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سرمایه و  برای رهایی از ستمِکه  کشان ایرانبر همۀ زحمت 1401نوروز جشن باستانی و 

 جسته باد!دوشادوش همسران و فرزندان خود پیکار می کنند، خُ ،استبداد
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 سرسخن
 

 دادم. )سایه(اَت آواز میهای ناباوَر، منشادی/ کزین شب آنر یاد آور ددی، بهاَال ای صبحِ آزا
 

 
در آستانۀ رستاخیز طبیعت، پیشاپیش فرارسیدن فصلِ 

نیدگان  1402بهار و نوروز سال  بیه خوان شییدی را  خور
هیی تبریک و شادباش می گنژراارجمندِ  گوییم و همرا

 نهیم. شما را قدر می
شییش یییر جدر  ّییی و نیرماهۀ اخ نییدِ نییبشِ مترق زن، "وم

بیا  "زندگی، آزادی نیی  سیا امی کیومتی مه در پی قتل ح
گستردۀ زنان و جوانان و مطالباتی دمکراتیک در حضور 

بیه تیداومِ آن  کیرد و  نیه  تیالشِ تارو پودِ جامعه رخ رغم 
شیا   ضیای پُرن کیان ف خونبار حافظان نظمِ سرمایه، کما

سیترد بیه پیکارِ اجتماعی را در سراسر میهن گ سیت.  ه ا
، در اعتراضات وق بشرن مدافعان حقکانو گزارشموجب 

هیا جاننفر  573اخیر بالغ بر  ییان آن  68باختند که از م
هیزار 15ت شده و حدود هویّ سال احرازِ 18 کودک زیرِ

عیاب و  برند که تعدادی از آنها با خطرِسر مینفر هنوز در بازداشت به ضیای ار تیداوم ف غیمِ  اعدام مواجه هستند. به ر
قیانونی  و محاکماتِدۀ دانشجویان موج احضارهای گستر حیدود دِیدشیت وی راجیناعادالنه و فرا نیاگون، یتم های گو

سرمایه را به عقب براند و  مِتس و شسته و مصمّم است تا ابرهای تیرۀ استبدادنجنبشِ اعتراضی مردم ایران از پای ن
 آسمان میهن عزیزمان را با انوار خورشید صلح و آزادی و برابری روشنی بخشد.     

های گی و بافت پیچیدۀ اجتماعی با دشواریبشِ انقالبی در میهن ما  به دالئل متعدّد تاریخی و فرهنحال جندرعین
کیرد. فراوانی روبروست که می گیذر  هیا  نیه از آن توان و باید آنها را شناخت و با تدبیرِ انقالبی و عملِ اجتماعی متّحدا

 شُمریم:آستانۀ ورود به سال نو الزم می ها را دروار به این موانع و دشواریای فهرستاشاره
 

هیا در های سیاسی مترقّرو و جریانندگی در صفوف نیروهای اجتماعی پیشعدمِ انسجام و پراک-1 ی پاشنۀ آشیل آن
جیاعِجاری است و همین امر فرصت عرضِ مبارزاتِ سییونِ اندام و حضور عوامل ارت هین و اپوزی سیتِ ک بیه  را سیته  واب
جیاری سوخارج از کشور فراهم ساخته که برای موج در تظاهرات ایرانیانِویژه بههای غربی را قدرت نیبش  اری در ج

نیگِ  ،چون ثابتی و فراستی در این تجمّعاتازمهری همپیشگان ساواکِ عاریجنایت اند. حضورِخیز برداشته پژواکِ ز
 هی از آن عبور کرد.توجّاین خطر است که نباید با بی

 

صیونیتِ"یید ا قبی "مولّدسازی"فریبانۀ اموالّ عمومی تحت عنوان عوام گذاشتنحراجهاعالم سیاست ب-2 ضیایی م  "!ق
کیه در ماهتوان چیزی جرا نمی مربوطه تِاعضای هیئ یارب هیای ز انتقامِ حاکمیت از مردمِ معترضِ ایران تلقّی کرد 

جیرای جامعه شده رب مکاحساختارهای  در مدیریت و یساسااخیر با صدایی رسا خواهانِ تغییروتحوّل  اند. هدف از ا
جیۀه60قیمت دالر به باالی مولّدسازی و رساندن  سیاستِ  زار تومان در آستانۀ سالِ نو، عالوه بر جبران کسری بود

ییافتن کشان و درگیرکردن آنزحمت ترِ، فقیرسازی هرچه بیشتیافکیب دولتِ نیگنس شیتی، و  ها با مشکالت معی
 منابع ملّی کشور است.  ترداری بزرگِ تجاری و بوروکراتیک و غارتِ هرچه گستردهمفرّی برای ادامۀ سلطۀ سرمایه

 

https://iranhrs.org/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7/amp/
https://ipo.ir/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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که انتشار یافته  زین دصرد73 اتدولتی  از مراجع مختلفِ یعقاوریغ امومعمتعددی  مِورّم آمار و ارقادربارۀ میزان ت-3
بیه هاپکینز تا پیشجان اقتصاددان دانشگاهِ قرینِ به واقعیت نیست. استیو هانکه، استادِ هیزار 60از افزایش نرخ دالر 

پییشِم دتیورّ صِخاشرقمی شدن درصد برآورد کرده بود و بنابراین سه97م در ایران را تورّ میزانِ ،تومان سیال  رو ر 
کیاال تماعی چنین سطحی از تورّم، بیچندان دور از انتظار نیست. تبعاتِ اقتصادی و اج گمان در کنارِ تشدیدِ گرانی 

سیعید "تی که امعه خواهد بود. همان وضعیّو خدمات، گسترش فقر و فحشاء و ارتکاب جرائم سرقت و جنایت در ج
حیبسِ 9ن با حکم آ هب نتخادرپ خاطرهای اجتماعی بهگر حوزۀ آسیب، پژوهش"مدنی شیده و  سال  بیرو  عیی رو قط
 .  دربیم رسهب در زندان یندم و یسایس لاعف و راگن همانزور و هدنسیون اهدص و اههد دننام کنیامه
 

 تسیا هملک ِصّخا یانعم هب وگغو درو راکناهنپ ،اسدساسی مردم ایران روبروبودن با حاکمانی فاصلی و ا مشکلِ -4
لیتمخبر، معا. وقتی !کنندرا باور می یزلبوگ هایکه گویا خودشان هم دروغ صیادی دو کیه  ون اول و رییس تیم اقت
میون  تِکرشکووید  ت واکسنِتشتِ رسوایی او بر سر ساخ لیس پیرا ییر مج سیت اخ برکت به زمین افتاده بود، در نش

نیرخ ارز "گوید: می سلجم نِاگدنیامن هبنظیری بررسی علت افزایش نرخ ارز با وقاحتِ کم میدیریت  بهتر از ما برای 
کیه  "حکومتِ اوباش"ن با دم ایرایعنی مر، "د. همینی که هست!کنیپیدا نمی سیتند  بیرو ه به معنای واقعی کلمه رو

 آن روشن کنند.  تِیّمامتباید به شکلی بنیادین تکلیفِ خود را با 
 

شیکلِاگر آن-جنبشِ جاری -5 بیه  حیدود  آن  را صرفا م
نیدانیم)وآن هم از جنسِ خیابانی با تمامِ اهمّیت ، -اش( 

نیده و ته لحظهمان ششدر ای میای متوقف نما ّیفِ  وج وق
عییدا ّییها ضییان و مِ فل عییدادِای معتر حییدودی از  آزادی ت م

سیتاوردِ کم ،زندانیانِ سیاسی در یکی دوماهِ اخیر ترین د
صیدور  سیت.  بیوده ا شیور این مبارزه و مقاومتِ مدنی  من

صینفیشکلالباتی تمط سیین و  های  هیم میرح ییه م بیان
ضیرورتِ موسوی بیر  نیی  عیۀ  در حصر مب گیذار از مجمو
ّیی ضییاتِ تِحاکمی جییدِد اعترا مییدِ م یییز برآ جییود، و ن  مو

شیرفرهنگیان و بازنشستگان هم بیا  میان  صیاباتِ ز وع اعت
 یناهیج زور" ،سرامی 8 نِشج ییاپرب کِرادت وکارگری 

بیبار مناست که ایبدین معنی "نز و  "آزادی"رای بارزه 
دیگر پیوند خورده و این نشان به یک "نان"مبارزه برای 

 دارد.  ام نِهیم رد جنبش یفیک یاقترا وتنیدگی مبارزۀ صنفی و سیاسی در مرحلۀ کنونی از درهم
میردم  ازپسآری،  بیی  نیبشِ انقال چهاردهه سیطرۀ مجدّد سانسور و سرکوب و اختناق بر جامعه، نسیمِ عطرآگین ج

عیدالتِ"یعنی  1357قالبِ ناکامِ سالهای انان آماجایران اینک با هم سیتقالل، آزادی،  تیه و  "اجتماعیا ییدن گرف وز
جنگند. برای آزادی و نان نمی بار فقطایران این خواهد نشست. مردمِ یسرکبه  دیدرتیب ناریا مدرم تِساوخ و هدارا

 ها آسیاب را به دست خواهند گرفت. اگرچه دور، اگرچه دیر... آن
 

 شورای دبیران ارژنگ
 

 بازگشت به فهرست
 

 

https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/588591-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/588591-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/557799-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/557799-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/557799-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.akhbar-rooz.com/194598/1401/12/08/
https://www.akhbar-rooz.com/194598/1401/12/08/
https://www.radiofarda.com/a/f4_Musavi_statement_Iran_people/1758934.html
https://www.radiofarda.com/a/f4_Musavi_statement_Iran_people/1758934.html
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 کُمیکتیک/ اِستِه مقوالتِ
 ("های هنرشناسی علمیپایه" صلِ چهارم کتاببخشِ سوّم از فقسمتِ پایانی )

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

 
  کُمیک

 تراژیک مقولۀاز تراهمّیتکم [Comic]کُمیک ۀولمق ،[Aesthetique]تیکهستِاِ معنای و فکری محتوای نظرِ از
[Tragic] مسائلِ تواندمی تراژدی مانند هم دیکم. باشدنمی تراژیک مقامِ از ترکم هنر، در آن مقامِ و نیست 

 موضوعِ یک خنده" المثلِضرب. دهد نشان را زندگی عمیقِ هایتضادّ و تاریخ هایعطف نقطه اجتماعی، اساسی
 رومِ در. گیردمی بر در را عمیقی حقیقتِ ولیکن برسد، نظر به آمیزتناقض ظاهراً است ممکن گرچه ،"است جدّی
 کند.می برخورد جدّی خنده، با خندد،می دارخنده چیزهای به هرکس گویدمی که معروف است لیثَمَ باستان

 آثارِ از بسیاری. است کرده معرفی مدوّ دستِ هنری شکلِ یک را دیمِکُ آلیستیایده تیکِاسته موارد، غالبِ در
 ترپایین هایرده در را کمدی ،اندکرده بندیرده اهمّیت لحاظِ از را خلّاقیت صُوَرِ و هنری انواع که آلیستیایده
 .اندآورده شُماربه آن عملِ قلمروِ را انسان ترِابتدایی و ترپست آرزوهای و عواطف و اندداده قرار

 زیراکه ،است بیگانه لنینیستی -مارکسیست تیکِاسته با هاآن دانستنِ متضادّ و هنری واعنا گذاشتن رودررو
 انعکاسِ برای و ساخت دیگریک جانشینِ تواننمی را هنری انواع است تقدعم لنینیستی -مارکسیست تیکِاسته
 . .بخشید تکامل را هاآن همۀ باید هنر، در زندگی کاملِ

 زیرا دارند وحشت ساِلح این از پندارند،می مطلق قادرِ را خود کهکسانی حتّی. است ناکیترس سِالحِ "خنده"
 در را خنده قدرتِ همیشه جامعه سالمِ و بتمث نیروهای. است بارمرگ و هکُشند سِالحی سِالح، این که دانندمی

 و ظالمانه صفاتِ کهاین رِخاطبه تنها نه است، قائل زیادی اهمّیتِ خنده برای انگلس. اندداشته نظر ِمدّ
 بر تربیش هرچه ات او، مسخرۀ صفاتِ ساختنِ نمایان خاطرِبه چنینهم کهبل سازد،می برمال را دشمن غیرِانسانی

 به کند،می افشاء است آلمان دارِزمین نظامیانِ طرفدارِ که را بیسمارک ایدئولوژی وقتی انگلس. بخندند او
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 و بیسمارک و کنند یاد مسخره با کهبل تحقیر، با تنها نه خود دشمنانِ از ندکمی توصیه خود خوانندگانِ

 این انگلس .بخوانند است، ناتوان تاریخ رفتِپیش امواج مقابلِ در که انگیزیرقّت باندِ و شیّاد، االغ، را شرکایش

 .داندمی هاکمونیست امتیازاتِ از ،بایندبرُ آنان از را هاکمونیست (1) طبعیِشوخ توانندنمی دشمنان که را واقعیّت

 هنری تبلیغاتِ هک ورزدمی تاکید شوروی هنرِ هایهدف تعیینِ ضمنِ ،لوناچارسکی با وگوییگفت در لنین
 عناصرِ انگیزشوق رشدِ که کند متمرکز هاییپدیده به را مردم توجه بایستی تنها نه سوسیالیستی ایدئولوژی
 دیگر جای هر یا شوروی جامعۀ در که را هاییپدیده هر است الزم کهبل د،کننمی منعکس را نوین و مثبت
 .بزنند بدنامی داغِ خنده، با است، آمیزمسخره

 و شادی برای است ناپذیریپایان منبعِ چنینهم کهبل نیست، کردن افشاء برای ساِلحی صرفاً خنده حال، این با
 از نه که است قدرتی نشانۀ خنده،. کندمی تحکیم آن هایهدف و زندگی به نسبت را انسان ایمانِ که گرمیدل

 .کندمی حکایت اُمیدبخشی آرامشِ و یشاد احساسِ از و شودمی زاده نبرد در پیروزی از کهبل شکست،

 و "کنند بند" خشکی چارچوبِ در را آن اندکوشیده که تیکیاسته علمای برای( طبعیشوخ و) کُمیک مقولۀ

 ،(3) تیلیان کوین و( 2) سیسرو حتی. است آورده فراهم زیادی مشکالتِ سازند، مشخّص راآن ریصوُ صفاتِ

 عموم برای تیکاسته کتاب در روس تیکِاسته عالِمِ ،ساکتی. دانندمی گرفالغا و شکلبی( 4) پروتوسِ را کُمیک
 داشتنگه ثابت معیّنی محدودۀ رد لحظه یک برای حتّی راآن تواننمی است، جیوه مانندِ کُمیک که نویسدمی

 (5).کند مهار ار آن کسی داد نخواهد امکان و لغزید خواهد بیرون به کند پیدا که شیاری ترینکوچک از زیرا

 شاو برنارد بنویسد، طبعیشوخ ۀدربار کتابی دارد قصد که گفت برناردشاو جرج به ایستمن ماکس وقتی
 کتابی طبعیشوخ و گوییبذله ۀدربار شود وسوسه کسی که استاین ادبی بیماریِ ترینخطرناک": دادهشدار

  (رمکرّ 5)."طبعیشوخ و گوییبذله از نه و دارد خبر نویسندگی از نه دهدمی نشان کار این که زیرا بنویسد،

 نسخ آن از باال در که را ایعقیده همان است، شوخی دیگرش نصفِ و جدّی آن نصفِ که شاو سخنانِ این
 آن ماهیّتِ و غیرِممکن عملِ کُمیک مقولۀ تئوریکِ تفسیرِ کهاین به کندمی اشاره و سازدمی منعکس گفتیم
 است. ناپذیرتعریف

 دست از زودیبه یا و دادند دست از یا را خود سودمندی که است هاییپدیده کُمدی اساسی موضوعاتِ از یکی

 دست از حیات ادامۀ برای را خود ِحقّ است، کشیده ته شانمثبت محتوای که هاییپدیده بر خنده. داد خواهند

 این کشیدنِبیرون با خنده. زندمی بدنامی غِاد کنند، پنهان را خود واقعی طبیعتِ کوشندمی هودهبی و اندداده
 . کند کمک هستند کهنه و منسوخ که هاییپدیده حذفِ به تواندمی تناقضات

 خدا ولیکن است، مانده عقب زمان از که چیزی برعلیه هاستساِلح ترینقوی ازیکی خنده: نویسدمی هرتسن
 و کندمی جلوگیری تازه زندگیِ رشدِ از پُرنخوت هایهابخر چون و دهدمی ادامه خود حیاتِ به چگونه داندمی
 .اندازدمی ترسبه را ضعفا
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 نشان که ایپدیده ِمهمّ ظاهراً و رطمطراقپُ ،خودنما شکلِ بین است ضادّیت همیشه کُمیک جنبۀ تریناساسی
 خاصیّتیبی کهبل صیّتیخابی نفسِ نه را کُمیک مرکزی هستۀ. آن ربطِبی و مبتذل ،پوچ ومحتوای شود،می داده
 به آراسته کهنگی کهبل کهنگی نفسِ نه جوانی، به متظاهر پیریِ کهبل پیری نفسِ نه پُرخاصیّتی؛ به مدّعی
 .دهدمی تشکیل فریبانه مردم و خودستایانه اهمّیتیِبی کهبل اهمّیتیبی نفسِ هن تازگی، لباسِ

 هیچ که است چیزی جسمانی زشتیِ یا معایب. بخندیم کج روحِ رب کهبل کج، بینیِ بر نه خواهدمی ما از گوگول
 فقط دیگر ما وقتآن بداند، یزیبای الهۀ را خود کج بینیِ با فردی اگر ولی کند، مسخره راآن تواندنمی عاقلی آدمِ
 او به و فترگ خواهیم نظر در نیز را تیکاسته و اخالقی عواملِ کهبل بود، نخواهیم او جسمانی خصوصیّاتِ ناظرِ

 گرانبها گوهرِ از مملوّ ظرفی چون و مهمّ بسیار را خود که ایمبرخورده افرادی به گاهی ما همۀ. خندید خواهیم
 بخشِالهام اشخاص گونههمین تردیدبی. آیندمی در آب از توخالی و ارزشبی دقیق، سیِوار در ولیکن دانندمی

 شده اختراع روح معایبِ پوشاندنِ برای که است بدن رازِ ،وقار" گویدمی که بودند الروشفوکو ظریفِ نکتۀ

 (۶)".است

 هایتضادّ کُمیک مقولۀ که نندکمی شروع واقعیّت این از معمول طبق هنر تئوری و مسائل به مربو  هاینوشته
 را مقوله این یِمرکز هستۀ هاتضادّ کدام دقیقاً که خورندبرمی مسئله این به تیقو ولیکن کند،می بیان را معیّنی

 و زشت بینِ تضادّ یا ناسازگاری نتیجۀ کُمیک" ارسطو عقیدۀ به. شودمی شروع هاآن اختالفِ دهند،می تشکیل
 ایزاویه از کهبل شان،شکل فاسدترین در نه البته داند،می هاآدم ترینپست بازآفرینی را کُمِدی او. "است زیبا

 . رساندنمی آسیب یا آزار انسان به که است تیزش نوع آن کُمیک او نظرِ به. کُمیک

 نتیجۀ را کُمیک که واقعی هگلِ برداشتِ از باستان دنیای هگلِ مارکس قولبه یا یونان، متفکّرِ برداشتِ این
 هنر در کُمیک با تربیش هگل ولی. است متفاوت اساساً داند،می تیکاسته آرمانِ و موجود هایپدیده بین تضادّ

 ایده بینِ تضادّ به را خود توجّه کُمیک اوضاعِ تحلیلِ در او که است علّت این به. واقعی زندگی در نه رداد سروکار

 .کندمی وجوجست متعالی و پست بینِ تضادّ در را کُمیک جوهرِ کانت او، پیشروانِ از. سازدمی متمرکز ایماژ و

 شوتز اعتقادِ به. کنندمی تلقّی کُمیک هرِوج را معقول و مسخره بینِ تضادّ شوپنهاور و سارتر پل ژان

(Schütze)، ِیحتوض در برگسون. است نهفته( آزادی فقدانِ) محدودیّت و آزادی بینِ تضادّ در کُمیک جوهر 

 تضادّ راآن  (Sully)سالی. ورزدمی تاکید است زنده چهآن و است خودکار چهآن بین تضادّ بر کُمیک جوهرِ

 بینِ تضادّ در راآن  (Volkelts)تسلفولک و داندمی دیگر سوی از غیرِمتعارف و سو، یک از عادّی و آشنا بینِ
 مهمّی نکاتِ هابرداشت این در گرچه. کندمی وجوتجس بهاستگران رسدمی نظربه چهآن و بهاستگران چهآن

 آلیستیایده و متافیزیکی ایهیّتمحدود دلیلِبه ولیکن برخوردارند، مثبتی هایجنبه از هاآن همۀ و است نهفته
 .ندارند چندانی اهمّیتِ متدولوژی لحاظِ از

 ارائه روسیه انقالبیِ هایدموکرات توسطِ ککُمی مقولۀ طبیعتِ از تحلیل ترینعمیق مارکس، از قبل تیکِاسته در
 این تئوریکِ پرداختِ به لدلی این به عمدتا آنان. نبود انتزاعی تیکِاسته مقولۀ یک کُمیک آنان برای. است شده
 در. هستند اجتماعی مبارزۀ هایسِالح ترینمهمّ از خنده و ،(Satire) هجو کُمِدی، که گماشتند همّت مقوله
 در را کمیک مسئلۀ نوزدهم قرنِ در روسیه انقالبی هایتدموکرا آثارِ چون اثری هیچ مارکس، از لقب تیکِاسته
 . بود نداده نشان اجتماعی بخشِرهایی جنبشِ هایهدف و اجتماعی ایدّهتضا با ارگانیک و مستقیم پیوندِ
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 صاعقه چون ولتر خندۀ: است کردننابود برای هاسِالح ترینقوی ازیکی خنده تردید، بدونِ" نویسد:می هرتسن
 سیمینِ قابِ و گرمعجزه هایشمایل و اندازدمی اعتبار از را افتخار هایتاج و هابُت خنده،. سوزاندمی و زندمی

 اظهار درستیبه شچدرین سالتیکوف. "سازدمی مبدّل ازجَالاُفتاده هایقاب در ارزشیبی تابلوهای به را هاآن
 "دهد. انتقال هاسایه قلمروِ به را منسوخ هایپدیده همۀ که است این کُمِدی لیصا کارِ": داردمی

 تاریخ تکاملِ جریانِ در که را کُمیکی هایپدیده درونی یّتِماه جامعه، حیاتِ ماتریالیستی تفسیرِ در مارکس
 آمیزمسخره و کُمیک پدیدۀ یک قدیم آلمانِ فئودالی نظامِ که دهدمی توضیح نکته این به اشاره با دهند،می روی
 با جامعه این. بود گرفته خود به صحیحی تصویرِ طبقاتی جامعۀ از مارکس تصویرِ. تراژیک پدیدۀ یک نه است،
 را اینطفه ،آن گریزناپذیرِ سقو ِ مارکس، قولِ به کهدرحالی رزمید،می بود گرفتنشکل درحالِ که نوینی نظامِ
 مارکس شد، اعالم منسوخ آشکارا قدیم نظامِ و گشت بدیهی نوین نظامِ حتمی پیروزی وقتی. داشت بر در

 زمینه این در او. آورد شُماربه تاریخ کُمیکِ یهاهپدید زُمرۀ در جامعه نوینِ نیروهای مقابلِ در راآن مقاومتِ
 را شدهپذیرفته و بدیهی اصول است، گرفته قرار تاریخی نادرستِ موقعیت در که آلمان موجودِ نظامِ" :نویسدمی

 فقط دهد،می قرار جهانیان دیدِ معرضِ در آن محتوایبی و پوچ شکلِ در را کهن نظامِ و کندمی نقض وقیحانه
 به نظام این اگر. دارند باور آن به کنند تصوّر که خواهدمی جهان همۀ از و دارد باور خودبه که کندمی رتصوّ

 دورویی و سفسطه در و دارد پنهان بیگانه ماهیّتی پوششِ زیرِ را آن کوشیدمی آیا داشت، باور خود ماهیّتِ
 (7.)"ندارند وجود دیگر آن راستینِ قهرمانانِ که تسا جهانی نظامِ یک کُمِدینِ فقط موجود کهنِ نظامِ جوید؟پناه

 وریکِئت نتایج به را مارکس جهان، تاریخ در موجود الگوهای کشف آلمان، جامعۀ تحوّلِ بررسی بر عالوه
 روشن جامعه واقعی زندگی در را کُمیک به تراژیک دگرگونی منطقِ که گشت رهنمون مهمّی بسیار

 نویسد:می مارکس. دهندمی دستبه هنری آفرینشِ در را کُمیک مِفه کلیدِ نتایج این. سازندمی

 یک مرحلۀ آخرین. گذردمی مختلفی مراحلِ از سپارد،می خاک به را ایکهنه شکلِ وقتی و دارد جامعیّت تاریخ"
 ژیکترا صورتی به آشیل "زنجیرِ در پرومته" در که یونان، خدایان. است آن کُمِدی مرحلۀ جهانی تاریخی شکلِ
 مرگِ لوسین (Lucian Dialognes) هایدیالوگ در بایستیمی دیگر بارِیک بودند، مُرده و خوردهزخم

 گذشتۀ با بیاورد، ابرو به خم کهآنبی تبشریّ تا کند طی را مسیری چنین باید تاریخ چرا. بیازمایند را کُمیکی
 (8)"کند؟ رابطه قطعِ خود

 وجوجست منسوخ اجتماعی نظامِ صُوَرِ و اجتماعی نیروهای درخودنمایی باید را کُمِدی اجتماعیماهیّتِ بنابراین
 هایسنّت برهاند، گذشته وپاگیرِدست لِازعوام خودرا کندمی کمک انسان به هنر در خودنمایی این نمایشِ. کرد
 سنگینی زنده هاینسل برذهنِ دیگر که واردآورد ایکوبنده ضربۀ چنان هاآن به و کند نابود را "مُرده" هاینسل
 نیروی بر سانبدین و کند، مقاومت کُمِدی حملۀ مقابلِ در تواندنمی کسهیچ نوشت زمانی تواین مارک. نکنند
 قاطعیّتِ و کارایی از که خود از انتقاد و اجتماعی انتقادِ فردِمنحصربه شکلِ این. کرد تاکید یککُم هنرِ عظیمِ
 و فعّال کُمیک هنرِ. افزایدمی انسان عواطفِ عمقِ بر روشن هنری ایماژهای ارائۀ با است، برخوردار عظیمی
 .شوید شرکت اجتماعی مبارزاتِ در است حاضر همیشه و پویاست

 قبیلِ از گوناگون صُوَرِ به را خود که هنری( ژانر) نوعِ یک معنی به "هجو" و "مِدیکُ" مفاهیمِ بکتا این در

 نرفته کاربه سازدمی متجلّی غیره و فارس ،واریته ،(Situation Comedy)تعیّموق کُمِدیِ ،کاراکتر کُمِدیِ
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 در که هاییپدیده هنریِ و یافتهتعمیم نمایشِ برای است اصلی و یابی،ارزش متضمّنِ است ایمقوله کُمیک. است
 انواعِ به متعلّق که یآثار در را کُمیک هایموقعیّت و هاشخصیّت که است علّت همین به. اندشده گرفته زندگی
 .کنیممی مشاهده هستند هنری متفاوتِ

 این طبیعتِ با یدیگر واکنشِ هر از تربیش که است ذهنی واکنشِ نوعی خنده و شودمی خنده موجبِ کُمیک
 نتیجۀ وقتی خنده. نیستند مترادف  (Funny)دارخنده و کُمیک مفاهیمِ حال،این با. کندمی تطبیق مقوله
 خنده. نیست تیکاسته پدیدۀ خنده نوع این. ندارد ارتباطی کُمیک با باشد، عصبی تنشِ یا زیولوژیکییف تحریکِ
 .باشد اجتماعی مضمونِ حاوی که است اربرخورد تیکاسته پدیدۀ یک خصایصِ از وقتی فقط

 دیگری تیکِاسته پدیدۀ هر مانند که است کُمیک وقتی دارخنده کهآن حال و است دارخنده همیشه کُمیک
 .کند بیان شود،می سنجیده معیّنی تیکاسته آرمانِ با ارتبا  در که را ایپدیده درونی ماهیّتِ و معنی

 وجود به تفریح احساسِ نوع یک صرفاً خنده گویدمی و است قائل اساسی تِاوتف دارخنده و کُمیک بینِ هگل
 آرمانِ و پدیده آن بینِ فاصلۀ که کندمی حکایت هیدپد یک تیکِاسته ارزیابی از کُمیک کهدرحالی آورد،می
 .دهدمی نشان را تیکاسته

 نوعی" که پذیردمی او. شودمی قائل زتمای دارخنده و کُمیک بینِ کُمِدی از خود تعریفِ در نیز بلینسکی
 هنر به گوییبذله عون این که است معتقد ولیکن ،"...دارد وجود نیز ارزشبی و مبتذل توخالی،  (Wit)گوییِبذله
 و اشیاء واقعیّتِ درکِ توانایی از" و است راستین هنرِ ِخاصّ که را گوییبذله نوع آن او. رساندمی آسیب
 متفاوت کامالً چیزی ،(9)"گیردمی نشات آنها خوشایند و ظریف های جنبه بیان قدرت زا ها آن هایویژگی
 .داندمی

 خود به هنری ِضدّ خصلتی اثر این نشود، متمایز دارخنده هایجنبه از یککُم هایجنبه هنری اثرِ یک در وقتی
 هامزّگیخوش از را خود اثرِ هرچه دقدنمعت گویی هاآن نویسندگانِ که دارد وجود هاییکُمِدی متاسفانه. گیردمی

 خواهد خوشایندتر تماشاگران برای قدرهمان ،-نه یا اندمربو  اصلی طرحِ به کهاین به توجّهبی- سازند ترانباشته
 خنده اگر ولیکن است، کُمِدی سِالحِ و قدرت خنده که زیرا باشد دارخنده باید کُمِدی که است بدیهی. بود
 اصلیِ هدفِ از را تماشاگر توجّهِ آن، فکری محتوای تقویتِ یا اثر یک در نهفته اصلیِ اندیشۀ کردنِروشن جایبه

 جایبه مبتذل هایمزّگیخوش کردنِجانشین جز معنایی آن، از ناشی حیطس تفریحِ سازد، منحرف کُمِدی
 .داشت نخواهد کُمیک واقعاً عناصرِ

 هر. دارند دخالت نیز ذهنی عواملِ عینی، عواملِ بر عالوه دیگری، تیکِاسته مقولۀ هر چون کُمیک مقولۀ در
 آهنگِهم رشدِ. بود خواهد فقیر ذهن استعدادهای لحاظِ از و نظرکوته باشد، بهرهبی طبعیشوخ ِحسّ از که فردی

 معیّنی ِحدّ تا نیز طبعیشوخ ِحسّ جملهازآن و عاطفی واکنشِ لحاظ از که است این مستلزمِ انسان شخصیّتِ
 طبیعتِ تنها نه خنده. دهدمی تشکیل هاپدیده عینی طبیعتِ را کُمیک مقولۀ اساسِ حال،این با. کند پیدا کمال
 .سازدمی نمایان نیز را خنده فاعلِ طبیعتِ کهبل ،دهخن موضوع
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 است، اردخنده فرد برای که موضوعاتی اندازۀ به چیز هیچ که است ساخته خاطرنشان پیش هامدّت گوته
 حکایت تیکیاسته آرمانِ از همیشه کُمیک هایپدیده نمایشِ و کشف درک،. دهدنمی نشان را او شخصیّتِ

 .دارد ارتبا  انسان بینیجهان با و است اجتماعی لتِخص دارای که کندمی

 میکِکُ هنرِ نوع هر در را صفت این. است ستودنی و سالم صفتی طبعیشوخ که گفت گورکی به روزی لنین
 هنرِ در کُمیک عناصرِ منبع حال،این با. کرد پیدا توانمی آوردمی وجود به هنر این که ایخنده در و راستین
 خنده. هاستزشتی این با پیکار در کهبل شوند، بیان تیکاسته زبان به زندگی هایزشتی که نیست این راستین
 به خنده تریننامطبوع و بدترین حتّی امّا باشد، سازنده یا کوبنده تواندمی. باشد رحمانهبی یا مهربانانه تواندمی

 کهبل کند، محکوم است منسوخ که را چهآن هانت نه تواندمی شود، رعایت کُمِدی در آن "تناسبِ" کهآن شر ِ
 .نماید تقویت است مثبت که را چهآن

 دیکتاتورِ" برجستۀ فیلمِ در کُمِدی در تناسب

. است شده رعایت دقّت به چاپلین یچارل اثرِ "بزرگ
 عینِ در دیکتاتورها که را واقعیّت این خود چاپلین
 و کندمی یتلقّ مهمّ هستند، هم دارخنده بودنمَخوف

 تردید بدونِ .بخندیم هاآن به که داردمی آن بر را ما
 هینکل دیکتاتور ظاهری شباهتِ که کُمیکی فضای

 مردمِ که- (Hynkel of Tomania) تومانیایی
 تشخیص را هیتلر او وجودِ در آسانی به جهان سراسرِ
 از است، شده آفریده یهودی مسلمانی و -اندداده

 در تماشاگر. است برخوردار انیپایبی کُمیکِ ظرفیّتِ
 .کند خودداری خنده از تواندنمی فیلم سراسرِ

 ایتالیایی رقیبِ ،"دیکتاتورِبزرگ" نتواند که ردوجودندا مانعی گونههیچ او وبرای آفریندمی کاملی کُمِدی چاپلین
 بر که را مخوفی خطرِ تراژیکِ احساسِ لحظه یک برای حتّی چاپلین حال،این با. کند مسخره را هاآن وزرای و او

 کُمیک عناصرِ آمیختنِ در دیگر، هرچیز از گذشته او، نبوغِ. کندنمی دور خود از است، افکنده سایه جهان سراسرِ
 وجههیچ به نمایش این ولیکن شود،می گذاشته نمایش به کُمِدی یک ما روبروی پردۀ در :است نهفته اژیکرت و

 .بسپارد فراموشی به را زمانآن واقعی دنیای تراژیکِ واّلتِحت تماشاگر، دهدنمی اجازه

 دیکتاتور، و انیسلم( های)نقش از چاپلین جا،این در. نیست قراردادی و عادّی پایانِ یک فیلم پایانِ
 یک قالبِ در نه شهروند، و هنرمند یک نقشِ در و آیدمی بیرون کند،می بازی خود را دو هر که

  راند:می زبان بر تبشریّ همۀ به خطاب را زیر ورِرشپُ سخنانِ بازیگر،

  با زیرنویِس فارس ی )سخنان چارلی چاپلین( بزرگ پایانی فیلم دیکتاتورِ  لینک مشاهدۀ سکانِس 

 شما با! کنید مبارزه آزادی خاطرِبه نشوید، مایوس: شنوندمی مرا صدای که است کسانی همۀ با امسخن روی"
 انگیزشگفت ماجراهای صحنۀ به راآن و سازید زیبا و آزاد را زندگی که باشید داشته نیرو قدرآن ،مردم ای هستم

https://www.aparat.com/v/osAaY/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C_%DA%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://www.aparat.com/v/osAaY/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C_%DA%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
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 دنیایی و بدهد، کارکردن مجالِ انسان به که ایشایسته دنیای بجنگیم، نو دنیای خاطرِبه بگذارید... کنید تبدیل

  (10)"...دارد ارزانی آسایش و تنیّام پیران، به و آینده جوانان، به که

 دیکتاتوری نه کند،می دعوت گریوحشی و جنگ فاشیسم، برعلیه مبارزهبه را هاانسان که استچاپلین خودِ این
 .است ناتوان رحمبی دنیای مقابل در که کوچکی و ضعیف انسانِ یا مخوف، و سردیوانه

 زندگی، قواعدِ که است شده داده نشان ولیکن باشد، نشده رعایت دقیقاً کُمِدی یک قواعدِ شاید فیلم این در
 جز که است ساخته خاطرنشان خود چاپلین .کنندمی تعیین را فیلم هنریِ شکلِ و هستند هنری قواعدِ از ترقوی
 است الزم پایان در و سازدمی سیراب خنده با را تماشاگر نخست فیلم که زیرا است، نداشته وجود هیار این

 .گردد اعالم بشریّت همۀ به بلند صدای با اساسی امِیپ و شوند گذاشته کنار هاشوخی

 تطبیق میککُ هنرِ هایهدف از گورکی برداشتِ با فیلم این در چاپلین هنری هایاندیشه رفتِپیش و تداوم

 به خنده با و کنند مشخّص را دشمن کُمیکِ هایجنبه که کندمی توصیه خود همکارانِ به گورکی. کندمی
 مسخره با و دشمن طبیعتِ کُمیکِ هایجنبه کردنمشخّص با دقیقاً هنر است معتقد او. بزنند میبدنا داغِ هاآن

 .ورزدمی تاکید وا دربارۀ تاریخ ناپذیرِاجتناب قضاوتِ بر او، کردنِ

 ظاهری ارتبا ِ بر اوّلی که است این در تفریحی صرفا کُمِدی یک و جدّی مضامینِ با خوب کُمِدی یک فرقِ
 هایموقعیّت و تدابیر از جدّی کُمِدی یک در. کندنمی تکیه حوادث غیرِمترقّبۀ سیرِ بر یا گوناگون ایهپدیده
 نشان اند،کرده نفوذ هاپدیده جوهرِ در که آمیزیمسخره عناصرِ نیدرو معنای تا شودمی استفاده ظاهری کُمیکِ
 انواع و گیرد،می بر در را انسانی معایبِ و محاسن و ،گناهان و فضایل ها،احساس انواعِ کُمِدی نوع این. شوند داده
 به گریشااف ولیکن  است افشاگری کُمِدی اصلی هدفِ گرچه. سازدمی منعکس را زندگی هایجنبه و روابط
 وجه واقع در و هجو، مشخّصۀ وجه که است معتقد شچدرین سالتیکوف. نیست کُمِدی وظیفۀ تنها وجههیچ

 آرمانِ یا آن، در نهفته مثبتِ عناصرِ کهبل نیست، آن انتقادی خصلتِ صرفاً کُمیک رِهن اشکالِ همۀ مشخّصۀ
. سازدمی متمایز هنری دیگرِ انواع از راآن که هستند یعوامل از نیز، پذیرد می انجام انتقاد آن اتکای به که مثبتی
 و واحد حقیقتِ یک رویۀ ود نو، عناصرِ از دفاع و منسوخ عناصرِ کردنمسخره که است معنی بدان این

 .هستند ناپذیرتقسیم

 هستند، مثبت اصلِ یک حاملِ خوب هایکُمِدی همۀ. کندمی صدق هاکُمِدی همۀ در حدودی تا سخن این
 ایماژِ. نیستند مترادف مثبت هایشخصیّت و مثبت ایماژهای. نه یا دارند مثبت هایشخصیّت کهاین از نظرفرص

 هایاندیشه کلّی بافتِ در است ممکن کُمِدی یک مثبتِ پیامِ نیست، مشخّص شخصیّتِ یک لزوماً اثر یک مثبتِ
 .باشد نهفته تماشاگران منفیِ واکنشِ در حتی و آن

 هایپدیده مستقیمِ نمایشِ طریق از نه اوقات غالبِ در کمدی که است این هنری دیگرِ انواع از کُمِدی تمایزِ وجه
 تیکاسته آرمانِ که چیزی هر کردنِمسخره با و غیرِمستقیم هایراه از کهبل ها،آن تِمثب محتوای یا زندگی نوینِ
 و ترینمهمّ از یکی این واقع در. پردازدمی مانرآ این تقویتِ به شود،می آن تحقّقِ مانع و کندمی نقض را
 هنرِ در آن بودنِفعّال یعنی ،هنر از انسان دریافتِ خصایصِ ترینمهمّ از یکی. است کُمِدی خصایصِ ترینعامّ

 .کندمی پیدا مصداق هنری دیگرِ نوع هر از تربیش کُمیک
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 کند:می نقل چنین فویرباخ زا (Philosophical Notebooks) فلسفی هاییادداشت در لنین

 با را چیزهمه است، هشیار نیز خواننده کنیم فرض که است این نویسندگی هایشیوه ترینهشیارانه از یکی"
 هاآن درنظرگرفتنِ با فقط که را شرایطی و هامحدودیّت روابط، دهیم اجازه خواننده به و نکنیم، بیان صراحت

 (11)".دریابد است مفهوم و معتبر حکم یک

. کندمی بیان را هنری خلّاقیتِ هایجنبه ترینمهمّ از یکی هست، نیز لنین خودِ موردتاییدِ کامالً که سخنان این
. کنیم تحلیل را هنری بیانِ کُمیکِ ابزارِ طبیعتِ که شودمی روشن وقتی ویژهبه متدولوژی لحاظ از هاآن اهمّیتِ
 درکی فعّال، ایاندیشه از تماشاگران که استوارند فرض این بر و اندگرفته ریشه تماشاگران به اعتماد از ابزار این

 خود تخیّلِ کمکِ به کنندمی عرضه هنری آثارِ که را تصاویری توانندمی و برخوردارند شوخ طبعی و نیرومند
 .نمایند تکمیل

 یک وقتی و کنند، رتصوّ مستقلّ شۀاندی فاقدِ را خواننده توانندمی استعدادبی نویسندگانِ فقط است معتقد لنین
 .بیافریند واقعی هایکُمِدی تواندنمی دیگر ،رسدمی حدّ این به نویسکُمِدی

 این .سازدمی متاثّر را آنان که است هنری از ترکنندهگمراه خنداندمی را مردم که هنری تسا معتقد بلینسکی
 نهفته آن در عمیقی حقیقتِ هاینطفه ولیکن برسد، نظر به متناقض گفتاری است ممکن نخست نگاهِ در گفتار
 کارِ خنده موضوعِ دارِدهخن هایجنبه کشفِ ولیکن نیست، مشکلی چندان کارِ فیزیولوژیک خندۀ ایجادِ. است

 برای هنرمند هرچه که است این قوانین ازیکی. دارد را خود ِخاصّ قوانینِ خنداندن هنرِ. استدشواری
 خواهد کُمیک ترکم تماشاگران برای او اثرِ کند،می عدول خود شیوۀ از ترآگاهانه و تربیش خود اثرِ دارکردنخنده
 بود.

 تمرینِ زمانِ چگونه کهاین به کندمی اشاره شوروی، برجستۀ کارگردانِ و بازیگر (V.Toporkov) توپورکف.و

 دست اورگون نقشِ از داریمعنی تعبیرِ به کند، عدول خود شیوۀ از خنداندن برای خواهدنمی وقتی ،تارتوف
 او نقشِ بگیرد، جدّی دهدمی روی اشخانه در که را اتفاقی هر کرد شروع اورگون قتیو: گویدمی او. کندمی پیدا
 تجربۀ هاسال و است برخوردار ظریفی و شوخ بسیار طبع از که بازیگر این. گرفت خود به تریبیش کُمیکِ حالتِ
 نیست صحیحی کارِ کُمیک هاینقش ایفای در مبالغه که رسدمی نتیجه اینبه است، گذاشته سر پشتِ را تئاتری
 نظر به دارترخنده شوند، مطرح جدّی لحنِ با وقتی دارخنده لحظاتِ. ازدسمی مزّهبی و سبُک را هاآن که زیرا
 .رسندمی

 مردم خنداندنِ مهمّ کهاین آن و سازدمی سمنعک را کُمِدی هنرِ قوانینِ از دیگر یکی حالعین در مثال این
 در هرچه بازیگر یک. است شده داده نشان موضوعاتِ دارِخنده هایجنبه روی گذاشتن انگشت کهبل نیست،

 عروسی کُمِدیِ با ارتبا  در گوگول .بود خواهد ترکُمیک او نقشِ کند، رفتار ترجدّی خود کُمیکِ نقش ایفای

(the wedding)  با آن هایشخصیّت که کندمی پیدا تحقّق وقتی دقیقا کُمِدی دارِخنده محتوای": یسدنومی 
 ".کنند برخورد جدّی خود نقشِ
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 جستجوی در و جدید عصرِ هایفیلم در چاپلین چارلی که بیاوریم خاطربه را نظیریبی کُمیکِ ایهموقعیّت اگر
 بهترین و نخستین است، آمده وجود به کُمیک هایقعیّتوم چگونه بپرسیم خود از و یابد می آن در را خود طال
 هنرمندِ که است بدیهی. دارد ایمان کندمی بازی که نقشی رئالیستیِ طبیعتِ به بازیگر که بود خواهد این پاسخ
  لحااین با. بردمی کار به زیادی ظرایفِ و کندمی استفاده متنوّعی بسیار کُمیکِ فنونِ از خود اثرِ خلقِ در بزرگ

 یا شجاع هاینقش ایفای در چه و کندمی بازی را ایمتاثّرکننده بسیار هاینقش که مواقعی در چه چاپلین،
 گنجینۀ او، پایانِبی طبعیِشوخ بلکه بگذارد، باقی کُمیک تاثیراتِ خود تماشاگرانِ در کندنمی سعی عمداً کُمیک،
 نقشِ درونیِ منطقِ از طبیعی کامال طورِبه همیشه او تثناییِسا هایکنایه و نیش و او، نامحدودِ  (Irony)طنزِ

 و تراژیک دراماتیک، تواندمی چاپلین طبعیِشوخ چرا که دهدمی نشان این. گیردمی نشأت موردبحث
 چاپلین اثرِ در که کنیم تصوّر را طبعیشوخ از وجهی است مشکل: باشد بخششادی صرفاً یا بخش،تعالی

 .شداب نشده گنجانده

 هاینقش به که کُمیک بازیگرانِ بهترین
 نه بخشند،می کُمیک مضامینِ خود مخلوقِ
 ها،شخصیّت زندگی عمیقِ شناختِ با تنها
 قوانینِ و طبیعت از کامل تبعیتِ با هکبل

 آشنا هاآن با کامالً که کُمیکی عناصرِ
 یا گریه و خنده به را تماشاگران هستند،
 .کنندمی داراو اندیشیدن و بردنلذّت

 کارهای ترینمهمّ از یکی زمینه این در
 هاتکنیک کدام از که بگیریم تصمیم آن طبقِ بر و کنیم تعریف پدیده هر در را کُمیک عواملِ که است این خلّاق
 معیّنی خصایصِ نمایشِ در که است این مستلزمِ شدید و تلخ تمسخرِ. کنیم استفاده باید کُمیک هایروش و

 و تاکیدها به غالباً هجو در ویژهبه و کُمِدی در که است علّت همین به. بزنیم بدنامی داغِ را آن و کنیم مبالغه
 هستند مهمّی ابزارِ کهبل نیستند، هدف نامتناسب هایاغراق این. کنیممی برخورد عریان و نامتناسب هایاغراق
 .هجوآمیز نقشِ یک پروراندنِ برای

 ابزارِ میان در حالاین با. نیست پایانی هنر در کُمیک تجلّیاتِ برای و دارد عیوسی دامنۀ کُمیک فنونِ

 .برخوردارند خاصّی مقامِ از مطایبه و هجو کمیک، رِهن دیگرِ انواع و کُمِدی در استفاده مورد هنری

 نه  طنز، نه باشد، داشته وجود تواندمی هجو نه مطایبه بدونِ. است کُمیک مقولۀ تجلّی ترینعامّ "مطایبه"
 و زندگی در هم توانمی را مطایبه حالاین با. کُمِدی نه و  کارتون، نه کاریکاتور، نه فارس، نه ،(Parody)هزل
: است هنرمندی هر اساسی صفاتِ از یکی مطایبه. کرد مشاهده کُمیک مقولۀ دیگرِ مظاهرِ از مستقل هنر، در هم

 نیز مطایبه به توسّل بدونِ پرداخت، هنری آفرینشِ به هنری یقۀلس یا استعداد بدونِ تواننمی که طوریهمان
 .بود هنرمند تواننمی
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 بارها تیکاسته علمای اخیر سالِ 200 در. رفت کار به 18 قرن تیکِاسته آثارِ در بار نخستین "مطایبه" واژۀ
 کهبل کُمیک، مقولۀ با تنها نه راآن ۀرابط و کنند تعیین تیکاسته مقوالتِ سایرِ میان در راآن موقعیّتِ اندکوشیده

 .سازند مشخّص غیره و مانتالسانتی تراژیک، مقوالتِ با

 بخشد،می وحدت را (Humorous) آمیزمطایبه هنری آثارِ که مشترکی خصیصۀ نویسندگان، ازبرخی اعتقادِبه

 جدّی با( غیره و مبتذل، یی،غیرِعقال معنا،بی تمسخرآمیز، شاد، کننده،سرگرم دار،خنده) کُمیک آمیزۀ
 Karl رگسول کارل) تراژیک ،(Lipps)لیپس ،  Latzarus)(Louis( التزاروس لویس) واال ،(شوپنهاور)

erSolg)، پُل ژان(Jean Paul) ، مانتالسانتی (استرنStern)، همین به. است غیره و عُقاَلیی ،مهمّ ،بزرگ 
 وشادی، غم وترحّم، نفرت: شودمی منجر متناقض عواطفِ از ایموعهجم به آمیزمطایبه آثارِ از ما دریافتِ ترتیب

 و احترام طنز، شاملِ که گیردمی خاصّی فۀعاط معنی به را هااحساس این ترکیبِ شیلر. بدبینی و بینیخوش
 .است اندوه

 "بوسه یک در شدهجمع شادیِ و غم" ایماژِ ا عاطفه این توصیفِ برای ،(Heinrich Laube)  لوبه هاینریش
 تبسّمِ" شبیه یا خندد،می چشمان در اشک که داندمی( 12)آندروماکی شبیه راآن نیز و کند،می استفاده

 این. گریدمی دیگر چشمِ با و خنددمی چشم یک با طبعشوخ آدمِ: نویسدمی التزاروس. یرسپشک "گینِاندوه

 .نامرئی گریۀ به آمیخته مرئی خندۀ: است شده بیان نیز گوگول معروفِ عبارتِ در عقیده

 و آن ادراکِ از که "تعادلی" آورد،می وجودبه منفی و مثبت عواطفِ از متناقضی آمیزۀ مطایبه، کهاین رغمِعلی
 در ولیکن زندگی، در هم و کند،می صدق هنر در هم سخن، این. است بخشلذّت شود،می ناشی آن دربارۀ تامّل
 .دارد تیکتهسا جنبۀ همواره لذّت این هنر

 فرض این بر دهد،می تشکیل را یادشده عواطفِ انگیزشِ عینی مبنای که آمیزمطایبه آثارِ الذکرِفوق وجوهِ
 معیّن "معنویِ غنای" از هگل قولِبه یا معیّن ذهنی خصایصِ از (Humorist) نویسمطایبه که داستوارن
 انسان تواناییِ از است عبارت عمدتاً خصیصه این: باشد گیزند شناختِ مُشتاقِ باید نویسمطایبه. است برخوردار

 آمیزمطایبه اثرِ یک کنندۀمشخّص هاآن متناقضِ آمیزۀ که واقعیّت از هاییجنبه پیچیدۀ دیالکتیکِ دریافتِ در
 .است

 اضعِوم و صفات از بیننده یا خواننده هم و نویسنده هم کندمی ایجاب که استاین توانایی این مشخّصۀ وجهِ
 و عظمت که اندحسّاس مطایبه به نسبت کسانی": نویسدمی چرنیشوسکی. باشند برخوردار معیّنی اخالقی
 طبعیشوخ ِحسّ فاقدِ که انسانی( 13.)بورزند عشق هاآن به و دریابند را واخالقیاصیل ،متعالی هایپدیده ارزشِ

 (14.)"لنگدمی اخالقی لحاظِ زا" که است انسانی هارتمن نیکالی پُرمغزِ بیانِ به باشد،

 راآن اجتماعی نقشِ دهند،می تشخیص را مطایبه اجتماعی طبیعتِ کهاین عینِ در تیکاسته علمای از بعضی

 تفکیک هم از حقّبه را هجو و مطایبه گرچه  (Sretensky)سرتنسکیا. کنندمی برآورد هست چهآن از ترکم
 تا گرفته مالیم  (Banter)کنایۀ از- اششکل هر در مطایبه" کندمی اعالم قطعیّت با کهاین در ولیکن ،کندمی
 که اجتماعی تضادّهای از حاکی است ایشدهسرکوب خندۀ ،-مالیخولیایی و کنندهتنگدل افکارِ در شدنغرق
 نومیدی و سای با مطلقا مطایبه انواع از بسیاری. رودمی بیراهه به ،(15)"است خارج فرد حوزۀ از هاآن حلّالِ
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 گونهاین. است اجتماعی هایریشه دارای معموالً که اندآمیخته بینیخوش نوعی با برعکس، کهبل ندارند، کاری

 ما سالمتِ و بخشدمی اعتالء را ما بقایِ ِحسّ" است، ساخته خاطرنشان حقّ به چاپلین که طوریهمان مطایبه
 را خود تعادلِ کندمی کمک و کند، غرق خود در را ما زندگیِ ی،اهتب و فساد گذاردنمی مطایبه. کندمی حفظ را
 (.16)"...داریم نگه

 یک توانیممی اوقات غالبِ کردیم، اشاره قبال که طوریهمان. دکن می بازی بزرگی نقشِ ما زندگی در مطایبه
 به مطایبه معنی، این در .بشناسیم حدودی تا او خندیدنِ نحوۀ از خنداندمی را او که چیزهایی روی از را فرد

 مورّخِ (Klyuchevsky) کلیوچوسکی که. دهدمی نشان را انسان درونی کیفیّتِ که ماندمی [ایکس] X اشعۀ
 با خنده. کندمی تلقّی طبیعت موهبتِ بهاترینگران را شوخی به مندعالقه و مهربان بشّاش، ذهنِ شوروی، میِان

 از ما معایبِ که را واقعیت این کندمی کمک تنهانه مطایبه. دهدمی شکل را انسان عاطفی حسّاسیّتِ تمام ظرافتِ
 نیست بیگانه ما با انسانی چیزِ هیچ که حقیقت این از سازدمی قادر کهبل کنیم، تحلیل نیست جدا ما محاسنِ
 .باشیم شادمان

 ساخته خاطرنشان شوپنهاور هک طوریهمان. است طنز دارد، ارتبا  مطایبه با که کُمیک اشکالِ از دیگر یکی
 خندیریش با طنز کهدرحالی دارد، وجود شوی پشتِ در که است جدّی مضامینِ مطایبه مشخّصۀ وجه است،
 جنبۀ صرفا نیست، تند زیاد خندیریش وقتی. است کرده پنهان جدّی نقابِ پسِ در را خود که است تهیخآم

 ولی. شودمی نزدیک مطایبه به طنز هست، نیز خندکنندهشیر خودِ دیگران، برعالوه آن هدفِ و دارد شیطنت
 برای ایوسیله طعنه. آیدمی رد (Sarcasm) طعنه صورتِ به است، زهرآگین و تلخ  طنزآمیز، خندریش وقتی

 هایجنبه از یکی مطایبه مانند طنز. است شده پوشانده آمیزاغراق تحسینِ لفافۀ در که( است) گرویران انتقادی
 .آن بیانِ برای است خاصّی شیوۀ و است ککُمی

 استفاده طنز و مطایبه از صرفاً نفر، یک ظعفِ از انتقاد برای. اندمتنوّع بسیار زندگی کُمیکِ وجوهِ

 دشمن با مبارزه برای یا منسوخ، هایپدیده با مبارزه برای سِالحی صورتبه کُمیک وقتی. کنیمنمی

 .گیردمی خود به هجو شکلِ درآید،

 دادنِنشان برای خاصّی هنریِ روشِ عنوان به بریم،می کاربه آن ِعامّ تیکِاسته مفهومِ در را "هجو" واژۀ جااین
 است، انگیزیخوف خندۀ هجو،. است شده استفاده آن از وسیعا هنری گوناگونِ انواع و صُوَر در که واقعی دنیای
 کاربه مفهوم این در وقتی هجو،. شود تبدیل آگینخشم افشای به تواندمی که رحمانهبی و ظالمانه است ایخنده
 مبالغه ،(Exaggeration)  غُلُوّ یی،گوگزافه. آیدمی شُماربه انتقاد شکلِ موثّرترین و بهترین رود،می

(Hyperbole)، نماییزشت و (Grotesque)، دقیقِ انتقادِ. دارند ارتبا  هجو با کُمیک دیگرِ انواع از بیش 
 هر هجو. کنندمی استفاده ابزاری چنین از که کرد پیدا توانمی هایینوشته در دقیقا را دارنیش و گیرانهدهخُر

 هایروش. داندمی مردود مطلقاً نباشد، سازگار تیکاسته و اخالقی اجتماعی، مترقّی یهانآرما با که را چیزی
 هایقسمت در که هاییزبان ویژگیِ و تضادّها کیفیّتِ بر هکبل ها،شخصیّت تصویرِ بر تنها نه را خود اثرِ هجوآمیز،
 ویژهبه دیگر، هنری شکلِ هر مثل نیز، رینه شکلِ این در معهذا،. گذارندمی باقی شوند،می برده کاربه مختلف
 خصایصِ کشفِ در هاآن اهمّیتِ کهبل نیستند، مهمّ نفسهفی هاشیوه این موقعیّت، کُمِدیِ و کارآکتر کُمِدیِ
 .است هاشخصیّت اساسی
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. نددار وجود هجونویس خودِ عصرِ در که است هاییپدیده متوجّه همیشه که است این هجو هایویژگی از یکی
 برخوردار اساسی اهمّیتِ از یا و ندارد وجود یا او زندگی در که دهد قرار حمله موردِ را چیزهایی هجونویس اگر

 اگر حتّی بنابراین،. گرفت خواهند مسخره بادِ به را آن دیگر هجونویسانِ که ردآو خواهد وجودبه اثری نیستند،
 در که هاییپدیده مثالً- اند شده اعالم منسوخ ستهامدت که دهد قرار توجه مورد را هایپدیده هجونویس
 آن بر را خود اگرانِاشتم و بخشدمی نو معنای هاآن به ،-انددرآمده نمایش به باستان دورانِ هجوآمیزِ هایکُمِدی
 .بیاندیشند امروز زندگیِ خصایصِ به که داردمی

 زندگی خودِ در که است تنوّعی مستقیمِ جۀنتی خورد،می چشمبه کُمیک مقولۀ تجلّیاتِ در که تنوّعی

 این ایجادِ در نیز او استعدادهای چگونگی و هنرمند تیکِاسته و اجتماعی هایاندیشه ولیکن دارد، وجود
 با رابله آثارِ است؛ رحمانهبی و خشن هجوِ و طعنه ،سویفت آثارِ مشخّصۀ وجه مثالً. نیستند تاثیربی وّعنت

 ظریف؛ بسیار و زنده هایمطایبه با بومارشه آثارِ آمیز؛خشونت گاهی ولیکن دار،خون و سالم هایشوخی

 مشخّص تاسّف و غم به آمیخته ظریف تبسّمِ با چخوف آثارِ و دار؛نیش و حکیمانه طنزِ با ولتر آثارِ
 .کندمی پیدا را خود هایویژگی هنرمندی هر آثارِ در زندگی کُمیکِ هایجنبه انعکاسِ. شوندمی

 اند،زیسته زمانیک در که باشد هنرمندانی آثارِ بررسی کُمِدی، اجتماعی ماهیّتِ تحلیلِ برای راه ترینآسان شاید

 چنین. اندداده قرار خود هایکُمِدی موضوعِ را مشابهی هایپدیده و اندداختهرپ هنری آفرینشِ به زمان یک در

 به هردو که (Daumier) هدومی و (Gavarni)  گاوارنی یعنی عصر،هم هنرمندِ دو درباره موردی

 یقاًقد اند،کردهمی وکار زندگی پاریس در 19قرن اوّلِ نیمۀ در هردو و اندمعروف شاناجتماعی کاریکاتورهای

 در دهد،می قرار تمسخر موردِ طنزآمیز گاه و مالیم زبانیبه را جامعه معایبِ خود آثارِ در گاوارنی. کندمی صدق

 درگیر انقالب سنگینِ وخروشِجوش در تنها نه که را نظریتنگ و فرهنگبی هایانسان دومیه که حالی

 محاکمه به و گیردمی سرزنش بادِ به کند،می زاتمجا دارند، واهمه آن به اشاره از حتّی کهبل شوند،نمی

 .کشدمی

 اضافه باید( 17)".نادرست از درست تشخیصِ برای است ایوسیله اوقات اغلبِ خنده": نویسدمی بلینسکی

 در که معنایی با خنده. نادرست طردِ و درست تاییدِ برای کهبل نادرست، از درست تشخیصِ برای تنهانه: کنیم

 کهبل نیست، طرفبی ناظرِ یک صرفاً خنده. است نبوده طرفانهبی و مجرّد ایپدیده هرگز است، فتههن آن پسِ

 .است فعّال جوییجنگ

 مخالفِ اجتماعی نیروهای طبیعتِ از چنینهم کهبل زندگی، خودِ در هجو موضوع وجودِ از تنهانه هجو به نیاز

 هجو گزندگی و تیزی. موثّرند هجو پیدایشِ در دو هر ذهنی عواملِ و عینی عواملِ. گیردمی نشأت هاپلیدی

 بافتِ کنندۀمنعکس چنینهم کهبل ،گیرندمی قرار هجو موردِ که است اشیایی درونی پوسیدگیِ نتیجۀ تنهانه

 در هاآرمان تحقّقِ هرچه. بردارند خود پای پیشِ از را پیشرفت مانعِ هرگونه خواهندمی که است مردمی اخالقی

 این در تنهانه هجو. گرددمی ترکم زندگی هایپدیده مقابلِ در انسان بردباری شود،می ترکم سوسیالیستی جامعۀ

 جوان جامعۀ سوسیالیستی جامعۀ. کرد خواهد حفظ را خود اهمّیتِ نیز آینده در کهبل دارد، یتمّاه زمان از برهه
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 مندعالقه برعکس، کهبل ندارد، واهمه کُمِدی وسیلۀ به یشهاضعف انتقادِ از تنهانه جامعه این. است سالمی و

 .دارد تعلّق آن به آینده داندمی که زیرا گیرد، صورت انتقادی چنین که است

 و شوندمی آزرده آن از بینند،می مشابه هجو هایشخصیّت با را خود که کسانی. روبروست زیادی مسائلِ با هجو

 :گفت فرانسه پادشاهِ به مولیر شد، اعالم ممنوع تارتوف کُمِدیِ نمایشِ تیقو. خیزندبرمی مخالفت به آن با

 موفّق باالخره اصلی هاینسخه کنند؛ جلوه زیبا حضرتلیاع چشمِ در حیله و مکر راهِ از توانستند هاتارتوف"

 گذرد،می سال صدها مولیر نامۀنمایش نگارشِ زمانِ از "...آورندعمل به جلوگیری خود رونوشتِ نمایشِ از شدند

 .کنندمی رفتار گونههمان به هنوز موجود دنیای هایتارتوف لیکن

 معروفِ پزشکِ ، (Paracelsus)پاراسلوس. ستا دولبه رِشمشی یک باالخره هجو که داشت خاطربه باید

 تبدیل سمّ به را آن است ممکن دارو یک از اضافه قطرۀ یک هستند، نیز دارو هاسمّ همۀ: نویسدمی وسطی قرون

 واقعی هدفِ به هجو هنگامی فقط. برد کاربه ماهرانه و محتاطانه باید را هجو سِالح که است علّت همین به .کند

 هنری هجوآمیز کُمِدی. باشد شده هدایت درست که کندمی القاء را موردنظر هایاندیشه و یابدمی دست خود

 و هدف وضوحِ. باشد داشته ابهام از عاری و روشن موضعی دبای همیشه آن نویسندۀ که کوبنده و فعّال است

 .هستند کُمِدی نوع این ناپذیرِاجتناب اجزاءِ از باشد، شده گرفته نشانه درست که ایحمله

 این رفتِپیش هااحترام ترینعمیق شایستۀ و نیرومند است هنری کاریکاتوریست، و نویسهجو نویس،کُمِدی هنرِ

 پیش به استوار هایگام با دهدمی یاری آن به و کندمی تضمین را سوسیالیستی جامعۀ کامِاستح و کمال هنر

 کندمی کمک کُمِدی هنرِ. بردارد پا پیشِ از است، متعالی هایهدف به آن رسیدنِ مانعِ که را عواملی و رود

 .گیرند قرار تایید موردِ و شوند تثبیت تیکاسته و اجتماعی مترقّی هایآرمان

 ها:نوشتپِی

 "مطالبه" کلمه از هم و "طبعیشوخ" کلمه از هم مورد، به بسته آن ترکیباتِ و (Humour) واژۀ ترجمۀ در -1

 مترجم(. )است هشد استفاده

. میالد ازپیش دوّم قرنِ در رومی فیلسوفِ و خطیب مدار،سیاست ،(Cicero) سیسِرو تولیوس مارکوس -2

 مترجم()

  مترجم(. )میالدی اوّل قرنِ در رومی ادیبِ (Quintilian) تیلیان ینکو فابیوس مارکوس -3

 ظاهرِ و شکل خود میلِ به تواندمی که است ییدریا خدایانِ از یکی یونانی اساطیر در (Proteus) پروتئوس -4

  مترجم(. )دهد تغییر را خود

5-L.A.Sakketti, Popular Aesthetics, Petersburg, 1917, Vol.2, P.304 (in Russian)   

 Max Eastman, The Sense of Humour, NewYourk, 1921, p.VIII -ررّمک 5
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6-  Come de la Rochefoucauld, Maxims et Reflexions Morale, Paris, 1976, p.66 

7-  Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works, Vol.3, moscow, 1975, pp.178-

79 

 179 صفحه همان، -8

9-  V.G.Belinsky, Complete Works in thirteen Volumes, Vol.2, P.136 (in Russian) 

10-  Charles Chaplin, My Autobiograohy, NewYork, 1964, pp.399 

11-  V.I.Lenin, Collected Works, Vol.38, p.82 

 هومر ایلیادِ در هکتور. است (Hector) هکتور باوفای زنِ یونانی اساطیرِ در (Andromache) آندروماکی  -12

 مترجم(). شودمی کشته آشیل توسطِ (Patroclus) پاتروکلوس مرگِ انتقامِ به که است ترویایی قهرمان یک

13-  N.G.Chernyshevsky, Selected Works, Moscow, 1951, p.104 (in Russian) 

14-  Nicolai Hartman, Asthetik, Berlin, 1953, S.431 

15-  N.Stretensky, Humour, Large Soviet Encyclopedia, First Edition, Vol.65, 

1931, P.188 (in Russian) 

16-  Charles Chaplin, My Autobiography, PP.211-12 

17-  V.G.Belinsky, Complete Works, in thirteen Volumes, Vol.10, P.232 (in 

Russian) 

 
  وشت:اپلین نچارلی چاز تصویر این ماچ با انتشار فرانسوی پاری  مجلۀ

 ۱۹۵۶یک قایق، اوت سال  ۀدریایی، روی عرش یک سفرِ  اش، در طوِل خانواده همراهِ  چارلی به

 

 بازگشت به فهرست
 

https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-78/813729-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86
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 ایران مردمِ و مترقّی ادبیّاتِ
 طبری( احسان) طبرستانی فرهاد

 
ِت کناِر  " در شیوهنامۀ ": ماهگنژرا

ا
ِت معتبِر ادبی بود که از نشریااز یکی  ،"کبوتِر صلح" "آینده" و مجال

سر  در مهاجرت به1327ز که از سال سه شماره از آن منتشر شد و احسان طبری نی 1332اردیبهشت تا تیر 
ی و مردِم ایرانلۀ "نوشت. ازجمله مقای با ناِم مستعار میُبرد، درآن مقاالتمی

ا
فرهاد " " با ناِم ادبیاِت مترق

 خوانیم.به چاپ رسیده و در زیر می  1شمارۀ    1332" که در مجلۀ شیوه، اردیبهشت  طبرستانی
 

🍁🍁🍁 
 

 مقامِ به اوگوهگفت این هنوز البتّه شود.می ادبیّات از بسیار ایوگوهگفت ما کشورِ در که است چندی

 زمانِ با زمان این که است مشهود هابحث همین از ولی است، نیافته ارتقاء واقعی ادبیِ انتقادهای

 یک هایشالوده زودی به که بود اُمیدوار اکنون هم از شودمی و دارد، بسیار هایفرق هدایت صادق
 .شودمی ریخته نو و وکراتیکمد فرهنگِ

  نه؟ یا دارد وجود ادبیّاتی یننچ یک هایپایه آیا ببینیم

 
 این در. است جاویدان و دوستانسان ما سالِکهن ادبیّاتِ در چهآن یعنی: ما کالسیکی ادبیاتِ اول مرحلۀ در
 کار این. بیابد هاآن در ییدجد هایجنبه و رود فرو کالسیکی هایکتاب در تواندمی خود نوبۀ به هرکس باره
 و قزوینی معدودِ کارهای جزبه. است نیافته انجام است، مرسوم اروپایی ادبیّاتِ در که چند اصولی طورِبه هنوز
. است شده دیده کم بسیار کارها این از باید، که طورآن ما ادبیّاتِ تاریخ در هنوز دیگر، نفر چند و خانلری دکتر
 .است نشدهکشف و ریکات هایجنبه دارای دیگر ادبیّاتِ هر ازبیش ما قدیمِ ادبیّاتِ کهآن حاال
 دموکراتیک هایجنبه که آمد پدید طرفاینبه مشروطیت دورۀ از جدید ادبیّاتِ بگذریم، که کالسیکی ادبیّاتِ از
 از قبل تا زیرا هند،دمی تشکیل را دوره این شروع و اساس هاسفرنامه که دانندمی همه .دارد مهمّ مترقّی و

 بوده مربو  روزانه مقتضیاتِ با آشکار و مستقیم طوربه ترکم نظم، در چه و رثن در چه ما ادبیّاتِ ،هاسفرنامه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87
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 غیر در چون رآلیستی،. دانست ایران رآلیستی رمانِ هایطرح اوّلین را هاسفرنامه توانمی نظر این از. است
 .دانست نراای رمانِ اساسِ باید نیز را کرد حسینِ و ارسالن امیر قبیل از دیگر هایکتاب صورت،این

 تأثیرِ تحتِ ها،سفرنامه ازپس. داد را خود نتایجِ بعدها که کردند وارد نویسندگی در را جدیدی سبکِ هاسفرنامه
 دیگر و شدند جدا تادبیّا از کمکم فُرمالیستی هایانگل ایران، خواهانِآزادی مختلفۀ هاینهضت و نویسیروزنامه
 ...هدایت زاده،جمال دهخدا، ،طالبوف: دانیدمی را هانام خودتان

 زبان در دمکراتیزاسیون نوع یک. است بوده تواَم فارسی زبانِ رفتِپیش با ما جدید ادبیّاتِ ترقّی که گفت شودمی
 .رسانید عمیق تکاملِ مراحل از یکی به را ما زبانِ مخصوصاً هدایت و آمد پیش
 حتّی. خورد خواهد مانچشم به بزرگی تحوّلِ شکّبی کنیم، سهایمق امروز نثرِ با را شاهناصرالدین دورانِ نثرِ اگر
 با ها بازاری- آن به مخصوص جهانی دیدِ با قدیم تفکّرِ. گرفت صورت توجّهی شایان تحوّلِ نویسندگی خودِ در

 حرفۀ درونِ از چندان تحواّلت این شاید و. است کرده ینشینعقب کمکم مبتذل تعبیراتِ و دروغی هایگریه
 مثالً. است کرده تاثیر ادبیّات در خارج از مترقّی، و خواهانهآزادی افکارِ اغلب، و است برنخاسته نویسندگی

 هایمحفل در مسلما که داشته اظهار ادبیّات به راجع عقایدی آذربایجان انقالبی رهبرانِ از یکی خیابانی
 خواسته نویسندگان از و است شوریده پَروَرغم ادبیّاتِ علیه علیه شدیداً او. است نبوده تأثیربی زمانآن فرهنگیِ
 که ساندرمی خوبی به نوشته همین. نتراشند خود غمِ برای اساسبی هایبهانه و نزند سر توی احمقانه که بوده
 .است نبوده تنها خود تفکّرِ طرزِ در خیابانی و است بوده مطرح هم موقع همان در ادبیّات مسئلۀ

 بسیاری تاثیرِ ادبی درجریانِ که ردبُنام شودمی را دیگر اشخاصِ و کسروی ،اِرانی دکتر خیابانی، از ریغ
 کرده شایانی کمکِ ادبی مسائلِ کردن شنور به خود دائرۀالمعارفی اطالعاتِ با اِرانی دکتر مخصوصاً. اندداشته
 فریاد که شوند پیدا کسانی امروز اگر پس. بُردپی هدایت صادق اهمِیتِ به که بود کسانی نخستین میانِ او. است

 تاثیر ادبیّات در سیاسی و اجتماعی مختلف هایوجریان کرد ادبیّات داخلِ را اجتماعی واقعیّتِ نباید" برآورند
 تا شوند دقیق ایران فرهنگی لِتحوّ در کمی آقایان همین است خوب. است اساسبی عایشاندا ،"کنندنمی

 که دریابند. است بوده توجه قابلِ اند،نداشته دست ادبیّات در مستقیماً که اشخاصی کمکِ حدّ، چه تا دریابند
 قبیلِ از ادبی منتقدینِ مدیونِ قدرچه است، جهان ادبیّاتِ ترینعمیق از یکی که روس کالسیکی ادبیّاتِ مثالً

. باشدمی ،-گرفتندمی نظر در را آثار اجتماعی جنبۀ تربیش هاآن که- هابلینسکی و دوبرالیوبوف و هرتزن

 کههاییآن. است بوده گرفته قرار زمانآن تماعیجا رهبرانِ و فرانسه هایانقالب تاثیر تحتِ هوگو آثارِ که دریابند
 .دارند دلیل کم ،"نیست اهمّیتقابلِ و استضعیف ازمقتضیات، زاییده ادبیّاتِ" کنندثابت خواهندمی

 فرو جهانی آثارِ عمقِ در که است این همآن علّتِ. بسیارند مطلق و محض ادبیّاتِ حامیانِ هم ایران در متاسفانه

 فکر است، گرفته سرچشمه روز مقتضیاتِ از مستقیماً شکسپیر اثرِ پنجم هانریِ که اندنکرده فکر اند،نرفته

 ینِمنتقد ازبعضی امروز حتّی که است بوده اششخصی دشمنانِ به جوابی مولیر نمایشِ هر که اندنکرده
 آوازِ که اندبیندیش. کنند پیدا شود،می دیده او هایشاینم در که را اشخاصی واقعی اسامی دارند سعی فرانسه
 .نرسید آورد، دست به آزادی از دفاع در که اُبهّتی و بلندی به گاههیچ بایرون

  .کرد باز را جدیدی دورۀ ایران، تِادبیّا در هدایت پدیدآمدنِ
 ایران ملّتِ زندۀ هایسرچشمه به را ما ادبیّاتِ سپس. اوست مدیونِ خیلی امروز فارسی زبانِ اوّل، مرحلۀ در

 با خرافات، با مبارزه در هدایت. اهآن هایبدبختی و آرزوها ها،آن زندگی درضمن و مردم زندۀ زبانِ. کرد نزدیک
 شاید و نرفت پیشبه این ازبیش شاید. داراست را ارجمندی مقامِ ایران اجتماعی هایگیآوردکج و هاظلم
 .برود پیشبه این ازبیش توانستنمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%87%D9%88%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_(%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)
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%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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 بود دیده ظلم رقدآن ولی. کند تحمّل توانستنمی را هاآن چون خواست،می را هاظلم رفتنِازبین فقط انگار او
 را دورتر که است جهت این از. رفت خواهد بین از هایشنادرستی با دنیا این تمامِ کند باور خواستنمی که
 را هدایت کهآن حال بینند، می او فکرِ طرزِ در تضادّی برخی. دیدنمی روشن و درست دید،می اگر یا و دیدنمی
 هیشهم هایش،نوشته در چه و هایشحرف در چه او ."کور بوفِ" هم و دانست، "آقاحاجی" نویسندۀ هم باید
 هربه حاضر وضعِ که داشت آرزو او. کرد تردید نباید ایلحظه این، در. بود خود کشور بارِرقّت وضعیّتِ این  ِضدّ

 نجا تهران جنوبِ در او چشمِ پیشِ که دیگرانی خواست،می دیگران برای را این امّا. شود عوض شده قیمتی
 خواستمی هاآدم به وقتآن. چربیدمی "آقاحاجی" جنبۀ بر "کور بوفِ" جنبۀ رفت،می دورتر وقتی امّا دادند،می

 ها،جنگ کهاین خاطربه. بپذیرد توانستنمی را هاآن بدیِ کهآن خاطر به فقط همآن ولی. شانهمه به بتازد؛
 .هست و بود موجود ادنی در احمقانه اجتماعیِ روابطِ مضحک، هایقانون
 تا و هست، فاصله باشد، خواهدمی چهآن و هست بشر چهآن میانِ قدرچه رساندمی هدایت مثلِ اشخاصی وجودِ
 را یاس این،. شوند منکر کلّی به را فردا و شوند مایوس است ممکن اند،حسّاس که اشخاصی هست، فاصله این

 را اییشنرو خاطرِبه مبارزه ضرورتِ برعکس، باید هاپژمردگی نهگواین ها،فاصله گونهاین و کندنمی توجیه
 کمک تاریخ و منطق از هایش قضاوت در و آمدمی بیرون احساساتی جنبۀ از کمی اگر شاید. برانگیزد

 را جهنّم طرفِآن یعنی. نرفت باالتر جهنّم ِسرحدّ از هدایت. شدمی منکر را ابدی جهنّمِ باالخره خواست،می

 .نروال مانند ،بودلر مانند .ندید

 واقعیّتِ در را هاآن کرد؛ آشنا کشورشان جهنّمِ با بود، بسته انشگوش که را ایرانیانی ،زوال مانندِ هدایت
 نداشت را آن نیروی دیگر انگار او اما. دیابن رهایی چگونه که آموختند او از او فرزندانِ فقط و. برد فرو شانجامعه
 باید رضاخانی استبدادِ دورانِ در. ترندکم او آثارِ در اُمیدها ها،ستاره. کند آشنا هاستاره با را هاآن شخصاً که

 در. شد کدر همیشه برای او آسمانِ دوران، همان از شاید. نمایدمی ترروشن وقتآن گرفت، نظر در را او زندگی

 اگر نیست معلوم. فرستاد فرنگ به نومیدانه را او و شد شروع بهمن 15 با که دیگر سیاهِ دورانِ و رانود آن
 .ماندمی پابرجا درجه بدان خود، خودکشی خیالِ در هم باز بود، مانده زنده حالتابه
 تا که جابدان تا و کرد دیکزن مردم به را ادبیات که جابدان تا ریخت، را نو ادبیّاتِ یک هایپایه هدایت هرحال،به

 خوب را ما جامعۀ که او بود ممکن البته. کرد صحبت کلّی طورِبه ایران جامعه زا "آقاحاجی" در هم حدّی
 به کمی بالزاک، مانندِ و کند انتخاب ما جامعۀ از را دیگری هایتیپ بدهد، ادامه را "آقاحاجی" شناسد،می

 زمینه این در اییکاره چه او دریابیم توانیممی "آقاحاجی" وسیلۀبه. دبپرداز جامعه تولیدی قوای تحلیلِ

 دادننشان برعالوه که است آثاری هستیم، و بوده محتاج بدان همه ازبیش ما چهآن زیرا. بکند توانستمی

 .کند تحلیل ،دهد توضیح راآن است ممکن که جاآن تا ،وضع
 ترکامل را آن و کنند دنبال بود کرده باز هدایت که را راهی کهاین جایبه ما نویسندگانِ اغلبِ کرد، فوت او وقتی
 به رمان یعنی) بزرگ داستانِ دامنۀ که شدند غرق پوچ هنرنماییِ نوع یک استیتیسم، نوع یک در اغلب کنند،
 کارِ اخیر لِچندسا این در شود، میسّر توضیحی کارِ این بود ممکن آن در فقط که( آن کالسیکی و واقعی معنای
 .است نشده انجام -تا دو یکی جز- توجّهیقابل
 "مردم" نامۀ در که هاییراهنمایی با خاصّه و طرف، این به شهریور از بعد ایران، دموکراتیکِ نهضتِ تاثیر تحتِ
 هم راه نیا در متاسفانه. کنند متمرکز را خود اجتماعِ واقعیّاتِ خود آثارِ در کردند سعی جوان هنرمندانِ شد،می
 آثارِ به نسبت هاآن انتقادیِ جنبۀ که اندرسیده چاپ به آثاری. تاس نشده برداشته بلندی هایگام امروز به تا

( طرفاین به رضاخان از) ایران اخیرِ وضعیتِ دهندۀنشان که بزرگ اثرِ یک تواننمی هنوز ولی بود، تربیش قبلی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%88_%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84
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 و کالسیک گانِسندنوی از اخیر چندسالۀ این در بسیاری آثارِ هدایت، ثِرامی از غیربه کهدرحالی. کرد پیدا باشد،
 قرار استفاده مورد گورگی و بالزاک دروسِ هنوز که رسدمی نظر به چنین است، شده ترجمه جهان دموکراتیکِ

 .است نگرفته
 خود مسئولیتِ به ترکم اننویسندگ است، نکرده احراز دیگر هایفعالیت میانِ در را خود مقامِ هنوز ادبیّات چون
 بَر از سعدی و حافظ از شعر چند است کافی نویسندگی برای که پندارندمی چنین برخی حتّی هنوز. اندمتوجه
 مخصوصِ قوانینِ و شوند مطّلع معاصر، چه و گذشته چه جهانی، آثارل از که دانندنمی الزم وقتآن. داشت

 .دانندنمی دوخ کارِ نقصانِ وجههیچ به را نادانی چنین گروهی که تسا شده دیده و. کنند مطالعه را نویسندگی

 کارِ با را تهییجی کارِ است، نوشته سیاسی کارهای به راجع "روشن" که طورهمان که است این مهم

 در زیرا بود، بزرگ هایداستان فکرِ به کوچک، هایداستان نوشتن بر عالوه یعنی. کرد باید تواَم توضیحی
 خیال چنین گروهی. نکرد قناعت خشک انتقادِ کی به و پرداخت توضیحات گونهاین به توانمی بهتر رمان سبکِ
 .اندداده انجام را خود اجتماعیِ وظیفۀ دهند، نشان را هابدبختی اگر هایشاننوشته در که کنندمی

 بود توانسته "خشک رآلیسمِ" یا کالسیکی رآلیسمِ گورکی قول به. دارد مفیدی بسیار کارهای بارهاین رد گورکی
 را داریسرمایه اجتماعِ تضادّهای گاهی و هانادرستی اقلّا که معنی ینبد. بنماید انتقادی دیدِ یک دارای را ادبیّات

 و نگریستمی ماوراءالطبیعی و غیرعلمی دیدِ یک ایوَر از را اجتماعی هایپدیده داد،می نشان خشک طورِهب

 به. کند تشویق را اخالقی صفاتِ مردم در کردمی سعی همین، برای و دید،می تضاد در مطلق اخالقِ با را هاآن
 اصلِ یک که بداند باید نویسنده گورکی قولِ به کهآنحال داد،می جامعه از منفی عکسِ یک فقط ترتیب این

 در مثبتی ِخواصّ و جدید هاینقش شود، پابه انقالب کهاین ازقبل حتّی و هست امور در و هاساننا در مثبت
 زیادتر و ترغنی مبهم، مسائلِ ِحلّ اجبار و روزانه نبردِ میدانِ در مثبت ِخواصّ این و آید،می پدید هاانسان
 .باشد تواندنمی تنبلی جز خشک انتقادیِ رآلیسمِ یک دیگر امروز که بود معتقد گورکی همین برای و شودمی
 منفی ِخواصّ مبارزۀ دادن نشان با که معنی بدین. "زاینده هم و باشد گورکن هم" که داشت تقاضا نویسنده از او
 او گفتۀ به زیرا باشد، انقالبی و نو صفاتِ ۀزایند و استثماری هایجامعه منفی هایمانده گورکنِ مثبت، ِخواصّ با

 حرکتبی و ثابت است، مدّعی انتقادی و خشک رآلیسمِ که طورآن تضادّها این و شده تشکیل تضادّها از انسان
 این. کوبند می را دیگرهم یا و کنند،می فرار هم از شوند،می مخلو  هم با کنند،می تاثیر دیگرهم در. نیست

: گویدمی استالین که است همین برای .دهد نشان راآن باید نویسنده و هست انسان شعورِ در هک است نبردی
 شرح راآن نبردهای و برخوردها، حرکات، با شعور بندیاستخوان تمامِ یعنی ،"باشد روح معمارِ باید نویسنده"

 .بسازد دوباره و کند، تحلیل دهد،

 راآن و نددانمی انسان از مطلقاً را نادرستی و بدی اشتباه، هیچ که است همین گورکی آثارِ دروسِ از یکی
 موضوعِ جا،همین از داندمی مربو  آن از ناشی تفکّرِ طرزِ و تولیدی روابطِ و وضع به غیرمستقیم یا مستقیم

 :نویسدمی مالنکوف گئورکی موضوع، اینبه راجع. آیدمی پیش "تیپ"

 با که است چیزیآن کهبل افتد،می اتفاق تربیش که نیست چیزیآن فقط است، تیپ یک نمودارِ چهآن"
 لنینیستی، -مارکسیستی تفکّرِ در .دهدمی نشان را اجتماعی نیروی یک جوهرِ وجهی، ترینبرجسته و ترینکامل

 و شایع تربیش چهآن تنها. است معیّنی اجتماعی و تاریخی پدیدۀ یک جوهرِ هندۀدننشا ،تیپ یک نمودارِ
 ،(پرسوناژ) آدمِ یک از برجسته تجسّمِ یک عمدی، مبالغۀ ماه یک - شودمی تکرار بیشتر که نیست است، معمولی
 سیاسی موضوعِ یک یکتیپ موضوعِ. کندمی معیّن کند،می روشن برعکس، و دبرنمی بین از راآن تیپیکِ جنبۀ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%85_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C
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 انتقاد ساِلحِ از بداند و دهد شرح را زندگی زدوخوردهای و تضادّها شجاعت، با باید ما شورویِ هنرِ و ادبیّات. است
 . "کند استفاده است، تربیت وسیلۀ که

 .تاس کرده مطرح را "تیپ" قضیّۀ روشنی این به محض، ادبیِ منتقدینِ هاینوشته میانِ از اینوشته ترکم
 زمینه این در ادبی کارِ هیچ. بشناسد را خود مختلفِ قشرهای خواهدمی ایران ملّتِ که داشت نظر در باید

 ادبیّاتِ در آثاری چنین یک هایپایه خوبی به دیدیم که چنان کهآنحال کند، کمک کامل طورِبه را او نتوانسته
 اثری چه. کند حالی هاآن به را رضاخان دورۀ وقایع مثالً اثری که خواهندمی مردم. دارد وجود ایران یرِخا

 از جز داستان این در دهد؟ پاسخ توقّعی چنین به تواندمی "هایشچشم" آیا برآید؟ توقّع این عهدۀ از تواندمی
 چه آمد؟ کار روی رضاخان چرا. نگریست را رهود آن شودنمی مخصوص بسیار حکایتِ یک وَرای از همآن دور،

 مانندِ دوره آن توجّهِ قابلِ هایتیپ جنگیدند؟ او با اجتماعی نیروهای چه و کردند کمک او به تماعیجا نیروهای
 آید؟نمی اشخوش مردها از چرا کند؟می فکر طوراین فرنگیس چرا. هستند کم خیلتاش و آرام سرهنگ

 کوچک میرزا قیامِ و جانبایآذر وقایعِ رضاخان، از غیر بیند؟می خود به مخصوص ۀیچدر از را خوشبختی چرا
 داستانِ یک در ایشمّه آذربایجان، از. است نشده روشن ادبی آثارِ در هنوز که است مطالبی آن از هم خان

 تحلیلی کارِ به طبیعتاً توانستنمی نویسنده است، کوچکی داستانِ چون که هست "میداُ" [عنوانِ با] کوچک
 من عقیده به و شودمی دیده هم منفی تیپِ ،است مثبت تیپِ یک ،قهرمان ،داستان این در اامّ. )بپردازد فراوانی
 (.است شده نوشته ایران اخیرِ دموکراتیکِ نهضتِ به راجع حالهتاب که است هاییداستان بهترین از یکی این

 زنده[ 1330]سال "رعیت دخترِ" پرسوناژِ. هست "آذینهب" از داستان یک خان، کوچک میرزا قیامِ از
 پدرِ از مخصوصا) پیوستند خان ککوچ میرزا دستۀ به که هاآن از خواستمی تربیش خواننده ولی نماید،می

 خبر چه ببیند و جنگل به برود و کند ول را دخترک خواهدمی خواننده میان این در. شود وگوگفت( صغری
  ندارند؟ داستان در جایی هاآن آیا هستند؟ کجا دیگر هایآن پس گوییممی خود به است؟
 وقایعِ این از. کندمی جذب را ما جهتاین از و تهاسآن از یکی خودش قهرمان، ،"اُمید" کوچک داستانِ در
 نویسندۀ دو به ،"دریا به اسلحه ریختنِ" قضیّۀ فرانسه در. وگوستگفت قابل هم اخیر وقایعِ بگذریم، که خیتاری

 .داد الهام "دارنگه قرص" در ابراهام پیر و ،"تکان اوّلین" در استیل آندره: فرانسوی معاصرِ
 سیکلِ در دکس پیر و ،"هاتکمونیس" در آراگون: را دیگر نویسندۀ دو هم "دوّم مللیالبین جنگِ" قضیّۀ
 ،("شکست" در) یففاده شوروی؛ جماهیرِ اتحادِ در. داد قرار تاثیر تحتِ "دژ آخرین" عنوان تحتِ هایشرمان

 و "هاشادی نخستین" در) فدین( "شد؟ آبدیده فوالد چگونه" در) استرافسکی ،("چاپایف" در) فورمانوف
 تاسیسِ قبیل از هم وقایعی. نوشتند کتاب داخلی جنگِ به راجع خود نوبۀ به کدام هر ،("العادهفوق تابستانِ"

 در) آزایف ،("زدهشخم هایزمین" در) شولوخوف به دُن،-ولگا تُرعۀ کندن اخیر، مهمّ صنعتی کارهای کلخوزها،
 .داد الهام( "بزرگ راهِ بر" در) ویلهاپ ،("شغل نخستین" در) آنتونف ،("مسکو از دور"
 چند و "خونین شنبۀیک" جزبه کهآن حال است، نوشته کتابی هند استقاللِ به راجع آناند، ایمولکر هند، در

 کرده تریبیش رفتِپیش شعر کارِ رفتههمروی گفت باید. نداریم هیچ تقریباً ایران اخیرِ وقایعِ از ما دیگر، داستانِ
 از یکی. هستند واقعی ارزشِ دارای هاآن از بعضی یحتّ یابیم،می روز وضعِ از انعکاسی امروز اشعارِ در ااقلّ. است
 .است شخصی هایکردنتصفیه و خصوصی هایجدال صورتِبه هنوز "هنری انتقادِ" که است این هم کار عیوبِ
. نیست هستند، معیّن سیاسی هدفِ یرادا که معیّن اشخاصِ با فقط ما سخنِ روی که نشود فراموش هرحالبه

 و مسلک هر از را هنرمندان و نویسندگان تمامِ باید .کنند کمک خود مردمِ کردنِروشن راهِ در باید هم دیگران
 . کرد متوجّه فرهنگی مسئلۀ اهمّیتِ به باشند، که ایعقیده
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 یک. نیست کافی کهاین مگر ندارد، بییع باشد، دنیا از عکسی فقط که ادبیّاتی یک ناتورالیستی، ادبیّاتِ یک
 هر البتّه ولی. نیست ضروری که است این اشکلّی عیبِ نباشد، مربو  ایران مردمِ با قیممست که ادبیّاتی

 چنین صحیحِ راهِ که دانست باید منتها. است مترقّی ،"گرداند ترنیک را انسان" تریوله الزا قولِ به اگر اینوشته
 را او راه، این در دیگران و ببیند، روشن را دنیا کند سعی نویسنده خودِ که است این اصل است؟ کدام هدفی

 برای که بداند باید. باشد "فهمیدن برای دیدن" ،اِلوار قولِ به. بفهمد را دنیا کند سعی نویسنده که کنند کمک

 آرشیوهای خود، پرسوناژهای برای بالزاک. خواند باید هم را دیگری هایکتاب ادبی، هایکتاب از غیر دنیا، درکِ
 .خواندمی را هاوزارتخانه

 

 و آموزنده جهات خیلی از حکایت این کنیم. نقل بالزاک به راجع حکایت یک نیست بد نوشته، این ختمِ ازقبل
 کنید، عوض ایران کلمۀ با را تابلو کلمۀ. کندمی روشن وجهی ترینعمیق به را نویسندگی مطلبِ. است جالب
 :است شده نوشته ما امروزِ نویسندگانِ برای که نمایدمی چنان

 قرار زیبایی تابلوی مقابلِ در روزی بالزاک که نویسدمی 1855 دنیایی نمایشگاهِ به راجع مقاله یک در ،دلروب
 از یکی در تعمّق ازپس. یفنح و زار هایدهقان و هاکلبه از مملو و انگیز،حُزن زمستان، از تابلویی بود، گرفته
 فکر چه به کنند؟می چه کلبه این در ولی زیباست، چه": گفت رفت،می باال به نازکی دودِ آن از که هاکلبه
 باید که دارند هایی"سررسید" حتماً است؟ بوده خوب آیا هاآن محصولِ اند؟کدام هاآن هایاندوه کنند؟می

  "بپردازند...
 *** 

 جاآن تا باید کاراین برای. ایمرفتهپیش خیلی کنیم، بنیاد دموکراتیک هنرِ و ادبیّات یک ایران در مبتوانی ما اگر
 . گرفت جدّی را هنر و ادبیّات باید کاراین برای. کرد ترجمه را جهان مترقّی آثارِ است ممکن که

 دارند، تریبیش عملیِ ناییِشآ زندگی با که کسانی میانِ از ایران، دیگرِ قشرهای از که کرد کاری باید

 کنند. کار به شروع و شوند تشویق کسانی دهقانان و کارگران میانِ از
 حاضر ایران آیندۀ هایگورکی نمای و نشو برای را زمینه باید. آیددر واقعی جبهۀ یک صورتِ به هنری جبهۀ باید
 چهآن عمدۀ دیگران کمکِ با اُمیدواریم. بشود یداب دیگری کارهای ایران امروزِ هنری مسائلِ تحلیلِ در هالبتّ. کرد
 .شود درج تروسیع و ترمفصّل زودی به شد، گفته جااین

 [طبری احسان مستعارِ نامِ] طبرستانی فرهاد
 

 1 شماره ،1332 اردیبهشت شیوه، مجلّۀ: سرچشمه
 پرتال جامع علومِ انسانی اصلِ مقاله از: افدیفایل پی لینک دانلود

 

 
🍁🍁🍁  

 !دییاست که نادرست نگوآن ینگارخیتار نِییآ نینخست

 (۶۲بند  ۱۵فصل  ۲، بخش "بیخط راجع به"در رساله  سِرونی)س

 بازگشت به فهرست
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DA%A9
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/24174/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-1332-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1
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 ی آغازدمن منتظرم بهار کِ
 [بازتاِب بهار در شعِر نیما یوشیج]

 رادعاطف مهدی
 

 

" و  شِب سرِد زمستانیشعِر نیما یوشیج اگرچه شعِر "

ست تیره و کدر از  " است و اگرچه شعری ا پاییزنموحشت "

گاهی هم  خزانی و زمستانی، ولی گه خاکستری یا سیاهِ  تصویرهای

نماید و تصویری رنگارنگ از بهار  آن رنگی روشن از بهار رُخ می در 

 شود. بهار شنیده می  فرارسیدِن  ۀ دیده یا مژد

رد:  وه ک" جلافسانهنخستین تصویِر بهاری شعِر نیما یوشیج در " 

ریز  جانش لب سرد و خلوت نشسته و  ۀدل در در "عاشِق" افسرده 
  ِن های بهارالبخنده  " که وقِت افسانهرمان است. "ت و ِح از حسر 

اش است و هر بزم و رزمی از آنش،  هنگامه  جویباران هنگاِم  ۀ سبز 

ش  انوای عاشق بزداید و در جانبی که اندوه را از دِل برای این 

دهد و  آمدِن بهار می  ۀیزد، به او مژد ننده برانگشوقی خیزا شور و 

 کند:ش ترسیم می اچشم  کش از بهار در پیِش ی دل تصویر 

 افسانه: 
 عاشقا! خیز کامد بهاران."

 ی کوچک از کوه جوشید.چشمه

 گل به صحرا درآمد چو آتش.
 وفان خروشید.تتیره چو  رودِ

 .رنگه هفت شده گل از دشت                                  

 سازیالنه آن پرنده پیِ
 راید.سُها میشاخه بر سرِ
 خاشاک دارد به منقار. خار وُ

 ی سبز هر لحظه زایدشاخه
 .زیبا و خُرد همه بچگانی                                  

 .... 
 طالیی بتابید آفتابِ 

 گاهی.ی صبحژاله بر سرِ

 ها دانه دانه درخشندژاله
 یو در آب ماه چو الماس،هم

 .معلّق زد هاموج سرِ بر                                  
 خرامنوا! شاد بِتو هم، ای بی
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 بهار است که ز هر سو نشاطِ
 که به هر جا زمانه به رقص است.

 بار است؟ات اشکتا به کی دیده

 ".سترونده دوران که زن ایبوسه                                  
  
 به آن در و ساخته "فراکش" محبوبش کوهِ صیفوت در 1305 سال در یوشیج نیما که "وطنم یادِ به" شعر رد 

 یری هم از بهار این کوه ترسیم کرده است:تصو پرداخته، انگیزخاطره کوه این با رازونیاز
 بهارهای رسد چون نسیممی 

 شود سراسر گل.دامنت می
 گذارکشی سوی خود ز راهمی

 چه بلبل. چه زیک وُنده، هر پر
 شعر بود، آموزگاری خدمت مشغول الهیجان در که یوشیج نیما بهار، فرارسیدن یآستانه در و 1308 اسفند در  

 ها سرود:را برای بچه "ربها" یکودکانه

 ها! بهار.بچه 
 گلها واشدند.

 برفها پا شدند
 هااز رو سبزه

 .کوهسار روی از                  
 .بهار! هابچه                   

 داره رو درخت

 گوش:خونه به می
 نکَپوستین را بِ"

 "قبا را بپوش.

 .بیدار شو، بیدار                 
 ها! بهار.بچه                 

 دوَرَدارد می
 درَپَدارد می

 زنبور از لونه

 بابا از خونه.
 کار پیِ همه               

 .بهار! هابچه               
 در انگیزشغم وضعیت از مشابهی تصویرهای سروده، 1317 لسا در یوشیج نیما که غزلی پنج از غزل دو در  

خواند، ولی او اسیر دام قفس میبن شکفته و مرغ در باغ از شوق آواز گل و آمده بهار: است کرده ترسیم بهار فصل
 دارد:ی قفس، داغ غم محرومیت از بهار بر دل است و در گوشه

 مرغ به باغ فت وُکُن شِلبُگُ بهار آمد وُ 
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 قفس من به دامِ زد از شوق وُبر  صفیر
 و: 
 ی قفسم داغ از غمی که چرابه گوشه 

 ست و بوستان در پیشبهار روی نموده
 :است گفته سخن بهار شدن آغاز انتظار از و پرداخته بهار به گاهگه نیما هم هایشرباعی در  
 پردازدمیچهره  دل به گل آتشِ 

 اندازدابر آبش در سینه همی
 تازده گل میبر خاک بباد از ز

 ی آغازد.من منتظرم بهار کِ
 :است کرده وگوگفت بهار فصل در دلمجروح ینوشکفته گل با و  
 بهار با دستِ"ل گفتم: فت، به گُشکُبِ 

 "گیرد بار.می "رودکالچ" ابر از رهُ
 ه دلمرا زخمی افتاده ب"گل گفت: 

 "ذر بدار.چنان، مرا عُگر نشکفم آن
 :است شنیده پاسخ و پرسیده بهار ابر از یا  
 بهار! ای ابرِ"بهار گفتم:  با ابرِ 

 "گشایی بار؟چه بُ نان بهرِبر خاربُ

 خوار!ای غم"گفت:  گریست ابر وُ خندید وُ
 "زار چه خار.لعطای ما چه گُ در پیشُ

 گل به او را نقل کرده است: یا پرسش ابر بهار از گل و پاسخ 
 باغ! اهدِای ش"ل: بهار با گُ گفت ابرِ 

 "بین که بگذاشته داغ؟از خونت بر جَ

 دلم چو با زبان گشت یکی"گل گفت: 
 "چو چراغ.برافروخت مرا همگونه زین

 ولی است داربت بیماران چون زار و گریان او بی که گفته و کرده دل درد محبوبش نگار با تغزّلی، رباعی یک در  
 :است بهار دارای تعب، طوفان و گِل و باران در فکرش با و است خندان یادش با
 چو بیمار به تبتو همگریم بیمی 

 چه شب تو چه روز وُ خندم با یادِمی

 گِل است و من بهاری دارم باران وُ
 بعَتَ وفانِتتو در این همه  با فکرِ

 :بهاری یگلها از سرشار و دانسته بهار روز رسانپیغام را خسارشرماه نگار دیگری تعزّلی رباعی در  
 تمام چون ماهِ م آن نگارِرَآمد بَ 

 کز روز بهار با تو دارم پیغام
 گل، آورد عتاب: پرسیدمش از حالِ

 "ام گل، چه بری از گل نام؟همهبا این"
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 1318 سال یسروده ،"خنددمی" شعر گفته، سخن بهار از یوشیج نیما آن در که ی"آزاد شعر" نخستین  
 رخ زمستان پایان در که کرده تشبیه شکفته لب بر خنده بهاری به را زیبایش نگار او شعر این در. است
 نمایاند:می

 آید، گیسوان آویختهمی 
 ز گرد عارض مه ریخته خون

 اش بر لب شکفتهآید، خندهمی
 زمستان نمایاند به پایانِبهاری می

 به دالویزان، شهر سوی به یافتن هر برای یوشیج نیما است، 1322 سال یسروده که "هریارش به" منظومۀ در  
 اند، دست مددخواهی دراز کرده است :دار بهار نوشکفتهی که پیغامنزدیک و دور خرم و پردازآهنگ بادهای سوی

  نزدیک م بادهای دور وُپردازان خرّدست یازیدم سوی آهنگ 

 غامبودشان پینوشکفته  کز بهارِ
 چون را کوهسار دامنِ تازه، بهارِ که گاهآن زمستانی، روزهای آخرین در ان،یار شهرِ شهریارِ با دیدار دلکش روز و  

 بندد، نزدیک شده است:ی دلش میکوه خنده در کاسه پنهانِ کند و شقایق در خلوتِمی اطلس
 دیدار کشِدل این جمله شد نزدیک روزِ از پسِ 

 زمستانی سردِدل گذرد دورانِکه بآنپیش از 
 ر تازه چون اطلسکرد از هر سو بها

 دامن کهسار
 و شقایق در نهفت خلوت کوه

 ی خون دل خود بست.خنده اندر کاسه
 پادشاهِ" زبان از نما،وحشت پاییز در است، 1326 سال فروردین یسروده که "فتح پادشاهِ" شعر در سرانجام   
 گل هرگز دیگر و باشد خشکانده سختش سرمای کهآن بیمِ از که ارغوان دلِ در و شودمی بهار بخشِمژده "فتح
شکوفاند و در او گل هار خندان امید را میب مانده، نومید و خسته اش،رفته دست از امیدهای فِراقِ در ندهد،
 دواند:می

 نما پاییزدر چنین وحشت
 هرگز گل نیاوردن کارغوان از بیمِ

 ماندی امیدهایش خسته میرفته راقِدر فِ
 مید را زامیدی اُخنده شکافد او بهارِمی

 دواند.میل وندر او گُ
 

 (112و 111)شماره ی  -مهدی عاطف راد -منبع: مجله ی رودکیسرچشمه: 

 وبالگ دینگ دانگبرگرفته از: 
  

 

 

 بازگشت به فهرست
 

 

http://dingdaang.blogfa.com/post/27
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 طبری احسان اتِادبیّ اسیِشنزیبایی؛ هاواژه اعجازِ
 هوشفرداد فرشته

 

خرداد  7شمارۀ  گنژرا د مجلسی )دربه قلم محمّ "هاها و الماسریگ از میانِ"تر نقدی بر دفتر : پیشگنژرا
 گنژرا دامنی )دریرنگ کوهل بحمدعاقبه قلم م "هاها و الماسریگ انِیاز م"( و تفسیری نیز بر شعر 1399
ادبی ترکیباتِ واژگان و  کمانِ رنگینتیکِاستهدارد به . نوشتارِ زیر نگاهی ایمرا خوانده( 1399مرداد  9شمارۀ 
مین زادروزِ احسان 106ماه، بهمن19که به بهانۀ فرارسیدنِ  گون و ماندگارکاررفته در این ترانۀ خواببه بدیعِ

   . شودمیوانندگان ی تقدیم خطبر

 

 مهمقدّ

احسان طبری هستم و تا  اِت ها در ادبیا واژه  شناس ِی زیبایی ای در باِب مقاله نگارِش هاست در اندیشۀ تمدا 
 کوتاه و به تعبیِر "ُمشت این کار پیش نیامده است. لذا بر آن شدم تا در این یادداشِت  انجاِم  کنون فرصِت 

فرزانه   ار این ادیِب از اشع در یکی  گرفته شدهکار های بهواژه  س ِی شناررس ی زیباییبودن" تنها به ب خروار  نمونۀ
بابی برای بررس ی   مختصر، فتِح  ستارِ " بپردازم. امیدوارم که این ُج هاها و املاسریگ از میاِن " عنواِن  تحِت 
 باشد.   یاد احسان طبری های زندهو نوشته  هاات، اشعار، گفتار ادبیا   ترِ ص یتر و تخصا جامع

های سیاسی، حزبی، بندیبات وجناحامکان دور از تعصّ ِهای ادبی باید درحدّاست که نقدوبررسیبدیهی
أسفانه در فرهنگ ما همواره افراد به طور مطلق یا مورد تأیید و ایدئولوژیکی، فکری، اعتقادی و... صورت گیرد. مت

آنان  هایاغلب، آثار و اندیشه ،وسطی وجود ندارد. در نتیحه ِحدّ ،موارد ترِپسند ما هستند و یا نیستند و در بیش
 گیرند.داوری مورد تأیید یا تکفیر قرار مینیز با این پیش

بودن  شمولسعدی جهان بزرگانی چون حافظ و ِآثار مانابودنِ نمودم که دلیلِیادداشتی اشاره  چندی پیش در
درآمده  ه دور از تعصبات و جریانات سیاسی و داغِ روز به نگارشهای آنان بود؛ و اینکه آثار این بزرگان باندیشه

دوئولوژیکی این فکری و ای یاد احسان طبری باید عرض کنم که جدای از گرایشاتِاست. و اما در مورد زنده
 وی وجود دارد. اعجازی که در آثارِ اتِخاصی در ادبیّ است متفاوت و جدا، اعجازِایدانشمند فرزانه، که مقوله
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ی او در ای از دانش واال، اعجاز کالمِ احسان طبری شالودهشود. به گمان بندهای یافت میتر شاعر و نویسندهکم
ادبیات و فلسفه بود. احسان طبری دارای استغنای فکری و استعدادی  های مختلف دانشِ بشری به ویژهزمینه
بود، هر چند که گرایشات ایدئولوژیکی او سبب شد  العاده و ذاتی بود که در وجودش به ودعیه گذاشته شدهخارق
    د. ه، نقد و بررسی قرار نگیرتوجّ چنان که باید چندان موردِآن ،ای مجزااو به صورت مقوله اتِبیّتا اد

 ها واژه اعجازِ

جهت طلبد. بنده نه به ی میخاصّ نقد و بررسی در بابِ آثار عالم و ادیبی فرزانه چون احسان طبری جسارتِ
 نه به دلیل داشتنِ دانشِ داشتن این جسارت، و

 یتِدلیل اهمّکه صرفاً بهات، بلمینۀ ادبیّدر ز وافر
این سطور  یادآوری این موضوع به نگارشِ

های موجود در کالمی و واژه پرداختم. اعجازِ
 خودخودیِبه طبری احسان گفتارِ و نوشتار  اشعار،
ر ندارند. هدف سیتف و تعبیر به نیازی و بوده گویا

بازبینی برخی تنها مرور و  ،این یادداشت از نگارشِ
کار گرفته شده در یکی از به از ترکیباتِ

فرزانه است. باشد که مورد  های این ادیبِنوشته
 پروران قرار گیرد. دوستان و فرهنگادب تأملِ

 ترکیباتِ کالم و طورکه اشاره نمودم اعجازِهمان
عا نمود که توان ادّفرد است و تقریباً مینوعی منحصربهبه  ،کار گرفته شدهاحسان طبری به اتِیّای که در ادبواژه
 کار برده نشده است.ادبی دیگری، به متونِ در

 "هاها و الماساز میان ریگ"کار گرفته شده در شعر های بهاز واژهبررسی برخی مختصر تنها به دراین یادداشتِ
 دراین بین تعدادِ مه است.کل 340 ربط، در مجموع حدودِ روفِبدون در نظر گرفتن ح پردازم. این شعرمی

 و اندی کلمه است. برخی از ترکیباتِ 100کار برده شده چیزی در حدود فردِ بههای منحصربهواژه ترکیبات و
 فرد این شعر عبارتند از: منحصربه

سا، آها، عروسها، زبانِ امواج، صلحِ بیابانرهها، سکوتِ صخرود، عضالتِ زمین، سکوتِ کرکس نِشریا
، ستیز موج و سنگ، کبوترِ بلورین، زمانِ زاینده، زمانِ دگرساز، فریبای رؤیارنگ، شفقِ رام نشدنیسیلِ 
ناک، نغمه ه، گامِپریدهای سنگ، اوجِ رنگهای خوشاهنگ، استخوانۀ ستارگان، چوبافروز، گلّچشم

پیدۀ برف، ، فوجِ عقابان، سلود، بالِ مهربانآگون، نگاهِ گوگردی، دیدگانِ شرابهمورانِ راهب، پروازِ بنفش
ها، تنهایی غرورآمیز، رازِ بارآوری، غبارِ پیشانی زمین، لجنِ مرموز، آبِ تیره، خاکسترِ فراموش، تبِ گل

، ظلمتِ معدن، رف، غوغای شهبازهاگَهای شِآلود، ترانه مههای طالیی خورشید، سیمِبذرهای سبز، ستون
روان، پرتوی جهان، توازنِ ذَات، تافتۀ زمین، بیدارشدن تَ، طالیِ غلّها، غبارِ داغ، مرجانِ غروب دامنهشورِ

 . ..های ابدیای تهی، ناقوسِ روشنِ آب، رگکندوها، شرابِ شادمانی، شبِ زالل، آشیانه
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سکوتِ "اید؟ ویا برخورده "التِ زمینضع" ادبی به ترکیبِو درچند نوشتۀ ادبی و غیرِراستی چند بار به
؟ و یا هریک از واژهای دیگر اشاره شده در باال؟ "نگاهِ گوگردی"؟ و یا "گونپروازِ بنفشه"؟ و یا "هاکرکس

توان اینترنتی مانند گوگل، بینگ، یاهو و ... به راحتی می اینترنت و ابزارهای جستجوگرِ وجودِ امروزه به لطفِ
ها را در گوگل جستجو کنید، خواهید هرا دریافت. برای نمونه اگر هریک از این واژ االت باالتر سئوپاسخ دقیق
رفته کار گبه یادبی دیگر ادبی و غیرِ استثنایی در هیچ متنِ تقریباً هیچ یک از آنها به جز چند موردِ دید که

 نشده است. 

خودش را دارد. در واقع این شعرا و ادبا هستند  ِاصّادبی خ البته ناگفته نماند که هر شاعر و ادیبی سبک و زبانِ
یاد سهراب در اشعار زندهگردند. به عنوان نمونه یباعث غنای ادبی یک زبان و به تبع آن یک فرهنگ م که

هایی خود را دارد. واژه ِادبی خاصّ باً سبکِیخورد که تقربه چشم می های منحصر به فرد فراوانینیز واژه سپهری
درختانِ "، "انگورطلوعِ "، "پهنای کالم"، "حقیقت قلبِ"، "قانونِ چمن"، "هاسایه دیوارِ"، "رنگِ خاموشی"نظیر 

اند و ها گفتهآن و ... که به یقین بسیاری در بابِ "خانۀ شهوتلگُ"، "کوچۀ تنهایی"، "سایۀ دانایی"، "حماسی
ای هواژه بودنِد و ویژهع، تعدّخود را دارد. اما تنوّ ِخاصّ دیگری نیز تا حدودی سبک و سیاقِ اند. هر شاعرِنوشته
خالصه باید  طورِها کتابی قطور نوشت. بهتوان تنها دربارۀ آناست که مییطبری به حدّ شده در آثارِار گرفته کبه

 زند. های طبری موج میها در اشعار و نوشتهاز واژهجا به کالم وکاربردِ زیباییِاذعان داشت که 

 :کنیماین شعر را با هم مرور  های مختلفِه بدهید تا قسمتازاج

 کنند، شریانِ رودها عضالتِ زمین را بارور می
 هاصخره ها وُو در سکوتِ کرکس

 گوید.باد، به زبانِ امواج سخن می
روید. ای است که از قلب میجهنده ، رگِشریان. "رودها شریانِ"توسط  "عضالتِ زمین" نمودنِبارور 

جهاند و ها میها و سنگصخره را با فشار از دلِآبتوان سرچشمۀ رودها درنظرگرفت که را می "رودها شریانِ"
 یاد شده است. "زمین عضالتِ" گردد که در این بیت از آن به عنوانِرودها می باروری )طبیعت( در مسیرِ باعثِ

 ها آن جا از خاموشی سرشارند.بیشه
 هاو در صلحِ بیابان

 درخشد. ۀ شقایقِ وحشی میچکّ
 بیدبُن،
 آسا،عروس

 گیسوان را نشدنیِمرا سیلِ
 پاشد،های موج میکفلبر گُ

 سنگ موج وُ و از ستیزِ

 گیاهان ارغوانی هاینیزه و هاگل رشتۀ بر 

 .پرندمی بلورین کبوترِ مُشتی
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دیواری در  شده باشد و به صورتِهای مختلف درهم آمیخته مزروعی است که درآن رُستنی ِغیر زمینِ ،"بیشه"

ادبی، جام است  متونِ در بیشترِ !! تعبیری بس لطیف و زیبا."ها از خاموشیبیشه" نِبود"سرشار"آمده باشد. 

 کار برده نشده است. ادبی دیگری به تا کنون در هیچ متنِ "کبوترهای بلورین"است، اما واژۀ  "بلورین"که 

 زمانِ زاینده،

 زمانِ دگرساز،

 زا،وفانتانِ مز

 م با پویۀ ابرها همراه است. هر دُ

ابرها در  رامانِمتوازن و خَ حکایت از حرکتِ "ابرهاپویۀ "رامان را گویند. نه کند و نه تند. خَ ، راه رفتنِ"یهپو"

پویۀ "زمان با  بودنِ"زاطوفان"و  "دگرساز"، "زاینده"زمان دارد.  ها و به تعبیری، حکایت از گذرِآسمان
همراه دارد. به تعبیری پویندگی و زایندگی ا بهزمان پویندگی و زایندگی ر همراه است. یعنی گذرِ "برهاا

 گردد.ها نیز مینشدنی از طبیعت و زندگی است، و این شامل زندگی روزمرۀ ما انسانهای جدابخش

 باران و تارهای سیمینِ

 رونازهای همیشه جوانبر سَ

 اند،انجیر نشسته بر درختِهای جُنوبی که رقهو بر طُ

 هابوته و بر فریبای رؤیارنگِ

  نشیند.فرو می

 درختِ"های آن به هر طرف مایل باشد. روی را گویند که شاخهنورَسته را گویند، و نیز سَ سروِ "رونازسَ"

مسیح  دِاز میالسال قبل 2800قدیمی است که کِشت آن در نواحی مصر به دهندۀ میوهیکی از درختان  "انجیر

 باران معموالً در پَرِ نید آبِداطور که میگراید. همان به سیاهیرهای آن مرغی است سیاه که پَ "طُرقه"رسد. می
بر  "باران تارهای سیمینِ" گردد. فرونشستنِآنان می ی بر روی پَرِخاصّ درخششِ کند و سببِپرندگان نفوذ نمی

شور و  رقۀبا به نوعی یادآورِ ،"اندانجیر نشسته بی که بر درختِهای جنوطُرقه"و  "رونازهای همیشه جوانسَ"
 ترین درختانِانجیر از قدیمی ه این شور و تکاپو از دیرباز وجود داشته است. )درختِکمید و تکاپوست و ایناُ
 ر است.(ثمِمُ

ه به زمین نزدیک است. شود و همیشرشاخ و برگی را گویند که خیلی بلند نمیپُ رُستنی و گیاهِ "بوته"از طرفی 

 های جنوبی که بر درختِطُرقه"باالدستان یعنی مامی موجودات چه ر تب "باران تارهای سیمینِ" نشستنِ
های آنان به هرسو مایل جوان که شاخه "رونازهایسَ"، و چه "هابوته"دستان یعنی ، و چه پایین"اندانجیر نشسته

 اران در صورتِب کهی در ذاتِ طبیعت است. یعنی اینکلّ اران و در حالتِعدالت و برابری در طبیعتِ ب مادِاست، نُ
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 قاموسِ در عدالت و میداُ و شور از لیسمبُ هم باز. "نشیندمی فرو"سان و یک اندازه ش بر همگان یکبار
    .طبیعت

 افروز، چشم قِفَشَ

 گاهی صبح آمیخته با جیرجیرِ

 خیزدۀ ستارگان برمیگلّ از میانِ

 آورمستی ر وُخودسَ بادِ ه باهمرا

 آورد.رقص میها بهریشه دِبنکه گیاهان را با پای

 بندد،طفه میگه که روزی نو نُآن

 هاست، جوانه های خوشاهنگ زایشِو در چوب

 زمین و ریشه در تاریکیِ

 د، لَسَگُهای سنگ را از هم میاستخوان

 آن تَسخَرزنان( )به غرور و صالبتِ

خورشید در  شدنِاز پنهانکه پس وری استآخرین نق، فَآفتاب است. شَ از غروبِافق پس یِای سُرخبه معن قفَشَ
روزی  بستنِطفهشب، با زایش و نُ ماند. این بیت اشاره به این دارد که حتی آغازِشود و باقی میآسمان دیده می

و  "قفَشَ"نشانِ استقالل و آزادگی است.  "ربادِ خودسَ"مید است. اُ گرِیق تجلّفَشَ ،نو همراه است. در این شعر

دارند. شاعر در این وا می "به رقص"شان، آنان را هایگیاهان به ریشه بندبودنِرغم پایعلی "رسَادِ خودب"
   دهد.مید و جنبش و تکاپو را نوید میسطور باز هم بارقۀ اُ

بندد. می "طفهنُ" گویدمی کهبل ود،شمی "آغاز" نو روزی که گویدنمی شاعر ؛"نو روزی بستنطفهنُ"
از آن تفاوت قبل دی جدید باشد، و با روزِزایش و تولّ تواند بسترِکه هر روز مینو، یعنی اینزی رو بستنِطفهنُ

بستن به طفهنُ ِاقل در حدّرا حدّ "نو بودن"زایش و  مفهومِ ،"روز آغازِ"داشته باشد. این در حالی است که واژۀ 

 گردد ومی "های خوشاهنگچوب"در  "هانهواج زایشِ" عثِروز با بستنِطفهکند. نُمتبادر نمی نندهخوا ذهنِ

یعنی  ،تَسخَرزدنند. لَسَگُرا ازهم می های آنسنگ، استخوان های گیاهان با پوزخندزدن به سرسختیِ"ریشه"
   گرفتن. به استهزاء و تمسخر

 لرزان کمانِو رنگین

 آسمان پریدۀرنگ در اوجِ

 خود را بر مورانِ راهبِ بیشه ناکِنغمه گامِ

 هاگونِ پروانهپروازِ بنفشه و

 گوگردی روباهان و نگاهِ

 زاالنغَ آلودِشراب و دیدگانِ
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 گذارد.و بالِ مهربانِ پرستو می

 ردعقابان بر الژوَ و تا فوجِ

 هاهسپیدۀ برف بر قلّ و طلسمِ

 خشددرزمین می ای که بر پیشانیِو دریاچه

 افتد.میعکس 

خود به خدای روی  د و در دیرِرَبُبه معنای کسی که از مردم میهم به معنای ترسنده است و هم  ؛راهب
یعنی  ؛فوج شود.ادبی دیگری یافت نمی آورد. مورانِ راهبِ بیشه. باز هم ترکیبی یگانه که در هیچ متنِمی

سنگی است کبود که از آن نگینِ  ردالجوَیا  ردالژوَجماعتی که به شتاب گذرند، گروهی پس از گروه دیگر. 
 نیز کاربرد دارد. شتر سازند و در طبّانگ

 "لرزان" با صفتِ "کمانرنگین"این شعر  ا درکنند و امّبودنِ آن توصیف میکمان را با رنگارنگجا رنگینهمه
اهد پایید. نیست و دیری نخو را دوامی و بقاییآن و چرا لرزان؟ زیرا که نقش و نگارِ توصیف شده است.

، "لرزان کمانِرنگین"رای بودن آن نیز هست. با این همه سَنجیپَدو روزِ دنیا و سِ کمان به نوعی تعبیرِرنگین
گذارد. یعنی هرچند که می "راهبِ بیشه مورانِ"و  "پرستوی مهربان"های خود را بر بال "ناکنغمه گامِ"

ر بود. باز هم مَثَ رِثمِتوان دوست داشت، عشق ورزید، احترام گذاشت و مُا میمّا ،دنیا را دوامی نیست دو روزِ
خود را بر همگان به طور  ناکِهای نغمهگام ،لرزان کمانِکه رنگیننشانی از عدالت و برابری در طبیعت و این

 کند. گستراند و بخشش و بزرگواری خود را از کسی دریغ نمیدازه میانیکسان و یک

 زمین، شبِدر 

 خوابند،می مارها مرموز لجنِ در که گهآن 

 خزد،می النه در راناخوآدم شاهِ کرکس، و

 یابد،تیره تعمید می هستی در آبِ و سراسرِ

 الله  خاکِ فراموش را بر سرِ و خاکسترِ

 پاشند،های زرد میگل و تبِ

 اندیشمها میهقلّ غرورآمیزِ به تنهاییِ

 عناصر یِابد بارآوریِ به رازِ

 ذرهای سبز.بَ و غبارِ

ها تمامی تیرگی رغمِعلی ،عناصر باروری ابدیِ رازِمید و تالش و آفرینش است. یددهندۀ اُو این ابیات باز هم نو
بارورکنندۀ خود  اتِها و گیاهان دارد که ذرّحکایت از گردافشانی گل "بدرهای سبز غبارِ"های روزگار. شتیلَو پَ

        گردند.یات و تکثیر میادامۀ حزایش،  کنند و سببِپراکنده میغبار به اطراف اندازۀ اتی به را در ذرّ

 رسدآه، روز فرا می
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 خورشید های طالییِو ستون

 آب آلودِهمِ بر سیمِ

 کندرفی را بیدار میگَهای شِترانه

 شود.که از آن تاریخی نو شکفته می

 خیزدو غوغای شهبازها به آسمان برمی

 گریزند. معدن می ها از ظلمتِروزهفیو 

 سبز هایی به رنگِهو کاهنان با چهر

 ردخوانان وِ

 اند.ها در گنبدهای عقیقشب نفوذِ خواستارِ

 هاستدامنه شورِ ولی این جا برقِ

 داغ بیابانی در غبارِ مورانِ و شتابِ

 اتمرجانِ غروب بر طالی غلّ فتنِو خُ

 نو انسان چون پودی از تافتۀ زمی

 کوبد.پوالدین خود را بر راهبان می شمشیرِ

باعث  "نو روزِ"بندد و این طفه مینُ "روزی نو"پیش اشاره گردید، در ابتدای هرشب،  در سطورِکه طورهمان
روز و  با آغازِ "غوغای شهبازها" معدن و برخاستنِ ها از تاریکیِفیروزه گردد. گریزِمی "تاریخی نو"کُفتگی شِ

ران و ساحِ ست، هرچند که بدخواهانطبیعت به سوی تعالی ا خورشید، باز هم نشانی از خواستِ پدیدارشدنِ
کار لغمذهبی و د یت را شاید بتوان به تعبیری با پیشوایانِدر این ب "کاهنان" غیرازآن بخواهند و بجویند. نقشِ

خودرا  انِ دینِتر دکّتا آسوده ،عقیق(شب درگنبدهای نفوذِ ها هستند )خواستارِو توده نادانی عوامّ که خواستارِ
 ه نمود.ایسمق ،اداره کنند

ها است. مورچه پیچیده مشکالت ِحلّ توانایی و اشخاص بین ارتبا  ٬کار تقسیمِ سیستمِ دارای هامورچه ۀجامع
ای هالعادهای فیزیکی فوقتوانایی ،خود ۀ بسیار کوچکِثّرغم جُند. علیامندی معروفکوشی و قدرتبه سخت

زندۀ  درصد موجوداتِ 20تا  15ها ی زندگی دارند. مورچهتوانای هازیستمحیط در بیشترِها دارند. از طرفی مورچه
 کوشی و انجامِبازهم نشانی از سخت "داغ بیابانی در غبارِ مورانِ شتابِ"دهند. زی زمین را تشکیل میخشک
   گروهی در رسیدن به اهداف است. کارِ

 زد،آمیء در مینور با اشیا

 کندها را بلورین میریشه

 روانذَتَ بیدارشدنِ و به هنگامِ

 افتدها میهرمِنگار تِوُپرتوی جهان بر نقش
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 ندوهاکَ توازنِ و مانندِ

 رویندشهرها می

 های بزرگ،و از خُم

 آشامند.شرابِ شادمانی می

بلورین  که سببِ "نور با اشیاء" خورد. آمیزشِمید به چشم میابیاتِ این شعر، شور و شعف و بارقۀ اُ تکِدر تک
بینیم که یزیک، ما اشیاء را تنها به این دلیل میف دانید و طبق قوانینِطور که میمانگردد. هها میهشدن ریش
هیچ شیئی نخواهیم بود. این قانون در  ما قادر به دیدنِ ،چه نوری نتابدرسد. چنانها به چشم ما مینوری از آن

متفاوتی  ما آن جسم را با رنگِ ،جسمی بتابد وت برمتفا چه نوری با رنگِرنگِ اشیاء نیز صادق است. چنان مورد
که به دلیل رنگِ نوری است که از آن جسم به بل ،هارنگِ واقعی آن اشیاء نه به دلیلِ خواهیم دید. در واقع رنگِ

 شود. ما تابیده می چشمانِ

هی صحرایی یا کو مرغِ ،روذَتَشوند. روز خبردار می داتی هستند که از آغازِمعموالً پرندگان نخستین موجو
چنین قرقاول، تُرنگ و برد. آن را همرو به سر میسَ روی که غالباً در پای درختِرفتار و خوشرنگینی است خوش

    گیرد.روان شکل میذَتَ کَبک نیز گویند. باز هم نشانی زیبا از آغازِ روزِ نو که با بیدارشدنِ

 خیزدغروب بر چون دودی که از افقِ

 زالل صافی در شبِ بِیا چون آ

 هیای تُیا چون آشیانه

 آسمان تا آن مرز از این مرزِ

 شادهبا سینۀ گُ

 ام. آیند، ایستادهبه سوی بادها که از دریا می

 رسد.خزانی ناگزیر از راه فرا می

 دریزخود را بر من فرو می دیوارهای سیاهِ ،شب

 آب روشنِ ولی ناقوسِ

 و غوغای شهرها  

 گویند،میاز زیستن سخن 

 از انقالب.

 .گذردها میها و الماسریگ سرنوشت از میانِ های ابدیِرگ ،آری

ترین انواع پاک "الماس"گردد. از طرفی ارزش و ناچیز اطالق می، شِن نرم است و در مَثَل به چیزی بی"ریگ"
بهاترین گوهرها و گران شود. الماس اززمین یافت می ای از نقا ِر در پارهبلومت زغال است که به صورتِ

ارزش های بیباید در میان ریگ ،ارزش و بهایی که دارد ترین اشیاء در طبیعت است. اما الماس را با تمامِسخت
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ها و ستیپَ حکایت از "هاها و الماسریگ های ابدی سرنوشت از میانِرگ"جستجو نمود و یافت. گذار 
را به  "انقالب"و  "ایستادن"، "ادامه دادن"، "زیستن"مواره های روزگار دارد که در هر شرایطی هبلندی

     ت است.طبیعت و بشریّ محتومِ همراه خواهد داشت، چرا که این سرنوشتِ

ها و فاده از واژهدیگر، طبری با است این شعر و در بسیاری از اشعارِ سراسرِ ،طور که مالحظه نمودیدهمان
 "انقالب"و  "روزی نو"، "زایش"، امید و "عناصر بارآوری ابدیِ رازِ"ۀ منحصر به فرد، نوید دهند استعاراتِ
    است. 

نگارنده و در  شعر را به دور از تعابیر و تفاسیرِ این  ِکلّ ،های بندهگوییاز گزافهخالی از لطف نخواهد بود تا پس
  *.کنیدرور خود مُ فهمِ ِحدّ

 سایت مهرگانسرچشمه: 
 ( گنژرا) بخوانید. در این نشانیرا و متنِ آن بشنوید نشانی در این را این شعر با صدای شاعر* خوانشِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بازگشت به فهرست

 

http://www.mehregon.com/mehregon/archive/2011/issue20/fardadhoush
http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/01-ehsan-tabari-taraneye-khabgooneh.mp3
https://khosousi.com/az-miyane-righa-va-almasha-tabari-lotfi/
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 در ستایش و نکوهشِ نقد
 م.راد
 

که نخستین شمارۀ آن   استویسندگان و هنرمندان جوان ایران  ای از آثار نمجموعه "ُجنِگ جوان" عنوان : گنژرا

ارزشمند و   مطلِب برگزیدۀ ما نوشتارِ آغاز به انتشار ی محدود نمود.    1360با مقدمۀ احسان طبری در تیرماه  

های سیکِر کل از منظ   "انتقاد"و   "نقد"به تبییِن مفهوِم نظری و عملی  به قلم م.راد است که  زیر  آموزندۀ  

 پردازد.می جهان  تاریِخ ت و  واقعی    رِ برای تعبیر و تغییمارکسیسم  
 

  
 

 

  خبر بکوش که صاحب خبر شویای بی

 (1) ؟تا راهرو نباشی، کِی راهبر شوی

 

توضیح داده اند، ولی سخن بر سرِ تغییرِ آن فالسفه فقط به انحاءِ مختلف جهان را "گفت: مارکس می
گرفت و  ل و فرئرباخ قرارای چون هگکسوتانِ نابغهشعار، رودرروی پیش جوان با اینفیلسوفِ  ".است

از  های گِرِهیپرسشساز زده به این شعارِ جاودانه و دورانآنان را به زیرِ سایۀ خود کشید. نگاهی شتاب
 :آوردوجود میاین دست به

وان تغییر داد؟ پاسخ قاطعِ این سوال را تجهان یا بهتر بگوییم تاریخِ جهان را می]آیا[ که اوّل آن
طورِ عامّ و در سازی جهان بهکه ابزار و سِالحِ دگرگونو دیگر این داده است: آری! خیماتریالیسم تاری

چرا مارکس تر به کالمِ مارکس بیاندیشیم: ویژه کدام است؟ کمی بیشپردازان، بهرابطه با فالسفه و نظریه
رِ شعار تنها به تغییآیا اگر او در پسِ این  میان کشیده است؟ای ایشان را بهسخن از فالسفه رانده و پ

ش را چنین ادردهد و حرفتن ]درازگویی[ اندیشیده است، چه نیازی او را واداشته که به اِطنابجهان می
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توانست یدانیم او استادِ کالمِ جامع و مانع و خدای ایجاز است، آیا نمکه میطول و تفصیل دهد؟ حال آن
؟ پس چه رازی در میان است؟ آیا "دن را تغییر داجها باید"سادگی چنین فرموله کند: اش را بهاندیشه

ها صورت این رابطه چگونه است؟ ایناست؟ دراینکارِ تغییرِ جهان ای به فیلسوفان در نیازِ ویژه

و امّا انگیزاند، تاریخ برمی ن فرزانۀکالمِ ای دقّت به ژرفای احتمالی است که کمی هایپرسش هایی ازنمونه
 ؟پاسخ

فالسفه فقط "دهد: چه بوده است؟ خودِ او به روشنی توضیح می از مارکسقبلالسفه تا شِ اساسی فوظیفه و نق

ها همواره ترین تالشمندانه. آنان در بهترین حالت و در شرافت"..به انحاءِ مختلف جهان را توضیح دادند.

وبیش، قصّۀ  تکاملِ آگاهی، کمنبوغ و سطحِخی و درجۀ اند و هر یک به فراخورِ شرایطِ تارییّت بودهپردازِ واقعقصّه

ها شروع کرده و با تعبیر و تفسیرشان رویدادها و پدیده ۀاند. آنان از مجموعآلوده و آراسته ،هم و خیالخود را با وَ

المبر خته، از داسپینوزا، از هوبز و الک و دکارت تا کانت و فیرسیدند. از افالطون تا هگل، از اپیکور تا اپایان میبه

سیوس تا الئوتسه، همه و همه، وملّاصدرا، از کنف سینا ودرو تا گرتسن و دوبرولیوبوف، از مانی و مزدک تا ابنِو دی

درت، گامی نُداده و ازاین حدّ، جز بهاند. آنان جهان را توضیحهریک به شیوۀ خاصّ و ارزشِ نسبی چنین کرده

نه بوده است. امّا اند، اغلب غیرِمستقیم و ناآگاها پروسۀ واقعیّت داشتهاند. و اگرهم تاثیری بر تغییرِفراتر نگذاشته

خلفِ تکاملِ تاریخی، اجتماعی، فرهنگی در مرحلۀ خاصّ و نقطۀ عطفی  فرزندِمارکس اهلِ درجازدن نیست، او 

تواند او نمیاند!...  فرزندانِ شایسته، پدرانِ شایستهوران نیز باشد، چرا که دشایستۀ این پدرِ است و بنابراین باید 

 .اش نهاد بوداندیشۀ نیاکان و نباید در اسارتِ همان بندهایی بماند که جهلِ تاریخی و ستمِ طبقاتی بر دست وُ

سوی ، به"پُر نَشیب و فراز" قولِ مارکسهای بهموتورِ تاریخ دور برداشته و امکانِ جهشی تازه و صعود در جادّه

های تاریخ را عوض دندهق یابد. باید چرخنشده پدید آمده است و باید تحقّته و فتحناشناخ "های درخشانِقلّه"

شرایطِ های مناسب را شناخت و طرح ریخت و ساخت. آری، باید الزم است که دنده ،از این کارکرد و قبل

ساز فرارویاند طِ دگرگونساز را از دلِ شرایمهیّا کرد و اندیشۀ دگرگون سازگونراندیشۀ دگرا با کمکِ  سازدگرگون

ها در جهتِ آزادی استفاده بُرد و بنابراین اندیشه را تواناییِ این رها را شناخت و از آنو بارور ساخت. باید جب

ه در مجموعۀ واقعیّت دخالتِ فعّال کاست و آگاهی را یارایِ آن ،است که مقدّماتِ کارِ تغییرِ جهان را تدارک بیند

 .ساندعنوانِ عاملی موثّر و برانگیزاننده به ثبت رخود را بهکند و مُهر و نشانِ 

گردد: گیرد و برجسته میرنگ می کالمِ مشهورِ لنیناش، روشن-چه در سایهاین است آن ساز:اندیشۀ دگرگون

 و در ".تواند وجود داشته باشدبشِ انقالبی نیز نمیبی جنانقالهاست که گفته شده است که بدونِ تئوری مدّت"

اسلحۀ "سازد و  "ترباز فشرده"را ، آن"فشار"بر  "از طریقِ افزودنِ آگاهیِ فشار"خواهد آن مارکس میپرتوِ 

  ".معنویِ رهایی را به سِالحِ مادّی آن بیافزاید

انحاءِ مختلف جهان را فالسفه فقط به" شود:شن میجاست که معنی کالمِ سِتُرگِ مارکس تاحدودی روو این

به دستِ خویش، مامای  "زنِ تاریخموشِ کورِ پیرِ نقب"آری،  "ت.اند، ولی سخن بر سرِ تغییرِ آن استوضیح داده

 ".تر کندتر و مالیمدردِ زایمان را کوتاه"آفریند تا خود را می
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داشت که هر تعبیری به تغییر  پس نبایست انتظارمرزی وجود دارد، تعبیر و تغییرِ جهان امّا اگر بین 

اند! بنابراین تفکّر و آگاهی را از این نقطه نظر وجیهقولِ ظریفی اکثرِ تعبیرها تزیر را به بیانجامد،

های بر گرایشهاست و اصوالً پویشِ اندیشه، پویشِ دینامیکِ بسیار بغرنجی است که عالوهگونیگونه

بینِ ای نیز هست و روالِ منطقی و مکانیسم و سیرِ خودویژههای عینی، دارای ه تبعیت از پایهاصلی ب

این دو جریان، ارتباطِ متقابل و تنگاتنگ و وحدتِ اُرگانیک وجود دارد و این مکانیسم از دیدگاهِ موردِ 

 بحث نمایی چنین دارد:

تکاملی است: از  دارای چنین سیرِ گردد وت آغاز میپروسۀ تفکّر با توضیح و تعبیرِ جهان و شناختِ واقعیّا

تر، تر، دقیقوَهم و خیال به سوی شناختِ کلّی ق، تقریبی، غیرِ قطعی و ناقص آمیخته باشناختِ جزئی، غیرِ دقی

امِ اوّل گرایانه باشد، هنوز گقدر هم دقیق، اصولی و واقعتر. امّا توضیحِ جهان هرچهگرایانهتر و واقعتر و کاملقطعی

کلّیۀ  پذیرد وظرفیّت و تواناییِ تفکّر پایانو جهشی کیفی الزم و باقی است تا تمامِ نوز راهی طوالنی است و ه

های مناسب و ذهنیِ دگرگونی واقعیّت و ارتقاء و جا که دیگر کلّیۀ زمینهاش به انجام رسد: آنوظایفِ تاریخی

 .استزایی قرار گرفته یّت در آستانۀ نوتکاملِ آن در قطعِ مشخّصی فراهم شده و واقع

هادادن به نقشِ عاملِ ذهنیِ اندیشه و تفکّر سونگری و پُرباست، اجتناب از یک جا قابلِ تاکیدای که در ایننکته

است. این عامل را همواره باید با درجۀ تاثیرِ نسبی و فرعی مشخّصی در رابطه با حرکتِ تکاملی پروسۀ واقعیّت و 

نۀ عینی که مستقلّ از دخالتِ را با زمیاه نباید عملکردِ متقابلِ آنگنظر گرفت و هیچیِ مُبدعِ آن در عاملِ عین

عهدۀ عواملِ عینی  عامل، نقشِ اصلی به خاطر سپُرد که بینِ این دوت، فراموش کرد و همواره باید بهانسانی اس

تحمیلِ بعضی ها، جز با کِ آنبازشناسی و تفکی خورند کهپیچند و گِرِه میدو، گاه چنان در هم میاست و این

 .ها عمالً غیرِممکن و محال استسیونآلیزاها و ایدهنگریساده

کافی نیست "دهد: از هر دو سو هشدار می مارکسسونگری است که گرایی و یکدر اجتناب از چنین مطلق

  ".آورد د به اندیشه فشارکه واقعیّت نیز بایاندیشه به سوی تحقّقِ واقعیّت فشار آورد، بل

سترۀ شه، با دو فاز یا دو مرحلۀ کیفیتا متمایز در گبا چنین برداشت و بینشی از پروسۀ تفکّر و اندی

 :شویمتفکّر روبرو می

 ل:مرحلۀ اوّ

های بروزِ متفاوت و متنوّع طور که گفتیم شکلپردازد و این روند همانمی تعبیرِ جهاندر این مرحله، اندیشه به 

گرایانه وخیال دارد، و گاه برخوردی واقعآلیستی، ذهنی و آغشته با وَهمسۀ واقعیّت برخوردی ایدهدارد. گاه با پرو

بیند، بدونِ پیوند و ارتبا  میصورتِ انتزاعی، مجرّد، جامد و ساکن و و ماتریالیستی. زمانی مجموعۀ واقعیّت را به

شود، و گاه شیوۀ تعقّلی روبرو میبا واقعیّت بهصورتِ مشخّص، پویا و پیوسته و مرتبط. گاه و زمانی دیگر به

جوید، و زمانی با بررسی مشخّص. گاه برخوردش می (2)]آپریوری[  را لَمیحسّی و تجربی. زمانی آن شیوۀبه

هرحال، وجه مشترکِ همۀ این شیوه نائیف( است، و گاه آگاهانه و علمی.... امّا بهلوحانه )خودی و سادهخودبه

اند لماورای آن برای خود، نه وظیفه قائ شوند ویک از منظومۀ واقعیّت خارج نمیر این است که هیچبرخوردها د
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، گاه هااز رویدادها و پدیدهای توضیحِ سیستمِ بستهها هر یک فقط به یابند. آنجویند و میو نه اصالً چیزی می

 .مانندسارت میکنند و در چنبرۀ محدودِ آن به ابند و گاه جدّی اکتفا مینیم

. ارزشِ مثبتِ آن موقعی نقشِ مثبت و منفیِ تاریخی خاصّ ِخود استدر ارزیابیِ این فاز باید گفت که دارای 

اندیشۀ انقالبی و ای، کنیم که بدونِ وجودِ چنین مرحلهتوجّهرا در پروسۀتاریخی ببینیم و شود که آنمتجلّی می

زمینه فعّال دراین  جهان و دخالتِ جهان، اندیشۀ تغییرِ ِمعیّنی از توضیحِآمد و بدونِ حدّوجود نمیبه سازدگرگون

ای وانِ مرحلهاز دیدگاهِ منطقی، این مرحله به عناز دیدگاهِ تاریخی و چهچه ،داشت. یعنیمعنا و مفهومی نمی

ود، بزرگِ خ در اثرِ انگلسضرور در سیرِ تکاملِ اندیشه الزم بوده و هست. در حقیقت همان توصیفی که 

را ، از وظایفِ اسلوبِ متافیزیکیِ پژوهش مطرح کرده است و آن"لمانلودویک فوئر باخ و پایانِ فلسفۀ کالسیکِ آ"

داند، تاریخی برای اسلوبِ دیالکتیکی دارد، دارای توجیه تاریخیِ بزرگ میای از نظرِ نقشی که به عنوانِ مقدّمه

 .جا نیز به تمام و کمال صادق استاین

ود، و بنابراین چنین فازی به لحاظِ آیندۀ تاریخی و منطقیِ خ

و جهتِ مترقّی که در دلِ خود نهفته دارد،  هبه لحاظِ جنب

زشِ مثبت است. امّا معایب و نقا ِ قابلِ توجه و دارای ار

اش در رابطه با ماهیّتِ برخوردش با واقعیّت، ورای ضعف

از درونِ این بعضی جهاتِ مثبت که همه به هنگامِ رشد 

این نظر به  گردد. و ازمجموعه خارج می شوند، هویدا می

، که به اسارتِ درونِ -خواه یا جبریدل- دلیلِ تمایلِ

ماند گیر است و در سطح میاکثراً ناپی ،دچارچوب واقعیّت دار

یابد و حربۀ کارانه میپذیری و ماهیّتِ محافظهو خصلتِ توجیه

، "دارچاکرانِ دیپلم" لنینو به قولِ دستِ پروفسورهای مُزدور 

شود و بنابراین می اقعیّت و تحمیقِ مردمآرایی وبرای چهره

وظایفِ گذرای  دارای گرایشِ ارتجاعیِ عُمده است که خارج از

کند. در رابطه مترقّی، ماهیّتا نقشِ منفی و بازدارنده بازی می

لنین  با همین خصلتِ ارتجاعیِ تعبیر و توضیحِ صرف است که

 گوید:داهیانه می

بدیهیۀ هندسی هم با  گفتۀ معروفی است که اگر قضایای"

جاست که این فاز ورای وظایفِ تاریخ ز همینو ا ".کردندرا ردّ مینمود، محقّقان آنراد برخورد میمنافعِ اف

های وجودیِ ا ریشهاش، بگیری و ضعف و عدمِ جسارتدلیلِ ناپیاش نهایتاً دچارِ نقضِ غرض شده و بهمشخّص

 .گرددرد تضادّی عمیق و بنیادی میخود که همانا شناختِ واقعیّت است، وا

 

 

طور که گفتیم، نقدِ نظری همان

بههه بررسههیِ انتقههادی یههک  

مجموعهههه یههها سیسهههتمِ   

دئولوژیکی، نظری و فکری، و ای

پههردازد و سههعی فلسههفی می

کنههد کههه از راهِ بررسههی  می

ههههای ا و گرایشههههویژگی

قههوّت و  گونههاگون و نقههاطِ 

اش، بههه ارزیههابی آن  ضههعف

بپهههردازد و راههههی بهههرای  

حههلّ ِتضههادّها و تناقضههات و  

 های آن بیابد.کاستی
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 م:مرحلۀ دوّ

آوردنِ رهاند و به فراهموتوجیه را شکافته، خود را از بندِ آن می توضیحکه درآن اندیشه، پیلۀ ]است[ روندی

ها طفهشود؛ اگرچه خود، ازهمین مجموعه و نُمی وجهانتغییرِ واقعیّتزند که منجر به میمجموعه شرایطی دست

را امید و مارکس آننمی "تئوریِ انقالبی"ه است. این مرحله از پروسۀ اندیشه را که لنین های آن برخاستو جوانه

مورد بررسی قرار  "نقد"شمرد، تحت عنوانِ الزم می "پراتیکِ انقالبی"برای اصالح  "انتقادِ تئوریک"تحتِ عنوانِ 

 .گیردمی

کند که به نقد به انواعِ مختلف سعی می است. "نقد"ن ترین حربۀ نظری برای تغییرِ جهابنابراین مهمّ

توضیحِ واقعیّت اکتفا نکند و خود را از چارچوبِ تنگ و حقیرِ آن باالتر بکشد و در ورای آن، مسیرِ گذارِ تکاملِ 

دنبالِ و بهرا تا آن حدّ ارتقاء دهد  را دریابد و خودبالندۀ آن هایهای رُشدیابنده و نطفهتاریخی را ببیند و گرایش

-"انتقادِ تئوریک از واقعیّت را تر سازد و را آسانخویش، مجموعۀ واقعیّت را نیز ارتقاء دهد و زایش و رویشِ آن

 ، به انقالبِ پراتیک در آن بدل سازد.-خواستطور که مارکس میآن

ش ختم ند، و به خودزای دور نمی مسیرِ بستهالفِ مرحلۀ نخستین، در درونِای برخبنابراین چنین مرحله

وسیله وجود دارد: ها فقط یککند که برای حلّ ِآنوظایفی را نیز برخود هموار می"قولِ مارکسکه بهشود، بلنمی

دست یابد و  "انقالب"به  "در ارتفاعاتِ اصول"تواند ای از اندیشه و تفکّر میچنین مرحلهو بنابراین  "پراکسیس!

 .واقعیّت را ارتقاء دهد

آید و ادامۀ منطقی و تاریخی مرحلۀ که از درونِ توضیح و تعبیرِ جهان و از دلِ واقعیّت در میبا آن  "دقن" پس

روها و پیشین است، امّا پا از این حدّ فراتر گذاشته و تا ایجاد شرایطِ ذهنی برای تغییرِ انقالبی و برآوردِ ظرفیّتِ نی

لحظۀ مناسبِ دگرگونی، تعادلِ  هایی که درانمودنِ زمینهمهیّ رونده یا بازدارنده، وهای گوناگونِ پیشگرایش

 .دهدنیروها به سودِ جهاتِ مترقّی باشد، و اتّخاذِ استراتژی و تاکتیکِ مناسب، به حرکتِ خود ادامه می

اگرچه به  نقد ؛ واست نقدترین خصلتِ ارزترین و مهمّخصلتِ گذار از وضعیّتِ فعلیِ واقعیّت به آیندۀ آن، ب

نسبیِ متفاوت به واقعیّت نگریسته و درهرشکل تا حدّ ِمعیّنی از پسِ وظایفِ هایهای گوناگون با ارزشیوهش

خاطرِ همین است و به شایستۀ ستایش و قدردانیخاطرِ همین خصلتِ برجسته ماهُوی خود برآمده است، امّا به

آید، دراین لۀ راستینِ انسانی در میتِ مسئصوربهکه انتقاد به محضِ این"گوید: صریحاً می مارکسخصلت که 

آثارِ است که  جنبۀ مترقّی نقدو در رابطه با همین  "گیردهنگام است که در خارج از وضعِ موجود قرار می

 .بینیمگذارانِ سوسیالیسمِ علمی را سراسر مملُوّ از نقد میبنیان

 

فی است و ما در این گستره، دو سخ منت؟ پان اسگِپارچه و همای یکگسترۀ نقد، گستره آیا امّا

 توانیم تشخیص دهیم:مرحلۀ کیفیتا متمایز را می
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  نقدِ نظری و نقدِ پراتیک

ی های ایجادِ دگرگونآن مرحله از سیرِ تکاملِ اندیشه و آن شرایطِ تاریخی است که از زمینهمربو  به نقدِ نظری

دالیلِ پیچیدۀ گوناگون هنوز گُسَستِ کامل و قاطع از آن بهاست، ولی در واقعیّت و فرارویی از آن فراهم آمده 

 ،صورت نقدپدید نیامده است. دراین آگاهیِ ضرور به ضرورتِ آگاهی برای ایجادِ دگرگونیانجام نگرفته است و 

جموعِ ذهنیِ م و های نظری و تجلّیاتِ فکریپایه چه موردِ انتقادِ چنین نقدی است،نظری خواهد بود و آن

، دگرگونیِ مبانی نقدِ نظریترین گرایشِ ترین تمایل و عمدهبیشرو، های جهان است و ازایندیدهدادها و پروی

 .اندهاله بسته فکری و عقیدتی است که گِردِ واقعیّت

 ر این استاش بدهد و سعیت را موردِ انتقاد قرار میترِ نقد است، خودِ واقعیّیافتهکه مرحلۀ تکامل نقدِ پراتیک

 دگرگون سازد. که آن را

شود که این حرکت به نقدِ عملی مُنتج شود و مجموعاً جهتِ حرکتِ نقد است و وقتی کامل می نقدِ نظری

 ای برای دگرسازی پراتیکِ جهان گردد.مقدمه

سپس  اند ویدهاند و به نقدِ پراتیک رس نظری شروع کردهگذاران سوسیالیسمِ علمی همگی از نقدِکه پایهجالب آن

خانوادۀ "، "نقدِ فلسفۀ حقوقِ هگل"از  مارکس و انگلس. مثالً النه در عملِ تغییرِ جهان شرکت جُستندفعّا

رسیدند و دخالتِ  "سرمایه"، و "کمونِ پاریس"، "مانیفست"شروع کردند و به  "ایدئولوژی آلمانی"و  "مقدّس

شان بر کسی پوشیده نیست. و رانهای دوشان در همۀ انقالبللِ اوّل و شرکتِ فعّاالنهالمها در ایجادِ بینآن فعّالِ

رسید و  "امپریالیسم به مثابه..."و  "دولت و انقالب"شروع کرده، به  "اند؟از دوستانِ مردم کیان"که  لنینیا 

 :امّا بعضی جوانبِ نقدِ نظری و پراتیکبر شد. پدرِ انقالبِ کبیرِ اُکت گذارِ حزبِ بلشویک وبنیان

 نقدِ نظری: - 1 

طور که گفتیم، به بررسیِ انتقادی یک مجموعه یا سیستمِ ایدئولوژیکی، نظری و نقدِ نظری همان

های گوناگون و نقاطِ ها و گرایشکند که از راهِ بررسی ویژگیپردازد و سعی میفکری، و فلسفی می

های آن بیابد. یقضات و کاستارزیابی آن بپردازد و راهی برای حلّ ِتضادّها و تنااش، به قوّت و ضعف

 وبُن متفاوت است:این نقد خود دارای دو شکلِ بروز و برخوردِ از بیخ

 

شود و در این شکل به سیستمِ نظری از درون و بر اساسِ مناسبات و روابطِ داخلی آن برخورد می الف:

ن رو چنین نقد، یا به از ای شودهای بیرونی و عینی نمیندهای عمیق و بنیادی آن پایهگونه توجّهی به پیوهیچ

جویی مبتال شود، و یا به جای برخوردِ دقیقِ انتقادی، به مرضِ غلبههای لمی )آپریوری( متوسّل میشیوه

ردن آن با سیستمِ ککنارگذاشتن و حذفِ یک سیستمِ نظری و جانشینکند که از راهِ بهگردد و سعی میمی

گونه است که انگلس از رفتارِ فوئر باخ با سیستمِ فلسفی هگل ندقیقاً هما نظری دیگر، بر آن فائق آید؛ و این
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آورد: انتقاد از یک سیستمِ نظری از راهِ ابطالِ آن و سیستمی دیگر را جانشینِ آن نمودن و این را برای مثال می

  !تغییرِ واقعیّت کافی دانستن

عرصۀ نقد حاکم بوده است. مارکس  دیرزمانی برست خصلتِ برجستۀ این شکل نقدِ نظری که متاسفانه ن اچنی

ها فقط به کرد که آدمای دارد: تمثیلِ کسی که روزگاری گُمان میدربارۀ چنین نقدی تمثیلِ جالب و آموزنده

کرد که اگر این تصوّر را از سر فکر می شوند که گرفتارِ اندیشۀ ثِقل هستند و بنابرایناین جهت در آب غرق می

 .اند و همۀ زندگی خود را صرفِ مبارزه با این پنداشت کردشدنی هرگونه خطرِ غرقدیگر فراسو به در کنند،

ها را کوشند که مخلوقاتِ خود، اندیشهطریقی میهایی از چنین کسانی می آورد که هر یک بهو بعد نمونه

استعاره ایشان را  برسد. او بهتازه جانشینِ آن کنند تا از این راه بشر به رهایی  ایدگرگون سازند و اندیشه

ها و یا انتقادِ که تفکّرِ انتقادیِ آناند و در اعتقاد به ایننامد که خود را به جای گرگ گرفتههایی میمیش

شان اجبارا به نابودی اوضاعِ موجود و دگرگونی آن فکری

ق دارند. آثارِ فالسفۀ زیادی قبل از انجامد، با هم توافمی

ها بعد تا به امروز و تا مدّت ن بعد از اوچنیمارکس و هم

 انباشته از چنین نقدی بوده و خواهد بود.

امّا این شکل نقدِ نظری نیز درمقیاسِ تاریخی ومنطقی 

ای ضرور عنوانِ حلقهدارای ارزشی، هرچند محدود است و به

گیر یرا هر بررسی پیز قابلِ تامّل استاز سیرِ تکاملِ اندیشه 

جانبه و کامل، اقعیّت و هر تحلیلِ انتقادی همهو عمیق از و

همواره نیازمندِ این است که ابتدا نظریاتی را که اطرافِ آن 

اند، بشکافیم و موردِ را پوشاندهدرست یا غلط روییده و آنبه

عیّت انتقادی قراردهیم تا بتوانیم به خودِ واقتحلیلِ

اش سازیم. را موردِنقد قرار داده، دگرگوننیافته و آدست

 کننده ارزشِ محدود و نسبی و مشرو ِ این شکل نقدِ نظری گردد.توجیه تواندچنین ضرورتی می

نوعی محتاجِ چنین سازی آن همیشه بهمنظورِ دگرگونگیر با واقعیّت بهوپیکه هر برخوردِ کاملخالصه آن

 ،نقد: به قولِ مارکس فاقدِ ارزش است. ای اصالونِ چنان ادامه به دنبالهو این مرحله نیز بدای است مرحله

که داری تحمّل کند، بلکه انسان زنجیرها را بدونِ پندار و دلگیرد تا نه اینهای خیالی را از زنجیرها برمیلگُ

 ..کند.های زنده چنین میلکردنِ زنجیرها و گردآوردنِ گُبرای پاره

  نقدِ نظری چیست؟امّا شکلِ دیگرِ 

کردِ اساسی چنین است که یک سیستمِ نظری را از راهِ برگرداندن و ترجمانِ آن به عملدراین شکل،  ب:

ای برای حلّ ِآن مسائل و تضادّهایی کنیم که شیوهاش موردِ انتقاد قرار داده، سعی میهای عینی و زیربناییپایه

 ،را ازاین طریقجو کرده و آنوسیستمِ نظریات تجلّی یافته، جستو بازتابِ آن در  که در واقعیّت موجوداست

ّیت را نقدِ عملی سیتمِ واقعی ، خودِ سی

قیرار میمورد بررسی و انتقا هید و د  د

تیاریخی آن سییرِ  حیال و  را گذشته و 

عیه دقّت و بهبه میوردِ مطال طورِ علمی 

نییدۀ آنقییرار می هیید و آی ا از درونِ رد

وجو اش جستشرایطِ کنونیمجموعه 

های مناسبِ ذهنی برای کرده و زمینه

بیییت و  نیییی مث نیییاتِ عی ّیییق امکا تحق

 آوردرشدیابنده را فراهم می
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اگرچه ظاهراً این سیستمِ نظریات است که موردِ انتقاد قرار انقالبی کنیم. بنابراین در این شکل نقدِ نظری 

ها آمده و نقد به سراغِ آنهای واقعی و عینیِ آن هدفِ حملۀ نقد هستند گیرد، امّا واقعیّت این است که پایهمی

کند. این نوع نقدِ نظری دارای ارزشی واال و عالی است و استفادۀ گوید که دیوار گوش در واقع به در می .است

 .تواند زمینۀ مناسب برای رشد و تشکّلِ یک جریانِ فکری مترقّی و انقالبی گرددگیر از آن میپیکامل وآگاهانه و

فقرِ "در  مارکسمثال  .لیسمِ علمی همیشه از نوعِ اخیر استگذارانِ سوسیایاننقدِ نظری در آثارِ بن

بورژواییِ آن علمیِ خود، یعنی زیربنای خردههایکند واین نظریات را به پایهاز نظریاتِ پرودون شروع می "فلسفه

داند و یا بورژوازی میخرده های او را بازتابِ تضادّ در سرشتِ طبقاتیگرداند و تضادّ ِدوگانگی در اندیشهبرمی

را تحلیل کرده و در های مادّی نفوذِ آنکند و بعد پایهم شروع میدئولوژیکِ اپورتونیسهای ایکه از گرایش لنین

  .کندجهتِ مبارزه با عواملِ ایجادکنندۀ آن حرکت می

، و یا "جهان وارونه استکند، زیرا که ...جامعه... جهانِ آگاهیِ وارونه را ایجاد می"کند: اشاره می مارکسوقتی که 

که پیکرِ مقدّسِ از آنتاریخ است، در وهلۀ نخست این است که پس ی که در خدمتِاوظیفۀ فلسفه"

خانه را که تمثیلِ تاریکو یا وقتی ".ازخودبیگانگیِ انسان عریان شد، پیکرِ نامقدّسِ ازخودبیگانگی را برهنه کند

ماید که گویی روی سرِ خود نشان چنان میها و روابطها، انسانژیمۀ ایدئولودر هاگر "گوید: آورد و میمی

ها شوند، این نمود، از روشِ زندگیِ تاریخی آنخانه نمودار میگونه که در یک تاریکیعنی همان اند،ایستاده

ست  طبیعتِ چشم اجا که واژگونی چیزها روی شبکیۀ چشم وابسته به چگونگیِشود، دقیقا از هماننتیجه می

 .کندرکت می، از موضعِ چنین نقدی ح"شودناشی می

جای خود تاثیرِ فراوان در  تواند درگونه که گفته شد دارای ارزشِ واالیی است و میاین شکل نقدِ نظری همان

د، گونی داشته باشها و امکاناتِ بروز و تجلّیِ این دگرها و قوّهوجو و یافتنِ زمینهروندِ دگرگونی واقعیّت و جست

به آستانۀ نوزاییِ واقعیّت برسیم. گامِ بعدی کدام زم است تا گامی دیگر المنتها هنوز کامل نیست و 

 است؟

  نقدِ پراتیک - 2

کوشد تا ماهیّت، مکانیسم و تضادّها پردازد و میتازد و میطور که گفتیم به واقعیّت میاین نقد همان

د و راهِ را برآورد کنرا بشناسد و امکانات و سیرِ رشدِ آتی آنهای اصلی و فرعیِ آن و گرایش

سریع روندِ آن وارد ر جهتِ تدهد و چون کاتالیزوری درا تشخیص کردنِ آنحلّ ِاساسی برای انقالبی

 عمل شود. 

 ی نیز شامل دو شکلِ اساساً متفاوت است:ملنقدِ ع

 خواهد جهان رامی ،کنارنهادنِ آن "ساده و صاف"یّات و کردن بر سیستمِ واقعاین نوع نقد از راهِ غلبه الف:

برد تا بهشتِ ناکجاآبادِ دیگر پناه مییا هزاران مدینۀ فاضله و  "اوتوپیا"جا نشد، به جزیرۀ م اینتغییر دهد. اگر ه

جای آن د و بهعینی را باطل کنکم، واقعیّتِحُکوشد با یکوَهم بناکند. این نقد می برینِ خیالی خویش را در عالمِ
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شده تلقّی کند و بعد چشمانِ خود تمام نشاند و به این طریق، کارِ دگرگونی راآلِ خود را بهنیّات و تصوّراتِ ایدهذ

محضِ کشف فقط باید به"ا ببندد و در عالمِ خیال سیرِ اعال علیین نماید؛ ذهنیّات و تصوّراتی که به قولِ انگلس ر

اند و که هنوز ناشناخته ماندهاند، یا از این جهت است وز عملی نشدهبپوشند و اگر هنتا جامۀ عمل  ".از بَر شوند

 است.ها عمل نکرده ین علّت است که کسی به آنیا به ا

تا جهانی آراسته  شدۀ اصولِ ازلی را ببلعیدهای سُرخکبکخالصه کافی است که دهان باز کنید و به قولِ مارکس 

لوح هستند که ساده ع نقّادانِاز این نو ها همهد آید و به شما چشمک زند. اتوپینیستو پیراسته و بابِ طبع پدی

مندانه است و ها و تصوّراتِ زیبا شرافتر و رسیدن به آرمانوحقیشان برای گذار از واقعیّتِ زشتاگرچه تالش

های ها و آوانتوریستش است. تروریستارزدوستانه دارد، ولی از نظرِ میزانِ تاثیر بر واقعیّتِ عینی بیارزشِ انسان

 هستند. 20و  19های قرن های چنین نقّادان و اتوپینیستها از نوترین نمونهستانقالبی و آنارشی

دهد و گذشته و حال و سیرِ ، خودِ سیستمِ واقعیّت را مورد بررسی و انتقاد قرار مینقدِ عملیاین نوع  ب:

اش مجموعه شرایطِ کنونیرا از درونِ دهد و آیندۀ آنمی موردِ مطالعه قرار میطورِ علدقّت و بهرا بهتاریخی آن

آورد و اناتِ عینی مثبت و رشدیابنده را فراهم میبرای تحقّق امکسبِ ذهنی های مناوجو کرده و زمینهجست

قرار  عیّتتغییرِ واقدر آستانۀ ا دیگر جیننماید و ااستراتژی و تاکتیکِ مبارزه در جهتِ دگرگونی را ترسیم می

و بقیۀ کار به عهدۀ خودِ واقعیّت است:  پایان رسانده )در یک مرحله(خود را به گرفته و تمامِ توانایی و ظرفیّتِ

 زایشِ نو و میرشِ کهنه!

ه است و این مرحله است ک ترین مرحلۀ نقد و باالترین تجلّیِ کارائی و تواناییِ اندیشه و تفکّرعالی ،این مرحلۀ نقد

 "امپریالیسم به مثابه..."، "سرمایه"واقعیّت را در خود دارد.  یل، توانایی پاسخِ نظری دادن به تغییرِدر آخرین تحل

های دیگرِ این نوع وتاکتیکِ احزابِ کمونیستی، کارگری نمونهآثاری ازاین دست هستند. برنامه، استراتژی

 برخوردند.

ی مسئله دهد، و در گالویزینِ گالویزشدن روی میت که در حدی اسانتقا"گوید: می مارکسدربارۀ چنین نقدی 

که مسئله بر سرِ آن است که ضربه بر حریف فرود زور و جالب است، بلهمآن نیست که حریف، حریفی نجیب، 

 آید... باید مناسباتِ منجمد را، از راهِ نواختنِ سازِ خودش به رقص درآورد. باید تودۀ مردم را از خودشان به

رِ خلق... را ارضاء این ترتیب است که انسان نیازمندی ناگزیپَروا شوند. به از این راه جسور و بی وحشت افکند تا

  ".هاستهای ارضای این نیازمندیها آخرین حجّتکند و نیازمندیِ خلقمی

گرِ که بیانیابد تحقّق میجایی نزدیکِ خلق، تئوری تا آن"گوید: او میدر اهمّیتِ موثرِ این نوع نقد است که هم

 ".های او باشدنیازمندی

گذاران سوسیالیسمِ علمی، وسیلۀ بنیانترین دستاوردهای فکری بشر است که بهدر این شکلِ خود از بزرگ دنق

های ستُرگِ اندیشۀ بشری در طولِ تاریخ تکاملِ در عرصۀ جامعه، ساخته و پرداخته شده و خود محصولِ کوشش

 .ملِ نیروهای مولّد و قوای فکری استااقتصادیِ خاصّ و درجۀ معینی از تک-نین شرایطِ اجتماعیچخود، و هم
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اگرچه  19روس در قرن های انقالبیِو دموکرات 18المعارف در قرنانگلس، حتّی اصحابِ دائره و از مارکسقبل

ماتریالیسمِ "ین تحوّلی که با نامِ بار آوردند، امّا همه در آستانۀ چندستاوردهای شِگَرفی در دانش وفلسفه به

 ه، متوقّف شدند. دجاویدان ش "تاریخی

ن کامالً به ماتریالیسمِ دیالکتیک نزدیک شد و در مقابلِ رتسِگِ"یاد بیاوریم: را به نرتسِگِ ۀگفتۀ لنین دربار

 با رویم، من کامالًمیعقب که بههنگامی": گفتۀ فوئرباخ را دربارۀ خودو  ".ماتریالیسمِ تاریخی متوقّف کردید

ردِ گشا هادنبالِ آناما مارکس و انگلس و به "ها نیستم.رویم، با آنیپیش مبه کههنگامیها هستم. ماتریالیست

پیش تاختند و دستاوردِ بزرگِ خویش را در زمینۀ ها کامالً بهگیرترین ماتریالیستشان لنین به منزلۀ پیخلف

 .نهادندجای نقدِ نظری و پراتیک به

طور که مارکس گیر و کامل وفادار بماند و آن، پیظایفِ خودواهد به ود اگر بخقطورِ کلّی، نبنابراین، به

باید از  ؛که جسورانه به تغییرِ آن نیز بیاندیشدبل ،خواست تنها به تفسیرِ جهان قناعت نورزدمی

 مراحلِ زیرین بگذرد:

به سمتِ  جمه کند واش ترهای واقعی و عینیپایه را بهو بعد آنرا تمیز دهد  "عُقبای حقیقت"که اوّل آن

 .را نابود سازد "عُقبای حقیقت"را فراهم آورد و بنابراین نشانه برود و زمینۀ استقرارِ آن "حقیقتِ دنیا"

  چنین نقدی دارای چه ارزشی است؟

تواند ا در جهتِ تکاملِ آن فراهم کند و میهای مناسبِ تغییرِ واقعیّت رها و زمینهتواند پایهاز آن جهت که می

 .است در خورِ ستایشپیش براند، صورت نیروی مادّی درآید و کارِ تغییرِ جهان را بههگیر شد، بتودهکه هنگامی

رود و نه گونیِ جهان نیست و بدونِ پراتیک کارش پیش نمیتنهایی قادر به فیصلۀ کارِ دگرجهت که بهو ازآن

مادّی سرنگون  ادّی را باید به وسیلۀ قهرِ مقهرِ"اسلحه نیستند و  یک خودِو نه انتقادِ اسلحه هیچ اسلحۀ انتقاد

و ، و از آن جهت که کارِ دگرگونی جهان در تحلیلِ نهایی و مرحلۀ آخر با انقالب است و نه با انتقاد، "کرد

 وجود چنین زمینۀ مادّی و شرایطِ عینیِ یعنی به یک زمینۀ مادّی و بدونِ "انقالب به عنصری منفعل نیاز دارد"

  .است در خورِ نکوهشآید، یه و انتقادِ نظری بر نمیری از دستِ نظرمناسب هیچ کا

 چنین است ستایش و نکوهشِ نقد!

وقت است که بنیادِ با هم یکی شوند، آن تئوری و پراتیک، نقد و عملآمیزند، درهم دو جنبه و جهتو امّا اگر این 

یی از بندِ حال و سفر به آینده و دگرگونی که رها وقت استکنند، و آن اندازند و کاری کارستان میبر می حال را

فلسفه "زیرا  "اریاستاش پرولتسرِ این رهایی فلسفه است، و دل"جهان میسّر خواهد شد که در دورانِ ما 

 قولِ، و به"اند خود را بدونِ تحقّقِ فلسفه رفع کندتوتواند خود را بدونِ پرولتاریا تحقّق بخشد، و پرولتاریا نمینمی

جز با تحقّقِ آن و تحقّق بخشیدن بدونِ رفعِ  ،توان فلسفه را ابطال کردکس اشتباه است اگر فکر کنیم که میارم

 است.بهترین نقّاد و داورِ نقد که  پراتیکآن! و باالخره 
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  بافَدالفَد، یکی طامات مییکی از عقل می

 (2)ا را به پیشِ داور اندازیم! هداوری بیا کاین

 

 (117-128، صص 1360تیرماه  ،1شمارۀ  )آثاری از نویسندگان و هنرمندانِ جوان(،ان گِ جو: جُنسرچشمه

 ها:نوشتپی

 .حافظبیتی از غزلیات  - 3و  1

 دیدگاهِ از .نبردت به معلول پی(= روشِ استقرایی شناخت)استداللِ قیاسی(، از علAprioriّآپریوری ) – 2

 A)ریوری آپُست و آنها تِعلّ کشفِ ازطریق وامورات وموضوعات هاوپدیده موجودات شناختِ معنایبه ارسطو

posteriori )به آپریوری هایشناخت کانت دیدگاه از. هاآن معلوالتِ و اثر کشفِ طریق از آنها شناخت 

 بوده حقیقت این پذیرای کانت گرچه. باشند تهنداش تجربی ۀریش گونههیچ که شوندمی اطالق هاییشناخت

 وجودِ در که است بوده باور و بینش این بر اامّ باشند،می تجربی لاوّ قدمِ در انسانی هایشناخت ۀیکل که است

 پذیرامکان تجربی شناختِ گونههیچ هاآن بدونِ که دارند وجود هم تجربیغیرِ یا استعالئی منبعِ دو انسان

 (گنژرا) .باشدنمی

 

🍁🍁🍁 

  ،دارد لهجه کسی میبینی وقتی! پسرم

 میداند! ترشبی زبان یک تو از که است این ایشمعن

 هاینریش بل

 داریم!گرامی میاسفند(، روزِ جهانی زبانِ مادری را  2فوریه ) 21

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 (1ی و اسکویی)بخش در محضرِ استانیسالوسکی، نوشین، زاوادسک
 خسرو باقری

 
از کنم. او بود که پسمصطفی اسکویی و پس از آن تقسیم می به پیش از آناهیتا وتئاترِ ایران را من "

عنوان آخرین دژِ تئاترِ ، به-التِ دربار-تئاترِ سعدی و خاکسترشدنِ آن به دستِ شعبان جعفری  سقوطِ
ان انداخت و ین نوشین، دیگر بار تئاترِ غیرِدولتی را از نو به جریراستینِ آن روزگار به مدیریّتِ عبدالحس
 (پور)استاد بهروز غریب "ذاشت.کارنامۀ بسیار موفّقی از خود به یادگار گ

 

 گفتارپیش
هنر یارینه ، که نشرُ کاظم هژیرآزادگرا، قلم هنرمندِ انسان، عنوان کتابِ ارجمندی است به"در محضرِ استاد"

سیستمِ عیار از ای تمامنامهمنتشر کرده است. این کتاب که درس 1400ال صفحه در س 340را در آن

است، از صافی دانش، هنر و تجربۀ چندین استادِ مسلّمِ هنرِ شریفِ تئاتر گذشته است. استانیسالوسکی 

( بوده 1938/1317-1863/1242پرداز نخست کنسانتین سرگیویچ آلکسیف مشهور به استانیسالوسکی )نظریه

کی د آسمان آسای جهان تئاتر به شمار می رود. استانیسالوساست که در نظریه پردازی هنر تئاتر، از چند چکا

مرغ دریایی اثر خود این نظریه را با چندین اجرای نمایشنامه های بزرگ جهان به پراتیک گذاشت )از جمله 

. الجرم تئوری در کوره سوزان یگری سرشناسگ بود و باز( چرا که در عین حال کارگردانی بزرآنتوان چخوف

لرتا هایراپتیان ( به همراه همسرش 1350-1285) عبدالحسین نوشیند و صیقل خورد. تجربه پخته ش

برای شرکت در فستیوال تئاتر اتحاد  1316/1937( در سال 1341-1288)حسین خیرخواه ( و 1290-1377)

-1874/1253)میرهلد وسولدیسالوسکی و ئاتری استاننظریه های تشوروی به مسکو رفت و در آنجا با 

( آشنا شد و آن ها را آموخت. او نظریه سیستم استانیسالوسکی را با عمق جان و از گذرگاه 1940/1319

مستنطق، توپاز، شورانگیز عشق دریافت و چون به ایران بازگشت، آن را در نمایشنامه های گوناگون )از جمله 
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ن ایران می زیستند، چرا که (  باز هم به تجربه گذاشت، تجربه مردمی که در سرزمیبیر و پرنده آولپن، محتک

سکی، کارگردان هنر شریف تئاتر بود و البته بازیگری سزاوار. نوشین نظریه را با نوشین هم چون استانیسالو

عباس اد استبه قول  تجربه در هم آمیخت و آن در اختیار شاگردانش گذاشت. یکی از این شاگردان که

(، آموزه ها 1384-1302)مصطفی اسکویی  ق بود و نامش( یک گلوله از آتش و اشتیا1399-1307)جوانمرد 

به همراه  1327/1948و تجربه های استاد نوشین را با بازی در نمایش های استاد، در خود پرورید و در سال 

محمد علی ، برادرزاده الزادهمنیر جمیان ( به مسکو رفت که به ب1384-1309)مهین اسکویی همسرش 

بود. وقتی اسکویی ها به مسکو رسیدند سال ها بود که کتای تئاتر جهان ، آن موقع مرکز یجمالزاده

استانیسالوسکی جهان را واگذاشته و به ستارگان راهنمای آسمان هنر شریف تئاتر جهان پیوسته بود. اینک گوی 

( بود که بر کرسی 1977/1356-1894/1273)سکیزاوادیوری طه اش و میدان در اختیار شاگرد بی واس

تئوری و تجربه استانیسالوسکی پرورش یافته بود اما  به شایستگی تکیه داده بود. زاوادسکی  خود در استادش

خود هم نظریه سیستم استانیسالوسکی را به تجربه گذاشته و بر غنای بار و میوه های این نظریه افزوده و ریشه 

نا و هم، کارگردان و بازیگری کارآزموده و تواخاک هنر شریف تئاتر دوانده بود، چرا که ا هم بیشتر درایش را باز ه

آکادمی علوم و هنرهای نمایشی بود. اسکویی ها این نظریه تناور را با خود به ایران آوردند و در کالس های 

راموایی به نام هوس، برای هیچ، تاهوی بسیار اتللو، هی( و نمایشنامه های خود )از جمله 1337)آناهیتا

( بار دیگر به آزمون و تجربه گذاشتند. ی تی، ابن سینا در اعماق و سه خواهرسلمانی شهر سویل، هائ

مصطفی اسکویی بارها به اشاره و به صراحت بر زبان رانده بود که آموزه های من در کالس تنها نظریه 

اما با  رگان تئاتر جهان که آموزه را آموخته بودندبا تجربه بزاما همراه  استانیسالوسکی نیست که البته هست

ودند. نگارنده شوربختانه شاگردان بی واسطه اسکویی ها نبوده، اما خوشبخت تجربه از صیقل روان خود گذرانده ب

دار رشناس و وفاآن بزرگوار بوده است؛ شاگردی دقیق و البته سخت قد ( شاگردِ-1329) آزاد بوده که کاظم هژیر

مغزش ثبت  ر خور احترام و ستایش بر کاغذ و مویرگ هایون زاوادسکی آموزه های استاد را با دقتی دتا هم چ

در اختیار نسل های جوان و پرشور و ما، موی سپیدان حسرت  "در محضر استاد"کند و امروز آن را در درسنامه 

به نخسین بیافزاییم و یادمان باشد که دانش و تجر یاموزیم، برکشیده شوربخت، بگذارد تا بیاموزیم و به دیگران ب

اشیم و همچون هژیرآزاد بر چشمان خویش بگذاریم و به آنان و شان و منزلت استادان را به خاطر داشته بقدر 

 که می آیند و خواهند آمد، چون نان و نمکی متبرک پیشکش کنیم.
 

 در محضرِ استاد اسکویی 
به نویسندگی مار  سلطاناز دیدن دو نمایش بیست ساله پس آزادِ که هژیرد شوغاز میآوقتی در محضر استاد 

بهرام بیضایی و آی با کاله و آی بی کاله به نویسندگی غالمحسین ساعدی و کارگردانی و کارگردانی 

مصطفی اسکویی در فضای سالن ، شیفته تئاتر می شود و برای مصاحبه بازیگری می رود پیش استاد جعفر والی

 . 1349ی در تابستان حاال شده بود سینما سعدظار نیمه سوخته تئاتر سعدی که انت

بنیان عبدالکریم عمویی تئاتر سعدی را بانو لرتا و حسین خیرخواه و دیگر یاران نوشین با سرمایه گذاری 

ان برده ، وقتی که نوشین را به جرم فرهنگ پروری و بنیان گذاشتن تئاتر علمی به زند1329گذاشتند در سال 

(، درشان را 1326( و فردوسی )1323ه بود، یعنی سالن فرهنگ )بودند و دو سالن تئاتری را که او بنیان گذاشت

ر خودش جا دهد و با یک صحنه بزرگ گردان، تماشاگر را د 500تخته کرده بودند. تئاتر سعدی می توانست 
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ن و ایران به خود دیده بود. نخستین نمایشی که در آراسته ترین و مجهزترین سالن تئاتری بود که تا آن روز تهرا

) که از  نوشینو کارگردانی اسکار وایلد بود به نویسندگی  بادبزن خانم ویندرمیر سالن به صحنه رفت،این 

نفر این نمایش را دیدند که رقمی حیرت آور در جمعیت  30000ا راهنمایی می کرد(. بیش از زندان بانو لرتا ر

سزاوار به صحنه آید، تا چه اندازه با نشان می دهد که مردم فرهنگ دوست ایران آنجا که اثری  آن زمان است و

روشنفکران، شاید بی  ق از آن استقبال می کنند. این سخن گفته شد تا بعضی مردمان و گروهی ازشور و شو

که در قامت هیوالی کودتای  تامل سخن نگویند که این مردم فرهنگ ندارند. اما دیو پلید امپریالیسم و استبداد

اها و اتحادیه ها و روزنامه ها و نه تنهای قامت زیبای احزاب و سازمان ها، سندیکسر برآورد،  1332مرداد  28

بلکه نهال جوان هنر پیشرو را هم به آتش کشید. اوباشان شاه پروده به نشریات ترقی خواه را از بنیان کند، 

ودند، تئاتر مفتخر کرده ب شعبان بی مخ را به لقب سزاواردرستی او  که مردم بهشعبان جعفری سرگردگی 

ادند، عدی را آتش زدند و در برابر ویرانه های آن عکسی به یادگار گرفتند. بعدها آن را به سینما سعدی تغییر دس

نرجوی در زیر سقف بالکن آن که سالم مانده بود، در انتظار هاستاد اسکویی اما آن هم آتش گرفت و حاال 

جاه سالش نشده بود، با قدی متوسط و موهای جوگندمی نپجوان، کاظم هژیرآزاد، نشسته بود. اسکویی هنوز 

ه پاکیزه زیر بالکن سینمای سوخته، همه پرپشت، پیراهن خوشرنگی به تن داشت با کراواتی درخور. در این گوش

 ی چه کسانی.چیز جدی بود، جدی. اسکویی می دانست کجا نشسته است و روی صندل
 

 استاد مصطفی اسکویی
هنرستان به  1319. در سال محله سنگلج نیا امده بود، دردر تهران به د 1302 مصطفی اسکویی در سال

( 1340-1270)سید علی نصر  رفته بود که بنیان گذارش تاسیس شده بود( 1318) که در سال هنرپیشگی

و باز شدن فضای کشور از زنجیر استبداد رضا شاهی،  1320بود و یکی از استادانش نوشین. پس از شهریور 

سرش لرتا با یاری گروهی از فرهنگ دوستان، تئاتر فرهنگ را در خیابان الله زار پایه گذاشتند. ین و همنوش

حسین خیرخواه، توران مهرزاد، ودند، یعنی نخستین بازیگران هم همان دانشجویان هنرستان هنرپیشگی ب

رهنگ بود که در همین تئاتر فت کریمی، مهدی امینی و مصطفی اسکویی. محمد علی جعفری، نصر

تئاتر فردوسی را بنا نهاد در  1326به صحنه رفتند. نوشین در سال  های توپاز، ولپن و تاجر ونیزییش نما

را به صحنه  سه دزد، پرنده آبی و دختر شکالت فروش سرگذشت، مردم،و نمایش هایی چون کوچه ملی 

دیشه های ای او بود که نخستین بار با انار نوشین بازی کرد و در کالس هدر همه اث 1327تا سال  برد. مصطفی

شناخته  سهیالکه با نام بانو مهین طاقانی )اسکویی( استانیسالوسکی آشنا شد و البته با همسر آینده اش، 

شاه برپا کردند و حزب توده  به بهانه ترور 1327بهمن  15کودتایی که شاه و امپریالیسم در  می شد. پس از

ور بدون هیچ دادگاه و سندی غیرقانونی کردند، استاد نوشین هم زندانی شد. روز تر ایران را همان بعد از ظهر

آکادمی شاگردان  مصطفی و مهین اسکویی مدت کوتاهی بعد به فرانسه و سپس به مسکو رفتند و شدند

. پس از پایان دوره آکادمی علوم تئاتری لوناچارسکی یا همانگی تیس  مشهور بههنرهای نمایشی مسکو 

آکادمی علوم و هنرهای ، 1337اسفند سال  25به ایران آمدند و در  1336سال  زیگری و کارگردانی، دربا

که آن موقع جایی سینما گلدیس حل فعلی در مخیابان یوسف آباد بنیان گذاشتند در  رانمایشی آناهیتا 

 یار برای هیچ آثاراتللو و هیاهوی بسحوش تهران و در آن نمایش هایی چون  دورافتاده بود در حول و
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خانه عروسک اثر ایبسن را به کارگردانی مصطفی اسکویی و ویلیام شکسپیر، طبقه ششم اثر آلفرد ژاری 

یک چند به مقام استادی رسید در دانشگاه  1347رد.  در سال به صحنه آو را به کارگردانی مهین اسکویی

و استاد اسکویی را از دانشگاه اخراج کردند. ن یافت ان، اما این یک چند که یک سال و اندی بود، بزودی پایاتهر

 بود و استاد در هنرکده آناهیتا مثل همیشه در کار آموزش و تربیت شاگردان. 1349و حاال سال 
 

 اسکویی  کادمی علوم و هنرهای نمایشی آناهیتا به سرپرستی مصطفی و مهینهای آآموزه
که در زان گفت: روش تدریس من همان روش تدریسی است استاد در همان نخستین روز کالس رو به هنرآمو

آکادمی هنرهای مسکو آموخته ام که اساس آن کشف های کنستانتین سرگیویچ استانیسالوسکی است. او دو 

ت خود را در ارتبا  با پرورش وف درسی  و چندین جلد نوشته های پراکنده دارد که تمام تجربیاکتاب معر

روح و ها آورده است. نام دو کتاب درسی اصلی که منظور ما در این کالس ها  ر در آنبازیگر و کارگردانی تئات

بازیگر در تمام طول  است؛ یعنی یک کار هنرپیشه روی نقش و کار هنرپیشه روی خودآن هاست، محتوای 

ه که ب زندگی من در هنرنقش. او کتاب دیگری دارد به نام زندگیش هم روی خود کار می کند و هم روی 

 رب دوره جوانی و اشتباهات آن دوران باز می گردد. استانیسالوسکی نام این تجربیات و آزمون ها و خطاها راتجا

می شناسند، ولی در ایران برای سیستم استانیسالوسکی گذاشت. بنابراین در جهان آن را به نام  سیستم

من نام آن را تئاتر علمی مطرح می کنم، ور شوراها را سیاسی به من نچسبانند که دارم فرهنگ کش اینکه انگ

سیستم چکیده عمل است و عمل همان بازی ( او بالفاصله اضافه کرد: 23گذاشته ام. )در محضر استاد. ص

هم  عمل صحنه ای هم فقط در سایه داشتن یک گروه منسجم و کلکتیو بهکردن روی صحنه است. 

ش او خالقانه خواهد بود ، کید می کند که شیوه آموز( اسکویی تا25در محضر. صپیوسته، امکان پذیر است.)

نه آموزش خط به خط استانیسالوسکی: من همان درس هایی را که در دانشکده آموخته ام به شما منتقل 

ارب شاگردان مستقیم خود او ، شاید بتوان گفت درس های آخر استانیسالوسکی است به اضافه تجخواهم کرد

گذاشته کنش جسمانی یگران... بر کشف های آخر استانیسالوسکی نام رکف و دمانند یوری زاوادسکی، توپو

د و باید عمال به آن شده است، بنابراین همانطور که از نامش پیداست ، به صورت نظری نمی توان آن را درس دا

رده ر کار کبه شاگردانش. من هم طی این مدت با بیش از یک صد بازیگرسید. تازه این را هم اضافه کنید به تجر

ام و تجاربی کسب کرده ام که در هیچ کتابی پرداخته نمی شود و مخصوص بازیگر ایرانی و زندگی مردم ایران 

استانیسالوسکی را می گرفتند و خالقانه درس می  در دانشکده هنرهای مسکو روح کشف هایاست. 

 (25)همان. ص شت خط به خط وجزمی از این دو کتاب را.دادند نه بردا
 

 ویتِ صدا قت
استاد به اینجا که رسید رو کرد به هنرآموزان و گفت: خیلی خوب حاال شما خودتان را معرفی کنید. ولی هرکس 

که خودش را معرفی می کرد استاد ایرادی می گرفت: بلند تر حرف بزنید من که نمی شنوم؛ واضح تر حرف 

این یکی از درس های استانیسالوسکی زبان آورد: ، چرا جیغ می زنی و...؟ و بعد نخستین درس کالس را بر بزن

است؛ شروع کتاب های او با صدا نیست اما چون کار ما خالقانه است باید ببینیم نیاز اولیه ما چیست؟ خیلی از 

شما می خواهید بازیگر شوید باید صدایی  صداهای شما نپخته و ضعیف است. باید همه صدایتان را تقویت کنید.

ر چند قدمی شما، صدایتان را نمی شنوم، وای به حال تماشاگر در آخرین ردیف یک ید. من که درسا داشته باش
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تئاتر ششصد هفصد نفره. برای اینکه صدایتان را تقویت کنید بروید بیابان و با صدای بلند آواز بخوانید...بهترین 

ببرید یا متنی را از  تان را بااله پشت دراز بکشید و بدون هیچ فشاری به نقا  بدن، صدایراه این است که ب

آهسته ترین صدا تا باالترین صدا بخوانید...اگر در خانه پیانو دارید سعی کنید با نت های هفتگانه صدایتان را 

آشنایی با به پایان برد:  ( پس از لحظه ای مکث، استاد کالس را با این توصیه28)همان. ص"هماهنگ کنید.

یقی کالسیک بشنوید و با آن آشنا شوید یا در کالس های ت. حتما موسموسیقی از ارکان بازیگری اس

 (30و28.)همان. صدرس بازیگران اپرا شرکت کنید
 

 کاربردِ قوانینِ عینی زندگی در هنرِ تئاتر 
به زودی،  "استانیسالوسکی:د از آموزه های استاد در همان نخستین کالس وعده ای داد که خود درس مهمی بو

ندید، می خواهم نمایش رستم و سهراب را با شما به صحنه ه شما دوره فشرده ای از کالس مرا گذرابعد از اینک

ببرم چون درس من با شما، همراه عمل خواهد بود. این گونه 

درس دادن، درست تر و کاربردی تر است. درس همراه با 

 (28نمایش.)همان. ص

د از منظر استاد پیش از آنکه تئاتر را تعریف کن در نشست بعد

نه به قوانین حاکم بر هر عمل انسانی  ماتریالیستی یا عینیت گرایا

پرداخت: وقتی ساالد درست می کنید یا کفش واکس می زنید 

دقت، یا پیراهن اتو می کنید یا تخم مرغ نیمرو می کنید به 

یایید به عملیات به عنوان نمونه نیاز دارید. ب توجه و تمرکز

االد نگاه کنید یا به عبارت بهتر به مربو  به درست کردن س

آن بپردازید. چطور ظروف و وسایل را می آورید. بعد  مطالعه

چطور خیار را پوست می کنید و خرد می کنید. چطور پیاز و 

گوجه فرنگی را خرد می کنید و ادویه ای به آن می زنید. سپس 

، به طور فرضی انجام ن ابزار و وسایلبدوین کارها را عین هم

با دقت تمام مانند خود زندگی انجام  هید. همه این کارها راد

را که در زندگی با وسایل یاد شده در نظر داشتید، رعایت کنید. همه آن  تمام قوانین و قواعدیدهید. باید 

و  دقت، توجهجام دهید. خواهید دید به چه اد بیاورید و انکارهایی را که در واقعیت انجام داده بودید، دقیق به ی

است. اگر ما  کار بازیگر روی خود، پایه و اساس کار بدون اشیایا  فرضینیاز دارید. این اعمال ساده  تمرکزی

بتوانیم عین همان کاری را که در یک ساالد درست کردن در زندگی مان انجام می دهیم و ناخودآگاه قوانینی را 

ر همه کارهای قوانین انجام دهیم، به طوری که تماشاگاشیای فرضی اما این بار آگاه از این  ایت می کنیم، بارع

ما، یعنی ابزار و اشیا را در دست ما ببیند و باور کند که ما داریم چه کار می کنیم، به معنی آن است که ما در 

( استاد آنگاه این مثال ها را 36)همان. ص "ایم.را رعایت کرده دقت، توجه و تمرکز انجام آن، کل قوانین 

. دقت کنید که این تقسیم بیرونی و درونیسته تقسیم می کنیم؛ ه کرد و گفت: قوانین زندگی را به دو دتئوریز

بندی صرفا برای درک درست است وگرنه در زندگی واقعی چنین تمایزی وجود ندارد. به این قوانین می توان نام 

 
هین اسکویی مصطفی اسکویی وم  
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شتن پارچ آب و ریختن آن در لیوان، قوانین ذهنی. به عنوان نمونه در بردا : قوانین عینی ودیگری هم نهاد

نینی را رعایت می کنیم: دقت، توجه، اندازه لیوان، وزن پارچ و حجم لیوان و غیره. توجه دارید که این عمل قوا

حاکم بر آن مین علت قوانین جسمانی ریختن آب از پارچ به داخل لیوان کامال دیدنی و لمس کردنی است به ه

لمس کردن نیستند مثل اینکه آب برای چه  . اما قوانینی هم هست که قابل دیدن یارا قوانین بیرونی می نامند

کسی و با چه چیزی ریخته می شود؟ یا چرا آب را در لیوان می ریزیم و پرسش های دیگر. این قوانین را ذهنی 

م. حاال یک ی و ذهنی را می شناسیم و رعایت می کنیاین قوانین عین می نامند. ما در واقعیت زندگی تمام

ار بدون اشیا مثال در ریختن آب از پارچ به داخل لیوان در صحنه تئاتر، همه این هنرآموز تاتر هم باید در ک

د می ( استاد با تاکی40او را باور کند.)همان. صعمل جسمانی قوانین عینی و ذهنی را رعایت کند تا تماشاگر 

اما عبارت درست تر  تجزیه و تحلیلنمایش می گویند  رف هایی را که به شما می گویم در عالمگفت: این ح

 (128.)همان. صبررسی قوانین حاکم بر زندگیعبارت است از 

 

 تعریفِ تئاتر
د: آنگاه استاد پس از یک پرسش و پاسخ و هم اندیشی با هنر آموزان، هنر تئاتر را این گونه تعریف کر

ی بازیگر امکان ندارد مگر با شناخت قوانین تئاتریعنی کنش یا زندگی بازیگر روی صحنه و این برا

بان نگاه کنید. مردم در خیابان و بعد وظیفه بازیگر را این گونه تشریح کرد: بروید کنار پنجره و به خیازندگی. 

را تماشا و ارزیابی کنید. مردم در تمام این  دست به اعمالی می زنند و با هم ارتبا  و مناسباتی دارند. آن ها

کثر آن ها از این قوانین و رعایت آن ها آگاهی ندارند و آن ها انین عینی و ذهنی را رعایت می کنند اما اکارها قو

تفاوت مهم بازیگر با مردم عادی این است که باید آگاهانه صورت عادت انجام می دهند.  را ناخودآگاه و به

مرکز به کار دقت، توجه و ترا بشناسد و در بازی خود بر صحنه تئاتر آن ها را با  این قوانین

 (42)همان. صگیرد.
 

 تعریفِ مطالعه در تئاتر 
خانه مطالعه کنند اما تفاوت مطالعه عادی با مطالعه  استاد در نشست بعدی کالس از هنرآموزان خواست که در

اه با توجه، زیگری، مطالعه یعنی دیدن با تمام وجود، یعنی دیدن همریک بازیگر تئاتر را روشن کرد: در مدرسه با

ل کردن قوانین حاکم بر آن کار بخصوصی که داریم انجام می دهیم. وقتی شما دقت و تمرکز؛ و تجزیه و تحلی

چند بار انجام می دهید، به طور طبیعی به قوانین انجام آن توجه و دقت بیش تری می کنید. در  کاری را

گی بازیگران دیدن کارهای مردم و به ین سراسر زند. بهترین تمرمطالعه و تمرینیگری به این کار می گویند باز

که فعالیت های مردم را خوب  خاطر سپردن قوانین کارهای آن هاست. پس کاری که بازیگر باید بکند این است

مرکز، بازیگر باید قوانین عینی و ذهنی نهفته مطالعه و بعد آن ها را بارها در منزل تمرین کند. با دقت، توجه و ت

ر کالس، پیش دیگر هنرآموزان همان کارها را اجرا کند؛ الیت های معین را کشف کند. آنوقت بیاید ددر آن فع

گفته می شود. برای این که اتود  اتودبه این فعالیت شما در حضور دیگر هنرآموزان . بدون اشیامنتهی این بار 

ی که به زندگی شخصیت ها می اب هایلعه کتید، نباید کتاب از دست بازیگر بیفتد. بویژه مطاخوبی داشته باش

برای من بسیار جدی ( استاد اضافه کرد: اتودهایی که شما انجام می دهید، 44پردازند، بسیار مهم اند.)همان. ص
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مثال  صندلی را بر می دارم یا بیگانه هستیم. مثال دارممثال است. در کالس من همه چیز جدی است. ما با کلمه 

اشیای فرضی ما واقعی است، جدی است. شما در روزنامه  نه ما این ها را نداریم. همه روزنامه می خوانم و...،

ی بینید؟ باید پاسخ درست بدهید. اگر شما کارتان را جدی نگیرید، عکسی را می بینید. از شما می پرسم چه م

ن انجام می دهید، واهد گرفت. اتودی که شما در برابر من و دیگر هنرآموزاحتما بدانید تماشاگر هم جدی نخ

بازی شماست. این جا را شما صحنه نمایش فرض کنید. خیال نکنید که فقط چند بسیار جدی است؛ صحنه و 

 وستان شما دارند نمایش را نگاه می کنند. بلکه هزاران نفر دارند شما را در سالن تئاتر تماشا میتن از د

 (49کنند.)همان. ص
 

 در نکوهشِ ناسپاسی
رابطه دیالکتیکی قوانین درونی و بیرونی را نشان دهد، به مثال تلخی اشاره کرد  ستاد برای آنکهدر این نشست، ا

که سرگذشت اکثریت دانشوران و هنرپروران خلقی در این مرز و بوم بالکشیده است: به خاطر بدهی مالی چند 

موقت معروف  به بازداشتگاه ت هایی دارد کههمین کاخ دادگستری تهران. این کاخ قسم روز بازداشت بودم، در

است؛ اتاقی کوچک بود که تنها یک دریچه برای عوض شدن هوا داشت. اتفاقا این دریچه مشرف به خیابان خیام 

انتظار کشیدن من و روبروی پارک شهر بود...من انتظار می کشیدم که تبرئه شوم و از زندان آزاد شوم. همین 

اهرو، مرا متوجه در ورودی می کرد که این یک عمل ایی از بیرون ربراین مختصر صدیک عمل درونی بود؛ بنا

( ببینید چقدر دردناک است که استادی دلباخته تئاتر همچون مصطفی اسکویی، 5بیرونی است.)همان. ص

التحصیل آکادمی هنرهای نمایشی مسکو، و شاگرد غیرمستقیم استانیسالوسکی و مستقیم زاوادوسکی و فارغ 

آکادمی علوم و هنرهای نمایشی ه همراه همسرش از بنیان گذاراران ستاد نوشین و بشاگرد مستقیم ا

، به خاطر بدهی در زندان باشد! این ناگواری های زندگی در یک جامعه سرمایه داری وابسته به آناهیتا

م پیدا کرد. ب بهمن هم تداوتکرار شد و با کمال تاسف، پس از انقال امپریالیسم بارها در زندگی استاد اسکویی

ا؟ چرا؟ چرا؟ این چراها را باید آنقدر تکرار کنیم که شاید روزی در میهن ما این زخم خون چکان مداوا شود و چر

البته زمانی که خودش هم شاگرد هنرکده تئاتر آناهیتا بود، سال ها بعد، استاد محمود دولت آبادی بهبود یابد. 

، در پاسخ روزنامه ایراندخت ی در زندان بود. او درام داستان نویسدو سال به اته که نویسنده ای سرشناس بود،

شما برای به پرسش روزنامه نگار، می گوید: در آن زمان، در هر جلسه بازجویی به بازجو اعتراض می کردم که 

یم زدند که به هم خورد، صدا ر سلول بیش از سی نفر،؟ بعد از اینکه حالم دچی من را زندانی کرده اید

. باز هم گفتم: برای چهلمین بار است که می پرسم چرا زندانی شده ام و او گفت: برو حبست ستند زندان قصربفر

( تازه این سرگذشت نویسندگان و هنرمندان است 49را بکش نه دست من است نه دست تو. )ایراندخت. شماره 

قالل واقعی میهن، در اجتماعی و است ه آزادی، عدالتان و مبارزانی که به خاطر مبارزه در راوای بر فرهیختگ

 چنگال گزمگان رژیم ها گرفتار آمدند.
 

 ضرورتِ انتقاد و انتقادپذیری
هنرمند پرداخت. وقتی یکی از هنرآموزان  انتقاد و انتقاد پذیریاستاد در نشست بعدی به مسئله بسیار مهم 

از هنرآموزان خواست که  صندلی بنشیند واو خواست روی  ا در حضور سایر هنرآموزان اجرا کرد، ازاتود خود ر

یک منتقد خوب و بی غرض، نخست خوبی های کار و بعد  "انتقاد های خود را مطرح کنند اما توصیه کرد:
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گردید و اگر خوبی در . هر چه دیدید عین حقیقت را بگویید، اما اول دنبال خوبی اش بضعف هایش را می بیند

ی دلیل هم نگویید. تعارف یا مالحظه هم نکنید. برای ا بیان کنید. بکوچک باشد، حتمآن دیدید، هر چند 

وقتی هنرآموزی که اتود را ارائه  "خوشحال کردن دوست تان نگویید. فقط از سر وجدان و اخالق انتقاد کنید.

که شما ت و یادآور شد سخ دهد، استاد او را از این کار بازداشکرده بود خواست به فوریت به یکی از پرسش ها پا

ن بازیگر کار خود را انجام داده اید و اکنون وقت آنست که ساکت بنشینید و با دقت، توجه و تمرکز به عنوا

ببینید، ببینید و . در کنار گوش کردن باید با دقت و توجه و تمرکز گوش کنید، گوش کنید و گوش کنید

 (54آنگاه می توانید در مقام پاسخ برآیید.)همان. ص ببینید.
 

 
 ایانضباطِ صحنه

و اهمیت آن پرداخت و گفت: بدون انضبا  صحنه ای، هنری انضباط صحنه ای در یکی از نشست ها، استاد به 

هید دبوجود نخواهد داشت. من بهیچ وجه نمی پذیرم که هنرجو بعد از من به کالس بیاید. باید خودتان را عادت 

ییداکه انضباطی خالقانه را در زندگی هنری خود بوجود  خیواب ب صیبح زود از  ر بیاورید. خود را عادت بدهید که 

شیی  هیای نمای کیادمی هنر میان دوره آ سیت. از ه کیاری ا شوید. صبح ساعت پنج تا دوازده ظهر خودش یک روز 

یین  امسکو، بدن خود را عادت دادم که صبح ساعت پنج از خواب بیدار شوم ام خیوابم. ا سیاعت ب بعد از ناهار یک 

مین  یک ساعت استراحت و سیازد.  میی خواب مرا برای یک روز کاری دیگر آماده می  شیب  سیاعت ده  شیه  همی

کیه  سیت  سیال ها خوابم. هفت ساعت خواب شب، یک ساعت هم بعد از ناهار می شود هشت ساعت. کافی است. 

از  در یک شبانه روز دو روز کاری را بوجود می آورم. نمبه این ترتیب بدنم را به این روش عادت داده ام. 

سیاعت.)همان. ص 12صبح تا پنج  شیت  تیا ه شیب. دو  نیه  ییان 65ظهر و از یک بعد از ظهر تا  بیرای هنرجو ( او 

نید:  میی کن میدیریت  جوانش از زندگی هنرمندان بزرگ مثال می آورد که چگونه خواب، تغذیه و ورزش خود را 

خیود انی نیست. هنرمند مبتال به افیون و سیگار و الکل، هنسآهنرمند خلق شدن، کار  رمند مردم نیست. تکلیف 

شیید... از را روشن کنید. اگر می خوا بیرا با هید از طریق هنر خود، خدمتگزار مردم باشید باید از هر نوع آالیش م

بیود  به این سو با انواع و اقسام هنرمندان برخورد داشته ام. در میان آن ها 1319سال  از معتاد به الکل و تریاک 

نهگ و  که هم در هنرستان هنرپیشگی و هم درعبدالحسین نوشین مثل تا آدم شایسته و منزهی  تئاتر فره
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ضیبط و  فردوسی شیکار و من سیالم و ورز سیته و  قیع شای بیه وا میردی  افتخار شاگردی و همکاری اش را داشتم. 

 (66هنرمند بود.)همان. ص

 

بییه رو سییپس  سییکویی  سییتاد ا نییی  شا سییتادان، یع سییتاد ا سههکیکییار ا فییت استانیسالو خییت و گ پیییش از پردا  :

سیالن استا نیسالوسکی تئاترها نظم نداشت. تماشاگر هر وقت دوست داشت می توانست بلیط بخرد و برود داخل 

گیروه  شیود.  شیروع  و نمایش را تماشا بکند. استانیسالوسکی بود که کشف کرد نظم و انضبا  از خود گروه باید 

کیارگردان نخست باید منظم و منزه باشد بعد از تماشاگر توقع نظم  خود سیتین  داشته باشد. استانیسالوسکی نخ

سهالن که در سالن نمایش تابلویی نصب کرد که بر آن نوشته بود:  تئاتر بود به محض شروع نمایش، ورود به 

ئیاتر  شی. استانیسالوسکی به بازیگرانش توصیه می کرد که باید دوساعت پممنوع است بیه ت میایش  شیروع ن از 

سیتاد 66وند.)همان. صکنند و تارهای درون خود را کوک کنند و آماده نمایش شبیایند، لباس بپوشند، گریم  ( ا

جیاری  هیای ت با تعریف انضبا  خالقانه و تفکیک آن از انضبا  آهنین افزود: انضبا  آهنین صفت مشخصه تئاتر

تیی  .تاست که اصل آن ها، بر درآمد و گیشه اس کهی وق بهرای ی شیود و اصل یکی برای همه و همه  ییت  رعا

گروه تئاتری نداشته باشد، به خودی خود همه گروه، آمادگی انضبا  آگاهانه را کسب می کنند. تبعیضی وجود 

. جمعی از هر نظر همبسته و به هم پیوسته است. در گروه واقعی یک کلکتیو است یعنی یک خانواده است

نیدازه دیگر رجحان ندارد. در گروه، بازیگری که نقش اول را با تئاتری کسی به کس بیه ا ییتش  نید، اهم زی می ک

که آناهیتا را  1337ت تری ایفا می کند... من تمام نمایش هایی را که بعد از سال فردی است که نقش کم اهمی

فی ییت  میا بل سیت.  شیتیم. وربنیاد گذاشتیم، به صحنه برده ام، با کمک و همکاری هنرجویانم بوده ا جیزا ندا ش م

سیت مه این کارها را هنرجویان و بازیگران گروه انجام می مستخدم نداشتیم. نظافتچی نداشتیم. ه کیار د نید.  داد

 (67جمعی، صمیمیت را بین دوستان یک جمع بیش تر و روحیه همکاری و مودت را تقویت می کند.)همان. ص
 

 تفاوتِ هنر تئاتر با سایرِ هنرها
هنر زنده رداخت و یاآور شد که: در عمده میان هنر تئاتر و دیگر هنرها پ ستاد به یک تفاوتدر نشستی دیگر، ا

همیشه در سینما، نقاشی، خط، عکاسی خلق یک بار و برای  تئاتر، خلق یک بار برای همیشه معنی ندارد.

تئاتر  ید، یکی است. اماآن اثر را می بینو هنرهای دیگر است که بوجود می آید و تمام می شود و شما هر بار که 

شب خوب بازی کردید، دیگر نمی توانید  یرا شما آدم دیشب نیستید. شما اگر یکاین طور نیست و نباید باشد. ز

آن شب را تکرار کنید، چون روح شما با روح دیشب شما فرق کرده است. شما آدم دیروز نیستید و باید برای 

ه برسید واال خود را تغییر دهید تا به هیجان خالق ی برسید، موضوعاتو شرایط تازه روحاینکه دوباره به هیجان 

د شد و می دانیم که تقلید از هنر دور است. تقلید کار را به ادا و اطوار و کلیشه می همه اش تقلید دیشب خواه

دند که روی این بازیگران بزرگ بوکشد. راز ماندگاری تئاتر خالق، بازیگران بزرگ آن هستند. 

ا که ما امروز سیستم شتند و به او یاری کردند که سیستمی ریسالوسکی اثر گذااستان

( این نشست پربار را استاد اسکویی با این رهنمود به 69)همان. صی نامیم، کشف کند.استانیسالوسکی م

انید. اگر لی خود متمایز بدپایان برد که: وقتی به عنوان بازیگر، کارگردانی را پذیرفتید، صندلی او را از صند

ن کارگردان پذیرفتید، رعایت منزلت او کار نکنید. اما اگر او را به عنواان را به هر دلیلی قبول نداشتید، با کارگرد
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وشان او را بر خود ضروری بدانید واال سنگ روی سنگ بند نمی شود. این احترام و پذیرش داوطلبانه، مبتنی بر 

 (68اجبار سربازخانه ای.)همان. صز روی انضبا  یا روی درک است نه اانضبا   خالقانه و از 
 

 وچک یا بازیگرِ کوچک کنقشِ
( اثر 1345استاد اسکویی برای آنکه درس های کالس را با عمل همراه کند، اجرای نمایشنامه رستم و سهراب )

داد:  س بزرگی را به مادر همان آغاز در را با بازیگری هنرآموزان آناهیتا در دستور کار قرار داد. اوارسالن پویا 

نقش کوچک وجود ندارد، بلکه داشت کنید و هیچ وقت فراموش نکنید: این جمله استانیسالوسکی را یاد

. ممکن است تصور شود که نقشی که حضورش کم تر است از اهمیت کمتری بازیگر کوچک وجود دارد

دارد که نقش  مان اندازه اهمیتت. نقش کوچک به هبرخوردار است ولی من به شما می گویم که چنین نیس

ر همین عقیده که نقشش کم اهمیت است، ی که نقش کوچکی به عهده دارد، به خاطبزرگ. تصور کنید بازیگر

، یک روز شما نقش بزرگ بازی در یک کلکتیو هنریبد بازی کند، آنوقت تمام نمایش را خراب کرده است... 

اول  اعده نیست که کسی که در یک نمایش نقشرا بازی کنید. ق باید نقش کوچک ترمی کنید و در برنامه دیگر 

 ( 77اول را ایفا کند. این رسم تئاتر های غیر هنری است. )همان. صرا گرفت، در تمام نمایش ها نقش 

هنر تئاتر، هنری فردی نیست. جمعی و استاد حرف های خود را در این باره، اینگونه جمع بندی کرد: 

متشکل را تشکیل می دهند.  قه های یک زنجیر به هم بافته شده اند و یک کلن چون حلبازیگرا وهی است.گر

اشتن چنین گروهی امکان پذیر است. حقیقت و باور مورد نیاز خلق نمایش فقط توسط خلق هنر واقعی با د

وس و از خود راه ستاره های ل چنین بازیگرانی  و در سایه چنین جان هایی است که به وجود می آید. راه ما با

 ( 80جداست.)همان. ص  راضی

ود که استاد اسکویی این آموزه استانیسالوسکی را خود در عمل به کار بست: درستی و ر می شیادآو هژیرآزاد

را بازی  هژیرصداقت این گفتار استاد برای خود من ثابت شد. برای اینکه من در نمایش رستم و سهراب نقش 

شاه نقش  اسکوییاستاد تلویزیون، د اما در اجرای همین نمایشنامه برای کردم که نقش نسبتا کوچکی بو

، در ریش تراش شهر سویلرا به من داد که در اجرای نخست، خودش ایفا می کرد. در نمایش دیگر سمنگان 

که در  فریدون خطابخشبازی کردم و هنرمند دیگر دکتر بارتولو بزرگ ترین نقش دوران بازیگری ام یعنی 

را ایفا دن بازیل ش شهر سویل نقش یش ترامایش ررا ایفا کرده بود، در ن رستمب نقش رستم و سهرا نمایش

 (78کرد که تنها در دو صحنه آن حضور داشت.)همان. ص
 

 پورهای دکتر امیرحسین آریانآموزه
که همه  رسید توصیه کردتخیل بازیگر هژیرآزاد به خاطر می آورد که استاد اسکویی وقتی به مبحث مهم 

را که آن روزها تازه زمینه جامعه شناسی یعنی  پور آریان دکتر امیر حسینزان کتاب ارزشمند هنرآمو

منتشر شده بود، بخوانند. در کتاب دکتر آریان پور تعریف های بسیار روشن و صریحی در باره مفاهیم بسیار مهم 

مغز انعکاس می یابد و احساس نام  تحریک محیط، نخست به صورتی مبهم دردر هنر تئاتر آمده بود: 

خص در می آید و ادراک می گردد. انسان بر اثر ادراک، به وجوه یک رتی مشبه صو ی گیرد و سپسم

نمود جزئی پی می برد. ادراک با قطع تحریک خارجی، از میان می رود، ولی اثر آن موجد انگاره یا 
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ریک های بعدی محیط، به صورت اصیل تصویر ذهنی می شود. تصویرهای ذهنی اگر به اقتضای تح

ت می دهد و اگرباسیمایی دگرگون رخ نماید، تخیل پیش می آید. اما وری دس، یادآخود تجلی کنند

 (2فانتزی تخیل پیچیده و غیر واقعی است.)آریان پور. ص

ی چیز دیگری استاد اسکویی تاکید می کرد که بازیگر خود باید به تخیل دست یابد و کار کارگردان جز راهنمای

را از روی متن  ج و نشست و برخاست و همه اعمال بازیگرنیست: کارگردان هایی هستند که ورود و خرو

کنند. در واقع آن ها با بازیگر مانند  نویسنده یا دفترچه کارگردانی خود، که از پیش طراحی کرده اند، دیکته می

القیت بازیگر را از او می گیرند. معموال کارگردان عروسک سخنگو رفتار می کنند و با این کارشان تخیل و خ

برای اینکه اساسا زندگی  اما نباید فراموش کرد که بازیگر، سلطان صحنه است،مستبد این گونه اند.  های

کاری ها، حرکات و سکناتش باید از آن خود بازیگر شود. بازیگر باید به دالیل همه نقش روی صحنه با تمام ریزه 

ند. کارگردان فقط پیشنهاد می دهد و اقف باشد. بازیگر است که زندگی نقش را از آن خود می کحرکات خود و

 این یا آن کار را می زیگر باید آن پیشنهاد را توجیه و از آن خود کند. اگر از بازیگری سئوال شود که چرا مثالبا

بدهد که چرا آن کار را انجام داده، کنید؟ و بازیگر پاسخ دهد که کارگردان چنین گفته است و نتواند توضیح 

متوجه بازیگر است. پس هر عمل بازیگر، هر چند ه است که ابتدا متوجه کارگردان و سپس خطایی بزرگ رخ داد

 (99ل باشد.)در محضر. صکوچک، باید منطقی و منطبق با زندگی و مدل
 

 گوش کردن
اشاره کرد و گفت: یکی در باره گوش کردن کی استاد در نشست بعدی به یکی دیگر از آموزه های استانیسالوس

، سالیونی و دوزهشف کرد این بود که دید بازیگران بزرگ مانند ن آموزه هایی که استانیسالوسکی کاز مهم تری

می زند، خوب گوش می کنند و تمام کلماتی را که همبازی شان ادا می کند،  هنگامی که بازیگر مقابلشان حرف

سخن می گوید، نیست، بلکه با همید که تصویر کردن کلمات، تنها مربو  به بازیگری که تصویر می کنند. او ف

پاسخ  به همبازی مقابل هم باید تصویر سازی کرد. استانیسالوسکی مشاهده کرد که بازیگران بزرگ،گوش دادن 

مقابل بازیگرانی را دید هایی را که به بازیگر مقابل خود می دهند، دقیقا مطابق است با آنچه گوش کرده اند. در 

جه داشته باشد. او دریافت که یکی از یند بدون آنکه به بازیگر مقابل خود توکه جمالت خود را از حفظ می گو

کند، گوش کردن به بازیگر مقابل و شنیدن پاسخ اوست.  قوانین زندگی که بازیگر در صحنه باید کامال رعایت

قا حاصل یت پیشنهادی نویسنده و کارگردان به بازیگر مقابل، دقیپاسخ صحیح با ریتم درست و مطابق با وضع

یگر مقابل ، دقیقا حاصل گوش دادن واقعی بازیگر به بازیگر مقابل و تصویر سازی گوش دادن واقعی بازیگر به باز

 (127که او می گوید.)همان. ص آنچه هست
 

 رهایی از تنشِ عضالنی
به خاطر  ، به مسئله ای پرداخت که بسیاری از بازیگراننش عضالنیرهایی از تاستاد در درس دیگری در باره 

به آن برخورد می کنند: بازیگر باید به همه اعضای بدن خود تسلط و  فشار اجرای نقش در حضور تماشاگران،

ر آگاهی داشته باشد و هنگام بازی، تنش های غیر الزم را که بر اثر بی توجهی و فراموشی یا توجه به مسائل دیگ

نش بیش نگام بازی باید بداند که به کدام نقطه از بدمی آید، در همان لحظه بر طرف کند. بازیگر ه به وجود

ترین تنش وارد می شود. با آگاهی آن قسمت را تحت کنترل خود بگیرد و گرفتگی را رها کند. برای حل این 
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انقباض مرین سه مرحله دارد: رد. این تمسئله از تمرینی استفاده می شود که باید بارها در منزل صورت بگی

. مرحله نظارت که همان توجه به نقطه انقباض و رهایی آن است، خیلی ی عضله و نظارتعضله معین، رهای

 (132.)همان. صکنترل آگاهانه عضالت عادت می دهداهمیت دارد زیرا ما را به 
 

 رابطۀ صحنه و پشتِ صحنه در تئاتر
پشت صحنه تنها  ه پشت صحنه و صحنه اشاره و آن  را روشن کرد:ر به رابطاستاد اسکویی در نشستی دیگ

برای استراحت و کارهای شخصی نیست، بلکه برای آماده کردن خود به قصد آمدن توی صحنه است. 

به عبارت درست تر پشت صحنه وقفه ای برای ادامه زندگی است. زندگی نباید در پشت صحنه قطع 

تاد این رابطه را در عمل اتفاقی افتاد که باعث شد اسیش رستم و سهراب نماقا در ( اتفا123. )همان. صشود

ضیح دهد: یک شب حین اجرا، یکی از بازیگران از صحنه بیرون آمد و شاد و خندان در پشت صحنه و خارج از تو

ت صحنه نقش، شروع کرد با صدایی آهسته ادایی درآوردن و شوخی کردن و لطیفه گفتن به طوری که جو پش

تو نشان داد که روی  یز او را مورد خطاب قرار داد و گفت: این کارمال تغییر کرد. استاد اما با حالتی سرزنش آمکا

صحنه هم زندگی نمی کردی و باور نداشتی، بلکه ادا درمیآوردی. اگر درس های کالس را به خوبی آموخته 

ه از صحنه، بلکه از مکان زندگیش به قصد در واقع نبودی، می دانستی که شخصیتی که تو داری بازی می کنی، 

پشت صحنه نباید از نقش خارج شوید و مثال برای دیگران  به جایی و انجام کاری بیرون می آید. شما در رفتن

جوک بگویید. شما نه تنها خودتان از نقش خارج شدید بلکه دیگران را هم خارج کردید. در این شرایط اگر به 

ه بزنید که نمی شود و ناچار شروع می ی خواهید ریسمانی را که پاره شده، دوباره گردر واقع مصحنه برگردید 

ریسمان که ادا درآوردن به جای بازی کردن. این سخن سعدی چه قدر برای گفتار ما صادق است:  کنید به

پاره زندگی نقش  نگذارید ریسمانِ اش در میان هست./را بست/ لیکن گرهیگسست، می توان آن

 (136)همان.صشود.
 

 خود را در هنر هنر را در خود دوست بدارید، نه
استاد اسکویی از هر فرصتی حتی خارج از کالس و صحنه تئاتر، بهره می برد تا آموزه های هنر شریف تئاتر را به 

ن ، بازیگران و دیگر کوشندگاسینما تاج آبادانگوش هنرجویان جوانش برساند. یک شب پس از اجرا در 

ازیگران، همه با هم شام می خوردند؛ از کارگردان تا ب رای صرف شام به باشگاه شرکت نفت آمده بودند.نمایش ب

زیرا تئاتر از نظر اسکویی یک کلکتیو یا کار جمعی بود. بعد از شام استاد از همه خواست که میز را ترک نکنند، 

بازیگران، از پشت پرده صحنه، به  که یکی اززیرا می خواست درس دیگری را ارائه کند: من امشب دیدم 

کرده بود. البته برای خود من هم به عنوان بازیگر نگاه می کرد و دنبال مهمانی می گشت که دعوت تماشاگران 

پیش آمده است که شخصیتی را دعوت کرده ام و آهسته تماشاگران را نگاه کرده ام تا او را بیابم. حال او را یافته 

چند بار از نقش خود خارج شده ام تا ست. مسئله این است که وقتی نمایش شروع شده، م، مهم نییا نیافته ا

ه مهمانم آمده است یا نه و آیا مهمان من از این کار خوشش آمده یا نه؟ برای مبارزه با این عادت بد و دریابم ک

کار مزاحم به ذهن شما که این افبرای حفظ  حرمت به نقش و بازی خودتان و نیز هنر تئاتر، باید کاری کرد 

غیر اخالقی و ویژه تئاترهای تجاری است. در  ه، تماشاگر را نگاه کردن، اساسا در تئاتر ماخطور نکند. از الی پرد

او سه ساعت قبل از اشاره می کند و می گوید که توماس سالوینی  این باره استانیسالوسکی به بازیگر چون



1401بهمن و اسفند ، 82ۀ م، شمارچهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 (1 بخش )اسکویی و  زاوادسکی  نوشین٬ استانیسالوسکی٬ محضر   در 64

 

کرد و داخل ه از لباس نقش را می پوشید، مقداری گریم می د، چند تکشروع نمایش، به تئاتر می آم

خود را از ابتدا تا انتها مرور می کرد و گاه با صدای بلند صحنه و پشت صحنه قدم می زد، نقش 

دیالوگش را برای خودش تکرار می کرد. سالیونی این کارها را برای آن انجام نمی داد که نقش را حفظ 

خود جارو کند و کم کم در  سوبات زندگی بیرون از تئاتر را از جسم و روحواست که رنبود، بلکه می خ

مانند موزیسینی که برای اجرای کنسرت  یا شرایط پیشنهادی نقش قرار گیرد، شرایط زندگی فرضی،

ی آماده می شود؛ سازش را کوک و دست و پنجه اش را نرم می کند، سالوینی هم جسم و روح خود را برای اجرا

هم هست که درست هنگام زنگ آغاز نمایش،  د برای هر شب کوک می کرد. در مقابل، بازیگرینقش مجد

له اش پیدا می شود. لباس صحنه را به سرعت به تن و با عجله گریم می کند و می پرد داخل صحنه که سروک

ن و محبوب ترین معروف ترینمایش دهد. باید به شما هنرجویان عزیزم بگویم که این بازیگر اگر بزرگ ترین، 

خود را عادت بدهید که منزه زندگی کنید و در تئاتر پاک . ستتر و مردم اخائن به تئابازیگر هم باشد، 

اگر مهمان  و منزه باشید. به قول استانیسالوسکی هنر را در خود دوست بدارید نه خود را در هنر.

دو ساعت مانده به نمایش او را کامال از ذهن د که یکی دعوت می کنید باید این قدرت را هم در خود تقویت کنی

 (138خود پاک کنید.)همان. ص 

 

 ایدۀ اصلی و باور
اثر است. به ایده اصلی استاد در تجزیه و تحلیل نمایشنامه همواره یادآور می شد که هدف از این کار رسیدن به 

اگر به هدف نهایی ت؟ استاد می گفت که این معنی که منظور نویسنده از نوشتن این یا آن نمایشنامه چیس

ه آن هدف نهایی را از نظر دور نداریم و به آن یدا کنیم، آنگاه باید صحنه به صحننویسنده آگاهی پ

مای ما همان هدف نهایی یا ایده بیاندیشیم. باید بدانیم که در سیر حوادث نمایشنامه، چراغ راهن

، هنر دارند. بدون آن هدف واال ان، هدف های انسانی و واالییمعموال آثار بزرگ نمایشی جه اصلی اثر است.

قرار می گیرند هنر برای هنر ای از گره های انسان نیست. معموال این نوع آثار در زمره  راهنمای حل هیچ گره

 عنصر باور در بازیگر زنده می شود. زندهی تمام آنچه گفته شد، به کار رفت، که ما را با آن کاری نیست. وقت

ن کار کافی است که بازیگر به آورد. برای ای گر هم بوجود میشدن باور در بازیگر، باور را در تماشا

 (140همان. صکاری که روی صحنه انجام می دهد، با تمام وجود ایمان داشته باشد.)
 

 اخالقِ هنری
تیک، بدون اخالق آرتسبود. به نظر او اخالق آرتستیک یا اخالق هنری کید همواره استاد اسکویی بر اما تا

ازی، توطئه، بدگویی، جاه ه بین اعضای آن رشک و حسد، پشت هم اندهنری هم خلق نمی شود؛ در گروهی ک

ظر استاد، بازیگر در طلبی، خودخواهی، دروغ و مردرندی حاکم باشد، مطمئنا هنری تولید نخواهد شد. به ن

نخست رفتار بازیگر در تئاتر، دوم رفتار اشد، زندگی شخصی و هنری باید از سه وجه رفتاری برخوردار ب

استاد وامل اجرایی پشت صحنه و اداری تئاتر. ر خارج از تئاتر و سوم رفتار متقابل بازیگر با عبازیگر د

بازیگر اعضای گروهش را گروه، خانواده بازیگر است.  .1 مهم ترین اصول اخالق هنری را چنین برمی شمارد:

سرفصل  گراست. ر جمعبازیگ .2 د دوست بدارد و از آن ها حمایت و حفاظت کند.باید مانند خانواده خو
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اعتقادات بازیگر در یک کلکتیو یا جمع هنری، کمک به دیگران است. او فردگرا نیست. به نظر او همه انسان ها 

نفع جمع خطا شوند. بنابراین باید وسعت مشرب داشت و از خطاهای ناخواسته دیگران به می توانند مرتکب 

ز اخالق آرتستیک برخوردار است، هر چیزی را ری که ا. بازیگ. بازیگر خودخواه نیست3 چشم پوشی کرد.

یش آمده و برای همه می خواهد. بارها پیش آمده است که بر سر ایفای نقش اصلی بین بعضی بازیگران رقابت پ

. تخطی از هنر خالق، 4نمی آید. کار به قهر و دشمنی کشیده است. در چنین گروهی، اثر هنری بوجود 

است و تنها در سایه داشتن یک کلکتیو با  "زندگی در نقش "اتسیدن به لحظهنر خالق ر جنایت است.

اهیم داشت نه هنر خالق. صحنه اخالق آرتستیک می توان به خالقیت رسید. در غیر این صورت، تقلید هنری خو

. 5. عرصه کارهای پلشت باشد، هم عرصه کارهای واال و انسانیتئاتر مانند کاغذ سفیدی است که هم می تواند 

. یکی از مهم ترین اصول اخالق آرتستیک یک بازیگر، وقت شناسی اوست. بسیاری بازیگر وقت شناس است

ر بیایند، مهم جلوه می کنند، در حالی که در جمع کلکتیو، چنین تصور می کنند که اگر برای کار یا تمرین دی

پرخوری و افرا  در  و نوش پرهیز کند. بازیگر باید از افراط در خور .۶ یچ وجه پسندیده نیست.اخالقی به ه

چ نوشیدن، بیماری زاست. بازیگر نباید به دود و مشروب وابسته باشد. بازیگر باید همواره ورزش کند. او به هی

 و اجرای نمایش مریض نشود.وجه حق مریض شدن ندارد. آن قدر باید به سالمت خود برسد که هنگام تمرین 

می کنند از بلیت فروش و راهنمای سالن تا  ی که در اجرای نمایش کمکبازیگر باید به همه کسان .7

ر گروه نباید سیستم ستاره . دگروه بازیگران و دیگر عوامل احترام بگذارد، نه اینکه به آنان فخر بفروشد

 (145سازی و بازیگر محوری اوجود بیاید.)همان. ص
 

 سرچشمه ها:

 . تهران1400ر پارینه. چاپ اول . کاظم هژیرآزاد. در محضر استاد. نشر هن1

 . تهران1387. نصرت کریمی. یادنامه عبدالحسین نوشین. نشر نامک و انتشارات بدرقه جاویدان. چاپ اول2

ر ایران(. انتشارات خجسته. قوکاسیان. بردی از یادم ) مروری بر زندگی لرتا هایراپتیان، نگین انگشتر تئات. زاون 3

 . تهران1393چاپ اول

 . تهران1386ی. کارگردانان تئاتر معاصر ایران )مهین اسکویی(. نشر تجربه. چاپ اولد ایوب. وحی4

هامی کتاب های جیبی با همکاری موسسه انتشارات . امیر حسین آریان پور. زمینه جامعه شناسی. شرکت س5

 .. تهران1356فرانکلین. چاپ دهم

 

 ناپذیرِ عشق استهنر شعلۀ خاموشی
 استانیسالوسکی

 

 

 بازگشت به فهرست
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 میرانَدَشمُردنِ عاشق نمی
 سعید سلطانی طارمی

 

 رسشی دارم: ام و پُتو ایستاده ...اینک در برابرِ*ناپیشتیم!اوتْ"
  "آنم دریابم؟ که در پویشِ توانم زیستی رازندگی چیست و مرگ کدام است؟ و من چگونه می

 (دکتر صفوی برگردانش. گَمِی گیلنامهپهلوان)
 

 
 گیل تصویری از مالقاِت 

 
 مِ گ

 
 ناپیشتیمش با اوت

 
تر از آن است که ما مرگی در ذهنِ انسان کهنآرزوی بیماجرای مرگ و زندگی و خواستِ غلبۀ زندگی بر مرگ و 

نِ خدایان از گَمِش در سرزمیهایی که در سطرهای باال گیلیم. پرسشرا حدس بزنبتوانیم حدودِ پدیدآمدنِ آن
گَمِش ی گیلکم چهار هزار سال عمر دارند. قصدِ ما پرداختن به حماسهپرسد، دستِشده مییک انسانِ نامیرا

کند، که انسانِ خردمند و ناطق در این جهان زیست میها از زمانیخواهیم بگوییم این پرسشکه میبلنیست، 
های ادبیّات و ساطیر و جادو، و چه در شعر و سایرِ شاخهمدام مطرح شده است، چه در متونِ مقدّس، چه در ا

 فرهنگ ِبشری. وقتی شاعر میگوید:
 از کجا آمده ام، آمدنم بهرِ چه بود؟

 روم آخِر ننمایی وطنم؟به کجا می
 شود. یگری با وسعت و پیچیدگی مطرح میگَمِش است که در چارچوبِ فکری دی گیلهای سادههمان پرسش
مرگی در این جهان ممکن نیست، با یابند غلبه بر مرگ و رسیدن به بیهای میرا درمیانساناولین بار که 
ها این است که مرگ، پایانِ زندگی نیست. نفیِ دیشند. یکی از این راهِ حلّانهای دیگری میحلّناامیدی به راهِ

به دنیای دیگرست که زندگی در آن  که مرگ، انتقال از دنیاییردنِ آن و عدمِ آن است. بلواقعه دلیلِ باورنک
ی جسمانی ندهجا مرگی وجود ندارد چراکه خود، دنیای مُردگان است، جایی که در آن مُردگان، زست. آنابدی ا

ن برای دیدار با مادرش به ی هومر، اولیس، قهرمانِ داستادهند. مثال در اُدیسههستند و به زندگی ادامه می
تر از آن، داستانِ دموزی شکّ کهنکند. بیس یا دنیای مُردگان با او مالقات میدر هادرود و سرزمینِ مُردگان می



1401بهمن و اسفند ، 82ۀ م، شمارچهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 نمیمیراَنَدش عاشق  ُمردن   67

 

رود. در مدّتی که اینانا در نا، همسرش به جهانِ زیرین یا جهان مُردگان میست که ابتدا ایزدبانو ایناخدای باروری
نا دوباره به جهان باال ی ایناند وقتاست دموزی چندان کار با اهمیتی برای او نمی ک جهان زیرین گرفتار

ی اینانا برمیگردد باخشم اجازه میدهد دیوها دموزی را به جهان زیرین یا دنیای مردگان ببرند. بعد از مدت
یگر را در این جهان شود و اجازه میدهد دموزی نیمی از سال را در جهان زیرین به سر برد نیمی دپشیمان می

آیند در واقع داستان دموزی نوعی غلبه بر مرگ را حکایت ها پدید میری و فصلدر کنار اینانا. بدین ترتیب بارو
تن دوران محصول و برداشت آن میمیرد و در آغاز رویش کند او که خدای باروری ست هرسال با پایان یافمی

م یکی از آن است که شاید نوروز هو آیینهای فراوان داشتهده شدن اشود.و زنگیاهان و باروری دوباره زنده می
 ست.هاآیین

روز در ادیان اخیر سامی هم مرگ را تولدی دیگر و دوران مردگی را نوعی زندگی میدانند که سرانجام در 
و نیک و بد ند گرداند از دنیای انتظار یا برزخ به این دنیا برمیرستاخیز با تنی که دراین دنیا در آن زیسته
هندو این گی و سنجش قرار میگیرد. در مکاتب مختلف بودایی و اعمالشان در زندگی دنیویشان مورد رسید

ح در موجودی دیگر. چرا که وجود موجود اند. مردن تن و باز زیستن رومشگل مرگ را طور دیگری حل کرده
وح که نامیراست و این روح در مکاتب بودایی زنده بخصوص انسان ترکیبی دوگانه دارد جسم که میرنده است و ر

کند و در ادیان سامی و زردشتی با مرگ از جسم اولیه جدا جسمهای متمادی زیست را تکرار می و هندو در
 خیزد.اده شده از مرگ برمیشود سرانجام در روز وعده دمی

 کدام دانه فرو رفت در زمین که نرُست                  

 سانت این گمان باشد؟)مولوی(انی چرا به دانه
ن انسانی چنان پر رنگ و ضروری ست که آدمیان در یافتن راهی برای ن آن از جهامرگی و راندمیل به بی

که راهی بیابند در حالیکه می دانستند که این راه راهی نزدیک به  اند رسیدن به آن  بسیار فکر کرده و کوشیده
 محال است و قابل دستیابی نیست.

اند که یافتنش ای را دادهخورشید است نشانی چشمهی از راهها این است در جهان ظلمت که بیرون از تابش کی
راه آن هالک شدند تنها انسانی که  نصیب هرکسی نمی شود چنانکه اسکندر رفت و نیافت و انبوه دیگرانی که در

به جاودانگی رسید خضر پیامبراست در به آن چشمه رسیده و آب آن را خورد و بدینگونه برمرگ چیره شد و 
 ان شکست دادن مرگ هستیم دانگی منحصر به  خضر نیست بلکه تک تک ما خواهواقع این میل جاو

خواهم وجود داشته گویی من ،من، من میهنگامی که میگوید: می "گفت و گویی در جاودانگی"شوپنهاور در 
ه ای داشتگوید قطعا هر چیزی که اندک آگاهیهمین را میباشم فقط تو نیستی که این را میگویی . هرچیزی 

پس نتیجه میگیریم که این تمایل فقط بخشی از وجود توست که فردی نیست بخشی که بدون استثنا  باشد.
است نه آوای فرد، جوهر درونی هر آن چیزیست که هستی مشترک است این آوای خود هستیبین همه چیز 

با  –نه با کمتر از آن است این میل نه به چیزی کمتر از کل هستی شائق است و دارد؛ محرک هر چیز موجود 
 (1386شود.)شوپنهاورخشنود می-هر هستی فردی خاصی 

بر مرگ غلبه کرد آدمها ناگزیر به راههای دیگری اندیشیدند و هرکس سرانجام وقتی نمیتوان به صورت جسمانی 
گلی یا ها هستی خود را در جهان ثبت کند. از الواح سنگی و لبه طریقی خواست با ثبت نام خود در ذهن نس
ری و معماری مرگ را منکوب کرده هستی خود را در نام خویش، کتابهای تاریخ و یا به عنوان خالق  آثار هن

دگی بخشند حفظ نام مخصوصا نام نیک چنان اهمییت یافت که مردان قدرت و ثروت ، دهان شاعرانی را که زن
ز سکه ی طال میکردند. یا از دانشمندی پر ا دادندآمیزی به آنان نسبت میو شهامت و شجاعت اغراق اخالق نیک

ثال تقویم جاللی خیام و گروهش بیشتر میخواستند که کتابش را به نام آنان بنویسد یا به آنان تقدیم کند. م
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ر شعر شاعران و آثار دانشوران سبب ماندگاری نام سلطان جالالدین ملکشاه شده یا کارهای دیگرش؟ آنان د
خریدند و باور داشتند که این ا به برقراری یک مستمری عمرانه یا مبلغی گزاف دیگرمینیکنامی و بودن ابدی ر

یادها نگاه خواهد داشت و بدینسان آنان در جریان زمان ادامه خواهند داشت برای  رسانه همیشه نام آنان را در
ها سبب کنند، معتقدند نامهندی که فرد را و ماندگاری را انکار می نی مثلِعرفاهای همین است که برخی نظام
هان ترک نام و فنا شدن اند و خواشوند و برای نام تشخصی آمیخته به گمراهی قائلفردیت و غرور و نابرابری می

اوست و بر مقدرات در محبوب یا آن قدرت الیزال هستند که جهان را هستی داده  و نیستی آن هم در اختیار 
 آن مسلط است 

وه یا عمومی و یا پلی یا بندی خود را قانع میکردند که برمرگ ت کردن ساختمانی باشکگاهی هم افراد با درس
ار پس از مرگ، نام آنان را در یادها نگاه میدارد و معتقد بودند تا وقتی نامشان نسل اند.چرا که آن  اثغلبه کرده

 ه سعدی بیت زیر را سرود:کی در جریان است آنان زنده هستند بر همین اساس بود کبه نسل بین مردم به نی
 سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز

 مرده آنست که نامش به نکویی نبرند
سازد مخترعی که با گشایی ملت خودرا از افتخار کشتار و غارت و استعمارملل دیگر فربه میسرداری که با جهان 

اضیدانان، معماران ن فیلسوفان، ریعران، نویسندگارگ انسانها را آسان میکند، پزشکان، شااختراعش زندگی یا م
کند حتی اگر در بهبود کیفیت زیست انسانی پیدا میو... هر اندیشمندی که راههای بهتری برای ایجاد ارتبا  و 

ه جا گذاشتن آثاری از خود تالش شبانه روزی خود به موضوع آگاه نباشد در نبرد با مرگ است و میخواهد با ب
ی مطلق مرگ خدشه و زخم وارد کند.  معروف است که دکارت وقتی از بر سلطه نامش را در تاریخ حک کند و

-من می"هستی و نیستی نتوانست هستی خود را اثبات کند راه حل دیگری یافت و گفت:  ی میانطریق رابطه
 د:کنافشانی پیروزی خود را برمرگ اعالم میتفاخر و دستحال ببینید فردوسی چگونه با  "اندیشم پس هستم.

 پی افکندم از نظم کاخی بلند 
 که از باد و باران نیابد گزند...

 امندهنمیرم از این پس که من ز

 ام...که تخم سخن را پراکنده
 Viva"ا در اسپانی"نویسد: می "مالحظاتی در باره ی روانشناسی"آرتور شوپنهاور درهمان منبع در فصل 

muchs ano" ول عمر در سراسر ک چاق سالمتی معمولی است و آرزوی ط)سالهای بسیارزنده باش= پیر شی(ی
آرزویی را توجیه میکند علم به ماهیت حقیقی زندگی نیست که علم به جهان هم معمول است آنچه چنین 

 گوید: ت که زنده یاد سایه میدرست با این نگاه اس"ماهیت حقیقی انسان است یعنی اراده و خواست زندگی.
 پسند زندگی زیباست ای زیبا 

 زنده اندیشان به زیبایی رسند
 بازگشتآنچنان زیباست این بی

 ن از جان گذشتتواکز برایش می
ست به هفت هزارسالگان پیوسته اکه خود کوتاه زمانی "سایه"بله مردن برای زندگی واحساس بهروزی از نظر 

 .ست که همان طرد و انکار مرگ استزندگی است بهای زندگی وخود
که در  "مردم فردا"زند. نگاه کنید که در غزل به ها و غزلهای سایه امید به تداوم هستی موج میویدر تمام مثن

کند. آغاز می "زند به نام شما/ خوشا شما که جهان میرود به کام شمای نو میزمانه قرعه"اول دیوانش با مطلع 
به یاد آرید/ کز آتش دل ما پخته  ان مای سوزتنور سینه"سراید: و تفاخر میاین غزل با حسرت در جایی از 
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به شعر سایه در آن بزمگاه آزادی/  "رسد: بیت آخر غزل به اوج می آن آرزوی زیست جاودانه در "گشت خام شما
ر است. وقتی شعر زنده با شعر سایه طرب کنید. شعر جوهر هستی شاع "طرب کنید که پرنوش باد جام شما
 کند. اش را بازی مینمایاند و نقش زندهجامعه میاست شاعر حضور فعال خود را به 

 . جاودانه پیداکرد جهت میل به هستیِ شاعران ابیاتی را در یک از هرتوان با نگاهی به دیوان می
 و ماندگاری نامش کاری کند. ای نیکنامیگیرد تا بری اندرز مینگاه کنید که سعدی چگونه انکیانو را زیر تازیانه

 گردد روزگاربس بگردید و ب
 دل به دنیا در نبندد هوشیار

 اند ها آوردهاین که در شهنامه
 رستم و رویینه تن اسفندیار
 تا بدانند این خداوندان ملک

 کز بسی خلق است دنیا یادگار
 رسد کاری بکنای که دستت می

 ...پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
ای متمایل به اش است با زبانی رسا و روشن و عاطفهاییکه یکی از بهترین آثار نیم "زندگی"سایه در شعر  

 ی زندگی:کند. پرسش در بارههای درخشانی که از آن عاطفه برخوردارند. با پرسش آغاز میرمانتیسیسم و تصویر
 چه فکر میکنی؟

 ندگی؟ای ست زکه بادبان شکسته زورق به گل نشسته
 در این خراب ریخته

 که رنگ عافیت از او گریخته
 ای ست زندگی؟به بن رسیده راه بسته
هرکسی الاقل یک بار از خودش پرسیده: بعد از این چی؟ کی برگشته کند که دست کم او پرسشی را مطرح می

گویند امیدی د. در واقع میاند داللت بر تسلیم دارنو از آن دنیا خبر آورده؟ این پرسشها که معترضانه طرح شده
ای بردوش انسان دن. جز این وظیفهیعنی نفس کشیدن، خوردن، خوابیدن وعیشینیست. در نظر آنان زندگی 

نیست. البته دست در جیب دیگران کردن و یا نیروی کار و مهارت فکری دیگران را به ثمن بخس خریدن و چند 
ین هم کنار معتصم ، چنگیز، تیمور و نادر ایستادن هم هست ا ساله به میلیاردها ثروت رسیدن و در تاریخ در

یدک میکشد ادامه در راهی تیره و تارو  را در جریان تاریخ نوعی کار است که سبب ماندگاری است ونوعی ادامه
 رو به سمت لعنت و فراموشی.

های  پرسشی این ها جمله اما پرسشهای سایه از نوعی نیست که بشود به آنها پاسخ داد به اصطالح اهل دستور،
 ارد که: انکاری هستند. او اعالم مید

 ای نیست.زندگی زورق به گل نسشته و بادبان شکسته -
 ای نیست.بست رسیدههِ به بنزندگی را -

ی غم و پایان جریان زندگی را اعالم میدارد. در عین حال که میداند انسان طعمهاو در این مصرع ها تداوم بی
آور اوست. مخاطب مصراع آید پیامد آن که میبیند تا امیدوار باشش رو غباری نمیچرا که در افق پییاس است. 

 های زیر هم انسان است.
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 ی تو راای گرفته سینهابر تیرهچه 
 که با هزار سال بارش شبانه روز هم

 شود.دل تو وا نمی
د چه  راه درازی آمده خود را نگاه کند تا ببینکند که برگردد و پشت سر در عین حال به او )انسان( توصیه می

 است:
 های دور آمدیاز هزاره وت

 فشان درآن درازنای خون
 ی توستبه هرقدم نشان نقش پا

 دیوالخ ناکِدرآن درشت
 زهر طرف طنین گامهای ره گشای توست.

.... 
 ها که با تن تو تاب عشق آزمودچه تازیانه

 چه دارها که از تو گشت سربلند
 شکوه قامت بلند عشقی زه

 د...که استوار ماند در هجوم هر گزن
است. عشق است که نام و زیست ابدی عاشق را آری از نظر شاعر و بسیاری دیگر انگیزه تداوم زیست آدمی عشق 

ی فداکاری و ایثار مانند نسیمی که جاودان وزان است جسم و جان، زمان و برد و انگیزهآورد و میبا خود می
 دادن  را در گوش آنان زمزمه میکند.سم ادامهراه و رسازد و ن را از جریان  نوازش دائمی خود برخوردار میانسا

دهند. و در ادامه نظرش آیند و شروع دیگری به شعر میها انگار با شکل و شمایلی دیگر میپرسش دو باره همان
 را که دور از نظرِ اول نیست اعالم میکند:

 اکرانه رزمان بی

 تو با شمار عمر ما مسنج
 ...... 

 به سان رود
 زندسر به سنگ می شیب درهکه در ن

 رونده باش!                                    

 امید هیچ معجزی زمرده نیست 
 زنده باش!                                    

کند. زنده باش. وم جریان زندگی داللت میجمله امری است. امری بودن جمله بر یقین شاعر به تدا "زنده باش."
 نشو ادامه بده.یعنی تسلیم 
ای گل اند صف بایستند و زندگی شاخهی کوچک خاکی زیستهنسانهایی که در طول تاریخ بر این کرهاگر تمام ا

بود  باشد که در جریان دست به دست شدن با تانی رشد کند و تکثیر شود امروز آن شاخه گل آسمان را پوشانده
شود د و زاللتر و رنگین تر میو از جانی  به جانی  میرو ی آبیست که در جانها جاریستولی زندگی مثل چشمه

اند که بر جریان زندگی تاثیر چشمگیر گذاشته با و نام و حضور زیستی آنان را که کاری چنان نیک یا بد کرده
 دهد.ها و سالها و قرنها عبور میخود از لحظه
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 رودانی میانی به جعشق از ج
 رودداستان از جاودانی می

 ن نو دیرینه سالاست آ جاودان

 رفته از جامی به جامی این زالل
زند / رونده باش. از این جهت است که در شعر زندگی میگوید: به سان رود/ که در نشیب دره سر به سنگ می   

ی نوع بشر روندگی است این است که زندگی را درواقع حرکت، سازندگی، پیشرفت و باالبردن کیفیت زندگی برا
ی تدوام . مردن به معنی زنده نبودن نیست شاعر ما  هم عشق را انگیزهبخشد همعنان زنده بودنمعنایی می

 زیست انسانی میداند. 
 مردن عاشق نمی میراندش
 درچراغی تازه می گیراندش 

 1401شهریور 

سیتمردینیامِ ش، مِگَدر حماسۀ گیللی، نوحِ باب= (Utnapishtim)  اوتْناپیشتیم * خیدایان ا میرِا بیه کیه   و ع

پییِ و رویارویی با واقعیتِ ،انکیدو  دوستش،ش پس از مرگِمِگَگیلجاودان بخشیدند.  تیا رازِ میرگ، در  فیت   او ر

خیمقدّ در کتابِ نوح  حضرتِداستانِ به در داستانی بسیار شبیه .جاودانگی را از او بپرسد فیراد  اش انوادهس، او و ا

نید. ات از طوفانی ساخته شده قایقی هستند که برای نج یگانه بازماندگانِ کیرده بود نیازل  خیدایان آن را  کیه  بود 

قیدمتی به شعر  بازمانده ادبی تاریخ لین اثرِعنوان اوّبه  (The Epic of Gilgamesh) شمِگَی گیلحماسه با 

 رشیه بر پیش سال 5000 حدوداً شودمی گفته که است شگَمِگیل نام به واقعی و دربارۀ پادشاهیچندهزارساله 

 (گنژرا) .است کردهمی حکومت ،(Uruk) اوروک سومری

 
🍁🍁🍁  
 

 هگل:

 "شود. ید مشاه متولّ شاه به عنوانِ"

 :مارکس

گونه که اسب همان شود،ید محقِ هگل، شاه به عنوانِ شاه متولّ ۀدر فلسف"

 "شود. ید مبه عنوانِ اسب متولّ

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 نیلورستایس شعرِ یِمورد یِساالن: بررسهمه اتِیّباد

 شهرام اقبال زاده
 

بیش از دو دهه است که در غرب به ویژه در ادبیاِت اشاره: 

"بینابین نویس ی" و "ادبیات مرزی ای با عنوان کودک، مقوله

وگانه"، در نقد و نظریا ادبی  یا گذار" و "ادبیات با مخاطب د

ثار را در رمان های چارلز  ین گونه آمطرح شده است. ردا پای ا

دیکنز, مارک تواین و یا آثاری چون شازده کوچولو و ناتور 

 .دشت سلینجر و... می توان یافت

شعرهای فولکلوریک شاملو مانند پریا توان در ایران نیز می

وغ, احمدرضا احمدی و و... برخی اشعار مشیری, سپهری, فر 

ی ِعمران صالقیصر امین
ا
های مرادی حی و یا داستانپور و حت

کرمانی و دو خرمای نارس فریدون عموزاده خلیلی و برخی  

زاده و جمشید خانیان و اثری چون  نوشته های فرهاد حسن

ل مندنی پور و... را در این گونه ی ادبی جای هزار و یک سا

ریخ نشِر ایران  ای اولین بار در تامن در نشِر قطره بر . داد

اِت شماری از آثاِر تال  یفی و ترجمه را با عنوان "ادبیا

اما اکنون و  .ی خود منتشر کرده امساالن" در مجموعههمه

های این نوع آثار را با شما در میان رخی ویژگی ب این جا بر آنم با بررس ی موردی اشعار شل سیلورستاین,

 .گذارم
 

و زبان  هیها و طنز چند ال ینوآور ا،ه یشیاند, گذشته از ژرفنیلورستایس یشعرها یبررس یها یاز دشوار یکی
 نیاو ب الیخ الیو مرز س شیها رنوشتهیفراگ یمعاصر و گستره  اتیادب خیاو در تار ی ژهیو گاهیخاص و جا

 نیا که از اولبخشنده او رکتاب درخت  لکو امیلیبه نام و یراستاریکه و یبزرگسال است؛به طور کودک و اتیادب
آثار  یکودک و بزرگسال رد کرد. به طور کل اتیادب نینوسان ب لیاوست به دلار آث نیو از بهتر یو یکتاب ها

از او که در  یآثار یحت رند؛یتوانند مخاطب او قرار بگ یم یگنجد و همه در هرسن ینم یخاص یاودر گروه سن
. او رندیگ یقرار م یادیمخاطبان بزرگسال مورد توجه ز یباز از سو رسد، یم وشکودک به فر یها یفروشکتاب

 .بزرگ و پر تپش و سر زنده است یبزرگ دل ها لسوفیشاعر و ف طنزپرداز، ،سندهیگمان نو یب

 فیکند، از بد غذا خوردن کودک و کث یدرآثارش مطرح م نیلورستایکه س یطالبم عیوس یتوجه به گستره  با
 تیدرک نکردن کودکان،هماالن, بزرگس ییانتقاد از اقتدارگرا ،تایخراب کردن اسباب بازبودن وحمام نرفتن و 

 ییست،جدایز طیآلوده کردن مح ،ندادن به احساسات و عواطف آن ها، آموزش و پرورش نادرست و عقب مانده
 ،یافراط ییز فردگراچون انتقاد اهم یاجتماع لِیمسا نیتردهیچیپ تا ،یگانگیازخودب یدهیو پد عتیانسان از طب

 چیانحصارات،ه دیپل ی ،چهرهیو جنگ افروز یگر یصلح و انتقاد از نظام ع ازدفا ،یعدالتیبر فرودستان و ب ستم
 .او در امان نمانده است ادقلم گزنده و نق شیاز ن کی
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بزرگسال و  کی در وجود هر کودک، نیلورستایپرداخت. س یتوان به آثار و یگوناگون م یایاز زوا اساس، نیا بر
آورد  یبه شمار م یکوکان را کهنساالن ش،یاز نوشته ها یکیو در  ندیب یکودک را م کیدر وجود هر بزرگسال 

زبان و جهان  دیکودک و برزگسال با کهآن هنگام منجمدکنند. او بر آن است  یخود را برا یاهایرو دیکه با
معتقد است.او حقوق برابر اما متفاوت بزرگسال و کودک را درک کنند و به تفاهم برسند. او به  گریکدیمتفاوت 

ها و  یکودکان را لمس و درک کنند و باز یانسان قایاما عم به ظاهر ساده، یایدن دیرد که بزرگساالن باعتقاد داا
 و رامونیارتبا  با پ یکودکانه برا یبلکه کار خالق و آموزنده  هوده،یب یگوشیآن ها را نه صرفا باز یها طنتیش
 .آماده کنند یزندگ تیولئمس نیبار سنگ رشیپذ یناخت آن به شمار آورند,و گام به گام آن ها را براش

 یاکانهشکّ دِیترد او، دِیاما ترد است, دیشعرش, شعر ترد رایاو هم بزرگساالن و هم کودکانند ز یشعرها مخاطب
 رامونیما از جهان پ یاو در شناخت عرف دِیتردست، بلکه ین زیگر تیواقع یپست مدرن ها ایو  نیفان بدبلسویف

 جادیسو و ا کیما با کودکانمان از  رفتار ی وهیش یدر درست دیگفتار و کردارمان, ترد یستدر در دیاست. ترد
اش، با مداد  یپدرش ،با مادرش،با اسباب باز رامونش،بایکار و کردارش با پ یدر کودک و نوجوان و چگونگ دیترد

برخورد  یاست، چگونگه با همه رفتار هم ی. کوتاه سخن، در چگونگگرید ی...از سو ارش وآموزگو دفترش و با 
 !ایو اش عتیبا طب سانانسان با انسان و ان

. انجامدیتازه ب ینیقیبه  دیکه با  یشود. شک یژرف منجر م یا شهیکه به اند یدارد، شک یما را به شک وا م او
 یکمال مطلق چیاو ه ی! براستایا یقتیو حق یینها نییقیاما نه هرگز 
از  یکیو در  - ییه کمال و کمال جوقادباعت نیدر ع -وجود ندارد 

داند که  یبا وجود آن که  م .دکن ینکته اشاره م نیبه ا شیشعر ها
در امکان  یدیاما ترد ست،یو متعارف بشر درست ن یرفتار کنون

روا  یررفتا نیو اصالح چن رییتغ یبرا نینو یبه شناخت یابیدست
 .دارد ینم

-خود  با ییخواه و گوقتیجو و حقاست کمال یانسان نیلورستایس
 او شعرِ . شعرِ"نهم! یگمشده بازت نم نِیقی یا" دیگو یم -شاملو وار

او  نشیکالن. ب ما از خرد و اعتراض و انتقاد به فردفردِ اعتراض است،
نه تنها  او ،ستین یبرالین، ل ویاسیو به اصطالح س انهیفرد گرا ینشیب

 رینادرست و غ ه روابطبلکه ب رد،یپذ یرا نم یفرد درسترفتار نا
 !داند ذات شعر اعتراض است یم کیاست و به عنوان شاعر ن معترض زین یاجتماع یعادالنه 

 یانسان احساساتِ نیترقیژرف وسازنده است و با وجود عم یاشهیبر اند یو مبتن دهیسنج یاعتراض او اعتراض اما
سو و  کیاز  یافراط شِیو جزم اند یاحساسات انِپردازشعار لِیراه خود را از خ ش،یشعر ها یو معنو یعاطف بارو 
 .کند یجدا م گرید یاز سو زیگرجامعه یانهیفردگرا یهایبافالیخ

 یآموزش ها ایو آرمان خود را به بزرگساالن و  دیکه عقا ستیوجه برآن ن چیگاه و به ه چیه نیلورستایس
دازد و پر یخشک نم ییو اندرزگو یقطع یریگ جهیتبه ن یکند و به طور کل لیخود را به کودکان تحم یاخالق

 یهم م برشتهرچند  - هیونماو در کیشباهت ها در روش و تکن یبا وجود تمام-با برشت تفاوت دارد  یحت
را  دشیعقا لِیقصد تحم زیت نبرش"با من است؟ حقّ ایخواهم بدانم آ یبا من است، م حقّ میگو یمن نم"گفت 
بپردازد.  یریگ جهیتا مخاطب را به فکر وادارد که خود به نت د،یازی یهانه دست مگاآ یاما به جانبدار ندارد،

است که  یا شنامهینما یعنیاست.  یبرشت اساسا اخالق یها شنامهینما": سدینو یباره م نیدر ا روالن بارت
 نیبرشت ا یاه شنامهینما ی دهیکرد؟چک دیماست، چه با یرو شیکه پ یتیپرسد: در موقع یهمراه تما شاگر م

اعتییراض   او شییعرِ  شییعرِ

اعتراض و انتقاد بیه   است،

کالن.  ما از خرد و فردفردِ

فییرد   ینشیییاو ب نشیییب

و بییه اصییطالح    انییه یگرا

 یبرالییییین، ل ویاسیییییس

 ست،ین
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. کار ستین یتوان خوب بود؟کار برشت زدودن خرافه است. اخالق او تحکم یبد چگونه م یجامعه  کیاست :در 
. در واقع "شود یپرسش ختم م کیاو به  ریبالهت. آثار انعطاف پذ کیپرسش است،در اندرون  کیاو طرح 
که  نیو خواننده را  بدون ا نندهیب نیالورستیشل س یبرشت و شعرها و داستان ها یها شنامهینما شعرها و

 .شدیندیب تمشکال یدارد تا در باره  یوا م قرار دهد، ارشیدر اخت یپاسخ حاضر و آماده ا

پا  شیپ یهاتجربه  شیاو در شعرها گذارند. یژرف بر خواننده م یری, تاثیبا وجود سادگ نیلورستایس یهاشعر
کار  یادیشود. او چون ص یم یلذت و هم شگفت ی هیما که همکند  یم انیب قیرا چنان دق یزندگ یافتاده 

نشان  نیلورستایس یکشد تا حلقه  یم مدر دا یپرواز لحظه ا زیت یتذرو ایخرامان  یکشته واژگان را چون کبک
اش را وادارد تا به  نیرا بر افروزد و واژگان آتش وازپر ی،شعله  تشیخالق یتا با بارقه  اندازدیآن ها ب یبه پا

دور پرواز چه خوش  ییو خوش پر و بال همچون عقاب ها نیواژگان دلنش نیا که احقّ د.سراسر جهان پرواز کنن
 !کنند یم دیدل ها را ص

زنده دل، از  رانیپ تا انسالیو در سراسر جهان از کودک و نوجوان  وم ختهیشعر او، مرز مخاطبان را به هم ر یبار

بزرگساالن  یوجود دارند که فقط برا یخوب یکتاب ها": سدینو یم آودنچ. . اویدابلدوستداران شعر او هستند.
نوشته  زین سییاس لو  یس ایو  "مناسب باشد نکودکا یکه فقط برا ستین یکتاب خوب چیمناسب اند...اما ه

 "بد است... یند, داستانکه فقط کودکان از آن لذت ببر ی... داستان"است :

 :سدینو یم سیویل ینامکودک به نام  اتیادباز پژو هشگران  یکیحال نیدرع
مخاطبان آ ثارشان آ گاه نبوده  یسن قیدق یهمواره خود به مرز بند سندگانی...نو"
هستند که شاعر  یکودکان و نوجوانان اشعار یشعر ها نیاز بهتر یاری...بسدان

شعر  ی نهیدر زم یرا در ذهن نداشته، اما گاه شاهکارهنگام سرودن، بچه ها 
 ."جوان خلق کرده استدک و نوکو

 یکودکان بخش" :سدینو یم زیکودک ن اتِیادب یمنتقد برجسته راوتاونسند جان
 نیتراز موفق یکی دیشا "است. اتیاز ادب یآن ها بخش اتیهستند. ادب تیاز بشر

آن گونه که  ای نیلورستایشل س  نهیمز نیکودک در ا اتیادب خیگان تارسندینو
 !باشد " یعمو شلب"کنند  شیها صدا خود دوست داشت بچه

 !امنام نهاده "ساالنهمه اتِیّادب"که من آن را  یاتیادب

 روزنامه اعتماد ،1392 تلخیص /از تحلیلی تفصیلی بخشی/1378شهرام اقبال زاده، 

 

به آنان، هر چند تلخ و گزنده  قتیحقگفتنِ  یصادقانه سخن گفتن با مردم و برا یبرا

ساختنِ مردم در راهِ  گانهی یهدف، برا نینو در راهِ ا یرزاندنِ مباپروران یباشد، برا

و کمالِ  تیبشر رفتِشیپ رِیدر مس شانبیو نج یعیطب یهابه آرمان دنیتحقّق بخش

 .وجود ندارد یزیچ "هنر"از  رومندتریانسان، موثرتر و ن
 

 (۱۹۶۵لم، دسامبرتهکاس ات،یّنوبلِ ادب ۀزیجا افتِیهنگام در یراننوف، سخشولوخ لییخای)م

 

 بازگشت به فهرست
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 در ادبیّاتِ فارسی 1فتیشیسم
 د شهبازیمحمّ

 

 مهمقدّ

اِت فارس ی از دیرباز  دارای  ادبیا

هایی است که اساطیر و افسانه

های ایراِن  به نوعی با داستان

عما از حماس ی و باستان ا

عاشقانه پیوند خورده است.  

فارس ی    اِت ت در ادبیا نیا ذهنخستین  

خورد به چشم میتر که بیش 

بخش ی به اشیاء که اغلب با جان

-عنواِن »آرایۀ تشخیص« یاد می

 شود؛ است. 

طبیعت  عناصرِ گرایندگان به آن اعتقاد دارند که تمامی« اشاره کرد که 2انگاریتوان به »زندهاین رهگذر می از   

شود. بر طبق همین ت داده میها به گیاهان و حیوانات نسباین ارواح و جاناند. غالباً دارای روح و جان و زنده

نیکی  بدی و برخی دیگر موجبِ وجبِشوند. این ارواح برخی مطبیعت را ارواح و شیاطین سبب می پندار جنبشِ

 .هستند

ای خود را به گسترده صورتِرفته این نگرش بهرؤیت است که رفته لِدر مذاهب بدوی نیز این عقیده قاب   

پرستی عبارتست از « تبدیل شد. شئفتیشیسم« یا همان »پرستیشئانگاری به »نمایش گذاشت که از زنده

حیات(. به عبارت دیگر نسبت به اشیایی ذی جان )غیرِمخفی و مستور در اشیای بی»استفاده و استمداد از قوۀ 

گویندکه دارای های طبیعی از آن جهت میها را فتیششوند و آنبدوی احترام و تقدیس قائل می قبایلِ اصّخ

هاب(، ساقطه از آسمان )ش های عجیب یا احجارِها و قلوهریزههستند. مانند سنگ خاصّ صورت وشکلِ

رسد در آن نیروی ها میآن های عجیب و نادر و امثال آن که از همان دقیقه که به دستها، چوباستخوان

-بخش میی فرد و دوستانش مفید و سودمند و برای دشمنانش مضر و زیانکه برادانند عظیمی را مخفی می

مستقل هستند و  تِی یک نوع شخصیّها اعم از اشیاء طبیعی و مصنوعی در نظر ایشان داراباشد. این فتیش

 «. 3باشنداراده می صاحبِ

 

1. Fetishism   

2. Animism 

 .12، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران: نشر پیروز، ص: ناسجان . تاریخ جامع ادیان،  3
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آن را  اسپنسرشناسان مانند از جامعهبسیار ابتدایی که برخی  ادیانِ یکی از» م آمده است:در تعریف فتیشیس    

است که با «. و این همان دینی 4اندگرفته سرچشمه آن از دیگر ادیانِ دانند و معتقدند کهبشر می عمومیِ دینِ

است. چرا که شیسم متفاوت پرستی با فتیتما مقولۀ بُ پرستی« است. اما به نظرِترفتۀ آن »بُوجه پیش

های انسانی ها به صورتکنند و آنکنند و برای آن قربانی میت نگاه میلوهیّدیدۀ اها به تپرستان برای بُبت

ا شئ پرستان کند. امّی نمیبت تلقّ شیشه را برای خودِپرستی سنگ و تشوند. هیچ بُمیخورده و ترسیم تراش

 دهند.پرستش قرار می ی برتر موردِچوب و سنگ را نیز به عنوان نیرو

پرتغالی در آفریقا متوجه  احان و دریانوردانِمیالدی است که سی18ّیسم مربو  به قرن ح فتیشاصطال منشاءِ    

 بعضی جانوران، چوبِ ۀردمُ ۀند درخت، ماهی، گیاه، سنگ، پنجآفریقایی برای بعضی اشیاء مان شدند بومیانِ

های خود الت و گرفتاریکنند و در رفع مشکها را تقدیس میند و آنایی قائلخشک، مو و ناخن نیروی جادو

پرتغالی به معنای »طلسم و تعویذ« است به آن اشیاء  فتیش را که در زبانِ پرتغالیان لغتِ. 5نماینداستمداد می

 .6ها را فتیشیسم نامیدندمرتبط با فتیش ادند و عقاید و آدابِد

کهن و نثرِ نوین و چه در ادبیّاتِ فارسی، چه در نثرِ ستی از قرونِ گذشته در پرباور به طلسم و شئ  

پردازیم؛  کهن و نظمِ نوین جایگاهِ خاصّ خود را دارد که ما در این مختصر به چند نمونۀ اندک مینظمِ

 تر به سایر منابع نیز مراجعه نمایند.ت که دانشجویان برای مطالعۀ بیشامید اس

 

 فارسی باوری در ادبِو شئ باور به طلسم

م است که از حوصلۀ این مقاله باوری مسلّادبی دربارۀ طلسم و شئ نثرِنظم و آثار  تکِپرداختن به تک

 اندک با تفکیکِ ۀلیکن ما در این پژوهش به چند نمون ،طلبدمستقلی را می خارج است و خود یک اثرِ

 اندکی از این پژوهش بردارند: ۀتوش پردازیم؛ امید است که خوانندگانادبی می انواعِ

 ماسیالف( ادبیّاتِ ح

-نگرد و آن را میانسان نخستین برای هر چیز اعم از گیاه و حیوان و فلز و دیگر اجسام به دیدۀ قداست می

 پرستد. فردوسی در شاهنامه، ساخت طلسم را به »ضحاک« نسبت داده است:

 7بودرازیده سرش به آسمان برف طلسمی که ضحاک سازیده بود

 

4. http://hekmatpedia.com/fa/Article/Details/919 

,New York,P:229 Tylor. Edward Burnett1. “Religion in Primitive Culture”,  

 .278، شاهرضا: نشر چاپار، صیوسف فضاییدین،  اجتماعی های. بنیان 6

 .26، تصحیح حمیدیان، تهران: نشر قطره، ص یفردوس . شاهنامه، 7
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نامه است به طوری که از حیوان )اسب عناصر فتیشیسم در گرشاسب های پس از شاهنامه، بیشتریندر حماسه  

نمونه گیاهی موسوم به مردم گیا اس ت که در گرشاسب نامه و سیمرغ( و گیاه تقدس آفرینی کرده است؛ برای 

د که آن گیاه چنان روح ماورایی دارد که هر کس ایسراز آن با عنوان »استرنگ« یاد شده است؛ اسدی چنان می

 شود:افتد و تباه میگیاه را بکَند و یا گاوی آن را بخورد از پای میآن 

 ه خوانده ورا استرنگشناسند  هم از آن گیاهای با بوی و رنگ

 روان هم بجایچو ایشان شدی بی  از آن هر که کندی فتادی ز پای

 8مر آن گاوکان کند بر جای مُرد   ردبگاوان از آن چند کندند و ب

کنیم »کوش نامه« است که در آن کوش طلسمی در افریقیه ساخته ای که به آن بسنده میدیگر اثر حماسه

 است:

 ها به دانش نیوشتو این داستان ده کوشطلسمی دگر ساخت دانن

 کشیده سر اندر ستاره بلند  به دو روی بر دو مناره بلند

  9ی سی گز از وی بر شده...یک ت گز بر شده یکی زان صد و شس

 و چین کشورهای در هاسال که است ضحاک برادرزاده که است دندان پیل کوش به مربو  نامهشوک داستان

 در و داشته دشمنی جمشیدیان با همیشه او. استکردهمی حکومت بیدادگری و ستمگری با زمین مغرب و افریقا

 پرداخت به را روم امپراتور مانوش دارنوش سوی از جعلی نامه نسب یک با او. استبوده ایشان آزار و تعقیب پی

به افرادی نسبت داده شده است بینیم که طلسم در حماسه اغلب کند. با اندک دقتی میمی مجبور خراج و باج

قی شده است که اند. اما وجود شئ باوری و تقدس گیاهان و حیوانات امری اهورایی تلای منفی داشتهکه چهره

 شود.در آیین قهرمانان دیده می

  غناییبیّاتِب( اد

جایگاه واالیی برخوردار است های عاشقانه »طلسم« از شناسی ادبیات غنایی به ویژه در ساختار داستاندر ریخت

کند شود که به موانع غلبه که قهرمان داستان با شکستن آن طلسم و یا گشودن چندین طلسم هزار تو موفق می

 رسد.ق بیابد و در نهایت به وصال بو راهی به دل معشو

مین او را سرد کند به خواهد ویس را به شاه موبد برساند و از رادر منظومۀ »ویس و رامین« هنگامی که دایه می 

سازد که کارگر افتد، عقیده به فلزات در عهد آورد و از آن طلسمی مینیروی ماورایی مس و روی، روی می

 

 169ی، تهران: نشر طهوری، ص تصحیح یغمای اسدی توسی،. گرشاسب نامه،  8

 .685، به کوشش متینی، تهران: نشر علمی، ص ایرانشان بن ابی الخیر. کوش نامه،  9
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فخرالدین اسعد گرگانی به شیوایی بیان  سخندر نی که منظومۀ ویس و رامین مربو  به آن دوره است اشکا

 شود:می

 را بر تو ببستن به افسون شاه  ندانم چاره جز کام تو جستن

 ترا خود بر همه کامی ببستست  کجا این دو کاندر تو نشستست

 تی کردطلسم هر یکی را صور پس آن گه روی و مس هر دو بیاورد

 10هر دو کرد محکمبه افسون بند  به آهن هر دوان را بست بر هم 

گفتند؛ تودۀ نمی هم به را فلز راز انفلزکار مثالً دارد؛ وجود عجیبی جادوی فلز، مسئله پیرامون باستان، ایران در

-می رفت،می جنگ به فلزیی سپر با وقتی تن روئین یا و کردندمی نگاه جادوگر همچون قدیم به فلزکاران مردم

 11تن است.و روئین فلزی اشسینه گفتند

 هایویژگی دلیل به و دارد اساطیر و ادیان در که قداستی نو، پدیده یک عنوان به فلز که اینجاست از واقع در

 ترینگسترده آن از همواره و دارد همراه به را باورهایی انسان تفکر در است، آن قدرت و که استحکام اشذاتی

 شمار به تعویذ و طلسم ساخت جهت ماده مؤثرترین و شودمی اهریمنی ارواح و دیگر زخم چشم دفع در هفاداست

  .12رودمی

منظومۀ »خورشید و مهپاره« نیز طلسم دانی و طلسم سازی و در کل فتیشیسم به افزون بر منظومۀ فوق در 

یابند و تنها راه ن عالج آن را نمیطبیباشود؛ خورد. هنگامی که خورشید از فراق مهپاره بیمار میچشم می

ت است دانند. »صالح« که از پریان هست به طلسمی که متوسل به طبیعت و طرح عماردر طلسم میمعالجه را 

 پردازد:به مداوای خورشید می

 هر روز تبش بر تب افزود  چون کار وی از طبیب نگشود

 جادونفسان طلسم دانان  جستند شفا ز سحر خوانان

 شاید که پری به شیشه آرند  ندیشۀ سحر برگمارنداک

 ... 13کارش همه شب فسونگری بود  ه نژادش از پری بودح کصال

 

 60تهران: نشر نیک فرجام، ص  فخرالدین اسعد گرگانی،. ویس و رامین،  10

 582ه، ص ، تهران: نشر چشممهرداد بهارسطوره تا تاریخ، .از ا 11

شییءباوریباور به وجود نیروی فوق.  12 صیابر، (طبیعی در اشیاء در فرهنگ عامه مردم ایران )فتیشیزم =  فیه  خیاریعار ، ی افت

 .99/ ص 113-87، صص: 17 ، شماره10مجلۀ انسان شناسی، دورۀ 

 
 167، تصحیح ذوالفقاری و اصغریان رضایی، اهران: نشر چشمه، ص محمد سعید طبیب قمیهپاره، .خورشید و م 13

http://journal.asi.org.ir/article_34071_1286746219588ddeab8b412999e78157.pdf
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ای بیان دمن( طلسم و طلسم سازی به صورت اشاره بیان شده است و طلسم را به گونهدر منظومۀ دیگری )نل و 

 کرده است که در مقابل زیبایی »نل« هیچ قدرتی ندارد:

 در پهلوی نل نشسته آرام... شق خود کامهان به عجادو نگ 

 ام سنگای بخت مزن به شیشه  ز این طلسم نیرنگنم احیرا

 14یرنگ طلسم خانه بنماین  یا رب در این طلسم بگشای

های عاشقانه از جمله موارد جدانشدنی است که منظومه های فوق دیدیم که طلسم در انواع منظومهبا بررسی 

 آن رهگذر به داستان خود پر و بال دهند.کنند تا داستان خود را شیوایی بخشند و از نتخاب میسرایان آن را ا

 ج( ادبیّاتِ عارفانه

شوند و چه بسا از تعریف مصطلح خود دور باشند. های گوناگونی تأویل میعرفانی واژگان به صورتدر ادبیات 

 کنیم. به معنیمجموع نظریات را به این گونه مطرح میمعموالً در عرفان چنین بیان شده است که به زبان ساده 

ی از قهر و تسلط است و آن علمی اند که اسم مقلوب »مسلط« است. زیرا آن امر ناشاست و گفتهگره ناگشوده 

است که دربارۀ کیفیت ترکیب قوای فعالۀ آسمانی و قوای منفعلۀ زمینی در زمان مناسب برای انجام اعمال 

 تر است.گیرند. این فن از سِحر آسانمیکند، و در این جهت، بخورهای بسیار مقوی به کار می انگیز بحثشگفت

 ها به طلسم باوری اشاره دارد:ر از آن بکاربرده است و در ال به الی داستانمولوی در مثنوی معنوی چندین با 

 15در زمان بشست ز آواز، آن طلسم         زر همی ریزید هر سو قسم قسم

-است که حکایت از فتیشیسم دارد. ایشان در مونسنثر سهروردی نیز با زبان رمزی به طلسم اشاره شده ر د 

کند که طلسم شده است. گوش را با زبان تمثیل به اتاقی پیچ در پیچ تشبیه میالعشاق )فی حقیقه العشق( 

شان بود. در نیایش پرستندگانهای خدایان مصر باستان نشانۀ پذیرش ناگفته نماند که در نمادشناسی »گوش

-لههای بزرگی دارند که نشانۀ پذیرش کالم خداست. الارتدوکس هم قدیسان گوش بعضی از تصاویر مسیحیت

کرد، نشانۀ ترک مال های بودا بدون گوشوارۀ سنگینی که وقتی شاهزاده بود به گوش میهای بزرگ گوش

زیست ی دوم دو در دارد هر دری را دهلیم رود، و دروازهدوی نویسد: » و به دروازهسهروردی می  .16دنیاست«

 .17گستریده مدوّر، و یکی بر هر دو  تخت تکیه زده«پیچ، به طلسم کرده و در آخر هر دری تختی دردراز. پیچ

 د( ادبیّاتِ عامیانه

 

 165، تصحیح آل داوود، تهران: نشر دانشگاهی، ص فیضی دکنی. نل و دمن،  14

 1111دفتر سوم، تصحیح زمانی، تهران: نشر اطالعات، ص  ولوی،موالنا م. مثنوی معنوی،  15

 165، ترجمه بیدار بخت و لواسانی، تهران: نشر نی، ص پرت شفردراونا و رانماد،  1000. 16

میولی، ص شهاب الدین سهروردی. مونس العشاق،  17 شیر  هیران: ن یید، ت کیرد  /•O، تصحیح مف بیه »روی شیتر  عیۀ بی بیرای مطال

 فرمایید.مراجعه  114العشاق سهروردی و عربشاه یزدی«  از نگارندۀ سطر حاضر، نشر نستعین صفحه  بینامتنیت در مونس
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او در مقابله و اجتماعی است، معلول زندگی آدمی و عکس العمل  - خرافه و باور عامیانه که یک پدیده روحی

ث و آدمی آنگاه که نمی توانست رابطه منطقی بین حوادت.ی اسامون ویز پیرجدال با طبیعت و محیط اسرارآم

ها را پرداخت تا بدین ترتیب مصیبتهای خارق العاده بیابد، برای رهایی از آن به ذکر اوراد و نجواها میپدیده

رافی در رد و همین امر سبب شد تا به تدریج باورها و عقاید خکاهش دهد و نتایج دلخواه را از آن به دست آو

 .ذهن او شکل بگیرد

 .18بز سفید ببندم که از چشم بد در امان بمانه من برم دو تا مهرۀ کبود به گردن  -

باور به چشم زخم و نفرین در ادوار گوناگون تاریخ پیشینۀ درازی دارد چنان چه در آیات و روایات نیز صحت آن 

که با بستن مهره بر حیوان یا کوبیدن یک میخ بر  شده است. اما اعتقادی که برخی اهالی دارند این است اثبات

ترین دفع چشم زخم توان دفع کرد؛ البته ناگفته نماند که رایجتن تخم مرغ این چشم زخم را مین یا شکسزمی

 وصیه شده است.دود کردن اسپند است و در آیات و روایات به خواندن »وَ إن یَکاد« ت

خیر و شر شود. برای نمونه باور به ی در میان ادبیات عامیانه دیده میدر منطقۀ آذربایجان نیز برخی مشترکات

افتد«.  گویند »ناخن دست و پا را با هم نگیرید چون خیر و شر باهم اتفاق میهای دست و پا که میبودن ناخن

تا از شکنند ید چیز تازه در جلوی آن میخم که در هنگام خرمرغ جهت دفع چشم زیا اعتقاد به نیروی تخم

 چشم بد در امان بماند.

 گیرینتیجه
بینیم ریشۀ طلسم و باور به شئ غیر ذی روح در همۀ انواع ادبی به چشم بررسی در ابیات فارسی میبا اندکی 

ادبیات حماسی طلسم  شیدیم. درها چشم پوخورد که ما تنها به چند مورد اشاره کردیم و از بررسی همۀ آنمی

ست بخشیدن به طبیعت و ریشه در خوی ضحاکی دارند اما پرستش و قدا ی است کههای شرورمربو  به آدم

 عناصر جزء الینفک ادبیات حماسی است.

شناسی ادبیات شود. از لحاظ ریختدر ادبیات غنایی، شکستن طلسم و غلبه بر آن موجب وصال عاشق می  

 خورد.ها این مورد به چشم مییباً در اغلب عاشقانهعاشقانه تقر

ای را ن شده است که پرداختن به آن خود یه مقالۀ جداگانهدر ادبیات عرفانی، طلسم با زبان رمز و تمثیل بیا  

طلبد که ما تنها به یک نمونه از سهروردی )شیخ اشراق( و مولوی اشاره کردیم و در پاورقی به منابعی ارجاع می

 توانند به آن مراجعه کنند.یم که خوانندگان میداد

و طلسم و تعویذ وجود دارد که برای آن  ءنسبت به اشیا های متفاوتیعامیانه نیز در هر منطقه نگاه اتِدبیّدر ا

کرمانشاه )از کتاب منصور  ۀعامیان اتِدی چاپ شده است و ما تنها به ادبیّهای متعدّارزنده و کتاب مقاالتِ

گردد دانشجویان برای کسب آگاهی و پیشنهاد میه کردیم. در آخر و آذربایجان )به صورت میدانی( اشاریاقوتی( 

 در این زمینه مراجعه فرمایند.  موجودتر به مقاالت و کتبِۀ افزونمطالع

 

 بازگشت به فهرست

 
 .42، تهران: نشر شبگیر، ص منصور یاقوتیهای آهو دره، . داستان 18
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 گیالن نویسندگانِ اقلیمی و بومی و اتِدبیّا

 یاننرگس مقدسّ
 

قین می
ا
ای  اِت اقلیمی گونهگویند ادبیا محق

 ات است که زائیده ادبیا از 
ا
  ی شرایط

  اِت ها ادبیا اقلیمی و جغرافیایی است. آن

اساس ی   ۀاقلیمی در ایران را به چند شاخ

 کنند: تقسیم می
  مکتِب )  اقلیمی جنوب  اِت ادبیا  

اقلیمی شمال ایران   اِت (، ادبیا خوزستان

اقلیمی اصفهان   اِت یا (، ادبگیالن مکتِب ) 
می  اقلی اِت ( و ادبیا اصفهان مکتِب ) 

  اِت یا ادب( و خراسان مکتِب اسان ) خر 

قین  می .روستایی
ا
توان گفت این محق

 دانند. سبک را زاییدۀ جغرافیا می

 
پور، غالمحسین عبارتنداز: احمد محمود، منیرو روانی ان(خوزست مکتب) جنوب  براین اساس نویسندگانِ

 ضا صفدری و... .ساعدی، محمدر

ها، مدار هایی چون همسایهمجموعه داستان ها واین سبک با رمان یهترین نمایند« از برجستهاحمد محمود»

 ها و پسرک بومی و...است.صفر درجه، غریبه

توان به بهرام صادقی، هوشنگ ترین پیروان آن میدر مقابل مکتب خوزستان، مکتب اصفهان قرار دارد که از مهم

گرا است و دومی دارند که اولی)مکتب جنوب( برون راراین دو مکتب از آن رو در مقابل هم ق شیری اشاره کرد.گل

 گردد و دومی بر مدار ذهنیت.گرا. اولی بر مدار عینیت میدرون

)اصالحات ارضی،  40ی اجتماعی دهه-بخش مهمی از ادبیات اقلیمی، ادبیات روستایی است. تحوالت فرهنگی

وستا( نویسندگان را واداشت تا با دیدی تازه ی رگرایی و لزوم بازگشت به زندگی ساده و سنتی غربسئلهطرح م

عنوان ادبیات روستایی شهرت یافت. شروع جدی ای شد که بهبه مسائل روستایی بنگرند و موجد گرایش تازه

اما پیشرو واقعی ادبیات روستایی در احمد و غالمحسین ساعدی بود؛ های جالل آلنگاریادبیات روستایی با تک

ی روستایی دارند. »عزاداران بَیَل، توپ، ترس و های ساعدی مایهی است. بیشتر داستاناعدایران غالمحسین س

 گیرند.های او در اقصی نقا  ایران مایه میها و پژوهشلرز«، از سفر

ند توجه به مسایل روستا، به ویژه روستاهای آبادی است.) هرچیکی دیگر از این نویسندگان پرکار محمود دولت

طور مشخص در اما وجه گسترده و کانونی آن به شود؛ (آثار صمد بهرنگی و امین فقیری دیده می در آذربایجان

ی او قلم آبادی و کسانی که به شیوههای محمود دولت آبادی پژواک یافته است. داستانآثار متعدد محمود دولت
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های دشت خراسان از ا و سیلهییدایی مکتب خراسان شده است که به تصویر کشیدن خشکسالزنند باعث پمی

 ها است.ویژگی آن

 یا معلم عنوانبه که بود نویسندگانی انگیزهیجان سفرهای حاصل روستایی ادبیات یعمده بخش هاسال این در 

ای که ن روند حاصل شد. ویژگی عمدهتفاوتی در ای 1360ی شدند. اما در دههی روستاها میک روانهپزش

هدف  کند، جایگزینی تخیل به جای مستندنگاری است.دوره را از پیشینیان جدا مین اینگاران روستایی

ی گزارشی انتقادی از وضع زیست بومیان، بلکه رازواره کردن گرا از سفر به منطقه، نه ارائهی اقلیمنویسنده

پور، غرابت زندگی مردم یانای آنان است. نویسندگانی چون منیرو رورهای افسانهگشایی به درون باومنطقه با راه

کنند. در ایران آثار غالمحسین ساعدی ی رئالیسم جادوییِ مارکز تصویر میی جنوب را به شیوهمناطق دورافتاده

 1گیرد. پور در قالب رئالیسم جادویی قرار میو منیرو روانی

 وزراعی،گویش محلی و تیشیمعی عواملی چون وضعیت جغرافیایی، بیات بومی ازد ادگوینکه محققین میچنان 

خرید وفروش  منابع تغذیه و مناسبات اقتصادی، تولد، مراسم ازدواج، ها، آیین وترانه وجود اصطالحات و

محلی...  هایانواع ورزش ها،و باغ مشارکت وکارزنان درکارتولیدی کشتزارها یهبرداشت، نحو محصول،کاشت و

فیزیکی  یهنظر هویت دوشاخ زا بهره برده است. برای ادبیات اقلیمی نیز

آب وهوا،گیاهان، نوع  فیزیکی شامل: یهشاخ"اند.انسانی شمرده و

 سیاسی و اجتماعی و انسانی شامل مسائل فرهنگی و یهشاخ خاک...و

 یهای رفتارسنت براین اساس متونی که برپایۀ فرهنگ و اقتصادی است.

 اشیا، ها،کاال مادی)های و...(سنت هاآیین ها،جشن )رسوم اخالقی،

 "هاو...(دانش اعتقادات و )باورها، گفتاری هایمشاغل و...(سنت معماری،

2 

های مردم جنبه اقلیمی از نظر می توان گفت داستان نویسی بومی و

شک بی جامعه شناختی بسیارحائز اهمیت است و این آثار شناسی و

 اشند.روستایی بمنبع خوبی برای جامعه شناسی  توانند مرجع ومی

 داستانی درادبیات و اقلیمی بومی یدرجنبه که آثارشان گیالن، نویسندگانی نویسی داستان و دوم اول نسل از 

 محمود طیاری، ، ، اکبررادی(آذین به..ا..م)زاده  اعتماد محمود افراشته، علی محمد از توان است، می برجسته

 3 نام برد... و . ابراهیم رهبر مجید دانش آراسته، هادی غالم دوست،

 شاه دماغ"رسدمی چاپ به  سال پنجاه از پس بار نخستین "شاه دماغ"های کوتاه محمد علی افراشته درداستان

 ف،دیمتر بالگوت کوشش به 1388 درسال سرانجام که است در مهاجرت افراشته محمدعلی نوشتن حاصل"

 ایران منتشرشد.ه یاد بهزاد موسایی درهمت پژوهشگرگیالنی زندو به  درصوفیه منتشر ری،س بلغاطنزنوی

 دخترِ" کتاب در نگارو روزنامه ادبیمنتقدِ نویس،داستان مترجم، "آذینبه.ا.م" ادبیصِتخلّبا  محمود اعتمادزاده،

 رسی وبر ۀکه شایست کندرا ارائه می مالش نویسیرمان تاریخ دستاوردهای ترینو مهم از اولین یکی "رعیت

و های اجتماعی، واقعیت عد عینی وبُ یکی در .یابدعد گسترش میبُ دو در "رعیت دختر "اهایمعرفی است. ماجر



1401بهمن و اسفند ، 82ۀ م، شمارچهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 گیالن نویسندگان   و  اقلیمی و  بومی ادبّیات   83

 

های واقع گرایانه ی ادبیات فارسی در عد حوادث تاریخی. این داستان یکی از اولین داستاندیگری در بُ

 ست.اروستاهای شمال 

خرمن کارکرد  فصلِ در رفت وقرض می بارِ لخت به آسانی زیرِ زده ورعیت قحطی" رعیت: ترِخد بخشی از

 احمد و قاآمد کسان حاج آکه محصول تازه به بازار میآن گذشته همین از داد.ناچار ازدست می یکساله اش را

 75ص"رسیدند )ارباب (با کیسه های نقره سرمی برادرش

 سرای گلشن یا انبارِ درشد که ن میآقا فرصت سرخاراندن نداشت تمام روزش صرف آاقاگل شاگرد حجره حاج "

دیوار به دیوار بانک شاهی خریده بود  ،نزدیکی مسجد صفی قا به تازگی درآای که حاج ها وحیا  خانهایوان در

ست داشت بارنگ باقلم موی درشتی که درد و روی هم بچیند ،خشکبار وغیره را قپان کند ج وارد وبارهای برن

                                   75ص"جری نمره بزندآ

کشید چادرنمازش را محکم دورکمر های شلوارش را باال میگذاشت پرهوقتی که نرجس تبجه روی سرمی"

های خانم رقص برنجکاری را پیش مهمان وقتنآپیچید وگره می بست می

 :خواندمی داد ونمایش می

 ن ،اوهوی مار،اوهوی ماری نتانم کود»من بجارکار

 7اوهوی مار«صکودن،اوهوی مار، من پالپجی نتانم 

ترین و تأثیرگذارترین نمایشنامه نویسان ایران اکبررادی نیزیکی از برجسته 

تئاتراندیشمندانه و به لحاظ ملیْ هویت آید که در شکل گیری شمار میبه

 .نوشتمند پیشگام بود و درجوانی داستان هم می 

مجموعه  1349ر سال نخستین اثری که از او چاپ شد »موش مرده« بود د

ترین داستان او »باران« نام داشت که در اطالعات های کوتاه وی با عنوان »جاده« منتشر شد. مهمداستان

 .دهد اختصاص خود به را نشریه همان نویسیِ داستان یت و توانست مقام نخست مسابقهجوانان انتشار یاف

-)مانند رطوبت و باران( بیش از عوامل رنگ شمال ایران در آثار اکبر رادی تأکید بر عناصر اقلیمی جغرافیای

 کند.آمیزی صحنه عمل می

 نَرم که بود زمین نمناک هُرم بود هرچه که هاییشب شرجی ی کرده دم هایشب" باران: داستانِ از بخشی  

 باردار ند وتبایس داد تا درستخوج، نیرو می انجیر و ن الغردرختا و به رویاندمی را برنج کال هایخوشه نَرم

با تفنگ  نشست وتام چندک میشد توی کُداشت وصدفی میتا خورسخوان که افق رنگ برمی او بشوند. و

 نزند، هنوز یادش نرفته روزی که ورزای خوک وحشی به شالیزار کرد که ازکوهپایه شغال وکمین میدولول سرپرِ

برنج یک کله را چریده بود  یده بود توی شالیزار ورپ چپر از ی شاخش راپاره کرده بود واشکله کوچک خان،

 42ص"



1401بهمن و اسفند ، 82ۀ م، شمارچهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 گیالن نویسندگان   و  اقلیمی و  بومی ادبّیات   84

 

 هایجنبه درآثارش که است یالنیگ از نویسندگان داستان و نمایشنامه نویس یکی دیگر محمود طیاری شاعر و

رمان  برفی«، سال شیر«، »آن «، »صدای اها«، »کاکوکالغ هافلزی«، »طرح »خانه است بارز اقلیمی بومی

 او هستند. ثارآ و ...از برفی سال«له »پی و »سینما«

 : "سوختمی هنوز هوا "کوتاه داستان از بخشی 

های وحشی، ها و پونههای خاکی مالرو، زیر آفتاب، با نگاهی به نیزار، گلجادهروی، تو بعد از چند کیلومتر پیاده"

 و –اند ها نشستهت جلوی دکانبسروی چوب که –ها های پست و بلند، و دهاتیو زمین ها...ها، درختدرخت

 مهربان شاید –هادست ها،دست آن با و هاشان، زانو و هاشکم روی اندشده خم آفتاب، زیر بجار، تو که شانهازن

 و عینکم؛ و کاله به خودم، به کیفم، به – گذرممی کنارشان از وقتی – هاشاننگاه و کنند،می وجین دارند –

ها و و آن پاها، دست -امها گذشتهوقتی که مطمئن شدند از آن -، ها از پشتگاهنشرم، و نیم و سربزیری

شود ؛ و آفتاب و عرق... و دستی که خسته شد؛ کیفی که دست به دست می خودم. وباز  ها... و خودم، وتاول

کنه؟« عه... نمیکنه، کارِ تو مزرکنه؟« » مادرم چی؟« » بجارکار میی: » مادرت بجارکار م-هاها، حرفحرف

ی گالی پوشیِ دیگری نهکنه.« و با صدایش به خاگفتم: »می

شد بگه برنج صدری نمی گه مادر...رویشرفتم: » دروغ می

پا و خوره!« خانه کوچک و خالی بود، با یکی دو مرغ، لنگهمی

ایوان. پرسیدم: »پیرمردمون  های جنگلی، درخفته روی هیمه

» چه جوری؟  ،«آشتالو بفروشه! » رفته بر ِخط، ،کجاست؟«

فروشه. به برِ خط که کسی نیس!« » نباشه خب، اما اون می

مسافرهای دریا ... یه زنبیل آشتالو های عبوری و ماشین

بره کنار جاده. با یه بشقاب حلبی، برچیناشو چینه، میمی

هم. همچه که یه ماشین...«  رویچینه توش، قشنگ می

ی چ رادیو را باز کردم. زن، با ته ماندهگفتم: »فهمیدم.« و پی

های بهار ، که در صدایش بود، و شکوفهعاشقی یغرور دوره

ام خریدم . قشنگ نش، گفت: »اینو با پول بجارکاریبه پیراه

کنه. آی ... ُترکی حالیت خوونه، نه؟ با باطری کار میمی

فهمم همم. میفشه .من میمشدی هم حالیش نمینیس؟ 

 ل کرد »ام زُشانییخوونه!« و مدتی به پعاشقی می کنه.ونه: یار، یار میخوچی می

 :(از مجموعه داستان تراس کافه ژاله محمود طیاری) "برفی آن سالِ "و بخشی از داستان کوتاه

خُلقی؛ او را ُشست، اما خیس کرد. مادر افتاد به بد »در این وقت، آسمان برقی زد و رعد شکست؛ مریم خودش را

گفت! طولی نکشید برف و بوران همه جا را ، از سر ک جور که کار هیچ مرده شور نبود؛ خودش این طور میی

و بعد سفیداب زد! مادر یک تکه نان دست ی سنگیِ حوض، و شاخ و برگ درخت انجیر و گردو، ُشست چاه تا لبه

خواند. ما معده می کسیود و آواز بیبرا کنار آتش منقل گپ به سر کرد: سماور توی دلش آتش  مریم داد؛ و ما

خانم به مان به قارو قور، پدر دیرکرده بود؛ و مادر چشم به راه. همه جا در ُقرقِ برف و بوران؛ شمسی با شکوفه

  اکبر رادی
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شه!” مادر، برای این که صداشان را ببرد، یها کم مامسال مرگ و میر فراوونه، از تعداد گدا گشنه حرف و مزاح: “

گم ، شما هم بلند واگویه کنید!” ما تندی گفتیم: “ خب!” مادر ها ! تا پدرتان بیاد؛ هرچه من میهگفت: “ بچ

آلمانی، به قلبِ یارِ  -د: “ تیر اوروس و نخواب!” و خوان خاکی به سر آتش ریخت و سیخونکی به مریم زد، که: “

(  1نی، هرکی خفته ویریزانی! )انا بریزای... شکوفچراغان باغان، نارنج...  زمستانی شبان، فِرب … جان جانی

های عنکبوتِ ترکِ روی مان دو بار ازسرما ترکید؛ و تارشد. لوله چراغدانم چه بالیی از آسمان داشت نازل مینمی

زیاد! صدای در، و بعد پدر آمد؛ با یک ی مگس تاریکی پیچید. هرچه بود، نفت کم بود و انگلیسی شیشه، به پا

کاغذیِ مسجد گرفته بود؛ با کاله شاپو و شنلی آن چهارتا نان سنگکٍ خیس، که گویا با ُمهر یزنبیل زغال، رو

 ، اسم نوشته بود!«کهنه، با برگردانی سفید از برف! انگار خدا بیامرز، تازه رفته بود ملوانی

بویژه  م گیالن ولیاق هایش اغلب درنویسندگانی است که رویدادهای داستان مجید دانش آراسته نیز یکی دیگر از

درصدای  سفربه روشنایی، نسیمی درکویر، های تهی،استخوان زباله دانی، و روزجهانی پارک شهر"گذردرشت می

 شاهکار یک کویراست، متن خود خاکسترنشین راه طلوع، صفردوگوش،قضیه فیثاغورث با یک  موبه مو، باد،

 یالنی است.های این نویسنده پرکارگهمگانی و...نمونه ای ازکتاب

 :"درصدای باد"ازکتاب "قبا"بخشی ازداستان

تمام  رفت میرزاعلی کارش رابین می گذشت ورنگ گاو کم کم اززدم. روزها میتوی باران مزرعه را شخم می"

با او کارنداشتم.  دیگر خودش راپیدا کرده بود. شانس من بود .کارم که تمام شد گاو رنگ اصلی این از ده بود وکر

سرمحصول حق  ناچاربودم، خیلی اذیتت کردم حیوان،"گفتم طویله بیرون آوردم و بعد از راحسابی شستم.گاو 

بعدطناب را از  بلندگفتم که یادم باشد. .الزحمه ات را می دهم

به طرف خانه  گاو "سالمتهب برو"گردن گاو بازکردم وگفتم 

الی خوشح ورد که باآها را میرفت باد صدای بچهاعلی میمیرز

 68ص"شده« پیدا کشیدند »گاوفریاد می

  :باد صدای در کتاب از "میدان این در" داستان و 

 نگاه را "صیقالن" میدان .اینشسته جااین چرا دانممی"

 اسماعیل دکان .کرده تغییر میدان است درست کنیمی

 .شده کوچک هم میدان. شده فروشی ساز لوکس دوچرخه

 مردم برای .زدیدور می را و میدان گرفتیمی دوچرخه

 87«ص...دادیمی نمایش

های پرکارگیالنی از نویسنده هادی غالم دوست یکی دیگر

از این نویسنده  .نویسدزبان فارسی وگیلکی می است که به دو

 »چترقرمز«، »زخم«، هایپیش از این مجموعه داستان

»اگربابا  هایهای بلندی برای کودکان به نامانداست های افشار«،»افسانهی هلواپسی«، افسانبلند» دداستان 

 ی«،های»غازهای وحشو رمان "دلور" و "زرخال " های گیلکیمجموعه داستان روباه«، »شکار و یاید«ب

 منتشرشده است. »دسته گلی برای ماه زر« و »بالشی ازخاک« و... »سفرتنهایی«،

  محمود طیاری 
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 دارای است که بومی یا اقلیمی ادبیات در ژانرِ نویسنده آثار این از بسیاری 

ای . بخش عمدهاست شناختی جامعه و شناسی مردم عمیق های مایهبُن

حیوانات  شالیزاها و سرسبزی باغات و طبیت وهای ازداستان دروصف زیبایی

طبیعت روح ی هاجاکه نویسنده به پدیدهتا آن گذرد.ماکیان روستایی می و

 گویی از که گویدچنان میهای آن وصف زیبایی در بخشد وانسانی می

ه تشبی یار گیسوان به را  برنج هایخوشه .گویدمی سخن زنده انسان

 کند:می

بعد  ایم وزدیم انگار گیسوان شالیزار را درمشت خود گرفتهداس که می"

های درو شده روی بوته ب،آفتا زیر در زدیم وهای شالی بود که گره میبافه

 7ص"چیدیم تا خشک شوندمی

بزرگ اقلیمی نویس جنوب احمد محمود  یهدوست چون نویسند مغال

 های بومی واش از مثالهای برجستهها وصحنه پردازیدرتصویرسازی

 جوید.اقلیمی بسیارمدد می

سو به آسمان بلند ن ازآناگهابه ن سبد چایکاران بود، یهنورهای پر شعایی که به قطر دهان" مانند :

 40ص"شدمی

همراه با اشعار "ورزا "،"دکه دنه"، "رَوه"، "گاجمه"اقلیمی چون ها واصطالحات بومی وواژه زا کتاب سرشار

 بومی است. استعارات وتشبیهات و
الفند "، "نارنج زنان "، "برم دار"، "عروس بران"، "گیشه یاور"اقلیمی چون مراسم های بومی وآیین مناسک و

های فرعی درکنارخط اصلی روائی، صورت روایتسراسر کتاب به  در "ورزا موشته"، "کشتی گیله مردی"، "بازی

 شوند.می روایت و تصویر

ومی های بترانه چنین اشعار وهم آیند.به کمک روایت می کند واساطیری در داستان نمود پیدا میای گاه افسانه

 ند:که درجای جای کتاب موجود

 انارتی تی بونم تی دیله بینم

 مه نبینادای ت هزارقاصد سر

 و بومی عناصر از هاییجلوه توانمی...و آقازاده رهبر، محمد ابراهیم چون دیگری نویسندگان آثار در چنینهم 

 اقلیمی جغرافیای گیالن را شاهد بود.

  منابع:
 گردآوری: گروه ادبیات تبیان زنجان -1

 عبدالعلی دستغیب ست؟/ادبیات بومی چی -2

 از بهزاد موسایی (/1288-1380) گیالن امروز کوتاه هایداستان از ییهانمونه کلمه« تا...مه »از -3

 
 بازگشت به فهرست
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 »است« یا »هست«؟
 احسان راستان 

 

 اند؟م متفاوتفارس ِی »است« و »هست« چیست؟ و آیا این دو فعل با ه مصدِر دو فعِل 

 

اند که برخی گفته در موردِ پرسشِ نخست،

ا این امّ ،»هستن« استها »استن«وصدرِ آنم

زیرا مصدر را در زبانِ فارسی تواند درست باشد، نمی

سازند. مثالً مصدرهای ها میی فعلاز صورتِ گذشته

های ماضیِ »دید« و »آمد« »دیدن« و »آمدن« از بُن

های مضارعِ »بین« و از بُنساخته شده است، نه 

. بنابراین، از »است« »آی« )»بینن« و »آین« نداریم!(

ستن« توان »ااند، نمیو »هست«، که بُنِ مضارع

اندکه مصدرِ و»هستن« ساخت. برخی دیگر گفته

ا این نیز ها »استیدن« و »هستیدن« است. امّاین

های ماضیِ رسد، زیرا ما بُننظر نمیدرست به

و »هستید« نداریم. مثالً اگر بخواهیم  »استید«

رام در خانه استید« و گوییم: »به»نان در خانه هست« را گذشته کنیم، نمیخانه است« و  های »بهرام درجمله

شود جا فعلِ سومی پیدا میگوییم: »بهرام در خانه بود« و »نان در خانه بود«. این»نان در خانه هستید«، بلکه می

و »هست« به کار  ی »است«شتهو به جای گذ (bav «»بَوْ یریشه) است دیگری یریشه از که – »بود« یعنی –

بخواهیم برای این دو فعل مصدری در نظر بگیریم، آن مصدر »بودن« است. اکنون به صرفِ رود. بنابراین، اگر می

 ::فعلِ »بودن« نگاهی بیندازیم

 :ماضیِ ساده

 ودندبودم، بودی، بود، بودیم، بودید، ب

 :ماضیِ استمراری

 بودندبودید، می، میبودیمبود، میبودی، میبودم، میمی

 :«شود. نخست از بُنِ »بُوْچند صورت صرف می مضارعِ ساده و التزامیِ آن به

 بُوَم، بُوی، بُوَد، بُویم، بُوید، بُوَند

های این فعل راوان است، دیگر صیغهدهد، عالوه بر »بُوَد« که فهای زیر از »شاهنامه«ی فردوسی نشان میمثال

 :شته استنیز در گذشته کاربرد دا

 نوردنامان بُوی همنیکات باید آغاز کرد / چو با همه نیکی

 (دیباچه)

 مرا کرد خواهد همی خواستار / به ایران بَرَد تا بُوَم شهریار
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 (داستانِ کیخسرو)

 روانمایگان سابفرمود تا بر سرِ کاروان / بُوَند آن گران

 (داستانِ اسفندیار)

 شانیم بر گاهِ او شاهِ نوشما را بُویم اندر این پیشرو / ن

 (داستانِ هرمزد)

 :آیدهای »هست« و »است« نیز به دست میارعِ ساده و التزامیِ فعلِ »بودن« از بُنمض

 هستم، هستی، هست، هستیم، هستید، هستند

 استم، استی، است، استیم، استید، استند

 یم، اید، انداست، ا ام، ای،

هَم، هی، هَست، هیم، هیذ، >: اندبودهیِ میانه )پهلوی( بدین صورت رسفا در  <دام، ای، است، ایم، اید، ان>

 <هَند

 (263، ص 1365پرویز ناتل خانلری، »تاریخ زبان فارسی«، ج اول، تهران: نشر نو، )

اند. در فارسی باستان ن مشتق شدهو وجود داشت به معنی بودن ah–این کلمات »از مادۀ کهن زبان آریائی یعنی

 «.“یعنی ”بودم aham یعنی ”هستم“ و ahmiy کلمۀ

 (92همان، ص )
 

 :ی مشترکی دارداروپایی، ریشه-و-های هندشخصِ مفرد از زمانِ حالِ فعلِ »بودن«، در اغلبِ زبانی سومصیغه

؛ [est] :؛ التینی[jesti] :(؛ اسالوی )روسی باستان[esti] :؛ لیتوانی[ésti] :؛ یونانی باستان[ásti] :سنسکریت

 (است [ast] :فارسی)؛ [is] :انگلیسی؛ [est (é)] :؛ فرانسوی[ist] :ژرمنی

 (121همان، ص )

 :آیدشکلِ دیگری را نیز از مضارعِ التزامیِ فعلِ »بودن« داریم که از بُنِ »باش« به دست می

 باشم، باشی، باشد، باشیم، باشید، باشند

  :چنین مضارعِ اِخباریِ آن از همین مادهو هم

 باشندباشید، میباشیم، میمیباشد، باشی، مییباشم، ممی

 :مثال

 ام ز دستِ خیال / درِ سرایْ نشاید بر آشنایان بست-باشدمجالِ خواب نمی

 (سعدی)

 :«گری از بُنِ »بُوْی امر و دعاییِ آن را نیز به این دو صورت داریم، یکی از بُنِ »باش« و دیصیغه

 (باش؛ باد )بُواد

 :منفیِ آندعاییِ  ی نهی وو نیز صیغه

 (مباش؛ مباد )مبُواد
 

های مختلفِ فعلِ »بودن«، عالوه بر »است« و »هست« و »بود«، از فعلِ چهارمی نیز به دست بنابراین، صیغه

امر و نهیِ فعلِ »باشیدن« کاربرد دارد، های مضارع و آید که »باش« است. اگرچه در فارسیِ امروز تنها صیغهمی

 :شده استرفته و به این شیوه صرف میهای ماضیِ آن نیز به کار میخی صیغهدر فارسیِ قدیم بر
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 باشیدم، باشیدی، باشید، باشیدیم، باشیدید، باشیدند

یم« در آن به معنیِ االولیاءِ« عطار آورده که فعلِ »باشیدشناسی«، شاهدی از »تذکرۀ، در »سبکمحمدتقی بهار

 :ی به کار رفته استخاصّ

ی ببرید و بر سر نهاد، پس گفت: ”این کار هر دو باشیدیم و ما هر دو را افتاده است، چون ان پاره»شیخ نیز محاس

 «“.تو گیسو بریدی من نیز ریش بریدم

 (379، ص 1386شناسی«، ج اول، تهران: انتشارات زوّار، محمدتقی بهار، »سبک)

یعی کدکنی، ج اول، تهران: انتشارات سخن، االولیاء«، تصحیح محمدرضا شفن عطار نیشابوری، »تذکرۀالدیفرید)

 (727، ص 1397
 

اند که »است« های »است« و »هست«. برخی گفتهیعنی تفاوتِ فعل رسیم،م میاکنون به پرسشِ دوّ

ی »بهرام در خانه است«،  در جملهمثالً اص(.فعلِ اِسنادی )ربطی یا عام( است و »هست« فعلِ غیرِاسنادی )خ

ی »نان در خانه یسه کنید با جمله، »در خانه« مسند، و »است« فعلِ ربطی است. این را مقا»بهرام« مسندٌالیه

ی اول، اگر »در خانه« را است. در جمله م، و »هست« فعلِ خاصّهست«، که در آن »نان« نهاد، »در خانه« متمّ

چنان انه«، همفِ »در خا، با حذی دوم امّشود: »بهرام است« معنی ندارد. جملهمی ناقصحذف کنیم، جمله 

 (.معنادار است: »نان هست« )یعنی نان وجود دارد

 

دکتر . جا فعلِ خاصّجا فعلِ عام است و نه »هست« در همهاین کلیّتِ ماجرا ست، اما نه »است« در همه

مثالً  بریم.کار میسنادی نیز بها در جایگاهِ فعل اِما »هست« ر دهدنشان میمثالی آورده است که فرشیدورد 

م توان گفت: »هوشنگ معلّجا »هست« فعلِ اسنادی است، و نمیم هم هست«. در اینییم: »هوشنگ معلّگومی

 «.هم است

 (420، ص 1382خسرو فرشیدورد، »دستور مفصّل امروز«، تهران: انتشارات سخن، )

کلمه و معنی اصلی هیچ ست که »میان دو کلمۀ ’هست‘ و ’است‘ از جهت ریشۀ ین باور انیز بر ا ریدکتر خانل

این دو  یک کلمه و به یک معنی است. اما اختالفی که در استعمالِ لفظ دو صورتِتفاوتی نیست. یعنی این دو 

 «“تور“ است تا از جنبۀ ”لغت“ و ”دسمعانی و بیانتر از جنبۀ ”بیش ،لفظ وجود دارد

 (323، ص 1351د فرهنگ ایران، تل خانلری، »دستور زبان فارسی«، تهران: انتشارات بنیاز ناپروی)

 «.خانلری معتقد است که »در کلمۀ ’هست‘ نسبت به ’است ‘ تأکیدی وجود دارد

 (324همان، ص )

اگر بپرسد:  تاریک است«. امامثالً اگر کسی بپرسد: »آیا هوا روشن است؟«، پاسخِ انکاری این است که »نه، هوا 

ه در موردِ اول ه »نه، هوا روشن نیست«. تفاوت دراین است کا هوا روشن هست؟«، پاسخِ انکاری این است ک»آی

چنین شود و در موردِ دوم تأکید بر »اِسناد« )هست و نیست(. همتأکید بر »مسند« )روشن و تاریک( گذاشته می

ز رده است«. اما اگر بپرسد: »آیا هنو»نه، مُاری این است که ست؟«، پاسخِ انکاگر کسی بپرسد: »آیا هنوز زنده ا

 ندگی در او وجود دارد؟«(، پاسخ این است که »نه، دیگر زنده نیست«. زنده هست؟« )یعنی »آیا اثری از ز
 

هست« ای چون »زنده دهد جملهی چهارمِ هجری( آورده که نشان میخانلری شاهدی هم از نثرِ قدیم )سده

 :ح استدرست و فصی
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د تا یوسف زنده هست. آواز داد. یوسف جواب ت، نگاه کرآن چاه رف یهودا را دل برنداشت، و برفت، و بر سرِ»

 «...داد

 (771، ص 1356، تهران: انتشارات توس، 3ترجمۀ تفسیر طبری«، تصحیح حبیب یغمایی، ج »)

 :است سنادیفعلِ اِچنین، در دو بیتِ زیر از سعدی، »هست« هم

 آرایی هستل کردم / قامتی نیست که چون تو به دلتأمّ در باغ وُدیدم روها سَ

 (.آرا باشدست. قامتی وجود ندارد که مانندِ تو دل آراییِ تویعنی: قامتی نیست که به دل)

 نتوان گفت که طوطی به شکرخایی هستدانی نیست / ای که مانندِ تو بلبل به سخن

 (.ندِ تو شکرخا ستییِ تو ست. نتوان گفت که طوطی مانیعنی: نتوان گفت که طوطی به شکرخا)

 

نواز هستیم«، که یعنی: گوییم: »ما ایرانیان مهمانبینیم. مثالً میهای دیگر نیز فراوان میرا ما در صیغهنو ای

 گوییم: »آنشما مردمانی مهربان هستید«، که یعنی: »مهربان اید«. یا میگوییم: »نواز ایم«. یا می»مهمان

هستم، هستی، هست، >و  <ای، است، ایم، اید، اند، ام>دختران زیبا هستند«، که یعنی: »زیبا اند«. بنابراین، 

 .توانند در برخی موارد جانشینِ یکدیگر شوندمی <هستیم، هستید، هستند

ه، در مَثَلِ رود. برای نمونگاهی در جایگاهِ فعلِ خاص و به معنیِ »هست« به کار میاز سوی دیگر، »است« نیز 

 »وجود معنیِ به لاوّ »استِ« – است زیر رباعیِ از گرفتهرب که –« در خانه اگر کس است، یک حرف بس است»

 :است نشسته خوش و طبیعی کامالً فارسی زبانِ در حال، این با و، است دارد«

 «ام کن، اگر تو را دسترس است»مرا علم لدنی هوس است / تعلیمدل گفت 

 «تهیچ مگوی / در خانه اگر کس است، یک حرف بس اس«، گفت »دگر گفتم که »الف

 (1152اکبر دهخدا، »امثال و حکم«، ج دوم، تهران: نشر یاقوت کویر، ص علی)

 
 

 بوکِ نویسندهصفحۀ فیسسرچشمه: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
 

 

https://www.facebook.com/100002496423450/posts/5145888308837666/
https://www.facebook.com/100002496423450/posts/5145888308837666/
https://www.facebook.com/100002496423450/posts/5145888308837666/
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 »مارکس« زبانِ -بان »مارکس« و ز

 خسرو ثابت قدم

 
کرده این یکی از جمالتی است که »مارکس« همیشه تکرار می«. ای است در نبردِ زندگیزبانِ بیگانه، اسلحه»

 (1است )

به تنهائی همه را وادار به آموختنِ انگلیسیِ  امروزه دانستنِ چند زبانِ بیگانه نسبتاً عادّی است. »اینترنت«

ده است. خانواده های زیادی کودکانِ خود را چندزبانه تربیت می کنند. مهاجرت های « کر»شکسته بسته

یعنی زمانی که بخشِ بزرگی از  -یلیونی به اجبار باعثِ یادگیریِ زبانهای دیگر می شود. در زمانِ »مارکس« اما م

جامعه بود. باال، چه به لحاظِ  چندزبانه گی مختصِ طبقاتِ باالی - خواندن و نوشتن نداشت جامعه اساساً سوادِ

 .مالی، چه به لحاظِ فرهنگی

ی جامعه« محسوب می شد؛ هم از نظرِ تحصیالت، هم از نظرِ جایگاهِ طبقاتی. پدرش هم جزوِ »اقشارِ باال مارکس

های برجسته در شهر و ناحیه خودشان. این زمینه وکیلی سرشناس بود. و خاندانِ پدری اش از خاخام 

عثِ ا سطحِ دکترا، بادانشگاهی تبیتی، به عالوه استعداد و عالقه شخصی، به عالوه تحصیالتِ خانوادگی/تر

چندزبانه گیِ او شده بود. ناگفته نمانَد که در گذشته، خانواده های یهودی بطورِ کلی اهمیتِ بسیار زیادی برای 

لم و اندیشه« در اروپا بسیار باال نشان قائل می شدند. چنین است که درصدِ یهودیان در حوزه »عآموزشِ کودکا

نر«، »فروید«، »ماری کوری«، »برِشت«، »اریش فروم«، و »آینشتاین«، »توخولسکی«، »کافکا«، »لیزه مایت بود:

 غیره.

 (:1ماره )همان منبعِ ش »پُل الفارژ«، دامادِ »مارکس«، در خاطراتش می نویسد
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استعدادِ زبانش تا را بنویسد: آلمانی، انگلیسی، فرانسوی.  3و  مارکس می توانست همه زبانهای اروپائی را بخواند»
 6کرد.  "روسی"ساله بود که شروع به یادگرفتنِ  50بسیار خوب بود و دخترانش آنرا از او به ارث بُردند. تقریباً 

علتِ اصلیِ . "شِچدرین"، "گوگول"، "پوشکین"را مطالعه کند: یِ محبوبش ماهِ بعد می توانست آثارِ ادیبانِ روس
آن بود که بتواند نتایجِ تحقیقاتِ رسمی را، که حقایقِ خوفناکی را بر مال می نمود و حکومتِ  "روسی"آموختنِ 

 «روسیه آنرا را پنهان می کرد، بخوانَد. حامیانی این اسناد را در اختیارِ او گذارده بودند

ده اضافه کرده است که ظاهراً چندان صادق نیست، زبانِ نامبر 3( زبانِ »اسپانیائی« را نیز به 2) دیگری بعِمن

 .چون جای دیگری تأئیدی بر این گفته یافت نمی شود. بنابراین در این مورد باید احتیا  پیشه کرد

رتِ »فعال« )اکتیو( بکار می انه را بصو: کسانی که زبان یا زبانهای بیگنوع اند 2افرادِ چندزبانه بطورِ کُلی 

سیف( با خود حمل می کنند. »اکتیوها« گفتار و زبان یا زبانهای بیگانه را بصورتِ »بالقوه« )پابندند؛ و کسانی که 

نوشتارِ خود را مدام با قطعاتی از زبان یا زبانهای بیگانه می آذینند، چه ضرورتی واقعی برای اینکار وجود داشته 

زِ انبارِ ذهنِ خود دارند، اما تنها به هنگامِ نیااشد. »پاسیف ها« زبان یا زبانهای بیگانه را در ه نداشته بباشد، چ

 .واقعی از آنها استفاده می کنند. »مارکس«، چنانکه در زیر خواهیم دید، از دستۀ اوّل بود

، متونِ خودش را و می خواندمارکس« بطورِ روزمره با زبانهای متعددی سر و کار داشت. بدانها می نوشت »

ه زبانِ اصلی واردِ متونِ خودش ترجمه می کرد، برخی نقل قولها یا اظهارات را ب ترجمه می کرد، متونِ دیگران را

می کرد )بخصوص در نامه هایش(، یا در البالی صحبت، ناگهان جمالتی را به زبانِ دیگری می گفت )همان 

 (.2منبعِ شماره 

 :نمونۀ کوتاه دو

  1868مارسِ  25لندن، »
 یدریش انگلس(،فرِدِ عزیز )منظورش فریدریش است؛ فر

خوابیدم ... وضعیتم در واقع طوری ست  for some time هوای تازه و نورِ بیرون حالم را بهتر کرد و خانه ...
ق العاده مآورِر: کتابهایش فو Ad vocem .تعطیل کنم for some time که هر نوع کار یا فکر کردن را باید

 (.3مهم اند« )
خواهد  shortcomings ثلِ مالِ من باالجبار در ریزه کاری هااری مکه آث my dear fellow متوجه هستی»

 (.4داشت« )
در دو نمونۀ باال می بینیم که »مارکس«، بطورِ اتوماتیک یک عبارت را به انگلیسی یا التین وسطِ نامه اش می 

سه  -طورِ »اکتیو« با دو ینکار وجود داشته باشد. این کار برای کسانی که بعی برای اآورَد، بدونِ آنکه ضرورتی واق

ری عادی و آشناست. معموالً ناخودآگاه اتفاق می افتد و هیچ هدف یا منطقِ خاصی را زبان سر و کار دارند ام

یا گوینده  یاتر است.دنبال نمی کند. گاهی هم گوینده فکر می کند که یک موضوعِ خاص، در یک زبانِ خاص، گو

کس«، تا جائی که را به زبانِ دیگری بهتر می فهمد. در موردِ »مار فکر می کند که مخاطب، این موضوعِ خاص

شبیه همین  -تقریباً همه  -می دانیم، همان موردِ اول صادق است. یعنی فقط یک عادت. نامه های »مارکس« 

 .مثالِ باال هستند 2

موردِ  26تا  1لمانی، جلدِ جلد »مجموعه آثارِ مارکس و انگلس« به زبانِ آ 40مجموعاً  در یک بررسیِ تحلیلی، از

 :(*) (2رفته است )همان منبعِ شماره تجزیه و تحلیل قرار گ
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 :صفحه 1۶374از مجموعاً 

 5,5صفحه به فرانسوی ) 927درصد(/  33,5صفحه به انگلیسی ) 5480درصد(/  59صفحه به آلمانی ) 9678

درصد از این متون به زبانهای  41این بنابر .درصد( نوشته شده است 2صفحه به زبانهای دیگر ) 289 درصد(/

 بیگانه به نگارش درآمده است. این، جایگاهِ زبانهای بیگانه نزدِ »مارکس« را نشان می دهد.

یک اصطالح، یا یک ، یا هائی که کاُلً در متونِ »مارکس و انگلس« مشاهده می شوند، ولو یک لغتِ تنها باشدزبان

 ضرب المثلِ کوتاه، بقرار زیرند:

شمالیِ  -ایرلندیِ باستان/  -آلمانیِ باستان/  -فریزیِ باستان )نواحی شمالی آلمان(/  -دانمارکیِ باستان/   -

یک/ گوت -آنگلو ساکسیِ باستان/  -سوئدیِ باستان/  -باستان )زبانِ وایکینگ ها و اقوامِ باستانی در اسکاندیناوی(/ 

رومانیائی/  -پرتغالی/  -لهستانی/  -فارسی/  -نروژی/  -لیتوانی/  -التین/  -کِلتی/  -هلندی/  -عبری/  -یونانی/  -

 تُرکی. -چکی )چکسلواکی(/  -اسپانیائی/  -صربی کروآتی/  -روسی/ سانسکریت/  -

 

به دانشکده حقوق کشاند. شاید  ستنخ»مارکس« می خواست شاعر بشود. اما شغلِ پدر و رسمِ روزگار، او را 

بود تا زبانی »خاصِ  که از کودکی/نوجوانی هم در او شکل گرفته بود، باعث شده همین نیازِ درونی به شعر،

خودش« داشته باشد: پُرمحتوا، غلیظ، پُررنگ، غنی، مملو از شوخی و طنز و استعاره و تشبیه و تمثیل و طعنه، 

 نسبتاً روان )منظور از »روان«، ساده نیست(.و ی عمیق، اما در عینِ حال منطق

و گویش داریم. بدین معنا که یک نامه را طورِ دیگری می نویسیم تا یک مقاله علمی  ن نوع نگارشهمۀ ما چندی

را. با مادر طورِ دیگری صحبت می کنیم تا با دوست. »مارکس« هم از این قاعده مستثنا نیست. در »زبانِ 

رهای علمی« زبانی بسیار  »کارهای علمی« و »نوشتارِ متفرقه« تفکیک قائل شد. »کاینِب مارکس« باید نخست

نکه او ثقیل یا بد نوشته است. بلکه چون محتواها بسیار پیچیده هستند. زبانِ سخت و سنگین دارند. نه بخاطرِ آ

البته  -ت ساده و روان است سبن »نوشتارِ متفرقه«، یعنی نامه ها یا مقاالتِ مطبوعاتیِ عمومی و ساده، برعکس به

ی شود، مجدداً زبانی نوشتارِ نسبتاً ساده هم، آنجا که موضوع علمی و تخصصی م به نسبت. باز در البالی همین

 دشوار ظاهر می شود.

 

خواننده باتجربه متوجه می شود که نویسنده )مارکس( تمامِ تالشش را کرده است تا  به عبارتِ خالصه:

ه بدارد. علی رغمِ همه این پیچیده را، در قالبی تا حدِ ممکن ساده، به خواننده عرض یتهامحتواهائی بی ن

راف کرد که »مارکس« زبانِ ساده ای ندارد. کم نیستند آلمانی زبانانِ تحصیلکرده، توضیحات، بطورِ کلی باید اعت

ه می گویم: »مارکس« نه به یشهمکه از خواندنِ متونِ علمیِ او عاجزاند و بسرعت خسته و کالفه می شوند. من 

رِ کلی از »کانت« بتوان گفت که زبانش بطو -شاید  -سختیِ »آدورنو«. شاید  خوبیِ »برِشت« می نوشت، نه به

  .متأثر است. شاید

 باز هم دو نمونۀ کوتاه:

)همان  د«ان، که شغالً کفاش بود، فیلسوفِ بزرگی بود. بعضی از فیلسوفانِ نامدار فقط کفاش "یاکوب بوهمه"»
 (.4منبعِ 

در عینِ حال برخی فیلسوفان را به نی و بازی با لغتِ کفاش پرداخته است. در مثالِ باال، »مارکس« به شیطنتِ زبا

، که »هِگِل« او را »اولین فیلسوفِ (Jakob Böhme) .بادِ انتقاد گرفته و به اصطالح مسخره شان کرده است
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وخی ها و دیده بود. متونِ »مارکس« مملواند از این قبیل طنزها و شی اشآلمانی« می دانست، در جوانی دوره کف

 .طعنه ها

»بنابراین شعار ما باید تحولِ خودآگاهی باشد؛ نه بواسطه دُگم ها، بلکه بواسطه تحلیلِ آن خودآگاهیِ عرفانی ئی 
 (.4 که بر خودش ناآگاه است؛ حال چه این خودآگاهی مذهبی باشد، چه سیاسی« )همان منبعِ

رِ »مارکس« انتخاب کرده ام. پیشتر ذکر شد که »کارهای مثالِ باال را بعنوانِ نمونه ای برای سختیِ برخی نوشتا

لمی« او زبانی بسیار سخت و سنگین دارند. البته طبیعی ست که جدا کردنِ یک جمله از بسترِ متن، درکِ آنرا ع

ارتبا ِ مناسباتِ تولیدی با ساختارِ قدرت و  نگامِ تشریحِ»کاپیتال«، هگاهی دشوارتر می کند. زبانِ »مارکس« در 

 وارترین زبانِ اوست )عمداً این قبیل متن ها را نیاورده ام(.تأثیراتِ آن بروی روان و خودآگاهیِ انسان، دش

ه ها را هم »مارکس« و هم »انگلس« روی ترجمه آثارشان بسیار حسّاس بودند و تا جائی که امکان داشت ترجم

ا، و چه به لحاظِ فُرم، کارِ بسیارِ شاقی ست ترجمه متونِ علمیِ »مارکس«، چه به لحاظِ محتول می کردند. کنتر

)به همین دلیل تقریباً تمامیِ ترجمه های فارسی از متونِ اینها بسیار ضعیف و نارسا و ناقص هستند(. محتوا بی 

 .ص داردو نسبتاً خا نهایت پیچیده است؛ و فُرم، ساختاری بسیار قوی

)مارکس را چگونه  (how not to translate Marx) مقاله ای می نویسد بنامِ 1885»انگلس« در سالِ 

ترجمه نکنیم(. در آنجا تالش می کند تا مترجمانِ آینده را متوجه دشواری های ترجمه متونِ »مارکس« بکند. 

گلیسی و فرانسه بود و در واقع ه زبانهای اننِ »مارکس« ب»انگلس« همان زمان شاهدِ ترجمه های بد و غلط از متو

راه برای فهمِ صحیحِ »مارکس« مطالعه او به زبانِ ر برخورد با این ترجمه ها نوشته بود. بهترین این مقاله را د

 اصلی ست.

 

 :توضیحات و منابع

که  (Dietz) انتشاراتِ جلد توسطِ 44»مجموعه آثارِ مارکس و انگلس« وجود دارد. یکی در  2)در آلمان *

ین جلد توسطِ »بنیادِ ب 114حالِ تکمیل و تهیه است در ها«؛ و دیگری که هنوز در معروف است به »جلدآبی

»آکادمیِ  .[Internationale Marx-Engels-Stiftung (IMES)] انگلس« در آمستردام -المللیِ مارکس 

مندان قرار نالین در اختیارِ عالقهصورتِ آا بهده در هلند ررسیاتمام  های بهبراندنبورگ« نسخه -علومِ برلین

   http://www.bbaw.de/forschung/megaدهد. می

 نرسیده بوده است. 44جلد به  40زمانی که این بررسی صورت گرفته است، هنوز 

 

 

 وبالگ سهرابسرچشمه: 

 

 

 
 بازگشت به فهرست
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 های سُرخروزِ کتاب
 برگردان: داود جلیلی -ساجیو کومار 

 مین سال انتشار مانیفسِت کمونیست175به بهانۀ 

 
ِگرِدهم  گروهی از کارگران در یک باری در لندن 

ا به دلیِل متفاوتی: آن  رای در میان ها بآمدند، اما

حادیۀ، " شانای برای سازمانگذاشتِن برنامه
ا
  ات

تر کارگراِن مهاجِر آملانی را  "، که بیش هاکمونیست 

ها برای انجاِم  گرفت عجله داشتند. آن دربرمی

 این وظیفه به مارکس و انگلس نمایندگی دادند.  

حادیۀ کمونیست "
ا
حادیۀ " پیش از آن "هاات

ا
ات

 آن  شد. " خوانده می عدالت
ا
حادیۀ  ها شعاِر ات

کارگراِن  به " ها برادرند" ی انسان خود را از "همه

حد شوید!همه
ا
" )آخرین جملۀ  ی کشورها مت

 مانیفسِت کمونیست( تغییر دادند.  

های بزرگی را این کتابِ کوچک جُنبش گی آزادکردن میزانِ عظیمی از انرژی را دارد،مانندِ اتمی نامرئی که بالقوه

نی بودند که پشتِ این انی خود کساانگلس در جوزده کرد. مارکس و داری را حیرتو دنیای سرمایهایجاد کرد 

 ی باشکوهی از ادبیّات بود، قرار داشتند.  زمان قطعهمادّۀ منفجرشونده، که هم

مانیفستِ حزبِ "با یک جلدِ سبزِ تیره، که در آغاز صفحه بود،  23(، 1848فوریه 21چاپِ اوّلِ کتاب )

 "اعتراف ایمان"ورد شکلِ کتاب، که شبیهِ نامیده شده بود. انگلس از مارکس درخواست کرد درم "کمونیست

ها( بود، بازاندیشی کند، تا از شائبۀ ظهورِ یک کتابِ مقدّسِ دیگر اجتناب شود، وهم چنین )کتابِ دعای کاتولیک

های بعدی کتاب، پس ( و چاپ1872 آلمانی)گذاری شود. چاپِنام "مانیفستِ کمونیست"رد که کتاب پیشنهاد ک

 نامیده شد.  "مانیفستِ کمونیست"(، 1871در ارتبا  با کمونِ پاریس)در متن  ای اندکیاز تغییره

یک سندِ تاریخی  تردر مانیفستِ کمونیست خودداری کردند، چون مانیفست بهمارکس و انگلس از تغییراتِ بیش

 را ندارند. کردند که حقّ ِتغییرِ آنیتبدیل شده بود، از این رو احساس م

 "ساموئل مور"توسط  1888و بعد در سال  "هلن مک فارلن"ط توس 1850سی در سال اوّلین ترجمۀ انگلی

 زبانِ دنیا ترجمه شده است.  200صورت گرفت. مانیفستِ کمونیست امروز به 

 ۀترجمه شد. ترجمی نیز فارس ه زبانِاست که ب یستیمارکس یکِکالس آثارِ یناز نخست "یستنکمو مانیفست")
 ۀروزنام، 1303 -1300 یهابار در سال یننخست :است گذراندهرا  های مختلفیدوره یسفار به زبانِ "یفستمان"
ی محمّد ترجمه را به "انیفستم"از  یهائمعروف بود، قسمت یانقالب شاعرِ یزدی، یآن فرخ که ناشرِ "توفان"

 حزبِ یاعضا ۀیلدر اروپا، به وس "یفستمان"، 1935 -1930 یهادر سال رکرد.منتش یزبان فارس به دهگان
 یننوش ینعبدالحس 1322ترجمه و منتشر شد. در سال  یاجداگانه یهاآلمان، در جزوه یمِمق یرانا یستِکمون
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های ه. پس ازآن ترجمترجمه کرد یفارس را مجددا به زبانِ "یفستمان" یرانا ۀتود حزبِ یمرکز یتۀکم عضوِ

 (افزودۀ مترجم -ف صورت گرفته است. از مانیفست به زبانِ فارسی توسط افرادِ مختلمتعدّدی 
 

ه عمل آمد تا با که اقدامی ب( تقریبا تاریخی فراموش شده بود، تا این1848فوریه) 21، روزِ انتشارِ مانیفست

ه شود. درطیّ ونیست زنده نگه داشت، روحِ مانیفستِ کم"های سُرخکتاب"روز به عنوان روزِ بزرگداشتِ آن

یک جنبشُ جهانی تبدیل شده است، که  ی برفیِ پُرشتابی در داخلُشت به گلولهچندسالِ گذشته این بزرگدا

و زنانِ انقالبی که برای سرنگونی سیستمِ سرمایه زندگی  مردم را به مطالعۀ آثارِ مارکس، انگلس و دیگر مردان

 کند.   میکردند و درگذشته اند، تشویق 

سم در یک فضای عمومی است، تا روح لنینی-ر بارۀ مارکسیسمهایی دخواندنِ کتاب "های سُرخکتاب"ایدۀ روزِ 

حرکتِ جنبش را متوقّف  19-قرنطینۀ کوویدانقالبی را بپراکند و حرکت به سوی سوسیالیسم را افزایش دهد. 

تبعیدشدگان از زمانِ "گرفتنِ عبارتِ با وام داشته شد.آوریِ مُدرن این روز بزرگ نکرد، و با استفاده از فنّ

اند که برای کاشتنِ بذرِ ها در حقیقت تبعیدیان از آیندهاز موریل روکیسر، شاعرِ امریکایی، کمونیست  "هآیند

 کشی در زمانِ حال حضور دارند.  که باید متولّد شود، جهانی فارغ از بهرهرویای جهانی 

گذشتِ  ازکمونیست پسکه مانیفستِ کند علت اینخاطر نشان میدانشمندِ مارکسیست  پروفسور ایجاز احمد،

بازتابی از  کهکند، بلداریِ زمان خود را توصیف میه تنها سرمایهروز است، آن است که ناین همه سال هنوز به

ازاین رو بدونِ نیاز به  داری بدونِ گسترش، واین است که بقای سرمایه جز داری است: مگرمنطقِ خودِ سرمایه

 یست؟  پذیر نجو امکانمِ سلطهکردنِ جهان با امپریالیس مستعمره

راه افتاد، که از ایتالیا ، در سراسرِ اروپا قیامی ملّی به 1848درسال  "مانیفستِ کمونیست"اندکی پس از انتشارِ 

به خطّ ِمقدّم آمد و  مسئلۀ ملّینام گرفت.  "هاایّامِ بهاریِ خلق"آغاز و تا فرانسه و آلمان گسترش یافت. آن قیام 

ای واقعی است و انگلس احساس کردند که مسئلۀ ملّی، مسئله فع طبقۀ کارگر پایمال شد. مارکس وزمان مناهم

ها به لت کنند، و اگر دراین جنبش شرکت نداشته باشند، منزوی خواهند شد. چالشها باید درآن دخاکمونیست

  استقبال از قیامِ بورژوایی بود. گراییِ شووینیستی بورژوازی به انقالبِ پرولتاری درعینِملّیهای تغییرِ شیوه

یم. مسئلۀ ملی ایرلندِ توانیم نمایشی ازآن سناریو را در اشتیاقِ ملّی ایرلندی متّحد مشاهده کنامروز می

یابیم، وابسته ندِ متّحدی که به آن دست میمتّحدشده یک واقعیّت است: ما باید درگیرِ آن باشیم، امّا ماهیّتِ ایرل

کشیِ طبقاتی و مبارزه علیهِ ه مبارزه برای ایرلندی رها از بهرهارزه برای اتّحادِ ملّی را چگونه ببه آن است که مب

 دهیم.میامپریالیسم تغییر 

فوریه )که روزِ  21روز  و ابرازِ همبستگی با این جنبشِ جهانی در "مانیفستِ کمونیست"کردنِ روح اهمّیتِ زنده

مندترین سندِ سیاسی تاریخِ هفته است که انتشارِ قدرتجا نهست( دراین سازمانِ ملل نیز جهانی زبانِ مادری

 وارِ انتهای کتاب را اشاعه وگسترش دهیم: رکنیم و کلماتِ صاعقهبشریّت را جشن بگیریم، تا روحِ انقالب را منتش

آورند. داد، امّا جهانی را به چنگ می جز زنجیرهای خود ازکف نخواهدپرولترها دراین انقالب چیزی »
 (نقل از مانیفستِ کمونیست، ترجمۀ محمّد پورهرمزان« )"تّحد شوید!کارگرانِ همۀ کشورها م

 day-books-voice.ie/2023/02/redhttps://socialist/سرچشمه: سایت صدای سوسیالیست 
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 ادبی رئالیسمِ دربارۀ انگلس از نامه دو
 محسن حکیمیبرگردان: 

 

 1885 نوامبر 2۶ تاریخ به وین، در کائوتسکی مینا به انگلس ( نامۀ1
 بیا را نمک معدن کارگران زندگی. سپاسگزارم شما از هصمیمان بابت این از و خواندم، نیز را "نو و کهنه" رمانِ.. .

یید کشیده تصویر به را دهقانان زندگی استفان، رمان در تر،پیش که ایدکرده توصیف تیارمه همان ثیر در. بود  اک

هیا واقع در وین. اید کشیده تصویر به زیبایی به بس را وین یجامعه در زندگی موارد، میان شیهر تن سیت آل  کیه ا

 آن خیاکِ در که روست همین از و است، ن،نامعیّ حتا و ،«نمعیّ محافلِ» شهر صرفاً برلین دارد؛ را همعجا ویژگی

ییا کیه کنید قضاوت توانیدمی بهتر شما. رویندمی هنرپیشگان یا دولتیمقاماتِ ادیبان، به مربو  هایرمان تنها  آ

ییت از]تندتر آهنگیضرب با گاه اثرتان از بخش این رنگ پی سییاری. نیه ییا رودمییپیش[ واقع  کیهچیزهایی از ب

شیند، طبیعی کامالً وین مورد در بسا ای ،بدهند ما به را سسااح این است ممکن یین بیه با گیی کیه شیر  ا  ویژ

 . بگیریم درنظر را اروپا شرقیِ و جنوبی عناصر با آن فرهنگ آمیختگی و شهر این المللی بین مشخصاً

نید می ویژگی شما آثار به که برخوردارند متمایزی فردیت همان از نرما هایشخصیت زمینه، دو هر در  هیر. ده

 چنان و، دارند را خود خاص فردیِ های ویژگی کنند می نمایندگی را شخصیت نوعی که آن عین در آنها از کدام

گیر اما، و. باشد باید که است چیزی همان این و هستند، «خودشان» گفت، می پیر هگل که خیواهم ا صی ب  را افان

صییّ میورد رد آن و گذارم، انگشت نیز خطایی بر ناچارم کنم، رعایت لید تِشخ سیت آرنو عیاً او. ا سیان واق سییار ان  ب

 این واقعیت تواند می صورت این به فقط آدم شود می کشته کوه ریزش اثر بر باالخره وقتی اما است، ارزشمندی

ییادی دنیا نیا برای او بگوید که دهد آشتی شاعرانه حقانیت با را مرگ صیالً. بیود خیوب ز سیت ا سیت در  کیه نی

کیب حدودی تا شما رسد می نظر به که است خطایی این و کند، ستایش را اش داستان قهرمان نویسنده  آن مرت

 او از بییش بسی آرنولد تِشخصیّ اما شده، آرمانی نیز او چه اگر است، ترواقعی حدودی تا اِلزا شخصیت. اید شده

 .تسا شده محو اصول در
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 عمومی موضعی اید خواسته تان کتاب در شما که است روشن. دهد می نشان را نقص این های ریشه رمان خودِ

 این و اید، کرده را کار این[ تر پیش] شما اما. برسانید دنیا سراسر مردم اطالع به را تان اعتقادهای و کنید، اتخاذ

 ادبیات مخالف وجه هیچ به من. کنید تکرار شکل این به ار آن که ندارید نیازی و اید گذاشته سر پشت را مرحله

بیدار بیس شاعرانی ،کمدی پدرِ آریستوفانس، هم و ،تراژدی پدرِ آیسخولوس، هم. نیستم نهداراجانب نید، جان  و بود

شیقِ و دسیسه یدرباره که چیزی بهترین و نبودند، جانبدار آنان از کمتر نیز سروانتس و دانته  تیوانمی رشییلِ ع

 . است آلمانی سیاسیِ درامِ نخستین اثر این که است آن تگف

 کیه کنممیی فکر من اما. نویسندمی جانبدارانه همه آفرینند،می عالی هاییرمان که مدرن، هاینروژی و هاروس

 د،دهن نشان راآن باید هاتشخصیّ عملِ و موقعیت خودِ کهبل ،شود بیان صراحت به و آشکارا نباید جانبداری این

صیویر به اشرمان در او که را، یماعاجت هایتضادّ یآینده تاریخیِ حلّ راهِ نباید نویسنده و شید،می ت ضیر ک  و حا

فیزود باید نیز رااین نکته این به. بگذارد خواننده یجلو و کند آماده ضیاعی در کیه ا نیدگی میا کیه او  ،کنیممیی ز

 . ندارند گرایش ما به مستقیماً که فلیمحا هستند، بورژوایی محافلِ عمدتاً هارمان مخاطبان

جیام کامل طورِبه را اشرسالت تواندمی صورتی در سوسیالیستی مسائلِ حاوی رمانِ ،من نظر به بنابراین، هید ان  د

یین بر حاکم و مرسوم هایمتوهّ واقعی، اوضاعِ از صادقانه تصویری کشیدن با که، ضیاع ا نیار را او نید، ک  خیواب بز

نیه بیه و سازد، آشفته را اییبورژو دنیای خوشِ پیذیراجتناب ایگو بیار نا ضیعیتِ یِدانجیاو اعت جیود و  میوردِ را مو

سید چیه دهد، ارائه مستقیم حل راه شده مطرح مشکل برای خود که آن بی دهد، قرار وتردیدشکّ  کیه آن بیه ر

 . بگیرد را حل راه این جانب آشکارا

سیین یاهشیوه و دقیق دانشِ با شما که است صورتدراین صییف بیرای انگیزتانتح نیده هایتو نیدار، و ز  هیم جا

شیته گفتن برای زیادی هایحرف توانیدمی وین، ی«جامعه» درمورد هم و اتریشی دهقانانِ ددرمور شیید، دا  و با

 آن مصداقِ که بپرورانید ظریفی طنزِ چنان با را هایتانتشخصیّ توانیدمی که اید داده نشان استفان رمانِ در شما

 ...دارد احاطه خویش مخلوقِ موجوداتِ بر نویسنده که تسا

 

 1888 آوریل اوائل تاریخ به لندن، در هارکنِس مارگرت به انگلس نامۀ( 2
 عزیز، هارکنِس خانم

سییار اشتیاق و تلذّ با راآن. فرستادید برایم ویزِتِلی آقای طریق از را "کارگر دخترِ" رمانِ که این از سپاسگزارم  ب

سیت؛ کوچک هنریِ اثرِ یک رمان این گوید،می شما، کتاب مترجم آیشهوف، دوستم که گونه همان. خواندم  بیه ا

 یا حذف هرگونه چراکه شده، اللفظی تحت تقریباً ناچار به اش ترجمه باشید، موافق آن با کنممی فکر که او، نظر

 .است بردهمی میان از را اصلی متنِ ارزشِ فقط آن ناموفقِ دستکاری

 شیجاعتِ – آن رئالیستیِ حقیقتِ بر عالوه – کند می جلب دیگر هرچیز از بیش مرا توجه داستان این در چهآن

تیان ی درنحوه تنها نه. است راستین هنرمندِ یک عنوانبه شما سیتگاری سیپاهِ» بیا برخورد غیم بیه «ر تیرامِ ر  اح

نیین سیپاه این چرا که بیاموزند شما داستانِ از بارنخستین برای بساای که کسانی احترامِ دارد، که رآمیزیتکبّ  چ

سیت و صیاف و سرراست یشیوه در عمدتاً کهبل دارد؛ مردم های توده میان در نفوذی سیتان طیرح یکندهپو  دا

تیاب ِکیلّ محورِ که داستانی ،متوسط یطبقه از مردی سوی از کارگر دختر اغفالِ قدیمیِ شیکیل را ک هیدمی ت . د

 از انبوهی زیرِ در را رنگپی این یپاافتادهپیشِ خصلتِ که بدانند فموظّ را خود بسا چه یهاممیان نویسانِ داستان

ّی خروسِدُمِ بازهم البته آن جریانِ در که تالشی بپوشانند، عیتصنّ هایآرایه و هاپیچیدگی شیان خیودرا تواقعی  ن
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سیتانِ یک شکلبه را قدیمی انِستدا یک ایدتوانسته خود راستینِ توصیفِ قدرتِ با شما اما. داد خواهد یید دا  جد

 .درآورید

 .است شاهکار شما رمانِ گرانتِ ورآرت آقای

چیه یهمه با که، باشد این شاید نکته آن کنم، مطرح را انتقادی اینکته بخواهم اگر اما فیتم، آن سیتانِ گ  شیما دا

ییانِ بر وهعال رئالیسم، معنای من، نظر به .نیست رئالیستی کافی یاندازه به بازهم قیتِ ب ییات، حقی یید جزئ  بازتول

 دهند،می نشان خودی جاکهآن تا شما، رمانِ هایتشخصیّ. است تیپیک احوالِ و اوضاع در تیپیک هایشخصیت

 بیه شیاید دارد،وامی شانواکنش به و کرده احاطه را آنها که احوالی و اوضاع اامّ هستند؛ تیپیک کافی یاندازه به

لیینفَمُ هیای آدم گرکار یطبقه به قمتعلّ هایچهره کارگر، دخترِ در. نباشد یکتیپ کافی یاندازه سیتند ع  کیه ه

تیر شیانزندگی خواهندمی که دهندنمی هم نشان حتا و کنندنمی شانزندگی بهبود برای کاری میامِ. شیود به  ت

کیدِ منجالبِ از ها آدم این کشیدن بیرون برای که هاییتالش جیام شیانزندگی را ییردیم ان ییرون، از گ  بیاال، از ب

 . گیرد می صورت

 1887 سال برای اامّ باشد، صادق ،اوئن رابرت و سیمون سن دورانِ ،1810 یا 1800 سال برای شاید توصیف این

نیگ ترِبیش در شرکت سال پنجاه حدود یسابقه که کسی یدرباره و ییا هیای ج سیت صیادق دارد را پرولتار . نی

ییرِ – هیایتالش ه،کیرد احاطه را او که ایگرانهستم محیطِ ِضدّ بر کارگر یهطبق یگرانهشورش واکنشِ  ارادی،غ

 سیازدمی را تاریخ از بخشی ،انسان عنوان به شانزندگی بهبودِ برای طبقه این اعضای – یآگاهانه یا آگاهانهنیمه

 .دهد اختصاص خود به رئالیسم یعرصه در را جایگاهی که دارد را آن استحقاقِ رو، همین از و،

میانِ یک چرا بگویم و بدانم رمقصّ را شما خواهم نمی وجه هیچ به شیکارا ر سیتی آ نیهآن ییا، سوسیالی  میا کیه گو

شیته( Tendenzroman) «دارجهت رمانِ» گوییم،می هاآلمانی یید، ننو میانی ا ییدگاه کیه ر میاعی هاید  و اجت

نیر اثرِ برای بماند، ترپوشیده هرچه نویسنده عقایدِ. ستین این اصالً من منظورِ. ستایدمی را نویسنده سیاسیِ  یه

 . زندمی بیرون هنری اثرِ دلِ از ،نویسنده عقایدِ رغمِ به تواقعیّ من، موردنظرِ رئالیسمِ در. است بهتر

نیده و حال گذشته، آثارِ از تررئالیستی بسیار بس را او آثارِ من که ،بالزاک :بزنم مثالی بگذارید  دانم،میی زوال یآی

 ای شییوه به و، دهدمی دست به فرانسه ی«جامعه» یدرباره یانگیزشگفت رئالیستیِ تاریخ "انسانی کمدیِ" در

 بیه را اشراف یجامعه با بالنده بورژوازی یمترقّ برخوردهای 1848 تا 1816 از سال به سال تقریباً شمارانه، سال

 نگِفره ضوابطِ توانست، می که آنجا تا و، داد سازمان دوباره ار خود 1815 از پس که ای جامعه کشد، می تصویر

 تدریج به ،الگو او زعمِبه یجامعه این هایبازمانده آخرین گونهچه که دهد می شرح او. کرد ءاحیا را فرانسه قدیمِ

سیاد به یا و شد فرهنگبی و دارپول هاینوکیسه یتجاوزگرانه مداخالتِ تسلیمِ یا شییده ف نیهچه شید؛ ک یین گو  ا

بیاقِ او ازدواجِ بیا و بود وجود اظهارِ از شکلی اشوییاشزن هایخیانت که ،(grande dame) «بزرگ بانوی»  انط

شیم یا نقد پولِ با را بانو این شوهرِ که ایطبقه کرد، بورژوازی تسلیمِ را خود داشت، کامل یید؛ پ  در بیالزاک و خر

 ئیاتِزج مورد در احتّ من، که دهد می دست به فرانسه یجامعه از یکامل تاریخِ ،محوری تصویرِ این وحوشِحول

قیالب ازپس خصوصی و واقعی تِمالکیّ دِمجدّ آرایشِ مثال، برای) آن اقتصادیِ ییر ان سیه کب  او هیایرمان از ،(فران

 . دوران آن ایِحرفه آماردانانِ و اقتصاددانان دانان،تاریخ تمامِ آثارِ مجموعِ از تا امگرفته یاد ترشبی

ظیر از بیالزاک که دانیممی سیی ن سیت سیا ثیارِ بیود؛ *لژیتیمی ییه او بیزرگِ آ فیهبی یمرث سیت ایوق  زوالِ بیرای ا

میدلی نیابودی بیه محکوم یطبقه با همواره آثار این در او و فرانسه، خوبِ[ او زعمِ به] یجامعه ناپذیرِبرگشت  ه

 که آوردمیرد تحریر یرشته به گاهآن را خود طنزِ ترینتلخ و هجو ینرتگزنده او همدلی، این رغمِبه ا،امّ. کندمی
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 او کیه کسانی تنها و. اشراف: دارد آنها با را هاهمدلی ترینعمیق که گویدمی سخن زنانی و مردان همان یدرباره

نید، دشمنانِ ترینسرسخت ،کندمی یاد آنان از پردهبی تحسینی با همیشه نیانِ اوی بیان خیواهریجمهو قهرما  خیا

بیری به 1832 ژوئن قیام که پاریس در یبانخیا ،Cloitre Saint-Mery] «مری سن کلواتر» نیاح ره  چیپ ج

 توده نمایندگان واقع در( 1830-36) زمان آن در که مردانی ،.[م – شد آغاز آنجا از فرانسه خواه جمهوری حزب

 .بودند مردم های

 کیه این بگیرد، موضع اشسیاسی هایگرایش و طبقاتی هایهمدلی ِضدّبر بود مجبور سان بدین بالزاک که این 

شیتِ سیزاوارِ کیه دانست می کسانی را آنها و کرد می درک را اشمطلوب اشرافِ سقو ِ ضرورتِ او تیری سرنو  به

نیده کیه دیدمی را واقعی مردانی او که این و نیستند، تیاً آی قیط عجال هیا از ف شیکیل آن یین – شید میی ت  مین را ا

 .دانممی پیر بالزاکِ هایویژگی ترینباشکوه از یکی و رئالیسم، پیروزیِ ترینرگبز

سیانی لندن «اِندِ ایست» کارگرانِ که کنم اعتراف نکته این به باید شما از دفاع در حال،درعین سیتند ک  از کیه ه

سیردرگمی وسرگردانی اندمنفعل تربیش سرنوشت دربرابرِ کنند،می مقاومت ترکم نمتمدّ دنیای کارگران تمامِ  و

ییدکرده قانع را خود شما که نکند و. دهند می نشان خود از تریبیش یین در کیه ا میان ا صیویری ر بیه از ت  یجن

 کنید؟ توصیف دیگری رمانِ در را طبقه این زندگی الِفعّ یجنبه و دهید دست به کارگر یطبقه زندگی منفعلِ

 

 :ترجمه منبع

Marx and Engels, Selected Correspondence, Progress Publishers, 1975. 

 

 وبالگ درابا:  زا برگرفته
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 "پاَپتی هایبّچه  ای "  شعر  خالق   معنوی  حقوق   و  حقیقت  از  دفاع 101

 

 "تیهای پاپَای بچّه"دفاع از حقیقت و حقوقِ معنوی خالقِ شعر 

 میداُ
ه» شعرِ  تیای بچا جعفر " رودۀ« ُس بپا خیز ایراِن من«، یکی دیگر از شعرهای مجموعۀ »یقهمراه شو رف« نیز مانند شعر »های پاپ 

  ..کنند.منتسب می "سیاوش کسرایی"یاد را به زندهاشتباه و به وفور آن به ( است که"آذرمهر برزین"با ناِم هنری ) "مرزوقی

 
در -« که ه شو رفیقراهمنیز مانند شعر »در قالبی کودکانه و مضمونی سیاسی « های پاپَتیای بچّهشعر »

جعفر "« سرودۀ پا خیز ایرانِ منهبشعرهای مجموعۀ »یگر از ، یکی د-به آن پرداختیم 18شمارۀ  گنژرا
 "سیاوش کسرایی"یاد را به زندهوفور آنبرزین آذرمهر( است که به اشتباه و بهبا نامِ هنری ) "مرزوقی

یاد با مقدمۀ زندهدر کتابِ یادشده و  1355سال  ربار دها نخستیندوی این سُروده کنند. هرمنتسب می
توسط »نشرِ صلح« به  1358رانی« در خارج از کشور، و بعدها، در سال »اِ انتشاراتِ تِبه همّ احسان طبری

 . (لینک دانلودِ کتاب) .سرپرستی ناصر مؤذن در ایران منتشر گردیده است
 

است  ضدّفرهنگی و شوم ایهپدید ،یا برعکس ای به دیگرانشاعر یا نویسنده جای آثارِهناب انتسابِ  جعل یابحثِ
 .شده استنویسندگان و هنرمندان میهنِ ما  شامل اکثرِ ونه در سالهای اخیر گریبانگیر فضای مجازی متاسفا که

رودۀ سُ) "مهتاب اشکِ"در ارتبا  با کسرایی، فایل صوتی خواندن بدونِ سازِ ترانۀ  این جعلیات نمونۀ دیگرِ
. است داست که به کسرایی منتسب شدهناکا واترلوی شهر ساکن "تهرانی محمد علی" استاد با صدای (کسرایی

قدر واالست که نیازی ندارد او را به دروغ نقّاش، میهنِ ما آنانقالبی  ر شعر و ادبیّاتِ جایگاهِ سیاوش کسرایی د
سنگِ او  آثارِ گران ِنیز چیزی از ارزش "بیانِ حقیقت"یا فیلسوف معرفی کنیم و این ودان خواننده، موسیقی

تهرانی را با د محمّصدای علی ایمایهجاعلِ کماز دیدن کلیپِ جعلی زیر که توان نمی حالندرعی کاهد.نمی
گین و خشمف کند، متاسّلیبل میزند و منتشر می "پیرایۀ خودِ استاد سیاوش کسرایی!شعر و صدای بی"عنوان 
   نشد:

M-//www.youtube.com/watch?v=MDLm06T_whttps: 

 سازیِآهنگ و شجریان محمدرضا استاد صدای با "مهتاب اشکِ" ترانۀ اصلی اجرای نسخۀشایان ذکر است 
 که در نشانی زیر قابل شنیدن است: شده منتشر و خلقهای دور در سال زمانییوسف حسن یادزنده

kH5MKEhttps://www.youtube.com/watch?v=4kSge 

https://10mehr.com/sites/default/files/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%93%D8%B0%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%B1-%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D8%B9%D8%B1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MDLm06T_w-M
https://www.youtube.com/watch?v=4kSgekH5MKE
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های دور به صورت ترانه و با صدایی شبیه به های پاپَتی« که در سالوجو دربارۀ شعر »ای بچّهجست

  :دهدنشان مینتایج زیر را انتشاریافته، در فضای مجازی  "فریدون فروغی"یاد زنده

 
با   tudehparty انتِکاحسابِ کاربری یا یوتیوب توسط سایت ( در 1387)2008سال ر در این ترانه نخستین با-1

و روزنامۀ و پوستر همراه با تصاویری از کسرایی و آرم  !"ای سیاوش کسراییشعر از رفیقِ فقیدِ توده"عنوان 
  :است انتشار یافتهدر لینک زیر  سب شده وی منتبه و حزب مربوطه

https://www.youtube.com/watch?v=um7hOx0rsLk 
وپیک زندگی و آثار که گردانندۀ آن مدّعی است از همۀ جیک) "راه توده"ی به نام چنین در سایتاین ترانه هم-2

به کسرایی منتسب شده است که در  "!یک سُرود و یک آلبوم خاطره"با عنوان ، (کسرایی خبر دارد سیاوش
 لینک زیر قابل شنیدن است:

 tmlAlbom.h-https://www.rahetudeh.com/rahetude/Kasrayi/HTML/sorood 

به سیاوش کسرایی ارادتِ ویژه  رفاقت و عای نزدیکی وادّعموما که  دیگری انبوهی از سایت ها و نشریاتالبته و 
نظیر سایت باالترین که با دروغی گوبلزی این - پشیزی ارزش قائل نیستند "حقیقت"را دارند، ولی در عمل برای 

 ریم...گذها میذکر نام و نشانی آنما از  که -نش داده استبه خوردِ مخاطبا "با اجرای سیاوش کسرایی!"ترانه را 
انجمن "ستودنی  های اجتماعی، و ازجمله نتایج تالشِوگذاری در اینترنت و فضاهای مجازی و شبکهتشگ

 سازد.  او آشکار میبربادده را بر خوانندۀ کنجکعمقِ این فاجعۀ فرهنگ ٬"مبارزه با نشرِ جعلیات
 

همراه شو رفیق« »، شاعرِ )برزین آذرمهر( جعفر مرزوقی
که همواره در قبال این انتساباتِ های پاپَتی« »ای بچّه و

نادرست با شکیبایی سکوت اختیار کرده بود، در سال 
ای را نامۀ سرگشاده»همراه شو رفیق« شعر دربارۀ  1388

منتشر 18شمارۀ  گنژرا را درانتشار داد که متن کامل آن
 ود: مۀ خود نوشته بناپایانی رنج نمودیم. ایشان در فرازِ

چون من، بر این باورید که به من شما هم هم گمانِبه"...
اثری، هر بارخود را در  هیچ وجه گوارا نیست که شاعرِ

وضعیتی بیابد که مجبور باشد دلیل و مدرک بیاورد تا ثابت 
ق به دیگری نیست و متعلّروده، او سُ کند شعری که خودِ

شکّ شما بهتر از من تازه همیشه موفق هم نباشد! بی
 ه و گسترش یافته، کارِهای گروهی جا باز کردهّمی که بر اثر نفوذ برخی از رسانهدانید که درافتادن با تومی

در ضمن  .شما این است به من رویکردِ که با سِالحِ برابر به جنگ آن رفت. دلیلِای نیست؛ مگر آنچندان ساده
چیزی غیر آن باشند،  ی پذیرشِتر از آن است که آمادهین مورد، نیرومندشان در او یقین هایی که شکّبه آن

یاد سیاوش کسرایی، از انتشارات »نشر کتاب نادر«، جموعه شعرهای زندهم کم به فهرستِکنم دستِپیشنهاد می
از این خیز ایران من« و یا شعرهایی که  ی شعر »بپااثری از مجموعه ، مراجعه کنند و اگر در آن،1384سال 

 "خود اصرار ورزند! شود، یافتند؛ بر باورِرآوازه نسبت داده میپُ مجموعه به آن شاعرِ

متن شعر را همراه با  1388ماه نیز در بهمن های پاپَتی«»ای بچّهجای شعر بهدربارۀ انتساب نا مرزوقیجعفر 
  در دسترس است.شانی زیر و به نت عصرندر سای تاه در فضای مجازی انتشار داد که متن کامل آنتوضیحی کو

https://www.youtube.com/user/tudehparty/videos
https://www.youtube.com/watch?v=um7hOx0rsLk
https://www.rahetudeh.com/rahetude/Kasrayi/HTML/sorood-Albom.html
https://t.me/jaliyat
https://t.me/jaliyat
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nou.net/php/view.php?objnr=8060-p://asrehtt 

 
 هایی برگ" بلندِ شعرِ از است بخشی "پاپتی هایبچه ای"ایشان در مقدمۀ این سُرودۀ زیبای خود نوشته است: 

 به گوناگون هاینشریه در و هابار و هابار شعر این که جاآن از. "من ایران خیز بپا" شعر مجموعه از "دفتر یک از
 و ضبط وی نام به باز ،اند ساخته آن روی که هم آهنگی حتی و یافته انتشار کسرایی سیاوش گرانقدر شاعر نام

 سر روز، یک امید که این به کنم؛ می منتشر شاعر واقعی نام با بار این و را، آن دوباره گزیران است، شده پخش
  .نهد وا تواقعیّ به را خود جای پا، دیر مِتوهّ این انجام،

 "(مهر آذر برزین) مرزوقی بسیار/ جعفر احترام با

 *** 

های به بهانۀ جشن که  با مضموِن انقالبی کودکانه متن این شعِر با آرزوی سالمتی برای این شاعِر گرامی، در ادامه *

 :شودُسروده شده، تقدیم خوانندگان می  پهلوی رژیِم فاسِد رباِر سالۀ د2500

 

 های پاپَتیای بچّه
 رودۀ جعفر مرزوقی )برزین آذرمهر( ، ُس "از شعر بلند"برگ هايی از يک دفتر" از مجموعه شعر"بپا خیز ايران منبخش ی 

 

 !تیپَپا هایهای بچّ

 !تونمَکورشین هَ دورشین وُ

 !نتومَگور شین هَبهزنده

 تو شهرمون مهمونیه

 عیونیهمهمونیمون اَ

 !نبور می زننتَ ک وُستَدَ

 !می زنن شیپور طبلک وُ

 !بهتونفته چشمام نیُ

 !نشنوه گوشام صداتون

 !نارا میروَمهتر و سَ

 !نااز همه بهترا می

 !نیازیورا م ر زر وُپُ

 خوامرو نمی اپچاروق به

 ندارو نمی خوام عور وُ

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=8060
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 !ش ندرونین به ماهاچِ

 !پاها، گداها وُ سربی

 !تونمَکورشین هَ دورشین وُ

 !تونمَزنده به گور شین هَ

 قیصره تا وقتی جشنِ

 !یدی نزنیندس به سپ

 !دس به سیاهی نزنین

 !مهمون داریم بدش میاد

 !نبدش میادلرزه به گُ

 !های نازنازیهای بچّ

 ن به این بازییمیاوقتی 

 زبون درازی نکنین

 !با تله بازی نکنین

 !دوپهلو نزنین حرفِ

 !پهلو به جادو نزنین

 !نیاد صدای حرفتون

 !تلختون صدای آهِ

 !گندمه حطِگین که قَنَ

 !مردمه شنگی مالِگُ

 !گین فراوونهرگ نَمَ

 !زندگی این جا ارزونه

 !تهملّ گین که جشنِنَ

 !تهاون که اسیر ِذلّ

 ه نگینسّر بَسَ حرفای

 نیه بیاآسّ ه برین،آسّ

 تا دیوه شاختون نزنه

 لگد به تاقتون نزنه

 تو شهر کالغ فراوونه

 تو هر سوراخی پنهونه

 اگه کالغا بدونن

 خبردار می کنن دیو وُ

 راغتوندیوه میاد سُ

 !ریزه تو آشتونزهر می

 !پیدی نزنینس به سِدَ

 !س به سیاهی نزنیندَ

 !قیصره جشنِ که روزِ

 مهمون داره بدش میاد

 !نبدش میادلرزه به گُ

 

 بازگشت به فهرست
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 عاشیق صحیح است یا آشیق؟
 م.کریمی

 

دوستتتتتتان از حقیتتتتتر خواستتتتتتند تتتتتتا نظتتتتترم را در  

  ایتتتتتتتتتن کلمتتتتتتتتته بگتتتتتتتتتویم. متتتتتتتتتن هتتتتتتتتتم اوامتتتتتتتتترِ   ۀبتتتتتتتتتار 

حقیتتتتر    نهم. البتتتتته نظتتتترِ دوستتتتتان را گتتتتردن متتتتی

  حباِن کنم و صتتتتتتتتاستتتتتتتتت کتتتتتتتته عتتتتتتتتر  متتتتتتتتیااین

 .ندادیگر نظرات برایم محترم

 

بیا، دوعشق کلمه شیتنی وای زی تیا  سیت دا

شییق، زیادی مقدّ ۀانداز شییق، آ س است. عا

پییشِآشوق نیامِرکمیا تُ ، آشیغ در  نیان   زبا

بیا خُ پییش  سیال  نیاگری است که از صدها 

تیا دوررات رایی و خواندنِسُکارانش با دایره و باالبان به داستانهم خود به همراهِ سازِ نیان  نیام آ نید.  میی پرداز  ۀنه 

هایی چون گام، قام، باکسی، ییرجی زبان نامترک نیاگران در بین دیگر مللِاین خُ است. نامِسلجوقیان اوزان بوده 

بیینِ شیده و در  بیدیل  ییده ترکمن و غیره بوده است که امروزه در آذربایجان به عاشیق یا آشیق ت شیی نام هیا بخ

سیی  که آشیق صحیح است با عاشیق؛ بحثی است که بارها موردِاین ا بحثِشوند. امّمی کنکاش قرار گرفته و هرک

ر خواهد شد که با ادله و اسناد و در محیطی دانشگاهی آن زمانی میسّ ِکند. حلّیخود پافشاری م بر روی نظراتِ

شیماره چ ۀجانب قبال در فصلناماین انجام پذیرد. نظرِ سیال دوم،  نیگ”،  جیوای فره سی“ن شیده ا شیر  ت. هیارم منت

لیورِتخصّ ۀعینا آنرا ارائه نمایم. این فصلناممتاسفانه فصلنامه در دسترس نبود که  سیت و  مِمیرد صی فولک ییران ا ا

اساتیدی چون دکتر محمد همایون سپهر، دکتر حمید سفیدگر شهانقی و دکتر حسن ذوالفقاری مدیریت  توسطِ

 .این امر هستند صِشود و هر یک از این بزرگواران متخصّمی

بیودن ما دارد. همه دوست داریم به عاش ی هم بین مردمِخاصّ سِدّدانیم عشق معنای زیبایی داشته و تقمی    ق 

میده "آشماق" از مصدرِ "آشیق"ورزند. اما عشق می "عاشیق" ها نیز به نامِمعرفی شویم و بسیاری از آشیق  هم آ

ییک و اوک( ب )پسوندِ "ایق" با پسوندِ "آش"آن  ۀاست. ریش ییق، اوق، ا سیمِهچهار تایی: ا عیل و  صیورت ا سیمِفا  ا

هی شود. کلماتِمفعول ساخته می گیری  میثال دی شیوند  میی  سیاخته  نیین  شیماق"م، چ سیُ "قو نیی  رودن، بیه مع

سیُبندی کردن، نظم دادن، و کلماتی چون قوشا، قوشما، قوشقو و قوشوق به معنی سُهمسرِ کیار خراینده بروده و 

تیه میبه مدّ "باشیق" امِنیز به همین شیوه ساخته شده است. باز اشاره می شود ن "یقآش"رود. می شیود احی گف

ّی.خواند. )مگویی و دعا را میتسلیت اشعارِ ،مراسم عزاداری که در تیاریخ ادبی تیر،  اتِکریمی،  شیر اخ جیان، ن آذربای

 (207، ص 1، ج 1396
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ییباال رفتن، تعالی، گره زدن، مرتّمعانی مختلفی دارد به معنی فراتر رفتن،  "آشماق" نید زدن، تغذ ه ب کردن، پیو

لیف اصطالحاتِ در توان می که  و...کردن، تزریق کردن  ییینِ بیه مخت عیانی تب شیدی  هیاآن م میثال آ سیت.   –نش

میاق بیا متضادّ آشماق و آشدی، داغدان داشدی، نیی بیه آچ گیر م مع کیردن؛ دی شییری:  اتِشیتقّبیاز  نید آ آن مان

زده؛ آشی سیز: واکسن نزده؛ آش:  شی وورماق، پیوند زدن، واکسن زدن، آشیلی: واکسنیالماق: آگرایی، آشافرا 

 .غیره و غیره و هست، نیز زانو مفصلِ در استخوانی معنی به آشیق  غذا، خوراکی،

ییز،  :رجوع فرمایید به)  هیادی، تبر فیرزاده،  /1379٫فرهنگ نوین ترکی، اسماعیل  سیماعیل جع سیؤزلویو، ا ارک 
 (2007٫ل اوغلو، استانبول، تورکجه سؤزلوک، ایلحان آی وئردی / احمد توپا /1385٫ریز، تب

کیه درعین، سُهبه معنی پیوند دهنده، نظم دهند "آشیق"بنابراین   سیدهراینده، می باشد  فیتم و حیال در  های ه

 .ته استمعنی گشنیز هم "عاشیق"عمومی با  عربی نیز ممزوج گشته و در افواهِ "عشقِ"هشتم با 

تصویب شد و پیش  1937است. این نام در سال  "ق آبادشع"ترکمنستان  جالب است اشاره کنم که نام پایتختِ

شیکانیان  خوانیم که این شهر در نزدیکی پایتختِهای مختلف میاز آن “اشک اووا” نام داشت. در کتاب باستانی ا

سردودمان  "یکم اشکِ" گرفته از ناماست و آن را بربوده "آباداَشک"م در قدی "آبادعشق"قرار دارد. نام  نسا شهرِ

شیهر  ترکمنستان خواستند نامِ خانِدر چند سال پیش، وقتی مورّکه تر آنباند. جالدانسته اناشکانی ۀسلسل این 

را آن ؛سی استعشق کلمه مقدّ"رئیس جمهور ترکمنستان اعتراض کرد و گفت که:  ،اش برگرداننداصلی را به نامِ

مردم بسیاری از  نیز مورد پسندِ "یقشآ" خواندنِ "عاشیق"پس  ،اسیتی وجود داردسّد. وقتی چنین حاز ما نگیری

 ها خواهد بود. ویژه خودِ آشیقهو ب

ظیراتِ شینیدنِ لِتر کنیم و تحمّهایمان را فراخشوم. لطفا بیایید سینهاوقات نمی عِاین مصدّ ازبیش گیر را هم ن دی

 !که مرغ یک پا نداردداشته باشیم. مطمئن باشیم 

 با تشکر از همه بزرگواران: م. کریمی

 

 سایت آذر کتاب تورانسرچشمه: 

 

 

 
 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://azarketabturan.ir/2022/01/26/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%82-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D9%82-%D8%9F/
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 ت؟کیس آشیق

 اسماعیل ساالریان

 

ای ها« به گونهما »عاشیق تاکنون در کشورِ

اند. »عاشیق« در نشده شایسته شناسانده

 ها و مقاالت با تعابیرِبسیاری از کتاب

گرد« دوره ۀنادرست و نارسایی چون »نوازند

آذربایجانی« معرفی  گردِدوره ۀو »خوانند

است  که عاشیق، هنرمندیشود، حال آنمی

سازی، نوازندگی، آهنگ که در شاعری،

استادی مقامِ  ،راییسُو داستان خوانندگی

البداهه درهریک از تواند فیدارد. عاشیق می

 »ساز« شناخته با نامِ مروزههفت تار است که ا زهیِ موسیقی عاشیق، نوعی سازِ ها هنرنمایی کند. ابزارِاین زمینه

ش در اهای گوناگون با ساز و سخنمندی مردمی است که نه تنها در آییننره ۀبرجست ۀشود. عاشیق نمونمی

پردازد. در کتاب مردم می قِجویانه نیز به تشویهای حقّها و خیزشکه در مبارزهیابد، بلمردم حضور می میانِ

ه قورقود که رد. ددحضوردا [Ozanعاشیق با نام »اوزان«]-آذربایجان اتِادبیّ بِمکتو ترین اثرِکهن-دده قورقود

 ۀهمین پای بیانگرِ [dada] »دده« قوم است وعنوانِ »اوزان«ترینخود بزرگ غز است، رکانِحکیم ودانای تُ

 اجتماعی اوست.-هنری

 ۀنویسد: »ریشن تهماسب میامّا محمدحس دانند»عاشق« می ۀآذربایجانی کلم بسیاری »عاشیق« را شکلِ

)تلقین  [asilamagآشیالماق] مصدرِ رود.کار نمیامروزین به گر در ترکیِآش است که دی ۀ)آشیق( واژ عاشیق

 گر جمهوری آذربایجان،این پژوهش نظرِ ۀبر پای هنوز هم مستعمل است.« از همین ریشه، کردن( کردن،تزریق

[به  asulaciچی«]  )نیز»آشوله زبکی به معنای ترانه و آهنگ استاُکی تر که در زبانِ [asulaشوله« ]»آۀ کلم

هایی چون وارساق، ها با نامی از تاریخ، عاشیقلدر مراح .ریشه استهم »عاشیق«)آشیق( ۀبا واژ، معنای خواننده(

 دیرینِ هایمگران پس از مطالعه و بررسی ناپژوهشاند. برخی از شدهمی ایشیق، اوزان و یا نشاق شناخته

ترکی »ایشیق« )به معنای روشنایی( است. در  ۀرگرفته از کلماند که عاشیق ب»عاشیق«، به این نتیجه رسیده

 خوانیم:حماسی »کور اوغلو« می داستانِ
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 (، عاشیق نه، که ایشیقکوراوغلو گوید: من عاشیقم) ایشیغام عاشیق دئییلم، من عاشیقام :کوراوغلو دئر

asiq dayilim isiqam kor oqlu deyir man asiqam 

صحرا و جمهوری در خراسان و در ترکمن .دارد حضور تُرک مختلفِ اقوامِ میان در دیگر هاینام به عاشیق 

امّا در  شود.می[ نامیده jirciیا »جیرچی« ] [baxsi»باخشی«] ازبکستان در و [baqsiترکمنستان »باغشی« ]

البته به گویش ) شود معروف استمیایران و جمهوری آذربایجان بدان شناخته کشور ترکیه نیز با نامی که در 

ایران  ۀای از جهان به اندازعاشیقی در هیچ نقطه که هنرِانکارناپذیر آن امّا واقعیتِ [.asikبولی(: »عاشیک« ]استان

 اری دارد. مردم ساز و سخنِسیب اش احترامِایل و قبیله است. عاشیق در میانِ خود را حفظ نکرده و قفقاز اصالتِ

داست عاشیقی، این قِ یهاها و داستاند و منظومهقورقو دارند. در کتاب ددهمی شمارند و بزرگاو را مقدّس می

 دانستند و افرادِانی میآسم خود را یک الهامِ ها هنرِشود. در گذشته، عاشیقاز افسانه بیان می ایدر هاله

چاپ اول  ،، تالیف اسماعیل ساالریانخراسان رکانِتُ اتِنگاهی به ادبیّمنبع : ) *...نبود آنان ۀگرجَناشایست را راهی به 

  (تهران ،درختتکنشرِ  ،1397

 ( گنژرامطالعه کند. ) داغسایت قرهاین جُستارِ ارزشمند را در  متنِ کاملتواند مند می* خوانندۀ عالقه
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http://salariyan.blogfa.com/post/8734
http://www.aharri.ir/5615/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
http://www.aharri.ir/5615/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
http://www.aharri.ir/5615/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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 نیما یوشیج سجلّیِتصحیحِ روزِ وفات و نامِ 

 اُمید به کوشش

  ار
شود، ته و نوشته شده و میدر سدۀ اخیر بسیار گف -ا یوشیجنیم-رفیع پدرِ شعر نوی فارسی  دربارۀ جایگاهِ

 درویژه در سالگشتِ زادروز یا وفاتِ نیما هرساله به- نادرستی العاتِاطّ  مهمّ، متاسفانهموردِدو امّا در 

و  ،نیماای شناسنامهیا  سِجِلّیمورد نامِ ر شود: یکی دبازنشر میبه شکلی انبوه فضاهای مجازی تکرار و 

نخست  یادداشتِ آن پرداخته شده است.بهزیر  هاییادداشت که درنیما   ِروزِ درگذشت ی در موردردیگ
نیما یوشیج "دوّم با عنوان  یادداشتِ ،احمدخطّ و گواهی جالل آلا استناد به دستبدرگذشتِ نیما دربارۀ روز 

نیز  سوّم و یادداشتِ ،سایت نیما یوشیجاز دعظیمی قلم محمّبه "نامِ علی اسفندیاریمجعول بهو عنوانی 

در  "ادب روزِ شعر و"به عنوان  -نیما زادروزِ-آبان،  21برای تعیین  سیدعلی اصغرزادهپیشنهاد نظر و  حاوی
  خوانیم.می هم با کهاست  -استاد شهریار درگذشتِ روزِ-شهریور  27جای رسمی کشور به تقویمِ

 نیما:درگذشتِ الف( در مورد روزِ 

آثار بسیاری از درو  ها و فضاهای مجازیسایت اکثریتِ مطلقِ ، که درنامۀ آزاد()دانش پدیاویکیدر سایت نه تنها 
انجمن مبارزه کانال  عضو(،40000)با  کانال تلگرامی شفیعی کدکنی معتبر یا پُرمخاطب نظیر مقاالت و منابعو 

 عضو(، 2500)با  مجلۀ هنری ادبی پرنیان عضو(،0280)با  برگی از تقویم تاریخ عضو(12000)با  با نشرِ جعلیات
و نیما یوشیج  درگذشتِ روزِعنوان به 1338دی  13روز ووو... ، (عضو 2350با )نیما یوشیج  کانالِو حتّی در 
مبنای برای درکِ عمق این فاجعه کافی است نادرست است. هردو ذکرشده که  "علی اسفندیاری"عموما با نام 

دی به عنوان  16ل از روز نیم در کدام منبع و سایت و کاناخود را این پرسش قراردهیم و ببیوجو بررسی جست
جرا بیشتر جنبۀ کمیک پیدا میکند که بدانیم بر این ما  ِصفر خواهد بود!اند؟ نتیجه در حدّزادروز نیما یاد کرده

عجیب  ایتهران با نوشته فاسدِ طلبانۀ زاکانی، شهردارِگذشته با حرکتِ فرصت روی سنگ قبر قبلی نیما )که سالِ
درج شده  "1338دی  14پنجشنبه " نیز ، که روز درگذشت او"علی اسفندیاری"ه تنها نام او تعویض شده( ن

 است! 

http://www.nimayooshij.com/fullcontent/Persian/300/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B9%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://t.me/nima_yoooshij/5114
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://t.me/shafiei_kadkani/563
https://t.me/jaliyat/2547
https://t.me/jaliyat/2547
https://t.me/bargi_az_tarikh/13532
https://t.me/honariadabiparnian/15186
https://t.me/NimaYoush/62
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ن استناد کرد، آتوان بهچه میآننیما،  روزِ درگذشتِدربارۀ 

 بعدازظهر جالل 6 ساعت 1338 دی16 شنبهپنجروزِ  یادداشتِ

سیمین د یاهزند-دانیم او و همسرش احمد است که میآل

 عالوه بر همسایگی در شمیران، ارتبا  بسیار نزدیکِ -دانشور

ساعت 16دیگر داشتند. جالل کی بانیز و خانوادگی دوستی 

 با خطِ خود چنین نوشته است: از درگذشت نیما پس

 بود دقیقه ده و دو ساعت. شبنیمه از بعد دو. ردمُ دیشب نیما"

 آب است آمده میرآب کردم لخیا. کوبیدند سخت را خانه درِ که

 داد شد، بلند در پشتِ از که شانلفَتِکُ دخترِ صدای ولی بدهد،

 هایشچشم زنش رسیدم، وقتی. است قرار چه از قضیه که زدمی

 یک و کردم پیدا قرآنی و کردم اشقبله به رو دراز و بردم دیگر اطاقِ به را او زحمت به. زدمی رعَ. بود بسته هم را

 دبع. شد پیداشان آشتیانی شوهرش و نیما کوچکِ خواهرِ تا خودمان یخانه فرستادم را زنش و بودم هانت ساعتی

 "بستم... را پیرمرد یچانهوچک من و کردیم شانآرام و نشستیم صبح پنج تا و آمد صدیقی ابوالحسن هم

زمان دقیق درگذشت پدرِ ان گفت که تومی 1338دی  16شنبه چنین به استناد بریدۀ روزنامۀ کیهان روز پنجهم

که تا این آور استبه راستی شرم دی! 13بوده است و نه 1338 دی 16 روز بامداد دو شعرِ نوی فارسی ساعت

که بر سرِ معاملۀ حوزۀ نشر  خوارانِو میراث کاسبان و سودجو ناشرینِنه و نیما )شراگیم یوشیج(  کنون نه فرزندِ

درطول که فرهنگی کشور  ۀآلودخواب مسئولینِنه و ای کالنی به جیب زدند، های نیما سودهنوشتهدست

 ،نیما ریدانِو نه حتّی دوستداران و مُ ،اندمشغول بودهگسترده  و سانسورِاندیشه  سرکوبِبه چهاردهۀ اخیر 

یک  دّح دری حتّ- شعرِ نوی فارسی پدرِدر مورد تاریخ تولّدِ موجود  نادرستِ تصحیح اطالعاتِ برایتاکنون 

     .مسئوالنه یهِجا و درخورِ توجّپرسشی است بهخود،  کنند،رسانی نکرده و نمیاطالع -اطالعیۀ رسمی

 ای( نیماب( در مورد نامِ سِجِلّی )شناسنامه

ماست و با ایجاد نگاهی دیگر به هستی آدمی، ساختار  سرزمینِ نوینِ شعرِ دارِنیما یوشیج پرچم محمد عظیمی:

و  آغاز کرد "افسانه" با شعرِ 1301ماه سال رگی که نیما از دیستُ ایران را دگرگون کرد. کوششِ شعرِ و وزنِ

ز فراوانی ا ی گذشته کتبِعمر ادامه داد. در چند دهه خود تا پایانِ تئوری و شعرِ تکاملی هنر را با تبیینِ دورانِ

استفاده  "علی اسفندیاری"نیما یوشیج از عنوان  ناماز نیما و نقد و نظرات دیگران به چاپ رسیده و پیش آثارِ

را به عنوان  "نیما یوشیج"بوده و نام  "علی اسفندیاری" اششود که نام اصلیگونه القاء میشده است و این

 .هنری برگزیده بود ص و یا نامِتخلّ
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نیما، هیچ سندی به نام  ه ازماندباقی ی هشتاد اعالم نموده که براساس اسناد و مدارکِاوایل دههنگارنده در 

نیما  از نامِروهی جاهالنه، این نام را پیش ا متاسفانه جماعتی عامدانه و گامّ ،موجود نمی باشد "علی اسفندیاری"

 نمایند.چنان ذکر مییوشیج هم

 واقعی نیما چیست. آیا در ابتدا نیما دریافت که نامِ ها، آثار و اسنادِنوشتهتوان با بررسی دستمی

ما اش را تغییر داد؟ آیا نیخانوادگی می نامیدند؟ آیا بعدها نام و نامِ "علی اسفندیاری"ایشان را 

 است؟شاعر  صِهنری و یا تخلّ یوشیج نامِ

جستجو در  ها و عدمِخبرینماید و بر بسیاری از بی ها را روشنتواند بسیاری از ابهامگزارش این تحقیق می

 پایان بکشد. ِنوین است، خطّ شعرِ گذارِاسناد شاعری که پایه

 االیاله، پدربزرگِخان نایبجه به درگذشت میرزا علیوالدینش انتخاب شد. باتو توسطِ "علی" د، نامِتولّ در هنگامِ

فرهنگی مازندران، این نام توسط  تِسنّ گذاری وفراوان جهت حرمت احتمالِد، بهاز تولّ سال قبل علی در دو

اضافه بنوّت  احوال، افراد براساسِ سجلّۀ از تشکیل ادارش انتخاب شده بود. تا پیشی فرزندخان براابراهیم

]نیز[ شد و گاهیقبیله و ... انجام می خاندان، بزرگِ پدر، بزرگِ ردار شده و شناسایی باتوجه به اشتهارِبُنام

 مشهور شناخته می شدند. لقب و یا صفاتِ براساسِ

لیله  ،نورچشمی علی دِتولّاو را چنین ثبت کرده است: » دِاین خاندان، پدرش تاریخ تولّ یِخطّ ی قرآنِدر حاشیه

 بود و در شعرِ "علی"عالی سن لوئی،  ۀدرس در مدرس ش تا پایانِانام شکّ «. بدون1315ِول الاجمادی15

پایانی که به  ۀنامدر تصدیق وجود دارد. "علی" نامِ ،نویسدمی "نظام وفا"اتش، ادبیّ مِمعلّ ۀکه به توصی *حیموشّ

 ذکر شده است. "خانمیرزا علی"فرانسه صادر شد، تنها عنوان  زبانِ

صفحه و به قیمت یک  30خود در ۀبا سرمای1300را در حَمَل سال  "ردرنگِ پریده، خونِ سَ ۀقصّ"کتاب ما ین

اند، در شناسنامه نشدهراد دارای که هنوز افرساند و باتوجه به اینی سعادت تهران به چاپ میقران در مطبعه

 شمسی با 1301ماه سالدر دیسپس  نویسد.می "نیما"فارسی و التین فقط  گوینده را با حروفِ روی جلد نامِ

 د.کناستاد نظام وفا تقدیم می گاهِرا به پیش "افسانه" ، شعرِ"نیما یوشیج" نامِ

شناسنامه الزامی  شمسی، دریافتِ 1304سال  از ه وتهیّ 1297احوال در سال  سجلّ ۀتشکیل ادار مقرراتِ

ی خود را دریافت طهران، شناسنامه ۀاحوال بلدی سجلّ ۀادار شمسی از 1304نیما در سوم خردادماه  شود.می

رسمی شناسنامه، در  دریافتِ نیما تا زمانِ .ثبت شده است "یوشیج"خانوادگی  و نامِ "نیماخان"کرد که به نام 

علی "ای استفاده کرده است و خود را در هیچ نوشته "نیما یوشیج"و  "نیما" خود از عنوانِ ارِاشع ها ونامه تمامِ

 نماید.معرفی نمی "دیاریاسفن
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مشهور و  منصبانِشمسی که از صاحب1323السلطنه( درسال از درگذشت حسن اسفندیاری )محتشمی پسحتّ

کتاب  ازِبه چاپ رسید. نیما یوشیج در آغ "دیاریسن اسفنزندگی ح"وزیر چند وزارتخانه بود، کتابی به عنوان 

 نویسد.می "نیما یوشیج"خود را به عنوان  این بخش نامِ ا در پایانِخاندانش را شرح می دهد، امّ ب و تبارِسَنَ

 "یعلی اسفندیار"نام هتوان سندی یافت که بنیما، نمی ها، اشعار و مکتوباتِها، یادداشتنوشتهدست در تمامِ

ن ناحیه م ایقدی نسلِ از بازماندگانِ اسفندیاری، داوودی، جمشیدی و کریمی خاندانِباشد. درست است که چهار 

 ش نکرده است.ابسَا نیما هرگز خود را وابسته به نَبوده اند، امّ

تواند یمربو  به نیماست. عمدی که تنها م ی چهل به مطالبِهای دهههم از افزودنی "علی اسفندیاری"عنوان 

ها اش در یادداشتبیسَنَ توان نظراتش را نسبت به اطرافیانِکه میش تکثیر شده باشد، درحالیابستگان از جانبِ

کردند، هم میشعرهای نامتعارف متّ اربابی و گفتنِ خصلتِ دید. همان کسانی که نیما را به سادگی و نداشتنِ

 از نام نیما یوشیج برآمدند.پیش "علی اسفندیاری"نام  ترشِگس دنبالِبه ،هنری نیما جایگاهِ از تثبیتِپس

 شان، نامِهای این خاندان هم به تاسی از اربابی رعیتو حتّری بوده اسفندیا درست است که نیما از خاندانِ

 باتِشع می خواند. گستردگی و "نیما یوشیج"خان خود را ابراهیم اند، اما فرزندِفامیل خود را اسفندیاری گذاشته

 کنند و مانندِبختیاری، نیما را مربو  به خود اعالم می های قومِی اسفندیاریاین خاندان چنان است که حتّ

 الهی درست کنند.د برای خود کُمَخواهند از این نَدیگران می

ایران است.  دِفرزناش استفاده نکرده است. او خاندانی بِسَنیما یوشیج یک نام و نام خانوادگی است و او هرگز از نَ

داشته است، حاصل  رانای اتِشعر و ادبیّزندگی، آثار و نقشی که در  درستِ گذاری به نیما از شناختِحرمت

 شود.می

از همه های ناشیانه و کاسبکارانه کسی شده که باید بیشدستکاری خوشِاو دست نامِ نیما هم مانندِ متاسفانه آثارِ

نیما  ۀهای روزانیادداشتایران، دقت داشته باشد. تطبیق کتاب ) نوینِ شعرِ گذاربنیان آثارِ تِنسبت به صحّ

« ی نیمانوشتهبازیابی و بازنویسی از روی دست» با متنِ 1387شیج که در سال یم یوشراگ ( به کوششِیوشیج

( های روزانهیادداشت نیما یوشیج، نثر به انضمامِ آثارِ ۀبرگزید) با کتابِ ،توسط انتشارات مروارید منتشر شده است

ات بزرگمهر به چاپ رسیده توسط انتشار 1369سیروس طاهباز در سال  برداری و تدوینِکه با انتخاب، نسخه

فراوان است.  دارای غلط های متنی، امالیی و تکرارِ 1387منتشر شده در سال  دهد که کتابِاست، نشان می 

آثاری که قبال به چاپ رسیده بود، با عنوان  ه همراهِاز نیما بستومانده درپَ چند اثرِ 1396 بختانه در سالخوش

ا همین خطا امّ ،رشیدیه منتشر شده است ( توسط انتشاراتِر نیما یوشیجمنثو آثار ۀدفترهای نیما، مجموع) کتابِ

اگر نیما  رسید. واقعاً»مرقد آقا« دید که ای کاش به چاپ نمی ی داستانِشدهثلهمُ ویژه می توان در اثرِهرا ب

 کرد؟ی چاپ موافقت میشیج زنده بود، با این شیوهیو
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مند، یعنی دریابد که کدام هنه کسی را دارم عالق ،من بعد از مرگِ"نویسد: می]دردمندانه[ نیما در یادداشتی 

رومند. من بُ دهد، نه مرا فرزندی باشدها نمیآن دستِحیا نشده بهمرا ببرد و ماخوذبه آید نوشتجاتِشارالتان نمی

من کمک نکرد که بتوانم با  دگیزن رود. به من زمانِماند و از بین میمن می شلوغ و درهم و برهمِ میرم و آثارِمی

 "..آرامش کارم را بکنم.

 در تقویمِ رسمی "روزِ شعر و ادب"ج( پیشنهاد اصالح 

 اسالمی جمهوری یگاهنامه در را شهریار محمدحسین درگذشت با برابر شهریور، 27 : اصغرزادهسیدعلی 

 و شد رسمی اعالن 1381 شهریور در انهنابخرد گزینشِ این. اندکرده تعیین " فارسیادبِ و شعر روزِ" ایران

 رئیس خاتمی، سیدمحمد امضایبه شد، انجام ارشاد وزارت موافقت با طرح این. کرد زدهشگفت را ادبی ۀجامع

 که پراکندمی هرز گونهاین ،"فارسی ادبِ و شعر" به روز این گذارینام. رسید فرهنگی انقالب عالیشورای وقت

 ایرایندهسُ 1357 انقالب ازپس شهریار، چون. نیست چنین کهصورتی در است، یملّ ایرایندهسُ شهریار

 گونهاین گزینشِ رواین از. آیدنمی شمار به فارسی ادبِ شاهکارهای از هایشرودهسُ این، از جدا و شد حکومتی

 .سپرد شااهل به باید را روزها

 را فارسی شعرِ او چراکه ،است یوشیج نیما فارسی، ادبِ و شعر روزِ کردنِجایگزین برای بزرگ هایگزینه از یکی 

. ساخت رها صداییتک و نواختیک و پذیربینیپیش و قرادادی هایویژگی از و کرد نو ساختارِ و ریختار دارای

 ادبِ و شعر روزِ است شایسته رواین از. شودمی بندیدسته یوشیج نیما ازپس و پیش به فارسی  ِشعر تاریخ

 .شود جاجابه هست، فارسی نوینِ نقدِ و نو شعرِ رهبرِ که یوشیج نیما زادروزِ ،آبان 21 به  سیفار

............................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................ 

حروفی  ،های ادبی و نوعی شعر است که شاعر در ابتدای هر بیت یا مصرعاز آرایهشعری یکی در صنایعِ مُوَشَّح*

 )امید( .دهدیا عبارتی را میو نام، کلمه  آن حروف تشکیلِ مجموعِ د کهبرکار میهبرا 

 

 

  

 

 بازگشت به فهرست
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 نامشعرِ بی

 حسام فراهانی
 اسفند، نودو پنجمین زادروز امیرهوشنگ ابتهاج )سایه( 6به بهانۀ 

 
 روستان شدتو سَ گورِ ساحتِ

 من دلِ یزِعز ای

 ؟یروسَ ینکدام تو

 (یهسا)
 

 "یمرهم یغادر یدرد است ا ماالمالِ ینهس"

 یس هر دممقدّ خاکِ یندر ا یدرویم الله
 

 مایوسف گرمِ خونِ سرد وُ کِاخ
 یهر برزن کنعان بر سرِ یرِپ یهاناله

 

 سترَ یرهر که از زنج یبها خون،

 یستانم من همیم یاران خونِ بهایخون
 

 گه مرجان وُ یوانک یبوستان گه ینا روِسَ

 یآتش بزن بر عالم بنگر وُ یشگفت این
 

 شتکُ یدارد ما را حسرتِ پیرِ

 یلوفرین یشِرو ینیتا بب ییکجا وه
 

 یول یخود بود روِسَ یدر جستجو یهم تو
 یرفَ وُ یبیبا چه ز یبه نام یکهر  روهاسَ

 

 باز فردا از افق یدرخش یم آفتابا

 یها بر عالمهقصّ ینکن بازگو ا مردمی
 

 بازگشت به فهرست 
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 تیهاسفَبا نَ
 یلیخل دمحمّ

 
 یباریم

 اربهار، در به مثلِ

 یافشانیم لکاکُ

 ...یپراکنیم لگُ

 تیهاسفَنَ

 که نه، آه

 آوا

 یزردِ قنار یآوا

 سبزِ پرستو یآوا

 کندیآباد م که

 کوچک را یهاباغچه نیا

 ،انْیآش نیا

 را وانْیا نیا

 ببار

 -دا فر -بشکوفد  تا

 لشن، گُشیهاشاخه با

 . ، روشنشاآفتاب با

 ببار

 . تیهاسفَنَ با
 بازگشت به فهرست 
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 قوش
 د خلیلیمحمّ

 
 شهبازِ در پرواز نیچنگ، ا زایت نِیشاه نیا ستیک

 طنَاز مرغکِیر ، سسَ دهیر، شورافسانه پَ نیا ستیک

 بازدل م وُخرّ یچرخد به اوجیکه م  ی»باز« نیا ستیک

 اندازد در طرحِ چشممَآرَید، ممَچَیخرامد، میم

 پردازکه جان ،ییایرو وُ زیانگلایش خااندام موجِ

 لند آوازبُ یخوان، مرغِ فراپونغمه ناگهانِ

 باز یدر مکان یفرود ،یزیوآبا قوسِ دل حال،

 !راز مِیحک نیا ،یسنگبر بلندِ تخته ندینش یم

 ناساز وُ رهیخ یدر روزگار یاخستهدل یکی من،

 کنم آغازیهزاران آرزو، گفتارِ خود را م با

 صفاپرداز مرغِیاز گفتِ س ،یارهطقستانم  تا

 :سازکنم دمیلب به گفتن م ،ییرها یبه سودا دل

 باز رچرا پَ ک،ی، آن ر بسته وُچرا پَ نیک

 ساز؟راه ناهم نیکدام است و کدام یبهروز راهِ

 آغازیب م از خوابِ سردرگم وُهَجَیم یبیهنَ با

 بد پرداز زِیانگاوهامِ روزانِ مالل نیا ستیچ

 شهباز یکی نک،یا ش،انمیبیگران م یدر خواب باز

 . در پرواز مرغِیس نیهرآهنگ، اپِقوشِ سِ نیا باز

 بازگشت به فهرست
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 آشویتس

 جوزف/ برگردان: داود جلیلی سیمون آرتور

 
المان،  اشغالِ تحتِ ر لهستانِبیرکناو د -2ورود به اردوی آشویتس  ۀمجارستانی در آستان از یهودیانِ "انتخابی "

گاز. عکس ها  نهایی هولوکاست. یهودیان یا به کار فرستاده می شدند یا به اتاقِ ۀ، در مرحل1944ماه می/ جوالی 
 آشویتس که آلبوم را در ۀآشویتس است که از سوی لی لی جاکوب، بازماند معروف به آلبومِ ۀبخشی از مجموع
 کرده بود.  ءدا)مرکز جهانی یادبود هولوکاست در اورشلیم( اه واشم به یادِ ،دورا یافته بود-اردوی  میتلبا

 روزِ یادبودِ جهانیِ هلوکاسترا  -بیرکناو -سالگرد آزادی آشویتس- ژانویه 27مجمع عمومی سازمان ملل روز 

 ز کشتاریک مرک از جملهو آلمان، متشکل از سه اردو ارتشِ شده از سوی اشغال لهستانِ نامید. آشویتس واقع در

با آزادسازی آن  1945ساخته شده بودند. آشویتس در ژانویه  1942-1940سال  تقریبا دو بود. اردوها در طیّ

 شوروی تعطیل شد.سرخِ  توسط ارتشِ

 960.000میلیون نفر کشته شدند. کشتار شامل  1.1میلیون نفری که به آشویتس فرستاده شدند،  1.3از 

یهودی،  لهستانی غیرِ 74.000 ،رسیدن به آشویتس سوزانده شدند( ها به محضِآن نفر از 865.000) یهودی

 هایی که درنفر اروپایی بود. آن 15.000جنگی شوروی، و بیش از  نفر زندانیانِ 15.000نفر رومانیایی،  21.000

 و شکنجۀ جسمی تکاثر ک یا درو های فردی، گرسنگی، فرسودگی، بیماری، اعدامفر ِ از  ،آتش سوزانده نشدند

 خود را از دست دادند. اصطالح پزشکی جانِهای به ردند. دیگران در آزمایشمُ

 :، پس از دیدار از آشویتس سرود1955سیمون جوزف این شعر را در سال  آرتور
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 آشویتس

 این زمین
 رازهایش را حفظ کرده است.

 ای که گاهی مانند مالفه
 جسدی را می پوشاند

 و علف ها
 سته اندبپیمان 
 جا را بپوشانند.گرفته در اینهای صورتجنایت

 دهانِ زمینی که مُرده را بلعید
های است با وصلهروکشِ سبزیاکنون 

 گردان.آفتاب
 

 با این حال می دانیم.
 زدۀ حصارها،از سیم های خاردارِ زنگ

 سربازخانه های کثیف،
 ی دیوارها با سوراخِ گلوله ها،پریدهآجرهای لب

 حمّام، هایشواز د
 از اجاق ها،

 از کوهی از کفش ها:
 های مردانهکفش
 زنانه،

 گانه، بچه
 ،های کارکفش
 های میهمانی،کفش

 سیاه، قهوه ای، سفید؛
 دار و نو،نیم

 می دانیم.
 

 در خارج گل ها و نسیمِ مالیم
 چه را پیش از این گذشته استآن

 مخفی می کنند.
 

 ،راهنمای ما، پیرتر از سنّ ِخود
 وقتِ بدرود 

 ناکبا چشمانِ نم
 های لرزان خود گفت: و لب

  "همه چیز را دانستید، همه چیز"
 

 poem/-a-https://peoplesworld.org/article/auschwitzسرچشمه: 

 

 
 کنونی آشویتس واقع در لهستانِ گاهِان اردویقربان تنها یکی از انبارهای کفشِتصویرِ 

 بازگشت به فهرست 

 

https://peoplesworld.org/article/auschwitz-a-poem/
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 دو سُروده از علی جعفری
 

 
 کور دل مباش

 

 نشستدریا که پس

 کور دل مباش

 کار نیست پایانِ

 بلند را خیزِ

 ست.زانو نشستهبه
 

 تیز بال نهنگانِ

 ی ماه بستهچشم در حجله

  بزرگ را یدّمَ

 کشند.نتظار میا
 

 بگذار تا پاشنه برکشد

 د رَخِ ا ماهیانِحتّ

 خشم فریادهایبا 

 د.رَمیدان درآوَبه
 

 آب سطحِگر چند به

 هنربی خاشاکِ خس وُ

 گان نادای نه

 اندمردم کشیده چارِ چشم وُبه

 وای اگر

 د.رَحادثه سر برآوَ وفانِت
 

 خزر از شمال

 ان از جنوبعمّ

 بیابان را برهوتِ

 چشم ابرِبه

 دنکنسیراب می

 ل نشیندتا شوره در گُ

 نیلوفر شود. رداب غرقِو مُ

 *** 

 زنده بیدار است، آتش
 

 دارنددیرِ مغانم عزیز میاز آن به

 که آتشی که نمیرد همیشه در دلِ ماست

 حافظ
 

 تنگینبان سر ز دلجُمَ

 تن فرازِ

 خانه خالی نیست
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 دانا بانوی زیرک

 ارلمپا  پایین کشیده نورِ

 ی دشمن.حذر از دیده

 

 زند دایمخانه گُرگُر می تنورِ

 های نانچانه خمیرِ

 ی بریانشود بر سینهبرشته می

 زن مهربانِ تا که دستِ

 کند قسمتمساوی می

 تن. های نیازِبر سفره

 

 روشن رده آتشِنمُ

 زنده بیدار است

 شارخخلنگرهای سُ

 خاکستر سردِ در حجابِ

 نهاده در میان

 تازه با هیزمِ

 ی سرکش.علهرویای شُ

 

 درنگی کرد باید

 سازدها را رشته میپنبه

 بافدمی

 های خشمتافته

 رخت بندِ بر سرِ

 رنگ آیدرنگی بهتا که بی

 درفشی 

 فریادهای خیابانی. در کفِ

 

 سوزدکوره می

 سوزان آتشِ لهیبِ

 زمان را سردِ آهنِ

 ندانروی سِ

 که آهنگرتا 

 سوزش را طرحِ

 ی خورشیددهنز شکلِبه

 هاشتکرده مُگره بر فرازِ

 برافرازد.

 

 خانه خالی نیست

 زنان

 آینه بینِرد از جَگَ

 ردهستُدار بِلگُ با دامنِ

 زیبایی خود را

 پاچند.در فضای خانه می

 

 نمانده دیر

 های زیباییرگ تا بلبلِ

 زاعان صدای منکرِ

 غارهای پستو دخمهبه

 پس راند.

 

 هر کوی بر سرِ

 نهر برز

 های روشنایی راحجله

 های شادچهره در تابشِ

 اندیششب اشانِخفّ کوریِبه

 پا دارد.به

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 چند سُروده از م.م.موج
 

 

1 
 رفت هستى را ستود بود وُ کهآن

  نیست از ما دل رُبود هست وُ آنچه

 ندانیم زین همه معنا چه سود خود

 نیز بود که رفت وُآن هست وُ هچنآ

  (1998نوامبر  27 دورتموند)

*** 

2 
  نبودِ من هم از راه وُجود بود وُ این

 او هیچ نبود است که من بودم وُ دیرى

 به وجودش همه ایمان لیکن دارم

 برزخِ بودنم وجودش فرسود در

 (1990تابستان  دورتموند)

*** 

3 
 تفاى هُشیار گمنِ شیدا شبى فرزانه با

 دل زین جهان برفِکن

 کو هزاران چون تویى 

 هستى شان رُبود دل برداد وُ کامِ

  هزاران نى یکى بیدار دل زان

 این بازى گشود رازِ

 (1998نوامبر  27 دورتموند)

*** 

 

 ءخال -4
 هستىِ جاودانهٌ من اى

 شده از فسانهٌ من جادو

 برِ این زمانه تنها هاشب

 گفتى براى من سخن ها مى

 ى به گوشِ من کالمىدناخو مى

 ى به دستم جامىکرده ز مِ پُر

 اگر نشسته بودم خاموش

 شُعبدِ این زمانه گاهى از

 در دلِ این شبانِ خاموش یا

 مرا به بر سیاهى بگرفت

 ماچراغتو بُدى، تو شب تنها

 م رواتو مى گُشادی آهسته

 رودىمن چه سبک مى سُ در

 نیکو هاى عشقِواژهگُل

 من تو باش با ،من تو بمان با
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 میدوارىتویى اُ تنها

 م تو روزىاکه بگیری باشد

 م به یارىامایهٌ هستی جان

 هستىِ جاودانهٌ من اى

 تو بُود این ترانهٌ من از

 مااى که بسته رویدایره در

 زمان مى نشیند آهسته

 گَردىگَرد به روىِ پای چون

  م دوبارهدَروبَکه بِ شاید

 چرخِ فلک به نامردى این

 شادى م شُکوه وُدَتو بُوَ زا

 هستىِ جاودانهٌ من اى

 که دوباره جان بگیرم باید

 منزلِ عشق به پایمردى در

 شبانِ من، تو یارِ خاموش اى

 میدىروزِ نااُ آبستنِ

  م چُنین مدهوشکى سپُرَ تا

 مایهٌ خود به چرخِ گیتىجان

 پاکىِ شب، تو رازِ من را اى

  پیلهٌ تیره گى تنیدى در

 برآورد از أُفُق روى رهمِ چون

 من به بادِ کُهسار افسانهٌ

 ه دمیدىگوشِ هر ذرّ در

 ستارگانِ شامِ تاریک اى

 دالنِ عیّارخلوتِ هم در

 بسنده من به دوستى دل چون

 کى شود دال خاموش بارى

 جان که به عشق گشت زنده آن

  هستىِ جاودانهٌ من اى

  هستم من

 جا دل گرفتهاین من

 عقل هاى فربهٌاندیشه

 من درِ عشق را بسته بر

 مهرورزانهاى زمزمه اى

  مابندهٌ افسانهٌ خویش من

 هیاهو نابدانى وُ این

 مارُبوده، کرده ریش سکّان

  عُمرم جانم،

  دودهرا او زُ همه

 که زنگارِ زمانه گویى

  م رُبودهامن، همه هستی از

 هستىِ جاودانهٌ من اى

  تو ماندم وُ من

 این میانه در

 ماخالىِ شبان رِتسب در

 گیر مرا در این زمانه تنگ

 (1998ژوئن  9 دورتموند)

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 امنیآبت ۀدیربُ یمن گلو
 *آیدا عمیدی

 
  رانی ا سندگانیکانون نو  رانیدب ئتی عضو هآیدا عمیدی،  *

ر دن ستو شک ی تیمأموران امن ورشیآذرماه با  ۱۴ خیکه در تار 

روز  ۳۰پس از تحمل  ،منزلش بازداشت شده بود کر یو پ

میلیون تومانی  500با وثیقۀ  1401دی14، در روز حبس

فروریخته در این شعر با عنوان " موقتا از زندان آزاد شد!

 ( گنژرا شده است.)  " نیز بازنشر کشاورز بلوارِ 
 

 دادیجان م ییهمهمه هر صدا انِیم

 بودند دهیرده پاشمُ خاکِ ابانیخ بر

 میزیوبرخ میهم بگذار ۀبرشاندست میتوانستیما نمو

 

 دارمان را شخَ یصدا ما

 نیزهرآگ وُ اریهوش یمار چون

 میپنهان کرده بود نهیس نِدرو

  ابانیخ انِیم کردهنیکم

  میشکافتیهمهمه را م یصدا

 خاستیبرم دهیبر یکه ازگلوهاییصدا یجووستجُدر

 

  میشدیپرت م گریدبه کابوس  یاز کابوس ما

را لمس کرده  یداریبوُخواب انِیم که مرزِآنیب

 ...میباش

 

دوش گرفته را به شاژنیاکس ست که کپسولِتیروا

 بود 

 رفتیبرهنه باال م یهاصخره از

 را  رشیزنج یصدا و

 ...کردیما فرو م گوشِ در

 میزدیم رونیاز باتالق ب نانشناکُ

 مانیزخم پوستِ رکرده بودند تا د نیکم حشرات

 تخم بگذارند

 ما  و

  ما

  ما

 ...میبود خبریکابوس ب منطقِ از

 

 باالرفتن  مارستانیب یهاهاز پلّ زناننفس

 دیماُ وُ میب انِیشدن م نگآوَ

  سرشکسته
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 کشاورز در بلوارِ ختهیرفرو

 میمر ابرآلودِ صورتِ

درباد  مانیصدا ها وُچشم ها وُماکه استخوان و

 دیلرزیم

 

 خودش را داشت: منطقِ بوساک

 ردیمیم رودیکه باال مآن»

 «ماندیزنده م شودیکه گم مآن

 میگم شده بود ما

کش  تینهایشان تا بمتبوع ۀخانوزارت یراهروها و

 آمده بود.

 ...ۀشمار ۀپروند

 ...ۀشمار بندِ

 ...ۀشمار ولِسلّ

  میهم را حفظ نبود ۀشمار

را  ما یوتو گل یهاسرفه دانستینم یکس و

 !قیرف خراشدیم

 !برادر

 خندان!  ۀستار

 یدیکوبیت را به هوا ماشتمُ که

 یدیکوبیم وارید به

 یدیکوبیم نهیس به

 .دیدیکس تو را نمچیه و

 

 میسرگردان بود گرسنه وُ ما

  میسنگ به شکم بسته بود یبعض

آخته  غیو ت میدیتراشیبه ناخن سنگ را م یبعض

 میساختیم

 میبردیقاتالن جان به در نم ن از چنگِامکدامچیه و

 

شما  دیگویم وستهیرا که پ ییصدا دیشنویم

 د؟یاشتهکُ

  ردیکه بم یهر کس هر جا به هر شکل رایز

  دیادهیشتکُ شما

 دیاشتهشما کُ رایز

 

 دانستندیتو م قاتالنِ و

 ترکیمرگ نزدهرچه بدود به لسمِبِمین مرغِ که

 شودیم

  یودَبِ کردند که تیرها

 ینکَجان بِ یربَیکه فرو م یمهر دَ یبرا

 ...میجان بده یرآوَیکه برم یمهر دَ یبرا

 

  دیمن نگاه کن به

 از خون بر گلو دارم یردّ که

پنهان  نهیس را که درونِ ینیزهرآگ مارِ دیاوریب ادی به

 ام کرده

 بردارد زیه خکِ به سمتِ داندیکه م یمار

 زدیخیکه از حافظه برم یزهر

 من امارانیبس ۀدیربُ یکه گلو رایز

 امیمختار

 امندهیپو

 ارمغفّ

  .امنیآبت ۀدیربُ یگلو من

 

 1400 دی

 بازگشت به فهرست
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 کُرد ۀنویسند شاعر و ؛نامق هورامی
 کوردستانی زانا

 

 : رعا ش  یف را عم

ی کورد، شاعر و نویسنده  (Namiq Hewrami) نامق هورامی

وابط عمومی و پژوه و مدیر رسانه و ر اس، یارستان شنورامانه

سخنگوی وزارت فرهنگ و جوانان دولت جنوب کوردستان،  

 .است

نظیر ادبی وی،  های بیمیالدی با توجه به فعالیت  ۲۰۲۲ در سال

املللی نویسندگان عرب به وی سند افتخار اعطا  ی بین اتحادیه

 .کرد

 

  :شناسیکتاب

 :شده دارند، از جملهکتاب چاپ جلد  16ایشان 

  2008 -( انفال از پس) نفالەدوای ئ -

 2021 -هورامی زبان است یا لهجه؟  -

 

 :ی شعرنمونه

1
 حلبچه

 اکنون من،

  دانم همین است کهدانم، یا تنها چیزی که مینمی

  نیمی از من همراه شما غرق شد و

 ی دیگرمنیمه

 ...در گوری دسته جمعی دفن

 اقی نماندهبی برایم دیگر چیز

 جز یک عدم و نیستی ابدی و

 حسرتی پر از تنهایی و

 ...سفید، بعد از شماعکسی سیاه و 

 

2 

  های من هم،اکنون ناله

 خیزد،از گلو بر می

 های مادرمهای حلبچه، میان گریههمچون ناله

 ...های خونین، بر پیکر پدرممانند شیون زخم

 

3 

 چون عاشقت شدم،

 دمچشمانت دیدنیا را به 

 زمزمه و صدای نفست و

 ای که همیشه تو از آن گذر داریکوچه
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 ...رزوهایم شدندمیعادگاه آ

 

4 

 حاال که دارمت،

 دانمخوب خوب می

 های زندگی،سختی

 ...شود با حضور توشیرین می

 

5 

 ولنتاین

 گاهان است،های غروبرویپیاده

 وسط پارکی شلوغ،

 ...چشمانت به رنگ اییا که نوشیدن قهوه

 

۶ 

  امشب به خوابم بیا

  ستگانمابری، در میان دیده

 که فقط و فقط

 ...باردهای تو میروی شانهبر 

 

 7 

 آغوشت به من آموخت،

 شود میان بازوانم، محاصره نمایم،می

 ...گذرگاه آزادی را

 

8 

 ست،آه، چه خوشبختی بزرگی

 آنکه خود، بفهمیبی

 ...عزیز قلب کسی باشی

 

9 

 است، های منبر لبه لبت ی کوقت

 !شرمگین نباش

 اند وفقط بنگر که گنجشککان چه خوشحال

 ...پر هیاهو

 

10 

 عشق،

 ست از دوردست،تپیدن قلبی

 که ناخودآگاه،

 ...دهدبرای قلبت آواز سر می

 

11 

  اگر در زمان پژمردنم، در کنارم باشی

 ام،رسانیبه ساحل آرامش می

 نشان به آن نشان،

 ل وغزاکستری دریای خ

 طبیعت رنگین عشق و

  موی خیس از بارانم را خواهی دید،

 ...یابیشدنم را در می بعد چگونه سبز

 

12 

 برای من،

 !باردبرف همراه با شعر می

 ست برف،شعری

 ...لرزاندکه گیسوی زنان را نمی

 

13 

 ارجمندند آنانکه

 وقتی، حال و هوایت بد است،

 د، کهشوتمام فکر و ذکرشان این می

 .ت را خوب کنندبد حال

 

 بازگشت به فهرست
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 چندشعرکوتاه از لیال طیبی
 

 

1 

 آواز غوکی در مرداب برپاست،

 کاش،،،

 ،های عاشقانهزمزمه
 تَه نشینِ گوشِ جفتش باشد؛

 !ی تنهایینه نغمه             

2 

 عاشقانه را،ی صدها نامه

 ود،ب ی سپردهبه فراموش

 .ی الابالیپست چی

   

3 

 کشد؛زخمه می

 بر تارهای اندوهگین شعر

 !شاعری به تنهایی       

   

4 

 لبخندش؛

 پُر از غم بود؛     

 حتا روی سِن تئاتر،

 !دلقک پیر

  

5 

 اتاقم،

 .ستغمباده کرده

                         *** 

 آمدنت،

 ست که؛ایمژدهتنها 

 !دگشایمیگره از ابروانش 

  

۶ 

 چه سخاوتمندست؛

 (نسیم)
 حتا به سرِ

 !های هرزعلف

  

7 

 اعدام شده است؛

 های خشکیدهشاخه 

 !بر پیکر درخت     

... 
 !های خشکیدهآه از برگ

  

8 

 ام اما،پرهشب

 اگر باورت بشود(؛)

 در ذهن من،

 !خورشید خیمه زده است

  

9 

 شعرهایم را،

 !در آتش انداختم

 تو اما؛

 -و دود از آتش

 !برخاستی     

  

10 

 !زیباست پرستوها  پروازِ

 اما،

 دلم، پیش کبوتری است؛

 !که روی دیوار کِز کرده بود

 بازگشت به فهرست
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 کوتاه ی شعرها و کوردستانی زانا
 

1 

 میردشاعر نمی

 گشایدبال می

 شودپرنده می

 کند راه زمین راو فراموش می

2 

 !دارند لهم د هاسنگ

  این را

 های پدرم فهمیدم،از اشک

 پدری،

 !گفتمی "دلسنگ"که مادرم به او 

3 

 باران ناخواسته آمد؛

  و لبخند مرد کارتن خواب را

 !خواسته شست           

4 

 مادرم مُرد

 !زنداما هنوز میان باغچه جوانه می

 دهد؛شکوفه می

  شود وُسیب می

 !گوید: بخور، نوش جانمی

5 

 نگرم وُمی راهبه 

 !کشمآه می    

 آخرین آرزویم،

 .آمدن توست    

۶ 

  پرنده بودن

 چه خوب است؛

 !رویگذرنامه همه جا میبی

7 

 رقصید؛میتوی آسمان 

 پنجره را که بستم

 !ماه مُرد                 

8 

 ها،کوچه

 ها وُخیابان

 های این شهرتمام خانه

 !اندباردار سکوتی سنگین

 هایتقدم یمزمهبا ز

 .فارغشان کن             

9 

 من،

 ی دنیا رادورترین کوچه 

 پیمودم وُ،                    

 تو

 در جستجویم،

 !را گم کرده بودی اتراه خانه

 راستی؛

 !که گفته بود؟

 "رسند؟دو خط موازی هرگز به هم نمی"

 

10 

 ی ماه وُ،لکه

 -قطره قطره ستاره

 .دروی پیراهنِ شب پاشی

 ما؛ا من

 اندیشمبه طلوع خورشید می

 که سحرگاهان،

 .!پیرهنِ شب بدراند            

 بازگشت به فهرست
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 شویمرُس آفریده می از خاکِ و
 داود جلیلی –ایزابل آلنده 

 هه و سوریا ان، ترکیا یر ا ر در اخی طبیعِی  فجایِع   یدگان از دیبآس تقدیم به تماِم 

 
میرا سانچز تصويرى از 
ُ
نوامبر  فشانالی آتش ل وُ كلمبيايى که در اثر گیر کردن در گِ  ۀسال 13  دخترِ ، (Omayra Sanchez) ا

 ناتساد .های تاریخى استترین عکسدهندهیکی از تکان نیا و  ساعت درگذشت60از ش ممکن نبود و پسانجات 1985سال

 .دو شیم ناگدنناو خ میدقت هک تسا کیژ ار ت ِد ادیو ر  نیا ی ر نه ِت خادر پ و  ینیر فآز اب ر یز 
 

 : پیش زمینه
ا بتتر ُرخ  لیایییشتت شتتهیرِ    نویستتندۀبتته قلتتم ایزابتتل آلنتتده،    ایتتن یتتک داستتتان دادی واقعتتی استتتوار استتت. در  استتت، امتتا

یتتخ را آب کتترد و    های های کشوِر کلمبیا فوران کرد. حرارِت آتتتش فشتتان صتتفحهآتش فشانی در کوه 1985سال 

  13تتترین توجتته را روی دختتتر  ها بیشانهنفتتر کشتتته شتتدند. رستت   23000به ریتتزِش بهمنتتی عظتتیم منجتتر شتتد. بتتیش از  

ل گرفتتتتار شتتتده بتتتود. درایتتتن داستتتتان، دختتتتر "  ای متمرکتتتز کردنتتتد کتتتهستتتاله رولتتت   دهنتتتدۀ او "ا" و نجاتآزوجنتتت در گتتتِ

 " خوانده می شوند.کارل 

*** 

 کی. او دزیم ادیصدا فر یکامال باز، ب یکردند، با چشم ها دایبرآمده بود پ از گرداب گِلدختر را که  ۀها کلّآن

که از قبل  ینامِ گلِ زنبق(. درآن گورستانِ گسترده ا  a.suˈse.naآسوسنا . )"آزوجنا"داشت،  یاسمِ عشاءِ ربان
فضا را  هایزخم ونِیکان و شودک یۀکه گر ییدور جذب کرده بود، و جا اریبس ۀها را از فاصلمرگ، کرکس یبو

 یهانیشد. دورب لیتبد یبود، به نمادِ تراژد دهیچسب یبه زندگ یکه با سرسخت یانباشته بود، دخترِ کوچک
زده  رونیاز خاکِ رُس ب یاهیس یسرِ او را که مانند کدو یشدگقابلِ تحمّل قلمبه رِیغ رِیآن قدر تصو ونیزیتلو

 یم ونیزیکه ما او را در تلو یکه او را نشناسد و اسمِ او را نداند. و هر زمان دنبو یبود فرستاده بودند که کس

به آن جا رفته بود، و هرگز گمان  تیمامور یقرار داشت که برا "رولف کارل"درست پشتِ سرِ او  م،یدید
 .ابدیگم کرده بود، ب شیسال پ یخود را که س ۀاز گذشت یکه ممکن است تکّه ا کردینم
 شناساننی. زمدیچیکف درهم پ یهاها را مانند موجمزارعِ پنبه را تکان داد، و آن ینیرزمیز وشِخر کی اول
تمامِ  تواندیفشان مکه حرارتِ فورانِ آتش دانستندیها قبل به کار انداخته بودند و مخود را هفته ینگارهالرزه
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 ییها اعتناآن یبه هشدارها کسچیکند، امّا ه جدا کوه ۀفشان از بدنآتش رشدنِیکوه را با سراز ۀقلّ یدائم یهاخی
روزانه  یداخلِ درّه به زندگ یها. شهرکدیرسیبه نظر م رزنانیناکِ پترس یهاقّصهها مانند آن یهانکرد. گفته
 یلندخروشِ ب هکر بودند، تا آن شبِ شومِ چهارشنبه از ماهِ نوامبرک نیزم یهاو در برابرِ ناله دادندیخود ادامه م

 یبر رو د،یغلتسنگ و آب فرو ز خاکِ رُس و ا یبرف شُل شد و در  بهمن یوارهایرا اعالم کرد، د ایآخرِ دن
 .متر دفن کرد نیچند یبه ژرفا یاستفراغ رِیها را زو آن ختیروستاها ر

 ها،دانی، مهاکه خانه دندیناک خارج شدند، دآن دهشتِ ترس یۀاوّل یهاکه بازماندگان از رعشهمحضِ آن به
بعد از بهمن که  یاند. اندکشده دیناپد یا...، همگقهوه ، چراگاهِ گلّه ه ۀریت یهاپنبه، جنگل دِیمزارعِ سف ساها،یکل

 کردند،یتوفان تالش م یخراب زانِیم یابیارز یبودند و برا دهینجاتِ زنده ها سررس یسربازان و داوطلبان برا
ناک فاسد چسب یلجن در داخلِ سوپ رِیز وانیح یتعدادِ نامعلوم هزارنفر انسان و ستیاز ب شیبرآورد شد که ب

وجود  دنید یاز گِل و شُل برا یبزرگ یجز صحرا یزیرفته بودند، و چ نیها هم ازبها و رودخانهجنگل .شوندیم
. من از میکارل با هم بودرالف را فراخواند، من و رالف  ونیزیتلو ستگاهِیکه قبل از طلوع آفتاب، ا ی. وقتنداشت
او با عجله لباس  کهیدرحال قهوه رفتم درست کردن یخواب بودم، و برا جِیه بودم، گآمد رونیخواب ب ِتخت
چپاند، و ما مثلِ دفعاتِ قبل از هم  کردیشه حمل میکه هم یکرباس یپشت. او لوازمِ خود را داخلِ کولهدیپوشیم

 یهاساعت یکردم و برا نداشتم. در آشپرخانه نشستم، قهوه ام را مزمزه یادلهره چی. من همیکرد یخداحافظ
 .گشتیکردم، قطعا او روزِ بعد برم یزیربرنامه کردم،یو سر مبدونِ ا دیکه با یطوالن
 
به  دنیرس یگران براگزارش گرید کهیچون درحال د،یبود که به محلّ ِوقوعِ حادثه رس یکسان نیاز اوّل او

الف کارل ر دند،یجنگیم ادهیپ یبا پا ایدوچرخه  پ،یج یهانیبا ماش یبازکردن راه یمرداب برا آن یهاکناره
را که  ییهالمیخود ف ونِیزیدرآورد. ما در تلو روازبهمن به پ یرا داشت که او را باال ونیزیتلو کوپترِیهل تِیّمز
در دست داشت در  یکروفونیم کهیکارل درحال اهلمیف نی. درامیکردیاو ضبط کرده بود تماشا م ارِیدست نِیدورب

کثافت بود. داستان با  یتا زانو تو ها،یرانیها و وجنازه ،یاندگانِ زخمکودکانِ گم شده، بازم ۀخانوانهیوسطِ د
گزارش  ،یونیزیدر اخبار ِتلو یمعروف تِیّشخص ،یآورترس یها با سرسخت. او سالشدیم تیآرامِ او روا یصدا

 .بود هابتیها و مصجنگ ۀصحنزنده  از 
متانتِ او در برابرِ خطر و رنج بودم، به نظر  رانِیح شهیکار بازدارد، و من هم نیاو را ازا توانستینم زیچ چیه
 .او را خراب کند یکاوکُنج ایاو را آشفته سازد  یمردیپا تواندینم زیچ چیه دیرسیم
 ست،ین یمن اعتراف کرده بود که مردِ شجاع شِیاگرچه پ کند،یاو را لمس نم  گاهچیترس ه دیرس ینظر م به
لنز او  نیاست که ا نیاو دارد، مثل ا یرو یبیعج رِیتاث نید. من باور داشتم که لنزِ دوربکه از آن فاصله هم داربل

که او را  یقتها تماشا کند. وحوادث را بدونِ مشارکتِ فعّال در آن تواندیکه م کندیمنتقل م یگریرا به زمانِ د
 یتظاهر م یساختگ ۀفاصل نیا حفظِ خود از احساساتِ خودش به یکه برا دمیدرک رس نیبهتر شناختم، به ا

 .کند
گرفت، و  لمیکرده بوند ف دایکه او را پ یکارل از همان آغاز در داستانِ آزوجنا حضور داشت. او از داوطلبان رولف
او،  رمقِیچشمان بزرگِ ب یاو، رو یرهیصورتِ ت یدختر، رو یو روا نِیدورب د،یبود که به او رس یشخص نیاوّل
 یکه  برا یزد و هر کس یدر اطرافِ او موج م یروان گِیناکِ او زوم شد.  لجن مانند ربچسدرهم  یموها یرو
 یا زماناو پرتاب کردند و ت یرا به سو یها طنابدر خطرِ فرورفتن در باتالق بود. آن کرد،یبه او تالش م دنیرس

 کی ادهایفر دنِیبعد از شنزدن به طناب نکرد، او چنگ یبرا یتالش چیاو ه ر،یزدند طناب را بگ ادیکه فر
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فرو رفت. رالف  ترقیعم یکرد حرکت کند، امّا بالفاصله اندک یآورد و سع رونیاز گِل و شُل ب رااش دست
که سرد  دادیم حیتوض ارشیدست کروفونِیبه م کهیگذاشت و درحال نیخود را زم زاتِیو تمامِ تجه یپشتکوله

 .تشمام کرد، به دلِ مُرداب زدها را اسگندِ جنازه یبو شودیاست و م
تکان نخور "خود را گفت. رولف کارل رو به او کرد و گفت  یِو او اسمِ گُل "ه؟یات چاسم" د،یاز دختر پرس کارل
حال  نیزدن با او ادامه داد، درعکردنِ حواسّ ِاو به حرفپرت یفقط برا گفت،یچه مو بدونِ توجه به آن "آزوجنا
 .کردیباز م شیبه پ راراهِ خود  د،یرسیتا کمرِ او مکه  یدر لجن یبه آرام
بود، از  رممکنیغ کردیکه او تالش م یبه دختر از محلّ دنی. رسدیرسین به نظر ماز لج تررهیاطراف او ت یهوا
داشته باشد به تالشِ خود  یترمحکم یپا یجا دیرسیکه به نظر م ییر زد و از جاکرد، دو ینیرو عقب نش نیا

خود بست،  یبازوها رِیطناب را گرفت و آن را ز ،شد کیبه او نزد یکاف ۀکه به انداز یداد. سرانجام وقت ادامه
و او را به پسرِ  دهدیاب مرا ت شیهاکه چشم ی. او با همان لبخنداورندیب رونیاو را ب توانستندیها مآن کهیطور
اوست،  شِیخوب است، که او حاال پ زیکه همه چ دختر لبخند زد، به دختر گفت یبه رو کند،یم لیتبد یکوچک

 سمانیر کهنیاشاره کرد که طناب را بکشند، اما به محضِ ا گرانی. او به ددیخواهند کش رونیاو را ب یدکه به زو
او را  توانستندیاو ظاهر شد، اما نم یها و بازوهاا دوباره تالش کردند، و شانهه. آندیکش ادیشد، دختر فر دهیکش
خانه  ۀختیآوارِ فرور رِیاو ز یمطرح کرد که ممکن است پاها یکیکرده بود.  ریحرکت دهند، او در تله گ ترشیب
او  یم که به پاهااش هبرادران و خواهران یکه جسدهابل ست،یکرده باشد، اما دختر گفت تنها آوار ن ریگ

 .دارندیاند، او را نگه م دهیچسب
 ۀوقف توانستمیانتقال، من م تِیّفیبا وجودِ ک "آورد. میدرخواه جانیتو را از انگران نباش، ما "قول داد،  رولف
 .نگفت یزیدوست بدارم. آزوجنا به او نگاه کرد، امّا چ شهیاز هم شیاو را بشنوم و او را ب یصدا
 

ها ها و طنابجاتِ او صرف کرد. او با تبرن یابتکارِ خود را برا ۀتمامِ قو هیاول یهار همان ساعتکارل د رولف
از تبرها به  یکیاز  دیبود. به نظرش رس یدخترِ زندان یقابلِ تحمّل برا رِیغ یاشکنجه ،ییامّا هر تقلّا د،یرزم

که با او  ییاز سربازها یبا تعداد یا کرد. او مدّتن فکر را رهینگرفت و ا یاجهیعنوانِ اهرم استفاده کند امّا نت
ها از آن یاریبس گرید انِیجا را ترک کنند، چون قربانها مجبور بودند آنحرف زد، اما آن کردندیم یهمکار
به او  یاجداد ۀآموز کیکه  نیبا ا د،یکشینفس م یحرکت کند، به سخت توانستی. دختر نمخواستندیکمک م

بود او را از  گر مصمّمگزارش گر،ید ی.  از سوداشتیبر نم دیامّا دست از اُم رد،یرا بپذ ریکه تقد دادیم ازهاج
 یاجا داد، و بعد تخته شیبازوها رِیز ینجات ۀقیرا مانندِ جل ریاو آورد، و او تا یبرا یریتا یکی. دیچنگِ مرگ بربا

 ۀبماند. چون برداشتنِ کورکوران ترکیدهد به دختر نزد او اجازه بهحفره گذاشت تا وزنِ او را نگه دارد و  کِینزد
 یب گ،یاز لجن و ر دهیبزند، اما پوش رجهیاو ش یپا یبار تالش کرد تا به سو دو یکیبود، او  رِممکنیسنگ غ

کرد،  رهپمپ را مخاب کیآب داشته باشد، و درخواستِ  یِکشزِه یبرا یپُمپ دیکه با افتیآمد. او در رونیب جهینت
 یپُمپ توانیبعد نم وجود ندارد و تا صبح روزِ یکرد که حمل و نقلِ قابلِ دسترس افتیدر یغامیا در جواب پامّ

 .ارسال کرد
توقّف  یسوزدل یبرا ی، امّا در قلبِ دوزخ کس"!میهمه مدّت منتظر بمان نیا میتوانیما نم"زد،  ادیفر رولف
به صورتِ  تیّکه زمان متوقّف شده و واقع ردیپذتا او ب گذشتیم دیبا یترشیب یها. ساعتکندینم

 .شده است خود جدا یاز شکلِ واقع یریناپذجبران
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سرد  یلیو اگر هوا خ کندیدختر آمد، و مالحظه کرد که قلبِ او خوب کار م شِیآزما یپزشکِ ارتش برا کی
 .شب زنده بماند تواندینشود، او م

  ".داشت میکن، آزوجنا، ما فردا پُمپ خواه یداریاپ"دهد،  یدارکرد او را دل یکارل سع رولف
 ، ".مرا تنها مگذار"خواهش کرد  دختر

 ".کنمینه، البته که من تو را ترک نم "
گرم او را زنده کرد و او حرف  عِیرا جرعه، جرعه بنوشد. مااو قهوه آورد و او به دختر کمک کرد تا آن یبرا یکس

کوچک از  ۀدر آن قطع تیّداد که وضع حیکوچکِ خود را آغاز کرد، او توض ۀخانواده و مدرس ،یزندگ ۀزدن دربار
خود خارج نشده بود. رولف کارل،  یگز از روستاو هر بودساله  زدهیفشان چگونه بود. او سفورانِ آتشقبل از  ایدن

: پُمپ خواهد دریپذ انیپا یبه خوب تواندیم زیور شد، مطمئن بود که همه چغوطه یهنگامنابه یِنیبدر خوش
به  کوپتریبا هل تواندید، و آزوجنا مجا کننجا کنند، تخته سنگ را جابهآب را جابه توانندیها مآن د،یرس
جا به مالقاتِ او خواهد رفت و منتقل شود و او در آن افتیجا به سرعت بهبود خواهد که درآن یمارستانیب

 .او خواهد برد یبرا ییایهدا
در  ندتوایم یزیچه چ دانمیاست، و من نم ادیز یلیها خبا عروسک یباز یو درحالِ حاضر برافکر کرد سنّ ا او
سرش  دانم،ینم یادیز زِیزنان چ ۀگرفت من دربار جهیلباس. او نت دیاو باشد، شا ندِیآساعاتِ دشوار خوش نیا

 نیاز آن زنان ا کدامچیمّل کرد، امّا هشناخته بود تا ودرا در طولِ عمرِ خ یاریاو هم زنان بس کهنیا یگرم شد، رو
روزنامه  کیبه عنوان  شیسفرها و ماجراها فِیکه زمان بگذرد، او تعرآن  ینداده بودند. برا ادیرا به او  اتیجزئ

را که فکر  ییزهایچ یپردازالیبا خ د،یرس انیاش به پاکه خاطره یآزوجنا آغاز کرد، و زمان ینگارِ مهاجم  را برا
دهد که  نانیاطم به دختر کهنیا یاو براامّا  زد،یچُرت م یاختراع کرد. دختر گاه کندیو را سرگرم ما کردیم
 .دادیزدن ادامه مبه حرف ،یکیدر تار دیترد دِیغلبه بر تهد یجا است و براآن
. انتظار در دمکریرولف کارل و دختر را تماشا م ونیزیتلو ۀصفح یرو ،یلیچندما ۀبود. من از فاصل یطوالن یشب

که من اغلب تمامِ طولِ شب را با  ییرفتم، جا یملّ ونِیزیتلو ستگاهِیرو به ا نیتحمّل کنم، از ا توانستمیخانه را نم
 توانستمیبودم، و حدّاقل م کیاو نزد یایجا من به دن. در آنگذراندمیها مشغول بود مبرنامه شِیرایرولف که به و

. من تمامِ افرادِ مهمّ ِشهر، سناتورها، ابمیکرده بود در یزندگ کنندهنییه روزِ تعس نیچه او در ااز آن یحسّ
 یبرا یپُمپ اهنفت را دعوت کردم، و از آن یشرکت ملّ سیو رئ یشمال یکایامر رِیمسلّح، سف یروهایفرماندهانِ ن

را از  یرخواستِ کمکِ فورکردم. من اعالن د افتیمبهم در یهاکردن لجن درخواست کردم، امّا تنها وعدهپاک
به اتاقِ فرمان  دیها من بافراخوان نِیوجود دارد. بکمک به ما  یبرا یکس نمیشروع کردم تا بب ونیزیو تلو ویراد

 .تماشا کنم کردندیاز فاجعه را منتشر م یدیجد اتیجزئ یادوره ترا که به صور ییهاتا ماهواره رفتمیخبر م
 

داشت، من   را ریتاث نیترشیب یخبر گزارشِ یکه رو کردندیرا انتخاب م ییهاخبرنگاران صحنه کهیدرحال
را به پالنِ  میعظ ۀفاجع کی ونیزی. تلوکردمیوجو مجُست دادیرا که گردابِ گِلِ آزوجنا را نشان م ییاهلمیف

 .جا با او بودمن در آنم حالنیبا ا کرد،یم هیمن از رولف کارل تک مِیعظ ۀفاصل یداده بود و رو لیتقل یواحد
او را حسّ  یو ناتوان یدیمن نا ام شد،یوارد مرنج بر او )رولف(  نیآزرد، انگار که ا یدردِ کودک مرا م هر
 یرویبا ن توانمیکه اگر تالش کنم م دیام رسبه ذهن یفانتز یا دهیوگو با او، ا. با وجود عدمِ امکانِ گفتکردمیم

 یتفعالی که–موضوع  نیا یشوم رو جیکه گ یتا زمان نکنم. م قیاو را تشو وهیش نیبه او برسم و به ا یذهن
بردارم، و  کردنهیغلبه کنم و دست از گر یخواربر غم توانستمیم یمتمرکز شدم. گاه -بود هودهیار و بو وانهید
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شده  رهیمُرده، خ شیپسال  ونیلیم کی یاارهبه نورِ ست یکه انگار با تلسکوپ شدمیخشک م یابه اندازه ،یگاه
 .ام
 یهاآبِ رودخانه انِیجر یرو واناتیمردم و ح یهاتماشا کردم، الشه یگاهپخشِ صبح نیآن جهنم را در اوّل من
که افرادِ  سایکل کیکه از آب شدنِ برف شکل گرفته بودند سرگردان بود. سرِ درختان و برجِ ناقوس  یدیجد
آمده بود. صدها سرباز و  رونیگِل ب یاز باال د،نجات بودن یهامیمنتظرِ تجا پناه گرفته بودند و در آن یاریبس

 حالنیدرع زدند،یشکسته چنگ مرهمد یهابازماندگان به سنگ یوجودر جُست یرِنظامیدفاع غداوطلب از 
م اعال ییویراد یهاآش بودند. شبکه یگرفتنِ فنجان یشان برااز اشباحِ زمخت منتظرِ نوبت یبلند یهاصف
. آبِ کنندیاه عرضه منوزادان سرپن یاست که برا ییهادر اشغالِ زنگِ خانواده شانیهاکه تلفن کردندیم

با اکراه قبول  یهوشیبازو و پا را بدونِ ب یهابود. پزشکان قطعِ اندام ابیو غذا کم نیهمراه با بنز ،یدنیآشام
ارسال کنند، امّا عبور از  اهآن یبرا کیوتیبیو آنت که حداقل سِرم و مُسکّن کردندیو درخواست م کردند،یم
رِ راه قرار داشتند بدتر. در راسِ همه، لجنِ آلوده که در س یکید و موانعِ بوروکراتبو رممکنیاز جاده ها غ یاریبس

 .کردیم دیتهد ریگهمه یهایماریب وعیزندگان را با ش یِشده، سالمت هیتجز یهابا بدن
او  یادیز که داشت تا حدّ ی. عدمِ تحرّک و تنشدیلرز یسرِ او قرار داده بودند م یکه باال یریادر داخلِ ت آزوجنا
بشنود. لحنِ او  شدیاو دراز م یبه سو یکروفونیکه م یوقت توانستیبود و هنوز م اریکرده بود، امّا هوش فیرا ضع

 یاهیس یهارهیرولف کارل بلند شده بود، و دا شی. رکردیم یواهها عذرخزدنتمامِ نق یفروتنانه بود، انگار برا
 یخستگ تِیّفیک توانستمیم میعظ ۀاز آن فاصل ی. حتّدیرسیآمدن به نظر مازپادر ۀاش بود، او در آستانچشما رِیز

 گریاو د ،را کامال فراموش کرده بود نیبود. او دورب گرید یماجراها یمتفاوت از فرسودگ اریاو را حسّ کنم، بس
 رِیکه تصاو نبود، بلا ارِیاز دست میکردیم افتیکه ما در یریتصاو به دختر نگاه کند. نیاز لنزِ دورب نستتواینم

چه را که در محلّ رخ تجسّمِ وحشت از آن تِیبود که به آزوجنا اختصاص داده بودند، مسئول یگریگرانِ دگزارش
 .داشتند یم یداده بود، بر او ارزان

 
مّا او برطرف کند، ا داشتندیرا که دختر را در گور نگه م یرولف دوباره تالش کرد تا موانع نورِ بامداد نیاول با
استفاده  یاز ابزار کردیدختر جرات نم کردنِیرا داشت، به خاطرِ ترس از زخم شیهاکار فقط دست نیا یبرا

را باال وراند، امّا او بالفاصله آنکرده بود را به او خ عیکه ارتش توز ییآردِ ذرّت و موزها یفنجان غذا کیکند. 
 هاکیوتیب یاو انجام دهد چون آنت یبرا یادیکارِ ز تواندید که نمگفت که او تب دارد، امّا اضافه کر یآورد. پزشک

مقدّس به  مِیبا انداختنِ مدالِ مر کرد،یجا عبور مهم که از آن یشیشده بودند. کش رهیذخ ایمواردِ قانقار یبرا
 .کرد دنیبارشروع به  یداریو پا میکرد. هنگامِ غروب، نم نمِ بارانِ مال یبختخوش یاو آرزو یبراگردنِ او 
 .کردن هیو او هم شروع کرد به گر ".کندیم هیآسمان دارد گر"زمزمه کرد،  آزوجنا
  "یو آرام باش یخودت را حفظ کن ییتوانا دینگران نباش، تو با"خواهش کرد، رولف

خ  دادن پاس یبرا گریکه او د دند،یها را از او پرسگرفتن از آزوجنا برگشتند و همان پرسشکسع یبرا خبرنگاران
 یلنزها وها،یدیو لم،ینوار، ف م،یس یهابا قرقره یینمایو س یونیزیتلو یهامیت ترِشینکرد. در همان زمان، ب یتالش
 یهاکارتن ،یکمک ینور، موتورها ۀدهندبازتاب یهاها، صفحهصدا، چراغ یزهایها، مضبطِ صوت ق،یدق
 یآزوجنا در سراسرِ جهان به رو ۀ: چهردندیرس دارانبرلمیمتخصّصانِ برق، کارشناسانِ صدا و ف زات،یتجه
. دادیپُمپ ادامه م کیخواستِ مدّت، رولف کارل به در نیارسال شده بود. در تمامِ ا ونیزیتلو ۀصفح هاونیلیم

 دیرسیتر را آغاز کرد، به نظر مروشن یو صداها ریتصاو افتِیدر یملّ ونِیزیاد، و تلود جهینت زاتیتجه یبهبودِ فنّ
ناک را داشتم که رولف و آزوجنا در کنارم هستند که با احساس وحشت نیفاصله به ناگهان فشرده شد، و من ا
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 دانستمیل کنم، و مبه ساعت دنبا اعترخ دادها را س توانستمیاند. من مازمن جدا شده یرینفوذناپذ ۀشیش
از  ییهامن قطعه دهد،یرا انجام م یدرد هرکارتحمّلِ  یرهاکردنِ دختر از زندان و کمک به او برا یعشقِ من برا

که او دعاکردن را  یرا حدس بزنم، من زمان هیبق توانستمیو م دمیشن یم گفتندیم گرید کیچه را آن دو به آن
خوابِ پشه بندِ رخت ۀشبک رِیز شبکیکه من هزار و  ییهاگفتنِ داستان که رولف با یبه رولف آموخت، و وقت

 .بودم حاضر کرد،یکرده بودم حواسّ او را پرت م فیخودمان تعر
که از مادرش  یشیاتر یمیقد یمردم یرولف تالش کرد آزوجنا را با آوازها د،یروزِ دوّم فرا رس یکیتار کهیوقت
و لرزان از  یو گرسنگ یخستگ یحسّیها ، هردو در بفاصله داشت. آن یلیز خواب خگرفته بود بخواباند، امّا ا ادی

ها رولف کارل را سال ۀکه گذشت یپنهان و سرکش ۀچیزدن گذراندند. آن شب، درتمامِ شب را به حرف سرما،
طره پنهان شده خا یهاهیال نیترو پنهان نیترقیکه در عم یلیدربرگرفته بود شروع به بازشدن کرد، و تمامِ س

 یرا نمآن ۀآورده بود، هموار کرد. او هماو را بند یآگاه یهمه مدّتِ طوالن نیرا که ا یو موانع زکرد،یبود سرر
قبل از او وجود داشته است، او  یزمان ای ایدر یورا ییایدن دانستیکه آزوجنا نم دیشا د،یآزوجنا بگو بهتوانست 

 .گ نبودجن یهاقادر به تصوّرِ اروپا در سال
که  یانیدفنِ اجساد زندان یا را براهها آنکه روس ینه از بعدازظهر د،یاز شکست بگو توانستیرو او نه م نیا از

 زمیاز ه یبرهنه مانندِ کوه یهاکه بدن کردیم فیاو توص یبرا دیمرده بودند به اردوگاه بردند. چرا با یاز گرسنگ
  ماندند؟ یشکننده م یِنیبه چ
که مادرش را  یو دارها حرف بزند؟  او به آن شب هاکوره ۀکودکِ درحالِ مرگ دربار نیبه ا توانستیمچگونه  او

 .نکرد یابود، اشاره دهید ریاز تحق هیدرحالِ گر زیقرمزِ نوک ت یهابرهنه با چکمه
پاک  کردیتالش م را که مغزِ او ییزهایها او تمامِ چوجود داشت که او نگفت، امّا درآن ساعت یترشیب یزهایچ

ده بود و بعد، بدون آن که بخواهد، رولف را کرده بود. آزوجنا ترسِ خود را به او واگذار کر یکند، دوباره زندگ
 .وادار به مقابله با خودش کرده بود

 که به یممکن بود، و آن دهشتِ درونرِیرولف غ یفرار از خود برا گریآلود، دگِل ندِیدر آن محلّ ناخوش آ جاآن
 .بود، به ناگهان حمله کرد ستهیر با آن زپس کیعنوان 

 
بدونِ راهِ فرار  یگودال ۀتر از او بود، و مانند او، خود را در تلسنّ آزوجنا و جوانبرگشت که هم ییهابه سال او
که  دیدیمپدرش را  یها و پاهابود، با چشمانِ خود چکمه نیزم یبود، زنده به گور شدن، سرِ او آشکارا باال افتهی

. زدیزدن هوا را شلّاق مضربه یبرا زدهچنبره یِافع کی ینشدنوشهرگز فرام یکمربندش را درآورده بود و با صدا
او وجودش را فرا گرفت.  ۀبود، هم یدر ذهنِ او در حالِ انتظارِ مخف شهیکه انگار هم ینخورده و جامعغمِ دست

بود، او  رکردهیدرِ آن را قفل کرده بود گ یفرض یاو به خاطرِ بدرفتار هِیتنب یکه پدرش برا یادر گنجه گریبارِ د
 یرا رو شیهادست ند،یرا بب یکیتار خواستیرا با چشمانِ بسته چمباتمه نشسته بود، نم یچهار ساعتِ ابد

 افتاده باشد، لرزان و ریگ یاکه در گوشه یوانیاش را نشنود، مانندِ حاش گرفته بود، تا تپشِ قلبگوش
افتاده که تمامِ عمرِ و عقب نیریش یکودک افت،یرا  نایاتارها خواهرش کبود. سرگردان در غبارِ خاطره ختهیرهمبه

را فراموش کند، در اختفا گذراند. رولف همراه با  تولّدِ او ییکه پدرش ممکن است رسوا دیام نیخود را به ا
 زنگِبهشد، دو کودک گوش یمخف دیبلندِ سف یزیروم رِیر زو همراه با او د د،یخز ینهارخور زِیم رِیز نایکاتار

 .را بغل کردند گرید کیبار  نیلاوّ یردّ ِپاها و صداها برا
 دهیخاکِ رُسِ گند ۀرمنتظریغ یسوپ، نانِ تازه و بو ر،یپخت و پز، س یهاحهیبا عرقِ خود او، با را نایکاتار یبو

 .شدیاستشمام م
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 یایریاو، نگاهِ ب ۀخواهر در برابرِ گون یشمیابر یاو، موها ۀزدوحشت دنِیکشسخواهرش در دستِ او، نف دستِ
به  چیمارپ یاکه اکنون مالفه د،یسف یزیبا روم دهیناور در هوا، پوشش یمانندِ پرچم نا،ی... کاتارناینِ او. کاتارچشما
کند. در آن زمان  هیگناهِ ترکِ او گر مرگِ او و یتوانست برا نجامو او سرا افت،یدر مقابلِ او تجسّم  آمدینظر م
شناخته و مشهور کرده  نیکه او را چن ییگر، تمامِ شاهکارهاگزارش کیاو به عنوان  یکه تمامِ رفتار دیفهم

 یبرا زهاگرفتن پشتِ لنپناه یبرا یریاو بود، تدب یمیقد یهاقرارنگرفتن در برابرِ ترس یبرا یبودند، صرفا تالش
  تر است؟انداز قابلِ تحمّلاز آن چشم تیّاقعو ایکه آآزمون آن

که در طولِ شب او  ییوالهایغلبه بر ه یشجاعت، پرورشِ روزانه برا نِیزد مانند تمر یبزرگ یدست به خطرها او
رودررو شد، نتوانست به فرار از گذشته اش ادامه دهد. او آزوجنا  قتیکه با حق یا. امّا لحظهدادندیرا شکنجه م

ه نبود، شدفراموش بایتقر یِکودک کیفاصله از  سِدفن شده بود، وحشتِ او احسا یدر لجنِ خاکِ رُسبود، او 
 یبغل فیبه تن داشت و ک یلباسِ مشک د،یمادرش را د شیها. در بارشِ اشکفشردیاو را م یبود که گلو یاپنجه

بود که  دهیبار در بارانداز د نیخرکه او را آ یرا در آغوش گرفته بود، درست همان طور اشیلیپوست کوروکود
بود،  امدهیاو ن یهاکردن اشکپاک یآمده بود. او برا یجنوب یکایرفتن به آمر یبرا قیاو به قا دنِسوارکر یبرا
 .ها را به خاک بسپارندمُرده دیبردار، جنگ تمام شده است و اکنون با یالچهیب دیکه آمده بود به او بگوبل
 هیتو گر یامن خوبم، من بر زنم،ینم بیآس ینکن، من به کس هیگر"، آزوجنا گفت، سر زد دهیکه سپ یوقت
  ". نمکینم

 ".زنمیم بی. به همه جا آسکنمیم هیخودم گر یمن برا" د،یکارل خند رولف
 

 یجمهور با ژاکتِ سفر سیآغاز شد. رئ یتوفان یشدنِ ابرهابرطرف ۀدیپربا نورِ رنگ یالبیس ۀروزِ درّ نیسوّم
بود،  یور در عزادارکرد. کش دیکشور است، از منطقه بازد ۀفاجع نیبدتر نیکه اآن دِییتا یمناسبِ خود برا

مسلّح  یروهایمحاصره صادرکرده بود، ن تِیّضعارسالِ کمک داده بودند، او دستورِ و شنهادِیخواهر پ یکشورها
درجا کشته  توانستیم شد،یم یگریه دمرتکبِ گنا ای زدیم یدست به دزد یبودند، هرکس یم رحمیب دیبا

 .شود
 نِیزم دیاست. کلّ ِدرّه با رِممکنیاند، غشده دیکه ناپد یشِ هزاران نفرشمار ایافزود که برداشتنِ تمام جسدها  او

او . ندیایبه درّه ب انیارواحِ قربان یبرا یعشاءِ ربان فاتِیتشر یبرگزار یبرا توانندیم هاشیمقدّس اعالم شود، و کش
دهد، بعد به  نیکرا تس افتهینجات  تِیّمبهمِ خود جمع یاهارتش رفت تا با وعده ییصحرا یبه چادرها

اختالل از پا در آمده بودند،  یطوالن یهاکه از ساعت یشده رفت تا به دکترها و پرستاران میترم مارستانِیب
 .تعارف کند زیآمقیکلماتِ تشو

بود ببرند. او  دهیکه تمامِ جهان او را د یآزوجنا، دخترِ کوچک دنِیرا به د درخواست کرد که او جمهورسیرئ بعد
او را  ۀو لحنِ پدران یاحساسات یصدا هاکروفونیلنگ به آزوجنا دست تکان داد، و م مدارِاستیس کیبا دست 

 ل حرفِ او راخادمِ ملّت ضبط کردند. رولف کار ۀنمون کی، به عنوان "شجاع باش" گفتیکه به آزوجنا م یزمان
خواهد کرد.  یدگیخصا به موضوع  رسداد که او ش نانیجمهور به او اطم سیتقاضا کند، و رئ یقطع کرد تا پُمپ

نگاهِ رولف را که در کنارِ گودالِ گِل زانو زده بود گرفتم. در پخشِ اخبارِ شبانگاه، او هنوز در  هیچند ثان یمن برا
چشم دوخته  ونیزیتلو ۀزند، به صفح یزُل م اشستالیکه به توپِ کر یریگبود، و من مثلِ فال تیّوضع نهما

شب، دفاعِ  یّکه در ط دانستمیم یبود. من به نوع رکردهییدر او تغ یادیبه صورتِ بن یزیچ میوبگ توانمیبودم، م
و را لمس کرده از وجود ا یود. دختر قسمتب یریپذبیآس تِیاندوه شده بود، در نها مِیبود و او تسل دهیاو فروپاش

نکرده بود. رولف خواسته بود او  میسکه او هرگز با من تق ینداشت، قسمت یبود که خودِ او به آن قسمت دسترس
 .داده بود یدارآزوجنا بود که به او دل نیدهد، امّا ا یداررا دل
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مرگِ دختر شد،  یتماشا ۀشکنج مِیرا که در آن رولف مبارزه را رها کرد و تسل یمنحصر به فرد ۀلحظ من

 .شناختم
که او به رولف  ی. زمانکردمیم یها جاسوسآن یرو یزندگ گرِیها بودم، از طرفِ دسه روز و دو شب با آن من

جهان بدونِ  نیکه ترکِ ا نیاو را دوست نداشته است و ا یعمرِ خود هرگز کس سالزدهیگفت که در تمامِ س
 شهیکه هم یاز هرکس ترشیداد که او را ب نانیرولف به او اطمبار است، درآن جا بودم. شناختنِ عشق تاسف

که در  یاز تمامِ زنان ترشیاز خواهرش، ب ترشیاز مادرش، ب ترشیاشد دوست دارد، بدوست داشته ب توانستیم
تا به  را فدا کند زیهمه چ توانستیکه م یکس اش،یکه مرا، همراهِ زندگاز آن ترشیآرام گرفته بودند، ب بغلِ او
کند دوست داشت حضور داشتم،  را با آزوجنا مبادله اشیزندگ توانستیکه م یباشد، کس رفتاراو در تله گ یجا

 یاز پا یببوسد، با احساسِ غم ینیریش کیاو را با  ینوایب یشانیخم شد تا پ کهنیو آن لحظه را که به محضِ ا
 .متماشا کرد داکند،یآن پ یبرا یدرآمد که نتوانست نام

ها شده بودند، چگونه به بودند، چگونه از خاکِ رُس ر افتهینجات یدیآن لحظه را که آن دو چگونه از نوم من
پرواز کرده  یفرازِ مُردابِ بزرگِ فساد و سوگواررفته بودند، چگونه با هم بر  کوپترهایها و هلفراتر از کرکس

که او  کردیکردم. رولف کارل در سکوت دعا م احساس ندریبودند، و سرانجام، چگونه توانسته بودند مرگ را بپذ
 .قابلِ تحمّل باشد تواندینم یدرد نیچون چن رد،یزودتر بم

در تماس بودم که موافقت کرده بود صبحِ روزِ بعد پُمپ با  یفراهم کرده بودم و با ژنرال یزمان من پُمپ آن
صدها  یکوارتز و لنزها یهاالمپ ۀتمرکزِ کورکنند رِیز ارتش ارسال شود. امّا در شبِ روزِ سوّم، یبار یمایهواپ
 ۀقیکرده بود. رولف کارل جل تیآخر از او حما ابست که ت یاو را دوست یهامشد، چش میآزوجنا تسل ن،یدورب

 اش فشرد، و بعد اجازه داد برود.  نهیاو را بست، چند لحظه او را به س یهانجات را کنار زد، پلک
 ...در لجن یر شد، گُلشناو یاو به آرام

 
و ما دوباره  کنمیم یهمراه ونیزیتلو ستگاهِیه ا. من اغلب تو را بیستیامّا همان مرد ن ،یگردیبا من بازم تو
نجاتِ او انجام  یبرا یتوانستیکه م یزیچ یوجوها را در جُستتو تمامِ آن م،یکنیآزوجنا را تماشا م یوهایدیو
 یرا انگار برا هالمیآن ف دیشا ای. یکنیم یررسمشتاقانه ب ،یرا نکرد که درآن زمان فکرش یزیچ ،یده

است، تو  دهیشده خوابفراموش یتو در صندوق یهانی. دوربیکنیم یبررس نه،یآ کیخودت در برابرِ  دنِیدبرهنه
 .  ینینشیپنجره م یه ها جلوبه کو رهیخ یطوالن یهاساعت ،یخوانیآواز نم ای یسینوینم

که از  یوقت دانمی. مابندی امیالت یمیقد یهاتا زخم ،یرا کامل کن اتیتا سفرِ درون مانتظارر کنارِ تو، چشممن د
 زد. میدوباره مثلِ گذشته دست در دستِ هم قدم خواه ،یها بازگردکابوس نیا

 
 مارگارت سایرز پدِن : ترجمۀ انگلیسیِازبه فارسی  برگردان

 
 بازگشت به فهرست
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 دراز ...خانه! جستجو... راهِ در
 بهروز مطلب زاده

.  

نیی اطراقاش و به در راهِ رسیدن  به آمال و آرزوهایش، به النه وخانه و کاشانه  سرگذشت آدمی جیانش، یع گیاه 

قیایق آ یبتواند درآن، آفتاب را مهمان دلش کند و درآینه که اوجائی بیر  ئیی نیلگون دریا، نشسته  لیف طال رزو، ز

 خورشید را شانه بزند، سرگذشت بسیارتلخ و دشواری بوده است. 

خیاورزمدر زمانگویند می شیورهای  شیوری از ک نید ک شیاهان خردم گیان  ین،های بسیار دور، یکی ازپاد میه بزر ه

سیان وخردمندان و اندیشمندان و نویسندگان را گرد آورد و عیی ان شیت واق تیا سرگذ سیت  را  به تاکید ازآنان خوا

 بنویسند. 

 نوشتند در»سی هزارجلد«.

 اش کنید. دستور داد خالصه 

 »سه هزارجلد«.اش کردند درخالصه

 اش کنید.فرمود بازهم خالصه

 «. اش کردند در»سی صد جلدخالصه

 اش کنید. هم خالصه گفت باز

 اش کردند در»سی جلد«. بازخالصه

 اش کنید. فرمود بازهم خالصه

 »سه جلد«. اش کردند درخالصه

 اش کنند. خواست تا بازهم خالصه

 شد، رنج برد، ومرد!« اش کردند درسه جمله : » انسان زادهخالصه

میی یرغصهاکنون حکایتِ قصه پُ و ییان دور از  سیت درراه میا آدم هن ا

 از رنج رسیدن به خانه، راهی به درازای سفر زندگی. طوالنی و پر

میا،  زمانی درشهرمحل زندگی 

نیان یک  شیی از ز نمایشگاه نقا

پناهنده ازچند کشور، از جمله 

ییز ا مین ن شید. از  گیزار  یران بر

نیید  تییا چ بییود  شییده  سییته  خوا

جا صحبت کنم. ای درآندقیقه

پیی مینوشته کیه در  یید، ای  آ

 سخنان استمتن آن 
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بیه  یهمه ید باشد. زمین، مادراین کره خاکی خانهِ همهِ ما است. با میین  ما است. باید باشد. آغوش مهربان این ز

بیزرگ روی همه فرزن شیاعر  دانش گشوده است. باید باشد. بشریت یک پیکره است. یک خانواده است. »سعدی« 

 گفت :ایران می

 بنی آدم اعضاء یک پیکرند،
 که درآفرینش زیک گوهرند،
 چوعضوی بدرد آورد روزگار،

 ها را نماند قرار. دگرعضو
ییت، سرخ. همه اعضاء ی سیاه، سفید، زرد و ؟کندراستی چه فرق می آری به ییال و واقع میا آرزو و خ ک پیکریم. ا

سیانهمیشه همسایه هیان را های خوب و مهربانی نیستند. این، آرزوی نیک ما ان کیه ج سیت  نیدیش ا ییک ا های ن

ای رهقیجانکاه،  حتی چشمان ن اندوه ردمند است، این غم وزخمی، د یخواهیم. اما دریغ که این پیکرهچنین می

 شک نشانده است. های آسمان را به اماه وستاره

 «.درخت تئوری خاکستری استظاهرن حق با آن فرزانه بزرگ است که گفت »

، "پناهنده" ،"تبعیدی"، "فراری"های مختلفی از قبیل ها نفر ازاعضاء این پیکره انسانی، با نامآری اکنون میلیون 

سیته اشانهدای کدرسراسر جهان درجستجوی افق ناپی "بی وطن"و "بی خانمان"، "آواره" اند. فرار وگریزی نا خوا

جنگ، جهل، سودجوئی متجاوزان  از زادگاه، ازالنه و کاشانه و خانه. فرار و گریزی، نه به میل و به اشتیاق. فرار از

ییافتن نه و کاشانه ای برای آسودو جنگ افروزان و برای یافتن النه و خا ن، دمی به آسودگی نفس کشیدن. برای 

ییان، جی از آن بشود به آسودگی سری برشانهخانه امنی که درکن بیی پا سیفردراز و  یین  ای بگذارند و بگریند. درا

هیزار آرزوی های عزیز ودراین گریز ناگزیر، در این راه دراز جستجوی خانه، چه جان بیا  کیه  سییاری  بیر  عاشق ب

بی روشان دریا ها شدند ونیامده، طعمه امواج خ سیتجوی  سیر ج جیان بر گیری  شیکال دی خیود یا به ا سیرانجام  ی 

 گذاشتند. 

 جوینده. از رپُ است و اما هنوز راه خانه دراز

 . "زنده اندیشان به زیبائی رسند -زندگی زیباست ای زیبا پسند"شاعری سروده بود 

نید، د زیبائیاین زنده اندیشان، که بای به راستی این زنده اندیشان کیانند؟ های زندگی را برای دیگران ترسیم کن

بیین سرگردان درجهان ، انسان میان این پیکره بزرگ انسانیِ در هنرمندان؟  و جز ،ستندچه کسانی ه بیا  های زی

بیه کرده و فرود این سفرِ درازِ زیبا اندیشِ هنرمندی، که خود فراز کیجستجوی خانه را تجر نید  یین ا سیتند. ا م نی

 اند.هنرمندان در اصل سفیران زیبا اندیش این کاروان بزرگ انسانی

 

 
 بازگشت به فهرست
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 ها آدم بودند...اگر کوسه
 برگردان از آلمانی: فرشاد نوروزی /برشت برتولت

Wenn die Haifische Menschen wären – 1948 

  /Bertolt Brecht 1898–1956 

Aus dem Deutschen ins Persische übersetzt von Farshad Norouzi 

اثر ( 1948)دها آدم بودناگر کوسه"کوتاه داستان

ها بر مردم دولت به موضوع جور و ستمِ "برتولت برشت"

نقدی بر  ،داستانی خیالی زبانِپرداخته است، و به

برشت کند. جهان می های سیاسی حاکم بر مردمانِنظام

های کوچک شان با ماهیها و روابطانگاری کوسهانسانبا 

گیرد. این تمثیل در پی می مردم این هدف را در تمثیلِ

شود؛ دخترک که از آقای ک. متن پی گرفته می سراسرِ

های وقت با ماهیها آدم بودند، آنکوسه اگر"پرسد: می

 رها درسوال با این لِاوّ ۀپار ،"تر بودند؟کوچک مهربان

های آقای ک. با آن شود و پاسخمتن تکرار می ولِط

ف رفتارهای اجتماعی شوند؛ از زوایای مختلشروع می

طور کند. همانها را در خویی انسانی توصیف میکوسه

ها و مردم در جوامع به دو طبقه تقسیم که دولت

های با ماهی هاکوسه زندگی و مرگِ ۀشوند، نحومی

ها خود را وجود آید که آنههای کوچک نباید این نگرش بماهی ی در ذهنِوقت حتّهیچست و سان نیکوچک یک

ها نیستند و تنها چیزی کوسه های کوچک قادر به دفاع از خود در برابرِها مقایسه کنند. مطمئناً ماهیبا کوسه

ها از آن واهمه ، چیزی که کوسههاستماهی حاد و همدلی میانِها تغییر ایجاد کند، اتّآن تواند در روابطِکه می

هرگونه  ها را از دانستنِکنند و ماهیرا مأمور به مراقبت میای هعدّ ،هاماهی خودِ ها از میانِپس کوسه-دارند

 دهند و این مراحلِزندگی بهتر می ۀها وعدکنند و درعوض به آنها منع میکوسه خواستِ معاندِ ۀعقید

 مند نگاه داشتنِها برای رضایتپذیرد. کوسهی آموزشی از جمله مدرسه انجام میهاامنظ سازی از طریقِمطیع

های کوچک را دهند که ماهیزنند و رفتارهایی ازخود نشان میخود نقاب می حقیقیِ ۀهای کوچک بر چهرماهی

کنند برگزار میها ماهی هایی برای خوشحال بودنِکنند و جشنها رسیدگی میخود سازند. به ماهی باورمندِ

وجود نیز موسیقی  ها هنر، دین وی آن. در دنیا"های افسرده لذیذتر هستندهای شادمان از ماهیماهی"چراکه: 

های کوچک در مدرسه یاد هاست. ماهیکوسه ها به خواستِماهی ابزاری دیگر برای اقناعِ ،ا فرهنگامّ ،دارد

ماتریالیستی یا مارکسیستی و خودپرستانه روی آورند و اگر در ز م ااعست، پَ گیرند که نباید به هیچ گرایشِمی

های ماهی رشدِ ها امکاناتِرا گزارش دهند. کوسهفوراً باید آن ،ن چیزی مشاهده کردندها چنیمیان دیگر ماهی
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هایشان را درمان مزخها و روارکنند، آنها ماهیپَ و واالتری آماده ها را برای اهدافِآورند تا آنکوچک را فراهم می

 کنند؛ خطو ِ ی به نظام شکّها نباید حتّخواهند آنها بمیرند، ماهیاز موعدی که خود میکنند تا مبادا پیشمی

های های کوسهآنها و دیگر ماهی آموزند که میانِهای کوچک میکاپیتالیستی در متن هویدا هستند. ماهیتفکرِّ 

ها جنگند، آنها میکوسه ناپذیرِهای سیریگریفآموزند و برای تصرّستی میپرآنها نژاد .دیگر تفاوت وجود دارد

ناسیونال سوسیالیسم و  آمیزشِ ،یابند. این متنخود دست ها به هدفِند تا کوسهدرّد را مینوعان خوهم

 .گذاردبه نمایش میبه خوبی کاپیتالیسم را 

 
 متنِ داستان

 قای ک. پرسید: کافه از آ دارِمیهمان دخترک خانمِ

 "تر می شدند؟های کوچک مهربانوقت با ماهیها آدم بودند، آناگر کوسه"

 آقای ک. پاسخ داد: 

هایی بزرگ در دریا های کوچک جعبهها آدم بودند، برای ماهیشدند، اگر کوسهتر میمعلوم است که مهربان"

ا های کوچک مهیّمخصوص حیوانات را برای ماهی ته تا غذایها تمامی غذاها از گیاهان گرفساختند و در آنمی

بهداشتی مربو  به  ها تازه باشد و به تمامی مسائلِجعبه داخلِ کردند؛ دائم نگران و مراقب بودند که آبِمی

جعبه نیز رسیدگی می کردند. مثالً اگر ماهی کوچکی باله اش زخمی می شد، فوراً زخمش را نوار می بستند تا 

های کوچک افسرده و ناراحت که ماهیبرای آند. از زمانی باشد که کوسه ها می خواستنیشاش پمبادا مرگ

های افسرده شاداب از ماهی های کوچکِردند؛ چون ماهیکهای دریایی برپا میگاه جشناشند، گاه و بینب

 تر هستند. همزّخوش

های کوچک آموزش داده ها به ماهیدرسهساختند. در این مهایی هم میهای بزرگ مدرسهالبته در این جعبه

های انند کوسههای کوچک به جغرافیا نیز نیاز داشتند، تا بتوها شنا کنند. ماهیکوسه شد که چگونه در دهانِمی
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های اخالقی ماهی تر مسئله آموزشِبزرگ و تنبل را در هر جا که لمیده اند، پیدا کنند. البته از هر چیز مهم

ست که با ازمانی ،کوچک ترین لحظه برای یک ماهیِآموختند که زیباترین و بزرگباید میکوچک بود. آنها 

ها کوسه ۀبه خصوص به این وعد ،ها ایمان داشته باشندبه کوسهها باید آن ۀکند؛ همدمانی خود را قربانی میشا

روشن و زیبا تنها  ۀادند این آینددهای کوچک یاد میهای کوچک است. به ماهیماهی ای زیبا در انتظارِکه آینده

 .یاد بگیرندرداری را بُق می شود که آنها اطاعت و فرمانوقتی محقّ

پست، خواه ماتریالیستی و مارکسیستی و خواه خودپرستانه  آموختند که از هر گرایشِپیش از هرچیز باید می

ها آدم ها خبر دهند. اگر کوسهآن را به کوسهفوراً  ،ای از این گرایشات را در کسی دیدنددوری کنند. و اگر نشانه

راه خارجی جنگ به ی کوچکِهادیگر و ماهیهای همهای ماهیبهجع دیگر بر سرِبودند، طبیعی بود که با یک

های کوچک جنگیدند. کوسه ها به ماهیشان بودند برایشان میهای کوچکی که مالکاندختند و ماهیمی

های کوچک می های دیگر تفاوت زیادی وجود دارد. ماهیهای کوسها و دیگر ماهیهآن آموختند که میانِمی

های کامالً گوناگون است و به شان به زبانا سکوتامّ ،اندزبانبیدیگران بفهمانند که هرچند به ظاهر کوشیدند به 

های کوچک که هینشدنی و محال است. هرکدام از ما ،دیگر را درک کنندکه بتوانند یکاین ،همین دلیل

 کوچکی از جنسِ می برد، مدالِدیگری ساکت بودند را از میان  های دشمن را که به زبانِای از ماهیدسته

 قهرمان می دادند.  زدند و به او لقبِک به بدنش میلبَجُ

های ندانداشت. تابلوهایی زیبا از دنیز وجود می "هنر"شان طبیعی بود که در میان ،ها آدم بودنداگر کوسه

های دادند که ماهیکر نشان میهایی بِچون باغشان را همهانکردند، درشکوه ترسیم میهایی پُها در رنگکوسه

های دادند که چطور ماهیدریا نمایش می توانستند بسیار خوش بگذرانند. تئاترهای کفِکوچک در آن می

ی زیبا بود که کنند و موسیقی نیز به حدّها شنا میهای کوسهسوی آروارههتمام، قهرمانانه ب کوچک با وجدِ

ستانه به سوی مَ کوچک، شیدا و غرق در خیاالتِ تند و جلوی ارکسترِرفهای کوچک در آوای آن فرو میماهی

 کردند. ها شنا میکوسه دهانِ

آموختند که ک میهای کوچها به ماهیداشت، کوسههم وجود می "مذهب"شان ها آدم بودند، در میاناگر کوسه

مثل االن، این موضوع  ،ها آدم بودندها آغاز می شود. درضمن اگر کوسهوسهک ها تازه در شکمِحقیقی آن زندگیِ

هایی بدست می تها سِمَیافت. برخی از ماهیهای کوچک با هم برابرند برای همیشه پایان میکه تمامی ماهی

تر های کوچکاهیی اجازه داشتند که متر حتّهای بزرگ. برخی از ماهیگرفتندآوردند و باالتر از دیگران قرار می

تری برای دریدن های بزرگاز آن همواره لقمهبخش است چراکه پستها لذّتنها برای کوسه ند. این عملرا بدرّ

های ماهی برقراری نظم در میان ۀت بودند، وظیفمَسِ ها صاحبِتری که درجعبههای بزرگآمد. ماهیگیرشان می

 هاجعبه در امر این قِتحقّ برای …م، نگهبان، مهندس وهایی چون معلّکوچک را بر عهده داشتند، آنها با نقش

 .ها آدم می شدندکه کوسهمگر این ،آمدبوجود نمی "فرهنگ"کردند. وخالصه در دریا می تالش

  تارنگاشتِ نویسندهبرگرفته از: 
 بازگشت به فهرست

http://www.norouzi.new-philosophy.ir/?p=1068
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 چرخهسه
 یده منتظریسع

 تقدیم به کوشندگان و حامیان کودکان کار
 

 

 خسته و کوفته رسیدم خانه. سرم توپِ
 بسکتبال پُرباد و سنگینی بود. به خاطر

ها ای ساعتدقیقهاداری پنج یک کارِ
 ،پایین رفته بودما باالوُهای اداره رهپلّ

برای گرفتن امضاهایی پای نامه اداری. 
ی که ظاهرا مهمّا امّ، اثربی یامضاهای

مردم و  کردنِفقط  برای سرگرم
 حصرِ وُ حدّبوروکراسی بی نمایشِ
شد. یک ید پای نامه زده میاداری با
 ۀبخش خوردم و روی کاناپآرام قرصِ
 تاکِتیکصدای هال دراز کشیدم.  مبلِ

ه ساعت نگاه کردم تا این رفت. بهمیشگی خود به پیش می م همراه شده بود. زمان با ریتمِاقلب ساعت با ضربانِ
دقیقه و ... ثانیه را  6و  12 :ه استدخود به ساعت ببینم که کجا ایستا ی نگاهِرونده را در لحظهپیش زمانِ
 بعد رسیده بود. ۀشمار به ثانیثانیه ۀعقرب ،کجاست توانم بگویم چون تا بخواهم ثانیه را ببینم کهنمی

حسابی خسته و فرسوده شده بودم. به قول  ،کارهای اداری بودم به دنبالِ کوتاه صبح تا ظهری که تِدر همان مدّ
نداشتم . گفتم غذای حاضری  درست کردن ناهار ۀآهنین دارد. حوصل ها کارهای اداری نیاز به کفشِقدیمی
ور طی کردم  تا آمدن همسر و دختر به خانه استراحت کنم تا سنگینی و سردردم بهتر شود. همانخوریم. سعمی

کوچه ازجا پریدم.  های داخلِصدای بچهم را بسته بودم، ناگهان با سروُاودم و چشمانکه روی کاناپه دراز کشیده ب
پایم شروع کرد  دست وُ .ال انفجاری بوددرح ربادِپُ ریخت. سرم این بار توپِسرم بیرون می ۀمغزم داشت از کاس

ساعتی باقی لی مدارس نیمروز که هنوز تا تعطی این وقتِ هم درو صدایی بود؟ آن این چه سر آخر. به لرزیدن
و صدایی شنیده  ما چنین سر ۀهم در کوچظهر، آن12بود. تا آن روز سابقه نداشت در یک روز زمستانی ساعت 

م بد بود که در اقدر حالکردند. آنو صدا می های بیچاره از قصد سرگویا بچه. ریخت همهم باشود. خیلی اعصاب
ت شال و کاله کردم و به دیگری فکر نکردم و با همان عصبانیّ خودم به هیچ چیزِ شدنِاز خوب لحظه به غیریک 

 ها از خونه بیرون زدم.بچه قصد توبیخِ
 م زد. از خودم خجالت کشیدم به خاطرِارو شدم که خشکای روبشدن از خانه با صحنهخارج به محضِ

ها با هیاهو ای را از کوچه پیدا کرده بودند. بچهوار دررفتههزِ ۀکهن ۀرخچسه کار خودخواهی خودم. چند کودکِ
سواری بودند و صدای  توانستند توی آن جای بگیرند درحالِمی ی به زوربسیار کوچکی که حتّ ۀچرخروی سه
 یادشانبه چرخه سه کردنِیداکودکان با پ ر کرده بود. اینکوچه را پُ ه فضایچرخاز بازی با این سه شانشادی
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 یکدارند و  یبه باز یازهستند و ن "کودک" یکهنوز  یادن ینکودک ا هایلیونها هم مانند مآن افتاده بود که
 مرده بودند.یمت شُغن یحتفر و یشاد یلحظه وقت را برا

و  "!تورو خدا مواظب باش نشکنه من هنوز سوار نشدم"راند نهیب زد چرخه را میبه پسری که سهها یکی از آن
 "!منه بسه دیگه نوبتِ"زد می دوید. دیگری داد میچرخه به دنبال سه

جای خود  درآن لحظه بر سرِ .این کودکان شدم و شادی تماشای بازی غرقِ من هاج و واج با دهانی نیمه باز
هم ریخته هت بشدّها بودم. افکارم بهآن ۀبازی کودکان تسخیرِ شده درهای مسخه بودم. مثل انسانکوب شدمیخ

خیلی خورد بود.  ،شان بازخواست کنمخواستم این کودکان را به دلیل بازی و شادیکه میم از اینابود. اعصاب
ها هیچ زمانی دیگر از صدای هیاهوی بچهها شریک باشم تا شادی آن رفتن نداشتم. می خواستم بمانم و در پایِ

خود فرورفته بودم و به کوچه زُل زده بودم و با خود  افکارِ مانند عصبانی نشوم. درزندگی می که مانند ناقوسِ
 ای مرا به خود آورد. رفتم که صدای کودکانهکلنجار می

  "بطری، کارتون خالی، چیزی نداری به من بدی !خاله خاله"
 زده بودب به من زُل با تعجّ ،اقم جاری شد. پسرک با چشمانی درشت و برّااشک از چشمان ،م لرزیداناگهان تن
 م که برای بختِاکنی، این منخاله چرا گریه می"من بپرسد که  اش ازخواهد با همان صدای کودکانهگویی می

هایی که نامالیمت توار به زندگی با تمامِکه اسکنم بلبینی که نه تنها که گریه نمیا میبدم باید گریه کنم امّ
  "دهمبرای من داشته ادامه می

یک لحظه صبر کن بروم خانه " کودک گفتم: غضم را در گلو مخفی کردم و در جوابِکردم. بافکارم را جمع 
 ".ببینم

ار داده بودم و کمی ها قرای که برای بازیافتیشویی کیسهظرف از زیرِ. به خانه آمدم یک راست به آشپزخانه رفتم
من با  که به انتظارِ یکودک ه دستِسه را بخانه بیرون رفتم. کی از نیمه پُرتر شده بود را برداشتم و دوباره از

از زمانی که با  شادی حتی شادتر این بار نورباران شد. لبخندِ  کارکودکِ اقِبرّ پایمردی ایستاده بود دادم. چشمانِ
م خیره اش در چشمانانگاه نقش بست. او با همان برقِ یشخورده از سرماترک بانِکرد روی لچرخه بازی میسه

 ".خاله خیلی ممنون"اش گفت کودکانه لحنِشد و با 
از شادی  ،شاش و شادی نان درآوردناکودکی غمِ ش ازانان غمِ ،کوچک مردِه شد. پسرک بزرگم هزار تکّاقلب
هایی را که پیدا رترت و پِچرخه و خِها سهبچه .چرخه تمام شده بودبا سه تربود . بازیاش بزرگکودکانه بازیِ

همیشگی خود تنها گذاشتند و رفتند. من نیز که  شان انداختند و کوچه را در سکوتِوشوی دکرده بودند ر
به خانه  ،دادچنان آزارم میهای آن روز همصحنه به خاطرِ که این باربل ،خستگی روز سردردم نه به خاطرِ

 خود ادامه دهم!  ۀبرگشتم تا به زندگی روزمرّ

   1401بهمن 
🍁🍁🍁 

 

 .است تیّتمدّنِ بشر رسانِنامه مکن، چه او ریم را تحقمترج گاهچیه
 

 نیپوشک الکساندر

 بازگشت به فهرست
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 شناختن
 الواله/ برگردان: م.رامونر ویکتو

 
ن خوب در شهر نیویورک آسان نیست، حاال تصورکنید پیدا کردن یک ساختمان خوب را. پیداکردن یک آپارتما 

کنم. من آپارتمان خوب، و انی درباره ساختمان خریدن من نیست، نه. من البته درباره مردم صحبت میاین داست

ام و خیابان فورت  180ه در کنج خیابان طبق 6ساختمان بزرگی را در ارتفاعات واشنگتن پیدا کردم. ساختمانی 

به آن جا اسباب کشی کردم.  شاید  2019واشنگتن. آپارتمانی یک خوابه، که برای من کافی بود. من در دسامبر 

ماه نیمی از ساختمان خالی  4افتد. ویروس شایع شده بود و در طی دانید که این داستان کجا اتفاق میاالن می

های دوم فرارکرده بودند یا درخارج از شهر با والدینشان می ماندند، های من به خانهسایهشده بود. برخی از هم

ها دور شده فاصله داشت از چشم بلوک از ساختمان ما 12و افراد فقیرتر، در بیمارستانی که  دیگران، افرادپیرتر،

الی شده بودند. من به ساختمان پرجمعیتی نقل مکان کرده بودم و االن یک باره در ساختمانی که ازجمعیت خ

 کردم. بود زندگی می

 و همان زمان میرتا را دیدم.

های گذشته به زندگی آیا "دیم. این درست هم زمان بود باآغاز قرنطینه. او پرسید،ما در سرسرا منتظر آسانسور بو

من اما چیزی نگفتم. این چیزی نگفتم به معنی جواب ندادم نیست. درحالی که سرم پایین بود  "باورداری؟

ن بیماری ه کوتاهی کردم. من جسور نیستم، اما به صورت غریبی خجالتی هستم. وضعیتی که ، حتی در زماخند

توانند دل آزار ردم وقتی می فهمند که بعضی ازما هم میشود. من زنی سیاه پوستم، و مهمه گیرهم برطرف نمی

 کنند. باشند حیرت می

لحن صدایش ترکیبی از امر و  "جبورم باتو صحبت کنم.کس دیگری این جا نیست، پس م "میرتا ادامه داد،

سفورد هایش را دیدم. آکبه او نگاه کردم، و همان زمان بود که کفشنوعی شوخی بود. آسانسور که رسید، من 

رسید. با نوک تیز سیاه و سفید، که قسمت سفیدش طوری نقاشی شد بود که مانند کلیدهای پیانو به نظرمی



1401بهمن و اسفند ، 82م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 شناختن 147

 

تا زحمت راه رفتن با یک جفت کفش به آن زیبایی را پذیرفته بود. من از سوپرمارکت برمی وجود قرنطینه، میر

 های قدیمی کهنه خود را پوشیده بودم. تم و دمپاییگش

 نسوررا بازکردم وسرانجام به صورتش نگاه کردم.من درآسا

 . "کردم دلخورت"میرتا به لحنی که انگار می خواست پرنده ای خجالتی را اهلی کند گفت ، 

دم چهل ساله شده سال از من مسن تربود. من همان ماهی که به ساختمان اسباب کشی کر 20میرتا شاید 

 بگویند. "تولد مبارک"ه بودم. پدر و مادرم از پیتسبورگ زنگ زدند ک

ها آن ها ازمن نخواستند که به خانه برگردم. و من هم درخواست نکردم. وقتی باهمیم،با وجود اخبارویروس، آن

کند. پدرم لقی تبدیل میپرسند، که دوباره مرا به نوجوان بدخُهای من میهایی درباره زندگی وبرنامهسوال

دهد که پدرم همیشه ها را فرستاده بود. این نشان میسفارش داده بود، و آنای ازلوازم ضروری را برای من بسته

 ن به خوبی تامین هستم. که ممطمئن شدن ازاین –مرا چگونه دوست داشته است 

اند، برای همین گیرم نیامد. دم وحشت زدهمن سعی کردم کاغذ توالت بخرم. اما مر "میرتا داخل آسانسورگفت، 

 "دهد؟ها را ازشر ویروس نجات میهِ تمیز آنکنند تمردم فکرمی

 ا نگه داشت.میرتا به من نگاه کرد، آسانسور به طبقه چهارم رسید. او خارج شد و در آسانسور ر

  "خندی، و حتی اسمت را هم به من نگفتی؟های من نمیتو به شوخی "

 ندیدم چون به یک بازی تبدیل شده بود.من درجا خ

 "هستم. 41من در شماره  "، با اشاره به راهرو گفت،"وباره می بینمتپس یک رقابت. د "گفت،

چیزهایی را که خریده بودم بازکردم. در آن موقع اجازه داد در آسانسوربسته شود، و من راهی طبقه ششم شدم، 

از  تمام شود. این فکراالن خنده دار است. رفتم داخل حمام. یکی کردم ویروس ممکن است تا آوریلهنوزفکرمی

حلقه کاغذ توالت بود. من به طبقه چهارم برگشتم و سه حلقه را جلوی در  32چیزهایی که پدرم فرستاده بود 

 م. خانه میرتا گذاشت

مانند اداره  -مه ماهای کوچک هکله–ها خود عادت کرده بودم ، دریچه صفحه ""دورکاری"یک ماه بعد، من به 

رسید، من شاید با همکارم در باره این که االن کاربیشتری به نظر میکردیم دایری که زمانی در آن جا کار می

ی زنگ در به صدا درآمد، فرصتی پیداکردم که از کردم. وقتدادم  انجام می دهم صحبت میازآن چه انجام می

هتر از ها هم کهنه بودند، اما بجفت دمپایی سگک دار به پاکردم، آنلپ تاپم دور شوم. شاید میرتا است. من یک 

 ها دیده بود. اما میرتا نبود.های بودند که  دفعه پیش مرا با آندمپایی

توریکو، اوخال کوبی پلنگی را روی بدنش داشت که به سوی گردن ساله، زاده پور60عالی شد، آندرس بود. حدود 

 او سینه خیز کرده بود.

 "هنوز اینجایی "گفت،

 رسید. یصدای او از پشت ماسک آبی خوشایند به نظر م

 "جای دیگری برای رفتن نیست."

من باید هرروز همه شهرداری به من می گوید  "او سری تکان داد و خرناسی کشید، ترکیبی بین خنده و سرفه.  

 "ها را بررسی کنم.آپارتمان

و  کرد. وقتی نگاه کردم، او کیف را کشیدرهای فلزی تق و تق میکرد که مانند کیسه مااو کیفی را حمل می

 ی رنگ.ای افشانههای نقرهبازکرد: قوطی
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 "من اگر پاسخی نگیرم، باید از این استفاده کنم. " 

نقره ای بزرگ خیلی تازه ای که هنوز ازآن رنگ  " V"با یک  . درسبز66آپارتمان آندرس کنار رفت. ته راهرو، 

 از ریخت افتاده بود.    چکه می کرد

" "V" برای ویروس؟" 

 ابروهای آندرس باال و پایین رفت. 

 (Vacant)"برای خالی "گفت ،

 اده بودیم، او در راهرو و منساکت ایست "می کنم راه خوبی برای مطرح کردن خالی بودن آپارتمان است. فکر "

 ام، موقع صحبت دهانم را پوشاندم.نزدهدر آپارتمان. متوجه شدم که موقع جواب دادن ماسک به صورتم 

  "شهرداری شما را وادار به این کارمی کند؟ "پرسیدم،

ها را بیرون آورد یکی از قوطی "ها، برونکس، کوئینز، هارلم . ومحله ما. نقا  آلوده.دربعضی محله "آندرس گفت،

فردا درخواهم زد، اگر جواب  "گفت، تکان داد. ساچمه داخل قوطی به صدا درآمد و داخل قوطی به هم خورد. و 

 "دارم.ندهی، من کلیدها را برمی

 من رفتن او را تماشا کردم.

 "اند؟چند نفر ساختمان را ترک کرده "فریاد زدم ،

م داد، نشنیدم. داخل راهرو قدم زدم.  در طبقه من ین رفتن. اگر پاسخی هاو به پله ها رسیده بود، شروع کرد پای

 جا نیست. آراسته شده بودند. کسی غیرازمن این ”V“پنج در به کلمه آپارتمان بود.  6

شما فکرمی کنید من باید مستقیما به محل میرتا می رفتم ، اما از دست دادن شغلم را نمی توانم تحمل کنم. 

قتی ره نگفته است. من پیش کامپیوترم برگشتم، و تا پایان روزکارکردم. وه ای درباره بخشش اجاصاحبخانه کلم

نقاشی نشده است خیلی احساس راحتی کردم. من تا زمانی که میرتا در را بازکند در  41که دیدم  آپارتمان 

 دازکرد.او سرتاپای مرا بران خندید.توانم بگویم داشت میزدم. او ماسک به صورت داشت، مثل االن من، اما می

با شادمانی خندیدم که حتی به شدت احساس  چنانومن آن "اند.ها روزهای بهتری هم دیدهاین کفش "گفت،

 خجالت کردم. 

ی هم، با فاصله یک دست رفتیم. دوبار درهفته به فروشگاه. ما شانه به شانهمیرتا و من با هم به سوپرمارکت می

من رفتیم. میرتا، خواه کردیم، ما پشت سرهم راه میبا دیگران عبور میکه از مسیرها و وقتیازهم قدم می زدیم، 

دهند، شناسم که مردم حراف را مورد انتقاد قرار میزد. من افرادی را میدرجلو یا عقب او بودم یک ریز حرف می

 اما حرافی او برای من مانند بارانی تازه کننده بود.

بین در کی وست فلوریدا هم توقف کوتاهی کرده بود. او از کف تا سقف ورک آمده بود. دراین او ازکوبا به نیوی

را به ستاره تبدیل کرده بود، با  19نواخت و پروچینسال را در منهتن زندگی کرده بود. پیانو می 40بیش از 

داقل دهد. یا حکان درس میدالر به کود 35نمایش داده بود. و اکنون در آپارتمان خود با ساعتی  20چوچو والدز

گفت، کردیم اومیداد. هر زمان که صحبت میمی ها را ناامن کرد این کار را انجامتا زمانی که ویروس آمدن آن

. او هر وقت که دانش 12ها را از دست دادم، همان طور که چهارهفته شد شش هفته، وشش هفته شد آن

 شد. شحال میدید خوهارا دوباره میآموزان و والدین آن

 
  19( او تاثیر زیادی روی موسقی مردمی کوبا داشت. 1913-1977پیانیست و خواننده جاز کوبایی ) -

  20(1941زکوبایی)متولداپیانیست و آهنگس -
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های چت رم برای راه اندازی جلسههادکردم درس پیانو از راه دور برگزارکند. از حساب اینترنتی محل کامن پیشن

های سرخوشی خود را از دست داده بود. او مجانی استفاده کردم. اما این کار سه ماه ادامه داشت و میرتا راه

. اما این حقیقت ندارد. کسانی که می ما هنوز در ارتباطیم دهند کهها به من این توهم را میصفحه "گفت،

 "اند.ما چی؟ ما را ترک کرده یتوانستند بروند رفتند. بقیه

 از آسانسور دورشد. 

 "چرا تظاهرکنیم؟"

لحظه را ببینم. اما به خودم گفتم من باید خودم را مشغول تر کنم. انگارکه تغییر  توانم اکنون آنمرا ترساند. می

ما را ترک " -که گفتکنیم، از این رو بود ی یاس زندگی میکردم. همگی درلبهزاو فرارمیام. اما من احل دادهم

  "اند، چرا تظاهرکنیم؟کرده

گفت. جایی که من اغلب به اندازه کافی خودم را درحال رسید که او ازته آن گودال سخن میچنین به نظر می

روشگاه، و تا زمانی که آسانسور از طبقه چهارم گذشت این رو تنهایی رفتم فیابم. از لغزیدن به داخل آن می

 حبس کردم. نفسم را درسینه

زد، و من از طرف دیگر داد. من او را نمی دیدم. او هر روز صبح در میبا این حال آندرس به کارش ادامه می

دار نشان ”V“ا کلمه اول درعرض یک هفته ب یدیدم. سه آپارتمان در طبقهجواب می دادم. اما آثار کار او را می

دیگر هم نقاشی شده بودند. چهار آپارتمان در طبقه دوم. پنج  شده بودند. دفعه بعد که رفتم فروشگاه، سه تای

 آپارتمان در طبقه سوم.

زد که من به سختی از پشت کوبید. اسمی را فریاد مییک بعد از ظهری شنیدم دری را در طبقه چهارم می

 41جلو در شماره شنیدم. من ازخانه بیرون آمدم و رفتم پایین . آندرس در پوشاند میاسکی که پوزه اورا میم

 زد. رسید. او با ناامیدی در میچروکیده به نظر می

 "میرتا! "دوباره داد زد

ابدی به نظر ای بودند، این رنگ وقتی رسیدم  تعجب کرد. چشمانش سرخ بود. انگشتان دست راستش کامال نقره

کارهرگز تمام نشود چه طوری توانست نقش اسپری را بشوید من خوشحال می شدم. اما اگر این اگرمی رسید.می

 تواند دستش رابشوید؟  می

 "ها را بیاورم.ام . باید آنمن کلیدهایم را جاگذاشته "گفت، 

 "مانم.جا میمن این "گفتم، 

در زدن را به خودم ندادم. اگرآن لگد زدن او را  کنار درایستادم، زحمتها پایین رفت. من او به سرعت از پله

 توانم بکنم؟میبیدارنکرد، من چه 

 "آیا او رفت؟ "

 من تقریبا فرو ریختم.

  "کردی؟میرتا، با او دعوا می "

 "نه، اما منتظر او نبودم. من منتظر تو بودم."ازپشت در گفت ،

 د نشستم. من نفس نفس زدن او را می شنیدم. من طوری که سرم هم سطح صدای او باش

 "مدتیه این طوری شدم "او عاقبت ازپشت درگفت،

 "متاسفم."من یک طرف سرم را به در سرد چسباندم. 
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 "حتی زنانی مثل ما هم از زنانی مثل ما می ترسند. "او بینی اش را باال کشید. 

چه واقعا الزم بود بگویم. اما هنوز کلمات را پیدا نکرده  م، انگار بازکردن راهی بود برای آنماسکم را پایین کشید

 بودم. 

  "های گذشته باورداری؟آیا به زندگی "اوگفت،

 "این اولین چیزی است  که همیشه ازمن پرسیدی."

 یاز اعضا یکی یدندادم. مثل د یص. تشخیده ایمرا د یگردانستم قبال هم دیم یدمت،آسانسور د یپا یوقت "

 ".خانواده

 .ر را بازکردد آندرس قفل. یستادما یمپا یو رو باال کشیدم  . آندرس خارج شد. من ماسکم رایدرس سانسورآ

 ".مواظب باش، او درست پشت دراست "گفتم،

 .بود یخال هل داد تا در باز شود، راهرو یوقت اما

کیف  ی، اسم من رویرونبکرد آمد را حمل می یفیکآندرس درحالی که  . مرده.یافتاو را در رختخوابش  آندرس

دوباره مرا  یچپ بود . وقت یدر کفش پا ییادداشتبودند.  یفاو داخل ک یاهو س یدسف یهانوشته شده بود. کفش

 .ها را  به من پس بدهینا یدید

 .پوشمیها را مروم آنیبشود. اما هرجا که مم یاپها اندازه بپوشم تاکفش یجفت جوراب اضاف یکمجبورم  من

 

 :متن انگلیسی هسرچشم

 story.html-short-lavalle-https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/07/magazine/victor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه فهرستبازگشت ب

 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/07/magazine/victor-lavalle-short-story.html
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 (2های همسایه)حرف
 نیما یوشیج 

ا نیستند...های ناش ی که ماله به دست راه میچه بسیار آدم
ا
ا بن  روند، اما

 

   
 

ضمن تقدیم فایِل   نیما یوشیج روز درگذشِت مین سال63 ماه،دی 13 بهانۀ به درشمارۀ پیشین :گنژ ر ا

ل کتاب را با 40ها شامل این نامه نخست از متِن  " بخِش های همسایهحرفاف کتاب "دی پی اندکی و نامۀ اوا

مهیرایش و  م  منتشر نمودیم. اینک ندان به مباحِث "شعر و شاعری"ای جهت استفادۀ عالقممقدا بخِش دوا

از بهترین و  های همسایه" در واقع یکی "حرف شویم یادآور می شود.تقدیم می 71تا  41های شامل نامه

راینر ماریا  زبان، نویِس اتریش ی آملانی ما یوشیج است که به سبِک کار شاعر، ادیب و داستان یترین آثار نبخش الهام

" نوشته  هایی به شاعری جوان نامهدر کتاب "(، ۱۹۲۶دسامبر  ۲۹ - ۱۸۷۵مبر دسا ۴)  Rainer Maria Rilke ریلکه

الدین خراسانی، پرویز ناتل  شرف های ریلکه توسط مترجمانی چون ها و داستان برخی از ُسرودهان شده است. در ایر 

ه قلم ریلکه  " بشاعری جوانچند نامه به است. کتاب "به فارس ی ترجمه و منتشر شده  و علی عبداللهی  خانلری 

شش خانلری ترجمه و موردتوجه  به کو  1908تا  1902های خطاب به شاعری جوان به نام "فرانتز کاپوس" بین سال 

توسط نیما با  1324نامه در خرداد  71" حاوی های همسایهحرف کتاب " نیما در نگارِش اثر قرار گرفته است. 

 ه است.  چاپ رسیددر ایران به 1351بار توسط انتشارات دنیا در شهریور گردآوری شده، ولی نخستین   توضیح کوتاه زیر 

*** 

 (2های همسایه)رفح
 (نیما به همسایه 71تا  41های متن نامهو  نیما یوشیج )مقدمۀ 

 همسایه!
جتتا و حشتتو و زوائتتد زیتتاد دارنتتد و بایتتد اصتتالح رات و عبتتارات بیها را جمتتع کنیتتد. هرچنتتد مکتترا کنم ایتتن نامتتهختتواهش متتی

هتتتا ی شتتتعرِ متتتن، اقتتتال اینبی دربتتتارهی حستتتانوشتتتتِن آن مقدمتتتههایی استتتت. اگتتتر عمتتتری نباشتتتد بتتترای شتتتود، امتتتا یادداشتتتت
 ست.چیزی 

ستتت، متتا تتتازه در ابتتتدای کتتار هستتتیم. بتته استتِم هتتا ابتداییکتته خیلتتی از آن هتتا دارم بتترای گفتتتن. نگتتاه نکنیتتدمن خیلی حرف
ستتت ایار وظیفهدر واقتتع ایتتن کتت  هتتای همستتایه« باشتتد، اگتتر روزی خواستتتید بتته آن عنتتوانی بدهیتتد.»همستتایه« یتتا »حرف

تی که ددهم. شما در هر کدام از آنانجام میکه من 
ا

ر من بتتوده استتت ها دقت کنید خواهید دید این سطور با چه دق
 نوشته شده است. امیدوارم روزی شما هم این کار را بکنید و به این کاهش بیفزایید.

 ۱۳۲۴نیما یوشیج/ خرداد 

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
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
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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 !عزیزم

پرسم چرا. بلکه ر کسی قبول نداشته باشد از او نمیعکس اگکنم. بهتحمیل نمیی خود را به کسی من عقیده

رود، روند، و عمده رفتن است. کسی که نمین نزدیک نشو. اما دیگران میبینی به آگویم اگر پرتگاهی را میمی

بتوانید به اندیشه  چهتر از آنبزرگی، بزرگ از بچگی فکر مردِ .خواهد و نباید چشم به راه باشدراهی را نمی

 :اندید، راهنمای من بوده است که گفتهبیاور

 هرچه در این پرده نشانت دهند

 …آنت دهنده از گر نپسندی، بِ

کنند، این است که همه چیز خوبی مشاهده میزودی آن را بهم است، و حتماً فرزندان ما بهچیزی که بر من مسلّ

 .کار آن عوض خواهد شد ایران و طرزِشعری  ین میان فرم و وزنِشود و هیچ حرفی در آن نیست. در اعوض می

اند و آن هایی باشیم که به این میدان درآمدهنیم از آنتواترهای این میدان نباشیم میاگر ما از خیلی کامل

ا شوم، و برای کدام مقصود راهی رکار میکند برای چه دست بهعاقل فکر می اند. هنرمندِبینایی را داشته

عاقل و واقعی، که این نام سزاوار او  کنم؟ زیرا هنرمندِچه دلیل راه خود را عوض میچنین به پذیرم و هممی

کوشد تا زیباتر و بهتر از آن را بسازد. که میخواهد فقط بسازد، بلخود آشناست. نمیهنرِ ، به بطون و نبضِباشد

ن است و آن مربو  به ذوق کند. عمده، تشخیص داداوست ترک نمی هنرِ لِو برای این کار کاوشی را که مکمّ

ی خود را با جهان گم کرده باشد. در و رابطه تبدیل باشدنفسه این نیست که ذاتی و غیرقابلماست. اما ذوق فی

اند. دادهشدن باز است. این جام را فقط به یک نفر نکه این را نسبتاً اصل مسلّم بدانیم برای ما راه کاملصورتی

 .نوشنده الزم است
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 !من تِدوس

د را گم نکند. میدانی خو ۀی غزل این است که موضوع عاشقانرایی تنگ نیست؟ الزمهسُغزل پرسید میدانِمی

من و شما را  شوند که احساساتِخود را با آن بیان کنیم. البته کسانی هم یافت می باشد که من یا شما عشقِ

 .گوینده عموم بخورد نه فقط به کار خودِ به کارِ شود. موضوعی کهز این راه دنیایی میداشته باشند و غزل ا

ی ی دنیاست و همهرایی بیش نباشد، و آن همهسُعمرش غزل تمامِ بازد اگرغزل می ۀاما یک چیز را گویند

 .که غزل جزئی از طبیعت استطبیعت؛ در صورتی

ر نیافته است و در نوز تطوّهای ساده و ابتدایی که هصاً در عشقی که مانند مرضی به وجود آمده، مخصوحسّ

عکس اگر شما بتوانید از خودتان بیرون رود. بهمیآید و با جوانی الحال است، با جوانی میهای ما، که وصفغزل

داستانی  ی فکر کردن و خیال کردن شما چقدر وسیع شده است. اگربینید دایرهبیایید و به دیگران بپردازید می

شما چاشنی به چقدر حوادث داده است که برای دیگران هم  نویسید عشقِای میامهکنید یا اگر نمایشنخلق می

سرشار هستید. محال است  ِحسّ ده در عین حال برای شما موثر بوده است زیرا شمایید که صاحبِاتفاق افتا

شما اهمیت ی دیگران هم برای کنید گذشتهدیگران فکر میبتوانید راجع به دیگران فکر نکنید. چون راجع به 

ما با اقوام دیگر حتما وزنی را پیدا خود سنجیده باشید.( در نظر شما تاریخ قوم ش ها را با حسّدارد. )ولو همه این
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ر کند و در این صورت محتاج هستید برای نوشتن فالن داستان تاریخی مطالعه کنید. زیرا اختیار ندارید همی

گذرد د. باید همه چیز زمانی را که در آن وقایع داستان شما میکنید به آن بدهیرنگ و وصفی را که تصور می

 …شناخته باشید

سازید؛ شما شماست و داستانی که می دِگفتم غزل جزئی از طبیعت است که شما در آنید. غزل، خو این است که

 …و دیگران

کند و امروز زندگی میشاعری که  آیا …ها نیستترین میدانشاعر تنگغزل برای  خودتان بسنجید آیا میدانِ

 ی غزل اکتفا کند؟قط به چند نمونهتواند خود را خفه و کور نگاه داشته فشناسد میوسائل زیادی را می

 .خواستم بدهم این استمختصری را که می جوابِ
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ا، که از دست رفت کنید و وقت رمرتبه این کار را میعالی فکرِخواهید به او جواب بدهید؟ چرا و برای کدام می

 کنید؟طور تلف میدوباره بازگشت ندارد، این

ها مملو از غزل و شما را خواندم. چقدر تذکره دارید به او بنویسید: آقای من، غزلِ الوصف، اگر خیلی اصرارمع

ر کار د ش این است که طرزِاها نیست. علتز آنرایان داشته است که اسمی هم اسُما غزل چقدر آب و خاکِ

 .ن داردمعیّ آحادِ _ستاحساسات آدمی که شاملِ_الحالی است، و حال ما وصف ادبیاتِ

هر چیز شامل هر  طور اخص وصف نشده است و وصفِما به توان رفت؟ هر چیز در ادبیاتِاز چند راه می مگر

است، باید به م شدهبست رسیده و تمای محدود همه چیز به بنمراتب بدتر. در این دایرهچیز است. در غزل به

عمر.  چند مضمون در تمامِ برای یافتنِ ک به خرج داد و بسیار قانع بودنُهای خُکاریتکرار پرداخت یا شیرین

 .کنیدد و محدود میی محدود و تنگ خود را مقیّشما درین دایره

زنید که عمده را گول میشوید و خودتان کنید چیزی را که مربو  به شما نیست؟ چرا قانع میچرا زیر و رو می

خواهید در نظر بگیرید چرا نمی ،ستیدتکامل نی که شما منکرِمعنی است، در هر لباسی که باشد؟ درصورتی

 است، این تکامل در تکنیک است؟ تکامل را رفته گویند ادبیات راهِکه میاین

اید که چند نفر در ک اختیار کردهنزدی آید. اگر هدفِو هوش دارید آسان به دست می قدرت، برای شما که حسّ

 دارید ایمایه شما اگر باری …ایدخودتان کرده وشِدوروبر شما شعر را مدح کنند، خیلی ستم به احساسات و ه

که بتوانید تا این ،شماست راهِ ِچه را که سدّکنید آنکند، چرا ویران نمین میروح شما را ویرا دردی و عشق و

 ودتان را بکنید؟بهتر بیان عشق و درد خ

 ... ول نکرد به خودتان دیگر زحمت ندهیدتوانید در کاغذ بیفزاید اما اگر قبامثال این چیزها را چند کلمه هم می

آیند، زیرا ها به دست نمیگندند و خیلی خوشهها میخیلی خوشه و شوندمی طقَسَ هاخوشه خیلی مزرعه در

ر شود و بگویید بزرگ نخواهید که مکرّ ی بکنید. به قول آن مردِتنها خوشه بودن کافی نیست. شما فقط اشارت

 .کنمر نمیاشارتی کردم و مکرّ
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ل ی شما هم باید ببیند. اوّبینید، خوانندهمی ابه طرز کار؟ همان را که شم ی کنم به شما راجعشباز چه سفار

 .خود کردم، این بود فهمی که من در کارِ
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چیزهای خارجی را از نظر دور  ام. البته برای این کار مختصاتِه« به چیزها اسم دادهبینید که من در »افسانمی

کند و آن را با چیزهای دیگر ممتاز چیزی را جمع می ی مختصر، که مختصاتِته باشید. چند کلمهنداش

 .زیاد الزم نیست حرفِ .ستسازد، کافیمی

دیگر  ی آن چیزِدرونی شما و نتیجه یش بدهید. زیرا حالتِتوانید نمادرونی را هم بهتر می با این کار حالتِ

را گوشزد کنید. بعد خودش روزی خواهد دانست »آه و فغان، آخ مردم، آخ رنج نیست. به رفیق همسایه باز این 

 .انددیدهجان میاو را بی کشم« او چقدر زیادی بوده است و چرا مردم شعرِمی

 45 

آید؛ اما نظرهای عادی هم نظر می. برای نظرهای عادی پیچیده، مبهم و گنگ بهچه وسعت دارد، پوشیده استآن

گردید در آن آن می یِکش است و از پِچه دلشوند. شما خودتان را گم نکنید. آنند عوض میاگر ورزش کن

 .وسعت قرار گرفته است

کردن و با آن دست بیاورد. وصفهای طرز کارهای کالسیک را بهتیّتواند مزوصفی جدید از این راه می هنرِ

شما  شعرِ چه عمق دارد با باطن است، باطنِ. آنهای شماستوسیع ارتبا  داشتن، یک وسیله دارد و آن سمبول

الحال فیچه همه آن .دست نیاید. سعی کنید در این کار ماهر باشیدی اول، البته باید بهبا خواندن دفعه

تر که عمیقفهمد. آنتر میکه عمیقگوید آنه است. در این صورت چه میست که جمع همفهمند، آن چیزیمی

 .ست که بخواهد زود بفهماندصورت چقدر ابلهانهافته است. در اینفهمد زودتر نیمی

 و خواننده خود را در برابرِ دهنددهند، وقار میدهند، اعتبار میکنند، دامنه میها شعر را عمیق میسمبول

 .بدیاعظمتی می

شود، شتبه میمعنوی یا لفظی مُ است که برای عوام با تعقیدِاین وسیله ،بینید باید بکاوید تا بیابیدکه میهنگامی

من و شما  حافظ، عمق دارد در نظرِ مق است. هر بیتِاما برای من و شما برخالف این است، تعقید، غیر از عُ

دانستن و فهمیدن  ام بینِگویم، چون سابقاً گفتهن را )من باز میست برای عوام. عوام آایقدهخود، اما عُنسبت به

 …یک مرتبه باالتر بتوانند بدانند، اما خواصّ فرق است( فقط ممکن است

تر و متناسبتر شعر شما طبیعی عمقِ ،تر بودهتر و متناسبها طبیعیها را خوب مواظبت کنید. هرقدر آنسمبول

شما به آن  کند باید آن را پرداخت ساخت. باید فرم و طرح و احساساتِری نمیخواهد بود. ولی فقط سمبول کا

 .کندیعنی در هر جا نمود نمی ،تردید داخل شوید، هر چه هست آنست که در هر جا نیست نِکمک کند. بدو

 4۶ 

ت کتابی چاپ ها را به صورخواهید آنواب بدهم. چون میتوانم به شما جکردم چقدر مختصرتر میدر راه فکر می

 کنید؟و چرا تکرار می پرسیدافتاده میشود. پس چرا از هر چیز ساده و پیشکنید و خرج شما زیاد می

اید. اگر خرج دادهت بهکنم دراین هم زیاد دقّاند. من فقط اضافه میبدیع داد سخن داده « در علمِدوارُتَبرای »

شما جواب  روم، بهم میخرّ های سبز وهطرف درّ ام و بهتهی زین که نشسهمین خانه مرکوبم به رقص نیفتد در

 .دهممی

اند، توارد دو نفر شاعر هر دو این را گفته ست. مثالً »هر چیز فانی است« اگردانیی و همهبسیاری فکرها متعارف

 .گرفته استرسانند که کدام شاعر از کدام شاعر شان را به مصرف این میجهت وقتع بیتتبّ نشده است. اهلِ
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هنر آن را  کدام مردِ ،آمیزدر میگویند هیچ چیز تازه نیست. اما باید دید که هر مطلب تازه است و چون با هنمی

کند مطالبی صدق پیدا می تر بیان کرده است. چشم به معنی توارد نباید داشت. توارد در خصوصِتر و بهروشن

 اند. ها دادهبه آن مخصوص نظری شده و شعرا شکلِ معانِکه در آن اِ

ام است. اما در بسیاری چیزهای دیگر خیّ ساز، همان خودِهای خیام. کوزهی فنا در موضوع کوزهمثالً مسئله

خواهید بسنجید، دقت در این امر می «یمعرّمعنی صحیح و اصلی در کار نیست. چون شما او را با »ی بهدوارُتَ

ن زندگی، معیّ زندگی مردم چسبیده است. طرزِ کنار بگذارید که با طرزِ متعارفی را برای شما الزم است. مسائلِ

د وارِرفته، تَ خرجاست وفکری بهدرمطالبی که نظریکنم. ن. باز تکرار میسلیقه وذوقی معیّن دارد وفکری معیّ

 .معنی دارد و بس
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 !عزیز من

بست بن دیدید و به راهِاند مین نوشتهشعر نوشته بودید. خوب بود قبال چیزهایی را که دیگرا در تعریفِ

 .شما نیست رفتید، وانگهی این کارِنمی

ای نیستید که تئوریسین راه و رسم تازه عیِخودتان دوست دارید کار بکنید و مدّ دوستِ به سبکِ شما هنوز

و تحقیق و معلوم تازه، مجبور به کاوش  ست زیرا برای پیدا کردن چیزِباشید، وقتی که شدید این کار هم شدنی

 .باشیدنی یافته معیّ یشوید. مجبورید اساسی تازه را بشناسید تا پایههایی میتماهیّ داشتنِ

من کاغذی  ،این کنید. با وصفِکه میداشتن برای کاریکنونی شما عمل است از روی سرمشق و فقط جواب کارِ

 .فرستممن مانده است، برای شما میام، و هنوز پیش را که سابقاً راجع به شعر برای شما نوشته

ها، این ژانرها، که ها. هرکدام از ایناین لِتان است و امثاس است یا داساگر بگوئید شعر عبارت از غزل است یا پیِ

شما ناقص است. زیرا شعر  شعر هم البته منسوخ باید شده باشد و این دلیل این است که تعریفِ ،منسوخ بشود

 … انرها بوده وهست وخواهد بود وتا انسان هست و زندگی او معنا دارد، شعر هم هستی این ژقبل از همه

 تر است. تعریفِهر یک از ژانرها مناسب اید، برای تعریفِرفته دور آن توسط به قدرآن و ،ایدکرده شما هک تعریفی

 …شودت دیگر نمیتی از ماهیّالجمع ندارد و فارق ماهیّشما مانع

و اگر  رائیدن حماسه استگفتید شعر عبارت از سُمی ،بودید »هومر« ایلیادِزمان به روی کار آمدن یقیناً اگر در 

نویسی شعر را حتماً درام ،ترگفتید عبارت از غزل است و کمی ازاین هم به عقبتر بودید میعقبکمی 

که کلمات از این ند شعر باشد، اعمّتواها میها نیست و هر یک از آنیک از اینکه شعر هیچدرصورتی د،دانستیمی

باشید به آن اندازه که ممکن بود در  ید. خاطرجمعبخوان را کاغذ آن است کافی فقط …ریتمیک باشند یا نه

 .شما فکر کرده و نوشته است شعر فکر کند و بنویسد، دوستِ ی ما کسی در خصوصِدوره
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ه با انسان بوده، ی که بالقوّبسیار اعالی خود چه چیز است؟ حسّ ِبشنوی که شعر در حدّخواهی از من می

 که باش داشته نظر  بینی درخرده آشکار شده است. مختصری که میانسان خرده ها سال کشیده و با کارِیونمیل

 .است ترلمفصّ خیلی نتیجه،

 شمارِن و انگشتمعیّ شمار دارند برای افرادِن و انگشتمعیّ یست که افرادایاعالی خود مشاهده ۀشعر، در درج

 به کس هر. بفهمند مردم یهمه است چنین که را چیزی نداشته باشید دیگر. در این صورت عزیز من توقع

داند، ه باالتر را نزدیک شده فقط میفهمد و یک پلّی خود میست و به اندازهشعری تمیزِ دارای خود نسبتِ

داند. چیزی را که فهمد و در یک درجه میشعر در یک درجه می ه بفهمد. پس هرکس در عالمِکجای اینبه

 است، مبهم: گویدمی داندنمی که را چیزی … رائیده شدهبه! چقدر خوب سُگوید: شعر است بهفهمد مییم

 .گویدمی چه نیست معلوم

از عر است. در طبیعت ساخته شده پیشوجودش ش ۀشود که هممردی برداشته می این ابهام از جلوی چشمِ

که بخواهد یا نخواهد. همیشه این را در نظر داشته ینکه خودش بداند و با زندگی پرداخته آمده، بدون ااین

 …دانندفهمد مردم میرا که شاعر میا آنامّ ،فهمندمردم می ،داندباشید آن را که شاعر می

منفرد و جزء  ۀنشدست. برای شاعر ترکیبیست برای شاعر، عادّالیی مردم عسابقاً نوشته بودم فکری که برا

 .ات دیدید« برای زنش گفته است و اخیراً در مجلّگوته« که »ی »یافتهاست. مثل قطعه

ه هست و بالفعل به همان اندازه که ست که باز بالقوّکردنی نیست و آن چیزیعالی بیان شعرِ ،این احوال در خاللِ

ه ی مختصر بی اخیر، یک مراجعهاین نکته آید. برای فهمِرود، به وجود میی رو به کمال میشعرگوی آئینِ

روده شده و بینید شعرها چقدر از روی سادگی و صداقت سُست. میهای گذشته کافیشعرهای ابتدایی قرن

 .ست از هر حیثچقدر خام و ابتدایی

شعر و شاعری شما  زه و قدرت بیان شده بدانید، نقصی در کارِیک اندا ی بین هزارسال شعرها را بهاگر در فاصله

انسان در این  میلِ اعال، نهایتِ ۀاعال چه چیز است. شعر در درج ۀاید شعر در درجهوده از من پرسیدههست و بی

ای ست برهیخصوصی دارد و شعر رااعالی به بیان، هر دوره شعرِ نسبت به هر دوره، مخصوصاً از نظرِت. راه اس

 .آیدی بعد که میدوره

 :نویسمقط یک دو سه کلمه دیگر برای شما میفایده است. فاز این از من توضیح و تفسیری نخواهید که بیبیش

 .خواهدمی ءی اعال، انسانی هم در درجهءی اعالدر درجه شعرِ
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 بپرسید؟ ایدفرستادهخواستید نظر مرا در خصوص قطعه شعری که برای من می

من!  من متمایز باشد. اما عزیزُ رِپسرخاله، از کا شما، مثل کارِ تازه بکنید که کارِ اید کارِدر این شعر خواسته

 .خوانند مگر با آهنگهای ما هر چیز را نمیشهریالوصف هممع .خواندن غیر از آهنگ اداکردن است

 .هاستشهریهم شعر ندارد، در گوشِ سبی با معنیآهنگی غلط، که تنا ،پیش از خواندن هر شعر

فیزیک و  های ما درسِی در مدرسهدارد. حتّرا رایج می شعر و موسیقی ر از ضررِموذی و پُ پیوستگیِ ،این کار

وار حفظ شده با آهنگی غلط و طوطی دهند. یک چیزِم جواب میها با آهنگ به معلّایم که بچهتاریخ را هم دیده

 .شودنابجا ادا می
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ساس فراوانی های ما داده شده است. همین اموزون به همشهری خروار، طبعِل و بینوایی خروارر عوض تنزّد

این نکته پی نبرده است  نهِها »شاعر«ند و کسی به کُگویند ایرانیشعری ماست. این است که همه می محصوالتِ

 .ناظم«اند»ها که ایرانی

کلمات  مختصر برای نظمِ که شعر چاشنیِخاطر دارند تا با شعر، مگر اینقها با موسیقی خودشان بیشتر تعلّایرانی

شاعر را دوست دارند و آن همان وزن  کارِ یها ابزارکلمات معنی بدهد. در واقع ایرانی ان نظمِباشد یا شعر، هم

 .دادن است

الحالی. چیز وصفهمه الحالی، اساسفت است. اساس یک موسیقی وصفبا موسیقی جُ مامتاسفانه بایدگفت شعرِ

 شعرِ ۀل این را، اگر عمری باشد، در »مقدمام. مفصّموسیقی« به آن اشاره کرده ۀکه من برای اول دفعه در »مجل

 .من« خواهید یافت

آهنگ من بی خواند و چون به شعرِیاین اساس، یک سایۀ غلط در طبع هر کس دارد. هر کس شعر را با آهنگی م

 گوید:کند. میوزن، در نظرش مکروه، جلوه می غلط را بکند و شعر، از حیثِ واهد همان کارِخمی ،رسدو شما می

 زاد است. زیرا با ذوقِآدمی »ما« غیر از ذوقِ که ذوقِما جور نیست. مثل این این که وزن ندارد. این با ذوقِ

 .طبیعی حرف زدن بخوانم هنگِطور طبیعی و با آخواهم بهآب خیلی جور است. من نمی فِزادهای آن طرآدمی

شناسیم. بعد با این فریب، تغییرنیافتنی می تِیک حقیق این مسئله. ما »عادت« را اساسِ خیلی ساده است فهمِ

است. زیرا که توانیم ببینیم و بدانیم آنچه را که هست و واقعاً هست و حقیقیداریم و نمیخود را خوش می

 .ساز استملم دَسا انسانِ هستی دارد و با طبیعتِ

 .قدیم است کار همان طرزِ اید، اما طرزِمضمون را تازه گرفته شما موضوعِ
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کنید. ی »دیدار« شما را خواندم. به سبک کالسیک بود. اما چرا با کلمات شل و ول بازاری آن را ضایع میقطعه

که زمان به وجود آورد، زمان هم در خصوص آن  آورد و چیزی رابه شما گفته بودم هر چیز را زمان به وجود می

 .کندقضاوت می

های طوالنی، خورد. یقین بدانید ژانرهای کالسیک ما در طول زمانی شما میهقسمت اول این حرف به کار قطع

اید، این اند. این است که ژانر تکمیل شده. با کلمات بازاری، کاری که شما کردهکلمات خاص خود را پیدا کرده

کردید و دارای یاید. در این صورت خوب بود سبک انشای خود را بسیار ساده و طبیعی محد کامل را تنزل داده

اید و معنی در آهنگ طبیعی تا بتوانید کلمات بازاری را استعمال کنید. اما موضوع را چون سمبولیک ساخته

 .نویسیداید ببینید برای کدام صنف میالفاظ تودار شده است، این کار فایده نداشت. خاطرتان باشد اول ب

51 

ها داشته باشید و ترک هایت ببرم. باز هم با من از اینطور شوخیننو« را فرستاده بودید که من لذت بی روزگارِ»

وقت تازه که آنداد. برای اینگیالنی اگر سی سال پیش بود برای من حقیقتاً لذت میجوان «نکنید. قطعۀ »برگ

آدم گذارند. در این قطعه مثل این است که میطور که این روزها همه پا گذاشتم. هماناعری میپا به جهان ش

 .عادی خواسته شاعر باشد، همانطور که اکثر شعرای قدیم ما بودند. عشق و ذوق و دید در آن عوض نشده است

، موضوع و مضمون هر احساسات مال جهان شاعر نیست چون در جهان شاعر، چیزها، شکل، رنگ و بو و خاصیت
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آورد که ای زنش را فراهم می« برگوتهر عادی شاعر در این جهان قطعۀ »چیز و همه چیز دیگر است. فک

جای ازدواج، باغبانی و جای زن، گل و بهبینید بهام ولی مال جهان شاعر است. میعنوانش را فراموش کرده

 .جای زائیدن، غنچه کرده و میوه داده استبه

ز حساس چیز دلچسب است، همه چیآغوش کنید همههماید مرا به لذت با آن این قطعه که شما خواسته اما در

ی و از حیث نتیجه هم ممتاز؛ اما مال جهان شاعر نیست. به این جهت در نظر مردم خیلی زیباست زیرا با رویه

 .شاعرانه ساخته نشده است

ها الح و رنگهم داشت. برای جوان این را عیب ندانید و اگر مصام و خوامن خودم هم از این قبیل شعرها داشته

زند نگاه کنید. بله من هم لذت ت باز عیب ندانید. به استعداد و دید او که برق میهم منظم و قوی کار نشده اس

 .خوردهای مدید پر از استهزاء به من، دارد تکانی میبرم که ادبیات ما بعد از مدتمی

 .ها داشته باشیدطور شوخیم: با من باز از اینکنولی تکرار می
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52 

چندان عمیق بود. فقط شما عادی، موضوعی نه یک معرفتِ ِخواندم. در حدّ « شما راسردِ قطعۀ »غروبِ

توانستید آن را با چشم شاعرانه دیده از حیث تخیل و دید خود بزرگ کنید. یا احساساتی را به آن چاشنی می

من هم وقتی  ست. خودد که بکنید. تنها قافیه و ردیفیایاید، یعنی نخواستهها را نکردهیچ یک از اینبدهید. ه

 :شبیه به این قطعه را داشتم

 آمد شب براند ترا از دری که بودمثال: )

 (شرم رفتی از در دیگر درآمدیبی

د ماند و نوبتی برای ماندن خواهد پسند است، ولی شاعرپسند نیست. در دنیای پر از غوغا آیا چه خواهمردم

های کهنه کنید و نظیر مضمونار برای یوسف گریه میوشما در قطعه شعر یا غزلی بگویید که یعقوبداشت؟ اگر 

هستم از من ممنون  شما دوست چون …ایدرا با عبارات دیگر به پرده بیاورید، حمالی برای الفاظ مردگان بوده

ست و تا این مایه، حرف من هم بس دار نی« شما مایهسردِ گویم قطعۀ »غروبِمی به گفتنجای بهباشید که به

 .است
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اید، گویم: از حیث صنعت بسیار خوب آمدههای قطعه شعر شما چند کلمه میبه معنویات و درونین دفعه راجعای

 :اماما از حیث منطق داستان ضعیف است. من به شما بارها این را گفته

ال ما ابزار خوبی برای نجاری به دست دارید و حضرب است. مثل اینست که شد، مثل دانستن جدولمت دانستنِ

کار ببرید. هوش سرشار و باید بتوانید ان را به _خورد ی من بکار نمیکه نجار نیستید. این دانستن به عقیدهآن

کار رفته ی شما بهاما حاال فقط حافظهشود. وقت شناخته میچه شما را در احاطه دارد آندقت شما نسبت به آن

که ضعف اشخاص در ر نظر نگیرید و امثال آن. در صورتیعلت و جامد و مجرد چیزی را ددانید بیه میاست ک

اید و ها را با این صفحات پیش چشم گذاشتهداستان شما پابرجا و بدون تغییر در ضمن حوادث است. از اول آن

 .ایدتکانی نخورده
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را آشکار کند و لکه بنای داستان را طوری بگیرید که رحم او ین بود که نگویید رحیم بود یا بخشنده بود، ببهتر ا

داد، داستان شما را مجبور به بخشندگی شود. این جریان عالوه بر اینکه منطق محکم به محتویات فکری شما می

شید و عیناً همان باشد( این عیناً اثری است که از روی مدل زنده برداشته باساخت. )مثل اینبسیار طبیعی می

 .لید شودی داستان توطلبید تا در خوانندهکه شما می

افتاد چه ضرر داشت که قبالً رحم و تاثر را با خود ی خیالی، به رحم و تاثر میاگر آن مرد، بعد از آن منظره

 سوقات آورده باشد؟

که شود. اما زمانینمیرا مثل چیزهایی است که با او مربو  ای ندارد، زیات برای خواننده هیچ ثمرهغاین سو

باقی را خودتان فکر بکنید. البته پیش از انتشار برای شما آسان  …ث آمده بودپای حوادشد و پابهمربو  می

است این اصالح، که داستان شما بهتر از آن باشد که هست و هنر شما بیهوده به مصرف نرسیده باشد؛ مثل 

 …رقصدرد میکه در بیابان و شب تاریک بیهوده دا بازیگری
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یابد. شما در اشعار حماسی خیر شما شوق سرایش عجیبی وجود دارد. فکر ما با هم این معنی را میی ادر قطعه

فه گرفته تا ها در ذوق شما و با احساسات شما نطاید و معلوم است که مدتهوگو این حاصل را برداشت کرده

خود جاری ت که چیزی نه بهعالی رسیده است. در تمام موقع سرائیدن مثل این اس ِنموّ که به این حدّاین

کند. شعرش با او و او با شود و سراینده به روی بادپایی سوار شده، پهناور و سبک و راحت و چسبان پرواز میمی

ود شما، آن را ی هوشمند و کارآگاه و حساس، مثل خهست که خوانندحقیقاً این لذتی .کشندشعرش پر می

شب« رفیق  ی »رازِات او با شما جور باشد. درست نقطۀ مقابل قطعهکند، هنگامی که احساسوبیش درک میکم

نه شکوه کلمات و مصالح درخور ژانر قدیم را اندوخته و  .کننده استی شما که خیلی یکنواخت و کسلهمسایه

ه« اند. پس از آن شعر »کینآرتش و امثال آن ورود کرده طرز کار جدید را داراست. فقط کلمات نه لوازم جلوه و

شود دچار تشنج هم کنده و اگر گاهی روانی در جمالت دیده میکه مثل این است که گوینده در گفتن آن جان

بخش به جای لوازم جلوههست. فقط مواظبت کرده است که با تشبیهات مکرر جلوه و جالی از دست رفته را به

یهات مکرر، بسیار زننده واقع شده ذهن را که تشبیه برای قوت دادن به مقصود است. تشبو حال آندست بیاورد. 

 .گویدکشد و بیا و نیا میراند و با پا پس میکند. گوینده مثل این است که از دست میدور می

و او به دست بیاورند  ای بین شعر شماشعر، راه مقایسه ینِخواهند ناقدرم چرا میدر این صورت من خیلی متحیّ

 و چرا؟

 .کنمبه همین قدر اکتفا می
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برای من ایران و غیر ایران وجود ندارد. تاریخ و گذشتۀ هر ملتی که درست باشد در نظرم دلکش است. در قلب 

خود من است. هنگامی که یاد های شود ولی شبیه به یادگاریست که مربو  به دیگران میمن یادگارهایی

ها و های شیرینی، انسهایی گذشته، صحبتدگیسازم که در فالن گوشه از دنیا زنآورم یا در تصور خود میمی

ی شود. این سرمایه، یعنی این نظر به من وسیلههایی؛ همه جای دنیا برای من شیرین مینشینیها و شبمحفل

 .دهدهای موجود را میمندی از لذتبهره



1401بهمن و اسفند ، 82م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 (2)همسایه  هایحرف  160

 

کشم. مثل اختیار، آه میبیناک و آورم، حسرتهایی دارم که وقتی به یاد میمن گوشه فرانسه و روسیهتاریخ از 

های های عربی را بسیار دوست دارم. حکایتام. به این جهت بود که به شما گفتم حکایتکه در آن زمان بودهاین

شوند، برای ر مغز من ردیف مید هم ثلم تقریباً چیز ههم و … های تصوریالف لیله را بیش از حکایتراست

 .رنجور ساختن خاطر من

های دردکش و با های گذشته، انسانهای زندگانی انسانی حسرت و لذت و شیرینیری از ناحیهاما این رنجو

ردم. دست آوآید چند سال پیش من تاریخی از حبشه به زبان عربی بهگیرد. خاطرتان میمحنت، سرچشمه می

ه است، اما حبشه را با من کار نرفته و تاریخ بنا بر قانون صحیح فکری نوشته نشدتی در نوشتن آن بههرچند مهار

چندان باارزش، برای من ارزشی داشته باشد. زیرا مربو  به ی نهآشنا ساخته است و توانسته است این نوشته

 .شودزندگی می

ایی نیستند که در آن هستند ولو هرقدر بد، که ما هاین دوستی آدمداشتنی نیست و موجب حقیقتاً آیا دوست

 .ها وجود دارندای از خوبی هست و در میان بدها همیشه خوبجمعیت بدها، جرقهبینید در گوییم؟ میمی

کنید مثل این است که در خلوتی قرار دارید های تاریک و شما که فکر میبخشد روشنی چراغ در کوچهلذت می

 .شویدکنید روشن میپیدا می ن به آن لذت دستو چو

کند. هایی را پاک مییا  و دریغی. در قلب شما محبت چشمهها بکاوید بدون احتگونه لذتدنبال اینبه

 .کنیمی همه چیز خود مائیم و با این است که خود ما معنی پیدا میسرچشمه

 غزل فقط که شاعری …را نبینیم جز خودیم که بهقدر خودپسند باشمعنی است اگر ما آنحقیقتاً خیلی بی

کنم تصویری چنان شعوری دارد، گمان نمیکه هر بی ستعشقی همان و عامیانه او عشق موضوع و سرایدمی

ای هم باشد. این عشق را بسنجید با آثار شاعرانی که عشق شاعرانه پیدا زن باشد. هرچند در آن فایدهدلچنگ به

 .های غیرعاشقانه هم، تغییر داده استجا، در موضوعها را در همههای آنیمیا سراپای حرفاند و این ککرده

 .گوش شما کشیدم. مقصود من دانستن گذشته است، نه خواندن تاریختاریخ را برای این قبالً به من لذت

5۶ 

ی آن است و شاعر را به در بین شعرای ما حافظ و »مال«، عشق شاعرانه دارند. همان عشق و نظر خاصی که همپا

هم پیدا کنید. در سعدی این  و گمنامتوانید مابین شعرای متوسط می .«چنین »نظامیرساند. همعرفان می

ام، توانید در این راه با او برخورد کنید. عشق او، برای شما گفتهندرت میخاصیت بسیار کم است و خیلی به

که در شاعر به عشقی خورد. درصورتیر مغازله با جنس ماده میعشق عادی است. عشقی که همه دارند و به کا

تواند به سنگ هم عشقی که شهوات را بدل به احساسات کرده است و می سیم. بهرکه تحول پیدا کرده است می

 .جان بدهد

هم است و تواند با او باشد. این عشق، مبهای غیرعاشقانه، در حوادث داستان، در همه جا، میاین عشق در موضوع

در هیچ کجا نیست.  ا هست وجویند در همه جبرند. آن را که میدهد که رنج میهایی میوتاز دلراه به تاخت

ها برای من نیست. چون خواستم بدون شاخ و برگ چیزی بنویسم ولی آن فرصتمن در این خصوص وقتی می
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های خلوت و ون رفته او را پیدا کنم. به بیابانخواهم از شهر بیرکنم. میبرای شما هم نیست به همین اکتفا می

 .خواهند گفت با شما دنج و خاموش نظر بیندازید، باقی حرف مرا

 1325فروردین 
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گویند؟ چون دو روز است پریشان پرسیده بودید آیا همه شاعرند و این چگونه است که در کشور ما همه شعر می

 .دهمو مضطرب هستم مختصر جواب می

بنّا به ار دست کند، ابزای که بچه زیاد است و بنّا هم کار میکنم. در خانها به یک مثل کوچک اکتفا میبرای شم

های اشرافی بینید. این است که در بیشتر خانوادهی آن، همین را میهاست. در عالم هنر، در هر رشتهدست بچه

زنند و آدمیزادی نیست که نخواند. اما نه همه ها ویولون میتر جوانیک پیانو در گوشۀ اتاق معطل است. بیش

دست زن و خواننده را بهر کار شاعر را و پیانیست و ویولونکه ابزازن. بلکس پیانیست است و نه همه کس ویولون

 .دارند

 شود. مثلتر از این نمیدر کار اولی این ابزار عبارت از توانایی در تنظیم کلمات است که در زبان ماکاری آسان

اه و سرتق ی خودخوهاها است. من فقط یک نکته را در این خصوص اضافه کنم: بچهکه این کار مادرزادی آناین

 .های سال به نادانی و خامی خود پی ببرندای هستند که ممکن نیست سالدریدهو بسیار چشم
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 !همسایۀ عزیز من

که با سیاست مربو  نبوده در هیچ زمان وجود نداشته و دروغ گویم چرا. ادبیاتی ای و نمیخیلی سیاسی شده

طرفی هم بسیار خیالی و صورت مفهوم بیکار بوده و گاهی نه. دراین دگان درکه گاهی قصد گویناست. جز این

 .معنی استبی

د. آیخاطرم میبه ماکسیم گورکیرویم. بعضی از نوشتجات پس از این مقدمۀ کوچک به سر حرف خودمان می

 .کنندفلسفه بیان می کنند که علم وتر از آنی را بیان میترکنندهتر و قانعگوید: ادبیات، افکار روشنمی

است داروی مناسب است که بگوییم آیا ممکناین این فکر نظیرِ پذیربودنِاین عقیده من کامالً موافقم. امکان با

این سوال توان بهبودنی باشد، جواب منفی نمیزنده هرصورت اگرمریضردمرض، برای مریض مفید باشد یا نه. 

 .داد

یعنی ادبیاتی که زندگی را تجسم  .گونه ادبیات است، چه نظم باشد چه نثرنملت ما بیش از همه محتاج به ای

منزلۀ خون است در ادبیات، بهگونه ادبیات، باید ما را داخل اقدام مجدانه کند. این بدهد. اما تصور داشتن این

دهد. مثل یآییم به سر فکر خودمان. شاعر کسی نیست که به کلمات وزن و قافیه مصورت میاین در …عروق

فایده به مغز آوردن چیز ای را به نظم آورند. این کار جز اتالف وقت و فشار بینامۀ ادارهکه حساب و نظاماین

طور موثر بیان نکرده، بیان کند و فه و آند مطلب عادی را، که علم و فلسکه شاعر بایدیگر نیست، درصورتی

الغیر و استقراء و استدالل نتیجۀ تجربه و فلسفه نتیجۀ قیاس مع گاهی از اوقات بهتر به ثبوت برساند. زیرا علم

م بینا و با قوۀ تر چشها هم در زندگی است و شاعر یا نویسنده، هر کدام در موردی، عمیقاست. ریشۀ همۀ این
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هم روند. زیرا در قضایای آن واردترند. اگر این چشم نباشد هیچ نیست، چون عالم و فیلسوف میزندگی بشمار 

 .ستنیست، پس بسیار مرد خودخواهی

تر از آن اندازه قوت که هست نشان بدهد، اگر اگر شاعر نتواند یک مطلب عادی و به گوش همه رسیده را قوی

های خود ثابت بدارد یا باطل کند؛ یش چشم بگذارد، با داستانعنی را جسم بدهد و خیالی را پشاعر نتواند م

های کنونی بالعموم این فقدان و همان است که گفتم. اشعار موزون و موافق طبعکاری نکرده است. شاعر نیست 

هد و زندگی کند«. خیلی کارگر باید مزدش را بخوا»گوید کنند. مثالً میقدرت ذوقی و دماغی را بیان می

از شکل و دانند تر آن وقت که عین عبارت عادی را که همه میه است این تکرار به نظر من و احمقانهاحمقان

هایی غیرطبیعی، که هوایی عقب تار و شباهت طبیعی برگردانده در قالب وزن و قافیه ریخته باشند، آن هم وزن

 .رودویولون می

خورد. بیند و تکان میطور که او میآن را نبینند آن زنده کند. کاری کند که دیگرانشاعر باید این مطلب را 

ید موضوع را لباس واقعه و صحنه بدهد. آن وزن را که در خود او دارد، در طور باید تکان بدهد. شاعر باهمان

 .مردم تولید کند

ها ت. احمقۀ موثری هنوز به کار نرفته اسکلی فاقد این است. یعنی برای افکار جدید وسیلادبیات جدید ما به

ا این مطلبی را که من موزون پرسند آیای از خود نمیزنند و از شدت حماقت است که دقیقهخودشان را گول می

توانند و در میان صد نفر اقالً پنجاه نفر این توانند؟ نکته این است که بیشتر مردم میام دیگران نمیساخته

اند. آور ادبیات ماست که همه شاعر و همه نویسندهر انحطا  شرمبع روانی دارند و همین دلیل باند. یعنی طکاره

تر باید باشد و هرجای رودخانه نباید ماهی و هرجای کوه نباید معدن داشته باشد. اما که عده بسیار کمدرصورتی

حرف  و به نظم الفاظ مشغولند. زیاداند ها در نتیجۀ خودخواهی و حماقت، کار و کسب خود را گذاشتهبیچاره

روکش است، اصل توانیم برای هر طبقه مطلب موثر بیان کنیم. نظم کلمات فقط یک زدم، مرا ببخشید. می

 .مطلب حقیقی و مجسم ساختن است. یعنی جانی که بدن الزم دارد

محتاج به این طرح است که من به شما  ما ادبیات. باشید جمعیت در موثر عامل توانیدمی دانستید راچون این

ته تمام دانید که همسایه همه کارهای خود را روی آن گرزنم و میام و همیشه در خصوص آن حرف میهداد

 .کندمی

 1324اسفند 

59 

های خود مشغول هستم. حاالست که روم یا به صحافی کتابکنم. به گردش میچند روز است که هیچ کار نمی

نوشتم و در یک روز چند کار ه است. بس که تند میهای من عادی و سرسری نبودهای من و نوولفهمم شعرمی

 نویسم؟تاده بودم: پس من بیهوده و مزخرف میکردم و در شک افمختلف و داخل با هم می

و  فهمم این است: کار، یعنی چه؟ مثل ماشین بودن؟ ماشین هم، ساعت تعطیل داردکه حاال گفتم میاما این

آید. یا بنا بر نایی، یعنی حال کار داشتن. چه بسا با شروع، به وجود میشود. کار، یعنی توامحتاج به مرمت می

 .عادت که من دارم
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کند. مگر وقتی که حال کار نیست. با حال کار، کار چند سطر خواندن، حال خواندن را در من تحریک می

کنید، حتماً ارزشی در تان خواهید دانست وقتی که با حال کار میدهید. ارزش خود را خوددار را انجام میحال

 .کار است

زند. چه بسا فرمان او باشید تا چه وقت شما را صدا میبهبا طبع خودتان لجاجت نداشته باشید. مانند غالم گوش

 .س مهمانیبسا در مجالبسا در حین راه رفتن در کوچه. چهچه .پریددر دل شبکه که ناگهان از خواب می

روا حاضرم. یک پاره کاغذ از هرجا به دست م بپوشید و به او بگویید: ای فرمانشما باید فوراً از همه چیز چش

 .ستیک نوک مداد. کافیبیاورید و 

 .اندهایی که کار کشتهی آنخود را شناختن و اطاعت کردن، این است کار، در کارخانه کفایتِ

دست آوردن آن باید سا که برای بهبت. یک وقتی الهام شاعر در حال است. چههیچ چیز مانندحال بارآور نیس

هاست در ها و واقعهخواندن موثر است. چون عکس معرکهها بیندازید. این است که ها و واقعهخود را در معرکه

یابد، پیش از ی زندگی فراهم بها آن است که خودش به واسطهترین حالواقع. ولی آن موضوع دیگر است. اصلی

 .که خودتان قصد کنیدآن

۶0 

های زندگی مواریکنم ناهخوبی حس میام بهتر برای پرداختن به ضمیر خود پیدا کردهی دنجاکنون که گوشه

که _توانید به چیزهای خیلی تصوری کند، حتی میآمیز شما باز میهای ابهامتری برای اندیشهمحل بیش

دنبال همان بار دیگر بهست که من یکبپردازید. این ا _ی با زندگی شما دارندباالخره بستگی نهانی و خاصّ

ای روشن ی مرهم است تا اندازهمنزلههای شعر شما بهخمی الزمی را که برای زکوشم تا نکتهها رفته میحرف

 .کرده باشم. ولی درخواهید یافت که این کار علت دیگر هم دارد

زده است برخورد داد. ناگهان دریافتم که  مواظبتی غریبی که از شما سر مرا با بیی اخیر شعر شما بعداًقطعه

اندازد. ثمری میده است، به واخوردگی و پرتی حواس بیکه در آن غرق ششعر شما خواننده را در حین این

ضوع از حیث که مواید. درصورتیی تصویری اضافی که در آن، در چند مورد بخصوص به وجود آوردهواسطهبه

اقی مانده و چیزی با این رویه بر قوت و تاثیر آن اضافه نکرده. فقط در چند ی قوت خود بتشریح به اندازه

دارد، بعد با وضع پریشانی به آن بازگشت های اصلی شما نگه میی اندیشهخواننده را دور از زمینه ی کوتاهلحظه

ی است. این احتیاجی است. چنانکه هر تشبیهی برای قوتکه هر رنگ و تصویری برای رفع کند. حال آنمی

ت. متاسفانه ذوق شما شانه آید برای داللت و اثربخشیدن مخصوصی اسکاری هم که در روی کار فراهم مینازک

خوبی دریافته اید که محل واقعی این کار را بهزنان و با التهاب عجیبی پیش رفته نخواستهخالی کرده، نفس

ورزید وجود ندارد، ه شما اخیراً نسبت به آن تمایل میاید که این کار فقط در سبکی کفکر نکردهباشید. حتی 

ی انگیختن و وسیلهخورید و آن این است که گوینده بهن نکته برمیبلکه در طرز کارهای دیگر هم به ای

قدر با مواظبت بجا سی که آندهد. ولی این رنگ اسای خود میهای معینی، میدان به خوانندهجاگذاشتن رنگبه

کنجکاوی خواننده و برای این است که  یک جمله معترضه شباهت دارد، برای برانگیختن حسّ گذاشته و به

های خود کوب کرده، رخنه برای نشست دادن اندیشهی معین میخاننده را با رنگ و تصویری اضافی و در نقطهخو

های ساختمان گذاریو  به پایهاین کار بار دیگر شما را با نکات اساسی و مرب ،در دماغ او باز کند. چون این است

  .دهدشعر شما برخورد می
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جا ها بیهای شما ضعیف بوده و سمبولاصلی شما را متمایز نساخته و داللتهای قبلی شما مقصود اگر برداشت

پیچیدگی سبک کار شما را، در موردی که بخشد. حالت ابهام و مناسبت باشند؛ این کار بعکس نتیجه میو بی

دون قدرت بر تازد، باید، زیادتر کرده مثل این خواهند بود که شما اسبی را که میاجرای آن سبک بوده مجبور به

های دست آورده باشید، یالی مادی آن را بهکه پیوستگی زمانی و مکانی آن را تشخیص داده و لوازم جلوهاین

ودار نساخته سنگی را در آن بغلتانید و در ضمن ردگان تشبیه کنید. یا کوهی را نممُ ی سردِنجهپریشان او را به پ

 …به فالن چیز استگریز زده تشبیه بیاورید که این سنگ شبیه 

به نظر من شبیه به هیچ چیز و همه چیز، و چیزی که در حکم همه چیز است آن یک چیز را که هنرمند 

ی خود را هضم کرده پس از آن ندهنماید که نمایاست، نیست. درصورتی هنر جلوه میصراحتاً به آن قصد کرده 

چگونگی فراهم آمدن آن را شما باید بجا آورده، حتماً در کند. این استعداد و مایه برای جلب انظار مردم پیدا می

چه کرده است. اول اید ی محبوب شما هم در آن قطعه که به دنبال آن رفتهنظر داشته باشید که همسایه

آن محل برای این تصویر )که بمانند رنگ خشک که در تن  روس داده پس ازهای جلوه بخش به آواز خنقطه

به دست آورده است. من زیر و بم این کار را مخصوصاً در همین قطعه شعر او به چشم شما  (مردگان خون بدواند

شما  توانید خالق خوبی باشید و بسازید و قدرت ایجادخواهم که در نظر بگیرید، اول بکشم و از شما میمی

ز خود نشان بدهد، پس از آن های زندگی خود شما« باشد و بروز و ظهور با اقتدار و نیرومندی را ا»ناشی از نشانه

های دیگر که در حکم پوست به روی مغز و دستکاری به روی ساختمان اصلی است، تابع همان استحکام آرایش

 دی اصلی شعر شما است. در پیکربن

است که چندان از روی رغبت واقعی و بصیرت و ایمان به آن نظر این لغزد و مثلِیشما م ی شعرِاگر پیکره

مغز ید )و به این جهت راه نفوذ در دیگران ندارید( هر رنگ و تصویری هم که در ضمن آن فراهم بیاید بیانداشته

دهد. درست شعر شما نمیی های شعر شما را به خوانندهیک از اندیشهیچو لغزان است. فرصت به پا برجا شدن ه

یدان وسیع برای خرد ساختن خودتان مثل این است که نقش در روی آب بسته باشید و به مدعیان شعر خود م

م مواظبتی خود همان اثر عالی را که در هنگاشناسید که با بیدهید. ولی چرا؟ آیا استاد زبردستی را میمی

وجود بیاورد؟ بعد آیا این راز سربسته برای شما فاش نخواهد  یافته است بهمواظبت دقیق، بخلق آن توفیق می

آورند؟ البته در جواب به من به دست اثری بسیار نازل و کودکانه به بازار هنر میشد که چرا گاهی استادان زبر

 ا توصیه کنم در کار خودتان مواظبت بیشتر داشتهآورم که به شمنکاتی تصدیق خواهید کرد و من راه بدست می

 .باشید

۶1 

کنم: خط که به شما گوشزد می ی شما در آن بود« شما را خواندم. خیلی چیزها از همسایهبیدارِ ی »صبحِقطعه

 ی شعریآسانی یک قطعههای او؛ که چطور بهبندیطور وضوح شکل درآمدها و پایانی کار او، و بهمشی او، گرته

اید، ن و طرز کار او در ذوق شما گوارا بوده و از پی آن رفتهدهد. در عین حال که طرز اجرای وزرا پایان می

به شعر  _های اوو گاهی خود ترکیب_او و معلوم است که مال زندگی اوست  مفرداتی که خاص شعرهای خود

آسان است. راه شما را دیگری هموار کرده، اند. البته با مصالح حاضر و آماده، کار کردن شما سر و صورت داده

ا ساخت نگاه ی »عصیان« ری خودتان که اخیراً قطعهآسانی بروید. ولی چرا به رفیق همسایهتوانید بهیشما م

 کنید؟نمی
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بگذارید بیشتر به مشکلی برخورد کرده شخصیت شما هم برای نمو خود راهی داشته باشد. برای این منظور فقط 

همیشه مشکلی در هنر هست. آسان آن است که بینید که دقیق شدید میخودتان الزم است. همینکاویدن در 

ترسد دارا با طبع باید کار کرد. مثل کسی که در تاریکی جاده میتدریج و تأنی و مبینید خیلی بهبوده است و می

آید، ی کاوش شما به دست شما میاند به وسیلهچه را که در شما ذخیره ساختهرود. آنو به حال ترس جلو می

اساساً  .های خودتان انس بگیریداشد؛ آن کاال هم نیست. عادت کنید که خودتان بیابید و با یافتهاگر این بها نب

 .ای برای دل او نیستی خودتان پیروی کنید خرسندیاینکه شما از همسایه

بینند گوش ها که شما را بیگانه میمه وازدهها و آن هنشینخرسندی او فقط در این است که شما به حاشیه

مانند فرمانداری که به هب_ی هنر شما، که خواب کمال و جمال آن را اید. اما آیندهتر افتادهاده و به راه مناسبند

بینید مرهون خواستن شماست که تا چه اندازه بخواهید و عالوه بر آن بکاوید و زندگی شما را می _تخت نشسته

است. آن هم با اهمیتی که هست خود شمایید. طعن و ای ی جداگانهن تجهیز کرده باشد. هر کس ذخیرهبرای آ

خواهید که به شما هنرمند سفارشی ننویسید. شما ماشین نیستید. میمالمت کسی را به گوش نگیرید. زودزود و 

گیرد. اگر خود شما برای مزه نمیکند و از روی سفارش بگویند. برداشت مطلب برای هنرمند کفایت کار را نمی

ان انقطاع کار خودتان نباشید. در هر صورت مطلب از شما قوت و جی بیاهید ساخته نشده و مزهخوآنچه که می

آید در عالم هنر تردیدناک است. آن را با قدرت دست میطور وفور بهخواهد. آن چیزی که زود و بهو ریشه می

. شما هم! صبر داشته باشید. شتبه نکنید. هر تندکاری، وقتی کندکار بوده استقلم و توانایی بر تندکاری م

ها و ها و زیبائیزشتی .بفروشید. وقت، تریاق است حوصله به خرج بدهید. بیشتر از این وقت خودتان را به کارتان

والنی در پیش بگیرد، گذارد تا روزی پروازی طگردد. جوجه کبوتر وقت میای با آن برومند و شناسا میهر جلوه

اند و با وصف این باید برد دوباره و بارها تکوین شدن را به ل را دارند. تکوین شدهذوق و هوش شما هم همین حا

 …از این راه است و بس _پرسیدچون از من می_ا داد. آن توفیقی که برای شما روزی ممکن است باشد هآن

۶2 

ی کوچکی در هکورخودداری نکنید. در این ناحیۀ دوردست هم که دهاز فرستادن شعرهای خودتان برای من 

. من خاصیت خود را از دست ام، به یاد شما هستممیان جنگل بیش نیست، و من از خستگی به آن پناه آورده

 .دهمنمی

رم رموز فکر من در پیرامون آن چیزی است که مانند میراثی از من ممکن است برای دیگران باقی بماند و میل دا

اما شما چرا از این ابهام که دید شما را پرعمق و لطیف و باشکوه  .آن را در زندگی خودم برای شما شرح بدهم

کار ی سم ریشه براندازی است و مصالح بهی خطرناک که برای هنر به منزلهاین وسوسه پرهیزید؟گرداند، میمی

شعارتان برای ی اای که به ضمیمهاشعار شما پیدا نبود از نامه دارد، اگر از سرتاسرآمده را خام و کمرنگ نگاه می

 .من نوشته بودید پیدا بود

خورد. جا آب میشود از اینت سرنوشتی که روزی رقم مسلم میکار افتاد. حقیقباید نخست ایمان آورد و بعد به

گویم: کدام اشخاص ن بود و باز میخواستم مخصوصاً راجع به شعر اخیر با شما به میان بیاورم ایای که مینکته

ی اید و مایهای نوشتهن شما هدف واقعی شما هستند؟ اگر بر طبق ذوق و درخواست دستهدر بین خوانندگا

ها را خواهند آنها را اقناع کنید و به آن نشانه که میتوانید آنبخش شعری اگر در آن سراغ دارید و میجان

کوه محکم در مقابل  ی در خصوص خوبی و بدی اشعارتان نداشته باشید. مثلاید؛ دیگر شک و تردیدرسانیده
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تر کس باید کار خود را کرده باشد. حقیقی کنید و هربادهای هرز قرار بگیرید، بدانید که شما کار خودتان را می

راهم آورده ای است که حوادث جمعی آن را فاز این حیث تاثیر واقعی، چیزی نیست. اراده برای هر فرد ارده

چشید چه نگرانی است؛ در ا که از همه چیز زمان خودتان مزه میاست. با در نظر گرفتن هر نکته برای شم

 .ایدی دوردست و دقیقی از هنر پیوستهنقطهدانید به حالتی که شما می

گاهی که همچنین باید بدانید آن چیزی که عمیق است، مبهم است. کنه اشیاء جز ابهام چیزی نیست. جوالن

خواهد به همه چیز برسد و همه چیز را با قوت آن دریابد( ه میکبرای هنرمند هست، این وسعت هست )درحالی

ی پرعمقی، آن چاشنی تلخ و شیرین زندگی دارد. در عروق او در نقطهتر میشنهت  این وسعت، هنرمند واقعی را

مشده با های گهای زندگی او را باید دید. لذتدر آن یافتهچشاند. رود میهوای آن میرا که او بخود و نابخود به

روزی که او در روشنی  ها بیهوده به روز پیوست.ساعات دور و دراز هجران را حاکی از شبی که در میان شب

ها اید که همین ابهام آنکشید. جان هنر بازندگی است. شما بارها به آثاری برخوردهی آن انتظار شب را میزننده

 خوان کنید: »انسان نسبت به آثارِست. اگر این حرف را دوبارهی نفوذ عمیق داده اها قوهرا زیباتر ساخته به آن

های شرح و تاویل دهد که جهانی از آن مبهم و تاریک و قابلِمندی نشان میههنری یا اشعاری بیشتر عالق

 «.متفاوت باشد

های خود را این نیستم که بدون ابهام هنرمند هیچ کاری از کار من تمنایی در این خصوص از شما ندارم و مدعی

وکیف و چگونگی خود از حیث کمهای ما است. نباید به پایان برساند. اول باید دانست که شعر هم حرفی از حرف

ای از زندگی ما باشد. ی زندگی ما نیست و باید نشانهارتباطی با مادهی بیدر زمان و مکان معین. ماده

یز جلوه کند. همچنین عقیده دارم که هنر تابع موضوع آمتواند یک وقت ابهامجهت از حیث موضوع میاینهب

ی مخصوصی است، تصرف ما است و ادراک عالی آن منحصر برای دسته ی زندگیاست اما چون شعر واقعی میوه

فقط در این مورد  .خواهدمیغیراهل در آن منطقی بسیار خنک و خیالی و خالی از چیزهایی جور با حساب 

 دهم( در چه چیز خواهد بود؟ن دهکده به شما دستور میهوشیاری هنرمند )از ای

جا است که فکر کند و ز روی مصلحت انجام داده باشد، هوشیاری او در اینخواهد کارش را ابرای هنرمند که می

حد زبان طبقه نوشته باشد، پس از آن هنر را بهتر آن است که برای آن نویسد، و واجببیابد برای کدام طبقه می

ضم و ذوق و توانایی بر حد اعال باال برده است. در هر یک از این دو کار اگر فکر خود را درخور هین آورده یا بهپای

میان گذاشت باید گفت این هنرمند در کار خود چیزی را تعهد نکرده است درک آن طبقه که منظور اوست به

های این قطعه برای کارگرهایی بود که شانه« شما. اگر ز دریا خیزانی »کرده باشد، مثل قطعه که فروگذار

رسانند، من با کمال شناسید به سرمنزل میین عزیزانی را که میلختشان از زیر دیوار شما رد شده و بارهای سنگ

هایی . ولی چون این نیست و برای آنایدگفتم: شما بسیار ثقیل و ناگوار این قطعه را ساختهصراحت به شما می

 اید.ی تحریک بیشترند، این قطعه را حقیقتاً خوب از آب درآوردهها تشنهدر خصوص نجات آناید که نوشته

تری اید. اگر کامال موضوع راجع به ساحت وسیعی هنر و منظور دیگری از آن بود انجام دادهکاری را که الزمه

گفتم. و باز همین را می _تعت که زندگی من و شما هم در جزو آن قرار گرفته اسی طبیو راجع به همه_بود 

 :گفتممی

ی وجود دارد. در همه _بینیموقتی که عمیق می_در همه جا  انگیز هستند. این ابهامکارهای باعمق اساساً ابهام

یابد یا مجبور شده است که نمی یابد یاهای زندگی، مثل مه که در جنگل پخش شده است. با نظر ما که میروزنه

 که برای کسانی که نظری با این عمق ندارند، ابهامی هم وجود ندارد و بایدشود. حال آنمینیابد، کم و زیاد 
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ی معین شان، از اندازهپخت روزانهاند، مثل خوراک دستها قرار گرفتهها چیزهایی که در اطراف آنگفت برای آن

س حق دیدی در این دنیا ی ظرف محدودی محدود شده است. اما هر که در دایرهکند کو مسلم حکایت می

رود. شمار میی خود ایرادی بهنوبهبهدست جمعی انجام بگیرد هرکس خواهیم بهدارد و برای مقصودی که می

ها روید راهی است که حتماً همه چیز در آن باوضوح نیست. بلکه در بسیاری از آن چیزراهی که شما می

که شما به کنه باقوت هر چیزی با کمال تشنگی برسید، اینشوند؛ تا ها کمرنگ میها تاریک و پررنگروشنی

گیرد. مثل اندازد و با تماس دور یا نزدیک از زندگی شما چاشنی مینگ میدهد و رخطو  ناآشنایی روشنی می

توانید جا نمیتر است و شما خود را تنها در آناید. کاوش شما در جهانی بزرگکه در قعر دریا دست انداختهاین

ارند که بعد از رفع حال انتظار وجود ددهم، در پیرامون شما تشنگانی بهیابید. بنابراین، به شما اطمینان میب

ی تردیدی که ی من دربارهدواند. توصیهها را در این بیابان وحشتناک میهای دیگر آنها تشنگیی تشنگیهمه

ی شعر اخیر شما وجود داشت؟ چگونه دی در قطعهرید چیزی بیش از این نخواهد بود. ولی آیا چه کمبوشما دا

چه که مقدمهً ترکیب مناسب داد؟ بعداً برای شما خواهم نوشت. آنباید به اشعاری به این سبک و در این ردیف 

 .تر بیان کنیدگویم این است: ابهام خود را واضحمی

۶3 

انگیزی سرریز کرده، چنان افسرده ضع رویانه و خاموشی آن با وبارانی است. باران در روی جنگل و گاو بُروز 

دهد، ی شعر اخیر شما به من تصویرهایی میر شما هستم. قطعهبارد که من باید دلتنگ باشم. اما باز در فکمی

انگیز ن ایجاد شود. علت آن، حالت ابهامی اشعارتاشاید برخالف آن تصویرهایی که متوقع بودید در خواننده

تاروپود اشعار شما رخنه بسته است. مثل اینکه کاری از روی هوس انجام گرفته تا  گنگی است که در میان

پوشی پسندند به وجود بیاید. به این واسطه خود شما هم چشمطبق طرزی که بوده است و بعضی میطرزی بر 

آوری انداخته معنی را در تعقید سرگیجه _ایدای که پیش از این ساختهقطعهمخصوصاً _کنید که اشعارتان نمی

کنند، وجود دارد و ما ما فکر میی معینی بین ما و دیگران، که مثل که در هر طرز کاری واسطهاست. و حال آن

هنری از توازن و  دهد. به هر اندازه که مبهم یافته باشیم، بدون این واسطه، کارهم ربط میای بهرا در نقطه

رون افتاده است. مثل این است که ظرف محتوی مایعی را به طرف قدرت رسوخ، که باید در آن برقرار باشد، بی

ی های عجیب و خیالی را که در زمینهاز آن ظرف به دیوار پاشیده شده است طرح مایعی که .دیوار پرتاب کنید

های شما هست، چیزهایی را ی که با ذوق و هوش و ذخایر یافتهسازد. نیروی یافتنآیند، میدست میابهامی به

 یابد. های عجیب و خیالی میدر آن طرح _طلبید ه بسا به مقتضای حال و موقع که میچ

تواند راه خود را طی کند. ی آزادانه و طرز یافتن شما نخواهد بود. هنر هم آزادانه میهیچ کس مانع از رویه البته

همه چیز، سطح هنر هم باال  تقد به تغییرات در هر چیز باشد حتمی است. مثل باال رفتن سطحبرای کسی که مع

وجود وبیش حرکتی بهمده در هنر هم کمی حرکتی که در چیزهای دیگر به وجود آواسطهرود. یعنی بهمی

د. بلکه عبارت از بهتر کنخواهد میالوصف این آزادی عبارت از این نخواهد بود که هر کس هر چه میمع .آیدمی

های گذشته را به بیش دیگران است. اگر شما بدعتی گذارده و سنتومصرف رسانیدن هنر به خرج فهم کمبه

تر، اید برای این است که هنر را به قیدهای دیگر مقید کرده آن را زندهگسستههای تازه، از هم پاس روش

 سپارد راه معین است. این راهدر این صورت راهی را که هنر میتر ساخته باشید. دارتر و دقیقپرمغزتر، بیان

نهایت ما کارتان را بیها. اگر شهای ما و چگونگی بروز و ظهور آنای است، نسبت به یافتهحاکی از حد و اندازه
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. ولی کنداید، صدق پیدا میمبهم انجام داده باشید هنر شما در مورد شما، که زبردستی خود را نمایان ساخته

 یک نکته قبل از هر چیز برای شما یافتن است. 

رای دریافتن کند و او را بی اشعار شما بیدار میرچیز متمایز بودن موضوع، نیروی کاوش را در خوانندهقبل از ه

دارد. گواراتر این است که کار نخستین شما، با برداشت مخصوصی، هایی که در کار شما است حاضریراق مینکته

ای است که آیا این طرز قضاوت جداگانهز هر چیز مقصود را در جلو چشم بیاورد. پس از آن این قضاوت، پیش ا

آمیز وجود دارد یا ندارد. و البته هر کدام از این یزهای ابهامکار مبهم انجام داده شده است یا نه؟ یعنی در آن چ

کند که طرز کارهای رئالیست مثل انکار نمی برند. آدم پخته و باتجربهدو صورت سهم مخصوصی از زیبایی می

های مخصوصی نسبت به خود هستند. کفایت و قابلیت در آلیست، هر کدام واجد جلوهطرز کارهای ایده

ی مخصوص را بخشیده و چطور در آن زبردستی و عمق ه هنرمند تا چه اندازه به کار خود آن جلوهجاست کاین

 به خرج گذاشته است. 

هام کمی روشنی بدهید، راهش این خواهید ابهامی مقبول به اشعارتان داده باشید فقط به این اباگر شما می

که برداشت نخستین شما از روی از آننید. پساست: قصد شما این باشد که چیز مبهمی را با صراحت بیان ک

های صنوبر ظار کشیدن درختهای خودتان بسنجید. مثالً انتها را با موضوع و هدفدقت الزمی بود، تناسب رنگ

جا و منزل و سرگردان به نظر ضوع شعر شما نبود، چیزی را در اشعارتان بیکه انتظاری در موو یاس، در صورتی

بخشد، طرز کارهای رئالیست به آن می ی)درختی( بدون اسم از آن درخت، که قوتِچنین کلمهآورد. هممن می

 دهند. یزها رنگ وضوح نمیاندازد که به چکالسیک را به یاد می

تان شناخته های خاص شعرهای همسایهدریا و شب و صبح را، که نشانه ثمر، کلماتدر ضمن بعضی کارهای بی

زحمت جا اید. و بهبه وجودشان احتیاجی داشته باشید، در قطعه شعر اخیر خودتان جا داده کهاند، بدون اینشده

د. مثل کنها ذهن را مشوب میاید که محسوس است. زمختی و ناجوری آنزحمت جا دادهطوری بهاید. بهداده

به _دن به شعر خودتان اید و فقط به پاس دوستی یا برای شکوه و شکل داها را دوست داشتهکه خیلی آناین

بندی نیست. چنانکه که شعر فرمولاید. حال آنها محل نمودی دادهبه آن _دهدکه شکلی میخیال این

 کند. ها این کار را میی رفیق شما با تغییر محل قافیهایههمس

این کار  .مردم بکشدساز باشد شعر خود را به چشم که حتماً سرمشق تازه نشان داده و مدلشاعر نباید برای این

اندیشی و بدون توجهی است و با هنر ارتبا  کوری را داراست. در عوض تفحص داشته باشید چه چیزهاست مآل

ای وزن و هر طرز کاری باید محصول مدل و فرمول مثل اجر .کنندواقعاً در ضمن کار لزوم پیدا می که

آمیز به وجود واهید، بنا به ضرورتی، عمقی ابهامخبروبرگرد ضرورتی در زندگی هنری شما باشد. شما میبی

اید و یا از روی مصلحتی آن را مبهم طور که در دماغ شما به وجود آمده، به آن مبهم نظر انداختهبیاورید، همان

 دهید. جلوه می

که انی مادی آن چیز را چنل و در هر طرز کاری، در حین توصیف از چیزی الزم است که لوازم جلوهدر هر حا

هایی که در آن در خارج از شما قرار گرفته است در نظر داشته باشید. قسمت ساحل را، با وجود چراغ
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اند ردهها مُت، بلکه رنگاید که مبهم نیسقبل قطعۀ اخیر اشعار خودتان؛ چنان وصف کردهسوخت، در قطعۀ مامی

اند؛ مانند بعضی مصالح دیگر. در چند کار آمده ها بدون لزوم و فایده به پایدهند. پس از آن سمبلو تجسم نمی

سمبل شده باشد یا نه، برای  اگر چیزی _جا چند قافیه که فصل عوض شده، محل نداشتند. الزم بود گفته باشم 

نشدنی و معین و ها باید تناسب قطعسمبل _فراهم بیاورید یا نیاورید که در چیزی نیروی اثر بیشتراین

»دریا« به دل و »شب«  »صبح« به روز بهتر و تناسبِ های خود داشته باشند و مثالً تناسبِشده را با هدفحساب

  …به یک وضعیت تاریک و پوسیده

ماقبل قطعۀ اخیر اشعارتان که عنوان آن  ها موضوع را در چند نوبت به مراتب بهتر از قطعۀاین همۀ وجود با

ها به جای اید. رنگچند نوبت لوازم وضوح آن را به آن داده که دراید. برای این»شهر گمشده« بود تعهد کرده

های مبهم هم اص خودند. به این جهت نقطهها دقت به عمل آمده و به قوت خخود گذارده شده، در انتخاب آن

ها را اند. همین مراقبت را در سرتاسر اشعارتان داشته باشید. من باقی حرفدست آورده جال و شکوه خود را به

چه را که به شما قول داده بودم در میان این سطور بیابید. هرچند برم آنگذارم و گمان میای وقت دیگر میبر

. چشم شما که دست این سطور به هم پیچیده و ممکن است در چند نقطه توضیح بخواهد که بعضی مطالب در

 …ها آشنایی دارددر کار هستید با این پیچیدگی

۶4 

 !عزیزم

 .کنم: بخوانیدنه فرا بگیریم؟ خیلی آسان است. بخوانید. من باز تکرار میگویید چگومی

ذوق و طمع ما بخورد. ملت ما  که دریابیم و مطلب به کارِتیدرصوردهد، جز خواندن؛ هیچ چیز ما را نجات نمی

یک راه را نکرده  خود ما عوض نشده و اگر رشدِ تِکار احتیاج دارد. وضعیّکنید به اینر میچه تصوّه بر آنزیاد

 .برای فهمیدن هست: خواندن

خوانید کار مه بدهید و برطبق آنچه میست. بعد از چند سال که به کار ادااگر بدانید چقدر این توصیه سودمندی

خوانید، همان گویم. ولی اگر سرسری میید، دقت کنید، خواهید دانست من چه میاکنید و در کار و آنچه خوانده

کنم. زیرا غلط فهمیدن، غلط عمل کردن است. اهید. تمام آنچه را که گفتم بعکس آن توصیه میبهتر که نخو

یم، دیگر «. اگر از اول به خطا رفته باشکندکند، خطا میکسی که کار میگوید »یکی از بزرگان زمان ما می

 .زنمروم که در این خصوص حرف میمطلب معلوم است. من هیچ تند نمی

توان زد. ولی عمده این است که برای مرد عمل کدام ها حرف بسیار میاز این موضوع درخصوص هر یک

گیرد یا بخودی خود و به حال تجرد، کسی های دیگران نشانه نمیخصیتهای ما از شترند. آیا شخصیتمهم

فرع بر این شویم؟ چون نه چنین است شخصیت در همه چیز: در استیل، در فرم، در طرز کار و در همه چیز می

 …ایمهای دیگر چگونه ارتبا  داشتهاست که با شخصیت
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خیال در سر شما بگذرد که بتوانید یا نتوانید بزرگوار مردی  خود نگیرید، پس از این فکر، ایناین دنیا را خودبه

به همین کنم ها مستغنی از خواندن، نیست. خواهش میکدام از اینهیچ .منشأ اعمال و صفات پسندیدهباشید و 

 .قدر اکتفا کنید

 1322بهمن  25تهران 

۶5 

کنیم کار یعنی تخصص و برای تخصص باید فراهم آورد ای که ما زندگی میکرده باشید؟ در دوره چرا باید شکّ

 .تاس طورهمین هم شاعری … دانش را

خوانم. هیچ ا میی شما یک روز آمد و دید »منهج الطالب فی عمل االسطرالب« عمربن علی خوارزمی رهمسایه

کرد جز تاریخ و ش من است. باز هیچ نگفت. زیرا خیال مینگفت. روز دیگر آمد و دید »تحفه حکیم« در پی

خطی در دست دارم پرسید: چرا؟ مثل ای فلسفه و حدیث و تفسیر نخواهم خواند. ولی روزی که آمد دید نسخه

 .اینکه بغضش ترکید

تر. بیش گویم گاه چند خوشهگویم تمام خرمن را، اما میبردارد. من نمیای ولی شاعر باید از هر خرمن خوشه

اند به نظامی عروضی رجوع کنید. کردهایم. قدما هم میکنیم و کشف و اختراعی هم ننمودهاین کار را ما تازه نمی

تن( و در  ی صنعتی صنعت )مثالً فلسفهبخوانید و فلسفه تیکهاستگویم چون به من رجوع شده است می و

توان شود و راجع به ادبیات است. زیرا امروز بیراهه نمیهرچه یافت میمارکس و  هگلهای دیگران مثل کتاب

 …رفت و کلمه را در شعر به کار برد و کلمات هم مخازنی دارند

یچ در پیرامون طرز کار دیگران نگشتن، یک نوع هم شک دارید که امروز شاعر طبیعی بودن و هآیا باز 

 کشاند؟سرایی و حماقت و خودپسندی است و انسان را رو به قهقرای هولناک و کریهی مییاوه

 1323اسفند 

۶۶ 

گویم: کدام یک از میاند. من فقط یک چیز را ها زدهدر خصوص اینکه کدام خواندنی مفیدتر است خیلی حرف

 .تواند مفید باشدند برای شما میهایی که مفیدخواندنی

از این گذشته باید دید آیا ن. فهم کرد عمده فهمیدن است و کار را طبقِ کند، مطلبِرا کس نمیخواندن کسی 

ود؟ عمده این است شما بیدار می رنگ بشویم و چیزی شبیه به آن فایده در طبعِخوانیم همتوانیم با آنچه میمی

همه اشعار مرا نخوانید و بیهوده وقت گفتم ند. به این واسطه من به شما سال پیش میبرای اهل هنر که اهل کار

ام، اما همه یکدست نیستند. باور کنید هنوز یک اقدام الزم در پیش هست که تلف نکنید. من شعر زیاد گفته

هم بنویسم آیا کسی خواتر میمن مطمئن نیستم آنچه در حد اعلیفکری تردیدآمیز آن را به عقب انداخته است. 

 شود یا نه؟بیش درخواهند یافت و برای آن چند هم آیا ابهامی در کار پیدا می خواهد فهمید و جز چند نفری
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صورت کدام یک از ه نیستند، در اینقوّو ادراک هم در این قسمت است که باید گفت وسائل بیان با وسائل حسّ

وقت خرمن چی نبسته را هیما افتاد مفید خواهد بود؟ دانهن قطعات که در نظر دارم اگر روزی به دست شآ

 .نکنید. پس از دانستن این مطلب حاال برویم در پی آنچه واقعاً برای شما خواندنی است

۶7 

صحیحی  تر کرد. حرفِشنشما این را بر شما رو خود سروکار دارید و خلوتِ زمانِ ترین شاعرِگویید با بزرگمی

ها همه ها و بزرگیاشته باشید. زیرا کوچکیخود سروکار د اول چندان موافق نیستم. با وقتِ ا با حرفِامّ ،است

اید. هنگامی که این وقت با نیروی کنید همان اندازه یافتهی آن است. هر اندازه وقت میساخته و پرداخته

افتد در روی کند. هنگامی که این وقت با نیروی عظیمی به کار میمیافتد مثل سیل خراب میعظیمی به کار 

 .سازدیواری نوتر میسال، دهای کهنخرابه

های ی تکمیل شدن هم است. این را که دریافتید به دریافت نکتههمه چیز خام است، اما همه چیز شایسته

. زیبایی آثار شما نباید طوری شما را بفریبد کنیدید به کاری که میوقت راضی نشواید. هیچفراوان حرکت کرده

خودتان، مردم نشوید.  .های مردم دربارۀ شعرا و نویسندگان بزرگتدلتان را خالی کنید از قضاو .که توقف کنید

ما به وجود ی مذهب و تعبدی نپذیرید و نگذارید در شما رسوخ کند. آنچه در شما و با شهیچ قضاوتی را به مثابه

ا اثر اید و به دنیایی دیگر نظر دارید. این حرف چقدر در شمشما با دنیایی دیگر آمده .رست استآمده است د

 .توانم بزنمداشته باشد من تخمین آن را نمی

دهید. در هر چند مدت این الزم است. اید؟ و فکر کنید چگونه کار خود را ادامه میتخمین بزنید چقدر کار کرده

آورد. عیناً مثل این است که شما راه وادی بخشد و توانایی فراهم میاستراحت مین تنفسی است که دل را ای

 .شودتابستان و باید نفس تازه کنید. خلوت شما هم با این وسیله روشن می گرمِ پیمائید در آفتابِمی بزرگی را

1318 

۶8 

 !ی عزیز منهمسایه

رنگ، مثل اینکه در خود در اطراف آسمانی آبیها خواهم از سبزی برگصبح است. در سایه قرار گرفته می

 .گذاردنمیت ببرم. اما حرف شما اند، لذّآسمان روئیده

کنید برای اینکه بشناسید کی بوده که ادبیات را عوض کرده است. این فکر شما خودتان هم بیهوده وقت تلف می

بینید. از کنند، میع، که قدیمی فکر میتتبّ مقاالت مجالت و اهلِ نویسندگانِنظم و کودکانه را در تمام بی

 .کنندالم معنویات و معقوالت هم مخترعی پیدا میاختراع در فالن کارخانه گرفته برای هر چیز در ع

طور کامل نیست. همه چیز و همه کس، ناقص است. اما عکس همه چیز تدریجی است و هیچکس اول بهبه

 .کنیدشما بدون تفسیر از من قبول کنید، بعد خودتان با فکرتان پیدا می تر باشد.روز کاملتواند روزبهند میهنرم



1401بهمن و اسفند ، 82م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 (2)همسایه  هایحرف  172

 

در روزنامه نوشته بودید: اول کس که شعر آزاد گفت منم. من یا دیگری چه فایده دارد اول ها چند روز پیش

دیگر که شود. هر اولی از یک اول ریج پیدا میتدص؟ عمده خوب کار کردن است. چون هرچیز بهبودن و این تفحّ

د. این خیال را از سر بیرون کنپیش از او بوده است چیزی گرفته است. انقالب در هر مورد با جمع معنی پیدا می

سال، سی سال پیش که جوان بودم و هنوز این نوزادها نبودند یا از کاغذ، کشتی روی  25کنید. بله، اول منم. از 

فکر  .های دیگر و از او بینواترست خیلی بینوا و پیش از او اولاختند. اما پیش از من هم اولی بوده ااندآب می

ی شود نتیجهکند. در عالم کون و فساد هر اولی جزء است. آنچه کل میجزئی را میکنید که اولی همیشه کار 

ست که شکل آن تردید دارید، کسیاجزاءست و باید دید که چطور کلی است. پس اول، آن اولی که در پی 

 .کندج پیدا شده را نسبت به زمان خود کامل میتدریبه

کنم. برای من بنویسید آیا در شهر خواهید ماند یا به ییالق خصوص اکتفا میمن به همین چند سطر آخر به

 آیم شما را خواهم یافت یا نه؟روید و فردا که به شهر میمی

و البته پایانی بالقوه در عالم  .ایان برسدکند که به پمستعد یافتن است و سعی می کس اول است که همیشهآن

 .هنری داردهنر نیست مگر خرابی و انهدام خود انسانی که 

۶9 

 !عزیز من

 دهم؟انتقاد به مردم نمی ِخود، حقّ اشعارِ گویید: چرا در خصوصِآن نامه را در روزنامه خوانده می

 .نیستیم که بگذاریم، یا نگذاریمست. ما کنند. زمان بعد از ما طوالنییچه بخواهند ممردم آن

ام و چگونه و برای و چرا شعر را بلند و کوتاه کرده دانند من چه نظری دارمولی یک چیز وجود دارد. مردم نمی

 .ا برای انتقاد حاضرندآن را کامل کنم، امّ کوشم که صورتِچه منظوری می

اقت در آن تصویر زنده و باالبلندی را دارا ی کمدی که حمست برای یک پرده. موضوعیاین خیلی مسخره است

 .آیدای در این زمینه، زیرا از من برنمین نمایشنامهخواهد شد. پیش از هر فکر، شروع کنید به ساخت

ز وقت من خندانم، امروز مجسمۀ غمم. قسمتی ادر هر مجلس جماعت را می ]که[ سوخته هستم. منخیلی دماغ

ام و کارهای دیگر. های بچهمطبخ، یا برای جاروب کردن اتاق، یا شستن لباس شود یا برای کارهایهم تلف می

ی ها و امروز سکوی اجاق خانهام، پیش از این سنگ کنار رودخانهوقت در عمرم نداشته، که هیچمیز تحریر من

 .است من به کارهایی که عادت دارد، مشغول ِمن است. حواسّ

تازد بر اشعار من، خود من شوم. اول کسی که میچرا از موضوع پرت می ها که بگذرید، تعجب نکنیداز این

که نسبت به آن بیگانه شود. پس از آنای، کهنه میگذارم قطعه شعر یا منظومهست که میهستم. رسم من این ا

 .گیرم از هر حیثشدم آن را به باد انتقاد و اصالح می

ی جنونی در من رسیده است، و آن بدبینی که زندگی به مرتبهای که من در همه کارهای خود دارم، و هوسوس

های کهنه و مندرس و ست. من کار به این ندارم که با لباسون بدارد، کافیخواهد واژگمرا در هر لحظه می
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ن برد، مگر آنچه در اشعار ماز من دل نمیگردم؛ هیچ چیز ی خود برمیدار از خانه بیرون آده، به سوراخ خانهلکه

می که بر قلم خود ی کاغذ و هنگاشوم، مگر از راه صفحهها هم وارد نمیهای طبیعت. در آناست. حتی منظره

 .شومسوار می

اش به مصرف هنرش برسد، حتی در ضمن انجام کارهای خانه هم ی ساعات زندگیطور شود و همههرکس این

خواهند به مردمی که در طول چند دقیقه می تواند پوسخند بزندکر کند؛ چنین کسی میراجع به نوشتن ف

 …قه کننددرخصوص کار چندین سال یک نفر اظهار ذوق و سلی

ها، دقت کنید، خواهید یافت که من چرا به مردم حق انتقاد ی این شهریی هوش خود و طبع مردهدرباره

 .دهمنمی

 کنید؟دانند، شما چه میخواهند و نمیمیمردم نیستند که 
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به آدم  ست که همه چیزکنم. چه رنجیهای کوتاه وبلند تماشا میاستخر نشسته به موج ماه است. لبِخرداد

موضوع برای شعر گفتن یا چیز نوشتن بدهد، هر چیزی با هر چیزی شباهتی یا تناسبی داشته باشد، این 

 .حرف خود را بزنیمآورد. باری خاصیت سرگیجه می

های کوتاه و بلند جمالت او هستند که به اقتضای موقع و مقام و معنی، بلند وجزند. ممثل اینکه استخر حرف می

 .شوندو کوتاه می

ی مهم این است که من اندازد. بله عزیزم نکتهزند مرا به یاد طرز شعر گفتن خودم میحرفی که استخر می

« »حتمی« »تز«ها و تزِمن »سن شعرِ شعر داده باشم. در واقع فرمِ به فرمِبیعی ط خواهم انتظامِمی

زند( بعد آید، چرا حرف نمیرا پیش من نمیگوییم: )چرا با من قهر کرده، چتز«هاست به اصطالح مثالً می»آنتی

اموش کرده دوستانم خداحافظی کردم او را فر ۀجمله بلندتر )برای اینکه وقتی من به مسافرت رفتم و از هم

 (.بودم

نجام داد و قافیه را سرد نگرفت. قافیه را باید طنین مضاعف ساخت که به همین کار را در وزن شعری باید ا

 .مطلب و جمله را ببندد و اال لزومی نداردمطلب بخورد و ته 

ین پرگار بگردد گردد. هنر نظم دادن، برای شاعر در این است که چگونه با افرم شعر همسایه روی این پرگار می

ی اشعار آزاد من خوب تطبیق نشده، ولی خوب تطبیق بسا که در همهو اثر هنری خود را تطبیق کند. چه 

 .شودنشدن غلط نمی

گوینده باشد، زانو به زمین زده و تابع شود.  کالمِ طبیعت که طبیعتِ عده و سنتی باید در برابر این خواهشِهر قا

گردند ن است که همه چیز میگذرد و آن ایی میکلّ یعت برای همه چیز یک قانونِچه انسان، چه فکر او، چه طب

 .ندکه با هم ربطی یافته تناسبی به هم رسانند، یعنی وزن پیدا کن
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نظم دادن به کلمات،  تر کاوشی در عالمِدهد و از این شیرینشعرش را با این دقایق تطبیق می بگو همسایه فرمِ

 او پیدا نکرده است

.  

 1325خرداد 

71 

 !دوست من

زم است. انسان قفسه نیست که هر وقت هر دارویی را که بخواهد از یکی از برای خوب دویدن، میدان ال

تر کسی اگر به وضع زندگی من بود قادر به ادامه دادن حیات گمانم کمن بیرون بکشد. به های معین آجعبه

 .داند چطور و چراشد و کسی جز خود من نمیمی

و آفتاب کافی الزم است و آسمان، که متاسفانه ابری ام. برای من حرارت زده شدهدرست مثل داروهای رطوبت

شوند، بعضی اند. بعضی از روی دریاها بلند میمان بودهها در همه وقت و زدانم که این ابرخوبی میاست و من به

های ترسو در کجاهای آن منزل دارند. باید در حساب دانند کجاست و مرغابیها و جاهایی که نمیاز روی مرداب

 .برندها هم سهم میخواهند هست، آنهایی هم که آفتاب نمیدریدهکه دنیا جای چشم گرفت

گیرد. مثل کبوترهایی که از پرواز طوالنی ام میکنم که خودم خندهود دست و پا میبرای زندگی کردن خجوری 

هم خوار مفلوک و عاجز بهی یک مشت ریزهی ما را به مثابهی امکان همهاند. در دایرهبرگشته، زیاد پرسه زده

ها برای پیدا خوردگیهمبه را در پیرامون ایناند. پر از فکرهای علیل و طوالی برای رهایی. معنی کمال ریخته

 .کردن یک توانایی مختصر باید به دست آورد

. رفتم به دارمست همین حرکت است از برای همان توانایی یا کمالی که گفتم. از نوشتن دست برمیآنچه دائمی

روم و ق میمن تابستان به ییالکه ام. در صورتیها را کاشتهخودم آن هایی که با دستِبوته دادنِآب سروقتِ

 گیرد؟مرا می دانم چرا وقتِماند برای دیگران، نمیمی

 شما دوستِ /شما خداحافظِ

 1334 فروردین ماه

 
 بازگشت به فهرست
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 شعر یک هایِسرکشی از شاعر مرگیِدِق گزارشِ

 طارمی سلطانی سعید

 
 از توجه بدون مردم .فروش برای کرده بسا  پاش جلوی آینه چندتا و نشسته پیری زنِ دیدم کوه، رفتممی داشتم

 دبوشده تمام هایشآینه االن بود بسا  پشتِ جوانی دختر پیر، زن این جای به اگر کردم فکر. گذشتند می کنارش

 به را شاننشریات سیاسی یهاگروه که افتادم روزهایی حکمت. یاد و زیبایی از رپُ شغلی بود شده هم فروشینهآی و

 به دست خود سهم فروش برای معموال ریختبی پسرهای و فروختندمی هاچهارراه سر در هوادارانشان یوسیله

 هزار سعدی بیچاره .باش قاتلم و باش زیبا: اندگفته. زیبایی اسیرِ دیگر، است شدند. آدمیمی زیبارو فکرانِهم دامن

 "...دیدم صاحفمُ اوراقِ در طاووس پرِ" یا "است همان عشق بری شمشیر به دست گر" :هزد فریاد را مفهوم این بار

 داشتم جوری همین. پسندیدمی او که جنسی هر از حاال. زیباست جوانی، نیست که پیری زن قطعا شیخ مخاطب 

 که چیدممی هم کنار تمداش ذهن در که را هایینمونه و کردممی فکر هاآدم قضاوتِ و رفتار در زیبایی تاثیر به

 زمان جریانِ در او که باشند هاییآینه اینها یعنی چه؟ باشدبوده او خود مال هاآینه این اگر رسید نظرم به ناگهان

 دارند؟ او از ایخاطره چه واقعا هاآینه این از هرکدام وقت آن چه؟ باشدخریده خودش شخصی یاستفاده برای

 کرده؟ نگاه کنجکاوی با بارها و بارها را بوسه اولین جای آینه کدام در بوده؟ هاکدام شاآینه آخرین و آینه اولین

 در را اشریباردا اولین تغییرات یلحظه به لحظه آینه کدام کرده؟ تماشا آینه کدام در را خود زفاف، شبِ صبح

 کرده؟ نقل برایش شاهیکل و چهره

 هر ش،ابارداری اولین تاییدِ از بعد زنم: امدیده خواب هم شاید است، میاد! دارد هاییدغدغه چه انسان خدایا ....

 .کندمی باد دارد دماغم: گفتمی و کردمی نگاه آینه در روز

 .اوست عاطفی عمرِ از بخشی آینه هر .بفروشد را هایشآینه زنی که باشد دردناک خیلی باید
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 و رفت کتاب به آینه از یواش یواش ذهنم فروش،آینه زنِ از شدم دور که کمی. اشآینه ترینقدیمی بخصوص

 و خشکناخن چنان زندگی اهیگ و دارندمی نگهشان هاآدم عاطفی، دلیل هزار به که دیگری چیزهای به سپس

 یعاطفه. را شانعاطفه از ایهتکّ یعنی د.شونمی شانفروش و پوشیچشم به مجبور که شودمی نانجیب

 خیاالت همین با  ...از آه .فروشندمی ایلقمه به ناگزیر را شانمیانسالی یا شانکودکی شان،جوانی ناپذیرِبازگشت

 داشتم دیدار. بودمگذاشته قرار بوددرآورده ادا تهران در که قلبم با. بودمگذاشته قرار خودم با که جایی تا باال، رفتم

 رها را خود هامست مثلِ بودمداده استراحت مذهن به برگشت در. گشتمبرمی باید حاال و رسیدم. خودم با

 تاب تند هایسرباالیی در مرا و بود جوان هنوز قلبم. دیدممی را کسی نه و کردممی حس چیزی نه بودم،کرده

 دکتر قول به یا نرم شیبِ. بگیری را خودت باید خودت ،کنندمی رهایت مهه وقتی نیست، کمی شادی. آوردمی

 خدایا شوندمی سرازیر زبان به ذهن از شدهپخته غزلِ یک بازیگر هایمصرع که آمدممی طوری را راه  "مالیم."..

 ایگربه مثل و نشیندمی زانویت روی و شودمی کوچک جهان زیبایی، و سهولت از شودمی پر آدم دامنِ و دست

 را اشکهنه هایآیینه زنی یوقت" :خوانممی دارم خودم برای دیدم که. ماالندمی بالت و دست به را خودش

 و نشستممی باید فقط ،داشتم را کار یکلّ شمای نشستممی لرُ پشتِ وقتی ...".خالیست جهان یعنی / فروشدمی

 به بودم گفته هم آفرین و احسنت خودم به باری چند نگارا م،نشست کامپیوترم پشتِ خانه در وقتی. نوشتممی

 ....چی؟ .. خاطر

 فروشدمی را اشکهنه هایآیینه زنی وقتی

 خالیست. جهان یعنی 

 پیریست آبستن عقیم ذهن زمان یعنی 

 آرزوهایش دور رؤیای در که یعنی

 نیست گناهی تمنای حتی 

 هم اشآیینه آلزایمر در که یعنی 

 .نیست آهی نیم پای جای 

 از نو روز که یعنی

 آدم سرِ از عقل دزدیدن بازی دوباره باید

 تکراری هایبینهایت در را سرخ یسؤال سیب خوردن و

 آغاز کرد آهسته

 پوسید منتظر فضای این درون باید

 .باز نماید بازی این در را تولد درهای مرگ تا

 فروشدمی را اشکهنه هایآیینه زنی وقتی

 نیست زن او جانِ دیگر که یعنی
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 بارانی و ابر هیچ با که یعنی

 .نیست گشتنتازه امید را او

 من برای شعر .باشدنشده خشک یا خمیر زیادی تا شود خنک بگذاری باید بهتر، قضاوتِ برای شتینو وقتی خوب،

 کندمی طی را یدرست مسیرِ دارد یعنی ،شود شیرینی و شیرمال اگر کار جریانِ در. است نان همان اول، حلولِ در

. استیافته دست کمال به یعنی بکشاند گیمیواره یمرتبه به را خود جا نآ از و شود تبدیل عسل و کره به اگر و

 اینان. آیندمیدر غشبی خالصِ شرابِ هیئتِ در یحتّ آن از فراتر بعضی و عسل و کره صورت به شعرها بعضی اما

 و خیز و فتاُبی انگار ندارند عشق شهرِ هفت گشتن به نیاز و کنندمی طی شاعر ناآگاهی یحوزه در را تکامل مسیرِ

 .آیندمی خوردهتراش

 را شدنشراب تا دیگری هرچیز یا غوره یا نان از طبیعی مسیرِ که شعرها برخی وجود، این با. اندپخته و پیر آغاز از

 شوندمی ورشعله چنان نهایی هایدرگام ،نندکمی طی شاعر ذهنِ امانبی هایتنش جریان در و بیرونی صورت به

. کند پیدا را بخشیتعالی و هدایت درستِ راهِ باید که است. شاعر روندمی ترپیش شراب آغاز از شعرهای تمامِ از که

 ....فزاید ستیمَ پزی نان گر آن از  /برآید گندم اگر من زخاکِ

 دارد هنوز ...اِ :گفتم و داشت گرما هنوز سراغش رفتم یوقت د.شو خنک تا پستو در کردم شاپهن روزی دو یکی

 شلوغ خیلی که زدن حرف به کردم شروع هادیوانه مثلِ. شاخواندم بلند صدای با بار چند ش،اخواندم. جوشدمی

 زنانه نازکِ حسّ آن ،حسّ آن یحوزه در باید تو. نبوده مربو  تو به که سرکشیدی جاهایی به خودیبی. شدی

 ...ذهن از دور عوالمِ به داشتی کاره چ. بکشی بیرون پرده از را آن کردیمی سعی و شدیمی فمتوقّ

 .بگذارم تماشا به باید را چیزی چه که بگی من به تونینمی تو .امآمده خودم یشناسنامه با من: گفت

 .کنم تو یاراده و پسند فدای را خویش سیالنِ و آزادی توانمنمی من

 مناسب که دیگری چیزهای باید مفهوم یا واژه یا مصراع آن و ترکیب این جای به. شدی ریختیب ولی : گفتم

 .گیرند قرار توست جانِ و جسم

 .دید خواهیم را نتیجه ،بکن خواهدمی دلت هرکاری. باشد: گفت

 .کنم شاقانع باید کردم فکر. دارد سرکشی قصدِ فهمیدم

. است فمتکلّ "نآبست عقیم ذهنِ" ترکیب این یا نیست آیینه برای سبیمنا صفتِ "کهنه" یواژه این مثال گفتم

 .نمیاد بهت

 را اشآینه ترینقدیمی زنی وقتی بکن را فکرش آمده، قدیمی معنی به اینجا کهنه میگی؟ ارید چی :گفت

 هم است نو یواژه یک هم  "آبستنعقیم" گذشته آن از رکنی؟تصوّ تونینمی را نکته این تو یعنی ،بفروشد

 فکر من. گذاردمی نمایش به را شاعرانه عمیقا پارادوکسی هم و، نشده بیان این از پیش که کندمی بیان را مفهومی

 .است نقل هافتِتَ و عقل خافتِسَ قدما قولِ به ینشانه آن از پوشیچشم کنممی
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 بیان در. دهدمی فریب را ما "نهکه" نیست جوریاین معتقدم حاال ولی کردممی را فکر همین هم من اولش: گفتم

 رخ به را خودش ،بیرون زندمی ولی است خوب دارم قبول را "آبستن عقیم". ندارد را الزم رساییِ ،مفهوم و عاطفه

 .اندازدمی جلوه از را دیگرت هایزیبایی کار این با و کشدمی

 که کند نمی دقت کسهیچ!  دارد هایی شمچ چه گویندمی همه. دارد ایالعاده فوق هایچشم که زیبایی زنِ مثل

 جااین که، است مجموعه یک پنهانِ و آشکار هایهماهنگی یلّتج زیبایی. زیباست ابعادش تمامِ در که است زنی او

 .ذارممی جاشون بهتری چیزهای کن صبر. دیگران با هماهنگی به دهدنمی تن شما "آبستن عقیم" این

 .کنیم تماشا و ببینیم: گفت

 اگر حتی. ندارید مه واژه یک انگار نباشد باردهی موقعیت در ذهن ولی باشید داشته ذهن در واژه هزاران اگر اشم

 که آنان. بکشید بیرون ذهن یبسته هایدریچه از کار مناسبِ و سالم یواژه یک توانست نخواهید بگذارید هم مته

 رها را هایشپستان عضالت اگر باشد، نداشته دوست گاو گرا دانندمی، انددیده را گاو دوشیدن یاان، دوشیده گاو

 همین برای. کشید بیرون شیرش از لبالب هایپستان از شیر قطره یک شودنمی نباشد، متمایل و سرحال اگر نکند

 که ترتیب این به دادندمی بازی گاو هایپستان با را گوساله دهان و بردندمی گاو زیر را گوساله اول درگذشته،

 و آوردندمی فشار گوساله یکله پسِ شد، می جاری شیر و زدمی مک دو تا گرفتمی دهان در را پستان گوساله

 اتفاقی ولی نداشت دوست گاو. کردندمی تکرار را کار این پستان به پستان و کشیدندمی بیرون دهانش از را پستان

 گشته باز شیر هایروزنه و بود شده شل عضله و شده تحریک پستان عصب. بود افتاده خواست،می گاودار که

 درست ذهن...دهندمی انجام اتوماتیک طور به دوش شیر هایدستگاه را کار این امروزه. بود دوشیدن زمان و بودند

 رقصان رقصان شده خارج هاواژه وقتآن. کند باز را هاواژه خروج یروزنه و شود تحریک باید است گاو پستان مثل

 .نشینندمی است الزم که جایی همان در درست درونمی

 انجام تجربه کم ذهن از بهتر سطحی در را ا(هواژه نشاندن و شگزین) کاراین فرهیخته و آموخته ذهن البته

 در تغییری هر. نشد. ببرم پیش خواستمی دلم که طورآن را کار که کردم تالش خیلی من هرحال به. دهدمی

. شدم تسلیم کردن تالش بار چند روز هر و روز چندین از بعد. داشت قرار ترپایین سطحی در اول ینسخه با قیاس

 باش مطمئن. بخوان زن یک برای مرا آن جای به: گفت. بپوسی و فلش یگوشه بمانی که کنممی رهات: گفتم

 ی جنبه تو کار دارم قبول البته. کنیمی توصیف را زن یک حال داری تو ،است معیار یک این. آمد خواهد خوشش

 که کنی قبول متلک، جای به است بهتر: مگفت. ات برتجربه متکی و درونی نه توست تخیل بر متکی و دارد بیرونی

 قبول جز ایچاره. بگوید زن یک باید را این .بزنی را حرف این نباید تو: گفت. نداری مطلوبی وضع حاضر شرایط در

. ناشرکتابهایم و عزیز دوست فرهنگی، بانوی به زدم زنگ شب 11 ساعت دمز ایسابقهبی کار به دست. نداشتم

 هایجمله. خواندم را شعر و. گویدمی را نظرش تعارفبی نیاید خوشش چیزی از اگر دانستممی که الهیجی خانم

. نیست پایهیب ایراد وجود بر من پافشاری که کردمی روشن من برای ولی نبود کننده ناامید البته که. گفت مبهمی

 . هاحرف این از و است بد و دارد ایراد نگفت دیدی: که داشت اصرار او ولی
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 روز که یعنی" مصراع از. کند تغییر باید "نیست" سه آن از یکی نظرم به. کنم فکر بیشتر باید من هرحال به گفتم

 قسمت، اون: گفت. جاآن کنممی حس تظاهر نوعی. سازی مناسب یا شود حذف باید یا اول بند آخر تا "نو از

 چشم شده تبدیل تو شعر در نشانه یک به گردی حاال که بازیی از تونی می چطور هستش تو سبکی یشناسنامه

 تصمیم من جای به تو کی از: گفتم. دهم نمی اجازه من. آمیزندمی هم در فلسفه و اسطوره که جایی کنی؟ پوشی

 .شود اصالح یا حذف باید مزاحمی یزهرچ نیست حالیم چیزا این من گیری؟ می

 من. کن عمل دموکراسی اصول ی پایه بر شده هم بار یک برای بیا هستی؟ مستبد زیادی کنی نمی فکر: گفت

 روی بذار منو پس: گفت. نیست شدنی کار این: گفتم. بخون مرا هم دیگری هایزن برای کنممی پیشنهاد

 نیستم بد هم قدرآن دیگه را، ما گرفتی کم دست خیلی بابا: گفت ؟کنینمی ریزی آبرو: گفتم. فیسبوک یصفحه

 ...که

 .بوک فیس روی گذاشتم بودم کرده اعمال زور هب که تغییراتی با

... 

 فروشدمی را اشکهنه هایآیینه زنی وقتی

 ست خالی جهان یعنی

 نیست پر و زنچشمک خاطرش فضای از بایت یک که یعنی

 نیست.  آهینیم تلخ یاد هایشآیینه در که یعنی

 فردا صورت روی که یعنی

 نیست گناهی تمنای حتی

 قصه این سوی آن شتبازگ باید که یعنی

 هابازگشتنبی یقصه این

 از نو روز که یعنی

 آدم سر از عقل دزدیدن بازی دوباره باید

 تکراری هایبینهایت در را سرخ سؤالی سیب خوردن و

 آغاز کرد آهسته

 پوسید منتظر فضای این درون باید

 باز.  نماید بازی این در را تولد درهای مرگ تا

 فروشدمی را اشکهنه هایآیینه زنی وقتی 

 نیست زن او، جان دیگر که یعنی

 بارانی و ابر هیچ با که یعنی

 نیست گشتنتازه امید را او
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 بیشتر ها احساسات ابراز و ها العمل عکس که است جالب .است مهم خیلی برایم دوستانم از تن چند قضاوت

 به کسی. بود می باید که بود چیزی همان درست من نظر از که بود شعر دوم بند یا پایانی مصراع چهار به مربو 

 عقل سر کی ببینم کنم رهاش باید امکرده لوسش زیادی کردم فکر. بود نکرده توجه اسطوره و فلسفه یآمیزه آن

 .آیدمی

 جان نکنی تماشاش و دیوار به بزنی هک ایآینه مثل. آورد نخواهد تاب را جستن ورید و توجهیبی داشتم یقین

 به. آمد دیدنم به شبی .است بند تمجید و توجه به جانشان که زیبارویان بعضی مثل. است بند تماشا به هاآینه

 دیدم ". بود وا دلم یبسته یپنجره که شبی / خموش و خیالوار آمد دیدنم به شبی" . پایانبی یقصیده آن قول

 اضافی اول از "کهنه" صفت این که رسید ظرمن به ناگهان... خواندمش و خواندمش خواندمش،. است راهسربه و رام

 نظام ولی است زاید دانستممی که استشدهمی هم "ها" جمع عالمت آمدن سبب حضورش که بخصوص بوده،

 "فروشدمی را اشآیینه زنی وقتی" : به کردم تبدیل را ولا مصراع پس. کردمی ضروری را وجودش وزن هجایی

 .کنار گذاشتم بریدم را اول بند پایانی مصراع شش و داشتم بر را تیغ. کرد سکوت نشد؟ بهتر چیه؟ نظرت گفتم

.... 

 فروشدمی را اشآیینه زنی وقتی

 ست خالی جهان یعنی

 نیست پُر و زنچشمک خاطرش فضای از بایت یک که یعنی

 فردا صورت روی که نیست. یعنی آهینیم تلخ یاد هایشآیینه در که عنیی

 ستنی گناهی تمنای حتی

 قصه این سوی آن بازگشت باید که یعنی

 هابازگشتنبی یقصه این

 فروشدمی را اشآیینه زنی وقتی

 نیست زن او، جانِ دیگر که یعنی

 بارانی و ابر هیچ با که یعنی

 ستنی گشتنتازه امید را او

 با هم را اهایمپ :تگف. کرد خواهی توجه جلب کلی جوریاین کردم کوتاه را دامنت فقط من: گفتم. کرد اعتراض

 را بلند و کوتاه دامن بین فرق تو یعنی. جااین به بکن نگاهی یک :گفت ...نگو چرند :گفتم. بریدی دامنم

 بدتر. اندبریده را پاشکه  دامنیه نیست کوتاه مندا برام، کردی درست کهاین. کردی خراب را چیز همه دونی؟نمی

 این چرا. نمیان پابریده دامن این به اصال. اندکفش و جوراب کنیمی فکر بدال که اندهاییمصراع تر،پایین اون از

 کردی؟ و کار
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 برای و دمکر عوض را ششم و پنجم چهارم، هایمصراع. کنممی درستش االن .امکرده چکار بینممی دارم :گفتم

 شکل و هااندام و کردم ضافها بهش هفت مصراع عنوان به هم مصراع یک بگیرد را خودش شکل کوتاه دامن کهاین

 .ببین خودتو آینه جلو برو حاال گفتم. کردم کامل را دامن

 فروشدمی را اشآیینه زنی وقتی

 ست خالی جهان یعنی

 نیست پُر و زنچشمک خاطرش فضای از بایت یک که یعنی

 آرزوهایش دراز راه در که یعنی

 نیست غباری یا سواری، بادی،

 تنهائیش یانپابی شنزار در که یعنی

 نیست یاری ناپایای پرهیب

 قصه این سوی آن بازگشت باید که یعنی

 هابازگشتنبی یقصه این

 فروشدمی را اشآیینه زنی وقتی

 نیست زن او، جان دیگر که یعنی

 بارانی و ابر هیچ با که یعنی

 نیست گشتنتازه امید را او

 رفت برگشت،... دیکتاتور. دیکتاتور :گفتمی قمیش و ادا با کهحالی در و زد لبخندی و کرد نگاه سیر را خودش

 .مموریفلش توی

22 /02 /93 

 

 

 

 
 بازگشت به فهرست
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 نوشتن خطرِ
 چریک چهارده شاپور: برگردان /بل هاینریش

 
. بدهم او به را بهایمکتا از یکی از نسخه یک تا رفتم معروف اتِمجلّ از یکی سردبیرِ مالقات به پیش سال هفت

 روی مرا کتاب و نکرد من نوشتۀ به اعتنائی اصالً او ولی. دادم او به را کتابم من بردند، او پیش مرا که موقعی

 قهوه استکان یک اش منشی تا داد دستور. کرد پرت ند،بود پوشانده را میزتحریرش تمام که دیگری هاینوشته

. دیگر چندماهِ شاید. خواند خواهم بعداً را شما نوشتۀ من: وگفت نوشید آب لیوان یک خودش و بیاورد من برای

 جواب من سؤال یک به لطفاً ولی.  بخوانم را ها نوشته این تمام باید من فرمائید، می حظه مال که طورهمان

 .بودند اینجا نفر هفت امروز کهوجودی با بدهند؛ جواب آن به اندنتوانسته هنوز دیگران که ؤالیس بدهید،

 کسی مثالً ؟داریم کم مدیر درعوض و( مضحکه و شوخی بدون) داریم نابغه اینقدر ما چرا: است این من سؤال

 من سابقِ شغلِ. برگردم سابقم کار به اگر رد،مُ نخواهم قطع بطور ولی دارم دوست را ام مجله من. من مانند

 از که زیرا. بودم هم تئاتر منتقدِ کار این جوار در. بود تراشیصورت تیغ سازندۀ شرکت یک در تبلیغات ریاست

 چیست؟ شما شغل .برم می تلذّ کار این

 .هستم آمار ادارۀ کارمند حاضر حال در من-

 لطمه شما شخصیتِ به ،باشید داشته اشتغال سمت این در اگر که کنید می فکر رید؟متنفّ شغل این از شما آیا-

 خورد؟ خواهد

 فعالً من. بزند لطمه ماتشخصی به شغل این به اشتغال که کنمنمی هم فکر و نیستم رمتنف شغل این از من. نه-

 .زیاد زحمت با گرچه ، آورم می در را ام بچه و زن نان شغل همین طریق از دارم

 هم مرتب و دارد زیادی اشتباهات گرچه اید، نوشته که ای صفحه چند این با که دارید را احساس این شما ولی-

 برگشتند، آنها همۀ اگر و بفرستید آنها به پست طریق از را تاننوشته یا بروید مجله آن به مجله این از نیست،

 بنویسید؟ نو از و کرده تصحیح را آنها همۀ دوباره

 .ورهطهمین بله،:  گفتم جواب در من
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 قبالً من که است سؤالی جوابِ شما، جوابِ که زیرا. بدهید جواب بعد و کنید فکر خوب کنید؟ می را کار این چرا

 . بودم پرسیده شما از هم

 هم سردبیر کردم، می فکر سؤال این به داشتم که طورهمان. بود نپرسیده را سؤالی چنین من از کسی حاال تا

 . دکر من مقالۀ خواندنِ به شروع

 . نداشتم دیگری چارۀ من: گفتم جوابش در باالخره

 حرف حرف، این: گفت و کشید هم در را ابروانش و کرد من به نگاهی ،برداشت نوشته روی از را سرش سردبیر

 سارق این از دادگاه قاضی که موقعی. است آورده زبان بر هم بانک سارقِ یک بار یک را حرف این. است بزرگی

 چارۀ من: گوید می قاضی جوابِ در بانک سارقِ است؟ کرده عملی راآن نهایتاً و طراحی را سرقت نای چرا: پرسید

 ..نداشتم دیگری

 .نباشد من جانب به حقّ که گردد آن از مانع تواند نمی این ولی ،باشد بوده بانک سارقِ جانبِ به حقّ شاید

 دقیقه ده به آن خواندن برای سردبیر و بود صفحه چهار نوشته این. خواند می مرا نوشتۀ و بود خاموش سردبیر

 .داشت نیاز وقت

 جوابِ ولی. بیابم آن برای بهتری جوابِ که اندیشیدم می و کردم می فکر ایشان حرفِ هب هم باز من مدت این در

 . نیافتم بهتری

 خودم حضورِ در مرا نوشتۀ سردبیر که نبود آیندخوش من برای.  کشیدم سیگاری و نوشیدم را ام قهوه من

 به که جوابی: گفت سردبیر که مبود کرده روشن تازه را دوم سیگار من. شد تمام کارش باالخره ولی. بخواند

 ندارید؟ دیگری نوشتۀ. نیست خوب اصالً متأسفانه تان نوشته ولی بود خوب دادید، من سؤالِ

 بیرون را کوتاهی داستان داشتم، کیفم درون در که ای نوشته پنج میانِ از و برده کیفم توی را دستم. دارم چرا

 .باشم بیرون اثنا این در من که است بهتر: کردم اضافه و دادم او به و کشیده

 .بمانید جا همین شما که است بهتر. اصالً نه،: داد جواب سردبیر

 دیگری سیگارِ من خواند، می را داستان سردبیر که موقعی. شدمی صفحه سه شامل و بود تر کوتاه مدوّ داستانِ

 .زدم آتش را

 دو هر که کنم قبول توانم نمی من که است خوب رآنقد. است خوبی داستانِ داستان، این: گفت باالخره سردبیر

 .است نوشته نفر یک را داستان

 .ام نوشته خودم را داستان دو هر که بفرمائید باور ولی

 هایرتپِ و رتخِ از که است داستانی ل،اوّ داستانِ. تاس مشکل من برای آن قبولِ. فهمم نمی من: گفت سردبیر

. باشم کرده جائیبی تمجیدِ و تعریف شما از اینکه بدونِ. است عالی مدوّ انِداست ولی. رود می شمار به اجتماعی

 دهید؟ می توضیح چگونه را تضادّ این

 توان می را هانویسنده واقعاً ولی. ام فتهنیا تضادّ این برای توضیحی هم امروز به تا و نداشتم او برای توضیحی من

 سراغِ به شبانه آور، مرگ تنهائیِ در و ریزد می طرحی زیاد زحمتِ با که سارقی. کرد مقایسه بانک سارقِ همان با

 چه جواهرات؟ پول؟ چیست؟ گاوصندوق این درونِ در بداند اینکه بدونِ کند، باز را آن درِ تا رود می گاوصندوق

 مقدار؟

 درونِ در بداند نکهای بدونِ. غیره و جریمه و بیگاری. کند تحمل را حبس سال 20 باید افتد، دامه ب اگر سارق این

 چیست؟ گاوصندوق این
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 به اند،نوشته کنون تا که را آنچه تمام کنند، می شروع که جدیدی کار هر با من عقیدۀ به شعرا، و نویسندگان

 تا چه هر و شوند دستگیر آنها که. باشد خالی گاوصندوق که دارد وجود هاآن برای هم خطر این. اندازند می خطر

 .شود قاپیده شاندست از جایک اند، کرده کسب موقع آن

 کارِ از را کارش که دارد، نیمعیّ روش و شیوه. دارد یخاصّ سیاقِ و سبک ای نویسنده هر که است درست این

 یعنی دیگران، اینکه محضِ به ولی. باشند زده ای نوشته بر که هریمُ مانند کند، می جدا نویسندگان بقیۀ

 دیگر. شود می شروع تازه هم؛ نویسنده واقعی کارِ کردند، شروع را کارشان ،منتقدین و دینمنقّ خوانندگان،

 کار دیگر اینجا. نداشتم دیگری چارۀ اینکه برای بگوید تواندنمی نویسد، می چرا که سؤال این جواب در نویسنده

 برای که طورهمان. شدبا خورده زیرش استادی هرِمُ که ای هروزمرّ کارِ. است شده هروزمرّ و افتاده غلطک روی بر

 گردد، می هاقبلی از تر خطرناک و تر سخت ای، مبارزه یا سرقت هر سابقه، با بوکسورِ یک یا بانک سارقِ یک

 طورهمین باید هم نویسنده نفر یک. است نشسته دانش آن جای به و رفته بین از دیگر بکارت ۀپرد که زیرا

 در سندیکا هرِمُ با آنها دانشنامۀ که وجودی با. هست نیز ینچن هاخیلی برای که هستم مطمئن من و. باشد

 .است آویزان شانکتابخانه

 نام به ای واژه و، بازنشستگی: است مسدود آنها روی به راه یک فقط دارد، وجود زیادی هایراه هنرمند برای

. شناسد نمی را کلمه این وا. کند می ایجاد حسادت که ارزش نام به دیگری بزرگِ کلمۀ و ،کار خاتمۀ یا تعطیل

 این هنرمند، این موقع آن. باشد رسیده بست بن به تیمدّ برای الاقل یا همیشه برای هنرش و کار اینکه مگر

 . نیست تصور قابل من برای این و. نیست رمندهن دیگر او بعد به لحظه این از و پذیرد می را واقعیت

 حامله کمی ما که بگوییم توانیم نمی ما": که خواندم ، ام کرده شفرامو را اش نویسنده اسمِ که کتابی در روزی

 .باشیم هنرمند کمی توانیمنمی ما. است ترتیب همین به هم بودن هنرمند.  "هستیم

 بهتری جوابِ هم امروز به تا و. نداشتم دیگری چارۀ کهچون: گفتم نویسم؟ می چرا که سؤال این جواب در من

 زنده را زندگی و کنیم درک را زندگی وسیلهبدین تا ماست، امکاناتِ معدود از یکی هنر.  ام نکرده پیدا آن برای

 . هنردوست برای هم و هنرمند برای هم ،داریم نگه

 و هروزمرّ ،هنر هم مقدار همان به گشت، عادی و هروزمرّ دوست، این میانِ در آنچه هر و مرگ و دتولّ که وقت هر

 دیگر افراد این که تفاوت این با است، یوعادّ نواختیک شانزندگی که کسانی هستند البته. گردد می عادی

 آنها اینکه بدونِ است، یوعادّ نواختیک شانزندگی که دارند وجود هم هنرمندانی و اساتید. کنند نمی زندگی

 دیگر موقعی ما. نیستند هنرمند دیگر که هاستتمدّ آنها و. باشند کرده روشن دیگران و خود برای را امر ینا

 .کنیم خلق ناشایست اثری که موقعی نه بترسیم، کردن ریسک از که نیستیم هنرمند

 
 
 

 بازگشت به فهرست
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 عکس
 میترا درویشیان

 
مدرسه از خیابانی به هر روز برای رفتن 

گذشتم که عکاسی شهر در آن قرار داشت و می
های زیبا و عکس یدنِای برای دحتما چند لحظه
ورودی  های دو سوی درِویترین بزرگی که داخلِ
ها کردم و از تماشای آنف میگذاشته بود، توقّ

 بردم:ت میلذّ
قدر قشنگ ها اینشود بعضی از آدمچطور می
روشن،  میشیِ های بلند، چشمانِژهمُ باشند؟

زند. آرزو صورتی که از صافی و تمیزی برق می
من هم پول داشتم و یکی از این کردم کاش می

گاه  قمار بود. مشغولِ های من شپشجیب انداختم که توی ویترین جا بگیرند، ولی حیف که درونِها میعکس
شوند و چنان با غرور به من نگاه عکاسی می ان واردِدرشپدر یا ما دیدم که دست در دستِهایی را میبچه
 سوخت.کردند که دلم میمی

ی امتحان باید عکس بیاوریم. دلم درد گرفت؛ ورود به جلسه که بودم، گفته شد برای صدور کارتِ ششم کالسِ
گونه مخارج، اینای مان را سیر کند و برتوانست شکمتوانستم این را به ننه بگویم. او به زحمت میچگونه می
  ای نداشت.دیگر بودجه

سبزی به به، آبگوشت، آمد و بوی غذایی: قورمهی حرفی میای صدارفتم از هر خانهخانه می ظهر که به طرفِ
همیشه  مختصری بازش کردم. خانه مانندِ معمول روی هم بود که با فشارِ درِ حیا  طبقِ.  زمینی و...کوکو سیب

 جوشی. نب وه بوی غذایی و نه جُ؛ نخاموش بود سرد وُ
ها با کرد و من و ننه هم در یکی از این اتاقزندگی می ایآن، خانواده ی ما هفت اتاق داشت که در هر اتاقِخانه

گذراندیم. بابام چندسال پیش برای کار رفت و دیگر برنگشت و ننه مختصر وسایلی که داشتیم، روزگار می
 گور کرده.  یا از خجالت خودش را گم وُ ،اه گرگ او را خوردهر گفت: حتما یا در میانِمی

 شدم، شاید خودش باشد!خیز میحیا  از جا نیم ی درِصدا ولی من همیشه با شنیدنِ
آورد و من هم گاه اگر جایی کاری بود، خانه را در می خرجِ ،بافتکرد یا میننه با کارهای دستی که درست می

 دفتر و کتاب خودم را در بیاورم. فتم تا خرجِرمدرسه می خارج از وقتِ
عکاسی شد. برای  پدرش داخلِ وز را دیدم که دست در دستِبرگشت از مدرسه جلوی عکاسی بهر روزی موقعِ

عکاسی افتاد، برای اولین بار فهمیدم  ویترینِ عکس پشتِ م بهاغض گلویم را فشرد ولی بعد که چشمای بُلحظه
 خانه ادامه دادم. ت زیاد است و راهم را به سمتِها تفاوانسان بینِکه 

پریده، با چشمانی درشت و سری از ته داد الغر و رنگرا نشان میمن قرار گرفت پسرکی  عکسی که روی کارتِ
 دوم شدم و سرِ آن سال شاگردِ اتو به خود ندیده. در عمرش رنگِ ی سفیدی که معلوم بود هرگزتراشیده و یقه

 عکاسی جای نگرفت. ویترینِ یشیشه م پشتِاند، ولی هرگز عکسصف برایم کف زد
 بازگشت به فهرست
 



1401بهمن و اسفند ، 82م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 معّرفی  و نقد 186

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 نقد و معرّفی
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 کسرایییاد سیاوش « زندهسُرخ ۀمُهر» ۀنقدوتحلیلِ منظوم
 زادهحسن بهروز

 

 

یاد آخرین منظومۀ زنده نامِی سرخ مُهره

رایی که نام وی سیاوش کسرایی است. کس

گره خورده است، در یکی از آخرین  آرشبا 

است.  هایش به سراغ سهراب رفتهسروده

گویم( آن جان )سهراب شاهنامه را می

ناشکیبا که در گیر و دار زندگی به دست 

افتد. کسرایی، سهراب را از پدر بر خاک می

ی همین جا یعنی درست پس از آخرین پرده

کند و ی جدید خود میوارد حماسه -فردوسی حکیم-بدیل ایران سرای بیهی جاودانه حماسحماسه

 کند.نه از آخرین شب زندگی وی خلق میگوتصاویری نمایش

 

رسان و پرد و هنوز پُاین شام می پیری که در تکِ شود. کالغِها آغاز میهقصّ داستان از همان کالغ پیرِ

ی خونین ی ستارههای شاعرانه، استعارهتصویرپردازیامه بالفاصله با ه از نخست است. و در ادی هر قصّکنندهپی

 کشاند.رستم و سهراب می آورد خواننده را به فضای حماسی نبردِن میکه سهراب را به ذه

 چکد.ی خونین شامگاه در ابر میخورشید غروب کرده و ستاره

 پهلو شکافته،

 سهراب،

 روی خاک

 گداختسوخت، میمی

 ای تبهدر شعله

 

اسب خبر از  ی شومِههنبرد و شی سوار، میدانِبی از یک اسبِ می شورسد، جز تک شیههآوایی به گوش نمی

دارد. او از ش به سخن وامیاخونین تب، سهراب را در بسترِ ناک، هجومِترس دهد. سکوتِای ناگوار میحادثه

 حرکتِ پختگی، آرزوی دانایی و سیرِاامی، نخهایی از گوید که استعارهسوختن، تشنگی، عطش و سراب می

 د:خواهنادرست سهراب است و مادر را به آرزو می

 مادر ز بهر من

 این جاودانه بستر را که گسترید
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گی که بر جای است و نیز گسست ی کالخواهد که با وی از باغ بگوید. از آنچه به باد رفت و از میوهاو مادر را می

 و شوق دیدار وی. -نارستم دست -از پهلوان

 ای مادر به قصه

 با من ز آمدن

 و از شور و شوِق دیدن آن پهلوان بگو

 بیم از دلم ببر

 

 که در آرزوی ورود رستم به دربارِ -تهمینه -مادر دهد. نقشِتازه می گان را به نقشِدیدتب،  سهراب در هجومِ

گونه افکند و اینباد می آن، گیسو را در نفسِ پردازِعشق است و زمزمه ی جوان سرمستِسمنگان است. تهمینه

 گوید:می

 آخر، شکار گور و گم شدن رخش

 ایست در انبان روزگاریک بهانه هر

 تا فرصتی پدید کند بر نیاز من

 

 گوید:تهمینه شوق دیدار رستم را با التهاب وا می

 ام آیا نه من به دلبری و حسن شهره

 دیگر کرا رسد

 ام آتش گرفتهجز تهمتن که بر ُگل 

 برساند؟ باران شبنمی

 آری کرا سزد

 ی دوران تا کودکی یگانه

 مانم بنشاند؟بر دست و دا

 

گوید خواهد هدف زایش سهراب را باز در واقع یک نوع بازگشت به گذشته است می کسرایی با این تصویر که

دید را پی ریزد. و صد افسوس با خواهد »یگانه« باشد و »دوران« جی دوران« پهلوانی که می»کودکی یگانه

 خامی و ناپختگی ... .

ی سهراب سیاه شب چون دستمالی سفید خیال را از دیدگان خستهشود، ابری در آسمان صحنه عوض می

خون از پهلویش جاری است و عرق بر پیشانیش نشسته  سترد. تشبیه ابر به دستمال بر بالین بیماری کهمی

 برد.کند که خواننده را به فضای میدان نبرد سهراب باز میاست. تصویر زیبایی خلق می

بوید، بر زین و برگ و گردن او دست ی سهراب را از پای تا به سر همه میست. بارهاین بار تهمینه در برابر او

 گوید:فشارد و میهای او میاش را در یالکشد، رخسارهمی

 ی امیدای جنگِل جوانه

 گه جدا شدی!؟ز شاِخ آرزو بیچون شد کزین درخت پر ا
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بستن چشم خرد و نشستن با دو داند. در ک میناشکیبایی سهراب را در غرور به پندارهای نی تهمینه رازِ

 گان:رویه

 گفتم ترا نگفتم!؟

 کز عطر راز تو

 بو برد!؟افراسیاب نیز مباد که 

 اما ترا غرور به پندارهای نیک

 اما ترا شتاب به دیدار تهمتن

 رد ببست چشم خ

 دشمن به مصلحت

 داد با تو دستمی

 اما تو

 خبربی

 نشست.با آن دورویگان به خطا داشتی 

 

کند. آخرین بدرود میکوه گویی که با باد شِنوازد. آنگاه در درون ظلمتتهمینه زین و برگ و سالح و لگام را می

 دهد.ی دوران شرح میهگوید. در آن آرزوی خود را در داشتن کودکی یگانخود را با سهراب می

ی رنج کشیده که در آرزوی سوزاندن بیخ گویی که این آرزو، آرزوی تهمینه نیست. بل، آرزوی ملتی است. ملت

 های مهر است.گیاه کینه و گستراندن بال

 فرزندی گفتم به پروراندن 

 زیبا و پر هنر،

 در رامش آورم سر پر شور تهمتن

 در باشد که همنشینِی این پور و آن پ

 در سرزمین ما

 بیخ گیاه کینه بسوزاند

 وین مرز و بوم را

 های مهر بپوشاند.با بال

 

مانده، بر جای تر، سهراب در بیابان خسته، ای از شب سیاههشود. چون لکّگینانه دور میهمینه دردمند و غمت

 برد.طلبد، با خود میبادی در دور دست آوازهای خاموش سهراب که پدر را می است.

 نه، آب خود مبر

 ای مرد در به در

 هاباز آ که هم ز سنگ تو جوشند چشمه

 نشین، پهلوان پدر!دم کنار من بیک

 

 نشیند:تاب پسر میآلود، کنار پیکر بیخاکر درد، مانده، اشک فرو خورده، از خود به خشم، خسته و رستم، پُ
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 با صد نشان که بر رخ و باالست 

 نشناختم ترا

 نشناختی مرا

 بند، کیست؟گر، چشمپوِش شعبدهین پردها

 این کوری از کجاست!؟

 

اندیشد از راهی که رفته است: راه راستی، نه تنها برد و میدر هم سهراب سر فرو میرستم، گریان، در گیسوان 

ه کند و نه به سهراب که باند. او شکست را با تمام وجود احساس میاو، که پدر و پدران او نیز چنین کرده

 گوید:نوآمدگانی چون او چنین می

 آری شکست گرچه در این جنگ ننگ بود 

 هاما به روز واقع

 افسوس

 کار خنگِ ِخرد نیز لنگ بود.آن نابه

 

دارد که علیه فریب و خدعه رستم به انجام رسید. او را بر آن می فرزند که با فریبِی تلخ به خاک غلتیدن تجربه

هاست و حتی به راه داد نیز نه تنها پذیرفته نیست، بلکه عواقب ترین گناهیب زشتفریاد بزند و هشدار دهد. فر

 گردد:سوی خود فریبکار باز میآن به 

 دستت چو تیغ خدعه فرود آرد

 حتی به راِه داد

 هشدار

 عاقبت 

 کارد!آن تیغ را به قلب تو می

 

رستم با مهر  بزرگِ کند. قلبِا در رستم بیدار میی پیوند و مهر رپدر و پسر، اندیشه انگیز رویاروییِغم سرنوشتِ

 آمیخته و از او سرشار است.

 هر ماستپیوند و م

 آوِر َکسانرشک

 اما غم و جدایی هر جفت نازنین

 کارقوِم زشت بخش خاطِر اینآرام

 

یک های قیر تاررود. شب چون برکهرستم که دست پسر را در میان دست گرفته، در درون ظلمت شب فرو می

اطیر ایرانی و اوستا است. همه چیز در هم پیوندی با حماسه پرداخته شده است. تشبیه شب به قیر متأثر از اس

کی و ظلمت جایگاه اهریمن است و غلظتی چون یداند، تارمیشب و ظلمت را اهریمنی ، است. آنجا که اوستا 

 توان آن را با کارد برید.قیر دارد که می
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طلبد او آن عطر ناشناس، آن رسد، سهراب دردمند در دل خویش میصدایی به گوش نمی چراغ ماه پیدا نیست.

 هد:خواجو را به آروز میآفرید، آن گل پرخاشاش، گردیس، آهوی گمشدهنسیم خ

 چونان گلی سپید

 به نرمی

 برون خزید -گردآفرید از زرِه شب

 

کند و از سهراب یدار بیگاه و پرشتابشان یاد میخواند، او به حسرت از دگردآفرید، سهراب را به آرامش می

ی رستم و سهراب دیدار گردآفرید و سهراب نیز آنجا ود. در حماسهخواهد که همچو سایه در این شب فرو شمی

 ای بیش نیست.گیرد چون سایهود از وی بر میسهراب کاله خُ که

 بگذار همچو سایه در این شب فرو شوم با شورهای دل

 متتنها گذار

 همراه عشِق خویش

 به یزدان سپارمت

 

بهره باشد. تمام تواند از عشق بییبایی چون سهراب نمیدارد. جان ناشکشوری غریب سهراب را به سخن وا می

 میرد.شود، باز عاشقانه میعشق درآمیخته، اما با اینکه موفق به چشیدن آن نیز نمی وجود او با

 آری

 ما عشق را اگر نچشیدیم

 ی گلو دستهآن را چ

 های روان دیدیمبر روی آب

 وینک که راه وادِی خاموشان

 گیرمدر پیش می

 میرممی عاشق

 

تنها مرگ او با هشدار آمیخته است که عشق وی نیز از نگاه کسرایی سهراب مظهر از خود گذشتگی است. نه 

 سرشار از دلهره است. سرشار از هشدار است.

 اما تو ای عبور نوازش

 وزیده بر این برِگ ناتوان اما تو ای

 هشدار تا سواِر شتابان عشق را 

 یدر هر ردا و جامه به جای آر

 دریاب وقت را که ترا جاودانه نیست

 کرانه رااین بی

 زنهار

 کرانه نپنداریبی
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شود. سهراب بندد. کور میا میرها گسترد و رخنهشود. شب دامن میآفرید از صحنه چون شبحی دور میگرد

از دور  ای شگفتنگرد. ناگاه صحنهگشاید و سقف سیاه آسمان را میرود. پس چشم میدم از خویش مییک 

شود و حکیم، بیند که درهای آسمان گشوده میمی -ماندر چشم یا گ -نماید. سهرابدست آسمان چهره می

گسترند. ان به راهش پر میآید، با دفترش به دست، مرغفردوسی حکیم، بر هودجی از بال عقابان به سوی او می

برد. سپس ر توس است، بر او نماز میی حکیم گرانقدخیزد و با حرمتی که شایستهسهراب از جای برمی

 گوید.آغازد. از نیک پروردنش و زود رها کردنش میکوه میایستد و شِنامه میی شهگشوده وار بر دفترشکسته

کند. کوه میشود، شِاست. از اینکه جوان به دست پدر کشته میاز اینکه آیین نگارش فردوسی نه این بوده 

 دوستی بر تخت و برداشتن آیین خودسری است.آرزوی سهراب نشاندن داد و 

 آمدممی

 داد و دوستیتا 

 بر تخت برنشانم

 آنگاه سر به خدمت

 پیش پدر نهم

 بردارم از میان آیین خودسری    

 کاووس را نمانم و هر جان که دیو خوست

 کاخی به داد برکشم و مهرپروری

 

سبد. او جنگ خود را ا برگشاید تا کسی گرسنه نخُخواهد درهای گنج و خواسته رآیین او آزادگی است. او می

 گوید:داند و چنین میها میپایان جنگ

 چون قصِد نیک بودم و باور به کاِر خویش

 پروا نداشتم به دل این کارزار را

 

 خواند که:تاب برمیو فردوسی حکیم را به ع

 نشست؟زاِل زرت چه شد که به تدبیر می

 سیمرغ راهنمای کجا بود؟

 رأیت ای حکیمکاووس شاه کیست که بی... 

 ان؟دارو کند نه

 ... در کشور تو، آه

 یک سرگذشت نیست چو از آِن من تباه

 کسی و غمجنگ و شکست و بی

 پاداش کدام گناهست

 این ستم؟
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های گردند. سیاوش در شعلهآیند و میها میی خیالش، نقشی درنگ دارد. در پهنهحکیم به گفتن پاسخ دم

کار، شغاد بدکنش، رستم درون چاه، گریختن یزدگرد راسیاب و دشت و طشت خون، اسفندیار و عاقبت سرخ، اف

 آغازد:می گونه سخنداد، آن شور بخت جنگی، رستم فرخزاد و ... پس اینی بینامهو آن شومباره جنگ، اشک

 آرام

 دالنِ ای آروزِی تنگ

 بر کشیده نام

 ی رستمتا تارِک سالله

 آرام

  پر مخاطره بگذاشتی چو گامدر راهِ 

 ِشکوه و اندوهجاِی  دیگر چه

 پرمایه پهلوان

 در خورد پهلوانی،

 این قصه کن تمام

 

داند. به ی دهقان میشتهین کِچدار سیرت و سیمای روزگار و خوشهای حکیم، آیینهکسرایی فردوسی را گوینده

 سروده است:اعتقاد او فردوسی آنچه را که سپردنش در پیشگاه داد باز 

 ِکشمنه، من نمی

 های ساکت و سنگین مرگ را گردونه

 کشند.گون همراه میآن را کسان به شیوه و کرداِر گونه

 نه، من به باغ خویش

 َکنم از شاخه، برگ راگاه، بر نمیبی

 

ه حتی در مرز و داند کای گران میی بازوی سهراب را مُهرهاز دیدگاه کسرایی مُهر جهان پهلوانی، مُهرهفردوسی 

 آرود.شی جهانی برای مرد به ارمغان میبوم خویش، نق

رسی، ناگشوده چشم، ای که ناپیش بین و غافل کسان، آن را نباید به نو خاسته جوان یا هر از راه تازهمهره

 بسپارند.

ای هرهداند، مُیبینی سهراب می جهان پهلوانی و مردمی را عامل شناخت و روشنهرهرایی از زبان فردوسی مُکس

 ای که:هرهزند. مُهای بسا ناشناخته پیوند میهر و کینها مِکه او را ب

 ... هر پلیدی و هر پستی

 داد و بیم راناداری و ندانی و بی

 پیش تو

 همچو نقش

 کندپدیدار می

 گونه،وین

 های توچشم

 بر درِد روزگار
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 کند.بیدار می

 

 داند.پاکی پندار را کافی نمیسترگ باور به خویش و اما فردوسی به باور کسرایی برای کار 

 کاِر سترگ را

 باور به خویش و پاکی پندار نیست بس 

 شادان کسی که در ظلمت سرای جهل 

 در سوز خود به نور ِخَرد یافت دسترس

 

 ها دارد:رود و حکیم همچنانش حرفمی شب از دست 

 شرمنده آنکه پشت به یار و دیاِر خویش،

 کند ...بیگانه مینه روی به با صد بها

 رود.کژی و کاستی، به جان در کار میفرخنده آنکه بی

 رود.فرخنده آنکه راِه به هنجار می

 

آورد. یرایی و شکفتگی جاودان با خود میی شگرفی است. مهرهی جهان پهلوانی و مردمی، مُهرههره، مُاین مُ

زال زر است. سیمرغ  کام یاای یاری کاووس خویشدیگر چه ج پس کشد.کُشد و پگاه چون آفتاب بر میبیگاه می

 امین درد، آتش بر پر نهد.برای عالج کد

و چون خبر از چند زده، در چشم کسانی که بیگان شبراب خونین پیامی است در چشم خستزخم و مرگ سه

 ا روند.روند. تا مباد که عاشقان از این پس خطکار، با طوق پهلوانی بر بازو به پیکار می

 روی که زخم تهیگاه خویش رامی تو

 در چشم خستگان پریشان شب زده

 خبر از چند و چوِن کار،بر آن کسان که بی

 بازوی خویش را،

 دهند.بر طوِق پهلوانی و پیکار می

 بگشایی.

 مباد کزین پس خطا روند.تا عاشقان 

 با این چراغ سرخ به رِه آشنا روند.

 

کند و گوید و با اندکی درنگ رو به سهراب میویش نجوا کنان بدرود میو قهرمان خبه فرجام حکیم با پهلوان 

 گوید:ی خرد میی ملت و از زرنامهنامهی مردم، از ستمنامهی خویش و نسبنامهدهد، از شهندا سر می

 جاودان سفینه که سرگردان،  آن

 های امانت،با بار ُمهره

 بگشاده بادبان

 نست،های جهابر روی آب

 ک اگر بدگر نی

 آراست،شکن، اگر که دلگر دل
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 ی شما،گهواره

 ی شما،پیشینه

 ی شما،نامهنامه و سرود و ستمغم

 ی خرد, عطش داد، عطِر عشق،زرنامه

 ی شماست.نامهی شما و نسبنامهشه

 

بر آب. حکیم ن قویی سبد، چوخُلغزد، مینشیند، میی کتاب میسهراب با لبخندی به چشم و لب، آرام بر پهنه

 بندد.با قطره اشکی در نگاه، آهسته، دو بالِ دفتر از هم گشوده را می

 در چشم نیمروز

 رودبر دشت می

 اسبی خمیده گردن و ُدم

 لخت،

 لگامبی

 آسمان ای نشسته به بازویچون مهره

 فامخورشید سرخ

 

ی خود را با زنهاری تلخ و گزنده تنها بینندهافتد و خواننده و ی کسرایی فرو میگونهی نمایشی حماسهپرده

در این منظومه شور و شوق و فریادی که آرش  زنهار مباد که عاشقان از این پس خطا روند.گذارد. می

نماید. تصاویر کامی شکستی را میختگی و هشداری دارد و تلخپُ خورد. پیام وسرشار از آن است، به چشم نمی

وی از فرهنگ  اند. کسرایی بار دیگر نشان داده است که آگاهی و دانشِسی گره خوردهبسیار زیبا با موضوع حما

ز زیبایی است ا بازآفرینیِ ،ی سرخ هرچه هستهرهحماسی آن بسیار باال و واالست. مُ باستان و بیانِ ایرانِ

و اگر چه کمی و  کنونی ما پیوند خورده است امعه و فرهنگِچون آرش، با زندگی، جای بزرگ که همنامهغم

 شاعر را در تلفیقِ ا هنرِخورد و در جاهایی شعر و شعار در هم آمیخته است؛ امّهایی در آن به چشم میکاستی

 دهد. از سویما به خوبی نشان می ی امروزینِشهی ایرانی با فرهنگ و اندیی دیرینهی فرهنگ و حماسهآگاهانه

یاد کسرایی منظومه را به انگار زنده رسند.گونه به نظر میومه، نمایشاین منظ ها و تصاویرِپردازیدیگر صحنه

 تی را نیز دارد.ه که چنین قابلیّروده است و صد البتّاجرای نمایشی آن سُ قصدِ

 
 

 به فهرست بازگشت
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 جوانشیر اثر "داد ۀحماس" نگاهی به
 طبری احسان

 شاهنامه، حکیم ابوالقاسم فردوسی وزِ خالقِبه بهانۀ یکمِ بهمن، زادر
 

 

 که را کتابی سرانجام( میزانی اهللفرج) جوانشیر.م.ف ما رفیقِ

 ۀحماس" نامِ به بود، آن نگارشِ سرگرمِ اخیر سالیانِ طیّ

 شاهنامۀ سیاسی محتوای در بحثی" مِدوّ عنوان با و "داد

 و منتظر خوانندگانِ دسترس در صفحه 342 در "فردوسی

 و هااندیشه از سرشار است کتابی این. گذاشت مُشتاق

 ما نامدارِ شاعرِ عظیمِ حماسۀ دربارۀ نو هاییافت و هاداوری

 ترینبزرگ و بهترین از یکی مسلما بهترین، نه اگر که

 .است جهان تاریخِ در انسانی هنرِ آفریدۀ هایحماسه

 حتّی است ممکن که دورانی در ارزش پُر اثرِ این انتشارِ

 پژوهندگانِ بزرگِ دروغِ شاهنشاهی، نظامِ انقالبی مخالفانِ

 "داد حماسۀ" و بگیرند جدّ به را گذشته رژیمِ گرستایش

 واقعۀ یک بپندارند، "خسروان و شاهان حماسۀ" را فردوسی

 از و است سیاسی کامال کهبل ،تحقیقی و بیاد تنها نه

 خواه شاهنامه، دقیقِ بررسی جهتِ از خواه موءلّف، که جاآن

 احکامِ ،آماری و نقلی و عقلی استدالالتِ به توسّل طریقِ از خواه و جدید، و قدیم منابعِ جامع بررسی جهت از

 موءلّف نظریاتِ به اگر را شکّاکی هر که هستیم برورو سندی با ما کند،می اثبات عقنِمُ شکلی به را خود موردنظرِ

 اثرِ نژادگرای و پرستشاه "مفسّرانِ" مقابل در طلبیمصاف نوعی اثر این زیرا داندازمی فکر به الاقل نسازد، قانع

 مسخِ در مقاله و رساله و کتاب صدها و هاده ایران از خارج و ایران در گذشته سالِ 50 طی که است فردوسی

 نکاتی متوجّۀ -هارب الشعرایملک مانندِ- اندک بسیار میان آن از و اندنگاشته فردوسی هنری و فکری صیّتِشخ

  .است داشته عرضه شایانی گسترشِ با را هاآن جوانشیر که شدند

 و،ا آفرینشی و هنری استقاللِ و فردوسی هایداوری و هااندیشه از است سوزانی دفاع "داد حماسۀ" سان،بدین

 شخصیّتِ این رهاسازیِ و هداشت همراه انسانی پاکِ روان با را شیوا کالمِ که بزرگ گویندۀ این به است خدمتی و

 .اندبسته او بر که پلیدی هایآالیش و هاپیرایه از است هنر تاریخِ مبرّزِ

 ،موءلّف قول به که نندبدا تا است واجب و فرض ایرانی پسرانِ و دختران ویژهبه همه، برای کتاب این خواندن

 باستانی شکوهِ و فرّ و معظّم شاهنشاهانِ و ایرانی یلِاص نژادِ از دفاع و نژادگرایانه و گرایانهملت حماسۀ شاهنامه،

 هنوز که عصری در .است شکنیپیمان و خودکامگی با دشمنی و مردمی و هنر داد، خرد، ستایشِ کهبل نیست،

 :گویدمی که است فردوسی این داشت، تسلّط جهان بر مشعوبی و اشرافی رِتفکّ شیوۀ و "نژاد" و ،"حُبّ"
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 ."پدید آمد گوهر از برتر هنر": یا و "خار وُ است اپسندن هُنر بی گُهر"

 با رستم مقابلۀ در ضحّاک، با کاوه مقابلۀ در: هاانسان اهریمنیِ و یزدانی هایمقابله در فردوسی بینشِ اوجِ

 هایتراژدی در پرویز، با چوبین بهرام مقابلۀ در خسرو، با بزرگمهر مقابلۀ در قباد، با دکمز مقابلۀ در کاووس،

 .شودمی دیده غیره و رودابه و زال بزرگِ هایعشق در اسفندیار، و رستم سهراب، و رستم لرزانندۀ و جاودانی

 دمکراتیسمِ میانِ تضادّ است، شاهنامه هایتراژدی پایۀ که اصلی  ِتضادّ" :گویدمی درستیبه موءلّف

 در که است گراسارت فئودالیسمِ و آزاد دهقانِ میانِ تضادّ دیگر تصوّری به و ،خودکامه شاهی و دودمانی

 (334 صفحه) .بیداد حکومتِ و داد میانِ تضادّ بر است منطبق فردوسی نظرِ

 پادشاهی" به( فرزانگان و دستوران و نپهلوانا با) "مشورتی پادشاهانِ" که است تاریخی واقعیّتِ یک این واقع در

 .است توازی نوعی دارای فئودالی ارضی بزرگِ مالکیّتِ رشِگست با تاریخی روندِ این و شوندمی بدل خودکامه

 ،اولی طریقِ به و خویش وزیران و پهلوانان با قبلی مشورتِ بدونِ شاهان که هاییتصمیم" :نویسدمی موءلّف

 درصدِ 100 بالعکس، و است آورده بار.به بدبختی آن اجرای و بوده نادرست اند،تهگرف آنان نظرِ رغمِبه

 (145 صفحه. )"است داد با تواَم و درست است، شده گرفته سوزدل دستورانِ و پهلوانان نظرِ با که هاییتصمیم

 صورتِ در تواندمی دهد،یم دستبه پادشاهی هایخاندان با پهلوانی هایخاندان ِتضادّ دربارۀ موءلّف که سرنخی 

 (1) .ایمگذشته کنارش از تاکنون که بُگشاید را هاییکالف تحقیق

 تالیفِ شیوۀ و فردوسی خلّاقیتِ درجۀ جهت از که را بحثی قابلِ مسائلِ کلیۀ تقریباً خود کتابِ در جوانشیر.م.ف

 اجتماعی قشرِ و فردوسی اعتقادِ موردِ یسیاس فلسفۀ فردوسی، معاصرِ دورانِ مختصاتِ با اثر این رابطۀ شاهنامه،

 هایپاسخ هاآن به و ساخته مطرح خود کتابِ در است، مطرح غیره و فردوسی کارِ هنری هایویژگی برخی او،

 .است داده قبولقابل و مقبول

 امورِ به انآن پرداختن برای چندانی فرصتِ گیرد،می ما رفقای از روزانه سنگینِ سیاسیِ کارِ که زیادی دقّتِ با

 زمینۀ در را تریبیش کارهای توقّعِ موءلّف این از باید که داد نشان "داد حماسۀ" ولی باشد،نمی پژوهشی

 .داشت فارسی ادبیِ آثارِ تحلیلِ

 

 خواجه و میمندی حسن خواجه از او دائمی دفاعِ این به بیهقی تاریخِ از خود بررسیِ در جانباین -1 :پانوشت

 پُرعواقبِ شکستِ بیهقی و امبرخورده غزنوی مسعود "لجاجِ" قبالِ در مشگان بونصر و عبدالصمد احمد

 و بزرگمهر نبردِ در مطلب. دیدمی درباری فرزانگانِ مندِارزش پندهای به مسعود توجّهیِبی ثمرۀ را "دانقاندن"

 (ا.ط) .است دقّت سزاوارِ و مطرح کاووس و رستم مقابلۀ در دیگر شکلی به و خسرو،

 1، شمارۀ 1360مجلۀ دنیا، فروردین  سرچشمه:
 

 های کتاب:توضیحی دربارۀ فصل
 و بررسی اجتماعی و سیاسی نگاهِ از را فردوسی ۀشاهنام محتوای اثر، این مل و دوّهای اوّفصل رد نویسنده

 نیست، ایرانی هایهقصّ از تصادفی ۀمجموع فردوسی شاهنامه گذارد.و بر تحریفِ آن انگشت می کندمی ارزیابی

 مایه بعدی داستان حوادثِ ،ستاندا هر حوادثِ از. دارند درونی پیوندِ آن اجزای ۀهم که منسجم است کتابی
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 یک آفرینشِ ازبیش بساچه کرده فردوسی که کاری. دوزدمی هم به را هاآن آیندِپی و تعلّ ،رابطه و گیردمی

 . دارد اقهخلّ نیروی به نیازی ،رمان

 نبردهای جامعه، تکاملیِ ۀمرحل :شودمی تبیین و شرح دستازاین مباحثی با فردوسی دورانِ ،وّمس فصلِ در

 (. فرهنگی ونوزاییِ ایدئولوژیک،نبردِ ها،فئودال آمیزرقابتنبردِ فئودالی، ِضدّ ایتوده هایجنبش)سیاسی

 ،درَخِ ۀمقول سه به آن طی که دارد اختصاص فردوسی حکمت اجمالی بررسی به کتاب چهارمِ فصلِ مباحثِ

 . شودمی اشاره فردوسی منظرِ از مرگ و زندگی و دمندرَخِ انسانِ

 شاهنامه، است معتقد و کرده معرفی "داد" را فردوسی آرمانِ و اندیشه تریناصلی ،پنجم بخشِ در نگارنده

 . است "داد حماسۀ" تعبیری به و هایبیدادگر علیه حماسه

 امه،خودک شاهانِ با بزرگان و پهلوانان نبردِ: است دادهاختصاص موضوعات اینبه را کتاب بعدی مباحثِویسنده ن

 .شاهنامه در تراژدی و شاهنامه در عشق و زن شاهنامه، در صلح و جنگ شاهنامه، در نژاد

 

 :"داد حماسۀ" کتابِ لِاوّ فصلِ مقدمۀ
 خودکامگی مدافعِ «دلقکانِ و قوّادان جماعتِ. »گناه ماندنخاموش امروز و است دشوار شاهنامه پیرامونِ نوشتن"
 اندگرفته بازی به کارانهتبه را ما مردمِ غنی فرهنگِ گوهرِ تریندرخشان این مه،شاهنا پهلوی، دربارِ پستِ خدمۀ و
 قول از را پهلوی خودفروختۀ نظامِ چرکینِ واقعیتِ تا کوشندمی اعصار و قرون ماندگارِ اثرِ این سیمای مسخ با و
 دربارِ خادمِ فرومایۀ روشنفکرنمایانِ. دبگذارن «ایرانی روحِ و اندیشه و خِرُد از هاییجلوه» حسابِبه «توس ابرمردِ»

 را فردوسی یافتهسازمان ایگونه به که است سالپنجاه وامپریالیسم استعمار مأمورانِ دردستِدست پهلوی
 و اعمال راه این از شاید تا کشانندمی ابتذال به ناپذیریوصف شرمیبی اب را شاهنامه او جاودانۀ اثرِ و کوبندمی

 توجیه فردوسی به استناد با نیست، توجیه قابل قانونی و مقیاس و معیار هیچ با که را خود هرآلودز هایاندیشه
 و تواننمی. دکر سکوت تواننمی عمومی افکار فریب برای تالش و ایران فرهنگ به خیانت این برابر در. کنند
 دربارِ که نیست آن شاهنامه. ازندبس شاهنامه ِضدّ اثری شاهنامه از درباری دلقک مشتی که داد اجازه نباید
 و پهلوی دربارِ غینِمبلّ که نیست نژادپرستی و پرستشاه جنگجوی، مردِ آن فردوسی. کندمی عنوان پهلوی
 را او حقّ به شامعاصرین که است بزرگی اندیشمندِ فردوسی .کنندمی فیمعرّ ناآگاه مردمِ به رضاخانی قزاقانِ

 شاهان برابرِ در و زیست دربارها از خارج در عمر یک که است خودکامگی دشمنِ چنانآن او نامیدند؛ «حکیم»
 او جسد پرست،خرافه و خودکامه هایرژیم مدافع دل،سیه نمایانروحانی که است آزاداندیشی او نیاورد؛ فرود سر
 شاهنامه تدوینِ و گردآوری برای را عمرش از سال وپنجسی که است مردی فردوسی. نپذیرفتند گورستان در را

 را پیام این باید. برساند میهنانشهم به را پیشین هاینسل تلخِ ۀتجرب و رنج و پُردرد تاریخِ از پیامی تا کرد صرف
 را اجتماعی و سیاسی اسارت بندهای که هنگامی ایران مردم که نیست تردیدی. بازیافت را شاهنامه باید. شنید
 سکوی از بزدایند، خویش روی و سر از را قرون ماندگیعقب و خستگی ری،پی گرد و بگسلند خود پای و دست از

 و کرد خواهند بررسی طبقاتی و علمی درست موضع از و نو از را خود تاریخ نگریست، خواهند گذشته به آینده
 رخشانید آثارِ و فردوسی چون مردانیبزرگ. رسید خواهد انجام به نیز شاهنامه بازیافت بزرگ ارک هنگام آن در

  .یافت خواهند نوینی دِتولّ شاهنامه چون
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 و بازیابی ضرورتِ به را خواننده توجه خواهیممی فقط و نیست بزرگ کار این انجام ادّعای نوشته این در را ما
 شاهنامه تحریفِ از مردم دشمنانِ که را ایاسلحه ،کنونی ایدئولوژیکِ نبردِ در و کنیم جلب شاهنامه بازشناسی

 هایآغاز و ها تکانه ازحال یکیعینِدر ما ردِخُ کارِ این اگر .کشیم بیرون آنان دستِ از ،نداهساخت ودخ برای
 ".است وردهآ دست به خودرِ اج از بیش چیزی نگارنده ،باشد آینده بزرگِ کارِ انجامِ برای کوچک

 

 کاوه: قیامِ دربارۀ کتاب از ایبریده
 خالی خود اصلی مضمون از عمال ولی. یافته شهرت بسیار که است کاوه امِقی شاهنامه، در قیام ترینشکوه با"

 ایرانیان قیام از است عبارت کاوه قیام گویا که است شده عنوان چنین اخیر، هایدهه تبلیغات اثر بر. است شده
 کاوه ِقیام. بود هبیگان شاهی که بود ایران مردم نفرت مورد دلیل آن به ضحّاک گویا که شودمی گفته. زیانتا علیه
 "بیداد برانداختنِ و بیگانه پادشاهِ بر شوریدن"از:  است عبارت درباری مبلّغین نظرِ در

 فردوسی که حالی در! است ایرانیان بیعر ِضدّ ناسیونالیسم کاوه قیامِ یانگیزه آن، نظیر عاهایادّ و عاادّ بنابراین
 و بیدادگری دلیلِ را او نژادِ شده، که هم اشاره به فراوان، یلِتفص وجودِ با کاوه قیامِ و اکضحّ شاهی توصیفِ در

 تا ندارد وجود مرزها جداییِ این و است یکی "کشور هفت" هنوز شاهنامه در زمانآن در. داندنمی قیام دستاویزِ
 رد که شودمی تقسیم او پسرِ سه بین جهان که است فریدون زمانِ در تازه. باشد خودی و نهبیگا از سخن
 .آیدنمی حساب به بیگانه و شودمی سپرده ایرج به ایران کنار در تازیان سرزمینِ هم، زمانآن
 گزید ایران شاه پدر را او مر/  رسید ایرج به نوبت چو ایشان از
 سران تاج و شاهی تخت آن هم/  رانونیزه دشتِ هم و ایران هم
 ... تاج بود سزا را کو داد بدو
 یمن اهلِ" :دانستندمی خود از را اکضحّ ایرانیان ،هم طبری زمانِ در که آیدمی بر چنین نیز طبری ینوشته از

 "را او انتسابِ دعوی عجم و دارند را او انتسابِ دعوی
  "...اعراب علیه ایرانیان قیامِ نه و بیدادگر شاهِ علیه است مردم ۀتود امِقی. بیداد علیه است داد قیامِ کاوه، قیامِ

 (163)صفحۀ 
 ***  
 

 1359لینک دانلود چاپ اولّ، سال 

 1388دوم، سال لینک دانلود چاپ 

 
 

 خوانندگان خواهیم نمود. لِ این اثرِ ارزشمند را تقدیمِاوّ در شمارۀ آینده، نقدِ مفصّلی بر چاپِ :گنژرا* 

 

 
 بازگشت به فهرست

 

https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-10/javanshir-hemaseye-daad.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-10/javanshir-hemaseye-daad.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-10/javanshir-hemaseye-daad.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/javanshir-hemaseye-dad.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/javanshir-hemaseye-dad.pdf
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 غیررسمی روایتِجنگ به  شعرِ
 ( ۱۳۵۹ - ۱۳۷۹ ایران  اِت شده از تاریخ ادبیا هایی فراموش)برگ 

 عابدیکامیار 

 

« نوشته  (1359 - 1379 شده از تاریخ ادبیات ایرانهایی فراموشغیررسمی )برگ جنگ به روایتِ »شعرِ کتاب
کتاب منتشر و راهی بازار نشر شده است. این «کتاب جهانِ»سط انتشارات تازگی توکامیار عابدی به

 .کندناشر چاپ می ن از مجموعه »هزارتوی نوشتن« است که اینعنواشانزدهمین

تر دو کتاب »مهدی حمیدی شیرازی؛ شاعر و عاشق« و »سیمین اریخ و ادبیات که پیشکامیار عابدی پژوهشگر ت
در  ایرانناشر منتشر کرده، در اثر جدید خود سراغ شعر جنگ مدنی« را با همکاری اینبهبهانی شاعر و تکاپوگر 

تاریخ  ۀگیالن و مدرک کارشناسی ارشد در رشت ماسال ،1347فروردین  ۀزاداو  .های دفاع مقدس رفته استسال
ا و مقاالت متعدد خود در حوزه ادبیات معاصر و شعر، شهرت دارد. شاید هسبب کتابعابدی به .ایران را دارد

ای کامیار عابدی آقیاد احسان یارشاطر باشد که گفته است: فی که از کار ایشان شده تعریف زندهترین تعاریجامع
برد صفات دانند چقدر در کارشناسند مینظران بسیار بصیر شعر فارسی است. کسانی که ایشان را میاز صاحب
 .کردامساک می

جوان و میانسال کشور که به  شاعرانی از پس از آغاز جنگ ایران و عراق، تعداد :گویدگر میپژوهش این
گرایش خود درباره جنگ کردند. این آثارایدئولوژی مذهبی و انقالبی تمایل داشتند، به شروع به سرایش و انتشار 

های ملی یا « است اما در مقابل، جریان دیگری هم بود که براساس ایدئولوژیسمیر جنگ به روایتِ شعرِ»
 گونه اشعار جنگ را در گروه یاسرود. عابدی اینای درباره جنگ چپ و یا براساس نگاه عرفی آثار زیاد و پراکنده

  .رو سراغ آن رفته استکند و در کتاب پیشبندی میجریان غیررسمی طبقه

https://36760115.khabarban.com/
https://36760815.khabarban.com/
https://36760091.khabarban.com/
https://36760902.khabarban.com/
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تن سراینده  90قطعه شعر سنتی و نو از حدود  200بیش از  ۀ« دربرگیرندیت غیررسمیرواشعر جنگ به »
کتاب نشده از تاریخ ادبیات ایران هستند که در قالب ایهایی فراموشمثابه برگآثار بهگوید ایناست. عابدی می

هزار تومان 140و قیمت نسخه  400صفحه، شمارگان 384 در کتاباین .اندچاپ شده و در دسترس قرار گرفته
 .منتشر شده استتوسط نشر جهانِ کتاب  1401در مهرماه 

سخن )دگرها شنیدستی این هم شنو(« دارد و پس از آن، آثار مقدمه با عنوان »پیشرو یکپیشِ کتابِ
اب در کت شاعرانزمینه نام اینشود. در ایناند، مرور میی جنگ ایران و عراق شعر سرودهشاعرانی که برا

 :درج شده است

خلیلی، خسرو فرشیدورد، طارم سربلند، جالل  محمد عمران صالحی، احسان طبری، م.آزرم، سیمین بهبهانی،
ختاری، خلیل سامانی، رضا سرافراز، سید محمد محیط طباطبایی، ژاله اصفهانی، سیاوش کسرایی، محمد م

جی، کاظم سادات اشکوری، فریدون فریاد، مسعود صور اوزاده، منبراهنی، جهان، بتول عزیزپور، محمدرضا نعمتی
فرح، شمس لنگرودی، ناهید، محمد احمدپناهی سمنانی، آزاد ماتیان، ح. خسروی، عظیم خلیلی، فرامرز 

رومند، کامیار صالحیار، غالمحسین متین، مهدی اخوان ثالث، الدین خراسانی، عبدالعلی ادیب بسلیمانی، شرف
ری یکتا، حسن فدایی، م.آزاد: محمود مشرف آزاد تهرانی، کاوه گوهرین، کریم لی شاکمرتضی ثقفیان، محمدع

امیری فیروزکوهی، عباس مهری آتیه، سیدعلی صالحی، محمدعلی اسالمی ندوشن، محمد باقری، محمد زُهری، 
 حمیدی،بخت، آرمان هارطونیان، علی باقرزاده، یعقوب طبری، جعفر چهر نیستانی، حسن نیکرضا فیاض، منو

هادی مومنی، غالمحسین مولوی، حیدر رقابی: هاله، نیّر سعیدی، محمدابراهیم جعفری، کیانوش شمس اسحاق، 
ا، بهزاد خاطره حجازی، محمدعلی سپانلو، فرشته ساری، علی باباچاهی، احمدرضا احمدی، سیروش شمیس

تهرانی(، مرسده لسانی، آزاد  پور، محمدرضا شفیعی کدکنی، م. آزاد )محمود مشرفپور، آرش بارانزرین
آبادی، حسین منزوی، پرویز حسینی، توران بهرامی، حافظ زاده، جعفر کوشغالمحسین سالمی، همایون صنعتی

 .موسوی

 :خوانیمکتاب می در قسمتی از این

عالوه بر بیان  (1361جنگ به روایت غیررسمی )تا حدود آزادی خرمشهر در خرداد  در شعرهای دوره نخست
روایت موکد شده های شماری از شاعران اینهای مرتبط با جنگ، جنبه حماسی نیز در سرودهو اندوهها رنج

وشش سربازان و شود و هم از کده میهایی در شعرها دیها و کشتارها نشانهاست. به عبارت دیگر، هم از ویرانی
ی شاعران، مشکل انسانیِ جنگ و نه رزمندگان در دفاع از سرزمین و مردمان خود. عالوه بر این، در آثار برخ

طور کلی »رنج، ایران، مردم و انسان« در زمره پر بسامدترین به .کندای از آن، جلب نظر میشدهحالت آرمانی
رسد رف نظر از نفوذ خبرهای مرتبط با جنگ، به نظر میوایت غیررسمی است. صها در شعر جنگ به رمفهوم

های هوایی یا ویژه استان خوزستان( یا تجربه حملههای جنگی )بها منطقهبرخی شاعران با حضور در شهرها ی
هم جنگ موشکی دشمن به پایتخت و دیگر شهرها، شعرهایشان را سروده باشند. در چند نمونه از آثار شاعران 

 .ران و اَنیران تعریف شده استدر موقعیت ای

 بازگشت به فهرست
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 ینگِ انگلس به روایتِ احسان طبریآنتی دور
 ارژنگ

 
 

در فهرست آثارِ مکتوبِ احسان طبری موجود در  اشاره:

، به عنوانِ فضاهای اینترنتی ویژه دربسیاری از منابع و به
 "وشان(وآنتی دورینگ )گردآوری سیا"کتابِ 

ای که نسخهالیدرح انتسابِ آن به طبری هخوریم کبرمی

وی است. کابررسی و پِی نیازمندِاز آن موجود نیست، 
جُستارِ حاضر کوششی است برای معرفّی جایگاهِ این اثرِ 

 شدن به پاسخِیش انگلس و نزدیکدریمهمّ از آثارِ فر

تواند رسشی که در ذهنِ دوستدارانِ احسان طبری میپُ
  مطرح باشد.

*** 
اثر فردریش  "دورینگ آنتی"جایگاهِ کتاب  و دربارۀ اهمّیت

مارکس که نخستین بار در سال کارل  انگلس، رفیق و همکارِ
همین بس که لنین در به زبانِ آلمانی منتشر شد،  1878
شده و این کتابی شناسی و علومِ اجتماعی تحلیلفلسفه، طبیعتترین مسائلِدراین اثر مهمّ" گوید:می ف آنوص

ۀ آموزش گاناجزای سهبیانِ جامعی است از "به توصیفِ طبری و " آور پُرمضمون و آموزندهشکلِ حیرتاست به 
 و رشد ترازنامۀ و سی، و تئوری کمونیسمِ علمی...مارکسیستی، یعنی: ماتریالیسمِ دیالکتیک و تاریخی، اقتصادِ سیا

 . "تالیف...از سال قبل 30 طیّ انگلس و مارکس آموزشِ تکاملِ
 

 همۀ نظریاتِ سوسیالیسمِ نامۀ جامع مارکسیسم و نظریۀ سوسیالیسمِ علمی در نقد و ردّدانشنام کامل این 

 در زبان آلمانی چنین است:   بورژواییردهلی و خُتخیّ
Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft   

   کند(.میدورینگ علم را واژگون  اویگن )آقای
 

( اهپنازجمله محسن قائمبرخی از منابع و اظهارات )در فارسی، دورینگ به کتاب آنتی ۀدربارۀ نخستین ترجم
هایی چون عصر با شخصیتدورۀ مشروطه و هم متفکّرانِاند که از منتسب کرده "آقاخان کرمانی میرزا"را به آن

 "شگامانِ ناسیونالیسمِ نوینِ ایرانیپی"به  وای، آخوندزاده، اسدآبادی، طالبوف و دیگرانی بوده خان، مراغهملکم
 ای در دست نیست.اند. از ترجمۀ مذکور متاسفانه نسخهشهرت یافته

گرچه -را در ایّام زندان نوشته، شود آنکه گفته می "ارسیاحسان طبری به ف قلمِترجمۀ آنتی دورینگ به"ادّعای 
 12) 1952نامه اول فوریۀ ز واقعیّت باشد. طبری در ای دور اتواند گزاره، امّا نمی-ای از آن موجود نیستنسخه

https://www.laklakbook.com/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87/writersID4478_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/92013/
https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-1952/
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 از را گوته "فائوستِ" از رگیبز بخشِ زندان در بودن،...زندانی ایّامِ در"نویسد: می ( به ژاله اصفهانی1330من به
 .  "...(فارسی هجاییِ شعرِ به) کردمترجمه بودمآموخته زندان در که آلمانی

نسخۀ وجود م، به خوانیکه در ادامۀ این جستار می "آنتی دورینگ"طبری در معرفّی کتاب  ،سویی دیگراز 
بخشِ اوّل )فلسفه( قسمتِ عمدۀ ارسی، در ف"گوید: اشاره کرده و می 1327ناکاملی از آنتی دورینگ چاپ سال 

حزب تودۀ ایران چاپ و نشر گردید که این  از طرفِ 1327دورینگ با مقدماتِ کتاب ترجمه و در سال آنتی 
 . "ترجمه اکنون نایاب است...

ای همین اثر باشد که متاسفانه نسخهخود از  زد که اشارۀ طبری به ترجمۀ قریب به یقین توان حدسِمیبنابراین 
 موجود نیست. نیز آن از 
 

با عموما )و  "آنتی دورینگ"دی از کتاب های متعدّنسخه 1357از انقالب سال های پیش و پسسال

وجویی و منتشر شده است. جُستبا اسامی ناشران و مترجمانِ مختلف چاپ  ("رمتنِ کاملِ اث"ادّعای 
 دهد:اند این نتایج را نشان میذاشتهگذرا در فضای اینترنت که این کتاب را در معرضِ فروش گ

 

علی فرهادپور)متن کامل(،  :، مترجمنشرِآهنگصفحه/ 360در  1357، مترجم: ناشناس، سالنشرِحامد

 نشرِ جامی)مصدق(،صفحه/ 316، در 7135، مترجم: ناشناس، آبانروزبه نشرِحه/ صف273در  1357سال

، در 1395، مترجم: عزیزاهلل علیزاده، سال فردوسنشرِ صفحه/ 408، در 1395مترجم: آرش پیشاهنگ، سال 
ا هصفحه... و نسخ دیگری با ترجمۀ حجت برزگر یا فرهاد سمنار و غیره و غیره... که اشاره به همۀ آن368

 ضروری نیست.
 ترجمۀ میرزا آقاخان کرمانی، کدام ترجمۀ احسان طبری و کدام هااز این نسخه یککه کداماینروشن شدنِ 

را با هدفِ کاسبی به نامِ خود سکّه زده و است که ناشران و یا مترجمانِ سودجو آن "سرقتِ ادبی"حاصلِ نسخه 
یگر برای یافتن دهای موجود با یکاند، کاری است نیازمند گردآوری و مقابلۀ متنِ همه نسخهمنتشر کرده

در انجام این وظیفۀ انگاری جّهی و سهلتوای معتبر که تاکنون بر زمین مانده است. برای درک میزانِ بینسخه
ترین سازمانِ سیاسی قدیمی متعلق بهانگلس در کتابخانۀ سایتی  خطیر، همین بس که ترجمۀ این اثرِ سِتُرگِ

نسخۀ معتبری از  برای یافتنِها و آثارِ کالسیکنِ سوسیالیسمِ علمی وجود ندارد و پیروااساسا طبقۀ کارگر ایران، 
 باید به دورِ خود بچرخند...   کماکان ،)به تعبیرِ لنین("هپُرمضمون و آموزند اثرِ"ترجمۀ این 

 

 :وجود دارد این اثرِ کالسیک برای خوانندۀ مشتاقِ، دو راهِ زیر این خالء و امّا برای جبرانِ

ایل صورت فاثر فردریش انگلس )به "آنتی دورینگ"ای نسبتا کامل )و شاید معتبر( از کتاب نسخهمطالعۀ  -1
صفحه است که  411در  1382اول اثر در سال  چاپِ ،است. این نسخه قابلِ دریافت از لینک زیر که اف(دیپی

 :ه استچاپ و منتشر شد(، که نامی مستعار است) "آرش پیشاهنگ"ت نشرِ جامی و ترجمۀ به همّ
https://aftamat.com/dl/literature/Public/2020/11/26/anti_doring_ya_enghelab_dar_elm(afta
mat.com).pdf 
 

مجلۀ پیکار، در "ا.کوشا"مستعار  احسان طبری که با نامِ قلمِبه "دورینگی آنت"متنِ معرفی کتاب  مطالعۀ -2
 شود.تقدیم میو در ادامۀ این جُستار انتشار یافته  5شمارۀ ، 1352فند بهمن و اس

 *** 
 

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-1952/
https://aftamat.com/dl/literature/Public/2020/11/26/anti_doring_ya_enghelab_dar_elm(aftamat.com).pdf
https://aftamat.com/dl/literature/Public/2020/11/26/anti_doring_ya_enghelab_dar_elm(aftamat.com).pdf
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 کند(می واژگون را علم دورینگ )آقای دورینگ آنتی

 طبری( احسان) کوشیار.ا
 
 

 فریدریش کالسیکِ اثرِ نامِ شدۀکوتاه "دورینگ آنتی"

: است چنین کتاب این کامل عنوانِ و است انگلس

 . "کندمی واژگون را علم دورینگ آقای"

 و هاایدیولوگ از  (Eugen Dühring) دورینگ اویگن

 آنتی" کتابِ. بود آلمان بورژوازیخرده نظرانِصاحب

 نظریاتِ با است ایجانبههمه پلمیکِ و مناظره "دورینگ

 اجزای از است جامعی بیانِ و بوژواخرده وگِایدئول این

 یالیسمِماتر: یعنی مارکسیستی،آموزشِ گانۀسه

 کمونیسمِ تئوری و سیاسی، اقتصادِ تاریخی، و دیالکتیک

 . علمی

 چنین "دورینگ آنتی" کتابِ توصیفِ در لنین

 :نویسدمی

شناسی و طبیعتترین مسائلِ فلسفه، در این اثر مهمّ"
شده و این کتابی است به شکلِ ی تحلیلعلومِ اجتماع

 روسی، انِزببه کلّیات)" آور پُرمضمون و آموزندهحیرت

 (11 صفحه ،2 جلد چهارم، چاپ

 

 و شده چینگُل بود نظریاتی دورینگ، نظریاتِ. شد دورینگ آنتی کتاب تالیفِ موجبِ سیاسی ِحادّ ضرورتِ

 را "مُثبته علومِ" اصطالح به که) (Auguste Cont) کنت گوستا پوزیتیویسمِ عامیانه، ماتریالیسمِ از التقاطی

 فلسفۀ این اساسِ بر دورینگ. آیستیایده هایاندیشه ایپاره و ،(کردمی انکار را فلسفه و دانستمی ارزش دارایِ

 بورژواییخُرده سوسیالیسمِ انواع از که را خود ِخاصّ سوسیالیسمِ نوعی و آمد میدان به 1875 سال در التقاطی

 .آورد تاخت مارکسیسم به ویژهبه و داشت عرضه بود،

 سوسیالیستیِ اصطالحبه نظریاتِ این و بود شده متولّد تازه 1875 سال همین در لمانآ دموکراتِ سوسیال حزب

 به حزب شدۀشناخته افرادِ ازیکی جمله آن از و گذاشت تاثیراتی بردهنام حزبِ اعضای برخی در دورینگ اویگن

 پدرِ) (Wilhelm Liebknecht) لیبکنشت ویلهلم. شد مبدّل فعّال گرایدورینگ یک به (I.Most) مُست نامِ

 ترِبیش رخنۀ از جلوگیری برای بود، انگلس و مارکس نزدیکِ یارانِ و دوستان از که( لیبکنشت کارل

 نمود خواهش او از و کرد مراجعه انگلس فریدریش به "مُست" مانند کسانی طریقِ از دورینگ هایاندیشیهمدر

 از را حزب و شود مناظره واردِ نوظهور مُبدعِ این با که مردشُ خود وظیفۀ نیز انگلس. کند مقابله نظریات این با

 .دارد محفوظ مارکسیسم در تجدیدنظرطلبی
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 یک مضمون تِجه از و گراییدورینگ علیه پُرشور ردّیۀ یک خود شکلِ جهتِ از که انگلس اثرِ ترتیب،بدین

 .آمد وجودبه است، مارکسیستی دانشِ جامعِ جُنگِ

 مارکس برای را خود نویسِدست او. کرد آغاز "دورینگ آنتی" روی بر را خود رِکا 1876 سال در انگلس

 .است نوشته مارکس خودِ را کتاب این "اقتصاد علمِ تاریخِ دربارۀ نکاتی" به مربو  بخشِ. خواندمی

 رگانِا که ،"پیش به" روزنامۀ در مقاالت صورتِبه "دورینگ آنتی" 1878 سال ژوئیه تا 1877 سال ژانویه از

 .یافت انتشار بود، آلمان دموکراتِ سوسیال حزب افکارِ ناشرِ و مرکزی

 1877 سال در. زدند متقابل حملۀ به دست و شدند ناکخشم مقاالت سلسله این از سخت مارکسیسم دشمنانِ

 سلسله این انتشارِ ادامۀ از که طلبیدند حزب عضوِ گرایانِدورینگ. شد تشکیل دموکرات یالسوس حزبِ کنگرۀ

 موافقِ. شد تصویب دولت طرفِ از هاسوسیالیست علیه "العادهفوق قانونِ" 1878 سال در. شود خودداری مقاالت

 .گردید اعالم ممنوع آلمان در "دورینگ آنتی" کتابِ قانون این

 صاد،اقت فلسفه،: است شده تقسیم جداگانه بخشِ سه به مارکسیسم، اساسیِ جزءِ سه حسبِ بر ،"دورینگ آنتی"

 است نبردی این. جامع و پیگیر دیالکتیکِ ماتریالیسمِ برای نبرد از استعبارت کتاب اساسی هدفِ. سوسیالیسم

 و جداگانه احکامِ از استفاده و پطیالتقاد شیوۀ زیرا است، کرده حفظ را خود فراوان اهمّیتِ و فعلیّت هم امروز که

 است معمول سخت ما دورانِ در سوسیالیستی شِبهِ فکری یهاسیستم داخلِ در مارکسیسم جداگانۀ مُصطلحاتِ

 پایۀ بر خود اساسی اجزای کلّیۀ در که مارکسیسمی آن از دفاع یعنی بود، نهاده خود برابرِ در انگلس  چهآن لذا و

 برای مُبرّاست، فکری و اسلوبی درونی ِتضادّ و التقاطی خصلتِ از و دارد قرار دیالکتیک ماتریالیسمِ

 .آموزنده بسیار است مکتبی ما، عصرِ هاییستمارکس

 از ناشی هایاندیشیهمدر و دروغ یا و است، پیگیر آخر تا که ماتریالیسم یا": نویسدمی زمینه این در لنین
 (323 صفحه ،14 جلد)  ."دورینگ آنتی کتابِ ابوابِ همۀ در ئلهمس طرحِ است چنین: فلسفی آلیسمِایده

 

 .بپردازیم کتاب مختلفِ اجزای بررسی به اینک

 پیدایشِ تاریخی ضرورتِ و دهدمی قرار بررسی موردِ را فلسفه تکاملِ و رشد انگلس ،"مدخل" در

 عهدِ( نائیف) لوحانۀساده ماتریالیسمِ: کندمی یاد را فلسفه مختلفِ ادوارِ انگلس. سازدمی مبرهن را مارکسیسم

 تا کانت از) آلمان کالسیکِ فالسفۀ آلیستیایده دیالکتیکل گاهنآ و ،18 و 17 قرون متافیزیکِ سپس و باستان،

 .مارکسیستی دیالکتیکیِ ماتریالیسمِ سرانجام و ،(هگل

 دیالکتیک ماتریالیسمِ انطباقِ که دهدمی ننشا و داردمی مدلّل را تاریخی ادوارِ این تسلسلِ مندبودنقانون انگلس

 و آوردمی وجودبه داریسرمایه تولیدِ شیوۀ بررسی برای را علمی پایۀ تاریخ، به یعنی اجتماع، تکاملِ سیرِ بر

 علومِ تکاملِ که دهدمی نشان انگلس. بگذارد علمی مرحلۀ به پا تخیّلی مرحلۀ از سوسیالیسم که دهدمی امکان

 است کرده یفاا موثّری نقشِ فلسفه تکاملِ و رشد در دیگر، سوی از طبقاتی مبارزاتِ گسترشِ و ویی،س از طبیعی

 دور تجریداتِ از فلسفه و شد واقع عمیق تحوّلِ معرضِ در فلسفه موضوعِ خودِ دیالکتیک، ماتریالیسمِ پیدایشِ با و

 اشهدف که گرددمی مبدّل نیرومندی البیِانق سِالحِ به دهد، توضیح را جهان خواستمی فوقش که زندگی، از

 .است جهان تغییرِ
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 دربارۀ و کندمی حلّ و طرح را دیالکتیک ماتریالیسمِ مسائلِ ترینعمده انگلس ،(فلسفه) اوّل بخشِ در

 شعور با مادّه رابطۀ مسئلۀ که را فلسفه اساسیِ مسئلۀ بخش این در انگلس. گویدمی سخن تاریخ مادّیِ استنبا ِ

 مغزِ و است مغزِ حصولِم انسانی شعورِ که گویدمی و کندمی حلّ دیالکتیکی و ماتریالیستی پیگیریِ با است،

 طبیعت در که قوانینی با است، مسلّط ما فکرِ بر که قوانینی دلیلهمینبه و است طبیعت محصولِ انسانی

 انسانی اندیشۀ سخن، دیگر به. نیست طبیعی ماورای چیزی تفکّر، و دارند هماهنگی و توافق فرماستحُکم

 اخذ خارجی واقعیّتِ از احکام و مفاهیم ترینتجریدی و ترینیانتزاع حتّی. است( وجود) هستی بازتابِ و انعکاس

 .ایمکرده استخراج خارجی واقعیِت از تحلیل آخرین در ما را ریاضیّات اصولِ و مفاهیم جملهازآن و است شده

 ریسۀ در تنها مطلق حقیقتِ و است پایانبی نیز معرفت روندِ خودِ و نیست کرانی و حدّ را نیانسا معرفتِ امکاناتِ

 سانیِیک و یگانگی ولی است، یگانه خود سرشتِ و گوهر جهتِ از جهان. یابدمی تحقّق نسبی حقایقِ پایانِبی

 مادّیِ جهانِ این. دیگر چیزِ نه است شده تشکیل جُنبنده مادّه از جهان سراپای یعنی است، آن مادّیّتِ در وجود

 کهبل نیستند، مستقلّی جواهرِ خود مکان، و زمان و است رانکبی مکان در هم و زمان در هم جُنبان، پیوسته

 .اندموجودات هستیِ عمدۀ اشکالِ

 شکلِ زنی حرکت. است محال دو هر مادّه، بدونِ جُنبشِ و حرکت برعکس، یا و جُنبش و حرکتبی مادۀ چنینهم

  .است جاویدان و نیست نینابودکرد و آفریدنی مادّه مانندِ نیز حرکت جهت،همینبه و است مادّه هستیِ

 بر و زیستی، حرکتِ و شیمیایی، حرکتِ فیزیکی، حرکتِ مکانیکی، حرکتِ: از است عبارت حرکت مختلفِ اشکالِ

 لذا. گرددمی متمایز دیگر علمِ از کند، بررسی را حرکت چهارگانه اشکالِ این از یککدام از علم یک کهآن اساسِ

 .دارد وجود هستی جهانِ در که است حرکاتی تنوّعِ علوم، تقسیمِ عینی پایۀ
 

 کرد: تقسیم گروه سه به توانمی نیز را علوم همۀ

  کند؛ می بررسی را مندنازیست طبیعتِ که علومی (1

  کند؛می بررسی را مندزیست طبیعتِ که علومی (2

 .تاریخی علومِ (3

 و ارسطویی یا صوری منطقِ) منطق از استرتعبا دهدمی قرار بررسی مورد را انسانی تفکّرِ قوانینِ که علمی

 مورد را( قیاس استقراء، حکم، مفهوم،) تفکّر مختلفِ اشکالِ که را صوری منطقِ رابطۀ انگلس(. دیالکتیک منطقِ

 آن در که جهان بر حاکم ِعامّ قوانینِ جهتِ از را تفکّر محتوای که ار دیالکتیک منطقِ و دهدمی قرار بررسی

 رابطۀ مانندِ دیگریک با منطق نوع دو این رابطۀ گویدمی و دهدمی توضیح یابند،می بررسی ندآور می انعکاس

 داد، قرار هم قابلِم در را هاآن و دانست دیگری جانشینِ تواننمی را یکی لذا است، عالیه ریاضیّاتِ با حساب علمِ

 .دارند را خود ویژۀ و محکم جایِ یک هر کهبل

 جهانِ بر حاکم قوانینِ تفکّر، قوانینِ بررسی در دیالکتیک ایم،گفته کهچنان زیرا نیست تفکّر نونِقا تنها دیالکتیک

 تکاملِ و حرکت ِعامّ العادهقفو قوانینِ علمِ دبالکتیک لذا. داردمی بیان است، آدمی تفکّرِ در آن بازتابِ که را خارج

( 13 و 12 فصولِ) "دورینگ آنتی" کتاب اوّلِ خشِب در انگلس سپس. است اندیشه و جامعه، انسان، طبیعت،

 توضیح را خودجُنبی و جُنبش واقعی سرشتِ که تضادّ قانونِ یعنی دارد،می عرضه را دیالکتیک عمدۀ قوانینِ

 نظرِ از بخش، همین در انگلس. نفی در نفی قانونِ و کیفی، حرکتِ هب کمّی حرکتِ از گذار قانونِ. دهدمی
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 کانت فرضیۀ اهمّیتِ: مانند کند، می بررسی را اجتماعی و طبیعی علوم مختلفِ مسائلِ تیک،دیالک ماتریالیسم

 طبقاتیِ خصلتِ و زیست محیطِ و اُرگانیک هاییاخته نقشِ و داروین انواعِ تحوّلِ تئوری و جهان پیدایشِ دربارۀ

 .غیره و اختیار و جبر مابینِ رابطۀ و اجتماعی برابریِ مسئلۀ و اخالق

 
 

 اقتصادی آموزش بیانِ به که ،کتاب دوّمِ بخشِ در

 تشریح آن اسلوبِ و علم این موضوع دارد، اختصاص مارکس

 تئوری انگلس اسلوب، و موضوع تعریفِ از پس. است شده

 این موافقِ. دهدمی قرار رسیبر موردِ را "نُفوس" آلیستیِایده

 در کنندهتعیین عاملِ جمعیّت، افزایشِ عامل گویا تئوری،

 نشان دعوی، این برخالفِ انگلس. است اجتماعی تحواّلتِ

 در را قاطع نقشِ که است جامعه اقتصادِ این که دهدمی

 نشان و کندمی ایفا حاکمه قدرتِ و سیاست، ارتش، تکاملِ

 و جنگ در اسارت) راه دو از جامعه در طبقات که دهدمی

 اقتصادی یهامحمل انگلس اندشده پدید( وام راهِ از بردگی

 تعویض در را قهر اعمالِ انقالبی نقشِ و سوسیالیستی انقالبِ

 و سازدمی روشن نوین اجتماعی به کهن اجتماعی نظامِ

 سرمایه، بغرنج، و ساده کارِ ارزش، از را مارکسیسم استنبا ِ

 .دهدمی توضیح غیره و زمین بهرۀ زمین، بهای اضافی، ارزشِ

 مسائلِ برخی نگاشته، مارکس که فصلی در (.دهم فصل) است گاشتهن فصلی مارکس که جاستهمین در

 اقتصاددانِ ،(Quesnay)  کِثِه اقتصادی هایجدول معمّای جملهازآن و است شده بررسی سیاسی اقتصادِ تاریخ

 .گرددمی حلّ فرانسوی

 

 .تاس گرفته قرار بررسی موردِ علمی سوسیالیسمِ تئوریِ و تاریخ ،کتاب سوّمِ بخشِ در

 را آینده کمونیستیِ جامعۀ تئوری، این و است پرولتاری جُنبش تئوریکِ بیانِ علمی سوسیالیسمِ گویدمی انگلس

 تضادّ این. دهدمی نشان را داریسرمایه اساسی تضادّ تاریخ، مادّی استنبا ِ پایۀ بر انگلس. کندمی توصیف

. تملّک خصوصیِ شیوۀ و تولید اجتماعی خصلتِ بینِ لید،تو مناسباتِ و مولّده نیروهای بینِ تضادّ از استعبارت

 آشفتگیِ و ومرجهرج و سویی، از جداگانه بنگاهِ هر در تولید سازمانِ بینِ تضادّ: از است عبارت تضادّ این مظاهرِ

 .دیگر سوی از بورژوزی و سویی از پرولتاریا بینِ تضادّ دیگر، سوی از داریسرمایه عِاجتما مجموع در تولید

 چاره تنها نیست هاآن رفعِ به قادر هرگز خود که داری سرمایه جامعه بنیادی و سرشتی تضادّهای این حلِّ برای

 اجتماعی مالکیّتِ به را یدتول وسایلِ و گیردمی دستبه را حاکمه قدرتِ پرولتاریا. است پرولتاری انقالبِ

 گیردمی را تولید ومرجِهرج جای اجتماع سراسرِ مقیاسِ در تولید مندِنقشه سازمانِ حالتی، چنین در. آورددرمی

 موجبِ اکنون که کاری تقسیمِ آن اساس، همین بر. گرددمی آغاز مولّد نیروهای شتابندۀ و بالانقطاع تکاملِ و

 از کار، خودِ و جویندمی شرکت مولّد کارِ در جامعه اعضای همۀ. رودمی بین از است، بشری شخصیّتِ شدنِمُثله
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 از ده و شهر بینِ جسمی، کارِ و فکری کارِ بینِ تضادّ نتیجه، در. شودمی مبدّل حیاتی اوّلیۀ نیازِ به سنگین بارِ

 بنیادی شکلِ به خانواده. یابدمی زوال دولت و رودمی میان از طبقات بینِ اختالف و تمایز و خیزدبرمی میان

 و غیرِعلمی و خرافی تفکّرِ هایشیوه انواع. شودمی همراه کار با جوانان و کودکان پرورشِ. دهدمی شکل تغییرِ

 دست در تمام آگاهیِ با را خویش اجتماعی سرنوشتِ عنانِ آدمیان بندندبرمی رخت تدریجبه مذاهب جملهازآن

 .ودشمی اختیار عرصه واردِ جبر عرصۀ از جهشی با بشریّت و یابندمی سیطره نیز برطبیعت درنتیجه و گیرندمی

 کشورهای در امروز بوده، محض تئوریِ روزی و کرده بیان کتاب از بخش این در انگلس چهآن از بسیاری

 اکنونهم از عیّتواق به توصیف این سراسرِ تحقّقِ حقیقی هایمحمل و یافته تبدیل واقعیّت به سوسیالیستی

 شده روشن و رسانده ثبوت به اکنون هم را تئوری عیارِ اصالتِ و صحت واقعیّت، محکِ یعنی. است شده فراهم

 راآن دارند سعی بورژوا هایایدئولوگ که طورآن نیست، بافیپندار انگلس و مارکس علمیِ سوسیالیسمِ که است

 .است علم کهبل بدهد، جلوه

. تاس کتاب این تالیفِ ازقبل سال 30 طیّ انگلس و مارکس آموزشِ تکاملِ و رشد رازنامۀت "دورینگ آنتی"

 آثارِ در .دهدمی تریبیش بسطِ را کتاب این هایاندیشه ،*"طبیعت دیالکتیکِ" خود دیگر ِمهمّ اثرِ در انگلس

 و تکامل بازهم هااندیشه این ،"باخ فوئر لودویک"  و "دولت و ، مالکیّتخانواده منشاءِ" یعنی انگلس، بعدی

 هر دمِهم" باید "دورینگ آنتی" کتابِ که کردمی توصیه لنین که نیست هودهبی یابدمی تریبیش گسترشِ

 (.4 صفحه 19 جلد. )باشد "آگاه کارگرِ

  .1994 اشتوتگارت و ،1886 زوریخ ،1878 الیپزیک: شد چاپ تجدیدِ بار سه "دورینگ آنتی" انگلس، حیاتِ در

 طرف از 1327 سال در و ترجمه کتاب مقدّماتِ با دورینگ آنتی( فلسفه) اوّل بخشِ عمدۀ قسمتِ فارسی، در

 برای لنین که فارسی به انگلس کالسیکِ اثرِ ترجمۀ. است نایاب اکنون ترجمه این. گردید چاپ ایران تودۀ حزب

 .ناپذیرانکار است ضرورتی بوده، قائل فراوان اهمّیتِ آن

 *** 

، 9شمارۀ  گنژرار تر دانگلس به قلم احسان طبری، پیش ی ازاثر دیگر "دیالکتیکِ طبیعت"* بررسی کتابِ 

تقدیم  در شمارۀ آیندهرا  "ت و دولتمنشاءِ خانواده، مالکیّ"منتشر شده و بررسی کتاب  1399مرداد 

 (  گنژراعالقمندان خواهیم کرد. )

 
 

 
 
 

 ه فهرستبازگشت ب
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 شی وارگی
 دوستمهادی غال ی " نوشتههای مارلیکهرزای تپا وِ " رماِن  یادداشتی بر

 نرگس مقدسیان
 

 

هادی "رمان  ترینِتازه "های مارلیکورزای تپه"

است که به گیالنی رکارِی پُنویسنده ٬"دوستغالم

این نویسنده  گیلکی می نویسد. از فارسی و زبانِ دو

 های کوتاه »زخم«،عه داستانپیش ازاین، مجمو

های افشار«، »دلواپسی«، »افسانه نوول  »چترقرمز«،

های بلندی برای های گیالن«، داستانسانه»اف

روباه«،  »شکارِ و بابا بیاید« »اگر هایکودکان به نام

 "رخالزَ" گیلکی کوتاهِ های»گزل«، مجموعه داستان

 »سفرِ »غازهای وحشی«، هایو رمان "لوردَ" و

 »بالشی از ،ر«»دسته گلی برای ماه زَ تنهایی«،

 نتشرشده است. و... م قرمز« چترِ و »سرباز خاک«،

 سوی از 96 سال در "های مارلیکهورزای تپّ"

این  به چاپ رسیده است. "فرهنگِ ایلیا"انتشارات 

خان  عروسی پسرِ" ،"سرگشته بلبلِ"رمان سه فصل 

 دیدِ ۀمان با زاوی. ررا در بردارد "م کوهرّخُ"و "بود

بابک دانشجویی به نام  محدود به پسرِ دانای کلّ

 دارد. اش بابکداییزیادی به  ی پدربزرگش شباهتِاست که به گفته

ات رفته کأسی زاغت، همه چیزت به دایی بلندت، کرد و کارت، چشمانِ و قامتِ تو همه چیزت به او رفته، قدّ"
 (10ص ) "جان من

پایش ببریدند و چون یک دست بریدند دستِ چهار دست و "است، بابکی که  بک اساطیریاز نسلِ بادایی که 
است که است؟ گفت: دراین حکمتیر در خون و در رویِ خویش بمالید. معتصم گفت: ای سگ این چه عملیدیگ

روی   شما هر دو دست و پای من بخواهید بریدن و روی مردم از خون سرخ باشد. چون خون از تن مردم برود
. پس فرمود تا بابک را در لودم تا مردم نگویند که از بیم رویش زرد شدزرد شود. من روی خویشتن به خون آ

 (22ص)"چرمِ گاوی دوختند، پوست خشک شد و زنده بردارش کردند تا به سختی بمیرد
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 است که با حفظِ اجتماعی سیاسی و-تاریخی گرای نمادین با مضمونِداستانی واقع "های مارلیکورزای تپه"

 می زند. 21مارلیک درخشانِ نِتمدّویژه همبارزاتی ایران ب نقب به اساطیرِ ،اقلیمی های بومی وجنبه

خوان، های کتابند، آدماتعامل راوی یا با او درارتبا  و نوعی الگویِهایی که بهتبابک، شخصیّ های پیرامونِآدم

خیابان  برای گذرانِ زندگی مجبورند کنارِپرورش یا جاهای دیگر که وُهای آموزشاخراجی .اندباسوادِ و چیزفهمی

در شهرها مسافرکشی کنند، کسانی نیز مثل عموی اَنار دیگر نتوانسته اند این زندگی را تاب فروشی یا دست

 اند.بیاورند و به آن پایان داده

خیابان  اال کنارِوح ،اخراجی است مِه که معلّاش بودپدر ودایی مشترکِ اسد، دوستِ عمو تاثیرِ بابکِ جوان تحتِ 

ش زمانی با امسافرکش اسدی که دوستِ عمو خسرو گلسرخی بود، تِاسدی که قبال دوس عمو فروشد.کتاب می

های عاطفی به جور ِزمانه و ناکامی جوان خسته از اوین بود. بابکِ زندانِ در "راما-م"محمد امین الهیجی 

شعر مثلِ آبشار از دهانش بیرون " کرد،دهان باز میوقتی یی که مثل عموی اَنار دا .کندمی اش فکردایی

جا گفت جایم اینیخت، تاریخ، ادبیّات، هنر، سیاست ... از هرچه فکر کنی حرفی برای گفتن داشت و میرمی

 ش را زیرِخود روزیِ ،زمانه جورِ و خسته از(  160ص) "فروشی کار من نیستنیست، کنارِ این خیابان دست

 آویزد. می درخت به دار

 استخرِ گذاشته بود، حاال کنارِ آشنا شده و قرار نگار یا اَنار کوهنوردی با دختری به نام گشت ولگُ بابک که در

که او خبری نیست، درحالی ماند و ازمی اَنار تی که او منتظرِمدّ کشد. در تمامِالهیجان انتظارش را می بزرگِ

آب توی  )سوسک(استخر به تماشای قاب بال هایش دارد، اطرافِدست را در ی اَنارهدیه "نبی نشا"ورزای 

 نزدیک. های دور وکند، به گذشتهمی پیمایی داشته فکرکه با دختر در کوه گوییوایستد، به گفتمی

 

 یو در دره سفیدرود خاوری یکرانه در باستانی ییک محوطه مؤذنی تپه یا( Marlik انگلیسی به) مارلیک ۀتپّ - 21
است. تپه  استان گیالن در شهرستان رودبار در آبادبخش رحمت آباد،دهستان رحمت نصفی، در روستای «گوهررود»

کم سه هزار سال پیش از میالد است. پژوهشگران گمان تمدن باستانی متعلق به دستجای مانده از مارلیک بقایای به
در  آمارد عنوان نماد قوماست. »جام مارلیک« بهبوده مردم آمارد د این تپه، آرامگاه خصوصی فرمانروایان و شاهزادگانبرنمی

 .شودگیالن شناخته می

های آزاد گور آن کاوش شده که در ترتیبی نامنظم در قسمت 53ه و ای طبیعی قرار گرفتروی صخرهبر  گورستان مارلیک
سال پیش از میالد و حتی پس از آن مورد استفاده  1000تا  1400اند. گورستان از حدود گرفتهها جای سنگبین تخته

درپی در یک گور ن پیشوند که احتماالً نشان از چندین تدفیاست. در برخی گورها اشیاء مربو  به چند دوره دیده میبوده
 .های مختلف استدر زمان

گذاری را انبوه دانند و دلیل این ناما برگرفته از واژگان »مار« و »لیک« )سوراخ( میر مارلیک گران نامگروهی از پژوهش: نام
ها شمارند. آنمی دآمار کردند. گروهی دیگر مارلیک را برگرفته از نام قومدانند که در گذشته در آن زندگی میمارهایی می

دانند. اگر این نظریه درست باشد این لیک« )قوم( میو » (آماردها به اشاره) »مارد« یواژه 2مارلیک را ساخته شده از 
 .تعلق دارد آمارد تمدن به مردم

 1330–1320های سال نی ناشناخته بود. درطولِتمدّ 1340 ۀده هایسال تا مارلیک یتپه: پیشینه
به فروش  عتیقه ایبازاره در را گوهررود یجوالنگاه قاچاقچیانی بود که اشیای به دست آمده از دره البرز هایدامنه
کاوش شد. در  اهلل نگهبانعزت سرپرستی به ایرانی شناسباستان تیم یک توسط گوهررود یدره 1340رساندند. در سال می

دور بیجار، پیالقلعه و جازم کول از همه  بیجار، زینب مارلیک، یهتپ 5که  های باستانی زیادی وجود دارنداین دشت تپه
 (گنژراپدیا[ )از ویکی ]برگرفته.تر هستندمهم
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 داند،نشان میدۀ بیزند، از خانواوقفه هوا را چنگ میاش بیایسرنوشت قاب بالی را که با پاهای رشته راویِ

وُپا ای باید برای زندگی دست؟ یعنی تا زندهگیردپس چرا آرام نمی"خود می بیند،  سرنوشتِ زندگی و دِهمانن
 (51ص) "بزنی؟!

 کند. وقتی که قاب بال ازکند، انگار به خودش کمک میهمانی با انسان( بابک وقتی به قاب بال کمک می)این

نگار برد. ات میکند و لذّش میاسیر نگاه کند، بابک دلِآفتاب خودش را خشک می نورِ رِیافته، زیشدن نجاتغرق

 من گیر هم مثلِ ی من! توچارهنشانِ بیطفلک! بی"حتمی نجات یافته بود.  شدنِکه خودش بود که از غرق
محابا ردی و بی، ذوق ککار می توانم بکنم؟! حتما وقتی صبح بیدار شدی، روشنایی روز را دیدیتادی ؟! چهفا

تر باشی که بادی آمدی تا خوش و خوشهوای آبی آسمان و روی سطح آب به پرواز در شیرجه زدی در دلِ
که! کسی چه می داند واقعاً چه در آب! ها ؟! این طوره؟! یا این ات را گرفت محکم ترا کوبید به دلِرحمانه یقهبی

 (43ص) "بینی!یشپ قابلِرو دارد! زندگیِ  فی البداهه! غیر پیشِ

 گویدبابک می ،کندگشاید و پرواز میرا میهایش وقتی که باالخره قاب بال چون کفش دوزکی به نرمی بال

باالخره پرید و رها شد! حاال فضا مالِ توست! آسمان مالِ توست! همه چیز از آنِ توست! خودتی و خودت، یله و "
 (57ص) "اتوری باالی سر! تو چقدر خوشبختی دوستِ من! خودِ خودِ مندیکتسرِخَر، بی تر، بیبزرگرها، بی

 "نشانبی"ورزای  جوان، و بابکِ سرنوشتِ زندگی و عکس برگردانِ قاب بال)ورزای کودکی(، سرنوشتِ زندگی و

خی ی برشدگرغم اَختهتاریخ بشری علی شدگی آزادگانی است که در طولِسرنوشت و سنگ گرِی اَنار تداعیهدیه

 اند.خود، برای آزادی، رهایی و دستیابی به دنیایی بهتر جنگیده نسالنِهم از

های هایی چون دیالوگروایتراوی( و خرده قاب بال توی آب)ورزای کودکیِ سرنوشتِ زندگی و همانیِنای

هستند که  فرعی داستان کوتاهی دارند، خطو ِ استراحتِ بابک، استخر نزدیکِ عابرانی که کنارِ رهگذران و

پنجه نرم وُها مواجه است و دستآناجتماعی که بابک با  اتِپا می زند، واقعیّوُدست درآنکه بابک  را فضایی

اقتصادی و فرهنگی چون بیکاری، گرانی و  ،های اجتماعیدغدغه ها وتدهد. واقعیّکند را به خوبی نشان میمی

 واطف انسانی...ع رنگ شدنِکم

ها نش با آانسالنجوان و هم شناختی که بابکِها و تنگناهای جامعهها ،آرزوها، دغدغهکه آمالدریغ آن و

عموی اَنار، دایی و دوستانش...(،  پیشین، )پدر، های نسلِدغدغه ها وکند، نه تنها مانند آرمانوپنجه نرم میدست

هایی چون بابک اسطورهخونِ تاریخ  ایتِتاریخ بشری، به رو طولِ ست که دراهایی آرمان ها وکه مانند دغدغهبل

 طولِ تاریخی در حوادث و اتفاقاتِ رسد سیرِکه به نظر میاند. چنانریخته و قربانی شدهها  آنخرمدین، به خاطرِ

 وَرانی و تکراری است... دَ ،نوشته باشند که تاریخ را با پرگار تاریخ، انگار

هاست که زندگی و آداب و دهد و قرنما را تشکیل می غنی و بارورِ عظیمی از فولکورِ های ایرانی، بخشِافسانه

بارزترین  یکی از دوستدی غالمها .ه مملو و ممزوج استن افسانه و قصّایرانیان با هزارما ا ۀجامع رسومِ

 تالیایی ایتالوهای ایایرانی چون افسانه های ایرانی یا غیرِخود از افسانه تمامی آثارِ ایرانی است که در نویسندگانِ

 ید... جوداستان سود می غالبِ راستای مضمونِ بینامتنی در کالوینو به طور

مادری مرا پخته/  پدری مرا کِشته /"، "خواندهای ایرانی میریخت و از افسانهصدا اشک میپدر بزرگی که بی"
م بلبل سرگشته/ هفت خواهرک دل سوخته/ خاش و پیش مرا جمع کرده/ زیر درخت دفن کرده/ حاال من شد

 (9ص) "کوه وکمر گشته

 بزرگی که می خواند: مادر شعرِ به یادِ و
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 مست  بلبل منم، شیدا بگردم"
 سفید ماهی ببوم دریا بگردم
 پلنگ در کوه وُ آهو در بیابان

 (73ص) " اند، من تنها بگردمجُفتهمه 

ی نویسنده ،احمد محمود، چون آثار پردازی کتاب بکار می رودفضاسازی و صحنه تشبیهاتی که معموال در

 ها و تشبیهاتش همه از اقلیمِرد، هادی غالم دوست  نیز مثالجنوب مثال می آو اقلیمِ جنوبی که از خودِ بزرگِ

 شمال است: 

 (72ص)"گاودار( نبود کوه نشینِ ها )مردمانِبوه که بی شباهت به کاله نمدی گالشان کوه با درختانِ"

باقال  ترش و سیر، اَنارِ به  جای برگِ "پیله باقال" و "ترش اَنار" ،"سیرولگ"قلیمی چون: ا های بومی وواژه

 غالم دوست فراوان است... کتاب چون دیگر آثارِاین مازندرانی، دوش کل به جای کوهان در 

 د.شوکردن مضمون آورده مینثر، شعرهایی هم برای تکمیل جای جای کتاب مانند گلستان سعدی در کنارِ

 آن یکی اشتر را گفت که هی"
 از کجا می آیی ای فرخنده پی

  وی توگفت از حمام گرم ک
    "گفت خود پیداست از زانوی تو 

 خوابِ "نشان.بی" تر خوابِپیش های پیش وهست، خوابِ ورزاهای نسل بابک بزرگی از کتاب  خوابِ بخشِ

گاوسنگ طوری ایستاده است  رّم کوه و رهایی ...های مارلیک ، خُهورزای تپّ سنگ شدن، سنگ شدگی، خوابِ

ت همه چیز دسِ" هایش...زیبایی شاخ کوهانش و پیکرش شکوهِ است عظمتِ ژرفی فرورفتهی در اندیشه که انگار
 "خواهی به من بگویی اَناردانم  این را میدانم، میتوست می

 شاید از مدرن. کاالوارگی انسانِ ازخودبیگانگی، معاصر است شدگی انسانِسنگ تمثیلی از "نشانبی"گاوسنگ یا 

طور که نظریه پردازان شود. آنمطرح میآدرنو  مدرن توسطِ شدگی عصرِکاال گانگی وبی روست که بحثِ همین

شود داری و ساختارهای اقتصادی آن، انسان به شی وکاالیی تبدیل میگویند، دردنیای سرمایهجامعه شناسی می

 ی تولید وابزاری برای صاحبان سرمایه...رچرخهای ددرحد وسیله

های گوناگون مطرح به صورت  وارگیشی  وارگی کاال را در اصطالحِبُت یاندیشه"اچ لوکپردازانی چون نظریه
شود، بدین ترتیب منطبق با کنند. شی وارگی الگویی ست که در آن صفات انسانی مانند یک شی تلقی میمی

که در نظام  گیرد. در چنین فرایندی استخود را پی می خاصّ د آن هستند زیستِحیاتی که اشیاء واج
توان به دوجنبه از چنین می به صورت فرهنگی  ن نقد راداری توسط لوکاچ به نقد کشیده می شود. ایسرمایه

سازد که می ها را به اشیایی بدل میست که انساناهایی ی اخالقی چنین نظامجوامعی تعمیم داد. اول جنبه
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چ به آن اشاره دارد مسئله ی ناتوانی در ی دومی که لوکاجنبه خرید و فرو ش قرار داد. ها را در فرآیندِتوان آن
  22"  کنداخت کلیت جامعه است که در فرایند شی شدگی یا شی وارگی به کل زندگی اجتماعی سرایت میشن

مورد  شود، دربرده می کارهمورد انسان ب ضمایری که در استفاده از ها،پنداری آنعشق به حیوانات و انسان  

گرای قبل با تمثیلِ آرمان نسلِ امروزی و ها بویژه جوانان نسلِانسان دن سرنوشتِخورهمانی گرهاین ها وآن

 به جانِیافتند، باید شدگی نجات میاخته از اند که اگرتاریخ با رویای رهایی، در زنجیر بوده طولِ ورزاهایی که در

شان برای جنگند. که جنگیدنکه بدانند برای چه مینآجنگیدند، بدون با یکدیگر می شدند،هم انداخته می

شان نقشه اند که برای جانهایی بودهابچون قصّ زور و زر همواره صاحبانِ قدرت بود و انِمنافع صاحب

 کشیدند.می

تر تحریک شده شدند ، بیشگر لحظه به لحظه زخمی تر میها که از ضربات تیز شاخِ آغشته به سیریک دیآن" 
تر عصبی تر و بی محاباتر به جان هم شترشده، بیتیز رقیب به ستوه آمده، جری هایو از زخم و سوزش سیرِشاخ

های کاری سر دو حیوان غول پیکر را افتاده و یک دیگررا دریده بودند! وقتی مردم صدای کوبیده شدن ضربه
تند آه ! اووه ! گفآمدند و بی اختیار با لذت و حیرت میتر به هیجان میو تن یکدیگر می شنیدند بیشبرپیشانی 

شد. ابتدا فرود فتی برلب می آوردند و چشمانشان ازتعجب به بزرگی پیاله ای  میاحسنت! و لبخندی از شگ
می خورد ، چون کوه صدا می داد. ها به هم ها بر پیکر یک دیگر بود. وقتی کلهآمدن سهمگین پی درپی ضربه

وک برزمین درجنگ به شدّت زخمی شده بود و اینک مفلتنِ کوه می لرزید...و قصّابان سرِ قیمت ورزایی که 
چه بیش ازهمه تاسف انگیزبود یک بارنشده افتاده بود ، چانه می زدند...اما ورزا نمی دانست چرا می جنگد؟! آن

 (116ص ) "می جنگد؟!... بود که از خود بپرسد به چه جهت

 :اهمیّت است بسیار حائزِمردم شناسی  ی فولکلوریک وجنبه هایی از کتاب که ازبخش و

صدای مردان شالیکارمی آید که یوغ برگرده ی زخمی ورزاهای اَخته  شده شان انداخته وآن ها را به از هر سو "
و پشت شان فرود می آوردند و پا برروی گاجمه ، ) گاو آهن ( بسته و ترکه ی اَناری به دست به کفل "گاجمه"

دل و روده ی خاک را به هم  د تا گاجمه بیش تر در گِل فرو رود ودست بردسته ی خیش، هی فشار می آوردن
 (128)ص "بریزد...

به راه انداخته بودند و از میان  "نقاره "و "سرنا"صاحب ورزای برنده از میان آهنگ ورزا جنگ که نوازندگان "
های گالی پوش و پای های درختان و تلمبار و روی تالر خانهای که روی شاخهتماشاگران فراوان هیجان زده

ن را پرکرده بودند، به سوی خان رفت. به طرف تالری که خان و دارو دسته اش آنجا نشسته درختان دورِمیدا
های متعددش برهر یک از سرشاخه )شاخه بزرگی که"گرفتاز دست خان می"برم دار"بودند...گاودار پیروز 

ری رنگارنگ، چند ای یک زرو نیم آویزان بود. چند روس چیزی آویزان بود. انتهای شاخه ی اصلی پارچه ی پنبه
جوراب پشمی رنگی، و چند تا نارنج و یک کیسه ی کوچک پول خرد درکیفی ابریشمی، بار شاخه های بَرم 

 (120ص) داربود.(

شناختی خود به شکلی نمادین نقب به تاریخ مبارزاتی جامعه عمیقِ با مضمونِ "کهای مارلیهورزای تپّ"

های م کوه پنجهرّروشنایی خُ های بزرگ و بلندِرلیک که با رویایهای ماهزند، از ورزای تپّبشری می جوامع

 

ُیی -1 "یفرهنگ و مسائل پیرامون"با نگاهی به کتاب  - 22 گییانگی، ب سییازی، ازخودبی نییگ  شییتصنعت فره کییاال و  ی/ وارگی 

  سید حسین خلیلی محققکاالشدگی/ 
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زمان  اید: دنیا قفس/سرکه  می "م. راما"شهر الهیجان  معاصرِ ستیزد تا شاعرِرویش می پیشِ نیرومندش با کوهِ

فرومانده  نیرومندِورزاهای " بود می گفت: اگرحاال  "قفس! فرو مانده در ای پرندگانِ ،زندگی قفس/ آه قفس و/

و  جوان که با نگاه و اندیشه به گذشته معاصر چون راویِ تا نسلِ و "ل!گِ پای در ل/گِ ل /پای درل/ پای درگِدرگِ

به غالم  "لرز نشان، به ترس و های بی نام وواهمه"اندیشد، به توی دستش می تاریخ مبارزاتی خود به گاوسنگِ

 هایش را با ترس و تردید رو به جلو برمی دارد...امگ خودش! و اعدی به روزگارِحسین س

کند که همه چیز به او خاطرنشان می ،معاصر سنگ شدگی انسانِ حین نمایشِ در "های مارلیکهورزای تپّ"

و جوامع های ایرانی گرفتن از تاریخ، تاریخ اسطورهی درساندیشه اوست، اوست که در کنکاش و در دستانِ

 دگربار خودش را زنده کند.  آید و سنگ شدگی بدر تواند ازبشری می 

مدرن، که همه چیز به او ربط دارد تا زمانی که تکانی   عصرِ تلگنری است به انسانِ "های مارلیکهورزای تپّ"

ش اتهمّهوشیاری،  میزانِ همه بسته به خودش و سنگ شدگی خواهد ماند و همه و ندهد، درحالتِ به خودش

یا آن طورکه " همه چیز دستِ توست، می دانم،  می دانم این را می خواهی به من بگویی اَنار"رد ...بستگی دا

 ."سراغت آمد ببین می توانی زنده اش کنی. شاید یک بار دیگر شادی به"کتاب هست  جلدِ پشتِ

 
  :"های مارلیکهورزای تپّ"کتاب  صاتِمشخّ

  9789641904472 شابک /صفحه 164: تعداد صفحات /فرهنگ ایلیا : ناشر

 شومیز : جلد /رقعی: قطع /1:نوبت چاپ / 1396: سال انتشار

 

 

 
 
 

 گشت به فهرستباز
 

https://nahang.ir/publishers/4245/
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 شعرِ امروزِ ایران و مسائلِ آن
 و چند مقاله... کسرایی و احسان طبری وگوی سیاوش گفت

 اسفند( 5بهمن( و کسرایی ) 19داشتِ خجسته زادروزِ طبری )در گرامی

 
ب گردآورندگان:

ا
مید سحر، هات  رحمانی، بهروز مطل

ُ
مید زاده/ ویرایش:ا

ُ
 1401ویراسِت نخست: بهمن  / ا

 

 گردآورندگانِ مجموعه:کالمی چند از 
میان را امروز دردهای از دردی آن، کردنباالوُپایین صرفِ را وقت و عتیقه آثارِ به پرداختن" گفت،می تیدوس  در
سیانِ مرزوُبوم این ادبِ و هنر مواردِ از بسیاری در البتّه دوست، این ".کندنمی سیت نظریصیاحب ان ضیمن و ا  در

 نشان کسرایی و طبری به هم ارادتی حال،درعین و دارد جامعه کفِ در زندگی روزمرّۀ تحواّلتِ به هم وُدلیچشم

نیدوکاو گذشته، هنرِ به پرداختن آیا: کرد مطرح ما چشمِ پیشِ را مختلفی هایپرسش او هایگفته. دهدمی  در ک

گیاهِ دهند؟می تشکیل را مستقلّ ایجزیره و جدا گذشته دردهای از مروزا دردهای آیا هاست؟"عتیقه" میان  جای

عیه این زحمتکشان روزمرّۀ پیکارِ و کار روندِ دغدغۀ اشلحظه هر که خواهیترقّی فرهنگِ ویژهبه و فرهنگ  و جام

 و... چیست؟ فرهنگ این در گذشتگان نقشِ کجاست؟ است جهان

ییه خواه،ترقّی هنگِفر ویژهبه و فرهنگ، ما، نظرِ به شیت روی را هایشپا نیا هاییخِ   حیدّاقل طییّ در کیه کیرده ب

سیت شده ساخته مردمی و مترقّی آثارِ تولیدکنندگانِ سوی از ذشتهگ سال150ِ میۀ. ا هیای ه میی، ضیدّ نیرو  مرد

یین بینِ رابطۀ گُسیختنِ با که است بوده این شانهمواره تالشِ شیت سیازندگانِ ا ییانِ و هاخِ میر آدم  ییک بیه وزا

سیت، دهش عرضه و تولید گذشته در چهآن. یابند دست مترقّی فرهنگِ در همیشگی گُسستِ شیی ا  سیتون از بخ

یین بررسیِ در "کاویعتیقه" به تعبیر. ایمکرده تکیه آن روی ابعاد همۀ در امروز ما که است چیزیهمان فقراتِ  ا

 چندپاره در فرهنگی ِضدّ تالشِ همان به یاری ناآگاهانه صورتبه حدّاقل آگاهانه، نه اگر آن، تولیدکنندگانِ و آثار

 ماست. امروزِ جامعۀ مترقّی هنگِفر گُسیختنِازهم و کردن

mailto:omidesahar2@gmail.com
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نیر تیداومِ بیرای که اند کردهمی حسّ را ضرورت این انقالب پَسا فضای در کسرایی سیاوش و طبری احسان  و ه

ییانپی توجّهِ و مطرح را اندازهاییچشم بود، شده رها شاهیستم دیکتاتوریِ بندهای از که ادبیّاتی یین بیه را جو  ا

 و فرهنگ و ادبیّات و شعر مقولۀ در را علمی مباحثۀ صالحیّتِ که انسانی دو گویوگفت. نمایند جلب اندازهاچشم

شیودنِ عمال داشتند، هنر هیی گ نیانی روی پییشِ در را فیه سیرِ از تیربیش کیه بیود جوا ّیات بیه عاط  شیعر و ادبی

 پیوسته تاریخی طولِ رد باید که هستند دریایی بل نیستند، "جزیره" که بود امر این به دادنتوجّه. پرداختندمی

 و شده پیموده ایران و جهان سطحِ در که مختلفی هایراه از آنها. بنشینند بررسی به را خود حضورِ حجمِ و ابعاد

 و گذشته واکاویِ بر را اشعمده تالشِ امّا دارد، آینده به رو وگوگفت. اندگفته سخن آن هایتوانمندی و کمبودها

نیده و است حاکم بررسی و کشف تاریخیِ دیالکتیکِ وگو،درگفت. است هِشته گذشتگان کارِ  هیایافق بیا را خوان

سیور چهاردهه ازپس امروزه که امری. کندمی رودررو جدیدی سیرکوبِ سان گیی و میان،بی فرهن  آن خیالیِ جیای ا

 شود.می احساس شدّتبه

 شیاعر دو هر که است ضرورتی احساسِ وگوگفت این در امر ترینمهمّ. وگوهاستگفت این بنیانِ "بررسی و نقد"

نیدمی موج وگوهاگفت این در عظیمی مسئولیّتِ. کنندمی احساس هاموضوع طرحِ برای بحث در کنندهشرکت . ز

سیتورها از ادبیّات و هنر اطاعتِ عدمِ از و کندمی تبیین شکل ترینعالی به بیان در را آزادی نقشِ شینی بیه د  رو

سیت دینی ادایِ -1: دارد اهمّیت ما برای جنبه دو از آثار این رِانتشا راند. بازمی سخن شییبِ تیاریخِ بیه ا  پُرفرازوُن

 در که است اندیشمندی دو به دین ادایِ -2. تاریخی هایگُسست دچارِ و دیکتاتورزده هماره جامعۀ این فرهنگ

 واقع در. اندرسانده یاری ایران مردمی و یمترق ادبیّاتِ پُرباری به خود توانِ ِحدّ باالترین در خود پرثمرِ عمر طول

 نیاید. خوش هاکوتوله مذاقِ به آن امروز انتشارِ است ممکن که است هاییغول نظرِتبادل وگوها،گفت این

 را ایران امروزِ شعرِ دربارۀ طبری احسان و کسرایی سیاوش وگویگفت متنِ رو،پیشِ مجموعۀ از نخست بخشِ در

تیه انجام 1359 و 1358 هایسال طیّ در نوبت سه در که خوانیممی سخوپاپرسش قالبِ در سیت گرف یین در. ا  ا

سیخِ کهبل سازد،می مطرح تنهانه کسرایی سیاوش را مسائل. نشینندمی گفتگو به شاعر دو" هانشست  ار خیود پا
 بیدونِ وگوییگفت. داردمی بیان شدهمطرح هایزمینه در را خود نظراتِ طبری احسان و کندمی مزید آن بر نیز
 ."فکرانهروشن و محقّقانه سفرهای و سیر

 با دیدارش اوّلین ازپس کسرایی که شعری قطعه. داریم را "شاعر دو مشاعرۀ" ابتدا مجموعه، این از دوم بخشِ در

بیری؛ مِهرآمیزِ پاسخِ و سُروده او برای "اخوانیّه" عنوان تحتِ 1359 آبان رد طبری احسان شیعاری ط  از حیاکی ا

قید"  ،"شیاعری و شیعر" بابِ در مقاله 9 تعداد نیز ادامه ادبی. در غولِ دو این هنری رفاقتِ و ارادت و عاطفه  و ن

ییا  و هاکتاب و آثار در ترپیش که طبری ناحسا نظرگاهِ از و خامه به "شعرِ بوطیقای یا تئوری" و "هنری تفسیرِ

سیبت بیه اینک و یافته انتشار رهغی و "ارژنگ"  و "دنیا" نظیر ادبی نشریاتِ سیتۀ زادروز منا یین خج سیانِ دو ا  ان

 گیرد. می قرار مندانعالقه دسترسِ در و گردآوری شده فرزانه

 1401بهمن گردآورندگان/ 
 

 لینک دانلود کتاب:

https://drive.google.com/file/d/1XWKixVmx4VJ02jRoikBDgZHoXunyXuyz/view?usp=sharing 
 

 

 بازگشت به فهرست

https://drive.google.com/file/d/1XWKixVmx4VJ02jRoikBDgZHoXunyXuyz/view?usp=sharing
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 شعرآوازهای اسیر/ مجموعۀ 
  ...ست/ بهار در راه استزمستان رفتنی

 د مهرآور محمو
 

 
 
و شاعری از خطّۀ ، نویسنده نویسنامه، فیلم"محمود مهرآور"های ی از سُرودهدفتر عنوانِ "آوازهای اسیر"

 52 حاوی یومنتشر شد. دفتراپچ "نونوشت"همّت نشرِ به جاری آن درسالِ نخستِچاپ است که  خوزستان

 تومان 55،000و قیمت  صفحه 94که در  1400تا دی  1392خرداد کوتاه شاعر در بازۀ زمانی  هایسُرودهقطعه 

 "نخل و نیشکر و رود"نمادهای از  های این دفتررودهسُ در اکثرِ است.و قابلِ تهیه شده  کتاب روانۀ بازاربه تازگی 

 ...و توکا بلبل و سارو  ٬"حصارِ خار شالی و شقایق و"در جنوب تا  "اروند و بهمنشیرکارون و " های جاریو آب

اعتراضی موسوم به  از جنبشِکه پیشبا ایننیز  تبرخی از قطعادر  حال. درعینحضور دارندهمگی  ر شمالد

اهرمنِ "ه دست ب "خونابۀ جاری در خیابان"و بوی  "زن، زندگی و آزادی" ردّ عناصرِ ه،سُروده شد "مهسا"
 شمام است. تاسشناسایی و قابلِ برای خواننده  "های جنوبهای شمال تا نخلستاناز جنگل" "شتلَپَ

های این دفتر را در شمارۀ آینده نقد و بررسی سُروده ،ارژنگ ضمن تبریک به شاعر محترم بابت انتشار این کتاب

 م عالقمندان خواهد نمود.  تقدی
 

 026-45122183، تلفن: 8، واحد7، پالک2ویال، کوی گوهر، اللهکرج، شاهین واحد فروش نشر نونوشت:

 آقای دمشناس  09226778279آپ واتس شمارۀ تماس و سفارشِ کتاب:

  noneveshtpub@gmail.comالکترونیک:  پستِ

  ، سرزمین، صدای معاصر...آثار، پراگ، چشمه مراکز پخش کتاب در تهران:
 بازگشت به فهرست
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 فت...و دیگر هیچ نگ
 کوتاه داستانِ 12فریبرز مسعودی/ مجموعۀ 

 

 
 

هر یک ُمهری تاریخی بر پیشانی دارند که با  [ فریبرز مسعودی]به قلِم « و دیگر هیچ نگفتهای مجموعۀ » داستان 
  دهد و آن تالش برای شدن و نماندن در بودن است که انسان دیگر پیوند میها را به یک ن ای آ وجوِد گوناگونی، رشته 

پویش ُو حرکت "انسان" شده است. در داستانی اگر قهرمانی در خود مانده، چیزی جز حسرت و دور شدن از  در 

ن مجموعه را تشکیل  های ایهستِی ارجمنِد خود برجا نگذاشته است. مرگ ُو عشق تقریبا مضموِن اصلی داستان 
ترین دغدغه و گرفتارِی هر هنرمندی  ر مهما اگ  .ها هستنددهند که هر دو تاثیرگذارترین عامل در دگردیس ِی انسان می

اِت داستانی   آزادی در ارائۀ اثر بدوِن ترس از تیِغ سانسور باشد، "نوگام" توانسته این فرصت را برای نویسندگاِن ادبیا
قیت فراهم کند که با ذهِن 

ا
ی و  شان را بروز دهند، زیرا هیچ سدا و مانعی باالتر از سانسور باعِث خمودگآزاد خال

شود. از این رو نویسنده نخستین مجموعۀ داستانی خود را برای انتشار به "نوگام" سپرده تا با  پریشانی هنرمند نمی 

ات قرار دهدرا در دسترس عالقه دارِی تمام آن امانت  .مندان به ادبیا

نشان خاوران که  ی بیبرهاز خوزستان، از روستای تفتیده و خشکی که کربالیی باید برایش نماز باران بخواند، تا قا

ها از ایران است. مردمانی با ی این داستان همه هایی دارند؛رود تا ببیند بازماندگان جنایت چه چهرهدخت می ایران 
ها را از  دهد و در عین حال، آن ها را به هم پیوند میآن  ق و مرگ ها. عش ها و شکست ها، آرزوها و سرخوردگی آرمان 

 کند. هم دور می

 :کتاب ی ازبخش

کند. این بار گناهان سایه ما را دنبال میبهرویم، این سیاست است که سایه»این ما نیستیم که دنبال سیاست می
ت که کمر ما و مادرهای ما را خم کرده، اتفاقا فشاری نیسها را گرفته و میی پدران ما، که تو گریبان آنناکرده

کنی درست باشد که ای را که از پدرت نقل میسته. اگر این جملها شکهاست که کمر ما رگناهی آناین بار بی
های پدران ما از چند فشانیی جانی همهی تاریخ یک ملت است. عصارهالبد هست، به نظرم این عصاره و فشرده

هایی است که همیشه در این ملک بال دیده به سر این مردم مصیبت االن و داستان مصیبت صد سال پیش تا
رود. اگر کسی تالش کند روزنی در این شب سیاه به سوی نور و آمده. کسی به استقبال داغ و درفش نمیزده 



1401بهمن و اسفند ، 82م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 ...نگفت هیچ دیگر و 219

 

یابد؟ آیا نباید یک جایی تمام  طور ادامهبار، همینکار است؟ آیا تا ابد باید این تاریخ محنتروشنایی باز کند گناه
 بشود؟«

نسخه رایگان الکترونیکی دارد. اگر  داخل ایران خوانندگانهای نوگام، برای این کتاب به روال باقی کتاب
توانید به راحتی نسخه چاپی کتاب را بخرید )کمی باالتر در همین صفحه خواننده خارج از ایران هستید، می

ما این  .بپردازید مبلغی به عنوان پشت جلد یا پس از دانلود نسخه الکترونیک، نحوه خرید توضیح داده شده(
های مالی ی کار نوگام بدون حمایتگذاریم اما ادامهبدون هیچ مانعی برای ایران، آزاد برای دانلود می کتاب را
مان کنید تا یاریدوستان خارج از کشور، میسر نخواهد بود. لطفا از نویسنده و ناشر حمایت کنید و کتاب
 :ر این مقاومت به ما بپیوندیدیران منتشر کنیم. دا برای را بیشتری سانسور بدون هایکتاب بتوانیم

باالی صفحه سمت چپ کلیک کنید و مبلغ دلخواهی را برای کتاب  «کنمحمایت می» کافی است روی دکمه
 .کنید اهدا یا نشر

 .منتشر شده است( 2023ژانویه  31) 1401بهمن  11این کتاب روز  

 سایت نوگام متن معرفی برگرفته از:

 

 لینک دانلود رایگان کتاب از سایت نوگام

 )ویژۀ فارس یزبانان ساکِن  ایران و افغانستان(

https://www.nogaam.com/sites/default/files/Hich%20Nagoft%20%20e-Book.pdf?fid=2577 

 

 بازگشت به فهرست
 

https://www.nogaam.com/book/2424/
https://www.nogaam.com/sites/default/files/Hich%20Nagoft%20%20e-Book.pdf?fid=2577
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 منتشر شد 1401اسفند ، 1۶ۀ مید شمارمجله دانش و اُ
 

 
 

 انتشار یافتع متنوا  یببا مطال 1401 ، اسفند16نامه دانش و امید شماره دوماه

 دراین شماره می خوانید: 

د سازی؛ بحثی پیرامون حداقل دستمزد؛ یادی از »سیاهکل«؛ عی مولّدر بزرگداشت انقالب بهمن؛ معنای واق

اتابکی؛ برشت، مکتب فرانکفورت، امپریالیسم و »چپ نو«، سوسیالیسم و سبک تورج نقدی بر تاریخ نویسی به

 ز کنفرانس جهانی روزا لوگزامبورگ؛ تحوالت پرو و اکوادور؛ یادی از فریبرز رئیس دانا؛رهایی زنان؛ گزارشی ا

 ...و دیگر مطالب معرفی چند کتاب؛

 ه کلیک کنیدبرای دریافت مجلّ

aMardom/743https://t.me/Daneshv 

 

 بازگشت به فهرست
 

https://t.me/DaneshvaMardom/743
https://t.me/DaneshvaMardom/743
https://t.me/DaneshvaMardom/743
https://t.me/DaneshvaMardom/743
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 شد منتشر زمستانی بخارای
 

 

 با بخارا ۀمجلّ ۀشمار مینسوّ و پنجاه و یکصد

 در جلد روی بر سیّاح فاطمه دکتر از تصویری

 و بیست چهارشنبه صبح از و شد منتشر صفحه ۴۴۸

 هایهدکّ و هافروشیکتاب در ۱۴۰۱ ماهدی هشتم

 .است دسترس در فروشیروزنامه

 

 : شماره این نویسندگانِ

 ژاله ی کدکنی شفیعی محمدرضا ی موحد محمدعلی

 داماد محقق سیدمصطفی ی معین مهدخت ی آموزگار

 ی آبادیدولت هوشنگ ی آیدنلو سجاد ی انوری حسن ی

 بهاءالدین ی قیصری علی ی میرعابدینی حسن

 ی پورعظیمی سعید ی پروین ناصرالدین ی خرمشاهی

 محمود ی جعفریرئیس رسول ی آذرنگ عبدالحسین

 ی زبردست همنب ی زادهرجب هاشم ی درگاهی

 صدف ی مهرکریمی سحر ی اشراق محمدکریم

 سهیال ی حاتمی ابوالحسن ی گلناریان گلنار ی محسنی

 بارسقیان سرگه ی دهباشی شهاب ی خواهایمان

 

  :از هاییتهنوش با سیّاح فاطمه دکتر یادنامۀ بخش 

 نژادپارسی ایرج ی سبحانی توفیق ی جزی جعفری مسعود ی میرعابدینی حسن ی گلبن محمّد

 

 :کنید تهیه زیر هاینشانی از توانیدمی را بخارا 

 (021 ی 66490245) ققنوس ی(                    0920 – 4845003) شهاب کتاب ی

 (021 ی 88511060 پالیزی، میدان) پنجره کتابفروشی ی         (       021 – 22285969 نیاوران،) کارنامه ی

 (021 - 88408288 شریعتی،) مرکزی شهرکتاب ی(     021 – 22224048 اد،میردام) آرین شهرکتاب ی

 

 

 
 بازگشت به فهرست
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 یادِ بعضی نَفَرات
 سیمین بهبهانی

 

 
 در بود، استاد شاعری در کهاین بر عالوه بهبهانی سیمین

 شعر هم او. داشت ویژه ریتبحّ نیز گوییخاطره و نثرنویسی
 او. بود حشرونشر رپُ و اجتماعی شاعری هم و رودسُمی ماعیاجت
 وآثارِاحوال زندگی، از هاییگوشه "یادِ بعضی نَفَرات" کتاب در

 و خاطرات قالب در هبعضا را معاصر ونویسندگان شعرا برخی
 در بهبهانی سیمین. دهدمی دست به -شاعرانه هایدریافت
 باب در هاخرده برخی به شاعرانه لحنی با مجموعه این ابتدای

 اشاره موضوعات این به, آن طی و گویدمی پاسخ خود شعر
 ارزشِ, تیسنّ شعرِ و امروز شعرِ در انسجام, شعر و زمان: کندمی

 شعرِ, تصویر, شاعر زبانِ, هاواژه لِتشکّ ارزشِ, هاواژه طنینِ
 "نفرات بعضی یادِ"عنوان  با سپس وی. کنایی تصویرِ و تصویرکم

 و نویسندگان شعرا برخی وآثارِاحوال, زندگی از هاییوشهگ
 از گاه" شاعرانه، هایو دریافت خاطرات در قالبِ بعضا را معاصر

 دهد.می دستبه "دوستی درِ از گاه و نقد درِ
 

 و آثار در تدقّ حاصلِ مجموعه، دراین هایمنوشته یبیشترینه": نویسد می کتاب قدمۀم در بهبهانی سیمین
 کمتر و آمیخته، در آنان با همنشینی یخاطره به و بوده ایشان گفتار و رفتار شناخت و عزیزان و یاران والِاح

 گاه و است ساده گاه ها یادگزاره نگارش اسلوب. باشد مانده بهره بی حکایت و حال گونه این از که است فصلی
 فراموش گاههیچ هم را حقیقت این. ام گرفته هبهر شیوه دو هر از خودم، احوال و موقعیت به نظر: مند پیرایه
 که، روست این از. دارد خویش ضمیرِ و روان چندوچونِ از بازتابی آفریند، می چهآن در هنرمند، هر که امنکرده
 ".ام داشته هتوجّ هم اش آفرینده وخویلقخُ هب اثر، هر ۀدربار اندیشیدن ضمنِ

 

اخوان  /حمدى، پگاها /حمدى، احمدرضاا /ابتهاج، هوشنگ /منوچهرتشى، آ /گفتارپیش:  مطالب کتابفهرستِ
اوجى،  /امینى، مفتون /پور، قیصرامین /لهى، صدرالدینا /اعتصامى، پروین /اسماعیلى، دکتر عباس /ثالث، مهدى

 /صادق چوبک، /اللى، بیژنج /مدن، ربابت /زاده، صفدرتقى /ترقّى، گلى /پور، شهرنوشپارسى /اراهنى، رضب /منصور
دانشور،  /یامخ /خویى، اسماعیل /رّمشاهى، بهاءالدینخ /حقوقى، محمد /محمدشناس، علىقح /تن، امیرحسنهلچ

 /ؤیایى، یداهللر /پور، منیرووانىر /تحمانى، نصرر /دهباشى، على /آبادى، محموددولت /اشرفدرویشیان، على /سیمین
 /شجریان، همایون /شاملو، احمد /برى(، ترانههراب )خلعتس /هرى، سهرابسپ /سپانلو، محمدعلى /زراعتى، ناصر

 /فرخزاد، فروغ /بادى، شیرینع /صالحى، سیّدعلى /پور، محمدتقىصالح /شیبانى، منوچهر /هریار، محمدحسینش
 /مشیرى، فریدون /مختارى، ابراهیم /جابى، جوادم /هوشنگلشیرى، گ /ى، عالمتاج )ژاله(مقامقائم /فالحتى، مهدى

نادرپور،  /موحّد، ضیاء /پور، شهریارمندنى /کلّا، ابراهیمم /عینى کرمانشاهى، رحیمم /معروفى، عباس /صدق، حمیدم
   .قمرالملوکوزیرى،  /ال، لعبتوا /شهیدى، نازنینظامن /نراقى، احسان /نجدى، بیژن /نادر
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ست که دل پیش دلم یىاگر سخنى باید گفت، با خواننده :نویسنده قلمِ کتاب بهگفتارِپیشمتنِ 
کوشد که م مىاهایم توجه کند، به درک عواطفکه به برداشتها، بیش از آنگذارد، یعنى در میان این نوشتهمى
 .مهر صداقت وُ ست از سرِىینقد«، بل یادگزاره»تنها »بررسى« و ام نهچه نوشتهآن

منتشر شد )نشر البرز، تهران(. اکنون  1378ر ، د(یاد بعضى نفرات)خستین بخش این کتاب، با همین عنوان ن
دومین بخش را، که از همان سال تا امروز فراهم شده است، بر آن افزوده و پیشکش دوستداران مقوالتى از این 

در آثار و احوال یاران و عزیزان و شناخت در این مجموعه، حاصل دقت  هایم،ى نوشتهام. بیشترینهدست کرده
ست که از این گونه حال و ى همنشینى با آنان درآمیخته، و کمتر فصلىشان بوده و به خاطرهرفتار و گفتار ای

 .بهره مانده باشدحکایت بى

از خاطرم دور  اند )یادشانودانگى پیوستهشد، به جاسر نمىآنان بهدریغ که چندین تن از دوستانم، که زندگیم بى
نان گرمِ آفریدن هنرِ خویشند(. در سوگِ برخى از رفتگان، یا به مباد، و عمر آنان که هستند دراز باد که همچ

شعرهایى نوشته بودم. پس، براى تنوع بخشیدن به محتواى  کشیده، مصیب ماندگانِ از تن دو/یکى تسلّاى خاطر
 .به ایشان افزودم که پیشکشى ناچیز بود و مجالى مناسب هاى مربو را به پایان فصلها کتاب، این سروده

مند: نظر به موقعیت و احوال خودم، از هر دو شیوه بهره ها گاه ساده است و گاه پیرایهیادگزاره نگارشِ وبِاسل
گاه ین حقیقت را هم هیچمهم آن است که در نقل و شرح درست عواطف خویش از عهده برآمده باشم. ا .امگرفته
دان و نقاش و نویس و موسیقىساز گرفته تا بازىنویس و فیلمام که هر هنرمند یی از شاعر و قصهاموش نکردهفر

که، ضمن  روست این از. دارد خویش ضمیر آفریند، بازتابى از چند و چون روان وچه مىآن در یی … گر وتندیس
 .امجه داشتهاش هم تووخوى آفرینندهلقى هر اثر، به خُاندیشیدن درباره

ى نویسِ امروزم انم را )با پوزش از ایشان(، در این مجموعه، با شیوهگفتاوردهاى منظوم یا منثور یار :ى مهمّنکته
ى ها جدایى نیفتد و چندگانگىها و جملهى واژهى صورىبندىام تا در سامانخوان کردههم ()درست یا نادرست

هیچ ست که هنوز رام نشود. »شِکوِه«یى اگر هست، بارى، از خط فارسىى حواس موجب پراکندگىنگارش خط 
ى ما چندان است که، با یادبىى فرهنگیى ثابتى نشده. البته باید از بابت این واقعیت ببالیم که پیشینهقاعده

ها و نها و زباى قوممیختگىیى درازدامن از آایم و گسترهگذشت دو/سه هزار سال، چندبار خط عوض کرده
ى نگارش خط امروزمان را، به یُمنِ آن همه آثار شیوه ى اندک درایم. از این روست که دیگرسانىها داشتهگویش

 .مکتوبِ پوینده و پُردوام، باید برتابیم

هاى ى سالیان و در موقعیتام که، طىدر این کتاب فقط آن چیزى را در دسترس گذاشته :ى دیگرنکته
وچکى باشد در کنار آثارى از ک وعه شاید فصلِمام. این مجصورت گزارشى ناتمام عرضه کردهبه متفاوت، خوانده و

ست که هنرمندم در این دفتر خالى یى خاص و خودانگیخته. از این رو، جاى بسیارى از یارانِبا شیوه ،این دست
 .یى پُرباردوار آیندهاند و سرشار و امیندهاند و بسیارشان ز»بعضى نفرات«شان از میان ما رفته

مران نازنینم، عِ دوستِ  ِفزاید، و دریغى دیگر بر جوانمرگىاختصر چیزى بیتواند براین مم دیگر نمىادریغ که چشم
این صفحات،  شتاب از دست رفت که فرصت نیافتم، ضمنِروزگارمان، که چندان بههم صالحى، شاعر وطنزپردازِ

 (س.ب) !هیچ سپسزان و دمىّ و آهىّ ه...ام کمگر خودرا فراموش کرده و -فرصتى دیگرکنم؛ باشد تا یازاو یاد

 بازگشت به فهرست
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 یوشیج نیما روزانۀ  هاییادداشت  224

 

 جیوشی ماین ۀروزان یهاادداشتی
 جیوشی میکوشش شراگ به

 
 1398چاپ دوم، سال  ،مروارید انتشاراتِ

 ناشر  ادداشتی
سرنوشت شعرِ  رِییو تغ نیادیلِ بنهنرمند در تحوّ نیکه ا یلیبدیبه اعتبار نقش ب جیشوی ماین یادب راثیم"

انتشار همه آنچه  زیمند و نو روش قیدق نِیجا که تدوبرخوردار است. تا آن یشگرف تِیکرده از اهمّ فایا یفارس
که اکنون متن کامل آن به  مایروزانه ن یهاادداشتی. شودیمحسوب م یفرهنگ یکه از او بر جا مانده ضرورت

 مایو قاطع ن حیصر یهایدربردارنده داور ود،شیبار منتشر م نینخست یبرا جیوشی میشراگ یاهتمام جناب آقا
 ۀبا هم دیکه نشرِ مروار ستیمعنا ن نیکتاب البته به ا نی. انتشار اهاستتیها و شخصاز مقوله یاریبس ۀدربار
 کتاب( 7حۀ )صف "موافقت دارد. ماین یهایداور

 روحی و احوالِ تامالت و تالماتِالزم به یادآوری است یادداشت های نیما در این کتاب متضمّنِ برخی  ارژنگ:
بوده که اگر زنده بود چه بسا با انتشار آنها موافقت نمی و ایام تنهایی او سالهای پایانی عمر در  نیما خصوصی

گردآوری و انتشار این مجموعه توسط فرزندش شراگیم و ناشرِ  و نان و شهرت مانع نامکسبِ  ۀا وسوسامّ ،کرد
 محترم نشده است.

 
 ایصفحهتک اسکن - دانلود کتاب نکیل

  

 ایدوصفحهاسکن  – لینک دانلود کتاب

 
 بازگشت به فهرست
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 ندگانِ آفتابسرودِ نوش
 ناظم حکمت/ برگردان: ایرج نوبخت

 
 

 شاعران رینتبرجسته از( 1963-1902) حکمت ناظم
. آیدمی شمار به ترکیه کمونیستِ نویسان نمایشنامه و

 با نزدیک از داشت، شوروی به که سفری در حکمت
 جسارت و شد آشنا انقالبی هنرمندانِ جدید نسلِ

 شعر محتوای و کلش در تحول ایجاد برای بیشتری
 در خود های مقاله و اشعار انتشار با او. یافت ترکیه
 از. داشت ایویژه حبوبیّتم جوانان میان

 آنهاست روانی و سادگی حکمت اشعارِ هایبرجستگی
 که هایی ترانه. دارند مایاکوفسکی از بسیاری تاثیر که

 فرهنگ ازبخشی و خواندندمی ترک های عاشیق
 در بسزایی تاثیر نیز شوند می محسوب ترکیه فولکلور
 که است شاعری حکمت ناظم. داشتند حکمت شعر
 او اشعار. نویسد می سرزمینش استقالل و زادیآ برای

 در حکمت حیاتِ زمان در اامّ ،شدند چاپ و ترجمه زبان 30 از بیش به آثارش و انگیخت برمی زیادی هیجان
 مدرک دارای(  - 1321) نوبخت ایرج دکتر توسط که رو یشِپ اشعار مجموعه. نداشتند چاپ اجازه ترکیه

 انتشارات توسط و 1358 سال در اند، شده ترجمه هنر تاریخ دکترای و یسانسل فوق و فارسی ادبیات لیسانس
 سرودِ نوشندگانِ آفتاب، از: از عبارتند اشعار این از برخی عناوین. اند رسیده چاپ بهنسخه  3000در تیراژ  یاشار
.. .بینی خوش و ارچن و من عرق، و خون میان در وداع، زندان، های نامه مرگ، درباره بیداری، هندی، یک انزب
 . [منتشر شده بود. "سرود نوشندگان آفتاب"برگردان دیگری از شعر  1399فروردین  5شمارۀ  گنژرا در]

 و محروم های انسان ۀهم با شاسرزمین مردم زادیآ و کشورش استقالل به اعتقاد عین در حکمت ناظم
 رهایی و استقالل و آزادی کسب راه در را آنان ی مبارزه و بود بستههم دهقانان و کارگران بویژه جهان زحمتکش

، را قلمش، را قلبش کتاب این ی نویسنده: نویسد می رشآثا از یکی ۀمقدم در دانست می خود ملت ۀمبارز چون
 و اسم، بوم و مرز حدّ ورای حالدرعین اامّ .است بخشیده خود کشور خلقِ به را شاشزندگی سراسر و اندیشه
 در صلح و اجتماعی عدالت، استقالل، زادیآ کسب راه در را ها خلق همه ۀمبارزت؛ ملی و ادنژ، جغرافیایی محل
  ."داندمی خود مردمِ شکستِ را شانشکست و خود خلقِ پیروزی را نانآ پیروزی، است ستوده خود اشعار

 تعدادی .بهرینشان نه و است حکمت ناظم اشعار ۀبرگزید نه مجموعه این که استروریض نکته این ذکرِ رپایاند
 روالِ مجموعه این اشعار که است طبیعی و شده برگزیده شخصی سلیقه به کتاب 8 بین از که است شعر
 که شده کوشیده سخت رگردانب در کهنآ با نیز و .داشت نخواهد را الزم دستیکی و نکرده دنبال یصمشخّ
 که چرا بود نخواهد نقص از خالی مسلما اامّ، شود گرفته بکار و انتخاب الزم امانت و وسواس با ها واژه معادل
 در هست کهچنان آن حکمت ناظم درخشان ۀچهر  و بگذرد قلم صافی از تا شود ترجمه اتکرّهب باید ناظم اشعار
  لینک جایگزین  -  ل لینک اوّ:  های دانلود کتابلینک .گردد ظاهر شعر اهل دیدگاه

 بازگشت به فهرست
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 آذری  شعر   گلستان   از 226

 

 از گلستانِ شعرِ آذری
 ایجان شورویای از شعرِ شاعران آذربگزیده

 برگردان: ژاله اصفهانی/ دفتر شعر دوزبانه
 
 

 بخشی از مقدمۀ کتاب به قلم ژاله:
 اصفهانی در تابستانِ میالدی، ژاله 1940 یدهه در"

آذربایجان باکو، برای واردشدن به دانشگاه دولتی  گرمِ
روز سردبیر  آذری است. یک سرگرم فراگیری زبانِ

ی ی نشریهی تازههی کیرپی )خارپشت( شمارمجله
کند و آورد. سالم میطنزآمیز خودرا برای ژاله می

.« او اُف استصادق من عوض اسمِگوید: »می
 بسیار را فارسی که است طبعیشوخ یچهارشانه مردِ
 عوض در ایران بوده است. هامدت گویا و داندمی خوب
گوید، می و ژاله به دهدمی را قراردادی یبرگه اُفصادق

خواهد شما سه هزار مصرع آکادمی علوم آذربایجان می»
 فارسی برگردانید و پاداشِ ما را به شعرِ شعرهای شاعرانِ

 قراردادرا برآشفته ناگهان ژاله .«کنیدا دریافتخودتان ر
 پول به را شعرم من :گوید می و ندک می پاره و گیردمی
  !فروشم نمی
 شاعرِ» :گویدمی ادب وبا یستدامی آرام ایلحظه عوض
 استثمارزده ۀجامع در که ندارید تقصیری شما !محترم
 نیز را شاعر نانِ باید ضمن در .است کار ترینبرجسته یشاعر و دارد زدیم هرکاری ما نظرِ به .ایدشده بزرگ
 شما زدِن را اشعار این بدهید اجازه اامّ کنید ترجمه را شعرها خواهیدنمی اگر ،شماست با یاراخت .کرد تامین
 و ایران شهیرِ بسیار شاعرِ ،الهوتی ابوالقاسم نظر از را هاترجمه گویا «...شوید آشنا آذربایجان اتِادبیّ با تا بگذارم

 خوب خیلی ،است خوب :است نوشته که شودمی دیده او ِخطّ شعرها از یکی زیرِ در زیرا ،اندراندهگذ تاجیکستان
  "است...

و با اصلی  اشعار به زبانِ آذربایجان به فارسی در کنارِ شاعرانِ ای از شعرِگزیده رگردانِبآذری«  شعرِ »از گلستانِ
 ،ذاکر ،نیشیروا عظیم سید ،صابر اکبرمیرزاعلی ،فضولی محمداز:   هاییحاوی سُروده و استخطّ ِجدیدِ آذری 

 مهدی میر ،وورغون صمد ،رضا رسول ،نسیمی عمادالدین ،خانم یرانح ،قدسی ،ناتوان بانو خورشید ،واقف
 . خان ابراهیم میرزاو  ،سیدزاده

 لینک دانلود کتاب -  /(2022)اکتبر  1401لندن، مهر خانۀ نیکان،  ناشر کتاب:
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 گورکی  نظر   از ادبّیات 227

 

 ادبیّات از نظرِ گورکی
 ابوتراب باقرزادهبرگردان: 

 
گورکی و تجربیات  :عمده این کتاب شامل چهار بخشِ

هایی ادبیات، سیماهای ادب و نامه ۀش، مقاالتی دربارادبیا
و فشرده تجربیات و نظریات درباره ادبیات است، چکیده 
 ادبی این نویسنده نامدار است. 
دهد که چگونه عشق به در بخش اول گورکی شرح می

کرده است. در مطالعه در او بیدار شده و چگونه مطالعه می
ز ت و جریان زوال آن را امقاالت ادبی او نقش شخصی

دهد و روزگاران قدیم تا عصر حاضر مورد بحث قرار می
دهد که کند و نشان میفرازش را بررسی مینشیب و 

های خود را پیدا کرده چگونه و از کجا قهرمانان کتاب
 است. 

در قسمت سوم خاطرات و نظرات خود را درباره سه 
لئو تولستوی  چخوف،روس: آنتون ادبیاتِ ۀسیمای برجست
هایی چهارم نامه دهد. بخشِنین شرح میسِو سرگئی یِ

بای آن روز جهان و روس مبادله است که گورکی با اد
کرده و طی آن نظریات خود را درباره بعضی از آثار آنها 

 .ابراز داشته است
صفحه در  410در توسط انتشارات روز چاپ و منتشر شد و نسخۀ حاضر  1347این کتاب نخستین بار در سال 

  گفتار مترجم به چاپ رسیده است.توسط انتشارات شبگیر با پیش 1356سال 
 1357تا انقالب سال  1332مرداد  28یاد ابوتراب باقرزاده از افسران انقالبی که از کودتای مترجم این اثر، زنده

ترجمه  از دیگر سر به دار شد. 1367سال زندانی بود، در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال  25به مدت 
)آنتون  "گفتارهایی دربارۀ تربیتِ فرزندان"نیوف(، )بوریس الور "چهل و یکمین"توان از کتابهای های وی می

او انسانی بزرگ، )برتولت برشت( نام برد.  "رمان دوپولی")آپتون سینکلر( .  "جنگل"سیمونوویچ ماکارنکو(، 
 عاشقِ زندگی و شیفتۀ آزادی بود.

 
 

 کتابلینک دانلود 
D8%AA+%D8https://eliteraturebook.com/books/view/12068/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%

8%B2+%D9%86%D8%B8%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%A7%D 

 
 بازگشت به فهرست

 

 

https://eliteraturebook.com/books/view/12068/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%B8%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://eliteraturebook.com/books/view/12068/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%B8%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C
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 هنر در گذرِ زمان
 هلن گاردنر/ برگردان: محمدتقی فرامرزی

 

 
 دربارۀ کتاب:
زمان« کتابی است  »هنر در گذرِ

جهان و سبک  در مورد تاریخ هنرِ
ری با فهرست های مختلف هن

 ذیل: 
»دنیای کهن«، »تولد هنر«، 
»خاورنزدیک کهن«، »هنر مصر«، 

ای«، »هنر یونان«، »هنر »هنر اژه
 اتروسک و هنر رومی«، »هنر صدر
مسیحیت، بیزانس و هنر اسالمی«، 

های های میانه«، »هنر سده»سده
هنر »میانه آغازین«، »هنر رمانسک«، 

، »رنسانس و باروک«، گوتیک«
«، »رنسانس در اروپای انس آغازین در ایتالیا«،»هنر ایتالیا در سده پانزدهم«، »هنر ایتالیا در سده شانزدهم»رنس
»دنیای غیر اروپایی«، »هنر هند«،  ی بیستم«،ی نوزدهم«، »سدههنر باروک«، »دنیای نوین«، »سده»، «شمالی

آمریکا، آفریقا، اقیانوسیه«،  بومیانِ »هنرِ ایی پیش از کریستف کلمب«،»هنر چین«، »هنر ژاپن«، »هنر آمریک
 مقطع« و نقشه ۀهیهای تو»روش امروز« آغاز تا »عکاسی از
گیری و تغییر پویای هنر طی زمان، از غارهای آلتامیرا تا « گزارشی از چگونگی شکلزمان هنر در گذرِکتاب »

کند، نه آثار هنری، بلکه ول زمان تغییر میچه در طکند که آنکتاب ثابت مینویسنده در این  .قرن حاضر است
مخاطب در این کتاب با آثار  .هنری نسبت به معنای زندگی و هنر استها یا آفرینندگان آثار های انساندیدگاه

ها آن رینشهای اختصاصی هر اثر و همچنین شرایطی که هنرمندان اقدام به آفتاریخ، ویژگی هنری برجسته
شیوه و ها و ها گوناگون هنری و همچنین با زندگی، آثار، فعالیتها، سبکها و تاثیرپذیریریاند، تاثیرگذاکرده

شود. تصاویر بسیار رنگی و سیاه و سفید کتاب کمک سبک و سیاق هنری هنرمندان بزرگ تاریخ آشنا می
 .کتاب خواهد کرد از مطالبِ ترتر و ملموسفراوانی به مخاطب در راستای درک روشن

  بوک خود درباره چاپ ترجمۀ جدید اثر نوشته است:دتقی فرامرزی، در صفحۀ فیسمحم
 به ناشر دو و کردم ترجمه 1975 چاپ انگلیسی متن روی از 1363 سال در بار نخستین من را بکتا این"

 آن از یکی ولی میگذرد سال 44 از بیش کتاب آن عمر از. کردند منتشر 1365 سال در را آن آگاه و نگاه نامهای
 وجود از خبر بی خوانندگان) کتاب عالقمندان به و میکند بازچاپ و چاپ را کهنه متن همان همچنان ناشر، دو

 کاوش نام به دیگر ناشری را زمان گذر در هنر کتاب از من ترجمه آخرین اما .فروشدمی( من ترجمه آخرین
 و مطالب برابر دو( 2014 چاپ انگلیسی متن روی از) جدید ترجمه عکسهای و مطالب حجم. میکند منتشر پرداز

 متن آخرین از ترجمه جدیدترین که رسیده، دوم چاپ به نوناک من جدید ترجمه. است قدیمی ترجمه عکسهای
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 با همزمان جهان زبانِ انگلیسی دانشگاههای در امروزه و میرود شمار به زمان گذر در هنر بزرگ کتاب جامع
 . شودمی تدریس ایران

 کتاب: ۀ مترجمِدربار
دبیرستان دارالفنون( به )در تهران  هستند ، متولد دندى، زنجان. تحصیالت ابتدایى و متوسطه را 1325متولد 

 1349(، و در همان سال وارد دانشگاه تهران شد. تحصیل در رشته زبان انگلیسى را در سال 1345پایان رساند )
ق لیسانس )رشته کتابدارى( دانشگاه تهران شد. به علت وارد تحصیالت فو 1356به پایان رساند. در سال 

از این رشته فارغ التحصیل شد.  1362ن انقالب فرهنگى، در سال ران در جریاتعطیلى چند سالۀ دانشگاه هاى ای
کار ترجمه را با انتشار کتاب مسایل زیبایى شناسى و هنر آغاز کرد. دو سال از عمرش را به  1352از سال 
و چند  پرستى مترجمان و انتشارات فارسى( در سازمان بین المللى کار، سازمان ملل، در ایتالیاسر)کارمندى 

(. در این سال ها، فرصتی برای سفر به دیگر کشورهای اروپایی و بازدید از 1356ی 1354دیگر گذراند ) کشور
لیسی زبان و آشنایی عمیق تر موزه ها و مراکز فرهنگی و دانشگاهی را در کنار تماس مستقیم با محیط های انگ

به  1356بعدی گام برداشت. در سال  های کتاب ترجمۀ برای پرتر باری کوله با و آورد دست¬با این زبان نیز به
در شرکت انتشاراتى دانش نو )به درخواست روانشاد دکتر حمید عنایت(  1359ایران بازگشت. تا سال 

ال ها براى آشنایى با اصول و روش هاى پیشرفتۀ تالیف، سرویراستار بخش کتاب هاى مصور شد. در آن س
، 1364ی1363هاى مصور به آمریکا اعزام شد. در سال هاى  انتشار کتابپژوهش، ویرایش، سازمان دهى، و 

سرپرست بخش ویرایش شرکت ایران یاد بود، و تدوین دایره المعارف تاریخ جهان از جمله کارهایى بود که در 
با  1375ی1365با همکارى تعدادى از مترجمان و ویراستاران کشور آغازشد. در سال هاى  آنجا زیرنظر وى و

هندسى برق )مشانیر(، وابسته به وزارت نیرو، در ترجمۀ گزارش های فنی مربو  به پروژه های رکت خدمات مش
تا کنون  1352از  نیروگاهی )به ویژه آبی( همکارى کرد. کارهاى تالیف و ترجمه را نیز در خالل فرصت هایى،

را در  (ى )الکترونیکلمعارف عموممراحل تکمیل یک دایره  1377تا پایان  1376از سال  .دنبال کرده است
شرکت خدمات کامپیوترى بهین سیستم برعهده داشت. عالوه بر کار ترجمه رسمى و غیررسمى، به ویژه در 

 .زمینه هاى فنى از فارسى به انگلیسى

 :هافهرست تألیف
 ایران به سفر راهنماى .1
 فارسى -انگلیسى فشرده فرهنگ .2
 فارسى - انگلیسى اصطالحات فرهنگ .3
 فارسی المعارف دایره .4

 ها: ترجمه فهرست
 هنر و شناسى زیبایی مسایل .1
 رونالد برشت، برتولت های اندیشه و آثار بررسی .2

 گری
 آناتولی چرنیشفسکی، شناسى زیبایی و اخالقیات .3

 رسکیلوناچا
 چایلد گوردون تاریخ، .4
 چایلد گوردون دانش، و جامعه .5
 مجموعۀ شرقى، جنوب یاىآس در نمایشى هنرهاى .6

 آسیا فرهنگ

 جهان مختصر تاریخ .7
 جدید عصر تاریخ .8
 همینگوی دریا، و پیرمرد .9
 رید هربرت معاصر، هنر فلسفۀ .10
 هاوزر آرنولد هنر، تاریخ فلسفۀ .11
 لندن جک ن،اید مارتین .12
 فینکلشتاین سیدنی موسیقى، در اندیشه بیان .13
 گاردنر، هلن زمان، گذر در هنر .14
 آرناسن هی. ی نوین، هنر تاریخ .15
 انقالب، دو و آمریکا ادبیات .16
 ساچکوف بوریس رئالیسم، تاریخ .17
 بل هاینریش امنیتى، شبکۀ .18
 سگال .ا ایلین،. م شود، می پیروز جهان بر انسان .19
 راوسون فیلیپ آسیا، شرقی جنوب هنر. 20
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 "انزم هنر در گذرِ"هایی از کتاب ریدهبُ

بندی تصویر یا منظرۀ تماماً در ترکیب -هازمان ومکان، زندگی هنرمند، تأثیرات و مکتب سان مقوالتِبدین"
هنری،  آثارِ شناختِ از کلیدِ بندی، یا گونۀ دیگریشوند. گونۀ دیگری از طبقهکار گرفته میها بهتکامل سبک
ها هنری است. در این روش، نقاشیها و پیکره اده در آثارِنمادپردازی مورد استف نوع و موضوع مطالعۀ - پیکرنگاری

شان و تکامل موضوع آثار مزبور شدیداً مورد توجه شوند نه بر حسب سبکبندی میشان گروهبر حسب موضوع
ها و تأثیرگذاری یابی مسیرِفرعی دارند زیرا غالباً در ردّ سبکها نقشِ نگارانه در تحلیلِپیکر گیرد. مطالعاتِقرار می
 ".شوندآثار به کار گرفته می آفرینشِ ِتاریخ و محلّ تعیینِ

تاریخی است. ما برای توصیف و تحلیل این اثر، از مقوالت و  حال یک رویدادِ، یک شیء و درهمانهنری اثرِ"
. قطعی دارند اند و برای درک مطالب این کتاب نیز ضرورتِوبیش پذیرفته شدهگیریم که کمواژگانی بهره می

 «شود که »موضوع« یا »برون ذاتِشکل، در بررسیهای تاریخ هنر، غالباً به نمای بیرونیِ هرآن چیزی اطالق می
شود. البته هنرمندان میر باشد؛ در هر شیء ساخته شده، مضمون به صورت همین شکل یا نمای بیرونی بیان هن

 ".ابزارهایی به مواد کارشان شکل دهندبرای آفریدن شکل یا ساختن اثر هنری، مجبورند با استفاده از 

روند و به رویۀ به کار می فضای محدود و دو بعدی . اصطالحاتی هستند که در توصیفُمحصور سطح و سطحُ"
ح یا مسطّ حه نیز قابل توصیف است، غالباً به سطحِمسطّ ۀندسه محصور، که با اصطالحاتِ کار اشاره دارند. سطحُ

ح مقابل کلیسای پرنینی، هنگامی که سطح اساساً مسطّ .ر یا محدود شده باشدشود که محصوصافی گفته می
 ".جدید پدید آورد محصورِ جا یک سطحِدر آن ،منحنی تعیین کردکاریهای سان پیترو در رم را با ستون

آمده این کتاب عبارت است از شناخت و ارزیابی هنر، از هر زمان و مکانی که  یعنی موضوعِنر ه تاریخِ هدفِ"
چنین تنگاتنگ هنر و تاریخ این از عرصۀ فرهنگ، دو اصطالحِباشد و با هر دستی که ساخته شده باشد. در خارج

-انسان، هنر را  (یاسیگذشتۀ )بویژه سگیرند. مردم غالباً تاریخ را سند و تفسیر کارهای در کنار یکدیگر قرار نمی
ای پندارند، که البته رویدادهای از یاد رفته و محو شدهسه میچیزی موجود در برابر قوای بینایی و الم -بدرستی

روند چنین نیستند. واقعیت این است که اثر هنری، به دلیل مریی و که اجزای تشکیل دهندۀ تاریخ به شمار می
اری کننده است. این اثر در زمان و مکانی خاص و به دست اشخاصی خاص ای رویداد پایدملموس بودنش، گونه

 ".یده شده است، حتی اگر ما همیشه آگاهی درستی دربارۀ زمان و مکان و آفرینندۀ آن نداشته باشیمآفر

 
 بازگشت به فهرست
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 برشت برتولت هایاندیشه و آثار بررسی
 فرامرزی محمدتقی: برگردان /گری ونالدر

 
 نمایشنامه ترین برجسته از یکی برشت برتولت

 بسزایی تاثیر که است آلمان های تئوریسین و ویسانن

 نویس نمایشنامه این شهرت. دارد بیستم قرن تئاتر در

 های بحران که زمانی شد؛ آغاز 1927 سالهای از پس

 سیاسی های یدرگیر و بود شده آغاز جهانی اقتصادی

 رو آلمان، ویژه به دنیا تمامی در کارگری های جنبش و

 تصویرِ فقط ناتورالیسم برشت نظر از. بود نهاده رشد به

 را محیط از یخاصّ عواملِ و انسان روابط از محدودی

 در را انسان بایستی تئاتر کهدرحالی کند می بررسی

 نشان است جامعه کلّ همان که تروسیع اندازیچشم

 آثارِ در این از پیش تا اگر که معنا این به. دهد

 و شرایط تحلیلِ در و گرفتمی قرار بررسی مورد جامعه از یخاصّ ۀدودمح و خاص رابطّ در فرد یک دراماتیک

 شرایطِ و اجتماعی سیستمِ با ارتبا  در باید می فرد حاال شد، می گرفته نظر در محدودی مناسباتِ او موقعیتِ

 و اقتصادی شرایطِ طبقاتی، اختالفِ نظیر اجتماعی شرایطِ تاثیرِ طریق این از تا گیرد قرار جامعه کلّ بر حاکم

 .شود داده نشان فرد، زندگی بر عوامل این از ناشی هایتضادّ

 

توسط محمدتقی فرامرزی از نسخۀ انگلیسی به قلم رونالد گری به  "های برشتبررسی آثار و اندیشه"کتاب 

 توسط انتشارات بابک منتشر شده است. 1352صفحه در زمستان سال  134ده شده و در فارسی برگردان

 

 هایاندیشه و هاتئوری ،نخستین هاینمایشنامه ،برشت منتقدینِ و آثار ،برشت زمانِ و زندگی مطالب: فهرست

 شناسیکتاب(، و دنباله) ها نمایشنامه آخرین ،ها نمایشنامه آخرینبرشت،
 

1352انتشارات بابک/ زمستان  /ابلینک دانلود کت  
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/brecht-grey/ 

 
 
 

 بازگشت به فهرست
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 اِرانی، انسانِ ماهِ بهمن
   اشمین سالروز شهادت83در  "رانیدکتر تقی اِ " به یاِد 

 زندانِ قصر، تهران( 1318بهمن  14 –تبریز  1282شهریور  13)

 

)خیابانى  Fasannen Strasse زیست، در می درآن اِرانى دکتر تقی کهاىخانه بر سَردرِ تابلواین هاستسال

 پاسِبه یادبود راتابلوی  این برلین شهرِ و آلمان شریفِ برلین( نصب شده است. مردمان غربىدر بخشِ معروف

 اند:گذاشته و چنین نوشته ریادگابه اشبزرگ هاىارزش

 ".تاس کردهمی کار و ضدّ ِفاشیست، دکتر تقی اِرانی زندگى و ایرانى دانشمندِ خانه، دراین میالدى20 دردهۀ" 
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 بارانِ مزار دو فرزندِ دالورِ خلق، کرامت و خسروگُل
  در  "پرویز ثابتی"نقِش ساواک و شخِص  به ، عزیزانۀ قوی و عنصِر مبارزاتی آن رانان ضمن تاکید بر روحیسخن 

 سازی برای آنان اشاره داشتند پرونده  شکنجه و 

 
این مرز و بوم، رفقا کرامت دانشیان و  ین فرزندانِتردو تن از شریف ۀکارانجناییت بهمن هر سال یادآور اعدامِ 29

شورانگیز از  آزادی و سوسیالیسم با دفاعِ راهِ پهلوی است. این دو مبارزِ رژیمِ خسرو گلسرخی به دست دژخیمانِ
شاهنشاهی پرداختند و نقاب  نظامِ کار و دیگر مزدورانِجنایت رژیم به افشای ساواکِ دادگاهِهایشان در بیآرمان
 .اکان برداشتندسفّ ۀکردبزک ۀاز چهر

آزادی و سوسیالیسم،  راهِ آن پویندگانِ گردِنهمین سالوُدر چهل و قهرمان آن دو مبارزِ ۀدلیران رزمِ برای یادکردِ
گل بر مزارشان،  بهشت زهرا، با نثارِ 33با حضور در قطعه  1401بهمن  29در روز شنبه جمعی کثیر از عاشقان 

 .زیزشان را گرامی داشتندع ۀیاد و خاطر

رانان ضمن تاکید بر سخن. شورانگیز پرداختند رانی و بیان خاطراتِدر این مراسم تنی چند از یاران به سخن
سازی برای پرونده شکنجه و در "پرویز ثابتی" ساواک و شخصِ نقشِبر مبارزاتی آن عزیزان،  قوی و عنصرِ ۀروحی
رشکوه بود. پُ های این مراسمِجمعی از دیگر برنامهرودهای انقالبی دستهرای سُشعرخوانی و اج. ن اشاره داشتندآنا

 . )سرچشمۀ گزارش: اخبار روز(یادگاری گرفته شد یادبود عکسِ این مراسم به رسمِ انِدر پای
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 یاشارهابرای اولدوزها و 
 نامۀ شاگردان صمد بهرنگی

 
ا نگران کالغ ها، یاشار و می دهیم. م به دوستان اولدوز سالم داریم، هر که از اولدوز خبری برای ما بیاورد مژده -

 می خواهیم بدهیم به اولدوز. ما منتظر بهاریم. دیگر کالغ ها را اذیت اولدوز هستیم. ما صابون زیاد داریم.

بود. ما مادر را دوست داریم. ننه  اشد. ننه کالغه مادرمی خواهیم که ننه ها مثل ننه کالغه ب نخواهیم کرد. ما

 ی ما هم با بابایمان دوست باشد. ما خیال می کنیم آقا کالغه، خواهیم ننهکالغه با شوهرش دوست بود. می 

النه ی تیر و کمان درست خواهیم کرد.  باباها. ما به یاشاریاشار رفته اند به دعوا. دعوا کنند. با باباها، زن  اولدوز و

ما  آمد، بابا آمد، اولدوز را خبر کند.کالغه آن باال بنشیند ، هر وقت زن بابا  کالغ ها را خراب نخواهیم کرد تا آقا

غه مژده جمع خواهیم کرد. آقا کال به اولدوز کفش و لباس خواهیم داد. ماهیها را خواهیم دزدید. عنکبوتها را

ار دست اولدوز را خواهد گرفت، خواهند آمد. اولدوز مادر خوب یاش خواهد آورد. در جنگ پیروز خواهند شد.

همه شان. می خواهیم  خوب. ما در عروسی آنها خواهیم رقصید. ما نگران هستیم. نگرانیاشار بابای  خواهد شد و

  رگردند.ب برویم کمک آنها. می خواهیم آنها از شهر کالغ ها زود
 

 دوستدار اولدوز، یاشار، کالغ ها
 نفر شاگردان کالس ششم دبستان 28مضای نام و ا

 14/11/1344(شهر آذر –دولتی امیرکبیر )
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 انقالب و روزمرّگی تنیدگیِ
 روزِ قتلِ هولناکِ داریوش و پروانه فروهرمین سال۲۴مراسمِ ایران و  به ۱۴۰۱ پاییز سفرِ گزارشِ

 رستو فروهرپ

 

ه هم رقصند و در امتزاجی ناشناخته و نایاب، ر باهم میتپند. انگا زمان میشهر حیاتی دوزیستی یافته است، انقالب و روزمرا
نش

ُ
 کنند.های نو خلق میآداب و ک

 

ران هرساله به ته به روالِ ،مادرم، داریوش و پروانه فروهرسیاسی پدروُ قتلِ گردِمین سال24از ده روز پیش
من روییده و  زندگیِ ها مانند اندامی درسال ، که در فرازونشیبِدادخواهانه کنشِرفتم برای پیگیری یک 

یک  بسترِسره دگرگون و در ا در شرایطی یکامّ ،سفر این بار ..عضله و آه. بالیده است؛ اندامی از جنسِ
 نوینی بود که افقِ دورانِ « نویدِآزادی زن، زندگی،» نبشِشد. جُرشور و جسور انجام میانقالبی پُ خیزشِ

و  گسیختهسرکوب، لجام ماشتگانِشود. از سوی دیگر گُگُها میگونیگونا بودِبرابری و هم آینده را به عدالت و
مرزی بود که به خشم و درد و بی گر شرارتِها نمایانارشمردم افتاده بودند. گز به جانِ ،رحمدریده و بی

 زد.یاستیصال دامن م

بارها از نزدیکانم  ان بود.یک بحر های پیش شده و هر تصمیم حاملِسفر دشوارتر از سال در چنین شرایطی عزمِ
 نروم؟شود پرسیدم: میخواهی بروی؟ در پاسخ گاه میاین پرسش را شنیدم که واقعاً می

هرکسی از هرجایی که بود »زندانی افتادم که گفته  کیوان صمیمیای از جمله جایی میان این کشاکش، یادِ
توانستم در شرایطی که اف کرد. چطور می« این جمله انگار موقعیت را برایم شف!یک قدم بیاید جلو هست
پا پس بکشم؛ عقب بروم؟ رفتن درست و ضروری اند، ها ایرانی در سراسر جهان این قدم به جلو را برداشتهمیلیون

 کاست.اش نمیبود اما این از واهمه
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ادگاهم؛ کشیده شدن ی من است با زن به ایران همواره برایم با تالطم همراه بوده است. تبلور بحران رابطهرفت
د یک آغوش عزیز که تا توان کرد، مانندار و گرانقدر که انکارش نمیمیان دو قطب متضاد. از یک سو تعلقی ریشه

های ذهن و تن اختیار به سلولر وحشتی که بیکنی، از سوی دیگعمق وجود به آن نیازمندی و با ولع طلبش می
ست که در آن کشور روی داده و ایکند و حلول فاجعهدم پیشروی میها و رفتارهای آبرد و به تصمیمهجوم می

تر از هربار به جانم افتاده م. این بار اما، بحرانِ این دوپارگی ملتهببر سرگذشتم مُهر زده، درست روبروی چشمان
 بود.

که با تالش  ندگیهای ززد، شورِ گیر افتادن به چنگ آنها که ازشان بیزارم، شورِ پاره شدن رشتهشور میدلم 
 کشند.اند و بار سرگذشتم را همراهم میام، شورِ عزیزانم که شریک زندگی منبسیار ساخته

زنند. چند قدم دورتر آدم می افتد، با مُهر ورود که بر پاسپورتاولین تماس رسمی با کشور در فرودگاه اتفاق می
کرد. رد که شدم صدایم کرد، و از زیر چشم نگاهم می ی مُهر، مأمور جوانی با لباس شخصی ایستاده بوداز باجه

تحویل بگیریم. پشت او از پله برقی پایین رفتم و بعد با پاسپورتم را گرفت و گفت همراهش بروم تا بارم را 
های کنترل پاسپورت است و در اغلب تا دفتری که مشرف به ردیف باجهچمدان دوباره پشت او بازگشتم 

ی شود و برگهمن با کشور است. آنجا یک بازجویی سطحی انجام می تماس رسمی سفرهایم دومین مکان
دهند. اگر بنا به ضبط پاسپورت باشد، در همین دفتر ابالغ و ی بعدی به دست آدم میهابرای بازجویی احضاریه
 شود.می اجرا

ازرسی اسبابم را دارند. مأمور جوانِ دیگری، او هم با لباس شخصی، پشت میز نشسته بود. گفتند دستور ب
داشته باشد، زدند. فضای برخالف روال گذشته نه دلیل سفرم را پرسیدند و نه هیچ حرفی که ردی از سیاست 

هایم را گشت. هر ستیکی، با دقت و آرامش اسبابهای نازک پالوار بود. مأمور جوان با دستکشحاکم یکسره اداره
رور چیزهایی را جدا کرد و روی میز گذاشت: یک کتاب آلمانی، یک ی چیزی کرد. به ماز گاه پرسشی درباره

ی تعمیرکارهای آشنا از لوله کش و برقکار و نجار و غیره. دو دفترچهی تلفن کوچک و چند کارت ویزیت دفترچه
ه بود که وقتی متوجه شد خالی هستند، پس داد. البد دستور مربوطه تنها شامل کاغذ دیگر را هم برداشت

 شده است.دار میهنوشت

شناخت جا خوردم. یی محبوب من را میکی از آنها پرسید این کدام کتاب الف شفق است؟ از اینکه نویسنده
ی پدرومادرم را و دوستان سالخوردهی تلفن امکان تماس با بستگان وقتی اعتراض کردم که بدون آن دفترچه

های واجب را دراز کرد و گفت خب از روی آن شمارهسویم  نخواهم داشت، یکی از مأموران دفترچه را به
 اند.افتد از دنیا رفتهانی که چشمم به نامشان میبنویسید. در حال رونویسی متوجه شدم که بسیاری از کس

عیت غیرمنتظره و غریب بود. یک دستور بی سر و ته که با دقت و جدیت اختیار از نوشتن دست کشیدم. موقبی
ی رسمی رسید نوشتند و ی مزاح. برای آنچه ضبط کردند روی برگهی کالفگی بود و دستمایهشد و مایهاجرا می

 م به من دادند. از اینکه بر خالف انتظارم پاسپورت را ضبط نکردند، سبکبال شده بودم.همراه پاسپورت

ایستند، نگاهم را به آمدم پشت شیشه، آنجا که مردم منتظر مسافرانشان میبرقی پایین میقتی دوباره از پلهو
حجاب در سالن وان بیگرداندم که اینجا و آنجا روی موهای زنان خیره ماند. این گیسجستجوی بستگانم می

اش شده ودند، که من از راه دور شیفتهی آن انقالب بهاست، نخستین نشانهفرودگاهی که نامش امام خمینی
ها به آن فکر کرده بودم. دقت که کردم دیدم اغلب که سالورزی با تن خویش بودم؛ نخستین رد آشکار سیاست
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ی ای بازگشته بود. او که کارکشتهشبانه افتادم که از تظاهراتِ دوستی حرفِ این زنان شورشی جوان هستند. یادِ
فت گتظاهرات را ندارد. می پا شدن با ضربانِهم بار توانِگفت اینهای اخیر بود، میالهای سشرکت در اعتراض

 خواهد و تن چابک.تیز می این دوره پایِ

های امید بر تن شهر نشسته بود، روی در راه طوالنی از فرودگاه تا خانه هم نمودهای تغییر مانند رد جرقه
های وسط خیابان کنده شده بود. بر تی جر خورده بودند. چند جا نردهجا شعار بود. بنرهای حکومدیوارها جابه

زار که گذشتیم بر ای«. از پیچ اللهر خامنهینی نوشته شده بود »مرگ بر دیکتاتور، مرگ بدیوار یک پل زیرزم
تهران  کرد روزی این شعار درخشان بر دیوارهایدیوار باریکی نوشته بود »زن، زندگی، آزادی«. چه کسی فکر می

ود، کم کم زیر طعم های پیش مثل خوره به جانم بنقش ببندد؛ در طول این راه آن حس ترس که در هفته
 شد.رضایتی عمیق محو می

های گذشته کم کم جان ها پیش کاشته بود و در طول سالکه دهه مگنولیای مادرم درختِ ،خانه در حیا ِ
های رقصانی چنان رو به باال گرفته بود که در همان ازوان و دستهایش را مانند بداد، خشک شده بود. شاخهمی

 است.نمادینی نهفته  تصویرِ ،این درخت در پیکرِ نگاه نخست دریافتم که

*** 

گذرد که در آنها هایی میهای اطرافش و محلهکوچهروزهای نخست سفر همیشه به پرسه در خانه، کوچه پس
ای است که ذره ذره خوردهلگاه پدر و مادرم هربار مانند لمس تن عزیز و زخمام. مواجهه با خانه و قتبزرگ شده

 برد.سرگذشتم می آورد و مرا به عمق حافظه وش را به یادم میهایروایت

ی زمان حال است. در خیابان جمهوری های آشنا اما با سبکی و کنجکاوی همراه است، مزمزهپرسه در محله
گوید »تقصیر این حجاب کوفتیه که به سر اش گله کرد میی مغازهکه از هوای خفهدار جوانی به زنی مغازه

دار دیگری از قطع و وصل گوید. مغازهدا«. زن آمین میشیم بعد از شر آخوناول از شر این خالص می شماست.
د؛ از هر روز از سه نالی تاکسی از تورم کمرشکن میگوید. یک رانندهکند و ناسزا به حکومت میاینترنت گله می

رسد. گوید تا به ناسزا میگوید و مییبرنیامدن. م صبح تا آخر شب جان کندن اما از پس خرج و دخل زندگی
اند و تا از شرشان خالص نشویم روی گوید که اینها مثل سرطان به جان مملکت افتادهدیگری مسافری میجای 

 .بهبود نخواهیم دید

گوید من مییپرطعنه گردن. دربرابر لبخندِزند شالفروشد اما داد میای پشمی میهجوانی روسری فروشِدست
کنی. گفت »زندگی« و زودی میرن«. پرسیدم آنوقت چه میبه گردن هم میشه بست. اینا هم ایشاهلل به  »خب
شود، رد می شدم گفت: زن، زندگی، آزادی. گاهی از ماشینی کهاش به لبخندی سرخوش باز شد. رد که میچهره
گذرند با موهایی که اندامی از میحجاب رسد. اینجا و آنجا زنان بیبه گوش می «برایی »آشنای ترانه طنینِ
از اراده  شود و توری نامرئیی این نمودها مانند قول و قراری در شهر دست به دست میی قیام است. همهپیکره

جوان در مشت آن نوارهای باریک کاغذ که دختران و پسران  ها روینوشتهبافد. مثل آن دستو همبستگی می
های شاعرانه و مشوق در رثای خوانند. نوشتهرا با جنبش می اهشان همبستگیگذارند که در نگرهگذرانی می

ها یا حتی ترک یک موتور فریاد زده ها و باماز پنجره 9آزادی و زندگی و امید. یا شعارهای شبانه که ساعت 
 شود.ی به روز بعد بکشد و دلگرمی فردا صدا کند، اراده را از روزتا شهر را هم شودمی
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رقصند و در امتزاجی تپند. انگار باهم میزمان میه همحیاتی دوزیستی یافته است، انقالب و روزمرّشهر 
 کنند.های نو خلق مینشناشناخته و نایاب، آداب و کُ

هایی که کار و کنشگری. از زخم بین گفت از تقسیم وقت و نیرو و لباسمیاش دختر جوانی برایم از جدول زمانی
 کرد.شان میپودر مخفیی ضخیم کرمت و هر روز صبح زود با دقت زیر الیهبر گردنش داش

*** 

ترین همرزمان پدر کنم.« این جمله را یکی از نزدیکبینی میآرزوی چنین روزهایی زیادی خوش »شاید از فر ِ
ی سیاسی من ادهشمار بازماندگان خانویدنم آمد. او از انگشترم گفت که در همان روزهای نخست سفر به دو ماد

های پیش ام و به جان دوستشان دارم. بسیاری از آنان در طی سالام، از آنها آموختهاست، که با آنها بزرگ شده
ر شده طرز محسوسی پیخر سال پیش دیده بودم. بهاند. او را بار آهای پاییزی جهان را وانهاده و رفتهمثل برگ

تر از گذشته بود. نگاهش اش اما شادابکشد. چهرهیی میهایش را پی عصااست. پشتش خمیده و قدم
ی گفت. مبارزهخندید و با هیجان از آنچه در این روزها دیده و اندیشیده بود، میدرخشید، بلند و پرشور میمی

به تحسین جنبش  زد و در هر مقایسهال میهای پیاپی آن مثآورد، از دورهه یاد میاش را بساله 70سیاسی 
رسید. گفت: کاش پیروزی را ببینم، خالصی از شر این نکبت را ببینم، نه فقط برای خودم، برای نی میکنو
گفت. زنان جوان میی همرزمان عزیزم که آن همه ایثار کردند و آرزو به خاک بردند. او با شیفتگی از قیام همه
گفت چقدر تحقیر شدند، با شرمساری میاند. نند ققنوس از دل خاکستر خویش برخاستهگفت زنان ایران مامی

چقدر محدودشان کردند و ما مردان نه به کفایت قدرشان را دانستیم و نه به حد الزم پشتشان ایستادیم. آنها اما 
داری کند. ا ببیند و میدانت خواهند داد. گفت حیف که پروانه نیست تما را هم نجات خواهند داد. ایران را نجا

فهمیدم، آنطور که باید سل ما و در حزب ما گوهر نایابی بود. اما ما قدرش را آنطور که باید نمیگفت: پروانه در ن
 کرد.انداختیم. اگر زنده بود حاال چه غوغایی میاو را جلو نمی

زیباترین یادگارهای این سفر برای من است. هر بار از یکی خوردهسال این مبارزِ رُرشوبینی و پُوهوای خوشحال
 کنم که کاش بماند و ببیند.آورم از ته دل آرزو میه به یادش میک

اینترنشنال یکسره های عزیزم پیشم بود. به پیروی از عادت خاله جان، کانال ایراندر روزهای اقامتم یکی از خاله
ان وبیش فراخوداد و بسته به برنامه و مجری کمبی میگزارش لحظه به لحظه از خیزش انقال روشن بود.

ها، بازنمایی شرایط به تصویرهای تظاهرات و درگیری و سوگواری محدود بود. آن تنیدگی سرنگونی. در گزارش
 شد.یروزمرگی و انقالب که در شهر ملموس و بدیهی و تازه بود در این بازنمایی ناپیدا م

، عمق و پیچیدگی موقعیت را نماییِ شرایط انقالبی کنونی در آنچه که خبرساز استشدنِ بازبه نظرم این خالصه
ای، و امیدی پرشور که در این هیجان ماهواره دهد. انقالب وجه درونی و ناپیدایی دارد، ارادهبه دست نمی
 شود.وجور میام جفتماند اما با آن روایت خوشبین عموی سالخوردهمسکوت می

هایی که سرکوب زد. درد زخممیو عزم، تنها نیرویی نبود که در فضای همزیستی موج  اما این امید
طرز محسوسی در تن این همزیستی نفوذ نشانند، بهی گماشتگان نظام بر جان و تن هر فرد میگسیختهلجام
دد. هر فرزندی که گری شهر زبان به زبان میروزمره شود و درشود؛ بغض و خشم و ناسزا میکند و تکثیر میمی

ها، دیگر دیگران نیستند ها و زخمیاش برای همه است. کشتهو سرگشتگی شود، فرزند همه است، عزاکشته می
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یابد، که البالی ها و شعارها نمود میآییها و گردهماند. این همبستگی نه تنها در سوگواریی جان همهکه پاره
گماشتگانش را از  چون و چرا، قدرت حاکم وو در هر بیان، به شکلی بی ی شهر، در مترو و بقالی و کافهرهروزم
 اندازد.ی همزیستی با خویش بیرون میدایره

های جورواجور، تنگ هم و کنار الحها و در خمِ گذرها با زره و سپر و سِچهارراه سرِ نیروهای سرکوب
برسد. هر جا  خوییندهدرّ دستورِکشند تا یدفاع کشیک می مردمِ بیی روزمرهپوش در حاشیهخودروهای زره

ی برند و از هیچ شرارتی ابا ندارند؛ شرارتی که همهشود به جان و مال مردم هجوم میآزادی بلند می فریادِ
بندد، چمه میجوان را به رگبار سا کشد، زیبایی دختران و پسرانِکودک میر را شکسته است، مرزهای تصوّ

ی این همه و همه ا عادی کرده است.ترین تصاحب و تخریبِ دیگری، ررحمانهکند و تجاوز، این بیکور می چشم
شود تا فرد زیر باز شوک این دریدگی، الل شود، بیان میشمار گفتگو در فضای عمومی بازگو میها در بیشرارت

 درک تلخ فرد به همزیستی اجتماعی سرریز شود.  و ین دوران از تجربهو مقهور نشود؛ تا درد ا

ی سرکوب رحم و آنها که از منبرهایشان موعظهی بیکردهکف سرکوب، این جماعت جورواجورِ گماشتگانِ
 های اینهای جنبش دارند، تفالهها و کنشنمایی آرمانآور سعی در باژگونههای شرمگوییکنند و با هرزهمی

 به Untotenگویایی هست برای نامیدن این موجودات:  عبارتِ آلمانی در زبانِد و منفور. اند، طرهمزیستی شده
 فضای در و زده باز سر مرگ پذیرشِ از اامّ ،آمده سربه شانزمان نیستند، زندگی جنسِ از که کالبدهایی معنای

 و زنندمی چرخ هاانسان همزیستی
 پراکنند.میت و انزجار وحش

***  

وچهارم آبان، ه بیستشنبسه عصرِ
تی تماشای تصویرهای از مدّپس

اعتصاب سراسری از تلویزیون، که 
کردم شاید ستش با ناباوری فکر میرا

شده باشد، به تماشای وضعیت اغراق
شمیران تا سر محله رفتم. از پیچ

 سعدی جز میوه و نان و خواربارفروشی
ی کشیدهی تا نیمه پایینودند. از مرد جوانی که پشت کرکرهبسته بها بسته بودند. برخی هم نیمهمغازهبیشتر 
کرد پرسیدم بازی یا بسته؟ با لبخندی گفت »بستگی داره. اگر یرون را تماشا میاش ایستاده بود و بمغازه

 ی ماه بعد را درنیاوردم«.مشتری باشی بازم خانوم. هنوز اجاره

شبیه آرامش پیش از توفان داشت. سعدی را که رو به جنوب وهوایی طرز محسوسی خلوت بود و حالبان بهخیا
بسته، یک ابزارفروشی که صاحب مسن و ریشویش از زیر چشم ی نیمهتنها مغازهروی رو، روبهرفتم، در پیاده

اش افتاده بود. روسری زن روی شانه کردند.کرد، زن و مرد جوانی با صدای بلند مشاجره میبیرون را نگاه می
فه و پرسر و شد فکر کرد مادر اوست. زن جوان کالای ایستاده بود با چادر کدری که میزن سالخورده کنارش

زد: »دیگر تحمل ندارم. مگر چه کردم؟« هایش داد میگفت از دور نامفهوم بود اما میان حرفصدا بود. آنچه می
گرفت تا او را به داخل ازوی زن را میند. سر و ریختی سنتی و مذهبی داشت. گاهی بزد که بس کر میشَمرد تَ
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سر کوتاه آمدن نداشت. مادر، نگران و تسلیم موقعیت بود. کرد و ی ابزارفروشی بکشد. زن مقاومت میمغازه
ا رشوهر یا مأمور. امّمعلوم نبود که مرد شوهر است یا برادر یا مأمور. معلوم نبود که ابزارفروش پدر است یا پد

ها زن دیگر در ایران که انقالب خواست تحمل کند. مانند میلیونود. کالفه بود و نمیاف بزن شفّ تِموقعیّ
خویش را به  انتخابِ ِانسانی و حقّ کرامتِهای همزیستی جامعه، شمار سلولاند و در تکاپوی عظیمی در بیردهک

 نشانند.کرسی می

رگ و فلزیِ زباله، سد معبر کرده بودند. رد های بزروی قنادی مینیون سطلن کوشک، روبهرو به جنوب سر خیابا
دیگر نبود، به جای دیگری دویده بود. مشتی موتورسوار دوترکه در شد، خودش اما تظاهرات بر خیابان دیده می

د. با رسیدن غروب در زار هم یکسره تعطیل بودنهای خیابان منوچهری و اللهزدند. مغازهپی طعمه چرخ می
شان زنان جوانی بودند بدون روسری، گذشتند. برخیکردم. عابران تک و توک میمنی میخلوتیِ خیابان حس ناا

 شد.ای بود که در ذهن و به زبان بارها و بارها تکرار میترند. این هم جملههای مصمم. آنها از ما شجاعقدم با

*** 

 اند و منتقدِسیاست اهلِمهمانان  .ی پدرومادرم مهمان دارمدر خانهتهران که باشم عصرهای پنجشنبه 
، برخی زندانیان سیاسی سابق یا های پیاپی سرکوب هستندشدگان دوره. برخی بستگان کشتهحکومت
نگار و شاعر و فمینیست و از این دست. این بار جمع چنان پر از گفتگو و پرسش بود، که گاهی روزنامه

 :زدندباهم حرف میانگار همه 

 اجتماعی کور از یک قشرِ جوییِآخوندها یا به انتقام تحمیلیِ ست علیه اقتدارِیه حقّب پرانی واکنشِامهآیا عمّ
آن است؟ جنبش را به کجا  شود و چه واکنشی درخورِهای رکیک در شعارها از چه ناشی میانجامد؟ فحاشیمی
انتقام به  ینامیسمِسرکوب در چه شرایطی و تا کجا مشروع است؟ در برابر دنیروهای  ِبرد؟ خشونت بر ضدّمی

های سیاسی را چگونه ن داشت؟ تجربهتواشدگان، چه واکنشی میی کنشگری بازماندگان کشتهعنوان انگیزه
 شناسد، منتقل کرد؟ دار که تاریخ را نمیتوان به این نسل جوان و میدانمی

ها حاضر به رکاب است وبکرد که غرهای گوناگون داشت تعریف مینشگری در عرصهی کها تجربهزنی که سال
ها هستند با او که ی تجمعدهندهدار و خطانگفت جوانانی که میدکند. میشان شرکت میهای محلهو در تجمع

هستند اما کنند و مواظبش های محبوب دارند، تر و خشکش میپای ثابت میدان است رفتاری شبیه مادربزرگ
 قش کالفه و دلزده است اما امکان تغییر آن را هم ندارد.گفت از این نگیرند. میاش نمیچندان جدی

گفت. تحقیقی کرده بود در شهرکی دورافتاده و نام و نشانِ قیام مینبوه قربانیان بیاز ا نگاری باتجربهروزنامه
اند. نیست شدهانسته در تظاهراتی بازداشت یا سربهدگفت آنجا رد دو تن را گرفته است که میکوچک. می

ش بوده است. از اینکه ها خاموشان بسته و چراغاند. درِ خانهها محو و ناپیدا شدهی آنگفت حتی خانوادهیم
توان یافت خشمگین و نگران بود. های پر سر و صدا نمیهای مجازی و رسانهبسیاری از قربانیان را در شبکه ِردّ
 شوند.ر میهای ما در بازنمایی گم و گوترینگفت باز هم فرودستمی

داخلی  بر بازنمایی جهانی و دینامیسمِسیاسی خارج از کشور و تأثیرشان  ها و مخالفانِآفرینی رسانهنقش در بابِ
آنان حرکت از سوی  مصادره یا به انحراف کشیدنِ خطرِشد. پرسش این بود که جنبش با حرارت بسیار بحث می

پرده، یا های پشتهای گوناگون از ساخت و پاختو روایت 75ی شکست انقالب تجربه تا کجاست؟ چه باید کرد؟
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مید را کدر ی تکرار این تجربه، اُچرخید. واهمههولناکی در گفتگوها می مانند شبحِلوحانه های سادهباوریخوش
 کرد.می

های سیاسی، همه در جمع توافق داشتند که دگرگونی پیشینه تفاوتنظرهای اساسی و با وجود اختالف
 رِاختن تکثّهمبستگی تنها با به رسمیت شن ناپذیر است، که حفظ و تعمیقِآمده بنیادین و برگشتپیش

 ها ممکن است.تهویّ

هرساله  ی به روالِا همگامّ ،پرسیدم نظرها متفاوت بودی مشارکت که سالگرد و گستره از امکان برگزاری مراسمِ
 آمدن داشتند. عزمِ

حکومت در  پوشاندند.زهرا، دو سه جا کارگران شهرداری شعارها را با رنگ میجمعه صبح زود در راه بهشت
کند تا رد اعتراض و انقالب را از تن شهر محو کند. بنرهای تبلیغاتی فوتبال وقفه و پرهزینه تالش میبسیجی بی

بز و سفید و سرخ، های سعابر بود. در درخشش رنگبرق و درخت و پلآویزان تیر چراغجا جام جهانی هم جابه
ی تصویرها کردند. بر همهافشانی میستای دشدهنمایشی، با شادی اغراق ، با شال و کالهزن و مرد و کودک

جمهوری  ی به روایتِملّ یِهمبستگ تیکِهاستی آشکاری از شعار واحدی نقش بسته بود: هوادار ایران. بنرها نمونه
ها حتی عالمت ای برای یک مهدکودک نمونه. در یکی از طرحباسمه ی تبلیغاتِکنندهبودند، تداعی اسالمی

چم مربوطه، پشت فیگورهای خندان مخفی شده بود. البد برای جذب حداکثری عابران جمهوری اسالمی بر پر
زیر آن شعار هوادار ایران. همان روز جمعه گروهی از بازماندگان شهدای جنگ بر مزار عزیزانشان در بهشت زهرا 

کشد، و خون می های شهدا جوانان معترض را به خاکآمده بودند تا از حکومتی که به نام دفاع از آرماندگر
 تبری جویند.

*** 

های پیش از سال های مجازی منتشر کردم. برخالفِسالگرد را در شبکه مراسمِ شنبه فراخوانِ صبحِ
گفت آن اعالم م. دوستی گله داشت و میچشم پوشید العاتاطّی روزنامهیادبود  آگهی در ستونِ سفارشِ

 خواستم آن عکسِا دیگر نمیبه نفع ما بود. من امّ کرد کهی امنی برای مراسم ایجاد میهمیشه هاله
  مادرم را که از آن بیزار بود، چاپ کنم. باحجابِ

بعد به یک  ای صبح روزای ناشناس، برفراخوان در یک تماس تلفنی از شماره از نشرِکوتاهی پس تِمدّ
 است، احضار شدم. ی گذرنامهنهاد اطالعاتی که دفترش در اداره

رویی داره، اتاقک »بازرسی خواهران« همچنان سنگر مستحکم حجاب بود. خواهران محجبه با ترشدر ورودی ا
 دادند.های مراجعان گیر میکردند و به موها و لباسامر و نهی می

کف قرار دارد. ی همدر ساختمانی در انتهای حیا ، انتهای راهروی طبقهشده بودم  دفتری که به آن احضار
ی شناسم. اول در ساختمان سنگی در خیابان جردن بود و بعد به این دفتر در ادارهفتر را میهاست این دسال

است.  الن انتظارگذرنامه در خیابان ستارخان منتقل شد. آنچه از قدیم تا کنون ثابت مانده چیدمان عجیب س
ویزیونی هم به دیوار نصب ی اطالعات و رو به در ورودی چیده شده است. تلردیف صندلی مراجعان پشت به باجه
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ی مجاهدین خلق در اصطالح مستند بود دربارهشده، که اغلب روشن است. این بار مشغول پخش یک به
 جانبی.بهنمایی و نمایش حقبرای مظلومها، گیری اعتراضاوجهنگام حکومت بههای محبوبِ، از روایت60یدهه

شد، رفتند و مرا صدا زدند. به روال که درش به سالن انتظار باز میکارشناسان مربوطه با تأخیر آمدند. به دفتری 
بم زندگی  کنند، اما همیشه از زیر ومعمولِ این احضارها، کارشناسان دو مرد هستند. اگرچه هر از گاه تغییر می

روی روبه دهد. این بار مأمور جوانی کهزند و دیگری بیشتر گوش مین باخبرند. یکی بیشتر حرف میو کارهای م
 زد. دیگری پشت میزی نشسته بود که بر گفتگوی ما مشرف بود.من نشسته بود، بیشتر حرف می

بر اساس پروتکلی شوند، البد تکرار میهایی که سال به سال شروع جلسه اغلب روال تکراری و کندی دارد. جمله
 کنند.و این نام را با تأکید و احترام ادا میزنند « حرف مینظام» ست. کارشناسان اغلب از زبانِایکه الی پرونده

شود من اتفاق افتاده، متأسف است. هر بار چیزی گفته می ای که برای پدرومادرِاز حادثه نظامبرای مثال اینکه 
ی حادثه گویای مرگ پدرومادرم نیست و آنها واژهبینم. برای مثال اینکه یف به تصحیح مرا موظّ که من خود
اطالعات  رسمی وزارتِ اند، همگی کارمندِرحمانه کشتهاند و قاتالنی که آنها را بیت سیاسی شدهقربانی جنای

رسانده است. وقتی  خاطیان را به مجازات پیرو تعهد اسالمی خود پیگیری کرده و نظامگویند که آنها میاند. بوده
آورم، سر و ته ای نادرستی روایتشان دلیل میدهند، برقضایی، که آنها به آن ارجاع می من به استناد همان روندِ

گویند دستگاه قضایی مستقل است و آنها هم بیش از این از جزئیات باخبر نیستند. کشند. میبحث را هم می
 مخالفانِ کشتنِافتد. منظورشان همه جای دنیا چنین اتفاقاتی می ای تکراری این است کههیکی دیگر از جمله

های اطالعاتی است. به اقتضای محل زندگی من، اصرار دارند که در اروپا و آلمان هم این از سوی سازمان سیاسی
ن سالگرد هم با ع هستم. در مورد آییاطالدل و بیکنند که سادهافتد. اگر نفی کنم، وانمود میها افتاده و میاتفاق

اهایشان امّ ،بعدکنند. ام است، شروع میمن و خانواده ِجمله که برگزاری یادبود برای پدرومادرم حقّگفتن این
 کنند: را ردیف می

اگر شما مسئولیت حفظ مقررات را در  اامّبا دعوت خصوصی و نه عام،  اامّتنها با حضور اقوام و آشنایان،  اامّ
د دار را راه ندهید. بعبه شر  اینکه خودتان افراد مسئله اامّاف خانه برعهده بگیرید. درون و بیرون و اطر

برانگیز همراه سناریوهای وحشت اصرارشان بر محدود کردن مراسم با باالگرفتن تهدید درمورد عواقب و ترسیمِ
ونی بریزد، مسئولیتش با آید وختشنجی پیشاگرشماست. ه شخص ِقانونی متوجِی، عواقبِتخطّ شود. درصورتِمی

باال بگیرد و به تخریب آن مکان بیانجامد  الحال اغتشاش کنند و درگیری در خانهافراد معلوم اگرشماست. 
دارند. چنین موقعیتی جای شوند تا آدم را به وا دادن وا هر بار تکرار می هاااگرها و امّخودتان مسئولید. این 

دار و مریز آنها افشاری بر حق. نتیجه چه ممنوعیت مراسم باشد و چه کجایستادگی و حفظ آرامش است؛ جای پ
 به نظرم حفظ موضع درست خویش است.با مراسم، مهم 

و زمان و ای درآورد تا روی آن مشخصات مراسم را از دلیل و مکان رو از کیفش برگهپس از مدتی مأمور روبه
شود. به توضیح برنامه که های دیگر بایگانی میای روی برگبرنامه بنویسم. یک فرم تکراری که البد در پرونده

ثای آزادی، از جمله زن، زندگی، سر دادن نواهایی در رِنوشتم: » »ای ایران« دِسرو از خواندنِرسیدم، پس
نظیر این جنبش ساختم، حس البداهه برای ایستادگی بر سر شعار بیفیی غریب که «. از این جملهآزادی

یادم نمانده  هایی در باب جایگاه واالی زن در نظام زدند که بهکردم. مأموران جا خورده بودند. حرفرضایت می
در برابر انصاف هستم. مقدمه گفت که در این جلسه دریافته که من خیلی بیمیز بی پشتِ است. دست آخر مأمورِ



1401بهمن و اسفند ، 82م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 انقالب  و  روزمّرگی تنیدگی   245

 

ست: شده و تکرارین هم یک روال شناختهانصاف هستید. ایبینظام من توضیح داد: شما نسبت به  رِمتحیّ نگاهِ
انصاف همیشه دیگران هستند حتی کند؛ بینمایی می، مظلومپذیری و پاسخگوییهمواره به جای مسئولیتنظام 

 کشته است. نظامفرزند پدرومادری که 

، یان پیرفلکککمانی، ای شاداب و رنگینزمینهم به بنرهای جدید حکومتی افتاد. بر پساشمبازگشت چ در راهِ
درخشان و  ته شده بود، با آن نگاهِایذه در تیراندازی مأموران کش ای که چندروز پیش در شهرِسالههنُ پسرکِ
 «. حکومت لقبِشهیدم رفیقِش نوشته بود: »انام خورد. کنارِآراسته در باد تکان می وشلوارِشیرین، با کت لبخندِ

باره ظاهر شده و اند که یکهای داعش بودهکه تیراندازان از تروریست کردعا میشهید به او داده بود زیرا ادّ
زد تک میانصاف در ذهنم پُی بیمات و مبهوت مانده بودم، واژه !اندی پیرفلک را به رگبار بستهخودروی خانواده

 ،گاهی ناسزا و گلویم پر از ناسزا شده بود.
 ریختنّی آدم است برای بیرونتنها گزینه

بندد، برای گفتن نفس را می که راهِ غضیبُ
 ش قاصر است.اچه زبان از بیانآن

*** 

شنبه افتاده امسال به سه، ماهآذر یکمِ
هرساله از صبح زود جمع  بود. به روالِ

کوچکی از بستگان و دوستان آمدند، 
سالگرد و بودن در خانه  برای تدارکِ

ای جاافتاده های یکم آذر روالِها این صبحسال در طولِ مأموران. عبرِم ِشدن مراسم و سدّممنوع درصورتِ
 یافته است.

ها چیده و اینجا و آنجا کنار اند در گلدانفروشی خریداری شدهزود یا روز پیش از عمدههایی که صبح گل
به من شود. اگر ممنوعیت مراسم می با گل و شمع و پرچم آذین پدر و مادر گاهِقتلشوند. ها گذاشته میعکس

شوند تا جا برای جمعیتی می دلی و مبل جابجاشود. میز و صنابالغ نشده باشد، اسباب چای و پذیرایی آماده می
های گذشته گاهی هم ممنوعیت مراسم، بدون ابالغ باز شود، که شاید از سد مأموران بگذرد و بیاید. در سال

اند. اند و مانع آمدن مردم شدهو سر کوچه را بستهوقت مأموران از مدتی پیش از مراسم داعمال شده است. آن
معبر«  ِاند. چند سال پیش از نیروی انتظامی به جرم این »سدّشونت کردههین و تهدید و خبسته به شرایط، تو

 ام، به جایی نرسید.ها کردههای قضایی که در طی سالشکایت قضایی کردم، که مانند دیگر شکایت

اد. آن دوستانی دانست که بعدازظهر چه اتفاقی خواهد افتکه در تدارک مراسم بود، نمی یک از ماامسال هم هیچ
کنند، هم که از راه دور پای ثابت مراسم هستند و در تدارک و همفکری و خبررسانی قدم به قدم همراهی می

 دادند.خانه کشیک می واطرافِکوچه شخصی هم سرِمعمول چند مأمور لباس روالِبیش از همیشه نگران بودند. به
شد، برای خانه شان اگر به مراسم حمله میدیدنمهمانان و آسیبکردم و نگران بودم؛ برای من احساس خطر می

های خوددار و مقاومم که اندازی، برای خالهکردند و به یادگارهایش دستو حریم آن اگر به آن یورش می
 اند.شده سالخورده



1401بهمن و اسفند ، 82م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 انقالب  و  روزمّرگی تنیدگی   246

 

کوچک و نازک های را هم آذین بستیم. روی برگه ماگنولیا خشکِ درختِای معمول، هامسال عالوه بر تدارک
زن کاغذی که در کشوی میز تحریر اتاق کتابخانه از زمان زندگی پدر و مادرم باقی بود، نوشتیم » هایفیش

خشک درخت  های«. هر برگه را با ریسمانی به شاخهزندگی آزادی، دادخواهی، پاینده ایران، ژن ژیان ئازادی
 رقصید.زد و میبال می وزید و درخت مرده انگار بالآویختیم. باد می

زظهر که تصویرهای این درخت در فضای مجازی پخش شد، دوستی زیر عکسی از آن نوشته بود: بعدا
های شدنش با زیباترین میوهوچهار سال پس از کشتهها پیش کاشت، بیستدرختی که پروانه سال

 ه بار نشسته است.سرزمین ما ب

رفتند نده بودند و در کوچه باال و پایین میشان را پوشاد. چهرهبعدازظهر تعداد مأموران در اطراف خانه بیشتر ش
گرفتند. آمدند عکس و فیلم میهای بزرگ پشت سر هم از کسانی که میپراکندند. با دوربینو ناامنی و ترس می
پر از سی را نگرفتند. هنوز ساعت مراسم فرا نرسیده بود که خانه و حیا  دانم جلوی آمدن کاما تا آنجا که می
ی مشارکت در یک آیین مقاومت که انباشته بود از عزم و شعف کنار هم ایستادن. از اراده جمعیت شد. فضا

های های پیش بود. از چهرهتر از سالها برای حفظ آن تالش جمعی شده است. جمعیت بیشتر و جوانسال
نخست آمده وانانی که برای بار های گوناگون تا جی جنبش دادخواهی و مخالفان سیاسی طیفشدهاختهشن

 محبوبِ رودِسُشان زد. در میان آن جمع که ایستاده بودم، وقتی همراهبودند و کنجکاوی در نگاهشان موج می
زدم، فکر کردم این فریاد می "آزادی زن زندگی آزادی، آزادی"شان خواندم، همراهرا می پدرومادرم »ای ایران«

ست آن سرزمینی اند که تبلورِی واحدی ساختهانگار پیکره جمع و این خانه که مکان یادآوری و مقاومت است،
ش پایداری و تالش اقخود برای تحقّ کوچکِ هایم بوده است، که به سهمِها و ترستنهایی که آرزویش گرمابخشِ

 م.اام، رؤیا بافتهکرده
ایوان نشسته  وی صندلی کنارِام، مثل هرسال آمده بود. رام هم که در این روایت از او نوشتهخوردهوی سالآن عم

 زد.درخشید و به پهنای صورتش لبخند میف میعَهایش از شَتماشای جمع، چشم بود، غرقِ
*** 

 زن، زندگی، آزادی
ی ی تاریخ طوالنی مبارزهی ایران که نه تنها شایستهشوده است به آیندهگُ این شعار، این سه کلمه، افقی

است، که از هر شعاری که تا کنون سر داده شده  کرامت و آزادی و عدالت یابی بههای پیاپی برای دستنسل
 لیی و تخیّتوانا تالقیِکه از  زیبا و جسور یک جهشِتر است. مثل چه تاکنون بوده، شایستهروتر، از هر آنپیش

 است.برآمده 
☘ ☘ ☘  

 !یک قدم بیاید جلو ،هرکسی از هرجایی که هست
 ( کیوان صمیمی) 

  !که این مرد گفت سخن همین است

 نهد شیفَرا پ یو گام زدیرا که برخ یخدا کس رحمتِ
 ( ابوسعید ابوالخیر) 

 بازگشت به فهرست
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 هنر و جنبش
 م.سازور

 

 
 لهوسان دارندهر بُدَ بازارِ - ندسان دارجاه خَ امروز، مال وُ

 دارندکسان گر هیچ هست، هیچ - سرای عاریت از شادیدر غم
 )خاقانی( مسیح، خرمگسان دارند خوانِ - هل دهند آریجَ دولت به اهلِ

 
 ۀایم، استبدادی که تنها در زمینای نگفتهتازه اگر بگوییم تاریخ سرزمین ایران آکنده از استبداد است سخنِ

آفریند، می ماست. همان شمشیری که ثروت که جزئی از تاریخِگی یا سیاسی جامعه روا داشته نشده، بلفرهن
الهی  تِبا مشیّ برد.که بر فرش بود را به عرش میبسا آنکشاند و چهکسی را که دیروز در عرش بود بر فرش می

چینی و سعایت و بدخواهی و دسیسه فروشیشی و آدمشی و پدرکُ. پسرک23ُتوان کردستیز نمی شاه و فرمانِ
ی اداودی و فتو ناصواب حکمِ صد چوبِ موران و خوردنِدیدن از مأیداری و تعدّمملکت تدبیر و سیاست عینِ

 اسبابِ 24هارایج بازار و چیگین ۀسک ،ارحق و نص حدیث و نفاق و نقار تجّ علما حکمِ مظلوم به دستِ قتلِ
دیوار گذاشتن و به توپ  زدن، الی جرزِکردن، گردنآجینه که استبداد، شمعا همان اندازسیاست و تعذیر. امّ

 و هنر و فرهنگِ ها فراوان و اندیشهها و انقالبها و قیامها و جنبشبه همان میزان شورش ،ار استرشمبستن پُ
پارچه یک ان و پدیداری بازارِداری به ایرسرمایه معاصر و ورود نظامِ تر. در دورانِپرور فراواناستبدادستیز و آزادی

سپهرهای سیاسی، اقتصادی و  های کانونی پیوندِجامعه ویژهبه ،تر با جهانپیچیده ایران و ارتبا ِ ۀدر گستر
بیشتری در  سرعتِستدها اقتصاد با  تر کرده است. اگرچه در این داد وُو پیچیدهدیگر تنیده فرهنگی را در یک

دهد، به همان فرهنگی وهنری با طمأنینه روی می ها در سپهرِا واکنشدهد، امّن میاستبداد واکنش نشا برابرِ
راوانی درآمدهای نفتی در گری استبداد دارد. فتری بر سلطهتر، ماناتر و تأثیرگذاری بیشها پیچیدهت واکنشنسب

 

 عباس اولگانی شاهزند -نصراهلل فلسفی 1

ربودند و ند، گناهکاران واجب التعذیر را از یکدیگر میخوار، و آن فرقه نیز آلت سیاست و غضب بودیعنی گوشت خام چیگین 2

خوردند، تا ندان انفصال داده، میفرمودند، و همچنین بقیه اعضا ایشان را به دانف و اذن ایشان را به دندان قطع نموده، بلع می

    گشت. روضه الصویه.از آن گروه مسلوب میحیات 
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دید که روی زندگی اقتصادی گر مفاسدِ یابی و گسترشِم، کمتورّ سرعت موجب بروزِخورشیدی به 50 ۀده
اقتصادی،  رأی شاه ایران و سیاست سرکوبِ استبدادِ ها پس از آن شاهد تأثیرِجامعه تأثیر مستقیم داشت، و سال
شعر و  ،آن بوی خوشِ های سال عطر وُفرا رویید بودیم. انقالبی که سال 57اجتماعی و سیاسی که به انقالب 

 دوست پرتو افشانده و هنرُانسان هنرمندانُ شمار آثارُسرخ آن بر بی رخ را آکنده و رنگُسُشاعران سینه ۀتران
 می انسانی کرده بود. آرزوی سروری و خرّمید و ریز از اُرو را لبپیش متعالی هنرمندان

 

 هنرِ انقالب
د که در های هنری اعتراضی و انقالبی روبرو شاقیتانواع و اشکال خلّ جامعه با فورانِ 57 سال انقالب ۀدر هنگام

انقالب و دگردیسی  در خدمتِ خور بوده و ناگهانها دمهای سال زیسته و با تودهجامعه برای سال پوستِ زیر
 خروشانِ های شهرها را آراستند، رودِهای دیواری عظیم دیوارهای خیابانای رها و آزاد شکفته شد. نقاشیجامعه

جو در این های رزمتوده حضورِ ها نمودِمهاری شدند، مجسّهای شهرها جروهای خیابانشعر و داستان در پیاده
رودهای جنبش و ها در جادوی انقالب به سُد، موسیقی محزون و زنجمورهگذرها شدن ها و سرِها و پارکمیدان

گیاهی  بود که چون تخمِ معجزۀ هنرغرور درآوردند. این  خموده را به شور وُ ۀزندگی پوست انداختند و جامع
نخستین  وزشِ و اینک باها زیسته توده خاکِ دیرپای استبداد در زیرِ زمستانِ ریرِمهَا در تاریکی و سرمای زَهسال
 می سر از خاک برآورده بود. آزادی و خرّ نفس عاشقانِ گرمِ رمِبهاری به هُ نسیمِ

 کش، صبر کن دندان فشارروزکی چند ای ستم -اندرین زندان برین دندان زنانِ سگ صفت
 سنایی() کِشان، چون زعفرانتا ببینی رنگِ آن محنت -کُشان، چون زعفرانا ببینی روی آن مردمت
 

 پویا و رفت وُ های درونی شده در ارتبا ِبخش رئالیستی را که در انواع و شکلرهایی همپای خود هنرِ 57انقالب 
هنری آن  ردگرایی سرمایه و ابتذالِجای جهان علیه فهای انقالبی اجتماعی و سیاسی در جایبرگشت با جنبش

آزادی  ها شکوفه زد. ولی درختِبر دل ،زده بودها جوانهدهوت شکفته شده بود پدید آورد و چون سخنی که از دلِ
ها و گزمگانِ دیوان و شحنه تیزِ آن به داس و تبرِ های تنومندِها و بل شاخهبال نگشوده، جوانههنوز پروُ
 تر از هجومِتر و ناجوانمردانهقمع شد. این یورش بس سهمگینوُانقالب و توده قلع نوپوشیده به نامِرختِ

سوزاندند بود، توزی میهنری را ویران و با کینه کرده و آثارِه پاره هنر و دانش و خرد را تکّ که اهلِ یگردانیابانب
زمان اری و امپریالیستی جا زده بودند و همیت با هنر استعمها و در ضدّتوده چرا که این گروه خود را نمایندگانِ

 بخش به نام هنرِرهایی هنری فاقد عنصرِ با جا زدنِ ، ونر و هنرمندانه زنجیر کشیدنُ وُ لّغبا قتل و حبس و به 
آزادی را  خوانِخوش مرغِ بر هنر و هنرمندان چون بهمن فرو ریختند. نعمت جنگ که از راه رسید، پرِ ،انقالب

ر خدمت د هنر رواجی دوباره یافت. هنر یا ۀتاریخی خیر و شر، نور و تاریکی بر عرص ۀت و دوگانچید و ثنوی
با  ،پیشاانقالب تِخاصیّدرباری و بی هنرِ دشمن است و با یکی دانستنِ انقالب است یا بهتر که نباشد زیرا پایگاهِ

 بسته شد. هنر و هنرمندان با جهان خارج راه بر ارتبا ِ ،چه خارجی استهر آن
 

 هنر خار شد جادویی ارجمند
هنرمند را نشانه رفت.  تر و اندیشه و بودِه مراتب پیچیدهب هنر و هنرمندان در این دوره سانسور و سرکوبِ

فرهنگ و  ۀچه در عرصانقالب وانمود کرده و هر آن انقالبی پوشیده بودند، خود را مظهرِ سانسورچیانی که رختِ
 ۀرابط جهانی جا زد و در تالش گسستنِ انقالبِ ضدّ ۀبود را انحرافی و ساخته و پرداخت هنر در جهان در جریان

جای گوهر ف بهزَخَ از هیچ سرکوب و ایجاد هیچ انحرافی برای جازدنِ ،های هنری جهانایرانی با جریان هنرمندِ
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ارتباطی با خارج از کشور  ایلِوس هنری پساانقالب به مددِ ۀفروگذار نبود. اگرچه تأثیرپذیری هنرمندان و جامع
هنری با رواج انواع سازی و هژمونی فضای شبهجهانی ورشِشوروی و ی حادِا فروپاشی اتّبود، امّتر از گذشته بیش
ای و های رسانهرقیب که توسط امپراتوریخاصیت و بیکم بیاجتماعی یا دست های هنری ضدّجریان

داری گردید و ی سرمایهفردگرای گری و ابتذالِسطحی تازِ تاخت وُ ۀعرص ،شد، هنرسازی غربی فراهم میسرگرمی
قطبی که  شبِ ای و خلقی کوفته شد تا هنرمندان در هجومِتوده هنرِ ۀستی و واقعی بود با تازیانهر آنچه رئالی

ایرانی در  ی بر هنرمندِتنهایی خویش بخزند. تأثیر این فضای سمّ ۀبه پیل ،رفت تا جهان را در کام بکشدمی
ثماری دو چندان بود. زیرا از سویی با داری و استفردگرایی سرمایه طرفدارِ های هنری انحرافی وپیروی از جریان
فرهنگی و هنری  ۀروی جامعو از سویی با پس ،شده رو در رو بودندخورده و مردمانی سرکوبانقالبی شکست

های مهها و مجسّهای مبتذل و سطحی، نقاشیاع موسیقیسازی هنر درگیر. رواج انوجهانی در برابر تجاری
فتاده چنان رواجی یافتند که پااُمبتذل و پیشِ اجتماعی و دیجیتال آرتِضدّشخصی  اتِپیام، ادبیّتجریدی بی

گونه درونی شده همان حکومتی گذاشته بود. این سانسورِ خودسانسوری و سانسورِ ۀسو در منگن هنرمند را از دو
 را به سمتِ هنری این دوران شناسیِت زیباییگرایی به شدّجمع فردگرایی در برابرِ سِه شد با تقدّکه گفت

هی کرد. بخش تُرهایی را از عنصرِل داد و آنی مالیخولیایی هُمال، شخصی و ذهنی و حتّکارهای مینی
فضای  ،هنر را تسخیر کرد ۀرصعایی عادّ هیاهو و معنویتِ سازی و پولی شدن که از سوی حکومت برخالفِتجاری

هنری را نابود کرد و  اقیتِفردی هنرمند و خلّ تقاللِهنرمندان را چنان مسموم کرد که هرگونه اس هنری و روابطِ
 جای نگذاشت. هنری چیزی برشبه از هنر جز سرگرمی سطحی و ادا و اصولِ

 

 بخشجنبشِ ژینا و هنرِ رهایی
ا بازار و برزن فریاد زد، امّ را بر سرِآن ۀبودن هیمندن پادشاه و پوشالیبوختژینا ناگهان لُ اگرچه جنبشِ

 حکومتی هنرمندان، گلستانِ داری جهانی با سانسورِسازی سرمایههای سرگرمیتجاری کمپانی ی هنرِپوشانهم
 ترسِ مسمومِ دِندبازاری در تُبه شوره ،شده بودشکوفا  57آزادی در بهمن  ایران را که با وزیدن نسیمِ هنرِ

زن، زندگی، "متعالی  ناگهانی جنبشِ استبداد بدل کرده بود. ظهورِ سنگینِ ۀشده و زیستن در زیر سایدرونی
ایرانی  هنرِ دستانِ بودنِهیتُ ۀدهندنشان ،سرکوب را به باد داد دستگاهِ ۀهیمن بودنِاندازه که پوچهمان "آزادی

های خرچنگ قورباغه نداشت. ( یا دیجیتال آرتبرای...زنجموره )نیز بود. هنری که چیزی برای عرضه جز 
آن  رِبتَاَ هنری را الکن و به اشکالِ زبانِ ،شخصی خصوصی و عمده کردن مسائلِ و حریمِها تبلیغ فردگرایی سال

شکل به  هی و هنرمند را در بهترینطه و بیداد و ستم تُسرشتی طغیان علیه سل ای که از عنصرِگونهدامن زده، به
بورژوا بدل  اربابانِ ایی برای خوشایندِمالیخولی ماتِات و توهّذهنیّ ها و نشخوارگرِدرد و رنج توده تماشاچی منفعلِ

 دهد.بامدادان آزادی را نشان نمی آزادی و اخگرِ های شورآفرینِکرده و هنوز نشانی از شراره
 

 
 بازگشت به فهرست
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 رانیا یمدن و یصنف ِمستقلّ  ِتشکل 20 یاقلّحدّ مطالباتِ  ِشورمن
 

 
 !رانیا ۀدو آزا فیشر مردمِ
از  یکشور به چنان گرداب یو اجتماع یاسیو س یاقتصاد ۀرازیپنجاه و هفت، ش سالروز انقالبِ نیوچهارمچهل در

دادن به انیپا یبرا توانیرا نم یحصول روشن و قابلِ اندازِچشم چیفرو رفته است که ه یختگیگسبحران و ازهم
زنان و جوانان _ رانیا دهیرو ست که مردم ستمدنی. هم ازار بودموجود متصوّ یاسیس یآن در چهارچوب روبنا

 یمصاف کشور به مرکزِ شهرها را در سراسرِ یهاابانیخ یرینظکم یگذشتگبا ازجان _طلب یو برابر خواهیآزاد
 رغمِبه_ شیکرده اند و از پنج ماه پ لیموجود تبد یِانسانضدّ طیدادن به شراخاتمه یاکننده برنییو تع یخیتار

 .اندآرام نگرفته یالحظه _ومتحک نِیسرکوب خون
دانش آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و  ان،یدست زنان، دانشجوکه امروز به ینیادیاعتراضات بن پرچمِ

 ستانیازکردستان تا س کشور یجایدر جا رانیا ۀدیمردم ستمد عمومِ و سندگانینو رها،یهنرمندان، کوئ
 هیاست عل یخود جلب کرده، اعتراض هرا ب یالمللنیب یهاتیحما نیتره شده و کم سابقهوبلوچستان برافراشت

 ستمِ ،یاتطبق کار، فقر و فالکت و ستمِ یروین یبردگ ،یاقتصاد رِیناپذانیپا یناامن ،یتیّجنس ضِیو تبع یزیستزن
قرن  کیاز شیب که درطولِ یمذهبرِیو غ یمذهب از استبدادِ یهر شکل هیاست عل یو انقالب ،یو مذهب یمل

 .شده است لیتحم _رانیا عموم مردمِ-گذشته، بر ما 
شکست  نسلُ زشیو خ یاجتماع بزرگ و مدرنُ یهاجنبش رو کننده، برآمده از متنُ وُ ریز اعتراضاتِ نیا

مدرن و  یاجامعه  ییبرپا ماندن آرمانِهیو در حاش یماندگسال عقب صدکی خیاند بر تارمکه مصمّاست  یریناپذ
 .بگذارند یانیپا ۀنقط ران،یه و آزاد در امرفّ
 ،یجنبش کارگر_ شرویپ یبزرگ اجتماع یهاجنبش نکیا ران،یمعاصر ا خیاز دو انقالب بزرگ در تار پس

در  _..اعدام و. هیو جوانان و جنبش عل انیزنان و دانشجو ۀخواهانیرابرجنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش ب
و  یاسیس به ساختارِ یدهدر شکل یاکنندهنییو تع یخیتار یگذارریتاث تِیّدر موقع نییو از پا یاتوده یابعاد

 .کشور قرار گرفته اند یو اجتماع یاقتصاد
 دهد و سر آغازِ انیهرگونه قدرت از باال پا یریگه شکلب شهیهم یجنبش برآن است تا برا نیرو، ا نیهم از

و استثمار و استبداد و  ضیمردم از همه اشکال ستم و تبع یرهائ یبرا یانو مدرن و انس یاجتماع یانقالب
 .باشد یکتاتورید
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 یهاشجنب یوستگیحاد و به هم پمنشور با تمرکز بر اتّ نیا ۀامضا کنند یو مدن یصنف یها و نهادهالتشکّ ما
 قِموجود، تحقّ رانگرِیو و یانسان ضدّ تِیّدادن به وضعانیپا یو تمرکز بر مبارزه برا یو مطالبات یاجتماع

 راهِ گانهی ران،یمردم ا نِیادیبن اعتراضاتِ یجهیو نت نیفرام نیرا به مثابه اول ریز یاقلحدّ یهاخواست
 که دل در فیشر یهاانسان ۀو از هم میدانیکشور مدر  یو مدرن و انسان نینو یاجامعه ساختمانِ یافکنیپ

 پرچمِ یجهان ۀات تا صحناز کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلّ میخواهیم دارند یو رهائ یو برابر یآزاد گروِ
 .بر افراشته دارند یخواهیآزاد عِیرف ۀلّق یرا بر بلندا یاقلحدّ مطالباتِ نیا
 

و  یو مدن یو صنف یاسیس تیفعال یمنع جرم انگار ،یاسیس انیمه زندانو شر  ه دیقیو ب یفور یآزاد .1

 .یسرکوب اعتراضات مردم نیو عامل نیآمر یمحاکمه علن

 ،یو مردم یصنف یو سراسر یمحل یهامطبوعات، تحزب، تشکل شه،یو اند انیب ده،یو شر  عق دیقیب یآزاد .2

 .یریو تصو یصوت یرسانه هاو  یاجتماع یشبکه ها ،ییمایاجتماعات، اعتصاب، راهپ

 .یو جسم یهر قسم شکنجه روح تیو ممنوع هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص یصدور و اجرا یلغو فور .3

 یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس یهاعرصه یکامل حقوق زنان با مردان در تمام یاعالم بالدرنگ برابر .4

و  یجنس یشهایتعلقات و گرا هیزعلیآم ضیتبع یهاو فرم نیو شر  قوان دیق یامحا و لغو ب ،یو خانوادگ
از همه تعلقات  یی، جرم زدا"پالسیایوآیکیتیبیجال" یِکمان نیرنگ یعهشناختن جام تیبه رسم ،یتیجنس
از  یریحقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگ یو شر  به تمام دیبدون ق یبندیو پا یتیجنس شاتیو گرا

 .مردساالرانه لاعمال کنتر

کشور  یو فرهنگ یو اجتماع یقتصادو ا یاسیس نیدر مقدرات و قوان دیافراد است و نبا یمذهب امر خصوص .5

 .دخالت و حضور داشته باشد

حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و  یفور شیو افزا یشغل تیکار، امن یمنیا نیتام .۶

 .آنان یمستقل و سراسر یهامنتخب تشکل یهاندهیلت و توافق نمابازنشسته با حضور و دخا

 یتیمناسب حما یهارساختیز جادیو ا یو مذهب یو ستم مل ضیبر تبع ینه نگرش مبتنو هرگو نیامحا قوان. 7

 التیرشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسه یبرا یعادالنه و برابر امکانات دولت عیو توز
 در جامعه. جیرا یهاو آموزش همه زبان یریادگی یو برابر برا الزم

مردم در اداره امور  یو دائم میدولت و دخالت مستق اراتیسرکوب، محدود کردن اخت یشدن ارگانها دهیبر چ .8

توسط انتخاب کنندگان در هر  یدولت ریو غ ی. عزل هر مقام دولتیو سراسر یمحل یشوراها قیکشور از طر
 .انتخاب کنندگان باشد نیادیجزو حقوق بن دیبا یزمان

 میکه با غارت مستق یخصوص و یدولتو شبهِ یدولت یو نهادها یو حقوق یقیاشخاص حق ۀاموال هم ۀمصادر .9

ها، مصادره نیحاصل از ا ند. ثروتِابرده  غمایرا به  رانیمردم ا یاجتماع یهااموال و ثروت ،یرانت حکومت ایو 
 یازهایو ن ستیز طیمح ،یبازنشستگ یاهوپرورش، صندوقآموزش یو بازساز یسازمدرن صرفِ تیبه فور دیبا

محروم و از امکانات  یسلطنت میو رژ یاسالم یشود که در دو حکومت جمهور رانیاز مردم ا یمناطق و اقشار
 .اندبرخوردار بوده یترکم

 ستیز یهارساختیز یایاح یبرا نیادیبن یاستهایس یاجرا ،یطیمح ستیز یهابیدادن به تخر انیپا .10

از  ییهاکردن آن بخش یو مشاع و عموم اندشده بیسال گذشته تخر کصدیکه در طول  یطیمح
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به  نسبتمردم  یعموم حقّ یسازی( که در قالب خصوصهاهیها و کوهپاچون مراتع، سواحل، جنگل)همعت،یطب
 .ها سلب شده استآن

 جادیخانواده. ا یو اجتماع یاقتصاد تیاز موقع یو آموزش آنان جدا یزندگ نیامکار کودکان و ت تیممنوع .11

 ایکار و آماده به یسن قانون یهمه افراد دارا یقدرتمند برا یاجتماع نیو تام یکاریب مهیب قیاز طر یانرفاه همگ
 .همه مردم یدرمان برا وآموزش و پرورش و بهداشت  یساز گانیکار. را ییفاقد توانا

نه و احترام عادال یروابط یجهان بر مبنا یسطوح با همه کشورها نیدر باالتر یروابط خارج یساز یعاد .12

 .یصلح جهان یو تالش برا یبه سالح اتم یابیدست تیمتقابل، ممنوع
 
بالقوه و بالفعل در کشور و وجود  ینیزم ریز یهافوق با توجه به وجود ثروت ینظر ما مطالبات حداقل از

 یزندگ کیاز  یبرخوردار یفراوان برا زهیانگ یکه دارا یاز جوانان و نوجوانان یگاه و توانمند و نسلآ یمردم
 .قابل تحقق و اجراست تیشاد و آزاد و مرفه هستند، به فور

در تداوم  ستیهیمطالبات ما امضا کنندگان را لحاظ و بد یکل یمنشور، محورها نیمطروحه در ا مطالبات
 .پرداخت میبه آنها خواه یقتریو دق زیخود به صورت ر یمبارزه و همبستگ

 
 رانیا انیهنگفر یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا
 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد
 متحد انیدانشجو ییدانشجو یهاتشکل هیاتحاد
 مدافعان حقوق بشر کانون
 تپه هفتشکریکارگران شرکت ن یکایسند
 نفت ینمایاعتراضات کارگران پ یسازمانده یشورا
 ()خافارانیا انیفرهنگ خانه
 یدارزنیب
 رانیزنان ا یندا
 فوالد اهواز یه ملمستقل کارگران گرو یصدا
 مدافعان حقوق کارگر کانون
 کارگران برق و فلز کرمانشاه یصنف انجمن
 یکارگر یهاتشکل جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

 بازنشستگان اتحاد
 رانیبازنشستگان ا یشورا
 شرویپ انینشجودا تشکل
 رانیا شیدانش آموزان آزاد اند یشورا
 نقاشان استان البرز یکایسند
 رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ هتیکم
 )بستا(یاجتماع نیبازنشستگان سازمان تام یشورا

 

 

 بازگشت به فهرست
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 یصالح یدعلیشعر س دفترِ ینترتازه یدشد سانسورِ
 رو شد.روبه جانبههمه با سانسورِنیز  شعر صالحی مین دفترِدوّ وقیس( ممنوع  ۀ)ذکر لیلی در غمنامچاپ 

پیرامون قلع و قمع و سانسور آثارش توسط حوزۀ شعر وزارت "ارشاد" اسالمی دو بیانیه  سیدعلی صالحی ارژنگ: 

   .کوتاه صادر و منتشر کرده که عینا بازنشر می شود

 

 سیدعلی صالحی: 1401 ماهنامۀ دیرنج

که قرار بود به  «قیس یمهدر غمنا یلیل ذکر»

ها و تشر شود، با حذفچشمه من نشرِ تِهمّ

 یشرو شد. پقلع و قمع روبه در حدّ هاییتیّمحروم

انتشارات  «یمرغس یابِدر غ»دفتر شعر  ین؛از ا

عنادِ روشن، کالً سانسور و  ینبا هم یزققنوس ن

 یدارِب یشههم آن بخشِ امروز که تا ممنوع شد.

 اعمال اصالحات ۀخانه اعالم کردند: مجموعوزارت

علناً  رحم،یب نوع سانسورِ این قبول و اعمال! شود

 دفتر است. یناشدن الچاپ ممنوع یبه معنا

همه حذف به  ینا دانمینم» :گویدیم صالحی

کار  یماندهیموعه را داغون کرده است. باقمج ینبسته ا اتفاق با چشمِ ینا ا پُر واضح مسئولِ« امّچه معناست!

بمباران،  این با!... و وقت ینههز یلبه دل کنمیم یشمه عذرخواهمحترم انتشارات چ یر. از مدیستقابل چاپ ن

 ینبا ا شناسم،یرا م یباز ین. من ایممنصرف شو کنمینمانده است. تقاضا م یباق دفتر یناز وجود ا یزیچ

 م.پناه ببر یتاز خالق یعار یاکنند تا به گوشه یدمناام خواهندیار مپنهان و آشک یهاهجمه

 یما را که به سو ید؟ابه سر خود گرفته گِلی چه شعر یحوزه یندر هم یدسال از خودتان بپرسچهل و چند  این

 یا یمانبم یم؟چکار کن ید.. پس ما باکنیدیم یرا ط تمرین یخودتان هم که هنوز دوره دهید،یهُل م یخاموش

 ینهم مانم،ی، اما من هستم، مدرد نکند شاندست کنند،یاز آثار ما استقبال م یراناز ا یرونب ینناشر یم؟برو

به  یکتاب بعد یمنتظر باش، بزود ید،دو کتاب مرا زنده به گور کرد یردو سال اخ ینبررس، هم آقای! …جا

 «قیس یدر غمنامه یلیل ذکر» کردی؟یچه م رییکاوگرنه از ب یم. شادمان باش که ما هستیددستت خواهد رس

به چاپ  یت. من رضایدااست. شما با تبر به جان پروانه افتاده یررن اخق یمن ینمن در ا یهاکتاب یناز بهتر یکی

 . دلت خنک شد!؟دهمنمی پاره هزار یجنازه ینا
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روز  تا مانندیمچنان برقرار منشر چشمه ه -قیس یدر غمنامه یلینشر ققنوس، و »ذکر ل- «یمرغس یاد به»

 خواهیدیبررس! نم آقای حالت به خوش …ش خوشاند. خوکرده یشعرت را سالخ ینیدرست! اما درد دارد بب

 !یداکتاب ممنوع است، در عوض کل آن را درو کرده ینچاپ ا ییدرسماً بگو

 سیدعلی صالحی: 1401ماه نامۀ بهمنرنج

 !محضرِ مردمِ اهلِ شعر

تا دفتر به حذفِ نام من هستند  لیما -حوزه شعر -یزیمم رهیاستان از چه قرار است. احتماالً داد دانمیم

ارشاد شد، چنان »ارشاد«  یبه اهتمام نشر ققنوس راه یدیخورش 1401 تابستان اواخر اول، ۀ: مجموعمیشعرها

سال دفتر  نیهم زییاخر پاکردم. او هکوتاه بسند یصفحه از آن به سالمت نَرَست. به انعکاس خبر کیشد که 

 رِیشد. خ یطوالن یز انتشار، دچار توقفکسب مجو دینشر چشمه به ام یاز سو ریشعر من )حاصل سه سال اخ

تعلل شد. کتاب به  نیا لیخواستار دل ،یاهیاعتراض یدفتر هم »درو« شد. ناشر محترم ط نیروزگار، ا نیسرِ ا

 ۀهر دو دفتر به عهد یبررس افتمیدر یسانسور، تا حدود ۀویدقت به شرانده شد که نگو، که نپرس! با  هیهمان زاو

و نه اثرِ  خواهدیاز من گرفت: خود مرا حذف شده م یخواسته بوده است. چه انتقام کینگاه،  کینفر،  کی

 هم »ذکر - مرغ«یس ابیبال برآخته است. هم »در غ رِیبهانه است، کاتب را به ت! کتاب مکتبی چه! مرحبا! …مرا

موعه را باطل اعالم دو مج نیکاش او که ا یلت و پار شدند و نه فقط سانسور! ا یاپیپ س«یدر غمنامه ق یلیل

قل به اعتراض الا داند،یدار« ممربوطه اگر »مسئله ۀریدا نیبرحق است. ا یکه اندک بودیکرد، خود مطمئن م

 !یارا نوشتن غمنامه سیقبوده و نه  یررا ذک یلینه ل یناشر محترم جواب بدهد. بار یکتب

شکسته  یشانیاما پ م،یآورد نهیخبرِ درآمدن از آ نیاز ا شیپ رایز رند،بپذی مرا عذرِ... عالق نوشتم که اهلِ نیا من

 .به سنگِ عبرت و عذاب

 

🍁🍁🍁 
 

 

 !جرماند نه مُعترضمُ ،نوجوانانکودکان و 

 !دیآزادشان کن
 

 بازگشت به فهرست
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 57فهمی از دالیلِ وقوع انقالبِ سال 
 )با اندکی ویرایش( وارطان

 

 

طلب این ادّعای سُست حافلِ سلطنتدر م رایاخ

خود  بهمن ، کارِ یانقالب اسالم"شود که تکرار می
گرد  "فرانسه بِوگوادل"بود که در  سیانگل و کایآمر

پارس را  یامپراتور یایاح یآمدند تا شاه را که سودا
 همندشکو" یدر جشنها جهان داشت و درمنطقه و

 زین ینجها و یفرهنگ بازتابِ "دوهزاروپانصد ساله
 دیژاپن را نو نِینو صنعتِ "شاه نِتمدّ ۀدرواز" و افتی
نادان و ناسپاس، نظام  مردمِ کِیبا تحر ،دادیم

و آخوندها  دندیکش ریقدرت به ز رِیرا از سر یسلطنت
وجود  رانیا در یکاف ۀبه انداز ی. آزادندشکم دست به انقالب زد یریس از سرِ  ایران مردمِ  ...آوردند! را بر سر کار

 و نیمخالف نیدروغ غاتِی... فقط تبلیپهلو خاندانِ یدزدفساد دربار و  گسترده و فقرِ داشت. زندان و شکنجه و
اگر به  یونیهما حضرتِینداشت. اعل تیّواقع جهان بود و در اروپا و یرانیا انیدانشجو ونیو کنفدراس هاستیکمون
 هرا مِامّ ،!دیکند و سلطنت را حفظ نما زاران نفر را کشتارتوانست ه یمقدرت بماند  خواست بر سرِ یم یمتیق هر

  "نشود! یزیرخون نیازا شیداد تا ب حیرا ترج رانیا او ترکِ و وجدان روح بزرگِ
 انهیوحش سرکوبِ، 32مرداد  28 ۀخائنان و نیننگ یفت وکودتان کردنِ یملّ نهضتِ ران،یا ۀمشروط انقالبِیعنی 

، "بودار" یِاسیس کتبِ ۀو جرم دانستن مطالع نیمنتقد و سندگانینو ان شعرا ودوختن زب زندان و ن،یمخالف

در  .باشندیبهمن نم انقالبِ بروزِ عللِ حیتوض یبرا یکاف لِیاحزاب واجتماعات... دال و یاسیس یهایفقدان آزاد

 بود! و ناشکری  سیریشکم از سرِهم انقالب و  و... عدالت و یکار، مسکن، آزاد :پابرجا بود زیهمه چوران پهلوی د
 

آنها  !اندازدیبه خنده مهم مرغ پخته را  یاساس است که حتّیب مضحک و یقدرهطلبان بسلطنت منطقِ نیا

، اعتصابات یابانیخ یونیلیم یهاا تظاهراتب سالکیت که به مدّرا  رانیا 1357 سال انقالبِوقوع  علتِ

توطئه "با  شد، ختهیخونها ر صورت گرفت و یشاهنشاه با گاردِحانه مسلّ نبردِ سرانجام و یشکوهمند کارگر

 اختالفاتِ و یاسیو س یاجتماع یهاتضادّ رشدِ ناشی ازنه  و کنندیم لیتحل "فرانسه  گوادلپِ" در "اروپا و کایآمر

  !داشته است رانیا ریاخ صد سالِ خیتار در شهیکه ر یطبقات

آن دانشجو  ایشخص و  نیا ۀخواهند بفهمند که انقالب با ارادینم و دهیفروش هنوزهم نفهموطن خردانِیب نیا

 یروهاین یاست و وقت یاجتماع ینیع یهاتضادّ از رشدِ یکه ناشبل ،ردیگیصورت نم یاسیس حزبِ کی ایو 

و  یاقتصاد و یاسیس یزندگ تکاملِ یبرا یاستهیپاسخ شا "انسان" یعنیاش کنندهنییتع عنصرِ جامعه و ۀدمولّ

 یعموم برآمدِ نیا ۀجینت ،یفیک لِتحوّ کی یانقالب برا فشانِزند و آتش یم انیدست به طغ ،ردیاش نگیرهنگف

حاکم،  ۀگماشت مستبد و برِاست که ره طیشرا نیآورد. فقط درایکهن را به لرزه درم نظمِ ۀدیپوس است که ارکانِ
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تا  دیمجال دهمن  بهلطفا ! مدیانقالب را شن یپا یصدا آی مردم! من" که دهدیخدا ناله سر م ۀیسا نیاهلل اظل

 وم!مراد سوار ش خرِ دوباره بر

 و اهیخارج ۀشکم، توطئ بودنِ ریس مردم از سرِ یاز ناسپاس یشود ناشیرا نمایران  1357سالِ انقالب  عللِ خیر!

..... دانست. ما از یونیهما مرزِ وُ حدّیب عطوفتِ هر ومِیا  و یارادگیو ب بوستیو  یجان ناپلئونیدائ ۀکهن یتزها

 تخت،یپا ینینشهیاشتهران، فقر و ح شمالِ جنوب و میعظ آستانه انقالب، شکافِ در یسوادیب یدرصد 60نرخ 

و سانسور و شمال کشور  یو شهرها ییحتا مناطق روستا، جانیوبلوچستان، کردستان و آذربا ستانیس یوشهرها

 کشور یرسم یهاروزنامه خودِ یورا توان از یاخبار را م نیا .مییگوینمهیچ سرکوب و تیرباران مخالفانِ سیاسی 

 و لعام ینه دمکرات، و بود و ینه ملّدر واقع قرارداد. شاه  یمطالعه و مورد نقد و بررس 57تا  55 یسالهادر 

خارجۀ  لبرایت، وزیرِو مادلین آ کایآمر اسبقِ جمهورِسیرئ ن،نتویکل لیب بود و کایآمر سمِیالیامپر ۀنشانددست

دولتِ  یسرنگون و 1332 مرداد 28 یدر کودتا کایآمر یجاسوس سازمانِ میمستق گذشته به دخالتِ در زینآمریکا 

 !اندهنمود "یعذرخواه" زین رانیا از مردمِتلویحا کرد و  اعترافد مصدق دکتر محمّملّی 

معاصر  یاجتماع شکوهمندِ از انقالباتِ یاریبس بر باطلی هرِمُ ،یرعلمیغ و یرمنطقیغ یهالیتحل نیبه چن لتوسّ

 ایپو و نینو مناسباتِ استقرارِمنجر به  یاسیس یارتجاع یرهبر تِیّماه ۀواسطهکه ب ستا یاخوردهشکست یول

 توان ازینم یسطح ساده و یهاو پاسخ "هاستیسیانگل کار کارِ" ۀتوطئ یئوربا ت شکسته شدند.درهم نگشته و

 یماریب ،یجان ناپلئونییدا یهالیتحل ول نبَجَو به جادو  گذشت وو اجتماعی  یاسیس مسائلِ نیتردهیچیپ کنارِ

  آورد. یآن شاه رو ایامپراتور و  نیا بوستِییا  ریبواس

 کادرِ در دیبا یاجتماع یهاامیق انقالبات و ها وجنگ هاست و تمامِخلق یطبقات نبردِ خیتار ،بشری خیتارسراسر 

 . رندیقرارگو تحلیل  یمورد بررسجامعه  یدرون یهاتضادّ

***  
 

 !یجنس تِیعملِ پادشاه: فعّال نیتریعال

طورِ باشد به یشخص دی. او باردیگیشاه از مفهومِ آن سرچشمه م یموروث ۀصیخص

 تیچه در نها[ آنمینیافراد. ]حاال بب گریاز د زیکُلّ ِنوعِ بشر و متما از زیمتما ژهیو

 جسمِ او!  ست؟یچ سازد،یم زیمتما گریرا از تمامِ اشخاصِ د یردو قاطعانه ف

عملِ پادشاه،  نیتریعال ن،یاست. بنابرا یجنس تِیجسم، فعّال تِیّفعال نیتریعال

و جسمِ  سازدیم یگریشاهِ د ت،یفعال نیاوست؛ چرا که از رهگذرِ ا یِجنس تِیفعّال

 .شاهانه است یم او و خلقِ جسمجس دِی. جسمِ پسرش بازتولبخشدیخود را تداوم م
 

 فلسفۀ حقّ ِ هگل«، بخشِ حاکمیّتِ پادشاهمارکس، »نقدِ 
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