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سرسخن

بیدادِ ویروس کرونا و استبدادِ سرمایهداری
با پشت سر گذاشتن فصلِ پاییز و شبِ یلدا -این طوالنیترین شبِ سال -و آغاز زمستان ،پیش بینیها و آمارهای
رسمی حاکی از اوجگیری ابتالء و مرگ و میرهای ناشی از ویروس مرگبار کرونا در سراسر این کرۀ خاکی است .در
ایران آمار مبتالیان از مرز یک میلیون و 311هزار نفر و در جهان از مرز  01میلیون نفر فراتر رفته است .آمار قربانیان
نیز در ایران به  25هزار نفر و در جهان به یک میلیون و  011هزار نفر رسیده که همگی از اقشار ضعیف و طبقاتِ
فرودستِ جوامع هستند .برخالف وضعیت در اکثر کشورهای جهان که گفته میشود اکنون با موج دوم وسوم همهگیری
این ویروس روبرو شدهاند ،آمارهای رسمی در ایران حکایت از آن دارند که از ابتدای شیوع ویروس تا امروز ،منحنی
رشد ابتالء و تلفات انسانی همواره باالرونده بوده و اطالقِ موج دوم و سوم اگر به قصد عوامفریبی نباشد ،هیچگونه پایۀ
علمی و عینی ندارد .برخالف مسئولینی که در پنهانکاری و دروغپردازی زلفشان را با زلفِ "گوبلز" گره زدهاند و در
این روزها نرسیدن به مرز مرگ و میر روزانه  3111نفر و باالتر را موفقیتِ بزرگی برای خود و سیستم درمانی کشور در
مهار کرونا معرفی کرده و مرتبا در رسانهها برای هم نوشابه باز میکنند ،عدهای از مسئولین صادقتر امّا آمارهای واقعی
ابتالء ،بستری و مرگ هموطنان را دو تا سه و حتی تا  31برابر آمارهای اعالم شده دانسته و به درستی بر عمقِ فاجعه و
خطر "عادینماییِ" مسئوالن دستۀ اول و "عادیانگاریِ" مرگِ روزانه چند صد نفر در میان افکار عمومی تاکید دارند.
سرسخن
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بحران و رویاروییهای اخیر در وزارت بهداشت و درمان و ستاد فرماندهی مقابله با کرونا که به رسانهها کشیده شد ،تنها
جلوهای کوچک از ماجراهایی است که روزانه در پشت پردۀ سیاست اتفاق میافتد و مردم ایران چون "نامحرم" هستند
و از حق اطالعرسانی شفاف و پاسخگویی مسئوالن "محروم" ،باید روزی  011نفر قربانی بدهند و صدایشان هم در
نیاید تا متهم به سیاهنمایی و مشمول پیگرد نهادهای مسئول حفظ "نظمِ سرمایه" نشوند.
همهگیری ویروس کرونا به مثابهِ آن توفانِ شنی که هر دَم تغییر مسیر میدهد و سیستم درمانی کشورها را به چالش
بیسابقه ای کشیده ،بالی بزرگ و خانماسوزی است که گریبان جامعۀ جهانی را گرفته ،امّا به دلیل همین جنبۀ
پاندمیک ( ،)Pandemicتوانسته چشمان مردم ایران و جهان را بر ماهیتِ پلید و کارکرد جهانی مجموعۀ نظامِ
سرمایهداری بگشاید .هاروکی موراکامی در کتاب "کافکا در ساحل" می نویسد" :توفان که فرو نشست ،یادت نمیآید
چه بر سرت آمد و چطور زنده

ماندهای ،امّا یک چیز مشخص

است :از توفان که بیرون آمدی ،دیگر

همان آدمی نخواهی بود که به

توفان پا نهاده بودی" .برای مردم

همهگیری ویروس کرونا به مثابهِ

ایران و جهان نیز در جریان

توفان مهلک کرونا ،کسبِ شناخت از

آن توفانِ شنی که هر دَم تغییر

چهرۀ بینقاب وماهیت ضدبشری

و ضدّطبیعت نظامِ سرمایهداری شاید

مسیر میدهد و سیستم درمانی

تا این اندازه ممکن و عملی

نبوده است .به عنوان نمونه ماهها

کشورها را به چالش بیسابقهای

پیش از رقابت و تبلیغاتی که این

روزها در بین دولتها و کمپانیهای

کشیده ،بالی بزرگ و خانماسوزی

بزرگ داروسازی بر سر تولید و

فروش جهانی واکسن کرونا به راه

است که گریبان جامعۀ جهانی را

انگلیسی تنباکو" که غول دخانیات
موفق به کشف واکسن کووید  31از
شده و به زودی نسخه اولیه واکسن

گرفته ،امّا به دلیل همین جنبۀ
پاندمیک ( ،)Pandemicتوانسته

افتاده"،شرکت

آمریکایی-

آمریکاست اعالم کرده بود که
پروتئین موجود در برگ تنباکو
خود را آزمایش خواهد کرد! در

چشمان مردم ایران و جهان را بر

موسوم به "طب اسالمی" نظیر

روغن بنفشه و نیش زنبور و غیره...

ماهیت پلید و کارکرد جهانی

بدون تایید مراجع ذیصالح یکی

پس از دیگری مجوز تولید و فروش

مجموعه نظام سرمایه داری

سرمایهداران

زالوصفت وطنی از بازاری که به یُمنِ

بگشاید

کشور خودمان نیز بازار داروهای

گرفته ،از شرکای بین المللی خود

میگیرند

تا

اپیدمی ویروس کرونا شکل
برای تجارت با خونِ مردم عقب

نمانند .نحوۀ توزیع واکسن کرونا هم که در خوش بینانهترین حالت از نیمه سال آینده به مرحلۀ تولید انبوه خواهد
رسید ،خود موضوع مهم دیگری است که میتواند برای اکثریت ساکنان کرۀ زمین فاجعهآفرین باشد .در خبرها آمده بود
که دولت کانادا از هماکنون پنج برابر نیاز جمعیتی خود ،این واکسنها را پیش خرید یا احتکار کرده تا بیش از نیمی از
جمعیت فقیر جهان در کشورهای پرجمعیت آسیا و آفریقا که در آستانۀ فاجعۀ بزرگِ انسانی قرار دارند ،از دسترسی به
سرسخن
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آن محروم بمانند .این در واقع همان معادلۀ ظالمانۀ "ترجیحِ سودِ سرمایه بر جانِ مردم" است و مصداقی برای این
تعبیر دقیق کارل مارکس که گفت" :سرمایهداری درختی که سایهاش را نتواند بفروشد ،قطع میکند" و مضحک اینکه
در ایران نام این فرآیند را "کارآفرینی" میگذارند! برای سرمایهدار ،مصرفِ بیشتر توسط انسانها یعنی سودِ بیشتر برای
آنها و برای مصرفِ بیشتر ،باید نیازها بیشتر باشد و اگر نبود ،باید آن را خلق کرد تا درهر حال سودِ سرمایه تضمین
شود .حال تولید ماسک و مواد شوینده در شرایط کرونایی باشد ،یا شیرخشک و پوشک بچه و گوشت و روغن و تیرآهن
و سواالت کنکور در شرایط غیر کرونایی؛ برای "سرمایهدارِ کارآفرینِ و خلّاق و مبتکرِ ایرانی" تفاوتی ندارد.
و امّا در این روزهای دشوار از حیات جامعه که کارگران و زحمتکشان و اکثریت مردم با تورم و فقر فزاینده ناشی از
فساد و دزدی های نجومی از یکسو ،و بی آبی و سیل و تهدید و سرکوب داخلی و تحریم و فشارها و تهدید خارجی
دست به گریباناند ،ویروس کرونا و ویروس استبداد ،هر دو دست در دستِ هم ،بزرگانی از خیلِ نویسندگان و
هنرمندان را از یک سو ،و آزادیخواهان و عدالتجویان را از سویی دیگر به کامِ مرگ یا حبسهای طوالنی مدت در
سیاهچالهای قرون وسطایی خود
رییسدانا که با دو ویروسکرونا
نبود که از پا درآمد .با ادامۀ
زیبای سایه "امیدِ هیچ معجزی ز
دکتر محمد ملکی و علیرضا
نفرات صفِ این قربانیان نخواهند
تشدیدِ موجِ جلب و احضار فعالینِ

می
برخی از خوانندگان از زیاد بودن تعداد
صفحات گله داشته اند و اظهار داشته اند
فرصت مطالعه حدود  511صفحه در هر
ماه را ندارند و لذا خواهان کاهش 21
درصدی تعداد صفحات هستند.

افکندن اعضای کانون نویسندگان

کِشند.

زندهیاد

فریبرز

واستبداد میجنگید ،اولین نفر
وضعیت موجود که به تعبیر
مُرده نیست" ،بزرگانی مانند
جباری (آذرنگ) هم آخرین
بود .در چنین شرایطِ خطیری،
صنفی و سیاسی ،به زندان
ایران و روزنامه نگاران ،ادامۀ

بازداشتِ غیرقانونی فرزندانِ زحمتکشانِ معترض در خیزش عمومی آبان  3111و همچنین بازگرداندن کیوان صمیمی
و نسرین ستوده- ،این بانوی شجاع و وکیلِ آگاه -به زندان و عدم توجه مقاماتِ قضایی به نامۀ جمعی خسرو صادقی
بروجنی و حدود  21اسیرِ دیگر در بند  1زندان اوین برای اعطای مرخصی در شرایطی که به تعبیر امضاءکنندگان،
"سونامیِ مرگ" جان زندانیان سراسر کشور را تهدید میکند ،...همگی مایۀ تاسف عمیق و خشم و نگرانی خانوادهها و
ناامیدی و بی اعتمادی هرچه بیشتر مردم ایران نسبت به مسئولین حکومتی شده است .و چه زیبا گفت استادِ جاودانۀ
سخن ،سعدی که "صبحِ صادق ندمد تا شبِ یلدا نرود"!

ارژنگ با لوگو و قالب جدید در راه است
در پی انتشار دوازدهمین شمارۀ ماهنامۀ ارژنگ و پشت سر گذاشتن یکسالگی آن ،دست اندرکاران و اعضای تحریریه و
شوری دبیران ماهنامه در روزهای گذشته تمام تالش خود را به کار بستند تا بر اساس پیشنهاد ارزندۀ برخی خوانندگان،
سرسخن
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اولین شماره ارژنگ در سال دوم انتشار ماهنامه با تغییراتی کلی از جمله لوگو و قالب و صفحه بندی تحت نرم افزاری
جدید با قابلیتهای گرافیکی باال برخوردار شود که متاسفانه به این شماره نرسید .همین امر تاخیری چند روزه را در
انتشار این شماره موجب شد که از این بابت صمیمانه پوزش می طلبیم .موضوع دیگری که جا دارد با خوانندگان در
میان بگذاریم برخی پیشنهادات رسیده در بارۀ نحوۀ انتشار ارژنگ است .برخی از خوانندگان از زیاد بودن تعداد صفحات
گله و اظهار داشته اند فرصت مطالعه حدود  511صفحه در هر ماه را ندارند و لذا خواهان کاهش  21درصدی تعداد
صفحات هستند .برخی نیز پیشنهاد تبدیل ماهنامه به دوماهنامه را با حجم فعلی مطرح نمودهاند .این دوستان تبدیل
اکثر ماهنامهها اعم از چاپی یا اینترنتی به دو ماهنامه یا فصلنامه در سالهای اخیر را به عنوان دلیلِ درستی نظر خود
ذکر میکنند .با اینحال ما از دیدگاهِ طیف وسیعی از خوانندگان در این باره که ارتباطی با ارژنگ ندارند ،آگاه نیستیم.
واقعیت این است که ارژنگ متعلق به خوانندگان است و اگر بخواهد تاثیرگذار باشد و خوانده شود ،نمیتواند نسبت به
نظرات و خواسته مخاطبانی که یک سال یار و همراهِ وفادار آن بودهاند ،بی تفاوت باشد .بنابراین از همۀ عزیزانی که در
بارۀ نحوۀ انتشار ارژنگ و یا فرم و محتوای ماهنامه نظر یا پیشنهادی دارند ،با کمال فروتنی تقاضا داریم در روزهای پس
از انتشار این شماره ،آنرا از طریق پست الکترونیک ( )majalleharzhang@gmail.comبا ما درمیان بگذارند .بدیهی
است که برای دست اندرکاران و تحریریه و شورای دبیران ارژنگ ،نحوۀ انتشار ارژنگ اعمّ از تغییر در حجمِ مطالب یا
زمان انتشار هر شماره چندان تفاوتی ندارد .آنچه ما در هر صورتی بر آن تاکید داریم ،حفظ و ارتقای کیفیتِ مطالبِ
عرضه شده و تامینِ نظرِ شما خوانندگانِ فرهیخته است و ما به داشتن این سرمایۀ پُر بها به خود می بالیم.
شورای دبیران ارژنگ
بازگشت به نمایه

سرسخن
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ایماژ در هنر
 -3ایماژ :یکی از اساسیترین مقوالتِ استِهتیک
(گفتار اول از فصل دوم کتاب پایههای هنرشناسی علمی اثر آونر زیس)

یکی از اساسیترین اصولِ استهتیکِ مارکسیستی این است
که هنر ،بازآفرینی واقعیت به توسط ایماژهاست .تعریف هنر
به مثابه تفکر با ایماژها گرچه همه خصایص خالقیّتِ هنری
را در بر نمیگیرد ،ولیکن با انگشت گذاشتن بر ماهیتِ آن،
مهمترین خصیصه آن را روشن میسازد و به طبیعتِ بنیادی
آن اشاره میکند .تحلیلِ طبیعتِ ایماژِ هنری و تعریف
اساسیترین صفات آن تا حدود زیادی راه را برای حلِ مسئله
مهم مقام و نقشِ هنر در زندگی اجتماعی هموار می سازد.

مبنای فلسفی تئوری ایماژِ هنری در تئوری شناختِ
مارکسیست -لنینیستی نهفته است .وقتی میکوشیم ماهیتِ
ایماژِ هنری را روشن سازیم ،از تئوریِ انعکاس شروع می
کنیم که مجموع آگاهی انسان را ایماژِ واقعیتِ پیرامونِ او یا
تصویرِ ذهنی جهانِ عینی میداند .تئوری انعکاسِ لنین عالوه
بر اینکه قوانینِ حاکم بر کلِ حوزه شناختِ انسان را روشن
میکند ،قوانینِ خاصِ بازآفرینی هنری واقعیت را نیز
مشخص می سازد.

ایماژ در هنر
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با اینحال ،تفسیر فلسفی ایماژ با تفسیرِ استهتیک آن یکی
نیست .تئوری ماتریالیست -دیالکتیکی شناخت ،مفهوم ایماژ
را در معنی وسیع معرفتشناختی آن به کار میبرد .در
چارچوب تئوری انعکاس ،ایماژ در حکم رونوشت یا تصویرِ
ذهنی و عاطفی واقعیت است .وقتی فالسفه از مفهوم ایماژ
سخن میگویند ،منظور آنان در وهله اول انعکاسِ درونیِ
دنیای بیرونی است که در آن زندگی میکنیم .با اینحال ،از
دیدگاه معرفتشناسی ،همه مظاهر فعالیت روانی -احساسی،
ادراک ،مفهوم سازی و غیره -نوعی ایماژ به حساب میآیند.
چون ایماژهای هنری نیز شکلِ خاصی از انعکاسِ واقعیت
هستند ،وقتی تشریح فلسفی این ایماژها مورد نظر است،
تعریف آنها به عنوان "تصاویرِ ذهنیِ جهانِ عینی" کامالً
پذیرفتنی است.
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ایماژِ هنری نه مترادف است با مفهوم وسیعتر این کلمه که
در صحبتهای محاورهای به کار می رود ،و نه برابر است با
وجوهِ خاصّ آن یا روشهایی که به نظام ایماژسازی در هنر
اختصاص دارد ،یعنی با افزارِ بیانی و نموداری )(Graphic
که در هنر مورد استفاده قرار میگیرد .برای مثال ،در میان
شگردهای هنری مختلف ،استعاره ) (Metaphorکه غالباً
با ایماژ یکی گرفته میشود ،از اهمیتِ خاصّی برخوردار است
ولیکن مفاهیمِ "استعاره" و "ایماژ" مترادف نیستند .استعاره
یک نوع مجازِ ) (Tropeشاعرانه ،یا شکلی از تمثیل
)(Allegoryیا تشبیه در وسیعترین مفهومِ کلمه است امّا
با ایماژ یکی نیست.
غالباً واژه "ایماژ" در معنی محدود بیانِ فیگوراتیو به کار
میرود .حتی در عادیترین جمالت یا عباراتِ فیگوراتیو
نظیر "خورشید باال میآید" یا "ستاره افول میکند" نیز
بدون تردید یک عنصرِ ایماژی وجود دارد؛ یا یک مصرع شعر
نظیر "یک موی سفید در روحِ من نیست ،"...ما را با ایماژی
کامل آشنا میسازد .ولی این نمونههای بیانِ فیگوراتیو
محدودتر از ایماژهای هنری هستند .

امّا برای تئوری
غالباً واژۀ "ایماژ" در
"ایماژسازی "
معنی محدودِ بیانِ
)،(Imagery
فیگوراتیو به کار میرود.
این پاسخ فقط
نقطه
یک
حرکت است،
همچنین ،از دید واژهشناسی) ، (Terminologicalالزم
رابطه محتوای استهتیک مفهومِ "ایماژ" و محتوای فلسفی
است بین مفاهیمِ "ایماژ" و "توصیف" تمایز قایل شویم.
آن مانند رابطه خاص و عام است .ایماژِ هنری در معنی
ایماژ تصویری است آرمانی از جهانِ عینی ،یا تصویری است
دقیقتر آن یک مقوله معرفتشناختی نیست ،بلکه یک
هنری از واقعیت که در آگاهیِ هنرمند زندگی میکند و
مقوله استهتیک است .در اینجا ،صرفاً با کیفیتِ اشتقاقیِ
خواننده ،بیننده یا شنونده ،آنرا همانطور که هست،
)(Derivativeتفکر با ایماژها روبرو نیستیم ،بلکه
دریافت میدارد .در صورتی که توصیف ،عینیت بخشیدن به
نیازمندیم طبیعتِ خاصّ انعکاسِ هنری واقعیت را نشان
یک اندیشه هنری ،یا تجسّمِ یک ایماژ در مصالحِ هنری است
دهیم و تفاوتهای آن را با تفکرِ مفهومی )(Conceptual
که دریافتِ آن را از طریقِ حواسّ ممکن میسازد.
روشن سازیم .استهتیک بر خالفِ فلسفه ،در وهله اول با
تعریف صفاتِ مشترکِ ایماژِ هنری و سایر مقوالتِ آگاهی  -بدیهی است (که) هنر را نمیتوانیم آنچنان از علم و سایر
مفهوم ،حکم و غیره -سروکار ندارد ،بلکه برعکس ،متوجه اشکالِ شناختِ زندگی جدا کنیم که بین تفکّرِ تصویریِ
صفاتی است که آنرا از اشکالِ دیگر آگاهی متمایز میسازند .انسان ،یا تفکّری که با ایماژها بیان میشود و سایر اشکالِ
آگاهی او مرزِ قاطعی رسم کنیم .نفسِ امکانِ بروزِ انعکاس در
ایماژ در هنر
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شکل ایماژها به طور نزدیک با این توانایی شعورِ انسان در
ارتباط است که کلّ را بر اساسِ جزء مورد داوری قرار
میدهد ،عامّ را از طریقِ خاص در مییابد ،و قوانینِ کلی را
در پدیدههای مشخّص (کنکرت) کشف میکند .و این
توانایی تفکّرِ خلّاق نیز بر این واقعیت استوار است که در
خودِ زندگی ،عامّ به نحوی در خاصّ تجلّی پیدا میکند و
خاصّ ،بخشی از عامّ را در بر میگیرد.
تا آنجا که ایماژِ هنری معرّفِ شکلِ خاصی از انعکاسِ
واقعیت است ،تکامل و ماهیتِ آن تابع همان قوانینِ کلی
است که بر شناخت حاکماند .امّا ،در عین حال؛ تکامل و
ماهیتِ ایماژِ هنری از ویژگیهای خاصّی نیز برخوردار است.
اینجا الزم است نگاهِ دیگری به تئوریِ انعکاس بیاندازیم.
لنین میگوید :شناخت انسان از جهانِ عینی ،از تامّلِ
بیواسطه به سوی تفکّرِ انتزاعی ،و از تفکّرِ انتزاعی به سوی
فعالیتِ عملی سیر میکند .این اصل هم در مورد شناختِ
علمی و تئوریک صادق است و هم در مورد درکِ هنریِ
واقعیت .برخالف شناختِ علمی و تئوریک که در روندِ آن،
حصولِ حقیقت مستقالً و طی مراحل و تعمیمهایی که فاقد
"جوهر هستی" هستند تحقق می یابد ،ایماژِ هنری ما را با
آن کلِّ تقسیمناپذیرِ خصایصِ شناخت آشنا میسازد که هم
در ذاتِ تامّلِ بیواسطه وجود دارد ،و هم در ذاتِ تفکّرِ
انتزاعی .درعینحال ،ایماژِ هنری از اساس با تامّلِ مستقیم و
بیواسطه متفاوت است ،همانطوری که با تفکّرِ انتزاعی
تفاوت دارد.
خودپوییِ ) (Spontaneityایماژِ هنری ،این مقوله را از
مقوالتِ تفکّرِ علمی نظیر مفهوم ،حکم ،و قیاس
) (Deductionمتمایز میسازد .ضمناً ایماژِ هنری با
مقوالتِ تامّلِ بیواسطه مانند احساس ،ادراک و تصوّر نیز
اساساً متفاوت است زیرا این مقوله نه تنها واقعیاتِ زندگی
روزمره را مستقیماً منعکس میسازد ،بلکه بر مبنای
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پدیدههای زندگی تعمیمهای خاصّی ارائه میدهد ،به ماهیتِ
این پدیدهها رخنه میکند و معنای درونی و عمیقِ آنها را
روشن میسازد.
با اینحال ،ایماژِ
تا آنجا که ایماژِ هنری
که
هنری
معرّفِ شکلِ خاصی از
خصایصِ
مشاهده تجربی
انعکاسِ واقعیت است،
و تجرید را
تکامل و ماهیتِ آن تابع
ترکیب میکند،
همان قوانینِ کلی است
صرفاً ترکیبِ
که بر شناخت حاکماند.
مکانیکیِ این
خصایص نیست؛
دقیقاً به دلیل اینکه در تفکّرِ هنری ،تحلیل ،ترکیب ،و
تجرید شکلِ خاصّی به خود میگیرند ،ایماژ معنی تعمیمِ
هنری پیدا میکند .بنابراین ایماژِ هنری ترکیبی است از
خصایصِ تامّلِ بیواسطه و تفکّرِ تجریدی؛ اما ماهیتِ آن با
هیچ کدام از این دو مرحله شناخت کامالً یکی نیست .ایماژِ
هنری تصویرِ یکپارچهای از یک پدیده زندگی است که به
خودیِ خود کامل است .این تصویر با اندیشه هنریِ اثری که
در آن ظاهر میشود در ارتباط است و در شکلِ مشخص و
محسوسی که از لحاظِ استهتیک معنیدار و حائزِ اهمیت
است ارائه می گردد)3(.
گرچه در این تعریف از صفاتِ "یکپارچه" و "کامل" سخن
رفته است ،ولیکن این نکته نیز در نظر گرفته شده است که
در هنرِ کالسیک (مانند بردۀ عاصی اثر میکل آنژ) و به طریق
اولی در حوزه هنرِ مدرن ،آثار زیادی وجود دارد که در آنها
ایماژها در نگاهِ اول همهجانبه و کامل به نظر نمی رسند.
حتی در آثار بعضی از علمای استهتیک ،غیر کامل بودن (یا
ناتمام بودن) ،گاهی نشانه جدید بودن هنر تلقی شده است .

ایماژ در هنر
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به راستی ،هنر گاهی از خواننده یا بیننده خود میخواهد
خود راهِ حل را پیدا کند یا مستقالً در تخیّلِ خود تصویر
کاملتری را به وجود آورد .به این دلیل ،حتّی وقتی که
ایماژهای هنری کامل نیستند یا اثرِ هنری از نوع آثارِ
"ناتمام" است ،این ایماژها از لحاظ استهتیک بازهم تصویرِ
یکپارچه از زندگی ارائه میدهند .نکته مهم در اینجا این
است که ایماژها با کدام وسایلِ بیانی انتقال مییابند و به
عنوان تصاویر زندگی تا چه حد همکاری مخاطبین
)(Audienceرا الزم دارند.

اما این عمل هیچگاه به آنجا نمیانجامد که ایماژها جانشینِ
مفاهیم شوند .این جانشینی نشانه ناتوانیِ عالم در تفکّرِ
انتزاعی خواهد بود .از سوی دیگر ،در بعضی اشکالِ هنری،
مثل ادبیات ،مشخص بودنِ ایماژها به دقیق بودنِ مفاهیم
بستگی دارد و مفاهیم ،عناصر یا اجزای ساختارِ اساسی
ایماژها به شمار میروند .امّا ،مفاهیم در هنر زندگیِ مستقلی
ندارند و نمیتوانند جانشین ایماژها شوند .اگر این عمل
اتفاق بیفتد ،به معنی این است که هنرمند استعداد ندارد و
یا در خالقیتِ خود با شکست روبرو شده است.

باز این سوال مطرح میشود:

ثانیاً ،ماهیتِ خاصِ هنر را نمیتوان چنین تعریف کرد که

آیا زندگی در هنر فقط در شکل ایماژهای هنری منعکس
میشود؟ مطمئناً هنر میتواند نه تنها با ایماژها ،بلکه و
همچنین ،با مفاهیمِ منطقی کار کند یا حتی تا حدودی
مفاهیم را جایگزین ایماژها سازد .معموالً در تایید این نظر
سه دلیل آورده میشود:

عاری از هرگونه تفکّر است .جالبترین و مهمترین جنبه
هنر ،تفکّرِ خلّاقِ هنرمند است .هنرمند همیشه با اندیشهها و
ایدهها کار میکند ،اما تفکر او از نوع تفکرِ خاصّی است و در
ایماژها ریشه دارد نه در مفاهیم .البته ،هنرمندان نیز از
مفاهیم استفاده میکند ولیکن حاصلِ فرایندِ خالقیّتِ آنان
همیشه به صورت ایماژ تجلّی مییابد.

 )3عصرِ حاضر عصرِ تلفیقِ هنر و علم است ،علم از ایماژ
استفاده میکند و هنر از مفهوم.
 )1اعتراض به استفاده مستقیم از مفاهیم در هنر به معنی
محروم ساختنِ هنرمند از اندیشیدن است.
 )1تعداد زیادی از آثارِ هنری ما را مستقیماً با مفاهیم روبرو
میسازند ،نه صرفاً با ایماژها.
با این حال این دالیل را نیز نباید بی چون و چرا پذیرفت:
اوالً اینکه ،تلفیقِ علم و هنر از ماهیتِ فردی هیچکدام از
آنها کم نمیکند .رابطه نزدیکی که اکنون بین هنر و علم
وجود دارد به محتوای شناختی آنها مربوط است و به هیچ
وجه داللت نمیکند بر اینکه تفکرِ هنری ،تفکرِ علمی را
جذب کرده است یا در آن جذب شده است .درست است که
دانشمندان و علما در تشریحِ عقاید خود یا برای توضیح آنها
به صورت ملموستر و عاطفیتر ،از ایماژها استفاده میکنند،

ثالثا ،آثاری که در آنها ایماژها برای منعکس کردن زندگی
جای خود را به مفاهیم سپردند ،آثارِ متوسطی هستند و از
س.ل.روبنشتاین
ضعیفاند.
هنری
لحاظ
) ،(S.L.Rubinsteinروانشناس برجسته شوروی
میگوید" :اگر هنرمند مجبور شود اندیشه نهفته در اثرِ خود
را با فرمولهای تجریدی بیان کند ،به نحوی که این اندیشه
با ایماژهای بیانشده در آن در یک تراز قرار گیرد ،اثرِ او
کیفیّتِ هنری خود را از دست خواهد داد ،زیرا که این اثر
بیانِ مناسب و روشنِ خود را در ایماژها پیدا نکرده است.
قاطی شدن ایماژها و مفاهیم ،هنر را تا حدِّ توصیفی یا
لفّاظی پایین میآورد و از قدرتِ ایدئولوژیک و عاطفی اثر
میکاهد .هنر همیشه واقعیت را به وسیلهی ایماژها و فقط
به وسیلهی ایماژها بازآفرینی میکند .
ایماژ در هنر
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نظرات بلینسکی ) (V.G.Belinskyدر این زمینه کامال
بهجا هستند .او میگوید" :کسی که بیبهره از آن تخیّلِ
خلّاقی است که بتواند اندیشه را به ایماژ تبدیل کند ،با ایماژ
بیاندیشد و با ایماژ احساس کند ،نمیتواند به ذهن،
احساسات ،و قدرتِ اعتقاداتِ خود اطمینان داشته باشد ،و
وفورِ موضوعات و مصالحِ تاریخیِ معنیدار نمیتواند از چنین
فردی شاعری بسازد.

پانوشتها:
 -3در تئوریِ هنر ،واژه "ایماژ" صرفاً بر شکلِ خاصی از
انعکاسِ زندگی داللت نمیکند ،بلکه محتوای مشخصِ
انعکاس ،یعنی تصویری از زندگیای که هنرمند خلق کرده،
شخصیتهایی که آفریده ،و یا حتی کلِّ اثر را نیز در بر
میگیرد .بنابراین در یک اثرِ ادبی ،یک شخصیت را نیز

دوره اول /شماره  /31آذر3111

میتوان یکی ایماژ تلقی کرد( .مثالً گریگوری ملخوف در دُ ِ
ن
آرام اثر شولوخوف ،و رابرت جردن در زنگها برای که به صدا
درمیآیند اثر همینگوی) .یا به همین ترتیب ،نقشی را که
یک بازیگرِ تئاتر ایفا میکند ،یک ایماژ به حساب آورد.
(مانند نقش اتللو به بازیگری سالوینی ،هنرپیشه معروف
ایتالیایی) .در این مفهوم میتوانیم در تابلوی "بانوی من"
( )Madonnasاثر بوتیچلی از ایماژِ زنانگی سخن گوییم ،یا
در گِرنیکا اثر پیکاسو از ایماژِ نابودی و بربریّتِ فاشیستی
صحبت کنیم .وظیفه عالمِ استهتیک این نیست که محتوای
مشخصِ هر ایماژ را در مفهومی که اینجا اشاره شد بررسی
کند ،بلکه این است که ماهیّتِ ایماژ را به عنوان تعمیمِ
هنری پدیده های زندگی روشن سازد( .مولف)
بازگشت به نمایه
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فلسفۀ هنر ،هنر ،و اثرِ هنری چیست؟
آرین رسولی

فلسفه هنر به شاخه ای از فلسفه است کهه بهه چیسهتی

می توان گفت فلسفه هنر به جنبه های غیر هنهریِ هنهر

هنر و مبانی نظهری و فلسهفی آن مهیپهردازد .گهاهی از

می پردازد.یعنی مبنای تئوریک و فلسفی هنر را بررسهی

مبانی نظری تحت عنوان متافیزیک هنهر نهام مهیبرنهد.

می کند.

بنیادی ترین پرسش ها در فلسهفه هنهر عبارتنهد از هنهر

واژه هنر در زبانهای اروپایی به یونانی تِخْنِه )(techne

چیست، ،ویژگی ذاتی هنر کهه در همهه هنرهها مشهترک
است چیست؟مبدا و مقصهد هنهر چیسهت؟ههدف هنهر و
کارکرد آن چیست؟ اثر هنری چیست و…

به التین آرتوس و آرتهیس و آرس) ،(arsبهه فرانسهه آر
)(arو به انگلیسهی آرت )» (artگفتهه مهیشهود کهه از
ریشه هندی و اروپایی  arبه معنای سهاختن و و درسهت
کردن آمده است .این الفاظ در تاریخ گذشته اروپها فقهط

فلسفۀ هنر ،هنر ،و اثر هنری چیست؟
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برای هنرهای خاصّ بهکهار نمهیرفتهه؛ بلکهه بهه معنهای

خود لغت زیبایی شناسی را الکساندر گوتلیب باومگهارتن

فضیلت هم بهکار میرفته است.

که شاگردِ شاگرد الیب نیتس بهود سهاخت.معنای اصهلی

ما در اینجا به بررسی مختصر یهک پرسهش میپهردازیم و
آن هنر یا اثر هنری چیست؟اما قبل از آن ذکر یک نکته
ضروریست ،آن هم تفهاوت میهان فلشهفه هنهر و زیبهایی
شناسی  .چرا که معموال این دو را مترادف یکدیگر به کار
می برند .واژه زیبایی شناسی از قرن هجدهم وارد متهون
فلسفه شد و به یک معنهای واحهد بها

واژه حههس شناسههی بههود و از ابتههدا مههراد از پدیههد آوردن
زیبایی شناسی این بود که یک شاخه ای علمی یا فلسفی
شود ،شبیه به روانشناسی که تالش کند حس آدم هها را
درک کند و حوزه فعالیت آن حواس و ادراک انسهان هها
باشدهاما بعدها جنبه هنری پیدا کرد و وارد هنر و زیبایی
که یکی از شاخه های مهم حواس انسان بود ،شد.هایدگر
معتقد بود این دو خط متمایز و مشخص دارنهد

فلسفه هنر بکار می رفت.

و دو رویکرد متفاوت هستند.

بههرای مثههال کتههاب زیبههایی
شناسهی هگهل کهه ههر دو

تفاوت این دو در این است که

واژه را مترادف ههم بکهار

ما در فلسفه هنر  ،بحث در

برد .اما در همهان مقدمهه

مورد هنر را موکول می کنیم

زیبایی شناسی هگهل بهه
این نکته اشاره مهی کنهد
که اگر بین دو واژه فلسفه

تفاوت این دو در این است که ما در
فلسفه هنر  ،بحث در مورد هنر را
موکول می کنیم به میزان دانهش
فلسفی خود از هنر (تاکنون) .امها

به میزان دانش فلسفی خود

در زیبایی شناسی مثل یهک علهم

از هنر

در مورد آن عمل میکنیم.

هنهههر و زیبهههایی شناسهههی
تمههایزی قائههل شههویم،به مهها
کمک می کند اما فعهال نیهازی بهه ایهن
تمایز نیست.
اما چه تفاوتی بین فلسفه هنر و زیبهایی شناسهی وجهود

روش و شیوه تحقیق خودش را دارد و
مستقل از فلسهفه اسهت.مثل زمهانی کهه
میگوییم حرکهت چیسهت ،ههم در فلسهفه ایهن
پرسش پیگیری می شهود ههم در علهم فیزیهک و کهامال
مستقل از یکدیگر.

دارد؟فلسفه هنر به پرسش هایی درباره هنر مهی پهردازد

به نظهر هایهدگر زیبهایی شناسهی نیهز مثهل ههر علمهی

که فلسفه قبل از آن به آنها پرداختهه اسهت امها زیبهایی

محدودیت دارد و در جایی محدود میشود،اما فلسفه هنر

شناسی اینطور نیست  ،مثل واقعیت.

توانایی این را دارد که به هر پرسش پیرامون هنر به طور
نامحدود ورود کند.

فلسفۀ هنر ،هنر ،و اثر هنری چیست؟
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اما برگردیم به پرسهش نخسهت کهه هنهر یها اثهر هنهری

این پارادوکس در خود در تمام مباحث فلسفی که تالش

چیسههت؟میان فالسههفه کالسهیک پرسههش هنههر چیسههت

برای تعریف یک واژه وجود دارد،نهفته است.

مطرح بود و حتی عنهاوین برخهی کتهب همهین پرسهش
بود(مثل کتاب تولستوی ) اما بها ظههور و قهوت دیهدگاه
های ماتریالیستی پرسش اثر هنری چیست نیز برجسهته
شد.

اما برای راه حل این تناقض  ،ما ابتدا به ابهژه مفههوم اثهر
هنر اطالق نمیکنیم  ،بلکه ابتدا تعریفی باید ارائه دهیم و
سپس به ابژه ای با آن تعاریف ،مفهوم اثر هنهری اطهالق
کنیم.

تفههاوت ایههن پرسههش ههها در ایههن اسههت کههه در نگههاه
ماتریالیستی ما به جای هر تعریف ،می تهوانیم یهک ابهژه
عینی و مادی آن را نشان دهیم .مهثال بهه جهای تعریهف
تجریدی خشونت  ،یک انسان خشن را نشان دهیم.

از نظر منطقی باید ابتدا تعریفی از هنر داشته باشهیم تها
همزمان تعریف اثر هنری را بدانیم .اما تعریف هنر کهامال
برخاسته از جامعه است .همهانطور کهه سهیمون دوبهووار
میگفت هیچکس زن بدنیا نمی آید .یعنی جامعه با سلب

اما یک تناقض جدی فلسفی در اینجا وجود دارد،که البته

حقوق زنان باعث میشود به تعریف فعلی زنان برسند .امها

این تناقض فلسفی برای تعریف تمهام واژه هها و مفهاهیم

نکته این است که یکسری خصوصیات طبیعهی در تمهایز

وجود دارد  .آن تناقض این است که اگر ما هنر را تعریف

بین زن و مرد وجود دارد،آیا چنین خصوصیاتی در تمایز

نکنیم چگونه به اثهر هنهری مهی رسهیم .اگهر مها نهدانیم

بین هنر و غیر هنر نیز وجود دارد؟خیر

خشونت چیست چگونه تشخیص دهیم چه آدمی خشهن
است که آن را نشهان
دهیم.

ما هرگز نمی توانیم خصوصیات مشخصهی را بهرای هنهر
برشمریمهههنمی تههوانیم بگههوییم هنههر عبههارت اسههت از:
و یههک جملههه منطقههی بیههاوریم.چنین امکههانی وجههود

اما افراد زیادی در طول

اما از سوی دیگر اگهر

ندارد.چرا که هنر به طور مطلق امریسهت اجتماعی.البتهه

تاریخ فلسفه هنر بوده اند

اثر هنری نباشد دیگر

این مطلق بودن یا نبود میان اندیشمندان اختالف بوده.

که معتقد بودند می توان

هنری وجود ندارد که

تعریفی ذاتی برای هنر ارائه

سهههعی کنهههیم آن را

داد.

معرفههههی کنههههیم!
اگههر آدم خشههنی در

جهان نبود ،دیگر خشونتی نمی شناختیم که تالش کنیم
آن را تعریف کنیم!

برای مثال هگل می گفت:درسهت اسهت کهه مها صهورت
سوبژکتیو (ذهنی)به چیزهایی هنر می گوییم ،امها بطهور
ابژکتیو (عینی ) هم باید خواصی وجود داشته باشد تا بهه
آن صفاتی اطالق کنیم.
اما نکتهه ایهن اسهت کهه هنهر یها اساسه ًا زیبهایی امهری
اجتماعیست و کامال وابسته به ؛ مکان،زمان ،ذوق ،سلیقه،
فلسفۀ هنر ،هنر ،و اثر هنری چیست؟
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فرهنگ و… .برای مثال معیارههای زیبهایی یهک زن در

شاهنامه را شعر می دانستند بلکه سهبک خهود شهاملو را

صد سال قبل با زیبایی زن امروز یکی نیست .این موضوع

شعر نمهی دانسهتند.علیرغم اینکهه ههر دو سهبک عالقهه

را کانت بیان می کرد که “پیچیدگی” هنر به ایهن اسهت

مندان و طرفداران خود را داشتند امها از سهوی عهده ای

که به “ذوق” بر می گردد.

بعنوان هنر مورد قبول نبودند.

ما در امور منطقی ممکن است یکدیگر را قهانع کنهیم.در

اما افراد زیادی در طول تاریخ فلسفه هنهر بهوده انهد کهه

امور ریاضی و علمی می توانیم یکدیگر را قهانع کنیم.امها

معتقد بودند می توان تعریفی ذاتی بهرای هنهر ارائهه داد.

در امور ذوقی این امر ممکن نیست .ذوق و سلیقه تعهین

یکی از آنها افالطون بهود کهه مهی گفهت :هنهر آفهرینش

ناپذیر است.برای مثال مهن و شهما نمیتهوانیم یکهدیگر را

زیبایی است و هنر آفرینش تناسب است هر گاه اجزاء بها

قانع کنیم که آبی زیباتر است یا سبز.

هم تناسب داشته باشند ،کل زیباست .افالطون به نهوعی
تعریف ذاتی برای هنر و زیبایی باور داشت.این تعریهف را
افالطون در هندسه می دید .برای مثال در دوران باستان
متون از قاعده پنج هشتم پیهروی مهی کردنهد و معتقهد
بودند این باعث تناسب می شود .اما این ههم بهر خهالف
تصور افالطون تعریف ذاتی محسوب نمی شهود و بیشهتر
یک قاعده تاریخی است  .چون ما امروز چندان این قاعده
را زیبا نمی دانیم و در کتب و متهون خهود آن را رعایهت
نمی کنیم.

در نتیجه وقتی تعریف ذاتی از هنر نداریم  ،نمهی تهوانیم

مصداق بارز تفاوت تاریخی ذوقی سلیقه ای را مهی تهوان

بگوییم الف در تمام تاریخ هنر بوده و خواههد بهود.ممکن

در موسیقی امروز مشاهده کرد .آیا یک نوجهوان بها یهک

است الف در جایی از تاریخ دیگر هنر نباشد(.با توجهه بهه

فههرد میانسههال هههر دو یههک گونههه از موسههیقی را مههی

شرایط فرهنگی،اجتماعی و…)هر چند برخی از هنر هها
از ابتدای تاریخ تاکنون همچنان هنر بوده اند.

پسندند؟معموال خیر.
یکی دیگر از نگاه های ذات باور به هنر که حدود سده ی

یک مثال از ایران که نشان می دههد چگونهه امهری مهی

هجدهم پدید آمد  ،واالیی بود .می گفتند هنهر آفهرینش

تواند هم بعنوان هنر پذیرفته شود و هم نشود،نظر شاملو

واالیی است .منظور از واالیی ابژه هایی بود که بهه چشهم

و همفکران او در مورد شاهنامه بود.شاملو و همفکهران او

ما عظمت را بیاورند.

شهاهنامه را شههعر نمههی دانسههتند ،امهها عههده ای نههه تنههها
فلسفۀ هنر ،هنر ،و اثر هنری چیست؟
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در نتیجه در بسیاری از آثار هنری سده  31و  31بیشهتر

روایت دارند و نه چیزی که می توانست روی دهد .حتهی

تالش میشهد عظمت،شهکوه،قدرت و بزرگهی طبیعهت را

شعرهایی که روایتی است از یهک واقعهه و ماننهد تهاریخ

نشان دهند.

چیزی را که اتفاق افتاده روایهت مهی کنهد امها بهه زبهان

از جمله این آثار می توان به آثار مشههور کاسهپار دیویهد
فردریش ،ترنر و رومانتیسیسم های آن دوران اشاره کرد.

هنری  .پس این تعریف هم چندان راهگشا به نظهر نمهی
رسد.

در این آثار اوج نگاه به حقارت انسان و عظمت و واالیهی
طبیعت وجود داشت.اما تعریهف ذاتهی دیگهر متعلهق بهه

ارسطو می گفت تاریخ از آن چیزی که

ارسطو بهود کهه بعهدها بسهیاری آن را تکهرار کردنهد.این

روی داده است سخن می گوید اما

تعریف می گوید هنر آفرینش محصوالت تطهیهر کننهده

شعر(هنر) از آنچه می توانست روی

روح است( .اصطالح اصلی ارسطو کارتاسیس بود ،یعنی از

دهد.

بدی ها پاک کردن).
این تعریف را ارسطو در فن شعر  poeticتبیین می کند

این تعاریف همگی از آن رو که به دنبال تعریهف ذاتهی از

و مههی گویههد شههعر آفههرینش محصههوالت تطهیههر کننههده

هنر هستند  ،چندان موفق نبوده اند.البتهه ممکهن اسهت

است.اما بعدها تا امروز معتقدند می توان گفته ارسطو در

برخی با رای من مخالف باشند و یکی از آن تعاریف را به

باب شعر را تعمیم داد به کل هنر امروز.

هر دلیلی مقبول بدانند.اما دست کم ایهن تعهاریف قابهل

اما این تعریف هم چنانچه مشخص است چندان واضهح و

مناقشه و نزاع منطقی هستند.

راهگشا نیست.برای مثال آیا توالت مارسل دوشان تطهیهر

پس ما کجا یک اثری را که خلق کرده ایم تبدیل به اثهر

کننده روح است!؟

هنری شده است؟تاکنون هیچ تعریفی از اثر هنری نشهده

ارسطو نظر دیگری را هم بیان می کند که امروزه برخهی

تا تمام آثار هنری ذیل آن قرار بگیرند و از سهایر چیزهها

به این تعریف قائل هستند و معتقدند تعمیم آن بهه هنهر

(غیر هنری) متمایز شوند.

می تواند تعریف نسبتاً مناسهبی باشد.ارسهطو مهی گفهت

اگر تناسب را وجه متمایز آثار هنری بدانیم  ،همانطور که

تاریخ از آن چیزی که روی داده است سخن می گوید اما

اطالع داریم گاهی ههیچ تناسهبی در آثهار هنهری وجهود

شعر(هنر) از آنچه می توانست روی دهد.

ندارد و برعکس عدم تناسب در آنها ویژگی بهارز اسهت.به

می توان بسیاری از آثار هنری را در این تعریف گنجاند .

همین ترتیب هیچگونه شاخصی برای تبدیل شهدن یهک

اما باز ههم آثهاری هسهتند کهه از آنچهه روی داده اسهت

چیز به اثر هنری وجود ندارد ،مگر اینکه بگوییم در فالن
فلسفۀ هنر ،هنر ،و اثر هنری چیست؟
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تاریخ فالن جامعه و برای فالن عده ،این اثر زیباست و اثر

هنری چیست یک جمله مختصر می توان گفت.اینکه :اثر

هنری آنها محسوب می شود.

هنری در گستره ارتباطات اجتماعی معنا پیدا میکند .بهه

اگر بخواهیم تعریف سهلبی ارائهه دههیم ،چنانچهه کانهت
میگفت زیبایی اگر مفید باشد دیگهر زیبها نیسهت  ،بلکهه
باید تنها زیبا باشد.باز هم ما آثاری دیده ایم که هم زیبها
و هم مفید بوده اند .فیلم ههایی کهه آثهار هنهری بسهیار
بزرگی هستند و عالوه بر این مفید هم هستند ،دست کم
برای فیلم سازان مفید هستند.
پس این تعریف سلبی هم چندان مورد قبهول و خهالی از

بیان ساده اگر فرض کنیم یک شئی را یهک نفهر معتقهد
باشد اثر هنری است ولهی کهل جامعهه آن را هنهر تلقهی
نکنند ،دیگر اثر هنری نخواهد بود  .این ما هستیم که به
طور قرار دادی و مصنوعی چیزی را هنر یا غیر هنر مهی
نامیم .به عبارت خیلی ساده هیچکدام از مها نمهی دانهیم
هنر یا اثر هنری چیست!
منبع  25 :هرتز

اشکال نیست.اما در نهایت در پاسخ به اینکه هنهر یها اثهر
بازگشت به نمایه

فلسفۀ هنر ،هنر ،و اثر هنری چیست؟
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"من" در چامۀ پارسی
علی مجتهد جابری

جز در سفرنامه ها و یا گزارش های تاریخی که نویسهنده

برخی چامه سرایان من آشکارشان را در سهایه نگهه مهی

ممکن اسهت از خهود بهه اختصهار در نقهش راوی سهخن

دارند ،اما "احکامی" که صادر می کنند همه از آنِ "من"

گوید ،در داستان ها و چامه (شعر) ها ضمیر "من" نقش

است" .من" پنهان ،به سبب همین پنهان شهدگی ،بهین

بزرگی داشته است .در چامه پارسی زبانان ،همانند دیگهر

شاعر و مخاطب فاصله ای ایجهاد مهی کنهد کهه مهانع از

مردم جهان ،کارکرد برجسهته چامهه بیهان اندیشهه هها و

احساس همدلی خواننده بها چامهه سهرا مهی شهود؛ و در

حاالت و آنات سراینده بوده است.

بهترین حالت او را آموزگار خود پنداشته سخنش را مهی

"من" یک ضمیر است و بسیار روشن و بی ابهام؛ اما این

پذیرد.

تنها ظاهر امر است" .من" در چامه بر دو گونه است ،منِ

اما من آشکار آثار دو گانه ای دارد کهامال دور از ههم .یها

آشکار و منِ نهان .من آشکار در شهاهنامه (جهز در چنهد

شاعر موفق به برانگیختن همدلی با مخاطب می شهود ،و

بیت اول که فردوسی تاریخچه کتابش را بیان می کنهد)

یا نه؛ که اگر چنین نشود ،خواننده حتی اگهر بهه او حهق

غایب است .زیرا فردوسی داسهتان دیگهران و نهه خهود را

بدهد و نتواند سخنش را مردود شمارد ،در درون متحمل

روایت می کند.

تحمیلی شده و آزرده است .روشن است کهه نمهی تهوان
شاعران را یک سره از این و یا آن دسهته برشهمارد؛ زیهرا
من" در چامۀ پارسی"
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هرانسانی همواره با حاالت و اندیشه های دگرگون شونده

تظاهر و نمایش بیهرون مهان توانمنهدتریم ،مهی کوشهیم

و چههههه بسهههها حتههههی متنههههاقض همههههراه اسههههت.

کسی را به خلوت درون راه ندهیم .در نتیجه چامهه سهرا

هنگامی که از من شهاعر سهخن مهی گهوییم ،در نهزد او،

هنگامی که از احساسات و زندگی درونی خود سخن می

مانند هر انسان دیگر ،این من دو وجه عینی (بیرونهی) و

گوید خواه و ناخواه به الپوشانی ،جلوه گری و حتی دروغ

ذهنی (درونی) دارد .وصهف وی از ایهن دو نیهز متفهاوت

پردازی دست می آویزد .ایهن رخهداد عمومها گریزناپهذیر

است .این که هر یک از این دو وصهف تها چهه انهدازه بها

موجب می گردد که بیان حال درون شهاعران ،حتهی در

واقعیت تطابق داشته باشد ،و یها بها یکهدیگر در پیونهد و

جایی که از حال شخصیت های روایات خود سهخن مهی

انسههجام باشههند ،میههزان اسههتحکام شخصههیت او و نیههز

گویند ،اشکال بسیار گوناگونی پیدا کند.

صداقتش را باز می نمایاند.
روشن است که با دگرگونی هایی که در زندگی شخصی و

در نتیجههه داوری دربههاره یکایههک آنههان و تههک بههه تههک
اشعارشان قطعا یک ماجراجویی بی ثمر و توقعی نا به جا
خواهد بود .اما به هر حال می تهوان تها انهدازه ای دیهد و

جایگاه و اندازه حضور "من" در چامه

دریافت که روان کدام چامه سهرا در کجها بیشهتر پنههان

نزد چامه سرایان متفاوت است

است و در کجا آشهکارتر .و کلیهد ایهن همهه همهان واژه

اجتماعی در هر دو حیطه درونهی و بیرونهی وی رم مهی
دهد هریک از این دو وجه نیز دگرگهون مهی شهود .ایهن
حاصل تعامالت فراوان و پیچیده ای است که در این روند
رم می دهد .این که انسان را با وجود همه شباهت هها و
تداوم شان موجودی جامهد و دگرگهونی ناپهذیر ارزیهابی
کنیم ناقض هر منطق ابتدایی است .هریک از ما بهیش از
هرکس دیگر در برابر دگرگونی های خهود غهافلگیر مهی
شویم ،مگر این که بخواهیم چشم بر حقایق ببندیم.
این درست است که انسانی با شحصیت مستحکم و پایدار
انسان آرمانی است و بسیار هم پسندیده (زیرا از غهافلگیر
شدن در برابر دگرگونی هایش وحشت کمتری داریم) اما

"من" است.
جایگاه و اندازه حضور "من" در چامه نزد چامهه سهرایان
متفاوت اسهت.مهثال در آثهار فردوسهی "مهن" شهاعر در
دیگران تجلّی یافته و سخن راندن از من بهه کلهی غایهب
است" .من" سعدی در جاهایی که روایتی از سفرها و یها
رویدادهایی با حضور و فعلّیت نسبی خود به دسهت مهی
دهد ،یا در پی روایت داستان دیگران در قالهب بیتهی یها
جمله ای در صحنه حاضر شده بهه داوری مهی نشهیند و
پندی می دهد ،که ایهن نکتهه در آثهارش فهراوان اسهت؛
مطلب را به مثابه حقیقتی روشن و آشکار بیان می کند و
ضرورتی نمی بیند تا "من" و توان پذیرانهدن سهخن بهه
یاری این "من" را در چشم مخاطب فرو کند.
در قصیده ها و غزل ها جایگاه "من " دیگر است .اگر بهه

این آرزو ناشدنی است .شاید به همین سبب همه ما ،کهه

قصد مدح صاحب قدرتی ،اعم از آسمانی یا زمینی ،باشهد

می دانیم در حیطهه پوشهاندن ذههن و درون مهان از راه

این من چاکر و وفادار و دلبسته به ممدوح است و حتهی
من" در چامۀ پارسی"
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وجود و شخصیت او با سربلندی تمام تابع وی نشان داده

ههههههای روشهههههنی را دیهههههد و قیهههههاس کهههههرد.

می شود .چاپلوسی همواره ناپسند شمارده شده اسهت ،و

مثال "من" حافظ و سعدی دارای تفهاوت بزرگهی اسهت.

در محضر معشوقی مانند ترک بچه های سهپید سُهرین و

"من" حافظ به شیوه ای "رندانهه" در همهه جها و همهه

زیبا روی فرخی سیستانی (در فضای ذهنی بیمار و زشت

وقت حاضر است و گاه در او هم طنز جریهان دارد و ههم

همجنس بازی) این صفت با رذایل دیگر درآمیخته است.

طعنه ،با چاشنی اغهراقِ گهگهاه ،همهراه بها کهم و بیشهی

در سویی دیگر در آن جا که معشوق واالمقام سعدی کهه

خودنمایی .نمادها و یا تعابیر اساتیری یا تاریخی کهه بهه

به همه نیکی ها و زیبایی ها چنان آراسته است که شاعر

فراوانی به کار می برد ،برای خواننده "عام" (کهه منطقها

در برابر شهمایل او عقهل و ههوش مهی بهازد و او را مهی

باید مخاطب اصلی هر اثر هنری باشد ،چرا کهه مخاطهب

ستاید ،که این نه بهه سهبب حقهارت خهود بلکهه واالیهی

خاص زاده ذهن علیل شیادان یا نادانان است) ناشهناخته

معشوق است ،نمی توان به آسانی چنین اغراق های بیش

است  ،و یا درست و کامل درک نمی شود ،که این وجهه

و کمی را چاپلوسی برشمرد.

دامن "من" حافظ را هم می گیرد ،حتی اگر خواسهت او

در این جا چگونگی این "من" و سخن راندنش به میهان

چنین نبوده باشهد .ایهن شهیوه بیهان خهاص حهافظ کهه

می آید .در شاهنامه فردوسی صحنه های عاشقانه بسهیار
ژرف و زیبا کهم نیسهت؛ امها تقریبها در همهه آن هها نهه
معشوق به عرش اعالء برده می شود و نه عاشهق خهوار و
خفیف می گردد .شهاید بتهوان گفهت کهه تصهور و بیهان
فردوسی از عشق بدون به میان کشیدن پای من و ما بهه

"تفسیر به رای" مخاطب را حاصل می کند ،باعهث شهده
است که مجموعه غزلیات وی بهرای عمهوم تنهها کتهابی
باشد که برای گرفتن فال با سرانگشتی بهاز مهی شهود ،و
"من" حافظ عمال در من مخاطب مستحیل و ناپدید می
گردد.

مفهوم عشق  ،بدان گونه که امروز به آن نگاه می کنهیم،

در این جا قصد نقد ،اعمّ از ستایش یا نکوهش کسهی ،در

نزدیکتر است.

میان نیست؛ اما تفاوت و ویژگی ها را هرگهز نمهی تهوان

این داوری بیشتر به این سبب است که در سخن وی نهه
تنها دروغی راه ندارد ،که حتی اغراق کامال غایهب اسهت.
این وجه از کار فردوسی ،که شاید چندان هم که باید بهه
آن پرداخته نشده است؛ او را از همه دیگر شاعران متمایز
می سازد" .من"ِ فردوسی را باید بیشهتر شهناخت و از او
آموخت.
ناگفته نماند که گرچه در ظاهر جایگاه "مهن" در چامهه
های همه سرایندگان بیش و کم هم سان است ،امها مهی
توان بین آنان وجوه تمایز ،و در نزد برخی از آنان شاخص

نادیده گرفت.در کنار حافظ ،سعدی حتی در جهایی کهه
به نمادها اشاره می کند ،معموال خود آن اشاره به انهدازه
کافی روشنگر است و جای تعبیر و تفسیر کمتهری بهاقی
می ماند .طنز و طیبت سعدی و حتی هجهو و ههزل او از
نوعی "وقار مقنع" برخهوردار اسهت؛ کهه شهوربختانه بهه
سبب رکاکت الفاظ نمی توان برجسته تهرین و زیبهاترین
نمونه هایش (مثال داستانی بسیارکوتاه که سعدی جوانی
را که خود را مانند زنان آراسته است نکوهش کرده و پند
می دهد و بیت پایانی با این مصراع است که "ایهن همهه
من" در چامۀ پارسی"

21

دوره اول /شماره  /31آذر3111

ارژنگ ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

زینهههت زنهههان باشهههد...الخ ") را در ایهههن جههها آورد.

پیش و نه پس از او نمی توان شاعر یا نویسهنده ای را بها

جالل الدین بلخی از این جهت چهره ای کامال متفاوت و

این همه شور و سرمستی در اندازه او یافت .جاذبه بزرگ

دوگانه دارد .در مثنوی و دیگر سروده ها و نوشته ههایش

وی نیز ،حتی در پس حصار تخریب مفاهیم در ترجمه به

او به مثابه یک فیلسوف به همه چیهز نگهاه مهی کنهد ،و

زبان های دیگر ،شاید در همین نهفته باشد" .من" بلخی

گرچه از بسیاری نمادها و داستان ها بههره مهی گیهرد و

نه پر مدعاست و نه خوار و زبون .او در چنهان شهوریدگی

حتی گاه کار به طنز و رکاکت هم می کشد؛ اما سرانجام

بی پایان غرق است که نمی توان او را و امواجی را که زیر

در محضر او گویی درکالس درسی نشسته ایهم کهه حهق

و رویش می کنند در هیچ قهالبی ثابهت نگهه داشهت .در

پرسش هم نداریم" .من" او در این بخهش از آثهارش نهه

برخی از غزل هایش به گونه ای آبستراکسهیون (انتهزاع و

تنها من یک آموزگار که مهن مولهوی در سلسهله مراتهب

تجرید) ویژه نه تنهها تصهویری کهه حتهی مفههومی مهی

"چوپانی" تصوف است .ممکن است برخی خوانندگان بها

رسد (.غزل  :3122چه دانستم که این سودا  .)...خواننده

این تعبیر تند موافق نباشند ،اما واژه "چوپان" را دربهاره

ای که این غزل را می خواند در خیال از آزادی بیکرانهی

مفهوم تصوف با دقت کافی به کار گرفته ام.

برخوردار است و می تواند تعابیر ویژه خود را داشته باشد.

شاید شگفت به دید آید ،اما دقیقا در همین جاسهت کهه
مههی تههوان او را فیلسههوفی فردگههرا و جههدا از جامعههه و
پیرامونش شناخت .درست برخالف سعدی که بهرای ههر
نظر خود معیار و مالک و یا دست کم شهاهدی از جههان
واقع و جامعه پیرامون را عرضه می کند ،که ممکن است
مقبول یا مردود ما باشد ،مولوی انسان را عام و بی زمهان
می بیند ،و شاید به سهبب باورههای صهوفیانه اش ،نمهی
توانهد جههان پیرامههون را جهز آن چههه خهود پسههندیده و
برگزیده ببیند .در حالی که "من" سعدی ،فارغ از جههان
بینی و نگاه او ،به هر حال بستری اجتماعی دارد" ،مهن"
مولوی متکلم الوحده ای شخصی و تحکّم کننده است ،و

مثال خود من حدود سی و پنج سال پهیش در چامهه ای
به نام "نهنگ بسته در هامون" بسیاری از ابیات این غزل
را به منظوری کامال متفاوت با دید بلخی نقهل کهرده ام.
شاید بتوان گفت که کارکرد این غزل بها آبستراکسهیونی
که دارد تا حدی شبیه به موسیقی و بهه ویهژه موسهیقی
سمفونیک است ،که تنها فضا سازی مهی کند(گرچهه بها
واژه های صاحب معنای مشخص) و احساسات بی مرجع
موضوعی و یا کم مرجع در بیهرون از اثهر را منتقهل مهی
سازد .در همهین جاسهت کهه "مهن" مولهوی بها "مهن"
مخاطب یگانه می شود .گونه ای همدلی ویژه کهه بسهیار
کم مانند است.

چنان که در پهی خواههد آمهد نمونهه مشهابهی در دوران
معاصر دارد.

در شعر معاصر"من" چامه سرا همانند گذشته گهگهاه در

این حدس آن گاه تقویت می شهود کهه بهه وجهه دیگهر

صحنه حاضر است .این من در نیما بسیار کهم جلهوه تهر

"من" مولوی نگاه کنیم .آن "من" آموزگارقاطع و حهاکم
در این جا به روانی شیدا وشوریده بدل می گردد کهه نهه

است تا مثال اخوان ثالث .امها نقطهه اوج "مهن" در شهعر
معاصر را می توان در شاملو سراغ گرفت" .من" شاملو در
من" در چامۀ پارسی"
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بسیاری از اشعارش حضور کامل دارد .شبیه من مولوی ،

این سخن بهانه ای می تواند به دست خواننده دهد تا بها

با این تفاوت که مهن مولهوی "آموزگارانهه" اسهت و مهن

"من" خود خلوت کنهد و "مهن"ی تهازه آفریهده شهود،

شاملو "منتقد و حتی بیشتر مهاجم و خشمگین" .کاربرد

حاصل کار دوطرف.

مثال واژه حقارت آمیز "شمایان" گذشته از این که گهگاه
با اشاراتی هدف را مشخص می سازد ،که این ههدف مهی
تواند از دید مخاطب هم منفور باشد ،اما هجوم همراه بها
نفرت فراوان شاعر ،که در لحن و کالمش هویدا می شود،
چنان گسترده است که امواج بلند خشمش تر و خشهک
را می سوزاند و می روبد ،تها جهایی کهه حتهی مخاطهب
همدل با وی دچار تردید می شود که آیا خود نیز ههدف
دشنامی است یا نه؟ شاید از جهتی بتوان چنین گفت که
شاملو در هجوم "من" شاعر به همه چیز و همه کهس از
صداقتی برخوردار است که نمی تواند شخصهیت بیرونهی
در صحنه زندگی اش را از شخصیت خهود در شهعر جهدا

اما در هیچ یک از آن ها جز شهاید مهواردی نهادر نتهوان
حس "همدمی" و "درد دل" گفتن و در نتیجه احساس
یگانگی با چامه سرا را به آن روشنی و گرمی ،و با خیهال
آسوده دید ،که
در بسهههیاری از

خواننده حتی اگر از

اشهههعار فهههروغ

احساسات و اندیشه

فرخزاد؛ کهه در
آن هههها ایهههن
"من" همزبهان
"تو" می شود.

کند .در قیاس با دیگر چامه سهرایان معاصهر بیشهترین و

های فروغ فاصله
داشته باشد ،او را
انسانی می بیند که با
اعتماد

تمام

و

صداقت

کامل

از

موثرترین "من" ها در آثار شاملو عیان هستند .حتهی در

اشعار فروغ جدا

عاشقانه های بسیار دل انگیز و لطیفش ستایش معشهوق

از وزن "نرمی"

در نگاه چامه سرا وصف مهی شهود .در ایهن توصهیفات او

که دارند ،و این

بیش از معشوق به "من" خود می پردازد .گرچهه گهگهاه

وزن شهههههعر را

مسبّب باروری این "من" را به مخاطب نشان مهی دههد.

بیشههههتر بههههه

در سمتی دیگر شاعرانی هستند ماننهد سههراب سهپهری

گفتگهههههههویی

که گرچه گهگاه این ضمیر را به کار می برند ،اما این امر

زمزمه آلود نزدیهک مهی کنهد ،و نیهز واژه ههای آشهنا و

صههرفا ضههرورتی بههرای روایتههی اسههت .اشههعار او درظههاهر

ملموس آن ،که همین دو ویژگی برای "راحهت " بهر دل

صوفیانه و عرفانی و بسیار نزدیک به دیدگاه طبیعت کهاو

خواننده نشستن کهافی اسهت؛ و بها ایهن کهه بسهیاری از

"ذِن – بودیسم" است ،اما مخاطب به دنیای درون او نهه

دیهدگاه ههها و گفتههه ههایش واجههد ارزش و بههه گونههه ای

وارد می شود و نه حتی در بسیاری جاها پهی مهی بهرد.

"آموزگارانه" اند ،چنان اسهت کهه شهاعر هرگهز از کنهار

همه "من" هایی که در این گفتار بدان اشاره شد یا مهن

خواننده برنمی خیهزد و رو در روی او قهرار نمهی گیهرد.

آموزگارند ،یا من شکایت کننده ،من فیلسوف و یا من پر

همین نزدیکی عاطفی باعث می شود که حتی در جهایی

شوری که در واقع سخنش با خود است و نهه مخاطهب و

که جهان بینی فردگرایانهه بهر او غالهب مهی گهردد و تها

احساسات

درونی

خود "بی تکلّف"
سخن می گوید

من" در چامۀ پارسی"
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مرحلههه بههدبینی و یههاس کشههانده مههی شههود؛ بهها وجههود

گرچه بین مجموعه اشعار او در کتاب "تولهدی دیگهر" و

نپهذیرفتن اندیشههه اش حههس همهدلی و همههدردی بهها او

اشعار پیشینش جهش قابهل مالحظهه ای مشهاهده مهی

کاهش نیابد.

شود ،اما این جهش ،که بیشتر شکلی و محتهوایی اسهت،

بیشتر این که خواننده حتی اگهر از احساسهات و اندیشهه
های فروغ فاصله داشته باشد ،او را انسانی می بیند که با
اعتماد تمام و صداقت کامهل از احساسهات درونهی خهود
"بی تکلّف" سخن می گوید .آنچهه دربهاره نرمهی وزن و
خودمانی بودن واژه ها و تعابیر گفته شد ،نمهی توانسهت
این همدلی را برقرار کند ،اگر آثهارش از نظهر مفههومی و
محتوایی "مکلّف"" ،مقیّد" و "معذّب" می بودند.
فروغ به عنوان یک زن در جامعه ایرانی بها ایهن واقعیهت

نباید ما را به اشتباه اندازد و اندیشه ها و احساسهات او را
که پیش از آن در قالبی متفاوت بیهان مهی شهد ،نادیهده
گرفتهههه و نوظههههور و خلهههق السهههاعه اش بپنهههداریم.
این تحول تدریجی کمّی اما به هر حال شجاعانه همیشه
با فروغ بود ،سرانجام به تحول کیفی انفجهاری در کتهاب
مذکور منجر شد .در همه حال و منطقا با تجربه انهدوزی
و بلوغ ذهنی اش او موفهق شهد نمونهه ای نهادر باشهد از
چامههه سههرایانی کههه "مههن" خههود را در قالههب "همههدم"
مخاطب رشد و جهش دهد ،و در هر حال دست مخاطب

روبرو است که فرهنگ حاکم بر این جامعه (با جمله رایج

را رها نکند.

و تظاهر و "فاصله گرفتن" را امتیهازی مثبهت بهرای ههر

حتی در اشعاری که او از حال صرفا شخصی خود چیهزی

و معروف " شرع به ظاهر حکم می کند" و  )...انواع دروغ
انسان و به ویژه زن بر می شمارد .شاید او برای رها شدن
از بند دروغ و تظاهر و خفقهان نیهاز بهه ایهن داشهت کهه
برخی "حریم" ههای دروغهین را بشهکند .کهاری کهه در
عنفوان جوانی و در دفاتر اشعار اولیهه اش تها "عصهیان"
کرد .بسیاری بر این گمان اند که او در جامعه ای از نظهر
تاریخی و فرهنگی عقب مانده مرد سهتیزانه منحصهرا در

نمی گوید  ،خواننده هنوز به "مهن" فهروغ اعتمهاد دارد.
این جاست که شاید بتوان گفت او در بند "فنّ شهاعری"
گرفتار نماند و توانست "من" خود را با "مهن" خواننهده
یگانه سازد .ما با او دوست و همراهیم حتی اگر جههان را
مانند او نبینیم.
52/0/3111

پی آزادی زن بود؛ یعنی تعبیری مبتنی بر انحهراف رایهج
"فمینیسم" .اما فروغ در واقع چنین نبود ،و این شائبه از
آن جا حاصل شده است کهه جامعهه متحجّهر عهادت بهه

بازگشت به نمایه

گفتگوی صمیمانه آن هم با یک زن را نداشته و ندارد.

من" در چامۀ پارسی"
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پریروی بیتابِ موسیقیِ ایران
گفتوگو با شهرام اقبال زاده
November 11, 5151

طیبه سلمانی :استاد شجریان را تنها نمی توان از منظر موسیقی تحلیل کرد .بیی تردیید او تییثیر فراوانیی در دیگیر
حوزه ها داشته است و شخصیت او چندوجهی و چندساحتی است .شجریان در موسییقی ،ادبییات ،هنیر ،اجتمیاع و
سیاست مطرح است و همین مطرح بودن در حوزه های مختلف از شجریان شخصییتی ویی ه سیاخته اسیت .شیهرام
اقبال زاده ،نویسنده و منتقد ادبی ،با ما از جایگاه شجریان در فرهنگ ،موسیقی و ادبیات ایران گفته است.

جایگاه شجریان در فرهنگ ایران کجاسیت و چیه

شجریان در خراسان ،شهری با نمادهای خاص مهذهبی و

عواملی او را به چنین جایگاهی رساند؟

سنتی زاده شد .این سرزمین نقش بسهزایی در فلسهفه و

برای آنکه بدانیم شجریان که بود ،باید ببینهیم او در چهه
شرایطی زاده و پهرورده شهد .همهانطهور کهه مهیدانهیم

ادبیات و عرفان ایرانی اسالمی داشته است .نقشی کهه در
برآمدن شخصیت شجریان هم خواهناخواه ،تأثیرگذار بوده
است .یکی از موانع اصلی موسیقی در ایهران ،خوانشهی از
پریروی بیتاب موسیقی ایران

25

ارژنگ ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

دوره اول /شماره  /31آذر3111

دین است که مبنای آن فقه ایستاست .عامهه مهردم کهه

از طلب معشوق باز بدارد و وصل را در عشق میجست و

گوش در گرو فتهاوی فقهها داشهتند کهه از حرمهت غنها

نه فقه! چون دریافته بهود «آسهمان کشهتی اربهاب هنهر

می گفتند و برایشان موسیقی ،تنها نوحه گری بر خانهدان

میشکند» از اینرو نه میخواست و نه مهیتوانسهت رهها

پیامبر و قرائت قرآن و بانگ اذان بود ،تها حهد زیهادی در

کند و در دل واگویه میکرد «تکیه آن به ،بر ایهن چهرم

بازتولید آن خشکاندیشهیهها دخیهل بودنهد .دیوارههای

معلق نکنیم» .او آنچنان شیفته موسیقی بود که در عین

سخت و بلند سنت در آن دوران مانع گسترش و بالندگی

باورهای دینی و عرفانی در دوران جهوانی ،از حکهمههای

موسیقی بودند و کسانی را که رو به موسیقی میآوردنهد

فقهی ایستا و سنت سفت و سخت خانوادگی گذر کهرد و

«مطرب» می خواندند .دید کلی این بهود کهه آن هها نیهز

در عین احترام فراوان به پدر سختگیر و محهیط سهنتی

همچون کسانی که بساط طرب را در عروسیهها تهدارک

زادگاهش پنهان از دیده پدر ،گذشهته از قرائهت قهرآن و

میبینند ،اهل «لهو و لعبانهد .ایجهاد طهرب ،اگهر بهرای

خواندن اذان ،بهصورت پیگیر به فراگیری موسیقی سنتی

بسیاری از مردم حرام نبود ،دستکم کراهت داشهت ،امها

و گوشه های آواز ایرانی ادامه داد .گویی حافظ از قهول او

بخشی از مردم زحمهتکش ،فهارغ از برچسهبههای اههل

میگوید «دست از طلب ندارم تا کام مهن برآیهد /یها تهن

فتوی ،در هنگام شکار و کشت و کار ترانههههای خهود را

رسد به جانان یا جان ز تن درآیهد»؛ غهور در قهرآن او را

میخواندند و البته در سطحی واالتر ،میراثداران باربهد و

بدین نتیجه رساند که باورهای ایمهانی ههیچ منافهاتی بها

نکیسا در چارچوب دستگاههای موسهیقی ایرانهی سهر در

موسیقی ندارد؛ خودش می گوید «بارها قرآن را خوانهدم،

پی کار خویش داشتند و با همهۀ زنهاربهاشههای فقهها و

حتی یک کلمه از حرمت موسیقی در آن نیافتم» .

فراخوانی آنها به «تقوی» موالناوار معتقد بودنهد «بانهگ
سرور اتقیاست» .

عنصر مؤثر دیگر بر شجریان ،غنای فرهنگهی ایهران بهود.
موسیقی آوازی ایران ،گره خوردگی صهداهای جهاری در
طبیعت و نداهای انسانی و زمزمههای مردمان با عاطفهه،
اندیشه و تخیل و سنتهای تاریخی -فرهنگی و هنری و
ادبی است .این سنتهها و چهارچوبهها در ایهران بسهیار
قدرتمند است .رهاوردی تاریخی کهه پژوهشهگران غربهی
نیز ،از غنی بودن این پیشینه کهن سهخن گفتهه و آن را

شجریان نیز از آنجا که در خهانواده ای مهذهبی و سهنتی

ستودهاند .بسیاری از آنها حماسههای شاهنامه فردوسی

پرورش یافت ،با چنین مانعی مواجه بود ،اما به موسهیقی

را از ایلیاد و اودیسه هومر برتر میدانند.

بیش از آن عشق میورزید که چنین امر و نهیهایی او را
پریروی بیتاب موسیقی ایران
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بنا بر روایت شما شجریان حامیل نقیاد دو عنصیر

شجریان در آموزش و پهرورش مشهغول کهار مهیشهود و

مذهب و سنت موسیقی بوده است؟

ضمن آن در محضر استادانی بزرگ تعلیم آواز میبیند.

بله ،درواقع شجریان وارث این دو میراث است؛ اگر هگلی

ولتر در مورد نویسندگی میگوید :نویسندگی سه مرحلهه

بگویم ،او فقط نفی کرد ،بلکه به نفی نفی پرداخت ،یعنی

دارد :تقلیهههد،

حذف بخشهای زنگارگرفته و حفهظ بخهشههای پویها و

اقتباس خالق

ارتقا و سنتز آن در قالب نو یا ظرف جدید .در این راستا،

و نوآوری؛ اگر

او به تهران آمد و

نخست برداشتی نوگرایانه و گذر از شرع و مذهب ایستا و

همین مراتهب

با برنامه گلها و

سنت مومیهایی شهده؛ و دیگهری گرایشهی اومانیسهتی و

را بهههههههههههر

برنامههای هفتگی

انسانگرایانه عرفانی که در موسیقی و شعر ما بازتاب پیدا

خواننهههدگی و

جمعه صبح استاد

میکند ،نوعی برداشت نوین انسانی «از دیو و دد ملولم و

خنیههههههاگری

هوشنگ

ابتهاج

انسانم آرزوست» .شجریان بهه قهول عهارف« ،پهریروی»

منطبق بدانیم،

(سایه) به اقتباس

هنهری اسههت کههه «تههاب مسههتوری نههدارد» و پههردهههها و

شهههههههجریان

خالق رسید و با نام

حجابهای بازدارنده را به سویی مهیافکنهد .او بها عشهق

مرحلههه تقلیههد

مستعار

سیاوش،

بسیار دستگاههای موسیقی را فرامیگیهرد ،حتهی اذان را

را در چارچوب

شروع به خواندن

در چارچوب موسیقی دسهتگاهی مهیخوانهد .بهه همهین

دانش کسهانی

خاطر هم ربنای او ماندگار شد؛ چراکه ههم روح معنهوی

مانند برومنهد،

در آن جاری اسهت و ههم واالیهی و زیبهایی تو مهان روح

طههههاهرزاده و

ایرانی .به قول هوشنگ ابتهاج وقتی ربنا را میشهنویم از

دوامی در تهران هم پی گرفت.

خود بیخود می شویم .این میراثی تاریخی فرهنگی است

او به تهران آمد و با برنامه گلهها و برنامههههای هفتگهی

که شجریان در آن میبالد.

جمعه صبح استاد هوشهنگ ابتههاج (سهایه) بهه اقتبهاس

شجریان نخستین گام برای نقد سنت را در همان خانواده

خالق رسید و با نام مستعار سیاوش ،شهروع بهه خوانهدن

برمیدارد و در خانوادهای سنتی ،سنتشکنی مهیکنهد و

کرد .در آن روزگار ،من هم برنامههای صبح جمعه ساعت

پنهان از اتوریته پدر ،موسهیقی مهی آمهوزد و در محافهل

 31را گوش میکردم و صدای سیاوش را دنبال میکردم.

خاص آواز مهیخوانهد .تهرس از شهناخته شهدن در یهک

برنامهای کهه جریهانسهاز شهد .ایهن گهروه از هنرمنهدان

محیط بسته و سودای رشهدی فراتهر از آنچهه در محهیط

موسههیقیدان همچههون لطفههی ،مشههکاتیان و علیههزاده ،بهها

زادگاهش آموخته ،او را به مهاجرت به تهران می کشهاند.

نقدهایی که بهه سهاختار موجهود موسهیقی داشهتند ،بها

کرد.

پریروی بیتاب موسیقی ایران
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همراهی و ابتکار سایه ،عمرشان را عاشقانه و آگاهانه وقف
شناختن و شناساندن موسیقی ایرانی و احیا و پویایی آن
کردند .در دادوستد بین این هنرمندان ،آثاری تولید شهد
که گویای تحول و پویایی و شکوفایی در ادب و موسیقی
ایران است .گویی شعر کهن ایران با این فرآیند به مرحله
شکوفایی جدیدی می رسهد .بهه قهول میخائیهل بهاختین
متنههای برجسهته ادبهی -هنهری همهواره در دورهههای
مختلف باززایی و نوزایی دارند ،چون باری غنی دارند کهه

چه چیزی او را به این سمت کشاند؟
شخصیت سهایه در رشهد چهاووش و پهیش از آن تحهول
برنامه موسیقی ایرانی در رادیو تأثیر بسیاری داشت .سایه
به دعوت قطبی ،رئیس وقت رادیو و تلویزیون ،بهه رادیهو
آمد .کسانی که با سایه در گلها ،بهویژه برنامههای صبح
جمعه ،فعالیت خود را پی گرفتند جوانهای بااسهتعدادی
بودند که این آشنایی ظرف خوبی برای بهروز اسهتعداد و
ظهور خالقیتشان در اختیار آنها قهرار داد .خهود

ظرفیت برداشت های نهوین در آن نهفتهه

سایه هم منش ،بینش و روش خاصهی

است.

داشههت کههه توانسههت بهها همههه

امها تمههام آنچهه شههما گفتیههد

پس از استعفای اعتراضی

تفکرات کنار بیاید و بها افهراد

معطوف به حوزه هنر است.

سال  ،28متیسفانه پس از

گههروه دادوسههتد هنههری و

به نظر مهی رسهد شهجریان

انقالب این گروه پرتوان و

گفههتوشههنودهای دلخههواه

شخصههیتی فراتههر از حههوزه

نوآور در صدا و سیما جایگاه

داشته باشد بی آنکهه مشهی

بایستهای نیافتند ،بلکه از

سیاسی خاصهی بهه کسهی

هنههههر دارد .شخصههههیت او
سویه های اجتماعی پررنگهی
دارد ،این جایگهاه اجتمهاعی از

خانه خود رانده شدند!

کجا برآمد؟

تحمیل یا القا کند یا اصهول
خود را زیر پا بگذارد.
این همکاری در چاووش ادامه یافهت و

در آستانه انقالب نقش شجریان وجه اجتماعی و

شعرهای انقالبی که سهایه مهیسهرود و شهجریان

حتی کارکرد و جلوه سیاسی هم پیدا کرد بیآنکه به تیپ

می خواند در آستانه انقالب و پس از انقالب آشکارا نمهود

کلیشه زده سیاسی صرفاً روزمره بدل شهود .اشهعاری کهه

سیاسی پیدا کرد و در قالب نوارهای کاست پرفروش وارد

شجریان خوانده ضمن اینکه به مسائل عهاطفی و فهردی

جامعه شد .درواقع موسیقی انقالبی با این فرآیند به میان

می پردازند دارای ابعاد اجتماعی و حتی سیاسی انتقهادی

مردم رفت .افراد و گروهههای مختلفهی وارد ایهن صهحنه

بودهاند ،اما با اوج گیری جنبش گسترده مردمی سال 20

شدند و می بینیم در ایهن مقطهع ،شهجریان در اوج قهرار

در کنار سرودهایی که در آن دوره تولید مهیشهد ،گهروه

دارد.

چاووش هم آثار انقالبی ارزشمندی تولید کرد.
پریروی بیتاب موسیقی ایران
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پس از اسهتعفای اعتراضهی سهال  ،20متأسهفانه پهس از

بحث سادهای نیست ،شاید بشود گفت موسهیقی مردمهی

انقالب این گروه پرتوان و نوآور در صهدا و سهیما جایگهاه

نههوعی از موسههیقی اسههت کههه از منههافع مههردم در مسههیر

بایسته ای نیافتند ،بلکه از خانه خود رانهده شهدند! هنهوز

عدالت ،آزادی و رهایی آگاهانه دفهاع کنهد و فقهط شهور

مدتی از انقالب نگذشته دوقطبی های خهودی-نهاخودی،

تودهای بر پا نکند تا چون هنر فاشیستها عامل سرکوب

چپههی-راسههتی ،مههذهبی-غیرمههذهبی و اشههکال دیگههر

شود ،بلکه در عین حال باید بتواند وضعیت موجهود را بها

قطبیسازی در جامعه شروع و منشأ حذف افراد شهد .در

دگرخوانی و نوآوری نقد کند .هنر انتقادی ،حامل اندیشه

این فضا متأسفانه هنر انقالبی که حتهی در دوران جنهگ

انتقادی است؛ اندیشهای که به نوعی روایت ضرورتههای

هم نقش شورآفرینی داشت ،اجازه بروز بیشتر پیدا نکرد.

تاریخی و پویایی اجتماعی باشد؛ یعنی فرهنگ مستقر را

موسیقی هم در همان فضای دوقطبی به

بازتولید نکند و در خدمت قدرت ایستا

حالل و حرام تقسیمبنهدی شهد .بهه ههر

نباشد .برای مانهدگاری ایهن موسهیقی

حال با انقالب بخش بزرگی از خوانندگان

هنر عامهپسند صرفاً

باید جنبه هنری و زیباییشناختی ههم

پههیش از انقههالب مبتههذلخههوان شههمرده

برای سرگرمی مردم

داشته باشد و ساحت هنر را با مسهائل

شهدند و کنهار زده شههدند ،امها شههجریان

است و حالت تفریحی

جامعه بیامیزد.

همپای انقالب و برای مهردم و در دوران

صرف که به خودی خود

دفاع ملی و جنگ میهنی ههم خوانهد .او

ایرادی ندارد ،اما گاه

به قول خودش هیچ آهنهگ و شهعری را

کارکرد تخدیری هم

اجرا نکرد مگر اینکه به دلش بنشهیند و

پیدا میکند.

خواست مردم در آن باشد .همهین رونهد
باعث شد کهه در جریهان سهال  11ههم

تفاوتش با هنر عامهپسند چیست؟
هنر عامهپسهند صهرفاً بهرای سهرگرمی
مردم است و حالت تفریحی صرف کهه
به خودی خود ایرادی نهدارد ،امها گهاه
کارکرد تخهدیری ههم پیهدا مهی کنهد.

تصنیف «تفنگت را زمین بگذار» را بخواند .صدا و هنهر او

درواقع کهارکرد ایهن نهوع هنهر و موسهیقی مهردم را بهه

همواره همپای پویایی تاریخ و تحوالت اجتمهاعی جامعهه

روزمرگی صرف مشغول میکند تا سر از الک خود بیرون

پیش رفته است .شجریان در اجراهایش بانگ بهیصهداها

نیاورند .هرچند نباید جنبه طهرب و شهادمانی را در ایهن

شد.

نوع هنر تحقیر و از بعد بوروکراتیک سرکوب کرد ،اما باید

کدام موسیقی یا هنر را میتوانیم موسیقی مردمیی

به هنر پویا و انتقادی و مردمی بها و امکان رشد داد.

بدانیم؟

پریروی بیتاب موسیقی ایران
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موسیقی سرگرمکننده مورد اشاره بیش از موسیقی

نمیشد ،موسیقی مبتذل ،از حاشیه به متن نمیآمد ،امها

مردمی زیر فشار بود چون جنبه طرب داشت ،آییا

با مدیریت ضعیف مراکز تصمیمگیری در حوزه موسهیقی

این فضا را برای موسیقی مردمی باز نمیکرد؟

این اتفاق افتاد .در اینجا نیز موسیقی ایرانهی اگهر کسهی
چون شجریان را نداشت ،آسهیب بسهیار مهیدیهد .بهودن

این طور نبهود .موسهیقی

امثال او گویی موسیقی را نگاهبانی کرد.

سرگرم کننده و تفریحی
پههس از دوران حرمههت

شجریان تلفیقی از

آیا می توان شجریان را سرمایه نمیادین هنیری در

دهه های نخست ،تحهت

انواع سرمایهها در

این چند دهه اخیر در ایران دانست؟

تأثیر تکثرگرایهی دوران

این

میدانهای

بله .پیر بوردیو نظریهای به نام نظریهه میهدانهها دارد .او

اصههالحات بههه صههورت

متداخل است که

این میدانهها را بهه میهدان سیاسهی ،میهدان فرهنگهی و

ناشی از حضور

هنری ،میدان اجتماعی و میدان اقتصادی تقسیم میکند.

تیثیرگذار او در

این میدانها ماننهد دایهرهههای متهداخل بهه ههم وصهل

چند میدان است؛

می شوند .در میدان سیاسی ،سرمایه سیاسی حکومتگران

رسمی جا باز کرد و گاه
بهها تهههرنگههی از مههذهب
لعههاب داده شههد و بههه
هیئت های مهذهبی نیهز
راه یافههت .در ایههن دوره
بههه هنههر انتقههادی کههه

کمابیش رنگ انقالبی هم داشت و یادآور و نشهاندهنهده
حضور جریان های فکری و سیاسی گوناگون و همبستگی
مردم بود ،چندان تهوجهی نشهد و اتفاقهاً جها بهرای هنهر
عامه پسند باز شد؛ همانطور کهه گفهتم کپهیبهرداری از
موسیقی خالتور پیش از انقالب دوباره جا باز کرد .تأکیهد
میکنم اکنون این کپهیبهرداری ناشهیانه بهه مضهامین و
موسیقی نوحهها هم بیش از پهیش کشهیده شهده اسهت.
درواقع وقتی میدان از کسانی که مایه کافی در موسهیقی
داشتند خالی شد و قرار شهد فقهط نهادههای دولتهی بها
مدیریت کممایه ها متولی امر شهوند ،رونهد موسهیقی بهه
سمت ابتذال می رود .شاید اگر راه بر تنوع و تکثهر بسهته

از یکسو ،فهارغ از میهزان و محهدوده و مشهروعیت آن و
احزاب و فعهاالن سیاسهی از سهوی دیگهر در کشهاکش و
رقابتاند .در میهدان اقتصهادی ،سهرمایهداران و بهه قهول
ادبیات حکهومتی «سهرمایهگهذاران» و «کارآفرینهان» بها
ثروت و سرمایه و داشتن دفتر و دستک و زحمتکشان بها
نیروی کارشان و در میدان اجتماعی ،کنشگران اجتماعی
و نهادهای مدنی چون فعاالن محهیط زیسهت و جنهبش
صلح و در میدان هنری ،هنرمندان بها سهرمایه هنهری و
داشتن خالقیت های مختلهف و گهالری داران و ناشهران و
کتاب فروشان و سرمایه هنرمنهد بهه نهوع نگهاه و قهدرت
خالقهاش و اینکه چهه نهوع هنهری را مهیآفرینهد و چهه
قشری را جذب می کند و دایره ارتباطاتش وابستگی تهام
دارد و بنا به گسترش دامنه نفوذش به جایگهاه و منزلهت
خاص خود دست می یابهد کهه بهه آن سهرمایه هنهری و
پریروی بیتاب موسیقی ایران
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نمادین بدل مهی شهود .ههر هنهری و هنرمنهدی نیهروی

قدرت قاهره با بی باکی می ایسهتد ،ناخودآگهاه سهرمایه و

اجتماعی خاص خودش را جذب و سپس آزاد میکند؛ به

وجهه سیاسی هم پیدا میکند .تداوم چنین حضهوری در

بیانی دیگر ،هنر مردمی و هنرمند مردمی نیهز بسهته بهه

بزنگاه های مختلف اجتماعی و سیاسی ،با توجه بهه نبهود

افراد و اقشاری کهه جلهب و جهذب و بههصهورت نیهروی

شخصیتهای مرجع تأثیرگذار و جهتدهنده ،او را به یک

اجتمههاعی آزاد مههیکنههد ،همههانطههور کههه گفههتم دارای

شخصیت کاریزماتیک یا کراماتی و اسطورهای برمیکشد؛

سرمایهای نمادین میشود .باید تأکید کنم که ههیچ مهرز

میدانیم که اسطوره ساخته ذهن انسان درمانده و بیپناه

قاطع عینی بین این میدان های متداخل و متقاطع وجود

است که تکیهگهاه مهادی محکمهی در زنهدگی روزمهره و

ندارد .به قول فیلسوفی همه مرزها در جامعه و طبیعهت،

جاری ندارد ،از اینرو یا به اسطورههای کهن پناه میبهرد

مشروط ،نسبی و متغیرند.

و یا ذهن اسطورهساز و پناهجوی او به خلق اسطورهای نو
دست می یهازد کهه در شهرایط دشهوار زنهدگی فهردی و
اجتمههاعی بههه برخههی از نیازهههای عههاطفی و روانههی ،و در
بحرانهای اجتماعی و سیاسی که صدایش را نمیشنوند،
نیازمند تریبونی است که بانگ مظلومیت خود را در ندای
او ببینند و بشنوند .به عنوان مثال ،شجریان بها بهازخوانی
خالقانه «مرغ سحر» پیام مشهروطه را بهه امهروز منتقهل
می کند ،گویی با این کار سنت مهردمگرایانهه ترانههههای
انقالبی -نه الزاماً پوپولیستی -را از مشروطه به اینسهوی

شجریان تلفیقی از انواع سرمایه هها در ایهن میهدانههای

زنده نگه می دارد و با خواندن «بیداد» از بیداد در جامعه

متداخل است که ناشهی از حضهور تأثیرگهذار او در چنهد

امروز شکوه میکند؛ و در شرایطی بحرانی دیگر بها زبهان

میدان اسهت؛ در میهدان هنهری بهه خهاطر ویژگهیههای

آواز خواستی مردمی و عمومی را بیهان مهیکنهد؛ یعنهی

زیباییشناختی کارش که هم تداومبخش هنر اجتماعی و

ترانه «تفنگت را زمین بگذار».

سیاسی مشروطه است و هم میراثدار سهنت موسهیقی و
گوشه ههای آواز ایرانهی از سهویی ،ههم نهوآوریههایش و
داشههتن نیرویههی کههه مههیتوانههد بههین قشههر هنرمنههدان و
فرهیختگان و بخشی چشمگیر از مردم پل بزند از سهوی
دیگر .از این رو وقتی وارد قلمرو هنر اجتمهاعی اعتراضهی
می شود ،در غیهاب نهادههای مهدنی و سیاسهی رودرروی

بنابراین او بهصورتی طبیعی بر بستر رویدادهای جاری به
سرمایهای گسترده سیاسی ،فرهنگهی و اجتمهاعی دسهت
می یابهد کهه او را بهه یهک شخصهیت نمهادین تهاریخی-
فرهنگههی و هنههری تبههدیل مههیکنههد و نمههادی از فریههاد
فروخفته ملی می شود .با چنهین تبیینهی شهجریان یهک
پریروی بیتاب موسیقی ایران

31

دوره اول /شماره  /31آذر3111

ارژنگ ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

چهره ملی است ،در زمانی که فضها بهرای تبهدیل شهدن

از قرائت قرآن و اذان و با شناخت کافی و وافی از

افراد به سرمایه نمادین اجتماعی بهشدت تنگ است.

موسیقی ایرانی و شعر فارسی ،در گرهگاههای اجتماعی-
سیاسی و تاریخی ایران ،گویی جان دوبارهای به آنها
میبخشد .با اجراهای بیهمتای او ،شعر و موسیقی ،ما
هم با منابع غنی فرهنگی پیوند میخوریم ،هم میراث
سرشار سنت را درمییابیم و هم به سنت نقادی از
مشروطه تا به امروز میپیوندیم .به بیانی دیگر ،با آواز
شجریان هم شعر کالسیک فارسی و هم شعر نو به
صورتی گسترده به میان مردم رفت ،او مصب تاریخ و
فرهنگ بود که به اقیانوسی به نام ایرانزمین پیوست.
این است راز مانهایی و رمهز پایهایی شهجریان ،همچهون
فردوسی بزرگ▪.

آیا می توانید تحلیلی سمبلیک از کنیار هیم قیرار
گرفتن شجریان و فردوسیی در کنیار هیم بیه میا
بدهید؟
فردوسی هم اسطورههای ایرانی ،زبان و میراث شعر
فارسی را در شاهنامه به صورتی هوشمندانه به هم
میآمیزد و شاهکاری نو میآفریند .او نیز پایی در
سنتهای اجتماعی و فرهنگی پیش از خود دارد و فراتر
از شاهنامه دقیقی و خداینامکهای گوناگون میرود.
فردوسی در زمان چیرگی بیداد اعراب به ظاهر مسلمان،

منبع :چشمانداز ایران شماره 350

به تلفیق خالقی از ایرانیت و اسالمیت میرسد و بهانه
رافضی و مجوس خواندنش را از متجاوزان متعصب
میگیرد .دستاورد فردوسی در آن دوره ،نجات زبان

بازگشت به نمایه

فارسی و فرهنگ مشترک همه ایرانیان است .شجریان
نیز بر بستر سنتهای مذهبی خانواده و آموختههای خود
پریروی بیتاب موسیقی ایران
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چرا من نقّاش شدم و برادرم قصّاب؟
کاوه آهنگر

منشاء و ریشه تفاوت های فردی حتی در شرایط یکسان کجاست؟ دلیل رفتار و عملکرد جمعی یکسان در قبال
مسائل و حوادث اجتماعی و سیاسی از کجا نشیت میگیرد؟ فلسفهی ایدهآلیستی و فلسفهی علمی هر کدام چه
پاسخ هایی برای پرسشهای فوق دارند؟ پیشرفته ای علمی امروزی و پراتیکِ اجتماعی برای کدام پاسخ گواهی
صحّت صادر میکند؟ آیا پاسخ هایی خارج از این دو فلسفه (ایده الیسم و ماتریالیسم) برای پرسشهایی از این دست
متصور است؟ ...نوشتار زیر کنکاشی است مختصر در این زمینه که از نظر می گذرانید.

مقدمهای بر تفاوتهای فردی

زنجیرهی این پرسشها بیپایان است ،اما جواب این
پرسش به صورت ماتریالیستی بسیار ساده است .به همان

همواره این سوال برای پیروان فلسفهی علمی مطرح

دلیل که این به علم فیزیک عالقهمند شد و دیگری به

میشود که «چرا من؟» .چرا در این خانواده من مبارز

فلسفه ،این رنگ سرم را دوست دارد و دیگری رنگ آبی،

سیاسی شدم ولی برادرم معلم شد؟ چرا من به دنبال

این از موسیقی خوشش میآید و دیگری از سینما.

کسب علم رفتم و خواهرم به دنبال کسب ثروت و مال؟

چرا من نقّاش شدم و برادرم قصّاب؟
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اگر با دیدگاهی ماتریالیستی به جریان تاریخ بنگریم،

سرپیچی از آن مرگ به خاطر گرسنگی است .البته این

پاسخ به این موضوع باز هم سادهتر میشود .حیات ،منشأ

جامعه به دست افراد ساخته شده ولی بدل به نیروی قاهر

تمام موجودات زنده است ولی بزرگترین شاخص تکامل

و شکستناپذیری شده که فرد در مقابل آن به زانو در

آفرینش تنوع است .حیات به یک سان و با یک دلیل ،هم

میآید .یک فیزیکدان امروزه کار خودش را چنان ادامه

انسان و هم حیوان و هم گیاه ،هم شیر و هم فیل و هم

میدهد که علم فیزیک برای او معین کرده است .یک

گاو … را آفریده است .خاصیت تکامل در تنوع بخشیدن

پزشک کار خود را چنان ادامه میدهد که علم پزشکی

به صورتهای ماده است .افالطون در مقابل این پرسش و

برای او معین کرده است .هر چند علم ماحصل کار و

پاسخ علمی به ایدهآلیسم روی آورد و اعالم کرد که ماده
پذیرای انواع مُثُل است که در جهانی غیر از دنیای مادی
ما زندگی میکنند و از آن جهان بر ماده نازل میشوند و
تنوع موجودات حاصل میشود .امروزه بطالن نظریهی
افالطون بر همه کس روشن است و نیاز به اثبات مجدد
ندارد؛ اما در دیدگاه ماتریالیستی موضوع جوابی ساده
دارد .ماده در حرکت جاویدان و تغییر بیپایان است و به
دلیل تضادهای درونی هر بار صورتهای جدیدی از
صورتهای هستی و موجودات تولد مییابد .تا زمانی که

اگر با دیدگاهی ماتریالیستی
به جریان تاریخ بنگریم،
پاسخ به این موضوع باز
هم سادهتر میشود .حیات،
منشأ تمام موجودات زنده
است ولی بزرگترین
شاخص تکامل آفرینش
تنوّ ع است.

ماده هست ،تغییر هم هست و زایش موجودات در

کوشش افراد است ولی بدل به نیروی عام و بیگانه از

هستیهای متفاوت ادامه دارد .تکامل ذاتی ماده است و در

عامالن آن شده که باید از آن تبعیت کنند .قوانین عام

اثر آن هر بار موجودات جدیدی پای به عرصه میگذارند و

مسیری را که افراد باید بپیمایند خطکشی کرده و انسان

نابود میشود .همچنان که میآیند ،همچنان هم میروند

منفرد از میان این خطوط باید راه برود.

و صبح ثبات و جاودانگی برای هیچ چیز وجود ندارد .این

توضیحِ تکاملیِ تفاوتها

قانون عام است و بر هر چیز خاص تعمیم و سیطره
مییابد .ما امروزه چنان زندگی میکنیم که جامعه برای

در سرشت ماده تغییر و تکامل است .پیامدها و نتایج

ما معین کرده است .قوانین اجتماعی نسبت به خود در

تکامل ،تنوع و گوناگونی است .فیالمثل با تکامل علم هر

حالت عام و خاص است .در جامعهی سرمایهداری قانون

روز شاخههای علمی جدید متولد میشود .با تکامل علم

عام ،فروش نیروی کار و کسب درآمد است .این قانونی

پزشکی هر روز داروهای جدید و شیوههای درمان جدید

نیست که کسی بتواند از آن سرپیچی کند چون مجازات

تکامل مییابند .در صنعت هر روز چیزهای جدید خلق
چرا من نقّاش شدم و برادرم قصّاب؟
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میشود .هر کس به اتومبیلهای تولید شده در قرن

به هر حال پیدایش تنوع و گوناگونی ،ذاتی ماده و برای

بیستم و بیست و یکم نگاه کند ،متوجه تنوع تولیدات

آن ضرورت است .بیجهت نیست که ستارهشناسان هر

جدید نسبت به اتومبیلهای تولید شده در اوایل قرن

روز یک کهکشان جدید ،سیارهی جدید ،سیاهچالهی

بیستم میشود .اگر به تکامل موجودات زنده نگاه کنیم،

جدید و … کشف میکنند و هر دانشمندی در حوزهی

پیدایش انواع موجودات جدید را در اثر تکامل میبینیم

مطالعاتی خودش چیزهای جدید کشف میکند ،چون

و…  .به هر حال نتیجهی تکامل مستمر و پیوستهی

چیزهای جدید متولد میشوند :کهکشان جدید ،سیارهی

ماده ،تنوع و گوناگونی است و در هیچ موردی این قاعده

جدید ،اختراع جدید ،کشف جدید ،کتاب جدید و …

استثناءپذیر نیست.

آفریده میشود و ماده به شکلی بیپایان به حرکت و
تکامل

بنابراین با تکامل زندگی و حیات

جاویدان

خویش

ادامه

میدهد.

اجتماعی و بیولوژیکی انسان ،باید
منتظر تولد پدیدههای حیاتی

برای فالسفه متافیزیکی این تنوع و

برای فالسفه متافیزیکی این تنوع و

متنوع و گوناگون باشیم .بدین

گوناگونی اعجابانگیز بود .به همین

گوناگونی اعجابانگیز بود .به همین

ترتیب تکامل انسان میگوید که
چرا من به موسیقی عالقهمندم و
چرا برادرم به ریاضیات و دیگری به
سیاست و دیگری به هنرو…  .پس

جهت سعی میکردند این آفرینش

متنوع را با توسل به خدا و روح و
ارادهای مافوق مادی توضیح دهند.

تولد انسانها با گرایشات متفاوت،
ذاتی تکامل انسان است؛ به همین جهت هیچ دو انسانی
یکسان به دنیا نمیآیند و یکسان تربیت نمیشوند و
یکسان فکر نمیکنند و سلیقه و خواستهی هیچ دو انسانی
نمیتواند یکسان باشد .در این جا تا حدودی معلوم شد
که چرا دو فرزند از یک خانواده با تربیت و تغذیهی
یکسان به دو انسان متفاوت تبدیل میشوند .یک نفر
انقالبی میشود و یک نفر کارمند اداره ،یک نفر شاعر
میشود ،یک نفر حسابدار و… .

جهت سعی میکردند این آفرینش
متنوع را با توسل به خدا و روح و
ارادهای مافوق مادی توضیح دهند.
آنها هرگز نمیتوانستند درک کنند
که این تنوع بیپایان ویژگی تکامل

در ماده است و از خارج از جهان نیامده است.
این تفرد و تنوع در نوع انسانی از آن زمانی که گلههای
انسانی از حیوانات جدا میشود و کالنهای انسان و
زندگی جمعی شروع میشود پا به عرصه میگذارد .این
تنوع و تفرد در نوع انسان در این کالنها با پیدایش توتم
برای هر کالن شروع میشود .هر کالن برای خود یک
نیایی (جد) دارد که نماد آن میتواند یک حیوان ،یک
پرنده ،یک شیء و یا هر چیز دیگری باشد .کالنی که به
این توتم تعلق دارد ،دارای آداب و مراسم و مناسک
چرا من نقّاش شدم و برادرم قصّاب؟
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متفاوت از کالنهای دیگر میشود و عالوه بر این با

بعدی میگردد .به هر حال نباید فراموش کرد که انسان از

پیدایش توتمها هر کالن دارای تاریخ میگردد .یعنی هر

ابتدای تمدن خویش انسانی صاحب تاریخ است و او را

فرد یک کالن صاحب هویتی میشود که از پیش برای او

باید در دامنه تاریخش باز شناخت.

معین شده و بدین ترتیب انسان از همان آغاز ،انسانی
تاریخمند است در حالی که در روی زمین از جغرافیایی
خاص بیبهره است و سرتاسر زمین میتواند برای او
جغرافیا باشد .به هر حال با پیدایش کالنها و توتمهای
آنها ،انسانها صاحب هویت خاص خود میشوند و چنان
این هویت سخت و منجمد است که موجب نزاعها و
جنگهای بین کالنهای مختلف میگردد و بدین ترتیب

به هر حال تفرد و تنوع و گوناگونی در نوع بشر امری است
که از پیش از تاریخ شروع میشود و به اشکال گوناگون در
جوامع حفظ میشود .این تنوع و گوناگونی امری اجتماعی
است نه بیولوژیکی .تفاوتهای بیولوژیکی افراد برای انسان
هویت دیگری را رقم میزند.

امرِ عام و خاصّ

اصل و نسب پای به فرهنگ انسانی میگذارد که با ترکیب
با تفاوتها و تضادهای طبقاتی تا به امروزه ادامهی حیات
میدهد و جنبهی تقدس پیدا میکند و یکی از شرایطی

این تفرد و تنوع در نوع انسانی از آن

میشود که شخصیت آدمی را تشکیل میدهد و تا زمانی

زمانی که گلههای انسانی از حیوانات

که جوامع طبقاتی وجود داشته باشد ،این نورم اجتماعی

جدا میشود و کالنهای انسان و زندگی

حرفی برای گفتن دارد و تا حدودی انسانها را مجبور به

جمعی شروع میشود پا به عرصه

تبعیت از خویش میکند .هر چند تقدس اصل و نسب در

میگذارد

دوران فئودالیته از سایر صورتبندیهای تاریخی محکمتر
است و یکی از پایههای مذاهب توحیدی را تشکیل
میدهد که در دوران فئودالیته خلق شدند .بدین ترتیب
هر انسانی که بخواهد خود را تعریف کند و هویت خویش
را مشخص سازد ،مجبور است در جوامع طبقاتی نگاهی به
اصل مقدس (اصل و نسب) داشته باشد و نکتهی جالب در
این جاست که مانند جهان باستان که هر کالن برای توتم
خود ارزش برتر نسبت به سایر کالنها و توتمها قائل
است ،انسانهای بعدی هم برای اصل و نسب خود برتری
قائل میباشند ،چیزی که پایهای برای نژادپرستیهای

تا این جا به کلیاتی پرداختیم که برای تمام افراد بشر
صادق است؛ ولی گفتن کلیات حقیقت مسئله را روشن
نمیکند و چه بسا بیمعنی هم از کار در بیاید .به طور
مثال اگر شخصی بگوید که کاغذ محصول طبیعت است،
موضوعی کامالً درست اما بیمعنی را بیان کرده است؛
چون همه میدانیم که کاغذ محصول فرایندی صنعتی
است که در طی هزاران سال تکامل یافته و امروزه به
کمک تکنولوژی و علم تولید میشود و برای تولید کاغذ
باید به طور مشخص سراغ کسانی رفت که در جریان
چرا من نقّاش شدم و برادرم قصّاب؟
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تولید صنعتی آن دست اندر کار میباشند و به طور اخص

تقلیل داد ،در عین حال که مثلث در همهی اشکال

و معلوم میتوانند بگویند که کاغذ چگونه تولید میشود.

هندسی دیگر حضور دارد .در واقع مثلث ،نیا و جد سایر

یعنی از امر کلی (طبیعت) باید به سوی امر خاص و

اشکال هندسی است .یعنی اگر بتوان مساحت مثلث را

مشخص و کانکریت صنعت تولید کاغذ برویم.

حساب کرد ،مساحت سایر اشکال هندسی را هم میتوان

امر کلی و خاص موضوعات پیچیدهای در فلسفهی
ایدهآلیستی و متافیزیک و ماتریالیسم بوده است .اگر از
جنبه ی مُثُل افالطونی صرف نظر کنیم که برای هر چیز
در این جهان یک جد و نیای غیرمادی در نظر میگیرد
که وجه مادی آن در این جهان از روی آن ساخته میشود

محاسبه کرد .در فلسفهی ماتریالیسم و نزد مارکس ،کلی
موجب موجودیت فرد و حرکت آن میشود .در واقع کلی
عامترین قوانین حاکم بر پدیده است .بهترین مثال در این
باره تعریف ماتریالیسم از انسان است.

انسان ،حیوانِ ابزارساز

(مُثل انسان و انسان واقعی ،مُثل نیکی و کار نیک ،مُثل
«انسان حیوان ابزارساز است»؛ تعریفی که مارکس از

زیبایی و این نقاشی زیبا… )،
نئوپوزیتیویست معاصر هم امر کلی را
به وجه مشترک یک طبقه از اشیا
نسبت میدهد و از وجه افتراقات و
اختالفات صرف نظر میکند .فیالمثل

انسانشناس
«انسان

حیوان

ابزارساز

است»؛

تعریفی که مارکس از انسانشناس

مشهور

فرانکلین

اقتباس میکند .این تعریف واجد
ویژگیهای زیر است:

مشهور فرانکلین اقتباس میکند.
 .3هر انسانی در هر کجای کرهی

بین حیوانات پستاندار به دو پا بودن

زمین زندگی کند و در هر مرحله از تکامل باشد بدون

آنها اکتفا میکند و میخواهد از روی این صفت مشترک

هیچ آموزشی میتواند بر حسب نیاز خود ابزاری برای رفع

بین جانوران به صفت کلی پستانداران برسد و از روی

نیاز خود بسازد.

صفات مشترک در این فلز و آن فلز ،به صفت مشترک فلز

 .5در هر فرد انسانی این صفت دیده میشود.

برسد .اما از نظر هگل امر کلی ،امری ساکن نیست بلکه

 .1با حذف این صفت انسان دیگر انسان نخواهد بود.

در حال تکامل و حرکت است و اولین صفت آن این است

 .0این انسان ابزارساز در واقع نیا و جد هر انسان میباشد.

که کلی تجزیهپذیر نیست یعنی به آحاط بسیط تر از خود

 .2از روی این صفت میتوان تکامل انسان را بررسی کرد.

تجزیه نمیشود ولی میتواند در زایش کلیات دیگر شرکت

انسان پارینهسنگی ،نوسنگی ،دوران برنز ...دوران

کند .فیالمثل از روی شکل مثلث ،میتوان شکل مربع یا

کامپیوتر

مستطیل را ساخت ،میتوان مربع و مستطیل را به

 .0از روی تکامل این صفت ابزارسازی ،سایر صفات انسانی

مثلثها تجزیه کرد ولی مثلث را نمیشود به چیز دیگر

مثل سخنگویی ،بر روی پا راه رفتن و … را میتوان
چرا من نقّاش شدم و برادرم قصّاب؟
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توضیح داد.
 .0این امر کلی نسبت به سایر صفات انسانی تقدم منطقی

بدون کشف رابطهی دیالکتیکی بین «کل و جزء»« ،عام و

دارد.
تفاوت این امر عام ماتریالیستی از دیدگاه ایدهآلیستی در
این است که ایدهآلیسم فصل مشترک پدیدهها را اصل و
مبنای چیزها یا نیای آنها قرار میدهد که نمیتواند
توضیح دهندهی دلیل تکامل باشد .فیالمثل داشتن نرمه
ی گوش در بین همهی انسانها مشترک است ولی از
روی آن نمیتوان تکامل جوامع بشری را
پیدایش

زبان،

خاص» و «کلی و فردی» ،توضیح حیات یک پدیده و
چگونگی پیدایش و تکامل آن ممکن نیست .فقط به این
نکته باید توجه کرد که کلی در فلسفهی علمی مُثل
افالطونی نیست که پدیدههای مادی رونوشتی از آن باشد؛
بلکه کلی در فلسفهی علمی قوانین حاکم بر موجودیت و
تکامل آن پدیده است .برگردیم به انسان و این که چگونه
باید تفاوت بین انسانها را توضیح داد .در این که تکامل

توضیح داد و از روی آن نمیتوان
دلیل

رابطهی دیالکتیکی بین عام و خاصّ

موجب تکثر و تنوع و گوناگونی میشود

جوامع

طبقاتی و … را توضیح داد .در
واقع امر عام همچون جوهر
پدیده است؛ اما جوهری در
حال تغییر و تبدیل .اما باید

بحثی نیست و این دربارهی انسان هم
از نظر فلسفهی علمی،

صادق است ولی این بخش از آن را

تفاوت بین انسانها مربوط

باید مطالعه کرد که هر انسانی

به خاص بودن است.

دارای دستگاه عصبی متفاوتی از

کلی یا عام بر فرد عبور نماید
یعنی ما در این انسان منفرد به طور
مثال نیای جمعی را هم بصورت امر عام مالحظه
میکنیم .اگر رابطهی امر عام با فرد گسسته شود حیات
فرد هم گسسته میشود .پس بدون ترکیب دیالکتیکی
میان عام و خاص سخن از موجودیت پدیده نمیتوان
گفت .تا خاص آن چنان توضیح داده نشود که موجب
تجسم و عینیت یافتن کل نشود ،مطالعه دربارهی پدیدهها
ناممکن خواهد شد .مثال بارز این موضوع رابطهی سرمایه
و کار و کاال در جامعهی سرمایهداری است که به تفصیل
از طرف مارکس از آن صحبت شده است.

انسان دیگر است و جهان خارج
توسط حواس انسان در انسان ورود
میکند و در سلسله اعصاب ما منعکس
میشود و این انعکاس توسط دستگاه عصبی ما به مغز
منتقل و در آن جا درک و فهم میشود .در واقع دستگاه
عصبی انسان همانند منشوری است که جهان خارج را
بدل به انعکاس و مجموعهای از عالئم میکند که به مغز
منتقل میشود .همچنان که در انعکاس نور در منشور،
جنس منشور و زاویهی تابش انعکاسات مختلفی از نور به
دست میدهد ،انعکاس جهان در دستگاه عصبی (منشور)
به دلیل تفاوتهایی که در ساختمانهای آنها وجود
دارد ،متفاوت از کار در میآید .فیالمثل دو نفر یک آهنگ
چرا من نقّاش شدم و برادرم قصّاب؟
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موسیقی را میشنوند ،هر یک به نحوی تحت تأثیر آن

پدیده در مغز انسان بر بسیاری از موارد خاص برتری

قرار میگیرد چون تبدیل این آهنگ در سلسله اعصاب هر

مییابد و آنها را تابع خویش میسازد .فیالمثل هر دو

یک صورتی متفاوت دارد .مزهی یک غذا برای دو نفر

برادر با شدتهای مختلف تحت تاثیر ظلم و ستم طبقاتی

یکسان نیست .درک رنگ برای این هنرمند نقاش و آن

واقع میشوند و هر یک به صورتهای خاص آن را بازتاب

هنرمند نقاش یکسان نیست…  .بدین ترتیب به دلیل

میدهند ولی ظلم که به طور کلی در جامعه بر همه نازل

ساختمانهای متفاوت عصبی هر انسان ،جهان به

میشود در مغز هر دو به یکسان مردود شناخته میشود و

صورتهای متفاوت و با شدت و ضعفهای مختلف

به همین جهت موضعگیریهای یکسان در میان افراد

انعکاس مییابد و موجب تفاوت در درک انسانهای

متفاوت بروز پیدا میکند که تا سرحد قرار گرفتن در یکی

مختلف از یک پدیده میشود .به همین جهت دو برادر که

از اردوگاههای متخاصم طبقاتی آنها را قرار میدهد و

هر دو ناظر یک صحنه از نابرابری طبقاتی و ظلم

بدین ترتیب تاریخ به حرکت خود ادامه میدهد.

میباشند ،هر یک با شدتهای مختلف تحت تأثیر آن قرار
میگیرند .بدین ترتیب انسانهایی با احساسات متفاوت را
داریم .پس از نظر فلسفهی علمی ،تفاوت بین انسانها
مربوط به خاص بودن است .امروزه زیستشناسی و
روانشناسی تجربی با مطالعه و دستهبندی نوع انعکاسات
در افراد مختلف سعی در کشف دقیقتر مکانیسم رابطهی
عام و خاص در زندگی انسان دارند .فیالمثل فروید معتقد
بود که نابهسامانیهای زندگی در دوران کودکی در ذهن
انسان موکد میشود و انسان در بزرگی جریمهی آن را در
روانپریشیها پرداخت مینماید.
اما به این نکته همه هم باید توجه داشت که در تمام این
انعکاسات خاص و در هر یک از آنها ،مقولهای کلی و عام
هم وجود دارد که آن هم به مغز انسان منتقل میشود.
این درست است که هر انسان منفردی به فراخور حال
خود با سیستم و ارگانیسم بدن خود و سلسله اعصاب

وجه عام و خاصّ در جامعهی سرمایهداری
اختالف طبقاتی و استثمار وجه عام جامعهی سرمایهداری
است .در هر یک از نهادهای اجتماعی و کارکردهای آن
تضاد طبقاتی و پیامدهای آن منعکس است .به این ترتیب
تمام افراد جوامع سرمایهداری تحت پوشش قوانین آن
قرار میگیرند.

خود به نوعی تحت تأثیر قرار میگیرد ولی قانون عام
چرا من نقّاش شدم و برادرم قصّاب؟
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یعنی همراه با تمام ویژگیهای گوناگونی که در افراد به

(خصوصیات فیزیکی ،بیولوژیکی ،عقاید و آراء ،تربیت

وسیلهی حواس و قانون انعکاس به مغز منتقل میشود،

خانوادگی ،سطح دانش و معلومات و…) .به هر حال

این قانون و تضاد طبقاتی هم به ذهن منتقل میشود و در

ترکیب دیالکتیکی قوانین عام و خاص در همه جا با

این جا معیارهای مشترک را به وجود میآورد .اما هر یک

تضادی که دارند در کار است تا زندگی آدمی را بسازد.

از این معیارهای مشترک ،با یک برچسب(لیبل)
مشخصات و ویژگیهای فردی هم همراه است .یعنی در

سرچشمه :سایت ایران آزاد

زیر تابلوی عام ،امضای فرد با مشخصات متمایز خودش
هم وجود دارد .اما شدت و ضعف در پررنگی این امضا یا

بازگشت به نمایه

کمرنگی این امضا وابسته به خصوصیات فردی میباشد

چرا من نقّاش شدم و برادرم قصّاب؟
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منظومۀ «ناقوسِ» نیما از نگاهی دیگر
پیروزی انقالبِ اکتبر [سال  3138میالدی در روسیۀ تزاری] در
میهنِ ما [نیز] انعکاسِ وسیعی یافت و شاعران و نویسندگان و
مورّخین ایرانی با عقاید و سلیقههای گوناگون اجتماعی هریک
به فراخور دریافتِ خود از این انقالبِ بزرگِ رهاییبخش ،نکتهای
و سرودهای به فرهنگ غنی ایرانی و جامعۀ تشنۀ استقالل و
آزادی عرضه داشتند .از جملۀ این شاعران و هنرمندان میتوان
از ملک الشعرای بهار ،استاد بهمنیار ،سید اشرفالدین گیالنی
[نسیمِ شمال] ،وحید دستگردی ،عارف قزوینی ،ابوالقاسم
الهوتی ،یزدان بخش قهرمان [و نیما یوشیج] یاد کرد .در این
مقاله ،منظومۀ دل انگیز «ناقوس» نیما یوشیج از زاویۀ دیگری
مورد بررسی قرار گرفته و کوشش شده ،نشان داده شود که نیما
نیز در کنار دیگر شاعران و هنرمندان ایرانی ،متاثر از انقالبِ
اکتبر ،با لحنی درخور یک اثرِ هنری و نیز سربسته ،که بی شک
زیر تاثیر اختناقِ سیاسی حاکم در آن دوران بوده ،به توصیف این انقالب پرداخته است .تاریخچۀ نگارش مقاله ای که
در پیش رو دارید ،خواندنی است .این نقد را محمدتقی برومند (ب.کیوان) ،مترجم و نویسندۀ پیشکسوت چپ ایران
درسال  3153برای انتشار در دفتر [هفتم] فصلنامۀ "شورای نویسندگان و هنرمندان ایران" نگاشت .با یورش به حزب
تودۀ ایران و هم زمان توقیف این فصل نامه و سپس مهاجرت اجباری نویسنده ،اصل این مقاله همراه دیگر مطلب های
این فصلنامه ...از بین رفت .در سالهای مهاجرت و زندگی در افغانستان ،ایشان این مقاله را از نو نوشت و این بار این
مطلب در مجلۀ دنیا -نشریۀ سیاسی و تئوریک -در خارج از کشور انتشار یافت .در اینجا ما این مقاله را با درنظرداشت
برداشتِ نویی که از منظومۀ «ناقوسِ» نیما یوشیج ارائه داده ،برای اطالع خوانندگان منتشر میکنیم .بدیهی است که
این مقاله را در چارچوبِ زمانِ خودش و با مُهر و نشان آن زمان باید دید[ .برگرفته از سایت نگرش]
ارژنگ :در حین بازنویسی متنِ حاضر از روی فایلِ پی دی اف ،به دلیل وجود برخی اشتباهاتِ تایپی و جاافتادگی در شعر
نیما ،ناچار به ویرایش کامل این نوشتار ارزشمند شدیم.

بازگشت به نمایه

منظومۀ «ناقوس» نیما از نگاهی دیگر
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منظومۀ "ناقوسِ" نیما؛ سمفونی انقالبِ کبیرِ سوسیالیستی اکتبر
محمدتقی برومند (ب.کیوان)

با پیروزی انقالبِ کبیرِ سوسیالیستی اکتبر عصرِ نوینی در

یافتند .این انقالب که گهواره جهانِ خاکی ما را تکان داد،

تاریخ بشریّت آغاز شد .با طلوع این انقالب ،دوران

به عقل و هوش وجدانهای مستعدِ بیداری و بر دیدههای

طوالنی هزاران سالۀ زندگی انسان در گندابِ نظامهای

فکور ،اثرِ جانبخشی گذاشت .ستایشِ آرزومندانۀ

استثماری به سر رسید و بشریت به جادۀ اختیارِ

میلیونها ستمدیده روی زمین در سرودهها و نوشتههای

اجتماعی و پایان بخشیدن به حکومتِ جبر در عرصۀ

اربابانِ سخن دهان گشود .دیری نپایید که یک فرهنگِ

اجتماع گام نهاد.

جهانی در ترسیم و توصیفِ نخستین انقالبِ پیروزمندِ

درخششِ اکتبرِ کبیر چنان پرتوی بر پنج قاره جهان

کارگری پدید آمد.

افکند که ستمکشانِ جهان به هزیمتِ ناگزیرِ ظلمت و

پیروزی انقالبِ کبیرِ سوسیالیستی اکتبر در میهنِ ما که

فالکت ،و دمیدن آزادی و سعادت در افقِ زندگی

از موهبتِ همجواری با سرزمینِ شوراها برخوردار بود و

اجتماعی ستمکشانِ قرون و اعصار به باورِ بی بازگشت راه
منظومۀ "ناقوس" نیما؛ سمفونی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر
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خود در لهیبِ خشنترین نظامِ خودکامۀ سلطنتی

ایران را جوان و زنده نمود و من در نتیجه انقالبِ

میسوخت ،انعکاسِ وسیعی یافت.

مزبور خود را برای دخول در جامعه نگارندگی

شاعران و نویسندگان و مورّخینِ ایرانی با عقاید و

حاضر ساخته و تشکیالتِ سیاسیه دموکراتها نیز

سلیقههای گوناگونِ اجتماعی هر یک به فراخورِ دریافتِ

بیشتر این اقدام را تسریع نمود)3( ".

خود از این انقالبِ بزرگِ رهاییبخش ،نکتهای و

در آن زمان ،رستاخیزِ نوبرانۀ انقالبِ کبیرِ سوسیالیستی

سرودهای به فرهنگ غنی ایرانی و جامعۀ تشنۀ استقالل

اکتبر در اشعار استاد بهار ،سخنساالرِ زبانِ شیرینِ

و آزادی عرضه داشتند و پایان گرفتن عصرِ استبداد و

فارسی با چنین صالبتی در بیان آمده است:

رهاییِ سالله انسان را از قیدِ بردگی و نامردمی طبقاتِ
بهرهکش ،به مردمِ ستمدیدۀ ایران بشارت دادند.

اندر آن مملکت از دربهدری نیست نشان
اندر آن ناحیت از گرسنگی نیست اثر
مزد بخشند به میزانِ توانایی و زور
وآنکه بیمار و ضعیف است ،پزشکش یاور...
برتر از مزد در این مُلک مکان یابد وُ جاه
هر هنرپیشه وُ هر عالم وُ هر دانشور
اندر آن مُلک بُوَد ارزشِ هر چیز پدید
ارزشِ کار فزون ارزشِ فکر افزونتر
من برآنم که ز همسایگی روسِ بزرگ
بَرَد این مُلک در آینده خطوطِ وافر

ملک الشعرای بهار ،شاعر و اندیشمند دموکرات ایران

استاد بهمنیار ،فروپاشی تخت و بختِ تزاری و

که مانند دیگر آزادیخواهان وطنِ ما در تبِ افسردگی

واژگونی بورژوازی سلطهگر روسیه را از اریکۀ قدرت

روحی و رخوتِ سیاستگریزی میسوخت ،خَلَجانِ درونی

چنین توصیف میکند:

خود را از این انقالبِ پیروزمند چنین توصیف میکند:
"انقالب  3138روسیه روحِ افسردهِ آزادیخواهانِ

تیغِ عدالت نخست به روس شد مرگبار
منظومۀ "ناقوس" نیما؛ سمفونی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر
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به خاک وُ خون در تپد افسر وُ تختِ تزار
کشور آزاد شد ز بندِ سرمایهدار
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در این میان ،منظومۀ دلانگیزِ "ناقوس" [سرودۀ نیما
یوشیج] با همه خود ویژگیهای فلسفی -حماسیاش در
وصفِ انقالبِ اکتبر تا این زمان ناشناخته مانده و برای

ز بورژوازی کشید دستِ طبیعت دمار

شیفتگان هنرِ انقالبی ناگشوده است و این ،از جمله

گلوی دزدان فشرد به پنجۀ آهنین

بیدادی است که ناخودآگاه بر یکی از گزینهترین

همین اندیشۀ روشن بینانه در سرودۀ سید اشرفالدین
گیالنی ،شاعرِ آزاده و دموکراتِ میهنِ ما چنین بازتاب
یافته است:

آفرینشهای هنری دورانِ معاصر روا شده است.
مظومه "ناقوسِ" نیما
از

ترکیبِ

حیث

صحنهها و درآمیزی

آتش اندر جان به بخت اوفتاد

فراز

پادشاهِ روس از تخت اوفتاد

پرتموّجِ زندگی در

از هجومِ بلشویکِ دادخواه
نیکالی روسیه شد بی کاله
دیگر شاعران میهندوست و استبدادستیزِ وطن ما در دور
و نزدیکِ تاریخ چون وحید دستگردی ،عارف
قزوینی ،ابوالقاسم الهوتی و یزدانبخش قهرمان،
هر یک به نوعی احساساتِ شورانگیز خود را درباره
انقالبِ کبیرِ سوسیالیستی اکتبر و پیشوای بزرگ آن
لنین ابراز داشتهاند ،اما این سرودهها با همۀ رسایی و

و

فرودهای

نشانه "ناقوس" در
منظومۀ بلند نیما
آمیزهای از دو نمادِ

سفرِ رنجبارِ انسان در

مانوس و سمبلیک

پویه تاریخ و بازنمایی

است .یکی آنکه در

هنرمندانه

کلیساها با آن

جوششهای طبیعت و

آشناییم که در

بلورِ

سوگواریها ،جشنها

اجتماع

در

احساساتِ

آدمی،

و حوادثِ نامنتظره به

سمفونی

پنجم

بتهوون را در ذهن
تداعی میکند.

صدا در میآید ،و
دیگری...

بالغتِ بیان در بازنمایی بیپیرایۀ واقعیت اکتبر ،نهایتاً

به نظر میرسد که

بازتابی مستقیم و فارغ از طیفاند و سلسله حوادثِ به هم

نیما با عنایت به ضربههای مکرر "سرنوشت" در درازنای

تافتۀ جهانشمول را در منشورِ ابیاتِ خود به نمایش

سمفونی پنجم بتهوون ،ضربههای بیدارباشِ دینگ دانگ

نمیگذارند.

ناقوسِ اکتبر را در مطلع صحنههای متنوّع منظومه نشان
داده است؛ با این تفاوت که "سرنوشت" در سمفونی
بتهوون بنا به جُستارهای نافرجامِ فلسفی آن روزگار،
منظومۀ "ناقوس" نیما؛ سمفونی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر

44

ارژنگ ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

رُمدادی بیمفرّ و محتوم است ،اما در منظومۀ نیما راه بر
غلبه انسان بر جبرِ اجتماعی دارد.
نشانه "ناقوس" در منظومۀ بلند نیما آمیزهای از دو نمادِ
مانوس و سمبلیک است .یکی آنکه در کلیساها با آن
آشناییم که در سوگواریها ،جشنها و حوادثِ نامنتظره
به صدا در میآید ،و دیگری سمبل قرار گرفتن آن در
ترسیمِ طوفانِ جهانشمول انقالبِ اکتبر با شلیکِ
توپهای کشتی آورورا ( )1در سپیدهدمان  52اکتبر
 3130به کام زمستانی تزار است که آغاز عصرِ جدید و
برآمدن تمدنِ واقعی را به دودۀ انسان در بسیطِ زمین
مژده میدهد.
غرشِ سحرگاهان توپهای آورورا به سوی کام زمستانی
تزارِ روس و نیز چگونگی طنینِ آن در فضای خامُش و
اَنبَستِ مردابِ سرمایهداری و ولولهای که با نکتهها و
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مانند مرغِ ابر
کاندر فضای خامُشِ مردابهای دور
آزاد می پَرَد؛
او می پَرَد به هر دَم با نکتهای که در
طنینِ او بهجاست
پیچیده در طنیناش در نکتۀ دگر
کز آن طنین بهپاست.
نیما خوانندۀ جستجوگر منظومه را به انتظار نمیگذارد
که در باز شناختن صدای ناقوس سردرگم بماند .او با
چند پرسش ،رخنه در گشودن معما میکند:
دبنگ دانگ ...چه صداست

پیامهایش در میان ستمدیدگانِ جهان میافکند ،در

ناقوس!

مقدمۀ این منظومۀ شورانگیز با چنین ظرافتی

کی مُرده کی بهجاست؟

صحنهآرایی میشود:

این تلنگر بر اندیشه ،ذهنِ آدمی را به مسیرِ دیگری

بانگِ بلندِ دلکشِ ناقوس

میاندازد که بر این نکته درنگ کنیم که ناقوس در این

در خلوتِ سحر،

منظومه همان نیست که میشناسیم ،چنانکه

بشکافته است خرمنِ خاکسترِ هوا

"خفتگان" نیز از سرشتی دیگرند .و بر این قیاس است
که رازِ بیداری "همه خفتگان" به پرسش گذاشته

وز راه هر شکافته با زخمههای خود

میشود:

دیوارهای سردِ سحر را

پس وقت شد که چو سایه که بر آب

هر لحظه می دَرَد.

وز او هزار حادثه بگسست
منظومۀ "ناقوس" نیما؛ سمفونی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر
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وین خفته بر نکرد سر از خواب

گشتهست پُر ز درد؟

لیکن کنون بگو که چه افتاد

یا از فرازِ قصرش با خونِ ما عجین

کز خفتگان یکی نه به خواب است؟

فربه تنی فتاده جهانخواره بر زمین؟

در اینجا نیما به مقایسۀ صریحتر ناقوسِ کلیسا و ناقوسِ

با او سرای گرجی آیا

سمبلیکِ اکتبر مینشیند تا ذهن خواننده برای گذار به
صحنههای بعدی منظومه آماده گردد .برای این مقایسه

شد طعمۀ زبانۀ آتش؟

نشانههای آشنای گوناگونی به کار گرفته میشود .این

یا سوی شهرِ ما

نشانهها هر یک نمایشگر حادثهای دردناک و

دارد گذار دشمنِ [سرکش]؟

مصیبتآفرین برای خیلِ تیرهبختانِ روزگارانِ گذشته و یا
بیانگر وقایعی بودهاند که هیچ ثمری برای خالیقِ
تالشگر نداشتند و تنها تکرارِ کسلکنندهای از زنجیرۀ
حوادثی بودند که تسمۀ رقیت و درماندگی انسانها را
فشردهتر و محکمتر میکردند.

نه ،گفتگو از هیچیک از چنین رویدادهای سبکپایۀ هزار
بار تکرار شده نیست ،خبر از هیچ سوگ و عروسی هم در
کار نیست که جماعتِ اندک شماری را مایوس یا شادمان
کند .نبرد بین "شبِ مُحیلِ" استبداد و "صبحِ"
ستمدیدگان است .امّا نیما به اقتضای منطقِ هنر

هجومِ سرکردگان و امیران طاغی ،لشکرکشیهای خونین

مستقیماً وارد صحنه نمیشود .او به شیوه جستجوگرانه

مغوالن و تاتاران در بالدِ مسلمانان ،از تخت فروافتادن

عمل میکند تا غبارِ ابهام را از رُمسار رویدادِ نوپدید از

این یا آن جهانخواره و بر نشستن دیگر خونخوارهای بر

افقِ ذهنِ ما بشوید:

سریرِ شقاوت ،و سرازیر شدن سپاهیانِ جرّارِ تاجدارانِ
کشورگشا به دیار اقوام و ملتها از جمله حوادثی بودند
که زنگهای کلیساها را مکرّر به صدا در میآوردند و امّا
هیچ بشارتی برای افواجِ به بندکشیده انسانی نداشتند.
این قیاس را از زبان نیما بشنویم:
بازارهای گرم مسلمان
آیا شدهست سرد؟
یا کومۀ محقّرِ دهقان

آیا در این شبِ مُحیل ()1
(کز اوست هول
گریان به راه رفته شتابان)
صبحی ست خنده بسته به لب؟  -یا شبی کاوست
رو در گریز از درِ صبحی
در راهِ این دراز بیابان؟
منظومۀ "ناقوس" نیما؛ سمفونی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر
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راهجویی با انبوهه پرسشها به پایان میرسد و منظومه
در فضای تازه قدم میگذارد .انگار همچون سیلی
خروشان که از دامنۀ کوهها بهراه میافتد و سپس در
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(گمگشته در سرشتِ شبی سرد)
تفسیر می کند.

دشتِ باز جایگیر میشود ،گسترۀ توانبخشِ خود را به

وز هر رگش ز هوش برفته

نمایش میگذارد.

هر نغمه کان بهدر آید

در اینجا نه طنینِ آهنگینِ ناقوس ،بلکه پیامِ اوست که
عطرِ باروری نیرومند در فضا میپراکند و مژدگانی قطراتِ
هستی نوبرانهاش را در کامِ بشریتِ ناکام میچکاند.

با لذت از زمانی شادیپرورد
آن نغمه میسراید.
او با نوای گرمش دارد
حرفی که میدهد همه را با همه نشان.
تا با هم آورد
دلهای خسته را ،
دل بُرده است از همه مردم کشان کشان
او در نهادِ آنان
جان میدهد به قوُتِ جان نوای خود

آوای دلنوازِ ناقوسِ اکتبر با چنین رسالتی از زادگاهش
پر میکشد" ،در تار و پودِ بافته خلق میدود" و زنگارِ
دیرینه سالِ فلسفی را از رُمسارۀ وجدانهای فروخفته در
تاریکخانۀ اعصار میشوید و آیندۀ خرم و بیبازگشتِ
بشریت را تعبیر و تفسیر میکند .نیما در پویههای

تا بیخبر ننمایند،
بر یاسِ بیثمر نفزایند،
در تار و پودِ بافته خلق میدود.

تصویرهای بههم تافتۀ هنرِ شعری ،اینگونه به پیشواز

با هر نوای نغزش رازی نهفته را

آفرینندگی اکتبر میرود:

تعبیر می کند.

او روز و روزگارِ بهی را

جوهرِ منظومه نیما را حرکتِ دیالکتیکی تشکیل میدهد.
همه مفاهیم و مقوالت بر شالوده این حرکت شکل
منظومۀ "ناقوس" نیما؛ سمفونی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر
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از نطفۀ بهپا شده ره باز میشود
از او حکایتِ دگر آغاز میشود

تکاملی است ،نه پسرونده ،از این رو از "مطلعِ وجود" تا

از او به لغزش است جدارِ سبکنهاد

"مطرحِ عدم" که کیفیتِ کهنه جایش را به کیفیتِ نو

از او به گردش است همه چیز.

میسپارد" ،دمبهدم راه به زندگی" است .ناقوسِ اکتبر
ظفرمندی این قانونِ جهانشمول را به محرومانِ جهان
بشارت میدهد:

طبیعی [است] که جملۀ آدمیان ،همزمان به درکِ این
تغییراتِ قانونمند راه نمییابند .اگر جز این بود ،مشکلی
در عرصه اجتماعی برای بشریت در کار نبود .وقوف به

از هر نواش

قوانینِ تحولّاتِ اجتماعی نیاز به تجربه در طولِ زمان

این نکته گشته فاش

دارد .این از زمره سرنوشتِ دردناکِ بشریت است که

کاین کهنه دستگاه
تغییر میکند.
دینگ دانگ ...دَمبهدَم

معصومانه از چیزی که متعلق به او و جزءِ باورِ یا الیزالِ
اوست ،تا دورههایی بیگانه باشد .نیما اینان را کسانی
میداند که به اختیار ،تن به ناباوری حقایقِ مسلّمِ زندگی
نسپردهاند .این از ندانستنِ آنهاست .نیما بر این مردمان
همدردی دارد و میداند که عاقبت حجابِ نادانی دریده

راهی به زندگی است

میشود و توده رنج و زحمت جایگاهش را در تحوّلِ تاریخ

از مطلعِ وجود

باز مییابد.

تا مطرحِ عدم.

برای نیما این درد جانشکن است که کسانی

نیما سپس روی "نطفه بهپا شده"ای که محصولِ
کشاکشِ تضادِّ درونی است ،درنگ میکند ،و از آن نتیجه
میگیرد که همه چیز بر نُکِ چنین تضادّی در گردش
است .او برای تبیینِ ضرورتِ انقالبِ سوسیالیستی اکتبر
از منطقِ دیالکتیکِ عامّ سود میجوید تا اهمیتِ تغییرِ
بنیادی در تاریخِ بشریت را با وقوع این انقالب به روشنی
ترسیم نماید:

مصلحتجویانه خود را در صفوفِ مردم جا میزنند و به
فرصتطلبی وقت میگذرانند و باد به غبغب میاندازند،
شلتاق میکنند و بیآنکه ایمانی در کارشان باشد ،از
بازارِ گرمِ جوششِ مردم نمدی برای کالهِ خود دست و پا
میکنند .اشاره نیما به روشنفکرانِ نیمه راه است که از
جمله در تاریخِ پُر کش و قوسِ وطن ما ،بهویژه از انقالبِ
مشروطیت تا دورانِ معاصر ،یک چند پا در رکابِ مردم

منظومۀ "ناقوس" نیما؛ سمفونی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر
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داشتهاند؛ سپس به سودای جاهطلبیها جا در میانِ خصم
یافتهاند و یا در مُلکِ دوست در کارِ خلق اخالل میکنند:
نادان به دل کسی
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خصمِ منافقی که در این راه
زحمت به زحمتی بفزوده.
اگر در دنیای سراسر ستم سرمایهداری زخمِ بزرگی از

کاین نکته از ندانی او نیست باورش.

درد و رنج و نداری و اسارتِ جان و تن به روی انسانها
دهان گشوده ،و همه از خرد و کالن به اندوهِ معیشتِ

دینگ دانگ ...بیگمان

خویش مشغولاند و کارها در گرهِ ثروتاندوزی صاحبانِ

نادانتر آن کسان

سیم و زر پیچ و تاب میخورد ،در دنیای نوخواسته
سوسیالیسم هر روز خبر از طرحی نو و دستاوردی

کافسونِشان نهاده به

تازه است؛ و هر روز که می گذرد ،با استحکامِ

همپای کاروان!
از

بیم،

تیغِ

دشمن را تیز
میکنند،

برای نیما این درد جانشکن

پی بنای سوسیالیسم از تردیدِ وسواسان کم

است که کسانی مصلحت

میکند و بر اُمیدِ محرومان میافزاید:

جویانه خود را در صفوفِ مردم

در عالمِ بهپا شدۀ زندگان ولیک

جا میزنند و به فرصتطلبی

وینگونه

زان

پلیدان

پرهیز

میکنند.
.....

باشد خبرِ دگر،

وقت میگذرانند و باد به غبغب

از هر خبر که آید ،زاید دگر خبر.

میاندازند ،شلتاق میکنند

.....
طرح افکنیده است

آنان زجا که باد درآید

رقصِ نوای او

همپای گاه و گاه ،نه همپا،

از روز کان نمیآید،

فکرِ خودند آنان

وز روز کان میآید

تا کامشان ز کار برآید.

تردید می کند کم

آنان به روی دوست نموده،

اُمیدِ می افزاید.

یار موافقاند و به تحقیق:
منظومۀ "ناقوس" نیما؛ سمفونی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر
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انقالبِ کبیرِ سوسیالیستی اکتبر بسترِ تمدّنِ بیبدیلِ

در ژرفای زندگی نداشتهاند ،محکوم به نیستی بودهاند و

بشریت است ،آغاز عصرِ جدید است ،انقالبی ماندگار است

باز میبینیم که در به همان پاشنه چرخیده که بود و

که رو به سوی آیندهای نورانی و تابناک دارد ،رهایی با او

همچنان "کارگاهِ گناهان" در کار است و تار و پودِ نسلِ

یگانه و اسارت با او بیگانه است .همنفس با قانونِ الیزالِ

تالش و زحمت در حبسگاهِ آن از هم گسسته میشود:

بشریت است ،با بند بندِ قوانینِ نانوشته طبیعت و جامعه
پیوند دارد.
در نوای دلانگیزِ اکتبر رازهای نهفته و ناگفته فراوانی

در عالم بهپا شدگان باش:
بسیارها نموده هر آیین

موج میزند که به کوششِ تودۀ رنجبر یکییکی گشوده

با خلق ره به خیر وُ سالمت

میشود .این از تفاوتهای آشکار انقالبِ اکتبر با

بسیارها گشوده سخنها

انقالبهای گذشته است که خزاینِ رازهایش در خدمت
طبقاتِ زحمتکش قرار داد:
او با سریرِ خاک
پیوند بسته است
او با مفاصلِ خاکِ فریبناک.
او با نوای خود
بسیارها نهفته به بر دارد
در هر نهفتهاش

مانند سحرِ هوشرُبایی
تا پرده برکشد ز معمّا
در هیچ آفریده در این ره
در نا گرفته حرفی امّا
و کارگاهِ گناهان
باز است همچنان.
نیما عَلَمدارانِ این آیینها را افشا میکند که مردمانی
دورویهاند :رویهای نهانکار و رویهای نماکار؛ و در

بسیارها نگفته ،به جان باش

پیشاروی مردم حرفشان هیچ کاستی ندارد ،ولی دست و

جویای آن نهضت که گشته است.

بازوی ایشان نه در کارِ خلق ،بلکه در کارِ گناه است .و

در تاریخ رستاخیزِ خلقها و ملتها آیینهای زیادی
بودهاند که هر یک با کالمی هوشرُبا از "خیر و سالمتِ"

بدینسان بر گناهانی که بود مزید میکنند و بر رنجِ
مردم میافزایند:

مردم سخن گفتهاند ولی نازاییشان را در عمل نشان

و هرکسی به پرده که دیگر

دادهاند و صحنه دیگری پرداختهاند .این آیینها که ریشه

دیگرتر است از پسِ پرده
منظومۀ "ناقوس" نیما؛ سمفونی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر
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وز حرفها نه کاستیآور

هیهات! هیچ در به رُخِ ما

در کارِ این گناه ،نه در خلق

بیهوده باز نگردد.

کاینگونه بس گناه بیاورده.

بی کوششی که شاید و چارهگری که هست

اما اکنون راهِ بیداری به روی توده مردم مسدود نیست .تا

مرغِ اسیر نرهد از بند.

مرزِ دانایی دَمی باقی است ،لیکن باید "زنگِ خیالِ پوچ"
که یادگارِ اصلِ جهالت است ،از ذهنها سِتُرده گردد:

بدجوی را که کار فریب است
دست از بدی ندارد و از پند.

و ینک گشوده است معمّا

اکتبرِ کبیر برای تابانیدن فروغِ رستاخیزش از این سو به

با چشمها

آن سو پر میکشد .در هر کجا که ستمدیدهای به خاک

با هوشهای سرکش ،امّا

افتاده و انسانی زیر تازیانه جبّاران زجر میکشد ،در آنجا
که مبارزۀ طبقاتی و یا به تعبیر نیما "معرکۀ عاجز و

تا آدمی ز دل نزداید

قوی" وجود دارد ،در گورِ چشمانِ فروماندگان که

زنگِ خیالِ پوچ؛

نگاههای مُرده بر آن نقش بسته ،در زاغهها و بیغولههای

شایسته نیاز نگردد.

بهخوابرفته تهیدستان که فقر ،آیینِ دستبُرد به آنان

برای راه جستن به
دماوندِ بیداری ،رنج الزم
است.

بیکوششِ

چارهگرانۀ رهایی ممکن
نیست ،چرا که بدجوی
فریبکار

اکتبرِ
تابانیدن

کبیر

برای
فروغِ

رستاخیزش از این
سو به آن سو پر
میکشد.

هیچگاه

داوطلبانه دست از بدی و به بند کشیدنِ جسم و جانِ
رنجدیدگان بر نمیدارد و تا آنجا که توان دارد ،عقلِ

میآموزد:
او (آن نوای م دهرسان) جای می برد،
او چاره میفروشد
شور از برای رَستنِ مخلوق میخرد.
وز بانگِ دمبهدمِ او
هشیار میشوند،

آدمی را به افسونِ خود جادو می کند تا از جستجوی

بیدار میشوند،

راهجویانه باز ایستد:

با خوابرفتگان.
منظومۀ "ناقوس" نیما؛ سمفونی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر
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از جای میجهند،

هر صورتاش نگارین

آن مُردگانِ مرگ.

با باد شد،

با دمیدن انقالبِ اکتبر ،حصارِ سنگین فرمانروایی

با خاک شد عجین.

استثمارگران فرو ریخت ،مللِ اسیرِ مستعمرات ،سُستی
زنجیرهای استعمار بر دست و پایشان احساس کردند.

برچیده گشت ،

سلطۀ بالمنازعِ امپریالیسم بر جهان در هم شکست ،و

آمد نگون،

طبقه کارگرِ جهانی پیروزی ابدی زحمتکشان را بر

وز هم گسست،

استثمارگران به جهانیان مژده داد .بشریت پس از یک
گذارِ طوالنیِ گریزناپذیر از داالنهای مخوفِ نظامهای
اسارت و بهرهکشی ،برای نخستین بار زمامِ سرنوشتاش
را در یک ششمِ کره ارض در سرزمین شوراها به دست
گرفت و جهانِ فرتوتِ سرمایهداری را به هزیمات واداشت.
معیارهای نوینی برای سنجشِ ارزشها آفریده شد.
سیستمِ منحوسِ بهرهکشی که قرنها هنرِ "افتخار"آفرینِ
بردهداران ،اشرافیتِ فئودالی و صاحبانِ سرمایه شناخته
میشد ،معیوب و مذموم اعالم گردید .نیرویکار ارزشِ
انسانیاش را بازیافته و بر اورنگِ هدایتِ خلّاقِ زندگی
نشست:
دینگ دانگ! ...یکسره
از میمنه،
تا میسره،
آن بافته گسیخت.
و اهریمنِ پلید
افسون بر آب ریخت.

شالودۀ فسانۀ دیرین
الفاظِ ناموافق،
معنیّ نامساعد آیین،
عیبی (که بودشان در چشمها هنر)،
سودی (که کردشان همخانه ضرر)،
منسوخ شد
منکوب ماند
مردود رفت
بادی ،که بود از آن
مُرده چراغِ خلق؛
راهی ،کز آن برفت
غارت به باغِ خلق.
نیما جهانبینی انقالبِ اکتبر را چنانکه از سرشتِ اوست،
دستمایهای برای دگرگونیهای جهان توصیف میکند.
منظومۀ "ناقوس" نیما؛ سمفونی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر
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"چابُکنگاه" صفتی است که نیما برای مارکسیسم -

او در فریبخانه که ما راست،

لنینیسم قائل است که در ذاتِ هستی راه میجوید و

تصویرها گشاد خواهد؛

"همسفر" با جنبش و حرکت است .این جهانبینی در
پویاترین نقاطِ حرکتِ این جهان درنگ میکند و قوانینِ

آنگاه برابرِ شیطان

آنرا مکشوف میسازد .دشمنِ پسگرایی ،ایستایی و هر

زنجیرها نهاد خواهد؛

"درنگِ تنبلیآموز" است .بر آن میتازد تا از بدی بگریزد

میزان برای زیستن (آنگونه کان سزد)

و با نیکی بسازد .این جهانبینی در هر جا و مکان تصویرِ
روشنی از واقعیت به دست میدهد تا برای غلبه بر

خواهد به دست کرد.

نابکاران و شیاطینِ غارتگر ،سِالحِ مطمئن در اختیار

پوشیده هر نوایش گوید" - ،باید

پویندگانِ زندگی قرار دهد .جهانبینیِ کارگری عیارِ

فکری برای آنچه نه

زیستن شایسته انسان را به زحمتکشان ارائه میدهد و
اندیشه

بر جای هست کرد".

ساختمانِ

کمونیسم را که هنوز "بر

منظومه به پایانِ خود نزدیک میشود فاصله ضرباتِ

جای نیست" طراحی

ناقوس کوتاهتر میگردد .پیامها با این زنهار باش در گوش

میکند:

منظومه به پایانِ خود

میدود :حاشا که اکتبر ،کلیدِ رستگاری و راه به رهایی

نزدیک میشود فاصله

است

ضرباتِ ناقوس کوتاهتر

چابُکنگاهِ او

میگردد .پیامها با این

با گشت همسفر
در نقطههای هر حرکت میدهد درنگ،

زنهار باش در گوش میدود :حاشا که اکتبر ،کلیدِ
رستگاری و راه به رهایی است .با اوست که شبِ یلدای

در هر درنگِ تنبلیآموز

فروماندگی انسان پایان میگیرد:

می آورد

دینگ دانگ! در مراقبۀ زندگی که هست

سودای تاختن،

این است ره به روزِ رهایی

از بد گریختن ،

با او کلیدِ صبح نمایان،

با خوب ساختن.

از او شبِ سیاه به پایان.
منظومۀ "ناقوس" نیما؛ سمفونی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر
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و در واپسین ترنّم ،باز غرّشِ توپ آورورا را در خلوتِ
سحر میشنویم که صبحِ تازه و ساختمانِ دنیای نوینی را
مژده میدهد .او در بانگِ دلنوازِ خود این رازِ نهفته را در
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با هر نوای خود
جوید به ره (چو جوید با تو)

پیشگاه جهانیان فاش می سازد.

وین نکته نهفته گوید با تو :

"آن نگار" که همانا طبقۀ کارگرِ پیروزمند در سرزمینِ

"-در کارگاهِ خود به سرِ شوق آن نگار

شوراهاست ،با شکُفتگی هوشرُبای جامعۀ نوین ،زنجیرِ

زنجیرهای بافته ز آهن

محکمی از پوالدِ دستاوردهای مادی و علمی و فرهنگی و
اخالقی خود برای مهار کردن و نابودی امپریالیسم که
مظهرِ جهل و جنایت است ،می بافد و آنرا به بشریتِ
تشنۀ صلح ،سوسیالیسم و دمکراسی تقدیم میدارد:
دینگ دانگ .....این چنین
ناقوس با نواش در انداخته طنین.
از گوشههای جیبِ سحر ،صبحِ تازه را
می آورد خبر .
و او م ده جهانِ دگر را
تصویر میکند.

تعمیر میکند!" .

پانوشتها:
 -3دیباچۀ نوبهار ،سال  ،35دوره  0و نیز تاریخ جراید و
مجالت ایران ،جلد  ،0صفحه . 130
 -5آورورا = واژۀ روسی ( ABPOPAمعادل آن در زبان
فرانسه  ) AUROREدر زبان روسی سَحَر معنی
میدهد.
 -1اصل مصرع "باز این شبِ مُحیل" است که بنا به
ضرورتِ بیانِ جداگانه مطلب بدین صورت آورده شده
است.

بازگشت به نمایه

منظومۀ "ناقوس" نیما؛ سمفونی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر
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دانلود فایل منظومه "ناقوس" نیما یوشیج

«ناقوس» سومین مجموعه از سرودههای نیما یوشیج ،در فاصله سالهای  3150تا  3151در قالب شعر نو نیمایی است که با
وزن آزاد سروده شده اند .عناوین سرودههای این کتاب :ناقوس /ناروایی به راه /بخوان ای همسفر با من /که میخندد؟
که گریان است؟ /او را صدا بزن /روی جدارهای شکسته /سوی شهرِ خاموش /از این راهِ دور.
انتشارات مروارید 81 /صفحه /چاپ اوّل /سال 3145
http://dlketab.ir/wp-content/uploads/1111/13/naqos-youshij-dlketab.ir_.pdf

بازگشت به نمایه

دانلود فایل منظومه "ناقوس" نیما یوشیج
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آهای ادبیاتیها! به خودمان احترام بگذاریم!
فرخنده حاجیزاده

ادبیات مستقل و بیپناه است .در بین آثارِ ادبی هم ،رمان و

کالم تکیه دارد اما در بیشتر موارد کسی نام شاعرِ شعری را

داستان خلوتنشینتر و مهجورترند .مستقل است؛ چون

که از حنجرهی خواننده بیرون میآید نمیداند .حتی وقتی

ملزومات کار نویسنده اوراق کاغذ ،مداد ،خودکار ،پاککن ،یک

شعر از آن شاعران بزرگی چون حافظ ،سعدی ،نیما ،اخوان

مدادتراش یا الک غلطگیراست( .شاید هم صفحهی مانیتور)

و… باشد .مگر افرادی که با ادبیات آشنا باشند .آنها هم گاه

بهاضافه آگاهی و دانش.

بین حافظ ،سعدی ،خواجو و… شک میکنند.

به همین دلیل نویسنده ،شاعر ،مترجم ،محقق و…

بگذریم که سلطنتِ موسیقی از آنِ آواز است ،آهنگساز خودش

درصورتیکه تفکر مستقل داشته باشد بدون وابستگی به هر

هم گاه از خواننده و نوازنده ناشناستر است .مجسم کنید در

نظام و سیستمی میتواند به خلق اثرش ادامه بدهد .اما

نزدیکیتان آهنگساز ،نوازنده یا خوانندهای باشد؛ شما در هر

موسیقی ،تئاتر ،سینما ،تا حدی نقاشی به خاطر اینکه برای

جایگاه و شرایطی حتی اگر رو به موت باشید ملزم به رعایت

ارائه ،احتیاج به امکانات ویژه دارند ناگزیر به حامی دولتی یا

حال و هوای هنری او هستید ،با اینکه شیوهی کار

خصوصی نیاز پیدا میکنند و توجه و احترام عمومی را هم

موزیسینها به گونهایست که کسی که در مجاورت آنها

دریافت میکنند و بهتبع آنگاه حمایت دولتها را .در نظر

زندگی میکند اگر شرایط مساعدی نداشته باشد آرامشاش را

بگیریم موسیقی ایرانی را که اگر نگوییم بهطور کامل ،غالباً بر

از دست خواهد داد؛ یا محفلی دوستانه را به خاطر آورید که
!آهای ادبیاتیها! به خودمان احترام بگذاریم
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در آن خوانندهای بخواند یا نوازندهای بنوازد ،طبعاً حاضرین در

کرده و برگزارکنندگان با هزار خواهش و تمنا استاد و

جلسه ملزم به رعایت سکوت مطلق هستند .سکوتی سنگینتر

همراهان را به صحنه برگردانده بودند .جمعیت که از

از بخش سی.سی.یو ) (C.C.Uبیمارستانها .طوری که

خوشحالی در پوست خود نمیگنجیدند ،بهطور ممتد کفزده

حاضران نمیدانند با بزاق دهان که راه گلویشان را بسته چه

و کودک و مادر بیچاره خجلتزده البد از سالن اخراج شده

کنند ،یا تکلیف سرفه و عطسهی ناخواستهای که بیمحابا از

بودند؛ یا مادر نفرینشده فرار را بر قرار ترجیح داده بود .فکر

دهانشان خارج میشود چیست؟ تکلیف روشن است .تحمل

نکنید چنان پرتم که نمیدانم جای کودک شیرخواره در سالن

نگاه غضبآلود و عاقل اندر سفیه حاضرینِ مجلس و تندادن

کنسرت نیست یا برگزارکنندگان دقت الزم را در برگزاری

به اختناقی لذتبخش .حاال اگر در همین جمع کسی بخواهد

مراسم انجام ندادهاند .طبیعی است که هنرمندان روی سن به

دو شعر بلند بخواند (تکلیف قصه و بخشی از رمان و نمایشنامه

سکوت نیاز دارند .در غیر این صورت تمرکزشان را از دست

و… روشن است چون آنها از دور خارجاند ،هرچند گفته

خواهند داد .ولی میشود به ماجرا جور دیگری هم نگاه کرد،

شود هر قصه اجتماعی است در خلوت؛ شعر اما به دلیل

اینکه مادر شیفتهی موسیقی ،استاد یا یکی از هنرمندان دیگر

کوتاهبودن،

بوده و اینکه حضور

عمومیتر

بودن ،یا به این دلیل که

تنها وقتی احترامات فائقه از جانب برخی

هنرمندان به این استان

یا

خبرنگاران ،سردبیران و مدیرمسئوالن شامل

اتفاق نادری بوده و مادر

جا

حالمان میشود که قرار باشد عکس و نظرمان

جایی برای سپردن

میگیرد سرانجام بهتری

تیتر شود برای کاندیدای محبوب آن نشریه،

کودکش

نداشته؛

دارد) کمکم پچپچههایی

برای انتخابات.

کودک هم بچهی آرامی

در

جیب،

حافظهی

به

گوش

کیف
شاعر

میرسد،

خمیازههای فروخورده سر باز میکنند ،چشمکهایی ردوبدل
میشود و نیشخندها زده میشود .و اگر شاعر کمرو باشد،
صدای محزونی داشته و دیکالماسیون خوبی نداشته باشد چند
نفر در همان چند خط اول با یک عذرخواهی صوری صحنه را
ترک میکنند .اگر هم زیرک باشند دستشان را به نشانهی
خداحافظی بلند میکنند ،طوری که انگار به حرمت شاعر
سکوت کردهاند و از صحنه خارج میشوند .چند سال پیش در
یکی از مراکز استان در سالن کنسرتی کودکی شیرخواره در
آغوش مادر گریسته بود؛ استاد موسیقی به قهر سالن را ترک

بوده و همیشه در آن
ساعت در هر شرایطی به خواب میرفته؛ آن روز مادر بد آورده.
حاال صحنه را عوض کنیم .شاعری روی سن منتظر سکوت
میشود .سرانجام شروع به خواندن شعرش میکند .کودکی
گریه میکند .شاعر صبر میکند .آنقدر که مادر کودک را
ساکت کند .شاعر برای تکرار از حضار عذر میخواهد و شروع
به خواندن میکند .کودک دوباره گریه میکند .اطرافیان و
خانواده سعی میکنند کودک را ساکت کنند .شاعر همچنان
صبوری میکند .پایان ماجرا بماند.
!آهای ادبیاتیها! به خودمان احترام بگذاریم
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اگرنه همهی حضار حداقل اکثریت آنها توقع دارند شاعر در

برای روشنشدن حرفم ناچار به آوردن چندمصداق هستم.

وصف گریهی کودک شعری بگوید .مگر از بسیاری از ما

همین چند ماه پیش زنگ تلفن از خواب پراندم… جوانی

خواسته نشده برای سنگقبر اطرافیانشان شعر بگوییم .یا از

پرسید؟ «خانم حاجیزاده؟» آماده شدم جای  331اگر اجازه

طرف آنها برای معشوق یا معشوقههایشان نامه بنویسیم؛ یا

داشته باشم شماره تلفن درخواستی را اعالم کنم .جوان با

انشای بچههایشان را.گاهی هم  011 ،111صفحه نوشتهشان

شنیدن «بفرمائید» ادامه داد« :ما میخوایم برای رضا براهنی و

را در اولین فرصت بخوانیم و نظر بدهیم؛ میدانید که منظور از

هوشنگ گلشیری پروندهای».

نظردادن تأییدکردن است وال غیر و در مواقع الزم ابزار دست
رسانهها و گاه شبکههای نفرینشده باشیم و هر وقت و هر جا
که خواستند در عزا و عروسی سرمان را ببرند.

در بیان نام آقایان براهنی و گلشیری چنان بیاعتنائی نهفته
بود که چرتم پرید .نشستم وسط تخت و همینطور که فکر
میکردم این کلمهی پرونده که شنونده را یاد تهدیدهای ریز و

و بخواهند هر وقت که میخواهند در رد یا تأیید هر وکیل،

درشت میاندازد و بار امنیتی دارد از کی وارد عرصهی

وزیر و رییس جمهوری مصاحبه کنیم ،مطلب بنویسیم ،عکس

مطبوعات شده؛ حرف پسر را قطع کردم «منظورتان آقای

بفرستیم و چند نسخه از کتابهایمان را برای معرفی .قطعاً

دکتر رضا براهنی و آقای هوشنگ گلشیری است؟» پسر

بیهیچ تضمینی برای چاپ یا معرفی .طبیعی است که تمام

طوری که انگار بخواهد بگوید« :ولِمان کن بابا!» گفت« :آره ه

این کارها باید رایگان انجام شود .زحمت تایپ و غلطگیری و

ه…» نگذاشتم ادامه بدهد گفتم« :پسر جان این دو آدم

ایمیل آهم به عهدهی خودمان است تا روزی روزگاری جرح و

هموزن تو ،سردبیر و مدیرمسئولت کتاب خواندهاند و اگر

تعدیلشدهی مطلبمان را در روزنامه ببینیم .البته اگر کسی

کتابهای نوشتهشدهشان را کنار هم بچینند از قد تو شاید باال

که مطلب را گرفته آدم مسئولی باشد یا ارادتی داشته باشد با

بزند .هر وقت یاد گرفتی نامشان را با احترام ادا کنی زنگ

یک  SMSخبرمان میکند که یعنی چشمت کور ،بپر ،برو از

بزن».

دکهی مطبوعاتی یک شماره از آن نشریه را بگیر و بگذار در
آرشیوت برای پس از مرگ .یا دیو سیاه سانسور میشود
بهانهای تا سراغ مطلبمان را هم نگیریم.

نفهمیدم پسر تا کجا حرفهایم را شنید .بعد از آن هم دیگر
زنگ نزد و من یکبار دیگر به بیپناهی ادبیات فکر کردم و یاد
شهریار مندنیپور افتادم .چند سال پیش در کنفرانس ادبیات

تنها وقتی احترامات فائقه از جانب برخی خبرنگاران،

و موسیقی تأتر ادئون پاریس .در حوزهی ادبیات از ایران من و

سردبیران و مدیرمسئوالن شامل حالمان میشود که قرار

شهریار مندنیپور دعوتشده بودیم .نسیم خاکسار و اکبر

باشد عکس و نظرمان تیتر شود برای کاندیدای محبوب آن

سردوزآمی از دانمارک و هلند ،گلی ترقی و رضا دانشور از

نشریه ،برای انتخابات.

پاریس و در حوزهی موسیقی محمدرضا و همایون شجریان،
حسین علیزاده و کیوان کلهر .هماهنگی با سرور کسمائی بود
!آهای ادبیاتیها! به خودمان احترام بگذاریم
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که خود از چهرههای ادبی است .همهچیز خوب بود و

موسیقی هستم و شیفتۀ تأتر و سینما و نقاشی .از صدای

درخشان .به ما گفته بودند تعدادی از کتابها و مجلههایمان

استاد شجریان و صدای دلنشین ساز آقای علیزاده هم بسیار

را برای فروش با خود ببریم .من تحت درمان بودم ،زحمت

لذت میبرم .روی سخن من با اهالی ادبیات است.

جابهجایی همهی کتابها را شهریار مندنیپور کشید .هرچند
برگزارکنندگان محترم به دلیل استقبال بیسابقهای که از
برنامه شد فراموش کردند در مورد کتابها و مجلهها
اطالعرسانی کنند و آنها را به نمایش بگذارند؛ حتماً بعد از
کنفرانس آنها برای بازیافت گذاشته شدند کنار سطل زباله و

آهای ادبیاتیها بیایید به خودمان احترام بگذاریم و تن ندهیم
به استفادههای ابزاری .بیایید یکدیگر را بشناسیم و باور کنیم
فروتنی بیشازحد مایهی ستم است .فرض کنید خدایناکرده
همین امروز نویسندهای ،شاعری ،مترجمی ،محققی را از یکی
از خیابانهای شهر بربایند و ببرند سر به نیستاش کنند.

هنوز من شرمندگی زحمتی را که

(گو اینکه بردند) چند نفر میشناسندش؟ حاال

مندنیپور کشید روی شانههایم حس
میکنم .جدا از مهربانی سرور
کسمائی

و

سایر

دوستان،

مسئلهی خوشحالکنندهی دیگر
استقبال بینظیر از ادبیات و
موسیقی بود که در هر دو شب

در نظر بگیرید خداینکرده یک نفر از سیاه
آهای ادبیاتیها بیایید به خودمان لشگریان سریالهای صداوسیما را (از
آنها که معموالً در هر سنی باشند
احترام بگذاریم و تن ندهیم به
استفادههای ابزاری .بیایید
یکدیگر را بشناسیم و باور کنیم

تمام  111 -011صندلی تأتر

فروتنی بیشازحد مایهی ستم

ادئون پر بود (گویا از چند روز

است.

قبل رزرو شده بود ).اما اتفاقی
،مندنیپور ساکت را واداشت بگوید
«بیچاره ما ادبیاتیها ،چقدر مظلومیم
فرخنده!» و من جواب دادم «ادبیات بیپناهه! تازه وقتی
رسیدیم تهران باید به ضربوزور به خیلیها ثابت کنیم به
توصیهی هیچکس دعوت نشدهایم؛ اال به سلیقهی
برگزارکنندگان و یا اعتبار آثارمان».
ممکن است کسانی با خواندن این نوشته فکر کنند من با
موسیقی ،سینما و تأتر ضدّیتی دارم ،من خود از خانوادهی

وقتی در خیابان راه میروند اگر کسی
به احترامشان کاله از سر برندارد
تعجب میکنند .استثنائات را کنار
بگذاریم ،منظورم قاعده است).
اما وقتی آقای باباچاهی به انجمی ادبی
دعوت میشود ،در این سن و سال ر س

ساعت خودش را از کرج به تهران میرساند .یک
ساعت تأخیر را با صبوری تحمل میکند و بعد با همان آرامش
همیشگی میپرسد «شروع نمیکنید؟» و جواب میشنود
«منتظر خانمِ… هستیم ».چرا باباچاهی که بلند میشود،
جلسه را ترک میکند ،شاعران حاضر در جلسه مینشینند و
سکوت میکنند؟ باور کنید من نام آن هنرپیشهی محترم،
حتی نام آن انجمن را هم نمیدانم .نقلقولی است که شنیدهام
و تنها آن بخش آزاردهندهاش در ذهنم مانده .و اال ممکن
!آهای ادبیاتیها! به خودمان احترام بگذاریم
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است از آن خانم محترم بازیهای درخشانی هم دیده و لذت

اهالی ادبیات به من نگویید سخت نگیر ،تأثیر موسیقی آنی

برده باشم .نتیجه این است که نگذاریم بیش از این به ادبیات

است و سینما جادو میکند .هنرهای بصری…! همهی اینها

توهین شود و آنقدر این قضیه شور شود که حتی خودمان

را میدانم اما بیایید به خودمان و ادبیات احترام بگذاریم .تا

هم خودمان را باور نکنیم.

امروز به خودمان احترام نگذاشتهایم؛ واال هر از گرد راه

دوست بسیار عزیزی چندی پیش چند صفحه مطلب جدی از
من خواست .وقتی پرسیدم منظورش از مطلب جدی چیست؟
دوست دیگری حرفش را تکمیل کرد« :بابا منظورش مطلب
درستوحسابیه ،شعر و داستان و اینها نه ».پرسیدم« :مطلب
درستوحسابی چه جور مطلبی است؟» دوستان فهمیدند

رسیدهای به خودش اجازه نمیداد در همین صفحهی مبارک
فیسبوک شاعران را آماج فحش کند و یارانش با کامنتهای
مشابه تأییدش کنند و یادشان برود چند خط باالتر فحشهای
آنچنانی نثار شاعران شده برای تأکید بر نوشتههایشان یا
حقانیت کالمشان از شعر شاعران دیگر مصداق بیاورند.

دلخور شدهام .کلی صغری و کبری چیدند و اینکه «شعرها و

(این مطلب چند سال پیش برای استفاده در فیسبوک

داستانهای تو فرق میکند اما…» وظیفهی نوشتن آن مطلب

نوشتهشده است).

جدی را نپذیرفتم؛ توان نوشتن آنچه را از من خواسته بودند
نداشتم .من خالق شعر و قصهام ،خوب یا بد.

برگرفته از :سایت فرخنده حاجیزاده

بازگشت به نمایه

!آهای ادبیاتیها! به خودمان احترام بگذاریم
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دوشعر از حافظ موسوی

فرصت ها
برای من کمی از دست ها را بفرست

همیشه فرصتِ در خاک غلت زدن

حالم بد است

همیشه فرصتِ در جوی پُر لجن دراز شدن

دیوارها

همیشه فرصتِ مردن

تعادلشان را

همیشه فرصتِ کمی از دست های تو اما برای من

از دست داده اند

چقدر کم است!

همیشه فرصتِ افتادن هست

دوشعر از حافظ موسوی
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نیلوفر کبود

زن زنده بود

زن ،فکرش را نکرده بود

و ایستاده بود

که عکس ،قدیمی است

آن سوی جوی که در عکس بود

و مرد تکه تکه شد

و دست دراز کرده بود

فرو ریخت

که نیلوفرِ کبود را بدهد
به مرد

در جدولِ کنارِ خیابان

که این سوی جوی

نیلوفرِ کبود

در عکس ایستاده بود

بر آب بود

بازگشت به نمایه

دوشعر از حافظ موسوی
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بررسیِ بازتاب اسطورهی آخرالزمان در شعر معاصر فارسی
حافظ موسوی
نگرش آخرالزمانی ریشه در باورهای اسطورهای و دینهی

مختصههات آن ،در مقههام اسههتعاره ،تلمههیح و تشههبیه بههه

دارد .در اغلههب ادیههان ،از جملههه در اسههالم ،مسههیحیت،

فراوانی استفاده شده است .در ادبیات معاصر مها نیهز رد

یهودیههت و آیههین زرتشههتی ،بهها مشههابهتهههای بسههیار و

پای تفکر آخرالزمانی بیش و کم مشهود است؛ اما با این

اختالفهایی اندک ،از دوره یا زمهانی کهه پایهان جههان

تفاوت که این بار آخرالزمان به ظهور منجی ،رسهتاخیز،

کنونی (آخرالزمان) و آغهاز جههانی دیگهر خواههد بهود،

رسههتگاری یهها فرگشههت (بههه تعبیههر آیههین زرتشههتی)
نمی انجامد؛ چرا که بهه قهول فهروغ

سههخن بههه میههان آمههده اسههت .آخرالزمههان

فرخزاد “نجات دهنده در گور

دورهای اسههت کههه بههر اثههر گنههاه و
طغیان ِ بشهر در برابهر احکهام

ساختار ِ اسطورۀ آخرالزمان

خفته است”.

االهی ،جههان را کفهر ،فقهر،

دارای سه ضلع ِ گناه،

ظلم و بالیای طبیعی در بهر

مههن در ایههن نوشههته بههه

عقوبت و منجی است.

نمونههههههههایی از بازتهههاب

می گیهرد و سهپس بها ارادهی
خداوند پیشوایی ظهور خواهد کرد

و منجی بشریت خواهد شد .در هیچ یهک از ایهن
ادیان آخرالزمان به معنای نابودی جههان نیسهت ،بلکهه
پایان جهانی کفرآلود و آغاز جهانی آرمهانی و سرشهار از
عهههدالت و پرهیزگهههاری اسهههت .بنهههابراین ،سیییاختار ِ
اسطورهی آخرالزمان دارای سه ضلع ِ گناه ،عقوبت
و منجی است.

اسطورۀ آخرالزمهان در شهعر
معاصههر فارسههی مههیپههردازم؛ بهها ایههن
توضیح که به دلیل تنگیِ وقت ،به جای کاوش در انبهوه
دیوان های شعر معاصر ،از منابعی معدود و حافظۀ خهود
مدد خواهم گرفت.
نگرش آخرالزمانی در شعر معاصر فارسی گاه به صهورت
غیرمستقیم و بدون اشاره و ارجاع به متن اصلی بازتهاب
یافته است؛ یعنی شاعر آگاهانهه یها ناخودآگهاه از آن بهه

تههأثیر و بازتههاب نگههرش آخرالزمههانی کههه سههابقهای

عنوان الگویی برای خلق اثر خود اسهتفاده کهرده اسهت.

چندهزارساله در فرهنگ جوامع بشهری دارد ،در هنهر و

گاه نیز شاعر از طریق به کارگیری مشهابهت در سهاختار

ادبیات امری بدیهی و طبیعی است .در ادبیات کالسیک

روایی ،زبان ،لحن و بعضی از موتیفها ،ارتباط بین متن

فارسی و به ویژه شعر ،از مفههوم آخرالزمهان و تبعهات و
بررسی بازتاب اسطورهی آخرالزمان در شعر معاصر فارسی
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خود و متن پیشین (روایت های ادیهان از آخرالزمهان) را

کفر و گناه و طغیان بشر در برابر احکام االهی) و نجهات

به خواننده یادآوری کرده است.

دهندهی وعده داده شده در باورهای دینهی ،در شهعر او

در رویکرد نوع اول ،شاعران آیندۀ بشریت را به گونههای
تصویر و تجسم کردهاند که شباهتههایی بها پیشهگویی
های آخرالزمانی در ادیان دارد ،بی آنکه مستقیما به آن
اشههاره شههده باشههد .مههثال منییوچهر آتشییی در شییعر
“سمفونی دهم( ”اتفاق آخر ،ص  )22تصهویری کهه از
موقعیت دنیای مهدرن ِ پهس از دو جنهگ جههانی ارائهه

بازگشت انسان به طبیعت بکر است که با طبیعت انسان
سههازگاری دارد؛ بههه جههایی کههه “آواز شههبانان هنههوز از
فراسوی نیزارها به گوش می رسد” .چنان که دیدیم ،ههر
سه ضلع اسطوره ی آخرالزمان در این شعر حضهور دارد،
بی آنکه مستقیما به آنها اشاره شده باشد ،یا با همهان
نامگذاری (گناه ،عقوبت ،منجی) به کار رفته باشند.

میدهد ،شبیه همان چیزی است کهه در آخرالزمهان رم
خواهد داد ” :زمین ،از پسابهای جنگ برآمده – چهون
کشتی ِ به گل نشستهای عیناً – و آدمها بها چههرهههای
گل آلهود و دههانههای مبههوت ،مهینگرنهد یکهدیگر را
پرسان ،و بهه ههوش ترکهه مهیآینهد مهیبیننهد /تمهامی
تجهیزات ارتش ههای نهاپلئون و هیتلهر را /کهه بهه گهل
نشستهاند بر کنارهی دانوب و ولگا /و خهوب مهیبیننهد،
تنها /دستی به التجها ،دههانی تاریهک ،یها بهالی نیمههوا/
بیرون زده از گل و الی /از توپها و تانکها و هواپیماها
… ” آتشی در ادامه به ابتذالی که دنیهای پسهامدرن را
فراگرفته است اشاره میکند ،اما بهه نظهر مهیرسهد کهه
چندان هم نومید نیست؛ زیرا قهرمان شعر او (بتههوون )
هنوز هم مهی توانهد “خهواب آوازههای شهبانی فراسهوی
نیزارهای سبز ” را ببیند .آتشهی طبهق سهبک و سهیاق
شناخته شده ی بینش و تفکر خهویش کهه در شهعرهای
دیگر او نیز دیده میشود ،جهدایی انسهان از طبیعهت ،و

تأثیر اسطورهی آفرینش ،توفان نوح و تصاویر آخرالزمانی
در ساختار روایی ِ شیعر ِ “سیفر ” شیاملو (خهدای را/
مسجد من کجاست؟) به روشنی دیده میشود .شاملو در
ایههن شههعر مههاجرای سههفری پرمخههاطره بههه جسههتجوی
مقصدی رهایی بخش (سختینهای به سرانجامی خهوش)
را روایت میکند:

جنگ و خشهونت ِ ذاتهی ِدنیهای مهدرن را عامهل اصهلی

”ما به سختی در هوای گندیدهی طاعونی دم میزدیهم

سقوط جامعۀ بشری میداند (که معادل است با افهزایش

و ،عرق ریزان /در تالشی نومیدانه /پارو میکشهیدیم /بهر
بررسی بازتاب اسطورهی آخرالزمان در شعر معاصر فارسی
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پهنه ی خاموش ِ دریای پوسیده /که سراسهر /پوشهیده ز

از هواپیما به تساوی قسمت کنند /فقط ایوب مانده است

اجسادیست /که چشمان ایشان هنوز /از وحشت توفهان

که به خانۀ سالمندان راهش ندادند” در این شعرها هیچ

بههزرگ /برگشههاده اسههت” راوی بههرای برگذشههتن از ایههن

امیدی به رستگاری دیده نمیشهود و شاعر با چیاقوی

مهلکه ،نوح ِ خویش را به یاری میطلبهد“ :امها کهدامین

طنز پوسیتۀ موقعییت تراژییک انسیان میدرن را

جزیره ،کدامین جزیره ،نوح ِ من ای ناخدای مهن؟  /تهو

میشکافد و عریان میکنید ”  :دیهر آمهدی موسها!/

خههود آیهها جسههت و جههوی جزیههره را  /از فههراز کشههتی /

دورهی اعجازههها گذشههته اسههت /عصههایت را بههه چههارلی

کبوتری پرواز میدهی؟  /یا بهه گونههیهی دیگهر؟ راههی

چاپلین هدیه کن /که کمی بخندیم”.

دیگر؟ ”  .نوح ِ نجات دهندهی مورد نظر شهاملو در ایهن
شعر ،همانا عشق است .گفتنی است که راوی ِ این شهعر
اگرچه پس از عبور از “هفت دریای بیزنهار” به دریهایی
رسیده است که یکی از جزیرههای آن مهیتوانهد همهان
معبد یا مسجد مورد نظر او باشد ،اما همچنان از یهافتن
آن بازمانده است و شعر با تکرار همهان پرسهش آغهازین
پایان مییابد “ :مسجد من کجاست؟”
شمس لنگرودی در چند شعر از شهعرهای مجموعهۀ”

در شههعرهای هرسههه شههاعر (آتشههی  ،شههاملو  ،شههمس)
همانطور که گفته شد ،اگرچه رد پای بینش آخرالزمانی
دیده میشود اما هیچ یک از این شعرها را نمیتوان عیناً
بهر الگههوی روایههتهههای آخرالزمههانی انطبههاق کامههل داد.
شاخص ترین شعری که عیناً بر اساس الگوی آخرالزمانی
ساخته شده است ،شعر “آییه هیای زمینیی ”فیروغ
فرخزاد است .این شعر از حیث سهاختار روایهی ،لحهن ِ
کتههاب مقههدسگونههه ،اشههارات و تلمیحههات ،و توصههیف

( باغبان جهینم( ”آهنهگ دیگهر )3111 ،از اسهطورۀ

صحنهها و موقعیت ها کامال شبیه روایتهای آخرالزمانی

طوفههان نههوح و روایههتهههای آخرالزمههانی بههرای توصههیف

است .عنوان شعر (آیهههای زمینهی) ،در برابهر آیههههای

موقعیت جهنمی ِ انسان امروز بهره بهرده اسهت .نگهرش

آسمانی ،خواننده را برای ورود به متنی نقیضهگونه آماده

شمس در اغلب این شهعرها نگرشهی انتقهادی بهه نظهام

می کند که با این سطرها آغاز میشود “ :آنگاه /خورشید

سرمایه داری و مناسبات ناعادالنه ای است که جهان مها

سرد شد /و برکت از زمینها رفت ”.سپس توصیفههایی

را با فقر و فساد و جنگ ،به جهنمی تمام عیار بدل کرده

از موقعیههت آخرالزمههانی و نههابودی حیههات ،پههی در پههی

است ”:نوح خواهد آمد  /و کبوترش را  /بهر میهدانهها و

میآید :خشکیدن سبزهها ،مرگ ماهیها ،امتناع خاک از

اداره های دفن شده در توفان  /رها خواهد کهرد  /تها بهر

پذیرش مردگان ،محو شدن امتهداد راه هها در تیرگهی و

نوک بانکها بنشهیند  /و از رسهتگاری خبهر آورد ”.و در

ظلمت ،تولد نوزادان بی سر ،گریختن پیغمبران از وعهده

جایی دیگر میگوید“ :پروردگارا  /حرمت بازیگران را نگه

گاههای االهی ،سرگردانی ِ بهرهههای گمشهده در غیهاب

دار  /اینان پسران نوحاند  /قول دادهاند ثروت بانکها را /

چوپان (مسیح ) و ...
بررسی بازتاب اسطورهی آخرالزمان در شعر معاصر فارسی
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یکی از ویژگی ههای ایهن شهعر ایهن اسهت کهه آینهدهی

اصلی سقوط جامعۀ بشری (آخرالزمان) میداند و منجی

آخرالزمههانی را نههه در آینههده ،بلکههه در گذشههتهای کههه

موعود ِ او همانا بازگشت به طبیعت است .در شعر سهفر ِ

“اکنون” است روایت میکند .در این شعر ،آخرالزمان

شههاملو و در بیههنش تراژیههک او ،رنههج ِ برگذشههتن از
توفانهای طاقتسوز برای رسیدن به جزیرهی رستگاری
و آرامش ،سرنوشت مقدر آدمی است ،و منجی او از ایهن
ورطۀ هولناک ،همانا “عشق” است ”:اگر عشهق نیسهت /
هرگههز هههیچ آدمیههزاده را /تههاب ِ سههفری ایههن چنههین/
نیست ”.در شعر شهمس لنگهرودی مناسهبات ظالمانهۀ
نظام سرمایه داری ،جامعۀ بشری را گویی به آخهر خهط
رسانده و کار به جایی رسیده که از منجهی موعهود ههم

چیزی نیست که قرار است در آینده اتفاق بیفتهد ،بلکهه

کاری ساخته نیست .در شعر آیه های زمینی ِ فیروغ

چیزی است که در گذشته اتفاق افتاده اسهت و آثهارش

فرخزاد عامل اصلی همه ی بیدبختی هیای انسیان

هنوز پا برجا است .این همان لحظهای است که بنا بر

مدرن ،و در این جا به طور مشخص عامل انحطیاط

روایییتهییای اسییطورهای و دینییی ،اوج تبییاهی و

اخالقی ،عیاطفی ،اجتمیاعی و سیاسیی جامعیه و

انحطاط جهان و لحظۀ کشدار ِ انتظار بیرای ظهیور

انسان ایرانی در دهیۀ چهیل خورشییدی ،همانیا

منجی موعود است .فروغ اگر چه در یکهی از واپسهین

فقیدان “ایمیان” اسیت ” :خورشهید مهرده بهود  /و

شعرهای خود  ،در شعر ِ “کسهی کهه مثهل ههیچ کهس

هیچکس نمی دانست  /که نهام آن کبهوتر غمگهین /کهز

نیست” ،بشارت میدهد که یک سهتارهی قرمهز خواههد

قلبها گریخته ،ایمان اسهت ”.ایهن ایمهان لزومهاً ایمهان

آمد و عدل و داد را (به شهیوه ی سوسیالیسهتی) برقهرار

مذهبی نیست .ایمان اخالقی ،ایمان اجتماعی و سیاسی

خواهد کرد ،و در جایی دیگر نومیدانه اعالم میکند کهه

هم میتواند باشد .این ایمان میتواند همان آرمانی باشد

“نجاتدهنده در گور خفته است ،در شعر آیههای زمینی

که به فراموشی سپرده شده اسهت .آیههههای زمینهی در

نه آن را می گوید ،نه این را ،و تنها به طرح این پرسهش

فضای رخوتناک و یأسآلود ِ پس از کودتهای  51مهرداد

معصومانه بسنده میکند که“ :آه ای صدای زنهدانی /آیها

نوشته شده است .در شرایطی نوشته شده است کهه بهه

شکوه یأس تو هرگز /نقبی به سوی نور نخواهد زد؟”

قول اخوان ،سقف بلند آرزوهای نجیهب یهک ملهت فهرو

گفتیم که آتشهی در سهمفونی دههم ،جهدایی انسهان از

ریخته است؛ یا به بیانی دیگر از همین شهاعر“ :آبهها از

طبیعت ،و جنگ و خشونت ِ ذاتیِ دنیای مدرن را عامهل

آسیاب افتاده است /دارها برچیده  ،خونها شسهتهانهد /
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جای رنج و خشم و عصیان بوتهها  /پشکبنهای پلیهدی

دیگر پرواز را از پروازکننده برتر میشمارد و مهیگویهد”:

رسته اند ” و به قول فروغ در شرایطی که “نهان ،نیهروی

پرنده مردنیست  /پرواز را به خاطر بسهپار!” .آن صهدای

شگفت رسالت را  /مغلوب کرده اسهت” و “مهردابههای

سرکوب شده ی مأیوس ،صهدایی خهوار و ذلیهل نیسهت،

الکل  /با آن بخارهای گس مسهموم  /انبهوه بهی تحهرک

چراکه حتا یأس او با شکوه است .این صدایی که آخرین

روشنفکران را  /به ژرفنای خویش کشیدند.

صدای صداهاست به گمان من صدای زنانهی شعر است؛

در روایتهای دینی ِ آخرالزمان ،علت غلبهی کفر و گناه
و سرپیچی انسان از احکهام االههی ،چیهزی نیسهت جهز
بیایمانیی مردم .اگر آدمیزاد ،همچون حافظ ” چو بیهد

صدایی که فروغ به آن دل بسته است ،به این امیهد کهه
شاید بتواند در این شب منفور نقبی به سوی نور بزند.ب
در شعرهای من سه شعر هست که مفهوم آخرالزمان در

بر سر ایمان خویش” مهیلرزیهد،

آن ها بازتاب داشته اسهت  .اولهی و

نظام هستی به هم نمیریخهت و

دومی تحهت تهأثیر شهعر آیههههای

آخرالزمهههان اجتنهههاب ناپهههذیر

 .فروغ هم در آیههای زمینی “فقدان

زمینی ِ فروغ نوشته شدهانهد .اولهی

نمی شد .فروغ ههم در آیهه ههای

ایمان” را  ،به همان معنایی که پیشتر

شعر کوتاهی است بها عنهوان “کهی

زمینههی “فقههدان ایمههان” را  ،بههه

گفته شد ،علت همۀ آن ناهنجاریها

رفتهای تو؟” به این شرح ” :تیهک /

همان معنایی که پیش تهر گفتهه

معرفی کرده است.

تاک  /تیک  /تا… /باد ایستاد  /آب

شد ،علت همۀ آن ناهنجهاریهها

ایستاد  /سیبی میان درخت و زمین

معرفی کرده است .در این شعر امها نشهانهای از بشهارت

 /معلق  /ماند  /و موجها بهه سهینهی دریها چسهبیدند /

ظهور منجی نیسهت و بهه جهای آن ،شهعر بها پرسشهی

آنگاه  /خورشید سرد شد …  /کی رفتهای تو؟  /تو کهی

معصومانه ( آه ای صدای زندانی ) به پایان مهیرسهد ” .

رفتهای؟  /و کی دوباره تو برمیگردی؟  /و دست میبری

صدای زندانی ” در مقام منجی! این صدا از آن کیست؟

به کوک جهان؟  /کی؟!  /تیهک  /تهاک  /تیهک تها … ”

آیا صدای یک زندانیاسهت ؟ یها آیها صهدایی اسهت کهه

(مجموعه اشعار حافظ موسوی  ،انتشارات نگاه  ،ص )00

زندانی (سرکوب ) شده است .اگرچه برای ایهن پرسهش
جوابی یکه و قطعی وجود ندارد ،من فکر میکنم پاسهخ
دوم به فضای شعر و جهان بینی ِ فروغ نزدیک تر اسهت.
وقتی فروغ میگوید ” تنها صداسهت کهه مهیمانهد” آیها
نمی توان نتیجه گرفت که او برای خهود ِ صهدا اهمیتهی
بیش از فاعل آن قائل است؟ همانطهور کهه در شهعری

در این شعر ،لحظۀ آخرالزمانی به صهورت توقهف زمهان،
ایستایی و انجماد طبیعت و اشیاء با استفاده از اسهتعارۀ
ساعت کوکی مجسم شده است .پرسنای غایب این شعر
که روی سخن شاعر با اوست و غیبت او چرخهی زمهان
را متوقف کرده است ،همان نیرویی است که میتواند در
نقش منجی ظهاهر شهود و سهاعت زمهان را دوبهاره بهه
بررسی بازتاب اسطورهی آخرالزمان در شعر معاصر فارسی

67

دوره اول /شماره  /31آذر3111

ارژنگ ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

حرکت دربیاورد .اگرچه منظهور شهاعر از ایهن منجهیی

خاکستر” .در این شعر از اسطورهی پرومته که دوسهتدار

غایب میتواند عشق یا معشوق باشد ،اما از آنجها کهه آن

انسان بود و آتش را به انسان هدیه کرد و مجازات زئوس

پرسنای غایب در گذشته حضور داشهته و راوی منتظهر

را به جان خرید ،به عنوان نمهاد منجهی اسهتفاده شهده

ظهور دوباره ی اوست ،راه برای تفسیری دیگر و انطبهاق

است .اما این پرومته در واقع همان انسانها هستند کهه

آن پرسنا با منجی ی موعود در باورهای دینی باز اسهت.

همچههون پرومتههه بهها پهلوهههای دریههده دارنههد مجههازات

(تأثیرپذیری ِ ناخودآگاه از اسطورههای دینی)

می شوند؛ آن هم در حالی که مشعلشان خاموش شهده

دومین شعر با عنوان “فصهل پهنجم” (همهان ،ص )323
حکایت از عبور جهان از چهار فصل طبیعهی و ورود بهه
زمان غیر طبیعی یا آخرالزمان دارد .در این شعر ،وقهوع
فاجعه ی آخرالزمانی در دنیای مهدرن ،نتیجهۀ خشهونتی
است که در اعماق جامعه نفوذ کرده است ،چنهدان کهه

است و جعبهی شوم (جعبههی پانهدورا) کهار خهودش را
کرده است ”:کرکس هها بهر جنهازه ههای بهادکرده فهرود
می آیند /منقار در جگرهای مرده فرو میبرند /پرومته ،با
پهلویی دریده و مشعلی خاموش /کنار جعبه ی شهوم /از
هوش رفته است”.

کودکان ،که میباید مظهر عطوفت و شفقت باشهند ،بهه
پروانه ها و کبوترها کهه نمهاد زیبهایی و صهلحانهد ،و بهه
آسمان که در روزگاران پیشین منبع وحی بهوده اسهت،
شلیک می کنند .در گیر و دار این خشونت و قتهل عهام ِ
پروانهها و کبوترها ،پیامبری در حال ظهور اسهت ،امها او
هم پیهام وحهی را از یهاد بهرده اسهت .سهرانجام پیهامبر
فراموشههکار ،شکسههتخههورده و مههأیوس بههه کوهسههتان
برمیگهردد ،شهاعران بهه لکنهت مهیافتنهد و سهطرهای
نامفهوم و بریده بریده را بر نعش ماه تالوت میکنند.

همان طور که پیش تهر گفتهه شهد ،ههدف ایهن نوشهته
بررسی ی بازتاب اسطوره ی آخرالزمهان در شهعر معاصهر

ادر شعر سهوم (آیها دوبهاره ،همهان ،ص  )001موقعیهت

فارسی بود .از آن چه در سهطرهای پیشهین گفتهه شهد

آخرالزمانی بر اثر تخریب محهیط زیسهت و گهرم شهدن

برداشت من چنین است که بازتاب اسطورهی آخرالزمان

زمین رم می دهد ” :یخ ههای قطبهی در خیابهانهها راه

در شعر معاصر فارسی آشکارا از توهمهات رمهانتیکی یها

میروند  /دلفینهها بهر اسهکلت ِ بهرجههای فهرو ریختهه

خوشباوریهای مومنانه فاصهله دارد و بهه تفکهر مهدرن

مصلوب گشته اند /و جهان /یکسر /خون است و /الشه و/

نزدیکتر است.
بازگشت به نمایه
بررسی بازتاب اسطورهی آخرالزمان در شعر معاصر فارسی
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رئالیسمِ جادویی در آثار غالمحسین ساعدی
حسین مسجدی  /استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده
در برخی از آثار ساعدی اعم از نمایشنامه و داستان ،بیش از همه وی گیهیای رئالیسیم جیادویی ،آفیرینش
موجودات وهمی و استحاله شخصیّتها مدّنظر قرار گرفته است .برخی از وجوه این سبک ،در آثار برجسته او
مانند عزاداران بَیل ،مولوس کورپوس ،آشفته حاالن بیدار بخت و ترس و لرز مینعکس اسیت .از جملیه ایین
وجوه ،عناصر نامتجانس؛ بوی ه موجودات عجیب و ترکیبی میان انسان و حیوان در آثار اوست .در این مقاله،
برای نخستین بار در نقد ادبی ،انواع گوناگون این موجودات و دگردیسی های انسانی ،در قالیب ایین سیبک
بررسی میشود .به نظر می رسد که دلیل گرایش نویسنده ،به این شیوه ،شرایط دشوار سیاسیی و اجتمیاعی
روشنفکری در دهههای سی ،چهل و پنجاه باشد.
کلیدواژهها :ساعدی؛ رئالیسم جادویی؛ داستان؛ نمایشنامه؛ فیلمنامه؛ حیوان؛ استحاله مقدّمه

اصههطالح رئالیسههم جههادویی ) (Magic realismرا

 3152در باب ویژگیهای آثار نقّاشان آلمانی ابهداع کهرد

فرانتس رو  (Frantz roh )-هنرشناس آلمانی -در سال

(مورداریهو .)11 :310:،در ادبیهات نیههز الیخهو کهارپنتیر
رئالیسم جادویی در آثار غالمحسین ساعدی
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(Alejo carpentier) -قصّهه نهویس کوبهایی – بهرای

تفاوت عمهده ای کهه رئالیسهم جهادویی بها سهبک ههای

نخستین بار ،این اصطالح را حدود ربع قرن پس از؛ یعنی

نامتعارف قبلی دارد ،این است که همۀ رویدادهای غریب

در سال  ،3101در مقدّمهای در قصّهاش « مملکهت ایهن

و عناصر نامتجانس ،در بوم و چارچوب داسهتان واقعهی و

جهان» نوشت .امّا از دههۀ شصهتِ مهیالدی بهه بعهد ،از

متعارف ظاهر و بدین ترتیب ،جزوی از واقعیت می شوند.

کشورهای آمریکای التین ،به بقّیۀ دنیها نفهوذ کهرد .ایهن

فرود آمدن گلههای زرد از آسهمان ،فراگیهری یهک نهوع

سبک دارای ویژگی های منحصر به فرد و نیز مشترک بها

نابینایی در شهر ،تولّد فرزند دم دار در اثر ازدواج فامیلی،

سبک های دیگر است که برخی از آنها عبارت است از:

زنده شدن ارواح و گشت و گذار مردگان در شهر ،تبهدیل
تهههدریجی طفلهههی بهههه موجهههودی

 -بهرهم زدن نظهم معههود و

چندگانههه ،مههردن پرنههدگان در اثههر

عادی و متعارف داستان.

آمدن هیوالیی بهه دهکهده و نظهایر

 -حاشیه روی های مکررّ.

رئالیسم جادویی در ایران با

 -عدم توجّه عمدی به اتمهام

ترجمۀ آثار گابریل گارسیا مارکز،

نامتعارف است که وقتهی از داسهتان

بورخس ،الپارتیه ،ساراماگو،

اصلی حذف گردد ،مخاطهب ،عمومهاً

آالرگون ،کارلوس فوئنتس،

با یک رخداد طبیعی و واقعی رو بهه

خولیوکرتازار و الخوکارپنتیر و

رو می شود .یکی از دالیل این تضاد،

مانند آنها شناخته شد

بیان رنج های بشری است که گاهی

بخش های اثر.
-

به کار بردن تداعی معانی.
 -تنههاقض نمههایی و اسههتفاده

آن ،نمونههههههههایی از ایهههن مسهههائل

کردن از عنصهر دیهالکتیکی در

نمی توان با شکل عادی بیان کرد.

حقیقی و فعّال درون آن.

رئالیسم جادویی در ایران با ترجمهۀ

ترکیب اثر و تأکیهد بهر عوامهل

-

اقتباس از رمانس ،سمبولیسم و سورئالیسم.

آثار گابریل گارسیا مارکز ،بهورخس ،الپارتیهه ،سهاراماگو،
آالرگون ،کارلوس فوئنتس ،خولیوکرتازار و الخوکارپنتیر و

به هر رو ،این شیوه« ،سبکی است که در آن ،پدیدهههای

مانند آنها شناخته شد .امّا برخی از داستان نویسان ایرانی

فوق طبیعی و حوداث غیر عادی رم می دههد ...و وقهایع

نیز مانند محمود دولتآبهادی در «روزگهار سهپری شهدۀ

عادی و سحرآمیز را  -را بدون هیچ توضیح و تهوجیهی و

مردم سالخورده» ،منیرو روانی پور در «اهل غرق» ،رضها

حتّههی بههدون اینکههه نیههازی بههه توجیههه ببیننههد -در هههم

براهنی در «روزگار دوزخی آقای ایهاز» و بخهشههایی از

میآمیزند» (کاتوزیان).11 :3101 ،

«رازهای سرزمین مهن» بههرام صهادقی در «ملکهوت» و

رئالیسم جادویی در آثار غالمحسین ساعدی
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ابوتراب خسروی در آثارِ بارزش ،نمونهه ههای بهه نسهبت،

ساعدی یکی از آنهاست که در طول حیات خود (-3100

موفقّی از رئالیسم جادویی را به دست دادند.

 3130ش) سی نمایشنامه ،شصت داستانِ کوتاه و بلند و

امّا شاید پیش از همۀ آنان ،غالمحسهین سهاعدی (گهوهر
مراد) در این وادی گام نهاد .در حهالی کهه از تمهام آثهار
ع او ،برخهی ،تنهها عهزاداران َبیَهل را بها ایهن شهیوه
فراو اق ِ
می شناسند .منتقدان ،آثار او را در قالب سبکهای دیگهر

چند رمان و فیلمنامه به جا گذارد که بعضی ،در ادبیهات
معاصر ایران جریان ساز شهد .زبهان سهاده ،تصویرسهازی
بدیع ،واقعگرایی تلهخ و عریهان و نگهاه روشهنگرانۀ او بهه
جامعۀ خود ،از ویژگیهای عام آثار اوست.

نیههز معرفههی کههردهانههد .برخههی سههبک او را «ترکیبههی از

آفرینشهای غالمحسین ساعدی خصوصیّات ویژهای دارد

سورئالیسم ،امپرسیونیسم و رئالیسم با قطرههای رنگینهی

که در طول سه  -چههار دههۀ نقهد اخیهر ،اساسهاً بهه آن

از سمبولیسم» مهی داننهد (ر.ک.

پرداخته نشده اسهت .یکهی از ایهن

محمههود کیههانوش بههه نقههل از

وجهههوهِ مغفهههول ،تکنیهههکهههها و

مجهههابی )200 :3101 ،برخهههی

آفرینشهای غالمحسین ساعدی

سههازههههایی اسههت کههه عینیّههت و

معتقدنهد کههه آثهار او «در شههکل

خصوصیّات وی های دارد که در طول

ذهنیّههت را در هههم مههیآمیههزد و

جهانی ،قابل ارائهه خواههد بهود»

سه  -چهار دهۀ نقد اخیر ،اساساً به

مشمول قول آنهدره ژیهد در مهورد

(ر.ک .هوشنگ حسامی به نقل از

آن پرداخته نشده است.

«لههویی فردینههان سههلین» و اثههر

پیشین).221 ،
بههه هههر رو ،ویژگههیهههای رئالیسههم جههادویی ،بیشههتر از
خصوصیات سبک ههای دیگهر ،در شاخصهه ههای آثهارش
نمودار است و از این جهت ،موجب شده که کسانی هم او
را با مارکز مقایسه کنند (شاملو311 ، 10-315 :3100 ،؛
اسدی .)51 :3113 ،باید گفت به جز او هسهتند کسهانی
دیگر که  -همانند بزرگان ادبیات کهن  -در قالب محدود
سبکی خاص ،نگنجیهدهانهد و هشهدارهای آنهدره برتهون،

شاهکارش «سفری به آخهر شهب»
می شود که می گویهد« :کارههای او
فقط یک توهّم است که واقعیّت را برمهیانگیهزد» .حتهی
برخی معتقدند ،آثار مستند ساعدی نیهز زمینههای بهرای
خلق این فضهای وهمنهاک اسهت « تجربهۀ سهاعدی ،در
نوشتن تک نگاریها ،دست او را قوی کرده برای آفرینش
داستان هایی که در آن ،فضا آرام آرام ،از رئال ،به سهوی
جادو سیر می کند» (اسدی).02 :3113 ،

لههویی آراگههون و فیلیههپ سههوپورا بههرای تقییههد ،بههه بوتههۀ

خلق این فضای وهمی ،مدیون عوامل بسهیاری اسهت؛ از

فراموشی سپرده اند و از شگردهای رئالیسم جادویی و یها

جمله «ماهیّهت تراژیهک ،مشهمئزکننده و غیهر طبیعهی،

حتی «گروتسک» نیز بهره گرفتهاند.

بدبختی همراه با وحشت ،طنزهایی کهه پشهت انسهان را
بلرزانند(Comic and trerrifying) ،تهرس موههوم( ،
رئالیسم جادویی در آثار غالمحسین ساعدی
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(Physically

ناهمخوانی صفت انسانی ،در رفتار حیوان پدید میآید .از

)abnormalityارائۀ ماهیت پیچیدۀ زندگی ،آمیختگی

دیگر سو ،تنزّل انسهان بهه حیهوان ،بهه عنهوان انزجهاری

عناصر نامتجانس وافهراط و اغهراق . ((Entravagance

کمیک ،از گونههای مختلف موجودات ،چندان هم موجب

(تامپسون).32-30 :3101 ،

شادی و سرور نیست .تأثیر تبدیل حیوان به انسان ،بسیار

این عوامل و عناصر ،برای تأکید ساعدی ،جههت نمهایش
ساحت ناخودآگاه ذهن و نشان دادن شکل در هم ریختۀ
واقعیّت ،بسیار مؤثّر بود .شاید این زمینۀ وهمی ،مخلهوق
تقابل درونی نویسنده با ارزشهای حهاکم در روزگهارِ اثهر

لذّت بخش و لطیف است و ما قهقه میزنهیم .امّها وقتهی
انسان به حیوان تبدیل میشود ،نتیجه کهار نفهرت انگیهز
خواهد بود .در این صورت حتّی اگر بخنهدیم ،خنهدۀمان
عاری از شادی خواهد بود» (کریچلی(.02 – 0 :3110،

است .چون این گونۀ خاص «در ادبیات و هنر ،بیشتر ،در

در آثار ساعدی ،به نظر میرسد ،این مسیر؛ یعنی فضهای

عصری شایع و بر جامعه ای حاکم بوده است که بارزترین

جانوری رئالیسم جادویی ،ابتدا از مجرای تمثیل پهردازیِ

صفت هایش ،جنگ و ستیز ،تغییرات انقالبی و بنیهادی و

صریحِ حیوانی عبور کرده است .مهثالً او در ابتهدای دههۀ

بی جهتی و سردرگمی بود» (همان(.52،

چهههل ،نمایشههنامۀ «پههروار بنههدان» را عرضههه کههرد کههه

رئالیسم جادویی که ویژگهیههای خهود را از سهبکههای

گوسفندان در آن ،تمثیل کسانی است که در محلهی بهه
نههام پههروار بنههدان ،اختههه

گوناگونِ پیش از خود اخذ

میشوند تا پهروار گردنهد و

کرد ،گهاهی بخشهی از بهار
اصلی تأثیر تصهویری را بهر
عهدۀ حیوانات و جانهداران
نههامعهود نهههاد« .حیوانههات
مختلههف ،نمایههانگر انههواع
مختله هفِ وضهههعیّتههههای

در آثار ساعدی ،به نظر میرسد ،این مسیر؛

برای ذبح ،مناسب شوند .در
ایههن مکههان سههعی دارنههد،

یعنی فضای جانوری رئالیسم جادویی ،ابتدا از

روشههنفکری را از اندیشههه

مجرای تمثیل پردازیِ صریحِ حیوانی عبور

عقهههیم کننهههد (سهههاعدی،

کرده است

 )5210بهههه ههههر حهههال

انسانی هستند؛ امّا هر یک،
ظههاهرِ یههک فههرد مج هزّا را
دارد» (پالرد(00 :3110،
در شیوۀ خاص ساعدی ،این وضعّیتها ،با طنزی پنهان و

موجوداتی که فضهای آثهار
سهههاعدی را از واقهههع بهههه
فراواقع سوق می دهد و آن را جادویی میسازد ،میتهوان
در نمودار زیر مشخصتّر کرد:

غم بار همراه است .گاهی «طنز ،به واسطۀ بروز ناگهانی و

رئالیسم جادویی در آثار غالمحسین ساعدی
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هیچ عنصری بیش از موجودات فوق ،در دیگرگون نشهان

مجموعۀ «کالغ ،آخر از همه میرسهد» کهه سهال 3101

دادنِ فضای وهمناک و گروتسکِ این آثهار مهؤثّر نیسهت؛

چاپ شده ،خبر داشته یا نه .امّا بن مایۀ هر دو اثر یکسان

بلکه شهاید بتهوان گفهت سهاعدی از بقیّهۀ عوامهل ماننهد

است.

نباتههات ،دکههور و آکساسههوار ،صههدا ،نههور و جملههه بنههدیِ
شخصیّت هها ،یها نخواسهته در ایهن جههت سهود بهرد یها
نتوانسته آن را به انهدازۀ ایهن موجهودات ،مهؤثّر کنهد .در
ذیل ،نمودارِ فوق را با مصداقهای آن در آثهار او تطبیهق
میدهیم

در اثر کالوینو ،یک خانوادۀ سهه نفهری ،پهس از خریهد و
ورود به خانهای ویالیی در میان طبیعت ،متوّجه میشوند
که همه جای آن و بلکه اطراف ،در تسهخیر مورچههههای
آرژانتینی است و هیچ راه مبارزۀ علمی ،جز نادیده گرفتنِ
مورچه ها ،سود ندارد .فضای هر دو اثهر ،ههر چهه جلهوتر
میرود ،کافکاییتر میشود.

 -3الف -حیوان  /نرمتن

مولههوس کورپههوسِ سههاعدی نیههز فیلمنامهههای اسههت کههه

موفّقترین نمونۀ این دسته را در واپسهین اثهرِ سهاعدی-

داستانش شبیه اثهر کهالوینو اسهت .زن و شهوهری بهرای

مولوس کورپوس  -مشهاهده مهی کنهیم( .ر.ک .سهاعدی،

گذراندن ماه عسل به شهری ساحلی و ویالیی و متهروک

)3101

می روند .امّا تدریجاً در می یابند این خانه ،نمایشهگاهی از

نگارنده ،بدرستی نمیدانهد زمهان نگهارش ایهن اثهر ،او از
داسههتان «مورچههۀ آرژانتینههی» اثههر ایتههالو کههالوینو -در

موجودات عجیب و غریب اسهت .ایهن اثهر کلکسهیونی از
جانوران آفریدۀ ذههن سهاعدی اسهت؛ «جهانورانی شهبیه
رئالیسم جادویی در آثار غالمحسین ساعدی
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ف پالسهتیکی کهه بها نهور ،خهود را جمهع
لوله های شهفّا ِ

مثالً چکار بکند» (مجابی )00 :3110 ،مولوس کورپوس،

میکنند؛ عنکبوتههایی غهولپیکهر و پشهمی کهه حتّهی

مقتبس از داستانِ «خانه بایهد تمیهز باشهد» از مجموعهۀ

شنکش را می بلعند؛ موجوداتی بهین تمسهاح و قورباغهه

«آشفته حاالن بیدار بخت» است (سهاعدی-01 :3100 ،

که مار میخورند و پوستۀ سخت دارنهد بها سوسهمارهای

.)302

درشتْ سرِ بهیرنهگ؛ خفّهاشههای هیهوالیی انسهاننمها؛
موشهای سه کوهانه و چهار کوهانهه» « .حیهوان بهزرگ
یک متر و نیمیِ پشمالو که ترکیبهی از سهگههای خپهلِ
چرچیلی و خوک و موش خرمایی و پشهمالو و تیه دار و
چاق و سنگینی است و پشت سر هم زاد و ولد مهیکنهد
(همان)10 ،

نمونۀ دیگر این گونه ،موجوداتی است که در رمان منتشر
نشدۀ ساعدی ،با عنوان « کاروان سفیران خدیو مصهر بهه
دربار تاتارها» ،در بخش «سراچۀ دبّاغان» ،بهه قلهم خهود
نویسنده ،چنین توصیف میشود« :موجود زندهای دیدیم.
جانور غریبی بود لخت و عور .به هیبت هر چار پای دیگر؛
امّا سفید و برّاق و جدا شهده

« حیوانی قطهور و غریهب و
ژله مانند ،مانند یهک بهالشِ
پههف کههرده ،گههویی از مههوم
درسههت شههده و از خههانوادۀ

از پوشههههش و جلههههد .بهههها
او ساواکِ قبل از  3141را شل و ول میداند و
میگوید « :در قضایا کارهای نبود و میخواست

لختههههههای مههذاب و لههزِج
پوشیده از شهیارهای سهیّال
خون که زیر تهابش آفتهاب،

نهنگ ها که جانوران پشمالو

شکل بگیرد؛ یک موجودِ آمورفی بود عین ژله

انعکاس تههوّع آوری داشهت.

را مههیبلعههد» (همههان.)10 ،

؛ افتاده بود تو مملکت .نمیدانست مثالً چکار

آن جانور رؤیهایی ،بها چنهان

«موجودی بیشهکل و چهاقِ

بکند»

سههرعتی مههیدویههد و نعههره

بدرنگِ سیاهِ چرکین ،لهزج و

می کشید که معلوم بود هیچ

کههف آلههود کههه چشههمهههای

جهتهههی را نمهههیشناسهههد و

خونین دارد و شاخکههای قهویِ فهراوان وصهدایش ههم

مطمئن است که فریادش نیز بهه جهایی نخواههد رسهید.

شبیه آروغ است» (ص .)00

دوید و دوید و دوید .فریاد و نالههاش بلنهدتر شهد و یهک

ساعدی ،یهک بهار ههم در یکهی از مصهاحبهههایش ،ایهن
موجوداتِ ژله ای را تأویل و تعبیر کرده اسهت .او سهاواکِ
قبهل از  3101را شههل و ول مهیدانههد و مهیگویههد « :در
قضایا کارهای نبود و میخواست شکل بگیرد؛ یک موجودِ

مرتبه فروکش کرد .آنگاه چند بار دور خود چرخیهد و بها
پوزه اش که پشم آلود بود مشتی خاک را بر هم زد و بعد
چهار دست و پا به هوا پریهد و خهودرا محکهم بهه زمهین
کوبید .دست و پاهایش را بیههدف تکهان داد و خواسهت

آمورفی بود عین ژله ؛ افتاده بود تو مملکت .نمیدانسهت
رئالیسم جادویی در آثار غالمحسین ساعدی
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بلند شود که نتوانست و مثل تکه سنگی بیحرکهت ،تهن

گرفته است و بعد ...الشه را برداشت و بهه عمهق ظلمهتِ

به خاک و آفتاب سپرد» (رک .مجابی)100 :3110 ،

چاهْ مانندِ زیرزمینِ قلعه پناه برد( ».همان.)02 ،
عین این پرنده رادر پانتومیم دومِ مجموعۀ «الل بازیها»

-3ب -حیوان  /سختتن
این موجودات ،به دلیل این که کمتر از نوعِ قبل میتواند
ذهنی باشد ،کمتر از آنها هم مورد استفادۀ ساعدی واقهع
شده است .البّته پیداست دغدغهۀ ذههنِ وهمهیِ سهاعدی
بوده است .او در یکهی از آثهار دوسهت و همفکهرِ خهود -
بهرام صادقی  -که از برجستهترین داستان نویسهان دورۀ
شکوفایی ساعدی است ،یکی از آنهها را بهه نهام «جوجهو
تسو» می یابد و در مورد آن مینویسد« :نه تنها آدمههای
از خود رها و بیگانه و تسلیم که موجودات دیگری نیز در
داستانهای او حق حضور پیدا مهیکننهد ...نمهایش یهک
رعب مالیم و نا آشهنا .حضهور تمهام جانهداران و اشهیایی
بیجان؛ بخصوص «جوجو تسو» که معلوم نیسهت مهوش
است به صورت هیوال یاهیوالیی به صورت موش» (همان،
 320و  305؛ مهدی پور عمرانی)21 :3115،
در آثههار خههودِ سههاعدی چنههد گونههه پرنههده در ایههن نههوع
میگنجد .یکی پرندهای برهنه ،سوار بر شاخه و با پاههای
بلند لخت که از جنگل می آید .در داستان دوّم مجموعهۀ
کم نظیر «واهمههای بی نام و نشان» (ساعدی )5212 ،و
دیگر پرندهای در رمانِ رئالِ «توپ» (ساعدی )3121،کهه
«درشت است با هیکل یک گوسهفند روی دیهوارِ ریختهۀ
قلعه نشسته و الشۀ گندیهدهای را زیهر پنجههههای خهود

مشاهده می کنیم (ر.ک .ساعدی )30-55 :3105 ،با نهام
«دشت پیما» که کشته میشهود و از آسهمان بهه زمهین
میافتد.
نوعی موجودِ دیگر نیز فضای واقع گرایِ رمان «تهوپ» را
دگرگون ساخته است .در فصل  11رمهان ،در درّهای کهه
چوپانان و احشام آنها ،آرام گرفتهاند« ،حیوانات ناشناس و
کوچولههو» از پناهگههاه نههامعلومی بیههرون آمههده ،تههوی درّه
ریختند ...که پنجههای باریک و ناخنهای گرد داشتند و
کلّۀ گرد و پشمی از بدن گوشتالودشان آویزان بود و زبان
سرم و پهنی از دهان نیمهه بازشهان بیهرون آمهده بهود»
(ساعدی .)302-300 :3121،آخرش هم معلوم نمی شود
این موجودات چیست که گلّهههها را رم مهیدههد .یها آن
پرنده ،عقاب است یا کرکس یا غیر از اینها؟
در داستان «بازی تمام شد»از مجموعهۀ «آشهفته حهاالن
بیدار بخهت» ،مردمهی کهه بهرای یهافتن جنهازهای درون
چاههای جذبی میروند« ،جانوری میبینند قدّ یهک گهاو
کههه چههار – پههنج تهها دم داشههت و کلّههه مههردهای ،الی
دندانهایش این طرف و آن طرف میرفت .آدمهای لخت
پشمالو که همهین جهوری بهی خهودی ،ایهن ور و اون ور
میپرند» (ساعدی)313:3100 ،
اسب عجیبی ههم کهه در فیلمنامهۀ «محهالِ ممکهن » از
مجموعۀ«ما نمیشنویم» رام نشدنی است ،شهاید تمثیهلِ
رئالیسم جادویی در آثار غالمحسین ساعدی
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روح باشد (ساعدی )3101 ،همچنین موجود غریبی دیهوْ

برخی از منتقدان ،این پایان بندی را بر نتافتهانهد ( ر.ک.

مانند و در تهاریکی نشسهته را درنمایشهنامۀ «جانشهین»

سیف الدّینی 00-1 :3110،؛ موحّهدیان )301 :3113 ،و

مشاهده می کنیم که «بسیار مستبد است و با قد کوتاه و

آن را بدون توجّه به ذهنیّتِ کلّیِ ساعدی ،مخلّ استحکام

بد ترکیب ،گویی دیوِ در هم فشردهای است که از ظلمت

روایت دانسته اند .در حالی که خودِ آنهها در ایهن اثهر ،بهه

هزار ساله رها شده است» (ساعدی)353 :3101 ،

«جدال بین واقعیت و رؤیا» (موحهدّیان )300 :3113 ،و
درگیری ذهنّیت و عینیّت» (همان )301 ،اذعهان دارنهد.
بایدگفت در سرتاسر اثر ،هیچ گونه گرازی دیده نمیشود

 -5الف – آدمیان جنْنما

و حتی صدای آن نیز به گوش نمیرسد؛ امّا گراز ،مسهألۀ

شاخصترین نمونهههای آن -کهه جهزوِ بهتهرین کارههای

اصلی روستاست .می توان این اثر را از دیهد نمهادین نیهز

ساعدی نیز محسوب می گردد – نمایشهنامۀ «چهوب بهه

بررسی کرد .گراز ) (Bourرا نماد «خرابی ،زمستان ،شب

دسههتان ورزیههل» اسههت .او خههود نیههز آگاهانههه ،چنههین

و فساد» خواندهاند .درتعابیر خواب هم «دشمن متجاوز و
ستمگر» است (رک .جابز:3101،

شخصیّت پردازی کهرده اسهت و
پیش از شروع نمایشنامه ،عبارت

فضای کلّی حاکم بر اثر ،مانند عموم آثار

 )331پههس نمههایش« ،یکسههره

که هنِ «اَلج هنّ یتش هکّل باشههکال

اصلیِ ساعدی« ،فضایی خوفناک است که

سمبولیسههههتی اسههههت» (رک.

مختلفه حتّی الکلب و الخنزیهر»

رئالیسم ساعدی را رمز آمیز میسازد»

سیف الدّینی 01 -20 :3101 ،به

را بههه کههار مههیبههرد .البّتههه ایههن
«جن» ،جنِ مشهورِ آیات و روایهات دینهی نیسهت؛ بلکهه
جنِّ اساطیر ،توهّمات و تصوّرات انسانی است.

نقل از دهقانی)
فضای کلّی حاکم بر اثر ،مانند عموم آثار اصلیِ سهاعدی،
«فضایی خوفناک است که رئالیسم ساعدی را رمهز آمیهز

چهارچوب این نمایش بر نظریّۀ «مسهخ» ،مبتنهی اسهت.

می سازد» (عابدینی .)332 :3100 ،بیش از همۀ ایهن آرا

کشههاورزان ،نماینههدگان انسههانهههایی هسههتند کههه خههودْ

هم جالل آل احمد ،ده را یک «مثالْ نمونه» (پرتو تیهپ)

خواسته و اندک اندک به جای مبهارزه بها گرازهها -اسهیر

می داند .به هر رو ،مسهخ شهدگانِ ایهن روایهت ،اجنّههای

شکارچیانی می شوند که به ظاهر ،اجیر کردهاند و همهان

وهمناک اند .جن ،در این شکل ،وجودی موهوم است کهه

مثال قدیمیِ «شکارچیِ اسیر شکار» را به یاد مهی آورد و

در انسانی حلول میکند و او را از بعد انسانیِ خویش دور

در پایان نمایش ،شکارچیها هم به گونهای مسخِ به گراز

میسازد یا به طغیان میکشد .یکی از منتقدان سهاعدی،

شدهاند.

حتّی خود او را هم در آفرینش این گونه آثهار ،مسهتحیل
میبیند .ساعدی« ،هنرمنهدی اسهت طهاغی و جنّهی کهه
رئالیسم جادویی در آثار غالمحسین ساعدی
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مانند یک عدسیِ نورانی ،میان واقعیّتهای خام «ورزیل»

هم صادق است؛ انسانی که بهه شهمایل عروسهک یها آدم

و تماشاگرانش قرار گرفته ،رنگی از ذرههای جنِ خود ،در

آهنی (یا هر موجودی دیگر) در آید ،گروتسک مهیشهود

فضاهای صحنه پاشید و در ایهن اسهتحالۀ رنهگهها ،ایهن

(تامپسهههون .)00 :3101 ،بسهههیاری از شخصه هیّتههههای

شکست طیف های قالی ،ما را در بحران یک تمثیهل رهها

«عزاداران بَیَل» در واقع موجوداتی انسان نما هستند کهه

کرده است» (سیفالدّینی.)331 :3110،

ساعدی بدون تصریح به این مطلب ،با آفریدن غریب آنها،

در نمایشنامۀ «آی با کاله آی بی کهاله» نیهز موجهوداتی
سیاه پوش که از آنهان ،تعبیهر بهه «حرامیهان» مهیکنهد،

فضایی خوفناک و موهوم ایجاد کرده است کهه بهه ههیچ
یک از روستاهای ایرانی مانند نیست.

خانهای را در غفلت و رخهوتِ سهاکنانِ محلّههای تسهخیر

در مجموعۀ داستان «ترس و لرز» (ساعدی )3123 ،نیهز

مههیکننههد .نجههف دریابنههدری و هوشههنگ حسههامی ،در

در قصۀ دوم ،مالّی ناقص الخلقه و عجیبی ترسیم میکند

نقدهایی جداگانه ،این صحنه را نیز مخلّ رئالیسمِ داستان

کههه در پیونههد بهها بسههیاری از زنههان روسههتاها ،موالیههد

دانسههتهانههد (ر.ک .مجههابی 010 :3110 ،؛  223 – 21؛

ناقصالخلقه و غریبی متولّد میکند .گفتهاند؛ «وهمنهاکی

سیفالدّینی )12-311 ،3110 ،امّا این حرامیهان ،همهان

و تعامههل خیههال و واقعیّههت در سههاحت بیرونههی همههین

اجّنههای آثارِ ساعدیاند.

داستان ،یادآور داستان «مرد بسیار پیر با بالهای بسهیار

احمد شاملو هم در داستان کوتاهِ « 1ساعت و  55دقیقه
به صبح » (درمجموعهۀ درهها و دیهوار بهزرگ چهین) ،از
موجوداتی موهوم سخن میگوید که در دل شب ،در اتاق
نویسنده پیدا میشوند .او این موجودات وهمی را «آنها»
صدا میزند« .آنها» سرانجام را وی را با خهود مهی برنهد

بزرگ» از مارکز است» (مهدیپور عمرانی.)351 :3115 ،
در داستان چهارم همهین مجموعهه نیهز بچّههای عجیهب
الخلقه ،در روستا پیدا مهیشهود کهه روسهتائیان تها آخهر
نمی توانند آن را دور کنند .شاید این نهوع موجهودات ،در
آثار ساعدی تمثیل عقاید و روحیّات خرافی آنها باشد.

(ر.ک .مهههدی پههور عمرانههی )321 ،آنههها گههویی همههین

در فیلمنامۀ «عافیتگاه» هم «موجودی عجیب و غریب به

موهوماتِ ساعدیاند.

نام گورزه در روستاست که به اعتقاد اهالی ،هشهت سهال
است آبادی را حفظ کرده است .جدّ او هم گهورزه بهوده؛

 -5ب -اجّنۀ آدمی نما

یعنی توی قبر به دنیا آمده ،اون را از شکم مادر مردهاش
بیرون کشیده اند .گورزه را اهالی ،این طهرف و آن طهرف

این موجودات ،فضای برخی از آثار سهاعدی را گروتسهک

حمل میکنند و با اعمال خرافی ،مردم را مشهغول کهرده

میکند« .از قدیم االیّام ،ترسی عمیق از اشیای انسان نما

اسههت (سههاعدی .)3101 ،ایههن فیلمنامههه دقیقههاً از روی

و جان یافته ،در دل آدمی رخنه کهرده اسهت .عکهس آن
رئالیسم جادویی در آثار غالمحسین ساعدی
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داسههتانی بهها همههین نههام از مجموعههه داسههتان «دنههدیل»
ساخته شده است (ساعدی)3125 ،

 -1ب -استحالۀ جسمیِ انسان به حیوان

ساعدی قصۀ گروتسکی هم به نام «قدرت تازه» در سهال
 3103نوشته که خانوادۀ شهیطانی را ترسهیم مهیکنهد و
بچه شیطانی به نام الجورد در آن مهالالً انتحهار مهیکنهد
(ر.ک .مهدی پورعمرانی.)010 – 20 :3115 ،

این نوع دگردیسی در ادبیات کهن تها امهروز ،بهی سهابقه
نیست« .مسهخ» کافکها و «کرگهدنههای» اوژن یونسهکو،
نمونه ههایی از ایهن اسهتحاله دارد کهه پهیش از سهاعدی
سابقهمند اسهت (ر.ک .دسهتغیب .)01 – 21 ،3120 :در
داستانی از یکی از دوستان صمد بهرنگی که همزمهان بها
ساعدی است ،همهۀ روسهتائیانِ یهک دهکهدۀ نهاتوان در

 -1الف -استحالۀ روحی

مبازره با ملخها ،تبدیل به ملخ میشوند (دهقانی)3110 ،

نمود آن ،پرسوناژهایی است کهه
از جههههت روحهههی مسهههتحیل

.
این نوع دگردیسی در ادبیات کهن تا

این استحاله کهه جهزو بهارزترین

امروز ،بی سابقه نیست« .مسخ»کافکا و

وجههوه جههادوییِ سههاعدی اسههت،

«کرگدنهای» اوژن یونسکو ،نمونههایی

بیش از ههر اثهری ،در عهزاداران

«مشهدی حسهن» کهه روحهاً در

از این استحاله دارد که پیش از ساعدی

بیل؛ بویژه در ایپهزود هفهتم آن،

گههاوِ خههویش ذوب مههیشههود و

سابقهمند است

شههدهانههد؛ از جملههه مشهههورترین
شخصهههیّت اپیهههزود چههههارم از
مجموعههۀ عههزاداران بیههل؛ یعنههی

در موجودی به نهام «موسهرخه»
تجلّههی یافتههه اسههت (سههاعدی،

پرآوازه ترین شخصیّت سهینمایی
ایران را نیز پدید میآورد.

 ،)5210موجههود غریبههی کههه در
واقع پسری است مبتال به گرسنگیِ مفرط و سیری ناپذیر

امّا ساعدی ،استحالۀ مثبت را نیز در آثارخود نشهان داده

و آن چنان می خوردکه رفته رفته تغییر شکل مهی دههد.

است .در فیلمنامۀ عافیتگاه که یهاد شهد ،ایهن دگرگهونی

«پوزهاش مثل پوزۀ موش دراز بهود و گهوشههایش مثهل

مثبت را بوضهوح مهیبینهیم (رک .مههدی پهور عمرانهی،

گوش گاو راست ایستاده بود .دست و پایش پشم داشهت.

 .)330 :3115دانشمندی که در یک تبعید ناخواسته بهه

دم کوتاه و مثلّثی اش آویزان بود .دو تا شهام کوتهاه کهه

آرامههش مههیرسههد و آنجهها واقعهاً عافیتگههاه او مههیشههود.

تازه می خواست از زیر پوست بزند بیرون ،پایین گوشهها

شخصیت دکتر در رمان «تاتار خندان» نیز در روستا بهه

دیده میشد .زور که مهیزد ،پلهکههایش بهاز مهیشهد و

استحالۀ روحی و آرامش دسهت مهییابهد .همچنهین ملّها

چشمهایش مثل چشمهای قورباغه باال را نگهاه مهیکهرد

هاشم در رمان «توپ» ،استحالهای پنهان دارد.

(همان).501 - 01 ،
رئالیسم جادویی در آثار غالمحسین ساعدی
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موسرخه از فهرط خهوردن ،روسهتا را بهه فقهر جانکهاهی

در نمایشنامۀ «چهوب بهه دسهتان وَرَزیهل» ههم دو نفهر

مههیکشههد .شههاید موهههای قرمههز او و نههام او از عبههارت

شکارچی کهه تمهام منهابع غهذایی روسهتا را بلعیهدهانهد،

کهن«الفقرُ مهوتُ اححمهر» مشهتق شهده باشهد .سههل و

«تبدیل به جانوارنی درنده با دندانهای بهزرگ و هیبتهی

ممتنع نبودن توصیفات و شخصهیّتپهردازیِ سهاعدی در

عجیب شدهاند کهه خرناسههههای بلنهد و گهوش خهراش

این مجموعه ،تا آنجا باور پذیر شده است کهه برخهی بهه

میکشند» و بعد موسیو آنها را از روستا میبرد (ساعدی،

خههاطر آن ،سههاعدی را پیشکسههوتِ مههارکز در «صدسههال

 )3110در نمایشههنامۀ «جانشههین» هههم سههه م هدّعی ،در

تنهایی» خواندهاند! (ر.ک .شاملو )53 :3100 ،و عدّهای با

پایان ،بدل به حیواناتی درنده میشوند که نعره میکشند

احتیاط بیشتر گفتهاند ،به مارکز و بورخس پهلو مهیزنهد

(ساعدی.)353 :3311 ،

(ر.ک .مهدی پورعمرانی )15 :3115 ،بعضی دیگر فضها و
رنگ عزاداران بَیَل را متأثر از داستان «نقاب مرگ سرم»
ادگار آلن پو برشمردهاند( .ر.ک .میرصادقی- 20 :3100 ،

 -0-انسان  -حیوان

 025به نقهل ازسهیفالهدّینی )310 :3110 ،جمهال میهر

این نوع شخصیّتپردازی نیهز بهر مبنهای همهان ترکیهب

صادقی به طور کلّی همۀ داستانهای ساعدی را متهأثّر از

ذهنیّههت ه عینیّههت شههکل گرفتههه اسههت بهها انسههانی کههه

«پو» میداند.

موجههودی دیگههر در درون دارد .در مجموعههۀ داسههتان

گو این که ذکر همۀ این مدّعا بی مبنا نیست ،امّا از پهس
ال
زمینه و زمهان و مکهان اثهر نیهز نبایهد غافهل بهود .مهث ً
«روایت های کافکا (مسخ) و یونسکو (کرگدن) ،شرح حال
انسان هایی است که بر اثهر دگرگهونی جامعهۀ صهنعتی و
مدرن ،استحاله شدهاند ،نه بهه خهاطر نهداری و فقهر .امّها
مشهههدی حسههن و موسههرخه ،محصههول جامعهههای عقههب
ماندهاند .در این داستانها ،آدمیان برای فهرار از فرهنهگ
مقیّد و قراردادههای اجتمهاعی ،بهه حیوانهات (سوسهک و
کرگدن) بدل می شوند؛ ولی در روایت ساعدی ،برای فرار

«آشفته حاالن بیدار بخت» داستان پنجم آن که با همین
نههامِ مجموعههه شههناخته مههیشههود ه شخصهیّتی بههه نههام
«ئی.جی.پروفراگ» دارد که مارمولک کوچک سهیاهی در
ذهن او ،مرتباً در مسائل مختلف ،چهالش ایجهادمیکنهد.
شخصیّت مقابل او نیز که میس لمپتون نهام دارد ،پرنهدۀ
سفید و نهوک بلنهدی در درون دارد کهه همیشهه پشهت
پیشانی او پرواز میکند و چهرم مهیزنهد و بهه صهاحبش
هشدار می دهد که پر ناز و اطوار باشهد و مهرد را تحقیهر
کند( ».ساعدی.)313-511 :3100 ،

از نابسامانی و نکبتهای اجتماعی به گاو و غولِ شکمباره

نظایر دو بعدی بودنِ این دو و به تعبیر موالنا «ایهن سهو

تبدیل میشوند» (مهدی پور عمرانی)321 :3115،

کشان سوی خوشان و آن سو کشهان بها ناخوشهان » ،در
آثار ملل و فرهنگهای کهن بیشتر بها تعبیهر نَفْهسههای
رئالیسم جادویی در آثار غالمحسین ساعدی
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جورواجور نمایان میشد .امّا چنان که مهیبینهیم -امهروز

که بظاهر ،بهافتی رئهال دارد ،شخصهیّت اصهلی داسهتان،

این ابعاد متناقض روح وجنبه های دیهالکتیکی درونهی را

دارای دو بعد ذهنی ،یا «وَرِ ایرادگیر و وَرِ مهربان ذههن»

باموجودات مختلف ،نمایانتر میتوان عرضه کهرد .امیلهی

است (ر.ک .پیرزاد 01 :3115 ،؛  321- 23و 300 ، 320

برونته هم در رمان مشههور «بلنهدیههای بهادگیر» بُعهد

.)552 ،

حیوانی و اهریمنهی روحِ کهاترین را در قالهب شخصهیّتی
سیاه به نام «هیث کلیف» نمایش داد که تا آخرِ این اثهر،
غرق در نفرت ،حسد ،حس انتقام ،خشم و کینه است و از
محلّههههای کثیهههف و پهههر جمعیّهههت در

همچنههین در رمههان «سههرخی تههو از مههن» نگههار ،زنههی
روان پریش است که دائم با تشویش و نگرانی همراه است
و ماری خفته در درونِ تن دارد که هر گاه بیدار میشود؛
نگار را به سر حدّ مرگ میکشد و او آرزو میکند

لیورپول ،به عمارت اربابیِ و ارینگ

که مار ،پیوسته خفته باشهد .مهاجرای ایهن

هلیتز آورده شده و شیفتۀ کاترینِ

رمان مربهوط بهه سهال  3111شمسهی

زیباست .امّا چون وصال ممکن

رئالیسم جادویی ،به عنوان

نیست در ظرف سه سال آن

سبکی جدید و متیثّر از

چنههان پههیش مههیرود کههه

آمریکای

خههانوادۀ اربههابی را تصههرّف
مههیکنههد و زنههدگی خههود و
کاترین را به ورطهۀ نیسهتی
می کشهاند .در واقهع کلیهف،
بُع هدِ منف هیِ وجههودِ کههاترین

غرب؛

بوی ه

التین از دهۀ چهل شمسی

است( .ر.ک .شاملو.)3112 ،
دراین میان ،هنر ساعدی آن اسهت
که غالب موارد یاد شده را با التهزام
بههه رعایههت قههوانینی اجتمههاعی و

و برای نخستین بار در

واقعیّات روزگار عرضه کرده است و

ایران ،در آثار ساعدی

االّ به ورطهۀ رمهانس یها دیگهر انهواع

منعکس شد.

است.
سامرست موام نیز میگوید« :برونتهه،
خود را در کالبد دو بازیگر جای داده است» (موام،
 .)550 :3102این شگرد رئالیست ها بود؛ امّا در رئالیسهم
جادویی ،این اصطکاک درونی باشگردهایی مثل مارمولک
و پرندۀ ساعدی ،نمایان میشود.
این ابتکار ساعدی نیز کم و بیش مورد تقلید قرار گرفتهه
است .در رمانِ با اقبالِ «چراغها را من خاموش میکهنم»

فانتزی میافتاد« .رمانس ممکن اسهت
با امهور جهادویی سهرو کهار داشهته و یها
حداقّل دارای شخصهیّتههایی باشهد کهه تها
حهدّی آزاد از ضهروریّات زمانهه و شهرایط اجتمهاعی
باشند؛ امّا در رمان ،شخصیّتها ،محکوم بهه رعایهت ایهن
نوع ضرورّیات هستند» (هوف.)352 :3102 ،
به نظر می رسد ساعدی ،به جز گزینش شکل نو در بیان،
دالیل دیگری نیز برای انتخاب این فرم داشته اسهت کهه
قطعاً فضای پلیسهی دههه ههای چههل و پنجهاه ،فشهار و
عملکرد ساواک ،جوّ جاسوسهی در رفاقهت و عشهیرههها و
رئالیسم جادویی در آثار غالمحسین ساعدی
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رعب جاری برای روشنفکران مخالف در آن روزگار ،جهزو

 -گزینش این شیوه برای ساعدی  -ماننهد نویسهندگان

عوامل مؤثّر آن است.

اروپا و آمریکای التین  -نه فقط نوگرایی؛ بلکهه محصهول
تقابل آرای نویسنده با حاکمیت وقت است.
مراجع
- 3اسدی ،کورش  .)3113(.غالمحسین ساعدی ،تههران:
قصّه.
- 5برونته ،امیلی  .)3101(.بلنهدیههای بهادگیر ،ترجمهۀ
علی اصغر بهرام بیگی ،تهران :نشرنو ،چاپ دهم.
- 1پالرد ،آرتور  .)3101(.طنز ،ترجمۀ سعید سعید پهور،
تهران :مرکز.
- 0پیرزاد ،زویا  .)3115(.چراغها را من خاموش میکنم،
تهران :مرکز ،چاپ یازدهم.

نتیجه گیری
 رئالیسم جادویی ،به عنوان سهبکی جدیهد و متهأثّر ازغرب؛ بویژه آمریکای التین از دهۀ چهل شمسی و بهرای
نخستین بار در ایران ،در آثار ساعدی منعکس شد.

- 2تامپسههون ،فیلیههپ  .)3101(.گروتسههک در ادبیههات،
ترجمۀ غالمرضا امامی ،شیراز :شیوا.
- 0دستغیب ،عبدالعلی  .)3120(.نقد بر آثار غالمحسهین
ساعدی ،تهران :چاپار ،چاپ دوم.
- 0دهقههانی ،بهههروز  .)3110(.مههن مههرگ را سههرودم،

 -غالمحسین ساعدی ،ازمیان انواع تکنیکهای رئالیسم

گردآورنده اورنگ خدیوی ،تهران :بازتاب.

جادویی ،بیشتر بهر اسهتفاده از شخصهیّتههای حیهوانی،

- 1جابز ،گرترود  .)3101(.سمبلها ،ترجمهۀ محمّدرضها

استحاله شده وانسان ه حیهوان تأکیهد مهیورزیهد .ایهن

بقاپور ،تهران :مترجم.

موجودات در آثار او عبهارت اسهت از ،جهانوران نهرم تهن،

- 1ساعدی ،غالمحسهین  .)3100(.آشهفته حهاالن بیهدار

سخت تن ،انسان ه اَجنّه ،انسان های استحاله شدۀ روحهی

بخت ،تهران :به نگار.

و انسان  -حیوانها .از میان همه این مخلوقهات ادبهیِ او،

-31آی با کاله آی بیکهاله ،تههران :معهین ،چهاپ دوم -

«موسرخه» در «عزاداران بیل» در این سبک کامهلتهر و

).(3101

باورپذیرتر آمده است.

.33بهترین بابای دنیا ،تهران :نیل (بیتا).
. 35پروار بندان ،تهران :آگاه ،چاپ چهارم.(5210).
 .31ترس و لرز ،تهران :کتاب زمان ،چاپ سوم.(3123).
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(3121). . 30توپ ،تهران :نیل ،چاپ چهارم
-------------- .(3101). -32جانشین ،تهران :آگاه.
-------------- .(3110). 30وب بههه دسههتان ورزیههل،
تهران :آگاه.
-------------- .(3125 -30دنهدیل ،تههران :امیرکبیهر،
چاپ دوم.
-------------- .(3100). 31عافیتگاه ،تهران :اسپرک.
-------------- . (5210). 31عزاداران بَیَل ،تهران :آگهاه،
چاپ دوازدهم.
-------------- .(3105). 51اللبازیها ،تهران :پیام.
-------------- .(3101). 53ما نمیشنویم ،تهران :پیام.
-------------- .(3101). 55مولههوس کورپههوس ،بهها
همراهی داریوش مهرجویی ،تهران :چشمه.
-------------- .(5212 .51واهمهههای بهینهام و نشهان،
تهران :نیل.
 . 50سیفالدّینی ،علی رضا  .)3101(.بختک نگهار قهوم،
تهران :اشاره.
 -52شاملو ،احمد « .)3100(.مهن ایهن جهایی هسهتم»،
مجلّه آدینه ،ش .32
- 50شاملو،سپیده  .)3112(.سهرخی تهو از مهن ،تههران:
مرکز.
- 50عابدینی ،حسن  .)3100(.فرهنگ داسهتان نویسهان
ایران از آغاز تا امروز ،تهران :فرهنگ کاوش.

- 51کالوینو ،ایتالو  .)3101(.کالغ آخر از همه میرسهد،
ترجمه رضا قیصریّه و دیگران ،تهران :کتاب خورشید.
- 51کریچلهی ،سهیمون  .)3110(.دربهارۀ طنهز ،ترجمهۀ
سهیل سمّی ،تهران :ققنوس.
 -11مجابی ،جهواد  .)3101(.شهناختنامهۀ غالمحسهین
ساعدی ،تهران :آتیه و قطره.
- 13مهوام ،سامرسهت  .)3102(.دربهارۀ رمهان و داسهتان
کوتاه ،ترجمۀ کاوۀ دهگان ،تهران :کتابهای جیبی.
- 15موحدّیان ،مریم  .)3113(.نمایشنامه نویسان معاصر
ایران (دهۀ چهل) ،تهران :نمایش.
- 11مور داریو ،مورست  .)3105(.آشهنایی بها آثارههانری
روسو ،ترجمۀ محمّد رمضانی ،تهران :بهار.
- 10مهدی پور عمرانی ،روحاهلل  .)3115(.نقد و تحلیل و
گزیده داستان های غالمحسین ساعدی ،تههران :روزگهار،
چاپ دوم.
.12میر صادقی ،جمال  .)3100(.ادبیات داسهتانی قصهه،
داستان کوتاه ،رمان ،تهران :شفا.
-10هوف ،گراهام  .)3102(.گفتاری دربارۀ نقهد ،ترجمهۀ
نسرین پروینی ،تهران :امیرکبیر.
- 10همایون کاتوزیهان ،محمّهد علهی « .)3101(.سهبک
مههارکزی و رئالیسههم سههحرآمیز» ،ایههران فههردا ،ش ،35
فروردین و اردیبهشت ،ص .11 – 03
 -11یههاحقّی ،محمّههد جعفههر« .)3111( .زهههر خرمنههی
گوشهای» کتاب ماه ادبیات و فلسفه ،ش.01

برگرفته از :سامانه مدیریت نشریات علمی

بازگشت به نمایه
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دو شعر از خسرو باقرپور

غزلوارۀ خنده هایِ تو
عشق ترانه ای ست؛
که عاشقان؛
در خواب زمزمه می کنند.
خورشید؛
با الالیی ی او می خوابد،
و ستاره
با آبی ی او به نور کوشیده ست.
من ترانه خوانِ جوانِ جُلگه ی عشقم؛
بی تکرارِ آوازِ عاشقانِ پیرارین!
من آن آهویِ جوانِ برآمده از خاکسترم
که مرگ و زیستن را؛
تو مان؛
از پستانِ عشق نوشیدست.
آی! اَی آسمانِ الل!
این ترانه در کجایِ اُفُق گم شد

که عاشقانِ جهان؛
کودکانه می گِریَند
و دریا؛
چنین خروشیدست؟
اندوه که فرود آید،
شبنم؛
بر گونه ی گُل می نشیند
و باغ،
می خندد
و این غولِ غم است؛
که از حسرتِ خنده هایِ روشن تو؛
سیاه پوشیده ست.
بازگشت به نمایه

دو شعر از خسرو باقرپور
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قهوۀ تلخ با شیر

انگشتِ اشاره ی تو بود انگار؛
که آن عریانی ی آرام و روشن را؛
در ظلماتی پُر جوش و پُر خروش،
زیستن بخشید
و مرا در شبی بی ستاره و تاریک
چشم انتظارِ سپیده،
بیدار نگاه داشت.
من پیر شدم!
در حسرتِ بامدادی که نیامد
هرچند که گاه گاه
خنکای نسیمِ پگاه را
بر گونه های سالخورده ی خود
احساس می کنم.

تنها نشسته ام
چشم انتظارِ سپیده ی فردا
یادِ روشنِ آوازت؛
انگار؛
چون شیر می چکد در فنجان قهوه ام
تیره ی غلیظ؛ رنگی مطبوع می گیرد
و صدای ظلمت زُدایِ تو؛
با این تلخِ قیر گون،
کارِ شیر می کند.
اسن .دوشنبه  53مهرماه 3111
بازگشت به نمایه

دو شعر از خسرو باقرپور
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 31آذر ،روز مبارزه با سانسور گرامی باد!
بیانیۀ کانون نویسندگان ایران

دوازده سال از اعالم  31آذر به عنوان روز مبارزه با سانسور گذشته است و اکنون رضا خندان (مهابادی) ،بکتاش آبتین از
اعضای هیئت دبیران و کیوان باژن ،عضو کانون نویسندگان ایران به دلیل تالش برای مبارزه با سانسور به زندان افتادهاند و
عضو دیگرمان؛ گیتی پورفاضل ،به دلیل استفاده از حق آزادی بیاناش به حبس کشیده شده است.
●

موضوع سانسور و مبارزه با آن ،محدود به

●

●

کتاب ،مطبوعات یا فعالیتهای هنری

کانون

ایران،

عینی و تحقق یافتهی سانسور دانست.

نیست و به همین دلیل روز مبارزه با

ضمن بزرگداشت  31آذر ،روز

بدین معنا ،جامعهی ما سالهاست که به

سانسور مختص نویسندگان و هنرمندان

مبارزه با سانسور ،از عموم

شدیدترین وجه ،تحقق سانسور را در

نبوده و هدف آن؛ همگرایی و ایستادگی

مردم به وی ه صاحبان قلم و

حبس و شکنجه و اعدام و کشتار

تمام گروهها و افرادیست که مستقیم یا

اندیشه میخواهد تا در صف

فرزندانش ،عریان و خونین ،چشیده و

غیر مستقیم قربانی سانسور و سرکوب

مبارزه با سانسور بایستند و

لمس کرده است .سالهاست که هنر و

هستند .سانسور ،تامین کنندهی تاریکی

برچیدن

فرهنگ و زیبایی ،روبروی چشمان ما

مورد نیاز برای سرکوب است و این یعنی،

یکصدا

نویسندگان

سرکوب را میتوان بی کم و کاست ،شکل

خواستار

بساط سانسور شوند
●

●

●

سرکوب شده است و از این رهگذر تولیدات
!آذر ،روز مبارزه با سانسور گرامی باد 13

85

دوره اول /شماره  /31آذر3111

ارژنگ ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

فرهنگی سانسور شده وُ بی یال وُ دم وُ اشکم ،مخاطب خود

کانون نویسندگان ایران ،ضمن بزرگداشت  31آذر ،روز مبارزه

را به شکلی روزافزون از دست دادهاند .سالهاست که سیستم

با سانسور ،از عموم مردم به ویژه صاحبان قلم و اندیشه

آموزشی ،متکی به ارعاب و سانسور وُ خودسانسوریست و در

میخواهد تا در صف مبارزه با سانسور بایستند و یکصدا

کنار اینها ،حق اعتراض مردم نیز سرکوب و دامنهی سانسور

خواستار برچیدن بساط سانسور شوند .ما خواهان آزادی

به کف خیابان کشیده شده است .با این همه ،سالهاست که

اندیشه و بیان و نشر بی هیچ حصر و استثنا هستیم ،خواهانِ

ایستادهایم و سالهاست که در برابر سهمگینترین سانسور و

جریان آزاد خبر رسانی ،اینترنت و مطبوعات آزاد ،آزادی حق

سرکوب تاریخ معاصر ،به مبارزهی خود برای دفاع از آزادی

اعتراض و همچنین آزادی تمام زندانیان عقیدیتی و سیاسی

اندیشه و بیان ادامه دادهایم.

که در سیطرهی سانسور و سانسورچیان به بند کشیده
شدهاند.
کانون نویسندگان ایران 33 /آذر 3111
بازگشت به نمایه

!آذر ،روز مبارزه با سانسور گرامی باد 13
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ضرورت انتشار کتابِ «نیماگریِ نیما یوشیج» اثر سیدعلی اصغرزاده
دکتر علی تسلیمی

تصویر سردیس نیما یوشیج در پارک ملت تهران
نیما یوشیج وارونه ی بسیاری از سرایندگانِ گذشته و اکنون ،در روزگارانِ گوناگون زنده می مانَد .او در صورت و
سیرتِ شعرِ خود از تکرارِ کهن و تقلید ،می پرهیزد و به جای تفسیرِ هستی ،آن را تسخیر می کند.

آنها تالشی موفق کرده است .هنوز سرایندگانی هستند
سرایندگانی هستند که در آغاز کارشان مرده اند و اگرچه

که ادعای شعر نیمایی می کنند ولی از نفرات نیمایی

زنده می نمایند ،دیر نمی پایند ولی نیما هر چند از آغاز به

نیستند زیرا نتوانسته اند حقیقت شعر نیمایی را دریابند.

ریشخند گرفته می شود ،دیرپاست .شعر نیمایی ،تنها با

از همین رو ،ما نیازمند الگویی برای شعر نیمایی هستیم

گذشته تفاوت ندارد بلکه با سرایندگان نونَمای دیگر که

و چه بهتر که این الگو ،نیمایی های نیما باشد.

دنباله ی وفادارانه ی گذشته ی ادبی فارسی هستند ،فاصله

ویراستارانِ سروده های نیما ،نه تنها نیمایی های نیما را از

دارد.

هم جدا نکرده اند بلکه گاه سروده های نیمایی اش را

گاهی شعرهای نوی نیما برای آغازِ فاصله گیری اش از

نشناخته اند .برای نمونه در نگاه نیما عروضِ شکسته،

سنّت های ادبی به آنها نزدیک است ولی در دور شدن از

ارزشی موسیقایی دارد ولی برخی ویراستاران ،وزن چند
ضرورت انتشار کتاب «نیماگری نیما یوشیج» اثر سیدعلی اصغرزاده
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شعر او را هجایی دانسته اند ،گروهی به شیوه ی نیما توجه

نگاهِ دیگران ،ژانر یا گونه ای از شعر می داند ،نه قالب .و

نکرده و نه تنها در تصحیح سروده های او خامدستانه کار

این خود حکایت از کار نیما دارد که هنوز چالش برانگیز

کرده اند و سبب گمراه شدن نوسرایان گشته اند ،چه بسا

است.

سروده هایش را تضعیف کرده و با غلط های چاپی و
ویرایش نادرست به چاپ رسانده اند .دسته ای نیز سروده
های نوقدمایی اش را به بیش از چهار سطر تقسیم کرده و
آن را شعر نو دانسته اند .بنابراین نیاز به کسی هست که ما
را از این آسیبها رها سازد.
خانۀ نیما یوشیج در تجریش /تهران

سیدعلی اصغرزاده با دیباچه ای شایسته و پژوهشی
اندیشمندانه و نقدی کالبدشکافانه ،این کتاب را آماده ی
چاپ کرده و چشم به راه ناشری برای چاپش است .کتابی
که خواندنش برای عالقه مندان شعر و شعرپژوهان به ویژه
پژوهشگران شعر نو الزم است تا ابهام هایی که در منشِ
شعریِ نیما پدیدار است ،به درستی بشناسند .بنابراین از

خانهموزۀ نیما یوشیج در موطنش ،یوش /مازندران

ناشران فرهیخته خواهشمندم برای چاپ این کتاب ،با

سیدعلی اصغرزاده ،سراینده و پژوهشگری ست که با
پژوهش در نیمایی های نیما ،این خواسته را برآورده کرده
و آسیبها را برطرف ساخته است .هنگامی که به یادداشت
هایم در حاشیه ی سروده های چاپ شده ی نیما نگاه می

سیدعلی اصغرزاده تماس بگیرند.
آی دی تلگرامیnima_yoooshij@ :

بازگشت به نمایه

کردم و با کارِ جناب اصغرزاده برابر می نهادم ،دیدم که
آنها را ویراسته و آنهایی که شعر نیمایی نبوده حذف کرده
و کارهای دیگری برای شناخت درست تر و بهتر نیما و

طبق اطالع رسیده به ارژنگ ،ناشر محترمی برای چاپ اثر
معرفی شده فوق پیشقدم شده است

منش نوین اش در شعر فارسی ،انجام داده که نام کتابش
«نیماگریِ نیما یوشیج» است .این کتاب ،نشان از نگرش
ویژۀ او به نیماست .وی حتّی سرودههای نیمایی را وارونۀ
ضرورت انتشار کتاب «نیماگری نیما یوشیج» اثر سیدعلی اصغرزاده
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" چه باید کرد" – چرنیشفسکی
( از مجموعه معرفی  ،نقد و بررسی کتاب)

" چه باید کرد" را باید خواند تا تصویر فوق العاده واضحی از اوضاع روسیه قبل از انقالب ،آنطور که باید و شاید بدست آورد.
در این رمان  811صفحه ای ،سخن از رزمها و مبارزاتی رهایی بخش نیست ،چون هنوز شرایطِ عینیِ انقالب بروز نکرده است.

"چه باید کرد" کلیشهه ای اسهت از رمهان ههای عشهقی

داستان در اطراف زندگی ورچگا  ،دختهر جهوانی کهه بهه

معاصر  ،ولی براستی چهه بایهد کهرد؟ در جامعهه ای کهه

اصرار مادرش می باید با جوان نادان و خوش گذران ولی

آنقدر مقررات شدی سانسهور جهاری و سهاری باشهد کهه

متمول ازدواج کند دور می زنهد .ورچگها بهه ایهن ازدواج

حتی نتوان لفظ "انقالب" را بطور صریح بر زبان آورد  ،و

رضایت نمی دهد ؛ و می تهوان بهه جرئهت گفهت وقهایع

بههه جههای آن بایههد از کنایههات و اشههارات اسههتفاده نمههود.

بعدی داستان که بیشترمی تواند درس زندگی برای نسل

چرنیشفسکی  ،نا گزیر از پذیرش کلیشه های رایهج عههد

جوان باشد؛ از همین عصیان سر چشهمه مهی گیهرد .بهه

خویش است تا بلکه در زیر لفاف ایهن فهرم رایهج بتوانهد

دیگر سخن  ،این "نه" یک تولد دوباره است برای ورچگا.

تصاویری از آنچه هست و آنچه باید باشد را بدست دهد.

وی این افتخار را بیشتر مدیون الپوخوف است با دیگران.
وی دانشجوی رشته طب است که به برادر زن آینده اش،
چه باید کرد" – چرنیشفسکی "
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یعنی برادر ورچگا درس می دهد .گرچه الپوخهوف بطهور

چنگال خرافات و زنجیهر ههای اسهارت و بردگهی نجهات

ناگهانی و قدری هم دور از انصاف  ،از صحنه خهارج مهی

بخشند.

شود ( چهون ورچگها عشهق دوسهت شهوهر خهود یعنهی
کرسانوف را به دل دارد  .الپوخوف  ،شوهرش دست بهه
خود کشی می زند)  ،ولی بطور قطع ) ولهی بطهور قطهع
آزادی ورچگا تا حدود زیهادی در گهرو ایهن خهود کشهی
است.

به عنوان مروری بر زندگی ورچگا  ،قبهل از ازدواج ( اگهر
چه نویسنده یا ناقل در این مورد  ،از ذکر آن خهود داری
کرده  ،شاید به جهت آنکه حاجت بهه بهاز گهویی نبهوده
است ) باید گفت  ،بر طبق معمول ،دختری است کهه دو
دستی به عصمت خود چسبیده تا جهوانی از راه برسهد و
آنرا از چنگش برباید.در مقابل  ،این جوان باید بیش از هر
چیز دیگر جلب رضایت مادیا  ،مار ورچگا را بکند(.پاول ،
پدر ورچگا اساسا هیچ نقشی را در این داستان بهر عههده
ندارد ؛ اگر چه جمالتی دال بر بی شعوری و بهی اختیهار
بودن وی در اینجا و آنجای داستان یافت می شود) .جلب
رضایت مادیا با هیچ چیز دیگری به جز پول کسب نمهی
شود .تیپ مادیا نیز یک تیپ همگانی است ؛ مادری است
همچههون مههادران دیگههر کههه قصههد خوشههبخت کههردن
دخترشان را ندارند  ،بلکه بوسیله آنها می خواهند دسهت
به نوعی تجارت بزنند.

زندگی ورچگا به دو مرحله تقسیم می شود :مرحله قبهل

اگر ورچگا آنطهور کهه مهی بایهد از نهاجی خهود  ،یعنهی

لز ازدواج با الپو خوف و مرحله بعد از آن .حاجت به یهاد

الپوخوف قدر دانی نمی کند  ،نباید به این نتیجه رسهید

آوری نیست که ورچگا می تواند نمادی باشد از یهک زن

که واقعا در روند داستان نقشی نداشته است  .او چناننچه

روسی در آن موقهع .بنهابر ایهن و بهر اسهاس رونهد کلهی

رسم معمول تحوالت در تاریخ است  ،در یک نقطهه وارد

داستان که بیش از آنکه از زبان راوی باشد  ،از زبان خود

می شود ،رسالت خویش را به نحو احسن انجام می دههد

چرنیشفسکی است .مراحلی که بخصوص پس از ازدواج ،

و در خاتمه  ،چون دیگهر چیهزی در چنتهه نهدارد از دور

بههرای ورچگهها اتفههاق مههی افتههد  ،در نهایههت مههی توانههد

خارج می شود و اداوه دهنهده راه او دوسهتش کرسهانوف

رهنمودی باشد برای کلیه جوانهان روشهن افکهار کهه بها

است که تا پایان راه با ماست.

پیروی از این ره نمود ها  ،همت کهرده و زن روسهی را از
چه باید کرد" – چرنیشفسکی "
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اگر قبهول کنهیم کهه ایهن وجهدان و مایهه ههای درونهی
اشخاص اسهت کهه اجتمهاع و نهایتها تهاریخ و انقهالب را
بوجود می آورد  ،پس تالش چرنیشفسهکی در توضهیح و
شکافتن درون آدم های داستان  ،تالشی کامال بجاست و
نتیجه این تالش اسهت کهه "چهه بایهد کهرد" را از یهک
گاهنامه ادواری بدر آورده و آنرا در ردیف یکهی از رمهان
های کالسیک روس قرار می دهد.
آغاز مرحله تاریخی موعود که در "چه باید کهرد" وعهده
آن داده شده بهود ،اگهر چهه نتوانسهت در زمهان حیهات
نویسنده به منصه ظهور برسد  ،ولی بعنوان وجدان بیهدار
نسل آینده در اذهان محفوظ ماند و در سحر گاه یکهی از
روز هههای مههاه اکتبههر سههال  " 3130بههاالخره بههه وقههوع
پیوست.

یاد چرنیشفسکی را بی گمان بواسطه تالش بی حهد وی
بهههرای آزادی نهههوع انسهههان از قیهههود و اسهههارت ههههای
اجتماعی باید گرامهی داشهت و آثهار او را کهه در عمهل
حاکی از دیده نگران او برای آزادی نوع بشر است را بایهد
چندین و چند مرتبه خواند

فههههههههههههروردین 3100

http://kooroshgholoomi.blogfa.com/post/ 39
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اندازه بدو وامدار است و مرگ او لکه ی ننگی بهر دامهن
الکسههاندر دوم خواهههد مانههد » و لنههین نیههز در بههارهی او
می گفتهه اسهت « چرنیشفسهکی راهبهر رونهد انقهالب و
دموکراسی در تاریخ معارف پروری روسی طی سال ههای
دهه  01قرن نوزدهم است  .این چرنیشفسکی با داسهتان
«چه باید کرد» خویش وجود مرا زیر و رو کرده اسهت» .
در اینجهها بههی اختیههار ایههن سههئوال پههیش مههی آیههد کههه
پلخانف سیاستمدار روس

چرنیشفسکی که این گونه بانیان کمونیسهم علمهی را بهه
سخنی مجذوب ساخته  ،از کدام سر چشمه های تمهدن

کارل مارکس در دفتر کار خود تصویر چرنیشفسکی را در

جهانی بهره گرفته است  .کهدام رونهد تمهدن جههانی در

قاب ساده کهوچکی آویختهه بهود .زنهدگی طهوالنی و پُهر

شکل دادن به اندیشه های فلسفی  ،تاریخی و انقالبهی او

فاجعه چرنیشفسکی و روح شکست ناپذیر او  ،مارکس را

اثر گذار بوده است  .در این بین نقهش تمهدن ایرانهی در

سخت مجذوب خود کرده بود و به همین دلیل سبود که

سرشت و سرنوشت چرنیشفسکی چیست  .و به چه سبب

برای آزادی وی هرمان الپتین را ( بها اسهناد جعلهی ) از

چرنیشفسکی نُهه سهاله بهه آمهوختن زبهان فارسهی و در

لندن به سیبری می فرستد تا بتواند وی را از آنجا فراری

سیزده سالگی بهه آمهوختن شهاهنامه ی فردوسهی کمهر

سازد .اما دری که هرمهان الپتهین خهود نیهز شهناخته و

بسته است.

گرفتار همان «مزار روحی روس» که مارکس به سیبری

چرنیشفسکی در یک خانواده ی گرم و فرهنگی بهه دنیها

عنوان داده بود می شود  .مارکس بعد از بر باد رفتن این

آمد  .پدر  ،یک روحانی بود که از تاریخ و ادبیات تاتهاری

نیت نیهک خهود  ،در دلهش ایهن آرزو را پرورانهد کهه در

بسیار خهوب با خهبر و بهره ور بود و زبان های زیهادی از

خصوص راه پُهر فاجعهه زنهدگی اندیشهه ههای طوفهانی

جمله فرانسوی و التینی را نیک می دانسهت و از ایهن رو

چرنیشفسکی اثری بنویسد و این بسیار شگفت است که

مشتاق بود پسرش زبان های زیادی بیاموزد و به ویژه در

مههارکس بههرای بهههره گیههری از شههیره ی نوشههته هههای

زبههان و ادبیههات تاتههاری بههه کمههال برسههد امهها مههادر

چرنیشفسکی منتظر ترجمه آلمانی آنهها نمانهد و زبهان

چرنیشفسکی گالیوبیوا بر خالف شوهرش قلباً آرزو داشت

روسههی را آموخههت و تنههها بهها کوشههش خههویش آثههار

که پسرش در دنیای زبهان و ادب فارسهی کمهال یابهد و

چرنیشفسکی را از روسی به آلمانی برگرداند

سپس در بخش زبان و ادب فارسهی دانشهگاه پترزبهورگ

انگلس در بارهی چرنیشفسکی میگوید « وی بزرگتهرین

تحصیل کند و در این باره بها سرسهختی تمهام کوشهش

متفکههر روس اسههت و روسههیه از بسههیاری جهههات بههی

میکرد  .وی به شوهرش میگفت « نیکالی نبایهد زبهان
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تاتاری بیاموزد  ،زیرا در این زبان آثار علمی وجود ندارد»

یهودی باستان را نیز آموخت ولی همواره بیشترین توجه

سر انجام مادر پیروز شد و برای پسهر نُهه سهالهاش یهک

را به زبان فارسی معطوف میکرد و همین باعث می شهد

استاد ایرانی زبان فارسی که تاجری پرتقهال فهروش بهود

طی سال های بعد چرنیشفسکی در بازار به دنبال تاجران

یافت  .خاوانسهکی مهیگویهد « چرنیشفسهکی عالقهه ی

ایرانی که دانا تر از پرتقال فروش بودند برود و از همگویی

زیادی داشت که فارسی بیاموزد از ایهن رو بهرای او یهک

با آنان بهره ی بیشهتری بهرای آمهوختن زبهان فارسهی و

تاجر پرتقال فروش را پیدا نمود  .این مرد ایرانی هر شهام

آشنایی با فرهنگ ایران ببرد.

 ،پس از اتمام کار های تجاری  ،راه منزل چرنیشفسهکی

چرنیشفسههکی پههس از پایههان دورههههای نخسههتین وارد

را در پیش مهی گرفهت .چهون وارد خانهه مهی شهد  ،در

دانشسرای ساراتوف شد و در آنجا کتاب ههای گلسهتان ،

درآمههدگاه  ،کفههش

شاهنامه  ،چند غزل از حافظ  ،یوسف و زلیخهای جهامی،

هایش را کنهده  ،بها

پند نامه عطار و پند نامه ی سههیلی را خوانهد و پهس از

پای برهنه بر ایهوان

پایان دوره ی دانشسرا با پشتیبانی مادرش وارد دانشهگاه

عالقه ی زیادی داشت

و رو بههههههههههروی

پترزبورگ شده و در رشته سخن شناسی عمومی بخهش

که فارسی بیاموزد از

چرنیشفسکی جوان

خههاور شناسههی بههه ادامهههی تحصههیل مشههغول شههد  .وی

این رو برای او یک

چهار زانو مینشست

سرانجام در سال  3123دبیر دبیرستان سهاراتوف شهد و

تاجر پرتقال فروش را

و سهههپس آمهههوزش

مدیر دبیرستان از این بابت بسیار خشهنود بهود  .در ایهن

پیدا نمود  .این مرد

زبان فارسی را آغهاز

دبیرستان چرنیشفسکی ادبیات روس را با ادبیهات شهرق

ایرانی هر شام  ،پس از

مههههههیکههههههرد و

تلفیق کرد و جای دارد که یهادآور شهویم ادبیهات شهرق

اتمام کار های تجاری ،

چرنیشفسههکی نیههز

برای چرنیشفسکی تنهها عبهارت بهود از ادبیهات یونهان و

منزل

آن چنههان بهها شههوق

ادبیههات فارسههی و شههاهنامه و دیگههر هههیچ  .وارانههوف از

چرنیشفسکی را در

ایههن زبههان را مههی

شاگردان دبیرستان ساراتوف که بعد ها منشهی شخصهی

آموخههت کههه اهههل

چرنیشفسکی و هم نویسنده ی نام آوری شد می گوید «

خانواده شگفت زده

نیکالی چرنیشفسکی  ،شنوندگان خُردسهال خهود را بهه

شههده بودنههد  .ایههن

هیجان مهی آورد و احساسهات شهاعرانه آن هها را بیهدار

تاجر پرتقال فروش شاهنامه را نیهک مهیدانسهت و طهی

می کرد  ...یادمهان اسهت کهه چهون او داسهتان رسهتم و

دوران آموزش زبان فارسی از آن کتاب نیز برای وی شعر

سهراب را با هنری واال و حیرت انگیهز مهی خوانهد همهه

هایی می خواند  .سر انجام پهس از مهدتی چرنیشفسهکی

اشههک از دیههده مههیریختههیم  . . .او گههویی بههه هیبههت

زبان فارسی و سپس در پی آن زبان های ترکی و عربی و

قهرمانان فردوسی درمی آمد و مطابق مضمون و ماهیهت

راه
پیش می گرفت.
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هر یک از چهره ها ی اثهر  ،صهدای خهود  ،آهنهگ شهعر

است و این زمانی است که وی با پله پله قهدم بهه جههان

خوانی و گردش روحی و جسمانی خود ( قدم زدنش را )

فردوسی گذاردن در آن به کمال رسیده بود.

تغییر می داد  .گویی که در روند رویهداد و عهالم تصهویر

در این دوران چرنیشفسکی گرفتار اندیشه ههای انقالبهی

فردوسی حلول کرده باشد » و این کار آنچنان عظیم بود

گردید « راجع به عدالت اجتماعی  ،خوشبختی انسان ها

که توجه جاسوسان تزار را به خود جلب کرد تا جایی که

و آرمان های انسهان پهروری بسهیار اندیشهیده و چنهین

در سال  3121منجر به اخراجش از دبیرستان شد .

آرمان هایی را از شاهنامه فردوسی دریافته و بسهیاری از

نخستین کار چرنیشفسکی در پترزبورگ نوشتن نقدی بر

آرمان های زمان خویش را حتی سیما های جالب ادبیات

کتاب ترجمه های ن ه بیرک بود که در سهال  3120در

جهههههان را بهههها

مسکو به نام « سرود های اقوام گوناگون » چاپ شده بود

رویداد ههای بهه

و در همین نقد نوشت « ارزش فوق العاده ی هنهر واالی

تصههویر کشههیده

انگلس در بارهی

منظومه های مردمی  ،بر تمام اهل فن  ،از همهان وقتهی

ی فردوسهههههی

چرنیشفسکی میگوید «

روشن و اثبات شد کهه فهمیدنهد داسهتان ههای ههومر و

مرتبط می دانهد

وی بزرگترین متفکر روس

مجموعه ترانه های یونانی او بها وجهود ایهن اثهر معجهزه

 .او در ادامهههههه

است و روسیه از بسیاری

آسای فردوسی  ،چندان پُهر جلهوه نیسهت  .در شهاهنامه

اندیشهههه هههها و

جهات بی اندازه بدو

مضامین فراوانی هست که نظیرشان را حتهی در ایلیهاد و

نوشههته هههایش

وامدار است و مرگ او لکه

اُدیسه هم نمی توان یافت » و در کناره ی نقد نیز نوشته

پایههههه هههههای

ی ننگی بر دامن الکساندر

است « برای ثابت نمودن به مهردم روس  ،تنهها داسهتان

حکومت تهزار را

دوم خواهد ماند »

رستم و سهراب را مثال آوردن کفایت می کنهد  .انسهان

به لرزه انهداخت

صادق و عادل  ،انصاف خواهد داد که این داستان عجیب

و از اینجاست که این حکومت چشم دیدن او را نداشت تا

و شریف برای اروپایی امروزی  ،از داستان یونانی بهتهر و

آنکههه در  30ژوییههه  3105او را در سههن  10سههالگی بههه

گوارا تر است  .به دل ما نزدیکتر  ،به روح ما سازگار تر و

زندان انداخت و در آنجا بود که بزرگترین اثر خود یعنهی

بشر دوستانه تر است  .زندگی را نسبت به جنهگ تهروا و

« چه باید کرد » و چند اثر دیگر را خلق کرد.

سیاحت و سرگذشت اُدیسه ،بها مههر و محبهت بیشهتر و

عاشقان ویژگی های چرنیشفسکی گمان داشتند که روح

انسان دوستانه تر تصویر نموده است .سهراب از «آشیل»

شکست ناپذیر او شکسته خواهد شد و زندان مِهر بی

جذاب تر و دوست داشتنی تر می نماید  . . .گُهرد آفریهد

اندازه ی او را نسبت به زبان و ادب فارسی خواهد

از« نوزیک » زیبا تر و ظریف تر است »  .شهگفتی مها در

شکست ولی چنین نشد و به گفته ی خودِ وی  ،تمدن

آن است که چرنیشفسکی در این هنگام  50سال داشهته
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یزدانی ادب ایرانی در این گوشهی مرگ آور امید زندگی

او پس از پایان دورهی دو ساله زندان با نظر مجلس
تزاری در سال  3100به وحشت کدهی سیبری تبعید
شد  .نظر مجلس سنا در باره ی او چنین بود «به خاطر
اندیشه هایی برای تغییر نظام موجود و بر هم زدن نظم
عمومی و ایجاد تنش و دلهره در جامعه  ،همچنین ایجاد
اعمال تحریک آمیز به صورت دعوت های بلواگرانه ی
دهقانان  ،اشراف زادگان قدیم روس و همزمان برای چاپ
و انتشار نوشتههای تحریک کننده  ،چرنیشفسکی از تمام
حقوق شهروندی محروم و محکوم و به تبعید و کار

را در وجود او زنده نگهداشت  .چرنیشفسکی در مقدمهی
یکی از آثار خود در زندان می نویسد « من خود کیستم
؟ فریدون یا سهراب؟ زال یا رستم ؟ یا اینکه گرد آفرید
با من چه نسبتی دارد  ،عموزاده است یا کسی دیگر و آیا
راست است که نظر بازی های من به رودابه زیانی نمی
رساند » و در جایی دیگر میگوید « گرد آفرید بسیار
نیرومند و تن و سالمتی او بی نقصان است  ،از میان
لشگر تورانیان ،تنها سهراب می
تواند با او نبرد تن به تن کند . .
 .اگر دستان او ضعیفتر از دستان
هجیر است  ،دلش قوی  ،نگاهش
مردانه  ،یورشهایش نشان رِس ،

ویلیوسک گذراند.
دوستداران و پژوهشگران ژرف نگار چرنیشفسکی پس از
این واقعه به این نتیجه رسیده بودند که او در این گوشه
سههیاه بههی کسههی  ،تمههدن ایههران  ،بههه ویههژه شههاهنامه و

با نظر مجلس تزاری در سال  3854به

است که بر خهالف انتظهار  ،تمهدن

وحشت کدهی سیبری تبعید شد .

زبان فارسهی  ،بهه ویهژه  ،درد هها و

ژولیت » با وجود دلربایی و فتانگی حیرت انگیزشان  ،به
گَرد

ترین دوران زندگی خود را در سیبری در زندان

او پس از پایان دورهی دو ساله زندان

شخصیت دلربایی را ندارد  « .دِزد مونا» و حتی خود «
پای

چرنیشفسکی به مدت  31سال مدهش ترین و غم انگیز

سپرد اما شگفت آور و سُهرور انگیهز

حامی بی نظیر ایران است  . . .حتی شکسپیر نیز چنین

گُردآفرید

دایم و به صورت اجباری ساکن سیبری میگردد » .

فردوسههی را بههه فراموشههی خواهههد

ضرباتش جانکاه و بسیار شدید است  .آخر وی  ،نخستین

هم

اجباری در معدن به مدت  30سال و پس از آن به طور

نمی

رسند»

آرمان ههای فردوسهی  ،در سهرمای
استخوان سوز سیبری به تن و روح چرنیشفسکی نیهرو و
گرمی می بخشید و احساس مبارزه را در وجهود او بهارور
مههی کههرد  .ایههن موضههوع  ،بههه خههوبی در نامههه هههای
چرنیشفسههکی بههه عزیههزانش  ،یادداشههت هههای دفتههر
خاطراتش به صورت پُر مهر و پُر سوز می توان دریافهت .
چه باید کرد" – چرنیشفسکی "
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وی در چهاردهمین سال حبس و تبعیهدش بهه فرهنهگ

یعنی روشنایی و گرمی در شب های سیاه و دراز سیبری

ساالر ( آکادمیسین ) پیپین نوشته است در سهر و دلهش

 ،خیال تمدن ایرانی  ،به ویژه شاهنامه ی فردوسهی  .اوج

نیت ایجاد مثنوی ای در موضوع ایهران باسهتان را دارد و

مهر نامه ی چرنیشفسکی نسبت به زبان و ادب فارسی و

شش سال پس از آن در نامه ای به پسرانش می نویسد «

محبوبیت ایران و ایرانی نزد او  ،تنها در همین اثر تجلهی

در دل و فکرم نیت نوشتن یهک مثنهوی از افسهانه ههای

یافته است و شاید به همهین علهت باشهد کهه در تهاریخ

تاریخی ایرانی پیدا شده است کهه مهرا آرام نمهیگهذارد.

چهارم مارس  3111در دفتر خاطراتش می نویسد « بهه

رویداد ههای داسهتان را بهرای

محض آنکه مقداری وقت بیهابم ،

پرواز خیال بهه ایهران باسهتان

بههه آمههوختن خههط میخههی مههی

حتههی قههدیم تههر از آنچههه در

پردازم »

شاهنامه آمده اسهت گذرانهده
ام  ،پاره خُرد خُرد داستان در
لبهاس شهعر درآمهده اسهت از
جملههه لحظههه هههای آفههرینش

در دل و فکرم نیت نوشتن یک مثنوی از
افسانه های تاریخی ایرانی پیدا شده است
که مرا آرام نمیگذارد .رویدادهای داستان را

انسههان و زمههین » و حههدود

برای پرواز خیال به ایران باستان حتی قدیم

یکسال و نهیم بعهد نخسهتین

تر از آنچه در شاهنامه آمده است گذرانده ام

سر انجام حکومت تزار وی را پس
از  55سال حهبس و تبعیهد آزاد
کرد ولی برای آنکه زمان زیهادی
زنهده نمانههد او را بهه گههرم تههرین
نقطه ی روسیه یعنهی اُشهترخان
فرستاد.

سههروده ی خههود را بههه نههام

وی اعتقاد داشت تنها دو زبان در

خورشید شب برای همسهرش

دنیهها هسههت کههه ارزش آمههوختن

فرستاد  .چرنیشفسکی طهرح داسهتان خهویش و درسهت

دارد  .زبان فارسی و زبان یونانی

تَرش  ،چهار چوب آن را از ضدیت دیرینهه بهین ایهران و

عبدالرحمان حسنی

توران گرفته است  .به سخن دیگر  ،همه ی تار و پود این

برداشت از :فصلنامه هستى

داستان ناتمام و یا نوشته ی چرنیشفسکی با بهره گیهری

از :دانشمند تاجیک ولى صمد

از مواد خام و شاهنامه فردوسی تهیه شهده اسهت و ایهن
نکته را چرنیشفسکی  ،ضمن طرح ریهزی بهار هها گفتهه
است  .این کتاب که آخرین اثر هنری و یگانه اثر شهعری

بازگشت به نمایه

چرنیشفسکی بود  ،نامی نمادین دارد « ،خورشید شهب»
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پرده چهارم
 11دسامبر 3841
این قرار است آخرین روز زندگی من باشد .دیروز در دادگاه به ما گفتند که همگی اعدام خواهیم شد .در همهٔ روزههای
بازجویی نه دروغ گفتم و نه انکار کردم .من به بازپرس خود گفتم که نمیتوانم نه به او
و نه به خودم دروغ بگویم ،زیرا انسانی که به خودش دروغ بگوید ،و به دروغهای خود
گوش فرادهد ،سرانجام روزی به جایی خواهد رسید که نمهیتوانهد تفهاوت حقیقهت و
دروغ را ببیند و درک کند ،نه در درون خویش ،نه در جهان بیرون ،و اندک اندک نهه
احترامی برای خود قائل خواهد شد و نه دیگران .رؤیای من ،جهانی است که حقیقهت
در آن پیروز است و اگر میخواهی حقیقت بر جهان پیروز شود ،بگذار تا نخست بر تهو
چیره گردد .اگر معنای این جستجوی صادقانه ،مرگ من است ،بار رنج خود را با روی
گشاده ،با افتخار برگرفته و آخرین سفر آغاز خواهم کرد.
از من پرسید از اینکه با جانیانِ خطرناک و قاتالن ،همبندم ،چه احساسی دارم؟ بهه او
گفتم هر یک از ما کارهایی در زندگی انجام دادهایم که نمیتوانیم به آنها افتخار کنیم ،کارهایی که شاید به ههیچکهس
نتوانیم بگوییم ،جز دوستان نزدیک خود .اما کارهایی هم هست که به آنها هم نمیتوانیم بگوییم .کارهایی چون رازی در
نامههای داستایوفسکی
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قلب خود ،نگاه میداریم و فقط خود و خود از آنها باخبریم .ولی بگذار رازی برایت بگویم .کارهایی هم هست کهه حتهی
در خلوت خود نیز آنها را به خود نخواهیم گفت .افکار و کارهایی که با شرم ،حتی از خود پنهان مهیکنهیم .همههٔ مها
پنهان میکنیم .چگونه میتوان در برابر گناهکار و مجرمی ایستاد و در دل نلرزید که من به همان انهدازه گناهکهارم کهه
آنکه در برابرم ایستاده است ،سادهترین کار در جهان ،محکوم کردن یک مجرم است .و دشوارترین کار ،درک این اسهت
که بر او چه رفته ،که توان انجام گناه را یافته است ،بها پرسهیدن ایهن
چگونه میتوان در برابر گناهکار
و مجرمی ایستاد و در دل

سوال ناچاریم به تاریکی درونمان بنگریم و باور کنیم که هر یک از ما،
مجرمی ،قاتلی و گناهکاری در درونِ خود داریم .تنها با پاسهخ بهه ایهن
سوال است که آنقدر شهامت خواهیم یافهت کهه گنهاه او را بهر دوش

نلرزید که من به همان اندازه

بگیریم و به او بگوییم بیمجازات برو .من بهجای هردوی ما ،ایهن رنهج

گناهکارم که آنکه در برابرم

مشترک را بر دوش خواهم کشید.

ایستاده است ،سادهترین کار
در جهان ،محکوم کردن یک
مجرم است

بازپرس من ،چیزهایی نوشت و میخواست که برود ،پرسیدم میتهوانم
اعترافام را مکتوب بنویسم؟ چشمانش درخشید و کاغذی پیش رویهم
گذاشت .برایش نوشتم من از سیاست بیزارم ولی انسان را و حقیقت را
دوست دارم .من در بحثهای پتروشوفسکیستهها شهرکت کهردم و از
کتابخانهشان استفاده کردم ،برای آنکه در رؤیایشان ،برای آزادی نود
درصد مردم این کشور ،که هنوز بهردهانهد و حتهی خوانهدن و نوشهتن

نمیدانند ،حقیقتی دیدم .حتی اگر رهایم کنید ،باز از رنج و روح آن نود درصد و گم شدن معنای زندگی ده درصد دیگر
خواهم نوشت .در جستجوی حقیقت بودن ،یعنی شهامت آن را داشتن ،وقتی نور حقیقت را دیدی ،برابرش بایستی و بهه
او بگویی همهٔ خواستههایم را ویران کن ،و همهٔ آنچه که هدف زندگی میپنداشهتم بکُهش و بهه مهن چیهزی بهتهر
ببخش .آنکه من بودم ،آماده مرگ است و من ،آنگونه که باید ،متولد شوم.
سرچشمه :مجلۀ فرم و نقد ،شمارۀ  /0بهار 11

بازگشت به نمایه

نامههای داستایوفسکی
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میپرسی از من اهل کجایم؟
ژاله اصفهانی()3110-3111

میپرسی از من
اهل کجایم؟
من کولیام ،من دورهگرد ام
پروردهی اندوه و درد ام.
بر نقشهی دنیا نظر کن
با یک نظر از مرز کشورها گذر کن
بیشک نیابی سرزمینی
کانجا نباشد دربهدر هممیهن من.
روح پریش خوابگردم
شبهای مهتاب
در عالم خواب
بر صخرههای بیکران آرزوها رهنورد ام.
با پرسش اهل کجایی
کردی مرا بیدار از این خواب طالیی
افتادم از بام بلند آرزوها

در پای دیوار حقیقت.
میپرسی از من
اهل کجایم؟
از سرزمین فقر و ثروت
از دامن پرسبزهی البرز کوه ام
از ساحل زایندهرود پر شکوه ام
وز کامهای باستان تختجمشید.
میپرسی از من
اهل کجایم؟
از سرزمین شعر و عشق و آفتاب ام
از کشور پیکار و امید و عذاب ام
از سنگر قربانیان انقالب ام
در انتظاری تشنه سوزد چشمهایم
میدانی اکنون
اهل کجایم؟
بازگشت به نمایه

میپرسی از من اهل کجایم؟
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برگهای بهارِ آفتابی ()1
نویسنده :علی توده /خاطرهها
برگردان :بهروز مطلبزاده

«سالم تبریز!»
«سالم ،تبریزِ مهربان
به دیدارت آمدهام
تو مادری ،من فرزند
محتاجام به محبّتات»
تبریز ،درشبی زمستانی و با آغوشی گرم ما را پذیرفت.
سالم تبریز!...
این دومین بار بود که من ازتبریز کهن سال دیدارمی

میهن بودم وخود نیزبا الهام ازشادی او دلشاد بودم .داخل

کردم ،واولین بار ،که تبریز رها شده از بند را درود می

شهر شدیم .شهری با تاریخی کهن وبا آغاز دورانی نوین!

گفتم .اولین باربود که چون فرزندی شاهد شادی مام

با علی اصغر بدرود گفته از یکدیگر جدا شدیم.
)برگهای بهار آفتابی (2
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به مهمانخانه »دلگشا» رفتم .به استراحت پرداختم وفردا

کارها بسیار ،پرهیجان وخسته کننده و زیاد بود اما

صبح به مجلس ملی رفتم .مرا پیش وزیر فرهنگ

درعین حال شادی بخش نیز بود .من در فاصله های

فرستادند .به عنوان مسئول شعبه آموزش وزارت فرهنگ

کوتاه نهار ،بیرون می رفتم ،چیزهائی می خریدم وبرای

تعین شدم .ا زمهمانخانه دلگشا اسباب کشی کردم و

خوردن نهار به اطاق کارم برمی گشتم.

درمهمانخانه «بهار» درخیابان تربیت ،یک اطاق کرایه
کردم .محل کارم دریکی ازخیابان های زیبای تبریز بود.
درجائی بزرگ وپرجوش و خروش که چاپخانه ای هم
درآنجا مستقر بود .دراین چاپخانه فقط کتاب های درسی
به زبان آذربایجانی به چاپ می رسید .براساس برنامه ای
از قبل تعین شده ،نوشته های گوناگون استادان سبک
قدیم و جدید ،درصفحات کتاب های درسی کالس اول

علی اصغررا دیگرهیچ وقت نتوانستم ببینم .نمیدانم از
فشارکار بود و یا از بی قیدی هردوی ما ،به هر حال در
جستجوی یافتن یکدیگربرنیامدیم وهم دیگررا نیافتیم.
اما هرچه بود ،چهره علی اصغر خوش قواره برای همیشه
درذهن من حک شد ،با سیمائی تفته درسرما ونگاهی
نافذ!.

تا کالس سوم به چاپ می رسید .این درس نامه ها با

مههی گوینههد از یکههی پرسههیدند «بههرادرت چگونههه آدمههی

دمیدن نفسی تازه در کالبد زندگی کهن ،به شاگردان

است؟» .گفت «نمیدانم ،زیرا با او رفاقت نکرده ام» .علهی

کالس ها ،اندیشه های وطن پرستانه و انسان دوستانه را

اصغر برادرمن نبود ،اما من با او رفاقت کرده بودم ،آن هم

آموزش می داد .چرم های چاپخانه که شبانه روزو بی

در روزهائی یخ زده وشب هائی که سیاهی چتهر خهود را

وقفه درکاروتالش بود انگار خون تازه ای دررگ هایش

بر سر ما گشوده بود .او همهواره درسهختی هها و شهرایط

جاری بود ،نغمه های شادی راد مردی ،خوشبختی و

دشوار ،با تبسمش مرا گرما می بخشید،با اسهتقامت اش،

سعادت را ترنم می کرد.

امیدوارترم می ساخت و با ایمان تذلزل ناپهذیرش بهال و

من دراطاق ساده ای ،نمایندگانی که ازشهرها ،دهات

پرم میداد...

روستاها و قصبه ها اطراف برای دریافت کتاب های

دوستان هم قلمم ،هرشب در مهمانخانه به سراغم می

درسی می آمدند را می پذیرفتم .آدم هائی که علیرغم

آمدند .می نشستیم ،شعر می خواندیم و صحبت می

خستگی ،با دلی شاد کتاب ها را دریافت می کردند و با

کردیم .حتی گاهی شب ها ،دوستان ،آشنا ها ،و قوم و

شور شوق به زادگاه خویش باز می گشتند .ورقه های

خویش هائی هم که از اردبیل آمده بودند ،در میهمانخانه

رنگین و شکیل کتاب هائی که به زبان مادری نوشته

به نزدم می آمدند و شب را پیش من می ماندند .در

شده بود ،وقتی اززیردستگاه چاپ بیرون می آمد،

چنین شب هائی من مجبور می شدم تا چند نیمکت

هنوزخشک نشده و تانگشته ،چون نانی برشته از دانه

اضافه هم به اطاق بیاورم .حتی گاهی که تعداد مهمان ها

های طالئی گندم لذیذ وعزیز و مقدس بود.

زیاد می شد ،برروی زمین و روی فرش جا می انداختیم
)برگهای بهار آفتابی (2
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و می خوابیدیم .روزها کار می کردم و شب ها پس از این

مجله اشعار طنز بسراید و علی اکبرنیزبراساس موضوع

که مهمان ها از پیشم می رفتند ،شروع می کردم به

شعرها کاریکاتوربکشد .من نیزبه همراه دوستانم درشادی

نوشتن شعر.

انتشارقریب الوقوع چنین نشریه ارزشمندی شریک شدم.

هنوز بچه بودم که حکایتی درباره «چله» ازمادرم شنیدم.
گویا چله کوچک گفته بود « اگرعمرمن هم به اندازه
عمرچله بزرگ بود ،دست عروس ها را در میان کیسه
های آرد منجمد می کردم» کسی چه میداند شاید هم

قطعا کاراین نشریه فقط این نخواهد بود که به نقد
نواقص و کمبودهای کار و فعالیت خود ما به پردازد ،بلکه
حیله ها و دسیسه های ارتجاع داخلی و خارجی را نیز
افشاء خواهد ساخت.

وقتی چله کوچک این حرف ها را میزده بیشتربه

ما به همراه خوردن چای به صحبت های خود ادامه می

فکرهوای منطقه تبریزبوده .زیرا چله کوچک در

دادیم .دیگر وقت خواب رسیده بود .دونیمکت دیگر به

تبریزمیکوشید تا با نفس سرد خود همه چیز را به یخ

اطاق آوردم .مهمان ها خیلی زود به خواب رفتندد .زیرا

مبدل کند .هوا آنقدر سرد می شد که اگرآدم اجاق پراز

ازاردبیل تا تبریز آمده بودند وخیلی شده خسته بودند.

آتش را هم بغل میکرد باز هم گرمش نمی شد .حتی اگر
دست ها ،سینه و صورت آدم هم گرم می شد ،اما پشتش
همچنان یخ میزد و سرما تا مغز استخوان نفوذ می کرد.
شب ها ،سوز سرما بازهم شدیدتر می شد .دریکی
ازهمین شب های یخبندان ،من بازهم مشغول نوشتن
شعربودم .آری! ،درهوای سرد ،درمهمانخانه «بهار» ،شعر
«بهار» را می سرودم ،زیرا که بهارزندگی تازه آغاز شده
بود وچیزی به آغازبهارطبیعت نمانده بود.
درهمین هنگام ،ناگهان دراطاقم را زدند.در را که گشودم،
آنچه را که می دیدم برایم باورکردنی نبود،
دومهمان عزیز داشتم .هردوهم ازشاعران اردبیل .ابراهیم
ذاکر وعلی اکبرسیاح .پس از خوش وبش مهمان ها داخل
شدند و لباس های راحتی خود را پوشیدند .در میان
صحبت ها ،معلوم شد که حکومت ملی در تدارک انتشار
یک مجله طنز است .برای همین دوستان شاعر من از

اما من خوابم نبرد .بربال خیال ،دوباره به اردبیل باز
گشتم .به یاد اولین روزهای ایجاد حکومت ملی افتادم و
اینکه چطور به همراه ذاکردر قرارگاه فدائی ها فعالیت
می کردیم.
هوا بسیارسرد شده بود .انگارچهره طبیعت نیز درنبرد با
دشمن به تیره گی گرائیده بود .طبیعت نغمه
خشماللودش را درنقش ونگار شیشه یخ زده پنجره های
اطاق مان ترسیم کرده بود.
بخاری ،درگوشه ای ازاطاق همچنان می سوخت،
درقرارگاه ،به غیرازما ،جوان دیگری به نام رسول
عبدالهی

کارمی

کرد

که

از

شوخی

های

ذاکربسیارخوشش می آمد وبا شنیدن تکه پرانی های
اوازخنده غش و ریسه می رفت .ذاکرامان ،نمی داد تا
شعله های بخاری پائین بیاید ،به محض اینکه شعله های

اردبیل به تبریز دعوت شده اند .قرار بود تا ذاکر برای این
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بخاری کم می شد داد میزد « :آتش! زود باش هیزم

اجازه بدهید ،من هم شعری را که در همین رابطه سروده

بذار» و رسول هیزم برداخل بخاری می گذاشت.

ام بخوانم!».

بعدها ،رسول هرجا که مرا میدید ،خیلی جدی می گفت

گفتم  « :بخوان!».

« زود باش هیزم بذار!» و من از خنده ریسه میرفتم.

او شعرخود را خواند .و انصافا ،شعراو هم از نظر هنری

همانطور که پیش ترهم گفتم ،هم علی اکبر و هم

وهم از نظرنوپردازی کارقابل تقدیری بود .من تحت

ذاکردراطاقی که من در مهمانخانه داشتم می ماندند.

تاثیراستعدادی که علی اکبردرسرودن شعرازخود بروزداده

یک شب ،پس ازخوردن چائی و کمی استراحت ،ذاکر

بود ،گفتم  « :علی اکبر! ،لعنتی ،عجب طوفانی به پا
کردی!».

گفت که برای مجله ای طنزی که قرار

به دالئلی ،مجله طنزی که قراربود منتشر

است انتشاریابد ،سفارش های

شود ،سرنگرفت .علی اکبر و ذاکر به

زیادی گرفته اند ،در همین
ارتباط ذاکر شعری سروده

نوای حزین وسوزناک

اتفاق هم به اردبیل بازگشتند .روزها

وعلی اکبرهم شکل هائی

کمانچه علی اکبر ،درمیان

گذشتند ،تا اینکه بعدها ،من طی

کشیده بود .من کار علی

سازهای ارکسترفیالرمونی،

نامه ای علی اکبر را برای کار در

اکبر را نگاه کردم ،به راستی

بال وپرگشود ،قد کشید،

فیالرمونی ،به تبریزدعوت کردم .اوبا

هم ،کامال معلوم بود که

اوج گرفت ...زالل ترشد...

امتنان پذیرفت وآمد ،و با آمدن

علی اکبردراین کارمهارت

زالل تر...زالل تر...

او،عضو دیگری به جمع مهربانمان

فوق العاده ای دارد.
اودرکاریکاتوری که رسم کرده
بود ،با به کارگرفتن رنگ های مختلف،
مهارتی قابل تحسین توانسته بود چهره کریهِ جنایتکار،
ستمگر وخشونتبار امپریالیزم را به عیان نشان دهد.
هرکس که این کاریکاتورا نگا می کرد آتش خشم ونفرت
ازامپریالیزم در دلش جوانه میزد...
و بعد شعری که ذاکردراین ارتباط سروده بود را خواندم.
کمی به فکر فرو رفتم .درهمین لحظه علی اکبر گفت « :

افزوده شد.
نوای حزین وسوزناک کمانچه علی اکبر،
درمیان سازهای ارکسترفیالرمونی ،بال وپرگشود ،قد
کشید ،اوج گرفت ...زالل ترشد ...زالل تر...زالل تر...

«سیم زرین!»
« گاهی زخمه خود رباب است
درمصاف تار
وگاه ،آتش بجان زند زخمه
درمصاف سیم های تار»
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ازانسان های مهربانی که چندین سال آزگار ،با آن ها،
«سیم» ها ،تنها در«ساز» و«عود» و«.تار» نیست که

دریک تحریریه مشترک کارکرده ای ،در«مجلس

و«تار»

شاعرها» درکنارآن ها نشسته ای ،افکارو اندیشه هایت را

وجود دارند .سیم ،فقط ویژه «ساز»و«عود»
نیست.

با آنها درمیان گذاشته و باالخره کسانی که با آنها بر سر

تأللؤ تارهای زرین آفتاب ،پرتو نقره گون روشنائی ماه،

یک سفره نان و نمک خورده ای.

زمزمه های پررمزو راز امواج دریاها ،پچپچه های آهنگین
شام وبرگ درختان ،همه وهمه ،نغمه های الوان و
رنگین«تار» های سرشار ازملودی «رباب» دِل اند.
درمیان این تارها ،یک «سیم طالئی» وجود دارد .این
سیم ،سیم احساس است .سیمی چنان ظریف ،چنان
شرربار،که وقتی مضراب خشن زمانه برآن تلنگر میزند،
تنها نوای همین یک سیم ،می تواند با سوزوگدازخود،
دیگر تارها را به ارتعاش درآورد.

جمع همکاران روزنامه « وطن یولوندا» به همین
مناسبت ،دردفتر تحریریه ،جلسه ای تشکیل داده بودند.
دراصل ،این جلسه ،مراسم وداع بود.
ازمیان ازاستادان سخن و نویسندگانی که نه تنها
درتبریز ،بلکه درسرتا سرآذربایجان ،مردم آنها را خوب
می شناختند ونوشته هایشان را با عالقه زیادی می
خواندند« ،میرزا ابراهیموف»« ،رضا قلی یف»« ،جعفر
خندان»« ،اسرافیل نظروف»«،انورمحمدخانلی»« ،عوض

براساس توافقنامه ای که میان اتحاد جماهیر شوروی و

صادق» « ،غالم ممدلی»« ،قیلمان موسی یف» و«سیف

حکومت ایران نوشته شده بود ،می بایستی پس ازپایان

الدین عباس اوف» درمجلس حضورداشتند.اطاق پرشده

جنگ ،نیروهای نظامی اتحاد شوروی ازایران خارج شوند.

بود با ابری ازدود سیگار.

فصل بهار با همه زیبائی هایش به تبریز رسیده بود.

سازِبه طغیان آمده عاشیق حسین جوان ،تندرآسا می

بهاری با آسمان الجوردی ،چهره ای سرم والله گون و

خروشید .غریو صدای رعد آسا ورقص انگشتان اعجازگراو

چشمانی به زیبائی چشم نرگس...

برروی سیم های ساز ،آبشاری اززنگوله های رنگینِ ایمان

درچنین فصل بهاری مسحور کننده ای ،رزمندگان ارتش
سرم اتحاد شوروی درحال بازگشت به کشورخودشان
بودند.
وقتی ازیاد بردن و فراموش کردن کسی که تنها یک ماه
با او بوده ای ،صدایش را شنیده ،با او انس والفت گرفته و
به خوی ورویش عادت کرده ای ،اینگونه سخت باشد ،آن
وقت باید فهمید که چقدر سخت تر است ،جدا شدن

و امید می پراکند ،اما به محض این که مضراب ،ازسیم
های معمولی سازمی گذشت وبا سیم طالئی سازتالقی
می کرد ،آنگاه صدای آن درهمه تارهای زرین دل ها
منعکس می شد .دراین لحظه چنین به نظر می آمد که
این تکه های پراکنده رعد وبرق است که برسرشرکت
کنندگان درمجلس فرو می بارد و درزیرپاهایشان به
خاموشی می گراید ،وسپس باردیگرسرهای برافراشته
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مغرور ،همنوا با زخمه های حزین سیم های طالئی به

گسستن زنجیرهای خود باید بپا خیزند ،آن وقت است

حرکت در می آمد.

که دستان تو از بند آزاد خواهد شد!.

«هژار» شاعرخلق کرد ،درپشت میزما ودر صندلی

«هژار» ،سرتا پا مسلح بود .او برسینه وشانه و کمرش

روبروی من نشسته بود .دشمنان ما ،برای ایجاد نفاق

قطار فشنگ آویخته و به هیئت یک فدائی جنگجودرآمده

وتفرقه درمیان دوخلق برادرکه همچون دوهمسایه

بود ،به هیئت پیکارگری که خود را برای نبردی

مهربان درکناریکدیگرزندگی می کردند ،سراز پا نمی

سهمگین مهیا می سازد.

شناختند.

آری ،او برای گسستن وبریدن همیشگی زنجیرهای

«هژار» با خواندن شعرهای

پوسیده ازدست وپای خلق و وطن اش بود

صمیمانه خود که نشان ازاخوت و

که اینگونه سفت و سخت خود را به

برادری دیرین دو ملت برادر
داشت ،برحقانیت نغمه های
ما که حاکی ازستایش
دوستی و همبستگی بین
المللی بود صحه گذاشت .ما
گرد آمده بودیم تا برادران

باغ گلستان که به کهکشان
پرستاره ای شبیه بود ،
اکنون بیشتر به صفحه بزرگ
نوتی می ماند که بر سینه
شهر نبریز گسترده باشند.

آذربایجانی خود ،استادان

دراینجا هرگلی ،رنگ ،بو و

سخن ازآذربایجان شوروی را

مالحت وی ه خود را داشت!.

بدرقه کنیم.
من یکی ازشعرهای زیبای
«هژار» که او آن را درباره یک
کودک کُرد سروده بود به خاطر آوردم .دراین
شعر ،کودکی که دستانش بسته است ،مدام برخود می
پیچد ،فریاد بر می آورد ،گریه سر می دهد و تالش می
کند تا بند از دست هایش بگشاید .وشاعر خطاب به او
می گوید  « :فرزندم ،این تنها تو نیستی که دست هایت
بسته است ،دستان همه خلق ها درزنجیر است ،برای

سالح آراسته بود .شاعر ،درلباس ملی
خود ،به عقاب تیزبالی می ماند که
در جستجوی یافتن شکاردرکوه ها،
بخواهد درآسمان اوج بگیرد.
زمان زیادی از شب گذشته بود که
همه پراکنده شدند.من پس از
خداحافظی با برادران ،دوستان و
آشنایان به کوچه رفتم و به سمت
خانه ام که نزدیک باغ گلستان بود گام
برداشتم.

باغ گلستان که به کهکشان پرستاره ای شبیه بود
 ،اکنون بیشتر به صفحه بزرگ نوتی می ماند که بر سینه
شهر نبریز گسترده باشند .دراینجا هرگلی ،رنگ ،بو و
مالحت ویژه خود را داشت!.
هریک ازاین گل های زیبا ،خود نغمه جانداری بود ،نغمه
ای همواره با طراوت و لطیف ،با این همه هنوز ،درالبالی
ملودی این نغمه ها ،نت های جانسوزوحزین جدائی و
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دوری وجود داشت .نغمه های سرشار از اندوهی که حتی

موسیقی مصرع های نیزبا ضرب آهنگ پرخروش دستگاه

شبنم قطره های بلورین جاری شده ازچشم این گل ها

های چاپ تنظیم می شد.

نیز قادر به خاموشی شراره های آتش این جدائی ها
نبودند.

شعررا به پایان رساندم .دوبارآن را خواندم .دلم میخواست
آن را برای یک دوست هم قلم دیگرم نیز بخوانم ،اما این

با اینکه من به خانه ام رسیده بودم ،آما هنوزهم صدای

امکان پذیرنشد .زیرا نه من توانستم کارم را رها کنم و نه

آن سیم های طالئی که آتش بردل وجان میزد در گوش

کسی از دوستانم شاعرم به سراغم آمد .شب که شد

هام طنین انداز بود .پنداری درخواب هم این نجواِ پرسوز

شعررا درجیب گذاشتم و راهی محل جلسه شدم .خانه

و گداز را می شنیدم...

فرهنگی شوروی درباغ گلستان قرار داشت .دریک

صبح به سرکاررفتم .دمدمه های ظهر ،یکی ازدوستان
تبریزی شاعرم نزدم آمد .گفت :
« قرار است امشب در خانه فرهنگی شوروی جشن
باشکوهی برگزارشود .این جشن به مناسبت گرامیداشت
اولین سال پیروزی ارتش شوروی برفاشیزم برگزار می
شود .قرار است شاعرها شعر بخوانند ،تو هم قرار است
صحبت بکنی .دوست شاعرم این ها را گفت ورفت.با

ساختمان بزرگِ زیبا و باشکوه .این باغ واقعا نیزشایسته
نامش بود.
آدم هائی که برای رفع خستگی درسکوتی آرامبخش،
درزیرسایه درخت های سرسبز باغ نشسته بودند ،با نگاه
به آب های صاف وزالل حوضچه ها ،افکارشان روشنترمی
شد،اندیشه هایشان جالی بیشتری می یافت ودل
هایشان باز می شد.

خودم فکرکردم ،چه خوب است که دراین مجلس با

من بسیاری ازباغ ها ،پارک ها و میدان های وطن

شکوه،شعر تازه ای بخوانم ،به همین خاطر در اطاق را از

زادگاهیم آذربایجان ومناطق دیگررا دیده ام ،در آغوش

پشت قفل کردم پشت میزم نشستم و شروع کردم به

آنها به استراحت پرداخته و از زیبائی هایشان لذت برده

سرودن شعری با نام « بامداد ماه مه».

ام .اما باغ گلستان برای من جای ویژه ای داشته وهمواره

چه خوب گفته اند که نه آغاز الهام را می شود فهمید و

درذهن من جلوه دیگری داشته است.

نه پایان آن را واکنون ،شوروالهامی که دراین گوشه

تصادفی نبود که به محض پیروزی انقالب مردم

خلوت چاپخانه به سراغ من آمده بود را ،حتی هیاهوی

درآذربایجان ،آن ها درمذاکره برای تصمیم گیری برای

پرطنین دستگاه های چاپ هم نمی توانست از بین ببرد.

محل قرار گرفتن پیکره ستارخان ،باغ گلستان را

این الهام ،این باربا دستی پربسراغم آمده بود ،بادستی

برگزیدند و سید جعفر پیشه وری به عنوان نخست وزیر

پرهنر ،دستی که ارمغانش را با سلیقه تمام ،به شکل

حکومت ملی آذربایجان به هنگام گشایش مراسم نصب

کلماتی زیبا برسینه کاغذ سفید حک می کرد ونت های

پیکره رهبرجاودان مردم  ،با احترامی شایسته قهرمان
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فراموش نشدنی مردم ،سخنرانی آتشینی ایراد کرده

سالن پرنوروبزرگ خانه فرهنگی ،یکی از بزرگترین سالن

وشعرا ،شعرهایی را که به این مناسبت سروده بودند با

های شهر تبریز بود .جلسه را یکی از خدمتگذار شناخته

شوروشوق خواندند.

شده امورفرهنگی ،محمدعلی صفوت شاعر افتتاح کرد.

من درآن لحظه پیکره ستارخان را می نگریستم .حتی
سبیل های پرپشت و تاب داده او نیز قادر نبود تا تبسمی
که بر لبان سیمای پرغروراو نشسته بود را بپوشاند.
انگاری او با مشاهده شادی درچشمان ما لبخند می زد.
مجسمه سردارنیمته بود ،شاید هم

اوقدی متوسط داشت ،با هیکلی نسبتا تو پر.علیرغم سنی
که از اوگذشته بود ،چهره ای بشاش و سرزنده داشت.
موهای سپید محمد علی صفوت که درپشت میزهیئت
رئیسه ایستاده وبا جمعیت سخن می گفت ،ازدوربه قله
سپید و پربرف سبالن شباهت داشت .چهره متبسم
وچشمان مهربان او چشمه هائی سرشار خرد

اگرتمام قد بود ،باغروردستی

و حکمت را به یاد می آورد .او یکی

برموهای در هم تنیده سبیل

ازبنیانگزاران جمعیت روابط فرهنگی

خود می کشید و روبه

میتینگ تمام شده بود ،اما من

کسانی که برای تماشا آمده

هنوزهم مشغول تماشای گل ها

بودن می گفت « نگاه

بودم .گل ها به پیکارگرانی می

محمد علی صفوت ،درباره خدمات

نکنید ،به این گل هائی که

ماندند که در میدان های

ونقش بزرگی که ارتش شوروی

اشک به چشم دارند خوب

نبردزخم برداشته واکنون برای

درنجات بشریت ازطاعون فاشیزم

نگاه کنید ،ببینید چگونه

تماشا به اینجا آمده و داشتند

داشت بطورمفصل صحبت کرد.

ازشوق می گریند! این گل
ها،شکوفه های صیقل خورده

دربرابر تندیس سردار ملی رژه
می رفتند...

آرزوهای شما هستند! این گل ها
را دوست داشته باشید .آنها را نوازش
کنید،عزیزشان بدارید .و ازهمه مهم تر ،آن ها را از
چنگال زهرآلود دشمن محافظت کنید.

ایران و شوروی در تبریزبود.

ویک به یک ازقهرمانی های ،فداکاری
های ،مهربانی وخیرخواهی های ارتش
سرم سخن گفت .وقتی سخنرانی او به

پایان رسید ،نوبت به شاعرها رسید.
من نیزدرمیان اعضاء هیئت رئیسه نشسته بودم .درمیان
اعضاء هیئت رئیسه مجلس ،به جزمن ،تعدادی هنرمندان

میتینگ تمام شده بود ،اما من هنوزهم مشغول تماشای

ریش سفید و سرشناس دیگرتبریز دوش به دوش شاعران

گل ها بودم .گل ها به پیکارگرانی می ماندند که در

جوان نشسته بودند .در سمت چپ و راست محمدعلی

میدان های نبردزخم برداشته واکنون برای تماشا به اینجا

صفوت که اداره کننده جلسه بود ،حاج میرزا علی

آمده و داشتند دربرابر تندیس سردار ملی رژه می

شبستری ،صدر مجلس ملی آذربایجان ،ومدیر خانه

رفتند...

فرهنگی ،احد باقرزاده نشسته بودند .من سالن را
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ازنظرگذراندم .سالن تا خرخره پراز آدم بود .راستش من

داشتند نگریستم ،به نظرم آمد که شور وشوق درچشم ها

بسیار هیجان زده بودم.

موج میزد .پس نگو که به زبان مادرِ وطن ،به زبان

بله ،با اینکه زمانی ،درخیابان ها و کوچه پس کوچه و
میدان های اردبیل ،بی آنکه بدانم ترس چیست ،درمقابل

آذربایجانی هم میشود شعرِساده ،روشن و پرمحتوا هم
گفت!.

لوله تفنگ ها ومسلسل های سربازان شاه که رو به سینه

مثل اینکه این حقیقت ساده را هنردوستان نیزدرک

ام گرفته بودند بی واهمه وحرارت شعرمی خواهندم،

کرده و پذیرفته بودند .من شعرخوندم وآن را به پایان

اکنون دراین سالن امن ازسخن

رساندم .درسالن سکوت سنگینی

گفتن هراس داشتم .نوبت به من

حاکم بود .انگارحاضرین دراندیشه
جمعیت حاضر درسالن ،انگار ،خروش

خود ،هنوزتالش می کردند تا شعر

رسید.
ازجا برخاستم و با گام هائی

سیالب ها و هیاهوی پرطنین چشمه ها

را ارزشگذاری کنند .مثل اینکه،

های

وآبشارهائی را می شنیدند که ازسینه مام

همه در یک آن به تصمیم واحدی

لرزان

ودرزیر

نگاه

پرسشگرحضاربه سوی تریبون

میهن می جوشید فوران می کرد.

رفتم وشروع کردم به خواندن
شعرم« بامداد ماه مه».
شعردروزن هجائی سروده شده بود .موضوع ،وزن
وبارعاطفی شعر ،برای حاضرین درسالن،کامال تازگی
داشت.

رسیدند .خوب است! .شعر سروده
شده به زبان مادری واقعا خوب
است!.

تشویق

پرشوروصدای

پرطنین کف زدن های جمعیت ،سینه سکوت سنگین
سالن را شکافت ،یخ سکوت آب شد وچون دریائی
خروشان به موج افتاد ...انگاری ،موج این دریای متالطم،
آبشاری سرشارازشادی بود که برسینه من جاری شد وبا

جمعیت حاضر درسالن ،انگار ،خروش سیالب ها و

نفس شفق گون خود آتش سینه سوزان مرا که خیال

هیاهوی پرطنین چشمه ها وآبشارهائی را می شنیدند که

آرام شدن نداشت را آرامش بخشید.

ازسینه مام میهن می جوشید فوران می کرد .احساس
میکردم که افراد حاضر درسالن با دقت تمام دارند به

یکی از خبرنگاران رادیو تبریز متن شعر را از من گرفت.

حرفای من گوش می دهند .یک لحظه چشم از روی
ورقه کاغذ برداشتم وبه آدم هائی که روبروی من قرار

بازگشت به نمایه
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این بیروت نیست!

گذشته های دور و دست نیافتنی بودیم از دسهت دادیهم.
«شهری که دیگر نیست» – نامی اسهت کهه مها بهه آن

اما نه – این بیروت است! شهری شکسته و زخمهی کهه

دادیم ،زیرا با شروع ویرانگری ها در جنگ داخلهی ،همهه

خونش مثل شیشه روی چشم ها شتک می زنهد ،شههری

چیز بیروت را به گذشته شهر نسبت دادیم .با ایهن حهال

که خیابان هایش پوشیده از خرده شیشه است .مثل این

بعد از آنکه در برابر هیهوالی انفجهار بهه زانهو درآمهدیم،

اسههت کههه شیشههه بههه چشههم بههدل شههده ،بیههرون زده و

دریافتیم که خود «ویرانی» شهر ما بود ،خانهههایی کهه

خیابانها را انباشته است .در بیروت برای دیدن بایهد پها

برهنه شدند خانههای ما بودند ،نالهها نالههای ما بودند.

روی چشمان خود بگذارید .و وقتی میبینید ،در همهان
لحظه کور میشوید .شهری با چشهمان شیشههای کهور،
نیترات آمونیوم و انفجاری که شهر را سهوزاند و دریها را
شکافت.

این بیروت نیست!
چهل و پنج سال است که میگوییم بیروت دیگر بیروت
نیست .ما بیروت را هنگامی که در جسهتوجهوی آن در

این بیروت است! چشمان خود را را از زمهین برداریهد و
ببینید شهر شهما در ویرانهههها چگونهه نمهودی دارد .از
جست وجو در گذشهته ههای دور دسهت برداریهد! از جها
برنخیزید و شگفت زده هم نشوید :انفجاری که شهر شما
را به ویرانه ای بدل کرد تصادفی نبود .این حقیقت شهما
بود که تالش می کردید پنهانش کنید .شهری که بهرای
دغل بازی بهه سهارقان واگهذار شهده اسهت ،شههری کهه
احمقها بر آن حکومت میکنند و جنگساالرانی که در
!الیاس خوری :این بیروت نیست
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خدمت قدرتهای خارجی درآمدهاند شالودهاش را از هم
گسستهاند.

قههاتالن شهههر کسههانی هسههتند کههه بهها تشههکیل دولههت

شهری که منفجر شهد بهه دلیهل اینکهه ماننهد بیمهاری

دستنشانده تکنوکرات سعی در کشتن انقالب  30اکتبر

محتضر در بستر افتاده بود و در انتظار مرگ بود.

کردند و سگهای سرکوبگر را در خیابانها رها کردند.

نپرسید که چه کسانی شهر شما را کشتند .کسهانی کهه

قاتالن شهر احزاب مافیایی هستند که کشور را به دست

آن را کشتند ،بر آن حکومت مهیکننهد.

گرفتهاند و اعالم کردهاند کهه جنهگ داخلهی بها تبهدیل
ارواح تهدیههدآمیزش بههه یههک حکومههت سیاسههی

بیروت این را میداند ،و همهه شهما

پایان یافته است.

این را میدانید.

قاتالن شهر کسانی هسهتند کهه میشهل

الیاس خوری (  )3101جامعه
شهههناس لبنهههانی و یکهههی از

شهر شما ،شهر ما ،در حال

عون را بهر مسهند ریاسهت جمههوری

مهم ترین نویسندگان لبنهان

اختضار است 1811 .تن نیترات

نشاندند و از فاجعه ای که الیگارشهی

و جهههان عههرب اسههت .او در

آمونیوم که شش سال پیش

حاکم رقم زد مضحکهای ساختند.

دوران جههوانی بههه عضههویت

مصادره و در بندر انبار شد،

شهر شما ،شهر ما ،در حال اختضار

فههتح درآمههد و در جنههگ

منفجر شد و گوشت

است 5011 .تهن نیتهرات آمونیهوم

داخلی لبنان جنگید .خوری

فرزندانتان را در سراسر شهر

که شش سال پهیش مصهادره و در

مههدتی سههردبیری الملحههق،

پراکند .چه اهمالکاری و

بندر انبار شد ،منفجر شد و گوشهت

ضههمیمه ادبههی النهههار را بههه

حماقت دهشتناکی!

فرزندانتان را در سراسر شهر پراکند.

عهده داشت .از مهم ترین آثهار
او «کوهستان کوچهک»« ،سهفر
گانههههدی کوچههههک» و «پادشههههاهی
بیگانگههان» و همچنههین «دروازه خورشههید»
است .خوری در بیروت و در نیویورک زنهدگی مهیکنهد.
رمان های او به زبان های مختلف ترجمه شدهانهد« .ایهن
بیروت نیست» با مرکب خشهم و نفهرت در واکهنش بهه
انفجار  0اوت 30 /مرداد بندر بیروت نوشته شده اسهت.

چه اهمالکاری و حماقت دهشتناکی!
در گذشههته ،جنههگسههاالران در جنههگ
داخلههههی زبالههههههههههای شههههیمیایی را در
کوهستانهای ما دفن میکردند .امهروز دریهافتیم
که اهمالکاری و غفلت این جنگساالران که سرکردگان
مافیایی این دورهاند و «صلح ملی» اعالم کردهاند سهبب
شد که بیروت در یک انفجار شبههستهای تکه تکه شود.

در اثر این انفجار نیمی از شههر ویهران شهد و لبنهان در

آنها بر تختی جلوس کردهاند که از استخوان مردگان ما،

آستانه قحطی و گرسنگی قرار گرفت.

با فقر و گرسنگی ما ساخته شده است.
!الیاس خوری :این بیروت نیست
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کفتارها! آیا شما هنوز سرگرم دریدن احساد ما هستید؟
گورتان را گم کنید! وقت آن رسیده است که بروید پهی
کارتان .ما را با کشوری که در ورطه پرتگاه قهرار گرفتهه
تنها بگذارید .بروید به جزایر کارائیب که با ثروت مهردم
خریدهاید و آنجا با تجمالت زندگی کنید.

سپس زخم های بیروت را مرهمی می گذاریم .ما به شهر
خود می گوییم که هرچند فقیر است اما شادمان بهه مها
بازمیگردد .روح تازهای در شهر میدمهد و هرچنهد کهه
زخمها ناتوانش کردهاند ،اما به زخمهای ما تکیه میدهد
و اشک را از گونههای ما میزداید.
دوران حرامزاده هایی که این مدت طوالنی بر زندگی مها

آیا هنوز کارتان تمام نشده است؟

حکومت می کردند به سهر آمهده

ضربه کاری شما کار مها را سهاخت.
مرگ ما و عذاب در قلب مها امهروز
سالحی شهده اسهت کهه بها آن در
روزهای آینده به مقابله با ظلمت و
تحقیر میرویم.

است.

خوب گوش کن! بیروت

مههها نفهههت اربابهههان شهههما را

منفجر شد که مرگ تو را اعالم

نمیخهواهیم ،مها بهه آخونهدهای

کند و نه مرگ ما را.

شهههما اعتقهههاد نهههداریم و بهههه
فرقهههگرایههیهههای شههما کههاری

ما با اجساد خزنده مان و چهره های

نداریم.

خههونآلودمههان رودرروی تههو قههرار

فرقه هایتان را هم با خود ببرید و

خواهیم گرفت و تو در مقابل دیدگان ما در پرتگهاه ایهن

از سر راه ما کنار بکشید.

ویرانی غرق خواهی شد.

زنان و مردان جوان قیام  30اکتبر باید بدانند که زمهان

خوب گوش کن! بیروت منفجر شد که مرگ تو را اعهالم
کند و نه مرگ ما را.
بیروت گذشته آن نیست .بیروت حضور دارد .این اسهت
که خون را خون می کند ،نه افتخار .دست از حرف زدن
بردار! خفه شو! هیچ حرفی که به ما ربط داشته باشهد از

پیروزی کامل انقالب فرارسیده است.
برخیزید و بگذارید انتقام بیروت را بگیریم!
برخیزید و وطن خود را بر ویرانههایش بسازید!
برخیزید و بیروت را با جهوهر خهون فرزنهدانتهان از نهو
ترسیم کنید!

دهان تو بیرون نمی آید .ما فقط یهک چیهز را از شهماها
میخواهیم :از بین بروید.

بازگشت به نمایه

بروید ،شما و بانکداران و همه کسانی که زندگی ما را به
قمار گذاشتهاید ،به جهنم بروید.
https://baangnews.net/225
!الیاس خوری :این بیروت نیست
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در بُنِ بالندگی
مسعود دلیجانی

در زیر سایه سار اندیشه ای گام می زنیم

در پناه برقی که از دستان کار می جهد

که از درون وسعت گستردهی خنده

فرو خواهد بارید

غمی را می نمایاند

و تمام تار و پود زیستن را

ه جانفرسا!

تا بن دستان کار

تا آن را از چهره ها بزداید،

آبیاری خواهد کرد .

چونان زندگی که مرگ را .
اندیشه ای مدون و رو به فراز

و هرگز سیلی نخواهد شد

که از بطن کاری به وسعت تاریخ می جوشد

که خوب و بد زمانه را به یکباره

و بر فراز سرمان موج می زند.

با خود بشوید و ببرد.
رودی خواهد شد

اندیشه ای آبستن بارش

ه رونده!

که بی گمان
در بُن بالندگی
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که تمامی آلودگی ها را می شوید و

فراتر رفتن همواره تالشی شگرف می طلبد

رویش را جاودانه می کند .

و دریغا،

٭٭٭

از خون هایی که روان خواهد شد

بی گمان ،در دل ایستایی

با دستانِ در جا زنندگانی بی مایه

جا خوش کردن
پرنده ای را می ماند
پای در گِل ،که طیران

در اوجی رو به فراز
چونان گلی سرخ فام می

از پیش احساس کرده اند.

شکفد

در ایستایی جا خوش نکردن

و روح جهان را تازه تر می

ودست کار را با مغز اندیشنده

نتواند.
و قلمی را می ماند،

که مرگ خویش را

که سکونش بی نقشی است.

پیوند دادن،

کند.

در اوجی رو به فراز

نوسان قلم بر پرده،

چونان گلی سرم فام می شکفد

طرحی نو می طلبد.

و روح جهان را تازه تر می کند.

طرحی برای پریدن
و فراتر رفتن

و باورنهفته در چشمان نجیب کار را

از بند جاذبه.

به نیرویی بدل خواهد کرد:

آه ،چقدر اندیشه های سپری

"ه بارور!

آدمی را مبهوت جذبهی خویش می کنند .

بارورتر از همیشهی تاریخ".
بازگشت به نمایه

در بُن بالندگی
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بارِ سنگینِ زندگی بر دوشِ کودکانِ کار

به شیشه اتومبیل میزند و میخواهد از او چند شاخه گل بخرند .شیشه ماشین باال میرود ،گلها پخش زمین میشود.
دخترک خودش را از اتومبیلها دور میکند .بر اساس آمارهای غیررسمی تعداد کودکان کار در ایران بیش از سه میلیون
نفر و گاهی تا هفت میلیون نفر تخمین زده شده است که البته این ارقام مورد تأیید منابع رسمی نیست؛ آمار رسمی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تعداد کودکان کار را حدود  111هزار نفر ارزیابی میکند که حداقل  51هزار نفر از این
کودکان در پایتخت مشغول کار و زندگی هستند.

پردۀ اول
به گزارش ایسنا ،روزنامه ایران نوشت :این صحنه یا شبیه
آن برای خیلیها آشناست .دخترک هفت – هشت سال
بیشتر ندارد .دختری که کنار راننده نشسته دلش به رحم
آمده و میخواهد شاخه گلی بخرد اما مرد پشت فرمان
با خشونت کودک گلفروش را از ماشینش دور میکند و
رو به همنشین خود با اعتراض پرخاش میکند .گلها
برای لحظهای از دست کودک گلفروش به زمین
میافتد ،او با سرعت مشغول جمعآوری میشود .چراغ

راهنمایی سبز شده ،ماشینها با شتاب و بدون
کوچکترین توجهی ،از کنار دخترک گلفروش
میگذرند.
در این تقاطع که چند ساختمان بلند فرسوده و البته
چند ساختمان اداری نوساز احاطهاش کرده هر روز
میبینمشان .پنج شش نفری هستند که از شباهتشان
میشود ،فهمید خواهر و برادرند .من دانشجو هستم و هر
روز سر راهم به دانشگاه میبینمشان.
–چند سالته؟
بار سنگین زندگی بر دوش کودکان کار
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–چه میدونم  31سال.

پر از درد و رنجند .درس نخواندهاند و با حسرت از

–از چه ساعتی سر چهارراه هستی و چقدر کاسبی

روزهای سختشان میگویند.

میکنی؟

با خودم میگویم چه کاری میشود برای این بچهها کرد

–هیچی… بیشتر گشنگی میکشم.

و الاقل وظیفه من بهعنوان یک شهروند عادی چیست؟
پای درد دلشان بنشینم یا نه؟ چند شاخه گل بخرم یا

میگوید خانوادهاش در شهریار زندگی میکند و مجبور

نه؟ آنها نه گدایی میکنند که خودم را توجیه کنم با

شده درسش را رها کند و پول دربیاورد .یک جوری با

تقدیم چند اسکناس تشویق میشوند و بقیه را هم

اعتماد به نفس شانههایش را باال میاندازد« :باید پول

تشویق میکنند و نه دیگر کودکند که بگویم کس دیگر

دربیارم».

حاصل دسترنجشان را برمیدارد و کمک من قربانی

همانطور که حدس زدهام بچههای دیگر خواهر و

بیشتری برای او فراهم میکند .پیش از این از

برادرانش هستند آنقدر بچهاند که نمیدانم اصالً از کار و

کارشنا

کاسبی و پول و اسکناس سر در میآورند یا نه که پسرک

سان

همانطور

میگوید« :تا شب باالخره چند بسته گل میفروشن

زیادی

بچههای دیگر خواهر و برادرانش

دیگه… ولی همه بدبختیم ».به صورتشان نگاهی

شنیدها

هستند

که

میاندازم .کودکی و معصومیت همه آن چیزی است که

م حتی

نمیدانم اصالً از کار و کاسبی و

میبینی .جمله آخرش توی ذهنم میپیچد .جملهای که

به

تا مدتها نمیتوانم فراموشش کنم؛ همهمان بدبختیم…

کسی
یا نه
که برای خرید مواد مخدر دستش را پیش ما دراز میکند

که

حدس

آنقدر

بچهاند

زدهام

پول و اسکناس سر در میآورند

پردۀ دوم

کمک کنیم حاال دیگر این بچهها که جای خود دارند.

چند سالی گذشته و من دارم درسم را تمام میکنم .این

کاالیی میفروشند و با دسترنجشان خانوادهای را تأمین

روزها هر روز دانشگاه نمیروم اما بچهها را هنوز میبینم،

میکنند .خانوادهای که در میان چرمهای خشن اقتصاد و

بعضیهایشان بزرگ شدهاند .چند نفری بهشان اضافه

شکافهای عمیق طبقاتی قربانی شده .آنها گناهی ندارند.

شده اما دخترک گلفروش را کمتر از قبل میبینم.

چند شاخه گل میخرم و برمیگردم.

برادرانش همچنان سر چهارراه گلفروشی میکنند .جالب

پردۀ سوم

در گوشه دنجی نزدیک جوی آب چیدهاند و رونقی به

بعد از فارغ التحصیلی ،چند سالی برای کهار از تههران بهه

کارشان دادهاند .با این همه وقتی حرف میزنی میبینی

شهرستان میروم ،اما هر بار به تهران برمیگردم به همان

اینکه در کسب و کار گلفروشی مستقل شدهاند ،گلها را

بار سنگین زندگی بر دوش کودکان کار
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چهارراه قدیمی سری می زنم .سه نفرشان را هنوز به یهاد

یکدفعه انگاری آب سردی رویم ریخته باشند ،الیهای

می آورم .دیگر کودک نیستند ،نوجهوانی شهده انهد ،بهرای

دیگر از داستان پر رنج بچهها پیش چشمم گشوده

خودشان .همچنان گلفروشی می کنند و مخهزن گُلهی در

میشود .آن پسرک مظلوم و آن همه معصومیت و حاال

یک اتومبیل کوچک پارک شده کنار چهارراه دارند و بهه

چشمانی که به من چیزدیگر میگویند… نمیدانم چند

قول خودشان ابتکار زده اند .حاال ظاهرشان متفاوت است؛

نفر از این کودکان را سر راهتان دیدهاید و پای

کمی غمگهین و افسهرده بهه نظهر مهی رسهند امها سهر و

داستانهایشان نشستهاید؟ هرکدامشان قصه متفاوتی

وضع شان بهتر از قبل است .دستگاه کارتخوان هم دارنهد.

دارند؛ گاه قصههایی سرشار از درد و رنج.

اول می گویم چهه خهوب کهه پیشهرفت کهرده انهد ،انگهار
عاقبت شان زیاد هم بد نشد… اما باز تأمل می کنم ،چهه
مههههیدانههههم در



دلشهههان چهههه

علت اصلی اجبار کودکان بهکار،

می گذرد؟ ترجیح

فقر اقتصادی عنوان شده که

می دههم سهاعتی

حتی فقر فرهنگی و مشکالت

را کنارشهههههههان

روبنایی از این دست هم ریشه

بگذرانم.

در فقر عمیق و فالکت
اقتصادی دارد



مصطفی تسلیمی ،جامعه شناس که درباره موضوع
کودکان کار تحقیق کرده با اشاره به مشکالت عدیده
فرهنگی در خانوادههای فقیر ،از این مسأله بهعنوان یکی
از دالیل اصلی به کار گماردن کودکان زیر سن قانونی یاد
میکند« :خانوادههایی که درک درستی از مسأله ضرورت
تحصیل کودکان و آموزش و پرورش آنها در دوران
خردسالی نداشته و بعضاً بدون وجود ضرورت مبرم
اقتصادی ،کودکان را به کار در سنین خردسالی تشویق

–چنههد سههال

یا حتی مجبور میکنند مشکالت فرهنگی زیادی دارند.

اسههههت اینجهههها

مسأله در یک نگاه کالنتر البته به مشکالت اقتصادی

گلفروشههههههههی

جامعه هم برمیگردد چون در تحقیق و پژوهشهای

می کنی؟ تا آنجها

میدانی ،علت اصلی اجبار کودکان بهکار ،فقر اقتصادی

که یادم میآید از قدیمیهای اینجا هستی؟

عنوان شده که حتی فقر فرهنگی و مشکالت روبنایی از

–آره قدیمیام…االن چی میخواهی؟

این دست هم ریشه در فقر عمیق و فالکت اقتصادی

سؤالش کمی گیجم میکند .با تردید میگویم گل
میخواهم دیگر…

دارد».
از سوی دیگر ،این جامعه شناس و فعال حوزه حقوق
کودکان کار به آینده مبهم و خطرناک این کودکان ستم

ناگهان سرش را به گوشم نزدیک میکند و به آرامی

دیده اشاره میکند و میگوید« :بر اساس تحقیقات

میگوید هرچی میخواهی بگو سریع برایت ردیف

میدانی ما که به مرور زمان انجام دادهایم ،یعنی حداقل

میکنم .هر چیها!

 31سال ،مشخص شده که بسیاری از این کودکان در
بار سنگین زندگی بر دوش کودکان کار
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سنین نوجوانی به انواع بزهکاری رانده و طرد میشوند،

درون ایران را خارجی اعالم میکند که عمدتاً اهل کشور

یعنی شرایط آنها را به این سمت میکشاند .متأسفانه

افغانستان هستند.

سرقت ،انواع زورگیری و همچنین فروش خرد مواد مخدر
رایجترین زمینههای ورود این کودکان از سنین نوجوانی

پردۀ آخر

به دنیای بزهکاران است».

از چهارراه قدیمی میگذرم .ساختمانهای نوساز و

بر اساس آمارهای غیررسمی تعداد کودکان کار در ایران

فرسوده هنوز سر جایشان هستند .درختها کهنسالتر

بیش از سه میلیون نفر و گاهی تا هفت میلیون نفر

از قبل شدهاند .اما از بچهها خبری نیست .ساعتی در

تخمین زده شده است که البته این ارقام مورد تأیید

همان چهارراه قدم میزنم به امید اینکه شاید یکیشان را

منابع رسمی نیست؛ آمار رسمی وزارت تعاون ،کار و رفاه

دوباره ببینم .اما دوستی خبر میدهد که دیگر نمیتوانی

اجتماعی تعداد کودکان کار را حدود  111هزار نفر

ببینیشان چون چند روز قبل به جرم فروش مواد مخدر

ارزیابی میکند که حداقل  51هزار نفر از این کودکان در

بازداشت شدهاند .لحظهای نفسم بند میآید .میدانم این

پایتخت مشغول کار و زندگی هستند .همچنین برخی

چهارراه قدیمی دیگر گلفروشی ندارد.

آمارهای غیر رسمی حدود  01درصد از کودکان کار

برگرفته از :کانال تلگرامی اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

بازگشت به نمایه

بار سنگین زندگی بر دوش کودکان کار
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موجِ مرگِ دوست
«پیرمرد و دریا»ی همینگوی درآینهی کتابِ «نظریۀ رمان» لوکاچ

بهروز شیدا

رمانِ پیرمرد و دریا ،نوشتهی ارنست همینگوی ،صحنهی نبرد انسان و طبیعت است؛ صحنهی نبردِ انسان و
زمان .بر انسان ،طبیعت ،زمان در آینههای بسیار میتوان نگریست.
به پیرمرد و دریا در آینهی کتابِ نظریهی رمان ،نوشتهی گئورگ لوکاچ بنگریم.

3
نظریهی رمان ،تالشی است در جهتِ توضیح انواع ادبی بر

است .در حماسه جههان تمهامیتی پُرمعنها اسهت؛ انسهان

مبنای دغدغههای هستیشناسانهی انسان.

تکهای جداییناپذیر از این تمامیت.

گئورگ لوکاچ نظریهی رمان را با شرحِ چهگونههگهیی

در حماسه انسان ماجراها میآفریند ،سفرها میرود ،بها

حماسه آغاز میکند .به گمان او در حماسه میان عینیهتِ

شگفتیها روبرو میشود؛ بهیآنکهه انهدازهههای خطهر را

جهان و ماهیتِ انسان شکافی نیست .حماسه برخاسته از

بشناسد« :جان به جسهتوجهوی مهاجرا مهیرود ،در دلِ

دورانی است که در آن جهان بهه چشهم انسهان نهه نمهاد

ماجرا زندهگی میکنهد ،امها از رنهجِ جسهتوجهو و خطهر

تناقضها و پیچیدهگیها ،که آینهی تمامیتی یهکپارچهه

واقعیی یافت خبر ندارد .چنین جانی هرگهز خهود را در
خطر نمییابد ،هنوز نمیداند که مهیتوانهد خهود را گهم
موج مرگ دوست
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کند ،هرگز فکر نمیکنهد کهه بایهد خهود را جسهتوجهو

تراژدی معنای خویش را در شهورش در مقابِهل تقهدیری

کند[»]3.

جستوجو میکند که هم از نخست به شکسهتِ او حکهم

به روایتِ نظریهی رمان در حماسه میان معنای انسهان
و روندِ حرکتِ جهان تخالفی نیست؛ ههم از ایهن رو اسهت
که در حماسه ،انسان در جدالی که بهرای تحقهق جههان
آرمانیای خهویش در پهیش دارد ،نهه شکسهت را تجربهه
میکند نه اندوه گذر زمان را .حماسه در جههانی آفریهده
می شود که در آن خورشید قطبنمای راهها است؛ جهان
خانهی انسان؛ آتشی که در جان

داده است .قهرمان تهراژدی تنهها اسهت؛ تنهها در مقابهلِ
جانسوزیی بی پایانِ زمان؛ تنها در مقابهلِ بهیقهدریی
جهان .قهرماِن تراژدی گهاه بهارِ زمهان و جههان را چنهان
سنگین مییابد که مرگ را برمیگزیند تا به جانسوزیی
گذرِ زمان و بیمعنایی ی جهان ،هردو ،نه بگوید .قهرمهانِ
تراژدی در ظلمتی می زید که هرگز مغلوب نور نمی شود؛
ظلمتی که سرانجام قهرمانِ تنها را قربانی میکند[ ]0.در
تراژدی هیچکس بهه دنبهال معنهای

شعله می کشهد ،از سرشهتِ نهور
ستاره گان[ 5]5.تهراژدی امها در
جهان دیگری جاری است.

در تههراژدی معنههای جهههان از
دسههت رفتههه اسههت .در تههراژدی

جهان نمی گردد؛ که شورش همهان

در حماسه انسان ماجراها

تقدیر است؛ تقهدیر همهان شهورش؛

میآفریند ،سفرها میرود ،با

شورش همهان معنها .رمهان امها نهه

شگفتیها روبرو میشود؛ بیآنکه

حماسههه اسههت نههه تههراژدی؛ کههه در

اندازههای خطر را بشناسد

انسهههان معنهههای خهههویش را در
تناقض با بیمعنهاییی جههان جسهتوجهو مهیکنهد؛ در
تنههاقض بهها جهههانی کههه جههز تنهههایی چیههزی ارمغههان
ندارد« :تنهایی جوهرِ ویژهی تراژدی است .چه جانی که
در دل سرنوشتاش به خویش دست یافته است ،میتواند
برادرانی در میان ستارهگان داشته باشد ،اما هرگز یهاوری
زمینههی نخواهههد داشههت [… ] چنههین تنهههاییای فقههط
سرمستیی جانی اسیر سرنوشت نیست […] رنج آفریده
ای است که به انزوا محکوم شده است[»]…[ ]1
به روایتِ نظریهی رمان در تهراژدی شهکافِ میهاِن ذاتِ

میان این دو ایستاده است.
رمان در میان حماسهه و تهراژدی
ایسههتاده اسههت .قهرمههان رمههان نههه

تکهههای از جهههان پُرمعنهها اسههت نههه اسههیر بههیمعنههاییی
تقدیریی جهان .قهرمان رمان فردی مسئلهدار است کهه
کودکیی حماسی را پشت سر گذاشته است؛ قهرمانی که
گاه با جهاناش به ستیز برمیخیزد گاه با آن مهیآمیهزد.
رمان صحنهی جستوجوی معنا است در جههانی سهخت
بی معنا؛ حرکت به سوی معنایی که یافت مینشود .رمان
تصویرِ گریز فرد مسئله دار اسهت از واقعیتهی تاریهک بهه
سوی شناخت روشن از خویش« :شهکل درونهیی رمهان
باید به مثابه روند سفر فردی مسئلهدار به سوی خویشتن

انسان و جهانِ بی معنها پٌهر شهدنی نیسهت؛ چهه قهرمهان
موج مرگ دوست
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اش درک شود؛ راههی از یهک اسهارت تیهره در واقعیهتِ
محض کنونی […] به سوی خودشناسیی روشن[»]2.
به روایتِ نظریهی رمان جهان رمان چنان پُربلوغ است
که در آن واقعیتِ تلخ نه پذیرفته مهیشهود نهه از میهان
میرود؛ جستوجوی عبث چشمانداز .جستوجوی عبهث
چشمانداز اما همیشه به یهک شهکل صهورت نمهیگیهرد.
رمان ،بهه مثابهه یهک نهوع ادبهی ،بهه دو شهاخه تقسهیم
میشود؛ دو شاخه که بر مبنای چهگونههگهیی رابطههی
اندازهی جانِ انسان و اندازهی جهان تعریف میشوند.
به روایتِ نظریهی رمان دو شکل ناهمترازی میانِ جان

در ایدهآلیسم انتزاعی تناقض ذهنیت قهرمان و جههان
عینی چنان است که قهرمانِ رمان خویش را در برههوتی
غریبه مییابد که بایهد بهه جنهگ آن رفهت[ ]0.قهرمهان
ایدهآلیسهم انتزاعهی همههی هسهتیی خهویش را در دل
ماجراهایی سپری می کند کهه خهود آفریهده اسهت؛ چهه
معنای زندهگی ی او چیزی جز گذر از آزمونهای پرخطر
نیسههت[ ]0.ایههدهآلیسههم انتزاعههی آمیختهههای اسههت از
خودشهههیفتهگهههیی بهههزرگمنشهههانه و مهههاجراجوییی
خیههالپردازانههه؛ خیههزش قهرمههان بههه سههوی آرزوهههای
دسههتنایههافتنی .بهههعنههوان نمونههه ،گئههورگ لوکههاچ دون
کیشهههوت ،نوشهههتهیسهههروانِتس ،را

انسههان و جهههان وجههود دارد .در

ایههدهآلیسههم انتزاعههی مههیخوانههد.

شکل اول جان انسان کوچکتر از
جههان اسهت .رمهانی کهه از ایههن

به روایتِ نظریهی رمان دو شکل

شکل ناهمترازی بهوجود می آید،

ناهمترازی میانِ جان انسان و جهان

ایههدهآلیسههم انتزاعههی خوانههده

وجود دارد .در شکل اول جان انسان

مههیشههود .در شههکل دوم جههان

کوچکتر از جهان است

انسان بهزرگتهر از جههان اسهت.
رمانی که از این شکل ناهم ترازی
به وجود میآید ،رمانتیسم مأیوسانه خوانده میشود.
در ایدهآلیسم انتزاعی قهرمهان رمهان تهالش مهیکنهد،
جهان را به الگوی جان خویش بِبُرد .در این راه بهدل بهه
گمکردهراههی خودشهیفته مهیشهود؛ خودشهیفتهای کهه
کههوچکیی خههویش را ابعههادِ قهرمههانی مههیبخشههد .در

ایده آلیسم انتزاعی صحنه ی کهنش
نابههنگام است؛ صهحنهی نبهرد بها
آسیابهای بادی.
در رمانتیسم مأیوسانه از کنش و
نبرد خبهری نیسهت؛ چهه قهرمهاِن
رمان خویش را ذاتِ یگانه ی جهان

میپندارد ،در خویش فرو می رود ،به دنبال معنای جههان
در جههان خههویش مههیگههردد .بهههعنههوان نمونههه ،آمههوزش
احساساتی ،نوشته ی گوستاو فلهوبر ،صهحنه ی رمانتیسهم
مأیوسانه است .رمانتیسم مأیوسهانه صهحنه ی بهه خلهوت
رفههتن بازنههدهای اسههت کههه راه رسههتگاری را درجهههان
نمی جوید؛ صحنه ی بازتولید شکست در ذهنیتِ قهرمهانِ

ایده آلیسم انتزاعی معنا به بی معنهایی تبهدیل مهیشهود،

رمان.

جهتِ توجیه عمل قهرمان بهکار گرفته میشود.

سانتیاگو هشتادوچهار روز است که ماهی نگرفتهه اسهت.

بلندنظری جای خود را به جنون میدهد ،واقعیت تنها در

اهالیی بندر شایع کردهاند که او به بدترین نوع بهدبیاری
موج مرگ دوست
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مبتال است .بدبیاری اما تنها نامی است که او خهود بهرای

میکند .کنش قهرمان رمانتیسم مأیوسانه برمبنای مبارزه

زینت بخشیدن بهه واقعیهتِ تلهخ برگزیهده اسهت؛ زینهت

با خشونت زمهان بنها مهیشهود .در رمانتیسهم مأیوسهانه

بخشیدن به ستمِ زمان.

قهرمانِ رمان اندوه زمهان از دسهت رفتهه را در دل دارد؛

سانتیاگو دیگر نمی تواند ،معنای خویش را در جهانی کهه
بازندهگان را دوست ندارد ،تحقق ببخشد .پیرمهرد و دریها

ناگزیریی مرگ را .رمانتیسم مأیوسانه صحنهی دلتنگی
برای جوانیی گریزان است.

هم نشانههای ایده آلیسم انتزاعی را در خهویش دارد ههم

به روایتِ نظریهی رمان در حماسه جان انسان و جهان

ندارد .در پیرمرد و دریا ،سانتیاگو ماجراجوییها میکنهد،

هر دو معنا دارند .در تراژدی جهان بی معنا اسهت و جهان

.

انسان معنا را در شورش در مقابل تقدیر می جوید .رمهان

)…(
سانتیاگو ماهی را کشته اسهت .مهاهی امها عامهل تحقهق

حماسه ی جهان بی معنا است؛ جست وجوی عبهثِ جهانی

اما خویش را از جهان بزرگتر نمیانگارد

مسئلهدار به دنبال معنا؛ گاه در قالبِ ایدهآلیسم انتزاعهی

معنای او است .مهاهی اگهر نباشهد،

گاه در قالبِ رمانتیسم مأیوسانه.

پیرمرد امکان یافتِ معنهای جهان و
جهان را ندارد .ماهی اگر زنده بماند،

پیرمرد و دریا رمان پُرماجرایی

پیهرمرد در جستوجوی خویش بهه

نیست .سانتیاگو که همهی عمر جز

دنبال معنای جان و جهان شکسهت

ماهیگیری کاری نکرده است،

خورده است .ماهی باید باشد و تهن

هشتادوچهار روز است که ماهی

به مرگ بدهد .سانتیاگو باید دوستِ

نگرفته است

بییه پیرمییرد و دریییا در
آینییییییهی نظریییییییهی
رمان بنگریم.

1

خود را بکشهد؛ بهرادرش را ]…[« :

پیرمرد و دریا رمهان پُرمهاجرایی

فکر کرد ای کاش مهی توانسهتم بهه

نیست .سانتیاگو که همه ی عمر

ماهی غذا بدهم .او برادر من است ،امها بایهد او را بکشهم

جز ماهی گیری کاری نکرده است ،هشتاد و چهار روز است

»]…[

که ماهی نگرفته است .دیگهران اعتقهاد دارنهد کهه او بهه

قهرمان رمانتیسم مأیوسانه هیچ تکیهگهاهی در جههان

بدترین نهوع بهدبیاری مبهتالء شهده اسهت .تنهها یهاور او

نمی جوید ،خیال ستیز بها جههان را در سهر نمهیپهرورد،

پسربچه ای است که مدتی به ههمراه او بهه مهاهیگیهری

دلرحمههیی جهههان را طلههب نمههیکنههد .تنههها از جهههان

می رفته و اینک نهزدِ مهاهیگیهر دیگهری کهار مهیکنهد.

می خواهد که امکان بیان یهأس را در اختیهارش بگهذارد؛

سانتیاگو به چشم پسربچه قهرمان بزرگی است که هرگز

امکان آفرینش را[ ]1.قهرمانِ رمانتیسم مأیوسانه محکوم

به پایان نمی رسد .پیرمرد خود نیز پایان خهویش را بهاور

به شکست است؛ چرا کهه در جههانی زمانمنهد زنهدهگهی

ندارد .پس در روز هشتادوپنجم به دریا میزند و ماهیی
موج مرگ دوست
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بزرگی میگیرد .بدبیاری اما او را رها نمیکند .کوسهها به

احسههاس مههیکنههد .سههانتیاگو مههیخواهههد بههر مبنههای

ماهی ی بزرگِ او که به بدنهی قهایق بسهته شهده اسهت،

ماجراجوییی حماسی معنا پیهدا کنهد .جههان را امها بهه

حمله می کنند و جنگی سخت را به او تحمیل .سهانتیاگو

الگوی توهم خویش نمیبرد؛ که مهیخواههد خهود را تها

سه شبانه روز با کوسهها میجنگد و سرانجام پهس از آن

بلندای جهان فرا بکشد .سانتیاگو می داند که در رقابت با

که چندتایی از کوسههها را مهیکشهد ،آنهها مهاهیی او

جهان گامهای بسیار عقب مانده است؛ مردی کههنسهال

را می درند و به دندان می کشند .اینک از ماهی ی او جهز

که نوبهتِ حضهورش در جههان بهه پایهان رسهیده اسهت.

اسکلتی نمانده است .پیرمرد با اسکلتِ مهاهی بهه سهاحل

سانتیاگو میداند که کهنسالی خود ساعتِ بیداری است :

بازمیگردد ،به کلبهاش می رود ،سر بر بالین میگهذارد و

«پیرمرد گفت :حاال باید به رخهتخهواب بهروی تها فهردا

چههون برمههیخیههزد ،پسههربچه را در کنههار بههالینِ خههویش

صبح سرحال باشی […] شب بهخیهر […] مهن صهبح

مییابد.

بیدارت میکنم .پسربچه گفهت :سهاعت شهماطهدار مهن
هسههت .پیرمههرد گفههت :پیههری سههاعت شههماطهدار مههن

به روایتِ نظریه ی رمان،

است[»]1.

رمههان حماسهههی جهههان
بی معنا است .ایهن سهخن
آیا به این معنها اسهت کهه
عناصرحماسی همیشهه در

پیرمرد و دریا عناصری از ایدهآلیسم انتزاعی را
در دلِ خویش دارد؛ هرچند که سانتیاگو همچون

رمههان حضههور دارنههد؟ در
پاسخ گئهورگ لوکهاچ بهه

قهرمانانِ رمانتیسم مییوسانه خشونتِ زمان را بر
پوستِ خویش احساس میکند

سانتیاگو در مقابل ساعتِ
بیداری تسلیم نمیشود؛ که
زنگِ ساعت او را وامهیدارد
که از زبان پسهربچه ای کهه
تمثیلِ کهودکیی او اسهت،
خههود را بههزرگ بخوانههد :

این پُرسهش شهاید بتهوان
نوعی دوگانهگی یافت .اگر عنصر اصلیی حماسه را جدال

]…[«و بهترین ماهیگیر تهویی […] نهه مهیدانهم کهه

با دشمنی بدانیم که در مقابل معنای جهان قَد علم کرده

دیگران بهترند […] پسربچه گفت :مهاهیگیهرانِ خهوب

است ،آنگاه باید بگوییم که در ایدهآلیسم انتزاعی عنصهر

زیادی وجود دارند و بعضی از آنها بزرگ انهد ،امها بهرای

حماسی حضور دارد .در رمانتیسم مأیوسانه اما خبهری از

من تو بهترینی[»]31.

این عنصر نیست .در پیرمرد و دریا اما نبرد حماسی تنهها
در مقابلِ دشمن شعله نمیکشد.

سانتیاگو هشتادوچهار روز است که ماهی نگرفته است.
اهالیی بندر شایع کردهاند که او به بدترین نوع بهدبیاری

پیرمرد و دریا عناصری از ایدهآلیسم انتزاعهی را در دلِ

مبتال است .بدبیاری اما تنها نامی است که او خهود بهرای

خویش دارد؛ هر چند کهه سهانتیاگو ههم چهون قهرمانهانِ

زینت بخشیدن بهه واقعیهتِ تلهخ برگزیهده اسهت؛ زینهت

رمانتیسم مأیوسانه خشونتِ زمهان را بهر پوسهتِ خهویش

بخشیدن به ستمِ زمان .سانتیاگو دیگر نمی تواند ،معنهای
موج مرگ دوست

122

دوره اول /شماره  /31آذر3111

ارژنگ ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

خویش را در جهانی که بازندهگان را دوست ندارد ،تحقق

ذات .سانتیاگو به دنبال غلبه بر زمان است؛ به دنبال گریز

ببخشد .پیرمرد و دریا هم نشانههای ایدهآلیسهم انتزاعهی

از مرگ .مانع او در این راه دوست او نیز هست؛ مهاهیای

را در خویش دارد هم ندارد .در پیرمرد و دریا ،سهانتیاگو

که به دام نمی افتد .ماهی اگر نمیهرد ،زمهان سهانتیاگو را

ماجراجویی ها میکند ،اما خهویش را از جههان بهزرگتهر

خواهد کشت .ماهی اگر بمیرد ،زخم مرگِ دوست بر جانِ

نمیانگارد.

سانتیاگو خواهد نشست .سرنوشتِ سانتیاگو به سرنوشهتِ

پیرمرد و دریا را امها چیهز دیگهری نیهز از ایهدهآلیسهم

قهرمانان تراژدی میماند.

انتزاعی دور می کند .در ایده آلیسم انتزاعی ،هم چهون ههر

به روایتِ نظریهی رمان ،تراژدی صحنهای است کهه در

اثر حماسی ی دیگری ،جدال با دشمنی صورت می گیهرد؛

آن قهرمان رنج را برمیگزیند تها بهیمعنهاییی جههان را

به نیتِ حذف دشمن .در جدال حماسهی بایهد دشهمن و

جبران کند؛ انتخابِ ناگزیری که حاصهل آن رنهج اسهت.

میل به حذف ،ههر دو ،حضهور داشهته باشهند .در جهدال

سانتیاگو در بحبوحهی انتخابی ناگزیر درگیر اسهت .او یها

حماسی اگر دشمن باشد و میل به حذف نباشد ،شکست

باید بپذیرد که نوبتاش در جهان به پایان رسهیده اسهت

قهرمههان حتمههی اسههت .اگههر
دشمن نباشد و میل به حذف
باشد ،جدال خودزنی است.
سانتیاگو بایهد در صهحنهی
دریهها دوسههت خههود را بکشههد؛

یهها بایههد دوسههتی را بکشههد کههه

در نظریهی رمان چنین

حضههههورش در جهههههان شههههرطِ
پیهههروزیی او اسهههت .هسهههتیی

میخوانیم :رمان ،حماسهی دنیایی

سانتیاگو چیزی نیست ،جز اسارت

است که خدا آن را ترک گفته است.

در دس هتِ ضههرورتی کههور .معنههای
هستیی سهانتیاگو در دلِ کشهتنِ

خهههودزنی در قامه هتِ عملهههی
حماسی .سانتیاگو ماهی را کشته است .مهاهی امها عامهل
تحقق معنای او است .ماهی اگهر نباشهد ،پیرمهرد امکهان
یافتِ معنای جان و جهان را ندارد .ماهی اگر زنده بمانهد،
پیهرمرد در جستو جوی خویش به دنبال معنای جهان و
جهان شکست خورده است .مهاهی بایهد باشهد و تهن بهه
مرگ بدهد .سانتیاگو باید دوستِ خود را بکشد؛ بهرادرش
را ]…[« :فکر کرد ای کاش میتوانسهتم بهه مهاهی غهذا
بدهم .او برادر من است ،اما باید او را بکشم[»]…[ ]33
سانتیاگو نخست دوسهتِ خهود را مهیکشهد .آنگهاه از
نعش او در مقابل دشمنان محافظت میکند؛ تناقضهی در

دوست نهفته است؛ در دلِ کشهتنِ
تکه ای از خود .سانتیاگو نخست دوست را مهی کشهد تها
معنا بیابد .آن گاه نعش دوست را پاس می دارد تا معنهای
خویش را مسهتحکم کنهد .پیههرمرد و دریهای از عناصهر
تراژدی وامها میگیرد .بهیش از ههر چیهز امها حماسههی
جهانِ بیخدا است.
در نظریهی رمان چنین میخوانیم« :رمان ،حماسههی
دنیایی است که خدا آن را ترک گفته است .روان شناسی
ی قهرمان رمان شیطانی است؛ عینیتِ رمهان ایهن […]
است که معنا هرگز نمیتواند بهتمامی در واقعیهت رخنهه
موج مرگ دوست
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کند؛ با این همه بدون وجودِ معنا واقعیهت بهه نیسهتی و

در نظریهی رمان چنین میخوانیم« :قهرمهان حماسهه

بیهودهگی تجزیه خواهد شد[» ]35.شیطانِ ساکن رمان

[…] هرگز یک فرد نبوده است .از دیربهاز ایهن نکتهه را

اما موجودی شرور نیست .جانی مسئلهدار است که جهان

یکی از ویژهگیهای جهوهریی حماسهه دانسهتهانهد کهه

را خوش نمی دارد .در رمان ،شیطان – قهرمان در مقابل

موضوع حماسه نه سرنوشتِ شخصی که سرنوشتِ جامعه

نظمی می ایسهتد کهه جانشهین خهدا شهده اسهت؛ نظهم

است .و بهراستی چنین است .چرا که […] تمامیتِ نظامِ

معناکٌش .شیطان – قهرمانِ رمان در مقابل نظهمِ جههان

ارزشیای که جهان حماسه را تعریهف مهیکنهد ،کلیتهی

می ایستد؛ حتا اگر این نظم ناگزیرترینِ نظم ها باشد؛ نظم

انداموارهتر از آن میسازد که بخشی از این جهان بتوانهد

گذر زمان .سانتیاگو می داند که گذر زمهان بنیهادِ حهذف

در خویش فرو رود ،قد برافرازد […] یا تبهدیل بهه یهک

یکههی و بالیههدن دیگههری اسههت .بههر چنههین نظمههی او

شخصیت شود[»]31.

شیطان گونه می شورد .حاصل این شورش پیروزی نیست.
سانتیاگو همچون قهرمانان همهی تراژدیها باید بپهذیرد
کههه معنهها جهههان را تههرک

به روایتِ نظریههی رمهان قهرمهان حماسهه تنههایی را
تجربه نمی کند .حماسه بیان طفولیتِ انسان است .انسان
در دوران طفولیت خهویش

گفته است و هرگز بهه آن
بهههاز نخواههههد گشهههت.
سههانتیاگو حماسهههسههازی

را در سهههایهی سرپرسهههتی

سانتیاگو تنها است .او جهانی میخواهد که

می یابد که نظهمِ اجتمهاعی
نههام دارد؛ ماهیههتِ جهههان.

است که سرنوشهتاش بهه

هرگز تحقق نخواهد یافت .سانتیاگو به

قهرمانان تراژدی میماند.

خاطر ارزشی اخالقی میجنگد که دیگر

فردیهههت معنهههایی نهههدارد.

خریداری ندارد

فردیت حاصل دوران بلهوغ

بههه روایههت نظریهههی

بهههرای قهرمهههان حماسهههه

رمههان قهرمههان رمههان و

انسههان اسههت .بهها تحقههق

قهرمان تراژدی ،هردو ،بهه

فردیت اما تنهایی نیز آغهاز

جست وجوی معنا بهه راه دور مهی رونهد ،ههردو شکسهت

میشود؛ سرگردانی ی جان سوزی که برآمهده از تشهویشِ

خورده باز می گردنهد ،ههردو پیهروزی را در دل شکسهت

انتخاب است .قهرمان رمان تنها است .نظمههای «خیهر»

میجویند .سانتیاگو به راه دور میرود و با دست خالی باز

مرده اند .حماسه بهر مبنهای لهزوم پیهروزیی نظهمههای

می گردد .عمهل حماسهیی او تنهها رنهج سهفر بههجهای

«خیر» بنا مهیشهود؛ رمهان بهر مبنهای لهزوم پیهروزیی

گذاشته است؛ کهه شهیطان – قهرمهانِ رمهان حماسهه و

اخالقیی قهرمان تنها.

تراژدی را به هم می پیوندد؛ سرنوشت پررنجِ جانِ انسان و
جهان بیمعنا را.

سانتیاگو تنها است .او جههانی مهیخواههد کهه هرگهز
تحقق نخواهد یافت .سانتیاگو به خهاطر ارزشهی اخالقهی
موج مرگ دوست
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می جنگد که دیگر خریداری ندارد .ارزش اخالقیی رمان

تنهها در اقلهیمِ اندیشههی محهض جهای دارد« :و انسهان

اما باید بتواند خود را بر لبهی باریکِ یک شمشهیر حفهظ

جدیههد افالطههون ،فرزانهههای بهها معرفتههی پویهها و بینشههی

کند .چه باال گرفتن شهوق عهدم پهذیرش نظهمِ جههان و

جوهرساز ،نه تنها از چهرهی قهرمان تراژدی نقاب برمهی

تسلیم در مقابل نظمِ جهان ،هر دو ،شکل رمان را نهاقص

دارد ،که بر مهلکهای که قهرمان بر آن غلبه کرده اسهت،

میکنند.

نور میافشاند .فرزانهی جدید افالطون از طریقِ برگذشتن

سانتیاگو در راه حفظِ شکل رمان بسیار تالش میکنهد.
هم جهدال بهیسهرانجام او ههم صهبوریای کهه در برابهر
دیگران نشان میدهد ،نشانِ حرکتِ او بهر لبههی باریهکِ

از قهرمان ،او را دگرگون میکند .این فرزانهی جدید امها
آخرین الگهوی انسهان بهود؛ و جههان او آخهرین سهاختار
هستیی الگوگونهای که روح یونانی تولیدکرد[»30]30.

یک شمشیر است ،اما چیزی که سبب میشهود او بتوانهد

به روایتِ نظریهی رمان ،حماسه ،تراژدی و رمهان ،ههر

در ملتقههای شههورش و تسههلیم چنههان حرکههت کنههد

سه ،صحنه ی حضور زندهگی اند .در حماسه معنا حضهور

کههه پیهههرمرد و دریهها شههکل

داردِ ،در تراژدی معنا حضور

بگیههرد ،حضههور پسههربچه در

ندارد ،در رمان معنها حضهور

کنهههار او اسهههت .سهههانتیاگو
آینه ای در برابر دارد که او را

سانتیاگو در راه حفظِ شکل رمان بسیار

ندارد ،اما تهالش بهیحاصهل
بههرای تحقههق معنهها حضههور

قادر می کنهد ،تصهویر ارزش

تالش میکند .هم جدال بیسرانجام او

اخالقی ی خویش را به چشم

هم صبوریای که در برابر دیگران نشان

ببیند .پسربچه رنج پهذیرشِ

بهههه روایه هتِ نظریههههی

میدهد ،نشانِ حرکتِ او بر لبهی باریکِ

رمان تفاوتِ فلسفه ی یونانی

یک شمشیر است

و رمان در این اسهت کهه در

واقعیههت را بههرای سههانتیاگو
ممکههن مههیکنههد؛ شههجاعتِ
شورش را .سانتیاگو هم چون

قهرمان یک رمان تنها است ،اما تا زمانی کهه آینهه بهاقی
است ،ارزش اخالقی هم باقی است.

دارد.

رمان ذهنیت تالش می کنهد
خود را بهه عینیهت تحمیهل

کند؛ حال آن که در فلسفه ی یونانی ،ذهنیت عینیت را به
نفع خود حذف کرده است .حهذفِ عینیهت در فلسهفه ی

گئورگ لوکاچ در بخشی از نظریهی رمان بر این نکتهه

یونانی اما به این معنا است که مقوله ی زمان نیهز حهذف

تأکید می کند که هنگام که هم معنای جهان هم معنهای

شده است .در حماسه عینیهت جههان از جهنسِ ذهنیهت

خودِ زندهگی از دست برود ،دوران فلسفه به صورت عام و

است .در فلسفهی یونانی عینیت جهان اصالتی ندارد .یک

دوران فلسفهی افالطون به صورت خاص به وجهود آمهده

چیههز امهها در هههر دو مشههترک اسههت :گههذر زمههان حههس

است؛ مرحله ای که در آن زندهگی بیارزش است و معنها
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نمیشود .رمان گاه صحنه ی تالش برای نیهل بهه جههانِ

ویرایش مجدد :بهمنماه 3112

فلسفهی یونانی از طریق عمل حماسی است.

فوریهی 5130

سهانتیاگو در جهههانِ تلخهی درگیههر اسهت ،بههه راه دور
میرود ،دوست میکشد ،با دسهت خهالی بهاز مهیگهردد؛

[-Lukacs, Georg. (3103), The Theory ]3

همهی اینها در تقابل با گذر زمان .تقابل با گذر زمان اما

of the Novel, London, p 11

جز به معنای تالش در جهت حذف عینیت جهان اسهت؟

[-Ibid., p. 51]5

جز بهمعنای ستٌردن اشک وداع از گونهی مردی است که

[-Ibid., p. 02]1

باید برود؟ جز فریادی از سنگینیی خستهگهی اسهت بهر

[-Ibid., p. 01]0

شانههایی که فرو خواهند افتاد؟ جز جستوجوی درمهانِ

[-Ibid., p. 11]2

درد است در عملی قهرمانانه؟

[-Ibid., p. 11]0

سانتیاگو فلسفه و تراژدی و حماسه را بههم میپیوندد
تا خستهگیی سنگینِ خویش را فریاد کند.
کمی دیگر به پیرمرد و دریا بنگریم.

1

[-Ibid., p. 311]0
[-Ibid., p. 330]1
[-Hemingway, Ernest. (3125), The Old ]1
Man and the Sea, London, p 51
[-Ibid., p. 31]31

پیهرمرد و دریا فریادی از سهنگینیی خسهتهگهی اسهت؛

[-Ibid., p. 20]33

فریادی از سختی ی اندوه در سهرمای تنههایی .سهانتیاگو

[-Lukacs (3103), p. 11]35

جست وجوگر خسته ی معنا اسهت در دریهایی کهه در آن

[-Ibid., p. 00]31

دوست مرده است؛ خستهی موجِ مرگِ دوست.

[-Ibid., p. 10]30

تیرماه 3115
https://baangnews.net/3115
بازگشت به نمایه
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مُصاحبه
به جاویدِ همیشۀ تاریخ ،خسرو روزبه
زندهیاد دکتر هاشم بنیطُرفی

گفتند :کیستی؟

گفت :جانی کوچک ،جانِ شیفته

گفت :یک بندی.

که دیوارِ بلندِ بند را گسیخته

گفتند :از چه رو بندی"

گفتند :شیفتۀ چیستی؟

گفت:

گفت :شیفتۀ کار وُ زحمت

خصمِ بهرهکشیِ انسان از انسان ام

و کارگران وُ زحمتکشان ام

خصمِ ظلم وُ جهل وُ حِرمان ام

شیفتۀ رهاییِ پندار وُ کردارِ نیک از زندانم

دشمنِ اشغالِ سرزمینِ آزادی

و شیفتۀ رهاییِ دانش وُ فن نیز

و دوستدارِ از بند رَستنِ انسان ام

برای خدمت به انسانام

گفتند :چیستی؟

سرانجام گفتند:
مُصاحبه
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در پایان بگو در آرزوی چیستی؟

گفت:

می خواهم تا آخرین دَم نشکنم

و با آغوشِ محکمِ دل وُ چشمانم،

می خواهم شکنجۀ بیداد را بشکنم.

پیوسته بر سرِ باور وُ پیمانام

و باز گفت:

با مردم و برای مردم بمانم.

نظامِ زورمندان وُ زرمندان شرماند

"برای مردم بمانم" را گفت وُ رفت...

دشمنِ داد وُ آزادگی
دوستدارِ پستی وُ شررسانی
میخواهم آزادگیام زنده بماند
و پرچمِ ایمانام بالنده بماند

بازگشت به نمایه

مُصاحبه

128

دوره اول /شماره  /31آذر3111

ارژنگ ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

عطرِ یادِ «جبّار باغچهبان»
بهروز مطلب زاده

«درون باغ
من مانند علف صحرائی
به وسیله باد و باران
و تابش نور آفتاب آسمان ایران سبز شدم،
و به رنگ و بوی ایرانیت خود افتخار دارم.
قدرت من ،فکر من و ایمان من همه ایرانی است»
سخنان فوق از زبان کسی جاری شده است که به راستی هم پس از گذر از رنجهای فراوان ،همچون جان شیفتهای
با کولهباری از آفتاب ،شمع وجودش را وقف روشنی بخشیدن به زندگی تیره و تار آن بخشی از جامعه عقبمانده
خود کرده بود که آیندهسازان واقعی جامعه هستند .آموزش به خردساالن و تالش برای شکوفاندن غنچههای کالم
بر لبان کودکان ناشنوای میهنمان ایران ،تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و راه پر سنگالخی را طی کرده
است که نام جبار عسگرزاده (باغچهبان) همواره چون مشعلی فروزان بر فراز آن میدرخشد .میرزا جبار عسگرزاده،
معروف به باغچهبان به سال  3500شمسی برابر با 3112
»بانعطر یاد «جبّار باغچه
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میالدی در یک خانوادۀ زحمتکش و آگاه نسبت به

در کنار تدریس خصوصی پنهانی به دختران خانوادههای

مسائل سیاسی و اجتماعی درشهر ایروان پایتخت کنونی

آشنای خود که از امکان رفتن به مدرسه محهروم بودنهد،

جمهوری ارمنستان چشم بر جهان گشود.

چند داستان منظوم خود از جمله داستانهای «قیزیللهی

«رضاشاطر» پدر میرزا جبار نیز مثل آن دهها هزار نفر
دیگری که برای یافتن کار و به چنگ آوردن لقمهای نان،
خانه و کاشانه خود را ترک کرده و با به جان خریدن
لطمات زیاد به آن سوی ارس رفته بودند ،خود را در
جستجوی نان به قفقاز رسانده بود .پدر میرزا جبار به
کارهای مختلفی اشتغال داشت .زمستانها به کار قنادی
میپرداخت و تابستانها که هوا گرم میشد به کار بنائی
و مجسمهسازی روی میآورد.

یارپاق» و «بایرامچیلیق» را به پایان رساند و آنها را با نام
جبار عسگرزاده «عاجز» ،در ایهروان بهه چهاپ رسهاند .از
همین دوره بود که میرزاجبار همکاری خهود را بها مجلهه
معروف و پرآوازه «مالنصرالدین» کهه از سهال  3112بهه
مههدیریت «میرزاجلیههل محمههدقلیزاده» و بهها همکههاری
شاعران و نویسندگان خوشنامی مانند «میرزا علی اکبهر
صهههههههههههههابر»،
«عبههههههههدالرحیم
حههههقوردیههههف»،

«شاطررضهها» در نقههل و روایههت اشههعار و داسههتانهههای

«محمهههد سهههعید

فولکلوریک و عامیانه مهارت شگفتانگیزی داشت و اشعار

اردوبهههادی» و بههها

شاهنامه فردوسی را بسیار زیبا میخواند.

کاریکاتورهههههههای
بهههههیبهههههدیل دو

میرزاجبار از همان دوران
طفولیت همواره در کنار
پدرش بود و در حد توان
خود او را یاری میکرد .او
تحصیالت خود را به

میرزاجبار از همان دوران طفولیت همواره در کنار پدرش

کاریکاتوریسهههههت

شیوه سنتی و در

بود و در حد توان خود او را یاری میکهرد .او تحصهیالت

آلمانی به نهامههای

مکتبخانه گذراند..

خود را به شیوه سنتی و در مکتهبخانهه گذرانهد .هنهوز

«روِر» و شِیلینگ»

پانزده سالش تمام نشده بود که مجبهور شهد تها درس و

و «عظهیم عظهیمزاده نقهاش» کههه در تفلهیس بهه چههاپ

مشق را کنار بگذارد و در کنار پهدرش بهه کهار بپهردازد.

میرسید آغاز کرد .مجله مالنصرالدین در سرتاسر منطقه

بیست ساله بود که به دلیهل یهک درگیهری و بگومگهوی

قفقاز خواننده داشت و از تاثیرگذارترین نشریات آن دوره

مذهبی راهی زندان شد .در زندان دست به کهار درآوردن

بود که با نیشتر طنهز و فکاههه قلهب چهرکین ارتجهاع و

یک مجله مصور فکاهی به نام «مال نهیب» زد که بعهدها

عقبماندگی جامعه را نشانه گرفته بود .میرزاجبار در این

به «مالباشی» تغییر نام داد .اکثر مطالب آن را به دسهت

زمان در عین همکاری تنگاتنگ با مجله مهال نصهرالدین،

خود مینوشهت و همهه تصهاویرش را ههم خهود او رسهم

به اتفاق چند تن از دوستان نزدیک خود اقهدام بهه نشهر

میکرد و از طریق همزنجیهرانش آن را بهرای فهروش بهه

یک مجله هفتگی فکاهی به نام «لکلک» کرد که مطالب

خارج از زندان میفرستاد .او پس از بیرون آمدن از زندان

خود را به زبان ترکی آذربایجانی منتشر میکرد .از مجله
»بانعطر یاد «جبّار باغچه
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«لکلک» در مجموع دوازده شماره منتشر شد .مسئولیت

کشتو کشتار بیرحمانه و غیرانسهانی بهین مسهلمانان و

امتیاز و نشر «لکلک» را «م – میر فتحالهیف » و جبهار

ارامنه ،که از طرف قدرتههای امپریالیسهتی و نیروههای

عسگرزاده به عهده داشتند .میرزاجبار عسگرزاده ،اشهعار،

عثمانی تحریک میشدند ،شرایط بسیار دشواری به وجود

داستانها ،نمایشنامهها و دیگر مطالب خود را با نامههای

آمده بود .این شرایط دشوار میرزاجبار را مجبور ساخت تا

مستعار «ع»« ،عاجز»« ،م – پ»« ،محکمه پیشهیگی» و

به همراه همسر و شریک زندگی خهود صهفیه میربابهائی

«اشئک داغلیان» به دست چاپ میسپرد.

راهی ایهران شهود .توصهیف سهختیهها و دشهواریههای

با شروع جنگ جهانی اول و اوجگیهری و گسهترش نهزاع
خصمانه و خونین بین مسلمان و ارامنه ،میرزاجبار مجبور



به مهاجرت به
ترکیههه گشههت،

توانفرسا و تاثرانگیزی که او و خانوادهاش در جریان ایهن
سفر پرمخاطره از سر گذراندهاند مو بر تن انسهان راسهت
میکند .او خهود در گفتگوههای مختلفهی کهه بها فرزنهد
هنرمندش آقهای «ثمهین باغچههبهان» داشهته اسهت بهه
گوشههههههائی از ایههن کههوچ پرمههاجرا مههیپههردازد کههه در

نه طبیب ،نه دارو ،نه پرستار و

در آنجهها ابتههدا

نه لقمهای نان داشتیم .یگانه

بههههه حرفههههه

پرستار ما دخترک شش

تحویلهههههداری

سالهای بود به نام ربیعه ،هر

پرداخههههههت و

« ...خههونریههزیههها و کشههتارهای بههیرحمانههه ارامنههه و

روز با حال نزارش خود را به

سههپس مههدتی

مسههلمانان قفقههاز فههرو نمههینشسههت .در یههک زمسههتان

نیههز فرمانههدار

یخبندان وادار شدم بها خهانواده پهنج نفهریم ،بها یکهی از

شهر «ایگدیر»

کاروانهای مهاجرتی راه رود ارس را پیش گیرم .اما قبل

شد ،اما پس از

از رسهههیدن بهههه رود ارس ،در نزدیکهههیههههای دهکهههده

چنهههدی بهههار

«نوراشین» من و همه افراد خانوادهام مبهتال بهه بیمهاری

دیگر به قفقهاز

حصبه شده و بیخبر از خود و جههان خهارج ،کنهار ههم

باز گشت .مدتی پس از باز گشتش به قفقهاز کوشهید تها

افتاده و با تبهای جهنمی دست به گریبهان شهدیم .نهه

در«نوراشین» از توابع ایروان مدرسهای برای کودکان بهاز

طبیب ،نه دارو ،نه پرستار و نه لقمهای نان داشتیم .یگانه

کند که این بار نیز به دلیل آشفتگی اوضاع جامعه با عدم

پرستار ما دخترک شش سالهای بود به نام ربیعه ،هر روز

موفقیت مواجه شد.

با حال نزارش خود را به صحرا میکشید و برای ما سبزی

صحرا میکشید و برای ما
سبزی صحرائی میچید.



در اثر شدت یافتن جنگهای داخلهی در سراسهر روسهیه
که دامنه آن به منطقه قفقاز کشیده شده بهود و تشهدید

زیربخشهائی از آن را به نقهل از کتهاب «چههرهههائی از
پدرم» نوشته ثمین باغچهبان نقل میکنیم:

صحرائی مهیچیهد .یگانهه غهذای مها در مهدت بیمهاری،
منحصر به سبزی «غازایاقی» بود که ساقه آنهرا جویهده و
میمکیدیم .من پس از بیست و پنج روز به هوش آمهدم.
»بانعطر یاد «جبّار باغچه
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وقتی چشمم را بازکردم ،از مختصر اثاثی که هنگام فهرار

رفتن دود .من شبها درتنورخانه میخوابیدم .روزها خود

با خود آورده بودیم ،اثری نبود .اثاث را دزد برده بود و به

را به کوچه کشیده کنار یواری مینشستم و به دیوار تکیه

جزساعت جیبیام و مقدار کمی پول که زیر بالشام بهود،

میدادم .کسی کوچکترین توجهی به من نمیکرد .همهه

و یک پیراهن و یک زیرشلواری که به تنم بود ،برای مهن

جنگزده و گرسنه ،همه وحشتزده ،همه در انتظار قتهل

چیزی باقی نمانده بود .از خانوادهام هم خبری نبود .طبق

و کشتاری بودند که ممکن بود همین االن روی بدههد ،و

قانونی که برای کاروانهای جنگزده به وجود آمده بهود،

هرکسههی فقههط مههیتوانسههت در فکههر خههودش باشههد.

خانوادههای مهاجر مکلف بودند بیمار حصبهای یها وبهائی

نمیدانستم که در کجا هستم و که هستم  .چند بار فریاد

خود را به امان خدا و دهاتیهای محلی سهپرده و بهه راه

زده بودم «اینجا کجاست؟ »...چنهد بهار فریهاد زده بهودم

خود ادامه بدهنهد ،تها بقیهه کهاروانیهها از سهرایت ایهن

« من آموزگارم ...مهرا کمهک کنیهد تها پها شهوم .مهن بهه

بیماریهای کشنده در امان باشند .خانواده مهن ههم بهه

بچههای شما درس خواهم داد و مزد نخواهم گرفهت.»...

موجب این قانون مرا به دهاتیها سهپرده و بهه راه خهود

مردم فکر کرده بودند دیوانهام .یک آدم ،با یک پیراهن و

ادامه داده بودند .دهاتیها هم قول داده بودند همین کهه

زیرشلواری ،مریض و مردنی ،با پاههای سهرمازده و سهیاه

به هوش آمدم و قادر به حرکهت شهدم،

شده ،با انگشتان تهاولزده و

مههرا بههه شههتری بسههته و بههه قصههبه

آب آورده! ...ایههن چههه جههور

«نوراشههین» برسههانند .دهههاتیههها گفتههه
بودند در آنجا طبیب بزرگهواری هسهت،
تحصیل کهرده روسهیه بهه نهام «دکتهر
حسینقلیخان صهفیزاده» .از بیمهاری

من آموزگارم ...مرا کمک کنید تا
پا شوم .من به بچههای شما درس
خواهم داد و مزد نخواهم گرفت...

حصبه نیمجانی بدر برده بودم ،اما قهادر

آموزگههاری اسههت؟ ...روزههها
مههیگذشههت ...اثراتههی کههه
حصبه و تبهای جهنمیاش
در مغزم باقی گذاشهته بهود،
کمتر و کمتر میشهد .یهادم

به حرکت نبودم ،و هر دو پایم از مهچ بهه پهائین ،بهر اثهر

آمد کهه گفتهه بودنهد در «نوراشهین» طبیهب بزرگهواری

سرمازدگی سیاه شده ،انگشتهای پهایم تهاول زده و آب

هست تحصیلکرده روسیه به نام «دکتر حسینقلیخهان

آورده بود ...دهاتیها مرا به نوراشین رساندند .ائهی بهرای

صفیزاده» ولی برای من که به سختی میتوانستم بهرای

ماندن پیدا نمیکردم ،زیرا جنگزدههای وحشهتزده ههر

خودم یک لقمه نهان بخهرم ،چگونهه ممکهن بهود از ایهن

جا و هر سوراخی را که قابهل سهکنی بهود اشهغال کهرده

طبیب تحصیلکرده انتظار معالجه داشته باشم .اما یکهی

بودند ،اما یک دهاتی جوانمرد تنورخانههاش را در اختیهار

پیدا شد که به من کمک کهرد .بها کمهک او یهک لبهاس

من گذاشت .چهاردیوار و سقف این تنورخانه بهر اثهر دود

نیمدار خریدم و با راهنمائی او توانستم خودم را به «دکتر

سالیان سیاه شده بود و پهر بهود از کهک و پشهه .پنجهره

حسینقلیخان» برسهانم .دکتهر صهفیزاده پهس از آگهاه

نداشت .فقط نزدیکی سقف روزنهای داشت بهرای بیهرون

شدن از سابقه نویسندگی و سرگذشت مهن ،بههخصهوص
»بانعطر یاد «جبّار باغچه
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اینکهه فهمیههد مههن یههک آموزگهار هسههتم ،بهها دلسههوزی

دکتر صهفیزاده بهدون فهوت وقهت دسهت بهه کهار شهد.

بیمانندی مرا معاینه کرد .به تشخیص او ،برای نجات من

خنجرش را در قابلمهای گذاشت و جوشاند بعد هم آن را

از «قانقاریا» و مرگ احتمالی ،باید چهار انگشت از هر دو

با الکل ضدعفونی کرد و اولین انگشتم را از باالی مفصهل

پایم ...قطع میشد .اما این دهکده کوچک و جنگزده ،نه

قطع کرد و زخمبندی کرد .من همهانطور کهه از درد بهه

بیمارستانی داشهت و نهه جراحهی ...دکتهر صهفیزاده در

خود میپیچیدم ،میگفتم« :دکتر ،من کهی ،کجها و چهه

تشخیص خود تردیدی نداشت .برای نجات من این عمهل

جوری خهواهم توانسهت ازشهما تشهکر کهنم؟ .»...او مهرا

حتماَ باید انجام میشد و چارهای هم جز این نمیدید که

دلداری داده و میگفت« :به زودی خوب خهواهی شهد و

خودش این عمل را انجام بدهد.

همین که خوب شدی ،به جای تشکر ،دبستان مختلطهی
بههرای دختههران و پسههران «نوراشههین» دایرخههواهی کههرد.
ازهمین حاال میتوانی چهار نوآموز را ،دو دختر و دو پسر
را نامنویسی کنهی .ایهن دو دختهر و پسهر فرزنهدان مهن
هستند و اولین شاگردان تو درمدرسه مخهتلط نوراشهین
خواهنههد بههود» .و قههرار شههد یههک روز در میههان یکههی از
انگشتهای پایم قطع شود ...مدتی طول کشید تا بتهوانم
راه بروم و همین که راه افتادم باکمک دکتر و چنهد نفهر
دیگر جائی را کرایهه کهرده «مدرسهه دخترانهه و پسهرانه
نوراشهههین» را دایهههر کهههردیم .غیهههر از چههههار فرزنهههد
دکترصفیزاده ،دو دختر و دو پسر دیگر هم ازجمله اولین
شاگردانم در آن مدرسه بودند .من هر روز سهرگرم درس

میگفت «من پزشک هستم اما جهراح حرفههای نیسهتم،

میشدم .دکتر صفیزاده با کیف پزشکی و داروهای الزم،

داروی بیهوشی و وسائل جراحی ههم نهدارم» مهیگفهت

وسائل زخمبندی و غذای سه – چههار روزهاش سهوار بهر

«اگر تحملش را داشته باشم او آماده اسهت قسهمتههای

اسب شده و برای معالجه بیماران و زخمیهای جنگ ،به

فاسد شهده انگشهتههایم را بها خنجهرش قطهع کنهد»...

دهات اطراف مهیرفهت .او از ههیچ بیمهاری انتظهار پهول

میگفت «وسیلهای به جز خنجر ندارم ،و هیچ راه دیگری

نداشت .ارمنی و مسهلمان بهرایش یکهی بهود .او معالجهه

جز این به نظرم نمیرسد» .من که چهارهای جهز تحمهل

هربیماری را ،چه ارمنی ،چه مسلمان وظیفهه پزشهکی و

نداشتم ،گفتم حاضرم.

انسانی خود میدانست .گاهی تعداد بیماران و زخمهیهها
درحیاط مطب او آنقدر زیاد مهیشهد کهه بهوی تعفهن و
چرک و خون ،هوا را پر میکرد .او همهه را بهدون انتظهار
»بانعطر یاد «جبّار باغچه
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دیناری درمان میکرد و اگر یک ارمنهی زخمهی شهده و

میرزاجبار که توانسته بود خود را به شهر مرزی مهاکو در

نتوانسته بهود فرارکنهد ،او را در خانهه خهود پنهاه داده و

ایران برساند ،در پهی تهالش و جسهتجوی فهراوان بهرای

معالجهاش میکرد .گاهی میگفت« :اینها که میجنگند،

یافتن اعضای خانواده خود بار دیگر مجبور مهیشهود بهه

نمهههیداننهههد چهههرا

«نخجوان» که در منطقه آشهوبزده قفقهاز قهرار داشهت

میجنگند».

بازگردد .او درنخجوان نیز با مشهکالت عدیهدهای مواجهه
شد و باالخره پس از یهافتن اعضها خانوادههاش ،باتحمهل

میرزا جبار با مشاهده

بعضهههیهههها بهههه او

کودکسیییییییییتان

اعتههههراض کههههرده

«خانزادیان» ارامنیه

میگفتنهد «اگهر تهو

در تبریز کیه درسیال

زخمی شده و گرفتار

 3118سییاخته شییده

ایههن ارمنههی شههده

میرزاجبار پس از ورود به مرند درمدرسه «احمدیه» ایهن

بودی ،او به جان تهو

شهر مشغول به کار گشت و دیری نگذشت کهه توانسهت

رحم نمیکرد» دکتر

دراثههر سههعی و کوشههش خههود و شههیوه دلسههوزانه و

جهههههواب مهههههیداد

مبتکرانهای که بهه کهار مهیبهرد ،عالقهه و توجهه جهدی

«چونکههههههههههههههه

یسیاری از اهالی مرند را به خود جلهب کنهد .او در کنهار

نمیفهمد »...و چیهز

تدریس ،به نوشتن اشعار و نمایشنامههائی برای شاگردان

دیگری نمیگفت.

خود میپرداخت و برای اجرای آنها هم از خود شهاگردان

بود ،مصمم گشیت تیا
کودکستانی به همیان
سییبک و سیییاق در
تبریز باز کند

قصبه نوراشین که چند ماهی امن و آرام بود ،یهک شهب
بطور ناگهانی مورد تاختوتاز ارامنه قرارگرفهت .کشهتار و
قتلعام ازنو راه افتاد .بعد مسهلمانان دههات اطهراف ،بهه
نوراشههین تاختههه و ارامنههه متصههرف را قتههلعههام کردنههد.
نوراشین تبدیل به جهنمی شد که ناچهار شهدیم از آنجها
فرار کنیم .من و دکتر صفیزاده – کهه حهاال دو دوسهت
جدائیناپذیر بودیم – بها او و خهانوادهاش بهرای فهرار بهه
سرزمین آبا و اجدادیمان ایران ،خودمهان را بهه رود ارس
رساندیم و.»...

مشقات و سختیهای طاقتفرسا توانست درسهال 3511
به همراه خانوادهاش خود را از طریق جلفا به شههر مرنهد
برساند.

کمک میگرفت که به عنوان مثال میتوان از نمایشهنامه
«خرخر» نام برد که میرزاجبار توانست آن را با حمایت و
پشتیبانی میرزا آقاخان مکافات ،رئیس هیئتمدیره حزب
تجدد ،در همان مدرسه احمدیه و توسط شهاگردانش بهه
روی صحنه برد .او در اثر فعالیتههای شهبانهروزی خهود
محبوبیت شایانی درمیان مردم مرند و بههویهژه در میهان
فرهنگیان این شهر به دست آورده بود .طولی نکشید کهه
آوازه شهههرت میرزاجبههار در شهههرهای دیگههر آذربایجههان
پخش شد و به دنبهال آن آقهای «میهرزا ابوالقاسهمخهان
فیوضات» مدیرکل معارف وقت آذربایجان که مرد شریف
و فرهنگدوستی بود تصمیم گرفهت تها میرزاجبهار را بهه
»بانعطر یاد «جبّار باغچه
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تبریز منتقل سازد و سرانجام در اواخر اردیبشت ماه سال

باغچهبان را به خود جلب کرد و این مسئله از همان زمان

 3511مردم مرند با بیمیلهی آموزگهار شهریف و دلسهوز

او را به حل معضل آموزشی کودکان کر و الل واداشت.

خود را روانه تبریز ساختند .میرزاجبار عسگرزاده پهس از
انتقال به تبریز که شهر زادگاه پدرش «شاطررضها» بهود،
با جدیت تمام به کار پرداخت .اما او کهه شهیوه تهدریس
الفبای فارسی را نارسها مهیدیهد ،تهالش کهرد تها بها بهه
کارگیری شیوۀ نوین و ابداعی خود این مشکل را برطرف
کند که در عمل نیز با موفقیت زیادی روبرو شد .او با بهه
پایان رساندن کتاب «برنامه کار آموزگار» در سال 3115
شروع به تالیف کتاب دیگری با عنهوان «الفبهای آسهان»
کرد .او در کتهاب جدیهد خهود بهرای نخسهتینبهار روش
تدریس جدیدی را مطرح میساخت که از آن بهه عنهوان
«متد ترکیبی» یا «روش باغچهبان» نام میبرند .درشهیوۀ
جدیدِ باغچهبان ،ابتدا کل کلمه را  -که به آن کلید کلمه
گفته میشود -به دانشآموز نشان میدهند و پهس از آن
حروف جدید ر ابه کودک میآموزند .در واقع با این شیوه
کل و جزء کلمه همزمان به کودکهان آموختهه مهیشهود.
میرزا جبار با مشاهده کودکستان «خانزادیان» ارامنه در
تبریز که درسال  3510ساخته شده بود ،مصهمم گشهت
تا کودکستانی به همان سبک و سیاق در تبریز باز کند و
باالخره پس از تالشهای زیاد درتاریخ  51اردیبشت سال
 3111در مقصهودیه ،کوچهه انجمهن تبریهز ،کودکسههتان
«باغچه اطفال» را دایهر کهرد و از همهان تهاریخ نیهز نهام
خانوادگی خود را از «عسگرزاده» به «باغچهبهان» تغییهر
داد.
در میان کودکان «باغچه اطفال» چند کودک ناشنوا نیهز

باغچهبان از سال  ،3112کار خود را با سه پسربچه ناشنوا
آغاز کرد .با اینکه او در آموزش به کودکان کروالل تجربه
چنههدانی نداشههت ،امهها همههت و پشههتکار او و عالقههه
خستگیناپذیرش بهه آمهوزش کودکهان ،او را در ایهن راه
یاری میکرد .او در روند کار خود با کودکهان ناشهنوا بهه
تجربیههات جدیههدی دسههت یافههت و بهها اسههتفاده از ایههن
تجربیات «الفبای دستی گویا» را که در نوع خود بینظیر
و نو بود بر اساس نوع صداها و اشکال متنوع حروف ابداع
کرد .در سال «3112جبار باغچهبان» علیرغهم خهدمات
فرهنگی شایان توجه خود با مخالفتهای شهدید رئهیس
جدید فرهنگ آذربایجهان کهه «محسهنی» نهام داشهت و
فردی به شدت ارتجاعی بود قهرار گرفهت .رئهیس جدیهد
فرهنگ از او میخواست تها او و شهاگردانش در «باغچهه
اطفال» و «مدرسه کهرواللهها» ،فقهط بهه زبهان فارسهی
سخن بگویند .او حتی کار را به آنجا رساند که اواخر سال
 3110دستور انحالل مدرسه کرواللها را صادر کرد .امها
«باغچهبان» کسی نبود که زیر بار حرف زور برود .در اوج
کشمش میان او و محسنی بود که رئیس فرهنگ فهارس
از او دعوت کرد تا به شیراز بهرود .سهال  3110روزههای
پایانی خود را میگذراند که «جبار باغچهبان» بهه همهراه
خانوادهاش به شیراز رفت .او ازسهال  3110تها  3133در
شیراز به سهر بهرد و در پهنج سهالی کهه در آن شههربود
«کودکسههتان شههیراز» را راه انههداخت و بههه نوشههتن آثههار
مختلف شعر و نمایشنامه برای کودکان پرداخت.

وجود داشتند .مشاهده حاالت آنهها ،توجهه جهدی آقهای
»بانعطر یاد «جبّار باغچه
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ازجمله کارهای او در این دوره میتوان به مجموعه شهعر

 3131به شماره  331در اداره ثبهت شهرکتهها و عالئهم

«زندگی کودکهان» نمایشهنامهههای «گهرگ و چوپهان»،

تجارتی و اختراعات ،به نهام خهود بهه ثبهت رسهاند .ایهن

«مجادله دو پری» « ،آتشدان زرتشت»« ،خاله خهزوک و

«سمعک» میتوانست اصوات را از طریق دندان به مرکهز

موشههک پهلههوان»« ،پیههر و تههرب»« ،شههیر و باغبههان» و

شنوائی برساند .درسال  3130بها کمهک وزارت فرهنهگ،

«بازیچه الفبا» اشهاره کهرد .در ایهن دوره بهود کهه جبهار

کتاب «دستور تعلیم الفبا»ی باغچهبان به چاپ رسید که

باغچهبان توانست با همکهاری همسهرش صهفیه خهانم و

امههروزه نیههز بهها عنههوان «روش باغچهههبههان» در آمههوزش

«نصراهلل شادروان» چند نمایشهنامۀ انتقهادی را بهه روی

خردساالن و بزرگساالن به کار گرفته میشهود .درسهال

صحنه آورد .جبار باغچهبان در اواخر سال  3133شیراز را

 3155باغچهبان باحمایت چند تن از دوسهتان و رفقهای

ترک کرد و به تهران رفهت .قصهد او از رفهتن بهه تههران

همفکرش «جمعیت حمایت از کودکان کروالل و کور» ر

تالش برای ایجاد یک بنیاد و موسسهۀ پژوهشهی در بهاره

ا در تهران تاسیس کرد و در سهال  3151توانسهت آن را

روانشناسی و تربیتی بود کهه بهه دلیهل عهدم حمایهت و

با عنوان «جمعیت حمایت از کودکان کروالل» بهه ثبهت

نداشتن امکانات مادی از آن صرفنظر کرد .باغچهبان که

برساند .در همین سال او همچنهین کتهابههای «لفبهای

شعلههای شوق آموزش به کودکهان و بهه ویهژه کودکهان

سههربازان» و «کتههاب اول دبسههتان» را نوشههت و نشههریه

ناشنوا ،جانش را مهیگهداخت ،نتوانسهت مهدت طهوالنی

«ماهنامه زبان» را منتشر ساخت کهه در البهالی مطالهب

درسکوت بسر برد .او درسال  3135با بههچهاپ رسهاندن

آن ،روش تازه خود را توضهیح مهیداد و آن را در اختیهار

اعالمیهای در روزنامه اطالعات در باره آموزش به کودکان

آموزگاران کالس اول میگذاشت.

ناشنوا ،اولین کالس آموزش به ناشنوایان در تهران را ،در
مطب یکی از رفقایش آغازکرد .او که ابتدا کار خود را بها
یک شاگرد شروع کرده بود به مرور بر تعداد شهاگردانش
افزوده شد .در پایان دوره تحصیلی همان سال با کمک و
یاری چند انسان خیر و بشردوسهت و بها موافقهت وزارت
فرهنگ که از شیوه تدریس و نتیجه کار باغچهبان راضی
بود ،قرار شد ماهیانه چهل تومان به عنوان کمک مالی در

جبار باغچهبان در سالههای « 3150الفبهای خودآمهوز»
برای سالمندان و درسال « 3150اسرار تعلیم و تربیت» و
یا «اصول تعلیم الفبا» را به پایان رسهاند کهه هنهوز ههم،
علیرغم گذشت چند دهه ،به عنوان یکی از جالبترین و
موثرترین روشهای آموزشی در مهدارس مختلهف ایهران
مورد استفاده قرار میگیرد.

اختیار او گذاشته شود .به این طریق مدرسه کرواللها به

در اسفند ماه  3151به کوشش جبار باغچهبهان برنامهه و

طور رسمی آغاز به کارکرد.

اساسنامه کامل دوره پنچ ساله تحصهیل ناشهنوایان بهرای

در همین زمان ،جبار باغچهبان «تلفن گنگ» یا «سمعک
استخوانی» را اختراع کرد و آن را درتهاریخ  31فهروردین

آموزش زبان و حرفه ،از طریق استفاده از «الفبای دستی
گویا» توام با روش شفاهی ،تهیه و به تصویب رسید.
»بانعطر یاد «جبّار باغچه
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در سال « 3111کانون کرواللها» توسط باغچهبان بنیاد

ازچند ماه اورا رها ساختند .باغچههبهان پهس از خهروج از

گذاشته شهد و مهدیریت آن نیهز بهه یکهی ازشهاگردانش

زندان نیز کماکان به فعالیتهای فرهنگی خود ادامه داد.

سپرده شد .در اوائهل سهال  3115اولهین کهالس تربیهت
معلم ناشهنوایان ،بها همکهاری دانشسهرای مقهدماتی ،در
آموزشگاه باغچهبان گشایش یافت و چنین بود که اولهین

او درسال  3110ترجمه رباعیات حکیم عمر خیهام را بهه
پایان برد و آن را به چاپ رساند.

گام در راه آمهوزش رسهمی معلمهان کودکهان اسهتثنائی

درسال « 3101کتاب حساب» را به نگهارش درآورد کهه

برداشته شد

آن را نیز برای کودکان ناشنوا نوشته بهود و در آن شهیوه
آمههوزش حسههاب بههه کودکههان کههروالل را بههه آموزگههاران
میآموخت .در همان سال او دست به سهاختن وسهیلهای
به نام «گاهنامه» زد که با آن مهیشهد چگهونگی بلنهد و
کوتاه شدن روزها را به کودکان یاد داد.
جبار باغچهبان در ماههای پایانی عمر خود با نیت و هدف
تشویق مردم به تجلیل و گرامیداشت انسانهای خیهر و
نیکوکار در زمان حیاتشان دو کانون «جمعیهت سهالم» و
«گرامیداشت» را بنیهاد گذاشهت و جهزوهای نیهز تحهت
عنوان «آدمهی اصهیل» بهه رشهته تحریهر درآورد .جبهار

در جریان کودتای آمریکائی – انگلیسی  51مرداد 3115
جبار باغچهبان نیز باز داشت شد .او حتی در زنهدان ههم
دست از آمهوزش بهه دیگهران برنداشهت و بها اسهتفاده از
امکانات محدود زندان کالس سوادآموزی به راه انهداخت.
کودتههاگران ،او را مههدتی نیههز بههه قلعههه فلههکاالفههالک در
خرمآباد فرستادند .در مورد علت بازداشت او این احتمال

باغچهبان ،فرزند صدیق و بیپیرایه مردم ،انسهان بزرگهی
که خود را «خدمتگذار باغ آتش» میدانست و بها هیمهه
وجودش همواره میکوشید تا شعلههای فروزان زندگی را
هرچه شعلهورتر کند ،در شهامگاه پهنجم آذر مهاه 3102
چشمانش را برای همیشه بست و به ابدیت پیوست.
***

وجود دارد که کسی به شرکت او در یکی از کنگهرهههای
حزب توده ایران اشارهای کهرده باشهد ولهی از آنجها کهه
مزدوران کوتاچی نتوانستند چیزی علیهه او بیابنهد ،پهس

آخرین لحظههای زندگی جبار باغچهبان را کهه بهر روی
تختی در بیمارستان میثاقیه سپری شد ،فرزند او ،اسهتاد
ارجمند ثمین باغچهبان بها قلمهی شهیوا در کتهاب خهود
«چهرههائی ازپدرم» چنین توصیف کرده است:
»بانعطر یاد «جبّار باغچه
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«روز پههنجم آذرمههاه بههود .ثمینههه و پروانههه شههب را در
بیمارستان ،باالی سر او گذرانده بودند .بعد از ظهر مهن و
اِولین به بیمارسهتان رفتهیم و آنهها بهه خانهه برگشهتند.
اِولین ...کنار تختخواب او نشست .دستش را توی دستش
گرفت و نوازشش کرد وگفت« :بابها ،مهیخواهیهد براتهون
یک آواز محلی ترکی بخوانم؟» پدرم یهو بهه خهود آمهد.
درد را از یاد برد .سراپا توجه و دقت شد .با صدائی کهه از
درد و هیجان میلرزید گفت« :بخهوان اِولهین ...بخهوان...
بخوان.»...
اِولین سرش را بر سر او نزدیکتهر کهرد و آخهرین زیهر و
بمهای یک موسهیقی و آخهرین کلمهات یهک آواز را ،در
آخرین آوازی که باید میشنید ،در گوشهای او ریخت:
«آتش میسوزد
اما دیگ است که این سوزش را میداند
دردی را که بلبل میکشد،
نه گل
بلکه خزان میداند
شب را از بیمار بپرس ،لیال
این درد را آن که نوشته میداند»
آواز که تمام شد ،پدرم مثل اینکه ازخواب پریهده باشهد،
به خود آمد .به آخرین سطر شعر اعتراض کرد .صهدایش
ازدرد میلرزید .عجله داشت که حهرفش را بزنهد .گفهت:
«جون من ،اِولین ،اِولین" ...آن که نوشته میداند" غلهط
اسههت ،کسههی ایههن درد را بههرای مههن ننوشههته" .آن کههه
میکشد ،میداند" درست است .دو سطر آخر ایهن آواز را
باید این طور بخوانی:
"شب را از بیمار بپرس ،لیال
این درد را آن که میکشد می داند"!».
طرف عصر ثمینه و پروانه آمدند .مهن و اِولهین بهه خانهه
برگشتیم .تازه به خانه رسیده بودیم کهه تلفهن زنهگ زد.
گوشی را برداشتم .صدای خواهرم را شناختم ،اما صدایش
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جور دیگری بود .تاریک بود ...بارانی بود ...پدرم درگذشته
بود».
***
آثار و نوشتههای استاد باغچهبان اعم از داسهتان ،شهعر،
نمایشنامه و مطالب درسی بسیار زیاد است .در زیربه نهام
تعدادی از آنها که شناخته شدهاند اشاره میکنیم.
 -3قیزیللی یارپاق
 -5بایرامچیلیق
 -1نمایشنامه شیر و باغبان
 -0نمایشنامۀ خرخر
 -2نمایشنامه گرگ و چوپان
 -0نمایشنامه مجادله دو پری
 -0نمایشنامه آتشدان زرتشت
 -1الفبای سربازان
 -1برنامه کار آموزگار 3115
 -31الفبای آسان 3111
 -33الفبای دستی مخصوص ناشنوایان 3111
 -35بازیچه الفبا
 -31زندگی کودکان 3111
 -30نمایشنامه خاله خزوک و موشک پهلوان 3133
 -32نمایشنامه پیر و ترب 3133
 -30بازیچه دانش 3133
 -30دستور تعلیم الفبا 3130
 -31علم آموزش برای دانشسراها 3151
 -31باد کنک 3150
 -51الفبای خودآموز برای سالمندان 3150
 -53پروانهنین کتابی 3150
 -55الفبا 3150
 -51اسرار تعلیم و تربیت یا اصول تعلیم الفبا 3150
 -50مجموعۀ شعر :زندگی کودکان
 -52الفبای گویا 3151
»بانعطر یاد «جبّار باغچه
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 -50برنامه یک ساله 3151
 -50کتاب اول ابتدائی 3111
 -51کتاب حساب 3110
 -51کتاب اول ابتدائی 3112
 -11آدمی اصیل و مقیاس واحد آدمی 3110
 -13درخت مروارید 3110
 -15رباعیات عمر خیام به ترکی آذری 3110
 -11رباعیات باغچهبان 3110
 -10روش آموزش کرواللها 3101
 -12من هم در دنیا آرزو دارم 3102
 -10بابا برفی 3100
 -10عروسان کوه 3100
 -11زندگینامه باغچهبان به قلم خودش 3120
 -11شب به سر رسید 3101
 -01کبوتر من ،کبوتر من .3101
در تهیه این مطلب از منابع زیر استفاده کردهام:
 -3جنوبی آذربایجان ادبیاتی آنتالوگیاسهی؛ چهاپ 3113
باکی؛ جلد 5؛ رداکتور میرزا ابراهیموف
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 -5دائرۀ المعارف اسالمی ه ثمینه باغچهبان( .بهه نقهل از
مهدی موتلو)
 -1طنزسههرایان ایههران از مشههروطه تهها انقههالب .مرتضههی
فرجیان – محمهدباقر نجهفزاده بهارفروش؛ چهاپ ونشهر
بنیاد .ت .تهران 3101؛ جلدسوم
 -0جلیههل محمههدقلی زاده؛ سههئچیلمیش اثرلههر؛ چههاپ
3101؛ آذربایجان دولت نشریاتی.
 -2سایت اینترنتی جبار باغچهبان
 -0سایت اینترنتی شهیدی؛ از شاگردان جبار باغچهبان
 -0چهرههائی از پدرم؛ نوشته ثمین باغچهبان.

بازگشت به نمایه

»بانعطر یاد «جبّار باغچه
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تاریخِ قاجار
حکایت فروش دختران قوچان
رامین فخاری

ظلم و اجحاف وی در حق رعیت به گوش همه رسیده
بود.
افسانه نجمآبادی مورم و استاد دانشگاه هاروارد
در کتاب« حکایت دختران قوچان ،از یادرفتههای
انقالب مشروطیت» به این ماجرا پرداخته و موشکافانه
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن را تحلیل کرده است:
فروش دختران قوچانی به ترکمانان و ارامنهی عشقآباد
در بهار سال  3510هجری شمسی در دوران حکومت
حکومت خراسان در دوران قاجار از مناصبی بود که
قیمتی گزاف داشت و از وجههی خاصی برخوردار بود.
عالوه بر حاصلخیزی کشاورزی خراسان و اهمیت مشهد

آصفالدوله در خراسان ،و به اسارت رفتن زنان باشقانلو
در پاییز همان سال در حملهی ترکمانان به ناحیهی
بجنورد در زمان حکمرانی ساالر مفخم رم داد.

که از مراکز مهم جلب زوار و تجار بود و اراضی و عواید

اگرچه فقر رعیت و ظلم حکومت و حتا دخترفروشی

هنگفتی وقف آن شده بود ،نواحی شمالی و شرقی این

واقعهای بیسابقه نبود ولی همزمانیاش با جنبش

ایالت به دالیل سیاسی در قرن نوزدهم مورد توجه و

مشروطه این دو حادثه را به سرعت تبدیل به یکی از

رقابت دولتهای انگلیس و روس و ایران هم بود.

داستانهای تظلم «ملت» علیه «دولت» ساخت و بدین

در سال  3510شمسی ،با کممحصولی مزارع و شیوع
ملخ در منطقه ،مردم قوچان از بابت پرداخت مالیات در
چنان تنگنای سختی قرار گرفتند که ناچار شدند
دختران خود را بفروشند تا بتوانند خراج حکومت

ترتیب بود که زبانزد عام و خاص گشت .به عبارتی،
بازگوییهای این داستان در ایجاد احساس «تعلق ملی»
موثر افتاد و «دختران قوچان» در این بازگوییها
«دختران ایران» شدند.

آصفالدوله در خراسان را بپردازند ،حاکمی که آوازهی

بازگشت به نمایه

لینک دانلود از سرور تاریخ ما
لطفا اگر به نسخه اصلی کتاب دسترسی دارید برای حفظ حقوق ناشر آن را خریداری نماید.
تاریخ قاجار
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دو شعر از جعفر جهانبخش
آن ها

پشت حصار
فرزندان
پای چوبه ها

آنها

به انتظار

عدالت آورده اند

نونهاالن

رنج می دهند

در مین ستان

و

شجره ی طیبه ی انتحار:

گنج می برند
اطاعت

آنها

به تساوی تقسیم می شود

ستم را هم

سکوت

عادالنه

رایگان است

قسمت می کنند

و
نشان سرب نیز

کودکان را

چون مدالی

از مدرسه

به سینه ها

به مسلخ

همه جا

می برند

بی بها...

و در محراب ِ مرگ
به نیایش وا می دارند

نه!
تبعیضی در کار نیست

اینجا

مردانپای کوره ها

آفتاب

ذوب می شوند

از شرق ِ «خاک سفید »

زنان در خانه

بر می اید

پدران در صف

و
دو شعر از جعفر جهانبخش
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در « اوین»

دری

غروب می کند:

از دشت های خرم و دست های شاد

آنها جغرافیای نور را تیر باران می کنند،

دری

زنان اما

که غنچه های آینده

هر روز

در قله ها

خورشید می زایند

می شکفد:

آنها ضیافت خمپاره

به آتشفشان

می دهند
و

تهران

در معابر

3103

مرگ می ستایند

غزالِ اشتیاق
غزال ِ جلگه های سبز اشتیاق ِ من
دلم ز مهر ِ تو
چو گل
شکفته شد
ز مرغزار ِ خرّمت
ز نافه ی بهاریت
مشام عاشقان ِ خویش
تازه کن
ستاره ی سپید
به جامه ی سحر در آ
دمی درنگ کن
که سرم
می رسد سوار ِ آفتاب
به تار ِ خامُش ِ زمین و
پود ِ سرکش ِ زمان

فلک به فرش گیر و
کام ِ دل ستان
خلنگ ِ آرزو ز بیم
خیره بر متاب
رها کن این خدنگ ِ تن
به بیشه های بی نشان
ز شرزه خونفشان ِ جان ِ راهیان
بریز:
شراب ِ خوشه های کهکشان
به جام ِ خاکیان

بازگشت به نمایه

دو شعر از جعفر جهانبخش
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حکایتِ دخترانِ قوچان
(از یادرفتههای انقالب مشروطه)
پروفسور افسانه نجمآبادی
[دیدگاههای نویسنده همراه با نقد کارشناسان و معرفی و دانلود کتاب]

این کتاب نوشته دکتر افسانه نجمآبادی ،استاد

سیاسی ،مطالعات زنان و مطالعات فرهنگی برگزار

گروه تاریخ دانشگاه هاروارد است که همزمان با

شد.

بررسی و نقد کتابش در ایران به سر میبرد .نشست

افسانه نجمآبادی پیش از آنکه فاطمه صادقی

نقد و بررسی کتاب «حکایت دختران قوچان» با

بخواهد نقد خود دربارۀ کتاب «حکایت دختران

مدیریت دکتر داریوش رحمانیان ،نقد دکتر فاطمه

قوچان» را آغاز کند ،به توضیح مختصری درباره

صادقی و با حضور شهال الهیجی ناشر کتاب و از

کتاب و دالیل نوشتن آن پرداخت و تاکید کرد که

نخستین ناشران کتاب زنان در ایران ،دکتر ابراهیم

بدون زحمات ناشر و پیگیریهای فوقالعاده او نشر

توفیق ،دکتر شیرین احمدنیا و گروهی از

این کتاب حاصل نمیشد.

دانشجویان رشتههای تاریخ ،جامعهشناسی ،علوم

حکایت دختران قوچان
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افسانه نجمآبادی گفت« :این کتاب البته  51سال

دیگران میفروختند .اما سوال اصلی من این بود که اگر

پیش منتشر شده و خاطره من درباره آن شاید خیلی

این مساله چندان عجیب نبوده ،چرا در همه سطوح از

قدیمی باشد اما نگارش درباره تم و مضمون کتاب درست

منبر گرفته تا شبنامههای سیاسی متفکران و مذاکرات

زمانی شروع شد که من با جستوجو و پیگیری

مجلس اول به آن تا این میزان پرداخته شده است.

نوشتارهای زنانه در دوران مشروطه ،روند مطالعاتی خود

حکایت فروش دختران قوچان در آن دوران باعث

را آغاز کردم و به هنگام خواندن تاریخ دوران مشروطه با

برانگیختن شور سیاسی و خشم مردم علیه بیعدالتی شد

تاکید بر نقش زنان به تکرار میدیدم که حکایت دختران

و به همان اندازه یکی از مضامین تاثیرگذار در انقالب

قوچان روایت شده است .چه مذاکرات دوره اول مجلس

مشروطه به شمار میآید .اما سوال دیگری که در این

شورای ملی و چه مطبوعات مختلف آن زمان اینها همه

زمینه مطرح میشود این است که چرا حکایت دختران

برای من معمایی به وجود آورد که چرا در تاریخنگاری

قوچان به همین سادگی از یاد میرود؟ چرا تاریخنگاری

بعد از مشروطه چندان نامی از این روایت تاریخی به

ما ضرورتی نمیدید تا دستکم بخشهایی از این داستان

میان نیامده است .زمانی که تاریخ کسروی را خواندم،

را مکتوب کند؟» نجمآبادی در ادامه صحبتهایش به

اشارههای مختصری به روایت فروش دختران قوچان شده

نگارش این کتاب به زبان فارسی اشاره کرد و گفت« :این

بود ،اما تصور نمیکردم که در دیگر متون نیز بتوان

سوال بارها از من پرسیده شده که کتاب ترجمه به

ردپایی از این حکایت گرفت .به هر شکل مجموعه این

فارسی است یا اینکه به فارسی نوشته شده که باید بگویم

عوامل کنجکاوی مرا برانگیخت .سوال دیگر من این بود

عالقه شخصی من این بوده و هست که خوانندگان ایرانی

که اگر حکایت دختران قوچان در برخی متون آمده ،چرا

به زبان فارسی کتابهای مرا بخوانند اما نگارش این

در تاریخنگاری مشروطه ردپای آن را گم میکنیم؟ در

کتاب را به دلیل ضرورتهای نوشتن به انگلیسی در

واقع سوال من این بود که ببینم جریان چه بوده ،ماجرا

جامعه آمریکا از ابتدا به انگلیسی شروع کردم .برای

از چه قرار بوده و این سوالها در ادامه تحقیق همراه من

افرادی که با ترجمه درگیر هستند ،واضح است که بسیار

بود».

کار دشواری را آغاز کردم چرا که منابع به فارسی بود و

وی افزود« :بازخوانی حکایت فروش دختران رعایا برای
تامین نیازهای مالی و پرداخت مالیات آصفالدوله همه ما
را ناراحت میکند اما باید این نکته را در نظر گرفت که
در آن زمان فروش کودکان برای تامین مالی و پرداخت
مالیات به خوانین مسالهای عجیب و غریب نبود و بارها
گزارش شده که رعایا از فرط فقر کودکان خود را به

من باید به انگلیسی مینوشتم و به همین خاطر از میانۀ
کار تصمیم گرفتم تا تغییر رویکرد داده و کتاب را از
همان ابتدا به فارسی بنویسم و بعد به انگلیسی .به هر
شکل بازنویسی میان فارسی و انگلیسی چهار تا پنج بار
انجام شد و باالخره نسخۀ فارسی آن زودتر از انگلیسی به
اتمام رسید».
حکایت دختران قوچان
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آرشیوِ آنالین زنانِ عصرِ قاجار
در ادامه این نشست داریوش رحمانیان ،عضو هیات
علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران که مدیریت این نشست
را نیز برعهده داشت ،به معرفی دکتر افسانه نجمآبادی
پرداخت .رحمانیان در معرفی این استاد دانشگاه هاروارد
گفت« :افسانه نجمآبادی متولد سال  ،3152نویسنده،
پژوهشگر و استاد دانشگاه هاروارد در رشتۀ مطالعات
زنان ،جنسیت و تاریخ (به ویژه مطالعات تاریخی در قرن
نوزدهم میالدی در ایران) است».
او همچنین به تالشهای نجمآبادی برای راهاندازی و
انتشار آرشیو زنان عصر قاجار در کتابخانه دیجیتال
دانشگاه هاروارد اشاره کرد .تارنمایی که در آن انواع اسناد
مرتبط با زنان در دوره قاجار به دو زبان فارسی و
انگلیسی در دسترس عالقهمندان قرار گرفته است .به
عقیدۀ رحمانیان« ،یکی از مشکالت پیش روی
تاریخنگاری فرودستان این است که منابع به آن میزان
که مورد نیاز پژوهشگران بوده ،در دسترس نیست و این

دوره اول /شماره  /31آذر3111

قوچان پرداخته و این کتاب را اثری ارزشمند و ویژه در
حوزه تاریخنگاری زنان دانست و گفت« :این نوع آثار تنها
مختص به روایت یک دوره تاریخی خاص نبوده و
میتواند نوع نگاه انسانها را به تاریخنگاری رسمی و
مسلط تغییر داده و سرچشمههای تازهای از واقعیت را
پیش روی مخاطب بگشاید .این مساله بدون شک با
روشهای تاریخنگاری جنسیتی به کار گرفته شده در این
کتاب امکان ظهور مییابد».
او در ابتدای سخنان خود به ویژگیهای تاریخنگاری
جنسیتی اشاره کرده و گفت« :باید مشخص کنیم که
تاریخنگاری زنانه چه هست و ما در ایران از تاریخنگاری
زنانه چه میفهمیم و آیا در این زمینه کار جدی صورت
گرفته یا نه؟ از سوی دیگر باید این مساله مورد ارزیابی
قرار گیرد که همین معدود تالیفات انجام شده از جمله
کتاب حکایت دختران قوچان چه تاثیری داشته و چطور
میتوانیم از چنین کتابی برای تغییر نگاهمان به تاریخ و
خودمان استفاده کنیم؟»

اقدام نجمآبادی زمینههای کار و تحقیق بیشتر روی این

صادقی با تاکید بر اهمیت نقش مولف در نوشتار افزود:

مساله را بوجود آورده است ».او همچنین به کتاب دیگر

«مولف مهم است و فرد خنثایی نیست .در بحثهای

دکتر نجمآبادی با عنوان «زنان سبیلو و مردان بدون

مربوط به هرمنوتیک اینطور بیان میشود که نویسنده

ریش» اشاره کرد و آن را کتابی درخشان در حوزه

فراموش میشود و دیگر اثری از او وجود ندارد اما به نظر

مطالعات زنان دانست.

من وقتی به مقولۀ جنسیت میرسیم ،نمیشود اثر را از
مولف جدا کرد ،کمااینکه در طول بررسی اثر به این

اهمیّتِ مولف در تاریخنگاریِ زنان
فاطمه صادقی ،پژوهشگر مسایل زنان نیز در ادامه این
نشست به ارایه دیدگاه خود درباره کتاب حکایت دختران

نتیجه میرسیم که اگر یک مرد میخواست این کتاب را
بنویسد بدون شک دیدگاه و نقطه نظر او متفاوت بود.
البته نمیخواهم که بحث مردانه و زنانه شود و یا مسائل
حکایت دختران قوچان
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کلیشهای که در این زمینه مطرح میشود به میان آید.

نهایت روایت مکتوب آنها را به سمت تاریخنگاری زنانه

منظورم این است که شما به عنوان یک مولف با

سوق داد».

مجموعهای از انباشتهای تاریخی زندگی میکنید و این
انباشتهای تاریخی به عنوان یک سرمایه به شما کمک
میکند .بنابراین برای زنانی که در مقامهای علمی باالیی
قرار گرفتهاند باز هم آن موقعیت فرودستی اجتماعی
مطرح میشود و به همین خاطر است که نویسنده مونث
به دنبال روایت تمام آن مفاهیمی است که به ایجاد
موقعیت فرودست زنان در تاریخ و اجتماع منجر شده
است .به هر شکل به باور من برای نقد و بررسی کتاب
باید از مولف شروع کرد و برای من مولف در این اثر و
آثار دیگر ایشان بسیار مهم است».
صادقی ادامه داد« :سابقه آشنایی من با دکتر نجمآبادی
به دهه هفتاد برمیگردد .آنجا بود که به ویژه از منظر
مجله “نیمه دیگر” با اندیشههای ایشان آشنا شدم“ .نیمه
دیگر” یکی از تاثیرگذارترین نشریههای تاریخ جنسیت در
ایران است و به دوستان توصیه میکنم که این نشریه را
حتما مطالعه کنند .به ویژه اینکه این نشریه در اوج
سالهایی منتشر میشد که به طور کلی سخن گفتن از
زن و تاریخنگاری زنانه مطرود بود .خوشبختانه در آن
دوران دکتر نجمآبادی در کنار پروین پایدار به نگارش
مقاالت و نوشتارهایی پرداختند که بسیار راهگشا و
تاثیرگذار بود .یکی از وجوه تمایز کار افسانه نجمآبادی و
پروین پایدار قرار گرفتن در جایگاه فرودست اجتماعی
بود .البته این دو بزرگوار با وجود دستاوردهای علمی
بسیار به دلیل زن بودن در جغرافیای تاریخی دوران خود
با کاستیها و تبعیضهای بسیاری مواجه شدند که در

وی افزود« :به هر شکل کتابهایی مانند حکایت دختران
قوچان از این جهت حائز اهمیت و بررسی است که
میتواند به ایجاد راهکار و روشی برای مطالعه دوباره
تاریخ منجر شود .خیلی وقتها ممکن است که شما آن
نگاه را درونی کرده و تقویت کنید .البته در برابر افرادی
چون افسانه نجمآبادی و پروین پایدار ،هستند زنانی که
به دلیل حفظ موقعیت خود در سلسله مراتب آکادمیک و
سازمانی با تاریخ ارتدکس و جریانهای غالب تاریخی
دوران خود همراهی میکنند و چیز تازهای بر جهان زنان
نمیافزایند .اما جنس نوشتار دکتر نجمآبادی توانسته
روایت متفاوتی از زنان ارایه کند».
صادقی همچنین در ادامه به اهمیت خنثی ندیدن تاریخ
پرداخت و گفت« :تاریخ یک متن خنثی نیست ،سرشار از
مبادالت قدرت است .حتی در تاریخ به یادگار مانده از
فریدون آدمیت میبینیم که انباشت تاریخی زنان به طور
کلی حذف شده و برای یک زن که عالقهای به
تاریخنگاری دارد بدون شک همین انگیزه نوشتن حکایت
دختران قوچان میشود و فهم خوب همین روایت تمام
کلیشههای پیشین درباره مشروطه را به چالش کشیده و
این سوال را در ذهن مخاطب ایجاد میکند که در کنار
وقایعی چون چوب خوردن تجار و ماجرای مسیو نوز
بلژیکی بدون شک آنچه بر سر دختران قوچان آمده نیز
در شکلگیری مشروطه تاثیر داشته و میتوان از آن به
عنوان یکی از بارقههای اصلی مشروطه نام برد».
حکایت دختران قوچان
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این پژوهشگر حوزه زنان با بیان اینکه «به ههر شهکل در

صادقی با اشاره به تفاوت میان انواع روایت تاریخی از زن

آن دوران نقل حکایتی ناموسی از دختران قوچان موجب

و تاریخنگاری مبتنی بر نگرش جنسیتی تاکید کرد« :در

شد غیرت مردان ایرانی بجوشد ،اما همین روند ناموسهی

چند سال اخیر به دلیل بودجههایی که در حوزه زنان

در دورههای بعدی تاریخنگاری به حاشیه رانده میشود»،
ادامه داد« :مشروطه را اینطور میتوان بازنگری کهرد کهه
هسته اصلی ماجرا جایی جرقه زده که مساله به امور زنان
برمیگردد و اگر این مساله را مورد تاکید قرار دهیم کهل
نگاه ما به تاریخنگاری مشروطه تغییر میکند .نمیخواهم
منکر این قضیه شوم کهه خواسهتههایی ماننهد تاسهیس
عدالتخانههه ،حکومههت قههانون و یهها خواسههت آزادی وجههود
داشته اما در عین حال نمیتوان منکر ایهن واقعیهت شهد
که اصل ماجرا مسهاله ای ناموسهی بهوده و در آن فهروش

اختصاص یافته تصمیم بر این شده که مقوله زنان را

زنان ایرانی به ترکمانان جرقه اصلی مشروطه بوده اسهت.

وارد تاریخ کنند .به همین خاطر میبینیم که تاریخ زن

اگر اینطور رخهداد تهاریخی مشهروطه را بهازنگری کنهیم

در دوره ساسانی ،زن در دوره هخامنشی ،زن در دوره

می شود بهتر به بررسی ایهن موضهوع پرداخهت کهه چهرا

صفویه و نظایر اینها نوشته میشود و اگرچه شاید در

مشروطه خواهان شکست خوردهاند .بها انقهالب مشهروطه

بخشهایی نیز مثبت باشد اما به طور کلی با تاریخنگاری

خیلی از مشکالت حل نشد و وقتی مشروطهخواههان بهه

جنسیتی متفاوت است .به هر شکل تاریخنگاری جنسیتی

پیروزی رسیدند بسیاری از مسائل اصلی ما دستنخهورده

درصدد به چالش کشیدن تاریخ ارتدکسی است که از

باقی ماند ،از جمله مساله فرودستی زنان .بعد از مشروطه

سوی قدرتمندان نوشته شده و به همین خاطر الزم است

نه تنها در روایت تاریخی از زنهان در متهون و نوشهتارهها

تا ما این تاریخ را مطالعه کرده و بتوانیم نوعی نگاه

اجحاف شد که در وجهه عینهی تهاریخ ههم حقهوق زنهان

متفاوت به زن و حضور تاریخی او در عرصههای عمومی و

نادیده انگاشته شد و یکی از اساسهیتهرین خواسهتهههای

اجتماعی را از حفرههای تاریخی پنهان مانده بیرون

زنان یعنی داشتن حق رای مورد توجه قهرار نگرفهت .بهه

کشیده و واکاوی کنیم .باید به تاریخنگاری رسمی

همین دلیل فکر می کنم که در تاریخنگاریهای مشروطه

مشکوک بود چرا که پر است از تاریکی و نگاه مردانه

و در تاریخنگاری های بعدی سکوتی ممتد در برابر حضور

غالب و نگاه فرادست .در این تاریخ رویکردی به چشم

تاریخی زنان اتخاذ شده است.

میخورد که گویی بسیاری از چیزها را حذف کرده اما در

باید به تاریخنگاریِ رسمی مشکوک شد

مقابل ،تاریخنگاری جنسیتی ،نگاه دیگری به تاریخ است.
این سخن من نیست ،حرفی است که سالها پیش میشل
حکایت دختران قوچان
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فوکو ،متفکر فرانسوی از آن سخن گفته که مناسبات

آمده ،سوءاستفاده از این رخداد برای قدرت مورد توجه

قدرت همیشه با علم در آمیخته و رشتههای به ظاهر

بود و متاسفانه ما شاهدیم که ناموسنگاری جای

خنثی هم در نوع خود سرشار از مناسبات قدرتند و به

تاریخنگاری نشسته است و حتی در تاریخنگاری

این معنا تاریخ حیطه مناسبات قدرت است».

اپوزیسیون هم مانند تاریخنگاری ارتدکس از سوژه زن
سوءاستفاده شده است .در این تاریخنگاری نیز تاریخ به
شکل کامال تحریف شده روایت میشود».
صادقی سخنان خود را با طرح پرسشی مهم به پایان
رساند .او گفت« :حاال در پایان سوال من این است که
چرا هیچ پیگیری منسجمی در زمینه اینکه وضعیت این
دختران به کجا رسیده انجام نشده است؟ آیا منابعی در
این زمینه وجود ندارد؟ البته در بخشی از کتاب

افسانه نجمآبادی زاده  3152نویسنده ،پژوهشگر و استاد دانشگاه

میخوانیم که اتحادیه غیبی نسوان خطاب به مسووالن

هاروارد در رشتۀ مطالعات زنان ،جنسیت و تاریخ (به ویژه

وقت نامهای مینویسند که اگر شما نمیتوانید برای

مطالعات تاریخی در قرن نوزدهم میالدی در ایران) است .افسانۀ
نجمآبادی ،نوۀ شیخ هادی نجمآبادی ،روحانی تجدد خواه و
تاثیرگذار دوران جنبش مشروطه میباشد.

پیگیری ماجرای فروش دختران قوچان اقدامی کنید ،ما

صادقی افزود« :یکی از نکاتی که در این کتاب با اهمیت
است اینکه نشان میدهد بسیاری از تواریخ ،ماجرای
حکایت دختران قوچان را به حساب نیاوردند و آن
تواریخی که به آن اشاره داشتند هم بسیار محدودند و به
طور کلی روایت تاریخی آنها نیز تنها این رخداد را برای
تحریک ناموس و غیرت ایرانیان مورد استفاده قرار داده و
به طور کلی مساله بر سر این است که چطور غیرت عوام
را به جوش آوریم .چنانکه در مساله جهاد با روسها هم

زنها خودمان دست به کار شویم و این یکی از معدود
جاهایی است که صدای زنان از دل تاریخ به عنوان یک
فاعل به گوش میرسد ،وگرنه در رسیدگی به وضعیت
دختران قوچان نه اپوزیسیون و نه پوزیسیون کار خاصی
انجام نداده و تنها مشروطهخواهان تیمی را به رهبری
محمدعلیخان تنکابنی مسوول پیگیری موضوع کردند
که او نیز با دست خالی برمیگردد و همین مساله خشم
زنان را بر میانگیزد».
کتاب با بیمهری جامعۀ دانشگاهی مواجه شد

یکی از مهمترین چیزهایی که مردم را به جهاد با روسها
ترغیب کرد ،همین تاکید بر تهدید زنان و هتک حرمت

شهال الهیجی ،ناشر کتاب «حکایت دختران قوچان»

ناموس از سوی روسها بود .میتوانیم بگوییم که بیش از

نیز در ادامه این نشست با انتقاد از فراموشی این کتاب

اینکه برای مردم مهم باشد که بر سر دختران قوچان چه

در نهادهای دانشگاهی و منزوی شدن آن با وجود
حکایت دختران قوچان
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استثنایی بودن متن و روش تحقیق به کار گرفته شده در

نظر من یکی از شاهکارها در حوزۀ خود بود و فرصت

کتاب میگوید« :به نظر من دوران عجیب و درخشانی را

دوستی و آشنایی با ایشان را برای من فراهم آورد .تصور

میگذرانیم و دوران تاریخ مردانه دچار تحول اساسی

من این بود که کتاب در محیط دانشگاهی با استقبال

شده است .به عقیدۀ من این تغییر به سرعت انجام

مخاطبان مواجه شود ،انتظاری که البته چندان تحقق

میگیرد و حضور زنان در کنار مردان یکی از فصلهای

نیافت و کتاب با بیمهری این محافل مواجه شد .به هر

مهم آینده خواهد بود .به هر شکل وقتی کتابهایی از

شکل خواندن این کتاب و نه صرفا خریدن کتاب را به

این دست منتشر میشود میتوان امیدوار بود که آینده

همه دانشجویان و عالقهمندان توصیه میکنم».

تاریخنگاری در ایران بتواند وارد فازهای تازهای شود.
کتاب خانم نجمآبادی بیست سال پیش منتشر شد و به

بازگشت به نمایه

سرچشمه :سایت تاریخِ ما

لینک گفتگویی با افسانه نجمآبادی
لینک دانلود کتاب حکایت دختران قوچان /چاپ اول /سال  /3112نشر باران /سوئد

رنجِ دخترانِ قوچان
در دوران حکومت آصفالدوله در خراسان ،حدود  3181خورشیدی ،دهقانان برای اینکه بتوانند مالیات
دیوان را بپردازند ،دختران خود را به ترکمنها و ارامنهی عشقآباد میفروختند .براساس اولین گزارشهای
موجود از این اتفاق تا  121دختر معامله شدند تا خانوادههایشان بتوانند مالیات وضعشده از طرف حکومت
خراسان را تیمین کنند.
روی تنِ هر سرزمینی زخمهایی هست که جایش خوب نمی شود .خوب هم بشود ،انگار با یک خارشِ کوچک
سرباز می کُند .خون می زند بیرون .یکی از آنها برای من همین ترانه "له یاره" است .همین که یلدا عباسی و
محسن میرزاده می خوانند.
شبانه ریختند به چادرهای ایل باچوانلوی قوچان .ترکمن های اسب سوار و مسلح .درست  331سال پیش در
آبان ماهی سرد .مردها را کُشتند .چادرها را آتش زدند وزن هاو دخترها را با خودشان بُردند .بُردند و رفتند.
برای همیشه .شکایت ها و داد و فریادها و ضجه ها به جایی نرسید و آن زن ها و دخترها هرگز و هرگز به
وطن شان برنگشتند...
ترانه ای در مورد دختری به نام گُلنار سروده شد(بشنوید)

حکایت دختران قوچان
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برخی حذف و تغییرات در کتاب ادبیات فارسی

غزل "در این سرای بیکسی" سایه حذف شد.
غزل "جوانی" رهیمعیری حذف شد.
شعر "به کجا چنین شتابان" شفیعی کدکنی حذف شد و غزلی عاشقانه جایش را گرفت.
شعر "باغ بیبرگی" اخوان حذف شد.
داستانی از غالمحسین ساعدی حذف شد.
داستانی از بزرگ علوی حذف شد.
داستان زیبا ،آموزنده و خطرناک "موسی و شبان" حذف شد.
سه جمله از داستان "قاضی بست" بیهقی حذف شد.
نام صادق هدایت از وسط داستان "کباب غاز" جمالزاده حذف شد.
بخشهایی از خاطرات اسالمی ندوشن حذف شد.
نام محمود دولتآبادی حذف شد.
برخی حذف و تغییرات در کتاب ادبیات فارسی
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نام مشفق کاظمی و عباس خلیلی حذف شد.
شعر "مادر" و کال نام ایرجمیرزا حذف شد.
داستان حالج تذکرهاالولیا حذف شد.
شعر "مهتاب" نیما حذف شد.
شعر "داروگ" نیما حذف شد.
رباعیات خیام حذف شد.

با این سرانه مطالعه دو

داستان زیبای اُ  .هِنری حذف شد.

دقیقهای و این قیمت گزافِ

داستان سیاحتنامه ابراهیمبیگ حذف شد.

کتاب ،نسلهای بعدی هرگز

جالل آلاحمد همچنان نویسنده محبوب است.
حمید سبزواری با شعر بلند "اندوهِ لبنان "...همچنان حضور دارد.
نصراهلل مردانی و محمود شاهرخی حضور دارند.

چشمشان حتی به اسم
بزرگان ادبیات هم نخواهد
خورد.

نزار قبانی شاعر "زن و عشق" با شعری ضعیف در توصیف امام موسی
صدر و مقاومت لبنان حضور دارد.
سهراب سپهری همچنان فعال برایشان بی خطر است
شاملو و فروغ هنوز جزو گروه "اسمشو نیار"ها هستند.
از حسین منزوی شعر کاملی نیست.
همچنان از ایرج افشار و احسان یارشاطری یادی نشده است.
و اما نامهای جدید و قابل بحث در کتاب فارسی:
رضا امیرخانی ،علی سهامی ،امیر اسفندقه ،معصومه آباد ،کیوان شاهبداغخان ،فاضل نظری ،عیسی سلمانی لطفآبادی،
مجید واعظی ،نظام وفا ،ضیاءالدین شفیعی.
با این سرانه مطالعه دو دقیقهای و این قیمت گزافِ کتاب ،نسلهای بعدی هرگز چشمشان حتی به اسم بزرگان ادبیات
هم نخواهد خورد.
بازگشت به نمایه

برخی حذف و تغییرات در کتاب ادبیات فارسی
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کتابخوانی
مهری ماه  /برگرفته از صفحه فیس بوک

چندی پیش ،مقاله ای در مجله تایم منتشرشهد کهه مهی

تعجبی هم ندارد که کتابخوانها آدمهای بهتری باشند.

گفت مطالعات ثابت کرده ،کتابخوانها در قیاس با افراد

کتاب خواندن تجربهه کهردن زنهدگی دیگهران بها چشهم

عادی آدمهای خوبتر و باهوشتری هستند و شاید تنهها

غیرواقعی است .یاد گرفتن این نکته که چهه طهور بهدون

آدمهایی روی این کهره خهاکی باشهند کهه ارزش عاشهق

این که خودت در ماجرایی دخیل باشی ،بتوانی دنیا را در

شدن را داشته باشند.

چارچوب دیگری ببینی.

بر اساس مطالعاتی که روانشناسان در سالههای 5110و

کتابخوان ها به روح هزاران آدم و خرد جمعی همه ایهن

 5111انجام دادهاند ،کسانی که رمان مهیخواننهد میهان

آدمها دسترسی دارند .آنها چیزهایی دیدهانهد کهه غیهر

انسانها بیشترین قهدرت همهدلی بها دیگهران را دارنهد و

کتابخوانها امکان نهدارد از آن سهر دربیاورنهد و مهرگ

قابلیتی دارند با عنوان «تئوری ذهن» که در کنهار آنچهه

انسانهایی را تجربه کهردهانهد کهه شهما هرگهز آنهها را

خود به آن اعتقاد دارند ،میتوانند عقایهد ،نظهر و عالئهق

نمیشناسید.

دیگری را مدنظر قرار دهند و درباره آن قضاوت کنند.

آنها یاد گرفتهاند که زن بودن چیست و مرد بودن یعنی

آنها میتوانند بدون این که عقاید دیگران را رد کنند یها

چه .فهمیده انهد کهه تماشهای رنهج دیگهران یعنهی چهه.

از عقیده خودشان دست بردارند ،از شنیدن عقاید دیگران

کتابخوانها بسیار از سنشان عاقلترند.

لذت ببرند.
کتابخوانی
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تحقیق دیگری در سال  5131ثابت کرده که هر چهقهدر

شما سعی کند از ذههن دیگهران سهردربیاورد .ایهن جهور

بیشتر برای کودکان کتاب بخهوانیم« ،تئهوری ذههن» در

آدمها توانایی همدلی پیدا میکنند .ممکن است همیشهه

آنها قویتر میشود و در نهایت باعث میشود این بچهها

با شما موافق نباشند ،اما سهعی مهی کننهد ماجراهها را از

واقعا عاقلتر شوند ،با محیطشان بیشتر انطباق پیدا کنند

زاویه دید شما ببینند.

و قدرت درکشان باالتر برود.

آنها نهتنها باهوشاند که عاقل هم هستند

تجربه های قهرمان های داستانها تبدیل بهه تجربههههای

باهوش بودن همیشه هم خوشایند نیست ،اما عاقل بودن

خود خوانندهها میشود .هر درد و رنجهی کهه شخصهیت

آدمههها را تحریههک مههیکنههد .همیشههه مقاومههت در برابههر

داستان میکشد ،تبدیل به باری میشود که خواننده باید

آدمهایی که میشود چیزی ازشان یاد گرفت کمی سخت

تحمل کند .خوانندهههای کتهابهها ههزاران بهار زنهدگی

است .عاشق یک آدم کتابخوان شهدن نههتنهها کیفیهت

مههیکننههد و از هههر کههدام از ایههن تجربهههههها چیههزی یههاد

گفتوگو را باال میبرد ،بلکه باعث میشود سطح گفتوگو

میگیرند.

باال برود.

اگر دنبال کسی هستید که شما را تکمیل کنهد و فضهای

بر اساس تحقیقات ،کتابخوانها

خالی قلبتان را پر کند ،میتوانید این کتابخوانها را در

به دلیل دایره وسیع واژگانشان و مههارتههای حافظهه،

کافیشاپها ،پارک ها و متروها پیدا کنید .چند دقیقه که

آدمهای باهوشتری هستند .ذهن آنها در قیاس با آدمی

صحبت کنید ،آنها را به جا خواهید آورد.

معمولی که کتاب نمی خواند توانایی درک باالتری دارد و

کتابخوانها با شما حرف نمیزنند ،با شما رابطه برقهرار

راحتتر و بهشکل موثرتری میتوانند بها دیگهران ارتبهاط

میکنند.آنها در نامهها یا مسجهایشان انگهار بهرایتهان

برقرار کنند.

شعر مینویسند .صرفا به سواالتتان جواب نمیدهنهد یها

قرار و مدار گذاشتن با آدم اهل کتاب به قرار گذاشتن بها

بیانیه صهادر نمهیکننهد ،بلکهه بها عمیهقتهرین فکرهها و

هزاران نفر میماند .انگار که تجربهای را که او با خوانهدن

تئوریها پاسخ شما را می دهند .شما را بها دانهش بهاالی

زندگی همه این آدمها به دست آورده در اختیار شما قرار

کلمات و ایدههایشان مسحور خواهند کرد.

دهد ،انگار با یک کاشف قرار گذاشته باشید.

آدم ها فقط باید عاشق کسی شوند که بتواند روحشهان را

اگر با کسی دوست باشید کهه کتهاب مهیخوانهد ،یعنهی

ببیند .این آدم باید کسی باشهد کهه بهه روح شهما نفهوذ

میتوانید هزاران بار زندگی کنید.

میکنهد و بهه بخهشههایی از روح شهما دسترسهی پیهدا
میکند که هیچکس دیگر قبال کشفاش نکرده است.

بازگشت به نمایه

بهترین کاری که خواندن داستانها با آدمها میکنند این
است که کامل نبودن شخصیتها باعهث مهیشهود ذههن

کتابخوانی
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گندم
(داستانی بر پایۀ یک رویدادِ تاریخی)
آزاده حضرت

ارژنگ :داستان خانم آزاده حضرت را که دریافت کردیم ،نیشتری به دردی مزمن در جامعۀ ما بود .آن چه در
این شماره ارژنگ در باب دختران در دوره قاجار می خوانید ،کلید اولِ توجهش را مدیون داستان خانم آزاده
حضرت هستیم .با درود به ایشان ،شما را به خواندن این داستان واقعی دعوت می کنیم.

انگشتان نازک و کودکانهام را در زمین به امید پیدا

دختر یکی یک دانۀ شیرعلی و چهارمین بچۀ خانواده

کردن دانههای گندم مانده در خاک ،فرو میکردم تا

بودم .سه بچۀ اول مرده به دنیا آمده بودند .بعد از من

شاید بتوانم تعدادی هر چند ناچیز به محصول گندم

نَنجونم یک بار دیگر زایمان کرد که حاصل آن دوقلوها

جمعآوری شده اضافه کنم .تالشی بیهوده بود.

بودند و هر دو پسر .من یکباره صاحب دو برادر شدم

خشکسالی و حملۀ ملخها دیگر چیزی باقی نگذاشته بود.

تایماز و اَسالن .سالی که بدنیا آمدم با خودم برکت

ولی دل کوچک یک دختر ده ساله تاب آن همه نگرانی و

زیادی به خانه آوردم ،برای همین هم اسمم را گندم

پریشانی اهالی روستا را نداشت.

گذاشتند .روستای ما والیت نیمه کوهستانی و کم آبی
بود که باغ و باغات در آن کم دیده میشد ،اما بذل و
گندم
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بخشش آسمان بر این پهن دشت آنچنان بود که زراعت

چرک را با آب و صابونهای دستسازِ اسطوخدوس و یا

در آن برکت داشت .پدرم جزء معدود مردان ده بود که

زیتون و گاهاً چوبک میشستند و زیر نور آفتاب خشک

به دختر و زن احترام میگذاشتند .در آن دوران ،در

میکردند و عطر صابون در هوا پخش میشد .گاهی هم

روستای ما و شاید هم دیگر روستاها ،جنس مونث تنها

پشت بوتهای در همان نزدیکیها زنان پنهانی تنی به آب

کمی با حیوانات خانگی فرق داشت .زنان در روستای ما

میزدند و حمام میکردند.

مانند موجوداتِ زیباروی و خوش نقشی بودند که

اواخر فصل تابستان ،پایان زمانِ برداشت و تقسیم

چشمانی بی فروغ داشتند و مردان تا آنجا که در توانشان

محصول و آغازِ جشن خرمن کوبی بود .همۀ روستائیان با

بود از آنها بهره میبردند .کودکیام بدون هیچ گونه

لباسهای کهنه و وصله شده اما شاد در این جشن

دغدغۀ فکری سپری میشد .دویدن در میان مزارع گندم

شرکت میکردند .با اینکه رعیتها سهمی اندک از دستِ

برای من لذت آور بود .سالها این کار را میکردم و هر

ارباب میگرفتند اما با قناعت ،برای یکسال خیالشان

سال حس میکردم با سنبلههایِ گندم قد میکشم و

آسوده بود .زندگی روستائی در جریان بود و شادی در

بزرگ میشوم .دنبال النههای حیوانات موذی میگشتم.

چهرههای گلگون تک تک افراد روستا دیده میشد.

اسباب بازی های دوران کودکی ما تکههای سفالی

اما همیشه روزگار بر وفق مراد نبوده و نیست .چرم

شکستهای بود که با آنها ظرفهای خیالی آدم بزرگها را

گردون بازیهای بسیار دارد .داستان از این قرار بود؛ طی

درست میکردیم و با تا کردن و لوله کردن شال و

دو سال پیدرپی ،نباریدن باران و خشکسالی از یکسو و

روسری برای خودمان نوزادان قنداق پیچ شده درست

حملۀ ملخها از سوئی دیگر امان روستائیان را بریده بود

میکردیم و میشدیم مامانهای قدو نیم قد.

به این ترتیب سالی را که پشت سر گذاشته بودیم و سال

عشق و دلدادگی در کنار چشمهها شکل میگرفت:

پیش از آن ،دو سال بدون باران و بدون محصول گذشت.

چشمهها از دل زمین میجوشیدند و آبی گوارا در

در بیشتر روستاهای اطراف قوچان که روستای ما هم

حوضچۀ سنگی روستا جمع میشد .کوزهها به نوبت پُر

یکی از آنها بود ،ملخ خوارگی آنچنان شدت داشت که

میشدند و داستانهای عاشقانه در کنار چشمهها

عالوه بر محصول گندم و جو ،برگهای درختان باغ و

سرانجام میگرفت .پسرها تنها با نگاه پُر تمنا به

علفهای بیابان را هم می خوردند .مردم دسته دسته

دخترهایِ کوزه بر دوش پیام عشق میفرستادند و

ملخها را جمع میکردند و به رودخانه میریختند .در

دخترها تنها با نگاهی از گوشۀ چشم و یا انداختن

این دو سال ،بسیاری از رعیتهای بیچاره هر چه داشتند

دستمالی جواب آری به عشق آنها میدادند.

فروختند و صرف زندگی خود و مالیات دیوان کردند .در

آنسوتر در کنار رودخانه زنان روستا با بقچههای

ناحیۀ قوچان مالیات خانواری هشت قِران بود که بر این

لباسهای کثیف بر رویِ سر ،به کنار رودخانه میآمدند و

مقدار باید سهم ماموران مالیات ،سهم حاکم و سهم

با روشن کردن آتشی آب گرم می کردند و رختهای

دولت مرکزی را هم اضافه کرد .بطور معمول در سالهای
گندم
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گذشته بعد از برداشت گندم ،چند کیسه گندم به میزان

و شش کیلو گرم محسوب و با تراکمه مبادله میکند !»

سه ری برای مالیات کنار میگذاشتند .اما به خاطر

یعنی یک دختر برابر بود با تنها سی و شش کیلو گرم

خشکسالی و حملۀ ملخها ،نه خبری از گندم برای

گندم! هر خانواده یک یا دو دختر میداد و در مقابل

خوردن سالیانه بود و نه گندمی برای مالیات .روستائیان

برای هر کدام سی و شش کیلو گرم گندم ،برای آن سال

حتی نان روزانهشان را هم برای خوردن نداشتند ،چه

قحطی میگرفت.

برسد به پرداخت مالیات .تا زمانیکه خشکسالی و قحطی

ننجون میگفت « :شیرعلی ما امسال هیچی نمیخوریم.

نشده بود قدر این دانۀ حیاتی را نمیدانستم .چقدر

اگه قراره که از گرسنگی بمیریم همه با هم میمیریم و

زندگی مردم به این دانه وابسته بود؛ با این دانه به هر

هر چی تو خونه داریم برایِ مالیات به مامورا میدیم».

شکلی شکم خودشان را سیر میکردند:

خبرها جدی بود و روستائیان نگران بودند .کمکم

قوُتِ روزانهشان بود ،نان.

فهمیدم جریان از چه قرار است .از ترسم به هیچ کس

با آن خراج دولتی میدادند سالی سه ری.

حرفی نمیزدم .دیگر نمیتوانستم در دنیای کودکی

با آن معامله میکردند.

خودم باشم و بدون دغدغه با بچهها بازی کنم .شبها

در ده ولوله به پا بود .هر روز سر و کلۀ ماموران مالیاتی

دعا میخواندم و آرزو میکردم و امیدوار بودم من و

برای گرفتن مالیات پیدا میشد .آنها نه خشکسالی

همبازیهایم در این مبادله نباشیم.

میفهمیدند و نه گرسنگی ،حکمران قوچان امیر حسین

با خودم فکر کردم یک دختر چگونه میتواند به جای

خان پسر والی خراسان تصمیمش را گرفته بود و برای

گندم باشد؟ چرا دختر؟ چرا پسر نه؟ آنها که بیشتر از ما

کداخدایِ ده مکتوب فرستاده بود که کدخدا یوسوف آنرا

میتوانند کار کنند؟ آیا دختر به سودمندی گندم است؟

قرائت کرد« :پارسال در قوچان و روستاهای اطراف

تنها این را میدانم؛ زن هم مانند گندم ریشهای دارد

زراعت به عمل نیامد و میبایست هر یک نفر مسلمان

قوی که همیشه در جستجوی آب و غذا برای یاری

قوچانی سه"ری" گندم مالیات بدهد .چون امسال گندم

رساندن به دیگران است.

نداریم و کسی به دادتان نخواهد رسید و از گرسنگی

بعد از آن روز آقاجان بسیار نگران بود و مراقب کارهای

خواهید مُرد و باید دین و قرض را به ترکمنان پرداخت

من .دیگر اجازه نمیداد با بچهها کنار رودخانه یا به

کنیم ،بنابراین برای نجات مردم ده از گرسنگی و

باغهای میوه بروم .دیگر نمیتوانستم با آنها بیرون از خانه

تصمیمی گرفتهایم براین

بازی کنم .بیشتر دوست داشت در خانه ،آن هم در جائی

اساس که هر یک دختر را با دوازده ری گندم مبادله

امن ،بمانم .قرار بر این شد که من را به قوچان نزد آتا و

کنیم .حکمران قوچان ،در نظر دارد سیصد نفر دختر

آنا بفرستند .اما از ده ما تا قوچان دو روز راه سختی بود و

مسلمان را به ازای هر کدام دوازده ری گندم معادل سی

رفتن به آنجا بسیار خطرناک .تا اینکه یک شب مهتابی

جلوگیری از هجوم ترکمنان

هنگامی که قرصِ کاملِ ماه در پهنای بیکران آسمان قرار
گندم
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گرفته و صحرا را چون روز روشن کرده بود ،سفر آغاز

شبنامهها و انتباهنامههائی است که مشروطه خواهان

شد .من و پدرم شبانه راهی قوچان شدیم .این اتفاق

نوشته و در شهرهای مختلف خراسان در بارۀ حملۀ

آنقدر سریع افتاد که من حتی فرصت نکردم به اندازۀ

ترکمنان به روستای قوچان پخش کردهاند .آتا حسین با

کافی از مادرم و دو قلوها خداحافظی کنم و آنها را در

خواندن آنها چهرهاش در هم میشد زیر لب الفاظی

آغوش بگیرم .بقچۀ لباس ،دو عدد رو انداز و چند عدد

میگفت« :وا مصیبتها ،بر سرِ مسلمانی چه آمده ،غیرت

نان فتیر و گردو و پنیر توشۀ راهمان شد .سوار بر گاری

مردان مسلمان کجا رفته» و سری به تاسف تکان

گُوجه مَمد شدیم و به راه افتادیم.

میداد.

 ...در طولِ راه طوالنی و طاقتفرسا ،پدر متوجه
نگاههای کنجکاو و پُرسان من شد .راه طوالنی بود و
سکوت هم این راه را طوالنیتر و خسته کنندهتر میکرد.
شبها پشت گاری در صحرا خوابیدیم .تکانهای گاری
خستهام میکرد و حتی نمیتوانستم به آسمان پر ستاره
نگاهی بیندازم .تا سرم را رویِ بقچۀ لباسم میگذاشتم
خوابم میبرد و صبح روزِ بعد به راه میافتادیم .تا قوچان
دو منزل راه بود .منزل اول شیروان بود و منزل دوم
مقصد ما قوچان.
مدت سه سال نزد آنا و آتای پدری ماندم .آتا حسین
که به دلیل داشتن سواد خواندن و نوشتن به او لقب
میرزا داده بودند ،میرزابنویس یک تاجر شیشه بود و از
آنجائیکه مردی باسواد بود به من هم سواد خواندن و
نوشتن و حساب اعداد را آموخت .البته برای من تجربۀ
بسیار خوبی بود و در این مدت توانستم خیلی از
عریضههای میرزا حسین را بنویسم و کمک حال ایشان
شوم ،و همچنین کمابیش با نشریههای اندکی که البته
گاه و بیگاه به دست میرزا حسین میرسید خوانده و
آشنا شوم .چند باری یکی از دوستان میرزا حسین
پنهانی مکتوبهائی به او میداد و میگفت این ها

بعد از سه سال به روستایمان برگشتم .به نظر میرسید
دوباره زندگی به روستا برگشته بود و همانطور زیبا و شاد
بود .رودخانه پُر آب ،درختان باروَر ،مزارع گندم سرسبز
اما چند تا از دوستانم نبودند .گل بهار ،عالیه ،آلما،
گُلبَدن ...در راه زنِ پریشان حال و ناقصالعقلی را دیدم
که مستاصل در کوچهها در پی نوزاد گمشدهاش
میگشت و از هر عابری سراغ طفل سه ماههاش را
میگرفت .به خانه رسیدم خانه فرقی نکرده بود اَسالن
جان و تایماز جان با خوشحالی به استقبالم آمدند .آنها
بزرگ شده بودند و قد کشیده بودند و اما مادر ،دوری من
و اتفاقات این چند سال او را به یکباره پیر کرده بود.
تنها از سرنوشت یکی از آن دخترها با خبر شدم .روزی
مادر آلما به کلبهمان آمد .هراسان و نگران بود و نامهای
از آلما در دستش بود .نامه را به دستم داد تا آنرا بخوانم.
دلشورۀ عجیبی سراسر وجودم را فراگرفته بود .انتظارِ
خواندن خبرهای خوب را نداشتم و دلیل آن هم
مصیبتهائی بود که این چند ساله بر سر ما و روستایمان
آمده بود .با دستانی لرزان نامه را باز کردم وبا صدای بلند
شروع به خواندن کردم:
«تَصدُقت گردم ننه جان
گندم
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برایم به جا آوردند .بهر صورت با توکل به خدا و
دلسوزیهای خانم بزرگ سالمتی حاصل گشت و به

ننه جانم ،فدای آن اشکهائی که هنگام جدائی از

اصرار مکرر ایشان سواددار شدم .خانم بزرگ نظر

من مانند مروارید بر گونههایت جاری بود .آنی از

لطف دارند و میگویند که من بسیار دختر عاقل و

خیال شما بیرون نمیروم و پیوسته منظور نظرم

سختکوشی هستم .ایشان به من اجازه دادند که

هستید .انشااهلل وجود مبارکت قرین صحت و

بعد از به اتمام رسیدن کارهای روزانهام تمرینِ

سالمت باشد.

مشق سواد در حضور معلم سرخانۀ کودکانشان

اگر از ابتدای رسیدنم به عشقآباد حال مرا جویا

بکنم .نامه را هم به کمک ایشان نوشتهام .از

باشید چه بگویم که ناگفتنم بهتر است .یقین اگر

سرنوشت خود مُتِشَکی نیستم و تنها ماللم و

آنروزها مرا مالقات میکردید نمیشناختید .تمام

شکایتم دوری از شماست .ننه جانم خبرهای

جانم را شپش گرفته بود و لباسهایم مندرس و

خوشی برای شما دارم .قریب به یکسال است که

پاره شده بودند و از گرسنگی شده بودم اسکلتی

علی بیک و کدخدا یوسوف برای تظلم خواهی

که رویِ آن پوست کشیده بودند .تب شدیدی تمام

حملۀ ترکمنان استرآبادی به روستای ما و استرداد

وجودم را فراگرفته بود و مدتی بیهوش بودم .شاید

اُسرایِ قوچانی ،در پایتخت بسر میبرند .چندین

راهزنان فکر کردند که من مِیِتی بیش نیستم و

تاجر عشق آبادی از جمله خانم بزرگ که عمر او

دیگر سودی برای آنها ندارم ،مرا در گوشهای رهایم

زیاد باد تلگرامی به حکومت مرکزی فرستادند و

کردند .در آن هنگام بسیار خوش اقبال بودم که

نوشتهاند که چه ننگی از این باالتر برای یک فرد

سورچیِ اشرفالملوک خانم جسدِ نیمهجانِ مرا که

مسلمان که دختران قوچانی را در شیروان به ارامنۀ

در کناری افتاده بودم دیده و من را به خانۀ

عشقآباد میفروشند .تُجار ارمنی دختران را

اربابشان میبرند .من که به یاد نمیآورم ولی

میخرند تا به عنوان برده و کنیز بفروشند و یا

دوستان میگویند که اشرفالملوک خانم ،ایشان

استغفراهلل آنها را به آوازخوانی و رقاصی به

که خانم بزرگ هستند و من افتخار خدمتگزاری

مهمانخانههای تفلیسِ گرجستان میبرند.

ایشان را دارم در پی طبیبی حاذق فرستادند و من

نَن جانِ از جان بهترم ،بیشتر از این دوست ندارم

را تحت مداوا قرار دادند .سایۀ خانم بزرگ بر سرم

خاطرتان را مُکدر کنم .بسیار دلتنگ شما و روستا

مُستدام باد که هرچه دارم از اوست اگر مادرم در

هستم .گاهی اوقات به طویله میروم و کف طویله

کنارم نیست الحق که حق مادری را در این دو سال

دراز میکشم و عمیقا بو میکشم و به یاد
گندم
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روستایمان و بولوت اسب دَدَ میافتم .چشمانم را

کردند و همه را چپاول کردند و باالیِ دویست و پنجاه تا

میبندم و در خیال خود شما را مجسم میکنم که

زن و دختر بچه را دزدیدند و با خود بردند .آلما هم جزء

در حال بافتن گیسهای پریشانم هستید .آنا را می

آنها بود .تنها دو نفر توانستند فرار کنند یک زن به نام

بینم که در حال وصله کردن لباسهایمان است در

خاتون که خودش را از راه روسیه به روستا رسانده ،بخت

حالیکه دستان لرزان خود را زیر نور المپا گرفته تا
بتواند سوزن خود را نخ کند .به حمداهلل به کلی و
صحیحا و تندرست مشغول دعاگوئی و نوشتن
مکتوب برایِ شما عزیز راه دور هستم .نگران من
نباشید باز هم اگر خانم بزرگ مرحمت کرده و
اجازه دهند برایتان مکتوب خواهم نوشت.

برگشته مجنون شده و آن هم بخاطر نوزاد سه ماهاش
است که در این ماجرا از دست داده و آوارۀ کوچهها شده
و معلوم نیست چه بالئی بِسرش آمده شوهرش هم دیگر
او را قبول ندارد و به خانه راه نمیدهد .و نفر دوم دختر
بچهای است که از حال و روز او خبر نداشت .نامۀ آلما را
چون نمیدانست چه اتفاقی برای دخترش افتاده جرات
نکرده بود به کس دیگری برای خواندن بدهد .با آمدن

ابالغ سالم و احوالپرسی به آنا و ابالغ سالم و

من به روستا شانس این را پیدا کرد تا از خبر سالمتی

احوالپرسی به نورچشمیام برادر از جان بِهتَرم،

دخترش آگاه شود .برگی از روزنامۀ رنگ و رو رفته و

آراز بفرمائید .به خالهجان زینت هم سالم مرا

مچاله شدهای هم همراه نامۀ آلما بود .چند خطی از آن

برسانید .هنوز از دَدَ دلی پر از کینه دارم که

را توانستم بخوانم ،اما چیز زیادی دستگیرم نشد .اعالن

امیدوارم به لطف الهی با گذشت زمان به مهر

نمرۀ  « :12نخستین دادرسی قانونی در کشور انجام

تبدیل شود.نامه را با اشک چشم بپایان میرسانم.

شده ،متهمین مقارن با دوران مجلس اول به ریاست

زیاده عرضی ندارم.

فرمانفرما محاکمه شدند ...تمام مردم منتظرند ببینند از

آلما  34 -شوال سنۀ  3115هجری قمری»

مجلس اقدس مبارک ملی دربارۀ مرتکبین این عمل چه

یکسالی بود که مادر آلما نامه را دریافت کرده بود.

حکمی صادر میشود .واویال اگر باز هم به مسامحه بگذرد

کسی در ده نبود که بتواند نامه را برای او بخواند و یا اگر
هم بود او اطمینان نداشت که نامه را به او بدهد .مادر

یا به رشوه»...
بازگشت به نمایه

آلما میگفت بعد از رفتن من از ده یک روز صبح ترکمن
ها قریب بر پانصد سوار به دهِ ما و دهات اطراف حمله

گندم
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زمستان قرقی
نسرین میر

اواخر تابستان ،هوا چنان دم کرده و گرم است که

در این میانه فقط «قرقی» است که با صندلی چرخدارش

ساکنان خانه سالمندان ،برای فرار از گرما ،اتاق های خود

ماهرانه از البالی ازدحام جمعیت چرم می زند و از این

را ترک کرده ،همگی در سالن بزرگِ طبقه هم کف جمع

سر سالن تا به آن سر سالن می رود و برمی گردد .

شده اند .عده ای روی صندلی ها نشسته ،وعده ای دیگر،
با واکرهای خود ،سرگردان به این طرف و آن طرف می
روند .چند تایی هم از خستگی به دیوار تکیه داده اند .

در وردی سالن باز می شود و چند جوان وارد سالن شده،
به سمت پذیرش رفته و خودشان را دانشجوی دانشکده
هنرهای تجسمی معرفی می کنند .برگه اجازه آمد و
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رفت برای پروژه شان را به خانمی که پشت میز نشسته

آنها تمام می شود .چند عکس از کارشان می گیرند و

نشان می دهند و سپس کار خود را آغاز می کنند

آنجا را ترک می کنند .

آنها تمام سورام سنبه های خانه را می گردند .یک

***

صندلی چرم دار ،چند لنگه کفش ،چند کیف زنانه کهنه،

چند روزِ باقی مانده از تابستان هم بسرعت برق و باد

یکی دو تا عصا و چند کالهِ غیر قابل استفاده که مدتها

گذشت.

در اتاقی روی هم تلنبار شده بود را جدا کرده به حیاط
خلوت خانه سالمندان انتقال می دهند .

یکی از روزهای طالئی و آفتابی اوایل پاییز بود .خانم
«مارتا»  11ساله از ساکنین قدیمی خانه سالمندان مانند

صندلی چرخدار را روی چمن نشانده و کنارش یک

 11درصد ساکنین خانه ،دچار آلزایمر شده  ،در حالیکه

جفت کفش می گذارند و رویشان ،محلولی از سیمان می

پای چپ خود را بر زمین می کشد به کمک واکر با

ریزند .

سماجت برای هوا خوری به حیاط

با خشک شدن سیمان صندلی

خلوت می آید.

چرخدار و کفش ها سنگین و
سخت می شوند ،به زمین می
چسبند ،سخت و سنگین و
محکم!

لبخندی بر کنج لبش یخ می بندد.

او به محض دیدن آثار بجا مانده

چشم هایش را می بندد و نفس

از«پروژه!» ،از ترس جی بنفشی

راحتی می کشد .یک آه سرد ...یک

می کشد .
ساکنان خانه با شنیدن جی و

باز دم...

کفش های لنگه به لنگه را پشت

فریاد خانم «مارتا» به سمت حیاط

سر هم از کنار در خروجی تا پای

خلوت می دوند .عده ای بطرف

درختی در کنار دیوار می چینند

درخت رفته و سعی می کنند

و چند لنگه را تا به تا بر تنه اش میخ کوب می کنند.

کفش ها را از درخت جدا کنند .عده ای هم با

باقی کفش ها را بر شاخه های درخت می آویزند

عصاهایشان ،با کفش های آویخته بر شاخه ها کلنجار

بطوریکه آدم با دیدن کفش ها این تصور برایش بوجود

میروند .و می خواهند آنها را از شاخه ها پایین بیندازند.

می آید که کفش ها قدم به قدم از ساختمان دور شده و

یکی دو تا هم کاله ها و کیف ها را از دسته عصاها بر می

از درخت باال رفته و خود را از شاخه های درخت آویخته

دارند.

اند.
عصاها را در زمین فرو کرده بر آنها کیفی آویخته و یا

چند نفر هم روی زمین نشسته با کفش هایی بر زمین
میخ کوب شده کلنجار می روند.

کالهی بر دسته آنها می آویزند .پس از یک هفته پروژه
زمستان قرقی
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کمی بعد سرایدار ساختمان هم به کمکشان می آید .
بقیه کفش های جلوی در ورودی را از جا کنده و همه را
در سطل زباله می ریزند.
تنها صندلی چرخدار و کفش ها در حیاط خلوت در
البالی گل ها و سبزه ها از دید همه پنهان می ماند.
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« حیوونکی یخ کردی  ...ای وااای ...سنگ هم شدی!»
آرام آرام دست هایش را روی چرم های صندلی می
لغزاند .
تنش مور مور شده سردش می شود .سرد و سخت
درست مثل صندلی که رویش نشسته .دست هایش بر

***

روی چرم ها به دو طرف صندلی چسبیده و آن حس

اواسط پاییز سرمای شدیدی همه را غافلگیر می کند.

قرقی بودن هم دیگر در دست هایش نیست .

حتی «قرقی» را ،که نه نام فصل ها را به یاد دارد و نه از

با خود فکر می کند :

تغییر فصل ها چیزی در خاطرش مانده.

شاید کفش ها طلسم اش کرده اند .شاید اگر درشان

«قرقی» در حیاط خلوت خانه سالمندان با صندلی

بیاورد ،دوباره همه چیز به وضع اول بر گردد .حس می

چرخدارش چرم می زد ،که یک دفعه چشمش به

کند پاهایش هم سنگ شده اند ،پاها ازکفش ها بیرون

صندلی چرخدار نشسته توی چمن ها و کفش های

نمی آیند ،یک جور ماندگاری...

کنارش می افتد .با چند بال زدن خودش را به صندلی
رسانده و رویش می نشیند  ،کفش هایش را در آورده ،به
کناری پرت می کند .پاهایش را توی کفش های جفت

بدنش از سرما کرخت شده .حس بی دردی ،هیچ دردی.
حس بی حسی...

شده کنار صندلی چرخدار می کند .صندلی خودش در

لبخندی بر کنج لبش یخ می بندد .چشم هایش را می

سرازیری حیاط خلوت چرخی خورده از او دور می شود.

بندد و نفس راحتی می کشد .یک آه سرد ...یک باز دم...

قرقی با خوشحالی برای صندلی چرخدارش دستی تکان

***

داده خداحافظی می کند.

بهار با شتاب و بی تاب از دل سنگ و خاک روئید .روزها

دستش را بر دسته های صندلی چرخدار می کشد.

و شب های تاریک و تلخ زمستان گذشت .اما ،قرقی و

سخت و سرد است .

سنگ شدنش بر روی صندلی چرم دار ،حتی در ضعیف

دلش برای صندلی می سوزد.

ترین کنج حافظه ساکنان خانه نیز ماندگار شد.

زیر لب می گوید :
بازگشت به نمایه

زمستان قرقی
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سایهفروشی نظامِ سرمایهداری
سرمایهداری درختی که سایهاش را نتواند بفروشد ،قطع میکند! (کارل مارکس)

و در ایران به این کار سودورزانه میگویند" :کارآفرینی"!

سایهفروشی نظام سرمایهداری
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