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 «سایه» تسلیت به

 

 زادروز اسافند،  ۶ تبریا   پراام  حااوی  و تااخرر  روز چند با گنژرا که ساعاتی آخرین در

 شادی   مطلع فراوان اندوهِ و تاسف با شد،می انتشار آمادۀ عزیز (سایهامررهوشنگِ ابتهاج )

 هرسااۀۀ  رازِ تاا  بسا   فارو  جهاان  بر چش  "سایه"وفادارِ  همسرِ "مایکیال آلما" بانو که

را  دوساتداران   و ساایه  و بماندباقی  "ناگشوده" چنانه  "ما دلِ عزای با"،"بهار آمدن"

 .بنشرنند سوگ به ی شمسیآغازِ سال نو ۀآستان در

 امررهوشانگ  سانگ، گران شاعرِ به را سنگرن ضایعۀ این ارژنگ تحریریۀ و دبرران شورای

 وگفتاه   تسالر   صامرمانه  هنار  و فرهناگ  اهاۀیکلرۀ  و، بستگان فرزندان ،(سایه) ابتهاج

 .کندمی آرزو شکربایی و صبر برایشان

 

 ارژنگ تحریریۀ و دبیران شورای

 

 بازگشت به فهرست
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 سرسخن
 که زاييدۀ زمان باشد./ ميهن،/ از آنِ توست/ آفريدۀ توست؛/ بيش از آناين سالِ نو/ ای هم

  .آن را به نَبَرد هديه کُنو تو، در اين سالِ نو،/ بهترين را بَرگُزين از زندگی،/ و 
 نِرودا( )پابلو

 
نفا  تاازه   مرلراون مباتال     051مرلرون قربانی و  ۶گرری مرگبارِ ویروس کرونا با از همهمرالدی هنوز  یسال نو

ملا    اروپا، بارن دو  جنگی در شرقِوقوعِ  کند!ها حب  میها را در سرنهنف  جنگ رغوای شومِنکرده اس  که مَ

احتارام و  کماالِ  در  کبرار،  اکتبارِ  خورشاردِ  ملتی که باا للاوعِ   برادر با تاریخی به درازای هزار سال. دوو  ه  تبار

 روسره و اوکراین.  برای بشری  دس  اندرکار بودند:مرد اُ دوستی به ساختنِ

 :  کاه گفراس  میباستان در سدۀ پر  از مرالد  وف، شاعر، خطرب و سراستمدارِ رومِفرلس (Cicero) سرسِرون

کشاان و  بر سر زحم خود را  شتیِلَنه تنها بارِ نکب  و خون و پَ ،جنگ ."صلحِ ناعاالنه بهتر از جنگِ عادالنه اس "

کند: تبعار،، ناداد پرساتی،    افشا می ِ انسانی سرمایه را نرز عظر  و ضدّ که نکب ِکند، بلآوار میهای جهان خلق

 انسانی. ی شریفِسود بر هر خواسته ریا کارانه و اوۀوی ِ بشر دوستیِگرایی، ملی

*** 

 "نناتوی متمدّ"مروز بشری  برن کسانی که منتظرند تا ا» :، دبررکل حزب کمونرس  ترکرهبه قول کمال اوکویان

باه   "شجاع و باهوش"تح  رهبری پوترن  ۀل دهد و کسانی که امردوارند روسررا تحوی "روسی  ِبربریّ"رهایی از 

 از قلابِ  «.شاود ر مای از آن اس  که تصاوّ  ترتقسر  شده اس  و این مشکلی بزرگ ،ناتو پایان دهد امریکا و تجاوزِ

هاای  شود با رناگ ها از چپ و راس  صادر میهمرن دو خط می رانند. اعالمره همه بر "تایپه" تا چش ِ "مکزی "

کنر ، اما کمتر کسی به این را نابود و منحل للب می "ناتو"را خواستاری ،  "جنگ توقفِ"کنر ، می "محکوم" تندِ

نماناده   "ماردم "ها، یعنای  این خواسته "مجریانِ"جایی برای  ،"رسانه" مغزشویانۀ تهاج ِ پردازد که در روزگارِمی

شرستی قرارگرفته اناد کاه   فانئودس  نرروهای  ها مردم اوکراین بازیچۀکه مرلرونگررد ی نمیک  جدّاس . هرچ

 مردم در های عظر ِپردازد که تا تودهبوروکراسی دوۀتی اس ، کسی به این نمی جهانی و بزرگِ سرمایۀ پرکانِ نوکِ

  خواهند زد و کننده تبدیل نشوند، تقدیرها را مرلراردرهای دو سوی صف رقخود به نرروی تعررن سرنوش ِ تعررنِ
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هاای  چ ی  از این خواستهآرام  قدم خواهند زد، و هر خون در سواحلِبهۀقمه ،ارهاهای سازندۀ جنگ افزکارخانه

را بار آشافته اسا  و باا توجاه باه        "نمتمدّ"نسبی اروپای  تحقق نخواهد پوشرد. جنگی که آرام ِ شریف جامۀ

، باید دسا   "ایهسته جنگِ احتمالِ "عمومی از افکار ساعته در ها و سخن هررسانهو ک  سابقۀ وقفه بی تبلرغاتِ

 الحِسِا " ایان یا  قلا     عربساتان ساعودی از   و "افغانساتان "و  "عاراق "و  "یمان "به دعا برداش  که چه خوب 

 محرومند!  "ایهسته

و کساب ساودِ هرچاه    داری اس  که برای حفا  سالطه، انباشا     سرمایه و سرمایه بدیلِبی ناع ِشَ جنگ افشاگرِ

های ماردم، ویرانای زیار سااخ  هاای      د به قرم  آوارگی، کشتار و زخ  تودههای مزمن خوو رفع بحرانتر، بر 

 این غاولِ  دارد. باید برای مهارِای دس  از تهاج  بر نمیفاشرس ، ۀحظه ل به نرروی ویرانگرِحراتی کشورها، و توسّ

 و مقابلاۀ  به سنگ هاین اژدهای خفت کوبردن سرِسربرآوردن فاشرس  در جهان،  ای اندیشرد. چارۀنج آفرین چارهرَ

 اس .مرسّر کارگری  آن جنب ِ های مردم و در راسِسازمان یافتۀ توده نررومند و حضوربا تنها  ،آن جانبه باهمه

*** 

پور و... که با ضارق  هنرمندان بسراری اس  از جمله آقا بزرگ علوی، امررحسرن آریان توۀد و درگذش ِ ماهِاسفند، 

داری . در این ضمن با خبر شادی   ها را گرامی میآن عزیز همۀ دین کنر . یادِ ادایِ نسب  به همه وق  نتوانستر 

وصل به آزادی آمده اسا . بارای او    ایران ه  به مرخصیِ نویسندگانِ کانونِ که کروان باژن نویسنده، شاعر و عضوِ

 کنر . ایران شادباش عرض می نویسندگانِ ش شادی آرزو و این آزادی را به کانونِاسالم  و برای خانواده محترم

*** 

را  ماا  دهد وتاریخ ما پایان می به قرنی درشوی  که للوعِ آن، نزدی  می 0010ی شمس ینوسوی دیگر به سال از

و تاداوم پرگارد و قتال    ماردم   وارد قرن پانزده  شمسی خواهد کرد. ساۀی که نکب ِ فقر و تنگدستی و استرصاالِ 

از  "ناوین "با تکنرکی )با نام ادبی بکتاش آبترن( چون مهدی کاظمی ایآزاده هنرمندانِیافتۀ نویسندگان و سازمان

و  خوی  به ارمغاان خواهاد آورد   در دامانِ را از سوی دیگرفردایی بهتر ساختنِ تالش برای  مرد و رزم وی  سو، اُ

 زمِرَساالِ  بارای همولناان، و   شادتری  ساۀی ک  آزارتر و ،رو پر ِ کنر  سالِپ  آرزو می در این تردیدی نرس !

 د و ایدون باد!عداۀ  اجتماعی باش آزادی ودسترابی به پرتوان تری برای و پایدار 

 شورای دبیران ارژنگ

 
 بازگشت به فهرست
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 هنری اشکالِ مجموعِ - هنری فرهنگِ
 نویسنده: آونر زی / برگردان: ک.م.پروند

 ("های هنرشناسی علمیپایه")بخشِ چهارم و آخر از فصلّ سوّمِ کتاب  

  

 

 
 0941شده از گرانیت. در سال مادر. ساخته ۀممجسّ
 (0922 -2114ساز: گدیمیناس یاکوبونیس )مهمجسّ

 

 کامالً امری گوناگون هنریِ اشکالِ به هنر تقسر ِ

 که دارد وجود مهمّی زمرنۀ امر این برای. اس  لبرعی

 تشکرل را تر استه عُلَمای عمدۀ کارِ آن، بررسیِ

 (0).دهدمی

 این برابر در که هاییپاسخ لرفِ گستردگی رغ ِعلی

 گوناگونِ اشکالِ به هنر چرا که شودمی داده سوال

 قاعدتاً توانمی شود،می بندیتقسر  هنری آفرین ِ

 گروه دو این از یکی: داد جای گروه دو در را هاآن همه

 استناد با را گوناگون هنرهای وجودِ تر ،استه علمای

 استناد با دیگر گروه و کنند،می تبررن عرنی دالیلِ به

 ذهنی. دالیلِ به

 اشکالِ به روازاین هنر که اندبَرآن اول برداش ِ پرروان

 از هنر موضوعِ خودِ که شودمی تقسر  مجزّا هنری

 برانِ ابزارِ به ناگزیر و اس  برخوردار متعدّد هایرویّه

 از عده آن وۀی. اس  نرازمند ه  متفاوتی هنری

 کنندمی حمای  دوم نظرِ از که تر استه علمای

 در شعر، در واحدی هایپدیده غاۀباً چون که معتقدند

 وجود دۀرلی یابند،می انعکاس نقاشی در و موسرقی،

 موضوعِ به را هنری متفاوتِ اشکالِ وجودِ که ندارد

 استدالل این دنباۀۀ در آنان. بدانر  مربوط انعکاس

 هنری گوناگون اشکالِ وجود دۀرلِ که گررندمی نترجه

 در یا آدمی ادراکِ ذهنیِ هایخصرصه در باید را

 سانبدین. کرد جستجو انسان گوناگونِ حسّیِ اعضای

 رشدِ و ظهور انسان، بینا بودنِ استدالل، این مطابقِ

 را موسرقی او شنوا بودنِ و کندمی تبررن را نقاشی

 علرهذا.ق  و آوردمی پدید

 عرنی عواملِ قبول که باورکنر  اگر خواهدبود نادرس 

 با هنری گوناگون اشکالِ وجود پایۀ عنوان به ذهنی یا

 مترادف مسئله این آۀرستیایده یا ِماتریاۀرستیِ حلّ

 مفاهر ِ از هرکدام که کنر  یادآوری اس  کافی. اس 

 از ایگسترده لرفِ موردحمای ِ فوق، در مذکور

 -آۀرس ایده یا ماتریاۀرس  از اع - تر استه علمایِ

 بندی تقسر  برای عینی پایۀ وجود. اس  شده واقع

 لِسینگ تایرد مورد ه  هنری، اشکالِ به هنر

(Lessing) برداشتی تر هاستِ مورد در که بود 
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 آن با که هگل قبولِ مورد ه  و داش ، ماتریاۀرستی

 پایۀ دیگر سوی از. نمودمی برخورد آۀرستیایده

 ماتریاۀرستیِ تر ِاسته در ه  بندی،تقسر  این ذهنی

 تر ِاسته در ه  و بود، پذیرفته داوینچی لئوناردو

 .کانت ذهنیِ آۀرستیِایده

 الئوکون عنوان تح  خود اثر در لِسینگ

(Laokoon)، جااین در) را نقاشی و شعر مقایسۀ 

 نماینده شعر و بصری، هنرهای همۀ نمایندۀ نقاشی

 در تقلرد" که اس  هنری اشکالِ دیگر همۀ

 از توانمی که کندمی شروع نکته این از ،("تواناترند

 به واقعر  تصویرِ برای هنرها که متفاوتی افزارِ حرثِ

 بر عالوه. کرد رس  هاآن برن قالعی مرزِ گررند،می کار

 مورداستفاده تخرّلِ افزارِ که بود آن بر ۀِسرنگ این،

 که زندگی از هاییجنبه با مستقرماً هنری شکلِ درهر

. دارد بستگی دارند را آن انعکاس قصدِ افزار این

 فرزیکی، هایپدیده که اس  اینبه مقرّد نقاشی

 شعر کهدرحاۀی درآورد، تصویر به را ملموس و مکانی

 این ۀِسرنگ ۀرکن. دارد کار و سر هاعمل بازآفرینیِ با

 توجه او. کردنمی مطلق را هنری اشکالِ برن تفاوت

 اشرا ، تصویرِ وسرله به تواندمی نقاشی که داش 

 عمل کهاین ضمن ه  شعر و کند تصویر ه  را اعمال

 اشرا ِ زیادی حدودِ تا تواندمی کند،می بازآفرینی را

 بسازد. روشن را جهان مادِّی

 پویاییِ به برننده تخرّلِ بر تکره با نقاشی این، بر عالوه

 خواننده تخرّلِ بر تکره با شعر و رسد،می غررمستقر 

 برداش ِ. یابدمی دس  غررمستقر  تصویری کرفر ِ به

 دادن ربط که زیرا اس  ماتریاۀرستی برداشتی ۀِرسرنگ

 هنری گوناگونِ اشکالِ انعکاس،  موضوعِ به هنر تقسر ِ

 کند.می معرفی عرنی واقعر ِ گوناگونِ هایجنبه را

 اساسا که دارد قرار هگل نظرِ نظر، این مقابل نقطه در

 اشکالِِ خاصّ ماهرّ ِ ه  او گرچه اس ، آۀرستیایده

 انعکاس موضوعِ خصائصِ از ناشی را هنری گوناگون

 اشکالِ تبررنِ ۀِسرنگ، برخالفِ هگل. دانس می

 کهبل مادّی، دنرای غنیِ تنوّعِ در نه را هنری گوناگونِ

 در که دانس می مطلق اندیشۀ رشدِ دینامر ِ در

 نظرِ به. یابد رهایی خود مادّی پوستۀ از تا تقلّاس 

 با سازیمجسمه و سازیمجسّمه با معماری هگل،

 که اس  متفاوت روازاین نخس  درجۀ در شعر،

 مرحلۀ دهندۀانعکاس هنری، اشکالِ آن از هرکدام

 کاه ِ گرِنمای  و مطلق اندیشۀ رشدِ از خاصّی

 پرشرف ِ در) آن مادّی شکلِ با آن پروندِ روزافزون

 برنِ پروندهای به تکره با هگل. اس ( هنر تاریخ

 به نراز و ها،آن متقابلِ وابستگی مرزانِ و مادّه و اندیشه

 که پروندهاس  این پدوه ِ در متفاوت هایبرداش 

 کند.می تعررن را هنری مخصوصِ شکلِ یاآناین وجودِ

 از داوینچی لئوناردو کردی ، یاد قبالً کهچنان

 به انسان مجهّزبودنِ معتقدند که اس  نظرانیصاحب

 را هنری گوناگونِ اشکالِ گوناگون، حسّیِ اعضای

 داش ، ماتریاۀرستی خصل ِ برداش ِ. کندمی تعررن

 لرفِ از. دانس می زندگی "تقلردِ" را هنر زیراکه

 گوناگونِ اشکالِ منشا ِ را ذهنی عواملِ که کانت دیگر،

 آۀرستیایده تر ِاسته مکتبِ به دانس ، می هنری

 اصولِ به را انسان هایاحساس که زیرا داش  تعلّق

 روی بر هنرمند وسرله به که انگاش می ایاوّۀره

 شوند.می "تحمرل" تصویر موردِ موضوعِ

 ذهنیِ استعدادهای دارای انسان کهاین قبولِ با کانت

 احساس و تامّل تفکّر، نظررِ (a priori) تجربه بر مقدّم

 اشکالِ ایجادکننده هاهمرن دقرقا که بود برآن اس ،
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 شود،می موجب را شعر تفکّر: هستند هنری گوناگونِ

 برای. را موسرقی احساس و را، تجسّمی هنرِ تامّل

 گاهِتجلّی هنری، گوناگونِ اشکالِ از کدام هر کان ،

 اس . آدمی ذهنِِ خاصّ استعدادهای از یکی

 که وقتی ۀنرنرستی - مارکسرس  تر ِعُلَمای استه

 کنند،می وارسی را هنری گوناگونِ اشکالِ وجود دالیل

 که را ذهنی عاملِ و عرنی پایه هنر، تقسر ِ خالر به

 ه  از هستند، انسانی ادراکِ کنندهمشخص هایجنبه

 ارتباطِ در را هاآن دوی هر کهبل کنند،نمی تفکر 

 کهاین عرنِ در اینان. برنندمی دیگری  با دیاۀکترکی

 دهند،می نسب  عرنی عاملِ را کنندهتعررن نق ِ

 اشکالِ به هنر تقسر ِ در ه  را ذهنی عاملِ اهمر ِ

 و رنگ، خط، ،"زبان". کنندنمی نفی متعدّد هنری

 این به هنرند، استفاده مورد که هاآن نظایر و صوت

 دنرای در صوت و خط و رنگ که نرامده وجود به علّ 

 به توانس  رواین از زبان این کهبل دارد، وجود واقعی

 در را آن نظایر و شکل و صوت و رنگ که آید وجود

 گرِبران توانس  و کرد کسب اهمّر  انسان زندگیِ

 و رنگ به انسان گوشِ و چش  که پاسخی. باشد معانی

 حروانات گوشِ و چش  که پاسخی با دهد،می صوت

 . اس  متفاوت دهندمی

 جریانِ مجموع ثمره را انسان گانهپنجِ حواسّ مارکس

 که معناس  بدین سخن این. داندمی جهان تاریخِ

 رهگذرِ از انسانی ادراکِ مشخّصه وجوهِ و خصل 

 به پاسخی مثابهِ به و تاریخی -اجتماعی پراتر ِ

 اس . گرفته شکل پراتر  همان نرازهای

 اشکال بر عظرمی تاثررِ انسانی، ادراکِ خصایصِ این

 و گذارد می جا به انسان ذهنِ در واقعر  انعکاسِ

 بعضی خاصّ لبرع ِ تعررن به معرّنی حدود تا بنابراین

 این از هنری اشکالِ. دهندمی یاری هنری اشکالِ از

 هایپدیده هاآن که اندمتفاوت دیگری  با نرز حرث

 ادراکِ لبرع  با مطابق و کنندمی منعک  را متفاوتی

 ۀرکن. کنندمی استفاده متفاوتی وصفی ابزارِ از انسانی

 در باید تردید بدونِ را هنری اشکالِ تنوّع واقعی اساسِ

 هایرویه با عرنی دنرای تنوّع در هنر، موضوع نف ِ

 نمای ِ به قادر تنهایی به هنری هرچ که گوناگونی

 کرد. جستجو نرس ، هاآن همۀ

 فوقا که برگردیم نکاتی از یکیبه جاستبه حال

 شدیم: متذکر

 هایپدیده از واحدی دستۀ که افتدمی اتفاق بسا چه

 بازآفرینی هنری گوناگونِ اشکالِ به زندگی از ماخوذ

]عنوانِ نمایشنامه   (Egmont)اِگمُنت. شوندمی

با اورتورِ -و نام موسرقی متن  گوته)درامِ( تاریخی اثر 

به درخواس  گوته در  بتهوونکه  -بسرار مشهوری

 [، تنهاگنژرا -برای آن مرالدی نوش   0101سال 

 نرز موسرقایی ترکربِ ی  کهبل نرس ، ادبی اثرِ ی 

 هستند ادبی آثارِ آرام دُنِ و کارمن ،فائوست. هس 

 و اُپراها و هافرل  اۀهامِ سرچشمۀ حالدرعرن وۀی

 دیو. اندشده واقع نرز هانام همان به هایینمایشنامه

 ,Lermontov)لِرمانتوف اشعار از یکی نام تنها

Demon) ، اُپرای نامِ کهبل نرس 

 تابلوهای از یکی و  (Rubinstein)روبینشتاین

 بزرگِ اثرِ زویا پارتیزان. هس  نرز (Vrubel)وروبل

 ,Kosmodemyanskaya) مرانسکایا  کوسمود

Partisan Zoya)،  نمایشنامه، در ه  و شعر در ه 

 آثارِ تئاتر و سرنما در وه  مجسّمه، و موسرقی در ه 

 در نرز دیگری هایمثال انبوهِ. اس  آفریده جاودانی

 اند.رسرده ظهور به هنر تاریخِ
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 که کنندنمی این بر دالۀ  هافاک  این وصف،اینبا

 کهبل اس ، سانی  و یگانه هنری اشکالِ همۀ موضوع

 هنری متفاوتِ اشکالِ که اس  این سرِ بر سخن

 سانِی  و یگانه هایپدیده از واحدی دستۀ توانندمی

 هنر، از شکلی هر حال،درعرن. کنند تصویر را زندگی

 موردِنظر پدیدۀ از هاییجنبه به را خودِ خاصّ توجهِ

 آن به هنری اشکالِ سایر در که خواهدساخ  معطوف

 توانمی اۀبته. باشندنمی بیان قابلِ کمال از درجه

 اهمّر ِ وۀی برقرارکرد، پروند هنری اشکالِ مابرن

 نرس . پرونداین برقراری ترازک  هاآن وتمایزِ تشخرص

 حقبه  (Alexander Serov)سِروف آلکساندر

 با توانستر  می را چرز همه دنرا در اگر که گف می

 پدید موسرقی به نرازی دیگر کنر ، بران کلمات

  .آمدنمی

 رهبرِ (Walter Felsenstein) اشتاینزِنفِل والتر

 Komische) اُپِر کُمیش ایاپر معروف هنری

Oper)  ،کندمی اعالم را همرن مشابه ایعقرده برۀرن 

 که خواندنمی علّ  این به خوانآوازه گویدمی که وقتی

 کهبل اس ، آموخته را خواندن یا دارد خوبی صدای

 قرار که دراماترکی موقعر ِ در که خواندمی روازاین

 ناچار او دیگر عبارت به. بخواند اس  ناگزیر گرفته،

 که کند قانع خود عوالفِ واسطه به را مردم اس 

 ندارد. خوی  برانِ برای آواز جزبه ایوسرله

 بونیس یوکو اثر پرچوپیس مادر مجسُمۀ

(Jokubonis, Mother of Pirciupis)، شعر 

 ویچوسکه مارسین اثر خاکستر و خون

(MarcinkeviCius, Blood and Ashes)، و 

 اثر پرچوپیس ،(Stain-glass) نگاریشیشه

 به همه ،(Morkunas, Pirciupis) مورکوناس

 شوند:می مربوط واحدی واقعی حوادثِ

 پرچوپیس لیتوانیایی روستای0۴00سال ژوئن در

 روستای آن از پر  که شد مبتال سرنوشتی همان به

 و بود گرفته فرا را (Lidice)دی ۀی چکسلواکرایی

 انتظارِ  (Oradoure)اورادور فرانسوی شهرک هنوز

 و کشردند آت  به را دهکده هانازی - کشردمی راآن

 نابود کودک و زن و مرد از اع ّ راآن ساکنان همه

 خاکسترهای مانند پرچوپر  خاکسترهای. کردند

 در و نشس  هاانسان قلبِ بر بوخنوالد و آشوویتس

 درد همان انعکاسِ تمام، روشنیِ به اثر سه هر این واقع

 از متفاوتی هایجنبه روی بر کدام هر ۀرکن. اس 

 .کنندمی تاکرد ۀرتوانرایی دهکدۀ آن تراژدی

 زبان به خوی ، اۀعادۀفوق اثر در یوکوبونیس

 ما برای شهام  و فاجعه عمقِ از برانی سازی،مجسّمه

 این که دهد می توضرح وی خود. کندمی عرضه

 سرزمرنِ سراسر عزای از اس  نمادی" مادر، مجسّمه

   ."اشرفته دس  از دختران و پسران مرگِ در ما

 نه عظر ) اس  آفریده عظرمی واقعا اثرِ یوکوبونیس

 نوع ۀحاظِبه نه و آن خارجی هایویدگی ۀحاظِبه

 گوناااگونِ اشااکالِ متقاباال کماا ِ

 دیگار یا   کاردن  غنای  باه  هنری

 در و شاود  واقع ثمربخ  تواندمی

 ها   ثمربخ  موارد اغلبِ در واقع

 ایان  عملِ دامنّ وۀی شود،می واقع

 هاایی محادودی   باا  متقابل کم ِ

 .اس  همراه
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 و اندیشه عمقِ جه  از صرفاً کهبل آن، برانِِ  خاصّ

 دردِ آورپرام که( کند می بران که احساسی

 حاوی و ظل ، از نفرت انسان، روح شَرَفِ ناپذیر،تسکرن

 فاجعه که ندهر  اجازه هرگز که اس  ما به اخطاری

 .شود تکرار پرچوپر 

 اثر پرچوپیس نگاریشیشه در دهکده این تراژدیِ

 در. اس  شده بران خاصّی روشنی با مورکانوس

 و سر مجسّمه ی  با متفاوت بسرار چرزی با ما جااین

 عرصۀ هنری، انواعِ این دوی هر گرچه داری ، کار

 به را ما توجهِ هنرمند. ایجازند و تعمر  و سَمبوۀرس 

 ۀحظاتِ در زنان و مردان که کندمی جلب نکته این

 هاییراه چه از خود، حراتِ کنندهتعررن یا بُحرانی

 همان نرز جااین. دهندمی نشان را خود خصوصرّاتِ

 گویدمی که اس  درآمرخته اثر پودِ و تار در اندیشه

 کهزمانی تا و کند، آشتی بشرِ ضدّ با تواندنمی بشر

 پَ  حساب پرچوپر  قصّابانِ روحی وارثانِ همه

 گررد. آرام نباید اند،نداده

 همان نرز ویچوسکه مارسرنِ حماسیِ شعرِ در

. مورکوناس و یوکوبونر  آثارِ در که یابر می را گررایی

 قرنِ عمده مسئله  -خاکستر و خون" نویسدمی شاعر

 ه  تواندنمی و نرس  ک هرچ سرّاره این روی. ماس 

 بوخنواۀد اخطارِ به و کند گوش در پنبه بتواند که باشد

 اتفاق چهآن از نرس  تحلرلی تنها این.. بماند ناشنوا

 روزگارِ جاری داستانِ کهبل اس ، گذشته و افتاده

 برگردانِ ی  تنها خاکستر و خون ۀرکن. "ماس 

 هنری اشکالِ سایر در که موضوع این مفاهر ِ از ادبی

 شعرِ. نرس  اندیافته تجسّ  دیگری ابزارِ واسطه به

 انعکاس را زندگی از هاییجنبه ویچوسکه مارسرن

 کارشرشه یا سازمجسّمه کارِ عرصه ماوَرای که دهدمی

(Glazier) : اس 

 و مردم، زندگی از ایگسترده تصویرِ نمای ِ مثالً

 زندگی شروه هایریشه هنری پدوه ِ ترترب همانبه

 تاریخ، دراماتر ِ دورانِ ی  در آن آثارِ و جریان آنان؛

 تصویرِ انسانی، روابطِ گوناگون هایجنبه وصفِ

 از که زنانی و مردان یعنی- متعارض هایشخصر 

 چون دشمن با مبارزه در و برخوردارند کرانبی شهام ِ

 روحِ آن فاقدِ هایانسان و اند،ایستاده استوار دژی

 چرره زمان بر اندیشه در که شدند برآن" که دِۀررانه

 دوری هاخونریزی از که برآمدند صدد در و "شوند

 مادریِ سرزمرنِ به سادگی به که دیگرانی و گزینند،

 این در عاۀی لرزیبه همهاین ورزیدند؛ خیانت خود

 اس . یافته تجسّ  ادبی اثرِ

 تواندمی هنری شکلِ هر که شودمی نترجه ترترببدین

 هایجنبه یا و زندگی از معرّنی هایپدیده انعکاس

 نرز واقع در و گررد عهده بر را هاپدیده آن از معرّنی

 افزارِ از هنری شکلِ هر نترجه، در. کندمی چنرن

 سَرنَخِ این و کنندمی استفاده خودِ خاصّبرانِ و تصویر

 هنری آفرین ِ گوناگونِ انواعِ برن تمایزهای ترینمه 

 دهند.می دس  به را

 آن یا این برانِ و تصویر افزارِ که ه  اندازه هر ۀرکن

 معرّنی پروندِ آنها برن باشد، اختصاصی هنری شکلِ

 امر این از تنهانه توانمی را نکته این. دارد وجود

 کارکرد مشمولِ بران و تصویر افزارِ همه که دریاف 

 بر نرز امر این از کهبل هستند، معرّنیِ عامّ هایقانون

 در اس  ممکن هنری اشکالِ از برخی که آیدمی

 بهره دیگر هنری اشکالِ تصویر ابزارِ از خاصّی شرایط

 اس ، خط گرافر ، هنرمندِِ خاصّ ابزارِ مثال. جویند

 می وام به نقاشی از که ابزاری- رنگ از گاه او وۀی
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 اثر غِنای به گاه امر این. جوید می بهره نرز -ستاند

. بخشدمی وسع  را آن وَصفی توانِ عرصه و انجامدمی

هنرِ لرّاحی و  Choregraphy]کورئوگرافی  یا

 تجسّمی حرک ِ هنرِ [،گنژرا -کارگردانیِ رقص

 بهره سازمجسّمه تجسّمی ابزارِ از گاه ،(پالستر )

 هنرمند چرا که شودمی روشن سانبدین. جویدمی

 افزارِ به خود،ِ خاصّ هنری شکلِ وصفی افزارِ بر عالوه

 اس . مندعالقه نرز هنری اشکالِ سایر وصفی

 سازمجسّمه همکارانِ به  (Konenkov)کونِنکوف

 پروندِ چگونگی تنهانه که کردمی توصره خود

 هایتپ  کهبل بگررند، یاد را اسکل  هایاستخوان

 به نراز نویسنده که اندازه همان به نرز را انسان قلبِ

 فراگررند. دارد جهان تجسّمیِ تصوّرِ

 کردن غنی به هنری گوناگونِ اشکالِ متقابل کم ِ

 در واقع در و شود واقع ثمربخ  تواندمی دیگری 

 عملِ دامنّ وۀی شود،می واقع ه  ثمربخ  موارد اغلبِ

 گوته. اس  همراه هاییمحدودی  با متقابل کم ِ این

 و تجسّمی، هنرِ نقاشی، که نکته این ذکر از پ 

 که دهدمی هشدار دارند، قراب  دیگری  با نمای 

 از کدام هر که باشد داشته توجه باید همواره هنرمند

 سرچشمۀ اس  ممکن کهاین ضمن هنری اشکالِ دیگر

 اۀهامِ منبع دارد امکان شود، واقع او برای سودمند اۀهامِ

 خردمندانه بسرار هشدار این. گررند قرار نرز مندزیان

 هنرهای زمرنه در که هنرمندانی برای ویدهبه اس ،

 کنند.می کار (Synthetic) ترکربی

 هنری اشکالِ سایر زبانِ اقتباسِ که نرس  چنرن

 غاۀب تئاتر، اخرر، هایسال در. باشد موجّه همرشه

 اسالیدها. اس  کرده جذب خود در را سرنمایی عناصرِ

 از که "درونی های مونوۀوگ" اند،یافته راه صحنه به

 تغرررِ اند،شده گرفته کاربه شوندمی شنرده سِن پُش ِ

 مورد هاآن نظایر و سرنمایی هایریت  و صحنه، سریعِ

 قرین توفرق با گاه اسباب این. اندشده واقع استفاده

 در چهآن. اس  نبوده چنرن موارد غاۀبِ در وۀی بوده،

 هاینمای  در کَرّات به رسد،می نظر به موفق فرل 

. اس  داده نشان را خود بودنِحاصلبی صحنه روی

 عملِ که نرس  مناسب همرشه روی هرچ به مثالً

 قابلر ِ. کنر  قطع اسالیدها دادنِنشان برای را نمای 

 موارد اغلبِ در وۀی اس ، محرز سرنما در هاآن قبولِ

 گرفتنِ کاربه و حواسّ تمرکزِ از را تئاتر تماشاچیِ

 دچارِ مستقلّ اندیشه جه ِ در خوی  توانایی و تخرّل

 سازد.می اشکال

 سوی به آن عمومی روندِ که اس  عصری ما عصرِ

 آمرزِتوفرق هایترکرب. کندمی حرک ( سنتز) ترکرب

 به توانمی را هنری گوناگونِ اشکالِ و( ژانرها) انواع

 معنیبی این: یاف  هنری واحدِ اثرِ ی  در مکرّر لور

 اساس بر و کنر  ترسر  قالعی ممرّزه خطوطِ که اس 

 انواعِ و اشکال خلوصِ که سازی  ناچار را هنرمند هاآن

 برداش ِ دامنه وسع ِ وۀی. کند رعای  را هنری

 خطوطِ باشر  مجاز که نرس  معنی اینبه ترکربی

. بکشانر  ابهام به را هنری گوناگونِ اشکالِ برنِ ممرّزه

 نوسان و داده محلّ تغرررِ زمان گذش ِ با خطوط این

 انعکاس تواندمی هنری شکلِ هر

 یاا  و زندگی از معرّنی هایپدیده

 هاا پدیده آن از معرّنی هایجنبه

 نراز  واقاع  در و گرارد  عهده بر را

 کندمی چنرن
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 اشکالِ از کدام هر ویده خصایصِ حال،بااین و اند کرده

 سایرِ  خاصّ تصویرِ ابزارِ پ . اندنرفته برن از هنری

 که باید و تواندمی ها،آن محتوای چون هنری، اشکالِ

 ویده خصایصِ که شرط این به شود، گرفته عاریه به

 مانع که بماند محفوظ حدّی به گرعاریه هنری شکلِ

 باشد. دیگری وسرله به هنری شکلِ ی  شدنِجانشرن

  :کنیم بندی جمع

 هرچ زیرا اس  ضرور هنری گوناگونِ اشکالِ وجود

 خوی  برانی ابزارِ به تکره با واحدی هنری شکلِ

 به جهان از کاملی کافیِ حدّ به هنری تصویرِ تواندنمی

 همۀ وسرلهبه تنها را تصویری چنرن ی . دهد دس 

 هنرِ  کلّ وسرلۀبه یعنی جا،ی  لور به هنری اشکالِ

 کرد. تهره توانمی

 تصویرکردن حرثِ از هنری اشکالِ از کدام هر

 اشکالِ دیگر به نسب  زندگی از معرّنی هایجنبه

 دیگری هنری شکلِ هرچ مثالً. دارند هاییمزیّ  هنری

 هنری تاثررِ چنان با را لبرع  متنوّع زیباییِ تواندنمی

 ۀرکن،. دهد نشان آیدبرمی نقاشی از که شِگَرفی

 موسیقی از ترک  اش،عالفی قدرتِ رغ علی نقاشی

 آمادگی انسانی احساساتِ و عوالف مستقر ِ برانِ برای

 تجسّ  در خود عظر ِ باۀقوّه توانِ رغ علی ادبرات،. دارد

 کارایی دهدمی نشان که حوادثی بصریِ تصاویرِ

 مندتوان واقعا ،تکلّم هنر. ندارد را گرافیک هنرهای

 دارد وجود حرک  در که معرّنی امکاناتِ از وۀی اس ،

 را خود اس ، صحنه بر که انسانی گاه و اس  بهره بی

 عروسکی هنرِ حرطه در شانبرانِ که مطاۀبی انتقالِ از

 در را موسرقی امکاناتِ شعر اگر. یابدمی ناتوان اس 

 Choregraphyکورئوگرافی ] اگر داش ، اخترار

 نقاشی هایمَجال از [هنر لراحی و کارگردانی رقص

 به (Fine Art) زیبا هنرهای یا بود، برخوردار

 صورتدرآن داش ، دسترسی نویسنده امکاناتِ

 هنری اشکالِ از لرفی به شد گفته که لوریهمان

 نبود. نرازی متمایز آشکارا و جداگانه

 هنری اشکالِ از هرکدام که مزایایی رغ ِعلی حال،بااین

 عمقِ در نفوذ حرثِ از کدامهرچ برخوردارند، هااز آن

 و انعکاس درصددِ خود لبرع ِ به بنا که هاییپدیده

 اساسی ذاتی مزیّ ِ هرچ از هاس ،آن جوهر کشفِ

 به کوشش که روس ازاین. نرستند برخوردار

 دیگری با هنری شکلِ یک قراردادنِ رویاروی

 .خطاست مطلقا و ثمربی

 به هارویارویی گونهاین علمی جدیدِ نوشتارهای در

 رئاۀرستی نقاشیِ هنرِ شاید گویندمی. خوردمی چش 

 شکوفایی حالِ در عکاسی هنرِ که زیرا اس ، شده پرر

 پدمردگی آستانه در ایپایهسه نقاشیِ شاید ؟...اس 

 یادمانی نقاشیِ به را خود جای ه  شاید یا اس ،

 و شده قدیمی تئاتر هنرِ شاید ؟...سپرد خواهد

 دیگر که داد خواهد سرنما به را خود جای زودیبه

 پایانی را تصوّرات گونهاین ندارد؟ راآن با رقاب  قدرتِ

 خطا متعدّد دالیلِبه استدالۀی چنرن حالبااین. نرس 

 را تئاتر جای تواندنمی سینما مثالً. رسندمی نظربه

 بگررد را فرل  جای تواندنمی تئاتر که لورهمان بگررد،

 نوع دو دارند، که مشترکی وجوهِ تعدّدِ علررغ  دو این

 از اشکاۀی دو این دهند؛می تشکرل را متفاوت نمای ِ

 وۀی کنند، ترغنی را یکدیگر توانندمی که هنرند

 کهآنبی چنرنه . دارند متفاوتی هنریِ هایهدف

 آورده عملبه عکاسی و سرنما برن مستقرمی قراسِ

 سرنما که گونههمانبه درس  گف  توانمی باشر ،
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 جای ه  هنری عکاسیِ بگررد، تواندنمی را تئاتر جای

 بگررد. تواندنمی را نقاشی

 است این مارکسیستی تیکِاسته اصولِ از یکی

 . کندمی طی را ناهمواری راهِ *هنر رشدِ که

 واقعر  این در ناهمواری این که نویسدمی مارکس

 جامعه، رشدِ با همرشه هنر رشدِ که کندمی پردا تجلّی

 تطبرق مستقر  لورِبه اقتصاد عرصه رشدِ با جمله از و

 ازمنه در که نظرریبی هنری های گنجرنه. کند نمی

 با قراس در اند،شده آفریده رُنسان  لولِ در یا و قدی 

 ازمنۀ در نه گرچه بهاترند،گران بسرار مدرن هنری آثارِ

 اقتصادی روابطِ سطح حرثِ از رنسان  عصر نه و قدی 

 قابل اجتماعی رشدِ بعدی مراحلِ با اجتماعی، و

 (2). نرستند مقایسه

وۀی در  مستقر  اشارۀ بدون نرز احسان طبری*]

دربارۀ  مارک ، داهرانۀ علمی کشفِ اینتوضرح 

 بهترین گاه...": گویدمی "قوانینِ ویژۀ رشد هنر"

 معماران و سازانآهنگ نویسان،رمان نقاشان، شاعران،

 سطحِ باالترین در ابداً که شوندمی پدید کشورهایی در

 نویسندگان تزاری روسرۀ. نرستند موۀّده نرروهای رشدِ

 اقتصادی خود و داش  عرضه رااوّلِ جهان قدرتِ

 بردگی، دورانِ یونانِ در. داش  مانده عقب سخ 

 ما فئوداۀیِ ایرانِ در. شدند پدید کبرری هنرمندانِ

 [گنژرا -"...نرز

 واقعر  دراین چنرنه  هنری رشدِ ناهمواری

 در مراحلِ هنری گوناگونِ اشکالِ که شودمی منعک 

: اندکرده رشد متفاوتی هایمرزان به معرّن

 و معماری باستان یونانِ در هنری اشکالِ ترینپرشرفته

 قرنِ در و نقاشی، رُنسان  عصرِ در سازی،مجسّمه

 که آیدبرمی چنرن هانمونه این از. بود ادبرّات نوزده 

 دارد وجود فائق هنری شکلِ ی  تاریخی، دورانِ هر در

 عرضه را زمان هنریِ نرازهای از بران ترینکامل که

 اعمال کنندهتعررن تاثررِ هنری اشکالِ دیگر بر و کرده

 روسی برجسته منتقدِ که بود امر همرن. کندمی

 در که داش  آن بر را (V.Stasov) استاسوف.و

 موسیقی و (8)پردویژنیکی مکتبِ نقاشی وصفِ

 آینده راهِ که بگوید (0)بزرگ شخصیّتِ پنج

 روسره رئاۀرستی ادبرّاتِ را نقاشان و دانانموسرقی

 و اجتماعی تعهّدِ واالی هایآرمان. بود ساخته هموار

 زندگی شروه تصویرِ و رئاۀرس  اصولِ و مردم به خدم 

 از روسره نوزده  قرنِ ادبرّاتِ که مردم آرزوهای و

 هنریِ اشکالِ همه برای راآن بود، برخاسته هاآن

 بود. درآورده اۀگو صورت به دورهآن

 و سنّتی، اشکالِ ه  ،جدید جامعه هنری فرهنگِ

 با ما گررد؛می بر در را هنری نوِ نسبتاً اشکالِ ه 

 در ای بوده آشنا اوّۀره هایزمان از ظریفه هنرهای

 قرنِ محصولِ ی  ۀحاظ هر از سرنما که صورتی

 اشکالِ جنگ، از بعد دوران در سپ . اس  برستمی

 عرصهبه پا هنری عکاسیِ و تلویزیون نظرر هنری جدیدِ

 و فرهنگ جامعه، پرشرف ِ موازاتِ به. اندنهاده وجود

 به ه  جدیدی هنری اشکالِ دارد امکان تکنوۀوژی،

 .برسد ظهور

 هنااری گوناااگونِ اشااکالِ مااابرن

 ایان . اس  جایز معرّنی هایقراس

 را هنار  بنادی لبقاه  پایاۀ  هاقراس

 هماه  اۀوصاف، ماع . آورندمی فراه 

 دارند نسبی حاۀ ِ هابندیلبقه
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 جایز معرّنی هایقراس هنری گوناگونِ اشکالِ مابرن

 فراه  را هنر بندیلبقه پایۀ هاقراس این. اس 

 نسبی حاۀ ِ هابندیلبقه همه اۀوصف،مع. آورندمی

 ممرّزۀ هایجنبه و روابط از بعضی معموالً چه، دارند،

 گررندمی قرار مالک هابندیلبقه این در هنری اشکالِ

. شوندمی واقع اغماض موردِ دیگر هایجنبه و روابط و

 قبولِ مورد که هنری بندیلبقه هرچ که روس ازاین

 ندارد. وجود باشد عامّ

 بندیطبقه در که اصول از برخی به برگردیم حال

 بندیتقسیم در دیگر عبارتبه یا هنری، اشکالِ

 واقع استفاده مورد هاگروه به هنری اشکالِ

 شوند:می

 را گروه سه هنری اشکالِ بندیطبقه ترینرایج

 ،(استاتیک)ایستا یا مکانی هنرهای :گیرددربرمی

 هنرهای و ،(دینامیک) پویا یا زمانی هنرهای

 زمانی. – مکانی

. اس  معماری و زیبا هنرهای همه شامل اوّل گروهِ

 سوّم گروهِ و موسرقی، و ادبرّات شاملِ دوّم گروهِ

 گروهِ. اس  واریته و سررک سرنما، اُپِرا، باۀه، شامل

 گوش، با دوّم گروهِ اس ، دریاف  قابل چش  با نخس 

 این. تواَم لوربه گوش و چش  با سوّم گروهِ و

 معنیبدین اس  استوار صحرحی پایه بر بندیتقسر 

 حقبه که ،گوش و چش  واسطۀ به هنر که

 همه. شودمی دریاف  اندشده نامرده "فکری"ِ حواسّ

 معرّنی حدودِ تا جهان از او شناخ ِ در آدمیِ حواسّ

 با جهان از انسان هنری درکِ وۀی دارند، دخاۀ 

 و مستقر  خصل ِ که چشایی و بویایی المسه،ِ  حواسّ

 شود.نمی مربوط دارند للبانهفایده

 اس  استوار واقعر  این بر چنرنه  بندیتقسر  این

 حوادثِ همۀ هنری، اشکالِ این از بعضی برای که

 برای کهدرحاۀی کنند،می سِرر زمان در تصویرشده

. شوندمی مطرح ایستا گویی، حوادث، این دیگر بعضی

 احتراط قصدِ به "گویی" واژه کاربُردنِبه جااین در

 مکان در ه  هنری، اشکالِ همه که زیرا اس ، ضروری

 در مه  مسئله وۀرکن زمان در ه  و دارند، وجود

 اس  هنری ابزارِ اصاۀ ِ و( بودن قراردادی) سَمبوۀرس 

 شوند.می بران زمانی یا مکانی اشکالِ به که

 از هنرِ مه ّ هایجنبه سایر هنر، بندیلبقه این معهذا

( کنکرت) مشخص نمودِ مستقر  بازآفرینیِ قبرل

 همۀ مددِ به انسان که را واقعی دنرای از هاییجنبه

 اشکالِ از بعضی. شودنمی شامل یابددرمی خودِ حواسّ

 تصویرِ با را ما خود لبرع ِ ۀحاظِبه که هستند هنری

 و نقاشی نظرر سازند،می آشنا موضوع واسطهبی

 از هنری اشکالِ از دیگر بعضی در وۀی. سازیمجسّمه

 تصویر موردِ هایپدیده مادّی نمودِ مستقر ِ بازآفرینی

 (5)ادبرات. یا موسرقی نظرر نرس ، خبری

 به توانمی را هنر باشد، نکته این عزیم  نقطه اگر

 غیر و (Representational) تصویری هنرِ

 بیانی یا  (Non-representational) تصویری

(Expressive)  کرد. بندیتقسر 

. هستند داریکِ  مفاهر ِ بیانی و تصویری مفهومِ دو

 یا کردنمادّی معنی به تصویری هنرِ دقرق، برانِ به

 ۀحاظ این از. اس  هنری تفکّرِ سِرِش ِ کردنِعرنی

 تصویری به هنری اشکالِ بندیتقسر  که اس  لبرعی

 کهوقتی این وجود با. نرس  منطقی چندان برانی و

 مفاهر ِ شوند،می بندیلبقه ترترببدین هنری اشکالِ

- گررندمی خودبه متفاوتی معانیِ برانی و تصویری
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 لوربه را زندگی تصاویرِ موردنظر، هنرِ آیا کهاین

 تعمر  شروه به را واقعر  یا کندمی ترسر  مستقر 

 احساسات، تداعی مستلزمِ هاآن دریاف ِ که ترییافته

 نظایر و زندگی خودِ تصاویرِ و هااندیشه و عوالف،

 نرز بندیلبقه این اۀبته. سازدمی منعک  هاس ،آن

 هنری شکلِ ی  از تواننمی زیرا دارد نسبی جنبه

 یا تصویری صددرصد ماهر  حرثِ از که گف  سخن

 باشد. غررِتصویری

 بازآفرینیِ هایخصرصه این هنری اشکالِ همۀ در

 هنری هرچ و شودمی یاف  آمرخته صورتی به هنری

 از یکی به وچراچون بدونِ را آن بتوان که ندارد وجود

 و تصویری افزارِ قاعدتاً. دانس  مُنتسب گروه دو این

 با. دارند وجود هنری اشکالِ همه در حدودی تا برانی

 و تصویری به را هنری اشکالِ باز ما اگر هااین به عل 

 این از یکی تَفَوّقِ علّ ِ به کنر ،می بندیتقسر  برانی

 آفرین ِ عرصۀ در -آن انحصاری نق ِ نه و- عناصر

 اس . معرّن هنری

 عواملِ براساس را هنری اشکالِ بندیطبقه

 نهاد: بنا توانمی هم دیگری

 و ساده غررِبصری، و بَصَری به توانمی را هنری اشکالِ

 و ندارد یا دارد مفرد کارکردِ که چهآن به ترکربی،

 هابندیتقسر  این همه. کرد بندیتقسر  هاآن نظایر

 هاآن محدودیّ ِ. دارند را خودِ خاصّ محدودیّ ِ

 هایجنبه همه نه و بعضی تنها که اس  حرثایناز

 هس  نرز حرثازاین کهبل گررند،نمی نظر در را هنر

 از هنری، اشکالِ عرصه محصورساختنِ ضمن در که

 در مساوی مرزانِبه که عامّی قوانرنِ ساختن بارز

 مُستَترند، آن هایجلوه درهمۀ و هنری، فرهنگِِ کلّ

 هنری اشکالِ بندیلبقه با وجودِ این،. ماندمی ناتوان

 که کندمی کم  چون اس  ضرور و سودمند

 برجسته را هنری اشکالِ از هرکدامِ خاصّ هایجنبه

 برقرارشدنِ بندی،لبقه هاینظام چنرنه . سازی 

 اشکالِ گوناگون انواع برن را ترینزدی  پروندهای

 را هاآن ترکربِ ممکنِ هایروش و کردهتسهرل هنری

 روشن گردند،می پذیرامکان هاپرشرف  موازاتِ به که

 سازند.می

 

 

 ها:پانوشت
 ردّ تامّل بدونِ آۀرستیایده ی استه مکاتب از بعضی لرف از گوناگون اشکالِ به هنر تقسر ِ عرنی اهمر ِ -0

 ترپ، نظرر مقوالتی نفیِ ،(J.E.Spingarn) اسپرنگارن جملهازآن و او پرروان و کروچه.ب آثار در ویده به. شودمی

 مترادف اساس در که یابدمی بستگی هنری کُنکِرتِ هایپدیده بندیلبقه و تلخرص نفیِ با ،(ژانر) نوع یا شکل

 موردِ هامارکسرس  سایرِ و بانتی.ا و گرامشی.ا آثار در که تر استه( نومرناۀرس ) گراییِنام نوعی اعالمِ با اس 

 مولّف(). اندشده واقع انتقاد

 در غاۀباً. شودمی مطرح ترقّی اندیشه نفیِ پایه عنوان به گاهی هنری و اجتماعی ترقّی سطوحِ برن نابرابری -2

 کنند می حف  آن همتایبی و اصلی شکلِ در را خود هنری ارزشِ شاهکارها که شودمی استدالل موارد گونهاین

 دانته "اۀهی کمدی". اس  نادرس  اندقدی  آثارِ از ترمترقّی بعدی هایزمان در شدهخلق آثارِ کهاینبه اعتقاد و

 معلوم بنگری  تریوسرع برن ِ با اگر وۀی اس ، درس  هااین همه. نرس  مترقّی باۀزاک "انسانی کمدی" از ترک 
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 ترشدنِگسترده به -رئاۀرس  به رمانترسرس  از مثالً- دیگر هنری روندِ به هنری روندِ ی  از گذار که شد خواهد

 و تصویر امکاناتِ ترشدنِغنی به هنر، در زندگی از جدیدی هایالیه شدنِگشوده به هنری، برن ِ عرصه عظر ِ

 ترقّی کهآن با رو،ازاین. اس انجامرده آن اجتماعی کارکردِ ارتقای به همه از ترمه  و آن زبانِ تکاملِ به هنر، بران

 شکل آن واسطهبه نهایی تحلرلِ در ۀرکن اس ، نکرده تطبرق اجتماعی کلّیِ ترقّیِ با همرشه وجههرچبه هنری

 مولّف(). اس  گرفته

 ویراستار(). نوزده  قرن دوم نرمه در رئاۀرستی نقاشی روسیِ مکتبِ  -8

 بوررودین ،(Mousscrgsky) گسکی موسور نمایندگی به نوزده  قرن دوم نرمه در موسرقی روسیِ مکتبِ -0

(Borodin)، باالکررف (Balakirev)، کورساکوف ریمسکی (Rimsky-Korsakov )کوبی و (Cui .)

 (ویراستار)

 از نامِ یکی (Conte Egmont" )کُنت اِگمونتو ۀرن  اجرای آن:  بتهووناثر  اوورتورِ اگمون دربارۀ قطعۀ  -5

 از اِگمون  کهآن زیس . بامی هلند بر هااسپانرایی تسلّطِ هنگام مرالدی0۶ قرن در که بود هلندی پرستانِمرهن

 او اسپانرایی حاک ِ آۀوا، دوک وقتی اما یاف ، عاۀی مقام هلند کشور در و رسرد بزرگی مقام به اسپانرا دوۀ  لرف

 تحمرل برای نتوانس  و پرچرد الاع  از سر اگمون  فرستاد، بودند هلند مردمان از که فالماندها جنگ به را

 خران  جرم به و دستگرر را او عاقب  اگمون ، مقاوم ِ وجود با آۀوا بجنگد. دوک خود همولنان با اسپانرا تسلّطِ

نام قطعه  (80اگمونت )اُپوس  اورتورِو  گوتهعنوانِ نمایشنامه )درامِ( تاریخی اثر  اِگمونتکرد.  اعدام به محکوم

 اگمونت اورتورِبرای آن مرالدی نوش .  0101به درخواس  گوته در سال   بتهوونموسرقی متن نمایشنامه اثر 

 این مرگ در تصوّرِ ناکامی، و و او، عشق هایشکنجه و کند، زجرمی آغاز محزونی نوای با را او زندگانی فاجعۀ

شان بود، اعدامخبر کوتاه "با آغاز کوبندۀ  "هابرای روزنبرگ"در خوان ِ شعرِ  "سایه"اس .   شده خالصه قطعه

 (ویراستار، از این قطعۀ موسرقی جاودانۀ بتهوون استفاده کرده اس . )"کردند...

 
  اجرای اگمون  بتهوون به رهبری کریسترن ترلمن

 برنستاین ۀنارد رهبری به بتهوون اگمون اجرای 

 کلودیو آبادو اجرای اگمون  بتهوون به رهبری

 

 

 ☘☘ ☘ 

 تصحیح و پوزش

 ارژنففف  پیشفففین صففف شۀ شناسفففنامۀ شفففمارۀ در
 سففو مِ سففا ِ از شففماره نخسففتین کففه( 12شففمارۀ)

 بفود  شده قید "دو م سا ِ" اشتباها انتشار آن بود،
 پوزش خوانندگان از تصشیح، درخواست ضمن که
 .طلبیم می

 تحریریۀ ارژنگ

 بازگشت به فهرست

 

https://www.dalfak.com/w/68cou3/%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%88%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1-Beethoven-Egmont-Overture-Viener-philarmoniker
https://www.aparat.com/v/H1Uqv/%D8%A7%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%88%D9%86_-_%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://www.aparat.com/v/oaV6K/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%AF_%D9%88%D9%8E%D9%86_%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%86_-_%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%90%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA
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 سخنی چند دربارۀ اُسلوبِ تفکّر و مُبارزه
 یلبر احسان

 

خردمند  هر انسانِ ۀفروظ س انیا ؛روزگار از گذشتِ آموختن
 یامروز  ِرّق استوار باشد. مدنل و تعمّکه بر تعقّ یانیو هر جر

 اف ِیدر ۀقیماس . تنها لر اکانرن از تجاربِ یامجموعه ،ما
و  حرصح لِرو تحل هیتجز ع،ینمودها و وقا قِردق ۀمشاهد ق ،رحق
 ردِلور که مَ. همان اس عینمودها و وقا نی  از امنظّ یررگجهرنت

را  یکند و اشتباهیبها مگران اجاتِنتحادثه، است  یعاقل از 
 با شعورِ انِیجر  یلور همان د،ینماینم رتکرا گریبار د یبرا

را بر  ندهیآ خود، کارِ ۀگذشت کارِ یِمنطق لِربا تحل ،یاجتماع
  گرداند.یمستقر م یترحک مُ یبادمَ

 لرتحل قدرتِ رایسازند، ز یر مخطا را صد بار مکرّ  ی هانبلَاَ
بر  یها مبتنآن عاجزند. عملِ یررگجهرو نت یابیندارند و از عل 
ن و روان اس ، تَ ۀخردانیب یهاکور و واکن  زِیاحساسات و غرا

نمودها و  قِردق ۀبا مشاهد ز،ربا عقل و تم نداندمَرَخِ عملِ یوۀ
 .ردیپذ یدرس  انجام م و استنتاجِ حرصح یِابیعل  با ع،یوقا

 نرقوان نیاخبر از یو ب شعوریو اجتماع، و انسان ب ع رلب تکاملِ نربا شعور و آگاه از قوان انسانِ نرکه ب یفرق
 جهرنتیاو ب خودِ تجاربِ یحت یمدوِ یبرا یوۀ ،س رکاف گرانید تجاربِ یحت یۀاوِ یکه برا س انیوجود دارد، ا
گرداند، یم رومندرما را ن  ِیو درا زرو تم ن،رزبرما را ت دگانیو اجتماع، د ع رلب حرک ِ نراز قوان یاس . آگاه

 ۀزوم اس . اولِ ۀمبارز در درج هر فردِ یو برا یاجتماع انِیهر جر یبرا یآگاه نرۀذا چن

و حساب نشده،  خودانهیب یهاواکن  ،یزیو غر یاحساسات رِتفکّ ۀماس  که هنوز از مرحل از نواقصِ یکی نیا
و خردمندانه وارد  یعمق شعور و حساب، روشِ یاز رو یهاواکن  ،یعلم تفکرِ ۀمرحله و مبتذل ب یسطح روشِ
 راتِرنف ، تاث یهاخواه  ،یدرون عوالفِ ،یذهن تابع سوابقِ دایشد ، رما در قضاوت و تصم اند. غاۀبِنشده
 یلرفیو ب یسردو خون یعلم دق ِ  یو کمتر با   یقرار دار یآن احساساتِ ،یشخص یمحدود زندگ طِرمح
 . ربرآئ حرو صح یعلم  ِرتصم  یدرس  و  قضاوتِ  ی ۀاز عهد  رتوانیم

ما  ۀمعتاد ساخته اس . در جامع یاخودخواهانه و تفکرِ یزندگ غاۀبا ما را به لرزِ یو اجتماع یخانوادگ هایطرمح
به او زده خواهد شد. در  یارحمانهیب ا دستبردِخود را نگه دارد، نفع خود را مواظب  کند واۀّ کالهِ دیبا یهر کس
وجود ندارد. مردم  ،باشد یرخواهرو غ یکاره  ،یرزهرومِ ،یبستگه  ،یشتپُبر ه  یکه مبتن یترترب ،ما ۀجامع

بر همه ک   یجوئنهرو ک ینربدب ینوع ه،راوۀ بِیاند، ۀذا پ  از چند فردهید برو آس دهیکشور ما غاۀبا شکنجه د
همچون خود  ،یو خودخواه ینربدب نیدهد. ایم قرار خود ررتاث ر و قضاوت را تح ِتفکّ دایکند و شد یغلبه م
اگر  س یعاد یامر ، کند، پَ یبارد حف  م یکه از هر سو م بیو فر نرک یرهاررا در مقابل ت ام کرِرپ ،یخفقان
سردانه و خون ،ینردرس ، ع رِکه او را از هرگونه تفکّ یانباشته باشد، احساسات یمینامال از احساساتِ یرانیا فردِ
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اس  و ۀذا غاۀبا در  ما متاثر یمانو بدگ ینربدب ن،رک ،یاز خودخواه دایما شد ماتِربازدارد. قضاوت و تصم یمنطق
 کند.یم ررس ینامطلوب جِمعوّ ۀقیلر

 حک ِ رایز س ،رن یآسان چش  کارِ از مقابلِ ینربدب اهِرس ن ِراز دوش و برداشتن ع یخودخواه یدارَ افکندنِ
 اف ِیو در یاجتماع  ِرنف  و نوام احوالِ قردق ۀکه شخص پ  از مطاۀعاس ، مگر آن نرما چن ۀروزان یزندگ

که . چناندینما یترترب دِیتجد اها غلبه کند و خود رج بکوشد تا بر آنمعوّ تفکر و قضاوتِ نیعلل و موجبات ا
 اس .  رو نوام نرقوان نیا  ِرفرآگاه شدن از ک  ،رو نوام نرقوان آزاد شدن از جبرِ از لرقِ یکی ،معلوم اس 

و  یشخص هرگونه احساساتِ س  که نخس  شخص بکوشد تا قضاوت خود را ازاآن حیصح تفکرِ کی سلوبِاُ
 یهایداور رۀوارد موضوع شود و درکل یدستورِ کّشَ  یبا  "رنه دکارت"کند و بقول  یرّبَمُ یسوابق ذهن

 . دینما دیردخود تَ ۀگذشت

غاۀبا مطابق  یکل استنتاجاتِ ،یاجتماع یایقضا ،افراد ۀما دربار یهاچون تا امروز قضاوت  ،راگر واقع  را بخواه
فکر  مقوالتِ ۀمغز دس  زد و هم یعموم یتکانخانه  ه یب دینبوده، با یعلم ۀسردانلرفانه و خونیب تفکرِ اسلوبِ
 گریکدیرا از   رقو سَ حررا از ه  جدا کرد و صح نرم  و سَقرار داد و علّ یمنطق و نقدِ یعلم سنج ِ زانررا در م

نمودها و  بر یکه مبتنمگر آن ،س رن حرصح یاستنتاج چردانس  که ه دیبا ی،عموم یبررس نیا. در شناخ باز
باشد که در واقع وجود داشته و  یزهائربر چ یکه مبتنآن یعنی ،یو درون یباشد نه ذهن یو خارج ینرع عیوقا
 یِو بدگمان ینرو بدب نرش  و کدل و رَ یهامات و خواه احساسات و توهّ که مفروض و مخلوقِنه آن ،دادهرخ
بلکه فضا با الراف و جوانب  س ،رمطلق و جامد ن ،ع ردر لب یزرچ چردانس  که ه دیبا زربوده اس ، و ن "من"

  یقاعده و   ی. اس  رررماند و دائما در تغ یهج نمنَ  یگوناگون دارد. خوب و  بد و نف  و کمال دارد و بر 
 ن،رکند. قواعد و قوان قرآن را بطلبد و با آن تطب یتماعاج ای یعرلب طِرمح طِیدرس  اس  که شرا یروش، تا زمان

 حوادثِ رایبماند ز ررربدون تغ شهرتواند همینم ،اس  یخارج ما از حوادثِ ذهنِ ها که انتزاعِو قضاوت جینتا
 اس  که با حرک ِ حرصح یکند. آن معرفت رررتغ دیما ناچار با ذهنِ اس  و ۀذا منتزعاتِ ررردر تغ یخارج
 .دینما قرحرک  کند و با آن تطب یخارج اتِرخود که عبارت باشد از واقع اتیمحتو

صورت ه هرگز ب دیاز نوع قضاوت و استنتاج، نبا ایرف باشد صِ ۀخواه از نوع مطاۀعه و مشاهد یانسان معرفتِ
 اس . یانسان معرف ِ یبرا  رعظ اتِرّاز بل یکی یفکر گردد. ۀذا جمودِ ی( تلقDogme) یزاۀیال شرب ِ

 یآت در مراحلِ یاجتماع ۀحادث  ی رِرس ۀ. مطاۀعطرسجهته و بَ  یب اس  نه چند لرفه و مرکّ یاجتماع یایقضا
 نرچن. کردی ش بررساهمه جانبه و بغرنج و آن را در حرک ِ در  سنجها را با دقّیتاۀ دیبا رایز دشواراس ، ارربس

 ممکن اس  که: یکس یفقط برا یسنجش

 باشد. یقردق یِعلم یِنربجهان یدارا یعنی ،بشناسد یدرسته و اجتماع را ب ع رلب حرک ِ نِرقوان (اوال 

خود را داشته  بردن عل ِ کارهب استعدادِ یعنیکند،  قرتطب یخارج اتِرخود را بر واقع یفلسف بتواند معرف ِ (ایثان
 باشد.

 نظرِ  ینه با  ،دق  کند ایدر قضا یخاص یعلم یفتگرباشد و با ش یعار یشخص ۀخودپسندان از اغراضِ (ثالثا
 .یانفراد یسودجوئ

ساده به  یآشنائ ایمعلومات،  توان با فقدانِیم چگونه الزم اس . "فراگرفتن"و اجتماع  ع رلب شناخ ِ یبرا
 ؟دررا فهم قتیحقباشد،  دیُزاشود و دائما در تَ لرتکم یکه آن آشنائمحدود، بدون آن چند مطلبِ
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 یزراو به چ سرک ِ از هر سو هزاران کمند افکند تا سرِ دیاس  که با یچابک ۀزندیگز آن غزالِ ،قتیحق
کند،  ینم ظهور انیعر یکس چره ۀشیاند ۀدر آستان ،مکاشفه و لرفدارانِ ونراشراق برخالفِ ،قتیحقگرفتارشود. 

به  قردق ۀو مشاهد یبررس وفقط در اثر دق  و مطاۀعه  قتیحقدام آورد. ه و ب اف یب عَآن را با رنج و تَ دیبا
 .یعلم سلوبِاُتنها در اثر  یعنی د،یآ یچنگ م

را با همه  ق رحق نرشنِردهتوانند پَیهمه افراد نم زرجامعه ها، ن نیتر یبلکه در مترق رانینه فقط در جامعه ا اۀبته
 یکار ورزش کرده اند، بر م نیدانشمندان، که در ا ۀعهدفقط از  کار نیآسان بدام آورند. ا یهجورو مَ یستورمَ
 یآرمان نرر آشنا باشند، چنتفکّ یِعلم به اسلوبِ یرانیا افرادِ ۀکه هم  رتوقع داشته باش دیو نبا  رتوانی. ما نمدیآ

  رباشتوقع داشته  دیو با  رتوانیم یوۀ د،رعمل به خود خواهد پوش ۀجام ندهیخُرم و درخشان آ یارفقط در دن
 رِتفکّ اسلوبِمطابق  انیموجود باشد که بتواند تمام جر یمتفکر یمغزها ،یما، بطور نسب یاجتماع انیکه در جر

درس  را به معرض اجرا  شهیآن اند یفعال اجتماع یتا قوا شدیاندرباشد که درس  ب یاداره کند. مغز حیحص
 بگذارند.

غرض الزم یو ب قربا تجربه، دق ده،یبا مطاۀعه، ورز از افرادِ یقو ۀهست  ی رۀ، تهرمتفکّ مغزِ نیا جادیا منظورهب
 تجربه، زمان! کوشش، اس : زرسه چ زرن کارنیا ۀاس  و الزم

. میخوریما وجود دارد برم غالبِ ماغِکه در دِ یرتفکّ یهااز روش یفوق، به بعض یکلّ سلوبِاُ قِیتطب با
 ذکر کنم: یهائنمونه دیاجازه بده

 بروز منشا ِ ،غلط تصورِ  یداشتن  ۀجراند و در نتبودن توجه نکردهیانقالب حِرصح یهستند که به معنا یافراد
 ،ب و جمود فروختنناکانه رفتارکردن، تعصّبودن را با شدت عمل داشتن، خش  یانقالب دینبا غلط شده اند. اعمالِ
 بند و بار نمودن، اشتباه کرد. یب احساساتِ و ابرازِ

قائل اس .  یفعاۀ سه ِ ،خود در آن جه  یداند و برا یجامعه را م لِتحوّ که جه ِ یآن کس یعنی یقالبان فردِ
 عیو تسر  یتحر، با شعور و آگاه و مبارز یهاانسان ۀاراد ۀلروسهب دیبا ،نرمع در جه ِ یاجتماع یروهارن لِتحوّ

 یوۀ ،ردرگ یانجام م یاراد رِرکند و غ انه،شعوریخودانه، بیب راتِتحوالت و تطوّ وانات،رنباتات و ح شود. در عاۀ ِ
 غلطانند. یتر معیسر ،غلطد یبه جلو م وستهررا که پ خیتار چرخِ ،ها. مغزها و دس س رن نرچن یانسان در عاۀ ِ

باشد  یقیلره او و ب خودِ حرک ِ موافقِ ،دهند یم خیتار ۀندیغلطنده و پو ها به چرخِکه مغزها و دس  یحرکت اگر
باشد که نه تنها  یقیلرهرسد و اگر بیزودتر م یبعد ۀمرحله چرخ ب نیا تاعرلب ،آن موثر شود عِیکه در تسر

 کند.یبروز م قیوقفه و تعو یتکامل رِردر س اعترلب ،به عقب اندازد ایکه متوقف سازد وبل ،نکند عیحرکت  را تسر

و تکامل، در  یترق یوافر برا و شوقِ حرصح  ِرّداشتن ن نِرکه درع یانقالب و افرادِ یاجتماع اناتِیچه بسا جر یا
جامعه  یعاد از تکاملِ یدرس ، حت کار و روشِ حرصح ۀو نداشتن نقش خیتار حرک ِ نردرک قوان عدمِ اثر

 کرده و ارتقا  را به ارتجاع مبدل ساخته اند. یررجلوگ

 ۀنقش  ی. در ردرانجام گ طرمح طِینقشه، بدون توجه به شرا شعور، بدونِیبطور ب دینبا خیتار لِبه تحوّ کم 
  یهر   یآرام  و شورش، خش  و مهر، دشنام و ستا ،یو کند یتند ،یو سخت ینرم زه،رسازش و ست ح،رصح
 یو سخت زهرکند و ست یتکامل م کم  به هدفِ یعنی ،اس  یانقالب یاس  که سازش و نرم یدارند. جائ یجائ
اس  و  یانقالب یاس  که آرام  و خاموش یاندازد. جائ یتکامل را به عقب م هدفِ یعنی اس . یانقالب ضدّ

 ه  برعک .  یاس . جائ یانقالب ضدّ اهورشورش و ه
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 درست آن را بطلبد. کارِ طِیکه شرامگر آن ،ستیخود مطلوب ن یِبه خود یو سخت زهیست

از   ر( و تبعDogmatismeفکر ) جمودِ از یما، که ناش توجهِک  یوۀ  رّنسنِبا حُ از افرادِ یبرخ بیاز معا یکی
در همه جا،  یو قطع دیشد روشِ  ی( بود، عبارت بود از داشتن Sentimentalisme) یاحساسات اس ِرس  ی

و  یقطع یعنیبودن  یکردند که انقالب یم ساده تصور یلرافراد بطور خ نیا رایز چرا؟ همه کار، همه زمان.
 اۀعمل بودن.دیشد

 ،یابد زال،یآن را ال دیآن که نبا یعنی( سازش کرد، Status Quo) "حاضر وضعِ"با  دیکه نبا  یادهرما شن اگر
 یبه سو دیممکن اس  و با یبهتر ۀندیدانس  که آ دیو بدان تابع شد؛ با رف یآن را پذ دینقص دانس ؛ نبا بدونِ
عقب  جلو وه تند و کند، سخ  و آرام شد، ب دیمبارزه نبا ۀکه در نقش س رن نیا بهتر رف ؛ هرگز منظور ۀندیآن آ

 نبردِ  ی انیدانس  که در جر دیبا یداش . حت یاسترداش ، س یسلوباُ دیکه نبا س رن نیا رف ، هرگز منظور
 تنها راه چاره باشد. یسخ  و قطع گرفتن روشِ رکه پدارد، مگر آن حرو آرام ترج  یمال روشِ ،یاجتماع یِتکامل

وۀو  ،م یو مال ینرم شهرهم دیگویو م زدیگریاز آن م یقطع روشِ  ی اس  که در موقع ۀزومِ یکس کارسازش
 شکس . م ِربه ق

وۀو  ،و شدت یسخت شهرهم دیگو یکند و م یفرارم م یو مال ینرم  یاس  که در موقع ۀزوم  یکس ماجراجو
 شکس . م ِرقه ب

عالقمند اس .  یروزرپبه رایز ی،آشناس  و ه  به نرم یه  به سخت ،هدف خود یاس  که برایکس یانقالب
آورد که یبوجود م یکند. ماجراجو عوارضیم ان رند. سازشکار به هدف خاو ماجراجو هر دو خطرناک سازشکار

 . هر دوابدییسازگار نم دخو و خش ِ نررا با ک ینرم یکی ،ترسدیم یسخت از یکیاندازد. یهدف را به عقب م
 ۀاز صدم  ،یدید برغلط آس یهایبخ  هستند. ما در گذشته از ماجراجوئ انیدسته خطرناک و ز

 . یمصون نماند زرن جایب یهایکارسازش

 درتوانیم مطلوب برسد. اگر ۀجرعوارض به نت نیرا دنبال کرد که با کمتر یاۀمقدور راهیحت دیمبارزه با عملِ در
که  دیآ  رپ یممکن اس  وضع ،دراگر بشکن رایز د،رآن را نشکن ،دیباز کرده داخل الاق بشو درقفل در را با کل

 از راهِ ،دردسرتر اس  یکه ب دربرس یاز راه یاجهرنتبه  درتوان ی. اگر مدراصال از سکون  در آن الاق محروم بمان
 اس . انردر م دنرنرس جهربه نت  ِرب رایز ،دیخطرناک نرو

ها در از آن یتوجه داشتند و بعض "بودن یانقالب" ۀانرعام یاز افراد به معنا یبزرگ بود که برخ نقصِ نیا پ 
ق وقفه و تعوّ را دچار انیآن جر ،گوناگون اثر عوارضِ گرفتند که بر  ردرپ یائجیب عملِ تِاز امور شدّ یبرخ

 یخود، سخت یجاهب یباشد. نرم یرّبَو حساب نشده مُ یاحساسات حاۀ ِ نیما از ا روشِ دیبا ندهیساختند. درآ
 نمود. دیجا احتراز بایب یِاز سخت ،سودبخ  اس  یرمکه نَ یخود و جائ یجاهب

 :میذکر کن یگرید نمونه

( Realisme) ینرکه از واقع ب یعمل واحد داشته باشد؛ فکرِ رسد که فکرِ یراد مبه مُ یزمان یاجتماع انِیجر  ی
ها و یانرژ تصادمِ ان،یجر  ی یِو عمل یفکر   در ارکانِنه جمود و احساسات. تشتّ ،شده باشد یناش یعلم رِو تفکّ

و باالخره  ینروقفه و عقب نش موجبِ ان،یجر هرج و مرج در داخلِ آورد، موجبِ یوجود مهب یگوناگون انحرافاتِ
 گردد.  یشکس  م
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 یجا ،است نقشه و تمرکز الزم ،گرددفرما حکم انیجر کی عمل در و میتصم که وحدتِآن یبرا
 :ردیت را بگتّشَو تَ یخودهخودب

مسئله را  نیرود. ا یم یخوده خود ب یجاه رود، از چه راه و با نقشه ب یبداند به کجا م دیبا یاجتماع انیجر  ی
  ِرفعاۀ یکار تنها برا ۀروز بداند. نقش یکوتاه، سال، ماه، و حت یزمان ها یبلکه برا ،دور یزمان ها ینه فقط برا

و  یاز بررس یخالصه ا یعنینقشه  رای. زاس  الزم زرن یشخص یو حت یجزئ  ِرفعاۀ یبلکه برا س ،رن یعموم
 دیچه با یو برا  ربکن دیچه با  ،رخواهیچه م یو برا  رخواهیکار. چه م در اجزا ِ یآهنگه  یعنی ،ینرب  رپ

 .دیآ یم  رنقشه پ  ی لرحِ که در ضمنِ یسئواالت نس یا  ؟ربکن

 :شود لیکه از دو جزء تشک ستی اانقشه حیصح ۀنقش کی

 به آن ممکن باشد. دنرکه رس یهدف ق،رروشن و دق هدفِ - 0

 آن ممکن باشد. یکه ل یاقهیلر ق،رروشن و دق لورهوصول به هدف، ب ۀقیلر - 2

 ،که بشود یهر حساب یآن از رو نرتام یبرا یاجتماع طِرکار، مح که وسائل و مقدماتِ یزرآن چ یعنی "مکنمُ" 
 و احساسات. در لرحِ االترشود نه بر اوهام و خ یمبتن اترکه بر واقع یزرچ یعنیمساعد و آماده اس . ممکن 

 یدیقابل اجراس . ترد ۀنقش  ی لرحِ اساسِ ی،نرو واقع ب یقائل شد. خونسرد یتصورات جائ یبرا دینبا ،نقشه
خواهد آن ها را از  یکه م یموانع و اراده ا نرب دیاۀبته با یوۀ ،دارد یم موانع را از سر راه بر یآدم ۀکه اراد س رن
 الزم موجود باشد.  تناسبِ ،بردارد انرم

 ،یکاف العاتِخوب و ال لرح کند. مغزِ یدرست ۀتواند نقش ینم ،نباشد یکاف ، الالعاتِخوب مغزِ یکه دارا یحزب
 ،مقدمات نیاز ا ی. بخشدیآ یوجود مهها بقابل و امثال آن کادرِ ،یحزب  ِتجربه، سنّ ،یالترتشک نظ ِ ۀجردر نت

 ، یدار با آنچه که امروز ،بدون ش  یکار ه  زمان الزم اس . وۀ نیا یشود. برایم هرزمان ته فقط در لولِ
 . یداشته ا  رتا با آنچه که پنج سال پ  رکارکن  رتوان یمراتب بهتر مهب

آهنگ و با ه  آن نقشه بطور دی  باتشتّ یتمرکز بجا س ؛رن یکاف دنرخوب کش ۀگف  که تنها نقش دیبا ن یا
با شعور،  قدرتِ ۀلروسهب یعنیمتمرکز باشد.  یحزب عِروس الزم اس  که دستگاهِ کارنیا یکار اجرا شود. براپش 

ردس  بَزِ رِیمد  یکه  یلورهب یوۀحزب اس   مغزِ ۀمرکز بمنزۀ نیاداره شود. ا یو مبارز نرمتفکر، واقع ب
وجود هب جانرپره زِرانگنشاط یِسمفون  یجور واجور  گوناگون و آالتِ یهااز آهنگ ،خود چوبِ ارکستر، با حرکاتِ

مختلف  ماتِرافکار و تصم جانات،رها، احساسات، هخود از استعدادها، اراده قردق یمرکز با دستورها نیا ،آورد یم
. دینما یم جادیکمال ا یسوهب یآهنگخوش منظ ِ حرک ِ  ی ،واجور جور دثحوا یگوناگون و در ل ۀدر ازمن
و ه   ریالزم اس  تا ه  مد یشده و منظمساخته ارکستر، آهنگِ زبردس ِ ریمد  یلور که، عالوه بر همان

 و نقشه الزم اس .  رو تاکت یاصول و استراتد ،زرن یحزب یعموم  ِرفعاۀ یآن رفتار کنند، برا نوازنده موافقِ
 (ا.ط)

  0225سرچشمه: مجلۀ دنرا، بهمن 

 بازگشت به فهرست
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 باستان زن در ایرانِ اجتماعی روزِ تحلیلِ

 بهروز حسن زاده

 (پنجم اسفند)اسفند روز از ماه اسفند 

 امشاسپندان از یکی زردشتی اسالرر در "اسفند"
 آفریدگان نخسترن از که اس ( مقدّس مرگانِبی)

در اوستا به  "سفند "نام اصلی  .اس   اهورامزدا
 Spanta .آمده اس   Spanta Armaiti صورت

به معانی   Armaiti اس  و "سمقدّ"به معنای 
 به "فروتنی"و  "اخالص"، "بردباری"، "فداکاری"

 ،"مقدس نیفروت" معنی به ً مجموعا و رفته کار
 در. اس  "مقدس فداکاری" و "مقدس بردباری"

 اس ، زردش  خود هایسُروده که اوستا گاهان
 پرورش عنوان به. اس  شده یاد او از بار هجده
 تقدس که اوس  لریق از مردم آفریدگان، دهنده
مزداس . اهورامزدا وی را اهورا دختر او یابند،می
  (04و  20،  50،  05، 0۶سنای بخشد. )یَها چراگاه آفریند تا به رمهمی

)کتاب مقدس  "وداها"زمرن دانسته شده اس . در اغلب مترادفِ  Spanta Armaiti های اوستادر دیگر بخ 
مادر "را در اصل به معنای  Armaiti  اند. برخی از دانشمندان نامرا با زمرن یکی دانستههندیان باستان( نرز آن

 .انددانسته "زمرن

در آمده اس  را  "اسفند"که بعدها به صورت  "ذندارمَپَسِ"یا همان   Spanta Armaiti زنده یاد مهرداد بهار
کند و ردبارانه تحمل میها را بر خویشتن بُای که کوههندی یکی دانسته اس . اۀهه در اسالررِ "زمین ۀاله"با 

ی که عظر ، محک  و درخشان اس . از او چون مادری ادارد. اۀهههای خود نگه میها را در خاکدرختان و برشه
  .سپارندخوی  به هنگامی اس  که جان می شود که پذیرای فرزندانِمهربان یاد می

ردباراس ، چرا که جهان مونث اس . زیرا که بارور اس  و بُ مللِ ۀزمرن اس . زمرن در اسالرر هم ۀاۀه "اسفند"
 .آوردخود تاب می بر دوشِکند و همه را همه بارها را تحمل می

 مو یدِ  "فروتنی" و  "شکربایی" ، "بُردباری"زمرن و ارتباط آن با مفاهرمی چون  ۀاۀه ۀاجتماعی اسطور تحلرلِ
 ،"بُردباری"ین اسطوره را آفریده اس ، با مفاهر  ا که ایجامعه در زن و مادر اجتماعی نق ِ که اس  واقعر  این

 را بارها مردساالر جامعۀ ی  در زمرن چونه  زنان کهچنانه  واقع در اس  خورده پروند "فروتنی"و "شکربایی"
 شکربایی و بردباری ینمونه و اس  گونه همرن نرز زنان آسمانی نمادِ فروتن، و شکربایند کشند،می دوش به
   .س ا

 که چهآن همانند رمانتر  و پرشهعاشق زنِ ی  با ما ، بدانر  "زنان روزِ" را اسفند ماه از  بنابراین اگر روز اسفند
 باروری، نمادِ زمرن، چونه   که داری  کار سرو زنی با کهبل نرستر ، رو به رو شود،می دیده "والنتاین" در
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 این و آوردکشد و دم فرو نمیچون زمرن بارها را به دوش میی که ه زن اس ، شکربایی و فروتنی فداکاری،
 "باروری" او اصلی کاری ]وظرفۀ[خوی  .اس  باستان ایران ساالرِ مرد شدّت به جامعۀ در زنان محتومِ سرنوش ِ

  اس . گراهان توۀردِ و باروری نرز زمرن اصلی کاریخوی  کهچنانه . اس 

اس . و  "باروری"کاری او که همانا زمرن و خوی  ۀه  مرتبط اس  با اۀه "اسفندگان جشنِ"بر این اساس 
  .هایی از این دس  داردجدی با واۀنتاین و جشنهای تفاوت

...در این روز جشن سازند و عرد نمایند. نر  اس  رخ  پوشردن و درخ  نشاندن "گوید: صاحب برهان قالع می
  ". در این روز

 زیراک .خوانند "گرران مرد"{ را اسفند ماه از اسفند روز} او را پارسران"نویسد: ابوریحان بررونی در اۀتفهر  می
  ."مردان از خواستندی آرزوها و( خواستندمی آرزو یعنی) کردندی اقتراح شوهران به زنان

وز را مردگرران گفتندی، که به ر این و بودی، را زنان مر خاصه عرد این...": نویسدمی االخبار زین  در  "گردیزی "
  ".... خوی  مرد گرفتندی مرادِ

 زمرن باروری و بذرافشانی به تشویق را مردم  "زمرن" ۀکه اۀهچنانرسد که در این روز ه نظر میبه
 حقّ ِ که سال در اس  روزهایی معدود جز  و شوندمی باروری آمادۀ زمرن اۀهۀ از تبعر  به نرز زنان کند،می
 .پذیرندگذارند و از او بخش  میمرد خود را دارند و آرزوهای خود را با او در مران می نتخابِا

زنان بوده و در این روز مردان به زنان بخش   ...این روز عردِ»نویسد: ابوریحان بررونی در آثار اۀباقره می  
دادند{ و هنوز این رس  در اصفهان و ری و دیگر بلدان پهله باقی مانده و به فارسی نمودند }هدیه میمی

 «.گویندمی "مردگرران"
 

 
 هندوستان: در ایدیوارنوشته

 (ایلیچ. )"شد خواهد وارد تو زندگی در آرامی به سیاست شوی، سیاست واردِ نخواهی تو اگر"

 

 بازگشت به فهرست
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 مارس 8 مناسبتِبه ایران نویسندگانِ کانونِ بیانیۀ
 

 که روزی تا کشرد لول سال هف  و شص 
 برگزیده خود مبارزات گرامرداش  برای زنان

 راه هاتقوی  به جهانی روزی عنوان به بودند،
 و رأی حق خواس ِ با که زنان جنب . یابد

 رغ علی بود، شده آغاز مردان با برابر حقوق
 خود مطاۀبات و مبارزات یدامنه ها،سرکوب

 نام از سرشار جنب ، تاریخ. داد گسترش را
 بر را خود هستی و جان که اس  زنانی یاد و

 حقوق احقاق و برابری ضرورت اثبات سر
 .اندگذاشته جامعه از نرمی

 مبارزات از را خود هوی  که مارس 1
 گرفته، خواهبرابری زنان ییافتهسازمان
 سوی از همواره دیگر هایجنب  همچون
 بوده مصادره خطر در مردساالر داریسرمایه
 بارها حاک  و اصلی جریان هایرسانه. اس 

 تقلرل گوییشادباش برای روزی یا تاریخی ایواقعه یادبود به را آن و بکاهند روز این معترض وجه از اندکوشرده
 1. بگررند نادیده را آنان پروستن ه  به ضرورت و کنند تصویر ه  از دور هاییجزیره چون را مبارز زنان دهند؛
 صف  به موصوف ۀزوماً دیگر اما اس ، کرده حف  مبارزه مفهوم با را خود ناگسستنی پروند گرچه مارس
 .نرس  یافتگیسازمان

 مراتب به زنان یابیتشکل شود،می روروبه آشکار سرکوبی با یافتن سازمان سم  به چرخشی هر که نرز ایران در
 در اس ، شده پذیرفته قانونی و صوری شکل به مردان و زنان برابری کشورها بسراری در اگر. اس  بوده دشوارتر
 را ممکن فراقانونی و قانونی اقدام هر حکوم . اس  قر  نرازمند و مرد نصف دو، درجه شهروند زن ایران قوانرن

 ماند،می باز زنان حقوق به اندازیچنگ از قانون که جا هر. بنددمی کار به زنان راندن حاشره به و سرکوب در
 رسانه و آموزش بر حکوم  یسلطه مدد به که عرفی. آیدمی بررون سن  و عرف آسترن از سرکوب دس 

 اخبار که رودمی پر  آنجا تا سلطه این. بخشدمی زنده جس ِ مرده، هایسن  به و شودمی بازتوۀرد پروسته
 حردری، مونا قتل. شودمی بدل اوۀوی  از خارج اما تلخ ایمسئله به زنان علره خشون  و «ناموسی» هایقتل

 و قاتالن بر را عرصه اما کندمی دارجریحه را عمومی افکار سترز،زن قوانرن و «ناموسی» قتل قربانی همسرکودک
 هازندان در تجاوز و جنسی هایشکنجه افشای از سال ساۀرانِ را مبارز زنان که آنچه. کندنمی تنگ سازانقانون
 روای  و نام. راندمی سکوت سم  به را کار محل و خرابان و خانه در آزاردیده زنان اکنون دارد،می باز/ داش  باز

 هرچ بدون و مرخصی روز ی  حتی بدون که منفرد اکبری مری  و جالۀران زینب چون زندانی زنان مقاوم 
 راه اخبار متن به شانجس  رنجوری و برماری هنگام جز آوردند،می تاب را حب  روزهای آزادی، از اندازیچش 
 به را آنان سرکوب روای  و تبعر، رنج زنان، یتجربه کوشندمی که نرز مستقل هایرسانه و هاقل . یابدنمی

 در هرگز مردساالر یجامعه در دیگر سوی از و شوندمی مضاعف سانسور گرفتار سو ی  از کنند، ثب  نحوی
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 یا خواسته که را زن هنرمندان و نویسندگان آثار که اس  کاری و ساز همان این. گررندنمی قرار توجه مرکز
 حاشره به ارائه و توزیع و پخ  روند در حاۀ  بهترین در موجودند، وضعر  انکار از هاییرگه حاوی ناخواسته

 .راندمی

 را زنان سرستماتر ، حذف و ست  اینکه از اس  حکوم  هراس اما، معترض صداهای انکار و سرکوب دیگر سوی
 مبارزات تنها که اس  داده نشان زنان جنب  تاریخ زیرا. آورد گرد ایمطاۀبه حول یا کند نزدی  یکدیگر به

 نرز. کنندمی ایجاد مردساالر نظام استوار ظاهر به پرکر در ترمر  غررقابل هایرخنه بخ ،آگاهی و یافتهسازمان
 جریانی ظهور به ای،مصادره هر و گردندمی باز مردان به ترقالعانه سرکوبی هرِ  پ  از زنان که اس  داده نشان

 .انجامدمی پرشروتر

 حق و یابیتشکل حق زنان، یمانده مغفول حق دو بر مارس، 1 یآستانه در ایران نویسندگان کانون رو این از
 اعالم آنان حقوق احقاق و خواهانهبرابری مطاۀبات از را خود حمای  و کندمی تأکرد آثارشان و آرا یآزادانه نشر
 بند در شجاع زنان جمله از سراسی زندانران یهمه آزادی خواستار همچنرن ایران نویسندگان کانون. داردمی
 .اس 

 زنان! مبارزات باد گرامی! مارس 1 باد گرامی

 ایران نویسندگان کانون

 0011 اسفند 04

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 



0011/ بهمن و اسفند22دورۀ اوّل/ سالِ سوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

   نیست بینیخوش اُمید،  29

 

 بینی نیستاُمید، خوش

 داود جلرلینویسندگان: فلدمن و کورن/ برگرداننده: 

 

ساۀۀ ی  شرک   04مالنی، شری ِ 

مهندسی ساختمانی برجسته در بوستون، 

توانس  این واقعر  را بپذیرد، که در نمی

پزش  بنشرند و به اتاقِ انتظارِ ی 

جا خرره شود. آیندِ آنهنرهای ناخوش

از همه به مشاورش در جا، او بر درآن

اندیشرد، که به او هشدار داده دانشگاه می

موفقر  در محرطِ تح ِ سلطۀ "بود که 

. اما او ی  "تواند آسان باشدمردان نمی

سرد شود. سرپرستان  روحره او را خوب شناخته بودند، و برای تحری  او پروسته با خواس  دلمبارز بود و نمی

، زندگی شخصی و حرفه ای او توضرح چگونگی های برشتر به او پاداش می دادند. در واقعواگذاری مسئوۀر 

کرد. این استفاده از قوۀ ابتکار و پشتکار برای غلبه بر مشکالت و موانع دشوار بود. اما این بار قضره بکلی فرق می

کرد. او باید با کاه  وزن اضافی و رنگِ زردی که رنگِ چشمان او را تغررر داده جس  او بود که به او خران  می

آمد. اما بعد درد پدیدار شد. دردی عمرق، کشنده و لاق  فرسا. شدّتِ درد، او را واداش  تا به ار میبود کن

 پزش  مراجعه کند، و در لی ی  هفته، به تدریج معلوم شد. که سرلانِ ۀوزاۀمعده دارد.

ی بود که باید به )عک  تموگرافی( در دفترِ کارش بود، او در اندیشۀ چرزPET دکتر تامرکا، درحال بررسی اسکن

سال کار و تجربه، چنرن گفتگویی چقدر دشوارتر شده  21رسرد که، بعد از گف . به نظر او چنرن میمالنی می

های) لور با صف بود. قطعا آدمی به باهوشی مالنی، با جستجو در گوگل، درباره سرلانِ ۀوزاۀمعده و همرن

ویده همراه اس  )غده ای که شهرت خود را به غده شناسی  بار( و احساساتی که با این نحوس ِمرگبار، زیان

توانند تردید از قبل، این حقرق ، را که  تنها درصد کوچکی از چنرن برمارانی میدهد( آشنا شده بود. او بیمی

، خواس  به مالنی امرد بدهد. اما، تح  این شرایطدانس . دکتر تامرکا دۀ  میمدتِ لوالنی زنده بمانند را می

توانس  ناصادقانه باشد؟ شاید، دکتر تامرکا فکر کرد، به جای دادن امرد، باید آیا صحب  کردن دربارۀ امرد نمی

درباره اهدافی که او در لی زمان از دس  داده بود سخن بگوید، او را برای سناریوی احتماۀی که ممکن بود 

 توانس  امرد مالنی را نابودکند؟ کرد، اما آیا نمیمیچندماه لول بکشد آماده کند.  این کار احساس بهتری ایجاد 

گررد. غده شناسان و پزشکانی که از برمارانِ خوانر  دربرمیمی "اُمردِ دوگانه"اندیشۀ دکتر تامرکا چرزی را که ما 

یابند. از ی  کنند، اغلب خودشان را گرفتار چنرن مخمصه ای میبه شدّت بدحاۀی مانند مالنی مراقب  می

تواند امرد   درباره وضعر  درمانی با برمار، میها نگران آن هستند که درمران گذاشتن تمامِ حقرقلرف، آن

ها نسب  به راهبرد مقابل ه  شود. اما آنبرمارانشان را از برن ببرد، که  در چنرن حاۀتی کار به یاس خت  می
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های وقتی مردم امردوارند، هدف 

 تری دارند  ها احتمالِ تحقّقِ بر آن

تواند نگران هستند: زیرا عدم ارائۀ درس  تمامِ الالعات درمانی مربوله یا سرپوش گذاشتن روی آن الالعات، می

را به راهِ امردِ کاذبی هدای  کند که برماران درآن راه زمان و فضا را برای آمادگی احساسی خود و خانواده برمار 

 چه منتظرش هستند نادیده بگررند.شان برای آن

ها نشان شوند تا دس  از کار بکشند و نترجه بگررند که شغل آنپزشکان، گرفتار دراین دوگانگی، وسوسه می

گرری قابل دفاعی نرس . انکار نراز افراد به امرد سبب از برن رفتن آن اما این ه  نترجهدادن امرد نرس . 

نظری که به صورت عادی در دنرای پزشکی  -شود. این وضع دشوار نترجه نگاهی کامال تنگ نظرانه اس نمی

 داند.  برابر می "عالج"را با  "امرد"که  -شودحف  می

ها ی ، معنی آن پذیرش این نکته اس  که امرد برای برمارانی که عالج آناگر ما در این برابری دقرق شو

ها حقرق ِ درمانی )دادنِ الالعات به برمار و که، آنغررممکن اس  به سادگی دس  یافتنی نرس ، مگر این 

 خانواده او( را انکار کنند.  

شناسی دنبال کنند و درک گسترده تری از اما آیا برای پزشکانی که مایلند سازمان جدیدی از پدوه  را در روان

های آۀوده  قابلِ کشتررانی پذیرند،  این آبدهد را میدارند، درکی که به ورود حقایق دشوار اجازه می "امرد"

کنند، این درک جدید نرز های ناخوش آیند خارج از قلمرو برماری در زندگی ما نفوذ میاس ؟. و چون واقعر 

 هایی دارد، امکان پذیراس . ا چه مشکالتی مواجه هستر  و چه تاوانکه بصرف نظر از آن

برن بودن، مشکلی وجود نرس . اۀبته با خوش "قدرتِ اندیشۀ مثب "برنی، یا امرد، اندیشۀ آرزومندان، خوش

برنی با نتایج مفرد بسراری که خوشدهد نشان می ندارد. پدوه 

برنی همانندِ امرد اس . معنی آن نرس  که خوشپروند دارد. اما به

احساسی که احتماال در "را  برنینامۀ آکسفورد خوشفرهنگ

 "آینده باید چرزهای خوب، برشتر از چرزهای بد اتفاق برافتد

ر و کند. روان شناسان برجسته ای چون چارۀز کاروِتعریف می

آمدهای که پیبرنی را گرایشی به باور آنبرنی را ایجاد کرده بودند، خوشی خوشمرشل شِرر، که حرفۀ مطاۀعه

ها، به سادگی نبرکنند. به عبارت دیگر، خوشمی توصرف زندگی عموما مثب ، مطلوب یا خواستنی خواهد بود

باور دارند که کارها روبه بهترشدن خواهند داش . آینده مشرف به خوب بودن اس . به این خالر، اغلب گفته 

                                                        برنند.                                                                  زنند یا نرمۀ پُرِ ۀروان را میها عرن ِ سرخ رنگ به چش  میبرنشود خوشمی

که ۀروان، تنها ی  سوم یا اصال آبی ندارد قابل اجرا ی پرِۀروان نرس . امرد حتی زمانیاما امرد مانند دیدن نرمه

 زندگیین که امرد واقعی، به زندگی در دنرای فانتزی ربطی ندارد، امرد مربوط به پویائی در ااس . به دۀرل آن

 کند. )واقعی( اس . مثال، امرد رنج و درد را انکار نمی

ان از تن نجات یافتگ 0۶اثرمشترک داوید بی فلدمن،  دانرل کراوِتز، مشخصات   -(2100کتاب  اَبَرتغررریافتگان) 

دهد. خط مشترک سازد نشان میآسرب و تراژدی را که وارد انجام کارهایی شدند که دنرا را جای بهتری می

ی این تغررریافتگان، روحی امردوار و شود. اگرچه همهخوانده می "امردِ واقعی"ها چرزی اس  که های آنداستان

ها نرز ریشه دارد. وقتی که جرمز های وضعر  آن کنند، اما به شدت در واقعرسازی میآینده نگر را نمونه

کامرون، تنها نجات یافته ازی  ۀرنچ )کشتن بدون محاکمه( جمعی، اوۀرن شعبه انجمن ملی برای پرشرف ِ 

رنگرن پوستان را در آندرسون، ایندیانا تاسر  کرد، برای )جلوگرری از( تفکر  مسکن در مرلواکی، ویسکانسرن 

انگرزی م موزه هوۀوکاس  سراهان امریکا را بناکرد، دچار این توه  نبود که دنرا جای شگف تالش کرد، و سرانجا

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4061570/
https://psyche.co/ideas/even-when-optimism-has-been-lost-hope-has-a-role-to-play
https://psyche.co/ideas/even-when-optimism-has-been-lost-hope-has-a-role-to-play
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دانس  که ممکن اس  با مقاوم  متناوبی رو در رو اس  که کارها به راحتی پر  خواهند رف . برعک ، او می

های سراه تری برای امریکاییتواند به ساختن دنرای بههای او میشود، اما باور داش  که با این حال قدرت تالش

من با ایمان و دعای "( نوش : 0۴12پوس  کم  کند. همان لور که او در زندگی نامه خود زمان ترور)

 "ها حف  کن .همرشگی بر ۀب، مصم  بودم دستان  را روی فرمان و چشمان  را روی ریل

 د  ها احتمالِ تحقّقِ برشتری دارنهای آنوقتی مردم امردوارند، هدف  

برنند کنند، اۀزاما  چون دنرا را با عرن  رنگی میهای مهمی مبارزه میافرادی مانند کامرون که برای هدف 

کنند، یا مبارزه می 0۴-گرری کوویدچنرن دانشمندانی که دالورانه برای پایان دادن به همهکنند. ه چنرن نمی

دانند مسرر دشواری خواهند کنند میناک آن انتخاب میبرماران سرلانی که تحمل درمان را با اثرات جانبی درد

کنند. حف  می "ها را روی ماشهدس  آن"روند چون اهداف ارزشمندی را یافته اند که پر  میداش  ، اما به

 ها اس .  این امر منبع امرد آن

واقعر  را دارد.  ها، این ح  امکان خلقِامرد، درجوهرِ خود، ی  احساس اس . اما، برخالف اکثر احساس

کنر . اکنون به الراف خود نگاه کنرد و به بسراری از اوقات، ما به واقعر ، ه  چون خاۀقِ احساساتِ خود فکر می

ها را درک کنرد در واقعر   وجود دارند. اما امرد، نوع ویده که آنها قبل ازآناشرای الراف خود توجه کنرد. آن

تواند امکان زی اس  که هنوز وجود ندارد. درکی از آن چرزی اس  که  میای از درک اس : امرد، درک از چر

 پذیر شود. 

شود. ها با احتمال برشتری به واقعر  تبدیل میدهد که، وقتی مردم امردوارند، اهداف آنو پدوه  نشان می

در نشریه روانشناسی اجتماعی و جنایی از دانشجویان دانشکده  پدوهشی ، در211۴فلدمن و همکاران او در سال 

های آینده انجام دهند ۀرس  کنند. بعد برای هری  از این خواهند در ماهخواستند تا هف  هدفی را که می

شناسی مختصری را که به مقراس امرد به تحقق هدف معروف اس  دادند. سه آزمون روان ها به دانشجویانهدف

ها داشته ها خواسته شد به ۀرس  اهداف گذشتۀ خود نگاه کنند وپرشرفتی را که درهری  ازهدفماه بعد، از آن

سردن به ی  هدف اند ارزیابی کنند. نترجه سرراس  بود: کسانی که در آغاز مطاۀعه،  امرد برشتری برای ر

 داشتند، در پایان مطاۀعه،  احتمال برشتری برای گزارش تحقق آن هدف داشتند.  

این به خالر آن نرس  که امرد قدرتی جادویی دارد. به خالرآن اس  که وقتی مردم اعتقاد داشته باشند که 

تحقق آن گام های برشتری یابی به هدفی که دۀواپ  آن هستند  امکان پذیر اس ، احتمال  اینکه برای دس 

 بردارند هس .

گررد. قرار می« امرد ی  راهبرد نرس »این نوع امرد در برابر زبان زدی که احتماال پر  از این شنرده اید، یعنی 

تواند ما را زمانی ، امرد ی  راهبرد)استراتدی( نرس  : اگرچه احساس می"احساس"اۀبته، حقرق  دارد که صرفِ 

 نگهدارد. که دۀتنگر  سرپا

دارد. جرن فوندای عملی وا می اقدامِ اما امرد بر  از ی  احساس اس . امرد شروه ای از تفکر اس  که ما را به

 کرد. قطعا این چش  انداز را بران می "گرایی اس امرد عمل"هنرپرشه وقتی که گف  ،

تایرد او به خوبی با مدل وسرعا پدوه  شده از امرد در ادبرات روانشناسانه، که درحقرق  به نظریه امرد معروف 

 0۴1۴معروف اس ، اما از زمان مطرح شدن اوۀره آن در سال« نظریه» اس  مطابق  دارد. این مدل اگرچه به 

 ناس، با صدها پدوه  مورد پشتربانی قرار گرفته اس .  توسط سی.آر.سرندر روانش

https://guilfordjournals.com/doi/abs/10.1521/jscp.2009.28.4.479
https://guilfordjournals.com/doi/abs/10.1521/jscp.2009.28.4.479
https://psyche.co/ideas/hope-is-the-antidote-to-helplessness-heres-how-to-cultivate-it
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ای را برگزید. او در لی ی  سال کار جدا از شغل خود در دانشگاه کانزاس، به رهبران سرندر رویکردی ریشه

ها مداران، روحانران، آموزگاران و مدیران مراکز کسب و کار نزدی  شد، و از آنجوامع، از جمله سراس 

شناسند نام ببرند. بعد، تا ا با استفاده از هر تعریفی که از امرد دارند، امردوارترین فردی را که میدرخواس  کرد ت

انگرزی چه او کشف کرد به صورت شگف ها بود مصاحبه کرد. آنتوانس  با افرادی که درۀرس  آنجایی که می

 ساده بود، باز ه  نظر قدرتمندی امرد.  

اهداف، مسررها و فعاۀر . اگرچه سرندراین  -گذارندامردوار سه چرز را به اشتراک مییعنی، او دریاف  که افراد 

 ها ه  چون سه شرط برای کامرابی امرد ممکن اس  مفردترباشد. امرد خواند، اما فکرکردن به آن "اجزا  "سه را

ها را و بسراری از برماریدر قرنِ گذشته، انسان پرواز را فراگرف ، روی کره ماه فرودآمد، جهان را شبکه کرد 

 کن کرد. ریشه

های امردوار او، احساس روشنی ازهدف هایشان داشتند، و به آن اهداف احساس تعهد ، مصاحبه شوندهاول

به نشان دادن   "هدف"ها چرزی داشتند که برای آن امردواربودند. آگرچه  کلمهکردند. به عبارت دیگر، آنمی

فرع یا فراغ  ازمدرسه گرای  داش ، اما سرندر دریاف  که اهداف آن افراد اغلب منظورهای قراردادی مانند تر

های آمدهای مربوط به امورشغلی گرفته تا اموراجتماعی یا حتی اشتراقهای زندگی، از پیدربسراری ازعرصه

دن انگرزه و بهای شخصی ما به باال برهای گرانشوند. درحقرق ، اهداف اۀهام گرفته ازارزشروحی توزیع می

 رضای  برشتر گرای  دارد. 

ها یا ای معروف به لرحبه صورت محاوره  -های امردوار سرندر اعتقاد داشتند مسررهایی، مصاحبه شوندهدوم

ها اعتقاد ها اجازه دس  یابی به اهدافشان را می دهد. به عبارت دیگر، آنوجود دارند که به آن –راهبردها 

هایی که پذیرفته اند ها باید برای حرک  به سوی دس  یابی به هدفداشتند حداقل، چرزی وجود دارد که آن

که راهی ن اس  که  اعتقادی به آنکنند، اغلب به خالر آانجام دهند. براساس امرد درمانی، وقتی افرادعمل نمی

نظرشان خرلی لوالنی یا دشوار  برای رسردن به هدف هایشان وجود دارد ندارند، یا اگر راهی وجود دارد، به

تواند در ی  تری که میهای کوچ رسد. اما افراد امردوار تمایل دارند مجموعه یا راه دشوار را به صفی از گاممی

ها جواب ها دچار هرج توهمی که تمام مسررهای حرک  آنشود تقسر  کنند. اما، آنزمان ازمران برداشته 

دهد. از این رو، تواند رخ دهد و اغلب ه  رخ میکنند که چرزهای بدی میها درک میخواهد داد نرستند. آن

رند مسررهای مختلف ها تمایل داتواند به بن بس  بخورد، اما آنها میهای آنیابند که قسمتی از برنامهدرمی

 متنوعی را آزمای  کنند.   

 "فعاۀر "های خود داشتند، چرزی که او آن را ناپرری به تواناییهای سرندر اعتقادِ خللسرانجام، مصاحبه شونده

 -به صورت واقعی –تواند دشوارباشد، اما بازه ها قبول داشتند که تالش به سوی آهدافشان مینامرد. اگرچه آن

لور که در کتاب  محبوب کودکان توانند با حف  تالش، اهدافشان را تحقق ببخشند. هماناعتقاد داشتند که می

ها امرد آن "توان کن  میفکرمی "(، چنرن اعتقاد دارد که 0۴21تواند واتی پرپر)مهندس کوچکی که می

   ها انگرزه بده . رابرآورده کن  و برای عمل به آن

ای از باورهای روبه حال رشتهگرایی اس ، درعرنبه عبارت دیگر، امرد بسرار دوراز مثب  اندیشی ساده، ی  واقع

لور که باراک اوباما در عنوان برد.  همانپر  میای بهتربههای ما را برای ساختن آیندهآینده اس  که تالش

رت اس . امرد نگاهی سرد و سخ  را به واقعر  دهد، امرد جسا( توضرح می211۶کتاب خود جسارت امرد)

حال به اندازه کافی برجسته اس  تا باور کنر  که آینده بهتری امکان پذیراس . برخی کند، اما با ایندرگرر می
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را بی پروایی) معادۀی برای جسارت( بنامند، اما اهداف بسراری که مردم زمانی باور داشتند که ممکن اس  آن

اکنون ممکن گشته اس . در قرن گذشته، بشر پرواز را آموخ ، در کره ماه فرودآمد، جهان را  غررممکن اس ،

کن کرد یا به صورت مهرجی گرر بودند، ریشههایی مانند فلج الفال و آبله را که زمانی همهشبکه کرد، وبرماری

 داد. را کاه آن

کل از امرد قویاٌ به سالم  روانی و جسمی )افراد( اس  که این ش، صدها پدوه  نشان داده 0۴۴1از اوایل دهۀ 

 وابسته اس . 

های نوعیِ دس  روانی نسبتاً آسان اس . پدوه برای پدوهشگران، آزمای  ارتباط برن امردواری و سالم 

های امرد زرادخانه های زیادی از مردم ، با یکی ازآزمونهای تندرستی برای نمونهاندرکار مدیری  پر  برنی

همراه هستند. شاید  -نکته ای از مسررها و فعاۀر  درواقع معروف به مقراس امرد02اغلب آزمونی  -چ  روانیکو

 اضطرابو  افسردگیتری از تر با سطح ک یابند که امرد بر هایی درمیتعجب آورنباشد که، چنرن پدوه 

که افسردگی آغلب مردم را به های بسراری، وارونه چنرن احساساتی اس . نظربه اینپروند دارد.  امرد به شروه

مرد را که چرزی که بتوانند برای بهبود زندگرشان انجام دهند وجود ندارد، زمانی که افراد ارساند این باور می

کنند، درس  به باور مخاۀف آن تمایل دارند. با همان مشخصه، اگر اضطراب بتواند سخن بگوید، ممکن تجربه می

 ها وجود ندارد. بندند و راهی برای متوقف کردن آناس  چرزی شبره به این بگوید: کارهای بد راه را می

ها برخواهرد آمد و بازه  دهد، از عهده آنخ میاز سوی دیگر، امرد ممکن اس  پاسخ دهد: اگر اتفاقات بدی ر

 دسترسی به اهدافی که برشترین اهمر  را برای شما دارند امکان پذیر اس . 

زنند. افراد با امرد باال نسب  به همتایان ها امرد را با سالم  جسمی بهتر نرز پروند میای از پدوه تعداد فزاینده

تری داشته د که سرگاری نباشند، منظ  ورزش کنند و رژی  غذایی ساۀ کمتر امردوارخود برشتراحتمال دار

ها به دنبال آسرب های جدی، احتمال برشتری دارد که پ  از آن تعهد کاملی به بهبودی و دس  باشند. آن

 یابی به  عمل برشترنشان دهند. 

ننده ناشی از آسرب ستون فقرات و امرد به بهتر کنارآمدن فرد با شرایط درمانی دردناک، ازجمله دردهای فلج ک

های جدی نجات یافته اند نرز وابسته اس .  پدوهشگران دری  نمونه پدوه  درد نوجوانانی که از سوختگی

فشار "درد، از افراد خواستند تا آزمون مقراس امرد را پرکنند و بعد چاۀ  به اصطالح -توضرحی ارتباطِ امرد

تر) معموال دس  چپ( خود را در ی  تش  آب زیرآب یخ ببرند و تاجایی را تحمل کنند یعنی دس  غرربر "سرد

هایشان را تقریبا دقرقه، دس  2که امکان دارد زیرآب نگه دارند. افراد با امرد برشتر دردوره ای با مرانگرن کال 

دقرقه  0-2ها پ  ازکه دس  تنتراز همتایان با امرد کمترخود، زیر آب نگه داشتند. با توجه به آنثانره لوالنی21

 تواند رخ دهد این زمانی لوالنی اس . کند و آسرب نسج دس  میمرل به کرختی می

شود به زنده تر رتبه بندی میها پایرنشود بر  از کسانی که امرد آنبندی میکسانی که امردشان باالتر رتبه

 تر تمایل دارند. ماندن لوالنی

ترفاجعه سازی درد، از سطح پایرن تمایل به ای از سطح پایرنقل تا اندازهاین تحمل برشتر درد، ممکن اس  حدا

ها ه  به درد کنند. آننشخواراحساسات درد ناشی شود. این جورنرس  که افراد با امرد باالتر به درد توجه نمی

کنند تالش می ها مایلند روی اهدافی که برای انجام آنکنند. این امر صرفا به این خالراس  که آنتوجه می

کنر  ازۀحاظ ادراکی به رشد چه که ما روی آن تمرکزمیحتی تمرکز برشتری داشته باشند. با معلوم بودن آن

شود(، این کنر  ازۀحاظ ادراکی به رشد ضعرف تر تبدیل میچه ما روی آن تمرکز نمیقوی ترگرای  دارد) وآن

https://psycnet.apa.org/record/2017-55500-019
https://psycnet.apa.org/record/2017-55500-019
http://psycnet.apa.org/record/2017-55500-020
http://psycnet.apa.org/record/2017-55500-020
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ادل روانی نگاه به دوردرهنگامی اس  که ما به کشردن امر ممکن اس  به احساس درد خفرفی منجرشود. این مع

 شوی . ماشه در اسلحه نزدی  می

ای وجود دارد که امرد در افراد سرلانی لول عمر برشتری را پر  ها، حتی شواهد فزایندهعالوه براین یافته

 511های بر  از کند. ما به اتفاق همکاران خود ماریه باکرتاس، جی هال و مارک او رورکه، اخررا دادهبرنی می

ها را به دو گروه ردند از نو تحلرل کردی . ما نمونهکبرمار دارای سرلان پرشرفته را که مسکن درمانی دریاف  می

 -کسانی با امرد برشتر و کسانی با امردواری کمتر –بزرگ 

تقسر  کردی  و این امررا که آیا برمارانی که پدوه  با امرد 

ترزنده ماندند بررسی کردی . برشترخواندن آن ها آغازشد لوالنی

قادر به استفاده از   گفتن این امرمه  اس  که ما دراین پدوه 

فقره ای)که درباال ذکرشد( نبودی ،  02مقراس امرد معموۀی 

هایی محدود بودی  که از قبل چون ما به بررسی دوباره داده

آوری شده بودند. درعوض، ما تصمر  گرفتر  افرادی را که جمع

ای پردهها به سه پرس  بیامرد باالیی داشتند ازلریق پاسخ آن

ها چقدر با پرسرده شده بود رتبه بندی کنر  که آنها که ازآن

موافقند. در کمال تعجب ما، کسانی که امرد خود را باال ارزیابی  "کن من احساس امردواری می "اظهاراتی مانند

 ها پایرن تر بود به زنده ماندن گرای  داشتند.  کردند برشتر از کسانی که امرد آنمی

های ها سرلانشدت برمار بودند. همه آناد شرک  کننده در این پدوه  بهبه خالر داشته باشرد که افر

ها را خواهد گرف . ای داشتند که پزشکان پر  برنی کرده بودند احتماال لی یکی دوسال جان آنپرشرفته

نی ها می دانستند که درمانی دردس  نرس . و اما، امرد زنده ماندن برشتر را پر  براحتماال بسراری از آن

 ها به چه چرزی امرد داشتند؟ کردند. پ ، آنمی

نظر برسد. اما تعریف ی  چرز هستند این پرس  ممکن اس  مزخرف به "عالج"و "امرد"اگر تصورکنر  که 

دهد چرا این تصورضرورتا موردی ندارد. امرد هرزمانی که افراد هدفی دارند که نگران سرندر از امرد نشان می

تواند به تحقق آن هدف منجرشوند باور تواند وجود داشته باشد، به وجود مسررهایی که میتحقق آن هستند می

 کنند. دارند، و با فعاۀر  شخصی احساس قدرتمندی می

های های اخرر در درمانگذاری شود. با معلوم بودن پرشرف اۀبته، امرد ممکن اس  روی هدف درمان سرمایه

تر از عالوه، افراد گاهی قطعا لوالنیدرخشد. بهصورت روشنی میراد بسراری بهغده شناسی، امردِ درمان برای اف

ها مرسر کنند. اما، زمانی که درمان، با وجود برشترین تالش پزشکان، برماران و خانوادهانتظارپزشکان زندگی می

 شود، به معنای آن نرس  که امرد ه  دیگرامکان پذیرنرس . واقع نمی

ها نفرمبتال به برماری سرلان غررقابل درمان که های دهمن و دستراران پدوه  او از خانهچندسال پر ، فلد

برای مراقب  آسایشگاهی انتخاب شده بودند بازدید کردند. چون برخورداری ازمراقب  آسایشگاهی به معنی پایان 

کنند کنجکاو بودند. از اری میکه آیا این برماران هنوز احساس امردوها درباره اینهای درمانی اس ؛ آنتالش

ها مقراس امرد را اجرا کردند و دریافتند که، در واقع سطح امرد این افراد باالتر از افرادی بود که به رو، آناین

شان درمان شدن بود. پ ، ها گفتند که هدفدادند، اگرچه تنها ی  سوم ازآندریاف  عالج درمانی ادامه می

 "ها درباره امردهایی صحب  کردند که مختلف و زیبا بودند، از جمله بسته بودند؟ آنچرزی امرد ها به چهآن

در قرنِ گذشته، انساان پارواز را   

فراگرف ، روی کره ماه فرودآمد، 

جهان را شبکه کرد و بسراری از 

 کن کرد.  ها را ریشهبرماری
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وق  گذرانی با "، "نوشتن چرزهایی درباره زندگی خودم"،  "راندن هلی کوپتر"، "ازسرگرفتن عکاسی دیجرتال

برماران، امرد، حتی  . برای این"امماندهۀذت از روزهای باقی"، و"چه که دردنرا دارمگذشتن ازآن"، "هامنوه

 دروضعرتی که افراد دیگرممکن اس  نومردی تلقی کنند کامرابی بود.

دهد. مردی با ح  عظر  شوخ لبعی، ی  برمار، به اس  نِد، امرد را در این مفهوم به بهترین شکل توضرح می

دانس . اواغلب ک میجو 0111ها)جوک( کرد. در واقع، نِد، بر  از آوری شوخیکه تمام عمر خود را صرف جمع

ساۀگی، زمانی که   10او درسن  "شود.های مستهجن را شامل نمیوتازه این تعداد شوخی "گف خند میبا نر 

های زیادی با آن زندگی کرده بود به سرع  پر  رف   تا جائی که او درخانه توان مراقب  ناتوانی قلبی که سال

که دراتاق  به ی  روز آخرشب، یکی از کارکنان او را درحاۀیاز خود رانداش ، در آسایشگاهی بستری شد. 

تمام  "کرد پردا کرد. وقتی که او با احترام از نِد پرسرد چه چرزی در ذهن  دارد، او پاسخ داد:آرامی گریه می

 "ها نخواهند شد.های من هرگز موفق به شنردن آنهای من، با من خواهند مرد. نوهشوخی

ها را آغازکند، و دفترچه و قلمی به او قرض داد. او با ۀذت ه او پرشنهاد کرد که  ند نوشتن آنکارمند آسایشگاه ب

ها پرکرد. بعدا دفترچه دومی به او داده شد، اما او برای و اشتراق تمام صفحات دفترچه را با نوشتن شوخی

های او را خ  او گذاش  وگفتهنوشتن بسرار ضعرف شده بود. از این رو، کارمند آسایشگاه صندۀر  را کنار ت

خواه  ی  نمای  کمدی من می "نوش . سپ ، تقریبا ی  هفته بعد، نِد درخواس  غررمعموۀی کرد. او گف ،

شد باال رف . تر  مراقب  با اشتراق موافق  کرد. روحره  او اساسا درعرض چند روزی که او آماده می "اجرا کن .

تقریبا تمام کارکنان همراه با برماران دیگر برای شنردن نمای  نِد گرد ساع  بعد ۀحظه بزرگ فرا رسرد.  42

اخترار آمدند. او از تخ  خود، که به کریدور برده شده بود، نمای  مهرجی را اجرا کرد. شنوندگان او بی

  زد. درهمان ۀحظه و روزهای منتهی به آن، او تمام شرایط را برایخندیدند، و درصورت اوۀذت موج میمی

 کامرابی داش : هدفی که حقرقتا برای او پرمعنا بود، راهی برای رسردن به هدف، وعاملی برای عملی ساختن آن. 

دانس  که بهترین هدیه پرمعنایی را که می توان تصور کرد به اگرچه ند تنها ی  هفته بعد درگذش ، اما می

 تقدی  کرده بود.  -و به خودش -شنوندگان

 راند.موتورِ روانی اس  که تالش برای رسردن به اهدافِ مه  را به پر  میامردِ فعال، ی  

چه را که باید برای ند و دیگر برماران العالج دوس  داشتنی باشد درک توانر  آنبسراری از ما به سختی می

ای که ما دهد که بن بس  دوسویهتوانند امرد را تجربه کنند به ما نشان میها میکنر . اما این واقعر  که آن

دانستن حقرق ، حتی زمانی که ترسناک اس ،  درآغازاین نوشتار به آن اشاره کردی  ی  بن بس  کاذب اس .

 شود. امرد حتی تح  شرایط ترسناک امکان پذیراس . مانع تجربه امرد نمی

تر ازهمرشه اس . تردیدی وجود ندارد که دوسال گذشته، در خالره افراد بسراری این شاید اکنون بصررتی مه 

از سوی سازمان بهداش  جهانی  2121رس سال ما 00در0۴-ها بوده اس . کوویددرراس آسرب زا ترین سال

ها نفرلعمه این برماری وحشتناک شدند. در برابراین صحنه، گرراعالم شد. پ  ازآن،  مرلرونی  برماری همه

های لبرعی عداۀتی ندادی جاری، ناآرامی سراسی و مصرب های بسرار، از بیدنرای ما ه  در راس مصرب 

کنر  برای توصرف زمانی که ما، درآن زندگی می "امرد"توانند از کلمهدکی میسرگرجه گرفته اس . افراد ان

آیند. مردم ترسرده، غمگرن، عصبانی و به ذهن می "اندوه زا  "و  "تراژی  "استفاده کنند. درعوض کلماتی مانند

 دچاراندوه هستند.  
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را از برن ببرد، سرلان را  0۴-، کوویدتواند به ندادپرستی خاتمه دهدصریح باشر ، امرد به صورت جادویی نمی

های درمان کند، یا فورا به هرهدف  مهمی تحقق ببخشد. اما امرد فعال، اغلب ی  موتور روانی اس  که تالش

دارعمل در لور که ربکا سول نر  مقاۀه نوی  و لرفراند. همانافراد را برای عملی کردن )اهداف( به پر  می

 :در گاردین نوش  210۶سال 

مخاۀفان شما ممکن اس  دوس  داشته باشند شما باورکنرد که او نومرد اس ، که شما قدرتی ندارید، که هرچ 

ای اس  که نباید ازآن صرف نظرکنرد، توانرد پرروزشوید. اما، امرد هدیهدۀرلی برای عمل وجود ندارد، که نمی

 را دور برندازید.قدرتی اس  که نباید آن

ن شما در زندگی چه کسانی هستند و چرستند، امرد چرزی اس  که شما باید هرگزاز مه  نرس  که مخاۀفا

کنرد، ازخودتان بپرسرد برای تغررر شرایط،  برای امرد در زندگی خود و دس  ندهرد. جایی که احساس امرد می

توانرد را می توانرد بکنرد. چه اهدافی برای شما معنادارهستند؟ چه مسررهاییدر جهان پررامون خود چه می

تا به سوی آن اهداف حرک  کنرد؟ و، چه چرزی اۀهام بخ   فعاۀر  شما  -حتی مسررهای کوچ  -نشان دهرد

 خواهرد حتی زمانی که اموربه صورت غررقابل تصوری دشوارهستند به رفتن ادامه دهرد؟اس ؟ ، آیا می

های نا استوار او هرچ شباهتی به خرام  ود. گامزمانی که مِالنی وارد دفتر دکترتامرکا شد، روی پای خود بند نب

ای از پزشکانی اس  که صرفا نه برای ارتباط با برماران، بی پروای همرشگی او نداش . دکتر تامرکا، که نمونه

شوند، روی ترس مالنی ها وارد پزشکی میرازی با آنبلکه برای ه 

برای سوارشد. اما، او فکرکرد حتی در ترس ممکن اس  فرصتی 

 امرد وجود داشته باشد.

دان  که ترسرده اید، و من شما را من می "دکتر تامرکا گف ،

شوید چه شما با آن رو در رو میکن . آنخالر آن سرزن  نمیبه

شناس . اما ما اس  که من می هایییکی ازدشوارترین سرلان

تصمر  داری  هرتالشی را برای کوبردن سرِ سرلان انجام دهر . و شاید موفق شوی . اما، مه  نرس  چه اتفاقی 

 خواهی چرس ؟چه که ه  اکنون برای زندگی خودت میکن . آنافتد، من هرگز ترا ترک نمیمی

ها دقرقا همان چرزی بودند که مِالنی به آنها نرازداش  کلمات دکتر تامرکا تنها المرنان بخ  نبودند، آن

 بشنود. 

خواه  چه که شما گفترد چقدر برای من مه  اس . من میدانرد، شنردن آنشما نمی  "او به دکترتامرکا گف ،

 شودخواه  مطمئن بشوم که درد ه  کنترل میهر کاری را که بتواند سرلان را ازبرن ببرد انجام ده ، اما می

های ۀرس  ذخررۀ من، جای خاۀی کافی باقی کنر  بازه  برای بررسی جعبهکه آیا هر درمانی که انتخاب میواین

  "گذارد یا نه؟.می

که هرچرزی درآن ۀحظه، مالنی امرد داش . این امرد بر پایۀ دیدن جهانِ الراف از عرن ِ رنگی، یا تصورآن

تواند فرصتی لوالنی باشد. اما امرد او در دانس  درمان میاو میتواند به صورت جادویی درس  شود نبود. می

چرزی استوارترازمثب  اندیشی صرف ریشه داش : اهداف ارزشمندی برای کوشردن وجود داش  و کسی که باید  

های زندگی، برخی اوقات این بهترین چرزی اس  برای کم  )به تحقق آن اهداف( در آن جا باشد. در بالتکلرفی

 توانر  درخواس  کنر . هری  ازما میکه 

 

امردِ فعال، ی  موتورِ روانی اس  
که تالش برای رسردن به اهدافِ  

 راند.مه  را به پر  می
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 دربارۀ نویسندگان:

استاد بخ  مشاوره روانشناسی دردانشگاه سانتاکالرای کاۀرفرنرا  David B Feldman داوید بی فلدمن

)رادیو توانمندسازی جامعه که در برکلی امریکا بر  KPFAاس . او مجری برنامه رادیویی درباره سالمتی در 

هایی از دقرقه، و نویسنده همکار کتاب 01اساس کم  شنوندگان تاسر  شده اس ( وپودکاس  روانشناسی در 

( 2100( و اَبرتغررریافتگان: ارتباط شگف  انگرز برن تحمل درد و موفقر )2114جمله راهنمای پایان زندگی)

 اس . 

، استاد غده شناسی در دانشگاه عبری اورشلر ، مدیر مسئول Benjamin W Corn یو کورنبنجامین دبل

، وهمکاربنرانگذار ان جی Shaare Zedekمرکز سرلان ورئر   واحد رادیوتراپی در مرکز پزشکی شعار زدک 

 اس . Life’s Door او درب زندگی

  aeonسرچشمه : 

 

 ☘☘ ☘ 
 

 

کند ات را از زباِن علمی جدا میآن چه ادبی  

ات، کلمه همیشه به یک این است که در ادبی  

معنی نیست. در عالِم نویسندگی، هنرمند 

ای پهلوی کس ی است که کلمات را به شیوه

روشنائی که بر  هم قرار دهد که برحسِب 

ها وزنی که به آن تاباند، برحسِب ها میآن

معنائی بدهند و ، بخشد، آن کلماتیم

هربار در  .هم معنایی دیگر  معنایی دیگر و باز

 سطوح مختلف.

 ل سارترژان پ                      

 بازگشت به فهرست

 

 

https://aeon.co/essays/true-hope-takes-a-hard-look-at-reality-then-makes-a-plan?utm_source=Aeon+Newsletter&utm_campaign=3797b96215-EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_17_11_14&utm_medium=email&utm_term=0_411a82e59d-3797b96215-69540625
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 های ایرانیافسانه نکاتی در زیباشناسیِ

 جابری مجتهدعلی 

 
 درآمد: -0

های تصویری و مفهومی،  یر و زیباییپارسی نشان می دهد که گرایش به تصو ی بر تاریخ شعرِمروری کلّ
هایی که با اسامی رسی وجود داشته است. اما در دورهپا آوایی، هماره در شعرِ ِ حتی صرفا در حدّ

است. بررسی داشتهغالب را  این گرایش وجهِ ،اندنو شناخته شده عراقی، هندی و شعرِ شناسانۀسبک
کم و وآن بیشرایی بهسُتاریخ چامه حلیلی دارد که در طولِت گستردۀ تفصیلی این موضوع نیاز به پژوهشِ

 زیادی باقی است. ا هنوز جای کار ِامّ ،گوناگون پرداخته شده است و می شود در درجاتِ
ی گوناگون علل و زمرنه های متفاوتی داشته کن  که این گرای  در دوره هاته اکتفا  میجا به بران این نکدراین

اس . مثال در شروه موسوم به هندی رازگونگی اثر به مثابه مه  ترین شاخص این سب  برشتر مطرح بوده اس  
تا وجوه دیگر، و در شعرنو بران تصویری به شروه هنرهای تجسمی. در مثال نخس  حتی شاعری مانند صائب 

دیشه های فلسفی و اجتماعی اش که قاعدتا در پسند حاکمان نبوده در پ  پرده تبریزی برای پوشرده داشتن ان
نشانه و تمثرل به رازگونگی گاه بسرار پرچرده چامه های خود مردان داده اس ، تا از ترغ سانسور در امان بماند. 

گفتار حاضر به افسانه  این ها نکات ارزنده و فراوانی هستند که هنوز جای پدوه  تحلرلی دارند. اما از آن جا که
 های کهن ایرانی می پردازد، در این در آمد به همرن چند نکته بسنده می شود. 

اما چرا در این درآمد پر  از ورود به قلمروی افسانه ها از شعر پارسی یاد شد؟ زیرا واقعر  تاریخی این اس  که 
در این قلمرو رشد و نُضج یافته اس . از این رو نقطه اوج صنایع ۀفظی و دان  بدیع در شعر پارسی قرار دارد، و 

بی تناسب نخواهد بود اگر پر  از بحث در باره وجوه زیباشناسی افسانه های کهن به دستاوردهای دان  بدیع 
 در چامه پارسی نگاه شود. 

های  داستان سرایی به شروه های امروزی، یعنی دو قرن اخرر و برشتر در پرتوی فرهنگ اروپایی، در قاۀب
داستان کوتاه، بلند و رمان از اروپا گرفته شده اند. اما این بدان معنا نرس  که تاریخ داستان سرایی در ایران فاقد 
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همه این ظرفر  ها بوده اس . مثال مجموعه داستان های هزار و ی  شب از جهاتی می تواند واجد نشانه اصلی 
تان های به ه  پروسته و ممزوج( باشد، و حتی بر  از آن. رمان )بران هدفی واحد در قاۀب مجموعه ای از داس

بر  از آن زیرا در روند داستان سرایی ایرانی شروه هایی مانند داستان های فرعی بسرار به کار گرفته شده اند، و 
دارد ها خط اصلی داستان را پر  برده و توان بخشرده اند. جا  "مثال"به گونه ای هوشمندانه با استفاده از این 

که داستان نویسان ایرانی در کنار درس گرفتن از تجارب دیگران به این گنجرنه های دراخترار، اما هنوز 
ناگشوده، نگاهی داشته باشند. شوربختانه  باید گف  این گنجای  تا کنون کمتر در دید نویسندگان پدیده ای 

 به افسانه ها باشد، که آن ها را داستان های تلقی شده اس ، که شاید ناشی از نگاه از باال "جدّی"ارزشمند و 
 دیده اند. "کودکانه"و  "سرگرم کنند"

اما، نگاه دقرق و تحلرلی به این افسانه ها می تواند نشان دهد که بسراری از اندیشه های ژرف و ارزشمند در آن 
زین نرز گنجای  های فراوانی ها ارایه شده اس ، و از سویی ساختار فنی آن ها می تواند در داستان سرایی امرو

 را در اخترار نهد.
این همه نراز به پدوه  های گسترده دارد که شوربختانه تا کنون کمتر از حد ضرور به آن ها پرداخته شده و به 
آیندگان سپرده شده اس . از آن جا که موضوع گفتار حاضر محدود به ظرایف شکلی )گونه هایی از هنرهای 

ها اس  ، به ناگزیر منطقی خواهد بود اگر از بخ  مدوّن این موضوع که در هنر چامه سرایی بدیعی( در افسانه 
 به کار گرفته شده اس ، برای بررسی زیبا شناسی داستان ها وام گرفته شود.  

 صنایع  بدیعی در شعر پارسی و افسانه ها: -2
صنایع بدیعی در شعر پارسی چنان گسترده و ژرف شده اند که از آن به عنوان عل  بدیع  یاد می شود، و در  

لول تاریخ نویسندگان پر شماری کتاب هایی درباره اش نوشته اندکه به نظر من جامع ترین و دقرق ترین آن 
انتشارات  –ر دکتر سرروس شمرسا )اث "نگاهی تازه به بدیع"ها، به ویده به سبب شروه علمی کار، کتاب 

تهران( اس  که مطاۀعه آن توصره می شود. امتراز ویده این کتاب بر آثار پرشرن دید -02۶1 -چاپ دوم -فردوس
انتقادی و شاۀوده ساختاری علمی آن، با توجه به روش شناسی )متدوۀوژی( و زبان  شناسی، اس  به موضوع 

 بدیع اع  از ۀفظی  و معنوی. 
ار حاضر به برخی از تمهردات زیبا شناسانه در افسانه های پارسی توجه می شود که در آن ها می توان در گفت

بسراری از صنایع بدیعی را یاف . گرچه دان  بدیع تخصرص به هنر شاعری دارد، اما نمی توان چنرن نترجه 
وان گف  این صنایع نه در شکل گرف  که داستان سرایان این فنون را از حرطه شعر کسب کرده باشند. شاید بت

سامان یافته نهایی خود، بلکه تدریجا با ح  و درک گنجای  های زیبایی شناختی در سخن، در ذهن انسان 
 آفرینشگر زاده و پرورده شده و بازتاب  ه  در داستان ها باقی مانده و ه  به قلمروی شعر راه پردا کرده اس . 

 دیع به دس  می دهد چنرن اس :تعریفی که شمرسا در این کتاب از ب
بدیع چنان که قدما گفته اند علمی اس  که از وجوه تحسرن کالم بحث می کند  و از نظر ما بدیع مجموعه "

می کند و یا   (Literary)شگردهایی )یا بحث از فنونی( اس  که کالم عادی را ک  و بر  تبدیل به کالم ادبی 
 (.00)صفحه "بی بودن یا سب  ادبی داشتن( تعاۀی می بخشد.کالم ادبی را به سطح واالتری )از اد

صنایع بدیعی در شعر سراسر جهان بر  و ک  وجود دارد. اما در شعر پارسی از جایگاه ویده ای برخوردار اس  و 
 نق  اساسی تری را ایفا  می کند. 

اس  نرازمند پدوه  های  این که رشد صنایع بدیعی در شعر پارسی چه عللی داشته و چه مسرری را لی کرده
 مستقلی اس  که می توانند روشن سازند کدام عوامل و زمرنه ها بر این رشد قابل توجه نسبی موثر بوده اند. 



0011/ بهمن و اسفند22دورۀ اوّل/ سالِ سوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

   ایرانی هایافسانه زیباشناسیِ  در نکاتی  41

 

دارند و حاصل از رابطه آهنگرن برن واک ها )حروف بی  (Phonological)صنایع بدیعی ۀفظی ماهر  آوایی 
شتر در شعر، آن ه  به سبب برخی از قواعد عروضی و افزون بر آن صدا و با صدا( و هجاها هستند. این ویدگی بر

زیبایی موسرقایی ناشی از تکرار ی  آوا و یا همنشرنی آواهایی متجان  و گوش پسند، رایج اس ؛ اما در نثر نرز 
 با همان منظور گهگاه به کار می آید.

 سه روش بیان  شده است: ( روش های افزونی موسیقی لفظ مبتنی بر08در کتاب نامبرده )صفحه 

 هماهنگ سازی یا تسجیع 

 همجنس سازی یا تجنیس 
 تکرار 
 
صنایع ۀفظی در داستان ها گهگاه به  صورت عبارتی همه جانشرن و یا چامه وار به کار می رود، که از جمله  

پایرن رفتر  دوغ بود، "و  "باال رفتر  ماس  بود، قصه ما راس  بود"رایج ترین آن ها می توان دو جمله متواۀی 
جایی که نه آب "ری از افسانه ها می آیند مانند: اشاره  کرد؛ یا جمالتی آهنگرن که در بسرا "قصه ما دروغ بود

من ، من  بلبل سرگشته، از کوه ". یا در داستان بلبل سرگشته این عبارت "بود و نه آبادانی، نه گلبانگ مسلمانی
نمک  نمنمک ، چل در را بستی "و ادامه اش، یا در افسانه نمک  که این جمله می آید:  "و کمر برگشته

 . "نبستی نمک نمک ، ی  در را 
 

در این جا خالی از لطف و دور از مقصود نیست که به نقل از صبحی قصه گوی بزرگ. بخشی از افسانه 

 موسوم به نمکی را در این جا بیاورم:
کره این وق  شب آمده خانه ما، که "ی خُرّ و نَفَ  بردار شد. گف : ... نصفه های شب که شد، پرره زنه از صدا"

پا شد و نگاه کرد دید ی  دیو نخراشرده و نتراشرده از در هفت  وارد  "صدای نفس  می آید؟ این لور مثل غول
دیدی این جزّ به جگر نشسته، نمکی در را نبس ! این مهمان ناخوانده  "خانه شده. بند دۀ  پاره شد. گف : 

شما، هو بر شما، کف  هی بر "بود که صدای نرّه دیو بلند شد: توی این ک  و قوس ها  "آمد توی خانه ما 
گر  ات را ببُرّند نمکی، خون  "مادر نمکی گف :  "ندارد در شما؟دریده  بر شما، مهمان رسرده بر شما، جایی 

را بریزند نمکی، به تخ  نمانی نمکی، به بخ  بسوزی نمکی، ش  در را بستی نمکی، ی  در را نبستی نمکی، 
در بخ  های دیگر داستان، گفتگوی دیو و پررزن با همرن شکل  "اکن...یاۀّا برو درِ اتاق پنج دری را برای دیوه و

... مهمان رسرده  بر شما ،  "و اما مضامرن دیگر تکرار می شود. که جمله آخر دومرن درخواس  دیو این اس  : 
شو شام  ...زود باش پا "پررزن رو به نمکی همان جمالت را تکرار می کند با این خاتمه:  "نانی ندارد بر شما؟

و پررزن  "... همخواب ندارد در شما؟"ام در گفتگوی سوم دیو می گوید: و سرانج "شبی برای دیو درس  کن!
در این داستان  "... پاشو دندت نرم بشود، همخوابه مهمان شو. "پ  از تکرار جمالت پرشرن به دختر می گوید: 

ها در این سرزمرن حاک  بوده و تح  عنوان  گرچه دیو موجودی خراۀی اس  اما نماد واقعرتی اس  که قرن
اربابان و سپاهران شان برای اقام  لوالنی چند ماهه همراه با زندگی در خانه های به ناگزیر  "نزوۀه  "رسمی

 خاۀی شده روستایران و خورد و خوراک و شهوترانی به حساب آنان به روستاهای خوش آب و هوا می رفتند.
به اشکال گوناگون در بسراری از آثار از جمله و به ویده زیباترین وجه آن در حکایات این گونه از صنایع ۀفظی 

 گلستان سعدی به کار آمده اس .
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صنایع بدیعی معنوی )یا به ترجرح من معنایی( تمهرداتی را در ساماندهی و برقراری ارتباط برن معانی واژه ها و 
 نرز باشند.گاه عبارات برقرار می سازد که ممکن اس  آهنگرن 

 این گونه از صنایع در چامه پارسی عبارت بوده اند از: تشبره، تناسب، ایهام، ترترب کالم، تعلرل و توجره.
هر ی  از این صنایع و اجزای آن در ادبرات منثور و از جمله افسانه ها نرز حاضر بوده اند، و همان گونه که مثال 

غزل را تشکرل می دهند، در داستان سرایی نرز بسرار رایج در غزۀی در ستای  معشوق عمالً همگی محتوای 
بوده اند. تنها تفاوت شکلی را شاید بتوان ناشی از این دانس  که در چامه خط داستانی و توضرح صحنه ها و 
رویدادها معموال وجود ندارد، اما در افسانه ها این عنصر کامال ضروری برن اجزای دارای ظرایف بدیعی فاصله می 

 دازد و از سه  آن ها در مجموعه می کاهد. ان
این نکته را نرز نمی توان ناگفته گذاش  که در بسراری از افسانه ها به سبب مجاز شناخته شدن انواع جادو  و 
معجزه و مانند آن، اساس ساختمان داستان بر آن ها قرار می گررد و حتی بسرار آزادانه تر از آنچه در حرطه 

 ایی و تغزّل مشهود اس  پدیدار می شود.تخرّل در چامه سر

برخی از اهمّ صنایع بدیعی در افسانه ها عبارتند از: اغراق، تمثیل و تخیّل، تخیّالت اساساً دور از 

 واقع، تبدیالت و داستان در داستان، که در این جا به نکاتی درباره آن ها اشاره می شود. 

 اغراق:
اغراق به معنای بران خصوصراتی اس  که در واقعر  وجود دارند، اما نسب  حضورشان در بران تشدید می 
گردد. این تشدید از حدّ اقلی به منظور شاخص ساختن خصوصرتی آغاز می شود و تا جایی ادامه می یابد که 

یا اجتماعی  اغراق جایی ندارد  اساساً چنرن خصوصرتی وجود خارجی ندارد. در متون علمی اع ّ از علوم لبرعی
و هر بران اغراق آمرز بالفاصله فارغ از شدت و درجه اغراق  به معنای نقصان جدّی در تحلرل و استدالل 
شناخته می شود. اما در حرطه هنر به نحو اع ّ و به ویده در داستان سرایی و بر  از آن چامه سرایی اغراق نه 

 بزارهای مه  در بران هنری اس . تنها مجاز اس  که حتّی یکی از ا
این جایز شمارده شدن حد و مرزهایی متفاوت دارد. مثال در ادبرات واقع گرا حد و مرز پویایی ذهن خالق 
مشروط به عدم خروج از دو قلمروی واقعر  و حقرق  اس . یا در مکاتب مدرنرس  و پس  مدرنرس ، که اوۀی 

نرمند می پذیرد، و دومی اساساً وجود حقرق  مبتنی بر شناخ  واقعر  و حقرق  را تنها در درون ذهن ه
گرایی جادویی که مدّعی واقع رئاۀرس ِ دیگری ترسر  می شوند. حتی در شروۀواقعر  را انکار می کند، مرزهای 

  . حقرق  اسوهای دۀخواه وآزادانۀ واقعر زی برای جابجاییمجوّجادویی اس ، پسوندِبرشتر آزادی تخرّلِباهمراه 
گذشته از مکتب ها و باورهای ایدئوۀوژی  شان، آن چه در عمل رخ داده این بوده که از نظر فنی نرز مرزان 
اغراق مجاز وضعرّات متفاوتی داشته اس . مثال در شروه واقعگرا اغراق در داستان )اع ّ از کوتاه، بلند و رمان( 

ه و تحلرل درس  آن ها تناق، پردا نکرده  باشد، حال آن ناگزیر اس  که باور پذیر باشد تا با تجارب عرنی روزمر
که در افسانه ها و به ویده شعرهایی که آن ها نرز واقعگرا هستند اغراق می تواند تا حدی کامال غرر واقعی و 
تخرّلی پر  برود که معموال نرز چنرن اس . این مرزان از اغراق نه تنها مذموم نرس  بلکه افزون بر پرشبرد خط 

استان در مسرر دۀخواه بر جذابرّ  اثر می افزاید و در عرن حال به مخالب یاری می رساند تا ه  با باور د
 برشتری با داستان همراه  شود و ه  اندیشه و تخرل  به جوالن در آید. 

 تمثیل و تخیّل:
لی آمرخته با دگرگونی در افسانه ها و نرز بسراری از چامه ها، گاه اشرا  و کن  های معمول لبرعی شکلی تمثر

های حاصل از تخرّل به خود می گررند. مثال در داستان معروف خاۀه سوسکه و آقا موشه  هنگامی که خاۀه 
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می افتد، آقا موشه هویجی را با دندان می تراشد و چرزی شبره  ی  پلکان از آن درس   سوسکه به جوی آبی
ات یابد. با این که این رویداد با همه اجزائ  نه تنها غرر می کند و در کنار جوی می گذارد تا خاۀه سوسکه نج

واقعی که حتی از نظر منطقی ناممکن اس )مثال به این دۀرل ساده که تا هویج به پلکان تبدیل شود و در جایی 
قرار گررد خاۀه سوسکه غرق شده اس !( اما نشانگر تخرلی زیبا و آفرینشگر اس  از ترکرب دو عنصرعرنی 

 ی پلکان و هویج قابل دندان زدن و تبدیل به شکلی مانند آن. مشخص یعن

 تبدیالت:
تبدیالت در افسانه ها سه  بسرار بزرگی دارند، مانند : سخن گفتن، باخبر بودن از تقریبا همه جا و همه چرز و 

تبدیالت اساساً با خردمند بودن و مهربان بودن بسراری از حروانات )به ویده پرندگان و برشتر کبوتران(. شاید این 
هدف حل مسائل ناگشودنی داستان ابداع شده باشند، شاید ناشی از نگاهی باشند که یگانگی انسان را با لبرع  
بازتاب می دهد، و شاید ه  نا امردی از خِرَد و مهر در نزد انسان ها. ناگفته نماند که در تقریباً همه افسانه ها 

ی گویند و اگر در جایی چنرن نباشد بنا بر غریزه درس  و هوشرارانه جانوران ه  می اندیشند و ه  سخن م
 عمل می کنند.

از دیگر تبدیالت رایج و مه  تبدیل موجودات اع ّ از انسان و حروان و حتی جماد اس  به  یکدیگر. این تبدیل 
 در نقطه اوج معموال در شکل ظاهری اس  که شکل نا زیبایی با للس  و جادو نصرب کشی شده اس  و معموال

داستان این للس  شکسته می شود. گونه ای دیگر از این تبدیالتِ بسرار زیبا و شاعرانه و معموال اندوه بار عبارت 
 اس  از کشته شدن کسی و رویردن درخ  و گل از خاک فراز او.    

این تبدیالت برمرز افزون بر اهداف محتملی که گفته شد سبب می گردد که قوّه تخرّل مخالب تحری  شود و  
 در نترجه داستان برای  شررین و پر کش  جلوه کند. 

در چند روای  از جمله  200تا  22۴یکی از زیباترین نمونه ها داستان بلبل سرگشته اس . این داستان از صفحه 
گران اروپایی در کتاب افسانه های کهن ایرانی بر اساس نقل فضل اهلل مهتدی )صبحی( در رادیو روایات پدوهش

ایران و نرز مجله سخن آمده اس ، که خواندن این کتاب به ویده به نویسندگان جوانی که مایل باشند از گنجرنه 
 پر گهر داستان سرایی ایرانی برای کارهای نو بهره گررند توصره می شود. 

ر این داستان پسری به تحری  نامادری به دس  پدرش کشته می شود و زن پدر سر او را می پزد. خواهرش د
که متوجه می شود استخوان های او را کنار درختی چال می کند. در این جا تبدیل ویده ای رخ می دهد که 

 آید و چنرن می خواند: ز درمیای به پروااز مدتی ازمران درخ  پرندهونگی اش در داستان روشن نرس . پ چگ
 منم، منم بلبل سرگشته "

 از کوه و کمر برگشته 

 پدر نامرد مرا کشته

 زن پدر نابکار مرا خورده

 خواهر دلسوز مرا با آب و گالب شسته

  "و پای درخت گل چال کرده

 داستان در داستان: 
یکی از شروه های بسرار مرسوم که در تقریبا همه داستان های کهن ایرانی مشاهده می شود عبارت اس  از بران 
داستان هایی متعدد در دل یکدیگر و همه در درون داستان اصلی. این که جز ایران در دیگر کشورها چنرن 

اروپایی چنرن فنی وجود نداشته اس . در شروه ای وجود داشته من از آن بی خبرم اما در ادبرات و افسانه های 
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داستان نویسی نوین دو قرن گذشته اروپا نرز ت  داستان بودن وجه رایج بوده اس . اۀبته در برخی از رمان ها 
داستان های فرعی و جانبی وجود داشته اند که برشتر به کم  خط اصلی داستان آمده اند و به همرن ۀحاظ 

ستند. اما در داستان سرایی کهن ایرانی این داستان های الیه دوم و حتی گاه نسب  به آن فرعی و کمرنگ ه
سوم نه تنها داستان هایی مستقل اند که تمام و کمال از اهمرتی برابر با داستان اصلی و حتی گاه بر  از آن 

گر قرار بود نه در برخوردارند. اتصال این داستان ها با داستان اصلی ی  اتصال معنایی و محتوایی قوی اس  که ا
قاۀب ی  داستان مستقل ، بلکه توصرفات و توضرحات داستان اصلی بران می گردید در بهترین حاۀ  به نوعی 
موعظه فلسفی و نامتجان  با باف  ادبی داستان خت  می شد. برجسته ترین نمونه این شروه داستانسرایی 

اه در افسانه ها داستان فرعی با تفاوت مختصری )که مجموعه داستان های هزار و ی  شب اس . افزون بر این گ
مثال مربوط به تفاوت رویداد برن چند برادر و یا چند خواستگار دختر پادشاه اس ( در ساختاری واحد با کمی 
تفاوت تکرار می شود که همرن تکرار و تفاوت ها و  تاثرر آن بر سرنوش  نهایی داستان بر جذّابرّ  اثر می 

 افزایند.

 غیر واقعی: التِیّتخ
شاید چنرن به نظر رسد که دیگرتمهردات پر  گفته غرر واقعی هستند و بنا بر این نرازی به بران عنوان 
تخرالت غرر واقعی در این جمع نرس . اما رویکرد به امر ناواقع هماره ناشی از مرل به تنوع زیباشناسانه و یا رها 

عرنی انسان ها را در چنان شرایطی قرار می دهد که دس  و پا  کردن توسن تخرل نرس . گاه زندگی واقعی و
 بسته و نا امرد جز آرزوی محال در عاۀ  خرال چرزی در کف شان نمی ماند. 

از آن جا که زندگی همواره با دشواری هایی بدون راه حل روبرو بوده اس ، مرزهای تخرّل در افسانه ها چنان 
ده اس . اما این تخرّلِ ناشی از ناتوانی برای تسلّی خالر و تلطرف تحمل گسترش یافته که از هر منطقی دور ش

دشواری ها چنان زیبا آفریده شده و در باف  داستان جا خوش می کند که تلخی های واقعی نزد مخالب به 
شررینی های خراۀی جا می سپارند. مه  ترین موضوع زندگی بشر موضوع ثروت اس . در جایی که کسانی از 

وری می مررند ) نقرس مرض شازده هاس !( بسراری دیگر از گرسنگی. این روند تقریبا در تمام افسانه ها پرخ
 حاضر اس . 

بنا بر این یکی از شاۀوده های مه  افسانه ها بی مرز بودن آرزوهای ناشدنی اس . در این جا داستان سرایان که 
ای  می شناسند، با آزادی کامل تخرّل به راه حل هایی می نه از علل واقعی ناداری آگاهند و نه راه چاره ای بر

 رسند که گاه از زیبایی تصویری برخوردار اس .
در افسانه ای دختر ی  خانواده فقرر هرگاه که می خندد از ۀب و دهان  گل خندان می ریزد و هرگاه می گرید 

رش اس  ، و هرگامی که برمی دارد از چشمان  مروارید غلتان؛ هر شب که می خوابد ی  کرسه اشرفی زیر س
زیر پای راست  ی  خش  لال و زیر پای چپ  ی  خش  نقره پدیدار می شود. این تصویر زیبا و تخرلی  که 

امرد "مانند آن در بسراری از داستان ها وجود دارد، نشان می دهد که اوۀّاً پول حلّال مشکالت اس ، و ثانراً هرچ 
 آن وجود ندارد. برای به دس  آوردن  "معقوۀی

در داستان دیگری با همرن نگاه پررزنی دختر زش  خوی خود را نفرین می کند تا هرگاه بخندد از دهان  مار 
 درآید و هرگاه بگرید عقرب از چشمان  بریزد.

در جهان داستان سرایی این پدیده چنان عادی شده اس  که مثال در داستانی خری با خوانده شدن وردی سکه 
رون می ریزد. شاید در بطن این شکل دسترابی به ثروت لنزی نهفته باشد که نظام لبقاتی را با مقعد خر لال بر

 مرتبط می کند.
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در بسراری از داستان ها بی نترجه بودن کار و کوش  در راه  کسب ثروت نمای  داده شده اس . مثال پدری 
وزند و ماۀی براندوزند، اما در نهای  همه آنان جز از سه پسر خود را به شهرهای دیگر می فرستد تا حرفه ای برام

قبل بخ  و اقبال به چرزی دس  نمی یابند. این تصویری تلخ از تاریخ دراز ی  جامعه اس  که با تمهردات زیبا 
 شناسانه و رخدادهای تخرّلی ترسر  شده اس .

 ا پردازی:معمّ
که عموما از زیبایی ویده برخوردارند. در این جا به  در برخی از افسانه ها معما پردازی هایی صورت می گررد
تهران( نگاهی می -0241 -ابجد-احمد آذر افشار-نمونه ای جذاب ازداستان اۀراس )افسانه های آذربایجان

 اندازی . در این داستان سه معما لرح می شود. 
ه بسرار ه  دیگر را دوس  دارند در معمای نخس  بنا بر پرمان دو برادر قرار می شود که دختر و پسر آن ها ک

ازدواج کنند.با مرگ پدر پسر، عمو عهد می شکند و دختر را به بازرگان ثروتمندی شوهر می دهد. اما در حجله 
گاه داماد که اندوه عروس را می برند پ  از دانستن موضوع می گوید با تو کاری ندارم و با همرن ۀباس عروسی 

، پسر عموی  و داماد که پشرمان شده وبه دنبال عروس به کوچه آمده اس  به خانه پسر عموی  برو. دختر
هرسه گرفتار داروغه می شوند. و صبح همه خود را صاحب اخترار دختر می دانند؛ داروغه به دۀرل نگهداری 
دختر تا صبح، داماد به دۀرل عقد جاری شده و هزینه هنگف  جشن عروسی و پسر به دۀرل نامزدی توافق شده 
در کودکی و عشق شان به ه . در پاسخ به این که دختر به که می رسد شاه بر اساس قوانرن خش  حکومتی 

دستور واۀی "داروغه را محقّ می شمارد. وزیر به عقد رسمی اشاره می کند. اما دختر پادشاه چنرن می گوید: 
د مشکوک را بازداش  کند، اما حق شهر دستگرری افرادی اس  که مظنون و مشکوک اند. داروغه  می تواند افرا

ندارد مزاح  کسی شود. داماد متحمل مخارجی شده اس  و می تواند مخارج  را للب کند. دل را با زور و پول 
 "نمی توان خرید. دختر به احمد )همان پسر عمو( می رسد.

آنان موافق  کند که شاه  اۀراس از پادشاه می خواهد حاال که زبان دخترش باز شده بنا بر عهد خود با ازدواج
لبق معمول این  داستان ها بهانه می آورد که ی  بار دیگر اۀراس براید و دختر را وادار به سخن گفتن کند. در 

 نترجه دو معمای زیر مطرح می شوند. 
در معمای دوم نجار، خراط و کرمراگری همسفر می شوند. شب که به نوب  برای پاسداری برداربودند هری  

را به کاری مشغول می دارند.  نجار برای این که خواب  نبرد از تکه چوبی در برشه مجسمه زن زیبایی را  خود
می سازد. خراط در نوب  بعدی پاسداری برای مجسمه ۀباس زیبایی می دوزد و به آن می پوشاند. کرمراگر نرز 

دختر به که می رسد، شاه می گوید دارویی می سازد که به مجسمه جان می بخشد. در پاسخ به این معما که 
هرکسی را که خودش خواس . وزیر می گوید نجار که او را ساخته اس . دختر پادشاه می گوید دختر دیروز 
انسان بود اما دختر امروزی به دس  انسان ساخته شده بود. نجار و خراط می توانند باب  زحمتی که کشرده اند 

ی یعنی جان بخشردن به دختر را کرمراگر انجام داده، دختر به او می دستمزد دریاف  کنند و چون کار اصل
رسد. پادشاه باز بهانه می آورد و معمای سومی را برای روز دیگر للب می کند. دراین معما که در قاۀب داستان 

شته نسبتا ً مفصلی بران می شود،  سه برادر خواهان دختری هستند و هری  به شهری دور رفته و ماجراها دا
اند. وقتی به ه  می رسند اوۀی رمل می اندازد و آشکار می شود که دختر برمار اس . دومی که پزشکی آموخته 
و حکر  شده اس  می گوید ای کاش اکنون آن جا بودم و درمان  می کردم. سومی که قاۀرچه ای پرنده به 

تر با دریاف  دارو درمان می شود و بر سر دس  آورده آنان را بر قاۀرچه می نشاند و به شهر دختر می روند. دخ
این که به کدام شان می رسد برادران به سترز با ه  در می آیند. شاه حق را به حکر  می دهد، وزیر رمال را 

پدر مهربان! "محقّ می شمارد که بی رمل انداختن او از برماری دختر آگاه نمی شدند. دختر پادشاه می گوید: 
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اگر دیروز عمل نکرده اس . بلکه به او داروی حاضر و آماده داده اس . دختر با سه برادر این حکر  مانند کرمر
پرمان بسته  بود که هرکدام برشتر از همه مال و ثروت براورند با او ازدواج کند. برادری که سفره و قاۀرچه و تاج 

 "کند. آورده  دارایی اش از همه برشتر اس . بنا بر این دختر باید با او ازدواج
بر زیبایی ویده دربردارنده گونه ای از آموزش دیدگاه های منطقی و تحلرلی  سه معمای این داستان افزون

 هستند.  

 در پایان باید به سه نکته اشاره کنم:
در داستان های کهن ایرانی ظرایف زیبا شناختی برشتری وجود دارد که می توان با بررسی همه داستان  -یک

 کشف کرد و باز نمود. آن چه در این جا آمد تنها نمونه هایی محدود بود.ها آن ها را 

گرچه گفتار حاضر به جنبه های فنی زیباشناسانه در داستان ها تخصرص داش  اما هرگز جای ی  تحلرل  -دو
که  جامع علمی را نمی گررد و این کاری اس  که پدوهشگران باید انجام دهند. هدف اصلی این گفتار همان گونه

در متن نرز آمده اس  توجه دادن داستان سرایان به ظرفر  های ساختاری و زیباشناسانه در تجربه تاریخی 
 داستان سرایی ایرانی بوده اس .

نمونه هایی پر شمار از بررسی های پدوهشگران اروپایی قرون اخرر در قاۀب مقاۀه و کتاب وجود دارد که  – سه
جوانب افسانه های ایرانی پرداخته اند. اما شوربختانه به پارسی برگردانده نشده  قطعا به شروه های علمی به همه

اند. این نقصان به ویده در آثاری به زبان های به جز انگلرسی و تا حدی فرانسه و کمتر از آن آۀمانی مشهود 
 اس . 
  های مهمی از هند، افغانستان، افسانه های ایرانی با توجه به یگانگی فرهنگی لوالنی ایران کنونی با بخ دربارۀ

آسرای مرانه ، قفقاز، آسرای صغرر و عراق قطعا در این منالق پدوه  های فراوانی رخداده اس  که ما از آن ها 
برکنار مانده ای . به ویده در آسرای مرانه و قفقاز که با توجه ویده به فرهنگ مردمی در دوران شوروی، قطعا 

دوهشی به زبان های آن منالق و نرز زبان روسی نشر یافته که ما در ایران به دۀرل حج  بسرار بزرگی از کار پ
تفاوت زبان به کلی از آن بی خبر مانده ای . تفاوت زبان ها ی  مانع بزرگ بر سر راه تبادل فرهنگی و حتی 

 آگاهی های اوۀرّه اس  که امردوارم روزی همه مردم جهان به ی  زبان سخن گویند.  

21/19/0011 
 

 بازگشت به فهرست

 

 ☘☘ ☘ 
 

 .ان دیگرری عاشقان دیگر است و گ تارِ شاعرگ تارِ شاعر در نظم و قافیه فُرو ماند، گرفتا

 ...ن استدحد  ِ ایشان بیش از نظم و قافیه نیست و حد  ِ عاشقان جان دا

 احمد غزالی، اثر سوانح
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 مثنوی معنوی نقدی بر قصّۀ شاه و کنیزک
 ع.جعفری )ساوی(

 
شخصرتی چندجانبه و چندسویه اس ، حاصل کارش از کردار، رفتار و  موالنادر نخس  باید یادآور شود، 

گاهی بزرگ برای فرهنگ و ادب مانند اس  که مرز زمان و مکان را پرموده و جایچنان سترگ و بیآثارش آن

اندیشی انگاری و خامسادهنه برخورد ی  جانبه و ی  سویه را بهدس  آورده اس  که هر گوفارسی در جهان به

 کند.بدل می

متفکر قرن هردده  اروپا  "هگل"ی معاصر او را با اندیشمندی اس  که لبری، فرلسوفِ برجسته مولوی

 0گاهی ویده قرار داده اس .ی او را در جایمقایسه کرده و مقام و مرتبه

قدِ قام ِ بلند او در فجرِ شعر و  آنکه بهوران بسراری بیفارسی چه شاعران و سخنی ادبِ مترنّ ِ در پهنه

 اند.شاعری برسند، پای در جای پای او نهاده

گری و دروی  مسلکی نهضتی پرمایه و مستحک  جه  ی او خارج از جریانات صوفیهای عارفانهاندیشه

 های شرق مرانه عرضه کرده اس .رنتاریخ پر رنج سرزمگرایی بهآرمان انسانرسردن به

                                                           

تعلق این کتاب را به خود تکذیب کرده اس . اگرچه متاسفانه هنوز اذهان بسراری کتاب را نوشته او  احسان طبری -1 

 02۶1های تازه سال ضمنا گفته شود که چون درقسم  معرفی کتاب» شناسند. دکتر ایرج افشار دراین باره می نویسد:می

حسان لبری چنرن توضرحی را در بارۀ آن به من نوش : به نام او معرفی شده بود، ا« مولوی هگلِ شرق»مجلۀ آینده کتاب 

اتفاقا این بدبختی تجدید شد که موۀوی، هگلِ شرق که همان عنوان  سراپا غلط اس  و در ایامِ انقالب کاسبکاران به نام »

درِ ظهرراالسالم و امام نام من ثب  شده اس ! این کتاب را مرحوم امامی)نورو( برااینجانب نشر دادند، درمجلۀ معتبرِ شما نرز به

  گنژرا - «جمعۀ تهران در زمان پهلوی نوشته و مطاۀب آن در سطحِ نازۀی اس ...
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چنان که باید و شاید صورت  "مثنوی معنوی"قدر او کار عظر  و گرانبا این همه برخوردی نقدانه به

گشایی قصد و منظور هدای  و راهنویسی و داستان سرایی در لول تاریخ ما بهجایی که قصهنگرفته اس . از آن

های قصهسارت داده برخوردی هرچند کوتاه و  مختصر و شاید نه کامل بهخود جگاهی ویده دارد، بهمردم جای

 مثنوی داشته باش .

ی چهرهصورت تابلوهای بیای دروغرن، بهشود، از موالنا چهرهاشعار مثنوی کوشرده میامروزه با توجه به

عار و درد جهان این امکان مردم بیهای تازه بهقدیسرن و امامان و حضرات دس  و پا شود. در این مران ترجمه

گران را در بوغ و کرنا کرده، گوشه نشرنی و چرس و بنگ را تنها را داده که تعلرمات نادرس  دراوی  و دریوزه

 کام معاصر بنمایند.راه نجات از جهان دژخو و دشمن

 شاهی بود ماۀ  دنرا و دین.

 بود شاهی در زمانی پر  ازین

 ل  دین ل  دنرا بودش و ه  مُمُ

 افتد. زنی میرود. در راه چشم  بهراه نزدیکان  برای شکار بررون میه 

 راهی  کنرزک دید شه بر شاه

 شد غالم آن کنرزک جان شاه

جویی شاه، برمار خرد. زن پ  از کامشود.کسانی فرستاد و زن را مینه ی ، بلکه  صد دل عاشق او می

 رود.مرگ میبهتر و رو روز ناتوانشود و روز بهمی

 چون خرید او را برخوردار شد

 آن کنرزک از قضا برمار شد

 کند.میاو حاضر درمان شاه تمام پزشکان را برای  

 شه لبربان جمع کرد از چپ و راس 

 دس  شماس  رگف  جان هر دو د

 برندند.کار چه در سعی و قدرت داشتند بهپزشکان آن  

 بازی کنر جمله گفتند جان

 دآری  و انبازی کنر  فه  گر

 بودند. نام خدا آغاز نکردهها آب در هاون کوبردن بود، چون کار لباب  را با اما کوش  آن

 گر خدا خواهد نگفتند از بتر

 پ  خدا بنمودشان عجز بشر 

 برد.مسجد پناه میرسد. شاه درمانده و ناتوان بهی مرگ میآستانهزن برمار به

 بدیدشاه چون عجز لبربان را 

 پا برهنه جانب مسجد دوید 
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 کند.سرایی میدرگاه خدا نوحهاۀتماس و زاری بهبا 

 رف  در مسجد سوی محراب شد

 گاه از اش  شه پر آب شدسجده

-برند که او را بهبرد، در عاۀ  خواب و رویا پررمردی فرهرخته و نورانی میمیدر مران اش  و آه خواب   

 دهد. ده میصبر و برآورده شدن للب  وع

 گف  ای شه مدده حاجات  رواس 

 گر غریبی آیدت فردا ز ماس 

 نشرند. انتظار میقصر بازگشته و در ایوان بهشاه به

 بود اندر منظره شه منتظر 

 سرچه بنمودند بهتا ببرند آن

 سوی او روان اس . برند که بهاز دور همان پرر خواب دیده را می

 ایدید شخصی فاضلی پرمایه

 ای آفتابی در مران سایه

 کشد.لرف مرد دویده، او را در آغوش میشاه سر از پا نشناخته به

 جای حاجبان فا پر  رف شه به

 پر  آن مهمان غرب خوی  رف 

 بعد از احترام و روبوسی و احوال پرسی.

 ی رنجور و رنجوری بخواندقصه

 بعد از آن در پر  رنجورش نشاند

 دهد.شاه اجازه حضور نمیوت کرده، حتی بهپزش  اۀهی خانه را خل 

 گف  ای شه خلوتی کن حانه را

 دور کن ه  خوی  و ه  برگانه را

 نب، او را در دس  گرف .و کنار زن برمار نشس   

 خانه خاۀی ماند و ی  دیار نی

 جز لبرب و جز همان برمار نی

 کند.رنگ رخسارش را با دق  مطاۀعه می 

 ی بهدس  بر نبض  نهاد و ی  

 پرسرد از جور فل باز می

 کند.در ضمن از احوال او پرس و جو می 

 نرم نرم  گف  شهر تو کجاس 
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 که عالج اهل هر شهری جداس 

وضع و برد. اما هرچ تغررری در اسارت رفته بود، نام میهای گوناگون که بهها و جایزن از شهرها، مکان 

 آید.حال و حرک  او پدید نمی

 خانه خانه قصه کردشهر شهر و 

 نی رگ  جنبرد و نی رخ گش  زرد

 پریدن گرف .حرکتی تند شهر سمرقند رسرد و نب، بهتا به 

 گزندنب، او بر حال خود بُد بی

 تا بپرسرد از سمرقند چو  قند

از زرگر و شود. دکان زرگری نزدی  میپرسد، تا در بازار بهها، بازار و مساجد میلبرب از شهر و کوچه و خرابان 

ی زرگری در شهر باختهشود که زن دلآغازد. پزشگ متوجه میپرسد. نب، ضربان تندی میحال و هوای او می

 سمرقند و نام و خانواده مرد چنرن و چنان اس .

کند، مرد زرگر را با کند. او شاه را وادار میکه مشکل را یافته، شاه را با خبر میلبرب با شادی این 

امرد لالسازی سوی سمرقند رفته لالفروش را بهپایتخ  بکشد. غالمان شاه با زر و جواهر بهرنگ بهفریب و نر

درمان دهد، تا زن از درد بینهاد ازدواج زن و مرد زرگر را میشاه پر کشند. لبرب بهقصر میخاص شاه به

 عشق رهایی یابد. 

 هایی کز این سرس  و آن سرس  عشق

 سر رهبر س .عاقب  ما را بدان 

حال مرگ یابد. لبرب اۀهی با نوشاند زهر مرد را بهوقتی زن با نزدیکی معشوق سالم  خود را بازمی

 آوردمی

 بعد از آن از بهر او شرب  بساخ 

 گداخ تا بخورد و پر  دختر می

 تا مرگ روی زرد، مهر و محب  را از دل زن پاک کند. 

چاره را نادرس  و خوان  نعل وارونه زده و عشق زن بیاران روضهقطجا استاد بلند مرتبه مثل ه در این

 فرماید:ناالیق شمرده می

 هایی کز پی رنگی بودعشق

 عشق نبود عاقب  ننگی بود

روای دنرا و سایه خدا در زمرن دارد، عشق زن به زرگر را در پی عنوان فرمانشاه بهاو در پی ارادتی که به

شکار زنی رسرده کند، شاه نرز در پی شکار حروانی بهمرد توصرف کرده و فراموش میرنگ و ۀعاب زیبایی روی 

خوابی شاه برمار گشته و کند، زن پ  از ه اس . البد عشق شاهانه از جن  دیگری اس . باز استاد فراموش می
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نرس ، پ  زن از عشق دار دهد. چون محب  مردگان پای. مرد با آه و ناۀه و فغان جان میمرگ رفته اس رو به

 شود.او خالص می

 زرگر    -     پزشک الهی    -    زن    -    شاه:  داستان اشخاصِ

شاهان ارادتی خاۀصانه دارد و گاه ایشان را تا مقام شامخ پرر و مرشد و قطب و شرخ موالنا به= شاه: 0

دهد. او را مثل همه مردم معموۀی در میدس  ناز این سلطان هرچ نشان و صف  خاصی به اما برد،زمان باال می

چنرن مثل همه کند. ه های عامرانه، مردی بندتنبانی که دۀ  در مران پای  آویزان اس ، معرفی میقصه

کند تا درگاه خدا، تسبرح و سجاده پناه برده، آه و ناۀه و زاری میهنگام گرفتاری و مصرب  بهمردم معموۀی به

 سی او باشدنشان خداپرستی و خدا تر

تصویر این سلطان با برداش  موالنا از شاه چندان مناسب و درخور نرس ، چنانکه در قصه ایاز و محمود 

. اما چرزی که در مورد شخصر  این شاه باید گفته شود، هنگامی اس  که شاه با ه اس یا خوارزم شاه گفته شد

 گوید:لبرب اۀهی مواجه گشته و می

 هر دو بحری آشنا آموخته

 هر دو جان بی دوختن بردوخته

 گف  معشوق  تو بودستی نه آن

 ۀر  کار از کار خرزد در جهان 

کرده جو میار لبرب اۀهی بود و او را در وجود کنرزک جس داین معنی که شاه از ابتدا خواهان دیبه

 کند.اس . اما از کشتن جوان سمرقندی دل نمی

موالنا گونه تشخصی ندارند، اماهای آن هرچندارد و شخصر هر چند قصه اساسن زمان و مکان = زن: 2

اسارت برده شده و در یعنی زنی که به "کنرز"زن نداده اس ، او را از ابتدا قصه که هنوز هرچ آشنایی نسب  به

نامد. چون خرید زن شوهردار و مسلمان درخور بران تر اس ، میاسالم خرید و فروش  از شرر مادر ه  حالل

و  ماندمیکاش حضرت  تا زمان شاه سلطان حسرن صفوی زنده "ن و قانون اسالم ناب محمدی نرس . ایشا

عقد سلطان درآمده و با شبه بهدید، لبق فتوای مالباقر مجلسی، زنان اصفهان از شوهر لالق گرفته، ی می

زه، ضعرف و ناقص اۀعقل زن در نظر موالنا در حد کودک، عج کردند.شوهر خود رجوع میی فراوان بهجهرزه

گویی، هرچ تصویر دقرقی از ریزگاه سلطان و زرگر اس . استاد لبق معمول قصهاس ، در این داستان فقط آب

 دهد.گناه آۀوده اس ، نمیخون انسانی بیزنی که دل شاه را برده و دس  او و لبرب اۀهر  را به

-دستور و بخش رف خدا آمده اس  و بهی جاوید. چون از لشاید ه  خضر، زنده= پزشک الهی: 8

هر کاری، هرچند اس ، محق و مختار اس ، دس  به یی خداوندی، صاحب قدرتی ماورالبرعوارانههای بزرگ

-کند، خدا ه  حق ندارد، خارج از قانونی که خودش وضع کرده، عمل کند. چناننابخردانه بزند. او حتی فکر نمی

تر عادت اعتقاد دارد، پرسرده شود: آیا خدا قادر اس ، سنگی بزرگعجزه و خرقمزخرفات ماز کسی که به که اگر
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لبرب ارساۀی خدا برای دل شاه مرد زرگر را  تواند داد.جوابی نمی سر خود بزند؟از خودش خلق کرده و محک  به

 چاره از برماری عشق رهایی یابد.کشد، تا زن بیمی

-و نه ته آن. او خلق شده اس ، برآید و کشته شود، تا زنی بیدر این قصه نه سر پراز اس  = زرگر: 0

خورد، دس  چاره از کمند عشق او رهایی یابد. او هرچند فریب جواهر و لال و زرق و برق دربار سلطنتی را می

 دهد.ای مبه  حواۀه میآیندهرا بهجرم و جنای  شاه و نماینده خدا اعتراض کرده و کرفر آنهنگام مرگ بهآخر به

 ست  پی مادون من که کشتهآن

 نداند که نخسبد خون منمی

 س س  امروز و فردا بر ویبر من

 س خون چون من ک  چنرن ضایع کی

دار و حامی عالاۀدین کرقباد سلجوقی حاک  روم شاه اس ، لرفخوارزمدختری موالنا که خود از نوادگان 

برد اسالم کش  و صب بغداد که در سرحدات برزان  برای پر مدار و متعاس  و از او در مقابل خالف  شریع 

داری نه از آن جه  اس  که پادشاهان خواهان جدایی دین از سراس  کند. این جانبکرد، دفاع میکشتار می

مداران اصالحاتی زده و دس  شریع کسانی که دس  به ،انداند، که اۀبته در مران حاک  و شاهان ایران بودهبوده

قدرت رسرده و در داران بهتزویر و ساۀوس همان دین یگرمپش بهاند، اما اغلب حاکمان از کارها کوتاه کرده را

اس  که مرشد، قطب و پرر شخصر  و مقامی  اییا یکی از بزرگان فرقه رنموسساز اند. موالنا خود قدرت مانده

چنانکه چند قرن بعد جوان شانزده و فریضه اس . برداری از بزرگان فرقه واجبالاع  و فرمانند. رشاهانه دا

 ای از همان نحله با عنوان مرشد اعظ  تاریخ را دگرگون کرد.ساۀه

ی ادبی زبان نرافریده، بلکه مقصود و هدف او تعلر  و سرمایهمنظور افزودن بههای مثنوی را بهموالنا قصه

نظرر و هنرمندانه که از زبان نی بران ی بیمقدمهتعل  رئوس مکتب عرفانر  بوده اس . در این داستان، در 

نند کتاب مقدس  قرآن که خدا و روح و جان را ماراند. اما درس  ه ها، سخن از عشق میکرده و در متن قصه

خواهد از تقلرد و رعای  ظاهر دس  کشرده و می که عشق را تعریف کرده باشد،کند؛ بی آنتعریف و تشریح نمی

دانسته، مواردی را که عشق نمیلریق استقرا ها بهاو در خالل قصه سرمنزل مقصود نایل شوند.به از لریق عشق

شود، خدا که تنها از راه فنا  فی اهلل حاصل میی اصلی اعتقاد خود یعنی عشق بهزمرنهرد کرده تا سخن را به

 ی خدا ه  شده اس .ها شاه اضافه بر مقام اصلی، تمثرل و نشانهبکشاند. در بعضی از قصه

 تو مگو ما را بر آن شه بار نرس 

 با کریمان کارها دشوار نرس .

هنگام سرودن قصه، کشتن زرگر سمرقندی را قتل عمد تلقی به روشنی معلوم اس ، خود استاد ه  به

 کرده اس . چنانکه در تبرئه خود فرماید:

 کشتن این مرد بر دس  حکر 
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 نی پی امرد بود و نی ز بر 

 نکش  از برای لبع شاهاو 

داستان خضر که نهای  آن راضی نرس ، بهبرند، حرف  سندی  ندارد و دل خودش ه  بهو چون می

 کند:دانایی و پرامبری جاودانه اس ، اشاره می

 پاک بود از شهوت و حرص و هوا

 نر  کرد او ۀر  نر  بد نما

 گر خضر در بحر کشتی را شکس 

 صد درستی در شکس  خضر هس 

کند، چون شنرده اس ، حاک  ای را در دریا سوراخ کرده و غرق میچارهکشتی بیپرامبر جهود خضر 

کند، ای را تعمرر میکند. همو، یعنی همرن عقل کل جهود، دیوار شکستهبصره کشتی بازرگانان را مصادره می

اند. این پرامبر خدا جوانی را هسن بلوغ نرسردهای یترمی اس  که هنوز بهبچهچون در زیر آن گنجی متعلق به

 داند او در وقتی مرتکب قتلی خواهد شد.کشد، چون میمی

 

 

 

 مینیاتوری بر اساس قصه شاه و کنیزک مولوی -نقش

 بازگشت به فهرست
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 آبادیجعفر کوش شعرِ
 مهدی عالف راد

 بهمن، سالروز درگذشت شاعر( 2)انتشار به بهانه 

 

 برخالف "آبادی کوش جعفر" یادزنده شعر

 دارد، وجود آن یدرباره که نادرستی تصور

 نه و چریکی شعر نه است، سالح شعر نه

 یمبارزه شعر بلکه خشونت، شعر

 مبنای بر است، جمعی آمیزمسالمت

 او سالح واقع در. روشنگری و وگوگفت

 عدالت، آزادی، راه در مبارزه برای

 و است بحث انسانیت، و رفاه رفت،پیش

 .اقناع و استدالل و گفتار

 متفکّر این  شهر" شعرِ در آبادیکوش خودِ

 باره این در و کرده، نفی را مردم از جدا یمسلّحانه یمبارزه و چریکی مشیِ روشنی به و آشکارا ،"اس  شده

 اس : سُروده

 تست با من سخن روی لیک 

 دور از عمری که ای

 شهر یآیینه دل در را مردم یچهره

 کردی تماشا آلوده خواب

 کوه و نارنج و بمب از گفتی سخن و

 آورد؟ بار را سرانجامی چه سخنها آن

 شدی فراموش باغ در که جز

 خشکیدی؟ تنهایی یباغچه در آخرِ  سر و

 گذار پیش قدمی! برادر نه،

 .کن راهیهم راهی خلق با هم تو و

 :اس  گفته شعر همرن پایان در و 

 ستمغتنمی موقع
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 جا از نجنبی امروز که گر

 خویش مردم با نیامیزی و

 نشوی رهبر را برادرها و

 برد خواهد را برادرها قلب دیگری

 .ماند خواهی تنها دشمن یدشنه با تو و

 هر به ایمان  از و گفته، سخن گراییکثرت و روشنگری و مل  کارآمد دستان به پروستن از "وگوگف " شعر در 

 آورد:می زمرن به را بختیخوش که راهی

 پیوست کارآمد دستان به امروز باید 

 فهماند آنها به و

 هرگز نباید که

 انداخت. لنگر امروزین دگرگونی در

. . . . . 

 بیا شهر خیابانهای به

 ستخالی تو و من پرواز جای

 روزن هر از نور

 است نور بتابد که

 را بختیخوش که راه هر به من

 دارم ایمان آرد زمین به

 ما زورق در اندیشه هر با هرکسی

 امروز تواندمی

 شود. همراه آزادی دریای به تا

 باشد، جنگل خواهدمی تنهاییبه خود که پرداخته نشرنیکافه روشنفکر با وگوگف  به "ترنازک گُل از" شعر در 

 باشد: جنگل تواندنمی تنهاییبه ک هرچ که کند قانع را او تمثرلی استدالل با تا کوشرده و

 باشی؟ جنگل خواهیمی تنهایی به تو 

 نیست جنگل تبریزی یا افرا یک به دوست ای جنگل

 ما یکوچه بغل فروش یخ

 بانوگل زنش و فرزند دو با

 برادرهایش و
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 سازندمی را سلیمانی فامیل هم با همگی

 دودزده فانوسی با تو و

 بکنی؟ روشن خواهیمی را فضایی چه

 اس : گرفته نترجه چنرن شعر انتهای در و 

 نکنیم هم با نازکتر گل ازِ  صحبت 

 بربخورد کسی به مبادا تا

 سبزی و نان ز سفره رونق

 است دوستی از آدمی رونق

 را دوستیهامان

 .گردانیم بارور

 وارد روس ،ت  و ندارد اعتقادی همگانی یگسترده یمبارزه به که روشنفکری با "کنر  تازه نفسی" شعر در

 :اس  کرده دعوت جمع به پروستن به و منع رفتن راهبی از را او و شده بحث

 رود دعوت یزمزمه از غافل 

 گذردمی دورترک ما ز که

 تابیممی خود به خاک بر ماهی چنانهم

 آمد تنگ نفسم

 کنیم تازه نفسی

 پیوندندمی هم با رودها

 .شود گسترده دریایی که تا

. . . . . 

 خواهدمی گسترشی من قلب

 آموزدست گلی گلدان خواهمنمی من

 باشم بلندی ایوان سر

 خواهدمی من دل

 بکنم گل مردم میان در

 من توفانی دل

 ستخیابانهایی در
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 .ماندمی زنبوران یهمهمه از پر کندوی به که

 بزن حرف رنگییک از من با 

 باغ در کلید که

 ماست. یپراکنده دلهای جمع

. . . . . 

 برویم خیابان به

 تنهایی ما سر فراز که

 است زده چنبر که ستاژدهایی

 میدانها خنک هوای در

 کنیم تازه نفسی

 کوچه بلند صداهای به

 هاست.پیوست فصلِ

 جمع از جدا و روت  روشنفکران آمده، بام بر فکر نردبان از که صحبتیه  زبان از "برایر  کوچه به باید" شعر در

 اس : کرده نقد چنرن را مردم

 گفت:می

 فکرروشن وهویپرهای جماعت ما

 ستسمساری یمغازه ماناذهان

 لیلی یکهنه نازهای با

 مجنون یپاره پاره قلبِ با

 .رنگپریده هایفلسفه ریزخرده با

 عقاب هیأت در

 کنیممی پرواز

 جملگی کهآن حال

 .تپدمی گنجشک دل مانهایسینه در

. . . . . 

 اگر ایدانهگل

 بروی هاکوچه در

 برگ هزار کن گل
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 باش. گذر و کوی مشام عطر

. . . . . 

 را زمانه کیف و کم نویسینسخه

 داشتیم عهده بر

 ما ز زودتر ولی همیشه خدا خلق

 اندکرده احساس و گرفته را زمانه نبض

 کرد؟ کار چه باید

 است اول گام خودمان تکانی خانه

 را هافلسفه ریزخرده آن

 بریزیم دور که باید

 را اعتباربی شهرت هایخانه آن

 بگوییم ترک که باید

 بیاییم کوچه به باید

 بیاییم. کوچه به باید

 کانال تلگرامی ادبی هنری پرنران برگرفته از:

 

 ☘☘ ☘ 
 

 

 انزند به پس. کردمی صبر او و زدندمی تازیانه به که ضعیف و قوتبی دیدم پیری

 آن بر کردی صبر چگونه قوت،بی و ضعیف چنین تو: گ تم و رفتم او پیشِ من. بُردند

 صبر تو پیشِ: گ تم .جسم به نه کشید، توان بَال هم ت، به! فرزند ای: گ ت تازیانه؟

شدن. بیرون بَال از که بُوَد چنانهم آمدن بَال در کهآن: گ ت چیست؟  

العزیز روحه اهللقدس نوری ابوالحسین نیشابوری/ ذکر عطّار فریدالدین/ االولیاءتذکره  

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://t.me/honariadabiparnian/15291
https://t.me/honariadabiparnian/15291
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 نگاهی به سیمای عاشقِ گُلِ سُرخ در آینۀ زندگینیم

 زادهیاد مجید فلّاحاثر زنده "های کوتاه از سالهای دورقصّهمقدمۀ کتاب 
 مطلب زاده بهروز

 

 زندگی زیباست ای زیبا پسند،»
 زنده اندیشان به زیبائی رسند،

 چنان زیباست این بی بازگشت،آن
« توان ازجاان گذشات  کز برایش می

 )سایه(
 

هاسااا . گاااذرِ ۀحظاااه "زنااادگی"

گرغ  و شاادی،  هائی که حکای ۀحظه

و شکساا  و پرااروزی آدمرااان در آن 

آدمرانی که هستی، وجاود اجتمااعی، و   متبلوراس . 

هاا را در  تواند نام آناعمال وکردار نر  و بدشان می

زیبای دوس  داشتنی، پرشکوه  "این آینه"رخسارۀ 

 و غرورانگرز، یا ترره و تار و زنگارآۀود به ثب  برساند.  

آشنا هستر ، « زادهمجید فلّاح»بسراری از ما با نام 

ای داری . این نام، ناام  دیرینهو چه بسا، با او آشنائی 

ترین بخ  صحنۀ هائی که با نابدیرآشنائی اس .آن

از نزدیا  آشانا    "نمای  وتئااتر "زندگی، یعنی هنر 

توانند با ایان ناام عاشاقِ ماردم برگاناه      هستند، نمی

هائی که مجرد فالح باشند. اما دراین مران، تعداد آن

ند شناسا زاده را درسرمای یا  داساتان ناوی  مای    

 شاید از تعداد انگشتان ی  دس  برشتر نباشد.

ای ازچند مجموعه که اکنون دردست دارید،کتابی

هاای کوتااه از   هقصّ"با عناوان   داستان کوتاه اس 

که، نزدی  به نر  قرن پار  توساط    "سالهای دور

مجرد فاالح زاده، اساتاد دانشاکده هنرهاای زیباای      

دانشگاه تهران، نویسنده، پدوهشگر، نمایشنامه نوی  

فساتروال  » و کارگردان سرشناس تئااتر و بنرانگاذار   

 نوشته شده اس . « تئاتر ایران در آۀمان

ای، که رنج و غا   یعنی درعنفوان جوانی جان شرفته

افکنااد ودۀاا  د دیگااران شااعله برجااان  ماای و در

هاای پنهاان   هاا و زیباائی  خواس  تا همه زشاتی می

 جهان پررامون  را برمال کند. 

ها، تصاویرهای نوشاتاری زیباا، پرشاور و     این داستان

ای مملو از ح  انسانی جاوان برسا  و انادی سااۀه    

اس ، که باه هماراه سارل خروشاان زنادگی، چناد       

ای های کوهستانی گوشاه صباحی گذرش به ده کوره

 از ولن افتاده بود.

هااا، بااا زبااانی شااروا و دۀنشاارن و او درایاان داسااتان

دار غا  و  پررایه و با نگاهی به غای  انساانی، آیناه  بی

هاای ناساوری   شود وانگش  بارزخ  رنج مردم  می

عداۀتی، زورگاوئی و  های بزرگ بیگذارد که نشانهمی

 هن ما بود.فقر و ست ، در جامعۀ آن روزی مر
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« پرناده و مااهی  »شاید این تکه از داستان کوتااه  

وصفِ حال خاود او باشاد کاه خاود پرشااپر  و در      

 های نوجوانی به روی کاغذ آورده بود:سال

پرندۀ کوچ  و غمگرنی که عاشقِ گلِ سرخ بود، »... 

ای بال زنان و مستانه در آسمان کوچ  و آبای نقاره  

مادتی مساتانه   شاد و پا  از  باالی حوض ظاهر مای 

 -گاال ساارخ –چاارخ زدن، روی شاااخه خاا  شااده  

قادر  کارد باه خوانادن وآن   نشسا  و شاروع مای   می

 شد ...خود میخواند تا ازخود بیخواند و میمی

دوسا   "ی  روز مااهی کوچوۀاو از پرناده پرسارد:     

  "خوانی؟ناشناس من برای چه کسی می

و بعاد پار کشارد و     "برای گُلِ سُرخ"و پرنده گف  : 

 ف ...ر

ها اکنون دیگر مجرد فالح زاده، نویسنده این داستان

چناان زیسا  و پرکشارد و    در مران ما نرس ، او آن

خواس . او در تمام لاول زنادگی،   رف  که خود می

ازعشق سخن گف . ازآزادگای سارود و گااه از فارط     

خواس  تلخ بود. چه میجانکاهی دس  نرافتن به آن

 رین عسل.ای از لع  شرتلخ، با آمرزه

هاای او را  او دیگر نرس . اما رنگ و بو و عطر اندیشه

 کنر .ما هر روزه و با للوع هر آفتاب استنشاق می

*** 

 هائی از زندگی:برگ
ای در خااانواده 0225زاده بااه سااال  مجرااد فااالح 

هاای  ک  چش  بر جهان گشود. اوۀارن درس زحم 

ک  و کارگری  زندگر  را در مران خانواده زحم 

ای کااه ماننااد هاازاران خااانواده  فراگرفاا . خااانواده

 گذراند.زحمتک  دیگر با فقر و تنگدستی روزگار می

زاده که پدرش از اعضا  حزب توده ایاران  مجرد فالح

باااود، برشاااترین دوساااتان  را کساااانی تشاااکرل  

دۀرال عضاوی    دادندکه مانند خود او پدرانشان بهمی

ی باه زنادان   های سراسدر حزب توده ایران و فعاۀر 

 افتاده بودند.

اش را در رشته لبرعای گرفا  و باه ساربازی     دیپل 

رف . دوره دوساۀه سربازی  که تماام شاد، خاود را    

کرد تا در رشته لب درس بخواند، اما سر از آماده می

 درآورد.« هنرهای دراماتر »دانشکده 

هااا، فضااای پرجنااب و جااوش دانشااکده در آن سااال

ر اساتادان بزرگای چاون    هنرهای دراماتر  با حضاو 

پساند  اۀدین خسروی و چند تن دیگر، مکان دلرکن

و شورانگرزی بود برای جوانان پرشوری چون مجراد  

 که شرفته هنر تئاتر بودند.

عناوان شااگرد ممتااز دانشاکده     به 020۴او در سال 

، یاا  بورسااره تحصاارلی از  «هنرهااای دراماتراا »

 دانشگاه منچستر انگلستان دریاف  کرد.

به انگلستان رفا  تاا رسااۀه دکتارای      0250ال درس

چگونگی نفوذ تئاتر پاوچی در  »اش خود را که عنوان

 بود به پایان برساند.« کشورهای جهان سوم

اما یکای دو سااۀی از آغااز تحصارل  در انگلساتان      

ورتار شادن آتا  انقاالب ،     نگذشته بود که با شعله

آنکااه دکتاارای  را بااه پایااان برساااند بااه ماارهن باای

ازگش  و تا یورش سراسری حاکمان تازه به قادرت  ب

های مترقی و دگرانادی ،  رسرده به احزاب و سازمان

 به کار و فعای  در مران مردم ادامه داد.

های جمهاوری اساالمی   با آغاز یورش سراسری گزمه

به حزب توده ایران و دستگرری و شکنجه هزاران تن 

او نرزباه   از هواداران، کادرها و اعضا  رهباری حازب،  

همراه همسر، رفرق، یار وهمکار هنرمند خاود بهارخ   

 حسرن بابایی مخفرانه راهی افغانستان شد.

اش در کابل پایتخ  با استقرار مجرد و اعضا  خانواده

افغانسااتان، و آغاااز دوران تلااخ مهاااجرت و دوری از  

 ای از پای ننشس .مرهن، اوۀحظه

نستان ساکن زاده در چند ساۀی که در افغامجرد فالح

بود، جدا از پرداختن به کاار تئااتر و ترجماه آثاار و     

متون مختلف، و همکاری با نشریات مختلفی کاه در  

رساردند، باه تادری  در دانشاکده     کابل به نشر مای 

پرداخ  و در حاد تاوان   هنرهای زیبای کابل نرز می
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خوی  به رشد و باۀندگی هرچه برشتر هنر تئاتر در 

 ند.رساآن کشور یاری می

کاا  و شاااید هنااوز هاا  بسااراری از مااردم زحماا 

للااب افغانسااتان از یاااد نباارده باشااند، آن    صاالح

ترین صحنه نمای  تئاتر در تاریخ افغانستان را بزرگ

روزی مجراد   ناپاذیر و شابانه  که با تاالش خساتگی  

اعاالم  « آشاتی ملای  »زاده و با اۀهام از سراس  فالح

جمهاور   اهلل رئار شده ازسوی، شهرد دکتار نجراب  

 وق  افغانستان، کارگردانی و به روی صحنه برده شد.

نظرری که در مردان بزرگ نمای ِ تئاتر ا کارنوال بی 

ای ورزشی شهر کابل، با بر  از دوهزار بازیگر حرفاه 

و آماتور، که از مران نرروهای مسالح و ماردم عاادی    

کوچه و بازار انتخااب شاده بودناد باه اجارا درآماد       

تئااتر  »عنوان درسرتاسر افغانستان بهودرهمان زمان 

 ( معروف گش .0« )عظر  آشتی ملی

سرانجام کبوتر صلح و آشتی در افغانستان به قربانگاه 

اۀمللی و حاوادثی  رف  و در پی تغررر و تحوالت برن

للبانااه دوۀاا  کااه موجااب شکساا  سراساا  صاالح

افغانسااتان، و یااورش ساابعانه نرروهااای ارتجاااعی و  

به کابل و سقوط حاکمر  حازب   بنرادگرای اسالمی

دمکراتر  خلق افغانساتان، دیگار امکاان زنادگی و     

زاده و پاارداختن بااه کااار هنااری باارای مجرااد فااالح

 اش وجود نداش .خانواده

باار  اش به اجبار، ی و چنرن بود که مجرد و خانواده

باار   دیگر به مهااجرتی ناخواساته تان دادناد. و ایان     

شاوروی ساابق و انادکی    مهاجرت به اتحاد جمااهرر  

 پ  از آن به جمهوری فدرال آۀمان.

زاده به مح، ورود باه جمهاوری فادرال    مجرد فالح

در شاهر بُان   «  سکوت»آۀمان، با تشکرل گروه تئاتر 

که محل زندگی او نراز باود، باا همراهای همسارش      

بهرخ حسرن بابائی و تنی چناد از دوساتداران هنار    

غااز کارد و کوتااه    های هنری خاود را آ تئاتر، فعاۀر 

ناپذیر آسترن باال  ای خدشهزمانی پ  از آن، با اراده

زد و با کم  و همراری همسرش بهرخ و تنی چناد  

را بنراان  « فستروال تئاتر ایرانی در کلان »ازدوستان، 

وپنجمارن دوره   (  برسا  2101گذاش  که امسال )

 آن بدون حضور او برگذار خواهد شد.

نوی  و کارگردانی ن نمایشنامهعنوازاده بهمجرد فالح

شاماری، ترجماه   پرکار و جستجوگر، آثار تئاتری بای 

 51کرد و نوشا . او همچنارن کاارگردانی بار  از     

توان لور نمونه مینمایشنامه را به عهده داش  که به

اوپاارت جشاان »، «اۀملاا نظااام»هااای از نمایشاانامه

، «هااای ۀرلاایرویاهااای شااررین، کااابوس »، «آهاان

، «پرومتاه »، «مرستری بوف»، «وشبرنانهتراژدی خ»

رساات  و »، «سااالم و خااداحاف  »، «مهااره ساارخ »

مشادی  »، «حسن کچل به روایتی دیگر» ، «سهراب

 و غرره را نام برد.« عباد

جاا  زاده آثار نوشتاری بسیاری بهمجید فلّاح از

تاوان باه   عناوان نموناه مای   مانده است که به

 اشاره کرد:نیز های زیر کتاب

های تاریخی ا فلسافی تئااتر برومکانرا ،      ریشها 0

 کالسرس  چرس ؟

 ا تاریخ اجتماعی ا سراسی تئاتر در ایران2

 ا رابطه زیبایی و انقالب2

 نویسی در اتحاد شورویا نمایشنامه0

 ا چرا حاف  جاودانه اس ؟5

 ا پنج نمایشنامه۶

 های نمایشی ا اسالرری شعر حاف ا زمرنه4

 .ا دوران لالئی تئاتر 1

 

 زادهیاد مجید فلّاحاثر زنده "های کوتاه از سالهای دورقصّهکتاب دانلود لینک 
/view?usp=sharing811XqS-zYHXw9QOqpzam5KaYtE18w4HT8https://drive.google.com/file/d/ 

 
 بازگشت به فهرست

https://drive.google.com/file/d/1HT4w01KaYtE5QOqpzam9zYHXw-XqS188/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HT4w01KaYtE5QOqpzam9zYHXw-XqS188/view?usp=sharing


0011/ بهمن و اسفند22دورۀ اوّل/ سالِ سوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

   شادی قصیدۀ و کسرایی بتهوون،  60

 

 بتهوون، کسرایی و قصیدۀ شادی
 "باد! جهان سراسرِ نثارِ بوسه این! موجود هامیلیون ای بگیرید آغوش در را همدیگر

 یاد سیاوش کسرایی مین سالروز درگذشت زنده24بهمن،  09به بهانۀ 

 اُمرد

 
 سیاوش کسرایی سراییترانه استعدادِ با شیللر شادی چَکامۀ بر پایۀ بتهوون ۴ شمارۀ باشکوهِ سمفونی وقتی

 خلق "مهربان...ها در زندگی باشرد با ه  ای انسان"با مطلع   انترناسروناۀرستی زیبای سرودِ آمرزد،می دره 

ماندگار  انِ هنردوس زبانو فارسیللب ایران ک  و صلحهای زحم شود و در سرنۀ تاریخ رزم و رنجِ تودهمی

 موضوع این یادداش  اس .  که شودمی

 یافته وشهرت نرز کورال یا صلح سمفونیِ به اس  که بتهوون ۴سمفونی چهارم موومانِ پایۀ ملودی  این سُرود،

 جایگاه بتهوون روز آن دهد قرار خود رفتاریِ آیرن را نه  سمفونیِ بشر کهروزی: “بوددربارۀ آن گفته نگل ا

 در باالخره و کرد انتخاب کشورش ملی سرود عنوان به را آن زیمبابوه وزیرِنخس .” اس یافته را خود حقرقی

 اروپا اتّحادیۀ رسمی سُرودِ عنوان به سمفونی، این چهارم قسم Ode to Joyِ  شادی سرودِ 0۴15 سال

 شد. انتخاب
 

 "شادی ستای ِ در ایقصرده" آن دقرقِ نامِ گمان  به که شیللر فردریش سُرودۀ مشهور "شادی چَکامۀ"

 کرۀ روی بر بشر نوع شادی و صلح و سعادتتالش همگانی برای  آن محورِ که اس  نظرریبی اشعار از باشد،

 گوید:می فرازی در و اس  خاکی

 "باد! جهان سراسرِ نثارِ بوسه این! موجود هامرلرون ای بگررید آغوش در را همدیگر"

 شوی  شاددل تا بخوانر  را خود شاد آوازِ و کنر  رها را هاآهنگ این برایرد دوستان ای

 شرک  شادمانی این در شده شنصرب خواهدل محبوبِ که ک  آن و دارد یاری و یافته سعادت که هرک 

 کندمی

 این از بررون نرس ، سعادت پی در که کسی و برندمی زمرن روی را خوی  وجودِ تنها که ک  آن بگذار امّا

 "بماند... گریان وُ ناالن مقدّس، حلقۀ
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حاوی مجموعه اشعار پراکنده و منتشر  "در آستانِ اطلسینِ سحر"از کتاب  042در صفحۀ  احسان طبری

سُروده  "یشاد"معروف  ۀاز منظوم  ردو بای ، نشدۀ خود که در همرن شمارۀ ارژنگ به معرفی آن پرداخته

 را به فارسی ترجمه کرده و آنرا با توضرح زیر از خود به یادگار گذاشته اس : شاعر نامدار آۀمان ،للررش
 

-0115آۀمان )  ِرشاعرِ کالس ،(Johann Christoph Friedrich von Schiller) للررشفردری  

با  یقرآن موس یبرا بتهوونکه   (An die Freude)"یشاد سُرودِ"(، در منظومه معروف خود 045۴

  Männerstolze vor)"در برابر تخ ِ پادشاهان یغرورِ انسان" نوشته، از [*۴شماره  یسمفون] یعظمت

Königsthronen)  ترجمه کرده اس  نرکه نگارنده آن را چن ددار یاترمنظومه اب نیو در ا دیگویسخن م: 
 

 ختِ ظالمان مَغروُر باشتَ شِیپ

 گردد بباد یزندگ شیَهابَ روَ

 !لمبر خُدّامِ پَستِ جور وُ ظُ مَرگْ

 !عَدالت فَخر باد قانِیفرَ بر
 

بتهوون و اۀهام از  ۴موومان آخر سمفونی شمارۀ ملودی در ایران، برپایۀ  54های پر  از انقالب و امّا در سال

خلق و  کسرایی سیاوش یادزنده زیبای شعر با "...هاانسان ای" و معروفِ کودکانه چَکامۀ شرللر، سُرودِ

 بشریزیبای همه سُرودِ این ن وجود دارد.و یا آشنایی با آ شده گفته سخن آن دربارۀ کمتر که منتشرشده اس 

 در جمله از و شد منتشر و اجرا "نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون" توسطشمسی  51 دهه اوائل در

 با کتابخانه ساۀن در کانون موسرقی هایکالس در( سابق فرح پارک) الۀه پارک در واقع کانون مرکزی کتابخانۀ

  شد...می داده آموزش کتابخانه عضو نوجوانان و کودکان به شعر با همراه و نواخته ملودیکا

رسد اجرایی که می نظر به و دارد وجود مجازی فضای در متفاوت نسبتا اجرای دو سُرود این از شوی می یادآور

 باشد. اصلی در ۀرن  زیر می شنوید، اجرای

 است: شرح بدین برگرفته سیاوش کسرایی شعر متن

 مهربان هم با باشید زندگی در هاانسان ای"

 زبان هر وُ کیش هر در برابری هم با کنید

 هم برِ در سرائید نغمه آئید، هم گردِ هاانسان ای

 غم دیوِ بیفکنید یگانگی دستِ با

 کالم یک در آماده باشید اراده و عزم نیروی با

 ".صدا یک همه خوانید را زندگانی رودِسُ

 بتهوون وان ۀودوی : آهنگ

 کسرایی سراوش: شعر

 نظر ناصر: گردآوری و تنظیم ،"شادی دنیای" کتاب: سیاوش کسرایی شعرمتن  منبع
http://www.azonace.blogfa.com/post/99/%D%1A%7DB1%C-%D%1A%7D%18%9D%1B%9D%1A%7D18%9-

%D%17%9D%1A7-%D%1AF%D%1B8-%D%1B%2D%18%9D%1AF%DA%AF%DB1%C-

%D%1A%1D%1A%7D%1B%4DB1%C%D%1AF-%D%1A%1D%1A7-%D%17%9D15%9-

%D%15%9D%17%9D%1B%8D%1A%1D%1A%7D18%9 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%AF_%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%AF_%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B9_(%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%88%D9%86)
http://www.azonace.blogfa.com/post/93/%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://www.azonace.blogfa.com/post/93/%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://www.azonace.blogfa.com/post/93/%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://www.azonace.blogfa.com/post/93/%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 هاای انسان های شنیدن و دانلود سُرودِلینک 
http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://azonace.persiangig.com/audio/Ey21%Ensan-ha.mp9 

 

 هاسُرودِ ای انسانمشاهده و دانلود کلیپ  لینک
 

https://www.aparat.com/v/Crdba/%D%1A%7DB1%C_%D%1A%7D%18%9D%1B%9D%1A%7D%18%9D

%17%9D%1A7_%D%1AF%D%1B8_%D%1B%2D%18%9D%1AF%DA%AF%DB1%C_%D%1A%1D%1A%7

D%1B%4DB1%C%D%1AF_%D%1A%1D%1A7_%D%17%9D15%9_%D%15%9D%17%9D%1B%8D%1A%1

D%1A%7D18%9 

 

-برای پیانو که از طریق یکی از خوانندگان گرامی  "هاای انسان"در ادامه تصویر نُت آموزشی ملودی سُرودِ  

  شود. در اختیار ارژنگ قرار گرفته، تقدیم عالقمندان می -خانم شکوفه مویّد

☆☆☆ 

 بتهوون  وان لودویک: آهنگ
 کسرایی یاد سیاوشزنده: شعر

 
تصویر نُتِ آموزشی ملودی 

 برای پیانو "هاای انسان"سُرود 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از جمله فایل های می توان یادمان های با ارزشی از سیاوش کسرایی زیر در لینک  پرند در سایتِ
 :را در این آدرس یافتصوتی خوانش اشعار به صدای شاعر 

77233https://parand.se/?p= 
 

 بازگشت به فهرست

 

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://azonace.persiangig.com/audio/Ey%20Ensan-ha.mp3
https://www.aparat.com/v/Crdba/%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7_%D9%87%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.aparat.com/v/Crdba/%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7_%D9%87%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.aparat.com/v/Crdba/%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7_%D9%87%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.aparat.com/v/Crdba/%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7_%D9%87%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://parand.se/?p=38277
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 شاعر و آخرین شعرش جیمز جویسِ
 پررایه یغمایی

همواره در تاریخ ادبرات جهان  جیمز جویسنام 

به عنوان ی  نویسنده به ثبا  رسارده و کمتار    

کسی اس  که او را به نام شاعر بشناسد. اما نثار  

آهنگرن او نشان می دهد که جوی  زبان و بران 

شاعرانه دارد و زندگی نامه ی او ه  گواه بر این 

اس  که جوی  آفرین  های ادبای خاود را باا    

 .اس [] شعر آغاز نموده

موسرقی »نخسترن مجموعه ی اشعار جوی 

( نام دارد. این مجموعه شامل سی و ش  شعر به ه  پروسته اس  که با 0) (Chamber Music« )مجلسی

گویشی تغزۀی احساسات گوناگونی را که از ی  عشق آرمانی بی فرجام برمی خرزد، بران می کند. احساسات 

قبرل دگرگونی فصل ها، گذر روز و شب، حضور نافرجام ماه، پرواز ی  گوناگونی که از لریق عبور لبرع  از 

خفاش، تصویرپردازی آب و پرندگان، آمرزش رنگ، صدا، زمان، مکان حاصل می شود و با نمادگرایی های 

 برانگرخته پر شاخ و برگ می آمرزد و با فضای معلقی که جوی  در آن آهنگ خلق می کند، همراه می گردد.

 قبرل از موضوعی های زمرنه و شود می جوی  کارهای از بسراری ی ریشه بعدها  قی مجلسیاشعار موسر

خته شده برانگر احساسات خران ، از حاصل های جدایی و ها تلخکامی عاشقانه، های سرخوردگی و ها وسوسه

در کار های حاصل از لرد شدگی ها و تنهایی ها و سرزن  های اجتماعی را توأم با کارکرد پرچرده ی هنر 

 .ریزد می پی  او

موجب شکل  0۴10تا  0۴10این اشعار درونمایه ی احساسی خود را از رویدادهایی می گررند که برن سال های 

 اتفاق افتاده اس . 0۴14گرری روحره ی جوی  شده اند، اما چاپ آنها در سال 

از محتوای نامه هایی که از جوی  به دس  آمده، چنرن بر می آید که جوی  بر آن بوده که این اشعار را در دو 

 شود گذاشته مجلسی موسرقی اشعار، این روی به که بوده امردوار نرز و دهد ارائه -عشق سقوط و ظهور –بخ  

نامه ای به جوی  می نویسد و (« G.M.Palmerجی.ام.پاۀمر )»حتا در همان سال ها ه  آهنگسازی به نام  و

از او اجازه می خواهد تا برای تعدادی از اشعارش آهنگ بسازد. جوی  با اشتراق پرشنهاد او را می پذیرد و پاۀمر 

نسخه هایی از آهنگ هایی را که ساخته، برای جوی  می فرستد و جوی  نرز در پاسخ، در  0۴1۴در سال 

 :که کند می اضافه کار ی ادامه برای او به اصرار ضمن  ای به پاۀمر می نویسد وژویره ی همان سال نامه 
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امردوارم که بتوانی برای همه ی این شعرها آهنگ بسازی. من خودم در زمان نوشتن این شعرها، به جدّ می »

سرقی در می اندیشردم که این کتاب در اصل ی  سلسله آهنگ اس  و اگر خودم موسرقردان بودم، آنها را به مو

 «اس . 00آوردم. قطعه ی مرکزی آنها ه  شعر شماره ی 

وۀی با وجود اینکه پاۀمر اوۀرن کسی اس  که روی این اشعار آهنگ می گذارد، برای نخسترن بار وقتی که 

«  Donnycarneyدانی کارنی » 20به روی قطعه ی شماره ی  0۴01در سال « Adolf Mann مان آدوۀف»

 موسرقی می گذارد، شنوندگان عمومی می یابد.

من »باشد که  2۶، شعر شماره ی «موسرقی مجلسی» اما به نظر می رسد که بهترین قطعه ی مجموعه ی

در جُنگ « ایماژگران»به نام  0۴00این شعر در سال (. 2نام دارد. )« I Hear an Armyسپاهی را می شنوم 

ه ی وی دوباره به چاپ رسرد و لنرن شگف  انگرزش آن را از سایر شعر ها جدا و به وسرل« ازرا پاوند»انتخابی 

کرد و همرن باعث آشنایی عمرق جوی  و پاوند گردید تا در دهه های بعد موجب تبلرغ ها و شناساندن های پر 

 باشد.« چهره ی هنرمند درجوانی»و « دوبلرنی ها»تالش پاوند در مورد آثار جوی  بویده جوی  ِ 

که شامل سرزده شعر مستقل اس  و با اینکه این ( 2نام دارد)« penyeach»موعه ی دیگر اشعار جوی مج

 Aنرایشگر » را دارد و شعر0۴12تاریخ « Tillyترلی »شعرها در زمان های متفاوت سروده شده. مثال ً شعر 

Prayer » اس ،  0۴05تا  0۴02 های سال به مربوط برشترشان  و در پاری  سروده شده، اما 0۴20در بهار

چهره ی هنرمند »یعنی زمانی اس  که جوی  در تریس  زندگی می کرده و درگررو دار به پایان بردن کتاب 

 اس .« زوریخ»در  0۴0۴تا  0۴05بوده و باقی آنها مربوط به سال های « درجوانی

ات شخصی و نرز بازتاب به چاپ می رسد و شعرهای آن برشتر بر پایه ی احساس 0۴2۶این مجموعه که درسال 

 برای  رویداد های ویده ای اس  که در زمان های ویده در زندگی شخصی و هنری جوی  اتفاق افتاده اس .

اشاره کرد که «  A Flower Given to My Daughter= دخترم به پرشک  گلی» شعر به توان می نمونه

او بر راهون می » شعر ً  مثال یا. نموده مهربانی  -دختر جوی  -تصویر زنی جوان در آن مصور اس  که به ۀوچرا

که دیوانه وار دۀباخته « مایکل»، که توصرف جوان عاشقی اس  به نام «She Weeps over Rahoonگرید= 

 On the Beachبر ساحل فونتانا= » و همچنرن شعر ( . 0بوده اس  ) -، همسر جرمزجوی «نورا بارنکل»ی 

at Fontana  ».که احساس پدری را در حاۀ  آب تنی با پسرش نشان می دهد 

که در آن دوره « برداری فرنرگان»و نثر  penyeachقابل توجه اینجاس  که مغایرت شعر های مجموعه ی 

می بخشرد و  همزمان با ه  در نشریات به چاپ می رسرد، برن  ارزشمندی از آگاهی هنری جوی  به خواننده

خالقر  او بر  از پر  پی می برد زیرا در می یاف  که جوی  در حاۀی که می تواند اساس  خواننده به وسع 

سنتی رمان نویسی را دگرگون کند، در همان حال ه  می تواند شعری بسراید که شکلی کامال ً سنتی دارد و 

 این دو هرچکدام شان ه  به یکدیگر آسرب نزنند و یکدیگر را بی اعتبار و نابود نکنند.
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 جویس شعرِ آخرین Ecce Puer (»0)»!اینک پسر! 

 سال در  نام دارد و The Works of James Joyce»)که این مجموعه « جرمزجوی »ی اشعار در مجموعه 

خوری  که از نظر زمانی با برمی« Ecce Puer»،در پایان کتاب، به شعری به نام(۶به چاپ رسرده() 0۴۴5

 رسد می نظر به که چنان  را بر پرشانی خود دارد و 0۴22شعرهای دیگر جوی  فاصله ای بسرار دارد و تاریخ 

 .اس  جوی  شعرجرمز آخرین

این شعر پرچرده اس  و درک آن دشوار به نظر می رسد، مگر آنکه حقایقی در مورد عل  و چگونگی سرودن  

 دانسته شود.

از مضمون و نرز تاریخ شعر بر می آید، این اس  که جرمز جوی  این شعر را در پنجاه ساۀگی و هنگامی آنچه 

 سروده که بادو احساس متفاوت اندوه و شادی دس  به گریبان بوده اس :

اتفاق می افتد و احساس شادمانی بسرار از توۀد نخسترن  0۴20دسامبر  2۴احساس اندوه از مرگ پدر که در 

 حادث می شود. 0۴22فوریه  05خود )پسر جورجو( که چند ماه بعد از مرگ پدر، یعنی  ینوه

 می معنی «!پسر این »یا «را پسر بنگر» و شود می تلف  «اِر پو چه اِ »  و اس  الترن به ای جمله  نام این شعر

 جمله به نامریی ای بگونه اما دهد، می نشان موضوعی  خاص جوی  را به توجه اینکه گو نامگذاری این و دهد

اشاره دارد که این جمله در شرح آالم مسرح و « این  انسان!»یا « =بنگر انسان راEcce Homo»معروف  ی

 (4هنگام کشاندن مسرح به نزد یهودیان، توسط فرمانده رومی گفته شده اس .)

رازآمرز اس  و در هاۀه ای ه  مانند کارهای دیگر جوی  دارای اشاره های « Ecce Puer» باید گف  که شعر

از نکات مبه  تلخ و شررین پرچرده شده. چنان که حتا خود جوی  ه  گفته اس  که ابهامات و معماهائی که 

در این شعر گنجانرده شده، باعث خواهد شد که استادان و معلمان برای دریاف  منظور او، قرن های متمادی 

 (1ن تنها راهی اس  که جاودانگی شاعر را تضمرن می کند.)سرگرم بحث و گفتگو شوند و به باور جوی  ای

بسرار ساده و به صورت چهارپاره موزون و مقفاس  که از چهار بند بوجود « Ecce Puer» ساختار بررونی شعر 

(، در بند دوم  tornو bornآمده و در هر بند مصراع های دوم و چهارم با ه  ه  قافره اند: در بند اول کلمات) 

 (. sonو  gone( و در بندچهارم کلمات) passو glass(، در بند سوم کلمات)  eyesو liesت) کلما

ی توۀد کودکی اس  و به با اینکه نویددهنده دو بند اول، چنانکه کندشعر متفاوت عمل می ۀاما درونمای

سرشار از اندوهی اس  که پش  لبع باید دارای فضایی شادمانه باشد، نه تنها این فضا را ایجاد نمی کند، بلکه 

اعالم « از گذشته ی تاری » شعر پنهان اس  و این اندوه حضور خود را از همان خط نخسترن شعر با عبارت 

 تاری  ای گذشته به کار آغاز همان از اس ، روشن ای آینده به متعلق که کودک شفاف روح که چرا  می کند.

و مسلما ً اشاره ی جوی  در باره ی استحاۀه ی دو « اده شد.از گذشته ی تاری  کودکی ز»گره می خورد: 

 دو همان از او شاید. نرس  نشانه بی و هدف بی –چه در نوشته ها و چه در شعر های   -آینده و گذشته -زمان
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خواننده در مران بگذارد و از این روس   با اشاره و ایما با ،«زمان»مورد در را خود ی فلسفه خواهد می اول خط

 .کند اندیشه و درنگ به وادار اول ی جمله همان در را  که سعی دارد خواننده

جمله ای که بعد از آن می آید، تأکردی اس  بر جمله ی قبلی. زیرا اگرچه توۀد ی  کودک که ی  هستی تازه 

دوه شاعر بر ه  بریزد و در احساس او دو گانگی ان خلوص که  اس ، شادی آور اس ، اما از لرفی باعث شده

 دو شاعر احساس حقرق  در و شادی به نه و دارد تعلق اندوه به تمامی به نه شاعر قلب اکنون زیرا  ایجاد کند،

 سرگردان شادی و اندوه قطب دو مران را شعر و کرده ایجاد شکافتگی ه  شعر روح در دوگانگی این و شده شقه

 این و کند می سرگردان رود، می قطب آن به قطب این از شعر همراه که ه  را خواننده  گمان بی و اس  نموده

 به زود را خواننده و نباشد دسترس در ه  شاعر احساس و نباشد آسان شعر که اس  جوی  های شگرد از یکی

 .نرساند مقصد

حاۀ  قالعانه ی خود را را از « unclose» و « may»نرای  دارد، اما این نرای  با واژگان حاۀ ِ بند دوم

که چشمان  به روی »دس  می دهد و هر چند ه  که شاعر می خواهد این امردواری را به خواننده اۀقا کند که:

، اما خواننده در پش  این معنی چهره ی دیگری را در می یابد که بدین قالعر  نرس  «عشق و گذش  باز شود

و بدیهی اس  که حاۀ  مردد این « شق و گذش  چشمان بسته اش را بگشاید.مگر اینکه ع»و آن این اس : 

= زنده ( که تأکردی اس   livingنرای  هر چند ه  که خفرف باشد، بر ذهن خواننده اثر می گذارد و واژه )

ا در او برای آن که در گهواره دراز کشرده زنده اس  و نه ی  مُرده ، این تردید را محک  تر می کند و این ش  ر

روس  که می  بوجود می آورد که گویی جوی  آن دو تن) یعنی پدر و نوه اش( را یگانه دیده اس  و از این

 ی اوس .ر گهواره خوابرده زنده اس  و نوهدس  حتا به خودش ه  تأکرد کند که آنکه داینخواهد با واژگانی از

به کار رفته و به معنای « hourglass»در حُک اس  که در اینجا « glass»، کلمه ی بند سومکلمه ی کلردی 

ای ه  می گویند، ابزاری اس  که در « ساع  ماسه»اس . ساع  شنی که در فارسی به آن « ساع  شنی»

را اندازه می گرفتند و آن عبارت از دو شرشه ی گالبی شکل)=مخرولی( چسبرده به ه  بود « وق »قدی  با آن 

داش . دریکی از شرشه ها ریگ یا ماسه می ریختند که در مدت زمان معرنی  که مران آن دو راه باریکی وجود

ریگ ها ازشرشه ی باالیی به شرشه ی پایرنی می ریخ  و خاۀی می شد. آنگاه شرشه را وارونه می کردند و 

ن دوباره عمل تکرار می گردید. این ساع  در قرون وسطی در یونان و رم قدی  بسرار معمول بود و گاهی از آ

 (۴برای تعررن زمان سخنرانی نالقان استفاده می کردند.)

در این بند جرمز جوی  کُل زمان را در قاۀب بسرار کوچکی آورده و این قاۀب همان ی  ساعتی اس  که شن از 

مخروط باالیی به مخروط پایرنی سرازیر می شود. در این تصویر شنی که در پایرن قرار می گررد نمودار زمان 

 پایرن در که شنی دیگر عبارت به یا. اس   «آینده»و شنی که در باالی ساع  اس  ، نمودار زمان  «گذشته»

 در که اوس  ی نوه نمودار اس ، باالیی مخروط در که شنی و اس  گذشته در که اوس  پدر نمودار دارد، قرار
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، « زمان»صل اس  و مت یکدیگر به شان زندگی اما کنند می زندگی ه  از جدا چه اگر دو این و اس  آینده

 وجودشان را در ه  مستحرل می کند.

بدیهی اس  وقتی که ساع  وارونه می شود، شن ِ درون آن عوض نمی شود، شن همان شن اس  فقط موقعر  

ساع  تغررر می کند و این بدان معناس  که زمان همرشه همان زمان اس ، آنچه ه  که در زمان اس ، همان 

فقط تغررر کرده و به صورتی دیگر خود را عرضه می کند. در اینجا یادآوری این نکته بسرار اس  که بوده، 

 -Giordano Bruno0۶11جوردانو برونو / »ضروری اس  که جرمز جوی  زمانی در اندیشه های فلسفی 

لرح شده. « جوردانو برونو»فرلسوف و اندیشمند ایتاۀرایی غرق بوده و این اندیشه اول بار توسط (01« )0501

 چنانکه او )جوردانو برونو( در جایی می گوید:

 «زمان هر چرزی رامی گررد و باز پ  می دهد. همه چرز تغررر می کند، اما هرچ چرز از برن نمی رود.»

Time takes and gives back all things, everything changes, nothing is destroyed 
انعکاس بخشی از آخرین کلماتی اس  که مسرح بر ( 00« )، پسرت را ببخ !آه پدر، رها کن»بند پایانی شعر، 

روی صلرب ادا کرده و ارتباط شعر را با کتاب مقدس تأکرد می کند. و نرز به روایتی گفته شده که جوی  در 

ه به آخرین ماه هایی که پدرش زنده بوده، به او بی اعتنایی بسرار کرده و حتا خواه  پدرش را مبنی بر اینک

بنابراین در این حاۀ  هرجان زدگی، به خالرشادمانی از توۀد نوه اش که  (.02دیدارش برود، نادیده گرفته اس  )

در عرن حال همزمان و مترادف با غ  مرگ پدرش نرز هس ، بی توجهی های قبلی و ک  گرفتن خواه  های 

 ش  می کند.عالفی پدرش را به یادش می آورد و بدین صورت از پدر خود للب بخ

 

 :هاپانویس

نوع دیگری از  اما» درکتاب موسرقی ایران از آغاز تا امروز در باره ی موسرقی مجلسی آمده اس  که – 0

موسرقی بنام مجلسی نرز در آن روزگار مرسوم بوده اس . موسرقی مجلسی یا همان بزمی از دیر باز در تمدن 

سرودهای شادی و سرور، در جلسات بزم به کار می رف  و سازهای ایران وجود داشته اس . آوازهای فراغ ، 

ویده و شروه اجرای خاص خود را داش . گزنوفون و هرودوت هر دو از این نوع موسرقی نام برده اند و دیگر مورخ 

در جشن مهرگان که در حضور شاهنشاه هخامنشی برگزار می شد، »در این باره نوشته اس  که «آتنه»یونانی 

ندگان و خوانندگان با اجرای برنامه هایی در مجل  شرک  می کردند و خوانندگان و نوازندگان در آن نواز

 از برگرفته (جوادی غالمرضا ، اول جلد –)موسرقی ایران از آغاز تا امروز « ها سه  اساسی داشتند.جشن

 (0210 دیماه اول/ پنجشنبه هخامنشی دوران در موسرقی/هارمونر  گفتگوی  سای 

2 – 

 I hear an Army 
I hear an army charging upon the land, 
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And the thunder of horses plunging; foam about their knees: 

Arrogant, in black armour,behind them stand, 

Disdaining the reins, with fluttering whips, the Charioteers. 

They cry into the night their battle name: 

I moan in sleep when I hear afar their whirling laughter. 

They cleave the gloom of dreams, a blinding flame, 

Clanging, clanging upon the heart as upon an anvil. 

They come shaking in triumph their long grey hair: 

They come out of the sea and run shouting by the shore. 

My heart, have you no wisdom thus to despair? 
My love, my love, my love, why have you left me alone ?  

این کلمه به معنی شعر های ی  پوۀی یا شعرهای یکی ی  پنی یایکی ی  شاهی اس . باید توجه داش   – 8

بوجود آمده که بخالر شررینکاری های جوی  بی فاصله به ه   eachو  penyاز دو کلمه ی  penyeachکه 

 Shakespeare، انتشارات  Sylvia Beachتوسط  0۴24چسبرده اس . این مجموعه در نرمه های سال 

and Company .به چاپ رسرد 

 ۀدر مجموع مردگان را با وضوح برشتر می توان در داستانِ«  Michael Bodkinمایکل »پای ِ ردّ – 0

 یاف .« دوبلرنی ها»

5 – «EccePuer» بنگر »، «ببرن پسر را!»تلف  می شود می تواند به صورت های: « اِچه پو اِر»که در الترن

و تلویحا ًبه معنای « بفرما»در الترن اصال ًمعنای « اِچه»معنی شود. « این  پسر!»، یا به زبان فاخرتر «پسر را!

اس . در مورد نامگذاری این شعر دو نظریه داده شده.عده ای براین باورند « نگاه کن!»یا « توجه کن!»، «ببرن!»

= ببرنرد، انسان اس !/  Ecce Homo»که این نام از روی انجرل برداشته شده و اشاره به جمله ی معروف 

رد. دارد و اشاره به آالم مسرح توسط فرمانده رومی و به هنگام کشاندن او به نزد یهودیان دا« این  انسان!

چنانکه درانجرل یوحنا باب نوزده  آمده: پ  پرالل  عرسی را گرفته تازیانه زد/و ۀشکریان تاجی از خار بافته 

بر سرش گذاردند و جامه ی ارغوانی بدو پوشاندند/و می گفتندسالم ای پادشاه یهود و تپانچه بدو می 

آوردم تا بدانرد که در او هرچ عربی  زدند/پرالل  بررون آمده به ایشان گف  این  او را نزد شما بررون

 انسان!  اینک پسرِ نرافت /آنگاه عرسی با تاجی از خار و ۀباس ارغوانی بررون آمد/ پرالل  بدیشان گف :

اما عده ای دیگر این جمله را به معجزه ی اۀراس پرامبر نسب  می دهند که کودک مرده ای را زنده گردانرد و 

 «.=ببرن پسر را! Ecce Pue» آنگاه به مادر لفل گف :
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( کتاب دوم پادشاهان Old Testament The)= قدی  انجرل کتاب در  Ecce puerبنا به روایتی جمله ی 

=(2 Kings   فصل چهارم بخ )22 – 25 ( اشاره به یکی از معجزات اۀراس،Elisha / Eliseus  دارد. در )

( باردار می شود  sunem/shunemاین داستان بر اثر معجزه ی اۀراس زن نازایی از اهاۀی سون  یا شون  )

 وبعداز چندی چون کودک می مررد، اۀراس او را از مرگ باز می گرداند.

 می سون  ی دهکده از که هرگاه – ها آب بر مقرر پرامبر –داستان بطور خالصه از این قرار اس  که اۀراس 

او لعام می داده، بطوریکه هرگاه اۀراس را اتفاق می افتاده که در  به مهربانی و نوازی مهمان رس  به زنی گذشته،

سون  اقام  کند، به خانه ی این زن وارد می شده اس . چون چندی می گذرد زن، همسرش را بر آن می دارد 

. اۀراس برای سپاسگزاری از زن، از او خواه  می کندکه که اتاقکی برای اۀراس در گوشه ای از خانه بنا کند

حاجتی بخواهد تا آرزوی  را بر آورد. زن که نازا بوده، للب فرزند می کند. پ  زن به نرای  اۀراس بارور می 

گردد و فرزند پسری می آورد که بعد از چند ساۀی می مررد. زن گریه کنان در جستجوی اۀراس بر می آید و او 

اۀرن فرزند مرده می خواند. در آن دم که اۀراس بر باۀرن کودک مرده می رسد روی به مادر کرده و می را به ب

 Ecce puer.   گوید: بنگر نوباوه را!

آنگاه دهان بر دهان ، چش  بر چش  و دس  بر دس  او می گذارد و با نف  گرم خود در او می دمد پ  کودک 

( مجسمه ساز و  Medardo Rossoر اس  که آخرین کار روسو مداردو ) مرده از جای بر می خرزد. الزم به ذک

= بنگر نوباوه را ( که بر اساس  Behold the child)  Ecce puerنقاش ایتاۀرایی، مجسمه ای اس  به نام 

 همرن داستان ساخته شده. )با استفاده از ترجمه ی جمرله وام بخ /سای  اینترنتی واژه(

 Patrickبا مقدمه ی «/The Works of James Joyce»جرمز جوی مجموعه ی شعرهای  – 4

Gillespie/ انتشارات /Wordsworth  0۴۴5سال 

2 –  

“I’ve put in so many enigmas and puzzles that it will keep the professors busy for 

centuries arguing over what I meant, and that’s the only way of insuring one’s 

immortality”. 

8 –  

 Diictionary Of symbols jack Tresiddersays: 

Hourglass: Mortality and the relentless passing of time The hourglass often appears 

in devotional still lifes to illustrate the brevity of human life, and is an attribute of 

Father Time and some times of Death.It can also borrow the symbolism of two 

triangles, one inverted, symbolizing the cycles of creation and destruction ( the 

shape of Shiva’s drum in Indian art.( 
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برای می توان به بر  های  به صورت نمادین در شعر و ادب فارسی ه  راه یافته که« ایشرشه ساع ِ» ترکربِ

 زیر استناد کرد:

 کاین جهان همچو شرشه ی ساع 

 (5۶ساعتی زیر و ساعتی زبر اس  )تذکره ی گلشن صبح/ص

 مشتی ز خاک پای تو یابند اگر دو چش 

 به ه  چو شرشه ی ساع  به ه  دهند )یحری کاشی(

ایتاۀرا زاده شد. وی که یکی از نمایندگان در نزدیکی ناپل « Nolaنوال »در شهر  0501جوردانو برونو در  -01

بزرگ نواندیشی اس ، از همان جوانی اندیشه ای بی باک داش  و از این رو همواره هدف انتقاد و سرزن  و 

دشمنی کشرشان قرار می گرف  چنانکه به هر جاکه می رف  ،پ  از چندی به اۀحاد مته  می شد از این رو 

ه دری گذرانرد.سر درب به را خود زندگانی ی همه تقریباً  -بودند نهاده او بر هک نامی – «فرلسوف سرگردان»این

 0۴انجام کلرسا که نمی توانس  نواندیشی های او را دوام براورد، وی را به مرگ محکوم کرد و بدینسان روز 

او را که هرگزاز عقایدش توبه نکرد، زنده زنده در آت  سوزاندند . به گونه ای می توان برونو را  0۶11فوریه 

نخسترن کسی دانس  که به قانون نسبر  اشاره کرده اس . )با استفاده از مقاۀه ی سارا کرمی/دانشگاه آزاد 

 اسالمی/واحد پرشوا(

00- 
 Father Why have you forsaken me? Father, forgive them because they don’t know 

what they do. 

02- 

  He was guilt ridden for not having responded to his father’s request for him to 

visit Ireland before the old man died. (The poems of James Joyce – IRISHOP.com) 

 02و از مهسا تاجتخ  برای پانوی  شماره ی  Heather با سپاس از رهنمود های معلم 
 

 مأخذ:

 0212اردیبهش   5جمعه /02نگاهی گذرا به اشعار جرمز جوی ،روزنامه ی همشهری/شماره ،موسرقی ناآشنا

The Works of Jams Joyce with an Introduction and Bibliography ,The Wordsworth 

Poetry Library,0۴۴5 

CMS Teams at James Joyce at New England 01K Championships ,April 2۴, 2110, 

by Gary Bridgman 
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 به زبان انگلیسی و برگردان فارسی آن در ادامه:( Ecce Puerاینک کودک! )شعرِ  متنِ

  

 اینک کودک! 
رودۀ جیمز جویس(  )س 

 از افق های رفته ی تاری  

 کودکی زاده می شود این دم

 قلب  از شادمانی و اندوه

 می شود پاره ، می دَرَد از ه 

 در دل گاهواره اش آرام

 کودک ، آن جان زنده ، خوابرده

 مگر عشق و محب  و ایثار

 بگشاید به روی او دیده

 در نف  های تازه و زنده

 شرشه ی عمر او پدید شود

 هس  اکنون …او نبوده س  و آه 

 تا زمانی که ناپدید شود

 دنرا از رفته پدری پرر

 کودکی نو غنوده بر جای 

 ای پدر آخرین سخن این اس  :

 ببخ . …شادی ام را به من ببخ  

 

Ecce Puer 
 

Of the dark past 
A child is born; 
With joy and grief 
My heart is torn. 

Calm in his cradle 
The living lies. 

May love and mercy 
Unclose his eyes! 

Young life is breathed 
On the glass; 
The world that was not 
Comes to pass. 

A child is sleeping: 

An old man gone. 

O, father forsaken, 

Forgive your son! 

 های فارسی(مقاۀهسای  ناسور )آرشرو  سرچشمه: 

 

 ☆☆☆  
 

 تصشیح و حاشا اشتباه، در است؛ اصرار انگیز هراس چهنیست. آن انگیز هراس اشتباه»

 «است... خجالت و شرم روی از آن نکردن

 و. ای.لنین

 بازگشت به فهرست

http://nasour.net/1387.11.09/395.html
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 پهلوی عصرِ گیالن در دهقانی هایجُنبش
 هوشنگ عبّاسی

؛ معلا ، نویسانده، شااعر،    اسای هوشانگ عبّ  نویسنده:دربارۀ 

در رش  دیده باه   0222آبان  02 شناس، روزپدوهشگر و گرالن

ادبرات و علوم انساانی فاارغ اۀتحصارل     ۀجهان گشود و در رشت

معلمای باه آماوزش     شد. وی عالوه براین که سااۀها در کساوتِ  

عضوی  در هرات موسا  خاناه    ،فرزندان این سرزمرن پرداخ 

ی فرهنااگ گاارالن، سرپرسااتی گااروه مفاااخر سااازمان مرااراث 

فرهنگی گردشگری و صنایع دساتی گارالن، سرپرساتی گاروه     

مردم شناسی گرالن، عضوی  در هرات ثب  آثار معناوی بارای   

را آوردِ گرال  و رهوا گرلاه  ۀثب  آثاار ملای و ساردبرری ماهناما    

های علمی پدوهشی مقاۀه منتشر یا درهمای  211اثر و افزون بر 21از بر  اکنونخود دارد. عباسی ت ۀدرکارنام

 ارائه نموده اس . 

شاعران گرل  و شعر یادبودهای انقالب جنگل، جنگل در هنر و ادبرات،  نهض ِ بازتابِ :از جمله آثار وی

باران)نگاهی به زندگی و آثار  آوازی به زالۀیِ نِشا(،پدری)گزیدۀ شعر شاعران ۀَش  سرزمرنِ آوازهای ،گرلکی

ها ای از بهترین ترانههای سرزمرنِ باران گرالن)گزیدهشناسی، ترانهفریدون پوررضا(، استاد ابراهر  پورداود و ایران

های جهانگردی و شعرِ شاعران، یادنامۀ استاد های گرلکی(، درآمدی بر ادبراتِ گرلکی، رش  در نوشتهو تصنرف

های ایران، آیرن احانِسرّ هایسفرنامه نامۀ دکتر محمدعلی فائق، گرالن دراچرانی، شناخ پور ممصطفی فرض

گزیدۀ شعرِ نوِ شمال)کوش  ایران،  سبزِ گرالن نگرنِسرزمرنِ های محلی گرالن، سنتی نوروز در گرالن، بازی

 ۀعباسی رتبو غرره.... هوشنگ تی و مجموعه شعر گرلکی تی های پایرزیمشترک با اسداهلل عمادی(، عاشقانه

اول پدوه  تاریخ و جغرافرا در  ۀ، رتب0211گرلکی های گرالن شناسی در جشنواره شعرِنخس  پدوه 

، محقق برگزیده در جشنواره تجلرل از هنرمندان و 0212استان سال ۀ، محقق نمون0212جشنواره دکتر معرن

های تابعه ی انتخاب اۀگوهای برتر بخ  ۀنوار، دریاف  تندی  و ۀوح افتخار جش021۴نویسندگان سال

  .کسب کرده اس  02۴4سال  را تا 0211شهرستان رش  

که به سقوطِ نظامِ  0254مرن ساۀگرد انقالبِ عظر ِ ضدّ ِسلطنتی و ضدّ ِامپریاۀرستی مردم ایران در سال02در 

پهلوی را به قل ِ توانای هوشنگ  های دهقانی استان گرالن در دورانِ سراهِسلطنتی انجامرد، بررسی جُنب 

 خوانر .  عبّاسی می
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 پهلوی عصرِ گیالن در دهقانی هایجُنبش
 هوشنگ عبّاسی

 

 نِگاه کُن را شَفَق خون پُر روی با نو ماهِ

 کندمی حکایت دهقانان دستِ و داس ز کان

 یزدی فرخی
 

 ایران سیاسیِ -اجتماعی اوضاعِ 

که تاریخچه درازی از لَشتِ نِشآتصویری قدیمی از 

 مبارزه دارد

 خورشردی، 02۴۴( اسفند) حوت سوم کودتای

 به» کودتا این. داد قرار کشور امور رأس در را رضاخان

 و فئودال محافلِ پشتربانی از که بندانی قداره دس 

 دهندۀسازمان اما. شد انجام بودند برخوردار بورژوازی

 0.«بودند هاانگلرسی کودتا

 بسرار عصر سراسی نظر از 0210 تا 02۴۴ هایسال

 احزابِ و اجتماعی نرروهای آرای ِ برای ایپرچرده

 مبارزه و آراییصف به سبب همرن به بود، سراسی

. شد سپری دمکراتر  احزابِ و مرتجع اشرافر ِ برن

 سراسی مسئلۀ به هاسال این در ظاهراً رضاخان

 مران در را خود موقعر ِ مخفرانه امّا نداش ، توجهی

 و کردمی تثبر  سربازان و ارت  منصبانِصاحب

 خود سربازان دوشِ به کردمی پردا تفنگ هرچه»

 2.«انداخ می

 به فئودال، – بورژوا حکوم ِ ایجاد از پ  رضاخان

 دس  ایران سرتاسر در انقالبی هاینهض  سرکوب

 خرابانی -گرالن در جنگل قرام منظور همرن به. زد

 محافل کم  به خراسان در پسران -آذربایجان در

 ه  در و سرکوب وجه شدیدترین به امپریاۀرستی

 مرکزی  و حاکمر  تثبر  برای. شد شکسته

 ایعده للبیتجزیه علره و دوۀ  سراس  به بخشردن

 شد اقدام آنان سرکوب به عشایر، سران و خوانرن از

 غرب در سمرتقو شمال، در امررمقتدر مران این در که

 پ  در دوۀ . شدند سرکوب جنوب در خزعل شرخ و

 به وابسته، داریسرمایه نظام برای تمرکز سراس 

 ایجاد صنایع، توسعۀ ها،جاده از وسرع هایشبکه

 اما. زد دس  جدید ارت  تأسر  و تازه ادارات

 ادارۀ از ضعرف بنرۀ خالربه ایران وابستۀ بورژوازی

 به کم  برای دوۀ . بود ناتوان کشور اقتصاد

 درآمد منابع خود سرمایه، انباش  و داریسرمایه

 سراس  این پی در. گرف  اخترار در را عمومی
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 نظامی رتبۀعاۀی مقامات. آمد پدید دوۀتی انحصارات

 .گرفتند قرار نهادها این رأس در

 از و شده ضعرف رسرده نو لبقۀ این رشد با اشرافر 

 بورژوا مصادره و تصرف به لبقه این اراضی. افتاد نف 

 سطحی تحول و دگرگونی همه با. درآمد هابوروکرات

 او حکوم  بود، آن انجام درصدد رضاخان حکوم  که

 وجودبه ک زحم  لبقات زندگی وضع در بهبودی

 با فرتوت سرست  نظر از او حکوم . نراورد

 هایتوده. نداش  فرقی چنانآن قبلی هایحکوم 

 بسرار شرایط در کارگران و دهقانان ک زحم 

 .کردندمی زندگی نامساعدی

 0221 شهریورماه سوم در متفقرن نرروهای

 کشور از رضاخان. شدند ایران وارد خورشردی

 در خلق که را شرایطی آن دیکتاتور فرار. گریخ 

 آزاد سراسی زندانران. آورد وجودبه بود انتظارش

 افشاگری و تنف  به آزاد جوی در مطبوعات. شدند

 زندانران وسرلۀبه ساۀه 21 جنایات افشای پرداختندو

 هایجنب . یاف  انعکاس مطبوعات در سراسی

 امریکا نفوذ. گرف  اوج ایران سرتاسر در مردمی

 بدبختی، و فقر. یاف  گسترش ایران در زمانه 

 ایجاد و ژاندارمری خشون  ها،توده شدید، استثمار

 ادارات، در رشوه و فشار ترور، باندهای وسرلۀبه رعب

. نمود رشد ایفزاینده نحو به دوۀتی اموال مرل و حرف

 به آنان مهاجرت موجب روستائران گرسنگی و فقر

 مبارزۀ پرشتاز هاسال این در گرالن. گش  شهرها

 .بود هافئودال علره دهقانی

 ارت  نرازهای تأمرن و غذایی موادِ احتکار با بورژوازی

. زد سرمایه افزای  و اندوخ  به دس  خارجی

 برشتر هرچه غارت برای انگلر  و امریکا امپرساۀرس 

 با مصدق دکتر. پرداختند رقاب  به ه  با کشور منابع

 در 20 – 22 هایسال از مقطعی در ملی خصل 

 21 امریکایی کودتای اما گرف ، قرار دوۀ  امور رأس

 با. نمود فراه  را او دوۀ  سقوط سبب 22 مرداد

 روی امپریاۀرس  سرسپرده دوۀ  ملی، حکوم  سقوط

 .آمد کار

 سراس ِ شکس  و داریسرمایه جهانِ بحران

 00 تا 21 هایسال حدود جهان در امپریاۀرس 

 داخلی صنایع. داش  ایران اقتصاد در شدیدی انعکاس

 افزای  کشور در گرسنگی و فقر و ورشکس  ایران

 و کارخانجات و معادن کارگران اعتصاب. یاف 

 تضادّ. گرف  فرا را کشور سرتاسر دوۀ  کارمندان

. یاف  گررچش  رشد فئوداۀرزم با وابسته بورژوازی

 صورت به تضادّ این حلّ خواهان امریکا امپریاۀرس 

 ضربۀ 00 بهمن شش  ارضی رفرم. بود آمرزمساۀم 

. ساخ  وارد فئوداۀرزم فرتوتِ پرکر بر را نهایی

 بقای برای اَهرُمی را اصالحات این شاه محمدرضا

 و کم  گونههرچ از آمریکا. داد قرار خود سلطن 

قرام  02 خرداد 05. نکرد دریغ رژی  از حمای 

 رفُرمِ اجرای با. پروس  وقوع به رژی  علره عظرمی

 شروۀ. شدند تقسر  مختلف اقشار به دهقانان ارضی

. شد متحول روستاها در اجتماعی ساختار و توۀرد

 گرفته دس  در را روستا ادارۀ هایاهرم مرفّه دهقانان

 خانۀ -تعاونی هایشرک  چون نهادهایی رأس در و

 متوسط دهقانانِ. گرفتند قرار ده هایانجمن -اصناف

. دادند تشکرل را روستا ماۀکانخرده اکثری ِ

 روستایی نشرنانخوش از اغلب که فقرر روستائران

 به یا و شدند تبدیل کشاورزی کارگران به بودند

 روی ساختمانی کارهای به کرده مهاجرت شهرها

 اجرای با. شدند استخدام کارخانجات در یا و آوردند

 روستاها در بورژوایی مناسبات ارضی اصالحات
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 این با. بخشرد شدت کاالها مبادۀۀ به و یاف  گسترش

 و فروخته را خود اراضی سابق ماۀکان اغلب اصالحات

 صنایع یا تجاری مختلف هایبخ  در داریسرمایه به

 دس  ارضی اصالحات. آوردند روی مونتاژ

 بلکه نکرد، کوتاه دهقانان اراضی از را خوارانزمرن

 از گروه این. شدند پردا خوارانزمرن از جدیدی لبقۀ

 ارت ، بلندپایۀ مقامات ساواک، رؤسای دربار، خانوادۀ

 .بودند فرمایشی مجل  نمایندگان و استانداران

 41 تنها دِه 210/2 از 0202 اردیبهش  تا درگرالن»

 خریداری دانگش  از کمتر دِه 241 و دانگیش  دِه

 اصل مشمول ایاجاره نظام وجود بهانۀ به بقره 2.«شد

 در «شادرو» صنع  و کش  امتراز. نگردید خریداری

 با هکتار 5111 مساح  به زمرنی در سفردرود الراف

 تبعۀ دارسرمایه ی  به ریال مرلرون هشتصد سرمایۀ

 وزارت» و «برق و آب وزارت. »شد داده دانمارک

 .بودند شرکا  از «جنگ

 داریسرمایه شروۀ به مکانرزه کشاورزی ایجاد برای

 020۶ بهمن 0۴ در زراعی سهامی هایشرک 

 در رودپر  زراعی سهامی شرک . شدند تأسر 

 0۶2 با هکتار 42۴ مساح  به زمرنی روی گرالن

 نموده فعاۀر  به شروع سهام 1۶05 تعداد و دارسهام

 در دهقانان. کرد تأسر  منالق دیگر در شعباتی و

 ی  حتی بریدن از خود به متعلق اراضی در که حاۀی

 و مؤاخذه مورد لویله و خانه ساختن برای درخ 

 مرتع اراضی از هکتار هزارها گرفتند،می قرار بازداش 

 به وابستگان اخترار در بالعوض هایوام با جنگلی و

 زور به دهقانان اراضی گاهی. گرف می قرار رژی 

 خود اراضی از دهقانان و شدمی غصب یا خریداری

 مورد مختلف انحا  به اراضی این. شدندمی رانده

 .گرف می قرار استفاده

 هایشهرک ایجاد برای گرالن و ایران شمال در

 صاحبان نصرب سرشاری سود ویالها فروش ساحلی،

 مکانرزه اراضی ایجاد بهانۀ به گاه. ساخ می آن

 و اندازیدس . شدمی آنان نصرب بالعوض هایوام

 و خش  موجب روستائران اراضی تصاحب و غصب

 اغلب هایجنب  این. نمودمی فراه  را مردم لوفان

 این برشتر. بودند دهیسازمان بدون و پراکنده

 و رهبران و شده سرکوب شدید نحو به هایجنب 

. گرفتندمی قرار شکنجه مورد و زندانی دهقانی فعاۀرن

 آیدمی دهقانی هایجنب  عنوان به ذیل در چهآن

 را دیگر نوع هاده که حاۀی در. اس  خروار از مشتی

 این آحاد و افراد برشتر. جس  توانمی والی  این در

 اندبوده کاریبرنج روستائران و برزگران هاقرام اینسری

 مزرعۀ و زمرن در ریشه وجودشان و هستی تمامی که

 هاآن همه به پرداخ  مجال چون. اس  داشته برنج

 از چند هایینمونه به تنها گنجد،نمی مختصر این در

 .کنر می اشاره آن

 اشکور در روستائیان مسلّحانۀ قیامِ

 قاجار دورۀ اواخر در دهقانی مسلّحانۀ هایجُنب 

 شکل گرالن در مستبد حاک  و فئوداۀی نظام علره

 قدرت، هاینام به روستایی سه قرام. یاف  گررهمه

. اس  دوره این معروف هایجُنب  از چراغعلی و مل 

 و جواهردش  الراف هایجنگل در روستایی سه این

 و ارباب مظاۀ  علره و کردند قرام اشکور روستاهای

 قرام این. پرداختند مسلحانه مبارزۀ به گرست  حکام

 قرار روستائران پشتربانی و حمای  مورد شدیداً

 در پناه و هافئودال علره حمله به تن سه گروه. گرف 

 و فئوداۀی نرروهای بسرج. ورزیدندمی اقدام هاجنگل

 و گردید گروه ضعف سبب آنان علره دوۀتی قواب



0011/ بهمن و اسفند22دورۀ اوّل/ سالِ سوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

   پهلوی عصرِ  در گیّلن دهقانی هایُجنبش  77

 

 با خوانرن علره تن سه این گریز و جنگ سرانجام

 قدرت، مسلحانه قرام رهبران و گردید مواجه شکس 

 و رسردند قتل به خوانرن دس به چراغعلی و مل 

 بخشرد ایتازه رنگ دهقانی جُنب ِ به آنان سُرخ خونِ

 .شد دهقانی قرام گسترش موجب و

 خوانرن. کشرد درازا به سال پنج مدت به درگرری این

 ناتوان و عاجز را خود روستائران با مقابله در چون

 را روستائران هایخانه کرده، حمله روستاها به یافتند،

. بردند غارت به را آنان اموال و کشرده آت  به

. زدند دس  جویانهتالفی حمالت به ه  روستائران

 اهمر ِ. دربرگرف  را الراف روستاهای جُنب ، دامنۀ

 حقوق از دفاع در روستائی هایتوده نق  و وشته قرام

 اۀگوی خوانرن با ویده برخورد نوع و خود منافع و

 .اس  دهقانان قرام در جاۀبی بسرار

 عجرب تصمر  ی  به منجر وشته خونرن خورد و زد»

 یکی دستگرری از پ  روستائران گردید، اسبقهبی و

 ویرانی و قتل موجب منطقه در که زورمندانی از

 اتفاق به نمایند،می زندانی لویله ی  در بود، گردیده

 نام به را او کوتاهی و سریع محاکمۀ ی  در و آرا 

 اعدام به محکوم دستان ه  از یکی با( محمودخان)

 اجرا لویله همان در بالفاصله را حک  و نموده

 ساۀه پنج ماجرای ی  به ترترب بدین و نمایندمی

 0.«شودمی داده خاتمه

 و دیلَمان در دهقانی هایجُنبش 

 سیاهکل

 به گرالن شرقِ منطقۀ در دهقانی مسلّحانۀ جُنب ِ

 روستایی هایقرام انبوه مران در هرب  رهبری

 هنگامی ویده به آن اهمر . اس  نظرربی یا نظررک 

 قرار آن رأس در روستایی زنی که شودمی آشکار

 چون زنانی ردیفه  توانمی را هرب . باشد گرفته

 و آگاهی عنصر نظر از چه اگر. داد قرار اۀعرنقرۀ

 نظر از وۀی اس ، ترپایرن مراتب به او از دهیسازمان

 چون زنانی ردیف در فداکاری و شجاع  خصل 

. بود شهام  با و زیبا قام ، بلند زنی هرب . اوس 

 کار، و کش  روستایی زن این گردید سبب چهآن

 کنار را خانه پز و پخ  و داریبچه دام، دوشردن

 را دهقانان از ایعده رهبری دوش، بر اسلحه و بگذارد

 به نابکار خوانرن و دیکتاتور علره و بگررد برعهده

 حکت  ست  و هافئودال اجحاف و ظل  برخرزد، سترز

. بود خانقره و حردر بستگان از هرب . بود محلی

 به سر ماۀکان علره که بودند روستایی برادر دو اینان

 رشد با مقارن آنان شورش. بودند برداشته شورش

 جنگل نهض  با مدتی تن دو این. بود جنگل نهض 

 و بودند روت  افرادی که جاآن از وۀی کرده همکاری

 همکاری نبودند، پایبند تشکرالتی انضباط و نظ  به

 .نراف  دوام چندان جنگل نهض  با آنان

 نفوذ گرالن شرق منطقۀ در خانقره و حردر

 اول. بود عل  دو به آنان نفوذ. زدند ه به گرریچش 

 دهقانی ک زحم  هایتوده که بود تمایلی خالربه

 هایحرک  سوی به را آنان و داشتند ماۀکان علره

 حردر گروه مبارزۀ دوم. کردمی جلب ضدفئوداۀی

 سبب موضوع این. داش  ضدفئوداۀی سوی و سم 

. بود روستائران مران در آنان محبوبر  و نفوذ

 هایگروه وسرلۀ به آسرابر در خانقره سرانجام»

 برادر خون انتقام حردر رسد،می قتل به اۀمل شجاع

 آت  به سراهکل و دیلمان در را خوانرن هایخانه

 سرنوش  به حردر خود بعد اندکی وۀی 5.«کشدمی

 و شده سرکوب او گروه و حردر. شودمی دچار برادر

 .رسدمی قتل به دستگرری از پ  حردر
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 نافرجام و پراکنده هایکوش  حردر، شورش از قبل

 مررزا قرام آنان جمله از. بود گرفته صورت دیگری

 از ایعده ماۀکان با مقابله برای وی. بود روحانی احمد

 ماۀکان با مقابله برای نموده، مسلح را روستائران

 نرروهای برابر در وۀی برد، حمله جاآن به دیلمان

 و خورده شکس  دوۀتی حکام و ماۀکان متحد

 سرانجام. شدند پراکنده و متفرق او روستایی سپاهران

 به کرده جمع خود دور را دهقانان از گروهی هرب 

 دس  ماۀکان و رضاخان حکوم  علره مسلحانه قرام

 را روستائران هرب ، دستگرری برای دوۀتی قزاقان. زد

 اجحاف و ظل  آنان به و داده قرار فشار تح 

 حمای  قرام این از وسرع لوربه روستائران. کردندمی

 قوای به زدن شبرخون هرب  مبارزۀ شروۀ. نمودندمی

 این. بود هاکوه و هاجنگل دل در گرفتن پناه و دشمن

 و توسعه. داش  استبدادی _ ضدفئوداۀی خصل  قرام

 دوۀتی حکام و هافئودال وحش  موجب قرام گسترش

 برای را قزاقان از بسراری قوای رضاخان. نمود فراه  را

. داش  گسرل دیلمان و سراهکل به قرام سرکوب

 به روستا او، دسته و هرب  کردن پردا برای قزاقان

. گذاشتند پا زیر منطقه در را خانه به خانه و روستا

 از را خود روستائران حمای  در گریز و جنگ با هرب 

 و محالت پناه در و داش می پنهان دشمن دید

 قزاقان باالخره. دادمی ادامه خود مقاوم  به روستاها

 قرار محاصره تح  را هرب  محلی، عوامل کم  به

 از پ  او یاران و هرب . کردند دستگرر و داده

 مقاوم  و گرفتند قرار شنکجه مورد شدیداً دستگرری

 ذهنر  در هرب  قرام. دادند نشان خود از دۀررانه

 بازتاب گرالن شرق دهقانان کشردۀست  هایتوده

 گذاشته اثر محلّی فوۀکلورِ ادبراتِ در و داشته فراوان

 .اس 

 ازپس روستائیان انقالبی هایجُنبش 

 جنگل شکستِ

 آن سوزنر  هایشعله جنگل نهض ِ شکس ِ از پ 

 دلِ در ایجرقّه چون کهبل نشد، خاموش کامالً

 ۀرزه به را بردادگران کاخ و درخشرد گرالن هایجنگل

 دوش بر اسلحه دیگر بار نهض  این بقایای. انداخ 

 قرام. نمودند فعاۀر  به شروع دهقانان مران در گرفته،

 ترینمعروف از چمنی سردجالل و ابراهر  کربالیی

 حکوم  آغازین دهۀ در قرام دو این. باشدمی هاآن

 و سرکوب برای رضاخان. پروس  وقوع به رضاخان

 کربالیی. نمود استفاده خوانرن از هاآن شکستن دره 

 سابق هایجنگلی از( خانبه کبری  معروف) ابراهر 

 از ایعده جنگل نهض  شکس  از پ  وی. بود

 فومن منالق در و نمود جمع خود دور را روستائران

. پرداخ  مبارزه به دوۀتی قوای و خوانرن علره

 در و کرده حمای  جنب  این از ورانپرشه و دهقانان

. رساندندمی یاری انقالبرون به آذوقه و سالح تهره

 دستگرری برای را قزاقان از زیادی نرروهای رضاخان

. فرستاد فومن هایجنگل و گرالن به ابراهر  کربالیی

. درآمد قزاقان قوای محاصرۀ تح  الراف منالق تمام

 رضاخان اخترار در را خود نرروهای منطقه خوانرن

 قزاقان با راهنما و بلد عنوان به آنان عوامل و داده قرار

 محاصرۀ با رضاخان ارت . کردندمی همکاری

 دره  قرام. گذاش  فشار زیر را روستائران ها،جنگل

و  شدند دستگرر ازدهقانان بسراری عدۀ و شد شکسته

 ۶.«شد تررباران رش  در ابراهر کربالیی آن رهبرِ»

 جنگل نهش  مبارزان از دیگر یکی چمنی سردجالل

 و کردمی همکاری نهض  با گریختهجَسته که بود

 از پ . داش  خود فرماندهی زیر را مجاهد دویس 



0011/ بهمن و اسفند22دورۀ اوّل/ سالِ سوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

   پهلوی عصرِ  در گیّلن دهقانی هایُجنبش  79

 

 حکوم  علره سردجالل جنگل، نهض  شکس 

 زد به دوۀتی قوای با و برداش  شورش به سر رضاخان

 به سردجالل آشنایی و شناخ . پرداخ  خورد و

 هامدت گردید سبب جنگل خ  و پرچ پر هایراه

 عدۀ او. نماید مقاوم  قزاقان قوای مقابل در بتواند

 خون و خاک به را افسرانشان و قزاق افراد از بسراری

 بس ،می کاربه را هاجنگلی بدوی تاکتر  او. »کشرد

 روز یا و شب سپ  و جنگردمی معرنی نقطۀ در مثالً

 بسرار مساف  جنگ جبهۀ از که دیگری محل در بعد

 ضمرمۀ به جنگی تحرک این. بردمی حمله داش 

 به. افکند هادل به عجربی رعب وی، عمل شدت

 توه  به قرارگاه در صدائی هر برخاستن از که لوری

 ه به آرام  و سکون و انتظامات سردجالل، حملۀ

 آماده حاۀ  به نظامران و تپردمی هادل خورد،می

 4.«آمدنددرمی

 با را قزاق قوای قرام، این سرکوبی برای رضاخان

 محاصرۀ حلقۀ. داش  گُسرل منطقه به مجهز اسلحۀ

 بدنی نرروی. شدمی ترتنگ روز به روز هاجنگلی

 رفته تحلرل به مدوام، گریز و جنگ عل  به مبارزان

 از فراوان عمل شدت با قزاقان قوای همه این با. بود

 دادن پایان برای رضاخان. بودند عاجز آنان دستگرری

 بهرامی اهللفرج. زد ایتازه نررنگ به دس  قرام کار به

 از( اۀسلطنهضرغام) مقتدر امرر پر  را( اعظ  دبرر)

 زمرنۀ تا خواس  او از و فرستاد لاۀ  بزرگ خوانرن

 بر یعقوب. نماید فراه  را سردجالل گروه دستگرری

 پی در لاۀ  خان دستور به ماسال خوانرن از یکی

 فراه  را سردجالل با مالقات ترترب سراس ، این

 مورد برود لاۀ  به اگر داد المرنان او به و نمود

 ممهور قرآنی و گرف  خواهد قرار امررمقتدر حمای 

 .نمود هدیه او به امررمقتدر مهر به

 فریب همراهان و نازآقا سرد برادرش و سردجالل

 امررمقتدر اراضی سوی به خورده را خان سوگند

 برای نخس  روزهای در امررمقتدر. کردند حرک 

 به گرم پذیرایی آنان از همراهان و سرد اعتماد جلب

 شد پرشنهاد همراهان و سرد به آن از پ . آورد عمل

 یرالقی قصر) پونل حمام به نظاف  منظور به

 همراهان از تن 00 و سرد که زمانی. بروند( امررمقدر

 دستور به بودند استحمام مشغول حمّام در ۀُخ  او

 را حمام فوالدۀو خانجوزی سواران لاۀ  خان

 با و دستگرر ۀُخ  را همراهان  و سرد کرده، محاصره

 همراهان. دادند نظامی مقامات تحویل بسته هایکَ 

 قرار محاکمه تح  و اعزام رش  به همگی سردجالل

 به معروف محمدآقا نام به تن ی  جز و گرفتند

 آزاد امررمقتدر اشارۀ به که زرمخی گوراب عموجنگلی

 که موقعی در سردجالل. »شدند ترربازان بقره شد،

 1.«سردجالل باد زنده: زدمی فریاد شدمی تررباران

 ضد خواهانۀآزادی خصل  او گروه و سردجالل جُنب 

 خوانرن منظور همرن به. داش  فئوداۀی _ استبدادی

 از مشترکی جبهۀ و انداخ  هراس و وحش  به را

. نمود بسرج او علره را دوۀتی قوی و خوانرن نرروهای

 فقرر و محروم روستائران حمای  مورد جنب  این

 حمای  بدون او همراهان و سردجالل که چرا بود،

 ناتوان قزاقان برابر در لوالنی مقاوم  از دهقانان

 قصر سردجالل، قتل و دستگرری از پ . بودند

 سوزیآت  دچار لاۀ  خان اۀسلطنه،ضرغام یرالقی

 به لاۀ  خان بعدها. گردید ویران کلی لور به و شد

 با سردجالل قرام. رسرد هالک  به رضاخان دس 

 روستائران دل در امردی جرقۀ بود توانسته کهاین

 .نکشرد درازا به چندان آن عمر اما آورد، وجودبه
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 گستردۀ اعتراضات جنب ، این سرکوب متعاقب

 در. »پروس  وقوع به روستائران مران در دیگری

 سربازان از گرالن استان در فومن، جنگلی نواحی

 بود، دهقانان و ورانپرشه پشتربانی مورد که فراری

 علره دستجات این و آمد وجودبه پارترزانی هایدسته

 با زمانه  ۴.«کردندمی مبارزه شاه حکام و ماۀکان

 خراسان، دهقانان گرالن، در مسلحانه جنب 

 پرداخته، مبارزه به هافئودال علره گرگان و آذربایجان

 به هاقرام این. بودند فئوداۀی مناسبات ۀغو خواهان

 سربازان ترینخشن وسرلۀ به شروه، شدیدترین

 .شدندمی شکسته دره  و سرکوب

 قَنبَرشاه طُغیانِ

 بار گرالن در رعرتی _ ارباب مناسبات علره اعتراض

 حدود. گرف  اوج 0211 _ 0214 هایسال در دیگر

 الراف روستاهای در قنبر نام به دهقانی هاسال این

 و رضاخان حکوم  علره برجارخش  _ کوچصفهان

 پررو را خود او. زد مسلحانه مبارزۀ به دس  خوانرن

 بود معتقد و دانس می جنگلی خانمررزاکوچ  راه

. باشدمی جنگلی خانمررزاکوچ  مریدان از که

 قنبرشاه نام به را وی او، پرروان و دارانلرف

 دستبرد خوانرن و اعران منازل به قنبر. شناسندمی

 رزمانه . بردمی غارت به را آنان اموال و زده

 با را قنبر پروند هرگونه جنگلی خانمررزاکوچ 

 در قنبر مسلحانۀ مبارزۀ. کنندمی انکار جنگب نهض 

 فردی حرکتی هرچند رضاخان حاکمر  تثبر  زمان

 مناسبات علرۀ دهقانی جامعۀ اعتراض بازتاب اما، بود

 کشردهرنج روستائران حمای  مورد قنبر. بود فئوداۀی

 کوش  ی  که جاآن از وۀی، داش  قرار محروم و

 نابودی و شکس  به منجر زود خرلی بود فردگرایانه

تررباران  رش  در و دستگرر مدتی از پ  قنبر. گردید

 .شد

 الهیجان رودبُنه روستائیانِ قیامِ

 وزیر نخس  ملی، هاینهض  دشمن اۀسلطنه،قوام

 انقالبرون، و خواهانآزادی گرسرکوب سراه، هایدوره

 بود گرالن ماۀکان ترینبزرگ از برگانه خوارجرره نوکر

 قرار او ماۀکر  تح  رودبنه الهرجان چای باغات که

 نهای  خود مباشران و ایادی وسرلۀ به قوام. داش 

. کردمی تحمرل روستائران بر را اجحاف و گرریسخ 

 هایگروه ایجاد با و دوۀتی مقام از سو استفاده با او

 خاموش دهقانان در را اعتراض هایزمزمه اشرار

 خورشردی 0225 سال در رودبنه دهقانان. ساخ می

 او گماشتگان از که محل بانده و ماۀ  عوامل علره

 اۀغای خواهان و برداشتند شورش به سر بودند

 و زد به دهقانان اعتراض. شدند فئوداۀی مناسبات

. شد منجر ارباب عوامل و آنان برن شدیدی خورد

 و کرده بررون روستا از را ارباب عوامل روستائران

 ماۀکانه عوارض پرداخ  از و سرپرچردند آنان ازالاع 

 گرالن وق  استاندار از ارباب عوامل. کردند خودداری

 در قوام ایادی از که انصاری مسعود عبداۀحسرن

 ژاندارمری به استاندار 01.«خواستند یاری بود گرالن

 غالمحسرن. دهد خاتمه کار این به داد مأموری 

 به( شد انتخاب سناتوری به بعداً شخص این) دیلمی

 او از اهاۀی که بانده استقرار برای ژاندارم ایعده اتفاق

 حرک  رودبنه روستای لرف به داشتند نارضایتی

 محاصرۀ در روستا به ورود از پ  هاژاندارم. کرد

 زدوخورد هاژاندارم و دهقانان برن. قرارگرفتند دهقانان

 دهقانان سویبه هاژاندارم. آمدپر  ودرگرری

 ماجرا دراین از دهقاناننمودند، یکی ترراندازی
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. شدند مجروح دهقانان از ایعده و رسردهقتلبه

 استان مقامات دخاۀ  با رودبنه دهقانانِ وقرامِ نهض 

 .شد خاموش و سرکوب مسلح قوای هجوم و

 نِشاءلَشت دهقانانِ قیامِ 

 اراضی گرالن، ماۀکان ترینبزرگ از امرنی خاندان

 اراضی این. داشتند اخترار در را نِشا ۀَش  خرزحاصل

 خانواده این برای بادآورده گنج عنوان به خرزبرک 

 و مباشران وسرلۀ به خاندان این. شدمی محسوب

 عمل به را دهقانان از کشیبهره نهای  کدخدایان

 هرچ قصبه این آبادانی و عمران در و آوردندمی

 اراضی شاه ناصراۀدین. کردندنمی اقدامی ترینکوچ 

 خانعلی مررزا به ترول عنوان به را منطقه این

 سپ . بود سپرده قاجار بلندپایۀ رجال از اۀدوۀهامرن

 خانمحسن ماۀکر  در فخراۀدوۀه جهرزیۀ عنوان به

 در اۀدوۀهامرن خانمحسن. درآمد پسرش اۀدوۀهامرن

 درصدد ماۀکان از ایعده کم  با جنگل نهض  دورۀ

 از ایعده منظور این به برآمد، جنگل نهض  سرکوب

 دستیپر  با وۀی نمود، مسلح را اشرار

 خانمحسن. گردید مواجه جنگلی خانمررزاکوچ 

 به و گرردس  نهض  رهبران وسرلۀ به اۀدوۀهامرن

 بر قرار جنگل سران تصمر  با باالخره. شد برده کَسما

. گردد آزاد تومان هزار هفتاد پرداخ  با شد این

 تح  را دهقانان پول این تهرۀ برای ماۀ  مباشران

 عوارض مبلغی بود موظف دهقانی هر و داده قرار فشار

. نماید پرداخ  مباشران به ماۀ  آرادی عوارض نام به

 با دهقانان اوالً. داش  دنبال به هدف دو اقدام این

 نهض  به نسب  ارباب آزادی ازای در پول پرداخ 

 مران در رعب و ترس ایجاد ثانراً شدند؛می بدبرن

 پرداخ  با خانمحسن مدتی از پ . بود دهقانان

 با دهقانان که حاۀی در. گردید آزاد نظر مورد مبلغ

 نموده فراه  را خان آزادی سبب ساالنه آذوقۀ فروش

 .بودند

 نشا ۀش  منطقۀ اراضی اۀدوۀهامرن خانمحسن از پ 

 در نشا ۀش  دهقانان. درآمد او پسران ماۀکر  در

 مناسبات علره پارچهی  لوربه 0222 – 22 هایسال

 و برداشته شورش به سر رعرتی ارباب پوسردۀ نظام و

 از و کرده بررون روستاها از ر مباشران و ارباب عوامل

 دیکتاتوری سرنگونی. زدند باز سر ماۀکانه بهرۀ دادن

 حاک  کشور در که دمکراترکی نسبتاً جو و رضاخان

 دهقانان مبارزۀ برای مساعدی بسرار شرایط بود شده

 شمسی 0222 سال در دهقانان. بود آورده وجودبه

 از و برداشتند شورش به سر او مباشران و ارباب علره

 مباشرزادگان از یکی. زدند باز سر ماۀکانه بهره دادن

 کم  ژاندارمری از ارباب. شد ترور دهقانان وسرلۀ به

 _ ۀرچاه _ بلوچ _ نوده روستای دهقانان خواس ،

 و آمده بخ  مرکز به دیگر روستای چند و چونچنان

 و ورانپرشه. کردند تجمع اربابی مقابل ساختمان در

. نمودند حمای  دهقانان از کارگران و فروشانخرده

 ارباب مفاسد علره عظرمی اجتماع در دهقانان رهبران

 و پرداختند افشاگری و رانیسخن به مباشران و

. کردند تهررج رعرتی -ارباب  نظام علره را دهقانان

 پی در کرده، دخاۀ  کار این در ژاندارمری

 .برآمد دهقانان کردنمتفرق

 مأموران شدند ورحمله اربابی ساختمان به دهقانان

 چند. نمودند ترراندازی دهقانان سوی به ژاندارمری

. شدند مجروح ایعده و رسرده قتل به دهقانان از تن

 به ناچار دهقانان ایستادگی مقابل در مأموران

 فرار منطقه از ناچار ارباب عوامل. شدند نشرنیعقب

 .کردند
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 تشکرل به دس  مبارزه ادامه برای روستائران

 در آگاه دهقانان. زدند روستا هر در دهقانی هایگروه

. داشتند قرار مقاوم  هایهسته این رأس بر ده هر

 تهره بذر فقرر دهقانان برای مقاوم  هایهسته

. گذاش می آنان اخترار در را کش  وسایل و کردمی

. شدندمی ادغام مرکزیتی در هاهسته این مجموع

 در ترهو نام به شخصی رهبری به نشا ۀش  دهقانان

 دهقانان با پروند ایجاد برای عظرمی اجتماع ی 

. زدند دس  عمومی راهپرمایی ی  به برجارخش 

 شعارهای با مرترنگی در روستائران از نفر هزاران

. کردند حرک  برجارخش  سوی به ضدفئوداۀی

 اخالل راهپرمایی امر در اشرار وسرله به ارباب عوامل

 دس  از راهپرمایی سازماندهی باالخره. کردندمی

 شهر هافئودال تولئۀ با. شد خارج رهبران

 و کسبه اموال. شد کشرده آت  به برجارخش 

 تاراج به کارشکن عوامل و اشرار وسرلۀ به اصناف

 خسارات. شدند مجروح و زخمی مردم از ایعده. رف 

 در تفرقه تولئه، این با. شد وارد اهاۀی به زیادی

 دهقانان سرکوب کاراین و آمد وجودبه دهقانان صفوف

 از ایعده و دهقانی جنب  رهبران. نمود تسریع را

 دهقانی جنب . شدند زندانی و گرردس  روستائران

 .نمود فروک  محدودی مدت به

 دیگر بار خورشردی 0225 سال در نشا ۀش  دهقانان

 شورش به سر فئوداۀی مناسبات و ارباب عوامل علره

 مسلح نرروهای وسرلۀ به قرام نرز باراین. برداشتند

 اوج در که روستائی هایاتحادیه. گردید سرکوب

 علره دهقانان بهبسرج بود یافته شکل دهقانان مبارزه

 این در دهقانی هایجنب . نمودمی اقدام ماۀکان

 و گرف  اوج ایران سرتاسر در دیگر بار هاسال

 سایر پرشاپر  در گرالن نرز باراین. »یاف  گسترش

 دهقانی جنب  اوج نقطۀ. کردمی حرک  منالق

 که بود «نشا ۀش » در خونرن برخوردهای در گرالن

 جاآن در و آمده رش  به جمعیدسته لوربه دهقانان

 از زیادی عدۀ 00.«کردند برخورد مسلح نرروهای با

 تعداد و شدند زخمی درگرری این در دهقانان این

رش   زندان. شدند زندانی و گرردس  آنان از بسراری

 علره مبارزه در که بود یافته تشکرل زندانرانی انبوده از

 در دهقانان. بودند کرده شرک  فئوداۀی مناسبات

 گسترده مبارزۀ به بلکه ننشسته، خاموش ه  زندان

 سویبه زندان داخل در پلر  نرروهای. زدند دس 

 دهقانان از چندتن. کردند ترراندازی دهقانان

 .شدند مجروح زندانران از ایعده و رسردهقتلبه

 حمای  انجمن» یاف  ادامه چنانه  دهقانان مبارزۀ

 آنان از ماۀکان علره دهقانان مبارزه در «دهقانان از

 در را دهقانان اعتراض فریاد و کردمی حمای 

 خود مبارزۀ در دهقانان. دادمی انعکاس مطبوعات

 و اجتماعی حقوق کسب برای مباشران و ارباب علره

. کردندمی پشتربانی و حمای  مصدق دوۀ  از آزادی

 و ارباب عوامل وسرلۀ به که روستائی قرام رهبران

 21 کودتای جریان در بودند، شده شناسایی مباشران

 مسلح قوای و اشرار شورش مورد شمسی 0222 مرداد

 قوای وسرلۀ به جنب  ورهبرانِ سران. قرارگرفتند

 .گرفتند قرار شکنجه تح  شدیداً و گرردس  مسلح

 دیوشل و نَخجیرکال دهقانانِ قیامِ 

 الهیجان

 از دیوشل و نخجررکال روستای دو دهقانان جُنب ِ

 برخوردار دهقانان از زیادی گروه حمای  از که جاآن

 برای روستائران. اس  ویده اهمر  دارای بودند

 را خود خوانرن یورش و استثمار برابر در مقاوم 
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 و گروهی مقاوم  به دس  و نمودند مسلح و مجهز

 دهقانان و گریخته روستاها از ماۀکان. زدند مسلحانه

 راح  و آسوده خان ست  و فشار از کوتاهی مدت به

 سال در نخجررکال مردم مسلّحانۀ مبارزۀ. »زیستند

 مندانقدرت از یکی ترور باری  از پ  شمسی 0222

 روروبه خونرن ماجرای با ماند، نترجهبی که محلی

 خوانرن 02.«داش  همراهبه کشته ایعده و گرددمی

 ایعده روستائران از گرفتن زهرچش  برای فراری

 دهکدۀ به شبانه نموده استخدام مسلح مزدور

 آت  به را آنان هایخانه زده، شبرخون روستائران

 آنان از ایعده و برده غارت به را شاناموال و کشرده

 تولئه این برابر در دهقانان. کردند زخمی یا کشته را

 عمل درصدد بلکه ننشستند، خاموش ماۀکان جنای  و

 و نفوذ صاحب و مندقدرت خان. برآمدند جویانهتالفی

 شدو سپرده دهقانی عداۀ  به باالخره تولئه عامل

 سه دس  به» و گرف  را او دامن دهقانان خش 

 قتل به الهرجان هایخرابان از یکی در روستائی

 قرام به دیوشل روستای دهقانان 02.«رسدمی

 مبارزۀ به دس  خوانرن علره و پروندندمی نخجررکال

 بررون روستا از را خان عوامل و زنندمی مسلحانه

. گررندمی دس به روستا در را قدرت خود و کرده

 غارت از جلوگرری و روستا از حفاظ  برای روستائران

 خود کاشانۀ و خانه حف  برای خوانرن گریوحشی و

 مقابل در نخجررکال روستای چون کهاین برای

 را به هاشب» نشوند، گررغافل گرانهغارت حمالت

 ماندندمی دهکده بر حساس هایراه و منالق در نوب 

 و بود شده داده سهمی داریپاس این در نرز زنان به و

 از دفاع برای که دیدندمی را جوانان هاشب بسرار چه

 مراقب و بردار صبح تا معرن فواصلِ در زندگی حری ِ

 با دیوشل و نخجررکال دهقانان قرام 00.«ماندندمی

 سرکوب مسلح قوای وسرلۀ به ماۀکان، از رژی  حمای 

 .گردید

 چونچنان دهقانانِ قیامِ 

 ماۀ ِ امرنی خانابواۀقاس  پسر امرنی خانمهدی

 به غربی مماۀ  در اقام  هاسال از پ  نِشا ۀَش 

 ارباب. بازگش  کشور به خورشردی 0221 سال

 در را گذشته روزگار سودای خوی  خرال در نورسرده

 مال و جان صاحب ماۀ  که روزگاری. پروراندمی سر

 پادشاهی خود مل  در و بود رعر  ناموس و

. بود کرده تغررر خرلی دوران اما. بود اۀعنانمطلق

 دیدهآب فوالد چون مبارزه هاسال از پ  روستائران

. بود شده افزوده آنان آگاهی به بسی و بودند شده

 او. بود للبمرج و هرج و مستبد فردی خانمهدی

 و تاخ  به خود پدری مل  در گرالن به ورود از پ 

 برای برآمد درصدد و پرداخ  زورگویی و چپاول و تاز

 در حکوم  و سازد راهروبه دستگاهی و دم خود

 از استفاده با منظور همرن به. آورد وجودبه حکومتی

 دس  منطقه در ترور باندای ایجاد به اراذل و اوباش

. جس  بهره دهقانان سرکوب برای باندها این از و زد

 در و دادمی تشکرل محکمه خالی دهقانان برای او

 در خالی دهقانان. کردمی صادر حک  آنان مورد

 هایسگ دس  به و شدندمی انداخته هاچالسراه

 بسراری عدۀ وسرله بدین. شدندمی سپرده او وحشی

 قرار آزار و شکنجه مورد او دس  به دهقانان از

 روستائران بر را ست  و اجحاف اقدامات این با. گرفتند

 .رسانرد حدّ ِنهای  به

 دهقانان لغران موجب نورسرده خان این ست  و فشار

 دهقانان از ایعده نخس . نمود فراه  منطقه در را

( فعلی زیباکنار) آبادعلی بندر پل روی در چونچنان
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 را خود اعتراض تا گرفتند را ارباب اتومبرل جلوی

 از که ارباب. برسانند گوش  به ارباب عوامل علره

 با برآمد درصدد بود شده خشمگرن دهقانان عمل

 عمل این. دهد ماۀیگوش را معترض دهقانان شالق

 شالق دهقانان ساخ ، متشنج برشتر را دهقانان ارباب

 کردن متفرق برای ارباب. گرفتند دست  از را ارباب

. نماید استفاده تفنگ از افتاد فکر به روستائران

 هایشرشه ربوده، ارباب دس  از را تفنگ دهقانان

 از را ارباب گرفتند تصمر  و شکستند را ارباب ماشرن

. سازند سرنگون «اشم » رودخانۀ داخل به پل باالی

 حضور صحنه در که روستایی سفردانری  از ایعده

 آنان وسال  به و نداستند صالح را کاراین داشتند

 چون دهقانان دس  از که ارباب. گریدد آزاد ارباب

پاسگاه  به پرکی بود، شده رها تررخورده گرگ

 سرکوب برای نررو اعزام خواهان و فرستاد ژاندارمری

 مسلح را اراذل ایعده دیگر سوی از و شد دهقانان

 روستای لرف به بوۀدوزر دستگاه ی  با کرده،

 غارت را روستا برآمد درصدد و کرد حرک  چونچنان

 ویران کشرده، آت  به را روستائران هایخانه کرده،

 .نماید

 کرده سنگربندی خود ده در چونچنان روستائران

 روستی دهقانان. شدند ارباب اوباش با مقابله آمادۀ

 این در. پروستند آنان به الراف روستاهای و آبادعلی

 سرکوب برای مسلح قوای از پر خودرو تعدادی هنگام

 در مسلح قوای. شدند روانه منطقه سوی به دهقانان

 مأموران. برخوردند دارچماق افراد ایعده به راه برن

 شورشی دهقانان گروه از اینان کهاین هوای به

 بازجویی برای کرده گرردس  را آنان همۀ باشند،می

 این بازجویی و گرریدس  از پ .فرستادند رش  به

. باشندمی خان هواداران از اینان که گردید معلوم عده

. بودند گرفته قرار شده انجام کار مقابل در مسئوالن

 موجب امر این. دادند گزارش مرکز به را موضوع اصل

 تمسخر و گردید او دستۀ و دار و خان آبروریزی

 علره شکایتی منطقه دهقانان. برانگرخ  را روستائران

. شدند او محاکمۀ خواهان و تنظر  ارباب خالف اعمال

 دهقانان عمومی لغران از هراس عل  به مسئوالن

 از را خان داده، اثر ترترب روستائران شکای  به ظاهراً

 که آموخ  دهقانان به تجربه این. کردند تبعرد منطقه

 دس  رفته برن از حقوق به توانمی اتحاد و مبارزه با

 که بود امرنی خانوادۀ از فرد آخرین خانمهدی. یاف 

 هاامرنی امالک او، تبعرد با. بود یافته حضور منطقه در

 از همرشه برای آنان دس  و درآمد، دهقانان اجارۀ به

 .گردید کوتاه منطقه

 الهیجان کیادهحسن در دهقانان جُنبشِ

 اراضی از هکتار صدها( ساواک رئر ) نصرری سپهبد

 تصرف تح  را سفردرود کناره جنگلی موات و بایر

 اراضی از زیادی مقدار سراس  این با. درآورد خود

 کراشهر) کرادهحسن روستاهای دهقانان به متعلق

 ادارۀ که را چاۀک  و ۀرچاه آباد،محسن ،(فعلی

 بود آورده حساب به ممنوعه منالق از بانیجنگل

 و اعتراض سبب امر این. کرد خود اراضی ضمرمۀ

 در دهقانان اعتراض. نمود فراه  را دهقانان شورش

 روستای در را لغران موجبات خورشردی 0252 سال

 که حاۀی در روستائران. داش  همراه به کرادهحسن

 اجازۀ و جرأت حتی خود تصرف تح  اراضی در

 لویله احداث و خانه ساختن برای درخ  ی  بریدن

 و جریمه به منجر درخ  ی  بریدن و نداشتند

 شد،می جنگل گارد و بانیجنگل ادارۀ با درگرری

 و بریدمی را درختان تصرف تح  اراضی در نصرری
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 اراضی ایجاد ترترب و کشردمی آت  به را هاجنگل

 پرورش به اراضی این در و ساخ می مهرا را مکانرزه

 هایجرب آن فروش با و زدمی دس  متنوع هایگل

 این که از دهقانان. کردمی انباشته پول از را خود

 نصرری تصرف تح  اراضی به بودند ناراضی مسئله

 را زمرن دور شده نصب آهن تررهای کرده، حمله

. کردند پاره راآن الراف خاردار هایسر  و شکسته

 از ایعده با روستائران گذاردن فشار زیر برای نصرری

 روستای دهقانان. کرد سفر منطقه به مسلح افراد

 نصرری ماشرن جلوی اعتراض ابراز برای کرادهحسن

 محافظرن. داشتند را او به حمله قصد و گرفتند را

 توانستند ترراندازی و مسلسل از استفاده با نصرری

 و حمله موج آن از پ . سازند متفرق را دهقانان

 آغاز ژاندارمری و پلر  توسط دهقانان گرریدس 

 نصرری علره مبارزه در که دهقانان از تن 04. شد

 هامدت دهقانان. شدند زندانی و گرردس  بودند فعال

. کشردند محکومر  گریاخالل جرم به زندان در

 .شدند آزاد ترترب به وثرقه سپردن با سپ 

 ساحلی روستاهای دهقانانِ قیامِ

 شهبانو دایی) قطبی و( شاه برادر) رضاغالم شاهپور

 شامل کاسپرن دریای کناره خرزحاصل اراضی( فرح

 تصرف تح  را هاجنگل و استخرها موات، هایزمرن

 سر  و تررآهن با را الراف محولۀ و درآوردند خود

 ایجاد برای اراضی این. ساختند محدود خاردار

 نصرب توجهی قابل درآمد ویالها فروش و هایشهرک

 دهقانان به متعلق اراضی این. ساخ می آنان

 آباد،امرن امررکنده، باغ ساحلی روستاهای

 از که دهقانان. بود زیباکنار و چونچنان اسطلخ،خش 

 ناراضی خود حقوق به دربار اعضای آشکار تجاوز

 دربار نفوذصاحب عناصر مقابل در هامدت بودند،

 عامل کار این. دیدندنمی خود در سکوت جز ایچاره

 روز به روز و داش  دربر را آنان حقوق به فشار تشدید

 اعضای. شدمی آنان هایزمرن ضمرمۀ برشتری اراضی

 سرری اژدها چون دهقانان اراضی غصب در دربار

 لوماری اعتراض جه  دهقانان. نمودندمی ناپذیر

 خود به متعلق اراضی تصرف علره و کردند جمع

 مقامات و دوۀتی هایدستگاه تسلر  ایشکوائره

. نساخ  عایدشان اینترجه کار این. کردند صالحذی

 دادخواس  دادگستری در و گرفته وکرلی دهقانان

 ثمری نرز هاکوش  این. نمودند پرگرری را خود

 .نبخشرد

 0252 سال اوخر در اسطلخخش  روستای دهقانان

 منطقه در رضاغالم پورشاه اقدامات علره خورشردی

 روستاهای به شورش دامنۀ. برداشتند لغران به سر

 رضاغالم پورشاه اراضی به دهقانان. شد کشرده الراف

 و شکسته را زمرن الراف آهنی تررهای نموده حمله

 رضاغالم پورشاه عوامل. کردند پاره را خاردار هایسر 

 ژاندارمری. خواستند کم  نشا ۀش  ژاندارمری از

. نمود دخاۀ  دهقانان کردن متفرق برای نشا ۀش 

 مقابل در ژاندارمری. کشرد خورد و زد به کار

 هنگ از و شد نشرنیعقب به ناچار دهقانان ایستادگی

 صدها ژاندارمری هنگ. خواس  یاری رش  ژاندارمری

 به روستائران سرکوب را برای مسلح قوای از نفر

 قنداق و سرنرزه با مسلح قوای. نمود اعزام منطقه

 در دهقانان. بردند هجوم دهقانان سوی به تفنگ

. پرداختند مقاوم  به مسلح قوای یورش مقابل

 ترراندازی دفاعبی دهقانان سوی به مسلح نرروهای

 آنان از تعدادی و رسرد قتل به دهقانان از یکی. کردند

 از چماق و داس با دهقانان. شدند زخمی و مجروح
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 زخمی را مسلح قوای از ایعده کرده، دفاع خود

 و شرون با برداشته را مقتول جسد دهقانان. کردند

 دهقانان. کردند حرک  رش  شهر سویبه فریاد

 آنان به امررکنده و آبادامرن چونچنان، روستای

 .پروستند

. یاف  انعکاس منطقه در وسرع لور به دهقانان مبارزۀ

 جلب آنان سوی به منطقه ک زحم  هایتوده افکار

 وابسته ساختمانی هایشرک  در که کارگرانی. گردید

 کار سازیشهرک خصوصی هایشرک  در یا رژی  به

 و ورزیدند شرک  رادیو هایساختمان و کردندمی

 ورود از پ  معترض دهقانان. زدند اعتصاب به دس 

 این. نشستند تحصن به شاه مجسمۀ زیر رش  شهر به

 گرالن به وق  وزیرنخس  هویدا سفر با مقارن حادثه

 جمعیدسته لوربه برآمدند درصدد دهقانان. بود

 خود اعتراض صدای و گرفته را هویدا اتومبرل جلوی

 هجوم و یورش موجب امر این. برسانند او گوش به را

 از نفر صدها. داش  دربر را دهقانان سوی به پلر 

 و گرردس  ژاندارمری و پلر  یورش در دهقانان

 روستاهای و اسطلخخش  روستای. شدند زندانی

 و ژاندارمری و پلر  محاصرۀ در شدیداً مجاور

 منطقه سطح در مرور و عبور. درآمد امنرتی نرروهای

 از که ناشناس افراد. گرف  قرار مأموران کنترل تح 

 حکوم  و گرفته قرار بازجویی مورد گذشتندمی جاآن

 .گردید برقرار منطقه در نظامی

 با کردندمی برخورد که دهقانی هر با مسلح قوای

 مردانی و کودکان و زنان. دادندمی پاسخ شت  و ضرب

 هایخانه بودند برده در به جان پلر  دس  از که

 پناه هاجنگل و باتالقی استخرهای به کرده رها را خود

 دهقانی جنب  سرکوب. شدند متواری و پنهان و برده

 زندان در مدتی دهقانان از ایعده. یاف  ادامه مدتی تا

 وثرقه گذاشتن و تعهد سپردن با سپ . ماندند باقی

 گررهمه هاسال این در که دهقانان قرام. گردیدند آزاد

 روستائران. گرف  فرا را منطقه سطح بود شده

 گارد مسلح مأموران علره ۀرچاه روستای گررماهی

 از تن دو. زدند مقاوم  به دس  سفردرود ساحلی

 را خود جان ساحلی گارد با برخورد در صراد دهقانان

 از گرالن مختلف منالق در روستایی هایقرام. باختند

 اوج خوارانزمرن علره شهررضوان و هشتپر در جمله

 .گردید خاموش دهقانان سرکوب با هاقرام این. گرف 

 روُدسَر دهقانانِ جُنبشِ

 علره 0250 مرداد در روُدسَر روستاهای دهقانان

 وسرع اعتراض به دس  دوۀتی حکام و خان مظاۀ 

 از ماجرا. شد کشرده پایتخ  به اعتراض دامنۀ. زدند

 از که امل  بزرگ دارانسرمایه و ماۀکان از یکی لرف

 اراضی صوفی خان. شد زده دامن بود صوفی لایفۀ

 در را منطقه هایکارخانه و چای باغات از بسراری

 مرتجع نرروهای از لایفه این. داش  خود اخترار

 و خواهانآزادی سرکوب در پروسته و بوده منطقه

 ساۀۀ سی تاریخ» کتاب در اند،داشته نق  دهقانان

 به حزبی 0222 _ 25 هایسال در که آمده «ایران

 و ملی جنب  نام از سو استفاده با «جنگل حزب» نام

 و بزرگ ماۀکان از جنگل نهض  امپریاۀرستی ضد

 _ زال خانحسرن _ بهارمس  مثل مرتجع نظامران

 ان مرکز. شد تشکرل...  و صوفی و رشوند جعفرخان

 اعضای ارباب وابستگان و اوباش افراد. بود چاۀوس در

 حمای  دسته و دار این از ژاندارمری. بودند آن

 گرالن شرق بر را خود سرطرۀ دسته این. کردندمی

 به و تجاوز و غارت و یغما به دهقانان هایخانه. کشاند

 به خدمتیخوش با گروه این 05.«شد کشرده آت 
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 نب، ارضی رفرم اجرای از بعد حتی پهلوی رژی 

 .اندداشته خوی  دس  در را منطقه اقتصاد

 از که را آبی جلوی برآمد درصدد املشی صوفی خان

 جان،چرنی روستاهای و شده سرازیر «رودپل»

 دیگر روستای چند و کلکاسرا گواسرا، ۀرسه، جرر،چاف

 مزارع به را آب تمام و ببندد ساخ می مشروب را

 و فرماندار به رشوه دادن با او. کند سرازیر خودش

 دهقانان برنج مزرع. رسرد منظور این به اداری مقامات

 که دهقانان. نمود سوختن به شروع و پدمرد آبیبی از

 و تعاونی هایشرک  و خواراننزول به زیادی مبلغ

 فقر و گرسنگی خطر و بودند بدهکار کشاورزی بان 

 ه  دور آنان از گروهی ابتدا کرد،می تهدید را آنان

 مذاکره انصاف خانۀ رئر  و مرراب با شده جمع

 آن از پ . نساخ  عایدشان اینترجه کاراین. نمودند

 این. گرفتند وکرل نفوذصاحب فئودال با مبارزه برای

 جا همه از که دهقانان. نبخشرد سودی ه  آنان عمل

 و فشار با گرفتند تصمر  سرانجام بودند شده ناامرد

 شنبهسه روز صبح. »آورند دس به را خود حق زور

 روستاهای اهاۀی دستهدسته 0250 مردادماه هفت 

 حرک  رودسر لرف به جررچاف و ۀرسه کلکاسرا،

 گذش ،می جانچرنی از دهقانان مسرر چون. کردند

 و پروسته آنان به روستاها این اهاۀی ه  جانچرنی در

 .کردند حرک  رودسر شهر سوی به همگی

 جلوی دهقانان از زیادی عدۀ صبح هش  ساع 

 که خواستند فرمانداری از.  کردند اجتماع فرمانداری

 که گفتندمی هاآن. بازگرداند هاآن به را شانمزارع آب

 با کردمی سعی فرماندار. اس  سوخته تمام ما مزارع

 فریب دهقانان 0۶.«سازد آرام را دهقانان وعرد و وعده

 ترگسترده آنان اعتراض. نخوردند را فرماندار هایحرف

 دهقانان سرکوب برای شهربانی رئر  از فرماندار. شد

 دهقانان سوی به بانانپاس و پلر . خواس  کم 

. نمودند دهقانان زدن به شروع باتوم با برده هجوم

 سوی به چماق و سنگ با شده خشمگرن دهقانان

 ساختمان داخل به و کردند حمله فرمانداری

 از شهردار همراه به فرماندار. یافتند راه فرمانداری

 کردن متفرق برای شهربانی. کردند فرار رودسر

 از ایعده. خواس  کم  ژاندارمری از دهقانان

 دهقانان از حمای  به رودسر شهر کشانزحم 

 انبوه مقابل در ژاندارمری و شهربانی. برخواستند

. کردند نشرنیعقب و دادند کف از ایستادگی جمعر 

 اخترار در را شهر بعدازظهر چهار ساع  تا روستائران

 دچار جنب  دامنۀ از که منطقه مقامات. داشتند خود

 به قرام گسترش از جلوگرری برای بودند شده هراس

 و شدند دهقانان هایخواس  تسلر  دیگر منالق

 دهقانان به جدید فرماندار. کردند برکنار را فرماندار

 به دهقانان. باشد آنان حقوق مدافع که داد المرنان

 آنان اراضی سوی به آب و بازگشتند خود روستاهای

 محصوالت و سوخته اراضی برشر گرچه. شد سرازیر

 .بود شده نابود

 شرک  جنب  در که دهقانان از ایعده آن متعاقب

 مورد و گرردس  پلر  وسرلۀ به داشتند فعال

 در و زدندمی شالق را دهقانان. گرفتند قرار شکنجه

 شکنجه داشته، نگه سرد آب در ۀخ  روزشبانه لول

 آنان از دهقانان شدید سرکوب از پ . کردندمی

 اثرات. کردند آزاد را آنان سپ . شد گرفته تعهدی

 از پ  دهقانان از ایعده گردید سبب شکنجه

 کردن کار توان عضو نققص عل  به زندان از خالصی

 .بدهند دس  از را

 اقشار دیگر با گامه  0254 سال در گرالن روستائران

 را مبارزه پرچ  برداد کاخ علره ک زحم 
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 را خوارانزمرن توسط شده غصب اراضی. برافراشتند

 لوربه اراضی این اغلب. درآوردند خود تصرف تح 

 تقسر  نشرنانخوش و فقرر دهقانان برن یکسان

 .گردید

 مآخذ: و منابع

 .02ص( 0251امررکبرر -تهران) ایزدی سرروس ترجمۀ درایران رضاخان دیکتاتوری استقرارِ. ملرکف. س. ا _0

 .2۴ ص دوم جلد( 0202 امررکبرر -تهران) ایران سراسی احزاب مختصر تاریخ _ بهار اۀشعرا مل  _2

 .201 ص( 025۴ پروند -تهران) ایران در لبقاتی جنگ و ارضی مسئلۀ _ مؤمنی باقر _2

 .202 ص( لاعتی -رش ) دیل  و گرل مردم و سرزمرن _ مررابواۀقاسمی سردمحمدتقی _0

 .۴۴ ص ایران در روستایی هاینهض  _ مررابواۀقاسمی سردمحمدتقی _5

 .52 ص پناهقائ  حسن _ ترزابی هوشنگ ترجمۀ ایران نوین تاریخ _ ایوانف. س. م _۶

 .004 ص( 0254 جاویدان -تهران) خانمررزاکوچ  جنگل سردار _ فخرائی ابراهر  _4

 .00۴ ص منبع همان _1

 .12 ص ایران نوین تاریخ _۴

 .0۶۴ ص( 02۶2 نو نشر -تهران) فخرائی یادگارنامۀ -ۀنگرودی رضازاده رضا _01

 .۶0 ص اول جلد ایران، ساۀۀسی تاریخ. ج. ب _00

 .202 ص دیل  و گرل مردم و سرزمرن _02

 .202 ص منبع همان _ 00 و 02

 .51 ص اول جلد ایران، ساۀۀسی تاریخ _05

 .0254 خرداد _ 4 شماره خلق نبرد _0۶
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 !هند ۀمازندران است، نه شبه قار "هلیلِکَ" منشاءِ
 "منهه و دِلیلِکَ"به دانش آموزان چنین می آموزند که  ،ه استلیلِکَ ۀهنوز در کشور ما ایران که سرچشم

 ...هندوستان است برآمده از کتابی موسوم به پنچه تنتره در کشور

 علی کوالیراندروی 

به مازندران و  "و دِمنهه لیلِکَ" کتابِ قِتعلّ اثباتِ
ی دارد و هم شمال ایران این روزها حامیانی جدّ

عا را این ادّ تِاکنون اساتیدی برجسته صحّ
از این پیش .کننداند و از آن پشتیبانی میپذیرفته

استادانی چون شادروان دکتر ابراهیم باستانی  ،نیز
پاریزی و شادروان دکتر منوچهر ستوده نگاهی 

آمیز به تالش اینجانب از خود نشان داده موافقت
بر پایی یک کنفرانس یا یک  اند. این روزها شرایطِ
ما است چنین  اما سعیِ ،ستاهمایش دشوار شده 

فرصت و موقعیتی فراهم شود تا ندایی و صدایی 
نیرومند درانداخته شود و پرده از روی اشتباهی 
 بزرگ کنار برود. تا رسیدن به آن فرصتِ
 نویدبخش، دست از طلب برنمی داریم و دالئلِ

فقط به اختصار  ،-اندکه تا کنون ورودی به مساله نکردهویژه برای آنانبه–ان را ه به مازندرلیلِکَ قِتعلّ
 شماریم. برمی

اول بار نه از  به هندوستان؛ جایی در حوزه نفوذ امپراتوری ایران، هلیلِکَکتاب  انتسابِ - "هندوستان" نامِ
ساسانی و در نوشته های مربوط به آنان نقل که توسط ایرانران و به قل  کاتبان عصر بل ،سوی مردم کشور هند

در  "هندوستان"اما کاتبان دوران اسالمی تعبررشان از اصطالح  ،شد که اۀبته درس  و قرین به صح  بوده اس 
مکتوبات عصر ساسانی متوجه جایی و مکانی دیگر گردید و این تعبررشان از هند و هندوستان سو  تفاهمی 

 .بزرگ را برانگرخ 

اسالم کشوری در شبه قاره هند موسوم به هندوستان بوده اس . اعراب  دانند که در قرون آغازین ظهورهمه می
 .و ایرانران مسلمان نرز، لی آن دوران بخ  های قابل توجهی از همرن کشور را به تصرف خود درآوردند

ندوستان نبوده اس . واژه جاس  که پر  از آن و حداقل تا چند قرن پ  از مرالد ، نام این کشورهنکته این
هندوستان ی  اصطالح فارسی اس  و قرنها پر  از این و در عصر ساسانران نرز، خطه یی در شمال ایران در 

 .محدوده مازندران امروز به هندوستان موسوم بوده اس 

ران به دالئل در عصر پایانی سلسله ساسانران و با آمدن اسالم به ایران رفته رفته نام هندوستان برای مازند
سراسی و مذهبی رخ  برمی بندد و برای همرشه به فراموشی سپرده مرشود اما کاتبان دوران اسالمی تعبررشان 
از هندوستان عصر ساسانی ، ناحرتی می شود در شبه قاره هند یعنی جایی در مشرق ایران ، که این همان تعبرر 
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ما نرز بخ  مهمی از روایات شاهنامه مربوط به تاریخ نادرس  بوده اس  و سبب شد تا شاهنامه پدوهان عصر 
 .ساسانران که در آن نام هندوستان آمده اس  را به دۀرل ناهمخوانی با تاریخ کشورهند ناصحرح بدانند

به دربار انوشرروان از هندوستان اس  که باۀطبع چنرن برداش  و  منهه و دِلیلِکَآمدن  استثنایی اگر قائل شدند،
برای مردم هند ناخوشایند نبود، سهل اس  که آن ها کلرله را با اس  پنچه تنتره بر تارک آثار  چنرن گمانی

فرهنگی کشور خود نرز جای داده اند . بدین خالر اس  که هندی ها مخاۀفتی در مورد آن ابراز نکرده اند ، اگر 
ه شاه ایران از سوی حاک  چه اذعان می کنند سندی دال بر وجود کتابی موسوم به کلرله و اهدای آن ب

هندوستان را، در تاریخ خود نمی یابند . از قول بعضی هاشان فقط نقل می شود که گفته اند این زبان فارسی بود 
 اس !که گمشده ای را به آغوش فرهنگ کشورشان یعنی هندوستان باز گردانده 

  جنگل بود و آغازگران تمدن در این مازندران اقلر - ای از مازندرانچرایی اطالق نام هندوستان به خطه
عصر و زمانه سلوکران و اشکانران به شمال ایران آمدند و بر لبق  ناحره مهاجرانی از شمال هند بوده اند. آنها در

مستندات تاریخی تا ارمنستان باستانی که حد شرقی آن به کرانه های غرب دریای مازندران می رسرد نرز 
 .که به مازندران آمدند متشکل از مردم برهمن و دیگر لرف ها از مردم هندو بوده اندکوچانده می شوند. آنهایی 

این مردم بوده اند . این مردم بر اساس یافته  ۀعمد کشاورزان و برنجکاران و دامداران و بازرگانان )راه ابریش (
شاهنامه فردوسی آنجا که ن برنج در شمال ایران محسوب می شوند . اصطالح دیو در آغازگران تمدّ ،های ما

مازندران مطرح اس  بر می گردد به نام بزرگان این مردم که اصطالح احترام آمرز دیو یا دِوّ خطاب به آنان بود و 
ادای احترام مردم به آنان بوده اس  به ویده ۀقب مردم برهمن دیو بود و برهمنان نوشتن و خواندن را مطابق ی  

 . خود داشتندسن  دیرپا همرشه در انحصار 

 "ستان"محل سکون  اقوام پررامون خود پسوند  از دیر باز و از عصر ساسانران، ایرانران در نام بردن از مولن و
همانطور که گفته آمد  ...ۀرستان و کردستان رابه نام همان قوم می افزودند. مانند نام های امروزین بلوچستان و

 .شهرت ناحره یی در شمال ایران بود نام هندوستان تا اواسط عصر ساسانی نام و

ی که مردم  هندو، زبان شان نرز به هندی شهرت داش . بعدها تپورستان جایگزین نام هندوستان می اناحره
شود که آن برای نامردن همان خطه در شمال ایران به کار می رف . به هنگام سلطن  قباد ساسانی ، مازندران 

 .ه تبرستان موسوم بوده اس غربی به شمول شهر تاریخی آمل ب

نام هندی برای زبان مردم مازندران واضح ترین سند اثبات نام هندی برای زبان کهن مازندرانران ، در مقدمه 
تاریخ تبرستان ابن اسفندیار آمده اس  . ابن اسفندیار در جریان تالش خود برای تاۀرف تاریخ تبرستان از رساۀه 

مرالدی بوده  102هجری و  0۴4ترجمه یی بود از زبان هندی و تاریخ ترجمه  یی عربی نام می برد که آن خود
اس  . چون این رساۀه حول تاریخ تبرستان بوده اس  پرداس  زبان رساۀه که ترجمه به عربی از روی آن صورت 

ۀه فقط گرف  اشاره به زبان کهن مردم تبرستان یا همان مازندران اس  . اگر اصطالح هندی را برای زبان رسا
زبان رسمی مردم کشور هندوستان تصور کنر  به نظر امری ناممکن می نماید چرا که ی  رساۀه تاریخی به زبان 
هندی که تاریخ خطه یی محدود درعمق خاک ایران را روای  کند برای هندی زبانان و مردم آن روز شبه قاره 

 چه توجرهی می توانس  داشته باشد؟
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که کلرله در بدو امر به زبان مردم هندوستان و توسط فرد و یا افرادی متعلق به شبه پذیرفتن این فرض نادرس  
ریانی سُ ۀبسراری از شرق شناسان را به سردرگمی کشاند. تا آنجا که مدعی شدند نسخ ،قاره هند نوشته شد

به زبان پهلوی نزدی  کلرله که اخرراً پردا شد، تاریخ برگردان آن از هندی به سریانی، به تاریخ برگردان کتاب 
ریانی برگردان شده اس ! یعنی پهلوی به سُ ۀکه از نسخادعای مترج ، نه از زبان هندی، بل پ  برخالفِ .اس 

ادعای مترج  که کتاب را از هندی به سریانی برگرداند، نادرس  اس  و او  به اعتقاد اکثری  شرق شناسان،
 . ه اس پهلوی کتاب را به سریانی برگردان نمود ۀنسخ

گاهی ه  از مران شرق شناسان، یکی مانند سر دنر  راس مدعی می شود که، ماجرای برزویه و رفتن  ،بر عک 
 .ع اس ابن مقفّ ذهنِ ۀاو به هند و آوردن کلرله برای پادشاه ایران، ساخته و پرداخت

ریانی به عربی درآورده اس ! سُ ۀمکه از روی ترجبل ،ع کلرله را نه از پهلویگوید ابن مقفّشود و میاو مدعی می
امروز برای مان روشن اس  که نسخه پهلوی کتاب و نرز نسخه معروف به سریانی آن ، هر کدام جداگانه برگردان 

ای  که بر اساس شواهد، زبان تر نرز گفتهپر . نسخه ای از کتاب کلرله به زبان کهن مردم مازندران اس 
هندی موسوم بوده اس  . از سویی دیگر با مطاۀعه زبان مازندرانی، سنسکری  مازندرانران در گذشته دور، به 

های سنسکری  در زبان مازندرانی برایمان آشکار مرشود. واژه "ریشه"کالسر  یا زبانی نزدی  به آن، به مثابه 
 .زبان مازندرانی فراوان یاف  می شود

کالسر  در زبان مازندرانی به  رده از سنسکری ِدستوری و گرامر به ارث رس متعدد و مشترکاتِ اصطالحاتِ
نگارنده مطابق  کامل و بسرار نزدی  ششصد واژه و اصطالح مازندرانی را با واژه ها و  .روشنی قابل مشاهده اس 

 .اصطالحات سنسکری  کالسر  در نوشته های منتشر شده اش آورده اس 

ن زبان ایرانی اۀبته امری استثنایی نرس  اما واژه های یافتن واژه هایی مشترک با زبان سنسکری  در این یا آ
مشترک بسرار و مطابق  گروهی و دسته جمعی آنها با واژگان سنسکری  کالسر  مکرر در زبان مازندرانی به 
چش  می خورد مثالَ در مورد کش  و کار سنتی برنج و یا دامداری سنتی و یا ۀوازم خانه و آشپز خانه و یا چگونه 

درختان جنگل با اسامی بومی و نام دش  ها و کوه ها و نهر ها حتی نام علف های هرز از همه واضح تر  نامردن
 .نام بعضی لوایف و نام بسراری از اماکن کهن و روستا های قدی  در حوزه تجن و یا بسراری نشانه های دیگر

شد و ترجمه به عربی کتاب از روی کلرله اول بار به فارسی مرانه برگردانده  - آوازه کتاب کلیله در غرب
ایرانی بوده اس .  ۀنابغ ،عمقفّ ابنِنسخه فارسی مرانه یعنی پهلوی صورت گرف . اوۀرن ترجمه به عربی به قل  

کار او اساس ترجمه های پی در پی کتاب کلرله از زبانی به زبان دیگر شد ازجمله به زبان های اروپایی و غرر 
 . اروپایی

کتاب را در کشوری که حسب   ِر از این کتاب در اروپا شرق شناسان معروفی را واداش  تا منشااستقبال ک  نظر
 .اۀظاهر ایرانران از آن یاد می کنند یعنی کشور هندوستان پردا کنند

در شبه قاره هند کتابی که نظر شرق شناسان را به خود جلب نمود  - ماجرای کتابی موسوم به پنچه تنتره
ه از زبان حروانات. قصه های آن پنچه تنتره بود. این کتاب ، ک  حج  تر از کلرله اس  و قصّ اثری موسوم به

بخشی از قصه های کلرله نرز هس . پرداس  که یافته یی چنرن، رضای  شرق شناسان را چندان فراه  نمی 
 .اس  کلرله به زبان پهلوی آن، قرن ها کوتاه تر از تاریخ پردای ِ کند زیرا تاریخ تاۀرفِ
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آن ها با فرضراتی که خود اخترار می کنند جستجوی بی فرجامی را تا کنون دنبال نموده اند. ایشان کتاب 
کوچ  پنچه تنتره را به آثاری فرضی در ادبرات هند که دیگر وجود خارجی ندارند مرتبط می سازند و بر مبنای 

 .آن گمانه هایی را برای خود برمی شمارند

کشورهمسایه ما  ۀشناخته شد دانشمندِ، به قول شادروان دکتر نبی بخ  خان بلوچحقرق  این اس  که 
آن. دکتر بلوچ به درستی کلرله را مقدم  ۀبه جز  اس  نه وارون لّپاکستان، نسب  کلرله به پنچه تنتره نسب  کُ

 .بر پنچه تنتره می شمارد

او خوشبختانه از سوی دائره  ۀترجمه به فارسی رساۀا اخرراَ امّ ،صدای دکتر بلوچ به مدت پنجاه سال ناشنرده ماند
کلرله اس  به دان  آموزان چنرن  ۀاۀمعارف بزرگ اسالمی باز نشر گردید. هنوز در کشور ما ایران که سرچشم

 .می آموزند که کلرله و دمنه برآمده از کتابی موسوم به پنچه تنتره در کشورهندوستان اس 

آورند. خالرنشان را به قل  می "!ترجمه برزویه از پنچه تنتره"نام کلرله فقط  معرفی کلرله به جای گاهی ه  در
منطقه اس ، این کتاب نرز اصاۀتاً  فارسی و در ادبراتِ می کنر  مرزبان نامه که تنها کتاب مشابه کلرله در ادبراتِ

 .م اس مازندرانی و تاریخ تاۀرف آن بر پنچه تنتره مقدّ

نراز به توضرحات برشتر به آثار منتشر شده به قل  نگارنده و آخرین آن  رصورتِدر پایان خواهشمند اس  د
 .مراجعه فرمایرد0011 سال – گرلکان انتشارات از "برآمدن کلرله و دمنه شاهکار فرهنگی مازندران باستان"

 سای  مازندنومهسرچشمه: 
 

 ☘☘ ☘ 

 ایدغَرّه تانساِلح صیقلِ و رخشندگی به شما

 است، کدر و جلوه بی ام ا من افزارهایجن 

 را؟ ت اوت این رازِ دانیدمی آیا

 جن ، میدانِ در

 ها این اند بوده هامهلکهِ  غبار و گرد در

 پیداست. شانقامت بر سخت هایضربه آثارِ

 

 "هادیدگاه و اسناد " بر کتاب یاد رحمان هاتفیاسپانیائی؛ از مقدمۀ زنده کهنِ متن یک شعرِ

 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://mazandnume.com/fullcontent/80468/-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF/
http://mazandnume.com/fullcontent/80468/-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF/
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 )مثنوی( انگیزغم بهارِ
 0222 فروردین سایه(/ دزاشرب،) ابتهاج امررهوشنگ

 ( 0882مرداد  28امپریالیستی )بهاریۀ سایه؛ هشت ماه پس از کودتای 

 
 نسرین نراورد بهار آمد گل وُ

 نسرمی بوی فروردین نراورد

 از گل خبر نرس  پرستو آمد وُ

 چرا گل با پرستو همسفر نرس 

 چه افتاد این گلستان را، چه افتاد

 که آیرن بهاران رفت  از یاد؟

 برق در چش ؟ ناۀد ابرِچرا می

 گرید چنرن زار از سر خش ؟چه می

 گل؟ ۀچکد از شاخچرا خون می

 بلبل؟ چه پر  آمد؟ کجا شد بانگِ

 چه دردس  این؟ چه دردس  این؟ چه دردس ؟

 ما این فتنه کرده اس ؟ زارِلکه در گُ

 چرا در هر نسرمی بوی خون اس ؟

 بنفشه سرنگون اس ؟ چرا زۀفِ

 رده نرگ  در گریبان؟بُ رچرا سَ

 مری چون غریبان؟چرا بنشسته ق

 چرا پروانگان را پر شکسته اس ؟

 چرا هر گوشه گرد غ  نشسته اس ؟

 خواند سرودی؟چرا مطرب نمی

 گوید درودی؟چرا ساقی نمی

 چه آف  راه این هامون گرفتس ؟

 چه دش  اس  این که خاک  خون گرفتس ؟

 چرا خورشرد فروردین فرو خف ؟

 بهار آمد؟ گل نوروز نشکف 

 گل را ک  چه گفتس ؟ مگر خورشرد و

 که این ۀب بسته و آن رخ نهفتس ؟

 نورسرده مگر دارد بهارِ

 دل و جانی چو ما، در خون کشرده

 رده اس ؟مگر گل نوعروس شوی مُ

 رده اس ؟غ  در پرده بُ که روی از سوگ وُ
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 زمرن اس ؟ مگر خورشرد را پاسِ

 شهردان شرمگرن اس ؟ که از خونِ

 پر  آی نشرن! خرز وُبهارا تلخ مَ

 گره وا کن ز ابرو، چهره بگشای

 ورُ  بُسَ بهارا خرز و زان ابرُ

 نو ۀروی سبزه بزن آبی ب

 یاسمن بخ  سرو رویی به سرو وُ

 چمن بخ  نوایی نو به مرغانِ

 بر آر از آسترن دس  گل افشان

 این سبزه بنشان گلی بر دامنِ

 گریبان چاک شد از ناشکربان

 گریبان برون آور گل از چاکِ

 صبحدم گو نرم برخرز نسر ِ

 زمستانی برانگرز گل از خوابِ

 شوّشَمُ بهارا، بنگر این دش ِ

 آت  بارد بر آن بارانِکه می

 الخرزبَ بهارا، بنگر این خاکِ

 که شد هر خاربن چون دشنه خونریز

 ناکبهارا، بنگر این صحرای غ 

 رخاککه هر سو کشته ای افتاده بَ

 دش  وُدر  بهارا، بنگر این کوه وُ

 جوانان الۀه گون گش  که از خونِ

 بهارا ، دامن افشان کن ز گلبن

 مزار کشتگان را غرق گل کن

 ی آتشی سازمِ ل وُبهارا از گُ

 غ  در آت  انداز درد وُ پالسِ

 بهارا شور شررین  برانگرز

 شرار عشق دیرین  برانگرز

 بهارا شور عشق  برشتر کن

 شکر کن مرا با عشق او شرر وُ

 ون جویبارم نغمه آموزگهی چ

 گهی چون آذرخش  رخ برافروز

 مرا چون رعد و لوفان خشمگرن کن

 ر لنرن کنخشم  پُ جهان از بانگِ

 بهارا زنده مانی زندگی بخ 

 ما فرخندگی بخ  به فروردینِ

 نشرن اس جا جوانی دلهنوز این

 ها آتشرن اس جا نف هنوز این

 مبرن کاین شاخه بشکسته، خش  اس 

 فردا بنگری پر بردمش  اس چو 

 مگو کاین سرزمرنی شوره زار اس 

 چو فردا در رسد، رش  بهار اس 

 بهارا باش کاین خون گل آۀود

 برآرد سرخ گل چون آت  از دود

 برآید سرخ گل خواهی نخواهی

 وگرنه خود صد خزان آرد تباهی

 بهارا ، شاد بنشرن ، شاد بخرام

 بده کام گل و بستان ز گل کام

 ود عمر باشد، سر برآری اگر خ

 جان در هوای ه  گماری  دل وُ

 مران خون و آت  ره گشایر 

 ازین موج و ازین لوفان برآیر 

 دگربارت چو برن ، شاد برن 

 دۀ  آباد برن  سرت سبز وُ

 به نوروز دگر، هنگام دیدار

 .به آیرن دگر آیی پدیدار

 0888 فروردین دزاشیب/

 بازگشت به فهرست
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   صلح  96

 

 صلح 
 زمانی باب : ریتسوس برگردان یانر 

 
 اس  صلح کودک هر رویای

 اس  صلح مادر هر رویای

 تراود می درختان زیر بر که عشقی کالم

 .اس  صلح

 غبار در که پدری

 های  چش  در تبسمی با

 های  دس  در مروه سبدی با

 جبرن  بر عرق قطرات با

 مرشود خش  لاقچه بر ای ترمه چون که

 گردد باز

 .اس  صلح

 ها زخ  که هنگام آن

 یابد، اۀترام جهان ی چهره بر

  که هنگام آن

 درخ  را تن  بر خورده هایبمب یچاۀه
 بکاری ،

 امرد های شکوفه اوۀرن که هنگام آن

 حریق در سوخته های قلب بر

 زند، جوانه

  ها مرده که هنگام آن

  بغلتند خوی  پهلوهای بر

 روند خواب به ای گالیه هرچ بی و

  که باشند خالر آسوده و

 نشده، ریخته برهوده خونشان

 هنگام، آن

 هنگام آن درس ،

 .اس  صلح

  صلح

 س  عصرگاهی غذای بوی
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   صلح  97

 

 یعنی صلح

 ایستد می کوچه در اتومبرلی که هنگامی

 .نباشد ترس معنای 

 زند می را در که ک  آن یعنی

 باشد دوس 

 پنجره کردن باز یعنی

 .باشد آسمان اش معنی

 ها چش  سور یعنی صلح

 .رنگ های زنگوۀه با

 .اس  این صلح .آری

 صلح

 کتاب و اس  گرم شررِ ۀروانِ

 .خواب از شود می بردار که کودکی باۀرن به

  یعنی صلح

  گندم ی خوشه که هنگام

 مررسد دیگر ی خوشه به

 .روشنی بگوید نور، بگوید

 یعنی صلح

 .باشد نور افق، تاج

 .اس  این صلح آری،

 یعنی صلح

  را قلب  از کوچ  اتاقی جز مرگ

 .کند تسخرر نتواند

 ها خانه دودک  یعنی

 .باشند سرور از نشانی

 غروب مرخ  که هنگامی

 .کارگر ه  و دهد شاعر بوی ه 

 .اس  این صلح آری،

 صلح

 .اس  مردمان ی کرده گره های مش 

 صلح

 .اس  جهان مرزِ بر داغ نانِ

 اس  مادر ۀبخند

 همرن تنها

 .این جز چرزی نه

 مرکشد خر  را زمرن  که ک  آن

 ：مرکند ح  خاک تنِ بر را نام ی  تنها

 .صلح تنها دیگر، چرزی نه ،صلح

 فقرات  ی قافره بر

 اس  رهسپار آینده سوی به قطاری

 .رز و گندم سوغات با

 .اس  همرن صلح. آری

 !من برادران ای

 امراۀ  و عاۀ  تمام

 .مرکشد عمرق نفسی صلح در تنها

 .برادران دهرد، ما به را دستانتان

 .اس  همرن صلح آری،

 

 کانون فرهنگی چوکسای   برگرفته از:     

 بازگشت به فهرست

 

http://www.chouk.ir/anjoman-shear/shear-tarjomeh/11534-2015-05-28-06-57-22.html
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   درخت مرثیۀ  98

 

 مرثیۀ درخت
 محمدرضا شفرعی کدکنی

 مصدّق محمّد دکتر تناور، درختِ درگذشت سالروز اسفند،00به بهانۀ 

 

 مصدق مرگِ روزِ مورد در را خود خالرۀ کدکنیشفرعی محمدرضا
 مرگ خبر اول صفحه گوشه در کرهان: کندمی روای  گونهاین

 به خطاب و شدم خرره روزنامه به مدتی. بود کرده چاپ را مصدق
 زیر زدم بارهی ... باالخره پررمرد خب، که گفت ، عباراتی مصدق
 من بر عمرم در کمتر که غریبوعجرب هایگریه آن از گریه؛
 و بود گرفته مرا دس  سردحسرنی رضا. اس  شده مسلط
 لورهمان من و گررندمی را ما و آیندمی االن صدا،بی که کشردمی
. مانخانه به رساندم را خودم و شدم جدا او از باالخره. زدممی نعره

 خانه به رفت  کنانگریه. بودم کرده اجاره امشهریه  هایکالسیه  از یکی با... هادی شرخ خرابان در بود منزۀی
 سرودم: را «درخ  مرثره» شعر آنجا در و

 صبح کدام دیگر روزنه، کدام دیگر

 را دریا تررۀ وُ بلند خوابِ

 کند؟می تعبرر عَبوس وُ آشفته

 بَرگ ۀبِ از شنردممی من

 سبز زبانِ این

 را سُرودش که شبنر  خوابِ در

 : بود شسته گونه بدین جویبار، آبِ در

 تناور! درخ  ای سوگ  در

 زیستن! خوی  در خُجستۀ آی ِ ای

 ندادند... گریه امانِ حتّی را، ما

 نرس  کسی حصار ازین بررون گررم،

 نگویند کرانه آن در گررم

 مَشرِق روشناییِ موجِ کاین

 ...عدن یمن، صحرا، تشنۀ هاینخل بر

 س سپرده کدام بخش ِ از نرل ساحلی هایآب یا

 آینه نگاهِ از من امّا،

 تار ترره، هرچند

 آه: که امشرمنده

  تناور، درخ ِ ای سکوت در

 زیستن، خوی  در خُجستۀ آی ِ ای

 شکفتن، وُ باۀردن

 خوی ، از بارورشدن خوی  در

 دواندنریشه خوی  خاکِ در

 را ما

 .ندادند گریه امانِ حتّی

 (0805 اسفند 05)

 

 بازگشت به فهرست
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   لنین ِرثای در  99

 

 لنین رِثای در
 برِش  برتوۀ 

 کشان جهان[   ژانویه، زادروز آموزگار کبیرِ کارگران و زحمت 22]به بهانۀ 

 

  مُرد، والدیمرر ایلرچ ۀنرن وقتی

 گف : اشرفرق به جسد مراقب سربازِ

 .کن  باور خواست نمی من

 جلو رفت 

 بود خوابرده او که جائیآن

 زدم: فریاد او گوشِ در

 آمدند! استثمارگران! ایلرچ

 نخورد. تکان

 .اس  مرده که کردم باور من و

 کند مانترک خواهدمی خوب مَردِی  وقتی

 داش ؟ بازَش توانمی چگونه

 اس  الزم چرا وجودش بگوئرد او به

 .داردمی نِگهَ  این

 دارد؟نِگه را ۀنرن توانس می چرزی چه

 کردمی فکر سرباز آن

 آیندمی استثمارگران که بشنود او اگر

 خواس  برخواهد بود برمار اگر حتّی

 آمد خواهد بغل زیر چوبِ با شاید

 کسی بازوانِ روی شاید

 خواس  برخواهد حال هر به امّا

 آمد خواهد و

 .کند مبارزه استثمارگران علره تا

 ۀنرن که دانس می را این سرباز

 .بود کرده مبارزه استثمارگران با را عمرش سرتاسرِ
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   لنین ِرثای در  011

 

 کم  زمستانی کاخِ فتح به کههنگامی سرباز این

 بود کرده

 برگردد خانه به خواس می

 دیگر که زیرا

 بودند شده تقسر  اربابان هایزمرن

 بمان! روی؟ می کجا: بود گفته او به ۀنرن اما

 هستند دیگری استثمارگرانِ هنوز

 دارد وجود استثمار که مادام و

 کرد مبارزه آن با باید

 هس  برای  استثمار که مادام

 جنگرد! آن با باید

 بود غایب دیگر و مُرد ۀنرن که زمانی

 بود آمده دس  به پرروزی

 بود ویران هنوز کشور اما

 امّا بودند، بَند رَسته از هاتوده

 .بود تاریکی در هنوز راه

 مُرد، ۀنرن وقتی

 گریستند و نشستند سکّوها روی سربازان

  دویدند هاماشرن پای از کارگران و

 .دادند تکان را هایشان مش  و

 رف  ۀنرن وقتی

: بگوید های برگبه  درخ  بودکه این مثلِ

 رفت !من

 .اس  بسته نق  پروۀتاریا بزرگِ قلبِ در ۀنرن

 بود ما آموزگارِ او

 .اس  کرده مبارزه ما همراهِ به او

 ...اس  بسته نق  کارگر لبقۀ بزرگِ قلبِ در او

 

☆☆☆ 

 

ُ
 
ُای بیسیاس ی، زنجیره ّل ِ زندگِیُ"ک

 
ل از تعداِد نامحدودی حلقه است. ک

ّ
هنِر  ّل ِانتها متشک

ای نهفته است که کمتر از همه امکان دارد سیاست در یافتن و محکم به دست گرفتِن حلقه

تر از هر تر است و بیشای که در لحظۀ مفروض از همه مهّمُکه از دسِت ما جدا شود. حلقه

ُحلقۀ دیگر در اختیار داشتِن کّل ِ زنجیر را برای ما تضمین می کند". 

ُ(۱۰۹۱ای برای یک روزنامۀ سیاس ی برای کشور روسیه سال برنامه - د)لنین، مقالۀ چه باید کُر

 بازگشت به فهرست
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   پویدمی جهان ِگرداگردِ  لنین  010

 

 پویدلنین گِرداگردِ جهان می
 هروز ۀنگستن

 
 پویدمی جهان گِرداگردِ ۀنرن

 نرستند او کردنِممنوع به قادر مرزها

 دارندنمی باز را او سنگرها و هاسربازخانه

 کنندنمی زخمی را او خاردار هایسر 
 

 پویدمی جهان گِرداگردِ ۀنرن

 کنندمی پذیرایی او از سفرد سُرخ، سراه،

 نرس  حصاری هرچ زبان،

 کنندمی باور را او هازبان ترینعجرب
 

 پویدمی جهان گِرداگردِ ۀنرن

 کندمی غروب زخمی همانندِ آفتاب

 دمسِپرده و تررگی مرانِ

 کند!می للوع سُرخی ستارۀ
 

 کانال هنرهای اعتراضیبرگرفته از: 

 بازگشت به فهرست

https://t.me/Honare_Eterazi/17906
https://t.me/Honare_Eterazi/17906
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   ما  012

 

 ما
 آبترن بکتاش

 

 بودی  رنج اهاۀی ما

 کارخانه در و

 پرشور هایی پرراهن با

 ریختر  می عرق

 ما

 داشتر  فراوانی مشترک نقاط

 فقر و

 مان باری  های سفره در

 بود پهن

 شناختر  می را کلمات و اعداد برن راز اما

 کردند جدایمان پ 

 انفرادی در ما از تعدادی

 نرز دیگر تعدادی و

 بودی  انفرادی در

 داشتر  فراوانی مشترک نقاط همچنان اما

  ما از کدام هر و

 تلویزیونی ای شبکه در

 ! کردی  می اعتراف خودمان برعلره

 بودی  دیگری ما

 داشتر  فراوانی مشترک نقاط هنوز اما

 اما ها آن

 ها تلویزیون چش  از دور

 ما پرشور های پرراهن زیر

 را شالق نقاشی

  بودند کرده پنهان

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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   !برویم خیابان به  013

 

 به خیابان برویم! 
 آبادیکوشجعفر 

 

 برا، شهر هایخرابان به

 هادگرگونی هراهوی که

 ریخ ! خواهد دستان  بر را پاکی آبِ

 اندیش ؛نمی تسلر  به من

 تازه هوای به

 زد دیگر نقبی باید باز

 پروا، بدونِ و

 کوچه بلندِ صداهای به

 .پروس  باید دگرگونی و

 

 اس  پرواز زندگی

 .س خاۀی تو وُ من پروازِ جای

 صُبح، مَلمَلِ در بنگر را شهر

 .اس دوخته مانخاۀی بَرجایِ را اشافسوس چش ِ

 .ترسندمی ظلم  از هاکوچه

 اندیشی؟می چه به

 دان ؛می آمد، خواهد روز

 کن، روشن کبریتی حاۀرا

 .اس  کار در هستی و مرگ پای

 

 یخبندان، دلِ در 

 باش نارنگی آت ِ حاف ِ

 گرالس، وُ سرب وُ زردآۀو به که

 هنوز، راهس  تابستان، به تا

 برنی،می اگر اس  همرن و

 ها،گل بهار که بلبل مثلِ

 را، آوازش بخشدمی شور

 نگرم،می را ابرها عاشق، دۀی با
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   !برویم خیابان به  014

 

 شهر، در مردم دگرگونی و

 .را آوازم بردمی باالتر ایپرده

 

 برا شهر هایخرابان به

 من، چون صدها و من با بنشان درختی و

 .باش نگهبان  خوی  دل و دستان به و

 دید، خواهی زنی ه  بر چش 

 مان،برافراشته درختانِ که

 .اس  خورشرد و ماه آشرانِ

 .را آوازش خوانَدمی آزادی به مرغ آن در و

 

 اندیش ! نمی تسلر  به من

 تنگ، یکوچه آن و من

 آۀوده،خاک یکوچه آن و من

 رنجبران، قدم زیر به افتاده خسته

 را، تارش پررزنی آن در که

 داد،می گوشماۀی

 خواند:می عاشق چه و

 "آیدمی نَفَسی مَسرحا که دِل ای مُدده"

 

 بروی  خرابان به

 تنهایی، سرمانِ فرازِ که

 .اس  زده چَنبَر که اس  اژدهایی

 ها،مردان خُنُ ِ هوای در

 کنر ؛ تازه نفسی

 کوچه، بلندِ صداهای با

 ماس . پروستنِ فصلِ

 

 
 2121عکسی از اعتراضات مردم تایلند در سال 

 

 بازگشت به فهرست
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   حرص  015

 

 حرص
 برگردان: د.جلرلی -ای از چارۀی چاپلرنشعرِ نویافته

   
 ،حرص

 ها را مسموم،انسان روح 

 جهان را با نفرت انباشته 

 و

ریزی کشانده ما را به رژه در نکب  وُ خون
 اس .

 ما سرع  را زیاد

 امّا،

 ای خودمان را حَب  کرده 

 بخشد،ماشرن آالت، که فراوانی می

 ما را در ناداری رها کرده اس .

 داناییِ ما،

 ما را بدبرن کرده اس ،  

 مندیِ ما، هوش

 عالفه اس .سخ  وُ بی

 زیاد فکر می کنر  و

 ساس.خرلی ک  اح 

 ما بر  از ماشرن آالت 

 به انسانرّ 

 مندی،بر  از هوش

 به مهربانی و نجاب  نرازمندی 

 هابدونِ این صف 

 زندگی سخ  خواهد بود

 و 

 همه خواهر  باخ . 

poem-found-a-/greed2122218https://socialistvoice.ie/ 
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   عّباسی هوشنگ از کوتاه ُسرودۀ دو  016

 

 دو سُرودۀ کوتاه از هوشنگ عبّاسی

 
0 

 درختان

  در باد ایستاده

 رقصندمی

 هابرگ

 را حادثه

 .دهندمی پرام

 هاجادّه

 هاخرابان

 اندلوفان آبستنِ

 را هاخانه

 کنرد جارو

 .شد لوالنی انتظار

 آفتاب،

 .آمد خواهد

*** 

2 

 با من، اگر

 آمدیمی

 هاکهکشان نهای ِبی تا

 هر شب

 ستاره ی 

 آویخت می اتزۀف به

 شدیمی للوع

 نرامده ای

 غرب  غرب  غرب 

 اممانده تنها چه

 .هاسایه ازدحامِ در
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   زاری  017

 

 زاری
 جعفری )ساوی(لی ع

 

 زاری گریه نرس 

 اش  و آه تا پ  از لوفانِ

 رنگرن کمان فراقتی شود

 الالیی راحتی.

 

 زاری سگ مصرب  اس 

 خونبا دهانی آغشته به

 ح بخار وَ

 درون  را بردار کرده اس . گرگِ

 

 زاری دستی س 

 که نای نَوای 

 استخوانی راهای نِی

 چرق چرق شکستنبه

 نهاده اس .

 پایی اس 

 با سنگِ سنگرنِ راه

 های ناتوانیبر شانه

 اش.نشسته

 

 زاری 

 س سارانۀ دس ِ خاۀی مردیفشارِ شَرم

 اش.بر شصتیِ زنگ خانه
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   اعتراض  018

 

 اعتراض
 جعفری )ساوی(لی ع

 

 خارزارِ یا س

 آت  کشرده شدبه

 های سرخی این الۀهبا سپرکرده سرنه

 ویی توفان.خدر مقابلِ درنده

 

 جانهای نارکِ بیساقه

 سوز ظهرِ مُردادیدر آفتاب

 دیدهآب

 پُر توان

 سِتَبر وُ تَناور

 پا فشُرده

 ی تبردر برابرِ ترغه

 ی چاقو.انفجارِ گلوۀه وُ چماق وُ زبانه

 

 کرده بازوانگره

 زنجرروار

 هاکرده دس مش 

 وارپت 

 رودمی

 آب را از سرچشمه

 سوی شهر

 سوی کش  و کار

 هادر جوی کوچه

 هاکوی و برزن

 کند روان.
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   ایلغار  019

 

 ایلغار
 حاف  موسوی

 
 بودند نرامده هاآب سوی آن از

 . نرز صحراها سوی آن از
 

 نبودند، سوار عربی هایاسب بر

 نداشتند مغوۀی ۀهجۀ

 . بودند درنرامده ه  ارسطالاۀر  هایکتاب الی از
 

 شان نافرم هایۀباس سرنۀ بر

 نبود نامی

 نداشتند نامی

 . پنداشتندمی ما برادران وۀی را خود
 

 اندآمده آسمان از گفتندمی

 گفتند؛ می دروغ

 . بودند آمده در پاندورا ی جعبه از
 

 داشتند جرب در ای سراهه

 . مُش  در خنجری

 ریختند ما هایخانه به

 . پرسردند را ما ی ِی  نامِ و
 

 هایشاندهان

 بود، باز هایشان، پوترن بندِ مثلِ

 کردند می خرد را هاصندۀی که وقتی

 را هاکتاب و هاجامه و

 . ریختند می بررون هاقفسه و هادانجامه از
 

 ماندند هاکتاب بعضی و هاجامه

 ماندی  هامان پررترین وُ شکسته هایصندۀی

 را ها ترینجوان و زیباترین

 .بُردند

 بوک شاعرسرچشمه: صفحۀ فر 
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   است روشنی روزِ  چه فردا کن فکر  001

 

 روشنی است فکر کن فردا چه روزِ

 هاتف رحمانی

 
 مغزت را خسته مکن

 را  هاخالره دره ِ پازلِ این

 !نرس  اتچردن یارای

***  

 ترهای سال پر ای را سالهتکّ

 ای،گذاشته جا جوانی یخانهقهوه در

 ، سلّول سرمانیِ دیوارِ در را ایقطعه

 بُرد خویشتن با مادر را ایتکّه

     را دیگر ایقطعه

 !کردند اعدام برداد هایتپّه در

 نه، مغزت را برهوده خسته مکن

 را هاخالره دره ِ پازلِ این

 !نرس  اتچردن یارای گاههرچ

 

***  

 پنجره را بازکن،

 گذردمی را که ابری شتابِ

 مهتاب سوسوی در

 کن تماشا

   بنوشنَخُ ۀروانی آبِ

 داغ چایِ فنجانی و شاید

 !کن فریاد را شَبانه غریبِ هایمویه و

***  

 ایها را که یافتههمرن قطعه

 بِچرن اتخالره آۀبومِ در

 ! اس  روشنی روزِ چه فردا کن فکر و

 

 02/02/90بامداد  2:21
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   همیشه هشت ساعت  000

 

 ساعت هشت همیشه
 هاتف رحمانی

 

 !ساع  ِ هش  ِ همرشه اس 

  اندجمعه ها را شسته

  وخرابان

 !اسفند پهن اس  تنبل خورشردِ زیر گامِ

  زیبایی ۀبخند زنان

  در آغوش زنی جوان

 . گذرداز پراده رو می

 راننده عبوس سروی  کارخانه

  دهدبوی وحش  می

  های سرخوش تغرررعقربه

 وقفهها را بیۀحظه

 ! کشدبه کشتار می

  های شهرک صنع  چرخ

  در خواب فراموشی اس 

  خوان حضور وغرابکارت

  کشددر خلوتی خمود خمرازه می

 ی سروی  ،رخ گرفته یِراننده

  گرراند در پارکسرگاری می

  ۀخ  درختانِ و

 . کننداز تلخی هوا سرفه می

 !ساع  هش  ِ همرشه اس 

 

 

 

 
 آیدبوی اسفند می

 سوزددستفروشی خود را می

 تهی، خرابانِو 

 ۀشگر برکار زیر هنگِ

 !آیدک  می

 این پاهای تاول رنجور

 ها راتمام ِ ماه یِدره

  برای رونق سفره

 اندی  ریز دویده

  و اکنون

  در ساع  هش  همرشه

  کنندنف  تازه می

  ا،امّ

 انگار ، بوی عرد را،

 در دور ها،

 !اندبه زندان کشرده

  اند،جمعه ها را شسته

  اسفندپهن اس  

  !زیر گام تنبل خورشرد

  و،

  زیبایی ، ۀبخند زنان

 !گذرداز پراده رو ها می

09/02/0890 
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   نیست؟ کافی آبتین بکتاش قتلِ   002

 

 قتلِ بکتاش آبتین کافی نیست؟

 پویان مقدسی
 [فجر دولتی فیلمِ جشنوارۀ درهنرمندان  موج تازۀ سانسورقتل عامدانۀ بکتاش آبتین و  بهانه به]

 
 اس  خونرن خورشرد هایچش 

 نگذشته شاعری کشتنِ از برشتر صبح چند

 نرافتاده دهان از مقتول شعرهای هنوز

 او امضای آخرین هنوز و

 اس ، خر  گورش سِپردِ سنگِ بر

 خفقان یاداره خَدومِ کارمندانِ اما

 برگبرگ دفترهای مرانِ در

 شده قرچی هایکلمه مرانِ در

 مجوّزدار، هایفرل  هایسکان  برنِ در و

 رویایند دستگرری جستجوی در

 مقدّس تکاپوی این در و

 گردند...می نویسنده دنبالِ دارشان لنابِ برای ه  باز

 

 (ارژنگ اس  زعنوان شعر ا) بوک شاعرصفحه فر  برگرفته از:

 بازگشت به فهرست
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   مهرآور محمود از کوتاه ُسرودۀ سه  003

 

 سه سُرودۀ کوتاه از محمود مهرآور
 

 رباعی
  ظاهر به  برن نمی  داِلرامی

  خالر دش ِ بر آوَرَد آرام که 

  خون امدِل وُ خون امدِل وُ خون امدِل

 .ساحِر سِحرِ اسررِ مردم چرا

 0011 بهمن22

        

 بخند! بلندتر
 بخند! بلندتر

  بلند، چنان

   ریزند فرو غ  مَهربِ هایقام  که

  بخند! بلندتر

 بلند، چنان

 بلرزند سُکوت دیوارهای که

  فاصله باروهای وُ برج و

 نَهی هایحلقوم و

 بسوزند تو ذوقِ آت ِ در

 دهن  شررینیِ مرهن ، آی

  بخند! بلندتر

 تو یخنده وق ِ به که

 اس  باه  شادی و رقص هنگامۀ

 . اس  ماتَ  عُمرِ شرشۀ خنده، که

 0011 بهمن 25

    آمین!: گفت شبان
 گوسپندان دارند ناآرام ذاتی: آمد ندا

 آغل! به شانهدای  مأمورِ شبان و

  را هوا به سَر هر کند رام تا 

  را جدا راهی هر مَس  نجوید

  تو دستانِ در ایعلوفه هوای به و

 بجویند. راه تو پیِ از و ببویند

 !»آمرن...آمرن: » گف  شبان و 

  گف : گوسپندان به گشاده دستانی با گاهآن

 .هست  سِجن این درِ و شما درِ من»

 »مرا کنرد الاع 

 .نگفتند هرچ گوسپندان

 »شُکر و کنرد نُشخوار» :گف  شبان و

 .نگفتند هرچ گوسپندان

 قرار بی و مَس  یکی مران این از و

 سِجن سوراخِ از دید

  یار وُ مَسلَخ

  دار... به آویزه کنده، پوس 

 0895 مرداد دهم
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   َمذاِهب ُعّشاقِ   004

 

 عُشّاقِ مَذاهِب
 حردر قباد

 

 مَذاهِب عُشّاقِ برای

 و ساخ  خواه  ایسرّاره

 مُنجمد خورشردی

 و بروند که

 خود خدای بر ی  هر

 بپوشد جوشَنی

 آسمان قعرِ از تا

 ببارد خدایان خونِ

 انسان و

 خرال آسوده

 کند گفتگو عشق با

 ۀغ  هایفرهنگ از فریب که روزی

 دروغ و

 شود زدوده هاقلب از

 پردای  که گاهآن

 باشد رسرده خود ژَرفِ معنای به

 آسمان به زمرن از و

 ببارد. ترانه
 

 0011 پاییز
 بازگشت به فهرست
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   مادر؟ هست خیابان در پلیس همه این چرا  005

 

 مادر؟ هست خیابان در پلیس همه این چرا
 رحر  رسوۀی

 
 مادر؟ هست خیابان در پلیس همه این چرا-

 عزیزم بشمارند را ما خواهند می

 !مادر نیست پیدا شان های دست که ها آن-

 عزیزم شمارند می هایشان تفنگ با

 مادر! هستیم خودمان خانۀ در که ما-

 خانه به تازه نان چند بردن برای دانند، ما می ها آن

 یکدیگر برای سُرخ گُلِ شاخه چند و

 عزیزم آمد خواهر  خرابان به دوباره

 ! مادر بشمارند مرا ندارم دوست من-

 عزیزم کن بغل را عروسک 

 بگرری ، آغوش در را یکدیگر ما وقتی

 نفری  چند ما دانندنمی هاآن

 مادر؟ مانند می خیابان در کی تا -

 عزیزم روندمی و شوندمی خسته زودیبه

 تواندنمی تفنگی هرچ

 .کند شلّر  بار مرلرون چهار و هشتاد

 بوک شاعرصفحۀ فر برگرفته از 

 بازگشت به فهرست
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   معّرفی و نقد  006

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نقد و معرّفی
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   اکنون روشنائیِ  در «گذشته هایسایه»  007

 

 اکنون روشنائیِ در «گذشته هایسایه»
 خالرۀ رحر  نامور -نقد احسان لبری بر رُمان

 زاده بازنویسی: بهروز مطلّب

 اکنون گر،تحلیل سرا،داستان نگار، روزنامه مترجم، ،«گذشته هایسایه» ینویسنده ،«نامور رحیم» آقای0

 مطبوعاتِ گسترۀ در که است سده نیم از بیش

 هنوز کههنگامی .است شده شناخته و فعّال ایران

 کتابِ یترجمه انتشار با بود، جوانی آغاز در

 هایگام نخستین ازیکی ،«هندوستان اختناقِ»

 استعمار علیه نبرد و شناخت راه در را خود

 دکتر ملی حکومت دوران در دیرتر، و برداشت؛

 ،«شهباز» یروزنامه هایستون در مصدق، محمد

 جمعیت»زبان  و او سردبیری و مدیریت تحت که

 پی را دشوار پیکار این ،«استعمار با مبارزه ملی

 نامور، رحیم سیاسی و مطبوعاتی فعالیت. گرفت

 دست ارتجاعِ و امپریالیسم شدیدِ کینِ دارد، ادامه دشوار و رحم بی سالیانی گذشت وجود با امروز تا که

 وطن جالی به ناگزیر پهلوی رضا محمد دیکتاتوری ایّامِ در نامور رحیم. کرد جلب وی سوی به را اش نشانده

 شد.

 از شخص، که هنگامی اس ، لوالنی مهاجرتِ نشدنی فراموش هایسال و روزها یثمره دارید دس  در که کتابی
 قرار ارزیابی و بازدید نوعی مورد را خود مرهنِ و خود زندگی گوناگون ادوارِ کوشد می تازه، محرط ی  رصدگاه
 کند، می تصریح اش نوشته آغاز در خود مؤۀف که لورهمان حال، این با. یابد دس  تریبر  شناخ ِ به تا دهد،

 سفر برای اس  ای بهانه تنها ها،نگاریزیس  و هاگوئیخالره کهبل نرس ، «نِگاری خودزیست» ی  اثر، این
 شهرهای از یکی در( برست  قرن اوایل) مشرولر  اوان در ایران جامعه توصرف و زمانی، دور های گذشته در

 که اس  محوری پرماید، می کتاب این در را زندگی پرچاپرچ جادۀ که ایکوشنده و سِرتِق کودکِ احمد،. والیتی
 .گرددمی شورانگرز و پُرماجرا زندگیِ ی  گردبادِ گِردَش، بَر

 سده در ایران سنّتی یجامعه توصرف و( موآر مه) نویسی خاطره یزمرنه در سند نوع دو اخرر هایسال در
 و اخصّ معنای به نویسی خالره اول نوع:  اس  آمده وجود به( هجری 00 و 02) مرالدی 21 و 0۴ های

 نشرندل و دقرق گریروای  یقریحه حد چه تا ها آن مؤۀفِ کهآن برحسب ها، خالره این. اس  کلمه سرراس ِ
 و اخبار اندازه چه تا و بوده جاۀب و نظرگرر اشحافظه گنج در شده انبار حوادثِ حدّ چه تا داشته، سودمند و

 می اس ، بوده واقف رموزی و نکات بر کهبل نکشرده، مران به باشد، افتاده پاپر ِ و دانهمه که را الالعاتی
 .باشد ثمربی و آورمالل و عادی یا آموزنده، و گررا تواند
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 به پهلوی، دوران رجالِ کهآن ویده به نرس ، ک  یافته، نشر اخرر های سال در که ها،نویسیخالره نوع این تعداد

 ذکر قابل هانگاریزیست نوع این از که کتبی ازجمله. بودند شده فعال زمرنه این در سخ  ناشران، تشویق
 اس :

 اداری تاریخ» نرز و «عدۀره در سال ده» و «من زندگیِ» های نام به اس  کسروی احمد سرد اثر جلد دو
 دوستعلی خالرات همچنرن و هدای  یمخبراۀسلطنه اثر «خطرات و خالرات» و مستوفی اثر «قاجاریه

 هایسال در که دیگر اسناد بسراری و اعتماداۀسلطنه جاۀب روزنامۀ و اۀوازره عظام و سراح حاج و معرراۀمماۀ 
 .اس  فوایدی متضمّنِ جه  هر به و یافته نشر شانوارثان یا مؤۀفان خود وسرلۀ به نفر  چاپ با غاۀبأ اخرر

 شمُرد، زُمره آن از بتوان را( نظایرش و «انگیزه» و «نخستین دهۀ» ه  و شاید) حاضر کتابِ که دوم نوع اما

 اس  لبرعی. اس  خاطره-رُمان ایجادِ و هنری سازی ترپ و تعمر  سطح تا ها نویسی خالره نوع این رساندن
 مدعی منتهی اس ، گذشته ایام در مردم بود و هس  شروه وصّاف اول، نوع اسناد مانند ه ، هاخالره-رمان که

 ژرفا، بر هنری، توصرف یحربه  به توسّل با خواهد می بلکه نرس ، اصرل و مستند تاریخی های گواهی دادن
 عبرت به را او تا کند شری  گذشتگان شادی و رنج در را معاصر نسل و برفزاید هاگوئیخالره بودن زنده و تأثرر

 .وادارد سودمند عمل و گرری نترجه و

 ۀذا و گذشته در ساۀمند و آینده در جوان کند، می زندگی کنونا در کودک که پندارد می چنرن نگارنده
 می رها را خود زمان انسان ذهن که پرری یا جوانی در تا بندد می نق  بهتر کودک ذهنِ در کودکی خالرات

 این از خود جستجوی در دارد، دوس  را گذشته ی خالره که ساۀمند. رود می گذشته یا آینده به و کند
 .یابد می تر زنده همه از را کودکی یادهای خالرات،

 .اند کرده سفر گونافسانه دیارِ این به نویسندگان از بسراری ۀذا

 از توان می جمله آن از و دارد فراوان ی نمونه کودکی دوران دربارۀ هائی خالره-رمان چنرن جهان ادبرات در
 به. برد نام زمرنه این در دیگران و پروس  مارسل فران ، آناتول گورکی، ماکسر  توۀستوی، ۀئون معروف آثار

 های چهره در را خود کودکی خالرات از انبوهی توین ماک و دیکنز چارۀز مانند نامبرداری نویسندگان عالوه
 ایّامِ بر دریغ و عشق احساسِ. اند گنجانده اند، کرده توصرف متعدد های رمان و ها قصه در که کودکانی مختلف

 ابولاهر خُسروانی: ایرانی شاعرِ قول به. اس  بشری همه احساسِ ی  کودکی آمرزِخرال

 دارم(: یاد کودکی از من)  !جوانی

 جوانی! دریغا! جوانی دریغا

 بند و قرد اگر شود، زایرده فراوانی و آسانی به توانس  می خالره-رمان جاۀبِ ژانرِ این ایران، معاصر ادبرات در
 ی  داش  امکان سانبدین. گرف نمی را هنری تخرّلِ و تاریخی تفکر آزادی سرالنِ جلوِ پهلوی، خاندان لوالنی
 و قاجار زمان سنتیِ یجامعه کنار و گوشه توصرف در تاریخی، شبه و تاریخی وثوق دارای هنری، اسناد سلسله
 و شناس جامعه دان، موسرقی نقاش، نوی ، نمایشنامه کارگردان، مورخ، برای که آید وجود به پهلوی، اوایل

 باشد. بخ  اۀهام منبعی توانس  می هنر و عل  دیگرِ های زمره بسراری

 به را ما ایرانیِ همگونِ زندگیِ کهآن خطر آن و کنند پرهرز خطر ی  از باید ها خالره-رمان این نویسندگانِ
 واال شود برجسته آن یویده نکاتی یا و نکته ایخالره-رمان هر در باید. آورند کاغذ به نواخ  ی  و مکرّر شکلی
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 که چهآن وۀی داشته، وجود غرره و شرخ و استاد و بزرگ مادر و خان و دروی  و خانه قهوه و مسجد جا همه

 .اس  گذشته ها نهاد این درونِ از که اس  ایخودبوده زندگیِ آن اس ، یگانه

 چهره از رسائی توصرف دادن ها، ترپ و وقایع یسنجرده کردن گزین خالره،-رمان نوشتن برای که اس  روشن
 ی  درون در اجزا ، این یهمه تصنرف و( دوران زبان رعای  با) گفتگوها دقرق نقل لبرع ، و زندگی منظر و ها

 های بررسی به آراسته ه  و باشد روانی هایپِرکاوی متضمّنِ ه  دۀک ، ه  و باشد گراواقع ه  که داستان
 . اس  ضرور باشد، داشته خود با پرامی ویده به و اجتماعی، مشخص

 با دۀپسند و سودمند» الترن معروفِ اۀمثل ضرب به بنا آن، در که گررد انجام شکلی به کار این کهآن برای
 و مادر و پدر از اش، کودکی دوران رویدادهای از که نویسی خالره هر و اس  الزم قریحه ،«شود همراه یکدیگر
 های سایه» واقع در اگر وۀی اس  ناقص نگارنده الالع. آید نمی بر کار این عهدۀ از کند، حکای  اش خاۀه و عمه

 باشد، فارسی ادبِ در آزمون این نخس ِ های گام دیگر، کتابِ دویکی و *«انگرزه» و «نخسترن دهۀ» و «گذشته
 چنرن های نمونه بهترین بتواند  تا بسراراس  هایتمرین نرازمندِ هنوز کاراین کمالِ که گف  باید صورت درآن
 . آورد وجود به را هائیخالره-رمان

 این محترم ینویسنده از جانب وکاۀتأ کن می گمان. نارَس نخسترنی، محصولِ هنرِ و اس  دشوار آغازی هر

 .Johannes Rآۀمان ] شاعر انقالبی ،بشر یوهانس ]روبرت[ زبان از خود، سوی از اصاۀتأ و نامور آقای کتاب

Becher  بگوئر : توانر می [0۴51 اکتبر 00 - 01۴0 مه 22 زاده 

 هِشتیم گام تکامل یجاده در کمال، آرزوی در»

 نرسید آن یقُبّه به من دست اگرچه و

 بود آن در من اثرِ مقدّسِ رسالتِ ولی

 (0) «باشد انسانیّت آتی کمالِ خدمتِ در که

، تعداد صفحات 0242عنوان کتاب خالرات سرگرد غالمحسرن بقرعی )نشر رسا، چاپ اول، سال  «انگرزه» *

 ( گنژراهمرن شماره به معرفی آن پرداخته ای . ) «نقد و معرفی»( اس  که در بخ  00۴

☆☆☆ 

2 
 قرون سنّتی یجامعه نامرده، «گذشته های سایه» را آن اشنویسنده که خاطره-رمان این توصرفِ موضوع
 و دارد خود با را پارینه فراوانِ هاینشان و مُهر هنوز جامعه این. اس  برست  یسده سحرگاه در ایران وسطائیِ
 های ست  پایمالِ جاهل، برمار، فقرر، گرا،واپَ  مانده، عقب شدّت به روز، تمدّنِ سطح با قراس در اس  ایجامعه

 روحی کهبل دردمند، جسمی دارای تنها نه که روزترره افرادی با استبدادی، و پدرساالری و مالکی و استعماری
 .هستند تعادل بی و عقده پر

 و  مقایسه معرارهای که زمانی یعنی اکنون، روشنائی در تنها و نگریس  فاصله از باید تاریخی های دوران به

 این و کرد بررسی را گذشته های سایه این توان می شده، پدید خودشناسی و اجتماعی شناخ  افزارهای
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 و ها قحطی شاهان، جور ها، امنی نا ها، مهاجمه از سرشار شوم، تاریخی ی ۀهرده که را خف  و رنج دوران
  .نمود ارزیابی درستی به اس ، سِتَروَن و دیرپا عشررتیِ-رعرتی رژی ِ ی  کننده ذۀّه دوام و واگرر، امراض

 عجبی داد،می تحویل سرکوفته انسانِ ی  از حقرری ثقلِ تنها نواخ  ی  قاۀبِ این در انسانی سرنوش  کهاین
 لبرع ، قبضه در فشرده زندگی جانورانه، غریزی و کوچ  زندگی از هنوز چارچوب این در زندگی. نرس 
. اس  نرسرده تجلّی و نضج به انسانی آزاد و یافته رشد عالفه و خرد آن در و نرامده بررون جبر، زنجرر در زندگی

 کار که متضاد های فضرل  نبردِ حتی و ها انسان درون در و ها انسان برن رَذیلت و فَضیلت جنگِ حال،بااین
 .دارد جریان شدت با نرز روحی و فرهنگی نازل سطح همرن در کند، می دشوار را گرری تصمر 

 استعمار، برک  به چگونه، و چرا که دید و شناخ  بهتر را بعدی های دوران توانمی دوران، این یادآوری با
 می حف  سختی  سر با ساالری پدر مقررات و فئوداۀرس  و نشانده دس  استبدادی سلطن  دوزخی دستگاه

 بنیادی تحواّلتِ نیرومندِ هایتوفان و گرددمی سرکوب رحمیبی با ها آن علره مردم مکرّرِ مبارزاتِ و شود

 های نهاده این از ذرّه ذرّه بسرار، کُندیِ به توانس  تنها بود، وَزِش در جهان در که فنی علمی، اجتماعی،
 کوچه، و خانه ده، و شهر:  جا همه در شوم ریگِمُرده آن فراوان بقایای اس ، هنوز که هنوز و برکند را فَرتوت

 ترشوم نکبتی و دارد نام «ماندگی عقب» که چهآن کند،می سنگرنی ما فرهنگِ بر مردم، محرط و دوۀ  فضای
 گام گرغارت و گراسارت دیوانِ پَ ِ از که هستند پوشیژنده غوالنِ ه ، دس ِ در دس  دو، این و اس ، فقر از

 .دارندبرمی

 در گوید،می جائی در مؤۀف. سازد خُرد را سراه یصخره این تا برد کاربه ثمرک  وۀی مَردانه تالشی مشروطیت
 که سوری، و سگوند ایالتِ خرزِخصوم  ساِلحِ چکاکاکِ در وۀی گذش می مشرولر  از ها سال او، زادبومی شهر
 یجامعه «بودنِ پَرت» و خبریبی همرن. نبود درمران مشرولر  از سخنی ربود،می را مردم ناموس و امن

. کنر  می مشاهده روسیه انقالبِ یدرباره و اول جنگِ مورد در( نبود آن از به ه  مرکز) را والیتی کوچ 
 مشرولر ، اۀبته. گرف می را «سراسی الالعِ» جای کودکانه و آمرز افسانه های شایعه و «کالغ چل کالغ ی »

 اخررِ و انقالبِ درآورد پا از را کهنه نظاماتِ از بسراری بعد های دهه در تدریجبه کُندکار، و نهان ترزابی مانند

 .شود می مبدل «خود برای» ای جامعه به «درخود» ایجامعه از جامعه. اس  آن مکمّلِ و فرزند ایران، مردمِ

 ،«زاده آقا» با( روایتگر کودک) احمد برخوردِ فراشباشی، پاشابرگ زن خان ، عاۀره داستان مانند رویدادهائی در
 باجی، مال داستان ی ، این مرگ و احمد پدر با برگ پاشا ی مخاصمه داستان ۀطرفه، و محسن شرخ داستان
 و قحطی دوران وحشتناک های داستان اش، خانواده و آهنگر استاد داستان بگ، یداۀه و فرخ نایب داستان
 غرره، و غزال با احمد اندوهبار و غنائی داستان غراب، حسن داستان ،«خوره بچه» عنوان به بزرگه عمه سنگسار

 آن در و کند می ایجاد ای قصه فضای که هستر  روبرو درونی پروس  دارای و بلند های داستان سلسله ی  با ما
 خشن نماینده برگ پاشا باشی فراش بتوان شاید. اس  شده بافته لول و عرض با نرز ها محاوره ی تافته

 دیگر سوی از و شمرد خانی-مَلّاکی نظامِ مظاهرِ خان مرنا ی خانواده در را بزرگ خان  و استبداد ی دیوانخانه
 محرط آن در را خود انسانی فضایل که مردمی ی نماینده را مهربان خان  آهو و مالی  و نرکوکار محسن شرخ
 متعددی نظایر که کتابند منفی و مثب  اساسی قطب دو ترپ، دو این جا همه در و دانس  اند، کرده حف 
 .دارند



0011/ بهمن و اسفند22دورۀ اوّل/ سالِ سوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

   اکنون روشنائیِ  در «گذشته هایسایه»  020

 

 می خرج به را جسارتی آن جا، همه از بر ( احمد)گرروای  کودکِ زبانِ از کتاب مؤۀف مالباجی، داستان در
 La «راهره» داستان یاد به را شخص بخ  این صفحات. اس  نامرده «اعتراف» را آن روسو ژاک ژان که دهد

Nonne و دیگر مقطع در اۀبته اندازد، می(  01 قرن در  فرانسوی نوی  رمان و فرلسوف) رو دیده دنی اثر 

 به باید نشمرد، «تیپیک» را ها آن توانمی که حوادث، نوع این کردن گزین حدّ چه تا. متفاوت داستانی
 که هائی بحث گررد، می انجام پُرشوری هایبحث آن الراف در که اس  موضوعی خود شود، توصره ای نویسنده

 عاۀره سرنوش  کنار در را مُلّاباجی سرنوش  بتوان شاید. دانس  شده فصل و حل و شده لی را ها آن تواننمی
 جامعۀ در زن سرنوش ِ توصرفِ حساببه غرره، و غزال خان ، باال رعنا، ۀطرفه، احمد، مادر بزرگه، عمه خان ،
 و آورد پدید اجتماعی شناسی روان و شناسی جامعه چارچوب ی  آن برای ۀحاظ این از و گذاش  وسطائی قرون
 می دوام با و عمرق روحی های زخ  موجب و آفریند می فاجعه که داد نشان را غرایز «زدگی واپ »از ای نمونه
 در که – احمد. شود می دیده گوش  و  نان دزدی در جمله آن از و دیگر وقایع در «اعتراف» این نظرر. شود

 را روای  مسلمأ این و پوشاند نمی خواننده از را خود اس ، مرکزی ی چهره - «گذشته های سایه» کتاب سراسر
 .اس  مؤثر خواننده کنجکاوی در و کند می انگرزتر دل

 فراش، کدبانو، خوان، روضه شرخ، دهاتی، ایلخان، تارزن، خراط، دار، مکتب :مانند درکتاب متعددی های تیپ
 را عصر مشخص های انسان غرره و گرر، جن دروی ، نقال، سرباز، داروغه، گزمه، عشایری، تفنگچی حاک ، خان

 شوئی، رخ  چاه، از کشردن آب: مانند ها آن ی روزمره زندگی مسائل به پرداختن با نویسنده و کنند می مجس 
 ها، الالئی کودکانه، های بازی تریاک، کشردن ریسی، دوک زمستانی، ذغال خاک تدارک کوبی، آهن روبی، برف

 پره تدارک عصّاری، و کشی روغن خانگی، حروانات با رفتار کودکانه، های نقل کوبی، خرمن شاهنامه، خواندن
 مهمانی، مراس  عروسی، برگزاری مراس  نوروز، عرد مراس : قبرل از مراس  توصرف یا غرره، و دعوا و جنگ سوز،
 وغرره داریمل  و زراع  جریان خانه، مکتب داخلی اوضاع نقاۀی، مراس  ،(وتعزیهدسته) عزاداری برگزاری مراس 
 به روزمرّه زندگی از های مجسّمی صحنه و کند بدل عصر ملموسِ شناسیجامعه نوعیبه را اثرِخود کوشدمی

 .دهد دس 

 و زمان مختلف نقاط در که هاس  انسان سرنوش  «گذشته های سایه» صفحه ۶22 ها،این همه فراسوی
 اس  همانندی نوعی گون،گونه و ملوّن یپرده این پَ ِ در و گرردمی خودبه تکرارناپذیر و یگانه هایرنگ مکان،

 دوس  شررین، و تلخ شِگِف ، ایسَرّاۀه: دارد نام «زندگی» و گرفته قرار مرگ و زایش یدیواره دو برن که
 یسده آغاز در جائی یادکردی ، کهچنان را روند این نویسنده. آور وحش  و تسلّابخ  انگرز، نفرت و داشتنی

 بازتاب  در نرافته، پایان غربی استعمار و شرقی فئودالیسم درازِ شبِ هنوز که هنگامی ایران، مرکز در حاضر
 می خود به بارها دردناک رویدادهای همه آن بازگوی از خود و کند می وصف خود ی آزرده جانِ و خود وجود در

 بدین موارد بسی در که اۀحق. دهد انتقال خواننده به را خود عوالف تا کوشد می نررو تمام با و زارد می و ۀرزد

 .«عوالف انتقالِ یعنی هنر،: »گوید می تولستوی و یابد می توفرق کار

 مقطعی در منتهی ،(آدمرّ  زادهرکن نوشتۀ) «تنگستانی دِۀررانِ» تاریخیِ یقصه مانند کتاب، این در سرانجام

 عشایر برخورد از سخن یادشده، تاریخیِ یقصه در. شود می مطرح ما یجامعه در مهمّ ِعشایر مسئلۀ دیگر،
 عشایرِ درونی برخوردِ ،(کتاب اول های بخ  در) این، در وۀی اس ، انگلر  استعماری مهاجمان با تنگستان
 در شاه نماینده عنوان به حاک  خان با ها آن تضاد شهر، پناه بی اهاۀی با ها آن برخورد ه ، با سوری و سگوند
 ها آن از یکی و شود لرح باید که ماس  سنتی و غنی زندگی در کنار و گوشه هزارها. اس  شده لرح محل،
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 رمان از برخی و اس  آن خورد در  که اس  مقراسی به ادبی وسرع پرداخ  منتظر که اس  عشایر بغرنج مسئله

 .نرس  ک  نرز دیگر اجتماعی مسائلِ. اند رفته آن سراغ به حدّی تا( «سووشون» مانند) معاصر های

 و گررا اثرِ تربر  بازه  آراستنِ در بعدی هایچاپ جریان در که دهد دس  فرص  این مؤۀف برای اس  امرد

 مَساعی آن، هنری سطحِ تربر  بازه  اعتال ِ و تاریخی-اجتماعی سودمندی افزای ِ برای خود، دۀنشرنِ

 .برد کار به تریجَمرل

 پانوشت:

 آۀمانی متن و شده نقر هوف، فرید ترشه ئشته ئن دوروته» گورستان در بشر. ر. یوهان  قبر سنگ بر شعر این -0
 : اس  چنرن اس ، مانده خالرم در  که آنجا تا آن،

"Vollendung träumend habe ich Vollendet                                                       

wenn auch mein Werk nicht Vollendet                                                          

Das war meinen Werken heiliger Sendung:                                                   

Im Dienst der Menschen Künftiger Vollendung"                                            

 و اس  شاعران و گویندگان ویدۀ و اس  واقع برۀرن در شده یاد گورستانِ که کنر  یادآوری اس  سودمند
 .دارد تعلّق هجده  یسده به آن گورهای از بسراری

 احسان طبری – 0859 تیرماه – تهران

 

گذار هیچ   ها وجود نداشته باشد.رامش ی هم برای حکومتآاگر هیچ عدالتی برای مردم وجود ندارد، پس ب 

 زاپاتا ساالزار؛ از رهبران برجستۀ انقالب مکزی (  )امرلرانو

 

 بازگشت به فهرست
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 کیارستمیعباس  "گزارش"نگاهی به فیلمِ 
 شود...تر میها در نتیجۀ دیدنِ ما آسانزندگی آن

 فریبرز مسعودی

 

در فرهنگ معین  "گزارش"واژۀ 

به معنی شرح و تفصیل کاری که 

انجام یافته آمده و در 

های دیگر نیز عموماً به فرهنگ

شرح و تفسیر معنی شده است. 

وقتی هنرمند نام فیلم را 

 گذارد، عمالً بهمی  "گزارش"

دهد که اثرِ بیننده مجوز می

هنری را با تجربۀ زیستۀ خود 

مقایسه و آن را داوری کند. زیرا 

نام یک فیلمِ   "گزارش"طرف بگذارد. هنرمند با این عنوان قصد دارد خود را در جایگاهِ یک راویِ بی

یران نمایش داده شد. در ا 54، کارگردانِ نامیِ ایران است که در سال "یاد عباس کیارستمیزنده"بلند از 

ها و برداری و لوکیشنها تا فیلمفیلمی با ظاهری مستندگونه که در آن همه چیز، از بازی هنرپیشه

ویژه خانه مسکونی زوج فیلم( انتخاب محله و صدابرداریِ سَرِ صحنه...، همه نشان از طراحی صحنه )به

 دارد. مستند یا واقعی رااین هدفِ هنرمند دارد که او قصد بازآفرینی یک داستانِ 
 

نقل اس  که جرمز جوی  درباره رمان اوۀر  )یوۀسرز( گفته اس  این رمان تا صد سال دیگر منتقدان را به 

سازی ترین کارکردهای هنر از ادبرات گرفته تا سرنما و مجسمهخود مشغول خواهد کرد. به نظر یکی از قطعی

 . برخی از این آثار صدها سال اس  مخالب را به دنبال خود سرگرم کردن و درگرر کردن مخالب با اثر اس

و مانند شعرهای حاف ، خرام یا ادیسه  کشرده و در هر عصری چرزی برای عرضه به مخالب در آن کشف شده

ای ها اثر هنری دیگر. برخی دیگر علررغ  ذوق هنری و آفرین  زیبا چون جرقههومر، آثار رامبراند و پرکاسو و ده

 اند.شدهسرع  فراموش کوتاه یافته و بهعمری 

ای کور بالن در جا که در کتاب کوری در قسمتی که زن برنای رمان با عدهاما هنر کارکرد دیگری ه  دارد؛ آن

بند کشرده ها چش افتد که مردی روی چش  آنها و شمایل کلرسا میاند چشم  به مجسمهکلرسا جمع شده
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توان پرسرد   خداوند استحقاق دیدن ندارد. این ه  روی دیگر هنر اس . اما میاس  زیرا که از منظر عداۀ

های امرل چه در رمانهاس ؟ مانند آنای دارد؟ وظرفه هنرمند بازتاب صرف واقعر هنرمند چه نق  و وظرفه

د جامعه باشد تر و جلوتر از اجتماع باشد؟ هنرمند اگر منتقخوانر ؟ هنرمند باید پر زوال یا صادق چوب  می

ها توان هرچ پاسخ سرراستی برای این پرس لرف اس ؟ نمییا هنرمند ی  راوی بی شود دشمن مردم؟می

های شخصی و عرضه آثار خود یاف  وۀی حکمی که در هر دوره و عصری ثاب  اس  آزادی هنرمند در کن 

به کالمی دیگر سانسور هنرمند بستن اس . از جانب هنرمند سخن گفتن و برای او راه و روش تعررن کردن یا 

کند. هنر زندگی را فقط اندکی که هس  میاین تر ازهایی که دنرا را تلخهاس . واقعر چش  بر روی واقعر 

توان اثر هنری شود. با این اوصاف چگونه میکه هس  میاین تر ازکند، اما بدون هنر زندگی ناعادالنهتر میآسان

 را داوری کرد؟

رو هنر زیا و زایا و این روید، ازاز شکلی به شکل دیگر فرا می تردید هنر در سرش  خود تغرررپذیر اس  وبی 

شناسی شود، زیباییدگردیسی می دچار گونه که جامعه بشری با ورود نرروهای اجتماعی جدیدپایاس . همان

های گررد، نو آمده بر شانهگی میی کهنهتا دیروز نو بود رنگ و بو چههنر نرز دائ  در حال دگردیسی اس . آن

چرز مرراس  کشتی هنرمندی در مسرر تاریخ گام نمایاند. در جهانی که همهکند و خودی میگذشتگان نمو می

برن و توانا بادبان خود را بر دریای متالل  های حساس و چشمان روشننهد که با شاخ به دنرای جاودانگی می

 افراخته اس !بناک بشری برمیسوی آینده تاتاریخ به

 سانسور و منتقدانِ هنر

کار برخی از منتقدان برای نقد و بررسی ی  اثر هنری گنجاندن آن اثر در ی  دسته یا سب  یا ژانر هنری اس  

ها و رازهای اثر محروم کرده و در ی  سازی اثر هنری مخالب را از ۀذت کشف پرچ و به این وسرله با ساده

خورند و برعک  ارزشی میشناسی تهی کرده و بر این پایه بر برخی از آثار انگ بیهای زیباییاز جنبه کالم آن را

چه بازد و آنشوند. اگرچه این هراهوها در گذر تاریخ رنگ میارزش ارزشمند قلمداد میبرخی دیگر از آثار بی

 اند.ریده شدهماند آثار اصرلی اس  که در جه  رهایی و آرام  بشری آفبرجای می

ساخته کرارستمی. نمای  این فرل  اتفاقاً  "گزارش"چرنی به بهانه این بود که یادی بکن  از فرل  این مقدمه

عنوان های شعر گوته که به روایتی آتشی بود که در انبار استبداد افتاد. تنها سرنماگری که بهزمان شد با شبه 

انی کرد بهرام برضایی بود که نه از روی متنی که از پر  آماده های شعر سخنراین شب نویسنده در یکی از

کرده بود بلکه آزادانه به مقوۀه سانسور در هنر و ادبرات ایران پرداخ . روی سخن او در این سخنرانی فقط 

نگهبانان سراهی و دژخرمان تاریکی حکوم  نبود بلکه برخی از روشنفکران که برای هنرمندان تعررن تکلرف 

آمرزد، هنرمند ردند نرز مخالب وی بودند. اما زمانی که شخصر  ی  هنرمند با ی  روشنفکر در میکمی

ترین انتقادها رحمانهکند سزاوار بیانگار محبوس میروشنفکری که عمالً خود را در چارچوب ی  منتقد سهل
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ز سوی منتقدان تحسرن شد نرس ؟ فرلمی تلخ که در زمان نمای  خود به شدت ه  از سوی تماشاچران و ه  ا

 شد!تر از آن داش  که تصور میو مورد پذیرش قرار گرف  عمری بسرار کوتاه

تیزبینیِ هنرمند در به تصویر کشیدن خانواده جوانی در یک شهرِ شلوغِ آبستنِ انقالب در یک بازۀ زمانی 

 کند. هایی که داشت، آن را صاحب یک ارزشِ تاریخی نیز میخاصّ سوای ارزش

خرز چگونه مردمی را در آستانه در کشوری نف  اوهام ی  دیکتاتور دیوانهو  دالرهای نفتیکه امروز دانستن این

کند معمایی حل شده اس ! اما چگونه روند این فروپاشی با وقوع می های تمدن دچار فروپاشی اجتماعیدروازه

ها و لبقات جامعه را با امه یافته و همه ارکان و الیهپایان نگرفته بلکه اد 54انقالب شورانگرز و دراماتر  بهمن 

ساز با زیرکی عوامل اجتماعی این فروپاشی را از دیدگاه ی  هنرمند آور درگرر کرده! فرل شدت و حدتی شگفتی

برند. عواملی سومی میترزبرن در بستر روابط اجتماعی شهرنشرنیِ نشات گرفته از توسعه سرمایه ساالری جهان

های کانونی و پررامونی جهان شکل گرفته ها و بلکه صدها جنب  اجتماعی برپایه آن در جامعهکنون دهکه تا

 اس .

ای اس  هایی چند الیهها و پرچردگیه  شهری بزرگ با تناق،های زندگی شهری آنفرل  پُر از نمادها و سمبل

پایان تحمرلی گرر بی هایکالت و درگرریای از مشکه در روابط زن و شوهر ریشه دوانده و آن را در چنبره

انداخته. مشکالتی که عمدتاً ریشه بررونی دارند و این زوج توانایی حل آن را ندارند، و نباید ه  داشته باشند. در 

ای ای استرجاری در محلهکننده دارند. خانواده در خانهاین فرل  مسکن و روابط اجتماعی شهری نقشی تعررن

ها را در این محله ساکن نشرن در تهران ساکن هستند. شغل و روابط فرهنگی این خانواده آن ند)شهرآرا( کارم

ها باشد به مکانی کرده اس . اما مسکن که بایستی کانون گرم خانواده و محل امنی برای زن و شوهر و فرزند آن

شاخ و دم اس  که خانواده را در  شود و شهر نرز هروالیی بیعداۀتی و ست  جنسرتی و لبقاتی بدل میپر از بی

ای معنی و کند. شهر و مسکن در هر دورهکننده خود ۀه میهای روابط معروب و سرکوبالبالی چرخ دهنده

ای دارند. شهر در ایران همواره مرکز قدرت و تحمرل اراده حاک  بر رعر  بوده اس . ساختار کارکرد ویده

ها سکنی داشته قدرت حاک  که در ی  ارگ در پناه دیوارهای پادگان چرز به مرکزی  شهرهای ایران بر  ازهر

 ها وشده بوده که همگی در پناه برجهایی وابسته به لبقات اجتماعی ساختهو در کنار آن بازار و مسجد و محله

اجتماعی باروها از گزند صحرانشرنان و اقوام مهاج  قرار گرفته اس . چنرن شهرهایی به بازتوۀرد آن روابط 

ها و داری برجاختصاص داش  که ویده عصر فئوداۀرس  ایرانی بود. با پردای  و رشد و گسترش روابط سرمایه

داری بدل شدند. بررون از باروها به عاملی برای بازتوۀرد قدرت سرمایه باروهای گرد شهرها ویران شدند و شهرها

ای سکون  بردگان جدید که از روستاها و شهرهای کوچ  ها به گودهایی برها سر برافراشتند و خندقکارخانه

رانده شده بودند تبدیل شدند. از ی  سو روستاها و شهرهای کوچ  مورد تهدید شهرهای بزرگ قرار گرفتند و 

از سوی دیگر ساکنان و شهرنشرنان با بازتعریف ساختار قدرت و نظ  اجتماعی جدید و سازمان جامعه دارای 

که بررونی و تحمرلی و ساختگی بود. اما شهر پتانسرل و ظرفر  بدیل تصویر کردن نظ   روابط جدیدی شدند

جدید اجتماعی را نرز به همراه داش . مسکن در این عصر از ی  مآمن و سرپناه به امری سراسی و لبقاتی 
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های ط فرد را با گروهتبدیل شد که کنترل آن نه تنها کنترل شروه ارتباط فرد با دیگران را فراه  کرد بلکه ارتبا

و  54گونه که در انقالب ساز اس ، هماناجتماعی شکل داده و بر روابط شهروندی تأثررگذار شد. مسکن هوی 

دیدی  بر کرفر   ۴1و آبان  ۴۶ماه های دیهای اجتماعی چون جنب  اصالحات، جنب  سبز و قرامجنب 

که خانه برای و سراسی بسرار مؤثر گردید. درحاۀی های اجتماعیبستگیسازمان دادن روابط شهروندی و ه 

داری ابزاری برای سرکوب و ساکنان آن محل بازتوۀرد اجتماعی و وسع  بخشردن به تن اس ، در عصر سرمایه

 برای حکوم  ی  وسرله کنترۀی و برای سوداگران کاالیی پرسود شد.

ایرانی پ  از ی  دوره شکوفایی درامدهای نفتی ژرفنای سراه استرصال اقتصادی خانوارهای  5۶و  55های سال

داری جهانی منجر شد. شهرهایی با نرخ بود. درآمدهایی که به رشد و توسعه اقتصادی مدنظر نهادهای سرمایه

هایی پر ماشرن و مهاجرانی که در کمرن شد و خرابانوار که روز به روز بر لول و عرض آن افزوده میرشد دیوانه

وپا ای که در هاویه سن  و مدرنرته دس های دم افزونی در جامعهجا حضور داشتند. تعارضشهرنشرنان همه

وپا رساند. خانواده اعظ  و محمد در تمام لول فرل  زیر بخت  شهر دس جوش میزد و آن را به نقطهمی

دهد. با خود را نشان میتوانند خود را از آن خالص کنند. در تمام فرل  شهر حضور تهدید کننده زنند و نمیمی

رشد درآمدهای نفتی و گسترش شهرنشرنی مردم نه تنها در این شهرهای جدید احساس خوشبختی و رضای  

کنند بلکه همواره از سوی آن در فشار هستند. خانه به عنوان ی  سرپناه برای ی  کارمند به معضلی بدل نمی

دوره افزای  درآمدهای نفتی مصادف بود با پردای  شهرخواری  شود که روزگار را بر کام آنان تلخ کرده، زیرامی

شوندگی باال نگاه  عنوان ی  کاال با قدرت نقدای که به شهر و اسکان بهکارانی از جن  خرم! دورهو مقالعه

گرف . ها و گودها در این دوره اوج )در دوره پرشا انقالب( میها و زاغهنشرنی و رشد حاشرهشد. اجارهمی

بعر،، فقر و آواره شدن امری عمومی شده بود. شهر نه محرطی امن برای زندگی و باۀردن و رشد کردن بلکه ت

به کابوس زنان و اۀبته خانواده به معنای عام آن بدل شده بود. در زمانی که شهرهای کوچ  و روستاها برای بقا 

آور اهای شهر کاال شده قدرت تهدیدآمرز و رعبیاف  و فضروز وسع  میکردند تهران هروالوار روز بهمبارزه می

وار روی عنوان کاالیی قابل معامله بخت کشرد. شهر و خانه بهخود را به رخ ساکنان بی پناه و گرج و منگ می

کشاند. در این سازواره مردساالرانه حاک  بر ها را زیر فشار ۀه کرده به فروپاشی میرابطه زن و مرد افتاده و آن

کند و دس  کند، لرد میکند، تحقرر میاجتماعی شهر هروالیی اس  که زن را در بررون از خانه خرد میروابط 

آخر به درون ماشرن به عنوان ی  نماد شهری زش  و تحمرل شونده و ی  بازیگر جدید تعررن کننده در روابط 

ه  به شدت زیر خانه دوم که آنراند. برهوده نرس  که بخ  مهمی از فرل  در ماشرن به عنوان اجتماعی می

ها تقریباً در ها در خرابان و حضور آنگذرد. روابط شهری ناهنجاری که در حرک  ماشرنسرطره پلر  اس  می

شوند، گفتگوهای پرتن  شود، تهدید زن در بررون از ماشرن توسط رهگذرانی که دیده نمیهمه فرل  دیده می

گررد و ماشرن و دعوای زن و شوهر که در اثر نبودن جای پارک اوج میداخل ماشرن و تنها گذاشتن کودک در 

های فردی و همبستگی و رشد که محرطی امن برای رشد خالقر جای آنشود. خانه بهبه درون خانه کشرده می

 دیده و مستأصلعداۀتی اس . مردِ خانه که در برابر روابط کاالیی آسربعالفی باشد محلی برای سرکوب و بی
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داری تجاری به درون، خانه را ترین شکل سرمایهشده با انتقال منفعالنه روابط مردساالرانه مخلوط شده با عریان

گزیند. کند و زن در برابر تهدید، تحقرر و کت  راه منفعالنه خودکشی را برمیبه جهنمی برای زن تبدیل می

گذرد و کار را به پرستار دی از کنار آن میراهی که گویی تنها حربه زنان شهر اس ، چه پزش  با خونسر

 سپارد.می

برند. هنرمند در جایی گفته که داستان پایانی ندارد، شاید هنرمند راهی برای گذر از این مغاک ترره و تار نمی

( شرک  کردم و این برای آخرین بار بود )نقل به مضمون(. 54بار در ی  کن  سراسی )انقالب بهمن من ی 

ترین رخداد دراماتر  تاریخ معاصر ایران شرک  ین ی  بار را نرز خارج از اراده و مرل خود در این بزرگظاهراً ا

گذارد وۀی در فاصله کوتاهی از را بر فرل  بلند داستانی خود می  "گزارش"که هنرمند نام کرده بوده. هنگامی

تهران چون رودهای عظرمی در  ویدهشماری در شهرهای ایران بههای بیجمعر  "گزارش"ساخ  این 

 "گزارش"لرفانه بودن این کنند بایستی در بیشوند و خرابان را تن واره انقالب میهای شهر جاری میخرابان

درنگ کرد. خرده گرفتن بر هنرمند برای ساختن چنرن فرلمی نه بستن دس  و پای او یا سانسور هنرمند بلکه 

همه تجلرل و دس  ه  پ  از آنآن اس . فراموش کردن این فرل  آننشان دادن معروب بودن ساختار ذهنی 

های زیرین اجتماع، در ماند که قادر به دیدن الیهدهد که آن اثری پایدار و در حافظه تاریخ میها نشان میزدن

 زیر گندابی که در جریان اس  باشد.

ن  ما کور شدی ، ما کور هستر ، کور اما کفکر نمی"گوید: زنِ برنای رمان به شوهرش می "کوری"در رمانِ 

کنند. به نظر آیند و زندگی می. همه مردم ی  بار به دنرا می"برنندتوانند ببرنند اما نمیبرنا، کورهایی که می

. "اندهایی اس  که خود را به کوری زدهبازکردنِ چش "ترین و باالترین رساۀ  ی  هنرمند رسد عجاۀتاً مه می

 ."شودتر میها )کورها( در نترجه دیدن ما آسانی آنزندگ"زیرا 

 

 یاد عباس کیارستمی/ اثر زنده0854لینک مشاهده فیلم گزارش/ سال

https://www.aparat.com/v/y0REe/%D%78%9DB7%C%D%78%9D78%9_%D%7B%7DB7%C%D

%78%9D%78%9D%7A%3DB7%C%DB7%C_%DA%AF%D%7B%2D%7A%3D%7B%8D%7B8_%D

%7A%3D%7AB%D%7B%8D%7B%9D%7A%7D%7A%3D%7B7_%DA%A%9DB7%C%D%7A%3D

%7B%8D%7B%7D%7AA%D%78%9DB7%C_8788_%E%98%2B8_7%8A7%89A23 
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 «برما چه رفته است باربد؟»نقد و بررسی داستان 
 

 علی اردالن -هوشنگ گلشیری اثر

 

هاااا و گلشااارری نراااز از جملاااه نویسااانده

هنرمندانی س  که به تاریخ ایران توجه ویده 

را دریافته بود که اگرگذشته داشته اس . این

بااه درسااتی شااناخته نشااود، درک وضااعر  

 گردد. موجود نرز مشکل و حتی ناممکن می

روساا  کااه ساااختار روایاای داسااتان، از ایاان

های مربوط تکنیکو  سیال ذهن جریان

س  و جمالت دائا  مراان گذشاته و    آن  به

ها   حال در رف  و آمدناد و گااه چناان باه    

 .  کندشوند که انگار چرزی در این فاصله تغررر نکرده و زمان هرچ حقرقتی را آشکار نمیمتصل می

ئی کند. کنجکاوی ازسرنوش  حامد که اکنون جززند از افعال ماضی استفاده میهرگاه ازحامد و رفقای  حرف می

کند او هنوز زنده اس ، تا آخرداستان ی  راز سربساته  که ح  میراوی) همسر حامد( از گذشته شده و اصرار 

کند. نشانه دقرقی وجاود  ماند. این ابهام در سرنوش  حامد در فرم روایی داستان شکل مشخصی پردا نمیباقی می

گر، آدم فاروش و یاا تکاه تکاه و     تواب، شکنجه کند زنده اس ،رغ  المرنان همسرش که فکر میندارد که او علی

جا جمع کند. و بعد حامد را های نامعلوم را در وجود حامد ی خواهد تمام این سرنوش باشد. گویا می شده دیوانه

عنوان ی  شخصر  کلر  یافته، در سرنوش  مشخص و تاریخی افراد واقعی تکثرر نماید. یعنی حتی مجرد ه  به

از این تقدیر نامعلوم حامد باشد منتهی فقط از این باب  که معلوم نرس  قبل از اعادام چاه بالیای     تواند جزییمی

 سرش آمده اس .

واسطه ناتوانی و یا رشد نیآفتگی حسی و عقلای،  تاریخی و عدم درک شرایط ، به "نافهمی"نظر من به 

ای مثال  ر ماورد نویسانده  محتوی اصلی این داستان است. منتهی تحلیل تکنیکی فرم و شکل اثار د 

 گلشیری کاربسیار سخت و سنگینی ست.  

روای داستان اول شخص مفرد اس  که خودش در آن حضاور دارد اماا داساتان را بارای فارد مشخصای تعریاف        

 گویی ذهنی س  که مخالب  خواننده داستان اس .کند. نوعی ت نمی
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ه  را مثل تعدادی عک  ناتورآۀرستی و گاه رتوش شده بهها و گفتگوها های مختلفی ازوقایع، شنردهنویسنده تکه

شوند و ی  فرم و سااختار  ه  مرتبط  میهای خاصی بهنشانهوسرله ها بهها در برخی قسم چسباند. این تکهمی

به کاررفته، به اثرجنه  رسردن شروع و پایان داستان و نوع زبان بهآورند. ارجاعات درون متنی، بهروایی بوجود می

و انتساب آن باه   نافهمیها مثل بخشد. گرچه محتوای این اثرمه  اس  وۀی تکرار دائ  برخی کلمهفرماۀرستی می

کناد.  ها قضاوت میها را خارج از موقعر  داستانی و درونرات آنها( شخصر جز بچهتمام پرسوناژهای داستان )به

خواهد محتوای داستان  را شکل بدهد. ایان وابساتگی   می هاعبارتی گلشرری با تکرار برخی کلمات و تعمر  آنبه

کند. شاید رعایا   خوبی محتوای اثر را بازگو نمیدهد که بهها فرمی را شکل میبر  از حد داستان به برخی واژه

 ها و زبان وابسته شده و پرداخ  وقایع، توصرفات و افکاار درونای  ایجاز، باعث شده که داستان بر  از حد، به واژه

 سایر پرسوناژها مغفول بماند. 

های اساسای و تااریخی دارد. کاه    رساندن پراماۀبته با وجود فرماۀرستی بودن داستان، گلشرری به شدت تمایل به 

داند و را نامکشوف می حقیقت و ذات انسان عام زنند. چون با صراح ها در درجه اول محتوا را پ  میاین پرام

شاود وۀای   لور شهودی و درونی دریاف  میشود. این حقرق  فقط بهدها اصاۀ  قائل میها و نموفقط برای پدیده

ها، برای کمتر واسطه پرچردگی فرم آنرا در قاۀب هنر و ادبرات ثب  کرد که بهتوان آنقابل انتقال نرس . تنها می

ی یا  معناا ممکان    کسی قابل درک اس . فقط وقتی که فرم هنری بی نقص و کامل باشاد امکاان انتقاال حسا    

ای که در بطن ماجرا باشد. سوژه یا فاعل شناخ  همان اثاری سا  کاه    ه  نه برای همگان بلکه ابدهگردد. آنمی

گااه باه   که انسان ایرانی اسرر تقادیر و یاا عادم شاناخ  باوده، هارچ      کند. یعنی به ۀحاظ آنرا درک نمیکسی آن

کاه در ایان داساتان آگااهی و     کشته شده اس  . ۀب کالم اینگی و عاملر  نرسرده و دائ  شکس  خورده و سوژه

 شناخ  ی  امر دس  نرافتنی س .   

کند و این عمال را  ها، برای ثقرل کردن داستان استفاده میخصوص ت  گوییگلشرری از زبان و نوع محاوره و به 

ان داستان باید متناسب با محتاوای  که زبکار برده اس . در حاۀیبدون توجه به محتوای داستان در اکثر آثارش به

آن شکل بگررد. مثال این رف  و برگش  متصل گذشته و حال، و براان جماالت نااقص و آشافته برشاتر مطاۀعاه       

که به فه  محتوی داستان کم  کند. ممکن اس  هدف کند تا آنداستان را دچار سکته و پرچردگی مصنوعی می

راوی   شان حااۀی راوی باشاد کاه خاودش در مرکاز داساتان قارار دارد.       گلشرری از این نوع زبان، نشان دادن پری

 حامد اس .  دانر  مادر باربد و رعنا و همسرمشخصات عرنی خاصی ندارد و فقط می

گوید حامد نمرده و زنده اس  وۀای در  یکی از ایرادها که شاید اشتباه ه  باشد، این اس  که راوی با المرنان می 

دانار  چارا افارادی کاه دیگار      همرشه در زمان گذشته حضور دارد. در این ساختار بایاد باه   ساختار روایی داستان

اش را ببرند، در زمان حال حضاور دارد؟ آیاا   آید حتی نوهآیند، به گذشته تعلق دارند؟ وۀی پدر راوی، که نمینمی

رماۀرستی برای گنجاندن این گافی که داده، عمدی س  و حامل مفهوم خاصی مثل پدرساالری س ؟ یا  تالشی ف
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شود در زمان حال توضرح داد چون به افراد مشخصی از حکوم  جدید در روای  داستان اس ؟ حضور دکتر را می

 شود تا در پایان نامعلومِ داستان مشارک  داشته باشد. گرانرگاه داستان یعنی باربد نزدی  می

جاز راوی. وۀای گویاا    ه از درک وقایع و حقایق عاجزند باه کند، همگویی درونی، گذشته را مرور میکه ت تا جایی

عنوان یکی از افراد باقرمانده او را ه  به کند که فه  و دان  خوداز زبان راوی تعریف می "کلدانای"زمانِ حال را 

هاد تاا   تواند پریشانی و سرگشتگی او را نشان داز گذشته زیر سئوال ببرد. نوع سخن گفتن و ادبرات این راوی می

 دانایی او را. 

کارد و چرازی   گویا او پرشاپر  از وقوع این حوادث دهشتناک الالع داشته اما در آن ۀحظه کاه بایاد تامال مای    

جاا گلشارری یا  تلنگار باه ماا       کند. اینخواران میای از جالدان و آدمگف  ، درخواس  عاجزانه و سخرفانهنمی

رنااک و گااه غرار اخالقای تصامرمات و کارهاای خاودش، راهای را         زند که گاه انسان با الاالع از عواقاب خط  می

داند اشتباه اس ، وۀی گویا ی  دس  نامریی و یا عامل قدرتمند و ناپردا کند و یا حتی میگزیند که ح  میبرمی

 دهد. او را به آن سم  هل می

. تمام راز و یا سئوال شناسد اما با تقدیرگرایی مخالف استیعنی نیروی تقدیر را تا حدی به رسمیت می

 را شناخت.تاریخی ما در این است که چطور باید با این تقدیر جنگید و یا آن

تکنر  و زبان و درکل شکل داستان ی  هوی  مستقل از محتوی پرادا   "فرماۀرس "حتی اگر فرض کنر  که در 

مکانرکی شادن اثار، بایاد یا  رابطاه       رساند، باز برای جلوگرری ازترین سطح آن میکند و یا محتوا را به نازلمی

دو وجود داشته باشد. از نظار برخای منتقادین ها  فرماۀرسا  و ها  زباان گلشارری دراکثار          دیاۀکترکی برن این

 کارهای  مکانرکی و غرردیاۀکترکی س .

هنارآنالین  اثرمجتبا هشرار محبوب بر گرفته از ساای    "گلشرری از شازده احتجاب تا جن نامه"متن زیر از مقاۀه 

 اس :

های قصه گرری ابزاری به کارآید نحوهی ثقل به حساب می ی مهمی که در تحلرل ما ازآثار گلشرری نقطهاما نکته

ی استفاده از شاگردهای مادرن   نویسی و کارکرد فرم در جه  گسترش محتوای اثر اس . گلشرری اصوال در نحوه

نویسی بهره ی ابزار قصه نویسی تنها به مثابهمل کرده و از ابزار قصه های بلندش ت  بعدی عها و داستاندر رمان

منادی متنااظر باا    جریان سرال ذهن درآثار گلشرری صرفن جریان سرال ذهن اس  و نه ناوعی براان   برده اس . 

ی ذائقاه  ای تصنعی اس  کاه مطلقاا  همرن دۀرل پرچردگی و دشوارخوانی در آثار گلشرری پدیدهاثر. به مایهدرون 

 باشد. "شازده احتجاب"مدرن نویسنده ایجاب کرده اس  و نه محتوای متن. شاید بهترین مثال، 
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تارین و پرشاروترین آثاار گلشارری اسا  دچاار چنارن پاارادوک          حاال کاه از مها    در عرن "شازده احتجاب" 

م رعای  خطی زمان گرفتاه تاا   از عدنویسی مدرن، ما با انواع شگردهای داستان  "شازده احتجاب"س . در ماهوی

گویی درونی و جریان سرال ذهن رو به رو هستر  که هر کدام در نوع خود به شکل موفقی اعمال شادند، اماا   ت  

شاازده  "ی مه  در این اس  که جریان سرال ذهان در  های بدون مدۀول در متن را دارند. نکتهصرفن کارکرد دال

ی ناه  قجار و قصاه   ی تباهی سلسلهشته اس . به عبارت دیگر، موضوع سادههرگز ما به ازای فحوایی ندا "احتجاب

با فرم پرچرده و شکل بغرنج آن تناسبی ندارد. از سوی دیگر گلشرری هرگز  "شازده احتجاب"چندان تفکر برانگرز 

ل نشد. او بر  از هر ی اثر داستانی نائزبان در آثار داستانی واقف نبود و اگر بود، هرگز به زبانی شایستهبه اهمر  

 چرز مفتون ساخ  و نحو گفتاری کالم و به همرن تناسب پ  و پر  کردن ارکان جمله، استفاده از عامل تکرار،

ای از جمالت، در رویکردی فلوبری به زبان بود. فرم زبانی آثار گلشرری پروسته در ایجاد وقفه و آهنگ در مجموعه

آن بر شکل ظاهری جمالت اس . از این جه  زبان آثار گلشرری اصوال در  ماند و کانون تمرکزسطح متن باقی می

ماناد. باا ایان کاه     شناختی عقر  و در معنایی الکانی در سطح امار نماادین بااقی مای    گرفتن کارکردهای هستی 

هر  رمان ای به ماسویه اما نگرش ی    "واهلل من از همان جوانی دیاۀکتر  را فهمردم..."کند: گلشرری تاکرد می

توان این گزاره را به همۀ آثاار  گررد. اۀبته نمیهای  از زبانی همسان با آثار دیگرش بهره میدارد و اصوال در رمان

زبانی که فارسای را  به عنوان انگلرسی "کریسترن و کرد"گلشرری تسری داد. برای نمونه وقتی کریسترن در رمان 

حااال  "گویاد:  در وضعر  نامناسبی به ۀحاظ روحی قرار گرفته اس ، می تواند ادا کند و در عرن حالبه خوبی نمی

های دیگاری  این دیاۀکتر  زبانی صورت گرفته اس . این ظراف  را در بخ  "کار کن ؟چه  چه کار کن ؟ همرشه

 رو هستر .اما در کلر  آثار او با ساختار زبانی مشابهی رو به برنر ، از آثار گلشرری نرز می

هاای مشاابه در چنادین داساتان     ها یا عبارت وصفی و گزارهگلشرری استفاده مکرر از ته جمله و سر جمله درآثار

شود. گلشرری به این سب  از نوشتار وابسته اس  و اصوال در آثارش به همرن شکل از وفور مشاهده می مختلف به

بعدی باف  نوشتاری  حو جمالت و در وهلهی اول ساخ  و نای که در درجهمندی بسنده کرده اس ، به گونهبران

ها از فرآیند کالمی گفتار ی وقفهکند. او جمله به جمله و حتی در استفادههای  با ه  توفرری نمیمتن در داستان

دو انگشات  را  "س  و نه مصداق وضعرتی سلبی در قصاه:  کند که این اۀبته به خودی خودی نه ایجابیپرروی می

 "مطمئان  کناار ۀاب  را بعادها دیادم،     خاالِ "( یا 02)داستان نمازخانه ... ص ". دید، مطمئن .زیرش گرفته بودم

هایی های مشابه در روای ، استفاده ازکلمات و متم ( و به همرن دۀرل، بسامد گزاره015)داستان معصوم سوم ص

در آخر آوردن قرد، اساتفاده از   شوند،و ... که در ساخ  جمالت گفتاری استفاده می "حتی"، "انگار"، "بعد"مثل 

آیاد.  حساب میساخ  و نحو مشابه در جمالت و پ  و پر  کردن ارکان جمله از مختصات نوشتاری گلشرری به

 )پایان نقل قول(
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گررد. یعنی داساتان نااگزیر بایاد از    ها شکل می "مشخص"و پرداختن به  "ویدگی های فردی"در کل داستان با  

. اما در واقعر  افاراد در لبقاات و اقشااری    جز ورود به زندگی افراد ندارده کل برسد. راهی بهجز  شروع کند تا ب

 آورد. در ی را در داستان بوجود می تیپیا  فردعامدهد که هایی مشترک میها ویدگیکنند که به آنزندگی می

ها ی ه  وجود دارد که در آن شخصر هایداستان ممکن اس  ه  با فردخاص روبرو شوی  و ه  با فردعام. داستان

 یا کامال فردی  دارند و یا تماما ترپر  اند.

ماند و یا به روال کلی این داستان رئال و واقعی س  وۀی وقتی سرنوش  ی  فرد از اول تا آخر داستان نامعلوم می

، داستان وجه سوررئال نرز ک  قادربه  بازگویی و رمزگشائی آن نرس گردد که هرچمشاهده و مالقاتی وابسته می

 کند. پردا می

نامی ندارد. یعنی در گفتگوهایی که با حامد و دیگران دارد هرگزبه اسا   خود راوی ه  هرچ مشخصه عرنی و هرچ

آورد و گاه در گفتگوهاای  باا حاماد یاا     جا زنی س  که در جلسات برای حاضرین چای میشود. ی او اشاره نمی

زند. این نکته را شاید بتوان جای نویسنده داستان حرف میشود که انگاراین زن دارد بهپدرش در سطحی ظاهر می

 های مه  داستان برشمرد. از ضعف

ها حضاور نداشاته خبار داشاته     نرس  تا از همه وقایع و گفتگوهایی که در آن کلدانایاز لرفی چون این راوی، 

شود، فرم داستان ی از موقعر  اجتماعی و تاریخی خود منف  میتراس . اما چون گاهباشد، ۀذا به امر واقع نزدی 

دهد. این راوی همه اشخاص داستان حتی حامد و رفقای  را آن مزیتی که بر رئاۀرس  کالسر  دارد، از دس  می

به  ها را زیر سئوال ببرد. فقط در نزد دکتر روانپزش که در موقعرتی نرس  که بتواند آنکند. در حاۀیمحاکمه می

شود ی  خطای ایدئوۀوژی  محسوب نمی ه کند. که آنناتوانی خود از درک بالیی که بر سر باربد آمده اذعان می

بخشاد. بااالخره خاودش ها  اعتاراف      ی  صورت کلی و انتزاعی مای  "عدم شناخ  "و   "عدم قطعر "بلکه به 

دیگاران نمای فهمردناد چاون اندیشاه       فهمد. منتهی این عجز و ناتوانی از جان  دیگاری سا .   کند که نمیمی

ایدئوۀوژی  داشتند. از لرفی این راوی در قد و قامتی نرس  که در آن زمان بتواند غرر ایدئوۀوژی  فکار کناد یاا    

کند. گلشرری که خودش شود به گلشرری منتقدی که گذشته را نقد میی  بدیل فکری ارائه دهد. پ  تبدیل می

 تحول فکری کرده اس .    

هاای واقعای را هام از    زوارگی و کناررفتن روابط علی و عدم توانایی در شناخت موضاوع ، انساان  را 

 سازد که حاصلش قربانی شدن و نافهمی ست.ها را اسیر تقدیری میکند و هم آنگی دور میسوژه

به ی  چراز واحاد   یآبد که اول و آخر داستان گونه بازتاب میدر ساختار تکنرکی داستان این "دوربالل تاریخی" 

شود، که باه نظار مان    که داستان با روای  کوتاهی از گذشته شروع میرسد . با آنمی سکوت رمزآلودگییعنی 

شاود و پایاان آن نراز در    جا آورده نشود، وۀی بعد ازسه جمله کوتاه به وضعر  کنونی متصل مای توانس  درآنمی

تواند به جه  تکمرل پروسه شاناخ  حاائز   ود اس  که میگذرد. در واقع زمان حال و وضعر  موجزمان حال می
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ماند و تبدیل به زمان حاال  اهمر  باشد )گرچه بار اصلی داستان روی گذشته افتاده اس (. گذشته مبه  باقی می

شود. زندگی ادامه دارد وۀی حقرقتی که از گذشته باقی مانده هنوز نامکشوف و در ۀفافاه سا . بهمارن دۀرال     می

 کند.     های زندگی باربد سنگرنی میتمام ۀحظه گذشته روی

جا شده بود مسافرخانه و من ه  دس  تنها. حاال رفتند ، اینآمدند و میاش میگوید: همهدر اول داستان راوی می

 و باربد، باربد و رعنا.  فقط من ام

ود. اگر نفهمای در تماام افاراد داساتان     گررد. تا نقش  از همان اول برجسته شها قرار میجا باربد در مران آناین

شاود.  گررد. در پایان قصه باز نق  باربد برجسته میمشترک باشد، تنها باربد اس  که در نقطه مقابل آنها قرار می

 گذرد.گذرد و بر ما چه میجا چه میداند اینمیعنوان تنها کسی که به قول راوی: به

ها را نجات دهد. توانسته جان انسانهنرمند اس . با نواختن بربط حتی می باربد تاریخی ه  مثل باربد این داستان

تواند در ۀحظاتی از زندگی جای زبان را بگررد و ذات برگانه شده را به جایگااه  زیرا موسرقی اگر به کمال برسد می

   اصلر  باز گرداند.

کشاته   اش، سارانجام شرفتگی و ساتمگری واسطه خودباربد تاریخی با شقاوت و بررحمی پادشاهی لرف بود که به

شد. این پایان احتماال برای باربد که در لول زندگر  ساکن و یا اسرر دربار بوده نرز هوۀناک اس . زیرا او شااهد  

  بوده س . "بررحمی و ستمگری "جاودانگی 

ها نه تنها روش پادشاهان ما بلکه روش فاتحان و اشاغاۀگران ایاران   این بررحمی و شهوت کشتن و تکه تکه کردن

 توانسته دوام برآورد. شده و قدرت جز با خشون  نمیه  بوده و همرشه ست  با ست  جا به جا می

 اس : در این رابطه به دو بخ  از داستان توجه کنرد. توضرح داخل پرانتزها از من

شوی . تکه گوی  ما تازه داری  خورده میفهمرد )منظور حامد اس  که همسر راوی س (. من میخودش ه  نمی"

هاا را  ها را بردند همرن را گفات . وقتای داشاتند تشا     ها که ریختند توی خانه و کتابشوی . کمرته چیتکه می

ی رعناا را دریدناد. گفات :    هاای کهناه    عروسا  شکافتند، گفت . حتای شاک  ها را میی پشتیشکافتند، رویهمی

هاا  ی من شبره وقتی س  که مغاول دان . اما این اتاق من، خانهبخشرد، این کارهاتان اسالمی س  یا نه، نمیمی"

 "ها حمله کردند، همرن.حمله کردند. عرب

 نوسد:لور مییا در پایان داستان این

کند برود خدم  خسرو بگوید. خسرو گفته ک  جرات نمیررد هرچمشبدیز، اسب خسرو، که می "گف : حامد می

قادر  قادر غمگارن، آن  نوازد، آننشرند و میرود و میکشم . باربد میبود هر ک  خبر مرگ شبدیز را برآورد می

 "گوید شبدیز مرد.شبدیز مرد؟ خودش می"گوید: پرسوز که خسرو می
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اش به دو زانوی خواس  اس  پسرمان باربد بشود. همهن ه  دۀ  نمیشنوی  که مدر جمله بعدی از زبان راوی می 

آمد. این ی  تداعی معانی و یاا ارجااع درون متنای از دو زاناو     آمد. بدم میادب نشستن باربد جلو خسرو یادم می

 نشستن باربد داستان در این جمله س :

 . "ته بود و نشسته بودی زنواهاش گذاشهای  را روی دو کاسهباربد فقط نگاه کرد. دس "

خواهد باربد را ارزیابی کناد. یعنای زماانی کاه دیگار بارباد حارف        این توصرف زمانی س  که دکتر روانپزش  می

هاس . پ  این دو زانو نشساتن هار   های  همان نقاشی. تنها راه بران حقایق و دیدهکندزند و فقط گوش مینمی

ها بوجود آمده. احترامی آکنده از ترس یا ترسی اشد که از مشاهده قساوتتواند بدۀرل ترسی بدو باربد احتماال می

سا  از ناوکری و   هاسا . نماادی  های دیرینه ما ایرانیآورد. همرن عمل یکی از سن که با خود ادب و احترام می

عالفی، مثال  را ه  توجه داشته باشر  که این نوکری، از نوع خاصی از رابطه رعر  وارگی و حتی پدرساالری. این

گرفته و جنبه وفاداری و حتی عاشقانه نرز داشته اسا . زیارا پادشااه هماان خداوناد      سندروم استکهل  نشات می

همرن خالر باید جلوی  سجده کرد و یا دست  را بوسارد. اربااب نراز    قهاری س  که پرکرمند و عرنی شده و به

کرد، باه  ترین تردیدی پردا میعالقه نوکران  کوچ چه به وفاداری و برای رعرت  همرن نق  را داشته و چنان

جا جمع شده بود و ی  ملغماه پرچراده از تفکارات    نمود. پ  عشق با نفرت و ترس ی ها را تنبره میسختی آن

ساخ  که ناگزیر حق نظر دادن و بحث کردن نداش . اگر شاعری  زد. انسانی میه  گره میمذهبی و زمرنی را به

های دهشتناک موجود برد، تا واقعر بود و یا کلی شگردهای تمثرلی و دو پهلو بکار مید مداحه میسرود، یا بایمی

 تر مبدل سازد.   را به عشقی انسانی

توان گفا  کاه ایان    توان به اندوه و ترس باربد پنچ ساۀه پی برد و یا نه؟ آیا میدان  از تشابه این دو جمله مینمی

دهد؟ یا باربد ه  مثل باربد تاریخی ازهنر و ادبرات برای بران ان پدرش را نجات میکودک با حرف نزدن  دارد ج

 کند؟حقایق ناگفتنی استفاده می

تری از ح  هنری س ، که حقرقا  را  شاید حرف نزدن راه نجات دیگران نباشد، بلکه رسردن به لریقه پرچرده 

دارد. این پرچردگی و نامکشوفی حقرق ، به عظم  و ابعاد گسترده ترس و وحش  نرز وابساته  در خود پنهان می

 از برن نرود و یا فراموش نشود. بااالخره  شود، تا حقرق  کامالاس . سکوت با رمزآۀودگی و بران استعاری یکی می

 های باربد پی ببرد. "خط خطی"عل  و دان  بشر به آن حد از پرشرف  خواهد رسرد که روزی بتواند به راز 

شود. اۀبته با ی  اشاره کوتاه از شلوغی زندگی آن دوره داستان از زمان حال و در غراب حامد و رفقای  شروع می

 خاط بر  واژهرغ  بحث و گفتگوهای بی پایان ، سرزنده بود و درآن پروسته. آن شلوغی علیکه اکنون به گذشته 

کناد  توانس  بر آن فرمانروایی کند. اما زمان حاۀی که توصرف میمکانی که دیگر سکوت  نمی-برتری داش . زمان

 گونه اس :این
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ای، سااک  و نگااه   نشرند یا  گوشاه  اربد ه  میرود. بحاال فقط من ام و باربد، باربد و رعنا. رعنا که مدرسه می"

آیند، دیگار  کن . نمیآی  و از پنجره بررون را نگاه میروم و میچرخ ، میتوان . میکن . نمیکند. نگاه  نمیمی

 "آید.ک  نمیهرچ

آیاد،  یک  نما گوید دیگر هرچو وقتی می از پنجره نگاه کردن ی  عمل از روی ترس بوده که برای او عادت شده

سمبل همان تقدیر و یا پوچی زندگی اسا .   "چرخردن"ها ه  هس . این های انسانمنظورش دشمن و شکارچی

 ها به آرام  شده اس . همان دورباللی س  که به ۀحاظ تاریخی مانع بهبود اوضاع و رسردن آدم

کناد،  ها را توصرف مییخی آنها و مابه ازای تاردرس  اس  که گلشرری خرلی سرد و زمخ  حاالت درونی انسان

 بار و تهی شده اس . اما این سردی و دۀمردگی بران هنرمندانه ی  وضعر  غ 

برد. از نظر او ناه  همسراس  که به دۀرل زن بودن  دائ  تفسررهای ایدئوۀوژی  را زیر سوال می -راوی ی  مادر  

دهد ببرنند و یاا درباورهایشاان   لور که رخ مینتوانستند واقعر  را همافهمرد و نه دوستان  چون نمیحامد می

 کرد. دید و یا حذف مینوعی دستگاه تحلرلی وجود داش  که ناآگاهانه خرلی چرزها را نمی

اکبر، معرف ی  ترپ اس  که خصوصرات روشنفکران و فعاۀرن سراسی چاپ دهاۀ چهال و پنجااه را دارد. یعنای      

های زحماتک   بازی برشتر به مبارزه لبقاتی و رفتن به مران تودههای سراسی و سراس جای بازیعملگراس . به

تمایل دارد. او ی  تمایزی نسب  به صادق و یا حامد ه  دارد. با وجود فرعی دانستن رفتاار حکوما  اساالمی باا     

 خصوص موضوع اجباری شدن حجاب، هنوز مبارزه مسلحانه دهاۀ ها و بهگرانه اش با آزادیزنان و برخورد سرکوب

کردی  و پنجاه برای  روشی ساده و متکی بر پراتر  بود. معتقد بود که باالخره کار را باید از ی  جایی شروع می

در مورد وضعر  لبقۀکارگر دربعد از انقالب و یا در مورد ساخ  لبقاتی جامعه انقالبی دیدگاه تاحدودی درستی 

ران، خودش ه  رفته کارگر شده اسا . در واقاع مباارزه    یابی کارگدهد. او حتی برای کم  در امر تشکلارائه می

 داری س .داند و دشمن واقعی او سرست  سرمایهاصلی را مبارزه لبقاتی می

بار در داستان از او ناام بارده   بازی س  که فقط ی کار و سراس کال از گذشته بریده و ی  محافظه "صادق"اما   

گویاد کاه   که گلشرری از زبان راوی به حامد مای کشرده نشود. در حاۀی شود. او اصرار دارد که بحث به گذشتهمی

زند کاه  جا کنایه میبعد. اینهای دورترکشاند نه فقط از مشروله بهچرا کشرده نشود. اتفاقا باید بحث را به گذشته

در اماور   هاا خواسته با لارح برخای تاکترا    های جامعه نداشته و تنها میو سن  چپ شناخ  عمرقی از فرهنگ

 سراسی روز دخاۀ  کند.  

}بخشی از آن چپ که بعدا همراه رژی  شد، قصد داش  با خط دادن به آن جناح به ظاهرانقالبی، در امورسراسای  

مدارها کردند وۀی عمده کارشان در ارتباط با سراس های زحمتک  نرز فعاۀر  میدخاۀ  کند. قطعا درمران توده

ها را از اخالق انقالبی دور کارد و  ه همرن موضوع تبعات سنگرنی برایشان داش . ه  آنها بود. کو کارکردن با آن
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ها نزدی  شدند که خودشان ه  بعضا خصال  هراوالیی پرادا    قدر به آنه  خودشان را لعمه هروالها ساخ . آن

 کردند.{

 دهد:گونه نظر میدر مورد وضعر  کارگران، راوی داستان این

هاای از ده  ها نخودسراه اس . کارگر ما همرن اکبر اس  یا آن دهاتیگفت : تو بچه داری. اینفهمرد. میحامد نمی

هاا داغاان کردناد.    اش ه  توی دستگاه شرک  نف  اس ، یا ذوب آهن. آبادان  را که عراقای آمده. کارگر صنعتی

د تا و نصفی کارخانه که اگر مواد ماند چناند دستفروش، یا نصفه حقوق بگرر، یا بازنشسته. میکارگرهاش حاال شده

 ها را متشکل کنرد؟خواهرد اینوق  شما میخوابد. آنخام  را وارد نکنند می

ای به موضوع نگاه کرده اسا .  لور واقع برنانهتوان گف  که گلشرری با توجه به شرایط آن مقطع، بهجا میدر این

و کارگری راه اناداخ . جنبشای کاه بتواناد در معاادالت      شد با هر مرزان فعاۀرتی ی  جنب  تاثررگذار چپ نمی

 سراسی نق  تعررن کننده بازی کند. زود بود. هنوز برای عروج لبقه کارگر کمی زود بود.

مآبانه بورژوازی که به گفتمان لبقه متوسط دهۀ هفتاد مبدل شده باود، در دهاۀ   } تاریخا باید دیسکورس ۀربرال

و با سارکوب دانشاجویان انساجام و حقانرا       41ب  دوم خرداد در همان سال انجامرد. جنهشتاد به شکس  می

خود را از دس  داد. دچارشکاف شد و در نهای  به ی  جریان حکومتی مبدل گردید. منتهی همان جناح اصاالح  

شکس  خورد و نتوانس  جمهاوری اساالمی را باه غارب وصال کارده و یا  شابه          11للب دوۀتی ه  در سال 

   بند را برقرار سازد.{         دموکراسی نر

اس  که در مرز برن زنانگی و باورهای ایدئوۀوژی  قرار گرفته و حقاایقی از سارکوب    "رقره"ها فقط در جمع آن 

کند. در جلسه ۀباس پوشرده بر تن دارد و فقط  روسری  روی گردن  افتااده. یعنای   زنان و کودکان را عنوان می

نسان زمانه خودند. ناچاراند که با هنجارهای اجتماعی موجود هماهنگ شوند حتی اگار  خواه ناخواه همه به نوعی ا

 روشنفکری باشند که منتقد مناسبات سنتی جامعه س . 

عنوان انسان با ه  برابرند. حتی اکبر که بحاث  در این داستان مردساالری در برن فعاۀرن چپ وجود ندارد. همه به

داند، ابدا رفتار مردساالرانه ندارد. خرلی متواضعانه از راوی یعنی ی را فرعی میسرکوب زنان و موضوع حجاب اجبار

کناد. حتای هنگاام ورود باا او دسا       آورند عذرخواهی میوجود میهایی که برای  بههمسر حامد باب  مزاحم 

تار از تماام افاراد    ها در مران خودشان خرلی جلوتر از جامعه بودند. مادرن دهد. این روابط واقعر  داش . چپمی

شدند. منتهی بخ  عمده چپ ما با جنب  فمنرستی و حق معموۀی و حتی تحصرل کردگان جامعه محسوب می

هاا و  توان توقع داش  که خاوان  زن آشنایی نداش . هنوز زمانی از جنب  دهه شص  اروپا نگذشته بود. ۀذا نمی

ن برسد. آن ه  چپی کاه شادیدا سارکوب شاده باود و      زمان حتما بدون تاخرر به چپ ایراهای نوپا در آنجنب 

 برد. اش در زندان بسر میباقرمانده
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کردناد، تاا حادودی باا ایان      ی  تعداد اندکی دانشجوی چپ که دراوایل دهۀ هفتاد مرالدی دراروپا تحصرل مای 

شان هنوزسطحی بود. توانستند به عمق قضایا پی ببرند. یعنی نگاهها آشنا شده بودند وۀی خودشان ه  نمیاندیشه

هاای متفااوت از مارکسرسا  براآورد. ۀاذا      نراز به ی  تحول بزرگ انقالبی بود که چپ ما روی به تئوری و خوان 

هایی که بعدا ببار آورد، فرص  مهمی درعرصه مطاۀعات نظری و کارهای عملی در مران انقالب با وجود تمام تلخی

 ن بوجود آورد.    توده های زحمتک  و بخصوص لبقه کارگر ایرا

 :برای روشن شدن فضای داستان باید به این بخ  ه  توجه کرد

ی ماا  ساخ  جامعه"زدند:نشستند و حرف میاش میها همهزند، هرچ، الم تا کام. آنکند. حرف نمیباربد نگاه می

ی انقاالب یاا بگاویر     در این حرفی نرس ، اما بحران داغان  کرده اس ، زۀزۀه"گف :اکبر می "داری س .سرمایه

ها را برداشتند و در رفتند. یاا اصاال هماان جاا تاوی      های  را سس  کرده. سردمداران  فرار کردند. پولقرام پایه

کنند. کارگرها ه  ک  ک  به حقوقشان آگاه جا دارند کارشان را میهای سویر  و آمریکا داشتند. حاال ه  آنبان 

شود، برای اساتقرار مجادد هماان    آید، هر کاری میبود. و حاال هر چه پر  میهاش یکی از نشانه شوراهاشدند، 

 "داری س .ساخ  سرمایه

ها؟ آخر قطع ید آن آفتابه دزدها یا قطاع یکدسا  و   حتی حجاب، یا کوکتل انداختن توی کتابفروشی"رقره گف :

 "داری دارد؟ی  پای محارب، آن ه  باۀعک ، چه ربطی به سرمایه

 "ها سرپوش اس ، برای انحراف اس ، بهانه اس  که سرکوبشان را توجره کنند.این "یکی دیگر گف : اسماعرل یا

 "اۀبته، اما..."رقره گف :

 "اند؟ ب  نرس ؟ها کیحامدجان، این"گفت :نشس . میاۀبته، اۀبته. عق  می

اشته، مطاۀعه تئوری  و تاریخی کن  ی  زنی که فعاۀر  تشکرالتی نددر نقد کلی این داستان برخی اوقات فکر می

دهاد درایان   راوی از خاود نشاان مای   -دانسته؟ نهای  دانشی که این زنچنانی نداشته، چطور همه را نفه  میآن

 شود:جمالت خالصه می

های تو کار ندارد، با عشقی، با ایرج، با فرخزاد، یا حتی داری پدرسوخته که دیگر با کتابآخر این سرمایه"گفت :می

 "کند، یا توی مغزت.ات سر نمیخانهداری که دیگر توی صندوقدوسی، خرام. سرمایهفر

های داستان اسا . یا    شود. این یکی از ضعفمشخصا این نظرات نویسنده اس  که دارد از دهان راوی خارج می

 ودش باشد. راوی مشخص که خودش داخل داستان اس  باید افکارش متناسب با شرایط زندگی و گفتمان زمانه خ

ها و هایی که سرکوب آزادیهای تئوری  را درهر دوسم ، یعنی آنیا گلشرری با آوردن این جمله خواسته کاستی

دادناد، نشاان   که  برشتر به سازماندهی و مبارزه لبقاتی اهمرا  مای  هاییسو و آندانستند از ی زنان را مه  می
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که خاودش ها  در چااه متافرزیا  افتااده و فکار       خ بکشد و یا اینها را به ربدهد و فقدان اندیشه دیاۀکترکی آن

 ها کاری ندارد. داری با توی مغز آدمکرده که سرمایهمی

های فاشرساتی را  ها و سایر سرکوببه نظر من این اشاراتی که گلشرری، سرکوب زنان و آت  زدن کتاب فروشی 

د تمسخر و یا پرت بودن چپ آن دوران را دارد. مثال یکی از گذارد، به نوعی قصهای لبقاتی میدائ  در کنارتحلرل

کارهای این چپ الیه الیه کردن لبقه متوسط و خرده بورژوازی مثل پراز بوده و اصال مشکل  همرن لبقه باوده  

 اس .  

قماه  کند که ی  موتوری باا  راوی ضمن انتقادهای مثال تئوریک  در پایان گفتگو با حامد قصه زنی را تعریف می

 دهد:لوری جواب میجا حامد اینرود. ایناش را قطع کرده و میدس  برهنه

ات )منظورش خوب، همرن خودش دۀرل حرف ماس ، زد که تو پرراهن آسترن بلند بپوشی و آن دوس  روبرویی"

ها راه کوچهمرد همسایه اس  که قصد تورکردن راوی را دارد( خانه نشرن بشود. بعد که خرابان را قرق کردند، سر

روناد روباه روی   و ترربار مای  2ها با قمه هاشان یا حتی ژبند گذاشتند، جرب و بغل هر رهگذری را گشتند، همرن

 "کارگرانی که بخواهند...

که به تررباار  های حامد، برخالف نظر راوی و یا گلشرری، درس  ازآب درآمد. آخرش آنآینده نشان داد این حرف

ودستان جامعه بودند و نه آن لبقۀ متوسط و یا مردم معماوۀی کاه باه قاول راوی باا هار       بسته شد کارگران و فر

 آیند.سرستمی کنار می

هاای هار دوره   توان آن را جبران کرد. دیدگاههراشتباه و یا کار غرر اخالقی و وجدانی، وقتی اتفاق افتاد دیگر نمی

دن و یا نقد سلبی نرس . این نکوه  دائا  یاا   برای خودش ی  حرات و ساح  تاریخی دارد که قابل مسخره کر

تواند ماانع خرانا    تواند جلوی واقعه را بگررد. نمیتمسخر کاراکترهای اصلی داستان توسط نویسنده یا راوی، نمی

داند سوژه خطاکار تاوان تصمرمی را که در ۀحظه گرفته با جان  پرداخته، باید کمی  در زمان حال شود. وقتی می

 کرد. تر حکایت  را تعریف میتر و رئاللرفانهبی

زنند. این زشتی تواما از شارئی  هرکاری میرسند، برای حف  آن موقعر  دس  بهوقتی که فرودستان به جایی می

گررد. آن روشنفکری ه  که در تحلرل و مواضع  اشتباه کرده، در ها و باورهای تاریخی نشات میوارگی و از سن 

با همرن روابط شکل گرفته، منتها به باورهای جدیدی رسارده کاه او را از شاناخ  دقراق      همرن جامعه زیسته و

شاود تاا حادودی سانتی سا  و در آن      دارد. این چپی که در داستان توصرف میجامعه در حال دگرگونی باز می

همرن س . بهدهد عاجز اداند که ازدرک تحوالتی که رخ میمقطع کوتاه بر جنب  چپ غلبه دارد. خودش ه  می

تری برسد. گلشرری موضاوع خرانا  را در   کند تا شاید به دیدگاه و شناخ  منسج دۀرل دائ  بحث و مطاۀعه می

هاا نراز از کدفهمای و    کرده که آن خرانا  ای از ابهام پوشانده و برشتر برنفهمی افراد تکره دارد. شاید فکر میهاۀه
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همارن دۀرال بحاث ذات و فطارت را ها  باه مراان        باه  ها.د و گروهتحلرل نادرس  اوضاع نشات گرفته تا ذات افرا

 کشد:می

فقط خط خطی کرده بود، رنگ به رنگ، مثل ی  جور ابر سراه و سرخ، مثل ی  جور خاک سراه، یا مثل ماوج  » 

د. گوید: شماها گناهکارید. باید تقاص  را پ  بدهرا دان  دیگر چی. آن وق  پدر میموج دریا، اما خاکستری. نمی

هی جلو بچه حتما بحث کردید، مثل رعنا، فطرت آدم، هر آدم، حدیث داری ، پاک اس ، اۀهای سا ، اماا شاماها     

 کنرد.آیرد خراب  میمی

 گوی :حاال یعنی باربد برگشته به فطرت ، هان؟می

قاا در  ساازد. یکای تاوی آفری   سازد، فرهنگ  میگف : چه فطرتی، چه ذاتی؟ انسان را شرایط محرط میحامد می

 جا.شود، یکی اینای زایرده میشرایط عشرره

 پایان نقل قول( («اشان، همه به یک چیزی معتقدند.گفت: اما همهپدر می

بخ  عمده چپ تا پر  از قرام برشتر عملگرا بود. ۀاذا در تئاوری کاساتی داشا . در واقاع اگار ایان چاپ وارد         

داد، چاه بساا  ساربلند از آن آزماون     البی خود را انجام مای شد و فقط وظایف انتقادی و انقهای سراسی نمیبازی

گرفا .  های اسالمی عمدتا از ی  باورفاشرساتی و دینای نشاات مای    چپ حتی چپ کردن قربانیشد. خارج می

کند که کل جامعه به ی  عقراده واحاد   کند، و ه  کاری میکه کشتن دگراندیشان، ه  گناهانشان را پاک میاین

 ماند.گردند و جامعه از گناه یا غضب اۀهی دورمیاشان باز میس  که افراد باقی مانده به فطرتلوری برسد. این

ای ها نق  داشته وۀی اینجا گلشارری روی نکتاه  قطعا نرات سراسی و لبقاتی مهمی نرز در حذف و سرکوب گروه

خشاونت باوده و ایان     طور سنتی متکی باه پدیده قدرت به زیراگذارد که ریشه تاریخی دارد. انگش  می

خشونت دائم به روز شده و حتی به باورهای شبه انقالبی و شبه فاشیستی نیز درآمیخته است. اما نکته 

      گاه فلسفه بدوی و متافیزیکی خود را کنار نگذاشته است.مهم این است که هیچ

هرچ مرزانی از دان  سراسای و یاا   قدری گسترده بود که با }این را باید قبول کنر  که هجوم فاشرس  مذهبی به 

شاد. اجبااری کاردن حجااب،     ای  برشتر مای شد جلوی  را گرف . چون روز به روز پایگاه تودهگری نمیمداخله

ها در ترکمن صحرا و کردستان، تسخرر سفارت آمریکا، جنگ با عراق و ترورهاای بازرگ و   سرکوب شوراها و چپ

گرری ی  ایدئوۀوژی افرالی راس  بنام اساالم  خشون  مح، و شکلکوچ  مجاهدین، مسرر انقالب را به سم  

 سراسی هدای  نمود. 

ها و آخوندها شکل گرف . که لرف مرانه رو و راسا   ها، بازاریمذهبی -ها، ملیاین رژی  از ائتالف چهارگروه ملی

ها و ده بود. چپشدند. بخ  چپ این جنب  یعنی مجاهدین از همان اول بایکوت شجنب  اسالمی محسوب می

همارن  ها با اندیشه اقتصادی اجتماعی این لرف راس  افرالی و راس  مرانه رو کامال تضاد داشتند. باه کمونرس 



0011/ بهمن و اسفند22دورۀ اوّل/ سالِ سوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

   «باربد؟ است رفته چه برما» داستان بررسی و نقد  041

 

غرراز خلخاۀی و چند آخوند دیگر شاکله اصلی دادستانی و قاوه  دۀرل از همان روز اول لعمه این حکوم  شدند. به

هاا باازوی   آن ۶2ها تشکرل شده بود. تا سال ای ها و بازاریاز موتلفهقضایی و اساسا دستگاه سرکوب و مصادره ها 

داری ۀجاام گسارخته و   اجرایی خمرنی بودند. بنابراین تقدس ماۀکر  و در نهای  شاکل دادن باه ناوعی سارمایه    

موقوفات و ای ها و نرز سهامداری تاریخی آخوندها درقدرت که با اداره ی ی موئتلفهغارتگرانه، از خصل  سوداگرانه

 شد، نشات گرف .{ عنوان خم  و زکات از کسبه و سایر مردم گرفته میهای کالنی که بهکسب پول

واکان  ارتجااعی    54که یکی از علال اساسای انقاالب    این توضرحات را به این جه  افزودم تا بگوی  عالوه بر آن

سال آخررژی  شاه بود، ی  رویکرد اقتصادی بخ  سنتی جامعه نسب  به تغرررات آمرانه و توسعه ناموزون پانزده 

 سوداگرانه ه  از اول در درون  وجود داش  که به مرور توسعه یاف  تا به شکل فاجعه بار امروزی رسرد. 

های لبقاتی اکبر و یا حامد چندان برراه نبوده اس . در این داستان واضح اس  های فرمول وار و تحلرلپ  حرف

 کند.ی گسس  کرده یا حداقل دارد با چپ آن دوره تسویه حساب میکه گلشرری از ایدئوۀوژ

توانس  جلوی پرشروی ارتجاع را بگرارد. بار  از هرچراز    ها نمیها و گروهزمان آگاه بودن و یا نفهمی آدمدر آن 

هاای چاپ در آن زماان واکان  جادی و یاا       ها اسرر گفتمان زمانه خودند. اگرعماده گاروه  باید دانس  که انسان

ها را در اجباری شدن حجاب شاری  دانسا . آگااهی حتای در     توان آنعملگرایانه ای از خودش نشان نداند، نمی

هاای تااریخی هماهناگ باوده     مران روشنفکران ی  خط سرر را لی کرده که همرشه با شرایط مادی و پرشارف  

زمره و یا انقالبای پروۀتاریاا شاکل    اس . این دیاۀکتر  تاریخ اس . که فقط با آگاهی لبقاتی حاصل از پراتر  رو

هاا باه قاول    ای که از اروپاا برگشاته بودناد وجاود نداشا ؟ آن     های سه چهار نفرهگررد. مگر همان زمان گروهمی

خودشان از گفتمان رایج عبور کرده بودند. توانستند کاری کنند؟ در همرن زمان کاه اینترنا  و مااهواره هسا ،     

های مردم به آگاهی کاذب و به شود تا آگاهی لبقاتی. عمال تودهتر منتشر میرعتر و وسآگاهی کاذب خرلی سریع

 ابتذال و سطحی نگری برشتر گرای  دارند تا ی  درک کلی و تاریخی از روند مبارزه لبقاتی.

 ای اجتماعی دارد؟شود که آیا به عقرده شما نویسنده وظرفهای از جورج ۀوکاچ پرسرده میدر مصاحبه

 دهد:ن پاسخ میچنراین

کرده اند )منظور ۀوکااچ آزادی انتخااب و داشاتن مسائوۀر  در هار      ها مسئله را غلط مطرح میاگزیستانسراۀرس 

شرایطی س (، انتخاب محل و تاریخ توۀد ممکن نرس . ما در برابر واقعرتی که به رغ  ما وجاود دارد آری یاا ناه    

فتن به بشر بستگی دارد، اما آری و نه گفتن در برابر واقعر ، س . آری و نه گ "پاسخگو"گوئر . بشر موجودی می

چنان که هس ، به او وابسته نرس . این واقعر ، واقعر  امروز اس . وابساته باه اراده مان و شاما نرسا  کاه       آن

خاابی  که شما همسرتان را دوس  دارید و نه دوس  مادربزرگتان را. تنها آزادی انتاتوموبرل در خرابان اس . یا این

 که شما دارید عبور نکردن از خرابان یا دوس  نداشتن همسرتان اس .
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رابطه میان آزادی درونی و ضرورت خارجی بسیار پیچیده است. مارکس آزادی انتخاب را انکار نکرده  

 شود:است. انتخاب با کار آغاز می

است یاا نیسات. روال کاار    کند. و این انتخاب بدان معنی ست که کار او خوب بنا سنگی را انتخاب می

گاه آزادی ندارد جز در انتخاب میان دو سنگ. نه در انتخاب یک سنگ و یاک  چنان است که وی هیچ

قطعه برنز. مسئله آزادی انتخاب و ضرورت اجتماعی درافق تحاول تااریخی قابال طارح اسات. ایان       

پایان نقل (شود.تی منجر میی انتزاعی به نتیجه نادرسای دیالکتیکی ست. طرح مسئله در زمینهمساله

 قول(

 

گلشرری در این داستان سه نسل را دری  خانواده به تصویر کشرده. نسل دوم که دگراندی  اس  باه سرنوشاتی   

خوفناک و نامعلوم گرفتار شد و نسل اول که نمایندۀ  جامعه سنتی و مذهبی اس ، بعد ازانقالب باه یا  موجاود    

 چرا؟آدمخوار بی عالفه مبدل گردید. 

گرف . پارادای  اسالم سنتی در دهۀ ها تا حدودی آسان میبه سایرادیان و اندیشه اسالم سنتی به این دۀرل که {

چهل مغلوب فضا و گفتمان رهایی بخ  آن روزهای جهان شد و جای  را به ی  ملغمۀ ترسناک و خنده دار باه  

کرد آمد از ادبرات و پراتر  انقالبی استفاده میمی داد. دیسکورس جدید تا جایی که به کارش انقالبی اسالمنام 

 هرقرم  بود. یعنی ه  عملگرا بود و ه  ماکراوۀرس .اش رسردن به قدرت و سپ  حف  آن بهوۀی تمام استراتدی

های زیادی با جنب  فاشرستی داش . مثل کشتار و نسل کشی دگراندیشان. منتهی برای  تفاوت نادادی  شباه 

. خلوص ندادی و ژنتر  در باورهای آن روزهایشان جاایی نادارد. هماه افاراد باا درجاه ایمانشاان        اهمرتی نداش 

شاد. یعنای   ای صدر اسالم رعایا  مای  شدند. در دهۀ اول تا حدودی روابط شبه سوسراۀرستی و قبرلهسنجرده می

ها گرای  باه  بخشی از آن داد. حتی در مرانگری نمیهنوز جامعه انقالبی به صاحب منصبان جدید اجازه اشرافی

های چپ وجود داش  که کپی ارتجاعی سازمان مجاهدین بودند و نام خودشان را گذاشته بودند مجاهدین اندیشه

 انقالب اسالمی.

ها نق  مهمی داشتند و در تقسر  بندی داخل حکوم  به جنااح چاپ معاروف شادند)     این حضرات در سرکوب 

اما در مجموع محور اصلی ایدئولوژی تمام اسالمی ها از دهاۀ   سانی دیگر(.عده آخوند و کاۀبته همراه با ی 

شادت ضاد کمونیسات    ها نیز باه مذهبی -ها و ملیحتی ملی ها بود.بعد مبارزه با کمونیستبیست به

که االن به  های التقاطی داشتند.عنوان یک استثناء اندیشهها مجاهدین خلق بهبودند. فقط در میان آن

اناد. یعنای در واقاع موسساین ساازمان      ی مرتجع ضد کمونیست طرفدار غرب مبدل شاده یک نیرو
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های اسالمی با هار گرایشای   در جنبش اسالمی بودند و زمان ثابت کرد که گروه مجاهدین یک استثناء

 {شوند.ها کشانده میباالخره به سمت بورژوازی و امپریالیست

ها اس . پدربزرگ که ی  متعصاب  پدرخانواده لرز فکر ایدئوۀوژی  آندر داستان تنها وجه اشتراک پدر بزرگ با  

های  هرچ ناوع اساتدالل یاا تردیادی     اش با بقره فرق دارد. در پاسخمذهبی لرفدار حکوم  اس ، جن  نفهمی

شود. اما به باور من خرلی سعی دارد که دخترش را قانع کند و در دوجا که به فطرت رعنا و حرف نزدن دیده نمی

 کند. ها اشاره میرسد، به اهمر  سکوت و یا نشنردن و حتی خطرناک بودن گفتگو و بحث در نزد بچهباربد می

خواهد سکسی در باور مذهبی اوۀرن گناه همان خوردن مروه ممنوعه و رسردن به آگاهی س . حاال این آگاهی می

 اید از برن برود. ه  بزند بچه ثبات عقرده را بهباشد و یا عقلی فرقی ندارد. آن

خاطر بدنشان و نیز اولین گناه که باعث رانده شدن نسل آدم ازبهشت شد، قبل از این روی زنان، هم به

شدند. این سرکوب ریشه تاریخی هم داشت یعنی واکنشی بود به کشف حجاب از همه باید سرکوب می

هاا  خشونت یک ابزارسنتی حکومتخواست با زور جامعه را متجدد کند. خود زور و رضا شاهی که می

 شود از طرق سنتی جامعه را مدرن کرد؟در ایران بوده است. چطور می

شود. به ی  کلر  تاریخی باا مشخصاات عاام    همرن خالراس  که راوی زن داستان فاقد مشخصه ظاهری میبه 

چاه کاه   هاا دارد. اماا آن  و آدم ورای موقعرت  درک باالیی از شرایط زنانگی و برشتر مادرانه تبدیل شده اس . که

کدام در ها )رعنا و باربد( هرچکند عدم شناخ  و درک او از نسل سوم اس . نسل سوم یعنی بچهراوی را ناامرد می

زننااد، تنهااا کسااانی کااه سااعی در تحلراال اوضاااع داشااتند و نماینااده روشاانفکری و لااول داسااتان حاارف نماای

 اعدام شدند و یا زندانی و دربدر.  شدند، یاهای جامعه محسوب میخوانکتاب

ها اکثری  جامعه را تشکرل شوند. اینگوید مردم عادی  مثل همسایه روبرویی با هر سرستمی سازگار میراوی می

فهمناد.  ها نرز روزی میگوید که آندهند که زندگی اشان برغرایزشان استوار اس  تا آگاهی اشان. اما حامد میمی

روی تناد مای  "گویاد کاه   روی به همسرش در مورد مواضع خودشان در قبال رژی  جدید میحتی در جایی دیگر 

هاشان را دوره کنند، بعد ها اول درسشوی . بگذاراینای ، تازه داری  وارد تاریخ جهان میعزیزم، ما تازه شروع کرده

 "فهمند.باالخره می

 فهمرد. گوید: خودش ه  نمیراوی یعنی زن حامد می

های عامراناه  فهمند، تقدیرگرایی مارکسرس گران باالخره خودشان میهای مردم و حکوم لرز فکر که تودهاین  

 دهد که شناختی از فلسفه پراکسر  و اهمر  آگاهی لبقاتی نداشتند. را نشان می
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دهد تا تمام یکارانه چپ را دراین محفل نشان ملور که گفت  گلشرری انواع نظرات افرالی و محافظهمنتها همان

که توجه داشته باشد آن بخ  عملگرا که اکبر نماینده آن بود برشترین نزدیکی را ها را زیر سوال ببرد. بدون آنآن

ها و یاا تقدیرگرایاناه امثاال    کارانه امثال صادقبا روح مارکسرس  داشته، منتهی به احتمال زیاد این تفکر محافظه

هاای  زمان کل جنب  چپ گرفتار کدفهمای کند آنزند. اۀبته فرقی نمیروه میحامدها برشترین ضربه را به این گ

رئال پلتر  بسته  بازی )که تح  نامللبی و سراس تئوری  و سراسی بوده اس . اما واقعر  این اس  که فرص 

 کشاند.شد( برخی اوقات کار را به خران  و آدم فروشی میبندی می

  که درآن دوره، گفتمان رایج گفتمان انقالبی بوده، وۀی با این وجود انقالبرون واقعی در نظر داشته باشراین را ه  

نتوانستند در مقابل هجوم آن هروالی دوسر، که از تمام عناصر سنتی و مدرن در ایدئوۀوژی دوۀتی اساتفاده کارد،   

ن خالف  صدر اسالم و یا توانس  آایستادگی کنند. جمهوری اسالمی درس  اس  که  اسالمی بود وۀی دیگر نمی

هماان مرازان در حاوزه    ترین وسائل سرکوب استفاده کرد، بهلورکه از پرشرفتهحکوم  صفویه و قاجارباشد. همان

 فکری و عملی ازامکانات جدید بسراری برای بقای خود استفاده نمود.

ی و متمرکز بودند که با انقاالب  ها از مریخ نرآمدند. ی  جریان اجتماعی و سراسی پانصد ساۀۀ قو}مسلما اسالمی

اشان کاسته شده خصوص در حکوم  رضا شاه تا حدودی از قدرت رانده و از نفوذ اجتماعی و سراسیمشروله و به

بود. دار زدن شرخ فضل اهلل، قضره کشف حجاب، قتل مدرس، کشتار در مسجد گوهرشاد، انقالب سفرد) که ه  به 

تصادی اجتماعی آخوندها ۀطمه زد(، قرام پانزده خرداد چهل و دو و از برن رفتن زنان حق رای داد و ه  به نفوذ اق

ها با ها و خرلی چرزهای دیگر باعث واکن  نرروهای ارتجاعی شد. آنتابوی تن و سک  و توسعه سرنماها و کاباره

واک ایان نرارو   کم  برخی محافل خارجی و همراهی نرروهای حکومتی شاه، سازماندهی شدند. از نظر شاه و ساا 

هاا را انقالبای   شاد. یعنای اصاال شااه آن    فقط جنبه ضد کمونرستی داش  و هرچ خطری برای رژی  حسااب نمای  

هاای باازار باا    ها و ۀمپنهمراه التدانس . چون آخوندها در کودتای انگلرسی آمریکایی برس  هش  مرداد بهنمی

ای ها شکل گرف  که اۀبته بخا   ی خمرنی و موتلفهجور کدفهمی از قدرت اجتماعشاه همکاری کرده بودند. ی 

  واسطه مشاوره نرروهای خارجی بوده که قصدشان به قدرت رساندن ائتالف نرروهای ارتجاعی بود.زیادی از آن به

و سااکنرن   هاا ها، روساتایی در ده سال ابتدایی انقالب، نظام جدید روز به روزدر مران حاشره نشران، پایرن شهری

 کوچ  برای خودش لرفدار و یا افراد مطرع جمع آوری کرد.{شهرهای 

در داستان، بدنه جامعه نرز به سه بخ  مردم عادی، لرفداران متعصب و آدم فروش حکوم  و در نهای  فعااۀرن  

 شود. سراسی و روشنفکران دگراندی  تقسر  می

کردن اجازاء داساتانی باوده    یعنی اگر دقت شود، خود گلشیری هم از لحاظ تکنیکی در کار الیه الیه 

 است. سه نسل در یک خانواده، سه نوع آدم در جامعه و سه طرز فکر درجلسات.  
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زده، که اهل مطاۀعه و بحث بوده و صداق  و پاکی در رفتارش موج مای روشنفکر چپ با وجود مدرن بودن  و این

سا . لارز فکار متکای بار       نفهمای فتاار  هاا گر از نظر راوی و بهتر اس  بگوئر  از نظر نویسنده مثال بقراه آدم  

ترهاا حتای قبال از    تقدیرگرایی و اسطوره سازی ی  گرفتاری تاریخی س  که باید برای شناخت  به خرلی قبال 

 مشرولر  رف . 

هاای دور، ناه فقاط از هماین     گوید، من به حامد گفتم: برویم به خیلی گذشتهدر جایی از داستان می

 مشروطه به این طرف.

شود، اول  باید پرسید که حتی از های دور زده میپ محدود بوده. وقتی حرف از گذشتهپس شناخت چ

زمان خسرو پرویز تا به امروز، پدیدارشناسی قدرت به کشف ماهیت آن منجر شده یا نه؟ گویا نه تنهاا  

 ماورایی بوده است.    -ذات قدرت بلکه هستی اجتماعی ما نیز وابسته به یک نیروی فرا دست مادی

ناام تقادیرمنجر شاده،    ای بههمیشه به راز ناگشوده خردستیزی و روحیه وحشت زده از خشونت که 

شود. ذات واقعی استبداد و ارتجاع با شرح حوادث و گفتگوهاا بارمال   جا به مرکز داستان مبدل میاین

کند. حتای  ها حلول تواند به درون همۀ انسانکنیم که  زشت و مخفی ست. میشود. فقط حس مینمی

 گرایند.خواه و آرمانکه آزادیهاییآن

زمان به عوامل اجتماعی اقتصادی و به باورهای دینی و فرهنگای وابساتگی   طور همراز ماندگاریش به  

 دارد. عامل استعمار و امپریالیسم نیز در تداوم آن نقش به سزایی داشته است.    

کند، چون فعال راهای بارای کشاف آن حقرقا  تااریخی      سرآخر راوی به نفهمی خودش و دکترها نرز اعتراف می

ای ثب  شده و دان  فعلی ما اجازه رمزگشاایی  موجود نرس . تنها دریاف  ما از داستان این اس  که ی  مشاهده

ید روزی گشوده شود. اما چراز عجربای   رازی را پنهان کرده که شا "در خود"های باربد دهد. خط خطیرا نمیآن

کند، کودکی لبرعی س . نه کابوس زند و فقط نگاه میکه حرف نمیکه وجود دارد، این اس  که باربد با وجود آن

کناد. حاال ایان    ها گوش مای زند اما با دق  به حرفکه حرف نمیکند. با وجود آنبرند و نه دندان قروچه میمی

را رئال دانس . این حکای  گاه رئاال اسا  و   تفسرر اس . چرزی نرس  که بتوان آن وضعر  متناق، چطور قابل

 گاه سوررئال. 

خواهد که او حرف بزند. تا بتواند جریان مالقات  خواهد که باربد روانشناسی شود و فقط از دکتر میچرا مادر نمی

 با حامد را روای  کند. آیا پدرش ری  داشته؟ ی  دست  قطع بوده؟ 

ها دهد که باربد هر قدر برشتر نقاشی و خط خطی کرده، حاۀ  بهتر شده. منتها نقاشین خواستۀ مادر نشان میای

 واضح نرستند و باربد ه  قدرت تکل  ندارد. 
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هایی که برن حامد و رفقای  و حامد و همسارش رخ  رسد این اس  که در بحثنظر خود من میی  چرزی که به

هاا  شاده و ایان موضاوع روی آن   ها مطرح میهشتناک داخل و بررون زندان در حضور بچهداده، گاه جریانات دمی

گوید، این تقصارر شماسا  کاه جلاوی     راوی می "حزب اۀلهی"لور که پدر ای داشته اس . همانتاثررات پرچرده

 ان کرده. جا گلشرری دانسته و ندانسته بخشی از حقرق  را از دهان دشمن برکردید. دراینها بحث میبچه

ها المرنان نادارد. ماثال   ها گره خورده که کسی از واقعی بودن برخی از آنها و روای سری شنردهداستان به ی  

توانسته عامل سکوت باربد باشد، چون بچاه پانج سااۀه    ها توسط یکی از بازجوها، خودش میخوردن گوش زندانی

برای شنردن باقی نمانده اس . این یکی از احتمااالت اسا .   لورناخودآگاه به این نترجه رسرده که دیگرگوشی به

 آن واقعرتی باشد که رخ داده.  لور حت تواند بهکدام نمیرسد که هرچخرلی فرضرات به ذهن ما می

ها اغراق و کدفهمی ای . و هرچه نوشتر  در آنلور بوده. زیرا ما در ثب  تاریخمان کوتاهی کردهتاریخ ما ه  همرن

 دارد. بخ  قابل توجهی از آن شفاهی س  که یا از برن رفته و یا قابل اتکا نرس . وجود 

هاا بارای اداماه زنادگی     از لرفی ثب  ادبی و هنری وقایع زندگی و درونرات آدمی، باعث خرساندی و انگرازه آن  

لی س  که به نظر گلشرری برد. این راه حها از حقایق را باال میکند. درک آنها را تا حدودی مداوا میشود. آنمی

 رسرده. زیرا مطمئن شده ما خِرد و حافظه جمعی نداری .

کند. به کتب ادعره و رمزی دراویا  و  اش را ثب  میدر رمان جن نامه نرز حسرن وقایع گذشته و زندگی روزانه 

ی ببارد و درماانی   اش شده پآورد تا به جادو و سحری که باعث جن زدگی سه نسل از خانوادهعلوم غربی روی می

گویا از نظر گلشرری فقط از راه نوشاتن و خلاق   یک درد ازلی و ابدی ست.  جن زدگی برای آن برآبد. آنجا ه 

ها کاس . راوی داستان جن ناماه مخااۀف   های زندگی غلبه و یا از جادوی آنتوان بر پوچی و وحش اثر هنری می

ساازد. حسارن باه ایان نترجاه      ها را سرگردان و پریشان مینسانتغررراس . زیرا این تغرررات زندگی را آشفته و ا

ها درونی و ماندگار خواهد ساخ . این ها، سکون و آرام  را در آنرسرده که ثب  کردن زمان و سرگذش  انسان

ای عقرده درس  مشابه همان عقرده سنتی و مذهبی پدر بزرگ و اسالمی هاس . منتهی از درگاهی دیگر و زاویاه 

ها ها تسلط دارند وۀی در نزد مذهبیشود. در جن زدگی عوامل ناشناخته و خرافی بر هستی آدمت مطرح میمتفاو

 بخشد. کند و به آن معنا میآن بر روی زمرن اس  که معمای زندگی را حل می بندگی خدا و تبعر  از نمایندگان

 

ی و یا ورشکستگی اقتصادی اجتمااعی  را پس ازهر نا آرام "باز تولید استبداد"توان جلوی چگونه می 

دهد که های باربد نا مفهوم است. یا شاید عالئمی از خود بروز میگرفت؟ تاریخ ما مثل همان خط خطی

 شود. مثل خش خش مضحک  مرتجعین در زندان چندان جدی گرفته نمی



0011/ بهمن و اسفند22دورۀ اوّل/ سالِ سوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

   «باربد؟ است رفته چه برما» داستان بررسی و نقد  046

 

دانای، یا    کردی . مای و باور نمی دیدی ها را به چش  میما این"گوید: گونه میمثال در ی  محاوره ای مجرد این

روز توی زندان دوتا سنگ  دوآتشه برایشان آورده بودن. آقایان توی سلول پهلویی بودند. خرجشان را جادا کارده   

ها را بردم دم سلوۀشان و بودند. من تازه وارد بودم. گفت  خوب پررتر از ما هستند. احترامشان واجب اس . سنگ 

که دم دو توۀه ساگ مارده را بگررناد.    پ نگاه  کرد. نان را با دو انگش  گرف ، مثل ایناشان دادم. چپ چبه یکی

هاای  ی حراط انداخ  توی سطل خاکروبه. بعد ه  دست  را توی حوض آب کشارد، ساه باار. سانگ     برد گوشه

ماان  م. همهدانستمن نمیخشخاشی دوآتشه انگار هنوز گرمای تنور را داشتند. یکی از مریدهایشان آورده باود.  

هایشاان را روی بناد پهان    رخا   نبودند. شاه هام نباود.   ها نجسساواکی نمی فهمیدیم. ما نجس بودیم.

هاای  را ندیادی .   انداختند. بهار حتی شاکوفه ی خدا عبا و رداشان را روی تنها درخ  بند میکردند. همرشهنمی

رف . شورت به سر. هر روز صبح راط راه میکرد، از صبح تا ظهر توی حشان شورت  را روی سرش خش  مییکی

 رف . شورت به سر.تا ظهر کارش همرن بود. راه می

 فهمیدیم.دیدیم و نمیچقدر خر بودیم! میگف : زد به جلوی سرش که لاس بود و میخندید و میمجرد می

 رفتند! خش خش.میپیچیدند و راه هاشان میبه کفش پالستیکگف : باور کنرد دوتاشان توی حراط می

که همه چرز برایشان روشن باود. از  با همدیگر بحثی نداشتند. برای این خش خش !خندید، بله: صبح و عصر، می

مجادله اشان هام اغلاب    پر  روشن اس . فقط باید کتاب  باشد تا باز کنی و روایت  را ببرنی. خ ، خ ! 

 واط و جماع، همین. باور کنید. های رکیک جنسی، لهاشان شوخیسر شکم بود و نقل شب

آماد. حاماد باه    توی آشپزخانه صدای خنده اشان میتوی گوش حامد چرزهایی گف  و با ه  خندیدند. من رفت  

ایاد.  هاییاد، دو روی یاک ساکه   گفتم: شما هم مثال آن ای آمد و برای  گف . واقعا که! خنده نداش . بهانه

 وگرنه...

 شروع نکن! ما خودمان کردیم ، خودمان هم باید پایش بایستیم.گفت: دوباره کرد و میاخم می

 "شناختندش. همرشه ریر  جلسه بود....مجرد را کشتند. اعدام  کردند. می

گرهاای دوره  ها و شاکنجه کند. یکی ماهر  عقب مانده و ارتجاعی دادستانجا گلشرری به دو چرز اشاره میتا این

 ها در ی  بند بودند.چپ بعد از انقالب اس  که روزگاری با

ایستیم. این حارف خیلای   گوید خودمان کردیم و خودمان هم پایش میاز زبان حامد می کاه و دیگر این

کاه  ها را به قدرت رساندیم؟ یا ایان ها آناغراق آمیز است. یعنی چه که خودمان کردیم؟ یعنی ما چپ

فقط همراه بودیم. ایان همراهای باا انقاالب      مثل همه تا پیش از قیام با تمام مردم برای سرنگونی شاه

 دارد؟  "خودمان کردیم"دموکراتیک مردم چه دخلی به جمله 
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اصال کل نرروهای چپ در صحنه سراس  یعنی در مذاکراتی که برن شورای انقالب با ساران رژیا  شااه از جملاه     

کرات پشا  پارده ای کاه باا     سران ارت ، ساواک و دوۀ  بخترار صورت گرف  هرچ نقشی نداشتند. حتی از ماذا 

ای ها از لرف دیگر صاورت  لرف و آخوندها و موتلفهها از ی مذهبی -ها توسط  آن دو گروه ملی و ملیآمریکایی

ها رسرد. چون کلی پروناده  دانستند. گویا بعدها خبر این اسناد و مذاکرات به مجاهدین و فداییگرف  چرزی نمی

هاا، رژیا    وجود داش ، که بعد از اشغال ناموفق و نر  بند سفارت توسط فادایی از این مذاکرات در سفارت آمریکا 

که این اسناد مبادا به دس  گروه ها برافتد و ماهر  ضدانقالبی اشان افشاا  شاود، خودشاان    جدید از وحش  این

 ها را نرز جا به جا کردند.سفارت را گرفتند و اسناد را خرد کردند. کلی از آن

 . بعد از انقالب ه  که بالفاصله سرکوبشان کردند. همه مردم رفتند جلوی گلوۀهها مثل پ  چپ

افتاد. ها چه اتفاقی میشد. با افشای اینافشا  می فرض بگرری  که ماهر  این عده بازاری و آخوند داخل زندان ه 

ها ل خمرنی، عمال تائرد غربیهای مصدقی افتادند دنباهای ؟ وقتی فکل کراواتییا با افشای خود خمرنی و نوشته

 و سازش ارت  و ساواک را ممکن ساختند.

ها که با حضورشان در کنار آخونادهای کودتااچی،   های غربی و مصدقیرسانه کاریزمای خمینیدر شکل گرری  

کرد، نق  خرلی مهمی ایفاا   ها و آخوندها را درکودتای برس  هش  مرداد پنهان میزش  خویی و خران  بازاری

مذهبی، بر  از هر جریاانی در حقناه کاردن     -روهای پروغرب شبه ۀربرال ملی یا ملی نمودند. در اصل این مرانه

 و پاسخگوی تاریخ باشند.  پایش بایستند ها هستند که بایدآخوندها و بازاری ها به مل  ایران نق  داشتند و آن

نیت مبارزه مسلحانه فدایی کاه در شاکل   تنها کاری که چپ انقالبی کرد، با حضور در صف مردم، با ذه

طاور  گیری  قیام بهمن نقش داشت همراهی کرد. چه فدایی در صحنه بود و یاا نباود، آن ذهنیات باه    

تاریخی در نسل جوان و انقالبی ما از قبل شکل گرفته بود و کار خودش را در یک شرایط خاص هیجانی 

ا نه، سوبژکتیو قیام بهمن از مبارزه مسلحانه فدایی و داد. چه آن تعداد اندک فدایی بودند و یانجام می

گرفت. لذا آنچه چپ در مقطع انقالب و قیام انجاام داد یاک پراتیاک    مجاهد در دهه پنچاه نشات می

 بازی و خیانت.انقالبی بود و نه سیاست

هایی که همان روزهای اول انقالب ماهر  خمرنای را افشاا  کردناد؟ مثال     ها و یا چپبودند مارکسرس  مگر ک 

توانساتند جلاوی آن ماوج تاوده وار     هاا نمای  های دیگر. منتهی افراد و حتی گروهشاملو یا ایرج اسکندری و خرلی

اعتقاد دارد. قول داد که نه خودش و نه سایر پوپوۀرستی را بگررند. خمرنی در پاری  مدعی بود که به دموکراسی 

هاا  گف  روحانر  فقط نظارت خواهد کرد. به احتمال زیاد این حرفآخوندها در مناصب حکومتی قرار نگررند. می

در آن مقطع، برخالف ادعای خمرنی، خدعه نبوده اس . زیرا نرروهای سراسی با توجه به شرایط و تناسب قوا دائ  

شاد. ۀاذا اگار شارایط     هاا مای  ضع بودند و این تحوالت و رخدادها بود که منجر به تغررر سراسا  در حال تغرررمو
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شاد ممکان باود تاوازن قاوا      تار مای  دوفاکتو و بالتکلرفی اوضاع، در حضور دوۀ  بخترار و دوۀ  بازرگان، لاوالنی 

تهی ایان تاوده هاا و جواناان     کار گرفته شوند. منتغرررکند. حتی عناصرزندانی رژی  شاه نرز توسط دوۀ  موق  به

های انقالبی قرام بهمن را آفریدند. انقالبی بودند که علررغ  خواس  شورای انقالب و حتی بدون هماهنگی با گروه

کاه خمرنای   لاوری ه  ریخ  باه ها روحره انقالبی و رزمنده جامعه را چندان برابر کرد. اوضاع بهمسلح شدن توده

دستور خود شاه زندانی شده بودناد،  بی برای سران ارتشی و دوۀتی رژی  پهلوی که بهمجبور شد سریعا دادگاه انقال

های دماوکراترکی کاه   تشکرل دهد تا بتواند جامعه را خلع سالح کند. فرصتی یاف  تا درهرجانات آن روزها، وعده

ه ی  رهبر انقالبای مبادل   جا کنار بگذارد و با اعدام هویدا و سران ارت ، خودش را بقبال در پاری  داده یود ی 

 سازد. 

شود و ها را باعث میگرری ایدئوۀوژیبرنر  که این رخدادها و شرایط تاریخی س  که روند تحوالت و شکلپ  می

های دقرق از پر  تعررن شده. سراس  و مبارزه انقالبی در کل قابل پر  برنی نرس . بار آن دیاۀکترا    نه نقشه

 ی و تقدیرگرایانه.    حاک  اس  نه باورهای مکانرک

هاای ایجاابی شاکل    ها صف بنادی لبقااتی و بحاث   ای س  که در آنمعهذا مشکل کلی از ماهر  انقالبات توده 

ای از احزاب روی همرن پالتفرم شکس  خورده شود. االن ه  عدهجای  شعارهای سلبی مطرح میگررد و بهنمی

 شود. ا ی  انقالب همگانی براندازی  تا بعد ببرنر  چه میاند که اول رژی  اسالمی را ببرنامه ریزی کرده

گردی . راوی داستان فاقد نام و تصویرمشخص اس . حتی سان و ساال او مشاخص نرسا . او را     به داستان باز می

ماادر و شااید ولنای دانسا  کاه در جساتجوی حقرقا ، تااریخ را فقاط در محادوده           -توان مفهاوم عاام زن  می

 ازگو کند.تواند بها می"مشخص"

خاورد کاه در پروساه شاناخ  شاکل      هاایی گاره مای   زیباشناسی داستان در اشکال مختلف به نافهمی و گسس 

ها کاه  جز باربد و رعنا، در خلق این فاجعه سهرمند حتی آنها، بهگررد. از نظر راوی یا نویسنده همه شخصر می

 قربانی این شرایط شدند. 

رده به روای  رژی  اسالمی در مرز قربانی شدن و گناهکاری قرار دارد و باربد نرز اۀبته رعنا که به سن نه ساۀگی رس

 که به مالقات حامد رف  و با حقرق  مواجه گردید قربانی شد. ازهمان روزی

کند. با زدن سابرل و تغررار چهاره،    عنوان ی  همسر در چند جا ح  خوبی از حامد را به ما منتقل نمیراوی به

کند. ایان سافردی باا    ها تشبره کرده و سفردی روی ۀب  را چندش آور توصرف میها و خواجهنثحامد را به مخ

مادیات  جا به سرکوب اندیشه و تارس تااریخی ناوعی    شود. دراینهای خاۀی تداعی میسفردی دیوار پش  قفسه

تهی شادگی و تارس از   زند، به هایی که دور ریخته شده و دیواری که به سفردی و ماتی میبخشد. یعنی کتابمی

دیده شدن دانشی که به ثب  رسرده و یا محوشدن همان مرزان از آگاهی که خودش سترون بود اشاره دارد. برای 
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ها معتقد بودند کاه هماه آگااهی هاا و     شد. آنها داشتن هر کتابی بغرر از کتب اسالمی جرم محسوب میاسالمی

 ب دیگر وجود ندارد.   احکام در درون قرآن جمع شده، پ  نرازی به کتو

ها نوکرانی بسازند کاه  گرفتند تا از آنها را میجا خواجگی و مخنث بودن ما به ازای تاریخی دارد. مردانگی آناین

دادند تا سترون شوند و نتوانند ماهر  فسااد و  ها را تغررر میحتی توان خران  کردن ه  نداشته باشند. هوی  آن

ها در اندرونی بوده و زیادی به قدرت نزدی  بودند و بر  گران منتقل کنند. چون خواجهاستبداد را افشا  و به دی

 از دیگران امکان شناخ  آن روابط دهشتناک و ناساۀ  را داشتند. 

یعنی برای راوی هنوز تواب شدن حامد ی  امکان واقعی س .  پرسد که بابا ری  داش ؟یا یکی دوجا از باربد می

کند، وۀی این ح  متناق، در خواننده استان در مورد داشتن دس  یا چش  حامد ه  سئوال میاۀبته در پایان د

کند؟ آیاا تاواب   گررد: چرا همسر حامد که مطمئن اس  او هنوز زنده اس ، در موردش چنرن فکری میشکل می

ورد؟ جریاان آن  خا هاا را مای  کند؟ آیا حامد همان آدمی س  که گوش زنادانی شده؟ دارد بازجویی و شکنجه می

هاای  ها چش های سرخ داخل نقاشیتواند باشد؟ آیا آن چش شررینی که دس  باربد بود و یا خنده پاسدار چه می

خواهد بداناد  گوید که هدف  روانشناسی باربد نرس ، بلکه فقط میچرا راوی به دکتر می کند؟حامد را تداعی می

 جا چه دیده اس ؟آن

دهراد یا  هراات    پرسد کاه چارا اجاازه نمای    ان برای  مه  اس . راوی از پدرش میچرا سرنوش  مجرد در زند

دانار  کاه مجراد قبال از حاماد      را مای این  خارجی جنازه او را بررسی کنند تا ببرند که چه بالیی بر سر او آمده.

رار و یا جلسات ها مجبور بوده  سر قکه در خانه حامد مخفی شده بود. شبای دستگرر شد. درس  در همان هفته

دو باا  کند. این خودش سئوال برانگرز اس . آیا در زندان ایان دیگر برود که در یکی از همرن رف  و آمدها گرر می

 ه  بودند؟ واقعا تا قبل از اعدام مجرد چه بالیی سر او آمده؟ 

ن، تااریخ را ثبا    کرده، او تنها کسی س  که باا عمال نوشات   مجرد ک  حرف بوده و در ضمن جلسات را اداره می

نوش . وقتی فراری باود و یا  هفتاه در خاناه حاماد      کرد. میزد. کار ه  میکرد. در جلسات فقط حرف نمیمی

جا نراز گلشارری باه    کرد. کوهی از اعالمره. ایننشس  و اعالمره تکثرر میمخفی شد، صبح تا شب ی  گوشه می

که ک  ترین شباه  را به باربد داشته اس . بخصوص آنکند. پ  مجرد برشاهمر  ثب  کردن و نوشتن اشاره می

 نوشته اس .حرف ه  بوده و برشتر می

پدر، خوب، اما ایان  "گوید:ها و حدسرات هوۀناک اس . مثال راوی در بحث با پدرش میداستان پر از وقایع، شنرده

 "خورند، هان؟،زنده زنده بخورند؟هایی را که به چرز دیگری معتقدند یا نرستند بمعتقدان تو باید بقره را، آن

هاا گفتناد   خاورد. تاوی صاف مالقااتی    خورد، برای تبرک و ترمن میها را میگویند، یکی هس  که گوش آدممی

دخترکی از مالقات پدر و مادرش برگشته پرسرده اند که خب، چه خبر؟ گفتاه: باباا ریا  داشا . ماماان دسا        

 نداش .
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  .گوید: دروغ اس . شایعه اسپدر می

 گوی : تازه مگر نباید ما را به چهار مرخ کشرد، مگر نباید حد زد، مگر نباید دس  و ی  پایمان را برید؟می

گویاد بایاد بریاد،    کنناد؟ لبراب مای   گوید: خوب اگر حک  این باشد، باید برید. مگر با عضو فاسد چه کار مای می

 برند.می

هاا در انتقاال آگااهی    ها و نسلکه حول نافهمی و یا عجز انسان ها با منطق درونی داستانها و یا شنردهاین گفته

 لورکامل منطبق نرس .چرخد، بهمی

هاا و ... باه شاکل ناوعی آئارن دربااری  در دوره شااه عبااس و         گرچه نقل شده که آدم خواری و تکه تکه کاردن 

دهاد کاه ایان    و پهلاو نشاان مای   لور دها تا حدی و بههای دیگر وجود داشته، وۀی از لرفی در این دیاۀوگخرلی

هاا  های تاریخی و احکام اسالمی به مرور زمان قدری تغررر یافته و امروزی تر شده اس . یعنی به شانرده خشون 

ها و اعدام زندانران باوده  چه ثاب  شده و یا به ثب  تاریخی رسرده کابل زدن و سایر شکنجهتوان اتکا کرد. آننمی

 جمعی در حال تخریبند. نامعلوم اس . اجساد تلنبار شدند و حتی گورهای دسته ها هنوزاس . سرنوش  خرلی

با این وجود گلشرری خواسته ی  اتصال و پروستگی ما برن دوره های مختلف تااریخی را نشاان دهاد. انگاار کاه      

 تاریخ ما دائ  در حال تکرار فجایع و مضحکه توۀرد خ  خ  هاس .

های بعد ناتوانر . بخ  قابل توجهی از تاریخ ماا  ها به نسلی . از ثب  و انتقال آنما از درک وقایع و تحوالت عاجز

همرن دۀرل تحلرل و ارزیاابی علمای و   اند. بهفاقد آثار نوشتاری س . یا این آثار اصال وجود نداشتند و یا نابود شده

 منطقی در برن ما شکل نگرفته اس . 

است. ترس و وحشت، مردم ما را جن زده یخ ما را تباه کردهاستبداد و خشونتی که همزاد آن است، تار

کرده. برای درمان این بیماری، ما ناگزیر باید به هنر و ادبیات پناه ببریم. یعنی پیش از ورود به مقوالت 

تری دارد که متاسفانه همیشاه توساط   های فلسفی، انسان ایرانی نیاز به شناخت حسی و عینیو بحث

و  طور ماهوی روی فرهنگوری به شکلی سمبلیک و رازآلود درآمده و نتوانسته بهسانسور و خودسانس

گاه زمینه ساز تحوالت تاریخی نبوده بلکاه خاودش   اخالق اجتماعی ما تاثیر موثری داشته باشد. هیچ

 تحت تاثیر تحوالت ابژکتیو تغییر شکل داده است.

تقادی ست که تاریخ ما را دگرگون خواهد کارد.  گیرد. نقد و جنبش انتا چیزی خلق نشود، نقد پا نمی 

البته قصدم این نیست که حوزه نقد را به هنر و ادبیات محدود کنم ولی مطمئنم که در کشور ما اولاین  

ای که باشد، آگاهی واقعی را شود. نقد در هر زمینهمرحله انتقاد و انتقادپذیری، ازهنر و ادبیات آغاز می
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زند. لذا باید بنویسیم و خلق کنایم.  کند. ترس و وحشت را پس میرونه میجایگزین آگاهی کاذب و وا

 رسد.تنها از این راه است که نه تنها طبقه بلکه فرد هم به خودآگاهی می

از نگاه گلشیری، برای هنر، بیشتر دریافت و کشف حقیقت وجاودی فارد مطارح اسات. آن حقیقات      

  گران قابل درک و دریافت نیست.شهودی که مکتوم و ناشناخته مانده و برای دی

درس  اس  که خرلی از کاراکترها در اصل ترپ اند، اما گلشرری در این داستان  فردیا  ومباارزه جمعای  را در    

تاریخ ما را  "در کل"کنار ه  لرح کرده تا برای هر کدام ی  هوی  مستقل و گاه نامعلوم بسازد. زندگی این افراد 

قدرمضح  اس  که فقط صدای خ  خطی خطی س . نامفهوم اس . برخی اوقات آنکند. این تاریخ حکای  می

شود. هراوالوار و  ای توصرف میشود. حتی قر دادن و رقصردن  به اشکال دهشتناک ومسخرهخ  آن شنرده می

 متعلق به جهان مردگان اس . 

 گوید:لورمیتقی شاگرد پدرزن حامد س . راوی درموردش این 

های  را زیر ی خدا ی  جوش چرک کرده ی  جایر  بود، روی چانه، یا نوک برنی. چش مرشهشاگردش بود. ه"

فهمای؟ شاماها کاه    گفت : حامد، چرا نمای بود، نمازخوان. می کرد. سر به راه بود، امرن ه انداخ  و سالم میمی

قه اند؟ از توی کدام قولی شاماها  ها توی کدام لبکنی، جایی ه  برای این تقی پردا کنرد. ایندارید الیه الیه می

رود. مان  به دس  گرف  و رخ  پاسداری پوشرد و حاال ه  حتما به شاکار شاماها مای    2درآمده اند؟ ی  دفعه ژ

شد، سرش ها که دختر بودم. همرن که موهای سرم پردا می، همان وق امهاش نگاه کردهچشم تویدان . ، می

ی موی سرم را توانست، یک بافههاش بود که همان وقت اگر میی چشمتورف . اما انداخ  و میرا زیر می

 ".کندغلفتی از پوست سرم می

این کریه اۀمنظری، همان اندیشه عرنر  یافته مذهبی س ، که درآن دوره بخصوص مخاۀف شدید زیبایی و روابط 

ها و موقعر  برتری که انقالب به خالرآنشود، که بهعالفی و انسانی بوده. حجب و حرا  و امرن بودن  مانع نمی

لور باۀقوه او را به ی  جنایتکاار مبادل   ذهب جدید بهها و حتی آشناترین افراد نزند. ماو داده، دس  به شکار آدم

 کرده بود حتی زمانی که هنوزرخ  پاسداری به تن نداش .   

هام، دیشب و دان ، مثل همرن خوابکردم غرایز سرکوفته اس . حاال ه  نمیدانست  چرس . فقط فکر مینه نمی"

بریده باشند، ی  محاارب را، یا  پاای چاپ و یا       توان  بگوی ؟ مثال دس  و پای ی  آدم را هر شب به کی می

رقصد. از کتف راست  و باالی ران چپ  برن  که دارد روی ی  پای  میدس  راست  را بریده بودند. خواب می

لرف من. دیشب من توی برابان بودم. خوابرده بودم، به پشا  و روی  آمد بهرقصرد و میزد، اما میخون فواره می

آماد و بازرگ   خورد. مای داد، و دست  توی هوا چرخ میرقصرد، روی ی  پا، کمرش را قر میآمد و میخاک. می

ای کاه بار زمارن    شد. دست  انگار توی آسمان بود، توی ابرهایی که نبود و پای  مثال کناده  شد، بزرگتر میمی
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اش ، خ ! و سایهزد: خ شد، خ  میها کشرده میآمد و روی سنگرف  و بررون میبکوبند توی خاک فرو می

افتاده بود روی من ، روی من و باربد و رعنا، روی من و باربد و رعنا و حامد و مجرد و حتی اکبر، حتی پدر، حتی 

آمد. به دکتار ها    آمد، میدان . میتقی و صدای خ  خ  پای پرچرده در پالسترک  مثل هزار لبل پاره...نمی

شود، باربد را برده بودم کند حتما دارد ی  چرزی  می، دس  آخرفکر میگویدنگفت . گفت  دوباره از ناخودآگاه می

 "پرش . گفت : دکتر پ  چی شد؟ من این بچه را چه کارش کن ؟

آمرزد. های داستان اس  که در آن رویا با واقعر  دره  میها و نف  گررترین بخ این یکی از بلندترین پاراگراف

ی کند شده در پارگرافی در اوایل درون متنی س . همرن دس  و پای بریده و بافهپر ازاستعاره و اشاره و ارجاعات 

شاود. انگاار ایان حا  تکاه تکاه کاردن و        اشان آورده مای داستان در توصرف روزمرگی و ابتذال همسایه روبروی

به ساختار قدرت  یآبد وتدریج عرنر  میها ی  عمل انتقام جویانه ساده در ناخودآگاه تاریخی ما اس  که بهبریدن

 های آن دوره را داش . بخصوص در مورد مردم عادی.حامد خوشبرنی خاص کمونرس  شود.مبدل می

 فهمند.فهمند، باالخره میگف : میمی"

کشاد تاوی کوچاه.    آید جلو پنجره. سارک مای  فهمرد. مرد همسایه میفهمرد، خودش نمیگوید: نمیاما راوی می

ی آید. مثال دارم زمرن را کهنهکند، گِل و گردن میاش توی کوچه را نگاه میشد. همهکزند. سرگار نمیدیدی می

آورد ای دارد! ادا در مای آورد. چه حوصاله کند به خودش و ادای زمرن شستن مرا در میکش ، اشاره میخر  می

  به گردن  آویخته اندازد پش  سرش . ی  چرزی هبرد زیر لره ی موی  و میکه برآی  کم ؟ و بعد دس  می

تاوان  بها    کند به من. چاه مای  خورد. اۀلهی چرزی اس . اشاره میی پر پشم  تکان تکان میاس . روی سرنه

خواهد ی  چرزی پرت کن  توی صورت  . شاید ه  آخرش ی  دسا  بریاده جسات  و اناداخت      بگوی ؟ دۀ  می

ی سراه سراه کاه از  اندازم. ی  بافهبرنرد که میازم. میاندمی توی پنجره اشان. شاید ی  بافه گر  بافته برندازم.

 "ریشه درآورده باشندش، که هنوز خون پوس  غلفتی کنده شده روی  باشد...

دهد. یعنی حامد و مجرد و دیگران نرستند چاون  این جمالت با افعال مضارع نوشته شده و زمان حال را نشان می

 ها به گذشته تعلق دارند. آن

ای اش از ریشاه کناده شاده و    تواند اشاره ای به یال شبدیز باشد که با وجود زیبایی اسطورهسراه سراه می اما بافه

را بجوید و به سوی همسایه پرتاب کند، ی  دس  قطع شده تاریخی همرشه معلق اس  و یا دستی که قرار بود آن

 خرال پرتاب کند.بی تواند وحش  روشنفکر سرکوب شده را به سوی توده ناآگاه وس  که می

گوید کاش الل شاده  جایی که میکند. آندر جمالت زیربرخی کلمات به فه  ساختار و محتوی داستان کم  می

تواند باعث کشته گفت . اشاره به خاموشی و الل شدن باربد دارد. یعنی حرف زدن عقوب  دارد. ه  میبودم و نمی

ها مالقات کننده باۀغ را راه ندادند حتی دختر بچه نه ساۀه که آنشدن آدم شود و ه  باعث الل شدن . ضمن این

برناد وۀای هرگاز    تواند شهادت بدهد. پ  پسر بچه پنج ساۀه را میآید و میکه از نظر شرعی باۀغ به حساب می را
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ا از ۀحااظ  قدر هوۀناک باود، حتما  اگر چرزی که دیده، آن .تواند حرف بزندفهمر  که اوچه دیده که دیگر نمینمی

زناد. ایان پاارادوک  و تنااق،     ریخ . و اگرچرز مهمی ندیده پ  چرا خاموش شده و حرف نمای ه  میروانی به

کاری به وقایع درونی داستان نادارد و   "سکوت"آید وۀی واقعر  دارد. شاید این داستان اس . با عقل جور در نمی

کناد وۀای در   ما را به محتوی داستان نزدی  مای  زمانفقط ی  شگرد زیبایی شناختی س . ترفندی س  که ه 

 دارد.واقع بر  از پر  ما را در تعلرق و بالتکلرفی نگاه می

کناد،  تابی میاش را پوشرده بود. نگذاشتندش. گفت  اقال این یکی را بگذارید، بیرعنا روسری داش . فرم مدرسه"

 خواهد.باباش را می

م رف ، با آن دوپای کوچک  رف . دست  توی دس  ی  پاسدار بود. رف  اگفت . بچهکاش الل شده بودم و نمی

تو. ی  ساع ، دوساع . بعد آمد. همان لور دس  توی دسا  هماان پاسادار. یا  شاررینی ها  دسات  باود.         

 کرد. گفت : بابات چطور بود مادر؟خندید. فقط نگاه میخندید. باربد نه. نمیخورد. پاسدار مینمی

 دیدی ؟حرف نزد. گفت : 

 "حرف نزد. گفت ...

ها. چون آن چشمان سرخ داخل شود بخصوص در تفسیر نقاشیدر نقل قول زیر بر تردیدها افزوده می

کند. هزارپا یا اژدهاا  نقاشی چشمان بدون عینک حامد را که قبال توسط راوی توصیف شده تداعی می

توان ن در مورد بچه پنج ساله نمیتواند همان ناخودآگاهی باشد که درگیر ترس و وحشت است چومی

طورکه قبال گفاتم.  از ضمیرآگاه وعقل خودبنیاد حرف زد. شاید سمبلی ست از رشد نیآفتگی. اما همان

انزوا و خاموشی و در نهایت نگاه کردن و گوش دادن هوشمندانه باربد، هم نشان از ترس و وحشت ست 

اشاره دارد. او در پروسه این رشد قرار گرفته ولی و هم به عدم رشد خودآگاهی و آفرینش هنری در او 

را به درساتی  را تبیین کند یا آنتواند آناحتماال در این مرحله به چیزی که فهمیده آگاهی ندارد. نمی

به تصویر بکشد. البته در جایی حرف از بهبودی و یا عدم مشکالتی نظیار دنادان قروچاه و از خاواب     

کل چیزی نیست که دانش کنونی قادربه درک و یا درمان آن باشد. گویا شود. پس مشپریدن او زده می

 اش پی ببرد:هرکسی باید خودش خودش را درمان و یا به راز وجودی

خاواه  حارف بزناد،    خواه  این بچه روانکاوی بشود. میدکتر، من به ناخودآگاه چه کار دارم؟ من که نمی»گفت : 

 «خواه  بدان  آنجا چی دیده؟می

دان  ی  همه خط کج و کوج، رنگ به رنگ، ی  چرزی ه  شکل اژدها بود، یا نمیها را نشان  داد. مران آن شینقا

گفا   های سراه توی سفردی چش . دکتر میهای سرخ و رگجایی دو تا چش  بود، دو تا چش  درش  با مردم 
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پاس ، آخرهاش دیگار کاغاذ پااره    گف  هزارکه هس . ی  هزارپا ه  ی  جای دیگر بود، ی  خط شکسته را می

 «برنرد؟ باز ه  هس .می»گف : شده بود. می

آخر آن تو که جانور ندیده، به باغ وح  که نرفتاه باود. آن تاو زنادانی هسا  و زنادانبان. شاکنجه ها          »گفت : 

دیاده کاه   کشند. بگرری  باربد ها  مثال آن دختارک    ها به داره  میزنند. جلو جمع زندانیکنند، حد ه  میمی

 «سر؟ ها چه ربطی به دیو شاخدار دارد، یا اژدهای هف باباش دس  ندارد. این

زد زند، اگر حرف میفهم . این پسر حرف نمی هاس . من فقط همرن چرزها را میدان . همرنمن نمی»گف : می

 «کند.شد فهمرد. حتی اشاره ه  نمیمی

دهاد. وقتای ها  خراالی     ها را یکی یکی به من مای کن  ۀباسالو میزند، هرچ. الم تا کام. وقتی باربد حرف نمی

 «شنوی؟ ببرن، با سرت اشاره کن. بابا ری  داش ؟باربد، می»گوی : نشرند کنار دست . میآید میکن ، میمی

 «بابا دس  نداش ؟ چش  بابا کور شده بود؟»کن  به دست : گوی  و اشاره میکند. مینگاه  می

این است که دراین متن، تنها جایی که  "فهم کردم"م است بگویم آنچه من از این داستان در پایان الز

 هم به زبان موسیقی ست.شود، توسط باربد تاریخی و آنآگاهی منتقل می

های کوتاه ماس . نکات و ریازه  ش  یکی از مهمترین داستانبیباربد؟  بر ما چه رفته استکه داستان دیگر این

 نرکی و محتوایی زیادی دارد که نراز به کنکاش و مطاۀعه برشتری دارند.های تککاری

 علی اردالن

 0011هشت اسفند 

 

 .مراجعه کنید جااین به« ؟چه رفته است باربد ما بر»برای خواندن داستان  گنژرا

 

      بازگشت به فهرست

 

 

 

 

https://www.golshirifoundation.com/barbad.htm


0011/ بهمن و اسفند22دورۀ اوّل/ سالِ سوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

   یوشیج نیما اثر «هاپرنده و آهو» قّصۀ به نگاهی  055

 

 اثر نیما یوشیج «هاآهو و پرنده»نگاهی به قصّۀ 
 عبداۀرضا قنبری 

 

 رسد؛م میااز همه چیز صداهایی به گوش

دیگر گفتگویی منطقی صداهایی که با یک

 (باخترن). دارند

 یفارسی وارد مرحله ادبراتِ در اوایل قرن سرزده ،

 ردار گشته اس .معاصر نام بُ نوینی شد که به ادبراتِ

نثر، با  از شعر و اع ّ فارسی، در این دوره ادبِ

ی ی پرشرن، بر پایهشناسانهزیبایی رمزگذاری عناصرِ

هوی ، فعاۀر  خود را  ی تاریخ ونوین درباره مضامرنِ

 فاهر ِاۀبته با تاثرری که از م و آغاز نموده اس 

های آن سوی مرزهای جغرافرایی برآمده از پارادای 

 سراسی و شرایطِ گویی تغرررِخود داشته، به پاسخ

ها هاستعار ها ونمادها و تمثرل اجتماعی از خاللِ

های با پارادای  ابتدا معاصر از ادبراتِ پرداخته اس .

 همچون ناسروناۀرس ، ایدئوۀوژی  گوناگون،

فمرنرس  خویشاوندی  گرایی واسالم مارکسرس ،

متداول  داشته و این پارادای  ها بر فرم و زبانِ

ی را در خاصّ دراین دوره رویکردِ تاثررگذار بوده اس .

در  ژان پل سارترادبی مشاهده می کنر  که  آثارِ

ادبی  این رویکرد به فعاۀر ِ« ؟ادبرات چرس » کتابِ

فارسی به  نامد که درمی انگاژه یا درگیر ادبیاتِرا 

 .ترجمه شده اس  "دمتعهّ ادبراتِ"

 مارکسرس  و چپ، که نویسندگانِ دمتعهّ ادبراتِ

 تعهد و به دۀرل احساسِ آن بودند، نخسترن فعاالنِ

جامعه و تغررر اوضاع داشته  عالقه ای که به وضعر ِ

برای آثاری به کار می رف  که به دفاع از  اند،

می  خاص برای تغررر شرایط اجتماعی اعتقاداتِ

های آن نرز پ  از کناره گرری فرض رپرداخ . پ

ه  زمان با فضای باز سراسی  0221رضا شاه در سال 

متعهد  ادبراتِ شروع به آشکار شدن شد. کوتاه مدت،

سی، پ  از بازگش  محمد رضا شاه بعد از  ۀدر ده

 .مسلط شد 0222مرداد  21

در کاربرد واژه ها، نماد ها و  شاعران، نویسندگان و

استعاره ها و به کار بردن گونه ادبی،به خالقر  دس  

 های بر آمده از ایدئوۀوژی،که اندیشهجائیزدند. واز آن

آرام آرام در آثار ادبی  نمی توانس  آزادانه بران شود،

 رف در آفرین ِصِ استعاره اهمرتی فراتر از ی  ابزارِ

از نماد، نویسنده و شاعر، نشانه  با استفاده. ادبی یاف 

 .هایی را به جای نشانه های دیگر می نشاند
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نه تنها به ایدئوۀوژی  سمبل ها، استعاره ها و

 که بر خوانندگان ونویسندگان شکل می دهد، بل

مخالبان تاثرر می گذارد. نویسنده برای مخالب 

مخالب نوشته نرز  خواننده و خود ذهنر  می سازد.

 سمبل ها، ا در می یابد که در آن استعاره واین پرام ر

 پرام نویسنده در مورد نابسامانی های اجتماعی

انعکاس دارد. در این مران مخالب نرز واکن  نشان 

می دهد و در خالل آن نویسنده به تعهد خوی  

عمل کرده و خوانندگان وفاداری به وجود می آورد، 

نرز به  و خوانندگانی که دیگر نماد ها را می فهمند

  دریاف  خوی  می رسند.

باریکی وجود  رزِمَ ،مز با استعارهرَ ل ومبُبین سَ

 . دارد

نامر  عبارت چه ما سمبل میآن” گوید:می یونگ

اس  از ی  اصطالح، ی  نام یا حتی تصویری که 

ممکن اس  نماینده چرز مانوسی در زندگی روزانه 

معمول  باشد و با این حال عالوه بر معنی آشکار و

خود معانی تلویحی بخصوص نرز داشته باشد. سمبل، 

 …معرف چرزی مه ، ناشناخته یا پنهان از ماس 

 نمادین و رمزی وقتی شکل ی  یا کلمه ی  بنابراین

که به چرزی بر  از معنی آشکار و  شودمی تلقی

مستقر  خود دالۀ  کند. سمبول دارای جنبه 

تری اس  که هرگز به لور کامل وسرع« ناخودآگاه»

 آدمی در کندوکاوِ ذهنِ …توضرح نگردیده اس . 

 ۀرسد که خارج از محدودراتی میسمبل به تصوّ

)کارل گوستاو یونگ، انسان ” معموۀی اس . استداللُ

 (های و سمبول

 ای اس گونهخرال، استعاره رِوَرمز به عنوان یکی از صُ

شبه بر مُ« هبِشبهمُ»بدون قرینه که در آن دالۀ  

به عبارت دیگر، رمز تا آن جا  .شودمحصور نمی خاصّ

 –کند که بر معنایی غرر از معنای ظاهری دالۀ  می

 صور از یکی عنوان به – دارد مجازی معنی یعنی

گررد و چون عالوه قرار می« استعاره»ردیف  در خرال

بر معنی مجازی اراده معنی حقرقی و وضعی آن ه  

پذیر اس ، باز به عنوان نوعی از صور خرال امکان

 جا که به عل  عدمِاس ، اما از آن «کنایه»نوعی 

قرینه، معنی مجازی آن در ی  بعد و ی  سطح از 

شود از نمیهای ذهنی و عرنی انسان محدود تجربه

شود و از نظر ابهام از دیگر صور خرال جدا می

گذرد و در حدی باالتر از آنها استعاره و کنایه درمی

 .گرردقرار می

-0 ادبی وجود دارند: نرز به دو شکل در آثارِ نمادها

نماد های قراردادی یا عمومی ،که به سبب تکرار به 

 صورت عادی در آمده اس .مانند کبوتر نماد صلح

وزمستان  ،آب نماد نور وروشنی،سرو نماد جاودانگی،

نماد های خصوصی وشخصی ،که -2…نماد مرگ و

فه  آن دشوار وبرای خواننده یا شنونده دیریاب اس  

و زمان می خواهد تا اندک اندک در ذهن مردم جای 

 بگررد وبرشتر حاصل تخرل شاعر ونویسنده اس .

یزی و خدا شم  تبر را سمبلِ خورشیدمثال موالنا 

را در  طالیی زنبورِقرار داده بود یا صادق هدای  

 .بوف کور سمبل عاشق

که بل ،کندداستان نمادین از نویسنده حرک  نمی

حرک  از سوی خواننده اس . خواننده معنای نمادها 

بنابر این نوع مخالب در آثار رمزی  را پردا می کند.

ی  اثر باید  رمزِ برای شناخ ِ بسرار مه  اس .

 نویسنده و آثارش را بررسی کردتا رمز گشایی شود.

سوم سراسی اس .  رمزی در جهانِ برشتر آثارِ
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فلسفی واجتماعی اثر نمی  خواننده به دنبال مفاهر ِ

 .گردد

نو  شعرِ ما با نام پدرِ اتِنیما یوشیج در ادبیّ

وی توجه شده  ثرِنَ کمتر به آثارِ ردار گشته وبُنام

 .است

 نیما یوشیج بدیلِبی فارسی، نق ِ نوینِ در ادبراتِ

نرما در  ۀاندیش”انکارناپذیر اس . )علی اسفندیاری(

)نوگرایی نرما  ی سی ساۀگی شکوفا می شود.آستانه

 اس  و مشروطه نبشِجُ فرزندِنرما ( 20یوشرج.

ی اجتماعی را به زمرنه توجه دارد که باید جنب ِ

 این جوانِ نرما یوشرج،( 022پروند.”)هنری برد.

 انگیزه دورانِ ۀزاد”ادعای مازندرانی،ساک  و بی

اجتماعی  اس ، دورانی که اگر ادبرات نقشی بر مفهومِ

نخس  شعر  کرد،باید ایفا میبردارکردن مل  می و

شعری که در  گردید،باید تجهرز میبدین وظرفه می

و  برانگیختن حسّمردم در لی مدتی، در  مبارزاتِ

نوگرایی نرما )”.تجربه اندوخته بود  توده ها رفتارِ

 (0۴یوشرج.

 نظام یاف  و (021۶-022۴) نیما شعر نو در آثارِ

اجتماعی را جایگزین او مسائل ِ به اوج خود رسرد.

کهنه و عموما پر  پا افتاده کرد.  مضامرنِ مفاهر  و

من به رودخانه شبره ” او در جایی بران می کند:

هر کجای آن الزم باشد بدون سروصدا  هست  که از

 ”.می توان آب برداش 

این رودخانه »: استاد شفیعی کدکنیبه گفته 

نرازمندان و  آبشخوری نرس  که از آمد و شدِ

نظاف  خود را از دس   کامان آسوده شود وتشنه

معاصر، تاثرر و  در تاریخ ادبراتِ( 00پروند..«)دهد

نرما را در شاعران و پرروان وی به وضوع می  نق ِ

 .برنر 

من که خواننده بودم ح  ”می گوید: فروغ فرخ زاد

کردم که با ی  آدم لرف هست ،نه ی  مش  

 نرما …روزانه حرف های مبتذلِ احساسات سطحی و

 یاد خودم را دیدن اما. ببرن و گف  کرد باز مرا چش ِ

 (54.پروند.فروغ نرمای)…گرفت 

ساحل غاۀبا نماد  تاریکی، و اشعار نرما ، شب،در 

 یدریا نشانه روشنایی و وضعر  نامطلوب و روز و

قهرمانان او گاه ی   رف  و شرایط مطلوب اس .پر 

گاه ی  پرنده اس  که در شرایط نامطلوب  مرد،

او  زبانِ .رنج می برند گرفتار می شوند و

 ترزبرن و وی و نگاهِ جهان برنی خاصّ یدهندهنشان

 .دور برش می باشد کنجکاوش به حوادث و جریاناتِ

ماالرمه  به ویده از آثارِ نمادگرایی فرانسوینرما از 

که در آن زمان بر بخ  گسترده ای از ادبرات اروپا 

به هر حال نرما  .سایه افکنده بود، اۀهام گرفته بود

دریچه ای به سوی شعر گشود که تا به امروز شعاع 

 تر از گذشته به سوی معانی وسرع و آن گسترده

گونه که همان مفاهر  بدیع در ادبرات، پر  می رود.

نمادها  استعاره و به کار بردنِ ،در آغاز بران داشته ام

در اشعار و نوشته های نرما بازتاب بی قراری و رنج او 

جا و درس  هشاعر اس  و چنان ب آورِخفقان روزگارِ و

که تا به امروز تازگی خود را به کار گرفته شده اند 

گاه از نظر رمز و رازهایی که هرچ حف  کرده اند.

 .نمی ماند خواننده پنهان نمانده و

نرما  نرز خودنمایی می کند. نیما نمادگرایی در نثرِ

خود را داستان نوی  نمی داند اما چند اثر داستانی 
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چند اثر دیگر که تنها  از وی به جا مانده اس  و

 .نوشته های نرما می توان دید را در نامه ها و شاننام

 

درباره کار « های همسایهحرف»در  نیما

ن این یکی برای من تفنّ»گوید: اش مینویسیداستان

های فکر خود را از دس ِ ای که گریبانِاس  و وسرله

کند او در جای دیگر بران می «.موذی بررون بکش 

)شعر( که الزم می  که نرروی خود را در جای دیگر

 .داند صرف کرده اس 

او به  .های  را پاره کرده اس داستان نرما اغلبِ

 فارسی نررو بگذارد. درستی دریاف  که باید در شعرِ

 در داستان هایی ه  که از وی به ما رسرده اس ،

نمادها و استعاره ها همان نمادها و نشانه های 

 .متداول در شعر اوس 

من وق  ندارم »تاکرد کرده:  در جایی دیگرنیما 

نوی  کن . ام پاکهایی را که نوشتهداستان

ام و خرلی زیاد از های کوچ  زیاد نوشتهداستان

ام و به های قدی  و بسراری را شخصا سوزاندهزمان

تر اس  کارهای دیگر که در نظر من برای مردم الزم

 .«مشغوۀ 

انه وی قاۀب های موجود و ساختارهای قصه و افس”

داند. اجتماعی کافی می را، برای بران دردها و آالمِ

بنابراین در نوشتن داستان های  از تمثرل و نماد و 

افسانه استفاده می کند. اگر که تمثرل و رویکردهای 

نمادگرایانه از داستان های نرما برداشته شود، آنچه 

می ماند از ۀحاظ استخوان بندی و ساختار، و نه از 

نثر، قابل توجه نخواهد بود.  روای  و نوعِ شکلِ حرثِ

افسانه های اجتماعی  داستان های نرما که ه  به فرمِ

کسی که به  و سمبلر  نوشته شده اند و ه  به قل ِ

هنری اعتقاد دارد )و ه   برانِ شکلِ تغررر در اساسِ

و  از این رو قابل اهمر  اند(، از چنان ح ّ

خوردارند که خواننده ای برمدارانههای لبرع زیبایی

)آیدین مختاری. ” پ  از خواندن احساس غبن نکند.

 (چراغ .سال سوم شماره سی و چهار

تمثرلی  داستانی نمادین و پرنده ها داستان آهو و

اما بدرستی نمی توان  حرات اس . نمادِ آباس  .

 گف  که این داستان با توجه به نشانه هایی که دارد ،

اۀطرر عطار نرشابوری در منطق نظریِ از نوع عرفانِ

 با توجه به جریاناتِ ،اجتماعی اس  یا از نوع نمادِ

یادآوری این  با نویسنده.سراسی واجتماعی عصرِ

 خواهی بود وآرمان نرما روزگارِ مطلب که روزگارِ

که منتشر می گردید برشتر جانبدارانه و مرامی آثاری

  صوفی مآبانه. بود نه توجه به وادی خلسه و

نویسنده سعی دارد در پ  گفتگوهای ظاهری 

 نظرات خود را مستتر کند. شخصر  های داستان،

هایی سخن می گوید که می نرما در واقع از انسان

( به درستی زندگی آبگیر) خواهند در این سرزمرن

همه از داشته های آن برابر استفاده کنند و از  کنند.

 .سهمی برابر بهره مند شوند

چه  چه با شعر و هد روی مردم اثر بگذارد،او می خوا

تر برد که در شعر موفقبا داستان. اما خود پی می

در شعر  بنابراین دس  به کار می شود و اس ،

با این حال مضامرن شعری او  لرحی نو در می اندازد.

غ  »همان اس  که در نثر مورد نظرش بوده اس .

 «.شکندش می رَتَ خواب در چش ِ چند، یاین خفته

 ا بارِامّ ،او داستان را به ظاهر برای کودکان می نویسد

 داستان و زبانِ معنی آن متوجه بزرگساالن اس .

 اما ،آن متعلق به دنرای کودکان اس  جریانِ شکلِ

 درد آور و واقعر  های تلخ و آن متعلق به جهانِ  ِتِ
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بر  دور و ساالن اجتماع و محرطِبزرگ سرسخ ِ

  با مالک های ادبرات کودکان و اوس . ما نباید

نرما خود اعتراف  نوجوانان به این داستان نگاه کنر .

ا امّ نداشته اس ، یداستان نویس کرده اس  که قصدِ

 .از حق نگذری  چندان ه  ناموفق ه  نبوده اس 

نویسنده سعی کرده اس  بران کند که می توان به 

می به اگر زمانی آد افکار خود پرداخ  و بازاندیشیِ

د و بازگردد و راهه رفته، می تواند به خود آیَبی

 چنان که جانورانِه  .مسرری درس  را انتخاب نماید

 .داستان به برراهه رفتند و بازگشتند

نشده اس ،  حلّداستان  پایانِچه که در اما آن

اس  که باید  "ها به آبگررفرل چگونگی راه ندادنِ"

کودک و نوجوان، و حتی بزرگسال،  ۀخوانند در ذهنِ

 .تحلرل شود
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 "زمین تا زن از"رُمانِ بر یادداشتی

 زنان ومطالعات روشنگران: ناشر /مقدسیان نرگس: نویسنده

 منتظرظهور فریبا

 

 به متعلق "زمین تا زن از" رمان
 که معنا این به اس ؛ متعهّد ادبراتِ
 افراد آگاهی خدم  در باید ادبرات
 حقرق  و آزادی از دفاع و جامعه
 رمان تر،دقرق لوربه شاید و باشد

 .س  کارگری یا پروۀتاریایی

 به کتاب این در مقدسران خان  
 حقوق مانند دشواری موضوعات

 و زیس  محرط جنسی، آزار زنان،
 پرداخته نرز لبرعی منابع آۀودگی
 .اس 

 مکان و راوی بار ی  صفحه دو یکی هر که برند؛می پر  را داستان راوی سه و اس  گرالن داستان مکانِ 
 درپیپی راویِ تغررر این که. شودمی ذکر ابتدا مکان و راوی نام مخالب نشدن سردرگ  برای و کندمی تغررر
 .کاهدمی را فضا و متن در شدن غرق مجال

 .باب  روشن ، سحر،آوا، خزر، اسماعرل، کاوه، ایران،: اس  نمادین درداستان شده استفاده هاینام

 شوهرش قول به و ماندنمی برکار وق  هرچ که اس ، ساۀه پنجاه خان  ایران داستان، جذاب و ایپایه شخصر  
 تا گرفته آژان  و شاۀرزار در کار از کند،می براید بر دست  از کاری هر. نشرندنمی برکار ایران: »کاوه

 00 ص« .اس  هشتمان گرو ماننُه باز اما. انداخته راه روشن  که کاج کارگاه در کار تا بازارها، توی دستفروشی

 او. بردمی کار به بومی اصطالحات جا به جا و دارد گرالنی شررین یۀهجه کندمی کار شاۀرزار در که خان  ایران
 .رساندمی را...  و شده سرخ سبزیجات هایسفارش های مشتری به دوچرخه با چنرنه 

 .اس  گرالن کارگر لبقۀ زندگی و کار فضای از تازه و زیبا توصرفات و فضاسازی کتاب، قوت نقاط از

 .اس  ساۀ  هادیاۀوگ در حتی داستان زبان

 نگهبان زیبایی و بهداشتی محصوالت کارخانه در حاال که معدن اخراجی کارگر اس ، ساۀه ۶1 کاوه دیگر راویِ
  .تلگرام هایوکانال مجازی فضای و گوشی توی سرش تنهایی در روز و شب و اس 
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 حقوق و زیستی محرط هایگزارش یا سراسی، هایکتاب سراسی، فایل هایمتن فقط او! نشود سوتفاه  اۀبته
 یا او به فقط و چرخدمی خان  ایران یاد مدام ه  ذهن  در حتی .خواندمی فرستدمی برای  روشن  که زنان
 خوب و پاک چش  یکاوه آقا چون نزند غنج برای  دۀتان خرلی حاال. کندفکرمی های و بدبختی پوۀیبی و کار
 ...نرس  پاکی دس  انباردار ما،

 آن تا و براورم شان  اگر تازه بروم و کن  جمع را پالس  و جل باید بگذارند مداربسته دوربرن اینجا که فردا«
 به. چرخدنمی مانزندگی چرخ وگرنه کنر  آبشان قرم  به باید را گرشه محصوالت. بروم در قسر و بمان  موقع
 و همسایه کند،می کار آن در وق  نرمه ایران آژانسی که هایزن کاج، خانه هایزن روشن ، دورهمی هایزن

 52 ص» ...فامرل

 حقوق خواس می کور چشم  و نرم دندش کارخانه صاحب کهچون دانندمی خود حق را این شوهر و زن و
 !بدهد موقع به را کارگرها

 . باشد برشتری شرطن  با همراه داش  جا روشن  و کاوه ذهن به ورود

 اما نرس  روز مد گرچه که موضوعاتی و فضا. اندازدمی پنجاه و چهل یدهه هایرمان یاد را ما زمرن تا زن از
 دوباره کارگران روی اقتصادی فشار و کارگری اعتراضات افزای  با قرن نر  از بعد آن به پرداختن ضرورت
 .شده احساس

 و زنان حقوق به برشتر که س روشنفکری نماد زمرن، تا زن از یمجله سردبرر دیگرداستان، راوی روشن 
 :روشن  هایمقاۀه به رسر می ه  گاهی خان ، ایران شررینِ هایحرف از بعد و پردازدمی زیس  محرط

 جامعه ی  در. اس  اجتماعی -اقتصادی عوامل تجاوز، مثل جرائمی اصلی عل  نظرم به: گف  روشن «
 توۀرد تجاوز و آمرز خشون  واعمال ویرانگرانه رویاهای این جنسی، تامرن عدم خالر به نابرابر، و لبقاتی

 و. اس  نابرابری بازتوۀرد اصلی عامل لبقاتی نظام. اس  لبقاتی نظام زنان، بر خشون  اصلی عوامل. شوندمی
  005 ص» ... هاس زن علره خشون  اصلی عل  که اس  داریسرمایه و لبقاتی نظام هرن

 . دارد نان دغدغه امروزکه جهان در کارگرلبقه خصوصبه انسان موقعر  اس ، موقعر  داستانِ داستان،

  اس . زندگی در شدن همراه نوعی و نرس  شدید فرودهای و اوج دارای رمان

 .دارم فراوان موفقر  آرزوی عزیز مقدسران نرگ  خان  اثر نویسنده برای

 صفحه  015 -قطع رقعی -انتشارات روشنگران -0011مشخصات کتاب: چاپ اول 

 تومان 15111قرم   

 بازگشت به فهرست
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 مانتالیسم، سرگردانینوستالژی، سانتی
 "شویرایِ یهِلَه و عَلَ"نگاهی به کتاب 

 مهدی نوری

 
از قریب به پانزده سال  ی این سطور، پ نگارنده

زدن با هزاران صفحه متن کار ویرای  و سروکله
ده  ادبی و تاریخی و نظری، شهادت می

اجر و فرسا، بیویراستاری شغلی اس  لاق 
وبر  همگان در باب بسا مزخرف. ک چه

تر کسی اند، اما ک سخن داده ش دادِااهمر 
یرای  تواند تعریف درستی از آن ارائه دهد. ومی

متن تأۀرفی چه تفاوتی با ویرای  ترجمه دارد؟ 
دس  ویراستار تا چه حد باز اس ؟ اگر پای اثری 

تواند در تأۀرفی در مران باشد، آیا ویراستار می
اش محتوا و چارچوب متن ه  دس  ببرد یا وظرفه

ی گرری و تغررر چند کلمهگذاری و غلطصرفاً ویرگول
ترجمه چه حکمی  بو و خاصر  اس ؟ ویرای بی

ای به لور دارد؟ آیا اگر مترجمی در کتابی صدصفحه
توان متوسط در هر صفحه ی  غلط داشته باشد، می

های  را تصحرح کرد و نثر او را تغررر نداد؟ اگر غلط
دان  ی  ویراستار در حدی باشد که بتواند خطاهای 
ی مترج  را بگررد، چرا مجاز نباشد گاهی ه  سلرقه

اِعمال نماید؟ اصالً فرض کنر  مترج  خطای خود را 
چندانی ه  نداشته باشد، آیا نظرش در انشای فارسی 

توان چارچوب دقرقی را ه  صائب اس ؟ آیا می
تعررن کرد و گف  ویراستار در داخل این چارچوب 

حال مؤۀف یا مترج  اس  و خارج از آن مُخلّ کم 
تار از چه تر، ویراسها مه ی اینکار او؟ و از همه

تواند به مخالب نشان دهد که سهم  در لریقی می
کرفر  اثر چقدر بوده اس ؟ آیا سپاسگزاری مؤۀف یا 

ی کتاب تصویری از کار ویراستار در مترج  در مقدمه
گوی  خرر. تجربه میآورد؟ بهذهن مخالب پدید می

ای از کار خود را در آیا ویراستار مجاز اس  نمونه
وم بگذارد؟ روی کاغذ بله، اما معرض قضاوت عم

شود و از وق  دیگر سنگ روی سنگ بند نمیآن

روس  که ویراستار معموالً پ  از اختالف با همرن
اصطالح رود تا بهمؤۀف یا مترج  به سراغ این راه می

 .خودی نشان دهد

بنا به تعریف، ویراستار باید فردی باشد دقرق و عاۀ  و 
ن خصوصراتی چطور حاضر زباندان. اما کسی با چنر

ترین ک  کوچ شود به سراغ شغلی برود که هرچمی
خوانی و تصوری از آن ندارد و معموالً آن را با نمونه

گررند؟ آیا جز عرفای تذکره پردازی اشتباه مینسخه
گونه زندگی کند؟ االوۀرا ، کسی حاضر اس  این

حل این اس  که چنرن ویراستاری به ترین راهساده
اغ کار خودش برود و قرد این حرفه را بزند. سر

ترترب مؤۀف یا مترج  حاصل کارش را به بنگاه بدین
سپرد و ناشر ه  پ  از یکی دوبار انتشاراتی می

خوانی آن را منتشر خوانی یا حتی بدون نمونهنمونه
تر ناشران همرن کند. اۀبته همرن حاال ه  بر می

بار اغلب ر  فضاح اند و کرفرویه را در پر  گرفته
 .شود شاهدی اس  بر این مدعاآثاری که منتشر می

توان حل دیگری ه  وجود دارد؟ آیا میاما آیا راه
تعریف درستی از ویرای  به دس  داد و شأن و 

ای جایگاه درخوری برای  در نظر گرف  و زمرنه
فراه  آورد تا افراد شایسته و کاربلد جذب آن شوند؟ 
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که امرد چندانی به تحقق این هدف آنرغ  بنده، به
ام در چند یادداش  به وجوهی از ندارم، تصمر  گرفته

ی خودمان بپردازم، به این ی ویرای  در زمانهمسئله
های ها و کلرشهامرد که فتح بابی شود و نوستاۀدی

ای قدیمی را کنار بگذاری  و به این قضره از منظر تازه
شناسی کوش  ابتدا به آسرببنگری . در این راستا، می

مسئله بپردازم و در حد بضاعت  نشان ده  که چه 
جا که پای شد به این نقطه رسردی . از آن

ای نداری  جز شناسی در مران اس ، لبعاً چارهآسرب
که از کلرات بگذری  و به سراغ جزئرات و مصادیق آن

 .بروی 

*** 

این  تر گفتر ، مشکل اصلی و بنرادینکه پر چنان
اس  که ما تعریف دقرقی از ویرای  و کار ویراستار 
در دس  نداری . همه خود را متخصص ویرای  

کنند. هرکسی را ی آن اظهارنظر میدانند و دربارهمی
بار در اوقات فراغ  یا ایام ک  ی که ببرنرد، دس 

قل  شده و کتابی را ویرای  کرده بهپوۀی دس بی
که « باشدمی»و « هکسره»اس . پای مسائلی چون 

شوند، غافل آید، همه متخصص ویرای  میوسط می
شان در تقبرح این که همان چند سطر نوشتهاز این

خطاهای رایج ماالمال از خطاهایی اس  که خود 
بار ک  ی ها ندارند. هرکسی دس تصوری از آن
های ویرای  فالن استاد را در کارنامه شرک  در دوره
که، همگام با دشوارترشدن شرایط آن دارد و لرفه

شود. اقتصادی، هر روز بر تعداد این اساترد اضافه می
تر از برگزاری ی  دوره آموزش کاری آسانحقرقتاً چه

دادن مشتی بدیهرات به تعدادی ویراستاری و تحویل
 بخ  یا جوانانی جویای کار؟مند شوریدهعالقه

ارج و قرب نرز اصطالحاً که همرن شغل بیشگف  آن
ام در قدم هایی دارد و بنده تصمر  گرفتهسلبریتی

ام به سراغ یکی از همرن شناسیاول آسرب
نرا. ها بروم، یعنی خان  سایه اقتصادیسلبریتی
جا الزم اس  متذکر شوم که بنده نه خان  همرن

دشمنی  شناس  و نهنرا را از نزدی  میاقتصادی
ای بار ایشان را در جلسهخاصی با او دارم و فقط ی 

نرا ه  ویراستار هرروی، سایه اقتصادیام. بهدیده
ی ویرای  مطلب اس ، ه  در مجالت مختلف درباره

نویسد، ه  مدرس ویراستاری اس  و ه  کتابی می
های  سرشار از نوستاۀدی درباب ویرای  دارد. نوشته

کند. ۀرس  در نثرش برداد میمانتااس  و سانتی
شاگرد استادان قدی  ویرای  بوده اس  و از 

آموز ی عبرتها و بلکه صدها خالرههرکدامشان ده
ی مناسبی را رسد گزینهدارد. با این وصف، به نظر می

برای بررسی وضعر  امروز ویرای  در ایران انتخاب 
 نرا دو سال پر ای . خوشبختانه خان  اقتصادیکرده
های مختلف کار ویرای  را های  درباب جنبهنوشته
ها را در مجلدی به چاپ رساند. آوری کرد و آنجمع

نهر  و یکراس  گویی را وامیدرنترجه، ما ه  پراکنده
 .روی به سراغ این کتاب می

 یهِلَه و عَلَ» :سه بخش است کتاب شاملِ
  «.هاهرترِپُ»و « هاکتهنُ»، «شویرایِ

ویرایش و »مطلبی تح  عنوان  با بخش اول
زع  خودش شود و نویسنده بهآغاز می« روشنفکری

پرسد آیا کشد و میپرسشی صدامترازی پر  می
توان ویراستار را روشنفکر دانس  یا خرر. بعد ه  می

ی ویرای  در برای پاسخ به این پرس  تاریخچه
پرکن را پش  نویسد و مشتی اس  دهانایران را می

ی کالم از کند و درنهای  ه  رشتهف میه  ردی
سروته به پایان شود و این مطلب بیدست  خارج می

جاس  که اصالً چه اهمرتی رسد. حال پرس  اینمی
ی دارد ویراستار را روشنفکر بدانر  یا نه. وظرفه

ویراستار معلوم اس  و یا کارش را خوب انجام 
رج از دهد یا خرر. این نکته که ویراستار، خامی

هایی ی ویرای ، چه عقایدی دارد و چه ژس حوزه
ی شود و حلقهگررد به خودش مربوط میمی

الرافران . اتفاقاً اگر امروز بخواهر  از ی  ویراستار 
پردازد و نظریات تر به حواشی مینام ببری  که بر 

کند، این شخص کسی نرس  جز چنانی صادر میآن
اً اگر چند پرشکسوت نرا. اساسخود خان  اقتصادی

کسی ی ویرای  را استثنا کنر ، چهحرفه
شناسد که پرگرر اخبار و ویراستارجماع  را می

های مشهوری ه  که اش باشد؟ اتفاقاً آن نامحواشی
ها یاد وتاب از آننرا در این بخ  با آبخان  اقتصادی

ز ویرای  به شهرت رسردند کاری جُ سببِبه ،کندمی
شان درآمد. ی فضایلِاستاری نرز در جملهو بعدها ویر
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تفصرل به بنده چون قصد دارم در مطلبی دیگر به
ی انتشارات فرانکلرن در مبحث ویرای  کارنامه

گذرم و به سراغ باقی کتاب بپردازم، از این مطلب می
 روم. می

نام « نثار ویرایش و مفهومِ»مطلب دومِ بخش اول 
کالم این اس  که ویراستار باید ِ دارد و ۀُبّ

اش ازخودگذشتگی داشته باشد و فداکاری کند، نمونه
ه  ابواۀحسن نجفی و احمد سمرعی گرالنی. خان  

روی  کسانی در عمل ه  روبه»گوید: نرا میاقتصادی
دیدم، مثل احمد سمرعی )گرالنی( و ابواۀحسن را می

انسه نجفی، که دریای دان  بودند و در فارسی و فر
تمامی صرف توانستند وق  خود را بهزبده؛ و می

ی  ی آثار ادبی درجهنوشتن مقاالت ادبی یا ترجمه
گرفتند و تمام کنند اما باز قل  ویرای  دس  می

مهارت و ذوق و دان  و وق  خود را بر سر ویرای  
کردند که، اگر بنا بود خود آن را متونی صرف می

یاتر، و ه  زیباتر تر و گوبنویسند، بسی درس 
« ه »از سجاوندی افتضاح و آن « نوشتند.می
معنی در پایان جمله که بگذری ، بعرد اس  بی
خواس  از اۀمثل آقای سمرعی ادعا کند که اگر میفی

از مرحوم « تردرس »صبا تا نرما را خودش بنویسد، 
 نوش . پور میآرین

 اس  که مثل بسراری« نوستاۀدی»این همان مشکل 
نرا را ه  گرفته اس . بر دیگر گریبان خان  اقتصادی

ی لبق این نوستاۀدی، روزی روزگاری تعدادی نادره
اند و رنسانسی دوران در انتشارات فرانکلرن جمع شده

اند و بعد ه  پا کردهدر کتاب و ترجمه و ویرای  به
سواد پرمدعای دچار برهوت شده اس  و مشتی بی

اند. ها را گرفتهجای آن ی حقارت و اختگیعقده
را از « ی حقارت و اختگیعقده»اشتباه نکنرد، این 

ام، بلکه تعبرری اس  از خود خان  خودم درنراورده
ی ویرای ، عقده»نرا در مطلبی با عنوان اقتصادی

ای این مطلب چهارصفحه«. ی حقارتاختگی و عقده
انگاری و نمایی اس  از سادهی تمامآینه

نرا و تلقی غلط او از نتاۀرس  خان  اقتصادیماسانتی
شان ی ویرای . ایشان در ابتدای مطلبحرفه
ویراستار آثار ادبی، در لول عمر کاری »نویسند: می

ای خود، همواره در انتظار دریاف  سفارش از نویسنده

ریز را ی کارهای خردهآور اس . همهبزرگ و نام
تر و بعضی را ربپذیرد اا بعضی را به لمع نان چمی

 چشم  اما …ی خود وبه سبب پر کردن رزومه
 هایبنگاه در که، اس  هاییدس  پی در همواره

 نویسندگان با را مه  قراردادهای معتبر، انتشاراتی
 مندانهحسرت و کنندمی امضا دارورس اس  و جاافتاده

 او آن از قرارداد پای امضاهای از یکی کندمی آرزو
جا اندوخته، جا و آناین از که تجربراتی یهمه. باشد

اش، سرانجام باید این تمام ذوق ادبی و دان  زبانی
روز را برای ویراستار رق  بزنند: روزی که، مغرور و 

ازچاپ اثر ی پر داشتن نمونهدس سربلند، با در
 « ای برجسته به خانه بازآید.نویسنده

ممکن اس  این تصاویر و اوهام فانتزی و موهن فقط 
نرا شکل بگررد. اما در ذهن خود خان  اقتصادی

تر اس . ویراستار ی مطلب از این ه  موهنادامه
کند آید و متن را مقابل  پهن میمذکور به خانه می

ی کارها تر همهبرند ای دل غافل، نویسنده پر و می
پ  برای ویراستار چه »کمال انجام داده اس : را به

را بسازد؟ چه را تغررر دهد؟ او به مانده اس ؟ چه 
ها رگی پ  از باران قدم گذاشته اس : بَمنظره
ر، و آسمان ناک و معطّند، زمرن ن ااقشده و برّشسته

درخشان و صاف. کجا را بشوید؟ چه چرزی را رنگ 
تواند ابلهانه خود را ه را بزداید؟ میبزند؟ کدام ۀکّ

ی را باال و ای را خط بزند، سطرسرگرم کند: کلمه
زحم  ویرگوۀی را برن دو ۀغ  بنشاند. پایرن کند و به

دانند این اعمال تا چه اثر میاما ه  خود و ه  صاحب
شده و براق، زمرن های شستهبرگ« اند.حد مذبوحانه

 گمان …نمناک و معطر، آسمان درخشان و صاف
 حمردی مهدی و حجازی محمد حتی کن نمی

 از حد این به ندبودمی حاضر ه  شررازی
 نتاۀرس  تن بدهند. ماسانتی
ی ویراستار با متن ادبی، در مواجهه»ی مطلب: و ادامه

فراس  دریاف  که خود بهو بالفاصله پ  از آن
ی نهادی متبلور کاره اس ، دو عقدهحقرقتاً هرچ

ی ی اختگی و دیگری عقدهشود: یکی عقدهمی
مه  نرس  آنچه »گرری مطلب: و نترجه« حقارت.

ط یا حتی ای متوسآفریند، نوشته]ویراستار[ می
ارزش باشد: اگر از بسراری از ویراستاران بپرسرد، بی
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ی دو یا سه باشند ای درجهدهند نویسندهترجرح می
نرا حاال که خان  اقتصادی« ی ی .تا ویراستاری درجه

اند، اجازه دهرد ما متوسل شده فرویدبه  حدّ تا این
ه  باب روانکاوی را بگشایر  و این متن را حدیث 

نرا بدانر . بله، ایشان ترجرح خود خان  اقتصادینف  
سه باشند تا ویراستاری ای درجهدهند نویسندهمی

چهار بسا درجهسه بودن و چهی ، اۀبته در درجهدرجه
نویسندگی تردیدی  نرا در هنرِبودن خان  اقتصادی

ی  بودن ایشان نرس ، اما بنده در ویراستار درجه
طاۀب بخ  اول کتاب نرز تردید جدی دارم. باقی م

التی از همرن دس  اس  و بنده، ضمن ابراز همَمُ
ها ده  از آنام، ترجرح میرچانگیشرمندگی باب  پُ

 .بگذرم و به بخ  دوم برس 

ها امردوارم خوانندگان این نوشته با همرن مثال
نرا چه تصویر عجرب دریافته باشند که خان  اقتصادی

ی  در ذهن دارند. اۀبته ی ویراو متناقضی از حرفه
جای تعجب ه  نرس ، وقتی کسی خود را ویراستار 

داند، ش را اجل از کار ویرای  میاأننامد، اما شَمی
دهد، ی ویرای  به دس  نمیوقتی تعریفی از حرفه

گوید ویرای  تأۀرف با ویرای  ترجمه چه وقتی نمی
ر اس  از کند مملک  پُتفاوتی دارد، وقتی تصور می

ثری چنان پخته که ویراستار را دچار ویسندگانی با نَن
کنند، باید ه  دچار این ی اختگی و حقارت میعقده

  .ها شودگوییلهمَمُ
بخش  ها بگذری  و برسر  بهبافیحال از این فلسفه

 «. هاکتهنُ»دوم، یعنی 
تر معلوم بر  علمی یارِعَلبرعتاً در این بخ  

شود. اوۀرن یادداشتی که در این بخ  نظر می
 درباب لغتِای بود نگارنده را جلب کرد نکته

روزها اند ایننرا نوشتهخان  اقتصادی «.شوربختانه»
« متأسفانه»به جای « شوربختانه» استفاده از تعبررِ

اند که بسرار رایج شده و سپ  متذکر شده
بسرار « بدبختانه»و « همتأسفان»از « شوربختانه»

ها به کار تر اس  و نباید به جای آنتر و سنگرنغلر 
ها و مثال جای بحث قبول، اما شاهدِرود. تا این

شان با ه  حقرقتاً شاهکار اس . ایشان برای مقایسه
از فردوسی و  ،کهن در ادبِ« شوربختانه» کاربردِ

راغ چه معاصر به س اند، اما در ادبِنظامی شاهد آورده
های زیبا و سپاس از وبالگ خوب و لرح»اند؟ رفته

لموندا که های بِتون، ی  سؤال داشت : الکهنرمندانه
ش رو شناسایی کردین، بسرار شر  اچند رنگ

هستند. شوربختانه در هرچ فروشگاهی در دسترس 
کردند و وجو میلبعاً ایشان باید جس « نرستند!

 آوردند تا سطحِیشواهدی از نویسندگان معاصر م
که در ادامه نرز بحث معلوم شود. اما اساساً، چنان

نرا به خواهر  دید، مشخص نرس  خان  اقتصادی
فارسی در مران کدام لبقه  شناسی زبانِدنبال آسرب

و سطح از جامعه هستند. اگر نویسندگان و مترجمان 
در معنای « شوربختانه» معاصر از ۀغ ِ و ویراستارانِ

ها مثال آورد و کنند، باید از هماناستفاده مینادقرق 
ی فردوسی و نظامی با اگرنه، چه نرازی به مقایسه

  !الک محترمِ خریدارِ
 مهمانِ»همرن نکته در یادداشتی با عنوان 

خورد، آن ه  با این ه  به چش  می« ناخوانده
 تر در تسخررِهرچه بازار کتاب بر »مقدمه: 

رود، انواع و اقسام رومیهای ترجمه فُکتاب
آید و تر به دید میهای رنگارنگ بر برداریرتهگَ

زبان نسب   اجباری اصلِ متعاقب آن نرم  و پذیرشِ
 ها چرس ؟ وق  مثالآن« شود.تر میها بر به آن

روی »و « اماز آن راضی»به جای « باهاش خوشحاۀ »
در »به جای « خرابان هفت  قرار مالقات داشتر 

بنده ه  موافق  «. هفت  قرار مالقات داشتر .خرابان 
فرنگی در مران  برداری از اصطالحاتِرتهکه گَ

نویسندگان و مترجمان ما زیاد شده، اما انصافاً کدام 
روی »نویسد مترجمی، با چه سطحی از مهارت، می

؟ اساساً چرا خان  «خرابان هفت  قرار مالقات گذاشتر 
این اصطالحات را در کنند که نرا ذکر نمیاقتصادی

های اند؟ نکند پای نوشتهها دیدهکدام کتاب
اینستاگرامی در مران باشد؟ همرن مسئله را در 

بار برنر ، ایننرز می« ام؟!آیا خراالتی شده»یادداش  
هایی از داستان فارسی و اۀبته باز ه  بدون در نمونه

این را به علی گف ، وقتی سعی می کرد »ذکر مأخذ: 
؛ «را به سبب چند روز ناپدیدشدن مالم  کند.او 
درخش  به چشمان سارا بازگش  وقتی سختی نان »

 « کرد.های  ح  میرا زیر دندان
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خود را یا کسی را »مؤۀف محترم در یادداش  
 شناسی اشتباهاتِبه سراغ آسرب« خودکشی کردن

روند فارسی می رایج در زبان کودکان و نوآموزان زبانِ
خودش را »ها از تعبرر غلط یند آنفرماو می

ه  به این عل   کنند، آناستفاده می« خودکشی کرد
ی مصدر از بدنه« خود»ی که قادر به تفکر  کلمه

را، که « خود»نرستند و چون آن « کردنخودکشی»
مفعول  مفعوۀی دارد، در جایگاهِ واقع مفهومِ در
آورند. بنده که مفعول اضافه می ۀبرنند، برای جملمی

ام کودک یا نوآموزی از چنرن به عمرم نشنرده
فالنی »تعبرری استفاده کند. معموالً اصطالح کنایی 

سراسی  کامالً آگاهانه و با اهدافِ« را خودکشی کردند
همه، به فرض ه  که کودکی رود. با اینبه کار می

رزی تر باید نگران چای بگوید، بر چنرن جمله
ای که بر گذرد تا جملهش میرَباشر  که در سَ

 شود. ش جاری میازبان
اند رواج ، مؤۀف گفته«پرسیدنسؤال»در یادداش  

تواند به دۀرل در زبان فارسی می« پرسردنسؤال»
گویی یا برای به« کردن»کاربردن همکرد احتراز از به

تعبرر باشد. بسرار ه  عاۀی، پ  تکلرف  سنِحُ
ه   که بسرار غرره و« کارکردن»و « کردنمطرح»

 مصدرِ فقط در« کردن»شود؟ آیا می رایج هستند چه
 گررد؟ جنسی می بارِ« کردنسؤال»

حو در نَ فرمانِ»نرا در یادداش  خان  اقتصادی
« گذاری یک فیلم: جدایی نادر از سیمیننام

نویسند: دس  به کشفی فمرنرستی زده و چنرن می
ی نام ی  فرل  اس : جدایی درباره این یادداش »

ی پرافتخار اصغر فرهادی. نادر از سرمرن، ساخته
کوش  از لریق تحلرل نحوی این عبارت نشان می

ده  که فرلمساز، آگاه یا نراگاه، قضاوت  را در عنوان 
خالف آنچه برنندگان فرل  عرضه داشته اس  و، به

کنار  کنند، پای خوی  را از مردان داستانفرض می
های چرنیایشان، پ  از مقدمه« نکشرده اس .

گررند که آقای فرهادی اۀرهی، نترجه میمضاف مضاف
ی در عنوان فرل  فاعلر  را به نادر داده و از دایره

فرمایند لرفی خارج شده اس . سپ  میبی
جدایی نادر »توانس  نام فرل  را بگذارد کارگردان می

د نه کباب. در پایان ه ، که نه سرخ بسوز« و سرمرن

با اشاره به عنوان انگلرسی فرل  که در آن از نادر و 
دوتا از آن مان را با یکیسرمرن خبری نرس ، کامِ

از »کنند: شان شررین میریشتریهای هش جمله
این منظر، اۀبته تصمر  درستی اس  اما با این حذف، 
د، قضاوت فرلمساز، که در نحو ترتر فارسی مستتر بو

حذف شده اس . مخالب غربی فقط با ی  جدایی 
زبان با خواس  جدایی روس ، اما مخالب فارسیروبه

تنها زن ایرانی آن ی  مرد از همسرش: عاملرتی که نه
فهمد، فرلمساز خوب ایرانی ه  آن را را خوب می
فهمد، هرچند با ۀب خاموش سخن خوب می

گاهانه زن  عنوان فرل  آبنده حدس می« گوید.می
انتخاب شده، اما نه به آن معنایی که خان  

گویند. اوۀرن دیاۀوگ فرل  را به یاد نرا میاقتصادی
چرزایی که »گوید: براورید. قاضی به سرمرن می

لبق « فرمایرن دۀرل کافی برای لالق نرس .می
قانون ایران، حق لالق با مرد اس ، در نترجه سرمرن 

رد و فقط نادر به ۀحاظ تواند از نادر لالق بگرنمی
بسا تواند سرمرن را لالق بدهد. بنابراین چهقانونی می

ای در این عنوان باشد. اما پرشنهاد خان  لعنه
نرا برای عنوان فرل  ابداً چنگی به دل اقتصادی

آید می« از»ی غاۀباً با حرف اضافه« جدایی»زند. نمی
نرا تصادیس  ندارد. خان  اقف  و بَو بدون آن انگار چِ

توانستند اندکی خالقر  به خرج داده و ک  میدس 
نادر و سرمرن: »مثالً چنرن عنوانی را پرشنهاد دهند: 

 «. داستان ی  جدایی
از « شهرزاد مشکالت زبانی در سریالِ»یادداش  

ی قابل های این بخ  اس  که نکتهمعدود یادداش 
ی نهعامرا تأملی دارد، یعنی استفاده از اصطالحاتِ

سریال در آن  ای که داستانِغلط و نامتناسب با دوره
اند نرا ه  فهمردهگذرد. ظاهراً خود خان  اقتصادیمی

اند، چون ی درستی اشاره کردهکه باالخره به نکته
شان زده شده و در پاراگراف آخر یادداش هرجان
نمکی آورده و همرن یادداش  را ه  از ی بیجمله

کوتاه را به  آخر، این یادداش ِ کالمِ: »اندچش  انداخته
سی کن : او که بَنام بزرگ بهرام برضایی مزین می

پرد که بنویسد، خواند. او که در تاریخ مو سِبر  از آن
کاش « ما را بنویسد. کند تا از تاریخ بنویسد. تاریخِمی
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 برضایی ه  این جمالت را ببرند و از این بازیِ خودِ
 ت ببرد. ۀذّ« تاریخ»ی کلمهعرکه با زبانی مَ

سابق را  های این بخ  نرز مشکالتِباقی یادداش 
االمان »و « بمورِّ خطّ»های دارند. مثالً در یادداش 

ب و مورِّ ی اشتباه از خطّبه استفاده« نقطه!از سه
جا که یکی دو مثال نقطه اشاره شده، اما از آنسه

حی از ذکرشده مأخذی ندارند، معلوم نرس  چه سط
اند. رتکب این خطاها شدهزبانان و در کجا مُفارسی

نقطه ی سههای نویسنده دربارهکه استداللضمن آن
 .جای بحث دارد

هایی اس  یادداش  ،«هاپرتره»بخش سوم کتاب، 
ی ابواۀحسن نجفی، احمد سمرعی گرالنی و درباره

نرا جز رسد خان  اقتصادیجو. به نظر میعلی صلح
های مرحوم نجفی در مرکز نشر کالسحضور در 

ی شخصی خاصی از ایشان نداشته دانشگاهی، خالره
شان های شخصرتیباشند، وگرنه با توجه به ویدگی

وخو و کردند. درباب خلقحتماً به آن اشاره می
های سراسی مرحوم نجفی های علمی و گرای ویدگی

های خود ه  بهتر اس  خوانندگان محترم به مصاحبه
ی ایشان رجوع کنند، چون نامهقای نجفی در جشنآ

جا گویند در آننرا میاغلب نکاتی که خان  اقتصادی
آید ترترب امکانی فراه  میتفصرل آمده اس . بدینبه

برای سنج  دق  و صح  و سق  مطاۀب خان  
ی های ایشان دربارهنرا. بنده درباب حرفاقتصادی

 ، چون اغلبشان دهآقای سمرعی گرالنی نظری نمی
توان  بگوی  به نظر اند. فقط مینوشتهاز جن  دل

نرا چه در فن ویرای  و چه رسد خان  اقتصادینمی
بر استاد بوده باشند. در بخ  مربوط در اخالق مرراث
ویرای  شکربایی، »خوانر : جو نرز میبه آقای صلح

خواهد و شاید ه  حدی فروتنی، آرام  و حوصله می
خود سرکار « جویی.گرری و کنارهاللبی، گوشهاز انزو

ها را ندارند. ایشان در کدام از این ویدگیخان  که هرچ
ویرای  نه نام دارد و نه نان؛ و کسی »گویند: ادامه می

که سودای این دو را در سر دارد ه  از آغاز باید بداند 
توان  این حرف بنده نمی« که ماهی این دریا نرس .

اند که نرا ثاب  کرده ، چون خان  اقتصادیرا قبول کن
شود ه  نام داش  و ه  نان و ماهی که چه عرض می

 .این دریا بود کن ، نهنگِ

*** 

 یهِلَه و عَلَ" کتابآنچه آمد نگاهی گذرا بود به 
که چندباری ه  اشاره کردی ، . چنان"شویرایِ

توان فهمرد مشکل اصلی کتاب این اس  که نمی
پذیرف  نرا میکرس . اگر خان  اقتصادیش امخالب

ها ی اساتردی که مدام از آنکه ابداً در حد و اندازه
کند نرس  و به فرض داشتن ایثار و یاد می

ی تواند آثاری در تراز کارنامهازخودگذشتگی ه  نمی
شد. ها پدید آورد، بخ  زیادی از مشکل حل میآن
ا بر این   خود رتوانستند همّوق  ایشان میآن

فارسی  زبانِ بابِ عمومی در بگمارند که سطح دان ِ
ی حضور فعال در واسطهرا اندکی باالتر ببرند و به

فضای مجازی از خطاهای رایج درگفتار ونوشتار 
عمومی اندکی بکاهند. اما خب، ایشان ابداً چنرن 

شود که ای ندارند و نترجه همان چرزی میفروتنی
مطلب شرح دادی . سرکار  بخشی از آن را در این

ک  با حمله به آن احمد )احمد شاملو( و خان ، هرچ
ذکر مناقب این احمد )احمد سمرعی گرالنی( بزرگ 

ی اید نه نویسندهجا که نشان دادهشود. تا ایننمی
ای و نه ویراستار خوبی هسترد، نه منتقد برجسته

 .کنرددستی، ببرنر  بعد از این چه میچرره

  سای  کاغذ، رسانۀ کتاباز:  برگرفته

 ☘☘ ☘ 

رسیدند چگونه ای؟ گفت: چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند و کشتی بشکند و هر یک بر پ 
 گفت: حاِل من هم چنین است!تخته ای بمانند؟ گفتند: َصعب باشد! 

 فریدالدّین عطّار نیشابوری

 بازگشت به فهرست

http://www.kaaqaz.com/2022/01/18/naghd-lah-va-alayh-virayesh/
http://www.kaaqaz.com/2022/01/18/naghd-lah-va-alayh-virayesh/
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 دانش و اُمید 
 منتشر شد 0011، اسفند 01سالِ دوّم، شمارۀ فرهنگی؛  و اقتصادی اجتماعی، نامۀماه دو

 

  "دانش و امید"شمارۀ جدید 
 معلّمان، جُنبشِ ،0010 بودجۀ بررسی جهان، سراسر در زنان مبارزات حال و گذشته تاریخ ویژۀ با صفحات

 در کننده امیدوار تحوّالتِ روسیه، برای سازیبحران پیرامون مطالبی و طلبان،سلطنت مواضعِ کار، کودکانِ

 ،«وانهاده چپِ» مواضعِ نقدِ جنوبی، کرۀ کارگری اتحادیۀ با آشنایی بایدنی، دموکراسیِ نقدِ التین، آمریکای

 ...و ادبیات، و هنر صفحاتِ خیابانی، محمد جُنبشِ عاشورپور، از یادی

 ☘☘ ☘ 

 های دانلود رایگان فایل پی.دی.اف در تلگرام وگوگل درایو:لینک
 

https://t.me/DaneshvaMardom/883 
  

https://t.me/honariadabiparnian/88878 

 

 در ادامه... 0011دی  9نمایۀ عنوان مطالب و نامِ نویسندگان دانش و اُمید، شمارۀ 

 

https://t.me/DaneshvaMardom/467
https://t.me/honariadabiparnian/15431
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 0011اسفند  01نمایۀ مطالب و نویسندگان دانش و اُمید، شمارۀ 

 

 ایران ۀگفتارهایی دربار✍ 

 شهریاری پرویز یادزنده /اا نوروز و پایداری0

 لاهری سرام / ای نه برای خروج از بحراناا بودجه دوۀ  سرزده ، بودجه2

 حسنی شبگرر /للبی؛ مشرولر  یا حکوم  مطلقه فردیاا سلطن 2

 کامران() پورصفر علی/ های دمکراتر  ملیخواهی باۀنده جنب اا شرخ محمد خرابانی، نماینده ترقی0

 محبوب مری  /اا جنب  معلمان ایران5

 حسنی قاس  /اا مبارزه با کار کودک، توسط چه کسانی و چگونه؟۶

 فرترموری کورش/ یاد بکتاش آبترناا به4

 اتهنر و ادبیّ✍ 

 باقری خسرو          بهمن، زادروز احمد عاشورپور 01مناسب  اا من آن ققنوس زیبای ؛ به1

اا گذری در جهان بازیگری؛ آخرین کشف استانرسالوسکی: روش تحلرلی جسمانی یا اعمال جسمانی ۴
 (اۀدین خسرویرکن /فروردین روز جهانی تئاتر 4مارس /  24مناسب  )به

 اۀخاص هانربال/ اا سوت01

 مررصادقی مرمن / های (نداد و نقاشیاا آنجا ... زنان ... )برای نرلوفر قادری00

 (شعر از م. ر. لاهریان )مانی کجاس ؟ فرهاد کو؟( و ژ. اصفهانی )هنری واالتردواا 02

 (باختگان سراهکل( و علی یزدانی)دست  را به من بدهیاد جانشرزه؛ به کدکنی)آن عاشقانِشفرعی شعر ازواا د02

 فی کتابمعرّ✍ 

 فرترموری کورش /زن( 1سازان بریتانرا، سرمای اا زنان علره پوشال ۀربراۀی )کتاب تاریخ00

 نظری چند بحثِ✍ 

: برگردان/ ، فریدری  انگل (0111اا درباره پردای  سوسراۀرس ؛ از کتاب سوسراۀرس : تخرلی و علمی )05
 صادقی اسماعرل

اۀعاده احزاب کونرس  و کارگری اا سخنرانی کمال اوکویان، دبررکل حزب کمونرس  ترکره )در اجالس فوق0۶
 اسماعرل صادقی :برگردان/ (2120در سال 

 حسنی مرتضی/ «وانهاده چپِ»های اا برخی ویدگی04

 زنان زمِنج و رَاز رَ ✍

 امردی مسعود /جویانه زناناا درآمدی بر مضمون مبارزات مساوات01

 کامران() پورصفر علی/ اا نگاهی به دگرگونی احوال اجتماعی زنان ایران در قرون اخرر0۴
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/ رای  روهان تاکئو، اریکا /بخ  تا ساختن ی  جامعه نونرکاراگوئه: از مبارزات رهاییاا مبارزات زنان در 21
 حسنی للرعه

 رمل کاروۀرن ویلر، تر / اا یادی از مادر بلور، قهرمان لبقه کارگر آمریکا20

 امردی مسعود/ پراساد آرچانا/های کمونرستی(های ابتدایی جنب اا فمرنرس  و آگاهی لبقاتی)تأملی بر سال22

 عسگری آزاده/  جونز ۀرندسی/ های بومی کانادااا پرروزی مادربزرگ22

 نه به جنگ با روسیه✍ 

 اا برانره مشترک رؤسای جمهور چرن و روسره20

 فرشرد: برگردان/ اا ضرورت اقدام مشترک برای جلوگرری از تالش ایاالت متحده و ناتو برای جنگ با روسره25
 واحدیان

 امرد و دان /  ریتر اسکات/ آمریکا خاۀی اس « جعبه ابزار»اوکراین: اا بحران 2۶

 امرد و دان /  ریتر اسکات/ اا مات کردن آمریکا در اوکراین24

 کامران() پورصفر علی /اا چگونگی نگاه به حوادث قزاقستان21

 پورهاش  مسعود/  التسو آنتون/ دنبال منافع ژئوپلرتر اا فصل جدیدی برای قزاقستان؟ آمریکا به2۴

 امپریالیسم در جهانِ امپریالیسم و ضدّ✍ 

 سعادتمند محمد /جو بایدن« نشس  دمکراسیِ»اا کدام دمکراسی؟ نگاهی به 21

 کامران()پورصفر علی /های برخی رهبران آمریکای الترن دربرابر تجاوزات ایاالت متحده آمریکااا واکن 20

گانه حقوق بشری و استاندارد دو :جمهور جدید شرلیبوری ، رئر  اا پاسخ نوه ساۀوادور آۀنده به گابریل22
 حسنی للرعه: برگردان/ «شر »گرایی چپ

 سعادتمند محمد/ جمهور جدید شرلی با کدام احزاب؟اا تشکرل کابرنه رئر 22

 پورهاش  مسعود: برگردان  /اۀمللی مانرفساا فرازهایی از برانره گروه برن20

 انوشه هوشمند ی/های کارگری کره جنوبادیهاا کنفدراسرون اتح25

جویی منحط، داری نئوۀربرال و پایگاه ضدِانقالب جهانی )ۀذتهای خلرج فارس، نمایشگاه سرمایهنشرناا شرخ2۶
 محسنی مرتضی /داری مدرن و پادویی امپریاۀرس (برده

 جهان اندازِچشم✍ 

 2100سپتامبر  00گری از تریلرون دالر، هزینه نظامی 21اا 24

شعار ) 2120اا سخنرانی ویجی پراشاد در سمرناری در حاشره کنفران  تغرررات اقلرمی در گالسکو نوامبر 21
 سرنایی مری / بورژوایی غربی اس . باید نگران اکنون بود!(نگرانی درباره آینده، ی  شعار خرده

   یاد کردجمهور زن در هندوراس سوگند اا سرامارو کاسترو اوۀرن رئر 2۴

 صفایی ناهرد/  پرلجر جان/ أبایی قضایی جوۀران آسانداا آدم01

 سازی، جنای  علره کشور اس اا خصوص00

 یادمان✍ 

 حسنی شبگرر/ اا فریدون شایان، پرکارگر عرصه فرهنگ02

 بازگشت به فهرست
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 بخارای بهاری منتشر شد
 صبح از صفحه 422 در جلد روی بر احصائی محمد استاد از تصویری با بخارا شماره نهمین و چهل و یکصد

 .است دسترس در فروشیروزنامه هایدکه و هاکتابفروشی در 0011 ماهاسفند دوم دوشنبه

 :شماره این نویسندگان

 ا انوری حسن ا کدکنی شفرعی محمدرضا ا آموزگار ژاۀه

 نصاراهلل  اا  آیادنلو  ساجّاد  اا  دامااد  محقاق  سردمصطفی

 بها اۀدین ا سلرمانی مجرد ا معرن مهدخ  ا پورجوادی

 اا  خطربای  ابواۀفضال  اا  مررعابدینی حسن ا خرمشاهی

 اا  ساعد  شافق  اا  ذواۀفقاری حسن ا آذرنگ عبداۀحسرن

 رسااول ااا نرااااقتصااادی سااایه ااا اشااراق محماادکری 

 آموزگار محمود ا لبالبائی محمدمنصور ا جعفریرئر 

 اا  روشبه حسرن ا زادهرجب هاش  ا عرفانران مسعود ا

 اا  فراگنار  بارت  اا  هوفماان  بررگر  ا فرروزآبادی سعرد

 مسااعود ااا حساارنی مصااطفی ااا مررشاااهی مسااعود

 مساعود  اا  ثقفای  یاسمرن ا احدیان پریسا ا پورحسرنی

 مهساا  ا اقبالبنی نسر  ا بشری جواد ا منجرلی جعفری

 احراری رشرد ا دۀشاد شقایق ا تکلو اصغرعلی ا لهرانی

  

 :از هایینوشته با احصائی محمد استاد نامهجشن

 علررضا ا حات  بهزاد ا عباسی مجرد ا ندادهاشمی ا مجابی جواد ا عرسی رز ا امامی گلی ا فوالدوند هنگامه

 آردکپان فرهادی امراۀه ا خانیقلرچ ا جباری صداق  ا زادهمصطفی علررضا ا آذرسمرع

 شمارۀ مجلۀ بخارا: این مطالب بر کنیممی مروری هم با

 

 نوروز

 ژاۀه/ رودانمران در نو سال آغاز کهن هایآئرن

   آموزگار

 بشویید را آسمان

 شفرعی محمدرضا/ اۀروت. اس. تی/ بشویرد را آسمان

   کدکنی

 فارسی معاصر شعر نقد

   انوری حسن/ شهریار روز ا فارسی زبان روز

 پژوهیسعدی
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 محقق سردمصطفی(/ دوم بخ ) سعدی در قرآن

   داماد

 پژوهیشاهنامه

 سجّاد/ کرد؟می تلف  چگونه را «رست » نام فردوسی

   آیدنلو

 باستان ایران

   پورجوادی نصراهلل/ آن پترارۀ و ساالری

 پژوهیحافظ

   معرن مهدخ / تنگخو پوشپشمرنه حکای 

   سلرمانی مجرد(/ 21) کاریز

   خرمشاهی بها اۀدین(/ 01) گویهکوته

   مررعابدینی حسن(/ 01) نویسیداستان داستان

 خطربی ابواۀفضل(/ 00) تاریخی و ادبی هاییادداش 

  

 فرهنگ

   آذرنگ عبداۀحسرن(/ 05) فرهنگ حاشرۀ و متن در

 احصائی محمد استاد نامۀجشن

 علی/ احصائی محمد استاد نامۀجشن دربارۀ نکته چند

   دهباشی

   احصائی محمد آثار و زندگی

 و شکل در احصائی محمد نوگرای شهود و کشف

  /خوشنویسی محتوای

   امامی گلی/ فوالدوند هنگامه

   عرسی رز/ هاواژه معمار

   مجابی جواد/ احصائی محمد آثار در چونی و چند

   ندادهاشمی علررضا/ شوریدگی تا حجب از

 لراحی و دیزاین تایپوگرافی، خوشنویسی، درباره

   عباسی مجرد(/ احصائی محمد با روروبه) گرافر 

   حات  بهزاد/ بختر خوش ما

   آذرسمرع علررضا/ زیبایی و حقرق 

   زادهمصطفی علررضا/ محب  یزمزمه

   جباری صداق / ننمایی کوچ  آیرنه در و بزرگی تو

   خانیقلرچ حمردرضا/ ایران هنر ابواۀهول

 امراۀه/ احصائی محمد با نزدی  از ویده روز ی 

   آردکپان فرهادی

   چین در شناسیایران

   ذواۀفقاری حسن(/ 0) شانگهای از هایییادداش 

 معاصر تاریخ

 در متفقرن دس  به ایران اشغال و شوروی اتحاد

   سعد شفق/ کوژانوف نرکالی/ 0221 شهریور

 الهه تاریخ

(/ دوم بخ ) بادی هایآسراب و الۀه هایگل کشور

   اشراق محمدکری 

   نرااقتصادی سایه(/ 05) سارسایه

   جعفریرئر  رسول( / ۴) باستانی هایحکای 

 کهن متون
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   لبالبائی محمدمنصور( / دوم بخ ) اۀقلوبمحترق

   آموزگار محمود(/ 2۶) ایران در کتاب حواشی در

 تاجیکستان

 مسعود(/ 21) تاجرکستان از نشریاتی و هاکتاب

   عرفانران

   زادهرجب هاش (/ ۶5) خورشرد چشمۀ از

 دیدگاه

   روشبه حسرن/ یادداش  چند

 فراگنر برت پروفسور یادنامۀ

 سعرد/ فراگنر برت معاصر، بزرگ ایرانشناس سوگ در

   فرروزآبادی

 بررگر / فراگنر برت پروفسور زندگی درباره یادداشتی

   فرروزآبادی سعرد/ هوفمان

/ فراگنر برت/ فردا امروز، دیروز، اروپا، در شناسیایران

   فرروزآبادی سعرد

   مررشاهی مسعود(/ 0۶) مهربان یار یاد

 جهان ادبیات

 مصطفی/ باسن  سوزان/ کردن ترجمه و کردن سفر

   حسرنی

   پورحسرنی مسعود(/ 22) مهربان یاران و ورارود

 گزارش

 در بخارا مجله هنری و فرهنگی هاینشس  گزارش

   احدیان پریسا/ 0011 سال

 کتاب معرفی

   ثقفی یاسمرن/ آناتوۀی هخامنشران

   منجرلی جعفری مسعود/ شررازی بازیسراه

   بشری جواد/ افشار ایرج شناسیکاشان

   اقبالبنی نسر / کازانتزاکر  نرکوس

   لهرانی مهسا/ چهره سه با هنرمندی

   تکلو اصغرعلی/ ایرانی هاینمای 

   دۀشاد شقایق/ اخالقی استدالل و نوی رمان

 یادبود و یاد

 اصطالحات و هاواژه پدوهشگر هروی، اسرر یاد به

 احراری رشرد/ هرات

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 رفت  0010 نوروز استقبالِ هم به «سمرقند»
 

 

 ناوروز  باه  که «سمرقند» فصلنامه شماره دومین

 شاانزدهم  دوشنبه صبح از است، یافته اختصاص

. شاود می عرضه هاکتابفروشی در 0011 اسفندماه

 از شااهرودی  افشاین  کاه  عکسای  با شماره این

 روی بار  است گرفته تاجیکستان در نوروز مراسم

 .است شده تدوین و تنظیم صفحه 810 در جلد،

شمارۀ  این مطالب بر کنیممی مروری هم با
 سمرقند:مجلۀ 

 

 نوروز فلسفۀ

 دکتر/ گردندبازمی زمرن به نو سال با که ایزدانی

   آموزگار ژاۀه

 دکتر/ عج  و عرب فرهنگی مکاۀمه و نوروز

 تهران( در تاجرکستان سفرر) زاهدی اۀدیننظام

   بهار مهرداد دکتر/ مقدس زمان نوروز،

 منتشرنشده وگویگف ) ایرانران هایجشن و نوروز

 شررازی( انجوی سردابواۀقاس  با

 نوروزی هایآئین

   مستوفی عبداهلل/ نوروز عرد سفرۀ و مقدمات

/ ایران در فروردین سرزده رسوم و آداب

   شررازی انجوی سردابواۀقاس 

 چرا و کرس  قندی بزبز) رسدمی بهار و خنددمی

 آرزو(/ بخنداند؟ را او خواهدمی فرروز حاجی

   مختاریان

 نوروزی هایشیرینی

 بهرام دکتر/ پارسی شهد: گزانگبرن یا خوانسار گز

   گرامی

 افشرن(/ مصور گزارش) تاجیکستان در نوروز

   شاهرودی

 کشورها دیگر در نوروز

   بخارایی عرنی صدراۀدین/ بخارا در نوروز

   جاوید احمد دکتر/ افغانستان در نوروز

 نوروزی خاطرات

   سپهر اۀدوۀهمورخ/ سرصد و هزار نوروز

   شررازی انجوی سردابواۀقاس / خارک در نوروز

   ایخامه انور/ قصر زندان در نوروز
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   صفایی ابراهر / سردضرا اۀدین با نوروزی دیداری

 گلبن محمد/ معاۀجه هنگام ۀِزن نوروز در بهار استاد

  

 قاجار عهد در نوروز

   جهانداری کرکاووس/ پوالک ادوارد یاکوب/ نوروز

 فالمه/ شاهناصراۀدین روای  به نوروز جشن مراس 

   قاضرها

 عباس/ فووریه دکتر/ شاه.ناصراۀدین دربار در نوروز

   اقبال

. ایران/ اس در آمریکا سفرر نخسترن روای  به نوروز

   کُردبچه محمدحسرن/ بنجامرن. دبلرو. جی

 کتاب معرفی

 دکتر/ عربی منابع در نوروز باب در سودمند پدوهشی

 جزی جعفری مسعود

 

 

 

 

پیش سال پنجاه فروش بازیاسباب  

 بود( هابازی اسباب این نام لَبلَ ... و بادبادک فِرفِرِه، مرخَ ، مِرمونَ ، جِغجِغِه، ساهاب، وَق وَق)

 

 

 بازگشت به فهرست
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  نهدِمْ و کَلیلِه
 مرنوی تهرانی مجتبی ابواۀمعاۀی نصراهلل منشی/ تصحرح:

ستاری با عنوان "پیوند با این اثر  و در  در ] لیِله مازندران است، نه شبه قارۀ هند!همین شمارۀ ارژنگ، ج 
َ
" به منشاِء ک

 [درج شده است.علی کوالییان درویشقلم 

 

و براساس ابوالمعالی نصراهلل منشی به انشای نه مْه و دِلیلِکَ

و به اهتمام نیما مهدیکار به مجتبی مینوی تهرانی تصحیح 

ه و دِمْنه از مجموعه هاى دانش و کتاب کَلیلِ .چاپ رسیده است

به »خردمند قدیم گرد آوردند و  حکمت است که مردمانِ

نوشتند و از براى فرزندان خویش به یادگار « هرگونه زبان

خواندند شتند، مىدامى د و در دورانهاى متمادى گرامىگذاشتن

 . آموختندزبان مى آن حکمت عملى وآدابِ زندگى و و از

ها ترجمه هاى متفاوتى شده اس  که در لول سال کلیله و دمنهاز 

هر کدام از آنها معایب و محاسن خاص خود را دارد. اما از مران آنها 

 معروف ترین و پاکرزه ترین ترجمه، مشهور به کلرله و دمنه بهرام

ترجمه شد، سپ  به وسرله  (کلرله و دمنه از زبان سانسکری  هند به زبان پهلوى )زبان باستان ایران .شاهى اس 

بعدها به دستور نصر بن احمد سامانى به نثر درى نوشته شد و رودکى د. عبداهلل بن اۀمقفع به زبان عربى برگردانده ش

ورد. در اوائل قرن شش  ترجمه بلرغ و ادبى دیگرى از آن به شاعر آغاز قرن چهارم آن را به شعر پارسى زیبا درآ

  .وسرله ابواۀمعاۀى نصراهلل منشى انجام گرف  که همان مشهور به کلرله و دمنه بهرام شاهى اس 

در مورد اصلر  ابواۀمعاۀى نصراهلل منشى دو روای  متفاوت در تاریخ ادبرات ایران اس : برخى او را از اهاۀى شرراز مى 

ند، و گروهى دیگر از مردم غزنرن دانسته اند. از آغاز جوانى او الالع دقرقى در دس  نرس ، فقط معلوم اس  در دان

بوده و در ( 552-500جوانى با ادبا و فضالى غزنرن رف  وآمد داشته و مورد تکری  و احترام بهرامشاه غزنوى )

ز جوان بود وۀى به سبب دان  زیاد به سم  دبررى کارهاى دیوانى او مشارک  فعال داشته اس . وى با آنکه هنو

، نظر 214ص « جوامع اۀحکایات»جانشرن بهرامشاه( ارتقا  یافته بود. اۀبته محمدبن عوفى در کتاب )خسروشاه 

 «چون در دبررى ممارس  نکرده بود گاه به گاه بر قل  او ۀفظى رفتى که از ادب دور بودى»دیگرى دارد: 

 

اۀمعاۀى نصراهلل منشى همچنان در دربار غزنویان به خدمات دیوانى خوی  ادامه داد، و در زمان پ  از خسروشاه، ابو

به مقام وزارت رسرد. به اعتبار کسب همرن مقام اس  که محمد بن عوفى در ( 512-55۴پادشاهى خسرو مل  )
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و را در ردیف وزرا  و صدور آورده نرز اس  ا« ۀباب االۀباب»کتاب پر  گفته از او صدر اجل یاد کرده اس  و در کتاب 

اس . اما عل  حب  او در زمان خسرو مل  زیاد روشن نرس ، فقط مىتوان حدس زد که شاید به دۀرل سعای  

 :حاسدان، مورد غضب شاه واقع شده. پ  از حب  او، نصراهلل منشى این رباعى را سروده براى خسرو مل  فرستاده

 «وزى که تو دانى که نترسند از تواى شاه مکن آنچه بپرسند از تو ر»

و پر  از  555سرانجام شفاع  اهل فضل و ادب در رهایى او از حب  خسرو مل  مؤثر واقع نشد و بعد از سال 

 .یعنى تاریخ دوران زوال پادشاهى خسرو مل  و انقراض غزنویان درگذش  512

. وۀى چون این کتاب را بهنام شخص نیستنصراهلل منشى زیاد م ۀمنه به وسیللیله و دِکَ ۀتاریخ دقیق ترجم

 55۴و پر  از سال  500وان حدس زد که تاریخ آن بعد از سال تیابواۀمظفر بهرامشاه مسعود بن ابراهر  نوشته، م

هجرى بوده اس . از لرفى دیگر چون برخى از اشعار مسعود سعد را در ترجمه خود به عنوان شاهد و تمثرل آورده 

سال درگذش  مسعود سعد( یا اواخر زندگى آن شاعر، ترجمه نشده اس . ) 505اس ، پ  کتاب پر  از حدود 

بق گفته مررزا عبداۀعظر  قریب استاد محترم و بوده باشد. ل 552-505بنابراین تاریخ انشاى کلرله و دمنه باید برن 

شمسى، این تأۀرف چند سال پ  از قتل اۀراشد باهلل  0200مرحوم دانشگاه در مقدمه کلرله و دمنه چاپ تهران، 

 52۶انجام یافته اس . بنابراین ( 52۶در تاریخ صد و هفتادمرن سال تأسر  سلسله غزنویان )= حدود ( 520)

 .اریخ ترجمه کلرله و دمنه اس نزدیکترین سال به ت

شدت موردتوجه فضال و ادبا قرار گرف ، لورى که محمد بن های  بهفاضالنه و شاهده و تمثرل این ترجمه با نثرِ

عوفى از منشران چرره دس  قرن شش  و هفت  در کمتر از صد سال پ  از ترجمه کلرله و دمنه بهرامشاهى درباره 

ا دور آخر زمان و انقراض عاۀ  هر ک  ت…»، چنرن گفته اس : ۴2، صفحه «االۀباب ۀباب»نصراهلل منشى در کتاب 

رساۀتى نویسد یا در کتاب  تنوّتى کند مقتب  فوائد او تواند بود، چه ترجمه کلرله و دمنه که ساخته اس ، دستمایه 

و از منشآت پارسران جمله کتّاب و اصحاب صنع  اس  و هرچک  انگش  بر آن ننهاده اس  و آن را فتح نکرده 

 «...هرچ تأۀرف آن اقبال ندیده اس  و آن قبول نرافته

نصراهلل منشى هرگز تح  تأثرر صنایع ادبى قرار نگرفته و در هرچ موردى در کتاب خود فصاح  و بالغ  را از چش  

و فضالى بعدى ایران دور نداشته اس . به همرن دۀرل نوشته او از قرن شش  به بعد مورد تقلرد و سرمشق تمام ادبا 

 .واقع شده و نق  مؤثرى در این زمرنه ها داشته اس 

 لینک دانلود کتاب کلیله و دمنه

 022، تعداد صفحات: 0892نشرِ ثالث، چاپ دوم، سال 

https://pdf.rouzegar.com/%D%1B%4D%1B%9D%1B8-%D11%9-
%D%1A%7D%1AF%D%1A%1DB1%C%D%1A%7D%1AA/%D%1AF%D%1A%7D%18%9D%14%9D%11%9D%1AF-

%DA%A%9D%1AA%D%1A%7D%1A1-%DA%A%9D%14%9DB1%C%D%14%9D17%9-%D11%9-%D%1AF%D%15%9D%18%9D17%9-
%D%1A%7D%1AB%D%1B8-%D%18%9D%1B%5D%1B%8D%1A%7D%14%9D%14%9D17%9-%D%15%9D218%9 
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   لنین دیدگاهِ  از انسان و اخّلق  078

 

 اخالق و انسان از دیدگاهِ لنین
 شهریاری پرویز: کروتووا/ برگردان تانونا تاۀرف: اۀگانا

 

 است:  مدهآاین کتاب ناشر  ۀدر مقدم

 فلسفۀ انسترتو ارشد عضوِ - کروتووا تانونا کتابِ اۀگانا
 مسائلِ تحلرل و تجزیه به -شوروی اتّحادِ علومِ فرهنگستان

 برده کاربه را خود کوش  تمامِ موۀف، دارد. اختصاص اخالقی
 اخالقی موازینِ به مربوط هایمسئله ترینمه  به تا اس 
 اجتماعی، مفهومِ ی  عنوان به اخالق ویدگی دهد: پاسخ

 از گذار خصوصراتِ آن، در انسانی و لبقاتی هایجنبه بستگیِ
 زندگی در اخالق نق ِ عمل، و واقعر  به اخالقی نظریۀ

  غرره. و جداگانه افراد فعاۀر  در و اجتماعی

 و شناسی جامعه انتقادی بررسی نظر خصوص، به کتاب،
 داده نشان کتاب در دارد. بسرار اهمر ِ بورژوایی اخالقِ
 فسادِ داری، سرمایه جامعۀ در لرف ی  از چگونه که شودمی

 لرف از و شود،می تجویز دورویی و....( فحشا  )دزدی، اخالق
 نمونۀ را خود پُر فسادِ جامعۀ داری،سرمایه پردازانِنظریه دیگر،
 دفاع "بشر حقوق" و "آزادی" از که کنندمی قلمداد ایجامعه
 هستند، راسترن اخالقِ دارِپرچ  که هایی انقالب و ها جنب  از را ست  زیرِ و ساده مردمِ ذهنِ نترجه، در و کندمی
 اخالقیِ موازینِ از تا اس  این در جهانی داریسرمایه تالشِ تمامی که شودمی داده نشان کتاب در دارد. می نگه دور
 فسادِ و عداۀتیبی علره هاآن قرامِ از و کند استفاده هاآن داشتنِ نگه بردگی در برای مردم های توده قبولِ مورد
 کند. جلوگرری داریسرمایه دنرای بر حاک 

 

 لینک دانلود کتاب

 802، تعداد صفحات: 0881نشر فردوس، چاپ اول، سال 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/akhlagh-va-ensan-az-didgahe-lenin2 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/akhlagh-va-ensan-az-didgahe-lenin/
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   َپسامارکسیسم به پاسخ و لنین انقّلبیِ  ُپلیتیکِِرآل  079

 

 پَسامارکسیسم به پاسخ و لنین انقالبیِ پُلیتیکِرِآل
 .... و کالرککابررا، جیمز پتراس، استفان تامینو، بایرون  بالنکو پاول لوکاچ، جرج از نوشتارهایی با

 امردی برگردان: مسعود

 0۴04 اکتبر سوسراۀرستی انقالب از ]و پنج[ سال صدی  

 تاثرراتِ و پرامدها استنادِ به که انقالبی. گذرد می روسره

 یتوسعه بر مبتنی و نو ای جامعه بنای در چه خود شِگَرفِ

 در چه سوسراۀرستی، شوروی جماهرر اتحاد قلمرو در انسانی

 در چه ، آن خونرن چنگالِ از بشر رهایی و فاشرس  شکس ِ

 و کارگران هایجنب  از انترناسروناۀرستی حمای ِ

 و استعماری ضدّ و بخ رهایی هایجنب  و کشانزحم 

 قوای توازن ایجاد در چه جهان، سراسر در امپریاۀرستی ضدّ

  ی ویرانگرانه تازی یکه از ممانع  و صلح نفع به بازدارنده

 انقالبی تردید بدونِ... و جهان مختلف منالق در امپریاۀرس 

 تحوالت حوزه در رویداد بزرگترین واقع در و ساز دوران

 انداز چش  و بود اخرر قرن ی  تاریخ در سراسی و اجتماعی

 گرفتار انسانِ برابر در را امردبخ  و گررچش  تحواّلتِ واقعی

  .گشود "سوسراۀرس  یا بربری " ی دوگانه در

 های تالش انواع معرض در انقالب پرروزی فردای از اکتبر انقالبِ از برآمده سوسراۀرستی و کارگری دوۀ 

 سراسی، نظامی، متعدد مداخالت  تا گرفته داخلی جنگ از جهانی داری سرمایه و داخلی ارتجاع یبراندازانه

 های بنران تحکر  و گرری شکل از ممانع  مداخالت، این اصلی هدف. گرف  قرار...و سرد جنگ اقتصادی،

. بود نموده جلب خود به را جهان کشانزحم  و کارگران نظر که بود شوروی جماهرر اتحاد سوسراۀرستی

 شوراها کشور نابودی به 0۴۴0 سال در که گردید شرایطی ایجاد به منجر دهه هف  لی فشارها این یمجموعه

 . انجامرد

 کرده متمرکز کشور این نابودی بر را خود مدت لوالنی و شده ریزی برنامه تالش تمام که جهانی داری سرمایه

 از و خود پردازان نظریه توسط تا کوشرد دیگر سوی از و نمود استقبال آن از پایکوبی و جشن با سو ی  از بود،

 اۀقا "تاریخ پایان عصر" عنوان با را جدیدی عصر آغاز جهانران به دارد اخترار در که اصلی جریان های رسانه لریق

 به که هس  ۀنرنرس -مارکسرس  و علمی سوسراۀرس ِ یاندیشه این واقع در شوروی اتحاد نابودی با گویا که نماید

 . اس  پروسته تاریخ
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   َپسامارکسیسم به پاسخ و لنین انقّلبیِ  ُپلیتیکِِرآل  081

 

 سازی کاالیی ، زدایی مقررات سازی، ماۀی سازی، خصوصی با که نئوۀربراۀرس  ویرانگر پرامدهای که نپایرد دیری

 چون ماۀی مقتدر نهادهای لریق از و اقتصادی و اجتماعی های گرری جه  از ای مجموعه و اجتماعی خدمات

 برکاری، و فقر از هایی ویرانه تنها نه بود، همراه جهانی تجارت سازمان و جهانی بان  پول، اۀمللی برن صندوق

 و فساد ،...و ها بزهکاری و جرائ  انواع و فحشا چون اجتماعی های نابسامانی گسترش لبقاتی، فاصله و محرومر 

 از وسرعی منالق بلکه گرف  قرار همگان چش  برابر در شوروی اتحاد از مانده جا به های ویرانه بر اختالس

. شدند تبدیل  نئوۀربراۀرس  ویرانگر پرامدهای این از بزرگی نمایشگاه به الترن آمریکای و آفریقا آسرا، کشورهای

 در کارگر ی لبقه مبارزاتی دستاوردهای به تهاج  با و نماند محدود نرز منالق این به انسانی ضد پرامدهای این

 رفاه دوۀتهای نابودی و جهان ی یافته توسعه باصطالح منالق این در آن از عظرمی بخ  نابودی به  آمریکا و اروپا

  .گردید منجر ه   اروپا در

 ی منطقه در یوگسالوی تجزیه چون اقداماتی با تا کوشرد شوروی اتحاد نابودی از پ  شرایط در امپریاۀرس 

 سراسی حاکمر  براندازی و خاورمرانه ی منطقه در نظامی مداخالت با دیگر سوی از و سو ی  از باۀکان

 جریانات ایجاد با که اقدامی. نماید جهان سراسی جغرافرای تغررر به اقدام سوریه، و ۀربی عراق، چون کشورهایی

 این اقتصادی و اجتماعی زیرساختهای گسترده تخریب و نابودی ضمن کنون تا و بوده همراه داع  چون  ارتجاعی

 به منجر گسترده ویرانگر پرامدهای این. اس  گذاشته جای بر نرز خانمان بی و کشته و آواره هامرلرون ، منالق

 اس . گردیده جهان در وسرع اعتراضی های جنب  گرری شکل

 انقالبی یجوهره از مارکسرس  نمودن پوشاۀی و تخریب با تا کوشد می جهانی داری سرمایه که روس  همرن از

 یدوباره یتوسعه مانع اس ، همراه نرز "نو" باصطالح و آکادمر  های ژس  با که مختلفی عناوین تح  آن

 به معترضان و زحم  و کار هایتوده و اجتماعی فعاالنِ در ۀنرنرس  ویدهبه و مارکسرس  انقالبی یاندیشه

 منالق در سوسراۀرستی و کارگری های حکوم  یدوباره گرریشکل کابوسِ از بتواند شاید تا گردد نئوۀربراۀرس 

 دارد. نگه امان در را خود مختلف

 از محرومر  لبقاتی، ی فاصله فقر، های پرامد با داری سرمایه سرست  که زمانی تا که دانند می خوب آنها

 دارد، وجود جهان در... و زیس  محرط تخریب جنگ، برکاری، درمان، و بهداش  آموزش، چون اجتماعی خدمات

  .بود خواهد مطرح نرز بربری  این از رهایی راه تنها عنوان به مارکسرس  و سوسراۀرستی یاندیشه

 هایاندیشه انواع قاۀب در آن انقالبی محتوی از مارکسرس  تحریفِ و کردنتُهی در را چاره های راه از یکی بنابراین 

 سوسراۀرس ِ"، "مُدرنپُس  مارکسرس ِ" ،"ویک برس  قرنِ سوسراۀرس ِ" ،"نو چپِ"پَسامارکسرستی چون

 .دانند می... و " دموکراتر 

 شماره 0واحد، 004نژاد، پالکلبافی خیابان ابوریحان، خیابان انقالب، خیابان :فروش و آذین؛ مرکزینشرِگُلناشر: 

     44921804: تماس

 بازگشت به فهرست



0011/ بهمن و اسفند22دورۀ اوّل/ سالِ سوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

   رویید دوباره باید  080

 

 باید دوباره رویید
 شهنام دادگستر

 اختیار در و منتشر میرماه انتشارات توسط  "رویید دوباره باید" عنوان باشهنام دادگستر  های سُروده گزیدۀ
 گرفت. قرار ادبیات و شعر به عالقمندان

شهنام دادگستر، شاعر، نویسنده، کارشناس زبان و ادبرّاتِ  گ:نژرا

های آموزشی، به تازگی و با نامهفارسی، مدرّس و موۀف دان 

باید "های خود را با عنوان توصره دوستداران  دفتر گزیدۀ سُروده

 فنونِ به مسلط توانا و اس  نشر داده اس . او شاعری "دوباره رویرد

های نرمایی با انبوهی سُروده نوی نظ ِ و عروضی اوزانِ و شعری

ها را به دس  چاپ بِسپُرَد، باۀغ بر متنوع که اگر بخواهد همه آن

ترها در چند جلد کتاب خواهد شد. در مران اشعارِ ایشان که پر 

 به ،"راه"فضای مجازی انتشار یافته، به باورِ ما غزلِ شورانگرزِ 

 و سب  برنی،جهان با یآشنای برای واسطهبی اس  پُلی تنهایی

 مایه بدین مضمون:گران شاعرِ این هنری اندیشۀ

 ای گفته ما که اس  همان ای / دردرفته ما که اس  همان راه

 ای سُفته خِرَد وُ جان از گُهر عزیز/ ما شد خَزَف بازار، به گرچه

 ای رُفته وفا ز پَرَندى به زمرن/ ما مامِ رُخِ از ست  گَردِ

 ای خُفته دَمى بداندی  ز دِل/ کِى به آن ی  آرام ِ حسرتِ

 ای رفته ما که* "اس  همان راه"ماندگان/  ره به بِکوبند هرچه

 حردر) هاتفی رحمان یادزنده که ای جمله به اس  اشاره* 

 دوران در کرهان روزنامه سردبرر انقالبی، نگارِروزنامه( مهرگان

 در ایران، توده حزب مرکزی کمرته سراسی هرئ  عضو و انقالب

 بر خود سُرخ خون با 02۶2 تررماه در دژخرمان شکنجه روزهای

  ..."رفت  من که اس  همان راه": بود نوشته زندان سلّول دیوارِ
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   رویید دوباره باید  082

 

مایه صمیمانه تبریک گفته و توضیحات زیر را درباره شاعر و اثر انتشار دفترِ مزبور را به این شاعرِ گران گنژرا

 نماید.  منتشرشده، تقدیم عالقمندان به شعر و ادبیات می

 دربارۀ شاعر 

وبالگ زی )مایۀ مازندرانی، شهنام دادگستر، توضرح کوتاه زیر در فضای مجادربارۀ زندگی و آثار شاعرِ گران

 ( آمده اس : زادهاسداهلل مشرف

ابتدایی و متوسطه  در آالش  سوادکوه چش  به جهان گشود. تحصرالتِ مسیش 022۶شهنام دادگستر در سال 

فردوسی مشهد شد و در  سراسری وارد دانشگاهِ را در زیرآب و قائ  شهر به پایان برد و پ  از موفقر  در کنکورِ

کارشناسی گردید و پ  از آن مدت ها در آموزشگاه های تهران  وفق به کسب مدرکِزبان و ادب فارسی م ۀرشت

راید و اشعارش کالسر  می سُ نرمایی و ه  در قاۀبِ ۀشاعری اس  که ه  به شرو ،به تدری  پرداخ . دادگستر

بارفروش  ۀخبرنام ۀرسد. ضمناً آن شاعر پراحساس و خوش ذوق با هرئ  تحریریی به چاپ میمحلّ در نشریاتِ

  اس : او از زیر شعرِ دو. داشته اس  همکاری( تهران مقر  های بابلی ادبی-انجمن فرهنگی  ۀ)نشری

  :اردیبهشت

  نمی از یا دمی از جا هر افتاده وۀوۀه                س  گردد عاۀمی باده افشان شد هوا تا مَ

  ماتمی غبارِ از دل شرشۀ زدایدمی                 خاک  سته از اندوهِرُ تاکِ تندِ پرچ و تابِ

  شبنمی سانِ به هاغ  یخِ شد خواهد آب            س  مَ ستانِمَ ستیِگردد جهان از مَگرم می

  غمیبی این از سَرمَس  آدمی دارد شور            شررین بر زمرن  ش ِاش  دارد آسمان از رَ

 آدمی  بهرِ هغمهر آن ۀب کاو بخواند نَ بر                  خوش  ۀبریز از آوایِ نوش باد این ساغرِ

  کمی برشی، این به گرتی شودمی آرمانی                          هر را مِ هبا چراغِصَ روزد پرتوِفُمی

  دمیه  وُ دۀیه  این  شد می همره کاش                ه رای ندِژِ ندِدَستی نداند آن نَچرزی از مَ

  :من سهمِ 

https://moshrefzadeh.wordpress.com/2013/07/20/%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%8C%D9%81%D8%B1/
https://moshrefzadeh.wordpress.com/2013/07/20/%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%8C%D9%81%D8%B1/
https://moshrefzadeh.wordpress.com/2013/07/20/%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%8C%D9%81%D8%B1/
https://moshrefzadeh.wordpress.com/2013/07/20/%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%8C%D9%81%D8%B1/
https://moshrefzadeh.wordpress.com/2013/07/20/%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%8C%D9%81%D8%B1/
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   رویید دوباره باید  083

 

  /من از زندگی سه ِبَلَ /  آب، ی  مَش ِ چوبی، پاره /من در این محرط سه ِقل /  تنها /من از زندگی سه ِ

تا قل /  وُ مُش  ناروا/ هر بر خسته نگاهی / باریوبا زبانی مانده خاموش از غَبَال/  گَردِ بندی، مانعِ پوزه هوا/ مُشتی

 زندگی... از من سه ِ جا/ به خود رنگِ ز نقشی نه  تا /کوه دیوان وُ ۀزن  بر چهر

  44 و ۶2 هایشماره بارفروش، ی خبرنامه -2شاعر/  با اۀهی یوسف آقای نازنرن  دوس  مصاحبۀ -0 :منابع

 خوانیم:گفتار کتاب به قلمِ شاعر چنین میدر بخشی از پیش

 و پرکره شعور،ذی ایآفریده چون شعر، هر که دارم باور زیرا نکردم؛ گرفتار قاۀب و سب  بندِ در را خود هرگز..."

 نمایاند.می را خود و گُزیندبَرمی بخواهد شاعر کهآنبی را، خوی  قاۀبِ

 هستند؛ شعر بودنِ نو و تازگی نشانه نو، زبانِ و و ایماژها ها،اندیشه ها،واژه تنها که رسردم باور این به ک ک 

 "هشت ِ خوانِ" کسرایی، "سُرخِ مُهره نرما، "آمرنِ مُرغِ" که هستند نو اندازه همان "سایه" هایغزل روازاین

 نو هایترکرب و نو، هایواژه نو، هایاندیشه اس  گونههمرن و... و فروغ، "دیگرِ توۀّدی" شاملو، "پریای" اخوان،

 که دفتری در که اس  همرن از ؛...و صائب بردل، وحشی، حاف ، سعدی، فردوسی، خرّام، رودکی، اشعارِ در

- من کهاین از فارغ نو؛ شعرِ بلندِ و کوتاه انواع تا برنردمی قصرده و غزل و مثنوی و چهارگانی از دارید، روپر ِ

 و اندیشه و زبان مُهرِ اندازه چه تا و امداشته درون  هاینهفته برانِ در توانایی چقدر -اشعار این جوُششیِ سُراینده

 "...باشد نشسته آنان آنها بر روزگار وضعِ

نوبت /  0011: سال چاپ/  0642fa8: بندی دیوییرده/ فارسی: زبان/  میرماه :ناشر/  نژادعلی یزدی :مؤلف

 : قمیر 01شابک (/ وزیری)شومیز :قطع و نوع جلد/ 024 : تعداد صفحات/ نسخه 2111 :تیراژ/ 0 : چاپ

 /  9284118880540: رقمی 08شابک / 4118880548

 در تهران تماس میرماه انتشارات فروش دفتر تلفن شمارهای به توانندمی متقاضیان خرید نسخه چاپی کتاب

 22259218و  22222912و  22222910گردد:  ارسال برایشان کتاب تا گرفته

 
 بازگشت به فهرست

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-267192/پدیدآورنده-علی-یزدی-نژاد/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-8186/انتشارات-میرماه/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-8186/انتشارات-میرماه/
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   انگیزه  084

 

 انگیزه
 خالرات سرگرد غالمحسرن بقرعی 

در سال « سرگرد غالمحسرن بقرعی»کتاب،  ۀویسندن
مذهبی توۀد یاف .  ۀدر مشهد، در ی  خانواد 0211

خانه شروع شد، سپ  با تحصرالت اوۀره او از مکتب
اصرار مادر به مدرسه ابتدایی رف  وۀی چون پدرش 

داد، او را به کاسبیِ پسر را به مدرسه رفتن ترجرح می
فرستاد. مدتی در « دوزیپاالن»شاگردی در ی  دکان 

 دوزی کار کرد و شبها بهبافی و کف های قاۀیکارگاه
در امتحانات متفرقه  0201کالس اکابر رف . در سال 

شش  ابتدایی در مشهد شرک  کرد و قبول شد. 
سپ  به استخدام ارت  درآمد و در ستاد ۀشکر 

در امتحانات  0221مشهد به کار پرداخ . در تابستان 
ورودی آموزشگاه ستوانی قبول شد و به دانشگاه 

جریان  افسری در تهران معرفی گردید. بقرعی در
گذراندن دوره افسری به درس خواندن ادامه داد و 

 0222موفق به اخذ دیپل  متوسطه گردید. در سال 
دوره دانشکده افسری را با درجه ستوان دومی پراده به 

شد. در پایان رسانرد و مأمور خدم  در ۀشکر خراسان
ۀ به عضوی  سازمان نظامی حزب تود 0221سال 
شبکه نظامی در سال  درآمد. پ  از کشف ایران
که منتظر دریاف  درجه سرگردی بود، درحاۀی 0222

در مشهد دستگرر و برای محاکمه به تهران برده شد. 
او در دادگاه نظامی ابتدا به مجازات اعدام و سپ  به 

سال در  02زندان ابد محکوم گردید و پ  از گذراندن 
ار های مشهد، تهران و برازجان، آزاد شد و به کزندان

نویسندگی پرداخ . لی دو دهه پرآشوب پ  از 
« انگرزه»دوس  با صدها جوان ایران 0221شهریور 

مبارزه برای آزادی ایران به عضوی  سازمان نظامی 
عالوه بر آنکه « انگرزه»حزب درآمدند. کتاب 

انگرز یکی از فعاالن سازمان نظامی سرگذش  عبرت
 و رمانی جذاب و ۀ ایرانافسران حزب تود

کننده اس ، خواننده را نرز با شرایط اقتصادی سرگرم
سازد و به و سراسی مردم در قرن گذشته آشنا می

وکار، زندگی برانگرز، کسبای شروا و تحسرنگونه
ها و ها، گفتگوها و ۀودگیها و شررینیروزمره، تلخی

حتی اعتقادات و خرافات رایج آن دوران را برای 
کتاب  .کندز، بران میخواننده و پدوهشگر امرو

، تعداد 0242نشر رسا، چاپ اول، سال )« انگرزه»
متاسفانه به دشواری قابلِ تهرّه اس  و ( 00۴صفحات 

نسخۀ اۀکترونر  آن نرز در اینترن  موجود نرس . 
های سایه"احسان لبری در نقدی که بر کتاب

)اثر رحر  نامور( نوشته و درهمرن شماره "گذشته
)اثر  "انگرزه"خوانرد، از آن کتاب و دو کتاب می

)اثر "دهۀ نخسترن"سرگرد غالمحسرن بقرعی(
رمان "و  نگاریخودزیستخودش( به عنوان نوعی 

ُنام برده اس . "خاطره –

 در بخشی از کتاب چنین می خوانیم:

غرش رعدآسای چند لراره چرتمان را پاره ... "
اخترار از جا جست  و برای تماشا به کرد... بی

وسط حراط شتافت ... سه هواپرمای ی  باۀه که 
تا آن روز به چش  هرچ ک  نخورده بود با 
سرع  زیاد از فراز سنگلج گذش  و چندین 
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   انگیزه  085

 

شان به دسته کاغذ مانند کبوتران سفرد در دنبال
. بالدرنگ برای به دس  آوردن ی  پرواز درآمد..

برگ از آن کاغذها بررون پریدم، همراه هزاران 
ها چش  به آسمان دوخت  نفر دیگر از برن خرابه

و مدتی معطل شدم و از این سو به آن سو 
دویدم، وۀی از ب  مردم کاغذها را از دس  ه  

آوردند و فح  قاپردند و به ه  فشار میمی
فقط دهان به دهان . دادند، موفق نشدممی

اند شنردم که دول انگلر  و شوروی اعالم کرده
لرفی تح  چون دوۀ  ایران بر خالف اصول بی

نفوذ ستون پنج  آۀمان قرار گرفته و منافع 
متفقرن را به خطر انداخته و به تذکرات 

ها وقعی نگذاشته ... ناچار در خررخواهانه آن
نرروهای ساع  چهار و سی دقرقه بامداد امروز 

ها از مرز گذشتند، تا زمرنی و هوایی و دریایی آن
دس  عمال خطرناک آۀمان را از کشور باستانی 

 ...ایران کوتاه سازند

غروب هفت  شهریور تعداد زیادی سرباز بدون "
پرچ، دو به دو و سه به سه سردوشی و کاله و مُچ

آیند... ابتدا به تصور سراسرمه از خرابان سپه می
خدم  زیر پرچمشان خاتمه یافته و به  این که

عل  برقراری صلح و عدم احتراج به اولان خود 
روند، جریان را عادی تلقی کردم. وۀی پ  از می

شود و مدتی که دیدم سرباز از سرباز کنده نمی
مردان توپخانه شبره سربازخانه شده، پر  رفت  

شان که تصادفاً رین؟... یکیو پرسردم. کجا می
چطور؟ ... مونخونه":ر بود پاسخ دادتمسن

خوان بران گفتن روسا میهرچی... از پریروز می
تهرون... بعد از ظهر امروز یه دژبان 

سوار ضمن عبور از جلو واحدها داد موتورسرکل 
زد، اومدن...اومدن.... اومدن... و بالفاصله می

دستور رسرد ممکنه سربازخونه بمباران بشه... 

برنی جر  شدی ... کلی که میمام به همرن ش
دیگه تو باغشا کسی نرس ... حتی اسب و 
قالرای زبون بسته ه  سر به برابون گذاشتن... 

دار باقی مونده که یکی براد تحویل فقط اسلحه
گن هرجا پای روسا رسرده، قبل از هر بگرره... می

چرز افسرا و درجه دارا رو گرفتن و فرستادن به 
رله... شمام ۀباس شخصی احتراط ش ...روسره

 "...بپوشرن که تو مخمصه نرفترن

کتاب بخشی از غالمحسین بقیعی در 
  نویسد:خاطراتش می

یکی از مسایل مه  روز که پروسته در "
پزش   ۀمحاکمشد، مطبوعات منعک  می

ها داد فروشبود. ی  روز روزنامهاحمدی 
اۀعاده! به دار زدن پزش  احمدی!.... زدند: فوقمی

اۀعاده!.... اذان صبح فردا در مردان توپخانه!... فوق
خود را به آنجا رساندم غوغای غریبی برپا بود. 
ی  ترر چوبی بسرار بلند با قرقره و لناب 
مخصوص در ضلع غربی مردان به چش  

خورد. نماینده دادستان حکم  را قرائ  می
استغفار و توبه کند و  :نمود و قاضی عسکر گف 

ن تقاضا نمود که اجازه دهند محکوم دو از ماموری
رکع  نماز بخواند. پ  از نماز روی چهارپایه زیر 

ای مردم من قاتل  چوبه دار ایستاد و فریاد زد:
نرست !... یگانه گناه  اینه که دستور مافوق  را 

ترم، ام... و حاال چون از همه ضعرفاجرا کرده
همه چرز به گردن من افتاده... قاتل اصلی 

ها بر  سرترپ مختار و خود رضا شاهه. پاسبان
از این مهل  ندادند. حلقه لناب را به گردن  

 ".انداختند و به سرع  باال کشردند

 

 

 بازگشت به فهرست
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   شوروی روسیۀ تاریخ  086

 

 شوروی  ۀاریخ روسیت
  0902-0928 بلشویکی انقالبِ 

 نجف دریابندری برگردان:/ ای اچ کارنویسنده: 

 
 جلد اول

https://goo.gl/2LDqVs 

 جلد دوم
https://goo.gl/h4Nrre 

 جلد سوم
https://goo.gl/cQWv9w 

 جلد اول

https://yadi.sk/i/tydtc-MKfy9CM 

 جلد دوم

https://yadi.sk/i/-DNngaKZfy9Ed 

  جلد سوم
https://yadi.sk/i/WmUb9F8giwHEH 

 بازگشت به فهرست

https://goo.gl/2LDqVs
https://goo.gl/h4Nrre
https://goo.gl/cQWv3w
https://yadi.sk/i/tydtc-MKfy3CM?fbclid=IwAR3E3F7p4Ju8r1mTIZ16CwcmmM6qd7GNlmeParTS2COERk6mu8U5bpuYGuc
https://yadi.sk/i/-DNngaKZfy3Ed?fbclid=IwAR2n8gYuSSDTrLsQtv1NXccv_dS7FYMlTcgmDt-znW5sxzdYf4F-s17T-dA
https://yadi.sk/i/WmUb3F6giwHEH?fbclid=IwAR1Sg3WXV57lmdcdHe-xT94AbbBPaID9D_hYdtXWKade_4L_AZQO0qCk1Eg
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 شوروی روسیۀ تاریخ
 گانلین. ش. ر لوسوف. ی. ن کازکوا. آ. ن کوپانف. ای. آ اسمیرنوف. ای. ای کالسیتوف. پ. نویسندگان: د

 کامرانی اهللبرگردان: حشم 

 
 بسرار اهمر  دارای خود، اقتصادی و اجتماعی و سراسی آثار با سوسراۀرستی شوروی جماهرر اتحاد گرفتن شکل

 و اقتصادی ماندگی عقب به برادرانه و نزدی  اتحاد با کشور این خلقهای شوروی، دوۀ  چهارچوب در. بود

 نائل فرهنگی، و اقتصادی اجتماعی، عظر  پرشرفتهای به و دادند پایان بود، تزاریس  مرراث که خود فرهنگی

 اتحاد هایخلق تاریخ هایویدگی ترینمه  شامل و اس  شده گرفته نظر در عادی خواننده برای کتاب این. آمدند

 آنها فرهنگ و ایدئوۀوژی لبقاتی، مبارزۀ سراسی، و اجتماعی نظام اقتصاد، توسعۀ و سوسراۀرستی شوروی جماهرر

 .اس 

 از: عبارتند کتاب اول جلد هایسرفصل

 باستان تاریخ: اول فصل

 باستان روسره دوۀ : دوم فصل

 پانزده  و چهارده  قرون در روسی زمرنهای یکپارچگی فئوداۀی، پراکندگی استقالل، برای مبارزه: سوم فصل

 شانزده  قرن در و پانزده  قرن دوم نرمه در روسره روس، متمرکز دوۀ : چهارم فصل

 هفده  سده در فئوداۀی روسره: پنج  فصل
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   شوروی روسیۀ تاریخ  088

 

 خودکامه سلطن  پردای  هرجده  سده آغاز: شش  فصل

 هجده  سده اواخر در فئوداۀی روسره: هفت  فصل

 سرواژ زوال: هشت  فصل

 دهقانی اصالحات از پ  روسره: نه  فصل

 امپریاۀرس  عصر در روسره: ده  فصل

 فوریه دموکراتر  - بورژوا انقالب اول، جهانی جنگ نخسترن در روسره: یازده  فصل

 جهان انقالبی دگرگونی آغاز اکتبر، سوسراۀرستی انقالب: دوازده  فصل

 داخلی انقالب ضد و برگانگان مداخالت با شوروی جمهوریهای مبارزه: سرزده  فصل

 :از عبارتند کتاب دوم جلد هایسرفصل

 سوسراۀرستی شوروی جماهرر اتحاد توسعه و تشکرل اقتصاد، احرا : چهارده  فصل

 سوسراۀرستی جامعه برشتر تکامل و تحکر  سوسراۀرس ، ساختمان: پانزده  فصل

 زحمتکشان فرهنگی زندگی در عظر  دگرگونرهای: شانزده  فصل

 شوروی اتحاد مرهنی کبرر جنگ: هفده  فصل

 سوسراۀرس  ساختمان تکمرل ملی، اقتصاد برشتر رشد و بازسازی: هجده  فصل

 کمونرس  سوی به تدریجی گذار و سوسراۀرستی جامعه برشتر تحکر : نوزده  فصل

 سوسراۀرستی فرهنگی تکامل: برست  فصل

 اختتامره

 اول جلد دانلود لینک

  https://ketabnak.com/redirect.php?dlid=888992 

 دوم جلد انلود د لینک

https://ketabnak.com/redirect.php?dlid=888997 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://ketabnak.com/redirect.php?dlid=111992
https://ketabnak.com/redirect.php?dlid=111993
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   دهندمی َفصل تغییرِ  از خبر بادها  089

 

 دهندبادها خبر از تغییرِ فَصل می
 جمال مررصادقی

خواننده را ، ناخودآگاه "دهندمی فصل تغییر از خبر بادها" رمان

داستان اندازد. هردو نوشته احمد محمود می هاهمسایه یاد کتاب به

دهد و شان را تغررر میدو نوجوان اس  که اتفاقی مسرر زندگی

شود برای بران مسائل سراسی و اجتماعی. در مقام ای میبهانه

خوری  که به شناخ  هایی برمیها و تفاوتدو اثر، به شباه  ۀمقایس

کنند. و شاید یافتن پاسخی برای برشتر اثر مررصادقی کم  می

ها دیده و ماندگار نشد، ما را با مان به اندازه همسایهکه چرا این راین

 .بخ  دیگری از ماجرای ادبرات معاصر آشنا کند

 فصل تغییر از خبر بادها" داستان قهرمان: داستان خالصۀ

 خانواده آورنان پدر، تصادف اثر بر که اس  جوانی ،"دهندمی

 زندگی یعرصه به پا مسئوۀر ،بی و شاد گذرانی از او. شودمی

 به داستان راوی نظرگاه از کوشدمی مررصادقی. شودمی آشنا اجتماعی فساد هایجلوه با و نهدمی اجتماعی

 او سر بر آنچه کردن دنبال و شود،می فاحشه که برمارستان پرستار رعنا، ماجرای. بپردازد جامعه یکهنه دردهای

 گاه آن زیند؛می هاآن قبل از که هاییانگل و فواح  ۀحن بازسازی قلعه، فضای توصرف برای اس  ایبهانه آیدمی

 زندگی از هاییصحنه. شودمی توصرف قانون ماموران با بندهاشان و زد و گررهاباج معتادها، بازارچه، زیر ماجراهای

 وجود و آیندمی ه  پی در خطی رواۀی به شوندمی هاجهاۀ  و هاعداۀتیبی ها،خشون  قربانی که ایساده مردم

 جوانان ذهنی هایمشغله از ایجانبه همه تصویر کوشدمی مررصادقی. پرونددمی ه  به را هاآن واحد گرمشاهده

 نوجوانی تحول سرر رمان. یابدمی جه  کورشان عصران و کنندنمی تحمل را پدران اقتدار که بدهد 0201 یدهه

 را او سرخوردگی باالخره و شدن متحول و سراسی سپ  و احتماۀی حوادث کوران در گرفتن قرار تا خبریبی از

 آن توفان و باد. رساندمی را خود آموزشی پرام لبرعی، تغرررات از تمثرلی هاینترجه گرفتن با و کند؛می دنبال

 .دادندمی اجتماعی ’فصل تغررر از خبر‘ هاسال

  0880صفحه، چاپ اول، 890لینک دانلود کتاب، 

https://t.me/ketabxaneiranshenasi/85927 

 لینک شنیدن و دانلود کتاب صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=RWFOMklQzgE 

 بازگشت به فهرست

 

https://t.me/ketabxaneiranshenasi/15927
https://www.youtube.com/watch?v=RWFOMklQzgE
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 در آستانِ اطلسینِ سَحَر
 های پراکنده و منتشرنشدۀ احسان لبریدفتر سُروه

 

مین 015بهمن امسال مصادف با  09: گنژرا
دوستِ بزرگ زادروزِ فیلسوف، شاعر و انسان

، شاهد انتشار ویراستِ نخستِ احسان طبری
 201حاوی  "در آستانِ اطلسینِ سَحَر"کتاب 

های پراکنده و ها و ترجمهقطعه سُروده
منتشرنشدۀ این دانشمند و شاعر فرزانه 

ای ادبی و بودیم؛ اثری بِشکوه، حادثه
رویدادی فرخُنده که سخنِ گردآورندگان و 

خوانیم. برای ویراستارِ مجموعه را در ادامه می
دانلود رایگان نسخۀ الکترونیک کتاب 

یر جلد کلیک یا لمس توانید برروی تصومی
را در موتور جستجوی کنید و یا لینک آن

 خود وارد نمایید.   

https://drive.google.com/file/d/8DXefQPg98O3DtW7EUN8ZfLJJAwhZQpCh/view 

 ☘☘ ☘ 

 سخنِ گردآورندگان

 جاودان و جایگاهِ تاریخی احسان طبری"آنِ"
 

 ز خیالی نیستنده که گویی جُگُریزَ مرِدر این عُ

 ردیدآوَخود پَ هانِجاوْدان را در جَ "آنِ"تو 

 ...والی نیستمْ را زَش است و آن دَراموُر چیزی فَکه هَ

 

، درحَصرِخانگی، تهران(؛ خوب، بد، زش  یا زیبا، 02۶1اردیبهش  ۴ -ساری  02۴5بهمن0۴) احسان طبری

اش فنا شد امّا، احسان سال زندگی کرد و در وضعر ِ خاصّی از زندگی به سوی مَرگ رانده و جس  42نزدی  به 

ی انقالبی، رزمنده خود زنده اس . هر عنوانی که بخواهد او را تعریف کند، مانند: عملِ تاریخیلبری در 

نگار، شاعر، فرلسوف، دیاۀکترسرنِ نابغه و شناس، مورّخ، روزنامهگر، زبانمدار، پدوه نویسنده، مترج ، سراس 

دیگر ه  قادر به تعریف و ی این عناوین درکنار ی کند و همهای از هستیِ او را توصرف میغرره...، تنها جنبه

https://drive.google.com/file/d/1DXefQPg94O7DtW3EUN6ZfLJJAwhZQpCh/view
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بود که فضرل   "دوس ِ بزرگانسان"ی او نرس . احسان لبری ی  ساۀه 42 شناساندنِ کاملِ هستی او و زیس ِ

 گرف .و پارسایی از او رَنگ می

های این زمانی قابال مقایساه نرسا .    آفرین اس . عصری که با عصرِ متوسطمحصول دورانی غوُل احسان طبری

ی سراس ،  چه ادبرات و چه اندیشه و هنار و تفکار.   عصرانِ او مصداق دارد. چه در عرصهی ه این در مورد همه

های معرفای کاه بَرشامُردی     نوانی کرد که او را فراتر از ع"آن"عُمرِ خود را صرفِ آفریدن  یاحسان لبری همه

ساازد. دو  با جایگاهی در تاریخ پروند خورده اس  که احسان لبری را غرر قابل انکار مای  "آن"دهد. این قرار می

اش از آن جایگااهی کردناد کاه    ی خود را صرفِ انکار و فرودآوردن او و اندیشهوقفهسال از تالشِ بی ۶1حاکمر  

اَفارازی کنناد. برخای منتقادان     کاردنِ او گاردن  "لِاه "استند تا با تصاوّرِ خاامِ خاود باا     گفته آمد. مخاۀفانِ او خو

نباودن او را باه   "نویسانده "نداش ، برخی  "شاعری"نبودن او را در بوق دمردند، درحاۀی که او ادّعای "شاعر"

او را  بایِ فعالیاتِ حز نبودن او انگشا  گذاشاتند، برخای دیگار     "فیلسوف"کشردند، برخی برۀحاظِ ادبی پر 

استعدادِ او ارزیابی کردند!... و این همه درحاۀی بود که مدّعران و منتقدانِ او حتّی به اندازۀ آفارین ِ   "کنندۀتباه"

 اند. آوردی ارائه نکردهی او از بُعدِ کرفی دس ماههی او از ۀحاظِ کمّی و شاید ی ساۀهی 

ای ها پاالی  یابد و راه توشهی نقد و درکِ نَسلید در بوتهاس  که با زیست و آفرینشِ طبریچه مه ّ اس ، آن

آن بوده، فراه  آورد. گامِ اول در " راهِ زای ِبهچش "ی که لبری در تالش برای آفرین  و "آن"را برای ادامۀ آن 

و باا نقادِ    شدن نقاد شاوند  سویه و درس ِ آثارِ گوناگون احسان لبری اس  تا درحرنِ خواندهاین راه، معرّفی همه

 های امروز و فردا قرار دهند. های نوینی را بر اساسِ منطق و روشِ اندیشگیِ لبری در پر ِ روی نَسلخود، راه

گرری را در مدت بار   آوری نف گرری و جمعدر راستای این تالش، گردآورندگان این مجموعه پدوه  و دنبال

در جاهاای مختلاف در    "شعر"ز احسان لبری به عنوانِ کلّی آوردن همه آن چرزهایی که اسال برای فراه از سه

هاا در  اند. با وجاودِ محادودیّ   سال به شکلِ پراکنده منتشرشده و یا نشده بود، صورت داده ۶1لی زمان بر  از 

مرن 015یافتن منابع، با سِماج  پای فشردی  و زمان را هدیۀ جستجو و تالش جمعی خود کردی  تا این دفتر در 

 سته زادروزِ احسان لبری انتشار یابد.  خُجَ

هاای متناوّع احساان لباری راهِ لاوالنی و      خطا، قابلِ اتکا ، و آراسته باه سُاروده  ای تا حدّ ِممکن بیانتشارِ نسخه

راه گاام گذاشاتر  و پاایِ کاار     ی مشکالت، با شاوری عاشاقانه در ایان   پَروای همهپُرخطری را الزم داش ، امّا بی

محصولِ کار به عنوان مرجعی مُستند و مُعتبر، به دس ِ نَسلِ امروز و فردایی برسد که وظرفۀ سِاتُرگِ  ایستادی  تا 

در جامعاۀ ماا را باه عهاده دارناد. امرادواری  افاراد         "هاا طباری "شناخ  و نقد و بررسی لبری و پدیدۀ ظهورِ 

و فرهنگِ اندیشه و هنار ایان جامعاۀ     صالحرّ ِ دیگری به بررسی ابعادِ مختلف آثارِ احسان لبری بپردازندصاحب

 اندیشی و برداد را سَرشارِ دانایی و توانایی سازند.گشته از زَمهَریرَ تاری نَحرف
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ساۀه را با فَرازونَشاربِ بسارار    42زمانِ تقویمیِ  -خوب، بد، زش  یا زیبا -از این گفتر ، لبریلور که پر همان

ی را که در شعاعِ هساتیِ  "آن"را سُرود و او نرز به رفتگان پروس . امّا  "حَماسۀ انسان"زیس ، با قل  و قدمِ خود 

 اس .  جایگاهی تاریخیخود خلق کرد، 

هاا اداماه   احسان لبری زنده اس  و تا نَسل عملِ تاریخییابی به آن با و تالش برای دس  جایگاهِ تاریخیاین 

 خواهد یاف . یادِ عزیزش گرامی!

 0011بهمن   09گردآورندگان/  

 

 ☘☘ ☘ 

 کالمی چند در بارۀ این دفتر

 سخنِ ویراستار

 

های ها و ترجمهقطعه از سُروده 201رو دارید، حاوی در پیشِ "در آستانِ اطلسینِ سَحَر" دفتری که با عنوان

های گوناگون )از دوبیتی، رباعی، غزل، قصیده، مثنوی، قطعه، مُسَمَّط، چارپاره منظومی است که شاعر در قالب

ساله از حیاتِ حزب و شعرِ هجائی گرفته تا شعرِ نو و شعرِ سپید و نثرِ موزونِ شاعرانه...( در بازۀ زمانی چهل

یابند. با بار انتشار میها برای نخستینها را سُروده است که برخی از آنطبقۀ کارگر طبع آزموده و آن

 "هاسُروده"ها در دو بخشِ نتشارِ اوّلیۀ آنترتیبِ زمانِ سُرایش و یا تاریخِ اآثار بهبندی اینطبقه

جا نیز مصداق یابد که هایش،در اینرود این سخنِ طبری دربارۀ داستاندراین مجموعه، گمان می"هاترجمه"و

ها اختالفِ سَبک وُ سطح برای خوانندۀ تیزبین در اثرِ دامنۀ طوالنی زمانِ آفرینشِ این قطعات، ناچار در آن"

 ."مشهود است

 

 دربارۀ این مجموعه، توضیحاتِ زیرین ضروری است:

هایی از برگردانِ سُرودهو  قطعه(044ی شاعر )هارودهسُدربرگررندۀ  در آستانِ اطلسینِ سَحَر (0

در بازۀ زمانی های دور سال درعموما هستند که  قطعه(۶2های مختلف به فارسی)شاعران ِکشورهای دیگر از زبان

حزبی )اع  از و اسنادِ تئوری  وسراسی به مناسبتی، دریکی از کتب و نشریاتِو بار تنها ی 02۶0تا  0221

و غررحزبی  مرکزی مردم و نامۀ مردم...( ویا بعضا در نشریاتِ هایارگانماهنامۀ مردم،  و  ،، پرکاردنراهای همجل

 ،"سپهر"، "ا.سپهر"، "ا.ط"نظررِ ها و امضاهای مستعارِ متعدّدی یا با تخلّص شاعر و خودِ با نامِفضاهای مجازی 
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منتشر و معدودی نرز بدون امضا   ...(،"ا.کارِن"، "ک"، "ا.ک"، "کوشرار"، "ا.کوشرار"، "استوار"، "ا.استوار"، "س"

 .اندشده

شَمار( با مراجعۀ مستقر  به منبع انتشارِ اوّۀره، بازنویسی و جز چند موردِ انگش های این مجموعه )بهسُروده

 دوّم( و های پَراکندهسُروده) اوّلهای ترترب بخ اند که بهشده وبا ذکرِ منبع در زیرِ هر سُروده گردآمده ویرای 

دۀرلِ عدمِ دسترسی به منابع کافی و آرشروهای درحال حال بهدهند. با این( را تشکرل میهای پَراکندهترجمه)

این برگِ زرّین از گنجرنۀ ِ بعدی بهوجود دارند تا در ویراس ِتردید هنوز اشعار و قطعاتی ازاین دس  انتشار، بی

 غنی شعروادبِ فارسی افزوده شوند.

 

به  "گزینۀ اشعار احسان لبری"برگرفته از دفترِ  "کَدوی پوُکْ"و "یوسأمَ شاعرِ"دراین مجموعه دو شعرِ (2

دردورۀ  02۶2اس . کتاب مزبور درسال "محمدباقر بررنگ کوهدامنی"یاد بلندآوازۀ افغان، زندهکوش ِ شاعرِ 

نَشر یاف  که کوش ِ  "اسهاازمرانِ ریگها واۀم"درافغانستان با عنوانِ نامناسبِ خلق دمکراتر ِحاکمر  حزبِ

شد. در کتاب های پراکندۀ احسان لبری توسط ی  غررایرانی محسوب میتوجّهی برای گردآوری سُرودهقابلِ

های ترانه-هاها و اۀماساز مرانِ ریگ"جز چند شعر، هرچ ارتبالی با دفتر مزبور که به رغ ِ تشابه اسمی و به

ای وبدونِ ویرای  سُرودۀ احسان لبری بدونِ ذکرِ سرچشمه و با تایپی غررحرفه 5۶ندارد،  متنِ  "گونخواب

 اند. گردآوری و منتشر شده

  

سه ِ خود، در تکمرلِ دس ِ ما رسرد که هری  بهزیر نرز به دو کتابِدر آستانۀ انتشارِ مجموعۀ حاضر،  (8

 گُشا بودند: محتوای این مجموعه راهنما و تا حَدّ ِزیادی راه

درحجمی باۀغ بر  "های احسان لبریها و برگردانردهسُروده"حاوی "پرمامسافرِ شَب"با عنوانِ اولکتابِ

های شاعر ها و ترجمهای در گردآوری سُرودهخود کوش ِ ارجمَندانهصفحه با نشری محدود که در نَف 405ِ

چند  دو یا توسط دیا خلقِ ی  ایده یا اثرِ با مضمون و موضوعی واحزمانِ ی  کار این انجامِ ه شود. محسوب می

به آن برخورده بود و در کارِ خود اس  که لبری ه   "هدِمُوارِ"یا  "تَوارُد"شناسند، مصداقِ دیگر را نمینفر که ی 

شد دیگر، در ی  بررسی فشرده برروی محتوای کتابِ مزبور، مشخّصازسویی .جا اشاراتی داشته اس جا و آناین

داری و وفاداری و اصلِ امان  مورد انتظار های پراکندۀ شاعر، متاسفانه آن دقّ ِکه در انتقالِ متنِ بسراری از سُروده

یاد سراوش کسرایی با های مشهور زندهاز سُرودهکه حتّی یکینحوینشده اس ، به ها رعای نسب  به متنِ سُروده

به عنوان سُرودی  54که بعداز پرروزی انقالب "ای توده، نگارندۀ تاریخ شمایرد!"و با مطلعِ  "وق  اس "عنوان 

حسابِ احسان لبری واریز شده شود، بهنوعی شناسامۀ کسرایی محسوب میمنتشرشده و بهانقالبی اجرا و ضبط و 

های پَراکندۀ گردآوری سُروده وظرفۀ سِتُرگِ "پرمامسافرِ شَب"داشتر  که با انتشارِ کتابِ بود. بنابراین اگر یقرن

https://t.me/persianbooks1/219
https://t.me/persianbooks1/219
https://t.me/persianbooks1/219
https://t.me/persianbooks1/219
https://t.me/persianbooks1/219
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-miane-righa.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-miane-righa.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-miane-righa.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-miane-righa.pdf
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ی به ادامۀ کارِ گردآورندگان وانتشارِ ، لبعا دیگر نرازسامان رسردهلبری در سطحِ بایسته و درخوری به احسان

 بود.مجموعۀ حاضر نمی

شمسی(  0221) 0۴5۴/ سال "لرحی از زندگی و آثارِ او -احسان لبری"با عنوان  دوّمکتابِ

قطعه  25شناسی به زبان روسی با درج اُزب  ودکترای علوم زبان-، نویسندۀ روس"شااسالم شاممدوف"اثرِپروفسور

گذراند. شده و از قرار الالع مراحل برگردان به فارسی را مینویسیاشعارِ احسان لبری که با خط نستعلرق خوش

ها، دو تَرانۀ وه بر آنشعر منتشرنشده وجود دارد. عال22، "تنگیِ پایرزدل"و  "اُمرد"در کتاب مزبور جز دو شعر 

صفحۀ "ازبرگرفته  "به همسرِ ارجمندم، آذر"و  "غزل برای مادر"و دو سُرودۀ  "هاجادّه"و  "بهار"کودکانۀ 

به رخشندگانِ شبِ "، "نوب  نوب ِ ماس "ل: ، و نرز سه شعر از منابع دیگر شام"لبری رسمی احسانبوکِفر 

ها در فهرس  با هستند که عنوانِ آن سُرودۀ منتشرنشدۀ شاعر 20جمعا (، "دستور"و  "یوسأمَبه شاعرِ "، "تاری 

های منتشرنشدۀ سُروده"توانستر  بخشی از این مجموعه را به اند. اگرچه میعالم ِ ستاره )*( مشخص شده

از ها را قبلها فاقدِ تاریخ هستند، ۀذا ترجرح دادی  آنجا که عمدۀ آناختصاص دهر ، امّا از آن "احسان لبری

 دربخ ِ نخس ِ این مجموعه بگنجانر  و چنرن نرز کردی .  "سُرودهای حزبِ لبقۀ کارگر"

 *با عالم    نمایهکه از منابع گوناگون گردآوری و در  طبری احسان منتشرنشدۀ سُرودۀ 08 عنوانِ (0

 شرح و ترتربِ زیر اس : اند، بهمشخّص شده

 دستور* یوسأمَ شاعرِ به*تاری   شبِ رخشندگانِ به درود*( 0سوگند)سوگند*موزون(  نثرِ!)ماس  نوب ِ نوب ،*

آهنگ(  با کودکانه ترانۀ)بهار*ارجمندم، آذر  همسرِ به*ساۀگی درگذش ِ مادر 21غزل برای *پوُک  کدوُی*

 از تُرعه*کنند می شورا صُلح حف ِ بهرِ از هاخلق*دُن  – وُۀگا*دهقان  آخرین*آهنگ(  با کودکانه ترانۀ)هاجادّه*

 اندیشه شَهپَرِ بَر*وخلّاقر  صُلح کنگرۀ* شورا کشورِ بَخ فَرح در*ایران  خلقِ ای تو به زِه*زیوَر گرف   ۀنرن نامِ

 ۀَهِ بَر خوی  رایِ ده می*دانِ   مَعبَدِ*واقعی(  داستانِ)از کرمان مادری*خلق  پهلوانانِ سُرودِ*نشست   لرّار

 آالمِ دِه درمان) -حاف  به-غزل*دوس ...( ای دیرآمدی گرچه) غزل*خاموش "شاهی"به پر  رسدمی*صُلح 

 رَنج. فرزندانِ*قطعه( ) راستی*قطعه( ) هُنر*قطعه( ) مَردی*قطعه *باشد...(  دردرون چو سوُزی) غزل*جان...( 

داری و بدونِ دستکاری، عرنا امان اصلِ رعای ِبا اشعار ۀکلرمتنِها، رودهخوانیِ سُدرس  و خوانیآسان با هدفِ (5

صورت گرفته گذاری اِعراب گذاری وجدانویسی، عالم شده و تا حدّ ِمقدور نرز رعای ِ از منابعِ مربوله مُنتقل

کار به دشوارِمهجور، منسوخ و یا  های، معانی نزدی ِ برخی واژه"نامهواژه"مجموعه، در بخ ِ پایان  در اس .

احسان لبری  آلبومِ تصاویربخ ِ این مجموعه نرز و پایانشده  معتبر برگرفته از فرهنگ ۀغاتِ هارفته در سُروده

 اس . 

☆☆☆ 

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
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شته و زیر وجود دا شرحِبهنیز  هاییمحدودیت این مجموعه، تدارکِ گردآوری اشعار و مسیرِ در و امّا

 نظر دور داشت:  ها را ازتوان و یا نباید آنند که در ارزیابی نهایی، نمیدار

 

که  ی هاسُرودهای از عمده یاد احسان لبری برای انتشار بخ ِزنده ۀمتواضعان تمایلِعدمِ ،نخست مانعِ الف(

 "امههرگز خود را شاعر نپنداشت حالام، با اینرودهراخ شعر سُدر لرفی فَو مر راسرِ عُسَ کهبا آن"اس : خود گفته

  از وپَهای پر ش در سالازمرَه  پایرز(. بنابراین اگر آن اشتراق و پافشاری دوستان و یارانِ ۀ)دیباچه با پچپچ

از مران ریگ ها و " چاپی دو دفترِنشرِ ویا  "اشعار ۀگزید" کاس ِ خوان ِانتشار  حتّیانقالب ایران نبود، شاید 

ی از لبری دریادداشتی ازدفتری خطّدیگر، ازجمله دس  شد. دۀرلِمرسّر نمی "با پچپچۀ پایرز"و  "اۀماس ها

تحمرلی ایران و عراق اس  که  مناسبتی در دوران جنگِ از قبرل شعرهای هارودهنوی ، حاوی برخی سُدس 

ها آن قریب به تمامِ مطلقِ ارزشی اکثری ِراینده، بیخودِ سُبر "نوشته اس : روی دفتر مزبور  انهعمتواضلبری 

عله توان به شُها را میراحتی آن ۀذا با نهای ِ ،ک نباشنددَروشن اس  و ممکن اس  تنها برخی ابرات و جمالت بَ

سال  21حدود ، متعلّق به لبری ی و شخصی دیگرخطّ همراه چند دفترِاین دفتر به از قرارِ الالع، اصلِ "...سپرد

 "زندگی یادنامۀ-خویشتن دیدارِ از"از چاپ کتاب مجموعه مقاالت شده و پ یافتهدرایران شکلی اتفاقی پر  به

)پسرخاۀۀ احسان توسط آقایان ناصر ملکی همّ ِ محمدعلی شهرستانی، آشکار شد که مجموعۀ این اسناد به

 روزی امکانِ نرز امردواری  این دفترها اس  که شده "ی ایرانملّ اسنادِ سازمانِ" و مرتضی زربخ  تحویلِلبری( 

 مند شوند.ها بهرهاحسان لبری از محتوای آن مندان به حف  و نشرِ آثارگران و عالقهتا پدوه  یابند انتشار

 

حزبی یا متعدّدِ  انتشار در نشریاتِ های لبری از حرثِرودهپراکندگی گستردۀ سُ ، فراوانی ومدوّ مانعِ ب(

های یا با تخلّصو که گاه با نام واقعی  سوو سراسی ایران و خارج از مرهن از ی  های ادبیجُنگدر یا و غررحزبی 

های بودن آرشرو دوره، و از سویی دیگر فقدان یا ناقصاند...منتشر شدهو امضا  بدون ذکر نام نرز و بعضاگفته پر 

خود بر دشواری  به سه ِ که هادسترسی به بسراری از آن عدمِ( و 0200تا0221اول تا پنج  روزنامۀ مردم )

 افزود.می هارودهسُهمۀ گردآوریِ 

 

اس   های اخررن در سالآ های فراوانِ زیّمَ کنارِ فضاهای مجازی در کار در هایو آف  هاآسرب، مانع سوم ج(

بزرگانی دیگر معرفی  نامِبه  دیگران از -ارزشمندبسراره  وۀو - قوۀیعبارت و نقلِ یا  برنر  شعر وکه بسرار می

چاکِ آن هنرمند اه خودرا عاشقانِ سرنهگونه مطاۀب گکه نشردهندگان و جاعالنِ اینبار اینو فاجعه شودمی

 مقطعِبا ) "رزمِ ما"رود سُفایلِ صوتی و متنِ دو  برنر شود که میتر میما زمانی بر سازند. حررتِوانمود می

https://iran-archive.com/fa/bakhsh-tozih/335
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-miane-righa.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-miane-righa.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-miane-righa.pdf
https://iran-archive.com/fa/bakhsh-tozih/336
https://iran-archive.com/fa/bakhsh-tozih/336
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-didare-khishtan.pdf
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های مشهور و از سُرودهکه ( "ای توده نگارندۀ تاریخ شمایرد")با مطلع  "وقت است"( و "روممن به راهِ توده می"

لبقۀ سای  حزب  درشوند، محسوب می "هاتودهشاعرِ"ملقّب به  کسراییسیاوشیاد شناسنامۀ زندهواقع  در

 ویدیو کلرپِ آن نرز با امضای حتّی و اندشدهاحسان لبری معرفی به نامِ رودهای حزبیسُ بخ ِ -کارگر ایران

tudehparty  اس ... یاد لبری منتشر شدهبا نام و تصاویری از زنده سای  یوتروبدر  

سُنَنِ انتشاراتی با هدفِ حف  و نشرِ آثارِ احسان لبری ساۀه از رسد زدودنِ این زنگارها و گُسَس ِ چهلنظر میبه

وی ودیگر دانشمندان  سنگِگران للبد تا آثارِرا میۀ جمعی با همّتی عاۀی جانبهمه ، کوش ِودیگر بزرگانِ مرهن

تکاری لورِساۀ  و نه مخدوش و دسبهمنطقی،  وسواسِتواَم با  داریِامان  و اصاۀ با حف ِ باختهوهنرمندانِ جان

 .شودرسانده یهای بعدنسل دس ِبهشده، 

☆☆☆ 

این  ۀنامنرز زندگی ، و"احسان لبری آثارِ کلّراتِ"انتشار رو، وظرفۀ گردآوریِ ومجموعۀ پر ِ از راترفَ نظرِما،به

برزمرن مانده ای تاریخ و فلسفه، وظرفه و ادب همراه با نقد و بررسی به قل  بزرگانِ عرصۀ شعر و فرزانه، دانشمندِ

چه در حالِ حاضر آن. جامۀ عمل بپوشدای نزدی  آینده تواند دربگررد، میالزم برای آن شکل ۀاس  که اگر اراد

های اینترنتی های معتبر ایران و جهان و یا در فضاهای مجازی و سای یاد احسان لبری در کتابخانهاز آثار زنده

افته و در دسترس اس ، هنوز به ۀحاظِ کمّی و کرفی درخورِ بُلندای نام و شکلی غررِمتمرکز )پراکنده( انتشاریبه

 جایگاهِ احسان لبری نرس .  

رده، در راستای پاسداری از های برشمُکاستی ها بود که مصمّ  شدی  تا با هدف جبرانِبرپایۀ درکِ این ضرورت

 حزبِ ربارِپُ تاریخِ ، فرهنگی وهنرینابخشردن به گنجرنۀ علمی، ادبی، لبری و نرز غِاحسان آثار  اعتبار و اصاۀ ِ

را درمعرضِ جمعی تالشِاین  ماری  و ازاین لریق، حاصلِگُ همّ  ۀ سِتُرگاین وظرف انجامِایران، به لبقۀ کارگرِ

این باوری  که    زیرا برقرار دهرگران، هنرجویان، شاعرانِ جوان، ناقدانِ محترم و دوستدارانِ شاعر ۀ پدوه استفاد

 او وهنریِ، تا مرراثِ ادبیعلمی، تاریخی، فلسفی، سراسی وتئوری ِ آثارِکرانِ بیاز اقرانوسِ و  لبری را باید خواند

 کار بس . بهها را در زندگی و پرکارِ فردی و رزمِ جمعی آن آموخ  و

برخورداری از  دۀرلِعموما بهکبررِ چندنسل از ایرانران، به مثابۀ آموزگارِ  احسان لبریمنثور و منظومِ  آثارِ ۀمجموع

 ۀدوریا وزمان مضامرنِ عمرقا انسانی و محتوای علمی، سراسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی و فلسفی، به مکان

 ک ِهای بعد، حُو نسل لبری شاگردان ۀاز این رو برای هم ، وما محدود نبوده و نرس  نی از تاریخ مرهنِمعرّ

ها و چامِهانبوهۀ  مران د. دررا دارا هستن هانامه و راهنمای عملِ انقالبی برای تغرررِ سرمایِ زندگی تودهدرس

که خواهر  دید، محتوا، چنان ه  از ۀحاظِقاۀب، و  وفرم  ، ه  از حرثِاین دفتر هایو ترجمه هارودهسُ ها وچَکامه

چَکامه درستای ِ "اشعارِ دشوار نظررِ گرچه برخی .دصی وجود دارنبسرار بِکر، پُرمضمون و شاخِ یاشعار

اس   ررۀغات و تعاب یو برخ یو ادب یخیسلسله اشاراتِ تار  متضمّنِ ی"گفتۀ شاعر دراین مجموعه به "لبریزبانِ

https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/14/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/14/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/
https://www.youtube.com/watch?v=kq2U-DU00Cc
https://www.youtube.com/watch?v=kq2U-DU00Cc
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بوسد. دراین مجموعه دو نظر را میو این امور دس ِ اساتردِ محترم و صاحب "دارد ازرن یها به حواشآن حِرکه توض

سفرِ "تر در کتاب شناسانۀ شاعر نرز افزوده شده که پر از اشعارِ اسطوره "درخ ِ آسوری "و  "آناهرتا"شعر  

اس . در کتابِ مزبور که به دس  دراین دفتر آمدههایی ازاینچاپ شده بود و به منظور عرضۀ نمونۀ سُروده "جادو

، به نظ  درآورده کوُتوالو نرز  دَۀقَ ، شادیِ فرزند، افسانه و شرابهای دیگری نظرر نثر و نظ  اس ، افسانه

ُاند.شده

☆☆☆ 

ما و  امروزِ نظرر احسان لبری، نرازی به تعریف و تمجردِ ایهباختجان که، دانشمندان ورهبرانِپایانی اینو سخنِ

فکری ندارند. ابرازِ ارادت فلِ روشناآن نوشتار و مح این یا کالمی از آثارشان در رفِ بازخوانی شعری و یا نقلِیا صِ

 د که با اندیشردن به وظایفِگاه واقعی و موثر خواهد بوفکری جامعه، تنها آن های فرزانه و رهبرانِبه این انسان

های نبردِ سراسی و لبقاتی همراه شود. باید اذعان کرد که ای در بطن و متنِ صحنهروز و ایثارِ توده انقالبیِ

های واال برداشته این انسان رزم و للبِ های عملی ارزشمندی در پاسداری از پرچ ِسال گذشته، گام 21درلی

دس  گرفته و  کفِ راین بررقِ خونرن بَ داشتنِخود را برای برافراشته نگاه ی و هستیِزندگ نرز بسراری شده و افرادِ

 اند.ها نهراسردهرماناز حِ

هایی وجود دارد که سعی خواهدشد با یادآوری روُی دارید، حتما ایرادات وکاستیای که در پر ِدر مجموعه

 برلرف شوند.دوستان و عالقمندانِ شاعر شناسایی و در ویراس ِ بعدی 

 "رانیدکتر تقی اِ"خالره دربارۀ  مقاۀه و ها شعر،احسان لبری ده"اس  که شایانِ یادآوری

 ِ خود روده و نوشته اس . وی دکتر تقی اِرانی را استاد و معلّسُتهران[ 0201 بهمن00 -تبریز0210شهریور02]

کرده نوشته اس . خود حف  میرانی که نزدِهای اِاز عک خود، پش  یکیِ خطّدانسته و این امر را با دس می

ترین سه  را لی بهترین شاگردِ وفادارِ او بوده و قطعا بر لبری از جنبۀ علمی و فعاۀر ِ تئوری ،  ش ّبی

 )مجلۀ دنرا( ."حف ِ یاد و خالرۀ دکتر تقی اِرانی داشته اس  ساۀرانِ دراز، در

با مطلعِ منظومۀ  حاضر فترِدوس ِ بزرگ، احسان لبری، دانسانمرن زادروزِ دانشمندِ فَرزانه و 015این  در

ایران،  کشانِزحم  و رهبرِ فقردِ کارگران و کبرر خالرۀ تابناکِ آموزگارِبه، "تاریخِ ی  برداری"اتوبروگرافر ِ 

 شود.تقدی  می "دکتر تقی اِرانی"شهرد 

 

 0011بهمن  09ویراستار/                                                                                        

 
 بازگشت به فهرست

 

https://10mehr.com/sites/default/files/Tabari-SafarJadoo.pdf
https://10mehr.com/sites/default/files/Tabari-SafarJadoo.pdf
https://10mehr.com/sites/default/files/Tabari-SafarJadoo.pdf
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 زندگی بتهوون )مجموعۀ چهارجلدی(
 پورتراباثر: رومن روالن/ برگردان: دکتر محمّد مجلسی/ ویراستار: مصطفی کمال 

 
فرانسوی برنده  ای است که رومن روالن، نویسندهنامه، نخستین و مشهورترین اثر از سه زندگی"زندگی بتهوون"

 شامل و شودمی تلقی روالن اثر ترینمهیج منتشر شد، به درستی 0918جایزه نوبل، نوشته است. زندگی بتهوون، که در 

های اوست. در این اثر، زندگی مردی بیان شده که ها و اندیشهها و نامهنوشتهای از زندگی بتهوون و گزیده داستان

نظیر تاریخ بشریت است، زندگی از کودکی فقیرانه تا از دست همواره رنج برده است، مردی که بدون شک از نوابغ بی

ست که سرنوشت آن را به این زندگی گویی داستانی از آرزوی شادمانی ا .دادن شنوایی و بیماری به سوی مرگ او

 .مبارزه طلبیده است

، نویسنده ی نامدار روسی، به «ماکسر  گورکی»، نویسنده بنام فرانسوی، با همسرش برای دیدار با رومن روالن

رومن روالن عزیز! » روسره سفر می کنند. هنگام خداحافظی، در ایستگاه قطار، گورکی به روالن می گوید:

را بنویسرد. یقرن دارم که هرچ ک  بهتر از شما قادر به این کار  بتهوونگانی زند خواه  می کن  حتماً

هنرمندی که ناشنوا  .جهان اس  موسرقی زوایای پنهان زندگی خصوصی نابغه زندگی بتهوونکتاب «. نرس 

کاری و عاشقانه،  بود و در این حال بزرگترین قطعات تاریخ موسرقی کالسر  و رمانتر  را آفرید. روابطِ

 .های جذاب کتاب این اس بتهوون بخ  ۀنامها و وصر ها و پرروزیشکس 

 ☘☘ ☘ 

 کتاب ۀخالص

منتشر شد، به درستی مهرج ترین اثر روالن تلقی می شود و شامل داستان  0۴12، که در بتهوون زندگانی

و گزیده ای از نوشته ها و نامه ها و اندیشه های اوس .در این اثر، زندگی مردی بران شده که  زندگی بتهوون

 .انه اش تا برماری درازی که او را به پای مرگ کشاندبرده اس : از کودکی غ  انگرز فقرر رنج همواره

https://nbookcity.com/%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86
https://nbookcity.com/%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86
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این زندگی گویی داستانی از آرزوی شادمانی اس  که سرنوشتی متناق،، سرسختانه بدان خران  ورزیده اس ؛ 

سرنوشتی که با برماری های مداوم و بی رحمانه، با آن ناشنوایی که در برس  و پنج ساۀگی او را مبتال ساخ  و تا 

اش داد، روی نمایاند و آن هنگام که بتهوون زیباترین آثار خود را می ساخ  به منتها درجه مر شکنجه پایان ع

و تنها، آن گونه که به ندرت برای کسی پر  می آید،بی هرچ « محبوس در چهاردیوار درون خود»رسرد و او را 

 .عشقی، و تا آخرین ۀحظه غوله ور در فقری شدید، بر جای گذارد

 نویسنده فیِمعرّ

، نویسنده ی فرانسوی بود. او در سال 0۴00دسامبر  21، درگذشته ی 01۶۶ژانویه  2۶، زاده ی رومن روالن

در شهر کالمسی، در ایاۀ  بورگونی، در خانواده ی بورژوآی مرفهی به دنرا آمد.در چهارده ساۀگی به همراه  01۶۶

افکار باروخ اسپرنوزا آشنا شد و ۀئو توۀستوی را کشف خانواده اش برای تحصرل راهی پاری  شد. در نوجوانی با 

به رم رف  و در رشته ی هنر مدرک دکترا  01۴5در رشته ی تاریخ ادامه تحصرل داد و در  011۴کرد. در 

دیگر پ  از با کلوترلد برئال که نه سال برشتر دوام نراورد و بارِ 01۴2گرف .او دوبار ازدواج کرد. بار اول در 

 !الواندی سسی

 بتهوون زندگیِ کتابِ نقدِ

 ۴برجسته ترین موسرقدان آۀمانی جهان می باشد که در دوران زندگی ارزشمند خود  لودویک وان بتهوون

سمفونی و قطعات متعددی را برای سازهای مختلف آماده و حاضر نموده اس . او که مدافع حقوق انسانی و آزادی 

شد. او ه   موسیقیخواهی بود با آثار خود انقالبی بزرگ در عرصه موسرقی ایجاد و آغازگر دوره رمانتر  در 

 .زمان با هایدن و ناپلئون بناپارت بوده اس  و در دوران خاصی از تاریخ حضور یافته اس 

ی تاریخی خاصی به دنرا آمد،  بتهوون را به جرات می توان یکی از نابغه های دوران خوی  خواند. او در ۀحظه

دروه ای که در آن زندگی و هنر جایگاه و مقام خود را باز می یاف  و شکل می گرف . در واقع شمار قابل توجهی 

موسرقی بتهوون به  از ذهن بتهوون نشأت گرف ، هرچگاه به وسرله خود وی شنرده نشد.از آثاری جاودانی که 

 .ماند ه خواهد، همواره زندکندو تجربراتی که بران می ی و انسانی حاالتسبب ارزش ابد

 سای  شهر کتابسرچشمه: 

 های دانلود رایگان مجموعۀ چهار جلدی کتاب از سایت شهر کتابلینک

 (0245نو، چاپ دوم، تابستان  )نشر دنرای

 کتاب اول: از اروئیکا تا آپاسیوناتا
https://dl.nbookcity.com/wp-content/uploads/1722128/Zendegi_Bethoven_Part_8_nbookcity.com.rar 

 کتاب دوم: آوای رستاخیز
https://dl.nbookcity.com/wp-content/uploads/1722128/Zendegi_Bethoven_Part_2_nbookcity.com.rar 

 سمفونی نهمکتاب سوم: 
https://dl.nbookcity.com/wp-content/uploads/1722128/Zendegi_Bethoven_Part_9_nbookcity.com.rar 

 کتاب چهارم: عشق های بتهوون
https://dl.nbookcity.com/wp-content/uploads/1722128/Zendegi_Bethoven_Part_4_nbookcity.com.rar 

 

 :خوانیماین مجموعه را می سوم و جلد اولهایی از جلد در ادامه بخش

 سوم زندگی بتهوون: و جلد اولهایی از جلد بخش

https://nbookcity.com/%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%b4%d8%a8
https://nbookcity.com/%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%b4%d8%a8
https://nbookcity.com/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%88%D9%86
https://nbookcity.com/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%88%D9%86
https://dl.nbookcity.com/wp-content/uploads/2021/07/Zendegi_Bethoven_Part_1_nbookcity.com.rar
https://dl.nbookcity.com/wp-content/uploads/2021/07/Zendegi_Bethoven_Part_2_nbookcity.com.rar
https://dl.nbookcity.com/wp-content/uploads/2021/07/Zendegi_Bethoven_Part_3_nbookcity.com.rar
https://dl.nbookcity.com/wp-content/uploads/2021/07/Zendegi_Bethoven_Part_4_nbookcity.com.rar


0011/ بهمن و اسفند22دورۀ اوّل/ سالِ سوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

   (چهارجلدی مجموعۀ) بتهوون زندگی  211

 

 سمفونی نهم

سمفونی نه  با هش  سمفونی دیگر این تفاوت را دارد که نگاهی به 

ها و زند و به دامنهگذشته اس . گویی کسی در الراف قله چرخ می

کند. مران سمفونی هشت  و نه  ده یازده سال فاصله ها نگاه میدش 

خواهد این ها عوض شده اس  و هنرمند میمنظرهاس . در این مدت 

خواهد از عمرگذشته حرف بزند. فاصله دور را ببرند و از آن حرف بزند. می

و دراین هنگام با آن همه بال و ناامردی که به جان  نشسته، با آن همه 

خواهد ای که کسب کرده میزخ  که به قلب  رسرده، با آن همه تجربه

ری کند. دیگر آن وه  و خرال دوران جوانی با او نرس . اش را بازنگگذشته

ا از امّ .پوشاندبرند، اما تررگی را با روشنایی میو تار می همه چرز را ترره

 کند؟ این فشرده کردن مجموعه زندگی و بازگش  به سوی گذشته چه منظوری را دنبال می

های گذشته نه! با این کار خالره نومردی": نوشته اس  های آخرین قسم رسرتاترف()او در باالی آواز گونه  خودِ

  ".ای از روزهای دشوار گذشته اس آید. و به هر حال تجدید خالرهباز می

داند که جای آن ای از سمفونی جای دهد و هنوز نمیکند که آواز را در گوشهاین فکر را دنبال می 0101از سال 

گمان فکر وارد کردن آواز در سمفونی و مشخص کجا اس  و برشتر به گمان جا دادن آن در آجادیو اس . بی

، این فکر در مغز او جای گرف  و 0111از سال  .کردن جای آن، به لور تصادفی و ناگهانی به ذهن او نرامده بود

گونه اندیشه ای که از سال بدین .آشکار شد 11های در فانتزی برای پرانو، آواز گروهی و ارکستر، اپوس نشانه

در فرنال سمفونی نه  شکل پردا کرد. پانزده سال  0122در ذهن او جا گرفته بود، پانزده سال بعد در سال  0111

 .برنی کرده بود به پرروزی رسردندچنانکه پر لول کشرد تا صلح و شادی 

 ناشنوایی بتهوون

های محکمی هستند که های او به دوستان و نزدیکان  تنها پایهها و گفتهصورت جلسه کاۀبد شکافی، و نوشته

دانان در موسرقیها استوار کرد و به اسرار برماری او پی برد. بسراری از پزشکان و توان کشف حقایق را بر آنمی

اند، تمام گوشه های کرده اند پرده از این راز بردارند، با این وصف هرچکدام موفق نشده شمار خود سعیآثار بی

ک  نتوانسته شرح بدهد که در کار تاری  این قضره را روشن کنند. عقاید با ه  متضاد اس  و در این مران هرچ

وردن ح  شنوایی، در کمال و قدرت خالقر  او در موسرقی نقصانی او چه معجزه ای بود که با وجود ضربه خ

 .نبود

 (:0810ژوئن  29از نامه بتهوون به ولگر )

های  ارتباط به وخام  وضع معده و رودهشود، که شاید بیتر میام مرتب ضعرفدر این سه سال ح  شنوایی"

 ".امدائمی پردا کرده ام و به لور عجربی ضعرف شدهشود. اسهال روز بدتر میبهنباشد. و از این ۀحاظ وضع  روز

های جلو گریزد تا سنگرنی گوش خود را پنهان کند و در تاتر در ردیفبه بعد( از جمع می 04۴۴تا دو سال )

 :نویسدنشرند تا صدای هنرپرشگان را بشنود. در همرن نامه میمی

 ".شنومزنند اصال نمیشنوم. وقتی آهسته حرف مینمیاگر کمی دور بنشرن  صدای موسرقی و هنرپرشگان را "

 بازگشت به فهرست
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 زادۀ اضطرابِ جهان
 یاد محمّد مختاریزنده

 شاعرِ اروپایی به فارسی 021شعر از  051برگردان 

 بخشی از در آمد کتاب

اس ، همه از شاعرانی که نمونه هایی از شعرشان در این دفتر آمده "... 

اند و چهرهای ند. در اروپا شهرهاهای خوی سرزمرن بنامِ نوآورانِ

صی درگونه هایی از شعر جهانند. شعرشان به زبانهای گوناگون متشخّ

نوبل شده اند، به بعضی نرز جایزه  جایزۀ ۀترجمه شده اس . بعضی برند

های فرهنگی ملی و برن اۀمللی دیگری اهدا شده اس . بااین همه 

 پراکنده ا در درکشور ما تنها بعضی از آنان ا آن ه  تنها با چند شعرِ

اند یا تنها نامی از آنان به مناسب  هایی برده شده هایی معرفی شدهنشریه

ن تاکنون منتشر نشده اس . اگرچه شاشعر از مستقلی ۀاس . اما مجموع

هایی به فارسی درآمده های کوتاه یا حتی رمانگاه از بعضی شان داستان

 .اس 

پرداس  که این امر، مشکل آنان یا شعرشان نرس . بلکه مشکل ماستکه 

با بسراری از پدیده ها و عرصه های فرهنگ جهانی بی رابطه یا ک  رابطه 

را به خبرهایی دس  و پا شکسته یا الالعی ب   "رابطه"ای ، و گاه نرز 

 زادۀ"شاعران در هر کجا هستند  .ای مختصر و سطحی تقلرل داده

ویده ای نرز  تراژی ِ موقعر ِ در دفتر این شاعران اما. "جهانند اضطرابِ

 "...اند که دنرای معاصر را سخ  در خود فروپرچرده اس گرفتار بوده

شاعر، نویسنده،  ؛(0244آذر  02 – 0220اردیبهش   0) د مختاریمحمّ

ود که در جریان کانون نویسندگان ایران ب برجستۀ از فعاالنِ و مترج 

رُبای  و قتل ناجوانمردانۀ نویسندگان و هنرمندان توسط ماموران 

در پایرز سال  "ایهای زنجررهقتل"دلِ نهادهای امنرّتی موسوم به سراه

 به شهادت رسرد. یادش گرامی باد! 0244

 لینک دانلود کتاب
https://goo.gl/vY8n7f 

 بازگشت به فهرست

https://goo.gl/vY6n8f
https://goo.gl/vY6n8f
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 هفتاد سال عاشقانه
 گزیدۀ اشعار عاشقانۀ شاعران معاصر

 محمد مختاری
 

هفتاد »کتاب به گزارش خبرنگار مهر، 
های گذشته، لی سال «سال عاشقانه

توسط ناشران مختلف به چاپ رسرده و 
ناشر وارد  حاال چاپ جدیدش توسط این

 .ها شده اس فروشیکتاب

 اشعارِ ۀگزید ۀکتاب دربرگررنداین
روش مثلثی انتخاب ای اس  که بهعاشقانه
اند از مثلث عبارتاند. اضالع اینشده
نمایندگی شعر  قبول، قدرتِبلقاِ عامِّ حدّ

شاعر و نظر شخصی گردآورنده.  از لرفِ
 ۀخود از اشعار عاشقان او در گزین ِ
معاصر را در  ۀعاشقان های شعرِدیگری بوده و تالش کرده همه گرای  حضورِ های اخرر، در پی درکِشاعران دهه

 .کتاب منعک  کنداین

گزین  خود  آورده که در آن، روشِ« ذهنر  غنایی معاصر»ای با عنوان کتاب در ابتدا مقاۀه ۀنگارنده و گردآورند
چنرن کاو کرده اس . او ه معاصر کندوُ کالسر  و شعرِ ادبراتِ عشق را در دو ساح ِ را تشریح کرده و مفهومِ

کتاب را اینفارسی از دو دیدگاه عشق و انسان بران کرده اس .  موردنظر را در شعرِ بنرادین هر دو مفهومِ تفاوتِ
 .دانندفارسی می معاصرِ ۀعاشقان های شعرِترین آنتوۀوژییکی از کامل

روش »های مختاری را در دو مطلب ، نوشتهبخش اولاصلی دارد که  دو بخ  «هفتاد سال عاشقانه» کتاب
 ۀعاشقان اشعارِ ۀاس  که گزید« شعر ۀگزین»ه   بخش دومشود. شامل می« ذهنر  غنایی معاصر»و « گزین 

 :گرردشاعران را در بر می این

، شرن.پرتو (هوشنگ ابتهاج) ژاۀه اصفهانی )سلطانی(، منوچهر شربانی، ه.ا.سایه ، حبرب ساهر،نیما یوشیج

محمدعلی اسالمی ، (ۀدین مررفخرایی، گلچرن گرالنی)مجدااحمد شاملو، سهراب سپهری، ()علی شررازپور

اۀث)م.امرد(، هوشنگ ایرانی، اسماعرل شاهرودی)آینده(، ث، سرمرن بهبهانی، فریدون توۀلی، مهدی اخوانندوشن

نشرن، محمد غالمحسرن غریب، فریدون کار، نصرت رحمانی، نادر نادرپور، منوچهر نرستانی، هوشنگ بادیه

، فریدون مشرری، ۀعب  واال )شربانی(، فرخ تمرمی، )م.آزاد(، محمود مشرف آزاد تهرانیفروغ فرخزادزُهَری، 

، یداهلل مفتون امرنی، سیاوس کسراییمحسن هشترودی،  اسماعرل خویی، پرویز داریوش، اسماعرل رها، 

نما، منوچهر آتشی، یداهلل رویایی، محمود کرانوش، )شرف(، حسن هنرمندی، فریدون ره الدین خراسانیشرف

، رضا براهنی، بردن جالۀی، لاهره صفارزاده، حمرد مصدق، اسماعرل نوری عال ، پرویز خائفی، احمدرضا احمدی

، داود رمزی، فرهاد شربانی، سرروس آتابای، پرویز ناتل خانلریمحمدعلی سپانلو، تقی هنرور شجاعی، 

http://www.ketabnews.com/fa/tags/200/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
http://www.ketabnews.com/fa/tags/435/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC
http://www.ketabnews.com/fa/tags/435/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC
http://www.ketabnews.com/fa/tags/436/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://www.ketabnews.com/fa/tags/436/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://www.ketabnews.com/fa/tags/233/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88
http://www.ketabnews.com/fa/tags/233/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88
http://www.ketabnews.com/fa/tags/121/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86
http://www.ketabnews.com/fa/tags/121/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86
http://www.ketabnews.com/fa/tags/121/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86
http://www.ketabnews.com/fa/tags/437/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://www.ketabnews.com/fa/tags/437/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.ketabnews.com/fa/tags/423/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://www.ketabnews.com/fa/tags/346/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%B1%DB%8C
http://www.ketabnews.com/fa/tags/346/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%B1%DB%8C
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محمدرضا اصالنی، منصور اوجی، محمدرضا شفرعی کدکنی )م.سرش (، علررضا لبایی، جواد مجابی، سراوش 

اهرختاش، مطهری، مهدی اخوان ۀنگرودی، بهمن صاۀحی، صفورا نرری، پرویز اسالمپور، علی باباچاهی، شهرام ش

، کامبرر صدیقی، جعفر سعید سلطانپورزاده، شاهرخ صفایی، سرروس مشفقی، فروغ مرالنی، علررضا نوری

م.آزرم(، مرمن  مررصادقی )م.آزاده(، امررحسرن افراسرابی، منصور برمکی، احمد )آبادی، نعم  مررزازاده کوش

خانی، ۀرال کسری )افشار(، علی جعفر حمردی، مرنا دستغرب، علی قلرچ بهشتی، حشم  جزنی، محمد حقوقی، 

بنراد،  پور، مجرد نفرسی، فاروق امرری، شاپورموسوی گرمارودی، علی مقرمی، هوتن نجات، غالمحسرن نصرری

ضرا اۀدین ترابی، احمدرضا چه کنی، مرنا اسدی، مهستی بحرینی، شهرن حنانه، اورنگ خضرایی، حمردرضا 

محمود سجادی، جالل سرافراز، محمدرضا فشاهی، عبداۀجواد  رحرمی، تورج رهنما، کاظ  سادات اشکوری، 

هرمی، حسن حاتمی، ب. م.دوس (، سرروس نررو، احمد ابرا) دوس محبی، حسرن منزوی، محسن مرهن

بتول عزیزپور، جعفر محدث، پرتو نوری عال ، اسماعرل یوردشاهران، ژاۀه  شهرزاد(،)خرمشاهی، کبری سعردی 

دوس ، عمران مهدوی، مررزا آقا عسگری، روشن رامی، محمدعلی شاکری یکتا، محمود شجاعی، حسرن صفاری

 -همایونتاج لبالبایی، ضرا  موحد، احمد فریدمند )اۀف  صالحی، عبداهلل کوثری، پروانه مرالنی، فرروز ناجی،

روز(، محمدباقر کالهی اهری، شم  ۀنگرودی )محمد جواهری(، مهرن خدیوی، عظر  خلرلی، کامرار شاپور، 

ای )گویا(، حسن زاده، محمد اسدیان، پرویز اوصرا ، علررضا پنجهناهرد کبرری، محمد مختاری، کرومرث منشی

، رضا دبرری جوان، کرانوش شم  اسحاق، کمال رفع  صفایی، عدنان محمد خلیلیسار، حسام، نسر  خاک

زاده، ، فریده حسنرحرمی(، فرروزه مرزانی، رضا افضلی، مندو پارسی، کراندخ  پرتوی)غریفی، فریدون فریاد 

، محمود فلکی ساغر، عباس عارف،  .نداد، آریا آریاپور، محمدتقی خاوری، مشهاب مقربرن، قاس  هاشمی

صمد پور، ، هرمز علیاحسان طبریان، فرامرز سلرمانی، نرا، مرتضی ثقفریارمحمد اسدپور، کامران بزرگ

اکبر گودرزی لائمه، یحری هاشمی، سردعلی صاۀحی، مرسده ۀسانی، محمد وجدانی، اکبر اکسرر، ، علیطاهری

پور، سرروس شمرسا، مهرداد فالح، یوسفعلی مررشکاک، سلمان هراتی، عزیز ترسه، حسن فدایی، قرصر امرن

نی، ژیال مساعد، ندا آبکاری، مسعود گرال کسری حاجی سردجوادی، خالره حجازی، ابواۀقاس  فرقانی، فریدون

اسداهلل شعبانی،  احمدی، نوذر پرنگ، فرشته ساری، شرده تامی، کامران جماۀی، هادی آبرام، گرتی خوشدل، 

عبداۀعلی عظرمی، فهرمه  احمدرضا قایخلو، منوچهر کوهن، حسرن محمودی، نسرین جافری، شاپور جورک ، 

 .شهردی، رضا چایچی، کسرا عنقایی، کروان قدرخواهمرادی، نازنرن نظام نور، غالمرضانداد، قدسی قاضیغنی

فهرس  منابع شود: عناوین شامل میرا با این فهرست 8آید که ها میپ  از بخ  دوم کتاب، بخ  فهرس 

صفحه، شمارگان  101با  02۴۴در خردادماه  کتاباین .فهرس  اۀفبایی شاعران /فهرس  شعر معاصر /دیباچه

 .هزار تومان منتشر شده اس  020نسخه و قرم   441

 سای  کتاب نروز سرچشمه:

 بازگشت به فهرست

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://ketabnews.com/fa/tags/522/%D8%B5%D9%85%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://ketabnews.com/fa/tags/522/%D8%B5%D9%85%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://ketabnews.com/fa/tags/522/%D8%B5%D9%85%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://ketabnews.com/fa/news/6241/%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://ketabnews.com/fa/news/6241/%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 وزیرانِ ایراننخست
 0285-0852از مشیرالدوله...، سیدضیاء تا بختیار؛ 

 دکتر باقر عاقلی
 فی کتاب معرّ

مه  ترین ساختارهای سراسی ایران به قل  دکتر باقر س  در باب یکی از انخس  وزیران ایران عنوان کتابی

ی معاصر، که کارنامه ی غنی و عاقلی، پدوهشگر تاریخی و نویسنده

درخشان او اعتبار مطاۀب نوشته شده در این کتاب را دو چندان می 

 .کند

در این کتاب با تاریخ هفتاد و سه ساۀه ی این منصب سراسی اداری و 

منصبان در لول چند دهه ی گذشته آشنا فراز و فرودهای صاحب 

تا پر  از وقوع انقالب مشروله، پس  نخس  وزیر در  .می شوی 

دوره ی قاجاریه با نام صدراعظ  شناخته می شد و نحوه انتصاب آن 

به دس  پادشاه وق  بود. پر  از آن ه  در دوره ی صفویه چنرن 

امضای فرمان مقامی را با نام اعتماداۀدوۀه می شناختند. اما با 

مشرولر  در سال هزار و دویس  و هشتاد و پنج، اوۀرن نخس  وزیر 

ایران به نام مشرراۀدوۀه به منصب نخس  وزیری رسرد و تا سال هزار 

و سرصد و پنجاه و هف  که آخرین حکوم  پادشاهی ایران بود، این 

کشور کهن هفتاد و پنج مرد سراس  را در مقام جلوس بر صندۀی 

ری دید. نویسنده ی این کتاب در مقدمه ای که برای آن نخس  وزی

به نگارش درآورده، اهمر  ایجاد این پس  را تشریح می کند و آن را 

واقعه ای پروسته با انقالب مشرولر  می خواند. وی از چند و چون 

ضرورت انقالب مشروله نرز در این کتاب سخن به مران آورده و 

این کتاب  .خواندنی تبررن می کندصدارت هر وزیر را با جزیراتی 

ارزشمند که تاریخی هفتاد و دو ساۀه را به صورت مصور و در هزار و 

انتشارات سرصد و برس  هف  صفحه شرح می دهد، توسط 

 .به چاپ رسرده اس  جاویدان

 

 دربارۀ نویسنده:

نگار، ، نویسنده، روزنامه(02۴2فروردین  22 -خورشردی در قزوین 0211)فروردین  اقر عاقلیدکتر ب

پدوهشگر و مورخ ایرانی اس . وی که دارای مدرک دکترای علوم سراسی از دانشگاه تهران و دکترای تاریخ از 
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های جلد کتاب در حوزه 25باشد، تأۀرف صدها مقاۀه و تأۀرف دانشگاه مرشرگان در ایاالت متحده آمریکا می

 . دارد خود ۀتاریخی و سراسی را در کارنام

االسالم حاج شرخ محمد فقره، از مجتهدان برجسته قزوین بود که اداره مدرسه علمره اۀتفاتره  پدرش، حج 

آن شهر را بر عهده داش . عاقلی، تحصرالت دوران ابتدائی و متوسطه خود را در قزوین گذراند و بعد برای 

موفق به اخذ دیپل  ادبی  0224ر سال ادامه تحصرل متوسطه به تهران آمد و وارد مدرسه داراۀفنون شد و د

در  0225به دانشگاه تهران راه یاف  و ۀرسان  حقوق گرف . در سال  0224او، در سال  از این مدرسه شد.

رشته علوم اداری و اقتصادی فوق ۀرسان  گرف . وی، دارای دانشنامه دکترای علوم سراسی از دانشگاه 

( بود. دکتر باقر عاقلی، عالوه بر تحصرالت 0211ه مرشرگان امریکا )( و دکترای تاریخ از دانشگا0221تهران )

جدید دانشگاهی، در تحصرل علوم قدیمه نرز فعال بود. به لوری که نزد پدرش درس صرف و نحو و شرایع 

 .کردبرن ه  حضور پردا می اهلل باری های درس آی را گذراند و در زمان تحصرل در رشتۀ قضائی، در کالس

کتاب و صدها مقاۀه به یادگار مانده اس : از رؤیای پادشاهی تا زندان رضاشاهی، تبلرغات  25وی، بر  از  از

بازرگانی، ترمورتاش در صحن، سراس  ایاران، حقاوق اداری، خاالرات حااج عزاۀمماۀا  اردالن، خاالرات       

های حکاومتگر ایاران، داور و   مسعود انصاری، خاندان

رضاشااااه و قشاااون عدۀراااه، ذکا اۀملااا  فروغااای، 

متحداۀشکل، مشاهرر و رجال، نخس  وزیران ایاران،  

شرح حال رجال سراسی و نظامی ایران )ساه جلاد(،   

مررزا احمادخان قاوام اۀسالطنه، فروغای و شاهریور      

اۀدوۀه ، زندگرنامه ترمورتاش، زندگرنامه نصرت0221

ای،  فرروز، زنادگی و خاالرات محماد سااعد مراغاه     

دفتری، روزشمار  احمد مترنزندگی و خالرات دکتر 

 رود.ترین آثار تحقرقی عاقلی به شمار میتاریخ معاصر ایران، از مشروله تا انقالب اسالمی، از مه 

شناسی و سندشناسی بود. او همچنرن پ  از تأسر  کتابخانه  شناسی،عک  از تخصص های عاقلی، رجال

ها مشاور  در کتابخانه یادشده پرداخ . وی، سال های قدیمیشناسی کتاب وزارت خارجه، به آموزش نسخه

های شفاهی  بخ  تاریخ شفاهی مؤسسه مطاۀعات تاریخ معاصر بود و در شناسائی، گردآوری و مصاحبه

شناسی با این مؤسسه همکاری داش . گروه تاریخ شفاهی کم  شایانی کرد. همچنرن، در زمرنۀ عک 

 این جلسه، به مصاحبه با ایشان پرداخ . 2لی  0242ر سال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، د

 .دارد قرار پدوهشگران دسترس در شفاهی تاریخ رسانی الالع تاالر در مصاحبه،

ترین و شود، عاقلی را آگاهپاریزی که خود از بزرگترین مورخرن ایرانی محسوب می باستانی محمدابراهر 

نگار تاریخ باقر عاقلی نویسنده و تاریخایران دانسته اس .  رجال شناخ  ۀترین مورخ معاصر در زمرنمطلع

 22بر اثر ایس  تنفسی و قلبی درگذش  و پرکرش جمعه )( 02۴2ماه فروردین 22معاصر ایران پنجشنبه )

 .ماه( در قطعه نامداران بهش  زهرا به خاک سپرده شدفروردین
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 از کتاب نخست وزیران ایران  ایبُریده

برای ترمر  کابرنه و ارضای خالر نمایندگان از هرئ  دوۀ  خواس  تا همگی استعفا دهند. وزیران فروغی "

بالفاصله از سمتهای خود کناره گرری کردند. و دس  نخس  وزیر را برای دعوت افراد تازه باز گذاشتند. 

ال هدای  وزیر پس  فروغی پ  از مطاۀعه، وزیران جدید را به این شرح به مجل  معرفی کرد: حسنعلی کم

و تلگراف، باقر کاظمی وزیر کشور، مجرد آهی وزیر کشاورزی، اقتصاد و خواربار، علی اصغر حکم  وزیر 

بهداری، علی سهرلی وزیر امور خارجه، عباسقلی گلشائران وزیر دادگستری، سرۀشگر امان اهلل جهانبانی وزیر 

یی، عبداۀحسرن هدیر وزیر بازرگانی و پرشه و هنر. راه، مصطفی عدل وزیر فرهنگ، یداهلل عضدی وزیر دارا

 002مسئوۀر  وزارت جنگ را خود به عهده گرف . پ  از معرفی هرات وزیران به مجل  شورای ملی، از 

نفر به دوۀ  رای اعتماد دادند. بالفاصله پ  از چند جلسه مجل  هرات دوۀ  در  ۶۶نفر عده حاضر 

ه تصمر  گرفتند چون آرای مجل  کافی برای ادامه خدم  نرس  به بهارستان تشکرل جلسه داد و باالخر

 "...صورت دسته جمعی استعفا دهند

 

☆☆☆ 

 

 

 کوشَند؟ چه در صنع  به جاآن بگف 

 .فُروشَند جان وُ خَرَند اندوه بگف 

 نرس ! اَدَب این فروشیجان بگفتا

 نرس ! عَجَب این بازانپاک از بگف 
 

 (فرهاد با خسرو مناظرۀ ،52 بخش شیرین، و خسرو ،"خمسه" یا گنج پنج نظامی،)

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 



0011/ بهمن و اسفند22دورۀ اوّل/ سالِ سوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

   اُمید بزرگ شبانِ   217

 

 شبانِ بزرگ اُمید
 بررسی زندگی و آثار سیاوش کسرایی

 کامرار عابدی

کامرار عابدی که در ؛  خبرگزاری ایسنا 02۴4به گزارش بهمن

« شبان بزرگ امرد»نگاری ت توسط نشر ثاۀث،  02۴5دیماه 

شاعر منتشر کرده بود، با بازنگری را درباره زندگی و شعر این 

نشده، یابی از منابع و مآخذ جدید و چاپدر این کتاب و بهره

نگاری خود را برای بازنشر عرضه کرده تری از ت روای  کامل

جدید  او، بر  از نرمی از کتاب شامل مطاۀبِ ۀاس . به گفت

عالوه بر الالعات  بخش نخستدر " چنرن گف :او ه . اس 

ای دقرق و تازه، دو نامه و ی  سخنرانی نامهزندگی

های خود و منتشرنشده از کسرایی در نقد و تحلرل فعاۀر 

نشده از همسر و فرزندان  آمده همفکران ، و سه نوشته چاپ

های اخرر اختصاصا برای این کتاب به رشته تحریر که نوشته

ر هف  فصل به واکاوی و عابدی د بخش دومدر . درآمده اس 

بررسی شعر و در ی  فصل، نثر کسرایی پرداخته و ابعاد آثار او 

تن از معاصران درباره شعرهای این شاعر از منابع مختلف  00چکرده آرای  بخش سومدر . را نشان داده اس 

، عبداۀعلی دستغرب، آذین، رضا براهنی، محمد حقوقیگردآوری شده اس : ه.ا. سایه، مهدی اخوان ثاۀث، م.ا. به

کدکنی، احسان لبری، پرویز ناتل کوب، محمدعلی سپانلو، محمدرضا شفرعییداهلل رویایی، عبداۀحسرن زرین

کتاب با منتخب کوچکی از شعرهای کسرایی و فهرس  منابع و مآخذ . خانلری، نادر نادرپور و حردر مهرگان

 .رسدکتاب و مقاۀه( به پایان می 0۴1)
 

از سرنوش  انتشار نسخۀ بازنگری شده فوق از کتاب شبان بزرگ امرد )چاپ دوم اثر( متاسفانه الالعی  :گنژرا

ازکتاب  02۴5شود، همان چاپ اول سال های حقرقی و مجازی عرضه میچه در کتابفروشیدر دس  نرس  و آن

انتشاریافته، یکی از فرازهای کتاب، قطعه شعری  کانال تلگرامی مجلۀ هنری و ادبی پرنراناس . برابر متنی که در 

برای او سُروده و پاسخِ مِهرآمرزِ لبری با 025۴از اوۀرن دیدارش با احسان لبری در آبان اس  که کسرایی پ 

 ح زیر روای  کرده اس :را بدون ذکر منبع به شرزبانِ شعر که کامرار عابدی در کتاب خود، حکای  آن
 

پسِ  است. از احسان طبری دیدار با ادیبان، و سیاوش کسرایی با شاعران دیدارهای دیگر از... 
 نویسد:می اخوانیه شعرِ برایش 0859 آبان 81 در کسرایی، آن پی در که دیر. و دور هایسال
 

https://www.shomanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-10/543329-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.shomanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-10/543329-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.iranketab.ir/book/14483-siavash-kasrai
https://www.iranketab.ir/book/14483-siavash-kasrai
https://www.shomanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-10/543329-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://t.me/honariadabiparnian/15428
https://t.me/honariadabiparnian/15428
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 بار وُ اس  گُل را سخن که من، بلندِ باال"
 بهار بشکفد ازو که بشکفد باز گو
 مُدام کند نو اگر باغ، ز باشدم ک 

 بار هزار روزی به غُنچه هزار شاخی
 عشق عطرهای آن وُ دان  هایمروه این
 یادگار مانده او دامنِ هایدش  از
  آفتاب روی از ترخُجسته لاۀعِ ای

 آبشار چو یاران سرِ بر اُمرد از ای
 سَحَر ایکرده کهن هایقصّه به را شب
 ".روزگار وُ روز سخن به کن تازه امروز
 

  0859 آبان 81سیاوش کسرایی/ 

 
 نویسد: می چنین خود شعری و ادبی ذوقِ با هم طبری و
 به و سُروده بزرگواری کمالِ روی از و و تسلّا و مهر نرّ ِ با تو که شروایی یچَکامه پاسخِ در عزیزم، سراوشِ"

 پُر یچَکامه این که گذش  امذهن به فکر این نخس  فرستادی، برای  فریدون هر دویمان، ارجمندِ برادر دس ِ

 گذشته غ بی وُ پاک ست ، وُ رنج آت ِ دو از ایافسانه سراوشِ مانند نرز او که اس  دیگری سراوشِ از فروغ

 ایقافره با دشوار، زِحافِ ی  در کن ، تقدی  پاسخ عنوانِ به داشت  مرل که شعری مصراع نخسترن ۀذا .اس 

 هاآن بر شعر که مایهتنگ شاعران یهمه مانندِ گرف ، شکل مصراع این که همرن .گذش  امذهن از ناهموار

 و اندیشه و ده  ادامه را آن تمام، تَعَبِ با ۀِگام بد لبعِ رغ ِعلی که نداشت  ایچاره شعر؛ بر هاآن نه اس ، سوار

 رَدّاۀصَدر با شد قلمی قطعه این پ  .بکشان  قافره و وزن دنبالِ به چَکامه نازنرنِ یسُراینده به را خود ارادتِ

 ها،...:نارسایی و هاناهمواری تمام و اۀعَجزعَلَی

 گذشته آت  از سراوشِ ای"

 سِرِشته محبّ  فُروغِ با

 روید تو کالمِ بهش ِ از

 کِشته که بَذری شعر، ایزدِ

 برداش  که دوزم پاره از ترک 

 مُشتِه زِ خود گرِچاۀ  مُش ِ

 بافَ  کرباس چه شعرش پر ِ

 رِشتِه لُرفه چنرن پَرَندی کو

 صَعب چنرن مَصافی در گویم 

 کُشته کار نرَ  حریفی من

 ببخشای فلزّ ِحقررم بر

 "گذشته. آت  از زرّ ِ تو ای

 

 21 تا 2۶ کامرار عابدی، صص سراوش کسرایی، اثر آثار و زندگی ؛ بررسی"مرداُ زرگبُ شبانِ" کتاب سرچشمه:

 بازگشت به فهرست
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 سو قره درّه شادکامانِ
: از نقد و معرفی/ افغانی محمدعلی: اثر

 علرزاده حمرد
 فشرده سطورِ و کوچ  فون ِ اگر که بلند غای به داستانی

 و هزار به راحتی به نبود، کتاب وزیری قطع با متراک  و
 آهو شوهر» کتاب خواننده، اگر .رسردمی صفحه دویس 
 رمان این باشد، خوانده را نویسنده همرن قل  به «خان 
 کن می اعتراف اما. نرس  برخوردار الزم جذابر ِ از او برای
 علی قل ِ نفاس ِ .گریست  بار چند داستان هایمرانه در

 که لوری. اوس  امضای قطعا و کننده متحرّر افغانی محمد
 داستان بر او معنوی ماۀکر ِ نرز کتاب بر نام  درجِ بی

 آهو شوهر» همانند داستان روایی جزیراتِ و پرداس . روند
 و کوچ  خان  بنام همسری با س   ساۀخورده معماری ساویز اس ، نامبه ای خانواده زندگی سرگذش ِ .اس  «خان 

مرشود.  سروناز بنام دختری عاشق بهرام بزرگ  فرزند .مرگذرانند کرمانشاه در فقر در را زندگی که متعدد فرزندانی
 قره در ابادی پارچه چند صاحب  اۀمل  بدیع خان نررم او پدر. کرمانشاه اعران از ایس  خانزاده و ملّاک دختر سروناز

. آنس  ایکلرشه و نما نخ یعاشقانه ژانر مرکند دۀسرد کمی را خواننده بررح . آنچه و خشن مکار، فردی. اس  سو
 اس . شده دستماۀی زیادی نویسندگان توسط که رفته ۀعاب و رنگ تضادی. ثروتمند معشوقی و فقرر عاشقی
 علل دهقان، و خان رعر ، و ارباب مران اقتصادی مناسبات جزیرات ذکر با داستان  در آوریحررت لرز به افغان
 لبقه مران مناسبات این در. مردهد نشان را آنزمان  ایران چون ای نرافته توسعه کشور رشد عدم و ماندگی عقب
 حقی هرچ اقشار دیگر و اجتماعس  از مشخصی قشر به مربوط ۀذائذ ثروت، سعادت، تمام انگار اجتماعی مختلف های
 انبار را خود پوۀهای  گونی در سو قره خان که روزگاری در. نرستند دارا را خود انسانی شأن با متناسب زندگی برای

 جهانی دوم جنگ شرایط از متاثر گرسنگی و فقر از تنگدستی در او از مطاۀبات وجود با مجاورت  در ای عده مرکند
 قشرِ که چرا. مررسد بنظر برهوده امری بهبود بسوی اجتماع حرک  و پویندگی انتظار شرایطی درچنرن مررند.می

 امردِ به بلکه کنندنمی زندگی آنها. برنندمی سرانجام بی زندگی دش  در گذران مسافری را خود مردم از بزرگی
 اند.مانده زنده زندگی

 ام خوانده ایشان از که آثاری در افغانی قل  به که ایرادی کل داستان اس . در متنِ با تضاد در و کنایه کتاب نامِ
 بدبختی و فقر با نسل اندر نسل که گرردمی درنظر رئال هاییانسان را داستان شخصرتهای که اینس  گرف   مرتوان

 از آوریاعجاب لرزِبه اشخاص همرن هایاما دیاۀوگ. اس  فکرشان قاتقِ برسوادی.  اند بوده آمرخته استضعاف و
 در داستان عامی هایشخصر  .اس  پاسخ بی پارادوکسی خود این که. دارد حکای  باالیی عرارِ و فرهرختگی
 کندمی احساس خواننده که کنندمی استفاده دنرا مختلف هایفرهنگ هایاسطوره از هاییاستعاره از خود محاورات

 ایچهره داستان به کهآن جایبه کند اۀقا مخالب به را خود ذهنی گنجرنه و ادبی ُوسعِ دارد سعی برشتر افغان
 بدهد. واقعی
 و آن جای جای در که چرا. باشد ب اشتاین جان اثر خش  هایخوشه ارجمند رمان از متاثر کتاب این رسدمی بنظرم

 گردد.می متبادر مخالب ذهنِ به واضحی مقارناتِ آن انتهای در بخصوص
 بوک حمرد علرزادهصفحۀ فر برگرفته از: 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.facebook.com/100014658405215/posts/1329127140919220/
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 ایرانی هایلثَو مَ هاهدر قصّ ولکلوریکفُ هایچهره
 احسان لبری

 ازیکی حاصل زیر : نوشتارِگنژرا
 زمینه در طبری احسان مهمّ هایپژوهش

 توسط که است "عامّه فرهنگِ و فولکلور"
 والیت سایتِ)ادبی محترمِ سارقانِ ازیکی
 بدونِ و رفته سرقت به( "تِبیان" مدار
 منتشر ناقص صورت به و نویسنده نامِ ذکرِ

 آریا" استاد پیش چندسال. است شده
 سایتِ طبری در نام به زیر را متن "ادیب
منبع  مورد در امّا. کرد منتشر خود وزین
اثر موفق به یافتن و  این انتشارِ اولیه
 که ازدوستانی آن نشدیم. پیشاپیشذکرِ

  .مندیمسپاس کنند،بیابندواعالم آنرا منبعِ

 ☘☘ ☘ 

 چرزی اس ، گرفته انجام خوب و وسرع نسبتا اخرر های سال لی ایران در( فوۀکلور) عوام فرهنگ روی بر کار

 محروم نرز دشوار کار این برای الزم وسایل از اغلب شاید که دانس  کسانی تحقرقات تالش مرهون باید را آن که

 در و خود دورانِ در هری  امرنی امررقلی زاده،جمال شاملو، انجوی، صبحی، هدای ، زمرنه دراین. اندبوده

 ها،شهرستان خواه تهران، به متعلق خواه...( و ۀغات ها،ترانه ها،قصه امثال، اصطالحات، مانند) معرن یگستره

 و نرستند شمارک  نرز اندکرده فعاۀر  محدودتری دامنۀ با شاید هاعرصه همرن در که کسانی. اندداده نشر آثاری

 این از. اس  شده منتشر هاشهرستان و تهران آداب و عادات درباره ه  باارزش بسرار هاینگاریت  برخی گاه

 شود: برداری بهره باید هنوز ضروری و بزرگ هایکوش 

 به زیر در ما. گررد قرار بررسی مورد فرهنگ این درونی قوانرنِ که معنی بدین علمی، برداریبهره :نخست ✔

 کمال دعوی ابدا که دهر می ارایه تعمرمی بررسی ی  تهران، در مرسوم عامرانه هایترانه درباره نمونه، عنوان

  اس . نظرر مباحثِ لرح برای فقط و ندارد

 منثورِ و منظوم ادبراتِ در را فوۀکلوری  انگرزِحررت و رنگرن ثروتِ این باید یعنی هنری، برداریبهره :دوم ✔

 و فرل  و پرکرتراشی و داخلی و خارجی معماری و موسرقی و گرافر  و نقاشی و ساخ  منعک  و وارد فارسی

 .جویند فر، آن از نرز تلویزیون و رادیو

 شهرِ» سناریوی از یا و شاملو اثر «پریا»َ یمنظومه از مثال توان می من. اس  شده هاییکوش  نرز باره این در

 هاقصّه سنتی هایچهره اکنون و اس  شده هاییکوش  ه  کودکان ادبراتِ در. ببرم نام مفرد بردن اثر  «قصّه

https://article.tebyan.net/125873/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://article.tebyan.net/125873/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://aryaadib.blogfa.com/post/318
http://aryaadib.blogfa.com/post/318
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 و خامی هاآن از بسراری در و اس  زدهنمی دل به چنگی چندان ام،دیده من کهچهآن وۀی شودمی احرا

 .شودمی دیده آشکارا بازرگانی سودورزی

 «مرکزیّ » اعتبارِ نوعی ه بودن پایتختی عل ِ به که را تهران فوۀکلورِ جملهازآن و را، عوام فرهنگِ شما وقتی

 جانوران، کودک، و مرد و زن متنوع هایچهره چنان از برنردمی کنرد،می بررسی اس ، کرده وپادس  خود برای

 .بدهد تکرارناپذیری محلّیِ رنگِ کودکان، ادبراتِ خاصّه ما، ادبراتِ به تواندمی که اس  سرشار هامحل و اشرا 

 هایمَثَل و هاقصّه طول و عرض به جَهَنده نظرِ یک با و خاصّ علمی انتظامِ مراعاتِ بدون زیر در ما

 دست به تصوّری آن از سطور این یخواننده تا بَریممی نام را هاییچهره تهران، در متداول ایرانی

 کند: توجه ما سخنِ محتوای به و آورد

 :ایرانی امثال و هاقصُه در کودکان هایچهره برخی  -0

 اهلل، نابس  تخ  جه ،بی عزیز ،(وجبی ی  یا) وجبی نر  پسر، شازده بابا، ۀوسی فرنگرلی، فلفلی، فرنی، فرن

 دندون دختر و زری کاکل پسر انگور، حّبۀ و مَنگول و شَنگول نمکی، خان ، چپول نخودی، واۀدین، عاق جرتنغوز،

 مروارید(.) مُرواری

 :ایرانی هایمثل و هاقصّه در زنان هایچهره برخی  -2

 فوالدزره، مادرِ خمرره، ماما کاله، خورشرد گالبتون، گرسو پرشونی، ماه گر ، ۀنگه هف  آرا، بزم دده اره، خجه

 قِرِشمال آبستن، نجرب شنبه،سه بیبی شلخته، آبجی شله، شاباجی باجی، شلخته خان ، ترکمون ننه، کلثوم

 .پریان شاهِ دخترِ زاد،پَری فرنگ، شاهِ دخترِ مالباقر، کنرز ۀَکّاته، خان ،

 :ایرانی هایمثل و هاقصّه در مردان هایچهره برخی  -8

 قدّاره، باتمان پریان، شاهِ وِزوِزَک، شاه غول، موال، گل چپ، دس  وزیر راس ، دس  وزیر برابانی، قلندر عاۀ ، قبله

 خُرناس، حاجی کچل، حسن خوش، اۀکی مررزا، چَلغوز خواجه، پرر حاجی، پسر پنبه، پهلوان اهلل، بارک حاجی

 .کاکاسرا فرروز، حاجی چال، پشمه خوان روضه مقوا، حاجی

 :ایرانی هایمثل و هاقصّه در جانوران برخی  -0

 سگ جهن ، در چارچش  سگ گرگه، عمّه آقاموشه، صابون، قاۀب سر موش مشی،اشی گنجشک  دریایی، کره

 توتو، مموۀی، قورباغه، خاۀه پرشی، فندقی، پاکوتاه، زرد مرغ سوسکه، خاۀه سرگشته، بلبل قندی، بزبز دۀه، حسن

 .سقنقر ماهی سرمرغ،

 :ایرانی هایمثل و هاقصّه در ایافسانه اشیاء برخی  -5
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 و آهنی عصا چراغ،شب گوهرِ عُمر، شرشه صبور، سنگِ زن،قلقله کدو غربی، شَبکاله سلرمان، حضرتِ قاۀرچه

 .هنبونه آتشی، گرز زندگی، آب آهنی، کف 

 :ایرانی هایمثل و هاقصه در ایافسانه موجودات برخی  -4

 اۀپا، دو سر، دو دیو پریون، شاه سر، به دیگ ۀوۀو، آل، بَختَ ، ،(بودادهِ  جنّ) جن پری، برابونی، غول مابهتران، از

 مأجوج(. و یأجوج) مَجوج و اَجوج جمجمه، سلطان گوش، دو و سر ی 

 :ایرانی هایمثل و هاقصّه در ایافسانه هایزمان و هامکان برخی  -2

 والی  کبود، گنبد سر باران،سنگ قلعه قاف، کوه هند، پرگنه هف  هَپَروت، عاۀ  بوق، عهد دَقرانوس، عهدِ

 .ظلمات جابلسا، و جابلقا ویل، چاه خربگرری، پل سر پتلپرت، جلبذ، امامزاده درّه، جهنّ  ها،پرس خاج

 هایمثل و هاافسانه هایچهره غنای گویای کنر می گمان شد، ذکر وارنمونه که نارَس و ناتمام فهرس  این

 نرز فوۀکلوری  خامِ متل ِ و لنز با گاه که پُرمعناس  هایسمبول یا نمادها دادنِ ها،ترپ معرفی برای فلسفی

  .اس  همراه

 الزم ابعادِ هاآن به و نکرده باز را خود جای ، اشعار بزرگان، هایافسانه کودکان، هایقصّه در هنوز هاچهره این

 حتما که) کاملی فهرس  هامثل همه و هاقصّه یهمه بررسی با که للبدمی آکادمر  کارِ اۀبته. اس  نشده داده

 و کاربرد موارد مشخص مورد هر مقابل در و شود داده ترترب( بود خواهد ما اینمونه فهرس ِ این برابر چندین

 را هاچهره این هنرمندان، که نرس  آن از مانع ابدا این وۀی شود آورده سندیّ  حف ِ با آن فوۀکلوری  مضمونِ

 .سازند مطرح خود زاویه و دیدگاه از آکادمر ، کارِ گونه این بدون

 در. اس  فئوداۀی وسطایی قرون ی جامعه ی نماینده هاچهره این ی همه شناسی، جامعه و تاریخی جه  از

 اکنون. اس  شده تر ک  مراتب به فوۀکلوری  هایچهره زای  سریع، ارتبالات و تلویزیون و رادیو امروزی عصر

 کشرد،می بررون را دورپرواز تخرالت همه این ها انسان خرافی آۀودترس هرجان درون از که خاص فضای آن

 ما، شلوغ و صدا و پرسر جهان در توانندمی وسطایی قرون هایچهره ی همه وۀی. اس  رفته و شده متصاعد

 ،«زادپری» ،«دریایی کره» ،«پرشانی ماه» مانند هاییچهره مثلن. کنند کسب نوی انعکاس و لنرن

 تواندمی «دره جهنّ » ،«هپروت» ،«زندگی آب» ،«صبور سنگ» ،«عمر ی شرشه» ،«سرمرغ» ،«سرگشتهبلبل»

 کار همرن به کسانی جهانی نامی سرایندگان از. شود فلسفی برد با هنری قطعات و اشعار بخ اۀهام خود

 ۀورل» نام به هاینه معروف ی قطعه و «کونرگ ارۀن» نام به گُوته معروف ی قطعه از توانمی مثلن پرداختند

 .برد نام «الی

 نشان تجربه این. شود استفاده فوۀکلوری  مقوالتِ نوع این از که اس  شده کوش  «قصّه شهرِ» سناریوی در

 که رسدمی نظر به وۀی آورد، بررون مردم موردِپسندِ و اجتماعی اثرِ ی  توانمی کار این درونِ از که دهدمی
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 عمل به تری.بر  هنری تمرینِ عرصه، دراین -اندیشردهک  و زودساخته کارهای از احتراز منظوربه- باید هنوز

 .آید

 نرازبی عوام فرهنگ از را ما که اس  شکوهمند و فخر  ایاندازه به ما وسطایی قرون ادبِ کالسر ِ بنای

 «ملّی» را رُم و یونان کالسر ِ فرهنگِ که بود آن برای رفتند، آن دنبالِبه اروپایی هایخلق اگر. سازدمی

 و ای کرده آغاز که اس  قرن ده ما وۀی جستند،می خود سرزمرنِ فوۀکلوری ِ هنرِ در را ملّی هنرِ و دانستندنمی

 احساس فوۀکلور به نسب  ایویده عط ِ که اس  آن اصلی علّ ِ این شاید. ماس  خودِ مالِ ما، کالسر ِ فرهنگِ

 .کنر نمی

 دارد: اصرار کشورمان هنرِ آتیِ تکاملِ مورد در نکته سه روی بر نگارنده رو این از

 .کشور نقاط یهمه فوۀکلوری  غنی فرهنگِ از گرریفر، و آموزش بررسی، - الف

 .پایتخ  مردم عوام ۀف  از گزین اصطالحات و هاواژه با ادبی زبان کردن غنی - ب

 به) ادبی فارسیِ که مصطلحاتی آن با فارسی زبانِ کردن غنی و ایرانی والیات و ایاالت هایگوی  بررسی - ج

 .اس  فاقد( مشخص یا ذات اسامیِ یزمرنه در ویده
 .گررد انجام باید زیادتری کارهای هنوز وۀی اس ، نگرفته انجام کمی کارهای عرصه، سه هر در

 

 ☘☘ ☘ 

 

 شیخ ابوالحسن خَرَقانی نوشته بودند:بر سردرِ خانقاه 

اش اش دهید و از ایماناش دهید. نانهرکس که در این سَرا درآید، نان

کس که به درگاهِ باریتعالی به جان ارزد، البتّه بر خوانِ مپرسید. چه، آن

 ابوالشسن به نان ارزد.  

 

 بازگشت به فهرست
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 شنایی کوتاهآ

خانم ترانه  با

 واحید:

خااان  ترانااه واحرااد متوۀااد سااال  

مرالدی در روستای مرشنی  0۴40

منطقااااه الچاااارن درجمهااااوری 

او دررشااته ی  .آذربایجااان اساا  

روزنامااه نگاااری ازدانشااگاه دوۀتاای 

باکو، فارغ اۀتحصرل شده، وهمزمان 

با کار در رادیو و تلویزیاون دوۀتای   

رآن کشاور و همچنارن باا چناد کاناال رادیاو و تلویزیاون غرردوۀتای         آذربایجان، با تعدادی ازروزنامه های معتب

 آذربایجان همکاری کرده اس 

ارگان ادبی « اوۀدوز»ترانه واحرد، عضو اتحادیه نویسندگان آذربایجان اس ، او درحال حاضرمعاون سردبرر نشریه 

 .اتحادیه نویسندگان آذربایجان نرز هس 

هاائی مانناد :   های خان  تراناه واحراد، از جملاه براسااس نوشاته     و نوشتهتاکنون براساس تعدادی از داستان ها 

های مستندی تهره شاده اسا .   ، فرل «هانشرروانشاه»و « حق نان» ، «عمرخرام -خرمه حکم »، «سرنوش »

« زبااان پرنااده»، تهرااه شااده و نوشااته او تحاا  عنااوان «قساام »همچناارن از آثاااراو فرلماای تلویزیااونی بنااام 

 .به نمای  درآمده اس «  YUĞ»درتئاتر

تاوان از  های زیادی به صورت کتاب و مجموعاه داساتان چااپ شاده کاه بارای نموناه مای        ازترانه واحرد نوشته

« بااالتر از بهشا   »نام برد. الزم به تاکرد اس  که کتاب داستان « نود امضا»و « تقوی  مورچه»، «باالترازبهش »

 در ترکره منتشر شده اس .  210۶در سال 

از لرف بنراد ادبرات ترک  2120ی  بار ازسوی انتشاراتی قانون درباکو و باردیگر درسال « تقوی  مورچه»اب کت

 در استانبول منتشر شده اس 

، و نراز جاایزه مساابقه    «محماود کاشاغرۀی  »اۀمللای داساتان نویسای    ترانه واحرد جایزه چهارمرن مساابقه بارن  

 اس . درجمهوری باشقررستان برگزارشد، را دریاف  کرده 210۴درسال که « توپ لال»نگاری اۀمللی روزنامهبرن

هاای تئااتر آذربایجاان، و    نگاران آذربایجان، اتحادیه نویسندگان آذربایجان، اتحادیه چهرهاو عضو اتحادیه روزنامه

 .عضو افتخاری بنراد ادبرات ترکی اس 
 بازگشت به فهرست
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 غُبارم !*ی من دانه

 ترانه واحرد / بهروز مطلب زاده

 شود:ی قدیمی غُبار، گفته میدرترانه

 صبح فرا خواهد رسرد،

 آفتاب للوع خواهد کرد،

 های سپرد، ی اسبگله

 های سرسبز خواهند چرید،درمرتع

 های روان،آب

 های پرشرن،همچون هزاره

 چنان پر  خواهند رف ،راه خواهند گشود وه 

 ۀر ،

 های تو،احساس

 همانی نخواهد بود، 

 که دیروز بود...

ی غُبار شدن در دۀتان سبزشود یا نه. اما من، یا  روزآرزو  دان ، آیا هرچ وق  پر  آمده که آرزویِ ی  دانهنمی

ی غُبار بودم. ازته دل، ازجان وُ دل، وبا همۀ وجاودم، آرزو کاردم، و ناگهاان باه یا       کردم که ای کاش ی  دانه

 ی غُبار تبدیل شدم.دانه

حال ی  ح ِ خوشایندی اس . ریاز  باید به شما بگوی  که تبدیل شدن انسان به ی  دانه غُبار، عجرب و درعرن

هاائی کاه   مانی و خودت. وقتی، ازاحساسهای  که جدا شدی، خودت میشوی، ریزتر و ریزتر، ازتمامی پررایهمی

کنی که، این توئی، خاودتی. از زماانی   شوی، تازه ح  میهی میدهند وموجب رنج تواند، پاک وتتورا عذاب می

ها تنراده اسا  خاالص    ای که همچون تارعنکبوت، خود را برمغزوُ روح آدمتوانی ازبافهکنی، نمیکه چش  بازمی

 شوی. 
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 من، به ذرۀ غُبارکه تبدیل شدم، بالفاصله ح ِ ترس را گ  کردم. متنفارم ازایان حا ِ. حا ِ پُارچرن و شِاکنِ      

کناد و  ناخوشایندی که برشتر به ی  عالم  سئوال شبره اس . حسی کاه آدم را  باه تناگ نظاری دچاار مای      

که این ح  را گ  کردم، ی  نف ِ عمرق کشردم، ازتاه دل نفا ِ عمرقای    اندازد. من به مح، ایناززندگی می

 کشردم.

دانا ، باه چرزهاائی کاه     کشاد. مای  ما میتواند نف  بکشد، ای غُباره  میدانست  که دانهپر  ازاین، اصال نمی

 ها، باید خود، به غُبار تبدیل شوید.گوی  باورنخواهرد کرد. برای باورکردن به اینمی

ها، قراد و بنادها، سّادها و مرزهاا، هرچقادر کاه دۀا         ی ممنوعر ی غُبار، رها ازهمهبعد از تبدیل شدن به دانه

گوناه، از بااال نگااه    وق ، به دنرائی که درآن زیسته باودم، ایان  هرچ خواس  درهوا به پروازدرآمدم. تا به حال،می

 نکرده بودم. 

 وق ، چنرن آشکارا، مسکرن و پدمرده ندیده بودم.دنرائی که درآن زندگی کرده بودم را هرچ

ناه  لورازچش  من افتاده وبه انادازۀ یا  دا  دان ، شاید ه  بعد ازتبدیل شدن من به غُباراس  که جهان، ایننمی

غُبارشده اس ، شاید عل  دیگری دارد و شاید ه  من پ  ازتبدیل شدن به غُبار، تازه متوجه این نکته شاده ام،  

کنر ، دنرائی که ما در وصف آن، این همه شاعر و تراناه   باۀر  و به آن افتخار میجهانی که ما این همه به آن می

 سازی ، دراصل به اندازه ی  ذره غباراس .می

زنر  و بارای زنادگی درآن، هازاران    های گنده گنده میین جهانِ به بزرگی ی  ذره غبار، ی  عمر حرفوما، درا

کَنر  واش  بندی ، دل مینشانر ، دل میکنر   و تازه خودمان را ه  بربلندای قله کوه میدوز و کل  سره  می

 اش برای چرزهائی برهوده و پوچ ...ریزی ، همهمی

ی غُباار اسا ، دریا     اری هستر  که به سادگی، خود را دراین جهانی که به انادازه یا  ذره  ما، ابلهان خنده د

ای گردن نهاده ای ، تا به خودمان بباورانر  که، پ  ازمرگ باه  کارانهچهارچوب محدود ساخته و به قوانرن فریب

 فراموشی سپرده نخواهر  شد...

چنان به دورِ ترری کاه  ی گرفتار نشدن درباتالق احساسات، ه اندیش ، و برامن، درحال پرواز، به این چرزها می

 چرخ .ام میخود رها کرده

گررد و مرا کشان کشان ازاین سوی شهرتا آن لارف  شود، کاکل مرا میدان ، باد ی  باره، ازکجا پردای  مینمی

هاای  سایند، و به پنجرهمیای که سربه آسمان سال وبی قوارههای کهنکه به تنه درخ برد. من درحاۀیشهرمی

هاای  را ساایه   کن . دس شوم، سرانجام درنقطۀ پایانی این پرواز، به پنجره ی  زایشگاه گررمیکثرف کوبرده می

کش . عجب اتفاقی؟ اینجاا  های توری، به درون الاق سرک میسازم وبا چشمان ریزم از پش  پردهبانِ ابروها می

 شود. ، برای مادرشدن آماده میالاقِ زایمان اس . ی  خان  جوان
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دهند؟. زن، فقط ی  آرزو دارد: آزاد شدن. گونه عذاب میآیند، مادران خود را اینهائی که به دنرا میآیا همۀ آن

 برند؟.خدایا این آزادی چرس  که همه درآرزوی آن بسر می

ها دراین جهان، تا آخرین نفا ، روز  خواهد فرزندش، تکه جان ، آزاد شود، رها شود. دراصل، همۀ آدممادر، می

کشند. انسان چون اکسردن، به آزادی نرازمند اس . لبرع ، اکثرمردگان را تاا قطاع تانف     آزادی را انتظار می

ام، بسراری ازکسانی کاه ازایان   کند. اما من پ  ازتبدیل شدن به ذرۀ غبار، یقرن پردا کردهاکسردن مشایع  می

 دِ آزادی اس .اش نبواند، عل جهان رفته

دهند، و آزادی بسرارانی رود، کسانی درمحرط کارآزادی خود را ازدس  میآزادیشان درخانواده ازبرن می هابرخی

 شود. و درکلر  خود، همۀ جهان، ازنبود آزادی اس  که درحال خفه شدن اس .دیگر نرزدرجامعه سلب می

خواهی؟ تو که شاان   کن . یعنی تودیگه چه مییام، به حرک  درآمده اس ، چپ چپ نگاه  موجدان غباری

 ی غبار شدن خودش همان آزاد شدن اس  دیگر!. آورد ی، دانه

برد، اما اگرهمۀ عاۀ  ها   کن . زن دارد رنج میگبرم و دوباره نگاه میآی ، موضوع را پی میی  آن، به خودم می

دانند که زن جراغ و داد خواهاد کارد،    رس . زیرا میشان نیِ پزش ، عرن خرالزیرو رو شود، این خواهران قابله

 تر خواهد شد ... رها خواهد شد.فریاد خواهد زد، برن زمرن وهوا تقال خواهد کرد، و دس  آخر سب 

ساازد. ازایان حرکا  بااد آزرده     جاا دورمای  ده . زیرا باد، نوازش کنان مارا ازآن ترین ۀحظه را از دس  میجاۀب

هاا را جلاو   رساد، درعاوض ریازه مرازه    ترهاا زورش نمای  آید، به بزرگاز باد خوش  نمیاش اصال شوم. راس می

 گوید بدو.گوید فرارکن، هی میگوید برو، هی میکند. هی میشان میاندازد و تا نف  دارند دنبالمی

 کردم ...باد، گ  برود به جهن . پدرسگ، داشت  مثل دسته گل نگاه می 

ر شکای  کردن وُ گله کردن، بی معنا و پرت و پال گفتن اس ، هار شدن اس . من بعد وقتی دانۀ غُبارشدی، دیگ

کردم. برن خودمان بماند، مان آن  که دانۀ غُبار شدم، تازه فهمردم که زندگی یعنی چه و خودم را غُبار ح ازاین

هاا،  ن باود کاه ازآدم  ها که انسان بودم، حتی ی  دفعه ه  نشد که خودم را انسان احساس کن . برای همار وق 

ازهمه و همه ک ، روی گردان شده، به ذره غبارمبدل شدم. االن ه  جای  راحا  اسا . غُبارِهاای خوشابخ ِ     

زناد را  ی غبااری کاه باه زردی مای    پرناد. انگاارآن ذره  فراوانی مثل خودم هستند، که در دور و الراف مان مای  

دش اس ، او دردانشگاه برای ما درباره مسائل مربوط به قرون شناس ،... شبره آقا بَدیرخان اس ...آره، خودِ خومی

 زد. وسطا حرف می

زد کاه مان فکار    او چنان ازته دل و با شور واشتراق راجع به مسائل مربوط به قرون وساطا برایماان حارف مای    

طا بارود،  کردم، معل  ما تا نوک دماغ اش برای قرون وسطا تنگ شده. این درس  که او نتوانس  به قرون وسمی

 اما درنهای  به آرزوی  رسرد، او تبدیل به ذرۀ غبارشد. ای جان ، استادِ با شخصر ، عاقل وخجاۀتی من! ِ 
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توان  خودم دان ، آیا نزدی  بشوم و حال واحواۀ  را بپرس ؟ یا  بگذارم ۀذت غُبار شدن را برشتربچشد؟. نمینمی

برناد ۀبخناد   . استاد بدیرخان، مارا کاه مای   زن اس  را صدا میرا کنترل کن ، معلم  که به دانۀ غُبارمبدل شده 

مانده از دوران اتحاد شوروی ازصامر  دل باه مان    ی باقیزند، برای به غُبار تبدیل شدن ، با کلمات اتوکشردهمی

 گوید.تبری  می

گوید، همرن اواخرمتوجه شدم که بارای خاالص   ها آمدید؟. میگوی  استاد خررباشد، چه خوب که این لرفمی

ام را زدم زیار  شدن ازهمۀ دردسرها، تنها راه زندگی کردن، تبدیل شدن به  دانۀ غُبار اس . برای همرن ه  کرف

کاردم. حراف کاه خرلای     یان کاار را مای   بغل  و بدون اتالف وق  تبدیل به غبارشدم. باید ازخرلی وقا  پار  ا  

 دیرکردم. 

کن  کاه غُبارشادن باه او سااخته اسا . وداع      رسد، احساس میده . سرحال به نظر میبدیرخان را دۀداری می

اش را کنناد. راسا   جاان باه ۀاب نمای    را دیگرها ه های غُبارکه مثل آدمشوم. آخه، دانهکن  و از او جدا میمی

های غُبارخرلی آبرومند هستند، دردنرای غُبارها، برای چرزهای نا مناسبی مانناد دردِ سرساازی، وُ   بخواهرد، دانه

خون کسی را سراه کردن وُ خود فروشی وُ خران  وُ خبرچرنی و دروغ و غرره جائی وجاود نادارد. آخی...عجاب    

 ام؟. رشده، من دیگه کیدنرائی!.  وقتی بدیرخان غبا

 های اهل نوشتن وکتاب و قل .جا پراس  ازدوس  وآشنا، وآدمداند، اینخدا می

گرداند. نه سد و مانعی هسا ، ناه خطاری وجاود دارد، ناه      نشاند و حسابی میاین بار، باد مرا روی بال خود می

پول یعنی چی؟، غُبارها اصال به پاول نرااز    کند.هزینه وسرله ایاب وذهابی الزم اس  و نه قرم  ارز تورا گرج می

که من آدم بودم، هر روز به  پول ندارند، حتی به ی  کوپ  ناقابل. وۀی واقعا چه راح  شدم ازدس  پول. زمانی

اش پاول... پاول...  پاول... شاب و روز صادای جریناگ و       ها صندوق پول بود، همهی آدمفکر می کردم. انگارکله

 ها!.آمد. صندوق کلهمیجرینگ  پول بود که 

ی ی  پررمارد الغاری   ها، توی پارک، روی شانهام. شبشوند، من عرن خودِ سکوت ساک نه، غُبارها عصبی نمی

نشرن . وای خدایا، افکاراین مرد چقدر دره  و مغشوش اس ، وقعا این آدم چقدر فشارروی دوش  اس ، باا  می

ات را نجات بده تا ازایان فشاارهای برهاوده    اب!، برا غُبارشو وجانزن ، که خانه خرهمه زورم برخ گوش  هوارمی

که وقتای کاه   ام. نه اینافتد که صدای  را ه  مانند احساسِ ترس، گ  کردهشنود. یادم میخالص بشی. مَرد نمی

 شنرد!.آدم بودم، کسی صدای  را می

باه یا  زباان ظریاِف غُباراناه. باه گفتاه         ه زنند، آنهای غُباره  با یکدیگر حرف میچقدر خوب اس  که دانه

 ترین و ماندگارترین زبان اس . خوب این ه  ازاین.ها، زبان غُبارها قدیمیغُبارشناس
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شود. مان  پررمرد ازجای خود بلند می

هاای  را  دوباره توی هوا هست . دسا  

هاا از ها  بااز کارده و     مثل بال پرنده

لورکاه  ام. همارن درهوا آویزان ماناده 

چاارخ ، درهااوا دورخااودم ماای دارم 

کن . راستی مان از وقتای کاه    فکرمی

غُبارشدم، چه فکرهای عجایب غرایبی 

کنااد. مااثال، ام خطااور ماایبااه عقاال

کن  که، غُبار شادن، از هارروز   فکرمی

خُاارد شاادن و ۀااه شاادن هزارمرتبااه  

کن  کاه،  اس . فکر میتر کن  که، از شررشدن درسررک، و ازشغال شدن در جنگل، آبرومندانهبهتراس . قکر می

که تحمل بکنی و بعادا بشاکنی.   خورند شرف دارد به اینات را میبالفاصله  تُف انداختن به روی کسانی که حق

ترها را ترها ضعرفکنند، قویترها را تحقررمیترها کوچ لوربوده : بزرگه  از قدی  االیام ه    همرنبدون این

ها با ساع  این را ه  بگوی  که، برای غُبارها محدودی  زمانی وجود ندارد، آن خورد...کوبند، غرب شرق را میمی

ها، زمان را به ثانره، دقرقه، سااع ، روز، هفتاه، مااه، ساال، و قارن وغراره       ها مانند انسانکنند، آنغُباری کارمی

 مانند. تقسر  نکرده ودرانتظاررسردن زمان مرگ نمی

های مختلف کتاابِ  شود که جلدها و مجموعهی وجود ندارد. قانون درجائی پدید میدرعاۀ ِ غُبارها، هرچ بی قانون

دهاد.  چرخ ، اما چه حوادثی کاه درآن پاائرن روی نمای   شود. من، هنوز دارم درهوا میجا نوشته میقانون درآن

دهناد، باه   هُال مای   روند، همادیگر را برن  که سرشان را پائرن انداخته، با عجله  دارند میموجودات دو پا را می

گذرناد. از  زنناد و مای  شاود را کناارمی  شان سبز مای دهند، هرسّد وُ مانع وُ دیواری که درمقابلیکدیگر امان نمی

شان شنا های سرِراهرسانند، ازآبکشند و به آن لر میتوانند عبورکنند، خودشان را باال میهردیواری ه  که نمی

 گذرند.کنان می

ها شود؟. باه هماراه بااد    تواند مانع آنهای ره گ  کرده را بگررد؟ چه کسی میلو این آدمچه کسی قادر اس  ج

هاا  ی صحراها، کشورها، شهرها، همه جا وضعر  عرن ه  اس . آدمکن ، درهمهبرفرازسرِسرل جمعر  پرواز می

گوید: های غبارمیشود. یکی ازدانهها ابرسراهی ازدود ودَم، بلند میدنبال آندوند و بهها میاند. آدمدرحال دویدن

دردنرا، شربرخرر پرشی گرف ، تاریکی بر روشنائی غاۀب شد، نظ  جهان به ه  خورد، وعداۀ  مُرد. درجهانی که 

که دانۀ غُبارهست ، اما، خاموشی آخرین عداۀ  مرده باشد، آخرین شمع روشن ه  خاموش خواهد شد. من با این

ی غُبارهاا، هماه   خاواه . چاه خاوب اسا  کاه درمراان جامعاه       ها را نمای آدم شمع و مرگ آخرین امرد در دل

 کردند.ها مرزان زیبائی این احساس را درک میچرزعادالنه اس ، ای کاش انسان
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ی غُبار شود که دانهام که، گاهی باورم نمیعداۀتی مواجه شدهقدربا بیاین را ه  باید بگوی  که، من درزندگی آن

اند، شاید ه  این ح  اصال  مربوط به همه نرس . ها ازچه زمانی این احساس را گ  کردهان  انساندام. نمیشده

دانا ، باه هرلریاق در بااره عاداۀ ،      نکند وجود همچرن حسی را آقا کالغه درمران ماردم پخا  کارده؟ نمای    

جساتجو کاردم، اماا پرادا     های زیادی به دنبال آن گشت ، آن را خرلی ها نوشته شده، اما من خودم سالدرکتاب

ی غُباره ، دیگراصال به دنباۀ  نگشت . من درجائی هست  که نکردم، به آن برنخوردم. بعد ازتبدیل شدن به دانه

 کردم.  آرزوی  را می

شناس ، حاوادث  ها را بهتر میی غُبارتبدیل شده ام، )یادش به خرر، چه روزخوبی بود( آدممن ازروزی که به دانه

ات دانرد چقدرسخته؟. حقدانرد حق کُشی یعنی چه؟ میکن . میبرن ، زندگی را خرلی خوب درک میرا بهترمی

گرره، وۀی کاری ات آت  میات را بخورند، و توجرئ  نکنی جر  بزنی. درونخورده بشه، درمقابل چشمان  حق

ه غُبارم، با این حاال ناراحا  و   کنند. درس  اس  کاد. صدات دربراد، خودت را ه  ۀ  و پارمیات برنمیازدس 

 آورند... کنند، غُبارها به یاد میکن ، غُبارها گریه نمیشوم. نه، گریه نمیمتاثر می

چطورشد که من به دانۀ غبار تبدیل شدم؟، ببرن، این راز را هرچ وق  به شما نخواه  گف . به این خالر نخواه  

ها باید آگاهانه تاو  گندم درزیر سنگ آسراب ۀه کرده باشد، انسانگف  که، برای غبارشدن، زندگی باید تورا مثل 

ات درآورده چه متعلق به تو بوده  را به زورازچنگات را خورده باشند، کسی باید آنرا خُرد کرده باشند، باید حق

یااد بگراری    ات باید توی چشمان  نگاه کرده و به تو خران  کرده باشد، و باالخره بایدترین دوس باشد، نزدی 

خواساترد  بابا دس  ازسرم بردارید، دس  بکشرد ازمن، هماانی کاه مای   » که ی  روز با همه نرروی  فریاد بزنی 

 و من این را یاد گرفت .«. ی غُبارم!شد، من مغلوب شدم، من باخت ، من کسی نرست ، هرچ ک  نرست ، من دانه

ار. خواستی فریاد بزن، خواستی نجوا کن، اما  به هرحال ات گوش بسپاگر روزی خواستی غُبار بشوی، به ندای دل

 ی  چرزی بگو...

 * ترجمه متن از سایت اینترنتی اتحادیه نویسندگان آذربایجان. )آذربایجان یازیچیالر بیرلیی(

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 



0011/ بهمن و اسفند22دورۀ اوّل/ سالِ سوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

   *...خودش با گو وُ  گفت در «واحید ترانه»  222

 

 در گفت وُ گو با خودش...*« ترانه واحید»

 صحبت را از کجا شروع کنیم؟ 

ها با عاوض کاردن سام  و    ازهمرن االن. گاهی، آدم -

سوی حرف، یا ازگذشته مرگن و یا ازآینده. پا  حااال   

چاای؟ پاا  حااال حاضاارچی؟ ماان االن دارم زناادگی  

خواهاد باا هماۀ وجاودم، باا هماۀ       کن . و دۀ  مای می

خواهاد باا   مای احساس  به آن برخورد کان . مان دۀا     

هاائی  سرانگشتان ، گذش  زمان را ح  کن  و به ثانره

شوند خاوش آماد بگا  و    ها متوۀد میکه از نوک عقربه

هاای جااری، و   فرصتی بدس  براورم تاا زیرگاوشِ آب  

افتناد، و  هاای درخا  فارو مای    هایی که از شاخهبرگ

ی پوشارده ازعلاف   های راه و برراههلور سنگالخهمرن

  .هرز پچ پچ کن

هائی هسا  کاه کلماات را    اصال چرا پنهان کن ، ۀحظه

کان ، رناگ   ها را نوازش میگررم و آندرکف دست  می

کاان  و شااان را تماشااا ماایآمراازی و حرکااات مااوزون

خواهاد از  شنوم. واقعا گاهی  دۀا  مای  صدایشان را می

هاا ساال   الی دوسنگ ه  که شده، صندوقچه مرلراون 

ماادرِ زمارن را برارون     یبسته مانده و به قفل نشساته 

بکش  و درِ آن را بگشای  و رازهای بسراری را که از یاد 

خاواه   ها رفته و فراموش شده را، برمال کن . میخرلی

های گرد و خاک گرفته را به چنگ برااورم.  دلِ حقرق 

ها، ه  اکناون اسا .   به نظرمن، نقطه تالقی همۀ زمان

ان اساا  گریااز مااا از اکنااون، دراصاال گریااز از خودماا 

 وفراموش کردن خودمان. 

کنای از هماه   هائی که احسااس مای  نویسنده -

 اند؟ بیشتر به  تو نزدیک هستند، کدام

دهد، چخوف، مرا دچاار حرارت   تاگور، روح مرا جال می

دارد، کنااد، سااروانت  بااه اندیشااردن  وا ماای    ماای

بارد، و  داستایفسکی مارا باه هزارتاوی احساساات مای     

عرسای  »، «خادایان جهاان  »های نانگارکه با خاۀق رُما

و بوِیده، با « پرامبر»، «ارواح سرگردان» ، «فرزند انسان

ای مانند جبران خلرل،  ناوعی  نویسنده پرکارو با تجربه

 خویشاوندی دارم. 

هوگاو، مااارکِز، فاااۀکنر، نجراب محفااوظ، عزیزنساارن و   

هائی هستند کاه مان   ها نویسندهچنگرز آیتماتوف، این

اماا اگار از مان بپرسای کاه در ایان        شان دارم.دوس 

های آخر، برشتر از هماه تحا  تااثرر کادام یا       سال

درناگ و بادون تردیاد از نوسارندۀ     ام، بای ها باوده ازآن

گری او، برم. آفرین نام می« گودِرزی چوخِلی »گُرجی 

ی دیگری اس ، حرف که خرلی ک  عمار کارد.   معجزه

 اش  رف ...را نوش  و گذ«  هائی برای صنوبرهانامه»

ای که آثارش بتواند تو را تح  تاثر قراردهد، هرنویسنده

توانسااته باشااد دۀاا  را بلرزانااد و در یاااد و خالراتاا ، 

گرر شود، بدان کاه او نویسانده تاو اسا . ماارکِز      جای

روز فراموش نشدنی در زندگی »داستانی دارد با عنوان 

هاای دیگارش چنادان باه     که درکنار داساتان « باۀتازار

خوان ، آید. من هروق  که این داستان را می  نمیچش

توان  باا کلماات توصارف    برم را نمیۀذتی که از آن می

ازچخااوف... ایاان « آیاادخااواب  ماای»کاان . یااا داسااتان 

آورد. دیگاران را  ها، روح مارا باه تاللا  درمای    داستان

کاری ندارم، اما باید بگوی  که درحاال حاضار، دربارن    

نده برمار پردا شده.کسانی کاه باه   ها ه ، نویسنویسنده

خورند، دوستداران محارط زیسا ،   بوۀگاکوف غبطه می

کند که فقط نویسنده ماورد  و...و... و... هرک ، ادعا می

 عالقه او نویسنده اس  و بقره ... 

توان  سارِ ساازگاری   هائی اصال نمیمن با چنرن اندیشه

د، ها به جای خوداشته باش . درس  اس ، هرکدام این

هاا جایگااه   اند، اماا کادام یا  ازآن   های ادبراتاز غول
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را دارند؟  سئواۀی که حتی ارزش چانه زدن ه  « اول»

 ندارد. 

ادبرااات یاا  مساائله ذوقاای اساا . اگاار بااه زبااان      

هاس . روح تو ی ویتامرنتربگوی ، ادبرات مجموعهساده

بااه هرغااذائی کااه احتراااج داشااته باشااد، آن را للااب  

 اساسی همرن اس . خواهدکرد. نکته 

ای شود، اولین کلماه وقتی صحبت از آزادی می -

 کند چیست؟ات خطور میکه به ذهن

خون، آزادی بادون خاون وجاود نادارد. چاون آزادی،      

بهاتراسا .  آید، از خون نرزگرانبهای خون بدس  میبه

دربارۀ آزادی، چه بسرار نوشته، شاعر و قصارده وجاود    

شود، من حب  از آزادی میدان  چرا وقتی صدارد. نمی

« ائلادارباخر  »هاائی ازشاعرهایِ زناده یااد     یاد مصرع

 افت  که گفته بود:شاعرمی

 «.اۀهی، به جای آزادی ناقص، مرگی تمام، عطای  کن!»

 ببرن آزادی یعنی این!. 

 ات هست؟های دیگر، درذهنکدام مصرع -

این اواخر، اوۀرن سطر شعری از خورخه ۀوئر  بورخ  

خود مشغول شترین خواننده را داشته، ذهن  را بهکه بر

 « توانست  زندگی را دوباره آغاز کن ...اگرمی» کرده 

ات را بااه ساائوال تباادیل کناایم: بگااذارجواب -

کاار  توانستی زندگی را از نو آغازکنی، چاه اگرمی

 کردی؟می

کاردم.  کردم؟! به حرف دِۀَ  گوش میچه کارها که نمی

دهد، اس ، راهی که او نشان می نمای خوبیدِل، قطب

های دنرا، از جملاه  بهترین انتخاب اس . بعد ازآن، زبان

های قدیمی الترن، عبری، یونانی و عربی را حتای  زبان

هاا ساال صارف وقا  ها  باود، یااد        اگر به قرما  ده 

زیست  که انگار، گرفت . هر روزِ زندگر  را لوری میمی

 ام اس . آخرین روز زندگی

دم را گول نزن ، اگر ی  باردیگر، به مان شاان    اما خو

شد، شاید ها  کارهاای دیگاری    زندگی کردن داده می

 کردم. کارهای تکراری را دوس  ندارم. می

هاای  کنم مصارع از مطلب دور نیفتیم، فکرمی -

 خورند؟ات وول میدیگری هم در ته ذهن

آره، کارهای ناظ  حکم  را خرلی دوس  دارم. جدائی 

، ازموضوعاتِ ابدی ادبراات اسا . جادائی نااظ      و فراق

 حکم ، جدائی بکلی دیگری اس  :

 ها راها تفاوت علفبعضی

 دانند،ها را میها فرق ماهیبعضی

 ها را... و من فرق جدائی

 آیا گاهی شده که برای کسی نامه بنویسی؟ -

ای که دیگر، نامه نوشتن از مُد افتااده باود،   دری  دوره

من ی  نامه نوشت  و آن را در صندوق پس  اناداخت .  

ای کاه بار روی   سه چهار روز بعد، درخانه را زدند. نامه

آن تمبر ه  چسبانده شده بود را با عجله باز کردم. تاو  

ای که پس  کرده بودم را برای خاودم نوشاته   نگو، نامه

هاائی بارای   ناماه » جا بود که نوشاتن  و از همرنبودم. 

هاا را برایا    خواهی یکای از ناماه  خودم شروع شد. می

 بخوان ؟. 

 طوریش هم خواهی خواند.چی بگم، همین -

سالم. آن روز خواب انار دیدم، اناری سرخِ سرخ. ی  » 

خواس  تاج  تاج خوشگل ه  روی سرش بود. انار می

، که تاج باید ماال تاو باشاد.    را به من بدهد. قس  و آیه

کاردم کاه یا  روز، یا      هرچ وق  فکرش را ه  نمی

چرزی شابره تااج روی سارم بگاذارم. تااج، اصاال باه        

جا، برای گذاشتن ی  آید. دراینهای کوتاه قد نمیآدم

 رود.شکل  خنده، دۀ  غنج می

گفت  که اناار  خوب، کجا بودی ؟، آره، داشت  این را می

دش را به من بدهد. اۀبته بعدا، مان  خواس  تاج خومی
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درخواب، ه  انار و ه  تاج اش را گ  کردم. بعاد، یا    

دانای  دسته مورچه اسب سوار داخل خواب  شادند. مای  

های اساب ساوار باال ها  دارناد. اماا فارق        که مورچه

ها پَروُ بال وُ این جور ها با انار این بود که، مورچهمورچه

ها باا سارع  ازخاواب     نچرزها به من تعارف نکردند. آ

 گذشتند و بررون رفتند. 

راست ، چند وق  اس  که، زندگی حشرات، برشاتر از  

کناد.  ها، توجه مارا باه خاودش جلاب مای     زندگی آدم

ها نویسنده فرانسوی ی  تریلوژی مورچه« بِرنارد وِربِر»

هاا و  دارد. او دراین اثر از جهان موازی: زندگی مورچاه 

ند. دو دنرای جادا از ها . اماا    کتمدن انسانی بحث می

 ها قطعا ی  روز باید با یکدیگررو در رو شوند. آن

جاس  توانند بخوانند. ۀُبِ حرف من اینمندها میعالقه

ها سال اس  که حروانات، حشرات، نباتاتِ دنرا، مرلرون

ها تفهر  کنند که دنرا کنند تا به ما انسانکه تالش می

لکه ازآنِ همه اس . وۀی ما نه فقط مال آدم هانرس ، ب

هاا  خواهر  بفهمر . اماا دیریاا زود، باه قاوانرن آن    نمی

دانی که چاه  گردن خواهر  گذاش . اگر نه، خودت می

 خواهد شد. 

 ترسی؟نمی -

دار دیگار را جریحاه  ها احساسات ه ها، آدمبعضی وق 

ترساند. این کار جایز نرس . کنند. این مرا خرلی میمی

ی فروخته تر  تاۀِر و یا خنده»ودکی، کتاب در دوران ک

اثر جرمز کاروزین نویسانده آۀماانی  را خواناده     « شده

توانس  بخندد، به اتکاا ماال و   بودم. ی  کسی که نمی

ی پسرک یترمی بنام تر  تااۀِر  ثروتی که داش ، خنده

را خرید. فاجعه واقعی زنادگی ایان پسارک یتار  کاه      

بعاد از آن باود کاه     خنده خود را فروخته اسا ، تاازه  

هاا دسا  درازی   آغازشد. االن ه  که دارند به روح آدم

تارین  کنند. این رفتار بسرار ترسناکی اسا . شافاف  می

پروند مران خدا و انسان، روح اس . اگر روح دستکاری 

ای بشود، اگر این پروند گسسته بشود، دیگرهرچ وسرله

 برای امردواربودن، باقی نخواهد ماند. 

باه ایان   « انساان بالادار  »ی خودت وشتهدر ن -

 موضوع پرداختی.

آیناد و  ندرت به دنراا مای  های باۀدارخرلی بهبله، انسان

هائی کاه  باال وُ   کدام ازاین آدممن یقرن دارم که هرچ

مررند. مانند حسرن جاوید و لورلبرعی نمیپردارند، به

 مرکائرل مشفق.

رچ وق  ه  های بی بال، زمان را دوس  ندارند و هآدم

هاا  دوس  نخواهناد داشا . آخرزماان باه چاه کاارآن      

 آید؟.می

چنان به دنراا خواهناد آماد، بارای     های باۀدار ه انسان

ها، برای یااد آوری وجاود   افکندن پرتو نوری بر تاریکی

 ها. روشنائی برآدم

ام، که دراین جهاان، هایچ شااعر و    دقت کرده -

ایش، ها نویسنده ای نیست که درآثاار و نوشاته  

مسائل این دنیا مطرح نباشد. دنیا بارای تاو چاه    

 مفهومی دارد؟ 

 

، «انجرل»ی دنرا، درهر زبانی ی  معنا دارد، اما، درواژه

کلماه دنراا مفهااوم بکلای دیگااری دارد و باه نظاارمن،     

 بهترین معنای جهان ه  یعنی همرن.  
 نویسد:چنرن می« انجرل»در

ه و هاای لارد شاد   آن سرستمی کاه توساط انساان   » 

 «. نامندکرده علره خدا ایجاد شده را، دنرا میعصران

شدگانر . باه زمارن   ام. ما راندهمن با این تعریف موافق

جا، ی  عمر برای جاائی کاه از   ای . ما دراینتبعرد شده

که چه وق  به کنر  و اینای  دۀتنگی میآن رانده شده

ایا  بااز خاواهر     آن سرزمرنی کاه از آن  راناده شاده   

 ش ؟. گ

 بینی؟تر ازهمه، درکجا میها را بیشآدم -
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شاوم،  درمترو. من هروق  در مترو سوار پله برقای مای  

دهاد کاه ازسانگرنی و    این احساس به من دسا  مای  

ها، گلاوی  ها، ازاغتشاش فکری آندره  تنردگی انسان

گررد. و در این مران، مان ها  باه دنباال     مترو درد می

هاا دارناد   باه گماان ، انساان   گردم. قهرمان داستان  می

خواهاد منااظر و   برند. اصال دۀ  نمای تبس  را از یاد می

 های پنجاه سال بعد از این را تصورکن . صحنه

زن ، و با گاهی مح، امتحان ه  که شده ۀبخندی می

شااوم، شاااید رو ماایهااا روبااهزده آدمهااای بهاا نگاااه

ام. اۀبته ازقدی  االیام، درمران ما، کنند که دیوانهفکرمی

آیناد. باه   هائی که بخندند، دیواناه باه حسااب مای    آدم

گردید، زیرِ زمرن، هرحال، اگربه دنبال سوژه جاۀبی می

 جا اس .  ترینمناسب

 

کشی، آخه تو با خاودت  دانم که خجالت میمی -

زنی، اما راحت باش، یک خااطره خناده   حرف می

 دار برایمان بگو.

 

هااای متوسااطه را  دردوران کااودکی، وقتاای کااالس  

گذراندم، داستان زندگی پاابلو نارودا، برناده جاایزه     می

قدرخوشا  آماده   نوبل را خوانده بودم، ازآن نوشاته، آن 

اش شاده باودم.   ی  کمی ه  عاشاق نویسانده  بود که 

 عاشقِ پابلو نرودایِ  پرر و سراه... 

ی زرد رنگی درغاربِ  به نقشه که نگاه بکنی ی  باریکه

 آمریکای جنوبی اس .

بارم. یکای از آرزوهاای    شرلی را هرچ وقا  ازیااد نمای   

ام، دیدن زادگاه پابلو نرودا باود. هناوزه    دوران کودکی

 ی شرلی را خواه  دید.باوردارم که ی  روز

های زیادی خواندم. هنوز ه  در این فکرم بعدها، کتاب

خواناد خوشا  برایاد،    که اگر خواننده، از اثری که می

 آید.حتما، ی  کمی ه  ازنوسرنده اثرخوش  می

 اش چیست؟نویسی علتکه کم میاین -

را باه  بله، راست ، اصال قصد تبرئه خودم را ندارم، ایان 

 بخش . میخودم ه  ن

چیازی باه خااطر    تابستان امساال را باا چاه    -

 سپردی؟.

تاارین تابسااتان امسااال، تابسااتان عجرباای بااود. ازگاارم

های اخرر، سه خالره برای من باقی ماند: تابستان سال

اش را اصال نپرس. باید مانند گرما، سنگ، و ۀندن. عل 

با فرا رسیدن هر صابح،   -ی  راز سربه مهر بماناد.  

 کشی؟ را انتظار میچه چیزی 

معجاازه. اگرکساای از فرارسااردن پگاااه، انتظااارمعجزه   

نداشته باشد، باید گفا  کاه آرزوهاا و رویاهاای او باه      

پایان رسرده اس . ازآرزوها و رویاها هارچ وقا  نبایاد    

مااان غررقاباال عبورنااد و نترساارد. مرزهااائی کااه باارای

ل توانر  با چش  خراتوانر  بروی  را، میجاهائی که نمی

 زیارت کنر . 

گوئیم. در چهاارمین نشسات باین    تبریک می -

المللی محمود قاشاقارلی، کاه ازطارف اتحادیاه     

برگزارشااد، در مسااابقه « اوراساایا»نویسااندگان 

تاو،  « ی غبارممن دانه»داستان نویسی، داستانِ 

 برنده اعالم شد. چه احساسی داشتی؟

 اش را بگوی ، من آخرین روز مهلتی کاه اعاالم  حقرق 

شده بود توانست  داساتان  را بارای شارک  درمساابقه     

عالوه، این ترتر را ه  ارائه بده . هوا بسرار گرم بود، به

 سختی توانست  پردا کن . به

ی داسااتان  بااه مسااابقه وسااط کااار، خواساات  از ارائااه

هاا، یا  پرارِ ناورانی،     کن ، اما مثل همه قصاه خوداری

درجستجوی  بودم را برسرِ راه  سبز شد و عنوانی که 

 از دور بِهِ  نشان داد.

ای ای، باارای هرنویساانده شاارک  درچناارن مسااابقه  

غرورآفاارین و افتخاااربزرگی اساا . محمااود قاشااقارۀی، 

ترک، ی  پال ارتباالی بسارار بازرگ     دربرن مل  های

های ترک زباان را باه یکادیگر    اس . این پل، همه مل 

ایان پال،    کناد. از فاراز  دهد و متحدشان مای پروند می
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ی جهان ترک زبانان، باه روشانی قابال    گذشته وآینده

 مشاهده اس . 

اجااازه بااده، تشااکر و سااپاس خااودم را بااه اتحادیااه    

چناارن ازهرئاا  داورانِ  و هاا « اوراساارا»نویسااندگان 

 مسابقه اعالم کن .

ها، پرروزی و شکس  وجود دارد. مان  ی مسابقهدرهمه

وردن آشاتی  اضطراب را به جان خریدم، و با شکس  خ

 کردم و پرروز شدم. 

دردنیای ادبیات، جایگاه تو کجاست؟ تاو کای    -

 هستی؟

دنرای ادبرات، دنرای بای انتهاائی اسا . درایان دنراا،      

هرک ، آسمانِ پرواز خود را دارد. در مردان این پرواز، 

 گررد که توان  را دارد. قدراوج میهرک ، همان

اناد تاا باه    ساته اند کاه توان نویسندگان بسرارکمی بوده

اناد پارواز کنناد. و حاال     جائی که آرزوی  را داشتهآن

بگذار به سئواۀ  جواب بده  که، من در دنرای ادبرات 

 «.ی غبارم!من دانه»ام؟. اگر بشود، اگر بشود، کی

  * ترجمه از متن مندرج در سای  اینترنتی : ضرا  اینفورماسرا مرکزی :

ZIm.Az 
 

 

 

 
 

 بازگشت به فهرست
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 قدم
 سعرده منتظری

های  را سریع پوشرد. باید ۀباس

به خرید بارود. ساردرگ  و گارج    

چرخرد. چند باار باه   دورخود می

شاود.  رود و خاارج مای  اتاق مای 

گاردد.  گویی دنباال چرازی مای   

قااراری هرساااۀه بااه سااراغ  باای

آمااده اساا . خااودش اساام  را 

ناو،  قرای رسردن سالگذاشته بی

رساد  ماه اسفند که به نرماه مای  

 کند.قراری وجودش را پر میبی

کناد  خوب که خانه را وارسی می

شود کاه چرازی را   و مطمئن می

فراموش نکرده اس  به سم  جا 

دار کنااار در ورودی کفشاای آینااه

رود. اول سرتا پاای  ساختمان می

رسد. درون  اما غوغایی برپاس ، تپ  قلب نظر میکند. ظاهرش خوب بهاز میخود را در آینه قدی جا کفشی وراند

اش را از آویاز  باافتنی قهاوه ای ساوخته     همرشگی اسفند ماه این بار نرز به خانه قلب  به مهمانی آمده اس . شال

چناد روز قبال      را همارن موهای ک  پش  اما مرتب .اندازد دارد و روی سرش میهای باالی جا کفشی برمیۀباس

کند و دوباره باه آیناه   موهای  را زیر شال نرمه پنهان میشال و موهای  به ه  می آیند. . کرده اس لالیی رنگ 

  .کندنگاه می

های ایرانی یعنی خانه تکانی، یعنی خرید عرد و آمااده شادن بارای ورود باه ساال      ماه اسفند برای خرلی از خانواده

ها همه به دوران ها فقط مایه آشفتگی وعذاب بود. اینما برای او تمام این کارها و آمادگیجدید، با تشریفات فراوان، ا

شاد. ماادرش بارای هماه     تار ازهمرشاه مای   رسرد وسواسیکه مادرش ماه اسفند فرا میکودکر  مربوط بود. زمانی

انداختناد، از داخال   لا  نمای  شد. هرچ جاایی را از ق چرزعجله داش . خانه تکانی باید خرلی دقرق و سریع انجام می

هایی که عقال جان ها  باه آن     ها، پش ِ کمدها و حتی سوراخ سنبههای آشپزخانه گرفته تا زیرِمرزها، مبلکابرن 

کاه دسات    گرف  از همان کودکی از همان زماانی کار میشد. مادرش او و برادرش را نرز بهرسرد، باید تمرزمینمی

 توان کارکردن پردا کرده بود.

خاوب دختار! تاو اماروز روی      "گفا ،  خواس  درتمرز کردن آشپزخانه به او کم  کناد مای  ادرش وقتی ازاو میم

آماد. خاوب   گذش  مادر برای چ  کاردن مای  . مدتی که می"ای نباید داشته باشدها را تمرز کن. هرچ ۀکهکابرن 
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جا که هنوز ۀکه اس  این دختراین "گف  می ای به اوکرد و با ۀحن آمرانهکرد. کمی اخ  میها را وارسی میکابرن 

هاا  گرف  و دوباره به جان کابرن ، بعد خودش دستمال را می"که کاری نداره ی  کاره  که خوب انجام ندادی این

کردناد. درو  داد. او و برادرش ه  باید پا به پای مادرکارمیافتاد ادامه میکه نفس  به شماره نمیافتاد و تا جاییمی

کرها، پریزها، اشرا  دکوری که تعدادشان درخانه بسرار زیاد بود، همه وهمه جا باید برق بزند، همه جاا بایاد باوی    پر

شاد اماا ساکوت    تمرزی بدهد. استراح  تا اتمام کارها ممنوع بود، حتی اگر ازخستگی ناا نداشاتند. او خساته مای    

 آمد. باید حرف مادرها را گوش کرد!ک  در نمیسوخ  اما جرها میکرد. دست  ازاستفاده زیاد از شویندهمی

گویناد.  ایستند و نه میها آزاد و بی پروا در مقابل مادر پدر خود میلورنبود، مانند این روزها که بچهها اینآن وق 

 گویند.ها را آزاردهد خرلی قوی نه میبه همه چرزهایی که آن

 "شانرد  گذاش  صدای فریااد ماادرش را مای   شد. هر جا که پا میبعد ازخانه تکانی تازه عذاب ماه اسفند شروع می

  "دیگه ریخ  و پاش نکنردها!، دس  کثرف ه  به کلرد پریز نزنرد!

وایسا، وایسا دس  کثرف  و به درِ یخچال  "کشرد، خواس  فریاد میآمد و آب میخانه مییا برسر برادرش وقتی به

 "دم.نزن خودم به  آب می

نو این قوانرن شدت برشتری کردند، اما ماه اسفند تا رسردن سالباید از قوانرن تمرزی خانه پرروی میاۀبته کل سال 

شد، تا سالِ جدید ساۀی پُراز تمرازی باشاد و هار روزش    نو از برق زدن  چرزی ک  نمیگرف . خانه باید تا سالمی

 خوش یُمن باشد. این ه  افکارمادرش بود.

رید بود. اۀبته این قسم  کمای بهترباود. ماادرش بارای او و بارادرش ۀبااس و کفا  ناو         بعد از تمرزکاری نوب  خ

ها  بعاد از یا  خاناه     های لوالنی بدون استراح ، آنرویخرید، هرچند که خرید ه  برای  سخ  بود، پرادهمی

بارای  خریاد   های مختلف، گش  زدن درخرابان باسرع  وعجله نراز  کننده، سر زدن به مغازهتکانی مفصل وخسته

انداخ ، زیرا به نظرش این همه خستگی و بدو بدو به نوشدن کف  و ۀباس  ۀباس و کف  نو را از ح  و حال می

 ارزید. نمی

گرارد، هرچناد او مانناد    کشاد دۀهاره مای   های اسفند کودکر  را یدک میحاال که بزرگ شده اس  و خالرات ماه

ساۀه اسا    02ی خود که حاال دختری دهد و به بچهانجام نمی مادرش نرس  و کارهای خانه تکانی سف  و سخ 

کند. اۀبتاه ایان تماام    شوره اسفندماه رهای  نمیای را که مادرش داش  ندارد، اما چه کند که این دلگرریسخ 

 ماجرا نرس .

ارد و درِ خاناه را بااز   دهای  را از جاکفشی بر میکند. حاال آماده رفتن اس . کف خود را درآینه دوباره ورانداز می

گرارد و  رود. قلاب  آرام نمای  ها پایرن میبندد و بعد آرام آرام از پلهپوشد. درِخانه را میهای  را میکند. کف می

رساند، از در راهارو وارد حرااط   ه  با سرعتی زیاد. خود را به راهروی خروجی میرود آنلور مدام باال و پایرن میبه

کند. امروز این پاها باید اورا یااری دهناد، تاا    ایستند به پاهای خود نگاه میرود دوباره میو میشود. کمی که جلمی

کرد قرد و بند عرد های قبل که مجرد بود و تنها زندگی مینو، اۀبته او سالهای استواری بردارد برای خرید سالقدم

هاا عراد را   کرد. اما، اماروزاو بچاه داشا ، بچاه      نمیاش در همان زمان ه  رهایاش زدوده بود اما دۀهرهرا از خانه

ها درکل شادی را دوس  دارند. سرن را دوس  دارند. خرید و نو شدن را دوس  دارند.  بچهدوس  دارند، سفره هف 
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کردناد.  ها، کام کودکان را که شادترین موجودات روی زمرن باید باشند تلاخ نمای  خالر سن ترها بهای کاش بزرگ

خرید. سریع تصمر  گرف  که پاها خالر شاد شدن دخترش باید عذابِ خریدِ عرد را به جان میلر دخترش بهخابه

ها را به حرک  رو به جلو وادارد. به درِحراط که رسرد ناگهان کلرد در قفلِ درچرخرد و را به فرمان خود درآورد و آن

ختارش بارای خریاد وساایل چهارشانبه ساوری باا        دخترش که صورت آفتابی و پر نوری داشا  از در وارد شاد. د  

 شد. و قلب مضطرب مادر را کمی آرام  بخشرد.دوستان  بررون رفته بود. حاال شاد از خریدش وارد خانه می

سرع  ۀبان ساردش را کاه باادِ مااه اسافند آن را      دختر آفتابر  بعد از وارد شدن و قبل ازهر کاری و هر حرفی به

دار مادرش نهاد. قلب  ازاین بوسه چنان گرم شد کاه مادتی از تاپ     های گرم و تبونهدرآغوش گرفته بود روی گ

 ایستاد تا گرمای این عشق را خوب دربغل  بفشرد. آبی برآت  دۀ  ریخته شد و قلب  نرز آرام گرف  

 "مامان جون کجا با این عجله؟ مگر قرار نبود تا من نرام جایی نری " -

 "ی گفت  زود برم خرت و پرت سفره هف  سرن رو بخرم و برگردمآره عزیزم اما تو دیر کرد " -

 "ماما باز گفتی خرت و پرت قرارمون چی بود " -

 "آخ آخ ببخشرد یادم نبود، چکارکن  عادت کردم، باید سعی کن  این عادت رو ترک کن   " -

 "مامان جون دوس  داری باهات برام  " -

 "شی خوام سریع برم سریع برگردم خرلی اذی  میمن ه  میای نه عزیزم. تو تا حاال بررون بودی خسته " -

 "گردم دیگه چره ! مگه گرگ دنباۀ  کرده ؟!رم سریع برمیمامان جون سریع می " -

 هر دو خندیدند. دخترش دست  را گرف  و با ۀحنی دخترانه و شررین گف  

  "مامان خرلی دوس  دارم  " -

 ،ند مادرانه گف دس  گرم  را روی موهای دخترکشرد و با ۀبخ

 "من ه  تو رو خرلی دوس  دارم تو عزیز دۀ  هستی. حاال اگر دوس  داری با من برایی راه برف  بری   "  -

شا  مان ها     رین من خسته مینه مامان جون پشرمون شدم شما راس  می گرن، شما خرلی سریع راه می " -

  "رم خونه کمی استراح  کن  می

 نه خارج شد. در را پش  سر خود بس . و پاهای  را برای حرک  آماده کرد.صورت دخترش را بوسرد و از خا

های  را بلند و سریع برداش  از خرابان محل سکون  خود خارج شد. وارد خرابان اصلی شد. تا محلی که بایاد  قدم

هاایی  رداشاتن. گاام  جا خواهد رساند. شروع کرد به گاام ب داد راهی نبود. پراده خود را به آنخریدهای  را انجام می

چه خبره! شاید این آخرین اسفند ماهی باشه که تاو تاوی ایان     "خود نهرب زد، سریع مانند همرشه، اما به ناگاه به

 "دنرا هستی، پ  آرام آرام راه برو و ازماه اسفند ۀذت ببر و این عذاب را تبدیل به خوشی کن 

لاورآرام آرام  کرد. خوش  آماد. و هماان  رت  را نوازش میشروع کرد به آرام قدم زدن. هوای مالی  ماه اسفند صو

 های خرابان پش  خرابان اصلی رساند.خود را به دس  فروش

ها بساط خاود را در کناار خراباان، جاایی کاه شاهرداری       فروشای برپا بود. همه مشغول خرید بودند، دس همهه 

هاا پار   کارد چشامان  را رناگ   بود. هرجا را که نگاه میجا رنگا رنگ برایشان معرن کرده بود پهن کرده بودند. همه
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هاای سابز شاده در    های سفاۀی رنگ شده، ظروف مسی، سفاۀی و چرنی، سبزههای رنگی، تخ  مرغکردند. شمعمی

های بزرگ و کوچ . همه وهمه چرزرنگی بود. ۀبخند زد. شروع باه گشا  زدن و دیاد زدن وساایل     ها و ظرفکوزه

زدند. چشمان  را چردمانی از سفره ها چشم  میچرزهای رنگی که در بساطدر برن تمام آنسرن کرد. سفره هف 

 سرن که ظروف سفاۀی الجوری براق اساس آن بود به خود جذب کرد. هف 

سرن شبه همان بود که ماادرش درهفا  سااۀگی او چراده باود.      هف  ساۀگر  را به یاد آورد. چقدراین سفره هف 

هااو را باه  سفاۀی براق، همان سفره ترمه دوز لالیی و همان گل سنبل داخل گلدان. همه وهمه اینهای همان ظرف

 ها برد.آن سال

کاه او  هاا کما  کناد، باا ایان     سرن را مادرش به کم  برادرش چرد. مادرش نگذاش  او به آنآن سال سفره هف 

 درکارهای خانه و خانه تکانی کم  کرده بود.

تو برو  "بود،  مادرش به او گفته

به کارهای خوت بارس بارادرت   

اۀبته خرلی آرام  "کنهکم  می

بهتار  "در گوش برادرش گف  ، 

اساا  کااه دختاار قباال از سااال 

سرن دس  به وسایل سفره هف 

حارف ماادر    "نزنه شگون نداره 

را شااانرد. بااارادرش ۀبخناااد   

شرطن  آمرزی زد و با ماادرش  

 شروع به کار کردند.

 که کمی غمگرن بود اما به کارهای خود رسردگی کرد.ا اینبه اتاق خودش رف . ب

های نو را پوشردند. خرلی مرتب و آرام درکنار سفره هف  سرن نشستند. هر ک  در جایی کاه  های نو، کف ۀباس

شد نشس . همه ساک  بودند، دعا می خواندند و قبال توسط مادرش مشخص شده بود و شمعی روبروی  روشن می

ناو را تبریا    سال و شلر  توپ آن بودند. بعد ازاندی سال تحویل شد. همه بلند شدند به ها  ساال   منتظر تحویل

 گفتند، روبوسی کردند. مادرش به همه شررینی تعارف کرد. 

ها حاال مادرش ی  کار مه  داش . مادرش از جا بلند شد به لرف گلادان گال سانبل کاه در     بعد از گرفتن عردی

  سرن جا خوش کرده بود رف . گل را برداش . مادرش با صدایی مانند همرشه محکا  گفا :  ای از سفره هف گوشه

ها برای عرد دیدنی برایند باید ی  خوش قدم از درخارج که کسی از فامرل یا دوستان و همسایهحاال قبل از این " -

 "بشه و دوباره براد تا سال خوبی داشته باشر  

 ال این رس  را در خانه شان ندیده بود. از جا پرید و به مادرش گف به نظرش جاۀب بود وۀی تا به ح 

گف  من چون صبح زود به دنرا اومدم خوش قدم مامان جون من برم بررون برام تو؟ آخه مامان بزرگ می " -

 "هست  
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 "تره ه  پسره کارو باید دادش  انجام بده ه  بزرگنه عزیزم این "مامان  ۀبخند زد و گف ، 

های  را گرف  که مبادا ازخانه چشمان  خود نمایی کنند. با س . بغ، گلوی  را فشرد. جلوی اش قلب  شک

 "گرن باشه هر لور که شما می "دۀی شکسته به مامان  ۀبخند زد، 

حاال بروبررون و دوباره برا خونه تا امسال  "سرع  گل را برداش  به دس  ی  دانه پسرش داد. گف  مادرش  به

 "برکتی بشه سال پر 

 برادرش ۀبخند زد. او نرز کودک بود. اما ازهمان کودکی برتری خود را نسب  به خواهرش در نزد مادرش ح  کرد.

با گلی که مادر به دست  داده بود از خانه خارج شد. بعد از مدتی زنگ زده شد و دوباره پسر خانواده با افتخار و 

 ب و سلطان خانه وارد شده اس . سری افراشته وارد خانه شد. انگار که اربا

که حتما ساۀی پر بار های  را محک  و استوار با غرور داخل خانه گذاش . مادر پسر را در آغوش کشرد. از اینقدم

 خواهند داش  چون پسرخوش قدم  اوۀرن نفری بوده که بعد از تحویل سال وارده شده اس  خوشحال بود.

های  ها را رها کرد تا از خانه چشمان  به گونهوی  را فشار داد اما این بار اش ها دوباره همان بغ، گلبعد از سال

 سرن با ظروف سفاۀی الجوری گرف .سرازیرشوند. چش  از سفره هف 

خوش قدم، بد قدم، خوش قدم، بد قدم و  "های  را به سم  مسرر برگش  هدای  کرد و با خودش می گف ، قدم

سرن را به دختر راین تکرارها تصمر  گرف  به خانه برگردد و خرید وسایل سفره هف کرد. و دلور تکرارمیهمرن

 وهمسرش بسپارد.

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 هاپرنده و آهو
 نرما یوشرج/ قصّه برای کودکان 

در . و چرنده پُر از پرنده بزرگ، بزرگِ بود صحرایی

 پرنده تمام که بود آبگررِ بزرگ ی  صحرا این وسطِ

 صحرا در این. بودند شده جمع دورِ آن ها وچرنده ها

 ها پرنده خوشحاۀی. نبود جانوری و چرنده، جز پرنده

 .بود آبگرر اینبه بسته آنها زندگی و ها چرنده و

و  شدمی زیاد ه  آب شد،می بهار که همرن

 آبگرر را بَرِ دور و هاو جودانه کوکنارها و هاخروستاج

 .کردمی پُر

 آبگرر سراغِ به شدمی که شانتشنه و خوردندمی را جورواجور های و علف ها دانه این ها، چرنده و ها پرنده

 .رفتندمی

 .شدمی تازگی و سبزی پُر از صحرا و آمدمی باران صبح هاینزدیکی و زدمی برق آسمان شب،

 و ها پرنده. شدمی هاآن شادی آوازهای پُر از صحرا و خواندند می بخوانند، توانستند می که هایی پرنده وق ، این در

 .بودند همراه و دوس  ه  با همه ها چرنده

از  فرل دسته ی  براید، باال آبگرر آبِ ه  بعدش و براید برف و باران بود مانده خرلی هنوز که وقتی سال، ی  اما

 .بُردند و و خوردند کشردند باال شانخرلوم با را ها آب رسردند آبگررکه به ها فرل. گذش  صحرا این

 دانه و گل چهارتا سبز که ی بوته ی  دور و بَرِ آن و نه ماند آب قطره آبگرر ی  توی نه دیگر ها،فرل از رفتنِ بعد

 .باشد چسبرده تن 

 تشنگی و شد سخ  زندگی. رف  و از برن سوخ  و شد چرز خش  همه. ماندند باقی و خارشترها کنگرها فقط

 .کرد پراکنده و دور ه  از را هاآن و سوزاند را ها وچرنده ها پرنده جگر

آهو  و کالغ و مرغابی بودند، رفته ایگوشه به هر کدام بود شانتشنه بَ  از که ها، و چرنده ها پرنده ی همه مران از

 که غازه خاۀه پر ِ بروی  آخر سر گفتند. نکنر  چه کنر ، چه: گفتند و شدند جمع خش ، آبگررِ دورگودالِ قمری و

 . غازه خاۀه پر ِ آمدند و افتادند راه. بخواهر  را کار یچاره او از بروی . تر اس تجربه با پررتر و ما یاز همه

 ی  در غمگرن،. کند پرواز و دهد تکان را های  بال توانس نمی که بود و خوابرده بود خورده آنقدر غازه خاۀه

 تنِ با آیند، می لرف از آن که دید را قمری آهو و و کالغ و مرغابی که و همرن بود نشسته صحرا یگوشه

 . آمد جلو آرام آرام اشسنگرن

 بازه؟ آبی راهِ کجا درازه، گردن غازه، خاۀه: گف  مرغابی
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 هس ؟ آب کجا برنرد، می را جا همه ترید،بزرگ ما یهمه از شما: گف  کالغ

 کنر ؟ چکار ما نرس ، دیگر علف نرس ، دیگر آب جا این غازه، خاۀه: گف  آهو

 کرد؟ چکار باید پُر شده، سنگ از ما دانِچرنه دیگر: گف  قمری

 خودتان با مرا. هس  دانه کجا هس ، آب کجا دان می من: گف  داد، تکان را وسرش کرد آنها به نگاهی غازه خاۀه

 .برایند ماندنبال که کنرد خبر ه  را بقره و برایرد شما آنوق  بده ، تاننشان که ببرید

 .ای  آمده شما پر  همرن برای ه  ما درازه، گردن غازه، خاۀه: گف  مرغابی

 .کنر  چکار ما بگویرد باشرد، ما راهنمای شما: گف  کالغ

 .آیر می شما سرِ پش ِ ما بری ، می جایی به راه دانرد می اگر: گف  آهو

 .کرد باید چکار بگویرد زودتر: گف  قمری

 دورها آن هس ، آب کجا دان  می من: و گف  داد تکان را اشسنگرن هایبال گرف ، باال را درازش گردنِ غازه خاۀه

 راه باید کن ، پرواز توان  نمی که من. ه  با همه اما اش،سراغ بروی  باید .هس  چرز همه هس ، دانه هس ، آب

 کالغ. برایرد من سرِ پش ِ باید همه بزنرد، جلو من از نباید تانکدامهرچ. برن می را جا همه درازم گردنِ با اما بروم،

 که ه  هر خوردنی. برایرد راه باید سرِ من پش ِ همه. کند فراموش را دویدن باید آهو کند، فراموش را زدن بال باید

 .بده  نشان شما به را راه و باش  سرر و سرِ حال من تا بدهرد، من به باید آوردید، گرر

 که آنها نبود. ایچاره. شدند ساک  همه کرد، نگاه قمری به آهو کرد، نگاه آهو به مرغابی کرد، نگاه مرغابی به کالغ

 .زودتر زودتر،. آیر  می سرِ شما پش ِ ما باشرد، راهنما شما باشد،: گفتند صدای  همه ناچار. شناختند نمی را راه

 بر قدم آرام آرام سرش، آهو پش ِ و رف  می همه پرشاپر ِ درازه، گردن غازه، خاۀه. افتادند راه همه آنوق 

 .نمانند تا عقب دویدند می ه  تند و تند قمری و مرغابی و کالغ. داش می

 امردوار گاهی .بود غاز به امردشان یهمه بودند، غاز دوخته به را شانچش  همه. رفتند راه ها شب رفتند، راه روزها

 .بودند

 .شنوم می را آب بوی من: گف  می مرغابی

 .بود نَمور خوردم، که خاری این: گف  می آهو

 .خورَد می تن  به دور از ِآب سَردی: گف  می قمری

 .غازس  به امردم چش ِ اشهمه من: گف  می کالغ

 گرسنگی خودشان. داد غاز می به آورد، می گرر نَموری خارِ یا ایدانه ک  هر بود، غاز به همه امرد چش ِ

 اما همرن. باشد و خوشحال راح  راهنما تا کشردندمی تشنگی خودشان باشد، سرر و سرِ حال راهنما تا کشردندمی

 کشردند، آنقدرگرسنگی رفتند، راه آنقدر دوختند، غاز به چش  قدرآن رفتند، می راه روز و شب رفتند، می لور راه

 بپرد، توانس می خوب چه رف  یادش کالغ بدود، توانس  می خوب چه رف  آهو یادش که کشدند، تشنگی آنقدر

 .کند پرواز توانس می تُند چه رف  یادش قمری و رف  یادش های بال مرغابی

 .از کار افتاد من هایسُ : گف  روز آهو ی 
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 .شد خش  من های بال: گف  مرغابی

 .شد پُر از سنگ تن  تمامِ: گف  قمری

 بردارم. توان نمی ه  قدم ی  دیگر: گف  کالغ

 بگردید، شوید بلند بنشرنرد، جور غمگرن این کهاین جای به آیرد؟نمی راه دیگر چرا: گف  غازه خاۀه. ایستادند همه

 .بخورم من براورید کنرد پردا چرزی

 .اس  سرشان باالی بزگی یپرنده یسایه دیدند بزنند، حرفی ها و پرنده آهو کهاز این پر 

 کنی! می پرواز خوب چه آیی؟می از کجا وحشی، غازِ غازِ بزرگ، غاز،: زد داد و گرف  باال را سرش آهو

 پَرهایتان چرا گشت ،می شما دنبالِ وق  همه من! شمایرد: گف  و آمد پایرن شنرد، را خودش اس ِ تا غازِ وحشی

 اید؟درآورده را خودتان اس  ریختی چه این! ریخته

 .کنرد گوش گوی می من هر چه باید شما هست ، شما راهنمای من. نکنرد گوش را پرنده این حرفِ: گف  غازه خاۀه

 .اس  بَسِمان کردی ، گوش حاال تا هر چه: گف  مرغابی

 .نه یا کن ، پرواز توان  می هنوز ببرن  کن  امتحان باید من: گف  کالغ

 .بپرم توان می کن ، سعی اگر ه  من: گف  قمری

 .گویدمی چه غازِ وحشی ببرن  بگذارید حاال: آهو گف 

 درجایی اما! کشردی  تشنگی کشردی ، گرسنگی خرلی کشردی ، سختی خرلی ما رفترد، که شما: گف  غازِ وحشی

 من. بود که صحراس  همان حاال ما صحرای و آمد باز باران و گذش  تابستان ه  بالخره. ماندی  داشتر  دوس  که

 از او شما فقط. ندارم حرفی هرچ غازه خاۀه این با من. کنرد می چکار دارید ببرن  که شما دنبال اند فرستاده را

 نَدوَد؟ تُند چرا تواند، می که آهو برود؟ راه باید چرا بلدس ، پرواز که پرنده بپرسرد،

 قای  سنگی پش ِ را خودش و رف  تند و تند و انداخ  زیر را سرش خجاۀ  از شنرد را حرف این که غازه خاۀه

 .کرد

 کار را هایشان بال توانستند اما بود، شانسخ  اول هرچند. پَر زد قمری پرید، باال کالغ کرد، باز را های بال مرغابی

 .برگردند آبگرر سوی به و برندازند

 .نماند عقب از آنها تا دوید تُندتر توانس  می هر چه و انداخ  کار به را های سُ  ه  آهو

 و هاپرنده به را شانقصّه و رسردند آبگرر به وقتی که بودند فکر این به گشتند،برمی که راه توی هاپرنده و آهو

 .نداد راه آبگرر به را هافرل باید چطور کنند فکر بعد به این از که بگویند ه  این گفتند، دیگر هایچرنده

      0220 سال شری، هایسرچشمه: قصّه  

 هالینک دانلود قصۀ آهو و پرنده

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 0852چاپ سوم: تیر / 0809چاپ اول: مرداد / دادخواهنقاشی: بهمن 

 بازگشت به فهرست

https://www.epubfa.ir/%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%88-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7-%db%8c%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%ac/
https://www.epubfa.ir/%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%88-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7-%db%8c%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%ac/
https://www.epubfa.ir/%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%88-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7-%db%8c%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%ac/
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 با بُرقَع! زنیقاشق
 نسرین مرر

 
 شدهپایتخ  افغانستان منتقل به کابل  نس رمشهر  از ۀ خود،خانوادبه همراه   نیپرو و ایشد که ثر یم یساۀ  ی

  آرامنتوانسته بود نف ِ راح  بکشد و روی روزه    بردند، این شهر یبسر میکابل ها دری که آنمدتدر .بودند

 یباه زنادگ   درا ام نورتوانستی میه  زمان شهر، مردم  ۀچهردر ظاهر همه چرز آرام و امن بود. در  به خود ببرند.

  .ببرنی را مرگ ترس از وگردِ

کردند. مجاهدین اسالمی مسلح تح  حمای  آمریکا و پاکستان و عربستان، در هر فرصتی، شهر را راک  باران می

های بلند شِکَردره، شهر مورد اصاب  راک  های کاور مجاهادین   روزی نبود که از سم  شرق کابل و از پش  کوه

 اسالمی قرار نگررد. 

گی سراسا  مصااۀحۀ ملای را اعاالم کارده و در      افغانستان، به تازه جمهورِ فراموش نشدنیدکتر نجرب اهلل، رئر 

ترین جلسۀ مشورتی بزرگان و ری  سفردان مورد احترام مردمِ خسته و برزار از جناگ، باا   تدارک برگزاری بزرگ

ر بود، جلسۀ بزرگی که قرار بود بزرگان و ری  سفردان همه اقوام و قبایل ساکن افغانستان د« ۀوئی جرگه»عنوان

آن شرک  کنند تا شاید بتوانند راهِ برون رفتی برای جنگ و سترز و برادرکشی برهوده برابند. در چنرن وضعرتی، 

گرری و ترور و آدم ربائی سر از پا نمی شناخ . زیرپوس  گذاری، گروگاننرروهای ضدّ ِانقالبِ افغانستان برای بمب

 شهر متالل  بود.

خانه  از یوقتزندگی ادامه داش . مردم همه با این د. ادیمبه مردم نشان وق  یخود را وق  و ب هیکر ۀچهر ،مرگ

  .نه ایگردند یکه دوباره به خانه باز م ندبودمطمئن ن ند،رفتیم رونرب

به همرن خالر،  مثل همرشه جشن بگررند.س ، ا یچهارشنبه سوررا که شبِ  گررند فرداپروین و ثریا تصمر  می

 اند.آمده به بازار لرآج دیخر یبرا
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  اند.دهرچرا با بی نظمی الت تنقّ گریو د هرو بام ارزوۀب بساطِ بررونِ دکّانِ خود، ی درخواربار فروش یهامغازه

 داخال  و دهیا باادام و چلغاوز خر   پسته و کشم  و مغز گردو، مقدارید و نزنیبه چند مغازه سر م *نیپرو و ایثر

 .رسدیمختلف شهر بگوش م یهاقسم  درراک   انفجارِ یبازگش  به خانه صدا . هنگامِزندیریم یلونینا سهرک

 ی،در پا  یپا  یانفجارهاا  نیا احتماا  نگذشاته...   "جرگاه  ییۀو" نشس ِ اعالمِ از ترر ب کند، چند روزیفکر م ایثر

   نرس  . ییگردهمااین ارتباط با شروع یب

ذهان   اتفاق افتاد ، درمرکز شهر ، رروز پکه   -یفروش یبستن -  یسکریمغازه آمقابل انفجار بمب در یآور ادی 

 بود، و ساه  ستادهیامغازه  یاشهرش خچالی یموقع جلو نرهم روزید"کند که با خودش فکر مید. نکمیرا آشفته 

 وشانده سااده. فر  درو ساف  یتاوت فرنگا   ،یمغاز پساته ا   ،سفارش داده بود. سه گلوۀه، سه رناگ تناد   یجور بست

هماه   دیا با تعجاب د  نگاه کرد، ینان تپاند و دست  داد. وقت از جن ِ یفرق یرا تو درقرمز، سبز و سف یهاگلوۀه

انفجاار   یبود. که صدا دهرنرس مهربه ن  یسکریخانه شد. هنوز آ یآمد. و راه رونراند. از مغازه بشده یها قالرنگ

 یازدسات  رهاا شاد و جلاو     بستنی گرید مهرن .اش کردها، و.. شوکهخانه یهاشهرو...، شکستن ش غرج ی... صدا

 .دود شده و به هوا رفته بود  ،یسکریپش  سرش که نگاه کرد، مغازه ا بهاد، افت بر زمرن  یپا

 .جستندیفرار م یبرا یراه ابانرهدف در خ یوحش  و هراس، ب با مردم

 !خود آوردهچپ  او را ب یو سوزش بازو نیپرو شگونرن

  ؟ -هپروت- ایثر ییکجا -

 .بردیشان مکشان به لرف خانهرا کشان ایباشد! ثر یجواب که منتظرِآن یب نیپرو

ساارا ،  نناه   اشِبشّا  کناد. صاورتِ  یشان باز م یروه ب در را  نیخان  مادر پرو سارا .زندیمرا خانه  درِ زنگِ نیپرو

خاوش   یاتاق را بو یشوند.  فضای. وارد خانه که ماس یثر یبرا ییگو آمدخوش نیبهتر ،آفتاب چشمان  یگرما

شاوند.   یما  نرزما  یکار پهن کردن سفره بر روهها را از پا درآورده و دس  بکف  نیو پرو ایبرنج پرکرده. ثر ررش

برگازاری   ب،رسخنان دکتر نج، رر. ضمن غذا خوردن در مورد حوادث چند روز اخندرنشیهمه دور تا دور سفره م

گنااه را باه   شوند و مردم بای های مجاهدین، که از راه دور شلر  میموش  یدر پ یپ هایو انفجار... جرگه ییۀو

   .دکننیصحب  م ...کشدخاک و خون می

*** 

مثال همرشاه،    نیپارو کناد  آید. ثریا، در را که باز میآفتاب تازه غروب کرده اس  که زنگ درخانه به صدا در می

 وید: گمی یاقهقههپ  از سردادن  شود وپرسرو صدا داخل خانه می

  .!یقاشق زن  ی. پاشو بریهامشب شب چهارشنبه سور یجون ناسالمت ایثر -

 :دپرسمی ،هاج و واج مانده ایثر
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 .  ندارند! یقاشق زنرس ِ که  )مردم کابل( هانیا  ؟یبر یآخه در خونه ک -

 ری  خونه رفرق نریمان!خوب می -

 گوید: ثریا می

 بری ، باید دو تا بُرقَع پردا کنر .تونر  جوری که نمیاین -

کند و از کرسۀ پالسترکی کاه در دسا  دارد دو برقاعِ تراره     پروین بازه  قهقهه سرل آسای  را در الاق رها می

 گوید: کند و با خنده میآورد و به لرف ثریا پرتاب میرنگ درمی

 بفرما خان  این ه  حجابِ افغانی...  -

برقاع   ی. از تاور ررپن قاۀبِ  یدر حسرت  اهرمثل دو تا کالغ س اندها، شدهپوشردن برقع آیند، بامی رونرخانه ب از

 .ندکشمیشکار پر یسوبهۀبخند زنان ند و کننمی یه  نگاههب

هاا را  . پلاه ندرسا محل سکون ِ نریمان مای پنج لبقه  ساختمانبه پ  از ده دقرقه . زیاد دور نرس  مانینر ۀخان

پش  . هردو کند که بنشرنندبه ثریا اشاره می نیپرورسند، پش  در آپارتمان نریمان که می. دنورمیباال  یکیدوتا 

گذرد. پروین با قاشق  ی  بار ای میچند دقرقه. زدنقاشق  هند بنکمیه  زمان شروع نشرنند و در بر زمرن می

 . زنی کنند به قاشقکوبد و باردیگر هردو شروع میچوبی آپارتمان نریمان میدربر

 پرسد: به آرامی می گررد.های آهسته پش ِ در قرارمیبا احتراط و با گام مانینر

 کره ؟ -

 کوبند. هایشان را بر روی کاسه میدهند قاشقکه جواب بهآنپروین و ثریا، بی

 تق تق تق تق تق تق... -

 پرسد: شود و با صدائی بلندتر میتر مینریمان به در نزدی 

 گفت  کره؟ -

 کوبند. ها را برکاسه میکه چرزی بگویند قاشقآنپروین و ثریا بازه  بی

 تق تق تق تق تق تق... -

دارد و باا  اش را برمای رود. مسلسال گررد. به الاق نشرمن مای اس . از در فاصله مینریمان حسابی مشکوک شده

 رساند. هائی شمرده خودش را پش  درمیگام

 کی هسترد؟ -
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 تق تق...  تق تق تق تق -

 برید از اینجا...  -

 تق تق تق تق تق تق...  -

 گ  گورتون رو گ  کنرد... می -

 تق تق تق تق تق تق... -

دو زن ترس خورده چشم  به  یبا تعجب و نگاهگشاید، متر مینریمان، خرلی یواش الی در را به اندازه دوسانتی

دهد ودر حال کشردن دشنام میبا خش  چند تا   ای در سر دارندکه آن دو نقشهبه گمان این وافتد میپوش برقع

 زند:فریاد میو مسلسل  گلنگدن

 ...!درگ  ش دیبر مگه نگفت  -

 اندازند.کشند و برقع را از سر میافتد، از ترس جرغ میتا چشمشان به مسلسل دس  نریمان می، و پروین ایثر 

دانس  چه کند. کمی مکث کارد و ساپ  باا خشامی فارو خاورده       نریمان که از دیدن آن دوجا خورده بود، نمی

 برسرشان داد زد:  

 این مسخره بازیا چره؟ یاال برید دنبال کار و زندگی تون... یاال برید از اینجا... -

 و در را محک  پش  سرش بس .

 هان، آدندیدوتا خانه نف    یدس  گرفته بودند  برداشته و در سر ها را ازکه برقعیدرحاۀپروین و ثریا، 

  .آرام بود زر. درخانه همه چیشروع ساع  حکوم  نظام ساع  ده شب بود... دند،ربه خانه رس یوقت

  ند. ه بودهمه از ماجرا با خبر شدی آن روز، فردا 

 ....شدند خرتوبقبل، از لرف حزب  شبِ خالر شرارتِهب نیو پرو ایثر 

 *پروین نام مستعار زنده یاد شررین فامرلی بود. 

 

☆☆☆ 
 

 وظی ۀ هنر از بین بردنِ خشونت است و تنها هنر قادر به انجامِ چنین کاری است!

 ۀئو توۀستوی
 

 بازگشت به فهرست
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 کش خانهشیره
 راشدان اصغرعلی

 

 قطاره  و قدهای ه جوان خط هف  رضا ابول و
ی حاج ترمچه ی کنارخانهشان قهوهبودند. پاتق

کردند. قمارمی دزدی واول بازاربود. باه  دۀه حج  و
های پائرن خندق و هاخرابه تاریکی، تو تو هاشب
تراش، قل  گلر  و نر  چهارشنبه بازار، با و شهر

 گ  هاکوچه باغ تاریکی تو و کردندآدم ۀخ  می
 .شدندمی وگور

باختند، کفگررشان  قمار داوِ تو شب هرچه داشتندآن
 .پاک آس وپاس شدند و به ته دیگ خورد

 کردن وموقع خاۀی پرمان و و آخرهای شب، دخل پر
 رفتن حاج حج  بود. رضا خانه وبستن تجارت

ریزی با برنامه شب حاجی را خط رفتن آخرِهف 
نظرگرف .  نزدی ، زیر از ی ترمچه وگوشه دقرق، از

کرده بود،  پادوئی فروشگاه حاجی را هامدت رضا
 رودقبل ازرفتن، می و دانس  حاجی پرستات داردمی

 راهِ اختصاصی ته انباری پش  دکان که تو مستراحِ
و دستپاچه نشود،  نگررد خانه، شاش خفت  را

دوباره  و مجبورنشود خر  نکند خودش را
شاش، ازیادش  فشار و وضوبگررد. دستپاچه بود

  .قفل کند دخل را بردکه درِ

 انباری که غرب شد، رضا فتابه به دس ، توآحاجی 
ترین صدا، ازالی موش، بی کوچ  عرنهو پابرهنه و
آسا، تمام محتویات دخل برق و داخل شد درنرمه باز

تاریکی  تو و های دولرف کت  چپاندتوجرب را
 .ترمچه گ  شد

  :پچ کردکنارگوش  پچ و به ابول رساند را خود

 بچپون تو نباشه، برا، نصف پوالرو حرف اصال»
داشته  جرب ، اگه یکرمون گررافتاد، الاقل نصفشو

باشر . تاسرخری یافت  نشده، بزن به چاک که 
  «...رفتر 

ی ی کنارفلکهمرخانه های پر، رفتندکافه وباجرب
ی تاری  دنجی انتخاب در گوشه خرام، ی  مرز

رضای  اسکناس پش  قرمزکف دس   کردند،
 :گارسون گذاش  وگف 

جمع کن و شرشدونگ درخدم  یه  خوب حواستو»
باش، هر کدوم یه جف  دنبالن  جف  آقای مشد

 خوری . بعدمنقل ذغال، می ی سفارشی روکباب شده
اعالی دامغون، بادوم  ی فردماس  وخرار، پسته

یه وکنراک مرکده سفارشی، مثل  55زمرنی، عرق 
  «...چرن رومرزکه خرلی گشنه وتشنه ای هآقا، ب

  .قهقهه زدند و نوشردند و های شب خوردندتانرمه

 پاچراغ زن مالحاجی را که شدند، راهِ پاترل مس  و
ه  تنه خوردند، بهمی قدم گرفتند. تلوتلو زیرِ
های فرش کوچهرف ، سنگزدند، سرشان گرج میمی

پرسه  و داشتند زیرپا را شهر شبِ تاری ِ خلوت و
پر   و خواندزدند. ابول غزل کوچه باغی میمی
  .رفتندمی

پاچراغ زن مالحاجی رسردند، رضاهف  خط  درِ پش ِ
درچوبی موریانه خورده مش  کوبرد، زن  رو

های توه  وصدای مثل زهرمار، مالحاجی بااخ 
 :زد ازپش  درداد

چی مرگتونه تواین بوق سگ! کدوم سرخری محله »
روسرش گرفته؟ پاچراغ خرلی وقته  جوراین رو
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 گ  کنرن، برین دنبال کارتون تا تعطرله، گورتونو
 !«مانکرده آژان خبر

پچ شکاف درگذاش  وپچ رضاهف  خط سرش راکنار
 :کرد

 دفن وگور ابول آقا، به اندازه کفن و و مائر ، آقارضا»
آخرت  پول توجربامون داری . به  و دنرا وکفن و
کاسبی تموم روزت اسکن تودامن   یقاعده
شناسی، پول که خوب می رو ریزی ، توکه آقارضامی

 تو باالتو داشته باشه، سرش ازخودش نرس ، ته و
اضافر  نزن رِوازکن، زِ و کنه، درپول غرق می

  «...دیگه

 :وگف  بازکرد و زن مالحاجی چف  درراکشرد

فکرکردم ندادی؟  توئی آقارضاگل؟ واسه چی اول ندا»
دوست   وت پاپترای آخرشبن. قدم رنجه بفرما، خود

  .« آقاابول قدمتون روچش 

چندقدم رفتند، وسط داۀون دراز،  و داخل که شدند
رضاهف  خط ی  مش  اسکناس مچاۀه شده 
تومش  زن مالحاجی گذاش ، سرش راکناگوش  

 :پچه کردبرد وپچ
 رفرق  آقاابول هوس کرده بعدازکشردن یه فصلِ»
ی فرداعال، باشرره چاق کن خوشگل فصل شررهم

جوونت  شب خوابی داشته باشه. تادۀ  بخواد، پول 
  « .داری  امشب، پتراره

خودش  با به  گفتن امشب آقارضا نفر صد انگار»
 کنه که بره، باره، خرلی وقته نق نق میآمهمون می

توالاق،  شروه نگاه  داشت ، تاتابردن خورشرد هزار
 کنه، مردبغل بغل می آقا مهمون ، ابولو  تو با

 نفرداشته باشه، ازپ  ده شوپرزی نف  و خوادمی
ی ناب دارم ورمراد، ورپریده. فعالبری  تو، شرره

ماس   تون، بکشرن تابعد. تایادم نرفته، عرق وواسه
  « تون آماده کن ؟بسال  واسه و وخرار

 باال ی ده شب خوردی  والزم نکرده، به قاعده»
مون بسازش، اگه مایه واسه انداختر ، فقط ۀعبتتو

خوای، امشب واسه این رفرق  ابول ی حسابی میترله
 « ...تموم بگذار، عفریته خانوم سنگِ آقا

*** 

ازدیگران  خودرا و پردا را انفالب شد...ابول سوراخ دعا
پر  گرف   خاص خودرا ۀشرو رس  و جداکرد، راه و

 ...پر  رف  و

حاج  و واندی که گذش ، حاج حج  مردربع قرن 
 را ی بازارنصف دهنه خانه وتجارت ابول ترمچه و

ش درراه رف  خرید. حاالدیگرکشتی مال اۀتجاره
 .ماچرن بود وبرگش  چرن و

زن مالحاجی پاچراغ دارمرد، حاج ابول 
همه کاره  کن راشرره چاق و خرید خانه راک شرره
  .پرددست  س خانه راک شرره و کرد

به  و بنده نبود هرچ خدائی را حاج ابول دیگر
گذاش . من  سر رضاهف  خط ک  محل نمیهرچ

 گذاشته وکرده بودش پادوی کارهای پر  پاافتاده و
  .امور جزئی خود

خانه، الاقکی به رضاهف  خط ک ی شررهدرگوشه
 امربر و نظاف  کند داده بودکه زندگی و

خالرات  و بایاد هنوز هاباشد. به تنهاکسی کهمشتری
گرف ، گذشته، گرم میهای شررینِشب خوابی

ی خودش بود. شب نشاندهدس  و پاچراغ دارجدید
رنگی داش   خواب  چلچلی شده بود، اما هنوزآب و

فروخ ، حاج ابول فخرمی هاجوان به خرلی از و
 و قرق کنند پاچراغ را دادمی هرازگاه دستور
 های شب ونصفه بعداز راه ندهند. احداۀناسی را

های خود، بچه از چش  زن و دور کامل و درخفای
خانه ک کرد، داخل شررهازتاریکی استفاده می

ی ناب ی عمل آوردهشد. تاخروسخوان شررهمی
کرد. حول بازی میخواب  عشقشب با و کشردمی

رف  زدن خورشرد، می قبل از وحوش للوع و
 عبادت وخواند، مسجدمحل، نمازصبح می

  :گف گش ، به زن  میکرد. به خانه برمیذکرمی

عزیزی بود، تاصبح عبادت کردم قدرِ شبِ»
 جاآوردم، برای توه  وردهوقدرنعمتای برکران  روب

  «...خوندم ودعاکردم

*** 

 پش  سرآخرین مشتری بس  و رضاهف  خط دررا
 نظاف  و را الاق ساۀن مانند چف  راانداخ . داۀون و
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 کن وباشرره چاقه نف  افتاد از تمرزکرد. خسته و
ی حاج ابول، خلوت خانهک همه کاره ی شرره

 و بکشند، کله داغ کنند کردندکه سه  آخر شان را
ریزی برنامه و های صبح، ازهردری گپ بزننددمدم تا

شان خوب داغ که شد، شبخواب ی جف کنند. کله
 :حاج ابول گف 

تون باحاج ابول پرسردم، رفاقت ۀبار دیشب در 
این  چی شدکه دوست  شد ینگفت و خوابمون برد
 همون آقائی که بودی، موندی و تو حاج ابول و

هنوزم نون سواره وتو پراده ای؟ امشب اصالخواب به 
م تعریف کن، اگه د، قضره روواسهآچشمام نمی

دم، مفصل وکامل تعریف نکنی، تورختخواب  رات نمی
 « .حواس  باشه

پرمان،  هف  خط بعدازکشردن آخرین بس  پرو ضار
ی  جف  چای پررنگ ریخ  وسرگارش راآت  زد، 

های پرنف  به هورت کشرد، پ  پرصدا چای سراه را
 :باحسرت گف  و آه کشرد و سرگارزد

 رونم چن دفه باآتر  سرگار، پش  این دس  بی»
ی من به این حاج م. هرچ خدائی به اندازهسوزونده
خوبی وخدم  نکرده، به کمرش بزنه، هرچی ابول 

شه، بی پدرو خورتر می شه، چُثروت  برشترمی
ش ، برنه جلوی چشم  ازگشنگی نفله میمادر. می

چکه. دست  ی مشت  نمییه قطره آب ازکونه
سرش  هاشوحبگیقبخوابه، تالفی تموم مادر

رم که سگابه آرم، اگه بتون ، بالئی سرش میآدرمی
  «...ه کننحاۀ  گری

موعظه؟  رفتی رومنبر بس  کشردی و چارتا باز»
زنی، قرارشدبگی ناۀه می ایناروکه هرشب چُ

این حاج  مثل خودت، شد دزدجوری ابول دۀهچی
  « ل.ابو

 .براره درد ترس  سرتوداره، می این قصه سری دراز»

»  

امشب  عرن خراۀ  نباشه، این زهرماری رو»
ازسرم پرونده، بروسراغ اصل زیادکشردی ، پاک خواب 
 تا ی جفتمون داغه وقضره، شب درازه وکله

خروسخون ازخواب خبری نرس ، بنال برن ، اماازخط 
  « .خارج نشو

حاج ابول  و انقالب، ابول اون روز از خرلی ساده، بعد»
 سنگ و با شومن جدا کرد. پرشونی از شوامروز، خط

ه چاک سرن سراکرد. یه شبه شد مهرداغ، داغ و
ش، هرات خونهی روبه رو تومحل و علی، توخونه وآل

 زنجررزنی و و سرنه و ی عاشوراعزاداری ودهه
 خونی راه انداخ . خاک وگل روسرش ریخ  وروضه
 دیگبرگ و گرف ، دیگ و کرد. سهمره گریه و ماۀرد

اهل محل  اهاۀی هرات و به خورد پلوخورش  پخ  و
 راه انداخ  و کربال مکه و داد. کاروان حج و

 ک  وهمه و جاسرپرس  چندکاروان شد، باهمه
 بندو بس  برقرارکرد، راه صدساۀه رو هادستگاه

 و همه جار برس  ساۀه رف ، بارشو بس ، همه چی و
  «...برنیشدحاج ابول امروزی که می و چپوکرد

مردونی واسه چی اصرارداشت  ایناروواسه م تعریف »
 « کنی وهمه چی روبدون  ؟

خواستی همه سال نمیمونده م که واسه چی این»
داری  اصرار بردی و وقتره سرموچن بدونی و اینارو
  « .وخودت بگوت تعریف کن ، علت واسه

بهترین  همه سال بامن خوابردن وبعدازاین»
جون  که یه پری عشقاروکردن، چن وقتره افتاده به

گه تجدیدفراش کنه، می ش پرداکن  تاواسه
باید حتمااین کاروبکنه تاصاحب یه  نماشده وخواب

فقط  خوربشه، تاکردم کرده که قضره بایدپسرمرراث
به گوش بنی بشری برسه،  برن من وخودش بمونه،

 خوادره، ازمن شبخواب  میآروزگارم درمی از دمار
  « .ش یه پری پرداکن ، حرومزادهواسه

  « گی؟واسه چی ایناروبه من می»

م  تو، بالئی سرش براری  که خوام باکمی»
م اداری؟ یاتو شوبنویسن. پرزی توکتابا شوداستان

دزدیای قدیم ، به روغن مثل حاجی، رفرق دۀه
خط معروف سوزی افتادی و دیگه اون رضاهف 

 « نرستی؟

پچه اتفاقاباخودم  یه چن وقتره یه همچرن پچ»
 کنه، تاکردم کرده اگه جائی ۀب ترکن ، باهائی می
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ک  یه کنه بررون. ثروت بادآورده انگارگن  پرت  میدَ
گه، بعضرام می زیاد پرت وپال مچل  کرده، تازگرا

  « .زننزیرۀبی به ری  وحرفاش پوزخند می

 رختخواب، خوب رفته م تونخ رفتارا خلوت و من  تو»
برخته واۀکاشوآویخته  شواوکاراش، حاالکه آرد حرفا و
کشه، هوس غورمیتورختخواب موش ازفالن  بل و

یه پری کرده، رفته تواین فکرکه  تجدیدفراش، اون  با
همه واسه اون مردی نرفتاده، یه وارث نر از کامال تا

دارائر  پ  بندازه، اون  ازشک  یه پری! قرمساق 
  « .ش زده انگارپاک به کله

 داغ کرده وعمرنقرهیه گ  آ، حاالکه جفتمون رومی»
 داغ  کنر  وجورائی، نقرهیه ن  پ  نداده، برا

  « .ست دبگذاری  کف شوپدردیوث

من قبالیه مقدارکاراشوکرده م، منتهی تنهائی »
 .مرون گذاشت  در تو با شه، واسه همرن قضره رونمی

 « ا

رسه، حاضرم هرکاری من که عقل  به جائی نمی»
بکن  که حسابشو بگذارم کف دست ، بعدش  یه 

 دودوزه و هزار که با ابیحساون ثروت بی از مقدار
ده که   نمیپ بازی وکالورداری جمع کرده وحقه
هرکل   ش نشه، که حق مام هس ، باگشنه

وشگردی، ازچنگ  دربراری . ازقدی  گفتن شرطون 
ریزی هاش باتو، عاجزه، برنامه زنا درمقابل مکر

  « .عملراتی کردناش بامن. توفقط به  بگوچرکارکن 

 شوداغ  کنر  وکلی ثروتحسابی نقره باید»
کنه ازچنگ  درآری ، بعدکه جفتمون رو پرت می

دیگه  بسته باشر  و روبررون، ازثروت  بارخودمون
وۀ  کنر  بره  اجی نداشته باشر  وربه  احت
  « .گورباباش

کردن همرن پراده فکر من ده برس  ساۀه تو»
ی برنامه دارم ونه کله م، منتهی نه زورشوبرنامه
  « .شوریزی

م، حاالبه کرده خرلی کاراشو گفت  که، من قبال»
ی برس  پسرخوشگله احتراج دارم. اون یارو کم  تو

ی دوجنسی ایواخواهر، رفرق  وسه چارساۀه
 ای باالبلندکجاس ؟ همون بچه خوشگل ترکه

که  ی ابروکمونیسفردبرفی صورت گل انداخته
خندید؟ بی دای  می و همرشه نازوعشوه مرومد

حسودی به  از رو دخترا پدرچش  خرلی از
وردی ، آخوشگلر  کورکرده بود. گاهی می

السرد، کردم، بامن  میش چاق میتانگاری واسهچن
دنبال  خونه پالسه وقهوه تو ی خداگفتی همرشهمی

پرداش نرس .  و دی گرده، مدتره نراورمشتری می
براری  پرش ؟ اگه خالرجمع  کنی وتونی پرداشمی

  « ش ستون اصلی برنامه مون؟کنر باشه، می

خونه قهوه مشتمه، هنوزم همرشه تو موم تو عرنهو»
گ  شب  وۀه، فرداآخرای شب مرارم ، به  می

  «.اینجابمونه

تائی فرداشب برارش. مشتریاکه رفتن، سه حتما»
 رو کنر  وریزی ، بحث میبرنامه می شرنر  ومی

ی حاج ابول بادآوردهچندوچون باالکشردن ثروت 
  « .کنر ریزی وپراده میکمرش زده برنامهبه

 ترسه، تومی سفرد -مارگزیده ازریسمون سرا»
م، ازلرف دوستاگزیده شده دیده نارو زندگر ، ازخرلرا

 م شرح ندی وواسه تووکارکشته شده م، تاکل برنامه
کن . نمی خطا دس  ازپا رم  وآحالجی نکنی، نمی

حاج  برنامه عملی نشه و و هی پر  براداگه اشتبا
کوره  تو بررون، آخرعمری باید هابول پرت  کن

 رو م بریزواسه هاتوبرنامه سقط ش . اول ریزِ هاپزخونه
عملره، پاپر   سفره وحالجی کن، دیدم صددرصد

ۀقمه نون خوردن ازاین یه گذارم، وگرنه، خودمومی
  « .دازماننمی

بزدل؟ من برخالف حاج ابول، زدی زیرش؟ ترسوی »
گ ، باکسی که یاعلی گفت ، دیگه یاعمرنمی

باشی، واسه الی نشناخته همه سال، هنوزمنوبعداین
  « .خطجرزخوبی، رضاهف 

شرح ندی وکامالخالرجمع نش  که  توبرنامه تا
 شه، پسرخوشگله روعملی می صددرصدپراده و

  « .رمآنمی

حاج ابول خنگ شدی، گلوم خش   م مثلِاانگارتو»
رنگ سراه بریز، شد، یه جف  چای تازه جوش یه

واسه من، یکر  ازسرگارام واسه  بعدم یه سرگار
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 کشر  وهمه چی روسرگارمی خودت آتر  بزن،
  « .گ ت میواسه

 خرلی خب، چای سرای مخصوص تریاکرارو»
ی کاهدودی، نوشردی ، این  سرگارآتر  زده

  « .ل، شرشدونگ گوشام باتوس بنا حاالبک  و

مش  منه، خودش  موم تو حاجی عرنهو این روزا»
گفته درمقابل پرداکردن یه پری، اگه الزم باشه، 

ریزم وخرج  مو به پاش میثروت تموم پول و
 این حساب، هرچی بگ ، همونه و کن . رومی

 « .به  قوۀشوداده ره، خودش گفته وآچندوچون نمی

 « ی عملر  چره؟برنامه ، حاالبگوایناکه مقدمه س »

سپاریم  زیردس  پسرخوشگله رومراری ، می»
بهترین ۀباسای  و گرای شهریکی ازبهترین آرای 

هف  قل   از خری ، بعدش میواسه روعروسی زنانه
 کنر  وآرای ، ۀباسای عروسی زنانه روتن  می

 «.ی عروسی حاج ابولفرسترم  توحجلهمی

 همه بساط یاروحجله، حاجی اون تو شب زفاف و»
  «ه؟ایجورپریهپرسه این چروکه ببرنه، نمی

خرلی  روبکشه، قضره به اونجاها گذاری  کارنمی»
  « .ساده گرفتی، این چارچوب برنامه س 

شکلی  هچ گذاری حاج ابول بفهمه وجوری نمیهچ»
  « کشی بررون؟ثروت می پول و خور اون چُ از

پاک خل شده، آدم عاقل که گفت  که، حاجی »
افته. ازهمرن یه پری نمی دنبال تجدیدفراش با
 باال شوکنر  وکلی ازثروتمچلر  استفاده می

  « .کشر می

 پول و کنی وعملی می توباچی شگردی برنامه»
 « کشی؟می باال شوثروت

تااالن باهمرن شگردا، ده مرلرون ازش گرفته م »
الچن مرلرون  باب  وگذاشته م توصندوقچه م . حا

 خرج آرای  پسرخوشگله و اۀماس و لالوجواهرات و
 پاشای مرلرونی مراس  و ریخ  و ۀباس عروس و

  « .کشر مهمونی بازیا، ازش بررون می جشن و

تونه کی می د؟آخرلی خب، گررماسه نفرچی می»
  « خوربگرره؟ اون چُ از این پوالرو

وخرشده، قول نگ که، حاجی پاک خِ گفت به »
  «.مازش گرفتهقبال روایدیگه وهرپولِ دادن تموم اینا

هات موبه موعملی بشه، گررم تموم این برنامه»
آسمون یه هف  که تو ل روی آسمون جُپسرخوشگله

بری؟ عقل حجله می ستاره نداره، توکدوم خونه و
 « کل؟

بگذاری، به اصل قضره که  جرگر دندون رو»
  « .رسر جاس ، میهمرن

  « رسر ؟جوری میچی»

حاج ابول روقانع کردم که عروس پری، بهترین »
باهزازحقه و ترفند، کشوندم   خواد،می خونه رو

 رو ی قصرمانندیه خونه توخرابون گلسنگ نراورون و
ی حجله ک  شب اول و پر به عنوان مهریه و

ام، فقط عروس خریدی . خودم تموم کاراشوکرده
ۀباس عروس  و ه بچه خوشگل پرداخواست  یمی

 روتن  کن  که دۀ  خن  بشه، روهمرن حساب  تورو
 تورکنی و قالی قضره کردم که بچه خوشگله رو

  « .عروسش زیرۀباسبکشر  براری  تا

چرکارش  بساط بچه خوشگله رو شب حجله و»
  « ی روزگار؟کنی، ارقهمی

بردی، ازب  چندوچون آوردی، خسته شدم  موکله»
 بکپر ، خروسا بگ  و ی کلوم روخالصه دیگه، بگذار

 « .دیگه صداشون دراومد
به دری  در هزارتا باز کشه، فردای من  نمیکله»

 «.گذاره، جاک دیگه جلوپام می

ندازی  توحجله، حاج ابول واردحجله می عروس رو»
شه، زن  چوب به دس ، ازپش  پرده بررون که می

افته، حاالنکوب، کی بکوب. به جون  می پره ومی
عروس  که پریه، بادیدن زن حاجی وآدمای غریبه، 

  «..زنهغرب  می

شه وال، زن حاجی ازکجاکشرده میو این هول  تو»
 « ی حجله؟پش  پرده

خطه، مدتاس  وظایف رضاهف  این یکرش  از»
کنی، باهاش می حاجره خانوم رو کارای خونه و
جریان عروسی  خودمونی هستی، آشنائی داری و

 کنی، مخفرانه وپچه میحاجی روتو گوش  پچ
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پرده قایم  پش  حجله و کشونر  تویواشکی، می
  « .زنی به چاکمی کنی ومی

که یکرش  توباشی، شرطون  ،نگفت  زن خوداول بی»
هات ده. حاالکم  کن  که برنامهدرس می رو

شه، کامالعملی بشه، که فکرکن  صددرصدعملر  می
  « کنی؟چی شکلی تقسر  می رداریا روکالو

ی خرابون گلسنگ نراورون، ی خریده شدهخونه»
دونه، سندش به اس  اصلی من که حاج ابول نمی

  « .صادرشده

حمال مجانی، خرال کردی  ول معطلر  و پ  ما»
رقص ؟ می انگش  تو جوری مفتکی روهمرن

  « .من از خط تری هف کورخوندی، پتراره

 و قاتی کردی، یه دقرقه زبون به کام بگرر باز»
  « .گوش کن، آدم دستپاچه شوبقره

  «.دونگ گوش  باتوس شر »

مرلرون ازش گرفته م، تموم گفت  که، تااالن چن»
 ۀباس عروس و عروسی و پوالئر  که باب  جشن و

مرلرونر  که واسه عروس اۀماسای چن جواهرات و
دی بچه کمش  میخریده شده، دربس  مال تو، یه 
 ی عمرتوتونی بقرهخوشگله وتموم. بااین پوالمی

 خوای ، یکی دیگه ازخوب زندگی کنی. نمی راح  و
کن . روهرکدومشون انگش  می تور رو مشتریا

 دوه، گفت  یه چرزی  گررمی بگذارم، باسر
  «.خط برادرضاهف 

 درخدمت ، آخرشب فردا، شرشدونگ کمربسته و»
 از بخوابه و رم که شب اینجاآمی بچه خوشگله رو

 «...شروع کنر  برنامه را پ  فردا

 

 شود/ زمين، می نگار پر رو/ زمينه و زير کنی،/ زمانه می باز چشم پگاه/ چو از ديگر روزِ دو يکی

 زير بود، خفته آنچه خاک/ هر زير بود، مانده چه آن زند/ هر می سبزه دشت، خورد/ به می شکاف

 شد. می آشکار رفته شسته و برف/ جوان

 یاد سیاوش کسراییزنده

 

 بازگشت به فهرست
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 مترجم نام به ایپرنده

 اۀف  مدده

 باه  بایاد  متارج   که دانر می همه

 باشاد،  مسالط  مقصاد  و مبدأ زبان

 یحاوزه  ادبای  آثار و ادبرات تاریخ

 شرط هااین …و بشناسد را کارش

 چاون  نرسا ،  کافی اما اس ، الزم

 حواسا   باید حالعرن در مترج 

 دعاا  از دسا   وقا  هارچ  که باشد

 برندارد!

 آثااار دارم قصااد ماان کنرااد فاارض

 را ترکراه  ادبراات  از خاصی یدوره

 باه  را کساوتی پر  ینویسنده آثار امگرفته تصمر  یا. جمهوری  یا تنظرمات یدوره مثالً. کن  ترجمه و بررسی

 بایاد  اقدامی هر از پر  ش بی. اندگرفته بسرار تاثرر او از ترکره معاصر نویسندگان دان می که برگردان  فارسی

 .باشند رنگرن و سنگرن هاداستان قهرمانان و باشند نکرده خلق ناجور هایموقعر  آثار آن نویسندگان کن  دعا

 کن می دعا اندنشسته تاری نرمه حتی یا تاری  اتاقی در مردی و زن که رس می ایصحنه به تا مطاۀعه حرن در

 خطار  تاا  بنشرند کنارشان ه  خودش ندارد مهمی کار اگر حتی و کندروشن را اتاق چراغ برسد، راه از یکی فوراً

 کهاین مگر)دارم  وحش  هستند افقی حاۀ  در هاآدم که هاییصحنه تمام از. شود ترک  نامناسب موقعر  ایجاد

 پرتااب  اتاق یپنجره لرفبه سنگی تُخسی یپسربچه کن می دعا و( باشد کرده تسلر  آفرینجان به جان لرف

 از داساتان  در ایصاحنه  چنرن وجود چون. شوند عمودی و بپرند جا از فوراً افقی هایآدم تا بشکند شرشه کند،

 .اس  ترترسناک ه  گرسنه هایگرگ یحمله یصحنه

 محال و نباشد هاکتاب در مرد و زن روابط و عشق از حرفی که اس  بعرد بسرار دان می خوب دعاهای  تمام با اما

 دو باا  صداوسرما هایسریال بازیگران مثل یا کنند، بسنده افاللونی عشق به داستانی هایشخصر  یهمه اس 

 .بزنند خاصر بی و بوبی هایحرف ِکوکیعروس  مثل و بدوزند قاۀی هایگل به چش  بایستند، فاصله فرسخ

 آتشرنی روابط واقعی هایانسان چونه  گاهی دیگر کشورهای داستانی کاراکترهای که چرس  مترج  گناه آخر

 نرس ؟ افشانیگرده نام  که دارند
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 اوضااع  کان  مای  فکار  و کشا  می راحتی نف  وقتی درس  اما. گذردمی خوشی و خرر به کتاب از نرمی گاهی

 را معاادالت  تمام که شودمی پردا کاراکتری یکله و سر کندنمی تهدید را اخالقرات خطری هرچ و اس  راهروبه

 .ریزدمی ه  به

 مجاازات  حکا   اگر که کن می خوش را دۀ  نرس  دارمسئله چندان پردازیشخصر  و فضاسازی که مواقعی در

 درخواس  مجازات تخفرف یا عفو داستان قهرمانان برای کوشدمی توان  درحد ناشر شود، صادر داستان هایآدم

 شاد  خاواه   ناچاار  حک  دریاف  از بعد باش  مطمئن اگر اما. دهند ادامه حراتشان به بتوانند خدا بندگان تا کند

 احساساات  یفترلاه  کشاردن پاایرن  جاز  نادارم  ایچااره  برنادازم،  دور و کان   قرچای  را هاا آن زندگی از بخشی

 .مالحظهبی هایشخصر 

 هاای دگمه: »باشد نوشته نویسنده اگر مثالً! نباشد ه  و باشد ه  که بنویس  جوری را ایجمله آیدمی پر  گاه

 را خاودم  بعاد  و.« بگذرد خرر به شاید دگمه، بنویس  هادگمه جایبه اگر: »گوی می خودم با.« بود باز زن ۀباس

 باز «هادگمه» که فهمدمی حتماً بعدی اتفاقات و موقعر  به توجه با و اس  باهوش مخالب که ده می دۀداری

 » دگمه! ی » فقط نه بوده،

 بدنشان اعضای جای عضو، قطع از کاراکترها نجات برای و بگررم نادیده را آناتومی دان  شوممی ناچار ه  گاهی

 حارن  ماردی  اگر یا. اس  بوده شانه روی سر نویس می شده، گذاشته ایسرنه روی سری اگر مثالً. کن  عوض را

 زن پاای  روی مارد  دسا   بنویسا   اگر ندارد اشکاۀی کن می فکر باشد گذاشته زن ران روی را دست  وگوگف 

 کسای  پاای  سااق  روی را دستشان معموالً هاآدم که فهمندمی ساده تصویرسازی ی  با همه احتماالً چون بوده،

پزشکی  یدانشکده تشریح اتاق. بگررد جدی را آناتومی قدراین نویسنده نداشته ۀزومی اساساً وانگهی. گذارندنمی

 !اس  رمان عزیز، ینویسنده نرس  که

 کان   دعاا  بایاد  ها   کاار  پایاان  در چاون  دارد، ادامه امدعاخوانی مراس  ه  باز تغرررات و تعدیالت تمام با اۀبته

 ظراف  از بویی که کسی نه بردمی پر  آرام ماهر جراحان چون را ترزش ترغ که برفتد کسی دس  به امترجمه

 و اسا   گوسافند  باا  سروکارش گویی که کندمی بسته و باز تندتند چنان را اشقرچی یبُرنده هایترغه و نبرده

 !کندمی چرنیپش  دارد

 یاا  شاهر  اسا   کتاب، هایشخصر  اس  امشده ناچار بارها. اس  ترپرچرده ه  این از کتاب یترجمه حکای  اما

! اسا   قبارح  فارسای  زبان در خاص اس  آن چون ده ، تغررر کمی «حرف ی » کاستن یا افزودن با را ایمحله

 انتخااب  داستان  قهرمانان برای دردسریبی اسامی نویسنده کن می دعا وجود تمام با هاکتاب بازکردن از پر 

 و ترکراه  نویسندگان انجمن برای بفرست  و کن  آماده ناجور اسامی از فهرستی امگرفته تصمر  بارها. باشد کرده

 خصومتی چه. نگذارید کتابتان هایشخصر  روی را برانگرزحساسر  و سخرف هاینام این خدا به را شما بگوی 

 داساتان  قهرمان دارد ضرورتی چه دارید؟می ما زحم  ه  و بریدمی خود عرض ه  که دارید بختاننگون این با

 خاناه  بارای   خراباانی  در بایاد  چرا ندارد؟ زیبایی اس  که بفرسترد استانبول یمنطقه بهمان یا شهر فالن به را

 هاای مسافرخانه و داروخانه ،چایخانه کتابخانه، خانه،قهوه خرالبی و برایرد اس ؟ آورشرم نام  تلف  که بسازید
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 ارساال  آیناده  در. اسا   نشده کامل هانام فهرس  هنوز. )نکنرد گرفتار را ایرانران ما و بشوید شهر منالق بعضی

 کرد.( خواه 

 چاه  هار  کاه  آدمی ترز نگاه. کن می ح  مانرتور روی را نگاهی سنگرن یسایه همرشه تدابررم و دعاها تمام با

 روی خاودم  هاای دسا   از غرر دستی حتی گاهی راست . دهدمی تکان سر کناننچنچ و خواندمی کن می تایپ

 زدوخورد به کارمان کن  سماج  زیاد اگر و کند تایپ را خودش دۀخواه کلمات کوشدمی که برن می کلردصفحه

 .کشدمی

 کاه  آثاری یعنی. اس  قرمز هایکتاب از پُر ایکتابخانه من واقعی درد. نرس  چرزی که انگرزغ  هایصحنه این

 و منتقادان  مخالباان،  نظار  از گرچاه  کاه  هاایی کتااب . نادارد  شدنچاپ برای شانسی هرچ شانترجمه دان می

 هاای ناماه پایاان  موضاوع  بارهاا  که کالسرکی هایکتاب. بزن  را قردشان باید ارزشمندند ترکره ادبی پدوهشگران

 .قرمزند سراپا و گذشته قرمز خطوط ردکردن از کارشان اما اند،بوده دانشجویان

 قرمز رج چند فوق  یا نقطه چند فقط اگر. کند خلق ونگارنق  خوش اثری تا شکافته و بافته هاماه اینویسنده

 اسا ؟  قرمز پودش و تار که ایبافته با کرد باید چه اما. کرد پنهان  نظرها از ترفندی به توانمی باشد اثرش در

 عنوان حتی و آغوشیه  جزئرات شرح و اروتر  هایصحنه از اس  پر که کرد ترجمه را کتابی شودمی مگر آخر

 اس ؟! «کار دفتر در بازیعشق» فصل  ی 

 در ناه  مان  و اس شده چاپ کتاب این ده می جواب شما به المرنان با من وۀی! نه که اۀبته گویردمی احتماالً

 و ترجماه  کاه  اس  درس . امدیده هاکتابفروشی تمام یقفسه داخل یا ویترین پش  راآن برداری در که خواب،

 باا  بساا  چاه  و)بلناد   هایگام با تواندمی باشد پرش قهرمان مترجم  اگر اما نرس ، آسانی کار کتاب این چاپ

 بخشای  که فهمدمی راحتی به مخالب آیا. بپرد قرمز هایفصل و هاصحنه روی از( باالن مهتاب و باالن آفتاب

 چنرن بعدی هایچاپ شاهد زود خرلی چون! خرر متاسفانه اس ؟ شده شکافته خونسردی با نویسنده یبافته از

 .بود خواهر  هاییکتاب

 پرشانی بر ه  را رای کپی پرافتخار مُهر آفریده مترج  که اشکمی و دُم و یالبی شرر برن می گاهی کهاین جاۀب

 زباان  باه  کتااب  که اندکرده اعالم افتخار با و رسرده شانمادی حقوق به ظاهراً که خارجی ناشر و نویسنده! دارد

 کارده  پایماال  اثار  ساالخی  با را شانمعنوی حقوق مترج  که ندارند خبر هرچ اس  شده ترجمه فارسی شررین

 مترج ! انتخاب به نویسنده، کتاب از بوده ایخالصه فقط خوانده چهآن داندنمی ه  ایرانی مخالب و اس 

 نرس ! هامسئله مسئول ک هرچ و اس  مسئله چرزها بسرار. نرس  تا دو و یکی مسئله که اس  این مسئله. بله

 

 بوک کتابخانۀ بابل سرچشمه: صفحۀ فر 

 
 بازگشت به فهرست
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 00 -ها خاطره -های بهارِ آفتابیبرگ

 نویسنده علی توده/ بهروز مطلب زاده

 سفرهای پُر از تَرانه

 نی هست،اآوازخو

 های زندگی است!نشان از نغمهکه بی 

 آوازخوانی هست 

 هایش ارمغانِ زندگی است! که نغمه 

هاایِ شوونرساتیِ شااهان،    باردِ سراسا   ی پار  در نترجه

ای کاامال  کوشردند تا آذربایجان را بگونهمداحان درباری می

دگرگونه جلوه بدهند. سران حاکمرا ، اگرچاه درسراسا     

نامردناد، اماا   مای « سارِ ایاران  »تی خود آذربایجان را تبلرغا

کردند که نتواند باه پاا   را خاۀی میدرخفا، چنان زیر پای آن

 ها للب کند.خرزد و حق خود را ازباالئی

عنوان نمونه ه  کاه  کار، حتی در یکی از روستاهای آذربایجان، بهدر اثر خودی و غررخودی کردن آقایانِ محافظه

ای از روشنائی برق وجود نداش . ه  پرران و ه  جوانان روستاها، از وجود چرزی باه ناام بارق کاامال     شده، نشانه

نی روشنائی برق وجود داش  که از امکاناتی بر خوردار الالع هستند. حتی درکالن شهرها نرز، تنها درخانه کسابی

ترین مسائلی که پر  روی حکوما  ملای آذربایجاان قرارداشا ، اۀکتریازه      بودند... برای همرن ه ، یکی از مبرم

 کردن سرتاسر آذربایجان بود...     

رغا   کاردی ، اماا، علای   های اجرا شده در فرالرمونی را ازلریق رادیو پخا  مای  حرفی نرس  که ما اکثر کنسرت

گرفا ، باا وجاود ایان، ماا ازتعاداد و مرازان        که، این کارخررخواهانه ما مورد تقدیرو قادردانی بسارارقرار مای   این

کردناد، و  ها ازلرف اهاۀی شهرها و روستاها بی خبر بودی ، زیرا رادیوها فقط با برق کار میشنوندگان این کنسرت

 های کمراب بود.ه کردم، درآن زمان، درآذربایجان، وجود برق از نعم لور که پر  از این نرز اشارهمان

های هنری متعددی را برای اجارای  ها و گروهی این موضوع، تصمر  گرفتر  تا دستهما پ  از بررسی همه جانبه

شارک   همرن منظوربه انتخاب و جلب افراد مناسب ازمران هنرمندان بارای  برنامه به محالت مختلف بفرستر . به

های مختلفی که از لرف فرالرمونی فرستاده شده بودند، کنندگان درگروههای هنری پرداختر . شرک دراین گروه
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توانستند، با مهارت و شایستگی تمام، درشهرهای مختلفی مانند زنجان، مراغاه، ساراب، اردبرال، آساتارا، مرناد و      

 رسرد. ریز میآفرین به تبجُلفا، برنامه  اجرا کنند که خبرهای شادی

هاائی درمراان کاارگران، کشااورزان، فادائران، و نراز در مراان        ها و ترانههنرمندان با استعداد ما، به خواندن نغمه

پرداختندکه در وصاِف ولان، صالح، آزادی و دوساتی بارن ماردم باود. در برابار         ها میسربازان مستقر در پادگان

کردی  تا صامرمانه و باا شایساتگی    ق مختلف، ما نرز تالش میاستقبال گرم، پرشور و صمرمانه زحمتکشان منال

 ها پاسخ بگوئر .هرچه برشتربه آن

دخترِ ناو جاوانِ   »یکی از همکاران عضو گروه هنری که از سفر اردبرل بازگشته بود، با شور وشوق تعریف کرد که 

آمد. گفتند کاه دختارِ ماال خلرال     ای محجوب و ابروانی به ه  پروسته به روی سِن ای، با چهرهخوش قد و قواره

کند. او ابتدا، مات و مبهوت وسط سِن ایستاد. انگار قله کوچ  ساکتی باود  اشراقی اس  که در اردبرل زندگی می

در مران دریا. او هرچند که ظاهری آرام داش ، اما در درون خوی  هرجان زده بود. جّوِ صحنه و سااۀن دختار را   

که صدای موسرقی بلند شد، آن دریای آرام خروشرد، به موج افتاد و بعد صدای امواج گرفته بود، اما به مح، این

های صاف و چون هلهله صدای آبدر آن قله منعک  گش  و آن دختر شروع به خواندن نمود. و چه خواندنی، ه 

 گون سبالن، و چون چهچه بلبالن لالئی رنگ  اردبرل...نقره

، اوج گرف  و همانناد  «قطارقایا»های ی این دختر، که به بلندای قلهز و چهچههپ  از به پایان رسردن صدای آوا

چون خروش رعد و های بی پایان از او، ه روان و جاری شد. هلهله و تشویق« قررخ بوالق»های جاری چشمه آب

م روشانی باود، او   شد.  ما با پدر آن دختر صحب  کردی . او آدهای بهاری قطع نمیبرق کوه سبالن و بارش باران

برای کار دخترش در فرالرمونی رضای  داد. ما تصمر  گرفتر  که به مح، بازگش  از سفر در ایان بااره باشاما    

 صحب  کنر . نام آن دختر ربابه اس . اما انگار صدا وُ سرما وُ ترانه وُ خود او نرز رُباب اس !.

 ، تا او باا آن صادای زیباا، رُبااب هناِر رنگارن ماا را پار         تصمر  گرفتر  که هرلور شده، ربابه را به تبریز براوری 

ها، مانع از باه  های خونرن آنترکند. اما متاسفانه یورش غررمنتظره ارت  شاهنشاهی به آذربایجان، و سرنرزهرنگ

 وقوع پروستن این حقرق  شد.

 ☘☘ ☘ 

 بُلبُلِ گل

 خوان گردد گُل/ بلبلِ گل گر سکوت کند/ چشمِ گُل نیز به اشک بنشیند.  بلبلِ گُل گر سخن گوید/ نغمه

زدند و شان بود. هر دو با مهارت ساز مینامِ گل پوران بود، و نام بلبل عرسی. هر دو جوان بودند. فقط چهارده سال

   و زیبا تهره کرده بودی .ها سازی کوچ  و سبخواندند. برای هردوی آنبا شوروشوق می

گونِ سازهایِ کوچ ، که تارهای لالئی ها به هنر، نه تنها تارهایِ سر گرم آن دو، و شوریدگی و شردائی آننف ِ

کرد  که یکی ازآن دو چاون  زاری بدل میآورد. حضورآن دو، صحنه را به گلهای بزرگ را نرز به اهتزاز در میدل
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ای باه شااخه دیگار    خاوانی کاه چهچاه زناان از شااخه     و دیگری بسان بلبل خاوش گلی نورسته، درحال شکفتن 

 نشس . می

ایساتادند و  روی یکدیگر میکردند. روبهها، هردو با ه  برنامه اجرا مینامردند. درکنسرتمی« سازدوقلو»آن دو را 

 کردند. اجرا می«*** گرایلی»و «** قرفرل بند»، «*دِئرشمه»خواندند، می

هنگام اجرای برناماه، بارقِ تبسامی روشان در چهاره      جوان که تازه به چشردن مزه هنر پرداخته بودند، به این دو

ی هنرِ تبریز، در مران صحنه به قرصِ مااهِ شابِ چهاارده    های چهارده ساۀهشد، و این ستارهشان دیده میمهربان

 شبره بودند.

مبل و اۀگاوی زناده دختاران شارافتمند، باا اساتعداد و       پوران درۀباس و پوش  ملی و قدیمی زنان آذربایجان، س

ها دفتری مملو ازنغمه و ترانه بود. او باا شااۀی   ی مادرانی بود که سرنۀ آنشایسته آذزبایجان بود. او وارث شایسته

منگی به پا، پنداری یادگاری بود گرامای  دار برتن داش  وکفشی گلسفرد برسر، پرراهنی یقه کرپ و تنبانی چرن

 مان.مادربزرگاناز

عرسی اما ی  کاله سراهِ بُخارائی بر سر داش  و چوخائی برازنده برتن کرده و خنجری ازنقره به کمر بسته بود. او 

گذاش . اماا هرچاه باود،    با کف  وِرنی براقی که به پا داش  پوش  نراکان مغرور و سرفراز خود را به نمای  می

 این جمع بودند. ها، بر  ازهمه پرورده نهائیاین جوان

داشاتند. ایان دو خوانناده    اش مای پساندیدند و گرامای  را همگان دوس  داشتند و می« سازدوقلو»های این نغمه

ها وقتی باه صاحنه   ای داشتند. این جوانخردسال، درمران شنوندگان و تماشاچران، همواره حرم  و احترام ویده

 آمد. آمدند، ساۀن به جوش و خروش میمی

رفتند، مه  نبود کاه چاه   به صحنه می« سازدوقلو»های سرشناس دیگر که پر  ازازهنرمندان و خوانندههرکدام 

هاا در  برابار شاهرت و    کردناد، هماۀ ایان   کردند و چقدر موفقر  کساب مای  ای اجرا میخواندند و چه برنامهمی

 رف .از برن می شد وآمد محو میبه عمل می«سازدوقلو»هائی که از این معروفر  و سرل تشویق

هاا بودناد، کاامال باه چشا       هاای آن لاور اجارای برناماه   ها، وهمرنکه تماشاگران حرران و مبهوت این جواناین

کرد که مهماناان از  نشس . و اساسا فرقی نمیخورد. درچنرن مواقعی چشمان تماشاگران از شوق به اش  میمی

توانساتند  هاای فرالرماونی، تاا مای    هنگام شنردن و تماشای کنسرتها به اند و یا از خارج، آنتهران به تبریزآمده

دانستند و نه متوجه معنی ها را میها نه زبان آنکردند. اگر چه آنتعریف و تمجرد می« سازدوقوۀو»نوائی این ازه 

رارت و  شدند. حزدند که حسابی خسته میکردند و دس  میقدر تشویق میشدند، با این وجود آنشان میکلمات

 شد. زد وسپ  به تبسمی حاکی از رضای  تبدیل میها موج میافسوس در چش  مرهمان

هاا  ی بسارار باا فرهنگای بودناد. آن    که از نظرمادی فقرر بودند، اما از نظار معناوی خاانواده   خانواده عرسی با این

 ای زحمتک ، پاکرزه و خررخواه شهرت داشتند.عنوان خانوادهی خود بهدرمحله

ای برارون آماده باود    کردند نرز، به عرسی که از چنرن خانواده نمونهی افسرانی که در ارت  خلقی خدم  میحت

ه  زده داشتند. ی  خلبان جوان با این جوان هنرمند پروند دوستی بهگذاشتند و خالر او را گرامی میاحترام می
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ن خلبان جوان که ازما اجازه گرفته باود، هرجمعاه   دانس . آدانست  و ه  خانواده عرسی میرا ه  من میبود. این

 برد...کرد و برفرازآسمان تبریز به گردش میعرسی را با خود سوار هواپرما می

کردم که ی  دفعه در خانه را زدند، درهمرن حرن یا  نفار بادون    یکی ازروزهای جمعه، داشت  در خانه کار می

ل شد. او یکی از مردان خدمتکار فرالرمونی بود. او وقتی وارد شد رنگ که اجازه بگررد درخانه را باز کرد و داخاین

 ۀرزید.های  میبه چهره نداش . چشمان  ازحدقه بررون زده بود و ۀب

من، مرد خدمتکار را دعوت به نشستن کردم. او به لریقی به من فهماند که لراره آن خلبان جوان و عرسی، دچار 

 سانحه شده اس . 

گذشا  را  ای که میی مرا دربرگرف . با عجله ۀباس پوشردم. به کوچه رفت  و جلو اوۀرن درشکهوحش  سرای پا

تاختند. ها چهارنعل میچی گفت  که مرا به قرارگاه مرکزی ارت  ببرد. اسبگرفت . سواردرشکه شدم و به درشکه

جرقه هائی بود که آتا  ساوزان    های کف خرابان برمی خاس ، انگارها با سنگهائی که از برخود نعل اسبجرقه

 ای که روی داده ی  فاجعه اس . ساخ . درقرارگاه نظامی ارت  معلوم شد، حادثهدل مرا شعله ورتر می

کاردی، شاهربه    عرسی در کنار خلبان جوان نشسته بود. تبریز شهری صاف و مسطح بود. ازآسمان کاه نگااه مای   

ره بود. این خوانچه بزرگِ چنان اۀوان و رنگرن بود که هرچه برشتر سرنی و لَبَق بزک کرده فوق اۀعاده بزرگی شب

شد. باا پارواز هواپرماا برآسامان ایان هماه       های برشتر در مقابل چشمان  نمایان مینگریستی،  زیبائیبه آن می

باائی  باۀرد، و عرسی نرزدر وصف این هماه زی های شهر زادگاهی بر خود میزیبائی، خلبان جوان مسحور از زیبائی

های سرشار از شاادی و  ای سعادت بار باورداشتند و در آرزوی روزها و سالکرد. آن دو که به آیندهسرائی مینغمه

ای غررمترقباه و هالکا  باار،    دانستند که تا نر  ساع  دیگر، درحادثاه خوشبختی بسراری بودند، از کجا باید می

د گشود و آن دو در چنگ این هروال گرفتار خواهند شاد؟.  ها خواهروی آنناگهان هروالی مرگ آغوش خود را به

باازد و  هماه خاود را نمای   کند که هواپرمای  وضع نامساعدی دارد، با اینکه احساس میافسرخلبان جوان، با این

برناد  شود. ترس را در چشمان ستاره پرفروغ صحنه که در کنار دست  نشسته اس  میبراعصاب خود مسلط می

راناد. افسار   گوید. انگار که زبان  بند آمده باشد. تنها تعقل اس  که حک  میآورد و چرزی نمینمیوۀرکن دم بر 

داناد کاه اگار    اندیشد که، چه کند تا هواپرمای  درمرکزشهر سقوط نکند؟. آخر او به نرکی مای جوان، با خود می

 های دیگری با خود به بار آورد. تواند فالک چنرن شود این بدبختی، می

کند، که لراره را درمحوله حراط بزرگ ساختمانی که رادیو نرز درآن قارار  اش خطور میناگهان این فکر به ذهن

کند. هواپرما درمران دارد فرود براورد. حراط این ساختمان بسرار وسرع و بزرگ اس . خلبان همرن کار را ه  می

 گردد...ن تبدیل میجا به گورگاه آن دو جواکند وآندیوارهای حراط  سقوط می

درمراس  بزرگداش  خلبان به هالک  رسرده، بسراری، با شور و هرجان صحب  کردند، و سپ  رشته سخن را به 

هاای پرجمعرا ،   که دربسراری ازمرترناگ من دادند. بغ، راه گلوی  گرفته بود.گلوی  خش  شده بود. من با این

توانسات   نف  به اندازه ی  کتاب شعر خوانده بودم، نمای های مختلف و جلسات گوناگون شعرخوانی، ی  مراس 

 حرف بزن . حرف زدن برای  آسان نبود. 
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ما هنرمند جوانی که با مراقب ، صبر و حوصله و زحما  زیااد پارورش داده باودی  را از دسا  داده باودی . باه        

رشده، همه نرروی  را جمع کردم ای نامنتظر براو وارد شده باشد. هرلوپرکارجوئی شباه  داشت  که ناگهان، ضربه

های دۀ  را بگاوی .  تا توانست  به شکلی، درباره هنرمندی که درعنفوان جوانی دل به دریای هنر سپرده بود، حرف

های ، شعری را که به یادِ آن هنرمندِ جوان و با استعداد سروده بودم خواندم. دراصال باه ساخنان    درپایان صحب 

ندگی هنری عرسی، بسرار رنگرن بود و به ی  فارل  کوتااه سارنمائی شاباه  داشا ،      من نرازی نبود، زیرا که ز

گش  و درسکوت سانگرن گورساتان باه پایاان     ی هنری پر شوری ازفرالرمونی آغاز میشروع این فرل ، با صحنه

ند. نشسات های قدر شناس ه  ، این فارل  را باا انادوه و درد وافساوس و ساوزدل باه تماشاا مای        رسرد. انسانمی

 سربازرزمنده و فدائی هنر، در کنار یکدیگر به خاک سپرده شدند.

 

 ها:پانوشت

هاای آذربایجاان. کاه    مشاعره، مناظره، بگو مگاو. یکای از اشاکال منااظره و مشااعره بارن آشارق        * دِئیشمه :

عباارت اسا    های آذربایجان چهار مرحله اس  که های آن غاۀبا فی اۀبداهه اس . دئرشمه در مران آشرقدیاۀوگ

 از:

 گوید : اگرآشرق هستی به مردان برا!که می مرحله اول

« زُرباا  –حرباهَ  » دهناد کاه آن را   کنند و پاسخ یکدیگر را مای : هردو آشرق شروع به رجزخوانی می مرحله دوم

 گویندمی

ای کاه گفتاه،   گذارند. آشرق اول شعر را باا هرقافراه  : هر دو آشرق هنر شعری خود را به نمای  می مرحله سوم

 آشرق دوم نرز باید با همان قافره پاسخ حریف را بدهد.

 : مرحله قرفرل بند اس  که مرحله پایانی اس   مرحله چهارم

های اس . آشرق« دئرشمه»های آذربایجان اس . مرحله چهارم « آشرق»نوعی از شعرهای هنر ** قیفیل بند:

ها از امثاال و  برند. در این صنع  شعری، آشرقکار میها و در شعر و سخنوری بهها و مسابقهآذربایجان درمناظره

یکای از شارک  کننادگان درآن    چاه  کنند. اگر چنانهای گوناگون استفاده میحک  و کنایه و چرستان و استعاره

 آید. نتواند پاسخ لرف مقابل را بدهد بازنده به حساب می

بناد و هرمصاراع    4و 5و 2گونه ای از شعر تغزۀی در ادبرات آذربایجانی که دارای چهار مصراع،  *** گرایلی :

لبرع ، دوستی و اس . دروصف موضوع هایی مانند عشق، «قوشما»دارای هش  هجا اس ، قافره بندی آن مانند 

نَقَراتلای  » ، «سااۀالما گرایلای  »، «جرغااۀی گرایلای  »شود که انواع مختلفی دارد مانناد: زیبائی و جمال سروده می

 «دیل دؤنمئر»و نرز« گرایلی

 بازگشت به فهرست
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 دربارۀ جهان پهلوان تختی

 
  ۀنوشت

 
های : "برای پیروزی درخشانی که در مسابقهاهدایی به غالمرضا تختی د مصدقدکتر محم   ِِ  زیر عکس به خط

 د مصدق"دکتر محم   ۰۳۳۱خرداد  ۶۲شود. احمدآباد اند امضا میکشتی جهانی در ژاپن به دست آورده

ُ

 نمادِ یادآورِ و تختی، رضاغالم پهلوان جهان زمرن،ایران ملی قهرمانِ درگذش  یادآور سال هر ماهدی هفده 
 خالره و یاد ما. اس  مصدّق محمّد دکتر شادروان رهبریبه ایران ملّی نَهض ِ از پاخاستهبه پهلوانیِ فرهنگِ
 داری .می گرامی را ورزش و سراس  اجتماع، اخالق، قلمروِ در تختی پهلوان هایدالوری و پایداری

 و فقر با آمرخته روی ی  از که گذراند را کودکی دوران زمانی در لهران آبادخانی محله زادۀ تختی، رضامغال
 بود. همراه رضاشاهی سراه استبداد با دیگر روی در و مردم نابرابری

 و جان جس  و با دید خود چش  با بود استعمار و استبداد از ناشی که را اشولنانه  فقرِ زمان همان از رضاغالم
 انگلستان سُلطه مستقر  دیدن و شد کار به مشغول سلرمان مسجد در نف  شرک  در مدتی او.  کرد ۀم  خود
 پوالد کشتی تر  به ساۀگی برس  در او. کرد حسّاس استعمار و استبداد عاملِ دو به را او نفتی، مخازن بر

 مبارزاتِ تختی. بود شده آغاز 0221 سال در مصدّق محمّد دکتر رهبری به ایران ملّی نهض ِ زمانه . پروس 
 او بقائی، مظفر خران ِ واسطۀ به بعد چندی.  کرد آغاز ایران ملّ  زحمتکشانِ حزبِ به پروستن با را خود سراسی

 مرداد 21 کودتای آستانه در. نهادند بنران را "ایران مل  زحمتکشان حزب سوم نرروی" رزمان ه  دیگر با
 حزب و همراه پروس  سوسراۀرس  حزب به او گردید، منشعب حزب دو به نرز " سوم نرروی " وقتی 0222
 ورزشکاران سازمان و مسئوۀر  شد وارد ایران ملی جبهه به 022۴ سال از بعد و ملی مقاوم  نهض  به خود
 ملّی جبهۀ کنگرۀ در ورزشکاران، سازمان لرف از نمایندگی به 0200 سال او در.  پذیرف  را ایران ملی جبهه
 شد. انتخاب ایران ملّی جبهۀ مرکزی شورای در عضوی  به که بود کنگره آن در و نمود شرک  ایران

. دانس می مردم در کنارِ و گزارخدم  ملّ ، پای خاکِ را خود همواره و بود ایران ملی نهض ِ یافتۀ پرورش او
 بود، دوس نوع انسانی تختی. اس  ایران ملّی نَهضَ  پرروان اعتقادی اصول از یکی گراییملّ  و دوستیملّ  زیرا
 او. اس  دموکراسی ارکانِ از یکی دوستیانسان همانا و داش  جهانی شهرت وی دوستیانسان و دوستینوع
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 را خرد و برن  این مصدق، مکتبِ از رهروی و ملّی نهض  راه در پویندگی اما. نبود سراسی دان ِ آموختۀدان 
 آورد. ارمغان به وی برای

 آیرن ی  از برآمده حال عرن در داش ، اشولنانو ه  مردم به را و عالقه عشق نهای  کهاین ضمن تختی
 امّا بود «مردمی پهلوانِ» تبلور تختی. بودند مردم کنار در همواره عرّاران پهلوانی، تاریخ لول در زیرا بود پهلوانی

 نهض ِ دورۀ در زیس  پهلوانی، سن ِ آن به نسب  وی امتراز زیرا کرد ایجاد پهلوانی تاریخ در شگرف تحوّۀی او
 به را «مصدّق محمّد دکتر» و بدهد «ملّی» بُعدی «پهلوانی» به او که شد موجب ویدگی همرن و بود ایران ملّی

 برگزیند. خود سراسی رهبرِ و فکری مُرادِ عنوان

 عواملِ دسای ِ مقابل در ورزش، قلمرو در آفرینیافتخار کنار در مصدق، دکتر ملی دوۀ  پایان در تختی پهلوان
 کودتای و 0220 اسفند ۴ دسرسه کردن اثربی در یاران  دیگر و او نق . داش  بسزایی نق  خارجی، و داخلی
 ایران، ملّ ِ و تختی آرمانِ و امرد مرداد، 21 ننگرن کودتای با که دریغا. اس  مانده هاخالره در 0222 مرداد 25
 در را اُمرد بذرِ...« دارد ادامه نَهضَ » شعار با کودتا فردای از ملّی مقاوم  نهض ِ بنرادِ گرچه گرایرد، ناکامی به
 کرد. زنده ایران ملّ ِ دلِ

 و اُمرد بازیابی موجب اۀمللی،برن مسابقاتِ در وی درخش ِ اما بود اثرگذار تختی روحرۀ در مرداد 21 کودتای
 آمد. بررون سربلند و سرافراز مسابقات تمامی در او. شد اشملّ  و خود دل در آرمان

 0۴5۶سال در ملبورن اۀمپر  مسابقات در. دیدمی پرکار صحنۀ که نمای ، صحنۀ نه را سراس  و ورزش تختی
 در ملبورن مردانِ سپهرِ در را ایران ملّی نَهضَ  و ملّ  ارادۀ شکس ِ فروخفتۀ بغ،ِ کودتا، از پ  سال دو یعنی
 اهتزاز به موجب آمریکایی و انگلرسی روسی، حریفان شکس  با او. دیدمی انگلر  آمریکایی و حریفانِ با پرکار

 پرروزی و مصدق دکتر ملّی دوۀ  در ایران ملّ  قرام حماسۀ یادِ ملل، تمامی صدرِ بر زمرنایران پرچ ِ درآمدن
 حزبِ» هموندان از برخی با ملّی مقاوم  نهض  دوران در او اۀبته. کرد زنده را انگلستان سرطرۀ بر ایران

 رقابی حردر دکتر چنرنه  و سکاکی حسرن بندی، جرره اهلل خرمشاهی، روح حسن مانند «سوسراۀرس 
 ایران ملّی نَهضَ  هایپرروزی و شکس  فرود، و فراز یادآورِ 21 دهه در او پرکار و نبرد. داش  نزدیکی همکاری

 اس . تاریخی بُرهۀ آن در

کرد و پ  از قهرمانی نگاری میآزادیخواهان مملک  داش  چند سال با دکتر مصدق نامهتختی که دل در گرو 
های ایران را در وزیر ملی ایران بود که در قاۀب کلمات و معانی، اوضاع و شرایط آن روزدر ملبورن، این نخس 

ها نصرب اً بدترین غصهها هستند و عموماین مردم پاک الیق بهترین شادی»: ای خطاب به تختی شرح دادنامه
مان را سس  و ناامردی را شود. گویی این تقدیر محتوم مل  شریفمان اس . تقدیر سراهی که اراده ملیشان می

شان را پ  از آن کودتای شوم با لع  های ملی و اجتماعیبر کشورمان مسلط کرده. مردم حاال لع  آن شکس 
 «.کنندهای شما جبران میشررین پرروزی

 در 0205 سال در مصدق محمد دکتر ایران ملّی جبهه رهبر درگذش  و 0202 سال در ایران ملّی جبهۀ قفِتو
 020۶ در فروردین مصدق دکتر چهل  آیرن در او غمگنانۀ حضورِ اندوه  اوج کرد، ایجاد ژَرف اندوهی او روحرۀ

 باریغ  فضای او بدرقۀ گرچه. پرکشرد ما مران از ایران ه  ملّی نهض ِ پهلوانِ که نکشرد لوۀی. بود احمدآباد در
 در او جاوادنگی موجب و اشمل  و تختی مرانِ عشق گرِبران مردم، ستای ِ اما زد، رق  ملت  و مردم مران در را

 .شد ملّی نهض  و ایران تاریخ

 بازگشت به فهرست
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 دانشیان و گلسرخی یادِ سالگشتِ مین08 گزارش
به دست جلّادانِ  0852بهمن  29در چهل و هشتمین سالگرد تیربارانِ ناجوانمردانۀ دو قهرمانِ ملی در : گنژرا

برگرفته از -آیی و تجدیدِ پیمان آریامهری، مزارِ کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی گلباران شد. گزارشِ این گردهم

    داریم. خوانیم و یادشان را گرامی میرا با هم می -فضای مجازی

 

 دانشران کرام  یاران و خانواده قبلی اعالم پررو
 دانشران، و گلسرخی دوستداران الالعره نرز و

 خُفتنِخونبه ساۀگش  مرن01 بزرگداش  آئرن
 روز 00/21 ساع  از مرهن، سرافراز گُردِ دو این

 از جمعی حضور با 0011 بهمن 2۴ جمعه
 و سابق سراسی زندانران بندیان،ه  یاران،
 بهش  22 قطعه در کرام  محترم خانواده
. شد برگزار ترتمام هرچه شکوه با تهران زهرای
 دکتر یادزنده حضور با بار آخرین که آئرنی
 بهمن در زرافشان ناصر و دانارئر  فریبرر
 دو در آن برگزاری و بود شده برگزار 02۴4
 .اس  نبوده پذیرامکان کرونا مرگبار ویروس گرریهمه دۀرل به گذشته سال

 دانشران، و گلسرخی واالی هایآرمان به اشاره با( کرام  شوهرخواهر و نوی  فرلمنامه) مهرآور، محمود ابتدا در
 کنونی فضای در را امسال بزرگداش  آئرن در قهرمان دو این یاران حضور و گف  خررمقدم حاضران جمع به

 صمرمی دوس  0204 سال مهر از که اکبری، پدرام سپ  .دانس  ارزشمند بسرار و معنادار و مه  جامعه
 عاۀی مدرسه در کرام  تحصرل و اشتغال زندگی، از هاییخالره بران به بوده، سابق سراسی زندانی و کرام 

 وی شهادت و شکنجه و زندان و بازداش  هایسال روستا، در آموزگاری دوران کوتاه، فرل  ساخ  تلویزیون،
 دکتر یادزنده) آن شاعرِ نام به اشاره با ،"باد خجسته بهاران" ماندگار شعر تاریخچه با پروند در ایشان. پرداخ 
 انقالب پرروزی بعداز آن تلویریونی پخ  اوۀرن نحوه و ضبط و ساخ  مراحل درباره ،(بهزادی منوچهر

 للبانهعداۀ  و خواهانهآزادی اهدافِ پرگرر که خواس  ملی قهرمانِ دو این دوستداران از و داد ارائه توضرحاتی
 .گذشتند خود جان از هاآن سعادت خالر به خسرو و کرام  که باشند  مردم برای آنان

 از اۀهام با روز انقالبی وظایفِ به اندیشردن ضرورتِ حاضران، به امسال بزرگداش  آئرنِ رانانسخن پرام مضمونِ
 تامرن و جامعه امروز مشکالت حل برای گلسرخی خسرو و دانشران کرام  انقالبی شجاع ِ و انسانی من ِ

 گرف . قرار حاضران کلره تایرد و تشویق مورد که بود زحمتکشان و کارگران سعادت

 انقالب ازپر  دوران در خسرو یا کرام  با خود آشنایی یباره در هاییخالره  حاضر، یاران از تعدادی آن از پ 
 کردند. قرائ  جمع برای را گلسرخی از اشعاری نرز برخی و بران
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 الراف یا و جمع در الالعات شخصی ۀباس ماموران و ویده یگان کالنتری، نرروهای بزرگداش ، این خالل در

 امّا نشدند، آیرن این برگزاری مانع هاآن. کردندمی رصد را بزرگداش  این جریان و داشتند حضور جمعر 

 بود... کار گرم وقفهبی مراس  لولِ در هایشانگوشی دوربرن

 بهاران" سرود سپ  و "زمستون سراومد" انقالبی ترانه صدای  لوربه امسال آئرن پایان در حاضر جمعر ِ

 شدند. پراکنده و گرفتند عک  یادبود رس  به و خواندند را "باد خجسته

 باد! مستان شبِ نرمه زمزمه یادشان

 سای  عصر نوسرچشمه: 

 ☘☘ ☘ 

 ای از دفاعیاتِ قهرمانانۀ کرامت دانشیان و خسرو گلسرخیکلیپِ تازه

 
https://www.youtube.com/watch?v=Gf8_7G2JBEE&feature=emb_imp_woyt 

 

 بازگشت به فهرست

 

https://asre-nou.net/php/view.php?objnr=55470
https://asre-nou.net/php/view.php?objnr=55470
https://www.youtube.com/watch?v=Gf6_3G2JBEE&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=Gf6_3G2JBEE&feature=emb_imp_woyt
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 باران شددانا گُلمزارِ فریبرز رئیس
 در زمستانِ سُردی آمد و در زمستانِ سختی رفت...

دانا، نویسانده،  یاد دکتر فریبرز رئر ، زنده02۴1اسفند  2۶

داری اسالمی استاد دانشگاه و اقتصاددانِ منتقد نظام سرمایه

ساۀگی باه دۀرال    45حاک  بر ایران و یاورِ محرومان در سن 

ابتال  به ویروس کرونا چش  بر جهان فروبس  و در روستای 

زهرا به خااک ساپرده    زادگاه خود ابراهر  آباد واقع در بوئرن

هاای  شد. متاسفانه به دۀرل فضای بستۀ سراسی و محدودی 

کرونایی، برگزاری تشررع جنازه و بزرگداشتی درخاوردِ ایان   

دانشمندِ فرودستانِ ایران مرسّار نشاد، امّاا خاانواده، رفقاا و      

آیناد و یاادش را   یاران  هرساۀه بر سر مازار او گارده  مای   

امسال و در دومرن ساۀگرد ضایعۀ  دارند. در مراس گرامی می

دانا و اهاۀی قل  و هنر، از جمله دکتر ناصر زرافشان، وکرل دادگساتری  درگذش  وی، جمعی از یاران دکتر رئر 

 باران کردند.  در ابراهر  آباد حضور یافتند و مزارش را گل

 

   

 

 بازگشت به فهرست
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 گوناگون
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 های صنفی فرهنگیانورای هماهنگی تشکلبیانیۀ ش

 دارند؟ هایی توانایی چه و اند ایستاده جامعه شطرنج درکجای معلمان

 
هرچ انسان آگاهی پوشرده نرس ، که نرروی انسانی، بزرگترین سرمایه ی هر جامعه اس .نرروی انسانی اسا    بر

 .وپرورش نه تنهاسرمایه ، بلکه سرمایه سازاس که پدید آورنده ی بزرگترین سرمایه هاس ، آموزش 

 .دراین راستا معلمان نق  اصلی و تعررن کننده را دارند

سرمایه گذاران برای باردهی سرمایه ی خود با سه دوره سرمایه گذاری از دید زمان )بلند مدت،کوتاه مدت ومران 

 .مدت( روبرو هستند

داری از هرسه روش سرمایه گذاری را داراس .اما کاربرد آنهاا  می توان گف  آموزش درهرکشوری قابلر  بهره بر

 .بستگی به هدفگذاری، برنامه ریزی و شروه ی اجرای آن دارد

معلمان بی بروبرگردازمجریان خط اول اینگونه سرمایه گذاریها هستند، معلمان می توانندازهمه ی امکانات فراه  

 .ود،در راستای آموزش بهره برداری کنندشده،فقط بر پایه ی خواس ،اراده،دان  واهداف خ

معلمان می توانندمعترض،منتقد، اندیشمند، نویسنده، فرلسوف، یا انسانهایی رام، سر به زیر و مقلد پرورش دهند، 

و این هشداری اس  که باید برنامه ریزان حاک  را به خود آورده و اهمر  آموزش وپارورش تاا دانشاگاه رادرک    

 .کنند

ان معترض درخرابان سرکوب شود،اگر بوسرله ی حراساتها تهدیاد و ارعااب شاوند، اگرحقوقشاان      اگرفریاد معلم

پایرن باشد،اگر توبرخ و انفصال ازخدم  بگررند، اگراز ادامه ی تحصرل بازداشته شاوند،اگراز پساتهای مادیریتی    

روی حاکماان   محروم و یا به کم  هر سراستی سرکوب شوند،این به معنای حال مشاکالت و بحرانهاای پار     

سراسی نخواهد بود. بلکه حاکمان سراسی باااین شاروه ی سارکوب،فقط شاکل فریاادزدن ودادخاواهی وشاکل        

 .اعتراض را عوض خواهندکرد، و هرگزنخواهند توانس  فریادها راخاموش کنند

 .معلمااان ابزارهااایی دردساا  دارنااد کااه از همااه ی ایاان شااروه هااای اعتراضاای مااوثرتر و کارآمدتراساا       

می توانند روی تفکردان  آموزان چنان کار کنند،که ظرف چندسال جوانان را آنگونه تربر  نمایند، که خود آنان 

 .می خواهند
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تجمع گسترده را  00فراخوان  0011اسفند  2شهریورتا 22شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگران ایران،از 

ی فرهنگران کشور روبروشد، که این همدۀی وهمراهی انجام داد،که هربار باشکوهتر ازگذشته با استقبال گسترده 

 .جای سپاس فراوان دارد

نرروهای امنرتی، سپاه پاسداران ، وزارت الالعات، پلر  امنر ، ( » 0011اسفند  2شهریورتا 22دراین دوران) از

آرام وبای  هزاران اس ام اس تهدیدآمرز،احضار و پرونده سازی، بطور « به کم  حراس  ادارات آموزش وپرورش 

 .صدابرای معلمان کشورفرستاد

همچنرن نرروهای امنرتی بجزدر چند شاهر واساتان مانناد: مشاهد، اۀبارز، دۀفاان، شارراز واهوازدرساایر نقااط          

کشوربرخورد خشون  آمرزی انجام ندادند ، بی گمان مته  ردیف اول این برخوردهای خشون  آمرز حراساتها و  

 .زش وپرورش شهرستانهای یاد شده می باشدمدیر کل های استانها و روسای آمو

اماشروه ی برخورد آرام وخشون  پرهرز ازسوی نرروهای امنرتی ، فقط با هدف شناسایی ونشان کردن مهره های 

 .فعال صنفی فرهنگران بوده اس 

  و در دههاشهر ایران فعاالن صنفی فرهنگی بطور گسترده احضار، تهدید، توبرخ، ماته  0011پ  ازسوم اسفند 

برخی پرونده هاای چنادین ساال گذشاته ی آناان بااردیگر گشاوده و فعااالن صانفی تحا  پرگردغررقاانونی            

 .قرارگرفتند

اینگونه برخوردهابرای فعاالن صنفی رفتاری تجربه شده اس ، حاکمر  مانند همرشه ، پ  از سکوتی معناا دار  

انجاام عملراات انتقامجویاناه باه قصاد از ها         به قصد آناۀرز کردن و شناسایی نرروها ی مصم  و خط مقدم ، با

پاشاندن شررازه ی جنب  فرهنگران ، با همه ی قوا، به سرکوب بازداش  ، تهدیاد ، تطمراع ، پروناده ساازی و     

ایجاد رعب و وحش  دس  زد، برای هر صدای عداۀ  خواهانه ای شمشرر خود را از نرام بررون کشرده و قلاع و  

ید به سردمداران المرناان داد،شاروه ی سارکوب در پاساخ باه خواسا  ماردم ، باویده         اما با .قمع را آغاز نمود

فرهنگران در هرچ دوره ای از تاریخ ، مشکل گشا نبوده ، بلکه همواره نترجه ی معکوس داده اسا  ، و آناان باه    

ی  مرلراون و   این آسانی نخواهند توانس  جنب  فرهنگران را که ریشه در اراده ی آگاهانه و آمرخته به دۀرری

 .پنجاه هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته دارد را خاموش کنندهشتصد و

به این وسرله به آگاهی فرهنگران ، دان  آموزان و اوۀرای محترم دان  آموزان می رساند ، جنب  معلمان ایران 

فتح خواهد نمود، و بی  در قاۀب شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگران ایران ، به زودی بار دیگر خرابانها را

اعتنایی حاکمر  نسب  به خواسته های انباشته شده ی فرهنگران)آزادی معلمان زندانی ، قاانون رتباه بنادی ،    

قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان ، استخدام رسمی نرروهای موق  ، نهض  سواد آموزی ، مربراان پار    

ان ، پااداش پایاان خادم  بازنشساتگان ( باویده اجارای       دبستانی ، معلمان خرید خدمات آموزشی ، خدمتگاذار 

مرلرون ایرانی  11قانون اساسی یعنی آموزش رایگان و با کرفر  برای فرزندان ایران زمرن که مطاۀبه ی  21اصل

اس  ، و ادامه ی سرکوبهای آرام یا خشون  آمرز را محکوم نموده و حق خود می داند که ازفرهنگران ستمدیده 

 .وتا رسردن به خواسته های قانونی ولبرعی خود کنشهای الزم را به زودی از سر گررددفاع نموده 

 های صنفی فرهنگران ایرانشورای هماهنگی تشکل

 0011اسفند  08
 بازگشت به فهرست
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 فَقر، مانعِ آگاهی و آزادی
 )کاریکاتور(

 

 ، کارتونرس ِکوژینسکی پاول

 گوید: انسانِمی ۀهستانی مشهورِ

 جز هدفی نخس  درجۀ در گرسنه

 نان غ ِ ندارد، چون شک  سررکردن

 تماشای به انسان که دهدنمی اجازه

شود،  عمرق زندگی بنشرند، در جهان

 اشآگاهی بگررد، و یاد بخواند، کتاب

 خود الراف جهان به برده و باال را

 زندگیِ نترجۀ در براندیشند. آدمی

گذارد. نمی جهل از فراتر را فقررانه پا

 نگه که گرسنه اس  دۀرل همرن به

 بقای ملتی ضامنِ اکثری ِ داشتن

 فقر با که اس . چرزی حاکمه لبقاتِ

 شود، آگاهینمی جمع جادر ی 

 بردگی به برای دیگر شگردِ اس . ی 

 کردن غمگرن ها، مل  گرفتن

 و هاعزاداری رازِ اس  ندارد. این منطقی گرری تصمر  و  اندیشردن قدرت باشد غمگرن وقتی هاس . انسانآن

 به را کارگر لبقۀ فزاینده فقرِ": گف می که باکونین مقابلِ در نرزکارل مارکس ... همرشگی هایاندوه و غ 

 کند،نمی انقالبی تنها نه را دستانتُهی بگذرد، خود سرحدّاتِ از فقر اگر"گوید: می ،"کندمی تبدیل باروت بُشکۀ

 .شودمی هاآن تباهیِ و فساد موجبِ که
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 دارید؟ کار هم مردم رفتنِدستشویی به
 پرستویی پرویز

 

سینما و بازیگر  (؛0880تیر  2 ۀپرویز پرستویی )زاد
در در صفحۀ اینستاگرامِ خود ایرانی  ۀو صداپیشتلویزیون 

از یک سخنرانی، با انتقاد  واکنش به ویدئوی منتشر شده
کسانی که بیش از یک »از سخنان یک واعظ که گفته بود 

، از کسانی که «زدور هستندال و مُمّخورند، حَوعده می
 نابسامانِ تریبون دارند، خواست اگر جوابی برای وضعیتِ

معیشتی مردم ندارند، برای توجیه فقر و فالکت، به 
 .اشی متوسل نشوندفحّ

 مردم به سخنران… سخنرانی این در شده مطرح هایصحب  از مبهوت  و مات هنوز که دیدم ییویدیو امروز
فرماید می اشموعظه ادامه باشرد! و در نداشته نراز رفتن دستشویی به تا بخورید ک  قدرکند: آنمی توصره
 تاندس  از کار عِنانِ گویاشود! نمی باورم هستند! «مُزدور» و «حَمّال» خورند،می وعده ی  از بر  که کسانی

 فحاشی به کارتان فالک ، و فقر توجره برای و مردم ندارید معرشتی نابسامان وضعر ِ برای رفته! جوابی در
 دارید؟!! کار ه  مردم رفتن دستشویی و خوردن غذا کشرده؟ به

 مهار برای اقدامی کهاین جای به .کنرد مردم معرشتی و اقتصادی اسفناک وضعر  حال به فکری کهاین جای به
 و فقر گرسنگی، از مردم نجات برای ایچاره راه کهاین جای به .دهرد انجام کمرشکن هایگرانی و تورم

 با اۀبته بخورید؟ )که غذا وعده ی  نروید! دستشویی و نخورید! غذا گویردمی هاآن کنرد، به پردا تنگدستی
 بخورند، غذا وعده ی  از برشتر که مردمی کنند(. به مهرا نتوانند شاید ه  را وعده ی  آن گرانی، همهاین

 و کنند تحمل را روزگار سختی باید ه  که اندکرده گناهی چه مردم ؟ این«حَمّال» گویردمی و کنردمی فحاشی
 بشنوند؟ ناسزا ه 

 «هرزه» کنند،نمی فرزندآوری که هاییآن: بود فرموده که دیگری واع ِ هایاز فُح  نگذشته چندروزی هنوز
 و ترخسته هس ، کهاین از مل  نکنرد! نگذارید فحاشی بزرگ مل  این نپاشرد! به مردم زخ  به هستند!!! نم 

 مردم این زندگی وضعر  بهبود جه  کنرد، در امردوارشان رفتارها، و سخنان این جای شود! به ناامردتر
 .کنند سرر را خودشان شک  توانندنمی اما کنند،می کار شرف  چند که مردمی کنرد از عملی اقدام دردمند،

 اتوبوس و گورخواب بخوابند، یا پارک و خرابان در باید هاشب و کنند کرایه ایخانه توانندنمی حتی که مردمی از
 از دوری: گویردمی هاآن به نراوردند، دنرا به بچه اگر دارید؟ و فرزندآوری دارید؟ توقع انتظاری چه شوند، خواب

 حتما شود، بهتر مردم اقتصادی اوضاع ندارند. اگر پول فقط هانرستند! آن هرزه هااس ؟ آن «هرزگی» فرزندآوری
 درمان فکر به شریف، مل  این به ناسزاگویی و سرزن  جای به… شد خواهند ه  فرزنددار و کنندمی ازدواج

 باشرد!  )سرچشمه: بهارنروز( شمارشانبی مشکالت عالج فکر به باشرد، شاندردهای
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