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  ها جهان مشخص آرمان
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هاي سرداران و فرماندهان  خواهي ها يا خون اعتراض. اند مينوي يا رفاه اجتماعي و معنوي داشته

ك جنبش سوق يافتند اما در نهايت كه آگاهانه يا ناآگاهانه به سوي ي -ايراني را كه ناديده بگيريم 
آورد كه هدفش  تاريخ ايران هيچ جنبشي را به خاطر نمي -هدفي جز دست يافتن به قدرت نداشتند 
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اي كه  سودابه. سياوش، سودابه استكه سبب و دليل نزاع در داستان  سياوش و قهرش از پدر
  .هم نقش مادر را براي سياوش دارد و هم نقش معشوقه يا همسر او
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فايده كوشيدند كه در مقابل اين حركت  صاحبان قدرت در تالشي بي. بود "بهار پراگ"درآمد 
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ايران و  ي نخستين بزغاله  .غاله شدبز يساز  عنوان پنجمين كشور دنيا صبح امروز موفق به شبيه
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  ماهاني .ه: طرح



 

  منصور كوشان
  ها و بازي ها جهان مشخص آرمان

  
  
1  

تر مردم جامعه را،  آزموني، كه اين بار بيش. ايران و ايراني در گذر از يك آزمون بزرگ است
، دهد سنت اعتراض هاي گذشته، نشان مي جنبش ماه. گيرد اي دربرمي در هر سطح و اندازه

ي خود  هاي اجتماعي، فراتر از بستر ديرينه آزاديبه يافتن  دستخواهي، سنت  سنت آزادي
هاي گذشته، در محكوم كردن استبداد ديني، در  هاي بزرگ ماه تماميِ حركت. رود پيش مي

دهند،  هاي عمومي، نشان مي نفي نظام ديكتاتوري و در اعتراض به ناديده گرفتن خواست
هاي  كند، اما اين بار، بر خالف سال ي خود حركت مي تر سنت ديرينهاگر چه جنبش در بس

تر است و هم هدفي فراتر از چارچوب  هاي خود آگاه گذشته، هم به معنا و حقيقت خواست
ي اين  اما آيا به رغم همه. كند هاي صنفي، گروهي و عقيدتي را دنبال مي خواست
به آن فرهنگي رسيده است كه بار ديگر،  آوردها، جامعه به آن آگاهي، به آن شناخت، دست

  باشد؟ يشها سپاري آرمان ناخواسته به سويي سوق داده نشود كه سرانجام باز شاهد به خاك
گذرد؛ از انقالبي كه خروش آن براي  بيش از صد سال از انقالب مشروطيت مي

ل ايران آگاهانه و تحقق استقال يافتن به نظامي مردم هاي مدني، دست گيري آزادي شكل
آذر در اعتراض به  16جويي  بيش از پنجاه سال از جنبش دانش. شود هنوز هم شنيده مي
، و دست يافتن به آزادي، حرمت گذاشتن به كرامت انساني، حفظ 1332كودتاي سياه سال 

گذرد و  هاي فرهنگي و علمي مي محيط دانشگاه و انكار تجاوز نيروهاي امنيتي به حريم
بيش از چهل سال از تشكيل كانون . اند ي عمل نيافته اي عمومي جامهه هنوز اين آرمان

يابي به آزادي بيان و انديشه، بي هيچ حصر و  نويسندگان ايران در انكار سانسور و دست
هاي  و اگر چه معنا و مفهوم آزادي بيان و انديشه و رسيدن به آزادي - گذرد،  استثنايي مي

اما نه تنها هنوز  –تر گشته و هم در جامعه گسترده شده  مدني، هم در ميان نويسندگان ژرف
اند  هاي ديگري به دست آورده سانسور محو نگشته، كه آمران و عامالن حكومت ديني اهرم

 چرا؟ . كنند تري در سركوب هر گونه معرفت انساني تالش مي و با توانايي بيش
هاي اجتماعي  يدن به آرمانچرا براي ايران و ايراني، دست يافتن به معرفت انساني، رس

شود؟ آيا ما به راستي جهان  هاي طبيعي اين چنين سخت و گاه ناممكن مي و احياي حق
هاي ما داراي تعريف، معنا و ساختار  شناسيم؟ آيا آرمان امان را به درستي نمي هاي آرمان

  اند؟   حافظه پرونده و بي كارنامه و بي بي هايي پر شكوه ا اين كه تنها ناممشخصي هستند ي
هاي ايراني، اعم از كوچك و بزرگ،  تمامي جنبش رسد مشكل بنياديِ به نظر مي

به روايت ديگر، بسياري از . زند ها دور مي گي كامل آرمان تر پيرامون ناشناخته بيش
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اند ديني يا روحاني  خواسته نمي از آغازهايي كه  هاي در درون ايران، به ويژه جنبش جنبش
ي حاكم بر مردم  سويي با جامعه يا عقيده آن جا كه خود را ناگزير به هم از - باشند، 

ها و محصور شدن در همان  اند كه نهايت بازگشت به سنت به راهي سوق يافته –اند  ديده مي
  .اند خواه بوده هاي ناآمده از درون مردم آگاه و آزادي داد و ستدهاي روزمره يا قانون
هايي كه يا به  ها و جنبش اعتراض. ها ست ها و جنبش راضتاريخ ايران، سرشار از اعت

هاي زماني و تداوم يافتن، نهايت با شكست رو به رو  اند يا به رغم پيروزي كلي سركوب شده
  :اند گشته
شوند، اما هر  ي ساسانيان سركوب مي انقالب ماني حيا و قيام مزدك بامدادان در دوره 

زماني با تجاوز  ند و در همگرد در سطح وسيعي گسترده مي كنند، يابند، رشد مي دو تداوم مي
ي ماني، كه بنياد آن  در واقع گسترش عقيده. رسند گيري مي هاي چشم ها، به پيروزي عرب

ي سرنوشت اهورايي و اهريمني استوار است و انكار جهان استومند و پويايي جهان  بر دو پايه
ها و  نورد و در بسياري از حكومت ايي را درميهاي آسي مينوي، نه تنها بسياري از سرزمين

در بعد از  –كند، كه در بازگشت به ايران  هاي آن زمان غرب، مانند رم نفوذ مي جامعه
شود  هاي آشكار و پنهانش، موفق مي و با فعاليت –هاي عرب در ايران  استقرار خليفه

واست مزدكيان، مذهب سازي با خ بنيادهاي دين نوظهور اسالم را دگرگون كند و در هم
  . شود گي ايران و ايراني مي هافتاد شيعه را شكل بدهد، كه خود سرانجام عامل استبداد و عقب

هاي مانوي و مزدكي  به روايت ديگر، اسالم عربي، رشد و گسترش خود را مديون ايراني
ي مانويان و  است و اسالم ايراني يا به طور مشخص مذهب شيعه، ساخته و پرداخته

ي اسالمي، اگر دو   هاي گوناگون شيعه و به طور مشخص بنياد فلسفه شاخه. زدكيان استم
ي  ي تفكر مانويان است و ديگري حاصل انديشه صورت و سيرت مشخص دارد، يكي برآمده

آن چه ساختار تفكر عارفان ايراني را، اعم از مسلمان يا نامسلمان، به وجود . مزدكيان
هاي ماني  گرداند، همانا ريشه در انديشه هاي اين جهاني دور مي مانآورد و آنان را از آر مي

هاي ساختار جنبشي يا  و پايه) و نه حتا در سنت كپاالي يهود و مسحيت ناميترايي(حيا دارد 
هاي بسيار  ِ مذهب شيعه، كه به مذهبي انقالبي شهرت يافته است، حاصل تالش اعتراضي

كوشيدند تفكر  ها و بعد از آن، مي هاي حكومت عرب لي سا مزدكياني است كه در طول همه
،  جواري اين دو انديشه از همين رو نيز، به دليل هم. مزدك را در جامعه نهادينه كنند

ها گسترده  ي هر دو آن يابند و تفكري برآمده گون ديگري نيز رشد مي هاي هم نهضت
، جنبش سربداران، جنبش باب دينان، جنبش باطنيان  توان جنبش خرم چنان كه مي. شود مي
حاكم بر مسدود اي ه هايي كه به دليل وجود عقيده جنبش. ها ناميد ترين را از شاخص... و 

  . خواهي برسانند توانند ايران را به دانش آزادي و ايراني را به معرفت آزادي آن، نمي
هر دو هايي است كه در درون خود، اين  ترين آزمون انقالب مشروطيت يكي از بزرگ

را در خود دارد و نهايت موفق ) مزدكي(و جنبش اجتماعي ) مانوي(انديشه، جنبش ديني 
در . شود كه وجه ديني آن را كنار بزند و به يك جنبش اجتماعي تمام عيار دست يابد مي

ي  ي مزدكي بر انديشه توان پيروزي انديشه واقع پيروزي مشروطيت بر مشروعيت را مي
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ي حسن صباح چنين است  ي سيدعلي باب، بر  انديشه كه پيروزي انديشهچنان . مانوي ناميد
ي سيد علي باب، كه  بر انديشه) اهللا.بها( علي نوري و خالف آن، پيروزي تفكر ميرزا حسن

ي يك تفكر  آيد و نطفه شمار مي ي مانوي به  ي مزدكي از انديشه اين بار شكست انديشه
  . گيرد انفعالي شكل مي
ي دكتر محمد مصدق و  تفكر  صرتر نيز ، به عنوان نمونه، از تقابل انديشهدر تاريخ معا

ي بيست و سي خورشيدي، اگر چه در  در اين زمان، دهه. توان ياد كرد اله كاشاني مي آيت
شود و مصدق پيروز  ي مزدكي يا اجتماعي حاكم بر جامعه مي ي كوتاه، انديشه يك دوره

ي اجتماعي هستند و محصور در  ناآگاه از بنيادهاي انديشهگردد، اما از آن جا كه مردم،  مي
ماند و جنبش اجتماعي  ي ديني، نهايت جامعه از رشد تاريخيِ خود بازمي بنيادهاي انديشه

شكستي كه در گذر زمان، به رغم بقا و حفط ظاهري آن در . خورد مصدق شكست مي
  . گردد اي محدود، فرسوده و ناكارا مي  حلقه

ي مزدك، بر  ي انديشه هاي اجتماعي، حتا از گونه جا كه انديشه  گر، از آنبه بيان دي
اند،  هاي پوياي اجتماعي ي مانوي و ديگري، نيازمند جنبش هاي ديني از گونه  خالف انديشه

توانند آن چنان كه شايسته است ارتباط خود را با  همكاران و همراهان محمد مصدق، نمي
حفظ كنند و در نتيجه در برابر تفكر آگاه هاي بالفعل مردم  حركتجامعه، با تفكرهاي نوين و 

ي  هاي ملي نيست و بر پايه بستگي هاي اجتماعي و هم ديني يا مانوي، كه نيازمند جنبش
خورند و به استقبال دامي  استوار است، فريب مي - وهم و خيال  –ي مردم  هاي بالقوه حركت

به روايت ديگر، بيش از آن كه تفكر . دق متفاوت استروند كه از بنياد با تفكر محمد مص مي
ي اجتماعي يا سياست رفاهي  ديني يا سياست روحانياني چون خميني و طالقاني، انديشه

گي  گي، ناكارايي، نادانسته هگراياني چون صديقي و سنجابي را شكست بدهد، اين فرسود ملي
رو و  هاي چپ، ميانه ها و حزب نها، سازما هاي سياسي و ملي، گروه و انزواطلبي شخصيت

  .  شود راست ايراني است كه اهرم پيروزي خميني و همراهان او مي
ها كه با  اند يا آن ها كه ريشه در تاريخ كهن داشته هاي ايراني، اعم از آن تمامي جنبش

خواهانه، دست كم به سوي  اند، همه آغازي آزادي شناختي از تجدد و مدرنيته، شكل گرفته
هاي  خواهي ها يا خون اعتراض. اند استومند و مينوي يا رفاه اجتماعي و معنوي داشته رفاه

كه آگاهانه يا ناآگاهانه به سوي يك  - سرداران و فرماندهان ايراني را كه ناديده بگيريم 
تاريخ ايران هيچ  - جنبش سوق يافتند اما در نهايت هدفي جز دست يافتن به قدرت نداشتند 

  .گي بوده است آورد كه هدفش از همان آغاز اقتدارگرايي و خودكامه اطر نميجنبشي را به خ
داران و سركوب مردم  گي سردم ههايي كه سرانجام به خودكام بسياري از جنبش

يكي بهره بردن از سكوت در . اند اند، از دو شگرد آشنا و مدام فراموش شده، بهره برده رسيده
ها برآمده و شكل گرفته است و  ي و اجتماعي آنبرابر پرسش مردم كه از خواست طبيع

اما آن چه در تاريخ ايران سابقه . هاي نامستند و نامتعهدانه ديگري با انتشار شعارها و پاسخ
گيرد، بهره بردن از هر دو ترفند  نداشته است و در گذر انقالب سال پنجاه و هفت شكل مي

المي در ايران، اعم از خميني، داران حكومت جمهوري اس چنان كه سردم. گذشته است
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صدر و ديگران، از همان آغاز، هم از شگرد  طالقاني، مطهري، مفتح، بهشتي، بازرگان، بني
داران  به بيان ديگر، سردم. هاي نامتعهدانه جويند و هم از پاسخ سكوت در برابر مردم سود مي

ساماني  شي آرتش و نابهحكومت جمهوري اسالمي از همان آغاز، حتا بعد از فرار شاه، فروپا
كنند كه هدف و مرادشان از سرنگوني حكومت شاهنشاهي يا  ايران، هرگز آشكار نمي

  . استقرار نظام جمهوري چه است و چه خواهد شد
گي و  ي اسالمي ايران، با تزوير كامل، با اشراف بر نادانسته به روايت ديگر، جامعه

، "استقالل"، "آزادي"هاي  ها و تركيب اژههاي واقعي و ناآگاهي مردم از معنا و تعريف
ها و شعارها،  و از اين دست خواست "تحقق حقوق از دست رفته"، "حكومت مردم بر مردم"
دراز يابد كه راه  ، به چنان پيروزي دست مي - مداران ي سياست لوحانه و البته فريب ساده - 

چنان بر آن  رود كه هم كند و چنان پيش مي طي مي سرعترا به گي  رسيدن به خودكامه
  چرا؟. حاكم است

هاي  معرفتي يا نشناختن عرصه ي ناآگاهي و بي آيا پاسخ آن، سخني بيرون از چرخه
ي  هاي تاريخ معاصر ايران، بر همين پاشنه ي شكست سياسي است؟ آيا همه –اجتماعي 

كاران اندر دست مداران، كم بضاعتيِ گي بسياري از سياست كاري فرهنگي، ناشايسته كم
هاي  ي جنبش گاني و عجول بودن مردم نچرخيده است؟ آيا ما در همه هاي همه رسانه

اي براي  گزين شايسته ايم بدون اين كه به راستي جاي گذشته، مشتاق و آرزومند تغيير نبوده
آن آماده كرده باشيم؟ آيا بخش وسيعي از جامعه، به ويژه آن گروهي كه خسته از ظلم و 

جان و هستي خود را  ،يابي به آزادي اند و در راه دست و ناامني به ستوه آمده استبداد و فقر
هاي جدي براي  اند، به تعريف ي دژخيمان ديني كرده هاي هولناك و كشنده سپر ضربه
  : اند هايشان رسيده كارهاي خواست شناخت راه

ل استقال"، "هاي مدني حق"، "جمهوري"، "دموكراسي"، "آزادي"معنا و مفهوم 
برابري "، "اقتصاد آزاد"، "گرايي ملي"، "استقالل ميهني"، "استقالل اجتماعي"، "فردي
جمهوري "، "جمهوري سوسياليستي"، "نظام الييك"، "نظام سكوالر"، "ها انسان

، "تحمل و مدارا"، "خود مختاري"، "ي فدرال جامعه"، "جمهوري ايراني"، "دموكراتيك
، "ي آزاد سرمايه"، "كار آزاد"، "تربيت آزاد"، "آموزش رايگان"، "تسامح و تساهل"
توانند ساختار يك  ها عنصر و نهاد  ديگر، كه مي ده... و  "گرايي كثرت"، "اقتصاد دولتي"

اي براي تدوين و تنظيم  زمينه ي كوتاه مدت يا بلند مدت يك دولت را بسازند يا پيش برنامه
شند، تا چه اندازه در ايران نهادينه شده و نهايت تصويب يك قانون اساسي با رأي مردم با

  است؟
اند؟ كجا ست  ها كه چنين مسؤليتي را پذيرفته كجا ست اين نهادها يا سازمان

آوردهاي گسترده و عمومي چنين نهادهايي؟ آيا بدون وجود چنين نهادهايي، تنها به  دست
ي اين  يجهتوان به نت خوش بودن به انتشار خبرها، مي هاي سطحي و دل صرف آگاهي

 "رفروم"مند به شكل  ي شكوه چه اين حادثه - جنبش، به بعد از فروپاشي حكومت ديني، 
اميدوار بود؟ آيا اين اميدواري از همان گونه   – "دگرگوني"اتفاق بيفتد و چه به شكل 
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و بعد از آن كند؟  60آغاز شد و گور خود را در سال  57هاي پيش از بهمن   نيست كه در ماه
هاي پيش از انتخاب آقاي محمد خاتمي  ن اميدواري از آن گونه نيست كه در ماهآيا اي
تر به يأس و  ي قشرهاي جامعه را در برگرفت و در دولت او روز به روز بيش همه

  گي درغلتيد؟ هسرخورد
سال از مرگ زرتشت، هنوز هم بايستي منتظر آمدن  3000آيا با وجود گذشت بيش از 

اي ايمان نداريم، اگر  ايت سوشيانت باشيم؟ اگر به راستي به معجزهيكي از هوشيدرها و نه
دهنده در  نجات": زند ايم كه فرياد مي زاد، شاعر بزرگ عصر خود را شنيده صداي فروغ فرخ
ايم؟ آيا  اي براي جبران اين خأل انجام داده ي شايسته ، چه حركت نهادينه"گور خفته است

ها است؟ آيا تا رسيدن به پيروزي، هيچ  و نهايت انتقال آني ما، شنيدن خبرها  ي همه وظيفه
اجتماعي ضروري  - هاي سياسي ريزي و گسترش مفهوم نهاد فرهنگي، اجتماعي براي برنامه

خود بايد تالش كنيم و نهايت  "حرف"نشاندن  "كرسي"ي ما تنها براي به  نيست؟ آيا همه
  ي ايراني پيش ببريم؟  هخويش را مستقل از كل جامع "سياست فردي يا گروهي"

  مفهوم آزادي وطن و مفهوم آزادي در وطن كجا ست؟      
ي جنبش پر شكوه امروز مردم، به ويژه به برآيند خواست  توان باز به نتيجه چه گونه مي

جوانان اميدوار بود، بدون اين كه كارزار سياسي الزم و چالش ضروري فرهنگي در جامعه 
  وجود داشته باشد؟

اي هر  در هر جامعه: كنم  ام و ناگزير باز تكرار مي ام و بارها نوشته اين بارها گفته پيش از
. ي ايران درگير آن است به ويژه در چنين وضعيتي كه جامعه. كس سهمي و مسؤليتي دارد

خواهم براي كس يا كساني نسخه بپيچم و دستور العمل صادر كنم و نه  گمان نه من مي بي
تواند وجود نهادهاي ضروري، براي گسترش  اما هيچ كس هم نمي. ا داردديگري اين اجازه ر

ها بسيار  وجود چنين نهادهايي و نقش آن. فرهنگ آزادي و استقالل فردي را ناديده بگيرد
ي هر كس است كه به سهم خود بر  وظيفه. هاي فردي متفاوت خواهد بود با فعاليت

تواند  د ممكن آشكار سازد، اما هرگز فرد نميها را تا ح ها نور بتاباند و حقيقت واقعيت
  . گزين يك نهاد عمومي گردد جاي

ي تاريخي است و آن گاه هم كه به سوي تاريخ  دهد ايراني فاقد حافظه تجربه نشان مي
هاي  يابد، به آن سويي گرايش دارد كه عقده رود يا شوقي براي آموزش و تكرار آن مي مي

سويي كه زخم بر نمك است و آگاهي بر چرايي آن و  سركوفته را مرحم است و نه آن
  .هاي مكرر گشاي رهايي از زخم سرانجام راه

ي ما را به  خود، ذهن و زبان همه ي درخشان چند كوتاه با كارنامه جنبش امروز ايران،
ايم؟  گرانه رسيده سويي با اين جنبش، به ذهني سنجش اما آيا در هم. خود مشغول كرده است

ها و داد و ستدهاي روزمره، نگاهي نقادانه به آن هم  انيم فارغ از تمامي خودنماييتو آيا مي
هاي شخصي و  هاي نادرست و سليقه ي منيت توانيم فارغ از همه داشته باشيم؟ آيا مي

جويانه  هايي شويم كه وجدان اجتماعي ما را به سوي اخالق حقيقت بند به اصل روزمره، پاي
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در راستاي  –هاي تاريخي و اجتماعي  با پشتوانه –هم و غم ما را  ي شود و همه بر مي راه
  دهد؟ آگاهانه سوق مي ي مردم ايجاد يك جامعه

ي  گمان زمان آن فرارسيده كه جست و جو در يافتن معنا و ماهيت يك جامعه بي
گير شويم و در آن سويي  گرايي و اخالق سنتي پي آگاهانه را در گذر از صافي احساس مردم
سازد، فرداي ايران، ايراني، به ويژه فرزندانمان را هموار  وشيم كه اگر امروز ما را نميبك

  .گرداند

2  
بيش از . ي جهاني حقوق بشر است گرد تصويب و انتشار اعالميه ، سال2009ده دسامبر 

ها را بازگو  هاي طبيعي و مدني انسان هاي اين منشور، كه حق شصت سال از تحقق ماده
ي استبداد و تزوير و  شته است، اما حكومت اسالمي در ايران، هم چنان بر پاشنهكند، گذ مي

ي شصت، به ويژه كشتار هولناك  چرا كه بعد از كشتارهاي دهه. چرخد گي مي هخودكام
، و در تداوم آن كشتار خياباني ديگرانديشان، از جمله بسياري از 67زندانيان سياسي در سال 

ني و از عضوهاي كانون نويسندگان ايران، هيچ صداي اعتراضي ي ايرا هاي فرهيخته چهره
ترين نهاد  مهماين ي معترضان بازمانده در ايران نپيوست و هيچ كس نخواست از  به پشتوانه

خواهي، كانون نويسندگان ايران، كه به همت چند نويسنده و شاعران حيات خود را  آزادي
  . كرد، پشتباني علني كند ممكن مي
داران حكومت اسالمي در ايران را، بايد بيش از آن  ت ديگر خباثت و قساوت سردمبه رواي

توجهي جامعه به  ها دانست، ناگزير از كاهلي، ناآگاهي و بي كه ناشي از قدرت و اقتدار آن
  . ي خود در نظر گرفت وطنان و آينده سرنوشت هم

دولت "و روي كار آمدن  ي حقوق بشر زماني با پنجاهمين سال اعالميه جامعه حتا در هم
، خود را بري "طلبان اصالح"آقاي محمد خاتمي و در قدرت نشستن بسياري از  "اصالحات

گاني كه هيچ  فرهيخته. دانست اش مي  وطنان فرهيخته گي با هم هاز اعتراض و همبست
  . هاي طبيعي و اجتماعي براي مردم نداشتند اي جز تحقق آزادي داعيه

حكومت نشان بدهد چرا كه براي اين خود دليل بارزي است ها،  پس، همين سكوت
هاي اجتماعي مردم را ناديده  اسالمي در ايران، در دولت آقاي محمد خاتمي، نه تنها خواست

گيرد، كه جان كوشندگان راه آزادي را، به خاطر جسارتشان در انكار سانسور و تحقق  مي
در راه استحكام و پويايي خالفت خود آشكارا آزادي بيان و انديشه بدون هيچ حصر و استثنا، 

يافته،  سكوت و نبود يك اعتراض گسترده و سازمانهمين به دليل  چنان كه. كند قرباني مي
ي قتل فجيع پروانه اسكندي، داريوش فروهر، و بعد قتل محمد مختاري و محمد  در ادامه

  چرا؟ . برد ني خود را پيش ميهاي ضد انسا جعفر پوينده، باز با همان خباثت و قساوت خواست
 "ناخودي"طلبان، ديگرانديشان را  آيا به اين خاطر نيست كه در اين دوره هم، حتا اصالح

دهند حكومت اسالمي در ايران، بدون هيچ  پندارند و بدون هر گونه اعتراضي، اجازه مي مي
  بازخواستي استكبار خود را تا كنج خلوت شهروندان نيز پيش ببرد؟ 
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ي آقاي محمد  اي، دست كم در دولت هشت ساله هاي شايسته ان ديگر، اگر اعتراضبه بي
دانست،  ، مي"مدينه"ي  ، دست كم از گونه"ناجي و حامي جامعه مدني"خاتمي، كه خود را 

صورت گرفته بود و آمران و عامالن تمام كشتارها به محاكمه كشيده شده بودند، هرگز 
ي  گشت كه رهبر و ولي فقيه و خليفه ن توهمي دچار نميحكومت اسالمي در ايران، به چنا

اي به خود اجازه بدهد فرمان كشتارهاي گسترده و فجيع ديگري را  آن، آقاي علي خامنه
قدرت رسيدن خود  هاي به مداران و اهرم گي برسد كه سياست صادر كند و به چنان خودكامه

  . را نيز به چالش بكشاند
گي حكومت اسالمي در  ها ايراني در اعتراض به خودكامه ونگمان تداوم حضور ميلي بي

رسيد كه آمران و عامالن حكومت را از توهم بيرون بياورد  گاهي خواهد  ايران، به چنان جاي
يار هاي اجتماعي را آشكار گرداند، اما ضروري است كه تا آن روز بس هاي آزادي و تمام جنبه

اهي  خو هاي گوناگون آزادي دي، از انديشهحفظ هويت فرو با  هوشيارتر از گذشته گام برداريم
  . نيمدفاع ك

ي عمل بپوشند،  هاي اجتماعي در ايران جامه ي آزادي با همين اميد، و تا روزي كه همه
، به نام يكي از نويسندگان و شاعراني اختصاص يافته جنگ زماني  هر سر فصل اين شماره

اد و سانسور ايستادند و جانشان را در راه بيان است كه استوار و پويا در برابر استبد
  .اشان گذاشتند انديشه

3  
، براي دست يافتن به يك داد و ستد فرهنگي سالم و دور از 1388در آغاز بهار سال 

وضعيت بسيار نا به . دمرا منتشر كر جنگ زماني  نظرانه، نخستين شماره هاي تنگ منش
انداز  هيچ چشم. طلبيد چالشي جدي را ميمهاجران و تبعيديان، نشر فرهنگ سامان 

نامه و  نامه و فصل ها ماه نوشتم، ده 1ي  طور كه در پشيخواني شماره همان. درخشاني نبود
تر  اندركاران، كه بيش نامه، ناگزير به تعطيل شده بودند و علت اصلي، نه ناتواني دست گاه
دانند  را مي "چيز"هر وضعيتي، همه  انگاري، همه، در. رغبي ايرانيان به مطالعه بوده است بي

هاي  ي انديشه گوي همه تر سياسي، پاسخ ها، آن هم بيش يا گويي خواندن خبرها و گزارش
  . اند شناخته و ناشناخته

چرا . دانست مي "تفريحات سالم"و  "ها سرگرمي"روزگاري ايراني، مطالعه را، بخشي از 
بود كه مطالعه، بخش مهمي از حيات زندگي هر  كه نه به او آموخته بودند و نه خود دريافته

امروز، اما، بسياري، با . باشد "گر شخصي آگاه، مستقل و پرسش"خواهد  فردي است كه مي
د هر روز نپندار ، مي"اينترنتي"هاي  هاي پر هياهو و پوچ و صفحه نشستن در جلوي تلويزيون

ن كه مطالعه، هويت و غافل از اي. كنند ها از وقت خود را صرف مطالعه مي ساعت
اي باشد  هاي ماهواره رساني شبكه تواند منكر اطالع هيچ كس نمي. هاي خود را دارد شاخصه

ي آن را براي  گي دامنه هبه شمار نياورد يا گسترد "گر پژوهش"و آن را امكان بزرگي براي 
اي  انههاي راي انكار كند، اما اين به اين معنا نيست كه شبكه "گر پرسش"جست و جوي 
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ي  جهان غرب، با همه. هاي نوشتاري، به ويژه كتاب شوند گزين رسانه جاي اند توانسته
ها و  رو، نشريه داند و از همين ي جدي مي دار مطالعه هايش، هم چنان خود را وام پيشرفت
  . اند ي خود را حفظ كرده گاه و اعتبار ويژه چنان جاي هاي جدي، هم كتاب

هاي  نكنم كه در طول يك سال گذشته، سخ از اين رو تكرار مي هاي بديهي را اين نكته
  .كه هر كدام به سهم خود راهنمايم بودند هايي سخن. بيهوده و  نغز بسيار شنيدم

  
4  
گمان اگر همت، همراهي و عشق به فرهنگ و آزادي دوست عزيزم كاوه وفاداري نبود،  بي

كه من نقش داشته باشم، او داشته در اين بنياد بيش از آن . گرفت شكل نمي جنگ زمان
  :هاي دوستان ممكن نبود ها و همكاري هم چنان كه تداوم آن بدون همراهي. است

زحمت بسيار كشيده   جنگ زماني چاپ، براي انتشار  مسعود فيروزآبادي، بيرون از حيطه
نسيم خاكسار از همان روز نخست، همراه و همكار . و هميشه احساس مسؤليت كرده است

عباس معروفي، هميشه نگران تداوم انتشار بوده و كوشيده به هر طريق راه . ن بوده استم
علي زرين، خسرو دوامي و علي نگهبان از آن سوي جهان، . را هموارتر گرداند جنگ زمان

چنان كه . رضا اغنمي و حسين رحمت نيز به همين سان. اند مدام همراهي و همكاري كرده
اش  و برديا كوشان، كه بدون همراهي و همكاري. ي نيزفرج سركوهي و عباس شكر

  .گشت گي و به شكيلي يك سال گذشته ممكن نمي ، به سادهنگ زمانگيري ج شكل
نگ جي  شماره 4در گذر اين يك سال هر كس كوشيده است تا به شكلي در انتشار اين 

ي  ، در شبكهزمان جنگمسعود فتحي و هادي ابراهيمي، با معرفي . سهمي داشته باشد زمان
، صداي آمريكاي آن در  ، فيروزه خطيبي با معرفي هر شمارهشهرگان وعصر نو 

روز ، هوشنگ اسدي در راديو فردا، مهرداد سپهري در راديو فرانسهفرنگيس حبيب در 
و بسياري ديگر كه فرصت ذكر نامشان  راديو دويچه وله، فهميه فرسايي در آنالين
  .نيست

پربارتري به دست شما  نگ زمانجقول دادم كه در آغاز هر فصل در نخستين شماره 
بهار و تابستان و : شماره، چنان كه بضاعت من بوده است، در آغاز هر فصل 4برسانم، اين 

اين تعهد به يقين بدون همكاري دوستان و همراهي . منتشر شد 1388پاييز و زمستان سال 
ساني كه سهمي در تهيه، تنظيم، تدوين، چاپ، ي ك از اين بابت از همه. شد شما ممكن نمي

اند، صميمانه سپاسگزارم و اميدوارم بتوانم  داشته جنگ زمانانتشار و پخش و نهايت تداوم 
را، در آغاز هر فصل به دست شما  1389ي سال  شماره 4هاي گذشته،  پر بارتر از شماره

  .  برسانم
2009ده دسامبر   

 
 



 

 
 نديشها آزادي بيان ي  باخته نجا

 
 
 
 
       

 احمد تفضلي
و مترجم پژوهشگر  
 

تهران 1375دي  24 –اصفهان  1316آذر  16  
 

: زبان پهلوي ،تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم ،مينوي خرد: تأليفپژوهش و 
يك قطره باران ،ي زندگي زردشت اسطوره ،ادبيات و دستور آن  

 از كريستين سن،نخستين انسان و نخستين شهريار : پژوهش و ترجمه
ي  يادنامه از هنيلر، ،  شناخت اساطير ايرانبا فليپ ژينيو هاي زادسپرم گزيده

   با فليپ ژينيو دومناين

  بازنگري ادبي
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  ماهاني .ه: طرح  
  



 

  نسيم خاكسار
  خوانش داستان ضحاك
  1تأملي بر يك متن

  
  
  

وقت . آن نوشته شده است هايي است كه فراوان از از داستان نامه شاه داستان ضحاك در
هاي  پرسيدم اين داستان را چه گونه بايد خواند و شخصيت خواندن آن بارها از خودم مي

  اي اين داستان چه نقشي در اين داستان دارند؟ اسطوره
  .نوشته زير حاصل پيگيري اين پرسش است

ين كه برتر "گرانمايه و نيك مرد"آيد كه ضحاك پسر شاهي بود  مي نامه شاهدر 
  . بود "داد و دهش"اش  مايه

  مردگرانمايه هم شاه بود و هم نيك"
  ز ترس جهاندار با باد سرد
  كه مرداس نام گرانمايه بود

  "2به داد و دهش برترين مايه بود
 

هايي را آورده باشم كه فردوسي در تعريف از  وصف ي پاكدل را هم افزون كنم تا همه
  .ك  از مهر وجودش تهي بوداما ضحا. شخصيت  پدر ضحاك آورده است

  پسر بد، مرآن پاكدل را، يكي"
  ش نبود اندكي كش از مهر بهره

  جهانجوي را نام ضحاك بود
  "3دلير و سبكسار و ناپاك بود

 
 "از مهر بي بهره"، كه وجودش هم "ناپاك"، پسري را داريم "نيك"پس ما برابر پدري 

.  و گزاره منفي براي تعريف از اين پسر استتا اين جا بي بهره بودن از مهر و ناپاكي د. است
و فراموش نكنيم كه ابليس از راه سخن او را فريب . خورد بعدها ضحاك فريب ابليس را مي

  .دهد مي
  چنان بد كه ابليس روزي پگاه"

  بيامد بسان يكي نيكخواه
  دل پورش از راه نيكي ببرد

  .جوان گوش گفنار او را سپرد
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  همانا خوش آمدش گفتار اوي
  نبود آگه از زشت كردار اوي

  بدو داد هوش و دل و جان پاك
  برآگند بر تارك خويش خاك

  چو ابليس ديد آن كه او دل بباد
  برافگند از آن گشت بسيار شاد
  فراوان سخن گفت زيبا و نغز
  جوانرا ز دانش تهي بود مغز

  ها بسي همي گفت دارم سخن
  كه آن را جز از من نداند كسي

  و چندين مپايجوان گفت، برگوي 
  بياموز ما را تو اي نيك راي

  بدو گفت، پيمانت خواهم نخست
  پس آن گه سخن برگشايم درست

  جوان نيكدل بود پيمانش كرد
  "4چنان كه بفرمود سوگند خورد

 
  :خورد ضحاك، كه فريفته او شده است سوگند مي

  كه راز تو با كس نگويم ز بن"
  "5ز تو بشنوم هرچه گويي سخن

  
  .پذيرد ضحاك نخست نمي. كند د از سوگند ضحاك او را به پدركشي ترغيب ميابليس، بع

  به ابليس گفت اين سزاوار نيست"
  "6دگرگوي كه اين از در كار نيست

 
ابليس با وسوسه كردن او براي گرفتن جاي پدر و برشمردن مزاياي قدرت و نيز يادآوري 

  .ندك سوگندي كه خورده است روح و انديشه او را تسخير مي
  بدو گفت اگر بگذري زين سخن"

  بتابي ز پيمان و سوگند من
  بماند بگردنت سوگند و بند

  "7.شوي خوار و ماند پدرت  ارجمند
 

  .پذيرد كه از راي او برنتابد شود و مي ضحاك تسليم مي
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بينيم داستان ضحاك جنگ بين پدر و پسر است كه كار را  تا همين جا اگر دقت شود مي
هاي پايان بند بخش بعد از كشته شدن  پدر ضحاك به  بيت. كشاند ي ميبه ماجراهاي بعد

توانند بر اين  داستاني پسر با او كه همه در نكوهش پدركشي است، مي دست ابليس و هم
  :گفته گواه باشند

  چنان بدكنش شوخ فرزند اوي "
  نجست از ره شرم پيوند اوي
  به خون پدر گشت همداستان

  تانز دانا شنيدستم اين داس
  كه فرزند بد گر بود نره شير
  "به خون پدر هم نباشد دلير

  يا
  فرومايه ضحاك بيدادگر"

  "8بدين چاره بگرفت گاه پدر
 

براي . هم آمده است نامه شاههاي ديگر  اين نوع جنگ، جنگ پدر و پسر، در داستان
گشتاسب، اسفنديار را به جنگ رستم ترغيب . گشتاسب و اسفنديارمثال در داستان 

رستم و و نيز در داستان . كند تا او را كه سوداي سلطنت دارد از سر راه خود دور كند يم
كه سبب و دليل نزاع در داستان سياوش،  سياوش و قهرش از پدرو داستان  سهراب

اي كه هم نقش مادر را براي سياوش دارد و هم نقش معشوقه يا همسر  سودابه. سودابه است
  .او

هاي  هاي قديمي بسياري از ملت هاي كهن وحماسه افسانه جنگ بين پدر و پسر در
سوفكلس با نوشتن . است اوديپ شهريارنمونه مشهور آن داستان . مختلف آمده است

اي بر بنياد اين افسانه، حدود چهارصد سال پيش از ميالد مسيح، آن را جاودانه  نمايشنامه
اي كهن به آغاز افول دوران مادر ه ها و حماسه ي چنين نزاعي در افسانه ريشه. كرده است

. شد اي انتقالي كه قدرت اجتماعي مادر، به پدر سپرده مي دوره. گردد ساالري برمي
اي كه هم ميل به  دوره. اند انتقالي ي اين دوره ي هاي جنگ بين پدر و پسر زاييده تراژدي
هم در خود  هاي پسين را كنار هم و در جدال با هاي ارزش هاي پيشين و هم نطفه ارزش
گريزد اما به حكم سرنوشتي محتوم،  هاي پيشين، از پدر مي اوديپ، مخلوق ياد و خاطره. دارد

و با احساس گناه از عملي ناهمخوان و . شود كشد و نادانسته با مادر همخوابه مي پدر را مي
 كند تا بعد هاي اخالقي و متعارف زمان معاصرش، چشمانش را كور مي ناهمزمان با ارزش

  .هاي او دفاع كند آنتيگونه كه هم خواهر و هم دخترش است در مقام زن از ارزش
رود؛ با اين آرزو كه جاه و جهاني  به نيت  به جست و جوي پدر مي نامه شاهسهراب در 

خويش به پدر سپارد، با اشاره به گرفتن تاج و تخت از كيكاوس و نشاندن رستم به جاي او، 
  :شود اما به دست پدر كشته مي
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  به رستم دهم گرز و اسب و كاله "
  "9نشانمش بر گاه كاوس شاه

، رستم و سهرابو تراژدي  اوديپ شهريارها، تراژدي  در هر دوي اين تراژدي
در داستان . و اين ذات تراژدي است. انجامد هاي پيشين به شكست مي نگهداري از ارزش
هاي دوره مادرساالري  ارزش ، ازدواج اوديپ با مادر نماد نوعي تقالياوديپ شهريار

چون مسير حركت تاريخ رو به جلو است، اوديپ . براي حفظ خود در برابر پدر غاصب است
خواه كرئون، كه حكومت را  مدارانه و قانون اما در برابر صداي دولت. محكوم به شكست است

ورزيدن به  من براي عشق: زند بعد از اوديپ تصاحب كرده است، نداي آنتيگونه كه فرياد مي
  .دنيا آمدم، صدايي نيست كه كهنه شود

پدر  ي هاي باستان، تالش دوره بسياري از مورخان و پژوهشگران، دوره ي به ديده
مادرساالري، تالشي است براي از بين بردن ميراث كهن  ي ساالري بعد از سپري شدن دوره

ي قدرت پدر و نه قدرت  مادرساالري و استقرار و تثيبت فرهنگي بر پايه ي قديمي و دوره
  .مادر

فردوسي در . اي باشد به آن دوره تواند اشاره در همين داستان ضحاك بيتي است كه مي
  :سرايد بخش نكوهش و زشتي كار ضحاك  و شركتش در قتل پدر مي

  كه فرزند بد، گر شود نره شير"
  به خون پدر هم نباشد دلير

  اگر در نهاني سخن ديگر است
 "10.با مادر استپژوهنده را راز 

 
، نامه شاهي  به نظر اين خواننده. خوانان پيدا كنند معناي درست  اين بيت را بايد نسخه

در هيچ كجاي از شعرهاي اين كتاب، فردوسي كالم را از جاده رعايت زباني در خور اخالق 
عمومي و پرهيز از تهمت زني خارج نكرده كه از اين بيت صرف زنازادگي ضحاك بيرون 

يعني . هاي نيشدار آورده و از آن زنازادگي ضحاك را معنا كنيم و يا آن را در نوع سخن. دآي
هايي  پنهان با  مردي جز همسرش داشته است كه خيلي معناي بيت لوس  مادر او رابطه

بايد معنايي ديگر و نيز  "پژوهنده"و  "راز با مادر"و  "مادر"ناچار بايد بپذيريم كه . شود مي
: گويد تر از آن، فردوسي با تاكيد مي به ويژه كه در مصرع پيش. ر اين بيت بدهندتر د عميق

  ".ز دانا شنيدستم اين داستان"
ي افشاي چنان كار  گذارد بعيد است او را واسطه مي "دانا"با حرمتي كه فردوسي براي 

هم از  توان اين بيت را به هر حال تا زماني كه اين موضوع روشن نشده مي. اي بكند ساده
تر كه پدر، مادر و پسر در اين اسطوره   هايي مهم نظر معنائي تاكيدي ديگر دانست بر نقش

  .دارند
مار در . توان به مارهاي روي دوش ضحاك هم اشاره كرد اين جست و جو مي ي در ادامه

اي نماد  مادرساالري است و به گونه ي هاي دوره تحقيق بسياري از پژوهشگران از اسطوره
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در مورد ارزش اخالقي و . شد مادرساالري ستايش مي ي يت مرد است كه در دورهرجول
اي  شد تعبيرهاي وارونه هاي بعد، به طور معمول سعي مي اين نهادها در دوره ي معنايي همه

درخت  - هاي مقدس و مذهبي جانوري است كه درخت سيب براي نمونه مار در كتاب. بشود
دهد و باعث بيرون شدن آدم و حوا از بهشت ازلي  شان ميرا به حوا ن -دانايي يا معرفت

ديگر، نقش دستيار ابليس  ي اي دوره يك دوره در جهان اسطوره ي بينيم كه الهه مي. شود مي
يك اسطوره را در ارتباطي زنده با هم  ي هاي ريز تشكيل دهنده اگر پاره. كند را بازي مي

هاي   شود روييدن مار را بر شانه ه طور ميآيد كه چ ببينيم، آن وقت اين پرسش پيش نمي
اي گنجاند و برايش موجوديت قايل شد اما عمل خوردن مغز  ضحاك بايد در باوري افسانه

  ها درعملي ساده مربوط به گوارش خالصه كرد؟ جوانان را از سوي آن
، به دگرگوني نامه شاهيادمان باشد كه جاي جاي، در همين داستان ضحاك در 

ها  ها به جاي رستني مثل خوردن كُشتني. شود ي فرمانروايي او اشاره مي در دوره هايي ارزش
  . تواند وارونه هم ثبت شده باشد كه همه مي
  فراوان نبود آن زمان پرورش"

  ها خورش كه كمتر بد از كشتني
  جز ار رستني ها  نخوردند چيز
  ز هر چز زمين سربرآورد نيز
  پس اهرمن بدكنش راي كرد

  "11تن جانور جاي كردبدل كش
 

مشخص در  ي ها به دو دوره هاي انساني، ميل به هر كدام از اين در تاريخ تكامل جامعه
شكار  ي كشتن جانوران و ميل خوردن گوشت، به دوره ي دوره: زندگي آدميان نيز اشاره دارد

  .ي كشاورزي خوردن گياه به دوره ي و دوره
نوشته  نامه شاه كه جلوتر از تاريخ بلعميدر ضحاك،  ي وجود مار بر شانه ي در باره

و اين ضحاك را اژدها به سوي آن گفتندي ". شده است روايت ديگري نيز ثبت شده است
و آن را به . كه بر كتف او دوپاره گوشت بزرگ بود بر رسته دراز، و سر آن به كردار ماري بود

خلق را به جادويي چنان نمودي كه زير جامه اندر داشتي، و هرگاه كه جامه از كتف برداشتي 
   "12.و ازين قَبل مردمان از او بترسيدي و عرب او را ضحاك گفتند. اين دو اژدها ست

با در نظر گرفتن چنين روايتي از مارهاي روي دوش ضحاك، كه آن را نه مار بلكه 
خواننده  تواند در ذهن داند كه شباهت به مار داشت، آيا اين پرسش نمي مي "دوپاره گوشت"

اي  ايجاد شود كه عمل خوردن مغز جوانان از سوي مارها چه بسا اين معنا را بدهد كه دوره
سپردند؟ يعني به  ديگر در تاريخ پيش آمده بود و جوانان انديشه و مغزشان را به ضحاك مي

  13مار بوده است؟ ي به راه و  رسم كسي كه حامل مار يا الهه. گرويدند راه و رسم او مي

اك بعد از پيروز شدن بر جمشيد، وقتي دختران جمشيد، شهرناز و ارنواز را به زني ضح
  .ست آموزد كه خود دارا مي ها را همان جادو يا آييني ، نخست آنگيرد مي
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  ز پوشيده رويان يكي شهر ناز"
  دگر ماهروئي به نام ارنواز
  به ايوان ضحاك بردندشان
  بدآن اژدهافش سپردندشان

  ه بدخوئيبپروردشان از ر
  "14بياموختشان كژي و جادويي

 
تواند اين تاويل  آيا در جست و جو براي پيدا كردن واقعيت معنايي اين اسطوره، نمي

پذيرفتني باشد كه كاوه، نه نگران مرگ فيزيكي آخرين پسرش، بل نگران آن باشد مبادا 
  ن كند؟آخرين جوانش نيز مثل جوانان ديگر، ميل به مارانديشا ي مغز و انديشه

يادآوري كنم كه ابليس با تاكيد فردوسي با سخنان نغز خود ضحاك را فريب داده بود و 
جوان "خورد جوان است و  باز فراموش نشود كه ضحاك وقتي خود فريب ابليس را مي

  ."گوش، گفتار او را سپرد
بر هم آيد دو ارزش ديني، عقيدتي و اجتماعي برا آيا با توجه به اين سخنان، به نظر نمي

آوري نيرو براي حفظ و استحكام موقعيت خودشان  اندر كار جمع اند و هردو دست ايستاده
  هستند؟
آورده  نامه شاهنشيني ضحاك به جاي جمشيد تا آن جا كه در  ها گذشته به تخت از اين

ايزدي از جمشيد و گسستن مردم از او و  ي با دور شدن فره. شده است عملي غاصبانه نبود
  .ها به سوي ضحاك بود كه او توانست بر تخت جمشيد بنشيند دن آنروي آور

  از آن پس برآمد از ايران خروش"
  پديد آمد از هرسوي جنگ و جوش

  سيه گشت رخشنده روز سپيد
  گستند پيوند با جمشيد
  برو تيره شد فره ايزدي

  به كژي گراييد و نابخردي
.......  

  سواران ايران همه شاه جوي 
  ضحاك روي  نهادند يكسر به

  به  شاهي برو آفرين خواندند
  "15ورا شاه ايران زمين خواندند

 
كند با افتخار از ضحاك  رستم هم در پاسخ به تحقيري كه اسفنديار از پدر و اجداد او مي

  .اش بوده است گويد كه پنجمين جد مادري سخن مي
  همان مادرم دخت مهراب بود"
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  بدو كشور سند شاداب بود
  به پنجم پدركه ضحاك بودش 

  "16ز شاهان گيتي برآورده سر
 

دهد، با توجه  زادن فريدون از مادر و سپردنش به گاو پرمايه كه به جاي دايه به او شير مي
تواند زاييدن ارزش جديد از  هاي ايران دارد، خود باز مي به نقشي كه گاو در فرهنگ اسطوره

 17.شود و توسط ضحاك كشته ميبه ويژه اين كه اين گا. دل ارزش قديمي را نشان دهد
اي  فريدون كه پدرش آبتين توسط ضحاك كشته شده، در ستيزش با ضحاك گونه

  .پدركشي ضحاك ي كشد، يعني درست مقابل با اسطوره خونخواهي پدر را يدك مي
  كسي را بود زين سپس تخت تو"

  به  خاك اندر آرد سر بخت تو
  كجا نام او آفريدون بود
  يون بودزمين را سپهري هما

  هنوز آن سپهبد ز مادر نزاد
  نيامد گه ترسش و سرد باد
  چو او زايد از مادر پر هنر
  بسان درختي بود بارور

  به مردي رسد بر كشد سر به ماه
  كمر جويد و تاج و تخت و كاله
  به باال شود چون يكي سرو برز

  به گردن برآرد ز پوالد گرز
  زند بر سرت گرزه گاو روي

  "يوان به كويببندت در آرد ز ا
 

  :آورد و به دنبال آن مي
  بدو گفت ضحاك ناپاك دين"

  چرا بنددم چيست با منش كين
  دالور بدو گفت اگر بخردي
  كسي بي بهانه نجويد بدي

  برآيد بدست تو هوش پدرش
  "18وزآن درد گردد پر از كينه سرش

 
 ي دوره جالب اين جا ست كه زندگي فريدون، تا پيش از رستاخيزش عليه ضحاك، يعني

اي كه نزد مادر و گاو پرمايه است،  دوره: شود رشد كودكي و جواني او، به دو دوره تقسيم مي



26        88زمستان ، 4 نگ زمانج    

از او نگهداري  "پدروار"شود تا وي  سپرده مي "مردي ديني"اي كه توسط مادر به  و دوره
 .كند

  فرانك بدو گفت كاي پاكدين"
  منم سوگواري از ايران زمين
  بدان كين گرانمايه فرزند من
  همي بود خواهد سر انجمن
  ببرد سر و تاج  ضحاك را 
  سپارد كمربند او خاك را
  ترا بود يابد نگهبان اوي

 ١٩"پدروار لرزنده بر جان اوي

 
فريدون تا سن شانزده سالگي نزد او در البرز كوه مي ماند و بعد برمي گردد و از مادر نشان 

  :جويد پدر مي
  بر مادر آمد پژوهيد و گفت"

  بر من نهان از نهفت كه بگشاي
  بگويي مرا تا كه بودم پدر؟

  ٢٠"كيم من؟ به تخم از كدامين گهر؟

  
  هاي سهراب در داستان رستم و سهراب نيست؟ ها يادآور همان پرسش آيا اين پرسش

  بر مادر آمد بپرسيد از اوي"
  بدو گفت گستاخ با من بگوي

  كه من چون زهمشيرگان برترم
  همي ز آسمان برتر آمد سرم

  تخم كيم وز كدامين  گهرز
  ٢١"چو گويم چو پرسند نام پدر

  
هاي پيشين يا ماجراي پدر  همان داستان ي در همين چند بيت هم مي توان به روشني ادامه

  . و پسر را ديد
ي  به هرحال اين سعادت با فريدون هست كه متوجه افول دوره مادرساالري شده و با همه

از ارزشهائي كه قدرت پدر را تجسم مي بخشد پاسداري آن كه هنوز مادر نگهدارنده اوست 
  .كند

نيز تجلي  نامه شاهاين دوگانگي متعلق به دو دوره تاريخي، در جائي ديگر از داستان او در  
فريدون نيز، نظير ضحاك از قدرت جادوئي برخوردار است و سنگ بزرگي را كه . كرده است
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غلتانند به نيروي جادوئي از حركت  باز  و ميبرادران او براي كشتنش از سر كوه به سمت ا
  22.مي دارد

  به افسون همان سنگ بر جاي خويش"
  ٢٣"ذره بيش ببست و نغلتيد يك

  
يابد  با زنداني شدن ضحاك به دست فريدون در كوه دماوند، دوره يا چرخشي پايان مي

با . ن آغاز شده بودهاي ايران با پادشاهي كيومرث و در نبرد او با ديوا كه در تاريخ اسطوره
كند كه فريدون نخستين پادشاه يا  اي ديگر آغاز به چرخيدن مي پايان گرفتن اين دوره ، دوره

اي، وجود  هاي ادبي و اسطوره اگر به باور بسياري از پژوهشگرانِ متن. فرمانرواي آن است
اك هم اي است كه دير متولد شده، ضح دوره ي اوديپ يك تراژدي است، زيرا او اسطوره

به . اي همان موقعيت تراژدي را در ذات خود به شكل ديگري داشته باشد تواند به گونه مي
براي نمونه كرئون و . شكل است اي هم خصوص كه روند بعدي هر دو اسطوره به گونه

گيرند در شخصيت از  فريدون كه بعد از سقوط اوديپ و ضحاك فرمانروايي را در دست مي
. قانون و نظم است ي به تعبير هگل، كرئون نماينده. رخوردارندساني ب هاي يك ويژگي

ي زمانه  نظم است و نظم پدر ساالرانه ي آيد برگزاركننده فريدون هم كه بعد از ضحاك مي
  .دهد خود را در جامعه سامان مي

  نشست از بر تخت زرين اوي"
  بيفگند ناخوب آئين اوي

  بفرمود كردن به در پرخروش
  با فر و هوش كه اي نامداران

  نبايد كه باشيد با ساز جنگ
  وزين باره جوئيد يكي نام و ننگ

  سپاهي نبايد كه با پيشه ور
  به يكروي جويند هردو هنر
  يكي كارورز و دگر گرزدار

  سزاوار هركس پديدست كار
  چو اين كار آن جويد، آن كار اين

  "24پر آشوب گردد سراسر زمين
با همين تعبير از دكتر جالل خالقي  نامه شاه را در عدل ي و همين جا به كارگيري واژه

 سرايي فردوسي در فن داستان ي اي در درباره گيرم كه سخنراني هوشمندانه مطلق وام مي
و اگر داد يا عدالتي با . عدل يا نظم است ي گويم فريدون نماينده و مي. 25داشت نامه شاه

  .   ها ارزاني داشته است د به آنها ست، دادي است كه تاريخ در تحول خو اين شخصيت
   2009اوترخت، نوامبر 
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 اسد سيف

  مفهوم عشق در يك هزاره
  هاي فارسي  نامه فرهنگنگاهي به 

  
  
 

مفهوم عشق در فرهنگ ما ريشه در زندگي اجتماعيِ ما دارد در  ◌ِ ناپايداري و دگرگوني
تاريخ، نگاه به كيستي و چيستيِ  ي ، نگاه خويش است در آيينهها نگاه به اين مفهوم. تاريخ

  .انسان ايراني
فتار ايرانيان باشند در توانند نشانگر تفكر و ر هاي لغت مي هاي عشق در فرهنگ تعريف

توان نظر عمومي و تا كنون قابل  به روايت ديگر مي. در اين عرصه تاريخ اجتماعي كشور
اين موضوع را در اين عرصه، تحت مدخل . ها بازيافت پذيرش ايرانيان را در اين تعريف

  :گيريم پي مي "عشق"
وب، يا در ، شگفت دوست به حسن محب)فرهنگ معين(به حد افراط دوست داشتن 

گذشتن از حد دوستي، و آن عام است كه در پارسايي باشد يا در فسق، يا كوري حس از 
كشد مردم را به سوي خود جهت خلط، و  دريافت عيوب، يا مرضي است وسواسي كه مي

يا مرضي است از قسم جنون ). االرب منتهي(. ها تسلط فكر بر نيك پنداشتن بعضي صورت
گويند كه آن مأخوذ از عشقه است و آن نباتي  شود، و مي پيدا ميكه از ديدن صورت حسن 

است كه آن را لبالب گويند، چون بر درختي بپيچد آن را خشك كند، همين حالت عشق 
به معني ). الغات غياث. (است بر هر دلي كه طاري شود صاحبش را خشك و زرد كند

اق آن از عشقه است به معني افراط است در حب از روي عفاف و يا فسق، و گويند اشتق
بيماريي است كه مردم ). الموارد اقرب. (باشد پيچد و مالزم آن مي لبالب كه بر درخت مي

و . آن را خود به خويشتن كشد و چون محكم شد، بيماري باشد با وسواس مانند ماليخوليا
ديدگي همه اندر خوبي و پسن ي خود كشيدن آن به خويشتن، چنان باشد كه مردم انديشه

صورت بندد و اميد اصل و اندر دل خويشتن محكم كند و قوت شهواني او را بر آن مدد 
به معني بسيار دوست داشتن است و ). ذخيره خوارزمشاهي. (دهد تا محكم گردد مي

پيشه،  قرار، ستم بي...افروز،  دست، جوانمرد، دريادل، دل آتش... سنگ، بلنداقبال،  گران
آشام از  خوار و خون پرداز، خون سوز، خانه سوز، خانه جگرسوز، عالم خوي، شعله سوز، هستي

. و با لفظ باختن، سنجيدن، ورزيدن، خاستن، روييدن و نشاندن مستعمل است. ست صفات او
دوستي مفرط و محبت تام، ). المصادر بيهقي تاج. (بسياري محبت). فرهنگ آنندراج(

باشد از تمايالت جسماني، حس  ركب ميو آن در روانشناسي يكي از عواطف است كه م
عالقه بسيار شديد و غالباً نامعقولي است . جمال، حس اجتماعي، تعجب، عزت نفس و غيره
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شود، و آن يكي از مظاهر مختلف تمايل  انگيز را باعث مي كه گاهي هيجانات كدورت
شي است آت) ...فرهنگ فارسي معين. (اجتماعي است كه غالباً جزو شهوات به شمار آيد

. شود و  بر اثر افروختگي آن آنچه جز دوست است سوخته گردد كه در دل آدمي افروخته مي
ديگري گويد عشق سوزش و كشته شدن . اند كه عشق دريايي است پر درد و رنج و نيز گفته

عاشق آن را گويند كه اثر  ... عشق جنوني الهي است كه بنيان خود را ويران سازد ... است
كشاف . (و نباشد و خبر از سر و پا ندارد و خواب خود حرام گرداندعقل در ا

عشق چون به كمال خود رسد قوا را ساقط گرداند و حواس را از كار ). الفنون اصطالحات
بيندازد و طبع را از غذا بازدارد و ميان محب و خلق مالل افكند و از صحبت غير دوست 

و گويند عشق آتشي است كه در . و يا هالك گردد ملول شود يا بيمار گردد و يا ديوانه شود
قلب واقع شود و محبوب را بسوزد و عشق درياي بال است و جنون الهي و قيام قلب است 

فرهنگ مصطلحات عرفاني از لعمات و ...(مهمترين ركن طريقت است. با معشوق بالواسطه
   1...و) نامه االنس و محبت طرايق و كشاف و شرح تعريف و مقدمه نفحات

. اند هاي اخير منتشر شده كه در سالنيز ديد هايي  نامه توان در فرهنگ چنين نگرشي را مي
  : در برابر مدخل عشق آمده است فرهنگ سخنبراي نمونه در 

گرايش عاطفي شديد كه معموالً از انگيزه جنسي است؛ گفتم عشق را به صبوري دوا "
مهر، عالقه، يا دلبستگي بسيار ، )سعدي(تر است  تر و صبرم كم هر روز عشق بيش/ كنم

حالت محبت كامل سالك به ) تصوف: (فرهنگ معينو به نقل از  "به چيزي؛ عشق وطن
   2.گونه كه جز او به هيچ چيز ديگر نظر نداشته باشد ذات حق، بدان

هاي آورده شده كه نشان از فرهنگي ديرپا دارند، در هيچ تعريفي  با نگاهي به تعريف
جهان عشق دنياي تيره و تاري . خورد ن اثري از نقش مثبت عشق به چشم نميتري كوچك

اين نگاه و اين شناخت هنوز بر زندگي ما  ي سايه. انجامد است كه به مرگ و نيستي مي
توان آن را در ال به الي شعر، داستان، هنر و فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي  مي. حضور دارد

  . مردم بازيافت
معناي دوست داشتن، ريشه در زبان عرب دارد، در تركي استانبولي  عشق، به ي واژه

را داريم كه در تركي آذري به  "آشيكالر"و  "آشيك"از همين كلمه . است "اَشك"مترادف 
گيرند و  گردي كه ساز بر دست مي تبديل شده است؛ خوانندگان دوره "آشيقالر"و  "آشيق"

را داريم و در تاريخ  "اشك"ر زبان پارسي د. خوانند هاي عاشقانه و حماسي مي ترانه
از  األنس نفحاتدر . شود، از يك ريشه باشند اشكانيان را كه حدس زده مي ي سلسله

  3.را براي معشوقه به كار گرفته است "ماشوكه"ابوالحسن خرقاني نقل است كه واژه 

شناخت و با  ج ميوقفه به رن عشق را فقط با ميلِ بي ي رومي پديده - ادبيات باستان يوناني
  4.اين همه براي آن ارزشي واال قايل بود

در . برابر هستند هايي دو جنس صاحب حق. عشق در جهان مدرن بر برابري استوار است
فعل و فاعل، هيچ . است "معشوق"و  "عاشق"فرهنگ و ادبيات فارسي هنوز صحبت از 

ست كه بايد عشق بورزد و عاشق هميشه مرد ا. خورد برابري در اين دو واژه به چشم نمي
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ها خود بار سنت را با خود دارند و  اين واژه. معشوق زن كه بايد عشق را پذيرا گردد
  .اي مدرن، رفتاري مدرن را نمايندگي كنند زباني مدرن در جامعه ي توانند به مثابه نمي

از اين مفهوم سهروردي . ستا  در فرهنگ فارسي بين عشق و عشقه قرابت و نزديكي
پيچد و چنان درخت را در شكنجه  دور درخت مي) پيچك(عشقه ": گويد ره گرفته، ميبه
برد تا جايي كه  ماند و آب و هوايش را به تاراج مي كشد كه نم در ميان رگ درخت نمي مي

   5."درخت خشك شده و به روان تبديل مي شود
  .ديگران به تكرار شنيد  اين برداشت سهروردي را مي توان از زبان

هدايت نيز بازتابي از همين رمز را در بر صادق  بوف كوريلوفر آن سوي رودخانه در ن
عاشقان "ست؛ ا ست، يعني عاشق او ا يم كسي كُشته كسييگو در باور مردم، وقتي مي. دارد

در عشق، دو ركعت است كه وضوء آن درست "و يا به قول حالج، . "اند كشتگان معشوق
من طلبني وجدني و من ": گويد ث قُدسي نيز همين است كه ميآن حدي 6."نيايد اال به خون

كسي كه مرا . "وجدني عرضي و من عرضي عشقني و من عشقني عشقتةُ و من عشقتةُ قَتَلَةُ
شناسد و كسي كه مرا بشناسد، عاشقم  كند و كسي كه پيدايم بكند، مرا مي بطلبد پيدايم مي

  ."كشمش وم و ميش شود و كسي كه عاشقم بشود، عاشقش مي مي
ها، از  يابي واژه آميزش و آميختن از نظر ريشه. عشق زميني با آميزش در رابطه است

نيز   "گوميزيدن"و يا  "گُميز"آن را . مصدر آن است "ميزيدن".  گرفته شده است "ميز"
متأسفانه نويسنده . اند را مترادف با شاش نوشته "ميز"واژه  فرهنگ معيندر . اند نوشته
فرهنگ . اند نيز آن را ادرار معنا كرده فرهنگ دهخدادر . تري بياورد نسته توضيح بيشنتوا

از اين  مثنويموالنا در . را به كار برده است "ميزيدن"با همين تعريف فعل  جهانگيري
  :واژه فراوان استفاده كرده است

  همچو خر در جو بميزد از گزاف/ اين سزاي آنكه يابد آبِ صاف -
 نگر خور، در كُميزي مي كوه مي/ ست جز اين اي پسرچون دليلت ني -
 سوي مبرز رفت تا ميزك كند/ شيرگير و خوش شد، انگشتك بزد -

جزو نخست آن از گاو و جزو پسين آن از . اسم مركب است "گوميزي"يا  "كوميزي"
شود، در محاوره  لكي نيز به كار برده مييبه همين شكل در گويش گ. ميز گرفته شده است

در آيين ميترايي، در طرح فلسفه . گيرد عنا و مفهوم آلوده شدن مورد استفاده قرار ميبه م
نوعي از غسل تعميد و نوعي سوگند بهره  ي ، از ميز گاو به مثابه"گوميزيشن"عمومي 

بنا به باورهاي . اند ها از روح و جسم، ميز گاو را تجويز نموده اند، و براي زدودن ناپاكي برده
ين آييني شايد مفهوم آلوده بودن ميز و نيز قداست آن، هر دو در نظر بوده مختلف در چن

  .است
. هاي ازلي ايرانيان نوعي آلودگي و پليدي را به همراه داشت آميختن زن و مرد در صورت

شايد به همين علت باشد . توانست عملي نيكو باشد عشق دو جنس به هم بر اين اساس نمي
اند تا از اين طريق بر پاكي و روشنايي آن  گذاشته به آب وا مي ي زرتشت را كه نطفه و فره
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آسمان . ست، زمين مظهر پلشتي آب در فرهنگ ما نماد روشنايي و پاكي ا. تأكيد ورزند
   7.شود انسان در گذر از آب پاك مي. چون آب پاك است جايگاه خدايان است، پس هم

آلودگي را چه به اختيار و يا جبر پذيرفته گذارد،  انسان كه از دنياي مينوي پا به گيتي مي
شود  براي رفع اين آلودگي و گوميزيشن براي بازگشت به جهان مينوي او مجبور مي. است

از تمام مظاهر مادي و گوتيك و حتا جسم خويش دست بشويد و به اين شكل با زايل شدن 
نيست كه  "ثاراهللا"آيا او . يابد جسم، جان مينوي از گوميزيشن و حضور مادي نجات مي

روح و قداست آن در همين خون مخفي شده است؟ پس در اين صورت اگر به اين باور 
توان زدود، المحاله دست به دامن گرگ  ها را فقط با ناپاكي مي رسيده باشيم كه ناپاكي

ها و  كاري كه در مهرابه. گيريم شويم و از خون گرگ براي غسل تعميد بهره مي مي
  .گرفت جام ميها ان مهرانه

هاي فريجي و سرانجام جادوي سياه قرون وسطا، خون،  ينياز مزديسناي باستاني تا آ"
شوند و  رود و با اين رشته پيوند، انسان و كيهان، همتا مي محيي، تجدد حيات، به شمار مي

  8."آيد گردد كه حيات، فقط از حياتي ديگر پديد مي معلوم و محقق مي

كشتن ديو سپيد، سه قطره خونش را مثل اشك در چشم رستم در خوان هفتم با 
براي محو تيرگي از مظاهر خودش . ريزد تا تيرگي از چشمان او زايل گردد كاووس مي كي

  .توان چاره كرد آتش را با نور درون سياوش مي. "آفتاب آمد دليل آفتاب"شود؛  استفاده مي
نگري  بيني و جهان ميزيشن جهانگو ي پديده ي ناخودآگاه جمعي مردم اين ديار بر پايه

ريشه  "باوري توطئه"دهد، ساماني كه خود در نابساماني و توهم و  امروزي خود را سامان مي
اشياي پيرامون ما . اند ها ما را احاطه كرده و آلودگي "نجاسات"الگو  بر اساس اين كهن. دارد

اصل تمامي در و . اند "نجس"ها  حسبِ حالِ خيلي از مظاهر طبيعي و حتا انسان و آدم
خاص هاي  وضعيتزنان نه فقط در . اند هايي كه با ما نيستند و ما را باور ندارند، نجس آن

مثل پس از زايمان و يا عادت ماهانه نجس هستند و بايد در پستوها و دهليزها به دور از 
دوري . شوند موجب آلودگي مردان مي ها وضعيتكه در تمامي  محل زندگي بوده باشند، بل

. هاي ميترايي زنان را راه نبود در مهرابه. از زن يعني پاكي و آميختن با زن يعني آلودگي
گري به قصد آشتي بين اديان ايراني و آيين  مانوي. پذير نبودند يعني آنان با غسل هم پاكي

، "گوميزي دوشينه"يم با اين يو حال ما. ها را به روشني تكرار نمود مسيح، همين داستان
 كه روح ما را نيز آلوده است و ما فقط با ميرايي جان و اي كه نه فقط جسم ما، بل گوميزي

مرگ نفي . هستي خواهيم رست تا به ديار باقي و جهان پايا برگرديم انتن از زندان و ظلم
  .هستي، بودن و مانايي را برايمان ارمغان خواهد داشت

دنياي ظلماني و پليدي و  وان و انيران وما كه زماني دنياي پيرامون خود را دنياي دي
ايم كه آلودگي در تمام جسم و جان ما رسوخ كرده و  ديديم، به اين باور رسيده پلشتي مي

ما پايان  ي باورانه هاي هستي فقط و فقط مرگ و نيستي به دروغ. قابل پالودن نيست
  .بخشد چرا كه مانايي در نيستي است مي
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الگوي گوميزيشن  هاي امروز بت ذهني و كهن شكلي صورتوارگي نيز به  زدگي، شي شي
جوگر و و  عقل جست. اي كه در ديشب ظلماني اتفاق افتاده است كند، كوميزي را متبلور مي

يعني به تيرگي و آلودگي و  .يابد كند و به ظلمت راه مي شيطاني ما به خودش ظلم مي
انسان . ي است كه واقع شدهمستقيم ظلم ي ظلمت نتيجه. شود ظلمت جهان گرفتار مي

حاال كه گرفتار ظلمت شده، مجبور است . كند خردورز و كنجكاو به خودش ظلم مي
  .هايي را بر زبان بياورد كه قبول ندارد حرف

طبع قداست فراانساني ايزدان با به آيد،  ناهيتاي باكره، مادر مهر، مياَسگي كه به كمك 
آور قرار گرفته تا با گُرزش به دفع شرّ قد  جنگبهرام و مريخ  نمادست و خوكي كه ا او

مأمن او و گراز  "سگسار"زادگاه رستم است و  "سگستان". تواند نجس باشد برافرازد، نمي
جا نيز داستان  مسلمانان اين. شد در عصر ساسانيان نام نيكويي براي آدميان محسوب مي

منطقه ياد  هاي ري را به قومكا بازي و نجس ما كه نجس. اند اكوان ديو را تكرار كرده
  .هاي عتيقه را براي خودمان بنويسند ها همين نسخه ايم، حاال وقتش شده كه آن داده

يابد كه آميختن و آميزش، آلودگي و نجاست را  الگوي مردم ما بر اين پايه سامان مي كهن
مي و روحي، يعني پذيرش آلودگي جس ها هبه عبارت ديگر، تن نهادن بر غريز. به همراه دارد

دين با ورود عرفان، آن . كند خويش در رفتار ايراني نمود پيدا مي هاي موضوعي كه با جانب
در نتيجه بر . به طور كلي، آميزش در ذهن تاريخي مردم ما يعني آلودگي. گيرد را در بر مي

ين باروري ا ي شود كه نتيجه كه پدري در كار باشد، بارور مي ناهيتا بدون ايناَباور ما  ي پايه
نيز به همين شيوه از مادري كه در  "هوشيدر"و  "سوشياس". را به همراه دارد "مهر"

رغم باور بخشي از  علي. شوند گيرند و زاده مي ضور پدر، نطفه ميح  كند، بي درياچه شنا مي
، آنان تصور بي پدر بچه آوردن مادر را از ايرانيان امسيحيت بر پدري يوسف نجار براي عيس

بخش وسيعي از بينش ماني در خصوص زن نيز برگرفته . اند اند و به مريم نسبت داده تهگرف
  . تواند باشد آن مي هاي هو حاشي ها از همين باور و جانب

 "فعل"م عالم را به اهنديان قو. توان ديد همين باور را در هنديان قديم نيز مي
)Karma (دانستند كه در انسان به شكل كردار و كام  مي)Kama (كند نمود پيدا مي .
ها و ملكات و عادات شخصي است، نتيجه زندگي  كردار سرچشمه تمايالت و واكنش"

است كه از جهل  "شهوت"كام ولي . "كند گذشته است كه مسير زندگي آينده را تعيين مي
انسان براي نزديكي به خدا بايد از عشق  9.كام ريشه در زبان سانسكريت دارد. خيزد بر مي

كام  ي رسد، واژه به نظر مي. ميني چشم بپوشد و از كام يعني شهوت و آميزش دوري گُزيندز
  .ستاندن در زبان فارسي ريشه در كام سانسكريت دارد

با نگاهي به چند . شهوت كه با ميل جنسي همراه است، در فرهنگ ما نقش منفي دارد
س در حصول لذت و آرزو و شوق نف"گردد؛  تر مي اين بينش روشن هايفرهنگ بعد

، اشتياق و رغبت شديد، آرزوي چيزي، توفان نفس به امور مستلذه )الغات غياث( "منفعت
). فرهنگ معين(، ميل شديد و غير طبيعي به چيزي، خواهش نفس )فرهنگ دهخدا(

كه آدم ز آن برون از / همه رنج جهان از شهوت آيد"ناصر خسرو در همين رابطه مي گويد؛ 
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داند و بر اين باور است كه؛  مي "دفع غائله شهوت"م محمد غزالي نكاح را اما. "جنت آيد
بعضي گمراهان را به حد عشق رساند "شهوت : گويد او مي. "تلذّذ و نكاح حصن دين است"

منبع عشق جز افراط شهوت نيست، و آن بيماري دلِ فارغِ بي .. . .و اين غايت جهل است
   10."چون مستحكم شد، دفع آن دشوار بود.. . .اجب استاهميت است و از اوايل آن احتراز و

هاي فوق به لذت، نياز طبيعي و نقش  شود، در هيچ يك از تعريف مي هكه مالحظ چنان
شور جنسي توفاني است غير طبيعي كه . اي نشده است آن در زندگي اشاره ي سازنده و بالنده

  .شود خروج آدم از جنت را نتيجه مي
نوعي سوگند  ثلنگرفت، م لم ميز گاو براي تطهير مورد استفاده قرار مياز نظر تاريخي مس

زدايي و تطهير  شده، در پزشكي نيز از ميز گاو براي ميكروب و عبور از آتش محسوب مي
  .اند كرده استفاده مي

بينند، سير و سلوك و تزكيه  در نگاه غير مونيستي ايرانيان، آنان هميشه خود را آلوده مي
به دليل همين وسواس خود را . نمايد ان ما بخشي از همين حقيقت را وا مينفس و عرف
آزاريم تا  كه خود را نيز مي آزاريم كه پالوده شوند، بل كنيم، نه فقط ديگران را مي شكنجه مي

ام  يم كه هستي من در نيستييخواهيم بگو مي نمثل. از نجاست جسم و روح رهايي يابيم
اند، اما خيلي از مظاهر همين  كننده ي زمين، آب و آفتاب پاكاز مظاهر طبيع. نهفته است

. شوند؛ مشرك نجس است و مسلمان پالوده ها دو دسته مي اند، حتا آدم طبيعت آالينده
كه به كار غسل  اي گيرد كه ميز آن مطهر است و تطهيردهنده قدر باال مي قداست گاو آن

و . كند بيماري را از تو زايل مي ناشامي مثلخاك كربال را در آب بخوري و بي. آيد تعميد مي
و از اين نظر . كننده مرد است كه زن هم از نظر روحي و هم از نظر جسم نجس مهم اين

در همين رابطه است فحاشي موالنا نسبت به كليميان در . آيد شيطان و پليد به حساب مي
نباشد،  "خود"كه از  آن. به وفور آمده است دفتر اول مثنويِ با مسيحيان كه در  جنگ

توان از  امتحان است، آزمايشي كه توسط آن مي ي زن در نظر موالنا وسيله. ناپاك است
حضور زن عاملي است تا مرد راه حق . او ي چنان كه از وسوسه زن دور ماند، هم "نجاست"

ب كني و طالب تهذي شب و روز جنگ مي"اش گرفتار نيايد و خود را پاك نگاه دارد؛  به دام
كني، خود را در او پاك كني بهتر است  باشي و نجاست زن را به خود پاك مي اخالق زن مي

كه او را در خود پاك كني، خود را به وي تهذيب كن، سوي او رو و آنچ او گويد، تسليم كن، 
خود  ... .اگر چه نزد تو آن سخن محال باشد و غيرت را ترك كن اگر چه وصف رجال است

ها خود را دريشان پاك  دان كه پليدي را همچون جامه] زن[ن، ايشان گردا را پاك مي
همسر نه تنها كسي است كه در خور "به روايتي ديگر،  11"گردي كني و تو پاك مي مي

بز عزازيل است، يعني موجودي است كه مرد در   كه عالوه بر آن، به مثابه عشق نيست، بل
  12."اش نيك گردد كند تا مهذب شود و خُلق خود را در او پاك مي "نجاست"آميزش با وي 

شود، اگر هدف  ديده نمي "واقعي"در فرهنگ و ادبيات ما، مباشرت با همسر، يعني زن 
توليد مثل باشد، امري قراردادي است، اگر چه در عشق عرفاني نكوهش از آن نيز بسيار 

 13."د غرق شدآن درويش كه زن كرد، در كشتي نشست، و چون فرزند آم"ديده مي شود؛ 
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بازي را به همراه دارد و در جايي ديگر  عشق به كنيز و يا معشوق، آن چيزي است كه عشق
گنجد، پس  روابط زناشويي و عشق در يك جا نمي". گردد تبديل مي "مجازي"به عشق 

تواند با زني كه معشوقه و ملهم هوي است يكي باشد و  زني كه همسر و مادر است، نمي
   14."است كه صاحب تيول عشق استطبعاً زن دوم 

بخش است، يا  زن در فرهنگ ما داراي خصلتي دوگانه است، يا كام: به طور خالصه
بند و باري،  لذت و خوشي، هم وسيله بي ي بارگير، گاه منبع الهام است و گاه سرچشمه

اگر . جويي است و هم پناهگاه مرد، مادر و آفريننده و نگاهبان زندگي شهوت و تمنا و كام
خوانند،  در همين رابطه است كه زن را شيطان مي. مرد تجسم خير باشد، زن نماد شر است
هر آن كس كه عاشق شيطان شود، و دل بدو  15.كه اين خود ريشه در فرهنگ هلني دارد

هراس از زن در فرهنگ اسالمي . گردد شود، مجنون گشته، سرگردان مي بندد، ديوانه مي
لذت . با ازدواج بايد زن را در حصار خانه مهار كرد. انگيزي آنان دارد ريشه در ترس از فتنه

  .اين حصار بماند ي جنسي نيز بايد در پشت پرده
. كه در ادبيات ما هيچ رابطه مستقيمي بين عاشق و معشوق وجود ندارد ديگر اين ي نكته

يش از هزار سال ما در طول ب" :توان گفت با نگاهي به ادبيات كالسيك ايران، به جرئت مي
اغلب  –گري شخص ثالث  ادبيات، يك داستان عاشقانه نداريم كه بدون پادرمياني و ميانجي

اي كه دايه در  تا جايي كه من اطالع دارم، تنها داستان عاشقانه. پذير باشد امكان - يك دايه
يجه رسند و در نت آن نقش ندارد، ليلي و مجنون است كه در آن عاشق و معشوق به هم نمي

  16."ماند عشق اقناع نشده باقي مي

مرد حاكم بر تاريخ است، هم او در برتري خويش بر زن، در طول تاريخ هزاران چاره 
جوي و  قبوالند كه طبيعت زنِ جفت كند و بر جامعه مي فكر مي. جويد جسته و مي

ستي و پر ناپذير است، سرشت بد و فاسد زن، عامل شهوت كامي سيرايي ران، در تن شهوت
ميل جنسي زن تابع هيچ قاعده و قانوني نيست، او . ستا گسيخته او بند و باري لگام بي

مرد بايد اين موجود . شناسد همواره مشتاق آميزش است و در اين راه حد و مرزي نمي
تنها يك مرد قادر به ارضاي زن نيست، بر اين اساس . انگيز را مهار كند ويرانگر و مفسده
جنسي او  ي پنداري زن بايد بپذيرد كه غريزه. جو است سركش و مفسدهزن در زندگي، 

كند و زن صالح بايد  اش عمل مي ست، چيزي وراي اراده و خواستا چيزي خارج از او
اش برآورده  جنسي هاي جو اگر توقع انگيزِ كام زن فتنه. بكوشد تا خود را از آن دور نگاه دارد
مرد مجبور است تا او را از نظر جنسي راضي نگاه . ستنشود، براي نظام اجتماعي خطرناك ا

توان به اين نتيجه رسيد كه  به روايت ديگر، مي. دارد تا در نظام امور خللي ايجاد نشود
  . تواند نظم جامعه را درهم بريزد قدرت جنسي مي

ن ، آ)گامي پلي(در رابطه با قدرت، شايد بتوان به اين نتيجه رسيد كه؛ در دنياي چندزني 
زن كه نكوشد در ميان زنان ديگر خود را در نزد شوي مورد پسندتر بنماياند، در كنج خويش 

سراها و امر چندزني  آميز زنان در حرم شايد رفتار رقابت. شود و در پستوي حرمسرا نابود مي
كنند، نيرو و  كه، مردان فكر مي جالب اين. گر بنامند موجب شده تا آنان را افسونگر و فتنه
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تر و  يابد، و به همان اندازه كه زن شاداب ان جنسي آنان در رابطه با زن كاهش ميتو
در واقع اما اين مرد است كه در طول . شود تر مي شود، مرد ناتوان و درمانده تر مي سرزنده

جويد و به  تر، داروهاي مقوي و غذاهاي مناسب مي تر و بيش تاريخ، براي كام ستاندن به
  .خويش تقويت نمايد "قوه باه"كوشد تا  ميگوناگون  هاي شكل

برداشتي  هشود، عمد چه از عشق در ادبيات ايرانِ پس از اسالم ديده مي به طور كلي، آن
اين فرهنگ خود بر ميراث عرب بدوي، يونان باستان، . فرهنگ اسالمي هاي است از منبع

  .هند و ايران قديم استوار است
  
  
  
  :"يك هزاره مفهوم عشق در "تار جسنوشت  پي
  
از  "سي دي"به شكل . تحت مدخل عشق است فرهنگ دهخدا ها به نقل از تعريف ي همه -  1

  .انتشارات دانشگاه تهران
  ، انتشارات سخن، مدخل عشقفرهنگ بزرگ سخندكتر حسن انوري،  -  2
، انتشارات سخن، )هاي يك ايدئولوژي دگرديسي( قلندريه در تاريخمحمدرضا شفيعي كدكني،  - 3

  546، ص 1368تهران 
1- Octavio Paz, Die doppelte Flamme, Liebe und Erotik, Surkampverlag, 1997, S 91  

سه روايت از حكايت ، به نقل از العشق في حقيقتة، )شيخ اشراق(الدين سهروردي  شهاب -  5
  49، چاپخانه گلشن، ص 1372به اهتمام فرزانه نيكوكاري، چاپ اول، زمستان  عشق

  593، ص 1346، تصحيح محمد استعالمي، تهران االوليا تذكرةشيخ عطار،  -  6
 . 106، ص هاي سوشيانت سايهسيفي، كتاب منتشر نشده . س - 7
  128، ص1376، ترجمه جالل ستاري، نشر مركز، تهران رمزپردازي آتشژان پير بايار،  -  8
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  40، ص 1374خوارزمي، تهران 
سيماي زن ، به نقل از جالل ستاري، 275، ص 1352، تهران ربع مهلكاتمحمد غزالي،  - 10
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  منصور كوشان

  الدين سهروردي و خرد ايراني شهاب
  
  

عصران او بوده  شهرزوري كه از مريدان و همالدين  روايت شمسالدين سهروردي به  شهاب
اي كهن از دوران مادها،  شهري با تاريخچه. شود قمري در سهرورد متولد مي 549است، در 

گستر و پيش از  ي سلجوقيان اسالم در غرب سلطانيه و جنوب زنجان امروز، در اوج سلطه
ديگر ي مشهور  دو چهره داشتن الدين در همين شهر، كه با توجه به شهاب. ي مغوالن حمله

الدين ابوحفص عمربن  ابوالنجيب عبدالقاهربن عبداهللا سهروردي و شيخ شهابدر تاريخ، 
اش را  ي كودكي  ، فضايي فرهنگي و ديني بر آن حاكم بوده است، دوره1محمد سهروردي

 هاي ِ خواندن، نوشتن و آموزش يابتدايِي  دورهگذراند و پدرش او را براي فراگرفتن  مي
  . كند شهر مراغه مي  ِ اسالمي راهي

در گذر عمري  و تفكر سيالنش ها، سفرهاي بسيار متنحجم  الدين كه با توجه به شهاب
هنگام اي برخوردار بوده است،  دهد از همان كودكي از هوش و استعداد ويژه ، نشان ميكوتاه

ي چون مجدالدين اش نزد كسان  كه ديگر محملي براي پرورش خود و اغناي ذهنيت جوينده
ها و  گوي پرسش پاسخ  مراغهحكمت در استادان  ِ يابد و دانش و آگاهي اي نمي مراغه

ترين  خواهد در محضر مهم مي. شود اصفهان مي ِ سفر به  ، راهيهايش نيست خواست
هاي  ها و پرسش ي آن زمان حضور يابد تا شايد پاسخ كنجكاوي هاي شناخته شده شخصيت

هاي ظهيرالدين قاري با  ويژه در كالس او به. دريابدترين شهر فرهنگي  هخود را در شناخت
كند و چون باز  ي خود را كامل مي آموزش منطق و فلسفهشود و  حكمت مشّا آشنا مي

اش نيست، تصميم به  گوي ذهن خالق و روان جوينده هايش پاسخ كند آموخته احساس مي
گو با  و م با تجربه و هم در بحث و گفتخواهد ه مي. گيرد هاي مختلف مي سفر به محل

در اين سفرها است كه از نزديك با عرفان و . بيفزايد هايش ها و آگاهي متفكران، بر دانستگي
هاي گوناگون عرفان  شود و در نشست با عارفان و صوفيان، شاخه تر آشنا مي تصوف بيش

   . شناسد عقلي و شهودي و تصوف اعتقادي و ديني را مي
ي عطش  ي عرفان عقلي و شهودي، انگاري كه سرچشمه با شناخت و تجربه سهروردي

هاي  شهرها و سرزمين  تر، سفرش به بسيارش را دريافته باشد، جويان تجربه و شناخت بيش
و شاگردي و  تركيه ِ آناتولي پس از اقامتي چند ساله در . دهد ديگر اسالمي را ادامه مي

شود، مجذوب آب و هوا و فضاي  ِ شامات سوريه مي اهير فخرالدين مارديني، نشيني با هم
. ي بزرگ داردها ها و هدف هنوز جوان است و پر نيرو و آرمان. ماند ميجا  شام همان

دليل استقبال و  بهرو،  از اين .ي ارض شود كره "خسرو كي"يا  "فرشته - ملك "خواهد  مي
ن است، اقامتش را در حلب ادامه پذيرش ملك ظاهر ايوبي كه از حاميان عارفان و دانشمندا
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ها بيان  ها و فرهنگ ها، فلسفه هايش را در مورد دين دهد و آشكارتر از پيش تفكر و نظريه مي
و گسترده ي شهرت او و وسعت دانش  فقيهان، روحانيان و شيخان كوردلي كه آوازه. كند مي

يابند،  رابري و چالش با او نميو خود را نيز در توان ب اند شنيدهپيش از اين ش را ِ عميق آگاهي
كند  را سست عقيده ميها  آنحضور او نه تنها شاگردان وفادار به دانند  مي. شوند هراسان مي

 به. سوي خود بكشد اسالم و اديان ديگر را نيز بهبه كه ممكن است جمع كثيري از مؤمنان 
اني چون ملك ظاهر عينه نزد كسهايش را به  تياق فراگرفتن انديشهويژه هنگامي كه اش

شان را در خطر  خود و دين هاي نفعموقعيت و  يابند كه حيات او بينند، يقين مي ايوبي مي
شوند و با توطئه و تزوير، از پدر ملك ظاهر ايوبي،  تر از گذشته مي توز پس كينه. اندازد مي

دنبال  به الدين ايوبي نيز كه صالح. خواهند كه حكم مرگ او را صادر كند الدين مي صالح
فع خود، سركوب مسيحيان، گسترش دين اسالم، قلع و قمع  فاطميان و حفظ قدرت است، ن

  : افتد كند و فاجعه اتفاق مي الدين سهروردي را صادر مي از سوريه فرمان قتل شهاب
 36 - 37ترين متفكران ايران، در سن   ترين و فرهيخته ترين، برجسته يكي از جوان

 587يعني در سال . گردد ِ اميران و فقيهان اسالم مي دلي و كورذهنيِ كور قرباني 2سالگي
  .  دهد هاي پااليش و باليدن خود را از دست مي قمري، بار ديگر ايران و فرهنگ فارسي يكي از اهرم
گاه  متعصب يك متفكر ايراني را به ذبح هاي اگر چه اين نخستين بار نيست كه مسلمان

القضات همداني، حسين  ، عين)ابن مقفع(ان كه روزبه دادويه فرستند، چن خالفت اسالم مي
ها اثر برجسته  برند، اما اين بار شناس باز ماندن ده بن منصور حالج و صدها نفر ديگر را مي

ي مشتاق با مصيبت عظيم از دست دادن  شود و خواننده الدين سهروردي فراهم مي از شهاب
 نقض اديان هاي رساله يقين اگر به. شود رو نمي  به هاي كساني چون زكريا رازي رو متن

از ) در باب رسالت( علم الهي، يا كتاب )المتنبين في جهل( مخاريق االنبيا، )النبوت في(
امروز از ويژه روشنفكران، شاعران و نويسندگان ايراني،  زكريا رازي مانده بود، ايرانيان، به

اين چنين در ايران و فرهنگ بودند و تاريخ برخوردار  ها دين تري نسبت به آگاهي و درك به
  . گشت گرفتار نميسنت و قدرت ي  چنبره

القضات و سهروردي آن گوهر تابناكي نهفته است  ِ حالج، عين در تفكر، آگاهي و آزادگي
ي خباثت آشكار  و آشكاركننده  گرايي است و در نتيجه برانگيزاننده كه بالقوه در تضاد با جزم

خباثتي كه سد . اند ِ هر فرهنگ در هر جامعه ه اهرم مخرب رشد و ترقيو نهان كساني ك
گردد و  صد سال مي هاي سهروردي در بيش از هشت ي متن معرفي و شناخت شايسته

تر امكان شناخته  ِ او بيش ي نوجواني و جواني سرانجام هم تنها به چهره يا شخصيت دوره
  .شود شدن داده مي
ِ استبداد در هر دو  هاي ويراني عصر هم هنوز، با اين كه نشانه ست اما در اينپذيرفتني ني

هاي مختلف آشكار است، باز نويسندگان و  هاي جامعه ي اليه شكل سنت و قدرت در همه
 ِ دهند كه تمامي را ندارند و اجازه نمي  متفكران متعصب تمحل برتابيدن دگرانديشان آزاده

هاي اندك عمر، دانش و تجربه  رغم سال ه بهسهروردي، كالدين  كسي چون شهابي  چهره
دانند او  چرا كه مي. آموزد، شناخته شود ها نسل پيش از خود را مي و هوشياري و خالقيت ده
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 سازد هاي جزمي را آشكار مي وابستگي به عقيدهي  هاي زنجير اسارت و فاجعه حلقهي  فاجعه
لسوف، اديب، شاعر، نويسنده يا اي، اعم از في سخن هر كس يا هر واسطه زند و فرياد مي

ها، در جهان آزاد جدا از  ي عقيده هاي بسته نبي، امام، مراد و عارف، تنها بيرون از چارچوب
  .، قابل بررسي و شناخت استها تعلق

در  سيد حسين نصر بعد از هانري كربن از پژوهشگران معاصر، نخستين كسي است كه
او و . مسلمان سهم داردعنوان يك حكيم  الدين سهروردي، به و شناخت شهاب معرفي

ِ شناخت  ي سهروردي و بررسي هاي بسياري در باره رغم نوشتن مقالهديگران به 
ي  اي سهروردي را در بيرون از دايرهه ِ او در ايران باستان، متن هاي تفكر اشراقي سرچشمه

هاي  حكايت"د از كنن سنجند و تالش نمي خود نمي ي طور كلي خارج از عقيده اسالم يا به
 ها از سفر نفس در مراتب وجود و رسيدن به هايي كه در آن رمزي و اسراري يا داستان

ي  شناخت و تأويل و تفسيري بيرون از چرخه 3".رستگاري و اشراق سخن رفته است
 ِ عميقشان نسبت به به اسالم و ناآگاهي ها اعتقاد عميق آن. دست آورندبه  سامي هاي دين

هاي رمزي و  حكايت"هاي سهروردي را  ترين نوشته شود كه مهم ات، سبب ميژرفاي ادبي
طرف بودن را  اي آزاد و بي نامند، مسؤليت پژوهنده در چارچوب دين اسالم مي "اسراري

هيچ . گذرند هاي او مي داستانو  "ايزدانه"ي ها گيرند و از شناخت و درك رساله ناديده مي
، "يهوه"هاي  واژه ِ هاي قومي و  مفهوم  وت معناهاي ويژهروي تفاگران كدام از اين پژوهش

در فرهنگ ايراني  "4يزدان"يا  "ايزد"ي  ها با واژه بسيار عميق آنتفاوت و  "خدا"و  "اهللا"
   .كنند تمركز نمي
سرودهاي  ها كه در ِ بارز ايزدهاي فرهنگ ايراني، چه آن گروهي از آن ويژگي

 ،دكر دينيا  اوستاهاي ديگر  و بخش ها تيش، "ها يسنه، ي گاهان گانه پنج
شوند، چه آن  خوانده مي يود اهريمني يا. ..و  شكن گزارش گمان، كفااليه، بندهش

گيرند و در  قرار مي ها ها و مزدكي ها، مانوي ها، مزديسني زروانيگروه كه مورد ستايش 
، بر هاي طبيعي مايه شوند، همه بن ناميده مي "ندانپشاسما"يا از  "اهورايي"هايشان  متن

 "پرستش"ايزداني كه در فرهنگ كهن ايراني مورد  .دارند ِ پرستندگانشان زميني مبناي نياز
ِ  حيات و زندگي ِ هاي طبيعي و ضروري گيرند، نماد مشخص يكي از موهبت مؤمنان قرار مي

  . اند انساني
هيچ كدام از  .خود باشند بهرأي مؤمنان  تا همراه و هم ارندآيند و وجود د وجود مي ها به آن
چون خداهاي سامي قهار و جبار و ي آخر ساسانيان نيز  مزداي موبدان دوره ، حتا اهورهها آن

 هاي وضعيتاقتضاي  كه بهرو، تمام اين ايزدان، در موقعيتي  از همين. قادر مطلق نيست
 ها دارند، لقبي هاي متعدد ، نقشزيستي محيطهاي اقليمي و  يابند، همراه دگرگوني ويژه مي
هاي   در دوره "اَناهيتا"و  "مهر"چنان كه  .يابند گيرند و تكامل مي هاي گوناگوني مي و صفت

، به ي گاهان گانه سرودهاي پنجاز زندگي و رسالت سپيتمان زرتشت يا نوشتن پيش 
هاي ديگر پهلوي و اوستايي،  و متن ها يشت ،ها سنهيهاي زرواني و سرودهاي  متناعتبار  

نقشي . و بعد از آن نقش ديگري اوستاي تكميل  اند و در دوره نقش و موقعيتي ديگر داشته
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ها و  هاي ماني و مانويي دهد و نوشته نشان مي "زروان"هاي بازمانده از معتقدان به  كه متن
  .ها هاي مزدك و مزدكيان و شعوبي سرانجام متن
هاي  گزيده، كرد دين، بندهشهاي ديگري چون  و متن اوستاهاي  سرودهبا توجه به 
هيچ يك از ... و  روايت پهلوي، شكن گزارش گمان، مينوي خرد، زادسپرم

ي مزدا و اهريمن و خود  زرواني و مانوي، آفريننده  "آيين تثليثيِ"ايزدان، حتا زروان كه در 
هاي گوناگون  در بخش. است، ايزدي قهار و جبار و خالق مطلق نيست "كرانه زمان بي"

هايي نيازمند كمك  ايزدي قادر مطلق نيست و در موقعيت "اهوره مزدا"نيز  تااوس
ايراني و زرواني، ترين ايزدان  كه از كهن -  چنان كه بارها مهر و اَناهيتا را . امشاپسندان است

ها ياري  ستايد و از آن مي - ،هستند طبيعت و انسان، نور و آب ِ و نماد دو عنصر حياتي
دين است و اهوره  يا به گزار آيين زرتشتي كه خود بنيان سپيتمان زرتشت در واقع. لبدط مي

ها را  و آن شود مي و مخالف بسياري از ايزدان ديگربرد،  يگانه ميايزدي ي  مزدا را تا مرحله
خود، ايزد ساخته و  "راه راستي و درستيِِ"يابي به  براي دستنامد،  مي "ُروج"و د "ديو"

 "اي آفريده"اهوره مزداي زرتشت نيز  .داند قهار و قادر مطلق نمي را جبار واش  پرداخته
  : نيازمند است

نيك با هوم  يدايتيا] رود[ي  ويج در كرانه در ايران –اهوره مزدا  –او را بستود "
، با زور و با ]نيك[با انديشه و گفتار و كردار  رهثَنمد و رَا برَسم، با زبان خبشير، آميخته به 
  :و از وي خواستار شد ...ا سخن رس

  !اي تواناترين! اي نيك! اي اردويسور آناهيتا
را بر آن دارم  –زرتشت اَشَون  – "پوروشَسپ"مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من پسر 

  "5.كه هماره ديني بينديشد، ديني سخن بگويد و ديني رفتار كند
  

ها،  "مانوي"ها،  "مزديسني"، ها "وانيزر"باورمندان ايزدهاي ايران باستان، به سخن ديگر، 
 ها ي آن كننده بندگان پرستش داران آيين مهري بودند و نه پرستاران يا نگه... و  ها "مزدكي"

  . خواهند سامي از مؤمنان مي هاي معنايي كه پيامبران دينبه 
هاي شهرزوري،  الدين سهروردي بر مبناي داده هاي شهاب متن نويسان مصححان و حاشيه

و نه  "حكيمي مسلمان"و ديگران، نخست او را ) مالصدرا(فخر رازي، صدرالدين شيرازي 
ها و  ها و تحليل كنند و سپس مبناي تمام بررسي مي  معرفي "حكيمي يزدان شناخت"حتا 
  :هاي آن كنند در چارچوب دين اسالم و شاخه هاي خود را متمركز مي تأويل

تر  نجاه كتاب به فارسي و عربي نوشته كه بيشعمر، حدود پ  سهروردي، با وجود كمي"
هاي وي سبك جذابي دارد و از لحاظ ادبي ارجمند  نوشته. دست ما رسيده است ها به آن

رود كه بعدها سرمشق  شمار مي چه به فارسي است از شاهكارهاي نثر اين زبان به است، و آن
ت و ممكن است آنها را به آثار وي از چند نوع اس. نثرنويسي داستاني و فلسفي شده است

  .پنج دسته تقسيم كرد
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ها ابتدا از فلسفه  چهار كتاب بزرگ تعليمي و نظري، همه به زبان عربي، كه در آن .1
شود، و  آن صورت كه توسط سهروردي تفسير شده و تغيير شكل يافته بحث مي ي بهيمشا

اين چهار كتاب . ردگي همين فلسفه، حكمت اشراقي مورد تحقيق قرار مي ي سپس بر پايه
كه هر سه از تغييراتي كه به فلسفه ارستويي  - تلويحات، مقاومات، مطارحات: عبارت است از

االشراق كه مختص به بيان  تو باالخره شاهكار سهروردي حكم - شود داده شده بحث مي
  .عقايد اشراقي است

اب سابق به زباني ها مواد چهار كت ري به فارسي و عربي كه در آنت هاي كوتاه رساله .2
هياكل النور، االلواح : از اين جمله است. تر و به صورت خالصه توضيح شده است ساده

كه هردو هم به عربي و هم به فارسي نگاشته شده، ) اهداء شده به عمادالدين(العماديه 
ا به اين دو كتاب اخير ر. شناخت، بستان القلوب اعتقاد الحكماء، اللمحات، يزدان پرتونامه، في

اند، ولي احتمال بيشتر آن است كه  القضاه همداني و سيد شريف جرجاني نيز نسبت داده عين
  .از خود سهروردي باشد

هايي كه در آنها از سفر نفس در مراتب وجود و  هاي رمزي و اسراري يا داستان حكايت .3
ولي بعضي  فارسي است ها همه به اين رساله. رستگاري و اشراق سخن رفته است رسيدن به

عقل سرخ، آواز پرجبرئيل، الغربه الغريبه، : از اين جمله است. ها ترجمه عربي نيز دارد از آن
  .المعراج، و صفير سيمرغ لغت موران، رساله في حاله الطفوليه، روزي با جماعت صوفيان، رساله في

ر و نيز بر ت هاي فلسفي قديم ها و تفسيرهايي كه بر كتاب ها و شرح تحريرها و ترجمه .4
سينا، شرحي بر اشارات  بوعلي الطير ة ترجمه فارسي رسال: قرآن كريم و حديث نوشته، مانند

ست، و ا سينا بوعلي العشق  في ةحقيقه العشق كه مبتني بر رسال في ةاو، تاليف رسال
  .تفسيرهايي بر چند سوره از قرآن و بعضي از احاديث

ها را الواردات والتقديسات  ربي كه سهروردي آنهايي به زبان ع نامه دعاها و مناجات .5
  . ناميده است

هايي كه در طول مدت هفت قرن گذشته بر آن نوشته شده،  همين مجموعه آثار و شرح
ي وزاي از حكمت است كه در آن رم گنجينه. سازد منبع اطالع از عقايد مكتب اشراقي را مي

رموز و تمثيالت اسالمي  وني و هرمسي بهتافال هاي متعدد زردشتي و فيثاغورسي و از ميراث
هيچ در اين باره . كرده است افزوده شده، چه سهروردي از منابع مختلف كسب فيض مي

كرد كه هرچه را ماليم و متناسب با نظر كلي خويش بيابد، از هرجا كه باشد  مينترديد 
ي جهاني اسالمي عرب ولي جهان وي نيز مانند جهان ابن. بپذيرد و در نظر خويش وارد كند

شود، وهمان گونه كه  است كه بر افق آن بعضي از تمثيالت و رموز پيش از اسالم ديده مي
كليساي جهاني كه دانته تشريح كرده است نيز كليسايي مسيحي است كه تزئيناتي اسالمي 

   "6.و اسكندراني بر آن قابل مشاهده است
ي جست  به طور مشخص، در دوره يا اش هاي اشراقي جهان سهروردي، در بخشي از متن

وگرنه سهروردي، در بعد از . راه است ، با جهان ابن عربي هماهنگ و هم جو و پرسش  و
هايي  ِ او است و هنوز باورمندي نوشتن حكمت اشراق، كه تكامل و اوج تفكر اشراقي
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حكيم  سامي در او وجود دارد، ديگر تنها يك هاي ها و نمادهايي از دين تمثيلكم به  تدس
اي ديگر،  با كمي تأمل و مدارا، با كمي تواضع براي پذيرش عقيده. ِ مسلمان نيست الهي
آيين مهر و زرواني را  هاي تعلق خاطر او به نشانه حكمت اشراقي دوم  توان در نيمه مي

غربت و  عقل سرخنويسد، چون  مي حكمت اشراقهايي كه بعد از  ديد و در داستان
مهري، تثليث زرواني و هايي از آيين كهن  و نشانه ها رمزها  ستاندر بطن اين دا. غربي

هاي كهن ايراني نشسته است و تالش او  ها و استوره ِ زرواني شناختي گيهان ويژه مانوي و به 
ها و رهايي از هرگونه اعتقاد جزمي در زمان و مكاني  وحدتي ميان اين آيين براي رسيدن به

  .شود هايش ديده مي در زمان، در كنه متنمنفصل از مبدأ وجود و سيال 
ها  تنها از آن پيامبران آناند،  ساخته ها يا رو در رويي با آن خدايي كه دين "عروج"آيا 

پيامبران ن و اهللا تنها در توا) القدس روح(است؟ آيا تخيل عروج و مالقات يهوه، پدر 
عبور كردن يا اسپهبدان است؟ آي ايزدي تنها از آن  است؟ آيا فرهتوحيدي سامي و  هاي دين 

تر  ِ خود بيش اي يا وحدت با من فرشته "كرانه زمان بي" عروج كردن بهو  "زمان باكرانه"از 
است يا در بند ماندگان جزمي  هاي ههاي آزاد و مستقل از هر گونه عقيد در توان انسان

  چون و چرا؟ ي بيها اصل
هاي  و ديگر داستان غربت غربي ،عقل سرخ هاي داستان ي كنجكاو شناخت خواننده

ها و  ها را در آيين  ي عنصرهاي آن تواند ريشه و منشأ همه راحتي ميسهروردي، به 
 اوستا ،بندهش، دكر دين هاي هاي ايراني و هندي، در سرودهاي زرواني در كتاب استوره

هاي جوي خود را به مرزو   ي جست ضرورتي ندارد خواننده دامنه. پيدا كند ودا ريگو 
ها و شاهدهايي از  قول گاه هم كه در اثري، نقل آن. ها ببرد ِ داستان بيرون از بستر اصلي

دست  توان در فرهنگ كهن ايراني به را مي ها فرهنگ بيگانه است، باز ريشه و منشأ آن
  .آورد

حتا اگر خواننده از غناي فرهنگي كه در پشت هر داستان سهروردي  نشسته است، بگذرد 
گونه كه هستند برخورد كند، از ارزش و  بخواهد با داستان يا عنصرهاي آن همانو تنها 
تعبير و تفسير و تأويلي جز چرا كه در هر دو صورت، . شود هاي هر اثر كاسته نمي ويژگي

  .يابد مينمعرفت عقلي و معرفت شهودي به  ها آن ي ويسندهتكيه كردن ن
رواني، بدون تغيير و اصالح آن در نظر روايت ديگر اگر نگرش سهروردي به آيين ز به

گرفته شود و آفرينش توأمان اهوره مزدا و اهريمن، سپندمينو و انگرَمينو، خوبي و بدي، 
كاركرد  ِ ونگيز چه گهايش دنبال شود، با كم و كاستي در متن ِ زرواني، بي روشنايي و تاريكي

  ر و  اشراق داشته باشد، بهد كه بود هر هستي كه  تفكدهن ها نشان مي داستان هايعنصر
، باز زمان است با كرانه گيرد و محصور در زمان  غم اين كه خود از زمان ماهيت و وجود مير

انجام  آغاز و بي بود هر وجودي است كه هم داراي آغاز و پايان مادي است و هم داراي بي
هاي انسان سوق  سوي توانايي نهايت اين كه باز هر داستان خواننده را به. مينوي است

  .ختيار و بودن در روشناييا  توانايي براي گريز از انفعال و نبودن در تاريكي، رسيدن به. دهد مي
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ِ  رهايي دهد، دست مي به ها هاي سهروردي، در ساختاري كه از فلك متن  شناسي در گيهان
زعم او  به. شود ديده ميباوري   جزمي جبر، اسارت خدابندگي و رهايي از  انسان از سلطه

گونه كه  همان. جبر و اختيار  توأمان است. تقدير زرواني، نزديك به تقدير زرتشتي است
كرانه  آيد و هيچ چيز جز زمان بي اهوره مزدا سرانجام بر اهريمن يا روشنايي بر نور فايق مي

نه با  اين اختيار برسد و تواند تنها با تفكر و شهود، به ماند، هر انسان نيز مي يا نور نمي
به باور سهروردي انسان . هاي از پيش تعيين شده و قانومند ها و اصل اطاعت از فرمان

ِ خود،  ِ خود، انسان در تاريكي بودن، به ماهيت نوري تواند از وجود استومند، وجود مادي مي
هاي كوركورانه  رطي كه بيرون از بندگي و اطاعتشنايي بودن بازگردد، به شروي در  فرشته
رو نيز، او در  از همين. تد و براي رسيدن و دريافت روشنايي تعقل و اشراق داشته باشدبايس

شود كه بتواند او را به چنين سرمنزلي،  اي مي "فلسفه"جوگر آن  و سير تفكر خود جست
  . اختيار در جبر، برساند

طور  بهو نبايد منفعل بماند و خود را تواند  باور  سهروردي، از اين نظر كه انسان نمي
او . شود مزدكيان نزديك ميباور  شود، به "رستاخيز"ارد و منتظر پبس "تقدير" مطلق به

ش هاي متنداند و در  مي "چينود"جهان مادي يا زندگي در اين دنيا را برابر با همان پل 
ش از آن جدا شده است، طاي، مني كه انسان با هبو من فرشته دهد كه رسيدن به نشان مي

و  "يانحيو" ِ ميان زندگياز مرز كردن تواند با گذر  افتد و آدمي مي ان اتفاق ميدر همين جه
آن . خود را مالقات كند  "ايِ من فرشته"يا  "من ديگر"ي خود، نماد "دئنا"، "يانسان"
، بانويي ملموس مجسم "دئنا"، در شكل اوستارا كه آيين مزديسني، در فرگرد دوم  "آني"

  :"جبرييل"در شكل نامشخص  هاي سامي كند و آيين مي
اي زيبا،  دوشيزه: شود اي بر او نمايان مي وي به پيكر دوشيزه ديندر وزش اين باد، "

هاي برآمده، نيكوتن، آزاده و  چهره، برومند، با پستان درخشان، سپيد بازو، نيرومند، خوش
  ".زيبا ستي زيباترين آفريدگان  چند همه نمايد و پيكرش هم نژاده كه پانزده ساله مي

   
هاي مهري و زرواني تأييد  هاي شرقي و آيين ي استوره به سرچشمه سهرورديآيا بازگشت 

نيست؟  ها ي بعد از آن هاي ساخته شده ي چارچوب اين نگرش و فلسفه نيست؟ انكار همه
نوري و عبور از اين جهان مادي  -اي ِ او به جدا شدن از اصل خود يا من فرشته يابي آيا دست

است، گذر كردن از پل ) پيش از تولد و بعد از مرگ(كرانه  هايت برزخ ميان دو زمان بيكه ن
  چينود يا صراط نيست؟

چون هر فلك يا  انسان هم. سان دارد ِ انسان، آغاز و پاياني هم به باور سهروردي، زندگي
ه بود "تهيگي"چنان كه هر سياره در بيرون از زمان، در  هم .سياره در چرخش استهر  

و جهان ) با كرانه ِ تاريكي - جهان مادي ( "دنيا"است، انسان نيز يك دور، در ميان اين 
از  كند تالش مي برد و سر مي به "تهيگي"، در )كرانه بي ِ روشنايي - كرانه زمان بي(مينوي 

از  ِ گيتي يا سپهر كه تن زروان است، هستي داردباور چرا كه . بگذرد "ِ برزخي زندگي"اين 
چه بالقوه  آن. گيرد شكل مييا با كرانگي   مندي كرانهآيد و در  مي) زمان(كرانكي  بيزايش 
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يا سكون  گردد و انفعال آشكار مي كرانهباكرانه، زمان  از زمان بي. شود بود دارد، بالفعل مي
   .انجامد فعل يا حركت مي  ابدي به

رو نيز  از همين .ذيرديگرند و تفكيك ناپ زمان و حركت مكمل يك سهرورديدر برداشت 
 .كرانه بازگردد سرمنزل خود، زمان بي زمان از آغاز تا انجام در حركت است تا دوباره به

هر گونه پاداشي، از سوي ديگري يا  .ي آدمي وجود ندارد بنابراين هيچ تكليفي بيرون از اراده
زعم  خويش يا به ِ اي انسان جز بازشناسي در اين گردش دايره .معنا است در جهاني ديگر بي

اجر (ش اهر گونه كرداري براي پادانتظار تواند بكند و  نميجز خويشكاري كاري   ها مزديسني
در واقع اگر تقديري هست، اين جبر تنها در  .هوده استاز سوي يهوه يا پدر يا اهللا بي) اخروي

  .منِ نوري استگذشتن از منِ ظلماني به  .كرانه است گذر كردن از زمان با كرانه به زمان بي
غربت وي در داستان ايا عمل شخصيت باز يا ر عقل سرخرو در داستان  حضور سرخآيا 
آميزيِ دو  نيست؟ آيا درهم "قيدهاي ديني"ها براي فراتر رفتن از  آن ِ نشان توانايي ،غربي

ي ي انساني برا ارادهنيست؟ آيا  "معاد"يا انكار رستاخيز "اي از  جهان مادي و مينوي نشانه
هاي خود در اين جهان استومند و تجسم داشتن از برآيند گفتار و كردار و  رسيدن به خواست

آيا هدف بهشت نيست؟  خط بطالني بر خوف واهي از جهنم و اميد واهي بهي خود  انديشه
فردي نيست؟ چه كسي  لهويت شخصي و استقالهاي سهروردي رسيدن به  نهايي داستان

؟ آيا اگر داشته باشد تسلط كامل "پريان"بر  دتوان و متخيل مي جز انسان هوشمند و متفكر
ي  ارادهتوان  جبرييل يا پيامبر نمادهاي ضرورت واسطه با خدا، در نظر گرفته نشوند، نمي

شهود  خرد و رسيدن به هر انسان دانست؟ هر انساني كه با تكيه به ِ را منش ذاتيها  آن
ي  مستقل از ارادهيا كل اين جهان ماهيتي  ها براي فلكو  بشود "خدا"خود تواند  مي
آيا مالقات خدا يا آن معبودي كه قايل شود؟ يا هر قادر مطلق ديگري  "اهللا"، "يهوه"

شود، تنها در توان پيامبران است يا هر انساني به اين  جو مي و معناي هستي در آن جست
  رسد؟  ممكن مي
يا  حي ابن يقضاني  ا، در رسالهالدين سهروردي، بر اساس تفكر بوعلي سين شهاب
 غربت غربينزديك شود؟، در ] خدا[تواند به او  آيا كسي مي: پرسد  كه مي ي بيدار زنده

دهد و هم تواناييِ  با او را نشان مي )مينوي(و هم مالقات ذهني ) مادي(هم مالقات عيني 
ب و يامبر و امام و قطها، پ كار واسطهآيا اين ان. "پريان"هر انسان را در فرمان راندن بر 

  :نيست؟... مرشد و 
اما از بيم پادشاهي كه . كرديم ِ ساخته شده از تخته، ميخ و ليف سير مي در كشتي"

. ها غضبناك، كشتي را شكستيم و به سرعت رانديم پشت سر ما بود و نسبت به كشتي
ويم، يك پري سوي كوه قاف بر كرديم تا به ي ياجوج و ماجوج گذر مي جريره هنگام كه از 

پري را فرمان دادم تا در . اي از مس روان به فرمانم كرد و چشمه پيشم بود كه خدمت مي
  . ها قرار دادم آن را سدي ميان خود و آن. دميد و آتش شد. مس بدمد

  .ي پروردگارم محق است وعده: پس اين جمله مصداق يافت
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در . هايشان ديدم بر تختي عاد و ثمود را  هاي تهي و پوسيده  در اين راه جمجمه
  . ها گردش كردم هاي آن ها و حجره خانه

هايش تصرف كردم و پري را همراه آسمان و آن دو جهان  پس دو جهان را با آسمان
  .چرخيدم مانندش مي هاي دايره بودم و به دور خط  اي گذاشتم كه خود ساخته در قاروره
  .گاه نهرهايي از جگر آسمان  كندم آن

  .سوي هوا رهايي يافت از آسياب جدا گشت، بنا ويران شد و هوا بهپس چون آب 
  7".ها انداختم تا خورشيد و ماه و ستارگان بچرخند فلك االفالك را بر آسمان

  
هـاي زروانـي    مملو از عنصرها و كنش و واكـنش  غربت غربيجدا از اين كه اين داستان 

آن كـه  گـر پـيش از    و پـژوهش  خوانندهكند كه  كم ضرورت داستان، ايجاب مي دستاست، 
هـا يـا    هـا را اصـل   آندر نظـر بگيـرد،   عنوان نماد و نشانه و استعاره  را بهعنصرهاي داستان 

پس از دريافت از اين كنش متن  .بداندي متن  متن و نهايت نظر نويسندههاي دريافت  حلقه
هـاي   ها و پايـه  مايه در تعبير و تفسير و تأويل خود بنتواند  ميگر  است كه خواننده و پژوهش

هـا   از نسبت آنجو كند و  و ها جسترا در تاريخ فرهنگ همان عنصرمتن  هايعنصر  اصلي
  .خود در متن بپرهيزد هايراعتقادها و نظتحميل فرهنگ بيگانه يا  به

ي  مبدأ و سرچشمه سادگي بهه گر ب با دريافت چنين ديدگاهي است كه خواننده و پژوهش
عينـه در فرهنـگ كهـن     ها را به ي آن رسد و اگر همه هروردي ميهاي س عنصرهاي داستان
بـا چنـين ديـدگاهي اسـت كـه حقيقـت       . ها را خواهد يافـت  ي آن همهي  ايران نيابد، ريشه

باشـد   "يهـوه "و  "پدر"و "اهللا"پروردگار سهروردي بيش از آن كه حقيقت خداي ابراهيمي 
ِ عقلـي   نوي و مزدكي است كه با تواناييمهر، زرواني، مزديسني، ما هاي آيين "ايزد"حقيقت 

  .اند ِ او بازآفريني شده و شهودي
  هـا و  زنـدگي   ي مـتن  نويسان و نويسندگاني كه در بـاره  حاشيهگران،  كدام از پژوهش هيچ
بودن در يك سري  "الادري"اند، سهمي به تفكر  ي نوشتههاي الدين سهروردي مطلب شهاب
گـر معرفـت    هـا پـژوهش   ي آن جا كه همه از آن. دهند او نمي ِ ها و يك دوره از زندگي از متن
كه  -را ها  ي و حكمت آنومانزرواني، هاي  اند و مؤمنان به اسالم و ناآگاه از انديشه اسالمي
شناسند، از همان ابتدا مبنا و اصـل را   نمي – آورند وجود مي عرفان ايراني را بهبنيان ريشه و 

بـراي  . اسالم تفكر نااسالمي يا ضد اسـالمي ممكـن نيسـت   گذارند كه در جهان  بر اين مي
و نه عرفان مانوي ( "ِ ايران عرفان اسالمي"همين در چارچوب جهان اسالم يا نهايت جهان 

در صـورتي كـه   . شـوند  هاي اسالمي مـي  ها و تمثيل جوگر رمزها، نشانهو   فقط جست) ايران
ه و موبـد در دوران ساسـانيان و تغييـر    دين و دولت يا شا ِ اندكي شناخت از وحدت و يگانگي

آشكارا ، اوها و باورهاي  آيين زرواني، طغيان ماني و شناخت حكمت او، قيام مزدك و ديدگاه
ِ بـا   مـادي بر اساس نفي اين جهان يا مانوي دهد كه ريشه و ساختار عرفان ايراني  نشان مي

مسلك و آيين ماني همان ن ايراني بنابراين عرفا .گيرد شكل مي ظلماني ِ زندگي ِ نفيو كرانه 
ويـژه   و بـه نهضـت شـعوبيه،   شكسـت   ، ول تـاريخ، بعـد از مـاني سـتيزي    طـ كـه در   است 
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، شـكل  دوران سـلجوقيان  اجتمـاع در  ي نشينيِ مانويان و دور شدن مزدكيان از عرصه عزلت
  .يابد ت مياسالمي شهر -ايرانينام عرفان  بهها  همراه گسترش خانقاهگيرد و  خود ميبه  اسالمي

 هـاي ايرانـي و تعصـب در عقيـده،     به سخن ديگر، عدم تأمل و مـدارا، نشـناختن حكمـت   
الـدين   ي شـهاب  پيشـينه شـناخت  ويژه  و به اسالمي –هاي فرهنگ ايراني  ناآگاهي از ريشه

بـر   و يابند مييك سو سوق هاي او، همه به  متنگران  شود كه پژوهش سبب مي سهروردي،
  .كنند تقسيم ميهم  هاي او را به چند گروه نزديك به نوشته و اصل همهمين مبنا 
عيـون االنبـاء فـي    ة در چون ابن ابي اصـيب سهروردي الدين  عصران شهاب از نظر هم

و  و روضـة االفـراح   االرواحنزهـة  الـدين شـهرزوري در    و شـمس  طبقات االطباء
را، مالهادي سـبزواري  الدين شيرازي، صدرالدين مالصد ها، چون قطب نويسندگان بعد از اين

هـاي   اش را بر سـال  بندي در دوران معاصر لويي ماسينيون، مبناي تقسيم كه بگذريم؛  ... و 
ي  هاي عرفـاني را بـه دوره   رساله: كند هاي او را به سه گروه تقسيم مي و متن گذارد عمر مي

  ي پايـاني  ورههـاي اشـراقي را بـه د    سالي و مـتن  ي ميان هاي مشّايي را به دوره جواني، متن
ايراني را بشناسد هاي عرفان  ي ميان گونه فاصلهتواند  چرا كه نه تنها نمي. دهد مي يصصتخ

گري، قلندري  صوفي  مانندهاي او را با عرفان سطحي سهروردي و هم نادرستي عرفانكه به 
  .پندارد يابد، يكي مي تر بروز مي صفويه بيشي  و درويشي كه در دوره

گـذارد و   هـا مـي   اش را روي نوع محتواي مـتن  بندي ي كربن، اساس تقسيمبعد از او هانر
در واقع با اين كه  اختالف نظر او با سيد حسين نصـر  . كند ها را به چهار گروه تقسيم مي آن

  .رسد نظر مي تر به ها از ديدگاه نصر سنجيده ِ متن بندي چندان زياد نيست، اما گروه
ي سـهروردي   اي است كه در باره ن پژوهشگر و نويسندهآخري) تا اين زمان(محسن كديور 

ها را به  گذارد و آن ها مي اش را بر مبناي شكل و محتواي متن بندي او نيز تقسيم. 8نويسد مي
  :  كند شش گروه تقسيم مي

 .است حكمت اشراقترينش  ِ اشراق، كه مهم هاي مباني متن - 1
به عربي نوشته شده است و ، كه همه ي مشايي فلسفه  هاي آموزشي و نظري متن - 2

 .است اللمحات ،المقاومت ،المشارع و المطارحات ،التلويحاتچهار كتاب 
انـد بـر    فارسـي و عربـي كـه شـرح و تفسـيري      هايي بـه  هاي تفصيلي، رساله متن - 3

الـواح   ،النـور  هياكـل هـا   ترين اين متن مهم. ي مشايي هاي حكمت اشراق و فلسفه متن
 .است قلوبال بستان وپرتونامه  ،عمادي
آواز  ،عقـل سـرخ  ماننـد  . ها ها و قصه هاي عرفاني و رمزي، چون حكايت متن - 4

روزي بـا جماعـت    ،في حالت طفوليت ،صفير سيمرغ ،لغت موران ،پرجبرييل
 .الغربه الغربيه ،صوفيان

رسـالة  و   اشـارات ي  مانند تفسـير و ترجمـه  . اي هاي تفسيري و ترجمه متن - 5
كه شرح، ترجمه و برداشتي از سـه اثـر    نس العشاقمويا  العشق في حقيقتو  الطير

 .بوعلي سينا است
 .ها كه همگي به عربي نوشته شده است هاي نيايشي، مانند مناجات متن - 6
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، جسته گريختـه  ي گذشته طي چند دههديگر، از جمله داريوش شايگان، ي  نويسنده ها ده
انـد   نوشـته هاي او  و متنروردي الدين سه شهابي  هايي در باره ها و كتاب ها، مقاله يادداشت

 .انـد  اي نكـرده  كربن و نصر بوده است و كار تـازه هاي  پژوهش تر بيشها،  ه مأحذ اغلب آنك
ها را بـا انـدكي تغييـر     همان ِ بندي تقسيماند و  ه دادهيي سهروردي ارا همان ديدگاه را در باره

ي تفكـر   هـاي چهـار گانـه    مرحلـه  هـا،  بندي كدام از اين دسته در واقع در هيچ. اند تكرار كرده
گـذرد، بـدون    هـاي عمـر مـي    بندي تنهـا بـر سـال    گاه تقسيم. سهروردي نقش مهمي ندارد

هاي عرفاني را كه نياز  استداللي شايسته، چنان كه لويي ماسينيون بر اين اعتقاد است و متن
ِ  مـر توانـايي  يا آخرهاي ع "پختگي"ي فراوان دارد و اغلب عارفان در اوج  به دانش و تجربه
  .داند دوران جواني سهروردي مي هاي  يابند، از متن آن را مي "شطحيات"نوشتن يا گفتن 

هـاي رو   ويژه در سن عمر، به هاي  جا كه مؤمنان طي مرحله هانري كربن و ديگران، از آن
پير  تر خود را نيازمند دعا و مناجات و نزديكي به خدا و شوند و بيش فرود، از تعقل دور ميبه 

هاي حكمت  هاي عقلي، استداللي يا مشّايي را در آغاز، متن بينند، نامستقيم متن و پيغمبر مي
 زودرس ِ ي پختگي يا افتادگي را مربوط به دوره ي و دعا و مناجاتاشراق را در اوج بلوغ فكر

  . نامند مي
 -مـراد ي  ي شهرزوري در باره رغم گذشت بيش از ششصد سال از نوشته بيان ديگر، به به

هـاي نهفتـه در    هاي معاصـر، بـيش از آن كـه كشـف و اسـتحراج نظريـه       نوشته استاد خود،
مالصدرا اسـت  شهرزوري و بعد سهروردي باشد، توصيف و تا حدودي تحليل نظر  هاي متن

الـدين سـهروردي    شـهاب  هـاي  مـتن سـراغ   ي صفويان به صد سال، در دورهراچهكه پس از 
اصالت "وجه ، حكمت اشراقويژه  او، به ِ اشراقي هاي نوشتهرود و با تكيه كردن روي  مي

دهـد و در واقـع    سهروردي را شـرح و گسـترش مـي    ي اشراق فلسفه "ماهيت"و نه  "وجود
      .گرداند مي تر هايش را براي اين زمان ممكن شانس شناخت او و متن

و قت سير آفرينش د توان به وردي تاريخ ندارند و نميالدين سهر شهابهاي  اگر چه نوشته
با توجه توان  هاي نويسندگان ياد شده، مي بندي مشخص كرد، اما جدا از تقسيمرا ها  آنتوليد 

 اما تفكيك ناپذير ي كلي چهار دوره را به هايش متن اش  عقيدتي ِ مبانيهاي خود او و  به گفته
   :تقسيم كرد

وان اسـت و معتقـد بـه    اين هنگامي است كـه نوجـ  : اسالمايمان مطلق به  ي دوره -الف
 دين، وفادار به هاي اصلمعتقد به زاده،  مسلماني مسلمان .، عدل و امامتتوحيد، نبوت و معاد

گاه او اسـت و نـزد مجدالـدين     مراغه منزل  .جوي شناخت اسالمو  و در جست دين هاي فرع
 بوده اسـت،  قول خود، كودكيدر اين دوره، با اين كه نوجوان يا به  .خواند درس مي اي مراغه
  :هايي نوشته است متن
  "9.ام ايام كودكي نگاشتهدر را ها  ام كه بعضي از آن هايي نگاشته غير از اين دو نيز كتاب"
هنگامي كه هنوز معتقد به  .او است  اين هنگام جواني: ها ديني ايمان نسبي به  دوره -ب

هـاي بسـياري    پرسشبا الم، اس ِ مباني، اما بدون هر گونه شكي به توحيد، نبوت و معاد است
در  .شـود  اصفهان مي ِ هايش، راهي پاسخ پرسشبه  براي يقين كامل يافتن. شود رو مي به رو
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هـاي   نظريـه با آموزد و  اين شهر، نزد مجدالدين جيلي و استادهاي ديگر، منطق و فلسفه مي
شـود و   رازي آشنا مـي ويژه بوعلي سينا و زكريا  اييان، بهارستو و مشّ ِ گرايي يا عقل استداللي

كنـد و بـا    هاي بسـياري را آغـاز مـي    متن ي مطالعه ،هاي آموزشي يا چارچوب  بيرون از حوزه
  .دواند هاي شك در او ريشه مي هايش جوانه پاسخ پرسش نرسيدن به

 ِ ي زنـدگي  اين دوره توان حاصل  مشّا نوشته است ميي  فلسفهارتباط با در  هايي را كه متن
  :ردشمار آو او به
هـا قواعـد آنـان را تلخـيص      ه در آنكي مشاييان برايتان تدوين كردم  كتبي بنابر طريقه"
 التلويحات اللوحية و العرشـية  نام ها كتاب مختصري است به يكي از اين كتاب .كردم

 .ام كه حاوي قواعد فراواني است و با آن كه حجم كمي دارد در آن قواعد را تلخـيص كـرده  
   "10.است تاللمحا كتاب ديگري

اين هنگـامي اسـت كـه ديگـر اسـتادهاي ديـن و فلسـفه و        : ها دين ي شك به دوره -پ
گـاهي معنـوي بـرايش     توانند جـاي  نمياي ندارند و  هاي در دسترسش در اصفهان جلوه متن

هاي موجود يوناني، عربي و ايراني را خوانـده اسـت، ديگـر نبـوت و معـاد       متن. داشته باشند
رو  از اين. جوي توحيد يا پرستش خدايي باورمندتر است و اند و در جست معنا شده برايش بي
بـاز سـفر   هـايش   پاسخ پرسش باور خود و رسيدن به تر شدن به نزديكشود براي  ناگزير مي

نشـيني بـا فخرالـدين     و همتركيه  ِ ساله در آناتولي چنداقامت در سير اين سفرها كه به . كند
ي  ويژه در زمينه ، بهتر ي بيش مطالعه. كند ي بسياري كسب ميها تجربهانجامد،  مارديني مي

هـا،   مـانوي هـا،   ، زرتشـتي هـا  يهاي زروان چون متن، ايرانكهن  هاي ها و متن دين، ها فلسفه
ايـران،   هـاي  هرتوها و اسـ  نامه خدايهاي پيش از سپيتمان زرتشت، چون  و متنها  مزدكي

  . شناساند او ميژرفاي ديگري از هستي را به 
ي آمـوختگي و بـاروري و آغـاز     در اوج دوره. سي سـالگي اسـت   هاي اكنون ديگر در سال
ابراهيمـي يـا   (هاي سامي  دين. زمان رسالتش رسيده است. برد سر مي آموزش و باوراندن به

ديگـر  ... و  قـرآن ، سـرودهاي مـاني  ، انجيل، تورات، اوستاشناسد،  را مي) توحيدي
از . انجام رسـانده اسـت  ه بايست بياموزد و بياموزاند، ب ميچه  آن .براي او ندارندنويي ي  جذبه
، فـارابي، بـوعلي سـينا و زكريـا رازي، نصـر      افالتون، ارسـتو امپدولس، فيثاغورس، ي  فلسفه

مهـر   يـا جاماسـب، فرشـاد شـير و بـزرگ      خسـرو  حكمت گيومرث، فريدون و كـي   فارابي به
خـود  . باشـد  "مهري"باشد،  "هرمسي"كه  خواهد بيش از آن ديگر مي. رسد مي) بوذرجمهر(

خواهـد   كم مي دست. كرانه برسد زمان بي به  از زمان با كرانه. گردد ها شهاب جاودان تاريكي
 "اسپهبد"خسرو،  سپندارمذ، فريدون، كي. باشد  ها"مهين فرشته"يا  "مهين ايزدان"يكي از 

بسيار آموخته است كه از عرفـان  را  ايران و يونان ِ ي وجودي چرا كه نه تنها فلسفه. اش زمانه
رسـيده اسـت كـه پـيش از او بايزيـد و حـالج و       آن ژرفـايي  شـرق بـه    ِ و شـهودي  ِ تجربي
هاي  اصلخواهد  به زبان ساده، ديگر حتا نمي. رسند ميي خود  گونه و خرقاني بهالقضات  عين

 اي توحيـد جـ  خواهد وحـدت وجـود را بـه    نمي: شريعت كند هاي گزين اصل عرفاني را جاي
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طـور كلـي طريقـت     يا بـه  جاي معاد الهي را به فنافي جاي نبوت، ، قطب و مراد را بهبگذارد
  .ي هر پيامبر  جاي معجزه جاي شريعت ديني و كرامت هر عارف را به عرفاني را به

از هـر  مهين ايزدان و مهين فرشتگان ايـران بـارورتر   ي  واسطه به باور سهروردي نقش بي
خواهد نوري باشد از نـور   مي. است ها چرخش فلك يگري در معنا بخشيدن بهوجود يا نماد د

كلي كه نه با نيرويي فراتر از خود، كه از نيروي در خود . آن كل ازلي. از كل "ماهيتي". كل
ترين وجه خواست و معرفت  باور او به حكمت مهر و هرمس، روشن .يابد و با خود، هستي مي

ملكـوت   آموزد تا هنگامي كـه روح بـه   س، به همراهان خود ميگونه كه هرم همان. او است
، در ايـن دوره،  ي واسطه يا پيامبر نيست، سهروردي نيـز  فرشته كند، ما را نيازي به عروج مي

معرفـت   هايش براي رسـيدن بـه   توانايي بهانسان با توجه  :زندبفرياد كند تا  خود را آماده مي
هـاي   تواند در چارچوب ديگر نمي ،ي خود ن فرشته، دست يافتن به معقلي و معرفت شهودي

  .دين پيامبران بماند هاي و فرع ها اصل ي  بسته
ي اشـراق و ايـن كتـاب نوشـته      هايي كه در ارتباط با فلسفه و تمام متن حكمت اشراق

هـراس از تكفيـر يـا    ي  ها سـايه  در اغلب اين متن .او است ِ زندگي ي است، حاصل اين دوره
  .ودش مرگ ديده مي

را روشـي ديگـر اسـت و طريقـي اسـت كـه آن طريقـه        ] حكمت اشـراق [اما اين كتاب "
بـار اول از طريـق فكـر بـرايم     . تر الحصول تر و سهل     تر و مضبوط سامان تر است و به  ترديك

پـس از حاصـل آمـدنش در صـدد     . حاصل نيامد، بلكه حصولش از طريق امـر ديگـري بـود   
طوري كه حتا اگر از حجت و دليل نيـز   حتش برآمدم، بهدست آوردن حجت و دليل بر ص به

چه را از علم انـوار و   ي صحت آن، آن توانست مرا در باره كردم هيچ كسي نمي نظر مي صرف
  ".11]بازدارد[ام،  لوازم و نتايج آن ذكر كرده

از نظـر معنـا     هـم پيوسـته   هاي به اي از داستان كه مجموعه لغت موراني  و در ديباچه
ي عزيزان كه رعايت جانب او بر ايـن ضـعيف متوجـه بـود،      يكي از جمله" :نويسد مياست، 

شرط آن كـه از نااهـل دريـغ    در نهج سلوك اسعاف كرده آمد، به  اي چند التماس كرد كلمه
  "12.دارد ان شاءاهللا

از  مسـتقل معرفتـي   وانديشـه   ايـن هنگـامي اسـت كـه بـه     : خويشي باور به  دوره -ت
 .بيند متفاوت با ديگران ميخود را  ِ عقلي و شهودي ِ تواناييعينه  بهاست و رسيده  شپيشينيان

هـا و نظرهـاي ديگـران، مـدافع      پيش از كوشيدن در تحليل و اثبات يا نفي مـتن  دوراني كه
ديگر از مرز ايـن كـه خـود را    . استخود   "شهابي"و  "اشراقي"شناخت و گسترش حكمت 

، دانـد  مـي  "فرشـته  مـن "خـود را  . نـد، گذشـته اسـت   بدازمينيان  "قطب"ي خدا،  "خليفه"
سـوريه   ِ رو با شناساندن و انتشار نظراتش در ايران و تركيـه، راهـي   اين از. خسرو زمانش كي
   .حلب بنشاند ِ ي روشنايي را در بطن تاريكي شود تا نطفه مي

 .كند از گذشته از حكمت خود دفاع ميتر  و جسورتر و صريح رود حلب ميپس از دمشق به 
 تمهيداتي عكـس در   گونه ناگزير از سر ترس بهالقضات، به  خواهد سخني را كه عين مي
  :شد گفت، زودتر كشته مي گونه بگويد كه اگر مي گويد، همان مي
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هر چه در آسمان و زمين است، همه خدا آفريده است و هر چه در لوح و قلـم و بهشـت   "
هر چه در عالم الهي است عكـس آن  . ريده استآفريده است، مانند آن در نهاد و باطن تو آف

   "13.در جان تو پديد كرده است
القضات يا حتا بوعلي سينا است كه قصـد   در باور سهروردي، اين خالف معرفت ژرف عين

هر چه در آسمان و زمين : ست كهسهروردي در اين دوره بر اين يقين ا. اند بيان آن را داشته
يابد، هر چـه در نهـاد و    تو ماهيت مي) آرمان(ح و قلم و ذهن وجود آمده است، همه از لوبه 

هر چه هست از تو و براي تو و در ارتباط . باطن تو است، صور آن در عالم الهي ممكن است
  .  14"ال انا اال انا". بود تو هيچ بودي نيست بي. يابد با بود تو بود مي

مركـز و  بـر  هر فلسفه و هـر دينـي،    كه بيش از سهرورديپر رمز و راز  ِ  هاي داستاني متن
هاي ايـن   در متن .چرخند، حاصل اين دوران است مي ي آن حكمت نويسندهمعرفت و محور 

تـر ديـده    هـراس از مـرگ كـم   هـاي   ديگر نشانه غربت غربيو  عقل سرخدوره، چون 
ي يافتـه  تـر  درخشـش عظـيم   ي طاليي يا نـوراني  يك نقطهرسيدن به هاي  و جلوه شود مي

  . است
  به  است  معطوف اند آورده وارد  آنان بر  كه  هايي رديه و  است  رمزي  قديم  حكيمان  سخنان"
 رد  حكيمان  اين  سخنان رمز ، بنابراين. برد ينم  راه  شان يواقع مقصود  به و  آنان  سخنان ظاهر
ـ ايرا  حكيمـان  ي هطريقـ   كـه  ، ظلمـت  و نـور   بـاب  در  اشراق ي هقاعد.  است  نشده  ماننـد  ، ين

  ايـن .  اسـت  رمـوز   اين بر  مبتني ، است  اينان  پيشينيان و بوذرجمهر و شير فرشاد و ، جاماسب
  "15. انجامد، نيست خدا مي  به  شرك  به  و آنچه   ماني الحاد و  مجوسي  كافران  ي هقاعد ، قاعده

يـران و يونـان و   هـاي ا  ويژه بعد از آگاهي بـر اسـتوره   باورهاي سهروردي در سير خود، به
اشراق بايزيد، اگر بتوان بر آن نامي نهاد و به نمـادي  خسرو و  هاي معرفت كي شناخت جذبه

اسـت و   "هرمسي"ايران كهن يا به قول نصر همان باور  "مهريِ"مانندش كرد، همان باور 
امـا  . قـرآن و  انجيـل ، تـورات ، اوستاچون  هايي هاي توحيدي كتاب نه ايمان به جهان

يابنـد و   هـايي دسـت مـي    هاي خود بـه آگـاهي   ن مسلمان، با اين كه در طي پژوهشمتفكرا
. خواهنـد آن را بـاور كننـد    بينـد، نمـي   هـا را مـي   سهروردي "نماي جام جهان"هايشان  چشم
هـاي ديگـري هـم     هايي چون سـهروردي چهـره   كم شخصيت خواهند بپذيرند كه دست نمي
هـيچ سـندي   . نيـز هسـت   "خارج از اسالم"أويلي ت  هاي پر رمز و رازشان، حاوي متن. دارند

شود  گونه كه بوعلي سينا تكفير مي همان. براي ايستا بودن دراعتقادهاي نخستين وجود ندارد
و و در زنـدان   رددگـ  ميسـوي حكمـت افالتـوني بـاز     بـه  ي ارسـتويي   و از هراس، از فلسفه

 مان و ابسـال سـال  و رسـالة الطيـر  ،  ابن يقظان حيهاي آخر عمر با نوشتن  سال
، از هـر  دنك ميطور كه زكريا رازي اسالم را رها  ؛ هماننهد ميرا بنا  اشراقحكمت هاي  پايه

داند، خدا را تجسـم و   اي ميان انسان و خدايش را شيادي مي گذرد، هر گونه واسطه ديني مي
دهـد و بـا آن انـس و الفـت      داند كه انسان در درون خود پـرورش مـي   حضور هر نيازي مي

هـر گونـه ديـن و     هـا  ترانهويـژه در   و به شهاي متنگونه كه عمر خيام در  گيرد؛ همان يم
منـدتر از  نمراتب جسـورتر و توا  كه بهنيز گيرد، سهروردي  پشيزي نمي را به ي جزمي  عقيده
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 ِ واديو بـه  گـذرد   مـي هـا   ي آنها و مرزها ِ دين ي سرابيها "وادي"راحتي از  ها است، به آن
  . شود مينزديك  "كرانه بي زمان"مرز  بي

پيامبري را انكار كـردن  ي  يي از دين، عقيدهخواهند بپذيرند رها گران مسلمان نمي پژوهش
دانستن، كافري، مرتدي يا دشمني با اين و  "فرشته -خدا"يا خود را از نظر عقلي و شهودي 

استثنا، حصر و  بي  آزادي جهاني بيرون از تمام قيدها و رسيدن بهدست يافتن به  . آن نيست
  . بودن است ِ چراييرسيدن به 

ي باشـد،  "كن فيكن" ها، بيش از آن كه اين باور دور از انتظار نيست كه نقش سهروردي
اسـت كـه هنـوز هـم شـعاع       اينان و نه كـوردالن  در پرتو تالش هم. نوري است در تاريكي

  . ردخاموش نگشته و درخششي داسامان  در اين جهان پرآشوب و بي معرفت
ي  شـيوه  هـاي مهـم   سـهروردي يكـي از نكتـه    هاي متن  كليدي هاي ناديده گرفته مفهوم

داشمندي  كمت اشراقحي  زماني كه او خود را در مقدمه .گران است اين پژوهش ِ بررسي
و بـدون واسـطه معرفـي    صراحت خود در اين ارتباط ويژه  داند و به عهد بسته با خداوند مي

ناديـده گرفـت و   وضـعيت  هاي او را، آن هـم در آن   ان باز اين سخنتو گونه ميه كند، چ مي
  :داردباور پيامبر و امام و مرشد و مراد  چنان به انتظار داشت هم

را در   عقايـد خـويش    و در آن  بنويسم  خواستيد تا كتابي  بار از من  ، چندين برادران  يا... "
  عهد نبسته  اگر خداوند با دانشمندان  دانيد كه، بايد ب شما آشكار كنم  براي  اشراق  حكمت  باب

و   كـار موجـود اسـت     در اين  كه  مشكالتي و با  گفتم نمي  بگويند، هرگز سخن  سخن  بود كه
  را كـه   چـه  خواسـتيد آن   شـما از مـن  .  كـردم  نمي  بحث  به  شروع  ام كرده  بيني را پيش خود آن
  حقيقـت   كـه   دارم  و يقـين   بياورم  قلم  ، به است  من  و ذوقيات  مشاهدات  و محصول  ام دريافته
  ي تـازه   سـخنان   ، بلكه گفت  نتوان  سخني  اند و ديگر هيچ گفته  گذشتگان  كه  نيست  تنها آن

 ،جديـد شـنيديد    و مطلبي  تازه  سخني  رو اگر از من  از اين.  گفت  توان مي  كه  ديگر نيز هست
  ي دربـاره   چـه  بـا آن   طور كلي  به ، كنيم مي  بيان  كتاب  در اين  را كه  چه آن  چه .مكنيد  تعجب
فكـر و   ي  و زاييـده   محصـول   مطالـب   اين  دارد، تمام  فرق  ام نوشته  يانيو و مشاتارس  حكمت
دارد،   تـام   ها مـدخليت  آن  و پيدا شدن  ، در پرورش من  ها و ذوقيات رياضت  ، بلكه نيست  عقل
  هـيچ   تشـكيك   بـه   جهـت   و بدين  است  و عيان  كشف  نتيجه  بل  نيست  برهان  ياز رو  همه

،  اسـت   سـالك   شـهود حـق    و در راه  است  حقيقت  اهل  كه  كس  شود و آن نمي  باطل  مشكل
  "...  است  و همگام  ، موافق نيز هست  ونتافال  ، يعني حكيمان  امام  ي طريقه  كه  من ي  با طريقه نباطن

روزگار سهروردي چنان تاريك است كه بخش مهمي از تالش او صرف اثبات و پذيراندن 
شود كه تنها دين اسالم، چهار خليفه و  ايزدان و امشاپسندان و سپهبدان ايراني به كساني مي

شـدت  تند و با هر نظري بـر خـالف ايـن بـه     پيامبران سامي يا اديان ابراهيمي را قبول داش
داند كه هويـت و نقـش ايـزدان، امشاپسـندان يـا       سهروردي اگر چه مي. كردند مخالفت مي

ها در  ي آن سامي متفاوت است و رابطه هاي ها، با نقش پيامبران و قديسان دين فرشته مهين
شود بـراي رسـيدن بـه     ي خدا و بنده نيست، باز ناگزير مي رابطه ها نظام زرواني يا مزديسني

  :يز هموار گرداندِ خود، اين حقيقت را ن هدف نهايي
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 هرُخَتأييد است كه نفس و بدن بدو قوي روشن گردد در لغت پارسيان  ِ و نوري كه معطي"
ـ  هرُخَ كيانچه ملوك را خاص باشد آن را  گويند و آن يـن  ه اگويند و از جمله آن كساني كه ب

و  دل و حـق قـدس   ملك افريدون و آن كه حكم كرد به نيرنگنور و تأييد رسيدند خداوند 
القـدس   و ظفـر يافـت بـدان كـه از روح     .قدر طاقت خويش جا آورد به تعظيم ناموس حق به

چه قاصدان  متكلم گشت و بدو متصل، و طريق مثال و تجريد و غايت سعادت را دريافت آن
ي گشت از شعاع انوار حق تعـاال  و قو  چون كه نفس روشن. راه يابند و بدارند از عالم علوي

قدرت و نصرت و تأييد بر عدوي خود  بر نوع خويش حكم كرد و مسلط بهسلطنتي كياني به 
  "16...ضحاك، صاحب دو عالمت خبيث، و او را هالك كرد 

 ، كه ابتدا شامل پادشاهان به"كيان خره"يا  "ي ايزدي فرّه"هاي ايراني  با توجه به استوره
ديگـر   گاه شـامل  د و آنوش هاي هر سرزميني مي يا ايزدان آيينعنوان رهبران ملي و ميهني 

برگزيدگان، موهبتي است اكتسابي در پرتـو ايـزد مهـر، زروان و اهـوره مـزدا كـه ريشـه در        
ي ابوالقاسـم فردوسـي كسـاني    نامه شاهنيز هست كه در رو  از همين .دارند هاي كهن آيين

، از گروه نخست و كساني چون گشتاسب از گروه دوم، كـه داراي ايـن فـره    كاوس چون كي
خسرو و هم در اسفنديار،  چنان كه باز همين فره، هم در كي. دهند مي را از دستاند، آن  شده
  .يابد اي ديگر نمود مي گونه به

دليل شخصيت  اين  سهروردي به. رو است سهروردي نيز از همينخسرو از نظر  پذيرش كي
  :كسب كندي ايزدي را  فرههاي  ي جنبه همهشود  موفق ميگزيند كه او  خسرو و راه او را برمي كي

. رساند مي "من نوري"يا  "يمن مينو"  خود را به  "من ظلماني"يا  "من مادي"خسرو  كي
. رسـاند  پايان راه مي خسرو را به اي است كه كي اين من مينويي يا نوري يا فرشته رسيدن به

يـا   "نبـود "خـود ديگـر دليلـي بـراي      ِ اي من فرشته باور سهروردي، انسان با رسيدن به به
  .ندارد "تنزيس"

در اين مقام، انسان، از آن پل ميـان حيـوان و ابرانسـان بـودن گذشـته اسـت و در مقـام        
بان ديگـر،  ب به .اي يا داشتن جان مينوي، ديگر دليلي براي تالش در اين جهان ندارد فرشته
  . دنده ي هستند كه دو سوي حكمت سهروردي را نشان ميخسرو و اسفنديار، دو نماد كي

رهايي  "ظلمتي"برسد، از هر گونه  يي"من خدا"يا  "من فرشته"آن  تواند به خسرو مي كي
در نهـاد خـود،    "ظلمـت "ي ايزدي برسـد، امـا بـا حفـظ      آن فره تواند به يابد و اسفنديار، مي

هـاي   ي ميـان اسـتوره   چنان كـه از همـين رابطـه    .سرنوشتي ناميمون و نافرجام داشته باشد 
دهـد   نشان مي. برد مي عقل سرخپوشي را در داستان  الزم و بدون پرده ي ايراني، آن بهره

چه ميان رستم، سيمرغ و اسـفنديار،   افتد، يا آن چه ميان زال و سيمرغ و آهو اتفاق مي كه آن
افتـد   اي باشد كه ميان عقل و نفس، خرد و جان، خدا و پيامبر اتفاق مي تواند همان رابطه مي

ايرانـي   هـاي  هاي ايراني، مهر، رشن و سروش در آيين ام در استورهيا ميان رشن، بهرام و س
  ). مسيحيت(سامي  هاي در آيين) عيسا(القدس و پسر  ، پدر، روح)ميترايي(

ان چـه  ، آشـكارا بيـ  رسـتم و اسـفنديار  روايت سهروردي از داستان هاي يكي از تعبير
ي ايـزدي   ل كسـب فـره  دنبا آن مني كه به. است "من خود"ِ حفظ استقالل و حفظ  گونگي
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اسـفندياري  . مقلد، بنده و عامل امري نيسـت  .يابد مني كه از تعقل و شهود هويت مي .است
خـود را  فرمان پدر دادن، استقالل  گوش بهخود را حفظ كند، با  ِ ي ايزدي توانست فره كه مي

بـا  و  ، رود دنبال كسب قدرت مـادي مـي   بهگيرد،  را ناديده مي دهد، هويت خود از دست مي
  چرا؟  .شود تر از رستم است، كشته مي اين كه قوي

اسـتقالل و هويـت خـود را حفـظ      .دانـد  نياز از تعقل و شهود نمـي  چون رستم، خود را بي
آن را دور از تعقـل، حفـظ فـره و هويـت و      .گيرد پشيزي نمي فرمان گشتاسب را به .كند مي

  . خسرو كه كي رود هنوز در همان راهي پيش مي .داند استقالل خود مي
هاي سهروردي كه كم هم نيستند،  الي متن  بههاي نهفته در ال  ي اين حقيقت همه اما از

نيسـت و   "كفـرو  الحـاد  "پـذيرش حقيقـت    پذيرنـد كـه    گذرند و نمي متدينان اسالمي مي
ي دانستگي، نهايت تنها يك سوي  لزومي ندارد با همه .داشته باشداي  سازندهتواند نقش  مي
  :را نشان داد "گوهر"

ها حكمت اشـراقي   ها عناصري را بيرون آورد و از تركيب آن منابعي كه سهروردي از آن"
هاي حالج و غزالي است  خويش را تركيب كرد، مقدم بر همه، آثار صوفيه و مخصوصاً نوشته

تأثير مستقيمي بر ارتباط ميان نـور و امـام، بـدان گونـه كـه      ) غزالي(كه مشكوه االنوار وي 
 ي اسالمي و بالخاصه فلسفه ِ ييمشا ي منبع ديگر، فلسفه. هروردي فهم كرده، داشته استس

 ِ ست، كه سهروردي بعضاً آن را مورد انتقاد قرار داده، ولي آن را بـراي فهـم مبـاني   ا سينا ابن
ـ هاي فيثاغورسي و افال از منابع پيش از اسالم، از مكتب. اشراق ضروري دانسته است وني و ت

آن صورت كه در اسكندريه وجود داشت، و بعدها توسط صائبين حران محفوظ  سي بهنيز هرم
كردنـد، كمـال    چون كتاب آسماني خود تصور مـي  ماند و انتشار يافت كه آثار هرمسي را هم

  .استفاده را كرده است
، سهروردي به حكمت ايرانيـان قـديم توجـه    "اي مديترانه"يوناني و   بعادر ماوراي اين من

هـا بـود و حكمـاي ايشـان را وارث مسـتقيم حكمتـي        ه خود درصدد زنـده كـردن آن  كرد ك
پيغمبر پيش از طوفان نـازل  ) به عبري انوخ( دانست كه به وحي به ادريس نبي يا اخنوخ  مي

در توجه بـه مـذهب زردشـتي،    . شمردند شده، و دانشمندان مسلمان او را با هرمس يكي مي
شناسـي نظـر داشـته و بسـياري از      و ظلمـت و فرشـته   سهروردي بيشتر به جنبه رمزي نـور 

ولي سهروردي به خـوبي نشـان داده اسـت كـه     . جا گرفته است اصطالحات خود را از همان
ثنوي و دوگانه پرست نبوده و غرضش آن نبوده اسـت كـه از تعليمـات ظـاهري زردشـتيان      

اعتقـادي بـاطني   دانسـت كـه    بلكه خود را با گروهي از حكماي ايران يكي مـي . پيروي كند
مبتني بر وحدت مبدأ الهي داشتند كه به عنوان سنتي نهـايي و سـري در مـذهب زردشـتي     

  :كه خود وي نوشته است چنان. وجود داشته است
كردند و حق آنـان   در ميان ايرانيان قديم گروهي از مردمان بودند كه به حق رهبري مي"

ناميدند  ني به كساني كه خود را مغان ميكرد، و اين حكماي باستا را در راه راست رهبري مي
ـ حكمت متعالي و اشراقي آنان را كه حاالت و تجربيات روحـاني افال . شباهت نداشتند ون و ت

  .ايم االشراق، زنده كرده ةاسالف وي نيز گواه بر آن بوده است، ما دوباره در كتاب خود، حكم
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رداري از اين همه منابع مختلـف  ب  با وجود اين نبايد چندان پنداشت كه سهروردي با بهره
دانـد كـه آنچـه را كـه      بلكه وي خود را كسي مـي . نوعي مكتب التقاطي تأسيس كرده است

وي چنـان معتقـد   . العتيقه ناميده از نو حالت وحدتي بخشيده است ةاللدنيه و الحكم ةالحكم
و هـاي مختلـف در ميـان هنـديان      بود كه اين حكمت كلي و جاوداني است كه بـه صـورت  

حكمـت  . و وجود داشته استتايرانيان و بابليان و مصريان و نيز در ميان يونانيان تا زمان ارس
وي  ي و در نظر سهروردي آغاز فلسفه يوناني نبوده بلكه پايان آن بوده است، به عقيـده تارس
  .، با محدود كردن حكمت به جنبه استداللي، ميراث قديمي را به نهايت رسانيده استتوارس

ي كه سهروردي از تاريخ فلسفه داشته خود نيز جالب توجه فراوان است، چـه جنبـه   تصور
بنابر نظر سهروردي و بعضـي از نويسـندگان قـرون    . دهد اساسي حكمت اشراق را نشان مي

 ديگر، حكمت يا حكمت الهي از جانب خداوند و از طريق وحي به ادريس پيغمبر يا ِ وسطايي
هاي غرب  راسر قرون وسطي در شرق و در بعضي از مكتبهرمس رسيده، و ادريس را در س

حكمت پس از آن به دو شاخه منقسـم شـد كـه يكـي از     . شمردند مؤسس فلسفه وعلوم مي
از آنجا به يونان رفت و سپس وارد تمدن اسالمي . ها به ايران آمد و ديگري به مصر رفت آن
ي فالسـفه معـروف   سـهروردي مهمتـرين سـلف بالواسـطه خـود را در جهـان اسـالم       . شد
هاي خود از رويايي حكايـت   در يكي از نوشته. دانست دانست بلكه نخستين صوفيان مي نمي
دانسـت و در   و مـي تكه وي آن را از ارسـ  -وتلف كتاب اثولوجياي ارسؤكند كه در آن با م مي

ينا را سـ  ياني چون فارابي و ابـن يرو شده و از او پرسيده كه آيا مشا روبه -ين استتواقع از فلو
يـك در  "و در جواب وي گفته است كه تارس. توان فيلسوف واقعي در اسالم دانست يا نه مي

  ".اند بلكه حكماي واقعي بسطامي و تستري صوفي بوده. هزار هم چنين نيست
حكمـاي    انتقال اين حكمت كلـي جهـاني بـه وسـيله سلسـله      ي نظر سهروردي را درباره

توان به صورت  مي -اند ن و پادشاهان داستاني ايران بودهكه بعضي از ايشان حكيما -باستاني
  : ذيل خالصه كرد

  هرمس
  )شيث(آگاثدمون 

------------------------------------------------------------- -  
  اهكاهنان ايرانيش                                             اسقلييوس
  كيومرث                                          فيثاغورس
  فريدون                                                  انباذقلس

  خسرو يك           )و نوافالتونيان( نافالتو
  ابويزيد بسطامي                       ذوالتون مصري

  منصور حالج            بوسهل تستري 
  ابوالحسن خرقاني

 ------- ----- ---------------------------- ------------------  
  سهروردي
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دانسته است كـه دو   چون نقطه كانوني مي شود، شيخ اشراق خود را هم چنانكه مشاهده مي

ميراث حكمتي كه از شاخه واحد نخستين پيدا شده بود دوباره در آن نقطه به هـم رسـيده و   
تركيـب  ديگـر   ون را با يكتوي آن بود كه حكمت زردشت و افال ي هانديش. يكي شده است

گونه كه گميستوس پلثون، سه قرن بعد، به چنين كوششي در تمدن مجـاور روم   كند، همان
   "17.كه تأثير و اهميت اين دو مرد كامالً با يكديگر متفاوت بوده است اين شرقي برخاست، گو

بـاور شـاعران و حكيمـان     ِ اين جهـان موجـود، بـه    الدين سهروردي، هستي باور شهاب به
مراتـب   به) ها و خدايان اي است ميان آن واسطه كه باور بي(ن و يونان باستان، ايرا ي گذشته

از ديدگاه سـهروردي،  . سامي است هاي پيامبران دينباور به  تر از  تر و پذيرفتني يكبسيار نزد
شـيطان او، نـه در   ي ابراهيمي است و  ي خداي يگانه از اراده و در ارادهاين جهان نه   ِ هستي
، اهوره مزدا و اهريمن دوران ساساني اسـت، بلكـه از اراده و   ي زرتشتي اي دوگانهي خد اراده

  . است كرانه زروان، زمان بيي  در اراده
هاي ايرانـي پنـاه    مهربان آيين "ايزد"به هاي سامي  ديني قاهر " يهوه"او كه گريزان از 

وره مـزدا و اهـريمن،   او مرز ثـابتي ميـان اهـ   . مرز ، اكنون در جايي ايستاده است بيجويد مي
ِ اين جهان  در نگاه او امكان هستي. بيند جبرييل و شيطان، خير و شر، روشنايي و ظلمت نمي

ِ  قدر پذيرفتني اسـت كـه امكـان هسـتي     همان روشن و تاريكشهاي  ي فراز و نشيب با همه
ـ   از همين رو، با باور به. اش مادي و مينوي هاي ي خصلت انسان با همه ي، آن آن نيـروي ازل

كند، آن نيروي اليزالي كه آن  را ممكن مي ها كه وجود اين جهان يا كل فلك كرانه بي زمان
   .نامد، جهان در همان چرخشي قرار گرفته است كه تن انسان مي) كرانه ِ بي روشنايي(را نور نورها 

 "درخت طوبـا "يا  ها حس -دل "شهرستان تن"اين ي  اگر مركز ثقل حيات آدمي، تجربه
در گـرو   هـا  ها و عمـل آن  و حيات سلول كل ت، هر عضو فعال در نقش خود و وابسته بهاس

است كه مركز ثقل بـود   "افروز گوهر شب"عقل يا  -تپش مداوم اين دل و فرمان منظم مغز
 ِ طـور كـه هسـتي    همـان . از آنِِ آن است ها جهان است و درك نيروي ناشي از چرخش فلك

هـاي   متن روايتكرانه، در  ، تجسم تن بانزروا ِ و وجود مادي گيتي، از زمان و در زمان است
است و سپهر برابر بـا  ) گيتي(برابر با سپهر  ...وزادسپرم  ،ددينكر ،بندهشپهلوي چون 

  .بدن انسان نخستين، گيومرث
ي  ان را بر انديشهاير هاي هرتوهاي پهلوي و اس مستقيم متنتوان تأثير  روايت ديگر، نمي به

در اين تأثير و تأويل . هايش ناديده گرفت در داستان ها ويژه در روايت از فلك بهسهروردي، 
تجسـم يافتـه   ) اسـتومند ( ِ ن زمـان مـادي  عنوا ، هم به)كرانه جهان بي(از آن، زروان مينويي 

كرانـه    و هم فضاي بيشود  است كه اهوره مزدا نيز ناميده مي) زمان با كرانه(سپهر چون  هم
ناميـده   جهـان اصـغر  فلك با كرانه كه عنوان  ست و قابل انطباق با انسان، بهاكبر ايا جهان 

جدا از  ،آفرينش ِ اي ورهستهاي ا يكي از شكلدهد  چنان كه روايتي زرواني نشان مي .شود مي
  :عنصر آب و خاك و آتش و هوا، چنين است چهار
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ز موي، گاو را از دسـت  نخست آسمان را از سر، آب را از سرشك، زمين را از پا، گياه را ا"
  ".ست ي او اش آفريد، آتش از انديشه راست، انسان را از نطفه

شكل زير نمود  ،  به8، بند 189، بخش بندهش همين روايت در مقايسه با تن انسان در
  :يابد مي
سـان   هـا بـه   سـان كـوه، رگ   سان زمين، استخوان به سان آسمان، گوشت به پوست به"

سـان فلـز، خـرد     سان گياه، گوهر تن به مو بهسان دريا،  هشكم بسان آب،  رودها، خون به
  ".سان گوسفند سان مردم، خرد اكتسابي به ذاتي به

نشـيني بـا    ها در هم گاه فلك شكل، مرتبه و جاي هاي زادسپرم گزيده 30و در بخش 
  :شود چنين روايت مياندام انسان 

ست، كه چـون ايـزد مـاه در هنگـام     او ماه اباختري ادشمن  هماه نيازمند شد ك و مغز به"
در ميـان  . سبب سرشت درست، مغزها را افزون كند، ماه اباختري تبـاه گردانـد   درخشيدن به

ترين اليه را دارد، باالي ماه، تير و جاي او بر استخوان است و باالي مهـر،   اباختران اندروني
او بر پوسـت اسـت، كـه    بهرام و جاي او بر رگ خوني است، باالي بهرام اهوره مزدا و جاي 

  ".باالي اهوره مزدا، كيوان و جاي او بر موي است. ي تنها است زيباننده
و  عقـل سـرخ  ويـژه راويـان    هاي سهروردي، بـه  هاي داستان بنابراين تكامل شخصيت

در واقـع اگـر    .گيرنـد  شـكل مـي   ها با گردش فلك يآهنگ و هم زينوا در هم غربت غربي
 يابـد مگـر در بازگشـت    تكاملي است و اين تكامل پاياني نمـي  جهان در بود خود مدام رو به

عنوان عضوي خردمنـد از ايـن جهـان     آن ماهيت نوري؛ انسان نيز بهبدأ خود، م  به ناممكن
خـود، آن  اصـل  مگر در بازگشت به ابد ي تكاملي است كه هرگز پايان نميرسيدن به مدام در تالش 

  .اي ماهيت فرشته
يا تنهـايي و نقصـان   ) تاريكي(احساس ناوجودي  اش ناآگاهيو نسبت آگاهي  هر وجود به

يـا  ) روشـنايي (يگـانگي   خواهد به آهنگي و پيوند با ديگري مي زيستي و هم كند و در هم مي
هـاي گونـاگون،    هاي مختلف و درجه آن در شكل وحدت و تكامل برسد و پس از رسيدن به

آن تكامل خواهنده در جهان دم و  گز بهو هر يابد تر داشتن مي باز عطش جلوتر رفتن و بيش
چونـان  ) ي داودي بـا تيـغ بـالرك    دريـدن زره (رسد، مگر يا با مـرگ   اش نمي بازدم اكنوني

   .خسرو اي، چونان عروج كي فرشتهمن من ديگر خود،  اسفنديار يا بازگشت به
 و در جسـت . اسـت  "من ديگري"جوي  و پس از نظر سهروردي هر وجود مدام در جست

او احسـاس ازليـت و    كه بـه  "مني"آن . از آن خود و نه از آن همگان است "يا  فره"جوي 
ي ميرا هسـت و   احساس پيش از نوزاد شدن را كه در آن نه تجربه. گرداند ابديت او را بازمي

كه نه داناي كل  "من ديگري". ي ميرا، نه خواستني فاني هست و نه بودني فاني نه حافظه
  .ِ جهان حاكم است و نه بيرون يا فراتر از آن قرار دارد و نه بر هستياست و نه تواناي كل 

اي است كـه خـود بخشـي از كـل هسـتي اسـت،        سهروردي، آن خدا فرشته "من ديگر"
چون زمان كه خود منشأ است و هر چيز منشعب  هم. (بخشي از كل ماهيت هر وجودي است

او اشـراف دارد و   "من"تنها بر  هر كس است كه "من"او آن بخش از  "من ديگر"). از آن
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 "مـن "، "من"و در اين  "من"او است و با اين  "من"ِ  ي تشويش و آرامي تنها برانگيزاننده
 "فرشـته "هر وجودي كه سهروردي از آن با نـام   "من ديگر"يا  "من"اين . يابد خود را مي

دانـد، در   رشيد مـي چون ماهيت و استقالل شعاع خو كند و ماهيت و استقالل او را هم ياد مي
هاي محصـور كننـده    ها و قانون نياز از قاعده بيي او،  يا عقل و شهودمينويي مادي و  ِ آگاهي
حيـات  "يـا   "نـوري  انسـان "و  "يمـاد انسـان  "دو جهاني بـودن  حكمت  او قايل به. است

 ِ حيات ظلمـاني خود،  ِ تواند وجود مادي پس هر انسان، مي. است "حيات نوراني"و  "ظلماني
ي پيامبر  ي خود برساند و اين تنها در حيطه ِ ويژه و حيات نوري وجود نوري بهخود را ي  ويژه

مـن   زعم او در اين تقدير زرواني، بازگشت يا رسـيدن بـه   به. نيست... و عارف و فيلسوف و 
  . ها امري است اكتسابي، بيرون از قيدها و شرطخود يا خويشكاري،  ِ اي فرشتهمنِ نوري، 
ن باور سخن هر پيامبر و هر عارف و هر فيلسوف و هـر متفكـر و هـر شـاعر و هـر      در اي

 "كيش"خود را  "من"خواهد  نامد يا مي همگان مي "من"خود را  "من"جا كه  نويسنده، آن
همگان كند، يا خود را برگزيـده و مسـتثنا از انسـان     "دين"خود را  "خواست"همگان كند، 

شـناخت ماهيـت    اي به تواند روزنه سخن هر كس آن زمان مي. كند، ناروا و ناپذيرفتني است
چنـان كـه تـار و پـود     . شود ها گفته يا شنيده مي هر وجودي باشد كه بيرون از اين چارچوب

درك  كند مخاطـب خـود را بـه    تند و تالش مي مي  هايش را با چنين مفهومي در هم داستان
وجـود يـا اصـالت وجـود،      ز رسيدن بـه پيش ااو  كه به دركي. خود برساند ِ از هستي يعميق

  .شناساند او را مي  "فرع تاريكي"و   "اصل نوري"او  "ماهيت"
سهروردي، بر سكوي هـر رسـالتي كـه ايسـتاده باشـد،      ي  نويسنده "منِ"شاعر يا  "منِ"

او  "مـن "گردد كه ماهيت  اي برخوردار مي شود، از رسالت جاودانه مي "من منتشر"هنگامي 
در او جريـان   "مـن فرشـته  "، "من ديگـر "طيفي از . فاف، رها و پر نيرو باشدش. از نور باشد
آن . ِ وجـود باشـد   توانـد باشـد، حـد پـذيرفتني     ي حقيقت نيست يا نمي اگر همه. داشته باشد

كـه   "بـازي "او خسـته از ايـن   . واقعيتي از حقيقت باشد كه جز حقيقت سوي ديگري نـدارد 
 ها ِ آن جاي افشاي ويژگي دهند و به ها نشان مي اط با انسانپيامبران در ارتب به...  فقيهان و 

را  هـا  سوي بهره بردن از عقل و اشراق، نهايت تفكر و شهود توأمـان، آن  و هدايت مردم به
خـود  هـا و   عنـوان پيـروان آن   نامند و مردم را جز بـه  برگزيده و استثنايي و رسوالن خدا مي

توان يكي از پيـامبران   دهد كه چه ساده مي نشان مياش،  هاي اشراقي خواهند، در رساله نمي
ب توانند با آگاهي، انتخا سانند، باز هم مي چنان كه در اصل يك گشت و يقين يافت همه هم

وش بـودن اصـل خـود     ِ فرشـته  همان روشنايي و پاكيو معرفت عقلي و معرفت شهودي به 
آن مقـام و   نامنـد، بـه   مي "الن خدارسو"كدام از اين كسان كه خود را  اما آيا هيچ. بازگردند
  ؟ ندخسرو يا بايزيد رسيد رسند كه كي ميمنزلتي 

هـا و   ي توانـايي  ي عظمت و شكوهي كه دارد، با همه خسرو، با همه گونه است كه كي ه چ
ي كه در اختيارش است، دست از پادشاهي، قدرت، رهبري و هدايت مـردم  هاي فراوان امكان
  شوند؟ "مردم"و  "خدا"ي  كوشند واسطه هايشان مي ي ناتوانايي ا همهدارد، اما ديگران ب برمي

  :نويسد مي پرتونامهسهروردي در فصل نهم 
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و هر كه در ملكوت فكري دايـم  . و خواب عبارت است از انحباس روح از ظاهر در باطن"
بيدار شب نياز كند، و بر  قدر حاجت، و به كند، و از لذت حسي و از مطاعم پرهيز كند مگر به

افكار لطيف، و نفس  داشتن، شب مواظبت نمايد، وحي الهي بسيار خواند و تلطيف سر كند به
را در  بعضي اوقات تطريب نمايد، و با مأل اعال مناجات كند و تملـق كنـد، انـواري بـر وي     

و باشـد كـه   . چو برق خاطف، و متتابع شود چنان كه در غير وقت رياضت نيز آيند اندازند هم
و در حـس  . عالم غيب اي عظيم افتد به و باشد كه نفس را خطفه. هاي خوب نيز بيند صورت

روانان را ملكه شود، كه  اين نور روشن. تر از آفتاب، و لذتي با او مشترك روشنايي افتد روشن
  "18.هاي لطيف عالم نور و در حفظوقت خواهند يابند و عروج كنند به هر 

بودنش، زماني كه جز نـور   "فرشته من"سوي  حركت بهي  در دورهسهروردي رو  از همين
، تـورات ، اوستاهايي از  آن جمله داند، به ماهيت ديگري را مبدأ وجود نمي )كامل ِ آگاهي(

كم همـان   كند كه اگر برگرفته از فرهنگ كهن ايران نباشند، دست استناد مي قرآن، انجيل
 چـون  ها مسـتتر اسـت و نـه هـم     آن در "اشراق"ي  و فلسفه "زروان"و  "مهر" باورمفهوم 
نيرويـي قهـار، جبـار،    دهايي از جانـب  يها و با فرمانكه اغلب ، ها اين كتاب هاي ديگر جمله

، "مقـدس "هاي  وام گرفته از اين كتابهاي  در تمام جمله .گيرنده است مكار، متكبر و انتقام
ريشـه بـا    يا هم دارد نكه ايران هاي  و استوره ها آن مفهومي نشسته است كه ريشه در آيين

سـامان   كنـد و  آن مفهومي كـه سـرانجام سـهروردي آن را احيـا مـي     . ها است مفهوم در آن
هايي از ايـن   يا جمله ها استناد بهره بردن از مفهوم توان او را به رو هم نمي از همين .دهد مي

او به  هاي بديهي است كه استدالل. ها، زرتشتي يا يهودي يا مسيحي يا مسلمان خواند كتاب
تـر از   بـيش  اوسـتا و  قرآن ي فقهي و بستر فرهنگ مغي، از دليل زندگي كردن در جامعه

هاي نبوي دليلي بر تأييـد كـل    هاي قرآني يا حديث حضور جمله. هاي ديگر بوده است كتاب
مدعيان مسـلماني   دليل پاسخ دادن به ها، بيش تر به حضور اين جمله. نيست قرآنهاي  آيه

شـان   ديگر دست از رذالت و دشـمني  "صراطي"هيچ باورهاي خود به  از طريق  است كه جز
هـايي   آيـه : هاي ايراني آيين ي ازموهاند با مف هايي ها جمله تر آن ويژه كه بيش دارند، به برنمي

 اينك، يكي از صدها پاسخي كـه  چنان كه هم. در ارتباط با ايزدان مهر و آناهيتا يا نور و آب
ي  واسـطه  خواهند بر حسب وظيفـه  شيعاني داد كه مي ويژه به يان اسالم، بهمدعتوان به  مي

  : است قرآناز  يياه ، جملهبهشت برود باشند تا گمراه نگردد و به "بنده"و  "خدا"ميان 
  ."كلٌ نفسٍ بما كَسبت رهينة"

حتا بر اين مبنا هم هركس خود مسؤل كردار خويش است و دليلي براي دخالـت مسـتقيم   
بديهي است بهره بردن از اين جمله براي متقاعد كردن مسلماني كه در . وجود ندارد ديگري

. نيسـت  قـرآن كند، دليلي بر مسلمان بودن يا پذيرش كل  ِ ديگران دخالت مي امور شخصي
  :گويد چنان كه حافظ بزرگ نيز مي

  عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت"
  كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

  گر نيكم و گر بد تو برو خود را باشمن ا
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  هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت
  همه كس طالب يارند چه هشيار و چه مست

  ي عشق است چه مسجد چه كنشت همه جا خانه
  ها سر تسليم من و خشت در ميكده

  مدعي گر نكند فهم سخن گو سر و خشت
  ي صبح ازل نااميدم نكن از سابقه

  ست و كه زشت كه خوبتو پس پرده چه داني كه 
  در افتادم و بسي تقوا به  نه من از پرده

  هشتپدرم نيز بهشت ابد از دست به 
  كف آري جامي حافظا روز ازل گر به

  "بهشت سر از كوي خرابات برندت به يك
  
رندي يا بـه   باور سهروردي در دست يافتن و شناختن ماهيت فردي و نزديك شدن به به

حسـين   "انـالحق "ي بايزيد بسطامي يـا   "حانك ما اعظمِ شأنيسب"است كه  اي  من فرشته
هـر  . ودش گيرد و قابل درك مي شكل مي "ييخدا من"يا  گيابن منصور حالج، مفهوم يگان

 اي از نخسـتين انسـان   تواند در مرتبه فراخور دانش و تجربه يا عقل و شهودش، مي كس، به
ابديت  بهازليت هستي نزديك ببيند كه  هقدر خود را ب همان. باشد "سپندارمذ"يا  "گيومرث"
اين هستي نقش داشته  تداوم  قدر در معنا دادن به ، همان"خسرو كي"و  "فريدون"چون  .آن

در اين چرخشي كه حكيم عمر خيام از مفهوم هسـت و نيسـت آن   . اند داشته ها آن باشد كه
 "ماهيـت " آن و جال دادن بـه  آفريند، مقام و منزلت هر وجود، در تبلور غز ميي ن ها ترانه ده

و ناپيـدا اسـت    هـاي  هيـد غبـاري از عق در اي از ابهام يا  دارد اما در هاله "بود"ازلي است كه 
پـرورش  خود را  كه جان و خرد هر وجود ماهيت اين وجود رسد مي "ببود"، "نبود"زماني از 

ايـن اسـت كـه هـر     مهـم   .رساند خود مي ِ اي نِ خدايي يا منِ فرشتهم دهد و به و صيقل مي
 "ظلمـت "را بشناسد، بكوشـد از   خود  "روشناييِ"وجود، بخواهد از غربت تبعيد رهايي يابد، 

جان و  .سرگردان نشود "غرب"ي اين روشنايي يا در  ، در فاصله"برزخ"خود دور گردد و در 
روب را طلوع و غـ  ِ بيروني ِ ميان دو سرخي ِ آن ماهيتي برسد كه تفاوت دروني خردي بيابد، به

 در رسـيدن بـه  غـروب ايسـتاده اسـت،     ِ  سـرخي ي  خود را كه در آستانه ِ من اكنوني .بشناسد
را مـأوا  فلق  ِ سرخي ِ شفق بگذرد و  سرخيهاي  بخواهد كه از تمام جلوه. پذيردطلوع ب ِ سرخي

صدايي ماهيت  همآهنگي و  زيستي، هم چرا كه در اين معنا، مفهوم هم .و مكان امن خود كند
يگانگي يا من خـدايي   .شود فردي منفعل ماهيت جمعي نمي ماهيت و يابد خود را مي ِ اقعيو

 گيـرد و  پيش از آن كه حاكم بر سرنوشت كل هستي بشود، محاط در آن و با آن شكل مـي 
در اين معنا رويت و هست آفتاب  .شوند ديگر مي توأمان و مكمل يك "صورت"و  "سيرت"

 .اي ندارد هيج واسطه يابد و بود خورشيد نياز به ت و هست مياز رويت و هست هر وجود روي
بود آن از بود هر وجود است كـه در خـود امكـان    . بود آن نه از نبود آن است و نه از بود آن
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چنان كه وجـود تـاريكي بخشـي از روشـنايي اسـت و      . گرداند رويت و هست آن را مهيا مي
نـور و ظلمـت بـود    . د يا نبود ديگري نيستدليل بر بو هيچ يك. روشنايي بخشي از تاريكي
پذير نيستند چنان كه ماهيت فـرد يـا    جدا از هم و تفكيك .ديگر دارند در رويت و هست يك
تـر يـا    جزء همان است كه كل، منتهـا در شـعاع مـاهيتي بسـته     .جزء از ماهيت جمع يا كل

خورشيد است يـا   شعاع آفتاب دليل كل آفتاب است چنان كه شعاع آفتاب بود كل .محدودتر
چنـان كـه    هـم . شعاع خورشيد دليل خورشيد است چنان كه خورشيد دليل بود آفتـاب اسـت  

كند و از هـر هسـت    ماهييت همه در كلمه است و كلمه است كه مفهوم هست را هست مي
   .شود مفهوم پويايي و از پويايي مفهوم هست ماندگار مي

قـدرت واژه  ش روي هـاي  متنتر  ر بيشدالدين سهروردي  در همين ارتباط است كه شهاب
هر ) تورات( انجيلدر  19يوحناو ) اوستا( يسنهسپيتمان زرتشت در  چون كند و هم تكيه مي

  :  نويسد مي آواز پر جبرييلدر  او. بيند ماهيتي را در واژه مي
 نسبت او در نور و تجلي با. اي نيست تر كلمه ي عليا است كه از آن عظيم نور اول كلمه... 

اي ديگر  و از شعاع اين كلمه، كلمه. ... كلمات ديگر، چون نسبت آفتاب است با ديگر كواكب
  "20....تا عدد كامل حاصل شد چنين از يكي تا يكي و هم

چون  او هم. گويد كند و چه مي خواهد، چه مي دانست كه چه مي الدين سهروردي مي شهاب
كند، نه تنها معناي هستي  ها ياد مي از آنهايش  ي پيش از خود كه در متن آن چند فرهيخته

ي حقيقتـي   ِ خـود و تنهـا ثبـت كننـده     دانست كـه واژه را تنهـا ابـزار وجـودي     را در واژه مي
رو، چه در گفتار، چنان كه فخرالـدين مـارديني،    از اين. آن دست يافته بود شناخت كه به مي

در نوشـتار، نخواسـت حرمـت    كنند و چـه   ابن ابي اصبيعة، شمس تبريزي و ديگران نقل مي
هاي نخستينش در شناخت  او با همان خلوصي متن. ها بشكند ادرستين  واژه را با آلودن آن به

هاي آخر خود را با  نويسد كه متن ي مشّا، معرفت عرفان و حكمت اشراق را مي اسالم، فلسفه
  .و پذيرش حكمت مهري و زرواني "ال انا اال انا"تفكر 

ي فخرالدين مارديني از ايران و ابن ابي اصيبة از سوريه حاكي از آن است ها بازماندن گفته
نهايـت  هاي اشـراقي و   انديشه شود، به كه سهروردي بسيار زودتر از زماني كه وارد حلب مي

  :گويد پرسند، مي ي او مي از فخرالدين مارديني كه در باره. رسد مينفي اديان سامي 
در عمـر خـود   . درخشد اي مي شعله چهسوزد و با  آتشي ميچه  دانيد كه اين جوان به نمي"

او در حفـظ زبـان    ِ احتياطي شور او و از بي اما از افراط ِ. ام كسي را كه همانند آن باشد نديده
اش تمام  بهاي جان احتياطي به اين افراط و بي كهترسم  از آن مي. خود، نسبت به او بيمناكم

  "21.شود
 ي  در بارهاز او ها بعد  با سخن مارديني را، حكيم عرب، سالسخني كم و بيش هم مفهوم 

  :زند سهروردي مي
،  خبـره   نجوم ِ  و مباني  ، در اصول جامع  فلسفي  ، در فنون زمان  ي هيگان  حكمي  در علوم... "

... . داد  شكستش  نكرد مگر اينكه  مناظره  با كسي. آور بود ، و زبان فهم  ، خوش بسيار تيزهوش
  . بود  از عقلش  بيش  لمشع
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  فخرالـدين   نزد شيخ  به  سهروردي  الدين شهاب  كرد كه  نقل  عمر برايم  بن  سديدالدين  شيخ
  . داشتند  دوستي  كرد و با هم مي  و برخاست  با او نشست  گاه آمد و گه مي  مارديني
مانند   كسي  زمانه  در اين!  جوان  اين  آور است و زبان  تيزهوش  چه:  گفت مي  فخرالدين  شيخ
  انـدكش  ِ انديشـي  و مصـلحت   فـراوان  ِ  احتيـاطي  و بي  باكي بي  كه  ترسم اما مي.  ندارم  او سراغ
  . شود  ساز هالكتش  سبب

و در   رفت  حلب  به  گشت  شام  از ما جدا شد و عازم  در مشرق  سهروردي  الدين شهاب  وقتي
،  نشـد و، در نتيجـه    و همگـام   بـا او همـراه    از آنـان   يك  د و هيچكر  مناظره  جا با فقيهان آن

  . گذاشت  افزايش رو به  از وي  آنان ِ  بدگويي
حضـور    او را بـه   ايـوب   بـن   يوسـف   الدين  ناصر صالح  ملك  ابن  ظاهر غازي  ملك  سلطان

را   ها و سخناني تا بحثحضور طلبيد  را نيز به  بزرگ  و متكلمان  و فقيهان  فراخواند و مدرسان
و   گفـت   بسيار سخن  با آنان  الدين شهاب  شيخ. شود خود بشنود مي  رد و بدل  در ميانشان  كه

ظاهر   در نزد ملك  و قربش  آشكار شد و شأن  چشمگيرش  و دانش  عظيم  فضل  طريق  از اين
  .  گشت  وي  و محرمان  كانو از نزدي  يافت  و نفوذي  و نزد او مكانت  يافت  بهبود و افزايش

  بـر كفـرش    جا كـه  تر شد تا بدان بيش  از او باز هم  خوردگان شكست  آن ِ  ، بدگويي در نتيجه
اگـر  : فرستادند و گفتند  الدين ناصر صالح  نزد ملك  دمشق را به  نامه گواهي  دادند و آن  گواهي

بگذارند نيز هـر    كشد و اگر آزادش د ميفسا  ظاهر را به  ملك  بماند اعتقادات  زنده  شخص  اين
  . بر ضد او بسيار گفتند  سخنان  قبيل  كند و از اين باشد فاسد مي  در آن  را كه  اي و منطقه  ناحيه

 و بـه   شيخ ي هدربار  فرستاد كه  حلب  ظاهر، به  ، ملك پسرش به  خطاب  اي نامه  الدين صالح
؛  نيسـت   چاره  سهروردي  شهاب  اين  از كشتن: آورد  چنين  نامه  بود و در آن  فاضل  قاضي  خط
  . وجود ندارد  ماندنش  و زنده  آزاد كردن  براي  راهي  روي  هيچ  و به

خواهـد شـد و     كشـته   كرد كه  رسيد و يقين  سهروردي  الدين شهاب  گوش  خبر به  اين  چون
و   كنند و خوراك  تنها رهايش  در جايي  داد كه  ترجيح  وجود ندارد خودش  آزاديش  براي  راهي

  . را ديدار كند  متعال  دارند تا خداي  از او دريغ  پوشاك
تقريـب   بـه   بود و عمرش مي  حلب ي هدر قلع مريق 586  كردند و در اواخر سال  با او چنين

  .رسيد  سال 36  به
مـا،    شـيخ  بـه   يسـهرورد   شـدن   خبر كشـته   وقتي:  عمر گفت  محمود بن  سديدالدين  شيخ

و از   گفـتم  را با شما نمي  سخن  او همين  ي هدربار نقبل:  ما گفت  ، رسيد به مارديني  فخرالدين
    "22؟ ترسيدم ماجرا نمي  همين

عنوان عارفي  از اين هر دو معلم و روحاني كه بگذريم، سخن محمد شمس تبريزي نيز به
  :ي دهد، حايز اهميت استكه خود جانش را در راه بيان معرفتش از دست م

  . گفتند آن سگان آن شهاب را آشكارا كافر مى"
  . نورانى است حاشا، شهاب كافر چون باشد؟ چون: گفتم

آن . گردد چون درآيد به خدمت شمس بدر شود، كامل. آرى پيش شمس شهاب كافر باشد
  ".23دبايد كه بر علم غالب باش مى عقل . الدين را علمش بر عقلش غالب بود شهاب
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  يا   
ها و  و بريدن دست -خواست اين درم و دينار برگيرد كه سبب فتنه است  الدين مى شهاب"

  "24.معاملت خلق به چيزى دگر باشد -سرها 
زنداني شدن و تكفيـر  : توان براي هميشه بر حقيقت سرپوش گذاشت و گفت و نوشت نمي

، )ابـن مقفـع  (كشته شدن روزبه دادويـه  يا ... بوعلي سينا، زكريا رازي، بونصر فارابي، خيام و 
از آن رو ناروا بوده است كه ... الدين سهروردي و  القضات همداني، شهاب منصور حالج، عين

اند، اما شـاهان و فقيهـان    هاي اسالمي يا اصل و فرع دين بوده  اسالم، خليفه ها مؤمن به آن
رغم ايـن   به .اند ها شده و قتل آن حبس ي روحانيان قشري، ناگزير به اند و با توطئه درنيافته

ِ دگرانديشـان   هـاي فارسـي    كه تاريخ استبداد دين و دولت اجازه نداده است بسياري از نوشته
توان  ها مي ي پنهان از نظر آن هاي بازمانده ايراني باقي بماند، با اين حال در ميان همين متن

  ."خروج از دين"كردن بوده است و  "ها اسرار هويدا جرم آن"دريافت كه 
دهد كه سردمداران هرگز تحمـل انكـار خـدا،     ويژه تاريخ اسالم نشان مي ، بهها تاريخ دين

انـد و پـيش از آن كـه كـس يـا كسـاني        پيامبر، امام يا حتا فقيه و قطب و مرشد را نداشـته 
ـ  هاي آن با آگاهانيدن مردم، قدرت و منفعتاشان را گسترش دهند و  بخواهند انديشه ه ها را ب

را به ... و  رافضيمرتد، ، ملحد، )زنديق(چون زنديك  اي خودساخته هاي خطر بيندازند، مفهوم
  .اند مردم تحميل كرده

د در دهـ  الـدين سـهروردي نشـان مـي     هـاي بازمانـده از شـهاب    حقيقت اين است كه متن
 سامي نبوده اسـت و انتشـار   هاي توحيد، نبوت و معاد دينآخرهاي عمر كوتاهش، مؤمن به 

شـمار   ها به ها و دين گفتارها و نوشتارهاي او خطر بزرگي براي شاهان و فقيهان يا حكومت
  . رفته است، چنان كه هنوز هم مي

  : كند كه كنندگان سهروردي نقل مي عصران و مالقات الدن آمدي از هم سيف
  . مـُلك روى زمين به دست من خواهد افتاد :گفت. حلب با سهروردى مالقات كردمدر "

خواب ديدم مثل اين كه دارم آب دريا  :گويد؟ پاسخ داد از كجا اين حرف را مى شپرسيدم
شايد تعبير خوابى كه ديدى چيزى از قبيل شهرت علمى يا امثال آن  :گفتم. كشم را سر مى 

  "25.دست بردار نيست ،اى كه در دلش جاى گرفته است ديدم كه او از انديشه  ولى. باشد
 

ي بعـد از   هزار و چهارصد سالهي شاهنشاهي و  در تاريخ دو هزار ساله ها كشتن سهروردي
ِ قدرتمندان دين و دولـت نبـوده    ايران، تنها از روي قشري بودن يا ناآگاهيها به  تجاوز تازي

خـاطر حفـظ قـدرت و     خباثـت اينـان بـيش از آن كـه از روي بالهتشـان باشـد، بـه       . است
و  "هـاي معصـوم خـدا    بـره "يـق در اختيـار داشـتن    چرا كه تنها از طر. هايشان است منفعت

ِ  توان مجوز هرگونه تجاوزي را فراهم كرد و اهرم كـارايي  است كه مي "مؤمنان مطهر دين"
  . دست آورد ها به آن "امتي"يا   "ايِ گله"آن را از قدرت 

 الـدين  ي اسالم نشسته بودند و ياراي برتابيدن شـهاب  اگر كساني را كه در قدرت و اريكه
توان پذيرفت كـه   گونه مي سهروردي نامسلمان را نداشتند، بتوان روحانيان قشري ناميد، چه
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الـدين   عصـران شـهاب   سـخن ديگـر، اگـر هـم     ند؟ بـه ا معلم و دوستداران او نيز قشري بوده
ي آخـر او را نداشـتند،    هـاي دوره  فكر و كوردل بودند و ياراي تحمل سـخن  سهروردي كوته

ي امـروز چـرا تأمـل و     گشـته  زاده يا مسـلمان  و نويسندگان مسلمان گران، متفكران پژوهش
حكيمـي  "ِ او را ندارنـد و اصـرار دارنـد او را در تمـام عمـر       مداراي پذيرش نظرهاي نهـايي 

  معرفي كنند؟ "زاده مسلمان"و نه حتا حكيمي  "مسلمان
جزمـي   ي يـك عقيـده   واقعيت اين است كه چه در آن دوره و چه امروز، انسان مؤمن بـه 

ي اعتقاد نهفته در وجودش گرفتـار   چنان در چنبره ِ آن، آن ويژه از نوع ديني ، به)ايدئولوژيك(
خـدا خـدا    مـؤمن بـي  "و حكمت مشّاييان نيز بر او ثابت كنند كه  "عقل"آيد كه حتا اگر  مي

  .دارد گرفتارش او را از پذيرش بازمي "دل"باز  "26مؤمن هيچ است، خداي بي
ِ زنـدگي و نظرهـاي سـهروردي     ي كساني كه شاهدان عيني ان سخن همهتو گونه ميچه 
را نپذيرفت يا همه را ... الدين آمدي، ابن خلكان و  اند، حتا نظر فخرالدين مارديني، سيف بوده

گران و متفكران و نويسندگان مسلمان امروز را كه در  نادان و قشري دانست، و نظر پژوهش
نگر تصـور كـرد؟ چـه     را دانا و ژرف ورزند، پذيرفت و همه يا ميدفاع از ايمان خود و اسالم ر

اي استثنايي  عصران سهروردي كه او را چهره توان روايت ابن خلكان را در مورد هم گونه مي
  ديدند، ناديده گرفت؟ خود مي و باورمند به

ديار اشتغال داشتم و اهل آن  يآموز و معرفت ياندوز دانش بهرا درحلب  يمن خود ساليان"
گفت و او را  يم خويش سخن يمطابق هوا يهر گروه .دو گونه يافتمي سهرورد ي را درباره

 .انگاشتند يكرامات م ياو را اهل صالح و دارا يداشتند و گروه يزندقه و الحاد منسوب م به
   "27.چيزي اعتقاد نداشت ملحد بود و به يتر مردم بر آن بودند كه و البته بيش

 
آن . انـد  الـدين سـهروردي بـوده    ها و كارهاي شهاب لوب و مجذوب سخنهر دو گروه، مغ

جا كه سخن و كارهاي او بيرون از چارچوب عرف جامعه و اسالم بـوده   از آن "نااهل"گروه 
ها و كارهاي او  اند، سخن بوده "اهل"دانستند و گروه ديگر كه  است، او را زنديق و ملحد مي

ل بوده است، از جنم سخن و كارهاي خـدايي يـا پيامبرانـه    هاي معمو را كه بيرون از توانايي
 "خارج از ديـن "هاي گوناگون، سهروردي را  نهايت اين كه هر دو گروه، با نيت. دانستند مي
  .اند ديده مي

بـه او نسـبت    سهروردي هايي كه چه در زمان حيات و چه بعد از مرگ   ها يا كرامت معجزه
ي  شن و آشكار بر مقام و منزلت او بيرون از حصار بسـته هاي رو دهند، خود يكي از دليل مي

صـراحت گفتـه شـده     به ها ي دين چرا كه در همه. هاي توحيدي است يكي از دين ايمان به
تنها از طريق ارتباط مستقيم پيامبر با خدا ممكن اسـت و هـيچ كـس جـز      "معجزه"است، 

نيـز، بسـياري بـه     "فتوا"ه دنبال اين بديهي است كه ب .را ندارند "معجزه"  ِ پيامبران توانايي
را  "روزبـه "چنان كه . رسند قتل مي به "آسا معجزه"يا كارهاي  "پيامبرانه"هاي  جرم سخن

ِ  ي كالم يا برابري با توانايي "معجزه"جرم  زبان عربي، به به كليله و دمنهي  بعد از ترجمه
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القضـات و   ن كه حالج، عـين چنا. كشند بودن مي "مانوي"اتهام  ، بهقرآنمحمد در نوشتن 
  . اشان "خدايي  من"جرم  صدها نفر ديگر را به

و  "ج از ديـن وخـر "آخرش  هاي متندر چنان آشكارا  الدين سهروردي آن ي شهاب انديشه
گـران و   يابـد كـه پـژوهش    گسـترش مـي  ديـن اسـالم    هاي و فرع ها ويژه بيرون از اصل به

ضـد  "دكتـر محمـدعلي ابوريـان از مصـر او را     امروز هم، چون  يرانيِننويسندگان مسلمان ا
اي بودند كـه   آزاده ِ ، آن گروه ايراني"شعوبيه"چرا كه نهضت . 28دننام مي "شعوبي"و  "عرب

 قـرآن تافتنـد و در برابـر ايـن كـه      ها و مسـلمانان را برنمـي   از جانب عرب  خفت و خواري
تـالش  بشـر نيـاز دارد،   چـه   ي آن ي همـه  ها اسـت و اسـالم در برگيرنـده    ترين كتاب كامل
 احيا كنند و جان و خرد فرهنگ و زبان فارسي فرهنگ و ادبيات ايران راغناي كردند كه  مي

  .را گسترش دهند
 "سيميا"هاي ديگر، علم  الدين سهروردي اضافه بر دانش ديگر، اگر بپذيريم شهاب بيان به

ود نشان بدهد، راهي جـز  ي از خهاي كند و كرامت "معجزه"توانسته  دانسته است، مي هم مي
اگر هم بپذيريم كه علـم سـيميا و   . وجود ندارد "خدا"بودن يا ارتباط مستقيم او با  "پيامبر"
انـد،   او نسبت داده داران و مريدان به در توان او نبوده است و دوست ها ها يا كرامت "معجزه"

ون از چارچوب عـرف  ها و كردارهاي نامعمول و بير پذيرش اين حقيقتيم كه سخنناگزير به 
    :ها گشته است ي وجود آن سرچشمه  زمانه و شكستن حصارهاي اسالمي

  :نويسد نقل از يافعي، يكي از مريدان و همراهان سهروردي مي عبدالرحمان جامي به
و   در حـدود دمشـق    كه -  قانون  ِ نزديكي به  و چون  شديم  بيرون  از دمشق  اشراق  با شيخ"

  . چرانيد ها را مي آن  نياتركم  كه  برخورديم  گوسفندي  ي رمه  ، به رسيديم -  است  قعوا  حلب  در راه
  .  بخوريم  آن  و گوشت  بخريم  گوسفندي  ي رمه  خواهيم سرور ما، مي  اي: گفتيم  شيخ به

  . بخريد  را بگيريد و گوسفندي آن   دارم  درم  ده  من: گفت  شيخ
  از رفيقـان   يكـي   كـه   بـوديم   رفتـه   راه  كمـي .  خريديم  وسفنديگ  ينااز تركم  وسيله بدين 

تر  كوچك  بدهيد و گوسفندي  گوسفند را پس  آن: گفت  سر ما را صدا كرده  ، از پشتيناتركم
  تـر از پـولي   گـران   آن  و قيمـت   است  سهو كرده  آن  در فروختن  من  بگيريد، زيرا رفيق  از آن
  كه  فهميد و ما را گفت  شيخ  كرديم مي  ما صحبت  كه  ميان  در اين. داي شما پرداخته  كه  است

  با او ماند، با او صحبت  و شيخ  افتاديم  ما به راه.  كنم مي  او را راضي  شما گوسفند را ببريد من
،  ما پيوسـت  كرد و به  او را ترك  شيخ  ما دور شديم  كه  وقتي. كرد مي  دل كرد و او را خوش مي
بـا    شيخ  چون. كرد نمي  توجه  كرد و شيخ آمد و فرياد مي او مي  از پشت  يناتركم  كه  حالي در

او را   چپ  دست  تمام   او رسانيد و با خشم خود را به  ينانكرد، تركم  و التفات  نگفت  او سخن
 ؟  دهي نمي  گوش  من  و به  روي كجا مي:  و كشيد و گفت  گرفت

  از آن  خـون   كـه  مانـد، در حـالي   يناتركمـ   شد و در دست  او كنده  از دوش  شيخ  دست  ميان  در اين
  !بود  روان

و   را انـداخت   دست  متحير ماند، پس  شد و در كار خويش  بديد، مبهوت  اين  چون  يناتركم
  .فرار كرد  از بيم
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  چنـان  هـم  يناو تركمـ   ما پيوست و به  برگرفت  راست  را با دست  دست  و آن  برگشت  شيخ
  .  گرفت خود مي   به  تعقيب  كرد و صورت مي  ظاهر او را نگاهبه    شيخ .كرد فرار مي
  "29.نبود  هيچ  غير از دستمالي  شيخ  در دست  نگريستم  دقـّت  به  چون

 
چنان كه باز از محمد شمس تبريزي كه يكي از دگرانديشان مشـهور دوران خـود اسـت،    

  :استكنند كه گفته  نقل مي
تـو  : ملك ظاهراو را گفـت . داشت يلشكر با شهاب صحبت م ي روزى ملك ظاهر درباره"

چه دانى لشكر چه باشد؟ نظر كرد باال و زيـر، لشـكرها ديـد ايسـتاده، شمشـيرهاى برهنـه       
  . نمايشى عجيب بود. كشيده، اشخاص با هيبت در بام و صحن و دهليز پر

اما تأثير آنش در دل بـود  . به روى خود نياوردملك ظاهر سخت ترسيد، بلند شد و رفت و 
 "30.كه قصد او كرد پيش از تفحـّص

  
الـدين سـهروردي را در    ي شـهاب  هاي گوناگون در باره توان تمام روايت بيان ديگر، مي به

در اين . هايي كه از او بازمانده متكي شد متن صد سال ناديده گرفت و تنها به طي اين هشت
رغم عمر كوتاهش طول و عمـق راه   به 31كه اشاره شد، او نيز چون ماني گونه ها، همان متن

هم پيوسته اما نابرابر با  هاي به هاي گوناگون كه حلقه مسافتي با معرفت. گذراند درازي را مي
رساله و داستان كوتاه و  30كم امروز بيش از  هاي بازمانده كه دست در اين متن. ديگرند يك

ي شـفاف و برجسـته از    واننـدگان فارسـي آشـنا اسـت، چهـار چهـره      هـا بـراي خ   بلند از آن
  :الدين سهروردي وجود دارد شهاب
  .دين هاي حكم اي مسلمان مؤمن به طلبه   -  أ
 .دين آميز به سالكي مشايي با نگرشي انتقاد  -  ب
 .عارفي اشراقي با تعريفي نوين از دين -ب  -  ت
   .باورهاي خويش اي يگانه، مؤمن به حكيم نويسنده -پ  -  ث

معرفت خويش محور اي باورمند به  رف و حكيم نويسندههاي عا چهار چهره، چهره از اين
همه "ي كسي كه معتقد است  چهره. در اين كتاب است هاي انتخاب شده داستان
. خواهد كه خورشيد باشد و معرفت خود را بر اين جهان تاريك بيفشاند و مي "الوجودند ممكن
 "پسرِ"خود را  غربت غربيو  واز پر جبرييلآچون هاي بسياري  اي كه در متن چهره

اي رسالت نجات  بيرون از هر چارچوب و قاعدهخواند و معتقد است  جزيي از كل مي "پدر"
اي كه  چهره .داند و در زمان مي "زمان"اي كه وجود خود را از  چهره .انسان را بردوش دارد

رو نيز تنها  از همين. ردرا در خود دا "ها فلك"و حركت  "پريان" ي فرمان به اراده
جز تحليل نوين  تر خواننده، به شوند و براي دريافت بيش هاي او برگزيده مي داستان
هاي آن به  ِ تمثيل و فراگشايي عقل سرخداستان  هاي يافت هاي انتخاب شده، ره داستان

  . شود آورده مي ،"ها خوانش داستان"فرهنگ گذشته در فصل 
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  :"دين سهروردي و خرد اوال شهاب" نوشت جستار پي

  
شهري بودن، سبب گشته كه بسياري اين سه را در  هاي اسمي و هم همين شباهت -1

  .ها را ناسنجيده بررسي كنند هاي آن ديگر بگيرند و متن علوم اسالمي به جاي يك
اي  هاي گوناگون اگر چه هيچ نقش ويژه الدين سهروردي در متن اختالف سن شهاب -2

هاي  با توجه به سال. هاي قمري و شمسي است دليل محاسبه  اما همه بهدر شخصيت او ندارد، 
نويسند  سال مي 38الدين را  تر از سال خورشيدي است، سن شهاب روز كم 11قمري، چون هر سال 

  .سال عمر كرده است 37و  36هاي خورشيدي بين  و با احتساب سال
آرام، انتشارات ي احمد  ي سيد حسن نصر، ترجمه سه حكيم مسلمان، نوشته -3
  .ي علمي و فرهنگي مؤسسه
گيرند،  قرار مي... هاي اهللا و خدا و يهوه و  ايزد و يزدان كه به ظاهر هر دو برابر واژه -4
هاي  در فرهنگ ها اما معنا و وضعيت اين واژه. كنند اشاره مي  "ي كل هستي آفريننده" همه به

در تثليث مسيحي متفاوت  "القدس روح"يا  "پدر"ِ  چنان كه بار معنايي. گوناگون بسيار متفاوت است
به طور كلي ايزدهايي كه . ي قران به محمد كننده خداي ابراهيم و موسا است يا اهللا وحي "يهوه"با 

اند و  داشته هايي مهربان، نزديك به طبيعت و سرشت انساني اند، چهره در فرهنگ ايران باستان بوده
اهللا  از همين رو نيز، بسم. اند انگيز آفريده نشده ن و رعبسامي، قهار و خش هاي چون خداي دين

اهللا مغايرت دارد، بيش از آن هاي  هاي قرآن يا صفت ي بسياري از سوره الرحمن الرحيم، كه با محتوا
هايي است كه در فرهنگ ايران  ي مستقيم صفت كه از فرهنگ تازيان برخواسته باشد، ترجمه

  . آناهيتا داده بودندايزدهايي چون ي به باستان، در آيين مهري و زروان
كتر جليل ها، اوستا، گزارش و پژوهش د ، آبان يشت، يشت18و  17ي  كرده -5

  .، انتشارات مرواريد1377دوستخواه، چاپ چهارم، 
ي احمد آرام، انتشارات  ي سيد حسين نصر، ترجمه سه حكيم مسلمان، نوشته -6
  .ي علمي و فرهنگي مؤسسه
  .دين سهروردي، مصنفات شيخ اشراق، هانري كربنال غربت غربي، شهاب -7
پژوهشگران   ي اشراق، محسن كديور، كانون ايراني فلسفه  ِ توصيفي كتاب شناسي -8

  .فلسفه و حكمت
ي چهار جلدي،  ، دوره)الدين سهروردي شيخ شهاب(مجموعه مصنفات شيخ اشراق،  -9

با تصحيح و : جلد يكم و دوم. 1373انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ 
مقدمه هانري كربن، جلد سوم، با تصحيح و تحشيه و مقدمه سيد حسين نصر، جلد چهارم با تصحيح 

نوشت  ، با نام اثر و مصحح آن در اين پيو تحشيه و مقدمه دكتر نجفعلي حبيبي، كه از اين پس
  .نري كربنالدين سهروردي، مصنفات شيخ اشراق، ها حكمت اشراق، شهاب: آيد مي

  .همان - 10
  .همان - 11
  .الدين سهروردي، مصنفات شيخ اشراق، سيد حسين نصر لغت موران، شيخ شهاب - 12
  القضات همداني، تمهيدات، عين - 13
 "نيست مني مگر من"آن   الدين سهروردي كه معناي فارسي اي از شهاب جمله - 14

  .است
  .الدين سهروردي، مصنفات شيخ اشراق، هانري كربن حكمت اشراق، شهاب - 15
  .الدين سهروردي، مصنفات شيخ اشراق، سيد حسين نصر عمادي، شهاب الواح - 16
ي احمد آرام، انتشارات  ي سيد حسين نصر، ترجمه سه حكيم مسلمان، نوشته - 17
  .ي علمي و فرهنگي مؤسسه

  .الدين سهروردي، مصنفات شيخ اشراق، سيد حسين نصر پرتونامه، شهاب - 18
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ها است، فروخواندم؛ پيش از آفرينش  يان آندر م "رتو"و  "اهو"من در آغاز، واژگاني را كه "
آسمان برين، پيش از آب، پيش از زمين، پيش از گياه، پيش از آفرينش گاو چهارپا، پيش از مرد 

، 19يسنه، هات  ".اشَون دو پا، پيش از آفرينش پيكر خورشيد برين و پس از آفرينش امشاسپندان
چاپ چهارم،  خواه، انتشارات مرواريد، ليل دوست، يسنه، اوستا، جلد اول، گزارش و پژوهش ج8بند 

   . 174، ص 1377
باب اول، انجيل يوحنا، عهد جديد،  "در ابتدا واژه بود و واژه همه بود و واژه خدا بود" - 19

القدس و پسر و  پدر، روح: يوحنا با تكرار سه بار واژه، وحدت يا يگانگي تثليث.  تورات، كتاب مقدس
  . بيند دهد و ماهيتشان را در واژه مي هر سه را نشان مينهايت يكي بودن اين 

  .الدين سهروردي، مصنفات شيخ اشراق، سيد حسين نصر آواز پر جبرييل، شهاب - 19
پژوهشگران   الدين سهروردي، سيد محمد موسوي بجنوردي، كانون ايراني شهاب - 20

  .فلسفه و حكمت
  .شگران فلسفه و حكمتپژوه  الدين سهروردي، علي اصغر حلبي، كانون ايراني شهاب - 21
  .مقاالت شمس تبريزي، محمدعلي موحد، انتشارات خوارزمي - 22
الدين سهروردي، سيد محمد موسوي بجنوردي، كانون ايراني پژوهشگران  شهاب - 23

  .فلسفه و حكمت 
  .همان - 24
ي  نوشته ،"؟مؤمن كيست ست، خداي بي خدا خدا مؤمن بي"ي  مقاله نگاه كنيد به - 25

  . 1351زاون قوكاسيان،   گردآوري، "چشمه"منصور كوشان، كتاب 
  .پژوهشگران فلسفه و حكمت  الدين سهروردي، علي اصغر حلبي، كانون ايراني شهاب - 26
ي مصر از  ي افسريه در داشكده دكتر محمدعلي ابوريان استاد و رييس بخش فلسفه" - 27

 به "المي فلسفي در اس تاريخ انديشه"وي كتابي تحت عنوان . آيد شمار مي ي اين اشخاص به جمله
كانون ايراني پژوشگران فلسف و (. ي تحرير درآورده و در آن اين مسئله را مطرح ساخته است رشته

  ).حكمت
  .االنس، عبدالرحمان جامي نفحات - 28
 .مقاالت شمس تبريزي، محمدعلي موحد، انتشارات خوارزمي - 29
اديِ كوتاه سهروردي با ماني و به ويژه نقش بسيار بني  به دليل شباهت بسيار زندگي - 30
زندگي و تفكر ماني و  ، )ضميمه(ي ماني در عرفان ايراني و مذهب شيعه، در فصلي مستقل  انديشه

  .شود مانويان بررسي مي
  مطالعه كنيد 1388جنگ زمان، تابستان  2ي  توانيد در شماره اين فصل را مي

 
 



 

1نگ زمان ج 
  با نوشتارهايي از

ضا اغنمي،  نسيم خاكسار، قاسم آزاد، مهدي اخوان ثالث، ر. منوچهر آتشي، م
پور، ناصر زراعتي، علي زرين، فرج  زاده، علي حصوري، منيرو رواني حاجي

زاد، مهدي فالحتي، محمود فلكي، منصور  سركوهي، احمد شاملو، فروغ فرخ
  ...كوشان، عباس معروفي، علي نگهبان، نيما يوشيج و 

  .منتشر شد1388در بهار 
2نگ زمان ج 

  ي ازبا نوشتارهاي
مهدي استعدادي شاد، منصور اوجي، هوشنگ ايراني، بيژن بيجاري، باقر پرهام، 

شاهرخ تندرصالح، فرخ تميمي، بيژن جاللي، سيم خاكسار، فيروزه خطيبي، 
قاضي ربيحاوي، نصرت رحماني، حسين رحمت، سهراب سپهري، اسد سيف، 

ن، فرشته عباس شكري،  فريبا صديقيم، ژان گوستاو لوكلزيو، منصور كوشا
  ...مولوي، كيوان مهجور، بيژن نجدي، فرخنده نيكو و 

  .منتشر شد1388در تابستان 
3نگ زمان ج  

  با نوشتارهايي از
  داريوش آشوري، ابوالفضل اردوخاني، ريسه ارليچ، 

كوشيار چارلز بوكوفسكي، مهدي استعدادي شاد، رضا اغنمي، مفتون اميني، 
حمد حقوقي، منصور خاكسار، نسيم پارسي، باقر پرهام، علي حصوري، م

خسرو دوامي، فردريش دورنمات، حسين رحمت، وازريك درساهاكيان، خاكسار، 
علي زرين، فرج سركوهي، احمد شاملو، عمران صالحي، علي صيامي، منصور 

شهيدي، علي نگهبان،  كوشان، محمد مختاري، حميد مصدق، نازنين نظام
  ... يورگن هابرماس، كريس هدگز و 

  .منتشر شد1388پاييز  در




 هانديش آزادي بيان ي باخته نجا

 
 
 
 
    

 
ياحمد ميرعالي  

 مترجم
 عضو كانون نويسندگان ايران

 
اصفهان 1374آبان  2 –اصفهان  1321فروردين  21  

  
هاي  ويرانه خورخه لوئيس بورخس، از )نامه نمايش( شياطين  وايتينگ جاناز 

هاي  باغ گذرگاهو  مرگ و پرگار، هزارتوها،  هاي ديگر الف و داستان،  رمدو
اكتاويو ، از )نقد ادبي( كودكان آب و گلو   )شعر( سنگ آفتاب اكتاويو پاز، از پيچاپيچ

 كنسول افتخاري:  ، از گراهام گرين)ي مقاله مجموعه( ادبيات ي دربارهپاز و ديگران 
عبدالحكيم ، از )آثار نقد( فاستر.ام.اي:مور.تي.اي، از )رمان( عامل انسانيو ) زمان(

ويليام ، از )كودكانداستان ( اسب عالي :جين مويل،از )پژوهش( عرفان مولوي: خليفه
برنارد ماالمود ، از )شناخت( ژان پل سارتر:هانري پير، از )رمان( خداي عقربگلدينگ 
ميالن از ،)شناخت( هند، تمدن مجروح نايپول .اس.وي، از )داستان( طوق طالو ديگران

هرمان ، از )رمان( ياز چشم غرب: جوزف كنراداز ،)داستان( كاله كلمنتيس كوندرا
از ، )رمان(هاي اسكندريه  چهارباغالرنس ارل ، از )رمان( بيلي باد، ملوان :ملويل

  ..و  )رمان (جانت وينترسون 
  ي ادبي نظريه
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  ماهاني .ه: طرح



 

  محمد ربوبي – 1ريموند كارور
  نوشــتن

  
  
طوالني برايم  فكري بلند، تمركز شصت متوجه شدم موقع نوشتن داستان ي حدود دهه   

درحين . شدم مشكل مي ها، دچار نوشتن آن ها، و نيز داستان ع خواندنموق. كار دشواري است
 ام سر شد و حوصله مي تر كوتاهخواندن و يا نوشتن، مدت توجه و تمركزم به نوشته پيوسته 

آن  اي شده بود كه سخن گفتن از وضعيت پيچيده. ي نوشتن رمان نداشتم حوصله. رفت مي
دانم كه اين وضعيت سبب شد به سرودن شعر و نوشتن  حال مي. است آور ماللاين جا  رد

به نوشتن . درنگ نكرد. ذاشتگ دست به كارشد، كار را كنار  بايستي. داستان كوتاه بپردازم
 .ادامه داد
بايد گفت چه . هاي خود را از دست دادم بلندپروازيكه بيست بود  ي دهههاي خرآشايد 

مطبوع  خوب و اي اقبال براي هرنويسنده اندكي بخت و بلندپروازي و. ين شدخوب كه چن
اقبالي ممكن است كشنده  بي طور اصولي بهيا  بد اقبالي و حد و اما بلند پروازي بيش از.  است
  . بايد استعداد داشت. باشد

 استعداد در اصلشناسم كه  اي نمي من نويسنده. برخي نويسندگان كلي استعداد دارند
دقيق به چيزها و يافتن چارچوب مناسب براي  مانند و نگاهي بي اما داشتن طرز. نداشته باشد
اي كه جان  به گونه دنيايي كه كارپ آن را ديده براي مثال. ديگري است نوشتن چيز

هم چنين دنيايي كه  فلنري او . آوري است آن را ديده، دنياي شگفتي John Irvingاروينك 
ارنست و  ويليام فاكنرو دنياهايي كه . آن را ديده است  Flannery O Connor كونر

هر  رجسته و حتاي ب نويسنده هر. اند و دنياهايي كه ساير نويسندگان ديده. اند ديده همينگوي
هاي مخصوص به خودش دنيايي عرضه  و ايده بنا بر تصورهاخوب،  بسيار ي نويسنده

  . كند مي
اما فقط سبك نيست،  .گويم با سبك خويشاوندي دارد آن سخن مي اين جا از آن چه در

او دنياي خاص خودش است، نه دنياي  ي نوشته. بلكه كاري است مستقل منحصر به فرد
استعداد هم  . كند ي ديگري متمايز مي نويسندهاي را از  اين است آن چه نويسنده. ديگران

دارد  ها و واقعه اي به چيزها ه ويژهنگا اي كه طرز اما نويسنده. نيست، كلي استعداد وجود دارد
  . اي است كه شايد چندي ماندگار شود نويسنده  آن نويسد،  نگاه مي و با آن طرز

روز  هر" :گفته است Isak Dinesen(Karen Blixen) كارن بليكسن(ايساك دينسن
سم نوي اين جمله را روي كارتي مي. "نويسد، بدون اميدواري و بدون شك و ترديد اندكي مي

ها  ها كه روي آن اين كارت تعداد زيادي از. ميزكارم قرارخواهم دادبه روي  روو 
يكي   Ezra Poundازرا پاند : اند به ديوار نصب شدهبه رويم  ام رو هايي نوشته ياداشت

البته اين تمامي  ."اساس و مبناي دقيق نوشتن فقط و فقط اخالق است " :ستاها  ازآن
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بنويسد، دست كم   "اين مبناي دقيق بر"اي كوشش كند  گرنويسندهاو نيست، اما ا ي جمله
  . راه درستي در پيش گرفته است

روي ف وچخ ي يك داستان اي ازجمله ام كه تكه كارت ديگري نيز روي ديوار نصب كرده
براي من  ها هكلماين . "ناگهان همه چيز برايش آشكارشد و... " :آن نوشته شده است

كه اين  بخشي را الهام هاي من صراحت بسيار ساده و اشاره. است ها مكانا و اعجاز سرشار از
اين پيش از نوشتن : هست اما در اين جا معمايي نيز. به همراه خود دارند دوست دارم ها كلمه
شود؟ چه امري به وقوع  مي نبوده است؟ چرا درست اكنون آشكار چه چيزي آشكار ها كلمه

شدن  هاي بيدار اين پس چه خواهد شد؟ اين لحظه حال ازهمه ـ  بيش از پيوسته است؟ و
منتظرم  و كنم مي احساس آرامش خاطر به طور كاملمن . ي دارندهاي هيجنتناگهاني، همواره 

  .  كنند  چيزهايي به ذهنم خطور
نوشتن "شنيدم كه به دانشجويان كالس هاي   Geoffrey Wolffولفاز جفري    

وي راين جمله نيز بايد . "هاي  پيش پا افتاده بنويسيد و كلكبي دوز " :گفت مي "٢ابتكاري
 و من از دوز. "بي دوز و كلك": دهم مي من اين جمله را اندكي تغيير. كارت نوشته شود

 كلك، خواه پيش و اي ازدوز موقع خواندن يك داستان، همين كه نشانه. كلك متنفرم
 كلك در و دوز. گذارم مي كنار نوشته را ولبه طور معماحساس كنم،  خواه زيركانه، افتاده وپا

شوم، چون مدت توجه و  من به سرعت كسل مي كسل كننده است و داستان به تمامي
كه با العاده زيركانه  فوق هاي ندن متموقع خوان. كوتاه است فكري من بسيار تمركز
. روم ي كه لودگي است به خواب ميهاي اند، يا متن بندي شده هم زيبا سر هاي جمله

. العاده زرنگ و زيرك باشند و كلك و لودگي نيازي ندارند و نبايد فوق نويسندگان به دوز
هم شده يك بار، بايستد و  اي كه مايل نيست مورد تمسخر قرارگيرد، بايد بتواند اگر نويسنده

  .به غروب آفتاب، يا به كفشي كهنه: با شگفتي مطلق به چيزي خيره شود
   New York Times Book Reviewدر  Johan Barth تچند ماه پيش، جان بار

نويسي او، به اشكال نوآوري   نوشت، ده سال پيش، اكثر دانشحويان درسمينارهاي داستان
هايي  اندكي نگران اين است، آن او. اين ميان وضع تغييركرده است البته در .مند بودند هعالق

كه ( هاي خانوادگي هم رمان هشتاد ـ باز ي دهه اند ـ در كه اكنون به نويسندگي روي آورده
اشتياق آنان به تجربه سبب  و نگران اين است شور او .بنويسند) بند است ها پاي به سنت

گوها  گفت و من موقعي كه در .فروكش كند) آزادي عمل نويسنده(شود همراه با ليبراليسم 
 در "تجربي" ي واژه. مشو عصباني مي شنوم، را مي "اشكال نوآوري"نويسي درمورد داستان

اين  از. شود دقت، ابلهانه و يا تقليدي  تلقي مي مجوزي براي نوشتارهاي بي هامورد تر بيش
زده و  شوك كرد و يا خواننده را شگفت هم بدتر، مجوزي است كه بتوان خواننده را دچار

ي است بي يا صحراي كنندو  اي ازجهان عرضه نمي تازه ها چيز اغلب اين نوشته. كرد متحير
در ي كه هاي هطقمن. كنند مي خيز علف و شنزار كه اين جا و آن جا چند سوسمارجست و آب و
  .باشد دانشمندان متخصص علوم طبيعي ي مورد عالقهتواند  شود و مي ديده نميانسان آن 
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به فرد، كاري  ادبيات كاري است مستقل و منحصر واقعي در ي بايد دريافت كه تجربه
اما هيچ . شود سبب شادماني مي توان با كوشش فراگرفت و كه مي است بس دشوار

اين كار به جايي . مثل  بارتولمه، تقليد كنددر نگاه ديگران،  طرز اي نبايد از نويسنده
اي تالش كند حساسيت خاص   بارتولمه وجود داشته و اگر نويسنده  يـكفقط  . رسد نمي

كاري است و حاصل آن بلبشويي و  ند، سمبلآن خود ك بارتولمه را به عنوان نوآوري از
خواهند تجربه كنند،  واقعي كه مي نويسندگان. ها هم بدتر خود فريبي است اين از مصيبت و

 بايستي دركارشان به چيز. "كار نو كنند"بايد همان طور كه ازرا پاند درخواست كرده است،
شان را با  اند، ارتباط ا ازدست ندادهاگر نويسندگان فهم و شعورشان ر و. ببرند ينويني پ تازه و

  .ما ادامه دهند و اخبارشان را از دنياي خود به ما انتقال دهند
و يا چيزهاي روزمره به ها  حادثهي  باره داستان كوتاهي در شعري يا در امكان دارد، در

 يكبرد و به چيزها ـ يك صندلي، يك پرده،  زباني روزمره نوشت، اما زباني دقيق به كار
آوري اهدا  العاده،آري، نيروي حيرت ي زني ـ نيروي فوق سنگ، گوشواره چنگال، يك تخته

اي نوشت كه خواننده را  ساده، جمله گويي به ظاهر امكان دارد موفع نوشتن گفت و. كرد
اين همان . است كه نابوكوف به آن اشاره كرده است "لذت هنري"اين همان  .تكان دهد

هاي سرسري يا  نوشته من از. چيزي به آن عالقمندم هر يش ازنوشتن است كه ب ي شيوه
بندي  بدقواره كه به عنوان رئاليسم سرهم خواه زمخت و بلبشو ـ خواه به عنوان تجربي و

 Guy de با عنوان، Isaac Babelداستان جالبِ ايساك بابل در. شده باشند ـ متنفرم
Maupassant" ،هيچ آهني آن قدرت ": گفته استنوشتن داستان چنين  ي راوي، درباره

اين جمله نيز بايد روي . "درست ندارد كاملنجاي  شكافتن قلب را مانند گذاشتن نقطه در
  .كارت نوشته شود

موقعي داستان كوتاه به پايان رسيده كه آن را دوباره : گفته است van Connellاون كانل 
 ها را درست در ا خوانده و ويرگولديگر داستان ر هايي را حذف كرده و بار خوانده، ويرگول

من به اين نوع . پسندم را ميي پرداختن به نوشته  من اين شيوه. جاي خود گذاشته است
ها هستند و بايستي اين  چه ما داريم، سرانجام واژه گذارم، چون آن احترام مي كار دقت در

آن چه بايد گفت به  جاي درست، تا ها در گذاري ها درست به كارگرفته شوند، با نقطه هواژ
نويسنده  ي احساسات عاطفي افسارگسيخته اثر بار واژگان در اگر .ترين وجه گفته شود به

ديگري واژگان به جا و دقيق انتخاب نشده باشند، اگر واژگان  هاي يلبه دل ثقيل شوند، اگر
ي با احساس درك هنر انگارد و ها را ناديده مي مبهم باشند، چشم خواننده آن گنگ و

 "ضعيف اجراي "هنري جيمز، اين جور نوشتارهاي بد اقبال را . خواننده سازگار نخواهند شد
  .ناميده است

كنند، چون به پول  نوشتن كتاب شتاب مي دهند در دوستاني دارم كه به من اطالع مي
. كنند ها را وادار به چنين كاري مي احتياج دارند، چون ويراستار كتاب و يا همسرشان آن

 ].بيھوده است[، نوشتن كتابي كه خوب نوشته نشده است كالم، عذرخواهي از ي صهخال
تري  داشتم  كتاب به و فرصت كافي مي اگر وقت " :اي به من گفت دوست نويسنده وقتي
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من چنين . شوم افتم مبهوت مي مي به ياد او وقتيهم  هنوز .مات و مبهوت شدم "نوشتم مي
توان چنان متن خوبي نوشت كه  اما اگر نمي. من ندارد كار او ربطي به. كنم كاري نمي

چنان متني نوشت؟ رضاي خاطري كه منتهاي تالش خود  در اصلشود نوشت، چرا بايد  مي
سند اثبات اين تالش، سرانجام، تنها چيزهايي هستند كه  ايم و را براي نوشتن متن كرده

را به خدا كار ديگري  تم بگويم، توخواستم به دوس من مي. بريمب توانيم با خود به گور مي
زندگي را به  ي تواني هزينه اي وجود دارد كه مي و شايد شرافتمندانه تر هاي آسان امكان. كن

ها و استعدادت انجام بده و بعد توجيه نكن ، عذرخواهي  خور توانايي كارت را در. دست آوري
  .نكن، شكايت نكن
ي نوشتن  باره در"ستاري كه به زبان ساده ج در Flannery O Connorفلنري او كونور 

گويد موقعي كه  او مي. "نوشتار اكتشاف است": نويسد عنوان كرده است، مي "داستان كوتاه
او . انجامد دانست كار به كجا مي اغلب نمي خواست داستان كوتاهي بنويسد مي نشسته بود و

دانند كارشان  نوشتن داستان مينويسندگان هنگام شروع كردن به  ترديد دارد كه بسياري از
. آورد را مثال مي Good Countrv Peopleاو براي نمونه داستان كوتاه . انجامد به كجا مي

ها حدس  تا آخرين لحظه ،درحين نوشتن. كرده است نويسنده، داستان كوتاهي جمع و جور
  .گونه خواهد شده زند كه پايان داستان چ نمي

ي ديگري به اين  اين كه او يا نويسنده خواندم، از ان راچند سال پيش، وقتي اين داست
من هم داسناني به همان شيوه  البته تصوركردم اگر و. شيوه داستان نوشته يكه خوردم
اما به ياد دارم كه . نوشتن داستان كوتاه برمال خواهد كرد بنويسم، ضعف و نارسايي مرا در

اين داستان نوشته بود، تصميم گرفتم  به خواندن آن چه فلنري درمورد  چندي بعد، پس از
  . او بنويسم ي شيوه

موقعي كه شروع . خوب شده بود به تقريبروزي نشستم داستان كوتاهي بنويسم كه 
تمام طول . داستان به ذهنم رسيده بود ي كردم اين داستان را بنويسم، فقط نخستين جمله

انداخت تلفن زنگ  به كار اروبرقي راج موقعي كه او" :بودم رفته با اين جمله كلنجار روز
كردم  احساس مي من عميق. خواهم بنويسم دانستم اين همان داستاني است كه مي مي. "زد

براي . اين جمله، سرآغاز داستان است، به شرطي كه فرصت داشته باشم آن را بنويسم
داستان را خواستم اين  مي. نوشتن آن، تمام رور، دوازده ـ پانزده ساعت وقت الزم بود

بعدي به  هاي ناگهان جمله. روزي نشستم و داستان را با اين جمله شروع كردم. بنويسم
 اي پس از جمله. نويسم مي من داستان را چنان نوشتم كه گويي شعر. ذهنم رسيدند و نوشتم

. برابرم قرارگرفت و ديدم كه اين داستان، داستان من است زود داستان در خيلي. يا جمله
  . خواستم بنويسم ي است كه ميداستان
به نظرم . پسندم و تهديدآميز وارد شود، آن را مي بار مصيبت ها هيقدقداستان كوتاه،  در اگر

نخست آن كه براي گردش خون . داستان كوتاه مطلوب است تهديدآميز در هاي هيقدق
ا برانگيزد كه اين احساس ر انگيزي باشد و ي هيجان داستان كوتاه بايد نكته در. مساعد است

اغلب، داستان  اين، جز.اند پيوسته درحركتچيزهاي معيني  پيش است و اي در واقعهچيزي، 
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هم چيدن واژگان  ي كنار به شيوه تجههر  نثر داستاني، هيجان از در. خوبي نخواهد بود
اما هم چنين . شود اي محسوس و قابل توجه مي آيد كه سرانجام، واقعه مشخصي پديد مي

بسط داده شوند، چون معنا و مفهوم  تلويحي يا ضمني  هست كه نبايد شرح و ي نيزچيزهاي
  .دارند

V.S.Pritchettداستان كوتاه، عبارت است از ": كند تعريف ميرا چنين  ، داستان كوتاه
ن است،  ديد اصل نگاه كردن و. "جايي، زيرچشمي چيزي را ديدن درحين گذر و عبور از

روشن  ي ديدن دقيق و آن چنان تغييرداد كه لحظهبايد جان داد، سپس به آن چه ديده شده 
تر و معناي با  چه ديده شده برد بس وسيع بخت يار نويسنده باشد آن اگر و. نمايان شود و

نويسد، اين  ي كه داستان كوتاه ميا ندهنويسنده، نويس ي وظيفه. گيرد تري به خود مي اهميت
نويسنده بايد فراست . آن است اهدا كند ي كه شايسته را چه آن به آن چه ديده، هركه است 

ها  آناحساس درك تناسب چيزها و شم ادراك كيفيت : اش را به كاربرد استعداد نويسندگي و
اي كه كسي  بيند ـ  شيوه مي اي كه او واقع وجود خارجي دارند و به شيوهبه اي كه  به گونه

امر نايل شد كه آن را به زباني واضح و ويژه بيان  توان به اين موقعي مي. مثل اونديده است
براي . آشكارشود جان دهد، تا داستان  براي خواننده  واضح و جزءها كرد، به زباني كه به

 معنايي به خواننده منتقل كنند،  زبان بايد دقيق به كار مشخص شوند و اين كه جزءها
اي  طنين پيش پا افتاده يحنمل Ĥواژگان چنان دقيق باشند كه حتممكن است . گرفته شود

هاي بس  گرفته شوند ممكن است لحن ها درست به كار اين وجود، اگر واژه با. داشته باشند 
  . 3متنوعي به خود گيرند
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  محمد ربوبي -*ديويد ريمنيك
  نويسنده و ويراستار                                                      

  
  كوردون ليش ريموند كارور  و  ويراستارش

 اي احساساتي به دوستش كوردون ليش، ويراستار ه، ريموند كارور نام1980درهشتم ژوئيه
 ي درخواست كرد از انتشار مجموعه به طور اكيدتي نوشت و با پوزش، ايك بنگاه انتشار

كارور تمام شب بيدارمانده بود . داري كندبود به زودي منتشر شود خود كه قرار هايش داستان
هفتاد درصد دو داستان حذف  ريببه تق: وكوتاه كردن چند داستانش را مشاهده كرده بود 

هم چنين، پايان . حذف شده بود نيز ها نيمي از داستان ديگر و بسياري از توصيف. شده بود
كالفه  كارور از اين دستبرد دوستش .ديگري نوشته شده بود ها حذف و يا جور برخي داستان

ل به كلي به تازگي از نوشيدن الك كه مدتي الكلي بود و  او. و پريشان شده بود
فكر و خسته  پريشان":ي بسيار حساسي داشت به ليش نوشته بود روحيه نظركرده بود و صرف

هايش را خوانده،  ترسيد دوستش كه متن اصلي داستان او مي .»شود شده و دارد ديوانه مي
 كارور نوشته بود، اگر .ها آبرويش را ببرد و رسوايش كند خواهد با اين دستكاري حال مي
تواند جيزي بنويسد و به ناين پس هرگز  رود از بيم آن مي اين شكل منتشر شود، كتاب به

وزهاي ر"ترسيد دوباره به  بيش از همه، او مي. عالقه و دوستي ليش شك و ترديد دارد
خواهم  مي": ها پيش گرفتارش شده بود و به ليش نوشته بود شودكه مدت دچار "سياهي

بار  اما او با توجه به وضعيت اسف. "است ي من درخطربگويم، سالمت فكر حقيقت را به تو
  .شوند مرگ منتشر ش پيش ازهايثرابايست خوشحال باشد كه  اش مي انگيز سرگذشت غم و

 ي دوره. دركالستاين، شهرك چوب بران جنگل آرگن، متولد شد 1938كارور، به سال 
چندي فروشنده  ستوران ومادرش چندي خدمتگار ر. كودكي را در ياكيما ـ واشينگتن گذراند

ترين سال ركود اقتصادي آمريكا، در  جريان وخيم پدرش در. هاي برزگ بود در فروشگاه
گو، افسرده و سخت الكلي بود كه در سن  او آدمي قصه. وي كار راهي غرب شدو ج جست

  . پنجاه وسه سالگي درگذشت
انواع "ك به فرزند شد و با همسرش مارين بور كارور در بيست سالگي صاحب دو

 ها به نظافت كف ساختمان و كارور، سال.ـ باكلي بدهكاري اشتغال داشتند "كثيف كارهاي
ها  گلخانه ها پيشخدمت بود و مدتي در چندي در رستوران. توالت بيمارستان اشتغال داشت

 وبود هايي كه ديده  سرزمين ي دراين ساليان، عالقه وافري داشت در باره. چيد گل الله مي
چندي بعد، درحين تحصيل . سرايد و داستان بنويسدبشعر بود شده  ها آشنا هايي كه با آن مآد

هاي نوشتن  كالس و سپس در) با جان گاردنر(در دانشگاه هومبولد و دركالج شيكاگو 
 "كوچك" هاي لهچند داستان كوتاه نوشت و درمج. ابتكاري دانشگاه آيووا شركت كرد

به زودي الكل مانع .  "اي فراغت نداشتم من لحظه": نوشت او پيگير نمي. شدند منتشر



77     88زمستان ، 4 نگ زمانج 

نظر جسمي و روحي  از مدتي دچار افالس و. هايش شد پرداخت بدهي نوشتن و ي عمده
 سركار گاهي با پليس "و  ".پردازم خراب كاري است به هر كاري مي". درهم شكسته شد

  ."گاه  در دادگاه دارم و گاهي در درمانگاه و
  Science Research Associatesتي اموقعي كه در بنگاه انتشار ،1967در سال 

هاي درسي به عنوان  تي كتاباانتشار ي مشغول به كارشد، با كوردن ليش كه در يك موسسه
سخن، خارق عادت و اهل  خوشليش، كه آدمي بود . شد كرد آشنا ويراستاركتاب كار مي

ليش تحت تاثير كارور  . گوكنندو  كتاب گفت ي باره ادبيات، كارور را به شام دعوت كرد تا در
  .گرفت قرار

از مبلغ بازخريدو بيمه بيكاري امرار معاش  شده بود و چندي بعد،كاروركه ازكار بركنار
در حين نوشتن چيزي در روند ": هاي كوتاه پرداخت داستان پيش به نوشتن كرد، بيش از مي

ي  و سرانجام روند نوشتن درنظرم جلوه پيوست كه فراز و فرودهايي داشت نوشتن به وقوع
به نيويورك  1969موقعي كه درسال  او .ليش، مشوق برزگي براي كارور بود. "اي گرفت تازه

  . شدناجي كارور ،  شد   Esquire ي نقل مكان كرد و مدير بخش ادبي مجله
 هفتاد ي هاي دهه را منتشركرد و در سال همسايگانليش داستان كوتاه  1971درسال

خوردها وكارگراني كه مزد  و ها، زد هاي ازدواج داستان: منظم منتشركرد كارهاي او را به طور
كه   تلخيص كرد اطعانه كوتاه وچنان قهاي او را  ليش، زبان داستان. كردند دريافت مي ناچيز
-Kيا  "مينيماليسم"شناختي ادبي شد و سرانجام ژانر  ايجاز زيان اختصار و ي ويژه ي نمونه

Mart Realisme ناميده شد .  
پسنديد و موجب تشويق و  مي 1980كارور، كارهاي ليش را تا تابستان سال  به ظاهر

دانشگاه اينديانا نگهداري  ي كتابخانه ي ليش در ها نامه در پرونده ده. تقويت او شده بود
استارش پشتيباني وير ها و از ليش به خاطر رفاقت وكمك ها كارور اين نامه در. اند شده

 مك گروـ هيلهنگامي كه كارور مطلع شد بنگاه انتشارتي  .تشكركرده است
MacGraw-Hill تي اي انتشار هاي او را در برنامه داستان ي به اصرار ليش انتشار مجموعه

جهان را "دارد  نظر اي به ليش نوشته بود كه در دوستانه ي خود قرارداده است، نامه
  ."پذيرد را براي بازنگري اين مجموعه مي پيشنهادهاي او" و "تسخيركند
هايش نامزد  داستان ي مجموعه. خجسته براي كارور بود آغاز سالي نو و 1977سال 

آور اين كه او در دوم ژوئن ـ پس از  شگفت. شد National Book-Award ي دريافت جايزه
در اين موقع، . كردمدتي اقامت در درمانگاه، نوشيدن الكل را به كلي و تا پايان عمرش ترك 

  Knopfتي اي انتشار را ترك كرد، اما به زودي در مؤسسه Esquire ي ليش مجله
نويسندگاني مانند كارور، دون ديللو، بري هانا و  هايراثليش با انتشار . مشغول به كارشد

اي  كارور از شغل جديد ليش بسيار خوشحال شد و در نامه. ريچارد فورد مشهورشده بود
دوست عريزم ، تو . ي من در نوشتن شده است تصور نشستن تو پشت ميزكار انگيزه": نوشت
  ".اين پس نيز پيوسته خواهي بود از  ل كارهاي من بوده وآ هي ايد خواننده
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، ليش تصميم گرفت براي دريافت امتياز انتشار كنوپف تياانتشار ي مؤسسه در
مبلغ پنج هزار دالر پيش پرداخت اي به  الزحمه كارور حق هاي جديد داستان ي مجموعه

مشتركي اي به نام تس كاالگر زندگي  خود جدا شده بود و با شاعره كارور از همسر.كند
همان گونه كه  . اي نيز دريافت كرد عالوه برآن، مشغول تدريس شد و بورسيه. داشتند

  .او آغاز شد "زندگي دوم "نوشته است 
ار استعدادهايي را در ويراست. بگيردخود اشكال متنوعي به تواند  ميويراستاري، 

هايي كه  ميان انبوهي نوشته ادبي كه چندان شهرتي ندارند و يا نوشتارهايي را از هاي مجله
دستي نويسنده، نه تنها كمك  اين امر، هنگام تنگ. كند اند انتخاب مي ناخواسته ارسال شده

جالبي رو به رو  يرستار با اثرهرگاه و. ستا مادي است بلكه از نظر رواني نيز مشوق او
ي هايكند در نوشته تغيير توصيه مي كند مشوق نظر نويسنده شود و به او كوشش مي شود، مي

اي كه  به گونه ها آنبه جايي  و يا جا ها ي مطلبافزودن برخها،  ي مطلبحذف برخ: بدهد
اما . دن استستاري ظريف و مو از ماست كشياكار وير به طور معمول. اثر است ي شايسته

مشهور اليوت  ازراپاند، در ويراستاري شعر: كرده است هاربه اثمواردي نيز كمك شاياني 
The Waste Land ساختار  ماكسول پركينس. اين شعر را حذف كرد بيش از نيمي از ،

  .رمان او را حذف كرد  ي پنج هزار واژه ديگري براي رمان  توماس ولف يافت و سي و
كارور يك سري  ،آيا ممكن است ساكت شوي؟تشار داستان ها پس از ان سال

اين . ها پرداخت ريختگي زناشويي مربوط به الكليسم و برهم هاي هلئداستان نوشت كه به مس
موقعي كه از عشق سخن  ها نها به توصيه ليش با عنوان يكي از اين داستا داستان
ويليام استول و پروفسور  پروفسور. شدند منتشر گوييم از چه چيز سخن مي گوييم، مي

: اند اند، نوشته او پژوهش كرده ي كارور به كمك همسرش درباره ي مورين كارول كه درباره
شانزده داستان از هفده داستان را براي  ي ليش، متن ويراستاري شده 1980در بهارسال 

ه شده ليش چهل درصد متن اصلي نوشت. شدند كارور ارسال داشته كه به شكل كتابي منتشر
. كارور را كه به نظرش از نقطه نظر ادبي حال و هواي صادقانه نداشتند حذف كرده است

ليش سفر بودند و دركنفرانس نويسندگان شركت داشتند،  موقعي كه كارور و همسرش در
نسخه تايپ شده را به سيراكروزكه كارور در آن  ها را دوباره ويراستاري كرده و متن داستان

سفر و خواندن، آن نامه  كارور پس از بازگشت از. كرده فرستاده است ريس ميجا زندگي و تد
  .را به ليش نوشته است

 هايداسن نگاري به نام ماكس در ، ده سال پس از مرگ كارور، روزنامه1998در سال 
. كند اند بررسي مي و بدل شده هايي راكه بين كارور و ليش رد موجود در كتابخانه ليلي، نامه

 عجيب و ي كه رابطه Times Magazine ي اي است درمجله اين بررسي مقاله ي نتيجه
اين وجود، معمايي است كه چرا دو  با. شود مي ويراستار آشكار بين مؤلف و ي شده دگرگون

 ي روز پس از اين كه كارور آن نامه را به ليش نوشته و از او درخواست كرده است مجموعه
نوشته و از  "زيزع" آميزي به ليش محبت ي نكند،  نامه شرها را به هيچ وجه منت داستان
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گفت وگوي تلفني بين اين دو،  آيدكه پس از مي چنين بر. ويراستاري او تشكركرده است
  . طرف شده است بحران بر

ن ادبي با موفقيت بزرگي سوي منقدا از 1981آوريل  ها در داستان  مجموعهاين انتشار 
امر  هاثرا براي اين جور Times Book Reviw ي اب در مجلهمعرفي اين كت. شد روه ب رو

كارور اثري آفريده كه " :اين مورد نوشته است مايكل وود، منقد برجسته، در. نادري بود
او سرزمين خاص خود را آفريده . اند ااستعداد بدان نايل نشده تاكنون بسياري نويسندگان ب

كار   "ها سكوت"بسياري از اين . "شده استها گفته  سكوت كارور، بسي ناگفتني است، در
  . ويراستاري ليش بود
منتشركرد كه با موفقيت  كاتدرالداستاني با عنوان  ي مجموعه 1983كارور در سال 

 Times Bookي  اين اثر در نخستين صفحه ديگر تحسين از بار. شد رو به تري رو بيش

Review    منتشرشد .  
مؤلف و  ي ير كارور كه منتشر شدند گفته است، رابطههاي اخ داستان تخبويراستار من

كارور با ليش  ي رابطه. آن را بفهمد تواند ي است خصوصي و هيچ كسي نميويراستار امر
 ي چه قابل فهم است اين است كه رابطه آن. نهايت غيرقابل فهم كسستي بود جالب، اما در

همكاري  ي از دوره"تي گفته است ليش به دوس. هشتاد پايان گرفت ي كارور با ليش در دهه
گويم، چون  با كارور به خاطر احساسي كه از او دارم و او به من خيانت كرد سخني نمي

نچه كه  براي كارور  ليش از آكارور   همسر ي به گفته ".سخن گفتن ازآن شايسته نيست
  .ري داشته استت بيش  انتظارهاي انجام داده 

مرگ چخوف  ي را نوشت كه در باره اه سيمانيگذرگكارور داستان  1987درسال 
 همين سال، در. منتشرشد New Yorkerاين داستان در . اش بود مورد عالقه ي نويسنده

طوركه گفته  كارور، همان.ها ي شديد خونين شد سرفه كارور ـ همچون چخوف ـ دچار
اي در  انهاو با همسرش خ. شد عاقبت به سرطان ريه دچار كشيد و سيگار پشت سيگار مي

رغم به كارور، . هم اردواج كردند با 1988هفدهم ژوئن  در. المپيك خريداري كردند ي جزيره
آخرين  گذرگاه سيماني. نوشت و در دوم اوت همان سال درگذشت بيماري گهگاه  مي

  . ستا داستان او
  
 
 
 
  
  :"نويسنده و ويراستار" تار جسنوشت  پي
 *David Ewmnick    ي ادبي  مدير هيئت تحريريه مجله 1998از سال .  مؤلفروزنامه نگار وNew 

Yorker  تخصصي  ي از سوي مجله 1999در سال . استAdvertising Age    سال  به عنوان  ناشر
ترجمه از متن آلماني در . منتشر شده است نيويوركردر  2007اين مقاله در سال . انتخاب شد
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  ماهاني .ه: طرح



 

 وز رشيدشهر

  جناب اشكبوس 1هاي عجايب
  

  .بينم ها گفت من سياحم پيوسته گرد جهان گردم و عجايب
  الدين سهروردي شهاب، عقل سرخ

  
ست كه در گشت و  ها سال. ست ديده ا به تمام معنا مردي جهان دوست من جناب اشكبوس
هاي  بعد عكسي از خودش در بلندي. شنوي در هند است مي. گذار و سير و سفر است

ثروت كالني كه به ارث برده اين . در ژاپن است. ست در آمريكا. فرستد ماچوپيچو پرو مي
ي او  سي سال است كه همين گشتن و ديدن حرفه. سازد اش ميسر مي سير و سفر را براي

دوست دوران مدرسه . بيند ها مي گردد و عجيب سياح است و پيوسته گرد جهان مي. شده
هر از گاهي كه گذارش . كند اش را شيرين و شنيدني بيان مي ي "ها عجيب"جناب اشكبوس
ها  داند مشتاق شنيدن عجيب شود و چون مي افتد ديداري حاصل مي ها مي به اين طرف

چندي پيش ايميلي نوشت كه در برلن است و دوست . هستم هميشه گفتني بسيار آماده دارد
سطرهايي كه خواهم نوشت  .ي گذاشتيمخوشحال شدم و قرار ديدار. دارد ديداري تازه كنيم

  .ست ي او "ها عجيب"از 
. اند شناسي به جاهاي باريك رسيده كاواني هستند كه در درون در هاماوران درون: گفت

ها را قادر به تعبيه كنند كه آن اهاليي  اند دستگاهي ذهني در كله كاوان قادر شده اين درون
گويا اين توانايي را بالقوه دارند و عمل  ها از هر صنف آدم. سازد خودنشخواري مي

مند به  دار يعني اين كه عالقه مدت. مييدار و دا مدت. خودنشخواري هم درجاتي دارد
يد يفرض بفرما. گردد ساز مشغول مي سه ساعت به اين عمل درون نشناسي روزي مثل درون

ساعت، شما با بعد از اين سه . از ساعت سه تا شش بعد از ظهر نبه مدت ده سال مثل
خوانيد و يا جدول حل  آواز مي. پردازيد تان مي پايان زندگي شادابي تمام به امورات بي

خالصه در حد . نماييد تان را منحل مي كنيد و يا حزب كنيد حزب درست مي كار مي. كنيد مي
 .گرديد ميبازتوان خود، سرحال و قبراق بار ديگر به صحنه 

ست كه شما ليال و نهارا به  كار اما به اين معنا يميمي يعني دستگاه دايعمل دا
سر كار، در مطب پزشك، نزد خود . در همه حال و در همه جا. خودنشخواري مشغول هستيد

گفت اين دستگاه براي كساني خوب است كه از آدميان و جهان  اشكبوس. و در نزد ديگران
خواهند به خودشان  مي سير گشته و احساس انزجار وجود عزيزشان را پر كرده و فقط

در واقع . ست گفت اين تعبير شما. درد هستندـ  گفتم به عبارت ديگر دچار من. بپردازند
كنيد و از هر گونه ريخت و پاش و بذل و بخشش خودداري  تان را وقف خودتان مي زندگي

مردمان  نيمي ازكه  شايع است. داران زيادي دارد مي طرفيگويا دستگاه دا. كنيد مي
آميز  هاي محكم و جالبي هستند كه در كنار هم با آرامش و به طور مسالمت ماوران، جزيرهها
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اي، شكمي، كمري،  پرسيدم كه در حين خودنشخواري آيا آرواره. اند به خودنشخواري مشغول
ي نشخوار كند چنان كه در شتر يا بزغاله و گاو كه آرواره  جنبد تا ديگران را متوجه جايي مي

 .ماند آدم مشغول به خودنشخواري به بوداي به نيروانا پيوسته مي. نابد: گفتجنبد؟  مي
 ادبي نباشد شما خودتان؟ گفتم بي
. نشخواري عملي قبيح نيست دوست عزيز خود: گفت. معذب شدم. طوالني خنديد. خنديد

ها شب و روز به  در واقع انسان. ست  اگر صادق باشيم سازگارترين عمل با سرشت آدمي
كنند براي خودشان  دانند سعي مي اند اما چون اين درگيري را قبيح مي شان مشغولخود

شناسان هاماوران  درون. بزنند اين و آنهاي ديگري بتراشند و خود را به در و ديوار  درگيري
خاطر  و شما با مراجعه به آنان با آسودگي اند گي دروني را حل كرده اين مشكل، اين دو شقه

ام  اما در مورد خودم بگويم كه من هم مراجعه كرده. پردازيد به كار خود مي و آرامش وجدان
ام و بدين سبب با آرامش كامل در جهان در گشت و گذار  شناسان بوده ها تحت نظر درون و سال

هايم به  گيرم و خواسته كنم به معاينه مي مي  كنم خودم را حالجي هستم و دارم خودم را نشخوار مي
 .شوم جوشم و ساعت به ساعت بلورينه مي شود، در خود مي تر مي دست تر و يك مرور شفاف

كاوان  اي از درون دسته. گفت بلي. پرسيدم آيا عمل خودنشخواري مخالفاني هم دارد
كند و به همين  نوعان و دنيا دور مي هاماوران معتقدند كه عمل خودنشخواري انسان را از هم

نشخواري را  كنند و در مقابل، ديگري نسته و تقبيح ميسبب آن را عملي خودخواهانه دا
جايي كه انسان، حيواني اجتماعي و  گويند از آن كاوان مي اين دسته از درون. كنند تجويز مي

انسان بايد همواره در صحنه . گوست لذا در خود فرو رفتن او امري خالف طبيعت است سخن
اين دسته هم دو گونه عمل را تجويز . باشد و مشغول به امورات اجتماعي و سخنگويي

. نشخواري مشغولند داران فقط روزي چند ساعت به ديگري مدت. مييدار و دا مدت: كنند مي
اما هر دو دسته از هرگونه برخورد و كشمكش و . ها ليال و نهارا به ديگران مشغولند مييدا

شعارشان در . ل دارندي فعا با خودشان نوعي عدم رابطه. كنند درگيري با خود اجتناب مي
توان اين دو دسته را از  پرسيدم به طريقي آيا مي. دوري و دوستي: ي خودشان اين است باره

ي اول يعني خودنشخواران به  دسته. ها دارد گفت هر دسته عالمت. هم تفكيك كرد
اي ه ها و خيابان از ميدان .ها و چمنزارها را دوست دارند پارك. كنند ها ميل مي گاه خلوت

برعكس، . آيند تر به چشم مي در واقع در طول روز كم. كنند شلوغ دوري مي
ها در حال حل و فصل  ها، در خيابان، در كافه در ميدان. نشخواران همه جا هستند ديگري

در . در عروسي در حال رقصيدن، در عزا در حال مرثيه خواندن و به سر خود كوفتن. ليمسا
ي اين  خالصه عالمت مشخصه. كردن و يا روزنامه خواندن خانه در حال تلويزيون تماشا

شان كم ضرر  ي ايستاده. ست  ها جشني ابدي زندگي براي اين. ست  مييمشغوليت دا دسته
. شان اما خطرهايي خطرناك دارد نشسته. ها اي انداختن بچه مدرسه تخته است نوعي شلنگ

اماوران اين دسته اشتهاي در ه. گيرد نشخواري واقعي نشسته صورت مي چون ديگري
ادبي نباشد  بي. قادر به نشخوار همه چيز ديگران، يعني خودنشخواران هستند .عجيبي دارند

با اين كارشان . كنند به بچه و زيرشلواري و دوچرخه هم رحم نمي. همه چيز نواقع
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ري آورند طوري كه گاهي دسته دسته هاماوران را به قصد ديا خودنشخواران را به تنگ مي
به همين سبب در . آورند كنند يعني به نوعي تبعيد مخملي يا نرم روي مي نامعلوم ترك مي

هاي قونيه وجود دارد كه به حد و حدود  هاماوران نوعي پليس شهري، شبيه داروغه
ي   اما روي سينه. اند لباس پليسي ندارند؛ كت و شلواري. كند نشخواري رسيدگي مي ديگري

 :اند ت روي قلب با خط خوش نستعليق هاماوراني با آب طال نوشتهشان سمت چپ، درس كت
 .دهند نشخواران خرج پليس را مي خود ديگري ".نشخواري هم حدي دارد ديگري"

ست پس وجودش الزم و  شان اين است كه پليس هم حيواني اجتماعي و سخنگو استدالل
سرزمين هاماوران  پرسيدم ممكن است زماني. ست و پول هم كه چرك دست است ضروري

ام اروپايي هجوم نشخواران به مناطق آر از وجود خودنشخواران خلوت و خالي بشود و ديگري
خود . گفت خيلي بعيد است. يان را وادار به ييالق و قشالق كننديبياورند و اروپا

درصد  20يعني . اي كم آفتاب و پر آب است دانند كه اروپا منطقه نشخواران هم مي ديگري
. در صد آفتاب 80در صد آب است و  20برعكس هاماوران كه . درصد آب است 80اب و آفت

افتد و به موجوداتي  شان بر مي جا نسل اين. ست نشخواري ي رشد ديگري و همين زمينه
  . شوند خودنشخوار تبديل مي

جا آقاي اشكبوس بعد از نوشيدن يك فنجان چاي بابونه، از عجايب سومريان  در اين
 .است بر ورق ديگري نوشته شود تر نالند گفت كه خوشساكن ف

2 
سال، جرعه جرعه  يك فنجان چاي بابونه را با آرامش يك بوداي ميان آقاي اشكبوس

 جناب اشكبوس. گفتم چرخاندم و عجب عجب مي ام مي نوشيد و من سرم را دور تن مي
دنشخواري سه اش برقي زد انگار از يك خو آخرين جرعه را كه نوش جان كرد چشمان

كس  هيچ: گفت. اش را با حرارت پي گرفت ي"ها عجايب"ساعته بيرون آمده حكايت 
طور تاكنون جذب و ذوب ه اند و چ داند كه سرمريان كي و از چه راهي وارد فنالند شده نمي

ي سردسير ادامه  طور مستقل و معين به حيات خود در آن منطقهه ي فنالند نشده و ب جامعه
جمعي  ها دسته خورند چون مثل پنگوئن تعدادشان زياد نيست اما همه جا به چشم مي. اند داده

ست ناگهان  ترين كنج دنيا كني دنج اي كه خيال مي اي نشسته در كافه. كنند حركت مي
كني خروجي، شورشي در حال  گرداند فكر مي اي تو را به دنياي بي در و پيكر باز مي همهمه
سيزده سومري با هم در يك جا وارد : اي افتاده است اتفاق ساده ست اما در واقع گيري شكل

دو يا سه نفرشان با هم قرار  نيعني احتمال. قات براي امري مهمنوعي قرار مال. اند كافه شده
اند تا در جريان  اند و بقيه هم از اطراف و اكناف با خبر شده و حضور به هم رسانده گذاشته

در . ها قراردادي بسته شود و يا سندي امضا گردد ر غياب آنمبادا د تاامر قرار بگيرند 
آورند و با سرعت  پردازند كف به دهان مي جا يكي دو ساعتي به بحث و مجادله مي همان

شوند و هر  گيرند و دسته دسته مي هاي مختلفي را در پيش مي هاي بهاري جهت مثل آب
ها دچار ترس  گيرد و فنالندي وج ميبعد هلهله ا. آيد طرح فكري گرد مي ي دسته در چاله

ي سومريان  همهمه. كنند بيشترشان با سرعت كافه را ترك مي. شوند شده در خود جمع مي
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فروش  در اينجا گارسون و صاحب كافه و رهگذر و روزنامه. ستي گير چنان در حال اوج هم
ردن سومريان گذارند و به طرق مختلف سعي در آرام ك ي عاقل پا به ميدان مي و ديوانه

. آورد خيار مي و آورد، صاحب كافه، ودكا و ماست گارسون آب خنك مي. كنند مي
شان آوازهاي  ي عاقل براي ديوانه. كند اي هديه مي فروش به هر دسته روزنامه روزنامه

ي خود  شوند و به دسته سومريان ملچ ملوچي كرده كمي در خود جمع مي. خواند پارتيزاني مي
اش را  هر دسته ودكاي. پردازند ين مييبا آرامش تمام به اجراي آ بعد. دهند شكل نهايي مي

هاي  نوشد و بعد با آداب غريبي بدون آن كه اشتباه كنند با قاشق به سالمتي جمع خود مي
و با حرارتي سنگين و . گذارند ي خود مي چاي خوري ماست و خيار در دهان همراه آينده

، آوازهاي ايتاليايي عاقلي  در تمام اين مدت ديوانه. كنند يل ميمتين خبرهاي روزنامه را تحل
رسد و سومريان، آرام اما با بغض كافه را  مراسم با نوشيدن آب خنك به پايان مي. خواند مي

رود تا  ي ديگر تصادم كند به منطقه خود مي كنند و هر دسته بدون آن كه با دسته ترك مي
  . ا گرد بياوردبراي اقدام نهايي نيروهاي خود ر

از سومر را جويا شده  شان خروج العلل ها نزديك شده و علت آيا به آن پرسيدم شخصن
چون از بس كه . ندارد اي ها هيچ فايده گفت نزديك شدن خيلي نزديك به آن. است
و يك مشت ترهات تحويل  كوبند و به سر و ران خود مي كنند زود گريه مي اند القلب رقيق

 هاي سبب خودشان هاي ميان الي حرفه تر است گوش بايستي و از الب به. دهند آدم مي
 نشين سومري ي بارها در كلدان، منطقه من شخصن .شان را دريابي و آوارگي ساماني بي

خدمت  .ام و گوشا شاهد بحث و جدل سرمريان گرديده ام هلسينكي پايتخت فنالند، بوده
 توان گفت وج خود اتفاق نظر ندارند در واقع ميي خر انورتان عرض كنم كه سومريان در باره

هنوز به . در مورد  بر سر كار آمدن حاكمان جديد سومر است شان كه اختالف اساسي
ها  معتقدند كه اين اي عده. اند برچيدن بساط غاصبان نرسيده ي بعدي يعني نحوه ي مرحله

و دنبال  اند يي قايم شده بودهيعني ديري در جا اند درست از  دل و اندرون جامعه بيرون آمده
و با شلوغ . در زيرتخت و يا پشت درختان كهنسال اند بوده ها در زيرزمين. اند گشته فرصت مي

شده با سرعت به طرف  هاي دولتي بيرون آمده، سوار ماشين ها گاه شدن كشور از كمين
ها را  و آن رانده و زودتر از همه پيش ارتش هوخشتره اعالم موجوديت كرده ها پادگان

طرفدار خود ساخته و برادروار و با هم، سرودخوانان به راديو و تلويزيون ملي رفته و طي 
و مردم را . اند هوخشتره را خلع تاج و لباس كرده و گرگعلي را به جاي او نشانده اي اطالعيه

 و مردم  هم چون از هوخشتره ترس و نفرت. كه يا هوخشتره يا گرگعلي اند تهديد كرده
فعال "و اين . فعال گرگعلي: اند ، گفتهاند و به همين سبب هم قيام كرده بوده اند داشته

را چنان محكم كرده كه  اش يعني گرگعلي حكومت مطلقه. داده شان كار دست "گرگعلي
 چرخانند سومر را مثل يك ذرت بو داده دست به دست مي اش هاي نوه و نتيجه ست ها قرن

  .كشند و به نيش مي
سومري نبوده، و  اصلن يان ديگر كه تعدادشان البته كم نيست معتقدند كه گرگعلي اي عده

چون بلغاريان از ايام قديم به هوخشتره كينه . اند اينان را بلغاريان از حبشه و حجاز آورده
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و حسادت  مندي و اين كينه. زده است را مي شان چشم اش و جبروت تاج و نگين اند داشته
و آن هم اين طور . نگردان حبشه و حجاز را به طرف سومر كيش بدهندموجب شده بيابا

صورت گرفته كه بلغاريان شبانه شترهاي اهالي حبشه و حجاز را به سواحل دانوب منتقل 
كه شترهاي اهالي  اند انداخته ها اما به قصد رد گم كردن اين داستان را در دهان اند كرده

و  دانه جوي پنبهو  تشنگي خود شده در جست حبشه و حجاز شبانه، متوجه گرسنگي و
ر گويا شتر گرگعلي كه هدهد شترها بوده، نفر به نفر د. اند زمزم راهي سمنگان شده ي چشمه

مثل علف خرس همه جا ريخته  دانه يد كه در سمنگان پنبهگوش شترها خوانده كه با من بياي
ز آن طرف هم اهالي حبشه و ا. زمزم است ي سمنگان هم پر از چشمه هاي است و كوهپايه

به . كه شترها نيستند بينند مي شوند قبل از بانگ خروس بيدار مي اند حجاز كه سحرخيز بوده
خودشان . خاري و گوني بخورند اند رفته. تواند برود شتر است كجا مي گويند خودشان مي

ترها را پيدا تا ش فرستند ها را مي جوان. گذرد يك شب مي. گذرد يك روز مي .گردند برمي
و نااميد و دست از پا درازتر  روند مي شناس شترچران و بيابان هاي جوان. كنند و بازگردانند

سفيدان قبايل  باالخره ريش. گذرد به هاج و واجي و بالتكليفي مي اي يك هفته. گردند برمي
مر به جوانان قبيله ا شوند از مجلس مشاوره كه بلند مي. كنند مي أمرهم شورى بينهم

و  شود گوساله زرد فربه آورده مي. زردي بياوريد كه فربه هم باشد ي كه گوساله كنند مي
. شود خوردن آبگوشت مي ي شود و گرگعلي آماده و آبگوشت بار گذاشته مي شود كشته مي

تواني بخور و بعد بخواب و خواب ببين  كه گرگعلي تا مي نشينند مي ي زير چانه سفيدان ريش
را به نيش  ها و استخوان كند مي جان گرگعلي هم آبگوشت را نوش. كجا هستندكه شترها در 

سه شبانه روز ريش . خوابد و مي كند را با چوب جارو خالل مي اش هاي و دندان كشد مي
شود و  باالخره گرگعلي بيدار مي. شود سفيدان دور بستر گرگعلي منتظرند كه او كي بيدار مي

آيد كه يا سيدان قيام كنيد  نوشد و به سخن در مي اي آب مي وزهمالد و ك اش را مي هاي چشم
جا برده  به آن دانه شتر ما همه را سرگردان كرده و به هواي پنبه. اند كه شتران در سمنگان
داده و  اش را به اسب ها دانه جا بوده و پنبه آن اش رستم زابلي با اسب غافل از اين كه قبلن

آب و . شود برگردند شان نمي سوخته و روي شان شترها دماق. ن بردهباقي را با خود به زابلستا
و  افتند خالصه مردان حبشه و حجاز پاي پياده راه مي. آذوقه برداريد كه دير شده است

صبح از همهمه و  هاي دمدمه كنند و زير پلي بيتوته مي رسند شبانه به سومر مي كنان  لك لك
 پرسند از اين مي. كلدان، پايتخت سومر عجب شلوغ است بينند مي شوند سر و صدا بيدار مي

قيام به . اند مردم قيام كرده ،شنوند كه چون هوخشتره زيادي ظلم كرده پرسند مي از آن مي
خاراند كه يا سيدان پياده شويد كه جاي خوبي  را مي اش و گرگعلي ريش كشد زير پل هم مي

پسر . تر چه به گويد گرگعلي مي. ره نيستيميا سيدي، ما كه سوا گويند ياران مي. ايم آمده
نشسته حكومت كنيم  اي جا بر تخت هوخشتره يد كمي در اينبياي. ست اي خانه عجب آشوب

پس از زير پل بيرون . دانيم كجا هستند رويم حاال كه مي بعدن سر فرصت دنبال شترها مي
ه و زودتر از همه پيش راند ها شده با سرعت به طرف پادگان هاي دولتي آمده سوار ماشين

ها را طرفدار خود ساخته و برادروار و با هم،  ارتش هوخشتره اعالم موجوديت كرده و آن
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هوخشتره را خلع تاج و لباس  اي سرودخوانان به راديو و تلويزيون ملي رفته و طي اطالعيه
. شتره يا گرگعليكه يا هوخ اند و مردم را تهديد كرده. اند كرده و گرگعلي را به جاي او نشانده

و به همين سبب هم قيام كرده  اند و مردم  هم چون از هوخشتره ترس و نفرت داشته
يعني گرگعلي . داده شان كار دست "فعال گرگعلي"و اين . گرگعلي فعلن: اند ، گفتهاند بوده

سومر را مثل  اش هاي نوه و نتيجه ست ها را چنان محكم كرده كه قرن اش حكومت مطلقه
  .كشند و به نيش مي چرخانند بو داده دست به دست مي يك ذرت

معتقدند سومر مادر . اين دسته تعصبات و اعتقادات عجيب و غريبي در مورد سومر دارند
به همين . دستاوردهاي تمدن بشري ريشه در تمدن سومر دارد ي و همه ست  تمدن بشري

 چي ها را هوخشتره شان آن اناما مخالف نامند خاطر خودشان را با افتخار سومرگرايان مي
 عميقن ها چي اين سومرگرايان يا هوخشتره .خندند مي شان نامگذاري كرده و به ريش

 بشري مثلن ي كشفيات اوليه. شد تر نمي معتقدند كه بدون سومر دنيا بيابان برهوتي بيش
و  دانند كشف حب سردرد و ترازو و كفش و رفتار كواكب را با قاطعيت مال سومريان مي

و . كنند از آن سومر مي ها نبشته كشفيات پيچيده و متاخر را با تفحص و با استناد به سنگ
شتين را در نظر شنونده بي مقدارتر از نعل اسب اسكندر يو مرلين مانرو و ان گاگارين يوري

قصرهاي متروكه به  هاي معتقدند كه اينان در خلوت خود در سردابه اي عده. كنند مقدوني مي
در تخارستان  اي هم برآنند كه اينان در هرمزگان، منطقه اي عده. اند مشغول پرستي ترههوخش

دارد و قصد دارند او را با  اي كه چشم و ابرويي هوخشتره اند جنوبي، جواني را يافته
به سومر منتقل كرده و شبانه با كمك  النهرين تخارستاني از طريق بين هاي زيردريايي

و جبروت  سره كنند نشانده كار را يك اي شاهي بر تخت هوخشتره ينيروهاي مخالف گرگعل
  .قديمي را احيا نمايند ي و دبدبه

ديگري از سومريان را رويت كرده است كه عقايد ديگري داشته  جات پرسيدم آيا دسته
 ها قول امروزيه كه بسيار تند و تيز و ب ام را مطالعه كرده اي دسته. گفت بلي بلي. باشند
زمين  ي كه سومر درست شدني نيست مثل دملي بر سياره گويند اينان مي. باشند ل ميراديكا

به درياي  اش است و تنها چاره كار اين است كه كل سرزمين سومر را با مردمان و مخلفات
 شود و نهنگان سهون آلود بزرگي آب دريا را هم زد تا آب گل ي احمر ريخت و با چمچه

اگر بفهمند بوي سومر به موجودي خورده، از خوردن و  سومريان را قورت دهند چون
دريا را ترك  اصلن كوبند تا تلف شوند يا در سر خود را به سنگ مي آشاميدن امتناع كرده، آن

د كه دست ميشل فوكو را از پشت نپردازاني دار گفت اين دسته، فيلسوفان و نظريه. كنند مي
ر كله ندارند و نوعي روغن ماهي در سرشان سومريان مغز د گويند چنان كه مي. اند بسته

اين فرزانگان . قادر به فكر كردن نبوده و نيستند ها به همين خاطر سومري. شناور است
ها منسوب  ها را به فينيقي را رد كرده آن هاي نازنين حتي سومري بودن كتيبه رحم بي
كه  گويند اما اينان ميگفت چرا، . پرسيدم مگر اين متفكران خود سومري نيستند .دارند مي

متوجه اين نقص عضو سومري شده، در طول قرون نسل اندر نسل مغز نهنگ به  شان پدران
و از محافل و  اند گردانده مند ها را عقل سر فرزندان ذكور خود تزريق كرده و بتدريج آن
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صوص و لباس مخ اند وردهاي مخصوص خوانده شان ها و در گوش  مجالس سومري دور نگه داشته
  .به وجودشان سرايت نكند و بالهت خردي تا در مجاورت سومريان، بي اند ها پوشانده به آن

در نزد سومريان  ورزي پرسيدم جناب اشكبوس، آداب ازدواج و فرزندپروري و دوست
را به طرف  اش اشكبوس آه سرد از جگر بركشيد و نگاه. ساكن فنالند به چه نحو است

را به اش  بعد نگاه. در سكوت به تماشاي تردد بيرون پرداخت پنجره برگرداند و دقايقي
كه كمي با  اي دسته. اند ساكن فنالند دو دسته هاي فنجان خالي چاي دوخت و گفت سومري

، با اين مقوالت مثل بسيار قليل است البته شان ي مزاوجه و مكالمه دارند، كه عده ها فنالندي
در غياب ادارات  و اگر هم بكنند كنند درت ازدواج مييعني بن. كنند برخورد مي ها فنالندي

و دو  كنند مي سره خود به اين كار مبادرت نموده در اتاق نشيمن كار را يك دولتي، شخصن
پروري احتناب  از فرزند. گذرانند نفر مثل دو نيمكت موازي تا آخر عمر با هم روزگار مي

را در  اي يعني هر وقت بچه. دانند از ميها نرو مردمان را در پياده هاي اما بچه كنند مي
و آهسته و زير لب، تا مبادا كسي بشنود، با خود و  ايستند به تماشا مي رويي ببينند پياده

اين دسته كه به خاطر . شوند و تندي از منطقه دور مي. نازي نازي گويند خطاب به بچه مي
در دوستي، مردماني سردمزاج،  وندش ، بوربوريون خوانده ميهاي بور جوار شدن با فنالندي هم

ديگر را ديده ابراز هلهله و شادماني  در خيابان به تصادف هم. باشند مي مايه دمدمي، و بي
بايستيد و  جا گويند چه خوب شد شما را ديدم همين و چشم در چشم هم دوخته مي كنند مي

زود برگردم تا با هم  كمي دور و برتان را تماشا كنيد تا من بروم بزازي آن طرف خيابان و
برويم يك چتول عرق بخوريم و خوشحال و خوشبخت بشويم و در مقابل غم و گرگعلي، 

گردند و دوست گرمابه و  روند و بر نمي ها مي اما اين پدر سوخته. كنيم آرايي دوتايي صف
د بينن ديگر را مي بعدها هم هر وقت در جايي به تصادف هم. گذارند گلستان خود را قال مي

اين عادت . گذارد اش را قال مي خورده دوست به روي خود نياورده و اين بار يار فريب ناصل
به طوري كه بر طبق آمار روزي  ها هم سرايت كرده بوربوريون به فنالندي ي نكوهيده

  .دنشو قال گذاشته مي ي كلدان، دوازده سيزده فنالندي، در منطقه
خون سومري را در  شوند ها مماس نمي النديكه به هيچ رقم با فن ي ديگر اما دسته

اين . روند و با شعار سومري با سومري، جريده به راه خود مي هاي خود محافظت كرده رگ
زماني . اند يعني ليال و نهارا در حال قطع و وصل. دسته همواره در حال همسرگزيني هستند

احتمالي و تقريبي و از اين رفت و آمدها خسته شده و همسر  اي هم شايع شد كه عده
كه همسر  اند قدر را با بالشت در اتاق نشيمن خفه كرده و به ماموران مرگ و مير گفته گران

ماموران هم با سادگي و بالهت خود . يكتا خودش با ميل و اراده دار فاني را وداع گفته است
ليد فرزند اين دسته به تو. اند را اندوهگين كرده و گزارش خود را تكميل كرده و رفته

گويند در اين دوران سياهي و  مي. اند ي بچه تر مصرف كننده ي چنداني ندارند و بيش عالقه
مند  طور بچهه شان كه معلوم نيست چ چند تاي .ست  ، بچه چيز دست و پاگيرياهريمني

ضرر  يست كه شده است جلو كنند كاري اما اضافه مي دهند هم همين شعار را مي اند شده
اين دسته همگي با هم به آموزش و پرورش آن چند بچه . بگيري سود است را هر وقت
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فرزندان، خاصه اگر ذكور باشند، . فرزندپروري در نزد اينان آداب غريبي دارد .پردازند مي
بر  طوري كه همه را از گيرند تاريخ و اقوال و احاديث سومري را در محافل و مجالس ياد مي

اشعار  .باشند ر همه حال قادر به تكرار محفوظات خود ميگرديده مثل طوطي همه جا و د
را خوانده و  ها كتيبه .است "دارا انار دارد"شان آشناتر از  براي شاهي شاعران قبل از گرگعلي

ها  گيلگمش خستگي ندارد، از سختي "و ابياتي از قبيل . اند همه را به لوح ضمير سپرده
فته و خودشيريني كرده و مورد تشويش و ستايش را در محافل و مجالس گ ".شود شادتر مي
ها را  كوچك و خسته خود را اميد سومر خوانده و فنالندي هاي اين نابغه. گيرند قرار مي
و پيوسته  دارند اين دسته دوستي را بسيار دوست مي. باشند بسيار متكبر مي دانسته واليعلم 

 خورند به جان دوست قسم ميو چشم بسته . پروري هستند گيري و دشمن در حال دوست
در عواطف و احساسات خود  خويي دوست شده متوجه دشمن شود باز مي شان كه هاي چشم

و بار ديگر با پختگي تمام و با دقت . گردند تجديد نظر كرده دنبال دوست واقعي مي
زي ور ين دوستزيادي از اين دسته از آي ي كه عده ام شنيده اخيرن .كنند تري اشتباه مي بيش

 نشينند و در آشپزخانه پشت پنجره مي آيند تر از خانه بيرون مي خسته شده و كم ياني و دشمن
 اي در اين دسته گويا سابقه زدگي دوست. پردازند ميو به خودنشخواري  كشند و آه مي

خودشان دهنن اين . شود دوران گيلگمش و انكيدو دراز مياش تا  طوالني دارد و تاريخ
با اين بيت با هم  شوند چون دو سومري كه با هم كمي اخت مي اند كرده فرضيه را تقويت
سومريان دوستي را  "!تو دوست مني، حال دوشادوش من بجنگ ":بندند پيمان دوستي مي

و عوارض جانبي آن   را فراورده داري و حزب سازي ي انساني دانسته دسته اصل رابطه
رونق بسزايي پيدا كرده تا بدان  شاهي گرگعلي ي در دوره پرستي اين جنون دوست. دانند مي

دوستي اشعار شورانگيز و يا سوزناك  ي كلدان فنالند تنها در باره ي حد كه شاعران منطقه
هوا خوب . كنند در مقابل گرگعلي را تقويت مي آرايي و بدين طريق ميل به صف سرايند مي

ي حال بيرون آمدن از خانه را تاب در حال گذشتن از فنالند باشد سومر باشد آفتاب عالم
كلدان  ي كوچك منطقه هاي گاه شما در دشت و دمن، جلگه و مرغزار پارك داشته باشد آن

و  گويي دسته دسته سومريان را خواهيد ديد كه با سازهاي زهي و بادي غرق ترانه
ت من گونه روح من آشفته نباشد و قامه چرا رخان من پژمرده نباشد؟ چ :سرايي هستند مرثيه

رفيق من، كه ...  ،داشتم ، بسيار دوست ميداشتم دوست من، كه من دوست مي... خميده؟
  ... دارم من دوست مي

، كه ، شايد بشود گفت، مثل اين، تقريبنرسد خواستم بگويم جناب اشكبوس، به نظر مي
، بوداش سپيد  محاسن. نگفتم. هستيد نشخواران ديگري ي زبانم الل، شما خودتان از دسته

 .كردم و خودنشخواري نوازي دوست. منصرف شدم. بودپيري نوراني 
  ادامه دارد

الدين  نويسنده با آگاهي از عجايب، جمع مكسر عجيب، به خاطر حفظ نوشتار شهاب -1
  .جنگ زمان. سهروردي، جمع را باز جمع بسته است، كه اشتباهي معمول در شعر و نثر گذشته است

  



   هاشم اكبرياني دمحم

 ن زخمبوسيد

  ...براي مادراني كه هنوز 
    

همين جا بود كه رفتم ! ديروز خودم ديدم سركار. نه به خدا، بايد همين جا باشه ...
. گم سركار باور كنين دروغ نمي. گم؟ نه نه دروغ مي ... مالقاتش و يكي دو دقيقه ديدمش

در برم كنار؟ چشم از جلو ...  خود شما بودين كه اجازه دادين برم تو. ديروز خودم ديدمش
شه؟  نمي شه؟ واقعن نمي....  مه جگر گوشه. مه آخه بچه. فقط اجازه بدين ببينمش. رم مي

تونم ببينمش؟  پس چه كار كنم؟ كجا برم سركار؟ كجا مي. درسته. شه نمي. گين راست مي
ولي . برم كنار؟ چشم...  ديروز ديدمش. ولي هست. گن اين جا نيست رم مي هر جا مي

بينين؟ ببخشين پامو  زخماشو مي! ست؟ ايناها، پاهامو ببينين تو رو خدا بگين كجا سركار
درست . شمام جاي برادر من. اشكال داره؟ خب زخمش كه اشكال نداره....  دم نشون مي

ولي زخم پامو يه . متينه كاملن حرفتون. گين اشكال داره؟ بله درسته يعني مي...  گم؟ مي
كنين كارم  ين؟ فكر ميگردون ميچرا چشمتونو بر. چي كشيدمفهمين  ازين مينگاه بند

برا من . دادم نبايد نشونش مي اصلن. ذارم تو كفشم پامو مي. آره؟ خب باشه ،درست نيست
ولي نديدن بچه خيلي . هزار تا زخم هم كه باشه بازم درد نداره. اين زخما كه درد نداره

گريه كردم كه  اين قدر. به خدا درد داره. كارنداره؟ نگين اين جور سر . ...درد داره سركار
بذار تو رو خدا . اشكام خشك شد كه شد. چشام كور شد كه شد. كنم بازم گريه مي. نگو
بوي . ولي هست. گن نيست م كه مي اين جا نيست؟ آخه جاهاي ديگه... . مو ببينم بچه

مامان عطر " :گفت كوچيك كه بود مي. منه ي فهمين سركار؟ عطر بچه عطرشو تو هوا مي
عطر خودت دنيا رو گرفته، عطر . خودت عطري" :گفتم كردم و مي نازش مي ".خوام مي
مزخرف نگم؟ نه سركار به خدا . ... حاالم بوي همون عطر پيچيده "خواي چي كار؟ مي

. چشم. برم؟ باشه... زنين؟  شما كه خودتون يه پا آقايين چرا اين حرفو مي. مزخرف نيست
خوام  چرا برگشتم؟ خب برا اين كه مي ... رفتم. برم كنار بقيه وايستم؟چشم . ...رم مي
 دونين كجا نمي...  .مو ببينم بذارين بچه! تون نكنه سركارخدا از آقايي كم. مو ببينم بچه

آخه ديروز همين جا بود كه . ست دونم همين جا ولي من مي. گن ست؟ همه همينو مي
 :خودش گفت. خودش منو بوسيد. خودش بغلم كرد. م سركارنرفتم؟ رفت...  .رفتم مالقاتش

 :منم گفتم. منم بوسيدمش. منم بغلش كردم ".دلم برا بغلت يه ذره شده بود مامان"
 ".گريه كن عزيزم" :م و گفتم منم سرشو گذاشتم رو سينه ".هاتو داري هنوز عطر بچگي"

 ".گريه چيز خوبيه" :تمخودم گف ".هرچي مي خواي گريه كن قربونت بشم" :خودم گفتم
كنه و  م حاال فكر گريه منو مي بچه. كردم كاش گريه نمي. ز گريه كردم سركارخودمم ديرو
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يكي يكي . ديروز كلي زخم رو بدنش بود. رم مي. برم كنار؟ چشم...  .يوفته تو دلش غم مي
ش بچه كه بود وقتي يه جا  ".شه بذار ببوسم دردش كم مي" :زخماشو بوسيدم و گفتم

بوسيدم و  منم مي. كرد من و گريه مي ييومد جلو كرد مي خورد و درد مي ضربه مي
 :گفت شد و مي ش تموم مي اونم يهو گريه ".خب ديگه خوب شد، برو بازي كن" :گفتم مي
دواي مادر رو " :گفتم خنديدم و مي منم مي "كنه؟ بوس تو چي داره كه درد منو خوب مي"

امروز . زخماي بدنش رو بوسيدم ي ديروزم همه ".مادر هست دوايي كه فقط تو بوس. داره
ين خوب نشده؟ چرا شده سركار، گ نه؟ يعني مي....  خوب شدن، مگه نه سركار؟ حتمن

د           نباي...  .تونه درد اون همه زخم و كبودي رو تحمل كنه آخه طفلك كه نمي. حتمن شده
ديگه از اين . باشه، باشه.... ر كرده بود؟ رفت؟ مگه كجا رفته بود سركار؟ مگه چه كا مي

ين اين جا نيست؟ گفت. رم مي. برم كنار؟ چشم....  .فقط بذارين ببينمش. زنم حرفا نمي
يعني من ديوونه . ننه سركار اين جور نگي....  گم كه ديروز ديدمش؟ يعني من دروغ مي
. كرد ريه ميهمش گ طفلكي اولش. م رو ديروز نديدم؟ ولي ديدم سركار شدم؟ يعني بچه

منم فقط بغلش . بعد باز شروع كرد به گريه كردن. بعد يهو ساكت شد و به يه جا زل زد
آره حرفتون .... نه؟ ،گن تجاوز بوده دروغه اين كه مي! سركار.  هش نگفتم ههيچي ب. كردم
كنم نكنه اون گريه كردنش و اون ساكت  آخه از ديروز فكر مي. ش دروغه ههم. درسته
. چشم....  بينم مگه كنم مي اصلن فكرشم كه مي. ولي دروغه. ا اين قضيه بودهش برشدن

كرد و ساكت  گريه ميدونم برا چي هي  ولي نمي. دونم دروغه مي. زنم ديگه حرف نمي
نيام اين جا؟ آخه مگه ...  .م؟ ديوونه نيستم به خدا سركار ديوونه.... نكنه يه وقت شد؟  مي
نرو، كجا " :گفت مي. زد رو مي خواستم بيام حرف شما روز كه ميشه نيام؟ شوهرم ام مي
مرد به اون سن و سال مثل بارون . گريه كرد ".مو ببينم رم بچه مي" :گفتم "ري؟ مي

خنديدم و . م گرفته بود كه نگو خنده. هم نگاه  كرد و گريه كرده فقط ب. بهاري گريه كرد
يه چند تا زخم داشت كه ايشاهللا اونام  .ني؟ خودم ديروز ديدمش چرا گريه مي" :گفتم

آخه . كنم سركار ولي من گريه نمي. شوهرم هي گريه كرد ".شن، غصه نخور خوب مي
ولي خب . ست خودش كلي حرفه م تو هوا ين كه عطر بچههم. دليلي نداره گريه كنم

تو رو خدا . آدم يه چيز ديگه ست ي بغل كردن جگر گوشه. ديدنش يه چيز ديگه ست
تو  بچه. ديگه جايي نرو. ه نرو مامانديگ ":دخترم ديشب زنگ زد و گفت. رين ببينمشبذا

. اون قدر خنديدم كه نگو ".ت تو اين دنيا نيست ديگه بچه. وني تو اين دنيا ببينيت نمي
دخترم . دار بود ديگه آخه حرفش خنده. خنديدم زد ولي من مي دخترم پشت تلفن زار مي

كرد و من  دخترم گريه مي. رم مي. برم كنار؟ چشم . ...خنديدم ميزد من  پشت تلفن زار مي
پس اون كي . دختر ندارم من كه اصلن. اصلن يادم رفته بود! آها. خنديدم هاش مي به گريه

آخه ! زنم سركار يعني خياالتي شدم؟ ببخشين اين حرفا رو اين جا مي! بود كه زنگ زد؟
برم كنار؟ . ... زنه تا آروم بشه كه باشه اونو ميوقتي دل آدم پر از حرف باشه پيش هر كي 

 ي مه، عزيزمه، همه هر چي باشه بچه. شه كه آدم نره نمي" :به دخترم گفتم. رم مي. چشم
چرا نفوس " :سرش داد زدم. عصباني شدم ".بينيش ديگه نمي" :با گريه گفت ".زندگيمه
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شوهرم فقط گريه . ه سركاردختر ندارم كه اين حرفا رو بزن خوب شد اصلن "زني؟ بد مي
م  ديدي من به بچه" :گفتم ".شه با گريه كه كار درست نمي" :هش گفتم هب. كنه مي

. كرد شوهرم ولي فقط گريه مي ".مو ديدم اون قدر رفتم و اومدم تا بچه" :گفتم ".رسيدم
گن  ميم كه  اين جا نيست؟ آخه جاهاي ديگه... . .مو ببينم حاال اجازه بدين سركار برم بچه

تو راه . يه چيز بگم بخندي سركار. به خدا خودم ديروز ديدمش. ولي هست سركار. نيست
گن يه عده  هيچ به قبرستون شهر سر زدين؟ مي" :زن همسايه گفت. خياالتي شده بودم

بعدشم با يه  ".تون اون جا باشه رو اون جا بدون اسم و نشوني دفن كردن، شايد بچه
ايشاهللا كه اون جا نيست ولي خب اسمشو كه " :ناراحته گفت حالتي كه نشون بده خيلي

شعور  بي. ي شدن بدم اومد كه نگوهمچي از خياالت ".بگين شايد بگن اون جا هست يا نه
. زبونش الل شه كه اين حرفو زد. زد و حرفاي عوضي مي گفت مزخرف ميهمين جور 

 زندون كه اومد بيرون حتمن اهللا ازايش" :ها رو كه ديدم گفت ولي يكي ديگه از همسايه
يادتون باشه تو " :بعدش با خنده گفت ".خدا از زبونتون بشنوه" :گفتم ".يم ديدنشآ مي

 "؟رو فراموش كني شه شما مگه مي. منحت" :گفتم ".جشن عروسي ما رو هم خبر كنين
خيلي . ركارمو ببينم س تو رو خدا اجازه بدين امروزم بچهفقط . رم مي. برم كنار؟ چشم... 

آخه . بايد خوب شده باشن. خوام ببينم زخماش خوب شدن يا نه مي. دلم براش تنگ شده
گين اصلن  مي چرا مدام....  .كنه بوس مادر زخم و كبودي رو خوب مي. خودم بوسيدمشون

ولي . نديدم؟ ديدم...  مو نديدم؟ ولي ديدم سركار يعني من ديروز بچه. م اين جا نبوده بچه
به . كنين سركار اشتباه مي تون ولي همه. زنه حرف شمارو مي باباشم هميندونم چرا  نمي

. ببخشين كه بازم خنديدم. خدا همين جا بود كه خودتون گذاشتين برم تو و مالقاتش كنم
. چشم. رم بازومو ول كنين خودم مي. چشم. شمچ. .... هاش افتادم آخه بازم ياد بچگي

  . ستمي مي رم اون گوشه واي مي
    
  

  انتشارِ تداوم 
  جنگ زمان

  به همت شما نيز بستگي دارد
را مشترك شويد نگ زمانج  

  و اشتراك آن را
  !به دوستان و آشنايان خود سفارش كنيد



 

  نور قدسي قاضي
  اسب ي هكل

  
  

گربه . آرام نشست يم كمي پرپر زد وو ره ب رو ين ديوار، يكوچك خاكستري، پا ي هپروان
   .هن كند يا مي نشده بود، حوصله نداشتم ببينم كاري  هنوز حمله شروع  . هاش را تيزكرد   گوش 

نقاش جوان  هانس،  ي هپنجر از ؛آمد ميآهنگ تند  رو  ه ب رو ي هآشپزخانه رفتم، ازپنجر به
اين است كه مردم  اش  خوشي دل ؛كشف نشده هنوز ست وا نابغه  كند  ميفكر  فقيري كه 
  .عاميانه نيست چون  پسندند، نمي را كارهايش 
حال  هر ها به گفت نويسنده مياندازد كه   ميرا ياد دوست شوخ طبعي ن هايش م حرف

است،  كار  هايشان خوب فروش برود دليل خوب بودن  ، چون اگر كتاب وضعشان خوب است 
  .باب طبع عوام نيست چون  تر،  به كند ديگر همه بادهم  اگر

 ناصل خودش نوعي حالت دفاع است، هانس اما  ، كند مي شرايط سخت شوخ طبعي را زياد
گويد  مي. است دليلش هم سرنوشت وانگوك  .نابغه است كند  مي فكر نكند ، واقع شوخي نمي 

 آفتابي و ي يجا رود مي رود، مي هلند از گويد آخرش  مي .دنددافراري  را  اين مردم وانگوك 
  .خورد ميهم ه سبزي ب همه باران  و اين حالش از  گويد  مي .رودخانه كوه و ، با گرم

 و خندد  مي. هاي زيبا رودخانه دارد، هم كوه ايران، هم گرم است، هم  گويم برو مي
   .گويد اما چيزي نمي دهد،  ميسرتكان 

 پروانه را ، گربه هنوز دم پنجره بود، نفهميدم  اق برگشتمتا به براي خودم چاي ريختم و
   .رفته بود كرده بود يا  شكار 
ي پيدا يها رسم كه همه جاي دنيا آدم مي اين ه كنم ب مي هاي هانس كه فكر حرف به

   .يكي است شان ا گروه خوني قول شمسي ه كه ب شوند   مي 
  ".پاي پياده آوردمش با .پدرم دراومد" :  گفت. محسن كه برگشت چوب بزرگي بغلش بود

  "كجا پيداش كردي؟"
  ".توي جنگل"
  "زي؟خواي مجسمه بسا مي"
  ".ي دارمييك فكرا"
  ".چه عالي، خيلي وقته كار نكردي"
  ".يك جوري شروع كنم گه بايديد ،رهآ"
  "ره؟آ نمي دستت فشاره ب"

  ".كه خوبه نفعل .حاال بببينم"  :  گفت و بسته كرد و باز هاش را چند بار پنجه
 از  .كند برايش خوب است، فكرش را آزاد مي گويد ست كارش شده راه رفتن، مي ها مدت

ها  اين ي ههم و اش شكست چيزي نساخته  انگشت اشاره و ديواركوبيد ه دستش را ب روزي كه 
گفت دليل خاصي  ديوار كوبيد ه ب چه پرسيدم چرا دستش را  اين مدت هر . اش كرده آشفته 
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حالش  اما .يا نه گويد دليل خاصي داشته  ميدانم راست   ينم. نبوده حالش خوب  نداشت، 
  .كنجكاوي كنم كه چه نكردم،  كنجكاوي  ود، من هم بن خوب
من ،  اب او او نه ا به هم كاري نداريم ، نه من ب گر زياد يكرديم ، د ميل به هم پيله ياوا

    .نگهداشته همين است  هم  ما را با چيزي كه 
  ".جنگل چه قشنگ شده"  :محسن گفت

  ".خوره   مي   همه ب   سبزي   همه اين از   حالش   گه مي   ، كنه     فرار   جا اين از   خواد مي   گه مي   هانس"
  "؟ ره  مي   كجا"
  . " ايران   بره   كردم   پيشنهاد   ش به"

 هلنديا   شبيه    هانس   ، خنديد و داد   تكون سر   اونم" :گفت تكان داد و سر محسن خنديد و
  ".  داره   طنز   خيلي   ، نيست
  ".  شه پانيولياس   رگ   مال"
  "؟ داره    اسپانيولي   رگ   مگه"
  ".  گه مي   خودش"
  ".  زده    رو    حرف   اين   ست اسپانيا   عاشق   بس از   ،  كرده    شوخي   گمونم    !  نگفته   من   به   حاال تا"
  "؟ بگيرم    زن   قراره   مگه   گفت   ، گيري  نمي   يياسپانيا    زن   چرا   گفتم   ش به   دفعه   يك"
  ".  گفتم   ش به   همينو   منم   چون    !  عجيبه"
  "؟ گفت   چي"
  ".  گيره مي    سخت   خيلي   ، كشكيه   شدن   شوهر   گهم"
  " .   جالبيه   آدم"
  "؟ گيره مي   سخت   چون"
  ".   نيست   چي    اهل   دونه مي   شناسه  مي   خودشو   چون"
  "؟ جالبيه    آدم   نيست   چي   اهل   نهبدو   هركس"
  ".  جالبيه   آدم   كنه   عمل   هركس"
  "!  عجب"
  ".   منه   مرزبندي   اين"
  "!  عجب"
  اي ديگه روج    خودشونو   كه   يياونا   از   امان   ، ندارم    مشكلي   چيه   گه مي   كه   آدمي   با   من"

  ".  دن مي   نشون 
  "!   عجب"
  ".  ست ها   عجب   همين   من   مرزبندي"

ولي  وسط برسيم،  كرديم تا به يك حد بحث مي زماني سرهر چيزي  هم پيله نكرديم،ه تر ب بيش
   .ميخودمونو نگهدار خوايم دنياي  چيزي برسيم، فقط مي خوايم به  ديگه نمي دورتر شديم،  

  چرا" :زديم گفت ف ميهم حر روز كه با كند، يك  هاي من تعجب مي هانس ازحرف
  "؟ ست   مسابقه    ميدون   زندگيشون   ايرانيا 

  " ؟ چي   يعني"
  ".  دارن   مسابقه    هم با   جوري   يك   ديدم   كه   هركدومشونو"
  ".  بودم   نكرده   فكر   ش به   تاحاال"
  "!  ببين   رو   محسن و   خودت"
  "؟  جدي"
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  ". شدين   هم   عاشق   گين مي   خوبه   ، نيست    اين   كه   گيزند   ، تازين مي   همش   آره"
  "؟ داره   ربطي   چه"
  "؟ شدين    هم   عاشق   طوريه چ   تضاد   همه   اين   با"
  ".  ديديم نمي   تضادرو   آخه"
  "؟ چرا"
  ".  بوديم   عاشق   چون"
  "؟ تاكي"
  ".  كرديم   ازدواج تا"
  "!  همينه"
  "؟ ازدواج"
  زندگي    سقف   يك   زير   هم با   نه   ؟ دونستين مي   هم از    چي   ، كردن   ازدواج   جوري اين   نه،"

  ".  چاله تو   افتادين   يهو   ، ديدين    رو   هم   حوصلگي    بي   نه   ،  كردين 
  ".  ست   چاله   هميشه   ازدواج"
  "؟ ينآ درنمي   ازش چرا   پس"
  "؟ چي   بعدش"
  "!  ديد   شه نمي   حاال از   كه   رو   بعدش"

م شبيه است اما ه قدر بهه چ ما ي هكه روحي اين و او فكر كردم  هاي خودم و به تفاوت
  ".نداريم مان نقش  ما ايرانيا زياد توي زندگي"  :، گفتم مثل هم نيست  نمان اصل زندگي 

  "؟ تو   مثل   آدمي   احت"
  ".  كنه مي   تحميل    آدم   به   چيزها   ليخي   جامعه   ،   آره"
  "؟  نمثل"
  ". دادنيه   انجام   ،  نيست   گرفتني   تصميم   ما   براي   اينا   ، شدن    مادر   ، شدن   زندگي   شريك   كه اين  نمثل"
  "؟ چرا"
  ".  من   براي    توضيحش   كه   سخته   قدرهمن  تو   براي   قبولش ،  بفهمي   تا   كني   زندگي   ما   مثل   بايد"

   ".  فهمم  نمي   نواقع  ، فهمم نمي"  :گفت باال برد و را ابروهاش  هانس دهانش را چهارگوش كرد و
هوش شوم و تمام شب كابوس  طوفاني كه باعث شد نخوابم و وقتي هم ازخستگي بي

شان  بود، يكي دراز افتاده ه وكلي چوب روي زمين دراز بهاي زيادي شكسته بود  ببينم شاخه
ي را كه هاي چوبكه بماند   .محسن بخورد درد ه شايد ب  .را برداشتم آناسب بود  ي هشبيه كل

گردد  برمي هاي چوب تكه با  و رود به جنگل مي روز هر. نخورده مانده طور دست  آورده همان
  .خبري نيست ازكار  .كند مي دارحياط جا  سقف ي هگوش و 

اسب  باكمي كار سر"  :اسب را نشانش دادم، خنديد، گفتم ي محسن كه برگشت كله
  "شه، نه؟ مي

  ".قشنگه شه، اما  گاو پيكاسو كه نمي سر"
  "ساخته؟ دوچرخه  ي دسته زين و اوني كه از"
  ".آره"
  "هم داره؟ه چه ربطي ب"
  ".هيچي، محض خنده گفتم"
   ".دار نبود خندهن به نظرم اصل"

  "نقاشي فروختي؟"  :  برخالف هميشه لبخند روي لبش بود، گفتم هانس بعد خود هانس،  ي هصداي دوچرخ
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  "!  نه"
  "؟ چيه   مال   لبخند   پس"
  ".  گرفتم   تصميم   االخرهب"
  "؟ چي   ي هدربار"
  ".  برم   كجا   كه"
  "؟ ي جد"
  توريستي  . بزرگه    خيلي   آخه   ، قسمت   يك   ربا هر   م رفته    دفعه   چهار   تاحاال   ،  هند   رم مي   ، آره"

  ".   شناختش    شه نمي 
  "؟  شناسيش مي   حاال   كني مي   فكر"
  ".  خوره مي    دردمه ب   كه   دونم مي قدر نآ   اما ، نه"
  "؟   خوره مي   يياروپا   توي   درده ب   جا اون   چي"
  ".   نباشم    يياروپا   ديگه   كه   ييجا   برم   خوام مي"
  "؟  نيستم    شرقي   ديگه   جام اين   كه   من   مگه"
  ".  شه مي   عوض   ييچيزا   يك   باالخره"
  ".  موني مي   يياروپا   كنند   جونته ب   جون"

   .گيرد هرجا چيزي مي ست ، آدم ازو ا با هاش فكركردم ديدم حق  اما وقتي به حرف
شد،  رنگ  هزاري  هجاهاي مختلف پرند از عبور از بعد ام كه  كودكيهاي  قصه ي همثل پرند

  "ري؟ كي مي" :گفتم 
  ".   بدم   پس   بايد    هم رو   خونه   ،  بدم   انجام بايد   ،  دارم    ييكارا   يك ، سپتامبر   كنم مي فكر"
  ".  باشي   داشته   اج   برگشتي   اگه   كسي    دست   بده   ؟ دي مي   پس چرا   رو   خونه"
  ".   بزرگه دنيا    ،  هلند   گردم برنمي   نمونم   جام اون   اگه    ، برگردم   خوام مين   ،  نداره    اگه"
  ".  كوتاه   ما عمر و"
  "!   كوتاه   نواقع"
  كنه،    پرت   ، رفط   اون    ، طرف   اين   رو   خودش    آدم   چه هر ،  شدي   پير   بزني   همه ب   چشم تا"

  ".  مونه مي   حسرت   كلي   باز    
  "؟  چي   حسرت"
  ". نكرده   كاراي"
  "؟ نكنه   داره    دوست   كه   رو   ييكارا   بايد   آدم   چرا"
  ".   كوتاهه   عمرش   چون"

  "؟ جا اين   اومدي   چرا تو" :خنديد، گفت
  "؟  رفتم مي   كجا"
  ".   آفتابي   جاي   يك"
 " .  پرنده   همه اين با   ،  سبز    همه اين   ،   دآ مي   خوشم   جا اين از   من"
  ".  تره  سبز   همسايه   چمن   هميشه   راسته"
  " .    بيندش   مي   تر بيش   افتاد دور   وقتي   ،  بيندش    نمي   ديگه   بمونه   ييجا خواد نمي   وقتي   آدم"
  ".   كاركرديه چ   فهمي  نمي   ،  نكني   نگاهش    فاصله از تا ،  جوريه اين   هم   نقاشي"
 ،  بودن    طوريه چ   فهمي  نمي   ،  نگيري   فاصله   ازشون تا    ،  جورين اين   چيزها  ي  همه   شايد"
  ".خواد مي   تأجر   خيلي     فاصله از   گذشته    به   كردن   نگاه
  "؟  چرا"
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  "؟  چي   رفته   هدر   ش   همه   ببيني   اگه   چون"

هاي  ،چراغ خواب پريدم بدخوابيدم، آفتاب نزده از ي بود كه خيلي يها ديشب ازآن شب
گاالپ گاالپ  پليس اسب سوار  رنگ صبح دو نور كم هو خاموش شد، در يك سراسري برق  
   .داعالن كردن ها شروع زندگي را ماشين صداي  پشت پنجره گذشتند،  از 

بود  كه مثل يك بچه خواب  اين دانم از خواستم بيدارش كنم، نمي محسن خواب بود، نمي
  .كسي را نداشتم حضور  ي هحوصل يا 

زامنهوف گذشتم،  ي همجسم نشست، ازكنار بيرون زدم، هواي صبحگاهي روي صورتم 
،  ها بورها، به مسلمان هكل ها ، به سياه كرد، به كله مي زامنهوف حيران نگاه  ازميدان زامنهوف،   

  .ها ، به يهودي ها به مسيحي
زبان  خواست با  مي! ي داشتيمردم دنيا چه فكر ها براي نزديك كردن ! بيچاره زامنهوف

عقيده  تكليف نژاد و هم نزديك شوند، پس ه ب تا! زبان كند هم را دنيا  مردم  ي هاسپرانتو هم 
   .هم دورند هميشه از از تر حاالمردم دنيا بيش  .نكرده بود ديگر اين را فكر شود؟  چه مي 

 مردم، كرد به  فردوسي با حيرت نگاه مي وسط ميدان كه در  فردوسي افتادم ي همجسم ياد
   .به آن گرد، به اين،  هاي دوره فروشرمخد گرد، به  دوره هاي  دالرفروش به 

سر  كنند و هم نگاه ميه جب بدنيا با تع به آن سر اين سر دنيا  فردوسي از البد زامنهوف و
   .يكي بوده زرگوار دوب خوني آن  جنبانند، گروه  مي
شان زن بود، دم خانه كه  گشتند، يكي  برميهم  سوار پليس اسب گشتم كه دو مي بر

ه ب توي بساطم چند تا چوبساب دارم كه "  :دويد،  گفت مرا ديد ا تو  بيرون زد  رسيدم، هانس  
  "خوادش؟ ميخوره،  درد محسن مي

  "!خودش بپرس از"
  "ست؟ بينمش، كجا نمي"
  ".ره جنگل ش مي هم"
  "كار كنه؟ه كه چ"
  ".راه بره، چوب پيدا كنه"
  "چيزي ساخته؟"
  ".سازه يك روزي مي"

   .رفت خنديد و
   .گرفت خانه خالي است، دلم زد  ها را كنده بود، داد مي پرده آپارتمان هانس نگاه كردم،   هبه پنجر
 تلفن فالن، چسبانده شده،اجاره، شركت فالن،  آپارتمان هانس پوستري  ي هجرپشث پن

تراشيده كه دارد ذن   ي هكل كنم در لباس هندي مجسم مي را ش  هانس كجاست؟ قيافه حاال 
  جا آرام باشند؟ ي هست كه آنيمثل او جا ي يها رسيده؟ آيا آدم جا به آرامش  آن خواند، آيا  مي 

 همان اسب  ي هحياط تلنبار شده، كل ي هگوش هاي زيادي  چوب ل رفته،محسن باز به جنگ
درست مثل نگاه   هانس،  ي هرو، گمانم به پوستر پنجره ب رو زل زده به  اسب،  كله  طور نيمه
   .فردوسي ي مجسمه زامنهوف، به   ي مجسمه

 



 

 حسين رحمت

 رو به غروب
 

  
  

هرچه بكنيم يا هرچه به . قدم شود يا من شكند كه او پيكنم چه فرقي ميبا خودم فكر مي
  .توانيم جدا از هم زندگي كنيمها نميسرمان بيايد به خاطر بچه

به . اش انباشته از قهرو مهرباني بودهاين هفت سال  همه انگار گفتم زندگي من و تو
چه  بعد قول داديم از اين پس هر. نوبت به خودمان تنفس داديم ولي آتشي در ميان نبود

من نداشته باشي و من هم بي تو كاري با ايل و تبار. ديگر را سرزنش نكنيم پيش بيايد هم
 .بارها  گفتم جان من جز محبت با تو چه كرده. ات را به رخت نكشمبند و باري طايفه

گفتي در گفتم يادت هست مي. گفتم در تمام عمر كسي اين چنين مرا به تمسخر نگرفته
 يادت كه هست؟ .گردي كه آرامش بيابياي و دنبال جايي مير افتادهتان به تنگنا داخانه

ام و ست  از آويز برداشته هاام  را سالگفتم آن اوايل بارها نگفتم من مهاجر كاله باستاني
يادت . خنديدي و نفهميدي چه گفتم. شومطبعي دمخور مي سر سازگاري دارم و با هر

 هست؟
گذاشته بودي و عذرم را خواستي بفهمي  سرسرا هايم را تويآن عصري كه چمدان

ها ظاهر و باطن  نفهمي با چشمان تر رفتم و همان موقع به ذهنم رسيد كاش با همين چشم
تاب رفتن . ام در حال تركيدن بود موقع رفتن سينه. تو را همان اوايل تشخيص داده بودم

بس كه چنان آشقته تند . بودماصلن ملتفت ن. مثل آدمي خنگ و ابله ماتم برده بود. نداشتم
  .حوصله جوابم كردي وبي

ام  توي اين چار ديواري مرتب با سايه. ام توي اين سه هفته زير بار تنهايي خياالتي شده
با هم و بي هم . برتري بر يك ديگر نداريم. شناسد حال مرا در هر حالتي مي. زنم حرف مي

ام  تنها سايه. كشيم كشيم با هم مي مي قد هم كه. ايم هر دو تنهاييم و به هم خو گرفته
من  هنوز گير معماي توام  ولي  مديون   .كنند هاي من چه مسيري  طي مي داند شبانه مي

  .هايم هستم نگاه بچه
ام  بارها شده به ديوار تكيه داده. هايم كبود شده كشم لب از بس سيگار پشت سيگار مي

هاي  نيمه. را حكايت ما به دشواري بر خوردهام چ هام هم آمده پرسيده وهم چنان كه  پلك
  . برد سحر خوابم نمي ي شوم و تا كله شب گاهي دچار كابوس مي

هر لحظه منتظرم زنگ بزني تا به يك چشم به هم زدن با دو تا . دانم چه بايد بكنم نمي
  .ام چمدان كذايي برگردم سركاشانه

. حركت است  ام بي ي ديوار سايه يهدر حاش. چيزي به شب نمانده. غروب اتاقم را پركرده
  . انگار غم مرا بر دوش دارد. كنم نگاهش مي



100        88زمستان ، 4 نگ زمانج    
افتم كه  كشم و گرفتار در اين معضل ناخواسته ياد سخني از موسا مي روي تخت دراز مي

انگار كه سرنوشت به كار ":در سكوتي دلگيردر دل كوهي رو به آسمان كرد و ندا در داد 
    ".است

. افتم ياد تعطيالت سال پيش مي. دارد ها، ذهنم شيار بر مي گذشته با سبك سنگين كردن
مد با آب و تاب از هتلي كه انتخاب آ مان ميا پيش از سفر زنم براي هر كسي كه به خانه

  .كرد با ما همسفر شوند كرد و سفارش مي كرده بود تعريف مي
ديم و تا آخرين نفس كر آورم نزديك ساحل زيراندازي پهن مي پنهان و روشن به ياد مي 

گاهي موجي . كردند اي درست مي ها در ساحل قصر ماسه بچه. مانديم خورشيد همان جا مي
ولي من سر به , رفت ها اخمشان تو هم مي بچه, كرد آمد و قصر را خراب مي آلود مي كف

زنم تمايلي به شنا نشان . ساختيم گذاشتم و قصر ديگري روي قصر آب گرفته مي سرشان مي
گرفت  لخت، حمام آفتاب مي ها سينه تر وقت او بيش.كرد  در بازي ما هم شركت نمي. داد ينم

  .داشت ماليد و در حين حال از من چشم بر نمي و به بدنش كرم ضد آفتاب مي
نسيم هم گاهي . تابش توي آب، نوري از عسل داشت. كردند همه به همه چيز نگاه مي

خنده و موسيقي هم بود . گرما بود. اما نسيم بود. ستسمت و سويش يادم ني. وزيد ماليم مي
تا ظهري كه . اين مال چند روز اول بود. مانديم و ما گاهي تا آخراي هرم هوا كنار آب مي

  .گفتم برويم و ناهار را توي رستوران ساحلي بخوريم
 من هم به. ها شوق حرف زدنشان گل كرده بود بچه. رفتيم در جهت نور آفتاب مي. رفتيم

ها شنا  شان، از ته دل با آنا گانه گمانم خوشحال بودم و پا به پايشان و درجهت شوق بچه
فكر كردم شايد به خاطر نيمه . داد اما زنم ترش كرده بود و روي خوش نشان نمي. كردم مي

و به همين خاطر با مهرباني دستم را روي . زند كار گذاشتن حمام آفتابش است كه حرف نمي
شتم و خواستم تشكر كنم كه ما را به اين سفر آورده، به شكلي كه از خودشان اش گذا شانه

سر در . اش پس زد و فاصله گرفت ولي يك هو دستم را از روي شانه. ياد گرفته بودم
به يك . توي رستوران سفارش غذا هم نداد. فايده بود بي. دوباره سعي كردم. نياوردم

ورديم سردرد را بهانه كرد و همگي ناچار شديم به هتل غذايمان را كه خ. نوشيدني اكتفا كرد
حين خوردن شراب، . ها را كه ديد، آمد خيسي چشم بچه, آمد سر شام هم نمي.برگرديم 

تراست سعي كنيم تا بقيه  اتفاقي نيفتاده ، به. كند مهربان پرسيدم كه چرا مسئله را بزرگ مي
ات   باز پرسيدم و سئوال كردم كه چه. آمد به كالم نمي. مان خوش بگذردا تعطيالت، به همه

  :شده؟ بعد از كمي سكوت گفت
ها،  مثل نديد بديد. ام كني من بچه تو خيال مي. گويم خواهي مي حاال كه خودت مي"
دوست داري من هم به . زني ها را ديد مي زن ي كني و پرو پاچه هاي كورت را تنگ مي چشم
  "ها لبخند آن چناني بزنم؟ غريبه

چناني كم  ها كه قبل از ازدواج لبخند آن شما فرنگي": ي تلخي كردم و گفتم خنده
  ".ايد نزده

و بوي  "!اي مهاجر":ميلي و كمي درنگ صورتش را آهسته نزديك آورد و گفت با بي
  .عطر خوب صورتش را پس گرفت و بلند شد
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. كرد ني ميبار اندوه  سفر، روي دوشم سنگي. زديم برگشتن تا دو هفته با هم حرف نمي
ها  كردم  زمان و رعايت بعضي مسايل  كدورت خيال باشم و فكر مي كردم بي ولي سعي مي

تر اوقات  گذرد وبيش ديدم حركات زنم هر روز از حد معمول مي ولي مي. را از بين خواهد برد
هاي اهدايي هم افاقه نكرد و اين روال ادامه داشت تا سه هفته  گل دسته. اخمش جاري است

  . ش كه روز تولدش بودپي
گل رزي را كه سفارش داده  فروش محل زنگ زدم  و سر راه دسته از توي اداره به گل

  .كردم چه گونه نازش را بكشم تا سر عقل بيايد بودم تحويل گرفتم و توي راه تمرين مي
هايم را  نوشته بود خرت وپرت. يادداشتي روي عسلي توي راهرو بود. كسي خانه نبود

جل وپالسم   ي چمدان ريخته و توي پذيرايي گذاشته و اضافه كرده تا برنگشته بقيه توي دو
گل را روي عسلي توي راهرو گذاشتم وگرفتار و  دسته. را جمع كنم و گورم را گم كنم

  .مشتعل بيرون آمدم
صاحب ملك در . ها  پنهان كنم ام را از در و همسايه توي اين محله سعي دارم پريشاني

تري در اداره  ام ساعات بيش سعي كرده. كند مجردم  خيال مي. كند ين زندگي ميطبقه پاي
  .هاي تنم بشوم تر در گير پيله بمانم و سرم را با كارهاي اداري گرم كنم تا شايد كم

روم   آورم ، مي شود، پول كالني به دست مي ام برنده مي كنم بليط التاري گاهي خيال مي 
. ريزم شايد دلشان را به دست بياورم ها را زير دست و پاشان مي هام و پول پيش زن و بچه

اي كه براي زن و  گويم خدا را شكر كن قبض تلفن و گاز و برق خانه آني  بعد ، به خودم مي
هات سرو كارشان به دوا و دكتر نيفتد، يا  يا بچه, هات جا گذاشته اي سر به فلك نكشد بچه
  .اهنددانم، در اداره عذرت را  نخو نمي

. گفتنش برايم افت دارد. كنيم داند من و زنم جدا از هم زندگي مي توي اداره كسي نمي
گويم  مي. گويد سالم مرا به خانم برسانيد ام بعضي روزها موقع خداحافظي مي همكار ايراني

ولي . زنم كنم كه چنين حرفي مي دانم از چه چيزي تبعيت مي و نمي. ايشان هم سالم دارند
  . كشد كند و دلم را به آشوب مي ام سنگيني مي ان لحظه رويحرفش هم

اي را نشانم  هاي رنگي ناحيه يا آن ظهري كه مرا به نهار دعوت كرده بود و داشت عكس
كردم و براي اين  ها نگاه مي من گيج به عكس. داد كه براي تعطيالت رزرو كرده بودند مي

پك . بي آبش به همين قشنگي باشدكاش آ. كه حرفي زده باشم گفتم جاي قشنگي است
عشق دنيا آن . كار به رنگ آبي آبش نداشته باش رفيق": محكمي به سيگارش زد و گفت

سرم را به تصديق  ".تو و خانم هم بايد به يك چنين جايي برويد":و ادامه داد ".جا ست
  .وسفر كوفتي توي ذهنم زنده شد ".بد فكري نيست": تكان دادم و گفتم

اش  ها ، زن را بگذارم زندگي كنم تنگ خلقي را كنار بگذارم و مثل فرنگي ميگاهي فكر 
من هم بلند شوم بروم يك ماهي توي چند شهر اروپايي چيزهاي نديده را ببينم و , را بكند

  .حال و روز مردم را تماشا كنم
مادرم تر است به جاي اين كارها، پول اين سفر را ريال كنم بفرستم براي  بينم به بعد مي

يا برود اجاق گازي، يخچالي، فرشي براي خواهر دم بختم . تا به درد، درد پايش بزند. ايران
اين خريدها به كنار، بايد مقدار زيادي , يك وقتي كه زنگ زده بود گفته بود مادر. بخرد

  .دانم چي، هم تهيه كنيم  با خودش به خانه شوهر ببرد گوشت گوسفند و مرغ و نمي
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  .تم  مادر، به كمر چنين مردي بايد بيل زددر جوابش گف
. هاي وكيل زنم جواب بدهد شود تا به نامه اندازم خرج وكيل  ترسم پول پس شايد هم مي

جويي به وكيل زنم نامه نوشتم و فرصتي خواستم تا من و زنم  دو هفته پيش به خاطر صرفه
جواب اسم و آدرس وكيل مرا  ي من در توجه به نامه ولي او بي. براي جدايي به توافق برسيم

  .خواسته بود و اضافه كرده بود در اين مورد با موكلش كاري نداشته باشم
. اندازد  ام مي اين فكرها چه كم دوام و چه زود گذر، گاهي كه مست و تنها باشم به گريه

  .جرأت هم ندارم درد دلم را براي كسي بازگو كنم
اي، روزهاي  هاي دوره رت اسپانيا و قهر و آشتيآيد تابستان پيش، بعد از مساف يادم مي

آورمان كرده، فرشي،  نشيني مالل گفتم عزيزم، خانه آخر هفته، اگر آفتابي به آسمان بود، مي
از شادي .ها برويم پارك و از آفتاب، از هوا، از زاللي نور حرف بزنيم گليمي بردار با بچه

ورد و يك بار كه آفتاب خوبي به آسمان بود آ اي مي ولي هر دفعه بهانه. ها لذت ببريم بچه
لذت هوا و آفتاب و نور . لذت نبرديم, مان با توا ما كه از جواني": حجت را تمام كرد

  ".كش خودت پيش
نشستم و فهميده و نفهميده  اي مي مان، گوشها رفتم توي حياط كوچك خانه از ناچاري مي

. ندم كه چند روزي حرف نزده باشدما عين كسي مي. كردم به همه چيز شك و ترديد مي
هر . شود كه حال و روزش آشكار نمي, آدمي هم كه حرف نزند. مثل آدمي تيره روز و منزوي

  .آيد كاري هم  انجام بدهد به چشم نمي
نشيند و  آيد پشت پنجره اتاقك زيرشيرواني مي اي مي گذرد كه پرنده حاال از خاطرم مي

كشم  لحظاتي بعد  من هم بال مي. كشد اند و بعد بال ميم اي مي پرنده لحظه. كوبد نك مي
بينم  روم باال مي مي. خورد زنم توي آشپزخانه دارد قهوه مي. روم هام مي و به ديدار زن و بچه

گردم پايين توي  بعد بر مي. كنم ايستم و سير نگاهشان مي باالي سرشان مي. ها خوابند بچه
انگار هيچ اتفاقي . شدم ستم و با مالل خود سرگرم مينش ها  تنها مي پذيرايي، جايي كه شب

زنم است . شود آوازي از آشپزخانه بلند مي ي گذرد، صداي زمزمه كمي كه مي. نيفتاده است
اي از آسمان  خواهد ستاره حاال دلش مي. خواند من كه بودم هيچ وقت نمي. خواند كه مي

  .بردارد و با يارش تقسيم كند
كنم   حس مي. ديگري توي اتاق نيستسايه جز آينه و . كنم را نگاه ميبا ترديد دور و برم 
  .شوم دارم توي شب حل مي
نشيند كه در حال  زني مي ي آشپرخانه ي كشد و پشت پنجره اي بال مي از دل شب، ستاره

                         .خواندن آواز است
 .لندن



  شاد مهدى استعدادى 
 نامه مردم هايي ازبرگه

  
   
  :وحهسرل 
كرد و  اش فرق مى شد، مسلما هم نويسنده اگر اين كتاب صد سال و اندى پيش نوشته مى 

  .هم اسم و عنوانش
  ...  خواهيد گفت از كرامات شيخ ما عجب است شيره را خورد و گفت

 يم حرف دل خود را و اينيگودر عين سادگي مي. ا نداريماما ما كاري به دنياديدگي شم
 البته مثل روز روشن است؛ يعنى اين كه مثال به جاى و تبديل غييرهاى اين ت دليلكه 
 روايت سرگذشت به جاى. نامه رعيت ه اوراقي ازشد نامه، اسم كتاب مى مردم هايي از برگه

و  اربابى دانابواب جمعى خان و ساير قهرمانان نيز حكايت از اعضاى خانواده شهريارى
  .رفتيم شان نام و نشان رعيت جماعت بي

كه نهضت مشروطه و  توانيد حدس بزنيدو شما هم مي پس همين جا معلوم است
  .هم در زندگي جمعي ما آن .اند ايى ايجاد كردهه يپيامدهايش چه دگرگون

اندازند،  خورند و لنگر مى واال نويسنده و راويان اين كتاب كه حاال در فرنگ كنگر مى
خواهى صدر مشروطه بوده باشند و يا شايد  هاى آزادى بايستى يكى از شهداى آن انجمن مى

  .وعهكشان اجير سلطان و مشر هم از قداره
  

  يا آغاز چالش متداوم بي نظمي با نظم داستان پيدايش
ي كرهچون آن . زان بودسو  و خورشيد آتش گرفتهزمان،  كران و بي ، در آن فضاي بيدر ازل 

هايى مهيب  ، آتشفشانهايش منفجرلهو ق اش گداخته گشته است جرمزرد و ارغواني و سرخ 
  . آغاز زايمان شعله و سنگ .اند سر بلند كرده

 نوراني اما هايى يشان، افشانههاهاي آتشفشاني بوده كه از دهانه در همان زايش كوه
بپا  ها كه آشوبپيكر و آتشين  يي غولها ن سنگارفو. زده استبيرون مينظم  شكل و بى بى

  .. نظمي با نظم يا در واقع آغاز زمان ما متداوم بي شروع چالش. اندساخته
. ب گشته استتهلمهاي آتي، منقلب و  ، آن مادر سيارهدر آن تالطم عظيم، خورشيد

در ضمن آن آتش . به اطراف پاشيده است آسا ي غولها پارهآتش كه  انقالب و التهابي
خورشيد كنده شده و  از جانزمين هاي عجيب، كه ديگر حتا تصورش دشوار است،  پراكني

  .ي جدايي در دل كهكشانتجربه .است بيرون زدهنخستين  يآشوبه اى از دل چون تكههم
ي فراوان و سر اه يكش شعله ها، در دل آن گذر دود و غبار و زمان و زمان آن گاه پس از

 خاموشى زمينسرانجام ، ها و سر رسيدن خستگي انفجار و انفجارها بركشيدن سياره و سياره
  .آغاز شده است آتشين نيز

. گداخته ي از رحميتولد نوزادزمان است با زايش زمين آبدار يا  جا خاموشي آتش هم آن
  .ش خورشيدمهر مادرپر بر مدار گردد شود و ميسرد و آبي مي نو پا كه آرام آراماى  سياره
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اي رو به هاي است با جاذبي خورشيديان، در اصل و اساس سيارهفرزند سوگلي خانواده

چون ديوار سردي . ده استيشو گرمي روزگار چ سرد چرخ زده، رشد كرده و كه سپس درون
اين سرد و گرمي و نيز .  مشرف بر خاك و گرمي همچون اسفالت گسترده زير تابش سنگى

اش ي زندگينشانهآن هوايي كه در اتفاق پديد آمده از مقداري اكسيژن و هيدروژن، همانا 
زده زندگي كه گاه نرم و گرم همچون آغوش مادر بوده و گاه سخت و ماتم. بوده است

  .همچون دعوت مرگ
اي از آن به زمين رسيده در آن انفجارهاي كهكشاني، زمانِ مطلق، تكه تكه شده و قطعه

  . است
رفته و  آمده و فرو مى مى و ناگاه آفتاب براست گشته  ، پايان نيز شروع زميني با آغاز زمان

باد آمده، باران و تگرگ باريده  .پديدار شده است موجود زنده ب و روز به تصادف، حياتبا ش
ها سر  ها، خشكي كه به ناگاه در دل آب وقفه بر طبل زمين طنين افكنده است تا اين رپي بيو رپ 
  .انددر آورده

ها  از آناند، و چون مردن  فتهگرها پا  چون حيات با روشنى و با ظلمات عمر كرده و ياخته
به تصادف و در  گاه آن. رفته است آمده و مى جدا و مرگ بيدار گشته، آفتاب همچنان مى
باعث گرفتاري پيشكسوتان زنده، كه گياهي  .اند اتفاق جاندارانى ميرنده بر دو پا به راه افتاده

  . اند و يا جانوري و حيوانيو نباتي بوده
آتشين بازى  ان دف است با مرخصى رفتن كارگرر مصاداجاند جانوران راه افتادن اين گويا

، اين كه خدا روزي. رويداده استى در هشتمين روز ولقه اين اتفاق ب. خورشيد و پيامدهايش
 ي، يعني هنگامهى قبل هفتهكار و ساز چون . كند عزم تعطيالت مى ها روايت، قهرمان قرن

  .ه استكردرا خسته  يو ،آفرينش جهان
 مردند، تاريخ كردند و مى عمر مى در مسير زندگاني يوانات دو پاسپس همان طورى كه ح

رفتند، جانوران ميرا توليد  آمدند و مى چون آفتاب روزها مى. نيز آغاز گشته است و جغرافيا
ي انفجار سر آغاز مرحله .شمار رسيد تعداد حيوان دو پا به بى در اين ميان. مثل كردند

  . جمعيت
وقفه  آفتاب روزها بىروشني و گذشتند، و چون  ، صدها و هزارانها ده چو اينان از شمار

ها سامان و سكنا  ها و ايل مرفتند، خانوارها و قو ها مى شب صدا در تاريكي آمدند و بى مى
  ... انتها تاريخ و جغرافيايي بي. هاي آينده سكونتي بر قاره .يافتند

گرفت و مدام ملك و مال اندوخت،  ها قوام ها و عشيره ها و قبيله چون جماعت از خاندان
هاي آتي نژادها و  تدارك جنگ .بر پا ساخت ستاد، سپاه و سالح و ي پوشش و استتارها پس پردهدر 
  .ها ملت
ها  آمدند و شب آفتاب روزها مىن بيداري و ها قلدرى و گردنكشى كردند، و چو ون ملتچ

گاه  آن. ترس و مالل پا گرفتند ى بشرِ خاكى رفتند، در سر و سينه ب مىيرتدر خاموشي بت
راه اندازي صنعت سرگرمي يا تولد تفريح و  .ها بافتند افسانهدانايان، براي دفع ترس و مالل، 

  . تفنن
  . ايزد و فرشته: آيد، نخست دو دسته بازيگر داشته استو افسانه كه از فسونگري مي



105     88زمستان ، 4 نگ زمانج 

با سه پوز، شش سر و هزار نام اژدها ه البته در نمايش افسانه، گاهي هم، شخص ثالثي ب
آوري كه دانايان را به فكر چاره انداخته حضور غريب و حيرت. دست به صحنه آمده است

  . است
شده مثل تالش جمشيد و گاه مثل كار نوح سازي گاهي در پي ساختن دژ ميآنگاه چاره

نشي، و چون صفات اهريمني كم دا. افراشته تا حفظ بقاي موجودات كندبادبان كشتي مي
ي هالكت نجات فرومايگي و بدكاري بوده است، مردمان با رهنمود پيامبران خود از ورطه

  .شدكار مي انگيز بود براي مدتي بي دهاك كه عفريتي هول يافتند و آن آژيمي
زميني در سر. شدها در سرزمين پرسيا ساخته ميها و افسانه البته بخشي از اين سرگرمي

) ها كتاب دگرديسي( سرزميني كه متامورفوزن اُويد. يم در مركزشيگوچهار راه جهان، اگر ن
ي وقتي كه آن شاعر رومي در گنجينهه ب. به فصل خلقت، نامش را به ميان كشيده است

تفاوت از كنار مردمان پرسيا  او اما، به تاسف، بي. كندادبي خود از سرحدات اروپا صحبت مي
خواست با حمله ني را نيز لحاظ نكرده است كه ميوي حتا هدف اسكندر مقدو. گذشته است

جز خونريزي و به كار بستن ه اسكندر ب. به ايران، مركز جهان زمان خود را تسخير كند
  . استادي كه  جز ارسطو شخص ديگري نبود. كردي جنگي، مشق درس استاد ميها حيله

اين ميل غلبه، دو رويي تفاوتي و  حالت دوگانه غربيان، يعني آن بي خاطر همينه شايد ب
كه ملت در هم و بر هم نژاد و  رويي بوده خاطر پرهيز از دوه چه بسا ب. اختراع شده است

متفاوتى غير غربي و هاى پيدايش  داستان ها، راه خود را رفته وپرسيا، در درازاي سده گون تبار گونه
  .تكرده اسرا باور 

و گاه حضرت  هكيومرث را پدر انسان دانستگاهى  ه به فراخور حال و هواى زمانه،كچنان 
تباري كه وجودش يا به لطف اهورا وابسته بود يا از سر  .ه استآدم را جد ابوالبشر خواند

  .گرفتصدقه خدايي سامي شكل 
ي تا اين كه زمانهه بود همين طور روزگار سپرى كرد اين جماعت، اهالي پرسيا،. باري
 ها باخرَد نامه شاهكار شاه يگاه چون سراينده آن. سيدنويسى سر ر نامه شاه نامك و خداي

  .بين، در پى وفاق باورها بگشت مردى بود و آينده
  "كزين برتر انديشه بر نگذرد -  به نام خداوند جان و خرد"

. چرخيدها مي ي فصلبسيار بار بايستي گردونه. رفت آمد و مى مى ستيبسيار بار آفتاب باي
ي كشتي هستي خورد تا فردوسي طوسي پا بر عرصهيم ايام ورق ميبسيار بار بايستي تقو

از  زمان با بلوغ خود و توجه به جهان اطراف ي خردمندي است كه هماو سراينده. گذارد
 .ديآتعارض برمي به قصد امحاءسرايي ي با حماسهوسپس . دوشميتعارض باور اجداد باخبر 

وي با اين . كندرد و يادي از هويت گذشته ميآودر ميه ذهن جمعي را از كف فراموشي ب
 اي كهبه گونه. كندر طرف ميترفندى ب كردن گذشته، در ضمن آن تعارض ديرينه را بازنده

قرآنى نامى به  - اى خود هم از كيومرث اوستايى و هم از آدم توراتى ه هدر داستان سرود
  .جست راه حل را در اتفاق آراى مردم مىوي . ميان كشيد

  "ي گوهران از نُخُست سر مايه  - از آغاز بايد كه داني درست  "
كه  اسالمى رابالد ها آفتاب روزها بيامدند و برفتند و او دعواى ايرانشهرى و  سال

  :با اين مصرع فيصله دادكشمكش زباني ميان مفرسان و معربان بود، 
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  " شد اين بندها را سراسر كليد  -  كزين بگذرى، مردم آمد پديد"

آوردگان  هاي الحاقي بوده كه اسالمفعال بگذريم كه آن گفته و تفسير باال، از جمله نكته
ها از دين و چه چيزهاي ديگري كه اين توابان، اين رويكردان. اندنامه بسته جديد به شاه

  .بهي، به فرهنگ ايرانشهري نچسباندند
ت، بسيار بار آفتاب روزها آمدند مقبول عام گش اش،زده ، حتا نوع اسالمنامه چون شاه. باري
پدران آن . نامه را ستايش كردند شاه، گوش سپرده به حكايت نقاالن هوش ومردم . و رفتند

اما به هيچ كس . تعليم و تربيت بر سر پسران خود كوفتند چوبي برايچون  كتاب سنگين را
سرزمين تاخته بيگانگان چندي به آن  .اعمال پر خطاى خويش نگفتندي از سابقهچيزي 

بودند، و پدران گاه از در سازش و تسليم و توبه در آمده و گاه فرار  را به قرار ترجيح داده 
  .بودند

بگشت و چون به توالى آفتاب شد و سينه به سينه ها نقل  ها و سال نامه سال چون شاه
روايت  دند،ان گشته بوساالرى پدر جانشين ي كهرفت، پسران در تاريكي آمد و به توالىروشن 

انگار آن سرزمين به دور باطل و  .سرورى خود را بر سر مادران و خواهران حجاب كردند
ها بود كه آمد و شد  مدت. ديدشد و هيچ پرتو روشنايي را به خود نميطاعون جهل تنبيه مي

  .نشاندآفتاب بذر دانايي را ببار نمي
كسى به فكر . تابيد امه نمىن مجوى مردو  ، نورى به جستچند قرني در آن ظلمت پس

ناصرالدين شاه قاجار كه بيش از نيم  .جماعت خودمانى نبودي روحيهخود و شناخت روان 
تر عمر خود را صرف  ولي بيش. قرن سلطنت كرد، كليد شناخت را به تنهايي در دست داشت

  .رسيدگي به حال اُناث كرد
نُقل  همچنان نامه هاى شاه ند و قصهرفت ها تاريك شب آمدند و باز روشن باز آفتاب روزها

اما هيچ نگاهى از آنان متوجه . مردمان خود فراموش كرده آن را از بر خواندند. محافل بود
  .نامه نشد جاى خالى مردم

شدند و آفتاب روزها  ها سرسبز مى ها و جنگل كرد و دشت چو خورشيد، هوا را روشن مى
 باز آفتاب. ترجمه ميرزا حبيب اصفهانى را نخواندند پشت سر هم آمدند و با نظم رفتند، اجداد

پدربزرگ و پدر . دمخور نگشتند "حاجى بابا"اما آنان با كتاب . رفتيواشكي آمد و باز  عيان
رفتند، پس از آن همه بار كه آفتاب روزها آمدند و سر ساعت غروب  هم كه مكتب و اكابر مى

  .يدندرفتند، معناى پيام كتاب جيمز موريه را نفهم
اي كه در قرن نوزدهم ميالدي به گوشه و كنار ايران سفر كرده و گزارش جيمز موريه

گزارشي كه به خاطر نگارشش . اين اما تنها گزارش نبود. سياحي خود را يادداشت كرده بود
 حاج سياح خودماني را هم آن. پرست، مومنان را به فكر چاره نيندازدتوسط فرنگي خاج

ه پس از عمري دنياديدگي به وطن بازگشت و چيزي جز خوف و وحشت ها داشتيم كوقت
  . نديد

شعور خواص را انداخت و هاي بيدار را از پا مي وجدانجهل مردم و دروغ مصلحتى، . باري
ي خالفت "حاجى آقا"گشتند و گاه ي قاجاري مي"شاه بابا"حاجى باباها گاهى . بلعيد مى

   .ندند، و همواره بر سر ما حكم رااسالمي
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ها هم كه  سهراب. جوز و دعاهاى اهل قبور بودند وار مشغول خواندن عم پدران، رستم
ترجمه ميرزا حبيب اسپاهانى را نيافتند، در غربت خويش كتاب جيمز موريه را به زبان ديگر 

  . حاصل اما حيرتي بي .خواندند و پاك حيرت كردند
كاري و  در ندانمها  رفتند و سهرابميو آمدند دليل مي بيآفتاب روزها دوباره  ،وقت آن
وسوسه كشف  د كهوتازه بعد از اين روزگار ب. كردندميهاى خود را مجموع  معشوقه ،حيرت

   .گشتباب روز  ه مردم ي بنگاه ديگر
صدا و  بيها  چو خورشيد به توالى روشن و خاموش گشت، آفتاب گاهى آمد و خيلى وقت

وار  و پسران سهراب تا مردند خواب خرگوشى خر و پف كردند وار در رفت، پدران رستماثر  بي
در آن ميان كه هر چيز دچار ركود بود، . و پير شدند با نقش قربانى خود نرد عشق ريختند
. ها را انگار ملخ خورده بود نسل شهر آشوب. گشتيددنبال زنان جسور بايستي با چراغ مي

در  .مردندصدا ميو بي گشتندمياخته گد دوخمادران و دختران در خلوت خاموش  نوچ
حاكميت ركاب در بر خر مراد سوار بودند و سلطان و مجتهدان  فروغي، چنين اوضاع بي

در اين دوران زنان مجبور بودند كه محجبه باشند و چون  .داشتنددر دست هم دست 
   .هاي كوچك و تاريك در گذر خيمه

. گشت هاى پيدايش انسان فراموش مى ستانسوخت و دا در فرجام خورشيد مىاند كه گفته
  .پلكيدندعالف ميرفتند و مردم همين طور خاموش ها آمدند و باز  باز آفتاب

همان دهقانانى بودند كه با سندهاى تقسيم اراضى دور شاه عالف بخشى از اين مردم 
طف به ايشان، پس از اظهار لايستادند تا شاه  ها بر پا مى هاى مردم ساعت حلقه. زدند ميحلقه 
  . به قصر بازگرددكوپتر  با هلي

هاي ناچيز خود  با صدقهكوپتر ارباب مملكت  دهقانان هم پس از خوابيدن گرد و خاك هلى
  .گشتندمي به روستاهاى خالى باز
ها  اما شكم. شدندميآب و مزارع تكه تكه شده سرگرم  ي هاى تشنه چند صباحى با زمين

ه ب .شدندميروانه . زد هوس كوچ به سر همه مى. رفت مىها سر  حوصله. گشت سير نمى
در و . زد جمعيت موج مى. بندان بود هاى شهر، راه پشت دروازه .هاي فرداسوي فراموشخانه

  .گشت نمى ى شهر باز دروازه
. انان ميل بازگشت نداشتنددهق. جا براى آن همه دهقان و مهمان سرزده نبود

آباد در  زورآباد در زورآباد، مفت. ندكرد رى، شهرها را محاصره مىآبادهايى از ذلت و خوا بيغوله
  .رسيد آباد و آبادانى و عمران هيچ كجا به جايى نمى مفت

تدريج پيوند شاه و ه ب. نشينان را به فكر چاره انداخت رفاه شهر كه به آنان نرسيد، حاشيه
حالى  پريشان. كرد مى در خفا، روحانيت خود را براى جايگزينى شاه آماده. مردم گسست

 ها را چشم و رويي رعيت و بي شاه تحمل ناراحتى. كرد مردم، شاه عصبانى را ناراحت مى
  .تخت را گذاشت و با تاج رفتوقت هراس و خشم، ه هر دو بار، ب .نداشت

 يات عزادارجبا دستنيز ها مردم را به آرامش خواندند تا در تكايا و مساجد و  قَفُ
اوضاع دگرگونه  .ى امور را اعوان و انصار فقيه قبضه كردند تدريج ادارهه ب. دارى كنند ميدان
خواستند دنيا را به مي. تر از گذشته، سوار خر مراد بودند كه يابو برشان داشتها فربه فق. شد

زمين  هاي ايرانهمسايه. دزير مهميز خود بگيرند و انقالب و منزلت خويش را صادر كنن



108        88زمستان ، 4 نگ زمانج    
هاي جهاني و ديپلماسي پنهاني توطئه. دنبال چاره گشتنده ب. تا افتادند ترسيده، به تك و

. چنان بال و پري به امير خونريزي در همسايگي داد كه خواست قادسيه ديگري برپا كند
چنان كه به . ي نابودي بيافكندآرزويش اين بود كه طومار عجم در هم بپيچد و به قعر دره

ها به هر ترفندي كه  فق. نگي خانمانسوز به راه انداختايران ضعيف شده لشگر كشيد و ج
بخشي را به جنگ با بيگانه فرستادند و بخشي را در جنگ داخلي . بود جوانان را بسيج كردند

ي لعنتي مان را تار و مار و يك دهه جنگي هشت ساله، زمين و زمان. خودبه جان مخالفان 
اى به شرارت و شكنجه و  دهه ن بود كهاين چني. ديگر به تاريخ خونين ما تحميل كرد

اي ديگر در پي طور دهه و همين .شدى بعد نوبت فقر و فساد و فحشا  دهه .شهادت گذشت
  ... دستمزد گذاشتند بيقبلي، مردم را سر كار مي

هاي ريز و ليفههاي برزخي كه زير بيرق حكومت واليت خبا پايان يافتن دهه اينجا،
دانست آيا ديگر  كسى نمى. چار وقفه شدداستان پيدايش ما د شته بود،، كوتاه و بلند گذدرشت

سرزمينى كه كويرهايش در حال  ؟ چوناى در كار خواهد بود ست و يا ادامها پايان آن
رفت تا گورستانى براى گل و گياه و باغ و  آبى زجر كشيده بود، مى پيشروى و عمرى از بى

ما بوديم و سرزميني . ا پژمرده و پرندگان دچار خفقانه ها در حال مردن، گل باغ. پرنده شود
براى همين . شدميجوالنگاه آلودگى و اضمحالل سرزميني كه از بخت بد فقط . و تنها يكه

اي براي سرزمين كار عبث مرثيه .شد كار عبثى مى ، خود به خود،حكايت داستان پيدايش
   ... واهد مدعي سروريسرزميني كه خريدار نداشت اما تا دلت بخ. سوخته بود

  
  داستان خاطرات

االن در شهرى از مراكز تجمع ايرانيان خارج از كشور، فرض كنيد لندن، خدمت دختر 
  .دايى هستيم خان

جا فقط يك بار خط مترو را عوض كرديم، و اين براي شهر بزرگ  از فرودگاه تا اين
و شمال شهر پياده شديم و در ايستگاهي بين شمال غربي . چيزي در حد نعمت آسماني است

جا  در آن. ايم به خيابان مورد نظرها و پيچيدن به راست و چپ، رسيدهبا باال آمدن از پله
قد وياليي باز  زده و با جواب اف اف، در كوتاه زنگ را. ايمخانه را سريع پيدا يافته ي شماره

دايي به  دختر خان. رتتا برسيم به در عما از حياط گذشته، سه پله را پيموده. شده است
البته با سر و وضع محله و قد و قواره . ايمما باز كرده و داخل خانه شده شخصه در را روي

  .كرديمگشود تعجب نميعمارت، اگر پيشخدمتي در را مي
جا، با  طبق معمول اين. ما را به مهمانخانه برده و تعارف كرده كه دور ميزي بنشينيماو، 

  .ما پذيرايي كرده استچاي و بيسكويت  از 
گشايد تا حكايت خود  هاى خود، آلبوم عكسى را مى و درددل اوليه صحبتهمان بين وي 

قرار است . ترى در ما ايجاد كند دردى بيش شايد به اين اميد كه شوق و هم. صور سازدرا م
  .اننداثر در اين جهان نم يادگار و بى خاندان ايشان را مكتوب كنيم تا بىبزرگ شرح حال 

ها با اين كه كمى از زرق و برق قديمى خود را از دست داده، اما انگار جزء آن  آلبوم عكس
  .از دستبرد زمانه در امان مانده محتوايش وسايل نادرى است كه
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ى اشرافى، نشسته كه هنگام  روى ما، پشت ميز مجلل خانهه ب دايى طورى رو دختر خان
ها  تر تأكيد كند و توجه را به آن ها بيش عكس از بر بعضىتورق آلبوم بتواند با انگشت اشاره 

  .جلب نمايد
. كند رسد، كمى مكث مى پدر و عموى خود مى ي در اين حين، وقتى به عكس دو نفره

اى  پدرسوخته ،هو يك ،اى كشد و بعد به طور غير منتظره اندازد، آهى مى نگاهى به ما مى
  .گويد مى
  ".هاي بدمان زيادند دمست كه آ ايراد ما مردم اين -"

الزم و ضرورى و سد آن فاصله . دارد مى براى يك لحظه سقف فضاى گفت و گو ترك بر
آن زبان رسمى مصاحبه و . آيد شود و نزديكى به وجود مى بين طرفين قرارداد برداشته مى

رود و براى مدت زمان كوتاهى، براى حديث نفس و احساسات جا باز  گو كنار مىو  گفت
كه با  را روايت قبلى وي. كند خود را صاف مى ي دايى سينه اما سپس دختر خان. دوش مى

  .دده صداى محكم و جدى و به دور از بيان عاطفه و لرزش جريان داشت، ادامه مى
عمويش  ي آيد، اشاره به چهره بعدى كه در پس آن پدرسوخته از زبانش بيرون مى ي جمله

د، اين اد ان صالبت و اطمينان به نفس سابق را نشان مىگاه با صدايى كه باز هم آن. شتدا
  "!ها الوقت امان از دست ابن«": كند ها را پشت سر هم ادا مى كلمه

از حكايت رفتار عموى خود گفته كه پس از يك عمر چون  .منظورش براى ما روشن است
به انقالب اى  هيچ ترديد و مالحظه پرستى و همراهى با انقالب سفيد، يك شبه و بى شاه

دايى با صبورى خاصى آلبوم را ورق  سپس دختر خان. سياه پيوسته و ثناگوى امام شده است
  .دهد زند و به حرف زدن ادامه مى مى
همين كه آمار . صفت پدرم نداشته باشيد لبته زياد كاري با فك و فاميل بيشما ا -"

كافي شعور دارند  ي به اندازهمردم خودشان . ايشان را ذكر كنيد، كافي است ي كارهاي خيريه
  ".شان چه خدمتي شده است كه بدانند در حق

. شود سكوت حاكم مي .كند كه يك لحظه صبر كند دوستم از او خواهش مىجا  اين
خانم هايى از وسط صحبت  كند تا مبادا جمله باطرى دستگاه ضبط صوت را عوض مى دوستم
  ".شما به فرمايشات خود ادامه دهيد - " :گويد كند و مي بعد رو به خانم مي .بيفتد

  .كنم كار تيمى و مشترك خودمان را فراموش مى ،براى يك لحظه ،در اين حين
  .را معرفى كنممان راستى يادم رفت خود! اى واى

هاى مطبوعاتى هستيم و به ثبت  ما، يعنى من و دوستم، صاحب يكى از اين شركت
رفه اى ما افراد قشر مه يچون اغلب مشتر! نه البته كل مردم هم .پردازيم خاطرات مردم مى

  . اند هستند كه در رژيم گذشته مقام و منصبى داشته
اقامتگاه . البته در همه جاي اروپا هم نه. اند يا در اروپا اينان يا معموال در آمريكا پراكنده

ر يعنى اين كه اغلب د. خوش آب و هوا ي ايشان محدود به يكي دو شهر است و يك منطقه
  .برند به سر مى يا جنوب فرانسه و در سواحل الجوردي لندن و پاريس

ى تماس  از طريق دوست و آشنا شبكه. ايم براى جلب اين مشتريان، كلى بازاريابى كرده
مشتريان با دفتر ما تماس . مان برسيم به هدف مداومايم تا با تبليغات  به وجود آورده

 در چند جلسه .رويم شان مى بر سر دستمزد سراغپس از تعيين وقت و توافق . گيرند مى
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پس از پياده كردن نوارهاى صحبت و . كنيم شان گوش مى به حرفهاى حضوري يا تلفوني

پس از  گاه آن. فرستيم چاپى را نزدشان مى ي ، نمونههاي خودو دريافت پاسخ پرسش تايپ
  .دهيمميكار چاپ كتاب و انتشار را ترتيب  ،توافق آنان
باره نزد  نويسي پس از انقالب اسالمي به يك به ويژه كه بازار خاطرات .ى نيستشغل بد

  .ايرانيان رونق يافته است
. اي در اين بازار براي خود كسب و كاري راه انداخته استهر كسي به سوداي انگيزه

آيند و برخي براي توجيه نقش خويش در گذشته به سپاس و ستايش دولتمداران سابق برمي
ينامه از پس زندگينامه انتشار مي دهند، برخي نيز براي كسب درآمد از زمامداران فعلي زندگ

 ي آيند كه گويا بايستي داراي سابقهبه مدح و ثناي رهبر و اولياي امور مملكت بر مي
  . مبارزاتي بوده باشند

كار .دنويسي رونق ياب ها دست به دست هم داده است تا بازار خاطره ي اينهر حال همهه ب
بد اگر تعداد مشتريان جور باشد، درآمدش هم  در واقع. هاي مربوطه فراوان است در شركت

  .ستين
كاتبان و  دراز تاريخ عمر به. نيستهم پدر و مادرى  بىو پيشه كار در ضمن 
از راه ثبت شرح حال  يگروه عظيمى از شاعران قديما حت. اند ها انجامش داده ميرزابنويس
  .اند اميران روزگار گذرانده ستايشسالطين و 

ادعايى در مورد شاعر بودن، در اين وسايل جديد و تكنيك  تفاوت كار ما با قبل به جز بى
  .رسد مى مصاحبه ضبط تصوير چاپ كتاب و حتا مدرن است كه از ضبط صدا شروع و به

يديان يا هاى تبع نامه ها و گاه نامه نگارى خشك و خالى براى هفته به هر حال از روزنامه
اسم و رسمش هم قابل . تر است هاى مهاجرين كه به تهيه خبر و آگهى تبليغاتى براى رسانه

كه معموال در اروپا  مشاغلي. انى و پخش غذا و پيتزا نيستيرتاكس كارمند پست، مقايسه با
  .مايبراي مايي كه از اقشار متوسط جامعه برخاسته. براى بسيارى از ما تنها منبع درآمد است

و  دار محترم هاى خانه تر، رضايت همسران ما است كه جلوى خانم ها مهم ى اين از همه
اگر هم بگويند شوهرشان داراي  .ها سرافكنده نيستند در مجالس و كنسرت تر كمي متمول

گويند يك كلمه مي. مانند كه نوع شغل را تعريف كننداي در نميشغل آزاد است، ده دقيقه
شود براي پز دادن در يابد و جا باز مياتي است و اين قضيه فيصله ميصاحب شركت مطبوع

  .انتهايشان گوهاي بيو  آن گفت
 آن داشتم از. ل خانوادگى و كاسبى به كنار، كه جايش اين جا نيستياما حاال اين مسا

راستى اين را بگويم  .دايى سراغم آمده بود گفتم كه هنگام حكايت دختر خان فراموشى مى
كنيم كه جزء  تا بيرون نيامدن كتاب خاطرات، اسم و رسم مشتريان خود را اعالم نمىكه 

تازه بعدش هم اسم ما به عنوان نويسندگان كتاب در هيچ جايى ضبط نخواهد . قرارداد است
  .شد

ه كتاب خود را نيز ياي كه با ارادسته. ند وجود داردنويسان دو دسته كارم خاطره در صنف
ديگر كه ما جزء شان هستيم، اسم  ي دسته. آوردسري در ميان سرها در ميكند و مطرح مي

  .ماندو رسمش مسكوت مي
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به نحوى . در پشت پرده ماندن اجراكنندگان طرح است ،صنفدسته از رسم رايج اين 
به خصوص . كند سازد و آدم را ارضا مى كارى در شغل، آن را جالب مى همين مسئله مخفى

  .و ماجراجويي باشد كارهاى مهيج ي فتهشي مثل ما آدمى كه
يكى  )و نيازى به اشاره نيست كه اين اسم مستعار حكايتگر است(دايى  آن روز دختر خان

 قاب عكس ي شيشه او پس از پاك كردن. هاى پدر بزرگوار را از توى آلبوم درآورد از عكس
 آلبوم رفت و يكيعنى عكس توى قاب به داخل . ها را تغيير داد ، جاى عكساقچهتروي 

هاى معمولى توى بازار  كارى دورش از نوع كه خاتمقابي ؛ عكس ديگر جايش در قاب نشست
  .نبود

. دهد دايى نگاهى به ما انداخت و گفت كه اين كار را ماهى يك بار انجام مى دختر خان
حال و هواى پدر ، هاى آن مرحوم كند با جا به جايى عكس فكر مى. اصال عادتش شده است

 هايي كه ما ديديم، حضرت واال در آن عكس. دهد شود و تغيير روحيه مى بزرگوار عوض مى
  .است خبردار ايستاده انشسته و دستانش بر عصايى تكيه زده و ي استيلي يا روى صندلى

سنگينى غربت آن چنان است كه آدم دلش " : گويد كشد و مى بعد آهى مى دختر خان دايي
  " .هاى فرنگ احساس غريبى كند اين كه نكند در گورستان. وزدس حتا براى متوفا هم مى

اش توي پدري كه چند نيمرخ نقاشي شده. كند پدر خود را تكرار مى سرگذشت باز داستان
ندى به اخالق و يبدر پا زعم دخترشه شخصيتي كه ب. تابلوهاي روي ديوار هم هست
ى كه به كشور خود هديه هايكارخانهاو گذشته از صنعت و . استوارى در عهد نمونه بوده است

نيز به پيشرفت جامعه كمك نموده، همواره در حفظ سنن و آداب و رسوم ملى  كار با اين كرده و
  .قدم بوده است پيش
. پدر جلو بزند خواست در رقابت از زندانستيم كه با تعريف مكرر از پدر خويش ميمي
گرفته  و حتا بدون هيچ صالح و  پدري كه پس از مرگ آقا همه چيز را به دست زن

  . مشورتي، يكه و تنها، كتابي از زندگي و خدمات بزرگ خاندان ايشان انتشار داده است
جز افراد ثروتمند از ه داد و ببار مهماني مي زن پدر هماني بود كه در شهر هرماه يك
م با نفوذتري بدل وي، با اين بارعام،  به آد. كردايرانيان سرشناس و اهل هنر نيز دعوت مي

  .گشتاي محسوب ميشده بود و در انظار عمومي وزنه
ا بايستي بخشي از زيرا خاطرات دست پرورده م. شد تر مي با اين تفاصيل كار ما سخت

  . كردپدر را هم خنثا مي حضور چشمگير زن
ه بگذريم ك. دايي براي خود منظور كرده بود اين نكته اهم آن چيزي بود كه دختر خان

. هاي رقيب ما  تهيه شده بود پدر توسط يكي از شركت خاطرات انتشار يافته از سوي زن
اتفاقي از كم و كيف كار و كرد و ما از طريق كارمند چاپخانه شركتي كه البته بد كار نمي

  .پدر مطلع شديم قصد زن
كرد و همكار من مواظب بود كه صدا در  در حالى كه مشترى ما صحبت مىجا  آن
  .هاى آلبوم مرا به خود خيره ساخت ميكروفون دستگاه ضبط باشد، يكى از آن عكس ي هدامن

دايى كه تا آخر عمر به اعليحضرت وفادار ماند و سرانجام با  پدر بزرگوار دختر خان پشت سر
هاى  يكى از كارخانه ورودي قلبى سرشار از عشق وطن نقاب در خاك كشيد، تصويرى از درِ

  . داشت دجوخانواده و
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كه در  ملكي. دختر در حين حكايت زندگى پدر، آن كارخانه را يكى از اموال غصبى خواند

لحن صحبت مشترى ما لبريز از حسرت بود و هر موضوعى . پى انقالب مصادره شده است
ى كارخانه نيز وجود  اين نكته در تعريف قصه. شد اى از اين احساس پيچيده مى در هاله
و شكم هزار خانواده كارگرى و  هلى توليدات داشتكه روزى كُگفت يماى  كارخانهاز . داشت

  .اى تبديل شده است حاال به ويرانه اما. ه استكرد كارمندى را سير 
طورى مكث كرد كه انگار هزار بار شتر افسوس و  "ويرانه"و  "حاال"هاى  بر كلمهوي 

  .هيهات سوار كالم خود كرده است
مطمئن بودم كه . شنيدمميدايى را ن هاى دختر خان رفتدريج حه من خيره به عكس، ب

و  بودمثل هميشه سرِ كار شش دانگ حواسش جمع هم همكارم . كند دستگاه ضبط كار مى
  .چيزى از نظر دور بماند شتگذا نمى

هاى مصاحبه است كه فيلش ياد هندوستان  متن پياده كردنفقط در دفتر كار و  همكار من
  .گويد هنرى خود مى -ها و ابتكارات ادبى  و از برنامه اش و گاهيت عاطفيگاهي از مشكال و كند مى

دمار از روزگار هر چه سبك و ها  وقت آن. رفته سراغ شعر و شاعرى بوده كه يك زمانى
ه، آن شدراضي نميالبته از آن جا كه طبع بلندش  .است سياق شعرى و سرايش بوده درآورده

 اما اين كار. آثار نويسندگان آوانگارد رفته بود ي عد سراغ ترجمهب. كاره رها كرده است را نيمه
  .است نپسنديده طلبش  تنوع ي هم سليقه را

خودش، طرح نوشتن يك رمان سكسى را  يگفتهشود كه به  حدود دو سه ماهى مى
با  .رفروشى شودتاب پككم  در آينده دست، شدباكه هر چه ن كتابي. است ريخته

قدر حرفش درست از آب ه هاي مداوم، معلوم نيست چ ور و واجور و الفزنيهاي ج بلندپروازي
ر صدمات اثر او گويم كه خداوند باريتعالى جامعه كتابخوان را از شّ پيش خود مى. در آيد

  .مصون بدارد
  داند؟  نگارى مى او فرق عواطف ظريف انسانى را با وقيح كه دانم نمىدر اين ميانه 

بود كه بگويم با خيال راحت به  منظور براى اين در مورد همكارم روى اين حاشيه ي همه
  .آن عكس زل زده بودم و باكى از گذشتن وقت در وجودم نبود

ميدان تهران  هر كه در هر خيابان و هايي به سال. هاى دورى برده بود عكس، مرا به سال
كه  ،گاشته روى پارچهيكى از اين شعارهاى ن. لى پرچم و شعار از در و ديوار آويزان بودكُ

  .زنده باد پيوند شاه و مردم: عرض خيابان ما را سد كرده بود، اين عبارت را داشت
ها و  هاى بودم كه پر از مغاز هاى دور بازگشته و غرق تماشاى محله انگار به فضاى آن سال

با غوطه خوردن در اين فضا ديگر به . هاى آن زمان است بها و رهگذران و ماشين كاس
اويى كه . كرد دايى توجهى نداشتم كه با غيظ فراوان از عموى خود ياد مى حكايت دختر خان

  .داران واليت اسالمى است سازان و هتل ترين برج حاال از مهم
  .شود حك مى يذهن آدم بر لوح سفيدفضاى خاطره چنان روشن است كه هر حركتى 

بر آن پارچه  .اندزناي تاريخ آمده و رفتههايي كه در درا از آن آفتاب .همه جا، آفتاب. آفتاب
سفيد كه چندين و چند سوراخ براى رد كردن باد دارد، با خط خوش نستعليق اين عبارت 

ها  زير هر حرفى با خط قرمز سايه زده بودند، كه كلمه. "زنده باد پيوند شاه و مردم"آمده بود كه 
  .نديتر به چشم بيا بيش
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گذرند، هم در زمان  يدار و در حالى كه رويدادها از كنار هم مىب خواب و نيمه در حالتى نيم
  .امشدههاي مختلف  موجودي معلق ميان دوره .برم و هم در گذشته حاضر به سر مى

دانم  خورد، اما مى يراق آن باال تكان مى و آماده،حاضر  ،جلوى چشمم ي با اين كه پارچه
دايى نيز محو  هاى آلبوم دختر خان در عكس شصورتانگار . كه در اين ميانه شاه رفته است

حتا از آن همه پوستر تبليغاتى و تصويرهاى قديمى كه او را با اقشار مختلف مردم . شود مى
  .داده، چيزى برجا نمانده است نشان مى

كه جلوى صف طويلى از مردم در  شاهي. داد ها عكسى، او را با دهقانى نشان مى قديمدر 
  .اى بود دهقانى در حال تعظيم و گرفتن كاغذ لوله شده. م اراضى استحال اهداى سند تقسي

ام روشن  انگار دستگاه خاطره. تاز صحنه است ، آفتاب قهرمان يكهچشمگيردر آن عكس  
به . مانم خيره به آن همه دهقان دور ايستاده مى. برد است و مرا در بهت و حيرت فرو مى

شاه  .آورند كارى بعد به شهرها هجوم مى و بي هستند كه در فرط فقر ين افرادهمواقع 
  كندگذارد و به جايي نامعلوم پرواز ميي سويس، ميهن را جا ميتحصيلكرده

فرار و بيداد تعصب  يم كه به خاطر تنگى جا شومي مجبورهم ما . شود شهر محاصره مى
ها از خورشيد و  ماه حتا به جاهايى كه. كند اين فرار ما را به اقصا نقاط عالم پرت مى. كنيم

  .تازان ميدان زندگي هستند باران و آسمان خاكستري، تنها يكه .آفتاب خبرى نيست
البته او در گذشته مدام به . ستا ور دنيا ها به اين يكى از اين پرتاب شده ،دايى دختر خان
ن از اين گذشته در ايران هم كلي مهما. ميياما نه براي اقامت دا. كرده است خارج سفر

در آلبومش كلى . شان ناليده استوفاييخارجي داشته است مهماناني كه بعدها از دست بي
هاي دو هزار  هايي از مراسم جشن ويژه عكسه ب. را نشانمان داد ها يخارج عكس مشترك با

  .و پانصد سالگي پادشاهي در ايران
هاي او  حرف. آيم دايى نمانده كه ناگهان به هوش مى چيزى به آخر مصاحبه با دختر خان

  .كه من هم حضور دارم و با شما موافقم يعني اين. كنمرا با تكان سر تاييد مي
امان از دست . اي را وادار به رفتن از مملكت كردندگويد كه شاه پر جذبهبا حسرت مي

ريش و پشمي كولي دادند كه معلوم نيست   ها به آخوند بي بعد هم سال. چشم و رو مردم بي
  .ام در و دهات كرمان و رفسنجان آمده استاز كد
  ... گذارم قرار مى روم وها، در خودم فرو مي توجه به اين حرفبي
هاى امروز  پس از گپ مفصل با همكارم پيرامون صحبت .اتفاقي خواهد افتاد فردادانم مي

  .گُل خواهد كرد اندايى، طبع اديب شدنم دختر خان
آن را . اش داستان پيدايش است دانم اسم مىز نهنوكنم كه  يادداشتى را ضبط مى

 خواهممي. نويسم آورم كه در كنار كارهاى شركتى مىمينامه  ممان مرددرآمد همين ر پيش
، وقتي مدام مشغول رفه آرامش بيابماى قشر مه يخودستاي گريزي وواقعيت كمى از دست

تنوع همه چيز  بي. ز تنوعزندگي است و سركشي نيابه هر حالت  .نوشتن خاطرات ايشانم
  ... آورمالل



    

  محسن يلفاني
  ي سحر  ستاره

  
دوني  دوني چي مي ره نمي شه و از بين مي دوني اگه يه عكسو زياد نگاه كني پاك مي مي

ات  دارم به منكني باور كن اين يه شوخي نيس يا يه بازي  كه اينو بدوني باور هم نمي
ي  ي فكر كرده نكرده وده تو هميشه اولّش باورم راست ب ات گفته گم من هر چي به مي

خوام سر به سرت بذارم يا دستت بندازم يا فوقش خيلي كه خواستي  يه يا من مي شوخي
ي كه  ي ولي بعدش ديده جق من گذاشته ام لطف كني به حساب فكرهاي اجق و به

هم باور م حاال  گفته مي ي كه هميشه من درست گم ديده گم درست مي كامالً جدي مي
يه يه كم دقت كني خوب  كافي ي ولي زني كه دستمو خونده ام پوزخند مي كني به نمي

آد روزهاي  ها يادت نمي روش رفته در مقايسه با اون اول بيني كه رنگ و نگاه كني مي
قدر دقيق و واضح بود وقتي براي اولّين بار گذاشتيش توي قاب با اون همه ه اول چ

هات برگرده  گرفتي كه اشك كردي سرتو باال مي دماغتو فين ميسالم و صلوات مرتب 
ذارم  سر به سرت نميگرده سر جاش من  تو چشات انگار اشك وقتي بياد دو مرتبه برمي

اين عكسو نگاه كني گم اگه همين جور زل بزني و  ات مي كنم دارم به باهات شوخي نمي
شه  نه و بعد با يه نسيم پاك ميشي ره مثل بخاري كه روي پنجره مي شه و مي پاك مي

هامو بعضي  حرف ي هاي منو باور نكردي نه همه كني هيچ وقت حرف ولي تو باور نمي
ي  مه فوري باور كرده م يا گشنه م خسته ات گفته ي مثالً وقتي به حرف هامو باور كرده

 ي خستگي در كنم يا يه چيزي داده ي بشينمي خيابون روي يه سكوي ي گوشه گذاشته
هاي مهممو باور نكردي اهم از اين كه  مو حرف هاي اصلي دستم كه سق بزنم ولي حرف

نه اعم از اين كه مربوط به خودم باشه يا مربوط به تو يا مربوط به هر چي هيچ وقت هم 
هام گوش  كني ولي محل هم نذاشتي به حرف ي كه باور نمي ي نگفته ام نگفته به

تو هيچ كني هر كاري  آد برام مي كاري از دستت برمي دي ولي هر دي اهميت نمي نمي
دلتو شكستم  دونم كه نكردي من كردم من حتّا اي در حقّ من نكردي من مي كوتاهي

براي اين كه حقّت بود ولي تو از اون روز كه جلوي در پارك دستتو انداختي دور گردن 
ام  ارم گذاشتي بهمن هست و نيستتو باهام قسمت كردي باهام قسمت نكردي در اختي

خواست زندگي تو لحظه به  خواست بكني خيلي دلت مي هبِه كردي يعني دلت مي
شو تو حلق من بريزي يا رو  انگور تو مشتت بچلّوني و عصاره ي يه خوشهشو مثل  لحظه

كني بدون  بدوني چكار داري مي تّاكرد بدون اين كه ح خاك من فرقي هم برات نمي
كني  ش چي هست و كاري كه مي معنيدي چي هس  داري مي اين كه بفهمي اون چه

من ازت نخواسته بودم . هيچ كس ازت نخواسته بود. چه آخر و عاقبتي براي خودت داره
ي كه هاي هيچ وقت نتونستي بگيري حتّا وقتتونستي بگيري  ولي تو جلوي خودتو نمي

واد هر چي باشه سر كني كه اگه من يه چيزي دلم بخ با خودت شرط ميالزم هم نبوده 
كني از  گم نمي ات مي كوه قاف هم باشه حاضري بري برام بياريش ولي كاري كه من به

گيره فقط براي اين كه نشون  بس سرتقي اگه بدوني از اين سرتقي تو چقدر لجم مي
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بدي كه با وجود  اين كه همه چيزت منم ولي باز هم اين تو هستي كه من همه چيزتم 
ن رفتم سفر و تو نيومدي چرا نيومدي فقط براي اين كه لج منو دربياري اون بار كه م

ات گفتم خيلي خوب نيا ولي اقالً وقتي من نيستم هر شب ماهو نگاه كن گفتم من  به
ها با هم ماهو نگاه كنيم مثل اينه كه من به  ومون شبكنم و وقتي هر د هم نگاه مي
بينيم صداي  ينه كه با هميم همديگه رو ميي مثل ا م يا تو همراه من اومده سفر نرفته
ش به  ام گفتي كه همه زنيم ولي از سفر كه برگشتم به شنويم با هم حرف مي همو مي

ي ولي به كلّي يادت رفته بود ماهو نگاه  ي يه لحظه از فكر من غافل نبوده فكر من بوده
شب چارده  حتّا اومد كني من بعد از تربيع اول رفتم تا تربيع دوم هر شب هم ماه درمي

هم ماه به اون گندگي رو نگاه نكرده بودي اصالً يادت رفته بوده كه همچه قولي به من 
ي چه جور عاشقي هستي تو من كه ازت نخواسته بودم بري ماه رو شكار كني و تو  داده

سيني بذاري و برام بياري ازت خواسته بودم كه فقط نگاش كني اگه بدوني از اين 
بينم با  خواد همچي بزنم تو سرت وقتي مي مي گيره دلم قدر ازت لجم ميت چ سرتقي

خوام وقتي باهات  دي مي هام اهميت نمي كني به حرف مي ها رفتار من اين جور مثل بچه
 دي هاي ديگران گوش مي خوب گوش بدي مثل وقتي كه به حرفزنم  حرف مي

دي ولي من كه  ون تكون ميره و هي سرتو تك شه ابروهات باال مي هات راست مي گوش
كني كه انگار بار اولبه كه منو  كني طوري نگام مي زنم فقط نگام مي باهات حرف مي

خواد  گم بعدش هم هر جور كه خودت دلت مي ات مي دي چي به ولي گوش نميبيني  مي
ها كه  گفتم صبح ات گيري به كني و خودت تصميم مي هامو تعبير و تفسير مي حرف

ين سوار ماشين بشي يه زنگي به من بزن ين كه بياي پايشه قبل از ا يكارت تموم م
براي اين نبود كه تا اون وقت طلوع آفتاب و آسمونِ صبحو نديده بودم من صبح زود 

ام زنگ بزني براي اين كه با هم  خواستم تو به ر شدن برام مثل آب خوردنه فقط ميبيدا
من هم  شدي تا ماشين برسه ينگ منتظر مياي كه تو پارك تماشا كنيم همون چند دقيقه

كردم تازه خودت حرفشو زدي از پاكي و شفّافي  رفتم تو حياط و آسمونو نگاه مي مي
آسمون از ابرهاي سيروس تو آسمونِ بلند از اين طرف آسمون تا اون طرف آسمون مثل 

ا كه اشك تو پرهاي دراز و بي انتها پاك و تميز اين قدر پاك و تميز اين قدر دور و گذر
ام زنگ نزدي هر چي منتظر  شده ولي فرداش ديگه به هاي باباقوريت پر مي اون چشم

شدم خبري ازت نشد من بيدار بودم منتظر بودم كه زنگ بزني كه برم تو حياط معلوم 
هاي زود از  حن كه براي سالمتي من خوب نيس صب شد آقا به جاي من تصميم گرفته

خودت  ه تو حياط سرما بخورم تموم حس و عاطفة تو همينهرختخواب بيرون بيام ممكن
كني ولي جونت  سي آسمون شفاف و ابرهاي كاغذي رو تماشا مي صبح سحر واي مي

آد يه زنگي به من بزني تو باباي من نيستي كه مواظب سالمتي من باشي من هم  درمي
تو يه داستان ات گفتم كه من و  ات گفتم به دختر تو نيستم همون روز اول هم به

شه منو دختر خودت  اي با هم داريم و تو حقّ نداري هر وقت كميتت لنگ مي ديگه
ات برنخوره  اين جور لب ورچيني بهات گفتم الزم هم نيس  فرض كني فهميدي چي به

گم براي اين كه باالًخره دست از سر خودت ورداري اين  ها رو براي خودت مي من اين
خواي بكني يا  كني يا مي پيچي براي هر كاري كه ميقدر به پر و پاي خودت ن
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واي چكنم  ي به صلّابه خوا بكني هزار بار پس و پيش نري و خودتو ي نمي كني نمي

آويزون نكني براي اين كه باالًخره با خودت كنار بياي خودتو قبول كني هر چه هستي 
بفهمي اشكال  خواي مي خوب يا بد ضعيف يا قوي ترسو يا شجاع كاري يا تنبل كي

كنن چيزي  خوان يا وانمود مي ها اون چيزي نيس كه هستن اشكالشون اينه كه مي آدم
كردي كه باباي مني تو باباي من نبودي اگه  خود وانمود مي هستن كه نيستن تو هم بي

تو انداختي دور گردن من جلوي اون همه آدم  نمي بودي اون روز جلوي پارك دستتو
ولي دم در پارك تو اون ي كه هيچ كسي نبود اين كارو نكردي يپارك كه بوديم جاها

كردي منتظر بودي  هاي خيابونو نگاه مي كردي داشتي انت به من نگاه نمي شلوغي حتّا
دونستم كه دست خودت نبود از دستت در  مي ات برسم كه من بند كتاني هامو ببندم و به

اين كارت فكر كرده بودي اگه فقط رفته بود اگه حواست بود يا اگه فقط يه لحظه به 
اومد كه قبالً گفته بودي كه من  وقت كرده بودي كه سبك سنگينش كني اگه يادت مي

ها به گردنت  كشونه چي دونستي كه همين كارت تو رو به كجاها مي اگه ميدخترتم 
ذاره من هم خوب حقتو گذاشتم كف دست قبل از اين كه به خودت بياي دستو  مي

هات كه  حكم گرفتم و پيچوندم ناخن هامو همچين فرو كردم تو ماهك ناخنگرفتم م
اومد از لجم براي اين كه اين قدر دير اين كارو كردي تازه اگه از  داشت ريقت درمي

اومد  كردي دلت نمي دونه كي مي كردي يا خدا مي دستت در نرفته بود هيچ وقت نمي
كردي اگه دست  يب من بزني فكر ميخواست دست به ترك نمي دست به من بزني دلت
شم مثل يه ظرف بلور با من  افتم و خورد مي شكنم مي دارم مي به من بزني ترك برمي

كردي فقط با من بودي تمام روز تمام روزها مراقب من بودي به  اين طوري رفتار مي
هيچ . كرد من هم راضي بودم خيال خودت به همين راضي بودي همين خوشحالت مي

دونيم  هم نداشتيم جز يه درد بزرگ درد اين كه همديگه رو داريم درد اين كه نميدردي 
 ي زديم اون كوچه تو كوچه پس كوچه ها پرسه ميبا همديگه چكار كنيم صبح تا عصر 

ه داشت از لب قديمي اون چنار خاك گرفته اون سقّاخوني متروك دمِ عصر آفتاب ك
تو فوري  ه افتاده بود روي سبد انگور بقاليِ سر پيچپريد يه شعاع آفتاب ك ها مي بام پشت
  خواد منظورم همون خوشه ات گفتم نه خَره من دلم انگور نمي خواستي برام بخري به مي

پره همين همون يه لحظه  افتاده روشون و داره از روشون ميهاي انگوره كه نور آفتاب 
د اون يه لحظه  اون سبد ديگه نيس كه يه لحظه قبل هم نبوده چي ش ي كه يه لحظه

رفت يا اون ماه به اون گندگي كه تو نگاه  انگور اون آفتاب زرد كه داشت از ديوار باال مي
نكردي يا اون پسربچه كه با مسواك چوبيش اومد تو حياط و يه دفه فهميد كه ديگه 
خواهرش نيس يا اون قطاري كه صداي تتق تتق شو شنين كه مثل توفان رسيد و تا به 

هاي  كه از پشت پنجره تو كوچه پس كوچهي ي پيانويودشون بيان رفت و گم شد صداخ
 مبتدي ي هاي يه پسربچه هاي مهتاب زير انگشت اومد چي شد چكه چكه شمران مي

چال تا كجا رفت به اون ور دره رسيد قبل از اين كه سايه  نسيم دم عصر سر يالِ پلنگ
جز كوه و ما سه ه ير شديم ديگه هيچ كس نبود  بكوهو بپوشونه از آبشار دوقلو كه سراز
ي  ي منو گرفتي كوله تو دست دراز كردي و كوله نفر خسته و تموم تنمون ليچ عرق

منو گرفتي به روي خودت هم  ي زد ولي تو كوله ميتر بود نفس نفس هم  سيما سنگين
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يشه همين ات ندم هم تونستم به اش هم برخورد  من كه نمي نياوردي كه فهميد و به
تونستي  نمي ات بگم اين به اصطالح ابراز عشقت بود تونستم به جور خَرَكي چي مي

اولش يه كلمه حرف بزني يه چيزي بگي كه سيما اون جور تُرش نكنه سر شب كه 
منتظر اتوبوس بوديم تو شلوغي تو فشار جمعيت روي ركاب اتوبوس ميله رو 

آوردن فاصله تو با من  ي هم فشار ميكردي هر چ چسبيدي و پشتتو به مردم مي مي
من  كردي كردي نيم وجبم شده دو انگشت هم شده فاصله تو با من حفظ مي حفظ مي

كردم من باهات بودم  فقط باهات بودم تو اداي  مي كردم هرمِ تنتو حس نفستو حس مي
ي و خواستي پياده بش رسوني خونه سر ايستگاه مي آوردي كه داري دخترتو مي اينو درمي

تونم برم ولي تو نگران بودي كه چطور  گفتم الزم نيس خودم مي ات مي با من بياي به
ام  زد به ي كه پرنده پر نميهاي رسونم اون وقت شب  تو كوچه خودمو تا در خونه مي

تونستي جلوي الت و  ها اذيتم كنن انگار مي ترسيدي الت و لوت گفتي ولي مي نمي
تر نگران شدي  جيبم درآوردم و نشونت دادم تو بيش بوكسمو از ها درآي پنچه لوت

بوكس منو كه ديدي ترسيدي از برق فلزش ترسيدي براي من ترسيدي  ترسيدي پنجه
بوكسمو ازم بگيري فكر كردي خطرناكه فكر  خواست پنجه دلت مي ولي چيزي نگفتي
ند زدي زنن ولي نگرفتي فقط پوزخ گيرنش و تو صورتم مي ها ازم مي كردي الت و لوت

شد باورت  ردن باز هم پوزخند زدي باورت نمياون روز هم كه خبر شدي منو گرفتن و ب
شد كه دست روي من بذارن كه منو بگيرن  شد كه با من اين كارو بكنن باورت نمي نمي

بوكسمو راحت از جيبم  كه به من دست بزنن كه پنجه ها بيفتم ببرن كه من دست اون
هاشونو بذارن روي تنم  كه درازم بكنن كف ماشين كه پوتينين درآرن و هلم بدن تو ماش

هاشو ديگه مطمئن نيستي مطمئن نيستي كه پاهاشونو گذاشتن رو تنم اما مطمئن  اين
هم نيستي كه نذاشتن تو از هيچي مطمئن نيستي از من مطمئن نيستي از خودت هم 

من اون يه بار هم از مطمئن نيستي فقط همون يه بار بود كه دستتو انداختي گردن 
دستت در رفت و با همين كارت خودتو گرفتار كردي خودتو تا خرخره گرفتار كردي 

م  ي دور گردن من و من هم دستتو گرفته عمر فكر كردي چون دستتو انداخته براي يه
دونستي آخرش  م ديگه بايد تا آخرش بري تا آخرش در حالي كه اصالً نمي فشار داده

رسه چي هس من به همين راضي بودم همين كه تو دستتو انداختي  كجاس به چي مي
اي ازت نخواسته بودم براي خودت هم كه از  گردنم براي من كافي بود من چيز ديگه

سرت زياد بود ديگه براي چي خودتو جلو انداختي و منو هم با خودت كشيدي وانمود 
ي  آري كه همه دوني كه از همه چيز سردرمي كردي كه همه چيزو مي هم مي

شناسي و من كاري ندارم جز اين كه خودمو به  تو  ها و شگردهاي كارو مي كاري ريزه
بسپارم و باهات بيام كه آخرش آبِ پاكي رو دستم بريزي و سرمو به تاق بكوبي چرا يه 

ت هيچي  گنده ي دوني كه تو اون كلّه گفتي كه چيزي نمي زدي چرا نمي كلمه حرف نمي
خورن تو  ت مي جمجمه ي هاي كج و معوج كه تلق تلق به كاسه كلمه نيس جز يه مشت

تونستي بخوري  تو الك كَت و كلفت خودت گير كرده بودي تو الك مردونگيت جم نمي
اي بكني  كردي اگه يه كلمه حرف بزني اگه مقر بياي يه اشاره شد فكر مي زبونت باز نمي

ريزه و از  ه همه چيز رو سرت فرو ميش ي از مرحله پرتي كه هيچي سرت نميكه به كلّ
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خواست همچي بزنم تو  افتي دلم مي اوج و عرش مردانگي به حضيض ذلّت و خواري مي

مالجت كه پس بيفتي و ديگه بلند نشي از اين كه با من بودي و با من نبودي از اين كه 
من  حرف بزني چرا باگشت يه كلمه باهام  نمي خواستي و زبونت و از من ميهمه چيز

اين قدر به خودت اطمينان نداشتي كه بپرسي  پرسيدي حتّا زدي چرا نمي حرف نمي
تونستم كمكت كنم من هم بلد نبودم ولي  مي حرف بزني بگي دردت چيه من

گفتم من هم مثل  ات مي دونم همين كه به ات بگم كه من هم چيزي نمي تونستم به مي
شد تو  شد همه چيز حل مي يكرد همه چيز آسون م تو از بيخ عربم كمكت مي

ذاشت بفهميم كه چه خاكي بايد به سرمون بريزيم  فهميدي كه چه مرگته همين مي مي
زديم صبح تا شب  ها كه با هم حرف مي كه با هم حرف بزنيم مثل همون وقتهمين 

ها كه حرف  شد اون وقت هامون تموم نمي زديم و حرف ميشب تا صبح با هم حرف 
فتاب و سايه و ستاره و خاك و ديوار و ابر و پرنده و بعد از ظهر و زدن از آسمون و آ

صبح سحر و هزار كوفت و زهرمار ديگه برامون كافي بود چقدر گذشت تا تونستي با من 
ها  ها مدت ن حرف بزني مدتدوني چقدر گذشت تا تونستي دو مرتبه با م حرف بزني مي

ها بعد از اون  ماشين انداختن و بردن مدت ها بعد از اين كه منو تو ها بعد بود مدت مدت
ي و رو تاقچه گذاشتي يه دسته گل اين كه با من حرف زدي عكسمو قاب كرد بود

طرفش يه الله هم اون طرفش سقّاخونه درست كرده بودي تا اون شب كه دير وقت 
خواست عكس منو ببيني  برگشتي نصف شب گذشته بود چراغو روشن نكردي دلت نمي

خواست دلت  كشيدي فقط دلت نمي خواست عكس من اونجا باشه خجالت نمي نمي دلت
خواست نگاه من روت باشه سقّاخونه رو جمعش كردي عكس منو گذاشتي تو كشو  نمي

ون گوگ رو گذاشتي  ي ههاي پر ستار به جاش يكي از شبهاي ديگه  رت و پِرتزير خ
هاي  خورد سوآل خلوتت به هم نميخوند اين جور ديگه  كه با سر و پزِ گه مرغيت هم مي

كردن چون  زدن و خراب مي ي كه همه چيزو به هم ميهاي اومد سوآل ناجور پيش نمي
هاي  كردي حاال كه نه حاال كه زرتت قمصور شده با اون رون هر چي كه فكرشو مي

ت كه اليه اليه رو هم  هات كه از زير پوست بيرون زده شكم پوسيده لندوكت شونه
آد كه  يادت نمي اآد حرفتو بزني حاال حت بازوهاي ني قليونيت نفست كه در نميخوابيده 

ي يا يه انحناي ي شبق يا يه تابش طالي هگرفتاريت چي بود انعكاس آفتاب روي باف
آورد  كاويد خونتو به جوش مي رونتو ميكرد و د مواج يا برق نگاهي كه روت مكث مي

كنه و تا كجا  آد و چكار باهات مي جا ميدونستي از ك اون عطر تند و گَس كه مي
بردت عالم و آدم جلودارت نبود تا خودتو برسوني تا بري تا از دست بري و عكس من  مي

هاي ناجور با مود و مقدماتي كه جور كرده  سوآلكرد مزاحم بود  عكس من نگرانت مي
كلك چون بودي با اون همه دوز و كلك مبادا فضا سنگين و سياه بشه پس چي دوز و 

رسه  ي نميبه جاي دونستي كه بدون دوز  و كلك هيچ كاري مي تو هم ياد گرفته بودي
سرتو باال اولّش بد هم نبود تو ديگه  عكس منكنه  برسه هم به دهنت مزه نمي

گرفتي براي اين بود كه  انداختي يا اگه سرتو باال مي ين ميگرفتي حتّا سرتو پاي نمي
كردي از خودت  از اين كه اين جور ننه  واقعاً كه حيا نميهات برگرده تو چشمات  اشك

كردي كه به اسم خودت تموم بشه فقط  بعدش هم كاري نميآوردي  من غريبم در مي
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وارتر شدن تو هم بزرگ اومدن خودشون پيش قدم مي موندي  خودشون جلو مي ميمنتظر 
خواستي  جلَب نمي ي خواستي دلشونو بشكني موش مرده از اون بودي كه نه بگي نمي

حرومشون كني يه بار يكي رو حروم كرده بودي بس بود با خريتت با اون اخالق و رفتار 
خواستي بگي كه  خواستي تالفي دربياري فقط مي ت حاال هم نمي دست و پا چلفتي

ها براي اين بود كه به من بگي  اين ي بگي همه منخواستي به  توني مي دوني كه مي مي
رفتي منو هم  ها با من بود با من بود كه به آسمون هفتم مي اين ي همه ودبه خاطر من ب
بردي از قعر خاك به اوج آسمون هفتم با من چكار داشتي ديگه منو  با خودت مي

خواستي چكار اين يه دروغ نبود به خودت نبسته بودي اون چه مونده بود فقط  مي
كه تموم شد و رفت همون نصفه سوزوند و گر نه كار من  حسرت من بود كه دلتو مي

ي سها رو  كه ستارهچال منو از پناهگاه بيرون كشيدي تموم شد و رفت  كه تو پلنگ شبي
دب اكبر يكي به آخر مونده  ي ام دادي رو گرده ام نشون بدي تموم نشوني هاشو به به

ي  دونستي كه اونجاس همه ميها خونده بودي  ها رو تو كتاب اين ي همهخونده بودي 
هات هم درست بود من ديدمش ولي تو خودت نديدي تو خودت نديدي نه اون  نشوني

تونستي ببيني مثل  ديدي نمي شب نه هيچ شب ديگه نه هيچ وقت ديگه خودت نمي
يلي هم ت كه خيلي خوب ياد گرفته بودي حفظ كرده بودي خ هاي ديگه خيلي از حرف

شو بخواي باورشون  خدايي ي كهكرد كردي وقتي دم به ساعت تكرارشون مي ذوق مي
هم نداشتي خونده بودي خوب هم خونده بودي قشنگ بودن براي خوندن براي حرف 

و باهاش به كنه  مي شاه پريونو باور ي هاي كه قص زدن من باورشون كردم مثل دختربچه
بينه آخرش هم رفتي عكس منو تو از كشو درآوردي از زير  ره و خواب مي خواب مي
ها روي تاقچه گذاشتي با همون سالم و صلوات گلدون گل يه طرف الله و  رتخرت و پِ

قاب عكس زدي يه نيم ساعتي هم طول  ي وار سرخ هم به گوشهشمع طرف ديگه يه ن
خواستي سر جاش  كشيد تا همه چيزو مرتب كردي طولش دادي هر چيزي رو كه مي

هات برگرده تو  ي كه اشكاز هم سرتو هم باال گرفتدادي ب ري يه ساعت طولش ميبذا
كشي  چشات ديگه كسي نبود كه جلوش خجالت بكشي يا وانمود كني كه خجالت مي

م كسي نباشه جلوي خودت ادا در استاد وانمود كردن و ادا در آوردني وقتي ه چون تو
خودتو  ي جلوي گريهخواستي  كني كه مي كني باور مي آري اداهاي خودتو هم باور مي مي

كني  باز خيال مي اي عكس و زار زار گريه كردي حقّهنستي نشستي پبگيري و نتو
كردي من كه مشكلي نداشتم مثل يكي از اون  دونم براي خودت گريه مي نمي
رفتن هر چي هم ازت  پريدن و مي هاي حياط مي هايي كه دم عصر از روي درخت پرنده
دادي  ردي و جواب نميك ها فقط بِر و بِر به من نگاه مي رن اين پرسيدم كجا مي مي
اي هم نداره ديگه الزم نيس  دوني ديگه فايده اومد بگي نمي دونستي زورت هم مي نمي

هات برگرده تو چشات ديگه  الزم نيس سرتو باال بگيري كه اشكادا در بياري ديگه 
هاي  هيچي الزم نيس هر چه هس همينه كه هس ديگه خودت هستي و خودت با شونه

و هاي زرد  بسته ناخن هاي پينه انگشتهاي لندوك بند قليوني با رون بازوهاي ني خميده
خواد باال بياد ديگه  شه و ديگه نمي تنگت گُم مي ي دراز نفست كه سر هر پله ته سينه

ها كه تو صبح تا شب و شب تا  ها مثل اون وقت جز من مثل اون وقته كسي نيس ب
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كردي  كه تو اون قدر به من فكر مي ها صبح با من بودي و با من نبودي مثل اون وقت

  خواستي كردي تو هميشه منو اين جور مي كه قرارمونو زير ماه شب چارده فراموش مي
منو  ي هخواد با من باشي تو خاطر خواستي كه من نباشم تا هر جور كه دلت مي مي

از  تر بود تا با خودم م برات آسون خواستي تا خودمو زندگي كردن با خاطره تر مي بيش
خواست  م هر جور دلت مي كردم من ولي با خاطره آوردي گيجت مي خودم سر در نمي

دوني  دوني وانمود نكن كه مي كردي نه نه نه اين جور به من نگاه نكن تو نمي سر مي
بوكس مال  من خاطره مو به تو هديه نكردم من نبودم كه اين كارو كردم اون پنجه

ها كه تو واقعاً  تر نبودم اونوقت يه الف بچه بيش ها پيش بود مالِ وقتي كه من مدت
گيرن و تو پيكان  دونستم وقتي آدمو مي ها نمي اون وقت تونستي باباي من باشي مي

خوابوننش يعني چي تو الزم نيس به حساب خودت  دن و كف ماشين مي هلش مي
ابرهاي  ي لبهبذاري فقط حسرت اون آسمونِ صبحو رو دلم گذاشتي با ذرات نور كه تو 

توني دستتو دراز كني و  انگار كه مي شون بيني لرزيدن انگار كه مي مي بلند كاغذي
ها رو از تو  من هميننازشون كني و خنكي ذرات آبو با نك انگشتات حس كني 

تونستي دستتو دراز كني ورشون داري و  خواستم همين چيزها كه دم دستت بود مي مي
شو خم كنم و  رسيد تنه رسيد زورم نمي من دستم نمي به من بدي مثل درخت آلبالو كه

ت نه  جون عمهخواستي بري پر سيمرغو از سر كوه قاف برام بياري  بچينم ولي تو مي
شناختي خودتو كي بودي تو چي  كه خيال كني من نشناختمت خودت هم نمي

 بل از اين كهحرف كه قطع شد ق حرف و حرف و خواستي بگي با اون همه حرف و مي
دوني كه شنيديم يا نشنيديم  ها رو بشنويم كه نشنيديم تو نمي خشك و تيز تفنگ ي تقه

ريزه ميزه كنار من زير بغلشو  ي يه دختر بچهپشت به ديوار كه به صفمون كرده بودن با 
شد از بس ضعيف بود خودشو خيس كرده بود ولي تو  گرفتم داشت نقش زمين مي

اون ابرهاي سيروس هم دورتره  از دوني حتّا ي نميدوني خودتو هم بكش دوني نمي ينم
دوني كه آسمون پر ستاره بود يا ابري و  نمي حتّاهاي دب اكبر  از ستاره حتّا از ماه حتّا

ها  كني من اون دختركو به خودم چسبوندم و سرشو با ستاره ش خيال مي تو همه كوتاه
كردن مثه اين كه  رّه ميگرم كردم كه اون وقت شب انتهاي شب از سراسر آسمون شُ

شد از بس ستاره بود از بس نور بود يا اين كه نه  آسمون داشت رو سر آدم خراب مي
اي  اي نبود نوري نبود ابر بود و آسمون كوتاه  و نمناك و تاريك با يه چراغ زنبوري ستاره

كه تو كاميونت اون ور محوطه گذاشته بودن با يه نور كدر و كثيف از يه ترموس 
كردن  امون نگاه نمي شنيديم به دادن صداي هورت كشيدنشونو مي اشون چاي مي هب

شد روي زمين اون هم به  كردم ولو مي دختره رو چسبونده بودم به خودم اگه ولش مي
اش گفتم كه فكر ابرها نباشه به پشتشون فكركنه به آسمون پرستاره  من چسبيده بود به

سها  ي به ستارهشه  اسمون داره رو سرت خراب ميي كه از هجوم نور انگار هاي به شب
دب اكبر يكي به آخر مونده نزديك دمش اون  ي هكه تو گفته بودي كه اونجاس رو گرد

كرد انگار كه ابر نيس انگار كه آسمون اين جور كوتاه نيس اين جور  باال رو نگاه مي
برق فلز  مرطوب و خيس نيس كه آدم مورمورش بشه اين جور سرد مثل يخ مثل

تونستم  كردم نمي ما هر چي ميها كه از توي كاميونت ورداشتن و اومدن طرف  تفنگ
جز يه برق سرد نازك با يه سياهي يه ه شد ب شون نگاه نكنم ديده هم نمي لوله توي

آد كه آدم  شكي كه ازشون درميخ ي تونس نگاه نكنه با تقّه تاريكي كه آدم نمي
  2009مارس                       ... دونه  نوه آدم هيچ وقت نميش شنوه يا نمي دونه مي نمي




انديشه ي آزادي بيان باخته جان  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 محمد مختاري

پژوهشگرو شاعر   
 عضو كانون نويسندگان ايران

 
تهران 1377آذر  12 – خراسان، 1321ارديبهشت   

 
ي  منظومه، 57ي فالت، شعر  هاي هاويه، بر شانه در وهم باد، قصيده :شعر

 ايراني، آرايش دروني، وزن دنيا، سحابي خاكستري، خيابان بزرگ
ي زال، رستم و اسفنديار، انسان در شعر معاصر،  حماسه : پژوهش  

  هفتاد شعر عاشقانه، تمرين مدارا
  

  شعر



122        88زمستان ، 4 نگ زمانج    

  
  
  

  
  

  ماهاني .ه: طرح  



 

  محمود كوير
  سه شعر

  
  به جانب دريا

  
  باال گرفت

  غوغاي غريب مرغان دريا
  !دانت را بردارچم

  .بايد برويم
  هاي شب شمال شالي براي شانه
  دوز پيراهني ستاره

 براي خواب خوشبوي دختران خيابان
  قرار تار بي و اين سه

  براي پسران ميدان، پل
  .هاي بيا بيا كوچه پس كوچه

  .بايد برويم
  اي خواهيم گذشت خانه از نقاره

  ند هاي قتال مشغول كه قاريان كور به قار قار آيه
  از گذر سالخاني خواهيم گذشت

  اند بر قناره كشيده كه قناري و قمري
  فروشان از بازار تازيانه

  از كج خنجركشان و خم خاموشان
  هاي سپيد كتاني از ميان كفش

  هاي باد هاي پاره پاره بر نيزه پيراهنو 
  تا آن سوي خاكريزهاي تاريك آهك و گوگرد

  تا بنادر  ممنوع
  آن جا كه مالحانش

  اند ه را بوسيدهما
  دمان هاي سپيده بر عرشه

  كشد و آوازهاي خيسشان ليسه مي
  :بر شورابه  و شب
  اين شب اگر بپايد
  در ره اگر بماني



124        88زمستان ، 4 نگ زمانج    

  اين گرگ پير اگر باز
  از پوستين درآيد
  از بيشه بر نيايد

  جز  دود زرد هوهو
  .جز عطر اشك آهو
  باد شمال برخاست
  !مالح و ناخدا كو

  !كو! بانگ درآ درآ
ي كنار بارانداز اومد  م گم گم باد بود ورگ رگ رگبار كه ناخدا از ميخونهگ

با . عصاش رو انداخت زمين. از ميون صف سربازاي سياهپوش گذشت. بيرون
ها نيم باز بودن  تموم دريچه. تق رفت روي بارانداز تق تق ...همون پاي چوبي
كوفت و  بر طبل ميها  ي دريچه ي شكسته ها، روي لته ي شمع و باد توي شعله

و هفت هزار پري  مث اين كه هفتاد. رقصوند لماي پاره پاره رو ميها و ع پرده
كشتي مث يه اسب سفيد . روشو كرد طرف آنجال. رقصيدن دريايي داشتن مي

  .وايساده بود. هاي برف گرفته به سفيدي كوه. خيلي سفيد. بالدار
  !بادبونا رو بكشيد! بادبونا رو بكشيد - 

بعد يه دفه . فيد بالدار سري پايين آورد و پيشونيش رو روي آب گذاشتاسب س
 ....ي موج و  ي سفيدش رو كوبيد به سينه قد كشيد و سر باال برد و سينه

  ... نشونه رفتن. زانو زدن. سربازاي سياهپوش به قطار شدن
وني پر  بادبوناي نور، ناخدا از باالي پيش ميون غوغاي مرغاي دريايي و پر

كوبش كه از جزيره آورده بود هنوز كنار  نشون نقرهپيپ مرواريد. رانداز خم شدبا
. دستاش رو از هم باز كرد و به طرف آنجال بال زد. كمر راست كرد.لبش بود

هاي وحشي كف، مث يه سپاه دالور، آغوش وا كردن و  بال بال زدو گله
 . سردارشون رو با خود بردن

داشت با كاكل خورشيد  و آنجال كه بادبونشهاي ديوونه بود  هيابانگ مالح
  . كرد بازي مي عشق

  
  *گلدانه

  
  ي شمال روشن كوه بر شانه

  هدهدي نشسته بود
  بالش از بوسه و بلور و 

  .ي ماه آوازش گلوبند نقره
  برآسمان كبود روشن كوه



125     88زمستان ، 4 نگ زمانج 

  اما
  هزار كركس سياه

  !آه
  !گلدانه
  !گلدانه
  !گلدانه

  ي عشق بريدههدهد گلو
  اي طاهرهه خواهر خواب

  دختر كوچك رابعه
  خار هاي خنجر و گونه بر خاكه چ

  سينه كشيدي
  و مثل هزار ليلي  

  مثل هزار الله
  راو گيسوي ت 

  بر دمب اسبان بد مست اين تازيانه به دستان
  بستند و شكستند و پر پر پر زدي 

  و افعي آتش
  زبانه كشيد و دهان گشود و فروكشيد به كام  سرخ خويش 

  .ي ما را ي دردانه نه دانهي دا گلدانه
  و هزار هدهد،  به هلهله  

  باد و خاك و خاكستر  ي اين همه بيداد و از ميانه
  .كشد تا هنوز و هميشه و حاال پر مي

  !آي
  هاي راز و رازيانه و ريحان ي اين دامنه تاترين گلدانه بي

  در نم نم هر سپيده دم
  چندين آهوي هو

  هاي روشن روشن كوه بركه بر
  .آيند يارت رخسار تو ميبه ز

 
 هاي روشن كوه، او را به آتش نفرت و كين و ناداني  در دامنه.. گلدانه از اهالي شمال بو د

  .سوزاندند
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  بر خاكستر خرداد

  
  توفان چه ناگاه تنوره بست

  خواب خاكستر را چه بي خبر برآشفت
  ها تا از  كالله و كاكل خونين شعله

  .خبر برخيزد ققنوس خوش
  هاي خش خش آتش ي تكاند و رخشهبال

  .برچادر سياه شب پاشيد
  هزار هزار كبوتر چاهي

  به ناگهان
  و جادو دريدند و طلسم ديو دروغ و دروند

  پر پر پر زدند و
  .بام بام اين جهان پر از كبوتر شد  

  .پر پر پر شد
  خواب  خوش خفاشان
  .آشفتدر غارهاي  خوف بر

  گله گله خفاش 
  تسمه تسمه مار

  قبضه قمه ، قداره قبضه
  !جر جر جر خنجر
  !ي عاشق هي هاي قبيله

  !دختران ابريشم سبز
  !پسران زعفران سرخ

  ست چشم جهان نگران شما
  دل دل دل دل كبوتران ست

  ستچشم چشم آهوان 
  شما را به جان تهران

  از آن عزيز تر
  پر پر پر

  باال باال باالتر
  ست هاي شما خورشيد بر شانه
  .ست اي شماه خورشيد  بر شانه

 



  )پگاه. م( رمهرانگيز رساپو
  شاهد من روز بود   

  
  شاهد من روز بود 

  روز بود 
  هاي نور و پولك           

  اي و نيروي تنظيم شده
  كرد ام را تند مي كه حركت

  
  چشم چشم

  ام چشم پوست
  هايم چشم استخوان
  ام چشم انگشتان

  
  . . .و با احتياط 

  ناز معصوميت مشكوك ظاهرشا
  شان به حقيقت ترسناك باطن

 پيچيدم                                   
  آمد جمعيتي چركين و هراسان مي

  اي نسل زهرآلود"گفتم 
  "تان باد  آبِ زالل حرام                               

  و باقي كالم را جويدم و تف كردم
 

  سرابي كه سراسر سراب بود
  ي آب را پرسيد از من خانه

  گفتم 
  ست ي آب جاري خانه"     

  "ست؟ ي تو كجا خانه        
  شدم مي زدم پروار نيشي كه مي با هر و
 

  من ِ به آناني كه براي فرار از برهنگي
  هاشان را بسته بودند   چشم
  گفتم

  ماند ي مار مي هاتان به النه دهان"       
  "!هاي ريش و سبيل  ميان علف          
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  ث هاي مؤن حيرت( 

  هاشان از زهدان خيال
  لخت                            
  ! )بيرون زد                                

  به ذوجي كه چهار چشمي 
  ديگر خيره شده بودند در يك
  گفتم
  عشق در مذهبِ شما"     

  "!هاي كابوس مرا دارد نشانه       
  

  و هواي لخته بسته درگلويم را 
 عق زدم                                     
  زناني را ديدم 

  شان هاي مضحك محتاطانه يي كه با زيبا
  مانستند اي مي هاي هم قافيه به نقاشي

  كه سياه مستي
  در حالِ استفراغ كشيده باشد                 

  گفتم
  بزم مردگان"     

  ي متعفن زده در اين شبِ كپك       
  چراغان ستها  با برقِ چشمِ گرگ        

  "!خوش باشيد                                           
  رسيد شان به زبان من نمي دست
  كردند و  ها را قيچي مي شعله

  ! گرفتند مي گاز                                   
  از بوهاي درحال نزاع

  با مشامي زخمي
  خود را همچون فوران
  شيدمبيرون ك                        

  ام  دهان
  ور بود از كالمي شعله

  و خشم من 
  كرد آلود مي  هوا را خون             

  
  زبان پر لكنت مرگ را 
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  در واژگاني با روكشِ طال
  پنهان كردم                                  

  و به بادي 
  كن كردن كه به نيت ريشه

  خيز برداشته بود                               
  گفتم
  ! بايست"      

  "!تو اگر درخت ترسيده باشد واي بر        
  تهديد من 

  براي كُشتنِ باد كافي بود
  

  خون هاي الغرِ بي علف
  رفتند خانه گيج مي باف هاي قالي كه مانند بچه
  لبخندي سبز 

  شان از روياي
  به سويم پرتاب كردند                  

  شاعرانِ نگراني را ديدم
  شان را   هاي پژمرده رتكه شه

  براي شفا
          بردند شان مي مبلغين نزد  

  گفتم 
  "!شد  اگركاربود، پژمرده نمي"      

  و ياس  از حسرت
  ديدي هاشان را بايد مي دهان

  اي بود چون آلوي خشكيده
  كه آن را كرم زده باشد

  
  !ولگردي به من مشكوك شد

  و خود را ريخت 
  ي با هوش من  در سايه

  كه خود را چسباند به زمين                          
  !و با من نيامد ديگر                          

  فرياد زدم
  "مذهبِ مست  پيدا نيست"

  اش را   ام نتوانست خنده و سايه
  مهار كند                                   
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  شان روزه تحمل يك
  از آوازِ صبح

  تا نق نق غروب 
  وار  قصيده                   

  رفت به حقارت مي                               
  فرياد زدم

  در اين شهرِ محتضر"             
  كند به زندگي كه مشكوكانه نگاه مي               

  معلم و آب                  
  و صراحت  نفت                 
  نور و كليد                 

  "اند مأيوس. . . همه                  
  

  هاشان چون زخم دارو نديده دهان
  باز بود                                         

  شان مانند هذيان بود و نگاه
  !هاي شناور پر بود از حرف

   * * *  
  ام از صداي قل قل خون

  زمين                             
  !بيدار شد                                    

  !رستاخيز
  رستاخيز رازهاي سر به مهر

  هاي دربند رستاخيز جنون
  رستاخيز يادهاي مدفون
  رستاخيز آرزوهاي مقتول

  
  . . .و صدا 

  هاي ترازو صداي پر شدن رگ
  از نفرت                                       

  صداي پوسيدن افتخار
  هاي تاريخ درجيب                           

  ستون 
  . . . ستون صدا 

  
  ديدي هاشان را بايد مي چشم
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  چون گورهاي ماقبلِ تاريخي
  ي شكافتن بود پر از وسوسه

  منتظر بادي بودند
  كه بيايد                       

  !و برشان دارد                                 
  شان را بسيج كردند قوا

  من در برابر
  )از دنيايي مجهول. . . وموجودي انتقامج(

  و سمج
  همچون سرطان
  !يورش آوردند                   

  !ايستادم
  داند و چون رگباري كه تكليف خود را نمي

  در راه خود لخته بستم 
  

  ترسيده بودم
  ها  دم كه دندان مثل آن
  گويند از زبان سخن مي گوياتر

  و كهيرهاي ترس
  از منافذ شجاعت من 

  حباب حباب                         
  بيرون زد                                       

  كه خواستم  چنان
  در دو سوي خود 

  بگريزم                         
  برده بود.   . . راه را باد

  
  !اي روشن شد سفينه

  !همچون آتشي كه موسي را خواند
  و من چنان  به سرعت دور شدم

  كه انگار
  هرگز           

  جا    آن                   
  !ام نبوده                         



 

منش حسن مهدوي  

  شعر سه
1  

    آخر جهان را كه رفتم
  فهميدم

  .كنند كنند كه زندگي مي مردمان شهري كاري نمي
    دانم، اگر مي

  .- خوابندب حتّا  - براي يك نصف روز هم كه شده بروند در آخر جهان 
  .كششان خار بيابان پيش پشگل گوسفند و و  ل پشمخنان از داآوردن  دسته ب

  
    .ام من آخر جهان را ديده

 آموز تنبل دانش شش و   اتاق اي با پنج من يك روز و يك شب را به مدرسه
  تجديدي 

  .ام در آخر جهان تبعيد بوده
               

  كه مردمانش به غايت مهربان بودند، در آخر جهان با اين
                            .بود سنگين شهري بيدنِ همان يك شب در آن محيط، براي منِ نيمهواخاما 

               
  .آخر جهان دختران خوبي دارد

  زرنگ    كاري    قشنگ
  .ديگر يا تقصير پدرشان است يا كس البتهنداريشان هم 

  هراسند از آدم نميلكي ادخترهاي آخر جهان به اسمِ حجب 
  .بينند كه محرومند خودشان را قابل نظاره نمي گينانه از اين شرم بلكه

 يكي از سينماهاي تهران يبه جلو بار پايشان يكحداقل به نظر من اگر 
  شد،  كشيده مي

  .شدند رسيد كه ستاره مي به يك ثانيه نمي
  .اند دخترهاي آخر جهان اين طوري

  .اند ساده
  .زنند  قبلي حرف مي  يبدون آمادگ بي دغدغه و

  
  .مادران آخر جهان هم همگي مثل برگ گلند

  .كوبند كه سهراب گفته، نور در هاون مي چنان هم
  .ستهاي محبت و عشق چيده  هايشان هميشه بشقاب و در سفره

  
  آورند در مي هاي خار مردان آخر جهان نان را از دل خاك و بيخِ زمخت ريشه
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  .كند ها فرق مي م و طعمش عجب با نان شهريا دهرا خور و من اين نان
  من اين نان را دوست دارم

  من اين مردمان را
  كالته مرّي

  
2  

  ام ست كه فهميدهدو شب 
  تواند چراغ باشد ام كه فانوس هم مي دو شب ست كه به اين نكته پي برده
  و شايد چندين شب ديگر هم بگذرد

  كه فانوس چراغم باشد
  يس تداركات اداره بستگي دارديي ر رادهو اين به ا

                
  چراغ زنبوري ن خواهم پشت سر المپ برق و احيان جا نمي بنده در اين

  .و حتّا چراغ گردسوز غيبتي كرده باشم
  !نه

  به زاللي و قداست نور شمع عاشق و خراب قسم
  من قصدم فقط و فقط قدرداني از مقام شامخ فانوس بود و بس

  در سرزمين ديوها زيرا
  براي چندين شب روشناي شب تارم بود

  .آب و علف بدتر بود هاي تاري كه برايم از بيابان بي شب
  .كرد تر از يك لنگه كفش بازي  فانوسي كه نقشش را خيلي به

  ارگ ديو
3  

  .ام، تمام من تمام شده
  .نمانده مچيزي به آخر

  .ست برايم  دنيا كم از پشيزي
  در نظرم،                 و زمين،

  .ست  رنگ خالي بي   پول سياهي چرخان در آبي
  

  مرا چه شده،
  .ست  پيرايه و تكراري هايم بي حرف

  گويا باز هم،
  .ام خواب خراب، خواب پريشان ديده

  گويا باز هم،
  ام ام، عاصي شده از چيزي به تنگ آمده

  كوليم



  

  شيدا محمدي 

  شعر سه
  
  
  

                             
  هاي خالي كانگورو جيب

  
  !ست پسرم كانگورو

  گردد  وقت هوشياري دنبال بازيافت پدرش مي
  كند براي خودش مردي شده  او كه قكر مي
  گذارد  اش مي مرا در كيسه

  در آتشدان اسپند          
  در چرخ و فلك شهر          
  گرداند و دور دنيا مي         

  دگردان مي                  
  .گرداند مي                               

  ست پسرم كانگورو
  وقت آشتي 

  دونالد  برد به مك مرا مي
  والت ديزني                     

  ، الس وگاس پارك جمشيديه، شهر بازي
  .گذارد هايش جا مي او مرا ميانِ كيف و كتاب و مشق

  كند عصرها فوتبال بازي مي
  بيند  هري پاتر مي

  هاي شطرنج ثل مهرهو مرا م
  .كند جا ميه ب هايش جا در فصل 

  
  ست پسرم كانگورو

  وقت قهر 
  اندازد  اش دور مي مرا از كيسه

  اندازد  دور مي                   
  اندازد دور مي                   

  شناسنامه و سند عقد  و من بي
  گردم  مردان را مي ي جيب همه
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  .ماش را دوباره پيدا كن تا شبيه
  
  
  

 هاي ماهوتي در كوچه
  
 باد در

 گيسوان من
  هاي فشفش و افشانِ  عقربه
  هاي ساعت سيگاري عقربه

  .اي كه تو از زئوس كش رفته
  

  در باد
  بزم نارنجي و گسِ خدايان 

 در باد
  جا  تو آن

 در باغ تاريك ليليت
  من كت و شلوار مست و بي

  و اي چشم شوم بيدار شو                      
  هاي چنبر و سوزان نفس

  و اي چشم شوم بيدار شو                      
  هاي گستاخ و طرار شيشه

  ...و اي چشم شوم                      
 و صورت من رعد و برق و كالغ 

  وز          هاي وز هاي تو مگس و چشم                          
  وز  تو وزهاي  چشم هاي سياه من و اين گردن و و مرواريد

  وز هاي تو وز چشم رحم و هاي بي اين پستان و اين پيراهن پلنگي و
  وز هاي تو وز چشم ها و اين گل و اين استخوان مطرب و و اين دست
  ...جا و  ي اين هاي تنم و اين صبح تازه و اين الله

  
 مانز
  

  هاي تو در منقار من چشم
  زمان

  خون تو در باران
 زمان
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 .ريز هاي خيس و خون بوي تو در خواب

  
 ات حاال  سايه

  گرداند ساعت شني را بر مي
 ات حاال  سايه

  هاي ماهوتي كج در كوچه
 ات حاال سايه
  آلود آن دور هاي برف كوه
  ات حاال سايه
  .هاي شكسته و دير كوزه

  
  

  در باد 
  

 اين دست قرمز
  خرد هاي سياه مرا مي كه چشم
  ر پنهاني رادان و آينه و اين دفت ها و سرمه گوشواره

  آلود و خپل اين دست گوشت
  در باد

 ي فارس نيست تن تو كه ديگر آتشكده
  دشت مغان نيست

 دهد بوي سيمرغ و شير نمي
  

  و اين دست قرمز
  كشد كه پرده از صورتم مي

  هايم تا شب شقيقيه
  .هاي ماه خيس نشود از گريه

  2009فوريه  7




  

انديشه ي آزادي بيان باخته جان  

 
 
 
       

مد جعفر پويندهمح  
 مترجم

تهران 1377آذر  18– يزد 1333خرداد  17  عضو كانون نويسندگان ايران  
 

آرزوھای ، )رمان( گوبسک رباخوارو ) رمان( پير دختر انوره دو بالزاک زا
 از، دمان فلسفه تاریخ بورژوازی سپيده، از ماکس ھورکھایم )رمان( بربادرفته

، از جورج لوکاچ، تاریخ و آگاھی طبقاتی،  شناسی رمان جامعهجوج لوکاچ 
... ، از از جوج لوکاچ، لوسين گلد من و مکتب بوداپست... فرانسوا ریویر و 

شناسی  هجامعاز لوسين گلدمن ، ادبيات شناسی درآمدی بر جامعه
از ژاک دونت  ،سودای مکالمه، خنده، آزادیميخایيل باختين  ، از ادبيات

اعالميه جھانی حقوق بشر و تاریخچه از گلن جانسون  ،درآمدی بر ھگل
پيکار با از آندره ميشل ، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشراز ليا لوین ،آن

از گی پالنتی بونژور ، سياست ملی کتاباز آوارو گارئونز ، تبعيض جنسی
...و  ھگل و اندیشه فلسفی در روسيه  

  فرهنگ و جامعه
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   ماهاني .ه: رحط



 

  عباس شكري -*گاي اسكارپيتا

  را در آينه كوندرا
  
  

به طور ناب  مالقاتي سياسي است؟ جديدترين كتاب او؛  آيا ميالن كوندرا نويسنده
اما انكار اين وجه از . كند او مطرح مي هايراثسياسي را مثل ديگر  هاي ها و مشكل مسئله

هاي كوندرا  همين وجه از نوشته چرا كه به دقت .تصميمي است عجوالنهكار ادبي كوندرا 
بار تا  شوخي، ها آناز اولين هاي او را  رمانهاي نوشتن  است كه كليد دستيابي به انگيزه

  . دهد به ما مي مالقات و سرانجام هستي
مداران  زم قدرت را در دست دارد اما قدرتبه ظاهر و رسمي هنوز گارد قديمي نئواستاليني

هاي سنتي را  ي دگم اي كه همه وج روشنفكري و فرهنگياست كه بر م ها ديگر مدت
ي كانون نويسندگان برگزار  در چنين شرايطي بود كه كنگره. ندارند تسلطكند،  واژگون مي

ي توصيف  مجموعه به تقريباي جوان بود كه متن سخنراني او  اولين سخنران، نويسنده. شد
اوليه شكوه و شكايت  هاي همان جملهاو در . خويش اي بود در خارج از مرزهاي خاكي نشده

هاي  نگراني براي سرنوشت اروپاي مركزي و به طور نسبي مليت": خود را چنين آغاز كرد
كند، اگر نخواهيم بگوييم  ها را تهديد مي ي ديگران شدن آن كوچك و جواني كه مدام طعمه

احترام به . دهد آزار ميشوند، مرا  شان ميا ي چپ كشورهاي بزرگ همسايه كه لقمه
چرا كه حقيقت تنها در گفتمان بين "اساسي آزادي بيان، در مبارزه با سانسور،  هاي اصل

و به اين خاطر كه بدون آزادي بيان شكل و سبك  "يابد ها و نظرهاي آزاد تحقق مي انديشه
  ".خاصي براي فرهنگ وجود ندارد، خواست ما است

ان ديگر به ويژه لودويك ي سخنران جه شد و همهاين سخنراني با موج نگراني موا
اين . كنندگان سخن گفتند هم با همين پيام با شركت ، پاول كوهوت و آنتونين ليهمواكوليك

فايده كوشيدند  صاحبان قدرت در تالشي بي. بود "گبهار پرا"كنگره انگار كه پيش درآمد 
. ه سودي هم نداشتكه در مقابل اين حركت تحريكي پاسخي سخت داشته باشند ك

به زودي در سطح جامعه پخش و  انتقادهايي كه از طرف روشنفكران مطرح شده بود
از  آلكساندر دوك چك قدرت را در حزب دولتي و بعد 1968در ژانويه سال . گير شد همه

روي كار آمدن دوك چك آغازي بود براي يك سري . به دست گرفت آنتونين ناووتني
ي جواني كه چرخ اين اقدام  نام آن نويسنده. ه كردن سراسري رژيمو دموكراتيز ها اصالح

اصلي براي  "محرك"او نام  اي كه خود نووتني بر بزرگ را به حركت درآورده بود، نويسنده
و ساماني بدهد، گذاشته است، ميالن كوندرا  ها سر كه او هرگز نتوانست به آن هايي مشكل

   :1بود
براي داشتن ي بايستم كه به جاي تمايل توانم در مقابل كسان من نمي"

  . »اند شناسايي و بازشناسي، در پي موقعيت سياسي، فلسفي يا مذهبي
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ي توقفي بر جنبش  ، كه اشغال نظامي نيروهاي اتحاد جماهير شوروي نقطه1968پاييز 
ي اين  مقدمه 2.ي كوندرا در فرانسه منتشر شد نوشته شوخيخواهي گذاشت، رمان  آزادي

ها سال  نوشته بود كه بعد از ده راگونلوييس آي سرشناس فرانسوي  ا نويسندهرمان ر
. داد هواداري و وفاداري نسبت به شوروي، اكنون اشغال چكسلواكي را مورد نقد قرار مي 

به كالمي . نام نهاد "بيافراي معنوي حيات"آراگون اين اقدام را يك افتضاح سياسي يا يك 
و بدون هيچ  به تقريباين رمان . غاز با عينك سياسي خوانده شدديگر، اين رمان از همان آ

چيزي كه البته . اي به عنوان مدركي عليه رژيم كمونيستي مورد استقبال قرار گرفت شُبهه
  .وجه هنري رمان را در سايه قرار داد و كيفيت كار به عنوان رمان را نابود كرد

ا انرژي زيادي هم صرف كرد تا در ست كه از همان زمان كوندرا شايد به همين خاطر
شايد به همين خاطر هم هست . هايش ايستادگي كند به صرف سياسي از كتاببرابر خوانش 

پرداز سياسي به حساب نياورند  يك نظريه صرفبه در اين تالش است كه او را  كوندراكه 
ر اين باور است كوندرا ب. كه آن هم به دليل نوع نگاه و برداشت او از هنر رمان نويسي است

او هم چنين مخالف (از پيش تعيين شده نيست  هاي تيقاش نمايش حق كه هنر رمان هدف
اما اين هنر در پي به دام انداختن ) هايي است كه به ادبيات تمايلي معروف است ي فرم همه

عمومي پذيرفته شده در جهان پيرامون ما نيز  تصورهاي ها و و به حركت در آوردن انديشه
شود ، يا به بياني ديگر فرمي از  اين نوعي از هنر است كه فقط با هنر رمان بيان مي. هست
كند، وجهي كه با  هاي انساني را بررسي مي تناقضي و رمزآميز تجربه هاي هوجكه است هنر 

به كرسي  هدف دقيق. هاي تفسيري مثل تحليل سياسي، قابل درك نيست منظاكمك ساير 
ي ميخاييل  براي به كارگيري انديشه( "گفتمانيسم"ان موسوم به هنر رم هاي لنشاندن اص

 اند با تنوع صداها و نقطه نظرهايي ها در خويشاوندي ي حقيقت ، جايي كه همهاست) باختين
بيني  جهان ي اين ايده به درستي در برابر ايده. شوند كه در شكل و شمايل كالم مطرح مي

ها و گونه  جا تفاوت ك حقيقت وجود ندارد، در آنمكاني براي بيش از ي جا است كه در آن
بيني به طور مشخص فقط براي  يك جهان. توانند در كنار هم هستي بيابند ها نمي گوني

و تنوع در آن يا  ارتدكسي ساخته شده است هاي ي وجداني و اصل گفتمان سياسي، انديشه
هم چنين اهميت طنز و باختين . استبيرنگ  به طور كاملنيست و اگر هست  به هيچ وجه

ي  ي دوران رنسانس فرانسه، رابله تا نويسنده اندازد، از نويسنده هجو در رمان را به يادمان مي
اين نيز هم چنين ركني است كه گفتمان رمان را از گفتمان . لهستاني ويتولد گومبرويچ
به اين  كوندرا هميشه. كند ارچوب جدي بودن محاط است، جدا ميسياسي كه هميشه در چه

جهان بازي،  در جهان هنر هيچ چيز تعيين شده نيست، رمان،"شود كه  ف ميموضوع معطو
داشتن توانم در مقابل كساني بايستم كه به جاي تمايل  من نمي"؛ "خيال و فرضيه است

هاي  اند تا جنبه براي شناسايي و بازشناسي، در پي موقعيت سياسي، فلسفي يا مذهبي
اين حقيقت است كه  آيا اين نقل قول كوندرا شامل 3."كنند درك را ها تيقگوناگون حق
هاي او ،  رمان. سياسي پيوندي ندارد؟ بديهي است كه اين طور نيست هاي ترمان به واقعي

هايي كه اروپاي  اند و چه آن ران كمونيستي چكسلواكي نوشته شدههايي كه در دو چه آن
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ي اين  آشكار است كه نويسنده. مدعايند غربي را مورد توجه قرار داده است شاهد اين
تفاوت  هاي تاريخي كه در آن ها قرار داشته بي ها كسي است كه نسبت به موقعيت كتاب

چه و گيرم كه اگر الزم بوده در شرايط خاصي در رمان چنين عمل كرده  نبوده است، چنان
ان روايت رمهرچند كه بايد تأكيد و مشخص شود كه شرايط سياسي موضوع اصلي . باشد

ها به  كه در اين كتاب اي شناختي هاي هستي چه بر روي روش اما آن. نيست نبوده و كوندرا
ه هاي انساني است ك هاي معين تجربه تاباند، امكان شوند، نور و روشنايي مي روشني ديده مي

ر كمونيستي به هيچ وجه تمركز ب بحث در مورد نظام. اند تبديل به واقعيت شده  در آن جا 
است كه اين  هايي و مناسبت ها هابطعكس طرح كردن ر وجوه سياسي يا اقتصادي نيست، بر

سازي  بيگانه: دهند ها را ترجيح مي ي آن هايند يا به نوعي آن ها مولد و توليدكننده نظامگونه 
ميز و احساساتي براي آ اي دروغ آينه(اعتبار كردن اثر هنري  ارزش و بي از طريق بي

، باور )ديدارهاي اكسوتيك در شور و هيجان عمومي(، خيال شاعرانه )آميز يأس هاي واقعيت
سازي از  آل ، ايده)"باور تاريخي"يا باور كور و اجباري به يك (چه مدرن است  كور به آن

داران، پيشاهنگان و  ي پرچم هايي از رهبران ملي در محاصرهويرتص(دوران كودكي 
تواند به  كه مي(ازي در مورد شفافيت س ، اسطوره)»جهانجوانان «ي  ها به مثابه كمونيست

، )و تسليم شدن به كار رودعنوان نوعي عذر و بهانه براي بدترين شكل لو دادن 
با عوض كردن  "اصالح گذشته"تمايل شوروي براي (سازي تاريخ  سازي و وارونه اخالقي
  ).ناحق هاي سازي و پناه گرفتن براي برگرداندن پاك هاويرها و تص عكس
اش در  كوندرا بعد از اقامتهايي كه  تر قابل توجه در كتاب ي جالب و شايد بيش نكته

در اين است كه خواننده  4جهالت تابار هستي  وخنده و فراموشي فرانسه نوشته؛ از 
فرمايي ايدئولوژي  شود، جايي كه فرمان هايي است كه در غرب پيدا مي شاهد همان تمايل
 خود را به چيزي داده كه كوندرا يا جاي(ي تفريحي داده است  لط شبكهجاي خود را به تس

شود به شكست  ي شفافيت منتهي مي جايي كه استوره). نام داده است» شناسي خيال«آن را 
سرشار است از  ها ، جايي كه تبليغ)ها ه خصوص در دنياي رسانهب(سكوت سراسري ديكتاتور 

تورها را فراگرفته؛ جايي كه جاودانگي اكنونيت منتهي ي موني آل جوانيت همه كليشه و ايده
تر  بيش(شود و پوشش مدرن چيزي نيست مگر منطق بازار  شرق مي به تقلب تاريخ، به مانند

، )اند خوانده» استقالل«و » مدرنيت«گرد براي  مداران خود نيز آن را بدترين عقب سياست
. كند گرايي نافرماني فكر نمي نه و همشاعرا جا هيچ كس خارج از تصورهاي جايي كه در آن

فعاليت مسلط ) »داوران اخالقي«به ويژه به دام انداختن (براي داوري  ها جايي كه تمايل آن
  . روشنفكري شده است
 ي تواند عملكردي به مثابه هاي دوران كمونيستي مي تجربه": نويسد كوندرا در جايي مي

  ".توليد انبوه براي جهان مدرن داشته باشد
كه از زادگاهش نكرد آور نيست كه او خود را وارد احترام و تحسين كوري  بنابراين شگفت

بازار  هاي نوانا نگران به اصطالح قانگيز نبود كه او حت اعجاب. هماره وي را دنبال كرده بود
به اجبار روسي شدن  احت. كه جانشين ظلم و ستم جزبي شده بودنبود و جور ديكتاتورها 
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 احت. انگيز نبود در همان وسعت به آمريكايي شدن فرهنگ تبديل شد، تعجبفرهنگ كه 
در تبعيد او . و به پراگ برنگشت او زندگي در تبعيد را انتخاب كردموجب تعجب نبود كه 

مداران جهان فكر كند و  ي قدرت چنان به طور آزاد و مستقل از همهتواند هم  حداقل مي
  . بنويسد

جالب، امكان غيرممكن بازگشت به زادبوم را به سبكي  جهالتجديدترين رمان او 
  .كند دار و كمي قاطع مطرح مي خنده

هاي عقيدتي از هم جدا شده  نمادين فكر كنيد كه در آن دو نفر به علت تفاوت فقط به بند
م كمونيستي است كه بنا ها هوادار نظا يكي از آن: يابند ديگر را در مي بودند، روزي دوباره يك

چنان در خاك وطن مانده است، در حالي كه آن ديگري به علت  اش به حزب، هم اداريبه وف
اين . كند م و ايدئولوژي غالب، وطن خويش را ترك و در خارج زندگي مينظااش با  مخالفت

اي  كنايه. كشد اي را به تصوير مي هاي پر كنايه است كه صحنه نوع برخوردها خاص كوندرا
نزديكي به اين . ديگر ن دو نفر دارد براي نزديكي ديگر بار با يككه حكايت از برخورد اي

بيگانه به . ستها بيگانه ا خاطر كه اكنون مام وطن يعني جمهوري چك براي هر دوي آن
ها آشنا كه نيست  كه در جمهوري چك رخ داده است براي آن ييها اين خاطر كه تحول

ي مجبور به يادگيري زبان روسي دشوار است؛ حاال در جمهوري چك كسهيچ، دركش هم 
اكنون . نيست اما در عوض نياز بازار اكثريت را مجبور كرده كه به انگليسي حرف بزنند

شد و  هايش، نديده گرفته مي جمهوري چك، جايي كه كافكا پيش از اين به خاطر نوشته
ستي شده ي توري م كمونيستي سانسور، اكنون تبديل به جاذبهنظاي  هايش هم به وسيله متن

امپراطوري ": گيرد يكي از آن دو نفر چنين نتيجه مي. است و از ارج و مقام او كاسته شده
 تسلطهايي كه خواهان استقالل بودند  شوروي به اين خاطر سقوط كرد كه ديگر بر ملت

اكنون . ها بيش از هر زماني از استقالل برخوردارند اكنون اين ملت. الزم و كافي نداشت
خارجي خود را  توانند سياست كشورها نه در انتخاب نوع اقتصاد خود آزادند، نه ميمردم اين 

   5"مي توانند انتخاب كنند كه چه پيام تبليغاتي بايد داشته باشند اجرا كنند و نه حتا
كتابي  6كه اين روزها در فرانسه منتشر شده است ديداربا نام  كوندراجديدترين كتاب 

هاي جديد و قديم كه هماره در  ب كه تركيبي است از متندر اين كتا. سياسي نيست
خود حول هنر رمان  ي كوندرا به مراقبه و مكاشفهشد،  كارهاي او به طور فراواني ديده مي

او را  هاي متنكه گردد  برميشناسي  هاي بزرگ هستي او در حقيقت به موضوع. دهد ادامه مي
ها به انديشه  از گذشته در آن ر به طور عميق ترانگار كه اين با و حتا گويا تحت پيگرد دارد

ي نويسندگان و  به كار همهگذاشتن توان اين كتاب را ارزش  از سوي ديگر مي. نشيند مي
ي كساني كه  همه. شوند ي روشنفكري كوندرا مي هنرمنداني دانست كه شامل خانواده

در اين كتاب او تمركز . ندندم اند هم از اين افتخار بهره او را معرفي و نقد كردههاي  متن
گونه برخورد كرده ه اين هنرمندان و يا خود نويسندگان چ هايثراخاصي دارد بر اين كه با 

. كند كه اين برخورد نقش بزرگي در مسير زندگي او داشته است او تأكيد مي. است
  .ظير استن بينويسد،  ي خود مي تر در باره كه كوندرا كمنظر  هاي اين كتاب از اين نوشته
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را تجربه  قرانسيس بيكنهاي  توان نگاهي نو، تازه و كامل از نقاشي مي در اين كتاب حتا
هاي  متنفرانسيس بيكن را با هاي هنري ثراي  شود مقايسه در همين تجربه مي. كرد

ساموئل بيكن با  هاي ي متن شاهد بود و از طرفي ديگر شاهد مقايسه ساموئل بيكن
شود  در اين كتاب هم چنين مي. بود كه با چه دقتي انجام شده استساموئل بكت  هاي متن

و ) اش وطنان يكي از هم( لئوس ياناسكاز  ي جزء به جزء و كامل كوندرا شاهد مطالعه
ا خواند رهايي  هاي بين خط شود نانوشته جا مي در اين(بود او در مورد تاريخ موسيقي  هايراث

كه خود او  را پيدا كرد يهاي هبري اركستر و خصوصيتشناسي در ر هاي موازي زيبايي و خط
نويس فرانسوي آناتول فرانس  جا حتا ستايشي از رمان در اين. )گيرد ش در نظر ميهايثرادر 

  Les Dieux ont soi7  به ويزه با توجه خاصي كه به رمان. توان مشاهده كرد هم مي
ن جوانان سوررئاليست آن زمان اكنون پرسش اين است كه چرا تكفير و لع. نشان مي دهد

هاي او شد كه  متنهاي منفي نسبت به  داوري بت به آناتول فرانس منتهي به پيشفرانسه نس
شود انديشيد كه  به اين ترتيب مي. شدند بايست جدا از شخصيت فردي او بررسي مي مي
ا روشنفكر ي اين هستند كه كدام هنرمند ي كننده تعيين در عملتأثيرگذاري كه  هاي هيلوس

در اين . 8كند بايد در يادها بماند يا فراموش شود، ناخودآگاه عملكرد منفي خود را ايفا مي
ي دو رمان   ي ايتاليايي ستايش شده كه نويسنده كورزيو ماالپارته نويسندهكتاب حتا از 

Kaputt و La Pelle  ي مستند هم نگاشته  ها كه گويا به شيوه در اين رمان. 9نيز است
شوند به چيزي كه در مرز توهم و  ي توهم و خيال تبديل مي اند، واقعيت به وسيله هشد

ها از ديگر سو،  ها از يك سو و نيكي و زيبايي ها و بدي در اين حالت پلشتي. استواقعيت 
ديگرند و وحدت  سازش با يك گرايي و اي منتاقض در هم هم چنين نااميدي و هجو به گونه

مرزهاي  به اين ترتيب ماالپارته. هستي ي جهان العاده وقهاي ف پديدهزند به  ها تن مي آن
. دهد ي تأثير رمان را هم گسترش مي شكند و هم زمان محدوده را مي سنتي نگارش گزارش

نسل خود چون؛ خوان گويتيسولو،  شود تحسين كوندرا از نويسندگان هم مي ديداردر كتاب 
ين بخش در ا. شاهد بود را يلو كيس، كارلوس فوئنتسفيليپ راث، گابريل گارسيا ماركز، دان

شود در  تر مي شناسانه كم كند به متن، متني كه از نظر زيبايي او ستايش خود را معطوف مي
اي از زمان كه  انگار كه براي كوندرا، هنر رمان در دوره. ادبيات معمولي ديگران شاهد بود

مند به مبارزه بوده  ز و عالقهمبار يكسانتوسط صنعت فرهنگي محاط شده بود، مستوجب 
ي درخشان رابله، فدريكو فليني، ايانيس  د اين به خاطر نام نبردن از سويهشاي. (است

  ). ژثناكسي و اميل سيوران است در اين كتاب
اما . كند ادبي و هنري را مطرح مي هاي ئلهست كه به طور عمده مساثري ا ديداركتاب 

شود برخوردهاي سياسي هم شاهد بود  ه طور غيرمستيقيم ميب جاي كتاب جا و آن ايندر 
تر به دنبال اديبات و هنر است امكان دارد كه بدون هيچ تنفري  اي كه بيش كه براي خواننده

  . پذيراي اين بخش هم باشد
كمونيسم  هاي تجايي كوندرا به واقعي]. بايد گفت[ ابتدا كمي در مورد وِرا لين هارتوفا

كساني [خواندشان و داستان هزاران دربدري  مي "پلشتي مطلق"ي كه هاي تواقعي شورد، مي
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كوندرا به . ي كمونيسم است كه حكايت تراژيك زندگي در تبعيدشان نتيجه] كند را بازگو مي
ي  تواند برداشتي باشد به عنوان تجربه تبعيد هم مي اپيوندد كه حت مي ي ورا اين انديشه

بعضي در توضيح اين كه . (ز آني كه قابل تصور بوده استتر ا بخش و حتا ثمربخش آزادي
، "چرا هنرمندان بزرگ پس از سقوط كمونيسم رغبتي به بازگشت به كشور خود را ندارند"

  ). گيرند كه كوندرا هم به آن باور داشت به كار ميرا  همين برداشت ورا
انعكاسي كه به . ودش ارايه مي اي طوالني و راديكال از موقعيت مارتينيك سپس مراقبه

اي كوچك در اروپاي مركزي و ه دهد تا سرنوشت گوناگون ملت كوندرا اين امكان را مي
شود به تحسين شورانگيز كوندرا از  اين مراقبه منتهي مي. ي كارائيب را مقايسه كند منطقه

Aimé Césaire اش را كه  ستايد و هم هنر شاعري بخش او را مي رهايي هاي كه هم مبارزه
هاي مختلف ادبي قرار دارد،  شعري كه انگار در تقاطع سبك. (شود گونه گوني را شامل مي

تر در  اين سبك هنري تركيبي است كه كم): زند به سبك مدرن سوررئاليسم تن مي  ويژهه ب
  . شود جايي ديگر ديده مي

ي بعضي از  بهار پراگ است مورد استفادهاين رسد كه  چنين به نظر مي
  . گيرد قرار ميذاي حمله به ميالن كوندرا برمنتقدن 
. دهد؛ بهار پراگ است ترين تراژدي را مورد بحث قرار مي ن، بخشي كه پر اهميتو در پايا

هاي دولت  ي نهادهاي اجتماعي بنا نهاده شدند تا خواست ي كوتاه كه همه در اين لحظه
ره شدند تا براي رسيدن به اي غيرمنتظ وسيله را به مردم منتقل كنند، تبديل بهكمونيستي 

گاه كه خيال سوسياليسم واقعي؛ اقتصاد اشتراكي،  آن. ها استفاده شود از آن "موكراسي"
ي برابر، جايي كه كسي زياد ثروت ندارد يا فقير نيست و بهداشت و آموزش مجاني  جامعه

و  تعقيب و پيگرد هنرمندان هست، با از بين بردن قدرت پليس مخفي، پايان دادن به
مداران، رخت بر بست، امكان نوشتن آزاد بدون سانسور پيش آمد و آغاز شكوفايي  سياست

  . ادبيات و هنر شد
همين "توانست طوالني باشد، اما  نويسد كه اين دوران طوالني نبود و شايد نمي كوندرا مي
  ."م وجود دارد، نشان از تكامل در آينده استنظاي كوتاه كه در يك  چند لحظه

ه گونه به ناگاه شويم كه چ را مورد توجه قرار دهيم متوجه مي ها هلئي اين مس همه وقتي
چه كه پشت پرده است  شود آن گيرد و مي اش مورد حمله قرار مي در سرزمين مادري كوندرا

ده بود چنان ناباورانه بود كه هايي كه به او وارد ش اتهام. را خواند ها هاي بين خط و يا نانوشته
ها را باور نكرد كه همگان فهميده بودند كه  اي از آن نفر هم در جهان ادبيات ذرهيك  حتا

ليبرال و آمريكايي اگر كوندرا از دولت فرا آشكار است كه. هدف ضربه زدن به كوندرا است
عليه او به هيچ وجه تي هاي به يقين چنين اتهامكرد،  ميپشتباني امروز جمهوري چك 

ي با  كوندرا تنها بازمانده[بهار پراگ است  رسد كه اين به نظر ميچنين . شد سازماندهي نمي
ي بعضي از منتقدين حكومتي  كه براي حمله به كوندرا مورد استفاده] آبروي آن دوران است

  10.گيرد تا او را بي اعتبار كند قرار مي
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يسم سوسيال«ها با نيت خير و برپايي  بعضيبه يقين مسلم است كه در احياي سوسياليسم 
م پيشين برپا نظاهاي  اي كه بر خرابه ها اكنون در جامعه همان. اند هبود» اي انساني با چهره

. اي بيش نيستند يابند و گاهي در اين فرايند جديد غريبه شده است، به ناگزير خود را بازنمي
  . اي خشن و زشت داري محض است با چهره اي برپا شده كه سرمايه جامعه

  
  
  
  
  
  :"كوندرا در آينه"جستار هاي نروژي متبعنوشت و  پي

Guy Scarpetta   نويسنده فرانسوي است كه تا كنون چندين رمان به زبان  گاي اسكارپيتا
  .  استاو  هايرهاي زير بخشي از اث فرانسوي منتشر كرده كه نمونه

Variations sur l’érotisme (Paris, Descartes et Cie, 2004)   
La Guimard (Paris, Gallimard, 2008). 
Praha. Juni 1967.   
1- Novotnys karakteristikk av Kundera er gjengitt av Jan Mervart i en artikkel i det 
tsjekkiske tidsskriftet Host, Praha, nr. 6, 2007. 
2- I norsk oversettelse ved Ådne Goplen (Oslo, Dreyer, 1981 ; nå tilgjengelig på Cappelen 
forlag). 
3- Se Kunderas bøker Romankunsten (til norsk i 1987), Forrådte testamenter (1994) og 
Forhenget (2007), alle tilgjengelige i Kjell Olaf Jensens oversettelse på Cappelen forlag (de 
to første ble opprinnelig utgitt på Aventura forlag). 
4- Milan Kundera, Latterens og glemselens bok, oversatt av Milada Blekastad, Oslo, 
Gyldendal, 1989 (første utgivelse på norsk i 1980, med tittelen Tamina); Tilværelsens 
uutholdelige letthet, oversatt av Kjell Olaf Jensen og Michael Konupek, Oslo, Aventura, 
1984 (nå tilgjengelig på Cappelen forlag) ; Uvitenheten, oversatt av Kjell Olaf Jensen, Oslo, 
Cappelen, 2003. 
5- Milan Kundera, Uvitenheten, nevnte verk. 
6- Milan Kundera, Une rencontre, Paris, Gallimard, april 2009. 
7- Finnes i norsk oversettelse ved Leo Strøm: Anatole France, Gudene tørster, Oslo, 
Gyldendal, 1957. 
8- Like etter Frances død spredde surrealistene med Louis Aragon, André Breton, Pierre 
Drieu La Rochelle og Paul Eluard i spissen en pamflett kalt «Et kadaver» der de fordømte 
Frances for hans skeptiske og ironiske holdning. Red. anm. 
9- Kaputt finnes i norsk oversettelse ved J. O. Dedekam (Oslo, Aschehoug, 1948). 
10- Det kommer fram av disse anklagene at enkelte grupperinger i de forhenværende 
kommunistiske landene har arvet ikke bare arkivene til det politiske politiet, men også deres 
metoder … Flere journalister og forfattere verden over har tatt til orde mot denne 
svertekampanjen. Den artikkelen som aller tydeligst renvasker Kundera for det han var 
anklaget for, og som etter en grundig undersøkelse legger de reelle fakta på bordet, er 
skrevet av Fernando De Valenzuela, og ble trykket i den italienske avisen La Repubblica 
(29. november 2008) og i det spanske tidsskriftet Claves (desember 2008). Underlig nok har 
ingen franske medier sett noen nytte i å publisere denne artikkelen. 
 



 

  
  

  شناسي شعر فارسي هستي
  منصور كوشان

  
  صفحه 400، 1388چاپ اول، 

  انتشارات نوروز هنر، تهران
  

اند،  در اغلب مجموعه مقاالتي كه در باره شعر و داستان فارسي منتشر شده
پيوند نگاه و پيوند محتوايي و ساختاري درون متني غايب است اما در كتاب 

وجوي  جست، نخستين كتاب از مجموعه شناسي شعر فارسي هستي
نويس برجسته، كه  ، اثر منصور كوشان، نويسنده، شاعر و روزنامهخرد ايراني

شاعر ايراني از نگاهي منسجم، پيوسته و بر  12هفته گذشته منتشر شد، آثار 
  .اند اي روشمند بررسي و تحليل شده مبناي شيوه

شمار آثار جدي  توان آن را يكي از انگشت ه مينويسنده اين مجموعه، ك
فارسي ارزيابي كرد، با اتكا به تجربه و   هاي اخير در زبان نقد ادبي سال

شناخت خود از موضوع نقد و با اتكا به پيوستگي ساختاري و انسجام منظر، 
شاعر ايراني را با  12اي متكثر خلق و شعر  متني واحد را در قالب مجموعه

زبان، «داند و بر سنجه  مي» خرد ايراني«ر آن چه او چند صدايي در معيار حضو
و چند صدايي آثار هنري » ساختار هرمي«، كه از نگاه او »مضمون و انديشه

  .كند سازند، بررسي و تحليل مي ماندگار را مي
كوشان در اين كتاب بر آن است كه خرد ايراني بر انديشه و نگاه چند 

او در اين مجموعه كوشيده . دايي بري بوده استصدايي مبتني و از تك ص
ترين  است تا نسبت خرد چند صدايي ايراني را با ساختار هرمي در برخي از به

آزاد، براهني، خويي،  شعرهاي حافظ، نيما، شاملو، اخوان، فروغ، رويائي، آتشي،
 . سپانلو و نفيسي تحليل كند

  فرج سركوهي
  

  :جنگ زمانبا ايميل  ارسيشناسي شعر ف هستيبراي خريد كتاب 
zamn@hotmail.com-jong  تماس بگيريد.  



 

 انديشه ي آزادي بيان باخته جان

 
 
 
    
 
  

اكبر سعيدي سيرجاني علي  
پژوهشگرشاعر و   
 

تهران 1374آذر  4 – سيرجان 1310آذر  20  
 

ها، زير خاكستر ها، افسانه سوز و گداز، آخرين شراره:  نظم  
آستينان، سيماي  ها، شيخ صنعان، در آستيم مرقع، اي كوته آشوب:  پژوھش

ساالر سخن  دو زن، ضحاك مادردوش، ته بساط، بيچاره اسفنديار، قافله
ي آزادگي  خانلري، شهسوار عرصه  

  
  

  نقد و بررسي
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  ماهاني .ه: طرح  




  )پگاه. م(مهرانگيز رساپور 

  ي شعر روحيه                                          
  

ي از كشـورها  شد كـه  جهان برگزار اي از استادان زبانِ فارسي تهران كنگره پيش در چندي
اش گفته بود كه،  سخنراني در از چين، يك استاد زبانِ فارسي. آمده بودنددر آن گرد  بسياري

هـا خيلـي    و گفته بود كه براي ما چينـي  ".ماند و شعرِ چيني به آب شعرفارسي به آتش مي"
  . شويم  است هنگامي كه با زبانِ آتشينِ شعر فارسي رو به رو مي انگيز شوق

. دهـد   گونگي زبان شعرشان نشان ميه دقت دو فضاي فرهنگي را از راه چ  اين گفته به
ت سـرد و آرام اسـ   ،كشد و سرشـار از شـور اسـت و در ديگـري نـرم      در يكي زبان شعله مي

  چرا شعر فارسي همچون آتش است و شعر چيني همچون آب؟ اما . همچون آب
  . يا خلق و خوي دو ملت پي برد ها هتوان با درنگ در آن به روحي  ست كه مياي ا اين نكته

اي  بايد صميمانه باشد، خود به خود آيينـه   دارد و مي  جا كه تصنّع برنمي شعرِ واقعي از آن
كـه بـه    عـين آن  اما هـر شـاعري در  . روحيه و خلق و خوي شاعر شود براي نشان دادنِ مي

كند  هاي خود را در زندگي منعكس مي خود يا تجربه هاي هو روحي ها حس ،عنوان فرد انساني
جا كه در يك فضـاي فرهنگـي و در    هاي فردي و شخصي او را دارد، از آن و شعر او ويژگي

ناگزير بازتابي از آن فضاي همگاني  ،شعرِ او با قومي يا ملتي همزيست است، زبانِ ،يك زبان
عموميِ شعر فارسي در برابـرِ،  ي   توانيم از روحيه براي همين است كه مي. را هم در خود دارد

كه آن استاد زده است و يكي را به آتش و ديگري  ، شعر چيني حرف بزنيم، چنانلامثبراي 
  .را به آب تشبيه كرده است

انـدوه   ربراي مثال، شعر پ. آميز بيايد  ممكن است به نظر مبالغه اين گونه كليت بخشيدن
توان با شعر پرجوش و خـروش و رقصـان مولـوي در يـك      و ناالنِ بابا طاهرعريان را آيا مي

  داراي يك روحيه دانست؟  "شعرِ فارسي"طراز گذاشت و هر دو  را به عنوانِ 
ـ ديگر ا آري، با همه تقابل اين دو گونه شعر از يك شخصـي دو   هـاي  تز نظر بيان حال

  . اند  ي فرهنگي وابسته  شاعر، باز اين دو به يك فضاي زباني و يك زمينه
 –نه تنها قالبِ وزن عروضي و ساختارِ موسيقايي وزن و قافيـه در قالـب زبـانِ فارسـي     

ايـن دو گونـه شـعر را در يـك فضـاي زبـاني        -ي محلي در يكي از اين دو هرچند به لهجه
هايي كه در شعر خود بـه كـار   تصويرهر و شكايت او از روزگار با هاي باباطا ند، در نالهنشا  مي
هـاي   از ويژگي كهبرد،  خود به كار مي هاي حالبيان  هايي كه براي برد و آن گونه مبالغه  مي

  .ي بياني را در آن دو ديد شود خويشاوندي زباني و شيوه شعر فارسي است، مي
اي از  اي كه درشعر باباطاهر هـم هسـت بـه گونـه     هواي صوفيانهاز اين گذشته، حال و 

يعني . ي ديگر آن است ي گونه نماينده ،بيني صوفيانه تعلق دارد كه مولوي  فرهنگ و جهان
ي سرشـار از شـور و انـرژي و     در برابرِ گونـه  ،زده و رنجور از زندگي گر و اندوه ي شكوه ونهگ

  .رجزخواني و فرهنگ پهلواني صوفيانه
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يـز آتشـين   توان گفت كـه، شـعرِ باباطـاهر ن    روي از آن استاد چيني، مي در نتيجه، به پي
  . است، اگرچه اندوهگين

در سخنِ شاعرانِ ما، از جملـه حـافظ، و اشـاره بـه آتـش       "دود آه"همه صحبت از  اين
قافيـه بـه وجـد و رقـص     تواند در قالبِ وزنِ عروضـي و   ي درون، در دل زباني كه مي نهفته

سـنجي بـا شـعرِ     هم ست كه آن استاد چيني از راه دور، دراي آن برداشتي  كننده رآيد، تأييدد
سـت  اآيد كه شعرِ چيني، به خالف شعر فارسي، شـعري   از سخن او برمي. چيني، كرده است

  . توان ديد اي در آن نمي گسيخته  نرم و آرام كه هيچ شور و شيداييِ عنان
هـاي دانشـگاهي    در حـوزه . سـت اي شعرِ كالسـيك فارسـي    اما سخن اين استاد درباره

كـم و   "ادبيات فارسـي "آموزش زبان و ادبيات فارسي، چه در ايران و چه در سراسر جهان، 
آورد، ادبياتي كـه،   بيش هميشه شعر كالسيك فارسي و سرايندگان بزرگ آن را به خاطر مي

رد باشـد خـواه بيـان شـوريدگي و     بيـانِ انـدوه و د   ي آن استاد، آتشين اسـت، خـواه   هبه گفت
هاي شعر فارسي   هايي كه از ويژگي  شيفتگي و سرخوشي شاعرانه و عارفانه، آميخته با اغراق

  .ستابسا فرهنگ ايراني  و چه
اما اكنون نزديك به يك قرن است كه شعر فارسي حال و هوا و فضـاي ديگـري پيـدا    

سـي و  هـا و زيـر و باالهـاي سيا    و بحران با برخورد جهان ايراني با جهانِ مدرن. كرده است
بنيادي در فرهنگ و نگرش بـه زنـدگاني و جهـان، شـعر      هاي انگيز و تحول اجتماعي حيرت

ايـن شـعر ديگـر آن شـعر آتشـين در بيـان درد فـراق يـا         . فارسي نقش ديگري يافته است
  .رده استاي آو هاي تازه پيام ،ي اجتماعي هاي وصال نيست، بلكه در فضاي تازه  سرخوشي

تر با ابزارهـاي موسـيقايي شـعر كالسـيك،      رفته رفته هر چه بيش كه ستااين شعري 
رسـاني   يعني وزن و قافيه، وداع گفته و از نظر مضمون هم، با به عهـده گـرفتن نقـش پيـام    

چـه شـعر    سياسي و انعكاس دادن رنج اجتماعي و تمناي تغيير جهان و زندگاني انسان، اگـر 
فضاي فرهنـگ  ردرد آن، آن گونه دردي نيست كه شاعرانِ كالسيك ما د بيان درد است، اما

پرسـتيدند و   كردنـد و ايـن درد را مـي    عارفانه به نام درد عشق، به زبانِ آتشين، از آن ياد مي
  . طلبيدند تر مي تر و بيش بيش

از  "خُـردك شَـرَري  "اگرچه در زبانِ برخي از شاعرانِ ما، همچون شاملو و اخوان، هنوز 
عميق سياسـي   هاي لخصوص با تحوه آن زبانِ آتشين گذشته هست، شعر ما بر روي هم، ب

هـا،   در بسياري نمونـه و كُندرو،  ،و اجتماعي كه دراين چند دهه روي داده، به شعري سنگين
هاي زبانِ آتشينِ شعر كالسيك فارسـي   چيزي از شراره وبدل شده است  زده و سرگرداندود

  .گونگي  آن خود بحث ديگري استه و چ كه چرايي در آن نيست
هاي شـعر كالسـيك چينـي     ندارد كه گويا از ويژگي زاللي و رواني و خُنَكيِ آب را هم 

هاي   شگرف سياسي و اجتماعي و زير و زبر شدن هاي با آن تحول نيزالبد شعر چيني . ستا
، يعنـي  است يگري شدهشعرِ د ،بزرگ كه در قرن گذشته در آن جامعه رخ داده، مانند شعر ما
  .گونه نيست همان گونه كه اين يك ديگر آتشين نيست، آن هم ديگر آب

  



 

  رضا زرين علي
 نوگرايي مروري بر چيستي شعر نيمايي و

  
1  
اند و سخن  آن نوشته ي ي است كه هزاران هزار بار در بارهاين پرسش "شعر چيست؟"

ترين  از قديم. تعريفي كرده است زعم خود و كاري داشته به هر كسي كه با شعر سر. اند گفته
ويژه يونانيان، تا  گردد به فيلسوفان عهد باستان، به ميه برك ،آن ي هها در بار ها و نوشته گفته

خود شاعران هم در اين زمينه سكوت ... ه غير فيلسوفان نوين فرانسه و آمريكا و روس و
ي اين  يهبندي يا ارا قصد من اين جا جمع. اند از كردهشان را در اين باره ابرهاياند و نظر نكرده
برداري يا برخورد با  گرته همراه با موضوع است شكافتن اين هها نيست، بلك نگرش
اما يك . ها را قبول دارم كمابيش تمامي تعريفمن : در بست بگويم. هاي ديگران نگرش

اي از  گر با جنبهاي و من ا ل شدن است براي پديدهيمرز قا معني تعريف، دست كم، حد و
هر چند آگاهم كه حد و مرز هم در   .يل شدن استتعريف شعر مخالفم، همين حد و مرز قا

بسيار پيچيده  ي مرز گذاردن است بر اين مقوله نظر نگرفتن براي شعر، خود نيز نوعي حد و
  .و كبريايي
ول اگر اين تعريف را قب .شعر خود زندگي است: كنم شاملو بود كه نوشتفكر مي

عر به يك يا چند موضوع خالصه ش. كنيم اي بسيار گسترده برخورد مي كنيم، پس به زمينه
قراردادي يا يك الگوي مشخص نوشت، اما  ي شود طبق يك نسخه شعر را مي. شود نمي

و  ها بديهي است كه شعر نوع. هاي شعر است برداري فقط يكي از چشمه اين گونه نسخه
شود و به  ر جا كه زبان به صدا در آورده ميه: ز و همه جا هستدارد و در همه چي ها قسم

گونه است كه هزاران هزار  هاما چ. اي جوالن و جريان دارد آيد، شعر به گونه سخن در مي
هاي بابا طاهر هنوز در  روند اما دوبيتي مي وآيند  كتاب و شعر و مجله و روزنامه و نوشته مي

 صداي پاي آبي نيما يا ها آي آدماست كه  گونه همحفوظ است؟ چ ملت ي حافظه
اند؟ تجزيه و تحليل اين  پيوسته ملتسيال  ي هاز فروغ، به حافظ زمينيهاي  آيهسپهري يا 

مثل تجزبه و تحليل حيات و روح آدمي است كه هنگام  - كار، عملي ساده و آسان نيست
 .شود يا ديگر وجود ندارد مرگ از بدن سوا مي
ا به نيرو و قدرتي ويژه تشبيه شعر ر ي ام كه او پديده هاي نيما ديده جايي هم در نوشته

در حيات قدرتي ويژه . كند كه در اصل همسايگي دارد با همين حس حيات و زندگي مي
نظر ديگر او اين است كه در .)  البته بر عكس هم درست است.  (هست كه در مرگ نيست

او اگر .  ، تعبيرهاها، فكرها احساسرت انتقال قد - شعر قدرت نفوذ و تاثيرگذاري  وجود دارد
افزودن بر اين قدرت تاثير و  به خاطر انديشيد، دقيقن به حالت دكلمه و اجرا در شعر خود مي

دم برسم خو ي خواهم به نتيجه هاي نيما و شاملو و ديگران مي البته من از حرف. انتقال است
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امس كون در طور كه ت همان. وان كرداي است كه تعريفش نت شعر همان پديده: و بگويم
هاي مختلف  شود به شعر هم از ديدگاه مي.  طور كلي گفته است مورد فلسفه و دانش به

شود و براي يك  درست مثل زندگي كه براي يك فيزيكدان در انرژي خالصه مي. نگريست
بير است، براي آن كس كه عاشق تصوير و تعبير است، تصوير و تع.  آ. ان. شيمي دان در د

اي آن كس ديگر كالمي موزون و انديشد فورم است، و بر ي آن كس كه به فورم ميبرا
از نوع يا نوعي شعر پروردگار ساختن هم به . پنداردشهر كس به زعم خود به گونه اي .  مقفا

 .زند پروردگار انسان و هم به شعر لطمه مي
آور و  بخش و مرهم وي تسلييك نير - شعر يك نيروي واال در ذهن و زندگي بشري است

هاي  ها و فراورده هاي دور كهن، از فايده شعر، هماره از دوران ي ي شفا دهنده جنبه. گر التيام
ند و عامل جدايي است و  اذهان شعر عامل پيو. طور كلي هنر است بالعوض شعر و به

به استقالل  ها را ها و آن ي هر يك از ذهن هويژ ي دهد به گونه انديش را پيوند مي هم
ساز و زاينده است در درون و شعر يك فرايند پوياي معنا. هايشان خواند باز هم با ويژگي مي

هاي معنايي  اي بر اليه آفريند و اليه طور كلي، بار معنايي نوين مي به واژگان به. بستر زبان
ها را دستمعنا. طور اعم است هاين يك ويژگي بسيار مهم شعر و ادبيات ب. فزايدا آنان مي

زباني است كه گاهي از دور به يك  ي شعر يك ساختمان ويژه. كند وش تغيير و تحول ميخ
ساختمان تعبير مرده اي است، اما پيكر جاندار شايد بيان . ويرانه يا يك ويرانگي شباهت دارد

ماندگاري شعر ماندگار در همين . كشد شعر زنده است و نفس مي. راي شعرتري باشد ب به
. شود گو و كرنا هم زنده نمينباشد، با زور هزاران بوق و بلنداگر شعر زنده يا جاندار  .است

پر بارترين و در . ترين شكل و واالترين تركيب واژگاني در زبان و انديشه است شعر عالي
 .عين حال موجزترين زبان، شعر است

او؟  ون براي خوشي است اكنچه دل.  بيچاره شاعري كه مرده است و شعرش زنده است
هنوز برخي از شعرهاي او  سال 30يا  20ديد پس از او موقعي دلش خوش بود كه مي

زبان است كه با  ي همرد ي هالش "ناشعر"پديده اي جاندار است و  "شعر". اند و جاندار زنده
اما شعر . ست نوشدارو. ست همانند نفس مسيحا شعر اصلن.  شود نفس مسيحا هم زنده نمي

اين گونه است كه شعر . خوانندش يده اي باشد كه ديگران ناشعر ميپد - يزهمان چ تواند مي
نفس كشيدن انساني در فضايي كه هم ان استقالل و فرديت و آزادي و نفسِشود زب مي

.  نواخت عبور و حركت و در اصل سكون و ركود در آن است ساني آهنگ يكگرايي و هم
به ما آموختند كه دگرانديش بشويم و  ...شنگ ايراني و هو علي اسفندياري و فروغ فرخزاد و

پس شعر ذات نوگرايي و . مان را بشكنيما ي فكري و زباني و تخيلي هاي كهنه قالب
آيد كه  بر مي هايي ر و تحول در آن است و از احساسدگرگرايي دارد، زيرا كه ذات تغيي

اين است كه در عين حال كه .  هاي مشترك بر آن است هاي مشترك دردها و تجربه زمينه
ي يا خانوادگي دارد، در اجتماعي يا همگان ي هسرچشمه از يك بيماري بسيار مزمن و فريبند

يعني نقش فردي .  پروري خود را دارد ترزيستي، يگانه سوي بهبود و بازسازي و به حركتش به
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ون اجتماع در دريك توازن بسيار لطيف و ظريف بين فرد و . كند خود را تصوير و تعبير مي
 . كند اي بسيار پويا نگهداري مي پديده ي مثابه شعر نهفته است و شعر را به

تازه و  است از معني ناب و اي است كه سرشار از ديدگاه من، شعر هر آن نوشته
اي است كه سخت آبستن است از معني  يعني شعر نوشته. هاي معاني شگفت گوناگون بازتاب

بار از معني پربارترين نوشته همان شعر است، پر. دهد نوين زايش مي تر و و به معناهاي بيش
شعر پر است از : يك تفاوت اصلي شعر با ناشعر در همين است. ديگر معاني با هم و ارتباط

ن و هارموني دروني و هزار بازي و نظربازي و آهنگ و وز و معني و رنگ و تصوير و تعبير
يعني در يك سطح و  -و ناآگاهانه و ناشعر همان است كه هستآگاهانانه دروني و بروني،  تمهيد

 .كند تر حركت نمي اليه بيش
تواند در الگوهاي موجود هماره نفس بكشد و خود را سرزنده  شعر نمي. شعر بالغت نيست

شعر بين كتاب و كوچه هميشه پل اين است كه . و پر هياهو و سرشار از حيات نگهدارد
خوبي  هنيما و فروغ اين كار را ب.  رود و از كتاب به كوچه اب مياز كوچه به كت: بندد مي

ها نسبت به جهان اطراف خود حساسيت و مسئوليت نشان  آن كه آن ي انجام دادند به اضافه
طور كلي  و كجور و به نورهاي  يط اطراف خود، طبيعت يوش و محلهنيما به مح. دادند

 ها ناكن درختان و پرندگان و مكه در ناميد - ازندران و زبان مادري و محلي خودطبيعت م
زني شاعر است كه در  شعر فروغ، شعر. متجلي است، متعهد بود و شعرش نمايانگر آن شد

و هاي دروني  مايه كند و درون ترين شهر ايران، زندگي مي ، در اصل بزرگيك شهر بزرگ
او .  يك شهري است آهنگ شعر او نيز، آهنگ شعر. كند بروني زندگاني شهري را عرضه مي

 - دهد جنسيت خود نيز حساسيت و صداقت و مسئوليت نشان مي هم چنين نسبت به زنيت و
و از كند  دفاع مي ها دهد و از آن ها را نشان مي كند، بلكه آن ها را انكار نمييعني نه تنها آن

 .آورد جود مي اي بسيار غني براي شعر خود به  ها پشتوانه آن
  
2  

هاي  گردد به سال كه بر مي– نامه كرمانشاهو  چمدانم هايشعرنوشتن شايد حدود 
نباشد  "شاعرانه"خواستم شعرم ديگر  من به جايي در شعرم رسيدم كه مي – 1370تا  1368

البته شعر باشد و ماهيت .  شعري ديگر استفاده نكندي  هصور شناخته شد و از شگردها و
. است "شعر"نخست نتوان تشخيص داد كه  ي و شعريت داشته باشد، ولي در وهله شعري

االن .  ثل بايد اثبات كردرا به م كه شعريت آن بارها گفتم و انديشيدم كه شعري باشد احت
اي باشد كه شعريت  يعني نوشته. كشف را بگذارم ي خواهم واژه ي اثبات مي اما به جاي واژه

شود شعريت  سان كه مي ه آنكنيم، ب را در حين خواندن يا پس از خوانش آن كشف مي آن
سان  ها به يك لبته اين شعريت براي همه كس و همه ي نسلرا كشف كرد و ا بوف كور

گوناگون  ياي بسيار دروني و ژرف موجود است مابين اجزا يعني رابطه. يا يكي نيست
اي بسيار ويژه و  واژگان رابطه: در يك شعر هم اين گونه است. است بوف كور اي كه نوشته



154        88زمستان ، 4 نگ زمانج    

هاي بسيار ارزنده و  كنند و اين از ويژگي ديگر بر قرار مي ر معني و پر رمز و راز با همپ
  .  جايگزين ناپذير شعر است
ها  ترين ارزش شعري را به همين بازي و عملكرد معناها و بازده آن اين است كه من بيش

نيز همراه  ندهبا شركت و عملكرد ذهني و رواني و تجربي خود خوان از اتفاقدهم كه  مي
مساعد آن در شعر نباشد، در خوانندگان نيز بازدهي چندان نخواهد  ي اما تا زمينه.  است
توان  مي شود و ها عملكردي مي  نيمع هاي حها و سط البته با تمام اين گونه زمينه.  داشت
 چه كه از درون آن.  اي كرد بازيچه ذات شعر رابازي در آورد و  شوخي كرد و دلقك بازي و

ها و و فكر ها ي بسيار پيچيده و ژرف احساس بندد، رابطه ي كاغذ نقش مي شاعر بر صفحه
گيرد و  ي زبان شكل مي و هنر و غيره است كه در گستره شعر و تاريخ و ها تخيل و ذهنيت

يعني شعر را  -اما همين كه شاعر خود به اين مرحله رسيد. نشيند ي كاغذ مي بر صفحه
ز مقام شاعري آن شعر آن شعر و ا ي شود به خواننده تبديل مي رپس، ديگ نوشت، از آن
اين شعر و به ويژه شعريت آن را  تواند همت كند كه خود او هم مييعني .  شود بازنشسته مي

  .كشف كند
ها و  نيمايوشج، شعر نوين پارسي تجربه به طور كلي شايد بشود گفت كه بعد از نوگرايي 

تنومند تحول و رويش، كه همان نيما  ي سر گذراند و يك شاخه ناگوني را ازهاي گو نوگرايي
ها به همان  گان ديگر بسياري شد كه شايد برخي از آن هباعث تحول و رشد شاخ -بود

، شاملو، اخوان، فروغ، 1ايراني: اما وجود نيما بسيار ضروري بود. نيما باشند ي تنومندي شاخه
اي از اين شاخگان  آتشي و ديگران هر كدام شاخهرويايي، سپهري، رحماني، آزاد، نادرپور، 

تر  حالت درخت تكامل نمادين ساده. زدند بر هستند و از اين شاخگان نيز شاخگاني نوين سر
گيري و  ر نيما با اين گونه تكامل و ريشهدرخت شع. ها در شعر است از درخت تكاملي انسان

تر است تا يك درخت و چند  پيچيده گيرتر و ني و تغذيه و رشد خيلي همه جانبهپراك شاخه
تر و  تازه اصل تكامل معنايش به لزوم آن نيست كه انسان امروز انسان. شاخه و چندين برگ

تر باشيم ولي بشر  ما اين توقع را البته داربم كه به. واالتر است از بشر ده هزار سال پيش
ن انسان را بكشد و بعد هم تواند چند ميليو ثابت كرد كه در عرض چند دقيقه ميقرن بيستم 

در تجزيه و  ... اش كند و خود را قهرمان ببيند و بخواند و بخوانندش والخ برود و توجيه
سان پيچيده است كه به مثل  ر نيما خواهيم ديد كه او به همانشع ي تحليل همه جانبه
ين اين تاريخ آغاز كار ب ي ر اين مابين چند دهه تفاوت درنقطهو د ... رويايي هست يا
 .ست ها هاي مطرح شدن آن شاعران يا سال

 
3  

زدايي كه اغلب در مد نظر  نوگرايي مترادف است با مفهوم آشنايي هاي اخير البته در سال
ن و بيان زبا ي ما از حق نگذريم تغيير نوع و نحوها. ست و با استعداد ما شاعران جوان و پويا

بار ها طي  - ر عرض حدود صد سال گذشتهاست كه شعر ما د هايي و ابزار شعري از تحول
. هاي زيبايش تنوع و تحول است هيجباز هم يكي از نت. كردكرده است و باز هم طي خواهد 
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او به  اما حتا. شك سهم اصلي تغيير و تحول در شعر معاصر ما از آن نيمايوشيج است بي
مهم ادبي و اجتماعي  وتغيير و تحول اساسي  در اصل. تنهايي اين كار را به انجام نرساند

فردي به تشخص و كه در اين مابين فرد يا  ي يك روند يا فرايند گروهي است هماره نتيجه
تغيير و تحول است، مخرج ها و نيازهاي جمعي كه  فردي از خواسته. رسد رهبري و تمايز مي

اين كار را  نيما.  رساند هاي نهايي و همه جانبه و عالي مي هيجرا به نت گيرد و آن مشترك مي
ما  ي قالب مشروطه در جامعهكرد و اين تغيير و تحول آن قدر در شعر ما مهم بود كه ان

الب انق. اي نيست ي اين انقالب بود و اين حرف تازه نيما در اصل زاده. اهميت داشت
اعي ماجت هاي نواني عصر نو رساند و ق ي ايران را به آستانه مشروطيت، تاريخ چند هزار ساله

سياسي كشورهاي اروپايي  - اجتماعي هاي نوياسي ايران را در مقايسه و همساني با قانو س
انقالب مشروطيت گامي بسيار مهم در حيات اجتماعي ايران بود كه متاسفانه به . قرار داد

.  آن به ديكتاتوري مذهبي انجاميد ي خاني و محمدرضاشاهي پيوست و نتيجهديكتاتوري رضا
تري اعمال شد  قدر كه بر آن سانسور بيشه ر و تحول باز نماند، اما هر چشعر ما اما از تغيي

جا كه از هر در و ديواري  تر به حاشيه رفت و صداي غراي خود را از دست داد تا آن بيش
انصافي است اما اگر از  بي. اي هم برآن متصور نشد برآمد و هيچ چاره "بحران در شعر"فرياد 

رو در  نسور سفت و سخت و هفت خوان انتشار كتاب شعر پيشبحران سخن بگوييم و از سا
  .ايران حرفي به ميان نيايد

  
4  

ترين  هاي زندگي نيما ادامه يافت و او برخي از به بي شك انقالب شعري ما تا آخرين سال
.  را "هست شب"به عنوان مثال شعر : اش نوشت هاي آخرين زندگي شعرهاي خود را در سال

.  اي در شعر ما بود او فرا رسيد شاهد شكوفايي ويژه  )1338(درگذشت اي كه پس از  دهه
آن  هاي يلتر به دل اند اما كم ي زرين شعر ما برشمرده ا دههچهل را برخي دوره ي ي هده

اساسي و نخستين آن بي شك همين به نتيجه رسيدن انقالب  هاي يكي از دليل. اند پرداخته
ها و  رسد، به رغم مخالفت ي چهل به تثبيت مي در دهه او يعني نيما و شعر. نيمايي بود

قدر كه با او ه در اصل هر چ. هاي ادبي است ترين موضوع بحث ها، شعر او ديگر داغ ضديت
سوي ديگر، پيروان شعر او با از . شود تر مطرح مي شود، او بيش تر ضديت مي و شعر او بيش

شود، مقبوليت و  معروف مي "شعرنو"به  عر معاصر كههايي از شعر او، به ش ي جنبه ارائه
كشيد،  كاري را كه در زمان او فقط او، فقط يك نفر، بر دوش مي. دهند تري مي پذيرش بيش

ين شاعر تازه نفس و جوان و بر دوش دست كم يك دوج شود ي چهل تقسيم مي در دهه
عداد و پر نبوغ به زن بسيار با است گيرد و در اين مابين براي نخستين بار يك شاعر قرار مي

  .نام نامي فروغ فرخزاد نيز قرار دارد
ي ا آزاد در در نقدنامه. چهل در رابطه است با عاملي كه م ي بخش ديگر موفقيت شعر دهه

، برايم نوشت و شرح مختصر آن اين است در جاي هر گلوله ،نخستين شعرم ي به دفترچه
اي داشتند  و دوستي صميمانه و آفرينندهبا هم رفاقت  ها، گروهي از اهل شعر كه در آن سال
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خواهم اضافه كنم كه  مي. يل دادند و به پيش بردندهنري را تشك - و يك روند عالي ادبي
با مرگ او انگار اين روند و تجمع اين . لي اين گروه و كانون آن فروغ بودشايد مركز اص

  .گروه، كم كم به سوي افول و پراكندگي رفت
ها  زايت  توان در شرايط جهاني يا به قول آلماني و موفقيت را ميت ديگر اين درخشش عل

به طور مثال در نظر . عصر در اين دهه سرشار بود از تحول و تغيير ي روحيه. گايست ديد
جنبش حقوق مدني به ويژه سياهان و زنان در همين دهه در آمريكا، جنبش  بگيريد

جنگ ويتنام، جنبش موسيقي نوين  در فرانسه و چكسلواكي، جنبش ضد 1968دانشجويي 
اصلي تغيير و تحول و  ي در تمام اين موردها، زمينه....  و ها و راك اندرول و غير بيتل

ها و ساختتارهاي گذشته و كهنه و  نوگرايي و آفرينندگي است و تفاوت ايجاد كردن با شيوه
ي  ست و پايان دههير و جنبش و روند ا، پايان اين گونه تغي1960 ي پايان دهه. مستهلك

و  گيري شعر فروغ و شاملو اي كه شاهد اوج دوره. زرين شعر نوي پارسي ي چهل، پايان دوره
ديگران بود از جمله حقوقي ،  و آزاد و نادرپور و رحماني و حتا اخوان و آتشي و رويايي

نيمايي، در اين دهه شعر مدرن ...  خويي، واقدي، مطهري، احمدي، سپانلو و ديگران براهني،
زبان شعر نيمايي، شسته رفته و : مدرن به هر حدي كه بود، دچار تحول و تغيير ويژه شد

عرهاي اخوان و نادرپور به اين كار به ويژه در ش. سخته و تر و تميز و روان و سليس شد
روغ و شعر نيمايي شهري و ماشيني و صنعتي و جهاني شد از طريق شعر ف. خورد چشم مي

 هاي روحي و جنسي يك زن بسيار شاعر و اميدها و تجربه ها بيان احساس محملي شد براي
شعر نيمايي به شعر سپيد شاملو رسيد و از نرمش و . و حساس و هوشيار و هنرمند ايراني

به عاشقانگي و عشق فردي و رمانتيك به جنس  عطاف و لطافت خاصي بهره گرفت، حتاان
ر شعر سپهري تبلور يافت عرفاني پانتئيستي د ي شعر نيمايي به تجربه.  ف دست يافتمخال

محلي و بومي هاي  شعر نيمايي با در برگيري از حالت. اي بسيار ساده اما ناب بود كه تجربه
شعر نيمايي .  آتشي بال و پرگرفتديگر ايران اشاعه يافت و  به ابن سان شعر  هاي هاحيبه ن

آزاد و واقدي و مطهري و . زيباي م يهارم و وزن و آهنگ زبان رسيد در شعه صالبت كالب
 2. خويي

 
5 

ايي عالي از ه مدرن به شعر پارسي بخشيد و نمونهشك نيما بود كه شعريت نوين و  آري بي
و وزن  ره و بازي با زبان و خيال و نماداستعا او ساختماني از زبان،. ه داداين گونه شعر را اراي

ايرانيان را از شعر ويران يا دگرگون  ي نگارهود آورد كه در عين حالي كه او قافيه به وج
ي ها مسواي آن كه اس. گذاشت انگيز را ميفريب و سحر زي دلهاي يك معناسا كرد، پايه مي

رد كرد، را كه بومي ديار او بودند به شعر فارسي وا ها آن ها و امثال درختان و پرندگان و كوه
اين گونه غناكاري و . گرد معناسازي  افزودمعني و ش هاي نويني از او به واژگان فارسي اليه

اين كار را  ي هاي او نشان داد و مقدمهري شع كار و تجزيه ي توان در زمينه سازي را مي غني
  . نزديك يه انجام برسانم ي ام و اميد وارم در آينده از چند سال پيش آغازيده
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ر است و هر كالم پر البته به معنايي عام و همگاني هر شعر خوبي از شعريت برخوردا

اي معناسازانه و تخيل ه هاي گوناگون و بازي معنايي داراي شعريت است، يعني داراي اليه
كاستي وكژي در ذهن خواننده است، اما شعر نيما، در نوع خودش و با تمام كمي و  پرورانه

ان نيما از سوي ديگر زب. سازي را به حد عالي و زيبا و سرشار رساندهايش،  اين گونه معنا
اند، در اين  او يافته ي ن اشكال را در سبك و ذهن و انگارهبرخي اي. خالي از اشكال نيست

زاده كه او زبان نيما را در  شنيدم از زبان كيومرث منشي. كه زبان فارسي، زبان مادري او نبود
يك زبان تخالف قرار داد با زبان پارسي، زيرا كه نيما از خارج ار اين زبان، يعني از درون 

اين است كه اما حقيقت عمده . كرد "تخالف"بيگانه به فارسي نگريست وخود اين ايجاد 
خواست تخالف را به نفع به اصطالح سالمت زبان فارسي حل كند، آن سان كه به  نيما نمي

نخست، اين تخالف را به نفع  ي خواست در وهله او مي. ل حسين شهريار انجام دادمث
و هسته و گوهر شعري در شعر خود به انجام برساند و بدين خاطر از  شعريت و بيان شعري

كج كرد و شكست،  كرد و مي كه فلز زبان فارسي را بايد كج ميجا  هيچ چيز ابا نداشت و آن
ها و اشكال صوري و خيالي و شعري نويني براي زبان فارسي  شكست، اما در عوض زمينه

 "دهد ساز هنگام كه گريه مي": گويد وف او كه ميبه مثل اين مصراع معر. به ارمغان آورد
 ي در عرض اين چند دهه..  كه هنگام: بود سي بايست مياند طبق دستور زبان فار كه گفته
ا ج ه پيش از نيما مصطلح نبود، كم كمايم كه اين گونه استفاده از زبان در شعر، ك اخير ديده

گيرند و برخي در آن زيبايي و  اشكال مي برخي هنوز شود و افتاده است و اكنون استفاده مي
  .بينند آفرينندگي مي

 "خام" علت اصلي ديگر اين است كه كار تازه و سبك تازه و حرف تازه، زبان تازه و اغلب
آجرها را خود ساخت و  بايد حتا. بنا شروع كردبايد از صفر آغازيد، بايد از زيرطلبد، يعني  مي

باشد  3"جيغ بنفش"اگر اين رنگ  ي تازه است، حتا سازندهخواه معمار و  به رنگي كه به دل
نيما اگر . ي كه تاب و تحمل صدا و تصوير تازه را ندارندهاي ذهنو گوشخراش باشد براي 

او . توانست انقالب شعري خود را به پيش ببرد كرد، نمي انديشيد و عمل نمي اين گونه نمي
ت در شعر فارسي و به اين يك بنيان نوين اس ي كننده و برپاكننده طراح و اجراكننده و پياده
بايست  را هم دستكاري كرد و مي ها مو اس ها تفو ص ها و فعل ها خاطر حتا تركيب كلمه

ترين زيبايي كار او در آفرينندگي و  بزرگ. زيبايي و زشتي كار او در همين است.  كرد مي
 ست، ولي عيب وا ي اوها ترين سروده نوگرايي و ماهيت شعري و تخيل و شعريت به

ين كار را در حضور زبان پارسي ا "استادان"ام كه بارها  ايرادگيري از او آسان است و ديده
دانند، اما نكته اين است كه  تر از نيما مي ، انگار كه خود را داناتر و قابلاند من انجام داده

گاه كار  هيچ "استادي" بينند كه با تمام يما را متوجه نيستند و البته نمياصلي ن هاي هدف
ادب پارسي، ژرفا و كارآيي و تاثيرگذاري نيما را نخواهد داشت و درست  ي ها در زمينه آن

وزني است كه هر چند فرز و چابك است اما به مصاف سنگين وزني  سبك گير مثل كشتي
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 انگيز رقت دار و حتا ان كشتي رفته است كه مضحك و خندهقهرمان و جهان پهلوان در ميد
  .است و البته كمي هم به نوع خود، تماشايي

 
 :"نوگرايي مروري بر چيستي شعر نيمايي و"تار نوشت جس پي
  
اگر  دهم، هرچند و حتا ابل با كار نيما يوشيج قرار نميكار هوشنگ ايراني را در تق به شخصهمن .  1

بنفش تند يم در زماني كه گو همين قدر مي. اند نيما يا پيروانش اين گونه برخوردي با ايراني داشته
گذشته  "افسانه"سال  از تولد و نشر  30به انتشار رسيد، نزديك به  1330در سال  بر خاكستري

يعني  - سال نيما براي تجدد و نوگرايي در شعر ما مبارزه و تالش كرده بود 30يعني بيش از .  بود
  .گذارم ا ميتري هست كه به فرصتي ديگر و هاي بيش در اين باره حرف .يك عمر

شعر  ي هاي همين دهه نيز بيانيهخردر شعر ما پا گرفت و در آ "ج نومو"در همين دهه بود كه . 2
  .  سينماو تئاتر نوين ما نيز جان گرفت. حجم پديدار گشت

الت گفتمان جنبي، كناري يا جالب توجه است كه به محض آن كه گفتمان شعر نيمايي از ح. 3
دهد با  الفاصله خود را در تقابل قرار ميه گفتمان غالب و پيروز و اصلي، بشود ب اي تبديل مي حاشيه
اما . شود ي ديده مياي كه در كار هوشنگ ايران هاي ديگر نوگرايي از جمله نوگرايي ويژه گفتمان

ي  است يا اين كه رويش طبيعي و زاده نوگرايي هوشنگ ايراني در اصل تداوم نوگرايي نيمايي
 .  نيما و پيروانش صورت گرفته است ي پيشاپيش به وسيله هايي كه نوگرايي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نگ زمانج  
  براي تداوم انتشار

  كند پشتواني و همكاري شما را طلب مي
  !آن را مشترك شويد و به دوستان خود معرفي كنيد



 
  

انديشه ي آزادي بيان باخته جان  
 

 
 
 
 
 
 
 

زاده حميد حاجي  
پژوهشگرو شاعر   

 
كرمان 1377شهريور  31 – جان،بزن 1329  

 
شود، سرود گمشده، ياد آن پيرزن  كارون در من است، كولي عاشق نمي :شعر

 زند بزنجان جاويد، پدر بي تو در نهايت شب
ي افيون، فرهنگ فولكور بزنجان و لك، عروضي ديگر و  نامه كنكاش : پژوهش

هاي ادبي،  يابي، آرايه اي ديگر، واژه قافيه  
 ه در موسيقي شعر پارسيآواهاي گمشد

  
  

  طنز و شوخي
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  ماهاني .ه: طرح



 

  سحر. م
  "حنــا جــان" زميهموطن عز يبرا

 ـرانيا ي شده يســاز ــهيشب ي بـُزغـالـه نينخست
 

  : فارس يخبرگزار
چين، انگلستان و   ايران بعد از كانادا،: اصفهان گفت يپايگاه تحقيقات علوم سلول مسئول

نخستين   .بزغاله شد يساز  نجمين كشور دنيا صبح امروز موفق به شبيهآمريكا به عنوان پ
صبح امروز در پژوهشكده )  شده يساز گوسفند شبيه (ايران و خاورميانه بعد از رويانا  ي بزغاله
 .متولد شد اصفهانرويان 

موجود در  يها اكثر بزغاله: اصفهان خاطرنشان كرد يپايگاه تحقيقات علوم سلول مسئول
شده اين  يساز ها به رنگ سياه و خاكستري هستند اما به دليل ماده بودن برغاله شبيه گله

  !ميا گذاشته "حنا"را  ياست و نام و يبزغاله به رنگ سفيد و حناي
   

 
  ييايشهر نصف دن ي بچه  ييبايحنا جان كه سخت ز يا

 خوش به شهر ذوق و هنر قدمت  مادر يو ب يآمد ريگرچه د

 يدهر سر  يپدر دارها كز    يپدر يبمنال و  يميتي از

 يعلوم سلول گاهيپا    يشود به مقبول يم پدرت

 به جانت طمع نبدند گرگ تا  بزرگ ريشود ام يم مادرت

   يبز نكرده ست بر سرت پدر   يدادگر يمخور گر  ز رو غم

 ات نبرد و نزاد بـُز نطفه ماده  مادرت نفتاد يبـُز رو نـّّـره

 است اريدست بس يباال دست   ستعلم و مادرت كار ا پدرت

 غصه مدار چيخدا باش و ه با  اريبه د يحناجان خوش آمد يا

 يامان از هجوم گرگ شو در  يخدا باش تا بزرگ شو با

  يرانيپاسپورت ا صاحب   يمسلمان يا كه بزغاله يا

 يِ تخت قيو  ال نيد وارث  يخوشبخت كيرا كه ن يراست

 انبارت هيآِ گوش در هيآ  كارت يخوانده آن دكتر كُپ 

 بنوش ريدل يخر همچو م ريش  بنوش ريدرگوش دار و ش هيآ

 يچه بود و هست شو از آن فارغ   يخر خور كه مست ِ مست شو ريش

 يشاه يدر اسطبل خود كن تا  ياز عقل و هوش و آگاه فارغ

 عالم كند فراموشت غم  نوشت رخريذوق ِ ش نيچن نيو
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 يپدر يو ب يدرما يب ادي    يخبر ياز تو باد ب ببرد

 كفرت به گوش كر نزنند باد    گر ترا نظر نزنند كافران

 يدلت ابر و باد ِدلتنگ به    يگر هجوم ِ فرهنگ نوزد

 نكند نياصفهان  تو را او   نكند نيگمانت به اهل ِد بد

 يبر تو شاخ ِمعزول نزند    يِ علوم ِ سلـّول گاهيپا

 تكباربه شهرِ اس زدينگر     واريتو از د ي نندهيآفر

 يفرنگ شو ي ِ بـُزغاله رشگ  يزرنگ شو ،يشو نيزر بـُز

 نژاد بمان نياصل و ا نيبرهم  بمان و شاد بمان  يماه دوسه

 ِاُمت باش انيدر م يمؤمن  باش و المروت باش "يخود" تو

 يبالرست ي از حلقه گريد  يدمت راست گشت و سم بست گر

 جيبس شداريعضو  ر يشو يم  جيآش گرم و آب ِهو  يخور يم

 بود يخواه جيآب هو غرق  بود يخواه جيبس يسال دوسه

 و نان تنور يخور دانشِ آش  كنكور يامتحان و ب ي، ببعد

 دانشمند يها ِ بـُزغاله ريم  بند مسلسل يدكتر يشو يم

 ديفزايبر دانشت ب ظُلم  ديشا يا دهيخدا را چه د خود،

 شگاهدان سيالـَحق،  رئ حجت  كـُنَد ناگاه يمعجز دتيشا

  بندهيت  ز"نادكتر ح" نام    ندهيدر سه سال ِآ بشود

 باش يچه خواه ، هرخدا باش با  باش ييجان حنا بزغاله حال

 كند هيرا به تو شب يعالم  كند هيترا دست حق فق تا

 اريِهو د ريالدار ، غَ يف سيل  اريبه د يجان خوش آمدحنا يا
  2009، پانزدهم آوريل  سيپار
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  مجيد نفيسي 
  متهم  و حق خاموشي

  
كه  1388پس از تقلب انتخاباتي دولت در خرداد 

 آميز طلبانه و مسالمت منجر به برآمد جنبش حق
مردم شد، سران جمهوري اسالمي به سركوب 

ها در كنار  آن. خونين تظاهركنندگان دست زدند
كشتار ندا آقاسلطان و يارانش در خيابان و 

االميني و همبندانش در زندان، گروه  محسن روح
طلب چون  هاي اصالح زيادي از شخصيت

هاي نمايشي خود  ابطحي و حجاريان را به دادگاه
ي  ا مجبور كردند كه بر پردهها ر آورده و آن

تلويزيون عليه خود شهادت داده و از دگرگوني 
  .در نقطه نظرات سياسي خود سخن گويند

به ي  طور كه سه سال پيش در مقاله همان
 ام، نوشته "شهروند"در  آذين و حق خاموشي
شوند و اگر  ها عوض مي شك نيست كه انسان

ختن از توانند با آمو ها يار باشد مي بخت با آن
ي نظريات و  هاي عملي خود و مطالعه تجربه

تجارب ديگران دست به تغيير و اصالح عقايد 
 ي اين تحول با خود زنند و ديگران را نيز از ثمره

بسياري از انديشمندان ما طي زندگي . خبر سازند
خود دچار تحول فكري شده و در آثار خود از آن 

اش امهسفرنناصرخسرو در ابتداي . اند حرف زده
كند كه پس از  از تغييري روحي صحبت مي

عمري خدمت ديواني در سن چهل سالگي در او 
دهد و او را به سفر به مصر فاطميان و  رخ مي

با وجود اين . كند ديگر بالد اسالمي ترغيب مي
اش از ماهيت اين استحاله سفرنامهكه او در 

هاي ديگرش در  حرف نزده ولي ما از كتاب
ين  تغيير براي او چيزي جز يابيم كه ا مي

شيفتگي به مذهب اسماعيلي فاطميان مصر 
در ادبيات اروپايي نوع ادبي خاصي . نبوده است

وجود دارد كه به بيان اين » اعترافات«به نام 
شود و بزرگاني چون سنت  تغيير روحي مربوط مي

آگوستين، ژان ژاك روسو و لئو تولستوي به 
ت، دمكراسي و ترتيب از رسيدن خود به مسيحي

خواندن اين اعترافات . اند آنارشيسم صحبت كرده
ي فكري نويسنده  كند كه با استحاله به ما كمك مي

  .آشنا شده و به تاريخ سير انديشه پي ببريم

» اعترافات«مشكل  به اصطالح 
ها  طلب در اين است كه آن هاي اصالح شخصيت

نظرهاي سابق خود را تحت  تنفر و تبري از نقطه
  .اند ارهاي جسمي و رواني در زندان نوشتهفش

هاي  اگر به رساله احقوق بشر به كنار، حت
ن كه حكومت ديني حاكم در اعملي مجتهد

كند هم نگاه كنيم،  ايران از آن پيروي مي
 هاي ها يكي از شرط يابيم كه در آن درمي

آن است كه » سند«ضروري صحت يك 
ز فشار امضاكننده آن را در كمال آزادي و دور ا

قدر هم كه مقامات ه هر چ. امضا كرده باشد
امنيتي بكوشند به ما بباورانند كه اين 

ي آن آزادانه  واقعي ست و نويسنده» اعترافات«
به تحول فكري و رواني دست يافته است، براي 

دانيم شرايط دستگيري، بازجويي،  ما كه مي
محاكمه و حبس ديگرانديشان در ايران چگونه  

. ين ادعا هرگز باوركردني نيستاست صحت ا
هيچ كس با خواندن اعترافات زندانيان اين دولت 

شود بلكه تنها با نويسندگان  ديني، متدين نمي
كند كه قرباني  آن احساس همدردي مي

دستگاهي هستند كه از تجربيات تمام ستمگران 
پيشين براي خرد كردن شخصيت افراد 

كند  ميادار ديگرانديش استفاده كرده زنداني را و
   .كه در انظار همگان به شهادت عليه خود بپردازد

  ــ ميراث استالين و مك كارتي 1
در دوران شاه، ساواك براي خرد كردن شخصيت 
مخالفان از تجربيات استالينيسم و مك كارتيسم 

شايد يكي از . كرد در روسيه و آمريكا استفاده مي
رويز ي چهل، پ اولين قربانيان آن در اواخر دهه

در ارتباط با  1344نيكخواه بود كه در سال 
تيراندازي دو گارد به شاه بازداشت و به حبس 

گويند كه نيكخواه در  مي. ابد محكوم شده بود
ي مقاومت بوده ولي  زندان تا پنج سال نمونه

هاي جسمي و  پس از آن تحت فشار شكنجه
  . شود روحي درهم شكسته مي

ويزيون راه را براي او با شهادت عليه خود در تل
تدريج به كند و  دگرديسي كامل خود هموار مي

به صورت يكي از كارگزاران سياسي رژيم 
ديگر سياسي كه پس  ي ها كوشنده ده. آيد درمي

از نيكخواه به درجات گوناگون به اين سرنوشت 
انگيز دچار شدند اگر هنوز زنده باشند كماكان  غم
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رنجند و شايد تا ها رفته در  از بيدادي كه بر آن

پايان عمر از به ياد آوردن آن لحظاتي كه مجبور 
  .اند عليه خود شهادت دهند شرمسار باشند شده

به  1930ي  محاكمات مسكو كه در اواخر دهه
ي پيگيري قتل سرگئي كيروف دبير حزب  بهانه

گراد صورت گرفت كادرهاي  كمونيست لنين
 قديمي حزب بلشويك چون بوخارين، كامنوف و

زينوويف را به محاكمه نمايشي كشاند كه حكم 
. محكوميت متهمان آن از پيش صادر شده بود

خود » سرسپردگي«اكثر اين ياران قديم لنين به 
تروتسكيستي » خرابكاران«به فاشيسم هيتلري و 

ها  شهادت دادند و خود از دادگاه خواستند كه آن
در ميان . را به تيرباران محكوم كند

هاي نزديك به پنجاه تن از اين  استغفارنامه
» آخرين دفاع«تيرباران شدگان تلخ تر از همه 

نيكالي بوخارين است كه در آن از جمله 
تا مدت سه ماه من از سخن گفتن «: گويد مي

. زدم اما بعد لب به شهادت گشودم سر باز مي
چرا؟ زيرا هنگامي كه در زندان بودم دست به 

وقتي از خود . زدم ي خود ارزيابي مجدد از گذشته
مرگ را انتخاب كني براي   پرسي كه اگر بايد مي

خواهي بميري، ناگهان يك خال مطلقا  چه مي
كننده در برابر تو قد  سياه با وضوحي خيره

ناكرده بميري چيزي  اگر بخواهي توبه. كشد مي
وجود ندارد كه به خاطر آن جان بسپاري، و 

امروزه  برعكس، اگر توبه كني هر چيز مثبت كه
درخشد در ذهن تو  در اتحاد جماهير شوروي مي

اين امر دست آخر . گيرد اي به خود مي بعد تازه
مرا به كلي خلع سالح كرد و واداشت تا در برابر 

گزارش دادگاه «از (» .حزب و كشور زانو بزنم
ها در  ائتالف ضد شوروي راست و تروتسكيست

» برابر شوراي نظامي ديوان عالي شوروي
  ) 1938مارس  12ــ13

اگر در نظام شوروي متهم حق داشت كه  شايد 
بدون ترس از شكنجه در برابر بازجو خاموشي 

توانست به تدريج در درستي  بگزيند، بوخارين مي
آرمان خود شك كند و به جاي پذيرش خرد 

گرا،  شدن شخصيتش در برابر يك دولت تماميت
ق به نقد آرمانش بنشيند و در آن تاريكي مطل

  . ي اميدي بيابد دريچه
مك كارتيسم در دوران پس از جنگ جهاني 

گرداني سناتور جوزف مك كارتي  دوم با معركه
در آمريكا پا گرفت و هدف آن پاك كردن 

هاي  عوامل نفوذ شوروي و كمونيسم از دستگاه
كميته رسيدگي به «. دولتي آمريكا بود

كه از طرف مجلس » هاي ضد آمريكايي فعاليت
شد تعداد زيادي از  ندگان اداره مينماي

روشنفكران و هنرمندان آمريكايي را به زير 
ي تفتيش كشيد و بيش از سيصد نفر از  منگنه

هنرمندان هاليوود را از كار بركنار و سه تن از 
هاي راجرز هس، جوليوس  كاركنان دولتي به نام

روزنبرگ و زنش اتل را به جرم جاسوسي براي 
برخي از روشنفكران در اين . مسكو اعدام كرد

محيط ارعاب دستخوش تغيير مرامي شدند و به 
جنبش كمونيسم ستيزي پيوستند ولي بخش 

ها با استفاده از متمم پنجم قانون  اي از آن عمده
توان  اساسي آمريكا كه بر اساس آن متهم را نمي

به شهادت عليه خود مجبور كرد از پاسخ به اين 
ب كمونيست آمريكا آيا عضو حز: دو پرسش كه

هستند و نام رفقايشان چيست خودداري كردند و 
بدين ترتيب از خرد شدن شخصيت خود در انظار 

  .عمومي رهايي يافتند
را  بوته آزمايشي  نامه آرتور ميلر كه نمايش

خصوص ه مك كارتيسم و ب ي بر اساس تجربه
ساز آمريكايي ايليا كازان  برخورد فيلم ي شيوه

خود از  ،نوشته 1953سال  نسبت به آن در
 ي به كميته 1956كساني بود كه در سال 

هاي ضد آمريكايي احضار شد تا نام  فعاليت
دوستان انقالبيش را افشا كند، اما او براي دفاع 
از خود به جاي استفاده از متمم پنجم قانون 

 ي اساسي، به متمم يكم استناد كرد كه بر پايه
ن و انجمن تواند آزادي بيا آن دولت نمي

با وجود اين به اين . شهروندان را محدود نمايد
هاي كنگره خودداري  دليل كه از پاسخ به پرسش

كرده بود، مورد توبيخ قرار گرفت ولي دو سال 
خواهي، حكم فوق پس گرفته  بعد پس از فرجام

در اين نمايشنامه جريان محاكمه متهمان به . شد
 ي در دهكده 1692جادوگري كه در سال 

در ايالت ماساچوست اتفاق افتاده » سيلم«
امروزه برخي از پژوهندگان . بازسازي شده است

معتقدند كه مردم سيلم به خاطر استفاده از نان 
زدگي شده و چون  زده دچار بيماري وهم كپك

دانستند جادوگران و  آن را نمي ي سرچشمه
 ي در نتيجه. اند شياطين را مسئول آن پنداشته

نوزده مرد و زن و دو سگ به دار  اين اتهامات،
آرتور ميلر بين اين تب . آويخته شدند
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مك » ترس سرخ«جادوگركشي سيلم و 
كارتيسم وجه شباهتي يافته و راه رهايي از اين 

  .بيند هاي بيدار مي تب را در مقاومت وجدان
   
  ــ تجربه حكومت ديني2

واليت فقيه نيز از ابتداي محاكمات نمايشي 
ساواك،  ي خويش از تجربه ي ه كردهزندانيان توب

استالين و مك كارتي استفاده كرده با اين ويژگي 
كه به دليل ماهيت مذهبي خود اكنون به همان 

. آميز شكل ديني داده است كاركردهاي اختناق
اند و  لقب گرفته» توابين«ن در اين دوره انادم

شان اكنون تحت ا ها از مرام سياسي ابراز تنفر آن
. شود وبه و بازگشت به اسالم توجيه ميعنوان ت

اين شكل ديني سركوب مخالفان دولت، يادآور 
اسالم آوردن اجباري يهوديان در زمان صفويه و 

قاجاريه، و  ي يان در دورهيقتل عام بابيان و بها
ميانه  هاي همچنين تفتيش عقايد كليسا در قرن

هدف كليسا در هم شكستن . و نوزايي است
هاي  »كاثار«آميز چون  بدعت هاي ديني جنبش

مانوي ــ مسيحي در جنوب فرانسه و 
ها در آلمان و باالخره متفكران  پروتستان

پژوه چون جوردانو برونو و گاليليو گاليله در  دانش
دومنيكن  ي مقدس فرقه راهبان خشكه. ايتاليا بود

خصوص در ه كه مجريان اصلي تفتيش عقايد، ب
گام ورود به يك ميانه بودند، به هن هاي قرن

ساكنان ده  ي دهكده تحت قرنطينه، نخست همه
آوردند و  روستا گرد مي ي را در كليسا يا ميدانچه

خواستند كه پيشقدم شده و به خطاي  از افراد مي
گاه از همه دعوت  خود اعتراف كنند و آن

افراد . ديگر شهادت دهند كردند كه عليه يك مي
ي انفرادي برده ها چال مظنون به بدديني به سياه

گاه  شدند تا پس از شكنجه توبه كرده و آن مي
در حضور همگان به ابراز تنفر از كفر و ارتداد 

در دوران ما اين راديو و . خود دست بزنند
ده را بازي  ي تلويزيون است كه نقش ميدانچه

كند و به خميني و گيالني و امامان جمعه  مي
ان بخواهند دهد تا از طريق آن از مادر امكان مي

كه فرزندانشان را لو دهند و از فرزندان، پدرانشان 
هاي  رژيم واليت فقيه كاركردهاي نظام. را

هاي ديني گذشته  گراي جديد و حكومت تماميت
در اين كار . را يك جا در خود گرد آورده است

 ي مربوط به محاكمه هاي نورژيم نه تنها قان
ا ناديده مندرج در منشور حقوق بشر ر ي عادالنه

استفاده از پوشش  گيرد، بلكه هم چنين با سوء مي
مذهبي براي مقاصد سياسي خود دست به 

توبه . زند مي» توبه«تحريف مفاهيم ديني چون 
يك امر اختياري و خصوصي است و نبايد از 

فردي خارج شده و به صورت محملي  ي دايره
براي در هم شكستن شخصيت فرد در انظار 

  .ارعاب ديگرانديشان درآيد عمومي و عبرت و
قانون اساسي  38كه ماده  با وجود اين

جمهوري اسالمي ايران استفاده از شكنجه را 
براي گرفتن اعتراف از متهم ممنوع كرده و 

مجازات دانسته  ي تخطي كنندگان را شايسته
تحت عنوان » قانون مجازات اسالمي«است، اما 

. استبه شكنجه شكلي قانوني داده » تعزيرات«
هاي اسالمي دو  بنابر اين قانون، مجازات

كه چگونگي آن در » حدود«يكي : اند دسته
و احاديث تعيين شده چون سرقت، زنا و  قرآن

كه حدود آن نامعين » تعزيرات«ارتداد و ديگري 
ــ تعزير، تاديب يا عقوبتي است  16ماده «. است

كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر 
واگذار شده از قبيل حبس، جزاي نقدي و  حاكم

بخش » شرح قانون مجازات اسالمي«... (شالق 
حقوق جزاي عمومي ــ عباس زراعت : كليات
بر اساس اين قانون ) 158تهران، صفحه  1379

بر خالف منشور حقوق بشر، قاضي در  مخست
عين حال نقش دادستان و بازجو را نيز بازي 

تواند از اقرار  رم ميبراي اثبات ج دومكند و  مي
ن استفاده يمتهم، سوگند، شهادت شهود و قرا

تواند  تعزيرات، قاضي مي ي نامه ينيبنا بر آ. كند
ضربه شالق  74متهم را به خاطر دروغ گفتن به 

قدر  هاي شالقي را آن محكوم كند و اين دوره
در ماه . مطلوب برسد ي ادامه دهد تا به نتيجه

ي محدود كردن اي برا اليحه 2002مارس 
شكنجه از سوي مجلس اسالمي تهيه شد كه 
استفاده از شكنجه را در موارد جنايي ممنوع 

كه متهمان به محاربه و  كرده بود بدون اين
ارتداد و خيانت به وطن شامل حال اين 

با وجود اين بنا به گزارش . ممنوعيت شوند
 12اين اليحه در تاريخ » بان حقوق بشر ديده«

  . سال از سوي شوراي نگهبان رد شدژوئن همان 
  

  ــ شهادت عليه خود3
هاي  متمم پنجم قانون اساسي آمريكا چون متمم

ديگر اين قانون از تجربيات مردم انگليس منشور 
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تا اعالم استقالل  1215در سال » ماگنا چارتا«

در . استفاده كرده است 1776آمريكا در سال 
 شانزدهم و هفدهم در انگلستان هاي قرن

جامعه را از هم  ي هاي ديني شيرازه كشمكش
از يك سو كليساي انگليس از . گسيخته بود

كليساي رم و پاپ جدا شد و از سوي ديگر ميان 
خواهان  ها دو دستگي افتاد و منزه خود انگليكن
اخير كه  ي دسته. گرايان شوريدند عليه اسقف

سلطنت را زير نفوذ خود داشت از طريق دادگاه 
هاي مشابه  و دادگاه» اي اتاق ستاره«مشهور به 

. كشاند مخالفان را به بازجويي و محاكمه مي
متهمان مجبور بودند كه در آغاز محاكمه، 

بخورند كه بر  (Ex-Officio)»سوگند ديواني«
در . دادند اساس آن بايد عليه خود شهادت مي

در زمان چارلز اول يك مبارز  1637سال 
رن حاضر به اداي خواه به نام جان ليلب منزه

صدها زنداني ديگر از اين . سوگند ديواني نشد
. روش آموختند و حاضر به خوردن سوگند نشدند

گرايان بر فشار خود افزودند و بسياري از  اسقف
خواهان تصميم گرفتند كه براي فرار از  منزه

اختناق ديني و از جمله خودداري از اداي سوگند 
اجرت كنند، اما ديواني به مستعمرات آمريكا مه

ست كه به دستور دولت مسافران  جا جالب اين
ها نگاه داشتند تا همه سوگند  را در كشتي

وفاداري به سلطنت و كليساي انگليس را بخورند 
در سال . حركت دادند ي ها اجازه و سپس به آن

مجلس عوام كه اكثريت آن از  1641
ن وهاي قر شد دادگاه خواهان تشكيل مي منزه

در . را منحل كرد» اي اتاق ستاره«چون  وسطايي
خواه خود  كرامول در صدر لشكر منزه 1649سال 

به قدرت رسيد، چارلز را اعدام كرد و براي يك 
. دهه در انگليس نظام جمهوري برقرار شد

خواهي كه به آمريكا رفتند در سال  مهاجران منزه
 ي ي مستعمره»ها آزادي«در منشور  1641

گند ديواني را غير قانوني ماساچوست اداي سو
  .اعالم كردند

تاريخ شهادت عليه خود در رجوع كنيد به (
زمان مستعمرات و تدوين قانون اساسي 

  )كارتر پيتمن.تاليف ر آمريكا
با وجود اين كه سلطنت پس از يك دهه به 

شهادت  1689انگلستان بازگشت، اما در سال 
به » حق خاموشي«عليه خود غير قانوني شد و 

در كشور » حقوق ي اليحه«وان يكي از مواد عن

اين حق  ي بر پايه. مادر نيز رسميت يافت
هاي  تواند در برابر پرسش شخص مظنون مي

واهمه از اين كه اين  پليس سكوت كند بي
. سكوت در دادگاه عليه او به كار گرفته شود

متمم پنجم قانون اساسي آمريكا كه در آن از 
ون به شهادت جمله مجبور كردن شخص مظن

عليه خود غير قانوني اعالم شده است، در سال 
از سوي ديوان عالي آمريكا با قانون  1966

» هشدار ميراندا«ديگري تكميل شد كه به 
ارنستو ميراندا در  1963در سال . مشهور است

ايالت آريزونا به جرم قتل و تجاوز دستگير شد و 
دادستان فقط با تكيه بر اقرار او پس از 

ولي سه سال . تگيري ميراندا را محكوم كرددس
بعد ديوان عالي اين حكم را باطل اعالم كرد به 
اين دليل كه پيش از گرفتن اقرار به متهم 

تواني با  ــ مي1: توضيح داده نشده بود كه
هاي پليس  استفاده از حق خاموشي به پرسش

تواني درخواست وكيل كني  ــ مي2. پاسخ ندهي
ضاعت مخارج آن را از دولت و در صورت عدم ب

از آن پس پليس موظف شد كه پس از . بگيري
را به » هشدار ميراندا«دستگيري هر فرد مظنون 

صورت اقرار متهم در  در غير اين. او ابالغ كند
هشدار «. دادگاه معتبر شناخته نخواهد شد

در واقع اقدامي است براي جلوگيري از » ميراندا
اگر متمم پنجم، . وداحتمال شهادت متهم عليه خ

هشدار «متهم را از اتهام خود مانع مي شود، 
اساس موجب پيشگيري از اين خطر از » ميراندا

  . گردد مي
با وجود اين كه اصل غيرقانوني بودن شهادت 

 1949قرارداد ژنو مورخ  4و  3عليه خود در موارد 
پيمان جهاني حقوق مدني و  14و همچنين ماده 

بيني شده،  نگي پيشسياسي براي اسراي ج
شدگان در  دولت بوش به اين بهانه كه بازداشت

جنگ عليه القاعده اسراي جنگي نيستند از 
رعايت اين اصل براي زندانيان در گوانتانامو 
خودداري كرد و بدين ترتيب حقي را كه 

سال پيش  400آزاديخواهان ديني نزديك به 
براي احقاق آن به آمريكا كوچيدند زير پا 

  . تگذاش
  ـ حق خاموشي4
بر اين اصل بنيادي عدالت » حق خاموشي«

استوار است كه شخص متهم تا هنگامي كه پس 
» به دور از هر گونه، شك منطقي«از محاكمه 
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. گناه شمرده شود جرم او ثابت نشده، بايد بي
گردد كه دادستان در  وجود اين اصل باعث مي

جوي شواهد عيني بر آيد تا اين كه و  جست
اي پيدا كرده و  ند ميان جرم و متهم رابطهبتوا

. ي استوار گردد يك ادعانامه ي هيموفق به ارا
كند كه  بدين ترتيب حق خاموشي تضمين مي

اثبات جرم كامال بر دوش دادستان  ي وظيفه
شود كه او با مكر يا ارعاب و  افتاده و مانع آن مي

شكنجه متهم را به اعتراف وا دارد يا زمينه را به 
هاي  وي بچيند كه متهم گيج شده و با حرفنح

متناقض ناخواسته خود را در معرض اتهام قرار 
شود كه  اين اصل همچنين موجب آن مي. دهد

ن عيني يپليس به دنبال شواهد محكم و قرا
براي اثبات جرم بگردد و در صدد تهديد متهم 

در نتيجه . براي اعتراف و اتهام به خود برنيايد
نها موجب تضمين حقوق متهم حق خاموشي نه ت

گردد بلكه همچنين پليس و ماموران آگاهي  مي
كند كه در كار تجسس و گردآوري  را وادار مي

اگر متهم در هنگام . شواهد جرم كوشا باشند
هاي  دستگيري تصميم بگيرد كه در برابر پرسش

تواند اين  پليس خاموش بماند دادگاه نبايد و نمي
لي بر مجرم شناختن او خاموشي را به عنوان دلي

به قول جيمز همرتن، كارشناس . بشمارد
در دفاع از اش  انگليسي حقوق مدني در مقاله

گويند شخص  كساني كه مي حق خاموشي
گناه نيازي به خاموشي و پنهان كردن ندارد  بي

يابند كه شخص متهم گاهي  در واقع درنمي
مجبور است كه اطالعات خود را پنهان كند زيرا 

ن بيم دارد كه بدون حضور وكيل مدافع دچار از آ
گويي شده و خود يا كسان ديگر را  تناقض

مخالفان اين اصل . ناخواسته به دردسر بيندازد
توانند با استفاده  گويند مجرمان واقعي نمي كه مي

از حق خاموشي از زير بار مسئوليت شانه خالي 
گيرند كه شخص مجرم  كنند در نظر نمي

هاي خود  بازي كرده و با حرف تواند زبان مي
چه مامورين آگاهي  پس آن. پليس را گمراه نمايد

كند نه خاموشي يا  را در كشف جرم كمك مي
ن يسخن گفتن متهم، بلكه شواهد عيني و قرا

  . محكم است
چه كه ما بايد از لحاظ قانوني در ايران به  آن

اقرار «دنبال آن باشيم، فقط غير قانوني شدن 
تر از همه  شكنجه نيست، بلكه مهمو » اجباري

براي متهم از » حق خاموشي«محترم شمردن 
  . استي دستگيري تا پايان محاكمه  لحظه

  
  دو نوع قرباني -5

با وجود اين كه در دوران شاه و ولي فقيه، 
مند  شهروندان هرگز از حق خاموشي بهره

اند ولي افراد زنداني بنا به شخصيت فردي  نبوده
سي جامعه در مقابل فشارهاي خود و جو سيا

هاي متفاوت نشان  جسمي و روحي واكنش
شاعر و بازيگري چون سعيد سلطانپور را . اند داده

اعدام كردند ولي نويسنده و  1360در سال 
به آذين را واداشتند كه . الف. مترجمي چون م 

بدون شك پايداري . عليه خود شهادت دهد
م ستايش است و دره ي سلطانپور شايسته

 ولي آن. افسوس ي شكسته شدن به آذين مايه
چه كه در مورد هر دو صادق است اين است كه 

ها به دو شكل مختلف  هر دوي اين شخصيت
قرباني رژيمي هستند كه براي حقوق بشر 

كسي را كه در : ل نيستيترين ارزشي قا كوچك
آورد و مرگ را به خرد  برابر شكنجه تاب مي

سازد و  نابود ميدهد  شدن شخصيت ترجيح مي
ديگري را كه تاب تحمل شكنجه ندارد وا 

دارد كه خود به خرد كردن شخصيتش دست  مي
كنم و به  اول ستايش مي ي من از دسته. زند

نگرم و مخالف  دوم با نظر همدردي مي ي دسته
ها نيز چون  آن. سياست طرد و انزوايشان هستم

گرا هستند و  اول قرباني رژيم تماميت ي دسته
  . توانند بار ديگر بدرخشند گر فرصت بيابند ميا

هاي  شخصيت "اعتراف"به اصطالح 
طلب در ايران سندي است براي  اصالح

محكوميت رژيم واليت فقيه و نه متهمان در بند 
ي رژيم ابراز همدردي  بياييم با قربانيان تازه. آن

سوختن در "ها را سزاوار  كه آن كنيم نه اين
شان ا نسته و از شوربختيدا "آتش خودافروخته

كه از اين  بياييم به جاي اين. شاد شويم
ها چون مدركي عليه شخصيت و  نمايش
ي سياسي متهمان استفاده كنيم، آن را  كارنامه

حق "تنها در خدمت مبارزه براي قانوني شدن 
متهم و غيرقانوني شدن شكنجه و  "خاموشي

  .اقرار در ميهن خود قرار دهيم
  2009سپتامبر 
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  نسيم خاكسار
  3گفتار خياباني 
  1سخني در پيوند با جنبش كنوني مردم ايران

  
  

بعد از سپري شدن چهار ماه از آغاز اين جنبش 
، اكنون بايد به اين باور 1388خرداد سال  22در 

رسيده باشيم  كه اين جنبش مردمي تا پيروزي 
پس با . نهايي راهي طوالني در پيش دارد

اعتراضي مردم نبايد  هاي فروكش كردن حركت
زيرا در اين راه طوالني، جنبش . زود نوميد شويم

هايش غلبه  ها و ناروشني بر بسياري از كاستي
به باور من طوالني شدن جنبش . خواهد كرد

هاي بازتر و چشم  يعني رسيدن آن به افق
  .تر اندازهايي گسترده

سعي كنيم اين جنبش را درك كنيم و آن را 
تر با آن همراه  ختن آن درستدر شنا. بشناسيم

توانيم به آن ياري  تر مي و نيز به. شويم مي
فهميدن اين جنبش نه در دوري از آن و . رساينم

شود به اين دليل كه از همان  نفي آن ميسر مي
هاي وابسته  مذهبي و شخصيت ي ابتدا چند چهره

به همين نظام در آن  نقش دارند و نه در همراه 
  .آن شدن كوركورانه با

فهميدن اين جنبش از راه درك و فكر كردن 
هاي اين جنبش است كه حاصلمان  به مطالبه

  .شود مي
  .من به آينده اين جنبش اميدوارم

  چرا؟ -
اگر هدف هر جنبش مترقي ويران كردن 
ساختار كهنه رژيمي است كه در قدرت است و 

داند، اين جنبش از  حقيقت را فقط از آن خود مي
استن تا اين لحظه نشان داده همان آغاز برخ

است كه توانايي و قابليت سياسي و فرهنگي اين 
نخست به همان شعار در آغاز راهش . كار را دارد
  راي من كو؟: توجه كنيم

توان پرسيد؟  مگر از حاكميت استبدادي مي
شود از حاكميتي كه با يقين به خود و  مگر مي

اعمال خود زنده است و هر پرسش را دليل 

داند  يدي از جانب مردم به وجود خود ميترد
  پرسيد راي من كو؟

هيئت : معناي ساده اين پرسش اين است كه
  !ايد جناب ولي فقيه مسلمانان تقلب كرده! حاكمه

از حاكميتي كه يقين به وجود خود را به مدت 
جنگ، : سي سال از هر طريق كه توانسته

هاي سياسي، ايدئولوژي و  سركوب سازمان
مذهبي مردم بر جامعه تحميل كرده باورهاي 

است و آن را به صورت يك باور عمومي درآورده 
است، از حاكميتي كه اين باور را براي حفظ نظم 

توان پرسيد و  عمومي صورتي مقدس داده نمي
  .ايد تقلب كرده: آشكارا به او گفت

در اين پرسش ساده مردم، در يك گستره 
حاكميت  عظيم مليوني، شك به حقيقت در وجود

از آغاز انقالب تا كنون . با صدايي بلند بانگ شد
هاي  در بايگاني اعتراض مردم به حاكميت پرونده

هاي مجسم آن  حجيمي است كه از صورت
اعتراض زنان . هايي را برشمرد توان نمونه مي

هاي بعد در  عليه پوشش اجباري و در سال
شان،  ها در دفاع از حقوق هاي اعتراضي آن تشكل

تراض مردم عليه سانسور مطبوعات و شكستن اع
ها، اعتراض مردم و خانوادهاي زندانيان  قلم

سياسي در دفاع از زندانيان سياسي و در تجمع 
مادران در گورستان خاوران، در افشاي قتل عام 

اما از ... ، و 67و  60هاي   زندانيان سياسي سال
آن جا كه مردم به هيئت عظيم ميليوني وارد اين 

ها نشده بودند، حاكميت در باور به  تراضاع
اما با . حقيقت در وجود خود هرگز شك نكرد

همين پرسش ساده و روشن، در آن اجتماع 
باره موريانه بر تن اين بناي پوسيده  ميليوني يك

  . افتاد
هاي پيشين مردم را از نو  اين جنبش درخواست

مسئله زندانيان سياسي و اهميت طرح : زنده كرد
  .جامعه، تجاوز به زندانيان سياسي آن در

تا اين لحظه مهاجراني كه زماني وزير اين 
حاكميت بود، به قتل عام زندانيان سياسي در 

توسط اين حكومت اعتراف كرده و از  67سال 
سكوت خود در برابر اين كشتار با شرمندگي ياد 

عبدالكريم سروش از اينكه مدتي با اين . كند مي
همراه  "نظام استبداد آيين"حكومت يا با اين 

بوده و به سهو و خطا اعانتي به اين ظالمان 
كرده، ابراز پشيماني كرده و از خدا پوزش و 

اينها دستاوردهاي اين . آمرزش طلبيده است
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اگر توانايي پيشروي در اين جنبش . اند جنبش
. گفتند نبود هرگز اينان بدين گونه سخن نمي

ميت معنايي از اكنون در چشم مردم اين حاك
حقيقت  را ديگر به صورت ارزشي با  خود حمل 

كند كه  ضد حقيقتي با خود حمل مي. كند نمي
اين حاكميت براي آنان ديگر : آشكارا شده است

و در . دزدد حاكميتي است كه راي مردم را مي
در . كند هايش به زندانيان تجاوز مي زندان

كهريزك داالني به سوي زندان اوين و 
گشوده  67و  60هاي  هاي ديگر در سال نزندا

شده تا بيدادهايي را كه بر زندانيان سياسي در آن 
. ها رفته است برابر چشم مردم بياورد سال

جنبشي كه بتواند مطالبات پيشين مردم را از نو 
  .زنده كند جنبشي پيشرو است

براي اين جنبش به اين زودي رهبر انتخاب 
از هر صنف و طبقه به حاميان اين جنبش . نكنيم

كه هستند تا زماني كه روشن و پايدار از مواضع 
كنند بايد  عمومي و روشن اين جنبش حمايت مي

هر نوع حمايتي به مردم از جانب . آفرين گفت
گذارد اين  آنان به نفع اين جنبش است و نمي

درخت تازه روييده با ضربات سهمگين تبري كه 
ن  فرود مي نازك آ ي هر دم اين رژيم به ساقه

  .  آورد از ميان قطع شود
به نظر من  استفاده از مذهب و مناسك و 
مراسم مذهبي مثل رفتن به نماز جمعه و اهللا 

ها و يا  بام ها و سر پشت اكبر گفتن در شب
شركت كردن در راه پيمايي روز قدس در جمعه 
پاياني ماه رمضان فقط نقش يك پوشش امنيتي 

توان به اين  و نمي  را براي جنبش فراهم كرده
جنبش مردمي چون جنبش مذهبي نگاه كرد كه 

هاي  از سوي روحانيان مذهبي و شخصيت
در اصل به نظر من . مذهبي بسيج شده است

بسيج مردمي از طريق مذهب و شعارهاي 
ها در اين  مذهبي، با همه به كارگيري آن

اي ندارد و به  اي، ديگر نقش پايه اعتراض توده
سيده است و  كاركرد اصلي را در پايان خود ر

هاي  شيوه. برانگيختن مردم از دست داده است
گوناگون اين نوع بسيج را ما هم  در زمان 
مشروط و هم در زمان انقالب و پيش از آن 

ايم  و هركس كه بخواهد با اين  تجربه كرده
كه مذهبي باشد  جنبش همراهي كند اعم از اين
د و سكوالريته را يا نباشد بايد سكوالر عمل كن

. امور سياسي جامعه قبول داشته باشد ي در اداره

. يعني قبول جدايي دين از دولت و حكومت
هاي عرفي جهاني در امر  پذيرفتن ميثاق

  . ...قانونگذاري براي جامعه و غيره
هاي روشنفكري و  توانيم به جنبه تا مي

منظورم . روشنگري در اين جنبش ياري رسانيم
نگري و روشنفكري، توجه به روش از جنبه روش

سرريز . ها ست يا وجه انتقادي موجود در آن
 ي هاي آن، از عرصه كردن نقد در همه عرصه
. مطالبات جنبش ي شعارها گرفته تا عرصه

تقويت سويه انتقادي به عميق تر شدن درك 
و . رساند اش ياري مي جنبش از مطالبات مردمي

رد وسعت به شعارها و اهدافي كه پيش رو دا
تعريف از آزادي، . بخشد تري مي معنايي بيش

تعريف از استقالل، تعريف از عدالت اجتماعي، 
دفاع از زندانيان سياسي بي قيد و شرط، 

گرايي،  محكوميت هرگونه شكنجه، قانون
گرايي، رواداري در برابر دگرانديشان و  كثرت

تحمل آراء و عقايد متفاوت، آزادي احزاب و 
وق زنان و بسياري مفاهيم اجتماعات، حق

اجتماعي ديگر كه اين روزها از آن صحبت 
بايد در هر اجتماعي كه در دفاع از . شود مي

ها سخن بگوييم و  كنيم از آن جنبش برگذار مي
  .ها داشته باشيم تعريف روشني از آن

نق نق و ايرادهاي سطحي ربطي به انتقاد 
علو طبع و سعه صدر و . روشنگرانه ندارد

نظري را بايد در سطح جنبش گسترش  هگشاد
كروبي، . ها را ناديده گرفت كه واقعيت آن داد؛ بي

موسوي و خاتمي براي مثال، در سكوتشان از 
شان با اين  و همراهي 67و  60هاي سال  اعدام

هاي بعد بايد مورد  ها و سال حكومت در آن سال
انتقاد شديد قرار گيرند ولي حمايتشان از جنبش 

كار كروبي در افشاي تجاوز . ديده شود نيز بايد
هاي رژيم از اهميتي  به زندانيان سياسي در زندان

تاريخي در افشاي جنايات اين رژيم در 
هاي  او در نامه. هاي سياسي برخوردار است زندان

اش پرده ساتر  هاي اعتراضي سرگشاده و پيام
اخالق كاذبي را كه با ادعاي الهي و مذهبي اين 

  .خود كشيده بود پاره كرد ي هرهحكومت بر چ
گاهي در همين . اين جامعه را خوب بشناسيم

ها بياني  هنگامه مردمي كه مطالبات و درخواست
هاي  بسيار مشخص و عيني دارند، اسطوره

فرهنگي و مذهبي نهفته در متن فرهنگي جامعه 
اين شعر را كه اوايل . گيرند هم ماديت مي
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سوي مردم خوانده  با فرار شاه از 57انقالب سال 

ديو چو بيرون رود فرشته ": شد بياد بياوريم مي
  ."درآيد
مردم آن وقت از خودش  ي تر كسي از توده كم

پرسيد ماهيت اين ديو چيست و  ماهيت اين 
  فرشته چيست؟

  .ديو شد شاه و فرشته هم به آني شد خميني
  .شود حاال هم از اين شعارها گاه سرداده مي

اش، سياوش دارد  ن فرهنگيي ما، در مت جامعه
هنوز هم در بعضي . شود كه امام حسين مي

. كنند روستاها مراسم سوگ سياوش را برگذار مي
هنوز در اين جامعه وقتي خروس سپيدي 

در . خوشبختي و اميد است ي خواند نشانه مي
سهراب و  ي فرهنگ اين جامعه هنوز اسطوره

 سهرابي كه به دست پدرش. اسفنديار زنده است
شود و اسفندياري كه تمام وجودش  كشته مي

. پذير است تن است و تنها چشمانش آسيب رويين
در اين هنگامه مردمي، اين اساطير ممكن است 

شان، گاه ا از نو زنده شوند و در سمت و سوي تازه
اين كار ما ست كه . صورت شعار به خود بگيرند

ها و در پاسخ به  شناخت داشته باشيم بر آن
ها از سوي گروهي  آن ي ي سهل و سادهكارگير

. از مردم واكنش سنجيده  و درست نشان دهيم
ها  ها در وجود يكي و نيكي در ديو و فرشته، بدي

انسان مدرن و . شود در وجود ديگري خالصه مي
سكوالر امروز بايد بياموزد  كه بيرون بيايد از 

بسته سرنوشتي كه اين اسطورها  براي  ي دايره
شعار يا حسين مير .  اند مقدر كردهها  انسان

اي از  شعار دسته. حسين، شعار پيشروي نيست
مردم است كه ناآگاهانه، خسته از جور حكومت از 

گيرند و مطالباتشان را  حسين ياري مي ي اسطوره
ها و  اي از افراد با انديشه نه در وجود مجموعه

اهداف متفاوت كه در وجود يك فرد خالصه 
گويند مرگ بر  ها كه مي آناما . كنند مي

راي من كو؟ : گويند ها كه مي ديكتاتوري، آن
آزادي، استقالل، جمهوري : گويند ها كه مي آن

هاي بسته عمل  ايراني، بيرون از آن دايره
گفتن از . اين شعارها سكوالر هستند. كنند مي
  .ها  براي روشنگري در جامعه مهم است اين

برگذار  هاي عمومي كه در مراسم و جلسه
كنيم اين توجه را داشته باشيم  كه به گفت و  مي

تر به  شنود اهميت بدهيم و بحثمان را بيش
ژان پل سارتر با . صورت پرسشي جلو ببريم

هايش در دوران مقاومت مردم  اشاره به تجربه
گويد وقتي جامعه  فرانسه عليه فاشيسم جايي مي

تر نياز  وارد عمل شده است به گفت و گو بيش
و به همين دليل است كه او از ميان انواع .  اردد

كارهاي ادبي بر اين باور است كه ادبيات 
نمايشي در اين وقتها كارايي موثرتري از بقيه 

  . هاي ادبي و هنري دارد قالب
ها را  هگل با بياني فلسفي اين لحظه

. داند هايي استثنايي در تاريخ مي لحظه
. كنند تي ميهايي كه ذهن و عين با هم آش لحظه

به آزادي احترام بگذاريم و به پيشنهاد فيلسوفي 
هميشه در هر محفل و مجلسي كه برگذار 

كنيم يك صندلي خالي براي ورود آن خالي  مي
انقالبي بودن اتهام زدن و تخريب . بگذاريم

در كار كردن دقيق و سنجيده . ديگر نيست يك
روي واقعيات و عمل كردن درست است كه از ما 

نفرت در جنبش و بين نيروهاي . سازد البي ميانق
مخالف اين حكومت ارتجاعي، ايجاد پژمردگي 

هاي  عصر  من بر اين اعتقادم كه جنبش. كند مي
تر  ما و به ويژه همين جنبش ما به عشق بيش

هاي  جنبش. ورزي نياز دارد تا نفرت و كينه
مردمي ما تا كنون از نفرت آسيب فراواني برده 

ن است كه از طراوات و نشاط وقت آ. است
جوانان اين  نسل كه با موسيقي، شعر، هنر و 

اند و روي به آينده دارند  رقص آغاز كرده
  .بياموزيم و با عشق آغاز كنيم

  2009اكتبر  25
  
كانون دانشجويان ايراني در  ي اين گفتار در برنامه -1

روز همبستگي نويسندگان و . هلند، دلفت، خوانده شد
خوانه مردم ايران،  در هلند با جنبش آزادي هنرمندان
  2009اكتبر  25يكشنبه  

  جنگ زمان
  براي تداوم انتشار

  كند پشتواني و همكاري شما را طلب مي
آن را مشترك شويد و به دوستان خود 

  !معرفي كنيد
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  منصور كوشان

ِ  ي جمعي ِ حافظه بازخواني
 نويسندگان

تن گرد جان باخ به مناسبت يازدهمين سال
  محمد مختاري

 ز ايران و از ترك و از تازيان
  نژادي پديد آيد اندر ميان
  نه دهقان، نه ترك و نه تازي بود

  كردار بازي بودها به  سخن
 فردوسي

  :خواني پيش
، براي "ِ نويسندگان ي جمعي حافظه  بازخواني"

نوشته  "ي محمد مختاري يادنامه"ي  مجموعه
گرد  سالشد كه قرار بود سهراب مختاري در 

چنين قرار بود  هم. دهمين سال او منتشر كند
داشت دهمين سال  همين متن در بزرگ

ي مرگ محمد مختاري و محمد جعفر  خاطره
پوينده، كه كانون نويسندگان ايران در تبعيد در 
جمعه ششم دسامبر در استكهلم برگزار كرد، 

جا كه سهراب عزيز نتوانست  از آن. خوانده شود
ها يادنامه را در اين زمان منتشر  لدليل مشك  به

ي استكهلم به  كند و چون زمان و روند جلسه
بازخواني "ي  اي بود كه بيان مقاله گونه

، در آن مجموعه "نويسندگان  ي جمعي حافظه
گرد  به مناسبت سال –گرفت، اكنون  جاي نمي

آن را منتشر  - اين شاعر و انسان فرهيخته
  شد بر شناسايياي با باشد كه دريچه. كنم مي

  .  راه محمد مختاري و محمدجغفر پوينده
  

  :متن
منتشر او ي كه از هاي متنزعم  محمد مختاري به

، ي خود ي بود با زبان ويژه، شاعراست شده
نگر با تفكري  ژرف بود يگر پژوهشنويسنده 

مثبت ها و برآيندهاي  ريشهمستقل در چارچوب 
 هايي به ايران، انساني بود آزاده با گامفرهنگ 

بيرون از  ي آزاد احيا و ثبات يك جامعه سوي

هاي خودكامه يا  انديشههاي محدود  داده
  ."كولوژيئ هايد"

ها را او نه از بيگانه گرفته بود و نه از  اين
بيداري در زمان خود و هوشياري بر . غيب
كرد پيرامونش، به سادگي او را به سوي  عمل
ود و بر ي راهش ش توشه بايست ره چه مي آن

يك نگاه ساده . داد معرفتش بيفزايد، سوق مي
هاي  هايش، نشانه هاي متن تنها به عنوان

  1.دهد يابي به معرفت ژرف او را نشان مي دست

هاي محمد  معرفت درون شعرها و نوشتار
دهد او بدون اين كه چشم بر  مختاري نشان مي

فرهنگ غرب ببندد يا شيفته و مجذوب آن شود، 
ي نو، هر بينش  دريافت هر انديشه زمان با هم

خود   تر با فرهنگ نياكاني تر و بيش ، بيش سازنده
هاي  ها و پاسخ پرسش. نشسته است به چالش مي

هايش نشان  الي سطرنوشته  انباشته در ال به
دهد او بيش از آن كه مغبون عظمت كمي و  مي

ِ ادبيات گذشته و به طور كلي فرهنگ  غناي فني
ي ايراني شود، آن را به چالش  الههزار و چند س

ي آن  از نگاه او، شعر و نوشته. گرفته است مي
كم اگر  اي پويا است كه دست شاعر و نويسنده

آوردي از دوران خود  كاركرد امروزي ندارد، دست
  . نيست "گو پوشيده". دهد را به خواننده ارايه مي

ِ  بازخواني"هاي  او به روشني در مقاله
رمگي و  -شبان"، "چرا نگ بيفره"، "فرهنگ

دهد كه به چه  نشان مي... و  "حاكميت ملي
بيني و معرفتي رسيده بود و اگر از  گونه روشن

يافت چه گونه  دست دژخيمان زمان امان مي
ي  هاي پنهان و پوسيده توانست بر اليه مي

هاي درخشان آن، شعاع  فرهنگ گذشته و وجه
از فيض تفكر خود را بتاباند تا مخاطبانش 

  :تري برخوردار گردند ژرف
هاي فرهنگ ملي و  ي برآمده از پايه انديشه

ي  هاي معرفت و تجربه ي برآمده از مايه انديشه
ي  چنان در سايه ي ايراني، آن شاعر و نويسنده

سنگين كميت انبوه ادبيات گذشته پنهان و 
توان نمودار  ناسفته است كه به سختي مي

ِ عرفان  ي قدوسي ز هالها. روشني از آن نشان داد
ِ  ي هستي كه همه -مانوي در ادبيات فارسي، 

فرهنگ ايراني را، به سوي انفعال و اضمحالل 
ي خرد ايراني را در بستر دو هزار  كشيده و ريشه

كه بگذريم، حتا  -اش خشكانده است  ساله
هاي بسياري از ادبيات بعد از انقالب  متن
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، از آن مشروطيت هم، باز در برابر كميتش

ِ مستقل  تاريخي - ي زيست معرفت ملي و تجربه
ي  برد كه خواننده و پژوهنده خود چنان بهره نمي

  . جست و جوگر خرد ايراني انتظار دارد
ها، به  چه فرهنگ ايران را از ديگر فرهنگ آن

ويژه از فرهنگ يوناني و فرهنگ سامي متمايز 
اش در ژرفاي  كند، آن معرفتي است كه ريشه مي
ِ فرهيخته  ِ ايراني ِ پيراموني حساس و شعور زندگيا

ِ آن در شعر  نشسته است و تبلور و تجلي
 "ويس و رامين"ي  ابوعبداهللا رودكي، عاشقانه

هاي ابوالقاسم فردوسي،  اسعد گرگاني، حماسه
هاي  هاي نظامي گنجوي، غزل منظومه
الدين حافظ و به شكل جسته و گريخته  شمس
ي ديگر پيش  ر و نويسندههاي چند شاع در متن

شود و در شعرها و  از دوران صفويه ديده مي
ي بعد از  هاي چند شاعر و نويسنده داستان

  . انقالب مشروطيت
در واقع اگر ادبيات معاصر ايران بري از چند 

ي بهرام  نامه ي ذبيح بهروز، چند نمايش نوشته
بيضايي، شعرهاي درخشان نيمايوشيج و چند 

... صادق هدايت و  بوف كورداستان و رمان 
ادبيات معاصر : شد جرأت گفته مي ماند، به مي

بن و مايه كه نه ريشه در  اي است بي ايران پديده
ي  ِ خود دارد و نه سر در حيطه بستر فرهنگي

به روايت ديگر ادبيات . اش زيست جغرافيايي
 "بريدگي دم"يا  "زادگي حرام"ايران دچار چنان 

چند شاعر و نويسنده و  گشته است كه بيش از
گر، چون محمد مختاري  نتوانستند از  پژوهش
  . ي سنگين آن رهايي يابند سيطره

ي اين سطرها انتظار  بديهي است نه نويسنده
هاي منتشر شده از يك گونه  ي متن دارد كه همه

ي فكري و ادبي باشد و نه هيچ خواننده و  و نحله
هم اما دريافت خالف آن . گر ديگري پژوهش

  . اي بيماري يا غفلت تاريخي نشاني است از گونه
يك سويه  اگر فرهنگ از دوران سلجوقيان 

ي استثنايي چون  شود و به جز چند چهره مي
زكريا رازي، بوعلي سيناي پيش از نوشتن 

، بايزيد بسطامي، عمر خيام، "رسالت الطير"
... الدين سهروردي پايان عمر، حافظ و  شهاب

خو و يك بعدي   يت، تكهمه منفعل حاكم
يافتن به  رود بعد از دست شوند، انتظار مي مي

ها و  انقالب مشروطيت و آشنايي با بينش
ي معرفت ايراني در  مايه هاي جديد، جان انديشه

هاي شاعران و نويسندگان مسؤلي چون  متن
نشسته ) الشعراي بهار ملك(محمد تقي بهار 

فكران  روشن ِ  گمان اگر در بينش سياسي بي. باشد
ِ شاعران و نويسندگان،  هاي ادبي و در ژرفاي متن

ي  ي معرفت ايراني نشسته بود، جامعه مايه جان
توانست از آن  بيدار شده از خواب ساليان، مي

چرا كه . اي برچيند و راهش را هموار كند توشه
تنها با اين توشه، يعني خرد ايراني و آگاهي از 

خود و اشراف بر ي فرهنگ  هاي زنده مايه بن
شود و  ِ پيراموني است كه راه هموار مي زندگي

هاي از  جامعه باز دچار خلسه و خلجان احساس
  .   گردد بيرون هدايت شده نمي

هاي  نبود چنين معرفت و درايتي در متن
اغلب شاعران و نويسندگان پيش و بعد از دوران 
مشروطيت، تاريخ معاصر ايران را هم از نظر 

ي سياسي و هم از نظر ساختارهاي ها انديشه
هاي پي در پي  فرهنگي و ادبي دچار شكست

هاي انقالب مشروطه در  اصل  شكست. گرداند مي
نظام مشروطيت كه سرانجام به ديكتاتوري 

رسد و شكست دوران بيداري كه فرهنگ  مي
سوق  "بازگشت"جامعه را نهايت به فرهنگ 

 هاي اند براي شكست هايي دهد، سرمنزل مي
انقالب  هاي در واقع شكست آرمان. مداوم ديگر

نبودن نظام حاصل از  "دموكراتيك"يا  1357
آن، ريشه در كاركردهاي روشنفكران و شاعران 

  . و نويسندگان بعد از انقالب مشروطيت دارد
با معرفتي كه محمد مختاري به آن دست 

ي  يابد و خواننده را به ويژه در چند نوشته مي
دهد،  كوتاهش به آن ارجاع مي پايان زندگاني

ي  بخش بسياري از جامعهتوان دريافت كه  مي
فعال اين دوران اعم از سياسي و ادبي، ناآگاه از 

 ِ بازخواني"ِ خود است، ناآگاه از  ي فرهنگي پيشينه
ناآگاه از پرسش است، ناآگاه  است،خود  "فرهنگ

است، ناآگاه از چه  "چرا فرهنگ بي"از استبداد 
هاي مختلف  ِ به چالش گرفتن ديدگاه گونگي

داشتن يا  ِ كارگيري به ِ است، ناآگاه از چه گونگي
ي بسته،  شحص فعال جامعه. است "مدارا"

در گردابي از  سنتي و محصور در قيدها،
دانش و فعاليتش را، به سهو و به  ها ناآگاهي

  گرايي يا ارزش عمد، با تسامح و مصلحت
ِ  ديگر كارايي هايي كه گذاشتن به آن سنت

دهد و  ندارند، از دست مي  اجتماعي –فرهنگي 
 در زير لواي دين و اخالق و حفظ سنت و هويت
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فرهنگ و هر عنصر  ي خود، "زاده حرام"
را از فعال بودن، رشد داشتن و نهايت   اجتماعي

  .دارد نوگرايي بازمي
  :نويسد مي "ِ فرهنگ بازخواني"مختاري در 

قدرت نيز از  ِ سنتيگيري از شكل  فاصله"
گيري از  پاي فاصله دوران مشروطه و پا به

در نهضت ملي و  .معرفت سنتي آغاز شده است
اما تا . اي يافته است نيز تجسم ويژه 57انقالب 

انداز روشن و جهت مناسبي نيافته  امروز چشمبه 
 ِ به همين سبب نيز مبناي مشروعيت سنتي .است

رازگاه تجديد بلكه ه .قدرت درهم نريخته است
مطلع كرده، و خود را در موقعيت و شرايط 

اي برتر و فراتر از صورت  گونه جديد، به ِ اجتماعي
بخش  .ي قدرت نمودار ساخته است و معناي تازه

خوش  بند يا دست بزرگي از جامعه هم چنان پاي
و بخش كوچكي قدرت مانده است؛  ِ اعمال سنتي

جديد قدرت ِ مشروعيت  از آن به اصول و مباني
  . ...گراييده است
گر آن  ها نشان ها و ناموزوني سامانياين نابه 

فرهنگ ما بسيار سخت  ِ است كه ساخت كلي
هاي  ي ساخت پس همه .دار است جان و ريشه
هاي معرفت  ديگر، از جمله ساخت ِ ذهني و عيني

و قدرت، سياست و اخالق، سلوك و عرف ما 
كلي، بر آن  اين ساخت. است اجزاي مؤثر از آن

 .گذارد كننده مي شكند نيز اثر ترميم چه فرو مي
چه  يا آن .گرداند چه را كه نفي شده بازمي گاه آن

  "2.دازدان را تازه مستقر شده برمي
ي تفكر انفعالي و هراس از بيرون  پيشينه

ي زنده و ها ها و سنت ي عرف شدن از گردونه
ل فعال در جامعه كه با كارزارهاي حكومتي تبدي

وند، نه تنها مردم كه روشنفكران ش ميقدرت به 
در . دارد بازميبا آن مستقيم  ِ از رودرروييرا نيز 

واقع همين انفعال ديرينه و نهادينه شده در 
ي صادق  كه انقالب دروني شود جامعه، سبب مي

  و انقالب بيرونيدر تفكر نثري هدايت 
چنان كه شايسته  نيمايوشيج در تفكر شعري آن

دست به را  اناش نقش بنيادي و زيربنايي است
ي فرهنگي  پيش از آن كه جامعه .دنآور مين

  دريافت ژرفي از دگرگوني در تفكر يا هستي
ادبيات هدايت و نيما داشته باشد،  ِ شناسي
 .شود آن مي ِ هاي بيروني و ظاهري گراليه تداوم

در واقع آن سنت كذابي كه از شناخت ابوالقاسم 
گر  پژوهشي تني چند  سيلهفردوسي به و

 اعتباريابد و  دانشگاهي در جامعه رواج مي
آن  ِ را بيش از آن كه در خرد دروني نامه شاه

كنند،  بدانند در حفظ و ارزش زبان آن بيان مي
اعتبار انقالب نيما نيز تنها در شكستن صنعت 

و  يابد  تر جلوه مي بيش شعر ِ هاي عروضي  وزن
صنعت نثر و ساختار  ِ ونياعتبار هدايت در دگرگ

و  شاعرانبسياري از رو  از اين. روايت
ه از چ يدريافت عميقآن كه پيش از  نويسندگان،

هستي و  بهو هدايت نگاه ژرف نيما  ِ گونگي
 ِ شكل ظاهريداشته باشند، جهان پيرامون خود 

  .كنند را دنبال مي ها آنراه 
شكل يا هدايت و نيما، پيش از آن كه به 

با محتوا هاي خود برسند، به چالش  تنم صورت
فرهنگ  ِ در بازخوانيو تفكر ادبيات پيش از خود 

كشف گفتار خيام و كردار سهروردي و  .رسند مي
فرهنگ فردوسي يا رودكي نسبت به ي  انديشه

، صادق هدايت را به نياكاني و فرهنگ پيراموني
رساند كه سرانجامش  شور و شعفي ميآن 
ي  انديشه .او است هاي تنِ م ي دروني پيكره

آن برآمده از  ِ و ساختار كلي بوف كوردرون 
خيام، رودكي، فردوسي، فرهنگي است كه 

 .اند و حافظ حامالن و راويان آن بوده سهروردي
شناخت ژرفاي گفتار سنايي، كردار عطار و 

 ِ فرهنگ انفعالي كه مبلغي مولوي  انديشه
ه است و بري بيگان ِ الهي مانويان يا فرهنگ فنافي

چنان يأس و  پيراموني، نيمايوشيج را به ِ زندگياز 
از آن راهي رهايي براي كشاند كه  افسردگي مي

يابد جز دگرگون كردن بنياد تفكر  نمي
هاي جذاب و  وزنكه در پشت  "پروري  برده"

انكار سماع . زبان فارسي لميده است رقصان
گر شعرهاي سنايي، عطار و مولوي، در  ويران

گرايش و . ي شعرهاي نيما آشكار است نديشها
ِ  توجه به حيات طبيعي و كاركردهاي تاريخي

زمانه در شعرهاي او، واكنش روشني است در 
برابر ادبيات منفعل عرفاني يا مانوي كه مملو از 
تبليغ و تشويق مردم به انزواطلبي و دور كردن 

  .   است  ِ معمول روزمره جامعه از زندگي
آن اهميت از همه مختاري به چه بيش  آن

ي شاخص  هاي دو چهره در متندهد و  مي
 ،يابد ، نيما و هدايت نمود ميادبيات معاصر ايران
 .ي نياكاني است شادمانه ِ حسرت آن زندگي

يا انفعالي و غياب  "فرهنگ ماتم"حضور 
يا فعال، در فرهنگ گذشته و  "فرهنگ شادي"
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ِ  زندگيتداوم آن در فرهنگ، ادبيات و هنر و 

 ،"چرا فرهنگ بي"معاصر يا رو در رو بودنشان با 
اي نو و  ِ انديشه برپايي ضرورتاين هر دو را به 

  .رساند ميي خود  سازگار با زمانه
ارزش، اعتبار و پويايي حركت صادق هدايت 
و نيمايوشيج در اين است كه در تفكرشان، تجدد 

ي يا مدرنيته، نه ساختاري غربي دارد و نه ساختار
ي  ها در عرصه آورد آن در واقع دست .ريشه بي

ي آن دو با "مدارا"ويژه ادبيات، از  فرهنگ و به
و احياي  فرهنگ مدرن بيگانههاي  دريافت

خودي پرورش ي فرهنگ  عنصرهاي فعال و زنده
كرد محمد  به روايت ديگر، روي. يابد و شكل مي

بيش از  - مختاري در نوشتارها و گفتارهايش، 
 گر را سوق بدهد به واننده يا پژوهشآن كه خ

پايه يا  بي  "نوگراييِ"يا  "ِ غربي نوگرايي"سوي 
مقابله   ِ چه گونگياين جنبه از  -"من درآوردي"

امكان ِ  چه گونگيها است و  ها و قدرت با سنت
چنان كه  دادن به فرهنگ پويا، آن حيات و تدوام

  .استادانش نيما و هدايت انجام دادند
درت در آمده و قدرت به سنت سنت به ق

ِ  پيوسته، كه در تداوم وحدت و نهايت يگانگي
گيرد، و جامعه را در  دين و دولت شكل مي

هاي خود گرفتار و مغبون و  ي سياست چنبره
را،  گرداند، به دنبال خود چند ويژگي  منفعل مي

به اقتضاي شرايط تاريخي، در جامعه رواج 
ي فرهنگ، كه ها مختاري در بازخواني. هد مي

ِ شرايط تاريخي نيست، به اين  جدا از بازشناسي
رسد و در نوشتارهاي آخرش،  هر سه موقعيت مي

تا حد  "گويي گويي تا روشن پوشيده"به ويژه در 
  . كند ها اشاره مي ممكن به آن

آهنگ با سنت و  از تفكر هم "گويي پوشيده"
گيرد و شاعر و  در راستاي قدرت شكل مي

گر وابسته به آن را ياراي اين  ژوهشنويسنده و پ
ي شناخت انكار سنت و  نيست كه حتا در لحظه

بنابراين در . قدرت به بيان آن همت گمارد
دو   گر به ِ فرهنگ خواننده و پژوهش بازخواني

  . رسند گويي مي ي مشخص از اين پوشيده جلوه
كار قدرت  ساز و هم جا كه نويسنده هم آن

سنت، از يك سو در  است و تفكرش در راستاي
ي سياست حاكم بر عصر خود و  تبليغ و اشاعه

ِ خود نقش  هاي تاريخي ناديده گرفتن واقعيت
ها  دارد و از سوي ديگر در كتمان كنش و واكنش

ِ  و به طور كلي استفاده از عنصرهاي زندگي

در واقع منش او و نهايت كاركرد اثر او . روزمره
تنها نقشي در  ، نه گويي به دليل همين پوشيده

ِ فرهنگ و جامعه نخواهد داشت كه  رشد و تعالي
شود براي ركود فرهنگ و  عامل و اهرمي مي

ي فرهنگ  گفتار و كردار و انديشه. انفعال جامعه
كه ناشي از وحدت دين و دولت  "گو پوشيده"

گفتارها و كردارها و . است "چرا بي"است، 
تدا در ِ خود، اب ها در بستر تاريخ سنتي انديشه
ها  جواري با قديس اي از قدوسيت و در هم هاله

ي  يابند و سرانجام خود بخشي يا همه نمود مي
شود كه هر گونه پرسش و  آن قدوسيتي مي

كند و پاسخ هر گفتار و  ِ را از آغاز نفي مي چرايي
ي زندگي و  كردار و انديشه را بيرون از چرخه

ي گوي همين پوشيده. شناسد حيات اجتماعي مي
ِ فرهنگ فارسي و يكي از   گي ترين ويژه شاخص

هاي شرقي است و  هاي فرهنگ بارزترين خصلت
ِ ايران و به طور كلي  افتادگي ِ عقب علت اصلي

اش،  ي تاريخي شرق را، به ويژه نسبت به پيشينه
كارگزاران فرهنگي و   "گوييِ پوشيده"در همين 

  .توان ديد اش مي سياسي
را به  "گويي پوشيده"ي ديگر  مختاري چهره

اقتضاي زمان و مكان يا شرايط تاريخي 
در واقع . نامد مي "گويي گويي يا دريده رك"

با  "گويي گويي يا دريده رك"تفاوت 
گويي يا  رك"در اين است كه  "گويي روشن"

رود و  به سود قدرت حاكم پيش مي "گويي دريده
و رسيدن به پاسخ  "چرايي"جامعه را از 

هم موقعيت حاكم  "گويي روشن"اما دارد،  بازمي
گرداند و هم جامعه را به سوي  را متزلزل مي

كند؛ آموخته  شناخت خود و موقعيتش هدايت مي
رشد و . گرداند مي "گفت و شنيد"ي  بسته و دل

ي فردي و جمعي  تعالي را در گرو دانش و تجربه
دهد كه حقوق فرد در  نه اجازه مي. دهد نشان مي

دهد كه  رفته شود و نه اجازه ميجامعه ناديده گ
هايش حقوق جمع را  خواسته  فرد در چارچوب

تكامل و گسترش هر كدام را در . ناديده بگيرد
. دهد تكامل و گسترش توأمان هر دو نشان مي

در اين صورت است كه ديگر نه جمع در برابر 
فرد و نه فرد در برابر جمع، از پرسش و از پاسخ 

گويي و  رك" كه بهبدون اين . هراسد نمي
خالصي  "گويي پوشيده"برسد از  "گويي دريده
موقعيت "جامعه را از  "گويي روشن" يابد و با  مي

  . رهاند مي "اضطراب
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 "گويي گويي يا دريده رك"به روايت ديگر، 
 "موقعيت اضطراب"بيش از آن كه جامعه را از 

موقعيت "ساز با  خو و هم بيرون بياورد، آن را هم
گرداند و نهايت آن را به سوي  مي "اضطراب

دهد، بر  اي سوق مي گونه سكون و ركود مرداب
اندازد،  ابزارهاي حذف و سركوب سايه مي

هاي اجتماعي را زير  ساماني ها و نابه مشكل
در چنين . 3كند پنهان مي "ِ كاذب آزادي"پوشش 
اي كه جامعه در شرايط نامتحمل  ي ويژه ورطه

ست و به دليل ا "موقعيت اضطراب"بودن 
هاي اضطراب چون حذف و سانسور،  اهرم

ي  روشنفكر و نويسنده هنوز امكان بيان گسترده
گويي و  رك"ست، ا را نيافته  "گويي روشن"

را  "گويي پوشيده"، از يك سو نقش "گويي دريده
كند و از سوي ديگر نقش  بازي مي

چرا كه هنوز عنصرها و . را "گويي روشن"
چنان كارايي دارند كه  رت آنابزارهاي سنت و قد

تواند بدون خطر  ، نمي"گو روشن"هم از يك سو 
هاي خود را تا  ي خاطر انتقاد و افشاگري و دقدقه

هاي پنهان جامعه نشر بدهد، هم  سطح اليه
تواند به دليل درگير بودن با شرايط  جامعه نمي

را دريابد و هم  "گو روشن"سخت، سخن و پيام 
ديگر عنصرها و ابزارهاي  "گو پوشيده"از نظر 

پس چون . پذير نيستند سنت و قدرت تحمل
تبديل  "موقعيت بحران"چنين موقعيتي، به يك 

شود، آمران و عامالن سنت و قدرت، براي  مي
و فريب جامعه،  "گو روشن"خلع سالح كردن 

فرصت حضور فعال  "گو گو يا دريده رك" به
پ سوپا"دهند تا خواسته يا ناخواسته نقش  مي

ي مردم با  رو رابطه از اين. را بازي كند "اطمينان
ي  سنت و قدرت بيش از آن كه بر اساس قاعده

و بر محور گفت و  اش بازگردد منطقي و اصولي
شنيد و انتقاد پيش برود، باز شكلي يك سويه 

ديگر مردم، به بيان يا كاركردهاي . يابد مي
كدام از طرفين، نه مدافعان سنت و قدرت  هيچ
در حاكميت هستند و نه مخالفان سنت و  كه

سازند، اهميت  قدرت كه پويايي جامعه را مي
  . دهند نمي

به عبارت ديگر، مدافعان سنت و قدرت 
آگاهانه و مخالفان سنت و قدرت ناآگاهانه 

و در نتيجه انتقاد سازنده  "گويي روشن"فرصت 
گو  رك" گزيني را، با ميدان دادن به و امكان جاي

كلي  اندازند و گاه به ، به تعويق مي"گو يا دريده

جامعه  "گويي روشن"چرا كه با . گردانند محو مي
هاي  ها و نشانه گردد و عامل بيدار و فعال مي

شود و راه جامعه  افشا مي "موقعيت اضطراب"
و نهايت  "گري روشن"ي  براي رسيدن به مرحله

  .گردد هموار مي "انقالب فرهنگي و سياسي"
ه نقش شاعر و نويسنده از يك سو جا ك از آن

و انتشار آن در جامعه  "موقعيت اضطراب"كشف 
است با حفظ رهنمودها و كاركردهاي رهايي از 

اي بدون  آن، و از سوي ديگر هيچ جامعه
ي  مرحله  اي و به از مرحله "موقعيت اضطراب"

رسد، الزم به يادآوري است كه من  ديگري نمي
رأي هستم كه  مبا آن وجه از نظر مختاري ه

موقعيت اضطراب "را  "موقعيت اضطراب"
يعني آن جلوه از . داند مي "مسموم و كشنده

دهد كه به  شرايط اجتماعي را هدف قرار مي
ي ابزارهاي سنت و قدرت، به ويژه حذف  وسيله

چنان مثله شده كه در درون تمام  و سانسور، آن
در چنين . نهادهاي جامعه ريشه دوانيده است

ِ مبرا از سنت و قدرت  ي حتا امكان زندگيشرايط
گران هم  آفرينش  از تك تك شهروندان، به ويژه

در واقع در چنين موقعيتي است . شود گرفته مي
معنا و مفهوم  "گو گو يا دريده رك"كه حضور 

ي سالم  در صورتي كه در يك جامعه. يِابد مي
آگاهانه كه سنت و قدرت هماهنگ با  مردم

رود، اگر چه باز هم  م پيش ميهاي مرد گزينش
ي  نقش ويژه "گويي روشن"و  "گويي پوشيده"

خود را دارند، كاركردهايشان با كاركردهاي 
ي ايران، متفاوت  ي مورد نظر، چون جامعه جامعه
چرا كه از سويي سنت و قدرت در چنان . است

موقعيتي نيستند كه بتوانند به راحتي و به سادگي 
و انتقادها را سانسور، و از مخالفان را حذف كنند 

ي ميان جامعه با روشنفكران و  سويي فاصله
نويسندگانش به چنان شكافي نينجاميده است 

هاي ارتباطي و دريافت  كه دست يافتن به وسيله
از . ها سخت يا ناممكن شود نظرها و پيام

رو نيز هست كه موقعيت نيما و هدايت و  همين
ها با  ي آن رهدو ديگر شاعران و نويسندگان هم

موقعيت محمد مختاري و شاعران و نويسندگان 
دو سنجش و مترجمان دوران او نسبت به 

  . متفاوت است "موقعيت اضطراب"
ي متعادل، كه بخشي  در واقع در يك جامعه

هاي فرهنگي اجتماعي ناديده گرفته  از آگاهي
ماند،  ي سانسور پنهان مي شود، يا وسيله مي



178        88زمستان ، 4 نگ زمانج    
گو يا  رك"سخن ) ها مانند دوران پهلوي(

طنزي كه . ، طنزي گزنده است"گو دريده
اما در يك . دارد مخاطب خود را به تعمق وامي

هاي  ي نامتعادل، كه تنها بخشي از آگاهي جامعه
شود و سانسور تنها  فرهنگي اجتماعي بازگو مي

ِ كيش  هاي فرهنگي اجتماعي ي بروز جلوه اجازه
 هد و ابزارهايد را ميي حاكم  ئولوژي خود، ايده

مانند حكومت (كند،  حاكميتش را تبليغ مي
گو يا  رك"و سخن ) جمهوري اسالمي در ايران

شوخانه و "ي  تر جلوه ، بيش"گو دريده
يابد و مخاطب خود را از تفكر در  مي "مضحكانه

ِ وضعيت جامعه و موقعيت خود  چه گونگي
ي  توجه كردن به تفاوت اين دو چهره. دارد بازمي

ويژه در دوران نيما  به "گو و يا دريدهگ رك"
يوشيج و دوران محمد مختاري، چنان حايز 

موقعيت "  اهميت است كه تفاوت خاستگاه
  . دهد را آشكارا نشان مي "اضطراب

 "موقعيت اضطراب"تواند  گاه كه نمي نيما آن
ِ آن  را هم در شكل عيني و هم در شكل ذهني

روي از  ي خود ي ويژه"مدارا"تمحمل كند، با 
ي  تر آلوده بيشدارد چون  برمي "مدنيت"شهر و 

او به روستاهاي شمال و . موقعيت اضطراب است
و نه  "گزيني خلوت"رود و با  يوش مي

دوران خود  "موقعيت اضطراب"، "گزيني عزلت"
،  "سبك نيمايي"كند، و با ايجاد  را بيان مي

ترين  ِ شعر خود كه انكار شاخص شناسي هستي
هرم سنت و قدرت، يعني شعر فارسي عامل و ا

را به  "موقعيت اضطراب"است، امكان رهايي از 
چنان كه همين كار را صادق . آورد وجود مي

او نيز به دليل . دهد هدايت نيز انجام مي
موقعيت "ي مغروق در  برنتابيدن جامعه

، غربت در غربت را به غربت در وطن "اضطراب
كوشد با  د و ميرو دهد، به پاريس مي ترجيح مي
هاي  ِ روايتش، پايه ها و چه گونگي بيان فكره

ي ايران  سنت و قدرت را سست گرداند و جامعه
و ايراني را از انفعال در برابر وحدت سنت و 

جا كه  اين امكان اما، از آن. قدرت رهايي بدهد
در حكومت جمهوري  "موقعيت اضطراب"

ته و تر در جامعه ياف اسالمي شكلي ديگر و عميق
است، براي محمد  "تر مسموم كننده و كشنده"

كاران او ممكن  راهان و هم مختاري و هم
  . شود نمي

 ي سنت و قدرت، در همهجا كه  از آن
و هم بخش  اند نهادهاي اجتماعي ريشه دوانيده

، و هم بسياري از شاعران و " توده"انبوهي از 
را با خود همراه گردانيده  "گرا توده"نويسندگان 

است، آمران قدرت و سنت ديگر حتا امكان 
 "گو روشن"ي  شاعر و نويسنده  "گزينيِ خلوت"

را  "ناخودي"يا  "دگرانديش"طور كلي  يا به
چنين سنت و قدرتي  "قاموس"در  .بندتا برنمي

كه شكلي يگانه يافته است و سنت خود بخشي 
از قدرت و قدرت خود بخشي از سنت گشته 

يا  "گو روشن" ي است، شاعر و نويسنده
بايست جذب سنت شود و مستحيل در قدرت  مي
چرا كه حاميان . اختيار كند "گزيني  غزلت"يا 

به هنگام بحران و  اند سنت و قدرت دريافته
موقعيت اضطراب مسموم و "ِ جامعه از  رهايي
ي  ِ شاعر و نويسنده ، حضور ضمني"كشنده

نفوذ تنها ، حتا در خلوت هم، نه "گو روشن"
گويان يا  رك"ِ  كه كارايي "گويان يدهپوش"

  . 4گيرد را نيز مي "گويان دريده
ان او از انديش  دور بودن محمد مختاري و هم

دور بودن او و  ها و هياهوها،   ي جنجال همه
ها،  ي دسته از همهراه او  دگرانديشان هم

ها، حفظ استقالل و  ها و حزب ها، گروه سازمان
او، چون در اورمندان ب او و هم ِ معرفت ايراني

ي آمران، حاميان و عامالن  خلوت خود چهره
، يعني "موقعيت اضطراب مسموم و كشنده"

سنت و قدرت حاكم بر سرنوشت مردم را 
ي مقابله و رهايي از آن را  شناسانند و طريقه مي

دهند، باز مورد غضب و كينه قرار  نشان مي
 "ذهن مضطرب"گيرند و از كشته شدنشان  مي

گويان يا  رك"و  "گويان پوشيده"ي از گروه
  .گردد ، آسوده مي"گويان دريده

اميد كه دور نباشد روزي كه امكان همه 
ِ گروهي از  ي جمعي ي انتشار حافظه جانبه

نويسندگان از محمد مختاري در ايران فراهم 
ي ا مسموم و كشنده "موقعيت اضطراب"شود و 

 اند و ساخته طلبان گرايان و قدرت سنتكه 
 در تالش تعديل آنند، "لبانط ح اصال"گروهي از 

سازنده و  "موقعيت گذار" تبديل شود به
 "گويان ديگرانديش روشن"بخشي كه  زندگي

    *.كنند فراهم مي
  2008استاوانگر، جوالي  
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  :"ي جمعي ِ حافظه بازخواني" جستارنوشت  پي

 "هاي هاويه قصيده"، )1355( "در وهم سندباد" -1
، )57شعر "، )1356( "ي فالت بر شانه"، )1356(
 "خيابان بزرگ"، )1368( "ي ايراني منطومه"
، 1368 "حماسه در رمز و راز ملي"، )1377(
ي  ي زال، تبلور و تضاد، وحدت در حماسه اسطوره"

، )1372( "انسان در شعر معاصر""، 1369 "ملي
كه حاصل آخرين تفكراتش در ... ، و "تمرين مدارا"

  .نگ و ادبيات و جامعه استي فره حيطه
بيست مقاله در (فرهنگ، تمرين مدارا  ِ بازخواني -2

محمد مختاري، انتشارات ..) .فرهنگ و  ِ بازخواني
  12، ص 1377ويستار، چاپ اول 

ِ دولت  هاي پاياني شاخص چنين موقعيتي، سال -3
اكبر هاشمي رفسنجاني است مشهور به  آقاي علي

ي دولت آقاي محمد  دوران سازندگي و دو دوره
  .خاتمي، مشهور به دوران اصالحات

ي آقاي هاشمي  در دوره "موقعيت اضطراب"
شود، كه سنت  رفسنجاني چنان مسموم و كشنده مي

و قدرت از يك سو و جامعه از سوي ديگر دچار 
ي  در چنين بحراني، شاعر و نويسنده. شوند بحران مي

كند، ديگر  بدون اين كه بخواهد يا ارداه "گو پوشيده"
تاب سنت و قدرت را ندارد و موقعيت براي حضور 

رو نيز  از همين. شود آماده مي "گو گو يا دريده رك"
هاي  در سال "گويي گويي يا دريده رك"هست كه 

تر از  آخر دولت آقاي هاشمي رفسنجاني نقشي فعال
كم حضور  اما چون دست. يابد مي "گويي روشن"

دهد تا چند  اجازه نمي "گو روشن"ِ نويسندگان  ضمني
بتوانند دولت و ملت را از بحران  "خودي"ي  نويسنده

اوج قصاوت خود   به "اي هاي زنجيره قتل"برهانند، 
رسد و پس از كشته شدن احمد ميرعاليي، غفار  مي

محمد مختاري و محمد جعفر پوينده نيز ... حسيني و 
  .شوند كشته مي

اعر و ِ چند ش از سويي حذف فيزيكي و فكري
، به شكل مرگ يا تبعيد، و از "گو روشن"ي  نويسنده

ي  ِ چند شاعر و نويسنده سوي ديگر تطميع يا خاموشي
، فرصت طاليي را به سنت و قدرت يا "گو روشن"

دهد و دولت آقاي محمد خاتمي، با در  حكومت مي
ي نويسندگان  اختيار داشتن حركت بالقوه

گو يا  رك"ان و حركت بالفعل نويسندگ "گو پوشيده"
، حكومت و جامعه را از حالت بحران نجات "گو دريده

نقش دروغين  "نويسنده"دهد و چند  مي
  .  كنند را بازي مي "گويي روشن"

ي ايران در  به گمان من، هنوز هم جامعه -4
است و  "موقعيت اضطراب مسموم و كشنده"بحران 

به رغم اين كه آقاي محمد خاتمي و همراهانش يا 
طلبان، توانستند حكومت جمهوري اسالمي در  اصالح

ايران را چند سالي از بحران فروپاشي نجات بدهند، 
 "موقعيت اضطراب مسموم و كشنده"اند  اما نتوانسته

  .  را از بين ببرند
اميد كه جنبش امروز، در مسير پر اضطراب خود 

ِ هر  بتواند به آن راهي سوق يابد كه هويت دروني
گان،  ي همه ا شناخته شود و چهرهاي آشكار انديشه

  . چنان كه شايسته است به جامعه معرفي گردد
، اخبار روز، عصر نوهاي  اين متن در سايت

  .منتشر شده است... و  شهرگان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  براي تداوم انتشار
  كند پشتواني و همكاري شما را طلب مي

آن را مشترك شويد و به دوستان خود 
  !معرفي كنيد

 

  
  



 
 

  دريافت
  
  
  
  

  را با ايميل
Jong-zaman@hotmail.com 

  .اطالع دهيد
  آگاهي از دريافت
  جنگ زمان
  هاي آتي است تضميني براي ارسال شماره

  
***  

  تداومِ همكاري و همراهي شما
  تداوم 

  جنگ زمان 
  است

  اشتراك شدن آن را
  به دوستان و آشنايانتان

 !توصيه كنيد
  

***  

  ي  هاي گذشته شماره
  انجنگ زم
  هاي معتبر فروشي را از طريق پست يا كتاب

 !دريافت كنيد



 
 

  
انديشه ي آزادي بيان باخته جان  

 
 
 
 
زاده ابراهيم زال        

نگار و ناشر روزنامه  
 
 

تهران 1376اسفند  – ؟  
 

  ابتكار ، مدير انتشاراتجواني  نامه ، سردبير ماهكتاب آينهي  نامه سردبيري گاه

  
  ادبيرويدادهاي فرهنگي و 
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  ماهاني .ه: طرح
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  هفت دات كام، يك وبالگ فرضي
  نقد و بررسي و نظر

  بهروز شيدا
  ، استكهلم1388: چاپ نخست

  باران: ناشر
  صفحه، اندازه وزيري 377، گالينگورجلد 

  جهانگير سروري: طرح جلد
  ؟: بها
  

ي فرهنگي و ادبيِ ايران، در تمام  جامعه
گر و  پژوهشبود  هاي گذشته، با كم سال

اگر . منتقد جدي ادبيات رو به رو بوده است
ي  ها و نقدهاي سرسري دهه از معرفي كتاب

هاي آن زمان  چهل و پنجاه، در انبوه نشريه
تر به عنوان منتقد  بگذريم، چند تن بيش

رضا . مانند جدي ادبيات معاصر باقي نمي
عال، شفيعي كدكني  براهني، اسماعيل نوري

  ...و 
ي ادبي ايران  ، جامعه57انقالب  در بعد از

كه  - باز هم نتوانست اين خأل مهم را 
تر خوانندگان و  گشايي است براي درك به راه

به ويژه شاعران و نويسندگان جوان از 
چند نفري . پر كند –هاي منتشر شده متن

چون آذر نفيسي، عاليي، سيروس شميسا و 
هاي شاعران و  ي متن چند اثر در باره... 
سندگان گذشته منتشر كردند و سرانجام نوي

  .لقايش را به بقايش بخشيدند
در خارج از ايران، در ميان نويسندگان در 

اي  ترين نويسنده تبعيد، بهروز شيدا، جدي
ها، فارغ از قيل  ي اين سال است كه در همه

ها و داد و ستدهاي معمول، موضوع  و قال
ه هاي شناخت نقد و بررسي ادبي را از ديدگاه

  . كند هاي ادبي دنبال مي ي نظريه شده
ها كتاب توسط نشر  از او، پيش از اين ده

ي  باران منتشر شده است، در اين شماره
هفت دات ، آخرين كتاب او جنگ زمان

، به نقل از  كام، يك وبالگ فرضي
  : شود معرفي مي    "وبلگ مداد"
  
 ها، ها، نكته بهروز شيدا در اين كتاب جستارها، قطعه"

ها، گفت وگوهاي خود را در ساختاري  ترجمه
بهروز شيدا در . گونه تدوين كرده است وبالگ
  :ي كتاب خود چنين نوشته است مقدمه

فرض كنيد صاحبِ يك وبالگ تصميم گرفته "
 است مطالبي را كه در يك دوران دو ساله در وبالگ
خود نوشته است، به صورت يك كتاب چاپ كند؛ 

اين كتاب . ود كه پيش رو داريدحاصل كتابي خواهد ب
يك وبالگ فرضي به : بر اين مبنا شكل گرفته است

  ".صورت يك كتابِ كاغذي
ي انتخاب چنين ساختاري  بهروز شيدا درباره

وبالگ از يك سو گفتمان مسلط بر ": گويد مي
طلبد، از سوي ديگر  هاي رسمي را به جدال مي رسانه
ا، تنها خط آغاز اين دو ام. اي چندصدايي است رسانه

كتاب من از پنج جهت از . سازند كتاب من را مي
كه اين وبالگ  نخست اين. گذرد شكل وبالگ مي

فرضي است، دوم اين كه اين وبالگ فرضي چاپ 
كه مطالب اين وبالگ  كاغذي شده است، سوم اين

زير چهارده عنوان، هفت هراس و هفت پرسش، 
ي اين كتاب  دهكه نويسن چهارم اين. اند تقسيم شده

هاي گوناگوني  كند؛ كه نگاه تنها نظر خود را ثبت نمي
گيرند، در  هاي اين وبالگ جاي مي را كه زير عنوان
ي اين  كه نويسنده پنجم اين. كند كنار هم ثبت مي

گان فرضي آن وبالگ فرضي  كتاب در مقام خواننده
هاي ديگري را هم ثبت  شود، تا نگاه هم ظاهر مي

هاي آن  ما رماني داريم كه شخصيتانگار . كند
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هاي گوناگون هستند كه به اختصار يا تفصيل در  نگاه

. گويند مورد هفت هراس و هفت پرسش سخن مي
توان در  ي اين كتاب را سرانجام مي صداي نويسنده

  ".ها خواند يا نخواند ي خط فاصله
ساختار وبالگي اما در لحن بهروز شيدا تاثير 

هاي گوناگون، همه، از زبان بهروز  نگاه. نگذاشته است
ي  بهروز شيدا به شيوه. اند شيدا نوشته شده

ي كوتاهي  كار فقط تكه ي نويسان گاه در ميانه وبالگ
هاي كوتاه گاه  كند و همين تكه نويسد و عبور مي مي

دهد كه او در  به مخاطب كتاب اين حس را انتقال مي
  .است  دهتر به قالب وبالگي رسي هاي كوتاه بيش تكه

بهروز شيدا خود در اين زمينه چنين توضيح 
يعني مطالب : اين وبالگ فرضي است": دهد مي

آميزد؛ مطالب گوناگون را با  كوتاه را با بلند مي
آميزد؛ ترجمه را با متن اريژينال  ديگر مي يك
يعني از جهت شكل وبالگ است، چرا كه از . آميزد مي

نده نوشته جمله مطالب اصلي آن توسط يك نويس
گاني فرضي نظرات خود را  شود، چرا كه خواننده مي

اما از جهت محتوا . كنند اي از مطالب ثبت مي زير پاره
يعني كيفيت را فداي . ي اينترنتي است يك نشريه

ي انديشه وارد  كند؛ يعني در حيطه ثبت نظر نمي
يعني . هاي روزانه نيست شود؛ يعني يادداشت مي

يعني فرض اين . اند نشده مطالب يك نفس نوشته
. است كه اين وبالگ گاه روزها به روز نشده است

در . اي است اينترنتي به شكل وبالگ يعني نشريه
گي مطالب كوتاه و بلند، البته، تعمدي در كار  آميخته

ارتباط مطالب هر . كيفيت اصل بوده است: بوده است
مطلب . كند بخش را هم عنوان آن بخش تعيين مي

شي بي ارتباط با مطلب ديگر آن بخش هيچ بخ
  .نيست

: اند مطالب اين وبالگ در دو گروه تقسيم شده
دهند؛ گروه  هاي انسان تشكيل مي گروه اول را هراس

هاي انسان خود در  هراس. هاي انسان دوم را پرسش
هاي انسان نيز  اند؛ پرسش هفت عنوان تقسيم شده

هراس  :اند از ها عبارت هراس. خود در هفت عنوان
  مرگ،: اول

: فقر، هراس چهارم: جنگ، هراس سوم: هراس دوم
: گي، هراس ششم ناديدهشده: تنهايي، هراس پنجم
: اند از ها عبارت پرسش. رقيب: دشمن، هراس هفتم

: تاريخ را غايتي هست؟ پرسش دوم: پرسش اول
روح يا جسم؟ پرسش : آسمان يا زمين؟ پرسش سوم

جمع يا فرد؟ : ذهن يا عين؟ پرسش پنجم: چهارم
انسان : يقين يا ترديد؟ پرسش هفتم: پرسش ششم

ها هم عنوان ثابتي  ي عنوان خير است يا شر؟ زير همه
ها به چشم  هست كه در بخش بزرگي از وبالگ

مطالب مربوط به هر بخش . در همين زمينه: خورد مي
ماجرا . اند زير عنوان در همين زمينه گردآوري شده

هم درست مثل بخش بزرگي از  باز: هنوز تمام نيست
: ها در پايان هر مطلب عنوان ديگري هست وبالگ

گان گاه  زير عنوان نظر خواننده. گان نظر خواننده
مطلبي آمده است؛ گاه مطالبي آمده است؛ گاه مطلبي 

  .نيامده است
نه جستار بلند، يازده مطلب  هفت دات كامدر 

يا تورق  پنج مطلب بسيار كوتاه، معرفي كوتاه، چهل و
گو،  و هفده كتاب، يك رساله و يك جستار، سه گفت

ي آزاد و تلخيص، يك   ي آزاد يك ترجمه نه ترجمه
آخرين خط كتاب اين . خوانيم كاريكلماتور مي
ها  ي ماهي در درياي اشك گريه": كاريكلماتور است

  ".زنگ تنفس آب است
  :فهرست مطالب كتاب اين است

  .يدخوان در اين كتاب چنين مي*
  .چند نكته پس از يادآوري*
   گويد؟ مي ساموئل بكت از مرگ چه سرطان زمان*
  .شعري از ساموئل بكت*
  شعري ديگر از ساموئل بكت*
  .يك نوع ادبي؛ سفر به عالم ملكوت*
ترجمه ي آزاد تكه اي از گامي در نقد فلسفه ي *

  .حق هگل؛ نوشته ي كارل ماركس
ي شهال  ه؛ نوشتسوگ: معرفي يك كتاب قلبِ او*

  .شفيق
؛ فيلمي از كلينت محبوب يك مليون دالري*

 محبوب يك مليوني فيلم  رابطه*. ايستوود
  چيست؟ سوگداستان  ي با مجموعه دالري

ژان بودريار از مرگ چه  منطق مرگ حاد*
  گويد؟ مي

  .خط هايي از ژان بودريار؛ در كتابِ آمريكا*
  در مورد استفاده از زمان مضارع*

ي لين شارون  يك جستار؛ نوشته ي آزاد ترجمه
  . شوارتز

روايتي از جهان . كند چشمه حريص مي*
  .اي از جورج لوكاچ تكه*. اي ژاپن اسطوره

  .روايتي از جهان اسطورهايي چين*
  .اي از ويليام بليك تكه*
: اي از يك كتاب نكته گريز از تازيانه ي زمان*

  .سبك استعاليي در سينماي ياسو جيرو اُزو
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ها، به كارگرداني جورج والتون  ارهجنگ ست*
  .گويد لوكاس نيز از مرگ سخن مي

مرگ مرا خواهد : تورقِ يك كتاب شعرِ مرگ*
بيستونه شعر از پانزده شاعر؛ انتخاب و : يافت
  .ي بهزاد رعيت ترجمه

ي  چهار سال پس از فتوا؛ ترجمه مرگ بر بامِ من*
  .ي سلمان رشدي آزاد و تلخيص يك مقاله؛ نوشته

چند خط در گزارش ادبيات تبعيد  ك دلتنگيخا*
  .افغانستان

ي  به بهانه از خاك كه چشماش خشكيده است*
، ي عسكرگريز در آينهخالد حسيني؛  بازِ بادبادك

زاده محمدآصف سلطان از چاه به چاه.  
  . هاي گوناگون در افغانستان قوم*
  .اسالم در افغانستان*
هاي  خط در ميانِ ي سياوش زيرنويس ندارد سايه*

از يا  انديمشك عقرب روي پله هاي راه آهن
ي حسين  ، نوشته!چكه قربان اين قطار خون مي

  .مرتضائيان آبكنار
ي سپيده شاملو،  ، نوشتهانگار گفته بودي ليلي*

  .كند هم به جنگ اشاره مي
ي آزاد و تلخيصِ  ترجمه بازگشت جنگجويان*

  .ي يان اكلوند يك مقاله؛ نوشته
ي آلدس هاكسلي، از  ، نوشتهتبوزينه و ذا*

  .گويد سقوط انسان سخن مي
  .گويد ها مي نوآم چومسكي از رسانه*
روانشناسيي  ي ترسناك پدر سلطه*

گان از چشم اوكتاو  استعمارگران و استعمارشونده
  .مانوني

  .اعتنايي اوكتاو مانوني به استثمار اقتصادي بي*
  .ارنظر فرانتس فانون در مورد روانشناسيي استعم*
  بين سه بازنده زير ذره*

ي آندرش كولهد  آزاد و تلخيص يك مقاله؛ نوشته
  .ي ترجمه

: برگردان آزاد شعري از برتيل مالمبري*
  .ي راديو شنونده

  .؛ فيلمي به كارگرداني چارلي چاپليندوشفنگ*
؛ يك نمايشنامه؛ روياي سيمون ماشار*
  .ي برتولد برشت نوشته
اب در چند تورق يك كت تغيير جهانسخنِ *

  .خط؛ ماركسيسم و فلسفه
  .كند آپتون سينكلر فقر را روايت مي*
  .كند شرود آندرسون هم فقر را روايت مي*

فرانسيس اسكات كي فيتز جرالد هم فقر را *
  .كند روايت مي

؛ چراغاني در باديك كتاب در چند خط؛ *
  .ي احمد آقايي نوشته
  .عدالت از چشم جان راولز در چند كلمه*
  گويد؟ مير نوروزي چه مي آرزو طلوع*
 ،اي از يك پژوهش؛ تاريخ فقر در ايران خالصه*

  كند خانه تنها شبي مهمان مي
هايي شتابان در مفهوم تبعيد در سه فيلمِ داريوش  گام

، مهمان مامان، ي مينا دايره: مهرجويي
  .سنتوري

  .هاي سينمايي نوعي تقسيم بنديي سبك*
  .ها در سينماي ايران تبعيدي*
وگوي شاهرخ تندروصالح با  گفت تصوير زخم*

  .بهروز شيدا
چند خط در مورد يك كتاب؛ مجموعه داستان *

  .ي خسرو دوامي ؛ نوشتهپنجره
چند خط در مورد يك كتاب؛ مجموعه داستان *

  .ي محمد شريفي ؛ نوشتهباغ اناري
يا : چند خط در مورد يك كتاب؛ رمان فرانكوال*

  .پيام يزدانجوي  ؛ نوشتهي پسامدرن پرومته
دو تكه از سخنراني هارولد  چرا؟: بسترِ مشترك*

پينتر در كنار دو تكه از سخنراني اورهان پاموك؛ در 
  .ها، شعرها هايي از تئوري خط
ي آزاد سخنراني  ترجمه يكي بود يكي نبود*

  .ي نوبل توني موريسون؛ به مناسبت دريافت جايزه
 هارولد بلوم در مورد نخستين رمان توني*

  .نويسد موريسون مي
هم  محبوبهارولد بلوم در مورد رمان *
  .نويسد مي

ي جين  ؛ نوشتهفمينيسممعرفي يك كتاب؛ *
  پ.ي فيروزه مهاجر فريدمن؛ ترجمه

  .در معرفي داريو فو ستيز نظم لبِ خندان*
  تئاتر قساوت چيست؟*
دو تاريخِ نقاشي را فقط ورق . رنگ تا رنگ*
ي هلن گاردنر؛  نوشته ؛هنر در گذرِ زمان: زنيم مي

جوي هويت در نقاشي معاصر  و جست
  .)ديباج(ي مرتضي گودرزي  ؛ نوشتهايران

گوي  و گفت از ياد دردها تا درد يادها*
  .فرزين ايرانفر با بهروز شيدا در مورد ادبيات زندان

رقابت منطق و احساس . سازد همدردي شادي مي*
  .ي اخالقِ ديويد هيوم در فلسفه

  .دوه؛ هاملت ويليام شكسپير در يك نگاهمثلث ان*
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  روزهاي نفريده بر خاك نفريده

  رمان
  ديمتري فرهولست

  برگردان كوشيار پارسي
  ، هلند1388: چاپ نخست

  دنا: ناشر
  صفحه، قطع رقعي 146جلد شوميز،  

  روشنك بيگناه: طرح جلد
  ؟: بها
  

ها  كم نيستند نويسندگان مهمي كه اثر آن
هم چنين كم . به فارسي منتشر نشده است

ها،  ي آن  نيستند اثرهاي بسياري كه ترجمه
خواندن را  امكان خواندن و دست كم لذت از

  . از خواننده مي گيرد
روزهاي نفريده بر خاك رمان 
، نه تنها اثري است مهم در ادبيات نفريده

ي شكيل، روان و  دوران معاصر، كه ترجمه
ي كوشيار پارسي از آن متني  شعرانه

  . فراهم آورده است تر خواندني
روزهاي نفريده بر خاك ي  خواننده
ت انديشه و لذ ، با خواندن اين رماننفريده

  .مان خواهد داشتزيبايي را توأ

ي زيباي  ، ضمن تقدير از ترجمهجنگ زمان
ي همكار  كوشيار پارسي، اين اثر را با نوشته

  :كند خود، اسد سيف معرفي مي
كند،  ست كه انسان هميشه به خود نظر مي طبيعي ا"

هايي خوش، در  كاود و گاه در خيال ميرا گذشته خويش 
اما هستند آدمياني كه در نگاه به شود،  آن غرق مي

روند، به زندگي و جامعه نظري  گذشته، از خود فراتر مي
افكنند، و يا حتا انسان و هستي او را بهانه  نقادانه مي

 و اش را با جهان پيرامون موضوع كند قرار داده، رابطه
چنين رفتاري در مورد . دهند كاو ذهني خويش قرار مي
و حتا انساني امري طبيعي به دانشمندان علوم طبيعي 

رسد، اما كسي از نويسنده انتظار ندارد تماميت  نظر مي
كشانده، از آن  تاريخ هستي انسان را به حريم ادبيات

  .داستاني بنويسد
لژيكي در رمان ب نويسنده جوان ديميتري فرهولست

اي  روزهاي نفريده بر خاك نفريده گام بر چنين عرصه
  .گذاشته است

ي رمان او انسانِ در حال تكامل است، شخصيت اصل
ها سال پيش از آب به در آمد، به  موجودي كه ميليون

زمان : خشكي پا نهاد و كوشيد بر طبيعت چيره گردد
شود،  هاي زمين كاسته مي رود، از ميزان آب پيش مي

بايد . گستراند، گرما ادامه دارد خشكي دامن مي
راست كند، قد  ها سال بگذرد تا اين موجود كمر ميليون
آيد، حرف زدن  ها به سر مي دوران نعره كشيدن. بركشد
برد  پايانِ سرما به غارها پناه مي در بيداد بي. شود آغاز مي
سازد،  آموزد كه توان ساختن دارد، ابزار مي كم مي و كم

به راه غلبه بر گرسنگي، شكار را ياد . كند خانه بنا مي
دهند، آتش را  خ ميگيرد، حوادث گاه به نفع او ر مي

  .كند كشف مي
را ديگر  هاي ر گذرِ تاريخ فرق خويش با حيواند

كشد تا قوت روزانه  ها را مي شناسد، بعضي از آن بازمي
گرداند تا امر  ها را اما رام خويش مي خود كند، بعضي

در كشاكشِ روزگار و . تر گرداند زندگي بر خويش راحت
برد، خدا را  ياد مي گذرِ زمان، اصل خويش، دريا را از

. خواهد سان كه خود مي ستايد، آن آفريند، آن را مي مي
  .كند به راه رابطه با خدا روحانيون را علم مي

 كرده، حال ديگر وار زندگي مي اگرچه تا كنون گله
  بايست جفتي بجويد تا به عنوان همسر به قرداد مي

جنسي خارج از خانواده نام  ي رابطه. زناشويي تن دهد
. شود گيرد و عامل آن مجازات مي هرزگي به خود مي

آموزد، آنان را به خدمت  مرد سروري بر زنان را مي
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 در همين روزها. كند مي "مردانه"را گيرد و عشق  مي

بر زندگي . آيد كم به خدمت اربابان در مي است كه كم
  .گستراند فشاري مضاعف سايه مي

ز كجا راستي جهان از چه ساخته شده است؟ من ا
انديشد و اي كاش اندكي بيشتر  ام؟ انسان مي آمده
كرد و  ابزار خدا را نيز كشف مي ي  انديشيد و جعبه مي

است  همين دوره. است يافت كه او خود خالق خدا درمي
كوشد در اداره شهر دمكراسي  كند، مي كه شهر بنا مي

نخستين گام به راه دمكراسي، كنار گذاشتن . رعايت كند
چه بيگانگان و بردگان  امور، چنان ي ت در ادارهزنان اس

  .مي شوند  نيز كنار گذاشته
خواهد، قدرت  تر مي تازد، دنيا را بزرگ انسان پيش مي

طلبد، حرفه دژخيمي بنا  حاكم حاكميت مطلق مي
كشد و كشته  اندازد، مي نهد، جنگ به راه مي مي
شمارد و  پس از هر جنگ مردگان خود مي. شود مي

جانور "انسان . كند ان آخرين سرود را مويه ميبرايش
زاياند تا به  زني پيامبري مي از باكره. شود مي "اخالقگرا

بهانه رستگاري، به نام ايمان، جنگ آغاز شود و 
اي ديگر  و سالياني بعد در گوشه. هاي دار برپا گردد چوبه

دهد و دين  سوادي خدايي نو بشارت مي از دنيا، بي
ند، خدايي كه براي نيايش به ك ديگري علم مي

گاه  اي نماز خواند كه نشمين درگاهش بايد به گونه
كند كه  او اعالم مي. باالتر از سر و روي قرار گيرد

در زمان او زنان را از پدران به ازاي . آخرين پيامبر است
شود تا آن را  تنِ زنان كشتزار مردان مي. خرند شتر مي

  .خواهند دارند و مي سان كه دوست مي شخم زنند، آن
هاي خدا بر زمين،  سايه". كند گرسنگي بيداد مي

در جريان را به شادي   هفتاد و پنج درصد از همه پول
هاي غران  اركستر شكم. "هايشان برند در كيسه فرو مي

ست كه نان  آزادي آنجا. هنوز راه درازي در پيش دارد
. مشكل به كف آيد و در تنگدستي عمر به پايان رسد

راند بر آب و بر  انسان مي. زمان رژه فرا رسيده است
او امپراتور . ها كند بر فراز اقيانوس ها و پرواز مي جاده

  .همه جانوران است
چيز دارد، دارايي دزدي  اگر كسي هيچ و ديگري همه

چيز از خط خارج شود، بگذار همه   نيست؟ بگذار همه
ذار قانوني ها برچيده شوند، از آغاز تا پايان، بگ قانون

نباشد كه به حمايت از دارايان قداست يابد و در سايه 
صنعتي . باشند باري داشته چيزان زندگي نكبت آن بي

تاريخ اوج . چيز به اوج كمال رسيده است كردن همه
هرگز ". آفرينند افزارها شگفتي مي گيرد، جنگ مي

تر از اين نبود تا گفته شود جنگ باالترين  شرايط مناسب
  ".گونه گزيده است بيان اينممكن 

 ".ست  توان ساخت، آينده ساختني فردا را مي"
ها، كه چونان سيلِ اميد،  بمب". نمايش پيش مي رود

انسان . آيند از آسمان فرود مي "هاي باران سانِ قطره هم
تواند همه كره زمين را به  براي بهاي يك بمب مي"

  ".گرسنگي بكشاند
بخارشدگان و برباد ". بايد به پيش رو نظر داشت

. ايستادن بس است ".گردند رفتگان بازنمي
 .نوازند شادمانه مي "اركسترهاي بزرگ موسيقي رقصِ"
  .و زندگي ادامه دارد ...

فرهولست در گزارش خويش از هستي بشر، تاريخ 
اي در برابر  چون آيينه خاك، هم ي حيات او را در كره

خويش در آن  ي تر چهره گذارد تا بتواند به خواننده مي
كند، شخصيت  داستان بر زماني خطي سير مي. ببيند

اصلي در واقع انسان است كه گاه دوران بدوي حيات را 
گذراند و زماني به نام انسان و يا به راه خدا، براي  مي

اندازد، انساني كه در كليت  خشنودي او، جنگ به راه مي
اين  .شود اش ديده نمي خويش، چيزي مثبت در كارنامه

خاك،  ي رمان، تراژدي حيات انسان است بر كره
  .عصيان او عليه جهاني كه خود آفريده

س از چاپ در هلند، خشم كليسا را اين اثر پ
برانگيخت، بر عليه نويسنده جنگ تبليغاتي به راه 
انداختند، او را تهديد كردند، از دولت خواستند تا مانع 

. ظار پيش رفتنتيجه اما خالف انت. انتشار آن گردد
رو شد و در شمار ه ب كتاب با استقبال رو

ها درآمد و نويسنده به پاس نوشتن آن،  ترين پرخواننده
  .را دريافت كرد "ليبريس"ادبي  ي جايزه

ست لعنتي كه   انسان موجودي به گزارش فرهولست
بر اين اساس نام . كند بر خاكي نفرين شده زندگي مي
نفريدن در لغت . كند يكتاب را نيز چنين انتخاب م

نفرين كردن است، لعن كردن، لعنتي كه كوشيار پارسي 
  .را ساخته است "نفريده"مترجم كتاب از آن 

مترجم بابت برگردان كتاب به فارسي زحمت بسيار 
و   اي توانا اي خوب، نويسنده كشيده و ضمن ترجمه
و اين . زبانان شناسانده است اثري خوب را به فارسي

  .تشكر داردخود جاي 
 1388آبان  8, اسد سيف
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