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 سرسخن

 

 ...پایانِ زنگِ انشاء

سدعمومی فضای  آغازیم کهشرایطی میرا در  گنژراچهارمین سال انتشار  بده  یدد  حدرّک و اُم ندده از ت متِ جامعه آک

جدود یدبن و ایجاد تغییراتِهای دمکراتیک استیفای حقوق و آزادی سداختارهای مو شدارِادین در  سدود اق ّدد و  بده  مول

 نسبت به موضوعاتِ ،-اشارهحدّ ِ دستِ کم در- خودانتشار  که از آغازِ گنژراشورای دبیرانِ است. جامعه کش زحمت

هدایی ، یکو نخواهد بود تفاوت نبودههای کار وزحمت بیمنافع تودهباالخص اجتماعی و  ندین روز پدیش در چ سدال 

 نوشت:

کارانه و شعارهای پُرطمطراق بر های فریبها، وعدهرانیت این است که گوشِ مردمِ ایران انباشته از سخنواقعیّ"
قاطع و عملی با مفسدانِ برخوردار از رانت و قدرت  ها را بدون برخوردِشنیدن چندبارۀ آن ۀضدّ ِفساد، دیگر حوصل

های یک مجتمع مسکونی است. باید از باال هپلّراه سازی جامعه و نهادهای قدرت از فساد مانند نظافتِندارد. پاک
برنامگی و سیرِ قهقرایی اقتصاد و معیشت و سال بی 42جامعۀ انقالبی ایران پس از  شروع کرد و نه از پایین! خواستِ

های زندگی تعمیقِ شکافِ طبقاتی و فساد و ایلغارِ اموالِ عمومی، تغییراتی جدّی و تحواّلتِ بنیادین در همۀ عرصه
ش در مقابلِ معترضان و آزمودنِ گلوله و ساچمه و درف است و بهتر است مقامات و مسئولین به جای تمسّک به زبانِ

های غیرمدنی، با سرانگشتِ تدبیر به خواست و ارادۀ جمعی مردمِ آگاهِ ایران تن در دهند و آزموده را روش
 (1400، آذر و دی 21ارژنگ، شمارۀ ) "نیازمایند.

 "گرانخوابِ"از شدگان را بشنویم که مالکیتسلبِ ها وصدای پای پابرهنه"بود:  نوشته آن ازپیش گنژرا
بستگی و جنبشِ نیرومندِ خود، دیر یا زود بساطِ دروغ و تبعیض و فساد و ستمِ طبقاتی حاد و همخیزند و با اتّبرمی

ایران  شان را از صحنۀ میهنِ خود برخواهند چید... مردمِداری نئولیبرال ایران و همۀ ژاژخایان و پااندازانسرمایه
آمیز در سایۀ نظامی تبعیض و صلح برپا داشتن یک زندگی بدونِ زندگی بهتری هستند، امّا اگر طالبِ الیقِ شکّبی

)ارژنگ، شمارۀ " ای تابناک...نسبتا دشواری در پیش دارند؛ دشوار، امّا با آینده ی و دمکراتیک هستند، کارِعادالنه، ملّ
  (1400، خرداد و تیر 18

با  "زن، زندگی، آزادی"به اعتراضی موسوم گیری جنبشِو شکل یامین (رحمانۀ مهسا )ژینابیآستانۀ قتل  در گنژرا
 کاران،ورزش آموزان، اساتیدِدانشگاه، نویسندگان، هنرمندان،، دانشجویان، دانشجوانان ،زنانگستردۀ  مشارکتِ

 :نیز چنین انشاء کرد... پزشکان، وکال،
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روزها در تجمّعاتِ گستردۀ فرهنگیان و بازنشستگان و های گستردۀ معترضان، اینسابقه و بازداشتپیروِ سرکوبِ بی"

نیز در کنار مطالبۀ حقوق و آزادی نمایندگانِ زندانی در کفِ  "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"کارگران شعارِ 

تبدیل گردیده و فضای حاکم تا حدودی شرایط  مطالبۀ ملّی و فوری معترضانانداخته و به یک ها طنینخیابان

، خرداد و تیر 24ارژنگ، شمارۀ )کند... را در اذهانِ عمومی تداعی می 1357از پیروزی انقالب در سال های پیشماه
1401) 

 و اینک زنگِ حساب...

حکومتی  مقامات ومسئولینِ گوشِ سنگینای بهو ذرّه پیش گفتیم ونوشتیم ماهِبسیاری دیگران تا سهوما چه آن
شناختِ مبتنی بر علمی بینیِپیش ، که براساسِذهنی ماتِتوهّیا و زنی گمانه ،گوییغیب پایۀبر نه، فرونرفت

که امرِ تحوّلِ  تاسدرونی جامعهو نبردهای و معادالت وتوجه به دینامیسم حاکم داریتضادهای سیستمِ سرمایه
  را ناگزیر ساخته است.  انقالبی در ارکانِ آن

درپیِ قتلِ مهسا  .فرارسیدنیز  رسیدهی و حسابزنگِ حساب هآورِ انشاهای تکراری، باالخرمالل زنگِ پیِآری، در
سرعت شکل گرفت، امّا به 1401شهریور25از روز وجوانان زنان گینِهای خشمتوده اعتراضاتِ گستردۀ )ژینا( امینی،

 عامّقتلِ یّت مثلِ همیشه،حاکم هنرِ. کشیده شد وخونسرمایه به خاک با سرکوبِ خونین پلیسِ حافظِ نظمِکماکان 
 ،جوان ،زن هزار 20نزدیک به  و جامعه محرومِ یا بیکار ومزدبگیر  از اقشارِعموما  گناه بینوجوانِ 500از بیش

فضای  و تشدیدِ در صفِ اعدامنیز ای و عده نگارِ زندانیروزنامه و وکیل ،کارورزش ،هنرمند ،پزشک ،لمحصّ ،دانشجو
مردم را انکار و یا  ِپرستان و کژاندیشانِ سیاسی که اعتراضات برحقّبرخالفِ کهنه است.ونگرانی درجامعه بودهرعب

اش نام راه افتاد...و به خونِ مهسا هدر نرفتبختانه خوشکنند، می قلمداد "!قلوی لندنیهای سهتوطئۀ تلویزیون"
موج سرکوب و زندان و اعدامِ  رغمِ گسترشِبهاز چهارماه و ناتمامِ مردمِ ایران شد و اینک پس انقالبِتداومِ رمزِ 

به روزهای  جامعۀ ایراناست محالو  نشست جنبش عقب نخواهداین  کهتوان گفت قاطع میمعترضان، به ضرسِ
   زگردد.گناهِ اهلِ سقّز بادخترِ نوجوان و بیکارانۀ تبهاز قتلِ پیش

از همه توانِ ادبی و ، بیشو تداومِ آن و سانسور شدن فضای رعب و وحشت و یا خشونت و سرکوبحاکمو امّا 
رنجی  که های تراژیکستیزهاین  های قربانیانِ. خانوادهبردتحلیل میبه را جامعه های کارِ خالقۀ هنری ظرفیت

برای تحمّلِ  ،ماامروزِ ۀ متالطمِ جامعطورِکلّی و به، و غیرقابلِ توصیف را در سینه دارند کرانسوز و اندوهی بیبصَعَ
و آن چیزی  هستندگاهی مطمئن تکیه نیازمندِ ،پایدار گذار به دموکراسیِ تاریخی دورانِی هادشواری ازناشی مصائبِ

بردنِ ازبین"را  "وظیفۀ هنر"همین ضرورت بنابه. تولستوی تواند باشدنمی بخشآگاهید و ادبیّاتِ جز هنرِ متعهّ
زندان باشد،  امّا وقتی نویسنده و هنرمند در ،"چنین کاری استتنها هنر قادر به "و معتقد است  دانسته "خشونت

آبتین از قتلِ بکتاش)مهابادی( که پس د. رضا خندانشومیتر سنگینپیشرو هنر و ادبیاتِ  برای "وظیفهدشواریِ"
سپری با ایستادگی زندانِ ناعادالنۀ خود را  نگارانِ محبوس، دورانِاز نویسندگان، هنرمندان وروزنامهکثیری مانندِ

وظیفۀ مبرم امروزِ  !"کس آزاد نیستهیچ ،که نویسنده وهنرمند آزاد نباشددر کشوری" گویدمیدرستی بهکند، می
 است.  است که درطیّ سالیانِ اخیر از مردم ایران به یغما رفتهای شدهگیری فضاهای فرهنگِی اشغالما بازپس

قیدوشرطِ کلیۀ زندانیانِ صنفی، سیاسی وعقیدتی و هزاران بازداشتی اخیر، سرسخنِ این با آرزوی آزادی فوری و بی
 !گندندمی درون از میرند،نمی هاکاکتوس"بریم که گفت: فرانس به پایان میندگار آناتولکالمِ مااین شماره را با تکرارِ

  "!نیست اشجاودانگی نُمادِ دیکتاتور سرنیزۀ که گونههمان نیست، بودنزنده نشانِ تیغ
 متوقّف شود!فورا چرخۀ خشونت و سرکوب و کشتارِ معترضان باید 

 شورای دبیران ارژنگ                                                                                    

 شت به فهرست بازگ                                                                                                                           

https://irankargar.com/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84-3/
https://ir.voanews.com/a/iran-human-rights/4789721.html
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 تراژیک تیک/ اِستِه مقوالتِ
 ("های هنرشناسی علمیپایه"بخشِ سوّم از فصلِ چهارم کتاب  ادامۀ)

 ک.م.پیوند نویسنده: آونر زیس/ برگردان: 

 

 تراژیک

 امّا. دارد ارتباط انسان مرگِ و انگیز،زنحُ و دردناک حوادثِ عمیق، هایرنج مصائب، با معموالً تراژیک مفهومِ
 صحنه روی را هاآن بود معنیبی صورت این در داد،می تشکیل را تراژیک مفهومِ ماهیتِ عوامل همین صرفا اگر
 است استداللی همان دقیقاً استدالل این. کنیم ترسنگین را انسان اندوهِ بارِ وسیله این به و بگذاریم نمایش به
 فرا گوش او استدالل این به کسی گاههیچ لیکن. کندمی مطرح تراژدی هنرِ به اعتراض در افالطون که

 کرنی، شکسپیر، چه زیستند،می باستان دنیای در که هاییآن چه تراژیک؛ آثارِ نویسندگان همۀ و دهدنمی
 همواره گذارند،می وجود عرصۀ به پا بعدها که هاییآن چه و بزرگ، هنرمندانِ وسایر پوشکین بایرون، راسین،

 .دارندمی معطوف اند،گرفته فرا را زمین که تراژیکی و حادّ هایستیزه به را خود دقیقِ توجه

 تراژیک، آثارِ خلق با هنرمندان. دانست یکی انسان هایرنج با تواننمی را تراژیک مفهومِ طبیعتِ رسدمی نظربه
 هنرِ که نیست تصادفی بنابراین. سازندمی برمال را جامعه در موجود هایستیزه و منافع برخوردِ تریناساسی
 و ترعریان جامعه اساسی تضادهای آن طیّ در که انقالبی تغییراتِ و جامعه زایطوفان هایدوره در تراژدی

 .کندمی پیدا اعتالء دیگر دورۀ هر از تربیش گردند،می ترعلنی

 عمل، تقلیدِ کهبل نیست، هاانسان تقلیدِ تراژدی..." گویدمی که آوریم خاطربه را ارسطو کالمِ این است الزم
 جدا را معیّنی افرادِ خصوصی زندگی که نیست این تراژدی هدفِ که زیرا ،"است بدبختی و بختیخوش زندگی،
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 یک در را واقعی تراژیکِ هایستیزه و برخوردها که استاین کهبل دهد،نشان موردبحث  عصرِ اساسیمسائلِ از
 آن ِعامّ و وسیع مفهوم در را "بدبختی"و"خوشبختی" بینِ وبرخوردهای کند بازآفرینی وسیع اجتماعی مقیاسِ

 .نماید باز

 فقط امّا است،شده استفاده کلّی طرحِ عنوانبه نافرجام عشقِ به مربوط هایداستان از ادبی، آثارِ انواع در
 داستانِ استکافی بفهمیم، بهتر را آن دلیلِ کهاین برای. اندرسیده واقعی تراژدیِ سطحِ به هاآن از معدودی
 شاعرِ یک را ایسولد و تریستان. کنیم مقایسه ژولیت و رومئو با را (Isolde) ایسولد و  (Tristan) تریستان

 سخنی خود عصرِ اجتماعی جریاناتِ از وجههیچبه که است سروده عریان غِنایی شعرِ یک در وسطاییقرون
 و نزاع متن در را ژولیت و رومئو داستانِ رنسانس، عصرِ بزرگ نویسِنمایشنامه شکسپیر، کهدرحالی. گویدنمی

 قرار (Capulet) کاپولِت و (Montague) منتگیو هایخانواده بین در وسطاقرون فئودالی هایکشمکش
 رودررویی برای را زمینه وسطایی،قرون پوسیدۀ تعصّبِ و جوان دو سوزان عشقِ بین ناپذیرآشتی تضادّ. دهدمی

 اتّفاقی عواملِ نتیجۀ ژولیت و رومئو مرگِ. کشاندمی نابودی و فنا به را عشّاق که سازدمی آماده تراژیکی

 شده داده نشان شکسپیر توسط که شودمی ناشی عصری غیرانسانی ماهیّتِ از طبیعی طوربه کهبل نیست،
 .است

 و وسیع اجتماعی هایگروه زندگی که قوانینی با و کامل دورۀ یک اساسی خصایصِ با تراژدی هنرِ در
 تراژدی هدفِ از پوشکین مشهور تعریف. هستیم روبرو آن متمرکزِ و عامّ شکلِ در دهند،می شکل را جوامع ِکلّ
 هایستیزه که است افراد زندگی طریقِ از تراژدی در گرچه که استاین از حاکی هاانسان سرنوشتِ عنوانبه

 .شودمی بیان فرد سرنوشتِ طریق از که هاست انسان سرنوشتِ این امّا شوند،می بازنموده زندگی

 زیادی دگرگونیِ محتوا نظرِ از چه و شکل نظرِ از چه خود تاریخی تحوّلِ فرایندِ در که تراژدی، دلیل همینبه
 عصرِ از دارند، جهانی بُعدِ و مفهوم که دارد ریشه هاییاندیشه در خود مظاهرِ ترینعالی در است، کرده پیدا
 ملّت یک که طوریهمان درست. کنندمی حفظ آیندگان برای را خود ماندگارِ ارزشِ و روندمی فراتر خود

 اندازِچشم با فلسفی هنرِ یک حقیقتا تراژدی. است پایدار نیز کندمی ثبت راآن سرنوشتِ که هنری است، پایدار
 تمرکز انسان متعالی آرزوهای و زندگی معنیِ هستی، طبیعتِ به مربوط هایاندیشه آن در که است وسیعی

 یابد.می

 هایینامه در است انگلس و مارکس تحلیلِ تراژیک، مقولۀ طبیعتِ دربارۀ عمیق هایتحلیل از یکی

 .نویسندمی السال به  (Franz Von Sikingen)زیکینگِن فرانتس تراژدی موضوعِ بارۀ در که

 [گنژرا -ایممنتشر نموده 79-73صص ارژنگ  25شمارۀ را در  متن برگردان فارسی این دو نامه]

-تاریخی هایستیزه تراژیک هایپدیده همۀ ریشۀ که کنندمی حرکت واقعیت این از انگلس و مارکس
 ناپذیرآشتی متخاصمِ نیروهای بین برخورد از و یابندمی تکامل منطقی الگوهای مطابقِ که است اجتماعی
 تاریخی لحاظِ از آن تحقّقِ که مسلّمی امرِ" بین برخورد عنوانبه تراژدی از انگلس تعریفِ. کنندمی حکایت

 به راآن تواننمی و نیست صادق جاهمه در گرچه ،(1) "عمل در آن کردنِپیاده امکانِ عدمِ و است، ضروری
 . دهدمی دستبه را تراژدی فهمِ کلیدِ ولیکن کرد، اطالق تاریخی درامِ از خاصّی نوعِ

https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang25/files/downloads/attachments/arzhang25.pdf
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang25/files/downloads/attachments/arzhang25.pdf
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 رهبرانِ- پوکاچف و رازین که بود برخوردها نوع همین نتیجۀ در دقیقا
 شدند، روبرو تراژیک مرگی با واقعی زندگی در ،-روسیه دهقانی هایقیام

 این به( هَملِت) شکسپیر تراژیکِ نمایشنامۀ در دانمارک شاهزادۀ کهدرحالی
 به 1905 سال در که نوع این از دیگری برخوردِ. آمد دچار سرنوشت
 منجر سیاه دریای ملوانانِ وارِافسانه قیامِ واقعی کنندگانِشرکت شکستِ

 در گفتار همین. آورد وجودبه را پوتمکین رزمناوِ فیلم اصلی مایۀ شد،

  Andrzeij)وایدا آندره اثرِ کانال فیلمِ در ورشو قیامِ قهرمانانِ مورد

Wajda, Kanal)  هنری، آثارِ در تراژیک برخوردهای. است صادق نیز 
 .هستند واقعی زندگیِ در تراژیک هایستیزه خصلتِ کنندۀمنعکس

 مبنای. است تاریخی مقولۀ یک تراژیک، ستیزۀ سرشتِ که است بدیهی
 آن ساختنِ مجسّم در که هاییروش آن، ِخاصّ محتوای تراژدی، یک عینی

 از مردم تفسیرِ و آن، ِحلّ چگونگی رود،می کاربه هنری هایشکل در
 بر دارد، تعلّق آن به تراژدی این که را خاصّی عصرِ مُهرِ همه آن، ماهیّتِ
 هایتراژدی از اساس در باستان یونانِ هایتراژدی تنهانه. دارند پیشانی

 امروز، هایتراژدی از راسین و کرنی هایتراژدی یا اند،متفاوت شکسپیر
 مختلفی انواعِ نیز زمان یک در حتّی یا کوتاه نسبتا دورۀ یک در حتّی کهبل
 متفاوت هنری تدابیرِ و هاروش مستلزمِ که آیند پدید تواندمی تراژدی از

 همۀ در که دارند وجود معیّنی ِعامّ قوانینِ تراژدی، در حالاین با هستند،
 .شوند متجلّی خاصّ ایشیوه به است ممکن گرچه کنند،می عمل هازمان

یدد ویژهبده و سوفوکل ،آشیل بزرگ هایتراژدی سدطو کده اوریپ  را هداآن ار
ندری قدرتِ نیز ما عصرِ در هنوز است، نامیده عیار تمام هاینویستراژدی  ه

بدع عنوانِبده صدرفاً نه البتّه،. اندکرده حفظ را خود توجه قابلِ عداتِ من  اطال
 .تاریخی

 در اوریپید و سوفوکل هایتراژدی آوردنِصحنهبه اخیر هایسال در
 را مهمّ هاینمایشنامه این قهرمانانِ بارِدیگر سایرِکشورها، و اتّحادِشوروی

 نه البتّه است، ساخته توجهجالب و یافتنیدست امروزی تماشاگرانِ برای
 خاطربه کهبل شود؛می پیروز سرنوشت هانمایشنامه این در کهاین خاطرِبه

 کهبل نیستند، مواجه سوفوکل اُودیپِ با فقط مردم هاآن اجرای در کهاین
 آفریده جدیدی هنرمندانِ و سوفوکل توسطِ که هستند روبرو اُدیپی با

 .بخشندمی زندگی مدرن، تئاترِ در را نمایشنامه که اندشده

 این نوشتن در بزرگ هاینویستراژدی بخشِالهام که واقعی مسائلِ اگر که نیست تردیدی حال،بااین
 کالسیک هایتراژدی از جدید تعابیرِ ساخت،نمی فراهم تماشاگران برای اندازیچشم بود، هانامهنمایش
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 خدایان مقابلِ در مقاومت با که است آشیل اثرِ زنجیر در پرومته مثال بهترین. آید وجودبه توانستنمی
 حکمرانانِ با مقابله در که را قهرمان نشدنیفراموش شجاعتِ و قدرت تراژدی این. کندمی پیدا وسیع انعکاسی

 مارکس. کندمی ستایش شود،می روبرو جسمانی نابودی با انسان بختیِخوش نامِبه و واهمه بدونِ جهان
 .شودمی وارد کاری و تراژیک ایضربه باستان یونان خدایانِ پیکرِ بر تراژدی این در که است معتقد

 تراژدی این. دارد فاصله سال هزاران ما جامعۀ با که داشت ریشه باستان یونان زندگیِ در یونانی تراژدیِ البته
 مطرح هاییاندیشه طریقِ از و بود جامعه آن خود در که ساخت منعکس ایگونه به را عصر آن تراژیکِ ستیزۀ

 (Oresteia) ستیااُورِ قهرمانانِ سرنوشتِ: گویدمی انگلس. داشت ریشه جامعه آن ِخاصّ هایسنّت در که کرد

 را او که (۳) "جوانتقام ارواحِ" و کشد،می را خود مادرِ پدر، قتلِ انتقامِ خاطربه که (2) اورستز بین تضاد و
 از عبارت که جامعه این زندگیِ در را عمیقی تغییرِ کنند،می تعقیب خود عملِ مکافاتِ به رساندن برای

 .ساختمی منعکس بود، مادرساالری جایبه پدرساالری شدنجانشین

 بر پدرساالری پیروزیِ انعکاسِ را زستِاورِ برائتِ و جوانتقام ارواحِ خوردنِشکست یعنی تراژیک، ِتضادّ این ِحلّ او
 این انگلس. سازدمی مشخص را عصر آن  خصلتِ که است تحوّلی پیروزی این و داندمی هنر در مادرساالری

 و زمان، آن زندگی با هاآن موضوعِ مقایسۀ از آورد،می دست به یونانی تراژدی عمیقِ تحلیلِ از را نتایج
 مستقیماً انگلس عقایدِ. بخشیدندمی الهام را یونانی تراژدیِ که عصر آن جامعۀ هایستیزه دقیقِ تشخیصِ

 لحاظِ از عقاید این. گیردمی بر در نیز را تریعمیق و تروسیع مضامینِ حالدرعین امّا است، اورستیا متوجه
 هنرِ هایستیزه مبنای که واقعی، زندگی در موجود هایستیزه تحلیلِ برای و هستند بامعنا و مهم شناسیروش

 .دهندمی دستبه الگویی دهند،می تشکیل را تراژیک

 رسِدست از کنیم،می درک امروز که واقعی تضادّهای این و واقعی زندگیِ هایستیزه این که است طبیعی

 هم باز دیو این که ترسیممی. است دیو یک جهل": نویسدمی مارکس. بود دوربه باستان جامعۀ هایانسان
 نامیسِ دربارۀ دهندهتکان هاینمایش در راآن درستیبه یونان بزرگِ شعرای آورد، بار به زیاد هایتراژدی

(Mycenae)  بتِ و (Thebes) (4) ".دادندمی نشان انسان تراژیکِ سرنوشتِ عنوانبه 

 نشأت مندقدرت سرنوشتی گُریزناپذیرِ فرامینِ با فرد برخوردِ از تراژدی باستان، دنیای هایانسان برای واقع در

 Oedipus) شهریار اُدیپ نمایشنامه در سوفوکل. آمدمی حساببه سرنوشت این ابزارِ انسان. گرفتمی

Rez)، پدرِ کهاین یعنی. شود مرتکب را جنایت ترینشنیع است محکوم که کندمی تصویر را مردی زندگی 
 تالفی به که بودند داده دستور او به خدایان اودیپ، تولّدِ از قبل حتّی. کند ازدواج خود مادرِ با و بکشد را خود
 ارادۀ که زیرا زند، باز سر سرنوشت این از توانستنمی او. دهد انجام را جنایت این بایستی پدر عدالتیِبی

 .بود گرفته تعلّق آن بر خدایان

 قهرمانانِ حتّی که زیرا نیست، سرنوشت قضیه، گِرِۀ جااین در. داشتیم سروکار کالسیک تراژدیِ با جااین تا
 زندگی، تغییرناپذیرِ قوانینِ که است واقعیت این کهبل کنند، می رها آن چنگالِ از را خود تدریجبه نیز اوریپید
 کامالً صُوَرِ به مختلف اعصارِ کالسیک تراژدیِ در که است قوانین همین و کنندمی عمل انسان ارادۀ از مستقل
 .گیرندمی خودبه متفاوتی هنری تعابیرِ و شوندمی ظاهر متفاوت
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 یک با است جدیدی اثرِ آنوی ژان آنتیگون دیگر، سوی از. است نوشته پیش سال 2500 را اُدیپ سوفوکل
 برداشتِ و شده دگرگون تراژدی صفاتِ خصائصِ آن طول در که تراژدی تکاملِ تاریخ دربارۀ طوالنی مقدمۀ
 از آنوی حال،این با. است یافته تغییر تراژیک هایستیزه ِحلّ هایروش و تراژیک قهرمانِ خصلتِ از مردم

 حوادث سیرِ. نیست تصادفی چیز هیچ او نمایشنامۀ در: شودنمی دور شده مشخص دقیقاً که چارچوبی

 مردی تراژیکِ "گناهِ" از یا سنگین تراژیکِ اشتباهِ از که است باریخون فاجعۀ ماجرا پایانِ. است ناپذیربرگشت
 .است معتبر اعصار همۀ برای تراژدی اساسی خصایصِ از بعضی. گیردمی نشأت ندارد گناهی گونههیچ که

 زندگی مبنای که دانندمی عمیقی قوانینِ از حاکی را تراژیک مقولۀ تیک،اِستِه به مربوط هایتئوری همه تقریباً
 هایویژگی از مقوله این طبیعتِ تعریفِ ها،تئوری این از هرکدام در حالاین با دهندمی تشکیل را هاانسان

 از و گیرد،می نشأت عصر یک تراژیکِ برخوردهای طبیعتِ از سو یک از هاویژگی این. است برخوردار خاصّی

 از) عصرِجدید تراژیکِ هنرِ از ایخالصه که هگل تیکِهاستِ سانبدین. تراژیک هنرِ ِخاصّ وضع از دیگر سوی
 زندگی عینی مقتضیاتِ و فرد بین ناپذیرآشتی ِتضادّ در را تراژدی دهد،می دستبه( هارومانتیک تا شکسپیر
 .کندمی جستجو

 او. آمدنمی وجود به تراژیکی وضعِ هرگز کنند آشتی توانستندمی تضادّ این سوی دو اگر هگل، نظرِ به
 به افراد باشند نداشته ارزش واقعاً که باشند ایگونه به خود نفسِ در هاانسان مصالح و منافع اگر": نویسدمی

 که برسند توافقی به یا و بردارند دست خود هایهدف از خود فداکردنِ بدون بتوانند افراد و شوند فدا آن خاطر

 (۵)".بود نخواهد تراژیک لزوماً نتیجه صورتدراین باشد، بخشرضایت طرف دو هر برای

   

 و. کرد حلّ خود فداکردنِ بدون و خصمانه شرایطِ با خود سازگارکردنِ طریقِ از تواننمی را تراژیک هایستیزه
 از نیست قادر و کند غلبه خود راه سرِ شرایطِ بر خود اصالت حفظِ ضمن تواندنمی انسان کهاین علّتبه دقیقاً
 نکات این ذکر. گرددمی ناپذیراجتناب تراژیک قهرمانِ برای شوم سرنوشتِ و رنج بازایستد، شرایط این با نبرد
 طبیعتِ در کهبل انسان، ذهنی کیفیتِ در نه گناه این ریشۀ. است ضروری "تراژیک گناهِ" مفهومِ درک برای

 ناشی دنیایی وضع از مصیبت با گناه این. است نهفته تراژیک قهرمانِ طبیعتِ در و تراژیک ستیزۀ عینی
 و هافداکاری ها،رنج. بپذیرد نبرد بدونِ راآن تواندنمی ولیکن کندمی زندگی درآن قهرمان که شودمی

 به باشد، شده مرتکب گناهی کهآنبی قهرمان این. هستند تاریخی ضرورتِ تجلّی تراژیک، قهرمانِ نهاییسقوطِ
 .استآلوده گناه
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 آلیستیایده تفسیرِ از هایینشانه توانمی هنوز تراژیک مقولۀ طبیعتِ زمینۀ در هگل عمیقِ و جالب احکامِ در
 بودنِ ناپذیراجتناب به اعتقاد. کرد پیدا او فلسفی هایاندیشه طبقاتی و اجتماعی هایمحدودیّت و تراژدی
 تغییرناپذیر و مقدّر زندگی مقتضیاتِ که شود منجر تلقّی طرزِ این از حمایت به است ممکن تراژیک ستیزۀ
 بخشی قوانین این از ناشی زندگی مقتضیاتِ و تغییرناپذیر قوانینِ هگل، نظر مطابق کهاین به توجه با. هستند

 مقتضیات این تغییرِ برای انسان تالشِ گونه هر کنند،می بیان راآن تکاملِ و هستند مطلق ایدۀ طبیعتِ از
 .ندارد دیگری حاصلِ تراژدی جز و است شکست به محکوم

 تجلّی تراژیکی عناصر تیکِاسته اهمّیتِ یِنف در تراژیک مقولۀ درمورد هگل تئوری طبقاتی هایمحدودیّت
 تراژدی قهرمانِ (Miller) میلر هگل،. شودمی یافت "پایین" طبقاتِ نمایندگانِ و مردم زندگی در که یابدمی

 از دیگر یکی قهرمانِ (Karl Moor) مور کارل شیلر، اثرِ (Kabale und Liebe) دسیسه و عشق
 اجتماعی محیطِ از ولیکن نیست عادّی مردمِ نمایندۀ خود که را (Die Raüber) راهزن و او، هایتراژدی

 تراژیکی گناهِ مور و میلر چون شخصی اعمالِ در هگل. داندمی تراژیک شخصیّتِ صفاتِ فاقدِ است، بریده خود
 هگل. دانست آنان ذهنی مقاصدِ از ناشی راآن توانمی که بیندمی تراژیکی اشتباهِ فقط کهبل کند،نمی پیدا

 طرفدارِ ترینبزرگ سانبدن... است کمدی در کهبل نیست، تراژدی در عادّی مردمِ جای که است معتقد
 نادیده را مردم یعنی آن، موضوعِ تریناساسی تراژیک، مقولۀ بر حاکم قوانینِ اثبات در آلیستیایده تیکِاسته
 .گیردمی

 چرنیشوسکی، آثارِ در ویژه به تیک،استه زمینۀ در روسیه انقالبی هایدموکرات آثار در آلیستیایده تئوری این
 را تراژدی اساسی موضوع که داشت اظهار چرنیشوسکی هگل، برخالفِ. گرفت قرار انتقادی بررسیِ مورد

. دهدمی تشکیل مردم زندگی عمیقِ فجایع و فرودست هایانسان هایرنج معمولی، زنانِ و مردان زندگی
 و "نادرست" نظمِ در و جامعه زندگی معیوب ساختِ در تراژیک برخوردهای منبع است معتقد چرنیشوسکی

 تسلّطِ با زندگی، "مصنوعی" الگوی با را روسی زندگی شیوۀ تراژدی او. است نهفته زندگی این "غیرطبیعی"
 .دهد می پیوند "سیاهی قلمروِ" وجود با و سوداگران، و اشراف

 شناسانهانسان عناصرِ برخی از برخورداری رغمعلی تراژیک، مقولۀ درباره چرنیشوسکی تئوری
 برای را انسان "گناهِ" مفهومِ چرنیشوسکی. کندمی معرفی اجتماعی شرایطِ را تراژدی منبعِ ،(آنتروپولوژیک)

 از قبل" : است "ظالمانه" اعتقادِ یک تراژیک قهرمانِ گناهِ به اعتقاد که استبرآن و شماردمی مردود همیشه
 اجتماعی؟ عرفِ و مقتضیات یا است کارگناه که است قهرمان این آیا که کنید توجّه قهرمان، کردنِمتّهم

 بدبختی با صرفاً کهبل نیستیم، مواجه او گناهِ با ما است ممکن که زیرا کنید مطالعه دقّت به را مسئله چنینهم

 (4)".هستیم روبرو او

 این ریشۀ او، خالفِ بر چرنیشوسکی ولیکن داندمی بدبختی نوعی را تراژیک گناهِ زیاد احتمالِ به نیز هگل
 که را اجتماعی شرایطِ نوع آن وجودِ این، از ترمهم و کندمی جستجو جامعه زندگی طبیعتِ در را بدبختی
 انجام است الزم جااین در که کاری": داندنمی ناپذیراجتناب و مقدّر آورند،می وجودبه را زندگی هایتراژدی
 چرنیشوسکی تئوری. "است جامعه ِکلّ در زندگی شرایطِ ساختن دگرگون کهبل نیست، فرد تنبیهِ بگیرد
 وضع بهبودِ برای پُرشور ایمبارزه که است انتقادی هایرئالیست هنری تجاربِ چکیدۀ تراژیک مقولۀ دربارۀ

 چرنیشوسکی نظرات پشتیبانِ که دادمی تشکیل را نیرویی پُرشور درگیری این. آورد وجود به محرومان و فقرا
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 تئوری کهاین ضمنل حال،این با. داشت قرار هگل از فراتر چرنیشوسکی نظر، این از و بود تراژیک مقولۀ دربارۀ
: داشت قرار آن از ترپایین دیگری جهتِ از جُست،می پیشی هگل تئوریِ بر نظر این از چرنیشوسکی
 تصادفاتِ تجلّی را تراژیک هایموقعیت و هاستیزه چرنیشوسکی

 .کردمی تلقّی حوادث طبیعی سیرِ از انحراف نتیجۀ و زندگی

 برخورد شناسانهانسان عناصری به که جاست همین در

 :کنیممی

 این بشری طبیعتِ و انسان ِعامّ مفاهیمِ از حرکت با چرنیشوسکی
 مردود است منطقی الگوی یک تجلّی هنر، در تراژیک که را عقیده

 تصویر ایگونه به را فجایع هنر کهاین صحّتِ در": شمارد می
 دارد وجود تردید جای ناپذیرند،اجتناب همیشه تقریباً که کندمی
 کهبل نیستند، ناپذیراجتناب فجایع این موارد اکثرِ در که زیرا

 (7) ".هستند تصادفی کامالً

 هم که سازدمی آشکار چرنیشوسکی و هگل نظراتِ مقایسه
 از پیش ماتریالیستی تیکِاسته هم و آلیستیایده تیکِاسته

 توانندنمی شانطبقاتی و تاریخی هایمحدودیّت علّتِ به مارکس
. دهند دستبه تراژیک مقولۀ طبیعتِ از علمی واقعاً تصویری
 ارائه بااهمّیتی نظراتِ مارکس از پیش تیکاسته علمای از بسیاری
 مقولۀ اساسی وجوهِ و کردند، کمک ارزشی با نتایج کشفِ به دادند،

-مارکسیست تیکِاسته فقط ولیکن ساختند، روشن را تراژیک
 و داد دستبه تراژیک مقولۀ طبیعتِ از جامع تبیینی لنینیستی

 .کرد تعریف را تراژیک هایستیزه اساسی عواملِ

 کشف را اساسی حقیقتِ این مارکس از پیش تیکاسته علمای
 را تراژیک هایموقعیت و هاستیزه ها،شخصیت ریشۀ که کردند

 نبودند مقامی در ولیکن کرد، جستجو زندگی مقتضیاتِ در باید
 را زندگی هایتراژدی که را شرایطی و مقتضیات طبیعتِ که
 آثارِ را وظیفه این. کنند تفسیر درستی به آورندمی وجودبه

 نشان کافی دالیلِ با و گرفتند برعهده مارکسیسم گذارانِبنیان
 تضادّهای شده،تقسیم طبقات به جامعه کهزمانی از که دادند
 .هستند تراژیک هایستیزه عمدۀ منبعِ طبقاتی ناپذیرِآشتی

 طبیعتِ تعریفِ دیگر عبارتبه یا طبقاتی، عواملِ بر مبتنی تحلیلِ
 نقشِ و مقام و هاآن طبقاتی ماهیتِ به توجه با تراژیک هایپدیده

 فجایع همۀ که است بدیهی. است تراژدی از مارکسیستی تفسیرِ خصیصۀ ترینقاطع طبقاتی، مبارزاتِ در هاآن
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 جامعۀ که رنجی و درد با دارد، ارتباط جامعه مترقّی تحواّلتِ با تراژدی. نیستند تراژیک خصلتِ دارای مصائب و
 را آفرینشادی و امیدبخش اصولِ پیروزی که ابتکاراتی و مردم نابودیِ با و شود،می زاده آن بطنِ از نوین

 ته هنوز هاآن مثبت صفاتِ ولیکن هستند ترعقب زمان از که نیروهایی هایرنج در چنینهم. دهندمی بشارت
 .کرد پیدا تراژیکی خصایصِ توان می است، نکشیده

 ترینبزرگ که موقعی تا کهن نظامِ تاریخ": نویسد می مارکس ،(۸) هگل حقوقِ فلسفۀ نقدِ ۀمقدم در
 دیگر، عبارتبه یا شد،می تلقّی شخصی مفهومِ یک آن در آزادی دیگر، سوی و رفتمی شماربه جهانی قدرتِ

 موقعی تا. بود تراژیک تاریخی باشد، داشته باور بایستمی و داشت باور خود حقّانیّتِ به نظام این که مادامی

 خطای مرتکبِ کرد،می مبارزه شدمی زاده که جهانی با جهانی، موجودِ نظامِ یک عنوانبه کهن نظامِ که

  (9)".رفتمی شماربه تراژیک سقوطی آن، سقوطِ که است دلیل همینبه. شخصی خطای نه شدمی تاریخی

 صورتی به که خطایی دیگر کالمِ به یا عمومی، خطای کهبل ،"شخصی خطای" نه تاریخی، خطای
 که جاآن تا اجتماعی، آگاهی رشدِ آن در و گرفته شکل تاریخی عینی مقتضیاتِ تاثیر تحت ناپذیراجتناب
 تاریخی موثّرِ روشِ یک از مارکس حکمِ این. است تراژیک خطای یافته، انعکاس داد،می امکان تاریخ ضرورتِ
 مشخّصِ تاریخی شرایطِ تاریخ به مراجعه با را پدیده یک بایستی چگونه دهدمی نشان که زیرا کندمی حکایت

 .سازند می مشروط طبقاتی شرایطِ هم و تاریخی، شرایطِ هم را، تراژدی طبیعتِ. کرد ارزیابی آن تکاملِ و وجود

 کهزمانی در. کندمی تایید را ما نظرِ این 16 قرن در آلمان (Knights) شهسوارانِ از انگلس ارزیابیِ
 بالنده طبقۀ دوره آن در بورژوازی کهاین وجود با افتاد،درمی شهسواران با مختلف هایشیوه به آلمان بورژوازی

 را شهسواران زوالِ انگلس. کشدندمی دوشبه را آلمان ملّی وحدتِ پرچمِ که بودند شهسواران این ولیکن بود،
 تاریخی نقشِ کردمی تالش واقعاً ،یافتمی زوال کهدرحالی طبقه این که زیرا کردمی تلقّی تراژیک ایپدیده
 از بودند، ارتجاعی طبقۀ یک نمایندۀ کهاین ضمن شهسواران. بخشد وحدت را آلمان ملّتِ و کند ایفاء مترقّی

 برگزیدنِ در السال کوششِ شد باعث که بود خصلت همین دقیقاً.  کردندمی حمایت نیز مترقّی اصلِ یک
 .کند پیدا تاریخی اهمّیتِ ،(نبود موفّق کهاین ولو) خود تراژدی قهرمانِ عنوانبه زیکینگِن فون فرانتس شوالیۀ

 تراژیک هایشخصیّت انواع فهمِ کلیدِ اند،شده گرفته زندگی از که واقعی هایتراژدی ارزیابی با تاریخی برخوردِ
 لیرشاه و هَملِت چون هاییشخصیّت زندگی چرا بفهمیم است مشکل تاریخی برخوردِ بدون مثالً،. است هنر در
-تاریخی تحلیلِ موارد، گونهاین در این، بر عالوه. هستند تراژیک دو هر ،-دارند زیادی تفاوتِ هم با که-

 از که خواستی بین" تضادّ از برخورد اوّل، اثرِ در. سازدمی روشن را تراژیک برخوردهای مختلفِ انواع اجتماعی
 از دوّم، اثرِ در برخورد که حالی در کند، می حکایت "آن برآورد امکانِ عدمِ و دارد ضرورت تاریخی لحاظِ

 با که زیرا است تراژیک نیز برخورد نوع این حال،این با. گیردمی نشأت هاشخصیّت زندگی تاریخی خطای
 معنوی حیاتِ تجدید در. است همراه آن "ابدی"و اساسی ومسائلِ زندگی دربارۀ جدّی فلسفی تامّلِ نوعی

 تضادّی دچارِ وقتی انسان، بصیرتِ آن در که گرفت سراغ را امروز دنیای هایتراژدی توانمی لیرشاه
 .آیدمی دست به انسان هامیلیون خونِ و رنج فداکاری، قیمتِ به است، غیرِانسانی و ظالم دنیای با ناپذیرآشتی
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 چیزهای زندگی کندمی تایید که آن در است مثبتی اصلِ حضور راستین، تراژدی هر اساسی خصایصِ از یکی
 انسان و هستند بدبینانه اساسا کهن کالسیکِ هایتراژدی که رایج اعتقادِ این. کند ارزانی ما به که دارد زیادی

 .نیست صحیح چندان ندارد، گریزی راهِ اشزندگی معضالتِ از که کنند می تصویر ایگونهبه را

 شیوۀ به هنر تکاملِ از مرحله هر در تراژدی در زندگی موءیّدِ اصلِ که باشیم داشته توجه است مهمّ بسیار
 عصرِ در تراژدی مفهومِ و اند،متفاوت رنسانس تراژیکِ هنرِ با باستان دنیای هایتراژدی. یابدمی تجلّی خاصّی

 ترینمهم سرنوشت باستان، هایتراژدی در. کندنمی تطبیق هارمانتیک نظرِ در آن مفهومِ با نئوکالسیسیسم
 تعهّدِ و شخصی تعهّدِ بین تضادّ یا وظیفه، و عشق بین تضادّ نئوکالسیک هایتراژدی در. رفتمی شمار به عامل

 عذابِ با و (Weltschmerz) جهان غمِ با رمانتیک هایتراژدی کهحالی در بود؛ مسئله تریناساسی اجتماعی
 هایآرمان تعقیبِ با و بودند انباشته شدمی ناشی پست واقعیّتِ و عالی هایآرمان بینِ شکاف از که اخالقی
 شدید اعتراضِ با تنها نه خوب هایتراژدی همۀ گفت توانمی حالدرعین. شدندمی مشخّص دسترسغیرقابل

 در را انسان اخالقی قدرتِ و ستایندمی را شجاعت کهبل اند،همراه دارد دشمنی سرِ انسان با که دنیایی علیه بر
 .کنندمی تحسین خوانند،فرامی خود شایستگی بروزِ به را او که زمان عمدۀ مسائلِ با رودررویی

   

 انسان بر را سرنوشت تسلّطِ است شده گفته حقبه که یونان هایتراژدی نوع از هاییتراژدی به وقتی حتّی
 کورِ نیروی مقابل در او ناتوانی و انسان محتومِ سرنوشتِ که کنیممی مشاهده گردیم،برمی دهندمی نشان

 است هاییبلندی اوست، درونی دنیای پایانِبی غنای است، خودِانسان کهبل است، فناناپذیر که نیست سرنوشت
 هاتراژدی. است برخوردار آن از انسان که است عظیمی هایتوانایی و کند پرواز آن به تواندمی انسان روحِ که

 تایید و تحسین را زندگی نیروی همیشه دهند، نشان را زندگی غیرِانسانی شرایطِ است ممکن کهاین ضمن
 .را مرگ نیروی نه کنند،می

 که فاوست "خردمندانۀ" سخنِ. رودمی شماربه او جوهرِ مبارزه و است فعّال همیشه تراژیک قهرمانِ
 به ،"بردارد سِالح هاآن خاطرِ به همیشه است حاضر که است آزادی و زندگی شایستۀ کسی فقط" گویدمی

 .کندمی خالصه است تراژدی ذاتیِ که را خصلتی وجه بهترین

 از ناشی رفتارِ نوع هر چپاول، زن، قتل، نظیرِ زندگی فجایع نمایشِ به حاضر عصرِ مدرنیستی هنرِ در
 در (Grand Guignol) گینیول گران تئاترِ. شودمی داده اختصاص مهمّی جای غیره و روانی هایناراحتی
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 پوشش زیرِ را آمریکا سینماهای هایپرده بر که انگیزیدلهره هایفیلم و است شده بسته اکنون که پاریس
 خشونت گرِنمایش هنرها نوع این. هستند هنر گونه این نمونۀ تنها نه، ولیکن نمونه، آشناترین دادند قرار خود

 .ندارند ارتباطی تراژدی با لیکن هستند، رحمیبی و

. طبیعی زایمانِ با جنین سقطِ که است بیگانه تراژدی با قدرهمان انگیزدلهره هایصحنه انباشتنِ هم روی
 شیوۀ که را بحرانی تحوّل، این. است شده کشانده نابودی به بورژوایی جامعۀ در هنر نوع این که نیست تصادفی
 .سازدمی منعکس است، ساخته تهی متعالی آرمانِ هرگونه از راآن و پدیدآورده را موجود زندگی

 آثارِ اخیر هایسال در. است بربسته رخت معاصر هنرِ از بالکل تراژیک اصولِ که نیست معنی بدان این البته
 از مورد دراین استکافی. دهندمی نشان را نوین انسانِ واقعی هایتراژدی که است آمده وجودبه متعدّدی
 به است، شده شکسته و خُرد زندگی فشارِ تحت که کنیم یاد "شدهگم نسلِ" سرنوشتِ به مربوط هنرهای

 دو بینِ نسل این. است داده باد بر را خود انرژیِ هدف بدونِ و است، آمده گرفتار آرمان فقدانِ و سرخوردگی

 جاودانگی همینگوی آثارِ صفحاتِ در مثال عنوانِبه که آن، تراژدی ولیکن است، گرفته شکل جهانی جنگ
 تراژدی هایقلّه به غالباً و کنندمی عرضه را راستینی هنرِ آثار گونهاین: دهدمی تکان را ما هنوز است، یافته
 .یابندمی دست

 و نامگم زنِ هایسختی و هارنج با مثالً کنیم،می برخورد معاصر آثارِ هایشخصیّت پیچیدۀ زندگی با وقتی
 Guiseppe de Santis, Rome at Eleven) دوسانتیس گیزپ اثرِ یازده ساعتِ در رُم در کاربی

O,clock) امیدهای بربادرفتن خاطر به وقتی گردد، می وحشتناک فحایعی و واهی امیدهای قربانی که 

 کنده خود جای از مانقلب (Fellini, Night of Cabiria) ینیفلّ اثرِ کابیریا هایشب در قهرمان
 تراژدی وجودِ توانیمنمی شویم، می برافروخته شدیداً انسانی شئونِ شدن لگدمال مشاهدۀ با وقتی و شود،می

 .نکنیم احساس را راستینی

 را خود لحظه هر مردم واقعی، زندگیِ در": گویدمی که گرفت توانمی عمیقی معنای چخوف سخنِ این از
 را شانشام صرفاً و خورندمی را شانشام آنان... کنندنمی عشق اظهارِ یا زنند،نمی دار به یا کنند، نمی تیرباران

 پاشیده هم از شانزندگی یا یابدمی تحقّق شانخوشبختی دهند،می انجام را کاراین وقتی و خورند، می
 هایتراژدی از عبارتند یافت توانمی که هاییتراژدی داریسرمایه کشورهای هنری آثارِ بهترین در ".شودمی

 فرا را انسان هستی ِکلّ که هاییتراژدی یا ندارند، انفجار و گرفتناوج به نیازی که مردم روزمرّۀ زندگی
 .گیرندمی

 رِمارک اثرِ نصرت طاقِ داستان در. هستند تراژیک روح فاقدِ هنری آثارِ گونهاین گاهی حال،این با

(Remarque, Arc de Triomphe)، راویک دکتر (Doctor Ravic) تنها که کشدمی عذاب علّت اینبه 
 یک لیکن است، تراژیک او زندگی شرایطِ. است آگاه خوبی به جنگ سرایتِ خطرِ از که است داستان شخصیّتِ

 در او. است -انرژی و عمل یعنی- تراتژیک قهرمانِ ِمهمّ خصایصِ ازیکی فاقدِ که زیرا نیست، تراژیک قهرمانِ

 یک نصرت طاقِ. دهد انتقال دیگران به را خود نگرانی و وحشت تواندنمی حتی و بردمی سر به مطلق نومیدی
  (Catharsis)نفس تزکیّۀ ارسطو شعر ِفنّ کتاب در که را درخشان نابِ احساسِ آن ولیکن است، گراانسان اثرِ

 .کندنمی بیدار است، شده نامیده
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 است؛ کامل خود نفسِ در معیّن ایانداز داشتن لحاظِ به که جدّی عملِ یک از است تقلیدی تراژدی بنابراین،
 مختلفِ هایبخش در مورد حسبِ بر و جداگانه آن نوعِ هر که است خوشایندی هایزینت به آراسته آن زبانِ

 ترحّم که است حوادثی از برخوردار روایتی؛ نه است( دراماتیک) نمایشی آن بیانِ شکلِ شود؛می برده کاربه اثر

 (10) .کنند می تطهیر و تزکیّه عواطف گونهاین از را انسان نفسِ حوادث، آن کمکِ به و انگیزند،برمی ترس و

 آثارِ در ابهام این و استنشده روشن کافی اندازۀ به ارسطو شعر ِفنّ کتابِ در اصل این مضامینِ حال،این با
 .است برانگیخته را گوناگونی تفسیرهای تراژدی، تئوریِ مورد در ویژهبه تیک،استه

 (Hamburgische Dramaturgie) هامبورگ درامِ کتاب در سینگلِ تفسیرِ تفاسیر، این بینِ در

 گونهاین را انسان نفسِ" عبارتِ با که است معتقد سینگلِ. رسدمی نظر به تفسیر ترینصحیح و ترینمناسب
 از را بیننده ترحّم، ِحسّ بیدارکردنِ با تراژدی: کرد برخورد اخالقی دیدِ با باید ،"کندمی تطهیر و تزکیّه عواطف
 عواطفِ به رسیدن در را او و کند،می پاک پست احساساتِ از را او روح رهاند،می گناهان به آلودگی
 .دهدمی یاری مندانهشرافت

 روحِ در است ممکن چهآن شبیه احساساتی نمایشِ با دیگر عبارتبه یا ،"عواطف گونهاین" نمایشِ با تراژدی
 با تواندمی که است هنر ابزارِ نیرومندترین تراژدی. بخشدمی کمال را انسان روحِ باشد، کرده خانه تماشاگر

 توانایی منبع به خود و بزداید را مبتذالت همۀ او درونی دنیای از که یابد راه انسان عواطفِ به قدرتی چنان
 ترحّم احساسِ با و تراژیک قهرمانِ تجاربِ در شدنسهیم با تراژدی تماشاگرِ. شود تبدیل اخالقی و عاطفی
 .بخشدمی تعالی را خود زندگی و یابدمی رهایی خود هایرنج از او، به نسبت

 کمکِ به انسان روحِ به شفابخشیدن از ،"کندمی تطهیر و تزکیّه عواطف گونهاین از را انسان نفسِ" عبارت

 ,André Bonnard) یونان تمدّنِ کتاب در بونارد آندره کهطوریهمان کندمی حکایت هنر عظیمِ نیروی

Greek Civilization)  مفهومِ در. است اندیشیدن معنایبه تراژیک هایاشک ریختنِ سازد، می خاطرنشان 
 تماشاگر از تراژدی چراکه شودمی بازگو دارد، خاصّی اهمّیتِ اجتماعی لحاظ از که تراژدی فعّالِ نقشِ تزکیّه

 خودِ وضع حالدرعین و کند سوزیدل احساسِ تراژیک قهرمانِ ناگوار وضع و هارنج به نسبت خواهدمی
 .سازدمی دگرگون نیز را تماشاگر

 منتهی انسان مرگِ و بدبختی ریزی،خون و مصیبت رنج، به الزاماً واقعی دنیای در تراژیک برخوردهای
 این کهبل ببخشد، تیکاسته خصلتِ را انسانی رنجِ که نیست این تراژدی نقشِ هنر دنیای در امّا شوند،می

 .گوید سخن جامعه در مترقی نیروهای موفّقیتِ از و مثبت اصولِ ناپذیراجتناب پیروزی از که است

 کم ِدست نباشد، قهرمان واقعی مرگِ متضمّنِ همیشه اگر تراژدی ساختیم خاطرنشان قبالً که طوریهمان
 قهرمانِ میردمی یا بردمی رنج که انسانی هر که نیست معنی بدان این گرچه هست، او  عمیقِ رنجِ مستلزمِ
 .است تراژیک

. کرد تلقّی حقّ به انتقامی صرفاً بایستی را شانمرگ که خوریمبرمی انگیزینفرت هایشخصیّت به هنر در
 کلودیوس، و هَملت یاگو، و اتللو شکسپیر، هایتراژدی پایان در. ندارند ارتباطی تراژدی با هاشخصیّت گونهاین
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 ترینکوچک کلودیوس و یاگو مرگِ: هستند تراژیک قهرمانانِ هَملت و اتللو فقط حالاین با. میرندمی همه
 و است اجتماعی ارزشِ دارای که است برخوردار محتوایی از تراژیک قهرمانِ چراکه ندارد، تراژدی با ارتباطی
 همیشه تراژیک قهرمانِ دلیل این به. کندمی تطبیق انسانی آرمانِ با مهمّی جهاتِ از قهرمان این طبیعتِ

 .باشد منفی یا زننده خاصّ هایموقعیّت و شرایط در اگر حتّی است، تحسین قابلِ و نجیب قهرمانی وبیشکم

 هر مرگِ حتّی و نیست، تراژیک رسدمی هالکت به که قهرمانی هر
 که را اتّفاقی مرگِ یک. نیست تراژیک نیز ستودنی و بزرگ قهرمانِ
 با نیست، ماندگار معنای گونههیچ دارای کند،نمی بیان را چیزی

 درگیر آن با قهرمان که هاییستیزه رشدِ و زندگی اساسی محتوای
 همیشه تراژیک در. دانست تراژیک توان نمی ندارد، ارتباطی است

 تصادفی. کنیممی برخورد ضروری و تصادفی دیالکتیکِ به
 بخشی به سازد،می نمایان راآن و آیددرمی ضرورت صورتِبه وقتی

 . شودمی مبدّل تراژیک از

. کنندمی پیروی معیّنی منطقی الگوهای از تراژیک مرگِ و رنج
 این ولی. شوندمی زاده زندگی خودِ ضروری مقتضیاتِ از هاآن

 اتفاقی حوادثِ از زنجیری صورتبه ظاهر در منطق این و ضرورت
 تراژیک حوادثِ شکل در زندگی معنی و ماهیّت. یابدمی تجلّی
 معیّنی نقشِ تراژیک هایستیزه در حوادث این و شوندمی نمایان
 .کنندمی بازی

 حاوی تراژدی مورد در سوسیالیستی هایرئالیست هنری تجاربِ
. هستند نوآوری عینِ خود، هاسنّت این. است فراوانی هایسنّت

 تجلّی واقعیّت این در همه از باالتر شوروی تراژیکِ هنرِ نوآوری
 منعکس را انقالب از ناشی تراژیکِ هایستیزه که کندمی پیدا
 تراژدی، تراژدی شکلِ ترینعالی است معتقد مارکس. سازدمی

 .است انقالبی قهرمانانۀ

 و ترینمهم که است موضوع همین تغییر شوروی تراژیکِ هنرِ در
 این کهاین دلیلبه تنها نه. دهدمی تشکیل را جنبه تریناساسی

 کاربه هاستیزه این ِحلّ در که ایشیوه خاطرِبه چنینهم کهبل دارد، کار و سر نوین تراژیکِ هایستیزه با هنر
 تراژیکِ هنرِ در نهفته نوآوریِ. داندمی گرایانهانسان و قهرمانانه ایپدیده را تراژیک شوروی، تراژدی. رودمی

 روشن الگوی شوروی تراژدی کالسیک، تراژدی برعکسِ. سازدمی متجلّی نوینی بینیخوش در را خود شوروی
 محدودۀ در کهبل نظام، تغییرِ نتیجۀ  در تنها نه و دور آیندۀ در نه را مترقی و مثبت عناصرِ پیروزی ضرورتِ و

 موردِ آرمان یک عنوانبه را زندگی رفتِپیش و ترقّی شوروی تراژدی. سازدمی مشخّص موجود سوسیالیسمِ
 .دهدمی قرار حمایت
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 قهرمانِ  (Gusev)گوزف خرابروویتسکی، دیمیتری و روم میخائیل کارگردانی به سال از روز هنُ فیلمِ ر د
 نه، یا است بوده همراه موفّقیت با کارهایش بداند حتّی کهآنبی میرد،می است ایبرجسته دانِفیزیک که فیلم

 مفهومِ به فیلم این حالاین با. نه یا است رسانده ثبوت به را هایشتالش نتیجۀ جدید اتِیّکشف آیا کهاین یا
 که است روبرو بیماری قهرمانِ با فیلم پایانِ در تماشاگر اگرچه زیرا است، بینانهخوش فیلمِ یک کلمه کاملِ

 عبارتِ در راآن پوشکین که شودمی جدا او از احساسی با ولیکن ندارد، خود بهبودی به اُمیدی گونههیچ
 اصلی هایشخصیّت کهاین خاطربه نه است، بینانهخوش فیلم این. است کرده خالصه "ناکتاب اندوهِ" فصیحِ

 صفتانسان و کامل افرادی با را تماشاگر کهاین خاطربه کهبل کنند،می پیدا دست آشکاری پیروزی به آن

 حالدرعین و قهرمانانه روزِ هنُ. برخوردارند بهاییگران هایاندیشه و عواطف از که افرادی با سازد،می روبرو
 از کامال را فیلم این که است مندبهره درخشان دوستیانسان و نظیرکم فلسفی عمقِ چنان از فیلم تراژیکِ

 .سازدمی متمایز متعارف فرجامِخوش و گداز و پُرسوز هایفیلم

 در شد،می زاده جامعه ناپذیرِآشتی هایتضادّ از گذشته در که تراژیک هایستیزه که استبدیهی
 بر استثمارشدگان نبردِ از که هاییتراژدی برای جامعه این در. شوندمی ناپدید سوسیالیستی جامعۀ

 .ندارد وجود جایی گیرند،می نشات استعمارگران علیه

 هایستیزه به که دارد وجود تراژدی پیدایش برای زیادی نسبتاً منابع نیز امروز واقعی دنیای در حالاین با
 داردمی برآن را هنرمند زندگی، نیز نوین جامعۀ در. ندارند اختصاص سوسیالیستی جوامعِ از بیرون دنیای ِحادّ
 دنیای یک تنها که است معتقد تولستوی الکسی. کند تفسیر تراژدی با را واقعی دنیای هایجنبه از برخی که

 .کند درک را تراژدی پُرمایۀ فشردگی تواندمی زنده و پُرشور جوان،

 مقولۀ یک عنوانبه تراژیک و هنری نوعِ یک عنوانبه تراژدی ولی شوند،می ناپدید تراژدی قدیم موضوعاتِ
 هنری بیانِ و دریافت شیوۀ با تواندمی تنها نه تراژیک نوین، جامعۀ در .دهندمی ادامه خود حیاتِ به تیکاسته

 انسان نبردهای از تواندمی کهبل باشد، داشته ارتباط "قهرمانانه" و "واال" چون عمیقی فرآیندهای و هاپدیده
 .آید وجودبه ببخشد، همگانی بُعدِ هاآن به تواندمی هنر که شخصی، زندگیِ انگیزغم هایجنبه از و طبیعت با

 اصلِ یک از همیشه هاآن هنری تفسیرِ شوند،می مطرح تراژدی در که موضوعاتی وسیع دامنۀ رغمِعلی
 دنیای به او بینانۀخوش پاسخِ و مثبت نیروهای پیروزی به انسان ایمانِ تحکیمِ آن و کندمی پیروی مشترک

 شود،می تایید مرگ واسطۀ به جاودانگی آن در که تراژیک، هنرِ نوع هر در عامل این. است خویشتن اطراف
 خاطربه که کسانی شکستِ رغمعلی اجتماعی آرمانِ و گردد،می نمایان قهرمانان سقوطِ طریق از زندگی معنی

 .دهدمی تشکیل را جنبه تریناساسی یابد،می اعتالء کنندمی نبرد آن

 تجلّیِ راآن و کندمی تثبیت سوسیالیستی رئالیسمِ هنرِ در را تراژدی موقعیّتِ لنینیستی-مارکسیست تیکِاسته
 وجههیچبه است، برخوردار زیادی اهمّیتِ از کهاین ضمن تراژدی، حالاین با. داندمی هنری دستاوردِ ترینکامل
 .باشند داشته تراژیک لحنِ هنرها همۀ بود خواهد نادرست کامال و نیست، هنری( ژانرِ) نوع تنها

 روحِ و شجاعت باید کهبل ببرد، تحلیل به را انسان انرژیِ بدبختی، و رنج نوع هر نمایشِ با نباید خود تراژدی
 تراژدی سوسیالیستی، هنرِ در .کند تقویت را او معنوی ثباتِ و شخصیّت استحکامِ و دهد پرورش را او قهرمانانۀ
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 عنوانبه کمونیستی آرمانِ از و کندمی بیان هنر زبانِ به را معاصر جهانِ تاریخی تکاملِ تضادّهای تریناساسی
 .نمایدمی دفاع زندگی هدفِ تجسّمِ و عمل الهامِ منبعِ

 ها:پانوشت

(1) Marx and Engels, Selected, Correspondence, Moscow, 1975 p.112 

 به که است (Clytemnestra) تمنسترا کلی و آگاممنون پسر یونانی اساطیرِ در (Orestes) اورِستِز  (2)

 را پدر انتقامِ (Aegisthus) آگییتوس او معشوقه و مادر کشتن با (Electra) الکترا خود خواهر کمک

 (مترجم. )گیردمی

 تاوانِ که را جنایتکارانی که یونانی و رومی اساطیرِ در مارمانند موهای با هستند ماده روحِ سه منظور  (3)

 و (Megaera) مگرا ،(Alecto)  آلکتو از: عبارتند روح سه این. کنندمی تنبیه ندادند پس را خود جنایت

 (مترجم) .(Tisiphone) تیسیفون

(4) Karl Marx, Frederick Engels, collected Works, 1975, Vol.1 p.202 

(5) Hegel, Asthetik, Berlin and Weimar, 1965, Bd.1, s.582 

(6) N.G. Chernyshevsky, Complete Works, in 15 Volumes, Vol. V,  

P.165 (in Russian). 

(7) N.G. Chernyshevsky, Selected Philosophical Essays, Moscow, 1953, P.311 

(8) The Contribution to the Critique of Hegel. 

(9) Karl Marx, Frederick Engels, collected Works, 1975, Vol.3, P.178 

(10) Aristotle, On the Art of Poetry, Oxford, 1920, P.35 

(11)  Mikhail Romm and Dmitri Khrabrovitsky, Nine Dayes if a Year . 

 

☘ ☘ ☘ 

 سازند زنجیردام آهنگرانِ کوی تقدیر        برای شیر میمُ

 سوراخ آهِ سوزناکم اندرین کاخ      دلِ زنجیر شد سوراخ ز

 )فرزند سردار اسعد، فاتح تهران(  خان بختیاری خان بابا

 

 

 فهرست بازگشت به 
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 نیمای جوان و آغاز شعرِ نوآیینِ فارسی

 سیمین بهبهانی

 ، پدِر شعِر نوی فارس یروز درگذشت نیما یوشیجمین سال63به بهانۀ   

 

  – ۱۲۷۶آبان  ۲۱]  ی پدری نیما یوشیجکه به دیدار خانه[ گنژرا - 1389]تابستان  تابستان امسال اشاره: 

رادش دیدم و بیزندهفتم، مزار ر [۱۳۳۸دی  ۱۳ نه از   ؛اختیار گریستمیاد سیروس طاهباز را در کنار مزاِر م 

اکنون  .سان بودی آن وابستگی که در زندگی و مرِگ هر دو یکادامه که از اندوه و نه از شادی، بل

طاهباز(  سیروس )همسرِ  کل پوران صلح به  ،امساز نوشتهی آن شاعِر دوران چه را دربارهدارم که آنخوش

 او بوده است.)س. ب(  طاهباز به نیما همواره در پسنِد   کش کنم که شیفتگی و ارادِت پیش 

ی عالیِ سن لویی درس بخواند و با زبان فرستد تا در مدرسهپسرکی روستازاده را پدر از یوش به تهران می

 از یکی افراد از[ …پدر، »ابراهیم نوری ].[1] رویش به انتظار بماند یی درخشان پیشفرانسوی آشنا شود و آینده

ی خویش و امکان آموزش و پرورش سزاوار پسر ست از خطّهمحشتمی [2] «،ایران شمال  ِقدیمی هایدودمان

 .در اختیار اوست

(، پسر کوچک آن روزگار و نیمای بزرگ روزگاران بعد، به خواست پدر حرمت 1338-1276علی اسفندیاری )

ی من های اول زندگیِ مدرسهسالخود او گفته است: » .شودی کاتولیک میز آن مدرسهآموگزارد و دانشمی
های تربیت شده گیری و حُجبی که مخصوص بچهها گذشت. وضع رفتار و سکنات من، کنارهبه زدوخورد با بچه

کردم. مدرسه خوب کار نمی در من[ …داشت. ]در بیرونِ شهر است، موضوعی بود که در مدرسه مسخره برمی
رفتار، که رسید. اما، بعدها، در مدرسه، مراقبت و تشویق یک معلّم خوشهای[ نقاشی به داد من میفقط ]نمره

  [3]« .نامِ امروز دد باشد، مرا به خطّ شعر گفتن انداختبه نظام وفا دد شاعرِ

http://bukharamag.com/1390.02.14163.html#_ftn1
http://bukharamag.com/1390.02.14163.html#_ftn2
http://bukharamag.com/1390.02.14163.html#_ftn3
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یابد. شود و در همان مدرسه با ادبیات فرانسه و ادبیات کهن ایران آشنایی میتر مینیما بزرگ و بزرگ

پوید. ی خود را دد که جز پدید آوردن شعرِ نوآیینِ فارسی نبوده است دد مینویسد و راهِ آیندهشعرهایی می

کند و الَم فارغ و از »غمِ نان« و پروای جان آزاد میهمین سر نهادن در پیِ سودای شعر است که آدم را از ع

 .یابدشاعر که تا ابد از آن رهایی نمی شود بر گردنِگِران می خود یوغی

ی ی زندگیِ ادبیِ زبان فارسی، به شیوهست که در آغاز دهمین سده«ی نیما نخستین شعریافسانه»

کند جُستند آگاه میکوشیدند و راه نمیتجدّد ادبی« می»( و آنانی را که برای 1301شود )نامه، زاده مینمایش

دموکراسی«، »پایی )همچون های اروتر، برگرفته از زبانهای باب روز و، بیشکه چاره در کاربُردِ واژه

 .ها( نیست»دیکتاتوری«، »پارلمان«، »تِرَن« و مانند آن

هایش هنوز در پویشِ راه شعر نیرو نگرفته است. شعری نیمای جوان است، شاعری که گام « شعرِ»افسانه

ر دراز و ها، بسیاهای لفظی و معنوی و دد حتا دد وزنی نیست. گذشته از اینورانه و بری از کاستیسخن

ی به منزله، در ارزیابیِ »افسانه«، نوشته است که این منظومه »ثالث مهدی اخوانیاد پُرگویانه است. زنده

انگیزِ گاهانِ شعرِ نیما های عالی و اعجابی کرشمه و درآمدی بود که گوشهبه مثابه -یا نه-ساز بود  کردنِکوک

 است بعد به 17 و 1316 از من، نظر به ،[…نیما ] شعرِ غِهای شکفتگی و بلوسال ...ی آن بوددر دنباله

[…]»[4]. 

 :ستساران، در »افسانه« جاریافسای کوهبا این همه، نَفَسی تازه، مانند نسیمِ دل

 ! خیز کامد بهاران عاشقا

 جوشید،ی کوچک از کوه چشمه

 گُل به صحرا درآمد چو آتش،

 رودِ تیره چو توفان خروشید،

 .دشت از گُل شده هفت رنگه

وپاسخ آغاز دارد. پرسشوگو با شاعر وامیتخیّل شاعر به گفت -ستزندگی شعر و جانِ که جانِ-را  »افسانه«

افالتونی را هم  کوشد و عشقِرگ میسامَبه نفیِ زندگیِ پَ عاشقگیرد؛ و وچرای فلسفی ادامه میشود؛ چونمی

دد چندان  انگیزدها برمیهای زندگی و کامیاب شدن از زیباییاو را به سازش با دشواری افسانه .کندانکار می

 :شودوگو بازخواست میگفت حافظ هم در اینکه حتا 

 ستحافظا! این چه کید و دروغی

 !ست؟ساقی کز زبان مِی و جام و
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 نالی ار تا ابد، باورم نیست

 .ستکه بر آن عشق بازی که باقی

 .ستمن بر آن عاشقم که رونده

 .ستوگوهای فلسفیگونه گفت بهره از حاصلی که فراخوردِ اینرسد، حیران و بیو خواننده به پایان شعر می

چه در شعر سنتّیِ ایران رواج و از آنشود اندیشه و احساس و زبان و وزنِ شعر دیگرگون می، »افسانه«در 

را در یکی  اند که همین وزنعا کردهتازگی دارد، اگر چه برخی ادّ»افسانه«داشته است درآن اثری نیست. وزنِ 

 چنین اگر[ … »]باره نوشته است: دراین نادر نادرپورشاد ناند. رواهای روزگار صفویان یافتهسراییاز نوحه

انگیزی ابداً برای شاد و دل ست، زیرا چنین وزنِتریبیش ستایشِ ِمستحقّ نیما باشد، راست ادعایی

 .[5]«[…]سرایی مناسب نیستمرثیه

قدر گذارم. همینگران میی پژوهشدارای پیشینه است یا نه بر عهده»افسانه« پاسخ به این پرسش را که وزنِ

اند، سخت شمار بودههای عروضیِ مورد استفاده اندکگویم که آوردن وزنی تازه، در هنگامی که وزنمی

ی نیما سرشار از اندیشه و های چاپی( این منظومهرو که )سوای نادرستیمند است دد به ویژه از آنارزش

، »افسانه«های به کار رفته در ی مهمّ دیگر آن که واژهست که در چنین وزنی گنجیده. نکتههاییجدل

کند. پس حکم کُلّی شان وزن را اغلب شاد یا غمگین مییا تأنّی ها، و تحرّک هجای آن ِکوتاهی و بلندی

 .احتیاط استی شاد یا غمگین بودن یک وزن ویژه و بزمی یا رزمی بودن آن دور از درباره

بود که در محیط چون زنگیبا شعرهای سنّتیِ فارسی داشت، هم که هاییعلّت تفاوتبه، »افسانه«

ی زمان ترِ شاعران برجستهکرد. پس بیشها را هوشیار میآمد و ذهنی ادبیات ایران به صدا درمیآلودهخواب

 .یی برگزیده و فراگیر شددراز، شیوههای ما از قالب آن پیروی کردند و چهارپاره سرایی، تا مدت

گونه شعر سنّتی را تجربه کرد: قصیده و قطعه و مثنوی و رباعی و دد حتا دد نیما، در آغاز جوانی، سرودن همه

ها موفق نبوده و به همین گونه قالباند که شاعر در سرودنِ اینی آثار او کم نیست. گفتهغزل در مجموعه

 وی جُست. این گفته، به ظاهر، درست  ِکرده است و باید توفیق او را در کارهای نوآیینی تازه سبب رو به شیوه

آورد. در مثنوی و رباعی و قطعه و غزل هم دیگران از او الشعرا بهار کم میسرایی، از ملکاست. نیما، در قصیده

 سایی و شیواییِ کالم ایرج را ندارد. آوریِ نظم بهار یا رورز نیست. زبانپرداز و سخنتواناترند. بر روی هم، سخن

 :ی مهمّ در این میان از نظر دور مانده استاما یک نکته

هایی درخور ساز نیست. چنان جامههای سنّتیِ فارسی همی نیما با سرشت قالبی تفکر و ماهیّت عاطفهنحوه 

گاه، بر بنیاد همان کند. آندیگرگونه میروست که قالبِ شعر خود را اندیش او نبوده است. از همینجان تازه

های خود را، مناسبِ کالم خویش، آزماید و مصراعهای عروضِ گذشتگان، افاعیل و ارکان خُرد شده را میوزن

کارهایی چون »داستانی نه گیرد و شاهبه کار می ی »زنگِ پایانِ مطلب«کند و قافیه را به مثابهبلند و کوتاه می
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( و 1336ام« )(، »در پیش کومه1334(، »برف« )1331را« )، »ری(1327) »اجاق سرد« (،1325تازه« )

 .کندهایی که او را در مقام یگانه بنیادگذار شعر نوآیینِ فارسی جاودانه میسروده -آفریندمی چندین شعر دیگر

ها »شعر نو« آفریده است. اند که نیما فقط با تغییر در وزن و بلند و کوتاه کردن مصراعگروهی چنین پنداشته

ها و مستزادها را هم ها و مسمّطبایست بحر طویلاین پنداشت نادُرُست است؛ زیرا، در این صورت، می

هایی از شعر نو به شمار آوریم. و چه بسیارند آنانی که وزن را شکستند، اما حتا یک سطر هم که در نمونه

و هنوز  -بندیِ درستِ شعر باشد عرضه نکردندگی در زبان یا پایانترین اندیشه یا احساس یا تازی کمبرگیرنده

ی شعر او به تحوّل ناگزیرش کرد، نه سودای مایهکنند. نیما وزن را از روی تفنّن نشکست؛ نیازِ درونهم نمی

در ]شعرهای من[ بنا بر هوس و  هامصرع شدن بلند و کوتاه[ …»]طبعی. خودش گفته: گشایش خاطر و شوخ
و افزوده است که  [6] « .چسبدی دیگر میدقیق به کلمه یقاعده روی از من یکلمه هر[ … فانتزی نیست. ]

 .[7]توان آب برداشت«صدا، می»من به رودخانه شبیه هستم که از هر کجای آن الزم باشد، بدون سر و 

ادبیات معاصر ایران تثبیت شده باشد اثر  از وی درقی که پسموفّ شاعرِ او دراین گفتار صادق است و برهر

ی کتابی« به سرشت و زمان و عاطفه و زبان رو که اندیشگیِ شاعران را از نگرش بر »شیوهگذاشته است، از آن

دانم که باید سخن بگویم، اما نه به زبان منوچهری و سعدی یا برگردانده است: من امروز میفرد ی هر ویژه

 .ی خاص خودمساز با اندیشها واژگان همکه ب حافظ و صائب، بل

ی بدعت در شعر غافل کرد و، ی درستِ نیما در زمینهشکستن تصنّعیِ وزنْ بسیاری از »شاعر«ان را از اندیشه

به همین سودا، کسانی که از قالب ظاهریِ او پیروی کردند افزون از شمار شدند. تنی چند از شاعران، اما، 

دریافتند و آثاری  (مایه )=صورت و معناساز کردن قالب و درونز شکستن وزن و هممنظور اصلیِ نیما را ا

 .جاودانه سرودند

های من از کسانی بودم که جز در چند مورد خاص دد خواه از روی تفنّن، خواه به دلیل نیاز واقعی دد از وزن

 گیررو، آن تبِ همهدید آوردم. از همینی او پهای خود آثاری به شیوهنیمایی پیروی نکردم و تنها در چهارپاره

ی های مرسوم غزل )که تا امروز شیوهمرا نگرفت. با این همه، در وزن -که هر ناشاعری را نیز مبتال کرده بود-

 .گیرمها را پی میهایی به کار آوردم و هنوز هم آنخواه من است( دیگرگونیدل

داشت، غزلی از های مرا بسیار دوست میجاودان(، که غزل خوب به خاطر دارم یکی از دوستان شاعرم )یادش

های پلکانی و نابرابر نوشت و گفت که حاال غزلت شد یک شعرِ نو! چرا های سابقم را با مصراعسروده

 ها، بیایی به جمع شاعرهای نیماگرا؟خواهی، با کمی تصرّف در طولِ مصراعنمی

ام گرفت و در پاسخش گفتم که باور دارم کار نیما بسیار خنده ی ارادتی که به او داشتم، از حرفشبا همه

بندیِ شعر پیروان او کنم. من به ی تشخّص یا ردهتر از آن است که بخواهم صِرفِ شکستن وزن را نشانهبزرگ

بان خواهد. نو شدن اندیشه و خیال و زدانم از شاعران روزگار خود چه میگوید اعتقاد دارم و میچه نیما میآن

کنم و نگریِ جدید( آرزوی نیمای ماست، و من این همه را در غزل عرضه میو احساس )و، بر روی هم، جهان

 .مند آب بردارمی سخاوتدانم از کجای آن رودخانهمی
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 آشنایی با نیما

، که تبلیغ »صلح« در کشور 30ی سالگی با شعرهایش آشنا شدم و از دور شناختمش. در آغاز دههاز چهارده

از »قافله« عقب نماندم و در  -تجربگیی جوانی و بیبا همه-آمد، من هم یی همگانی به شمار میما فریضه

ان برای تبیین صلح مطالبی کوشید. روزی قرار شد که نویسندگجمعیّتی عضو شدم که دراین تبلیغ می

هایی فراهم آورند تا این آثار را به مسابقه نامهنویسان نمایشیبنویسند و شاعران شعرهایی بسرایند و باز

 .ها جوایزی اهدا کنندبگذارند و به برترین

ر، گرد ی تای برجستهدان و نوازنده، موسیقیاکبر محسنیی شادروان خانه کار، در ی مقدماتِبرای تهیه

قدر بگویم که چندی بعد، وقتی در جا را انتخاب کرده بودند؟ در خاطرم نمانده است. همینآمدیم. چرا آن

تر شدم، او را مردی وارسته دیدم. باورهای استوارِ مذهبی داشت، به همان مایه که ی رادیو با محسنی آشنااداره

بُرد. وضو دست به تار نمیشد و، همزمان، بییاش ترک نمبه موسیقی نیز سخت مؤمن بود: نماز و روزه

، در فرح آزادو خانم حسین بنان غالمیاد )از آثار او(، با صدای زنده ناز« و »او نیامد« ۀهای »االهترانه

 .خاطرم مانده است

ی ر خانهروزها، نزدیک ساعت دو، ددارد«. بعد از ظهرِ یکی از آنحاشیه رفتم، زیرا که یادِ محسنی »روشنم می

نگ«(، رَ)»شَمحمد عاصمی سیاسیِ آن روزگار،  های یک معلّم« و شاعرِی »یادداشتاو جمع شدیم. نویسنده

هم آن جا بود. او با دو/ سه نفر دیگر رفتند نیما را بیاورند، و ما تا ساعت ششِ عصر به انتظار نشستیم. وقتی 

طبعیِ خاص خود، گفت که تا کت و شلوار استاد ا شوخقدر طوالنی شد. عاصمی، ب آمدند، پرسیدم که چرا این

« را فراهم کردیم همین شد! البته ذهن حضورِ مقدماتِرا پوشاندیم و دستمال گردنش را بستیم و سایر »

ها را بندان وجود نداشت. دورترینِ راهها آسمان تهران هنوز آبی بود و این همه راهیادآور شوم که آن سال

قدر کم بود که وقتی من اتومبیلِ واکسهُل قسطیِ خودرا دقیقه طی کنی واتومبیل آن انزدهتوانستی در پمی

دنبال نخستین کردم وآنان تا مدتی بهششان شیرینی پخ ِگرفتند و من میان های محل جشنخریدم، بچه

 .دویدندسواریِ من، فریادکنان، می

. نیما هم، با نهایت سادگی و آرامی، مطلبش را برای نیما خواندیمهامان را ها و نوشتهی ما سرودهآن روز، همه

 :انگیزی از او در خاطرم مانده استی بسیار زیبا و خیالبرای ما خواند. با گذشت نزدیک به شش دهه، جمله

 «!گویی بجنگ؟دهی و میتیز به من می سازم؛ تو دو شاخِآتش یخ می من از»

در پاسخ به  32یی دیدم که نیما در خرداد ی شاعرانهها بعد، ضمن نامههایی، سالدیگرگونیاین جمله را، با  

 . [8]نوشته بود احمدجالل آل ناکِی سرگشاده و درشتنامه

ی شهرهای ایران دیدارکرده و آن از همه چهارپاره که ضمنِ درازی خواندم در قالبِ باری، در آن جلسه، شعرِ

بستگیِ های هریک را به جزئیات برشمرده وعاقبت از تهران سردرآورده بودم. منظورم یگانگی و همویژگی

تر دد و بیشاستادانه  سپس و سپرد گوش من »شعر« به ستودنی، ییحوصله  ها با یکدیگر بود. نیما، باآدم
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های قالی یا گلیمی پدرانه دد گفت که ببین، عزیزم، امروزه دیگر هیچ نقاشی وقت خود را صَرفِ کشیدن گُل

کند که تارهای پشم یا ابریشمِ آن با رنگ اصلی روی تابلو بدرخشد، بل که با چهار خطّ کوژ و کژ و با چند نمی

ها عر هم باید چنین کند و از درازگویی بپرهیزد و از واژهکند. شارنگ ساده عواطف درون انسان را ترسیم می

ی کرد که خودش مثنویِ »قلعهالزم استفاده کند. این توصیه را کسی به من میدر نهایت ایجاز و فقط تا حدّ 

سنجیده بود و این آزمونِ  را« یا »اجاق سرد«ی آن را با »ریرا به اطناب سروده و نتیجه (1313) سقریم«

جا گذاشت. از آننده را دد که حاصلِ عمری تالش بود دد به رایگان در اختیار شاعرک نوپایی چون من میارز

رودم، روز شعری سُها گوش حساسی داشتم، فردای همانکه همیشه شاگرد خوبی بودم و برای شنیدن توصیه

 :باز در همان قالب چهارپاره، با آغازی چنین

 رنگ، آه، ای ناشناسِ ناهم

 [9]تو چیست؟ بازگو! خفته در نگاهِ

بستگیِ افراد بشر را در آن گنجاندم و، در واقع، با همان »چهار خطّ و چند رنگِ« و همان مفهوم یگانگی و هم

 .نخستین کشیدمتر از »شعر« ی استاد، نقشی کارآیندشدهتوصیه

برگزار شد. این مرد جهانی از دانش و شادروان سعید نفیسی  یدر خانهدیدارم با نیما  مِی دوّجلسه

مهربانی بود: معلّمی راستین. استادان دد نیما و نفیسی و چند تن دیگردد برای تشخیص آثار برترِ 

ی شعر به سه تن از ودند. سه جایزهکنندگان جوان )از جمله اخوان ثالث و من( به داوری نشسته بشرکت

یاد احمد ی جاودانی اول به اخوان. و من ماندم با شعر کوتاهم و، به گفتهآقایان شاعر اعطا شد، و جایزه

دیدم، در عین جوانی، وقارِ جا میبار او را در آنناخوان، اما، که اولی [10] .شاملو، »حسرتی/ نگاهیّ و/ آهی«

 .هایش ننشستخندی حتا بر لبپیران را داشت: از گرفتن جایزه، لب

یی بودم که ناخوش است و در برابر چشمش یک تکّه شیرینیِ نیما متوجه نگاه من شده بود. درست مثل بچه

سوزانه گفت: ت بد است!« او رو به نفیسی کرد و دلگویند: »برایدهند و میخورند و به او نمیمزه میخوش

ی آن را هم به شعر بدهیم؟ نفیسیِ شاگردپرور و مهربان هم این طور است جایزه اند؛ چهنامه که ننوشتهنمایش

حالی یا نهاد را پذیرفت و، یک جایزه نیز، با این تدبیر، نصیب شعر من شد. بغضم ترکید و از خوشپیش

یی طالیی بود، استوار بر روبان هق، گریه کردم. سالیان بسیار این جایزه را داشتم: ستاره هقدانم چه، نمی

 .رنگِ آسمان آن روزهای تهرانپهنی هم

»آینده«(، منوچهر )اسماعیل شاهرودی  :ی پُرشمار داشتشیفته راستین و شاگردانِ نیما پیروانِ

بامدادِ« بعدی( و، از پیِ چندی، مهدی اخوان ثالث )»م. امید«( در تماسِ شیبانی، احمد شاملو )»ا. صبح« و»ا. 

آزاد  رحمانی و محمود مشرف زاد و یداهلل رؤیایی و نصرتمستقیم با او بودند. دیری نکشید که فروغ فرّخ

، با وی تهرانی )»م. آزاد«( و منوچهر آتشی و شماری دیگر، گاه به گاه و نامستقیم، و اغلب از رهگذر شعرش

 .اندهایش را خوب در نیافتهستودند. نیما، اما، از برخی شِکوِه داشت که توصیهارتباط یافتند. همه او را می

http://bukharamag.com/1390.02.14163.html#_ftn9
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یی، از این پیر و ترند، هر یک به شیوهنسالنِ من، یا آنانی که جوانترِ همبه هر صورت، باید بگویم که بیش

 همواره که چندان اوست، کار تشخّص یمایه نیما شعریِ انزب  اند.گامِ شعر نوین فارسی پیروی کردهپیش

 .مانَدکند. پس اصیل و تقلیدناپذیر میاو را آشکار می امضای

 ی نیماهای شکستهوزن 

ی هایی که شاعران جوان امروز در عرضههای گوناگون شعر نو )کوششفرصت نیما برای پرداختن به نمونه

 فارسی کهن  کنند( کافی نبود. او دریافته بود که شکستن ارکان عروضی شعر او مینخوردهدستهای ظرفیّت

االرکان و دو/ سه وزن دیگر )همچون بحر مضارع و وزن رباعی( ممکن نیست و پی متّفق وزن تعدادی در جز

نواختیِ لحن را مالل و یکی وزنی دد که شمار آن نزدیک به ده است دد بُرده بود که گَردِش در این مجموعه

ها دست زد. برای نمونه، در آغاز شعر یی از این وزنرو، به مخدوش کردن پارهدر پی خواهد داشت. از همین 

خواننده یا شنونده را به «،در خلوتِ سحری تصویرهای بسیار زیبا از نوای ناقوس »(، با ارائه1323) «ناقوس»

 :آوردشوق می

 دلکشِ ناقوسبانگِ بلندِ 

 در خلوتِ سَحَر

 ست خرمنِ خاکسترِ هوابشکافته

 های خودوز راهِ هر شکافته با زخمه

 دیوارهای سردِ سَحَر را

 .دردهر لحظه می

 مانند مرغِ ابر

 های دورکاندر فضای خامشِ مرداب

 پرد؛آزاد می

 یی که درپرد به هر دم با نکتهاو می

 .او به جاست طنّین

 ی دگرنکته دو طنینشپیچیده با 

 .کز آن طنین به پاست

 چه صداست ...دانگ دینگ

 !ناقوس

 کی مُرده؟ کی به جاست؟

[…] 

 این چنین …دینگ دانگ

 .ناقوس با نواش درانداخته طنین



1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 یفارس نِیینوآ شعرِ آغاز و جوان یماین 29

 

 جای جِیب سحر، صبح تازه رااز گوشه

 .آورَد خبرمی

 ی جهان دگر رااو مژده

 .کندتصویر می

 با هر نوای خود

 ()چو جوید با تو جوید به ره

 :ی نهفته گوید با تووین نکته

 آن نگار، شوقِدر کارگاهِ خود، به سَرِ » –

 زنجیرهای بافته ز آهن

 « !کندتعمیر می

ی »طنین«، خوان نیست. واژهی شعر همبینیم که با وزنِ دنباله»دینگ دانگ« عیناً صدای ناقوس است. اما می

به تشدید »ن« )»طنّین«، بر وزن  نخستین بند شعر، را هم باید دد با تسامح دددر یازدهمین مصراع از 

»زرّین«( بخوانیم. از این نکته که بگذریم، به گمان من، نیما به عمد وزن »دینگ دانگ« را دنبال نگرفته است 

، که »دینگ دانگْ« ی تمایزی تعیین کند. در چند بندی شعرِ خود وسیلهی چندگونهمایهتا بتواند برای درون

گیرد و در واقع باید بگوییم که نوای ناقوس، در هر لحظه، بینیم که مطلب رنگ دیگری میآغاز کالم است، می

شود. این آغازِ ایجاد تنوعِ وزنی در شعر نیماست که به ندرت در برخی مکرّر و مَفصلِ چندگونگیِ زبان شعر می

 شب زنِد. آرزوی این شاعر برای ایجاد چنین تنوعی در شعر »همهخورسالیِ او به چشم میهای میانسروده

 .( آشکار شده است1331هرجایی« )

ی ، منوچهر شیبانی شعرهایی نوشت که، بسته به موضوع، در یک سروده30ی های نزدیک به دههدر سال

شد. او بر این باور بود که محتوای شعر در فراگَردِ سرایش، به لحاظ هایش دیگرگون میواحد، وزن مصراع

ورتِ هر بخش آن، شاد، غمگین، رو شاعر باید وزن شعر را، بنا بر ضرهای حسّی، متفاوت است و از همینحالت

های گوناگون سروده شود. این بایست با وزنورانه و یا طنزآمیز کند. به این ترتیب، هر شعری میاندیشه

 .ی آن( پذیرفته نشدنیافتهالبته در وجهِ گسترش)نهاد در شعر نیمایی پیش

پیچد و روا ی وزن »دینگ دانگ« سر میچنان که گفتیم، نیما در این شعر از ادامه به »ناقوس« بازگردیم:

خوان نباشند. این »دینگ دانگِ« ناهماهنگْ سرفصل دارد که چند مصراع، به لحاظ نواخت، با »فاع فاع« هممی

یابیم، یعنی به تغییر مطلب شود و لزوم ناهماهنگیِ آن را ما آشکارا درمیی چندین بندِ شعر میو جداکننده

بختی، زنجیر نماد کاری، صبح نماد پیروزی و نیکظومه، شب نمادِ ستم و نابهبریم. )در این منپی می

 (.توزی و خودکامگی، و دیوار نماد ناکامی و دشواری در راه رسیدن به آرزوهاستکینه

دهد و هر که و هرچه را که ی صبح میشود که مژده« با »بانگ بلند و دلکش«ی آغاز میناقوسی »منظومه

پرسد که آیا »بام و راند. و شاعر، با شنیدن آن بانگ، میکاری، ستم و تاریکی ست مینابهاز جنس هول و 

ی آتش« شده یا »بازارهای گرمِ مسلمان« به سردی گراییده است. ی زبانهاستالین؟( »طعمه)سرای گُرجی«

کوشد تا ثابت کند می خواهد بندیان رهایی یابند و سرگشتگان به سامان رسند. شاعر، گاه با زبان منطق،می
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حلّی هست و دیوارها به هر حال فرو خواهند ریخت و هر کسی که این واقعیت را باور که برای هر مشکلی راه

 :نکند »نادان به دل« است

 دَم به دَم …دینگ دانگ

 ستراهی به زندگی

 وجود از مطلعِ

 .مدَعَ تا مطرحِ

 چو آتش خندد موافقی، گر زان که هم

 ور زان که گورِ سرد نماید معاندی ــ

 شودی به پا شده ره باز میاز نطفه

 .شوداز او حکایت دگر آغاز می

 .از او به لغزش است جدار سبُک نهاد

 .از او به گردش است همه چیز

 ی کهن از اوستاین کارخانه

 .مَرَشهای بیگریدر رتق و فتقِ جلوه

 دل کسینادان به 

 .کاین نکته از ندانیِ او نیست باورش

دم بر اثر صدای ناقوسْ زنده و تازه است، و زخم زدن این صدا تصویر شکافته شدن هوای خاکسترگون سپیده

ها از تصویر پیشین هم «ی »دیوارهای سردِ سحر« و دریده شدن آن دیوارها بر اثر این زخم»از راه شکافته

 هایمرداب خامش فضای در[ … رسد که »مانند مرغِ ابر ]دیگر، نوای ناقوس به گوش میتر. سپس، بارِ ناب

او به جاست«  در آغازِ مصراعِ »طنینِ .یی به جاستبه هر دم نکتهپرد« و در طنینِ او می  […]دور

»فعولُ فاعالت« جانشینِ »مفعولُ فاعالت« شده است. وزن آخرین  :تر صحبت آن رفتست که پیشییخدشه

ناک«( نیز مغشوش است که، سوای معنای شعر، باید دد برای نمونه »او با مفاصلِ خاکِ فریب)مصراع بند پنجم 

 .ناک«دد چنین باشد: »او با سریرِ خاکِ طرب

ست دد «دو» ادُرُست چاپ شده و درستِ آن لفظِن «در» یبه باور من، در مصراع دوازدهم از نخستین بند، واژه

 :خوانیمکه در ادامه میچنان

 …دینگ دانگ

 چه صداست

 !ناقوس

 کی مُرده؟ کی به جاست؟
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چه کسی مُرده و چه کسی گیرد تا بداند و آن »دو نکته« همین است که شنونده ناقوس را به خطاب می

حرف از کدام سوگ و کدامین عروسی زنند، یا »و، در واقع، ناقوسِ مرگ یا زندگیِ که را می زنده است

 «است؟

ی کنم همان واژهمصراع دهم(، خیال می)دیگر آن که در بند نُهُم )مصراع شانزدهم( و بند آخر، یعنی دوازدهم 

تر ی شعر مناسبا توجه به زمینهکه، »به نظر« استادی دانشور، »ب»نگار« درست باشد و نه »فگار«، چنان

ی »شوق« را مکسور باید خواند. توضیح آن که: »نگار«، در دد با این تفاوت که حرف »ق« از واژه[11] نماید«می

هایی از هر دو بند را بار کند. مصراع»خط« را مراد میبر« است، بل »نقش« و جا، نه به معنای »یار« و »دلاین

 :خوانیمدیگر دد با کمی توضیح دد می

 :بند نهم

 خند خودی خبرِ صبحبا لطیفه [ناقوس =] او

 ([…] گشوده  نقش کز آن هزار)

 دگرسان خطِّبر این صحیفه 

 .کندتحریر می

 ، [آن نگار ]= همان نقش و خط شوقِپس[ در کارگاهِ خود، به سر ]

 زنجیرهای بافته زآهن

 [.کند ]البته برای روزِ انتقامتعمیر می

  :(و بند آخر )دوازدهم

 ی جهان دگر رامژده [همان ناقوس =] او […]

 .کندمی تصویر

 [،آن نگار ]= همان تصویرشوقِ  سرِ به خود،  پس[ در کارگاه]

 زنجیرهای بافته زآهن

 [.کند ]چنان که گفته شد، برای انتقامتعمیر می

های چاپی نیز، متأسفانه، از معنا های نادُرُست، بسیاری از شعرهای نیما را نادُرُستیگذشته از پاری خوانش 

بسته، سببِ ناخواناییِ های خودِ شاعر هم، که با مداد و بر کاغذهای نامناسب نقش نوشتهاند. البته دستانداخته

یافت یا، های نادُرُست را درمیها و عبارتشد و واژهاند. ای کاش کسی، با دانشِ خود نیما، پیدا میها شدهآن

 .کشیدیی به میان میکنندهکم، در این زمینه، تعبیرهای مجابدست

ی خندهعر بسیار زیبا و پُرتصویر »های چاپی، به گمان من، در مصراعِ سوم از بندِ اولِ شیکی از نادُرُستی

افشانَد« بدل شده است! افشانَد« به »دُمِ طاووسْ پَر میمی نَرشود: »دُمِ طاووسِ ( نمودار می1319« )سرد

 :آوریم تا این خطا آشکارتر شودتمامِ بند را می
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 مانَدگاهان که بسته میصبح

 ماهیِ آبنوس در زنجیر،

 دافشانَمی  نَر ِدُمِ طاووس

 .روی این بامِ تن بشسته ز قیر

ی زبان فارسی ی شاعران گذشتهشاهدِ مثال را، برای اثبات ادعای خود، فقط به چند نمونه از بسیارها سروده

 :کنیمبسنده می

 یکی نغز طاووسِ کرده به زر

 (فردوسی) .ز مادر جدا شد چو طاووسِ نَر

 (خسروناصر ) .است گُلبن  نگویم که طاووسِ نَرّ 

 (منوچهری) .ستماهی سر بر زده  از دُمِ طاووسِ نَر

 گُل بود به باغ اندر هنگامِ بهار خِشا 

 (المعی) .ی طاووسی نَرخوب و آراسته ماننده

ی مفعولِ صریح(، به ضرورت وزن شعر، حذف ی ادبیات فارسی، »را« )نشانهها، با توجه به پیشینهافزون بر این

 :کنیمواکاوی می __از لحاظ دستوری  __بند را شده است. حال، این 

 :ی ناقصجمله 

 («گاهان= فاعل )برای افشاندن »دُمِ طاووسِ نَرصبح

 که= موصول

 مانَد= فعلِ الزمبسته می

 ماهیِ آبنوس= مفعولِ غیرصریح

 در زنجیر= مکان وقوع فعل

 :ی مکمّلجمله 

 دُمِ طاووسِ نَر= مفعولِ صریح

 («فعلِ متعدّی )برای »صبحگاهانافشانَد = می

 (رویِ این بامِ= مفعول غیرصریح )محلِّ وقوعِ فعل
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 (.تن بشسته ز قیر= صفت مُرکّب )کنایه از آسمان

دُمِ طاووسِ رسد، صبح، با طلوع خود، یابیم: »وقتی شب به پایان میپس مفهوم کلّیِ این بند را چنین درمی

تر آن که: »ماهیِ آبنوس« کنایه از فشردگیِ ممتدّ شب است در شگسترانَد.« توضیح بیروی آسمان می نر

دم )»بامِ تن  سپیده ِی آسمانی مغرب، و »دُمِ طاووسِ نر« گستردگیِ رنگارنگِ پرتوِ خورشید در پهنهکرانه

 (بشسته ز قیر«

 برخی از فرزانگان را  ِبرداشتانگیز آراسته است، چندان که ( نیز به براعت استهاللی ایهام1317« )غُرابشعر »

 :کندمغشوش می

 وقت غروب کز بر کُهسار، آفتاب

 های زردِ غمش هست در حجاب، با رنگ

 .تنها نشسته بر سَرِ ساحل یکی غُراب

 هاوز دورْ آب

 اند و یکی بلوط،همرنگ آسمان شده

 زرد از خزان، 

 .سنگی، به سر، سقوط ست روی پارچهکرده

 :روددر دو مصراع بعدی، احتمال رویدادی ناگوار می و، با توصیف شاعر 

 های دورزان نقطه

 .ی سیهیپیداست نقطه

 :خوانیمسپس می

 این آدمی بُوَد به رهی، 

 یی که، ز چشم کسان نهان، جویای گوشه

 .با آن کُنَد دمی غم پنهان دل بیان

 جای نهانی ز روی مِیل وقتی که یافت 

 چشم غُراب، خیره از امواجِ مثلِ سیل، 

 هیچ اضطراببر سوی اوست دوخته، بی

 کز آن گذر گهان

 رسد: فَرَحی هست یا عذاب؟چه چیز می

 :خطّی به چشمِ اوست که در ره کشیده است […]

 بنیادهای سوخته از دور، 

 .ابری به روی ساحل مهجور

 […] وان آدمی […]
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 فزاید اوبنشسته است تا که به غم، غم 

 .ی آن فکرها که هستویران کند سراچه […]

 !زند به لب از دور: ای غُرابفریاد می

 لیکن غُراب، 

 فارغ ز خشک و تر،

 بسته بر اونظر؛

 چنان به جایحرکت آنبنشسته سرد و بی

 .روندآیند و میها عبوس میوان موج

 .چیزی نهفته است

 .جَوَندمی چیز  یک

اما، به گمان  [12] !جویدن چیزی هستند« اند: »مرغ و آدمی در حالِی این شعر نوشته«ی »پایانههدربارباری، 

جای خود  حرکت« دری رویداد دور مانده و »سرد و بیمن، فعلِ جَویدن نه به غُراب مربوط است )که از صحنه

های« »عبوسْ« از چشم »نهفته« است(. فاعل، در دو مصراع »موج نشسته( و نه به آدمی )که با آمدورفتِ

ها«یی که »چیزی« )یا »یک چیز«( را در خود »نهفته« و پیشین، پاک آشکار شده است: همان »موج

 .جَوَند«می»

ی آخرین مصراع همین شعر دست رفت دد درباره مند و هنرورم بیژن الهی دد نازنینی که تازه ازدوست دانش

یعنی ) پنداشت که »جُویدن« همان »جوییدن«جُوند« درست است و میچنین باور داشت که »یک چیز می

کننده تر آمده. این پنداشت هم، به گمان من، مجاب»جُستن«( است که به قیاس »نهفته« در مصراع پیش

 .نیست

ی آن فکرها »ویران« کردن »سراچه)ست که خود را به سودای مرگ ان مأیوسی»ای غُراب!« آخرین فریاد انس

های رسانَد. موجی شعر مرا به این برداشت میی نومیدانهزمینهپیش .سپرَدهای دریا میکه هست«( به موج

ست که ییروارهی آهای جَوَندهروند«، نمای دندانآیند و میگونه »میگاه سفید و هاللدریا، که در ظلمت شام

است از این خودکشیْ  جَوَند.« نیما نخواستهیک چیز می» :رانندپیکرِ مغروق »آدمی« را با خود به ساحل می

مانَد؛ و اگر کسی بر این ی تردید نهان میچیز در پرده در تیرگیِ غروب، همهسخنی آشکار بر زبان آورد. زیرا، 

آن آدم« آمده است دد و این گواه جز خود »تواند دریابد چه بر سر صحنه گواه باشد، به علّت تاریکی، نمی

 .شاعر نیست

( را شاید شاعر در افسوسِ از دست رفتن شوکت و آبادانیِ 1325) خندد؟ که گریان است؟«»که می

 :گیر از بسیارها شعر نمادین اویی چشممان سروده باشد دد نمونه ِی سرزمینروزگاران گذشته

 .انگیزکاران: کاروانانابگذشتند آن شت

 سپرها دیدم از آنان، فرو بر خاک،

http://bukharamag.com/1390.02.14163.html#_ftn12
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 دارانیهای نامکه از نقش وفور چهره

 .ناکحکایت بودشان غم

[…] 

 های بس فراوان که فرو افتادبدیدم سنگ

 های منجمد بر جا ــچون کاروانِ سنگبه زیرکوه هم

 چراغی، جز دمی غمگین، بر آن نوری نیفشانید؛ 

 .جا نجنبانیدیی، آنسری را گردش اشکی، فزون از لحظه

 جا کنون، لیکن، که از آنان نشانی نیست وان

 چیز است در آغوش ویرانیّ و ویران است، همه

 خندد؟ که گریان است؟که می

[…] 

 خندد؛کنون که گُل نمی

 آشیان که گشت ویرانه کنون که باد از خار و خس هر

 ی مازوی پیریبه روی شاخه

 بندد؛به نفرت تار می

 (در آن جای نهان )چون دود کز دودی گریزان است

 خندد؟ که گریان است؟که می

خوانیم: در دومین مصراع از بند سوم می (1  :ستدارای دو اشکال وزنی -اشی زیباییبا همه-این شعر 

ساز.« این جمله، شاید، در اصل، چنین بوده باشد: »شکاف کوه ی با درّه دمترْکد، دهان درّهمی»شکاف کوه 

ی توان یافت: دو نفر که چهره در چهرهگونه در میساز.« و معنای آن را اینیی دمیی با درّهترْکد، دهان درّهمی

در دومین  (2(. 1335در شعر »میراث« ) ی کوهِ« اخوانوگو هستند دد تصویری یادآور »خمیازههم گرم گفت

قطار گردش ایّام« که تردید  آمدپُر میگونه کنیم: »چهتر حس میمصراع از بند چهارم، کاستیِ وزن را بیش

 (.ی شعرزمینهباشد )به ویژه نظر به پیش «آمدپُر نمی»ندارم باید 

مرغی  ققنوس .موضوع توجه او هستند ی شعرهای خود نمادگراست. بسیاری از مرغانترینهنیما در بیش

های فراوان سوزاند، از خاکسترش جوجهست که عمری دراز دارد و، پس از آن که خود را در آتش میییافسانه

ییِ ی افسانههم پرنده مرغ آمین .ناپذیر نیماستهای پایانمانند. او نمادِ آرمانآیند و به یادگار میبیرون می

کند. افزون بر این خوارگی را آرزو مییابد و رستگاری آنان و پایان جهان« را درمیخلقدردِ ست که »دیگری

هشیارکننده و  خروس :فروشنددو مرغِ اساطیری، مرغان واقعیِ پُرشماری نیز در شعرهای نیما جلوه می

 یابیِکام حسرتِ پنجره، پشت از و، یابددرنمی را تنگناها  توکا .کندهشداردهنده است و هنگام را فریاد می

 الشخوارْ .جاسوسی بدنهاد استجغدپیر  .ستکاری و شومینمودار نابهغُراب  .خورَدمی را دیگران

 .خواهدجوید و مرگ و ویرانی میی آدمیان میست که خوراک از کُشتهییبارهشکم
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 هایاحساس نماد دد ریز و شتدر از دد هم دیگر  ی نمادهای نیما نیستند؛ جانورانتنها پرندگان در زمره

پژمُردگی و کاهلی را  پشتسنگ .کشدسامانیِ خود را ماغ میگشتگی و بیگاوِ نر( گم) «کیکک» :اندیانسان

کاکُلیِ مُرده »بر روی  .کشانَد، برخالف انسان که جویای روشنی و آفتاب و کوشش و عشق استدر چشم می

 .نمادِ نهایتِ معصومیّت است «سنگِ خارا

گیرند، ها رنگ سیاهی« میهایش »سایه«، که در شاخهتالجن» :مانندبهره نمیگیاهان هم از نماد شدن بی

ی ست آرزومند تنیدن به شاخهمندِ ناشایستیتره( رشک)گندنا  .زندی انتظار عاشق را نقش مین جلوهزیباتری

  .ی این نمادها خصلتی مانند آدمیان دارندافرایی کهن. خالصه آن که: همه

 نیما نگاهی به شعرهای آغازینِ 

 :خوانیمی شاعر است، میسروده(، که گویا نخستین 1299« )ی رنگِ پریده، خونِ سردقصهدر »

 شد  پیمانهره و هر که با من هم

 …عاقبت شیدا دل و دیوانه شد

 .همان »پیمان« است، و »پیمانه« رسانای این معنا نیست پیمانهمنظور از 

 :یا

 اونشناخت دیدمش، گفتم: »منم«، 

 …اوبرتافت  تأمل رو ز منبی

های های فراوانِ دیگری هم در این شعر هست. البته بیتدد و اشکال شوندقافیه نمی «برتافتو » «نشناخت»

گیر است، اما پُرچانگی و توضیح بیش شود. سادگی و صداقت آن هم چشموکم خوبی نیز در آن دیده میبیش

و حتا -ثار جوانی کند. این درازبافی در بسیاری از آخواننده را کسل می -آن هم در قالب مثنوی-از حدّ شاعر 

 -ی طُرفه بودن محتوابا همه-ی »ناقوس« آید. برای نمونه، در همان منظومهنیما به چشم می -سالیِمیان

 .کردانگیزتر میبود، شعر را دلاطنابی آشکار است که اگر نمی

ی چارگان باشد روا«! واژهبر بی کُن »رحم :برگردیم «… ی رنگِ پریدههای چاپیِ »قصهبه نادرستی

شود: »هر چه کرد پاره« با »فرض« قافیه می چین است. ضمن بیتی هم »آتش»کُن« زاید و از افاضات حروف

 :خوانیماین عشقِ آتش پاره کرد/ عشق را بازیچه نتوان فرض کرد.« و در بندِ پایانی شعر می

 ستی رنگِ پریده آتشیقصه

 …ستکشیمحنتخاطرِ  یک در پیِ

است )اگر چه بیح قَ شوِیک« حَآید، دیگر آوردن عدد »یا«ی وحدت می» «کشمحنتوقتی به دنبال »

 (.اندگذشتگان هم، چه در شعر و چه در نثر، این نکته را گاه نادیده گرفته
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مثنوی که از آغاز تا ست از یک دوبیتی )چهارپاره( و یک بند«ی( »ترکیب1301دومین شعر او، »ای شب« )

بندِ نیما دارای دو بیت و یک مثنوی در هر بند ترکیب .کندپایانِ شعر محتوایی وابسته و پیوسته عرضه می

ی ور از قافیهقافیه و یک مثنویِ بهرهکه این قالب از شعر پیشینیان، اغلب، از چند بیتِ هماست دد حال آن

 .گرفته استمتفاوت شکل می

ها، در ترکیب خود، یک ست. این دوبیتیفارسی نیما در شعرِ شکفتنِ تر گفتیم، آغازِان که پیش«، چنافسانه»

گوید« )یا ی شعر فارسی همیشه با دو لفظ »گفت« و »میوگوها در گذشتهقافیه دارند. گفتمصراع آزادِ بی

های اروپایی، ی زبانو به شیوه بارشده است. اما در این شعر، این الفاظ، نخستینآغاز می (»گفتم« و »گفتا«

این منظومه نوزده ماه بعد از  .آورندنیاز از روایت درمیشوند و منظومه را به صورت نمایشِ زنده و بیحذف می

 :نخستین شعر او سروده شده است

 خنده زد عقلِ زیرک بر این حرف

 .ستکز پیِ این جهان هم جهانی

 ی خاکِ ناچیز، آدمی، زاده

 .ستهای نهانیی عشقبسته

 .ست این حرفی زندگانیعشوه

کند و گفتارها و پندارهای های پیش از آن، به زندگیِ پسامرگ اشاره میها و بیتشاعر، در این بیت

 :گویدی عشق میداند. برای نمونه، دربارهباورانه و خودخواهانه میورزان را فایدهاندیشه

 ر خود در تکاپوست،هر کس از به

 .کس نچیند گُلی که نبوید

 !ستحظّ و حاصل، خیالیعشق بی

 :رسیملختی بعد به مصراعی چنین می 

 […] بر، اماشنوا بود و فرمان […]

 .ی »شنوا« باید »شهنوا« تلفظ شود تا وزن درست درآیدجا هم وزن مخدوش است: واژهدر این

افتد. در ها میی کوتاه و بلند کردن مصراع»افسانه«، شاعر در اندیشه(، چندی پس از 1301« )شیردر »

چهار مصراع بلند و یک مصراع کوتاه، به طور منظّم، آوریم که در آنجا نخستین شعری از نیما را نمونه میاین

 :شوندتکرار می

 شب آمد، مرا وقت غُرّیدن است

 .گَهِ کار و هنگام گردیدن است

 هان جای رابه من تنگ کرده ج
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 ازین بیشه بیرون کشم پای را ــ

 .حرام است خواب

 عقابِ( نیما شعر دیگری با دو وزن )باز هم به طور منظم(، و در دو بخش، به نام »1308هفت سال بعد )

گوید و در دومین، از عقاب دیگری )که گویا خودِ سراید. در نخستین بخش، سخن از عقاب نیل می«، مینیل

نویسیم دد تقطیعی ترش باز مینخستین بخشِ این شعر را با ساختار وزنیِ درست .کندبت میشاعر است( صح

 :ی شاعر رعایت نشده استشده ی چاپکه در مجموعه

 ست، کان عقابدر سرزمین نیل عقابی

 همچون شب سیاست

 از پای تا به سر

 چشمان او چنان که فروزندگان بر آب

 منقارهاش خوف، 

 .رفتارهاش شر

[…] 

جا یک بند از مستزادِ در اینایم )اما مقیّدتر از شعر »شیر«(. البته پیش از روزگار نیما هم مستزادهایی داشته

 :آوریمرا نمونه می (.هد. ق 618-540شیخ فریدالدین عطار )

 نقدِ قِدَم از مخزن اسرار برآمد

 .چون گنج عیان شد

 دخود بود که خود بر سر بازار برآم

 .بر خود نگران شد

 در موسمِ نیسان ز سما شد سوی دریا

 .در کسوتِ قطره

 در بحر به شکلِ دُرِ شهوار برآمد

 .[13]در گوش نهان شد

ها نیما در کوتاه و بلند کردن مصراعهای گرایش به گمان من، وجود همین مستزادهای منظّم یکی از انگیزه

بوده،  «ی »شیرمنظومه ی تصرّف نیما در افاعیل عروضی همینو اگر چه نخستین نشانه.[14] بوده است

پردازی جهت گرفته است. حال آن که، در نی سختر کردن صحنهی او، در این تصرّف و تغییر، به فراخاندیشه

جاست که افزا بوده است. اینتر پُرتصنّع و زحمتجنس با مصراع کاری بیشمستزادها، افزودن افاعیلِ هم

شیر« و »عقاب نیل«، »شود. باری، نیما، بعد از سرودن سره منتفی میی مستزادها با شعر نیما یکمقایسه

های ا در شعر خود دد به طور نامنظّم و به تناسب معنا و به منظور گوناگونیِ نواختکوتاه و بلند کردن افاعیل ر

 .پی در پی دد آغاز کرد
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های پندآموز یا دهند )البته از لحاظ مفهومهای بوستان سعدی نشان میشعرهای آغازین او گرایشی به حکایت

ی «، »بُزِ ملّا حسن«، »گُلِ نازدار« و »مفسدهی کوچک«، »انگاسیهای »چشمهاند: قطعهگونهطنزآمیز(. از این

اند. در این دوران، نیما هنوز راه درست های مختلف و معمول سروده شدهو در وزن 1302گُل« که همه در 

ی غربی رواج گرفته است: ست که ادبیات داستانی به شیوهزند. روزگاریخود را نیافته و به هر سو سر می

( را نوشته و 1300های کوتاه یکی بود یکی نبود )ی داستانمجموعه (1376-1270زاده )علی جمالمحمد

های اجتماعیِ تهران ن(، هر یک به ترتیب، رما1350-1272و عباس خلیلی )  (1357-1277)مشفق کاظمی

ادبی گراییده که ی اند. و نیما هم، با زبان شعر، به این گونه( را رقم زده1303( و روزگار سیاه )1300مخوف )

( از این مقوله است: داستانی بیش از 1303« )محبسیاب بوده است. شعر »هوده و کاری ناکامآزمونی بی

قافیه و در وزنِ »فاعالتن مفاعلن فعالن«. این ی چاپی، در قالب دو بیتی، با یک بیت میانه و همدوازده صفحه

پسند است. و اگر چه این شیفتگی در جای خود یی همهیافتن به شیوهشعر گویای شیفتگیِ شاعر برای دست

پا افتاده است و انجامد. زیرا زبان او کُند و موضوعش پیشست که به شکست میست، باری، تمرینیستودنی

چنان ست ساده و همشعری (1303) «روباه و خروسی »کشد. قطعهچه باید به درازا میکالمش بیش از آن

ی های نیماست. در منظومهمشق«ی ایرج میرزا. این هم یکی دیگر از سیاهگربه و جوجه» پندآموز، یادآور

خالصه، اگر  .های اروپایی بهره برده است( نیز شاعر از محتوای همان رمان1304« )ی سربازهخانواد»

بخوانیم تا  به دقتی شعرهای سالیان نوجوانی او را وجوگر شیفته را بشناسیم، باید همهبخواهیم این جست

گشایی گاه استادی و راهیناشناس به جاسوزی به کار رفته است تا شاعری نوپا و راهدریابیم چه کوشش طاقت

 .برسد

ها، ی آنمایهرسند و درونهای او به اعتدالی پسندیده میپس از آن همه کوشش در درازگویی، سروده

( را نمونه 1307« )خواجه احمدحسن میمندیی »جا قطعهشود. در اینکم، خالصه و ضربتی میوبیش

 :آوریممی

 خواجه احمد حسن میمندی

 خوی چون کرد به ذلّت چندی

 از سرِ مسندِ خود پای کشید

 .مأوا بگزید [15] دژ کالَنجَر

 روزی افسرده به دامان سر داشت

 .تر داشتوحشت از ذلّتِ افزون

 ی شهر،چه شد، ای خواجه» :گفت دژبان

 «که سعادت ز تو برگشت به قهر؟

 گفت: »تقدیرِ خدا بود.« ولیک

 نشد آن خواجه درین ره باریک

 خیزکه برین رهگذر محنت
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 .چه بر شد به فرود آید نیزآن

 نیست در عالَمِ اجسام درنگ

 سنگخورَد این آینه یک روز به 

 روحِ مرد است که، چون یافت کمال، 

 .به فرود آمدنش گشت محال

دهد هایی تمرین خود را ادامه مینویسد دد نهایت آن که با دوبیتیی کالسیک شعر میبه شیوه 1313نیما تا 

گیرد. میها جای های اول و دوم و چهارم قافیه دارند، و گاهی بیتی کامل میان هر یک از دوبیتیکه در مصراع

ی سقریم« را به آوَرد و »قلعهی نظامی روی میسرایی در شیوههاست که به منظومهدر گرماگرم همین تالش

ام این منظومه را تا به آخر بخوانم و تفحّص در کند. من تا امروز هم نتوانستهتقلید از آن شاعر بزرگ عرضه می

کند و ترجیح ی سقریم«، سه سال سکوت می، پس از »قلعهنیما !امآن را همواره به زمانی دیگر موکول کرده

 .دهد، به جای سرودن، به اندیشیدن بپردازدمی

( آغاز درخشیدن نیماست. شاعر، از لحاظ تساویِ ارکان عروضی، پیوند خود را با گذشته 1316« )ققنوس»

االرکان، امکان کند. در بحور متّفقاه میدهد و بلند و کوتبُرد و افاعیل اوزان را دد تا جای الزم دد تغییر میمی

گونه بحور سود جُسته است. ترِ شعرهای نوآیین نیما از همینتر است و بیشها آسانبلند و کوتاه کردن مصراع

های او برشمریم. توانیم در این گونه سرودهتر هم گفتیم(، نزدیک به ده وزن را میبر روی هم )چنان که پیش

 .ها افزوده استاخوان ثالث به آنسه وزن هم  دو/

 ققنوس .تر سخن گفتیمی نمادهای او هم که پیشیی دارد. دربارهگاه ویژهعنصر تصویر در شعرهای نیما جای

رساند و سرانجام، با فرستادن پیام ست که تالش به سودای عُمری پاک و مقدس را به کمال ظهور میکسی

ی آن پیام، جانشین دارندهی پاسهاش ]را[ از دل خاکسترش«، به مثابهسپارد و »جوجهخود، جان به آتش می

 :اندتر از گذشتهتصویرهای نیما در این شعر بسیار زیباتر و روشن .کندخویش می

[…] 

 ی صدها صدای دور،های پارهاز رشته

 در ابرهای مثلِ خطی تیره روی کوه،

 دیوار یک بنای خیالی

 .سازدمی

کند و »ابرها« را همچون »خطی تیره« به پندار یی همانند میهای پاره«« را به »رشتهدور»صدها صدای 

کند. »از آن زمان که زردیِ خورشید روی موج / ها« و »ابرها« دیواری خیالین بنا میآورد و با این »رشتهمی

مرد دهاتی آتش پنهان خانه را روشن« بانگ شغال به ساحل گرفته اوج« و در آن دم که »»رنگ مانده« و کم

 .شودنماید هویدا میمی به چشمْ قرمزکرده است، »زیر دو چشم درشت شب« )= افق( خطی که 

تر ی غروبِ کنار دریا بود که با چیرگیِ نیما به شعر درآمده است. پیشاین تعبیری لفظ به لفظ از یک صحنه

ست. در همین مختصر تعبیر، اگر خواننده دقّت نداشته باشد تأنّی هم گفتیم که خواندن شعر او نیازمند تأمّل و



1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 یفارس نِیینوآ شعرِ آغاز و جوان یماین 41

 

ی »بانگ شغال« را با »مرد ی عبارت »به ساحل گرفته اوج« را با »بانگ شغال« استوار نسازد و رابطهو رابطه

شود که این بخش از شعر چه معنایی خواهد داشت. در این شعر هم، جای دهاتی« قطع نکند، معلوم نمی

 :داشتِ ارکانِ وزنِ عروضی سرپیچی شده استاز نگاهجای، 

 او، آن نوای نادره، پنهان چنان که هست، 

 .پردست میاز آن مکان که جای گزیده

 شوددر بین چیزها که گره خورده می

 با روشنیّ و تیرگیِ این شب دراز

 .گذردمی

 یک شعله را به پیش

 .نگردمی

شد آیینِ افزود: به آسانی نمیسرود، بر مخالفان خود میهای شکسته میوزننیما، با شعرهایی که در 

ی شعر فارسی را دیگرگون کرد. با این همه، او جرأت نشان داد و به این خطر کمر بست و بارها فدا هزارساله

به واپس  اندیشان قرار گرفت، اما هرگز گامیشدن در راه آرمانش را امضا کرد و بارها موضوع ریشخند خشک

شد. این گفته نقل به مضمون گرفت و به آینده امیدوارتر میتر پیش میهای تازهبرنداشت؛ برعکس، هر روز راه

ی »شب همه شب« )آبان شنوم«. دربارهاز اوست که »من صدای کف زدن آیندگان را در تحسینِ شعرم می

ام«. و ن شعر را، مخصوصاً، به دو وزن ساختهی اوست، توضیح داده است که »ای(، که گویا آخرین سروده1337

پرورانده است. با این تمهید، بسیاری از ها را در سر میدهد که او سودای ترکیب وزنهمین گفته گواهی می

های کالمی شاعران به این شگرد ادامه دادند و، سرانجام، وزن نیمایی جای خود را به »بافت« و زیبایی ترکیب

مایه و ذهن و زبان شعری پدید آمد دد برخی مقبول و بعضی مردود. وناگونی در شکل و درونهای گداد و شیوه

گشای نیماست. و دار فداکاری و تالش راهی ما وامی شعری در جامعههای پذیرفتهی تحولهر چه هست، همه

افروخته   1329رچراغی که او دشود، « خالصه میچراغشاعر در دومصراعِ پایانی»انگارکه زندگیِ ادبیِ این

 :است

 دراز با او هنوز هست به لب با شبِ

 …هر دم حکایتی

 ۸9دی 9

 هاپانوشت 

گفت: ای »یک شب مهتابی ]در اولین سفرم از یوش[ پدرم مرا سوار یک اسب کَهَر کرد و به من  [1] […]

پایه هستی و باید قوی بار بیایی.« روی درس بخوانی، اما فراموش نکن ]که[ تو اهل کوهپسر جان، حاال می

 (.29، ص 1368ی فرهنگی گسترش هنر، تهران، ، یادمان نیما یوشیج، مؤسسه[)سیروس طاهباز ]ویراستار

http://bukharamag.com/1390.02.14163.html#_ftnref1


1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 یفارس نِیینوآ شعرِ آغاز و جوان یماین 42

 

 1325ی نویسندگان ایران، تهران، خرداد رانی نیما یوشیج در نخستین کنگرهبرگرفته از سخن [2] (

 .9، ص1369ی آثار نیما یوشیج، انتشارات بزرگمهر، تهران، ی خود نوشت«، برگزیدهنامه»زندگی

 .10همان، ص  [3] (

 .40، ص 1376ها و بدایع نیما یوشیج، انتشارات زمستان، تهران، بدعت [4] (

 .1336ی شعر انگور، انتشارات نیل، تهران، مقدمه [5] (

 (11گفته )همان اثر، ص رانیِ پیشی سخنادامه [6] (

 .12همان، ص  [7] (

 .1368ی آثار نیما یوشیج، دفترهای زمانه، تهران، ها: از مجموعهنامه [8] (

 .1335»ناشناس«، جای پا، معرفت، تهران،  [9] (

 .1345»نقش«، ققنوس در باران، نیل، تهران،  [10] (

 .118، پانوشتِ ص 1389ام ابری است، مروارید، تهران، دکتر تقی پورنامداریان، خانه [11] (

 .193، ص1381های شعر نیما یوشیج، نیلوفر، تهران، دگردیسی: روند دگرگونی سعیدحمیدیان، داستانِ [12] (

 .150، ص 1376ها و بدایع نیما یوشیج، انتشارات زمستان، تهران، مهدی اخوان ثالث، بدعت [13] (

 .همان ←اخوان هم بر این نکته پای فشرده است  [14] (

هد. ق.  599در هد. ق(، از امیران تُرک،  607 الدین ایبک )فتدست در هندوستان که قطبکالَنجَر دژی [15] (

 .حسین مصاحبالمعارف فارسی، به سرپرستیِ غالمهدایر← تر آن را گشود. برای توضیح بیش

 1395، تیر 80مجلۀ بخارا، شمارۀ سرچشمه: 

 

 بازگشت به فهرست 
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 نگاهِ شهریار، معین و فروغنیما یوشیج در 
ساز بودم و رسیده بودم به حافظ و در حافظ نیما، موقعی که بنده تنها غزل  :رمحمد حسین شهریا

آثارش« را چاپ  مرحوم ضیاء هشترودی کتاب »منتخباتِ -خدا بیامرزد-مستغرق، به من رسید. آن موقع 
نیما را  ۀنیما و »افسانه«ی نیما آشنا شدم. من افسان آثار او من برای اولین دفعه با اسمِ کرد. در منتخباتِ

»افسانه« نیما مرا از  ،ام و تفصیلی دارد که من وقتی این را خواندمقدر که در کتاب هست دیدهفقط آن
، 1125ر، شماره تهران مصوّ ۀمجل) .در این افسانه بودم صرف ساخت. یک ماه، دو ماه من غرقِنحافظ م
 (99صفحه 

ادبی به  زندگانی ادبی خود در داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، نگارش مباحثِ نیما در طیّ: محمد معین
شاعری اوست. در شعر نیز وی مراحل مختلف  ۀچه که او را نامدار ساخته جنبولی آن ،آزمایش پرداخته است

اشعاری که شکل و  ماست. سرودنِدَقُ آنها به سبکِ اشعاری که شکل و قالب و مضمونِ سرودنِ: را طی کرده
نو. از این  اشعار به سبکِ و سرودنِ ،آنها نو و بکر می باشد ولی مضمونِ ،پیشینیان است قالب آنها به سبکِ

 (1آثار نیما، صفحه  ۀمجموع)است. اخیر  ۀنیما را نشان می دهد، دست چه که شخصیتِآن ،سه نوع

 ۀموقع. یعنی بعد از همهمن نیما را خیلی دیر شناختم و شاید به معنی دیگر: خیلی ب :فروغ فرخزاد
 .جووستحال جُسرگردانی و درعین ۀیک دور ها و گذراندنِها و وسوسهتجربه

تقریبا قطعی مرا راجع به شعر ساخت و یک جور قطعیتی به آن داد. نیما برای من  ۀنیما عقیده و سلیق
انسانی جور کمالِبار یک فضای فکری دیدم و یکآغازی بود. نیما شاعری بود که من در شعرش برای اولین

و  سطحی شت احساساتِنه یک مُ، کردم که با یک آدم طرف هستم که خواننده بودم، حسّحافظ. من مثلِ
ی برتر از حاالت معمولی و نیازهای حسّ و دکرو تفسیر می که مسائل را حلّ یعامل. روزانه های مبتذلِحرف

 این سادگی ناگهان با تمامِ که در پشتِخصوص وقتیهب ،کردکوچک. سادگی او مرا شگفت زده می
 . زندگی بر خود را کشف کردم های تاریکِها و پرسشپیچیدگی

توانم بگویم چطور و در های شعریش بود. من نمیزبان و فرم درجهتِ ،اثری که نیما درمن گذاشتترین بیش
ی داد که او به من حدّ. دیگران است مورد کارِ این ت درا هستم یا نیستم، دقّنیم تأثیرِ تحتِای چه زمینه

د متفاوت است رویَچه که میفقط آن ،برسم. ریشه یک چیز است خواهم به این حدّمن می ،انسانی است ِحدّ
بودنم ، زن اخالقی و ذهنی خودم و مثال خصوصیاتِ خصوصیاتِ تِها متفاوت هستند. من به علّچون آدم

خودم  ۀدر پنجرو او را داشته باشم  خواهم نگاهِبینم. من میاخالقی خودم می طبیعتا مسائل را به شکلِ
 ام.د نبودهنشسته باشم. من هیچ وقت مقلّ

یعنی  -تغییر که نه - من تغییر کرده به هر حال نیما برای من مرحله ای بود از زندگی شعری. اگر شعرِ
. از همین مرحله و همین آشنایی است کرد، بدون شکّشود شروعجا تازه میچیزی شده که از آن

 (10و 9هایی با فروغ صفحه حرف)

 فهرست بازگشت به 
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 خواهیم؟می چه شعراز  و چیست شعر
 1372 مهرماه /لندن در شعرخوانی شبِ گفتار ژاله اصفهانی/ متنِ

 

  .دنیاست نگرانِدل و حسّاس شاهدِ یک هنرمند

 (ملل سازمانِ بروشور از)

 که کسی و هنرمند بینِ است یگویوگفت هنر: هگل
 اگر و دهدن یرو گووگفت این اگر .ایستاده سو آن در

 هنرپذیر نِاو نگذرد و در جا اثرِ لِپُ از هنرمند ۀعاطف
  .است نداده روی هنری ۀتجرب ،ننشیند

 هنر -ساختند را ما زندگی دیگران :یوشیج نیما
  .است مدیون دیگران به چیزی

  ؟چیست شده نامیده هنرها تاج هرکعش ببینیم حال

 تصویری و سایه ،است طبیعت تقلیدِ شعر :الطوناف
 ی به تقلیدِکودک که است تصویری شعر .نیست بیش

 و بثع لذا و است پرداخته و ساخته دیگر تصویرِ
  .است هودهبی

  .باشد خارج آن فِرگَشِ نیروی و لتخیّ از تواندنمی نیز این و است الهام و شوق ۀزاد شعر :ارسطو

  .دارد خود درونِ در هرکس که است موسیقی آن ،شعر :شکسپیر

  .است اسحسّ بزرگِ هایروح موسیقیِ ،شعر :ولتر

  .است حالماَ و فراغت زبانِ و درونی ۀنغم ،شعر :المارتین

  .لیَّخَمُ و فّیمق زون،مو است کالمی ،شعر :قیس شمس

  .جهان ۀگذشت نوابغِ توسط شعر از است هاییتعریف هااین

 آنِ از رااو  دو هر هاایتالیایی و هااسپانیایی که بزرگی شاعرِ ،نویسندگان جهانی ۀکنگر در پیش سال چند
 شاعر -2 .است تر کوتاه نظر از شعر -1 :گفت،"چیست شعر" پاسخِ در آلبرتی رافائل یعنی ،دانندمی خود

  .است ناپذیرهرجمت شعر اامّ ،کرد ترجمه توانمی را نثر -۳ .دیگران از نثرنویس ،زندمی حرف خودش از

 نوعی .است حاضر عصرِ عطرِ و رنگ دارای ،درگذشت پیش چندی که بزرگی شاعرِ از شعر تعریفِ این
 ۀترجم فکرِ در دادندمی نظر شعر موردِ در ارسطو و افالطون وقتی زیرا ،است امروز کامپیوتری دقیقِ توصیفِ

 چه که داردمی مشغول خود به را شاعران ما فکرِ اول ۀوهل در امروز که چیزی ،ودندبن دیگر هایزبان به آن
  ؟شود جهانی که میبگوی شعری
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  ...بگذریم ؟رودسُمی شعر شدنجهانی برای حافظ مگر

  ؟چیستشعر  پس

 زیرِ همیشه مرا تموجودیّ تنها ،هنرها ۀهم میانِ در چرا :بپرسد فریادزنان دارد حقّ کامالً شعر من نظر به
 ؟چیست تلویزیون یا و سینما ،تئاتر ،رقص ،پیکرتراشی ،موسیقی ،نقاشی پرسیدنمی چرا ؟دهیدمی قرار سوال

 و نوآموزان رسِدست در که سته نیمعیّ و شدهحساب تعریفِ هنری هایهرشت این ۀهم برای چرا
 و ماهنیاورد دست به را خودم ۀشناسنام و تهویّ ۀبرگ هنوز که ،شعرم ،منم فقط و دارد قرار گرانپژوهش

  ؟سرگردانم ایران در ویژهبه و جهان در ناشناخته چنانهم

 سبب همین به شاید ؟بخشد مین آن به ای ویژه زیباییِ و ارزش ،شعر تِموجودیّ بودناییمعمّ همین آیا اامّ
 و یافت پیِ در ،رنگارنگ هایاندیشه و التتخیّ انبوهِ هایجنگل در گروهگروه و تکتک ما شاعرانِ که است

  .زنندمی پرسه سو هر به سراسیمه جادویی ۀپرند این شناختِ

 های صحنه ترینتاریک فایژر در یا ،آرزو و رویا دنیای در فراوان های جنر و ها خوابیبی با مریعُ شاعر
 آورد دست به را شعر هزارآهنگِ و هزاررنگ ۀپرند کهاین امیدِ به ،پردازدمی کاوش و شنکاک به بشری زندگی

  .کند خود دستِ قلمِ و سینه لِگُ رااو  بال از ریپَ و

  ؟چیست شعر پس

 و ؛هنر شناختِ دربه ویژه  .است متفاوت نیز هاآن ۀسلیق ،دارد فرق هم با ها انسان ۀچهر که قدر همان
 شودمی ترتازه و تازه هنری شهودهای و کشف موجبِ که هاست طبع و ها سلیقه گونیناهم و تفاوت همین

 که زنمنمی مدَ تقلید از من .داردبازمی تکرار و ایستایی ،کهنگی ،نواختییک از را شعر ،نتیجه در و
  .است محکوم خودخودبه

 ریعش در ،بود خودمان "عشقیِ" سرنوشتمه و زمانهم و سنّهم که "یسه نین"، روس یکِرلی شاعرِ
 النلبُبُ ۀنغم کهاین تا ؛باشد وارغزَوَ آوا آن اگرچه ،باشد داشته را خودش ۀویژ صدای شاعر نیست بهتر" :گفت

 ".داد باد بر تقلیدشان را خلق" :یعنی "؟کند تقلید را

 و صداها ۀهم میانِ در او صدای که طوریبه ،شدنواقعی و صیلا شاعرِ اامّ ،نیست دشواری کارِ شعرگفتن
 و نیست دشوار هم این اامّ .خواهدمی کندنجان و تالش مریعُ و استعداد ،شود شناخته دیگر هایرودهسُ

 دستاوردهای با و خود معاصرِ دنیای ۀجانبهمه دانشِ با اول ۀدرج در شاعر کهاین شرط به ،شدنیاست  کاری
  (.کالسیک نوابغِ همانندِ. )باشد داشته کامل آشنایی گذشتگان هنری

 رنگینِ ۀآشیان ،یمادّ و یمقام هایپاداش انتظارِ داشتن بدونِ و ایثار و عشق با ،روزیشبانه تالشِ با شاعر اگر
 یعنی .بود خواهد متمایز دیگر رایندگانِسُ ۀهم نوای و نغمه از او رودِسُ و صدا شکّبی ،بسازد را خودش شعرِ

 و جهانی ،هنری صیلِا آثارِ که است لوم. و معاست آورده دستبه را خود ایحرفه رسالتِ و هنری اصالتِ او
  .بود خواهند جاودانه

 خروشان و جوشان ،لحظه هر که است ایزدهسیالب رودِ ۀگریزند هایآب آیا ؟چیست شعر پرسم می باز
  ؟ندارد سکون و سکوت هرگزو  گرددبرنمی سپَ به هرگز و تابدشمی پیشبه

 در ایران خارجِ و داخل در ما شاعرانِ ،افکند رودی چنین بسترِ در ایثارگرانه را خود که نوآور نیمای ازپس
 و هابکس و ها شیوه با تا کوشندمی و اندکوشیده همواره و روزه ره ،ناهموار]و[  دشوار بسیار شرایط
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 به ،دریا به را فارسی شعرِ خروشانِ رودِ ،مشترک نِآرما یک با اما ،گوناگون هایطرح و هاموج و هاآفریده
  .اندآورده دست به هاییپیروزی که بسا چه و برسانند واالو  اصیل هنرِ اقیانوسِ

 "گذراندمی را بحران و تترَفِ دورانِ ایران کنونی شعرِ" نویسندمی و گویندمی که هاییآن با من بنابراین
 دران دب و بد شعرهای البته .است نو ۀجوان از رپُ ،کهن درختِ این ۀشاخ هر زیرا م،باش موافق توانمنمی هرگز

 یجویهکنار و ریزیگُواقعیت ،زدگیشتاب ،مرج و هرج ،ساختگی نامفهومیِ ،نابسامانی :نیستند کم هم ما بدِ
 نومیدیِ و درد از و خویش درونِ تاریکِ اعماقِ به فروشدن یا و ،گذردمی معاصر غوغای دنیای در چهآن از

  .شود می و است شده دیگرم لمانِقهم از بسیاری و من خودِ گیرِگریبان گاهگه ،نالیدن خود شخصی

 .دنکنمی کمک شعرها گونهاین ترویج و پخش و رشن به ما حترمِم نگارانِروزنامه از برخی متاسفانه
 تواندمی ،اوست رسِدست در که ایگسترده امکاناتِ با و دارد که رمسئولیتیپُ  ِمهمّ بسیار کارِ با نگارروزنامه

 دستِ زیرِ و چشم پیشِ از که هاسترشته آن از یکی هم شعر و .باشد سازنده یا]و[  ،ویرانگر ،ایرشته هر در
  .گذردمی او

 به راستین آگاهِ دِنق با ،سازنده ۀاندیش نیروی با توانندمی که هستند ناقدان ۀطایف این حقیقت در اامّ
  .دنبکشان شانههراجک به ،برعکس یا ،ببرند پیش به را آنان و برسانند یاری شاعران

  ؟نه یا پسندند می را او اثرِ که اندمردم و منتقدان ،باشد راهنمایی و معلم ،شعر ۀرایندسُ برای اگر

 دِتجدّ ۀمسئل که "دانشکده" ۀمجل از شاید .ندارد تاریخی-علمی ۀپیشین و قبلی ۀزمین ما شعرِ جوانِ نقدِ
 کالسیک شاعرانِ آثار ۀدربار معموالً سال صدها .باشد شده آغاز ،آورد میان به را "چیست خوب شعرِ" و ادبی
 از ،دیگر هنری فنونِ و سخنرانی آیینِ همانند نقدنگاری کهدرحالی ،شدمین گفته تربیش ایجمله چند

 ۀپای بر و هاآن اساسِ بر منتقد که هست و بوده ینیّعم قوانینِ و قواعد دارای تاکنون و قدیم دورانِ
 و خصوصی مناسباتِ درنظرگرفتن بدونِ و پردازدمی ارزیابی و بررسی به ،ادبی اثرِ یک در موجود هایواقعیت

 امروزِ بِلِنقَمُ شعرِ .دهدمی حکم اثر آن بدیِ یا خوبی بر ،شاعر و قدنا بین کین و مهر یا ،متقابل انتظارِ و توقع
  .است آگاهی نقدِ چنین ۀتشن و نیازمند ما

 و رنگین ،گیردمی شکل جاهمان، کندمی متالطم و شمشوّ را شاعر درونِ که الهامی و هیجان و شور
 هاآن شودنمی .آیند می دنیا بهاَمان تو جان و جسم مانندِ محتوا و شکل لذا .آیدمی پدید و شودمی نآهنگی

  .آزاد وزنِبی یا نیمایی یا ،باشد یضعرو شعرِ خواه ،کرد جدا هم از را

 واژگان و زبان بر او طِتسلّ البته و باشد باالتر و بلندتر شاعر لِتخیّ و احساس و اندیشه پروازِ ندازههر ا
  .بود خواهد ترکم ذهن از دور تودرتوی هایلسمبُ و لفظی صنایعِ به وی نیازِ ،ترگسترده

 چه شاعر که کند تفسیر و بدهد نشان قدنا که منتظریم و نیازمند ما .بدرخشند دو هر شعر تنِ و جان باید
 به هتوجّ بدونِ ،است شعر شکلِ چگونگی پیرامون ما کنونی نقدِ آثار اکثرِ .گویدمی چگونه و بگوید خواهدمی

 هم قدر هر یانیهذ تاریکِ التِتخیّ ،من نظر به .دهدمی سوق رمالیسمفُ نوعی سوی به را آن گاهی که محتوا
  .آیند مارشُ به حقیقی شعرِ توانندنمی ،باشند نداشته نابی ۀتاز محتوای اگر ،باشند تهآراس زیبا واژگانِ به

 به را خواننده نهایت در ،شافتگِشِ التِتخیّ دنیای رازِ و رمز وجودِ با "رسپِانژنسَ" ،فرانسوی مشهورِ شاعر
  .بکشد نفس وا خودِ کنارِ در که رساندمی جایی
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 مو زا ترباریک ۀنکت هزار" .زیادی گیِدسا کهچنانهم ،نیست شعر سنِحُ ترگفتنپیچیده هرچه پس
 ".جاستاین

 الهامِ تبلیغ و تشویق نوع یک ،مدرن هندیِسبکِ  نوعیک ما امروزی شعرِ در که گرفت نادیده شودنمی 
 شعرِ" که شود گفته نیست درست ابداً که کنممی تکرار ،این وجودِ با .است آمده پدید رانهساحِ وردِ و غیبی

 شعرهای دارای ،جوانان ویژهبه ،معاصر ورانِسخن شعرِ ۀمجموع و دفتر هاده ".است بحران دچار ما اخیرِ ۀده
  .آموزندمی را شدنتازه ،شعرش و ژالهبه  که هستند هم بسیارخوب و خوب

  ؟خواهممی چه شعر از من گویممی ناگزیر ،یابمنمی پاسخی ونچ و ؟چیست شعر پرسممی باز جااین در

 ژاله شعرِ در مریعُ که ستاآرمانی بیانِ کهبل ،نیست دیگران برای ایبرنامه یا عانامهادّ وجه هیچ به گفته این
 مثلِ نیز هابکس و هاسلیقه چون و .شاعری و شعر به نسبت اوست شخصی نظرِ و نگاه .است کرده آشیان
  .کند وهجل دیگری طورِ دیگران نظرِ در دیدگاه این که بسا چه لذا ،اندمتفاوت هم با هاچهره

 پیشینِ ۀگفت از بخشی جااین در ،نکرده قفر امگذشته به نسبت مورد این در من ۀعقید چون
  ؟خواهم می چه شعر از :که آورممی را مخود

 ژرفای به لحظه یک ،کنیممی تماشا را هزارساله چندین ۀشدمومیایی هایانسان ایموزه در که هنگامی
 هاآن مانندِ هم ما که فتیماٌمی فکر این به اختیاربی .یمآییم رب فوراً و رویممی فرو گذشته هایسده تاریکِ
 سودمند دیگران برای و ،ربارپُ و شاد ما برای زندگی که کنیم چه ایم.دهزن است خوب چه .هستیم رفتنی
  ؟باشد

 برابرِدر  کنیممی احساس ،زندمی وپادست زیستن برای بسته چشمانِ با که بینیم می را نوزادی وقتی
 برسانیم یاری او به خواهیممی .دنیاست فردای صاحبِ و ما جانشینِ که ایمقرارگرفته سیمقدّ موجودِ ،یاههال
  بخت بار آید.وشخ و خردمند و درستتن تا

 چه و زیباست طبیعت .ایمشده شکفته و تازه هم ما کنیممی احساس ،دارشکوفه باغ در بهار دمانِسپیده
  یم.طبیعت از جزئی ما و است تدیّپرتویی از اب طبیعت .زیبایی همه این درکِ و تماشا ستا ینشیندل تِلذّ

 خودمان ردیِخُ و کائنات عظمتِ به ،-رازناک هایجهان این- ستارگان تماشای ازهای شب، یمهن
 افسوس .کرد خواهند زندگی اراتسیّ آن در بسا چه که اندیشیم می بشر ۀآیند هاینسل به .اندیشیممی
  ؟کیستیم ما .نیستیم جهان این در ما ،زمان آن در که خوریممی

 نقشِ ؟بماند جابه که ایمکرده چه ،گذشته اضطراب به اشبقیه و خوابه ب آن مِسوّیک که مرعُ کوتاهِ ۀدور در
  ؟است بوده چه تبشریّ به مانخدمت و جهان این در ما

 شناختِ به را ما و آوردمی پدید ما در ایگونهبه را هاآن تمامی یات حاال این از یکی حقیقی شعرِ ،من نظر به
  .خواهم می شعر از را این من و ،کندمی ارواد تربیش تالشِ و رتفکّ و خویش

 ،گویا است هنری لذا .هاستانسان بین پیوندِ لۀوسی ،زبان و دارد سروکار "زبان" با هنرها ۀهم میانِ در شعر
 تا خواندمی فرا را ما ذات اوست، ۀویژ که زیبایی اعجازِ و جادویی نیروی با شعر .مردمی و کمتحرّ ،پویا

  .بداریم دوست عاشقانه را دیگران و خودمان بازگشتِبی زندگی
 .رودمی مارشُ به نیزاو  اجتماعی یِجدّ کارِ یک ،است شاعر عاطفی و روحی نیازِ و شعط کهدرحالیر شع

 روی یعنی ،شد آفریده و زاده کههنگامی اامّ ،اوست خودِ به متعلق جوشد می او ۀاندیش و ذهن در که مادام
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 در که شودمی تبدیل اجتماعی-یهنر ۀپدید یک و فرهنگی ۀوردآفر یک به ،رسید چاپ به و آمد کاغذ
  .گیردمی قرار ،پرورانده را شاعر که ایجامعه اختیارِ

 -ناخواهخواه- دیگران به نسبت نیز او .نیست نیازبی خود اجتماع از و دیگر هایانسان یاری از انسانی هیچ
 به هنرمند .آورندتمحدودیّ و زودگذر که سیاسی-گروهی هایرنگ از فراتر یدتعهّ .دارد داتیتعهّ و وظایف
  .است خویش هنرِ ۀویژ رسالتِ و دتعهّ دارای اجتماعی فردِ یک عنوان

 شاعرانِ عظمتِ رازِ .است بشریعموم فراخوانِ یک یاو  ،نو ۀمژد یک ،هنری ۀتاز رویدادِ یک ،شعر قطعه هر
 .است نهفته آثارشان گونه همین در نیز ما کالسیکِ

  :گویدمی "گوته" ،آلمانی بزرگِ شاعرِ که روست آن از م.جهانی شعرِ هایتاریخ ترینغنی از یکی وارثِ ما ما
 متوسط شاعرانِ را انآن ایرانیان خودِ که هستند دیگر شاعرِ هادهشهیر،  رِاعش شش از غیربه ایران در"

  ".باشم متوسط شاعرانِ این از یکی شاگردِ کنممی افتخار من .دانندمی
  ".زمین ربَ رسَ میوه رپُ شاخِ هدن" .آیدبرمی "گوته" چون اینابغه شاعرِ از یبزرگ فروتنیِ چنین البته
 ،هنر و است هنر حِرو آزادی .است هنرمند هر طبیعیِ ِحقّ آفریدن انهآزاد که معتقدم وجودم تمامیِ با من

  ی.جاودان است حقیقتی
  :برسانم پایان به هگفت این تکرارِ با را سخن بدهید اجازه

  ."دنیاست نگرانِدل و اسحسّ دِشاهیک  هنرمند"
  ژاله

 (1994) 1373 ،لندن (،دیروز و امروز هایرودهسُ) "جنگل رودِسُ" دفتر :سرچشمه
 

☘ ☘ ☘ 

 "راهکار"

 است داده دست را از مردم به خویش دولت، اعتمادِ

 کند، نحلمُ را مردم نیست آیا بهتر

 زیند؟رگُبَ دیگری مردمِخود،  برای و

 
1956 - 1898 آملانی پرآوازه شاعر   برشت، برتولت  

 بازگشت به فهرست 

 

 

 

 



1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 ونکِری شینریها استاد 49

 

 استاد هاینریش یونکِر
 سال از عمرش را در خدمتِ فرهنگِ ما صرف کرده است* ۵۸مردی که 

 شهناز اَعالمی

 

در قسمت  " سخن"مجلهء وزین  1346در شمارهء فروردین 
علوی( -آلمانی تألیف یونکر-فارسی کتابهای تازه )فرهنگ

 Heinrich) شناسی استاد، هاینریش یونکِرنامی از ایران

Yunker)  ُرده شده استب. 

بدیهی است اهلِ تحقیق و ادب با نامِ او آشنائی کامل دارند، 
وطنان عزیز دربارهء این مردِ که عمومِ هممعهذا برای این

دانشمند اطالعی بدست آورند، به نوشتن شرح زیر اقدام 
 کند: می

استاد یونکر در حقیقت یکی از عاشقانِ ایران است و هر وقت 
و ادبِ این کشور صحبت و زبان  از فرهنگِ کهن و تاریخ

اش رخت دارد، آثارِ شکستگی و ضعفِ پیری از چهرهمی
که تازه از مرزِ گوید:»وقتیبندد. یونکر خود میبرمی

 سالگی گذشته بودم، در مکتب استادِ بزرگوار بارتولومهبیست

(Bartholomae)  آیندهء کارهای روشن و قاطع، راهِ  با ایرانِ بزرگ آشنا شدم و احساس کردم که خطّی
 .علمی مرا مشخص داشته است

 Offenbach am) سال پیش در شهر اوفن باخ 78مسیحی یعنی  1889مارس  26استاد یونکر در 

Main)  گیسن و اشتراسبورگ و هایدلبرگ باتمام رسانید و به  دنیا آمد و تحصیالتِ خود را در شهرهایبه
های ارتولومه نائل آمد. در خدمت این استاد سانسکریت و زبانبزرگ ب شناسِ معروفافتخارِ شاگردیِ ایران

های زمان به مطالعۀ سایر زبانحال نزد استادان بزرگ آنپهلوی سُغدی آموخت و درعین اوستا فارسی قدیم
در هایدلبرگ تحت سرپرستی بارتولومه اثر خود را دربارهء  1911هند و اروپائی اشتغال ورزید. در تاریخ 

 -نگاری)هتروگرام(تحت عنوانبیگانه

(Prolegomena to the Frahani Pahlavik)  رسانید و دکتر  با موفقیتِ درخشانی به پایان
موجود در   (Hetero-gramme1)  سال بعد، از روی همان کار، فهرستِ لغاتِ هتروگرامشد. یکشناخته

زگاران و محقّقین بسیار آسان است، تدوین برای آمو که استفادۀ آنزبان پهلوی را به نحو علمی، به طوری
 .را منتشر نمودآن (Heidelberg) کرد و آکادمی علوم دانشگاه هایدلبرگ

های هند و اروپائی زبان دانشیار بود و در رشتۀ مقایسهء علمی (Gissen) وقت، او در دانشگاهِ گیسندر آن
 .کردمطالعه می

از  1913دانشگاه کپنهاگ برای تحقیق به او سپرده شد و در سال کاتالوگِ نفیس نَسخِ خطّی  1912در سال
 Robert) طرف آکادمی علوم هایدلبرگ مأموریت یافت تا به اتفاق دانشمند معروف، روبرت گوتیو
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Gautiot)  شرقی جبال پامیر)حصار( به مطالعهء زبان یغنوبی بپردازد، شده در شمالبه آسیای مرکزی روانه
قات و مقاالتِ سودمند، حاصلِ این سفر است. باالخره مطالعات عمیق و دائم او دربارهء که یک سلسله تحقی

های قدیمِ ایران و فرهنگ و تاریخ کهنِ این کشور باستانی او را به حق وارثِ علمی بارتولومه کرد و در زبان
 .ود، بدو واگذار شددانشگاه هامبورگ که به دست آوردنِ آن کارِ هرکسی نب شناسیکرسی زبان 1919سال 

روز کشور شناسیِ آنزبان هایترین کرسیاستاد یونکر موفق به بدست آوردن یکی از مهم 1926در سال 
های ترین دستگاهوسیلۀ مدرنشد تا به برگزیده (Brugmans) آلمان گردید و به جانشینی بروگمنس

 .بودوقت او در دانشگاهِ الیپزیک میهای مختلف را مطالعه نماید. و در آنفونِتیک، آهنگِ زبان

نشین بود، ولی درعین حال هرگز ها خانهجنگِ جهانی دوّم رشتهء کارهای او را گسیخت و استاد یونکر مدّت
بناگاه  1951که در سالتا این های ایرانی برنداشتدست از تحقیقاتِ علمی خود به خصوص در رشتۀ زبان

ه مسائلِ مختلفی مثال مقامِ شامخ او در دستگاههای علمی آلمان هیتلری کآرزویش برآورده شد و با وجودی
توانست سبب شود که امکانِ کار در دانشگاه را نیابد، معهذا ارزشِ علمی او سبب گردید که به کارِ خود می

 .گذاری کندهای ایرانی را پایهانستیتوی زبان (Humboldt) خوانده شده و در دانشگاهِ هومبولد

 لغاتی است که در زبان پهلوی به آرامی نوشته شده و پهلوی خوانده (Hetero-gramme1) هتروگرام
اند، ولی خوانده اند. دانشمندان اروپائی نیز ایدئوگرامالشعراء بهار )هزوارش( ترجمه کردهشود. آقای ملکمی

بسیاری از دانشمندان نیز گردیده است.  نگاری( خوانده و مورد قبولِپروفسور یونکِر آنرا هتروگرام )بیگانه
اند و نان است. مثال در زبان پهلوی نان را لخما نوشته دلیلِ او این است که ایدئوگرام ترجمۀ تصویرنگاری

ای از تصویرِنان شکلِ نان باشد که نشانه، باید این کلمه مثال گرد یا بهخوانند. اگر آنرا ایدئوگرام بنامیممی
 راشود. بنابراین بهتر است که آنکه لخما لغتی است آرامی که نان خوانده میاشد در صورتیبدرآن منعکس

(Heterogramme) نگاری بدانیمیعنی بیگانه. 

 برای اطالعات بیشتری دربارۀ فرهنگِ پهلوی یونکر رجوع شود به:

Die Mittebperdidche sprache und literatur der zarathustrier-von Jehangir 
C.Favadia 1926 

کند و امروز انستیتوی او  او بسیار کوشید تا همکارانِ ایرانی و غیر ایرانی برای دانشکدۀ ادبیّاتِ ایرانی تهیه
های عربی و ترکی نیز دارای رشته بر تحقیقاتِ ایرانی،مبدّل شده است به انستیتوی خاورشناسی و عالوه

 .هست

کتاب با غرور و شادی اولین نسخهء هنوز جلد نشدهء  1965هء خاورشناسان در هایدلبرگ در سال در کنگر

اینک "یافته بود، ارائه داد و گفت:  کار او امکان بوجود آمدنرا که با شخصیت و پشت آلمانی-لغت فارسی
لمانی که گروهی از آ-. این کتاب لغت فارسی"ترین هدف و آرزوی من اتمامِ کتاب لغتِ پهلوی استبزرگ

کوشد تا نشدنی او به زبان ما است و اکنون با تمام قوی میاند، خدمتِ فراموشهمکاران او در آن سهم داشته
تهیهء کتاب لغت جامعی از لغاتِ پهلوی را جامهء   (Dr Klima) با همکار دانشمندِ چکی خود دکتر کلیما

خواهند  ام کهولی خوشبختانه شاگردانی تربیت کردهام من اکنون سالخورده"گوید عمل بپوشد. او می
 ."توانست در کار تهیه کتاب لغت مفید باشند

که در مکتب او  و شاگردانی حقوق در جامعهء ما قبلِ اسالماو ضمنا سرگرم نوشتن کتابی است دربارهء 
 .دهنداند، اکنون هریک به مطالعاتِ ایرانی خود ادامه میدرس خوانده
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دکترای خودرا تحت عنوان اندرز در زبان پهلوی باتمام رسانیده،  که کارِ (Fichtner) فیشتنر آقای دکتر
شاگردِ دیگرِ  (Sunderman) فارسی است، آقای دکتر زوندرمن بندی در زبانِاکنون مشغولِ مطالعه جمله

علوم جمهوری دمکراتیک ساسانیان بوده، اکنون در آکادمی  او که کار دکترایش دربارۀ فرمِ حکومت در زبان
یونکر کار  استاد نظرِ پهلوی زیرِ لغاتِ ۀچنین برای تهیاوراق تورفان است وهم تنظیم آلمان مشغول مطالعه و

 .کندمی

که کار دکترای او درباره زبان تاجیکی است، دربارهء شاعری قفقازی مشغول  (Lornz) آقای دکتر لورنس
ام و در رشتۀ او را داشته سال است افتخار شاگردی و همکاری 5تحقیق است و به اینجانب که مدت 

 .نامهء پهلوی را داده استکنم نیز افتخار همکاری در کار لغتهای قدیم ایرانی زیر نظر او مطالعه میزبان

یغنوبی با مطالعه در  کارهای استاد یونکر فراوان است و عالوه بر مقاالت و کارهای خود او مثل مطالعات

و غیره بسیاری ریشهء تفکر زُروانی در فلسفهء یونان فبای اوستائی و ریشه خط آن یا مطالعات دربارهء ال
های بر شناسائی ایران، استادِ کرسی از مطالعات ایرانی دانشمندان زیر نظر او منتشر شده است. او عالوه

 .ای و یونانی نیز هستکره

ا میدانم که امروز که اولیای امور در احیای نام ایران و تاریخ کهن ججهت بهمعرفی این مرد دانشمند را از آن
را در خدمت فرهنگ ما گذرانیده متوجه  سال از عمرش 58دارند، به این مردی که های بلند برمیاو قدم
 .گردند

Wher Iranrsche quellen der hellenistische Aivn- varstelluny in:Vortra?ge der 
Bibliothek worburg l, Leipzig 1923.S.125.178 

 ها:پانوشت
منتشر شده بود. متن مقاله برگرفته از  45، شمارۀ 1346* این مقاله نخستین بار در مجلۀ وحید، شهریور 

 (المعارف ایرانیکادائرهباشد. )اطالعات بیشتر در می پُرتال جامع علوم انسانی
شهرهای گیسن،  در آلمانی.خاورشناسِ(، 1970د1889) Junker, Heinrich یونْکِر ** هایْنْریش

استراسبورگ و هایدلبرگ درس خواند و زبان های اوستایی، سانسکریت، پهلوی، سغدی و یغنابی را آموخت. 
ای دربارۀ زبان پهلوی از دانشگاه هایدلبرگ دانشنامۀ دکتری گرفت. متخصص در زبان با نوشتن رساله

به آسیای مرکزی سفر کرد و به مطالعۀ زبان یغنابی در شمال  1913در  شناسی ایرانی و هندواروپایی بود.
، (1926و الپیزیگ )از ( 1919های پامیر پرداخت. استاد زبان شناسی دانشگاه های هامبورگ )از شرقی کوه

و از بنیادگذاران موسسۀ زبان های ایرانی در دانشگاه هومبولت ( 1945د1937مدیر مجلّۀ آرشیو آواشناسی )
؛ قرائت فلسفۀ زبان (1965ود. از آثارش: فرهنگ فارسی د آلمانی با همکاری بزرگ علوی )الیپزیگ ب
های خطّی ؛ فهرست نسخه(1955؛ مطالعاتِ قرآنی )(1955؛ فرهنگ پهلوی به ترتیب عالئم )(1948)

 برگرفته از دیکشنری آبادیس[ - گنژرا( ]1912دانشگاه کپنهاگ)

 

 

 بازگشت به فهرست 
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https://www.iranicaonline.org/articles/junker-heinrich-franz-josef-scholar
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 یاد ماندنی با »سایه«!سایۀ دیداری به
 نسرین میر

 ...دیدروشنایی انتهای غار" را می"که  -آذر معتقدی-، "میزاِن شاِن انسان" به یاِد 

  

خانم زنده  »آلما« بود، هنوز 1996ماه سال پیش بود، دقیقا یادم نیست، به گمانم اوائل آبان پنج سالِ-چهار
 .ستدامْمُ ،اش داشتیمما که دوست ۀو هم "سایه"همسرش  سایۀ مهرش، برسرِ بود و

آنها نبود. سایه  ۀخان دیگری میهمانِ ما کسِ بختانه این بار، جزسایه و آلما رفتیم. خوش همسرم به دیدارِ با
کرد و حرف هم نقل میسرِمختلف را پشتِ خود چنان خاطراتِ ۀالعادفوق ۀهمیشه با ذهن و حافظ مانندِ

ی و پشت به لآلما روی صند او بکنی. من که در کنار دستِ کردی پرسشی ازی فرصت نمیزد، که حتّمی
 پرسم:آورم، بالفاصله میدست میهای سایه بکوتاهی که بین صحبت فرصتِ پنجره نشسته بودم، در

 شعرهای جدیدتون رو بخونید؟ میشه یکی از -

ش را به اب دستدو انگشتش باشد، مرتّ سایه، که تازه سیگار را ترک کرده و هنوز انگار که سیگاری در بینِ
اش را لسبی ابه، موهای بلندِشست و سبّ کشد، سپس با انگشتِخود می بلندِ برد، دستی به ریشِدهان می
 گوید:د و میکنینوازش م

 خانم بود. زنِاقدس ی از آن هاکم. یاعمیقی قائل سه تن از رفقامون احترامِ دانید، من به سه زن، همسرِمی
به من،  یبارها جلو ،زنده بود نیآذکه به هاآخر نیخانم ااقدس ،گمیکه م نوی. ا"نیآذبه" اعتمادزاده است

 گفت:آذین میبه

 ... رونیبرم ب نیدیآقا اجازه م -

دیگر  یکی .و اندازه نداشت شوهرش قائل بود حدّ یبرا اوکه  یاحترام یعنی ،این ی...ریپ سرِ می بینید، حتی 
 ی بود. آذر طبر

  .بود زشیهمه چ، ش بودابعد حزب ، پسرش هم بود، آذر بود شوهرِ ،آذر بود قِیرف یطبر

 ،اتقاق افتاد نایو ا ونیزیتو تلو یهاانیجر نیهمکه آخر  یهاسال نیکنم، در ا یمن هرگز فراموش نم نویا
 "انگشت زرد بود تمامِ". انگشتاش دیکشیزر م اری بود، سیگارِقهّ یِگاری. او سدمیدیمن هر روز آذر رو م

 .فروختیو مبافت یم نیبافت ،(دهدیخود را نشان م ۀاشار انگشتِ هی)سا
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 ا، می گوید:آلم

 .فروختیو م بافتیم ردبُو می دیخریآمد میآوردم. او میکه من از قم م ییکاموا  -

 یه ادامه می دهد:سا

گذاشت، یسرم مکرد. سربهیم یزن با من شوخ نیکنه، ا یباور نم کسچی. هدمیدیهر روز آذر رو م من
همه  کهنیا من نگاه بکنه. مثلِ شو بلند نکرد تو چشمِبار سرِ کی یگفت، ولیگفت، متلک میک موج
 .رو کرده ایدن یناهاگُ

هم اونجا بود. به  )آذر معتقدی(ریجوانش . آذردنشیتهران بود. من رفتم د کِینیبود... کل مارستانیتو ب یوقت
 :من گفت

  .عوض بشه ایکنم دنیم الیخ یزودهمن دلم روشنه، ب هیسا قیرف - 

 ؟یکن یچکار م نویگفتم ا بهش

آباد،  ریکردند. امیم یآذر زندگ خواهرِفخری،  ۀاز خارج آمدند. خون یش وقتاو خانم یکه طبر نیدونیم
 ...؟ ابانیخ

 رفت اونجا؟یاون دوباره... ماما کرد.  رونیرا از خونه ب "ریجوانش زنِ" آذر ی،آذر طبر بار خواهرِ چند

 : من گفت به آذر جوانشیر

داره. صد بار  اجیآذر خدمت کنم. او حاال به کمک احت نیدارم به ا فهیمن وظاما . ادیاون از من خوشش نم  -
   .موریمباز هم  م بزنه...ا کتکهم 

   گیرد:ی میش را پِاسخن هیسا

 من .ندارند ،بکنه... نیبهش توه دیگه ای قِیرف ندارن که زنِ نویا لِ. زنا تحمّگهیزن داره م کی نویا دینیبب - 
  .شعر براش نوشتم کی دمیرو شن ریجوانش آذر مرگِ که خبرِ شیچند ماه پ

 گهید اشکما هم حافظهرفتن به  از شیشناخت. پیرو نم ی. کسگهیبهوش نبود د گهیاواخر د نیا دیدون یم
  ...مریآورده بود. آلزا یکرد. فراموشیکمک نم

 .دیبخوان نومشعر رو برااون  دیکنیلطف م پسگویم: یم

 خواند:و سایه با صدائی غمگین می

 دوست رثای در

  چشم آبِ پیش از گر که دلم در ست دردی"

 سعدی(" ).دامنم به تا برود آستین بردارم

 نینازن یِبانو

 ،شانِ انسان زانِیم
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 "آذر"

 یکاروانِ سوختگان رفت با

 را رکردهیمِ ددَدهیپآن سِ دهیناد

 صبر یِنگاه داشته اندر گلو پنهان

 رده رافشُ بغضِ

 بستنظلمتِ بُ یناتنگ در

 غار بود انِیپا ییِبه روشنا تاچشم

 زیعز یداشت حقّ

 روزفُلروزِ دِ آن

 است، دور

 .ستیدروغ ن اامّ

 

 آبِ چشم شِیاز پ بگذار

 نیآست بردارم

 .نینازن یبانو

 (1396مهر  کلن، (هیهوشنگ ابتهاج )ه.ا.سا)
 

پانزدهم مهرماه سال  اهلل میزانی »ف.م.جوانشیر« درفرجباخته، دانشمندِ جان همسرِ ،آذر معتقدی توضیح:

 خبرِ هوشنگ ابتهاچ »سایه« بالفاصله پس از شنیدنِیاد زندهدر شهر »باد بنتهایم« آلمان درگذشت و  1396

 1396این شعر مهرماه  شدنِرودهرود. تاریخ سُسُ رثایشدر را کوتاه این شعر  ، با اندوهی عمیقاو درگذشتِ

آذر "که این شعر برای   نادرستمتاسفانه کسانی با این گمانِ روده شده است.سُ "آذر معتقدی"است و به یاد 

  اند.جاهای مختلف به نشر رسانده روده شده، آن را با همین خطا دراحسان طبری سُ همسرِ ،"نیازبی

☘ ☘ ☘ 

 .آن روانِ هنر، است؛ جهان خِرَدِ دانش
 گورکی  ماکسیم

 بازگشت به فهرست 
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 موسیقی و هنر دربارۀ جوان دانانِموسیقی با وگوییگفت
 و جهان رانیا یقیموس در بابِ یاحسان طبر رسالۀ دوّم بخشِ

 

 ءهمین مواشاره: 
 

بار دربارۀ موسیقی در ف یکل

شورای هنرمندان و نویسندگان یکی از دفاتر 

مطالِب آن  ،وگواظهارنظر کرده و در این گفت

نوشته، تنها در موارِد نادری که ضرورت شده، 

ِل به میان آمده است. لذا این دو نوشته مکم 

این  سان نیست.ها یکدیگرند و مباحِث آنیک

با حضور  ۳/۲/۱۳۶0وشنود درتاریخ گفت 

 .ام گرفتداناِن جوان انججمعی موسیقی

  

☘ ☘ ☘ 

جانب با همۀ عالقه به دانند که اینایم تا دربارۀ موسیقی سخن گوئیم. دوستان میما در این اتاق گِرد آمده

موسیقی علمیِ جهانی و موسیقی سنّتی و خلقی کشورِ خودمان، یک فردِ فنّی در تئوری و پراتیکِ موسیقی 

، حتماً ناشی از آن است که -یک فردِ غیرِ فنّی دراین زمینه-وگویی با من گفتنیستم. عالقۀ دوستان به طرح 

اجتماعیِ خود در مسائلِ مربوط به این زمینه چه خواهم گفت. -خواهند بدانند از دیدگاهِ فلسفی و سیاسیمی

تیک ستِهاست وبه مسائلِ اِ مرۀ شاعران واردغلط درزُاست که مرا، کسی که بهو نیز حتما ناشی از آن

هرجهت، من نیز بدون فروتنیِ کاذب و یا ادّعای زائد، نظرِ خود را صادقانه یابند. بهعالقه میوهنرشناسی، ذی

بارِدیگر تاکید  فنّیِ خویش نسبیّتِ نظریات غیرِ ۀگذارم و دربارمسائلِ مطروحه در میان می ریا درو بی

 گردد، نه بیش.یمیانِ سخنان تلقّ عنوانِ سخنی دروسخنانِ من بهشوم، درستی درککنم، و اُمید است بهمی

 که آغازگرانی درآن، که ازشرایطی ما شرایطِ. گوئیم سخن موسیقی دربارۀ تا شدیم جمع اتاق این در ما

 اثاث و اتاق جهتِ از الاقل اند،رانده جلو به را رشته این نهادند، بُنیاد را باخترزمین علمی عظمتِ با موسیقیِ

 تامس نام به انگلیسی یک فروشیذغال در کبیر دانِموسیقی ،هَندل ،17 قرن در گویندمی! است بهتر

 کوچکی جلساتِ هادانموسیقی جمعی با ،-داشت عالقه موسیقی به که   (Thomas Britton)-بریتون

 کارِ فضای و ما جای مسلما. گفتندمی سخن آن آتی تکاملِ و موسیقی سرنوشتِ از جاآن در و کردمی ایجاد

 ما داشت، خود آیندۀ در هندل که چهآن که است اُمید و است بهتر "بریتون تامس مرحوم فروشیذغال" از ما

 .قریحه و مهارت و علم پایۀ بر موسیقی نیرومندِ تکاملِ و گسترش یعنی باشیم؛ داشته خود آیندۀ در هم

 بیانِ از سخن" که جائی گویندمی و دانندمی ریاضی برادرِ اشپیچیده و مجرّد خصلتِ علت به را موسیقی

 دانِموسیقی ، (Orpheus) "اُرفه" در وصفِ شکسپیرویلیام. "شودمیآغاز  جا موسیقیآن ماند،مقصد بازمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A6%D9%88%D8%B3
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 خمیدن به را شامخ هایقلّه و درختان خود، تنبورِ نواختنِ با او" نویسدمی قدیم یونانِ ایاسطوره

 . "داشتوامی

 The Morning) "گرمویه عروسِ" به موسوم خود اثرِ در  (Con Grave)گرِیو کن انگلیسی نویسندۀ

Bride)  کهنِ هایبلوط و کندمی نرم را هاصخره و وحشی هایدل موسیقی": گویدمی موسیقی توصیفِ در 

 آن به و گفتن سخن آن از و است شِگرفی و گرافسون ِفنّ موسیقی واقع در ".داردمی وا تعظیم به را دارگره

 معنوی. و روحانی فصیلتی پرداختن

 دانند،می نوازندگان پدرِ را او که ژوبال و ،موسیقی پدرِ یونان اساطیرِ را او که( بسلس اهل از) ترپاندرا زمان از

 نام نو موسیقیِ آغازگرِ که موتزارت و موسیقی، پرنسِ و نیست اسطوره موجودِ دیگر که پالسترینا زمانِ تا

 یا شور و هیجان اندازه چه و پیموده، را شکوهمندی و رگبز راهِ چه مقدّس هنرِ و فنّ و دانش این اند،گرفته

 عاطفه و روح نهانیِ تارهای با کردنبازی از قدرتی چه به و کرده، ایجاد آرامش و تسکین یا و نشاط و طرب

 است. رسیده انسانی

 بحث اصلِ وارد دارم، عرضه موسیقی هنرِ ثنای در خواستممی را آن ذکرِ من که مقدّمه این ازپس

 شویم.می

دوستانِ حاضر در جلسه بنا به خواهشِ من چند سوالِ فرموله شده ازپیش در دسترسِ من قرار دادند که من 

ها عرضه دارم، در گُنجای عقل و درکِ خود مطلب را توضیح دهم. احتماالً این کوشم پاسخ خود را به آنمی

طورِ های تازه را بهالمقدور پرسشزیز تمنّا دارم حتیانگیز خواهد بود، لذا از دوستانِ عخود پرسش ،هاپاسخ

کتبی لطف کنند تا دقیقاً معلوم شود که به چه چیز باید پاسخ گفت؛ و در صورتی که این گفتگو را برای چاپ 

 .های تازه را نیز در تضاعیفِ نوشته خود بگنجانمتنظیم کنم، آن پرسش

*** 

 است: چنین شده که اوّلی سوالِ

 است؟ بوده چگونه اکتبر انقالبِ بعد از و قبل سنّتیِ موسیقی با مارکسیستی بینشِ برخوردِ

 جواب امفهمیده ازآن که چهآنبه کنممی سعی من ولی نیست، دقیق چندان بندیفرمول جهتِ از سوال

 بدهم.

 ویژهبه اند،کرده متعدّدی بهایگران اظهارنظرهای وهنرتیکاِستِه مسائلِ دربارۀ لنینو  انگلسو  مارکس

 مسائل همۀ به که بود برابرشان در مشخّصی وظیفه چنین نه و داشتند، فرصت نه هاآن ولی. ادبیّات دربارۀ

 بینیجهان صورتبه کهآن ازپس عمل، در لنینیسم-مارکسیسم ولی. بپردازند هنر اساسیِ اشکالِ کلیۀ

 و است گفته بسیار سخنانِ هنر و تیکاستِه مسائلِ کارشناسان دستِبه درآمد، سوسیالیستی نظاماتِ راهنمای

 گوید.می کماکان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%81%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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 به مربوط ویژهبه) کالسیک هنرِ و تیکاِستِه قوانینِ و قواعد کردنِمطلق روشِ نوعی استالین دورانِ در

 ازپس و پیش هایسال ۀنوآوران هایافراط قبالِ در بود واکنشی مسلما این. شد متداول( 19 تا 17 هایقرن

  داد. خواهم توضیح بیشتر بعدها نوآوری این دربارۀ. انقالب

 بود، کرده فروکش یا نغمه ملودی نقشِ درآن که را مدرنموسیقیِ هایگرایش دوّمِ جهانیجنگِ ازپس ژدانف

 دستاوردهای وارثِ بود مایل که سوسیالیستی شوروی اتّحادِ. موردِ انتقاد قرار داد معروفی سخنرانی ضمنِ

 خوبی نیّتِ. شود غرق "مدرن هنرِ" هیاهوی در خواستنمی باشد، آن باالنندۀ و گستراننده و انسانی فرهنگِ

 شکلِبه حدّی تا هنر مختلفِ اشکالِ در نوآوری جلوی زیرا شد، منعکس نادرستی شکلِبه گاه دوران، این در

 مقابلِ در سدّبندی کارِ این حکمتِ که داشت توجه باید ولی رساند، هاییزیان امر این. شد گرفته اداری

 را سوسیالیسم "فرسایشِ" و "کردنپوک" سیاستِ هم هنوز که بود آمریکا ویژهبه و غرب فرهنگیِ مهاجمۀ

 کند.می دنبال

 جملهازآن و هنر امرِ به شوروی دولتِ و حزب اخیر هایدهه در ویژهبه. گردید اصالح افراط این استالین ازپس

 مانند نوآورانی ارثیّۀ. کندمی برخورد گرایانهواقع و نرم و پُخته روشی با و خودآگاهی باالی در سطح موسیقی،

 این. شودمی عرضه تمام عالقۀ و احترام با دیگران و بلوک دوژنکو، شتاین، ایزن هولد، مایر مایاکوسکی، وروبل،

 میدانِ باید و نیست مکانیکی هموارسازیِ تابعِ هنری و ادبی امرِ" که شودمی اجرا لنین عالی رهنمودِ

 . "بماند گشوده هنرمند مستقلّانۀ خلّاقیتِ

 CobpecueHHoe) "هنرِ امروزین"در شوروی  متداول اصطالحِبه یا هنرِمدرنیستی برای اکنون لذا

uckyccmeo)  موسیقی در جملهآن از و است شده گشوده راه فولکلوریک و سنّتی و کالسیک هنرِ کنار در 

 جاز، مانند غرب در متداول خلقیِ اشکالِ یا میوزیک، پاپ کُنکِرت، موسیقیِ آتونال، مانند آن امروزینِ انواع

 دراین را ایاندیشیده و سنجیده سیاستِ دولت منتها. است شده باب نیز غیره و لنددیکسی میوزیکال، بلوز،

 ها،موتزارت ها،باخ ارثیّۀ و کالسیک هنرِ خارائینِ کوهِ به تکیه همان تکامل اساسی راهِ. کندمی دنبال زمینه

 گوناگون هایملّت خلقی هنرِ به نیز و واگنرها، گلینکاها، ها،چایکوسکی ها،مندلسون ها،برامس ها،بتهوون

 تئاتر، سینما،: هاعرصه همۀ در را خود آفرینشِ و عمل میدانِ مدرن نرِه حال،درعین. است شوروی ساکنِ

 است. آورده دستبه غیره و معماری موسیقی، نقّاشی، ادبیّات،

 کنیم. صحبت "مدرن هنرِ" دربارۀ کمی نیست جابی جااین در

 و خستگی نوعی مانند است، متنوّع عوامل این که کرد کمک مدرن هنرِ ظهورِ به عواملی آمریکا و اروپا در

 و) علم تاثیرِ نو، هایگستره یافتن و مرزها شکستنِ عطشِ لذا و کالسیک موسیقی اشکالِ تکرارِ از ماللت

 و شهر وسیع جماعاتِ درونِ به هنر رفتنِ ،(است داده بسط جهان از را ما دیدِ که فیزیکی هایتئوری ویژهبه

 نقشِ الکترونیک، سازهای پیدایشِ زندگی؛ ریتمِ شدن ترسریع و معاصر تکنیکِ تاثیرِ آن، شدنِ ایتوده و ده

 و( ویدئو کاست، ترانزیستور، مانند) فرهنگی اصطالحبه محصوالتِ و( رادیو،تلویزیون،سینما) گروهی هایرسانه

 استعمار و استثمار علیه هاتوده اجتماعی هایطغیان و هاجُنبش مطبوعات، عجیبِ بسطِ و کامپیوتری وسایلِ

از  رِکالم ]تبلیغاتِ تجاری[ استفادۀ بسیار وسیع، در مقیاسِ آمیزتفریح خدماتِ رشتۀ پیدایشِ تبعیض، و
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 و علل هم باز شاید و... شناسانهموسیقی علمیِ جستجوهای از موسیقی، سیاست وسیعِاستفادۀ  موسیقی،

  است. داشته تاثیر هنری جوئیِتازه فشانِآتش این انفجارِ در هااین همۀ دیگر، عواملِ

 کسانی طرفِ از ایتالیا در ابلهانه و ادّعا پُر مواردی در و صدا و سر پُر بیانیه یا مانیفست چند صدورِ با مطلب

 دادا جنبشِ. شد آغاز "آینده هنرِ" یعنی "فوتوریسم" نام به  (Russolo)روسُلو و  (Pratella)پراتِلّا مانند

[Dadaïsme ]از گریز پوچی، گرایی،شکل. شد پدید اروپا کشورهای بسیاری در سپس و وآلمان فرانسه در 

 واقع  یک به هنر تبدیلِ واقعیّت، سویآن به رفتن کالسیک، هنرِ قراردادهای دورریختنِبه احساسات،

(Happening)، شد مرسوم سابقهبی و نو فنّی وسایلِ از استفاده . 

 سیستماتیکِ کاربردِ براساسِ کافونیکدودهیا  آتونالموسیقیِ و ،گراییهیاهو مانند مکاتبی موسیقی، زمینۀدر 

  پیرشفر کُنکِرت موسیقی بعدها و ،(گویندمی هم یلسره موسیقیِ آن به که) کروماتیک گامِ صوتی 12 سری

 کاربه خود هایبالت در را کُنکِرت موسیقی معروفِ، نگارِبالت ،بژار موریس. شدند پدید 1948 در فرانسوی

 آید.می دست به الکترونیک وسایلِ کمکبه طبیعی آواهای صوتی تصفیۀ نوعی از موسیقی این و است، برده

 یک محض، انحطاطِ یک عَبَث، طغیانِ یک تواننمی را فوتوریستی طغیانِ که داد نشان اخیر سالِ 60 تجربه

 شد. تسلیم دربست تواننمی نیز جنجالش پُر دعاوی به حالدرعین دانست؛ جنون

 راول، شوینبرگ، ستراوینسکی، دوبوسی، سنگینِ آثارِ و مجرّد موسیقی از آن اشکالِ همۀ و مدرنیسم در آری،

 ها،استون رالینگ و هاپریستلی الویس و "هابیتل" میوزیک، پاپ تا گرفته  (Stock Hausen)هاوئزن شتوک

 نو، ذوقِ ایجادِ برای مثبت دستاوردهای ولی. دارد وجود آمیزجنون حتّی و افراطی و لَغو و عجیب چیزهای

 دارد. وجود شکّبی نیز موسیقی در نوین افقِ نو، درکِ

 و کالسیک موسیقی به جانبههمه توجهِ موسیقی هنرِ تکاملِ اساسی راهِشاه امگفته همیشه جانباین

 آرانژمانِ مختلف اشکالِ به راآن توانمی که ماست خودِ فولکلوریکِ و سنّتی موسیقی و جهانی فولکلوریکِ

 رژیمِ. بست نباید ابدا را هنری اختراعِ و جستجو و نوآوری، گری،آزمون راهِ ولی داشت، عرضه موسیقایی

 . کردمی عمل آن برعکسِ گذشته

 سیاستِ این. داد می نشان مدرنیسم به عامیانه و رسیدگی دوران به تازه و بدیدی-ندید شیفتگیِ نوعی

 از. بگذاریم ایسنجیده و درست پایۀ بر را خود موسیقی سیاستِ باید ما. باشد ما سیاستِ نباید دیبامَآبانهفرحِ

 پرستانهتازه نه و باشد پرستانهکهنه نه که عاقالنه، جانبۀهمه تذکرِ باید ما "ایرانیِ بریتنِ تامس فروشیِذغال"

 . کند تراوش ها، واژه این نادرستِ معنای به

 .شد خواهم یادآور را نکاتی نیز دیگر سوالِ به پاسخ ضمنِ باره،دراین

*** 

 : است چنین دوّم سوالِ

 در را حاکمیّت آن در بورژوازیخرده که کشورهایی در( المللیبین بومی، سنّتی،) موسیقی رشدِ راهِ

  شد؟ خواهد چگونه و است چگونه دارد، دست

https://vista.ir/m/a/je3hl/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DA%98%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B2_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B2
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 در خلق میانیِ قشرهای بگوییم ترصحیح و بورژوازیخرده است، معلوم من بر که جاآن تا کنم عرض باید ابتدا

 و یکسان روشِ دارای هنری سیاستِ در دارد، اساسی نقشِ حاکمه قدرتِ در جاآن در که کشورهایی همۀ

 در مذهب نقشِ وجود با نامیم،می ملّی هایدمکراسی راآن ما که کشورها این از برخی در. نیست همانند

 اسنادِ انواع شهادت به نیز واقع در و است گرایانهواقع و معتدل هنری سیاستِ مسلّط، و رسمی ایدئولوژی

 زایشِ آغاز همان از و را، موسیقی نه و است کرده منع را "لَعَب و لَهو" اسالم دیانتِ غیرمذهبی، و مذهبی

 رژیمِ سیاستِ هم تاکنون. است بوده همراه مختلف انحای به آن مراسمِ و دین این با موسیقی اسالم،

 نوعی شاهدِ ما حتّی و اعمّ، طورِبه موسیقی نه و بوده تخدیرآمیز موسیقیِ با مخالفت تنها اسالمی جمهوری

 اسالمی جمهوری رهبرانِ اظهاراتِ برخی. هستیم انقالب از پس دوران در سرود و مارش موسیقیِ شِکُفتگیِ

 و علم فنّ، دیگرِ هایرشته مانند اسالمی جمهوری در موسیقی که گذاردمی باقی را اُمید جای زمینه این در

 تفصیل من ِحقّ و گویند سخن زمامداران و زمان گذشتِ باید باب این در. بیابد فرآیِش و گسترش میدانِ هنر

 نیست. موارد این در

*** 

 : است چنین سوّم سوالِ

 اُرکستراسیونِ هایشیوه محتوا، و شکل نظر از المللیبین موسیقی رشدِ تاریخ به توجه با

 جدیدی کیفیِ تغییراتِ تواندمی چگونه امیروف آثارِ مانند ملّی،( آمیزیرنگ هارمونی، کُنترپوآن،)

  نماید؟ ایجاد تاریخی روندِ در

 کند. کارهایمی معیّن جریان کدام ما درکشورِ را موسیقی آتیِراهِ تکاملِ که استاین سوال واقع در

 فکرت تا بگفحاجی عزیز زمان از شوروی آذربایجان ویژهبه اتّحادِشوروی شرقی کشورهای دانانموسیقی

 ردیفِ مقاماتِ و هاملودی از استفاده خود ،(دارد وجهه و معروفیّت ما کشور در او "شورِ" دستگاهِ که) امیروف

 در. است ارکسترال سازبندیِ" و "هارمونی" و "کُنترپوآن" مانند علمی موسیقیِ تکنیکِ با سنّتی موسیقی

 . است شده جالب کارهای نیز تاجیکستان و ازبکستان در زمینه این

 روندِ در کیفی تغییراتِ واردکردن برای هاآن نقشِ از که است زود هنوز اقدامات، این بودنِ انترسان همۀ با

 "پردهربع" یا "پردهثُلث" و ایرانی گام مثالً که ندارم قضاوت فنّیِ صالحیتِ من. کنیم صحبت موسیقی تاریخ

 چه نوازندگی، ِفنّ و هارمونی و کُنترپوآن کالسیکِ قوانینِ و قواعد مراعاتِ با ما شرقی موسیقی "دانگِ" یا

 آورد.می وجودبه تعمیم قابلِ کیفی تغییراتِ

سدت گرفته قرار فراوانی فنّی هایبحث مورد مطلب کنونی، دورانِ تا وزیری کلنل زمان از ما کشورِ در  مدن و ا

 و غیرمتخصّص خوانندۀ عنوانبه باره این در را ایرانی و یخارج شناسانِموسیقی ازبرخی جالبِ تحقیقاتِ خود

سدتۀ. نیست دستیک زمینه این در هاارزیابی که دانممی و امخوانده کنجکاو قدول ه  شدده کده سدوالی در مع

کدر آن از دیگران و ارموی الدینصفی که) غیره و "فضله" و "بقیه" و "دانگ" مختصاتِ مسلماً که استاین  ذ

 . آوردمی وجودبه کیفی هایدگرگونی الحان تالئمِ کالسیکِ ِ، در فنّ(کنندمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1_(%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%82%DB%8C_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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 که است آن از حاکی کوچک، اجزاءِ به اکتاو تقسیمِ درباره مدوّن هایتئوری و برخی الکترونیک سازهای

 است زود هنوز من، مبهمِ ادراکِ به بنا. آورد همراه را تحوّالتی خود با و یابد تحوّل تواندمی دیاتونیک هایگام

 فرهنگِ در شرق موسیقی شرکتِ که است درست این ولی گوئیم، سخن هاامیروف کار جهانی تاثیرِ از ما که

 پاپ در مثالً. است گذاشته سازیآهنگ و نوازندگی، ملودی، در را خود اثراتِ اکنونهم موسیقی، جهانیِ

 .بینیم می علن به را تاثیر این ما میوزیک

 خود استدراکاتِ برخی که طلبممی اجازه عزیز دوستانِ از فنّی، جهتِ از من پاسخِ نارسایی و اجمال واسطۀ به

 ضرر کردنطرح و گفتن. کشم میانبه مطروحه سوالِ حواشیِ دربارۀ باشد، نادرست و دقیق غیرِ تواندمی که را

 .دهدمی تکان راهیابی و تفکّر به را ما تربیش و ندارد

 نظیرِ هنوز که) یونانی کهنِ فونیکِپُلی موسیقیِ رنسانس، یا هنر و علم نوزائیِ ازپس ویژهبه باختر سرزمینِ در 

 قوانینِ وجویجست موسیقی، ِخطّ جهت از را خود تکنیکِ توانست ،(شودمی دیده گرجستان در آن

 آمیزیِو رنگ و سازبندی اُرکستراسیون بسطِ و کاربردِ سازها، تکمیلِ ساختمان هارمونی، و کُنترپوآن

 که( 1594-1525) پالسترینا گی پیرلوئی جیووانی زمان از ویژهبه و دهد بسط گیریچشم شکلِبه اُرکسترال،

 جریان این اند،داده نام "موسیقی پرنسِ" را او

 شد. ایتازه کیفیِ روندِ وارد

 اروپا در متداول هایملودی برپایۀ تحواّلت این

. گرفت انجام فرانسه آلمان، ایتالیا، ویژهبه

 تشکّلِ خلق، یک در نغمه یا ملودی گیریشکل

. است متعدّدی عواملِ تابع بُلورها و هابرفگُل

 ساختمانِ در که خلق یک ژِنوتیپِ مختصاتِ

 اثراتِ دیافراگم و سینه قفسۀ و صوتی تارهای

 با کشور یک طبیعتِ گذارد،می باقی را خود

 درونِ در که هاداوری و مسائل طرحِ و عواطف بیانِ هایشیوه خورشیدش، و بیابان و دشت و کوه و هابیشه

 تکاملِ آن، تنوّع و موسیقی سازهای تکاملِ فرهنگ، سطحِ تاریخی، رویدادهای گیرد،می شکل تمدّن یک

 تمدّن یک در شعر گیریشکل کشور، یک زبانِ شناسیواک و آواشناسی یا فونتیک خوانندگی و نوازندگی ِفنّ

 و طبقات به هنرمند تعلّقِ رقص، ریتمِ جمله آن از و عمومی طورِبه ریتم و عروضی یا هجایی اشعارِ مانند

 به خود، سروصدای بی و نهان درآمیزیِ و تاب و پیچ در دیگر عواملِ و... او یگانۀ و خاصّ زندگی و هازُمره

 .بخشندمی تبلور موسیقی زمینۀ در فرد یک تیکِاِستِه ذوقِ و ملودی

 و راهی چهار خاصیّتِ اثر در ولی هستیم، غنی خود پهناورِ سرزمینِ در ملودی، تنوّعِ جهتِ از ایرانیان ما

 کهاین و پایداری ازتُهی و شدهپامال غمِ نوعی غارتگر، شاهیِستم وجودِ و ما کشورِ بیابانی مختصاتِ

 ما موسیقی ملودیکِ در و موسیقی زبانِ فونتیک در اند،بوده "طلب عملۀ" غالباً ما روزِتیره هایدانموسیقی

 غربی ملودی گریبیان و بودنزنده مرغوبیّت، دارای من نظر به تنوّع، رغمِعلی که گذاشته را خود اثراتِ

. است مشهود هاملودی دیگر خصلتِ جاآن در که خلقی موسیقیِ نه و است کالسیک موسیقیِ منظور. نیست

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7
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 چگونه که دارم تجربه من خودِ. داد تغییر تدریج به راآن توانمی و نیست آسمانی قضای مطلب این اگرچه

 را کار همین. برانیم تریمنطقی سمتِ به تدریج به توانستیم امروزی واژگانِ و لِکسیت جهتِ از را فارسی زبانِ

 خاوری و کشورهای عربی وکشورهای درایران کهچنان کرد، ایرانی کالسیکِ وموسیقی ملودی ِحقّ در توانمی

 .شود می دیده هند و شوروی اتّحادِ

 دارد، و داشته وجود( گویندمی "پیاری" آن به مازندرانی زبانِ در که) آن بسیطِ اشکالِ به آکورد ما نزدِ در

 که غربی سازِ 83 کنار در. است نشده پدید ظاهرا آن بسیطِ آمیزیِرنگ با اُرکستراسیون و فونیپُلی ولی

 ما ،(است دیگر انواعِ و ضربی 20 و زهی 20 و بادی 43 هاآن از و) است مرسوم اکنونهم اشهمه

 و ارغنون و انباننی مانند) نیست مرسوم یا و شناخته کشورِما در دیگر که سازهایی حسابِ با رفتههمروی

 اگر که داریم ساز 26 هم روی ،...(غیره و رود و کوس و دَف و کرنا و بَربَط و تنبور و بتوراک و چنگ و هود

 تجاوز دیگر، اشکال و ایکوبه 11 و ایزخمه و زهی 9 و بادی 8 از کنیم، احیا هم را کهن سازهای این همۀ

  .کندنمی

 و مردان و زنان خوانشِ در اگر که باس و آلتو و تِنور و سوپرانو مانند اروپا آوازی بزرگِ تنوّع قبالِ در یا

 صدای با تنها ما آید،می دستبه بزرگی تنوّعِ کنیم، ضرب شودمی داده آن به که مختلف حاالتِ و کودکان

 عقب غرب در عرصه، همین از ما کشورِ در نوازندگی ِفنّ و سازشناسی. هستیم روبرو بم و زیر مردانۀ و زنانه

 . است ترمانده

 شناختِ دانشِ ایجادِ با باید نیز ما حال،این با. ماست موسیقیِ در بودنابتدایی نوعی موجبِ هااین همۀ

 اینشتین، آلفرد دیچ، اتو شوایتسرر، آلبرت مانند کسانی اروپا در که( ایرانی موزیکولوژی یا) ایرانی موسیقی

 انجام دقیقی کارهای رشته این در دیگران و مچدل آرنولد ،(Strunk) سترونک الیور ارلک، پترو ولش، راگون

 آغازین هنوز که شده کارهائی زمینه این در. بشناسیم را خود خلقیِ و سنّتی موسیقی کهنِ فرهنگِ اند،داده

 .است

 مانند فرهنگی عمومی مجلّاتِ برخی در نیز و ،ایران موزیک مجلّۀ و موسیقی مجلّۀ مانند اختصاصی مجلّاتِ در

 مانند: مولفانی وسیلۀبه ویژهبه بسیاری تحقیقیِ مصالحِ رودکی و هنر، و فرهنگ گوهر، هنر، هفت مردم، و هنر

 فرهت، هرمز وزیری، علینقی خالقی، اهللروح هاکوپیان، زاوان منصوری، پرویز فروغ، مهدی برکشلی، مهدی

 پور،آریان امیراشرف خوشنام، محمود صفا، پری شادان، فرّخ سپنتا، ساسان صفوت، داریوش عماد، کاظم

 که شدهنوشته شناسانموسیقی و هادانموسیقی ازبسیاری و ملّاح، علیحسن حسابی، علی حسنی، سعدی

 .کند کمک ایرانی موزیکولوژیِ به تواندمی

 یا بحث گسترۀ در هاآن از بردن نام ام،کرده تصریح بارها که طورهمان و شناسمنمی را آقایان و بانوان این من

 یا مثبت از اعمّ افراد این ذوجوانبِ شخصیتِ دیگر جهاتِ به کاری و است "فیهِ تَحنُ ما" در قدما، اصطالحِبه

 نام انقالبی افرادِ از باید فقط انقالبی افرادِ کنندمی تصوّر برخی که دهممی آن برای را تذکر این. ندارم منفی

 کنندۀتعیین اهمّیت همۀ با) اجتماعی-سیاسی مواضعِ اساسِ بر تواندنمی علمی اسلوبِ که نیست شکّی. ببرند

 مورد ابدا که هستند و اندبوده مواضعی دارای جهان دانشمندانِ و محقّقان از بسیاری. گوید سخن( مواضع این

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://vista.ir/m/a/8kqvk/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87
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 علمی ارزشِ در امر این ولی اند،نهاده امپریالیسم به خدمت در را خود نبوغِ تمامِ و نیست جانباین قبولِ

 .ندارد اثری هاآن تحقیقاتِ

*** 

 : است شده سوال. پردازیممی چهارم سوالِ به اینک

 آثارِ است، موجود تریکم دردِ کهاین خاطربه سوسیالیستی جوامعِ در که کرد قبول توانمی آیا

  است؟ تریکم عمقِ دارای هنرمندان

 ،-رسیده کنندهسوال نظرِ به گویا که شکل بدان الاقل- سوسیالیستی جوامعِ در ترکم دردِ وجود از هنوز

)!( دالر تریلیون چند و معلول، اندازه همینبه و کُشته میلیون 40 مثالً که امپریالیسم. کرد صحبت تواننمی

 بخشِ در راآن و کرده تحمیل شوروی اتّحادِ بر جهانی دومِ جنگِ و داخلی هایجنگ در ویرانی و خسارت

 معصومِ مردمِ قلوبِ در را ناکیوحشت دردهای الحقّ ساخته، بدل خاکستر ِتلّ به بار دو ویژه،به اشاروپایی

 و ناگفتنی هایرنج و هاماتم ها،مَخافت وصّافِ شوروی هنرِ تمامِ که آورده پدید شوروی روستای و شهر

 در خواه و مفاهیم در خواه هرجهتبه. است آن ناسُرودنی

 . تار است عکسی واقعیّت، بازتابِ ها،نغمه و تصاویر

 و مادران جهانی، دومِ جنگِ از هادهه گذشتِ ازپس هنوز،

 پای در گُمنام، سربازِ گورِ آتشِ برابر در خورده،سال بیوگانِ

 گریند.می بهاری ابرِ مانند کرِملین، دیوارِ

تصادمِ دراماتیکِ  کارِ بهتر، اجرای برای نبرد عشق،

 و شخصیّت، اثباتِ برای دردناک هایتالش ها،اندیشه

 نیست. اندکی روحیِ هایرنج منبعِ سوسیالیستی کشورهای همۀ در هنوز غیره، و خویشخودبودگیِ

 و "گورستانی" ابدا که اُمیدبخش و علمی و مثبت بینیجهان یک اجتماعی، بستگیِهم وجودِ البته

 پویایی جامعه، فردِ هر زندگی در محسوس تکاملِ و رشد روشنِ دورنمای بودن اندیشد،نمی "بوتیماری"

 چون هست، درد کهآن با لذا. کندنمی بدل کنندهلِه و گُدازنده دردهای به را دردها این جامعه، خودِ عجیبِ

و  داستایوسکی دیگر جامعه لذا هست، خود جلوۀ تمامِ با نیز زندگی سویبه تالش رهایی، راهِ درمان، تسکین،

 . شودمی پدید شولوخوف "انسانِ سرنوشتِ" و تویتولس ی"هاگذر از رنج" ولی دهد،نمی نینیسه

 حدّ چه تا انسانی رنجِ ضربانِ شده، نوشته لنینگراد گونِافسانه محاصرۀ در ایّامِ که  شوستاکوویچ در سمفونیِ

 [7سمفونی شمارۀ است! ]

 وظایفِ و بوده، غیره و اندیشیدن وسیلۀ تفریح، دردها، تسکینِ ها،حرمان جبران مایۀ هم، تاریخ در هنر

 معیّنی ِحدّ تا همآن که) شود ترکم هنر تسکینی-جُبرانی نقشِ شاید آینده در. است کرده اجراء را متنوّعی

 کنممی تصوّر شخصاً یافت. من خواهد گسترش موسیقی جملهآن از و هنر دیگرِ هاینقش ولی ،(بود خواهد

 .خواهد کرد ژَرف رخنۀ فرهنگ، و زندگی هایبافت همۀ در درآینده هنرِ موسیقی که

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%B3%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%A6%DB%8C_%DB%8C%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%A6%DB%8C_%DB%8C%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%A6%DB%8C_%DB%8C%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A6%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A6%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A6%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84_%D8%B4%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AE%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%A6%DB%8C_%DB%8C%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86
https://www.youtube.com/watch?v=_z8TZjcqYhY
https://www.youtube.com/watch?v=_z8TZjcqYhY
https://www.youtube.com/watch?v=_z8TZjcqYhY
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 در حرکت هر که جاآن از و کندمی حرکت مدار در خود ِخاصّ جنبش با ایستاره هر چون" فیثاغورث قولبه

 با خود مدارِ در ایستاره هر لذا کند،می ایجاد است ثروت منشاءِ که را خود ِخاصّ تموّجِ و ویبراسیون اَثیر،

 این که گفتمی لذا و دانستمی آهنگیهم بر مبتنی را جهان فیثاغورث. "چرخدمی خود ویژۀ نغمۀ

  .هست نیز ستارگان گوناگونِ هاینغمه بینِ هماهنگی

 . کندمی اشاره فاوست در جهان موسیقاییِ آهنگیِهم این به کلّ، آهنگیِهم این به گوته

 آهنگِهم جهان چنین که کنندمی تردید هابرخی !زیبا چه! شکوه با چه! آهنگهَم و گرنَغمه جهانِ

 باور آن به من ولی خواهد شد، پدید شود، برقرار -هاستهارمونی باالترین که- روح هارمونیِ آن در که انسانی

 انسانی. آیندۀ در هرحالبه ولی دسترس، از دور ایآینده در بگذار. دارم

 در. است آتی فرهنگِ منظرۀ این واقعی، شکلِ در کهبل آن، فیثاغورثی طلسمیِ شکلِ در نه من، برای البته

 می بسته و باز آهنگخوش و های لَحینهترنّم با باطل آن غَرَفاتِ درهای تمام که گویندمی نیز بهشت توصیفِ

 است. یابنده جوینده و اوست، نبردِ و وجوجست انگیزۀ این و داشت باور متعالی جهانی به همیشه بشر. شود

 باشیم. نگران آن آتیِ سرنوشتِ به نسبت نیست الزم لذا ،کرد خواهد اشباع را انسانی زندگیِ موسیقی، روزی

 در را موسیقی کاربردِ حدّ چه تا "الکترونیک سازهای پیدایشِ" مانند موسیقی وسایلِ امروزی شدنِفنّی مثالً

 ضبطِ و ثبت هایدستگاه و( تلویزیون رادیو، تئاتر، سینما،) متن موسیقیِ و است کرده ترآسان هاتوده مقیاسِ

 برای مثالً تصوّرِ آن که است برده هاکورهده و هاآبادیخُرده هایگوشه به را موسیقی حدّ چه تا... غیره و نواری

 بود. محال ونوا،آهنگ مظهرِ این باخ، سباستین یوهان

 آن در انسان ناگزیرِ سفرِهم گذشته ازبیش آینده در هنری آفرینشِ وسایلِ دیگر و واژه و آهنگ و رنگ و نغمه

 . دارد نام "زیستن" که بود خواهد دشواری راهِ

 تربیش باخ و شکسپیر عصرِ از ما عصرِ در آورد،می پدید را هنری آفرینشِ نیازِ که  (Pathus)شور گویندمی

 آن دربارۀ بخواهیم ما اگر که رساند خواهد هائیاوج به را موسیقی آینده، نیرومندِ و متّحد بشریتِ .است

 کارهائی به باید ما. عاجزیم سخت تاریخی، پیچیِدرهم و پویا عواملِ بغرنجی علّت به باشیم، داشته تصوّری

 است. زرّینه پندارهای این از ترعالی و ترناسوتی بسی آن و ماست آنِ از اینک که بپردازیم

*** 

 : بپردازیم سوال ]سوالِ پنجم[ آخرین به اینک

: گفت رافائل. نیستی هنرمند اغنیاء، با پیوند خاطرِبه تو که کندمی انتقاد رافائل از آنژمیکل روزی

 این بیانِ آزادیِ حدودِ است ممکن اگر. کنم بیان راآن باید که جوشدمی چیزی من درونِ در

 .بگویید مختصری را درونی جوششِ

 زمانهم که فلورانسی دورانِ معمارِ و نقاش دو برای ولی ام،ندیده جایی در راآن بگویم باید رویداد، خودِ دربارۀ

 دهد. رخ تواند می وگوگفت این اند،بوده رقیب گاه و

 دهم:می پاسخ جداگانه هرکدام به که است مطرح مسئله چند سوال این در

 نفسانیاتِ مجموعۀ) ذهنی واقعیّتِ و( اجتماع یا و طبیعت از اعمّ خارج جهانِ) عینی واقعیّتِ رابطۀ اوال:

 در "هنرمندانه جوششِ" جای مسئلۀ یعنی ،(غیره و معلومات و معقوالت تخیّل، عواطف، از اعمّ هنرمند

 هنری. آفرینشِ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%81%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF_%D9%81%D9%88%D9%86_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA
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 به لذا و دانستمی( )تقلید  Mimesisمِزیسمی نیروی کمکِبه خارجاز جهانِ تقلیدِهنرمند را هنر ارسطو

 .بود ترعالی و ترماهرانه تر،منطبق تر،دقیق هرچه هنرمند، بازآفرینیِ او، نظرِ

 خود باورهای و عواطف، دیدگاه، از سهمی هنرمند باشد، گراواقع و منطبق هم قدر هر بازآفرینی، هر در ولی

 زیباپسندی غربالِ از را جهان هنرمند، یک که است حدّ آن در وظیفه این گفتندمی سابق در. کندمی وارد را

 و هنری مطالبۀ با دارد، وجود غیره و خیزنفرت آور،هراس زشت، آن در که را وحشی دنیای و بگذراند خود

 .سازد همراه هنری زیباسازیِ

 باید که است آن بر کند،می مطلق تقریباً بازآفرینی در را( هنرمند) ذهنی عاملِ نقشِ که مدرنیسم البته

 در مثال. کرد تجزیه آن (Component آلمانی به) سازندهای به راآن و "شوراند" ،"واآفرید" را آفرینش

 هاآن به مدرنیسم. است قواعدی دارای مکان در جاگیری و زمان حرکتِ و مرایا و مناظر واقعی جهانِ

 با را شاگال مارک طبیعی منظرۀ! بسنجید رامبراند و روبنس انسانِ با مثالً را پیکاسو انسانِ. اعتناستبی

 کنید. مقایسه کانستبل طبیعی منظرۀ

 یا مجرّد هایموسیقی و کافونیکدوده درموسیقی (Decrestion فرانسهبه) واآفرینی و سازیژوُنوا همین

انتظامِ )هارمونی و( توافق اساس بر هانغمه افقی انتظامِ) کُنترپوآن سنّتی قواعدِ و گیردمی انجام مشخص

 در الاقل یا شودمی رها اُرکستری آمیزیرنگو  سازبندی ِو قراردادهای خاصّ( توافق بر اساسِ هانغمه عمودی

 ! کنندمی قسمت 50 به را اکتاو یک گاهی مثال. شودمی پیدا عمیق تغییراتِ آن

 *** 

 و اجتماعی نغمۀ ضرورتِ در اصرار با تنها و) فنّی هایرشته در تعصّب کمترین بدونِ جانباین

 نسبتِ نوعی معیّنی، مکانِ و زمان در باید: کنممی حلّ طوراین خود پیشِ را مسئله ،(هنر انسانیِ

 گردد: مراعات هنر در زیر قطب سه بین معقول

 زندگی( یا طبیعت از اعم) ما از خارج عینی واقعیّتِ قطبِ  -1

 او. ویژۀ دیدگاهِ و هنرمند خودِ شخصیّتِ قطبِ  -2

 آینده(. یا معاصرین از اعم) هنری (Forum) فرومِ یا هنرپذیران قطبِ  -۳

. زندمی زیان سازیفرهنگ و تاثیر عظیمِ اهرمِ یک عنوانبه هنر، به قطب سه این از یک هر کردنِمطلق

 هنرمند، شخصیّتِ کردنمطلق. کشدمی روحبی عکاسیِ و کردنکپی به را کار عینی واقعیّتِ کردنمطلق

 جانشینِ را ایتیره و مبهم خودسریِ و بردمی میان از است، قضاوت دستگیرۀ و مالک که را واقعیّت مالکِ

 را هنری و فنّی انحطاطِ گاه و فریبیعوام عاملِ ،(مردم) هنرپذیران فوروم کردنمطلق. سازدمی هنری بیانِ

 .سازدمی وارد

 یاری به را، قطب سه این "طالیی تناسبِ" توانستند رسیدند، "سهلِ ممتنع" ِحدّ به که هنرمندان ترینبزرگ

 تنها هنرِ که هابرخی. اندرفته گراییدر ذهن افراط در جهتِ هامدرنیست. بیابند گرِ خودآفرین قریحۀ

 کهکسانی و نیست مطرح برایشان عامّه ادراکِ دارند، دوست را ( Highbrowistانگلیسی به) "پسند ّخواصّ"

 مطرح برایشان وفنّی هنری عالی کیفیّتِ شمارند،می ( Lowbrowistانگلیسی به) "دوستعوام" را خود

 بغرنجی دیالکتیکی چارچوبِ در هنرمند روح جوششِ ِمحلّ و است بغرنج سخت مسئله که بینیدمی. نیست

 دارد. قرار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1_%D9%BE%D9%84_%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%84
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 چگونه باشد، مربوط اشرافیّت به کسی اگر کهاین و آنگلو میکل و رافائل به منتسب بحثِ به برگردیم ثانیا:

 . باشد هنرمند تواندمی

 مبارزه( پرولتاریا مخصوصِ فرهنگِ طرفداران) هاتیتکولپرلت با انقالب ازپس لنین. است عجیبی حرفِ

 را پوشکین مثالً تواننمی و است بشری گذشتۀ فرهنگِ عناصرِ بهترین همۀ وارثِ پرولتاریا گفتمی و کردمی

 که مرا": گویدمی خود عصرِ فئودالِ اشرافیّتِ به اشاره در ما سعدیِ. انداخت دوربه فئودالی شاعرِ عنوان به

 با را گرغارت و متجاوز محمودِ و است بزرگی هنرمندِ ما سیستانیِفرخی. "خاندانم این نعمتِ پروردۀ

 مبادا": گفتمی و مُرد فقر در ما فردوسیِ و زدمی دَم خود "آبادِضیعَت" از و ستودمی ایصمیمانه شوروحالِ

 بود. نشینگوشه یمکان غارِ در سال چهل ناصرخسرو و. "نیستی وُ پیری بُوَد مُصیبت /ایستی دیر دهر در که

 کشیبهره کهاین. نیست مربوط زندگی شرایطِ مادّی به تنها که استبسیاری عواملِ تابع هنری خودجوشیِ

 شعرای مثالً میان در که نیست معنی اینبه است، "واقعی شعرِ دشمنِ" مارکس قولِبه داریسرمایه

 نشود. پدید "پِرسژانسن" مانند ایزُبده پسندِخواصّ شاعرِ فرانسه منشِاشراف

 قاطع نقشِ و است موثّر هاشخصیت تبلورِ در تاریخی، شرایطِ با همراه اینامهزیست مختصاتِ با همراه ژِنوتیپ

 گذارد.می هنری اثرِ روی را خود مُهرونشانِ نیز طبقاتی و شخصی ارتباطاتِ البته. دارد

 گرفت، سانیک هنری شخصیّتِ بروزِ آثار، نوعِ جهتِ از تواننمی گوگوان با را ناپلئون درباریِ نقاشِ ،"داوید"

 هنرمندند. دو هر ولی

 . کنند عفو رام احتمالی هایگریناشی است اُمید و گزارمسپاس دوستان توجهِ از

 طبری احسان - ۶0 اردیبهشت
 

همراه با متن این رساله  ، حاوی هر دو بخشِ"آهنگِ انسانیگر و هَمجهانِ نغمه"کتاب افدیپی فایلِ :گنژرا

 در دسترسِ خوانندگان است.همین شماره  "فینقد و معرّ"در بخش گفتار پیش

☘ ☘ ☘  

 

 مرزی کهبل گشاید،بُ نهایتبی دِرَخِ روی به در که نیست این دانش هدفِ

 .گذاردبُ نهایتبی خطای برابرِ در

 برتولت برشت 

 بازگشت به فهرست 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D9%86%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%DA%A9-%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%86_%DA%AF%D9%88%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%86_%DA%AF%D9%88%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%86_%DA%AF%D9%88%DA%AF
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 نوامبر 10 برلین ،(1۸۳7) یِریرت پدرش در به مارکس ۀنام
 فرزاد ایرج برگردان:

 .، متشر شده استDie Neue Zeit ،1۸97 نشریۀ  1بار در شمارۀ این نامه نخستین

 

 عزیز، پدرِ

 که دارد وجود انسان هر زندگی در لحظاتی

 پایانِ که نقاطی اند، مرزی هایسرحدّ به شبیه

 مسیرِ بر روشنیهب حال همان در و دوره یک

 .دارند داللت زندگی در نوینی

 با را افکارمان ناگزیریم ما لتحوّ ۀلحظ چنان در

 و گذشته براندازکردن برای عقاب چشمِ تیزی

 آگاه خود واقعی موقعیتِ به تا گیریم کارهب حال

 مایل نیز جهان تاریخ خودِ ،حقیقت در. شویم

 یعنی کند، نگاه گذشته به شیوه این به است

 موقعیتِ ،موشکافی و وسواس و تدقّ با و بایستد

 جهان تاریخ. کند بررسی را اشگذشته و فعلی

 وضعیتِ صورت به اغلب هائیبازبینی چنین در

 در یابد،می بازتاب قهقرائی سیرِ یا و رکود

 تاریخ واقعی سیرِ که هم طورهمان که،صورتی

 که است حالتی به شبیه وضعیت این داد، نشان

 تا کند می مرور را ها گذشته دارد و است داده تکیه اشصندلی به شخص یک چونهم جهان تاریخ این

 .کندمی وجورجمع را خود افکارِ دارد انگار کند، درک را خود کنونی فعالیتِ ذهنی نظرِ از و بازیابد را خودش

 و تناسخ هر چراکه شود،می دچار عاطفی تشدّهب و شاعرانه حالتی به انسان، لحظاتی چنان در ترتیب این به

. است جدیدی و عظیم ۀشعر ۀنویددهند و مدخل بخشا، و هنری اثرِ یک هایتکه آخرین از بخشا دگرگونی

 با. اندشده ترکیب و ادغام دیگرهم با که است درخشان هایرنگ در یافتهقوام فرمِ یک به رسیدن برای تالشی

 این به مرورکنیم و بازسازی ایمکرده زندگی درآن که هائیدوران آن از را مانخاطرات که مایلیم ما این، وجود

 دست از مانکنونی کردارِ در که موقعیتی با مواجهه در را گذشته تجاربِ آن ،ما فعلی هایانگیزه که منظور

 مادر، و پدر قلبِ جز است، رمتصوّ بخشیآرام مامنِ چه در و مقدس مکانِ کدام در این و. کند اعاده ایم،داده

 و ثقل مرکزِ آن بخشگرمی آتشِ که عشق خورشیدِ این ها،سمپات تریننزدیک این ها،قاضی ترینرحم با این

 آنچه مقابل در هابخشودگی و اصالحیه آیا است؟ ایپیشینهبی و بدیع و سخت هرکارِ شروع برای ما قلبِ تِقوّ

 بجای که نیست بهتر آیا نیستند؟ افراطی توقعاتِ و خواهانهزیاده انتظاراتِ اند،سرزنش مورد و ردّ قابلِ که
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 است، داده ضروریت را آنها که بنیادهائی و ها پدیده ای پایه وضعیت که شد ظاهر موقعیتی در خود، سرزنش

 روشنفکرانه و فکری اشتباهات و تصادفی اتفاقات سرنوشت بد بازی حداقل، چگونه، کرد؟ بیان و داد توضیح

   دهد؟ فراری را خود بیمار و نارسا قلب یک تمایالت از میتواند

 بسیار ۀنام تا اندازممی زمان آن در رویدادها سیرِ به نگاهی اکنون وقتی عزیزم، پدر رو، این از

 انجام روشیبه را خود وضعیتِ بر مرور خواهممی اجازه ،بدهم پاسخ  (EMS)مزاِ از را تو عزیزِ

 و فکری انفعاالتِ و فعل و الیتفعّ بیانِ عنوان به کنم،می نگاه آن تِیّکلّ در را زندگی که بدهم

 .است جریان در شخصی مسائلِ و هنر علم، در جهات، تمامِ در که ایروشنفکرانه

 عشق یک ابتدا در واقع در که عشق، دنیای شد، گشوده من بروی جدیدی دنیای کردم، ترک را تو وقتی

 در میتوانست که برلین، به سفرم حتی. بود مایوسانه و ممکن غیر اتفاق یک برای دلتنگی و حریص و سودائی

 تحریک طبیعت درک برای را من احساس و رغبت و اشتها میتوانست و کند خوشحال را من درجه باالترین

 صخره اینکه بخاطر کرد، ام روحیه بی شدیدا سفر این واقع، در.  کرد سرد را من باشد، آن بخش الهام و کند

 و سرزنده من خون از بیشتر بزرگ شهرهای. نبودند تسخیر قابل غیر و خارا من روح از بیشتر دیدم که هائی

 خیاالتی انبان با مقایسه در نبودند تر "هضم قابل غیر" نظر، این از و تر گران رستورانها غذای نبودند، جوشان

  .نبود موجود  "جنی" از زیباتر هنری اثر هیچ من برای باالخره و میکردم، حمل خودم با من که

 و میرفتم کسی دیدار به میلی بی با و ندرت به کردم، قطع را ام تاکنونی روابط تمام برلین، به ورودم از بعد

 .کنم مشغول هنر و علم با را خود که کردم سعی

 اولین آن، دست دم و شاد نوع دستکم موزیک، و شعر و شاعری زمان، آن در ام فکری و ذهنی روال طبق

 تماما مشغله این ام، گذشته ماجرای کل نیز و من موضع و برخورد به توجه با اما. بود ام عالقه مورد مساله

 چیز هر. بود دسترس قابل غیر برایم دستم، دور عشق همچنان من، هنر من، آسمان و بهشت. بود ایدآلیستی

 . ندارد مشخصی حدود و مرز است، آلودمه که هرچیزی و آمد در غبارآلود و مبهم شکل به من برای واقعی

 و نیمه و نصف بیانِ اند،مشخص ما زمانِ به حمله با فرستادم جنی برای که ایدفترچه سه اولین اشعار تمام

 شده ساخته ماه نور تابش از چیزی هر و نیست خود جای سر و طبیعی، چیز هیچ. اند احساسات ریختهدرهم

 افکار پردازانه عبارت و پرطمطراق انعکاس باشد، باید که آنچه و هست که آنچه بین کامل تضاد در است،

 و احساسات از معینی گرمای شاید آلود، مه وضعیتِ همین حال، عین در اما. اند آن شاعرانه بیان بجای

 چنین در ندارند مرزی و حدّ که هائیتنگیدل و هاحسرت تمام. کند تصویر هم را شاعرانه آتش برای کنکاش

 به را شاعرانه "ترکیبِ" و ساخت ترتیب این به و آورنددرمی نمایش به مختلف اشکالِ در را خود فضائی

 .میکنند لمبدّ شاعرانه "ریختگیِدرهم" و شلختگی

 می من باشد؛ سرگرمی یا و تکمیلی وجه یک فقط بایست می و توانست می حال،این با ،شاعری و شعر

 فعالیت از جنبه دو این. بگیرم کشتی فلسفه با که داشتم را اشتیاق این آن، از فراتر و میخواندم حقوق بایست

 ثیباوت ،(Heineccius) سیوس هاینه من طرفی از که بودند مرتبط همدیگر به چنان مشغولیتم و

(Thibaut  این به و کردم مرور انتقادی غیر و محصل بچه به شبیه بیشتر شیوه به تماما را خود منابع و 
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 سعی دیگر، طرف از و کردم، ترجمه آلمانی به را (Pandect) پاندکت کتاب دو اولین مثال، برای ترتیب،

 و کنم تحلیل و تجزیه و بشناسم دقت با بپوشاند، را حقوق به مربوط حوزه تمام که حقوق فلسفه که کردم

 معرفی طریق از متافیزیکی احکام برخی حاوی پیشگفتاری با را کارهایم نتیجه من. کنم آماده آنرا نتایج

 برمیگرفت، در را صفحه 300 که عمومی حقوق باره در کتابی تهیه به ناخوشایند کار این ادامه در و مساله

  .رسیدم

 مشخصات از که تناقضی باشد، باید که آنچه و هست که آنچه بین تناقض همان برهرچیز، ممقدّ اینجا،

 -ذهن بیهوده و نادرست تقسیم منشا که ای نقیصه. برآورد سر جدی ای نقیصه عنوان به است، ایدآلیسم

 با من که یافت تظاهر تناقض این در چیزی آن رابطه این در همه، از پیش. است( کار موضوع -فاعل)  ماده،

 از منفک و جدا مفاهیم از تعاریف و بازتاب اساسی، پرنسپهای یعنی نامیدم، حقوق متافیزیک آنرا خوشحالی

 با است، داده روی (Fichte) هختفی مورد در کهچنانآن قانون، واقعی شکل هر از جدا و واقعی قوانین تمام

 . شدند آشکار من بر ترمایهکم و ترسطحی البته و تر مدرن فقط انفکاک این من مورد در که تفاوت این

 از آن در که بود ریاضی دگماتیسم علمی غیر شکل آن حقیقت به رسیدن و درک برای مانع ابتدا در اینجا

 شکل اینکه بدون میشود، زده چرخ آن حول بارها و میشود بحث موضوع مورد در مختلف زوایای و جهات

 . باشد توجه مورد میکند، رشد مختلف جهات در که زنده ای پدیده عنوان به بحث مورد مساله خود گیری

 حالی در میدهد، را واقعی ارزیابی یک تِصحّ و ساختمان یک اندازِ چشم و دورنما ،دانریاضی به مثلث یک

 متحول دیگری چیز هیچ به و ماند می باقی انتزاعی مفهوم و تصور یک عنوان به او برای حقیقت این که

 دیگری های موقعیت سپس گیرد، قرار دیگری چیز کنار در است ناچار( مثلث از انتزاعی تصویر) این. نمیشود

 را مختلف حقیقتهای و روابط انتزاعی تصویر آن به است، شده اضافه آن به که تنوعی این و میگیرد بخود را

 دولت، قانون، در وار نمونه بطور که ها، ایده زنده جهان مشخص و کنکرت بیان در دیگر، سوی از. میدهد

 تقسیمات شود، مطالعه خود تکامل و توسعه در باید موضوع خود میشوند، بیان کلی، بطور فلسفه و طبیعت،

 پدیده عنوان به بحث مورد مساله خود و موضوع خود منطقی و عقالئی خصائل شود، انجام نباید دلبخواهانه

 .شود گرفته نظر در یابد، می خودش در را اشوحدت و است نهفته آن خود در اش تناقضات که( چیزی)ای

 بررسی زمان، آن در من دیدگاههای طبق که معنی این به. شد مطرح قانون فلسفه بعد، قدم در و سپس،

 در منظورم)آن از ذهنی انعکاس و ارزیابی در مثبت قوانین که انگار رومی، مثبت  قوانین در ها ایده توسعه

 قانون از مفهوم گیری شکل با همواره میتواند( نیست محض و خالص صورتِ به آن ویژه کارکرد نِمعیّ شکل

 .شود انجام باید اینحال، با اول، بخشِ بررسی. باشد بوده متفاوت

 یعنی اولی،. بودم کرده تقسیم مادی قانون تئوری و رسمی قانون تئوری به را بخش این من فراتر، این از

 مفاد و فرعی تقسیمات آن، درونی روابط و تسلسل در سیستم خالص و محض شکل رسمی، قانون تئوری

 شکل اینکه و محتوا توضیح هدف با دیگر، طرف از مادی، قانون تئوری یعنی دومی، که حالی در آنهاست،

 زاویگنی. و آقای با آن ارتکاب در من که بود اشتباهی این. میپردازد است، شده داده جا محتوا در چگونه

(Herr v. Savigny) تنها کردم، کشف مالکیت باره در او آموزشی کتابهای در بعدا که آنطوری بودم، سهیم 

  سیستم در تئوری آن یا این که است مکانی یافتن": را مفهوم از فرمال تعریف اصطالح او که بود این تفاوت
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 یک به ها رومی که است مثبتی محتوای تئوری": است این مادی تعریف و ،"میکند اشغال( تخیلی) رومی

 ضروری معماری فرم از من برداشت که حالی در ،"اند کرده منتسب شیوه، این به شده تعریف مفهوم

 باور این در اشتباه. بود هافرموالسیون این ضروری کیفیتِ منظورم مادی، تعریف با و بود ذهنی فرمولسازیهای

 فرم یک من ترتیب این به و یابند، تکامل یکدیگر از نفکّمُ و جدا باید و توانندمی شکل و ماده که دارد وجود

 .ریختم ماسه آن کشوهای در بعدا من که رسیدم میز یک به شبیه چیزی به بلکه نیاوردم، بدست را واقعی

 دیگری از باید یکی بنابراین، قانون، فلسفی بررسی در. محتواست و فرم بین ارتباطی حلقه واقع در مفهوم

 برای بطوریکه رسیدم ماده تقسیم به من رو، این از. باشد محتوا ادامه فقط باید فرم واقع، در شود، برخاسته

 روح آن در که بود روشی این اما. شود ممکن شکل، ترین ساده در آن طرح سطحی کردن کالسه آن تحلیلگر

 این اینکه منظور به. شدند تقسیم قراردادی غیر و قراردادی قوانین به قوانین همه. شد ناپدید قانون حقیقت و

 فرمال بخش در چنینهم که jus publicum تقسیم طرح و نقشه کامل آزادی در من کنم، ترروشن را

 *.کردم پهن خود مقابلِ در را است، شده بررسی

 گانه سه تقسیمات در قضیه ِکلّ ام؟کرده ردّ را آنها خودم که کنم رپُ چیزهائی با را صفحاتی باید چرا من اما

 شکل ترین بربری در رومی مفاهیم. اند شده نوشته کننده کسل و پرطمطراق عبارات در و است، شده اشباع

 من مسیر این در دیگر، طرف از. بچپانند من سیستم در زور با را آنها تا اند گرفته قرار استفاده سوء مورد آن

  .را آن از معینی خطوط حداقل گرفتم، را  آن به رابط های حلقه و مادی از عمومی تصویر یک

 در کانت که مبنائی طرح دیدم، را مساله کل بودن جعلی من شخصی، مادی قانون به مربوط بخش پایان در

 من برای دیگر بار ترتیب این به و. میشود منحرف ها محدوده آن از عمل در اما دارد، قرار آن های محدوده

 یک که شدم قادر خوب آگاهی یک با من طریق این به. ندارد وجود فلسفه جز دیگری عبور راه که شد روشن

 اما. کردم تدوین را متافیزیک اصول نو سیستم یک طرح من و بیاندازم،( فلسفه) او آغوش در را خود دیگر بار

 تالشهای تمامی به شبیه ام،کرده اشتباه من کنم اقرار که شدم مجبور دیگر یکبار آن نتیجه و استنتاج در

 م.اقبلی

 برای کنم، استخراج هائی تکه خواندم، کتابهائی تمام از که گرفتم پیش در را عادتی تالشهایم، این با رابطه در

 ،(Erwin) اروین نام به " Solger " کتاب از ،(Lessing) نگیلیس نوشته " laokoon " کتاب از مثال

 برداشتهای زمانهم و (Luden) لودن نوشته "آلمان تاریخ" ،(Winckelmann) وینکلمن اثر "هنر تاریخ"

 (Tacitus) تاسیتوس نوشته " Germania " کتاب من حال همان در. کنم یادداشت کتابها آن از را خودم

 بگیرم؛ یاد آنها، گرامر از پوشی چشم با یعنی را، ایتالیائی و انگلیسی خودم که کردم شروع و کردم ترجمه را

 سالنامه و (Klein) کالین نوشته ءجزا قانونِ کتاب همچنین من. ام نرسیده جائی به هنوز رابطه این در اما

 .خواندم را ادبیات متاخرترین گریخته، جسته هرچند نیز، و را او های

 که تمرین کتاب آخرین در .رودمسُ را "جنگل خدای موسیقی" و "شعر ۀاله ایرقصه" ترم، پایانِ در

 اما العاده خارق درامای و میکند نفوذ ارادیغیرِ ۀروحی در ایدآلیسم ،(فلیکس و عقرب) فرستادم تو برای

 ناموفق
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 (Oulanem) از که اهدافی بدون عمدتا میشود، رمالفُ صرفا هنر به تبدیل و میشود دگرگون تماما سرانجام 

 .فکر از ای نشانه هیچ بدون و بگیرد الهام آنها

 به را من بود، کننده گیج آن تاثیر اولین که جادوئی، ضربه یک به شبیه انگار شعرها، آخرین این اینحال با

 تمام و میشوم، وارد ای افسانه و نیافتنی دست قصر یک به دارم گوئی تو برد، شاعری برق و زرق پر دنیای

 !رفت فنا باد بر آثارم

 و رساندم صبح به خوابیبی با را هاشب بسیار بودم، درگیر کوناگون های مشغله این با اول ترم خالل در

 و نشد، دستگیرم چیزی آخر در اما. ازسرگذراندم را بیرونی و درونی زیادِ هیجاناتِ  و کردم بسیاری هایجنگ

 به گفتم فوقا که را نکاتی. بستم دوستانم بروی را درم و شدم غافل جهان و هنر طبیعت، از من فراتر، آن از

 ترتیب این به و بروم دهات به که کرد توصیه من به دکتر یک. اند شده فرموله جسمم بوسیله میرسد نظر

 خبر هیچ. رفتم (Stralow)استرالو به آنجا از و آن دروازه به تا کردم طی را شهر طول تمام بار اولین برای

 .میشدم تبدیل عضالنی و نیرومند و قوی مردی به بنیه کم و رنجور آدم یک از من که نداشتم

 جدیدی خدایان شد، افکنده زیرهب و برداشت ترک هاسمقدّ ترینسمقدّ بود، افتاده پرده

 و کانت ایدآلیسم با آنرا و کردم تغذیه ایدآلیسم از که من، حال هر به .شوند ساخته میبایست

 قبال اگر. کنم جستجو واقعیت خودِ در را ایده که رسیدم اینقطه به بودم کرده مقایسه هختفی

 .شدند زمین مرکزِ آنان اکنون بودند، کرده منزل زمین فرازِ بر خدایان

 دیگر بار یک. نکرد جذب را من آن تناسب بی و زمخت ملودی بودم، خوانده را هگل فلسفه از هائی تکه من

 به فکر طبیعت که من برای شده اثبات حقیقت این و قطعی تمایل این با اما بروم، شیرجه دریا به میخواستم

 شگردهای تمرین دیگر من هدف. بدن و جسم طبیعت که است شده تثبیت و کنکرت ضروری، اندازه همان

 .بگیرم آفتاب نور جلو را اصل مرواریدهای داشتم قصد بلکه نبود، بازان شمشیر

  شروع نقطه ،یا**(Cleanthes) سثِکلین( اسطوره)": نوشتم عنوان این با صفحه 24 حدود در دیالوگی من

 بودند کرده وحدت درجاتی به بودند، شده منفک یکدیگر از کامال که علم و هنر اینجا. "فلسفه ضروری تداوم

 دیالکتیکی فلسفی ارزیابی یک یعنی گذاشتم، خود مقابل در را مساله اصل بنیه قوی سیاح یک مثل من و

 یا و طبیعت تبیین در چه مذهب، عنوان به چه میکند، بیان ایده خود در را ایده که شکلی آن در الهیات،

 :  کشاند طبیعی علوم با آشنائی به مرا درجاتی به کاراین و. بود هگلی سیستمِ آغاز من، فرضیاتِ آخرین. تاریخ

 نوشته چنان و کنم کاری چکش را مغزم مداوما من که شد موجب که کار این. تاریخ و (،Schelling)شلینگ

 آنها به که هنگامی  میتوانم سختی به من خود حتی که( باشد جدیدی منطق بود قرار که چرا) است شده

 خطر آژیر یک به شبیه مهتاب، نور زیر فرزندم، عزیزترین کار، این. کنم جور و جمع را خود میکنم، فکر

 .سپارد می دشمنانم آغوش به را من دروغین

 به نزدیک باغ دور وار دیوانه کرد، ناتوان کردن فکر از را من روزی چند برای خمودگی و  کوفتگی حالت این

 حتی من. میچرخیدم ،"رنگ کم را چای و میدهد شستشو را روح " میگویند که ،(Spree) سپری کثیف آب
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 گوشه بیکاره و عالف هر و شتافتم برلین بسوی عجله با سپس رفتم، شکار و گردش به ام صاحبخانه با همراه

 .گرفتم آغوش در را خیابانها های

 ،(savigni) نیزاویگ "مالکیت" مطالعه: رفتم مثبت مطالعات دنبال فقط من آن از پس کوتاهی فاصله به

 de نام به (Cramer)کرامر کتاب ،(grolmann)گرولمان و  (Fuerbach)باخ فوئر از "جزا قوانین"

verborum significatione، قوانین مجموعه (pandect) هایم اینگن -ونینگ اثر ( Wenning-

Ingenheim)، (Doctrina pandectarum) بروخ مولن نوشته (Mühlenbruch) آن روی هنوز که 

 راس در و مدنی های آئین و روشها باره در ،(Lauterbach) وترباخئال از عناوین برخی باالخره و میکنم، کار

 Concordia) عنوان با (gratian) گراتین نوشته از آنرا اول بخش که شرعیات، به مربوط قواعد آنها

discordantium canonum)  و ام، کرده استخراج آن از را قطعات برخی و ام خوانده تماما تقریبا را 

  .(Lancelotti's Institutiones) آن متمم همچنین

 فرانسیس اثر (de augmentis scientiarum) کتاب و کردم ترجمه را ارسطو ی"خطابه" من سپس

 غریزه مورد در او کتاب که (Reimarus) یماروسار آثار با را زیادی نسبتا مدت خواندم، را معروف بیکن

 که حد آن تا البته کردم، نرم ای پنجه و دست آلمان قوانین با چنینهم و بود دلچسپ برایم حیوانات هنری

 به پاپ های نامه و آلمان جنوب نشین دوک و قدیمی مناطق پادشاهان کلیسائی و شرعی قوانین بر مروری

 .باشم داده انجام آنان

 خودم فکری کارهای ثمری بی و بیهودگی و جنی مریضی از دلواپسی نوشتم برایت که همانطور ،عزیزم پدر

 خود معبود و راهنما و شاخص عنوان به را دیدگاهی و نظرات من اینکه نتیجه در شدن جگر خون دلیل به و

 سرخط و اشعارم همه شد، بهتر کمی حالم وقتی. شدم مریض من شدم، متنفر آن از که کردم انتخاب

 برخالف دیگری دلیل تاکنون که ام، برداشته دست آنها از کال که میکردم تصور که چرا سوزاندم، را داستانها

 .ام ندیده را برداشتم این

 جلساتی خاللِ در. شناختم پایان تا اول از را او اعتقادی و فکری مبانی ترینمهم و هگل بودم، مریض وقتی

 و مدرسین از برخی که شدم آشنا دکترها کلوپ یک با داشتم (Stralow )استرالو در دوستان با که

 اینجا. برمیگیرد در را ( Rutenberg ) روتنبرگ دکتر من، برلینی دوست نزدیکترین و دانشگاه سخنرانان

 خوردم، گره جهان ۀفلسف مدرنِ تاریخ به ترمحکم و بیشتر من و شدند، بیان زیادی متضاد عقاید برعکس،

ه ب من و میشدند کرده ساکت محتوا پر صداهای تمام اینجا اما. کنم فرار آن از بودم کرده فکر که کاری

 و نفی چیزها خیلی کهاین ازپس و سادگیه ب که طنزی کردم، احساس را طنز یک گینِخشم نیشِ حقیقت

 نوسازی را خودم که وقتی تا توانستمنمی من و بود، هم جنی سکوتِ بعالوه،. افتد می اتفاق بودند، شده ردّ

 بدی تولیدات معدود طریق از آنهم بگیرم آرام ام، نیافته دست معاصر علمِ و دانش هایدیدگاه به و ام نکرده

 .غیره و ،(The visit)مثل

 ام، کرده حفظ را روشنهائی سایه و ام نداده توضیح جزئیات در را آخر ترم تمام اگر شاید من عزیز، پدر

  .است حال زمان مورد در گفتن سخن برای من اشتیاق جزئیات، به نرفتن این دلیل میخواهم، معذرت

 که بود کرده مطلع مرا آن در که فرستاد برایم را مهمی یادداشت ( Herr v. Chamisso)چامیسو. و آقای

 کند، منتشر ،Deutscher Musenalmanach * سالنامه در را من کارهای و نوشته نمیتواند متاسفانه"

 )ویگاند کتابفروشی. کردم هضم آزردگی دل با را این البته من.  "است شده چاپ قبل مدتها که چرا
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Wigand ) شمیت دکتر برای را من طرح و نقشه ( Schmidt) ووندر موسسه انتشاراتی ( Wunder)، که 

 دکتر اما ام، کرده ضمیمه را او نامه من. است فرستاده دارد، فعالیت بد ادبیات و خوب پنیرهای تجارت در

 مخصوصا بردارم، دست خواهمنمی وجهیچهبه خود طرح از من ،این وجودِ با. است نداده پاسخی هنوز شمیت

  دانشگاه، سخنران و سمدرّ کمکِ با که اند داده قول هگلی مکتبِ هنردوستِ هایشخصیت که دلیل این به

 .کنند همکاری من با روتنبرگ دکتر همکارم و دارد، آنان میان در زیادی نقش که ،(Bauer )باوئر

 شمیدتانر حقوقی، مسائلِ کارشناسِ یک با اخیرا من اقتصادی، مسائلِ با رابطه در ،عزیزم پدرِ

(Schmidthanner)  عنوان به حقوق سوم سال امتحانات از بعد که کرد راهنمائی را من او و شدم آشنا 

 کارهای میان در که چرا است، خوانهم بیشتر من ۀسلیق با که کاری کنم، کار زمینه این در حقوقی مشاور

 بسیاری و او خود که گفت من به جنتلمن این. میدهم ترجیح را حقوقی فعالیتهای بیشتر من علمی، مدیریت

 مقام به سادگی به اند توانسته سال سه ظرف ( Westphalia) وستفالیا ای منطقه عالی دادگاه در دیگر

 سایرِ و برلین مثل ها موقعیت این که است این هم دلیلش سخت، تالش با طبعا یابند، ارتقا حقوقی کارشناس

 دکترا ۀدرج انسان حقوقی کارشناسِ یک عنوان به بعدا اگر. نیستند شده تقسیم و شده اشغال شدیدا جاها

  است، ترروشن پرفسور یک عنوانبه العادهفوق و اضافی پستِ یک گرفتن دورنمای بگیرد،

 باره در متوسطی اثر که کسی افتاد، اتفاق نبُ در (Gärtner) گرتنر آقای مورد در که طورهمان

 شناخته دارد قتعلّ هگل حقوقی مکتبِ به که کسی عنوان به فقط آن بجز و نوشت محلی هایگذاریقانون

 شخصی بطور و نزدیک از مسائل این همه مورد در که بود نخواهد بهتر آیا عزیزم، بسیار پدر اما. است شده

 یجدّ امیدوارم که تو، خودِ سالمتِ ناجور وضع عزیزم، مادرِ مریضی ،(Eduard)ادوارد وضعیت بزنیم؟ حرف

 را سفر این عوامل این بسا چه و کنم عجله تو بسوی آمدن در که میکنند وادار را من اینها ۀهم نباشد،

 .نبینم  شما اجازه و رضایت در تردیدی اگر باشم آنجا میتوانستم اکنون هم من. است کرده ضروری

 ۀدوبار دیدن گرچه نیست، من کِمحرّ ایخودخواهانه تمایلِ هیچ که کن باور ،عزیزم بسیار بسیار پدر

 که دارد وجود هم فکری و تشویش و میدهد حرکت را من راتیتصوّ و افکار اما است، نعمتی من برای جنی

 تنها که طورهمان اما است، سخت من برای قدم این برداشتن جهات بسیاری از. کنم بیان آنرا نمیتوانم من

 اینها، ۀهم با. نیستند هیچ اند، مقدس که وظایفی انجام مقابل در مالحظات این نویسد،می جنی من زیبای

 به را نامه از صفحه این حداقل یا نامه این که کنممی خواهش شما از گیرید،می که تصمیمی هر عزیزم، پدر

 .کند کمک عظیم و قدرگران مادر این بهبود به است ممکن من ناگهانی رسیدنِ. نده نشان من ۀفرشت مادر

 باره در ناشیانه من شاید بنابراین و است، شده نوشته جنی عزیز نامه دریافت از قبل مدتها مادرم به من نامه

 .نبود مناسب خیلی کهاین یا و ام کرده گوئیزیاده مسائل

 هاغم که باشم داشته شانس و امکان و بروند کنار اند،انداخته سایه من ۀخانواد بر که ابرهائی که امید این به

 و عشق بتوانم ،بود خواهم شما کنار در وقتی که امید این به کنم، گریه شما با همراه و کنم تقسیم شما با را

 شما که آرزو این به .هستم ناشی بسیار آن بیانِ در که کاری بدهم، نشان و کنم اثبات شما به را امقلبی عالقه

 تِاسیّحسّ بخاطر را من که امید این به و بگیرید، نظر در را افکارم تهییجی بسیار حالتِ عزیزم همیشه پدرِ

 بهبودِ و سالمت شما که امید این به و بخشید،می است، شده محاصره روحی هیجانات میانِ در که قلبی

  .بگیرم آغوش در را شما توان تمام با بتوانم که بازیابید را خود کاملِ

 شما دوستدارِ و عاشق همواره پسرِ 
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 کارل 

 سوخته تماما شمع و است بامداد 4 ساعت ببخش، من بر را نامه نگارش بد شیوه و خطی بد عزیز، پدر لطفا

 که امواجی کردن آرام از من است، شده چیره من بر قراری بی و تابی بی و اند شده کدر چشمانم و است

 .عاجزم نباشم، هستید، عزیز برایم که شما کنار در که زمانی تا است، پوشانده را ذهنم

 آن در همیشه و ام خوانده بار دوازده را او نامه حال تا من. برسان ام گرامی و عزیز جنی به را من سالم لطفا

 ای نامه زیباترین این نگارش، سبک در جمله از نظر، هر از. میکنم کشف ای تازه کننده خیره های گوشه

 .است شده نوشته زن یک توسط که است

--------------------------------------------------- 
 .است یافته انتقال زیرنویس به متن از نقشه و طرح این *

** Cleanthes  زنو از بعد کرد زندگی میالد از قبل 230 تا 330 سال فاصله در که (Zeno)، دومین 

. بود آتن در...(  و لذت از جستن دوری و روح تهذیب و دنیا تارکین)  رواقیون به معروف فلسفی مکتب مدافع

 فرهنگ در کلینتز کلمه. گرفت شکل مسیح مذهب که است فلسفی مکتب این بنیادهای بر حقیقت در

 (مترجم). هست نیز اسطوره مترادف تزاروس

 .شدمی منتشر 1829 سال از و الیپزیک در داشت لیبرالی مشی خط که سالنامه این***. 

 

☘ ☘ ☘  

 

  تشابه،نامُ تاریخیِ هایمحیط در شابهمُ کامالَ حوادثِ

 آورد.می بار به تباینمُ کامالَ نتایجی

 ( روس ای به یک انقالبِی کارل مارکس در نامه) 

 

 بازگشت به فهرست 
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 تاریخ جنبشِ چپِ آذربایجانبرگی زرّین از

 زیر زمینی »نینا« ۀاری چاپخانذگمین سالگرد بنیان-121به مناسبت 

 برگردان: بهروزمطلب زاده /نویسنده : ممد سلیمانوف

 

 »نینا« چاپخانۀ – 1901سال 

ای امپراطوری ار افسانهذگزنانه بود. بنیان مِسومریان باستان، الهه های خود را »نینا« می نامیدند که یک نا

 آشور و آکد )نینوا( نیز به همین نام خوانده می شد، اولین چاپخانه زیرزمینی و مخفی انقالبیون باکو نیز

 »نینا« نام داشت.

 سال پس از 3تأسیس شد، و تنها  1898ماه مارس سال  دموکرات روسیه )ح.س.د.ر( درحزب سوسیال 

باکو، فعالیت خود را آغاز کرد. کسی که درشکل گیری این  گذاری این حزب بود که کمیتۀ آن دربنیان

 گُرجی بود.  انقالبیِ ،توجهی ایفا کرد، »الدو کِتسخووِلی« شایانِ بدیل وبی کمیته، نقشِ

و با رهنمود سوسیال دموکرات های تفلیس، به باکو آمده بود، یک سال  به دستور 1900که درسال الدو، 

 .شد »نینا« نامه بمخفی حزب  ۀپس از ورود خود به باکو، موفق به ایجاد چاپخان

زیرزمینی »نینا«، که مرتب باید نشانی خود را تغییر می داد، تالش  ۀتشکیل چاپخان افراد دیگری که در

تعدادی دیگر نام  »اِاوزِنبِت« و »لِو کراسین«، »گاپِرین« و »آوِل یِنوکیدزه«، زیادی به خرج دادند، می توان از

 باکو عضویت داشتند. ۀکمیت ۀترکیب اولی برد که در

 خاطرنشان ساخت:»وانو بولک وادزه«ی بولشویک، بعدها 

مرکزی حزب در تفلیس، و یاری رفقای باکو، »کِتسخووِلی« توانست ماشین چاپ، تجهیزات و  گروهِ »با کمکِ

همۀ ادوات و لوازم دیگری، که برای چاپخانه الزم بود را تهیه کند. کِتسخووِلی به گروه حزبی تفلیس اطالع 

چاپ نیاز دارد. آنها مرا به باکو فرستادند. ابتدا فقط دو نفر داد، که به یک نفر برای نصب و راه اندازی دستگاه 

 چاپخانه مشغول کار بودند، کِتسخووِلی و خود من. در

http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-1141-401-222-2-4010826.htm
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آنها »ویکتور سوالدزه« را برای کمک به ما  از تفلیس یاری طلبید، و کِتسخووِلی، دو ماه بعد، باردیگر

 فرستادند.

 شدیم، بطور رایط خطرناکی که پیش آمده بود، ما مجبوردستگیری الدو و ش ، پس از1902سال  سپتامبر در

 نینا را تعطیل کنیم«. ۀموقت هم که شده، چاپخان

ترین نیرو بود. این تشکیالتی، متشکل ساختارِ نظر سوسیال دموکرات های باکو، از ۀ، کمیت1902درسال 

 هَر«، »آغ شَهَر« و»شَهَر«. کمیته به پنج منطقه تقسیم شده بود: »باالخانی«، »بی بی هیبت«، »قارا شَ

در این زمان رهبری حزب گسترش یافته، و نیروهای جدیدی به کارهای حزبی جذب شده بودند که درمیان 

»ل. کونونیانتس«، »م. کوبِتسکی« و دیگران قرار  »ی.استورووا«، »م. ممد یاروف«، »ا. آخوندوف«، آنها،

 داشتند.

»ایسکرا« فعالیت می کرد و به تمام تشکیالت  ۀودهای هیئت تحریریو براساس رهنم نینا، زیر نظر ۀچاپخان

»بردزوال« )مبارزه(، که  ۀ، اولین شماره روزنام1901سرتاسر قفقاز یاری می رساند. ازجمله، درسال  حزب در

 اثرِ ما، در آغاز فعالیتِ باکو به چاپ رسید. یک سال پس از ارگان سوسیال دموکرات های تفلیس بود، در

»کِتسخووِلی« و »یِنوکیدزه« دستگیر و زندانی شدند، اما علیرغم این  های گسترده ای که وجود داشت،توطئه

 آغاز می کرد. همه، چند ماه بعد، »نینا« باردیگر، فعالیت خود را به سرپرستی »لِو کراسین«

دیمیر رونیچین« بازداشت »وال که به دستور رئیس پلیس کرد. او»کِتسخووِلی« سرنوشت فاجعه باری پیدا می

 در آن از می برد و پس مدتی در زندان »بائیل« بسر مخفی متهم شده بود، او ۀشده بود، به ایجاد چاپخان

 بود، کرده خودداری پلیس با همکاری از ها بازجوئی در که »کِتسخووِلی«. شد می نگهداری »مِتِخ« زندان

برای مبارزه در راه کسب حقوق شان می شوراند. کِتسخووِلی، نیان آنها را زندا سازماندهی با حال، درعین

 در زندان، با شلیک گلوله ای به قتل می رسد. 1903سرانجام درسال 

شهر تفلیس، درحالی که سوار  در 1908سال  در نکرد، او نیز البته »رونیچ«، قاتل »کِتسخووِلی« هم زیاد عمر

سه گلوله درجا به سزای اعمال خود رسید. به این  ربِیک تراموا شده بوده، توسط شخص ناشناسی به ض

 مبارزشان را گرفتند. طریق رفقای رزمندۀ »کِتسخووِلی«، انتقام رفیقِ

محض احتیاط و به دلیل وجود شرایط مخاطره آمیز، فعالیت خود را  1902سال  اواخر »نینا« که در ۀچاپخان

 سرگرفت.  خود را ازموقتأ متوقف کرده بود، سالِ بعد، باردیگر فعالیت 

همچنین مقاالت، بروشورها، اعالمیه ها ونشریاتی به زبان های  انگلس، و مارکس و نینا، آثار ۀخانچاپ در

های »لِو کراسین« از توانمندی باالئی »نینا«، که با تالش ۀروسی، گرجی و ارمنی به چاپ می رسید، چاپخان

قدرت باالئی به دست آورد که علیرغم فعالیت مخفی خود، می برخوردارشده بود، بعدها، چنان توان و 

 توانست تمامی نیازمندی های چاپی در سطح امپراطوری روسیه را تامین کند.

کراسین »کوستار« تصمیم می گیرند تا  برای رسیدن به چنین توانائی، »تریفون یِنوکیدزه« )برادرِ »آوِل«( و

 طور وسائل وهمین کار، دستگاه چاپ جدید، و کیفیتِ ینیز ارتقا وکارگذشته  ۀبرای پایان بخشیدن به شیو

ماشین آالت چاپ مدرن و  تجهیزات مدرن مربوط به چاپ را تهیه کنند. برای خرید چنین تجهیزات و

خارج، پول زیادی الزم بود. مبلغی نزدیک به سه هزار روبل. چگونه باید این پول را بدست می  قدرتمندی از

 . کرد پیدا این مشکل را کراسین برون رفت از نجام راهِاآوردند؟ سر
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 بیابد بانکداران و تاجران گران، صنعت فرهنگیان، هنرمندان، درمیانآشنایانی  کراسین، برای اینکه دوستان و

 ایالعادهخارق قابلیتِ و استعداد از بزند، جا آنان درمیان شان سنخ هم شخصیت یک عنوان به را خود و

 »ورا کامیساریِفسکایا« آنجا، در دیداری با هنرمند مشهور در ی پِتِربورگ می شد وراه کراسین. بود برخوردار

 ( رضایت او را برای اجرای یک کنسرت در باکو به نفع یک خیریه جلب می کرد.1864 -1910) 

 "تشریف فرمائی"گران بود، اما پولدارهای باکو  ها بسیار»کامیساریِفسکایا«به باکو آمد. با اینکه قیمت بلیط

قل شان هم خطور نمی کرد می داستند. آنها، حتی به ع خود به کنسرت خیریۀ او را برای خود نوعی افتخار

 در راه انقالب خرج می کنند.را شان که دارند پول

حضور هنرمندانی که به باکو آمده بودند، برای اجرای برنامه های خیریه و جمع  کراسین، بعدها نیز بارها از

سائل آوری کمک مالی استفاده کرد. بدین طریق، مبلغ مورد نیاز جمع آوری شد. فقط مانده بود سفارش و

انقالبیونی که کار مخفی می کردند  بته کارال هم این. باکو به آنها انتقال و آن به مورد نیاز و تجهیزات مربوط

بطور رسمی به  انتشاراتی داشتند و ۀرا فقط کسانی می توانستند انجام بدهند که پروان نبود، بلکه این کار

مشکل، به یک نفر به نام »اووانِسیانس« که یک کارهای چاپ اشتغال داشتند. بنابراین و برای حل این 

 کوچک و رسمی داشت، مراجعه کردند. ۀچاپخان

الیپزیک آلمان  شهر »اووانِسیانس« درقبال دریافت هدیه ای مناسب، پذیرفت تا ماشین چاپ نوئی را از

 سفارش بدهد و آن را به باکو منتقل کند. بعد ازآن بود که مشکالت جدیدی شروع شد.

تکنیکی، درآن دوره ازمدرن ترین  نظر »اووانسیانس«، پس ازسفارش ماشین چاپ و تجهیزات آن، که از

 از تحویل دادن آنها به کراسین خود داری کرد. او وسائل چاپ بود، به طمع نگه داشتن آن برای خود افتاد و

 هدیه را پس بدهد. است پول و حتی اعالم دشت که حاضر

»تریفون یِنوکیدزه« به  نده بود، این بود که دستگاه ها دزدیده شوند. به این منظورتنها راهی که باقی ما

»اووانِسیانس« یورش می برد و پس از شکستن قفلِ  ۀبه چاپخان روشن رفقای خود، در روز همراه چند تن از

بود، تا  بل انتظارغیرقا غیرمنتظره و تجهیزات آن را برمی دارد. این اقدام بسیار درِ چاپخانه، ماشین چاپ و

انتقال ماشین چاپ  آنجا می گذشته، نه تنها به آن مشکوک نمی شود، بلکه حتی در حدی که، پلیسی که از

 و تجهیزات آن به داخل ماشین، به سوسیال دموکرات ها یاری می رساند.

ه از نشریات بیش از یک ونیم میلیون نسخ 1905سال  تا نوامبر 1903سال  نوامبر »نینا«، از ۀدرچاپخان

غیرعلنی و جزوات گوناگونی که درسال های مختلف و به زبان های گوناگون به نگارش درآمده بودند، با 

»ایسکرا« اشاره کرد که تیراژ  ۀشمارگانی باال انتشار می یابد. ازجمله این نشریات، می توان به چاپ روزنام

 آن دوران رقم بزرگی بود. هزار نسخه بود. این تیراژ، در 15تا  10چاپ هرشماره آن 

حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه، به دو بخشِ بُلشویک ها و مِنشویک ها تقسیم شد.  1903درسال 

»اس ار«های  اختیار بخشِ اول یعنی بُلشویک قرارگرفت، اما علیرغم آن، هم منشویک ها و هم »نینا«، در

 و فعالیت چاپخانه سود می بردند.  کار روسیه از

ی که درتمام دوران فعالیتِ چاپ خانه ی»نینا«، پلیس تزاری، حتی یک بارهم که شده نتوانسته بود ردّاین

این است که انقالبیون توانسته بودند درفعالیت های خود، با رعایت اکید اصل  ازآن بدست آورد، حاکی از

این پنهانکاری و رعایت اکید آن را خنثی کنند.  پنهانکاری، با توطئه های بی وقفۀ پلیس سیاسی مبارزه و

 خدمات ارزشمند لئونید کراسین بود.  مخفی نیز از اصول کار
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مثال،  هم درباکو، دوستان و امکانات بسیاری داشت، )بطور پتربورگ و توانمندی، که هم در چنین فردِ

چگونگی آشنائی او با نوشته شده، به  1926»لئونید کراسین« که درسال  مقاله خود ماکسیم گورکی، در

آن دو، این موضوع را که  ۀدوستان ۀبا اشاره به چگونگی رابط پردازد، ومی »ساووا موروزوف« میلیونر

 هزار روبل به چاپخانه کمک مالی می پرداخته است را توصیف می کند(.  24»موروزوف« ساالنه 

نظارت بر ایجاد  باکو، رهبری و در ای، یک مهندس برق بود. درآن زمان، کراسین،کراسین از نظر حرفه

برق را به عهده داشت. این موقعیت برای او شرایط مناسب و برتری های زیادی به ارمغان  هساختمانِ ایستگا

هائی که مرز. مطالب ودست نوشته بدون مشکل ماکت اولیه »ایسکرا« از می آورد. بطورمثال، کمک به عبور

البالی صفحات کتاب های تخصصی و فنی جاسازی  ر اروپا، در»ایسکرا« چاپ شود، د می بایستی در

فرستاده می شد. و چه چیزی طبیعی تر از این که یک مهندس محترم و سرشناس  گشت و سپس به باکومی

 خارج، کتاب های تخصصی مربوط به کارش را سفارش بدهد. این کاری بود کامال عادی و که برای خود از

 غیرقابل شک و شبهه.

»نینا« عالوه بر»ایسکرا«، روزنامه های »بردزوال« به زبان گرجی و جنوب فحله سی )یوژنی  ۀچاپخان در

 به متعلق زمان درآن که) »ویبورگ« به بعدها »نینا«، ۀچاپخان رابوچی( به زبان روسی به چاپ می رسید. 

 . یافت انتقال( بود فنالند

با تصویب کمیته مرکزی  1906سال  کرد، اما درماه یانوارقانونی پیدا  »نینا« وضعیتِ ۀچاپخان 1905درسال 

 دستگاه ها و تجهیزات آن به شهر پِتِربورگ منتفل شد. ۀهم آن متوقف شد و حزب، فعالیتِ

*** 

 ۀبراساس تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان، خانه ای که محل استقرار چاپخان 1938درسال 

 آن موزه وجود ندارد. تعمیرات اساسی به موزه تبدیل شد. طبیعی است که، اکنون دیگر »نینا« بود، پس از

  :سرنوشت چهره های درخشان دوران فعالیت »نینا« نیز، اشکال کامال متفاوتی به خود گرفت

شرکت  در »لئونید کراسین«، دردوران جنگ جهانی اول ازسیاست کناره گرفت، به آلمان کوچ کرد و

»زیمنس« مشغول به کارشد. پس از انقالب اکتبر، با پذیرش توصیه لنین به روسیه بازگشت، و در حالی که 

سالگی در لندن با زندگی  56به عنوان نماینده تجاری اتحاد جماهیر شوروی درلندن کارمی کرد، درسن 

 بدرود گفت.

پست های مهمی انجام وظیفه کرد. بعدها  در دولت شوروی، »آوِل یِنوکیدزه«، رفیق نزدیک استالین، در

و  1937قفقاز« که به دوران فعالیت »نینا« می پرداخت را نوشت. او درسال  های مخفی ما درکتاب »چاپخانه

 اعدام شد.  1937سال  سالگی تیرباران شد. »تریفون یِنوکیدزه« نیز در 60درسن 

در اثر ابتال به بیماری سرطان معده، درسن  1945وئن سال استالین، در ژ ۀ»سِرگئی آللی لویِف« پدر زن آیند

مسکو درگذشت. »ایوان استوروا« مدتی به عنوان وزیر کشاورزی جمهوری شوروی گرجستان  سالگی در 79

 1937تفلیس فوت کرد. »وانو بولکوادزه« نیز در سال  سالگی در 61درسن  1931به فعالیت کرد و درسال 

 تیرباران شد...
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 های باکواعتصاب ،190۳سال  

روز ادامه داشت  20موج اعتصابات عمومی کارگری باکو را فرا گرفت. اعتراضاتی که  1903تابستان سال 
سرایت کند. تاریخ نویسان، ازاین اعتصاب بزرگ باکو، به  خیلی زود توانست به والیات جنوبی امپراطوری نیز

 برند. م میجنوبی« نا ۀروسی عنوان »اولین اعتصاب عمومی در

خود بجا گذاشت. اما پیش از بررسی و پرداختن به  این اعتصاب ها، تاثیرات اقتصادی وسیاسی بسیار بزرگی از
 پرولتاریای باکو، ابتدا الزم است تا برای پرداختن به دالئل و متشکلِ گیری این اولین حرکتِچگونگی شکل

 علل به وجود آمدن آن حرکت ها، نگاهی به اوضاع و شرایط باکوی آن روز نظری بیندازیم.

شد. استخراج آن افزوده می دم به میزانِبهشده بود، دم آغاز 1883سال  باکو، که از نفت در استخراجِ کشف و
 50 میزان  سال، توانست20از  زمانی کمتر بود، درداری نهادهسرمایه ۀجاد ان تازه گام درزمآن باکوکه در

 ادامه 1901 سال تا فقط وضع این اما. دهد اختصاص خود به را جهان نفت صنایع تولیدات حجم از درصد
 . داشت

میلیون  60،37باکو جمعا سالی  در 1883سال  در اگر
ین اتون( نفت استخراج شده بود،  1پود =  60،5پود ) هر
میلیون  671،57به رقمی معادل  1901سال  رقم در

 1902سال  آغاز برابر( و از 11پود افزایش یافت. )یعنی، 
رفته به شکل بازگشت این میزان استخراج نفت، رفته

صلی آن نیز بحران ناپذیری رو به کاهش نهاد، که علت ا
اقتصادی ادواری گسترده ای بود، که جهان را درخود 

 فرو برده بود.

 منفی تاثیرِ 1903 - 1900های بحران اقتصادی سال
 ازجمله داد، نشان نفت صنعت هایبخش همه در را خود

 افت نفت، صدور و استخراج کشف، مختلفِ هایبخش
، حالدرعین و شد کاسته نفت صدور میزان از و کرد پیدا

 قرار استفاده مورد دیگر که نفتی های چاه تعداد
 .یافت افزایش گرفتندنمی

های خارجی به های بحران، میزان ورود سرمایهسال در
 بطور. بود پابرجا و مستحکم چنانهم خارجی داران سرمایهیافت، اما علیرغم این همه، موقعیت  باکو کاهش

 »کمپانی شِل«، دوچ»رویال تراستِ سه دستِ در باکو نفتی هاینمیدا درصد 60 ازبیش 1910 سال در مثال،
 سیه« قرار داشت. این بحران اقتصادی، وضع زندگی ورو نفت مرکزی »کمپانی و نوبل« برادرانِ نفتی صنایع

 معیشت مردم باکو را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داد و آن سخت تر و دشوارتر ساخت. 

« شنیده هایم، خوانده هایم، دیده هایمخود » کتابِ توصیف شرایط آن روزها، در ، درمناف سلیمانوف
 نویسد: ازجمله می
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مرکزی، گرسنگی عمومی شیوع پیدا  ۀروسی وجود آمده در به دلیل قحطی به 1902-1900های سال »در
شدند و لشکری از بیکاران به وجود آمد. جنایت و  درمانده به باکو سرازیر هزاران گرسنه و ،نتیجه در کرد و

 ماجراجوئی بیش از پیش افزایش یافت. 

پس از این گرسنگان را به زور سوار کشتی ها کرده، آنها را  هزار نفر15های حکومتی، بیش از ارگان
 فرستادند.

ظلم و ستم روز به روز افزایش می یافت، احتیاج، گذران عمر با شکمی نیمه سیر و نیمه گرسنه، زورگوئی 
بیکار را به لب شان رسانده، و  اربابان و خودسری ماموران دولتی، چنان باال گرفت که جان کارگران فقیر و

 صبرشان را پرکرده بود...«. ۀکاس

 شانچشمان نفت از حاصلهدرآمدِ و روتث تأللو ای، دوره در که ایبرگشتهبخت و فقیر انسان هزار ها ده آن 
ن ای بروز درنتیجه و اینک بودند، شده سرازیر باکو سوی به نان، ای لقمه جستجوی در و ساخته روشن را

 . دادند می دست از را خود چیز همه زمانی، اندک بحران در

باکو، اکنون دیگر  که شده درحال به پایان رسیدن بود. پنداری، توسعه و رشدِتولید و استخراج نفت موقتا هم 
 سقوط قرار داشت. سراشیبیِ اوج خود رسیده و اینک در ۀبه نقط

 »زندگی شخصی خانواده باکو...« می نویسد: کتاب خود »ایگور آبروسیموف«، در

 200بیش از  1903سال  باکو رشد نیافته بود. در شهرهای روسیه به سرعتِ کدام ازها، هیچآن سال »در
حوزه های نفتی کناره های شهر، نه تنها  کردند. نفت استخراج شده ازباکو زندگی می شهر در هزارنفر

 می شد.  صادر روشنائی روسیه را تامین می کرد، بلکه حجم زیادی از آن نیز به جاهای دیگر

ل و روغن یپاالیش، روغن سوخت، نفت سفید، گازوئ شَهَر« و»آغ شَهَر«، پس ازمواد نفتی ذخیره شده در»قارا 
 ۀآهن قفقاز، کشتی هائی که در ولگا و دریای خزر در حرکت بودند، و همداد. تمامی راهصنعتی تحویل می

 باکو به حرکت درمی آمدند.  همه با دیزلِ تولید شده در کارخانه ها و کارگاه ها، همه و

اینجا،  حرکت اعتراضی در مهم صنعتی امپراطوری تبدیل شده بود و امواج هر مراکز د، به یکی ازباکوی جدی
سیاسی روسیه تاثیر می گذاشت و درآن بازتاب می یافت. به همین  سیاست های اقتصادی و مستقیما بر

ایجاد حفظ آرامش  بود در تا آنجا که امکان پذیر عالقه حکومت بود، و همواره مورد شهر منظور، آرامش در
 تالش می کرد.  شهر در

 کارگران در ومیرِمرگ )درصدِ کار،سخت و دشوارِ حقوقی، شرایطِدرآمدها، بی بیکاری، کمیِ ا دراثرِامّ
 سالگی، 40 سن به رسیدن محض به نفت، معادن باال بود، کارگران های مربوط به صنایع نفت، بسیارمحیط

 بود کرده پیدا رواج ازکار، ناشی های بیماری. دادند می ازدست را کارکردن قابلیت و توانائی و شده فرسوده
 شرایطی، چنین در. شد می لبریز داشت اپرولتاری صبر ۀکاس...(.  نداشت وجود نیز پزشکی خدمات وامکانات

 هایها که از کارخانهاعتصاب عمومی معروف باکو شروع شد. اعتراض 1903 سال جوالی ماه اول روز
های دیگر سرایت »آلکساندر خاتیسوف« عضو حزب کادت، استارت خورده بود، بالفاصله به کارخانه و کارگاه

 کرد. 
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ی که به کارگران نفت مناطق »بی بی هِیبت«، »باالخانی« و»صابونچی« نیز بالفاصله به صف اقدامات اعتراض
ماه  6رهبری کمیته باکوی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه آغاز شده بود پیوستند. و باالخره درروز 

 افتاد. کار صنعتی و تجاری باکو از مراکز ۀجوالی، هم

 مناف سلیمانوف می نوشت:

 با کننده،اعتصاب نفر هزار 50 به نزدیک شد، جوالی شروع»اعتصاب عظیم و پرشکوه پرولتاریای باکو، در ماه 
 ،"روزانه کار ساعت هشت" ،"آزادی باد زنده" ،"سوسیالیسم باد زنده" ،"استبداد باد نابود" شعارهای

ای اعتراض علیه تزاریسم و سرمایه، بر ،"هاتظاهرات در شده بازداشت زندانیان آزادی" ،"دستمزدها افزایش"
 به لرزه در آمدند. رهبری این حرکتِ ها و میدان های شهرمعترضان، خیابان خروشِ ها آمدند. ازخیابانبه 

 باکوی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه به دست داشت.  ۀباشکوه کارگران را کمیت

 حمل و استفاده ازنفت است، اما هیچ کس قادر به  از رانبارهای ذخیره کارخانه ها، پُ انبارهای معادن نفت، و
 ر نمی کنند...«.کشی را پُآن نیست. کارگران معادن نفت در دریا، مخزن هیچ کشتی نفت

تن از سوسیال دموکرات ها، »ا. فاتسِک«، »م. ممدیاروف«،و »ا. فیولِتوف« مبارزات اعتصابی کارگران را، سه
اهای دیگری مانند لغو جرایم کارگری، خواست های اصلی، کارگران اعتصابی، تقاض کنار در رهبری می کردند.

 کاران مطرح بود. صاحبان کار ازسوی صاحب اقدامات غیرمتعارف از ایجاد شرایط بهتر زندگی و خودداری از
 انجام این خواست ها خودداری می کنند و نیروهای ارتش باکو، معادن نفت و کارخانه ها را اشغال می کنند.

 مناف سلیمانوف می نویسد:

پارک شهر اجتماع کرده بودند یورش می برد و آنان را   س، به کارگران اعتصابی معادن نفت، که در»پلی
آنجا  سوار، درهای اسباقکشتارگاه کنار شهر اجتماع می کنند، قزّ پراکنده می سازد، درنتیجه کارگران، در

 نیز به آنان یورش می برند و آنها را پراکنده می سازند. 

 کنندمی وادار  ل به زور،ها را با توسّها، و حتی کاپیتانکنند، جاشوها، مکانیکمی کشتی کار کارگرانی که در
 در اعتصاب، این تاثیر تحت. یابد می ادامه هفته سه به نزدیک اعتصاب. کنند هاکشتی بر سوار را بارها تا

 های اعتراضی کارگران شروع می شود.  حرکت و اجتماعات روسیه، جنوبی شهرهای و قفقاز ماوراءِ سرتاسر

متمایز است و اکنون  شهرهای دیگر اعتصابی، کامال از جنبشِ خود در الِفعّ دلیل شرکتِباکو، که به شهر
 بیشتر به یک اردوگاه نظامی شباهت دارد. 

*** 

گیرند تا با کنندگان، وقتی می بینند که کارفرمایان حاضر به عقب نشینی نیستند، تصمیم میاعتصاب
شان بروند. در اندک زمانی شعله های آتش در معادن نفت به هوا بلند می شود. آنان به سراغ « خودِۀ»اسلح

 ۀهمان وقت، نشری میان آتش تبدیل می شود. در در معادن نفت باکو به یک میدان دهشتناک شعله ور
 های مسکو( نوشت:روسی »ماسکووسکی لیستوک« )ورق

های آتش شعله چنین برج های کمپانی نفت باکو، درهم است که، انبارها، چاه ها و دو روز»اکنون بیش از 
حلقه چاهِ نفت  30شود و به هوا می رود. هم اکنون بیش از پود نفت، دود می هزار 600سوزند. روزانه می
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های زندگی و حلهاند و مها ساخته شدههائی که برای پهلو گرفتن کشتیلهای مختلف، پُمتعلق به شرکت
می رود  انتظار رکود است و بورس در حالِ میان شعله های آتش می سوزند. بازار سکونت »نوبل«، دارند در

 سهام بورس افزایش بیابد. که قیمت ها در

 به باکو در نیز خود که دموکرات، سوسیال حزب اعضاء از( 1879 – 1938سِدِربائوم« ) -»کونکوردیا زاخارووا 
 و زیان و ضرر میزانِ «،واکنش هایسال» نامبه خود خاطرات تابُک در داشت، اشتغال مخفی فعالیتِ

 :است کرده توصیف چنین را ساخت وارد باکو دارانسرمایه بر هاسوزیآتش این که روانی هایخسارت

صنایع نشان داد که: چگونه آنها به آسانی و فقط درعرض »اعتصاب ها وآتش سوزی درمعادن، به صاحبان 
چند روز می توانند، ازمنابع ثروت و درآمد کالن خود محروم شوند، و اینکه آن کارگر ناتوان و صبوری که تا 
دیروز، همه فشارها و تحقیرها را با بردباری و شکیبائی تحمل می کرد و مطیع اوامر بود، امروز چگونه 

خودی و خودانگیخته، به مقابله کارگری، یعنی جنبش خودبه ۀمبارزترین اشکالِشرکت در ابتدائیتواند با می
 با استثمارگران خود برخیزد و بخواهد با خشونت ازآنان انتقام بگیرد. 

آماده بود و برای انجام این کار، فقط می بایستی چند روزی وقت صرف می شد. البته  و حاضر گویا همه چیز
 سوی کارگران انجام گرفته، غیرممکن است.  از اثبات رساندن اینکه، این یک خرابکاری عمدی بوده، وبه 

سِدربائوم« بسیار حائز اهمیت و قابل توجه است. یعنی کارگران،  -مشاهدات و نتیجه گیری های »زاخارووا 
 آمدِبر و ای توده یک حرکت  گویند: »برای خرابکاری، هیچ نیازی بهدرمقابل کارفرمایان با فاکت سخن می

 جمعی نیست. هروقت که الزم باشد و هرکارفرمائی که مورد نظر باشد را می توان با از کار انداختن و
 واریانت. خرابکاری با یعنی و ماشین آالتش، از به دست آوردن سود، محروم ساخت. کردن وسائل کارخراب
 . »لودیسم« باکوئی

 « بسیار تلخی است.مسئله برای کارفرمایان »کشفِ ناگهانی این هرچند که درکِ

*** 

گسترده و توده ای اعتراضات کاسته شد، و درروز بیست و دوم ماه  شکلِ مرور ازاز روز نوزدهم ماه جوالی، به
جوالی، اولین اعتصاب عمومی قفقاز، به پایان رسید. دلیل این کارنیز به هیچوجه ربطی به شرایط سخت 
سرکوب گسترده موجود نداشت. بلکه دالئل دیگری وجود داشت که باعث شد تا بسیاری کارگران فریب زبان 

 رفرماها را بخورند.چرب و نرم کا

 سِدِربائوم« آن لحظات را بسیارجالب به تصویر کشیده است:  -»زاخارووا 

وضع معیشتی بهتری نیز برخوردار بودند، در  گرفتند و ازباالئی می ص، که حقوقِمتخصّ سواد و »کارگران با
ای که فقیربیچاره متخصصِخانمان غیرِبی عوض، کارگرانِ بودند. اما در تر و پیگیرترالمبارزه هم، فعّ ۀعرص

 به دامِ خوردند وکارفرماها را می ونرمِچرب ارزش بودند، به سادگی فریب زبانِسیاه و بی نیازمند چند پولِ
برداری اعتراضی بهره کردن جنبشِاین قضیه برای متالشی آنها می افتادند. درنتیجه، کارفرماها نیز از

 کردند«.می

 سِدِربائوم«: -زاخارووا » جالب دیگرنتایج  از
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چیز را کردند، همههمه حرکت می ها بودند که پیشاپیشِمپنخودجوش وکور، ابتدا این لُ »دراین جنبشِ
 فراروئیدنِ برابرِ کارگران و نیز در متشکل شدن حرکتِ ها را به آتش می کشیدند، ازتخریب کرده، معدن

« نمودند. در واقع آنها با »رادیکالیزمِهای سیاسی، مانع ایجاد میخواستهای اقتصادی جنبش به خواست
 شتِپُ ها درچه آنکردند. آنآن مانع ایجاد می دور و تاثیرگذارِ اهدافِ گیری جنبش برای تنظیمِخود در جهت

رکارهایشان آنها نیز با نارضایتی به س نفت بود. بعدها، خودِ ۀهای سوختگذاشتند، چاهخود باقی می سرِ
 بازگردانده شدند.

های کارگری، در خود را داشت. درشرایطی که تشکل ۀویژ تِباکو، هویّ کارگری دراین تفاصیل، جنبشِ ۀبا هم
 جمعی کارگری را به ذهنِههای دستنامهداشتن آئین شهرهای بزرگ روسیه، نمی توانستند حتی فکرِ دیگر

کارگران،  ۀایجاد اتحادی کارگران نفت و ۀبا نوشتن اساسنام 1904خود راه بدهند، پرولتاریای باکو درسال 
حساب،  یافته تبدیل کند. با اینل و سازمانخودی کارگران را به جنبشی متشکّهو خودب کور توانست جنبشِ
 ای دست یافت...سابقههمتا و بیشکست خود، به یک پیروزی بی ازسال پس، درست یک1903اعتصاب سال 

 :منابع

 )به روسی(.  -اراده باقروف : »حزب ها و تشکل های سیاسی در آذربایجان، در اوائل قرن بیستم«  - 1

 مکسیم گورکی : »لئونید کراسین«. - 2

 آ. یِنوکیدزه : »چاپ خانه های مخفی ما در قفقاز«. - 3

 «.1905آ. شِرباکوف : »سال  - 4

 کیرچوک : »چاپ خانه«.س.  - 5
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 مناف سلیمانوف : »شنیده هایم، خوانده هایم،دیده هایم«. - 7

 آلکساندر استوپانی : » حقوق و روزِ کاریِ کارگران صنایع نفت باکو«. - 8

 .واکنش« های »سال:  سِدِرمن –کونکوردیا زاخارووا  - 9
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 حافظ پاک و خطاپوشِ نظرِ
 [ترین بیتِ خواجۀ رازدیدگاهی پیرامون جنجالی] /محمدرضا ترکی

 

 نع نرفتصُ ما گفت خطا بر قلمِ پیرِ

   ش باد!اپاک و خطاپوش آفرین بر نظرِ

 را بیت این که است فتوحی محمود دکتر با  حق

دانسته است. نگارش  "حافظ ترین بیتِجنجالی"

 ها ماخذ در مورد این بیت از دیرزمان تا امروز بهده

 کند.ایشان را تایید می ۀعالمان خوبی درستی نظرِ

برای دیدن فهرستی از مقاالت و مطالب نوشته 

 ابیاتِ" توان به کتابشده در مورد این بیت می
مراجعه  (214تا  210)صفحات "*حافظ انگیزبحث

 کرد.

در مورد این بیت دیدگاهی که در روزگار ما طرفداران 

زیادی دارد این منظر است که حافظ در این بیت طبق معمول شیطنت و رندی کرده و خیلی زیرکانه دیدگاه 

معلوم نیست که حافظ به هر حال وقوع خطا در پیر خویش را با لحنی طنزآلود رد کرده است و دست آخر هم 

 آفرینش را قبول دارد یا نه!

در مورد این دیدگاه نکته ای که هست این است که حافظ در برابر پیر خویش مطیع و مودب است و هرگز به 

 دستش بشود که نیست زاهد و صوفی و شیخ ،ما”ی حافظ طنز و ظرافت در مورد او سخن نمی گوید.”پیرِ

 توانمی او فتوای به نیز را سجاده که است مغانی” “پیرِ همان این! گفت سخن ریشخند و طنز به او با و انداخت

 :گویدمی  دارند وپیر را نگه نمی چرا حرمتِ که گیردمی خرده سالکان بر خود که حافظ. کرد رنگین یمِ به

 تریناساسی از یکی مورد در هم آن را، او دیدگاه است ممکن چگونه ”! کنند می پیر با چه که نگر سالکان ”این

 ؟!بگیرد طنز به کالمی و فلسفی مباحثِ

سفی در مورد عدل الهی و فل و کالمی تکراری احیانا و دامن دراز های بحث وارد  چندان خواهیم نمی جادر این

 “بد نفی همانا که بنگریم دیگر منظری از را حافظ سخن داریم قصد و بشویم... شرور و نظام احسن عالم و

 .است داشتن خطاپوش” و پاک “نظر بر تاکید و نگری” “سیاه و بینی”
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اجتماعی و  فراوان دارد. وقتی جهان و انسان و روابطِ ما تاثیرِ ادراکِ ۀما در نحو دیدِ ۀواقعیت آن است که زاوی

ها و ایرادها و شرور بگردیم, همیشه چیزی برای عیب تیرگی و سیاهی بنگریم و تنها به دنبالِ ۀانسانی را از زاوی

 خودمان خواهیم یافت. به قول حافظ: معیوبِ نگاهِ اثباتِ

 گناه ت ببین نه نقصِمحبّرّ ِسِ کمالِ

 هنر افتد نظر به عیب کند!که هرکه بی

 ناچار به,  ببینیم را بیماری و زلزله و سیل و طبیعی مصایب و شرور تنها ما وقتی ، در نگاه فلسفی به عالم

 مورد در قضاوتهایمان و ما شخصی روابطِ حتی نگاه این و دید خواهیم سیاهی و زشتی سراپا را هستی

 شویممی متوجه ،داشته باشیم دیدن” بد به “نیالوده و کلی نگاهی اگر اامّ, کرد خواهد درگیر نیز را اطرافیانمان

 بیاموزیم را آنها با درست برخوردِ ۀنحو ما اگر و اند الزم طبیعت نظامِ در  ها کاستی و طبیعی مصایبِ همان که

 بهتر زندگی یک ایجادِ در ما به حتی و باشند منفعت و خیر باعثِ توانند می هاهمان, بیاییم کنار آنها با و

 : و است” عشق از کفر ناگزیر ۀدر کارخان“ حتی نگاه این در. کنند کمک

 خار کس نچید آریبی در این چمن گلِ

 بولهبی ست! مصطفوی با شرارِ چراغِ

 قبول باید پذیرفتیم، را آن تِیّکلّ اگر یا, باشد نباید شاکلی ماده با منافع و خیراتِ عالمِ ۀبه هر حال یا کارخان

ی نیز در اقلّ رورِ” در آن را باید پذیرفت. تازه همین شُیاقلّ رورِ“شُ و دارد هم ضایعاتی کارخانه این که کنیم

هایی که مطالعه ما تبدیل به خیر می شوند, مثل بیماری درست و منطقی از طرفِ ۀصورت شکل گرفتن رابط

 … بشری منجر می شود و علم و دانشِ در مورد آنها به پیشرفتِ

ما با طبیعت و این جهان برمی  غلطِ ۀخطاهای ظاهری که عمدتا به رابط ۀپاک و خطاپوش, هم با این نگاهِ

گردند, رنگ می بازند و ما به نگاهی زالل و روشن می رسیم که عارفان به دنبال یافتن و گسترش آن بوده اند! 

انسانی نیز بسیار ضروری است و به گسترش عشق و محبت در میان  پاک و خطاپوش در روابطِ این نگاهِ

 ها می انجامد. حافظ خود به داشتن این نگاه افتخار می کند:نسانا

 م به عشق ورزیدنهرَشَ ۀهرمنم که شُ

 ام به بد دیدن!منم که دیده نیالوده

پاک و  حافظ گاهی از این نگاهِ پاک و خطاپوش داشتن” است. “دیده به بد دیدن نیالودن ” همان “نظرِ

 م” او یاد می کند:رَکَ شمِ“چَ پیر با تعبیرِ خطاپوشِ

 ستاندمَغان بین که چو ما بَمُ پیرِ نیکیِ

 ش زیبا بود!امرَکَ هرچه کردیم به چشمِ
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ها دارد و بر آن است که با چنین نگاهی پاک و نیالوده به “بد دیدن” اشارت حافظ در این ابیات هم به نظرِ

 حقیقت و زیبایی را نظاره کرد: ۀاست که می توان جلو

 جانان دیدن خِپاک تواند رُ نظرِ

 که در آیینه نظر جز به صفا نتوان کرد
… 

 جانان دور است خِآلوده نظر از رُ چشمِ

 پاک انداز ۀاو نظر از آین خِبر رُ
… 

 اللپاک توان دید چون هِ او را به چشمِ

 پاره نیست!آن ماه ۀهر دیده جای جلو

 این بدبینی ها حاصل خودبینی است و آرزو می کند:به نظر او 

 جز عیب ندیدهخودبین که ب یا رب آن زاهدِ

 دراک اندازاِ ۀش در آیینآهی دودِ

با درنگ در این ابیات و ابیاتی دیگر از این دست, 

حافظ به عالم  افِزالل و شفّ به خوبی می توان نگاهِ

باوری و را دید. این نگرش مبتنی بر خوش

 نگاهِ فقط کهبل, نیست هم ساده لوحانه بینیِخوش

ینی را نفی می کند و معتقد است با بدب به آلوده

 ۀبسیاری از تلخ بینی ها به فلسف ،زاللی چنین نگاهِ

آفرینش که  نظامِ تِیّدر کلّ ،ابتدایی به ذهن می رسند روری که در نگاهِگیرند و خطاها و شُآفرینش پاسخ می

 خندِیشر و آفرینش به تعریض و طعن حافظ بیتِ شوند. شاید اگر کسانی که در اینخیر است توجیه می

 نگاهی بیت این به ؛بودند برخوردار خطاپوش و پاک نظرِ ازاو  اند, مثل حافظ و پیرِمغان را دیده پیرِ سخنِ

 !افکندند می متفاوت

 سایت فصلِ فاصلهسرچشمه: 

هش و تحقیق حاصل پژو ،1381صفحه، نشرِ توس، چاپ اول  917در  "حافظ انگیزِ دیوانِابیاتِ بحث"* کتاب 
 (گنژرا توانید از لینک زیر دانلود کنید.)را می "ابراهیم قیصری"ارزشمند 

http://dl.persianpdf.com/adabiat/abyat_bhs_angyz_ba_tsvyr.pdf 

 بازگشت به فهرست 

http://www.mr-torki.ir/1388/08/06/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8/
http://dl.persianpdf.com/adabiat/abyat_bhs_angyz_ba_tsvyr.pdf
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 ؟«بَدآئین مُلحدِ» این کیست دین؛مخرّ بابک
 (تاریخگرِ نگار و پژوهش)روزنامه آصفی سهیل

 میهن  مین سال شهادت سردارِ کبیر1۸۵ِدی،  17به بهانۀ انتشار 

 

عمل  چه معتصم گفت: »ای سگ! این

دراین حکمتی است. » :گفتبابک  است؟«

رید و وپای من بخواهید بُشما هر دو دست

گونه روی مردم از خون سرخ باشد، خون 

روی خویش از  از روی برود زرد باشد. من

ام، تا چون خون از تنم رخ کردهخون سُ

بیرون شود، نگوئید که رویم از بیم زرد 

 «.شد

 اهورایی از زخمِ ایزدانِ که پاک شاید…

اند/ اهرمن جان وا نهاده کارِسیه پاسدارانِ

جاهالن  نگارستان را انبوهِ شاید دوباره فرشِ

 بدیدم را زردشت /…اند/بیابانی از هم دریده

ناک و دماوند آشیان کرده، چندین هزارساله شده، خوف هایکوهپایه در /سرمست اامّ را اکضحّ اندوهگین،

 ها از شانه اش بر آمده سترگ/ آن یک به خاور و آن یک به باختر/ از خون و مغزِبدسخن و زشت/ دو اژده

مزدکیان آیا هر جا که قطره ای بر  پاکِ خونِ از من، محبوبِ /… کرد طعام می کنند!/ نشابور و خلقِ اهلِ

آید؟/ باید یقین کنیم ارس می های سردِآیا هنوز بوی صمد از آب؟/.../ گلهای سرخ می رویندزمین می ریزد، 

و بابک خرمدین با  /دروقرمز می بالدار به جانبِ های تبریز بر اسبِش در کوچهالنهوی قراوار با هایکه ستّ

 ۀکند و خلیفورزان تقسیم میکشت بیداری را در بینِ گندمِ رِهای سبالن، سهند، بذرخ جامگانش در کوهسُ

 …/ دهندار میبابک و ستّ تهران یا بغداد، فتوا به خونِ

 [(جاری« ، اثر جاودانه میرزا آقا عسگری )مانی ۀبخشی از قطعه بلند »کتیب]

هزار نفر  هامحلی، دههای است. بنابه گزارش بابک آغاز شده ۀآذربایجان در قلع حضور مردمِ ۀسالیان مراسمِ

در حال صعود به قلعه هستند. بنا بر این گزارش ها ، از شب گذشته درگیری های پراکنده ای بین مردم و 

امنیتی به وقوع پیوسته است. گویا نیروهای نظامی کوشش کرده اند مانع عبور انبوه  – نیروهای نظامی

 باالبلندِ ا حدیثِبابک شوند. امّ ۀضور آن ها در قلعشرکت کنندگان در این مراسم از جاده »قاراقاشقا« و ح

پیکار برای آزادی و عدالت در میهن ما، نه به این دو روز و سه روز است، که سر به آسمان می ساید! در 

شده  هایی حکّفشانیبی قراری خواند، جان شان را حدیثِای که »بامداد« یک به یکبی شماره اوراقِ ۀمیان
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بابک است. از  ۀجا از حماسطلبد. حرف اینی میلی جدّقلمی کردن پیرامونشان تامّ گفتن وکه سخن

 .جامگانرخدینان و سُمخرّ

سال پیش. قوم تازی با  1400باید رفت به روزگاران حمله اعراب بیابانگرد به ایرانزمین در چیزی بیش از 

به پای روم ، یونان و مصر می بالید ، حمله بهره گیری از اوضاع نابسامان خطه پارس ، به سرزمین کهن که پا

فرودست مردم که فاصله طبقاتی و ظلم و جور پادشاهان و روحانیان جان به لبشان رسانده بود  ۀور شد. تود

پس از مقاومتی چند، تسلیم سپاه اعراب بیابانگرد می شوند. در فاصله ای کوتاه از تصرف ایران اما ، ایرانیان 

ابومسلم . ار بی امان با اشغالگران تازی برخاستند. مازیار، از کرانه سرسبز میهن، مازندرانپرشماره ای به پیک

دین سرخ جامگان به ساالری بابک خرم. دین از آذربایجانماز خراسان، یعقوب رویگر از سیستان و بابک خرّ

تن از اشغالگران.  20000نابودی حدود هایی دست می یازند. از جمله وقفه با اعراب به موفقیتدر پیکاری بی

آذربایجانی  ایرانی و کهنِ گفته اند که بابک و رفقای سرخ جامه اش، ایرانیانی اصیل بوده اند که به زبانِ

هرزند« و »گلین قیه مرند« و »گرگرجلفا« بدان »قزوین« و سخن می گفتند. زبانی که امروز در »تاکستانِ

 پارسی نزدیک و با آن خویشاوند است. زبانی که شاخه ای از زبانِبه زبانِ گویا این زبان .گویندسخن می

زبان پارسی میانه بابک، به نامِ ظِام، تلفّپیرامونی واکاویده گونه که در اسنادِمادها نیز به حساب می آید. آن

سفون بوده که بعدها به تی ما، از پارسیانِ بابای(کوچک. پدر بابک سرزمینِ)است. به معنای پدرِک« بوده»پاپَ

 .آذربایجان کوچیده است

گویا او در اطراف کوه سبالن، زنی را به همسری برگزیده و در دامنه سبالن خانواده تشکیل داده است . 

بابک، چشم به جهان می گشاید . کودکی را پس پشت گذارده. می بالد و قد می کشد. بابک جوان با شروین 

گروه مزدکیان تبرستان دیدار می کند. این جان جوان، پس از دیدار مذکور است که به رجاوند، سرور وپسر 

همراه مادر به روستایی دیگر در همان حوالی می کوچند. گویا، مردمان این روستا از گروه مزدکیان و خرم 

و توانا نیز  دینان بوده اند و پیشوای آنان ، جاویدان ، پسر شهرک بوده است. بابک که طنبورزنی زبردست

 . بوده است، نزد آنان رحل اقامت می افکند

 هدینان بر علیجاودانی دست کشیده و خود به عنوان پیشوای خرم قمری، بابک از کیشِ 201به سال 

زم بر می افرازد. گفته اند که خلیفه تازیان با قیام خرم دینان به ساالری بابک رَ رخِسُ اشغالگران عرب، پرچمِ

قرن دوم هجری )اوائل سده نهم میالدی( در شمال باختری ایران )طالش و مغان( به مرحله اجرا  که در اوائل

در می آید برخوردی سخت و خونین کرده است. قیامی که بیش از بیست سال به طول انجامیده و طی این 

اند. خلیفه ، ههای فاحشی را به لشکریان خلیفه مسلمان عرب وارد ساختدینان چندین بار شکستمدت، خرم

دارد، تا آنکه سپاه خلیفه، دست سپاهیان فراوانی را برای سرکوب بابک و سرخ جامگان همرزمش گسیل می

دهند. بابک به سامرا نزد دینان را شکست میپیشه به نام افشین حاجب، خرمتبار خیانتدر دست یک ایرانی

 و د...شهر می گردانن ردِا سوار بر فیل کرده و گِمعتصم، بابک ر ۀخلیفه عرب برده می شود. به دستور خلیف

ای که به او داده بودند، به دستور خلیفه ، با وجود امان نامه223روز پنجشنبه، دوم صفر سال  در سرانجام،

 قرار سرزمین ما را، سرخ، می آراید. بابک کشته می شود و پیکرِهای تا هنوز بیفرشعرب، خون بابک، سنگ

 ...ما را ممتد کند ۀبابک های زمان چنان بر دار نگاه می دارند. تا تاریخ، حدیثِرا تا مدتی هماش پارهپاره
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ایرانی و عرب در دوران قرون  مورخینِ ۀسطحی و گاه مغرضان نگاریِواقعه ، در اثرِاحسان طبریبه باور 

حقایق تاریخی پیرامون »بابک پورمرداس خرم دینی« ، بدل به کاری شده است بس دشوار! و  یوسطی، احیا

سرزمین ما ایفا  بازِدلیر و جان نقشی که این شبانِ بابک و ماهیتِ شخصیتِ متون، برای درکِ ۀاداننقل غیرنقّ

گران تاریخ و را، پژوهش آن قرار داشته راسِ بر بابک که جنبشی... کرده است، به هیچ روی کفایت نمی کند

ما دانسته اند. چرا  ب بر سرزمینِاعرا طِترین جنبش های اجتماعی پس از تسلّشناسی، یکی از عظیمجامعه

پهناوری از باختر ایران را در بر می  ۀکه این جنبش، بیش از بیست سال تمام به طول می انجامد و عرص

  .گیرد

« که ایران های اجتماعیجهان بینی ها و جنبش ۀبرخی بررسی ها دربارخود، » رگِستُ احسان طبری در اثرِ

کوچکی از  )تنها بخشِ باستان ایرانِ بخشِهای رهاییاوست برروی جنبش سالیانِ پژوهشِ حاصلِ

 عنوان ،(…به کلی از دست رفت! 60ای از آنها در ماجراهای سال بی شماره هایش که اوراقِنوشتهدست

فاحش شده  خلیفه عباسی، مامون و معتصم، در نبرد با بابک دچار شکستِ انبوهِ کند که سه بار جیشِمی

طور که اند. و هر بار خرم دینان، تلفاتی کمرشکن به خصم وارد ساخته اند. چنان که در آخرین نبردها، همان

خویش به تئوفیل،  بابک به طنز در پیامِ

خلیفه  صمِبیزانس یاد کرده، معت امپراتورِ

را سرداری در بساط نمانده و وی درزی 

خود، جعفر خیاط و خوانساالر خود، 

 اهِافشین، ساالر ایرانی سپ ایتاخ را به مددِ

 برخی) ... عرب گسیل داشت

( 236ص ،طبری احسان، ...هابررسی

کندکه چگونه هرچند او تصریح می

زاده، »اسروشنه حیدر پورکاووس« شه

اشغالگران را بر مردمان این دیار بس  ۀغلب خلفای عرب می بندد و موجباتِ افشین( کمر به خدمتِ)ملقب به 

شهر،  دهقانان و دریوزگانِ »ولی پیداست که در قبال قیامِ :ا بالفاصله اضافه می کندتر می نماید، امّسهل

دینان ممان و خرّلَسرخ عَ ر درفشِکه به زیخلیفه باشند تا آن ایرانی بیشتر ترجیح می دادند دستیارِ اشرافِ

خلیفه  قدرتِ خود فراتر نهند ودر کارِ ازگلیمِه این اشراف و سرکردگان خواستند پایکهمین ولی... بروند

هالک  طعِرید. نوبختی و برمکی و بومسلم را بر نَهای گردنشان را بُاف خلیفه، رگسیّ اخالل کنند، شمشیرِ

  «...افکند

و دیگر مورخینی که همگی به  وسطاییقرون مورخینِ هایپژوهش به را ما ایرانی، قِمحقّ و فیلسوف این

 دیم و کتابِنَ به ابنِ ،دهداند رجوع میه گذاشته«! روزگار صحّبدآئینِ لحدِعظمت شخصیت این »مُ

ن پور همسر جاویدا ۀروابط عاشقان ۀضمن ذکر داستانی مجعول دربار»« او. کتابی که در آن »الفهرستِ

 سای خرم دینی( با بابک و مکری که این زن برای به پیشوایی رساندن بابک پس از مرگِءیکی از روک )شهر

»او را پادشاهی روی : بابک آمده است ۀمذکور دربار ، می پردازد. در این اثر از زبان زنِ«شوی بر انگیخت

شما به  مزدکی را باز خواهد گرداند. خوارانِ کشان را خواهد کشت. دینِم خواهد شد. گردنزمین مسلّ
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زناشویی  هائی که در شکلِا پیرامون رفرمو امّ ل خواهند شد.«شما به بلند مرتبگان مبدّ ارجمندان، افتادگانِ

 دار ساسانی در حکمِتر به مزدکیان نسبت داده اند که در نزد اشراف حرمشپیدینان و از آن متداول به خرم

این منابع، فاقد  ۀهم طبری، ۀزنان بوده، تا به امروز، حرف و سخن فراوان است. اما به گفت کردناشتراکی

 این منابع، فاقدِ ۀ»هم :سیطره وی است اطالعات الزم پیرامون اقدامات اجتماعی بابک در قلمرو تحتِ

اگر چیزی گفته شده  دینی« هستند و در این زمینه نیز،م»خرّ ...کیشِ ۀوثوقی دربار رسا و قابلِ اطالعاتِ

 های کهن مرتجعینِدینان که از بهتانمثال مانند نسبت »اباحه زنان« به خرم .باشد، سرشار از افتراء است

ایرانی هر دوران به دارندگان اندیشه های انقالبی است، چنانکه درباره مزدک نیز گفته اند که او می خواست 

بابک خرم دین را دژی استوار و سخت گذر به نام »دژ بذ«، عنوان زن و خواسته را »در میان نهد«. « قرارگاه 

اهر« استان آذربایجان خاوری. محلی که هر ساله »کرده اند. محلی در نزدیکی شهر »کلیبر« در شهرستان 

 در چنین روزهایی، میزبان دهها هزار تن از مشتاقان راه اوست

خلفا  دینان، دهقانان و شبانانی بودند که علیه مالکیتِخرم»با توجه به اینکه : احسان طبری تصریح می کند

دهقانی برخاسته بودند، مسلم است که در این نواحی مقرراتی جز انچه که در  به سود احیاء مالکیتِ ءو امرا

اراضی تحت سلطه بغداد مرسوم بود، متداول ساخته بودند. ولی کیفیت چنین اقداماتی از جانب بابک روشن 

الذهب« پس از بیان چرایی قتل بابک می  »مروج در مسعودی «...قط باید منطقا حدس زده شودنیست و ف

ای از خراسان گردانیدند، زیرا که در بهصَبردند و در هر شهری، و هر قَ خراسان به را او سر سپس...» :گوید

فت را از بین ببرد و دل های مردم جای بزرگ داشت و کار وی باال گرفته بود و چیزی نمانده بود که خال

یکدیگر را رفیق می ، که به گفته خواجه نظام الملک، در آن زمان مانلَسرخ عَ قیام «...مردم را منقلب سازد

قرن ) ! و قیام خرم دینان از سلسله قیام های خلق ایران، در نیمه دوم و نیمه اول قرن سوم هجریخواندند

 «ن شد.آ ی خالفت در ایران و سرانجام محوِمنجر به تضعیف جدّمیالدی( علیه عرب است که  9و  8های 

 (جاهمان)

الهوتی در مسکو بر یکی از  با پیشنهادِ« است که آذین» دیناننام یکی از سرداران دالور خرم که[]این جالب

مان در طبرستان لَو نیز نام پدر مازیار، که در راس سرخ عَ  (1) !شوداحسان طبری گذارده می دخترانِ

 ... است احسان طبری نام تنها پسرِ«، که کارندرفش طغیان علیه بساط خالفت در طبرستان بلند کرد، »

زارهای اران، متواری بوده و قصد داشته نزد است، زمانی که بابک پس از شکست نهایی در بیشه شده گفته

ای با تئوفیل بگریزد و او را به مبارزه علیه خلیفه بر انگیزد، ساالر سپاه عرب، افشین، زنهارنامهپادشاه بیزانس، 

خلیفه، به وسیله دو پیک به نزدش می فرستد. یکی از آن دو موفق می شود بابک را در پناهگاهی  ینِزرّ هرِمُ

ننگین را به  ۀن زنهارنامآتمام  و با خشمِدر غضب شد  هر بگشاد و بخواند وبیابد. »بابک آن نامه را برگرفت مُ

فروختی  ارزان... بگو این تو را به کار آید ، نه مرا! این نامه را به نزد افشین ببر و» فت:پیک افکند و گ نزدِ

  .«ن...مرا بدین ناکسا

یا امیر »آری :بگویدکه دستگیرکنندگان به بابک می گویند  و همراهان کهآن با دستگیری، حین در اند گفته

 چهآن «...کارم و امیدوارم که امیرالمومنین مرا عفو کند و از من در گذردتوام و گناه ۀالمومنین، بند
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: ما! آن هنگام که خلیفه می گوید روزگارِ ا چون هزار بابکِش بوده است، بابک امّاستبدادی زمانه دلخوشا

سخن دیگر نمی گشاید. »وی را به چشم اشارت آری«! و لب به »: تنها پاسخ می دهد ،»بابک توئی ؟«

کردیم، به دست بفشردیم که آنچه تو را تلقین کرده بودیم بازگوی. البته هیچ نگفت. روی ترش نکرد. رنگ 

 ست که از طرفی به سببِا« و فردی مانند خواجه نظام الملک که به قول طبری، از آن کسانی.روی او نگشت

اهمیتی که برای تمرکز قائل بوده، از همه قیام ها با خصومت یاد می کند،  اشرافی و از طرف دیگر خصلتِ

دیگر در  ریدند، دستِ»چون یک دستش ببُ :ما می گوید انقالبی میهنِ زندگانی شبانِ سکانسِدرباره فاینال

خون زد و در روی خود مالید، همه روی خود را از خون سرخ کرد. معتصم گفت: »ای سگ! این چه عمل 

در این حکمتی است. شما هر دو دست و پای من بخواهید برید و گونه روی مردم از » :گفتبابک ت؟« اس

ام، تا چون خون از تنم رخ کردهخون سرخ باشد، خون از روی برود زرد باشد. من روی خویش از خون سُ

 بیرون شود، نگویید که رویم از بیم زرد شد!« 

از خود در چنگال ارتجاع زمانش شکنجه شدند. او توسط پس بابکِبابک خرمدین و همرزمانش چون هزاران 

تاریخ پژوهان، پیکر بابک  ۀشود. به گفتخلیفه در محلی که بعدها کنیسه بابکش نام دادند، به دار آویخته می

 .اش بر دار کردندفروخشکیده مازیار را در کنار پیکرِ سالها به دار بوده است. آن قدر بر دار، تا زمانی که پیکرِ

 ...اش روانیچنان در پِمزدک ها و مازیارها هم

 سایتِ زندیقسرچشمه: 

چاپ چهارم، بهار به کوشش محمدعلی شهرستانی،  احسان طبری، ،"یادنامۀ زندگی -از دیدارِ خویشتن" (1)

 (گنژرا) 86-87صص 1395

 

 بازگشت به فهرست 

https://zandiq.com/2008/11/21/babake-khorramdin-kist-in-molhede-bad-ayin/
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 زندگی! « شورآفرینِنیاگرانِ»عاشیق«ها، »خُ
 زادهببهروز مطلّ

 

 ؟ستیک « و یا »آشیق«قیعاش»راستى 
عاشیق یعنی واله و  لق.داى خَیعنى شی ،قیشعا

باخته. عاشیق شیفته وشیدا، عاشیق یعنی دل
توده  کمندِ دل می بازد. دلِ عاشیق اسیرِ

ساز و زاد و همعاشیق هم هاست. شعرِ
نویسد، آن اوست. عاشیق شعر را نمی دلِآوازِهم

 ۀسین عاشیق، لوحِ اشعارِ راید. دفترِرا می سُ
او  ۀپندت قلبِ اوست، سینه ای که ضربانِ رازدارِ

م عشق و شوریدگی به ترنّ را  با مضرابِ
نشین سازِ رنگین و دل هایدارد. ملودیوامی

مردم را  غنچه می دهد، و دل وُ جانِ به مردم سیراب می شود، به بار می نشیند و عشقِ ۀعاشیق از چشم
  ازد.عطرآگین می س

 مردمِ کمانی فرهنگِرنگین آسمانِ ۀدر پهن ى است.یرپاید و آشنا نامِ جان،یآذربا ان مردمِیم در« قیعاش» نامِ
  مردم است. بِیرفرازونشزندگى پُ ریناپذىیجدا اءجزا از ،قىیشعاقى یموسآذربایجان، 

 .بوده اند وصلح براى مردمشادىان آورامیاى مردم و پیگو زبانِهمواره، گل.  ۀوال نچون بلبالها، عاشیق
 ماست. کوشِسخت رتکاپوی مردمانِو پُ ایهستى پو ۀالزم و د،یبخش خورشاتیح رِچون نوهم ق،یشعا

اى چون پروانهو هم چرخد،یخلق م انِیم در فشارد،ی نه میس برخویش  چون سالحِهمخود را  سازِعاشیق، 
  حضورى جاودانه دارد. شانانیم در خندد وبا مردم مى د،یگریبا مردم م .گرددیشمع م ردِبه گِ

هاى  ق است که از اشکیعاش سازِ ۀهاى عاشقانن زخمهیا ،آذربایجان زندگى مردمِ ن لحظاتِیتردشوار در
  بر لبانشان مى شکوفاند. می سازد وهاى لبخند غنچه آنان، ۀدیفروچک

آنان جاى دارد.  تک تکِ درقلبِو  ،است مردم مورد احترام و اعتمادِ یدیش سفیهمواره چون ر ،قیشعا
  ند.نهی ان میم درونى خود را با او در ن اسرارِیترو نهفته ،ودل مى شنوندکالمش را به جانهمگان، 

 آموزاند.آموزد و به آنان مىاز آنان مى کند،یشان زندگى مانیدر م ش است.یخو مردمِ صبورِ گِسن ،قیشعا
ی ق میعاش از گاه کهآن دانند ویس مق و سازش را مقدّیشعا ،جانیآذربا ان مردمِیست که در میل نیدلبى

، که شساز یا همان»تار«را به  او، فشاندایشان بعاشق جانِ آبى برآتشِ سازش، خواهند تا با به صدا درآوردنِ
سوگند  آذربایجانی مترادف با »تاری« همان نام »خدا«ست،با افزدن یک »ی« به آخرِ آن در زبان ترکی 

 ای دیگر ساز کند:که نغمه دهندمى

  «رهاوا چال!ینى دن بی ،قیآى عاش ن«ی»تارسنى 
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ل یوطوضیهاى عرازى به آکادمىیقى، نیقى عاشیموس خ هنرِیتار ها وقیتر عاششیب شناختِ براى درک و 
خ یتار های آذربایجان، طى تمامِقیعاش ند.اشیى خوملّ ِخ هنریمردم و تار هنرِ وِیخود آرش ،هاقیعاش ست.ین
 ى داشته اند.همواره نقشى سازنده و مترقّ این دیار، بِیرفرازونشپُ

هم شاعر،  ،ها، خودقیشعا اند.بازنداشته کار ش را ازیخو و زبانِ ساز، زینزندگی  طِین شرایدشوارتر آنان در
  هم خواننده اند. هم نوازنده و

 را از مردم جدا سازد. هاعاشیقاستبداد نتوانسته است  و سانسور و خفقان ای از تاریخ،و در هیچ بُرهه گاهچیه
زندگى یک  در راهِ رزم زندگى و راى شکوهِسُهمواره نغمه اند ومردم از خودِ اند.مردم برخاسته انِیم آنان از

 ز براى مردم اند.یآمصلح
 

در میاِن اشعاری که تاکنون دربارۀ  

رائی و  ها و هنر بداههعاشیق س 

نوازی آنان سروده شده است، شعِر  بداهه

از »سنی تارین آی آشیق...« نسبتا بلند 

پور معروف به محمدحسین طهماسب

»شهرک«، یکی از زیباترین شعرهائی است  

که من تاکنون دیده و خوانده ام. 

دراینجا، ترجمه فارس ی آن را به همراه  

اصلی که به زبان ترکی آذربایجانی   متِن 

نمایم. می خوانندگان عزیز  است تقدیِم 

ا از قدیم گفتهچندان ساده  کارِ  زبانی به زبان دیگر  طبیعی است که ترجمه شعر، از  اند  ای نیست، ام 

 با هم بخوانیم:  »کاچی بعِض هیچی است«.

 
 

 متنِ برگردانِ فارسی:
 

 !آشیق آی

 ات«تار» آن به سوگند را تو

  بردار، اقچهت از را سازت گَردگرفته آن

 .فشاربِ اتسینه بر شوق با تن، ز اشجامه برگیر

 نوسخنی را،بسُ تازهداستانی برایمان ساز،زبانِ با

 .بگو

 .را کهن روزگارانِ هایهقصّ اژدهای آن کن، هقّشَ

 را انسان هزاران جانِ آب، ایرعهجُ محضِ کهآن

 .ستاند می

 داشت؟ خواهد نهان شیشه در جان او، یکِ تا

 برگیر جانش یشیشه

 زمین به اشبکوب و

 .جان او از تانسِبِ

 

 را،بسُ نو اینغمه

 وُ سنگ ینغمه

 وُ زمستان

 .را برادرها

 .رنگییک وُ دوستی ینغمه

 تار آن بر بزن زخمه چنان و
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 برخیزد هجرقّ هایشسیم ز که

 افروزد عالم آتشِ ،دبرخیز علهشُ اشهجرقّ از

 .است بیداد هرچه هایشعلهشُ بسوزاند تا

 بشنود ،هست کر که هر

 .بگوید سخن ،است الل که هر

 رابسُ نو اینغمه

 بنواز نو اینغمه

 .سرکن نو اینغمه

 تاریخ، در شده فراموش چهآن کن زنده

 . را رفته یاد از ،شده هلِ پا زیرِ

 ازیادرفته هایهقصّ آن کالبدِ بر دَمبِ

 بده تکان یک را او تو دارد، که جان

 بنواز، آرزو روزهای آن از برایمان

 ،«بئل چنلی» در که روزهائی آن از

  شوند، برافراشته چادرها

  .خروشندبِ و کنند غیانطُ ها، چشمه و رودها

 بیگانه، دیارِ به جاری رودهای آلودگشتن خون از

  شوند، بپا هاییالق که روزهائی آن از

  بکشند، شیهه هااسب

 .بزنند برق آسمان در شمشیرها ۀتیغ و

 ها،پایهکوه و هاکوه که روزهائی آن از

 شوند، هااسب تازِ و تاخت گاهِجوالن

  باک،بی دلیرمردانِ گاهِمیدان

  ها، «اوغلو دمیرچی» ها، «احمد بئلی»

  کوراوغلوها، نگارها، و ها«بانی ایواز»

  باشد، شیران و پلنگان و

 .هاغالشُ و روباهان نه،

  درخشید، خواهد خورشید گاه،آن

 .کرد خواهد نورافشانی خورشید

  شد، خواهد بازشناخته ردنامَ از ردمَ

  رسید، خواهد فرا آزمون روزِ

 !گریخت خواهند میدان از ترسوها، و هازدلبُ و

 

 متن ترکی آذربایجانی:
 

 »سنی تارین آی آشیق...«

سنی »تارین« آی عاشیق، پاسلی سازین تاقچادان 
 اِندیر! 

کؤینگیندن چیخاریب شوق ایله باس باغرینا، 
 دیندیر!

 بیزه بیر تازه ناغیل، بیرتازا سؤزسؤیله بوسازدا

 عاشیقا عاشیق اوالن ائللرینی بیرجه سئویندیر!.

 

 شاققاال کؤهنه ناغیلالردا اوالن اژدهانی،

 مینلر ایله جان آالنیبیرایچیم وئرمه یه سو 

 نه زامان دِئو جانینی ساخالیاجاقدیر شوشه ده؟

 اَل اوزات شیشه نی سال!

 نعره تَپریا، جامینی سیندیر، جانین آل!

 یِئنی دن بیر هاوا چال!

 

 داش هاواسی،

 قیش هاواسی،

 غایکی قارداش هاواسی،

 آندلی یولداش هاواسی!

 آتیلسیناله ویر زخمه نی، سیمدن قور 

 آلوو اولسون،
 عالمه شعله یاییلسین،

 بو قورومؤشالر آلیشسین،
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 لِهی قالخسین، سو بوالنسین،
 کؤی اوجالسین، –اودیلههای 

 هاردا کار واردی، اویانسین
 نه کی الل واردی دانشسین

 یئنی دن بیر هاوا چال!.
 

 یادا خاطیر ده دیریلت

اونودولموش،آیاق آلتیندا ازیلمیش ائلینین 
 یخینیتار

 بیرده تاریخده کی داستانالر جان وِئر
 جانی وار، بیرجه تکان وِئر!

 

 بیزه چال آرزی گؤنؤندن،
 بیراو گؤندن کی،

 چنلی بئل ده آالچیق الر قوروال، توفان اوال،

 بوالغ طغیان ائدیب چیمخیراالر، قایناشاالر، چای،
 آخدیقی آرخالر قان اوال!. اؤلکه دن یاد باغینا

 آتالر، هی شنهیک له،یکیت ماقیاو-اوبا

 نجالریلیق دهیگو اینایاو

 جوالن اوال، ریآت چاپماغا ب ،ایداش قا م،یریلدیس

 اوال، دانیم ریب یغناغیی لریقورخماز دل  گوجلو،

 وازیاوغلو« الر »ا یچ ریه »دماحمد« لَ یبلل»
 ،الر یبان«
 الر گار«یده »ن هم

 دووران اوال، شانیغیی رایچاد الیکوراوغلو«  قوچ»

 قافالن اوال، نهیئریچاققال  -تولکو

 .اوال آصالن
 

 نور ساچاجاق، اجاق،یظلمتده گونش پارال اوندا

 خاجاق،یچ ناقدانیاوندا س ب،یلینامرد سئچ -مرد

 .قورخاق قاچاجاق اوندا
 

لق، خَ عاشقِ شهیهم یهاقیعاش و آوازِ ساز
 !ر دوام بادپُ

 
  تمبری از دوراِن 

 
 1976چاپ شده در سال ،  یی سوسیالیستیشورو   جماهیرِ   حاِد ات

 ۷0برای یادبود 
 
 .صمد وورغون آوازهای عاشیقی،  ۀسرایندد مین سالگرد تول

 

 
 بازگشت به فهرست                                                                                                             

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86
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 رکامۀ شادی شیلِبتهوون و چَ 9سمفونی 
 بوسه نثارِ سراسرِ جهان باد! ها موجود! این دیگر را در آغوش بگیرید ای میلیونیک

 میداُبه کوشش 

 

در مطلبی با عنوان "بتهوون، کسرایی و قصیدۀ شادی" به  22شمارۀ  گن ژ ر ادر از این پیش : گنژ ر ا

توسط کانون پرورش فکری   شعری از سیاوش کسراییبا ها" روِد کودکانۀ "ای انسانس   چگونگی ساخِت 

نکودکان و نوجوانان پرداخته اثر لودویک  9مایۀ آن ملودی مووماِن چهارم از سمفونی شمارۀ شد که ب 

روده است 1785که در تابستان  وان بتهوون و چکامۀ "سروِد شادی" اثر فردریش شیلر بود . دراین  س 

تر  ، با این دو اثر هنری جاودانه بیشکه سپری شده است زادروِز شیلر آبان( 19نوامبر )10بهانۀ بخش به

 شویم.  آشنا می

☘  ☘  ☘ 

با آثار خود که خواهی بود انسانی و آزادی مدافع حقوقِساز نابغۀ آلمانی، دان بزرگ و آهنگبتهوون، موسیقی

آثار فراوانی خلق  موسیقی رمانتیک در ۀآغازگر دورعنوان کرد و بهموسیقی ایجاد ۀانقالبی بزرگ در عرص

تعبیر زیست، همواره با رنج همزاد بود. بهمیناپلئون بناپارت  زمان با هایدن وهمکه  زندگی بتهوون. کرد

 درموسیقی آلمانانقالبِ که شدباعث نامساعد هوای"نگار، نویسنده وشاعرِ آلمانی کورت توخولسکی، روزنامه

آغاز شد و با  1786باید دانست که دوران کالسیک که در آلمان با سفر گوته به ایتالیا در سال  ".دهد روی

محض در آن  روشنگری و خردگراییِ به پایان رسید، واکنشی بود به عصرِ 1805ال درگذشت شیللر در س

 ۀت ستایش کنند. از این دوران به عنوان دوردوره. شیللر و گوته برآن بودند که از زیبایی و نیکی و از انسانیّ

 .اندهم یاد کرده "تهاجم و طوفان"

های ها و نغمهتم که بتهوون است شدۀکامل سمفونیآخرین  125در رِ مینور اپوس  9ۀسمفونی شمار

 رالفانتزی کُ ۀ. حتی قطعبودساز شکل گرفتهآهنگ این اثر در ذهنِ از تصنیفِها قبلموسیقایی آن سال

(Coral)  های آوازی مهایی در قسمت تِشباهت ،استساخته شده 1808که در سال  80در دو مینور اپوس

 از آن در که است هاییسمفونی اولین از سمفونی این بعد از آن نوشته شد، دارد. هابه سمفونی نهم که سال

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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برگرفته از  ،"کُرال" نامبه سمفونی این آخرِ موومان در شدهاستفاده اشعارِ. استشده استفاده انسان صدای

آلمانی  بزرگِ و فیلسوف نویس،نامهنمایش شاعر، ،(1805–1759)اثر فردریش شیلر،  "سرودِ شادی"چکامۀ 

 9 سمفونی اصلیِ نویسدست ۀنسخ .شودمی خوانده کُر گروهِ و( سولیست) خوانچهار تک توسط است که

 .ثبت شد یونسکو جهانی ۀدر حافظ 2001شود، در سال نگهداری می برلین دولتیِ ۀبتهوون که در کتابخان

حقیقی  آن روز بتهوون جایگاهِ ،رفتاری خود قرار دهد روزی که بشر سمفونی نهم را آیینِ": فتگمی انگلس

امروز بسیار  ،کرده بودماگر من سمفونی نهم را بیشتر گوش"اعتقاد داشت:  بیسمارکو  "استخود را یافته

های جنگ دوم جهانی گفته بود: درسالنیز  جمهور جمهوری وایمار، رییسهیندنبورگ. "تر بودمشجاع

آموزد که اگر کسی خود را در ریزد، ولی بتهوون به ما میهای آلمانی میهای زیادی در خانوادهامروز اشک"

  "های ماست.رنج ۀدهندکینبخت بشود. او تستواند نگوننمی ،اختیار موسیقی او بگذارد

واتیکان از این سمفونی دفاع  و ملی کشورش انتخاب کرد رودِرود را به عنوان سُوزیر زیمباوه این سُنخست

 عنوان سرودِاین سمفونی، به چهارمِ (، موومانOde to Joyِ) "شادی رودِسُ" 1985است. در سال  دهنمو

های اروپای آرمان"تا  انتخاب شد (Anthem of europe) اروپا ۀاتحادیشورای اروپا و سپس رسمی 

  را بیان کند. "متّحد

 An die) "رودِ شادیسُ"ۀ جاودانه و بشردوستانشعر از  )پوئم سمفونی( باکالم بتهوون دراین سمفونیِ

Freude) آدم اعضای مون شعر سعدی ،”بنیاستفاده کرده که به نوعی بازگویی مض "رلشیفردریش " اثر

 است.در گلستان سعدی، باب اول، در سیرتِ پادشاهان  یک پیکرند”

انگیز و شصتی ایران اثری بسیار خاطره و پنجاهی ۀده چهارم این سمفونی برای جوانانِ گفتنی است، موومانِ

برپایۀ  "سیاوش کسرایی"با ترانۀ ها” رود “ای انسانسُ خوبیهها باین نسل و جوانانِ جواناننومحبوب است. 

کانون پرورش فکری  تِهمّبهپنجاه  ۀده های واپسینِکه درسال خاطر دارندبه راشیلر  ملودی بتهوون و شعرِ

به این ) .شدروزها پخش میهای آغازین دهه شصت همواره از صداوسیمای آنو سالکودکان و نوجوانان 

پرداخته شده  "بتهوون، کسرایی و قصیدۀ شادی"در مطلبی با عنوان  22شمارۀ  گنژراتر در موضوع پیش

 (است

روند. زندگی بتهوون شمار میثار بتهوون بهآ”میزا سولمنیس” از آخرین بتهوون درکنارِ 9ۀسمفونی شمار

واقعی و بزرگ زندگی  دراماتیک جریان داشت. اما درامِسان داستانی ای از تراژدی و غرور بههمیشه در هاله

 بروز کرد. 1799-1798بین سالهای  ثار این بیماریآوشبهه ای همانا ناشنوایی او بود. اولین هیچ شکّاو بی

سمفونی پنجم و ”سونات اپاسیوناتا” و نیز کنسرتو ویلن و ششمین  1808 -1804با این حال بین سالهای 

 . اختسمفونی خود را س

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


1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 لِریش یشاد ۀچَکام و بتهوون 9 یسمفون 97

 

 ،هش بودواند ۀفشرد و ماییدرچنین شرایط سخت و به این تراژدی سکوت که همواره قلب بتهوون را م

ترین شد. درست دراین هنگام بود که بزرگهم افزوده می "کارل"اش وقفه ازسوی برادرزادهروحی بی ضرباتِ

گیری های شکلمایهنزندگی بتهوون بُ های جانکاهِتحریر درآمدند. تو گویی تراژدی ۀن به رشتوثار بتهوآ

رفیع هنر  ۀها در انزوایی خودخواسته به قلّاو دراین سال ثار جاودانه بتهوون بودند.آفرد ه کاراکتر منحصر ب

بود که ستایش از  تحریر درآورد و همین اثر ۀها نهمین سمفونی خود را به رشتپناه برد و درهمین سال

  یک اسطوره افزایش داد. ش را تا حدّاشخصیت

اش را نداد تکمیل پروژه مهلت او به بیماری که بود کرده نیز آغاز را اشسمفونی دهمین روی کار بربتهوون 

. برای تکمیل های پراکنده( باقی ماندنویس )و یادداشتچنان به صورت یک پیشهم 10و سمفونی شماره 

تا کنون تالش های فراوانی از جمله به کمک هوشِ مصنوعی صورت  1988این سمفونی ناتمام از سال 

اشرافیت با خطاب قراردادن مردم  موسیقی را از تقدیرِ بتهوون نخستین کسی بود که هنرِگرفته است. 

 ،زمان خود ودموکراتیکِ یخواهآزادی بزرگی بود که با ذهنیتِ دانِکرد. او نخستین موسیقیخارج

 وجاودانه شد.  برقرارکرد عمیقارتباطِ

با  1903در سال ، نویسندۀ نامدار فرانسوی"رومن روالن"شاهکارِ ادبی  ،در چهار جلد "زندگی بتهوون"کتاب 

از  ،کندرا بیان میجهان  ۀ موسیقیزوایای پنهان زندگی خصوصی نابغ که برگردان دکتر محمد مجلسی

نامدار  ۀ، نویسندماکسیم گورکیبا همسرش برای دیدار با  رومن روالن .قابل دانلود است سایت شهر کتاب

 روالنِ»رومن گوید:درایستگاه قطار، گورکی به روالن میکنند. هنگام خداحافظی، روسی به روسیه سفر می

را بنویسید. یقین دارم که هیچ کس بهتر از شما قادر به این  بتهوونزندگانی  کنم حتماًعزیز! خواهش می

 کار نیست«.

های متعدّدی به فارسی اثر مشهور فردریش شیلر برگردان "سرودِ شادی"امّا از قصیده یا چکامۀ 

 خوانیم:شرح و توضیح زیر می ارا ب "کامران جمالی: است. برگردانِنشریافته 

زبان از همان شهرتی برخوردار است ( درکشورهای آلمانی1759 -1805اثر فردریش شیلر ) "شادی رودِسُ"

های فارسی زبان. شیلر این شعر را در سال سرزمین در فردوسی اثرِ "…کش استمیازار موری که دانه"که 

ای که اکنون ترجمه شده، گونهرا به "شادی رودِسُ"آن داد و تغییراتی در 1803رود و درسال سُ 1785

« شیلر؟ شادیِ رودِبتهوون برای نخستین بار کالم را وارد سمفونی کرد و چه کالمی برتر از »سُ  .درآورد

این کالم و آن  ی شهرتی که ادغامِی آن بود. دربارهسالگی با آن زیسته و شیفته 16سرودی که بتهوون از 

دیگری نیست. روی این شعر تا کنون  کدام داینِدیگر به ارمغان آوردند، باید گفت که هیچموسیقی برای یک

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
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چهل نفر  ساز بزرگ اتریشی یکی از اینآهنگ ،بیش از چهل بار موسیقی تصنیف شده است. فرانتس شوبرت

 .بود

 متنِ سُرود شادی

شش   –از این در کتابی تحت عنوان "جادوی شعر در کالم نهفته است روِد شادی" پیشبرگردان زیر از "س  

افی دقیق برگرداِن  138۵شاعر قرن بیستم" )نشر چشمه،  ( به طبع رسیده بود. ساختاِر عروض ی و قو 

 راستی درخوِر اعتنا و نظرگیر است. اینک متِن سبکی آن، بههای زبانی و فارس ی اثر و نیز حفظ مؤلفه

 برگردان: 

 !شادی

 خدایان کوهِی شُعلهای شُ

 !ای دختر بهشتِ اساطیر

 .نهیم شادما در حریم ِ قدس ِ تو پا می

 دهدبار دگر فسون تو پیوند می

 چه جمود داد به قهر و غضب به باد؛آن

 انسان برادرِ انسان شود

 .گشادر بُوپَهرجا عطوفت تو بال

 روی همها! بهصدها هزارها! میلیون

 ما  جهانِ ست نثارِایاین بوسه

 .خویش را بگشاییم آغوشِ

 ی اخترْکوبجا فراز خیمهآن

 .ست خانه، آن پدر مهربان ماکرده

***  

 یافت –رفیق– هرکس که کیمیای سعادت

 بندیدلکه داشت بانوی یا آن

 حتی

 ی زمینکس که در تمامی سیاره آن

 تنها

 – خود را شناخته است

 .شادمانی ما بهره یافته است از شورِ

 اامّ

 گر شودی ما مویهباید برون حلقه

 .آن جانور که روی ز شادی بتافته است

 محبت را دارد هماره پاسِ

 .ی کبیراین حلقه هرکس که هست ساکنِ

 ت استگه محبّآن

  فلک رهنمون ما ِروشنایتا 

 جا کهآن

 .ریرناشناس نشسته است بر سَ آن ذاتِ

***  

 هرکه زنده است شادمانی را

 ی طبیعت پاک،نوشد از سینه

 هرکه نیکوست، هرکه بدکار است

 .در پی ردِ سرخ او بر خاک

 که بر تمامی مااست آن شادی

 .ی تاکها داده است و میوهبوسه

 .تا دم ِ مرگتاک، آری، رفیق ِ 

 ذوق بر جفت، کرم را هم داد

 .ایستانده در بر حق و »کروب«

 !هامیلیون

 اید او را؟به ستایش نشسته
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 !ای جهان

 شناسی تو خالق خود را؟می

 !او باش بر فراز سپهر پیِ

 .هااش در ورای کوکبخانه

***  

 ست نام ِ کلکِ پراعجازشادی

 .نقشی از او، طبیعت جاویدان

 شادی است گردش هفت اختراز 

 .ی زمانهفت اختر محاط به گردونه

 در این سپهر، تابش خورشیدها از اوست،

 ای،جوانه هر از شوق اوست گل شدنِ

 دور که از اوست گردش همه اجرامِ

 .ایاخترشمار هم ندهد زان نشانه

 گردندچنان اختران که میهم

 مند سپهربر مدار شکوه

 !ره سپارید ای برادرها

 هرمِ ردر رهی پُ

 .شاد، چون قهرمان به سوی ظفر

 *** 

 آئین راشکیبْ رهروانِ

 زند لبخند،که میشادی است آن

 – پشتِ آتشین مرآت از پسِ

 .های حقیقتاش آئینهنام

 گهره نماید به طالبان آن

 .هاتا ستیغ همه فضیلت

 !بر بلندای کوه ایمان، هان

 او در اهتزاز است، بیرقِ

 وز شکافی که سر زد از تابوت

 رون، در صف مالیک شدشد بُ

 .آواز استبا مالیک کنون هم

 !رفقا

 هم شکیبایی هم دلیری وُ

 بهین شکیبایی تا جهانِ

 زان فرازان یکی خدا آخر

 .این شکیبایی دهد اجرِمی

 

  سایت پژواک ایرانبرگرفته از:  "فردریش شیلر"اثر  "رودِ شادیسُ"متن برگردان فارسی چکامۀ  *
 

 آلمانی به پیوند زیر مراجعه کنیدزبانِ اصلی این شعر به  برای خواندن متنِ

https://www.wissen-im-netz.info/#An20%die20%Freude 

 

 12۵بتهوون، اپوس 9از سمفونی  لینک شنیدن اجرایی

 

 "هاای انسان"انلود کلیپ سُرودِ مشاهده و د لینک

 

 

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-71015.html
https://www.wissen-im-netz.info/#An%20die%20Freude
https://www.aparat.com/v/KeRpU/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C_9_%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%86
https://www.aparat.com/v/KeRpU/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C_9_%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%88%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


1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 یآزاد و یزندگ ۀدرعرص زنان 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنان درعرصۀ زندگی و آزادی
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 سوفی شول و رُزِ سفید
 تانیا. ب. اسپیتزر*/ برگردان: داود جلیلی

 

 سوفی مگدالِ اشاره: 
 

فاشیستی  مقاومت ضد  جنبش  ۀدانشجوی رزمند(  (Sophie Magdalena Schollول، نا ش

شورآفرین او یکی از   و مقاومِت  پیکار  ا حکایِت آملان چندان شناخته شده نیست، ام   آملان، درخارج ازکشور 

زِ کلیدی گروه »  است. سوفی ماگدالنا شول، عضوِ  داستبدا های مقاومت علیه بیداد و قدرتمندترین نمونه    ر 

زِ هیتلری بود. »  فاشیسِم  ِت حاکمی   ۀ« آملان در دور سفید مقاومتی بود که توسط   گروهِ  ( White Rose« ) سفید ر 

بروشورها   زمان با پخِش های خود، همالیت فع   جریاِن  این گروه در  مونیخ تشکیل شده بود. دانشجویان دانشگاهِ 

سیاس ی   نازی و سیستِم  های حکومِت هم جنایت  ،ها)گرافیتی( های مختلف، با استفاده از دیوارنوشته و اعالمیه 

 خواند.  نازی و جنگ فرامی  برابر دولِت  و هم  مردم را به مقاومت در  ،کردآن را افشا و رسوا می 

  طرف جالداِن  »خیانت« از  به اتهاِم  ،نداشت سال  21از که بیش درحالی  1943فوریه سال  22سوفی، در تاریخ 

 نازیست گردن زده شد.   

 *** 

 ۀطبق ۀیک خانواد چهارم از شش فرزندِ آمد. او فرزندِ آلمان به دنیا در جنوبِ 1921، در ماه می سوفی

بادِن  مدرنِ شرقی ایالتِ زیبایی در شمالِ فورشتنبرگ، شهرِ ، شهردارِروبرتاو  متوسط نسبتأ مرفه بود. پدرِ
اولم  اش به شهرِساله بود، خانواده 10بود. زمانی که سوفی  (Badan – Wurttembergورتِمبِرگ )

(Ulmشهرک ،)او در  گشت، پدرِمیانه بازمی جنوب نقل مکان کردند که تاریخ آن به عصرِ نسبتا کوچک در ی
 پرداخت.  مالیاتی می ۀجا به کار حسابداری دولتی و مشاورآن

، سوفی نوجوان همراه با برادران و خواهرانش، هوادار 1933پس از به قدرت رسیدن نازی ها در ژانویه سال  
سوی  زمان ازهایی که در آنآلبه ایده بود و "جوانان ناسیونال سوسیالیستِ مکتبِ"پرهیجان و خوشحال 

]حزبِ ( Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterparteiآلمان ) الیستِیال سوسنناسیو حزبِ
طبیعت و  ویژه مجذوبِخود، به عصرانِداشت. سوفی، همانند بسیاری از هم شد باورتبلیغ مینازی[ 
 ها ترقی کرد. آن آلمان پیوست و به سرعت در صفوفِ دخترانِ ۀاو ابتدا به اتحادی .گروهی شده بود هایتجربه
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های جوانان نازی را دوست نداشتند شان را در گروهفرزندان اندرکاربودنِاو، دست ی، به ویژه پدرِسوف والدینِ
 آغاز از ،بودند های مسیحی بزرگ کردهتکه فرزندان خودرا شدیدا با سنّ هاآن کردند.مخفی نمی را نیزو آن

 خود به نازیسم را با ترس و وحشتِ فرزندانِ ۀعالق الت آلمان وحزب بودند، روبرت شول تحوّ منتقدِ
که در  –گوی باز و محترمانه وارزش گفت شام، آموختنِ میزِ گوی رودررو سرِوکرد. گفتای نظاره میفزاینده

 ها بود. خانواده آن ۀهر روز کارِ ،-کمیابی بود آن زمان امرِ

 »رُزِگذار گروه بنیان یاعضا از«، که بعدها یکیتر او »هانسبزرگ ویژه برادرِخواهران سوفی، به برادران و

 گردی، و نیزها، عشق به طبیعت، طبیعتبودند. این انجمن نازی نیزهای جوانان غیرِشد، عضو گروه سفید«
ابتدا از سوی  ها درگذاشتند. این انجمنآلمان را تبلیغ و به اشتراک می رومانتیسمِ موسیقی، هنر و ادبیاتِ

 نهایت  در های آلترناتیو به آهستگی منحل و درشدند، این گروهنازی تلقی می ساز با ایدئولوژیِبسیاری، هم
ام در سال خود ادامه داد، و سرانج ها به فعالیتِاز این گروهممنوع شدند. اما هانس، در یکی 1936سال 

سوفی اثر گذاشت و او  شد. این دستگیری روی وجدانِ شول دستگیر ، همراه با تعدادی از برادران1937ِ
مقاومت علیه آن  الِفعّ ۀنازی به رزمند سیستمِ خوشحالِ فرایندی را آغاز کرد که سرانجام او را از حامیِ

 تبدیل کرد.  

لهستان تجاوز کرد و دو روز بعد، فرانسه و بریتانیا به  به خاکِ 1939آدولف هیتلر در اول سپتامبر سال 
ها برای جنگ به جبهه فرستاده شد. زندگی سوفی در اولم هم شول بزرگِ آلمان اعالن جنگ دادند. برادرِ

می کودکستان را کارآموزی برای معلّ از دبیرستان فارغ التحصیل شد و 1940کرد. او در پائیز سال  تغییر
شدن در دانشگاه، دانشجویان شناسی و فلسفه بخواند. برای پذیرفتهگرفت زیستسرانجام تصمیمکرد. او  آغاز

که معلم شدن به او اجازه سوفی به آن کردند. امیدِمی دولتی  کار تی در بخش خدماتِیستی مدّامی ب
به  آن مجبوربه جای  1941رباززند درهم شکست و در بهار سال دولتی سَ کار درخدمات کارِ دهد ازمی

نواخت سبب شد ی یکنظامی و جریان عادّ وظیفه شد.  او از خدمت در ارتش نفرت داشت. مقرراتِ خدمتِ
شناسی دین آثارِ ۀهمه، از مطالع روحانی باشد، که این نیز بیش از خاطرِیِتسلّ تا او در درون خود به دنبالِ

او نبود، ثبت  "ۀگرسن روحِ"را که چیزی جز تراوشات های خودشد. او اندیشهنام اوگوستین هیپو ناشی میهب
ش سربا دوست پ گذراندن ساعات خوشیی برای خود، پایانی برای جنگ، و زندگی مستقلّ او مشتاقِ -کردمی

 یافت. جنگ بود. تردیدهای او نسبت به رژیم افزایش می حالِ شرقی در ۀکه اکنون در جبه هرتانگل بود فریز

مونیخ شد، برادرش  شناسی و فلسفه عازمِبرای تحصیل زیست 1942ماه می سال  زمانی که او سرانجام در
 هانس، دانشجوی پزشکی همان دانشگاه بود، و این درست زمانی بود که هانس و برخی از دوستانش زیرِ

 شرقی خبرهای دستِ ۀها با خدمت در جبهحاکم را آغاز کرده بودند. آن سیستمِ ۀنفعاال عالمت سوال بردنِ
 خود شاهدِ های انجام گرفته در لهستان و روسیه دریافت کرده و با چشمانِجنایت ۀلی را درباراوّ

سال  ها در ژوئنها به این نتیجه رسیده بودند که نباید ساکت بمانند. آنتری بودند. آنهای بیشبدبختی
عمومی مونیخ، دانشجویان و افکارِ و اطراف شهر هائی در مرکزحرکت را آغاز و با چاپ و توزیع اعالمیه 1942

 سال با نوشتن چهار جزوه به تالشِهمان ها، تا پائیزِمحفل آن یآلمان را دعوت به اقدام کردند. سایر اعضا
ها را نویسندگان آن نیز شجاعتِ ها را دیده بود و محتوا وها پیوستند. سوفی به عنوان یک دانشجو، اعالمیهآن

گروه را کرد.  عضویتِ برادرش مطلع شد، درخواستِ حقیقت تحسین کرده بود. زمانی که او از فعالیتِ در بیانِ
 خواست منفعل باقی بماند.  او دیگر نمی
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برادر و خواهر سوفی،  ،آن گروه آمدهای بزرگ بود. در مرکزِکوچک با پی ، تالشی«سفید زِرُ» محفلِ حرکتِ
شناسی فلسفه و موسیقی هانس و الکساندر شمورل، ویلی گراف، کریستف پروبست، و کورت هوبر استادِ

را منتشر و توزیع کردند، که ابتدا با ماشین تحریر  شش جزوهدیگر ها با یکداشتند. آن دانشگاه مونیخ قرار
پست  برای استادان، کتاب  ها را از طریقِابتدا، این جزوه ها درکردند. آنتایپ و سپس با استنسل تکثیر می

های تلفن را با مراجعه به دفترچه هاآدرس -کردنددیگران ارسال می ها، نویسندگان، دوستان وفروشی
ها ها با توزیع هزاران نسخه، جزوهکردند. در پایان، آننویسی میهای روی هر پاکت را دسترسیافتند وآدمی

بزرگی از کاغذ، پاکت و تمبر در  آوردن چنین حجمِدسترساندند. بهمیآلمان  ها در سراسرِرا به خانواده
همکاری  دانشجویان با جلبِ دشواری بود، اما )گشتاپو( کار سوءظنّ تحریکِ بندی شدید بدونِجیره زمانِ
مانند وین در  دورتر شمال و بسیار هایی مانند هامبورگ درشهرها و شهرک حامیان در ای ازگسترده ۀشبک

 کردن وگمها، وهم برای اقدام به ردّها، هم برای توزیع جزوهآمدند. این شبکهاین کار برمی ۀعهد جنوب از

 ال شده بودند.  است فعّ کشور مستقرّ در سراسرِ«سفید رُزِ»گشتاپو که باور کند  فریبِ

تواند به می، شاید نتواند به کسی کمکی بکند، اما «سفید رُزِ»های گروه امروزه خواندن متون جزوه
جمعی چقدر  دعوت به همه اقدامِ در سیستم(و )به اتهاماتشان واردکردنِ ها دراین که آن

ندیشد. ابی ،نازی فراهم آوردند آلمانِ ۀچه دانایی قدرتمندی را دربار سردانه دقیق بودند، وخون

 خود می نویسد: سومجزوۀ رُز در قسمتی از  گروهِ

است. ما این را از قبل  شرّ دیکتاتوریِکنونی ما  "دولتِ"»
را  الزم نیست ما کنی وشنویم که مخالفت میدانیم، میمی
ا، از شما می پرسیم، آن سرزنش کنی. امّ هم به خاطرِ باز

دانید، پس چرا دولت( را می بودنِ شرّ اگر این )دیکتاتوریِ
 حقوقِرفته کنید؟ چرا با این حاکمانی که رفتهاقدامی نمی

عمومی و خصوصی  شما را یکی پس از دیگری در سطحِ
کنند، تا روزی که هیچ چیز، مطلقا هیچ چیز، جز غارت می

 دستگاه دولت، تحت فرمان جنایت کاران و میخواران باقی نماند مدارا می کنید؟«

 انهدامِکنند و از میروشنی ابراز  کردن جنگ، نظرِکشش نسبت به مقاومت و متوقفها در اقدام برای ایجادِآن

  نویسد:ها میآن پنجمِ ۀجزوکنند. دفاع می جنگی هیتلر ماشینِ

 "دولت"توانم علیه ناسیونال سوسیالیسم، باید از خود بپرسد چگونه می ۀمتقاعدشد مخالفِ و اکنون هر»

توانیم نسخه ای برای اقدام مجهز کنیم، ما تنها می توانیم همه را باکنونی به موثرترین شیوه بجنگم... ما نمی

های بکاری در کارخانهیعنی خرا ،یابی به این پایاندست ها عرضه کنیم، و او به تنهایی راهِرا به آن عامّ ضوابطِ

های حزب  همگانی، و سازمان ها، مراسمِپیماییها، راههمایش ی و صنایع جنگی، خرابکاری در تمامِزسااسلحه

جنگ... تالش برای متقاعدکردن  ماشینِ هموارِ عملکردِ ل سوسیالیست را پیداخواهدکرد. جلوگیری ازاناسیون

ل انومیدی از این جنگ، از بردگی روحی و اقتصادی ما در دستان ناسیونمعنایی ادامه و تمام آشنایان... بی

 «انفعالی! ها به مقاومتِآن های اخالقی و مذهبی، و برانگیختنِنابودی تمام ارزش ها، ازسوسیالیست
 

رسید کارزارهای از امید بود. به نظر می سرشار کرد واحساس قدرت می 1943در ژانویه  سفید« »رُزِگروه 

کند. گروه می ها کارساالن آنگوها در میان هموگفت ۀو برافروختن جرق ها با درآوردن صدای اولیای امورنآ
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های مقاومت ارتباط های زیرزمینیِی با دیگر گروهدهی شده بود و نزدیک بود حتّها به خوبی سازمانآن

داشتند  ، باور1943سیاسی آلمان در ژانویهوضعیتِ ۀبا نظار سفید« »رُزِیتری برقرارکنند. سوفی و اعضابیش

شرقی  ۀعطفی در جبه ۀنازی در استالینگراد نقط بار ارتشِمصیبت است. شکستِکه تغییری در کشور نزدیک

جنگ  علنی مزاحم و مقاومِ که دانشجویان به صورتِاز آنمونیخ پس بود، و صدای نارضایی در دانشگاهِ

افراد  ها مستقیما به دستِها را تشویق کرد تا برای توزیع اعالمیهیش یافت. این امر آنافزا ،خوانده شده بودند

 روی دیوارهای شهر مونیخ تالش کنند.  "آزادی"و   "مرگ برهیتلر" شعارهایی مانند و نوشتنِ

  نویسد:ها میجزوه آن -و آخرینششمین 

ملت  ناکی که به نام آزادی و احترامِوحشت خونِ امِخود را به حمّ ترین آلمانی باید چشمانِندذهنی کُ»حتّ

 ،دار باقی خواهد ماندهآلمان تا ابد لکّ بازکند. نامِ ،کننداند و هر روز آن را تازه میراه انداختهآلمان در اروپا به

ما را شکست  دهندگانِبپا خیزند، انتقام و اصالح را دنبال کنند، عذاآلمان به که سرانجام جوانانِمگر آن

 جدیدی را بنا کنند.  فکرِدهند، و اروپای روشن

 دانشجویان! 

ناپلئونی در سال  ترورِ روانیِ تِطور که قدرما این است: همان مید دارند! مسئولیتِاُ آلمان به ما چشمِ مردمِ

 خواهد شکست.«   1943ها در سال ل سوسیالیستاقدرت روانی ترور ناسیون شکست، اکنون نیز 1813

هایشان توزیع کردند. ها بین همکالسیراهی بین کالس فوریه برای یافتنِ 18هانس و سوفی جزوه ها را در  

ای ها را ببینند، سوفی بستهتری اعالمیهبیش که افرادِتوانیم تصورکنیم تالشی بود برای آنای که میدر لحظه

 ،گروه ۀای که اکنون در هر فیلم و مستندی دربارمرکزی پرتاب کرد. صحنه سالنِ ها را به سمتِجزوهاز 

ها نازی ای بود که همه چیز را تغییر داد. سرایدار دانشگاه که حامی وفادارِای نمادین است، و این لحظهصحنه

 نویسِپیششدند.  از سوی گشتاپو دستگیردرنگ جزوه را دید، و به دنبال آن، هانس و سوفی بی افتادنِ ،بود

 هانس بود، که به دستگیری کریستف پروبست در همان روز منجر شد.    هنوز در کیفِ هفتم ۀجزو

تمام  ها تقصیرِل کردند. آنای ساختگی را تحمّمحاکمه ،های سخت و طوالنیهر سه نفر، پس از بازجویی

آخر شکست  شکنجه و آزار، در شان ازرا به عهده گرفتند. این اقدام برای نجات دوستان «سفید رُزِ» اقداماتِ

اندکی بعد محکوم به  فوریه دستگیر و در ماهِ آن ویلی گراف، آلکساندر شمورل، و کورت هوبر ازخورد، و پس

 اعدام شدند. 

روز طول کشید، هانس، سوفی  خلق که نصفِ دادگاهِ بدنامِ ای به ریاست روالند فریزلر، رئیسِپس از محاکمه

ناک، سوفی متزلزل نشد. این دورنمای وحشت خیانت محکوم به مرگ شدند. با وجودِ و کریستف به اتهامِ

همراه  های اور و اقدامآیا او به راستی به این نتیجه که رفتا"پایانی از او پرسید:  فریزلر به عنوان پرسشِ

  "قی شود نرسیده است؟تواند جنایت علیه جامعه تلّجنگ می ۀبرادرش و دیگر افراد در این مرحل

آمد کنم، من هرکاری که از دستم برمیمی دادگاه(  فکر قبل)از اینک نیز مثلِمن، هم" سوفی پاسخ داد:
 ل خواهممن است تحمّخود پشیمان نیستم، و عواقبی را که ناشی از رفتارِ ۀرو از کردم کردم. ازایناتبرای ملّ

 "کرد!.

با گیوتین اعدام شدند.  1943فوریه سال  22روز  سوفی شول، هانس شول و کریستف پروبست در 
توجه  کشور موردِ زیادی نداشت، اما در خارج از های آلمان بازتابِها در روزنامهآن که مرگِدرحالی

، 1943دانشجوی مخالف در مونیخ نوشت. در ماه ژوئن  ۀتایمز در بارماه آوریل، نیویورک قرارگرفت. در
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سخن گفت.  «سفید رُزِ»های از اقدام ،ها را هدف گرفته بودسی که آلمانبیای از بیتوماس مان، در برنامه
جا  دوباره چاپ شده ششم که به مخفیانه به بریتانیا  برده شده و در آن ۀسال، متن جزو در ماه جوالیِ همان

 آلمان ریخته شد.  سراسرِ فین دربود، توسط هواپیماهای متّ

معتبری به  ۀهست. هزاران مدرسه، خیابان و جایز احترام بود و نگ، موردِساجَپَ « در آلمانِ سفید رُزِ » گروهِ
 سوفی به ویژه در تاریخ شعر است. حکایتِگذاری شدهشول نام عضو، گروه یا برادران و خواهرانِ نام فردِ

ی در اعتقادات فردی و پیروی از وجدان را حتّ اقدام برحسبِ یتِبزرگی دارد. او اهمّ ۀمن جلو »اولم«، زادگاهِ
کند که ساکت یادآوری می او به ما جمعی ما، داستانِ ۀکند. در خاطرم میعظیم مجسّ مواجهه با فداکاریِ
خود نوشته بود، یعنی  کیفرخواستِ کاغذِ کشته شدن، پشتِ ازقبل روزچه »سوفی« یکنباشیم و برای آن
 »آزادی« بجنگیم. 

  مدوّ یِجهان ی جنگِملّ ۀموزسرچشمه: 
 

از یک دهه برای »اولم « که کمی بیش شهرِ دِمتولّ ،آلمانی تانیا.ب.اسپیتزر، شهروندِ نویسنده: ۀدربار*
 فرهنگی است.  تاریخ ورای آتالنتیک و دیپلماسیِ توالن به نیواورلئان رفت. او کارشناسِ تحصیل در دانشگاهِ

 

 "ل، روزهای آخروی شُسوف"مشاهده و دانلود فیلم سینمایی 
 با زیرنویس فارسی به کارگردانی مارک روتموند

  
 "این فیلم بر اساس زندگی واقعی 

 
 .شتاپو ساخته شده استِگ  گیري از اسناِد و با بهره "ل و سوفی ش

 

 

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.nationalww2museum.org/war/articles/sophie-scholl-and-white-rose
https://www.aparat.com/v/467kv/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%26quot%3B%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C_%D8%B4%D9%8F%D9%84%D8%9B_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%AE%D8%B1%26quot
https://www.aparat.com/v/467kv/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%26quot%3B%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C_%D8%B4%D9%8F%D9%84%D8%9B_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%AE%D8%B1%26quot
https://www.aparat.com/v/467kv/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%26quot%3B%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C_%D8%B4%D9%8F%D9%84%D8%9B_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%AE%D8%B1%26quot
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 میانسکایا دِ اسمابه یاد زویا ک
 گر کردکه جان خودرا فدای مبارزه با ستم

 ترجمه : داود جلیلی -هارش تاکور

 

 [Зо́я Анато́льевна Космодемья́нская] دِمیانسکایا کاسما ، زویا1941نوامبرسال  29در
م جهانی دوّ نگِج لمان در دورانِآ فاشیستِ سالگی از سوی سربازانِ 1۸ سنّ شوروی در پارتیزانِ

را گرامی خواهیم  او مین سال تولدِ 100سپتامبر  1۳آینده ما در روز  دار آویخته شد. سالِرحمانه بهبی
 داشت. 

سوسیالیستی چگونه راه  ۀلنینیسم یا یک جامع-آن بود که مارکسیسم زویا حاکی اززندگی و مبارزۀ 
شوروی در جماهیرِپیشتازی را در پیروزی اتحادِ هموار کرد که نقشِ "زنی جدید" را برای شکفتنِ

درت زنی در تاریخ ازآن گذشته هایی شد که به نُکرانه میهنی ایفا کرد. او شجاعانه واردِ کبیرِ جنگِ
زویا تنها  نازی به نمایش گذاشت. حکایتِ گرانِشجاعت را علیه ستم ،مرگ مبارزه طلبیدنِبا به بود و

ها نفری مشترک بین میلیون جمعیِ ۀکه بخشی از تجرببل -احد نیستو یک فردِ درخشانِ حکایتِ
 نازی به تمام شهرها و روستاهای روسیه، با تشدید قدرتِارتش متجاوزِ  ۀرحمانبی است که در تهاجمِ

 نفر خونِ میلیون2۶آن  موجبِمردمی بود که به ۀنناهرما قرخ رزمیدند. این مقاومتِسُ ارتشِ ۀکوبند
 جنگ شد.   جاری ساختند که روسیه پیروزِ را خود
سرخ و نیروی شناسایی مقابله  غربی خرابکاری ارتشِ ۀپارتیزان، عضو جبه ۀمیانسکایا یک رزمنددِ اسماکزویا 

گروهی بود  آغازکرده بود. او عضوِ ترشوروی بود که کارش را ازچند ماه قبلحادِفاشیست به اتّ آلمانِ با تهاجمِ
 آلمان اقامت داشتند.  هایی بود که سربازانِمحل ها درکشیدن خانهآن به آتش ۀکه وظیف

مرکزی در  ۀتامبوف روسی ۀ، در روستایی در منطق1923سپتامبر سال  13در میانسکایا دِ اسماکزویا 
روده درگذشت،  احیِزویا زمانی که زویا ده ساله بود، پس از جرّ ی به دنیا آمد. پدرِمحلّ ای از کشیشانِخانواده

 تر او الکساندر، تحت مراقبت مادرشان قرار گرفتند.   جوان و کودکان، زویا و برادرِ
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زویا درمدرسه شاگرد خوبی بود، و به ویژه به تاریخ و ادبیات عالقمند بود و رویای ورود به دانشگاه لنینگراد) 
رفت، که طبق گفته مادرش، گ( را داشت. اما، روابط او با هم شاگردی هایش خوب پیش نمیاکنون پترزبور

او دچار 1940منجرشد. برخی شاهدان اظهار داشته اند که او شیزوفرنی داشت. درسال  "بیماری عصبی"به 
درآن جا با بیماری شدید مننژیت شد، که بعد ازآن به کلینیک توانبخشی سوکولینکی درمسکو اعزام شد، که 

آرکادی گایدار نویسنده، که او هم برای درمان در آن جا بود دوست شد. با وجود از دست دادن بسیاری از 
 ها، او همان سال از کالس نهم دبیرستان فارع التحصیل شد. کالس

و وارد مدرسه خرابکاری شد، و عض 1941اکتبر سال  31داوطلب جوان کمونیست، در  2.000زویا همراه با 
بود.  "ام ستاد جبهه غربی  9903سربازان چریک  "نیروی خرابکاری و شناسایی شد که عنوان رسمی آن 

پس از مدت کوتاه آموزش، زویا به بخش ولوکوالمسک منطقه مسکو اعزام شد که او و گروهش موفق به مین 
رار درشهرها و روستاها گذاری یک جاده شدند. بعد، استالین فرمانی برای بازداشتن ارتش آلمان از استق

ها را بسوزانند وخراب کنند. برای انجام فرمان، های پشت سر آلمانصادرکرد، به این معنی که تمام شهرک
فرماندهان گروه خرابکاری باید ده شهرک از جمله روستای پتریشنکوف در منطقه غربی مسکو را در عرض 

ایجادشد، اما زیر آتش آلمان قرارگرفت و بعد از تلفات  سوزاندند. دو گروه برای انجام ماموریتیک هفته می
 ها تحت فرمان بوریس کراینوف دوباره به هم پیوستند.  سنگین، پراکنده شد. بقایای آن

نوامبر در پتریشنکوف سه خانه  را، که سربازان و  27در میانسکایادِ اسماککرانوف، واسیلی کالبکف و زویا 
بودند به آتش کشیدند. بعد، پراکنده شدند تا درمحل مالقات از پیش تعیین  افسران آلمان در آن جا ساکن

ها دستگیر شد و زویا، تنها ماند، شده گردهم آیند. کراینوف بدون انتظاراین رفقا رفت. کلوکف توسط نازی
محلی از ها و هم افراد تصمیم گرفت به پتریشنکوف بازگردد و به سوزاندن روستا ادامه دهد. اما، هم آلمان

ها چندین مرد محلی را برای محافظت از روستا دربرابر خرابکاران گماشته قبل درآماده باش بودند، و آلمان
بودند. شب هنگام روز بعد، زویا زمانی که تالش می کرد طویله ای را به آتش بکشد توسط یکی ازمحافظان 

ها به مرد محلی یک بطر ودکا ستگیر کردند. نازیها را فراخواند که زویا را دشناسایی شده بود. محافظ آلمان
 پاداش دادند و بعدها ، یک دادگاه شوروی او را محکوم به مرگ کرد.    

ای شکنجه شد.از دادن هراطالعاتی خودداری کرد. بعد سربازان آلمان او را در او دستگیر و به نحو وحشیانه
گردنش بود به دارش کشیدند.  دورِ "انگیزآتش" که عالمتِجلو روستایی به نمایش گذاشتند، و درحالی

رفقا! چرا این قدر افسرده اید؟ من از مرگ "آخرین کلمات او، با  طنابی که به  دور گردن داشت، چنین بود، 
شما اکنون مرا به ": اعتراضی گفت عنوان آخرین عملِبعد، به "نمی ترسم! من از مرگ برای مردم خوشحالم!

تر مثالی کم "توانید دار بزنید!ما من تنها نیستم. ما دویست میلیون نفریم. همه ما را نمیآویزید، ادار می
تواند وجود داشته باشد، که به م میجهانی دوّ شوروی در جنگِ مردمِ این حاکی از شجاعتِ از تردقیق

 مانندی صعود کرد.  های بیاوج

آویخته شد  قطعی خودداری کرد. جسد به دار چیزِ هر بیانِ اعالم کرد و از تانیادر بازجویی نام خود را زویا 
ها ل کرد. بعد آلمانسربازان آلمانی تحمّ دار باقی ماند، و تحقیرهای بیشتری را از رهگذرسرِ  ماه بریک و

او بعدا به گورستان  دهکده دفن کنند، جسدِ زویا را در خارجِ دار برگیرند و جسدِ دستور دادند او را از چوبِ
زویا عکس  ۀبه دارآویخته و شکنجه شد ها از بدنِنوودویشی مسکو منتقل و دوباره به خاک سپرده شد. آلمان
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منتشرشد،  پراودا ای درمقاله شد و همراهِآلمانی گرفته اسیرِ ها از سربازانِکه عکسگرفتند و بعدها، زمانی
 شوروی گذاشت.  حادِاتّ انگیزی روی مردمِهیجان تاثیرِ

را در طی جنگ جهانی دوم دریافت  "قهرمان اتحادشوروی "اولین زنی بود که عنوان  میانسکایادِ اسماکزویا 
ها بود. تصویراو مانند کرد. او تجلی قهرمانی مردم شوروی در دفاع از اتحاد شوروی و شکست دادن نازی

 دهد. ها و هنربه زندگی خود ادامه میها ، داستانها، فیلمای خاموشی ناگیر دربناهای یادبود، مقالههشعل

که توسط پیوتر لیدوف  1942زویا در روزنامه پراودا در فوریه سال  خواندن داستانِ استالین به محضِ
بخواند.  "شوروی حادِاتّ قهرمانِ"قهرمانی او، او را  گار نوشته شده بود، تصمیم گرفت برای نشان دادنِنروزنامه

، "زن"، "شجاع"، "جوان" هایی مانندعبارت معانی پشتِ کردن دقیقِاریزویا مشارکت خود را،  با حجّ

 "194۵سقوط  :برلین"کتاب معروف خود  در آنتونی بیوررد. بُ یک افسانه باال تا حدّ "وطن"و "مادر"
 کاسماهای روزنامه را با عکسی از زویا ریدهتعداد زیادی از اعضا کمسومول هنوز بُ"کند که تعریف می
کنند. بسیاری با خود حمل می "ها شکنجه شدآلمان مرگ توسطِ ِتا حدّ "جوانی که  ، پارتیزانِدِمیانسکایا
 بناهای یادبود بسیاری نقش شده بود و در او در . تصویر"برای زویا": نویسندها و هواپیمایشان میروی تانک

استفاده  کرد از تصویر اوهای بسیاری که جنگ کبیر میهنی دراتحاد جماهیر شوروی را تبلیغ میحکایت
 شده بود. 

نفوذ به  نئوفاشیسم است، که درحالِ سازی که مورد حمایتِرای مقابله با استیالی جهانیامروز ب

خواه خاورمیانه، اوکراین، آسیا، امریکای التین یا اروپا است، الزم است  ،جهان ای ازهرگوشه
کردن این ت تنها با برجستهشوند. بشریّ ءدرخوری دوباره احیا هایی به شکلِتچنین شخصیّ

 گر رها شود.  ستم تواند از چنگالِچنین زنان جهان ما می

 حقایق ژوتیس الیندر مانند و انکار را زویا کشتنِ اصلی جریانِ تفسیرِ که ساشورویپَ روسی ایرسانه تبلیغات
 آویخته داربه از که دیمتعدّ هایعکس ِوجود با ژوتیس. کرد رشد به آغاز 1990 ۀده از ،کردمی تحریف را

 نبوده پتریشوف روستای در لمانی آسربازِ هیچ که کردمی ادعا داشت، وجود آلمانی سربازانِ توسط زویا شدن
 .بود وانج زنِ "ضروریغیرِ" مرگِ مسئولِ استالین سیاستِ و است،

ل به چنین توسّ چپ پدیدارشد که استالین را به خاطرِ مارکسیستی در داخل محافلِ ِضدّ یک گرایشِ
 ۀصرا که  مشخّ "روسی وطنِ"ارتجاعی دفاع از کنند که استالینیسم فکرِها ادعا میداند. آنر میقصاصی مقصّ

چنین ها همکند. آنط بود ترویج میشده مسلّسرکوب ها ملتِدوران امپراطوری روسیه در زمانی بود که بر ده
تردید استالین خطاهای خراب کرد، که حقیقت نداشت. بی ها راتوده ِلّمستق کنند که استالین ابتکارِادعا می

ا بدون رهبری او، امّ ،م نبودجهانی دوّ جنگِ شوروی در کننده به افتخارِتنها کمک ی مرتکب شد وجدّ
 جنگِ ۀیا برند، و کردنازی غلبه نمی تِهرگز بر نیروهای فاشیسسوسیالیستی شوروی  جماهیرِ حادِاحتماال اتّ

 ها گذاشت، و حتی اجازه داد اشکالِحمایت از توده قوای خود را درکسبِ شد. استالین تمامِمیهنی نمی کبیرِ
 فاشیستی رشد کند.    ضدّ فعالیتِ غیرمتمرکزِ

 بازگشت به فهرست 
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 ادیت الگوس درگذشتِ چهلمین سالِ
 ترجمه : داود جلیلی -هارش تاکور

 

چریکی  انقالبی گروهِ را از رئیس گونزالو )رهبرِ "خرمنِ آتش به تبدیلِ اخگری"ادیت الگوس که 
مترجم( الهام گرفته بود، شجاعتِ به مبارزه طلبیدنِ مرگ و تغییرِ روحی زنان برای  -پرو مائوئیستِ

ایستادگی و مقابله با رژیمِ فاشیستی پرو را نمادین ساخت. او مسیر انقالب چین را روشن کرد و اهمیت 
یی را درهر ایدئولوژی اندیشه مائو را متجلی ساخت. شهادت او نقطه عطف انقالب پرو بود و روح رها

و شصتمین سالگرد  19۸2سپتامبر  2گوشه از جهان شعله ور کرد. امسال ما چهلمین سالگرد مرگ او در 
 داریم. را گرامی می 19۶2نوامبر  27تولد او در 

 سپتامبر 2که درادیت الگوس وقتی
پرو شهید شد  توسط دولتِ 1982

 نفر در 30.000سال داشت و  19
هم آمدند.  گردِ راهپیمایی تدفین او

نفری، حتی با  30.000این جمعیت 
مراسم تدفین  آن که دولت شرکت در

او را غیر قانونی اعالم کرده بود، تقریبا 
آیاکوچو  درصد جمعیت 45

Ayacucho دادند. را تشکیل می
دولت حاکم کامال به لرزه درآمده بود. 

توده ها یا ایمان به حزب  ژرفِ حمایتِچه پدیده ای سبب چنین اجتماع عظیمی شده بود؟ این اجتماع 
های جنایی مهم اعضا حزب بود و به خاطر اولین پرونده کمونیست پرو را نشان می داد. ادیت یکی از

 تحسین قرارگرفت.  انقالب هم بودند معروف و موردِ کردن اتهامات با تیمی از وکالیی که از حامیانِواژگون

یک  آیاکوچو بود. او در شهر خود در هفت فرزندی یک بازرگان اهلِ ۀخانواد از او ششمین فرزند دختر
شاخص  مدرسه دینی آموزش و پرورش سنتی را فراگرفت. او جزء دانش آموزانی بود که علیه اصالحات در

متحدساختن  هماهنگی و ۀکردند. دراین رابطه، او درسال آخر دبیرستان، به کمیتمدرسه مبارزه می ۀنمر
دبیرستانی پیوست، که از سوی دانش آموزان مدرسه هوامانگواینو ایجاد شده بود. این  آموزانِدانش جنبشِ

سرکوب  ، چون چندین دانش آموز جان خود را از دست دادند، و نیز به خاطر1970ها درپایان دهه تقابل
 تاثیر شدیدی روی منطقه داشت.   ،ناحیه

ن مارتین د پورس به لیما رفت، تحصیالتی که او آن را برای خواندن حقوق دردانشگاه س 1979او درسال 
 -پرو درخشانِ راهِ جنبشِرها کرد. سال بعد به هوامانگا بازگشت و به قسمت شهری سندرو لومینوسو)

 آغاز مبارزه ساندریستا، دستگیر و به شرکت در ، هفت ماه پس از1980دسامبر  24در مترجم( پیوست. او
را به صورت علنی  ینامیت در آیاکوچو متهم شد. یک روز پس از دستگیری، اوحمالت مختلف انفجاری با د

، یکی از اشعار او، که با نام مستعار منتشر شد، جایگاه نخست را 1981جوالی 25به مردم معرفی کردند. در 
یورش سوم  او در موسسه ملی فرهنگ آیاکوچو به رقابت پرداخت. در شعر کسب کرد و شعرِ در سرایشِ



1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 الگوس تیاد درگذشتِ سالِ نیچهلم 110

 

جا که تالش کردند از زندان زندانی مقیم آن 304بین  که او علیه زندان هدایت کرد، در 1982س مار
 درخشان بودند.   ها از اعضا راهِنفر از آن 70بگریزند، تقریبا 

، سوراخی در دیوار طی آن با حفرِ های مهمی مانند حمله به زندان آیاکوچو را هدایت کرد که درادیت اقدام
های شورشی تحت فرماندهی چریک ۀنیان، ازجمله فعالین دستگیرشده خود را آزاد کرد. در حملزندا تمامِ

طوالنی مردم  روزهای اولیه جنگِ فقراتِ ها ستونِسالح های بسیاری به دست آمد. تصرفِرفیق ادیت سالح
های پیشرفته آغاز شد. آموزش دیده نظامی با سالح بود که توسط زنان با دینامیت و نه به وسیله مردانِ

تشویق و هنجارهای  مردم رابورژوازی، که ایدئولوژی جنسیتی و ضدّجنگِ دراین روند ما شاهد سرنگونی مدلِ
را به  هاسوی دیگر توده چریکی خلق از دیم. ارتشِدارد بواجتماعی عقب مانده امپریالیسم را زنده نگه می

ها را به یک نیروی قوی تبدیل ساخت که در طی یک دهه حاکمان صفوف غیرمسلح آن سرباز تبدیل کرد و
ل، کاشتن دادن این تحوّو رهبرانی مانند ادیت لوگوس در شکل درآستانه شکست قرارداد.  زنان سرباز را

 معماری را ایفا کردند.   پرو نقشِ انقالبِ دادن به پیشرفتِرخ، برای شکلهای سبذرها برای شکفتن گل

آزادی دیگری را از دست داد که  ی راهِادیت دستگیر و ازسوی دولت محکوم به اعدام شد و جهان رزمنده
هایی رسید که پیش ازآن به ندرت از سوی زنان طی شده بود. سالگی مشارکت او به انقالب به اوج 19در

 پرو را برجسته کرد. دولتِ رحمِبی تِاو ماهیّ قتلِ

 ای موردِتوده ِخطّ خطاهای سهوی در به خاطر پرو کمونیستِ درخشان و حزبِ راهِ جنبشِ ی اگرامروز حتّ
کشیدن ستمگر به  های سرخ جدید، برای به چالشگل شکفتنِ ما برای هموار کردن راهِ ،حمله قرار می گیرند

، برای درخشان راهِ جنبشِ ادیت الگوس نیاز داریم. رسانه های غربی برای بدنام کردنِ کردن خاطراتِزنده
 انقالبی اضافه کاری کردند.   ۀتیره کردن تصویر گونزالو، با هدف خاموش کردن مبارز

 های رهایی بخش را مطالعه کرده است.مستقلی است که جنبش نگارِروزنامه ،هارش تاکوردربارۀ نویسنده: 

  کانترکیورنت سرچشمه :

 

 .شد خواهد وارد تو زندگیِ در آرامی به سیاست شوی، سیاست واردِ نخواهی تو اگر

 ای در هندوستان()دیوارنوشتهلنین 

 بازگشت به فهرست 

 

https://countercurrents.org/2022/12/in-memory-of-zoya-kosomdemyanskaya-and-edith-lagos-who-laid-their-lives-to-battle-tyranny/
https://countercurrents.org/2022/12/in-memory-of-zoya-kosomdemyanskaya-and-edith-lagos-who-laid-their-lives-to-battle-tyranny/
https://countercurrents.org/2022/12/in-memory-of-zoya-kosomdemyanskaya-and-edith-lagos-who-laid-their-lives-to-battle-tyranny/
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 ما "مریمِ"وای، ای
 ممقدّ خدیجه
 

 خوبی به ایران جوانِ نسلِ را فیروز مریم  
 سال از او چون دارد، هم حقّ شناسد،نمی

 هم آن بعداز و بود زندان در 1369 تا 1361
 اسفند 23 چهارشنبه تا خانگی، حبسِ در

 مظلومانه زادگاهش، در که خورشیدی 1386
 هیچ بدون و بندد فرو چشم غریبانه و

 شود. سپرده خاک به تشییعی

 از بعد فیروز، مریم چون زنی از نوشتن شاید 
 ازپیش نسل چند مبارزینِ از بیاموزد و بداند ما، جوانِ نسلِ است الزم ولی دانم، نمی باشد، جرم هم اش فوت
 شجاعتی چه با فیروز مریم چون کسانی نداشتند، آموزش ِحقّ حتی زنان که گذشته سختِ شرایطِ در خود،

 چه و ندددامی انجام جامعه فرهنگِ باالبردن برای خدماتی چه و شکستند می را مردساالرانه ساختارهای
 امیدواری با و بازنایستند تالش از خود حقّبه هایخواسته برای جوانان تا. گذاردند باقی ما برای میراثی

 گیرند. بهره گذشتگان بهایگران ۀارثی این از بیشتری

 حزب رهبری اعضای از و لنینیست-مارکسیست زنی که فیروز مریم سیاسی گرایشِ و بینیجهان از جدای 
 از برخی و من که بود فمینیستی زنِ اولین و ایران هایفمینست ترینقدیمی از یکی او بود، ایران ۀتود

 محدود منابع. نداشتیم فمینیسم از درستی درکِ کهدرحالی شدیم، آشنا او با نزدیک از نسلم،هم دوستانِ
  .محدودتر منابع همان به دسترسی بود،

 ما و بودند بازگشته وطن به سیاسی مهاجرانِ! آزادی کوتاهِ دورانِ و بود 1357سالِ انقالب پیروزی از بعد 
 و مشتاق بودیم، شنیده آزادی راهِ قهرمانانِ مورد در خود پدران و مادران از فراوان هایهقصّ که جوانان

 از تا بودم دوخته دهانش به چشم ،دیدم را فیروز مریم که باری اولین آیدمی یادم .آنان زیارت برای قراربی
 خواهیدمی اگر گفت او ولی بدهد، را ما ۀفکرانروشن رایج هایسوال پاسخ و کند دفاع یارانش و خود تِانیّحقّ
 و دهید انجام بزرگ کارهای باید نکنید فکر. نکنید مسائل این درگیرِ زیاد را خودتان کنید خدمت مردم به

 می دلتان هرچقدر توانیدمی هرچقدر بسازید، را تاریخ و برسید نتیجه به و کنید حلّ را تاریخی مسائلِ ۀهم
 زندگی در ملموس چیزهای خیلی نیازمندِ ما مردمِ االن، ولی کنید تحقیق و کنید بحث و بخوانید خواهد
 دولت به شوند، سواد با تا دهید آموزش زنان به بروید": گفت کردیم، صحبت زنان با کار از وقتی. هستند
 برای فقط. کنید همکاری سوادآموزی نهضتِ با بروید یابد، افزایش زنان هایآگاهی سطح تا کنید کمک
 را درمان و بهداشت. کنید خدمت مردم به رایگان شهر جنوبِ هایدرمانگاه در بروید زنان، شدنِ باسواد

  "گرفت. خواهند را شانحقّ خود باسواد، و باشند سالمت اگر زنان دهید، آموزش

 داشتم، میهن به خدمت برای که عطشی با جوانی، اوجِ در روزآن ولی کنممی باور امروز من، را، سخنان این 
 و هامهدکودک ایجادِ هرچند،. باشم زنان لمسِ قابلِ هایخواسته و آموزش فکرِ به فقط که نبود کافی برایم

 ترمانبزرگ هایخواسته به مانحواسّ همیشه ولی بود، ما دورانِ آن هایموفقیت از... و کارگر زنان شوراهای
 و لدَبَ بندِگردن آن با فیروز مریم ظاهرِ یحتّ و خواندیممی لیبرالی را زنانه و طبیعی ۀخواست هر .بود
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 رهنمود همان از استفاده با کهاین جالب و کردم رشد شدم، بزرگ کهاین تا بود، بیگانه من برای قیمت،ارزان
 جنبشِ گردنِ به یحقّ چه او که فهمممی امروز و کردم رشد و شدم بزرگ خانم، مریم رفتنِ مردم میانِ به

  باشیم. متوجه کهاین بدون. آموختیم او از چقدر ما و دارد زنان
  د:کن می ثابت را موضوع این اش،مبارزه و زندگی و بود مبارز و شجاع بسیار زنی او ،من نظر به 

 بود. شده او اجباری ازدواجِ باعث که پدر فوتِ از بعد پدری ۀخان به بازگشت و اول همسرِ از شدن جدا - 
 ت.کیفیّ با و ساده زندگی یک انتخابِ و ،اشرافی زندگی و اشطبقه به کردنشتپُ - 
 عادی ایرانمردساالرِ ۀجامع برای امروزهم کهدوران درآن خاصّ سیاسیرِتفکّ و بینیجهان یک انتخابِ - 

 نیست.
 عشق سرشاراز زندگی و اشموردعالقه مردِ به ازدواجپیشنهادِ دوستانش ۀگفتبه و دومهمسرِ انتخابِ - 

 واعتقاد.
  بود. کرده انتخاب که راهی به خود معنوی و مادی نیروی وقفِ - 
 پرستید. می راآن عاشقانه که وطنی از دوری و غربت هایسختی و مهاجرت دورانِ لِتحمّ - 
  تشکیالتی. ۀمردساالران باورهای شکستنِ و داشت اعتقاد بدان که حزبی رهبری تا خود ارتقاء - 
  تا سطحِ دکترا. آکادمیک تحصیالتِ و مطالعات بر عالوه زنان حقوقِ درمورد تحقیق و مطالعه - 
  ( ایرانزنانِ دموکراتیکِ تشکیالتِ) زنان مخصوصِ تشکیالتی ایجادِ - 
  "زنان جهان" ۀمجل انتشارِ - 
  *.سالگی هفتاد از روحی و جسمی هایشکنجه و زندان سال 8 لتحمّ - 
  اشحقوق رعایت عدم به زندان در اعتراض و ایستادگی - 
 سال 17 مدت به خانگی حبسِ لِتحمّ - 
 ...و عزیزان داغِ لِتحمّ  -

 فراموش گاههیچ نامش و است ایران زنانِ جنبشِ تاریخ شجاع بسیار هایفیمینست از یکی فیروز، مریم
 گرفت خواهند را شانحقّ خود شوند، آگاه و باسواد زنان هرگاه که دیدمی روشنی به را امروز او شد. نخواهد

 مریم فیروز. رفت دنیا از و شنید را ایران زنانِ جنبشِ رسای صدای سالی،کهن و بیماری ۀهم با مامطمئن و
 جنبشِ تاریخ با خودرا پیوندِ و فروبست جهان از چشم 2008مارس12 در ،مارس 8 سالگرد یکصدمین در

 یادش گرامی باد! .کرد ترمستحکم زنان جهانی
 

 کانونِ زنانِ ایرانسرچشمه: 

 

همسرِ مریم  دکتر نورالدین کیانوری 1368افشاگرانۀ بهمننامۀ  ، متنِهاشکنجه زندان و برای اطالع از جزییاتِ* 

همسرم مریم "د. در فرازی از این نامه آمده است: مطالعه کنی سایت عبدالرحمن برومندرا در به رهبرِ نظام فیروز 
ه این تنها کند. البتّایش درد میپاه خوابیدن کفِ سال، شب هنگامِ 7را آنقدر شالق زدند که هنوز پس از 

ها فاحشه شد )فاحشه، رئدیسِها تکمیل میگوییترین ناسزابود که به انواع توهین و با رکیک "قانونی"شکنجه 

 (گنژرا) ."..ش را از دست داده استااو شنوایی چپِ گوشِاند که ری به او زدهقدر سیلی و توسَآن ...(و

  

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.iranrights.org/fa/library/document/1985/kianooris-open-letter-to-aytollah-ali-khamenei
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 دارابی یاد همازنده دربارۀ
 سوخت... آتش در "اجباری حجابِ"قانونِ ارتجاعی  به اعتراض در که انقالب دخترِ اولین

 

 است انقالب خیابانِ دخترِ اولین دارابی، هما
. بود خودش سکّوی خودش. نداشت سکّو که

 فراموش جزو تقریبا هم باز که کسی
 سالش هشتاد بود زنده االن اگر. هاستشده
 در تربیش که روانشناسی دانشجوی یک. بود

 متخصّصِ. بود خوانده درس و زندگی غرب
. بود روانپزشک چنینهم و کودکان پزشکی

 زن یک. بود کرده طبابت آمریکا نیوجرسی در
 1340 سال آذر شانزده در که سیاسی فعّالِ

 .شد زندانی و دستگیر بود، تظاهرات در

 هزاران کشتارهای ازپس سال دو 1369 سال
 و برکنار دانشگاه استادی از. کردند مهروُموم را اشمطبّ "بدحجابی" جرمِ به ها،زندان در سیاسی زندانی
. بگیرد را اش ّحق نتوانست. شنیدنمی کسی را صدایش. نداشت فایده. جنگید سال سه. شد التدریسممنوع

 را خودش. نکرد پیدا راهی. کند قبول رفته زنان به که را حقوقیبی نتوانست دارابی هما. بود سیاهی هایسال
 قانون همان. کشید آتش به "اجباری حجابِ" به اعتراض در تجریش میدانِ در 1372 سال اسفندِ دوّمِ در

 را ما گرِید نوجوان دختر دهها و سارا و نیکا و مهسا نازنین جانِ بازهم سال 30 از پس امروز که وسطاییقرون
 شهروندان نسبت به تحاکمیّو جنایاتِ  دمکراتیکضدّ رفتار علیه را عمومیو مطالباتِ  خشم ربا این و گرفته

 .که عموما فرزندان کارگران و زحمتکشان جامعۀ ما هستند برانگیختهقربانی  500و معترضان را با حدود 

 او از تندیسی ،"آزادی زندگی، ،زن" به موسوم جنبشِ پیروزی و زنان آزادی روزِ لیناوّ در باید شکّ بدون
...« حجاب علیه خشم» نام با است نوشته کتابی آمریکاست، در که او خواهرِ ،دارابی پروین خانم. شود ساخته
 جنبشِ تِماهیّ درکِ برایدر ایران  زنان حقوق فعالینِ و مدافعین به تواندمی عاقط کتاب این خواندن

 .کند کمک جاری اعتراضی

. برساند آسیب خود به جامعه بر حاکم ۀظالمان  ناعادالنه و مناسباتِقوانینِ به اعتراض برای نباید کسهیچ
. است حاکم مردساالر فرهنگِ و ستیززن نظامِ هادارابی هما فکری بستِبن علت امّا ،است مسلّم حقیقتی این

 در شجاع زنِ این سوختن علّتِ حجاب، آمیزخشونت تحمیل شدن، التدریس ممنوع کار، از وی کردن برکنار
 .بود نفرتش و خشم هایشُعله

 .داریممی گرامی را "دارابی هما" یادِ ، دمکراتیکِ مردمِ انقالبی ایرانجنبشِ و خیزش ۀهنگام نیا در

 بازگشت به فهرست 
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 گوارا را گرفت!»مونیکا اِرتل«، زنی که انتقامِ چه
 زادهبهروز مطلّب

 

ام را هم شکست حتّی مرگ»

 جای به. آورمبه حساب نمی

ای حسرتِ ترانه تنها آن،

با خود به گور  ناتمام را،

 «*برم!می

 
 

 پردۀ اوّل:
 ۀجاودان مِرزو هم انقالبیِ بزرگِ آرژانتینی و یار ، «گواراهچ ستورنِاِ» ۀناجوانمردان اعدامِ وُپنج سال ازپنجاه ️▪

چریک و  »مونیکا ارتل«،سال از آن روزی که  41نیز  کوبا، و بخشِرهائی انقالبِ رهبرِ ،فیدل کاسترو
با  هامبورگ آلمان، رشه در( N.L.Iی بولیوی )ملّ شِبخآزادی ارتشِ ونشدنی آلمانی و عضانقالبی فراموش

شت و گوارا را کُهچ  قاتلِ Roberto Quintanilla «الینتانویک»روبرتو پیاپی، سرهنگ گلولۀ شلیک سه 
های جنگل بولیوی در از طرف نیروهای ارتشِ 1967آوریل  9در تاریخ  گواراهچگذرد. می ،او را گرفت انتقامِ

 سرهنگِ و بادستور (C.I.A) سازمان سیای آمریکا خواستِاعدام شد. بهنیز بعد  یک روز دستگیر و آن کشور
های بیشتر آن کشور با بررسی ند تا مقاماتِاو را قطع کرد یهادست ال«ینتانوی»روبرتو ک ی،ویبول ارتشِ
 شته شده است.کُ »چه«کنند که یقین
ارتجاع جهانی و  مزدورانِ عمیقِ های او که نشان نفرتِریدن دستبُسپس قتل و  شنیعِ گوارا و عملِهچ مرگِ

از وقوع این جهان داشت. پس وسیعی دربسیار  بازتابِانقالبیون بود،  نسبت بهامپریالیسم  نیروهای هوادارِ
 از یکبه یبه سرعت  «ال ینتانویکسرهنگ »روبرتو مطبوعات جهان،  آن در هولناک و انعکاسِ جنایتِ

  . ل شددَبَ جهان انقالبیچپ و  یروهایاکثر ن میان درانقالبی  ِهای ضدّچهره نیمنفورتر

ی و ا کِانتقام گلوی او را خواهد فشرد، امّ دانست که سرانجام دستِگوارا، میهچ پلیدِ قاتلِ «الینتانویک»روبرتو 
از  ،انقالبی اطالع داشتنیروهای نفرتِ عمقِاز  نیز که یویبول دولتِ .توانست حدس بزنددر کجایش را نمی

او را  د،رسبقتل بخش بهآزادی سوی نیروهای ارتشِاز  فتد واانقالبی بینیروهای دستِهکه آن مزدور باین بیمِ
 .. .درکهامبورگ آلمان منصوب  شهرِ در کنسولگری بولیوی عنوان کاردارِه ب

  انتها نیست...انتقام هیچ راهی بی ا، برای گرفتنِامّ
 

 :موّدپردۀ 
آلمانی دارد و  تِزیبائی که اصلیّ جوانِ ، زنِرتلمونیکا اِ گذرد.گوار میهستو چرنِفجیع اِ چندسالی از قتلِ ️▪

 هاست که با نامِتگواراست و مدّهچ روپاقرصِپَ نِمونیخ آلمان است و اینک از دوستدارا شهرِ دِخود متولّ
 بخشِآزادی ارتشِ الِفعّ جهانی پیوندزده و عضوِ خود را به انقالبِ سرگذشتِ و سیر ۀهم»ایمیلیا«  مستعار

هامبورگ بر صندلی  در شهرِ -«الینتانویک»روبرتو -گوارا هچ شود که قاتلِبولیوی است، خبردار می
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 عنوان یک شهروندِای جعلی، بهاین خبر، با گذرنامه دریافتِ به محضِ کنسولگری تکیه زده است. او
  ..رماجرا و تاریخی خود را آغاز می کند.پُ استرالیائی، سفرِ

  صبح. ۀدقیق 40و  9. ساعت 1971هامبورگ. اول آوریل  -آلمان️▪  
کنسولگری بولیوی در هامبورگ شد.  رنگ آبی آسمانی، داخلِوزیبا، با چشمانی زیبا بهخانمی با اندامی ظریف

 بود.  صبرانه در انتظارآویخته به دیوار را از نظر گذراند. او بی تصاویرِ ،سریانتظار با خون اتاقِ در
تن  ه بربرّ مِشده از پشبافته یسفید شیکِ « فرا رسید. »روبرتو کوینتانیال« که لباسِایمیلیاباالخره نوبت »

ن فردی استرالیائی آقای کنسول شد. سالم کرد و خود را به عنوا اتاقِ « داخلِایمیلیااو را پذیرفت. » ،داشت
 فی کرد. یک گزارش مانده است معرّ ۀتهیّ رکه روزهای زیادی در انتظا

 زد. نگاهِجوان موج می زنِ چشمانِ جوئی درنفرت و انتقام رودرروی هم قرار گرفتند. احساسِ اتیآن دو لحظ
دستی خود را  زبان براند، کیفِکه کالمی بر آنسردی و بیای با هم تالقی کرد. زن، با خوندو، برای لحظهآن
 یک کرد. درپی شلّپی، سه بار بالفاصله مخصوص خود را بیرون آورد و 38کُبرای  شود، کلتِگُ

 ای. ای بیهودههیچ مقاومت و مجادله و تقلّرفت. بیپیشخوبی به ایهیچ حادثهچیز، بیتمام بود. همه کار
کوتاه  ۀجمل کوچک که برآن فقط دوهمراه یک یادداشتِخود را به وکُلتِکار، کیف از پایانِ« پسایمیلیا»

 جا گذاشت و صحنه را ترک کرد.در اتاق بهرا در پای خود داشت، ( N.L.Iنوشته شده و امضاء )
  .ال.ان«.یامضاء »ا»یا مرگ یا پیروزی!. درآن یادداشت کوچک فقط نوشته شده بود : 

 سازمانِصحن  در 1964گوارا درسال هسخنرانی ماندگاری بود که چ پایانی همان کوتاه، بخشِ ۀو این جمل
اجالس المللی در بین ۀبرجستانقالبی و  تِنشدنی یک شخصیّبود. سخنرانی فراموشحد ایراد کردهمتّ مللِ

 چنین پایان داد:را حد که کالمش متّ مللِ سازمانِمجمع عمومی 
»یا مرگ یا آزادی، یا مرگ یا 

 میهن!«
 
کنسولگری  هافراشت ری« با سَایمیلیا»

کنسولگری  کارکنانِ را ترک کرد. روحِ
. د« خبردار نشایمیلیا» هم از خروجِ
 ها نیز درشاید آن ،داندکس چه می

آمیز خواستند تا در سکوتی مصلحت
گوارا هستو چرنِفرمانده اِ انتقامِ خونِ

 .شریک به حساب بیایند
سردی ، با خونمونیکا اِرتلآری، 

تی در کوبا اقامت داشت و سرانجام کنسولگری بولیوی در هامبورگ را ترک کرد. ابتدا راهی فرانسه شد، مدّ
 دیگر به بولیوی رفت.  بارِ 1973سال  لِاوائ
 

 :موّسپردۀ 
هامبورگ،  کنسولگری بولیوی در در رتلمونیکا اِتوسط  «الینتانویک»روبرتو انقالبی اعدامِ ازپس

امپریالیستی دیگر در  حده و چند کشورِمتّ آلمان، ایاالتِ کشورِ جهان، ازجمله پلیسِ کشورهای مختلفِپلیس ِ
 شناختند. رازپا نمیجستجویی ناموفق برای یافتن او سَ
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 Klaus)باربی  کالئوزآلمانی به نام  کارِهای قدیمی و کهنهنازی از به بولیوی، یکیمونیکا  دگربارّ با ورودِ

Barbie) پدرش »عمو  یۀاو را به توصمونیکا ی مونیکا دوستی داشت و حتّ خیلی سال پیش با پدرِ که از
 دست آورد. هپائی از او ب ِکرد، توانست ردّکالئوز« صدا می

 ابِقصّرحمی به خشونت و بی فرطِ از لیون فرانسه بود و گشتاپوی شهرِ رئیس1943ِسال در کالئوز باربی
بولیوی مهاجرت به آلمان گریخته و  م ازجهانی دوّ پایان جنگِ ازپس کالئوز باربیشهرت داشت.  لئون

اقامت در بولیوی نیز را  ِجا شود و حقّهتوانسته بود حسابی جابمونیکا  جا با کمک پدرِکرده بود. او درآن
 دست آورد. هب

انقالبیون به خدمت نیروهای  تی برای مبارزه با نیروهای چپ و کمونیست و سرکوبِاز مدّ، پسکالئوز باربی
 (C.I.A) آمریکا سیایای تنگاتنگ با سازمان رابطه در ها سرانجام نیزآن ۀسطاتی بولیوی درآمد و به وامنیّ

 قرار گرفت.
پای او  ِبه بولیوی، توانست، به شکلی ردّرتل مونیکا اِ بازگشتِ از پسکالئوز باربی گونه که گفته شد، همان

تی کشور کشور برای او گذاشت، سرانجام نیروهای امنیّ تیامنیّ همکاری با پلیسِ ای که دررا پیدا کند و با تله
گوارا را از هستو چرنِاِ خونِ شجاع و قهرمان را که توانسته بود انتقامِ ، این زنِرتلمونیکا اِبولیوی توانستند 

 گوری گمنام به خاک بسپارند.  قتل رسانده و جسدش را دراو بستاند، به قاتلِ
 همواره گرامی خواهد ماند.  خلقِ بولیویقهرمانِ ،رتلمونیکا اِ یادِ شکّبی
 
 از سخنان ارنستو چگوارا. *

 

 19۶4گوارا در سازمان ملل متحد، سال مشاهدۀ سخنرانی کوتاه چه
 

 

 کنیم!بخشیم، نه فراموش مینه می

 (سخن منسوب به مونیکا اِرتل)

 

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AmJzVmQLrSg
https://www.youtube.com/watch?v=AmJzVmQLrSg
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 "شندجنگ بکِخواهند ما را بهها میآن"آمیناتا درامانه ترائور: 

 داود جلیلی -رافائل شملر

 المللیهای غربی درساحل* و منافع اولیگارشی بینومرجِ ناشی از دولتای با آمیناتا در بارۀ هرجمصاحبه

 

است**. او  مالی  سابق کشورِ  حقوق بشر و وزیر فرهنِگ  اِل نویسنده، فع   "؛آمیناتا درامانه ترائور "اشاره: 

 خواهد بود.   2023سال    زا لوکزامبورگ در املللی ر  بین  گوی میهمان در کنفرانِس سخن

Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz XXVIII. 2023 

*** 

ها است. اما به ندرت به موضع قاره آفریقا  اشاره می شود. جنگ اوکراین موضوع روزانه در رسانه

 چگونه می بینید؟شما این جنگ را 

جنگ تاحدزیادی تشدید کننده مشکالت ماست. می توان گفت که جنگ شر بسیارزیادی برای آفریقا است. 

توانست یافته شود. اما ها برای جلوگیری ازگسترش جنگ در ابتدا میواقعیت تلخ آن است که راه حل

ه هیچ کس قصد رسیدن به کف حل داشت. و حتی اکنون، معتقدم کفکرنمی کنم کسی عالقه ای به راه

 تر جنگ را ندارد.  ژرف

 تر چیست؟های ژرفبه نظر شما سبب

ها  سبب این سبب ها به منافع اقتصادی و ژئو استراتژیک بازیگران مختلف ربط دارد. به نظر من این موضوع

های هم به سیاستاصلی تحوالتی هستند که دراوکراین جریان دارد. از این رو از منظر یک آفریقایی، جنگ 

 شوند مربوط است. اقتصادی که برکشورهای ما تحمیل می

 آیا ممکن است کمی بیشتر توضیح دهید؟
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خواستیم ازسلطه ومدل مبتنی برصادرات اندکی مواد اولیه بدون صادرات مواد اولیه ، ما می1960ی در دهه

ان پذیرسازیم و کشاورزی و نیازهای شود خارج شویم وایجاد مشاغل را امکای که همیشه درکشور جذب می

غذایی خودمان را تغییر دهیم. اقتصاد ما تا همین امروزترکیبی از تولید برای تقاضای بین المللی ونیاز 

شود مستقیما به این چه  جهادگرایی خوانده میدیگران است. بیکاری انبوه، فقر انبوه، مهاجرت و آن

 موضوعات اقتصادی مربوطند. 

شود. آیا با این نظر درغرب، به ویژه برای مشکالتی مانند بحران گرسنگی روسیه مقصر قلمداد می

 موافقید؟

های نظامیش ها و دخالتهای اخیرسیاستنه. گذشته ازهرچیز، این غرب و نه مسکو است که در سال

 –نی که جفت بریتانیایی شکست خورده و همه چیز را بدتر کرده است. مثال، در عراق یا افغانستان. و زما

فرانسوی و ناتو تصمیم گرفتند به معمر قذافی حمله کنند و لیبی را نابودکنند، روسیه در آن جا حضور 

 نداشت. غرب باید دست ازگمراه کردن افکار عمومی بردارد. 

های غربی علیه روسیه روی قاره شما داشته اند توضیح یا ممکن تست عواقبی را که تحریمآ

 دهید؟

روسیه و اوکراین وزن قابل توجهی در تامین گندم دارند، که اکنون، در راس همه، به خاطر تحریم ها دچار 

توانستیم گرداند. اگر ما میکمبود است. این امر به گرسنگی منجر می شود و ما را به پاسخ قبلی من باز می

توانستیم دراین وضعیت نباشیم. از روزمیاقتصادهای خود را با تولید طبق نیازهای خودمان سازمان دهیم، ام

 این رو، اوکراین مشکل دیگری برای ماست، اما نه مشکل بنیادی.  

نامه ای را برای مبارزه با تروریسم امضا کردند. این توافق روسیه و مالی هفته گذشته  توافق

 درباره چیست؟ 

توافقنامه مربوط به داشتن حق متنوع سازی این قرارداد ربطی به چالش کشیدن سامانه مند غرب ندارد. این 

رسد، غرب بی اثر است. عملیات نظامی شراکت نظامی ما است. چون وقتی نوبت به مبارزه با تروریسم می

فرانسه از دربرگرفتن و مبارزه با جهادگرایی در طی  یک دوره خوب ده ساله شکست خورده است.  "بارخانه"

نفربود، و اکنون هزاران نفر در کشورهای  400ایان در مالی حدودتعداد جهادگر 2013برعکس، درسال 

توانند از افراد محلی سربازگیری کنند مختلف ساحل حضور دارند. دلیل این امر آن است که جهادگرایان می

ها وجود شوند، اما مشاغلی برای آنچون هرساله دراین کشورها صدهاهزارمرد و زن جوان وارد بازارکارمی

 مدل متداول اقتصادی پاسخی به فقر ندارد.    ندارد.

ها بودید اکنون سربازان فرانسه از مالی خارج شده اند. شما ده سال پیش خواستار خروج آن

 .چرا؟

های گسترش دلیل واقعی دخالت نظامی هرگزبه خاطر تروریسم نبود. برعکس، این دخالت پی آمد سیاست

رسد ایی مانند مالی وقتی صحبت به سیاست اقتصادیشان میداری است. کشورهطلبانه سیستم سرمایه

تصمیم گیرنده نیستند، مدت طوالنی است که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای همه چیزتصمیم 
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ها در رابطه با حقوق بشر گیرند. بنابراین هسته بحث آن است که برای برآوردن نیازهای اساسی آفریقاییمی

سالم، ازجمله آب و هوا هیچ کاری انجام نشده است. از طرف دیگر، فرانسه و متحدان آن، ها ویک محیط آن

خواهند مارا به که میازجمله آلمان، حتی توان مبارزه موفق با جهادگرایی را ندارند. این کشورها به خاطر آن

 د.توانند از منافع خود دفاع کننجنگ بکشانند دراینجا هستند چون )دراین صورت( می

 آیا اکنون که فرانسه به مالی پشت می کند این وضعیت تغییر خواهد کرد؟ 

کنند. واین تنها کنند که کشور را ترک میها صرفا وانمود میخواهد کشور را ترک کند. آنفرانسه واقعا نمی

اشتن کشور گوید که اکنون هیچ پرسشی ازباقی گذدرباره فرانسه مصداق ندارد. مثال، وزیر خارجه آلمان می

ها به روسیه وجود ندارد. من این استدالل را که هم اکنون وهمیشه برای هرچیزی ودر تمام انواع اختالف

این غرب بود که  -جا بودکنم. غرب قبل از روسیه در اینپای روسیه به میان کشیده می شود باور نمی

عهده روسیه باشد؟ اکثریت بزرگی از نتوانست مشکل را حل کند. و اکنون بازهم تصور می شودهمه آن به 

گویند گفتگو بین ها مدت زیادی خواستار گفتگو با جهادگرایان بودند. امافرانسه و آلمان میمالیایی

ها در ها، که گفتگو بین جهادگرایان ومقامات کشور و جامعه مدنی است، امکان پذیرنیست. آنمالیایی

 وگیری کرده اند. های اخیربارها از چنین گفتگوهایی جلسال

 چرا به انجام این گفتگوها اجازه داده نشده است؟

ها ها بتوانند خودشان مشکل را حل کنند، آنچون غرب نمی خواهد کشور را ترک کند. چون اگر آفریقایی

 فرانسه*** به یوروابسته است،  تمام CFAهای نظامی، مجبور به ترک )آفریقا( خواهند شد. عملیات

 شوند.تجاری بین غرب وآفریقا تنها به خاطر دفاع ازمنافع اولیگارشی بین المللی بسته میهای توافق

 !وهوادیگری هم وجود دارد: بحران آب ۀفزایند بر مشکالت موجود درآفریقا، اکنون مشکلِ عالوه

ای از جهان  کند،منطقهای را تولید میدرصد گازهای گلخانه 4آری، این مشکل بزرگی است. آفریقا، که تنها 

کند. وقتی که می بینیم پس از است که درحال حاضر بیشترین عواقب بحران آب و هوا را احساس می

های کوچکی پاریس چقدر پیشرفت اندکی حاصل شده است، برسر چه  جبران 2015کنفرانس آب وهوای 

عا احساس استهزا می شود، ما در جنوب جهان واقکنند، و چگونه اکنون میلیاردها صرف جنگ میبحث می

های جهان مجبور به تحمل شدید عواقب که نه افریقا و نه دیگر قسمتهایی برای اطمینان ازآنکنیم. پول

شود، چون به سود سرمایه بحران آب و هوانباشند وجود دارند. اما درمبارزه علیه آن کار اندکی انجام می

 داری نیست.  

 کند؟مت در برابر غرب کمک میآیا مسئله آب و هوا به افزایش مقاو

اند. دراین درک کردهها را ها هستند که این ارتباطکنم. امروز نسل جدیدی از آفریقاییمن چنین فکر می

کند. اما مسئله کند درحال افزایش است صحبت میزمینه، مکرون درباره احساس ضد فرانسوی، که ادعا می

خواهند خودشان را رها سازند. این اند و میی و نژادی آگاه شدهاین نیست. مردم به سادگی از تحقیر فرهنگ

 نه روسیه یا جهادگرایی.  -مقاومت هست که در قلب جنگ درمالی است

 بینید؟آینده را چگونه می
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ماست تا اوضاع را دگرگون  ۀرو وظیفدانند چه چیزی درخطر است. ازایندشواری است، و همه می زمانِ

های خود تالش کردند موش کنیم که رهبران آفریقایی که درگذشته برای بیان منافع خلقکنیم. اما نباید فرا

ها بی ثبات شد، یا به این یا آن شیوه به حاشیه رانده شدند. از این رو مادامی که های آنکشته شدند، دولت

ا به اصطالح های همانند ی بشوند، که امروز با دشواریدموکراسی درکشورهایی که پیش رفته فرض می

جهان سوم دست به گریبان هستند در بحران است هیچ دموکراسی ای در افریقا وجود نخواهد داشت. در 

توان گفت که این کشورها واقع، امروز درغرب می توان سیرقهقرایی عظیم دموکراتیک را مشاهده کرد. می

انیم با یک دیگر در سطح برابر گفتگو قراردارند. شاید در آن زمان بتو "جهان سوم"اکنون خودشان در مسیر 

 کنیم.

https://libya360.wordpress.com/2022/12/07/aminata-dramane-traore-they-want-to-lead-us-into-war/ 

................................................................................................................................................................ ....................... 

 توضیحات:
ساحل منطقه ای در افریقای شمالی است. ساحل قلمرو اقلیمی و زیست جغرافیایی  است که ازصحرا تا * 

شمال و دشت سودان در جنوب کشیده شده است. ساحل با داشتن هوایی نیمه گرم در سراسر عرض 
رام و دریای سرخ امتداد دارد. ساحل بخشی از مرکز آفریقای شمالی بین اقیانوس آ –جغرافیایی جنوب 

افزیقا شامل سنگال، موریتانی، مالی، بورکینافاسو، الجزایر، نیجر، نیجریه ، کامرون، جمهوری آفریقای 
مرکزی، چاد، سودان، سودان جنوبی، اریتره و اتیوپی را شامل می شود. از لحاظ تاریخی، بخش غربی ساحل 

بالدالسودان( شناخته می شد. این کمربند بین صحرا و مناطق ساحلی افریقای  گاهی به نام منطقه سودان )
  )مترجم(غربی معین شده بود. 

واقع در  کشوری محصوردرخشکی )جمهوری مالی بانام رسمی:  (Maliفرانسوی به مالی **
نیجر، از جنوب خاوری  الجزایر، از خاور و جنوب خاوری با است. مالی از شمال خاوری با آفریقا غرب

و از شمال باختری و  لسنگا گینه، از خاور با ساحل عاج، از جنوب باختری با بورکینافاسو، از جنوب با با
هایی از آن در ته و بخشقرار گرف صحرای بزرگ آفریقا مرز مشترک دارد. مالی در جنوب موریتانی باختر با

است. مالی یکی از است که در جنوب باختری کشور قرار گرفته باماکو پایتخت آن .استاین صحرا واقع شده
ها در پایتخت درصد از آن 10که بیش از نفر جمعیت دارد 20،251،000فقیرترین کشورهای جهان است و 

از  نمک و دامداری ،کشاورزی ،اورانیوم ،طال .کنندزندگی می فقر خطِ مالی زیر از مردمِ ساکنند. حدود نیمی
مالی در قدیم  است.  آفریقا یقاره در طال بزرگ یاین کشور سومین تولیدکننده .ی مالی هستندمنابع طبیع

 )مترجم( .بود امپراتوری مالی بخشی از یک امپراتوری به نام

  ***CFA France  نام دو پول رایج در کشورهای مستعمره سابق فرانسه است کهCFA  افریقای غربی در
افریقای مرکزی در شش کشور افریقای  CFAهشت کشور افریقای غربی مورد استفاده قرار می گیرد و 

مرکزی رایج است. این دو پول اگر چه از هم جدایند اما قابلیت تبدیل موثر به یک دیگر را دارند. رمزهای 
 2019دسامبر  22است. در  XOFافریقای غربی CFA و برای  XAFافریقای مرکزی  CFAایزو پول برای 

خوانده می شود جایگزین  ECOاصالح و با پول مستقلی که اعالم شد که پول افریقای غربی ممکن است 
 شود. )مترجم(

 بازگشت به فهرست 
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 ایران جهان و حمایت از زنانِ زنانِ ترین سازمانِبزرگ
 ارژنگ

 

های قرن پیش تا به امروز برای احقاق حقوق دموکراتیکی که از سوی نظام جهان حداقل از یک زنانِ

اند. دراین راستا شود رزمیدهمی های غلیظ پدرساالری نقض و انکاردیکتاتوری، مردساالر و رسوم و خرافه

المللی بسیاری را ایجادکرده اند. رشته های جدید اندیشه و جنبش های جدیدی از های محلی و بینسازمان

 اند. انجمنِزنان را سازمان دادهئلِمسا ۀهای جهانی درباراندیشه و عمل را خلق، سازماندهی و گفتمان

های زنان در جهان است. در زیر دموکراتیک سراسری زنان هند یکی از این سازمان ها و از بزرگترین سازمان

 شود.  به معرفی مختصری از این انجمن پرداخته می

کرد. زمین را تجربه میمیلیونی تغییر مالکیت  73تامیل نادو ایالت جنوبی هند با جمعیت  1960در آغاز دهه

های جدید درکشاورزی، به تضادهای جدیدی دامن زد و درعین حال هم این روند با به کارگیری فن آوری

های کل ایالت ای روی سیاستزمان تضادهای قدیمی را در جامعه روستایی تشدید کرد و تاثیر برجسته

های قساوت سازماندهی شده علیه کاست ری ازشماهای بیاتفاق گذاشت. این تضادها در طی این دوره، در

 افزایش خشونت علیه زنان تجلی یافت.   ستم دیده و نیز

 تِدادن ماهیّنادو برای نشان تامیل کمونیستی درجنبشِ فعال در گروهی از زنانِ 1973دراین بستر، در سال

 Jananaayaga Madharزنان) دموکراتیکِ نام انجمنِزنان سازمانی را به استثمار و ستم بر ۀویژ

Sangamهای سنگام به گروه دیگری از سازمان ، مادر1981سال بعد، درسال ( تشکیل دادند. هشت

را  AIDWA)های مختلف هند پیوست تا انجمن دموکراتیک سراسری زنان هند)گرای زنان از ایالتچپ

 تاسیس کنند. 

AIDWA)جنسی و  ای از زنان علیه ستمِگسترده بخشِ جبارزات برای بسیم ( انجمن با رهبری رشته ای از

میلیون عضو  11کاست و علیه بهره کشی از زنان سازمان مستحکمی را بنا کرد. این انجمن  اکنون بیش از 

است که روی کارزارهایی روی مسائل  "سازماندهی بین بخشی"دارد. یکی از راهبردهای سازمانی انجمن 
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شود و بعد اعضاء خود تلف زنان)مانند زنان ستم دیده کاست یا زنان مسلمان( متمرکز میهای مخویژه بخش

 کند. ای را در داخل این کارزارها بسیج میهای تودهو نیز دیگر سازمان

ها در ایجاد قدرت برای رهایی زنان متحد یک دیگر هستند. این مبارزات انجمن از یک دیگر جدا نیستند، آن

های زمینی و وضعیت زنان در تمام ای مستلزم رشد مداوم درک واقعیتکرد چند الیه یک چنین روی

های مذهبی(است. پژوهش منظم و طاقت فرسای کاستی و تفاوت مراتبِمقاطع پیچیده جامعه )مانند سلسله

ها وآمادگی بهتر انجمن برای اجتماعات محلی از سوی انجمن به ضرورتی برای درک این پیچیدگی

 زنان دفاع می کند.  دموکراتیکِ این انجمن همه جا از حقوقِ  زارهایش تبدیل شده است.کار

یابی زنان به خواسته هایی است که درجوامع مختلف به عناوین گوناگون آن چه برای انجمن مهم است دست

زنان ایران  نقض می شود. مثال انجمن هم اکنون در ایالت کلکته از مبارزه زنان مسلمان برای حجاب و از

 کند. برای مبارزه برای رفع حجاب و کسب سایر حقوق دموکراتیک خود حمایت می

بستگی ایران حمایت و هم زنانِ ۀای از مبارز( طی بیانیه1401آذرماه  1۶) 2022دسامبر 7این انجمن در 

 نویسد:ایران میبستگی با جنبش زنان هم خود ضمنِ ۀخود را با آن اعالم کرد. این انجمن در بیانی

اعتراض کردند.  )مهسا(خود به این قتل کردن موهای بلندِو کوتاه ]اجباری[ حجاب ایران با سوزاندنِ زنانِ»
 ی ایران به رویارویی رژیمِمترقّ جویان، هنرمندان و شهروندانِفکران، دانشهمراه با آنان، بسیاری از روشن

لباس و  زنان در انتخابِ ِحد برای حقّبی وقفه و متّ ۀروبرو شدند. این مبارزگر رفته و با باتوم و گلوله سرکوب
کشور  ِکلّ را تعطیل نماید. دادستانِ "ارشاد گشتِ"ایران را وادار کرد تا  های عمومی، دولتِآزادی در مکان
درخشانی  ۀمونن ۀایران، ارائه کنند . زنانِ"قضایی کشور نیست ارشاد بخشی از نظامِ گشتِ"اعالم کرد که 

 .تواند به بار بیاوردحد برای آزادی و برابری میمتّ ۀچه مبارزهستند از آن

ظلم و ستم  جهان است که در برابرِ سراسرِ چنین برای زنانِایران و هم این یک پیروزی بزرگ برای زنانِ
 های خودکامه در سراسرِکنند. این درسی است برای دولتمی مقاومت مذهبی گراییافراط مختلف انواع  و

 (منبع) .«کنندزنان استفاده می حقوقِ جهان که از دین برای سرکوبِ
 

☘ ☘ ☘ 

که آزادیِ پرولتاریا نخواهد توانست کامال خود را آزاد کند، بدونِ این

 کامل را برای زنان به دست آورد.

 والدیمیر ایلیچ لنین 

 

 بازگشت به فهرست 
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 شعر و شاعران
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 ز شمعِ مُردهیاد آر 
 است زندانی و شده دستگیر آذر 14 از که ایران نویسندگان کانون دبیران هیئت عضو آیدا عمیدی؛

 

 در عادتا که) سپید ۀجام در دیدم خواببه را جهانگیرخان میرزا مرحوم شبی: گویدمی دهخدا

 فهمیدم چنین عبارت این از من. «افتاد؟ جوان او نگفتی چرا: »گفت من به و( دربرداشت تهران

 خاطرِ به جمله این خواب در بالفاصله و «ای؟ننوشته یا نگفته جایی در مرا مرگ چرا: »گویدمی که

 !...آر یاد مرده شمع ز آر یاد: آمد من

 

  ریزدمی خاک بر وقتی خون زیرا

 شودمی بدل دیگری چیز به

 "افتاد؟ جوان او نگفتی چرا"

 

  است فرّار و سنگین کشته جسمِ

  بودم جوان

 و خواب در شودمی دریده چگونه تَن دانستمنمی
  بیداری

  خودش دوش بر است باری تَن دانستمنمی

  بودم سنگین

  آمدمی صخره و موج برخورد صدای ایستادنم از

  رفتن راه وقت پاهایم و

  رفتمی فرو ماسه در زانو تا

  داشتمبرمی گام سختی به که همچنان

 . پریدممی هاحافظه از

 "افتاد؟ جوان او نگفتی چرا"

 

  بودیم ایستاده هابلندی بر ناچار به ما

 که ستآن ترازبزرگ خدا گفتیم ناچاربه
  شودوصف
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  رفتند فرو هم در کلمات وُ گفتیم

  دوخت هم به را ما اینیزه چون همهمه وُ گفتیم

  اکنون

  غباریم اتِذرّ ساکنانِ

 ...هاخیابان مالکان

  را فرزانه هایدست آن بیاور یاد به

  بودند برگشته ریزخون اصواتِ لمس از که

  بگو و

  دانی؟می چه هارودخانه از بگو

  کشند؟می دوش بر که هاییپل از

 اند؟کرده دفن آلودشانگل یحافظه در آنچه از و

 

  را خودش کندمی انکار و گذردمی رودخانه

  شستممی رودخانه در دست نباید

 پوستِ زیرِ از را کلمات رودخانه دانستمنمی
  کشدمی بیرون هایمانگشت

  جانا شویمی فراموش دانستمنمی

  تاوحشی روح و

 شد خواهد آواره عقیم هایدره در

 

  فراموشی علیه بنویس

  پیراهن جان از باروت بوی رفتن علیه

  هاخیابان از ماندونده هایکفش کندن دل علیه

 ...تردید علیه

 "افتاد؟ جوان او نگفتی چرا"

 

  بودم شسته خودم خون در دست

  بودم ایستاده خودم فراموشکار پاهای بر

  زدممی تهی یحافظه بر چنگ و لرزیدممی

  کردمی امتکه تکه وطن اخبار و لرزیدممی

 رفتمی فرو استخوانم در صلح میخ و لرزیدممی

 

 "افتاد؟ جوان او نگفتی چرا"

 

  وزدمی جهت شش از اینکه است آتش طوفان

  کنندمی بریان دشت در اینکه است گندم

  شد؟ خواهد تهی خون بوی از روزی رودخانه آیا

 

  جانا کن اضافه امحافظه به چیزی

  نور شعور شبیه چیزی

 .تابدمی پیچیده هاینقش بر که وقتی

 

 اعتراضی هنرِ یتلگرام کانال :از برگرفته

 

 بازگشت به فهرست 

 

https://t.me/Honare_Eterazi/20270
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 آذر شانزده
 محمد مختاری

 
 گیردمی سنگر تکامل، یسینه در

 آذر شانزده

 اردیبهشت لِاوّ روزهای در

 کندمی مقاومت

 انددیده تدارک را "بزرگ احیِجرّ"

 انددرآورده حرکت به را هاچربی وُ هاگوشت و

 اندافتاده راه به هاارهقدّ

 شکنندمی هم را هامیله وُ دیوارها

 "گبزر احیِجرّ"

 را مغز از آمدن ستوه روزِ

 .کنندمی اعالم

 تامنیّ هراسِ روزِ

 ،هکو اقتا از

 ابتذال هراسِ روزِ

 هنر کارگاهِ از

 سرمایه هراسِ روزِ

 دانشجوئی دفاترِ از

 آمریکائی هایسرمایه

 کنندمی خطاب برادر را تفنگ وُ جهل

 تاریکی در را جهالت هجومِ رگبار و

 کنندمی ترسیم

 شنوندنمی را دانشگاه صدای رگبارها

 بینندنمی را مردم مسیرِ رگبارها

 کنندمی درو را هاکالس رگبارها

 بیدار خون و

 نزدیک وُ دور هایرگ از

 زندمی کتَشَ

 خون
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 .زندمی دور را شرارت امحازد

 افتدمی راه به روهادرپیاده خون

 افتدمی راه به هاکارخانه در

 افتدمی راه به هامدرسه در

 بحث به هاچهارراه در

 ایستدمی 

  داردوامی پرسش به را مردم خیابان وُ کوچه در

 گویدمی پاسخ وُ درخشدمی آفتاب در

 زندمی موج وُ کندمی بحث سایه در

 کشدمی زبانه هاچشم در

 دهدمی شعار هادهان در و

 هاآمبوالنس در

 .کشدمی آژیر

 .کندمی مقاومت جراحی هایاتاق در و

 هاسردخانه در

 زندمی ورق را انقالب تقویم

 ترکاندمی را هابیمارستان حجمِ و

 جنازه وُ خشم وُ خروش موجُ

 ایران چهارسوی در

 .پراکندمی

 گورستان وُ خانهمریض وُ شهر

 را آگاهی

 تاریخ هایشانه بر

 گردانندمی

 گردانندمی را هاجنازه مردم

 هاچربی وُ هاگوشت و

 .رقصندمی سوگواران روی پیشِ در

 دانشگاه در تفنگ وُ جهل تِحاکمیّ میالدِ

 شودمی گرفته جشن

 آذر شانزده و

 آگاهی خیابانِ در

 .کندمی مقاومت
 

 
 زندانی را آزاد کنید! آموزانِدانشجویان و دانش

 بازگشت به فهرست 
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 اُمید
 ناظم حکمت

 زند.گوید و به زندگانِ خاموش تلنگر میمی "اُمید "ای بسیار ژرف و زیبا که ازسُروده

 
 جانمبی پیکرِ

 ماندنمی شما هایچکمه زیر

 ...کندمی پاه ب آتش وُ خیزدبرمی

 نیست آن یارای را شما

 کنید گیرمزمین که

 هادست روی من تابوتِ

 شودنمی روان

 من به رسیدن برای هاهپلّ و

 !...نداکوتاه

 خورشید چون شوممی ایستاره

 ماه چون ایارهسیّ یا

 بارممی باران با

 کوچکم هایگل از جهان و

 .شودمی سرشار

 شادی از لبریز شوممی فریادی

 خیابان، وُ کار کودکان لبانِ بر

 برف با کودکان بازی در

 .آسفالت یسینه بر ایچاله یا و

 !...شوممی شما انکارِ

 ایدزباله سطلِ در شما و

 ...زمان یهمیشه مثلِ

 

 درآید لرزه به وُ نبدبجُ چهآن هر از

 هاجاده در هاکامیون پشتِ از
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 هاکارخانه در تکیده رخسارهای تا

 هاخنده وُ هاشادی از

 هاگریه وُ هارنج تا

 اندمن هایهتکّ همگی

 !...شوندمی شعر که

 رازرفَسَ نباشم جاآن که نیست جایی

 کنید ماخاک یا بزنید ماآتش

 نباشم چه باشم، گورستان در چه

 نیاید یا بیاید تعمیددهنده

 نکنید یا کنید ماحالل

 کندنمی فرقی

 بیاورید مرَسَ بر بالیی هر

 آمد خواهند ماسراغ به کودکان

  شبانه،

 نداخواب همه که گاهآن

 خواهند،می تازه هایهقصّ من از

 دهندفرامی گوش

 شوندمی افشفّ ،شبنم چون و

 روندمی خواب به سپیده در و

 بگویید که هم چقدر هر

 !...ترسندمی ردهمُ از کودکان

 آیندمی من دیدنِ به

 کنندمی گووگفت من با و

 آشپزخانه هایپنجره از و

 دهندمی تکان دست برایم

 خترَ هایطناب روی

 پاک هایلباس هیاتِ در

 ...!     باد در کوبندمی پای وُ رقصندمی

  کردم، انتخاب خودم میلِ به! من

  را ادجلّ یجوخه مقابلِ ایستادن

 !من

  کردم زندگی خودم میلِ با 

 .مُردم خودم لِمی به و

 

 !من ادانِجلّ ای

  است من زبانِ برکتِ از

  هنوز شما که

 .دهیدمی ادامه زندگی به

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 زمین گِرد است
 زادهمطلّب برگردان: بهروز /تکین گؤلسُرودۀ 

 

 رد است، گِ نیزم

 ست یواریرا نه د آن

 ،یکنار گوشه وُ نه

 ،یحصاربی هیچ 

  ...یواریدهیچ  یب

 

 توان عبور کرد، یها مجنگل از

 توان گذشت،یم اهایدر از

 .توان صعود کردیها ماز کوه و

 

 ...انتهاست یب جهان

  وار،ید یب

 دروازه،در وُ  یب

 ...انیپا ک وُتُ ی... بعتیطب

 

 بساز،  انهیآسمان آش در یخواهیم

 ...خاک رِیدر ز یخواهیم

 کن،  یآب زندگ در یخواهیم

 ...هاصخره بر فرازِ یخواهیم

 

 د خندان است، رَرآوَر بَاز هرکجا که سَ دیخورش

 ...تابدیبرهمه جا م ماه

 

  آن گمرکات...، ،هامرز نآ

 هستند حصارها و وارهایدآن  تالقیِ

  لبخندها آن و

 ...ندنشینیل مگُبه   وارهاید کنارِ درگوشه وُکه 

 ...ندرَژمُپَمیها این تالقی ۀیسا در

 

 بازگشت به فهرست 
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 هدیه
 فروغ فرخزاد/ برگردان به ترکی: بهروز.م

 

 متن فارسی:

  زنمشب حرف می من از نهایتِ

 تاریکی من از نهایتِ 

 زنمشب حرف می و از نهایتِ

 ،من آمدی ۀاگر به خان

  چراغ بیاور ،برای من ای مهربان 

  و یک دریچه که از آن

 .بخت بنگرمخوش ۀکوچ به ازدحامِ

***** 

 متنِ ترکی:

 من گئجه نین سؤنسوزلوقوندان دانیشیرام

 قارانلیقین سؤنسوزلیقیندان

 لیقیندان دانیشیرام. و گئجه نین سؤنسوز

 ویمه گلیرسن،ئمنیم اِ اگر، یم!مهربان

 ،همن غ گتیراچیر بیر

 بیرده، بیرپنجره،

 بیلیم من، باخااوندان کی 

 کؤچه سینین ایزدیحامینا.ختَوَرلیک بَ

 

  

 بازگشت به فهرست 
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 ...اینک زخم
 محمود مهرآور

 
 پاشم می نمک را امزخمی ذهنِ

 نرود خوابهب تا

 شهر هایناله هنگامِ

 فریاد هایشبانه و

 .هجوم هایکوچه در

 شعر خیالِ نشود مگُ

 گورستان هایقدم غبارِ در

 مادران هاییهموُ و

 زخم اینک

 درد اینک

 خیابان در رویدمی

 شعر در فدکُشِمی

 بسیارند هاکوچه وُ هاشبانه

 !کجاست نمک دریای بگوید یکی

 (1401 آذر دوم)

 فهرست بازگشت به 
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 آرزو
 م.م.موج

 

 زورقى تنها وُ آرام

 تکیه داد است بر تنِ آب

 آرزو دارد به دِل، 

  کاش همرهِ مُرغان آبى

 خرامیدم به دریامى

 یا که از توفانِ این بَحر

 ام پُر ز آواشد جانمى

 
 امافتاد به مُشتباد مى

 از دلِ موجى پریشان

  گشتم از اوجمیسرنگون 

 در دلِ دریاى توفان

 سنبۀ کوبندۀ باد

 !مُشتِ خیسِ دستِ دریا

 
  نواختندم به هر سومى

 گَه به زیر وُ گَه به باال

 شدم بازیچۀ آبمى

  بهتر از در خود نشسته

 بوى گَندِ تیره مرداب

 ام زخمى کُشندهبر تن

 
 چامۀ خشکِ تنِ من

 گرفت از خیسِ دریامى

  طراوتجانِ ای هجُرع

 آویختیا که مى

 امگوشبه

 تُندبادِ تنْ سالمت

 
 زورقِ بنشسته در آب

 زد به رویاخیزها می

  دستِ خُشک ریسمانى

 غافل امّا

  بسته او را

 .دست وُ هم پا

 

 (201۶ زمستان)

ا اشکاالتی منتشر بمتاسفانه این شعر  26ارژنگ: درشماره 

متن درست آن  ،گرامی شده بود که ضمن پوزش از شاعرِ

  کنیم.را دوباره تقدیم می

 بازگشت به فهرست 
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 دعوت
 (ساوی جعفری) لیع

 

 

 ند بَمَ

 یاویز مَ

 هاپنجره پشتِپرده را به

 اق کنتچهار

 همه درهای خانه را.

 

 بیرون

 ستست و خوشکشهوا دل

 لول کرده بهار در خزان حُ

 جوالن درآمدهبه

 دیوار شهر بر در وُ

 زند.جار می

 

 ی جوانی سینهچهباغ

 سوسن و سوری از هجومِ

 زار گشتهالله

 فشانخون از دهانِ

 بهاری را رویشِ

 کشد.فریاد می

 

 خیابان درآبه

 دست شت وُتو گرمای پُ حضورِ

 ستیاری من

 تا آب 

 های شخم زدهدر میان کرت

 گردش درآورد.به

 

 های اعتراضپرچم

 هزارساله را سردِ سکوتِ

 گور باد گورهای گم وُبه

 های پوسیدهاستخوانبه

 ست.رانده

 

 ها گره در گرهشتمُ

 با هم

 سرد بر سندانِ

 خدادادی حقوقِ های کر وُگوش

 ست.فرود آمده

 

 صدای شکستن

 تشت رسوایی افتادنِ

 فریبرای سَ از صحن وُ

 دروغ بندِاز تخته

 رسد.گوش میبه

 

 جوی کودکان 

 زنان نهرِ

 آدمی ِشطّ

 طویل ی خروشنده وُدّدر مَ

 رودمی

 آشغال آت وُ

 خرافه جهل وُ نِتعفّ

 گردان رای بیابانهزارساله میراثِ

 سره از زمین بروباند.یک

 فهرست بازگشت به 
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 ستانروِسَ عروسِ
 (ساوی لی جعفری)ع

 کنید روزِ واقعه تابوتِ ما ز سَروْبه

 د باالییلنْرویم به داغِ بُکه می

 (حافظ)                

 

 

 ستگان چه رفتهبا نظاره
 چنینکاین

 سر در گریبان کشیده
 واج هاج وُ با چشمانِ

 نگرند.اطراف خیره میبه
 

 آزاد ست روِسَ
 هاشانه ها وُبر دست

 چنینکاین
 موعود سوی منزلِخرامان به

 رود.ستانه میمَ
 

 کدام دست
 کدام دیو از آستینِ

 چنیناین
 آزاده  ستانِروِتبر در سَ

 ست.نهاده
 

 کافور را کفن وُ
  در فراموشی دوالبچه

 رها کنید
 گردان رابیابان تِسنّ
 سیانی نِطویله اقِتبه 

 فرو کنید.
 

 بایسته است که گور 
 شمال بنا شود رو در جهتِ

 خوارزم خنک از جانبِ تا بادِ
 ر رارپَهای پَبهاری غنچه رویشِ

 های بایر در زمین
 بار بنشاند.به

 

 های چشمچشمه
 نمَدَ ها بر دشت وُدریای قطره
 ستسرزیر کرده
 تا خاک سرد

 مهر گیادل به
 تر کند.گرم

 

 هاخلخال کوبشِ
 کوبانافشان و پایدست
 ی مادرانهلهله

 سپیدبخت را عروسانِ
 های پیروزیتا حجله

 برند.کشند و سر دست میل میکَ
 

 در کسی پشتِ
 مال رو سفیدی عروسدست در انتظارِ

 کشدسگرمه درهم نمی
 خون کاینک انفجارِ

 ی حیات رارشته
 مغشوش در سطرهای درهم تنیده وُ

 کند.تحریر می

 بازگشت به فهرست 
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 حانانو
 صالحی سیدعلی از ایتازه شعر

 

 

 خانه بیرونِ

 :است باران

 روسری رؤیا، راه،

 ...رهگذر رؤیا، راه،

 

 دست، در چراغی نه

 راه، به یرَدّ نه

 .احتیاط که چتری نه

 

 بود آمده زنان ۀسیار از که دختری

 :گفت من به مَحرمانه

 توفان وُ ترانه هماغوشیِ

 ماست، آسمانِ هفتمین حُکمِ

 لب، زیرِ میتکلّ تبریکِ مثلِ

 لب، از لب لب،

 لب، با لب

 !...لب در لب

 

 بخواه، کن، باور بیا،

 برهنه سکوتِ این سَرِ زیرِ

 پوشپردهْ دریایِ هزار

 است، پنهان

 !نکن گمان

 باش مطمئن

 گشایند،بُ آغوش اگر

 را ما ۀهم

 د...!بُر خواهد آب

 بازگشت به فهرست 
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 طارمی سلطانی سعیدهایی از سُروده

 

 شکستگان:دل و منتظران به تقدیم شعرِ کوتاه الف( هفت

 

1 
 مانممی منتظر

 را پایت صدای و

 کرده رپُ را جهان که سکوتی از

 .رسمپُمی                             

2 

 را شابدن

 پیچیدند فرو کیسه یک توی

 مجهول گوری یاندیشه در و

 کردندش دفن

 یافت پایان حادثه یهمه

 

 اما بلندش آرزوهای

 .است خیابان در

۳ 

 آنان

 خاموش یترانه یک رنگِهم

 شکوفا بازِ هایسینه با

 دیوار کنارِ ایستادند

 دور از آمدمی که صبحی به و

 دادند سالمی وُ رخیسُ لِگُ

4 

 :گوشت به گفت گلوله

 !لطیفی وُ نرم چقدر

 من؟ نشستم کجا

 :کشید آه گوشت و
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 سینه میانِ"

 "ورزیدنعشق اعماقِ در        

۵ 
 ،نیست آب

 ،نیست نان

 ،نیست میداُ

 ،نیست ایمان

 هست تو نگاهِ اما

 .کافیست همین و        

۶ 
 خیابان در

 کرده زکِ ایزدهغم خلوتِ

 .موید می لب زیرِ

 من چون هم او شاید

 را شاپسران انتظارِ

 را شادختران        

 .میرد می               

 

7 
 آمد می خروشان دست، در قمه

 

 شاپریشان موهای وُ کوتاه مانتو با شهر

 رفتدرمی زدهوحشت و بلعیده جیغ 

 

 آمد می خروشان دست، در قمه

 .تاریکی سیلِ

 

 :*اریجبّ علیرضا ،دیرینم دوستِ سوگِ درب( 

 نتزِبرِ در زادی
 

  بود آمده دنیا به تازه

 مکید می را شاانگشت نه

 داشت دهان در پستانکی نه

 بکن کاری :گفتم

 کرد باز دهان

 .وزید می لبهایش پشت فریادی

 خیابان چشم توی کن شاپرتاب :گفتم

 .چاهی گوشِ در کن اشزمزمه :گفتم چکیدمی انگشتی زیر که داد نشانم را ایماشه
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 .رقصیدمی شازبان روی که دادنشانم را خنجری

 .تهدید به کن عادت :گفتم

 .گلو دهلیزهای به کرد روانه را فریادش

 

  بود آمده دنیا به تازه

 داشت دست به نانی لقمه

 .خوردنمی که                   

 بکن کاری :گفتم

 کرد نیمه هزار را اشلقمه

 داد سیری را ها گرسنه و

 چی؟ خودت :گفتم

 کرد باز را دهانش

 بود خفته شادهان در طوفانی

 شود بیدار تا کن صدایش :گفتم

 کرد رانوَفَ اشسینه از آهی

 گرفت وزیدن فریادی

 زد خیابان به را خود وفانت

 زد دریا به

 زد بیابان به

 .داد روی چه دانمنمی را جهان

 

 بود آمده دنیا به تازه

 زد می فریاد درخیابان

 چکاند اششقیقه به رو را خود ایماشه

 نهادند مادوش بر برزنتی در

 آزادی هایسمت به کردند امروانه و

 نهادند مادوش بر سیاه نتیزِبرِ در

 .آزادی هایسمت به کردند ام روانه و

                            1۸/9/99 

 
 عضو و لگام، جنبشِ فعالِ پیشین، سیاسی زندانی و مبارز نویسنده، شاعر، ؛اریجبّ علیرضایاد زنده* 

 آمد، دنیا به شیراز در خورشیدی 1323 سال بهمن 18  روز در ایران نویسندگان کانون کسوتِپیش
 فارغ دانشگاه این از اقتصاد ۀرشت در و دادادامه شیراز دانشگاهِ در کارشناسی مقطعِ تا را خود تحصیالتِ
 او فعالیتِ ۀکارنام در. بود الیتفعّ به مشغول ویراستار عنوانِ به "دانشگاهی نشرِ مرکزِ" در وی. شد التحصیل

 اندیشمندان دیگر و هاروی دیوید از "امید فضاهای" چون ارزشمندی آثارِ ۀترجم و شورانگیز هاییرودهسُ
 .دارد وجود

 بود ایران نویسندگان کانون فعال اعضای از و (PEN) اروپا قلمِ انجمنِ افتخاری عضوِ جباری علیرضا یادزنده
 و کشانزحمت رهایی راهِ که سرخش راهِ و مانا یادش.بست فرو جهان از چشم 1399 آذر 17 دوشنبه که

 (گنژرا) !باد رهرو پُر و فروغ پُر ،است سوسیالیسم

 بازگشت به فهرست 
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 کوتاه از زهرا اکبرزاده یهایهسُرود
 1۳99، سال "بارانِ طالیی"برگرفته از دفتر 

 

1 
  مانپوست هایدیواره زیرِ

  کن سفر من با

  -خونین جویبارهای مرزِ در

  وجود هایخیابان رگِ در

  کنممی ثبت

  را کرده سفر هایگل نامِ

 .عشق جانِ در

2 

  اندیشه کبوترانِ آیا

  فردا بهارِ دستِ در دست

  کشید؟ خواهند نفسی

  بوسه هایبرگگل تکثیرِ در

  شست؟ خواهند را دردها

. . .  

  آری آری،

  بیداری آفتابِ

  موسیقی گلِ و

 .داد خواهد عطرها

۳ 
  دریا از پیراهنی

  -را آبی نیلوفرِ دسته دسته

  آورد خواهم برایت

  کند پرواز که

  هاحنجره از

  زیستن آوازِ در

  گاهصبح دهانِ

  نو پروازی در

 .شود می باز تو ۀحنجر با

4 
  کشدمی شُعله دوباره

  فشانآتش کوهِ

  دریا ۀبرهن آتشِ از

  ندرَبَ یورش چند هر

  آشامخون ماهیانِ فرهسُ

  دریا این در
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  فشانآتش ز کوهی

  کشدمی علهشُ دوباره

 .ما ۀجزیر در

۵ 

 بگذار

  اتنگاه ترجمانِ ۀترک

 زند تازیانه

 بشکند

  امحواسّ ۀخفت قالبِ بر

 .بمانم بیدار که

۶ 

  -رودمی سنگین چه

  ستارگان، هایشانه بر

  کوچک فرشتگانِ تابوتِ

  دنیا نازکانِ این

  عشق پیشدادانِ

  شانمعراج هایزخم با

  پیامبران قلبِ در

  صلح هایاندیشه حریرکانِ

  رودمی سنگین... چه

 .سُرخ هایدست زخمی هاینگاره

7 
  پاشممی

  را تو ۀخند عطرِ

  آرزو ۀشیش هزاران عمقِ از

  هایملباس وُ تن بر

  رویا خیابانِ در

  آویزدمی باد

  را تو عطرِ

 .سیاه وُ سفید درختانِ بر

۸ 

  شدند جمع هم دورِ

  دردکشیده هاینفس

  خوردهزخم

  هالگُ ۀبُرید صداهای

  مزار سنگیِ قابِ نثارِ بر

  زدمی سایه

  زعفرانی اندوهِ

 در

 .مرگ پایِ ِردّ

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 (بی)رهاطیّ لیالچند سُرودۀ کوتاه از 

 
(1) 

 من،

 چه غریبانه،،

 میان این همه تنهایی،،،

 !!!امجا مانده--             

(2) 

 !از تو چه پنهان

 خودت به کنار،

 از یادت هم،،   

 .ریزدمیشراب --     

(۳) 

 !دانمتاریخش را نمی

 فقط،

  به قدمتِ

 ...های تاریخ دوستت دارمکالغ

(4) 

 باورکردنی نیست،

 ا،،،امّ

 هر صبح خورشید

 .کندهای تو طلوع میاز شانه

(۵) 

 برایم،،،

 اگرچه توفیری ندارد؛

 [سیمانی، بودن در این شهرِ]--

 ا،،،امّ

 ها،پنجره از بسته بودنِ

 !بیزارم                       

(۶) 

 !از اینجا نرو

... 



1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 (رها)یبیّط الیل از کوتاه ۀسُرود چند 143

 

  در این شهر،

  برای رفتگان

 !خواننددیگر فاتحه هم نمی

(7) 

 !اندم گل دادهااحساسات

 هاپروانه از رقصِ

 .فهممدر درونم می--    

(۸) 

  های کهنهاندیشه

 صدها کارتُنکِ منحط

 .استدر ذهنم تنیده

(9) 

 م،،،اذهن

  شود،میاشغال  

 هایی که؛قدم زیرِ

 !بر نداشتی         

 (10) 

 زنم،رسه میغریبانه پَ

  ...های شهردر کوچه

 هیچ چیز آشنای من نیست؛

 :جز

 ![ی توهزارساله غمِ]

(11) 

 :کناننسیم زمزمه

  های رازقیگل

 !بوی تو را دارند

 (12) 

 تو،،،

 تااتاق کنجِ

 ایتنهایی را به آغوش کشیده

 ای از دنیا؛گوشهو من 

 ...خاطراتت را

             ... 

 ستدی دردناکوارُتَ

 !عشق                    

 
☘ ☘ ☘    

 

 به آن در که کردندمی اختراع مذهبی شکّبی داشتند، عقل هاکوسه اگر

 !شودمی آغاز هاکوسه شکمِ در واقعی زندگی دادندمی یاد هاماهی

 برتولت برشت 

 بازگشت به فهرست 
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  من! ناخدا! ناخدای آی
 ...ای برای یک رویامرثیه

  ویتمن والت

 

 سی:فارمتن 

 !من مردِآه ای بزرگ

 ! فرمانده ام

 !ما به پایان رسید ناکِهراس سفرِ

 ! کشتی مان از صخره ها گذشت

 !ردیمو ما بُ

 .بندرگاه نزدیک است

 ! صدای زنگ را می شنوم

 !مردم در همهمه اند

 .شان به انتهای کشتی استاما چشمان

 ! من من، آه قلبِ آه قلبِ

 !عرشه رخ برسُ قطره های خونِ

 !من بر زمین افتاده است ۀفرماند

 !روح... بیرد وُسَ

 ! من ۀفرماند ،آه

 !ها را بشنوصدای زنگ برخیز وُ

 !اندببین برایت پرچم افراشته بلند شو و

 !شیپورها برایت می نوازند

 گل ها برای توست، 
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 !برای توست حلقه های گل

 ! مردم واین همه ازدحامِ

 ! آنها تو را صدا می زنند

 !ترا نجوا می کنند

 !ترا می جویند

 !عزیز آه کاپیتان ! آه پدرِ

 !سر براین بازویم بگذار

 !این فقط یک رویاست بر روی عرشه

 !خاموش افتاده ای که تو سرد وُ

 !من جوابی نمی دهد کاپیتانِ

 !بی روح ش سرد وُالبان

 ! مرا حس نمی کند بازوانِ پدر

 !نه ضربانی دارد و نه اراده ای

 ! مطمئن لنگر گرفته کشتی آرام وُ

 !سفر به پایان رسیده

 !پیروز ناک وُسفری هراس از یک

 !ای ساحل به وجد آی

 !زنگ ها به صدا بیا

 !ر اندوهاما من با قدمی پُ

 ! به عرشه پا می گذارم

 و پدر خوابیده است

 !خاموش سرد وُ 

⚓ 
 متن انگلیسی:

O Captain! My Captain 

By: Walt Whitman 

 

O CAPTAIN! my Captain, our fearful trip is done 

The ship has weather'd every rack, the prize we sought is won 

The port is near, the bells I hear, the people all exulting 

While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring 

But O heart! heart! heart 

O the bleeding drops of red 

Where on the deck my Captain lies 
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Fallen cold and dead 

O Captain! my Captain! rise up and hear the bells 

Rise up--for you the flag is flung--for you the bugle trills 

For you bouquets and ribbon'd wreaths--for you the shores a-crowding 

For you they call, the swaying mass, their eager faces turning 

Here Captain! dear father 

The arm beneath your head 

It is some dream that on the deck 

You've fallen cold and dead 

My Captain does not answer, his lips are pale and still 

My father does not feel my arm, he has no pulse nor will 

The ship is anchor'd safe and sound, its voyage closed and done 

From fearful trip the victor ship comes in with object won 

Exult O shores and ring O bells 

But I with mournful tread 

Walk the deck my Captain lies 

Fallen Cold and Dead — 

 
 انگلیس ی شعر به زباِن  ۀدکلم

w&feature=share-https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wMuZ50QMG 

 فارس ی شعر به زباِن  ۀدکلم

https://www.youtube.com/watch?v=SpK8Y9HjDow 

 بازگشت به فهرست 

  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wMuZ50QMG-w&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=SpK8Y9HjDow
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 گرِ کُرد، شاعر و کنش"توانا امین"
 زانا کوردستانی :گردآوری و نگارش و برگردان اشعار 

 

 

نویسنده، مترجم، شاعر،  "توانا امین"

حامی حیوانات،  الِاجتماعی و فعّ گرِکنش

استکهلم سوئد  عراقی ساکنِ رد زبانِکُ

 .است

 

 :شناسیکتاب

 نظیرمروارید بی -

   افتادن / برگردان کتابی از آلبر کامو -

 های موالنانوشتهجولیا و دست -

گریزانم / عشق را دوست دارم اما از زن  -

  برگردان اشعار حسین پناهی

  دخترک میان تابلوی نقاشی -

  جغد کور / برگردان بوف کور صادق هدایت -

  فاطمه -

های قلبم بیرون آمدی / ترین الیهتو از پنهان -

 برگردان کتابی از تاگور

 پیامبر / برگردان کتاب جبران خلیل جبران -

 ...و

 

 

 

 :ی شعرنمونه

(1) 

 !پایان سال دروغ است شروع وُ

  آیی،من آن روزی را که تو در آن می

  نخستین روزم،

  نخستین ماهم،

 دانم،ام مینخستین سال



1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 کُرد گرِکنش و شاعر ،"نیام توانا" 148

 

 چشم به راه، اکنون منتظرم وُ

 ."دو هزار تو" سالُ چشم به راهُ

(2) 

 دوستت دارم و وصلم به تو،

 !"الف"بر سر  "همزه"مانند اتصال 

(۳) 

 اند وشدهای در واقعیت گم عده

 شان گشت،در خیال باید پی

 ام،و من در خیال گم شده

 .گردماما در واقعیت سراغ خود می

(4) 

 مرا گفت: اگر بمیری و در دنیای دیگر بپرسند که،

 ی زندگی بگو، چه خواهی گفت؟ای دربارهجمله

 :گفتم

 !جایی از من نکنندآرزو دارم چنین سوال بی -

(۵) 

 ی ما،میان آلبوم زندگی همه

 عکسی هست،

 که عکاسش را

 !...از خودمان بیشتر دوست داریم

(۶) 

های بزرگی داشته ها پنجرهخانه دوست دارم تمامِ

 باشند،

  ایمایمان دارم که ما خلق شده

 .ت ببریمهای جهان لذّتا از دیدنی

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 بروجردی خردسالِ شاعرِ ،"رها فالحی"کوتاه از  چند شعرِ

 

(1) 

 ها؛به آسمان

 -پرواز خواهم کرد

 ...برای رسیدن به تو

                                                 *** 

 !اگر خیالم پَر بگشاید

 (2) 

 سرد است، سردِ

 اما در کنار تو،

 !خورشیدی در پیراهنم دارم

(۳) 

 هایم پرسیدم،ی عروسکاز همه

 نه! هیچ کدام

 [دوست داشتن]

 !دانستندنمی            --  

(4) 

 موهایم را که کوتاه کردند؛

 من به کنار، قلبِ

 «مرَسَ »گُلِ با غمِ

 چه کنم؟--                     

(۵) 

 ناگهانِ باغچه،در 

 گردانی شُکفت وُ،آفتاب

 :دیدم    

 !نورِ خدا[ بود] 

(۶) 

 امعروسک

 ستقبضه روح کرده

ام راتنهایی

 بازگشت به فهرست 
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 ادبیّات
 

 

 



1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 (1)هیهمسا یهاحرف 151

 

 (1های همسایه)حرف
 محمد اسفندیاری )نیما یوشیج(

  زمین با دِل  مثل بسیِط  ...باش ی "نیما یوشیج"باید  .. مانند دریای ساکن و آرام باش ی.باید 
 
 ... شادهگ

 

   

اف کتاب دی این شماره، ضمن تقدیم فایِل پی در  نیما یوشیج روز درگذشِت مین سال63بهانۀ  : بهگنژ ر ا

ل کتاب را با  40ها شامل این نامه نخست از متِن  " برای دانلود، بخِش های همسایهحرف" اندکی و نامۀ او 

م نیز در شمارۀ آیندۀ مهمقد  یرایش و  ای جهت استفادۀ عالقمندان به مباحِث "شعر و شاعری"، و بخِش دو 

 تقدیم خواهد شد.   گنژ ر ا

 نیما از یادداشت 71 مجموعه این در": است نوشته "های همسایهحرف"کتاب  انتهای در طاهباز سیروس
 این. است آمده گرد کرده، مشخص "همسایه به نامه" یا "همسایه هایحرف" نام با را هاآن خودکه  یوشیج

 هنر و شعر درباره را خود نظراتِ نیما ها،آن در که فرضی ایهمسایه یا آشنا یک به است خطابی هایادداشت
 و است 1318 سال تاریخ ترینپیش. است شده نوشته مختلف سالیانِ درطول هایادداشت این. کندمی بازگو

 دراین 63و 62و 60 هایشماره با که هایییادداشت. 1334 فروردین تاریخ به مجموعه این از نوشته آخرین
 بقیه و است منتشرشده -1328 سال- "کویر" و "جنگی خروس" هایمجله در است، شده صمشخّ مجموعه

 "...است شده بازنویسی نیما هاینوشتهدست ازروی

، کار شاعربکِ ترین آثار نیما یوشیج است که به سبخشاز بهترین و الهامیکی در واقع "های همسایهحرف"
 29 - 1875دسامبر  Rainer Maria Rilke (4 راینر ماریا ریلکه، زبانآلمانی  اتریشینویسِداستان ادیب و

ها و رودهبرخی از سُدر ایران . است نوشته شده "جوان یهایی به شاعرنامه"در کتاب ، (1926دسامبر 
به فارسی  و علی عبداللهی الدین خراسانی، پرویز ناتل خانلریشرفهای ریلکه توسط مترجمانی چون داستان

به قلم ریلکه خطاب به شاعری جوان به نام  "چند نامه به شاعری جوان". کتاب استترجمه و منتشر شده
قرار اثر  به کوشش خانلری ترجمه و مورد توجه نیما در نگارشِ 1908تا  1902های بین سال" فرانتز کاپوس"

هیچ حساب و کتابی با زمان وجود ندارد؛ یک سال و ده ": استها نوشته یکی از این نامه ریلکه در گرفته است.
های کند و در طوفانگیرد، بلکه مانند درخت که در روییدن شتاب نمیندارد. هنرمند اندازه نمیسال فرقی 

آید... شکیباست. این مهم تنها به صبوران ایستد، بی ترس که پس از آن بهاری نیاید و میزمستانه مطمئن می
 ."..شان استرسد. آنان که در لحظه هستند و گویی ابدیت در مقابلمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B1%DB%8C%D9%84%DA%A9%D9%87
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ها برای خلق شاعر به پدیده نوینِ نو و نگرشِ مایۀ شعرِنو، نیما سخنان بسیاری در مورد درون شعرِ فرمِسوای 
هایی های همسایه« آمده است؛ حرفهای نیما در این زمینه در کتاب »حرفترین حرفمهم که ادبی دارد آثارِ

نگرشِ و شیوۀ کارِ نقدِ شاعرانه،  گاهِشاعرانه، ن خلوتِ ونکه خطاب به نسل جوان است و به مسائل مهمی چ
حاوی " های همسایهحرف" کتاب .مطالعۀ مستمر و تأثیرپذیری از گذشتگان اختصاص داردضرورت  ،"قدما"

در توسط انتشارات دنیا بار نخستین لیو ،گردآوری شده ی کوتاهتوضیحبا توسط نیما  1324 در خرداد نامه 71
 که از لینک زیر قابل دانلود است: استده رسی چاپبه ایران در1351شهریور

 1۳۵1لینک دانلود کتاب حرفهای همسایه/ چاپ اول، سال 

☘ ☘ ☘ 

 (1های همسایه)حرف

 نیما به همسایه 40تا  1های متن نامه

 همسایه!

جا و حشو و زوائد زیاد دارند و ها را جمع کنید. هرچند مکررات و عبارات بیکنم این نامهخواهش می
ی حسدددددابی هایی اسدددددت. اگدددددر عمدددددری نباشدددددد بدددددرای نوشدددددتِن آن مقدمدددددهبایددددد اصدددددالا شدددددود، امدددددا یادداشدددددت

 ست.ها چیزی قال اینی شعِر من، ادرباره

سددت، مددا تددازه در ابتدددای کددار هددا ابتداییهددا دارم بددرای گفددتن. نگدداه نکنیددد کدده خیلددی از آنمددن خیلددی حرف
 های همسایه« باشد، اگر روزی خواستید به آن عنوانی بدهید.هستیم. به اسِم »همسایه« یا »حرف

ها دقت کنید خواهید دید ر کدام از آندهم. شما در هست که من انجام میایدر واقع این کار وظیفه

تددی کدده در مددن بددوده اسددت نوشددته شددده اسددت. امیدددوارم روزی شددما هددم ایددن کددار را 
 
ایددن سددطور بددا چدده دق

 بکنید و به این کاهش بیفزایید.

 ۱۳۲۴نیما یوشیج/ خرداد 
 

1 

 عزیز من! 

من! جواب این را از خودت بپرس.  یابی یا نه؟ عزیزِخود می آیا آن صفا و پاکیزگی را که الزم است، در خلوتِ

 .بیندکنی و تو را نمیداند تو چه میکس نمیهیچ

شوند، یا تو حاضر می خواهی در پیشِبینی؟ آیا کسانی را که میشوند، تو میآیا چیزهایی را که دیده نمی

 خواهی؟شنوی هر صدایی را که میآیا میشود؟ ل میی دریایی مبدّمنظرهی اتاق تو بهنه؟ آیا گوشه

ای ها بعد در گوشهاش بسته نشده، سالطفهای و جوانی که هنوز نُردههاست مُبینی هنگاهی را که تو سالمی

 نویسد؟نشسته، از تو می

 خود شکّ تو دنیایی جا گرفت، در صفا و پاکیزگی خلوتِ رِمحقّ ها هستی داشت و در اتاقِی اینوقت همههر

 .نکن

https://www.mediafire.com/file/q5l7byaf39wjtne/%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2581_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2587_.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/q5l7byaf39wjtne/%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2581_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2587_.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/q5l7byaf39wjtne/%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2581_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2587_.pdf/file
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های مردن پولست، مثل اینست که تاجری برای شُظاهری تو یک خلوتِ اگر جز این است، بدان که خلوتِ

تو با تو نیست و تو از خود، جدا هستی. آن تویی که باید با تن باشد، از  خود در به روی خود بسته است. دلِ

 خلوت آن … خودت خودت، شروع کن به پاکیزه ساختنِ است. شروع کن به صفا دادن شخصِ تو گریخته

 .دیگر چیز نه ماست، پاکیزگی و صفا از ایصارهعُ ،زنیممی حرف آن از ما که

2 

 من!  عزیزِ

 باید... کنی زمین با تو گذرانیده، به تن حسّ وفانِتگذشته را که  ارِجای سنگی نشسته، دوّباید بتوانی به

 .کنی شکستن را به تن حسّ لرزشِ ،اب بشوی که وقتی افتاد و شکستشر جامِ یک بتوانی

های ردگان فرو بروی، به خرابهمُ زارِی انسان ببرد و تو در آن بکاوی. به مَباید این کشش تو را به گذشته

 تا بگویم تو به …دراز خاموش بنشینی فریاد برآوری و نیز ساعاتِهای دور بروی و در آن خلوت و بیابان

 .باشد، هیچ چیز نیستن هااین

آن قرار گرفت و  معنی یک شعر است. گاه باید در خودِ یک سنگ کافی نیست. مثل دانستنِ سنگیِ دانستنِ

شده است به آن نظر انداخت. باید بارها این چه در بیرون دیدهدرون آن به بیرون نگاه کرد و با آن با چشمِ

سوزان و آتشی که در تو هست، چیزی فرا  خود و آن شوقِ ِفراخور هوش و حسّمبادله انجام بگیرد تا به

 .گرفته باشی

که ایمان. دیدن برای این ان فرق دارد با عدمِایم زیادتر. دیدن در حالِ ِدیدن در جوانی فرق دارد تا در سنّ

انصاف، دیدن در  حالِغرور، دیدن به که از آن بگذری. دیدن در حالِحتماً در آن بمانی یا دیدن برای این

 .آن سالمتی، از روی عالقه یا غیرِسالمتی و غیر سیر، در حالِ وقعه، دیدن در حالِ حالِ

 ا... هبینایی ای فوقِدانش، بینایی ای فوقِی بینایی باشی. بیناییصارهکنم. تو باید عُنمیی حرف را دراز دنباله

جار  ،را دانستند چیزی چون و ندارند دانستن تابِ که بود نخواهی جوانانی مانند ،بود بتوانی چنین اگر

ها اند. آنترکیدهظرف که گنجایش نداشته،  اند یا مثلِآتش گرفته های خشکِزنند. شبیه بوتهمی

گویند، زیرا با این دانش ست که میمَ زنگیِ ی تیغ در کفِها به منزلهشدنی نیستند و دانش برای آناصالح

 .فت نیستای جُبینایی

 .خلوت، بتوانی روزی دارای آن بینایی باشی ای هست و به زورِتو باید بتوانی بدانی چنان بینایی

۳ 

 !عزیزم

و یکی برای  ،و درست حقّ آوازِ دریای ساکن و آرام باشی. دارای دو گوش: یکی برای شنیدنِباید مانند 

به خود تو. کس، حتی راجعبه هرچیز و هرگویند راجعها که مردم میحق و ناهمواری. نادرستهر نابه شنیدنِ

ای. اگر به جز جا شدن شاخهآید نه از لغزیدن سنگی و جابهدانی که دریا از بادهای شدید به حرکت درمیمی

 .ها مثل بازیچه بگردیای و موجودی هستی با یک جام آب برابر و باید در دستاین باشی از اثر خود کاسته
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گیری کار و فایده است. گویم از روی خودپسندی جاهالنه نیست بلکه از روی اندازهکدام از آنچه میهیچ

 .و به هدر ندهی. اگر جز این باشد احمقانه و خودپسندانه است نیروی خود را باید همیشه به مصرف برسانی

جوان و  ها را. شاگردِی حرفشاده تحویل بگیری همهگُ زمین با دلِ باید نیما یوشیج باشی که مثل بسیطِ

 تر در خصوصِساعت کمتو که نیم شفیقِ خام تو به تو دستور بدهد که چنان باشی یا چنین نباشی. دوستِ

پسندم. یا خیرخواهی از در آمده بگوید ما باید ی شما را نمیشعر کار کرده است به تو بگوید من سلیقه وزنِ

 .هااین بسیار بخوانیم و امثالِ کتبِ

با وجود این بدان که  .خواهد بر تو تحمیل شودهاست که میتو جدا از این حماقت راهِ ،راه هستی اگر تو مردِ

 .کندکس تنها و با سلیقه و خودپسندی خود، زندگی نمیهیچ

4 

چه را که باید باشد نخواهد بود. به هر اندازه در خودتان یابد و آنشما تطهیر نمی خلوت با خود، شعرِ بدونِ

فریب کودکانه و جوان تر حاصل آمده است. از این حرفِت بیشبه همان اندازه این کیفیّ ،خلوت داشته باشید

منم، اما شاعر این کاال را که  شود. کسی که معترف به این است خودِت ساخته میبگذرید که شعر از جمعیّ

شود. ، کاالیی میکند. با شاعر است که این کاالارزش می خود منظم و قابلِ گیرد در خلوتِاز جمعیت می

 .زبردستی نیست توانید به آسانی پیدا کنید که هر کس شاعرِآن را می دلیلِ

زنم. راجع به آن من حرف نمی ،این است شعر و شاعری تا زمانی که شعر و شاعری هست، و زمانی که نیست

آن  شاید بعدها تکنیکِتواند رسیده باشد و ی خود میشعر به اعالدرجه ،ای که ما در آن واقعیمولی دوره

 .ی کار نسبتاً کم باشدا مایهامّ ،ی کندبسیار ترقّ

اند و غالباً این قدرت امروزی باید در این خلوت این نکته را دریابد. شعرهای امروز رفقای ما بیشتر فاقدِ شاعرِ

هایی که در وضوعسازد بیشتر شباهت دارد. مایمان و اعتقاد می ع و عدمِبه چیزهایی که کسی از روی تصنّ

ی شاعر نمانده و با او خمیره خمیر فطیر هستند. زیرا در دلِ اند، اغلب خام و مثلِی جنگ ساخته شدهصحنه

 کار را آماده نساخته است. 

 ،شوندی زندگی را خوب یادآور میهای منظوم را دارند که طریقهنامه و فهرستنظام شعرهای امروزی حکمِ

ل تحوّ ما این مسئله به قدری در حالِ افزایند. در کشورِجوشش و توانایی زندگی نمی ا چیزی بر قدرتِامّ

ها ت و سالی آزادی را که من با دقّبینند طریقهه را دارند. میتهیّ شاگردهای کالسِ است که شعرا حکمِ

ی خود را روزی، اگر کنند. و من مجبورم که مقدمهاند و امتحان میا هنوز نفهمیدهامّ ،امزحمت ایجاد کرده

من که شما باشید، خلوت با خود، به آدم  ها را عزیزِی اینخودم تمام کنم. همه عمری باشد، راجع به عروضِ

 (1323)بهمن  .دهدمی

۵ 
ی قبول نکردن، توانایی نیست. توانایی در این است که خود را به جای دیگران بگذاریم و از دریچه !من عزیزِ

برند، خود می ها از کارِی را که آنها حظّآن ها را قبول نداریم، بتوانیم مثلِآن نگاه کنیم. اگر کارِها چشم آن

 .و تمام ندارید تامّ خودتان هم چندان قدرتِ برده باشیم. شما اگر این هنر را ندارید، بدانید که در کارِ



1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 (1)هیهمسا یهاحرف 155

 

جدا شود. عمده این است. همین را دستاویز شاعر باید بتواند خودش و همه کس باشد. موقتاً بتواند از خود 

نید از خودتان کَکه دل نمیراضی نباشید. اینخودقدر خودپسند، مغرور و ازکنم اینکرده به شما نصیحت می

اول اثر  فهمید از حالتِخودشان، نمی ی کار دیگران را، مثلِهدوم که مزّ تش این است. حالتِجدا شوید، علّ

 .ای من و شما این عجز، عیب استگرفته است، ولی بر

۶ 

 !عزیز من

من آمد. شعرهایش را برای من خواند. خیلی زیاد، نزدیک بود سرم  به نشانی که داده بودید، آن جوان پیشِ

آمدی باشد شود، برای او که باز شد، شاید پیشتر کسی باز میقدر فکر نکرد دری که به روی کمبترکد. این

ر شده بود. از هرچه صحبت به میان که از حرف پُخواست بشنود. مثل اینفیض کند. یک کلمه نمی که درکِ

 .تاریخی زیاده از حدّ ها تمام کرده، تحقیقاتِها نوشته، دیوانماندانست. رُآمد، می

قی و به نظرم آمد این جوان کمی سالم نباشد، حماقتی که جنون باید اسم گذاشت. در آن نه هوشی، نه ذو

ای از من نپرسید ی شما، کلمهمثل همسایه .ه حسد و کینه فرمانروای بزرگ آنی عالی به کار رفته، بلکحسّ

زبردستی که نخوانده و کار نکرده  و هیچ مشکلی نداشت. معلوم شد آمده بود تا من به وجود چنان هنرمندِ

 .»رسیده« است، پی ببرم

خود  خطری باالتر از این برای هنر نیست که آدم کار نکند و به هوشِانگورهای غوره نشده بسیار است. 

 .ها در این استی زحمتاستخوان است و همه ردشدنِی خُی کار، مسئلهمسئله .اطمینان کرده، نداند

اوقات باز به شما گفته  خود با دیگران فراهم بیاید و در سایرِ کارِ به شما گفته بودم رضایت، باید از سنجشِ

کنم ر کنید، فکر میها، که تصوّنظرتر آدمکنم. از کوتاهبودم، هرچند همسایه قبول ندارد، من هنوز مشق می

ها کفایت ای هستند. اگر آنچه ما را احاطه کرده است، مملو از بهرهای بگیرم. زیرا که خوب و بد، آنکه بهره

 .ایت، به کفایتی برسیدکفندارند، شما باید کفایت داشته باشید که از چیزهای بی

کرد. من از سیمای او دانستم. به این جهت وقتم را تلف ها اثر نمییک از این حرفالبته هیچ بدر جوا

رود. زیادی دارید به او نصیحت کنید. آدمی که عیب خود را نبیند، رو به تکاملی نمی نکردم. ولی شما وقتِ

 .خود را بست و دوید که چشمِتحان کرد، نه ایناین نردبان است که باید به آن پا گذاشت و ام

7 

خواهید چه را که میکنم. آنشما باشد؟ مضایقه نمی زادراهِ خواستید چند نصیحت از منبرای مسافرت، می

ها آبستن زن طفه گرفت، مثلِطور است: باید نُطفه داشته است. شعر هم همیناز زمانی خیلی پیش در شما نُ

 .ا بود و زائیدل کرد مهیّشد، تحمّ

هایی در کار بود و چه مقدار لها و چه تحمّترارَبه یاد داشته باشید چه مَ ،خود را دیدید که نوزادِپس از آن

همه باشد. با  شما فورا مطلوبِ شعرِ مصرف رسید. متوقع نباشید که نوزادِوجودآمدن آن بهزمان برای به

مردم جا باز کنید  بوق در گوشِ ای را بکشید تا مثلِمهمقدّ دست نشوید که طرحِهای ناقابل همنویسمقدمه

 !خود هستید زمانِ ترین شاعرِل است و شما بزرگاوّ ۀشما درج شعرِ ،که: بله
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وجود آورده است و الزم است که  ام اما چه ضرر دارد که تکرار کنم: شما را زمان بهگویا بارها برای شما گفته

شما هستند. یک خودخواهی است که  خودِ مثلِ ،کنندزمان شما را بشناسد. افرادی که از شما پشتیبانی می

 فرد هیچ برای فردی هیچ نظر  اجتماعی. دوستی یا سایر اغراضِ از شما به دیگران انتقال یافته، در لباسِ

 و آمده خالیق از خیلی آن در و است زمان نظر حاصل که فردی نظر مگر. دهدنمی حسابی و درست معنی

 انداخته رددُ و کرده نشینته که دید موقعی باید را شراب رنگِ. باشید داشته پشتیبانی چنان بگذارید. اندرفته

مردم، شما را گول  پسندِکنید. جلباستفاده از آن هستید، اشتباه می صددِ در وقت از پیش شما اگر. باشد

 .های زندگی خود شماستی آن گرفتاریزده است و نتیجه

معیشت نکنید. در آن وقت  ی ابرازِشعر را وسیله ،ناترات و تعیّتفاخُ ۀخود و بردبار باشید. با هم سر به کارِ

دهید. اگر شما چیزی باالتر و بهتر از پایید، صددرصد خود را نزول میمردم را صددرصد می که شما پسندِ

 اید. شعر را بگویید برای خود و مثلِرنگ ساختهدار و کمهمردم هستید، این باالتری و بهتری را ضایع و لکّ

 دانید من از چند قطعهگردید. میها میاین حرف هوده در پیرامونِخود، اگر این رنجی است برای شما، بی

من  دیگر، در تعریفِ خودشان، مانند تعارفاتِ ها هم بنا به عادتِام و آنها دادهخود که به روزنامه شعرِ

که خاری بزرگ به م. مثل ایناتنگاند، بسیار دلتاب دادهوآب

ل سنگین شده و هایم از گِکفشکه پای من چسبیده. مثل این

 .اندها به او چسبیدهتوانم راه بروم. مثل کسی که مورچهنمی

)بهمن  .خیرشما به ست، سفرِشما همین کافی برای راهِ

1324) 

۸ 

 خواستم از شما بپرسم چه چیز شما را وادار کرد که دوستِمی

خواست آیا خود را به دیگری معرفی کنید؟ اگر او می

توانست یک جلسه سخنرانی کند؟ مگر در همان لحظه نمی

ندیدید مردی با عصا و کتاب در روشنی گذشت که کاله 

که تکیده بود، مثل اینپریده و صورتوموی دراز داشت و رنگ

او  شناختید و الزم بود کهخواهد بمیرد. آیا اورا میاالن می

 …خود را به شما بشناساند

کنم اگر در هر یک از خودتان بچسبید. باز به شما توصیه می من و خیلی تنها. به کارِ هر کس تنهاست عزیزِ

شما کار است. روزی خواهید دید که  کاغذهای خودم بنویسم جای دوری نرفته است: بهترین کمک و رفیقِ

ی کسان آن را برای شما در ی دنیا و همهنه بیرون برو(. زیرا او همهتوانی از خادهد: )اگر میبه شما آواز می

ها که در آن مسافرت منزلها، شبها و جنگلها و برکهی دشتی صحراها، همهخانه جمع کرده است؛ همه

 …ناک هستیدها غضباید، سیمای کسانی که نسبت به آنکرده

های گردید که در را باز کنید و بروید دنبال آن آدمه میای دارید دیگر به دنبال چچون شما چنین وسیله

گویند، مشهور یا چرا به شما آفرین می کنند از فالن شاعرِدانند برای چه تعریف میصفا که نمیوفا و بیبی

 اگر آن شخص را ،ایددانید به اشتباه رفتهفهمند. چون میکدام را نمیکه نه آن شاعر و نه شما، هیچدرصورتی
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گو دیدید بگویید اشتباه کردم این شخص به آن شخص خیلی شبیه بود، نخواست جلوی شما مرا دروغ

 .شما هستم نجاتِ راهِ طالبِ .ستمعرفی کند. همین کافی

9 

ی مردم این چیزها هست. اما همه انگیز دیدید. در زندگیِتهای رقّی همسایه، آدمگویید در خانهمی

شما،  مرا، مثلِ ها حتماً اشعارِها جرّوبحث کردید و خواستید که آنن با آنگویید به پاس خاطر ممی

 جا به زبان آمده بود؟ای آنتجربهبی کنید کودکِنمی آیا االن حسّ _باید ببخشید_بپسندند. با این کار 

نوشت. اما برای دیگران، را هم باید الجمله استعدادی دارند، دلیل الزم است، آنهایی که ذوق و فیبرای آن

اگر خیلی اصرار دارید من به شما یاد بدهم فقط این را بگویید: »مردی تمام بیست سال، سی سال عمرش را 

خواهید ی نیست، آیا شما میاین مرد هم شکّ هنری خود رسانیده، در هوش و ذوقِ کارِ اساسِ فهمِ به مصرفِ

 «کنید؟ دّخود، او را ر با بیست دقیقه، سی دقیقه فکرِ

ها من صحبت کردن با آن زنند، و چون در آیینِاند که باز حرف میحسّهای وقیح و بیبا این جواب آدم

 (1323)آذر  ی همسایه چه دیدید؟گویید در خانهام کنید. حاال میحرام است؛ شما هم باید حرّ

10 

: مدهخودم و خیلی مختصر به شما جواب می گویند؟ به زبانِما چطور شعر می پرسید معاصرینِباز از من می

کنید، مگر تاریخی در زیر قلم رده بر آمده است. ولی چرا شما وقت خودتان را زیاد صرف این کنجکاوی میمُ

 خواهید خودتان را با دیگران بسنجید؟دارید یا می

نظرتنگ و محدودی که قدما داشتند به پایان  است، مسیرِرده ایم که شعر مُای رسیدهما درست به دوره

 .رسیده است. انتهای دیوار است. راه کور شده است

افتید؟ می کنید، چرا در شکّکنید. و اگر شروع میهستید)وحقیقتاً کسی( باید شروعاگر شما کسی

چنین در زیر پا بگذرید. هم بینی را با آن ببندید و از خیرشان راهِ ،های متعدد در جیب بگذاریددستمال

 .ای پا نگذارید. تنها کار و احتیاطی که باید داشته باشید این استردهگندیده مُ بپایید که در شکمِ

مرا  خود را بروید. حرفِ ریزد، ولی باید راهِها روی هم میشما در تاریکی صداها خواهید شنید، زیرا استخوان

 (1323شوال  2) .رده بر آمده استگویند: مُشما شعر می دوستِ به یاد داشته باشید. چطور معاصرینِ

11 

حال کنید، این توفیقی است هنگامی که با عمل پیوسته باشد. غالباً در شرحاید و کار میخلوت اختیار کرده

ای برای شیوهستایند. اما این اید که خلوت را میها رفتهاید، یا در پی نصایح آننویسندگان و شعرا خوانده

ی چینند و مسطورهدهند. در قفسه میخود را متاع آن قرار می ست برای تجارت که هنرِشهرت است، راهی

 د...کنندهند و رو پنهان میآن را به مردم می

کاوید که چیزی را پیدا شوریدگی که دارید و می اما برای شما این کار از روی صدق و صفاست. من از حالتِ

ب از روی ام. چون هیچ تعصّخوبی دریافتهگویید این آن چیز نیست، مطلب را بهمیشه میکنید و ه
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ی کار شما خواهد بود. با کنید. دعای خیر و برکت من همیشه بدرقهخودخواهی در شما نیست، پیدا می

های آن رختی دمضایقه در کار نیست، به من کاغذ بنویسید، در سایه ،که در نوشتن کاغذ بسیار تنبلمآن

شما  ها در نزدِی اینی قشنگ، و به شهر بفرستید. من برای شما جواب خواهم نوشت. روزی همهدهکده

 .ایدراق مطالبی را در آن خواهید یافت که در بسیاری جاها نیافتهمطَانینه و طَمَشود. بدون طُکتابی می

خواست شاعر باشد، و پس ازآن که در طور بوده است، وقتی که میشما هم همین مخلصِ نیما یوشیج دوستِ

 .توان رسیددل می تن، به خلوتِ خلوت خود را از دست نداد. از همین خلوتِ ،ها افتادزبان سرِ

 (1318) .منتظر توفیق بیشتر شما هستم

12 

و بود. این کار زود است. بگذارید خواهید که ترجمه کنید؟ در منزل »شهریار« هم گفتگاز من شعر می

 که قضاوتِمردم پاکیزه و درست نیست، بل فردِفرد ها بد و خوب را ببرند. به شما گفته بودم قضاوتِخارجی

 .زمان الزم است

وپا کردن چرا؟ این موقعیت با موقعیتی که ما دور و عالی دارید، در زمان زندگی خودتان دست اگر شما هدفِ

ما ندارند، هرقدر که خوب تشخیص بدهند  حاضرِ ها مصالح کافی در موقعیتِور است. آنداریم خیلی د

ها در خارج یا داخل انبار بشود عمر من و شما ی این بد و خوبسنجیدن غیر از تشخیص دادن است. تا همه

رت برای مدد به شهرت نباید باشد زیرا شه ال و تاجر نیستید، هنر برای شما ابزارِگذاشته است. شما که دلّ

 .معاش است

دهید خودتان را چندان به این دهید و خدمتی را که الزم است ادامه میچون شما تکلیفی را انجام می

ممکن است در آن  ،شما خوب برخورد نکنند که با احساساتِها نچسبانید. شما جوان هستید و هنگامیخیال

 . ها در شما فراهم بیاوردصورت تشویش

پرسم چرا؟ چرا در شما هنر باید خودخواهی بیشتر را برانگیزد و قسمتی از آثار شما معطوف به باز هم می

مردم را  هوش و قضاوتِ ها باشیم حسابِکه ما دچار این تشویشهنگامی شما باشد؟ خودِ شخصِ دادنِجلوه

 .زنیمها میخودمان حرف شعرای قدیم در تفاخرِ گیرد و مثلِجا از ما سرچشمه میهای بینکرده توقع

آن  نویسم. عنوانِخالی نبودن کاغذ، شعری را برای شما می اینست حرف من در این خصوص و محضِ

قیمت چه های بیکه سنگلیحا در ،شودمی داده تشخیص زود چه واقعی گوهرِ ببینید ست...»کان« ا

 .خواستم روزی برای شما گفته باشمست که میعاتی که نداشتند. این حرفیتوقّ

1۳ 

 نویسند؟ عزیز من این چه اشتیاقی است؟خواهید بدانید مردم در خصوص من چه میمی

 .این اشتیاق باید از خودخواهی من به وجود آمده در خود من بیشتر باشد تا در شما

خوبی آشکار ام روزی بهچه من کردهدر خودند. آن الواقع بشکافد این طلسم را؟ مردم غرقِتواند فیکی می

اند تا چیزی را بفهمند. هرچند ما همه که از شما هم اثری نیست. مردم محتاج بخواهد شد که نه از من، بل
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ها به هم چسبیده است. های آنهاست که کلّایم، اما مثل این د به وجود نیامدهمجرّ طورِطوریم و بههم این

 .خیزدها کسی برمیکستدریج از میان هیچکند و بههمین که چیزی شروع کرد به پیدا شدن، شروع می

ی انقیاد و پیوستگی خود با موسیقی این حالت را واسطهست که بهعیتصنّ قدیم ما یک حالتِ در تمام اشعارِ

دیگر دارد.  بینیم تاثیرِمی ،کنیمخود سوا می بندی نظمِقت شعری را از قالبیافته است، این است که هر و

ام، آن را در مجرای ناک بیرون آوردهوحشت فارسی را از این حبس و قیدِ ام که شعرِمن این کار را کرده

زودی این به ،ستمشعر ه کارِه جوانی که دست ب ام. از آغازِتوصیفی به آن داده ام و حالتِطبیعی خود انداخته

فارسی  شده را پیدا کردم و اساساً فهمیدم که شعرِکار این گم فرم، از طرزِ را دریافته بودم. نه فقط از حیثِ

 .کار طرزِ حیثِ فرم، از کنم نه فقط از حیثِبندی شود. باز تکرار میباید دوباره قالب

ام و در کردهام مثل این که تمرین مینداختههای متمادی من دست به هر شکلی ابینید سالدر آثار من می

جوانی سعی  ا همیشه از آغازِام. امّای داشتهشدهام و گمستهجُتاریک، دست به زمین مالیده راهی را می شبِ

 رادم شعرِمن چه شعر را بخوانید و چه یک قطعه نثر را. مُ نظم به نثر بوده است. در آثارِ من نزدیک ساختنِ

 .بلکه هر قسم شعر استآزاد نیست، 

 .هرکس این بینایی را نداشته باشد، یقین بدانید چیزی از من نخواهید فهمید

14 

که آدم صداهای ها را باید شنید، مثل اینکنید؟ به شما گفته بودم حرفاو فکر می چرا در خصوص حرفِ

شنود. بازگویی این حرف هم خطرناک است و ممکن است نکبت بار رود، میمختلف را هنگامی که راه می

یان کرد، شود بو دردی باشد به هر زبان می خود نخواهد ایستاد که اگر حسّ بیاورد. خود او هم در سر حرفِ

شود، اما تکنیک و راه بهتر ندارد. قسمتی از این عقیده درست است. تا چیزی نباشد چیزی بر آن عالوه نمی

رود و خود این رفتاری است رود، به طرف این عقیده میخواهد. و خود او هنگامی که به طرف آن نمیمی

 .گوید چقدر با هم تفاوت داریدبرای پیدا کردن راه و روزی را خواهید دیدکه به شما دارد می

دادن و زورزدن. هر کشیدن و بازو تکانی تحقیق است نه نفسدر واقع جز این نیست که امروز، کار نتیجه

دهید، کنید و هر قدر انقالب در آن نشان میچیز با نظم و قاعده پیوستگی دارد. اگر این نباشد کاری که می

کند. اولی از م است که انقالب و اغتشاش را با هم تفکیک میمسلّ لِل است. همین دو اصتکامل نیست، تنزّ

 .لکمال پیدا شده است و دومی از تنزّ

به همان  ،من نیست. به هر اندازه که بهتر بیابید یابید و محتاج به سفارشِها را میی اینهمه ،کار در ضمنِ

 .من عالوه کنید شما بر فکرِ منتظرم که خودِاید. باقی را خود را صاف و نرم و کامل کرده اندازه تکنیکِ

 (1323تیر  21)تهران 

1۵ 

  !عزیز من

خواهد ام که او را پیدا کنم تا از من هر چه میام. زیاد فروتنی کردهی شما من زیاد حرف زدهبا همسایه

 .شوندر میی خود پُها به اندازهبپرسد. اما افسوس، شیشه
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جوجه،  کند در دنیا چیزی باالی چیزی هست. مانندِاروپایی کم دیده و زیاد فریفته نیست. خیال نمی اتِادبیّ

چه رنجی است  ،آید. آهزند. از خودش بیرون نمیی خود دور میتخم، و مانند مارمولک در محوطه در پوستِ

کند و گرنه ممکن معنی پیدا می های دیگرکه هر آدم با آدمکه آدم از اول به خود چسبیده باشد. در صورتی

 .خود غرق شود است در خود و دوروبرِ

که حقایقی کند در دنیا حتی تصوری هست، تا چه رسد به اینکند و تصور نمیاما همسایه این را تصور نمی

سوی زمین بام فوراً به ام. او از پشتِپرد، پراندهخانگی، که زیاد نمی ممکن است باشد. من او را مثل مرغِ

 .آید. باید خود من او را دوباره به روی بام ببرممی

های زیادی که من ی این چیزها هست. با وجود این حرفزمان ما همه فارسیِ اتِمن! در ادبیّ عزیزِ دوستِ

فهمند و به کسانی که خوب اند، اما نمیرسی که خوب مطالعه کردهبه کسانی می ،امزنم و بسیار زدهمی

ها مانع آن است که خیال کنند دیواری هم در ها از مطالعه گذشته و خودخواهی آنآن ند، اما عمرِفهممی

شوند و شهرها کشورها را به وجود وپیش شوند، شهری میساین دیوار هست و دیوارهای زیادی که پَ پسِ

هستی مبهم و بسیار  هاآن طور به باال. در پیشِی زمین است. و همینآورند و مجموع کشورها، کرهمی

 !هاستتبعی آن هاست، ولی یک چیز معنی دارد و آن خودشان و هستی وجودِآن تر از خودِمعنیبی

 محلّ الواقع به مصرفِعمومی بود، اگر استعدادها فی ی این دردها معلوم است از کجاست. اگر یک تربیتِهمه

ها کار خود را گرسنگی بمیرد؛ خیلی هوش ترکید تا دیگری ازرسید، اگر یکی از سیری نمیخود می

مگر  ،رسدها به ما نمیطور عموم، این حرفات بهکنیم و در ادبیّکردند. ولی من و شما در شعر کار میمی

 .ما نیست که بگوییم توانایی در دستِاین

که به من ینآور ازند و خندهنشیند و حرف نمیهای مدید میست که مدتی شما برای این یاغیهمسایه

خورم، ه میآورم و غصّل میشوم، تحمّحال که عصبانی میدهد. من هم، درعینآموزد و راه نشان میمی

 خودتان از من بپرسید.  ۀدهم. خواهشمندم از همسایبردباری به خرج می

 .این واقعه، کار و مطالعه استعالج ِ

دانم و مخصوصاً جز این تعریف عملی تعریفی جز این نمی پرسیدید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبانِمی

چیزی. هزار دفعه  شود نه با فراگرفتن اصولِکنم که تکنیک، کار است نه معرفت. یعنی با کار، معلوم مینمی

 .گویم تکنیک آن استمن می ،دانیدچه را که نمیدانید و آنشود ولی اصول را میکنید و نمیمی

گوید: به نوبه به من می های نوبهی خودتان از من نپرسید که گاهگاهی مثل تببه همسایهبیش از این راجع 

کند. قدر جان میقدیمی چه لباسِ داند که برای آرایشِست، در هر لباسی که باشد. و خودش نمیاصل معنی

 .ماندگوید: آنچه را مردم پسندیدند، میچنین میهم

نویسند؟ او نوشت را چطور می رها گفت از او بپرسید مااد در ده. به دهاتیسوآن باسواد است و بی حکایتِ

 مار را کشید و به مردم گفت: ای مردم آیا مار کدام است؟ سواد شکلِ»مار«. ولی بی

های انسانی خواهش داند تکامل و تاریخ چیست و شعر چطور مولودِهیچ نظر به رشد انسان ندارد و نمی

لطیف را چرا به نثر  خورد که این افکارِی من تاسف میکند و دربارهجور فکر میاست. هر دقیقه یک 

اعالی  ِحدّطور که او بهام تاکنون. همانت با او رفتار کردهاعالی انسانیّ ِحدّنویسید؟ ولی من بهنمی

 (1323)آبان  .استنوازی خود با من رفتار کردهمهمان



1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 (1)هیهمسا یهاحرف 161

 

1۶ 

 تِی شمارا داشته باشد؟ آیا شخصیّی شما حتماً سلیقهکه همسایهکنید برای اینخود را تلف می چرا وقتِ

 شما را هم دارد؟ آیا زندگی و چیزهایی که در آن برای شما بود، برای او هم بوده است؟

ز گمراهی من این ج راه نباشید. به نظرِهمین دو سوال شما را مانع خواهد ساخت که خودتان قبل از او گم

 .او باید عوض شود کسی عوض نشده، ذوق و سلیقه و فکرِ تِچیز دیگر نیست که آدم خیال کند تا شخصیّ

کنیم. زیر گوش شما آن شب در آن مجلس ی شهادت را طی میام ما دورهبار گفتهمن! به شما یک عزیزِ

. بعد برای شما نوشتم. آخوندزاده دربندی هستم« و شما خندیدید-گفته بودم: »من میرزا فتحعلی

بایست ست، و نمیای که در آن واقعیم یکیی ما با دورهکه کار ما دو تا یکی نیست. اما معاملهدرصورتی

 .باشد

دنبال آن. معاند و مخالف کمتر است. شده و ذوق وسلیقه هم بهگویید درآن کشورها زندگی عوضمی

زندگی و  ی طرزِشود. ذوق و سلیقه، کامالً زادهوضعیت عوض می که مخالف خودش در ضمنِطوریبه

های جدید خودتان تی است که از آن پیدا شده. هر کدام وجودهای تبعی هستند. اگر شما با دریافتشخصیّ

های خودتان نیازارید. ها را با حرفاند؟ آناید، سایرین چه گناه کردهشتر و آفتابه قرار گرفته بیرون از وضعیتِ

ها که چیزی جز سیاهی ها. برای آنان است برای آنرّبُ شمشیرِ ها مثلِدهم که این حرفمی حقّ هامن به آن

ای دارد. زیرا روشنایی هم هست. این است که معتقدند هر ملتی ذوق و سلیقه دانند که عالمِاند و نمیندیده

 به نسبت پدرانشان ولی –وهوا و اقلیم چه اثری دارد اند که آبپدرانشان هم این معنی را خوب ادا کرده

 اند. این است علتِخود بوده زمانِ فرمانبرِو اند و هر کدام مطیع به گردن داشته دینی خود زمان

ها با آن مخالفتِ تِطور است و همین است علّها هم همینما. برای خود این اتِهای متفاوت در ادبیّتشخصیّ

 یابند در دوروبرِتوانند بیابند و آنچه میکه هوش و کفایت کافی ندارند و نمیشما. هیچ نیست جز این

اند به شکل، و اگر هر دو را عوض کردهاند. کنند، به لفظ چسبیدهخودشان این است: اگر معنی را عوض می

 .ی غریبی دارنداحمقانه اگر شکل را، به وزن و قافیه. خالصاً و مخلصاً ایمانِ

زده در یک های زنگها و پیچ و مهرهمفتول خشک از روی زخم باید جدا کرد. مثلِ عِها را مثل مشمّآن

 .خورندنمیاز جدا شدن به کار ماشین. و چه بسا که پس

رویم. من فقط به شما کند و وقت آن نرسیده است و من و شما تند میبگذارید خیال کنند کسی غربال نمی

شود و صبح خودتان را تلف نکنید. شب تمام می خنک را دارم: وقتِ همیشه این تکرارِ سپارم، و مثلِمی

 (1324)خرداد  .خواهد رسید

17 

ی ها همهجای آندیگری واقع باشید و به وجان و در چشمِاشد که در جسمباید خیلی برای شما عادی شده ب

ها را بتوانید درک کنید. این قدرت برای شما وقتی پیدا خواهد شد که زیاد غرق شوید به آن راتِحاالت و تاثّ

ال، به حخودتان سرشته و تخمیر شده باشید. خیالی برای شما جان بگیرد و جسم درعین که با اطرافِطوری

 .لی شما را کمک کنداوّ قدری سریع باشد که در موضوعِخیالی تبدیل شود. پس از آن این تبدیل به
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اشخاص،  ی چشمِاز دریچه ؛یابیدطور که شدید زیبایی و چیزهای زشت را هم میمن سابقاً گفته بودم این

طور عادی بگوید: »بله من از بینید. کسی که این قدرت را نداشته باشد یا بهها را میآن سلیقه و ذوقِ

تواند شود، او شاعر نمیبینم« و نداند این مقدمه با استغراق و شرایطی تکمیل میها میآن ی چشمِدریچه

 حالمِاصطالح رؤیا و اَهاو سایه بزند. ب باشد. هرچند ممکن است شاعرانه نگاه کنید. یعنی شعر در کلماتِ

ها پریشان است به همین ا شاعرانه مطلبی را بپروراند. چون این حرفدیگر نبرد، امّ شاعرانه او را به جهانِ

 .کنماکتفا می

1۸ 

نویسی. کاغذهای تو را دسته کرده در جای مخصوص کاغذ می ،پرده رفته آیی؟ در پسِچرا به دیدن من نمی

معین به  پا شود. معلوم است همین که راهِها درخور این است که با این جواب همز آنام. بعضی انگاه داشته

 .یابددست آمد و آدمی کاوش کرد گنج ضمیر خود را می

کنم. حتی خود مرا گیری تو را تمجید میاما کناره

های من نگاه تر ببین. از دور به گفتههم نبین یا کم

تو را  و ادراکِ ست که حسّکن. در این کار اثری

توانی مستغرق اندازد. تو بهتر میتر به کار میمانعبی

شوی در آن چیزی که باید مستغرق شده باشی. هر 

گویم کنی و من به تو میزمان که زیاد مرا دیدار می

خوب شد که آمدید، یقین بدانید چیزی رفته و 

 .ایمچیزی به جای آن نشسته و هر دو باخته

او با دیگران. در یک تنهایی  کردن هستی! شاعر باید تنها باشد و خیالِخوبی کارِجوان که در اندیشه برادرِ

معاشرت هم بتواند برای  ،او تشنه شده که طبعِکننده باید به سر برد. تا اینمدام، در یک تنهایی موذی و گیج

 .ین تنها نصیحتی بود در این خصوصحشرونشر با مردم بیابد. ا آن در حینِ او سودمند باشد و فوائدِ

 (1323)شهریورماه 
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 .خود درآمدنبه شدن از خود و توانستنِطور متناوب اما دائمی، باید که در شما باشد: خارجدو قدرت، به

هایی شدن ایدهدریافتن موضوع در متمادی واقع کفایتِ _شود های شما با این دو قدرت تکمیل میکفایت

الحصول و زودگذر هستند. کفایت برای طرح دادن به موضوع که کند و آنیشما خطور می ماغِکه در دِ

 قدرت دو این یشدهخلق شما آن... ی زنده ساختن و ثابت کردن آن برآمده باشید و غیرِخوبی از عهدهبه

 را آن که هاییدرونی بسیار و زندگی از شما، چیز همه و شما فکرِ و ذوق مانندِبه قدرت دو هر کهبل ،نیستید

 .است آمده وجود به شناسیدنمی

شناسایی شما  ،آن شناساند که بدونِهاشان و فکرهاشان را به شما میخارج شدن از خود، دیگران و رنج

کمال واقع  بقاء در محیطِقابلِشما ساده و خام و بسیار ابتدایی و غیرِ مبتدی کار خود خواهید بود و اثرِ



1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 (1)هیهمسا یهاحرف 163

 

های شما و جهالت شما میزان قرار خواهد گرفت. به خود درآمدن، خواهد شد. بدون آن، خودپسندی

 .رسندحد بلوغ میهای شما با آن وسیله بهی یافتن خلوت است که درونیمقدمه

شماست.  یافتنِشما و تکمیل اجتماعی باشید یا نه. مربوط به هنرِ این مربوط به این نیست که شما شاعرِ

دهد تا بتوانید به دارد و شما را عادت به کاوش و کار دائم میشما را این حالت محفوظ می تِابتکار و شخصیّ

ه چخواهید. در واقع آنچه میخود چیزی را نخواهید و برسید به آن ی فنا برسید. یعنی جز مطلوبِدرجه

 .زندگی بوده است، خودش هدف واقع شود روزی وسیله برای هدفِ

زندگی در هر زمانی به کاری رفته است.  کند. دورانِزندگی هم طبعاً همین کار را می گوید: عالمِهمسایه می

 .شما نباید چیزی باشید که در جمع نیست

20 

 !عزیز من

ی شعر خواهی »مقدمهمن! مگر نمی شعر آن بزرگوار وجود دارد؟ عزیزِ تر در طرزِاساسی پرسی کدام نظرِمی

 .ورزم که بدون جواب نمانده باشی« او را بخوانی؟ چون عادت من نیست به چند کلمه قناعت میمنِ

که شعر عروضی باشد. زیرا فقط وزن نیست که شعر را یکی آزاد ساختن شعر از انقیاد با موسیقی، ولو این

 .کار آن استاد خیلی فرنگی است کار هم شرط است و طرزِ ند، طرزِکآزاد می

طبیعی پیدا  ها قیمت نداشتند، یعنی موزیکِفارسی، مصراع هاست. در شعرِدیگر قیمت گذاشتن برای مصراع

ها هر کدام قیمتی نسبت به کند که مصراعکاود و دقت میاست که میل کسیقدر اوّکردند. آن عالینمی

 (1323تیرماه  8) .دیگر کنم به وقتِواگذار می ،ل استمعنی داشته باشند. چون این مطلب مفصّمطلب و 

21 

وواج به همسایه خواندید در او اثر نکرد و هاج ها که از شکسپیر برای رفیقِپرسید چرا آن قسمتاز من می

 شما نگاه کرد؟

ب نکنید که او با مند نباشید و تعجّت دارد. گلهم نیافت. و این علّاو هیچ چیز تجسّ که در نظرِبرای این -

 اس و باهوش است چطور؟که بسیار حسّاین

 که نظر او همیشه به حالتِما نیست که به خارج توجه داشته باشد، بل تِملّ خوب ندارد. عادتِ ما دیدِ تِملّ

پلوغی در کنند، نه وصف. شلوغهمپای آن در موسیقی، که بیان میات و بهدرونی خود بوده است. در ادبیّ

این مضمون که:  زلف به چوگان و گونه به ارغوان و ترکیبِ وصفی ما هم به همین نسبت است. تشبیهِ اشعارِ

 گرفتن وصف از خارج، باز به درونِبهره چوگان زنی بر ارغوان. این گوینده که از خارج روگردان است درعینِ

 .اول بیاییم حرفِ رِپردازد. پس از این کوچه باغ باز سَخود می

شما دارند. اگر عادت داشته باشید که در اوضاع  راتِاحساساتی که در خودتان سراغ دارید بستگی با تاثّ

شما کافی نبوده  بینید که دیدِچیزها هم بیشتر است و می اثرِ ،رون دقیق شوید هرقدر بیشتر دقت کنیدبی

 .شودتر میشما هم عالی کنید و به همپای این کفایت، احساساتِنسبت، کفایت پیدا میاست و بعد، به
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م اید تجسّچیزهایی را که دیدهخودتان  تر در خاطرِخوب ،ایدم دادهخود لَ وقت هنگامی که در خلوتِو آن

بیند، و باز شما می وبیش، مثلِبینید به خواننده دادید، او هم کمدهید. و وقتی به همین اندازه که میمی

 .که همین مراحل را گذرانیده باشددرصورتی

ی هغروب شما در درّ یک هنگامِ وصفِ ،ی خلوتی را درنیافته استهغروب درّ مثالً برای کسی که یک هنگامِ

 .جااثر و گله و توقع شما از او بسیار بیماند و به همین جهت بیم میتجسّخلوت، برای او بی

 تِفهمند، بگویید چرا عادت به دیدن ندارند. بگویید از چه راه ما ملّمن! نگویید چرا نمی ی عزیزِهمسایه

 .ی اساسی را داردیک شالوده حکمِما این  اتِخودمان را به دیدن عادت بدهیم. در ادبیّ

ند و اخودشان در این ورطه غرق ،نویسندسنجی« رساله میی »سخنما که درباره مقامِعالی استادانِ

مثل همان  ،د را دوست دارندخودشان را بیان کنند. جوانان ما که تجدّ ترین احساساتِتوانند جزئینمی

اثر نویسند، ولی بیردم میر از آه و فریاد و سوختم و مُغذهای پُجوانانی هستند که عشق به زنی دادند و کا

 .اندخودشان به آن نداده ای چاشنی از دیدِهاست. زیرا ذرّ

ها شروع کم در بین افراد ما برقرار شود. باید از مدرسهل، کمی و مفصّجدّ یک ترجمه و قرائتِ باید اساسِ

شدن هم، که هنوز جوانان به آن متوجه نیستند، کار عوض هیچ چیز نیست. طرزِ ،شود. تا این کار نشود

 .طبیعی را به مردم یاد داد فایده است. باید قرائت به حالتِبی

فهمند یا بینند. بیش از این که بگویم میکه نمیفهمند. برای ایننگویید چرا نمی ،استها نشدهتا این

 (1324)مهر  .فی دارند یا نهکا ِفهمند یا هوش و حواسّنمی
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 .های قشنگ بودمتماشای آن جنگل خانه فکری به نظرم آمد، وقتی که مشغولِدر قهوه

 بینید؟من از من پرسید: چه می رفیقِ

 ؟بینیمبینیم و چطوری میحقیقتاً ما چه چیز می

 کند؟ما حکایت می خارج هست یا نه و از ما و دیدِ واقعی بین ما و عالمِ ما و رابطِ ی دیدِما آیا نتیجه شعرِ

تر از شما بدهد. وقتی که شما نشانی واضح بینید بنویسید و سعی کنید شعرِطور که میسعی کنید همان

و  کلی زندگیشما به آفرینید و آفرینشِچه در خارج قرار دارد میآن بینید و برخالفِقدما می شما مثلِ

تازه  کارِ ها باید شعر بسرائید. اما اگر از پیِکار آن همان قدما و طرزِ طبیعت را فراموش کرده است، با کلماتِ

 .ایدفکر کنید آیا چطور دیده ،ای در خود عمیق شدهاید، لحظهتازه و کلماتِ

آن  هنر و کمالِ مناسب بیان کنید. جانِ خود را با چه وسائلِ مسئله این هست که دیدِ یپس از آن عمده

ی یابند. قطعهقدیم و جدید از هم تفکیک می ی کارِجاست و از این کاوش است که شیوهبرای هنرمند این

نگ دیده بودید و برای این خود را نداشت. یعنی گُ نشین نبود، برای این بود که دیدِ« شما، که دل»لبخندِ

شود، همه که وقتی یک چیز عوض میکرده ولی کلمات را عوض نکرده بودید. حال آنرم را عوض بود که فُ

 .چیز باید عوض شود

ی کارتان را نو کنید. پس از الزم این است که شیوه از هر کاری، کارِکردن پیشدر نوساختن و کهنه عوض

 .ضمنی و تبعی هستند آن فرم و چیزهای دیگر فروع آن، یعنی کارِ
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کنم و بیش از این چیزی در این خصوص نخواهم افزود. فقط به شما ه همین اشاره اکتفا میمن اکنون ب

نی ی معیّدهم راهی را بروید که خودتان باید بروید و در نظر داشته باشید که هر کاری وسیلهتوصیه می

 .جدید نمودن است و بس ی هنر به شکلِجدید وسیله ی کارِدارد. شیوه

2۳ 

 باطنی سروکار دارد. در آن مناظرِ قدیم ما سوبژکتیو است، یعنی با باطن و حاالتِ ودم شعرِبه شما گفته ب

خواهد چندان متوجه آن چیزهایی باشد نمی ،گوینده صورت گرفته ست که در باطنِظاهری فعل و انفعالی

 .که دکلمه شوداین نه به کارِ ،خوردنمایشنامه می که در خارج وجود دارد. بنابراین به کار ساختنِ

چه در بیرون زنده است سروکار بدهند. خواهند زنده را با آنی ظاهرند. هر دو میدکالماسیون و تئاتر، سازنده

 نظر من بسیار کارِبه ،شودها ساخته میامثال آن ه از روی شاهنامه یا نظامی وبه این جهت تئاترهایی ک

ما  اتِجدید در ادبیّ کارِ آن بشود و تئاتر با طرزِ بزرگ جانشینِ آدمِ کودکانه است و باید این کار باشد تا کارِ

 (1325فروردین  5) .لی را خودتان دریابیدمعنی پیدا کند. از این خالصه، مفصّ
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ت، تا هیچ چیز نیست. عادت کنید به دقّ ،فرم، الزم بود به شما توصیه کنم اگر فرم نباشد در خصوصِ

 تر است. راجع به فرم مطلب. مطلبِآن آسان م...کنشعر صحبت نمی شما شود. من راجع به فرمِ طبیعتِ

های محلی که ی کار و رنگوقت بالواسطه نیست. به زمینهکند و هیچشما فرم پیدا می شعری شما با طراحیِ

ی بهترین یافتن است که شاعر بداند موضوع را با چه چیز دهید مربوط هست و نیست، زیرا فرم نتیجهمی

 .برآورد کند

ها ترین موضوععالی ،عکساید، بهاید و دیدهتوانید زیبا کنید، امتحان کردهها را با فرم میخودترین موضوعبی

 .شودفرم، هیچ میبی

ل باشد بهتر است یا مختصر، خود باید پیدا کنید: مفصّ خود را دارد. آن را با ذوقِ ِخاصّ هر موضوع، فرمِ

ی همه ،های زبردستیی چیزها، همههمه نباشد، چسبدل که فرم د...برگردان داشته باشد یا نداشته باش

 .ها به هدر رفته استکاریها و نازکرنگ

ا باید دانست این کنید، راست است، امّتر میتاب دادن یخوست را با آبهای پَموضوعگویند این که می

 کارِ زند و در وسطِهای زائد میکه نویسنده مقدماً حرففرم است. وقتی تناسبِ از عدمِزائد عبارت وتابِآب

که قابلی باشد، ولو این راحِاگر ط ،ی عالی باال ببردستی را به درجهآورد که موضوع پَهای زائد میخود حرف

 .کار خود کاسته است این کار را نباید کرد، از زنندگیِ

ریده شده و باید با طور نامساوی بُکه قبالً در طبیعت بوده. نارنجی بهخورد، مثل اینهر موضوعی به قالبی می

 .باز بشود نکه قفلی با کلیدی معیّکوله است. مثل اینوآن کج خود جفت شود و بدونِ جفتِ

مراقبت در طراحی  زنندگی آن، همان عدمِ تِهای بزرگ« که فرستاده بودید، فرم نداشت. علّی »کوهقطعه

طراحی الزم دارند. ترکیب، مدیون  ،شونداست. نه یک کتاب، یک منظومه، سه خط هم که با هم جفت می

ت الزم قدر دقّله در صنعت همانشود. این مسئبکه چیزی مفرد نشد، باید خوب مرکّطراحی است. همین
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و در غلط  ،شودرود و ناتندرست میدارو، جسم از دست می دارد که مثالً در داروسازی. زیرا در غلط ساختنِ

 .خوردانسان به هم می ی ذوق و سرشتِکار، حتّ ساختنِ

خواهد شد. و اگر  ام، اصالح کنید. مطلب به شما واضحطور که طرح دادههای بزرگ« را همانی »کوهقطعه

 (1323. )خردادماه بسنجید هم با مرا طرح و  بگذارید چندی بگذرد. بعد طرح خودتان ،حاال متوجه نیستید

2۵ 

 !عزیز من

ست که مضمونی ما باید از هر حیث عوض شود. موضوع تازه کافی نیست و نه این کافی اتِگویم: ادبیّباز می

کاهش -پیش آوردن قافیه و افزایش وست که با پستازه بیان کنیم. نه این کافی را بسط داده به طرزِ

ن مدل کار عوض شود و آ ست که طرزِتازه زده باشیم. عمده این ها یا وسائل دیگر، دست به فرمِمصراع

کس به آن پی نبرده ای که هنوز هیچهاست، به شعر بدهیم. )نکتهوصفی و روایی را که در دنیای باشعور آدم

ها را در نیابند.( تا این کار زودی اینبرند بهما می ی تازه از اشعارِهایی هم که نمونهاست و شاید فرهنگ

 سوم یطبقه و بازاری الفاظِ از عی در پیش نیست. وسی کند، هیچ میدانِنشود هیچ اصالحی صورت پیدا نمی

استعمال کنیم. تا استیل، نرم و قابلِ توانیم با صفا و استحکامِآرکائیک را نمی تِکلما بگیریم، کمک توانیمنمی

کدو که دور از  پره است به روی پوستِشب من، خوابِ این کار نشود، هیچ کار نشده. یقین بدانید دوستِ

 .پریدن و رهیدن و جدا شدن است حقیقتِ

بینید که تا این کار را نکنیم طبیعی وفق بدهد. می صرفِ باید بیان برای دکالماسیون داشت. یعنی با حالِ

ما تئاتر مفهوم  اتِدکالماسیون هم نخواهیم داشت و در ادبیّ ،)به این نکته نیز کسی پی نبرده است.(

 .وری خواهد بودآی زبانمسخره

طور برای من خود این ِداند. به او بگویید من از او پرسیدم و او با خطّی شما چیزی بیش از این نمیهمسایه

 (1323)آبان ماه  ...نوشت

2۶ 

 !آقای من

 .ا نیستندا بنّروند، امّهای ناشی که ماله به دست راه میبرای شما گفته بودم چه بسیار آدم

آن، تشبیه کردن،  کار، فصاحت، بالغت، و امثالِ چنین کلمات، سبک، مکتب، شکل، طرزِهموزن، ابزار است 

 …ارسال مثل

بینید در رفقاتان کسانی را که آید. شما میچه به وجود می ،شود و با آنعمده این است که چطور ترکیب می

ذوق و  ها برقِاین یرند. همهمضمونی و تشبیهی و مثلی بجا دا ،هندی گویند. گاهی در سبکِبدک غزل نمی

خودش را. باقی را خودتان  کارِ تر برود و شاعر را بشناساند، نه ابزارِاستعدادی است که باید به کار کامل

 (1324)تهران خرداد  .خواهید دانست

27 
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 !آقای

وزن و بی فارسی وزن و قافیه بدهم. شعرِ کنم به شعرِعکس، من سعی میگویید: بهبه همسایه از قول من می

آید، اما به نظر من شعر در یک مصراع یا بیت ناقص این به نظر می هاست. ظاهراً برخالفِقدیمی قافیه، شعرِ

طبیعی کالم را تولید کند. وزن، که طنین و  تواند وزنِزیرا یک مصراع یا یک بیت نمی _وزن از حیثِ_است 

آید؛ این »آرمونی« به دست می فقط به توسطِ _یک موضوع در بین مطالبِ_است  نمعیّ یک مطلبِ آهنگِ

مشترک، وزن را تولید کنند. من واضع این آرمونی  طورِجمعی و بهدسته ها و ابیاتِاست که باید مصراع

و بیش از این شاید از من  مدهآن باشید. من فقط اساس را می ی سر و صورتِکنندههستم. شما تکمیل

 .کسی طلبی نداشته باشد

ی که نتیجهی خودش نیست، بلعلمی است که هیچ چیز نتیجه ام و اصلِی گرفتهمادّ این فکر را از منطقِ

ی درست چهار سال بعد از آن شعرها در مجله_من در این خصوص کار کرد دش با دیگران است. بعد فکرِخو

 .کنمل خواهم نوشت. من خودم هنوز امتحان میدر »مقدمه« مفصّ ،را اگر عمری باشدآن »موسیقی«. ترتیبِ

 .کند. رئیس ارکستر استیموزیکی را سوا م دهد. جمالتِمن است، قافیه تنظیم می این وزن را که مقصودِ

کند که هر مصراع چقدر باید بلند یا کوتاه باشد، پس از آن هرچند تا می ما حسّ این وزن را ذوقِ اساسِ

من و کمال در این است؛ اگر برسم یا نرسم. هر  معضلِ من! نهایتِ آهنگی پیدا کنند. عزیزِمصراع چطور هم

 .عد استب مصراعِ داینِ مصراع پیش و مصراع مدیونِ

 (1324) .عجالتاً به همین اکتفا کنید. این را نوشتم مخصوصاً که یادداشت باشد

2۸ 

اند. و باز برای شما گفتم برای این است که همسایه سنگ شده شعری قدیم ما اوزانِ به شما گفتم: اوزانِ

طور مشترک خواهم، بهمطلوب، که من می تواند وزن را ایجاد کند. وزنِگوید یک مصراع یا یک بیت نمیمی

 .شودچند مصراع و چند بیت پیدا می از اتحادِ

تواند د نیست و نمید. وزن، جامد و مجرّانذوق تکوین گرفته ی روابط است که برحسبِبنابراین، وزن نتیجه

جدا از موزیک و پیوسته با آن جدا از عروض و پیوسته به آن فرم اجباری  ،باشد. وزنی که من به آن معتقدم

دارد: فارسی سه دوره را ممتاز می شعرِوزن،  کند. به شما گفتم در خصوصِمکالمه ایجاد می است که طبیعتِ

طبیعی؛ که  ی انتظامِو دوره _ستی اولیکه متکی به دوره_عروضی  ی انتظامِموزیکی، دوره ی انتظامِدوره

 .همسایه معقول پیشقدمی است در آن

ل خود ثابت و در »مقدمه«ی مفصّ_گوید شعر را از موزیک جدا کند. می خواهد وزنِمنظور، همسایه می

های وصف به کارِ ،اندآن سوبژکتیو شده تبعِه ا که بشعری م ها سوبژکتیو است و اوزانِکه موزیک _کندمی

قدیم، مثل اشعار قدیم، زیبایی نوع خود را  خورد. در عین حال اوزانِات هست، نمیابژکتیو که امروز در ادبیّ

شعری بدهم. قبل از  من هم معطوف بر این است که زیبایی مطلوب را به اوزانِ]نظر[ گوید دارند. همسایه می

عروضی و بعد  کار و بعد از آن وزن پیدا کردن است. این کار را او در اوزانِ وزن عوض کردن، طرزِ شروع به

 .هجایی در نظر دارد در اوزانِ



1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 (1)هیهمسا یهاحرف 168

 

توانند طوالنی بشوند، هایی که نمیکه پرسیدید کدام وزن جامد است؟ اصطالح خود اوست. وزناما این

ها را باز برای دفعه کنم خیلی حرفک. گمان میمستعد و متحرّهای دیگر عکس وزنمستعد؛ بهجامدند و غیرِ

 .دوم برای شما گفتم

 قدیم است. قافیه باید زنگِ وزنِ ی قدیم مثلِفقط قافیه، باید بدانید که بعد از وزن در شعر پیدا شده. قافیه

رهای ما قافیه گوید شعل کند. این است که میمطلب را مسجّ خری طنینِا عبارتِمطلب باشد. به آخرِ

 .ندارند

 (1325)خرداد  ...آخر این بود آن حرفِ

29 

ها پیدا آن حرف شوم. گمان نکنم فرصت برای نوشتنِتر میروز فرسودهمن زیاد است. من روزبه رنج و اندوهِ

 :کنمای میشود. این است که باز اشاره

مطلب است. مطلب که جدا شد، قافیه جداست. در دو مطلب اگر دو کلمه قافیه  مطلب است. زنگِ قافیه، مالِ

اند ولی قبول این مطلب دانستهدانم مثل من زشت خواهی دانست. قدما این را قافیه میشد، یقین می

آن، قافیه  ست در پایانِدهیم. هرجا که مطلبیکالم دست به هم می ذوقی است برای ما که با طبیعتِبی

متفاوت گاهی اثر قافیه  وزن و حروفِ ق باشد، دو کلمه از حیثِت. الزم نیست قافیه در حرف »روی« متفّاس

شما حتماً  تکه و در جمالت کوتاه کوتاه است، اشعارِدهند. فراموش نکنید وقتی که مطلب تکهرا به هم می

 .دهدبیشتری می تِلذّمن  داشتن است و در گوشِ باید قافیه نداشته باشد. همین نداشتن، عینِ

های عجیبی حرف دهد؟ همسایه استادکارِی کوچکی جا میبینید که قواعدی را چطور در صفحهحال می

 (1325. )تیرماه است

۳0 

 جرئتی همسایه در آزاد شعر ساختن، علتش اینست که زیاد خوددوست است. آدم که این طور شد، هدفِکم

 .آیدپای مردم میسرها باال ببرد! این است که پابه یدر میانخواهد که زود برسد و سری نزدیک می

استخوان بی قافیه، آدمِبی ام. شعرِگویند شعرهای من قافیه ندارند. من »جمیل زهاوی« نشدهکه میاما این

 اند. کارِکه قدما درآوردهآید که قافیه ندارد، نه ایندهم و به نظر میاست. قافیه این است که من به شعر می

را  مطلب« آن دانم و »زنگِطور که من میبندی آنست. عزیز من، قافیهقدما کاریست بچگانه، بسیار آسان

 .خواهدبسیار لطیف و ذوق میگذارم، بسیار بسیار مشکل است و بسیار اسم می

نسبت با ممکن است کمی سرسری رفتن، همه را به هم بزند. وقتی که دو مصراع آخرشان یکی نیست، به

ی «ام را نوشتم، همهشود. اگر عمری باشد و »مقدمههای بعد، عین قافیه است. قافیه از این بهتر نمیمصراع

 .ها به جای خود معلوم خواهد شداین حرف

۳1 

 !همسایه



1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 (1)هیهمسا یهاحرف 169

 

جداگانه از وزن، برای  از قافیه پرسیدی. برای تو روزی خواهم گفت. در نظر دوست تو، قافیه یک موزیکِ

ی تو برای این معنی و تعریض جز این در سقف و در است. همسایهی بیقافیه، خانهبی مطلب است. شعرِ

ها که شعر را هجایی روند: هم آنخطا میکنم هر دو دسته به من خیال می. تفکر نخواهد داشت یهقوّ

 .سازندقافیه میای که شعر را بیسازند و هم عدهمی

تو  توانایی که دوستِ خواهند به پای شاهبازِکه مییک از این دو دسته دلیلی ندارند جز اینکه هیچدرحالی

 .است، کاری تازه کرده باشندها که او پرواز کرده و پهناور این هوا را پریده باشد پریده بعد از سال

من این را  سالمِ تازه؟ اگر جوابی برای این سوال جز این نداشته باشید که بگوئید ذوقِ ولی برای چه کارِ

 .ایدکند هنر را، یقین بدانید خیلی کورکورانه رفتهکند و آزادتر میپسندیده است یا این زیباتر می

گویم: قدر میکند. همینام. فکرم در این خصوص کار نمیشدهنهایت وحشی ست بیمن در کوهستان، چندی

بینند و یک پسند را در برابر میگروهی کهنه ،قافیه باشدها بیآن کنند شعرِکسانی که خیال می

چسبند و کسانی هم که به قافیه می ،ها را برانگیخته است. بعکسدیگر، آن ِلجوجانه، بیش از حسّ ِحسّ

خواهند هاست و میگیر آنجرئتی و وحشت گریباندار باشد، یک کمها قافیهشعر آنخواهند حتماً می

خود راضی بدارند، به این جهت همان عادت را  بینند از شعرِپرستی را که در برابر خود میی کهنهخواننده

 .کنندپیروی می

فرم است به  دازه زیباساختنِکار و به همان انطرزِ کردنِکار سهل یک از این دو نیست. اساسِولی هیچ

کند شعر به وضع طبیعی آن حالت که تقاضا می شود و حفظِطبیعی که به فرم داده می ی حالتِواسطه

آن، قافیه هم روان و طبیعی باشد. چون این  اخری به تبعیتِ تِپای آن، به عباردکالمه )بیان( شود و به هم

 .نویسمعجالتاً بیش از این نمی ،واهم داشتچه روزی به شما معلوم خمقدمه است برای آن

ساختن، خیلی های پوسیده. قافیهعادت قدر ترسو و مطیعِدلیل باشید و نه اینقدر خودسر و بدونِنه آن

آن استوار  اساسِ ،حروف بیرون رفته قافیه از شکلِ شما یاری نکند، زیرا ساختمانِ مشکل است اگر ذوقِ

وزن و داند با کدام کلمات همشناسد و مینی مطلب را میوشود به روی ذوقی سالم که طنین و آرممی

 سازی دوستِخود را تمام کند. قافیه ده دارد، شعرِهمخرج جفت کند و با کدام کلمه که مخرج و وزن علیهم

 .شما از این راه دقیق است

گویم آزاد باشید. آزاد ساختن، قبل از زیبا ساختن. فعالً هیچ قافیه فقط میافزایم، ام نمیچیزی بر این گفته

د به قافیه نباشید، این زیبایی را، روزی دهد، مقیّشما اجازه نمی اید و ذوقِکار در شعر نشدهنسازید اگر کهنه

 (22مهر  16)یوش  .خود بیفزایید که درک کردید، به شعرِ

۳2 

ضرب، بی استخوان است و وزنِآدم بی قافیه، مثلِبی تو خالی. شعرِ خواهد بود؟ حبابِاگر قافیه نباشد چه 

 .شعرهای قدیم مثلِ

دار است. قافیه آن نیست که هر بچه بتواند به ب نکنید و البته نگویید: شعرهای قدیم است که قافیهتعجّ

یم. در این خصوص من معقول فکر قرینه آن را بخوانعادت به ست که بر حسبِآسانی بیاورد و نه چیزی

شاعر در  ام و دیگر الزم نیست بنویسم. هنرِکه برایم محسوس است. گویا برای شما نوشتهبل ،کنمنمی

 .مطلب است و مال یک مطلب ست. قافیه زنگِسازیقافیه
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زشت است. در  پیش را با مطلب بعد هم قافیه نکنید. بسیار قافیه، باید مطلب و جمالت را تمام کند. مطلبِ

کار این کار نو« جوانی تازه اید. اخیراً در »روزگارِاید و بدتر از قدما بودهصورت شما معنی قافیه را ندانستهاین

جفت بسازد یا کنند قافیه عبارت از این است که جفتسایرین جوان که هستند خیال می را کرده، مثلِ

 .بعید با هم پیدا بکنند ها در یک مطلب، انفصالِکنید که قافیهسعی . تک یا کدام و چند تا فاصله با کدامتک

قافیه است. هرکه این  توانید پیدا کنید کجا خواننده منتظرِزیاد خودتان می ذوق و پس از کارِ حسبِه ب

 .ستمشکل و محتاج به ذوقی بینید که قافیه آوردن چه کارِقافیه را شناخته است. می ،انتظار را شناخت

 آن در پیشِ یِی خطّمن، که نسخه »موسیقی« دلیل قرار ندهید. به شعرهای اخیرِ یشعرهای مرا در مجله

. جور استها خواهد بود و به شما خواهد گفت چهآن بخشِشماست، رجوع کنید. قافیه، اطمینان

 (1324)خرداد

۳۳ 

 !عزیز من

مصالح  آید، با داشتنِتنگی بیرون میدستشود و از شاعر غنی می

اوست در آن  ماغِی دِخلقت شده_معنوی که  کار. غیر از مصالحِ

کند. او را باز می وبالِلفظی دست مصالحِ _زندگانی که او راست

»آرگو«  این حرف را قبول بکنید. فقط باید این مصالح را از زبانِ

 سبکِ ا به کارِامّ ،کنیدگرفت، چه بسیار کلمات که در آن پیدا می

 متوسط، که کارِ و سبکِ _عالی شاعر است کارِ که مالِ_فاخر 

که مصالحی است که فقط در سبکی خورد؛ بلعادی اوست، نمی

رود. ها به کار میدست _ی اشعار به فهم پاییننازل برای تهیه

خصوص و در نثر بیشتر( در این صورت باید در بین )تئاتر به

مالیم و مأنوس  اند، کلماتِآرکائیک، که کهنه شده ماتِهزاران کل

 خود را به دست بیاورید.  با سبکِ

قدما غفلت نداشته باشید: در اشعار بجویید و  ی دقیق در اشعارِکنم از مطالعهاین است که به شما توصیه می

مراجعه کنید و مصالح تازه دستی برای خودتان تهیه کنید. موضوع را که در نظر دارید به آن دم یک فرهنگِ

شما  کم کلمات از بین رفته، ذهنیِکم ،طور انجام دادیدر که این کار را اینخودتان بردارید. مکرّ را برای کارِ

 اید. اشعار. زیرا مصالح از همه جور فراهم داشته اید برای نوشتنِتی یافتهبینید چه قوّشده یک وقت می

تازه  خود بربیایند. شاعری که فکرِ های شما خودشان در جستجوی قالبِاما یک چیز دیگر هست. باید معنی

بینید. پس خوبی میهندی این توانگری را به تازه هم دارد. در حافظ و نظامی و بعد در سبکِ دارد، تلفیقاتِ

باز به  _جای اسمصفت به مثال استعمالِ _کند دیگر می شما تقاضای کلماتِ اشعارِ از این کار، سمبولسیمِ

ها( ها، حیوانها، گیاهها، اسم چیزها )درختدهاتی مصالح افزوده است. جستجو در کلماتِ ثروت شما از حیثِ

 رسمی پایتخت است.  زبان در زبانِ مِمسلّ ها. خیال نکنید قواعدِت. نترسید از استعمال آنهر کدام نعمتی اس
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استعمال، این قواعد را به وجود آورده است. مثالً به جای »سر خورد« »سر گرفت« و به جای »چیزی را  زورِ

نگری بیشتر آن وقت از جا برداشت« »چیزی را از جا گرفت« را با کمال اطمینان استعمال کنید. یک توا

ی اول برای مفهوم خود استعمال ط پیدا کرده کلمات را برای دفعهشود که خودتان تسلّبرای شما پیدا می

 کنید. می

در »آرگو« و »آرکائیک« مشغول  _طور که گفتم ی این مراحل است. اول باید هماناما این پس از طی همه

)دی ماه  .مرا فراموش نکنید وقت نصیحتِاست. وقت و بیکم  ،ص باشدص باشید. هر قدر این تفحّتفحّ

1324) 

۳4 

او هستند. در این صورت  ند که مصالح کارِاکند، زیرا کلماتگوید به کلمات خدمت میکسی که شعر می

 .کندکارخور انتخاب میهمحکم و بادوام و ب مصالح خود را از جنسِ

کلمات پیدا  ها ازدواجی در عالمِآن آن معنی است و بینِ ِخاصّهمین که کلمه، معنی را رساند؛ آن کلمه، 

خود را به  ی شخصِمنافقت. از روی خرد، سلیقه هلفت باشد نها اُآن شود. شاعر باید این را بفهمد. بینِمی

 .کلمه برود ی معنی به طرفِواسطهکار بیندازد و به

 خواصّ عوام، در کلماتِ ن به هر سو رفت: در کلماتِاصلی است. باید برای به دست آوردن آ پس معنی، شرطِ

های تازه و مختلف شاعر است و آن معنی خودِ آن در پیشِ تولید و تحلیل و ترکیبِ و در کلماتی که اساسِ

 .هستند

ی نازل پایین برده ص کند، سبک را به درجهها تفحّقدر غنی نیست و اگر شاعر فقط در آنعوام، آن زبانِ

 عوام در حدودِ بالطبع معانی را از جنس نازل گرفته است، هرچند که هنری هم در آن به کار رفته باشد. زبانِ

 آن را در زبانِ ای با موشکافی، معنی را برساند و نظیرِعوام است. اگر گاهی کلمه خودِ فهم و احساساتِ

عوام  کلماتِ است که در عالمِ خواصّ کلماتِ عالی در عالمِ پیدا نکنیم، نباید فریب خورد. دقت و فهمِ خواصّ

 .و اوباش نیست

اند برای آن چه را که هنوز نیافتهرود. آنحال، محدود است به زمان و با زمان جلو میهم، درعین خواصّ زبانِ

 .ای نیستکلمه

تحلیل و ش بدهد، ی کلمات را به دست بگیرد، آن را کِشاعر باید سررشته اما زمانی هم هست که خودِ

 اند. در اشعارِکلمات را هم داشته ت در انتخابِاند، شخصیّفکری داشته تِترکیب تازه کند. شعرایی که شخصیّ

 .خصوص از آن اشخاص هستندت کنید. این دو نفر بهحافظ و نظامی دقّ

 ...شاعر است آن به دستِ زبان، ناقص است و کوتاهی دارد و فقیر است. رسایی و کمالِ

 .رسانندخود این معنی را می حافظ و نظامی نسبت به زمانِ اشعارِ

۳۵ 

کنم: من. من خالصه می ام. این کار، جا دارد عزیزِ»آرگو« پرسیدید؟ پیش از این گویا نوشته عوامّ از کلماتِ

ا ار باشد. امّعوام در ک گذرد، حتماً باید محاوراتِم میسوّ یی زندگانی طبقهشما در صحنه اگر وقایع داستانِ
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 هم شعر زیراد... شواید، مینازل پایین آمده و برای عوام نوشته ِشما به حدّ در شعر، هنگامی که موضوع شعرِ

 پسند،خواصّ و یجدّ بسیار هایموضوع در اگر. شودمی عوض کلماتش سبکِ بلند، یا پست موضوع، حسبِبه

 .است لوس بسیار بنویسید؛ عامیانه

 .ایداین نکته غافل بوده اید؛ زیرا از درکِعوام قرار داده عوام، شما خودتان را در این موقع جزوِ با کلماتِ

 .امتر به این کار محتاج شدهمن کم ،شعر خودم دانم و در خصوصِبیش از این نمی

۳۶ 

 !فکر عزیزمهم

ل راجع به این موضوع نوشته بودم. گمان ها برای شما شرح مفصّبازاری نوشته بودید. پیش از این از کلماتِ

ی پیش نگاه کنید کار برد. اگر به نامهها را بهکه در کجا باید آنبرم چیزی ناگفته مانده باشد، جز ایننمی

های کالسیک باید به همان و ساختمانشود با این هوس، خراب کرد یابید. ژانرها را نمیتقریباً این را می

ی نازک، این دستکاری را ندارند و در واقع مثل شیشه های کالسیک، ابداً تابِزیبایی خود باشند. ساختمان

 .شکنندمی

شود، برای هر چیز نکاتی را در نظر شروع می ای خاصّکار خود که با فرم و بیان و شیوه پس ما باید در طرزِ

 کار بریم. که تنها بهکار ببریم، نه اینن است که چگونه زیبا و خوشایند بهبگیریم. هنر ای

 یابیم کدام کلمات به کارِدرمی ،کنیمبندی میطبقه که شعر را برای عوام و خواصّبرای این کار هنگامی

 .معنی عالی و شاعرانه، چندان وزنی ندارند خورند و کدام به کار شعرهایی که از حیثِتر میشعرهای وزین

 
شوند گیر میکنند و زیبا و جایبازاری نشست می کدام، کلماتِدر تئاتر، در نوول، در شعر، در هرکدام و هیچ

خیلی بازاری و  نوشته شده است. کلماتِو بالعکس. عمده این است که برای کدام طبقه و با کدام زبان 

 .ی بازاری و آرگوئیک استآرگوئیک برای شیوه

آسانی استعمال کنید. هیچ وحشت نداشته باشید او را به زبانِ ِخاصّ کلماتِ ،زنیدهرکس که حرف می با زبانِ

ها کامالً و تئاتر برای بچه می برای شعرو دوّ فعامیانه لی مثال برای شعر به زبانِاوّ .از »وول زدن« یا »لولو«

 .جا هستندهمناسب و ب

 
قدر استاد باشید که چگونه به کار کند، یعنی الزم نیست ایناستادانه را کم می یقیناً این کار زحمت و هنرِ

پای  خود را به دست آورده است. من راه را پیشِ ِخاصّ کانتِبرید. کلمه، خودش در جای خودش افتاده مَ

کار بردن همین است و زیاد بر این به خوبِ شود. راهِآیند میگذارم که چگونه زبان، زیبا و خوششما می

 .نویسمنمی

۳7 

ای. من خود را گم کرده فکرِ ،شود که در عوضام، معلوم میشعر خود را پیدا کرده گویی کلماتِمی

 »فکر« چگونه آن را خواهی یافت؟ فهمم بدونِنمی

 .گرددکلمه می « خود »کلمه« دارد و در پیِی »فکرِاً برای شما نوشته بودم هر کس به اندازهسابق
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ا تازه هم ندارند. امّ مگر با فکر. شعرایی که فکری ندارند، تلفیقاتِ ،شودزاید، اما »کلمه« زائیده نمیفکر« می»

 و کوزه یافته نسبت به خود کنایاتیام هم مجبور شده است برعکس. خیّ ،اندهایی که نظامی و حافظآن

 (1323خرداد  18) .سازد، ولی این خیلی ساده استب گرکوزه

۳۸ 

که هدف او در این است. این زنجیر را مردم کند؟ برای اینزنجیر را نمی شکستنِ ی شما جرأتِچرا همسایه

 .دوست دارند

 .آیدبا او خودتان را نسنجید. از این سنجش هیچ چیز به دست نمی ،دور دارید شما که هدفِ

 .فهمد یا متمایل است که بفهمدفقط یک چیز هست. کسی که قدیم را خوب بفهمد، جدید را حتماً می

شعری ندارد. چه بسا که همین  برای این است که اساساً فهمِ ،من یا شما را همسایه دوست ندارد شعارِاگر ا

خواهید چه کنید، بدهید یا ندهید؟ و باز دهد. اما شما مینزدیک را به اشخاص می ضایع و فاسد، هدفِ فهمِ

چه وقت حتماً اید آنحساب کرده مر یااند چند قرن عُگویم چه فایده از این سنجش، مگر به شما گفتهمی

 (1324)خرداد  .خود کم بوده است شود در مصرفِمردم می فهماندنِ صرفِ

 

۳9 

کافی دارید به  شما که ذوق و شوقِ زنید. من مطمئن هستم شخصِاین دوره حرف می های منظومِاز ترجمه

خواهید من طرحی را در آن خصوص به زنید. اما اگر میی شبیه به کار دیگران، دست نمیاین کار ناشایسته

 :دهمشما می

مفرط به ایجاز  بیان و میلِ عبارات، طرزِ تلفیقِ کلمات، طرزِ کالسیک را در نظر بگیرید از حیثِ نظمِ صفاتِ

 .که در آن هست

زبان است، در این  ن تفاوت ندارد، عمده چگونگی کار با مصالح است و کلمات، که شاخصِما با آن زبا زبانِ

های متفاوت را تشخیص داد که مثالً در پس از آن دوره .میان واسطه است. باید در این واسطه سنجید

 .رمانتیک و ما بعد آن چه بوده است نظمِ ها صفاتِی رمانتیکدوره

های توانید نابجایی موضوعآید و با آن میشما به دست می ی کافی برای مبحثِمقدمهبا این تمهید، 

 .شوند، ثابت کنیدص و مطالعه وارد آن میتخصّهای خام و دست نه بکار، بیرمانتیک را که این بچه

و ناقص و مادر آمده است فاسد  پوشکین مثالً. هرچه به زبانِ های نظمِخورم از ترجمهمن خیلی افسوس می

کار خود ساخته نشده است و موضوع را از اثر  لوس و خنک و زننده است. چون با زبان و کلمات و طرزِ

 .ادبی است ی آن اشعار با این وضع یک جنایتِکرده، ترجمهسباذوق و تجسّ انداخته است. برای آدمِ

عبارت و فرم و  خود داد. وقتی که معنی عوض شد، کلمه، طرزِ حاصل این است که باید هر معنی را به لباسِ

 .رسدطریق مطلوب این است و روزی این سرزمین به آن می ،اخری شود. به عبارتِهمه چیز عوض می

 .ایدالزم کار، با همین چند اشاره، ملتفت شده خورم به این وضع. البته شما به نکاتِو باز افسوس می

 (1328)مهرماه 
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40 

 !زیز منع

 خورد یا نه؟موسیقی می من به دردِ پرسید آیا شعرِمی

اید. من این را ملتفت شده من ساخته زیرا شما چند قطعه تاکنون به سبکِ ،خیلی دیر این سوال را کردید

نشینید و شعرهای خودتان را من می شما، مخصوصاً وقتی که در پیشِ شما و خواندنِ بودم، در طرز اشعارِ

خوانید. خیلی احتیاط کنید از این کار که شعرهاتان را با آهنگ بخوانید. رسم است که شعرا با برای من می

نیما یوشیج  ا آن شعرِامّ ،خوانندپای نوازنده و خواننده آن را میسازند بعد به همخود، شعر می ای پیشِزمزمه

بدانید نقصی  ،ها خوردشما به کار آوازخوان او ساخته شده باشد. اگر شعرِ به سبکِ نیست و نه آن شعری که

طبیعی  ست که حالتِمن این کوششِ زیرا تمامِ_شما هست و از راهی که من در پیش دارم، دورید  در شعرِ

ست سوا و شود. شعر جهانیما رها می دِمقیّ نثر را در شعر ایجاد کنم. در این صورت شعر از انقیاد با موسیقیِ

توان برای شعر می ،رسندجا که به هم میموسیقی سوا. در یک

توان برای آهنگی چنین میآهنگ ساخت، اما شعر، آهنگ نیست. هم

 .ی نیستا شعر، موسیقشعر به وجود آورد امّ

 ست. هنگامِطبیعی ای هست که موسیقیِشعر موسیقی در نهادِ

 برداشتِ ،راییدسُخودتان، که دارید شعری می زمزمه در پیشِ

گونه آهنگی نکنید. بارها باید به شما بگویم: زنهار! زنهار! البته هیچ

شما باید طبیعی و منطبق با دکالماسیون باشد، طبیعی  شعرِ آهنگِ

خوانید. طبیعی می ای را به حالِزنید یا خطابهحرف می کهمثل این

قوی دارد. اگر شما به  ای است که با هستی ارتباطِشما هستی شعرِ

حتماً  ،سازیدکنید و شعر میموسیقی خودتان زمزمه می آهنگِ

 بعضی اشعارِ طبیعی به دور رفته و شکلِ شما از حالتِ بدانید شعرِ

 .کالسیک را یافته است

کنم محتاج به م. گمان نمییکندیگر صحبت می ا ما از زیباییِ« خود زیبا هستند، امّها هم در »ژانرِته آنالب

 ،شودشما طبیعی می گویم اگر به حال طبیعی زمزمه داشته باشید، حتماً شعرِا میامّ ،زیادی باشید حرفِ

 د...شوانسان برداشت می چون در این حال با احساسات و حاالتِ

دار خوانده شود. باقی را خودتان خواهید طنین نثرِ مرده و به حال طبیعی، مثلِست که شعر شُاساس در این

 (1322اسفند  27) .ایدهای من دریافتهدانست زیرا از صحبت

 
 

 تقدیم خواهد شد.  آیندهدر شمارۀ  71تا  41ها از شمارۀ بخش دوم نامه: گنژرا

 بازگشت به فهرست 
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 بگذار بمانم
 میترا درویشیان

 

ترکاند و نه تبسمی هوا مه گرفته و غمگین بود، آسمان نه بغض می

 .تاریکی زودرس هم دست به گردنش انداخته بود .کردمصنوعی می

 رسید.نظر میه تر بزمین و زمان گرفته

کردی گاه ها را به دور خود پیچیده بودند و اگر دقت میها پردهپنجره

چسبیده پرده بیرون همالی نخهای بهنور ضعیفی با جان کندن از البه

فضا چون هیچ صدایی نبود، حتی صدای نفس کشیدن در  زد.می

گاهی صدای شیون الستیک ماشینی البته گاه صدای زنگ ناقوس بود.

کرد اما باز پاره میخراشی سکوت را تکهبر روی زمین چون آسمان

 شد.سکوت زورمندتر بود و پیروز می

چند بیش از  .ترسیدم نفس بکشم مبادا دنیای اطراف ترک بردارد. آرام مشغول خواندن کتابی شدممی

گویا پسرکی  ، آنگونه کهضعیف و ناالن ،صدای ناآشناییبودم که نگذشته بود و من غرق در خطوط  ایصفحه

ای مخصوص، زوزه ؛صدا نبود ،صدا .ام را جلب کردتوجه ،بازیگوش سنگی را درون چاهی عمیق انداخته باشد

از جایم  .دلم را سوزاندصدای نجوایی از ته دل،  .مثل پاره شدن سکوت بود. کتاب را بستم و باز دقت کردم

ای تکان کسی نبود! حتی سایه ؛نگاهی به اطراف انداختم .رفتم بود، باز ای کهبرخاستم و به طرف پنجرۀ

. شدآمد شنیده میفرود میبر زمین خشک بود و شروع شده که تازه  یصدای قطرات باران تنهاخورد! نمی

درختان تقریبا به خواب رفته بودند. اما صدا در سکوت  .کردل گوش و بینی را نوازش میبوی خاک و گِ

و باز صدای شیونی  "کنی؟بگذار بمانم، دوری از تو یعنی مرگ، خاطراتمان را چه می"انداخت: چنگ می

کشد. و دارد با نامهربانی قلبت را بیرون میاست ات خزیده کردی دستی به درون سینهآرام. چنانکه فکر می

 ال کرخت شدن بود.تمامی بدنم در ح

 

اما  ؛پیچیدصدای ناله در گوشم می .باز با دقت به جستجو پرداختم

گویا   ،دیدم. نسیمی آرام شروع به وزیدن کرده بودکسی را نمی

به آنها را ای گذاشته و  آرام آرام را در گهواره ی درختانهاشاخه

 کرد.طوالنی دعوت می یخواب

این  سبب کهمن از پاییز  .دوستت دارم .شوممن له می .بگذار بمانم

صدا آرام آرام تمام شد! برگی رنگارنگ از  .جدایی شد متنفرم

 درخت بر زمین افتاد.

 بازگشت به فهرست 
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 برای کودکانِ افغانی...

 باقرلو حمید

 

 قدّونیمقدّ یبچه کلی که هاآن از. کنندمی زندگی افغان یخانواده یک مان،خانه از ترطرفآن در سه دو

. نیست سخت شاچرایی زدنِحدس. خواندندمی "برای..." و بودند شده جمع حیاط توی چندروزپیش. دارند

 شوند،می آماده دارند ترقبل بیت چند از کردیمی حسّ قشنگ... اندشده آورده حساببه جایک باالخره چون

. بخوانند بلندتر را "افغانی... کودکان برای" گویدمی که شعر جایآن تا کنندمی جمع را شانجان تمامِ دارند

 را ذوق این... رسندمی آهنگ جایاین به وقتی کنندمی کیف کردیمی حسّ قشنگ. فهمیدیمی را انتظار

 "د...انگفته آهنگییک توی را ما اسمِ شنوی؟می پسر، ببین" که

 روی رفتممی شدممی گنجشک دیدممی را باشکوه یصحنه این پنجره از که لحظه آن در خواستمی دلم

 گفتمیوم کردممی بغلش نشستم،می حیاط توی پوشِدمپایی یسالههشتهفت پسرکِ آن الغرِ یشانه

 بشود؟ خون آدم دلِ که ،"معمولی زندگیِ یک حسرتِ برای" گوییمی جوریاین چرا آخر جانم، به دردت"

  ای؟کرده عمر سال هزار انگار که میگویی جورییک چرا

 چه من االن دارند؟ هزارساله غربتِ غم چشمهایت که اندکرده چه تو با ترازو و روپیاده طوالنیِ هایساعت آن

 ..."شود؟ کم معمولی زندگی یک برای حسرتت از ایلحظه که کنم
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... بلند بلندِ... خواندند اوج اوجِ اوجِ در شروین خود مثل را آهنگ اوج که را آنجایی میشنیدید و بودید کاش

 وقتهیچ که خواندندمی هاییبچه را این و... "آینده برای آموزا،دانش برای خنده،می که ایچهره برای"

 یگوشه شب تا و بزنند بغل زیر را ترازویشان باید صبحبهصبح چون. اندنکرده تجربه را بودن آموزدانش

 را مدرسه از تنبه روپوش خندانِ هایبچه جمعیِدسته برگشتنِ ظهر،یکِدوازده ساعت. بنشینند روپیاده

 برود یادشان تا شوند هایشانسکه کردنِبمرتّ مشغولِ الکی یا بدوزند ترازوبه الکی را هایشانچشم و ببینند

 ... باشند هابچه آن از یکی خواهدمی دلشان چقدر

 آن جزو روز یک حتی حاال تا و باشی کرده تجربه را هاییلحظه چنین که باشد بزرگ دلت خیلی باید

 برای میخنده، که ایچهره برای" بخوانی شوق با کریمانه چنین ولی باشی نبوده خندان آموزانِدانش

 ..."آینده برای آموزا،دانش

 از تادارایی تمام نباشی، وطنت در باشی، دور هرات و مزارشریف از کیلومتر هزاران خواهدمی شرف خیلی

 مانمیهن آبادی که الهی... "آبادی میهن، مرد، برای" بخوانی بلند دلت تمامِ با ولی ،باشد ترازو یک دنیا، این

 و هایشبچه دلِ و هاستطالب اسیرِ که هرجایی آبادیِ تو، میهنِ آبادیِ من، میهنِ آبادیِ... بچه باشد نزدیک

 ...خواهدمی آبادی هایشگنجشک

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 مُلّا فَضلعَلی )حکایت(
 زادهزاده)مال نصرالدین(/ برگردان: بهروز مطلّبجلیل محمدقلی

 ( 192۵باکو  ۳برگردان به فارسی از روی نخستین نسخه ی چاپی اثر )ناشر مالنصرالدین. چاپ اول، ردیف 

 محضِیک مالی ناشناس نشسته بود جلو منبر. به

مردم از مسجد بیرون رفتند. من  ۀروضه، هم شدنِتمام

مسجد درآمدم و وارد کوچه شدم.  جماعت از هم به همراهِ

آید. تا یمن م دیدم که آن مالی غریبه دارد دنبالِ

ادب رو به من کرد و  برگشتم و نگاهش کردم، با کمالِ

 گفت:

آخوند مال نصرالدین، من امشب مهمان شما "د 

 ."هستم

 گفتم: 

  "خداست مهمان حبیبِ"د 

 و با هم به طرف خانۀ ما راه افتادیم. 

 45د 50لی بود. حدودا ضلعَا فَلّاسمش آخوند مُ

 نسبتا درازی داشت و کمی هم الغر ِسالش می شد. قدّ

را هم فهمیدم که حرفه اصلی آخوند مالفضلعلی روضه خوانی هایمان اینالبالی صحبتبود. در بین راه از 

روضه در یکی از مسجدهای  ما آمده تا در روزهای محرم با خواندنِ است که از ایران به والیتِ است. چند روز

 دوباره به وطنش برگردد. ما، پولی جمع کند و

در میان حرف هایش با اشاره به من فهماند که باید کمکش کنم. من هم به او قول دادم  تا آنجا که 

از دستم برآید به او کمک می کنم و در ضمن تاکید کردم، تا زمانی که او در شهر ماست، مهمان ما خوهد 

 بود. 

یدیم و مقداری هم گپ پاسی از شب گذشته بود. عیال خورد و خوراک را آماده کرد. خوردیم و نوش

زدیم. آخوند کمی سرحا ل آمد تا جائی که زمزمه ای کرد و آوازی هم خواند. صدایش هم بد نبود. باالخره 

 هرچی که نباشد او تمام عمرش را به مرثیه خوانی گذرانده بود، برای همین هم صدایش خیلی پخته بود.

 برای آخوند در اطاق دیگر جا انداختیم وخوابید.

*** 
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نفهمیدم چه وقتی از شب بود د دیدم مادر بچه ها زیر لب غرولند می کند و با خودش حرف می 

زند. هرچه گوش دادم چیزی دستگیرم نشد. یک کم دیگرکه گذشت د شنیدم که عیال دارد با خودش حرف 

 می زند و می گوید:

 ."یه همچین مالئی... خاک بر سرِ"د 

 "جونم"، "جونم"لب یواشکی  یدم که آخوند مال فضلعلی زیرِت گوش دادم. شنب کردم و به دقّتعجّ

 گویان دارد آواز می خواند.

*** 

صبح زود از خواب بیدار شدیم. نان و چائی مان را خوردیم و به همراه مهمان از خانه درآمدیم. 

و قرار شد صحبت کردم  "قاضی "صحبت کنان رسیدیم به بازار و از آنجا هم رفتیم  مسجد. من همان روز با 

 مرثیه خوانی کند.  "پیرجوان"تا آخوند مال فضلعلی بتواند تا دهم ماه محرم در مسجد 

شب که به خانه برگشتیم، به عیال گفتم که کار مهمانمان درست شده و او دیگر هیچ نگرانی ندارد، 

 کند. حتما امشب راحت می خوابد و دیگر ما را هم از خواب بیدار نمی

شام مهمان را دادیم و جایش را انداختیم، چراغ ها را خاموش کردیم و  شب هم طبق معمول

 خوابیدیم.                                                        

*** 

 نصفه های شب بود که حس کردم مادر بچه ها با آرنجش دارد به من سقلمه می زند. بیدار شدم:

 زن، چه خبره ؟«."د 

 :  عیال، غرغرکنان گفت

 ."ببین، این مهمانِ خاک بر سرت چکار داره میکنه..."د 

صدای خش و خش می آمد. با خودم گفتم شاید صدای باد است. ولی نه، هوا خیلی ساکت بود. 

خودم را کمی به طرف پنجره کشاندم. سرم را بیرون بردم و نگاهی به حیاط انداختم. دیدم مهمان مان 

ای ازدرخت توت را به طرف خودش کشیده، توت های سفید  برده و شاخهدستش را از پنجره اطاق  بیرون 

گویان آوازمی خواند و این را هم تکرار می کند  "جونم، جونم"را دانه دانه می کند و در دهان می گذارد و 

 که : 

 ."آخ، ای وای بر من بینوا که در این شب های مهتابی غربت باید تنها بخوابم... " -

 خودم را زود عقب کشیدم و یواش در گوش عیال گفتم: تا چنین دیدم،

زن! باالخره هر کسی توی این دنیا دردی دارد، حتما این مال فضلعلی بیچاره هم یکی از آن "د 

هاست. زن! تو را به جان بچه هات قسم لحاف را بکش سرت و بگیر بخواب و مرا هم از خواب شیرین بیدار 

 ."نکن...
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صبح، زودتر از همیشه از خواب بیدارشدم. گفتم سماور را حاضر کردند و قالیچه را در نمی دانم چرا 

زیر درخت توت پهن کردند. با مهمان شروع کردیم به خوردن. درهمین موقع یکی از آن توت های درشتِ 

مانم رسیده افتاد درست کناراستکان چائی. بالفاصله  یاد دیشب افتادم و ماجرای شب گذشته درمقابل چش

 زنده شد. رو به مهمان گفتم:

آخوند مالفضلعلی، انگار من نتوانستم شرط مهمان نوازی را در حق مهمان محترمی مثل شما ادا "د 

کنم. البته من دیروز یادم رفت بگویم ازاین توت ها بتکانند و یک سینی از آن رسیده هایش را خدمت شما 

اینجا با ایران را مالحظه کنید. خواهش می کنم ما را عفو  بیاورند تا خودتان با خوردن آن فرق توت های

تان کشید امر کنید تا درخت را بتکانند و به اندازه کافی توت در اختیار شما کنید. از این به بعد هر وقت میل

خودتان شیرین را به توت ازدرخت بیدارشوید و خوابِ شب برای چیدنِهبگذارند تا شما مجبور نشوید نصف

  ".حرام کنید

 زد در جواب حرف های من گفت: مالفضلعلی، درحالی که چائیش را بهم می

آخوند مالنصرالدین، من هزار مرتبه خدا را شکر می کنم که در این والیت غریب به وجود "د 

پیش شما مهمان هستم، شما نخواهید گذاشت تا من ذیوجودی مثل شما برخوردم. میدانم تا زمانی که من 

از داشتن نعمت های عالم محروم شوم. البته در این شکی نیست که توت درمیان میوه ها، یکی ازلذیذترین 

ها و نجیب ترین هاست. خدا خانه تان را آباد کند. البته اگر میل داشتم خودم دیروز و یا امروز به شما 

د فکر کنید علت اینکه من دیشب از خواب بیدار شدم فقط به خاطر توت بوده. نه، گفتم. لیکن شما نبای می

دانید که آدم وقتی از اهل  نه شما که خودتان الحمداهلل، خدا را شکر باید به جمیع اسرار واقف باشید. می

که بیت خودش دورشد، البته که دچار یک ناراحتی هائی می شود. بخصوص آدم های خدا پرستی مثل من 

چه در والیت خودمان و چه در والیت غربت حتی یک شب هم تنها و جدا از اهل منزل نخوابیده ام. دیشب 

اولین شبی بود که من تک و تنها و جدا از عیال سر بر بالین گذاشتم. انشا اهلل، خدا عزت و احترام شما را 

انی را یک بهاری هست. انشااهلل ما هم زیادتر کند. عیبی ندارد. باالخره پایان شب سیه سپید است. هر زمست

باالخره یک روزخوشی خواهیم داشت. آدم هر چه قسمتش باشد به همان خواهد رسید. انشااهلل که جان شما 

سالمت باشد. خدا کریم است. خداوند به حق وحدانیتش، لطف و مرحمت خودش را ازآدمی مثل شما دریغ 

 ."نکند

 ود...بعله، مسئله کامال واضح و روشن ب

آن روز به هر بهانه ای که بود، آخوند را به تنهائی روانه مسجدش کردم و خودم در خانه ماندم. عیال 

 را صدا زدم و یواشکی بهش گفتم:

ببین زن! می دانم که تو دلت می خواهد  شب ها راحت بگیری بخوابی. واهلل من هم دلم نمی  "د 

ر گویان از شاخه درخت توت بکنم. می دانم که تو هم این ها خواهد نصفه های شب ازخواب بیدارشوم و یاریا

را الزم نداری. اما این را بدان و مطمئن باش که، تا کار مهمان ما درست نشده، او نخواهد گذاشت ما خواب 

 ."راحتی داشته باشیم

 عیال از من پرسید:
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 ."حاال ما چکار باید بکنیم تا آخوند بتواند راحت بخوابد؟"د 

 ت به او گفتم که برای مهمان باید زن بگیریم!. رو راس 

زیاد سرتان را درد نمی آورم. خالصه اینکه، عیال ما یک دختر دائی داشت به نام  خیرالنسا که بیوه  

منات پول برای آخوند مالفضلعلی خواندم و  16بود. خودم صیغه عقد خیرالنسا را درعوض یک دست لباس و 

خیرِ زن های بیکار دروهمسایه، خیرالنسا را بردیم به اطاق شوهر جدیدش همان روزهم با کمک و دعای 

 مالفضلعلی.

همه چیز خوب پیش رفت، بسیارعالی شد. با اینکه یک چشم خیرالنسا کمی معیوب بود، اما 

 چکارمی شد کرد. خوب حتما قسمت چنین بوده.

*** 

 خدا را صد مرتبه شکر!.

 ده شدیم برای خوابیدن. به عیال گفتم:پس از اینکه خیال مان آسوده شد، آما

زن! خدا را صد مرتبه شکر، مهمانمان به آرزویش رسید و ما هم دیگر بعد از این نصف شب "د 

 ازخواب بیدار نخواهیم شد.

 غذای مهمان ها را فرستادیم به اطاقشان و خودمان هم خوابیدیم. 

شب گذشته بود. درخواب و بیداری صدائی  اهلل اکبر... بر شیطان لعنت... راستش نمی دانم چقدر از

به گوشم خورد. چشمانم را بازکردم. هرچه گوش دادم چیزی دستگیرم نشد. کمی دیگر که گوش کردم، 

حالی که  متوجه شدم که یکی دارد یواشکی تق تق به شیشه پنجره اطاق ما میزند. ازجایم برخاستم و در

یدم  یک آدم عمامه به سر و عبا به دوش ایستاده است پشت چشمانم را می مالیدم به طرف پنجره رفتم. د

 پنجره اطاق. دقت که کردم دیدم مهمان خودمان مالفضلعلی است.

 با تعجب زیاد پرسیدم :

 ."آخوند دیگه چی شده؟"د  

 مهمان به آرامی و با صدائی آهسته گفت:

 ."بریم حمام !"د 

پوشیدم و وارد حیاط شدم و یکجا و به همراه و لباسم را  "به روی چشم  "من درجواب گفتم، 

 آخوند رفتیم به حمام حاجی جعفر که درهمسایگی ما قرار داشت.

به هرحال نمی شود از چنگ قضا و قدر گریخت. و اینکه درآینده چه روی خواهد داد و چه خواهد 

ایفم را در رابطه با شد را هم فقط خدا می داند و بس. من پیش خودم  اینطور حساب می کردم که همه وظ

مالفضلعلی به جای آورده ام. دیگر خیالم راحت بود که او این هفت هشت روز را درخانه ما به راحتی خواهد 

گذراند و ما هم با اهل منزل سر راحت بر بالین خواهیم گذاشت. اما اینطور نبود. شب دوم هم آخوند فضلعلی 

 حمام برد.مرا از خواب شیرین بیدار کرد و با خودش به 
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*** 

الصبرمفتاح الفرج. عیبی ندارد. هرکاری دراین دنیا پایانی دارد. قطعا این ماجرای ما هم سرانجامی 

 خواهد داشت.

شب سوم بود. درخواب بودم که صدای تقه ای شنیدم. بیدار که شدم، دیدم مالفضلعلی ایستاده 

 است پشت پنجره اطاق. گفت:

 ."حمام...!آخوند... بریم  "د 

دیگر تمام شد. دیگر کاسه صبرم سر ریز کرد و حوصله ام به سر رسید. سرم را از پنجره بیرون کردم 

 و گفتم: 

خواهم. تو را به پیغمبردست از سر من بردار.  آخوند مالفضلعلی! دیگر مرا ببخش. من معذرت می"د 

ا با تو رفاقت کنم. من دیگر طاقت هر روز سالم است. من دیگرآنقدرها ذوق و صفا ندارم ت 60من نزدیک به 

 به حمام رفتن را ندارم. خدا را شکر تو دیگر خودت راه حمام را بلدی. این دفعه خودت بدون من برو حمام !.

 اینها را که گفتم، سرم را کشیدم تو و رفتم تو رختخواب و لحاف را کشیدم روی سرم...

*** 

م رفت و همان روزهم از خانه ما اسباب کشی کرد و رفت آخوند مالفضلعلی خودش بدون من به حما

به خانه خیرالنسا. معلوم شد که ازمن رنجیده است، زیرا وقتی از خانه ما می رفت با من اصال خداحافظی هم 

 نکرد.  

*** 

یک هفته بعد شنیدم که آخوند مالفضلعلی، خیرالنسا را طالق داده، بساطش را جمع کرده و 

 طنش ایران. برگشته است به و

 پایان                                                                                                                

☘ ☘ ☘ 
 تلخ چند هر آنان، به حقیقت گفتن برای و مردم با گفتن سخن صادقانه برای

 ساختن یگانه برای هدف، این راه در نو مبارزانی پروراندن برای باشد، گزنده و

 رفتِپیش مسیرِ در شاننجیب و طبیعی هایآرمان به بخشیدن قتحقّ راهِ در مردم

 .ندارد وجود چیزی "هنر" از نیرومندتر و تررموثّ انسان، کمالِ و تبشریّ

 
 (19۶۵دسامبرات، استهکلم، ادبیّ نوبلِ ۀدریافت جایز هنگامرانی )میخاییل شولوخوف، سخن

 بازگشت به فهرست 

 

 



1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 اریشهر پوسیاود 183

 

 اودیپوس شهریار
 جیرستَمحمود مُ

 

را با او می  شکسپیری یونانِ باستان است. تنها نویسانِ برجستهاز درام (Sophocles) سوفوکل
زمان پریکلس، از نودسال زیست. سوفوکل در شد و بیشازمیالد زادهپنجمِ پیشیسنجند. او در سده

کرد. وی در زندگی چیزی کم نداشت. دارای که دورانِ زرّینِ تاریخ یونان نامیده می شود، زندگی می
رتبه و ای عالیدان، فرماندهاندامی زیبا، نامی نیکو، سلیقه و ذوقی بی همتا، دارایی فراوان، موسیقی

برای  سیمیاسهای شناخته شده است. ن آدمتریبلندآوازه بود. امّا با داشتن این همه موهبت، از بدبین
 سنگِ آرامگاه او سروده:

 ای پیچک ها به آرامی بخزید، 

 درین جا سوفوکل، در خوابِ ابدی، آرمیده است. 

 تاک ها را، با خوشه های انبوه، درین جا بیاویزید. 

اوست. این سرگذشت را انگیزترین کارهای هم از شگفت]و[ ترین، از شناختهاودیپوس  ۀنمایشنام
 ای داستان درآوردم.اندکی کاستم و افزودم، نیز آن را از شکلِ نمایشنامه به گونه

      *.*.* 

 اندآینه طوطی صفتم داشته سِدر پَ

 *گویمل گفت بگو، میزَاَ چه استادِآن

 حافظ

هر آنچه پیش می آید از قبل یعنی ... ر، نصیب و قسمت، طالع، بخت ودَباور به سرنوشت، تقدیر، قضا و قَ

 .است سرنوشت بوده ریزی شده است، گفته اند حتا زئوس، خدای خدایان هم اسیرِبرنامه
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، که پوتیادر باره ی سرنوشت خویش می پرسیدند. او پرسش ها را به  دلفییونانیان از کاهن پرستشگاه 

روی شکافی بر زمین ساخته شده بود و و کاهن بود، می داد. پوتیا بر سکویی می نشست که  آپولونمیانجی 

بخاری لطیف و تخدیر کننده از آن بر می خاست. پوتیا در هاله ی این بخار، سرمست می شد. درین هنگام 

ر هول و وال، پُ ؛اودیپوس** آپولون، خدای پیشگویی و تقدیر، از سرنوشت مردم با او سخن می گفت. داستانِ

 سرگذشتی است که تا کنون بر بشری گذشته است. ترینبرانگیز، شوم و دردناکدلهره

      *.*.* 

که با همسر  الیوس، ساخته شده بود. پادشاهی داشت به نام آتندر جلگه ای، پیرامون تبا شهر زیبای 

در کاخ با شکوهی بسر می بردند. یوکاستا، شهبانوی سرزمین تبا، باردار شده بود. هنگام  یوکاستازیبایش 

به خود می پیچید، شیون می کرد و چهره اش کج و در هم کشیده می شد. مامای ویژه اش او زایمان از درد 

را وا می داشت نیروی بیشتری بکار برد تا بچه زودتر زاده شود. سرانجام، ماما شادمانه فریاد زد: نوزاد پسر 

رفت. دست افشانی است. زنان کِل زدند، شور و هلهله و شادی چون نسیمی در سرتاسر کاخ شاهی وزیدن گ

و پایکوبی آغاز شد. آنگاه پیکی دوان دوان نزد الیوس شاه رفت و این مژده را به او داد. شاه از شنیدن این 

خبر خوش، به پیام آورنده، مُشتی سکه مژدگانی داد. الیوس شاه هنگامی که برای دیدار نوزاد، از پله های 

پیچید، سکندری خورد و به سختی از پله ها به زیر افتاد.  دفتر کارش، با شتاب پایین می رفت ناگهان پایش

آنگاه چنان دردی جانکاه در زانوی راست خود احساس کرد که توانایی بر خاستن نداشت. زائو نیز پس از 

زادن بچه، چند روز پیاپی، خونریزی فراوان داشت. چنین شد که مردم، نوزاد را شوم و بد قدم خواندند. 

 اتفی نیز از سوی آپولون، خدای سرنوشت، پیامی برای پدر و مادر نوزاد آورد و گفت:چیزی نگذشت که ه

 خود را خواهد کشت و با مادرش پیوند زناشویی خواهد بست. این بچه در آینده پدرِ - 

شاه و شهبانوی رنج دیده و بیمار، از شنیدن این خبر هراسان و گیج و گم شدند. نوزاد را دوست داشتند اما 

پیشگویی شوم آپولون آنان را درمانده و نگران کرده، به فکر چاره انداخت. سرانجام بر آن شدند او را از میان 

بر دارند. پس پاهایش را بستند، او را در پارچه ای پیچیدند و به شبان خود سپردند که در صحرا یا دامنه ی 

 کوهستانی دور، رهایش کند تا خوراک پرندگان و کرکسان شود.

چوپان نوزاد را گرفت و با خود برد. اما هر چه کرد دلش نیامد او را در طبیعت رها کند. چراگاهی که او 

گوسفندانش را در آن می چراند، مرز میان دو کشور بود. چوپانی نیز از آن سوی مرز، هر روز رمه ی پادشاه 

وس داستان را برای رَمه بان همسایه را به آن جا می آورد. این دو با هم دوست شده بودند. شبان الی کرنت

 گفت و از وی خواهش کرد، نوزاد را در خانه ی خود پناه دهد. او هم پذیرفت.

شاه و شهبانوی سرزمین کرنت فرزند نداشتند. چوپان نوزاد را به آنان داد که با شوق و شور بسیار او را 

سخن نگوید. چنین شد که نوزاد از مرگ  پذیرفتند و به شبان یادآوری کردند که ازین راز هرگز با کسی

 رهید و از یک خاندان شاهی به دربار پادشاهی دیگر برده شد.

شاه و شهبانوی کرنت این بچه را بسیار دوست داشتند و نام او را به مناسبت قوزک های ورم کرده پاهایش، 

و اسباب بازی ها را فراهم می ی خود بهترین خوراک ها، جامه ها گذاشتند. آنان برای دُردانه **اودیپوس

 کردند، هم مربیان و دایگان آزموده و برجسته به آموزش و پرورش او گماشتند.
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اودیپوس در کاخ شاهی با بهترین شیوه ها پرورش می یافت و به خوبی و خوشی می زیست. او در جوانی به 

هزاده ی خوش بر و رو و بلند باال چنان جمال و کمالی رسید که سرآمد هم ساالن خود شد. مردم نیز این شا

را بسیار دوست می داشتند. اما تقدیر داستانی دیگر برای او نوشته بود که باید بی برو و برگرد اجرا شود. 

اودیپوس شبی در بزم شاد خواری از کسی که فرستاده ی آپولون بود از طالع تلخ و نحس خویش آگاه شد. 

 او به اودیپوس گفت: 

 این است که بزودی پدر خود را خواهی کُشت و با مادرت هم بستر می شوی.سرنوشت تو  - 

اودیپوس از شنیدن این خبر در هم ریخت. سخت در خود فرو رفت. پس بر آن شد تا از دست تقدیر بگریزد. 

شب همه شب به این سرنوشت نامبارک و بی چارگی خود می اندیشید. چون سپیده دمید، برخاست. 

دوش گرفت. آنگاه چون روح جغدی آشیان بر باد رفته، بی سر و صدا از کاخ بیرون شد و  کولباری سبک بر

گام در راه بی برگشت گذاشت. در آن دم که از آستانه ی در بیرون می رفت، نگاهی به کاخ با شکوهی که 

ری که پدر و سال ها در آن زیسته بود، کرد. با حسرت با همه یادها و یادگارها بدرود گفت. رفت تا از شه

 مادرش در آن هستند دور شود، مبادا نسبت به آنان مرتکب جنایتی شود. 

زارها، زمین های خشک و بایر، از کنار کشتزارهای درو شده و زمین آواره، پریشان، گیج و گم از میان خلنگ

ند بر بلندای آن های آیش، رفت و رفت تا به تپه ی کوچکی پوشیده از علف رسید. از آن باال رفت تا دَمی چ

 بیاساید.

در دورها، کوه و آسمان، در بازی کبود رنگی با هم آمیخته بودند. کوه ها چون کاروانی از شتران به چشم می 

آمد. درین هنگام زندگیش در برابر چشمان خیالش پدیدار شد؛ عشق ها، اشتیاق ها، دوست ها و . . . با خود 

گ های کتاب پر تصویر زندگیم چه می شوند، کجا می روند!؟ وای گفت راستی اگر فردا بمیرم این همه بر

 که چه سرنوشت اندوه باری دارم. همه افق های زندگیم، آسمانشان را از دست داده اند.

از جا برخاست و باز برفتن ادامه داد. شب ها را در روستاهای سر راه، در انبارهای یونجه و علوفه می خوابید. 

نرم خود می افتاد و تا پاسی از شب، بیدار می ماند و به تقدیر تلخ و شوم خود می  گاه یاد بستر گرم و

 اندیشید. گاه از ترس، تشنج می گرفت و می گریست.

او هم چنان به راه بی مقصد خود ادامه داد تا روزی به یک سه راهی رسید. در أنجا غِژ و غاژ چرخ های 

ی به او، که از میان جاده راه می رفت، با تَشر فرمان داد؛ دور و کور گردونه ای را شنید. رو باز پس کرد. مُناد

شو. شاهزاده که در همه ی دوران زندگیش مورد ستایش و حرمت مردم بود و هرگز کسی چنین بی پروا و 

گستاخانه با او سخن نگفته بود، بسیار جا خورد، خشمگین شد و با منادی درگیر. گردن او را در میان بازوی 

د گرفت و سرش را به شدت بر لبه ی تیز صخره ای چندین بار کوبید، سپس بدنش را با گردنی شکسته خو

دور انداخت. آن  که درون کالسکه بود با عصای سنگین خویش ضربه ای به او زد. اودیپوس با چاالکی وی را 

 د.هم از درون کالسکه به زیر کشید و از پای در آورد، سپس به را ه خود ادامه دا

این رویداد هم رنج دیگری بر درد های او افزود. اودیپوس هم چنان می رفت تا پس از چندین روز به دروازه 

ی شهری رسید. همین که خواست وارد شود با هیوالیی، هول و سهمگین که بر خرسنگی لمیده بود، رو به 

پرسید که تا آن هنگام کسی  رو شد. هیوال از کسانی که می خواستند وارد شهر شوند حل معمایی را می
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پاسخ درست به آن نداده بود. بنابرین آنان را می کُشت. اودیپوس خسته، سرگشته، در به در و اندوهگین، 

 اینک با این جانورِ زشتِ زورگویِ آدم کُش رو به رو شده بود. هیوال ازو پرسید:

و در شامگاه سه پا دارد؟ او دمی  آیا می دانی آن چیست که در بامداد چهار پا، در نیمروز دو پا - 

 چند اندیشید. هیوال بانگ زد: 

 پاسخ بده. اودیپوس گفت: - 

او آدم است که در خُردسالی با دو دست و دو پا راه می رود. در بزرگسالی با دو پا و در  - 

 سالخوردگی با گرفتن عصایی در دست با سه پا.

افسونگری هیوالی خون آشام را در هم شکست. هیوال پس از شنیدن پاسخ اودیپوس با این پاسخ، نیروی 

درست چیستان، از میان پوزه ی غارگونه اش، نعره ای چنان هراس انگیز و بلند سر داد که شهر به لرزه در 

 آمد و بی درنگ مُرد.

و از آن چه  مردم شهر که آن خروش وحشتناک را شنیده بودند، سراسیمه به سوی دروازه هجوم آوردند

روی داده بود آگاه شدند. اودیپوس را با شادی و هلهله روی دست، بلند کرده، به درون شهر بردند. دستِ بر 

قضا مردم در آن هنگام شهریاری نداشتند. پس همگی بر آن شدند تا او را، که چنین هیوالی هولناکی را از 

 سر راه آنان برداشته، به شاهی برگزینند.

 اودیپوس زندگی تازه ای را، به دور از پدر و مادر خویش، آغاز کرد و به کاخ پادشاهی وارد شد.بدینسان 

پس از چند روز به کوشک، شهبانوی پیشین، رفت تا درگذشت همسرش را به او تسلیت گوید هم به وی 

 یادآوری کند که اگر بخواهد، می تواند هم چنان در قصر خود بسر برد.

اره می اندیشد و نظرش را به پادشاه خواهد گفت. پس شهبانو دید درین جا زندگانی شهبانو گفت درین ب

شکوهمند با پیشخدمت هایی وفادار دارد و از هر جهت در رفاه و آسایش است. بنابرین در دیدار دیگری با 

شمانی شاه، با لبخندی شیرین و با سپاس، پیشنهادش را پذیرفت. اودیپوس از پاسخ او خشنود شد و با چ

 خریدار به سیمای زیبا، اندام خوش ترکیب، مواج و دست های ظریف او نگاه کرد و مهر او را در دل گرفت.

پس از مدتی در یک شب شاداب، پس از خوردن و نوشیدن، اودیپوس و شهبانو در باغ پر مهتاب گردش می 

اد ازدواج داد. شهبانو که هرگز کردند. شاه با سری پر شور و دلی بی تاب به همسر پادشاه پیشین، پیشنه

چنین خیالی به خوابش هم نمی آمد، جا خورد و از شاه خواست به او فرصت دهد تا درین باره بیاندیشد. در 

 دیدار بعدی، شاه نظر شهبانو را در باره ی پیوند زناشویی پرسید. او پاسخ داد: می پذیرم.

نرمی در آغوش کشید و نوازش کرد. بوسیدش و در شاه سرشار از هیجان شد. از جا برخاست. او را به 

گوشش سخنان عاشقانه نجوا کرد. به او گفت نگاه و زیبایی چشمانش چنانست که بهتر از آن ممکن نیست. 

آنگاه سر او را بر سینه گرفت و مدتی دراز زیر نگاه حسود ستارگان، در سرزمین آرام، خیال انگیز و بی کالم 

ند. شهبانو چون درختی که در بهار از خواب زمستانی بیدار می شود، جنبش جوانه عشق، نرم نرمک راه رفت

های عشق را زیر پوست تن خویش، بسان گردش ماهیان در تنگی بلور احساس می کرد. آنگاه رو به 
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اودیپوس کرد و گفت: تو چه خوب می توانی مهربان باشی و چه سخنان آهنگین، آرامش دهنده و عشق 

زبان می آوری. بعد از مدتی آن ها به خوبی، خوشی و با شکوه هر چه بیشتر، پیمان زناشویی  برانگیزی بر

 بستند.

از آن پس روز و روزگار با خوش بختی و هموار می گذشت. بدین سان پانزده سال سپری شد. اودیپوس با 

ین دوران ستاره ی کاردانی و هوشمندی کشور را اداره می کرد. او مورد ستایش و محبوب مردم بود. در

 اقبالش در آسمان نیک بختی می درخشید.

خدای پیروزمند سرنوشت، اینک برای رسوا کردن او دامی گسترده بود و آن بالی طاعون بود که سرتاسر 

شهر را در برگرفته، آرامش و شادی را از آن دیار کوچانده بود. بنابرین مردم گریان و نگران رو به دربار 

 درین هنگام اودیپوس در برابر آنان نمایان شد و پرسید:  پادشاه آوردند.

 فرزندان عزیزم این زاریدن و نالیدن از بهر چیست؟ و رو به کاهن بزرگ کرد و گفت:  - 

ای مرد گرامی، سال عمر تو از دیگران بیشترست، خواهش می کنم تو به جای آنان سخن بگو.  - 

 ایش شما از هیچ کاری فروگذار نخواهم کرد. کاهن گفت:هراسی در کارست یا درخواستی؟ من برای آس

ای شهریار بزرگ شما از بال و رویداد نکبت باری که بر ما وارد شده آگاهید. طاعون اهریمنی بر  - 

شهر چیره شده. توفان مرگ از هر سو بر ما می تازد. شهر در میانه ی گرداب مرگ افتاده. مرگ بر شکوفه 

آمده، کوچه ها از مردگان بویناک آگنده شده. این گونه که طاعون در سرزمین ما زارهای این دیار فرود 

گسترش پیدا کرده، اگر آن را باز نداریم کمتر از چند ماه شهر از زندگان تهی می شود. این مرگ سیاه بر 

ا نادوشیده سرزمین ما پیروز شده. جسد های فراوانی، دفن نشده، در کوچه ها یا اتاق ها گندیده اند. گاو ه

در آغل ها ماغ می کشند. ارابه های مُرده کِش، مرده ها را به صحرا می برند و آن ها را با سیخ و چنگک به 

درون گودال ها، روی هم تلمبار و خاک می کنند. ما رو به تو آورده ایم تا باز ما را ازین بال نجات دهی؛ زیرا 

ا از سر راه ما برداشتی. اکنون ای اودیپوس بزرگوار بار دیگر از از یاد نبرده ایم چگونه آن هیوالی خون آشام ر

 شما می خواهیم منجی ما باشی. اودیپوس گفت:

فرزندان عزیزم، هرگز از حال شما غافل نبوده ام. آگاه باشید که دل من هم بار اندوه خود را می  - 

گاه آپولون فرستاده ام تا چاره ی ، برادر همسرم، را به پرستشکریونکِشد، هم رنج و محنت شما را. من 

غیبگو روانه کرده ام. اینک کریون را، از  تیرزیاسنابودی این بیماری را از کاهن آن بپرسد نیز کسی را دنبال 

 دور، می بینم که می آید.

 چیزی نمی گذرد کریون پیش می آید. شاه ازو می پرسد:

 آپولون چه گفت؟ کریون پاسخ می دهد: - 

سرزمین شما آدم پلیدی زندگی می کند که خاک آنجا را آلوده کرده است تا او را از  او گفت در - 

 میان بر ندارید، بال دور نخواهد شد. این شخص پَلَشت، کشنده ی پادشاه پیشین و در میان شماست. 

 شاه پرسید:
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یون پاسخ چگونه می توانیم کُشنده ی الیوس را پیدا کنیم؟ دیری ازین رویداد گذشته است. کر - 

 داد:

 آپولون گفت بجویید تا بیابید. آن را که باز نجویند نیابند. - 

 آیا کسی هست که شاهد کشتن پادشاه بوده باشد؟ کریون پاسخ داد: - 

 آری یکی هست. - 

 او کیست؟ - 

 او خدمتگزار ویژه ی پادشاه پیشین است. - 

، در صحرا یا در سرزمینی بیگانه؟ کریون به من بگویید الیوس شاه در کجا کشته شد؛ در خانه اش - 

 پاسخ داد:

او برای زیارت با سه تن از شهر بیرون رفت. مُنادی، خدمتگزار ویژه و کالسکه ران. از آن پس ما  - 

 دیگر او را ندیدیم. از همراهان او تنها یک تن زنده مانده.

عصاکش خود به سوی دربار می آمد، درین هنگام کسی با انگشت تیرزیاس کور غیبگو را نشان داد که با 

 نزدیک که شد اودیپوس گفت:

تیرزیاس به آپولون از همه نزدیکترست، شاید او بتواند ما را در نابودی این بال یاری دهد و به او  - 

 گفت: 

ای پیر دانا ما چشم امید به تو دوخته ایم. در جهان چیزی نیست که تو از آن آگاه نباشی. همه ی  - 

دانش های زمینی و آسمانی را می دانی. حال و روز شهر ما را اگر نه به چشم سر با چشم دل می بینی. 

 تیرزیاس گفت:

 من صالح نمی دانم راز بزرگی را که در دل دارم فاش کنم. اودیپوس گفت: - 

؟ ترا به آیا از رازی آگاهی که گفتن آن به حال ما سودمندست و تو از بیان آن خود داری می کنی - 

 خدا سوگند هر آنچه می دانی بگو.

آری از رازی آگاهم. اما آن را فاش نخواهم کرد. بیش ازین هم از من پرسش مکن که پاسخی  - 

 نخواهی شنید. اودیپوس با خشم گفت:

 ای فرومایه تو چیزی می دانی و نمی خواهی بگویی؟ - 

بسامان دار. بدان که این تویی آن  بر من خشمگین مشو. مرا نکوهش مکن، خانه ی خویش را - 

 گُجسته ای که سرزمین ما را آلوده کرده است. آن قاتلی که در پی آنی خودت هستی.

 ای پیر نابکار، ای اسیر شب ابدی، این چه سخنی است که می گویی؟ تیرزیاس گفت: - 
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نمی بینی چه  تو ازین که مرا برای نابینایی ام سرزنش کنی خرسندی ولی آیا تو بینایی که - 

 همسری برگزیده ای و نمی دانی پدرت کیست؟

 ای گستاخ هرچه زودتر از پیش چشمم دورشو. - 

من به میل خود به این جا نیامدم. تو پی من فرستادی. اکنون می روم اما این را هم بگویم: آن  - 

 کس که به این جا بینا آمد، کور خواهد رفت.

 اودیپوس، وارد می شود و می پرسد:درین هنگام یوکاستا، همسر 

 درگیری بر سر چیست؟ - 

 یکی از انبوه مردمانی که پیرامون کاخ گرد آمده بودند می گوید:

این پیر غیبگو سخنانی هراسناک بر زبان آورد. ما را نه یارای پذیرفتن گفته های اوست، نه  - 

 ودیپوس به یوکاستا می گوید:شایستگی رد آن ها را داریم، در تاریکی ابهام مانده ایم. ا

 این نابینای نابکار مرا متهم به جنایت می کند. یوکاستا می پرسد: - 

 آیا او خود این را می داند یا بنا به گفته ی دیگران چنین می گوید. - 

 خودش این ادعا را می کند. شهبانو می گوید: - 

باید به دست پسرش، یعنی فرزند من و  همسرم دل قوی دار، زیرا بنا به گفته ی کاهنان، الیوس - 

 او، کشته شود اما او در یک سه راهی به دست راهزنان کشته شد.

 چند سال ازین ماجرا می  گذرد؟ - 

 اندکی پیش از فرمانروایی تو. - 

 همراهان پادشاه چند نفر بودند؟ - 

 سه نفر؛ ارابه ران، خدمتگزار ویژه و منادی. - 

 گفت؟ چه کسی این را به تو - 

 پیشخدمت ویژه که از آن درگیری گریخته بود. - 

 آیا او هنوز در دربار کار می کند؟ - 

 نه. او هنگامی که تو را دید، با پافشاری از من خواست تا ازین جا برود. - 

 می توانی بی درنگ کسی را دنبال او بفرستی؟ - 

 گوید:بله. هم اکنون کسی را پی او می فرستم. اودیپوس می  - 



1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 اریشهر پوسیاود 190

 

همسرم، پدر من پلیبوس و مادرم دوروس است. آنان پادشاه و شهبانوی کرنت اند. من در آن دیار  - 

بزرگ شده ام. روزی بر سر میزی، مستی گستاخ به من گفت تو پسر پدرت نیستی. این سخن، سخت مرا 

سیار برآشفت و گفت چه پریشان کرد. من آن را با پدرم در میان گذاشتم و از وی واقعیت را پرسیدم. او ب

کسی یارای گفتن چنین سخن ناروایی را داشته است. البته که تو پسر منی، پس آرام گرفتم. اما چندی بعد 

 کسی از سوی آپولون آمد و به من گفت: 

 سرنوشت تو این است که پدرت را خواهی کشت و با مادرت هم بستر می شوی. - 

ر گم شدم که نمی دانستم چه کنم! ازین روی آن جا را بی درنگ از شنیدن این سخن چنان پریشان و سر د

و بی هیچ هدفی ترک کردم و بر آن شدم که دیگر به میهنم باز نگردم. ویالن و سیالن، در به در و سرگردان، 

در دشت و بیابان می رفتم و می رفتم، به کجا؟ نمی دانستم تا در یک سه راهی به یک منادی برخوردم که 

و گردونه ای بود که مردی آراسته درون آن نشسته بود. منادی با ناسزا و درشتی مرا از راه کنار زد. در پس ا

من خشمگین شدم و با او در آویختم. زد و خوردی سخت در گرفت. آن کسی که درون گردونه بود با 

دی آذرخشی، عصایی که در دست داشت بر پیکر من کوفت. پاداش جسارتش این بود که چوب دستم، به تن

بر سرش فرود آمد سپس از گردونه به زمین، زیر مشت و لگد من افتاد. اینک یگانه امیدم دیدن مردیست که 

 تو می گویی از ماجرا گریخته است.

 چه کمکی ازو چشم داری؟ - 

مگر نگفتی وی از راهزنان سخن گفت. یعنی این راهزنان بودند که الیوس را کشتند، به سخنی  - 

 تن نبود، چند نفر بودند.دیگریک 

در پایان این گفت و گو، اودیپوس به درون کاخ رفت. درین هنگام پیکی از راه رسید و نشانی سرای اودیپوس 

 را گرفت. یوکاستا پرسید:

 آیا خواهشی داری یا پیامی؟ - 

 برای وی مژده ای دارم. - 

 چگونه مژده ایست و از چه کسی؟ - 

سر پولیبوس شهریار را، که چشم از جهان فرو بسته به پادشاهی برگزیده مردم کورنت، اودیپوس، پ - 

 اند. شهبانو با شگفتی پرسید:

 چی، پدر اودیپوس مرده؟ - 

 آری.  - 

 شهبانو به کسی فرمان داد: 

 با شتاب برو و به پادشاه بگو به این جا تشریف بیاورند.  - 

 ید:پس از چندی شاه وارد می شود. شهبانو به او می گو
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 خبر تازه ای هست. سخن این مرد را بشنو. پیک می گوید: - 

 پدرت بیمار شد و به راه ابدی همه ی آدمیان رفت. اودیپوس با شگفتی می پرسد: - 

پس پیشگویی آپولون چه می شود؟ من باید پدرم را می کشتم. اما هنوز هم خطری دیگر هست.  - 

 یوکاستا می پرسد:

 آن دیگر چیست؟ - 

 مادرم! همبستر شدن با مادرم. تا زمانی که او زنده است، من در امان نیستم. پیک گفت: - 

  آیا این است ترسی که تو داری؟ - 

 آری همین است. - 

 پس بگذار خیالت را آسوده کنم. ترس تو بی پایه و پوچ است. - 

 چگونه؟ - 

 دوروس مادر تو نیست. - 

 او مادر من نیست!؟ - 

ترا به او دادم. شبان الیوس ترا به من سپرد. من که می دانستم پادشاه و شهبانو فرزندی نه. من  - 

 ندارند ترا به آنان سپردم که بسیار ازین کار خشنود شدند.

 همسرم آیا آن چوپان را می شناسی؟ - 

 درین هنگام رنگ از سیمای شهبانو پرید و وحشت زده گفت:

 سخنان این پیک را فراموش کن.  - 

من باید این کار را به پایان برسانم. کسی برود و هرچه زودتر شبان الیوس را به این جا بیاورد.  - 

 یوکاستا گفت:

آه، ای سرنوشت شوم و تو ای بینوای مسکین که به لعنتی ابدی گرفتار آمده ای و با شتاب از  - 

 صحنه بیرون رفت. اودیپوس گفت:

به این جا بیاورد. من ناگزیر باید راز سرنوشت خویش را کسی برود، چوپان پیشین الیوس را  - 

 دریابم. باید بدانم چه کسی هستم. پدر و مادرم کیستند. پس از مدتی کسی گفت:

به گمانم آن مردی که از دور می آید همان چوپان الیوس باشد. چوپان وارد می شود. اودیپوس از  - 

 پیک می پرسد:

 سخن گفتی؟ این همان چوپانی است که ازو - 

 آری خود اوست. اودیپوس خطاب به شبان از راه رسیده، پیک را به او نشان می دهد و می پرسد: - 
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آیا به خاطر داری این مرد را دیده یا در جایی به وی برخورده باشی؟ چوپان به چهره ی او خیره  - 

 می شود و می گوید:

 نه. به یاد نمی آورم وی را دیده باشم. پیک گفت: - 

خودت را به فراموشی نزن. ما چندین سال هر روز رمه های خود را از بهار تا زمستان در نزدیکی  - 

هم به چرا می گذاشتیم و گاه با هم ناهار می خوردیم. یک روز هم نوزادی را آوردی و به من سپردی تا ازو 

 نگهداری کنم.

 آه بله، یادم آمد. سال ها پیش بود. - 

دوست دیرینم، این همان  -اودیپوس را با انگشت نشان می دهد  -نگاه کن خوب به این مرد  - 

 نوزادست.

 آه، مرد نگون بخت. اودیپوس از چوپان پرسید: - 

 بگو آن کودک فرزند که بود؟ - 

 فرزند الیوس و یوکاستا. - 

 چه کسی او را به تو داد؟ - 

 یوکاستا، همسر الیوس، که اینک زن توست. - 

 به تو داد؟چرا او را  - 

تا او را در کوهستان سر به نیست کنم. زیرا که هاتفی پیشگویی کرده بود که سرنوشت او این  - 

 اودیپوس دست بر سر کوبید و فریاد زد: پدر خود را می کشد و با مادرش همخوابه می شود.است که 

ای خورشید کاش  وای بر من، سرانجام همه چیز آشکار شد و پیشگویی تقدیر واقعیت یافت. آه - 

 دیگر روشنایی ترا نبینم، چرا که زادنم، زندگیم و سرنوشتم شوم وشرم آور بود. 

آنگاه با شتاب به کاخ بازگشت. مردم می گویند هرگز سرنوشتی اندوهبار، شوم و دلخراشتر ازین تا کنون 

صبحدم گلشن ما بودی، نشنیده ایم. ای فرزند الیوس کاش هرگز ترا ندیده بودیم. پیش ازین صبح بهار و 

 اینک شب تار ما شدی. درین هنگام کسی سراسیمه وارد شد و گفت:

ای مردم بگریید بر آنچه خواهید شنید. همه ی آب دریاها نمی تواند این سرا را از پلیدی پاک  - 

 کند. مردم پرسیدند:

ایم، اینک داستان تو  دیگر چه پیش آمده؟ ما از آنچه تا کنون شنیده ایم بیش از اندازه گریسته - 

 چیست؟ خدمتگزار گفت:

کوتاه سخن این که شهبانو خود را کشت. او آن هنگام که، با خُلقی تنگ، این جا را ترک کرد  - 

یکسره به خوابگاه خویش رفت. در را از درون چفت کرد. زار زار می گریست و فریاد می زد: شوهر از شوهر 
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اله های جانکاه فرا رسید. زاد و فرزند از فرزند. ولی پیش از آن که از سرانجام او آگاه شویم، شهریار با ن

شمشیر می خواست و می گفت: کجاست آن زن، نه زن من، آن کشتزاری که مرا در آن کاشتند و من از آن 

 خرمن دوباره برداشت کردم.

شهریار هم چنان دیوانه وار می خروشید و پیرامون کاخ می گشت تا به خوابگاه شهبانو رسید. خود را با 

فت آن را خَماند و به درون رفت. آنگاه من شهبانو را دیدم که از سقف آویزان شدت به در بسته کوفت، چ

بود. اودیپوس طناب دار را برید. جسد با صدایی سنگین بر زمین افتاد. ولی منظره ای هولناکتر ازین در پی 

مان خود بود. بر جامه ی شهبانو سنجاق های زرینی بود. شهریار یکی از آن ها را ربود و یک راست در چش

فرو کرد. بی درنگ سرشکی خونین، چون جویباری خُرد، بر چهره اش روان شد. سپس پیرامون خود، 

کورمال کورمال می گشت و بانگ می زد: ای شب ابدی، ای نابینایی، ابری که هیچ بادی تو را نمی پراکند، 

روشن را چه سود؟ اکنون من چه دردناکی. اما آنگاه که همه چیز گیتی زشت و نازیباست، داشتن دیدگانی 

از سوی خدایان رانده و رمیده از مردمم، مردی با فرزندانی که خواهر و برادرانم هستند. این منم اودیپوس 

شاه، ملعونی کور. هنگامی بود که از آوازه ی شوکت و شُکوه من، مردمان شهر تبا به خود می بالیدند ولی 

سرگذشت شوم من، چه کسی شنیده است. چه بایدم کرد؟ شوریدگی اینک داستانی شرم آور و اندوهبارتر از 

و آشفتگیم را پایانی نیست. حس می کنم میل شدیدی به سرگردانی دارم. مرا ببرید در پای تخته سنگی در 

بیابان یا در راهی دور، تنها رها کنید. آی آدمیان بنگرید که خدای سرنوشت با من چه کرد. ای کاش از رَحِم 

گور برده می شدم. کدامین هنگام به سرزمین تاریکی غلیظ، به ظلمات، خواهم رفت، جایی که دیگر  مادر به

 راه بازگشت نیست؟

   _________________________________________ 

آینه  گذارند و کسی از پشتِآینه می یای را بیاموزند، او را جلو* هنگامی که می خواهند به طوطی واژه

را طوطی در آینه، که همان انگارد، آنکند. طوطی میسالم، با صدایی بلند تکرار می هایی را، مانندِکلمه

گیرد. درین بیت حافظ کند و یاد میکند. پس به تقلید ازو، آن واژه را بازگو میخودش است، بیان می تصویرِ

 گذارند.می "آینه  رِدر بَ"که طوطی را درحالی ،"آینه  سِدر پَ "گوید: می

ها در ارتباط با مادرشان هجنسی، عاطفی پسربچّ به تمایلِ Oedipus Complexی اودیپ یا ** عقده

 بیان کرد. فروید زیگموندآورد. این را نخستین بار ی از رقابت با پدرشان پدید میشود که حسّگفته می

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 ردّ ِماندگارِ نیکی
 داستانک /نویسنده: »ناشناس«

 
 کنارِد، آمیخود به شهر م حتاجیما دِیخر یهر روز با قطار از روستا برا ،بود که  یرزنیپ ،دور اریبس یروزها

از پنجره قطار به  و آورد یخود درم فیاز ک یزهائیچ یگاه و کرد یرا تماشا م رونیب ،نشست یپنجره م

  : دیم پرسآمد و با تحکّبه نزد او  قطار نیمسئول از یکی .کرد یپرتاب م رونیب

 ؟یکنیچکار م رزنیپ -

 مهربان گفت:  یلبخندبا انداخت و  شانیبه ا ینگاه ،رزنیپ

 !افشانمیم ریل در مسگُ من بذرِ -

 گفت:  ءو استهزا مرد با تمسخر آن

  ؟یافشانیم ریدر مسل گُ تخمِ، دمیدرست شن -

 : جواب داد رزنیپ

 ...  لگُ بله تخمِ -

 کرد و گفت:  یاخنده مرد

 خدا؟ ۀبند ،درَبَ یکه باد م را نیا -

  :جواب داد رزنیپ
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  .پوشاند یها را مرسند و خاک آنیم نیها به زم تخم نیا از یمقدار یول ،درَبَ یدانم که باد میمن هم م -

 : گفت، فت شده استرِخِ رزنیپ کردیم الیکه خ مرد

 ند!خواه یآب مها آنفرض هم  نیبا ا -

 گفت:  رزنیپ

 یو بو ،ر خواهد کردرا پُ ریمس تمامِ اهیل و گکه گُ دیخواهد رس یروز... با یاریآب ،...دانه با من افشاندنِ -

ت لذّ ریمس شدنِیناز رنگ گرانیو من و تو و د ،نوازش خواهد دادرا  نیو مسافر نیساکن تمامِ ها مشامِلگُ

 ... برد میخواه

 آن مرد بارِ ،گذشته بود که  هاتمدّ. خود برگشت یجا سرِ ،رزنیآن پ به عقلِ دنیتمسخر و خند با ،مرد

 یخاص یدفعه متوجه بو کی که کرد یرا نگاه م رونیو ببود کنار پنجره نشسته درو ا .قطار شد سوارِ دیگر

 یهاحهیها و رارنگ کنارِ ها دارند ازآن و هم عوض شده است ریمس رنگِ که دید ...کنجکاو که شد. شد..

  دهند.ینشان م گریدها را به هملبا شوق و ذوق گُ نیمسافر و ندوش یم آور ردّنشاط

 ،گرفت گرانیرا از د شاسراغ ید.د یخال ی او راجای ول، انداخت رزنیپ یِشگیهم یبه صندل ینگاه، مرد آن

 گفتند: 

  !رفت ایچند ماه است که از دن -

 کرد.  میهمه احساس بلند شد و تعظاحترام به آن ۀبه نشان و شد ریآن مرد سراز دگانِیاز د اشک

 .  کرد میتقد گرانیبه د بایز یاهیهد یول، و استشمام نکرد دیها را ندلگُ یرنگ و بو ،، خودرزنیپ آن

ت کس که به او محبّکه آن دیخواهد رس یروز .بده هیهد گرانیبه د یعشق و محبت و مهربان شهیهم

 ...خواهد کرد ادی یکیشما به ن از هاشار با انگشتِ ،یکنیم

 میتا جهان را به بَد نَسپَر ایب

 میربَ یکیکوشش همه دستِ ن به

 داریو بَد پا کین یهم نباشد

 .ادگاریبُوَد  یکیبِهْ که ن همان

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 اصفهانی ژاله برای نِرودا پابلو یادداشت

 "زندگی وُ شعر در او دوستِ از ژاله برای"

 

 "فرهنگی ژاله اصفهانی بنیادِ": ۀ سندسرچشم

 بازگشت به فهرست 
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 نقد و معرّفی
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 رودِ توُفانیبگو اِی 
 های احسان طبری به  ژاله اصفهانینامه

Say, O stormy river, Ehsan Tabari's letters to Jaleh Esfahani 

 
  هانسلوگویی به درازای گفت

 )کالمی چند از گِردآورندگانِ مجموعه(

 

  گراید...رویَد و باال میتر میدَم پُرتوانبهدَم ،گیاهِ مُعجزنُمونِ شعر در روحِ ژاله

 احسان طبری به ژاله اصفهانی( 1965نوامبر  14)از نامۀ 

( و ژاله تهران 1368اردیبهشت  9 -ساری 1295بهمن 19پرداختن به مناسبات دو انسانِ واال، احسان طبری )

و طبری از سال  1325سال )ژاله از 30از لندن( که به مدّت بیش 1386آذر  7 -اصفهان 1300اصفهانی )سال

های تهاجم ارتجاع اند، دشوار است. غربت و جالی وطنی که از اولین طلیعه( در غربت و دورازهم زیسته1327

چون بختکی بر سراسرِ ایران سایه 1357و امپریالیسم بود که تا انقالب شکوهمند مردم ایران در سال 

ها ترینِ این حفرهتاریک بسیاری برای دریافتِ حقیقی این دوران وجود دارد. یکی از مهمّهایبود. حفرهانداخته

های ناشی از سلطۀ دیکتاتوری جانبه در حوزۀ اندیشه و عمل است. محدودیّتوگوی همهعمل وگفتنبودِ آزادیِ

اند پرداختهخالفت و افشای دیکتاتوری میکارِ پیوستۀ مدر داخل و تحمیالتِ آن بر تبعیدیانِ سیاسی که به

گرانِ های تحمیلی تشکیالتی به لحاظِ امنیّتی و... ازسوی دیگر، عمال حوزۀ عملِ کنشسو، و محدودیّتازیک

که ما امروز از موهبتِ آن چنانآن-دیگر ساخته است. نبودِ دسترسیِ آسان به یکاین عرصه را محدود می
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ها به خوبی از البالی سطورِ زیست و تاثیراتِ مکانیکی ازجمله ارسال و دریافتِ نامه ِ، دوری محلّ-برخورداریم

هست، ویا  1344تا1331های نگاری بین سالهایی که از لحاظِ نامهاین مکاتبات معلوم است. مثال در وقفه

های کان دسترسی به نامهها قطع بوده و یا اکنون امو... که بر ما معلوم نیست آیا ارتباط 1347تا 1344مابین 

سالۀ 30رو، ما بدونِ هیچ ادّعایی در رمزگشایی از زندگیِ پُرفراز و نشیبِ ها را نداریم. ازایناحتمالی این سال

کنیم و به کاوش وپیگیری چه اکنون در اختیار داریم بسنده میاین دو فرهیخته در مهاجرت، به ناچار به آن

های واال که با دستِ پُرتری به ترسیمِ سیمای شریفِ این انساناد، تا زمانیخود دراین عرصه ادامه خواهیم د

 موفق شویم.

گرِ اسلوبِ نقدِ هنری است. دراین نقدها به ها درآن است که هر نامه، خود بیاننگاریاهمّیتِ برجستۀ این نامه

کسی که اثرش موردِ نقد قرار شود و بی بیمی از رنجشِ احتمالی ای جز خودِ اثر پرداخته نمیهیچ مالحظه

 سازد.پندارد، بر قلم جاری میچه را که حقیقت و درست میگیرد، ناقد آنمی

 

بود،  رودهدبیرستان سُ که در دورانِ اشعاری را بعداز پروین اعتصامی اولین زنی بود که کتابِ ژاله اصفهانی

 »نخستین حاضر در مدعویناز ، شاعر زنِعنوان یک به، او 1325تیرماه در ، پیش سال76 .چاپ رساندبه

بزرگانی چون الشعرای بهار و با شرکت به ریاست ملک و این رویدادِ مهمّ ِ ادبی ،ایران« نویسندگانِ ۀکنگر

 .بسیاری دیگر بوداحسان طبری، و  ،صادق هدایت ،فروزانفر

که دولتِ وقتِ شوروی تحت فشارِ احسان طبری و ژاله اصفهانی پس از مهاجرت به سرزمینِ شوراها برای آن

پرویز شاد  دیپلماتیک دولت ایران قرار نگیرد، هریک نام مستعاری برای خود برگزیدند. احسان طبری با نام

ریو، سامان( به فعالیتِ ادبی و سیاسی خود ، )یا غرودیژاله زندهو ژاله اصفهانی با نام  )یا پرویز پورتَجَن(

هر دوی  1357با پیروزی انقالب سال  "تا کِی به مستعار باید زیست؟"ادامه دادند، امّا به تعبیر بیدلِ دهلوی 

ساله به آغوشِ میهن بازگشتند و با نام واقعی و تمامِ هستی خود به یاری انقالب این عزیزان از مهاجرت سی

احسان طبری  سرنوشتِ دیگری را برای انقالب و آن دو عزیز رقم زد. "دشواری دورانِ عبور"شتافتند، گرچه 

رزمان خود ازجمله دکتر حسین جودت، مسعود به اتفاق جمعی از یاران و هم1358فروردین  29در تاریخ 
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اخگر و حمید صفری با هواپیما به میهن بازگشت. چندی بعد نیز همسر و فرزندان طبری، و سپس ژاله 

   )شب تجاوز نظامی ارتشِ عراق به ایران( خود را به زادگاهش ایران رساند. 1359اصفهانی در آخر شهریور 

*** 

 سازیاست، بر حسبِ تاریخ نگارش مرتّب "فرهنگی ژاله اصفهانی بنیادِ"های این مجموعه که سرچشمۀ آننامه

خطِ نگارندۀ نامه، کافی است که بر روی عنوان سند حاوی دستاند و خواننده برای مشاهده و دانلود اصلِشده

عنوانِ است. جلدِ این مجموعهبخشِ پشتِها زینتاز این نامهای رنگ( هر نامه کلیک کند. نمونه)یا تاریخ آبی

 "های ژاله به پرویزنامه"نام بگیرد، اگر به  "مکاتباتِ احسان طبری و ژاله اصفهانی" توانستاین مجموعه می

ها و پستوها بیرون ها و آثارِ منتشرنشدۀ طبری از گنجهنوشتهدسترسی داشتیم. امیدواریم روزی انبوهِ دست

 ها کامِ دوستداران طبری شیرین شود.بیاید و با انتشار آن

های طبری جز زیرنویسها)بهوضیحی در زیرِ نامههای تها و زیرنویسداخلِ]دومیله[ دردرونِ متنِ نامهعباراتِ

نوشت آمده(، از گردآورندگان است و به معنای پِی  Post Scriptمخفّفِ اصطالح انگلیسی P.Sکه با نشانۀ 

 خطاهای احتمالی در این مجموعه نیز بر عهدۀ ویراستار.

که ژاله اصفهانی خطاب به احسان طبری " !آرام باش"فتحِ بابِ این مجموعه، قطعه شعری است با عنوانِ 

، انتشارات نگاه( جزء اشعارِ 1384)تهران  "اصفهانی ژاله اشعار مجموعه" 637سُروده است. این شعر در صفحۀ 

از طبری نبرده است؛ امّا شعر به خطّ ِژاله در آرشیوِ طبری محفوظ ه نامیاست و البتّمنتشرناشدۀ شاعر آمده

 است. این شعر برای حُسنِ آغاز این مجموعه برگزیده شده است. 

 
 1401زاده/ ویرایش: اُمید/ ویراستِ نخست: آذر اُمید سحر، هاتف رحمانی، بهروز مطلّب ردآورندگان: گ

 

 لینک دانلود

 

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.jalehesfahani.com/
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Majmoyh%20Ashaar.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mTZkNltU57DnPU_Btp2ztVpncmVpmSuN/view?usp=sharing
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 مجموعۀ اشعارِ ژاله اصفهانی
 " اُمیدشاعرِ"های رودهسُاز دفتر   11حاوی 

 

 1300 ۀاِطِل سلطانی )زادژاله اصفهانی با نام اصلی 

، شاعر ایرانی که به (1386آذر  7 ۀدرگذشت –خورشیدی 

 1300سلطانی در سال  . ژالهمید« معروف بوداُ »شاعرِ

خورشیدی در تیران زاده شد. وی اولین شعرش را در هفت 

سالگی سرود و در سیزده سالگی نام خویش را به »ژاله« 

در دانشکده ادبیات و علوم  1323تغییر داد. وی در سال 

انسانی دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت. او نخستین 

های خودرو« را در دوران مجموعه شعرش با عنوان »گل

 .سالگی منتشر کرد 22در سن  دانشجویی

الدین بدیع تبریزی« سالگی همراه همسرش، »شمس 25در 

شوروی مهاجرت  حادِبود به اتّ ۀ ایرانکه عضو حزب تود

کرد. سپس مدرک لیسانس در رشته ادبیات فارسی را از 

ک دکترا گرفت؛ و در مسکو از دانشگاه المانوسوف مدر 1340دانشگاه دولتی آذربایجان اتخاذ نمود؛ و در سال 

بعد  1359در سال او  .المللی ادبیات ماکسیم گورکی« به تحقیق پرداختبه مدت بیست سال در »آکادمی بین

و  مجددا به لندن مهاجرت کنداز چندی ناچار شد لی پسسالگی به ایران بازگشت و 60از انقالب، در سن 

 فصل دیگری از فعالیت هنری خود را آغاز نماید.

مسکو(،  -1344) رود«»زنده: از ترین آنها عبارتندکه مهم هنمود مجموعه شعر منتشر 12بیش از  ژاله

اگر هزار قلم داشتم؛ با مقدمۀ احسان »(، لندن-1370) خاموشی« لندن(، »خروشِ-1362شکست« )بی»البرز ِ

 7معروف بود، روز  مید«اُ ژاله اصفهانی که به دلیل روح اشعارش به »شاعرِتهران(،... -1360)اردیبهشت  طبری

 .سالگی، در بیمارستانی در شهر لندن درگذشت 86در سن  2007نوامبر  28برابر  1386آذر 

صفحه در سال  700شعری او در  دفترِ یازده هایرودهحاوی سُ "مجموعۀ اشعار ژاله اصفهانی"چاپ نخست 

 ۀ اونشد چاپ هایسروده از برخی وی، اشعارِ دفتر یازده بر افزون نگاه انتشار یافت که انتشاراتِ تِبه همّ 1384

سُرودۀ ژاله خطاب به  "آرام باش!"یکی از اشعار این دفتر با عنوان  .است شده گردآوری کتاب این در نیز

 مندان است.  همین مجموعه در دسترسِ عالقه 637احسان طبری است که در صفحۀ 

 لینک دانلود کتاب

 بازگشت به فهرست 

https://ketabnak.com/book/119548/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%DB%B1
https://ketabnak.com/book/119548/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%DB%B1
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 کارِ خانگیِ زنان
 و... کالسون مارگارت میلز، اآنجلّ گاردنر، جین بنستون، ترمارگا: نویسندگان

 صدراالشرافی سعید: برگردان

  

 و خانگی کارِ بنابراین،. است کرده شناسایی تولید برای جایگاهی مثابه به را خانه خانگی، کارِ اتِادبیّ

 موردِ کاری فرایندِ یک عنوان به توان می را اند، شده سازی مفهوم خانگی کارِ بطنِ در نو از که فرزندپروری،

 خانگی کارِ اگر. آمدند بیرون ماتیمقدّ کارِ همین درون از ها پرسش از ای مجموعه رو، این از. داد قرار تحلیل

 کارش نیروی و نداچیست کاالهایش اند، کدام آن افرادِ چیست؟ آن محصولِ پس است، کاری فرایندِ یک

 چه به و چگونه محصول این شود؟ می تعیین چگونه ارزش این آری، اگر دارد؟ ارزش محصول این آیا کیست؟

 یرابطه اند؟ کدام خانگی کارِ هایمحدودیت و هاموقعیت شرایط، شود؟ می مصرف کسی چه توسط و شکل

 دارد؟ سرمایه انباشتِ با ایرابطه چه چیست؟ اجتماعی بازتولیدِ با ،کلّ در یا کار نیروی بازتولیدِ با خانگی کارِ

 کند؟ تشریح را زنان به وارفتهر ستمِ هایگاهخواست تواندمی هاپرسش این به پاسخ آیا.... و

 زنان ۀحوز االنِفعّ و نویسندگان توسط زمینه دراین شده نوشته مقاالتِ از ایمجموعه "زنان خانگی کارِ" کتاب

 !زنان خانگی کار هزارتوی به بگشاید راهی دارد سعی آگاهانه هایپاسخ و پرسش با که است

 کتاب: صاتِمشخّ

 1400 اوّل: سال ریال/  چاپ 9۳0,000 قیمت: / ۳04: صفحه آذین/ تعدادناشر: گُل

 بازگشت به فهرست 
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 آهنگِ انسانیو هَم گرجهانِ نَغمه
  احسان طبری

 
 سخنی دربارۀ این رساله که متنِ آن در دو بخشِ پیاپی تقدیمِ خوانندگان شد: 

که دراین مجموعه  ایران موسیقی دربخشی به ضرورتِ تکامل پیرامونِ "احسان طبری"علمی  نظریاتِ

صورت ها بهاست که در همان سال 1360و  1359های ایشان در سال متنِ دو سخنرانیحاصل  گردآمده،

هم، در واقع رسالۀ واحدی در رانی بررویجداگانه از نوارِ صوتی پیاده و منتشرشده بود. متنِ این دو سخن

که هنرِ متعهّد با  1357هم در مقطع یا تقاطعی چون انقالب سالدهد، آنمی را تشکیل حوزۀ هنرِ موسیقی

شوند. طبری در توضیحی بر متنِ سخنرانی دوّمِ خود مضمون میدیدارِ هم رفته و هم قوای مادّی تاریخ به

نویسندگان اظهارنظر واز دفاتر شورای هنرمندان بار دربارۀ موسیقی در یکیف یکلّءهمین مو"است: نوشته

این  میان آمده است. لذامطالبِ آن نوشته، تنها در مواردِ نادری که ضرورت شده، به ،وگوکرده و در این گفت

 . "سان نیستها یکو مباحثِ آندیگرند دو نوشته مکمّلِ یک

ها برخی ویژگی ایران و برشمردنِ قی درتاریخ موسی ضمن بررسی سیرِ ،این رساله اوّلِبخشِ درطبری 

 ضرورتِ ؛ماتِ ایرانیغَآمیزِ نَفقرِ مضمونی و مایۀ نُدبهو بودنِ موسیقی صدایی(ها ازجمله مونوفونیک)تکوضعف

را مورد توجه قرار  و بسط و تکاملِ موسیقی ایرانی ،نوین و تدوینِ تاریخ تکاملِ سیرِ موسیقی، ژانربندی علمی

 صانِگران و متخصّبرای پژوهش "؟چه باید کرد"طرح پرسشِ ای برای مهخود را مقدّ دهد. طبری رسالۀمی

 نیزم[ مشرقکِی]مونوفونییِصداکی یِقیموس ایآ"پرسد:  و در انتها می کندمی هنری عرضه ِاین رشته مهمّ

آن، شرکت در  تنها نجاتِ ایش داشته باشد، خود امکانِ گسترش و بالِ ۀژیو نِیهنوز در درونِ قوان تواندیم

  "هاست؟از نغمه یبا انبان یو جهان کیکالس یِقیموس یِفرهنگِ عال
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 دانانِموسیقیجمعی  حضورِ با"در سخنرانی دیگری  3/2/1360اریخ ت در ، صاحبِ این رسالهدوّم بخشِدر 

. طبری در چارچوبِ پاسخ به پنج است داده بسطو جهان ایران  موسیقی ۀزمین را در خود نظراتِ "جوان

کوشد تا با مراجعه به آرای مارکس، انگلس، لنین، پرسشِ طرح شده ازسوی حاضرین در جلسه، می

جهان و ازجمله در اتّحادِ شوروی و غرب، وفیثاغورث، ارسطو، گوته،... و با اشاره به وضعیتِ موسیقی در ایران

راهِ "شود که جایگاه و نقشِ واال و انسانی موسیقی را تبیین کند. طبری در این بخش از رسالۀ خود یادآور می

ها، ها، برامسها، بتهوونها، موتزارتهمان تکیه به کوهِ خارائینِ هنرِ کالسیک و ارثیّۀ باخ ،اساسی تکامل

 "های گوناگون ساکنِ شوروی است.ها، گلینکاها، واگنرها، و نیز به هنرِ خلقی ملّتکوسکیها، چایمندلسون

)هنرِ مدرن(،  "مدرنیسم")هنرِ آینده( و  "فوتوریسم"احسان طبری در این رساله، ضمن تعریفی از 

پندارهای "ود با کارهایی را برای تکاملِ سالمِ موسیقی در ایران ارائه داده و با پیوندزدن بحثِ علمی خراه

را برای در افقِ آینده"آهنگِ انسانیگر و همجهانِ نغمه"تیک از ، تصویری آرمانی، با شکوه و اِستِه"زرّینه

از نگاهِ احسان طبری ، "قلبِ جهانِ سرمایهسارانِ سنگیده و بیدر این کوه"کند. موسیقی خواننده ترسیم می

 !  "انسانیضربانِ رنجِ "چیزی نیست جز 

چنین ها و مکاتب، و همگسترۀ وسیع دانشِ موسیقایی احسان طبری درحوزۀ سازشناسی، ظهورِ سبک

رغمِ به-وجهان دانانِ ایرانوشرقی، و نیز شناخت او از موسیقیتخصّصی موسیقی غربیمفاهیم و مقوالتِ 

حجم و کتابِ کمانگیز است. ستی حیرترا، به-داردو مکرّری که دراین رساله ابراز می فروتنیِ صادقانه

است که در زمینۀ هنر و تاریخِ هاییاز ارزشمندترین رساله یکیحاوی ، رو داریدسنگی که اینک در پیشِگران

برداری تواند مورد بهرهبا گذشتِ چهاردهه می ونگارش درآمده های تکاملِ آن در ایران بههموسیقی و را

     قرارگیرد.  اساتیدِ رشتۀ موسیقیهنرجویان، دانشجویان و 

فصلنامۀ شورای  ،"کشورِ ما یقیموس سالم در یِتکامل رِیس کی یبرا"رساله با عنوان بخشِ اوّل سرچشمۀ متن 

 باوگوییگفت" رساله با عنوان دوّمبخشِ(، و متن 1359 ل، پاییزدفتر اوّنویسندگان وهنرمندان ایران )

( برداشت و ویرایش شده 1360، اردیبهشت 2از مجلۀدنیا )شمارۀ  "هنر وموسیقی دربارۀ جوان دانانِموسیقی

دوّم رساله برپایۀ  زیبای احسان طبری در بخشِ (، تعبیرِآهنگِ انسانیو هَم گرجهانِ نَغمهاست. عنوان کتاب )

 با خود مدارِ در ایستاره هر" شناس یونانِ باستان است کهدان وستاره، فیلسوف،ریاضیفیثاغورثاین نظریۀ 

  ".است ستارگان گوناگونِ هاینغمه بین هماهنگی جهان، در هماهنگی و چرخدمی خود ویژۀ نغمۀ

صورت فارسی بکاررفته را به های دشوارِیا واژه برخی اصطالحاتِ تخصّصی موسیقایی و در انتهای کتاب،

 ایم. انتهای متن افزوده نوشت بهپی

 اُمیدگردآورنده: 

 1401لینک دانلود کتاب/ ویراست نخست، آبان 

 بازگشت به فهرست 

 

https://drive.google.com/file/d/1zDUQRRqJAX149QFOeKl3vVSEbT3Vj2ak/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zDUQRRqJAX149QFOeKl3vVSEbT3Vj2ak/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zDUQRRqJAX149QFOeKl3vVSEbT3Vj2ak/view?usp=sharing
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 اسپانیا در قلبِ ما
 کریمی حکّاکپابلو نِرودا/ برگردان: فرامرز سلیمانی و احمد 

بایی ر  آهن   ،اسپانیا برای شاعران پدید نیامده است. خونی که در اسپانیا ریخته شد هرگز موضوعی بارورتر از جنِگ 

 …شعر لرزه درافکند  بود که تا زمانی دراز به جاِن 

 
ریکاردو الیسر نفتالی  مستعارِ ، نامِ(1973سپتامبر  23 – 1904جون 12)  (Pablo Neruda)پابلو نرودا، 

نوگرای شیلیایی و برنده ی جایزه ی ادبیات نوبل بود. او نام مستعار  ریس باسوآلت، دیپلمات، سناتور و شاعرِ
نرودا در شهر پارال در جنوب سانتیاگو به دنیا آمد.  ، شاعر اهل چک، انتخاب کرده بود."یان نرودا"خود را از 

م بود. او هنگامی که دوماهه بود، مادرش را از دست داد و همراه پدرش پدرش کارمند راه آهن و مادرش معل
نرودا از کودکی به نوشتن عالقه داشت و بر خالف میل پدرش با تشویق اطرافیان رو به رو  به شهر تموکو رفت.

 .می شد

 /سنت /توانگران خطای بینوای ،اسپانیا (/دشنام) بمباران /نیایش دفتر: این هایقطعه سُروده 2۳ عنوان
 می چه به اسپانیا /تولقم رزمندگانِ مادرانِ برای سرودی /دهممی توضیح را نکته چند /1936 مادرید
 در موال /دوزخ درورخو خنسا /سوخته خاکِ /آلمریا /خاراما رودِ نبردِ /مادرید به المللیبین تیپِ ورود ؟/مانست
 /هاجبهه در هااتحادیه /مردم انِوباز پیروزی /هاویرانه برخی برای رودیسُ /دوزخ در فرانکو ژنرال /دوزخ

 .مردم ارتش برای خورشیدی چامۀ /1937 مادرید /تانک ِضدّ نِگروها /نبرد ازپس اندازِچشم /پیروزی

، "پیرورزی") هایشرودهسه قطعه از سُ ضمن برگردان1352ِدر سالاز مرگِ پابلو نرودا احسان طبری پس
  او چنین نوشت: دربارۀ زندگی و مرگِ (،"بداندیشان"و  "دهمبارِ دیگر آژیر مییک"
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 یستیونالیپُرشور و انترناس یپرستهنیبزرگ نبود. او م گفت،یکه هنرمندانه شعر مآن یپابلونِرودا فقط برا"
او هوادارِ  مبارزه کرد. یها عُمرآن یآزاد یو برا داشتیخود و خلقِ خود را دوست م هنِیاستوار بود. او م

بود. او  سمیالیو سوس یراهِ صلح، دموکراس ها و مدافع منافعِ زحمتکشان بود. او مبارزِحقوقِ انسان یبرابر
 یپرستهنیشورِ م نیا ۀهم ،یانقالب یهاآرمان نیا ۀهم ،یاحساساتِ انسان نیا ۀبود و پابلو نِرودا هم ستیکمون

پابلو نِرودا به  کهنیشاعرِ معاصر شناختند. با ا نیتربود که او را بزرگ ساننیو بد گنجاندیشعرِ خود م دررا 
 ،یستیفاش یبود که کودتا یماریصورت نگرفت. در بِسترِ ب یعیمرگِ او به طور طب یبود، ول ماریب یسخت

که تا  ندهیرزمِ او، دکتر سالوادور آلدوست و همرا ساقط کرد.  ندهیدکتر سالوادور آل یو خلق یقانون حکومتِ
 ع،یفج تِیجنا نیدنبال او به دیرسخود وفادار ماند، به قتل ینفس به خلقِ خود و به آرمانِ انقالب نیآخر
خود را وقفِ  یهنر تِیاقخلّ تمامِ یکه و یزحمتکش از آن مردمِ یاریرزمان او، بساز دوستان و هم یاریبس

راه با آثارِ مارکس و او هم به اسارت درآمدند. اشعارِ ایدادند و ساطورِ جلّادان جان ریها کرده بود، زدفاع از آن
گرفت.  یاهیرا س یلیداشت، سوزانده شد. افقِ روشنِ ش یوترقّیاز آزاد یو هرچه که نشان نیانگلس و لن

داشته است. از  یانقالب عرِدر روح حسّاسِ شا یچه اثر زیانگوغم حوادثِ دردناک نیا ۀزد که همحدس توانیم
 تِیجنا نیکردند. ا عینِرودا را تسر مرگِ پابلو ستیفاش انِیبه جرات گفت که کودتاچ توانیکه م جاستنیا

 انِیاو قرار نگرفته بود که نظام ینِرودا در آرامگاهِ ابد هرگز فراموش نخواهد شد. هنوز جسدِ پابلو زیها نآن
 ،یستیدر آن اوجِ ترورِ فاش همهنیرا سوزاندند. با ا شیهاکردند و کتاب رانیوخانه او را غارت و  ستیفاش

 ونال،یانترناس فشاندند و سرودِلکردند، بر او گُ یاهرپابلو نِرودا را تا گورستان هم اگو،یهزاران نفر از مردمِ سانت
 یرویخلق و شاعرش ن اش،خلقشاعر و  ،یخفه کرد. آر نشست،یم پرستانهنیم ۀنیها را که بر سگلوله رِیفصَ

مجلۀ ) "به ثبوت رساند. گرید بارکیهنگام مرگِ پابلو نِرودا  ،یلیرا خلقِ ش یخیتار قتِیحق نیو ا اند،دانیجاو
 (1352مرداد و شهریور  2پیکار، شمارۀ 

فرامرز سلیمانی و احمد کریمی رودا توسط های پابلو نِرودهقطعه از سُ 23حاوی  "اقلبِ م اسپانیا در"کتاب 
توسط انتشارات 1363پاییز گفتاری از مترجمان در به فارسی برگردانده شده و چاپ نخستِ آن با پیش حکّاک

 نسخه انتشار یافته است.  5000گویا در 

 لینک دانلود کتاب

 
 بازگشت به فهرست 

https://www.mediafire.com/file/6x1e6htzdnzr97x/Espania_Dar_Ghalbe_Ma.pdf/file
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 مهابادی()خندان رضا ادبی هایتالش به نگاهی
 درویشیان اشرفعلی یادزنده با هایشهمکاری و

 رحمانی بهرام: تنظیم و تهیه

 

 :مطالب فهرستِ

 مقدمه* 

اشرف درویشیان درباره وگو با علیگفت* 
 کانون نویسندگان فعالیت

های رضا خندان مهابادی: مجموعه »داستان* 
شود / درویشیان قادر جلدی می 9محبوب من« 

 به نوشتن نیست

ها« به قلم رضا نگاهی به کتاب »انفرادیه* 
 ()مهابادیخندان

 بهرام رحمانی* 

 گو با کردپرسورضا خندان مهابادی در گفت* 

 یشیاناشرف دروتقدیر از علی* 

با رضا  1393مرداد  22وگوی رادیو فردا گفت* 
 «خندان درباره کتاب »دانه و پیمانه

، نوشت: حال این روزهای 1393مهر  28ایسنا * 
 هایشاشرف درویشیان و کتابعلی

 «آلمانجیر»های مردم ایران؛ افسانه* 

 مناسبت زادروز تولد علی اشرف درویشیانبه* 

 مهابادییادداشتی از خندان 

 «نقد رضا خندان بر قصه »وهم سبز* 

وزارت اطالعات از برگزاری نشست کانون * 
 نویسندگان ایران جلوگیری کرد

 رضا خندان – هدایت مشهورترین ممنوعِ جهان *
 ()مهابادی

  – گرتداوم جهان سنت؛ فقدان انسانِ چالش* 

 ()مهابادیرضا خندان

د متعهّ اتِهژمونی ادبیّ، 1396 آذر بهار روزنامه* 
 ()مهابادیگو با رضا خندانوگفت /

وزارت ارشاد، انتشار شناختنامه درویشیان را * 
 ممنوع اعالم کرد

 1397شهریور  2رضا خندان مهابادی در تاریخ * 
های مشترک خود با از وضعیت چاپ کتاب

چنین دیگر آثار این اشرف درویشیان و همعلی
 نویسنده فقید

https://www.mediafire.com/file/q272hg3vqtfupao/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.pdf/file
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 روان به یابى دست برای راهی ه،گ عامّفرهن* 
 رضا حضوربا اختصاصی  گفتگوی /اجتماعى

 (مهابادی)خندان

، در یک 1398ای در مهر ماه رضا در برنامه* 
 –نشست فرهنگی تحت عنوان »عصرِ نقد داستان 

 .« سخنرانی کردخندان رضا به تقدیمی

 کانون نویسندگان ایران* 

 کانون نویسندگان ایراناطالعیه مطبوعاتی * 

ندان عضو هیات دبیران کانون خبازداشت رضا * 
 نویسندگان ایران

وثیقه آزاد )مهابادی( با تودیع قرارِرضا خندان* 
 شد

رضا خندان عضو هیات مدیره کانون * 
را تبلیغ  سانسور اعتراض به نویسندگان: بیانیه در

 دانندعلیه نظام می

مهابادی: آزادی بیان آستانه و رضا خندان * 
 هاستدرگاه همه آزادی

رضا خندان مهابادی: یک صحنه از سکانس * 
 دادگاه

بیانیه پن جهانی در حمایت از رضا * 
)مهابادی(، بکتاش آبتین و کیوان باژن سه خندان

 عضو کانون نویسندگان ایران

 اشرف درویشیانوداع با علی* 

 اشرف درویشیانزندگی و مبارزه و آثار علی* 

 )مهابادی( بیوگرافی رضا خندان *

خون  ۀسفر من سرِعلی اشرف درویشیان: »* 
 «! بهرام رحمانینشینمنمی

متن سخنرانی بهرام رحمانی در مراسم * 
 اشرف درویشیانداشت علیبزرگ

 ،در کشوری که نویسنده و هنرمند آزاد نباشد* 
 !هیچ کس آزاد نیست

گوی بهرام و»بهای آزادی«، گفتمعرفی کتاب: * 
 (رحمانی با رضا خندان )مهابادی

 موخره* 

 کتاب دانلودِ فایل لینک

 

  ،فتیاُمی لرزهبه خشم از عدالتیبی هر برابرِ در تو اگر

  هستی. من مثلِ یکی که بدان

 گوارا  چه

 

 بازگشت به فهرست 

https://www.mediafire.com/file/q272hg3vqtfupao/%25D9%2586%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%25DB%258C_%25D8%25A8%25D9%2587_%25D8%25AA%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B4_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A8%25DB%258C_%25D8%25B1%25D8%25B6%25D8%25A7_%25D8%25AE%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586.pdf/file
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 لنین 
 ماکسیم گورکی/ برگردان: کریم کشاورز

 

 :کتاب با این جمالت آغاز می شود

سدتی و  حتی تنی چند از دشمنان نیز، از در دو

مدرگ  صفا درآمده و معتقدند که جهان پس از 

مدردان "مردی گشت وی، فاقد  مده  بدین ه کده 

بدود. تدرش  ندده  بدوغ براز فدظ ن  "بزرگ معاصر، ل

بده  "پراگر تاگبالت"روزنامه آلمانی  که منتسب 

لنین درج و  ۀبورژوازی می باشد، مقاله ای دربار

شدِ با احترامِ بده  گدی  صدیّگِآمیخت  تِفتی، از شخ

مزبور چنین پایان  ۀاو یاد کرده است. مقال بزرگِ

 :می یابد

بدل " بدزرگ و غیرقا لنین حتی پس از مرگ هم 

 ".وصول و سهمناک است

یدوانی  تِو لذّ مقاله برمی آید آن حظّ از لحنِ ح

دشمن همیشه  ۀالش"آمیز استعاره ۀکه در جمل

حدرّ "خوشبوست یدرِ کِگنجانده شده، م آن  تحر

 ۀکننداشی که مرگ اختاللبشّ ۀذائقه نبوده و ب

صددای  بشری در قبالِ غرورِ رگی در شخص تولید می کند، نوشته نشده. نه! در این مقاله غریوِبز بده  نبوغ بشر 

یکی  تِشرح شخصیّ بلند به گوش می رسد. مطبوعات مهاجرین روسی آن نیرو و نزاکت را نداشت که در مقامِ

شدته  زندگی و بی باکی عقل با همان احترامی ۀاراد نانِترین مبیّاز بزرگ که بورژاوزی نسبت به وی ملحوظ دا

 ست دشوارااو کاری بود، چیزی بنویسد. شرح خصایصِ

... 

 لینک دانلود کتاب

  لینک دیگر دانلود

 

 بازگشت به فهرست 

https://www.mediafire.com/file/6inxh3jg9gei6wr/%25D9%2584%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2586-_%25D9%2585%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2585_%25DA%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25DA%25A9%25DB%258C.pdf/file
https://ketabnak.com/book/35440/%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%86


1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 نرفت صُنع قلمِ بر خطا گفت ما رِیپ 210

 

 خطا بر قلمِ صُنع نرفتپیرِ ما گفت 
 سعید نیاز کرمانی

 

 دربارۀ کتاب:

 حافظ دیوانِ ِکلّ از بیت ترینربحثپُ شک بی

 بیت همین ،افتاده گونگونه هایقول مقالِ که

 از کثیری که نیست مقدمه به حاجت. است

 اند نوشته هاشرح آن بر پژوهان حافظ و بزرگان

 یا موافقت بابِ از دگر هایشرح نیز، هاشرح بر و

 از گذشته. نوین دیدگاهی طرحِ احیاناً و مخالفت

 یا بوده خطایی بر ناظر پیر آیا که موضوع این

 طرحِ از حافظ مقصودِ بیند، می عیببی را جهان

 یک صرفاً بیت این آیا چیست؟ ایگره چنین

 آغازی یا اوست معتقداتِ بیانِ برای اظهارنظر

 نظریاتِ توالی در است وی سوی از گونهاشارت

 اشارت یک نظر اهلِ درسِ و تلقین» چه، دیگر؟

 حدودتالیفی است از نظرات کتاب حاضر  «.است

 عباس دکترازجمله  نظرانصاحبتن از  30

 ،کوبزرین عبدالحسین دکتر ،خویی زریاب

 ،غنی ،بهرامیان ،خرمشاهی ،دادبه اصغر دکتر

یاد زنده کوشش و قلمِکه به...، دیگران و رهبر

 شود. تقدیم میکه لینک دانلود آن در ادامه انتشار یافته ، نشرِ پاژنگ 1370نیازکرمانی، چاپ اول، بهار  سعید

برانگیز ابتدا چکیدۀ نظر استاد شفیعی کدکنی دربارۀ این بیتِ جنجالکتاب،  فِفی مولّپیش از معرّ

 حافظ که در این کتاب ذکری به میان نیامده، چنین است:

 دارد جهان در نظایری کموبیش فردوسی .ندارد حافظ نوع از شاعری ملتی، هیچ که گفت توانمی اطمینان با»

 شعرِ که شاعری است؛ مانندبی بشری فرهنگ در ما حافظِ ولی. هم مولوی الدینجالل حتی. نیز سعدی و

 هر زندیقان حال عین در و بخوانند عربی آیات و ادعیه جای به نماز قنوت در عارفان و زاهدان را او فارسیِ

 اعتراض چنان صنع قلمِ بر که حافظ «پوشخطا پیرِ» نظرِ از و بدانند خود هایاندیشه ۀآین را او شعر ایدوره

 عقد ۀسفر سرِ مجید، قرآنِ کنار در را دیوانش ما، مردمِ روزانه، زندگیِ در و باشند شادمان است کرده خطرناکی

 در و زمین ۀکر جغرافیای در شاعری چنین کنند، استخاره و بگیرندفال آن با و قراردهند نو سالِ سینهفت و

 «.ندارد همانند و است فردبه منحصر تبشریّ تاریخ

 دربارۀ نویسنده:
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 زادگاه در را متوسطه و ابتدایى تحصیالت (1392شهریور12 -1318 متولد) «کرمانى نیاز» سعیدیاد زنده

 و داشته عهدهبه تهران در را همجلّ چند سردبیرى هاسال . اوبرد پایان به تهران در را عالى تحصیالت و خویش

 و نویسندگى ۀزمین در چه ،زمان آن ایرانِ رادیو در 1344 سال از او نمود.مى فعالیت نشر کارِ در تا پایان عمر

 نیاز از که کتابى نخستین داشت، ادامه 1352 سال تا همکارى این و کرد آغاز را خود همکارى رایىسُترانه چه

 از اىخالصه فردوسى اشعارِ با همراه شیوا نثرى با نیاز که بود، «شاهنامه ۀبرگزید» شد منتشر و چاپ کرمانى

 با سپس و ،شد پخش رادیو از گفتار صورتِ به و بازگفت رادیو شنوندگان براى نخست را شاهنامه هاىداستان

 اگرچه و شد، منتشر و ترجمه ژاپن در بعدها کتاب این گردید، آراسته طبع زیورِ به کتاب صورت به تجدیدنظر

 نامهب که اوست شعرکتابِ بعد اوست،کارهاى ترینقموفّ از ولى ،است بشمار «نیاز» نخست کارهاى از

 کتاب این گردید، عرضه ادب بازارِ به 1353 سال به پاریزى باستانى ۀمقدم با «شبخلوتِ هاىدرکوچه»

 و آثار و احوال پیرامونِ کار نیاز، اصلىِ کارِ ،-1353- 1366- 1369 سالهاى است شده چاپ مرتبه سه تاکنون

 جمله از «شناسىحافظ» ۀضمیم چندکتابِ و «شناسى حافظ» جلد 15 تاکنون که است شیراز ۀخواج ِاشعار

 سال به دوجلد در «دل اهلِ سخنِ» کتاب. است بودهوی  گیرچشم و رثمرپُ تالشِاز  اىنمونه ،«گفت ما پیرِ»

 ۀنسخ ترینکهن براساس خواجوکرمانى ۀخمس انتقادى تصحیح است، پرکار ۀنویسند و شعر نقدِ در 1367

 1370 سال در کرمان دانشگاهِ ۀوسیل کتاب این او، از است دیگرى کارِ ،دیگر کهنِ ۀنسخ هشت ۀمقابل با جهان

 آوردن فراهم کار در اینک هم و است، شده منتشر و چاپ کرمانى خواجوى بزرگداشت برگزارى با زمانهم

 کرمانى نیاز فرهنگى ۀکارنام ۀخالص .شود سپرده چاپ دست به تا است خویش ۀشد منتشر مقاالت از تعدادى

 شاعر یک نامِه ب را نیاز مردم همه این با است، نکرده سپرى خبرىبى و حاصلىبی به را عمر که دهدمى نشان

  .دهیممى قرار بحث مورد را او کار دیدگاه همین از ما نیز جااین در و شناسندمى

 دید، توان نیاز شعرِ در که نظیرىکم و لطیف تعبیراتِ» :نویسدمى نیاز شعرِ ۀدربار پاریزى باستانى استاد

 پس کنم، مى گمان من.« دارد را بکرى ده و سارد اطرافِ هاى بابونه شادابى و بارز جبالِ هاىزیره عطرِ گویى

 ،خواندمى را «شامن کنارِ در امایّ کندنمى رها» سعدى غزلِ که وقتى کرمانى یک حاال سال، هفتصد از

 شامگاه سراترانه و شاعر کرمانی، نیاز سعید. کند زمزمه آن دنبالِ هم را نیاز غزلِ سربلندى با تواندمى

 هنرمندان ۀقطع در و درگذشت کرمان سیدالشهدای بیمارستان در کلیوی نارسایی علت به 1392شهریور12

 .شد سپرده خاک به کرمان

 کتاب دانلود هایلینک

http://dl.persianpdf.com/adabiat/pyrma_gft.pdf 

https://s3.picofile.com/d/8229209276/9067025b-2850-4423-99df-56b19139ff0f/pyrma_gft.pdf 

 

 بازگشت به فهرست 

 

 

http://dl.persianpdf.com/adabiat/pyrma_gft.pdf
https://s3.picofile.com/d/8229209276/9067025b-2850-4423-99df-56b19139ff0f/pyrma_gft.pdf


1401آذر و دی ، 72م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 (جلد دو در) گوگ وان یهانامه 212

 

 در دو جلد()گوگ  وان هاینامه
 فروزی رضا برگردان:

 
به عنوان یکی از  ( ۱۸۹0ژوئیٔه  ۲۹ – ۱۸۵۳مارس  ۳0)  Vincent Willem van Goghگوگ از ونسان ون 

است.  شود که آثارش تاثیر شگرفی بر هنر قرن بیستم داشته های هنری قرن نوزدهم یاد می تاثیرگذارترین چهره
ترین وی، جامع  تر و افکار و عقایِد ا برای درک عمیق است. ام   گوگ ساخته شده و مستندات زیادی درباره ون  هافیلم 

گوگ در دست داریم. بسیاری از  حال ون  شرِا  ۀها تنها اسناد دقیقی است که دربار نامه ۀ منبع مطالعاتی، مجموع
  اند بر اساس آثارِ خان هنری توانسته ها تاریخ دقیقی ندارند، اما مور  نامه

 
ها نامه زمانِی  سازی و تعییِن ب وی به مرت

او   آورد و تنها مخاطِب میهای روزانه درخاطره نگاری  و آرای خود را در قالِب  اندیشه دست یابند. ونسان تماِم 
  ۀ ردارندها دربهای او بود. این نامه احساسات و اندیشه  عمیِق  حیاتش قادر به درِک  برادرش بود که در زماِن 

تر درک کرد و به اسرار  توان دنیای هنرمند را درستها میآن  ۀباشد. از مطالعگوک میهای فردی ون ها و امید تالش
 .انگیزش پی برددنیای هنر و زندگی شگفت  فروتِن  ۀ و رموِز زندگی این نابغ

  کتابگفتارِپیش

توان صورت داد برای پرورش ذوق و توسعۀ دیدِ هنرجویان مستعد و جوان، از اقدامات مؤثر و سودمند که می

یکی تهیه و نشر متونِ مناسب از احوال و آثار هنرمندان بزرگ جهان است؛ زیرا آنچه هنرجو در کارگاه از 

آمیزی است که از ممارست و تمرین ریزی و رنگگیرد رمزکار و درس تکنیک و شیوۀ طرحتعلیم استاد فرامی

دست آورد، و اگر این موضوع توان بهشود. درد هنر و لطفِ قریحه را از کارگاه استاد نمیو تجربه حاصل می

ای برای کسب آن باشد، آن وسیله جز تعمق در احوال و آثار بزرگان و سرآمدان هنر چیزی نیست، و وسیله

ها مورد های آنبزرگِ جهانِ هنر سیر و تحقیق نشود و افکار و اندیشه در حقیقت تا در احوالِ این نوابغِ

کند و پا میای که در درون هنرمند شور و غوغایی بهتوان از کنه آن لطیفهجویی و آزمون واقع نگردد نمیپی

ذرنده و ای جاودان سازد و دردهای گبخشد که نقش زندگی را بر کاغذی یا پارچهاو را آن مایۀ توانایی می

ثبات انسانِ فناپذیر را با آب و رنگ یا به پایمردی گچ و سنگ، دیرپای و پایدار نماید آگاه گشت. شورهای بی

شمرند در تهیه و نشر آید مقاماتی که ترویج هنر و تشویق اهل هنر را وظیفۀ خویش مینظر میرو، بهاز این
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 زیبایی ترین رموز هنر وترین و نامحسوسترین، سیاللطیف در واقع مستعدان روزگار را با آثاری از این گونه،

شمرند باید از همۀ کسانی که ستایش هنر را چون نیایش آیین خویش می سبب بدین و کرد، توانند آشنا

های نامهای از مانندی، به ترجمۀ گزیدهآقای رضا فروزی سپاس بدارند که با بردباری و شکیبایی کم
پایان و الیزال هنرمندی هایی را که نه تنها نمودار شوق و شور بیبزرگ توفیق یافته است و نامه گوگون

ریا، بشردوست و فروتن نیز بزرگ به هنر خویش است، بلکه نمایندۀ ملکات بزرگِ اخالقیِ مردی فداکار، بی

تواند از نرجویی امروز میهست، بدین روانی و شیرینی به زبان فارسی درآورده است که هر جوان مستعد ه

خالل سطور آن نه فقط دل هنرمند را که از اوج امیدها و آرزوهای شگرف ماالمال است، بلکه روح نابغه را 

بخشد که سعی و پشتکار آن را گرم و روشن داشته است ببیند و در برابر آن رازی که نوابغ عالم را برتری می

هایی است از ها، که به حقیقت مکتوبابد. از مطالعۀ این نامهوجود خود را از خضوع و اعجاب لبریز بی

آید که هنرمند واقعی، برای آنکه دنیا را گوگ که با نهایت سادگی به برادرش تئو نوشته است نیک برمیون

ماند دم از جستجو و تحقیق بازنمیدرستی دریابد، یکدرست کشف و ادراک کند و اسرار و رموز زندگی را به

دالن و سازد و هرگز به شیوۀ سادهتر میتر و روشنواره از راه مطالعه مستمر میدان دید خویش را وسیعو هم

توان به ذروۀ نبوغ رسید، بلکه مانند خردمندان هیچ مطالعه و رنجی میشود که بیزودباوران معتقد نمی

و در طلب مقصود خویش که  خواندای میجوید و در هر ورقی نکتهای میراستین، از هر خرمنی خوشه

ای چنین هنرمند، ایستد. بیهوده نیست، که آفرینندهای باز نمیهیچ بهانهزیبایی و زندگی است هرگز به

ای است و هرگز از مطالعۀ کتاب آید، همواره در جستجوی کتاب تازههای او به برادرش برمیچنانکه از نامه

تواند تأثیر شگرفی را که سادگی عامیانه متکی باشد، البته نمی شود. در حقیقت هنری که برتازه ملول نمی

 مطالعۀ از که دیگری نکته … گوگ و مانندگان او دارد، در بیننده و خواننده ببخشداثر هنرمندی مانند ون

گوگ، چون گوهری مانندی است که بر تارک افتخار ونریایی و خضوع بیبی فروتنی، آیدبرمی هانامه این

کند که هنرمند عظیم ها مکرر مشاهده میدرخشد و خوانندۀ کنجکاو در طی خواندن این نامهک میتابنا

شمارد و کند و ضعیف و حقیر میادعا چگونه در قبال عظمت و کمال مطلق، خویشتن را فراموش میبی

دشمن روی و گر عهد ما را چنین گران و مایگان آوازههنران و بیمایه رعونت و خودستایی که کمآن

ناپذیر کرده است، چگونه در وجود او هیچ اثر نگذاشته است و این همه خضوع و فروتنی تا چه حد تحمل

های هنری و اخالقی دیگر ها و بسیاری درسموجب عظمت و سرافرازی او گشته است. امید است، این نکته

ا واقع شود و آنان را به چنین اوصاف آید، مورد توجه جوانان مستعد مکه از مطالعۀ این کتاب به دست می

 .ام آراسته استهای آن را یافتهای که من در مترجم هنرمند این اثر نیز نمونهپسندیده
   (دکتر قمر آریان)

 :هلند و بلژیک دورانِ هنرمندِ راه و روشِ  ای از کتاب:ریدهبُ

1 
 لِرهیجان و تحمّدرپیچ و پُهای پیچپیمودن راهاش را از هنر آغاز نکرد. وی پس از گوگ کار و پیشهون

های سخت و دردناک آغاز کارش این بود که پس از انگیز به مرحلۀ هنر رسید. یکی از بحرانحیرت حوادثِ
فروشی عمویش، نارضایتی و ناسازگاری خود را در این کار نشان داد و سعی پنج سال خدمت در مغازۀ عتیقه

متوسط هلندی صورت گوگ در یک خانوادۀ کار و زندگی خویش را تغییر دهد. تربیت اولیۀ ون کرد روشِ
گوگ قدیمی، و یکی از شهری در آن ریشه دوانده بود. خانوادۀ ون گرفت، که اخالق و آداب و سننِ

زیست، و به تجارت »شراب و یاکوبسون بود که در قرن شانزده در اوترخت می _ترین اجدادش یان قدیمی
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ین خانواده بعدها دارای مشاغل شهری بود. اعضای ا کتاب« اشتغال داشت و در عین حال رئیس گاردِ
یاکوبسون جدا ش یانگوگ را از جدّونیم که ونسان ونگوناگون و گاهی مشاغل عالی بودند. مدت سه قرن

کرد، اعضای این خانواده، برای انتخاب حرفه و شغل خود پایبند سنن و شعایر مخصوص به خود بودند. می
کردند. پدرش، پس از آنکه تحصیالتِ دینی را در همان میبعضی در علوم دینی و برخی در رشتۀ هنر کار 

کرد به پایان رساند، کشیش قصبۀ شهر اوترخت، شهری که زمانی یکی از نیاکان ونسان در آنجا زندگی می
 هنری بود و در محافلِ بازرگانی معتبر آثارِ بنگاهِ که عمویش صاحبِزوندرت شد، درحالی-کوچک کروست

خانوادگی ناچار  های کار و زندگی طبق سننِگوگ از اولین گامونسان ونت. سیار داشب هنری وزن و نفوذِ
پروتستانی درآمد.  هنری پرداخت، و سپس در حرفۀ واعظِ آثارِ شد هر دو حرفه را بیازماید، نخست به تجارتِ

ی در خانۀ قدیمی عمر نتوانست از آن وارهد. زندگ گوگ اثری گذاشت که تا پایانِاین دو حرفه در زندگی ون
کشیشش، اولین اثر اخالقی را در وی گذاشت. این اثر پس از اقامت او در  و روحانی و بافضل و تقوای پدرِ

قول از  آن زمان و نقلِ نوشت پُر از بحث و اظهارنظر دربارۀ مواعظِهایی که از لندن میلندن شدیدتر شد. نامه
در سالن تابلوهای نقاشی گوپیل، در شهر پاریس، 1875ال انجیل و پندهای اخالقی بود. هنگامی که در س

رسروصدا و پیچیده و بیگانۀ پاریس برای او که مشغول شد این روحیه در او نیروی بیشتری گرفت. زندگی پُ
عالوه در اثر روحیۀ بهد. گذراند، نامأنوس و منزجرکننده بوکوچک و آرام می کودکی را در محیطِ امِایّ
پنداشت، و خود را قادر به ادامۀ برداری مین به اصول و مبانی دینی، تجارت را یک نوع کالهخصوص و ایمابه

دید. به این جهت در اثر بحث و نزاع با مدیر شرکت گوپیل از آنجا اخراج گردید و کار تجارتش این کار نمی
گیرد، و به این منظور در آنجا پایان پذیرفت. وی کوشید راه دیگری را که از سنن خانوادگیش بود پیش 

 دوباره به انگلستان بازگشت و در یکی از مدارس آنجا به سمت واعظ مذهبی به کار مشغول شد. 
ند ذهن شده.« خواهر ، کُحدّبی پرهیزگاری و پارساییِ »وی در اثرِ یکی از خواهرانش دربارۀ ونسان نوشته:

پنداشت.« داند، درصورتی که بهتر بود خود را فانی میمعمولی می دیگرش نوشته: »او خود را باالتر از مردمِ
ونسان در انگلستان هم نتوانست بسازد و به زندگی ادامه دهد، و ناچار به آمستردام بازگشت. در آمستردام به 

ت ساله را نیز ترک گفدینی شد، اما پس از شش ماه این دانشکدۀ هفت اش وارد دانشکدۀ علومِخانواده کمکِ
 :هنر گذاشت و قدم در راهِ

ای فراگیرم و از دانشمندان بسیار مشغول کارم، زیرا برایم مسلم شده، که باید معلومات تازه »اکنون با تالشِ
قدیم و جدید  دانش و هنرِ قدر بخوانم و بدانم تا بتوانم به مفاهیمِخواهد آنام پیروی کنم. دلم میمورد عالقه
ام التین و یونانی دشوار است، معذالک از اینکه به کارهای مورد عالقه موختن زبانِ« »عزیزم، آ..دست یابم.

توانم زیاد بیدار باشم و مطالعه کنم، زیرا عمویم مرا به ها نمیدانم، شبمشغول شدم خود را خوشبخت می
های برم: »در نیمهیای را که زیر یکی از گراوُرهای رامبراند نوشته شده از یاد نمکلی منع کرده؛ اما جمله

شب روشنایی نیروی شگرفی دارد.« برای آنکه شعلۀ کوچک چراغ گاز تمام شب روشن باشد، غالباً دراز 
هایم جان راهی به اندیشهکشم، که از چهکنم و نقشۀ کارهای روز بعد را میکشم و به آن نگاه میمی

زمانی که در )1875-1877های ر سالگوگ، که دهای پیشین ونسان ونببخشم.« این جمله از نامه
او در مبانی  ساتِحال که تجسّدهد، درهمانخوبی نشان میزیست( به برادر خود تئو نوشته، بهآمستردام می

کرد. در می گرفت و نموّضج میموجودات نیز نُ یافت، تصوراتش دربارۀ زیستِاخالقی و روحی گسترش می
کنم، کارخانۀ ا رو به تاریکی است. از پنجرۀ اتاق مناظر مقابل را تماشا مینویسد: »هوها باز چنین میآن نامه
های سیاه آن از دور پیدا است، دورتر از آن صومعه و کلیساها با های فرسوده و دکلسازی و کشتیکشتی

 های باریک و ظریف خودهای تبریزی کنار خیابان با شاخهقرمز نمایان است. درخت _ های خاکستریرنگ
آید. ساختمان قدیمی انبار، کنار آبگیر روی آسمان تیرۀ غروب نقش موزونی ایجاد کرده که به وصف نمی

ساکنی، شبیه به استخرهای کهنه، لطف و زیبایی خاصی دارد: دیوارهای انبار در مجاورت آب ریخته و به 
های کوچک و ند. رفت و آمد جثهکنظر میسرخ جلبهای گلای از بوتهتر از آن باغچهسبزی گراییده. پایین
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سیاه مردم بیش از همه جالب است. همین حاال عمو یان با موهای سفید و درازش از مقابلم گذشته و 
شود. فراش شهر چراغ های خیابان به تدریج روشن میاش است. فانوسمشغول »گردش و سرکشی« روزانه

 کند.« محوطۀ پشت خانه را روشن می

ای از طرز سرشار، و نشانه قدیمی هلند، حاکی از ذوقِتوصیف از زندگی عادی و مناظرِاین نوع تعریف و 
العاده به طبیعت و زندگی مردم، توانایی در انتخاب کلیات آفرینش آیندۀ او است، و توجه و دقت فوق

ساس گونه که خود احمشاهدات، آن کردنِکردن و دیدن و ترکیبرخنه ر، استعدادِتصوّ تِموضوع، شدّ
وجود آمد و پیشگویِ فهم و ادراک های جوانی در ونسان بهها خصوصیاتی است که از سالکرد، همۀ اینمی

زودی گوگ بهداد که ونسان ونهنری آیندۀ هنرمند است. نحوۀ دید و تماسِ دائمی با آثار هنری گواهی می
از  1876هایی که در سال در نامه کند.گیرد و از نقاط دلخواه و مورد نظرش طراحی میقلم به دست می

نظر ای بسیار قوی و جالب بهلندن نوشته، تعدادی اسکیس وجود دارد، که مخصوصاً برای نقاش غیرحرفه
 رسد. می

گذارد، و نویسد: »من پیوسته نگران و مضطربم، که ونسان هرجا که پا میها چنین میمادرش در یکی از نامه
گوگ پس شود.« ونرو میدر اثر افکار و تصورات عجیب و غریب با ناکامی روبه زند،به هر کاری که دست می

ها را در خدمت به »مردم تحقیر شده« بسته ببیند. از خواهد تمام راهاز عدم موفقیت در ورود به دانشگاه نمی
کند: س میشود، اما در اینجا هم بنابه گفتۀ خودش احسااین راه وارد مدرسۀ تبلیغات دینی بروکسل می

اعتنایی به وضع لباس، وی را مورد ای است که داخل انبار بیگانه شده«، رفتار عجیب و بی»مانند گربه
ترین نقصش بنابه گفتۀ کسانی که آن زمان با او سروکار داشتند این بود داد. بزرگریشخند همگان قرار می

ی، هنگامی که طبق اساسنامۀ مدرسه، که »میل نداشت از کسی پیروی نماید.« پس از سه ماه کارآموز
 شود. بایست به مأموریت مناسبی اعزام گردد، از دادن چنین مأموریتی به وی خودداری میمی

فرستند. ای که بین پدرش و جامعۀ روحانی برقرار بود، او را به بوریناژ میسرانجام در اثر آشنایی و رابطه
عیادت و تسلی دادن بیماران بود. باری، از کارش راضی شد،  اش در بوریناژ خواندن کتاب انجیل ووظیفه

گویی به هدف رسیده و راه برای انجام آرزوهایش باز شده است. پس از این به تئو نوشت: »هفتۀ گذشته 
کنم و در پاریس و لندن بین برای گرفتن این کار دوباره به لندن رفتم، زیرا من به چند زبان صحبت می

ها )اگر چه خودم خارجی هستم( زیاد رفت و آمد داشتم، ولی با اینکه از هر حیث وضعم جیمردم فقیر و خار
مناسب بود، از لحاظ سن به مانع برخوردم و موفق نشدم، زیرا یکی از شرایط اشتغال به کار داشتن بیست و 

بوریناژ رفتارش تر بودم.« اما پس از مدتی کار و زندگی در سال کوچکچهار سال تمام بود و من فقط یک
نویسد: نسبت به رؤسای روحانی تغییر کرد و این وضع برای طرفین غیرقابل تحمل گردید. مادرش می

کند، گویی هنگام پند آنان، گوش شنوا ندارد.« تا اینکه هیئت رئیسه از »ونسان از رؤسای خود متابعت نمی
 .ایان دادداری او در شغلِ مبلغِ دینی سر باز زد و به مأموریتش پنگه

2 
اش دوباره پا به جهان گذاشت. نقّ گوگ در قامتِگونه به پایان رسید؛ اما ونگوگ اینزندگی روحانی ون

یافت. هنر چون اش به هنر شدت میهمان زمان که سرگرم انجام وظایف روحانی خود بود تمایل و عالقه
کرد. این شور و عشق در اثر مشاهدات زندگی میطور دائم در برابر فعالیت روحانی وی اظهار وجود رقیبی به

ای جز توسل به دامان هنر یافت و برای تسکین این هیجان چارهتوان فرسای مردم در وجود اوتکوین می
درنگ این دید. در همان نامه که از وضع ناهنجار زندگی مردم در معادن تیرۀ مارکاس بحث کرد بینمی

اند؟« ای کردهو مااووه کارهای تازه و ماریس ای؟ آیا ایزرائلسهای جالبی دیدهجمله را نوشت: »آیا اخیراً چیز
هایش بود. هنر داروی شفادهنده در احوال بینیم که هنر مرهمی برای تسکین دردها و پریشانیرو میاز این
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گذشت رفت، و زندگی در محیط هنری نسبت به آنچه هر روز از برابر چشمانش میروحی وی به شمار می
کند و با کلمات و تصویر عقدۀ هایش اولین بار به ارزش و نقش هنر اشاره میکرد. در نامهروحش را آرام می

نویسد: »اخیراً از کارگرانِ کانِ زغال که هر بامداد میان برف و اش را میگشاید، و گویی برنامۀ آیندهدل را می
طرحی ساختم. اندام آنان در تاریک روشنای صبح مانند  سوی کان روانندخاردار بهاز راه باریک کنار سیم

های جرثقیل روی متن آسمان خیلی سنگ و دستگاههای زغالتپه .شودهای لرزانی به زحمت دیده میسایه
فرستم تا بتوانی این صحنه را بهتر در نظر مجسم کروکی کوچکی از این طرح برایت می .محو پیدا بود

های بدن انسان را با خواندن کتاب آموخت، و از روی کتاب و آناتومی ل پرسپکتیوگوگ در عین حاکنی.« ون
ها، با زغال به طراحی پرداخت. در گردآوری گراورهای روی چوب و به ویژه های پیوستِ آنخودآموز و مشق

م هنری داشت. به مفاهیها ارزش بسیار قایل بود توجه خاصی مبذول میکه برای آن گراورهای آثار میلله
داد. این مکتب اغلب موارد در نقاشان مشهور هلند که همزمان عالقۀ بسیار نشان می مکتب باربیزون

های هنری نقاشان پیشرو کشورهای فرانسه، ها عموماً ذوق و سلیقهگوگ بودند نیز اثر گذاشت. باربیزونیون
عضی نقاط که دارای حالت و روحیۀ انگلستان، هلند و بلژیک آن زمان را با هم درآمیختند. ونسان از ب

باربیزون بود دیدن کرد. آن زمان به برادرش چنین نوشت: »اگرچه این مسافرت مرا ازپای درآورد و من 
خسته و کوفته و تقریباً به حال مالیخولیایی به منزل بازگشتم، با تمام این احوال هیچ متأسف نیستم، زیرا 

کم به این نتیجه رسیدم که به تمام ش شدید فقر و بینوایی دستچیزهای جالبی دیدم و در جریان آزمای
موجودات با نظر دیگری بنگرم. بین راه گاهی با فروش 

های کوچک که در کیسۀ سفری خود داشتم لقمۀ طرح
آوردم. وقتی ده فرانک من ته کشید، در دست مینانی به

های اقامت خود ناچار در هوای آزاد آخرین شب
ای خوابیدم و صبحدم از یک شب درون ارابهخوابیدم، می

شبنم به کلی سفید شدم، چه پناهگاه شبانۀ ناراحتی! 
اتفاقاً در خالل این فقر و بدبختی شدید احساس 

 یابم.« ام را دوباره باز میکردم که نیروی از دست رفتهمی

گوگ احتیاج به تفسیر ندارد، و از این قسمت از نامۀ ون
هایش بود. فت که در راه جدید، یعنی راه هنر، چه چیزهایی انگیزۀ احساسات و اندیشهتوان دریاآن می

بخش و از زندگی در بوریناژ، ذوق هنری هنرمند را چنان تحریک کرد که مشقت و زحمت در راه هنر را لذت
چه اندازه توانم شرح دهم، نویسد: »نمیدانست، چنانکه در همان نامه میبهترین لحظات زندگی خویش می

دانم که باز به کار نقاشی روی آوردم و بدان پرداختم، گو اینکه هر روز مشکالت بخت میخود را خوش
»هدفم اینست که نقاشی را به خوبی فراگیرم و بر مداد  _آید و بعدها نیز پیش خواهد آمد.« ای پیش میتازه

وجود آورم، واال بوریناژ نیز توانست آثار خوبی بهمو مسلط گردم، اگر به این آرزو رسیدم خواهم و زغال و قلم
آمیزی طبیعت برایم یکسان است.« ونسان، مانند برتانی و نورماندی و پیکاردی و یا بریه است و از حیث رنگ

های جوانی سپری شده بود، وهفت سالگی به سوی هنر روی آورد. سال، یعنی در بیست1880تقریباً در سال 
که تا شد تحصیالت خود را که معموالً مخصوص ایام شباب بود از ابتدا آغاز کند، در حالیدر این سن ناچار 

درگذشت، راستی این مدت برای شخصی چون  1890پایان عمرش بیش از ده سال نمانده بود. وی در سال 
که با گوگ، از آن لحظه نمود. ونانگیزی میگوگ که تشنۀ کسب علم و هنر بود چه مدت کوتاه و غمون

نامعلومی« مقام و  تِبالغ که »به علّ کمال جدیت به تحصیل پرداخت وضع تحقیرآمیزی داشت. این مردِ
ش باشد، سربارِ کسانی که خود از آنان روی برگردانده، به امنزلتش را از دست داده بود، ناچار شد سربارِ اقوام
ه نقطۀ مقابل اخالق و آداب خانوادۀ عجیب خویش ک ایشان توهین کرده بود، و با خوی تند و عقایدِ
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به   گوگداد و حتی در قیافه و وضع ظاهر خود از آنان متمایز بود. ونروحانیش بود، به این توهین ادامه می
از بروکسل فرستاده جریان  1881ای که به سال قصد تحصیل از بوریناژ رهسپار بروکسل شد. در نامه

دهد. با چه سرافکندگی و شرمساری قلمش را روی کاغذ پستی شرح میبرقراری مناسبات خود را با اقوامش 
برد، گاهی برای تبرئۀ خود خورد و رنج میچاپد« افسوس میدهد، و از اینکه اقوامش را »میحرکت می
کشد. ونسان ای میحق خرج کرده، و زمانی برای گرفتن پول نقشۀ تازهجا و بهدهد دینارها را بهتوضیح می

کوشد با کسانی که هنگام مأموریت قبلی به هم زده بود سازش کند، تا شاید موجبات تسهیل و گر میبار دی
آید با مردم فرهنگی و بازرگانان و وسیلۀ برادرش در صدد برمیتسریع در امر تحصیلش فراهم گردد. به

 بت به کارش برانگیزد، دوستداران آثار هنری رابطه برقرار کند، تا بلکه حسِ شفقت و همدردی آنان را نس

گیرد به خانۀ پدری سرانجام تصمیم می
باره به برادرش بازگردد و در این

نویسد: »البته بهتر بود تابستان می
گذراندم، زیرا آنجا می امسال را دراتتن

وسیلۀ کار بیشتر فراهم است، اگر با 
توانی به پدرم این امر موافق باشی می
لباس و سایر بنویسی که من حاضرم 

لوازم را مطابق میل آنان خودم تهیه 
کنم، زیرا ممکن است طوری پیش آید 

   .K.Mتکه تابستان باز هم زیر منّ
ام بحث و دانی که در میان خویشاوندان و دیگران به طرق گوناگون دربارهقرار گیرم. شکی نیست و تو هم می

دانم، زیرا البته در این مورد کسی را مقصر نمی شنوم.کنند و اغلب خبرهای ضد و نقیضی میداوری می
معموالً کمتر کسی است که بتواند احساسات و رفتار و کردار یک نفر نقاش را درک کند.« در عین حال 

گوگ به انواع وسایل کوشش داشت با نقاشان پیشرو زمانِ خود و از آن جمله با یکی از اقوامش مااووه ون
هایش را پسندید و به نقاشی رنگی تشویقش کرد، اما ونسان نقاشی با رنگ را طرح رابطه برقرار کند. مااووه

داد و گاهی از طبیعت هم های خودآموز به طراحی ادامه میدانست و از روی کتابموقع و زود میهنوز بی
ای دست آمد که ضمن نامه برهایی بهکرد طرحکه نزد اقوامش زندگی می 1881کرد. از سال طراحی می
داد. این نکته فرستاد، ضمناً به کپیه کردن آثار میلله که در بوریناژ شروع کرده بود ادامه میبرادرش می

کرد و اصول عملی و های خودآموز استفاده میبسیار جالب است که ونسان در این مراحل ابتدایی که از کتاب
را نیز در بیان خصوصیات طبیعت و  آموخت، ادراک و ذکاوت خودای آناتومی و پرسپکتیو را میحرفه

نظر از عشقِ گوگ صرفسرانجام این مسئله هم حایز اهمیت است که ون .دادتصورات خویش نشان می
مند بود و کرد به استادان معاصر نیز عالقهها را درک میهای قدیم داشت و آنسرشاری که نسبت به نقاشی

 ...کرداغلب به آنان تکیه می

 سایت انتشارات نگاهاز: متن برگرفته 

 :های وان گوگدانلودِ مجموعۀ دو جلدی نامه

 / انتشارات مروارید1۳4۵چاپ دوم، سال  /لینک دانلود جلد اول

 / انتشارات مروارید1۳4۵چاپ دوم، سال  /لینک دانلود جلد دوم

 بازگشت به فهرست 
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 فیل
 عبدالهی علی: برشت/ برگردان برتولت فلسفی هایداستانک

 

قدای هدایحکایت از است کاملی مجموعۀ "فیل" کتاب  آ

 این. است شده منتشر آلمان در 2006 سال در که کوینر

سددتانک یددات دوران در تدددریجبه هادا شددت ح شددر بر  منت

یدر را هداآن بعدی چاپ در برشت و شدهمی  دادهمدی تغی

سددت شددتِ تددوانمی .ا یددن بر تدداب ا سددیار را ک سددیع ب  تر،و

شدتِ از ترتیزبین و ترهوشمند مدهنمایش و هاشدعر بر  هانا

سددت شددتِ شددناخت بددرای. دان سددوف بر شددنایی و فیل  بددا آ

شده یددن وی، هایاندی یدددبی هدداحکایت ا سددب ترد  ترینمنا

شدت .کرد پیدا او آثار در توانمی که هستند آثاری  در بر

تدی است مارکس ها،حکایت این سدایل از وق مداعی م  اجت

شدق یا دوستیوطن از وقتی است نیچه گوید،می سخن  ع

نددرزهای وقتی است ئوتزوال گوید،می سخن  اششدگفت ا

شده نظیربی ظرافت از نشان  حدالعین در و دارد او یاندی

تدی، ای،اندیشه حکایت، هر دلِ در .نیست هم هااین از کدامهیچ نددرزی حکم سدتنهفته ایبدازی یدا ا  کده ا

 .دهدمی نشان طبیعت و مفاهیم آدمی، به نسبت را برشت گریروشن

خدود را در نظران، آقای کوینر فرزانهبه باور بسیاری از منتقدان و صاحب دربارۀ کتاب: هدان  کده ج ای است 

خدود میقالب قصه، تمثیل، حکمت و تصویر برای ما تشریح می هدان  بده ج خدود  بدا  مدا را  شداند و در کند،  ک

هدم ها، طبیعت، جنگ، رویدادها، موضوعات و احساساتی بسیار متفاهای خود دربارۀ انسانداوری وت، جدا از 

هدا و دهد. در این حکایات، طنزی تلخ، نقدی بیبا پیوسته، مشارکت می شدر، خطا ضدع ب هدا، و رحمانه از نهاد

بده ضعف شدد.  تده با های انسان وجود دارد و اندوهی که در ورای آن عشق و دلبستگی و شاید هم امیدی نهف

ز خردمندی، سالمت نفس، سادگی، انتقاد از ای ااست: آمیزه برشتنظر برخی از منتقدان آقای کوینر، خود 

بددون خود، توداری و مهر و عاطفه. در آثاری ازاین شدی  لدت گزار خدود حا یدت  بده حکا دست، برشت همیشه 

سدتقیم بهفایده میوخم بیگونه پیچهیجان و بدون هیچ مدیدهد و م هددف  ندده سدوی  بده خوان گدویی  رود؛ 

 .خود شماست عهدۀگیری بر گوید: ماجرا همین است، نتیجهمی

  /  9789648765205: / شابک1397مشکی/ انتشارات مشکی/ چاپ هفتم، سال  ساعد: طراح

 09129356113تلفنی:  تومان/ سفارش 33،000: صفحه/ قیمت 168

 بازگشت به فهرست 
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  شاهنامه دربارۀ چند گزارشی
 گودرز. م/  نوشین عبدالحسین یاد زنده

 

شداهنامه این کتاب حاصل پژوهش" :ۀ کتابنویسند هایی است که نگارنده در جریان تصحیح متن انتقادی 

بده  قداد  سدی و انت )چاپ دانشکده خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی( کرده است و در این کتاب برای برر

ندد، دانش عرضه داشته است. نسخه پیشگاه اهلِ قدرار دار چده  یدن کتاب سداس ا کده در ا شداهنامه  طدی  های خ

  "اند.چاپ مسکو به کار برده شده ۀهایی هستند که برای تصحیح متن انتقادی شاهنامهمان

چینی و این کتاب ابتدا در مسکو و انتشارات دانش منتشر شده بود که به لحاظ حروف و مصحّح: ویراستار

 .ذ و صحافی ایراد بسیاری بر آن بود؛ بنابراین در این ویراست این امور در حد امکان رفع شده استکاغ

 لینک دانلود کتاب

 نسخه 3000: تیراژصفحه،  122، در 1361 اول، تابستان میخک، چاپ: ژه، چاپ پای: ناشر

 لینک دانلود نسخۀ مسکو

 

 ت به فهرست بازگش
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  آنتیگون

 برگردان: احمد پرهیزی /ژان آنوی

 

هایی با بیش از دو هزار سال قدمت ای از ادبیات اروپا هستند. اسطورههای یونان باستان بخش غنیاسطوره
اش باعث های تاریخی و اجتماعیهای انسان عصر مدرن و درگیریآور دارند. دغدغههایی شگفتکه داستان

های اخیر سر ها به شکل امروزی و جدید از میان آثار شاعران و نویسندگان قرنبسیاری از این اسطورهشد 
ای هفسانهاقرن پیش از میالد نوشته است.  5های یونان است که سوفوکل دربیاورند. آنتیگون یکی از اسطوره

بینیم را میاودیپ ، اودیپ شهریار، ی اولنمایشنامهاست. در  سوفوکلی شامل سه نمایشنامه نوشته تبای
کشد و با مادر خود ازدواج که مردی با طالعی منحوس در سرنوشتش است و ناخواسته پدر خود را می

ی ازدواج رود. در نتیجهکند و به تبعید میی شوم چشمان خود را کور میکند. از سر همین واقعهمی
از همان زمانی  گیرد؛آنتیگونه از همان زمان تولدش شکل میآید. رنج به دنیا میآنتیگونه  ،نامشروع اودیپ

به نزدیکی  ،اودیپ در کولونوس، ی دومنمایشنامهدر  زمان هم پدر و هم برادرش است. اودیپکه اودیپ هم
ها را نفرین اند و اودیپ هم آناست. پسرانش او را ترک کرده رسد و تنها حامی و همراهش، آنتیگونهمیآتن 

رود و آنتیگونه هم به ، محتمل است. اودیپ از دنیا میکرئونالوقوع میان پسرانش و ست. جنگی قریبکرده ا
بر سر قدرت با یکدیگر مبارزه  چیز از دست رفته است. دو برادر آنتیگونهگردد؛ اما همهبرمی ، تبای،زادگاهش

پادشاه  (دایی آنتیگونه)کرئون ، گونهآنتی، ی سومنمایشنامهاند. پیش از شروع شدهاند و هر دو کشتهکرده
توانایی تحمل این توهین به برادرش را  تر را ممنوع کرده است. آنتیگونهشده و دفن برادر کوچک تبایشهر 

خواهد؛ اما ایسمنه ، کمک میایسمنه از خواهرش، ی برادر خود را دفن کند.خواهد جنازهندارد و می
توانیم با مردان بجنگیم؟ قدرت، از هر چیز نیرومندتر است؛ یا باید ونه میما زنی بیش نیستیم! چگ" گویدمی

تر از هر شود. خانواده را مقدس؛ اما آنتیگونه تسلیم نمی"ها را چشم داشتبه آن گردن نهاد یا بدترین بدی
دهد تنهایی کاری را انجام میرساند؛ اما آنتیگونه بهترس به او یاری نمی انگارد. ایسمنه از سرِچیز دیگری می

 .که به نظرش درست است

خصوص جنگ جهانی و قساوت بشر در قرن بیستم آنتیگون چهار بار بازآفرینی شد و رنگ قرن بیستم و به
ای است که ژان آنوی شنامههای آنتیگون، نمایاز زیباترین بازآفرینیدر حق همنوعش به آن آمیخته شد. یکی

خود آن را  تواند با دیدِای که هرکس میهای زیادی را خیره کرد. نمایشنامهجنگ نوشت و چشم در اوجِ
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ای که قطعاً را با دیدی فراتاریخی نگاه کند. نمایشنامهاش ربط دهد و یا آنتواند آن را به زمانهببیند، می
 معمولی است. از یک تئاترِبیش

بار سال اولین ،یونانی است ی بسیار قدیمی اثر سوفوکلِنمایشنامهی آنتیگون که بازآفرینی یک نامهنمایش
نامه روی صحنه ها اجازه ندادند این نمایشی جنگ جهان نازینوشته شد. آن زمان و در بحبوحه 1942

ازآن طی چند سال در نامه در پاریس به وجود آمد و پسسال گذشت تا امکان اجرای این نمایشبرود. دو 
ی این نمایشنامه آمده است: »بسیاری بر این باورند که گفتار ترجمهسراسر اروپا روی صحنه رفت. در پس

خصوص از ت و بهآنوی شخصیت آنتینگون را بر الگوی رزمندگان فرانسوی درون سرزمین اشغالی آفریده اس
ای در نهضت مقاومت وابسته نبود. پل کولت الهام گرفته است این کولت جوانی بود که به هیچ گروه و دسته

ها برگزار کرده بودند حمله کرد و پیر الوال و مارسل ده آ به نشستی که همدستان نازی 1942او در ماه اوت 
ای از آنتیگون ای که در دست دارید مقایسهایان ترجمهدر پ را زخمی کرد. کنش او قهرمانانه و پوچ بود.«

قرن بیستمی آنوی با اثر سوفوکل آمده است و همچنین این نمایشنامه از حیث محتوایی ونیز زمان نگارش 
شده است. آنچه واضح است آنتیگون یک که برابر با اشغال فرانسه در جنگ جهانی دوم است، بررسی

 ی وضعیت بشر است.نیست و شاید باید گفت این درامی دربارهی معمولی نمایشنامه

 نقدها و نظرات درباره آنتیگون

که به روی صحنه رفت نقدها و نظرات زیادی را برانگیخت. این نمایشنامه ی آنتیگون هنگامینمایشنامه
ازجمله منتقدان جدی  نقدهای مثبتی گرفت اما در کنار آن بعضی افراد هم ایرادهایی را به آن وارد دانستند.

این تئاتر »روالند پورنال« بود که انتقادش را به این شکل مطرح کرد: »انتقادی که من بر آقای ژان آنوی 
کنم که دانم، پیش از هر چیز متوجه ذهنیت حاکم بر اثر ایشان ]آنتیگون[ است. من او را متهم میوارد می

ی اهالی تِب را تحریف کرده است و آشکارا هرآن چه را که معنای درام را مغشوش کرده است، هیجانات درون
کند. من می ترویج را مشکوک اخالقیاتی آنوی ژان آقای ... دارد، کوچک شمرده استطبیعت بزرگ می

 توجه اهالی تئاتر است« های آقای ژان آنوی موردزنم، چون نوشتهبسیار با حرارت از ایشان حرف می

داند و نظرش را چنین بیان کرده او آنتیگون را شاهکار می .فرانسوی نظر متفاوتی داردمنتقدِ ،ژرژ پیلمان
ها بود که محافل تئاتر فرانسه با نمایشی سراسر تراژیک تکان است: »آنتیگون شاهکاری حقیقی است. مدت

کسانی که پذیرند و نیز می را مرگ شجاعانه که است کسانی تراژیک سرگذشت آنتیگون … نخورده بود
 داده است.«کنند که چه زمانی زندگی اعتبار و امید خود را ازدستشجاعت خود را صرف فهم این معنی می

 آنتیگون داستانِ ۀخالص

کند. ادیپ شاه، شاه شهر تِب را روایت می ای است که سرگذشتِگانههای سهآنتیگون یکی از نمایشنامه
کرده است. او از این ازدواج چهار فرزند دارد که یکی رش ازدواجادیپ کسی است که پدرش را کشته و با ماد

شود و ها پادشاهی به خشم خدایان گرفتار میها دختری به نام آنتیگون است. ادیپ شاه پس از سالاز آن
میرد و پسرانش بر سر کند و در نهایت میشود و خودش را کور میگیرد. ادیپ دیوانه میطاعون تب را فرامی

 دهد.اش ارائه مینامهها را در نمایشجنگند. آنوی روایتی امروزی از این اسطورهقدرت باهم می
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 :خوانیمدر بخشی از کتاب آنتیگون می

 تونین یه کم مودب باشین... من خودم موّدبم.نگهبان: دستای کثیف شون؟ دخترخانم. می

 کنم.آنتیگونم. فرار نمیآنتیگون: بهشون بگو ولم کنن. من دختر اودیپم. من 

گن که همدم رئیس کنن، میشون میهایی هم که گشتای شبونه جمعنگهبان: آره، دختر اودیپ! روسپی

 پلیس شهرن!

 خندند.نگهبانان می

 آنتیگون: حاضرم بمیرم ولی اینا بهم دست نزنن.

شون« یه گی »دستای کثیفها دست بزنی؟ میترسی به اوننگهبان: بگو ببینم، جسدها چی، خاک چی، نمی

 نگاه به دستای خودت بنداز.

 هایش پر از خاک است.کند. دستاند نگاه میها دست بندزدههای خود که بر آنآنتیگون با لبخندی به دست

هات این کار رو بکنی؟ عجب آدم ت رو ازت گرفته بودن؟ مجبور شدی بار دوم با ناخننگهبان: بیلچه

ذارم تو خوام. همون موقعی که اونا رو میگردونم و ازت یه ذره توتون میو برمیجسوری! یه لحظه سرم ر

خراشید. تو کنم، اون داشت مثل یه بچه کفتار زمین رو میدهنم. همون وقتی که دارم بابت توتون تشکر می

و روم بره  خواست از سرزد و میوپا میکردم، این پتیاره دستروز روشن! تازه وقتی داشتم بازداشتش می

 ای!گفت که بذارم کارش رو تموم کنه... عجب دیوونهزد و میباال! داد می

ها رو دستگیر کردم. داشت ماتحتش رو نشون مردم نگهبان دوم: یه دفعه، من هم یکی دیگه از این دیوونه

 داد.می

 ن بگیریم؟نگهبان: بودوس، بگو ببینم اگه بخوایم سه نفری یه سور اساسی بدیم. بریم کجا جش

 اس.قرمزش خوشمزه شرابِ ،نگهبان دوم: بریم رستوران توردو

 هامون رو ببریم؟نگهبان سوم: یکشنبه تعطیله. زن

آرن. غیر از اون نگهبان: نه بابا ما بین خودمون شوخی زیاد داریم... اگه زنا باشن پشت سرمون حرف درمی

کردی که ما این قدر ببینم یک ساعت پیش فکرش رو میشون می گیره. بودوس، بگو هامون هم شاشبچه

 میل به شوخی داشته باشیم؟

 نگهبان دوم: شایدم بهمون پاداش بدن.

 نگهبان: اگر قضیه مهم باشه، ممکنه.

 سوزی رو دستگیر کرد، حقوقش دو برابر شد.نگهبان سوم: فالنشار از گروهان سوم وقتی ماه قبل عامل آتش

گم به جای رستوران توردو بریم میخونه مون دو برابر بشه من میگی؟ اگه حقوقنگهبان دوم: جدی می

 قصرعرب.

 اندازن. براینگهبان: برای مشروب خوردن؟ خل نشدی؟ تو قصرعرب هر بطری رو دو برابر قیمتش بهت می

 نیم...کمون رو گرم میریم توردو حسابی کلهگم: اول میریم. گوش کنین چی میخوشگذرونی، باشه می

 (ژان آنوینویسنده ) ۀدربار
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در شهر بوردو است. مادر او ویولونیست بود و همراه  1910نمایشنامه نویس فرانسوی متولد سال  ،ژان آنوی
کازینوهای فرانسه به نواختن موسیقی مشغول بود. همراهی مادر باعث شد او دراین  یک گروه موسیقی در

را بشناسد و با نویسندگانی مانند مولیر  زودی توانست بزرگان تئاتر فرانسهبهشود. او  ها با تئاتر آشناکافه
کالس بود. او مشهوری همی شاپتال با افرادِخودرا درپاریس گذراند و درمدرسه تحصیلِ او دورانِ آشنا شود.

 1932بار سال  خواهد برای تئاتر زندگی کند. او اولینی زیگفرید دریافت که میسالگی با نمایشنامه18در 
توان اثر موفقی از نامه را میای به نام هرمین نوشت. این نمایشسال داشت نمایشنامه 22که تنها درحالی

ی ناموفق نوشت و سپس اولین شاهکارش ی تئاتر دانست. بعدازاین نمایشنامه او دو نمایشنامهیک نویسنده
شب تکرار شد. اثر بعدی او  190ه رفت و روی صح 1937را رقم زد. »مسافری بدون چمدان« در سال 

ی فصل گذاران مجلهای نشناخته شده تبدیل کرد. او همچنین یکی از بنیانگری« او را به نویسنده»وحشی
 نو در فرانسه است.

دوم خودش را کنار کشیده بود و به نویسندگی مشغول بود، او هرچند هیچ نوع جهانیآنوی در جنگِ
ها نداشت اما اینکه به جنبش مقاومت ملی فرانسه نپیوسته بود باعث شد انتقادات زیادی نازیای با همکاری

متوجه او شود. او پس از جنگ نی به فعالیت خود ادامه دارد و آثاری مانند دعوت به قصر و رومئو و ژانت را 
 درگذشت. 1987او سرانجام در سال  آفرید.

 آنتیگون به فارسی ۀترجم

منتشر کرد.  1388آن را در سال  "ینشر نِ"آنتیگون ژان آنوی را احمد پرهیزی به فارسی برگردانده است و 

سدته چهار بار تجدید چاپ شد. 93این نمایشنامه تا سال  سدالاحمد پرهیزی یکی از مترجمان برج هدای ی 

اتاقم« را به فارسی برگردانده  رده« و »سفر به دورِهای مُمرگ«، »ازدواج اخیر است که آثاری همچون »حکمِ

 "نشر ثالث"این کتاب توسط مترجمان دیگری نظیر داریوش سیاسی نیز به فارسی برگردانده شده که  است.

 منتشر کرده است. 1395را در سال آن

ران هم به روی یی تاریخی در امایشنامههای مختلفی از این نی مشهور است. اقتباسآنتیگون یک نمایشنامه

ش را نداشته ادانند. شاید امروز شانسی آنوی را بسیاری شاهکاری بزرگ میصحنه رفته است، اما نمایشنامه

سدالن ُدباشیم که مانند مردم قرن بیستم اجراهای زیبای این نمایشنامه در پاریس، لندن و رم را در  ر هدای پ

تی عجیب و ها را با دقّکه آنوی آن های آنصحنه تکِتک رِدن این نمایشنامه و تصوّاما خوان ،ابهت تماشاکنیم

یداد ای است که ارزشظرافتی بسیار روایت کرده است خالی از لطف نیست. این نمایشنامه بده  های بشری را 

 گذارد.اش اثری عمیق برجا میآورد و در خوانندهمی

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 الدین خسروی آنتیگون به روایتِ رکن

 مهرداد رهسپار

 ...های انسانی، تراژدی نیستآلایده مرگ در راهِ

 

 آنتیگوِن خسروی ای از نمایِش یاد محمدعلی کشاورز در صحنه زنده

در رد. بُصحنه روی را به  "ژان آنوی" آنتیگونِ ۀنمایشنام 1346 الدین خسروی در اسفند سالرکنیاد زنده
ایسمنه،  دایه، سیمین داوری در نقشِ آنتیگون، پروین ملکوتی در نقشِ ثریا قاسمی در نقشِ ؛این نمایش
غالم، داور  کرئون، فرهاد رادمنش در نقشِ هایمون، محمدعلی کشاورز در نقشِ پور در نقشِسعید نیک

قاصد و رضا معینی در  هبان، منوچهر احمدی در نقشِنگ رادمنش، رشید بهنام و محمدباقر غفاری در نقشِ
 راوی بودند.  نقشِ

 است: کاظیمه نقدی بر این اجرا نوشته است. در این نقد آمده اسالمِ 16ۀ آرش، شمار ۀدر مجل

گونه که امروز ست، آنتیگون بدانکرئون جُ تِشخصیّ تراژدی را باید در من نفسِ گمانِبه خسروی:"
 اند، در راهِبرخاسته رهایی از پوچی و زشتی به ستیز  خاطرِتئودوراکیس، ملینا مرکوری، ایرنه پاپاس به

 ."تراژدی نیست ،های انسانیآلایده میرد و مرگ در راهِکند و میاش مبارزه میعقیده

آگاه است. زیرا این خسروی با به صحنه آوردن این نمایشنامه نشان داد که کارگردانی دل کاظمیه:
 ".خاطر آزادی بودجدال در برابر بردگی و به فرانسه سرمشقِ تِبرای ملّ"نمایشنامه 

 روزنامۀ همشهریسرچشمه: 

 بازگشت به فهرست 
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 گردد باید آزاد سیاسی زندانی
 بیانیۀ جمعی از فعالینِ صنفی و سیاسی

 

 و سرکوب از ایستردهگُ موجِ گذشته ماهِ سه در
 و هاخیابان در سیاسی معترضانِ کشتارِ و بازداشت

 افکنیهراس روندِ که جاتابدان افتاده، راه به هاکوچه
 مردم یخواهانهآزادی جنبشِ شکستن درهم برای

 کشیده عام مالءِ در دار هایچوبه برپایی به اکنون
 نفر هزاران و کشته نفر صدها ت،مدّ این در. است شده

 هایشکل به آنان از شماری که اند،شده بازداشت
 بلندی، از پرتاب وجرح،ضرب جمله از گوناگون

 .اندشده نابود و رفتهازمیان... و ،«خودکشی»

 افکنانه،هراس هایبازداشت و هاقتل این یدایره اما
 از حکومت هراسِ کردنپنهان برای واقع در که

 محدود اتمحلّ و هاخیابان به است، مردمِ جنبشِ
 هیچ که برگرفته در را کسانی بازداشتِ یحتّ و نمانده

 از یکی در. اندنداشته خیابانی هایعتجمّ در حضوری
 و عمیدی آیدا ها،بازداشت این یهانمونه ترینتازه

 کانون دبیران هیئت اعضای سوهانی، روزبه
 علیرضا اینان، از پیش. شدند برده زندان به و دستگیر هایشانخانه به وحشیانه یورش با ایران، نویسندگان

 چهارمحالیان آتفه دو،این ازپیش و کانون، منتخبِ منشی هی،اسداللّ علی و دبیران،هیئت پیشینِ عضوِ آدینه،
 زندانیانِ ها،این بر افزون. شد آزاد وثیقه قیدِ به تازگیبه اخیر عضوِ که بودند، شده کشیده بند به و بازداشت
 و 6 ترتیببه سنگین احکامِ با گنجی آرش و( مهابادی) خندان رضا یعنی ایران، نویسندگان کانون ترِقدیمی

 به زندان در چنانهم دادگاه حکمِ انتظارِ در مهتدی کیوان و گذرانند،می را خود حبسِ دورانِ زندان سال 11
 .بردمی سر

 که دیگرند خواهِآزادی یبندکشیدهبه هزاران از کوچکی بسیار ینمونه البته ایران نویسندگان کانون زندانیان
 دانشجویان، زنان، مان،معلّ کارگران، از اعمّ پیشین، سیاسیِ زندانیانِ یگسترده طیفِ به اخیر ماهِسه درطول

 عقیدتی زندانیانِ نیز و واجتماعی سیاسی فعاالنِ دیگر و زیست،محیط طرفدارانِ مدافع، وکالی هنرمندان،
 و سرکوب هرگونه به دادنپایان خواهانِ بیانیه این امضاکنندگانِ ما. اندشده افزوده دراویش و بهاییان چونهم

 .هستیم عقیدتی و سیاسی زندانیانِ تمامِ قیدوشرطِبی و فوری آزادی و حکومتی هایقتل و بازداشت

 1401 ماهدی اول

 اسامی برخی امضاءکنندگان بیانیه: 
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 – احمدی شیرین – ابراهیمی میترا – ابراهیمی محبوبه – ابراهیمی علی – ابراهیمی طلعت - آقارفیعی ژیال
 میترا - اکبری حسین - افسر روحی  - اصغری حسن – اسکویی نازی - اخوان فرامرز - احمدی ماشاءاله
 – ایزدی سوسن - ایرانی ابوالقاسم – امینی علی – امیری بیژن - الیکایی لیلی – اعظمی عادل - اعتضاد

 هاشم - بشارتی حامد - بدرطالعی محمود  - بحرانی ونوشه – بابایی پرویز – باباچاهی علی - ایمانی مریم
 افسانه - پرهیزگار حسین - پرکار یحیی – بیگدلی امیررضا – بیزارگیتی مسعود – بهکیش منصوره - بناپور

 میالد - جلیلی ایمن - جانوند علی - تیموری مجید – تنکابنی ادریس – تفتی رؤیا - پوری احمد – پورقلی
 حسنلو محمد – پورحسن فاطمه - حبیبی مهری - چکاد چوکا – جواهری جلوه - جواهرکالم محمد – جنت

 – حیدر قباد - حمیدی فریده – حکیمی محسن - حضرتی حسین – حسینی زبیده – زاده حسین مریم –
 ژاله – رمضانی محمد – رضایی رسول – راد ترانه – راجی فرزانه – دوست نرگس – درخش لیال - خاتم اکرم
 قارن – زادهسرحدی فاطمه - زیدی راضیه - زندی محمد – زرافشان ناصر – لنگرودیزاهدی احمد - زاد روح

 سیدعلی - صالحی روزبه - صالحی ابراهیم – صاحبی سیما - شادفر فخری – دهیسه فرامرز - سوادکوهی
 محمدحسین – الهیجیطوافیِ حسین - طالبی مریم - خیاط صداقتیِ علی – صبوری علی – صالحی

 - عمادی اسداله – عبداللهی علی - عباسی علیرضا -فرعادل محمد - عابد رضا –( میرزا شهرک)پورطهماسب
 علی – قوامی فرزانه – قالیی مهدی - قاسمیان پروانه - منشفرخ حیاتقلی – اللهیفرج کاظم – غفاری مهین

 هانیه – گوهری ابراهیم - گازرانی منیژه - چیانکهنه ناهید – کنعانی فرهاد - کریمیان گلشید – کاکاوند
 جمیله – مدنی هدی - مخبر عباس - محمدزاده مونا – محقق آمه – مجابی ناستین – مجابی جواد – متحیر
 – منصورگرگانی آرش - مقربین شهاب – مقدم خدیجه - بیگیمعصوم اکبر - معتضدی اقبال – مصدق
 – مهرانفر اسماعیل – مهدوی مهدی - موسوی حافظ – موسوی بردیا – منصوری منصور – منصوری حمیده

 پریچهر – نظری محمد - عراقینجم منیژه - یانیمیرعبداله محترم - میرزاده سیامک – راد عدلیمیدان سحر
 نصراله - هیالی هادی - خواهوطن عبداله – قدمنیک فرزاد - نوذری حسینعلی – اللهینعمت احسان – نعمانی
 ...- یزدانی

  

  .دارد ادامه امضاها

 :بفرستید زیر نشانی به را خود نامِ لطفاً تمایل صورتِ در

zendaazadi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 گُرگستان در گُلستان
 نظرآهاری عرفان

 

 این و ترسانندمی را زنان که مردان این دانیدمی
 که برادران این و زنند می را دختران که پسران

  اند؟ آمده کجا از کُشند، می را خواهرانشان

 اقلیمِ از برادران این و پسران این و مردان این
 ترانه، وُ شعر از خالی هایخانه از. اندآمده عشقیبی
 کودک مادرانشان. اندآمده وآغوشبوسه قحطیِ از

 و انزجار به را اینطفه که اندبوده قربانی همسرانی
 .اند پرورانده خود هدانِزِ در اجبار به

 هزارحرام وتوبیخِترکه و ونشانخطّ میان پسران، این
 روزگار صیبتِمُ نوزادانِ هاآن. اندشده بزرگ کروهمَ و
 را الالیی موزونِ صدایی شانگوش ،نخوابانیده نوازش وُ ناز هایدرگهواره را هاآن کسی.نداامایّ تلخیِ و

 دوستت عسلِ کسی، ستهشُنَ تقَّفَشَ البِگُ در را شانصورت کسی، نگفته هقصّ برایشان کسی هاشب، نشنیده
 با را هایشان زخم جراحت کسی نگذاشته، شانتنهایی بر موسیقی مرهمِ سیه، کنچکاند شانلبان بر دارم

 .نبسته اتادبیّ ابریشمِ

 دستور وخشونت،خشم هایدرخانه وتنبیه،ترس هایدرخانه .اندبالیده تحقیر هایاتاق و توهین هایخانه در
 .نیستند بلد را تانسانیّ آنها .اندنیاموخته را لطافت الفبای و همدلی ۀلهج هاآن! شود نمی تدریس عشق زبانِ
 باید که است صیدی زنی هر حاال. خونین هایچنگال و دارند تیز هایدندان هاآن حاال است، دیر دیگر حاال

 . شود دریده

 هاگهواره به مرا .رسدنمی خون و نفرت و تفنگ و تیر به مزورَ آیم،می عشق و زیبایی سرزمینِ از ،شاعرم من
 باید. بخوانم نشده زاده های جنین برای را سعدی باید. کنم برگزار نوزادان برای را گلستان کارگاه باید ببرید،

 .بیاموزم نبسته های نطفه به را گل بوی

 بگویم؟ ستانلِگُ از چگونه ستانرگِگُ در دادیمی یادم و آمدیمی کاشکی! جان سعدی ای

 هُشیار مَردِ ای باردار زنانِ"

 زایَند مار والدت وقتِ اگر

 خِرَدمَند نزدیکِ به بهتر آن از

  ".زایَند ناهموار فرزندانِ که

 انال تلگرامی نویسندهکبرگرفته از: 

 بازگشت به فهرست 

https://t.me/erfannazarahari/1775
https://t.me/erfannazarahari/1775
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 طرح و عکس

  )طرح(: نُمادِ ناتوانی برافراشتنِ گیوتین،

 

آسمان این شادمانى و افتخار افراشته و بهرا با ناید و آجلوى صحنه آوردهاگر شما »گیوتین« را به

تر است و پروردنِ »اندیشه« در است که »بُریدنِ سَر«، از همه کار آساناید، فقط براى اینرسانده

 اى بیش نیست؛ نمادِ »ناتوانى«!پارچهشما تنبلید! پرچمِ شما کهنه سَر، از همه کار دشوارتر.

 (داستایوفسکیرمانِ »تسخیرشدگان«/ فئودور )
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 )عکس(: برنامت چی؟ انقالب!

 

 

 ...هاشهر از شعارنویس ی این روزها بر در و دیوارِ 

 بازگشت به فهرست 

 



 

         

            

   (1401) کاری از نسرین میر


