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دفتر وكالت دكتر جمشید ایرانی
وكیل رسمی دادگاههای نیویورك، فدرال و دیوانعالی آمریكا

نامی شناخته شده و مورد اطمینان در جامعه ایرانی

هموطن عزیز هرگز تنها و بدون وكیل به دادگاه نروید

پرونده های فدرال
oFAc ڈ  اتهامات تروریستی و

ڈ  تبعیض و دعاوی ملیتی علیه ایرانیان

امور جنائی
ڈ  اتهامات دزدی از فروشگاهها

ڈ  رانندگی حتت تأثیر الكل، زد و خورد
ڈ  حمل، مصرف و فروش مواد مخدر

امور بازرگانی
ڈ  تنظیم قراردادهای جتارت و شراكت

ڈ  تشكیل، ثبت و انحالل شركتها
ڈ  ادعای خسارت از شركتهای بیمه

امور مهاجرت )سراسر آمریكا(
Perm, H-1B, eB-5 Visas  ڈ

ڈ  citizenship و معافیت از امتحان
ڈ  متدید و تعویض هرگونه ویزا

Appeals ڈ  پناهندگی سیاسی، مذهبی و
ڈ  جلوگیری از اخراج در سطح فدرال

تصادفات
ڈ  صدمات ناشی از تصادفات اتومبیل

ڈ  حوادث ناشی از كار، زمنی خوردگی
ڈ  خسارات وارد بر اموال شخصی

ڈ  دفاع از شكایات

عضو فعال كانون وكالی نیویوركعضو فعال كانون وكالی مهاجرت آمریكا



برای اولین بار پس از ده سال درد و رنج،

ضددرد دوای  هیچگونه  استفاده  بدون 

می توانم راحت بخوابم و با اعضای خانواده و 

دوستان اوقات خوبی داشته باشم.

• Neuropathy • restless legs

• NumbNess • burNiNg/tiNgliNg

• migraiNes • iNsomNia

• Fibromyalgia • Fatigue

• balaNce • WalkiNg DiFFiculty

ڈ  ساق های ناآرام   ڈ  دردهای عصبی 

ڈ  سوزش  ڈ  بی حسی 

ڈ  بی خوابی ڈ  میگرن 

ڈ  فیبرومیالژی ڈ  خستگی مفرط 

ڈ  مشكالت راه رفنت ڈ  عدم تعادل 

Laser Pain reLief TheraPy & Oxygen TreaTmenT

Drug free, nOn invasive, nOn surgicaL TreaTmenT

Laser Pain reLief TheraPy & Oxygen TreaTmenT

Drug free, nOn invasive, nOn surgicaL TreaTmenT

Come and meet the doctor who wrote the book:

How to Live
Pain Free & Happy

MedWell Spine & neuropathy Center
33 Central Ave., Midland Park, N.J.

201 848 8000
www.AskDrMaz.com

پزشكان و فیزیوتراپیست های ما تا كنون صدها بیمار را

به وسیله لیزر و اكسیژن درمانی از دردهای باال جنات داده اند

درمان درد با لیزر و اكسیژن درمانی
بدون جراحی، بدون خطر، بدون دارو
درمان درد با لیزر و اكسیژن درمانی
بدون جراحی، بدون خطر، بدون دارو



امالك مشاور 
ERA Justin Realty

Fara Espandi

office: 201.939.7500 x250
cell: 201.259.0499

E-mail: Fara.Espandi@ERA.com

مشاور

امالك شما  

در هر نقطه   

نیوجرسی    

مستغالت و  امالك  فروش  و  خرید  مورد  در  سؤال  نوع  هر  به  پاسخ  برای 
بگیرید. متاس  ما  با  نیوجرسی  در 

If you or someone you know is in need of real estate

assistance, please contact us

website: www.ERAJustin.com
118 Jackson Avenue, Rutherford, NJ

اجازه دهید تیم موفق ما شما را به منزل دخلواهتان رهنمون شود

Multiple Listing Services

MLS





مرتضی ابطحی

سخنرانی های مذهبی و اجنام عقد اسالمی

2270 925 201    
internationalcorp2003@yahoo.com

Morteza abtahi
religious speeches as well as Islamic ceremonies

201 925 2270    
internationalcorp2003@yahoo.com
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ی مدیر و سردبیر: شاهرخ احكام

زیر نظر شورای دبیران مركب از:
احكامی  شیرین  ابوسعیدی،   مهدی  دكتر 
رئیس زاده، دكتر طلعت بصاری، محمدهادی 
فرهنگ  رییس زاده،  كامشاد  دكتر  حكمی، 
علوی،  محمدباقر  صدیق،  محمد  صادق پور، 
دكتر مهوش علوی نائینی، اردشیر لطفعلیان، 

ك. ناوی، و دكتر دیوید ِیگلی.

مدیران داخلی: هاله نیا
تبلیغات:  هاله نیا و تری روسو

طرح آرم میراث ایران: هما پیروز
خط: استاد محمد احصائی

 $میراث ایران نشریه ای است مستقل،
و  سی  سیا ، غیر یخی ر بی تا د ، ا هنگی فر

غیرمذهبی 
$ آثار و مقاالت مندرج در میراث ایران بیانگر 
آراء نویسندگان آن مقاالت است و لزوماً بازتاب 

نظرات گردانندگان نیست.
اظهارنظرهای  و  نوشته ها  از  ایران  میراث   $
به  ولی  می كند  استقبال  گرامی  خوانندگان 
سبب زیادی نامه ها و مقاالت رسیده، از اعالم 

وصول آنها معذور است.
$  نظر به اقتضای ضرورت خود را در حك و 

اصالح و تلخیص مقاالت آزاد می داند.
$مقاالت و عكس های رسیده به فرستندگان 

آنها بازگشت داده نخواهد شد.
$ نقل مطالب مندرج در میراث ایران با ذكر 

مأخذ مجاز است.
$نامه ها به سردبیر باید از طریق پست، فاكس یا 
پست الكترونیك به آدرس یا تلفن باال ارسال شوند.

تكشماره: 6 دالر آمریكا
اشتراك: آمریكا 24 دالر، دیگر كشورها 30  و 50 دالر

حروفچینی و صفحه آرایی: انتشارات طلیعه

Persian Heritage
www.persian-heritage.net
Persian Heritage, Inc.

110 Passaic Avenue
Passaic, NJ 07055

E-mail: mirassiran@aol.com
Telephone: (973) 471-4283

Fax:973 471 8534
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33 شاهرخ احكامی    گفتگو با نصرالله حكمی  
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40 یادگار تختی       

41 متدنی نهفته در زیر آب های خلیج فارس    
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45 دو گفتگو با پروفسور یحیی كمالی پور    



شماره  861

سخنی با خوانندگان
نوروز باستانی را از صمیم قلب از طرف كاركنان و دست اندركاران مجله 
ایران« به خوانندگان صمیمی و پر محبت خود تبریك و تهنیت گفته و  »میراث 

پیروزی و خوشكامی آنان را در برون و درون مرز آرزو می كنم.
ایران« نیز هست. و امسال »میراث  نوروز همیشه همراه روز تولد »میراث 
آرزوی  و  آرمان  با  كه  سالی  شانزده  می گذارد.  سالگی  شانزده  به  قدم  ایران« 
شناساندن فرهنگ، آداب و رسوم، تاریخ و متدن و زیبایی های ایران در گذشته و 
حال به نسل جوان، میزبانان و مهمانداران خود در برون مرز، حلظه ای از تالش 
و حركت باز نایستاده امی. اجنام این مهم، با این همه تالطم و هیجان و تغییرات 
گرفتاری ها،  همه  وجود  با  ولی  است،  نبوده  آسانی  كار  باورنكردنی،  و  سریع 
امیدوارم باز هم بتوانیم سالیان بیشتری در خدمت هموطنان خویش به كارهای 

فرهنگی و مطبوعاتی مان ادامه دهیم.
شانزده سال از عمر »میراث ایران« می گذرد. اگر به شماره های نوروزی و 
مرور  با حسرت دریغ می بینیم كه در  و  ناچاراً  بیفكنیم،  نظری  آن  سال روزهای 
وقایع سالی كه گذشته، اوضاع بدتر شده است. هر ساله علیرغم همه امیدواری ها، 
اوضاع و احوال ایران و ایرانیان درون مرز از جهت آزادی، چه آزادی تفكر و بیان، 
چه آزادی در لباس و پوشش خود و دیگر آزادی های فردی و اجتماعی بتدریج 
بدتر و وخیم تر و اسف انگیزتر از گذشته گشته... و شانزده سال است كه هرباره 

دریغ از پارسال داشته امی...
در 25 بهمن امسال بار دیگر شاهد خیزش مردم جان به لب آمده بودمی. پس 
از جنبش 22 خرداد دو سال پیش، كه جنبش جوانان، زنان و مردان آزادی خواه 
درون مرز، با سركوب بسیار خشن و وسیع مواجه شد، چننی به نظر می آمد كه 
دیگر جنبشی در اعتراض به روزگویی ها، بی عدالتی ها و ... وجود ندارد. اما بار 
دیگر در 25 بهمن، این فریادهای به ظاهر خاموش شده، شاید بلندتر و رساتر از 
حلقوم تشنگان آزادی فكری، فردی و اجتماعی بیرون آمد، گرچه دوباره با خشونت 
بیشتری مواجه گردید كه سعی در خفه كردن آنها داشت... حركت مردم در 25 
بهمن نشان داد كه آتشی زیر خاكستر مانده و دیر یا زود شعله های آن داغ تر و 
سوزاننده تر بلند خواهد شد. ولی من نگرامن و امیدوارم كه این آتش، خامنانسوز 
نبوده و به جنگ داخلی و ویرانی شهرها و جتزیه و تكه تكه شدن میهن عزیزمان 
منجر نگردد. و باز نگرامن كه جوانان و زنان و مردان شیردل ما در اثر خشونت 
بی رحمانه و افسار گسیخته خودكامه گان حكومتی، نه تنها كاری از پیش نبرند، 
بلكه بر ابعاد خشم و كینه و نفرت، هر آن بیشتر و بیشتر افزوده شود. منونه اش 
و  متام خاورمیانه  تقریباً  باورنكردنی  با سرعتی  كه  است  انزجاری  و  نفرت  آتش 
شمال آفریقا را در برگرفته و با همه كشت و كشتارها به خصوص در لیبی، گلوله 
و رگبارهای مسلسل حاكمان، قادر به از بنی بردن و خاموش كردن آتش خشم 

مردم خواهان آزادی و براندازی حاكمان جبار و خون آشام شان نیست.
ایران و ایرانیان عزیزی كه 32 سال پیش با براندازی رژمی حاكم می خواستند، 
و  از هر گونه فشار  آزاد و مردمی رها شده  سرزمینی مطلوب كه همانا كشوری 
دریافتند  بزودی  متأسفانه  بردارند،  قدم  آزاد  دنیای  سوی  به  و  بسازند  خفقان 
آرزوی واهی و خواسته های ناممكنی بوده است و متأسفانه فداكاری ها  كه چه 
واپس خوردگی های  و  بیشتر  اجتماعی  انسداد  در خدمِت  آنها  جانفشانی های  و 

باورنكردنی قرار گرفت.

گشته  عمیق تر  ایرانیان  میان  در  طبقاتی  شكاف  و  فقر  كه  شاهدمی  امروز 
اعتیاد، فحشا،  بیكاری،  میزان  به خود می گیرد.  ابعاد وحشتناك تری  روز  و هر 
به صورت سرسام آورتری  و خانوادگی  تنگدستی های شخصی  و  مالی  مشكالت 
باال رفته است. دزدی، فساد و احتكار در طبقه حاكم به صورت آشكار و بی پروایی 

توسعه یافته است....
مردم  به  را  رفاه  و  آزادی  برابری،  و  برادری  بود  قرار  كه  فقاهتی  و  دیانت 
ایران به ارمغان بیاورد، به محض سوار شدن بر مركب قدرت، عرصه را روز به روز 
بر مریدان و بندگانش تنگ تر كرده و زندگی را بر آنان تلخ تر كرده است، بنحوی 
كه رسیدن به آزادی و برادری و برابری به نظر چیزی جز خواب و خیال نیست.

اتفاقی كه  یاد  به  آزادی و سركوب خشن حاكمان، مرا  مبارزه مردم برای 
چند روز پیش برامی افتاد می اندازد. برحسب معمول و مأموریت هفتگی، نوادگان 
خردسالم را از مدرسه برداشته و روانه منزل آنان بودم. سال روز تولد رایان، نوه ای 
كه چند باری از وی در این سرمقاله ها سخن گفته ام، نزدیك بود. به این مناسبت 
پاپا،  او به من گفت:  تا برای روز تولدش هدیه  خاصی بگیرم.  او از من خواست 
چون كه تو رئیس و بزرگتر ما هستی، می خواهم برای تولد نُه سالگی ام، برای 
من یك تلفن همراه بخری. به او گفتم كه، من رئیس خانواده تو نیستم و فقط 
پدربزرگ تو هستم و پدر و مادرت، ارباب و رئیس خانواده تو  هستند و بایستی 
از  را  آنكه توجه اش  برای  انكار، نهایتاً  از من  او اصرار و  از  آنها اجازه بگیری.  از 
خرید تلفن همراه برای كودكی نه ساله منحرف كنم، گفتم كه، رایان خواسته تو 
مثل آن است كه من آرزوی داشنت ده میلیون دالر پول كنم. آیا این خواسته من 
منطقی و عملی است؟ اما او با خونسردی گفت: پاپا داشنت ده میلیون دالر برای 
پاسخ  این  برای من، ممكن....  تلفن همراه  یك  اما داشنت  است،  تو غیرممكن 
سریع و ساده از یك كودك هشت ساله، مرا متعجب ساخت و بی اختیار خنده ام 
گرفت. به وی گفتم كه تو روز خوبی را برای من ساختی و باعث شدی كه همه 

غم ها و مشكالمت را از یاد ببرم.
ایران عمیق تر  حاال وقتی كه به اوضاع و احوال درون مرز و مردم در بند 
نگاه می كنم، فكر می كنم چگونه است كه در قرن بیست و یكم، قرنی كه زندگی 
دیجیتالی با حركت یك انگشت متام ورق های زندگی را می چرخاند و می تواند 
آن  از  جا  همه  در  نیز  همه  و  شود  دنیا  در  بزرگی  تغییرات  باعث  حلظه  یك  در 
مطلع شوند، آرزوی آزاد بودن، آزاد زیسنت، آزاد فكر كردن، آزاد خواسنت، آزاد 
پوشیدن و آزاد دوست داشنت كه یكی از اولیه ترین خواست های انسانی است، 
چنان از مردم گرفته شده كه داشنت چننی آزادی هایی از نظر افرادی نظیر من، 
همانا داشنت تخیلی ده میلیون دالر است، درحالی كه از نظر آن جوانان، زنان 
اولیه خود  به خیابان ها می ریزند و خواهان احقاق حقوق  و مردان شیردلی كه 
و  رایان هشت ساله می خواهد  تلفن همراهی است كه  مانند داشنت  می شوند، 
می داند كه داشنت آن آزادی، نظیر آن تلفن خواسته ای غیرممكن و تخیلی نیست 
و باالخره روزی علیرغم فشارها، گلوله ها و ضرب و شتم ها، زندان ها و شكنجه ها 

و اعدام ها به دست خواهد آمد.
درد من اینجاست كه چرا بایستی مردم كشور من برای رسیدن به حقوق اولیه و 
برحق خود، چننی مورد شكنجه و سركوب خشن و تهدید دامی و زورگویی قرار گیرند؟
درد  به  رسیدگی  جای  به  كشور،  حاكمان  گذشته،  سال  چند  و  سی  در 
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سخنی  با  خوانندگان
با یكدیگر و  آبادانی و برقراری ارتباطات دوستانه و همكاری و همیاری  مردم و 
كشورهای دیگر، فشارهای داخلی را زیادتر كرده و بر دشمنی و عناد با ابرقدرت ها 
و كشورهای همسایه دامن زده اند و در نتیجه شاهد اعمال حترمی های اقتصادی 
بیشتر، سخت گیری های ارتباطی، باالتر رفنت قیمت ها، ازدیاد فقر و بیكاری درون 

مرز و سخت شدن عرصه برای ایرانیان برون مرز هستیم...
درآمد سرشار نفت، بجای مصرف برای بهبودی وضع مردم و آبادانی مملكت، 
گذشته از حیف و میل های شخصی صاحبان قدرت در حاكمیت و اعضای باندها و 
خانواده های  آنها، صرف خرید اسلحه و مهمات نه برای مقابله با دشمنان خارجی، 

بلكه برای سركوب و درهم شكسنت مقاومت مردم درون مرز می شود.
ایران«،  »میراث  تولد  سالگی  شانزده  شماره  نوروزی،  شماره  كه  متأسفم 
به جای خبرهای خوش، و یادآوری سنت های ملی و باستانی برای نوجوانان و 
میزبانان و همسایگان و دوستان ایرانی مان، تبدیل به مرثیه خوانی و ابرازحسرت ها 
و دردها گشته است. شاید به این جهت كه منی توان ادعای وجدانی بیدار داشت 
ولی این همه فشار و بی عدالتی را در درون مرز انكار كرد و با سرخ كردن صورت 
با سیلی، فقط از خوبی ها و خوشی ها سخن گفت. این روزها وظیفه هر صاحب 
با مردم  با همدردی و همكاری  انسان مسؤولی است كه  قلم، هر هنرمند و هر 

درون مرز، صدای حق خواهی آنان را به هر صورت به گوش جهانیان برساند.
كه  آنچه  به  هم  جنبش  این  اینكه  گو  مصر،  مردم  جنبش  به  نگاهی  در 
برای  نظامی  گروهی  به  را  جایش  دیكتاتور،  یك  و  نرسیده  بود  مردمش  آرزوی 
رسانه ای  بردن وسایل  كار  به  با  توانست  اما  داده،  و گروهی  دیكتاتوری جمعی 
حركت  به  جهانی  توجه  جلب  در  بود،  شده  گذاشته  آنان  اختیار  در  كه  جهانی 
وسیع اعتراضی مردم مصر موفق و پیروز گردد. در حالی كه اخبار خیزش مردم 
ایران به دلیل اختالل های اینترنتی اعمال شده توسط حكومت، بسیار محدود 
و كنترل شده دست به دست می گردد. این در حالی است كه به نظر بسیاری از 
مفسران جنبش 22 خرداد دو سال پیش در ایران، پایه گذار جنش های كنونی در 
خاورمیانه و شمال آفریقا است. جای تأسف است كه در اوج جنبش 22 خرداد. 
با مرگ آقای مایكل جكسون، اخبار مربوط به این جنبش از صفحه تلویزیون ها و 
دیگر رسانه های جهانی محو گردید و بدین ترتیب سركوب خشن جنبش و قتل 
بسیاری از جویندگان آزادی و پرسندگان »رای من كجاست؟«، به شدیدترین و 

ناانسانی ترین وجهی مورد اجرا گذاشته شد....
دراین حلظات آخری كه صفحات مجله بسته می شود، امید و آرزومی این است 
كه بدون ریخنت خون بی گناهی، بدون شعله ور شدن آتش جنگ های داخلی، بدون 
به سیاه چال انداخنت، شكنجه و آزار، جراحت و به دار كشاندن جوانان بی گناه و 
آزادی طلب ایران، با بیدار شدن طبیعت و رسیدن بهار و شكفتگی الله ها و سنبل ها، 
مردم برون مرز ما هم نوروزی مثل نوروزهای گذشته نداشته و با خوشی و امیدواری 
به سال نو قدم بگذارند. روزی باشد كه كتاب ظلم و ستم و خفقان و خاموش كردن 
صداهای آزادیخواهانه برای همیشه در درون مرز بسته شود و جز داستان هایی تلخ 

از گذشته در صفحات كتاب های تاریخ برای نوجوانان و آیندگان ما نباشد.
بار دیگر ضمن سپاس از خوانندگان و عزیزانی كه با همكاری های مالی و 
قلمی ما را پانزده سال یاری كرده و »میراث ایران« را به شانزده سالگی رسانده اند، 
و  آرزوی سالی خوب و خوش منوده  برون مرز  و  ایرانیان عزیز درون  برای همه 
از كاركنان »میراث ایران« نیز كه بی دریغ و با فداكاری یار و مددكارم بود ه اند، 

سپاسگزارم.

You can Prevent it!

call today to set up

a bone-density test

973-471-9585

Dr. ahkami
110 Passaic avenue
Passaic, nJ 07055

a message about

Bone HealtH
one in two women

and one in four men
over 50 will have

an osteoporosis-related fracture

in their remaining lifetime.
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نامه  به  سردبیر

نامه به سردبیرنامه به سردبیرنامه به سردبیرنامه به سردبیرنامه به سردبیر
شاهرخ جان سالم

دست همكارانت درد نكند
فیروزآبادی  بیمارستان  ایوان  در  دیگر  دقیقٌه  فقط چند  كاش می توانستیم 
بنشینیم و چلوكباب كوبیده بخورمی و تو خبر نداشته باشی كه من مانند زنبور عسل 
بر روی گل چهرٌه جنیبت نشسته ام و دارم كا مم را با جنابت و صداقت بی مانند تو 
شیرین می كنم. به حرمت قلم سوگند كه، من هنوز ذخیره ای كافی دارم از این 
عسل. و گاهی به دیگران هم می چشامن. شیرین كام تر باشی، دوست نازننی و جنیب.
پرویز رجبی )ایران(

چرا مجله نمی رسد
پس از درود، به آگاهی تان می رسامن كه در 27 نوامبر 2010، طی نامه ای 
همراه با نوشتاری در پیوند با نوشته ای آقای ... درباره میرزا كوچك خان، حواله 

نقدی ناقابلی بابت اشتراك یك ساله تقدمی كردم.
چندی پیش شماره ی زمستانی آن فصلنامه را )شماره ی 60( كه به رایگان 
برای یكی از دوستامن ارسال داشته بودید، نزد ایشان دیدم، به این امید از آجنا 
كه طبق معمول، دریافت ها از سوی پست خانه برای افراد مختلف چند روز تقدم و 
تأخر دارد، به انتظار دریافت آن نشستم. اما متأسفانه این زمان معمول و مرسوم به 
درازا كشید! با آنكه دریافت حواله نقدی اشتراك در تاریخ یكم دسامبر 2010 بنا 
بر رسیدی كه در دست دارم، از سوی آن نشریه تأیید شده است، مع ذالك امروز 
كه 27 ژانویه ی 2011 می باشد )یعنی پس از دو ماه( شماره مورد نظر هنوز به 

دستم نرسیده است.
اگرچه هنوز بر این باورم كه درج نوشتار روشنگرانه ی یاد شده در باال، به 
خاطر تراكم مقاالت وارده گنجایش محدود آن نشریه، میسر نبوده است، اما اینكه 
به چه سبب در ارسال شماره ی زمستانی آن نشریه با وجود بودن فرصت كافی ... 
به جهت اینجانب كوتاهی شده است، جای پرسش است، به امید توجه و عنایت 

بیشتر به دوستداران.
ك. رهایی )داالس، 27 ژانویه 2011(

آرزوی پیروزی برای كار پرارزش تان
ایام  این  در  خداوند  بركات  و  تندرستی  فرخندگی،  شادباش،  و  درود  با 
شادی بخش، امیدوارم شما با فرخی و  پیروزی به كار پرارزش تان با قدرت هرچه 
بیشتر ادامه دهید و باعث سرافرازی و افتخار هر ایرانی شوید. بازهم از زحمات و 

كاركرد شما سپاسگزارم. همیشه در پناه خدا باشید.
شكوفه ودادی )همیشه بهار با مسیح(

»جمهوری آذربایجان« پیش از استالین نام گذاری شده است
پس از  درود، در شماره ی 60 آن فصلنامه مطلبی از سوی »نشر انتخاب« 
با نوشته ی آقای دكتر پیروز مجتهدزاده پژوهشگر فرهیخته ی میهن ما  در پیوند 

آن  نگارش درآمده است كه طی  به رشته ی   »... و  نوری  آقاخان  با عنوان »میرزا 
از چشمداشت به تصاحب  تاكتیك های ناشی  را به دلیل  نوشته اند: »استالنی آن 

آذربایجان ایران، جمهوری آذربایجان نام داد« كه نیاز به روشنگری است.
پس از فرو افتادن »نیكوالی دوم« تزار روسیه در سال 1917 م، همه گونه 
احزاب سیاسی در سرزمنی قفقاز به وجود آمد كه از جمله ی آنها حزب مساوات 
بود كه رهبران این حزب با كمك ترك های عثمانی )ترك های جوان( كه خیال 
خام »پان توركیست« را در سر می پرورانیدند و ارتش انگلستان به فرماندهی »ژنرال 
دنسترویل« كه به بهانه ی مقابله با بلشویك ها و كمك به استقالل طلبان قفقاز و 
ژنرال های هوادار تزار )دنیكن _ وراندل وكلچاك( در آن بخش از خاك روسیه 
مستقر شده بودند، توانستند در 21 مهر ماه 1297 )14 اكتبر 1918( خود را 
به عنوان یك كشور مستقل زیر نام »جمهوری آذربایجان« به دنیا معرفی كنند و 
در 22 آذرماه همان سال پارملان خود را گشوده و در فروردین 1298 مناینده ی 
سیاسی خود را به نام »اسماعیل خان زیادخان اف« به تهران اعزام و سفارتخانه ای 

در تهران برپا كردند.
اگر چه دولت ناالیق و بی خیال و كور ذهن وقت ایران )وثوق الدوله( مشكالت 
و برداشت های ناموجه و نادرستی كه تشابه این نام با نام سرزمنی ایرانی آذربایجان 
مناینده ی  كه  است  سهل  برنیامد،  اعتراض  درصدد  می آورد  وجود  به  آینده  در 
سیاسی آن را پذیرا شد و با اعزام سیدضیاءالدین طباطبایی در رأس هیاتی به باكو 
زد،  آن سرزمنی  نام جعلی  بر  تأیید  و گمركی، مهر  بازرگانی  قراردادهای  و عقد 
اما این نامگذاری مستعار مورد اعتراض برخی احزاب و گروه های میهن دوست و 

دوراندیش ایران گردید.
محمدعلی گیلك )خمامی( كه در كابینه ی جنگلیان به رهبری میرزا كوچك 
خان جنگلی، عهده دار مقام وزارت فواید عامه بود، در كتابش با نام »تاریخ انقالب 
جنگل« می نویسد: »... در نتیجه انقالب روسیه بسیاری از قطعات آن مملك دم 
از استقالل زدند، از آن جمله اهالی بادكوبه و نواحی اطراف آن به نام آذربایجان 
حكومت مستقلی حتت سرپرستی حزب مساوات تشكیل دادند، از طرفی انتخاب 
نام آذربایجان كه منحصراً به آذربایجان ایران اطالق می گردید، باعث سوءظن و 
تشویش خاطر ایرانیان وطن پرست گردید. گمان می رفت حزب مساوات بادكوبه 
مایل است آذربایجان ایران را از ایران مجزا و ضمیمه قفقاز كند... این گمان تا آن 
حد قوت یافت كه یك دسته از آزادی خواهان ایران، حزبی به نام »حزب دموكرات« 
در بادكوبه تشكیل دادند و علناً با حزب مساوات به مبارزه برخاستند و جریده ای به 
زبان محلی منتشر كردند كه در صفحه اول آن این عبارت »آذربایجان جزء الینفك 

ایران است« چاپ می شد.
هیأت احتاد اسالم )جنگلیان( نیز منی توانست به جریانات بادكوبه و مقاصد 
حكومت جدیدالتأسیس مساوات عالقمند نباشد. در همان موقع در عنی حالی كه 
روزنامه جنگل در شماره 24 مورخه ربیع الثانی 1336 هجری قمری شرح مبسوطی 
در این موضوع نگاشته و حتت عنوان »دیگ همسایه زایید« مقاله مفصلی درج و حقایق 
تاریخی چندی به معرض انظار عامه گذاشت، مناینده ای نیز به بادكوبه اعزام منود.
و  مشاهدات  درباره  گیالن  معارف  زعمای  از  عرفانی  نام  به  مزبور  مناینده 
مذاكرات خود با رهبران حزب مساوات بادكوبه چننی می نویسد: »همنی كه وارد 
بادكوبه شدم به دیدن ژنرال كنسول ایران ساعدالوزاره )محمد ساعد مراغه ای( رفتم 
بعد از دیدن ایشان از چند جتار ایرانی كه از اعضای فعال حزب دموكرات بودند 
دیدن كرده و همچننی چند نفر از لیدرهای حزب مساوات را مالقات و در نتیجه 
موفق به تشكیل جلسه ای برای مذاكره دوستانه با حضور ژنرال قنسول گردیدم، 

در آن جلسه منایندگان حزب مساوات نیز حضور داشتند.
نخستنی سؤال من این بود كه چرا این قسمت از مسلمان نشنی قفقاز را كه 
جزء فرمانروایی حكومت مساوات است به نام آذربایجان موسوم و نام دیگری برای 
آن انتخاب نكرده اند؟ جواب دادن برای سوا كردن نواحی بادكوبه از قفقاز مانند 
گرجستان، ارمنستان، بهتر و مناسب تر از كلمه آذربایجان، كلمه باستانی دیگری 
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پیدا نكردمی و نباید انتخاب این نام باعث رجنش برادران ایرانی ما بشود.
احمد كسروی تبریزی در كتاب »تاریخ هیجده ساله آذربایجان« می نویسد: 
»در همان روزهای نخست خیزش )قیام شیخ محمد خیابانی( حاج اسماعیل آقا 
امیرخیزی كه از آزادیخواهان كهن و این زمان از نزدیكان خیابانی می بود، پیشنهاد 
كرد كه آذربایجان چون در راه مشروطه كوشش كرده و آزادی را برای ایران گرفته، 
نامش را »آزادیستان« بگذارمی. در این هنگام نام آذربایجان یك دشواری پیدا كرده 
آن  و  باكو  در  قفقاز  زبانان  تركی  روس،  امپراتوری  خوردن  بهم  از  پس  زیرا  بود، 
پیرامون، جمهوری كوچكی پدید آورند و آن را جمهوری آذربایجان نامیده بودند. 
آن سرزمنی نامش در كتاب ها آران است، ولی چون این نام از زبان ها افتاده بود و 
از آن سوی بنیادگران آن جمهوری امید و آرزوی شان چننی می بود كه با آذربایجان 
یكی گردند، از این روی این نام را برای سرزمنی خود برگزیده بودند. آذربایجان 
كه به چنان یگانگی خرسندی نداشته و از ایرانی گری چشم پوشی منی خواستند 
از آن نامگذاری قفقازیان سخت رجنیدند و چون نام گذاری شده و گذشته بود، 
چون كسانی می گفتند بهتر است ما نام استان خود را دیگر گردانیم، همانا پیشنهاد 
»آزادیستان« از  این راه بود، هرچه هست خیابانی آن را پذیرفت و چننی دستور داد 
كه مارك های كاغذ را دیگر گردانند و در هیچ جا جز آن نام ننویسند و نگویند...«
پس از فروپاشی رژمی مساواتیان و تسلط دولت شوروی بر آن سرزمنی )30 
سپتامبر 1920( از آجنا كه رهبران رژمی كمونیستی احتاد جماهیر شوروی پس از 
تسلط برگستره ی خاك پهناور روسیه و استحكام بخشیدن موقعیت خود در داخل 
كشور به فكر بسط نفوذ سیاسی در سایر كشورها به ویژه در مراحل نخست، در 
كشورهای همجوار خود افتاده بودند، نام مستعاری را كه رهبران حزب مساوات 
باكو پس از اعالم استقالل بر آن سرزمنی نهاده بودند، چون با اهداف سیاسی خود 

منطبق یافتند، سرزمنی مزبور را همچنان آذربایجان خواندند.
از این رو درمی یابیم كه نام »جمهوری آذربایجان« نامی بود كه مساواتیان 

نامه  به  سردبیر

برای اشتراك نشریه ره آورد

می توانید با شماره زیر تماس بگیرید.

310-724-8117

یا به صفحه اینترنتی زیر مراجعه نمایید:

www.rahavard.com

درگذشت نابهنگام سركار خامن فرشته درگاهی را به دوستان عزیزمان 
سركار خامن افسانه، دكتر حسنی عامری، مهندس اردوان درگاهی، خامن 
صمیمانه  بازماندگان  سایر  و  عامری  درگاهی،  خاندان  و  درگاهی  انوشه 

تسلیت می گوییم.
ناهید و شاهرخ احكامی، »میراث ایران«
علی ابراهیمی

با نهایت تأسف دكتر عبدالله پرنگی، طبیب حاذق و خدمتگزار دیگر 
در میان ما نیست. دكتر پرنگی پزشكی فداكار بود كه سالیان درازی بدون 
هیچ چشمداشتی همواره در كمك به جامعه ایرانیان شمال نیوجرسی آماده 
بود و با پشتكار زیاد به بیماران نیازمند ایرانی از دل و جان رسیدگی می كرد. 
فقدان این همكار و دوست عزیز را به همسر و فرزندان گرامی ایشان، خامن 
پروین پرنگی، استیون، دكتر بابی، دكتر مایكل پرنگی و خاندان قاسمی، 

پرنگی و انتظای از صمیم قلب تسلیت می گوییم.
ناهید و شاهرخ احكامی، »میراث ایران«

پیش از تسلط شوروی بر متامی سرزمنی قفقاز، بر جمهوری خود وبر ن منطقه نهاده 
بودند، نه ژزف استالنی كه سال ها بعد، پس از درگذشت لننی نخستنی رهبر و دبیر 

كل شوروی، عهده دار آن مقام شده بود.
ك. رهایی )تگزاس(

تسلیت

بنیاد زیبا
هنر

یت بشر مت  خد ر  د

www.zibafoundation.org
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خبـرهاخبـرهاخبـرهاخبـرهاخبـرها
خرس های طالیی و نقره ای برای »جدایی نادر از سیمین«

دویچه وله، 19 فوریه 2011: سراجنام فیلم اصغر فرهادی خرس های 
طالیی و نقره ای را از آن خود كرد. هیئت شش نفره داوران بنی املللی به 
ریاست ایزابال روسلینی، و در غیبت جعفر پناهی، در شصت ویكمنی سال 
از  نادر  »جدایی  فیلم  به  را  طالیی  خرس  برلنی  فیلم  جشنواره  برگزاری 

سیمنی« ساخته اصغر فرهادی، كارگردان موفق ایرانی، اعطا كرد.
فرهادی با سپاس از مردم صبور ایران و با یادی از دوست خود جعفر 
پناهی خرس طالیی را دریافت كرد. وی گفت، باور منی كرد كه بار دیگر بر 
روی صحنه برلیناله بیاید، زیرا پیشتر بازیگران زن و مرد این فیلم خرس های 
نقره ای را شكار كرده بودند. فرهادی در سال 2009 نیز برای فیلم »درباره 

الی« به عنوان بهترین كارگردان خرس نقره ای دریافت كرده بود.
خرس نقره ای برای بهترین بازیگر مرد بطور مشترك به گروه بازیگران 
شهاب  معادی،  پیمان  گرفت.  تعلق  سیمنی«  از  نادر  »جدایی  فیلم  مرد 
حسینی، بابك كرمیی و علی اصغر شهبازی در این فیلم نقش آفرینی كردند. 

شهاب حسینی در مراسم پایانی شركت نداشت.
 خرس نقره ای برای بهترین بازیگر زن به متامی بازیگران فیلم »جدایی 
نادر از سیمنی«، یعنی ساره بیات، لیال حامتی و سارینا فرهادی، اعطا شد.

بازسازی چهره زن 5 هزار ساله ایرانی
چهره این زن ایرانی كه 5 هزار سال پیش در شهر سوخته زندگی می كرده 
و صاحب قدمیی ترین چشم مصنوعی جهان است، در موزه ملی هنر شرقی در 
رم با حضور حمید بقایی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی 
كشورمان و سید محمد علی حسینی، سفیر ایران در ایتالیا، به منایش درآمد. 
را كه  زن  به یك  متعلق  اسكلت كشف شده  ایتالیایی، چهره  و  ایرانی  محققان 
شد،  كشف  ایران  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  سوخته  باستانی  شهر  در 

بازسازی كردند.به گزارش واحد مركزی خبر از رم، چهره این زن ایرانی كه 5 
ترین چشم  هزار سال پیش در شهر سوخته زندگی می كرده و صاحب قدمیی 
بقایی،  با حضور حمید  رم  در  هنر شرقی  ملی  موزه  در  است،  مصنوعی جهان 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی كشورمان و سید محمد 
به  باره  دراین  درآمد.بقایی  منایش  به  ایتالیا،  در  ایران  سفیر  حسینی،  علی 
علمی  دستاوردهای  بزرگترین  از  یكی  این  گفت:  خبر  مركزی  واحد  خبرنگار 
است كه نشان می دهد ایرانیان در 5 هزار سال پیش، از تكنیك های مختلف 
یك  برای  مصنوعی  چشم  یك  ساخت  منجمله  اند،  می كرده  استفاده  پزشكی 
به قطر نصف موی  از مفتول های طال  برای تزئنی آن  ایرانی كه  30 ساله  زن 
سر انسان به جای مویرگ ها استفاده شده است.پروفسور لورنزوكوستانتینی، 
رییس آزمایشگاه بیو باستان شناسی موزه ملی هنر شرقی رم ومجری این طرح 
با  بازسازی چهره صاحب قدمیی ترین چشم مصنوعی جهان  اینكه  بیان  با  نیز 
یافته، گفت  رایانه ای حتقق  پردازش های  و  ازجدیدترین علوم جنایی  استفاده 
باستان شناسی  كاوشهای  در  وی  اسكلت  كه  ایرانی  زن  این  بازسازی چهره   :
شهر سوخته كشف شده، حاصل كار مشترك محققان ایرانی و ایتالیایی است و 
بدون همكاری كارشناسان ایرانی حتقق این طرح امكان پذیر نبود.كوستانتینی 
سوخته  شهر  باستانشناسی  هیات  سرپرست  سجادی  منصور  سید  دكتر  گفت: 
ومركز فوق تخصصی چشم پزشكی نور در ایران سهم بسزایی را در حتقق این 

طرح بر عهده دارند.

عذرخواهی انتشارات آكسفورد
به دلیل استفاده از واژه »نامناسب« برای خلیج فارس

برایت استار به جای »خلیج  از سری كتاب های آموزشی  در كتاب چهارم 
فارس« از »خلیج عربی« استفاده شده است.

انتشارات دانشگاه آكسفورد از این كه در یكی از كتاب های آموزش زبان 
رفته است،  كار  به  »نامناسب«  فارس، كلمه ای  واژه خلیج  به جای  انگلیسی اش 

عذرخواهی كرد.
در كتاب چهارم از سری كتاب های آموزشی »برایت استار« )ستاره درخشان(، 
عربی«  »خلیج  واژه  از  فارس  خلیج  جای  به  آكسفورد،  دانشگاه  انتشارات  چاپ 

استفاده شده است.
در نامه انتشارات دانشگاه آكسفورد كه خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( 
بخش هایی از آن را منتشر كرده، آمده است كه اعضای هیات ویراستاری انتشارات 
دانشگاه آكسفورد تایید كرده اند كه خلیج فارس، نام صحیح است و الزم است 
كه اصالحات الزم در این باره، در كتاب های آموزشی »برایت استار« اجنام شود.

دانشگاه  گروهی  ارتباطات  مدیر  بالدوین،  آنا  امضای  به  كه  نامه  این  در 
اكسفورد، رسیده است، از »بی دقتی« در استفاده از اصطالح درست، عذرخواهی 
شده و آمده است كه اطمینان الزم حاصل خواهد شد تا در چاپ های بعدی این 

كتاب، این موضوع اصالح شود.
خامن بالدوین در گفت وگو با بی بی سی فارسی، ارسال این نامه را تایید كرد 
و گفت كه این نامه در پاسخ به اعتراض سفارت ایران در لندن ارسال شده است.
بریتانیا،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  رایزن  حلمی،  علی محمد 
دانشگاه  انتشارات  اجرایی  مدیر  پورت وود،  نایجل  به  نامه ای  در  گذشته،  ماه 
آكسفورد، به این كه در یك سری از كتاب های آموزشی این انتشارات، به جای 
از این موضوع  از كلمه ای نادرست استفاده شده است، اعتراض و  خلیج فارس 

ابراز تاسف كرده بود.
آقای حلمی در نامه اش، با اشاره به ثبت و ضبط نام خلیج فارس در اسناد 
تاریخی متعدد كه بعضی از آنها بیش از دو هزار سال قدمت دارند، یادآور شده بود 
كه سازمان ملل متحد هم دست كم دوبار در سال های 1971 و 1984 میالدی، به 
طور رسمی، نام تاریخی و صحیح خلیج فارس را در اسناد خود اعالم كرده است.
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آیا كسی در این دادگاه یادش هست 9 سال پیش وقتی از جعفر پناهی برای 
شركت در جشنواره ای در آمریكا دعوت كردند، اعالم كرد اگر بخواهید در بدِو ورود 

به خاك آمریكا از من انگشت نگاری كنید، نخواهم آمد؛ و نرفت.
اما چندی بعد وقتی دعوت جشنواره هایی را در آرژانتنی و اروگوئه پذیرفت 
مأموران  نیویورك،  فرودگاه  در  هواپیما  تعویض  هنگام  شد،  كشورها  آن  راهی  و 
فرودگاه به خاطر ایرانی بودن او و به دلیل قانون مبارزه با تروریست، او را برای 
مراحل حتقیرآمیز انگشت نگاری فراخواندند. اما جعفر پناهی به دلیل مقاومت به 
غل و زجنیر كشیده شد و 16 ساعت در بازداشت ماند و فردای آن روز بدون تن 

دادن به انگشت نگاری، فرودگاه را به مقصد وطن ترك كرد.
از آن پس اعتراض خود نسبت به رفتار غیرفرهنگی و غیرانسانی با هنرمند 
ایرانی را به گوش جهانیان رساند كه حمایت های گسترده ی شخصیت های فرهنگی، 
هنری و سینمایی جهان را در پی داشت. چرا كه هنرمند مستقل، مخالف بی عدالتی 
در متامی این كره خاكی است. و چون به هیچ قدرتی وابسته نیست، در هر مكان 

و هر زمان نظر خود را دور از سیاست بازی ها اعالم می دارد.
آن زمان جعفر پناهی منی دانست روزی در كشور خودش هم بازداشت می شود 
و دست بند به دست، راهی زندان اوین خواهد شد تا در سلول انفرادی جای گیرد. آیا 
كسی در این دادگاه یادش هست كه جعفر پناهی 5 سال است امكان فیلم ساخنت 
در كشورش را نداشته، دو سال پیش مجوز ساخنت فیلم »بازگشت« را كه درباره ی 
جنگ بود به او ندادند و فیلم هایش، بامجوز و بی مجوز، امكان منایش نداشته اند؟ 
آیا كسی در این دادگاه یادش هست كه جعفر پناهی مهرماه سال گذشته، پس از 
توقیف پاسپورت در فرودگاه و اعالم ممنوع اخلروجی همراه دو سینماگر ممنوع 
فعالیت  طول  متام  در  سینماگرمی.  »ما  كرد:  اعالم  یادداشتی  در  دیگر  اخلروج 
فرهنگی مان می توانستیم پاسپورت دیگری داشته باشیم؛ اما خواست و اراده ی ما 

بر ایرانی بودن و ایرانی ماندن بوده است...«؟
آن زمان جعفر پناهی منی دانست كه ماندن در كشورش، بازداشت، ماندن 

در سلول انفرادی، تفتیش عقاید و غیره را نیز به همراه دارد.
آیا كسی در این دادگاه یادش هست غرفه ی جوایز جعفر پناهی در موزه ی 
سینما، بسیار بزرگ تر از سلول انفرادی اش در ایام بازداشت اش بود؟ متامی جوایز 
این غرفه گنجینه ای است ارزشمند برای تاریخ سینمای ایران. جوایزی همچون: 
شیر طالی ونیز، خرس نقره ای برلنی، دوربنی طالی كن، پلنگ طالی لوكارنو، الله 
طالی استانبول، هوگوی طالیی شیكاگو، خوشه ی طالیی واالدولید اسپانیا، پالك 
طالیی سائوپولوی برزیل، پرمدئوس طالیی گرجستان، پودئوی طالئی آرژانتنی، 
جایزه ی بزرگ توكیو، جایزه ی بزرگ منتقدین جهان، جایزه ی بزرگ اروگوئه و ده ها 
جایزه ی بزرگ و كوچك دیگر از پنج قاره كه حاصل بیش از دویست بار حضور در 
بیش از صد جشنواره از پنجاه دو كشور جهان است... در مقابل، سلولی كوچك 

به ابعاد...، بگذرمی.
چه یادمان باشد، چه یادمان نباشد، اكنون من، جعفر پناهی با وجود همه ی 
این بی مهری ها باز هم اعالم می كنم كه ایرانی ام و در ایران باقی خواهم ماند. من 

كشورم را دوست دارم و بهای این دوست داشنت را 
هم پرداخته ام و اگر الزم باشد باز خواهم پرداخت. 
و چون به گواه فیلم هامی، فهم و احترام متقابل و 
حتمل كردن را یك اصل از اصول مدنی می دامن، 
پس تأكید می كنم كه از هیچ كس كینه و نفرتی به 
دل ندارم، حتی از بازجوهامی. چرا كه ما در برابر 
نسل آینده مسؤول امی. مسؤول امی این سرزمنی را 

بدون كوچك ترین گزند حتویل نسل بعد دهیم.
تاریخ صبور است. هر دورانی را چه دیر و چه 
زود از سر می گذراند. اما من نگرامن. نگرامن و از 
شما می خواهم وجدان تان را قاضی كنید. نگرانی 
من از تفرقه، چنددسته گی و از مخاطراتی است كه 
در آینده بروز می كند و ریشه در نفرت و كینه دارد.

حتمل،  خشونت،  از  پرهیز  آرامش،  كه  می خواهم  همچنان  و  می خواستم 
رواداری و احترام متقابل، اصل روابط اجتماعی و انسانی ما باشد.

نسل آینده، انسانیت، آزاده گی، برابری و برادری از ما می آموزد و ما موظفیم 
دور از هر گونه برتری جویی طبقاتی، قومی و ملیتی، احترام به عقاید یكدیگر بگذارمی 
و از كینه توزی میان آنها بكاهیم. اگر چننی نكنیم، با توجه به رویدادها و وضعیت 
كشورهای همسایه، ایران ما آسیب پذیر و مستعد هرج و مرج و ناامنی خواهد شد. 
پرهیز از چنان شرایطی، تنها زمانی میسر می شود كه كینه های مان را دور بریزمی 
و مهر و عشق و حتمل عقاید را جایگزین اش كنیم. این راهی است كه ماندگاری و 

شرافت این سرزمنی را تضمنی می كند .
»راهی است راه عشق كه هیچش كرانه نیست...«

آژانس مسافرتی ایراكسپرس

طمئن یح و م - اطالعات صح

ی ع یق و واق ی دق ب و ارزان، ول مت های مناس ی - ق

ی، قضاوت با شما... رفه ائ ی ح ح اطالعات عال ط رویس و س -  س

ی ی بازرگان مای ه خدمات هواپی ا چهار ده برابر است ب

ن مدیران آن، ری ی ت ی از قدیم ط یك ریكا توس یم آم رام مق ان گ ی ه ایران ب

بهمن امیرحكمت

(888) 277-0823
(800) 408-7651
airexpress@cox.net

منت دفاعیه جعفر پناهی

نسل آینده، انسانیت، آزاده گی، برابری و برادری از ما می آموزد و ما موظفیم 
عقاید  به  احترام  ملیتی،  و  قومی  طبقاتی،  برتری جویی  گونه  هر  از  دور 
با  آنها بكاهیم. اگر چننی نكنیم،  از كینه توزی میان  یكدیگر بگذارمی و 
توجه به رویدادها و وضعیت كشورهای همسایه، ایران ما آسیب پذیر و 

از مستعد هرج و مرج و ناامنی خواهد شد.  آزادی  از  بعد  پناهی  جعفر 
زندان در خردادماه گذشته به 

قید وثیقه
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دلیل رفتن از ایران
از زندگی مجرمانه خسته شده بودم...

توكا نیستانی )كاریكاتوریست ، برادر مانا نیستانی و از پسران منوچهر 
نیستانی شاعر مرحوم( از ایران رفت ... او در وبالگ شخصی اش علت رفتنش 

را توضیح داده كه خواندنش خالی از لطف نیست.
از زندگی مجرمانه خسته شده بودم... به چند پسر و دختر طراحی 
درس می دادم كه مجاز نبود، برای طراحی از مدل زنده استفاده می كردم 
بجای  نبود،  مجاز  كه  می كردم  صحبت هایی  كالس  سر  نبود،  مجاز  كه 
سریال های تلویزیون  خودمان، كانال هایی را متاشا می كردم كه مجاز نبود، 
در  و  می دیدم  را  فیلم هایی  نبود،  مجاز  كه  می كردم  گوش  موسیقی ای  به 
خانه نگهداری می كردم كه مجاز نبود، گاهی یواشكی سری به »فیس بوق« 
می زدم كه مجاز نبود، در كامپیوترم كلی عكس از آدم های دوست داشتنی 
و زیبا داشتم كه مجاز نبود، در مهمانی ها با غریبه هایی معاشرت می كردم 
كه مجاز نبود، همه جا با صدای بلند می خندیدم كه مجاز نبود، مواقعی كه 
می بایست غمگنی باشم، شاد بودم كه مجاز نبود، مواقعی كه می بایست شاد 
باشم، غمگنی بودم كه مجاز نبود، خوردن بعضی غذاها را دوست داشتم كه 
مجاز نبود، نوشیدن نوشابه هایی را  ترجیح می دادم كه مجاز نبود، كتاب ها و 
نویسنده های مورد عالقه ام هیچكدام مجاز نبودند، در مجله ها و روزنامه هایی 
كار كرده بودم كه مجاز نبودند، به چیزهایی فكر می كردم كه مجاز نبود، 
آرزوهایی داشتم كه مجاز نبود و... درست است كه هیچ وقت بابت این همه 
رفتار مجرمانه مجازات نشدم، اما تضمینی وجود نداشت كه روزی بابت تك 
تك آن ها مورد مؤاخذه قرار نگیرم و بدتر از همه فكر این كه همیشه در حال 

ارتكاب جرم هستم و باید از دست قانون فرار كنم آزارم می داد!!!

از خانه شماره 37
37«  عنوان  شماره  خانه  »از 
فیلم مستندی است از زندگی و آثار و 
افكار صادق هدایت، نویسنده معروف 
ایران. جمع آوری اطالعات و تهیه این 

فیلم هشت سال به طول اجنامید.
در این فیلم با كلیه كسانی كه 
صاحب نظر  هدایت  صادق  مورد  در 
بوده و یا قرابت خانوادگی داشته اند، 
مصاحبه شده و در نتیجه اطالعات و 
نظرات اصیل و مستندی درباره این 

نویسنده كسب شده است.
هدایت،  جهانگیر  با  ایران  در 

برادرزاده صادق هدایت و مدیر بنیاد هدایت )در خارج از ایران(، دكتر محمد 
صنعتی، روانپزشك و نویسنده، دكتر انور خامه ای از دوستان هدایت، نویسنده 

و روزنامه نگار مصاحبه شده است.
در خارج از ایران در پاریس، لندن، نروژ، رم با شادروان دكتر مهرانگیز 
دانشگاه  استاد  كاتوزیان  دولتشاهی، خواهرزاده هدایت، دكتر محمدعلی 
آكسفورد، مورخ و نویسنده، ناصر پاك دامن نویسنده و محقق، دكتر رامنی 
و  جامعه شناس  نراقی  احسان  دكتر  مترجم،  و  محقق،  نویسنده  جهانبگلو 
نویسنده و با كریستوف باالی، پژوهشگر فرهنگ ایران در انستیتوی پژوهش 

علوم فرانسه در پاریس مصاحبه شده است.
در این فیلم 67 دقیقه ای آن چه منسوبنی، دوستان و صاحب نظران 
با اسناد و مدارك و عكس و كارت پستال و نامه و  درباره هدایت گفته اند 
غیره تلفیق شده و بهترین فیلم مستندی كه درباره صادق هدایت ساخته 
حقایق  به  دست یابی  كوشش ها،  همه  حاصل  است.  بوده  كار  نتیجه  شده 
درباره زندگی، آثار، افكار و ماجرایی است كه بر هدایت گذشته و سراجنام 
در خانه شماره 37 خیابان شامپیونه پاریس و به دنبالش درگورستان پرالشز، 

ظاهراً پایان یافته است.
اما این پایان، آغاز افسانه ها، نوشته ها و گفته هایی است كه هنوز هم 

ادامه دارد. 
تا به حال در هیچ فیلم، كتاب و نوشته یا گفته ای این چننی واقعی و 
باصمیمیت و مستند با افسانه صادق هدایت برخورد نشده است. با كسانی 
مصاحبه شده كه واقعاً صاحب نظر و صریح اند. مداركی ارائه شده كه جای 
تأمل ندارد و تداوم موضوع، یعنی زندگی هدایت در فیلم در مسیری حركت 
می كند كه فوق العاده جاذب و تفكر و تأثرانگیز است. فیلم دارای زیرنویس 

انگلیسی است.
با  می توانید  فیلم  و مالحظه  از چگونگی منایش، خرید  اطالع  برای 
Sheherazad Media International خامن كتایون شهابی متاس حاصل فرمائید. 

تلفن : 61 - 22863260 )009821( 
فكس : 22858962 )009821( 

 sheherazad@smediaint.com : امییل
 www.smediaint.com : وب سایت
و یا با دفتر صادق هدایت متاس حاصل فرمائید.
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در سوگ هنرمند،

شهریار صالح

شاهرخ احكامی

خـــــــــــبرها

یكی از ضایعات بزرگ برای جامعه ایرانی برون مرز، به خصوص ایرانیان 
مقیم واشنگتن و شهرهای اطراف آن در ماه های اخیر، از دست دادن مهندس 

شهریار صالح بود.
شهریار صالح در تهران متولد شد. شهریار صالح  از همان سنین كودكی، 
به آموختن و نواختن سنتور، ویولن و گیتار پرداخت. بعدها در سال 1967 
بریا تحصیل در علوم مهندسی به آمریكا آمد و ضمن تحصیل در دانشگاه، در 
رشته  موسیقی نیز مطالعه كرد. در سال 1975 پس از اخذ مدرك مهندسی 
به ایران رفت و هم زمان در كنار حرفه شغلی خود، با اساتید موسیقی سنتی 
ایران همكاری داشت. وقتی برای بار دوم و همیشه، در سال 1979 به آمریكا  
بازگشت، گروه صبا را بنیاد گذاشت و از آن زمان برای زنده نگهداشتن موسیقی 

سنتی ایرانی چه با گروه صبا و چه به طور انفرادی تالش های فراوانی نمود.
ترتیب  بدین  و  گماشت  همت  نیز  موسیقی  آموزش  به   1982 سال  از 
و  دانشگاه ها  »كندی سنتر«،  در  بارها  شهریار  داد.  تعلیم  را  زیادی  شاگردان 

مراكز فرهنگی مختلف برنامه اجرا كرد.
مهندس شهریار صالح در طول بیست سال خدمت در سازمان معروف و 
پراهمیت »سازمان ملی بهداشت آمریكا« )NIH( پروژه های با اهمیتی را نظارت 
و به مورد اجرا گذاشت. آخرین پروژه در سازمان ملی بهداشت ، كه نظارت در 
اجرای ساختمان بخش مهمی از این مؤسسه بود، امروز از بناهای بسیار قابل 

توجه بازدیدكنندگان آن مؤسسه است.
و  چشمگیر  خدمات  از  قدردانی  جهت  آمریكا،  بهداشت  ملی  سازمان  
باارزش مهندس شهریار صالح در نظارت  بی بدیلش روی بیش از23 پروژه به 
ارزش 500 میلیون دالر، لوحه ای به همسر گرامی وی، خانم افسانه ضیایی 

صالح و فرزندانش آریا، آریان و آزیتا صالح اهدا كرد.
مهندس شهریار صالح، امید داشت پس از بازنشستگی، مركزی برای اجرا 
و حفاظت موسیقی سنتی دایر سازد. او به اتفاق همسرش، عالوه بر زمینه های 

یاد شده، در برپایی مراكز فرهنگی تالش فراوان و فراموش نشدنی كرده اند.
شهریار صالح چند سالی بود كه با »میراث ایران« همكاری می كرد و برای 
معرفی هنرمندان و اهل موسیقی ایرانی مقاالت خواندنی و مبسوطی نوشت.
با  همواره  و  بود  صبور  و  مهربان  بسیار  خلقی  و  روحیه  دارای  شهریار 
دوستان و خانواده رفتاری گرم و صادقانه داشت. او با افتخار زیادی از فرزندان 
تحصیل كرده و عالقمند به موسیقی و هنرش یاد می كرد و در این بیان غرق 

در غرور می شد.
هنردوست  و  فرهنگ  ایرانیان  جمع  و  كانون  در  همیشه  برای  جایش 

خالی خواهد بود.
این ضایعه را به عالقمندان هنر و موسیقی ایران، به همسر گرامی وی 
خانم افسانه ضیایی صالح و فرزندانش آریا و آریان و آزیتا و دیگر بازماندگان 

آن عزیز، تسلیت می گوییم.
ناهید و شاهرخ احكامی، »میراث ایران«

موضوع ضحاک و تطابق شاهنامه با نوشته های یونانی

دكتر ناصر تجارتچی، نیویورك

اگر موضوع ضحاك را در شاهنامه مروركنید، ممكن است با خود بگویید كه 
این هم یكی از آن افسانه ها و اساطیر كهن است كه اساس آن نامعلوم است. ولی 
وقتی از مراجع دیگران )آسوری و یونانی( درباره این موضوع بخوانید آن را یك 

واقعیت تاریخی جالبی می بینید.
نخست درباره شاهنامه باید یادآوری كرد كه آن، افزون بر نگهداری زبان و 
فرهنگ ایرانی، گنجینه ای از تاریخ ایران را ثبت كرده است. خاورشناسان برای 
تطبیق شاهنامه با نوشته های تاریخ نویسان یونانی و رومی كوشش بسیاری كرده اند. 
مطالب شاهنامه آن چه كه درباره ساسانیان نوشته شده، كاماًل با نوشته های غربی 
)یونانی و رومی( وفق می دهد. تاریخ خیلی قدمیی در مورد پیشدادیان با عقاید 
دینی و اوستایی ممزوج شده و در تاریخ دوره كیان )هخامنشیان( ممكن است در 
مأخذ شاهنامه )خدای نامك( سلسله مراتب و نام شاهان پس و پیش شده باشد. 
پس از تهاجم اعراب مأخذ شاهنامه )خدای نامك( به دستور سرداران عرب به عربی 

برگردانده شده و بعدها دوباره به فارسی برگردانده می شود.
به این علت بعضی از نام ها ُمعرب می شود: مانند ضحاك كه می دانیم ُمعرب 
ضحاك،  به  مربوط  بخش  همان  در  امروزه(.  فارسی  به  اژدها  )یا  است  اژدهاك 
فردوسی او را در جایی به عنوان »این اژدها« ذكر می كند. مطابق شاهنامه، ضحاك 
)اژدهاك( نه اسم اصلی، بلكه لقبی بوده برای شاهی به نام بیور )یا بیوراسب( پسر 
َمرواس و شرح می دهد كه بیور در جوانی شاهزاده ای دلیر و نیكوكار بوده، ولی پس 
از رسیدن به شاهی حتت تأثیر »ابلیس« به صورت حكمرانی خون خوار و بی رحم 
درمی آید. به طوری كه رفتار او سراجنام باعث یك شورش عمومی به رهبری كاوه 
آهنگر شده، به كشته شدن ضحاك می اجنامد. سپس فریدون به شاهی برگزیده 
می شود. بر طبق نوشته های یونانی نیز استیاگوس )Astiagos( به معنی اژدهاك 
یا Azidhak لقب آخرین پادشاه مادها بود به نام ایشتو ــ ویگو )Ishto-Vigo( پسر 
به طوری كه سراجنام  بوده  و بی رحم  بسیار مستبد  استیاگوس  این  و  هوخشتره 
توسط یك شورش عمومی حكومتش سرنگون می شود و این امر به روی كار آمدن 

كورش و احتاد پارس و ماد می اجنامد.
بنابراین شكی نیست كه در این باره نوشته های شاهنامه با نوشته های تاریخ 
نویسان یونانی مطابقت داشته و هر دو از همان اژدهاك )یا استیاگوس( صحبت 

می كنند.
و اما درباره اینكه چرا ضحاك را عرب خوانده اند؟ در شاهنامه در همان فصل 
مربوط به ضحاك، ذكر شده كه »نام پهلوی او« )مقصود اسم فارسی یا ایرانی او( 
بیور بوده. به نظر می رسد كه چون بنا به نوشته های یونانی در اواخر دوره مادها، 
آنها با آسوری ها متحد بوده اند و مادها از روش آسوری ها در مورد لباس های پر زرق 
و برق و جتمل درباری پیروی می كرده اند و اینكه آسوری ها از نژاد سامی و از حلاظ 
روش و زبان شباهتی به عرب ها داشته اند، این موضوع طی گذشت زمان باعث 

شده ك ضحاك را عرب تصور كنند.
یك موضوع جالب دیگر در این باره، موضوع داستان »اژدهای سه سر« است. 
این داستان در بسیاری از فولكلور های اقوام هندواروپایی آمده كه مطابق آن یك 
قهرمان ملی با موجود مهیبی كه به صورت اژدهای سه سر بوده و مردم را تهدید 
می كرده است، جنگیده و او را از پای درمی اورد. خاورشناسان غربی كه موضوع 
ضحاك و نیز همان داستان اژدهای سه سر است، احتمال دارد كه ضحاك با حالت 
جنون آمیزی كه داشته برای ایجاب ترس و رعب مخالفنی خود دو نگارٌه تزیینی مار 
در روی شانه های لباسش نصب كرده بوده است. بنابراین داستان اژدهای سه سر 

از قضیه ضحاك سرچشمه می گیرد یا برعكس.ڑ
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معرفی كتاب
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صدای ثریا از دور به گوش شان می رسید كه همان طور به نوری فحش می داد، 
»پدرسگ، برای یك جفت چشم آبی و یك كپه موی بور، امر بهش مشتبه شده، 

من كه چشم و ابروی مشكیو به هرچی موی بور و چشم آبیه ترجیح می دهم.«...
مامان زوزو درباره نقشه هایی كه نوری برای آمدن به نیویورك كشیده بود 
به نوری گفت: ... »پس چرا هیچی منی گی، تو كه می دونی من چقدر از سكوت 
نفرت دارم. البد پیش خودت می گی هنوز جوونی هزار آرزوی داری. تازه زندگیتو 
شروع كرده ای چرا دست از سرت ور منی دارم؟ بذار به سن وسال من برسی. اون 

وقت نشونت می دهم سكوت چه مزه ای داره.«

گواهان آدمی
كاوشی در اندیشه و آثار هفت تن از بزرگ ترین نویسندگان قرن بیستم

نوشته های هانری سیمون، عضو آكادمی فرانسه
ترجمه اردشیر لطفعلیان

باارزش و خواندنی همكار گرامی مان  از كارهای  گواهان آدمی یكی دیگر 
اردشیر لطفعلیان نویسنده، شاعر، مترجم و روزنامه نگار چیره دست و پردانش است.
در سخنی از مترجم، لطفعلیان می نویسد: كتابی كه در دست دارید حتلیل های 
عمیق و موشكافته ای از آثار هفت تن از مهمترین نویسندگان قرن بیستم فرانسه 
مارسل پروست، آندره ژید، پل والری، هانری دومونترالن، آندره مالرو، ژان پل سارتر 
و آلبر كامو را دربردارد. این نویسندگان همه از ارج و اعتباری بزرگ در سطح گیتی 
برخوردار بوده اند و نوآوری های آنان در قلمرو داستان نویسی و اندیشه وری تأثیری 

ژرف بر ادبیات و سیر اندیشه در جهان باقی گذاشته است.
او در جریان جنگ های خوننی فرانسه و  مارسل پروست 1871-1922:  
پروس در زمان ناپلئون دوم، كه به شكست خفت بار فرانسه اجنامید، دیده به جهان 
گشود. مهمترین اثر پروست كه به منزله یك شاهكار ادبی جهانی شناخته شده 
»در جستجوی زمان از دست رفته است«... در اندیشه های اضطراب انگیز مارسل 
پروست، نویسنده كتاب گواهان آدمی می نویسد: برای گواهی در محكمه انسان 
آیا الزم بود در میان نویسندگان قرن بیستم پیش از همه به سراغ مارسل پروست 
برومی؟ آیا برای فراهم آوردن یك كتاب جدی كه منظور از آن آموخنت و برانگیخنت 
مردم، خاصه جوانان امروز است، ضرورتی داشت كه دست نیاز به سوی این دنیاخوار 
مقید، این خودپرست واین بیماری كه سر در پیچ و خم شگفتی های درون خود 

كشیده است، دراز كنیم؟
حقیقت اینكه ما پروستی را می شناسیم كه به نظر می رسد از گذشته های 
دور، از نخستنی سال های خوش و بیهوده این قرن می آید. این روشنفكر حساس 
و ظریف طبع، سرشار از مهربانی و احتیاط، برخوردار از دوستی بزرگان و صاحب 
دستمال گردن های زیبا كه تابستان ها با جامه »آلپاگا« روی آب بند »كربور« قدم می زد، 
بیش از آنكه ما را به هیجان آورد، سرگرم می كند و گاه با تظاهر بورژوامآب به معاشرت 
با دوشس ها و با مقدمه چینی های متضع در نامه هایش، با ریزه كاری ها، تعارفات و 
انعام های بیش از حد سخاوت مندانه اش كه در عنی حال برازندگی اسراف آمیز است، 
ما را از خود بیزار می سازد. چننی می مناید كه این همجنس گرای وسواسی، این 
دستخوش بحران عصبی، این بیمار پریده رنگ و گرفتار آسم كه شامش در رستوران 
»ریتس« از یك تكه نان خیسیده كرواسان در قهوه تشكیل می شود با عرضه داشنت 
فلسفه ای پیرانه و بیمارگونه با آموخنت این نكته به ما كه بهشت واقعی جز همان 

بهشت گمشده نیست، بیش از آن كه شایسته ستایش باشد، درخور ترحم است.
یك  شخصی  هر  در  كه  است  آن  پروست  اصلی  دلبستگی های  از  یكی   ...
وجود سطحی و دمدمی و غالباً ناچیز را در یك »من« عمیق، آن منی كه خود را در 
اثر هنری بیان می كند و تنها اوست كه شایسته توجه است، متیز دهد و جدا كند. 
اكنون در جامه این »من« عمیق است كه پروست به سوی ما می آید. همان كسی 
كه تیبوده )یكی از منتقدان هم روزگار پروست( اتاق بیماریش را به برج مونتنی 
)اشاره به برج عاج، اصطالحی كه نخستنی بار توسط مونتینه، فیلسوف و نویسنده 
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اَن تیلور نویسنده مشهور آمریكایی درباره »عذرای خلوت نشنی« آخرین اثر 
دكتر تقی مدرسی پیش از وفاتش می نویسد:

»این كتاب در جاهای متفاوتی بوده است. آغاز زندگی اش در دفتر كار همسرم 
بود كه هر روز قبل از دیدن بیمارهایش روی آن كار می كرد. بعدها كه همسرم بیمار 
شد، پشت میز چوبی اش در اطاق آفتابگیر، در حالی كه به موسیقی گوش می داد، 
پشت میز تایپ می زد. این كتاب به همراه همسرم به اتاق انتظار؛ به آزمایشگاهو 

مراكز عكس برداری؛ و در آخر حتی به بیمارستان سفر كرد.
خامن ها  كم كم  گذاشت،  خرابی  به  رو  حالش  كه  اردیبهشت  اواسط  از   ...
سیاهپوش  به عیادتش می امدند. پیراهن ها و دامن های چسبانی می پوشیدند كه 
گاهی برای قدم برداشنت مجبور می شدند از ناحیه كمر كمك بگیرند. بعضی ها 
پیراهن اضافی و دم پای هم با خودشان می آوردند. لباس های شان را توی مستراح 
در  و  می نشستند  هم  دور  سرسرا  وسط  قالی  روی  می كردند.  عوض  سوم  طبقه 
گوشی و پچ پچ درباره سیاست، دولت، نرخ دالر، متدهای جدید معاجله سرطان 
با یك  كه  اسم می بردند  دكترهایی  از  نشوند،  ناراحتی  باعث  كه  حرف می زدند 
نسخه می توانستند حتی سرطان های بدپیله و كیسه ای را معاجله كنند. سر نیتجه 
مثانه  غده  از  و منونه برداری  استخوان خاصره  ادرار، عكس  و  آزمایش های خون 
مادام بنی شان دعوا می شد. بعد هم كه باهم آشتی می كردند، نوك پا نوك پا به 
پشت در اتاق خواب می رفتند، از الی در نگاه های سرخورده ای به مادام و تختخواب 

برجنی اش می انداختند. دست به پشت دست می زدند!؟....
و  حرف ها  آن  بنی  منی توانست  هم  حاال  بلكه  وقت،  آن  در  تنها  نه  نوری 
فكر  به  كه  و گداری  گاه  كند.  پیدا  ارتباطی  مادام  فاحته  و  و مجلس ختم  مردن 
آمبوالنس نعش كش و اداره متوفیات می افتاد. جنازه الی طاق شال پیچیده مادام 
را به نظر می آورد كه چند نفر از جوانان محل در اتاقك آمبوالنس اداره متوفیات 
می گذاشتند... نوری نه افتخار می كردبه پوشیدن یونیفورم شیربچه و نه به خیرمقدم 
گفنت به علیاحضرت شهبانو. آن جور كثافتكاری ها را در شأن خودش منی دانست 
و حتم داشت اگر بابا جوادش زنده بود زیر بار چنان كار شرم آوری منی رفت... ثریا 
با تعجبی كه به نظر نوری واقعی و صمیمانه می رسید اقرار كرد »دنیای من همنی 
جاست كه می بینی ازش خوشم می آد، قربون هر سوراخ سنبه اش هم می رم. مگه 
مرضی دارم بكوب بكوب برم به یك مملكت خارجی، رسیده و نرسیده دلم واسه 
مملكت خودم تنگ بشه؟ تو هم كه می خوای بری نیویورك برای این می ری كه اینجا 
چیزی گم كرده ای و می خوای پیش مامان زوزوت باشی. همه اون هایی كه مثل تو 
همیشه دنبال چیزهای تازه می گردن به خاطر نارضایتی و بدپیلگی خودشونه....
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فرانسوی 1592-1532 به كار برده شد.( تشبیه كرد. من اینجا او را به عنوان 
شخصی در معرض هجو و دراحاطه مرگ وصف می كنم. این مرد با این اندیشه به 
این درخت های »بلبك« كه بعد از مرگ او همچنان برجای خواهند ماند می نگرد 
و از آ نها این پند را می گیرد: »پیش از آنكه زمان آرامش ابدی فرا رسد، باید دست 

به كاری زد.«
او در آخرین دقیقه هوشیاری و حتی در دم جان كندن، می كوشد تا جمله 
دیگری بر روی كاغذ آورد، تا واژه ای را در اثری كه همه بخت خود را برای معنا 
اثر  این  اینك  آزمون گذاشته است، تصحیح كند.  آن  به زندگی اش در  بخشیدن 
پیش چشم ماست. اثری از یك زمزمه گاه خسته كننده از غوغای جهان مادی فراتر 
می رود و سخنانی كه در یك باریك بینی بیش از حد روانشناسانه غرق می شوند. 
این اثر حتی باالتر از یك موسیقی بیش از حد تلطیف شده از تصاویر به فریادهای 
رسا و ساده مجال برآمدن می دهد و در آن جمله هایی این چننی می توان یافت.« با 
فرورفنت هرچه بیشتر در جهان درد، شخص به آنچه رمز و جوهر اصطالح می شود، 
دست می یابد، مانند آب در چاه های عمیق، هرچه بیشتر قلب را بشكافد، اثرها 

بیشتر اوج می گیرند«.
در میان صدها صفحه نوشته پروست، صفحاتی كه از اضطراب ویرانگر عمر 
گریزپا، اندیشه درباره منی كه می پوسد و متالشی می شود و تفكر شكنجه خیز درباره 

زمانی كه محبت ها، دردها و حتی خاطرات ما را فرو می خورند سرشار است...
پروست در جلد اول »سوان« می نویسد: »سال های درازی از آن روز گذشته 
است. دیوار ستبر راه پله كه بر روی آن شعاع شمع او را در حال باال آمدن دیدم، 
سال هاست كه دیگر وجود ندارد. در من بسیاری چیزها كه گمان می كردم همیشه بر 
جای خواهد بود، نابود شده اند و چیزهای دیگری كه خود منشاء غم ها و شادی های 
تازه ای بوده اند، جای آنها را گرفته اند. غم ها و شادی هایی كه در آن هنگام برای 
من قابل پیش بینی نبودند، همچنانكه امروز غم و شادی گذشته برامی به دشواری 

قابل درك است....«
درجلد دوم »زمان بازیافته« پروست می نویسد: »اگر دوشس چند حلظه پیش 
از نزدیك شدن به او اسمش را بر زبان نیاورده بود، باور منی كردم كه خودش باشد. 
از او جز ویرانه ای برجای منانده بود، ولی یك ویرانه با عظمت، در حقیقت بیشتر 
به منظره زیبا وخیال انگیز صخره ای در گذرگاه طوفان شباهت داشت. امواج درد 
از هر سو مانند تازیانه بر پیكر او فرود آمده بودند. چهره اش مانند تخته سنگی كه 
در احاطه مد دریا قرار گرفته باشد، شیار برداشته بود. با این همه او آن رفتار و آن 
صالبتی را كه همیشه حتسنی مرا برمی انگیخت حفظ كرده بود، سرش از تاراج 
زمان آفت دیده بود. مانند سرهای زیبای برخی از تندیس های كهن سال كه با همه 
آسیب دیدگی، دوست دارمی دفتر كارمان را با آنها زینت دهیم. به نظر می رسید 
كه آن سر به دورانی كهن تر از گذشته ای كه من می شناختم تعلق داشته باشد. نه 
تنها به سبب چنی و شكن هایی كه بر آن افتاده بود، بلكه بدین سبب كه به جای 
احساس ظرافت و شادمانی، یك دریافت غیرارادی و ناهشیارانه، زاییده از بیماری 
بیننده  به  و دشواری زیست خبر می داد  مقاومت  از  و  برابر مرگ  در  پیكار  از  كه 
منتقل می كرد. رگ ها انعطاف خود را از دست داده و به آن چهره شكفته پیشنی 
یك سختی مجسمه وار بخشیده بودند. دوك بدون آنكه خود متوجه باشد، در گردن 
و گونه و پیشانیش چنان حالتی بود كه گفتی این وجود كه ناگزیر بوده است در هر 
دقیقه ای از دقایق عمر بیاویزد، گویی به طوفان فاجعه انگیزی گرفتار آمده است. 
در همان حال طره های سفید جلوی پیشانیش از خرمن مویی كه دیگر به انبوهی 

گذشته نبود مانند كف دریا بر چهره تاراج شده او اهتزاز داشتند.«
داشنت  عرضه  با  من  زندگی  كه  رسید  نظرم  به  »چننی  می گوید:  پروست 
از یك فاصله زمانی معنی هیچ  بعد  آنها  از  از هر یك  دوره ای پشت سرهمی كه 
اتكا به یك »من«  از  چیزی كه پشتوانه دوره قبل از خود باشد برجای منی ماند، 

فردی و دامیی محروم است.«....
پروست می نویسد: »غم معشوقه، حسادتی كه بعد از ترك او هنوز برجاست، 

یك بیماری جسمی مانند سایر بیماری ها از قبیل سل و سرطان خون است.« و 
چننی نتیجه می گیرد: »دوست داشنت همانگونه كه در قصه ها خوانده امی، طلسم 
شومی است كه تا وقتی جادوی آن شكسته نشود، در برابرش هیچ چاره و تدبیری 
منی توان اندیشید«.... و یا »در آن حلظه به من چننی الهام شد كه اگر عشقی هست، 
همان عشق یكجانبه است زیرا برای بسیاری عشق دو جانبه در اصل وجود ندارد«...
مقاالت  و  حال  شرح  نویسنده  و  داستان سرا   :)1869-1951( ژید  آندره 
اجتماعی و گهگاه سیاسی یكی از تأثیرگذارترین نویسندگان قرن بیستم فرانسه 
بود.... ژان ایتیه، یكی از ژیدشناسان به این نكته اشاره می كند كه معموالً اندیشه 
هر نویسنده ای مجموعه ای از تأكیدهاست، »در حالی كه اندیشه ژید را مجموعه ای از 
پرسش ها تشكیل می دهد. به همنی سبب هم هست كه ما از خواندن نوشته های ژید 
مضطرب می شومی. او دنیای تازه ای به ما عرضه منی دارد، بلكه پیشنهاد می كند كه 
همنی دنیایی را كه دارمی از نو بسازمی. او پیش از آنكه طرز تلقی خاصی را از جهان به 
ما بیاموزد، به ویران كردن دنیای كهن ترغیبمان می كند.« ژید خود اعتراف می كند 

كه می خواهد هر كتاب او »چهارراه و وعده گاهی برای برخورد مسایل باشد«....
آندره ژید می گوید: »برای فهم درست آثار من تنها باید جهت زیبایی  شناسی 
را در آنها مورد توجه قرار داد. به گفته پیر  هانری سیمون، آندره ژید می خواهد 

سررشته ی موضوع را عامدانه از دست ما بیرون كند...
آنها،  مایه ورترین  من  اعتقاد  به  و  مردم  از  گروهی  »برای  می نویسد:  ژید 
خوشبختی نه در رفاه و آسودگی، بل در همت و شور خالصه می شود.«... نویسنده 
گواهان آدمی می گوید: ژید خود از جمله همنی مردم است و این جست و جوی شور 
و حرارت یا به زبان فرانسه Ferveur، اصطالحی كه گه خود ژید دوست داشت به 
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كار برد، یكی از ویژگی های ثابت اندیشه او به شمار می رود. جست وجویی كه وی 
صمیمانه در جبهه های گوناگون و به ظاهر متضاد بدون وقفه دنبال می كرد. زیرا 
ژید معتقد بود كه پر شور و سركش بودن با وفاداری و صمیمیت نسبت به خویشنت 
و با اصالت یكی دیگر از كلماتی كه در فرهنگ واژه های ژید مورد استعمال بسیار 

دارد، مترادف است....
ژید می گوید: »طبیعت خود را در نارسایی های فرهنگ خویش بازشناسیم.... 
شادی پراكنده ای زمنی را دربرگرفته است و خاك به شنیدن آواز آفتاب غرق عرق 
می شود. هر جانداری خود مجموعه ای از شادی است. همه بودن را دوست دارند 
و همه از زیسنت لذت می برند. آن چیزی كه تو به هنگام رسیدن و آبدار شدن، میوه 
می نامی، شادمانی است. هنگامی كه آن چیز به آواز تبدیل شد، پرنده اش می كنی. 
انسان برای خوشبختی زاده شده است و طبیعت نیز جز این درسی به او منی دهد. 
شوق وصول به لذت است كه گیاه را به جوانه زدن برمی انگیزد و كندو را از عسل و 

دل آدمی را از نیكی می آكند.«
در دفتر خاطرات كه بدون شك نوشته ای صادقانه است، ژید می نویسد: »من 
مناز خود را هر روز به روز دیگر و به وقتی دورتر موكول می كنم. آن زمانی كه روح 
آزاد شده من جز به خدا به دیگری مشغول نباشد كی فرا خواهد رسید؟« و یا در 
دفتر خاطرات می نویسد: »گناه چیزی است كه آزادانه نتوان به آن دست زد. خدایا 
مرا از این اسارت وا رهان... من شخص مؤمنی نیستم، اما هرگز شخص مرتدی 
هم نخواهم بود«. در1933 ژید كوتاه مدتی به حزب كونیست می پیوندد، اما دو 
سال بعد در این باره چننی می نویسد: »بزودی دریافتم آنچه من در جست و جویش 
بودم، )جست وجوی بیهوده، زیرا من در پی یافنت مهربانی بودم ولی آنچه حتویلم 

دادند لفاظی بود.( همان چیزی است كه مسیح به ما می آموزد«..
ژید  آندره  به تفصیل درباره حتوالت مذهبی  آدمی  نویسنده كتاب گواهان 

نوشته و خواننده را سخت مجذوب جتزیه و حتلیل هایش می كند....
ژید می نویسد: »پدربزرگم از كودكی در گوش من می خواند، كافی نیست 
كه بگوییم هستیم و بوده امی، باید چیزی برجا گذاشت و چنان كرد كه موجودیت 

ما با مرگمان پایان نگیرد.
... »من همچنان فرزند این خاكم و معتقد به اینكه انسان هر چه كه باشد و 
هرنقص و خللی هم كه داشته باشد باید برگ هایی را كه در دست دارد تا آخر بازی 
كند. وقتی سرنوشت خود را با سرنوشت اودیپ مقایسه می كنم، احساس رضایتی 
به من دست می دهد. من این سرنوشت را به حد كمال رساندم. پس از خود، شهر 
آتن را برجای می گذارم. من آن را از زن و فرزند عزیزتر داشتم. من این شهر را 
ساختم و بعد از من، اندیشه من جاودانه در آن آشیانه خواهد گزید. اكنون كه تنها 
به دیار مرگ می شتامب خشنودم، خشنود. من از نعمت های زمنی نصیب گرفتم. 
اندیشیدن به این كه بعد از من مردم خود را خوب تر، نیكبخت تر و آزادتر از آنچه كه 
بودند خواهند یافت، برای من سخت شیرین است. من آثارم را به خاطر انسان آینده 

پدید آوردم. من زیستم.... و اكنون خشنود در تنهایی به مرگ نزدیك می شوم.«
این خطوطی است از دفتر خاطرات و از صفحه ای كه در تاریخ فاجعه آمیز 18 
مه 1940 شبی كه نیروهای هیتلر، پاریس را اشغال كردند، نوشته شده است: »چه 
شب ستایش انگیزی، همه چیز غرق در جذبه و گویی در روشنایی ماه متام افسون 
شده است. عطر گل ها با عطر درختان اقاقیا درآمیخته است. گیاهان جنگلی از 
حشرات درخشان ستاره باران شده اند. من به كسانی می اندیشیدم كه این شب 
زیبا برایشان شب واپسنی است. ای كاش می توانستم برایشان دعا كنم. من دیگر 
از فهم اینكه »دعا كردن برای دیگران متضمن چه معنایی است ناتوامن و یا همنی 
قدر می دامن كه این گونه واژه ها برای من دیگر معنایی ندارند، این واژه ها را من با 

دقت از معنی خالی كرده ام. اما قلب من از عشق ورم كرده است.«
به خاطر اهمیت مطالب ارزنده این كتاب، دریغم آمد كه از خواندن و مطالعه 
دقیق محتویات آن به آسانی رد شوم. بقیه كتاب را در شماره های تابستانی و پاییزی 

با خوانندگان صمیمی »میراث ایران« مرور خواهیم كرد.

زیر سایه فرهنگ
چهل گفتار از عبدالحمید اشراق

عبداحلمید اشراق، چهره آشنای محافل فرهنگی و هنری ایرانیان مقیم اروپا و 
آمریكا سال هاست كه در غربت برای زنده نگهداشنت فرهنگ ایران سخت كوشا بوده 
و با به راه انداخنت برنامه های ماهانه در پاریس محفلی گرم و آموزنده برای عالقمندان 
به شعر، هنر و معماری و تاریخ ایران ساخته است... تا به حال از وی مقاالت بسیاری 

در نشریات گوناگون از جمله »میراث ایران« و مجله »ره آورد« به چاپ رسیده است.
كتاب »زیر سایه فرهنگ« در حقیقت چهل نوشته و گفتاری است كه تا به حال 
در محافلی بیان و یا در جراید مختلف به چاپ رسیده است و حال با چاپی نفیس 
به صورت كتابی به عالقمندان معماری و هنر ایران هدیه شده است. عبداحلمید 
اشراق فارغ التحصیل رشته معماری از دانشگاه تهران و هنرهای زیبای پاریس است.

در مقاله »مسجد شیخ لطف الله، پدیده ای به نام معماری اسالمی« می نویسد: 
»آغاز دوران پرشكوه و با عظمت معماری صفوی را می توان زمان سلطنت شاه عباس 
نیز  اینكه شاه اسماعیل )1522-1499م(  اول )1627-1589م( دانست. گو 

هنرمندان بزرگی دور خود گردآورد و بناهای زیادی در زمان او ساخته شد.«
»شاردن در سفرنامه خود حدود سال های 1666 میالدی می نویسد: »اصفهان 
دارای 164 مسجد، 48 مدرسه، 182 كاروانسرا و 273 حمام بوده است. عالوه 
بر احداث این ساختمان های عمومی، اثر پر ارزش دیگر، میدان بزرگ مركز شهر به 
اندازه های 165*500 متر بوده كه به منظور رژه، بازی چوگان و طراحی ساخته 

شده بود.«
»می گویند مسجد شاه بنا به دستور شاه عباس پی ریزی و ساخته شد، بیش از این 
كه گنبد آن تعبیه شود، بنای ساختمان تا زیر گنبد ساخته شده بود كه معمار مسجد 
ناپدید شد. شاه عباس كه نگران امتام مسجد بود، دستور داد معمار را پیدا كرده و او 
را مجازات منایند. اما جستجو به جایی نرسید تا این كه پس از مدت زیادی معمار خود 
بازآمد و نزد پادشاه رفت. شاه كه سخت عصبانی بود، علت را جویا شد. معمار گفت: 
این ساختمان عظیم برای این كه بتواند وزن گنبد را حتمل كند، باید نشست كرده 
باشد، در غیر این صورت اگر گنبدها ساخته شوند، شدیداً ترك می خورند. پادشاه 
پس از شنیدن این استدالل دستور داد بنا را آزمایش كنند. پس از امتحان معلوم 
شد ساختمان افت قابل توجهی منوده بود. پس پادشاه كاردانی و احتیاط معمار را 

پسندید و به او پاداشی درخور داد.«
حتماً می دانید كه قدمیی ترین گنبد دنیا در ایران است و شاید اصوالً گنبد در 
این كشور به وجود آمده و هنر طاق های گهواره در ایران تكامل یافته است. ایران یكی 
از اولنی ممالكی بود كه از معماری رنگارنگ استفاده كرده و در هیچ جای دنیا چننی 
معماری منطقی و عاملانه و با ظرافت نخواهیم یافت.... این گفته را محسن فروغی كه 
یكی از خوشنام ترین و پرسابقه ترین آرشیتكت های ایران بود و پسر محمدعلی فروغی 
نخست وزیر رضاشاه و نخست وزیر دوران جنگ و اوایل سلطنت محمدرضاشاه بود در 

كنگره جهانی معماری در سال 1970 در اصفهان بیان كرد....
در مقاله همدان می نویسد: ... شهر همدان كنونی همان هگمتانه تاریخی است. 
نخستنی كسی كه تصور كرد شهر هگمتانه در زیر همدان كنونی پنهان است، محقق 
انگلیسی مك دونالد كینیر بوده. »بوكینگهام« جهانگرد دیگر انگلیسی در كهنگی آن 

اغراق كرده و قدمت آن را دو هزار سال قبل از میالد می داند....
درباره ارگ مب می نویسد: ... این شاهكار نشانه ای از قدرت تفكر، هوش و 
و  زیبایی عینی كالبدی  بر  زیرا عالوه  به شمارمی رود،  آن زمان  درایت سازندگان 
هنری، دارای اصول منطقی در مهندسی نظامی نیز بوده و همه شیوه های علمی 
دفاعی در آن مراعات شده بود... درباره آرتور پوپ، می نویسد: آرتور پوپ شیفته آثار 
ایرانی و ایران بود... این خادم نامدار و جاودانی نهایتاً در نوزدهم شهریور 1348 در 
شیراز در سن 89 سالگی بدرود حیات گفت و بنا به وصیتی كه كرده بود در اصفهان 

به خاك سپرده شد....
در مقاله »فرانسیس ریشارد، پاسدار متدن مكتوب ایران« می نویسد: مثاًل در 
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به عقیده او، در این دو روزه هستی، به غیر مستی و عشق به هرچه رو كنی، آخرش 
پشیمانی است.....

درباره ابواحلسن صبا می نویسد: .. صبا سوای همه زحماتی كه برای تهیه 
انتشار ردیف ها و دستگاه ها برای سازهای مختلف كشیده بود، حس كرده بود  و 
كه ترانه های محلی برای هنر ایران سرمایه های باارزشی هستند و از این نظر برای 
جمع آوری آنها فعالیت چشمگیری منود... استاد صبا به اتفاق چند نفر از جمله تاج 
اصفهانی، ادیب خوانساری و بدیع زاده به سوریه و لبنان سفر كرد و در این سفر یكی 
از بهترین آثار خود به نام »زنگ شتر« را تصنیف كرد.... استاد صبا بود كه روشی برای 
نواخنت ویلن در ایران ابداع كرد. تا آن زمان ویلن كه به عنوان یك ساز از خارج آمده 
بوده، مدت زیادی این دست و آن دست می گشت و منی توانست جای واقعی خود 
را در پهنه موسیقی ایران پیدا كند. استاد ابواحلسن صبا )1281-1336( در سن 

پنجاه و پنج سالگی درگذشت....
در  فرامرزی  عبدالرحمن  ایران،  در  قرن  خواننده  ترین  بزرگ  قمر،  درباره 
سرمقاله كیهان مرداد 1338 می نویسد: »در روزنامه تفصیل مرگ و انتقال جنازه 
او و ممانعت پاسبان از رسیدن جنازه او به قبرستان ظهیرالدوله را خواندید. قمر 
مرد. كسی باالی سر او نبود. اداره رادیو بسیاركوشید كه جتلیل مصنوعی برای او 
درست كند و موفق نشد. از این همه خواننده، نوازنده، هنردوست یك نفر به خود 
زحمت نداد كه قدم رجنه دارد و نیم ساعت بر سر جنازه یا مزار قمر بیاید. پس 
هنردوستی ما دروغ است و این حرف هایی كه راجع به تشویق هنر و هنرمندان 
می زنیم، خود آنها را باور ندارمی. قمربا آن همه حشمت و جالل در نهایت عسرت 

و آخرین حد گمنامی و بیچارگی مرد....
رضا پاشنه طالیی )رضا محجوبی(: یكی  از پایه گذاران آموزش ویلن در قرن 
گذشته، رضا دیوانه یا رضا محجوبی است. پیش از این كه در حدود سن 24 سالگی 

معرفی كتاب
مورد شاهنامه فردوسی، نسخه هایی كه در كشورهای مختلف موجود است اكثراً با 
یكدیگر اختالف دارند و مسؤولنی هر كشوری می گویند كه این بهترین نسخه است. 
اما باید مطالعه شود تا حقیقت روشن گردد. ظاهراً در آن زمان رسم براین بوده كه 
هر حاكم سلطان یا شاهزاده می خواسته است بهترین شاهنامه را داشته باشد. مثاًل 
بایسنقر نسخه ای تهیه كرده با مقدمه ای با سلیقه خودش، دیگران نیز به همنی ترتیب 

نسخه هایی تهیه كرده اند.
درباره عبدالعزیز فرمانفرماییان می نویسد: شازده در میان معماران به خوش نامی 
شهرت داشت. فرمانفرماییان بر این باور بود كه دانش و ساخته های یك معمار باید برای 
جلب اعتماد مردم و جامعه كافی باشد، از این رو به تبلیغ اعتقادی نداشت. در حالی 
كه كمتر معماری در این مقام و موقعی دیده شده كه از رسانه ها روی گردان باشد....
درباره مهندس سیحون می نویسد: ... او مصمم بود ایران را بشناسد و بشناساند. 
او بود كه ذخایر فرهنگی ایران را یك یك كشف و به اجتماع نشان داد. او بود كه 
زواره ها، ماسوله ها، سیدجلیل ها، سیدخلیل ها و ... را كشف و ارزش هنری آنها را 
نشان داد. روستاهای دورافتاده و ساختمان های ناشناخته را بر سر زبان ها انداخت 
و به مطبوعات كشاند.... سیحون می گوید: »من یكی از عشاق هنر ایران هستم« و 

اضافه می كند: »كالم آخر من ایران است«.
در »آرشیتكت وارطان، معمار رضاشاه« می نویسد: وارطان هوانسیان یكی از 
پرسابقه ترین آرشیتكت های ایرانی است كه در تبریز در سال 1275 شمسی متولد و 
در اواخر جنگ جهانی اول عازم اروپا شد و رشته معماری را در فرانسه به امتام رساند 
و باالخره پس از 17 سال اقامت در خارج به ایران مراجعت منود.... با ابتكاراتی كه 
در اولنی كارش در ایران در ساخنت هنرستان دختران و سایر كارهایش اجنام داد.... 
مثاًل معماران می گفتند »لبه وارطانی« یعنی لبه های سیمانی پنجره ها و یا »چفته 
وارطانی« یعنی دورسازی سقف داخل ساختمان... او عالوه بر كارهای خصوصی، 
آرشیتكت رضاشاه پهلوی بود و مدت شش سال شخصاً با رضاشاه در متاس مستقیم 
بود.... كاخ سعدآباد، كاخ ولیعهد، كاخ فرزندان وی در دوران كودكی، كاخ اشرف 
پهلوی و نظارت بر كلیه كاخ های دیگر... وارطان می گفت هر وقت نام رضاشاه را 
می آورم، آن مالقات ها جلوی چشمم مجسم می شود... تعجب وارطان از این بود كه 
چشم های رضاشاه را به مثابه یك شاقول و طراز می دانست و می گفت هر وقت كه 
سر ساختمان می آمد، اشكاالت ساختمان را گوشزد می كرد و روز بعد اصالح شده 
و اهمال چشم  از كمترین غفلت  و  بود  از ما می خواست. بسیار سخت گیر  را  آنها 
منی پوشید. ولی از اشخاص وظیفه شناس و كاردان بسیار قدردانی می كرد و آنها را 

پیوسته تشویق می منود....
در بخش میرزا عبدالله )موسیقی ایرانی و بنیانگذار آن( : ...مرتضی حنانه رهبر 
سابق اركستر سمفونیك تهران می گوید: موسیقی تركیه، عراق، و مصر ریشه های 
ایرانی دارند و هنوز اسم فارسی بر آنها مانده است. مثل سی گاه به معنی سه گاه و 
جارگاه به معنی چهارگاه.... و چون فارابی و ابن سینا به عربی نوشته اند آنها هم 

استفاده كرده اند....
میرزا عبدالله با سختی و مرارت این هنر را )موسیقی( فرا گرفت و از گوشه و 
كنار هر چه می شنید، در سینه ضبط می كرد. با این تفاوت كه آنچه را آموخته بود 
برخالف سایرین به رایگان به شاگردانش می آموخت. سهم میرزا عبدالله در موسیقی 
ایرانی بدون هرگونه تعصب وصف ناپذیر است. آنچه در حال حاضر در دست دارمی ثمره 
زحمات اوست... حاجی محمد مجرد، او را كتاب موسیقی می نامد و تسوگه می گوید: 
ردیفی كه امروز در ایران نواخته می شود به نام مكتب میرزا عبدالله نامیده می شود....

درنه سیاه، نه سفید:... اما واقعه مهم در موسقی ایرانی، ظهور كلنل وزیری بود 
كه به موسیقی و موسیقی دانان ایرانی شخصیت داد. وزیری خود موسیقی دان بود و 
با موسیقی ایرانی خیلی خوب آشنا بود. وی از شاگردان میرزاعبدالله و حسنی خان 
بود. بعدها به خارج رفته و درس نت خوانده بود. پس از پایان حتصیالت، به ایران 

بازگشت و به كار پرداخت....
درباره ملوك ضرابی می نویسد: او زنی نسبت به زندگی بسیار خوش بنی و 
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معرفی كتاب
این پسوند دیوانه را یدك بكشد، به نام رضا پاشنه طالیی معروف بود، زیرا تا قبل 
از دیوانگی و ژنده پوشی، جوانی خوش پوش، شیك و با لباس هایی برازنده بود. او 
كفش هایی پاشنه بلند و طالیی داشت، از این نظر او را رضا پاشنه طالیی می نامیدند.... 
علت جنون او نیز عشق او به یكی از خوانندگان بسیار مشهور ایران آن زمان بود، به 
طوری كه وقتی به علت بیماری در تیمارستان بستری شد، آن خواننده مشهور مرتب 
به او سر می زد، تا زمانی كه رفتار زننده و بدگویی های رضا او را رجناند و دیگر به 

سراغش نرفت. از كمك مالی نیز دریغ منی كرد....
در مقاله كمال امللك می نویسد: ... روزی ناصرالدین شاه تابلویی از آب، درخت 
و سبزه كشید. در ضمن نقاشی، نقاش باشی نیز حضور داشت. شاه رو به نقاش باشی 
كرد و گفت: »حاال دیگر نقاشم و به تو اعتنایی ندارم.« نقاش باشی نیز می گوید: چون 
دیدم شاه سرحال است و این مزاح را می كند به او گفتم: قربان من لقب نقاش باشی 
را به موجب فرمان همایونی گرفته ام و همه نقاش ها زیر دست من اند. حاال كه شما 

هم نقاش شده اید از اتباع من محسوب می شوید!«
را  كمال امللك  روزی  شاه،  مظفرالدین  زمان  در  می گوید:  ذكاءامللك   ...
دیدم كه اظهار بیماری می كرد. می گفته:سكته ناقص كرده ام و نیمه راست بدمن 
مفلوج است. عصایی را به دست گرفته لنگ لنگان راه می رفت. بسیار متأسف شدم 
كه هنگام به ثمر رسیدن زحماتش از كار افتاد و وجودش عاطل شده است. مدتی 
گذشت تا مظفرالدین شاه درگذشت و دوره محمدعلی شاه سپری شد. متوجه شدم 
كمال امللك سالم است و كار می كند. جریان را پرسیدم، خندید و گفت: »همه اش 
دروغ بود. ناچار بودم وامنود كنم سكته كرده ام، چون شاه می خواست مرا به كارهایی 

كه شایسته من نبود وادارد.....
اولنی اثری كه با لقب كمال امللك امضا كرده است، تابلوی »تاالر آیینه« است.... 
در این تابلو چلچراغ های انبوه، منشورهای بلوری، میز و صندلی های مرصع، قالی 
بزرگ پر نقش و نگار، پرده توری و مواج بلند، شاخ های درختانی كه سر به پنجره ها 
نهاده اند همه و همه با دقت و ظرافت كامل نقاشی شده است. استاد به مدت پنج 
سال روی این تابلو كار كرد و حتی انعكاس چهره خود را بر یكی از آینه های كوچك 
تاالر ترسیم منود. روزی ناصرالدین شاه برای دیدن كار استاد به تاالر آمد و ضمن 
تشویق او بر روی صندلی جایگاه استاد نشست و به تابلو نگاه كرد، سپس گفت »چرا 
كار منی كنی، ادامه بده.« كمال امللك جواب داد: »قربان شما در جایگاه دید من 
نشسته اید و از نظر فنی منی توان به كار ادامه داد«. این تابلو دو سه ماه پیش از كشته 
شدن ناصرالدین شاه به پایان رسید.... می گویند: »كمال امللك همه روزها و اوقات 
خود را به ترسیم این اثر اختصاص داده بود و تنها او بود كه كلید تاالر را در دست 
داشت. یك روز به شاه خبر دادند كه قطعه جواهری در تاالر مفقود شده است. شاه 
غضبناك شد و دستور داد هرچه زودتر مسأله را بررسی و مقصر را پیدا و دستگیر 
كنند. از آجنا كه تنها كسی كه كلید تاالر را داشت، كمال امللك بود از او نیز سؤالتی 
شد و مورد بازجویی قرار گرفت. پس از چند روز معلوم شد مقصر واقعی پسر دربان 
بوده است. دزد جواهر پس از اعتراف به سرقت به مجازات خود یعنی اعدام رسید 
ولی آنچه بر روح هنری و حساس كمال امللك اثر گذاشت این بود كه به ناحق او را 
مورد سوءظن و بازجویی قرار داده بودند. این حادثه اثر عمیقی بر او گذارد به طوری 

كه از آن پس دیگر روحیه قبلی را نداشت....
باالخره در »مش اسماعیل خدمتكاری در سطح یك نابغه« می نویسد: »... 
هنرمندی كه سواد خواندن و نوشنت را نداشت ولی هنرمندی خود ساخته بود. 
یا  دبیرستان  مدرسه،  در  هنری  دروس  ابتدایی ترین  گرفنت  فرا  بدون  هنرمندی 
دانشكده  برنزی  و  سرامیك  كوره های  كارگاه  دربان  اسماعیل  مش  دانشگاه... 
هنرهای زیبا، حتت نظر پرویز تناولی بود. خود تناولی به كرات گفته است: عشق 
و پشتكاری كه این دربان داشت به مراتب بیشتر از دانشجویان بود.... در آثارش 
با یك دید ساده و زیبا روبه رو می شومی. درباره كارهایش مطالب زیادی نوشته اند 
ولی آنچه كمتر به آن توجه شده، خالقیت یك انسان ساده با استفاد از سادگی و 

بدون وارد شدن در گرداب امواج هنرهای زمان است....

كتاب مینیاتورهای استاد بدری برقعی
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ایرانیان و گمگشتگی شناسه ای10:
گفتیم كه آمدن اسالم به ایران نتیجه یك حتمیل 
بوده است. پس از جا افتادن اسالم در جامعه ایرانی و 
در این تاریخ 1400 ساله آن، ایرانیان در یك تضاد 
شناسه ای و در نتیجه آن به یك روان نژندی اجتماعی 
درغلتیده اند.در دوسر این تضاد از یكسو شناسه ملی و 
پیشینه درخشان و باالدست پیش از اسالم شان است 
كه هر آنچه برایشان زاینده غرور ملی، سربلندی و افتخار 
است به آن دوران برمی گردد و همچون بند نافی آنان را 
به گذشته شان پیوند زده است و از سوی دیگر ذهینت 
اسالمی و وارد شدن شان به درون »امت اسالمی« است 
كه در این چهارده سده جز كاهش شكوه گذشته شان و 
گسست ژرف روانی برایشان چیزی به ارمغان نیاورده و 
همچون سدی در برابر شناسه ملی آنان ایستاده است. 
همان ایرانی كه توانسته بود پس از گذشت 120 سال 
در پی یورش اسكندر دوباره از خاك سر برآورد، این 
بار با زجنیر ذهنی اسالم چنان به زمنی میخكوب شد 

كه جز فرودستی و زندانی شدن در درون 
دست  چیزی  هیچ  به  خود  ذهنی  قفس 
نیافت و امروزه خود را دست به گریبان یك 
پس افتادگی تاریخی، خواب خرگوشی، و 
موقعیت های از دست رفته در جهان پیشرفته 
یافته است. در واقع ایرانیان پس از درونی 
كردن اسالم به جهان ذهنی خویش، بایستی 
خود را مسؤول پس افتادگی خود بشناساند.
در اینجا این نكته پرسیدنی است كه 
این چه ویژگی اسالم است كه نه تنها بر سر 
بر سرمتدن درخشان دیگری  بلكه  ایران، 
چون مصر نیز همنی خاك را ریخته و آنان را 
نیز به پیسی انداخته است؟! آیا هنوز زمان آن 
نرسیده است كه ما با یك نگرش منطقی و نه 
احساساتی گذشته اسالم و آنچه كه از نسل 
پیش تر به ارث برده امی را به نقد بكشیم؟ در 

بخش زیرین این ویژگی ها را كمی می شكافیم.

فرازهایی از ویژگی های اسالم
اندیشه اسالمی ساخته و پرداخته انسان سرزمنی 
عربستان و در بستر یك رشته سامانه های تاریخی ویژه 
پیچیدگی اجتماعی آن جامعه شكل گرفته است. اگر 
فرهنگ جامعه كنونی عربستان در سده بیست و یكم 
كنونی  تكنولوژی  و  فرهنگی  آمیزش های  بستر  در  و 
آنگاه  فرهنگ هاست.  پس افتاده ترین  از  یكی  جهانی 
تصور سیاهی در چهارده سده پیش تر و در جهان بسته 
آن زمان نبایستی برای هیچكس امر دشواری باشد. 
بر روی این نكته بایستی به دقت ایستاد و درنگ كرد. 

بیان باال سه بعد دارد:
الف: نخست آنكه این دین همچون همه دین های 
دیگر از آسمان فرود نیامده است _ آنگونه كه افسانه وار 
به آن نسبت می دهند _ بلكه پدیده ای زمینی است.

ب: جامعه عربستان در برابری با دیگر جوامع آن 
زمان _ همچون ایران _ یك جامعه بسیار پس افتاده 
بوده است كه از درجه پایینی از ساختارهای زیربنایی و 
روبنایی و ذهنیت اجتماعی برخوردار بوده است. از این 
رو دین سر برافراشته از آن سامه اجتماعی منی توانسته 
از دیدگاه تاریخی جدا از آن سامه ابتدایی باشد و ماهیتاً 

بدوی بوده است.
پ: این دین در دو پهنه با انسان در تضاد است:

رشته  یك  دین  این  در  خصوصی:  پهنه   _
آزاداندیشی جدا  انسانی همچون  كنش های طبیعی 
از چارچوب سنگ شده مذهبی، پرداخنت به هنرهای 
رقص،  نگارگری،  موسیقی،  همچون  انسان  طبیعی 
تندیس سازی، و ... »حرام« می شوند. »انسان مؤمن« از 
دیدگاه این دین انسانی است كه خود را در آموزه های 
سنگ شده آن شناور كرده و پیوسته نه برای زندگی در 
این جهان، سود بردن از شادابی های آن، و پیشرفت به 
جلو، بلكه در ترس از »عقوبتی جانگداز« و آتش جهنمی 

كه این دین به پیش روی او ترسیم می كند خود را به درون 
زندان فسردگی و خمودگی روانی اسیر نگه می دارد. از 
این رو این دین زاینده خمودگی روانی است و با طبیعت 

انسان در تضاد است.
زنده یاد اخوان ثالث چه زیبا این سیمای اسالم 
را در پناه بردنش به حافظ ترسیم كرده است، آجنا كه 

می گوید:
ببنی شب ها چه تاریك اند زیر پرچم الله

ببنی مردم چه بدبخت و تهیدستند حافظ جان
زندگی  پهنه  بر  دین  این  اجتماعی:  _پهنه 
همچون  و  می كند  دست اندازی  انسان ها  اجتماعی 
اجتماعی  دگرگونی های  برابر  در  بازدارنده  نیرویی 
رو به جلو می ایستد. گرچه تاریخ مسیحیت در باختر 
از  سیاسی  پهنه  در  دین  راندن  پس  رخداد  و  زمنی 
دیدگاه تاریخی پدیده ای است گذرا، با این وجود این 
دگرگونی در جامعه های اسالمی هنوز رخ نداده است. 

تا آن زمان این گونه جوامع گریبانگیر این دشوارهای 
اجتماعی خواهند بود.

ویژگی های برخورد منفعالنه ایرانی
گفتیم كه ایرانیان در این گذار 1400 ساله به 
روی پس افتادگی خود خوابیده اند. آنچه كه به فرودستی 
تاریخی آنان اجنامیده ویژگی روانی است كه همچون 
موریانه در ذهنیت آنان جا خوش كرده است. می توان 

ویژگی های زیرین را برای این ذهنیت برشمرد:
الف: ویژگی بیگانگی از تاریخ خود: ذهنیت ایرانی 
پیوستگی ندارد. تاریخ او و ذهنیتش تكه تكه شده است. 
ایرانی تاریخ خود را نخوانده و آن را درست منی شناسد، 
و از این رو در هنگام نگاه به خود از حال فراتر منی رود. 
آنچه كه در این ذهنیت گمشده است، نبود فرایند شدن 
و چگونگی رسیدن به حال است. در یك سخن ایرانیان 
نسبت به تاریخ خود بیگانه اند و این بزرگترین كاستی در 
ذهینت كنونی ایرانی است. فراموش نكنیم كه هرآنچه 
كه ما از گذشته خود _ به ویژه تاریخ پیش از 
اسالم مان _ دارمی را مدیون خاورشناسان 
و  بیسوادی  خال  كه  هستیم  زمنی  باختر 
برامیان  زمینه  این  در  را  ما  كندی ذهنی 
پر كرده اند! آیا از خود پرسیده اید كه چرا 
ایرانیان تاریخ گذشته خود را ننوشته اند!! 
چرا بایستی پژوهنده ای از بخش دیگری از 
جهان این مهم را برای او اجنام داده باشد؟!
ب: ویژگی مسؤولیت گریزی: خوی 
خود  دشواری های  به  برخورد  در  ایرانی 
همواره  و  منی كند  آغاز  خود  از  هیچگاه 
است.  بوده  بیرون  از  عامل  یافنت  پی  در 
همیشه دیگرانی بوده اند كه نگذاشته اند 
وی پلكان پیشرفت را بپیماید. چه او خود 
بدون هر گونه كاستی است! این سرشت، 
راه را بر روی هر گونه چاره یابی می بندد 
و زاینده درجازدگی است. برای منونه در تاریخ صد و 
پنجاه ساله گذشته، همواره شنیده امی كه این بیگانگان 
)روس و انگلیس و آمریكا( بوده اند كه نگذاشته اند ما به 
جلو برومی! گویی ما مردگانی بیش نبوده امی و هیچگونه 
داشته  منی توانستیم  خود  جامعه  پویش  در  توانایی 
باشیم! در اینجا بایسته است بگوییم كه هیچ كس در 
این نكته كه دولت های بزرگ در پی سود خویش به 
زندگی سرزمنی های جهان سوم دست اندازی می كنند 
تردیدی ندارد، ولی این امر نبایستی به خوابیدن بر 
در  بیاجنامد!  خود  جامعه  درونی  كاستی های  روی 
كشاكش بنی گرگ و گوسفند، منی توان همواره گرگ 
را كوبید. پرسش درست این است كه چرا گوسفند به 
زیركی در نیفتادن به دام گرگ نرسیده است!! درد 

ما نخست در ذهنیت خود ماست.
پ: فرهنگ بی چون و چرایی: ایرانیان فرهنگ 
خرده گیرانه سازنده به خود و تاریخ گذشته خودی را 

برخورد آرا

ذهنیت ایرانی در بند

و پس افتادگی تاریخی در ایران
بخش دوم و پایانی

فرید حسینی دهكردی
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نداشته و بی چون و چرا هر آنچه از گذشتگان به آنان 
رسیده باشند را دربست می پذیرند. از این رو ذهنیت 
نشسته  خود  فرهنگی  كمبودهای  بر  استوار  ایرانی 
است. این ذهنیت توان چرایی به آنچه كه هست را از 
دست داده و در پیله درونی اش خواب شده است و هر 
از گاهی هم كه خواسته است با نیم خیزشی از پیله 
بیرون بیاید، به پوسته آن رسیده و تنها »خوش دستی 
و پایی« زده است! در انتهای این نیم خیزش ها و پس 
از حس درد، تنها برای آرام كردن خود به توجیه و نه 
درمان درد خود رسیده است! بگذارید دو منونه از این 
توجیه های مفعوالنه تاریخی در پذیرش، و نه چالش 

آنچه كه بر او رفته است را در اینجا برشمرمی:
متدن پر شكوه اسالمی: بسیار دیده شده است 
كه برخی از ایرانیان به هنگامی كه به فرودستی جامعه 
اسیر شده  شان در چنگال این ذهنیت اسالمی و جایگاه 
زبون خود در مقایسه با تاریخ گذشته شان می رسند. 
بجای شكافنت دمل و ریخنت چركابه آن به بیرون، با 
دست یازیدن به »متدن پرشكوه اسالمی« و قرار دادن 
ایران در درون آن خود را فریب داده و به توجیه درد 
خود پرداخته و به گول زدن خود می رسند! آنان به رشد 
دانش در این متدن استناد می كنند. از این دوستان 
باید پرسید آن دانشی كه شما از آن نام می برید از كدام 

سرزمنی و كدام مردم بیرون آمده است؟
آیا خیام ها، بوعلی سیناها، رازی ها، بیرونی ها 
و ... هیچكدام از سرزمنی گهواره اسالم )عربستان( 
نسبت  اسالم«  »متدن  به  را  آنها  كه  بودند  برخاسته 
چیره  سرزمنی های  از  آنان  اینكه  نه  مگر  می دهند؟ 
شده ای بیرون آمده اند كه پیشینه اندیشیدن و زیربنای 
دانش در آجنا وجود داشته؟ پس این جا دادن آنان 
دردرون پهنه ای به نام متدن اسالمی آیا لغزش آشكاری 
نیست؟ آیا این تصادفی است كه سرزمنی عربستان تا 
كنون نتوانسته است یك عنصر اندیشمند به جامعه 
جهانی عرضه كند؟ هنگامی هم كه در سده بیست و 
یكم كسی را به جهان عرضه كرد، دیوانه خشك مغز 
مسلمانی به نام اسامه بن الدن بود! چرا بایستی یك 
ایرانی دانشمندان خود را به »متدن اسالمی« نسبت 
شناسه  به  دینی  شناسه  دادن  برتری  این  آیا  بدهد؟ 
است  نبوده  خواستی  همان  این  آیا  نیست؟  میهنی 
حل  و  ایرانی  ملیت  نفی  دیدگاه  پیش برندگان  كه 
آن در درون »امت اسالمی« _ چه امروزه به دست 
اسالمگرایان درون جمهوری اسالمی و چه در تاریخ 
فرهنگی شان  به دست هم پالگی های  ایران  اسالمی 
_ به كار برده اند؟ این همان مسخ مغزی كه در باال 

به آ ن اشاره شد نیست؟
ذهنیت  كه  است  شده  دیده  اسالمی:  باز  هنر 
اسالم  در  هنر  نفی  واقعیت  به  كه  هنگام  آن  ایرانی 
می رسد به توجیه گری و نه رد آن می پردازد. برای منونه 
بیان می كند كه گرچه اسالم جلوی رشد هنر را گرفته 
بود، ولی ایرانی ذوق هنری خود را در معماری های 

مساجد به گونه ای زیبا نشان داده است! این همان 
باید دستگاه  با ریشه درد است. وی  نكردن  برخورد 
شده  ایرانی  طبیعی  هنر  رشد  جلودار  كه  اندیشه ای 

است را بكوبد و نه به پذیرش و سازش با آ ن برسد!

سخن پایانی
در پایان نگارنده بیان دو نكته درباره آماج این 
نوشتار را بایسته می داند. این دو نكته از این گونه اند:

پ. گرچه در این نوشتار از گذشته پیش از اسالم 
ایران به گونه ای مثبت یاد شده است، این هرگز به این 
از  بوده!  كاستی هایش  بدون  گذشته  آن  نیست  چم 
دیدگاه عام در هیچ برهه ای از تاریخش بدون كاستی 
نبوده است. جامعه بدون كاستی ها تنها در خیال آدمی 
می تواند جلوه گری كند و با جهان مادی بیرون از ذهن 
او هیچ خوانایی ندارد! كاستی های جامعه و فرهنگ 

ایرانی پیش از اسالم جستار این نوشته نبوده است.
2. گرچه این نوشتار بر روی اثر اسالم بر روی 
ذهنیت ایرانی انگشت می گذارد، اما نبایستی از روی 
همه  ایرانیان  اسالمی  ذهنیت  كه  گذشت  نكته  این 
آنان را پوشش منی دهد.  كاستی های هزاره گذشته 
در واقع ذهنیت ایرانی كاستی های پیش از اسالمی 
اما  است.  نیز یدك كشیده  آن  از  در پس  را  شدنش 
پیشرفت  نبود  منی تواند  گذشته اش  كاستی های 
این  كند!  توجیه  را  اسالم  ورود  از  پس  او  اجتماعی 
از اسالمی  و پس  پیش  در  ثابت  فاكتوری  كاستی ها 
همان  با  كه  است  آن  در  تفاوت  بوده اند.  شدنش 
كاستی های پیشینش، جامعه ایرانی توانست در پیش از 
اسالمی شدن به شكوه اجتماعی برسد و در حالی كه 
در پس از آن در خواری غلتیده است. بُن مایه این نوشتار 
هم چگونگی این تفاوت بوده است. ایرانیان در فرایند 
پس افتادگی  گرداب  از  برون رفت  در  راهیابی شان 
تاریخی، نیاز به شناخت همه بندها و گسلیدن آنان 
دارند. دستیابی به این راهیابی نیز تا پایان بخشیدن 
به كشتار اندیشه و رها شدن آن در ایران و وجود یك 
جامعه باز همراه با رشد فرهنگ خرده گیرانه سازنده 
از خود امكان پذیر منی باشد. پس بایستی در برابر سد 
اندیشه در ایران به پا خاست و سرود »پیش به سوی 

آزای اندیشه در ایران« را روزانه سر داد.
با آرزوی بیداری ایرانیان
با آرزوی جاودانگی ایران زمنی

پانویس ها:
1. پرسمان: Issue. 2. شوند: Cause. 3. فرایافت: 
سامه:   .5  .Interaction بركنش:   .4  .Concept
 .High Level Look 6. كالن نگری:   .condition
كار:  و  ساز   .8  .Modernization سازی:  نوین   .7
Mechanism. 9. خدمات متقابل ایران و اسالم، جلد 
چهارم، مجموعه آثار، صفحه های 583-590. 10. 
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در همه حال جایزه

افسانه خاكپور

جار جار، جایزه         جیغ داد، جایزه
جیر جار، جایزه       جور و جفا، جایزه

پا به فرار، جایزه
در همه حال، جایزه

جرزنی و جایزه       جست و قاپید، جایزه
جنگ و گریز، جایزه

حق بشر لگد مال، جایزه
جفتك و وارو بنداز، جایزه

فیلم سازای دست آموز
با گربه های ملوس

تو فستیوال های لوس
جایزه، جایزه، جایزه

 
های هوار، جایزه

كاسبی بی حساب، جایزه
جایزه، جایزه، جایزه

شوالی سبز، جایزه
ردای اصالح طلب، جایزه

خواهر منكراتی چرخی زد 
و شد سكوالر صلواتی

وای ببنی معجزه
یالله بده جایزه     بالله بگیر جایزه

بگیر و ببخش جایزه

دار دار، چوبه دار، جایزه
سنگسار، جایزه

اعدام دسته دسته، جایزه 
بازنشسته پاسدار 

جایزه، جایزه، جایزه

كاسبی بی حساب
جایزه، جایزه

نظام سرمایه دار 
جیره مواجب بر قرار
جایزه، جایزه،جایزه.

بیست نوامبر دو هزار و ده
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در تاریِخ جهان، هر دوره ویژگی هاِی خود را داشته است. در آغاِز تاریخ كه 
دوران افسانه ها بوده است، آدمیان بگونه ی تیره ای )یا قومی( زندگی می كردند. 
پس از پیدایش كشاورزی، دوره ی ِده نشینی و شهرنشینی آغاز شده است. سپس 
دوراِن كشورگشایی ها و برپایِی پادشاهی هاِی بزرگ، مانند پادشاهِی »هخامنشیان«، 
»اسكندر« و امپراتوری »ُرم« بوده است. پس از آن دوره ی تاخت و تاِز تیره هاِی بَربَر 

بدین كشورها و فروپاشِی شهرنشینی )یا متدِن( آنها بوده است.
)یا  نوَگشت  ناِم  به  كه  است  )متدن(  شهرنشینی  رستاخیِز  دوره ی   سپس 
ابزاِر كار و  تا آن زمان شهرونداِن گوناگون داراِی  ُرنسانس( شناخته شده است. 
پیكاِر یكسان بودند. گویند كه ابزاِر جنگِی سربازاِن »رومی« و بَربَرهاِی »ژرمنی«، 
با هم یكی بوده اند و تنها دوگانگی، در ساماندهی و هنجار )یا انضباط( در كارها و 
شناخِت خویشكارِی )یا وظیفه شناسِی( »لژیون« های رومی بوده كه مایه ی پیروزی 
آنان می شده است. همچننی ابزار جنگی تاَزنده هاِی )مهاجمنِی( »مغول« و كشورهاِی 

پیشرفته، كم و بیش با هم یكی بوده اند.
به  كم كم  )غربی(  خاوری  كشورهاِی  )رنسانس(  نوَگشت  دوراِن  از  پس 
و  هنر  صنعت(،  )یا  َورز  مانند  گوناگون  زمینه های  در  چشمگیری  پیشرفت هاِی 
پیشه هاِی گوناگون دست یافته و به ساخنِت ابزاِر نوین پرداختند و پس از گذشت 
یكی دو َسده )قرن(، ابزارهاِی كاِر آنان به اندازه ای پیشرفته و ِرسا )كامل( شد كه 
مردمان دیگر كشورها را یارای برابری و ایستادگی در برابِر تاخت و تازهاِی آنان 
نبود. همزمان با این پیشرفت ها، دگرگونِی بزرگی در فرهنگ و زباِن مردم خاور 
پدید آمد. زیرا براِی سخن گفنت در باره ی نوآوری هاِی تازه ناگزیر به داشنِت واژه هاِی 
نوینی بودند و كم كم، زبان های اروپایی، برای به منایش درآوردِن تازه یافته های خود، 

داراِی نیروِی بزرگی، شدند. 
در آغاز سده ی بیستم، كشورهای باختری )شرقی( به پیشرفت نكردِن خود 
پی بردند و كوشیدند كه تاوان این واپس ماندگی از زمان را بپردازند. در سر راِه 
این كوشش ها، با دشواری های بسیاری روبرو شدند كه یكی از آنها نداشنِت زبانی 
بود كه برای بازگفنِت جستارها و خواسته های تازه ی آنان، آماده باشد. مردم برخی 
از كشورها، برای این كار چاره را در پذیرفنِت یكی از زبان های بیگانه دیدند، مانند 
هندوستان. ولی مردم كشورهاِی دیگر از براِی داشنِت بازمانده هاِی بزرِگ فرهنگی، 

نتوانستند این راِه چاره را بپذیرند، كه یك منونه ی آن، كشور ایران است.
در برخی زبان ها، چون ساختمان بندی آنها ویژه می باشد، ساخنِت واژه های 

برخورد آرا

به  دانشی، كاری است بس دشوار و شاید ناشدنی. مانند زبان هاِی »سامی« كه 
ساختمان بندِی آنها اشاره ای خواهیم كرد.

باید یادآور شد كه در برخی دیگر از زبان ها، در هر یك از رشته های دانشی، 
شماِر واژه ها بسیار است و گاهی به دور و بَِر میلیون می رسد. یافنِت واژه هایی در 
برابِر رشته هاِی دانشی، كاری است كه نباید آن را سرسری گرفت و بدون داشنِت یك 
روِشِ دانشِی درست، نباید به آن پرداخت. منی توان از روی همانندآَوری، گمانه زنی، 
بَرآورد كردن و یا یافنِت واژه ای نزدیك به آن، به این كاِر پُردامنه، پرداخت. چننی 
كاری می باید بر روِی پایه هاِی دانشی پی ریزی شود تا هنگاِم اجنام آن به بن بست 

و دشواری برخورد ننماید.
برای اینكه بتوان در یك زبان به آسانی واژه هایی در برابِر واژه هاِی بی شماِر 
دانشی، پیدا كرد، آن زبان می باید توانایِی یك چننی بنیاِد دانشی را دارا باشد. در 
اینجا می خواهیم نشان دهیم كه زبان پارسی، دارای چننی بنیاد و ریشه ای هست 
و زبان پارسی، زبانی است توانا. در جایی كه برخی زبان ها، گو اینكه در زمینه های 
دیگر پیشینه ی درخشاِن ادبی دارند، ولی در زمینه ی واژه هاِی دانشی ناتوان هستند.

بررسِی دو گونه زبان
اكنون به بررسِی دو گونه زبان می پردازمی كه مردِم اروپا و خاور نزدیك به آن 
 ،»)Indo - European( زبان ها سخن می گویند. این زبان ها، زبان هاِی »هندواروپایی
زبان های  خانواده ی  از  پارسی  زبان  هستند.   )Semitic( »سامی  زبان هاِی  و 
هندواروپایی، و زبان های عبری، عربی، اكدی، ُسریانی، آرامی و ... از خانواده ی 

زبان های سامی می باشند.
در زبان های سامی، واژه ها بر ریشه هاِی سه واتی )3حرفی( یا چهار واتی 
)4حرفی( استوار می باشند كه به آنها »ثاُلثی« و »ُرباعی« گفته می شود. با دگرگون 
كردِن ریخِت )یا شكل( این ریشه ها كه در زباِن عربی به آن »اشتقاق« می گویند، از 
دروِن آنها واژه های تازه پدید می آورند، كه به ناِم »ابواب« خوانده می شوند. از این 
رو شماِر واژه هایی را كه می توان در این زبان ها ساخت، بستگِی تنگاتنگ دارد با 
شماِر ریشه های »ثالثی« و»رباعی«. پس باید بسنجیم كه باالترین شماِر ریشه هاِی 

»ثالثی« چه اندازه است؟ 
 Algebre([ آمیِزشی  ُفزوِد  بناِم  )ریاضی(  اَیاره ای  روِشِ  یك  كار  این  برای 
Combinatoire( جبر تركیبی[ را به كار می برمی. باالترین شماِر ریشه هاِی »ثالثی 

برترِی زباِن پارسی بر زباِن عربی
ژاله دفتریان )فرانسه(

نوشتاری كه در زیر می خوانید، برگرفته شده از جستاری است كه روانشاد دكتر »محمود حسابی«، 
دانشمند بزرگ فیزیك، فرزانه و زبان شناِس ایرانی اجنام داده و با روشنی نشان داده است كه 
توانایی و برترِی زباِن پارسی در واژه سازی، در سنجش با بسیاری دیگر از زبان های جهان، به ویژه 
زبان هاِی سامی، نه تنها از آنها چیزی كم ندارد كه بسیار تواناتر و برتر از آنان نیز هست. این پژوهش 
كه با روشی سد درسد )صد درصد( دانشی اجنام گرفته و به منایش گذاشته شده، پاسخی كوبنده 
است به بسیاری از هم میهنانی كه با سرسختی بر این اندیشه پای می فشارند كه اگر واژه های تازی را 
از زبان پارسی بیرون بكشیم، زبان پارسی ناتوان می شود و می میَرد؟! استاد در این جستار بسادگی 
نشان می دهند كه باالترین شماِر واژه هایی كه در زبان عربی می توان ساخت، از دو میلیون واژه 
فراتر منی رود در جایی كه در زبان پارسی، دست كم می توان 227 میلیون واژه ی تازه ساخت این 
جستار بگونه ای گسترده در دیباچه ی واژه نامه ی استاد »حسابی« به ناِم واژه های فیزیك امتی كه 
خود شاهكاری در نشان دادن توانایی زبان پارسی می باشد، چاپ گردیده است. ناتوانی زباِن عربی به آن اندازه است كه بسیاری از كشورهای عرب زبان شده، 
مانند »اجلزیره«، »مراكش«، »سوریه«، »لبنان« و »مسر« )مصر(، در دانشگاه هایشان رشته های دانشی )دروس علمی( را به زبان هاِی انگلیسی و فرانسه آموزش 

می دهند و تنها دانشجویاِن رشته های ادبی هستند كه به زبان عربی آموزش می بینند. 
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مجرد« برابِر است با 19656 ]نوزده هزار و ششسد )ششصد( و پنجاه و شش[ 
ریشه و منی توان بیش از این شمار، ریشه ی»ثالثی« در این زبان یافت. در باره ی 
ریشه هاِی »رباعی« می دانیم كه شماِر آنها كم است و دور و بَِر پنج در سِد )صد( 
شماِر ریشه هاِی »ثالثی«، میباشد بگفته ای شماِر آنها پیراموِن هزار ریشه است. چون 
ریشه هاِی »ثالثی« ای هستند كه به جای سه وات )حرف( تنها دو وات )حرف( دارند 
كه یكی از آن دو وات دوبار آمده است، مانند پویه ی )فعِل( »َشّد« كه واِت »د« دوبار 
در آن به كار رفته است، از این رو به شماِر ریشه هایی كه در باال از آنها سخن گفته 
شد، چند هزاِر دیگر می افزاییم. و رویهمرفته، شماِر بزرگ تِر 25000 )بیست و 
پنج هزار( ریشه را می پذیرمی. به همانگونه كه گفته شد، در زبان های »سامی« از هر 
پویه ی )فعل( »ثالثی مجرد« با دگرگون كردِن ریخِت )شكل( آن و با افزودِن چند 
وات )حرف(، از راِه واژه گیری )اشتقاق( می توان واژه هاِی دیگری، ساخت. مانند: 
َفّعَل، فاَعَل، اَفّعَل، تََفّعَل، تَفاَعَل، اِنَفَعَل، اَفَتَعَل، اِفَعل، اِفعال، اِسَتفَعَل. از هركدام 

از پویه ها )افعال(، نام های گوناگونی بیرون كشیده می شود )مشتق می شود(.
نخست، نام هاِی مكان و زمان؛ دوم، ناِم ابزار؛ سوم، ناِم روش و شیوه؛ چهارم، 
ناِم پیشه؛ پنجم، ناِم ُكِنش )اسِم مصدر(؛ ششم، زاب )صفت( كه ساختماِن آن به 
ناِم  َرواگ )رواج( دارد؛ هفتم، رنگ؛ هشتم، نسبت ) وابستگی(؛ نهم،  َده ریخت 

مانَك )اسم معنی(.
با به دید آوردِن همه ی واژه گیری های گوناگون )اشتقاق كلمات( این دست آورد 
را به دست می آورمی كه از هر ریشه ای، بیشترین برگرفته ای )مشتقی( كه می توان 
به دست آورد، هفتاد است. پس هرگاه شماِر ریشه ها را كه از 25000)بیست و پنج 
هزار( كمتر است، در هفتاد بَِزنیم )ضرب كنیم(، بیشترین واژه هایی كه به دست 
می آید 1750000=70×25000 )یك میلیون و هفتسد و پنجاه هزار( واژه است.

برای فراگرفنِت این گونه زبان، دشوارِی دیگری هست، و آن اینكه برای چیره 
شدن به آن باید دست كم 25000 )بیست و پنج هزار( ریشه را از بَر داشت و این كار 
برای همه اجنام شدنی نیست. هتا )حتی( برای آنانی كه زباِن مادری شان می باشد، 
چه ِرَسد به كسانی كه با آن زبان بیگانه هستند. اكنون اگر شماِر واژه هایی كه به 
آنان نیاز هست، از شماِر دو میلیون بگذرد، دیگر در ساختاِر این زبان برای بازگفِت 
یك چِم نوین، راهی نیست، مگر آنكه چِم تازه را با یك فراز )جمله( بشناسانیم. 
از همنی روی هم هست كه در فرهنگنامه ها، از یك زباِن اروپایی به زباِن عربی، 
می بینیم كه شماِر بسیاری از واژه ها با یك َفراز)جمله( بازگو شده است، نَه با یك 
به  »رو  به  را  آن  پارسی می شود  Confronation كه در  واژه ی  برای منونه،  واژه! 
رویی« برگردان كرد، در فرهنگ های فرانسه یا انگلیسی به عربی چننی برگردان 
 Permeability شده است:  »جعل الشهود و جاهاً و املقابلَه بنَِی اَقولَُهم«! و یا واژه ی
كه می توان آن را در پارسی »تراوایی« نامید، در فرهنگ هاِی عربی چننی برگردان 

شده است :»امكان قابلیة الترشح«! 
 دشوارِی دیگر در اینگونه زبان ها، این ست كه چون شماِر واژه ها كمتر از شماِر 
چم هایی)معانی ای( می باشند كه به آنان نیاز هست، بایستی شماِر بیشتِر چم ها 
میاِن شماِر كمتِر واژه ها بخش شوند. پس بناچار باید چند چِم گوناگون را باِر یك 
واژه كرد در جایی كه در یك زباِن دانشی هر واژه می باید تنها یك چم داشته باشد 
تا هیچگاه، كوچك ترین پیچیده گویِی )ابهامی( در دریافت نوشته ی دانشی پیش 
نیاید. بگونه ای كه یكی از استاداِن دانشمنِد دانشگاه می گفت، در یكی از رسانه های 
نوشتارِی بیگانه خوانده است كه در برابِر واژه های بی شمار دانشی كه در رشته های 
گوناگون پدید آمده، فرهنگستان مسر )مصر( هنگامی كه خود را با دشواری هاِی 
یاد شده در باال، روبرو دیده، چننی پیشنهاد كرده كه می باید از به كار بردِن دستور 
زباِن عربی درباره ی واژه های دانشی، چشم پوشید و دستور زبان هاِی هندواروپایی 
را به كار برد. براِی منونه درباره ی واژه ی Cephalopode كه به جانوراِن نرم تنی 
گفته می شود ماننِد »اختاپوس« كه سر و پاِی آنها بهم چسبیده اند و در پارسی به 
آنها »َسرپاَوران« گفته شده است، سراجنام واژه ی »رأس رجلی« را پیشنهاد كرده اند 

كه این بهم آمیخنت )تركیب( به هیچ روی عربی نیست.

درباره ی ساختماِن زبان هاِی هندواروپایی
است.  هندواروپایی  زبان هاِی  ساختماِن  درباره ی  ما،  گفتگوی  دوم  بخش 
می خواهیم ببینیم چگونه در این زبان ها می شود شماِر بی شماری واژه ی دانشی را به 
آسانی ساخت. زبان های هندواروپایی داراِی شماِر كمی ریشه می باشند. این زبان ها 
چیزی پیراموِن 1500)هزار و پانسد( ریشه و 600 پسوند )Sufixe( و 250پیشوند 
)Prefixe( دارند كه با افزودِن آنها به ریشه، می توان واژه هاِی دیگری ساخت. برای 
منونه از ریشه ی »رو« می توان واژه ی »پیشرو« و »پیشرفت« را با پیشوند »پیش« و 
واژه هاِی »روند«، »روال«، »رفتار« و »روش« را با پسوندهاِی »اند«، »ال«، »ار« و »اش«، 
ساخت. در این منونه می بینیم كه ریشه ی »رو« به دو ریخت )شكل( آمده است. 
یكی »رو« و دیگری »رف«. تازه اگر از این دگرگونِی ریخِت  ) شكِل( واژه ها هم چشم 
پوشی كنیم و شماِر ریشه ها را همان 1500 بگیرمی، از بهم آمیخنِت )تركیِب( آنها با 
250 پیشوند، 375000=250*1500 )سیسدو هفتاد و پنج هزار( واژه به دست 
می آورمی. اینك هركدام از واژه هایی كه بدین گونه به دست آمده است را می توان 
با یك پسوند بهم آمیخت )تركیب كرد(. برای منونه از واژه ی »خودگذشته« كه از 
پیشونِد خود و ریشه ی »گذشت« درست شده است، می توان واژه ی »خودگذشتگی« 
را با افزودن پسونِد »گی« به دست آورد. منونه ی دیگر، واژه ی »پیشگفتار« از پیشوند 

»پیش« و ریشه ی »گفت« و پسوند »آر« بدست آمده است. 
اكنون اگر 375000 واژه ای را كه از بهم آمیخنِت )تركیِب( 1500ریشه با 
250 پیشوند به دست آمده است را با 600 پسوند بهم بیامیزمی )تركیب كنیم(، 
شماِر واژه هایی كه به دست می آید، می شود: 225000000=600*375000 
شدِن  آمیخته  بهم  از  كه  واژه هایی  باید  واژه.  میلیون(  پنج  و  بیست  و  )دویست 
كه  آورد،  شمار  به  نیز  را  می آید  دست  به  تنها  پسوندهای  با  ریشه  )تركیِب( 
می شود:900000=600*1500 )نهسد هزار(. پس رویهِم واژه هایی كه تنها از 
بهم آمیخنِت )تركیِب( ریشه ها با پیشوندها و پسوندها به دست می آید، می شود: 
و  بیست  و  )دویست   900000+375000+225000000=226275000
شش میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار واژه(. در این بررسی تنها به بهم آمیخنِت 

ریشه ها با پیشوندها و پسوندها پرداخته شده است.
آنهم تنها با یكی از گویش های هر ریشه. ولی بهم آمیخنت هاِی )یا تركیب هاِی( 
دیگری نیز هست، مانند بهم آمیخنِت: نام با پویه )اسم با فعل(، مانند: پیاده رو. 
یا، نام با نام، مانند: خردپیشه. یا، نام با زاب )صفت(، مانند: روشن دل. یا، پویه با 

پویه )فعل با فعل(، مانند: گفتگو. 
باید گفت كه بهم آمیخنت هاِی بسیاِر دیگری هست، كه اگر بخواهیم همه ی آنها 
را در زبانهای هندواروپایی به شمار آورمی، اندازه ی واژه هایی كه به دست می آیند، 
مرز روشنی نخواهد داشت. نكته ی با ارزش این ست كه برای دریافنِت این میلیون ها 
واژه، تنها نیاز به فراگرفنِت 1500 ریشه و 850 پیشوند و پسوند، دارمی، در جایی 
كه دیدمی در یك زباِن سامی برای دریافنِت دومیلیون واژه باید دست كم 25000 
ریشه را از بَر داشت و دستورهاِی پیچیده ی »صرف افعال« را نیز فراگرفت و از بَر كرد.

بنیاِد توانایِی زبان های هندواروپایی
بنیاِد توانایِی زبان های هندواروپایی در، یافنِت واژه هاِی دانشی و گفنِت چم هاِی 
آنها، همان است كه در باال گفته شد. زبان پارسی یكی از زبان های هندواروپایی است 
و داراِی همان ریشه ها و همان پیشوندها است. این گویِش وات ها )تلفِظ حروف( 
است كه در زبان های گوناگوِن هندواروپایی گونه گون )متفاوت( می باشند. و این 
گونه گونی ها بر پایه ی یك َروالی پیدا شده است. توانایی هایی را كه در هر زبان 
هندواروپایی، مانند یونانی، التنی، آملانی، فرانسه و انگلیسی، می بینیم، در زباِن 
پارسی هم همان توانایی ها هست. زباِن دانشی، در این زبان ها بررسی شده و آماده 
است و براِی زباِن پارسی به كار بردِن آنها بسیار ساده است. براِی برگزیدِن یك 
واژه ی دانشی در زبان پارسی تنها باید واژه ای را كه در یكی از شاخه هاِی زبان هاِی 

هندواروپایی هست با شاخه ی پارسی سنجید و با آن هم آهنگ كرد.
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رالف والدو امرسون، فیلسوف امریكایی، تأثیر عظیمی بر فرهنگ امریكایی 
و  شاعران  ذهنیت  دارد  خویشنت«  بر  »اتكا  بر  وی  كه  تأكیدی  است.  داشته 
والت  است؛  داده  قرار  تاثیر  را حتت  زیادی  امریكایی  هنرمندان  و  نویسندگان 
دین  »پیامبر  را  او  حتی  دیگران.  و  جیمز،  هنری  نیچه،  تورو،  هنری  ویتمن، 
امریكایی« لقب داده اند. ما در این برنامه می خواهیم ببینیم این پیامبر امریكایی 

چه نظری درباره ی دوستی دارد.
 از دید امرسون، دوستی دارای دو مولفه است؛ حقیقت و عطوفت. امرسون 
عطوفت  همنی  دل  از  بود  معتقد  كه  چرا  می داد  بیش تری  اهمیت  عطوفت  به 
به  دوستان  از حقیقت چیست؟  امرسون  منظور  اما  رسید.  به حقیقت  می توان 
یك دیگر كمك می كنند تا به حقیقتی كه بیرون از آن ها قرار دارد نزدیك شوند، 

حقیقتی كه درباره ی جهان است.
فرد  به  و  دارد  وجود  فرد  از  بیرون  كه  است  چیزی  واقعی ترین  دوست،   
كمك می كند تا خویشنت خویش را بشناسد. یعنی دوست به فرد كمك می كند 
تا خود را واقعی تر احساس كند؛ یعنی دوست همان »من«ی است كه بیرون از 
بنابراین یك عریانِی فكری بنی دو دوست جریان دارد؛  من قرار گرفته است. 
بنی آن دو هیچ ترس و وحشتی وجود ندارد چرا كه می توانند با خیال راحت 

هر چیزی را كه خواستند به یك دیگر بگویند.
 امرسون از فاصله ی بنی دوستان حرف می زند. وی می گوید دو دوست 
عالقه ی شدیدی دارند كه این فاصله را از بنی خودشان بردارند. اما چه بخواهیم 
است.  گریزناپذیر  فاصله  یعنی  دارند.  و  داشته  وجود  فاصله ها  نخواهیم  چه  و 
پس دو دوست باید این فاصله را بشناسند، بپذیرند، و از آن به عنوان یك امتیاز 
یعنی  از هم هستند؛  موجوداتی جدا  دوستان،  انسان ها، حتی  كنند.  استفاده 

هر انسانی زندگی و خودآگاهی و مرگ خویش را دارد.
 بنابراین مساله ی اصلی این است كه با این واقعیت ها روبه رو شومی و از 
آن ها بهره های خوبی ببرمی. عطوفتی كه بنی دو دست جریان دارد در همنی جا 
وارد عمل می شود؛ عطوفت كمك می كند كه دو دوست بتوانند فاصله را بفهمند 
و بپذیرند و به آن احترام بگذارند. امرسون در این جا به دوستان سفارش می كند 
با دوست  »ما  پرهیز كنند« چرا كه  به فاصله  و دندان نشان دادن  »از چنگ  كه 
مالقات می كنیم گویی كه مالقات نكرده امی، ازش جدا می شومی گویی كه جدا 

نشده امی.« دوستان در زندگی شان به یك دیگر می اندیشند.
 اما می توان این سؤال را پرسید كه آیا امرسون دارد با واژه ها بازی می كند؟ 
آیا ایده ی او نوعی قهرمان گرایی و پارتیزان پروری نیست؟ در فلسفه ی دوستی 
ارسطو چننی ایده ای از دوستی وجود ندارد؛ ارسطو معتقد است دو دست باید 
و همراهی  مشایعت  از  بتوانند  و  باشند  داشته  و همراهی  مشایعت  یك دیگر  با 
فاصله  رابطه ی دوستی می تواند  كه  است  معتقد  ارسطو  ببرند.  فیض  یك دیگر 

را از میان بردارد. پس چرا امرسون این همه بر فاصله تاكید دارد؟
امرسون معتقد است كه هر انسانی به شیوه ی خود یاد می گیرد، تقلیدكردن 
موجب خسران انسان می شود، به ترین دوستان ما می توانند بدترین دشمنان ما 
باشند. منظور امرسون این است كه وقتی ما از دوست مان تقلید می كنیم اصلیت 
و تك بودگی خویش را از دست می دهیم و از نعمت خودآموزی بی بهره می شومی. 

دشمن ما هم چننی قصدی دارد و می خواهد ما را از اصالت مان دور سازد.
 چننی برداشتی از دوستی بر ایده ی »اتكا بر خویشنت« امرسون بنا شده 
است؛ امرسون می گوید ما نباید از كمال دیگران تقلید كنیم یا به آن حسادت 

كنیم، بل ما باید به فردیت خویش 
خودمان  ایده های  و  كنیم  افتخار 
را بی هیچ واهمه ای بر زبان جاری 
كنیم. ما نباید از فرهنگ و ایده های 

پیروی كنیم. غالب جامعه 
به  ا  ر یی  تنها ن  سو مر ا  
دوستی ترجیح منی دهد؛ امرسون 
می خواهد به ما یادآوری كند كه ما 
در  باشیم  داشته  دوست  یك  اگر 
نیستیم،  تنها  فیزیكی مان  تنهایی 
فعال  ما  درون  در  دوست مان  بل 
دوست  فضایل  اثرگذار؛  و  است 
در درون ما جریان دارد و اثرگذار 

است.
منت  از  قطعه ای  پایان  در   
می خوامن  را  امرسون  »دوستی« 

ماهیت دوستی  به  به خوبی  آن  در  كه 
اشاره كرده است:

نامه ای دریافت می كنم،  ازش  یا  نامه می نویسم  برای یك دوست  »وقتی 
اما مرا بس است. این نامه ها  گرچه ممكن است برای شما چیز مهمی نباشد، 
این  من.  هم  و  است  دادن شان  شایسته ی  او  هم  كه  هستند  روحانی  هدیه ای 
نامه ها،  این  به كسی بی حرمتی كند. در میان خطوط گرم  ]ایده[ منی خواهد 
نوید  از  لب ریز  نیست.  نیازی  زبان  به  كه  آن چنان  دارد،  وجود  قلبی  اطمینان 

یك هستی طالیی است، طالیی تر از داستان قهرمان ها و پهلوان نامه ها.«ڑ

امرسون دید  از  فلسفه ی دوستی 

حمید پرنیان، رادیو زمانه

نام  ام اس كه مخفف  باشید.  را شنیده  ام اس  بیماری  نام  شاید 
»مالتیپل اسكلروزیس« یك بیماری مزمن دستگاه عصبی است كه 
بخش های مغز و نخاع را گرفتار می كند. بیماران مبتال به ام اس 
ممكن است بعضی از توانایی های خود را به سبب این بیماری از 
دست بدهند. ام اس افراد جوان، فعال و باهوش جامعه را گرفتار 
می كند. اجنمن دست متامی افراد یاریگر را به گرمی می فشارد 

و پذیرای كمك های فكری، معنوی و مادی شما عزیزان است.
با تشكر، اجنمن ام اس ایران

شماره حساب: 2770 بانك صادرات شعبه میرزای شیراز  كد 483
0100449389003 بانك صادرات شعبه وصال شیرازی كد 3000

صندوق پستی: -158 14335
آدرس: تهران خیابان انقالب، خیابان وصال شیرازی، نرسیده به خیابان 
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با  پیوند  در  را  زیر  نوشتار  است،  خواهشمند 
مطالبی كه به گونه مختصر و فشرده در معرفی كتاب 
در  نایبیان...«  جنبش  بررسی  طغیان،  »حماسه ی 
شماره ی 59 پاییز 1389 آن نشریه به چاپ رسیده 

است،، در آن فصلنامه درج فرمایید.
حافظه ی  مزبور،  كتاب  نویسنده ی  ای كاش 
تاریخی را دست كم منی گرفتند و آتشی را كه در مجمر 
تاریخ به زیر خاكستر بود، با چننی نگارشی و با چننی 
عباراتی، خاكستر آن را به كناری منی زدند، چرا كه 
اعمال و رفتار نایبیان به شهادت مستندات و گواهان، 
طی دو دهه از تاریخ كشورمان، جای كمترین دفاعی را 
از آنان باقی نگذاشته است، و اصوالً بازماندگان نایبیان 
را با آنهمه فرهیختگی و دانشوری و میهن دوستی، 
نیازی به تطهیر اسالف خود نبوده و نیست كه »گناه 
دگری بر تو نخواهند نوشت« طعنه و هرزه گویی مشتی 
نان به نرخ روزخورها و سیه دالن را نباید به دل گرفت 

كه ِعرض خود می برند.
بخشی  حتریف  یعنی  نایبیان  تطهیر  و  دفاع 
نه  آنهم  روزگاران  از  برهه ای  در  ما  میهن  تاریخ  از 

چندان دور.
كه  كس  آن  اخالق  مبحث  در 
حماسه می آفریند، از فضلیت انسانی 
برخوردار است، نایبیان )نایب حسنی، 
ماشاءالله خان و علی شجاع لشكر( جز 
چپاول و راهزنی و كشتار بی گناهان 
از  زن بارگی،  و  افیون  به  اعتیاد  و 
ر  برخوردا اخالقی  فضیلت  كدام 
از  و  حماسه آفرین  بگوییم  تا  بوده اند 
كه  مفهومی  )به  لوطی گری  صفات 
می شود(  برداشت  ما  جامعه ی  در 

 برخوردار بوده اند؟!
صد نایب حسنی و ماشاءالله خان و شجاع لشگر 
و... باید به وجود اخالف فرزانه و فرهیخته و دانشور 
خود افتخار كنند كه یقیناً در دامان مادرانی پارسا و 
به  آنان  اخالف  نه  یافته اند،  پرورش  فداكار  و  شریف 

داشنت چنان اسالفی.
نوشته اند، جنبش نایب حسنی »جنبش جریانی 
یگانه« بوده است، كه مفهوم روشنی از جنبش مزبور به 
دست منی دهد، مگر اینكه با پسوندی كه بار سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی را به دوش می كشد، همراه بوده 
باشد. در مثل جنبش آزادیخواهانه، جنبش برای رفع 
ظلم و بیدادگری و احقاق حقوق انسانی و و و كه ایكاش 
توضیح الزم و روشنی را از »جنبش جریان یگانه« كه 

حماسه آفرین بوده باشد، مرقوم می داشتند.
از یاد نبرمی كه نایبیان در زمانی دست به چنان 
كارهای نادرست می زده اند كه آزادیخواهان كشور ما، 
بودند، رژمی  توانسته  از سال ها مبارزه و تالش،  پس 
مشروطه را در ایران برقرار سازند و برای رسیدن به 
اهداف نهایی كه همانا دستیابی به زمینه های تعالی و 

پیشرفت بود، نیاز مبرم به همدلی و همیاری هم میهنان 
از هر طیف و هرآنچه كه در توان شان بود، داشتند، حال 
نایبیان در این راه در كجای این همدلی و همیاری 
ایستاده بودند؟ سهل است كه با جانبداری از محمد 
علی شاه مخلوع، یعنی از یك خودكامه و جایتكاری كه 
بسیاری از آزدیخواهان را به قتل رسانید و یا به تبعید 
فرستاد، نشان دادند كه برخالف آنچه كه نویسنده ی 
ظلم«  »درسایه ی  نه  نایبیان  نوشته اند،  مزبور  كتاب 
بلكه از جهت ضعف دولت مركزی، سر برآورده بودند.

به  بنا  زمانی  كه  كاشانی  نابری  مرتضی خان 
خدمت  در  خود  مال  و  جان  حفظ  و  زمان  شرایط 
ماشاءالله خان و گاه در دستگاه آقاعلی شجاع لشكر 
ركاب می زده است، در كتاب خاطراتش می نویسد: 
»... در این گفتگو بودمی كه تفنگ از دو طرف صدا 
حضرات  با  خواهان(  )مشروطه  مجاهد  جنگ  كرد 
نایب حسینی درگیر شد، بنده و جمعی دیگر رفتیم 
كاروانسرای  درب  است. سر  برای چه  ببینیم جنگ 
وزیر را مجاهد سنگر كرده نایب حسنی و پسرهایش 
هم گلدسته زیارت و بعضی از خانه های اطراف زیارت 
حبیب موسی ع سنگر كرده اند از دو طرف گلوله چون 

تگرگ می بارد... كسانی كه اقدام به آوردن مجاهد 
به  كردن  التماس  و  زدن  تلگراف  به  شروع  كرده اند 
لنگ«  چهار  »هژبرالسطلنه  هم  دولت  كردند.  دولت 
را  گلپایگانی«  »معظم السلطان  و  سوار  دویست  با  را 
كاشان  مأمور  توپ  عراده  دو  با  پنجاه سوار  و  با صد 
را دستگیر كنند... سواران  نایب حسنی  منودند كه 
نایب حسنی به مجاهدین می رسند، متام مجاهدین 
را خلع سالح می كند، متام تفنگ و فشنگ و لباس 

آنها را می گیرند و می روند...
روزی یكی از اقوام به بنده گفت دیدن سردار 
جنگ نرفته اید؟ گفتم سردار جنگ كیست؟ گفت: نه، 
واقع دیدن سردار نرفته اند؟ گفتم: نه، والله منی دامن 
بدانی سردار  تا  بگومی  بَه پس  سردار كیست. گفت: 
جنگ آقای ماشاءالله خان است، نایب حسنی ساالر 
مسلمنی است، نایب علی، شجاع لشكر است، برو ببنی 
چه دستگاهی و چه بساطی است. گفتم: این القاب را 
كی به این ها داده است. گفت: محمدعلیشاه. گفتم: 
محمدعلیشاه حالیه كه شاه نیست كه لقب به این ها 
بدهد. گفت: من منی دامن هركس غیر از این القاب 

برخورد آرا
آنها را بخواند مورد غضب آقایان واقع می شود.

آن  اصرار  خاطر  به  كه  دیداری  در  سپس 
جعفر«  »آقا  نام  به  بزرگ ترش  برادر  همراه  دوست، 
با ماشاءالله خان داشته است، چننی ادامه می دهد: 
»ماشاءالله خان روی خود را به ما كرد و گفت: شماها 
باید مثل ما تفنگ بردارید برای محمدعلی شاه دعوا 
كنید، همنی دو روزه محمدعلی شاه می آید تهران را 
می گیرد. كاغذی هم به من نوشته است كه كاشان را 
منظم كنم. یعنی اگر كسی اسم مشروطه را برد زبانش 
را از دهانش بیرون بكشم. البته شماها باید با عقیده من 
همراه باشید، اگر شرف و اسم و شأن می خواهید، باید 
به این شاه خدمت كنید. یك دسته مردم ارازل مفسد او 
را بیرون كردند، منی دانستند چننی شیری در كاشان 
خوابیده كه او را دو مرتبه به تخت می نشاند... واردبه 
قصبه نطنز شدمی یكی از خانه های بزرگ خیلی عالی 
شهر را معروف به خانه حاجی سیدجعفری برای شجاع 
ماشاءالله خان  را  نطنز  دیوانخانه  تهیه كردند  لشكر 
نشست. ماشاءالله خان حكومت شد اما چه حكومتی، 
صد درجه از منرود و فرعون و چنگیز بدتر.بیچاره اهل 
نطنز در چه فشارها گرفتارند. هر روز با شجاع لشكر 
گردش  نطنز  دور  مزارع  در  سواره 
می كنم، كم كم حضرات به خیال زن 
دختر  لشكر  شجاع  افتادند.  گرفنت 
محترمنی  از  یكی  كه  سیدجعفرخان 
خان  ماشاءالله  گرفت.  را  بود  نطنز 
هم یك زن گرفت. حسن خان برادر 
نصرالله  میرزا  دختر  خان  ماشاءالله 
به  است  محترمنی  از  یكی  كه  خان 
زور گرفت. متام اهل اردو زن گرفتند 

مگر بنده كه زن نگرفتم..«1
احمد احرار می نویسد: ».. ایران در این زمان 
)اواخر دوره ی قاجار( با مشكالت بسیار مقدم بر همه ی 

آنها مشكل ناامنی وبی پولی روبرو بود.
درطول جنگ )جهانی نخست( براثر بی ثباتی 
اوضاع و ضعف دولت مركزی، امنیت از كشور رخت 
بربسته بود. در گوشه و كنار كشور یا راهزنان و یاغیان 
یا نیروهای شورشی در برابر  تاخت و تاز می كردند، 

قوای دولتی قرا داشتند.
وثوق الدوله... هنگامی كه در مقام ریاست وزراء 
و  وفا كرد  به وعده ی خود  ماندنی شد.. در مواردی 
قدرت عمل نشان داد. از جمله برچیدن بسط نایب 

حسنی و پسرش ماشاءالله خان كاشی...«2
كتاب  در  كحال زاده  خان  ابوالقاسم  میرزا 
سارقنی  اعدام  و  »سركوبی  سرفصل  زیر  خاطراتش 
كاشان می نویسد: »... قریب بیست سال بود كه نایب 
حسنی كاشی و ماشاءالله خان و برادرانش و رجبعلی 
و جعفرقلی و رضا جوزانی و ظفرالسلطان و چند تن 
سارق دیگر كه درحدود یكصد نفر بودند، بنی جاده ی 
قم واصفهان مشغول سرقت و چپاول دهات و قافله 

نقدی بر
نایبیان...« »حماسه ی طغیان، بررسی جنبش 

كورش رهایی )داالس، تگزاس(
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و كاروان بودند و دولت مركزی به هیچوجه قادر به 
دستگیری آنها نبود. اغلب خانواده های كاشان بر اثر 
قتل یكی دو نفر از بستگان شان عزادار بودند. »نایب 
حسنی« و »ماشاءالله خان« و اتباعش از هیچ چیز بیم و 
هراس نداشته و هركس كه حرفی بر علیه آنها می زد، 
شبانه از بنی می رفت، و هر كس پول و مال قیمتی 
داشت، از خانه اش محرمانه سرقت می شد و اگر موفق 
منی شدند شبانه سرقت كنند در روز روشن با عده ای 
سوار به خانه ی صاحب مال ریخته به نام اینكه صاحب 
مال با نایب و پسرانش مخالفت می كند، متام مال و 

منال آن شخص را به سرقت و چپاول می بردند...
و  ضعف  بر  دلیل  بهترین  حسنی  نایب  قصه ی 
ایران در بیست سی سال قبل  ناپایداری دولت های 
از كودتای 1299 می باشد... در تهران اغلب رجال 
نایب حسنی ساالنه هدایایی  و  ارتباط داشته  آنها  با 
برعلیه  آنها  به دستور  و  است  می فرستاده  آنها  برای 
در  عجب  است.  می كرده  اقداماتی  مملكت  مصالح 
این است كه در زمان مهاجرت 1915 »ماشاءالله خان 
پسر نایب حسنی خود را جزء طرفداران آملان قلمداد 
كرده و به اتفاق مهاجرین به كرمانشاه و بغداد مسافرت 
كرده ولی محرز و مسلم است كه این اقدام او هم برای 
دست یافنت به لیره های آملانی ها بود كه در آن زمان 
برای پیشرفت سیاست خود و شكست سیاست روس 

و انگلیس خرج می كردند.
یگانه موضوعی كه اقوام و دستان نایب حسنی 
ساله ی  شصت  پنجاه  زندگی  در  خان  ماشاءالله  و 
خود، ستاره ی روشن برای نایب حسنی و ماشاءالله 
تبرئه ی  باب  من  در هر مجلس  و  كرده  معرفی  خان 
مهاجرت 1915  در  آنها  ذكر می كنند، شركت  آنها 
است )نایب حسنی در این مهاجرت شركت نداشت( 
كه به نظر عموم میهن پرستان واضح و روشن است كه 
این عمل آنها صرفاً برای پول نقدی بوده كه آملان ها 
و  آملان ها  از  طرفداری  برای  نه  می كرده اند  خرج 

ملیون ایرانی.
وضع دولت مركزی در تهران به حدی متزلزل 
برای  صمصام السلطنه  دركابینه ی  كه  بود  لرزان  و 
جلوگیری از سرقت و ناامنی راه بنی قم و اصفهان، 
خان  ماشاءالله  آقای  به  را  جاده  از  قسمت  یك 
سپرده و مشارالیه را به سمت قراسورانی )امینه( آن 
برای مشارالیه  احكام رسمی  و  انتخاب كرده  حدود 
صادركردند و با این سیاست توانستند چند صباحی 
از سرقت علنی نایب حسنی و ماشاءالله خان جلوگیری 
منایند. حال آنكه اتباع او در لباس قره سورانی از هیچ 
نوع زورگویی و اجحاف نسبت به اهالی دهات در عرض 
اجحافات  از  مردم  داد  و  منی كردند  خودداری  راه 
بود... موضوع  را كر كرده  قراسوران ها گوش دولت 
دستگیری ماشاءالله خان و سایر برادران و همدستان 
نایب حسنی و ماشاءالله خان یكی از كارهای بسیار 
خوب كابینه ی وثوق الدوله بود و چون هنوز قرارداد 

برخورد آرا
برای  بسیاری  محبوبیت  بود،  نشده  امضا   1919
وثوق الدوله فراهم كرد. عجیب است كه مدت بیست 
سال هیچكس با خاطر آسوده قصد مسافرت به قم و 
كاشان و اصفهان و متام شهرهای جنوب كه از این راه ها 
می بایستی به آجناها مسافرت كرد، نداشت، و چه بسیار 
جتار كه مال التجاره ی خود را از راه جنوب به تهران 
می آوردند. در راه بنی اصفهان و قم به دستور نایب 
حسنی و ماشاءالله خان سرقت می شدند. كمپانی لینچ 
انگلیسی چندین صدهزار تومان مطالبه ی خسارت از 
دولت می كرد كه مال التجاره اش را در راه اصفهان 

و قم دزدیده اند.
 در همنی جا باید این نكته را متذكر شوم كه 
و  عاقل  بسیار  بسیار  پسر  دو  دارای  خان  ماشاءالله 
فهمیده است كه در زمان مرگش بچه بوده اند و پس 
از مرگ پدر حتصیالت عالیه كرده و به مقامات بسیار 
عالی رسیده اند كه من با هر دوی آنها مراوده ی كامل 
داشته ام و بخوبی از اخالق حسنه ی آنها مطلع می باشم 
و متأسفم كه من با نوشنت رویدادهایی كه خودم دیده ام 
مجبور شدم جریان كار نایب حسنی و ماشاءالله خان 

را به تفضیل بیان منامی.«3
نابری كاشانی درباره ی پیوسنت  مرتضی خان 
ماشاءالله خان به كمیته ملی می نویسد: »دولت آملان 
با بعضی رؤسای ایالت متحد شد و قرار گذاشته بودند 
كه در ازای پول از قشون روس كه وارد خاك ایران 
شده جلوگیری منایند... دولت آملان هم بارهای لیره 
تفنگ  ایالت می فرستاد. هر كس یك  رؤسای  برای 
شكسته داشت داخل كمیته می شد مقداری لیره به 
او می داد، سلیمان میرزا رئیس كمیته است، سلیمان 
میرزا به قم آمد، ماشاءالله خان را مالقات كرد، قرار 
گذاشت ماشاءالله خان داخل كمیته شود، هرچه لیره 
بخواهد به او بدهند، ماشاءالله خان هم راضی شد و 

جزء كمیته گردید.
ماشاءالله  سوارهای  بنی  كه  جنگی  از  پس 
روی  قصر شیرین  در  روس ها  نظامی  نیروی  با  خان 
می دهد دو نفر از قوای روسی اسیر می شوند. آنها را 
نزد ماشاءالله خان می آورند. ماشاءالله خان گفت این 
دو نفر را ببرید نزد سلیمان میرزا به او بگویید ما امروز 
است  روز  بیست  من  سوارهای  كردمی.  را  جنگ مان 
از  ندهید  را  سوارها  مواجب  اگر  نگرفته اند،  مواجب 

همنی جا برمی گردمی.
سلیمان میرزا جواب می دهد شما روز اول كه 
داخل كمیته شدید، پنجاه هزار تومان لیره گرفتید. 
حالیه هم اگر پول می خواهید باید از آملان ها بگیرید، 
دیگر مواجب شما به من ربطی ندارد. ماشاءالله خان 
میرزا  سلیمان  ترسید  كند  ایستادگی  زیاد  اگر  دید 
اسلحه سوارهایش را بگیرد و لیر هایی هم كه گرفته 
است از او پس می گیرند، شب با متام سوارهایش از 

قصر شیرین فرار كرد...«4
منسوب  وند«  »بیران  ایل  به  را  نایبیان  اینكه 

كرده اند، دانسته نیست كه این انتساب چه نقشی در 
نایبیان نشسته است،  به دامان  زدودن لكه هایی كه 
)از چند دهه ی اخیر  ایل  آن  خواهد داشت كه خود 
و غارت  و قتل  و چپاول  راهزنی  به  بگذرمی( همواره 

روزگار می گذرانیده است.
میرزا یحیی دولت آبادی كه خود در كمیته ی 
عهده  بر  نقشی  مافی،  نظام السلطنه  زعامت  به  ملی 
داشته است، در عبور از شهر بروجرد به قصد عزمیت 
مزبور(  كمیته ی  عملیاتی  ستاد  )مركز  كرمانشاه  به 
اطراف  كه  است  واقع  در جلگه  »بروجرد  می نویسد: 
دیگر  و   ... است  كرده  احاطه  بلند  كوه های  را  آن 
وضعیت الوار است در اطراف این شهر كه مهم ترین آنها 
طایفه ی بیروان وند است، طایفه بیران وند در تابستان 
در دامنه ی كوهی كه در جنوب شهر بروجرد واقع است 
این طایفه  از  بروجرد همه وقت  سكنی دارند. مردم 
اندیشه دارند زیرا قوت و قدرت كامل در آنها هست و 
از هر گونه قتل و غارت در موقع لزوم مضایقه ندارند. 
شهر بروجرد به واسطه ی كهنگی و كوچه های باریك 
پیچ در پیچ و قبرستان های كثیف و مخروبه متعدد كه 
در وسط شهر و اطراف آن هست حزن انگیز و بسیار 
بدمنظر است. اگر نبود اوضاع طبیعی این جلگه و شهر 
بروجرد دیدنی نبود، علی اخلصوص در این سال كه 
طایفه ی بیران وند به واسطه ی جنگ ملیون با روس 
از  این جنگ  به خیال شركت منودن در  انگلیس،  و 
رفنت قشالق صرفنظر كرده .... اگر اسباب رضایت 
خاطر آنها فراهم نشود دور نباشد ناامنی شدیدی در 

بروجرد و اطراف آن روی دهد...«5
سیاوش بشیری در پیوند با ناآرامی های مناطق 
مختلف ایران در عهد قاجار، به لرستان نیز اشار می كند 
و می نویسد »... پاره ای از لرهای بیران وند و سگوند هم 
فاصله ی بروجرد تا قم را از امنیت ساقط كرده بودند... 
از كنار دشت خوزستان تا اصفهان زیر نفوذ ایل های 
بختیاری و در ساوه و قم و كاشان، نایب حسنی كاشی 

و پسرش ماشاءالله خان تاخت و تاز داشتند.
كاشی،  حسنی  نایب   1289 درسال  وقتی 
از  بیش  شهر  چپاول  در  و  كرد  محاصره  را  كاشان 
دویست نفر از اهالی كشته شدند،دولت نیرویی برای 
آرام كردن آجنا فرستاد، این نیرو توانست نایب حسنی 

كاشی را به كویر فراری دهد.6
سر آرنولد ویلسن كه از سال 1907 تا 1914 
از سوی دولت بریتانیا مأمور نقشه برداری جهت برپایی 
بررسی  همچننی  و  لرستان  و  خوزستان  در  راه آهن 
درباره ی امكان وجود ذخایر نفتی در آن مناطق بود، 
ضمن اجنام مأموریتش آنگاه كه به منطقه ی نفوذ ایل 
بیران وند می رسد، می نویسد: »مالقات من از معروفنی 
محل )در نهاوند( مثل این بود كه من به مجلس عزا 
رفته ام، چون كه یك عده از مردم شهر توسط الوار كشته 
شده بودند و منی توانستند رفته جسد آنهارا بیاورند 
دفن كنند، حتی به اشخاصی كه رفته بودند نعش ها 
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بتوانند  اینكه  بدون  است،  نیز حمله شده  بیاورند  را 
نعش ها را بیاورند فراركرده اند و اجساد همچنان در 

صحرا مانده است.
به  نهاوند  از  ویلسن   1913 سپتامبر   25 در 
دیشب  می دهد:  گزارش  تهران  در  انگلیس  سفارت 
به دهات حمله  الوار  بود...  تیراندازی  در متام شب 
می كنند، رؤسای ایل بیران وند می خواهند از مسافرت 
من به خرم آباد كه از میان آنها باید عبور كنم، استفاده 
كه  را  انها  كنند كسان  مجبور  را  ایران  دولت  منوده 

گرفتار كرده اند، آزاد سازند.
اعاده ی  به  ایران  دولت  كه  وقتی  است  امید 
امنیت این جاها اقدام خواهد كرد، به ایل بیران وند و 
رؤسای آنها هیچ رحم نكند... این ناحیه بطوری غارت 
شده است كه سال ها باید بگذرد تا اینكه جبران این 
غارت ها بشود، رؤسا همه متمول شده اند، دارای زمنی 
و دهات هستند... گرچه جز مرگ برای خواننی اینجا 
وجود  به  فوق العاده  بدبختی  كه  نیست، چون  كافی 
و  فرهیخته  اخالف  احترام  به  بگذارید  آورده اند...«7 
ارجمند نایبیان بیش از این اشاره به اعمال نادرست 
نداشته  لشكر  شجاع  خان  ماشاءالله  و  حسنی  نایب 
باشیم. به انتظار آن كه روزی برسد كه نویسندگان و 
تاریخ نگاران ما، تاریخ را به خاطر همبستگی و تعصب، 

آلوده واذهان را مشوب نسازند.
باشایسته ترین احترامات

منابع
1. شرح حاالت مرتضی خان نابری كاشانی.

2. دو قرن فراز و نشیب مطبوعات و سیاست در ایران.
3. دیده ها و شنیده ها.

4. شرح حاالت مرتضی خان نابری كاشانی.
5. حیات یحیی، جلد سوم.

6. سایه ای از سردار.
نوزدهم،  قرن  انگلیس در  و  ایران  روابط سیاسی  تاریخ   .7

نگارش محمود محمود.

شهریاران سخن

ژاله رادمرد )سیدنی، استرالیا(

ای جوان شیرازه ها از هم گسست
شكست درهم  همه  باورها  پّر 

ناپسند بس  شكل ها  و  ها  شیوه 
پسند مردم  شده  ها  ناپسندی 

سنگ ها بر روی سنگی بند بود
ربود در  باری  و  بی بند  را  بند 

بی كتاب و  بی حساب  دنیا  كار 
بی حسابی ها شده اصل حساب

گیج و ویژ از این همه ضد و نقیض
عصر »روح آشفتگی« عصر مریض

بلند بخت  و  خوش  اقبال  از  ما 
گزند این  از  وارهیم  و  ایمنیم 

من هر ا ین  ا ی  و د جا هر  ز د پا
سخن ن  ا ر یا شهر بر  ا  قتد ا

ضمیر روشن  فردوسِی  و  حافظ 
كبیر شمس  و  سعدی  و  مولوی 

بسته ایم دل  سخن  امیران  بر 
بگسسته ایم تردید ها  و  شك  از 

ر گا ز و ر ز  ا یمنیم  ا و  یم  له ا ا ژ
یار دریای  در  گم گشته  قطره ای 

یار ما اصل و نشانش پارسی است
است فارسی  زبان  زیبایش  نام 

تب عشق

ثریا پاستور

شوم عاشق، نشینم در َرِه عشق
عشق تب  از  را،  جهان  بپوشانم 

سرد تن  بر  نشینم  آتش،  شوم 
دلسرد چه  هر  وجوِد  بپوشانم 

آب دل  بر  نشینم  قطره،  شوم 
بشورانم جهان، از هرچه بی تاب

شوم چشمه، بجوشم همچو عاشق
فارغ دل های  بر  آب،  بپاشم 

یار لب  بر  نشینم  غنچه،  شوم 
بپاشم عطر عشق، بر هر چه دلدار

شوم گلدان، پر از گلخانه گردم
دم هر  و  دنیا  گل،  ز  بپوشانم 

ساز لب  بر  نشینم  نغم  شوم 
ناز و  عشوه  با  جهان  بسوزانم 

شوم عاشق، نشینم بر ره عشق
عشق تب  از  را  جهان  بپوشانم 

خانه كوچك من!

ماهرخ پورزینال )كالیفرنیا(

كو كجاست، خانهٌ كوچك من؟
كه، به دنیا و جهان می ارزد
كو كجاست النهٌ پوپك من،

كه سراپای من از دیدن آن می لرزد.

خانه كوچك ما را مفروش
خانه ای را كه ز خون دل خود ساخته ام در ایران،

خانه ای را كه تو كردی ویران!
خانهٌ كوچك من، خانهٌ هر دربدریست،

خانه ام خانهٌ هر رهگذریست.
خانهٌ كوچك من، خالی نیست!

من، به هر پستوی آن خاطره انباشته ام،
من، به هر باغچهٌ پر گل آن،
عشق ورزیده  و دلباخته ام.

من به هر طاقچه و دیوارش،
قاب صد حادثه آویخته ام،

من به هر ایوانش، اشك ها ریخته ام!
خانه من، قفس كوچك آن چلچله ها است

خانه ام، النهٌ آن لك لك ها است
خانه ام مامن شیری است به دیوارهٌ كوه،

خانه ام النه موری است در آن معبر  تنگ،
خانهٌ كوچك من، كلبه باباكوهی است،

بر سر بوتهٌ سنگ
خانه ام بزم متاشاگه هر رهگذریست!

خانه ام، خانهٌ هر دربدری است
خانهٌ كوچك ما را مفروش

خانه ام، راه درازی است به تاریخ زمان،
خانه ام، مرز جبالی است به نام الوند

خانه ام قله كوهی است به نام البرز
خانه ام، رود وسیعی است به نام كار ون،

خانه ام، زاغه پیری است بی غوله شهر
خانه ام، گنج عظیمی است به نام قارون

خانه ام، كوچه موری است به بن بست زمنی
خانه ام، پستوی از حادثه انباشته ای است،

خانه ام، پرچم افراشته ای است!

خانه كوچك ما را مفروش
خانه ام، زادگه كورش و هم جمشید است.

جلوه خورشید است
مكن این خانه، كه پنداشته بودی خالی است،

از تعصب، ویران!
خانه ای را كه چو ناموس من است،

خانه ای را كه به نام وطن است!
خانه من، وطن من

وطن، ایران است من است!

برای اندیشیدن...

آلبرت انیشنت:
اگر كسی مدعی شود كه هرگز در 
زندگی اش اشتباهی نكرده، بدین معنی 
است كه هرگز چیز تازه ای را در زندگی 
جتربه نكرده است.

توماس ادیسون:
من نخواهم گفت كه هزار بار شكست 
خوردم. بلكه خواهم گفت كه هزار راهی 
را كه باعث شكست می شود،
 كشف كردم!
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به  بزرگان  میهمانی  و  عروسی  برای  بارها 
عروسی،  برای  بودم.  دعوت شده  باغ عشرت آباد 

مولودی و...اما هرگز حال آن شب را نداشتم.
 پائیز غم انگیزی بود و من به جوانی و عشق 

فكر می كردم.
منی شناختند  را  ساز  قدر  كه  مجلسی  از 
خوشم منی آمد اما چاره چه بود، باید گذران زندگی 
كه  می فشردم  بغل  در  را  ساز  چنان  می كردمی. 
گوئی زانوی غم بغل كرده ام. منی دانستم چرا آن 
كسی كه قرار است در اندرونی بخواند، صدایش 
در منی آید. در همنی حال و انتظار بودم كه دختر 
نوجوانی از اندرونی بیرون آمد... حتی در این سن 
اینطور  زنان  و  دختران  كه  نبود  رسم  هم  سال  و 
بی پروا در جمع مردان ظاهر شوند. آمد كنار من 
آمده  ما  نزد  كاری  برای چه  ایستاد. منی دانستم 

است و كدام پیغام را دارد. 
چشم به دهانش دوختم و پرسیدم: چه كار 

داری دختر خامن؟
گفت: می خواهم بخوامن!
گفتم: اینجا یا اندرونی؟

گفت: همینجا!
منی دانستم چه بگومی. دور بر را نگاه كردم، 
هیچكس اعتراضی نداشت. به در ورودی اندرونی 
آورده  را بیرون  نگاه كردم. چند زنی كه سرشان 

بودند. گفتند: بزنید می خواهد بخواند!
گفتم: كدام تصنیف را می خوانی؟

آواز  منی خوامن  تصنیف  گفت:  بالفاصله 
می خوامن! 

لب  زیر  كه  كردم  نگاه  ساززن ها  بقیه  به 
پوزخند می زدند. رسم ادب در میهمانی ها، آنهم 

میهمانی بزرگان، رضایت میهمان بود. 
شما  اول  یا  و  بزمن  من  اول  پرسیدم: 

می خوانید؟
كوك  دستگاه  كدام  برای  شما  ساز  گفت: 

است؟
پنجه ای به تار كشیدم و پاسخ دادم: همایون. 

گفت: شما اول بزنید! 
با تردید، رنگ و درآمد كوتاهی گرفتم. دلم 
می خواست زودتر بدامن این مدعی چقدر تواناست. 
بعد از مضراب آخر درآمد هنوز سرم را به عالمت 
شروع بلند نكرده بودم كه از چپ غزلی از حافظ 

را شروع كرد. 

با  را  تار و میهمانی را فراموش كردم، چپ 
حتریر مقطع اما ریز و بهم پیوسته شروع كرده بود. 
تا حاال چننی سبكی را نشنیده بودم.  صدایش زنگ 
پاهامی سست شده  باور كنید  مخصوصی داشت. 
بود. تازه بعد از آنكه بیت اول غزل را متام كرد، 

متوجه شدم از ردیف عقب افتاده ام. 
معاشران گره از زلف یار باز كنید

شبی خوش است بدین قصه اش دراز كنید
میان عاشق و معشوق فرق بسیار است

چو یار ناز مناید شما نیاز كنید
 بقیه ساززن ها هم، مثل من، گیج و مبهوت 
نبود.  برای هیچ سؤالی و حرفی  بودند. جا  شده 
تار را روی زانوهامی جابجا كردم و آن را محكم در 
می گرفتم  مایه  كه  را  گوشه ای  هر  فشردم.  بغل 

می خواند. 
بود.  شده  قطع  مردان  مستانه  خنده های 
از  بودند.  آمده  بیرون  درختان  زیر  از  یكی  یكی 
اندرونی هیچ پچ و پچی به گوش منی رسید، نفس 

همه بند آمده بود .
هیچ پاسخی نداشتم كه شایسته اش باشد، 
تا صبح هم بخوانی می زمن! و در دلم  اگر  گفتم: 

اضافه كردم: تا پایان عمر برایت می زمن!
آنشب باز هم خواند، هم آواز هم تصنیف.

گفتم:  گردد  باز  اندرونی  به  خواست  وقتی 
می توانی بیایی خانه من تاردیف ها را كامل كنی؟

 گفت: باید بپرسم. 
 وقتی صندلی ها را جمع  و  جور می كردند و 
ما آماده رفنت بودمی، با شتاب آمد و گفت: آدرس 
خانه را برامی بنویسید و تكه كاغذی را با یك قلم 

مقابلم گذاشت، اسمش قمر بود.
 بعد از آنكه از قمر جدا شدم، متام شب را به 
یاد او بودم دیگر دلم منی آمد برای كسی تار بزمن.

در خانه ام كه انتهای خیابان فردوسی بود، 
داده  اختصاص  موسیقی  كالس  به  را  اتاق  چند 
بودم و تعدادی شاگرد داشتم اما دیگر هیچ صدایی 
برامی دلنشنی نبود و با عالقه سر كالس منی رفتم.

بعدازظهر  گذشت.  روال  همنی  به  ماه  دو   
یكی از روزها، توی حیاط قالیچه انداخته بودم و 
در سینه كش آفتاب با ساز ور می رفتم كه یك مرتبه 
در حیاط باز شد. دیدم قمر مقابلم ایستاده است، 
بند دلم پاره شد. هنوز دنبال كلمات می گشتم كه 

گفت: آمده ام موسیقی یاد بگیرم.

از همان روز شروع كردمی، خیلی بااستعداد 
وقتی  و  می داد  حتویلم  نگفته  من  هنوز  بود، 
ردیف های موسیقی را یاد گرفت، صدایش دلنشنی 
تر شد... و كنسرت پشت كنسرت است كه در گراند 
هتل الله زار، آوازه قمر را تا به عرش می گسترد... 
اولنی كنسرت قمر با همراهی ابراهیم خان 
شكرالله  )ویولن(  نوریایی  مصطفی  و  منصوری 
خان  حسنی  )تار(،  نی داوود  مرتضی  و  قهرمانی 
اسماعیل زاده )كمانچه( و ضیاء مختاری )پیانو(، 
پسر عموی استاد علی جتویدی برگزار شده است. 
كنسرت  تهران  هتل  گراند  در  شب  یك 
من  را  آهنگش  كه  می خواند  را  تصنیفی  می داد. 
زبان ها  سر  محفل  هر  در  بعدها  و  بودم  ساخته 
بود. تصنیف را بهار سروده بود و من رویش آهنگ 
سحر«  شنیده اید.»مرغ  شما  حتماً  بودم،  گذاشته 

را می گومی.
این  وقتی  هتل  گراند  كنسرت  در  شب  آن 
شده  بلند  مردم  نهاد  از  آه  می خواند،  را  تصنیف 
تصنیف  پایان  در  كه  ،آوازی  حتریر  اوج  در  بود. 
مرتضی  »جامن  كشید  فریاد  ناگهان  می خواند، 
به  او نسبت  و محبت  نهایت سپاس  این  و  خان!« 
كسی بود كه آنچه را از موسیقی ایران می دانست، 

برایش در طبق اخالص گذاشته بود... 
از  بخشی  باال خواندید  در  كه  داستانی  بله 
با  پیش  سال ها  كه  است  خبرنگار  یك  گفتگوی 
مرتضی نی داوود اجنام داده است و در آن از عشق 

پنهان وی به قمر سخن رفته است!.
نی داوود تصنیفی دارد به نام »آتش جاویدان« 
كه آن را بهترین ساخته خودش _ حتی بهتر از 
مرغ سحر _ می داند، كه البته با دانسنت مطلب 

باال علت آن روشن است!

خاطرهعاشقانهمرتضیخاننیداوود

ازقمرامللوکوزیری
برگرفته از اینترنت
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سر پل تجریش
و خاطراتی چند از دوران نوجوانی

یادی از بستگان، دوستان و رفتگان

كورس آموزگار، تیرماه 1389 واشنگتن

چون در عنوان این نوشتار خواستار شدم كه یادی 
از همسایگان، دوستان و آشنایان آن دوره از نوجوانی 
بنمامی، لذا به ذكر نام و افراد فامیل آنان تا آجنا كه به یاد 
دارم می پردازم. همسایگان ما در محل تابستانی عبارت 
بودند از سوی شمال باغ شادروان محمود بدر و خامن 
اقدس الدوله، همسر شادروان فهیمی... از سوی غرب 
باغ رزاق منش ... و در جنوب باغچه شادروان وافی 
و مسجد گیاهی. با وجود این همسایگان خانواده ما 
ما  مراوده  و  نداشتند  آمیزش  و  مراوده  افراد  این  با 
بیشتر با خانواده هایی بودند كه سه ویالی دیگر ما را 
در تابستان اجاره می كردند و همچننی خانواده های 
دیگری كه در كنار خیابان پهلوی منزل داشتند، كه 
بعداً شرح آن می پردازم. اما داستان همسایه ما رزاق 

منش بدین شرح بود:
همانطور كه قباًل اشاره كردم شاهرگ حیاتی این 
باغ ها قنات هایی بودند كه با آبیاری خود آنها را زنده 
نگاه می داشتند و در ناحیه قلعه نو قنات »سرمك« در 
فاصله كمی از منزل ما جاری بود و در فصل تابستان 
هر یك از باغ های محل بسته به وسعت خود حق چند 
ساعت استفاده از این قنات را داشتند و ظاهراً در سند 
مالكیت هر یك نیز ثبت شده بود. این قنوات معموالً در 
فصل بهار و قسمتی از تابستان )ماه های تیر و مرداد( 
از جریان آب نسبتاً قابل مالحظه ای برخوردار بودند. 
در یكی از این تابستان ها به طور ناگهانی مشاهده شد 
كه جریان آب این قنات به مقدار زیادی كم شده است 
و این موضوع برای همگان شگفت آمده بود. پس از 
حتقیق به وسیله یكی از اهالی محل مشاهده شد كه این 
شخص در درون مظهر این قنات لوله نصب كرده است و 
بدین ترتیب میزان قابل مالحظه ای از آب این قنات از 
زیرزمنی به باغ شخصی خود جاری منوده است بروشنی 
به خاطر دارم كه، روز كشف این موضوع، اهالی محل 
با بیل و كلنگ در مظهر قنات جمع شدند و به تخریب 
و بیرون كشیدن این لوله ها پرداختند و این پدیده به 
شهرت رزاق منش كه شغل بازرگانی نسبتاً مشهوری 

را در برداشت ضربه فراوانی رساند.
اما دوستان و آشنایان از ابتدای خیابان پهلوی به 
طرف باغ فردوس عبارت بودند از دكتر علی فرهمندی، 
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خانواده صفوی، برهان در یكی از دو منزل محقر محلی، 
عماداملمالك  آزموده،  امیرحسنی  سپهبد  به  متعلق 
بهرامی، خانواده احمد راد و سپس باع بزرگ و مجلل 
سیدمصطفی خان كاظمی و باغ جدیدالتأسیس شهاب 
خسروانی را می توان نام برد. در سمت جنوبی خیابان 
پهلوی غیر از باغ بزرگ برهان، از باغ های شادروان افشار 
و فضل الله بهرامی می توان نام برد. البته در برزن باغ 
فردوس باغ های زیادی پس از تقسیم این باغ و فروش 
آن به افراد مختلف وجود داشت كه از باغ احمد افشار 
مدیر مجله آینده و اعتماد مقدم و در جنوب آ ن باغ های 

رشید یاسمی و تقی نیا و غیره می توان نام برد.
دكتر محمد فرهمندی مرد الغر و بلند قامه بود كه 
از طریق مادری هم با فامیل ما نسبتی داشت، با یكی از 
فرزندان عماداملمالك بهرامی به نام خامن تاج امللوك 
ازدواج كرده بود صاحب تنها فرزندی به نام سیروس شده 
بود كه یكی از هم بازیان من بود. نوجوان به اصطالح 

شیطانی بود كه در برخی از اوقات قابل كنترل نبود.
دكتر فرهمندی در پسنی هنگام روز چند چهارپایه 
در مقابل در ورودی منزلش و در كنار پیاده رو می گذاشت 
راهی سرپل  یكدیگر  از  دیدار  برای  از دوستانی كه  و 
جتریش بودند پذیرایی می كرد. او به همرای دایی من 
شادروان حسنی آزموده برای آموزش عالی به بیروت 
فرستاده شده بود. ظاهراً دكتر فرهمندی قصد گرفنت 
دیپلم دكترا در رشته پزشكی را دنبال می كرده است ولی 
به عللی موفق به پایان آن منی شود و به تهران مراجعت 
پرورش(  و  )آموزش  معارف  وزارت  در  می كند، مدتی 
تدریس می كرد و آخرین سمت او مناینده فرهنگی و 

سرپرست دانشجویان ایرانی در انگلستان بود.
و  خونگرم  بسار  خانواده ای  صفوی:  خانواده 
اجتماعی و با محبتی بودند. آقا و خامن صفوی كه درآن 
زمان دوره كهولت را می گذراندند و بسیار شاددل و نوآور 
بودند دارای چهار فرزند دختر به نام های بتول الزمان، 
شكرالله  نام  به  پسر  فرزند  یك  و  هما  و  افسر  منیر، 
صفوی مدیر روزنامه كوشش كه دومنی روزنامه )پس 
از اطالعات( آن زمان بود ولی شهرت زیادی نداشت. 
شادر ان صفوی و از پشتیبانان قوی سرسخت پادشاهی 
رضاشاه پهلوی بود و بدین جهت، ولی به علت نامعلومی، 

از شهر بوشهر به منایندگی مجلس انتخاب می شد و 
بهرامی دختر دیگر شادروان  تاج  نیم  او خامن  همسر 
عماداملمالك بهرامی بود. پدر و مادر من با این خانواده 
معاشرت نزدیك داشتند و حتی مادرم سبب شد كه 
فرزند بزرگ آنها به عقد ازدواج آقای علی اصغر صدر 
)معروف به میسو صدر( بشود. آقای صدر كه او هم نسبت 
دوری با مادرم داشت، سرپرست فرزندان عبداحلسنی 
فرمانفرما در اروپا بود و مرتباً برای رسیدگی به امور آنها 
به اروپا سفر می كرد و به این جهت به او لقب میسو صدر 
داده بودند. یكی از خودروهایی كه در آن هنگام نسبتاً 
نادر و همگی ما نوجوانان را حتت تأثیر قرار داده بود، 
 Side( داشنت موتورسیكلتی بود با یك نشیمن گاه جنبی
car( كه پس از زناشویی با خامن بتول الزمان صفوی 
همراه او در رفت و آمد بنی تهران و جتریش بود. آقای 
صدر از ازدواج قبلی خود فرزندی به نام زینت صدر 
دارد كه هم اكنون مقیم لوس آجنلس است. مرد بسیار 
جدی و نوآوری بود و هر بار داشت كه از مسافرت به 
اروپا باز می گشت اسباب یا وسایل خانگی جدیدی را 

به ارمغان می آورد.
خانواده سیدمحمود آزموده: امیرحسنی آزموده 
كه در زمان جوانی وارد ارتش نوجوان ایران شده بود، 
در آن دوره درجه سرگردی را داشت ولی طی سال های 
بعد به درجه سپهبدی ارتقاء یافت، برجسته ترین دوران 
خدمت او در ارتش دادرسی دكتر محمد مصدق در نقش 
دادستان ارتش به شمار می رود. شادروان محمود آزموده 
پدر سپهبد آزموده دایی مادر من بود، دارای چهار فرزند 
پسر به نام های امیرحسنی، ابوحلسن، اسكندر و منوچهر 
و یك فرزند دختر به نام پروین داشت. من از شادروان 
محمود آزموده خاطره چندانی ندارم چون مدتی قبل 

از این دوران بدرود زندگی گفته بود.
خانواده عماداملمالك بهرامی: بزرگ مرد این 
خانواده به شمار می رفت و دارای چهار دختر به نام های 
تاج امللوك و نیم تاج بود كه )قباًل از ایشان یاد شد( و 
ملوك الزمان دامادی هم به نام حسینعلی بهرامی داشت 
كه در رشته زیست شناسی از دانش فوق العاده بهره مند 
بود، ولی متأسفانه به آشامیدن بی حد الكلی معتاد بود، 
و  اعظم(  )دبیر  بهرامی  فرج الله  شرافت العلما همسر 

ملوك خامن زن حسینعلی بهرامی شد.
مرد  بزرگ  راد  احمد  شادروان  راد:  خانواده 
بزرگی در جنب منزل  باغ نسبتاً  خانواده راد بود كه 
عماداملمالك بهرامی داشت. آخرین سمت او در دوران 
رضاشاه سفارت ایران در قاهره بود. دارای دو فرزند پسر 
به نام فضل الله و مهدی و سه دختر به نام های طاهره، 
عذرا و مینو بود. خامن طاهره همسر شادروان ممتاز و 

عذرا خامن همسر سپهبد اسكندر آزموده شد.
كاظمی  خان  مصطفی  سید  كاظمی:  خانواده 
باغ نسبتاً وسیع و دلپذیری داشت كه از یك چشمه 
به  بزرگ  استخر  یك  دارای  و  برخوردار  اختصاصی 
یكی  به دعوت  اوقات  برخی  مارپیچ داشت كه  شكل 

بخش سوم
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فرهنگ و هنر
از فرزندانش در آن با قایق كوچكی كه داشت تفریح 
می كردمی. داشنت چشمه اختصاصی و استخری به این 
بزرگی در آن دوران فوق العاده نادر و بدین جهت این 
باغ را از سایر باغ ها متمایز می ساخت. سید مصطفی 
خان سه فرزند پسر به نام های منوچهر، انوشیروان و 
فرزند  با  بردرامن  و سایر  ارتباط من  هوشنگ داشت. 
كوچك او بود كه هوشنگ گاهی از اوقات همساالن 
دختر و پسر را برای مهمانی در كنار این استخر دعوت 
می كرد. منوچهر كاظمی در كابینه بختیار به سمت وزیر 

كشاورزی منصوب شد.
خانواده فضل الله بهرامی: فضل الله خان بهرامی 
كه در زمان رضاشاه در كابینه های مختلف سمت وزارت 
داشت دو فرزند پسر به نام های احمدعلی و شاپور )كه 
بعداً به بهرام تبدیل شد( و دو دختر به نام شمسی و 
ناهید داشت احمدعلی خان و شاپور وارد خدمت در 
وزارت خارجه شدند و آخرین سمت ایشان به ترتیب 
بود. خامن شمسی  فرانسه  و  مراكش  در  ایران  سفیر 
بهرامی همسر دكتر صدر شد. شاپور یكی از دوستان 
و همبازیان من بود بسیار جوان خوش قیافه و خوش 
مشربی بوده و هست و تا این زمان مرتباً با او در متاس 
هستم و در بازی والیبال تردستی خاصی داشت و خاطرم 
هست كه در مدت تابستان در منزل سرهنگ صاحلی با 
شركت فرزندان او حمید و سعید صاحلی توران و رستم 

و فریدون میرهادی به این بازی مشغول می شدمی.
یكی دیگر از خاطرامت از شاپور این بود كه در آن 
آمریكایی، دیل كارنگی  نویسنده  زمان كتاب معروف 
منتشر شده بود و آقای رشید یاسمی آن را به فارسی 
زیر عنوان »آینی دوست یابی« ترجمه كرده بودند و شاپور 
دوست عزیزم این كتاب را خوانده بود و اعالم می داشت 
كه این راهنمای بزرگ من در زندگی اجتماعی است.

نو  باغ  بهرامی  باغ  مقابل  خسروانی:  خانواده 
ساخته ای وجود داشت كه منزل آقای شهاب خسروانی 
در قسمت  به شمار می رفت  این خانواده  مرد  بزرگ 
وسیعی مجاور خیابان پهلوی این باغ گل های اطلسی 
رنگارنگ كاشته شده بود كه در پسنی ساعات روز در اثر 
وزش نسیم دلپذیری فضای اطراف را خوش بو می كرد.

وبه  وقت  سیاسی  رجال  از  خسروانی  شهاب 
قوام السلطنه  حتی  كه  بود   King Maker اصطالح 
نخست وزیر به دیدن او می رفت. بردران او عبارت بودند 
از عطاالله، خسرو و پرویز خسروانی كه به ترتیب سمت 
وزارت سفارت و سپهبدی را دارا بودند. آقای شهاب 
خسروانی دارای دو فرزند به نام هاشم و ... بود كه هاشم 
خسروانی فرزند دكتر احمد دیبا ژاله را به همسری گرفت 
و دخترش عروس قائم املمالك رفیع شد كه در رشته 

جواهرسازی دل مشغولی داشت.
آقای برهان: در ضلع جنوبی خیابان پهلوی باغ 
بزرگی وجود داشت كه متعلق به به شخصی به نا برهان 
بود. آقای برهان مرد نسبتاً چاق و مذهبی بود كه همیشه 
باغبانی در جلوی باغ خود ظاهر می شد و تابستان ها باغ 

خود را به سیاستمداران و سرشناسان وقت اجاره می داد 
و یكی از مستاجرین او در زمان رضاشاه شادروان اعلم 

وزیر خارجه وقت بود كه من با پسر او همبازی بودم.
خانواده رشید یاسمی: رشید یاسمی مرد بلند قد 
و خوش قیافه و دلپذیری بود كه با خانواده ما معاشرت 
داشت. مرد فاضل و نویسنده ای برجسته بود. خاطرم 
هست كه بعضی وقت ها به اتفاق پدر و یا مادرم به دیدن 
او می رفتم از گل كاری باغ و بخصوص طرح قالی از 
سنگ های مختلف رنگی در ورودی باغش مرا حتت 
تأثیر گذاشته بود كه سعی كردم نظیر آن را در محوطٌه 
باغ پدرم ایجاد كنم ولی به علت كمبود مصالح مناسب 
موفق نشدم. رشید یاسمی دارای پنج فرزند پسر به 
نام های هوشنگ و شاپور و بیژن و دوقلوهایی به نام 
برادرم  هم كالس  هوشنگ  بود.  سیامك  و  سیاوش 
هوشنگ بود كه رشته پزشكی را دنبال كرد و موفق 
شورای  مجلس  دوره  دو  یكی  در  شد  دكترا  اخذ  به 
ملی از استان كردستان به منایندگی مجلس انتخاب 
با  مدتی  و  داشت  فعالیت  سینما  كار  در  شاپور  شد. 
هنرپیشه معروف دلكش رابطه داشت.  فرزند دختر 
ارشد او همسر آقای میالنچی شد و اكنون در موناكو 

زندگی می كند.
همسایگان و ییالق نشینان تابستان: همانطور كه 
در پیش افتاد از چهار منزلی كه پدرم احداث كرده 
بود سه منزل آن به اجاره موقت تابستانی می رفت و 
هر  نتیجه  در  می شد.  ما  نصیب  چهارمی  ساختمان 
زمان  آن  سرشناس  خانواده های  از  تعدادی  با  سال 
آشنا می شدمی و تعداد دیگری هم در منزل های نسبتاً 
كوچك تری در همسایگی ما برای تعطیالت تابستان 
مستقر می شدند. تا آجنا كه به خاطر دارم در گذران 
منازل  این  از  زیر  خانواده های  دوره  این  سال های 

استفاده می كردند.
خانواده نبوی: محمد نبوی مرد بلند قد و خوش 
قیافه بود كه حتصیالت خود را در انگلستان گذرانده 
بود. دارای پنج فرزند بود. همسرش از خاندان پیرنیا، 
بانویی بسیار جدی و سختگیر بود. زمانی كه ایشان 
ساكن یكی از این باغ ها شدند شادروان نبوی كه در آن 
زمان ریاست حسابداری وزارت راه را به عهده داشت به 
اتفاق مرحوم وثوق پیمانكار این وزارت به جرم اختالس 
)ولی برخالف واقع( در زندان بسر می برد و همگی 
خویشان و آشنایان از این اتهام نادرست ناراحت بودند. 
خامن نبوی برای آموزش و پرورش فرزندان خود یك 
خدمتكار سیاه نژاد افریقایی جنوبی استخدام كرده بود 
كه نه تنها به آنها انگلیسی بیاموزد، بلكه در سرپرستی 
كلی از آنها هم كمكی باشد. یكی از سختگیری های 
خامن نبوی این بود كه در حالی كه همگی ما نوجوانان 
و  یكدیگر  دیدن  برای  جتریش  سرپل  به  رفنت  آماده 
گذران وقت در هوای دلپذیر توچال بودمی، فرزندان 
نبوی مهری و پرویز و گیتی باید سر ساعت هشت شام 
خود را صرف می كردند و پس از یكی دو ساعت روانه 

خوابگاه می شدند و این موضوع برای همگی اطرافیان 
و همسایگان تازگی داشت. باری خوشبختانه و پس از 
گذشت چندی آقای نبوی از اتهامات وارده تبرئه شد 
آورد. در عنی  به شفقت  را  و دوستان خود  و خانواد 
با  كه  داشتند  اجازه  روز  طی  در  فرزندان  این  حال 
تعداد محدودی از فرزندان همسایگان آمیزش كنند. 
پرویز  می داد.  فارسی  درس  آنها  به  جمشید  برادرم 
حتصیالت خود را در رشته حسابداری در انگلستان به 
پایان رساند و موفق به اخذ دیپلم حسابدار قسم خورده 
انتخاب  به همسری خود  را  انگلیسی  و دختری  شد 
كرد و پس از مراجعت مدتی برای شركت های بزرگ 
به عنوان حسابرس عمل كرد و یكی دو سال پیش در 
لندن از بیماری سرطان پروستات بدرود زندگی گفت و 
مهری به همسری آقای ... درآمد و گیتی بعداً به اصرار 
مادرش به همسری شادروان پیرنیا كه از او به مراتب 
مسن تر بود درآمد. این ازدواج منجر به جدایی شد و 
با ساالر بختیار دوباره زناشویی كرد و در حال  بعداً 
حاضر در لندن بسر می برد. از دو فرزند پسر دوقلوی 
بعدی شادروان نبوی كه پس از آزاد شدن او به دنیا 

آمده بودند، خبری ندارم.
خانواده پناهی: یكی از خانواده هایی كه مدت 
را  پدرم  از ساختمان های  چند سال پی در پی یكی 
اجاره می كردند خانواده پناهی بود. آقای جواد پناهی 
بود، چهار فرزند  نوآوری  و همسرش كه خامن بسیار 
بهنام اكرم و مكرم و منظم و خورشید داشتند كه در 
متام مدت تابستان با خاندان پناهی و خویشان خود 
آمیزش می كردند و همگی از كوچك و بزرگ عالقه 
زیادی به بازی پوكر داشتند. آقای پناهی تا اندازه ای 
از درب منزل  بدین معنی كه هنگامی  بود  خرافاتی 
خارج می شد مدتی در جهات مختلف )شمال و غرب 
و غیره( مكث می كرد و سخنانی بر لب می آورد و سپس 
به راه خود ادامه می داد و این برای ما نوجوانان خیلی 
فامیل  این  ازخویشان  یكی  می بود.  عجیب  و  جالب 
جوانی بود به محسن پناهی كه آرشیتكت بود از نظر 
پوشش بسیار شیك و با برادر بزرگ من معاشر بود. 
جالب اینكه هیچ یك از این دختران در آن زمان جز 

فرزند ارشد زناشویی نكرده بودند.
اهل  محمدآبادی  آقای  محمدآبادی:  خانواده 
یزد و در این دوره از زمان )پادشاهی رضاشاه( ریاست 
كل گمرك ایران را به عهده داشت. همسر او نیز از 
باغچه  ایشان  بود.  یزد  اصیل  و  قدمیی  خانواده  یك 
كوچكی را در كوچه سعدی مالك بودند كه فقط در 
فصل تابستان در آن محل چادر بسیار بزرگی را برقرار 
می كردند و مدت كوتاهی در آن بسر می بردند. او مردی 
از  با انضباط و درستكار بود. همسرش  بسیار جدی 
او به مراتب جوان تر و یكی از دوستان نزدیك مادرم 
به شمار می رفت و دارای دو فرزند به نام جهانگیر و 
جهانگیر  بودند.  من  بازیكنان  هم  از  كه  بود  فرامرز 
موفق به اخذ درجه دكترا در رشته بیولوژی و فرامرز 
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فرهنگ و هنر
به اخذ درجه مهندسی در رشته راه و ساختمان شدند 
و اینك یكی در ایالت آیووا و دیگری در واشنگنت بسر 
می برد. ایشان مادربزرگی داشتند به نام بی بی سلطان 
كه با  آنها زندگی می كرد و لهجه بسیار شیرین یزدی 
از  داشت و صد سال عمر كرد. به عنوان مثال یكی 
خصایل قابل حتسنی آقای محمدآبادی این بود كه در 
آن زمان یكی از مزایای ریاست گمرك، داشنت یك 
اتومبیل اختصاصی بود. ولی او به هیچ عنوان اجازه 
منی داد كه غیر از رفت و آمد رسمی از منزل به محل 
كار و دیگر ماموریت ها افراد فامیل و یا دیگران از این 

وسیله استفاده كنند.
دو  یكی  هم  میزبان  خانواده  میزبان:  خانواده 
نام  به  شخصی  به  متعلق  كه  را  كوچكی  منزل  سال 
محمد حسنی باغبان بود )باغبان كاخ سعدآباد( و در 
اجاره  به  بیشتری  درآمد  كسب  برای  تابستان  فصل 
می گذاشت اجاره می كردند. آقای میزبان مرد كوتاه 
قد و مؤدب و خوش مشربی بود كه دارای هفت فرزند 
به نام های عباس و ابواحلسن و مهنی و فرنگیس و ... 
بود. ابواحلسن و جعفر از دوستان برادرها هوشنگ و 
و  قوام السلطنه  پیشكار  میزبان  آقای  بودند.  جمشید 
مردی بسیار افتاده و محجوب بود. یكی از دختران او 
به همسری آقای فرزانه درآمد كه فرزندشان مدیر بانك 
صادرات پاریس شد و اینك در این شهر زندگی می كند.
خانواده هایی  از  دیگر  یكی  بختیاری:  خانواده 
بود  كرده  اجاره  را  باغبان  محمدحسنی  منزل  كه 
خانواده صفاری بختیاری بود. آقای صفاری مرد نسبتاً 
و سه  با خواهر خود  كه  بود  و جدی  و سختگیر  فربه 
خورشید  و  خاور  عمران،  نام های  به  خواهرزاده اش 
بختیاری زندگی می كرد و در حقیقت سرپرستی آنها 
را به عهده داشت. از شوهر خواهرش بختیاری اطالعی 
ندارم و گویا در جوانی بدرود زندگی گفته بود. این سه 
جوان هم در گروه نوجوانان آن هنگام آمیزش داشتند، 
متعصبی  مرد  بسیار  آقای صفاری  اینكه  به  نظر  ولی 
بود اجازه منی داد كه خواهرزاده های او بیش از حد با 

هم ساالن خود بخصوص پسران آمیزش كنند.
... خانواده امنی: یكی از خانواده هایی كه با پدر و 
بخصوص مادر من مراوده و معاشرت داشتند امنی بود. 
آقای امنی مرد نسبتاً چاقی بود و سبیل مردانه و پرپشتی 
داشت و درجه سرهنگی داشت و در دوران پادشاهی 
رضاشاه ریاست شهربانی جتریش و دربند را به عهده 
داشت. خامن او به نام زینت دوست و هم شاگردی مادرم 
در مدرسه ناموس بود. آقای امنی در انتهای خیابان 
دربند ویالی كوچكی داشت به نام »آشیانه امنی« كه 
از چوب ساخته شده بود و هر سال در تابستان خانواده 
ما به این محل برای صرف نهار دعوت می كرد و نام این 
محل و ساختمان چوبی آن برای ما تازگی داشت. فرزند 
سرهنگ امنی به نام امیر امنی دوست نزدیك واالحضرت 
غالمرضا پهلوی بود و بعدها ریاست فدراسیون والیبال 

را به عهده داشت.

در تابستان سال 2010 مشاعره یی، در یكی از نشریات محلی چاپ شده بود كه از طرف دو 
شاعر بنام خامن ناهید نوری و آقای نادر جدیدی، سروده شده بود. 

منت این دو شعر، كه در آن زن و مـرد بسختی یكدیگر را مورد انتقاد قرار داده بودند، توجهم را 
به موضوعی جلب منود كه در اجتماع وجود دارد، و آن باورهای افراد است نسبت به جنسیت »زن 

و مرد«، و اوج گرفنت ستیز با جنس مخالف.
به چننی مشاعره هایی هـر چقـدر هم كه با دیده ی طنـز و شوخی نگاه كنیم، منی توانیم از اثری كه 
 درذهن خواننـده به جای می گذارد غافل باشیم، بخصوص برای آنهایی كه »زن سـتیز« ویا »مردستیز« هستند.

باید توجه داشت كه هر نوشته و هر گفتاری برای خواننده و یا شنونده اثر آموزشی دارد. در مورد طنز و 
شوخی هم مثلی است كه می گویند: هیچ طنزی نیست كه گوشه چشمی به سخنی جدی نداشته باشد.
زن ستیزی ریشه در باورهای ما دارد و مرد ساالری یكی از اثرات شوم این باور است. شوم از 
این نظر كه وقتی ما باور داشته باشیم كه مـرد فرمانروای بی قید و شرط خانواده است، در پی آن 
می پذیرمی كه از باب و یا رییس ماهم می تواند فرمانروای بی چون و چرای ما باشد، به عبارتی دیگر، 
مرد دیكتاتور می شود برای خانواده ی خود و بنـده و برده می شود در برابر زورگویی مقام با التر از 

خود، و این چننی است كه دیكتاتوری در چننی جوامعی یك امری پذیرفته شده است.
راه مبارزه با زن »ستیزی«، زن ساالری نیست، چون دیكتاتوری به هـر شكلش ناپسند است. 
راه برخورد با »زن ستیزی«، ترویج دمكراسی و برابری حقوق زن و مرد است، و به همنی جهت است 
كه در جوامع غربی كه زن و مرد برابر شناخته شده اند، دیكتاتوری محلی از اِعـراب ندارد، هرچند 

كه هنوز هم در بسیاری از كشورهای غربی، برای كاری یكسان، دستمزد زن و مرد برابر نیست. 
حیف است كه استعداد و نبوغ ما به جای سازندگی، تبلیغ صلح و آشتی و یگانگی، در راه جدل 
و نفی یكدیگر به كار رود. مقام انسانیت باالتر از این ست كه وقت ما صرف خودخواهی و نفس پرستی 
شود. دنیا در راه صلح و آرامش گام برمی دارد و تا هنگامی كه ما با خوِد خویش آشتی نكنیم و یكدیگر 
را نپذیرمی، به آرامش درونی و آسایش فكری منی رسیم. و تا هنگامی كه در خانوده صلح برقرار نباشد، 
در جهان صلح دامی برقرار نخواهد شد، زیرا خانواده اولنی سلول تشكیل دهنده ی اجتماع است. 
چه خوبست كه به گفته ی » خلیل ِجبـران« اندیشمند لبنانی، توجه كنیم و به جای كوشش در تغییر 
دیگران، بكوشیم كه خود را تغییر دهیم و دیگران را همانگونه كه هستند بپذیرمی تا امكان همزیستی 

با همسر و دوستان برای ما فـراهم شود. شعر زیر را به همنی مناسبت سروده ام.

مرد و زن

مین ز ن  ا یر ا ی  ا ر هــو ا م  نا به 
و ا ك  پا هـر  گو ن  بد ر  د ن  جا كه 
آفـرید زن  و  مـرد  خودش  نور  ز 
د و فــز فت  عطو ن  ز یی  یبا ز بـه 
ست پــر یبــا ز ن  ا د مـر د  ر و بپـر
ند هر گو یكی   ، هم با  د  مر و  ن  ز
بدن یك  بـر  بال اند  دو  هـردو،  كه 
» هی فــّـر نش  ا د و  ید  بـا د خـــر «
جـاه فــّرو  با  نیك  زن  هـم ای  تو  
كن پیشـه  را  عشق  جـدل،  بجای 

سـتیز  زن  و  مـرد

محمد پرتونوید

» ین فـر آ د  خـر و  ن  جا ند  و ا خد «
و ا ك  بنـا طــر غ  ا چلچـر د  خــر
ید گـز ا  ر ن  جهـا نت  سكو ی  ا بـر
د گشو نی  جها ن  ا د مر ی  و نیر به 
نشست ن  ز ش  بر  ، مل تكا بهر  ز 
ند بی بــر ی  یگـر د  ، یكی ن  و بد
سخن گفتن  نـه  گـو گر د ید  نشـا
نهی یكسو  به  ستیزی  زن  این  كه 
ه تبـا تـه  كو عمــِر  ل  جـد با  مكن 
كن اندیشه  باخویش  و  صلح  بكن 
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پس از دوران تخصصی و فوق تخصصی 

به كجا رفتید؟

 به عنوان استادیار به دانشگاه واشینگنت در سیاتل 
رفتم. سه سال اول كارم صرفاً در رشته ژنتیك حتت 
نظر دونالد پیوس و مستقاًل در رشته خون شناسی به 
كار مشغول بودم و همچننی مسؤول بخش بیماری های 
خونی بخش اطفال شدم. من همیشه از تعلیمات وسیع 
وگسترده ای كه حتت نظر عده ای از محققنی سرشناس 

دریافت كردم، قدرشناسی می كنم.

چه شد كه به رشته سرطان خون اطفال 
عالقمند شدید؟

همان طوری كه می دانید انسان همیشه از كسانی 
كه حتت تأثیر زیادی قرار می گیرد، الهام می گیرد. من 
با عده زیادی متخصصنی مشهور  در دهه 60 و 70 
خون شناسی كار می كردم و فكر می كنم رشته سرطان 
مثبت ترین  و  مؤثرترین  از  یكی  بیماری های خونی  و 
رشته های طب است. در رشته سرطان پیشرفت بزرگی 
دیده می شد كه از جمله نتیجه آن را می توان در كاهش 
مرگ كودكان در اثر سرطان دید. زمانی كه من شروع 
كردم، اطفال مبتال به سرطان می مردند، ولی امروز 
بیش از هشتاد درصد از این كودكان بهبود می یابند. 
این دستاورد به خاطر تالش پیگیر و اساسی محققنی 
این بیماری بود. علت جذب من هم به این رشته همنی 

پیشرفت ها بود.

شما  پزشكی  جتسسات  و  حتقیقات 
داشته  همراه  به  زیادی  موفقیت های 
ً گوشه ای از آنها را بازگو كنید. است. لطفا

خیلی دوست دارم در این باره سخن بگومی: ابتدا 
در مورد حتقیقامت، باید از آجنا شروع كنم كه دست به 
انسانی  در سلول های  ژنتیكی  تغییرات  روی  حتقیق 
جهت تولید و تغییرهای آنزمیی ،كه تا آن زمان اجنام 
نگرفته بود، زدم. با اینكه این كار روی یك سلول واحد 
انسانی با موفقیت اجنام شد، ولی تا به حال هنوز كسی 
نتوانسته است آن را روی همه سلول های انسانی اجنام 
دهد. هرچند ما موفق به پایان بردن این جتربه نشدمی، 
ولیی با انتشار مقاله مربوط به این حتقیق، توجه بسیاری 
از متخصصنی بیولوژی سلولی و همچننی متخصصنی 

كودكان را به خود جلب كرد.
و  تغییرات  روی  ژنتیك،  در  من  بعدی  كار 
ناهنجاری های كروموزمی در بیماری سرطان لوسمی 
اطفال متمركز بود. نتیجه این حتقیقات كه با همكاران 
برای  بود  مهمی  كمك  دادم،  اجنام  رزیدنت هامی  و 
رشته  در  سپس  آن.  درمان های  راه های  و  تشخیص 
خون شناسی، عالقه و توجهم به انتقال ویتامنی ب12 

گفت و گویی با

پرفسور نصرالله حكمی
دانشمند و محقق علوم پزشكی

و سرطان خون در كودكان
شاهرخ احكامی

سال ها است كه از شانس خوب، با خانواده ای هم مشرب شده ام كه تك تك افراد آن از پیر و جوان و 
زن و مرد، همگی اهل علم و دانش و عاشق ادبیات و شعر و هنر ایران بوده اند. یكی از این افراد، كسی 
جز نصرالله حكمی نیست كه همیشه با فروتنی و تواضعی خارق العاده، انسان را متحیر می سازد. چرا 
كه پشت این چهره متواضع، دانشمند و محققی با شهرت جهانی قرار دارد كه سالیان درازی است 
بطور خستگی ناپذیر در درمان و حتقیق و پیشرفت علم پزشكی تالش كرده است. او كسی است كه 
پس از بازنشستگی، دانشكده پزشكی میسیوری، بیش از پیش به وجودش احساس نیاز كرد و به این 

دلیل است كه او هنوز و همواره در حال سفر و ارائه سخنرانی ها و نوشنت مقاله های حتقیقی است.
دكتر حكمی در دوستی و روابط اجتماعی نیز انسانی پر محبت و مورد عالقه یاران و دوستانش است.

عشق و عالقه عمیق اش به همسر از دست رفته، فرزندان، نوادگان عزیزش و به دیگر وابستگان، زبانزد 
همه فامیل و دوستان است. دریغم آمد همانگونه كه گفته اند »چراغی كه به خانه رواست، به مسجد حرام 
است«، »میراث ایران« به صرف اینكه پروفسور نصرالله حكمی، از افراد خانواده من است، خوانندگان 

خود را از آشنایی با چننی شخصیتی محروم كنم.

ً كمی از خود، محل تولد و دوران  لطفا
اولیه زندگی تان بگویید.

من متولد شیراز و سومنی فرزند خانواده هستم. 
و  شیراز،  در  دبیرستان  تا  را  خود  اولیه  حتصیالت 
دانشكده پزشكی را در دانشگاه تهران به امتام رساندم 

و پس از آن به آمریكا آمدم.
در سال 1960 برای حتصیل در رشته تخصصی ام 
به آمریكا آمدم و پس از یك سال انترنی، تخصص خود 
را در رشته اطفال و سرطان خون اطفال در دانشگاه 
شیكاگو شروع كردم. زندگی در دانشگاه شیكاگو در دهه 

60، یك جتربه بزرگ بود. یكی ازخوش شانسی های 
بنامی  دانشمندان  تعالیم  حتت  من  كه  بود  این  من 
كه  پیرس،  میال  و  رایت  هاول  دورفمن،   آلبرت  چون 
همه آنها از دانشمندان شناخته شده جهان در سرطان 
كودكان بودند، قرار داشتم. پروفسور میال پیرس یكی 
در  است.  اطفال  خون  سرطان  رشته  پیشگامان  از 
دانشگاه شیكاگو یك مركز حتقیقاتی آزمایشگاهی و 
بالینی در رشته هایی مربوط به امراض ژنتیكی وجود 
داشت. من هم پس از مدتی حتقیق در این رشته در 
پایان دوره تخصصی ام، تصمیم گرفتم رشته سرطان 

خون و بیماری های ژنتیكی را دنبال كنم.
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توسط پروتئنی های خاصی در خون در نوزادان بیماری 
جلب شد كه خطر مرگ زندگی آنها را تهدید می كرد.

تولدشان دچار  از  بعد  این كودكان چند هفته 
این  از  باكتری می شدند. یكی  از  عفونت های ناشی 
عفونت ها باعث مننژیت می شد كه مغز استخوان بیمار را 
از كار می انداخت و آنها دامی به تزریق خون نیاز داشتند. 
وقتی برای اولنی بار مسؤول درمان این نوزادان بیمار 
شدم، یكی از علل این مسأله را نقصان ویتامنی ب12 
و یا اسید فولیك یافتم. در حتقیقاتی كه دنبال شد، 
دریافتیم كه نوعی خاصی از پروتئنی كه باعث حمل 
و  ندارد  این كودكان وجود  در  ویتامنی ب12 است، 
این نقصان به طور ضعیف در پدر و مادر این نوزادان 

هم دیده می شود.
حتقیقات نشان داد كه این بیماری ژنتیكی است. 
مهمترین امر برای درمان این نوزادان این بود كه بتوان 
ویتامنی ب12 را به مغز استخوان آنها رساند. برای این 
كار ویتامنی ب12 را، با دوز باال به این بیماران تزریق 
مشاهده  آنها  در  را  بهبودی  عالمی  بسرعت  و  كردمی 
كردمی. وبدین ترتیب با بازگرداندن مغز استخوان به 

حالت طبیعی زندگی این كودكان را جنات دادمی.
این كشف بسیار شایان اهمیت بود. دنباله این 
بیمارستان  در  از دستیارامن  یكی  را  و درمان  حتقیق 

كودكان سوئیس اجنام داد و نتایج آن را منتشر كرد.
در رشته سرطان نوزادان در مورد بیماری حاد 
لنفوسیتی، حتقیقات نشان داد كه این بیماری چه از نظر 
بالینی و چه از نظر بیولوژیكی با بیماری لوسمی اطفال 
با سن باال متفاوت است. در این زمینه نیز توانستیم با 
به دست  مثبتی  نتایج  درمانی خاصی  انتخاب روش 

آورمی و امید زندگی در این بیماران را افزایش دهیم.

این حتقیقات را، همگی، در سیاتل، در 
دانشگاه واشنگنت اجنام دادید. بعد چه 

كارهایی را دنبال كردید؟

با همه این موفقیت ها در كار درمان، حتقیق و 
تدریس به عنوان استادیار دانشگاه، گرفنت كمك های 
مالی برای حتقیق از سازمان ملی بهداشت آمریكا، به 
این نتیجه رسیدم كه بایستی به طور مستقل به كار 
خود ادامه دهم. بنابراین، دعوت دكتر روبرت جكسون 
استاد معروف اطفال را پذیرفته و قرار شد برای 5-7 
سال به دانشگاه میسوری در شهر كلمبیای میسوری 
بروم و قسمت سرطان / خون شناسی اطفال را در بخش 
اطفال دایر كنم. من این دعوت را پذیرفتم و با خودم فكر 
كردم مسؤولیت توفیق یا شكست در این پروژه، متاماً با 

خودم خواهد بود.
بعد با همكاری بخش  های مختلف و اطبای محلی 
و كمك سازمان ملی بهداشت آمریكا و انستیتوی ملی 
سرطان توانستیم بخش هماتولوژی/انكولوژی اطفال 
برای درمان سرطان های اطفال در ناحیه وسیعی از 

درمانی  مراكز  سایر  با  و  كنیم  ایجاد  میسوری  ایالت 
سرطان و هماتولوژی اطفال آمریكا رابطه برقرار مناییم.

قدم بعدی ما دایر كردن مركزی بود برای یك 
بیماری خونی دیگر )Sickle Cell( و تشخیص و درمان 
هموگلوبنی...  ناهنجاری های  از  ناشی  بیماری های 
و پس از آن هم راه اندازی مركز درمانی بیماری های 
هموفیلی. با توسعه و داشنت كمك های مالی، توانستیم 
نیاز  و كادر مورد  پرستاران  همچننی در هر رشته ای 

تخصصی آن را هم تربیت كنیم.
این بخش مورد استقبال عده زیادی از دانشجویان 
و رزیدنت های دانشكده طب قرارگرفت تا برای گذراندن 
یك دوره آموزشی به آجنا بیایند. من آنقدر از اهمیت و 
تأثیر این بخش خوشحال و راضی بودم كه سراجنام با 
ارتقاء به درجه پروفسوری، با اینكه شغل های متعددی 
به من پیشنهاد شده بود، ترجیح دادم به جای آن كه 
دوباره در دانشگاهی دیگر، در پی بنیادی دیگر باشم، در 
جایی كه با عشق و عالقه ساخته و پرداخته بودم مبامن 

و به كار حتقیق و جتسس خود ادامه دهم.

آیا پس از سال ها دوری از میهن، سفری 
چه  سفر  آن  در  داشته اید؟  ایران  به 

احساسی داشتید؟

من پس از ترك ایران در سال 1960، تا كنون 
داشته ام. سفر  ایران  به  كوتاه 3-4 هفته ای  دو سفر 
از انقالب بود. من تهران را شهری  اولم درست قبل 
لندن،  از  بود  تركیبی  یافتم كه  زنده ای  و  بنی املللی 
پاریس و نیویورك. این تغییر و حتول برای من به نسبت 
مدت كوتاه زمانی كه ایران را ترك كرده بودم، بسیار 
حتیرآور بود. اما هنور می توانستم با گشت وگذاری در 
اطراف شهر تهران، جاهایی را پیدا كنم كه خاطرات 

گذشته ام را در آن زنده كنم.
دومنی سفرم به تهران بیست سال بعد از آن سفر 
بود. با انتظارات و امیدهای زیادی به تهران برمی گشتم، 
غافل از آن كه چه وقایعی برامی اتفاق خواهد افتاد. به 
هیچوجه منی توانستم تهران را بشناسم و بسیاری از 
در قسمت های مختلف شهر گم شده  را  اوقات خود 
اسامی  متام  هستم.  كجا  منی دانستم  و  می یافتم 
خیابان ها و اماكن عوض شده بودند و برای من قابل 
فهم نبود. خوش شانسی در این بود كه خواهرم ناهید 
ساعاتی  می توانستیم  باهم  و  بود  تهران  در  هم زمان 
طوالنی در شهر قدم بزنیم و با راهنمایی او بسیاری از 

قسمت های دیدنی تهران را ببینم.

آیا هنوز هم به ایران فكر می كنید و چه 
خاطرتان  در  همیشه  ایران  از  بخشی 

زنده است و دوستش دارید؟

غیرممكن است كه من بتوامن زادگاهم و مكانی را 

كه مراحل اولیه زندگانی ام را در آجنا گذرانده ام از یاد 
ببرم. ایران كشوری است با تاریخی افتخارآمیز، فرهنگی 
غنی، ادبیاتی بی همتا و منطقه جغرافیایی بسیار زیبا. 
این ها خصوصیات ایران و وطنی است كه من همیشه 

دوستش داشته و خواهم داشت.
ایران، شانس آن را  من در دوران زندگی ام در 
آن  زیبای  و شهرهای  مناطق  از  بسیاری  كه  نداشتم 
را ببینم. اما خاطرات بسیار زیبا و فراموش نشدنی از 
و  سادگی  آن  با  شیراز،  اطراف  كوچك  دهكده های 
صافی و اصالت مردمش، غذاهای لذیذ و موسیقی و 
در ذهنم  زنده هستم  تا  و  بومی اش همیشه  فرهنگ 

ثبت و ماندگار است.

شما از یك خانواده حتصیل كرده و نخبه 
می آیید و مالصدرای معروف از اجداد 
شماست. آیا با این همه تواضع كه در شما 
می بینم، مطلبی دارید بگویید. یا الاقل 
كمی از فرزندان و نوادگان تان بگویید؟

چیزی  خانواده ام  و  فرزندان  از  منی خواستم 
با  باید  اما  كنم.  شخصی  را  مصاحبه  این  و  بگومی 
و  حتصیلكرده  دختر  سه  من  كه  بگومی  سربلندی 
مهربان و موفق دارم. شاید خوش شانسی بیشتر اینكه، 
پدربزرگ هستم و نواده های زیبایی دارم و گذراندن با 
آنها یكی از بهترین و لذت بخش ترین حلظات زندگی ام 
را تشكیل می دهد. با دیدن این نوادگان معصوم، انسان 
به این فكر می افتد كه اگر زندگی به عقب برمی گشت، 
چگونه می توانستیم با اشتباهات كمتر، زندگی بهتری 

داشته باشیم....

آیا برای نسل جوان پیامی دارید؟

من فكر می كنم منظورتان نسل جوان ایرانی كه 
در خارج از ایران مشغول حتصیل و كار و زندگی اند، 
به  جوان  نسل  این  كه  می كنم  پیشنهاد  من  باشد. 
عنوان یك مدل، به نسل قبل از خود در میان ایرانیان 
مقیم اروپا، آمریكا و سایر كشورهایی كه در رشته های 
و  هنری،  جتاری،  پزشكی،  فنی،  علمی،  گوناگون 
كامپیوتری به موفقیت های شایانی رسیده اند، بنگرند.
دكتر احكامی، نظری به خودتان بیاندازید، شما 
با نشریه »میراث ایران« با معرفی مفاخیر ایرانی، كمك 

بزرگی به ایرانیان كرده اید.
من تصور می كنم با داشنت یك هدف مشخص 
و شفاف و انتخاب راه درست و صحیح و بهره گیری 
از فرصت های مناسب، نهایتاً به توفیق زیادی دست 
خواهند یافت و مطمئناً روزی می رسد كه آنها نیز برای 
نسل آینده از تالش ها و موفقیت های خود تعریف كنند و 
به آنها نشان دهند كه پیروزی از آِن شماست اگر تالش 
كنید یا به عبارتی »نابرده رجن گنج میسر منی شود.«
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فرهنگ و هنر
مهدی اخوان ثالث، معروف به »امید«، 
شاعر توانای روزگار ما در چهارم شهریور 1369 
به دیار رفتگان پیوست. با مرگ نابهنگام او، ادب 
و  راستنی  از منایندگان  یكی  فارسی  معاصر 

چهره های ممتاز خود را از دست داد.
در هر دورانی جمعی با داعیٌه شاعری 
پای به میدان می نهند و آثاری عرضه می دارند، 
اما در میان آنان، تنها معدود كسانی با مرگ 
جسمانی منی میرند و حتی پس از مرگ، بیش 
از دوران حیات برای مردم، وجود و زندگی پیدا 
می كنند. مهدی اخوان ثالث یكی از آنها است.
نیما، پیشگام جنبش نوسرایی در ایران، 
با كارهای خود، افق تازه ای بر روی شعر فارسی 
گشود، اما واقعیت این است كه در پرتو استعداد 
و توانایی و نوآوری سرایندگانی چون فریدون 
توللی، مهدی اخون ثالث، نادر نادرپور، فروغ 
فرخ زاد، احمد شاملو، هوشنگ ابتهاج، سهراب 
سپهری و دیگر شاعران نسل اول راه نیمایی بود 
كه شعر نو اوج و اعتبار گرفت و به سوی كمال 
و پختگی راه سپرد. این نسل از شاعران بودند 
كه شعر نو را از میان حلقٌه تنگ روشنفكران به 
درون مردم بردند و برای آن مقبولیتی گسترده 

فراهم آوردند. 

نگاهی كوتاه به زندگی شاعر
 1307 سال  در  ثالث  اخوان  مهدی 
به  دیده  خراسان  در  توس  شهر  در  شمسی 
همان  در  سالگی  بیست  تا  و  گشود  جهان 
شهر زادگاه خود روزگار گذراند. او از همان 

سال های نوجوانی با طبع آزمایی در قالب های سنتی، 
بویژه شیوٌه قصیده و نشان دادن توانایی های چشمگیر 
در این شیوه، برای خود نامی به هم رسانید. آشنایی 
وی با مدیر یكی از روزنامه های تهران وی را به پایتخت 
در 62  را  او  كه  پیك مرگ  فرا رسیدن  تا  و  كشانید 
سالگی در ربود، مقیم تهران بود. اخوان در این مدت 
برای گذران زندگی، افزوده بر قلم زدن در مطبوعات و 
گاه همكاری با برنامه های ادبی رادیو و تلویزیون، به كار 
تعلیم و تدریس اشتغال داشت. چندگاهی مدیر مدرسه 
بود و چند صباحی نیز به همكاری با كتابخانٌه ملی كمر 
بست. در سال های واپسنی عمر نظام پیشنی، در بنیاد 
فرهنگ ایران كه با همت ادیب نامور پرویز ناتل خانلری 
تأسیس یافته بود، به كار حتقیق اشتغال گزید. كوتاه 
سخن آنكه امید در متامی عمر در همان حوزٌه فرهنگ 
به كارهای  او  ماند.  باقی  و سرایش  پژوهش  و  و هنر 
دیگر نه عالقه ای احساس می كرد و نه آن گونه كار ها 
از دستش ساخته بود. او مانند همٌه هنرمندان اصیل 
كه در رسالت هنری خود غرق اند، به مسائل دنیوی و 
بندوبست های زائیده از آن اعتنایی نداشت و در نتیجه 

همواره تنگدست زیست.

در سال های واپسنی دهٌه پنجاه، دو رویداد ناگوار 
زندگی او را با تلخی و اندوه درآمیخت. یكی این كه 
دختر نوجوانش الله، در رودخانٌه كرج غرق شد و دیگر 
آنكه اتهامی بر او بستند و شاعر را چند ماهی به پشت 
میله های زندان قصر فرستادند. آخرین مجموعٌه شعری 
كه پیش از انقالب از او انتشار یافت، از آن اقامت چند 
ماهه در زندان تأثیر پذیرفته بود. حتی عنوان كتاب: 
درحیاط كوچك زندان نیز با همان جتربه در ارتباط 
بود. او البته در سالیانی دورتر، به دالیل سیاسی، طعم 
زندان را چشیده بود و آن به دوران بعد از كودتای 28 
مرداد 1332 باز می گشت، كه اخوان هم مانند بسیاری 
از روشنفكران دیگر گرفتار بگیر و ببندهای گسترده ای 
شد كه به دنبال كودتا در سطح كشور برقرار گردید. 
وقوع كودتا و قطع ناگهانی و خشونت بار نخستنی و تنها 
آزمون راستنی دموكراسی در ایران، آوار سنگینی بود كه 
بر سر »امید« و هم نسالنش فرود آمد؛ آنها را به گرداب 
ناامیدی فروبرد و طعم تلخ و گزاینده ای در نوشته ها و 

سروده های شان بر جای گذاشت.
از حال و روزگار اخوان در ده سالٌه بعد از انقالب، 
كه پایان زندگی او را رقم زد، خبر چندان دقیقی ندارمی. 
همنی قدر می دانیم كه این دوره برای شاعر زمستان 

كارهای  آخرین  است.  بوده  افسردگی  دورٌه 
ترا ای كهن بوم و بر دوست  او در مجموعٌه 
از  ناشی  اشكاالت  به سبب  چندسالی  دارم 
سانسور در چاپخانه معطل بود و تنها اندكی 
پیش از مرگ شاعر به بازار كتاب عرضه شد. 
»امید« در این مجموعه بار دیگر به سرودن به 
سبك كهن و شیوه های غزل و قصیده روی 
آورده است. واقعیت این است كه در بارٌه آثار 
این دورٌه شاعر به سبب دسترسی ناقص به این 

آثار، ارزیابی دقیقی صورت نپذیرفته است.
اخوان چندی قبل از پایان عمر سفری به 
اروپا كرد و در چند شهر شعرخوانی داشت كه با 
اقبالی فراوان روبرو شد. او قصد سفربه آمریكا 
را هم داشت، ولی نتوانست روادید ورود بگیرد. 
اندكی بعد از آن پیك مرگ از راه دررسید و 

مجالی برایش باقی نگذاشت.

مراحل عمدٌه كار شاعرانه
همانگونه كه اشاره شد، امید كار شاعری 
را با طبع آزمایی در شیوه های كهن آغاز كرد 
و سال عمرش هنوز به بیست نرسیده بود كه 
شماری از قصاید سنگنی و آهنگنی را در كارنامٌه 
خود ثبت كرد. نخستنی كارهای شاعرانٌه او 
در سال 1330 در مجموعٌه ارغنون به بازار 
استعداد  ارغنون ظهور یك  ادب عرضه شد. 
اما  داد.  نوید  پارسی  ادب  پهنٌه  در  را  پرتوان 
اگر اخوان كار خود را با همان سبك و راول، 
شعرش  كه  هم  صالبتی  و  استواری  همٌه  با 
داشت ادامه می داد، حداكثر حمیدی شیرازی 
دیگری می شد و آن وقت ادب معاصر فارسی از تعدادی 
از درخشان ترین منونه های شعر نو كه در سه دهٌه بعد، 
از طبع شاعر طراوید، بی نصیب می ماند. خوشبختانه 
چننی نشد، بلكه اخوان جوان با ذهن جوینده و طبع 
به  كه  بود  برتری  استعدادهای  نخستنی  از  جوشنده 
حوزٌه شعر نیمایی جذب شد و به بازار شعر نو رونق و 

حتركی بزرگ بخشید.
امید پس از ورود به تهران و آشنایی با بدعت های 
نو و بافت  ارائٌه چندین كار خوب در قالب  با  نیمایی 
محكم، همراه با فكر و محتوای تازه، جای خود را در 
صف نخستنی شاعران نوپرداز گشود. بدینگونه بود كه 
اخوان با تسلط بی مانند به اسالیب شعر كهن و درك 
كامل از نوآوری های نیمایی، زبان و سبك تازه ای در 

كار سخنوری عرضه كرد.
سال  در  امید  نو  كارهای  مجموعٌه  نخستنی 
1335 با عنوان زمستان انتشار یافت و موقعیت او را 
كه تا آن هنگام با انتشار آثارش در برخی ماهنامه ها و 
هفته نامه ها نام و آوازه ای به هم رسانده بود، به عنوان 
یك شاعر پرتوان و صاحب سبك تثبیت كرد. در سال 
امید  آثار  مجموعٌه  دومنی  یا  آخر شاهنامه،   1338

مهدی اخوان ثالث

شاعر مردم و روزگار خویش
به مناسبت بیستمین سال خاموشی شاعر

اردشیر لطفعلیان
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فرهنگ و هنر
در شیوٌه نو به دست دوستداران شعر رسید و تداوم و 
تكامل كار شاعررا در مسیری كه برای خود برگزیده 

بود منایان ساخت.
امید در سال 1344 با انتشار از این اوستا به اوج 
و كمال عمر شاعرانٌه خود رسید. از این اوستا نه تنها به 
خاطر چندین منونه از بهترین آثار شعری »امید«، بلكه 
همچننی به سبب مؤخرٌه طوالنی این مجموعه كه شاعر 
در آن دیدگاه های خود را پیرامون بسیاری از مسائل، چه 
در زمینٌه شعر و ادب و چه در حوزٌه اجتماع و سیاست 
با نثر شیرین و سرشار از طنز و شیطنتش بیان كرده، 
از اهمیتی استثنایی برخوردار است. از این اوستا را 
شاید بتوان پایان یك دوران سرشاری ذهن و جوشش 

و پویایی طبع شاعر به شمار آورد.
آخرین مجموعه ای كه قبل از انقالب از اخوان 
در حیاط كوچك پاییز در زندان بود.  انتشار یافت 
هرچند دوستداران شعر »امید« در این مجموعه دیگر 
قطعاتی همسنگ »زمستان«، »چاوشی«؛ »قاصدك« و 
»پیوندها و باغ« ندیدند، این مجموعه در هر حال آخرین 
جهش های چشمٌه جوشان طبع شاعر را در برداشت. 
این سخن البته در حالی گفته می شود كه هنوز ارزیابی 
اخوان صورت  انقالب  از  بعد  از سروده های  درستی 
نگرفته و چه بسا با نگاهی عمیق تر به آنها منونه های 
درخشان دیگری از كارهای شاعر كشف و ثابت شود 
كه ذهن او تا واپسنی دم های زندگی همچنان پوینده 

و آفریننده بوده است.

راه و رسالت مهدی اخوان ثالث
»امید« شاعری برخاسته از مردم بود و تا پایان راه 
همچنان مردمی باقی ماند. او انسانی شیفتٌه عدالت 
و زیبایی و جنابت بود. در شعرهایش عشق به هرچه 
به  شاعری  او  می زند.  موج  اهورایی«  »هرچه  و  پاك 
متام معنا میهنی است و عاشقانه به ایران و ارزش های 
مهر می ورزد. در شعر ها  آن  فرهنگی  و  اصیل فكری 
تكیه  ارزش ها،  این  از  پاسداری  لزوم  نوشته هایش  و 
بر آنها و احتراز از وابستگی به فرهنگ های وارداتی، 
مانند ترجیع بندی تكرار می شود. شاعر بزرگ به هرچه 
التقاطی و تأثیر پذیرفته از هجوم تاتار و تازی و فرنگ 
بود، احساس بیزاری می كرد. در این میان اما از آنچه 
آنها  زبانی  و  دینی  تسلط  و  یورش عرب ها  یادگار  كه 
او شیفتٌه  پایان ناپذیر سخن می گفت.  نفرتی  با  است 
سه تن از برجسته ترین اندیشمندان و پیام آوران ایران 
باستان، زرتشت و مزدك و مانی بود و به آینی اهورایی 

صمیمانه مهر می ورزید:
گرامنایه زرتشت را من فزون تر
ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم

بشر بهتر او ندید و نبیند
من آن بهترین از بشر دوست دارم

سه نیكش بهنی رهنمای جهان است
مفیدی چننی معتبر دوست دارم

)از قصیدهٌ »ترا  ای كهن بوم و بردوست دارم«(
شعر  پرتوان  تازیانٌه  می یافت  فرصتی  هرجا  او 
خود را بر آثار به  جا مانده از تسلط عرب بر سرزمنی 
از تازی و تازیگری با  همه جا  امید  ما وارد می آورد.  
خشم و آزردگی یاد كرده است. او حتی برای نشان 
دادن دلیل حترمی غنا )آواز و صدای شادی آفرین( در 
اسالم به نكته ای اشاره می كند كه شایان توجه است. 
در  »دریا  نام  به  ارغنون  از قطعات مجموعٌه  یكی  در 

غدیر« چننی می گوید:
از پِس داود خوش احلان غنا حترمی شد

بس كه بد خواندند قوم تازی و نسل خلیل
موسیقی شان زوزه را مانستی و آوای دَد

یا صدای اُشتران یا هرچه باشد زین قبیل
خیل دون را ساز ناساز آید و آواز بد

 سیل چون بر الش افتد پر جلن خیزد مَسیل
در مؤخرٌه از این اوستا نیز در مثنوی زیبایی كه 

در شأن نزول آن مجموعه سروده، چننی آورده است:
این زمان گرچه با هزاران رنگ

تُركتازی كند فساد فرنگ
گند و ننگ عرب زننده تر است
این كهن غم تبه كننده تر است

آری، عشق بزرگ اخوان ایران بود و او این عشق 
را در قصیدٌه زیبا و آهنگنی ترا  ای كهن بوم و بر دوست 
دارم با فریادی رساتر از همیشه به گوش ها رسانده است:

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
تر ای كهن بوم و بر دوست دارم

ترا  ای گرامنایه دیرینه ایران
ترا  ای گرامی گُهر دوست دارم

هماگونه كه گفتیم، اخوان  شاعری به متام معنی 
آنان  رجن های  و  توده ها  گرفتاری  به  او  بود.  مردمی 
حساسیتی عمیق نشان می داد و كمتر سروده ای از او 
می توان یافت كه از این فكر فارغ باشد. در این زمینه 
بگذارید چند كالمی از زبان خودش بشنومی. در مقدمٌه 
در حیاط كوچك پاییز در زندان پیوند خود را با مردم 
بدینگونه بیان می كند:»شما مردم بخوبی می فهمید كه 
من دار و ندار عمر چهل و چند ساله ام فقط همنی است و 
همنی. چارتا كالم ِسّر و سرودی است كه با شما مردم و 
با خودم و با زمان خودم دارم. جز همنی ِسّر و سرودی كه 
با شما دارم و برای شما دارم و هنوز هم در حد توانایی 
و سن و سال و جتارب و احوال خود خوشبختانه دارم، 

دیگر هیچ، مطلقا هیچ ندارم.«  
و در جای دیگری از همان مقدمه می خوانیم: »یا 
بگذارید اینطور بگومی كه می خواهم از شما در همنی 
فرصت بسیار كم خیلی تشكر كنم، نه بازهم كم است، 
بله،  شد.  كم  بازهم  گرچه  كنم،  تشكر  خیلی  خیلی 
تشكر می كنم از شما مردم برای این كه به من و همٌه 
مردم و نامردم خوب فهماندید كه خوب می فهمید و 
فرق می گذارید بنی آدم تا آدم، به اضافٌه كاف تصغیر 
و خیلی خوب متیز می دهید معنی درست آدمی را با 

تیارت و صورتك رقصانی آدم + كاف ها.«
بند  كه  زیبایی  شعر  با  را  كتاب  آن  مقدمٌه  و 

پایانی اش چننی است ختم می كند:
مردم ای مردم،

من اگر جغدم به ویرانه
یا اگر بر سر،

سایه از فرّ هما دارم
هر چه هستم، هرچه دارم از شما دارم.

»امید« و كار شاعری
وقت  متام  كار  یك  شاعری  ثالث  اخوان  برای 
آن  بر سر  را  توان خود  و  نیرو  او همٌه  كه  كاری  بود. 
گذاشته بود. این معنی را باز بهتر است از زبان خودش 
بشنومی:  »منی شود زندگی معمول و سر به راه داشت، 
وزیر و وكیل و مدیركل و تاجر و فالن و بهمان بود و ضمناً 
شاعری را هم یدك كشید. شاعر منی تواند كاری جز 
زندگی شعری داشته باشد. قضیه به این آسانی هم كه 
عامٌه مردم تصور كرده اند نیست. باید همٌه عمر و هستی 
و هوش و خان و مان و خالصه متامیت بود و نبود خود 
باید تارك  باید  خود را وقف كرد و فروخت.  را داد.  
الدنیا، راهب و شمن این صنم شد.   آن وقت تازه ممكن 
است نازننی گوشٌه ابرویی بنماید. یا هرگاه كه خلوت را 
مناسب دید، آهسته و پاورچنی بر بالنی دیوانه و بیمار 
عزیز خود بیاید. زلف آشفته و خوی كرده و خندان لب و 
مست بپرسد: آیا خوابت هست؟ منی شود هم زندگی 
آرام و آسوده و بی غم داشت. هم میرزا فالن و جناب آقای 
دوكتور بهمان بود و هم حافظ و موالنا. نه، منی شود، 

نه. )از مؤخرٌه از این اوستا(

سبك كار
و  مكتب آفرین  است  شاعری  ثالث  اخوان 
بدعت گذار. شعر او عصارٌه زیبا و معجونی پر توان است 
از آمیزش سنت ها و دست آوردهای شعری ایران در 
طول اعصار، با نوآوری ها و نواندیشی های شعر امروز 
.این ویژگی را در كار كمتر شاعری از شاعران معاصر 
امید در  یافت. برای درك بیشتر سبكی كه  می توان 
كار شاعری آفریده است؛ باز از خود او مدد می گیرمی:

 »ده دوازده سال پیش در روزهای سرد و تنهایی 
از  بری  میان  راه  از  كوشیده ام  می نوشتم:  زمستان 
خراسان دیروز و مازندران امروز راه بسپرم. می خواهم 
چننی باشد كه بتوامن اعصاب و رگ های سالم و درست 
تپش  و  احساس  و  با خون  را  متداول  و  پاكیزه  زبان 
امروز پیوند بزمن.« شاعر پس از اشاراتی به آنچه كه در 
ادامه می دهد: »آن  مقدمٌه زمستان گفته بود، چننی 
روز منی دانستم كه این كار چگونه باید صورت گیرد 
و نتیجه چه خواهد شد. امروز وقتی حاصل این پیوند 
را بر شاخ بعضی از درخت ها و نهال ها می بینم، گاهی 
چننی می اندیشم كه پر به بیراهه نرفته ام.« )از مؤخرٌه 

از این اوستا(
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جایگاه عشق در كار و اندیشٌه اخوان

روح های  از  دیگر  بسیاری  مانند  ثالث  اخوان 
جنیب بشری، مرد راه عشق است. در هر كاری برای 
می گوید:  است.  قائل  بنیانی  اهمیت  و  نقش  عشق 
نباشد  عشق  تا  است.  عشق  عهدٌه  به  نقش  »متامی 
هیچ كار هنری، هیچ شعری به وجود منی آید.« اما او 
از عشق مفهوم ویژه ای در نظر دارد. امید وقتی به كار 
سرود و سرایش دست می زند كه عشق در وجودش به 
مرحلٌه بی تابی رسیده باشد: »بی عشق زندگی مفهومی 
ندارد، اصاًل ممكن نیست. اگر باشد پوچ است و هیچ 
و سرد و یخ زده. مثل زردآلو كه از الی یخ درآوری و 

بشكنی. می بینی پوك است.«

حاصل سخن
مهدی اخوان ثالث  یك ایرانی و خراسانی اصیل 
بود و با حال و هوای سرزمنی خود و معارف و تغنیات 
بشری پیوند روحی و خویشاوندی خونی و خانوادگی 
داشت. او در موخرٌه از این اوستا می گوید: »شعر خیام 
و سنایی و رودكی از دیرباز، از كودكی، در دلم موج 
می زند. می توامن از توس بی هیچ مانع و رادع  و سد 
و گذرنامه ای به آزادی و آسودگی به هرات بروم و در 
فضای آرامگاه جامی گلگشتی بزمن. می خواهم بتوامن 
به آزادی و راحتی به آموی بروم و ببینم درشتی ریگ 

آموی، امروز زیر پامی چگونه است.«
»امید« یكی از استعدادهای بزرگ شعری ایران 
نه در مقیاس چند دهه و یك عمر، بلكه در معیار قرن ها 
سنت درخشان شعری ما بود. كار او حاصل و چكیده ای 
از مسیر پر پیچ و تاب شعر فارسی در تاریخ دراز و پربار 
آن است.  شعر پارسی در دست »امید« به مرحلٌه واالیی 
از بلوغ و پختگی و غلظت رسید. او جانی جنیب بود و 
دلش همواره برای نیكی و زیبایی و انسانیت می طپید. 
این جان های جنیب و روح های آزاده همواره درمحیط 
خفقان آوری كه چه در گذشته و چه امروز بر كشور ما 
حاكم بوده و هست، رجن برده اند. آنها با وسعت مشرب 
فضاهای  در  اند  منی تونسته  خود  روحی  عظمت  و 
آلوده و گرفته ای كه به دست حاكمان دیروز و امروز 
بر سرزمنی ما مستولی شده است به آسانی دم بزنند. 
آنها در وطن خود غریب بوده اند و همانگونه كه امید 
در شعر زیبای قاصدك اشاره می كند، ابرهای همه 

عالم در دل شان می گریسته اند.
اكنون بیش از بیست سال از خاموشی مهدی 
اخون ثالث، شاعر استاد و انسان آزاده می گذرد، ولی 
یاد او به نام یك سخن سرای توانا، اصیل و نوآور كه 
رسالت هنری خود را به متامی به جای آورد، همواره 
در خاطر ما زنده خواهد ماند. او چاوشی خوان ِسّر و 
سرودهای نهان و آشكار ما بود. از همنی روست كه 
سرود گرم و غمناك او این چننی بر جان ما می نشیند 
و طننی و ترمن خود را به گونه ای پایدار در دهلیزهای 

روح ما بر جای می گذارد.ڑ

تو رسوخ  در  كه  و ذكر دوست هنگامی  فكر 
كند به وارونه خوره كه خرده خرده به جانت می افتد 
و ریز ریز می خوردت و پس از مدتی نابودت می كند.

یكهو همه تن و جانت را از آن خود می كند.
در كوچه ها و پس كوچه های وجودت گام برمی 
دارد و به زوایای تاریك و روشن آن سر می كشد و از 
آشنا و ناآشنا و گوشه های آشكار و مخفی و هزار تو های به یاد مانده و یا از یاد رفته ذهنت بازدید می كند و 
این همه را با دقت و وسواس مادری عاشق و دل نگران به سراجنام می رساند. تاریكی های وجودت را روشن 

می كند، خستگی و خمودی را از جانت می زداید.
گنگی و منگی ات را به هوشیاری و سرزندگی بدل می كند نابسامانی های تن و روانت را سامان می بخشد؛ 
آسیب های درونی و ذهنی ات را بهبود می بخشد. پراكندگی حواست را متمركز می سازد و توامنندت می كند 
تا از پس ناتوانایی هایت بر آیی. با سر انگشتان مهر و دوستی گره از پیشانی گره خورده ات باز می كند و لبانت 

را به خنده وا می دارد لبانی كه مدت هاست رنگ خنده را ندیده اند.
یاد دوست، چهره گرفته و عبوست را اگر نگومی كودكانه و لوس، بی شك خواستنی و ملوس می كند.

چه بگومی، فكر و اندیشه دوست كاری می كند كارستان. تنهایی را با اندیشیدن به دوست حس منی كنی. 
انگار او به تنهایی حضوری بی شمار و لشگری پر تعداد است، با او از هر دری سخن می گویی و هیچ نگران 
خوب و بد و درستی و نادرستی گفتارت نیستی و از زشتی و نیكی رفتارت واهمه نداری چون می دانی كه او 
دل به دلت می دهد، ولی دلگیرت منی سازد و دل از تو منی ستاند و برمنی كند و به داوری منی نشیند و به 
تو پشت منی كند. از طریق دوست می شود دِم جان بخِش مسیحایی را درك كرد و به معجزه های گذشته و 

رخداد های روزانه و باور نكردنی زندگی با دیدی تازه نگاه كرد و شدنش را منكر نشد.
من از دستان معجزه گر دوست به دستان معجزه گر بزرگان راستنی تاریخی پی برده ام. گاندی با متام 
وجودش انسان را دوست داشت؛ لوتر كینگ تا پای جان كسی را كه گمراه بود و شیطانی و یا كسی را كه 
همراه بود و رحمانی از ته دل دوست داشت و این بزرگان تا آخرین حلظه به پیمانی كه با عشق و دوستی به 
نوع بشر بسته بودند، وفادار ماندند و در این وادی، سرسختی نشان دادند و پای پس نكشیدند و حتا پیش 
از مرگ شاهد به بار نشسنت آن ایثار و از خود گذشتگی بودند و میوه و ثمره این عشق معجزه گر خویش را 
چشیدند و آسوده خاطر بار سفر بستند و رفتند. دوستی را با وجود دوست می توان معنی كرد و بیان كرد. 
دوستی یك واقعیت عینی است و حاصل ذهن و خیال نیست. دوستی را می توان با اشاره به دوستان و هویت 
و شخصیت آنان كه مصادیق عینی هستند تعریف كرد و ارزیابی منود. دوستی و عشق در گفتار و گاهی در 
نوشتار ها با هم و در ردیف هم آورده می شوند، ولی این دو، در دو وادی، كه رنگ و بوی واحدی ندارند، رشد 

می كنند، هرچند به ظاهر پهلو به پهلو و در كنار هم گام بر می دارند.
عاشق متامی خواه، تنگ نظر، حسود و مظنون است. معشوق را مال و ملك خود می داند، از توجه دیگران 
به معشوق نگران می شود و از توجه معشوق به دیگران آزرده و سرگشته می گردد. شمع وجود یار باید برای 
خاطر او بدرخشد و نه روشنی بخش مجلس اغیار. لبانش برای او به خنده باز شود و چشمانش جز او منزلگه 
كسی دیگر نشود. سخنی جز او نگوید از كسی جز او تعریف نكند. به دیگر سخن تا او كانون توجه معشوق 
است و تا زمانی كه معشوق كانون توجه دیگران نیست، عشق پایدار، معشوق خواستنی و پرستیدنی است و 
آن هنگام كه از او غفلت شود و یا معشوق كانون توجه دیگران گردد عشق ناپایدار می شود، معشوق از چشم 

می افتد و نخواستنی و دور ریختنی.
و اما دوست از این كه دوستش سری توی سرها دربیاورد؛ از این كه محبوب دل ها شود؛ از این كه در 
زندگی موفق گردد؛ از این كه به شمار دوستان و آشنایانش افزوده شود و مورد توجه دیگران قرار بگیرد، از 
خوشحالی در پوستش منی گنجد و دوستان دوستش را به گنجینه دوستانش می افزاید و دروازه دلش را به 
روی آنان باز می كند. چون دریافته است كه در دل دوست جایگاه و پایگاه مخصوص خود را دارد و كسی جای 

او را تنگ منی كند به وارونه عاشق كه در دلش تنها یك جا دارد و آن هم برای معشوق و بس.
عاشق از جمع واهمه دارد و معشوق را در خلوت و دور از نگاه دیگران می خواهد. هر چه كمتر مورد 
توجه قرار گیرد، بیشتر دلش آرام می گیرد و ترس و نگرانی اش كمتر می شود و حسادتش كمرنگ می گردد. 
ولی دوست از نشان دادن دوست نه تنها ترسی ندارد بلكه از این كار به وجد می آید؛ از بیان خصوصیات 
دوست نه تنها ناراحت منی شود، بلكه نیرو و توان می گیرد. از شنیدن نیكی های دوست جانی تازه می گیرد 
و از این كه دیگران نیز به نكات و صفات نیكوی دوستش پی برده اند، سر از پا منی شناسد و از این كه در كنار 

چننی موجود نازنینی است، به خود می بالد.ڑ

فكر و ذكر دوست
هوشنگ بافكر
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چكیده

خاصی   قداست  از  فلزات  ایران،  اساطیر  در 
برخوردار بودند. پیشینیان، این گوهر را با آسمان پیوند 
داده و برای آن اصلی آسمانی قائل شده اند؛ چنانكه 
گاه دیواره آسمان را نیز از جنس فلز پنداشته اند. فلز 
به دلیل برخورداری از این پیشینه، عنصری اهرمین 
ستیز است. در منونه هایی از اساطیر و داستان واره های 
ایرانی، فلز همچون وسیله ای برای به بندكشیدن و یا 

كشنت نیروهای اهرمینی به كار رفته است.
و  جاودانگی  با  همواره  فلز  فلز،  رو  این  از 
پیوند داشته است؛ چنانكه در حوادث  نیز  بی مرگی 
پایان جهان، این عنصر، آفرینش اورمزد را از اهرمین 
و جلوه های او پاك می كند و با نابود كردن اهرمین و 
مرگ، با جاودانگی پیوند می یابد. در این مقاله، پس 
از جنبه ها و  تأثیر و كاركرد فلز  و  از بررسی قداست 
الیه های گوناگون، سعی شده است پیوندهای معنایی 
و اسطوره ای این گوهر، تا حد امكان آشكار شود. كلید 

واژه ها: فلز و جاودانگی، جاودانگی آسمان.

مقدمه
فلز  با  شدن  روبه رو  كه  اسرارآمیزی  جنبه های 
برای انسان به همراه داشته، آن را در مركز هاله ای 
اسطوره ای و معنایی قرار داده است. چنانكه فلز، گاه در 
جایگاه یك تابو  و گاهی نیز همچون شیئی شگون مند 
و تومت گونه تصور شده است. در میان ملل گوناگون، 
نشانه هایی از این دوگانگی دیده می شود كه دلیلی 

بر تقدس رازناك فلز است.
»فریزر« در كتاب شاخه زرین، مطالبی درباره 
باورهای منفی نسبت به فلز در فرهنگ های گوناگون 
آورده است. به گفته ی او، در یونان وارد كردن فلز به 
داخل معابد ممنوع بوده است. همچننی كاهنان رم 
و سابنی برای كوتاه كردن موی خود از قیچی آهنی 

استفاده منی كرده اند.
)ر.ك. به: فریزر 1382: 258-256(
حالت »تابو« گونه فلز، در بعضی از فرهنگ ها، در 
بناها و معابد نیز جلوه گر شده است؛ چنان كه یهودیان، 
ابزار  از  استفاده  بدون  را  و محراب ها  اورشلیم  معبد 
در  چوبی1  مقدس  پل  همچننی  می ساختند.  آهنی 
رم، بدون استفاده از فلز ساخته شده بود و در تعمیر 

آن نیز همنی قاعده باید رعایت می شد. 
قرار گرفنت فلز در وضعیت »تابو«، در داستان 
این  در  است.  نیز منایان  )ع(  عروج حضرت عیسی 
داستان، حضرت عیسی را به سبب وجود سوزنی در 
پالس كهنه اش، از ادامه ی عروج بازداشتند: خدای 
تعالی او را به آسمان چهارم برد، چون آن جا رسید، 
هیچ  دنیا  از  وی  با  تا  بنگرید  را  فریشتگان  آمد  امر 
چیز هست، اگر نیست وی را به آسمان هفتم آرید. 
نگاه كردند با وی سوزنی یافتند در گریبان پالس... 
با وی ندا آمد كه عیسی را همان جا بدارید. )رازی 

از  یكی  سو،  دیگر  از   )574-572 1404ه.ق: 
جنبه های قداست فلز، باور به شگون مند بودن آن در 
فرهنگ عامه است. یكی از اشیائی كه رمز شگون مند 
این  بر  برخی  اسب«  »نعل  است،  شده  دانسته  فلز 
باورند كه اگر كسی در سر راه خود نعل اسبی پیدا 
كند، خوشبخت می شود و اگر آن را بر سر در خانه ی 

خود نصب كند، خوشبختی اش بیشتر خواهد شد.
به  اسب  نعل  بسنت  نیز  اسكاتلندی  صیادان 
دیرك كشتی یا قایق، موجب در امان ماندن از شر 
طوفان می دانند )وارینگ 1371: 436(. منونه ی 
نیز دیده  انگلستان  باورهایی، در میان مردم  چننی 
رساندن  منظور  به  دعانویسان  ایران،  در  می شود. 
عاشق به معشوق، اسم وی را روی نعل نوشته، نعل 
را زیر آتش پنهان، و سپس با خواندن اورادی، معشوق 
را نسبت به عاشق بی قرار می كردند. از این رو، »نعل 
در آتش داشنت« در زبان فارسی، كنایه از مضطرب 

شدن و بی قراری است. )برهان قاطع: ذیل نعل(
با  پیوند  در  می توان  را  باورها  گوناگونی   این 
قداست و رازآمیزی فلز دانست؛ از این رو، در این مقاله 
با بررسی برخی از مهم ترین متون ادبی، اساطیری و 
دینی در پی یافنت پاسخ این پرسش ها خواهیم بود:

و  گی ها  یژ و چه  فلز  ی  ا بر ن  پیشینیا  .1
كاركردهایی تصور می كرده اند؟

2. منشأ تقدس فلز را در كدام دسته از باورهای 
انسان می توان یافت؟

روایات  بررسی  از  پس  پیش رو،  نوشتار  در 
ارائه  با  فلز،  قداست  و  آفرینش  به  مربوط  گوناگون 
شواهد معتبر به بررسی ویژگی هایی همچون اهرمین 
پرداخته  فلز  جاودانگی  و  قدرت بخشی  ستیزی، 

خواهد شد.

آفرینش فلز
در اندیشه ایرانیان، فلز بیشتر منشأ خیر و بركت 
پلیدی  و  شر  منشأ  تا  است،  شده   پنداشته  شگون  و 
و  اصل  ایرانیان،  باورها،  همنی  پایه  بر  اهرمینی،  و 
سرچشمه ی آفریده هایی چون آسمان، انسان و زمنی 
این  بر اساس  پیوند داده اند.  فلز  با  به نوعی،  نیز  را 
»اورمزد«  آفرینش  بر  اهرمین  تازش  از  پیش  تعالیم، 
آسمان چون سپر یا دیوار فلزی آفریده شده بود، تا 

جاودانگی فلزات
بخش نخست

دكتر مریم انصاری استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد در بوشهر

دكتر سید احمد حسینی كازرونی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد در بوشهر

اهرمین نتواند به محدوده ی اورمزد نزدیك شود )بهار 
1381: 189(. آسمان در این اندیشه ها، »دژگونه« یا 
بارویی است كه از آنچه درون خود دارد، در برابر مرگ 
 :1378 دادگی  )فرنبغ  می كند  حفاظت  نابودی  و 
40( پیوند فلز و آسمان را در آفرینش نخستنی انسان 
و شهریار نیز می توان دید. كیومرث، نخستنی انسان 
منبع: ص  )همان  فلز  از جنس  ایرانی،  باورهای  در 
60( و از گوهر آسمانی )همان منبع، ص 41( ساخته 
شده بود و پس از مرگش، هفت گونه فلز از تن او در 

زمنی پدید آمد. )همان منبع: 66(
به  »امشاسپندان«،  باستانی،  اعتقادات  در 
با   مبارزه  وظیفه  »اورمزد«  آفریده های  اولنی  عنوان 
اهرمین را بر عهده دارند. یكی از این امشاسپندان، 
شهریور است كه در آفرینش مادی با فلز پیوند دارد و 
از آن به عنوان ابزاری برای مبارزه با اهرمین استفاده 
و  آسمان  با  آن  پیوند  با  فلز، همراه  تقدس  می كند. 
شهریور، باعث شده است تا اهرمینان نتوانند آن را 
منبع:  )همان  برسانند.  آسیبی  آن  به  یا  كنند  نابود 

ص 49(
در متون مقدس پیش از اسالم، بارها شهریور 
در كنار فلز تقدیس شده است كه نشان از پیوند های 
رازآمیز شهریور و فلز دارد. در »ویسپرد« آمده است: 
»و هوخشتر را می ستاییم، شهریور را می ستاییم، فلز 

را می ستاییم و ...« )پور داود 1381: 67(
از وظایف مهم شهریور، كه در كتاب وندیداد به 
آن اشاره شده است، درمان گری و ایستادگی در برابر 
بیماری و پوسیدگی و فساد و ناپاكی اهرمین است:
از خشتروئیریه )= شهریور( برای ایستادگی در 
برابر بیماری، برای ایستادگی در برابر مرگ، برای 
ایستادگی در برابر واژه )سوختگی( برای ایستادگی 
مار   =( واژو  برابر  در  ایستادگی  برای  تب،  برابر  در 
زخم؛  چشم  برابر  در  ایستادگی  برای  گزیدگی(، 
كه  پلیدی  و  ناپاكی  )و(  فساد،  و  پوسیدگی  و  )و( 
برای تن مردمان. )رضی  را  آنها  بیافرید  انگره مینو 

)180 :1376
می توان این وظایف شهریور را به فلز نیز تعمیم 
آشكارا  وندیداد  كتاب  در  ارتباط  این  چنانكه  داد؛ 
منایانده شده است. )همان منبع: ص 890(، همچننی 
در بندهش به زرتشت درباره نیكو داشنت فلزها و از 
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دست ندادن »زین و سالح« اندرز داده شده است.

اهریمن ستیزی
برابر  در  را  آن  ناگزیر  به  آسمان،  با  فلز  پیوند 
رو  این  از  است،  داده  قرار  اهرمینی  نیروهای 
فلز  ویژگی های  بنیادی ترین  از  یكی  اهرمین ستیزی 
از  یكی  است.  می رفته  شمار  به  پیشینیان  باور  در 
كشیدن  بند  به  ایرانی،  اساطیر  در  فلز  كاركردهای 
زجنیر  به  می رسد  نظر  به  است.  اهرمینی  نیروهای 
كشیدن اهرمین در اندیشه ایرانیان جنبه ای منادین 
آمده   ،54 و   53 بند  »تیریشت«،  در  است.  داشته 
به  با زجنیر  را  »پری خشكسالی«  »تیشتر«،  است كه 

بند می كشد:
آری تیشتر رایومند فرهمند، آن پری را به بند 
دركشد. با زجنیر دوال به بند و با زجنیر سه ال به بند و 
با زجنیر از هم گسیختگی و با زجنیر چند الیه به بند ...
)پورداود 1377: 367(
یكی دیگر از منودهای این باور را در اسطوره 
به زجنیر كشیده شدن »ضحاك« می توان دید. بنا بر 
روایت شاهنامه، فریدون پس از غلبه بر ضحاك، با ایزد 
سروش از كشنت وی رو برگرداند و وی را در دماوند 

كوه به زجنیر كشید:
ند نو ن  چو ا  ر ك  ضحا د  ر و بیا

بند به  ش  د كر ند  و ما د ه  كو به 
گزید جایش  تنگ  كوه اندرون  به 

ید پد نا بنش  ی  ر غا د  كر نگه 
ن ا گر ی  ها ر مسما د  ر و بیا

آن اندر  نبود  مغزش  كه  جایی  به 
باز كوه  آن  در  دستش  بست  فرو 

ز ا ر د سختی  به  ند  بما تا  ن  ا بد
)فردوسی 460-4571/1/1376(
كوه  گرداگرد  البلدان،  مختصر  روایت  بر  بنا 
بر  پتك  با  پیوسته  كه  هستند  آهنگرانی  دماوند، 
طلسم  آهنگران  این  می كوبند:  خویش  سندان های 
او  نگشاید.  خود  بند  او  تا  هستند  اسب  بیور  كننده 
همواره بند و زجنیرهای خود بلیسد و آنها را نازك كند. 
چون این پتك ها كوفته شود، زجنیرها به حال نخستنی 

خود باز گردند )ابن فقیه 1349: 117-115(
یاد  آهنگرانی  از  نیز  مجمل التواریخ  نویسنده 
می كند كه به عنوان طلسم بند »ضحاك«، در دماوند 
زندگی می كنند. در این روایت نیز از »درهای آهننی« 
و »مسمارهای عظیم« و »قفل های گران« یاد می شود 

كه ضحاك با آنها به بند كشیده شده است:
جایگاهی پیدا گشت و بر سان دكانی از سنگ 
خارا تراشیده و اندر آن صورت مردی آهنگر ساخته 
و  داشته  باال  به  اندر دست  بزرگ  كدینی  و  نشسته، 
ساعت به جایگاه برهمی زد، و به روز و به شب. پس 
آن پیرگفتا این طلسم است كه فریدون ساخته است 
و بیورسپ تا چون خواهد كه بندها بگشاید، زخم این 

فرهنگ و هنر
كدین آن را باطل كند... و بر آجنا رفتیم با چند جوان 
دالور مقدار صد گز و دیگر جای كه بنمود، بكندمی، 
درها پیدا گشت آهننی و مسمارهای عظیم بر زبر آن 
و هفت در و قفل های گران بر آن زده و بر عضوهای 
غایت  بی  بحری  هست  جانوری  ایدر  كه  نوشته  در 
را آفت رسد.  اقلیم ها  تا آن نگشایید كه  نهایت نگر  و 

)مجمل التواریخ و القصص 1318: 466-464(.
بنا بر روایت »بلعمی«، »هوشنگ پیشدادی« نیز 

دیوان را با ابزارهای فلزی به بند می كشد:
از آهن بندها كرد و خم های آهننی و دیوان را 
اندر آن خم ها كرد با بند، سر آن استوار كرد و زندان 

از آن وقت باز پدید آمد. )بلعمی 1341: 126(
چننی  منونه  نیز،  ملل  سایر  اندیشه های  در 
باورهایی دیده می شود؛ چنانكه در اندیشه های یونانی، 
كرونوس2، یعنی زمان، به غل و زجنیركشیده شده 

است. )كوپر 1379: 266(
در برخی از اساطیر و داستان واره های ایرانی، 
فلز از سوی قهرمانان برای از میان برداشنت یا مبارزه 
با پلیدی و نیروهای اهرمینی نیز به كار رفته است. 
در خوان چهارم از داستان »هفت خوان اسفندیار«، 
»گرگسار« به اسفندیار هشدار می دهد كه فردا با زنی 
روبه رو خواهد شد كه شاهان او را غول می خوانند و اگر 
بخواهد می تواند بیابان را دریا كند. اسفندیار اندرزهای 

گرگسار را منی پذیرد و به راه خود ادامه می دهد.
در  را  اسفندیار  جادوگر،  زن  روز،  آن  فردای 
دام  به  را  او  تا  می شود  آن  بر  و  می بیند  بیشه زاری 
اندازد؛ از این رو خود را در هیأت زیبارویی درمی آورد 
و به نزد اسفندیار می رود. ولی در پایان، زن جادوگر 
اهرمین خو، با نیروی بازوند پوالدین اسفندیار، تبدیل 

به گنده پیری تباه می شود:
تباه پیری  گنده  شده  زنجیر  به 

سیاه رنگی  و  برف  چون  موی  و  سر 
)فردوسی 225/6/1376(

گفتنی است كه اسفندیار، زجنیری پوالدین به 
و جادوها  اهرمینی  نیروهای  از  را  او  كه  داشت  بازو 
اصلی  كه  زجنیر-  این  می ساخت.  آگاه  پلیدی ها  و 
بود.  بسته  او  بازوی  به  زرتشت  را  داشت-  بهشتی 
ویژگی بازوبند اسفندیار آن بود كه هر نوع گزندی را 

از اسفندیار دور می داشت:
ر یا سفند ا ن  جا ز  ا هن  آ ن  ا بد

ر گا ز و ر بد  به  نی  گما ی  د نبر
)همان منبع، 219/6(

این  یاری  به  اسفندیار  شاهانه،  روایت  بنابر 
بازوبند، هوشیار شد و از خطر رهید:

شت ا د نجیر  ز د  ال پو نغز  یكی 
داشت آژیر  جادو  از  كرده  نهان 

زردهشت بر  بسته  در  بازوش  به 
بهشت از  بود  آورده  گشتاسب  به 

)فردوسی 218-217/6/1376(

در داستان دیگری، »هفتواد« با نیروی اهرمینی 
كرمی، به قدرت می رسد و در زمانی كوتاه با فراهم 
می آورد.  در  تصرف خود  در  را  آوردن سپاهی، شهر 
برای  ماجرا، سپاهی  این  از  آگاه شدن  با  »اردشیر«، 
جنگ  دو  در  ولی  می فرستد؛  »هفتواد«  سركوبی 
جداگانه شكست می خورد. »اردشیر« در راه بازگشت 
از جنگ، آگاه می شود كه شكست وی به سبب وجود 
كرمی اهرمینی و شكست ناپذیر است. در پایان، اردشیر 
به حیله ای دست می یازد و به بهانه ی پیشكش كردن 
هدایا وارد دژ كرم هفتواد می شود. پس از چند روز 
می گساری، مردی از همراهان اردشیر به جای غذای 
كرم، دیگی از قلع در برابرش می نهد و كرم اهرمینی 

با خوردن آن نابود می شود:
ن ا جو د  مر یز  ز ر ا یخت  ر و  فر

ناتوان شد  كرم  درون  كنده  به 
ی و ا م  حلقو ز  مد  آ بر كی  ا تر

اوی بوم  و  كنده  آن  شد  لرزان  كه 
)همان منبع/744-743/7(
به  اهرمینی  از كاركردهای ضد  بخش دیگری 
آزمون هایی باز می گردد كه برای بازشناخنت گناهكار 
از بی گناه اجرا می شده است. در گذشته، برای ثابت 
كردن بر حق و ناحق بودن یا پاكی و ناپاكی افراد، به 
»ور« یا آزمون های مذهبی متوسل می شده اند. یكی 
در  است.  بوده  فلز  آزمون  »ور«ها،  این  مهم  انواع  از 
 كتاب »ویسپرد« درباره آزمایش فلز، چننی آمده است:
آِزمایش آهن گداخته این است كه در روی دل )سینه( 
به جای می آورند. دل باید چنان پاك و بی آالیش باشد 
كه اگر آهن گداخته روی آن ریخته شود، آذرپاد مهر 
اسپندان چنان زیست، آن گاه كه آهن روی سینه اش 
ریختند به این می ماند كه روی سینه اش شیر دوشیده 
و  بدكنش  سینه  روی  به  گداخته  آهن  اگر  باشند. 
بزه كاری چكیده شود، هر آینه بسوزد و مبیرد. )پورداود 

)160-159 :1381
در این آزمون ویژگی قدسی و ضد اهرمینی فلز، 
را  و كسانی  را می سوزاند  اهرمینی  پلیدی های  تنها 
كه پاك و بی آالیشند، سالم باقی می گذارد. در كتاب 
شایست و ناشایست نیز آمده است كه دل هایی كه در اثر 
گرامی داشنت شهریور و فلز به پاكی رسیده اند، با آهن 
گداخته منی سوزند، ولی گناهكاران در اثر این امتحان 
می سوزند و می میرند. )مزداپور 215-214-137(
یكی از كسانی كه در این آزمون برای وی اجرا 
اثبات  برای  وی  است.  اسپندان«  مهر  »آذرباد  شد، 

درستی دین مزدیسنا به این آزمون تن در داد:
آذرباد در پیش هفتاد هزار مرد سر و تن شست 
و نه من روی گداخته بر سینه او ریختند و او را هیچ 
رجنی نرسید،  پس از همه شبهت برخاست و به دین 
)طرسوسی  منودند.  اعتراف  و  شدند  بی گمان  پاكی 

1344، ج1: 50(
ادامه دارد
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غال مرضا تختی حاال  در آمریكا زندگی می كند. 
عكس هایی  با  را  میال دی  نو  سال  و  كریسمس  اینترنتی اش  سایت  در 
از »هالوین« می نویسد و عكس كدو  از كاج های تزئین شده جشن می گیرد. 
تنبل به ما نشان می دهد. غال مرضا تختی در آمریكا آرام آرام بزرگ می شود و 

به فرهنگ آمریكا آرام آرام خو می كند. 
او كه باید بیش از هركسی شبیه پدربزرگش باشد و احتماالً  هم هست، 

هزاران كیلومتر از ایران دور شده. حقیقت تلخی است برادر!
او كه حاال  14 ساله است و به سختی تال ش می كند در غربت همچنان 
غال مرضا تختی بماند، سال پیش در چنین روزهایی از یاد پدربزگ نوشته بود.

این یادداشت كوتاه، سرشار از غم و شوق و لبخند و اشك است:

»دیروز سالگرد پدربزرگم بود و ما نبودیم. آن سال هایی كه بودیم، 
مامانم و بابام شیر و موز می آوردن مدرسه. بعد از مدرسه هم، من و مامانم 
می رفتیم خانه مادربزرگم و صبر می كردیم تا شب كه بابام بیاد از ابن بابویه 

و حسینیه ارشاد....
كه همه  بود  این  نمی دادند.  نشان  را  پدرم  اما  بود  روشن  تلویزیون 

خیال می كردند بابام نرفته. 
ما مجبور بودیم به تلفن ها جواب بدهیم و بگوییم كه بابام آنجا بود.

بعد همه فهمیدند كه چرا بابام را نشان نمی دهند، با اینكه او از همه 
بلندتر و پرزورتر و قشنگ تر است و تازه فرزند جهان پهلوان هم هست....

من  و  نمی شناسد  مرا  هیچ كس  گفتم  مادرم  به  آمدم  كه  اینجا  من 
چطور بروم مدرسه؟

تو ایران همه می دانستند من كی هستم اما اینجا چه كسی می فهمد؟ 
مادرم گفت چه بهتر، خودت باید كاری كنی كه همه تو را بشناسند. 
بین  اول شدم،  انگلیسی  زبان  تو  بود كه درس خواندم خیلی.  این 

دانش آموزان آمریكایی توی سه كال س ریاضی اول شدم و توی چهار كال س 
علوم اول شدم و خیلی جایزه گرفتم.

تازه به خاطر اینكه به یك بچه چینی كمك كردم، كارت مخصوص به 
من دادند و تازه آن وقت بود كه فهمیدم من هم كمی خوب هستم. 

بعد یكی از معلم ها به من گفت درباره شب یلدا كار كنم، تحقیق كنم. 
كردم. دیدم چقدر قشنگ است شب یلدا. همان وقت دلم می خواست 
بیایم ایران. اما مادرم همین جا شب یلدا گرفت و خال صه بعد از این تحقیق 
معلمم جلوی همه به من گفت تو با آن قهرمان ایرانی كه توی اینترنت اسمش 

پر است چه نسبتی داری...؟ 
گفتم نوه او هستم. 

همه برگشتن به من نگاه كردند و از آن روز كارم سه برابر شده. 
نوه  نگویند  اینكه  برای  هم  یكی  می خوانم؛  درس  خودم  برای  یكی 

جهان پهلوان چیزی سرش نمی شود.«

یادگار  تختی
دریافت شده از:
siamak@infostreet.com

tel: (516) 482-0004
Fax: (516) 487-8729

Great neck cHemists
داروخانه گریت نك

سفارشات گریت نك رایگان ارسال می شود!
Free DeliverY

in the Great neck area

665 Middle Neck Rd., Great Neck, NY 11023
www.greatneckchemists.com



41 بهار 1390

فرهنگ و هنر

ِجفری ُرز، باستان شناس وابسته 
در  انگلیس،  بیرمینگهام  دانشگاه  به 
مقاله ای كه در شمارٌه ماه دسامبِر مجلٌه 
نظریٌه  نوشته،  كنونی«  »مردم شناسی 
مطرح  فارس  خلیج  بارٌه  در  تازه ای 
در  خلیج  این  آن  بنابر  كه  است  كرده 
گذشته های دور خشك بوده و در عصر 
دیرینه سنگی )از 2/5 میلیون سال تا 
در  مردمانی  پیش(  سال   300،000
آجنا می زیسته اند. این مردمان در عصر 
از  پیش  از 9000 سال  )كه  نوسنگی 
میالد تا 3300 سال پیش از میالد را 
دربرمی گیرد( متدن درخشانی در آجنا 
سال   7500 تا  كه  بودند  آورده  پدید 
فارس  خلیج  كنونی  سواحل  در  پیش 
پابرجا بود. به گفتٌه او، متدن نوسنگی 
كناره های  در  كه  پیشرفته ای  بسیار 
این خلیج در 7500 سال پیش وجود 
اخیر  در سال های  را  آن  آثار  و  داشت 
كشف كرده اند، منی توانست بی مقدمه 

شكل گرفته باشد.
روزگاران  از  مردمانی  بی شك 
شده  ساكن  ناحیه  آن  در  دور  بسیار 
باستانشناختی  اسناد  به  اگر  و  بودند 
دسترسی  كهن تر  حضوِر  این  بارٌه  در 
آن  آثار  كه  است  این سبب  به  ندارمی، 
هند  اقیانوس  آب های  زیر  در  اكنون 
این  پیشروی اش  با  زمانی  كه  است 
است.  فروبرده  آب  زیر  به  را  ناحیه 
باستان شناس  این  نتیجه گیری های 
استوار  پژوهش هایی  و  كاوش ها  بر 
انگلیسی  باستان شناسان  كه  است 
و  جنوبی  سواحل  در  سال هاست 
می دهند.  اجنام  فارس  خلیج  غربِی 
از  بیش  متوجه  باستان شناسان  این 
در  تازه  باستان شناختِی  كاُوشگاِه   60
دربردارندٌه  كه  شده اند  سواحل  این 
براِی  باارزش  بسیار  اطالعات  و  آثار 

ابزارهای سنگِی كشف شده از 40 
كاُوشگاه باستان شناختی در خاورمیانه، 
پذیرفتنی  را  ز  ُر جفری  حدسیات 
باستان شناِس  این  گزارش  می منایند. 
انگلیسی با نظرپردازی هایی نیز همراه 
است كه بعضی از آن ها به عقیدٌه رابرت 
كارتر*، باستان شناس دانشگاه اكسفورد 
بروكس انگلستان، بنیاد چندان استواری 
ندارند. برای مثال، هنوز منی توان گفت 
كه میان ابزارهاِی دیرینه سنگِی كشف 
سومری  متدن  و  منطقه  این  در  شده 
رابطه ای وجود دارد. به گفتٌه او، پذیرفنت 
اینكه مردِم بنی النهرین جنوبی با مردِم 
ریشه  و  اصل  یك  از  عربستان  شرِق 
منی توان  زیرا  است،  دشوار  بوده اند 
سنگی  ابزارهای  میاِن  كه  كرد  ثابت 
ظریِف )لِپتولیتیك( دورٌه نخستنِی متدن 
ابزارهای  سنِت  و  جنوبی  بنی النهریِن 
سنگِی دورویٌه عربی كه در فاصلٌه میان 
6 هزار تا 8 هزار سال پیش در شبه جزیرٌه 
عربستان رایج بود رابطه و خویشاوندی 
انتقال  مفهوم  اینكه  مگر  دارد.  وجود 
تكنولوژِی سنگ را از نسلی به نسل دیگر 

به كل نادیده بگیرمی.
به گمان جفری ُرز، داستان  های 
كشتِی نوح و باغ َعدن در تورات چه بسا 
مربوط به همنی منطقه باشند و شاید 
اگر سرچشمٌه آن ها را در همنی منطقه، 
یعنی منطقه ای كه امروز خلیج فارس در 
آن قرار دارد، بجوییم، به نتیجٌه درستی 
برسیم. فراموش نكنیم كه قدمیی ترین 
»تكوین  به  معروف  پیدایش،  داستاِن 
اریدو« را ساكناِن این منطقه نوشته اند. 
این داستاِن سومری، كهن ترین روایت 
اسطورٌه طوفان است. اریدو شهر مقدسی 
كنونِی  محل  در  عراق  جنوب  در  بود 
ُرز،  جفری  فرضیٌه  این  به  ابوَشهَرین. 
پنسیلوانیای  ایالت  از  باستان شناسی 

آمریكا به نام َكری هریتز* ایراد گرفته 
است و آن اینكه مربوط كردن اسطورٌه 
طوفان به دورٌه خاصی از تاریخ این منطقه 
مشكل آفرین است، زیرا پژوهش هایی كه 
تاكنون اجنام گرفته، نشان می دهند كه 
بارها دگرگونی هایی در كناره های خلیج 
فارس ایجاد شده و خطوط ساحلِی آن 
رودخانه ها  اینكه  یا  شده اند  جابه جا 
از  كرده اند. شواهدی  به شدت طغیان 
تاریخ باستاِن بنی النهرین در دست است 
كه نشان می دهند چندین بار طوفان هاِی 
عظیم و بسیار ویرانگر در آجنا روی داده 
است كه هركدام می توانست سرچشمٌه 

آفرینش اسطورٌه طوفان باشد.
باری، هرچند پاره ای از فرضیه هاِی 
جفری ُرز بحث و پرسش برانگیخته ، اما 
به نظر می رسد جامعٌه علمی روی هم رفته 
كرده  استقبال  نتیجه گیری هایش  از 
باستان شناختی  دستاوردهای  است. 
در این منطقه می توانند تصویری را كه 
هریك از ملت های آن از خود و از گذشتٌه 
خود ساخته اند، به كل دگرگون كنند. هر 
دستاوردی در این زمینه می تواند پرتوی 
بر تاریكی های تاریخ این منطقه بیفكند. 
دانسنِت این كه در عصر یخبندان ناحیٌه 
خلیج فارس برخالف مناطق دیگر جهان 
سكونت پذیر بوده و گروه های انسانی را 
را  به خود جلب می كرده، دانشمندان 
ناگزیر می كند كه در اعتبار بسیاری از 
باستان شناختی،  تاریخی،  فرضیه های 
وحتا  منطقه  این  در  تكاملی  و  نژادی 
دیرینٌه  حضوِر  كنند.  تردید  جهان  در 
گروه های انسانی در ناحیٌه خلیج فارس، 
تغییری اساسی در فهِم ما از ظهور انسان 
در خاور میانه و حتول فرهنگِی این منطقه 
ایجاد می كند. چه بسا بسیاری از اسناِد 
روشنگِر معماِی تكامِل انسان در اعماق 

خلیج فارس نهفته باشد.

تمدنی نهفته در زیر آب های خلیج فارس
نوشتٌه علیرضا مناف زاده
 منبع: رادیو بین المللی فرانسه
دانسنِت این كه در عصر یخبندان ناحیٌه خلیج فارس برخالف مناطق دیگر 
می كرده،  جلب  خود  به  را  انسانی  گروه های  و  بوده  سكونت پذیر  جهان 
دانشمندان را ناگزیر می كند كه در اعتبار بسیاری از فرضیه های تاریخی، 
باستان شناختی، نژادی و تكاملی در این منطقه وحتا در جهان تردید كنند.

باستان شناسی این منطقه اند.
خانه های  آجنا  در  كاُوشگران 
دائمی،  سكونت  برای  محكم  سنگِی 
ظروف سفالی، شبكٌه جتاری به منظور 
دوردست،  سرزمنی هاِی  با  جتارت 
حیوانات اهلی و حتا نشانه ای از یكی از 
قدمیی ترین كشتی های جهان یافته اند.
جدا ازاین كاوش ها، جفری ُرز به 
نیز  فارس  خلیج  زمنی شناختِی  تاریخ 
استناد می كند كه بنابرآن، بخشی از این 
ناحیه ) یعنی همنی ناحیه ای كه اكنون 
خلیج فارس است( با مساحتی نزدیك به 
مساحت كشور انگلستان در فاصلٌه میان 
75000 سال پیش از میالد و 8000 
سال پیش از میالد به زیر آب رفته بود. او 
هم چننی به ابزارهای سنگی كه به تازگی 
در مین و عّمان یافته اند تكیه می كند. 
این ابزار ها با ابزارهاِی كشف شده در 
به  ندارند.  نسبتی  هیچ  افریقا  شرق 
عقیدٌه او، همٌه این ها نشان می دهند كه 
انسان های اندیشه ورز )هوموساپنی ها( 
می رفت،  گمان  تاكنون  آنكه  از  زودتر 
به شبه جزیرٌه عربستان آمده بودند. این 
انسان ها شاید 100،000 سال پیش 
به آجنا رسیده بودند و نه در فاصلٌه میان 
آن گونه  پیش،  سال   70،000 تا   50
كه تاكنون گمان می كردند. جفری ُرز 
احتمال می دهد كه ناحیٌه خلیج فارس 
آبادی  رود،  فرو  آب  در  آنكه  از  پیش 
كویری بوده و سیستم آبیاری كارآمدی 
بسیار  زندگی  برای  كه  چنان  داشته، 
مناسب بوده و از همنی رو انسان های 
دربرابر  آنكه  از  پیش  دیرینه سنگی 
پیشروی اقیانوس هند پس بنشینند و 
در كناره های كنونِی خلیج فارس ساكن 
شوند در آجنا می زیستند. بازماندگاِن این 
انسان ها سپس در سرزمنی های پیرامون 

این خلیج یكجانشنی شدند.
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آرمانشهر حافظ
)بازخوانی غزل های حافظ(

دكتر پرویز رجبی

من از همان آغاز می خواستم برداشت ها و احساس هامی را دستكاری نكنم، 
تا ببینم كه اگر معجزه ای شود و یك ایرانی را به حال خودش رها كنند، دربارٌه 
حافظ چگونه فكر می كند! از همنی روی حتی از خواندن برداشت های دیگران 
صرف نظر كرده ام، تا مبادا خالص بودن نگاهم وجاهت خود را از دست بدهد. از 
این بیم داشتم كه ناخواسته نگاهم به این سوی و آن سوی بدود و به جای پرداخنت 
به برداشت های بی شایبٌه خودم، به نقد آثار دیگران بپردازم، كه برنامٌه كارم نبود. 
... با همٌه اطمینان خاطری كه حافظ در شكافنت فلك دارد و ما هم گفتٌه 
او را می پذیرمی، با این فاصله هرگز منی توان فهمید كه آیا سراجنام حافظ فلك را 
سقف شكافته است یانه. نشانه ای از »طرحی نو« كه به دید منی آید! ... شاید هم 
طرح شكافنت فلك فقط یك بیانیه بوده است برای آیندگان درمانده و یا درماندگان 
آینده! مهم این است كه او معتقد به یك دگرگونی بزرگ بوده است. و همنی یك 
باور می تواند همٌه گمانه زنی ها را درباره زمینی و یا آسمانی بودن جهان بینی حافظ 
نقش برآب كند. زیرا كسی می تواند به فكر شكافنت سقف فلك و انداخنت طرحی 
نو بیافتد كه به بن بست رسیده بوده باشد! حافظ برای به اجنام رساندن برنامٌه 
خود جز ساقی چیزی دیگر در دست نداشته است. البد كه ساقی نیز متقابال حافظ 

را در دست داشته است...
... با این كه برنامٌه این  نوشته فی البدیهه بودن است و تكیه نداشنت بر استادان 
سخن، منی توامن از آوردن چند سطر از كتاب بی مانند »گلگشت در شعر و اندیشٌه 
حافظ« )صفحٌه 107( نوشتٌه ماندگار محمدامنی ریاحی چشم بپوشم. بیشتر به این 
دلیل كه من نیز به همنی نتیجه ای رسیده ام كه استاد ریاحی. پس بهتر است كه او 
را در كنار خود داشته باشم. واقعیت این است كه این »رندی« را از حافظ آموخته ام:  
»شعر حافظ زبده و چكیدٌه شش قرن شعر و ادب فارسی و قرن ها فرهنگ 
از مجموع زبان و ادب و  از كل است. شعر حافظ مجرد و منتزع  ایرانی و جزئی 
فرهنگ ایرانی نیست. تكدرختی نیست كه بادی بذر آن را به تصادف در گوشٌه 
بیابانی انداخته باشد. دریای بیكرانی است كه هر قطره ای از آن از ابری چكیده و 
از به هم پیوسنت صدها جویباِر خرد پدید آمده است. كاخ دالویزی است كه هر خشت 
آن یادگاری از گذشتٌه زبان و ادب و فرهنگ ایرانی است. هر لفظ و هر مضمون در 
سخن او با مجموعٌه زبان و ادب و فرهنگ ایرانی معمول در عصر او پیوند دارد...  
بسیاری از شعرای معاصر و پیشینیان او، مثل ستارگانی كه در برابر تابش آفتاب 
رنگ و نور می بازند و ناپدید می شوند، جا خالی كرده اند، اما بررسی آن چه مانده، 

برای شناخت حافظ و فهم زبان او شرط الزم است«. 
اما عالوه بر این ها، حافظ »بشری« دیگر است.  او مانند سرابی در كویر است. 
ما اگر فرصت رسیدن به او را می داشتیم، البد كه می توانستیم تا حدودی با او آشنا 
شومی. او یك جاده است. با »خود« او در دوردستی از جاده! ... امروز آهنگ آن را 
دارم كه در این جاده نگاهی بیاندازم به كوله بار حافظ!  رودكی، منوچهری، سنایی، 
ناصرخسرو، خیام، مولوی، انوری، خاقانی، ظهیر فاریابی، نظامی، عطار، كمال الدین 
اسماعیل اصفهانی، عراقی، سعدی، نزاری قهستانی، امیرخسرو دهلوی، اوحدی 
مراغه ای، خواجوی كرمانی، عبید زاكانی، ناصر بخارایی، سلمان ساوجی، كمال 

خجندی و... هركدام یك »سرراهی« در این كوله بار برای حافظ دارند.

»در حقیقت این كتاب نیازی به پیشگفتار ندارد. چون در هر غزلی كه خوانده 
شده است، جابه جا مطلبی آمده است كه می توان آن را پیشگفتاری برای آن غزل 
به شمار آورد. ... می خواستم بدون فاصله گرفنت از غزل ها، جابه جا برداشت های 
فی البدیهه و بی شایبه خودم را دربارٌه هر غزل و هر تعبیر، بدون طبقه بندی موضوعی 
ثبت كنم. درست همانگونه كه حافظ، بدون در نظرگرفنت ترتیبی خاص، غزل های 
خود را سروده است و به هنگام سرودن، هرگز نظام خاصی را برای خود برنگزیده 
است... و ما بوده امی كه برای آسانی كار خودمان غزل های خواجه را با توجه به 
قافیه ها مرتب كرده امی و این شایبٌه نادرست را برای برخی فراهم آورده امی كه گویا 

»اال یا ایهاالساقی...« نخستنی غزل خواجه است...
... بارها اشاره كرده ام كه برای درك بهتر غزل ها از نوشته های حافظ پژوهان 
استفاده نكرده ام و اصرار داشته ام كه بدامن خواننده های غزل های خواجه بدون 
و  زندگی كنند.  او  با  و  نزدیك شوند  به حافظ  توانسته اند  تفسیر چقدر  و  راهنما 
همواره به این واقعیت فكركرده ام كه هزاران هزار خوانندٌه حافظ، در طول بیش 
از شش سده، مانند من بی كمك كسی با خواجه »اُخت« شده اند و لسان الغیبش 
خوانده اند... و بسا با هواداری خواجه دل  از دست داده اند و عاشق شده اند، اما با 
راز پنهان خود زیسته اند! و هنوز پاسخی داده نشده است كه چرا ایرانیان برای تفال 
دست به دیوان خواجه می برند و به پیشگویی او اعتماد می كنند. هنوز گفته نشده 

است  كه این باور زیبا كی و چگونه جوانه زد و از دلی به دلی دگر ریشه دوانید!
معموالً حافظ پژوهان را عادت بر این است كه در پی عصر حافظ باشند. آن ها 
در این راستا كوشش های زیادی هم كرده اند، اما به گمان من، به خاطر غفلت از 
تعبیرها و اشاره های پراكندٌه خود حافظ، راه چندانی را هموار نكرده اند.  گاهی هم 
پرهیز از بی پروایی سبب دور افتادن آن ها از راه شده است. من فاش می گومی كه 
در نگاه خود به غزل ها، گاهی سر پروا را به سنگ كوبیده ام. به ویژه از برداشت های 
سنتی بی دلیل فاصله گرفته ام و فكر كرده ام كه در میدان برداشت های سنتی به 

اندازٌه كافی تاخت و تاز شده است.... 
»شرور« و یا »تاراجگر« خواندن حافظ یكی از منونه های بی پروایی من در نگاه 
به خواجه است. این تعبیرها در جای خود كمك بسیاری برای بیان مقصود می كنند. 
بنابراین، برخالف رأی برخی از دوستان، به هنگام خواندن غزل ها، شرارت ها و 

تاراجگری های شیرین و یا ملیح حافظ را در پرده نپوشیده ام....
به هنگام خواندن غزل ها به شیوٌه خودم، بارها نام كتابی را كه به نظرم در حال 
شكل گرفنت بود، در ذهنم سبك و سنگنی كردم، تا سراجنام نام »آرمانشهر حافظ«  
جاافتاد. شاید حافظ در ایران پس از فارابی  نخستنی اندیشمندی باشد كه حاصل 
نگاهش به جهان پیرامون می تواند آرمانشهری باشد كه در همنی نزدیكی های ماست 
و می توان بدون فلسفه هم به آن رسید. شهری كه با صراحتی آشكار از جنس بهشت 
است كه خود تعبیری از نهایت آرزوی بشری است. در این آرمانشهر حافظ می گوید 
كه او به چشم خود دیده است كه مالیك سررسیده اند و سرشتٌه گل آدم را به پیمانه 

زده اند. فارابی و پیش از او افالتون چننی ادعایی را نكرده اند...
عطر این آرمانشهر فضای همٌه غزل ها و سروده های خواجه را آكنده است و به 
گنجینٌه واژگان او، به كمك نفس گرم و نفیس او، شخصیتی ملكوتی بخشیده است....  

با سپاس از دوست محقق و نویسنده خود دكتر پرویز رجبی، و با اجازه ایشان، بخش هایی از پیشگفتار كتاب »آرمانشهر حافظ، بازخوانی 
غزل های حافظ« را جهت آشنایی خوانندگان »میراث ایران« منتشر می سازمی.
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در  قبیله،  كاروان ساالر  و  است  قبیله  یك  تنهایی  به  خود  حافظ 
می كند!  استفاده  »سرراهی ها«  این  بوی  و  عطر  از  فقط  او  وجودش.   شاهراه 
كه  كاروان ساالری  دارد!  خود  قفای  در  را  شاعران  همٌه  او  ترتیب  این  به 
خودش! شاهراه  در  می شناسد،  را  خود  قافلٌه  و  قبیله  زنگ های   تك تك 
حافظ یك یك شاعران قبیله و كاروان خود را می شناسد، در شاهراه پرپیچ و خم 
از ذخیرٌه  به دخلواه  او  است!  كوله بارش  برای  بو  و  عیار عطر  راهزن  او  خودش. 
می ایستد،  خودش:  فرد  به  منحصر  شگرد  با  اما  می كند.  استفاده  كوله بارش 
كوله بار را بر زمنی می گذارد، یكی از سرراهی ها را برمی دارد، می بوید و سر جایش 

می گذارد....، دوباره خود را به راه می سپارد.
را  و معاصران حافظ كمتر شاعری  پیشینیان   میان   در  ترتیب،  این  به   ...
او  از دستبرد حافظ در امان مانده باشد. هنر حافظ در امانت داری  می یابیم كه 
نیست. در حقیقت او امانتی منی گیرد كه ناگزیر از امانت داری باشد. هنر حافظ در 
انگیخنت خود است با عطر دیگران. او عیاری چشم پاك است و تاراجگری است كه 
از تاراجش، ستمی بر كسی رواداشته منی شود!  او عطار است و تاراجگر هر عطر و 
بویی كه خوش باشد. ... حافظ در آرمانشهر خود عطر دیگر شاعران را هم انباشته 
است. در شیشه های شفاف غزل های خود. او چیزی را پنهان نكرده است. او فقط 
به بیتی ناب از دیگران صولت و شكوه بخشیده است. یا مانند امروز این بیت های 

ناب را ویراستاری كرده است و بر آن ها منك و قند افزوده است... 
من از مجموع برداشت ها و نظرها و راه حل هایی كه حافظ به خود پیشنهاد 
حال  در  همواره  و  دارد  اگزیستانسیالیستی  مشربی  كه  باورم  براین  می كند، 
جست وجو و یافنت خود. در یكی از غزل ها خواهیم دید: كه او اگزیستانسیالیستی 
متام عیار است و خود تصمیم می گیرد، كه نغمٌه بی ریا و تزویر رباب را برگزیند. 
زیرا از ریاكاران، كه او دشمن شان می خواند، انتظار درك ندارد. آن ها در حوزٌه 

ملك خودمختار او جایی ندارند:
دریابد؟ چه  دشمنان  دل  دوست  روی  ز 

؟ كجا ب  فتا آ شمع   ، كجا ه  د مر غ  ا چر
حافظ برای عیاشی به خرابات منی رود، می رود تا با نغمٌه رباب نقش عیش 
دراندازد! مگر عیش نكوهیده است، اگر ریا نباشد؟ حافظ خرابات را از درون خود 

به بیرون می برد، تا مگر رستگاری را همگانی بكند!...
و معاصر  پیشنی  از شاعران  او در كوله بار خود سرراهی هایی  ... گفتم كه 

خود دارد. مثال از خیام:
یزدان چون  بُدی  دست  فلكم  بر  گر 

ن میا ز  ا  ر فلك  ین  ا من  شتمی  ا د بر
ختمی سا ن  چنا دگر  فلك  نو  ز  و

ن  سا آ ی  سید ر د  خو م  كا به  ه  د ا ز كا
بی تردید، با عطر این رباعی خیام در مشام است كه حافظ غزل معروف »بیا 
دیگر شاعران  به  توجه خود  به  است. حافظ خود  را سروده  برافشانیم...«  تا گل 

اشاره می كند:
استاد غزل سعدی ست، پیش همه كس اما

خواجو سخن  طرز  حافظ،  سخن  دارد 
اما او در شاید سال های پختگی بعد، كه در سخنسرایی اوج می گیرد، می گوید:

چه جای گفتٌه خواجو و شعر سلمان است
ظهیر! شعر  ز  به  شیراز  حافظ  شعر  كه 

و  از اظهار نظری آشكار  نیز،  این چننی  جالب است كه حافظ در نظرهایی 
صادقانه پرهیز منی كند. البته در همنی جا باید گفت كه او حتما از آمادگی روحی 
برای شنیدن چننی نظری دربارٌه خودش اطمینان داشته است.  مخاطبان خود 

كمی بعد خواجه ... پا را فراتر می گذارد:
صبحدم از عرش می آمد سروش و عقل گفت

قدسیان گویی كه شعر حافظ از بر می كنند.

فرهنگ و هنر
شاعری  هر  از  بیشتر  حق،  به  ادعای  و  توانایی  همه  این  با  حافظ،  اما 
حتی  و  چاشنی  را  آنان  شعر  عطر  و  است  بوییده  را  شاعران  دیگر  سروده های 
ورزیده ای  عطار  حافظ   ... است.  كرده  خود  غزل های  اصلی  درومنایٌه  گاهی 
و دلنشنی ترین شیوٌه ممكن  به دل انگیزترین  را  است كه عطرهای »بساط« خود 
پالوده است و از صافی روح »آسان گیر« و »نگاه اگزیستانسیالیست« خود گذرانده 
در  زیر،  در منونٌه  كند...  فلسفه«  »ناتوانی  درگیر  را  مبادا مخاطب خود  تا  است، 
حقیقت خیام و حافظ نظری واحد دارند، اما خیام از سر »بدبینی« سروده است 
خیام! رباعی  تاراج  با  كه  شگفتا  و  »خوشبینی«!  سر  از  چنگ نوازان،  حافظ،   و 

خیام:
بشكافت شب  دامن  نور،  به  مهتاب 

می نوش دمی، خوش تر از این نتوان یافت
بسی مهتاب  كه  میندیش  و  خوش باش 

رفت خواهد  یك  به  یك  گور  سر  اندر 
حافظ:

ز نا مایٌه  ی  خیز ا  ، ست ا سحر  قت  و
نواز چنگ  و  خور  باده  نرمك  نرمك 

بسی یند  نپا یند  بجا كه  ن ها  كا
ز با ید  نمی آ كس  ند  شد كه  ن ها  ا و

گاهی نیز حافظ در شاهراه خود، دمی می نشیند و می آرامد و از كوله بار خود 
یك رباعی می كشد بیرون و آن را می سپارد به ذوق شگفت انگیز خود. این نوع تاراج 

بسیار دشوار است. ... خیام:
زنیم می گلرنگ  بر  دمی  و  است  صبح 

زنیم سنگ  بر  ننگ  و  نام  شیشٌه  وین 
بازكشیم خود  و  دراز  امل  از  دست 

نیم ز چنگ  من  ا د و  ز  ا ر د لف  ز ر  د
حافظ:

بیا كه قصر امل سخت سست بنیادست
ست ا د  با بر  عمر  د  بنیا كه  ه  د با ر  بیا

كبود چرخ  زیر  كه  من  آ همت  غالم 
ست  د ا ز آ د  یر پذ تعلق  نگ  ر چه  هر ز

اندازٌه  به  نه  البته  است.  فراوان  خیام  به  حافظ  دستبرد  هم رفته  روی 
دستبردهایی كه او به مضمون های سعدی زده است. حجم كار سعدی هم امكان 
بیشتری فراهم می آورده است. حافظ به گمامن پرسش های خیام را می پسندیده 

است، ...
اینك نگاهی بیاندازمی به نقش موالنا در نگاه حافظ:

موالنا بشری دیگر است و حافظ بشری دیگر. موالنا در فكر قالب و زیبایی و 
صنعت نیست و شعر برایش تنها یك وسیله است. در حالی كه حافظ حجار باذوقی 
است كه غزلش را از زیباترین مرمرها می تراشد و به زیبایی اثر خود همان  اندازه 
پایبند است كه به »منظور« درون خود. ... می خواهم بگومی كه حافظ حتی گاهی 
برای آفریدن زیبایی در پی »منظور« است! در گنجینٌه واژگان حافظ، واژه ها زنده 
هستند و نفس می كشند و شخصیت دارند و همٌه آن ها جابه جا فخر هم می فروشند....
... این حقیقت نه بدین معنا كه اعتبار موالنا حتی سر سوزنی كم تر از حافظ 
است. هردو شاعرانی مرسل هستند. فقط موالنا بشری دیگر است و حافظ بشری 
دیگر. هركدام كاروان ساالر قافله ای دیگر و پیشرو راهی و شاهراهی و به تعبیری 
فاصله  هم  از  گاهی  و  می رسند  هم  به  گاهی  كه  شاهراه هایی  دیگر.  »طریقتی« 
همه،  این  با  می گیرند!  غریب  بسیار  فاصله ای  یكدیگر  چشم انداز  از  و  می گیرند 
حافظ تاراجگر از تاراج سخن موالنا هم غافل نیست. حافظ كاروان ساالر عیاری 
است كه هر قافلٌه پرباری را كه بیابد، به آنی دستبردی می زند و بی درنگ و به آنی 

آن را تقسیم نیازمندانش می كند. موالنا:
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فرهنگ و هنر
آرزوست گلستامن  و  باغ  كه  رخ  بنمای 

آرزوست فراوانم  قند  كه  لب  بگشای 
زبان این بیت موالنا به تصادف، شباهت غریبی دارد به زبان حافظ و البد او از 
همنی روی چنگی به آن انداخته است. اما نتوانسته است از خوی دست و دلبازی 

بی شایبٌه خود دست بكشد. حافظ:
حیران و  شوند  واله  خلقی  كه  رخ  بنمای 

برآید زن  و  مرد  از  فریاد  كه  لب  بگشای 
... دربارٌه گوشٌه چشمی كه حافظ به موالنا داشته است شاهد فراوان است. 
مهم استقالل حافظ است كه هرگز خدشه دار نشده است. حتی می توان گفت كه 
به رغم غافل نبودن خواجه از شاعران سلف و معاصر خود، او مستقل ترین شاعر 

ایران است. هم در ادب و هم در خلق و خوی و رفتار.
سعدی اما می توان گفت كه در حافظ حلول كرده  است. غزل حافظ اگر فخر 
و بالغت غزل سعدی را ندارد، در قند و منك اما گاهی از او پیشی می گیرد. زبان 
حافظ لهجٌه منحصر به فردی دارد كه می توان زمینی و حافظیش نامید!..  لهجٌه 
الگویی  آبرو می برد... در حالی كه سعدی  از آن  تقلید  و  سهلی كه ممتنع است 
مانند  دیباچه ای  با  را  كتاب خود  كه  نویسندگانی  نیستند  كم  تقلید.  برای  است 
»منت خدای را...« آغاز كرده اند و در غزل، مانند شهریار، »نقش دل انگیز« خود را 
در زبان سعدی یافته اند... اما چگونه می شود از این مصرع حافظ تقلید كرد: »سر 

ما و قدمش، یا لب ما و دهنش«؟
شاید بتوان زیباتر و فصیح تر سرود، اما سوگند كه شیرین تر هرگز... واژٌه »دهن« 
در این مصرع ساده، بی آن كه چیزی درباره اش گفته شود، به تنهایی جان هزار 
سخن و ترانه از هزار هزاردستان دارد! در این جا »دهن« قصیدٌه بلندباالیی است 
كه تنها یك واژه دارد. یا مستزاد یا منی دامن مسمطی است كه نباید سرودش!.. 
برای من این مصرع حافظ حیرت انگیزترین شعشعٌه سخن است. دلم می خواست 
افتاده است كه  به آب  این واژٌه »دهن«  از  كه می دانستم كه دهان خواجه چقدر 
سرازپا نشناخته است! این »سرازپا نشناخنت« همان است كه من »ابزار اندیشه« 
می دامنش.... كنگره های باروی آرمانشهر حافظ از قند و منكند و خود حافظ باروی 
نازك شیراز است. _ بارویی كه سعدی را هم در حصار و میان گرفته است!.. آفرین 

بر نفس دلكش و لطف سخنش!
پیداست كه لسان الغیب ما شیخ اجل ما را تا روزگار خود بهتر از هركسی  
دیگر می شناخته است و هنگامی كه دم می بسته است، با او دمساز می شده است و 
گاهی نیز طبع خود را با طبع او می سنجیده است. در حد استنشاق از یك هوا....
كنار  در  او  فراوان  به خاطر حضور  جسنت سعدی در حافظ گاهی هم می تواند، 
سعدی، ما را به گمراهی بكشاند. بنابراین به هنگام مقایسه تصویرهای ذهنی این 
دو ستون استوار شعر و ادب فارسی باید بسیار محتاط بود و در حال مقایسه نباید 
همچننی  و  اجتماعی  و  ادبی  محفل های  گفت وگوهای  و  عادت ها  و  هنجارها  از 
»ابزار متداول اندیشٌه« روزگار غافل بود.... باید در مقایسٌه سروده های سعدی و 
حافظ »ابزار متداول اندیشٌه روزگار« را نیز در نظر داشت. مثاًل در چند منونه ای 
كه از »نقشی از حافظ« علی دشتی می آورم، متیزدادن نقش زمانه از تاثیر سعدی 

چندان هم آسان نیست:
سعدی:

ندمی تو  جای  به  نگرفتیم  كس  دگر  ما 
قدیم عهد  مكن  فراموش  تو  الله  الله 

حافظ:
قدمی عهدی ست  و  دارم  مغان  پیر  فتوی 

كه حرام است می آن را كه نه یار است ندیم
پیداست كه واژه های »ندمی« و »قدمی« منی توانند تنها دلیل برابر هم قراردادن 
این دو سروده باشند. من نقش روح زمان و ابزار متداول اندیشه در زمانی معنی را 
هم  برای رسیدن دو متفكر به مقصود از نظر دور منی دارم. البته منظورم این نیست 

كه حافظ را سعدی نیانگیخته است. اصاًل چه كسی می توانسته به اندازٌه حافظ از 
سروده های سعدی لذت ببرد؟ حرف من دربارٌه تك تك مقایسه ها فقط متام ندیدن 
حجت است و بس.... سعدی استاد بی چون وچرای سخن و غزل است. او چیزی 
از این هنرها كم ندارد. ارتكاب شرارت از حافظ است كه پیوسته با عطر عصارٌه 
جانش به میدان درمی آید و كودكانه فرصت شیرین زبانی را از بزرگان می رباید. 
سعدی از كجا می توانست بداند كه مردی در دیار او، در 791، با مرگش،  پا به 
عرصٌه ادب خواهد گذاشت با هزار واژٌه خنیاگر. و روزگاری خواهد آمد كه »دهن« 
مقام »ساقیان« را خواهد یافت. واژه ها رقصان می گذرند. گاهی دست افشان و از 
پرده برون افتاده و زمانی مانند اشباح در زیر پرده ای از ابریشم سفید و یا رنگارنگ! 
و می شنوی و می بینی غوغای ستارگان را:  »سماع زهره به رقص آورد مسیحا را«.

باری دیگر سری بزنیم به این دو شاعر همشهری:
سعدی:

چه فتنه بود كه حسن تو در جهان انداخت
انداخت برنمی توان  نظر  تو  از  یكدم  كه 

ماندم كران  بر  آن روز  عافیت  و  زعقل 
انداخت میان  در  تو  حدیث  روزگار  كه 

حافظ:
خمی كه ابروی شوخ تو در كمان انداخت

انداخت ناتوان  زار  من  جان  قصد  به 
شراب خورده و خوی كرده می روی به چمن

انداخت ارغوان  در  آتش  تو  روی  آب  كه 
می زد گره  خود  مفتول  طرٌه  بنفشه 

انداخت میان  در  تو  زلف  حكایت  صبا 
شعر هردو شاعر از نظر كیفیت چیزی از یكدیگر كم ندارد. تفاوت تنها در لهجٌه 
جادویی حافظ است. واژه ها در این لهجه مانند قطره های سیماب می خزند و جای 
مناسب خود را پیدا می كنند و قرارشان ماالمال از بی قراری است!... همیشه فكر 
می كنی كه اگر واژه ای را از قید مصراعش رها كنی از جایش كنده خواهد شد!... 
گاهی هم حافظ قصد تضمنی و تقلید ندارد، بلكه نظر خود را دربارٌه مضمونی از 

سعدی می دهد و یا به نوعی زورآزمایی ملیح دست می زند. سعدی:
دگر رای  و  كنم  دیگر  اندیشٌه  هرشب 

دگر جای  بروم  فردا  تو  دست  از  من  كه 
پای منزل  از  می نهم  برون  كه  بامدادان 

دگر پای  نهم  كه  نگذارد  عهدم  حس 
حافظ:

دگر بار  روم  میخانه  به  عمر  بود  گر 
دگر كار  نكنم  رندان  خدمت  از  به جز 

گفتند دستان  به  كه  بنی  ما  سربستٌه  راز 
دگر بازار  سر  بر  نی،  و  دف  با  هرزمان 

... و سراجنام این كه حافظ عاشق »عشق« است و سعدی عاشق »عاشقی«. 
حافظ نخست به »عشق« می رسد و سپس به »معشوق«! پای عشق كه درمیان باشد، 
كسی هم كه می خواهد حافظ را عارف و صوفی بخواند دستش خالی منی ماند. و 
طبعا منازعه و مناقشه هم روالی منطقی می یابد. به این ترتیب مسالٌه تعدد معشوق 
واحد  عشقی  محصول  معشوق ها  همٌه  چون  می شود.  حل  حافظ  غزل ها  در  نیز 

هستند!.. برای حافظ عشق بر خرد می چربد:
لی و  ، دند وجو ر  پرگا نقطٌه  قالن  عا

سرگردانند دایره  این  در  كه  داند  عشق 
به  برای رسیدن  و  و پری« »طفیل هستی عشقند«!..  برای حافظ »آدمی  و 

رستگاری، اراده و همتی باید. .......
تهران، زمستان 86 و بهار 87
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1. گفت و گوی ماهنامه مدیریت ارتباطات با 
پروفسور یحیی كمالی پور

برای شما كه مخاطب ماهنامه مدیریت ارتباطات 
هستید، جالب است بدانید كه چگونه می توان بدون 
نیروی  و  مشخص  نشانی  با  دفتركار  از  برخورداری 
انسانی استخدام شده، بدون در اختیار داشنت منابع 
جهانی  نشریه ای  صاحب  دیگر،  لوازم  خیلی  و  مالی 
شد كه رایگان منتشر می شود، اعتبارش را معتبرترین 
دانشگاه های دنیا مورد تأیید قرار داده اند و به سرعت 
در  كمالی پور،  یحیی  پروفسور  است.  رشد  حال  در 
گفت وگویی اختصاصی با ماهنامه مدیریت ارتباطات، 
به بیان چگونگی تولد، رشد، بلوغ و پویایی مجله خود 

پرداخته است.

مجله  انتشار  مقدمات  از  دهید  اجازه 
سؤال كنم. از كی آغاز كردید؟

سال  در  رسانه  جهانی  مجله  شماره  نخستنی 
به  ارتباطات،  جهان  در  كاوش  موضوع  با   ،2002

فرهنگ و هنر

دو گفت و گو با

پروفسور یحیی كمالی پور
مؤسس و سردبیر نشریه گلوبال میدیا، مؤسس
و مدیر انجمن ارتباطات جهانی دانشگاه پوردو

1. گفت و گوی »ماهنامه مدیریت ارتباطات« درباره »نشریه جهانی رسانه«
2. هومن دوراندیش، خبرنگار مجله مهر درباره: اینترنت و دموكراسی اینترنتی

مطالعات  مركز  مدیر  و  خالق  هنرهای  و  ارتباطات  واحد  رئیس  كمالی پور  یحیی  پروفسور 
 15 كنون  تا  او   است.  آمریكا  متحده  ایالت  ایندیانای  ایالت  در  واقع  »پوردو«  دانشگاه  در  جهانی 
كتاب تدوین و تألیف كرده كه جدید ترین آنها درباره انتخابات جنجالی 2009 در ایران است و 
برخی از آنها عبارتند از »ارتباطات جهانی )ویرایش دوم،  2007(« و »رسانه های جهان« و تعدادی 
از كتاب ها به زبان های فار سی و چینی ترجمه شده است. ایشان همچننی مؤسس و مدیر مسؤول 
نشریه رسانه های جهانی )Global Media Journal( و یكی از سردبیران نشریه »جهانی سازی برای 
رفاه عمومی« )Journal Globalization for the Common Good( می باشد. پروفسور كمالی پور 
جوایز متعددی دریافت كرده است و در كشورهای مصر،  كانادا، چنی،  هند،  ایران، كنیا، مكزیك، 
اسلواكی، تركیه، استرالیا، و ایاالت متحده سخنرانی منوده و با رسانه های بسیاری از جمله بی.بی.

ایران،  تلویزیون  تركیه،  تلویزیون  نیل،  تلویزیون  ان.پی.آر،  وی.اُ.ای،    ای.بی.سی،  رویترز،  سی، 
دیترویت پرس، فیالدلفیا اینكوایرر، پیتزبرگ تریبون،  تامیز، و پست تریبون مصاحبه كرده است. 
ایران، و آكسفورد تدریس  ایندیانا،  ایلینوی، میسوری،   ایشان همچننی در دانشگاه های اوهایو، 
كرده است. مقاالت ایشان در نشریات حرفه ای و پرفروش آمریكا و دیگر كشورها از جمله شیكاگو 
تریبون و تامیز منتشر شده است. پروفسور كمالی پور دارای مدرك دكترا در رشته ارتباطات )رادیو، 
تلویزیون، فیلم( از دانشگاه میسوری،كلمبیا،  مدرك كارشناسی ارشد در رشته رسانه  های گروهی 
از دانشگاه ویسكانسنی،  و مدرك كارشناسی در رشته ارتباطات جمعی )روابط عمومی( از دانشگاه 
ایالتی مینه سوتا می باشد. ایشان از سال 1986 میالدی در دانشگاه پوردو كالیومت به تدریس 

پرداخته و ده سال است كه ریاست دپارمتان ارتباطات را بر عهده دارد.

بشكنم را  رسانه  و  ارتباطات  حوزه  در  اطالعات  تبادل  احنصار  می خواهم 



46بهار 1390

زبان انگلیسی در آمریكا راه اندازی شد... دانشجویان 
و استادان علوم ارتباطات و رسانه، اصلی ترین مخاطبان 
مجله هستند. البته دیگران هم می توانند از این نشریه 
استفاده كنند؛ مثل مؤسسات و شركت های بنی املللی 
تلویزیون های  و  رادیو  یا  تبلیغات  و  عمومی  روابط 

كشورهایی كه نشریه به زبان آنها منتشر می شود.

این  راه اندازی  فكر  به  كه  شد  چطور 
مجله افتادید؟

و  حتقیق  به  طبیعتاً  و  است  معلمی  من  كار 
مقاله  و  می خوامن  كتاب  می دهم،  اهمیت  پژوهش 
در  مختلفی  سخنرانی های  می نویسم.  كتاب  و 
كنفرانس ها و سمینارهای بنی املللی ارایه می كنم و 
دیگر فعالیت های مشابه. اما همه این ها تا قبل از ورود 
اینترنت به زندگی من و شما محدود بود؛ محدود به 
جغرافیای خاص و مخاطب خاص؛ محدود به تیراژ و 
اندازه و محدود به خیلی مؤلفه های دیگر از جمله قیمت 
و  اینترنت، شكل  فراگیری  زمان  از  انتشار.  یا هزینه 
من  اعتقاد  به  و  متفاوت تر  انسان ها  زندگی  محتوای 
غنی تر شده است. حوزه های دانشی از جمله دانش 
و  رشد  برای  بیشتری  فرصت  از  رسانه  و  ارتباطات 
توسعه برخوردار شده اند. همواره مایل بوده ام زمینه 
تعامل و ارتباط بنی دانشگاهیان را بیشتر و عمیق تر 
كنم. در واقع باید بگومی اینترنت این امكان را به من 
داد تا بتوامن به یكی از آرزوهای همیشگی خود دست 
یامب. مجله جهانی رسانه با این نگاه فعالیت خود را 
آغاز كرد كه بتواند انحصار تبادل اطالعات و حتقیقات 

علمی پیرامون ارتباطات و رسانه را بشكند.

یعنی اگر اینترنت نبود، شما عالقه ای 
به انتشار مجله نداشتید؟

نبود.  فراهم  امكانش  داشتم،  هم  عالقه  اگر 
است.  زده  كنار  را  محدودیت ها  از  بسیاری  اینترنت 
چهارچوب های قدمیی برای حفظ، انباشت و انحصار 
اطالعات تا حدود زیادی از بنی رفته است. نشریاتی كه 
در فضای مجازی منتشر می شوند، با كمترین هزینه، 
حق دسترسی به حتقیقات علمی را آزاد می كنند و این 
اتفاق بسیار مهم و قابل توجهی درآموزش و پرورش، 

اطالع رسانی و رشد زندگی بشر امروزی است.

می كنید  فكر  فعالیت  سال   8 از  پس 
موفق بوده اید؟

بدون شك. اصاًل تصور منی كردم كه این نهال 
كوچك اینطور رشد كند و شاخه هایش، جهان را حتت 
پوشش بگیرد. در حال حاضر، یك بانك مقاالت پرمغز 
و قابل استفاده برای دانشجویان و استادان و همچننی 

فعاالن ارتباطات و رسانه به 16 زبان دنیا فراهم شده 
و این روند در حال توسعه است.

ما تا پایان سال 2010 میالدی، نشریه را به سه 
زبان دیگر منتشر خواهیم كرد. 

در حال حاضر مجله در چه كشورهایی 
منتشر می شود؟

آفریقایی،  آمریكایی،  نسخه های  اكنون  هم 
عربی، استرالیایی، برزیلی، كانادایی، چینی، هندی، 
لهستانی،  فارسی،  پاكستانی،  قبرسی،  مالزیایی، 
روسی، مكزیكی و تركی نشریه جهانی رسانه منتشر 

می شود.

متام  به  است؟  چگونه  كار  فرآیند 
جزییات اشراف دارید؟

فقط  منی كنم.  دخالت  جزییات  در  من  نه؛ 
سردبیران، موضوعات اصلی و یا مشكالت را در صورت 

نیاز با من در میان می گذارند. 

برای  كجاست؟  نشریه  علمی  جایگاه 
چگونه  دانشگاه ها  با  شما  رابطه  مثال 

تعریف می شود؟

اتفاقاً پرسش بجایی است. واگذاری امتیاز انتشار 
رعایت  و  خاص  شرایط  تابع  كشوری،  هر  در  نشریه 
قوانینی است كه حداقل 20 شرط دارد. مانند اینكه 
باید یك دانشگاه معتبر در كشور مورد نظر، میزبانی 
نشریه را بپذیرد؛ یا اینكه آن دانشگاه و مسؤوالن نشریه 
متعهد شوند در انتشار حداقل دو نسخه در سال )بهار و 
پاییز( مداومت داشته باشند. نشریه باید مستقل باشد، 
زیر نظر مدیرمسؤول و سردبیر اجازه نشر یابد، هیأت 
دریافت   ISSN شماره  باشد،  داشته  را  خود  حتریریه 

كند، و شرایطی دیگر.

آیا شرایطی هم برای انتخاب موضوعات 

فرهنگ و هنر
و محتوا گذاشته اید؟

بله. هر شماره باید موضوعی خاص و در یكی از 
حوزه های ارتباطات، تبلیغات، اقتصاد، اقتصاد رسانه، 
نظریه های  و  قواننی  شدن،  جهانی  رسانه،  سیاست 
حوزه های  و  رادیو  تلویزیون،  ماهواره،  ارتباطات، 

مشابه باشد.
دسترسی به این مجله محدودیتی ندارد و پولی 
هم بابت آن پرداخت منی شود. همچننی برای كسی 
دموكراتیزه  من،  اصلی  هدف  ندارد.  مادی  مزیت 
كردن حتقیقات، ایجاد روند آزاد دوسویه تبادل دانش، 
همكاری جهانی و پیوند دادن استادان، دانشجویان و 

دانشگاه ها در سطح جهانی است.

از  یكی  می گویند  زیادی  عده  البته 
نشریات  طرف  از  جدی  آسیب های 
الكترونیكی و همینطور نشریات آنالین، 
افتادن منافع تولیدكنندگان  به خطر 

مجالت و روزنامه های سنتی است.

رسانه های  رشد  با  كه  است  واقعیت  یك  این 
محدود  سنتی  رسانه های  رشد  سرعت  مجازی، 
می شود. طبیعتاً بخشی از این آسیب ظاهری، موجب به 
خطر افتادن منافع آنها حتی تا مرز بسته شدن نشریات 
سنتی شده است. اما مزایای رسانه های مجازی آنقدر 
فراوان است كه منی توان از آن گذشت؛ بلكه صاحبان 
رسانه های سنتی هستند كه باید با افزایش آگاهی های 
خود، از فرصت های جدید بهره مند شوند و ابتكار عمل 
را در حوزه رسانه های مجازی بدست بگیرند.این را هم 
بگومی در آمریكا و حتی برخی از كشورهای دیگر كه 
Global Media Journal منتشر می شود، عده ای از 
صاحبان رسانه های سنتی به خصوص مجالت علمی 

از این كار من خوششان منی آید. 

شاید آنها به این دلیل به شما معترض 
تر  د و محد ن  شا مد آ ر د كه  هستند 

می شود؟

Ali R. Kakhsaz, CPA, MAcc
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كسی  برای  كرده امی،  ما  كه  كاری  منی دامن. 
لذتش  اما  است  وقت گیر  هم  كلی  و  ندارد  درآمدی 
و  نتایج حتقیقات علمی  از  استفاده  فراگیر شدن  در 
پژوهشی است. این را هم بگومی كه یكی دیگر از مزایای 
اینترنت این است كه اگر دیر بجنبید، بعید ندانید كاری 
كه می خواستید اجنام دهید، دیگری اجنام می دهد.

اجازه بدهید برگردمی به نشریه جهانی 
چه  از  مجله  اصلی  بخش های  رسانه. 

الگویی پیروی می كند؟

سه بخش اصلی در هر نسخه دارمی: حتقیقات 
استادان، حتقیقات دانشجویان دكترا و نقد كتاب های 

منتشر شده در حوزه هایی كه قباًل اشاره كردم.

ز  ا یكی  ر  د كه  ی  له ا مقا هر  یعنی 
منتشر  بگیرد،  قرار  باال  بخش های 

می كنید؟

آنهایی كه در بخش  خیر. همه مقاالت، به جز 
درج  مقاالت  می شوند.  داوری  هستند،  »غیرداوری» 
دانشگاهی  امتیاز  دارای  علمی،  كار  عنوان  به  شده 
است و این مجله در ایندكس های معتبر دنیا قرار دارد.

ایده  از رهگذر اجرایی كردن  احتماالً 
مفیدی  جتارب  اینترنی،  مجله  انتشار 

هم به دست آورده اید؟

همینطور است. حوزه ارتباطات اعضای این مجله 
بسیار گسترده و كم نظیر شده است. واقعیت این است 
ارایه  را  جدیدی  الگوی   Global Media Journal كه 
دانشگاهی  استقبال جامعه  مورد  به شدت  كه  كرده 
و متخصصان ارتباطات و رسانه در بخش های وسیعی 
از دنیا قرار گرفته است. در حال حاضر، با یك شبكه 
جهانی در حال توسعه روبرو هستیم كه دانشگاه ها، 
استادان، دانشجویان و عالقمندان را در رابطه مداوم 
این مجله بهانه ای  با یكدیگر قرار داده است. اساساً 
شده است برای شناخت مخاطبانش از هم و تشكیل 
 Global Communication اجنمن جهانی ارتباطات یا

.Association

كمی هم درباره اجنمن جهانی ارتباطات 
توضیح دهید.

من اجنمن جهانی ارتباطات را نیز در راستای 
همان ایده اصلی، یعنی دموكراتیزه كردن دسترستی 
در  كنفرانس هایی  سال  هر  و  كردم  ایجاد  دانش  به 
نخستنی  می كنیم.  برگزار  جهان  مختلف  كشورهای 
كنفرانس در سال 2007 میالدی در شهر شانگهای 

چنی برگزار شد. كنفرانس سال 2008 در شهر مسقط 
عمان و 2009 در بنگلر هندوستان بود. امسال نیز 
شهر كركو لهستان، میزبان این كنفرانس خواهد بود. 
به یاری خدا، كنفرانس 2011 در مالزی و 2012 در 

روسیه برگزار خواهد شد.

2. گفت و گوی هومن دوراندیش، خبرنگار 
مجله مهر با پروفسور یحیی كمالی پور

تعریف شما از دموكراسی الكترونیكی 
ً آیا چننی پدیده ای در  چیست؟ اساسا

جهان شكل گرفته است؟

جسنت  »دوری  معنای  به  واقع  در  دموكراسی 
و  عدالت  برقراری  و  خودكامگی  و  استبداد  از 
و  رسانه  ای  اقتصادی،  سیاسی،  آزادی اجتماعی، 
دینی است.« یكی از دستاوردهای انقالب اطالعاتی 
ارتباط  كه   _ الكترونیك  ابزارهای  فراگیرشدن  و 
آزاد از طریق شبكه جهانی  اینترنت را برای بشر فراهم 
ساخته _ فرو پاشی نظم كهنه ارتباطی حاكم برجهان 
و خامته دادن به سیر یك طرفه جریان اطالعات از سوی 
غرب به شرق است. عالوه بر آن، اینترنت _ بر خالف 
رسانه های سنتی_  در اختیار و كنترل یك صاحب 
مشخص و یا شركت خاص نیست. در نتیجه امروز هر 
و  دانش  از  برخورداری  با  دنیا،  از  نقطه  هر  فرد، در 
تكنولوژی می تواند قسمتی از اینترنت را مالك شود 
برای همگان فراهم است  از راه های گوناگونی كه  و 
و  »تویتر«  ا  سپیس«،  )مثل بالگ، »فیس بوك«، »مای 
»یوتیوب« عماًل وارد یك ارتباط تعاملی و دوسویه شود 
و آنچه را كه مایل است با دیگران در میان بگذارد از 
طریق نوشتار، گفتار و یا تصویر نشر دهد. این امكان 

بی سابقه را می توان دموكراسی الكترونیك نامید.

در  معتقدند  مفهوم  این  منتقدین 
جهان  مردم  از  بسیاری  كه  شرایطی 
هنوز به تلفن دسترسی ندارند، سخن 
گفنت از پیدایش دموكراسی اینترنتی، 
این  در  شما  نظر  است.  خیال اندیشی 

باره چیست؟

از دیدگاه من، خیال اندیشی می تواند بار مثبتی 
خیال اندیشی  اگر این  خصوص  به  باشد،  داشته  نیز 
و  بشر،  برای  بهتر  شامل آرزوهایی  مثل دنیایی 
و  آگاه تر  تنش تر،  كم  متعادل تر،  جهانی  به  رسیدن 
را  خوب  خیال های  و  بود  امیدوار  باشد. باید  آزادتر 
پرورش داد. البته هنوز اكثر مردم جهان، به خصوص 
از  سومی،  جهان  یا  و  توسعه  حال  در  كشورهای  در 
وسائل الكترونیك و دسترسی به شبكه جهانی اینترنت 
بهره مند نیستند، ولی در افق آینده  می توان به روشنی 

فرهنگ و هنر
دید و امیدواربود كه آنان نیز در آینده ای نه چندان دور 

از این انقالب ارتباطاتی بهره مند خواهند شد.
شكل  نیكی  و لكتر ا سی  ا كر مو د یا  آ
خاصی از دموكراسی مستقیم است یا 
دموكراسی  از  تازه ای  نوع  خود  اینكه 

است؟

بر اساس آنچه در ابتدا گفتم، دموكراسی در هر 
زمینه ای تابع مؤلفه هایی است كه جهانی  هستند. من 
در علوم سیاسی و اجتماعی متخصص نیستم، ولی از 
دیدگاه ارتباطاتی به جریان آزاد خبر و اطالعات ارج 
می گذارم و بر این باورم كه هیچ كشوری منی تواند از 
آزادی سخن بگوید مگر آنكه رسانه هایش آزاد باشند. 
من منظور شما را از دموكراسی مستقیم و غیرمستقیم 
درك منی كنم. دموكراسی، دموكراسی است؛ عدالت، 
مهم  آنچه  و...  است،  انصاف  انصاف،  است؛  عدالت 
است، این است كه منافع جمعی و یا ملی نباید فدای 
هر  در  من  شخصی  گردد.  و  حزبی  گروهی،  منافع 
شرایطی الویت را به منافع جمعی می دهم. متأسفانه 
این نكته در معادالت ارتباطاتی، سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی گم شده و نیاز به بازنگری و توجه خاص 
دارد. به بیان دیگر نباید منافع مشترك را كه جزیی 

از منافع شخصی همگان است از یاد برد.

آیا رأی دادن اینترنتی عموماً به افزایش 
شمار رأی دهندگان منجر می شود؟

آری و نه! در بنی جوانانی كه دسترسی به اینترنت 
اجتماعی  و  سیاسی  امور  در  دارند  دوست  و  دارند 
دادن  رأی  امكان  از  برخورداری  باشند،  نقش آفرین 
اینترنتی می تواند به افزایش حضور آنان در رأی گیری 
ریاست جمهوری  انتخابات  منجر شود. كمااینكه در 
آمریكا كه به پیروزی آقای اوباما منجر شد، شمار آرای 
جوانانی كه از طریق اینترنت رأی داده بودند افزایش 
چشمگیری داشت. ولی اینترنت را منی توان در رابطه 
با میزان مشاركت افراد مسن تر جامعه به عنوان یك 

عامل تأثیرگذار مورد محاسبه قرار داد.

كشورهای  یا  نقاط  كدام  در  اینترنت 
جهان تأثیر بیشتری بر روی سیاست 

داشته است؟

یك  بصورت  اینترنت  كشورها یی كه  در  البته 
رسانه جمعی عمل می كند و در دسترس عموم است، 
تاثیرگذار بوده است. مشاركت و تأثیرگذاری اینترنت 
بستگی به فراهم بودن آن، میزان فراگیری آن و دانش 

رسانه  ای كاربران وسائل الكترونیك دارد.

كردن  دموكراتیزه  معتقدند  برخی 
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فرهنگ و هنر

خود آگهی  درج  با 
آمریكا شرق  ایرانیان  مشاغل  راهنمای  در 

كنید تضمنی  رقابت  پر  ر  بازا این  در  را  خود  موفقیت 
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اینترنتی  از  مهم تر  اینترنت  رسانه 
در  شما  نظر  است.  دموكراسی  كردن 
دموكراتیزه   ً اساسا و  چیست  باره  این 
كردن اینترنت یعنی چه؟ آیا االن فضای 

اینترنت دموكراتیك نیست؟

آزاد  و  دمكراتیزه  اینترنت  فضای  من،  نظر  به 
در  ذی نفع  نهادهای  و  دولت ها  دخالت  ولی  است، 
كنترل این شبكه جهانی،  مانعی در راه استفاده بهینه 
از این كانال ارتباطاتی است. منظور من این نیست 
كه تولید و نشر محتوا باید از یك آزادی كامل )بدون 
برخوردار  اجتماعی(  مسئولیت  مسأله  كردن  حلاظ 
بالمانع  شایعه پردازی  و  دروغ پردازی  مثاًل  و  باشد 
باشد. به قول ارسطو میانگنی طال یی،  بهترین گزینه 

است.

از  شهروندان  اطالعاتی  مبباران  آیا 
سود  به  اینترنتی،  سایت های  سوی 

حتقق دموكراسی است؟

آیا منظور از مبباران اطالعاتی آگاه ساخنت است 
یا گمراه كردن و یا پروپاگاندا؟ اگر هدف، مثبت و در 
راستای منافع جمعی و ملی باشد، چندان مشكل آفرین 

و  كمیت  در  توازن  هرحال،  در  ولی  بود.  نخواهد 
و  اینترنت  طریق  از  چه  است  روش  بهترین  كیفیت، 
چه از طریق رسانه های سنتی . بدون شك هیچ نوع 
مببارانی، چه اینترنتی و رسانه ای و یا تبلیغاتی موجب 
حتقق دموكراسی نخواهد شد. دمكراسی یك فرایند 
فرهنگی، رفتاری و فكری ست كه با تزریق و مبباران 

حتقق نخواهد یافت.

آیا فراوانی اطالعات در فضای اینترنت، 
مانعی بر سر راه تصمیم گیری سیاسی 

شهروندان نیست؟

اگر فرضاً شما به یك میهمانی دعوت شده باشید 
كه انواع و اقسام غذاها فراهم باشد، مسلماً دست به 
انتخاب خواهید زد. انتخاب شما نیز بر اساس جتارب 
یعنی  این  بود.  خواهد  شما  شخصی  ذائقه  قبلی و 
میهمانی  به  اگر  حال  انتخاب.  حق  از  برخورداری 
یا  یك  به  انتخاب شما  كه حق  دعوت شوید  دیگری 
دو نوع غذا محدود شود و هیچیك نیز باب طبع شما 
نباشد چه می كنید؟ آیا گرسنگی را ترجیح می دهید 
یا آنكه از بنی آن دو یكی را انتخاب كرده و خود را سیر 
خواهید كرد؟ واقعیت این است كه انسان ها نیازها و 
ذائقه های گوناگون دارند و نباید انتظار داشته باشیم 

كه همگان نیز آنچه من و شما می پسندمی را دوست 
داشته باشند. بلكه باید به خواست و ذائقه آنها احترام 
گذاشت. با مطرح كردن این مثال، من فكر منی كنم كه 
حجم اطالعات تأثیر معكوسی در تصمیم گیری داشته 
توانسنت است« و  به قول خودمان، »دانسنت،  باشد. 

»توانا بود هركه دانا بود.«

تأثیر  منفی  و  مثبت  وجوه  مهمترین 
اینترنت بر سیاست چیست؟

قرار نبود كه مرا وارد معركه اسفبار سیاست كنید 
كه در آن منافع شخصی  و گروهی بر منافع ملی و جمعی 
ارجحیت دارند. من  شك ندارم كه شبكه جهانی اینترنت، 
اگر به صورت فعلی تداوم پیدا كند، تأثیرات مثبتی در 
اشاعه دموكراسی در اقصی نقاط دنیا خواهد داشت. 
آمریكا  دیپلماتیك  مكاتبات  و  اسناد محرمانه  افشای 
را  بخش هایی  اخیراً  ویكی لیكس  افشاگر  گروه  كه 
منتشركرده ، منونه بارزی از فضای آزاد اینترنت است. 
البته استفاده از این فضای آزاد به وسیله افراد و گروه های 
تروریستی و دزدان سایبر می تواند مشكل آفرین باشد. 
بدون شك هیچ شرایطی و هیچ تكنولوژی منی تواند 
همیشه ایده آل و مطلوب باشد. ولی  در نهایت آزادی و 

دانایی بِه از استبداد و نادانی است.


