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خوش نوا بلبِل غزل خواِن میهن

آسمان کران ناپیداى شعر، ادب، هنر و فرهنِگ ایران زمین در درازناى تاریخ همواره آکنده از 

ستاره هاى رخشان و درخشانى بوده است که نه تنها بر این سرزمین بلکه بر دیگر سرزمین ها 

نیز روشنى افکنده اند. استاد ادیب برومند نیز یکى از ستاره هاى درخشاِن ایران زمین است که 

در آسمان ادب و فرهنگ و هنر این آشیاِن کهنۀ سیمرغ، خوش مى درخشد. آثار ادیِب برومنِد 

ادِب پارسى همچون آثار دیگر ستارگان درخشان ایران زمین به الجورِد شاهواِر بدخشان مى ماند 

که مایۀ نازش و سرافرازِى ایرانیان، ایرانى تبارها، ایران دوستان و مردمان جهاِن ایرانى است. 

     دوست فرهیخته و فرهنگ دوست آقاى روح اهللا عابدى جزى در دورة مدیریتشان بر «بنیاد 

پاس  به  تا  آن شدند  بر  گزبرخواِر اصفهان  برومند» شهرستاِن  ادیب  فرهنگسراى  فرهنگى و 

فعالیت هاى میهنى، ادبى و فرهنگِى استاد ادیب برومند بزرگداشتى براى ایشان برگزار کنند که 

با مخالفت استاد برومند روبه رو شدند، بنابراین آقاى عابدى گردآورى ارج نامه یا جشن نامه اى 

براى استاد برومند را در دستور کار خود جاى دادند و از نگارنده خواستند تا این مهم را انجام 

دهد. نگارنده نیز همۀ توش و توان خود را به کار بست تا جشن نامه اى پربار و برگ به پاس 

هفت دهه فعالیت هاى میهنى، ادبى و فرهنگِى هنرمند و قصیده سراِى بى هماِل ایران زمین استاد 

ادیب برومند گردآورى کند. واپسین قصیده سراى پرآوازه که باید به قول پیِر تاریخ نگارى ایران 



زنده یاد استاد محمدابراهیم باستانى پاریزى: «برخیزیم و به این آخرین مجموعه قصیده سالم 

باشد.  استاد برومند فراهم آمده  ارزنده اى براى  ارج نامۀ  بگوییم.» امید است که چنین شده و 

گفتنى است شمارى از کسانى که از آنان خواسته شده بود تا مقاله اى براى چاپ در این ارج نامه 

بنویسند، با شوق و ذوق از این پیشنهاد استقبال کردند اما شاید به دلیل گرفتارى نتوانستند اثر 

خود را در زمان تعیین شده به دست نگارنده برسانند و نگارنده نیز چون بیش از این نمى توانست 

چشم به راه بماند، ارج نامه را به دست ناشر سپرد.

     پژوهشگران اشعار استاد ادیب برومند را از جنبه هاى گونه گونى بررسى کرده اند؛ اما از دید 

نگارنده که باستان شناس است و در گوشه گوشۀ این سرزمین بى غروب به بررسى و کاوش 

جلوه  مهم  بسیار  استاد،  میهنِى  اشعار  مى ورزد،  عشق  آن  به  و  است  پرداخته  باستان شناختى 

مى کند. برخى کوته فکران بر این باورند در این روزگار، دیگر دم زدن از میهن و میهن دوستى 

علقه هاى میهنى و  درانداخت و از  نو  باید طرحى  به هم میهنان به سر آمده است و  و عشق 

آیا به راستى میهن دوستى و از میهن  ارتباط است چشم پوشید؛ اما  هر آنچه که با میهن در 

سخن گفتن به پایان راه خود رسیده است؟ دو دسته هستند که سخت پیرو این اندیشه هستند. 

زعم  به  یا  میهن دوستى  و  هستند  باخترزمین  پژوهشگران  اندك  پیرو  که  دسته اى  نخست، 

نطفۀ جنگ ها و پیکارهاى میان ملل قلمداد مى کنند و آن را گونه اى از  آنان ناسیونالیسم را 

نژادپرستى مى انگارند. دومین دسته کسانى هستند که در برابر تندروى هاى رژیم پیشین که از 

نمد تاریخ و میراث فرهنگى ایران براى خود کالهى مى دوختند تا پایه هاى تخت پادشاهى را 

استوار بدارند، واکنش نشان مى دهند و با هر آنچه که با میهن و میهن دوستى در ارتباط است به 

پیکار پرداخته و مى پردازند؛ اما آیا ما مجاز هستیم تا نسخه هاى برخى از پژوهشگران کشورهاى 

تاریخ  از  دلیل سوءاستفاده هاى کوته اندیشان  به  بپیچیم و همچنین  ایران  براى  را  باخترزمین 

میهن، چوِب حراجى بر بساط میهن و میهن دوستى بزنیم؟ پاسخ این پرسش بى هیچ گمان خیر 

است. در هنگامه اى که نظریۀ مدعیاِن جهانى سازى در حال فروبردن فرهنگ و آداب و رسوم 

و زبان کشورهاى گرِم گسترش و واپس افتاده در کام خویش اند، اتفاقاً نیازمند آن هستیم تا 

براى در امان ماندن فرهنگ و زبان و آداب و رسوم و میراث بشکوِه خویش از چنین توفان هاى 

سهمگین، بذر میهن دوستى را در دل ایرانیان بپرورانیم. 

در عین  مى توان  نیست.  نژادپرستى  مترادف  به هم میهنان مطلقًا       میهن دوستى و عشق 

با  و  ورزید  عشق  نیز  دیگر  سرزمین هاى  مردمان  به  هم میهنان،  به  عشق  و  میهن دوستى 

10 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



این  نماد درخشانى از  برومند  ادیب  آنان گریست. استاد  آنان خندید و با گریه هاى  خنده هاى 

طرز اندیشه است؛ کسى که در عین میهن دوستى و عشق به هم میهنان و تیره هاى ایرانى، از 

حقوق مردم سرزمین هاى دیگر نیز دفاع کرده و به استعمارگراِن مسلط بر کشورهاى ضعیف، 

تاخته و از خیزش هاى حق طلبانۀ ملت هاى رنج دیده حمایت کرده است. استاد در عین اینکه 

ایران،  نفت  صنعت  شدن  ملى  فارسى،  خط  و  زبان  ایران،  رودهاى  و  کوه ها  شاعران،  دربارة 

شهیدان و جانبازان و آزادگاِن راه میهن و ... شعر سروده است؛ دربارة آزادى هند،  آزادى نلسون 

ماندال، فاجعۀ هیروشیما، ملت هاى زیر بار ستِم استعمارگران و حکومت هایى که پایگاهى در 

میان مردمانشان ندارند، شعر سروده است که این چیزى جز هم نوع دوستى و تعهدات وجدانى 

و عشق به دیگر مردمان جهان نیست. استاد دربارة انگیزه شان از سرودن مجموعۀ پیام آزادى 

چنین مى گویند: «عواطف بشردوستانه و عالقه به خوشبختى ملت ها و تاثر از دردهاى مشترك 

آفریقایى  و  آسیایى  ملل  گریبان گیر  زورمند،  کشورهاى  تعدیات  اثر  بر  که  است  همانندى  و 

و  میهن دوستى  که  مى دهد  نشان  استاد  آثار  دیگر  سویى  از  است.»  بوده  التین  آمریکاى  و 

بر طبل  برخالف برخى که همواره  ندارد.  ایران دوستى هیچ گونه تعارضى با دین و دین دارى 

پیش از اسالم مى کوبند و گروهى دیگر بر طبل پس از اسالم؛ استاد هم دوستدار ایران پیش 

از اسالم است و هم هواخواه ایران پس از اسالم و مصداق آن اشعارى است که دربارة دین و 

دین دارى سروده است. 

     با نیم نگاهى به زندگى استاد برومند مى توان دریافت که استاد هیچ گاه رخ از ایران هنرخیز 

برنتابیده است و 70 سال از عمر پربار خود را صرف ایران کرده است، چرا که مهر میهن همواره 

مونس جان و ورِد زباِن استاد و آتش عشق میهن سوزندة جانش بوده است؛ از همین روى است 

که از همان اوان جوانى دربارة میهن و اوضاع آن شعرهاى نغز و پر مغزى سروده و آنها را در 

مجموعه اى به نام «ناله هاى وطن» گرد آورده است. گاه به هنگام اشغال ایران در سال 1320 

با اشعارشان به پیکار با دشمنان ایران برخاسته اند و گاه به هنگاِم تجزیه طلبِى برخى از مزدوران 

و دشمنان ایران، با اشعارشان از اتحاد و وحدت ملى سخن گفته و این چنین وظیفه و رسالت 

میهنى خویش را ادا کرده اند. رسالت و وظیفه اى که از دید استاد هر ایرانى در مرتبۀ نخستین 

با  را  ایشان  آزادى خواهى،  و  پاس میهن دوستى  به  نیز  ایران  است. مردم  آن  اداى  به  موظف 

عنوان «شاعر ملى» ستوده اند و چه چیزى ارزشمندتر از آن که مردم سرزمینى چنین عنوانى را 

به شخصى فرزانه بدهند. ادیب برومند همچون سخن ساالر فرهمند توس، فردوسى، همواره بر 
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سر شاخسار مهر میهن، خوش نوا بلبل غزل خوان، بوده است و بى گمان گزاف نخواهد بود او را 

«فردوسى معاصر» بنامیم. 

     استاد برومند از همان روزهاى نخسِت تشکیل جبهۀ ملى دوم، جزو پایه گذاران جبهه و 

منشى اول بود و در کنگرة سال 1341 به پیشنهاد شادروان دکتر غالم حسین صدیقى به سمت 

فرمود:  استاد چنین  دربارة  و جالب است که شادروان صدیقى  هیئت رئیسه منصوب شد  دبیر 

سال ها  این  در  ایشان  که  صورت جلسه هایى  و  برومند  هم  و  است  ادیب  هم  برومند  «ادیب 

نوشته اند تاریخى خواهد بود»؛ اما استاد با اینکه یکرنگ و یکرو و به گونۀ قلمى و قدمى در راه 

میهن گام برمى داشته است، برخالف برخى که همواره در تالش اند تا به مراتب و سمت هاى 

باالى سیاسى دست پیدا کنند هیچ گاه مشاغل و سمت هاى دولتى چون سناتورى، سفارت و 

وزارت را نپذیرفته است. آرى استاد برومند هر آنچه که در این سالیان انجام داده به عشق ایران 

و ایرانیان بوده است و بس.

     گردآورى این جشن نامه بى گمان بدون یاریگرى دوسِت گرامى و مدیر پیشین فرهنگسراِى 

کسى  ممکن نمى شد؛  جزى  عابدى   روح اهللا  آقاى  اصفهان  گزبُرخوار  شهرستان  برومند  ادیب 

فرهنگسرا  مدیریت  سمت  از  جشن نامه  این  گردآورى  آغازین  ماه هاى  همان  در  چه  اگر  که 

کناره گرفت اما همواره و در همه حال پیگیر به سرانجام رسیدن این جشن نامه بودند. نگارنده 

همچنین از آقاى اعظمیان مدیر فعلِى این فرهنگسرا، از دوست گرامى آقاى حمید یزدان پرست، 

آقایان دکتر محمود امیدساالر، دکتر محمدعلى سجادى، دکتر عباس کى منش، حجت االسالم 

سیدمحمود دعایى، بهنام مبارکه، امیر راسخى نژاد، مدیر و دست اندرکاران شرکت سهامى انتشار 

و سرکارخانم پوران دخت برومند و آقایان دکتر جهانشاه برومند و شهریار برومند سپاسگزارى 

کردند.  شایانى  و کمک هاى  راهنمایى ها  جشن نامه  این  گردآورى  در  که  آن روى  از  مى کند 

بایسته است پیش از چیدن دامن سخن از اساتید ارجمندى که پیش از چاپ این مجموعه رخت 

از جهان بربستند یعنى زنده یادان دکتر حسن احمدى گیوى، دکتر عزیزاهللا جوینى، دکتر مهدى 

آفرینى بخواند؛ اى  آنان  مؤیدزاده و دکتر محمدابراهیم باستانى پاریزى یادى کند و بر روان 

کاش که داس اجل را با آنان مداراى بیشترى مى بود.

           شاهین آریامنش            

6  فروردین ماه 1393 خورشیدى
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زندگى نامۀ استاد عبدالعلى ادیب برومند

برخوار  از شهرستان  زادگاهش شهر «گـز»  خردادماه 1303در  برومند در 21  عبدالعلى ادیب 

اصفهان به دنیا آمد. پدرش مرحوم مصطفى قلى خان برومند از خوانین گـز بود که از حسن 

خط و مقدمات زبان عربى و آگاهى هاى تاریخى بهره داشت. به زبان فرانسه مسلط و از جمله 

تجددطلبان عصر بود، هیچ گاه شغل دولتى نپذیرفت و به کار ِملکدارى و کشاورزى اکتفا کرد. 

سواد  از  که  بود  برومند  حیدرعلى خان  استاد  بزرگ  خواهر  غفار دخت،  رباب  مرحوم  مادرش 

خـانـواده  اقتصادى  امـور  تنظیم  و  خـانـه دارى  در  نبود،  بـى بـهره  نــوشتن  و  خــوانــدن 

و  پیگیرى  با شخصیت به شمار مى رفت که دربارة تحصیالت فرزندان هم  و  لیاقت مند  زنى 

عالقه مندى کامل از خود نشان مى داد. 

     ادیب برومند در شش سالگى نزد معلم سرخانه که «مال قنبر» نام داشت و مکتب دار بـود، 

خـوانـدن و نوشتن را آغــاز کرد و پس از دو سال به اصفهان آمـد و نخست دو سه ماه در 

مدرسۀ «قدسیه» درس خواند و سپس در دبیرستان «فرهنگ» که مدیرش روانشاد «مجید میر 

احمدى» از پیشگامان آموزش و پرورش اصفهان بود نام نویسى کرد و از کالس سوم ابتدایى 

دبیرستان  به  سیکل  دریافت  از  پس  پرداخت.  تحصیل  به  دبیرستان  آن  در  متوسطه  سوم  تا 

«صارمیه» اصفهان رفت و در رشتۀ ادبى دیپلم گرفت و در شهریورماه 1321 به منظور ادامه 



تحصیل به تهران رفت و در سال 1324 موفــق به گرفتن لیسانس در رشتۀ حقوق قضایى 

براى شغل  دادگسترى ابالغى  از وزارت  ادیب برومند در سال 1325  از دانشکده حقوق شد. 

دادیارى دادگسترى اردبیل دریافت کرد ولى از پذیرفتن سَمت قضایى اعـراض کرد و تقاضاى 

صدور پـروانـه کارآموزى وکالت دادگسترى کرد و دو سال بعد به طور مستقـل به عنوان وکیل 

ـّى در ایران بود و وکالت هاى  پایه یک دادگسترى مشغول کار شد؛ وى سال ها وکیل بانک مل

متفرق را کمتر مى پذیرفت و در این حرفه همواره براى احقاق حقوق مى کوشید.

      ادیب برومند در ظرف مدتى که در دانشکدة حقوق تحصیل مى کرد نسبت به تکمیل 

معلومات ادبى و پرورش دادن طبع شاعرى خود غافل نبود بلکه با کوشش بسیار شمار فراوانى 

از متون معتبر نظم و نثر پارسى را با دقت تمام مطالعه کرد و در شعر و ادب به ممارست پرداخت 

و به زبان عربى و فرانسه نیز به خوبى آشنایى پیدا کرد. ادیب تا سن 16 سالگى به نثرنویسى 

اهتمام مى ورزید ولى از 17 سالگى بیشتر به شعر و شاعرى روى آورد و با عالقه و دلبستگى 

به شاعران و اشعار شعراى دوران مشروطه خواهى براى ادامُه آن سبِک نوپا از جهت موضوع 

این  از  پیروى  به  قرار مى داد،  ابتالآت زمان را موضوع شعر  نداشت و  و مطلب که دیرینگى 

سبک پرداخت و تا به امروز دنبالۀ این سبک را رها نکرده است. پس از رویداد سوم شهریورماه 

1320 و اشغال ایران به وسیلۀ متـفـقـیـن در جنگ جهانى دوم، به سرودن شعرهاى سیاسى و 

میهنى پرداخت. موضوع این اشعار حمله به اشغال کنندگان ایران و مخالفت با عـوامـل بیگانه 

استبداد دورة رضاشاه و تقویت آزادى خواهى  انـتـقـاد از  انگلیس و  یعنى هواداران شوروى و 

بود که در جـرایـد و مجالت کشور  ایران  در مـردم  و حِس وطن خـواهـى  و استقالل طلبى 

منتشر مى شد. افـزون بر این، ادیب نسبت به دسته ها و حزب هاى دست نشاندة بیگانگان نیز 

با حربۀ شعر و زبان قلم به جنگ و ستیز ادامه مى داد، چنان که در غائلۀ آذربایجان و زمزمۀ 

تجزیه طلبى در آن سامان به شّدت بر ضد حزب دموکرات آذربایجان و حکومت «سید جعفر 

پیشه ورى» مـبـارزة قـلمى و شعرى را آغـاز کرد کـه تـا پـایـان حـادثـه و بعد از آن از این 

حمالت دست نکشید. 

     ادیب برومند از آبان ماه 1328 که جبهۀ ملى ایران به رهبرى زنده یاد «دکتر محمد مصدق» 

بنیان گذارى شد و نهضِت «ملى کردن صنعت نفت در سراسر ایران» جنب و جوش خاصى پدید 

آورده بود، از هـواداران سر سخت نهضت ملى ایران شد و با سرودن اشعار میهنى و سیاسى به 

یارى و همگامى جبهه ملى و این نهضت ضد استعمارى پرداخت و با نفوذ سیاسِى انگلیس و 
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تحریکات روسیۀ شوروى درآویخت. او بعد از کودتاى شوم 28 امرداد 1332 با حکومت کودتا 

به مبارزه برخاست و پس از تشکیل دورة دوم فعالیت هاى جبهه ملى از روز نخست در شمار 

پایه گذاران این جبهه با حکومت استبدادى «محمدرضا شاه» مخالفت کرد و در نتیجۀ مبارزه 

با استبداد، سه بار زندانى شد. هنگام تجدید فعالیت جبهه در سال 1357 عضو شوراى مرکزى 

جبهۀ ملى و سپس عضو هیئت رهبرى بود و به اتفاِق هم مسلکان خود در حزب ایران و جبهه، 

با خیزش ملت، همگامى کرد و در این راه، پایبندى خود را به اصالت انقالب و انتقاد از انحرافات 

ادامۀ  به  زیان بخش آن نشان داد. در سال 1373 با همراهى چند تن از همفکران، بار دیگر 

فعالیت هاى سیاسى جبهه، پس از مدتى پراکندگى اقدام کرد و با سازمان دهى جبهه از وقفه اى 

که در این مسیر پیش آمده بود جلوگیرى کرد. بارى سخن کوتاه، ادیب برومند مدت هفتاد سال 

با قلم و قدم در راِه سربلندى ایران و آزادى و ضدیت با استبداد و استعمار کوشیده و بیش ترین 

قسمت اشعارش میهنى و سیاسى و ملى است.

فرزند «حاج عبداهللا  امینـى»  با خاله زادة خود «فرنگیس  اردیبهشت ماه 1326  ادیب در       

امینـى سدهى» پیوند زناشویى بست و از وى سه فرزند به نام هاى «جهانشاه»، «پوراندخت» 

و  دندان  کاشت  و  لثـه  جراحى  در  متخصص  دندان پزشک  اولى  که  شد  زاده  «شهریار»  و 

مؤّسس  و  مدیر  سومین  و  ادبیات  پژوهشگر  و  دادگسترى  وکیل  دومى  و  است  موسیقى دان 

بین المللى  بازرگانى  مدیریت  رشتۀ  در  لیسانس  داراى  و  ایران  کوشان  بازار  بازرگانى  شرکت 

است. همسر ادیب برومند بانویى دین دار، نیکوکار و روشن اندیش بود و با شوهر خود همفکرى 

و صمیمیت و سازگارى کامل داشت. برومند چندین بار به اروپا و یک بار به آمریکا و مصر سفر 

بـه زیارت  برومند  اتفاق دایـى خـود مرحوم حاج حـیـدرعلى خان  به  کرده و در سال 1355 

مره رفته است (زمستان سال 1380). گفتنى  ـُ ـع نائل شده و دوبار نیز به حج ع ـّ کعبه و حج تمت

است ادیب برومند در خطاطى هم ممارست کرده و شکسته نستعلیق را بسیار خوش مى نویسد.

آثار شعرى چاپ شدة ادیب برومند 

«ناله هاى وطن» شامل اشعارى است که به مناسبت رویداد سوم شهریورماه 1320 و دفاع از 

استقالل کشور و آزادى ملت سروده شده است؛

نیز  آنان و  رهبران استقالل طلب  از کشورهاى استعمارزده و  «پیام آزادى» دربارة حمایت   .1

مخالفت با خشونت و جنگ و هـوادارى از حقوق بشر است که به 27 زبان ترجمه شده است. 
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2. «درد آشنا» که قسمتى از غزل هاى عاشقانه، عرفانى، سیاسى است؛

3. «سرود رهایى» مشتمل بر اشعارى در هـوادارى از نهضت ملى شدن نفت و طرِد سیاست 

استعمارى و نکوهش کودتاى 28 امرداد و مبارزه با نظام استبدادى شاه است؛

4. «راز پرواز» دربردارندة شعرهاى مذهبى است که داراى صبغه حماسى است؛

5. «مثنوى اصفهان» دربارة اوصاف شهر تاریخى اصفهان و ویژگى هاى گوناگون آن است؛

دربارة   … و  انواع شعر مانند مـثـنـوى، قصیده، غــزل  از  6. «حاصل هستى» کـه عبارت 

مطالب گوناگون است.

7. «مجموعه اشعار» که شامل بخشى از اشعار منتشرشده و نشدة استاد است که در دو جلد به 

چاپ رسیده است و جلد سوم آن نیز پس از این منتشر مى شود.

آثار پژوهشى ادیب برومند

1. تصحیح «خرد نامه» نگارش ابوالفـضـل یوسف بن على مستوفى که انجمن آثار ملى آن را 

چاپ کرده است.

2. تصحیـح دیــوان خـواجـه حـافظ شیـرازى بـا مقابـلـه دو چـاپ معتبر (قـزوینى – غـنـى) 

همکارى  با  کاتب،  حسیـن  پیر  خط  به   874 مورخ  خطى  نسخُه  یک  با  (خــانلـرى)  و 

پوران دخت برومند.

3. هنر قـلـمـدان در تعریف و توصیف ساخت وساز این پـدیـدة هنرى و سبک کـار جمعى از 

استادان قلمدان نگارى.

از شاهنامۀ  آوردن کیخسرو»  براى  ترکستان  به  رفتن گیـو  4. تصحیح «داستان سیاووش و 

فردوسى.

5. تصحیح داستان «رستم و اسفندیار» به پیوست «هفت خوان اسفندیار» از شاهنامۀ فردوسى.

6. مجموعه مقاالت به نام «طراز سخن» در موضوع هاى ادبـى، هنرى و سیاسى.

ـّى فـردوسـى بــه پـیـوست  7. کتاب «بـه پیشگـاه فـردوسـى» دربــارة شخصیت ادبـى و مـل

شعرهاى این سراینده در گرامیداشت آن شاعر بزرگ.

8. تصحیح و چاپ تـذکـرة «خالصة االشعار و نتایج االفکار» بـه قلم تقى الـدین کـاشـانـى 

متخلص به «ذکرى» (قسمت معاصران).

9. کوشش بـراى چاپ کتاب مصّور «تاریخ جهانگشاى نادرى» (از مجموعه شخصى) کـه از 
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لحاظ چگونگى تصاویر منحصربه فرد است و نوشتن پیشگفتارى بر آن.

10. کوشش بـراى چـاپ دیـوان حـافظ منسوب بـه خط «میرعماد حسنى» مورخ 1008 و 

نوشتن پیشگفتارى بر آن.

11. «نگارستان ادیب» که شامل مجموعه اى از آثار نقاشى و نگارگرى استادان است که ادیب، 

آنها را معرفى کرده که به تازگى منتشر شده است.

آثار صوتى ادیب برومند

1. حماسۀ ایران، به یاد آزاد شدن خرمشهر؛ شعر و دکلمۀ ادیب برومند همراه با بداهه نوازى 

جلیل شهناز و پرویز یاحقى.

فریدون  برومند،  جهانشاه  نوازندگى  با  همراه  برومند  ادیب  صداى  و  شعر  غزل؛  از  باغى   .2

احتشامى، مهران مهتدى و جهانگیر ملک.
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وصف اصفهان 
منظومه اى ناشناخته از عبرت نایینى

 دکتر سید على آل داود

دایرةالمعارف بزرگ اسالمی



***

از  عصر پیش  در  ایران  نامى  و  برجسته  و خوش نویسان  از شاعران  نایینى  محمدعلى عبرت 

مشروطه و ادوار پس از آن است. او شاعرى توانا و عارفى نامبردار بود و در عالم عرفان لقب 

«عارف على» را براى خود برگزیده بود. او عمرى را با سادگى و گوشه گیرى و مسکنت گذراند 

و از راه کتابت کتب روزگار را به سر مى برد. عبرت در رمضان سال 1285 ق در اصفهان دیده 

به جهان گشود؛ اما نیاکانش از روستاى محمدیه نایین بودند، از این رو او دوران کودکى اش 

را همراه پدر و مادر و خانواده اش در نایین به سر برد و همان جا به کسب دانش هاى مقدماتى 

پرداخت. عبرت سالیان متمادى در اصفهان و مشهد و مراغه و تهران زیست اما بخش عمده 

سال هاى اخیر زندگى او در تهران گذشت. در خانه اى کوچک در امام زاده قاسم شمیران به سر 

مى برد که ظاهراً مالکیتش به دیگرى تعلق داشت، روزگارش در همان خانه روز 19 دى 1321 

ش به سرآمد و در امام زاده عبداهللا شهر رى به خاك سپرده شد. اشعارى که بر سنگ گورش 

نقش بسته سرودة احمد گلچین معانى است. 

     عبرت غیر از شاعرى در خوش نویسى استاد بود و خط نستعلیق و به ویژه نسخ را در نهایت 

استادى مى نوشت. شغل عمدة او هم کتابت بود و به سفارش بزرگانى که نسخۀ اثر را طالب 

بودند آن را کتابت مى کرد. از نسخه هاى که عبرت به خط زیباى خود نوشته اکنون تعدادى بر 

جاى مانده و نمونه هاى آن در کتابخانۀ مجلس شوراى اسالمى موجود است. از عبرت چند اثر 

پر ارزش به شرح زیر بر جاى مانده است: 

1. مدینة االدب: تذکرة شاعران معاصر در سه جلد رحلى قطور، بخشى از آن به خط صاحبان 

شرح حال ها و گزیده شعر آنان به خط عبرت است. نسخۀ اصلى این اثر مفید در کتابخانه ى 

مجلس نگه دارى مى شود و چند سال پیش به صورت فاکسیمیله انتشار یافت. 

2. نامۀ فرهنگیان: تذکرة دیگران شاعران معاصر در یک جمله به قطع وزیرى کوچک. این 

کتاب هم چند سال پیش توسط کتابخانۀ مجلس به صورت عکسى منتشر شد. 
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قصیده  شعبان  پانزدهم  عید  مناسبت  به  که  سرایندگانى  و  شاعران  تذکرة  قدس:  انجمن   .3

سروده اند. در این کتاب افزون بر احوال مختصر شاعران، متن کامل سروده هاى آنان درج شده 

است. انجمن قدس در سال پیش در 2 مجلد مفصل به چاپ رسیده است. 

4. دیوان اشعار عبرت: گزیدة آن در حیات شاعر به چاپ رسید. سپس چند بار دیگر به اهتمام 

کسان مختلف تکمیل و تجدید چاپ شد؛ اما هنوز هم متن کامل دیوان اشعار او به چاپ نرسیده 

است. از دیوان او چند نسخۀ خطى در دست است، از جمله دست نویس شمارة 4080 کتابخانۀ 

مجلس که ناقص است. متن کامل دیوان او به خط نسخ زیباى خودش هم اکنون تحت شمارة 

2467 در کتابخانۀ مجلس محفوظ است. این نسخه، حاوى 416 صفحه و حدود 6300 بیت 

به چاپ  تاکنون  آنها  بر سروده هاى مختلف عبرت است که بیشتر  این دیوان مشتمل  است. 

نرسیده به ویژه هیچ کدام از مثنویات او در دواوین چاپ شدة وى دیده نمى شود از جمله باید به 

مثنوى هایى اشاره کرد که او در گزارش احوال خود سروده یا ماجراى سفرهاى خود را منظوم 

ساخته است و در برخى از آنها مضامین هزل آمیز هم دیده مى شود. 

     منظومۀ زیر که اینک بخشى از آن در زیر آورده مى شود مربوط به سفرى است که او در آغاز 

نوجوانى و پس از اقامت چندساله در نایین به اصفهان رفته و با نگاهى تازه دیدنى هاى صفاهان 

را نگریسته و ابیاتى در وصف آن گفته و به دنبال آن ماجراهایى را که براي اش در این شهر 

رخ داده با زبانى شیرین، بیان کرده است. در اینجا گزیدة این مثنوى را به نقل از دیوان خطى 

عبرت نقل کرده و ضمنًا این نکته هم گفته شود که این منظومه تاکنون انتشار نیافته است: 

این افسانۀ خیالى را در سال هزار و سیصد و پانزده [ق] در مراغه به نظم درآوردم:

چند ــک  ی ــایــیــن  ن ــۀ  ــّط خ از  فــلــک 

حیات آب  ز  گـــرو  ــرده  بـ او  خـــاك 

صفا ز  ــش  ــوایـ هـ طــرب انــگــیــز 

شکن ـــردوس  فـ روضـــۀ  آن  ــیــش  پ

عــشــرت خــیــز هـــوا  و  آب  در  از 

ــاض ریـ اوراق  ــۀ  ــخ ــس ن ــه  ــت ــاف ی

ناف ــه  ب بسته  چین  نــافــۀ  او  ــاك  خ

افکند ــاهــان  صــف ــه  ب بختم  رخـــت 

ـــواى ظــلــمــات ــ ــنــى بــخــش ه روش

زدا ــگ  ــ زن ــان  ــ ــم زدگ ــ غ دل  از 

ــو خــضــراى دمــن ــاغ فــــردوس چ بـ

ــز ــیـ ــگـ ــراوت انـ طـ و  ــزا  ــ ــرح افـ ــ فـ

بیاض ــه  ــّط خ آن  خــط  ــواد  ــ س از 

ــاف ب ــه  ــی ــال غ او  ــت  ــاح س در  بـــاد 
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حیات طعم  دهــد  ــه  ک ـــده رودش  ــ زن

اوست در  که  فواکه  و  اشجار  آنچه 

نسیم ــه  ک ــس  ب از  معتدل  مـــى وزد 

است نیم  صفاهان  شهر  جــهــان  از 

جنان اســت  ندیده  که  هر  جهان  در 

هست را  صفاهان  کــه  محاسن  ــن  ای

طــاق ــى  ــای ــب زی بــه  ــى و  ــکــوی ن بــه 

کمال ــه  ب کــمــالــش  فــیــض  از  ادب 

سیرند ــیــکــو  ن ــه  ــم ه مــردمــانــش 

نغز و  دل  صــافــى  و  زیـــرك  همگى 

ــه نــکــویــى هــمــه ضــرب الــمــثــل انــد  ب

دامـن گـرفـتـم  گــونــه  آن  خاکـش 

شــگــرف بـــنـــاهـــاى  تـــمـــاشـــاى  ز 

بنا ــه  ــرف ط آن  و  ــو  ــاپ ــى ق ــل ع آن 

تیم1  و  بقعه  و  ــه  ــدرس م و  مسجد 

کـس ندیــده اسـت و نــداده اسـت نـشان

ــت وراس کــه  بقاعى  و  فـــوالد  تخت 

ــان زب ــه  ب ــارم  ــی ن جمله  ایــن  وصــف 

ــۀ خــویــش ــان ــس بـــازگـــردم ســـر اف

کـــردم ــا  ــاش ــم ت کـــه  روزى  ــد  ــن چ

ــادم ــت اف دور  ــو  چ شــهــر  از  قـــدرى 

بى تاب ــون  چ ــور  خ تــابــش  از  ــودم  بـ

غبار و  گـــرد  رخ  ز  پـــاك  کــنــم  ــا  ت

ــوش گ ــه  بـ ــم  ــن ــزی ح آواز  نـــاگـــه 

تـــوان رفـــت  ــم  ــن ت ز  نـــوایـــش  از 

ــذرو ت همچو  نـــوا  ــه  ب ــجــا  آن در  او 

فــرات و  ــذب  ع بقا  آب  ــون  چ هست 

نکوست که  بس  از  مى دهد  جان  طعم 

رمیم عــظــم  او  از  ــده  زنـ ــود  ــى ش م

است هفت اقلیم  رخ  ــال  خ ــه  ک ــه  ن

جهان ــه  ب را  جــنــان  بــاغ  ببین  ــو  گ

ــت دس را  دیـــــارى  ــچ  ــی ه نــدهــد 

آفـــاق ـــراغ  چـ و  ــم  ــش چ مـــردمـــش 

جمال ــزوده  ــ افـ هــنــر  جــمــالــش  از 

هنرند و  کــمــال  و  فــضــل  صــاحــب 

مغز آمـــده  بـــرون  پــوســت  از  همچو 

ــد دل انـ آرام  و  ــت  ــ راح را  روح 

ــوش وطــن ــرامـ ــرا گــشــت فـ کــه مـ

طرف مى بستم  و  دل  مــى گــشــادم 

ــا ــی دن در  نـــبـــود  ــرش  ــی ــظ ن ــه  کـ

قدیم آثـــار  از  ــده  ــان م ــا  ج ــه  ب ــه  ک

جهان ــار  ــص اع هــمــه  در  مثلشان 

خــداســت ــردان  مــ ــد  ــرق م و  ــت  ــرب ت

بــیــان حـــّد  از  بــیــشــتــر  بـــود  کـــه 

پیش در  ــم  آن از  ــس  پ ــد  آم چــه  ــه  ک

ــردم ــردش صـــحـــرا کـ ـــ ــوس گ ــ ه

ــادم ــش ــگ ــى ب ــ ــک ده ــزدیـ ــار نـ بــ

ــم تـــا بــنــشــیــنــم لـــب آب ــت ــواس خ

ــرار شـ آب  از  دل  ز  ــم  ــان ــش ــن ب

هوش و  طــاقــت  ــن  م ز  ــرد  ب و  ــد  آم

ــه فغان ب آمـــد  ــى  ن ــو  ــدم چ ــن ب بــنــد 

ــون سرو ــب جــو چ ــه ل ــاده ب ــت ــن س م

  1. کاروانسراى بزرگ.
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فکند  رخــنــه  ــن  م دل  در  ــه اش  ــال ن

افـــتـــادم او  نـــالـــۀ  ــى  ــ پ در 

دور از  آمـــد  ــر  ــظ ن در  ــان  ــه ــاگ ن

کهن و  ویـــران  همه  بــامــش  و  در 

ــه ــمــرغ بــه ســقــفــش الن ــرده ســی ــ ک

ریــش دل  ــا  ب شـــدم  ویــرانــه  ســـوى 

ــدم ــى دیـ ــوانـ ــه جـ ــت نـــاگـــه آشــف

ــه ــگــان ــی ب ــرد  ــ خـ ز  نـــوجـــوانـــى 

است ــه  ــران وی در  ــه  ک گویند  گنج 

ــا ــج آن بـــدیـــدم  آزاد  ســـــروى 

ــگ رن ــیــرى  خ او  رخ  ارغـــوانـــى 

ــان  ــری ب ــش  ــ آه ــۀ  ــل ــع ش از  ــوه  ــ ک

شــیــدا و  ــو  ــح م و  ــه  ــت ــف آش ــود  ــ ب

ــا اثـــر اســت ــز عــشــق بـــود ب ــه ک ــال ن

مى افشاند رخ  به  اشـک  جـوان  آن 

من گــل  و  آب  غمت  از  ــاد  ب بــه  اى 

نسوخت و  جان  صفت  پروانه  سوخت 

نیست و  گشتم  غمت  بحر  در  غرقه 

نیست تو  عشق  از  حاصلم  غم  غیر 

دانستم ــد  ش ــو  ت ــه  ب مــایــل  ــه  ک دل 

ــرى ــدادگ ــی ــل کـــه تـــو ب ــاف بـــود غ

نکنى ــى  ــش وح آهـــوى  اى  ــه  چ از 

کردى گاهى  که  عهد  آن  خــوش  اى 

چند و  ــى  ک ــا  ت عهدشکن  اى  ــر  آخ

خموش بیفتاد  و  ــد  خــوان ــزل  غ ــن  ای

بکند  ــاى  ــ ج از  ــم  ــت ــاق ط پــایــۀ 

ــهــادم ــن ب او  جــانــب  دل  روى 

معمور غـــم  از  ــۀ  ــرانـ ویـ ــه   ــرف ط

من خانۀ  ــون  چ و  عاشق  دل  ــون  چ

خــانــه غـــم  آن  ــدِن  ــ دیـ ــزا  فـ غـــم 

خویش ز  بیگانه  و  خــود  از  بى خبر 

ــدم دی ــى  ــان ج شیفته  جـــوان  ــه  چ

ــه ــران وی آن  در  گنج  چــون  خفته 

اســت دیـــوانـــه  دل  ویـــرانـــه  گــنــج 

پا ز  افــتــاده  و  ــت  ــام ق شـــده  ــم  خ

دنگ و  والـــه  و  ــى خــرد  ب و  ــى خــود  ب

گــریــان زارش  ــت  ــال ح ــر  ب ســنــگ 

پــیــدا زردش  رخ  از  ــى  ــق ــاش ع

است باخبر  ــن  ای از  عــاشــق  مـــردم 

مى خواند: را  غزل  طرفه  این  دم  هر 

من دل  عشقت  آتــش  از  ســوخــت 

من محفل  در  ــو  ت ــار  ــس رخ شــمــع 

ــا ســـاحـــل من ــن ف بــیــابــان  ــز  جـ

من حــاصــل  و  ــن  م حـــال  ــر  ب واى 

من ــل  ــای م بـــود  ــه  ــّص غ ــم و  غ ــه  ک

من ــل  ــاف غ دل  دســـت  از  داد 

من بــســمــل  دل  ـــرغ  م بـــر  ـــم  رح

ــزل من ــن ــر م ــه س ــجــه ب ــى رن ــدم ق

ــت شـــامـــل من ــت ــم ــرح م نـــشـــود 

هوش ــر  طــای سفر  کــرد  ســرش  از 

     باقى این حکایت و تتمۀ گزارش سفر اصفهان مفّصل است و از نقل کامل آن در اینجا 

خوددارى مى شود.
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تقدیــم به بزرگــوارى ارجمند، اســتاد ادیب برومند 

براى چکامه هاى دلنشــین و میهن پرستانه شــان و با 

گرامـى داشـت خاطرات دیرین خانوادگى و همجوارى

شگفتى آفرینى ها در زندگى اساطیرى زردشت
پیش و پس از زایش تا رسیدن به پیامبرى

آیا رگه اى از هفت مرحله مى توان یافت؟

دکتر ژاله آموزگار

استاد دانشگاه تهران

قرار  از اسطوره  در هاله اى  برجسته همیشه  و  بزرگ  پیامبران و شخصیت هاى  راستین  تاریخ 

مى گیرد و الیه هایى که در طى سده ها بر این اسطوره ها افزوده مى شوند، چنان جذابیتى بدانها 

مى بخشند که کم کم زندگى نامۀ واقعِى این شخصیت ها تحت الشعاع روایت هاى اساطیرى قرار 

مى گیرد.

     زردشت نیز از این قاعده مستثنى نیست. شکى نیست که زردشت جایگاهى واقعى و ارزنده 

در تاریخ بشرى دارد و دربارة زندگى، زمان، زادگاه و شخصیت تاریخى او بحث ها و تحقیقاِت 

بسط  و  شرح  ما  سعى  و  است  اساطیرى  مقاله  این  دیدگاه  اما  است1،  گرفته  انجام  فراوانى 

1 براى دست یابى به چکیدة این مطاب نک: ژاله آموزگار، احمد تفضلى، اسطورة زندگى زردشت، نشر چشمه، چاپ هفتم، 
1385، ص 27-15.



رویدادهاى شگفت انگیز و خطراتى است که بنا به متون اوستایى و پهلوى و فارسى و عربى1  

پیش و پس از تولد زردشت تا زمان رسیدن او به پیامبرى بر سر راهش قرار مى گیرند و این 

که او چگونه این ناگوارى ها را معجزه آسا و به یارى اهوره مزدا، امشاسپندان و ایزدان پشت سر 

مى گذارد تا زمان عرضۀ دین مزدیسنایى فرا رسد.

     رخدادهاى مربوط به این دوران را در دو بخش پیش و پس از زایش بررسى مى کنیم:

الف: رویدادهاى پیش از زایش

دوغدو مادر زردشت با پوروَشسب، پدر زردشت که هر دو به خاندان سپیتمان تعلق دارند، پیوند 

زناشویى مى بندد. زردشت ثمرة این پیوند خواهد بود.

     تکوین هر انسانى بنا بر روایت هاى اساطیرى ایران با گردآمدن سه عنصر اصلى فّر یا فّره، 

َفرَوَهر و گوهر تن صورت مى پذیرد و این فرایند در مورد زردشت صورتى ویژه دارد.2  

از طریق نورهاى بى پایان در وجود دوغدو متجلى مى شد؛ چنان که در  او       فّرة پیامبرى 

درازناى زندگى تا زردشت زاده شود، نور از وجود او مى تابید.3  

    براى مراحل بعدِى تکوین او، ایزدان نماد این جهانى فروهر زردشت را در ساقۀ گیاه هوم4  

جاى دادند و پوروشسب را به چیدن آن راهنمایى کردند. 

     گوهر تن او نیز از طریق باران هایى که به فرمان اهوره مزدا و امشاسپندان از دنیاى مینوى5  

به زمین فرستاده شد، گیاهان خاصى در چراگاه به بار آمدند. پوروشسب دو گاو برگزیده را به 

آن چراگاه برد، گوهر تن زردشت از این راه وارد شیر این گاوها شد. دوغدو شیر این گاوها را 

دوشید و با شیرة هومى که پوروشسب چیده بود، آمیخت و معجونى ساخت تا زن و شوهر آن را 

بنوشند و هم آغوشى کنند و سه عنصر در وجود دوغدو جمع گردد و به زادن زردشت منجر شود.6 

1. براى مشخصات این متون نک: اسطورة زندگى زردشت، ص 53-49.

2. فّر یا فّره موهبتى ایزدى است که تجلى ظاهرى آن نور است. فروهر، همزاد آن جهانى انسان و پاسبان اوست. جوهر یا 

گوهر تن صورت مادى یا جسم آدمى است. براى توضیحات بیشتر در این مورد نک: ژاله آموزگار، تاریخ اساطیرى ایران، 

انتشارات سمت، چاپ چهاردهم، 1391، ص 87 به بعد.
3. دینکرد پنجم فصل 2، بند 2؛ دینکرد هفتم فصل 2، بندهاى 3-5. نک:

Madan, D.M. Dinkart, Bombay, 1911. P. 434, 601

براى توضیحات بیشتر در مورد این معجزات نک: اسطورة زندگى زردشت، ص 59 به بعد.. 
4. هوم گیاه مقدسى است که شیرة فشردة آن در آیین هاى دینى زردشتى کاربرد بسیار دارد.

5. دنیاى مینوى یعنى دنیاى نامرئى و نامحسوس و فراسویى.
6. دینکرد هفتم، فصل 2، بندهاى 33-34، دینکرد مدن ص 607.
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     اهریمن و دیوان کوشیدند که این معجون را که دوغدو فراهم کرده و در ظرفى بر تنۀ درخِت 

تنومندى آویخته بود از میان ببرند و از ترکیب این سه عنصر جلوگیرى کنند. از این رو به فرمان 

اهریمن، دیوى َچشَمک نام که ایجادکنندة زلزله و بادهاى سهمگین بود به دِه آنها تاخت. همۀ 

درخت ها برافتادند، خانه ها فروریختند اما به یارى ایزدان، درختى که ظرِف حاوى معجون بر آن 

آویخته بود، از این یورش در امان ماند. دوغدو و پوروشسب آن را نوشیدند و هم آغوشى کردند 

و نطفۀ زردشت آن چنان که خواستۀ اهوره مزدا و امشاسپندان بود تکوین یافت.1 این یکى از 

معجزات پیش از زایش زردشت بود.

     شگفتى دیگر در دوران باردارى دوغدو پیش آمد. این بار دیوان تالش کردند که به نطفۀ 

زردشت در زهدان مادر آسیب برسانند. آنها دوغدو را به تب تند و آزاردهنده اى دچار کردند و 

چون دوغدو خواست که پیِش پزشِک جادوگر ده برود، ایزدان او را از این کار بازداشتند و براى 

رهایى از این درد، بدو کارهاى آیینى آموختند؛ بدین صورت که دست شوید و هیزم برگیرد و 

بوى خوش بر آتش نهد و روغن بر شکم بمالد و آن بوى خوش را بر تن بگذراند و در بستر 

بیارامد. دوغدو چنین کرد و فرزند به دنیا نیامده از این خطر مصون ماند.2 

     سرانجام زمان تولد زردشت فرارسید. از سه روز مانده به زایش او، از همۀ جوانِب خانۀ 

پوروشسب نور برمى تافت، آن چنان که ساکنان ده گمان بردند که بَر ِده آتش افتاده است و 

بزرگان و اسب سواران بسیارى گریختند و چون بازگشتند دریافتند که آتشى در کار نبوده است 

و این روشنِى بازتاِب فرة نوزادى بوده است که در خانۀ پوروشسب زاده شده است.3 

     زایش او نیروهاى زندگى بخش و مرگ آور را به رویارویى واداشت. نیروى شر سعى در 

نابودى او داشت و نیروى خیر به محافظت او مى پرداخت و سرانجام زردشت توانست از میان 

بالیا سر برآورد تا همگان دریابند که این موجود استثنایى به پیامبرى برگزیده شده است. 

     از این پس معجزات به پس از زایش او تعلق دارند.

ب: رویدادهاى پس از زایش

از زایش زردشت تا رسیدن او به دوران وحى را شاید بتوان در هفت مرحله  رخداد هاى پس 

دسته بندى کرد:

1. دینکرد هفتم، فصل 2، بندهاى 43-53، دینکرد مدن ص 609-608.
2. دینکرد هفتم، فصل 2، بندهاى 53-56 دینکرد مدن ص 609.

3. همان، بندهاى 56 به بعد.
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1. در زمان تولد او به فرمان اهوره مزدا، اَردوى سور اَناهیتا (= ایزدبانوى آب ها) و اَهریشَونگ 

یا اَشى خوب (= ایزدبانوى برکت و ثروت) و ایزدبانوان دیگر به صورت مینوى (= روحانى و 

فراسویى) حضور داشتند تا در برابر بدخواهى هاى اهریمن و گروه دیوان این نوزاد را در امان 

بدارند.1 اهریمن سپاهى از دیوان را براى نابودى او روانه کرد و ایزدان به یارى فّرة او که چون 

آتشى درخشان بود به مقابلۀ دیوان پرداختند و اهریمن و یارانش شکست خوردند. اهریمن براى 

جبران این شکست دیو اَکوَمن (= دیو اندیشۀ بد) را فرستاد تا اندیشۀ زردشت را در همان لحظۀ 

تولد تباه کند و اهوره مزدا به مقابلۀ او بهمن، امشاسپند موکل بر اندیشۀ نیک را گسیل کرد. 

بهمن در اندیشۀ زردشت درآمد و با او درآمیخت و اندیشۀ بد را براند. بهمِن شادى آفرین لبخند 

بر لبان زردشت آورد و از این رو زردشت به هنگام تولد خندید.2 

     این نخستین معجزة او پس از تولدش بود. 

2. در هنگام تولد او هفت َجهى (= زن بدکار و جادوگر) نیز پیرامون او بودند و تولد معجزه آمیز 

همراه با لبخند او را دیدند و ترسیدند و شتافتند که این خبر را به محفل جادوگران برسانند. پیش 

از آنها پوروشسب خبر خنده به لب زاده شدن نوزاد را به دوَرسَرو نامى ترین جادوگر ده رساند و او 

را به بالین زردشت آورد. دوَرسَرو از دیدن او آزرده شد. چون دریافت که آمدن او سرآغاز نابودِى 

دیوان و جادوگران است. از این رو دست پیش برد که سِر نرِم آن کودك را بفشارد و نابودش 

کند، اما بر اثر معجزة ایزدان دست آن نابکار برجاى خشک شد و تا پایان عمر فلج ماند.3  

     این دومین معجزة زردشت پس از تولدش بود.

3. دوَرسَرو کینه از نوزاد به دل گرفت و پوروشسب را از پى آمدهاى تولد این نوزاِد خارق العاده 

سخت ترساند و اندیشۀ او را چنان تباه کرد که پوروشسب از خوِد آن جادوگر براى از میان بردن 

نوزاد چاره جویى کرد. دوَرسَرو به او گفت که هیزم فراوانى گرد آورند و آتشى برافروزند و نوزاد 

را در میان آن قرار دهند. در اینجا شگفتِى بزرگى پیش آمد. آتش در هیزم نگرفت و به روایتى 

آتش او را نسوزاند. مادر زردشت او را برگرفت و به جاى امنى برد.4 

     این سومین معجزة زرتشت پس از تولدش بود.

تاریخ زندگى زردشت»  زردشت نک: ژاله آموزگار، «جلوه هاى زن در  تولد  در لحظۀ  این ایزدبانوان  1. در مورد حضور 
جشن نامۀ دکتر بدرالزمان قریب، به کوشش زهره زرشناس، دکتر ویدا نداف، انتشارات طهورى، 1387، ص 27-19.

2. گزیده هاى زادسپرم، فصل 8، بندهاى 8 به بعد؛ اسطورة زندگى زردشت، ص 123.
3. دینکرد هفتم، فصل 2، بندهاى 2-8؛ اسطورة زندگى زردشت، ص 74 به بعد شرح این معجزات است.

4. دینکرد هفتم، فصل سوم، بندهاى 8-11، دینکرد مدن ص 615.
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4. پوروشسب، دوَرسَرو را آگاه کرد که آتش نوزاد را نسوزاند. دوَرَسرو چاره اى دیگر اندیشید و 

چنین راهنمایى کرد که زردشت را در گذرى تنگ بیفکنند و گاواِن بسیار را بر آن گذر روانه کنند 

تا نوزاد در زیر سم گاوان لگدمال شود. پوروشسب چنین کرد و شگفتِى دیگرى پیش آمد. به 

نیروى ایزدان گاِو شاخدارى که از دیگر گاوان بزرگ تر بود، به گله پیشى گرفت، پیِش زردشت 

ایستاد. همۀ روز او را در پناه گرفت. پیش از همۀ گاوان به بالین او رسید و پس از رفتن همۀ 

گاوان او را ترك کرد. مادر زردشت او را برگرفت و به جاى امنى برد.1 

     این چهارمین معجزة زردشت پس از تولدش بود. 

5. دیگر بار پوروشسب پیش دوَرسَرو رفت و به او گفت که گاوها او را لگدمال نکردند. دوَرسَرو 

جادوگر چاره اى دیگر اندیشید و به او گفت که زردشت را در سِر راِه گلۀ اسبان که به آبشخور 

مى روند قرار دهند تا زیر سم اسبان نابود شود. پوروشسب چنین کرد و بار دیگر شگفتِى دیگرى 

پیش آمد. اسب زرد گوشى که سم هایش از دیگر اسبان ستبرتر بود بر دیگران پیشى گرفت. 

پیش زردشت ایستاد، پیش از همۀ اسبان بدان جا رفت و پس از آن که تازش اسبان به پایان 

رسید آنجا را ترك گفت.2 مادر زردشت او را برگرفت و به جاى امنى برد.

     این پنجمین معجزة زردشت پس از تولدش بود.

6. دگربار پوروشسب دوَرسَرو را آگاهى داد که اسبان نیز به او آسیب نرساندند. دوَرسَرو این بار 

چارة مرگ آورترى اندیشید. به پوروشسب گفت که زردشت را در النۀ گرگى که بچه هایش را 

کشته اند بیفکند تا گرگ برسد و بچه ها را کشته ببیند و به کین آن بچه ها، زردشت را بدرد. 

پوروشسب چنین کرد اما به خواست ایزدان شگفتِى دیگرى پیش آمد. گرگ چون به نزدیک 

زردشت رسید، از پیش رفتن بازایستاد و پوزه اش خشک شد. ایزدان میش بزرگى را به بالین 

زردشت فرستادند. آن میش او را سراسر شب دایگى کرد و سپیده دم النه را ترك گفت. مادر 

زردشت سراسیمه شتافت و چون او را زنده یافت، بانگ برآورد که دیگر او را از دست نخواهد 

داد.3  

     این ششمین معجزة زردشت پس از تولدش بود.

7. دوَرسَرو درمانده از مقابله با شگفتى هایى که در زندگى زردشت پیش آمد، با دیگر جادوگران 

انجمن کرد و به صداى بلند اعالم کرد که در این سه روزى که فرزند پوروشسب زاده شده 

1. همان، بندهاى 11-13، دینکرد مدن ص 616.

2. همان، بندهاى 13-15، دینکرد مدن ص 616.

3. همان، بندهاى 15-19، دینکرد مدن ص 617.

شگفتى آفرینى ها در زندگى اساطیرى زردشت ❖ 33



او نافرجام ماند. در او نشانه هاى فرمانروایى نیک و  است، همۀ تالش هاى من براى نابودى 

برکت مى بینم. پیش بینى مى کنم که بهمن امشاسپند به دیدار او خواهد آمد و او را به هم سخنى 

اورمزد خواهد برد و دینى که او عرضه خواهد کرد به هفت کشور زمین خواهد رسید. من در 

نابود کردن او ناتوانم و به پوروشسب اقرار کرد که من به فرزند تو چشم بد بردم ولى نتوانستم 

بر او پیروز شوم. مقام و مرتبت او در آسمان ها بر من آشکار شد. 

     دوَرسَرو همچنان در اندیشۀ نابودى زردشت و یا جلب او به سوى خود بود. در هفت سالگى 

او به سروقتش آمد که ترس در دل او افکند و او را به اندیشۀ دیوى متمایل سازد ولى نتوانست. 

سپس به آیین ها متوسل شد. پوروشسب را وادار کرد که او را به غذایى آیینى به سراى خود 

فراخواند. پوروشسب َدلوى را از شیر اسب لبریز کرد و همه را به خوردن فراخواند و از دوَرسَرو 

خواست که بیش از خوردن نیایشى بر این خوراکى به جاى آورد.1 زردشت با وجود سن کمى 

که داشت اعتراض کرد که من باید این یَِزش را به جاى آورم و چون نپذیرفتند بر ایستاد و 

با پاى راست آن دلو را شکست.2 دوَرسَرو خشمگین با او به پیکار لفظى پرداخت. زردشت به 

مقابله با او برخاست و چشم بر او دوخت و بر اثر آن دوَرسَرو مدت زمانى که یک شیردوشنده 

از ده اسب پرشیر، شیر بدوشد بى هوش ماند3، و چون به هوش آمد دومین پرسش و پاسخ میان 

او و زردشت درگرفت و بار دیگر زردشت بر او چشم دوخت و این بار دوَرسَرو مدت زمانى که 

و سومین بار همین ماجرا  ماند  از بیست اسب پرشیر، شیر بدوشد بى هوش  یک شیردوشنده 

تکرار شد و این بار دوَرسَرو مدت زمانى که یک شیردوشنده از سى اسب پرشیر، شیر بدوشد 

بى هوش ماند و سرانجام چون به هوش آمد خشمگین گفت که اسب بیاورند و بر گردونۀ او 

ببندند و به راه افتاد. این بار شگفتِى دیگرى پیش آمد. مسافتى دور نشده بود که دردى بر او 

رسید، پهلویش شکست و از ران گسسته شد. او فرو مرد و فرزندانش و فرزنداِن فرزندانش نیز 

همگى نابود شدند.4 

     این هفتمین و مهم ترین معجزة زردشت پس از تولدش بود، پیش از این که به سى سالگى 

برسد و به دیدار بهمن امشاسپند نائل آید و همراه او به هم سخنى اهوره مزدا برسد.

1. شباهتى میان این رسم و دعایى که مسیحیان مؤمن پیش از خوردن غذا مى خوانند هست. آیا زیربناى آیین تبّرك غذا 
پیش از خوردن را مى توان در آیین هاى کهن ایرانى جست؟

2. شکستنى بودن ظرف شیر را شاید بتوان دلیلى بر قدمت زمان این روایت دانست، یعنى دوران پیش از فلز.
3. در این عبارت و در دو عبارت بعدى نمونۀ بسیار جالب توجهى از معیار سنجش زمان را مى توان دید و همچنین جاى 

پاى فرهنگ شبانى را مشاهده کرد که خود دلیل دیگرى بر کهن بودن این روایت است.
4. دینکرد هفتم فصل سوم، بندهاى 20-46، دینکرد مدن ص 622-618.
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     در دوران پس از وحى نیز رویدادهایى پیش مى آید که به معجزاتى مى انجامد و دشمنانى 

در برابرش مى ایستند. اهریمن تالش مى کند اغوایش کند و او با به زبان آوردن کالم مقدس 

او را مى راند و بسیارى حوادث دیگر اتفاق مى افتد که در فرصتى دیگر بدانها اشاره خواهد شد.

     آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شد نوعى تنظیم و تقسیم بندِى رویدادها بود که چگونه 

مرحله به مرحله سعى در اثبات حقانیت پیامبرى اوست و دادن نوعى مشروعیت به شایستگى 

او در برگزیده شدن به مقام رسالت، با گذشتن از نوعى َور یا آزمایش هاى دینى. 

     ما با این گونه مراحل که معموًال در پایه هاى هفت گانه صورت مى گیرد، در سنت هاى ادبى، 

حماسى– عرفانى، دینى و فرهنگى خود آشنا هستیم.1 مراحلى که گاهى خامى را پخته مى کند، 

پهلوانى را به هدف غایى مى رساند. تشرف یافته اى را پله پله باال مى برد.

     رستم پهلوان و اسفندیاِر شاهزاده در شاهنامه هر کدام هفت خانى را پشت سر مى گذارند تا 

سرانجام به هدف نهایى خود برسند. در هفت مرحلۀ عرفان از طلب آغاز مى کنیم و پس از طى 

مراحل عشق، معرفت، استغنا، توحید و حیرت به فنا مى رسیم.

     در هفت مرحلۀ فتوت: وفا، صدق، امن، سخا، تواضع، فضیلت و هدایت را در پیش مى گیریم. 

نائل  بهشت  درجۀ  آخرین  گروتمان،  به  تا  کرد  طى  را  هفت آسمان  باید  مزدیسنانى  آیین  در 

شد. تشرف یافتگان در آیین مهر هفت مرحله در پیش دارند و در آیین مانى اورمزدبغ، انسان 

دنیاى  در  جایش  تا  مى دهد  پاسخ  او  به  بار  هفت  بانگ مى زند و مهرایزد  بار  هفت  نخستین 

تاریکى یافت شود.

     پس براى زردشت هم شاید بتوان این رویدادها را نوعى مراحل هفتگانه مانند دانست.

1. براى اطالعات بیشتر در این مورد نک: دکتر محمد معین، «شمارة هفت و هفت پیکر نظامى»، مجموعه مقاالت، به 
کوشش مهدخت معین، انتشارات معین، 1368، جلد اول، ص 334-253.
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بهار بى خزان و شعر جاویدان
 

زنده یاد دکتر حسن احمدى گیوى

استاد دانشگاه تهران

ربیع االول سال 1304 قمرى (1366 ش) در مشهد، خانۀ میرزا کاظم صبورى، ملک الشعراى 

آستان قدس رضوى، قدم پسرى روشن شد که او را به نام فرزند ممدوح و مراد خود، محمدتقى 

نامید؛ اما هنوز هجده بهار بر پسر نگذشته بود که سایه از سر او برگرفت. محمدتقى که بعدها 

به ملک الشعرا ملقب و به ملک الشعراى بهار معروف شد تا سال 1293 ش در زادگاه خویش 

اقامت داشت. از آن پس تا دم مرگ در تهران سکونت گزید. 

     اصول ادبیات را نزد پدر خواند و تحصیالت ابتدایى و دینى و عربى و قرآن را در خدمت 

استادان بزرگ خراسان فراگرفت. 

     شاعرى را از سیزده سالگى آغاز کرد و سال ها جامۀ روحانیت بر تن داشت. پدرش، صبورى، 

ملک الشعراى آستان قدس بود. عنوانى که هم حقوق داشت و هم اعتبار و احترام و ملک الشعرا 

در روزهاى مقدس مذهبى، براى بزرگان دین، مدح و مرثیه مى ساخت و در مجالس جشن و 

عزا مى خواند. 

     بهار در سال 1384 پس از مرگ با قدرت نمایى و پیروزى در امتحان هاى دشوار، به جاى 

از  بود.  نگذشته  از عمرش  بهار  از هیجده  بیش  هنوز  درحالى که  به ملک الشعرایى رسید،  پدر 



شعرهایى که در جلسۀ آزمون، بر بدیهه سرود رباعى زیر را نمودار خالقیت ذهنى و قدرت طبع 

او توان دانست که از چهار واژة ناهمخوان و ناهمگون «آینه، اّره، کفش و غوره» ساخته است 

و به مخالف و منکر اصلى خود خطاب کرده: 

چــون آینه، نور خیز گشــتى احســنت!

در کفــش ادیبــان جهان کــردى پاى

چون اّره به خلق تیز گشــتى احســنت!

احســنت! گشــتى  مویز  نشــده  غوره 

به صف  بهار بى درنگ  و  ایران  در  انقالب مشروطیت  با  بود  بهار، همزمان  آغاز جوانى       

آزادى خواهان و طرفداران مشروطه پیوست و با نشر روزنامۀ نوبهار و نوشتن مقاله ها و شعرها 

به روشنگرى و افشاگرى برخاست. 

     مبارزات سیاسى و بیان گرم و شعر تند بهار نام وى را بر سر زبان ها انداخت چنان که در 

دوره هاى چهارم و پنجم و ششم از خراسان و تهران به نمایندگى مجلس شورا برگزیده شد و 

با مدّرس و مصدق و یارانشان در صف اقلیت قرار گرفت؛ و همچنان با مردم و در پیشاپیش 

آزادگان و ایران دوستان و زورستیزان با جغد جنگ و جهل و بیداد و دیو استعمار و استبداد پیکار 

کرد. به بجنورد تبعید شد. مردم گوهرشناس بجنورد، با دهان کجى به بدخواهان و بدکاران او را 

به نمایندگى خود در مجلس شورا برگزیدند. به اصفهان تبعیدش کردند، فراغتى یافت و بخش 

بزرگى از اشعار خود را در آن شهر پدید آورد. 

     از سال 1312 تا 1320 به اجبار از سیاست کناره گرفت و به کار تحقیق و تألیف و تدریس 

سیاست روى  به صحنۀ  از شهریورماه 1320 با سقوط رضاخان، دوباره  پرداخت.  دانشگاه  در 

آورد. در دورة پانزدهم مجلس شورا باز از تهران انتخاب شد. در سال 1324 در کابینۀ احمد قوام 

(قوام السلطنه) ُسّکان وزارت فرهنگ را به عهده گرفت اما به زودى دریافت که این قبا زیبندة 

قامت استوار و رساى او نیست و زودش از تن به در آورد و به شکرانه بسوخت!

شعر بهار

او از بزرگ ترین شاعران و قصیده پردازان تاریخ ایران است. دیوان اشعار وى به همت برادرش 

محمد ملک زاده و فرزند برومندش زنده یاد دکتر مهرداد بهار در دو جلد چاپ شده که تنها حدود 

19 هزار بیت از اشعار او را در بردارد و هنوز بیش از ده هزار بیت از آن، به مالحظات سیاسى 

و اخالقى به طبع نرسیده است. 
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     شعرهاى نخستین بهار، دو دسته است: یک دسته، اشعار مذهبى است که از روى عقیده 

و وظیفه سروده است و دستۀ دیگر، فریاد آزادى خواهى و میهن دوستى و حق پرستى است که 

علیه ظلم و استبداد داخلى و نفوذ و تجاوز خارجى، سر داده است. 

     از حیث گسترة اندیشه و پهنۀ خیال، کمتر پدیده و یا مسئله اى در جهان هستى توان یافت 

که از قلمرو دید و شعر بهار برکنار مانده باشد: 

خدا، آفرینش، زندگى، مرگ، عشق، صلح، جنگ، مهر، خشم و نفرت، امید و همت، تالش و 

شجاعت، پیروزى و نومیدى، سستى و ترس و ناکامى، دین و علم، اخالق و سیاست و انقالب 

و اجتماع و فرد و خانواده، فرزند و گل و گیاه و...، اما در این میان دو واژة مقّدس و گوش نواز 

«آزادى» و «وطن» در شعر او طنینى دیگر دارند. 

     بهار در بدیهه سرایى، یعنى بدون سابقۀ ذهنى و زمینۀ قبلى شعر گفتن، نیز استاد ماهرى 

بود و نمونۀ آن را در امتحان ملک الشعرایى قبًال آوردیم. بهار در شعر خود از تشبیه و استعاره و 

آرایش هاى شعرى دیگر، براى زیبایى کالم استفاده مى کرد و خود نیز ترکیبات بکر و تازه اى 

پدید آورد و به کار مى برد. 

     همه گونه معانى مأنوس و نامأنوس را جامۀ شعر پوشاند و قصاید بلند و طوالنى با قافیه ها 

و ردیف هاى سخت و دشوار ساخت، بدون اینکه از قدرت بیانش بکاهد. 

     در همۀ انواع نظم، از قصیده و غزل و قطعه و مثنوى و جز آن قدرت نمایى کرد؛ اما در 

میان اشعار او، قصیده، جاى دیگرى دارد و در بلندى و استوارى با کوه دماوند به همسرى و 

برابرى برخاسته است! 

     تصنیف هاى بهار نیز از عالى ترین نمونه هاى تصنیف هاى ملّى و میهنى است که در پیروزى 

انقالب مشروطه، نقش ارزنده اى داشته است. با شاعران نامى معاصر خود، دوستى و مشاعره 

داشت و به تشویق و نوازش و تحسین و ستایش آنان برخاست. گاهى هم برخى از رجال شعر 

و سیاست را هجو مى کرد. 

آنان  از  اغلب،  و  رفت  گذشته  بزرگ  شاعران  استقبال  و  تضمین  و  تقلید  و  مسابقه  به       

فرسنگ ها جلو افتاد، اّما از همه به ستایش و نیایش یاد کرد. 

     واژه ها، ترکیب ها، ترتیب ها، عبارت ها، جمله ها و فعل ها را به سبک رودکى و فردوسى و 

ناصرخسرو و دیگر سخن سرایان بزرگ کهن آورد، به طورى که طنین آهنگ پیشینیان را در 

بهار،  روح  نوجویى و نوآورى  به خوبى مى توان شنید که  او، مخصوصاً در قصیده هایش  شعر 

بهار بى خزان و شعر جاویدان ❖ 39



آن را نواى تازه اى داده است و جوش و خروش طبع جوان وى، آن را گوش نوازتر و دل پذیرتر 

ساخته است. با این همه گهگاه پیچیدگى لفظى و معنوى، کلمات مبتذل و بازارى و خالف 

عفت، تناقض در افکار و اشعار، به خصوص در مقام مدح و هجو نیز در اشعار او دیده مى شود 

که در برابر امتیازات و محسنات شعر او ناچیزند. 

افکار و نظریات

در شاعرى، سبک کهن را پسندید و برگزید و در نویسندگى، شیوة ساده و نو را. با شعر بى وزن 

و قافیه، شکستن قاعده ها و قالب هاى کهن مخالفت داشت و معتقد بود که سخن و اندیشۀ نو را 

در قالب کهن باید آورد. به آزادى عشق ورزید و بارها و بارها و بیش از همۀ شاعران به ستایش 

آن پرداخت و لقب «ستایشگر آزادى» گرفت و هرگز از آن روى گردان نشد.

     صلح را ستود و از جنگ بیزارى جست و به خاطر عشق به صلح بود که ریاست جمعّیت 

طرفداران صلح را پذیرفت و از دست جغد جنگ، ناله و فغان سر داد: 

کــه تا ابــد بریده بــاد نــاى او!...فغــان ز جغــد جنــگ و مرغــواى او

     فساد و بیداد و استبداد را کوبید، اما گاهى به اجبار و اضطرار، یا براى تشویق، از کارهاى 

مثبت خودکامگان، آنان را ستایش کرد، ولى باز از حّد اعتدال بیرون نرفت و از حّق و حقیقت 

منحرف نشد. زندگى را جنگ مى خواند و خواننده را در این جنگ، آماده باش مى داد و به هّمت 

و استقامت فرامى خواند:

نیست هنگام تأمل، بى درنگ آماده شو زندگى، جنگ است، جانا، بهر جنگ آماده شو 

در سختى ها و گرفتارى ها از توّکل به خدا نیز غافل نبود:

کز دل سنگ، َومانَد گل صد برگ و سمن...دل قــوى دار کــه ما نیز خدایــى داریم 

    از اسالم راستین و وحدت مسلمانان دفاع کرد و با اختالف سّنى و شیعه و خرافات مذهبى 

مخالفت ورزید و با ریاکاران دین فروش، به جنگ و ستیز برخاست. در بیشتر قصاید و قطعات و 

اشعار اخالقى او روح دیانت، به روشنى جلوه گر است. 

     در مرز جوانى و پیرى، شک ها و چون و چراهایى در دل او راه یافت؛ ولى در دوران پیرى، 

با شناخت و بصیرت بیشترى، دین و ایمان را پناهگاه خود قرار داد. 

     به ستایش و نیایش اولیاى دین و مذهب رفت و گاهى هم در آن، راه افراط و اغراق پیمود 

و بیش از همه، در مدح و عزاى امام هشتم داد سخن داد که ملک الشعراى آستان او بود. 
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      امید و خوش بینى، از ویژگى هاى روشن افکار و اشعار بهار است. آرزوى عالى و آرمان انسانى 

او را در بسیارى از اشعار، به ویژه در قصیدة بلند و رساى «آرمان شاعر» مى توان دریافت.

     در عّزت نفس و بلندى روح و تحمل نکردن زور نیز او کم نظیر بود و چنان که قبًال هم 

اشاره شد: به حبس و زجر و تبعید و سختى ها و بدبختى ها تن در داد، ولى زیر بار زور نرفت! 

     سرمایه دارى را سرمایۀ نابودى علم و دین و وجدان شمرد و سرمنشأ عزت ناکسان و ثروت 

و حشمت ثروتمندان را مایۀ مرگ فقرا خواند و اعیان را به عنکبوتى تشبیه کرد که در راه مردم، 

دام مى نهند. از نادانى و جهل عوام و بدى و ستم خواص، دل پرخونى داشت! و از دست هر دو 

داد کشید: 

از عـــوام اســـت هـــر آن بد که رود بـر اسـالم! 

از خواص اســت هــر آن بد که رود بر اشــخاص!                                                                                        

ــوام!... ـــ ع دسـت  از  داد 

ــواص!...  خـ ــت  دس از  داد 

     با تجّدد و تمّدن غرب، آشنایى یافت و به اخذ دانش از غرب معتقد شد؛ اّما غرب زدگى و تقلید 

بیجا از فرهنگ و زندگى غربى را نکوهش مى کرد. از اینکه عدالت اجتماعى، در ایران و جهان، 

برقرار نیست، غمگین و خشمگین بود و از نادرستى قوانین و نظام هاى جوامع بشرى شکوه ها 

داشت و از عیب ها و نارسایى هاى دستگاه قضایى ایران ناله ها کرد.

    در تمامى دوران زندگى، به ایران عزیز عشق ورزید و حّتى در بستر بیمارى و مرگ گفت:

کز پــى درمان خــود فراغ نــدارد...!از غــم ایــران دلــم گرفته بــه نوعى

از تهران و  برعکس،  دانش و پاکى و شجاعت مى دانست، ولى  را کانون دین و      خراسان 

تهرانى، دل پرخونى داشت. تهران را بناى ظلم و خیانت و سراى فساد و جنایت مى خواند. 

     وکیالن و وزیران و رجال سیاسى ایران را که همگى در تهران جمع اند، مردمانى سفله و 

مزدور، جبون و زبون مى شمرد؛ که شریک جرم استبدادند و یاریگر استعمار: 

دربــنــد!   ــاى  ــ پ ــد  ــی ســپ ــو  ــ دی اى 

ــوم   ــظــل م خــلــق  آه  آتــــش  از 

رى!  ــِر  ــ س ــر  بـ ــت  ــرس ــف ب ابــــرى 

باید  ــه  ک بــنــا  ایـــن  بُـــن  ز  ــن  ــرک ب

بستان  ســفــلــه  ــردان  ــى خـ بـ ــن  زیـ

دمـــاونـــد...! گــیــتــى اى  گنبد  اى 

ــد، ــداونـ خـ ــر  ــف ــی ک ــۀ  ــل ــع ش وز 

آفند! و  بیم  و  ــول  ه ز  ــش  ــاران ب

برکند! ظلم  ــاِى  ــن ب ــه،  ــش ری از 

ــد! ــن ــردم خ ـــردم  ــ م دل  داد 

     با دادن امتیازها به خارجى ها و استخدام مستشاران خارجى مخالف بود؛ و بندگى بیگانگان 

را بدتر از مرگ مى شمرد:
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ولى    باشد،  بََتر  عالم  در  از هر چیز  است!مردن  بدتر  مردن  ز  بودن  بیگانگان  بندة 

     از دولت استعمارگر انگلیس، سخت بیزار بود و آن دولت را باعث تمام بدبختى هاى ایران و 

ملت هاى شرق مى دانست و نفرینش مى کرد: 

شوى! رسوا  و  بیچاره  جهان  در  شوى!...انگلیسا!  پا  اروپا  وز  گردى  آواره  آسیا  ز 

      با دخالت روس در ایران و حضور و نفوذ استعمار تازه نفس آمریکا نیز مخالف بود و براى او 

استعمار سرخ و سیاه فرقى نداشت. 

اطالعات و معلومات و تحقیقات

بر زبان و ادب فارسى، احاطه و تسلّط کامل داشت و بر زبان و ادبیات عرب، آشنایى کافى. زبان 

پهلوى را فراگرفت و سه کتاب از آن زبان، به فارسى ترجمه کرد و یکى از آنها را به نظم نیز 

درآورد. 

     از علوم انسانى و اسالمى و عقلى مانند فلسفه و حکمت و منطق و فقه و عرفان و تاریخ 

و جز آن، بهره ها داشت. به علوم تجربى و طبیعت نیز آشنا بود و اصطالحات و نکاتى از آنها را 

به کار مى گرفت. از علوم جدید مانند جامعه شناسى و روانشناسى و تعلیم و تربیت نیز آگاه بود. 

     همۀ کتاب هاى نظم و نثر معتبر فارسى را به دّقت در مطالعه گرفت و در آنها به بررسى 

و پژوهش پرداخت و کتاب هاى سبک شناسى (تاریخ تطّور نثر فارسى) را در سه جلد به یادگار 

گذاشت که هنوز پس از هفتاد سال، حرف اّول را در این زمینه مى زند و کتاب درسى دانشگاه هاى 

کشور است. آثار و احوال شاعران و نویسندگان جهان را نیز خواند و از آنها مایه گرفت. 

آثار و تألیفات

(نثر تاریخ تطّور فارسى در 3 جلد)،  تألیفات اوست: دیوان اشعار (در دو جلد)، سبک شناسى  از 

سبک شناسى نظم، تاریخ احزاب سیاسى، تصحیح سه کتاب تاریخى (مجمل الّتواریخ و القصص، 

از  ترجمۀ سه کتاب  و محققانه)،  عالمانه  توضیحات  و  با حاشیه  بلعمى،  تاریخ  تاریخ سیستان، 

پهلوى، شرکت در تألیف دستور زبان فارسى (معروف به دستور پنج استاد در 2 جلد). روزنامۀ 

نوبهار و مجلۀ دانشکده را نیز او بنیان نهاده بود و مقاالت بسیارى در آن دو و مطبوعات دیگر 

نوشته بود که مجموعۀ مقاالت بهار در دو جلد به کوشش آقاى محمد گلبن چاپ شده است. 
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بیمارى و پایان زندگى

در دوران پیرى، به بیمارى سل دچار شد. در همان حال، مخالفان نیز با او به مخالفت و دشمنى 

برخاستند. پیرى و تنگدستى با ناتوانى و ناکامى دست به دست هم دادند و بر شّدت بیمارى 

او افزودند. مداوا در ایران سودى نبخشید. خانه گرو گذاشت و براى معالجه به سوئیس رفت و 

بسترى شد. ارز دولتى وى را قطع کردند! و او ناچار معالجه را ناتمام گذاشت و با درد و حسرت 

و نومیدى به وطن بازگشت. 

     تن خستۀ این بهار شعر و ادب و پژوهش ایران که عاشق بهار بود و تخلّص بهار داشت، در 

بهترین روز بهار، یعنى اول اردیبهشت 1330 به خزان گرایید و روح بلندش به فردوس برین پر 

کشید؛ ولى تا در جهان از «ایران» و «آزادى» نامى هست، نام و یاد او بر دل هاى همۀ ایرانیان 

آزاده و میهن دوست، حاکم؛ و بر زبان هایشان جارى است و شعرها نیز چون آثار دیگر بزرگان، 

زنده و جاوید است. 

     شگفتا! که برخى از مخالفان و معاندان و بدبینان که از اوج و بلنداى شعر او ناآگاه اند، ابعاد 

زورستیزِى  آزادى خواهى،  آزادگى،  مبارزاتى،  میهنى،  ملّى  اجتماعى، سیاسى،  پژوهشى،  علمى، 

بى امان شخصیت او را نیز نادیده مى انگارند، در سالگردش به جاى تکریم و قدردانى از مقام و 

فداکارى هایش، از روى ناآگاهى یا غرض و خوش آمدگویى به داورى تحقیرآمیز بى انصافانه و 

ناشیانه دربارة او و شعرش مى نشینند و بى هیچ مدرك و دلیلى، او را شاعرى متوّسط مى نامند 

و شعرش را سخنى مى انگارند که در برهه اى خاص براى منظورى خاص گفته شده و ماندگار 

نیست! و اکنون نیز خواننده ندارد چون تاریخ مصرفش گذشته است! در پاسخ آنان باید گفت: اوًال 

آن هدف خاص در آن برهه، پیکار با استبداد و تالش در راه پیروزى آزادى و انقالب مشروطّیت 

بود که هدفى است بس مقّدس. ثانیًا همان گونه که در پیش اشارت رفته است، شعر او محدود به 

انقالب مشروطه نیست؛ بلکه در همۀ پدیده ها و مسائل جهان هستى، سخنى براى گفتن داشته 

است. تیتر یا عنوان بسیارى از اشعارش از جمله قطعات زیر، گویاى این واقعیت است: 

آرمان شاعر، اتحاد اسالم، اى زن! بّث الّشکوى (خانۀ شکسته)، به یاد وطن، پیام ایران، تنازع 

بقا، جغد جنگ، جمال طبیعت (چکامۀ فلسفى)، جهل عوام، حّب الوطن، داد از دست خواص! 

داد از دست عوام! دماوندیه، راز طبیعت، زن شعِر خداست، سپیدرود، سعدى، شام ایران روز باد، 

به  نفرین  عبرت،  لوح  کیک نامه،  فردوسى،  ضیمران،  وفا،  و  مهر  شهربند  تاریخ،  از  صفحه اى 

انگلستان، وطن من، یک شب شوم، یکى هست و دو تا نیست و...
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     سخن را به پایان مى برم و به روح بلند استاد شعر و ادب و پژوهش، ملک الشعراى بهار درود 

مى فرستم و چکامۀ «آرمان شاعر» و قطعۀ «مناعت» را به عنوان دو گواه صادق عرایضم در زیر 

به خوانندگان گرامى نیاز مى کنم: 

آرمان شاعر

گیرم ــر  س ز  ــى  ــدگ زن و  ــزم  ــرخــی ب

ــارم ب در  و  ــوه  ک ــه  ب و  ــوم  ش ــاران  بـ

پویم نیشکر  کشت  ــوى  س ره  یــک 

وى وز  کنم  بپا  ــررى  شـ ــى  ن زان 

ــروزى ــه ب ــرودار  ــیـ گـ ــۀ  ــرص ع در 

را نــــاالن  ــســوف  ــل ــی ف دل  داد 

زاى ــر  ــّک کــلــک ش ـــّوت طــعــم  ــا ق ب

ــر گــردد ــزت ــی ــه ت ــم ــد بــه زخ ــاهــی ن

گــردد سرنگون  تیر،  کــف  از  کلک 

ــدر ان لـــوح  ــه  ب دل  خـــون  ــۀ  ــای م از 

را ــى  ــام ــخ ک ــل ت ــر  ــطــی خ ــار  ــج ــن ه

ــش ــاران ــرب ــی ت و  دهـــر  غـــم  ــش  ــی پ

عین الشمس چــون  برهنگى  عین  در 

را  بختى  ــاه  ــی س پـــوش  ــر  س ــن  ویـ

نامش بـــود  آرزو  ــه  ک ــوه  ــی م وان 

کى تــا  غــم  کنج  بــه  خاربنان  ــون  چ

آزادى ــار  ــب ــوی ج ــه  ب ــه  ک ــه  بِـ آن 

گیتى انـــدریـــن  ــادى  ایــ ز  ــى  ــاغ ب

نقشى را  اشـــک ریـــز  کـــودك  آن 

مرهم را  ــــده  داغ دیـ مـــادر  آن  و 

گـــردن را  آز  و  ــاز  ــی ن ــان  ــط ــی ش

نام نمانم  جا  به  ُکِشش  و  کین  از 

فربه ــود  ش آن  از  تن  که  عیش  آن 

گیرم ــر  ب مــیــانــه  از  دل  رنـــج  ویـــن 

گیرم تــر  و  خشک  بــه  و  ــوم  ش اخگر 

گــیــرم نــیــشــکــر  ــاك  ــت س ز  کــلــکــى 

گــیــرم ــرر  شـ در  جــمــلــه  را  گــیــتــى 

گــیــرم ــر  نـ ــر  ــی ش جــــدال  و  آویــــز 

گیرم ــر  س ــره  خــی زشـــت  ــر  ــت اخ زیـــن 

گــیــرم بـــر  دهـــر  مــــذاق  ز  تــلــخــى 

گیرم تــیــزتــر  ــه  ــام خ ــر  س ــن  م چـــون 

گیرم ســر  خامه  خدنگ  ز  مــن  ــون  چ

ــۀ گــونــه گــون صـــور گــیــرم ــرای ــی پ

گیرم بــى خــطــر  ــش  ــوی خ عـــادت  ــر  ب

گــیــرم ــر  ــپ س را  ــاه  ــب ت ــش  ــی ع ایـــن 

ــرم گــی ــر  ــت ــاخ ب ــه  بـ ــا  تـ ــاور  ــ خـ از 

گیرم ــر  ف و  زور  ــه  ب زمــیــن  روى  از 

گــیــرم ــر  ــک ش در  کـــام  ــرة  ــف س بـــر 

ــرم؟! ــی گ نیشتر  امــیــد،  چــشــم  بــر 

ــرم ــی ــۀ ســــرو غــاتــفــر گ ــرایـ ــیـ پـ

گیرم ثــمــر  ــون  ــه گ ــون گ و  بــنــشــانــم 

گیرم ــر  ت چشم  پیش  ــه  ب خــنــده  از 

گــیــرم ــر  ــگ ج ــۀ  ــوش گ بـــه  ــر  ــه م از 

گیرم زر  و  ســیــم  کمند  و  ــد  ــن درب

گــیــرم ــشــر  ب دودة  ز  ــگ  ــن ن ویـــن 

گــیــرم ــضــر  ــاح م ــش  ــن ــوی ج ــان  نـ از 
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خرم ــود  ش او  از  ــان  ج کــه  ــام  ک وان 

ــرده  ــاطــفــت، پ ــه دســـت ع ــاره ب ــکــب ی

ــى را  ــاع ــم ــت اج ــد  ــی ــل پ ــم  ــظ ــن ن ــ وی

را ــب  ــوک ــک م ازرق  ــرة  ــ ابـ ــن  ــ وی

فـــّر شــهــپــر هــّمــت بـــه  ــاه  ــ آن گـ و 

ــرام ــه ــۀ ب ــّف ــم بـــه ص ــن ــر ک ــی ــب گ ش

کیوان  از  ــراود  بــرت ــه  ک نحس  زان 

دل آرزوى  پــیــش  ــه  ک دســـت  وان 

ــم دره را  آه  و  اشـــک  و  ــدى  ــی ــوم ن

ــردة غــیــرت ــ ــل، پ ــ ــدر شـــب وص ــ ون

اطلس ــارم  ــ ط ســطــح  بــه  ــاه  ــ وان گـ

جاى زان  فرشتگان  ــر  پ و  بــال  ــا  ب

گیرم مختصر  جــهــانــش  دو  ــزل  نُـ

گــیــرم ــه ور  ــن ــی ک ــان  ــه ج کـــار  از 

ــرم ــی گ ــر  ســق ــــورة  کـ دم  انـــــدر 

گیرم ــر  ــت آس رویـــه  دو  ــاف  ــص ان ز 

گــیــرم ــر  ــم ق ــۀ  ــب ق ــِر  ــ ب از  ــاى  ــ ج

گیرم کمر  از  سرخش  دشنۀ  آن  و 

گیرم ــر  اثـ و  ــه  ــوی پ و  ــر  پ و  ــال  بـ

گیرم در  ــام  خـ ــه  ب ــد،  ــش ک ـــوار  دیـ

ــۀ قـــدر گــیــرم ــن ــچــیــده بـــه رخ ــی پ

گــیــرم ــر  ــح س دریـــچـــۀ  ــش  ــی پ در 

گــیــرم ــر  ــم ک در  دســـت  ــر  ــب دل بـــا 

گیرم پــر  الیــمــوت  ــرت  ــض ح زى 

***

مناعت

خفتن ــار  مـ ــیــش  ن ــر  زیـ ــه  ــ روی دو 

زور و  زحــمــت  ــا  ب زده  ــن  روغـ ــن  ت

ــوه بــیــســتــون بــى رهــنــمــایــى بــه کـ

خــوردن  سخت  ــاى  ــم ه زخ بــرهــنــه، 

مجروح جسم  بــا  ــب،  ت و  ــرز  ل میان 

بهتر ــار  بـ ــزاران  ــ هـ ــن،  مـ ــزد  نـ ــه  ب

رفتن مـــور  شـــاخ  روى  پشته  ــه  س

ــن ــت ــور رف ــ ــب ــ ــۀ زن ــ ـــان النـ ـــی م

رفتن ــور  کـ چــشــم  دو  ــا  ب ــه  ــان شــب

ــتــن رف دور  راه هــــــاى  پـــیـــاده، 

رفتن ــور  شـ آب  ــر  زیـ ــان،  ــت ــس زم

رفتن! زور  بــار  زیــر  ــو  ج ــک  ی ــه  ک
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حکیم ابوالقاسم اسحاق بن محمد سمرقندى (ف 342 ق)

دکتر محمود امیدساالر

استاد دانشگاه کالیفرنیا

 سواد االعظم کتابى است در فقه حنفى تألیف ابوالقاسم اسحق بن محمد بن اسماعیل مشهور 

به حکیم سمرقندى (ف. محرم 342 ق). اصل عربى اثر که شامل شصت و دو مسئلۀ کالمى و 

فقهى مذهب ابوحنیفه است به زبانى ساده براى حنفى مذهبان نوشته شده است و علت تألیف 

آن در مقدمۀ کتاب چنین آمده است:

     اما بدان که سبب تصنیف آن کتاب آن بود که بى راهان و مبتدعان و هواداران به سمرقند 

و بخارا و ماوراءالنهر بسیار شدند. پس ائمه و فقها و علماء سمرقند و بخارا و ماوراءالنهر گرد 

آمدند و گفتند آبا و اجداد ما تا بودند بر طریق سنت و جماعت بوده اند. اکنون هواهاى مختلف 

پیدا شد و ما را جاى ترس است. این سخن را به امیر خراسان رسانیدند. امیر عادل اسماعیل 

بفرمود مر عبداهللا بن ابى جعفر را و باقى فقها را که بیان کنید مذهب راست و طریق سنت 

بخارا اشارت کردند به خواجه ابوالقاسم  بوده اند. پس ائمۀ  بر آن  و جماعت، آن که پدران ما 

سمرقندى و او را گفتند پیدا کن ما را راه راست سنت و جماعت آن که پیغمبر علیه السالم بر آن 

بود؛ و بفرمود تا تصنیف کرد این کتاب را به تازى و بنزدیک امیر خراسان آورد و عرضه کرد. 



امیر خراسان و همه پسندیدند و گفتند راه راست سنت و جماعت اینست. پس امیر خراسان 

بفرمود که این کتاب را بپارسى گردانید تا چنان که خاص را بود، عام را نیز بود و منفعت کند و 

مذهب را نیکو بدانند و از هوا و بدعت دور باشند؛ و حدیث کرد ما را على بن الُسغدى رح، گفت 

ما را حدیث کرد ابومحمد بن عبداهللا ابن العباس المروزى مشتعل خواجه امام زاهد ابوالقاسم 

حکیم سمرقندى رح علیه که گفت ... پس من این کتاب را بپارسى جمع کردم زیرا که آن 

خواست امیر خراسان نوح بن منصور رح علیه از پس آن که علماى کل ماوراءالنهر را جمع 

کرد تا پیداکرده آید ایشان را راه راست و سیرت رسول صلى اهللا علیه و سلم و یاران و خلفاى 

راشدین رضوان اهللا علیهم اجمعین.1 

     از این مقدمه چنین پیداست که انگار سواد االعظم را حکیم در حدود سال 290 هجرى به 

امر اسماعیل بن احمد سامانى (279-295) در بخارا فراهم آورده و بعدها این کتاب به دستور 

نوح بن منصور (365-387 ق) و به قلم مترجمى ناشناس، از عربى به فارسى در آمده است و 

این ترجمه نه به دستور امیر اسماعیل، بلکه به فرمان نوح بن منصور ظاهراً هشتاد سال پس از 

زمان تألیف کتاب صورت گرفته است. خوشبختانه متن عربى سواد االعظم در دست است و به 

طبع نیز رسیده است.2 متن عربى کتاب شصت و دو مسئله دارد اما نَُسخى که از ترجمۀ فارسى 

در دست هستند، شامل شصت و یک مسئله بیشتر نیستند درحالى که حتى در مقدمۀ ترجمۀ 

فارسى نیز به وجود شصت و دو مسئله در کتاب تصریح شده است (ص 27):

«و عالمت سواد اعظم آنست که مقّر باشد بدین شصت و دو مسئله که یاد کردم تا بر طریق 

سنت و جماعت باشد و از هوا و بدعت دور باشد و این شصت و دو مسئله درین خصلت است.»

     بنابراین نسخ فعلى کتاب از مادرنسخه اى منشعب مى شوند که متن مسئلۀ شصت و دوم را 

نداشته است. مرحوم عبدالحّى حبیبى که ترجمۀ سواد االعظم را تصحیح و چاپ کرده، بدین 

نکته توجه کافى نکرده است و با این که در مقدمۀ ترجمۀ فارسى طبع خودش صریحاً واضحاً 

فارسى  ترجمۀ  پنداشته که  دو مسئلۀ فقهى است،  آمده است که متن کتاب شامل شصت و 

شصت و یک مسئله داشته و نوشته است: «حاجى خلیفه شصت و دو مسئله گفته در حالى که 

اهتمام  به  االعظم.  واُد  السَّ ترجمۀ  زید.  بن  ابراهیم  بن  اسماعیل  بن  محمد  بن  اسحاق  ابوالقاسم  حکیم سمرقندى،   .1
عبدالحّى حبیبى، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1348، صص 17-22 با حذف برخى مطالب. به دالیل سبکى در 
پاره اى مواضع از ضبط نسخۀ دیگر کتاب که نسخۀ ب نامیده شده است پیروى کرده ام. اما این تغییرات صرفاً جنبۀ سبکى 

دارد و در معناى آنچه که حکیم گفته است تأثیرى نمى گذارد.
حکیم  به  بنگرید  نیز  1886؛  ابراهیم،  مطبعۀ  استانبول:  الکالم.  فى  االعظم  السواد  محمد.  بن  اسحاق  سمرقندى،   .2

سمرقندى، ابوالقاسم اسحاق بن محمد. السواد االعظم.  بوالق؟: بدون ناشر، 1837.
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نسخۀ مشکوفۀ فارسى آن حاوى شصت و یک مسئله است» (همان، ص 11 زیرنویس 1)؛ اما 

چنان که گفتیم نسخۀ فارسى هم شصت و دو مسئله داشته که آخرین آنها از دست رفته است. 

حدس بنده این است که این مسئلۀ آخر چون در صفحات پایانى کتاب بوده به سبب فرسودگى، 

اوراق آخر نسخه معدوم شده. اهل فن مى دانند که به مصداق مثل معروف «اول و آخر این 

کهنه کتاب افتاده است» در نسخ خطى در قیاس با اوراقى که در وسط کتاب قرار مى گیرند 

اوراق اول و آخر دست نویس بیشتر صدمه مى بینند و از دست مى روند. علی ايّ حال، در این که 

ترجمۀ فارسى سواد االعظم نیز حاوى شصت و دو مسئله بوده چندان شکى نمى توان داشت.

     مرحوم دکتر مهدى بیانى اولین کسى بود که این متن را به اهل علم معرفى کرد. تفسیر 

مطلب چنان که خود ایشان نقل کرده است از این قرار است که در تابستان سال 1330 یکى از 

دوستان مرحوم بیانى به نام آقاى فکرى سلجوقى مجموعه اى خطى به ایشان هدیه مى کنند که 

متن سواد االعظم یکى از رساالت آن مجموعه بوده است. این نسخه بعداً به تملک کتابخانۀ 

مجلس سنا در مى آید و مرحوم دانش پژوه آن را در فهرست نسخ خطى کتابخانۀ مجلس سنا 

تحت شمارة 228 چنین توصیف کرده اند:

     نسخ سدة 8 و 9 با 11 برگ نستعلیق نونویس سدة 12 در ش 1، عنوان شنگرف، نسخه 

را شادروان فکرى سلجوقى دانشمند هرات در 1330 هـ ش به شادروان بیانى بخشیده و آن 

مرحوم دو مقاله دربارة رسالۀ چهارم آن نوشته و سپس دانشمند کابل آقاى عبدالحى حبیبى دو 

مقاله در مجلۀ یغما در نقد این گفتار آورده. رسالۀ سوم آن در فرهنگ ایران زمین به کوشش 

آقایان محمد خوانسارى و آلبرت کمپانیونى نشر شده است، در 115 برگ، 5-11 س، اندازة 9 
در 12، 12 در 17، کاغذ سفید، جلد تیماج سبز ضربى مقوایى با (ترنج 13613).1

     جناب بیانى این رساله را قدیم ترین نثر موجود فارسى تشخیص داده، در مجلۀ یغما مقاله اى 

در توصیف آن به چاپ مى رسانند. در این مقاله آمده است که مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصورى را که 

به سال 346 تألیف شده، عموم دانشمندان:

«قدیم ترین نثر موجود فارسى مى دانند؛ ولى با معرفى نسخۀ رسالۀ احکام فقه حنفى که 

در صدر این مقالت بدان اشارت رفت، معلوم خواهد شد که آن رساله مقدم بر مقدمۀ 

شاهنامۀ ابومنصورى است و از این پس باید قدیم ترین نثر موجود فارسى را رسالۀ فقه 

1. دانش پژوه، محمدتقى و علمى انوارى، بهاءالدین.  فهرست کتا ب هاى خّطى کتابخانه مجلس سنا. ج 1، ص 107 فقرة 
.228
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مزبور تصنیف حکیم ابوالقاسم اسحق سمرقندى دانست.»1

     سپس رساله را چنین معرفى کرده اند که نسخه اى است کتابت شده به خط خواجه محمد 

پارسا (ف 822) و موّرخ 795 قمرى که شامل مقدمه اى به انشاى خواجه محمد، متن رسالۀ 

حکیم سمرقندى و خاتمه اى به انشاى خواجه محمد است. دوست جوان دانشمندم آقاى ارحام 

این نسخه که به هّمت رئیس محترم و عالم کتابخانۀ مجلس  مرادى لطف کرده عکسى از 

برایم  است  قابل دسترس  اینترنت  در  خطى  نسخ  به  عالقه مندان  همۀ  براى  اسالمى  شوراى 

ارسال کرد که مطالب را از روى همان عکس نقل مى کنم. در مقدمۀ این نسخه از قول خواجه 

محمد پارسا آمده است که:

«بدانک سبب تصنیف این کتاب آن بود که گمراهان یعنى هواداران و مبتدعان چون به 

سمرقند و بخارا و ماوراءالنهر - ثبت اهللا و سبحانه بفضله اهالى ها على السّنة و َعَصمهم 

و سائر بالدالمسلمین من شّر البدعة- بسیار شدند، ائّمۀ فقها و علماِء سمرقند و بخارا 

و ماوراءالنهر رحمهم اهللا، جمع آمدند و این سخن را به والى عهد که از آل سامان بود 

رسانیدند. امیر سامانى رحمة اهللا از پس آنک علماء ماوراءالنهر را رحمهم اهللا جمع کرد، 

فرمود بیان کنید مذهب راست و طریق سنت و جماعت را. ائمۀ بخارا رحمهم اهللا اشارت 

بامام خواجه ابوالقاسم2 حکیم سمرقندى قدس اهللا روحه کردند و او را گفتند بیان کن 

راه راست و مذهب سّنت و جماعت که راه و سیرت پیغامبر بود، صلى اهللا علیه  ما را 

و سلّم و رؤساِء حضرت او صلّى اهللا علیه و سلّم و یاران او و خلفاء راشدین از پس او 

رضى اهللا عنهم اجمعین و مذهب علمائى که از اهل سّنت و جماعت بودند، رحمهم اهللا 

و مذهب امام و شهنشاه فقه ابوحنیفه النعمان بن ثابت الکوفى رضى اهللا عنه و مذهب 

همۀ اصحاب او رحمهم اهللا. پس تصنیف کرد این کتاب را بتازى و علماء پسندیدند. پس 

پس3 امیر سامانى رحمةاهللا4 فرمود که این کتاب را بپارسى باید کرد تا خاص و عام را 

منفعت بود و مذهب سّنت را نیکو دانند و از هوا و بدعت دور باشند به توفیق اهللا عّزوجّل 

و تأییده و خواجۀ امام اجّل زاهد عالم عارف ابوالقاسم اسحق بن محمد بن اسماعیل بن 

1. بیانى، مهدى. «یک نمونۀ نثر فارسى از دورة رودکى یا قدیم ترین نثر فارسى موجود»، مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم 
انسانى دانشگاه تهران.  سال 6، فروردین 1338، شماره 3/4 ، ص 61.

2. کلمۀ ابوالقاسم را در حاشیه با عالمت ص افزوده است به خّط خواجه محمد پارسا.
3. کذا فى الصل.  یا کلمۀ پس دوبار تکرار شده و یا پس ِ دومى را باید به ضّم اول خواند و عبارت را «پسر امیر سامانى» 

معنى کرد که بسیار بعید است اما غیر ممکن نیست.
4. عبارت «رحمة اهللا» را میان سطر با عالمت تصحیح (ص) افزوده و خط باید خط خواج محمد پارسا باشد.
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ابراهیم بن زید الحکیم السمرقندى قّدس روحه -و قد توفى رحمه اهللا یوم عاشوراء سنۀ 

اثنتین و اربعین و ُدفَن بجاکردیزه و کان شریک الشیخ ابى منصور الماتریدى رحمةاهللا  

و اصطحبا الى ان فرق الموت بینهما- فرمود الحمدهللا الکبیر المتعال ذى العّزة والجالل 
... اما بعد وصّیت مى کنم شما را و خویشتن را نخست بترسیدن از خداى عّزوجّل...»1

     مرحوم بیانى ترجمه را کار خود حکیم دانسته و با توجه به تاریخ فوت او که عاشوراى 

سال 342 هجرى، یعنى دهم محّرم 342 قمرى معادل با 11 خرداد 332 شمسى و 1 ژوئن 

953 میالدى بوده و با علم به این که حکیم طویل العمر بوده است، سّن او را در زمان مرگ 

در حدود هفتاد سال فرض کرده؛ بنابراین اگر حکیم رساله را در چهل یا پنجاه سالگى نوشته 

نصر  بن  نوح  پادشاهى  دوران  در  یعنى  هجرى،   320 سال  حدود  در  آن  تألیف  تاریخ  باشد، 

سامانى (301-331) قرار مى گیرد (بیانى، صص 64-65). به زعم مرحوم بیانى همین گزیده اى 

که خواجه محمد پارسا از اصل ترجمۀ حکیم سمرقندى ترتیب داده نمونۀ خوبى از نثر فارسى 

دوران سامانى است و به همین مناسبت هم قصد داشته که نسخۀ خود را تمام و کمال به چاپ 

برساند، اما بنده از این که آیا این تصمیم ایشان عملى شده یا نه مطلع نیستم. چون از دوستان 

به منابع علمى موجود در وطن عزیزمان  فقیر  ایران هستند و برخالف  و دانشجویانى که در 

دسترسى دارند استخبار شد و ایشان هم از چاپ نسخۀ مرحوم بیانى، یعنى همان گزیدة خواجه 

محمد پارسا، خبرى نداشتند.  

به  حبیبى  مرحوم عبدالحّى  افغان،  بیانى، دانشمند  مرحوم  مقالۀ  از چاپ       چند سالى پس 

نسخه اى از ترجمۀ سواداالعظم حکیم سمرقندى دست مى یابد و مقاله اى در باب آن در مجلۀ 

که  خودش  نسخۀ  متن  مقدمۀ  استناد  به  حبیبى  مرحوم  مقاله  این  در  مى سازد.2  منتشر  یغما 

مى گوید: «پس من این کتاب را بپارسى جمع کردم، زیرا که آن خواست امیر خراسان نوح بن 

منصور از پس آنکه علماى کّل ماوراءالنهر را جمع کرد ...»، ترجمۀ کتاب را در عهد نوح بن 

منصور سامانى، یعنى نوح دوم (365-387) دانسته است و تاریخ ترجمه را در حدود سال 370 

قمرى انگاشته و آن را معاصر با آثار دیگرى چون ترجمۀ تفسیر طبرى و تاریخ بلعمى فرض 

کرده است (حبیبى 1342، ص 194). 

     ترجمۀ فارسى سواداالعظم از اقدم متون کالمى و دینى به زبان فارسى است و اگر تاریخ 

1. قس بیانى صص 63-62.
2. حبیبى، عبدالحّى. «یک کتاب گم شدة قدیم نثر فارسى پیدا شد: ترجمۀ فارسى السواد االعظم و رفع اشتباهات وارده 

دربارة این کتاب» یغما، مرداد 1342، سال 13 شمارة مسلسل 181، صص200-193.
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انجام آن، چنان که مرحوم حبیبى گفته است در پادشاهى نوح بن منصور بوده باشد، مثًال در 

محسوب  بلعمى  تاریخ  و  تفسیر طبرى  ترجمۀ  با  ترجمه معاصر  این  قمرى،   370 حدود سال 

مى شود؛ اما اگر چنان که مرحوم بیانى حدس زده اند، کتاب را در زمان حکومت نوح بن نصر 

ترجمه کرده باشند، از ترجمۀ مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصورى هم قدیمى تر است و از این جهت از 

نظر ادبى و تاریخى در زبان فارسى حائز اهمیت بسیار است.  

     ظاهراً تنها علتى که مرحوم حبیبى ترجمۀ سواد االعظم را به دوران حکومت نوح بن منصور 

منتسب مى کند این است که در مقدمۀ نسخۀ خودش این قضیه صریحاً واضحاً ذکر شده است؛ 

اما به نظر نگارنده چون تاریخ کتابت نسخۀ مرحوم حبیبى 12 محرم 1156 هجرى یعنى بیش 

پارسا در سال  از سیصد و شصت سال پس از تاریخ کتابت گزیده اى است که خواجه محمد 

795 کتابت کرده است و چون کاتب نسخۀ مرحوم حبیبى، پشتون زبان بوده و «زبان فارسى را 

چنانکه باید و شاید نمى فهمیده است» (حبیبى 1348، ص 14) درحالى که خواجه محمد پارسا به 

تصریح خود مرحوم حبیبى و اجماع اهل فّن «مردى دانشمند و متقى و بصیر» بوده و «نسخۀ 

مرتّبۀ وى در کار تصحیح و تکمیل کتاب» حائز اهمیّت است (حبیبى 1342، ص 200)، بنابراین 

نمى توان آنچه را که او در باب تهیۀ این ترجمه گفته است با استناد به حرف کاتبى پشتون زبان 

و بى سواد و بى مباالت فرونهاد. از این گذشته، با وجودى که نسخۀ خواجه محمد پارسا گزیده اى 

از متن اصلى به شمار مى رود و او در متن رساله دخالت و تلخیص روا داشته است، اما نمى توان 

قبول کرد که کاتبى به تقوا و امانت و علم او، در انتساب رساله نیز دست برده باشد و مثًال این 

نکتۀ مهم را که رساله در زمان کدام امیر سامانى از عربى به فارسى درآمد را عمداً یا سهواً نقل 

نکرده باشد؛ به عبارت دیگر احتمال اشتباه ناسخ یا فساد متن در نسخۀ مرحوم حبیبى که موّرخ 

نیمۀ دوم قرن دوازدهم هجرى است بیش از این احتمال در دست نویسى است که به دست 

خواجه محمد پارسا استنساخ شده است. از این گذشته، در این مورد نسخۀ گزیده اى که خواجه 

محمد کتابت کرده است نه تنها اقدم نسخ، بلکه احسن آنها نیز هست و ایراد مرحوم حبیبى به 

مرحوم بیانى قابل قبول نیست.

     بیش از این تصدیع نمى دهم و این وجیزه را با آرزوى تندرستى و شادکامى براى استاد 

پایان  به  ایشان را هم دارم  با  افتخار خویشاوندى  دانشمند، جناب ادیب برومند که  سخنور و 

مى آورم.

ــد  خــداون بـــزرگـــوار  آن  ــاد  زیـ پیونددیـــر  انــدر  جانش  به  گرامى  جان 

52 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



حکیم ابوالقاسم اسحاق بن محمد سمرقندى ❖ 53



54 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



کوه ها باهم اند و تنهایند

زنده یاد دکتر محمدابراهیم باستانى پاریزى

استاد دانشگاه تهران

دلـم بگرفت از بی همدلی ها، رو به کوه آرم

مـگر آنـجا رسد فریاد فرهادي به فرهادي

یک جملۀ طالیی دارد وزیري ـ صاحب تاریخ و جغرافیاي کرمان ـ آنجا که از شهر کرمان به 

عنوان گواشیر یاد می کند و گوید: «گواشیر در اقلیم چهارم واقع، بر ارباب اطالع پوشیده نیست 

که کرمان بر دو شق مساوي می باشد: ِشق شرقی که متصل به صحراي لوط فاصله کرمان و 

خراسان است... و شق غربی که متصل به خاك فارس است...» آن وقت این جمله را آنجا که 

صحبت از کوه هاى غربی کرمان می کند، توضیح می دهد: «... جبال بارز معروف است؛ آنجا که 

بر خاك بلوچستان می رسد، کوه نمداد گویند. هر قطعه این کوه [جبال بارز] به هر سمت که 

هست، اسمی علیحده دارد، خوفًا الطناب عرض نشد.»

     سپس این جمله طالیی را به زبان می آورد: «... انصافاً جبلی [= کوهی] است مبارك و بسیار 

خیر. بیشتر آبادانی بلوکات طرفین این کوه [= طرف غربی و شرقی آن] از آن است، و تقریباً 

یک صد رودخانه معروف از چشمه سارهاي این کوه جاري می شود، و بر هر رودي چندین بند 



بسته و دهات معتبر دارد که هر یک به جاي خود ان شاءاهللا مسطور خواهد شد...»1 

     این تعبیر لطیف «کوه هاى پرخیر و برکت» را سال ها پیش، یعنی حدود هفتاد سال پیش، من 

به چشم سر دیده ام. در سال 1325 ش/ 1946 که براي ادامه تحصیل از پاریز به تهران می آمدم 

و با شاگرد اول دانشسرا ـ آقاي عبدالمهدي جاللی خلیل آبادي ـ در یک کامیون ارتشی که به 

تهران می رفت، از رفسنجان همسفر شدیم، تمام طول راه را از دامنه کوه هایى گذشتیم که فالت 

ایران را به شرقی و غربی تقسیم می کرد: کوه راویز و گردنه زین الدین و گدار کرمونشو و عقدا و 

یزد که از دور صدا می زد که قله شیرکوه هنوز پاره اي برف دارد و بعد اردستان و نائین و گردنه 

مالاحمد و کاشان که پاره هاي برف در کوه کرکس نشان حیات قمصر و ابیانه و هنجن بود.

قلیانی  و  می کرد  توقفی  می دید،  و درختی  آبی  جا  بود. هر  باذوقی  آدم  ما  ارتشی  رانندة       

می کشید و ساعتی که در محل مقسم نطنز توقف کرد و من آن نهر آب مثل قطره حیات را 

دیدم که از روي یک پخشاب مرمري (سنگلج = سنگ رج) می گذشت و در جوى هاى متفاوت 

به شرق و غرب و جنوب کوهستان سرازیر می شد و باغ و درخت و سبزه گیاه را سیراب می کرد، 

نخستین بار به اعجاز آب پی بردم؛ و همین نکته مرا بعدها به میزان نفوذ ایزد باران و رگبار و 

تگرگ (آناهیتا) آگاه کرد و کتاب «خاتون هفت قلعه» را پنجاه سال پیش نوشتم که تاکنون هفت 

بار تجدید چاپ شده است. در هنجن اتومبیل ارتشی خراب شد و تا تعمیر آن، ساعتی من و 

دوستم به زیر سایه پلی کوچک که براي راه ساخته بودند، پناه بردیم و به خاطر دارم پاره زغالی 

به دست آوردم و بر سقف کوتاه پل با زغال نوشتم:

ــت  اوس ســایــه  زیــر  ــه  ک هنجن  ــل  پ

را:   سخن  ایــن  یــادگــاري  نوشته 

نوشــته خطــی  چنیــن  پاریــزي  کــه 

خوشــا آن کــو خــرش از پل گذشــته!

     و البد پس از 65 سال هم پل و هم خط زغالی به بادیه فراموشی پیوسته است. این خط راه 

در حاشیه کوهستان تا قم و علی آباد و حتی تهران هم ادامه داشت.

     بعدها در کالس دکتر گنجی صدسالۀ بیرجندي که هنوز هم ُسر و ُمر به شرق و غرب سفر 

می کند و درس مرحوم دکتر مستوفی تفرشی و درس هواشناسی مرحوم دکتر سعادت بوشهري، 

پی بردم که اگر این رشته کوه هاى مرکزي ایران نبود، دشت هاى غربی ایران نیز به دشت هاى 

شرقی ایران پیوسته بود و کل آن تبدیل به کویر بی آب و علف می شد.

1. جغرافیاي وزیري، تصحیح باستانی پاریزي، چاپ پنجم، ص 120
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     به عبارت دیگر، ُکّل آبادى هاى دو طرف این کوهستان ها نتیجه همان چند سانت بارندگی 

است که همین کوه ها در میان راه از شکم ابرهاي عبوري مدیترانه اي و اطلسی می ربایند و ما 

را سیراب می کنند. بعدها که کمی بیشتر توي کتاب ها و کتاب طبیعت افتادم، پی بردم که اصًال 

آبادي تمام عالم مربوط به همین چند قله بلند و سلسله کوه هایى است که طی دوران اول و دوم 

و سوم و خصوصاً چهارم زمین شناسی پدید آمده اند.

     سال ها بعد که با اسامی تاریخ آشنا شدم و از روابط علم تاریخ و علم جغرافیا1ـ  دو علم همزاد 

و دوقلو بودن این دو علمـ  آگاهی مختصري یافتم و حدود هفتاد سال از صد و بیست سال مجله 

ناسیونال ژئوگرافیک را دانه دانه از کهنه فروش ها خریداري و جمع کردم، کم و بیش دریافتم که 

اصًال همه عوامل دیگر جغرافیا (مثل نور خورشید و آب و هوا و خاك) در برابر کوه هاى عالم 

زانو زده سر تعظیم فرود آورده اند.

این  آخر  اول و  بی خبریم»، هرچند:  انجام جهان  ز  و  آغاز  ز  بگویم که: «ما  اول صریح       

را  این «بانگ جرس»  بانگ جرسی می آید و  این قدر هست که  اما:  افتاده است،  کهنه کتاب 

نشستند و برخاستند و تصور کردند که یک روزي در تودة آتشینی که از خورشید جدا شده بود، 

به سردي نهادند و ترکیب شیمیایی  حرکت و تحولی به وجود آمده و مواد مذاب از برون رو 

اکسیژن و هیدروژن آب را به وجود آورد و پست و بلند گودال هاى این گوي آتشین را پر کرد 

و شرایطی به وجود آمد که موجود زنده ابتدا در دریاها جان بگیرد. آتش درون این گوي آتشین 

قول  به  و  مواد سعیر  و  بیرون می زد  خود  پوسته  از  گوشه اي  از  روز  نمی نشست و هر  ساکت 

ملک الشعراء بهار «کند» را به بیرون پرتاب می کرد؛ و در جدال با آب و هوا ساکت می شد و 

بالنتیجه بلندى هایى در زمین پیدا شد که بعدها نام کوه یافت. آفتاب تابان آب ها را بخار می کرد 

و بخار و سعیر بر گرد زمین می گشت تا همین بلندى ها ـ کوه ها ـ با شرایط جوي که به وجود 

آوردند، چون بلندتر از سطح آب ها بودند، اندکی خنک تر ماندند و بالنتیجه آن بخار آب را که بر 

اثر گردش زمین بر دور این گوي گرم سیر در حرکت بود، تسخیر کردند و به صورت ابر به فرمان 

درآوردند و قطرات باران و برف ریزش خود را در کوه ها و بلندى ها شروع کردند و جو زمین 

متالئم تر شد و زمینه براي رشد گیاه و تنوع حیات مساعدتر گردید و این همان «بیگ بانگ» 

1 . و اصًال کتاب «ماه و خورشید فلک» را به خاطر همین ارتباط تاریخ و جغرافیا با هم نوشته ام و تاکنون دو سه بار چاپ 
شده.
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(Big Bang Teory) است که دنیا در خیال خود تصور کرده،1 و من از آن به بانگ جرس حافظ 

تعبیر کردم:

این قدر هست که بانگ جرسی می آیدکس ندانست که منزلگه معشوق کجاست؟           

     فریادي و نعره اي بلند که دنباله آن حیات پدید آمده و این موجود ضعیف ـ به نام آدمیزاد ـ 

از خاك و گل سر به درآورد و وحشت زده به اطراف خود نگریست و چون قدرت حیات طوالنی 

نیافت، خیلی زود سر به خاك تیره برد. گویى شاعر ما در حق همین بیگ بانگ، همین تعبیر را 

به کاربرده که می فرماید:

غنودیم...شوري شد و از خواب عدم چشم گشودیم              فتنه،  شب  برجاست  که  دیدیم 

     برخالف تصور ما که فکر می کنیم دنیا فراخ است و به قول شاعر: که بّر و بحر فراخ است و 

آدمی بسیار، قسمت دوم آن که آدمی باشد، آري آدمی بسیار است؛ ولی بّر و بحر، خصوصاً بر که 

سکونتگاه آدمی است، چندان فراخ نیست. باألخص در قرن بیستم که به علت ارتباطات وسیع، 

دنیا به قول استاد ماك لوهان کانادایی تبدیل به «یک دهکده جهانی» شده است. آن قله هاي 

بلند و سلسله کوه هایى که ابرها را شکار می کنند و وادار به بارندگی می کنند، آن قدرها نه تنها 

زیاد نیستند، بلکه از انگشتان دست یعنی تعداد خود قاره ها هم تجاوز نمی کنند و در هر قاره اي 

یکی دو تا بیشتر نیست. از آن جمله است مثًال سلسله جبال هیمالیا با قله اورست که 8850 متر 

ـ حدود یک فرسخ و نیمـ  از سطح دریا ارتفاع دارد2 و نتیجه آنکه تمام ابرهایی را که از اقیانوس 

اطلس و دریاي مدیترانه و اقیانوس هند و خلیج فارس و بحر عمان می گیرد، تبدیل به توده هاي 

عظیم برف و یخچال هاى طبیعی می کند که منبع رودخانه اي به صورت گنگ باشد که دریایی 

مواج است و 2620 کیلومتر راه را طی می کند تا به خلیج بنگال برسد؛ و سالیانه میلیون ها هندو 

در آن آب تنی کنند. بعضی نقاط دور و بر هیمالیا و نپال سالیانه بیش از شش متر بارندگی دارند.3 

1 . بانگ یک کلمه آریایی است به معنی فریاد و مشترك بین هند و اروپایی ها. میلیون ها دالر در آزمایشگاه مرز سوئیس 
و فرانسه خرج کردند که ذره بنیادي یا به تعبیر دکتر حیدري مالیري استاد دانشگاه هاي فرانسه «ذره شیطانی» را کشف 

کنند که عمر آن به قول او یک میلیاردیم ثانیه است و تازه باز هم اندر خم یک کوچه اند.
2. و من اگر جاي کوهنوردان دنیا بودم، می آمدم سی و هشت متر دیگر به اندازه یک عمارت پنج طبقه سنگ روي هم 
می گذاشتم و قلۀ اورست را تبدیل می کردم به قله اي که 8888 متر شود و شاگردان مدرسه بتوانند چهار هشت روند را از 

حفظ به معلم بگویند.
3. مقایسه کنید با بارندگی بم در کرمان که سالیانه از 8 سانتی متر تجاوز نمی کند، و سال پیش تنها حدود پنج سانتی متر 

بارندگی داشت:
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     در آسیا قله آرارات هم هست که 5185 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و ضمن شکار ابرهاي 

دریاي سیاه و مدیترانه و عمًال اقیانوس اطلس، آن قدر برف و باران جمع می کند که کشتی نوح 

در دامنه آن به گل می نشیند. چهار رودخانه مهم که «چهار جوي بهشت» خوانده می شوند، از 

به جنوب سرازیر می شود و از  همین آرارات سرچشمه می گیرند: اولی دجله است که مستقیماً 

بغداد می گذرد و در خرمشهر به فرات و کارون می پیوندد و به عنوان شط العرب وارد خلیج فارس 

می شود. 

     دومی رودخانه اي که از همان آرارات سرچشمه می گیرد و به طرف غرب راه می افتد و در 

حوالی آداناهلیوپولیس راه خود را به جنوب کج می کند و بخشی از سوریه را سیراب کرده، به 

طرف شرق و جنوب شرقی منحرف شده از کنار قلعه حلب گذشته، بیابان هاى عراق را پیموده، 

در حدود خرمشهر به دجله و کارون می پیوندد. فرات از منبع تا مقصد 3596 کیلومتر راه طی 

می کند. 24 درصد آن در ترکیه، 14 درصد در سوریه و بیش از 60 درصد آن در عراق است و 

همان می شود که ما آن را اروندرود می خوانیم و عرب شط العرب گوید و به خلیج فارس می ریزد، 

تنها جایی که عرب و عجم به هم مخلوط می شوند بی سروصدا و درگیري و با آرامش به منزل 

مقصود می رسند. 

     سومی که از آرارات سرچشمه می گیرد، ارس است که به طرف شرق سرازیر می شود و از پل 

خداآفرین گذشته، دشت مغان را سیراب می کند و به دریاي خزر می ریزد.

     چهارمین رودخانه اي است که به طرف شمال شرقی می رود و کورا (= کوروش) نام دارد و 

باز به دریاي خزر می ریزد. در واقع کل خاورمیانه و قفقاز مدیون قله آرارات است.

     در اروپا سلسله جبال کارپات و خصوصاً قله مون بالن (Mont Blanc = کوه سفید) است که 

پیش قدم صید بخارات اقیانوس اطلس است و تا ظرفیت دارد، برف و باران ابرهایش را به قول 

ترك ها می قاپد (یا به قول کرمانى ها: می چقارد) و ته ماندة آن را روانه سواحل شرق مدیترانه و 

آرارات و البرز و زاگرس می کند.

     نتیجۀ راهزنی مون بالن با 5185 متر ارتفاع از سطح دریا، چند رودخانه و در واقع شط عظیم 

است که از دو طرف به شمال و جنوب و شرق سرازیر می شود. از آن جمله رودخانه ویستول 

خسرو، ز تشنگی به بیابان هجر سوخت              اي آب زندگی، تو به جوي که می روي؟
امیر خسرو دهلوي غافل بود که:

غافلی از عاقبت، اي خضر خواب زندگی               بوي خاك مرده می آید از آب زندگی
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است که من آن را در کراکوي و همچنین ورشو لهستان سال پیش زیارت کردم و به دریاي 

شمال می ریزد. دیگر رود راین است در آلمان که به دریاي مانش می ریزد. قرن ها مورد دعواي 

فرانسوى ها و آلمان ها بوده و بیشتر فرانسوى ها، به قول دکتر محمود افشار، در باب این مالکیت 

شعر می گفتند و می گفتند: 

-  از آِن ما بَود این شط که زاِن آلمان است...

     و مهم ترین رودخانه اي که در جنوب این سلسله کوه ها راه می افتد و مملکت اروپایی را طی 

می کند (= سوئیس و آلمان و کرواسی و یوگسالوي و اتریش و هنگري (7/5 درصد) و صربستان 

(ده درصد) و بلغارستان (52 درصد) و رومانی (29 درصد) و باألخره به دریاي سیاه می ریزد و 

کاري به سر خاك اروپا می آورد که به قول من در کتاب «از پاریز تا پاریس» یک وجب خاك 

بی درخت و سبزه و چمن باقی نمی گذارد که یک خر در آن بتواند به راحتی یک «خرغلت» بزند 

و بالنتیجه قاره اروپا را به آبروي جنگل و چمن به اسم قاره سبز و مورد غبطه مردم زرد و سیاه 

و تمام مردم دنیا قرار داده است و این همان رود دانوب است که یک وقتی داریوش بزرگ هم 

در آن کشتی رانده و مجموعاً بیش از 2888 کیلومتر طول دارد. 

     آخرین بلندى هاى نام آور آسیا در سیبري است که تیان شان و آلتایی باشد که گرچه مربوط 

به آتش فشان هاى عصر اول است و ساییده شده و قله بلندي ندارد، ولی جبران آن را نزدیکی 

دو  سبب  بدین  و  مساعد می سازد  بارندگی  براي  را  جو  و  می کند  سیبري  سرماي  و  قطب  به 

رودخانه بزرگ زرد ـ ششمین رودخانه بلند دنیا، با 5464 کیلومتر طول که بزرگ ترین سد دنیا را 

هم همین روزها بر روي خود دیده ـ و همچنین رودخانۀ یائسه تیانگ با 6378 کیلومتر طول، 

کل سرزمین وسیع چین و سیبري را می پیمایند و به دریاي زرد و مآًال اقیانوس آرام (= کبیر) 

می ریزند. 

     در این میان تنها رودخانه آمور (Amur) واقع در سیبري است که کار بچه هاي جغرافی خوان 

را آسان کرده، «چهار یاري» شده و چهار چهار 4444 کیلومتر طول دارد و از سیبري و مغولستان 

بلندى هاى  از  پچورا  می ریزد. رودخانۀ عظیم  کبیر  اقیانوس  به  اخنسک  دریاي  در  و  می گذرد 

سیبري سرچشمه می گیرد، به طرف شمال می رود و در قطب شمال یخ می بندد، همچنان که 

از کوهستان هاى شمالی روسیه سرچشمه گرفته، به دریاي خزر می ریزد  رودخانۀ عظیم ولگا 

که سرمایۀ اصلی دریاي خزر و در واقع مادر دریاي خزر است. (ولگا = مادر به روسی) خواهر 

دوقلوي آن رود «دن» است که تا نزدیکی هاي اوکراین شانه به شانه ولگا می آید؛ و از آنجا راه 
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خود را جدا کرده، به دریاي سیاه می ریزد. ولگا 3645 کیلومتر طول دارد و در دریاي خزر است. 

     در روزگار کیابیاي کمونیست ها طرحی در مسکو مطرح شده بود که رودخانه پچورا را به 

کمک کانال و تونل و پمپاژ، به صورتی برگردانند به داخل خاك سیبري غربی و بیابان هاى 

بی آب و علف قزاقستان را بدان سیراب کنند. اگر چنین شده بود، یک قارة سبز کوچک امروز 

در شرق خزر داشتیم؛ اما شوروي فروپاشی و به قول کرمانی ها «توتُم» کرد و قطب شمال از 

تجاوز معاف ماند.

ارتفاع 5895 متر و مارگریتا  (Kilimanjaro) به       در آفریقا قارة سیاه دو قلۀ کلیمانجارو 

نیل که دریاچه  ارتفاع 5109 متر منبع و منشأ دو رود عظیم هستند: اول  (Margherita) به 

اسوان را زیر پا گذاشته تمام بیابان مصر را تا دریاي مدیترانه می پیماید و طوالنی ترین رود عالم 

است، با یک میلیون و پانصد هزار مترمکعب آب در ثانیه؛ همان که هرودوت در حق آن گفته: 

«مصر، زادة نیل است.» رود نیل 6650 کیلومتر طول دارد و از حبشه و اریتره و سودان و اوگاندا 

و تانزانیا و کنیا و برواندا و برندي و مصر (اژپیت=کپتوس=قبط) می گذرد و در دلتا به دریاي 

مدیترانه می ریزد و طوالنی ترین رود عالم است که آبشار آسوان در راه اوست و از ده کشور 

آفریقایى می گذرد.

     دیگري رودخانۀ کنگو که به غرب سرازیر است و دریایی است مواج و هر دوي اینها تمام 

باران هاى منظم استوایى را ـ که روزانه از شروع و ختم آن می توان ساعت ها را میزان کرد ـ 

شکار می کنند. کنگو منشأ آن  آب هاى اقیانوس اطلس است و با این همه آب، قاره سیاه هنوز 

دچار گرسنگی است و دلیلش هم روشن است که این همه آب شیرین هر روز به دریا می ریزد 

که شور؟ حاال بیاییم سر قاره امریکاي شمالی. کوه هاى مرکزي امریکاي شمالی منبع عمده دو 

رودخانه بزرگ هستند: یکی غربی ـ شرقی به اسم «سنت لوران» که بیش از 4000 کیلومتر 

طول آن است و پنج دریاچه آب شیرین را سیراب می کند و 1200 کیلومتر بقیه را تا هالیفاکس 

به دریاي اطلس می پیماید.1 

     رودخانۀ مهم دیگر امریکاي شمالی که باز از کوه هاى مرکزي امریکا و کانادا سرچشمه 

ایالت  چند  شکم  و  دنیاست  بزرگ  رودخانه  چهارمین  که  دارد  نام  «میسی سی پی»  می گیرد، 

1. بیشتر آمارهاي این مقاله را در تورنتو، نوه ام اندیشه دانایی از کمپیوتر استخراج کرد و به من داد. والعهدة علی الراوي 
که همان کمپیوتر باشد، نه اندیشه:

دیوانۀ عشقت را آنجا نظر افتاده ست                    کآنجا نتواند رفت،  اندیشۀ دانایی
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مرکزي اتازونی را باردار می کند تا بعد از 597 کیلومتر راهپیمایی، خود در شکم خلیج مکزیک 

و مثلث برمودا محو می شود و یکی از بزرگترین سدهاي دنیا، سد هوور، بر روي آن بسته شده 

است. قله آمریکاي جنوبی در سلسله جبال «آند» است و شیم برمانزو (Chimboranzo) نام 

دارد، به ارتفاع 6310 متر و آن رودخانه آمازون که کل برزیل را می شکافد تا به دریاي اطلس 

قاره امریکاي جنوبی را می پیماید. رودخانه اي  می ریزد و در واقع تمام سطح افقی ـ عرض ـ 

که به نام «زنان تک سینه» قدیم لیبیائی و گرگانی ـ نام گذاري شده ـ مصداق واقعی برکت 

باران است.1 آمازون 6400 کیلومتر طول دارد و دومین  معجزات بانوي آناهیتا ـ خداي آب و 

برزیل  باالخره  و  و گویان  ونزوئال  اکواتر و  و  کلمبیا  بولیوي و  از  و  دنیاست  رودخانۀ طوالنی 

می گذرد و به اقیانوس اطلس جنوبی می ریزد.

     البته استرالیا هم سري توي سرها درآورده و قلۀ کوس سیوزکو با ارتفاع 2229 متر از سطح 

دریا می گوید: ما هم هستیم؛ ولی همان قول سعدي در حق او صادق است که فرماید: «مناره 

بلند در برابر کوه الوند پست نماید و...» عالوه بر آن، چون بلندترین قله استرالیا، از کوتاه ترین 

به حساب  را  آن  لر، اصًال  خان  آن  بنابراین مخلص، مثل  است،  کوتاه تر  قلۀ کوه هاى کرمان 
نمی آورم و رد می شوم.2

     این روش طبیعت که به کمک آفتاب کویر، آب دریا را بخار می کند و به هوا می فرستد و باد 

آن را جابه جا می کند و به کوه می رساند و می بارد و رود می شود و هزاران کیلومتر می پیماید تا 

دوباره به دریا برسد، همان چیزي است که ظهیر فاریابی در یک بیت بیانش می کند:

دهدسنت ابر است، اینکه هر چه گیرد ز بحر                  دریا  به  باز  را  جمله  کند  جمع 

     قصد از این مقدمات، بیان این مطلب بود که دایره حیات در کل بسیط زمین و دور زمان 

در این دور تسلسل خالصه می شود که آفتابی می تابد و آب او اقیانوس هاى اطلس و هند و آرام 

بخار می شود و هوایی که بر اثر گردش زمین به باد مغرب تغییر نام داده، این بخار را همراه 

برمی دارد همچنان می رسد به جایی که جّو، واسطه بلندي کوه ها و هواي سرد قطبی و یکی دو 

عامل دیگر متالطم شده و تبدیل به باران می شود موالنا می فرماید:

1 . در باب این زنان رجوع شود به گذار زن از گدار تاریخ، چاپ سوم، ص 371 و شاهنامه آخرش خوش است، ص 461
2. وقتی رضاشاه بر لرستان تسلط یافت، امیر احمدي یا خزاعی، خوانین لر را جمع کرد که با سردار سپه آشنا شوند. خان 
لر (شاید غضنفر؟) که در صدر صحبت قرار گرفته بود، شروع به معرفی صف خوانین کرد: «بنده غضنفرخان کالنتر رئیس 
ایل، این هم پسرم خرسو (خسرو)، آن هم ماشین فورد که تازه خریده ام. بقیه هم داخل آدم نیستند...» و بدین طریق 

معرفی صف طوالنی تمام شد! در باب کوه هاي کرمان در آخر مقاله صحبت خواهم کرد.
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دیگــري بــر  می زنــد  برفــی  کــوه 

کــوه برفــی می زنــد بــر کــوه برف

ــري  ــردي تــا ث ــ ــرف س ــد بـ ــان ــی رس م

شگرف و  بــی حــد  ــار  ــب ان ز  دم  ــه  ب دم 

باران در دره ها تبدیل به رودخانه  شده،  البته به برف تغییر ماهیت داده،       و در قلۀ کوه ها 

دوباره خود را به دریا می رساند؛ درعین حال که اطراف خود و دشت هاى نزدیک را سبز و خرم 

و حاصلخیز می کند و آب  شدن برف ها در تابستان پشتوانۀ آن است و از این رفت  و برگشت، 

دنیا سبز و خرم می شود و انبارها پر از گندم و جو و غالت و میوه می شود و شش میلیارد آدم 

و میلیاردها حیوان چرنده و پرنده از آن شکم سیر می کنند و این می شود دایرة حیات و زنجیرة 

زندگی که «کلیم کاشی» از آن به بدنامی حیات تعبیر می کند.

بیش  نبود  روزي  دو  حیات،  بدنامی 

یک روز صرف بستن دل شد به این و آن       

آن هم کلیم، با تو بگویم چه سان گذشت:

روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت

     چرخۀ حیات براي آدمیزاد و گیاه و درخت و حتی سنگ و خاك در این دور تسلسل خالصه 

می شود که آفتابی بر دریا و کویر (صحراي آفریقا و مکزیک مثًال) می تابد و هوا گرم می شود و 

پیچ و تاب هوا آن را از روي دریا می گذراند و آن پیچ و تاب بخار آب را همراه برمی دارد و به 

صورت جریان هاى مرطوب هوایی راه می افتند و هر جا عوامل جوي براي سردشدن و تبدیل 

بود، باران رحمت می شود و ریزش می کند و دشت و دمن  شدن بخار به قطرات آب مساعد 

را سیراب می کند و وقتی به قله هاي بلند کوه ها می رسد، همان بخار یخ می زند و به صورت 

تگرگ و برف قله را سپیدپوش می کند و این میلیاردها مترمکعب برف سرمایه اي می شود براي 

کم کم آب شدن، بخشی به صورت رودخانه ـ حاال گنگ باشد یا آمازون ـ که در دشت ها جاري 

می شود و خاك و سنگ را هم شسته به صورت آبرفت همراه می برد و در دشت ها که نیروي آب 

کم می شود ته نشین می کند و همان می شود که از آن به برکت نیل و وفاي  نیل تعبیر می کنند 

اصطالح  ـ  داده اند  دست  از  را  خود  رؤیایی  قدرت  که  زمین هایى  را  (=زور)  کود  بیش ترین  و 

پاریزي ها به صورت «سیاه باغ» درآمده اند ـ دوباره جان می دهد و این چرخه قرنها و هزاره ها و 

سال ها، میلیون میلیون ادامه دارد و خدا داند که تا کی ادامه خواهد داشت.

     قله ها و تپه ها ساییده می شود؛ ولی آتش درون زمین بیکار نمی ماند و هرچند گاه به صورت 

آتشفشان، قله اي تازه در اندونزي یا ایتالیا، یا ایسلند، و هر کجاي دنیا که الزم بداند، به صورت 

بهار در قصیدة شاهکاریۀ خود  بیرن می ریزد و این همان چیزي است که مرحوم  مواد مذاب 

کوه ها باهم اند و تنهایند ❖ 63



یعنی «دماوندیه» آن را براي نابودي «تهران مخوف» آرزو می کند و خطاب به دماوند می گوید:1 

ــی ــن ــی ــــــردة زم ــسـ تـــو قــلــب فـ

زمـــــانــه دل  اي  منفـجر  شـــو 

زالزل ــکـــــنــد  اف ــو  ـــ ت ــّراي  ــــ هـ

بتـابـد ــات  ــوره ـــ ــن ت ــرق  ـــ ب وز 

بشـنو  ســپـــــیــد؛  ــر  س ــادر  ـــ م اي 

معجر سپید  ایـــن  ــر  س ز  ــرکــش  ب

ــرزه ــاي گـ ــ ـــ ــ ــو اژده بـــگـــراي چـ

چند   یــک  ــوده  نــم ورم  درد،  از 

مپسند... نهفته  ــود  خ ــش  آت آن  و 

نــهـــــاونـــــد  ــا  ـــ ت ــور  ــاب ــش ـــ ــی ن از 

الــونـــــد بــه  تــا  ــه  ــع ــرز اش ـــ ــب ال ز 

ــاه بــخـــــت فـــــرزنــد ــد ســی ــن ــن پ ایـ

ــود آونـــد ـــ ــب ــکــی ک بــنــشــیــن بـــه ی

ــو شــیــر شـــرزه ارغــنــد  ــروش چ ــخ ب

بـــی  ممـاثل ــاز  ـــ س تــرکــیــبـــــی 

گوگرد و  گــاز  و  سعیر  و  نــار  از 

مظلـوم خــلـــــق  آه  ــش  ـــ آت از 

ــر ري ــر سـ ــت بـ ـــ ــرس ــف ــري ب ــ ابـ

ــز ری ــرون  ــ ب و  دوزخ  در  بــشــکــن 

پُمپی شـــارســـان  ــه  ب ــه  ک ــان  ــون چ

تــزویــر اســـاس  آن  ــی  پ ز  بفکن 

بـایـد ــه  ک بنا  ــن  ای ــن  بُ ز  بــرکــن 

بستان ســفــلــه  ـــردان  ــی خ بـ ــن  زیـ

همانند بـــی   ــاز  ـــ س مــعــجــونـــــی 

گند و  ــخــره  ب و  حمیم  و  دود  وز 

ــد ــداون ـــ خ کــیــفـــــر  ـــــلــه  شــع وز 

آفــنــد و  ــم  ــی ب و  هـــول  ــش  ــارانـ بـ

چنـد کـــافـــري  کــفـــــر  پـــادافـــره 

افکنـد مــعــلـــــق  اجـــل  ولـــکـــان 

پیوند و  ــژاد  نـ ایـــن  ــم  ه ز  بگسل 

برکند ــم  ــل ظ ــاي  ــن ب ریـــشـــه،  از 

خــــــــردمــنـــــد ــردم  ــــ مـ دل  داد 

     بگذریم از اینکه سعیر درون زمین به حرف این و آن عمل نمی کند و او هر جا الزم بداند، 

یا پوسته را نازك حس کند، دست به کار می شود.

     در ادب پارسی، بحث کوه و کمر زیاد است؛ ولی مهم این است که هیچ کس به اهمیت کوه 

در پایه گذاري تمدن بشر اشاره ندارد. در ادب فارسی، کوه بیشتر به یک غول و یک دایناسور 

وحشتناك تشبیه شده که هیچ کس را امان نمی دهد. وقتی «پیغمبر دزدان» از یک گدار صحبت 

می کند، طرف را این طور می ترساند:

ــداري گ بــکــش هــاي  ــر  ُک از  ــواريبــتــرس  ابــلــق س ــود  نــاگــه در ش ــه  ک

     گاهی هم بعض شوخی ها که خوب یا بد ارزش کوه را آن قدر که هست باال نمی برد؛ مثل 

1 . در قصیدة: اي دیو سپید پاي دربند/ اي گنبد گیتی اي دماوند
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شوخی قاآنی: کوهی به کمر بسته اي اي یار دالزار... فقط براي استفاده از نزدیکی طبیعی کوه و 

کمر آن. شعر رامسر حبیب یغمایى را راعی می کند. یا آنجا که، هم ارزش دریا را پایین می آورد 

و هم ارزش کوه را وقتی که شاعر می گوید:

بود دریا  آن طرفش  عظمت  آن  با  دست بر دامن هر کس که زدم، رسوا بودکوه 

     تنها یک مورد، مقام عظمت کوه را شاعر ما دریافته، آنجا که داوري ـ فرزند وصال ـ در حق 

محمدعلی خان قشقایى که در پاي کوه بنو شیراز دفن شده، گفته است و بر سنگ مزار نوشته:

پهلوان دخـــــمــۀ  ــد  ش کـــوه  ـــِن  بُ

پرشکوه              تن  آن  ــوه  ک به  شد  ــرو  ف

نشان دارد  بلندیش  از  ــوه  ک کــه 
ــوه1 ک ــر  زی ــان  آســم ــود  ب شگفتی 

ابریشم چین از همان  تمدن هاست و  1حتی کوتاه ترین قسمت میانۀ دو کوه که راه عبور       

گردنه ها و گدارها به اترار و سمرقند و بخارا و بلخ و مرو و طوس و نیشابور و ري و همدان و 

حلب و اسکندریه می رسد، در توصیف و تعریف هاى ما به عبور گاهی بدنام و ترسناك2 مثل 

گدار چاچقوت و گدار کولی  کش و گدار عقاب و گدار کفنو و گردنه بندي و گردنه خرگیر و گردنه 

پازنون (بعید است که از پازدن خر باشد؛ هرچند به ظاهر چنان می نماید؛ اما من آن را پایگاهی از 

قالع دختر و آناهیتا می دانم پابه زن) و گردنه خرمران و گردنه کجاوه شکن و گردنه کولی کش و 

گردنه مورخشک و گردنه نعل اشکن و حتی «گردنه اللصوص» که عرب براي یک از گردنه هاي 

فارس به کار برده است. همه اینها همراه با وحشت و دهشت به زبان می آید و من نام بسیاري 

از آنها را در کتاب «پیغمبر دزدان» که به چاپ بیستم رسیده، آورده ام. 

     اما حقیقت این است که کوه هرگز دشمن بشریت و تمدن نیست، اما بزرگ ترین ماده حیات 

را که آب باشد از دریاي شور می گیرد؛ و به صورت قطرات شیرین در اختیار بشر می گذارد که 

از آن گل و سبزه و گندم و جو به دست آورد ـ و راه عبور بشر را هم با شتر و یا گاو یا خر و 

... باألخره اتومبیل و هواپیما از همین دره ها و گدار و گردنه ها فراهم ساخته است. هم گردنه 

پناهگاه دزدان نیست و هم تنگ ها «تنگ درکش و ورکش» نیست، راست گفته شاملو که گفته: 

کوه ها باهم اند و تنهایند/ همچو ما با همان و تنهایان!

     بیان حقیقتی است، ولی تمام حقیقت نیست. این حیات که هدف اصلی خداوند کریم در 

خلقت جهان است، نتیجه حرکت وضعی و حرکت انتقالی زمین است که باعث می شود هر روز 

1. شاهنامه آخرش خوش است، چاپ هفتم، ص573
2. و در کوهستان ما می گویند: گدار دم خانه از همه جا سخت تر است و خر در گدار آخرین دم خانه پا می زند.
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صبح این کوره آتشین که خورشید نام دارد، از پشت یک قله کوه ـ مثًال البرزـ سر بر زند و دنیا 

را با نور خود روشن و آبادان کند و دوباره در پشت کوه غایب شود و این دور تسلسل را ـ که 

بعضی اصوًال باطل می دانندـ  هر روز دقیقاً تکرار کند. بگذریم از اینکه بعض شعراي ما از شبـ  

اگر شب وصال نباشد ـ خوششان نمی آید، درحالى که اگر این تاریکی نباشد، همان روز اول، دنیا 

و آتش نور خواهد سوخت. منوچهري که منظره اي از چنین شبی را مجسم می کند، از خورشید، 

به عنوان «دزدي خون آلود» تعبیر می کند، آنجا که می گوید: 

ــن دام ــه  ب فروهشته  گیسو  شبی 

تاریک و  تنگ  بیژن  چاه  چون  شبی 

هــر شب کــه  زنگی  ــی  زن کـــردار  بــه 

ــرزن گ قیرینه  و  معجر  پــالســیــن 

من او  ــاه  چـ ــان  ــی م در  ــژن  ــی ب ــو  چ

زن آن  ــاري  ــغ ــل ب کــودکــی  بــزایــد 

ســترونکنون شــویش بمــرد و گشــت فرتوت                                                                                                           شــد  زادن  فرزنــد  آن  وز 

و طلوع صبح را این طور وصف می کند:

خورشید ــرص  ق بـــرزد  ــرز  ــب ال از  ــر  س
                       

مکمن ز  سر  دزدي  ــوده  ــون آل خ چو 

     و این بدبینانه ترین تعبیري است در باب خورشید ـ ایزد نور و مهربانی (= مهر ـ میترا): دزد 

از پیغمبر  سرگردنۀ خون آلود! منوچهري باید از ایزد مهر و عشق و دوستی عذرخواهی کند  و 

دزدان نیز هم. همچنان شاعر دیگري که از احوال و خستگی و نومیدي به تنگ آمده و اصوًال 

از زندگی خسته شده و تکرار سال و ماه و هفته و روز و شب را بی حاصل فرض کرده، زبان به 

شکوه گشوده، خطاب به خداوند گوید:

بود؟ خواهد  دي  و  بهار  کی  تا  یــارب، 

شد؟         خواهد  سحر  کی  سیاه،  شام  این 

وین گردش ســال پی ز پی خواهد بود؟

و آن روز قیامــت تــو کــی خواهد بود؟

     همه اینها هست؛ ولی آنها که واقع بین بوده اند، اصل حیات را بر چهار رکن آب و باد و خاك 

و آتش نهاده اند؛ چندان که به مقام پرستش ایزد آب (= آناهیتا)، و خاك (= زمین، گی، گیو) و 

آتش (= مهر، میترا) و باألخره باد (= واذ، ایواذ، عیَوض) پرداخته اند و هر کدام براي خود دالئلی 

بر ارجحیت یکی از این مظاهر طبیعت داشته اند که من فصلی مفصل در کتاب «ماه و خورشید 

فلک» براي آن آورده ام و جاي بحث آن در اینجا نیست. تنها خواستم به مقام کوه در عالم حیات 

اشاره کرده باشم. و اگر از من می شنوید، این «باد» از همه عناصر مهم تر است؛ چه، می شود سه 

روز بی آب زندگی کرد و یک هفته گرسنه ماند و یک تابستان بدون آتش زیست، و بعد از صد 
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سال هم زیر خاك نرفت و خاك نشد؛ ولی نمی شود بیش از چهار پنج دقیقه نفس نکشید. حرف 

خواجوى کرمانی درست است که می گفت: 

است باد  سلیمان  ملک  پیش صاحب نظران 

نهاده است جهان   بر آب  این که گویند که 

بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است

شنواي خواجه ـ که بنیاد جهان برباد است

     خوب، چرا این حرف ها را من در این مقاله به زبان قلم آوردم؟ براي این است که می خواهم 

یاد کنم از یک قصیده زیباي کم نظیر که یک استاد بزرگ قصیده سراي معاصر، یعنی «ادیب 

برومند» که همین روزها ساخته در وصف کوه هاى ایران. اول عرض کنم که ـ همان طور که 

من چند جاي دیگر پیش از این نوشته ام ـ اگر دو سه تن نبودند، دو سه چیز در شعر فارسی 

فراموش می شد و کنار گذاشته می شد؛ چون عصر اتم و روزگار کمپیوتر و اینترنت و انقالب کنار 

گذاشتن کاغذ ادب فارسی آن را بر نمی تافت. از این دو یکی «شعر نو» است که با نیما شروع 

نرانده بود، و همشهري عطار، کدکنی «به کجا چنین  می شود، و اگر توللی «بلم در کارون» 

شتابان» اشعار را راهنمایی و رانندگی نکرده بود، و اگر سهراب سپهري «اهل کاشان» نیامده 

بود و اگر فریدون مشیري از «تفنگش را به زمین نگذاشته بود»، و اگر اخوان مشهدي نمی گفت: 

«هوا بس ناجوانمردانه سرد است...» کسی گمان نمی کرد که شعري هم به نام شعر نو دوام 

بیاورد1 آرى، اگر اینها و دو سه تاي دیگر نبودند و نهال شعر نو را آب نمی دادند، همان روزها 

که مرحوم نیما تخم شعر نو را در جنگل هاي مازندران پراکند، در زیر سایه هاي تنومند گیاهان 

جنگلی، این نهال نوپا نیز هرگز رشد نمی کرد و در همان جا به خاك فرومى رفت. 

     مورد دوم، در شعر فارسی، «قصیده» است؛ شعري بلند و طوالنی با مضمون هایى که تنها در 

عصر غزنوي و سلجوقی و مغول می توانست اظهار حیاتی کند، اما بسا بود که به بوته فراموشی 

درافتد، اگر نبودند قصیده سرایانی مثل طالب آملی و گوینده: 

دیار و  شهر  هیچ  که  دردا  و  بگشتم  جهان 

می بارد  فتنه  سنگ  فلک،  منجنیق  ز 

بازار در  بخت  فروشند  که  ندیدمی 

حصار آبگینه  در  گریزم  ابلهانه  من 

1. و این هم از موقع نشناسی مخلص پاریزي است که در یادواره اي که به افتخار استاد ادیب برومند قصیده سراي نامدار 
تهیه می شود و پول مخارجش را دیگران می دهند، این بنده ناتوان از پدیده شعر نو تلویحاً دفاع می کند، و حال آنکه عموماً 
اهل ادب می دانند که ادیب برومند با بعض گفته ها که به نام شعر نو منتشر می شود، اگر نه در حکم «کارد و پنیر»، بل 
در مقام عسل و خربزه گرگاب است! کار من براساس آن فلسفه چینی است که می گوید: «آتشبازي، کار دلپذیري است، 

به شرط آنکه در خانه همسایه باشد!»
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یا همین ملک الشعراي بهار گوینده «قصیده دماوندیه»، و یا قصیده تجلیلیه از نادرشاه در فتح 

دهلی: 

من: نــزدیــک  شایسته  ــت  اس چیز  دو 

دل ز  ــد  ــ زدایـ غـــم  ــوان  ــ ج ــق  ــی رف

کهن ــق  ــی رح و  ــوان  ــ ج ــق  ــی رف

تن بــه  بخشد  روح  کهن  رحیق 

     من در باب انواع شعر، نظر خودم را یک جاي دیگر، در مقدمه اي که بر کتاب «دیوان توران» 

خانم شهریاري زرتشتی کرمانی نوشته ام، بیان کرده ام و اینجا جاي تکرار آن نیست. تنها در مورد 

رباعی، من نظر خاصی دارم که در همان جا بدان اشاره کرده ام که آنها که رباعی گویی می کنند، 

اگر دلشان خواست، بخوانند؛ ولی به هر حال انواع شعر فارسی ـ که قصیده هم یک نمونه مهم 

آن است ـ سخن بسیار است و اینجا فقط گذرا از آن گذشتیم.

      حاال که کمی به مقصود نزدیک شدم، به اصل مطلب بپردازم: من همیشه فکر می کردم 

دیگر جنازه پر طول و عرض قصیده بعد از بهار بار دیگر به گور رفته بود، اگر پدید نیامده بود 

شاعري مثل ادیب برومند که تخصص دارد در قصیده سرایی، و براي مضامین روز و مباحث مورد 

گفت وگوي جامعۀ قرن بیست و یکم را با کمال استادي و در لطیف ترین کلمات و متالئم ترین 

بحرها و سبک ها توانسته قصایدي بسازد که آخرین افکار مورد اعتناي بشر قرن بیستم را در آن 

بگنجاند؛ و البته قصاید او عموماً از روحیه ملی و طبیعت ناسیونالیستی ـ در جنبه هاي مثبت آن 

ـ هرگز خالی نیست؛ مسائلی که کم و بیش در قرن بیستم و بعد از آن مورد گفتگوهاي مخالف 

و موافق قرار گرفته و می گیرد. 

     در مقیاس کوچک ترى، حرف ناتالیا جینز بورگ ایتالیایی را در این مورد می توان تکرار کرد، 

آنجا که در تمجید از رمان «صد سال تنهایی» گابریل گارسیا مارکز1 گفته است: «... صد سال 

تنهایی را خواندم. مدت ها بود این چنین تحت تأثیر کتابی واقع نشده بودم. اگر حقیقت داشته 

باشد که می گویند: ُرمان مرده است، و یا در حال احتضار است، پس همگی از جاي برخیزیم و به 

این آخرین رمان سالم بگوییم...»2 مخلص پاریزي هم مثل بسیاري از دوستان تصور می کردم، 

دوران قصیده سرایی به سبک امیرمعزي و فرخی سیستانی به سررسیده، و به قول همان فرخی 

سیستانی:

1. کتاب رمان صدسال تنهایی را سال ها قبل بهمن فرزانه ترجمه کرده و در جزء انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است. 
من عنوان یکی از مقاالت خبر خود را از اسم همین کتاب گرفته، و مارچوبه را به شکل مار آورده ام و در اطالعات به 

چاپ رسیده است.
2. مقالۀ حسن گل محمدي، مجله شهروند تورنتو، شماره 1385، ص80
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فسانه گشــت و کهن شد حدیث اسکندر

دروغ              بــه  کارنامــه  و  کهــن  فســانه 

دگر است  حالوتی  را  نو  که  آر،  نو  سخن 

میر ــج  رن دروغ  در  رو  ـ  ناید  کــار  به 

ادیب الممالک  بهار و یا  با مرگ  بود که فکر می کردیم دوران قصیده سرایی  این       حداقل 

فراهانی پایان یافته است، و اینک با خواندن قصاید بدیع آقاي ادیب برومند با مضامین جدید، 

باید حرف ناتالیا را تکرار کنیم و «برخیزیم و به این آخرین مجموعه قصیده سالم بگوییم...»

اشعار  با مقاالت و  ادیب برومند  بزرگداشت هشتاد ـ نود سالگی  اینک که یادواره اي در       

دوستان و ارادتمندان او به چاپ می رسد، مخلص پاریزي نیز خود را در جمع هواداران ادیب، 

ناخوانده فراخوانده، این سطور را در بزرگداشت او به رشتۀ تحریر می آورم و چه بهتر آن مقاله 

آراسته شود به این «قصیده کوهستانیه» ادیب برومند که جزء شاهکارهاي ادب فارسی امروز 

است، و یکی از همان قصایدي است که گفتم در قرن بیست ویکم و عصر کمپیوتر و اینترنت، 

قصیده سرایی به سبک انوري و فرخی سیستانی را توجیه می کند.

     من این مقدمات را براي این چیدم که از این قصیدة ادیب برومند یادي به میان بیاورم در 

مجموعه اي که اینک به صورت یادواره به نام این گویندة بزرگ معاصر به چاپ می رسد. یکی 

از قصایدي که ادیب برومند به رشتۀ نظم درآورده، قصیده اي است منحصراً و مخصوصًا در حق 

غریب  بیابان و دشت  فارسی بحث کوه و  البته در شعر  ایران.  ایران. آري، کوه هاى  کوه هاى 

نیست؛1 ولی اینکه شاعري بیاید و یک قصیده خود را تماماً در وصف کوه هاى ایران ساخته باشد، 

مثل اینکه در شعر فارسی نیست، یا اگر هم هست، به این تفصیل نیست.

     ادیب برومند براي نخستین بار یک قصیدة تمام عیار براي کوه هاى ایران ساخته، و در آن 

قصیده، شیفتگی خود را به این پدیدة بلند طبیعت آشکار ساخته، و روحیۀ ملی و ایران دوستی و 

وطن خواهی خود را با نام این کوه ها، و با میخ هاى زرین و آهنین آن، در دل ریگزارهاي مملکت 

پهناور ایران فرو کوفته است؛ تعبیري که در قرآن کریم نیز براي کوه ها آمده: «و جعلنا الجبال 

اْوتادا»؛ و این همان میخ هایى است که به کمک ریسمان فرهنگ ها، خرگاه مدنیت ایرانی را در 

برابر تندباد حوادث مصون نگاه داشته است؛ تندبادهایی که نمونه کوچک آن طوفان اسکندري 

و هاریکان قادسی و سونامی مغولی و صدها تندباد دیگر با سرعت صد و دویست کیلومتر در 

ساعت وزیده؛ ولی این خرگاه مدنیت همچنان با شاه تیر طبیعت خود برپا و پابرجا مانده است.

1 . مثًال کتابی که آقاي مهندس عباس جعفري، تحت عنوان «کوه ها، و کوهنامه ایران»، (مجلۀ تحقیقات جغرافیایی، دکتر 
پاپلی) چاپ گیتاشناسی، هرچند من آن کتاب را هنوز ندیده ام.
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کشورم دوســتــدار  جــان  و  دل  از 

بــاســتـــــان ــار  ــ ــ روزگ از  او  نـــام 

ــزاي ــان ف نـــام ایـــن بــشــکــوه مـــرز ج

آکنند ــدش  ــن ـــ ــل ســرب ــاى  ــوه هـ کـ

جان ــه  ب کــوهــســارانــش  ــر  ب عاشقم 

بر  ــه  ب افــشــانــد «دمــاونــد» م   ــش  آت

کوه «الــبــرز»  ــن  دامـ ــر  ب نهم  ــر  س

درود  ــا  ب فــــراوان  بفرستم  ــوســه  ب

«سیوند»  و  ــس»  ــرک «ک می ستایم 

ــوه»   ـــــد ک ــون «ال ــر در  ب ــارم  ــپ ــر س س

ــوري نــــام آورم ـــ ــش دوســتـــــدار ک

دفترم در  فــخــرآفــریــن  ــس  ب ــوده  بـ

خــاطــرم از  ــالل  مـ ــرد  گـ بــســـــتــرد 

ســرم در  ــروري  ــ غ فـــّر،  پــهــلــوانــی 

فرم ــن  زریـ و  دلــکــش  ــروب  غـ وآن 

همبرم ایـــــران  مــهــر  نــبــاشــد  ــر  گ

زرم زال  از  قصـه  ــد  ــرآی ـــ س ــا  ت

کشورم ــام  ب فــرخــنــده  ــا»،  ـــ «دن ــر  ب

منظرم زیبا  «بینـالود»  همچـو  را 

بــرم آرد  ــادهـــــا  م از  یـــاد  ــه  ک آن 

درود «زاگــــرس»  زنــجــیــرة  ــر  ب ــاد  ب

شــوق ــه  ب تـــازم  آذري  سمند  ــا  ب

درم و  ــام  بـ مــحــکــم  حــصـــــار  آن 

صولت پرورم کــوه  آن  «سهند»،  زي 

مدان کوهش  ــافــالن»  «ق از  غافلم 

نهـیب ــا  ب تنیـده  کـــوه  در  کـــوه 

خیز   ــدار  ــی ب کــنــد  ــا  ت ــد  ــروش ــی خ م

ثبات  از  مــغــرور  ــاي  ــردون س گ ــوه  ک

شـمال  ــاران  کــوهــســـ ــر  ب ــــه ام  وال

پرشـکوه  ــاي  ــی ــراف ــغ ج بــاشــدش 

ادیــب                                         کهسارش،  و  ایـــران  ــاد  ــده ب زن

دیگرم شکوهی  از  شــاد  کند  ــو  ک

ــدرم ــن ــون ت ــا چـ ــی ــد گــوی ــروش ــی خ م

بــرم و  ــوم  بـ ــن  ایـ ــان  ــش ــدی ــدان ب از 

رهــبــرم ــن  ــادی ــم ن ــد  ش را  ــروري  ــ س

ــوذرم» «نـ و  ــردازان «تـــوس»  ــصــه پ ق

ــاورم خـ ــهــر  م و  مـــــهــر  ــن  ــی ــرزم س
داورم1 ــار  ــروردگـ ـــــ پ یـــــاورش 

     ادیب برومند،  صاحب یک مجموعه بزرگ از گران بهاترین آثار هنري ایران نیز هست که در 

خانوادة قویم و قدیم آنها که در گز برخوار اصفهان قرن ها به برومندي و آبرومندي زیسته اند، 

جمع آمده است.2 و این مجموعه اي  است شامل کتب خطی گران بها و تابلوهاي نقاشی بی نظیر و 

نمونه هاي خط بزرگ ترین خطاطان و نویسندگان ایرانی و شامل کارهاي دستی ظریف اصفهان، 

که هیچ کدام را نمی توان قیمتی روي آن گذاشت. ادیب برومند همچنان که هویت و شخصیت 

1. روزنامه اطالعات چهارشنبه 10 اسفند 29/1390 فوریه 2012م.
2. مثًال رجوع شود به مناسبات محمدرضا خان سرهنگ و ظل السلطان و مرحوم مدرس، (نون جو، چاپ 6، ص 388)
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ملی خود را در تمام تحوالت اجتماعی امروزه ایران حفظ کرده و آنها را در ضمن قصاید دلپذیر 

خود به منصۀ بروز و ظهور رسانده، درعین حال این آثار را هم با کمال دقت محفوظ نگاه داشته 

و در حکم گنجینه و یک موزه کوچک است که به میراث، به ملت ایران سپرده خواهد شد.

     براي اینکه مقالۀ ما به قول قدیمی ها «ُپر  توخالی نباشد»، دنبالۀ مطالب را به آنچه در مقدمه 

گفتم، اختصاصاً به کرمان بپردازم. برگردیم به حرف خودمان و کوه هاى کرمان و جملۀ طالیی 

وزیري که می گوید: «همۀ آبادي کرمان از این سلسله کوه است.» البته آنها که به قله اورست 

رفته اند، یا ُمن بالن اروپا را زیارت کرده اند، یا حتی همین آرارات را می شناسند، می دانند که همۀ 

آب هایى که در اقیانوس اطلس بخار شده و بر اثر تفاوت درجه حرارت  هواي شمال آفریقا یا 

هوایی که از قطب شمال می آمده، پیچ و تابی به خود داده در مثلث برمودا به رقص و پاى کوبى 

به طرف شمال پیموده، در  را  آمریکا  افتان و خیزان سواحل شرقی  پرداخته، دور سرگردان و 

با آب هاى  تسلیم حرکت وضعی زمین شده،  ناچار  دهانۀ هالیفاکس  و در  منتهی الیه سن لران 

خروشان سن لران به طرف شرق، «میرزا میرزا» راه پیموده، جریانی در دریا پدید آورده به اسم 

«گلف استریم» که درجۀ حرارت آن با حرارت  آب هاى اطراف چند درجه بیشتر و باالتر است و 

بدین طریق همۀ بخارات آب را به تدریج به قطرات باران تبدیل کرده، وقتی به دریاي مانش 

و حوالی لندن می رسد، که از قدیم گفته اند: «در لندن، روزهاي آفتابی هنگام خروج از منزل، 

حتماً چتر خود را همراه بردارید؛ اما در روزهاي بارانی، البته مختارید!» و در بلندي هاي مرکزي 

اروپا (ُمن بالن = کوه سفید) تبدیل به برف می شود و رودخانه هاي عظیم و بالنتیجه قاره سبز را 

به وجود می آورد، و همچنان کوه هاى شرقی اروپا و قفقاز و سواحل شرقی مدیترانه را سیراب 

کرده، بقایاي آن راهی ایران می شود که کوهستان هاى آذربایجان  و زاگرس، قسمت عمده آب 

آن را می قاپند (به قول ترك ها)، یا می چقارند (به قول کرمانى ها)  و ته ماندة آن نصیب کوه هاى 

مرکزي ایران می شود که بختیاري  باشد و کرکس کاشان و شیرکوه یزد.

      آنها هم تا امکان دارد، قله هاي خود را به این ته مانده بخار آب سفید می کنند و آنچه باقی 

می ماند، سهم کرمان است که با طوفان هاى ریگ بیابان هاى عربستان همراه شده، به جبال بارز 

و کوه جوپار و کوه بارچی و کوه تنبور (طمبدر) و کوه صفه و کوه کوفجان و کوه نرماشیر و کوه 

تفتان و کوه هزار و تم هزار مردي هم عنان می شود و اینجاست که باید گفت در واقع «گردي به 

مردي نمی رسد» و با همۀ اینها مردم پاریز می گویند که اگر در شب عید، یک لکه سفید برف بر 

باالي قلۀ دالدان ـ از پاریز سه فرسخی آنجاـ به چشمتان خورد، بدانید که آن سال آبسال است.
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کوه هاى معروف کرمان عبارت اند از:

- کوه سگ کش 1 شهربابک: 3545 متر ارتفاع از سطح دریا؛

- کوه چهل دختر: 3071 متر کوه زرند: 3970 متر؛

- قله گل چین: 3093 متر (این قله در حوالی جوشان و سه کنج و تنب واویال قرار دارد) کوه 

پلوار: 4233 متر؛

- قله کیش (=کیج): 3752 متر قله تخت سلیمان: 3015 متر؛ 

- قله جبال بارز بر سر راه جیرفت: 3795 متر؛

- قله تافک سفید (کوهستان پاریز و بردسیر): 3720 متر؛

- قله بلوچی: 4100 متر کوه هزار: 2465 متر؛

- کوه تفتان: 3950 متر (آتشفشان معروف بلوچستان که نامش همراهش است و هنوز هم 

گاهی دودي از کله آن برمی خیزد) و به قول موالنا: این زمین با سکون باادب / اندر آرد 

زلزله ش در تاب و تب!؛

- کوه بزمان: 3503 متر؛

- کوه جوپار: 4135 متر (شامل کیل جالل جالل کوه و کوه صفه و سه کنگره، سه شاخ و 

رامین و زردرود)؛

- کوه بهر آسمان (= و هر زمان، بهرزمان، پاریزمان): 3886 متر؛ 

- کوه سیرچ: 3520 متر کوه جفتان: 3880 متر؛ 

- کوه الله زار (کارزار، مسکن اصلی کارامانی ها): 4350 متر2.

     این البته اسامی قلل عمده و سلسلۀ بزرگ کوه هاى کرمان بود، وگرنه هر وجب و هر دست 

از کوه میل  بارز مرکب می شود  مثًال همان جبال  خود دارند؛  به  نام مخصوص  کوه ها  این  از 

فرهاد (که البد باید آن شعري را که در صدر مقاله در خصوص فریاد فرهاد آوردم، در حق این 

کوه صادق دانست)، و آبسکوه (که در وقع نقطه مقابل آبسکون دریاي خزر است)، و دونسازي، 

و خرپشت (که البد با اشتران کوه لرستان سرهمسري دارد)، و دشت کوچ (که رودخانه شور 

جیرفت از آن سرچشمه می گیرد و از بهادرآباد گذشته به جزموریان (باتالق مانندي فرو می ریزد)، 

و زیارتگاه پنج تن (در حدود میش پدام)، و کم بندوك، و تنب، و تم نمرد، و تم دهلی (در باب 

این دهلی باز هم حرف دارم)، و تم گوگردي (که البد بقایاي یک آتشفشان است)، و تم کفتاري 

1. ربطی به سگ ندارد، سگ آن همان «سکا»ست و کش آن همان کوه = کوه سکاها، طوایف سکایی و پارتی و اشکانی.
2. بی خود نبود که کوه هاي استرالیا را داخل آدم حساب نکردم!

72 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



(که پناهگاه کفتارهاست، یعنی بوده است)، و تم سولوهی و ... امثال آن.1

و  بود  کرمانی  اصًال  ـ  انوشیروان  زمان  در  یمن  فاتح  ـ  دیلمی  وهرز  نوشته اند  که  آنجا       

اشاره کرده ام که  قدیمی ـ من  اسناد  بر  بنا  را «هزارمرد» نوشته است ـ  او  کریستن سن لقب 

باید او از همین کوهستان و تُم  (=تمب) هزارمردي بوده باشد و اصًال کوه هزار و گله هزاره که 
منسوب به این محل است، هم برخاسته از این نام بوده اند.2

     البته قصد من مقایسه کرمان بیابان خیز با کاناداي باران ریز نیست که آبش هزار جزیره دارد 

(= سن لوران) و خاکش هزار دریاچه (= حوالی هودسن). هرگز کوه هاى کرمان را با کوه هاى 

راکی و آند و سفیدکوه و اطلس و کارپات و آرارات و حتی سهند و سبالن و هیمالیا با شش 

باران سالیانه و حتی البرز و الموت با یک و نیم متر باران سالیانه مقایسه نفرمایید. تصور  متر 

فرمایید پنج شش قله کوه در مدخل بیابان هاي کرمان گیر افتاده اند و باید یک کویر پهناور را 

که بیشتر سال حرارت آن از 50 درجه سانتى گراد متجاوز است و به اندازه کل انگلستان، یا به 

اندازه نصف کشور فرانسه وسعت دارد. آري، این سرزمین را باید با ته ماندة نم ابرهایی که هر 

جا عبور کرده اند، باریده اند و چیزي که قابل باشد، در دامن ندارند؛ آري، با این ده دوازده سانت 

بارندگی سالیانه سیراب کنند. آن پنج شش سانتی متر بارندگی که در کویر فرو می ریزد، هنوز به 

زمین نیامده بخار و باد هوا می شود و دوباره به آسمان برنمی گردد. همه امید این سرزمین پهناور 

به آن بیست سی  سانتی متر باران سالیانه اي است که به صورت برف در کوهستان کرکس، یا 

شیرکوه، یا جبال بارز فرود می آید، و چند ماهی کوهستان را سفید پوش می کند و با گرم شدن 

هوا به تدریج آب می شود و به زمین فرو می رود. همۀ امید والیت ما به همین قطرات آبی است 

که در خاك کوه دفن شده و سفره هاي زیرزمینی آب را فراهم کرده است. 

     وزیري صحبت از صد رودخانه می کند که از این کوه ها جاري است؛ درست است، اما این 

آن  کنار  در  بارها  البد  سعدي  که  شیراز  نوع خشک رود  از  است؛  بیشتر خشک رود  رودخانه ها 

نشسته و آخر کار هم در کنار آن به خاك رفته، و چون دجله و فرات را هم سعدي بارها دیده، 

این شعر لطیف را در گلستان آورده: 

جیحون اقصاي  در  که  شنیدستی 

نبارد          کوهستان  ــه  ب بـــاران  اگــر 

ــرودي: ــان سـ ــالح ــنــد م هــمــی خــوان

خــشــک رودي ــردد  گ دجله  ســالــی،  بــه 

     همۀ کوشش یک کرمانی این است که بداند این ده بیست سانت باران که به صورت برف در 

1. حاشیۀ جغرافیایی کرمان، ص 125، نقل از یادداشت حسین طیاري. تم به معناي تپه و همان تنب است.
2. شمعی در طوفان، برزکوه فردوسی، ص212
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کوه غایب شده، به کجا رفته و چگونه می شود تا قطرة آخر، آن را بازیافت کرد. هنر آب شناسی 

یک کرمانی در همین جست وجوست. 

     هزاران سال است که متخصصان کرمانی به تجربه دریافته اند که آب این کوه ها در کدام 

دره به کجا می رود و در کدام نقطۀ زیر زمین، میان طبقات نفوذ ناپذیر، چگونه ذخیره می شود. 

جنس طبقات روي زمین، و عمق آن طبقات و بعض گیاهان ریشه دار به این تشخیص او کمک 

می کنند. در آخر کار «چاه گمانه» حدس او را تبدیل به یقین می کند و اولین یا دومین چاه به او 

ثابت می کند که در چند ده متري زیر این زمین دریاچه اي از آب طی هزاران سال ذخیره شده 

است.

    حاال هندسه و جغرافیا به کمک او می آیند. از چه طریق آسان تر است که این آب به روي 

زمین بیاید، چند حلقه چاه در راه عبور این آب باید زده شود. شیب رائین قنات چند درصد باشد 

اوًال با سایر قنات ها  برسد. آب را به کدام طرف ببرند که  به روي زمین  که آب به پاي خود 

تعارض نداشته باشد؛ ثانیاً زمین مساعد کشت و زرع در چند کیلومتري این چاه قرار دارد، و آیا 

مجموعه زمین ها براي میزان این ذخیره آب کافی است یا خیر؟ 

     کار بالفاصله شروع می شود. کار قنات که کاریز نامیده می شود، مختص کرمان است، و از نام 

طایفه کارامانی (=کار+ میثنه = کارمیهن) گرفته شده. هر جا کوهی و قله اي در کرمان هست، 

حلقه چاه ـ مثل گردنبند مرواریدـ در اطراف دره هاي آن به زمین دوخته شده است. 

     تراز کردن زمین، و شناسایی طبقات، و قرض کردن چرخ هاى روستاهاي همسایه، کار را 

تسریع می کند. گاهی داشته ایم که «شصت بست چرخ» براي حفر یک قنات به موازات هم به 

کار مشغول شده اند.1 چرخ چاه قنات، چرخه حیات بخار آب دریاها و کوه ها را در کرمان، به هم 

گره می زند. 

     می گویند:  «کوهی ـ کوهی که به پشتش نیست ـ یک روستایی است که وقتی به او رو 

بدهی، با کوش (=کفش) می آید می نشیند روي فرش!» و مخلص پاریزي سوگند یاد کرده ام که: 

«نباشد محفلی و یادواره اي که من در آن شرکت کنم و در آنجا به تقریبی یا به تحقیقی یادي 

از کرمان به میان نیاید.» انجاح آن سوگندان را عرض می کنم؛ همچنان که مرحوم وزیري گفته 

بود و در صدر مقاله یاد کردم در باب کوهستان هاى غربی کرمان:

«... انصافًا جبلی مبارك و بسیار خیر است. بیشتر آبادانی بلوکات طرفین این کوه ، از آن است 

1 . تذکره صفویه کرمان، چاپ اول، تصحیح باستانی پاریزي 
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و تقریباً یکصد رودخانه معروف از چشمه سارهاي این کوه جاري می شود و بر هر رودي چندین 

بند بسته دهات معتبر دارد...»

     توضیح دقیق تر این مطلب این است که میزان بارندگی سالیانه کل کرمان و بلوچستان بر 

اساس 250 هزار کیلومترمربع وسعت به طور معدل حدود 120 میلی متر در سال بیشتر نیست که 

در این میان خود کرمان مرکزي در سال هاى آبسال، 145 میلی متر، زرند کرمان 135 میلی متر، 

رفسنجان 95 میلی متر، سیرجان 145 میلی متر، شهربابک 165 میلی متر، بافت 260 میلی متر، بم 

50 میلی متر، جیرفت 90 میلی متر، کهنوج 185 میلی متر، و بردسیر 90 میلی متر. این آمار شامل 

می شود از مهرماه 1378 تا تیرماه 1379 ش (اکتبر 1999 تا ژوئیه 2000 م) که معموًال یک 

سال بارندگی به شمار می آید و شامل آب هاى سطحی است.1 

باران در کرمان اصوًال نامتعادل است و بیشتر سال ها والیت دچار       حقیقت این است که 

خشکسالی است و به همین دلیل سال هاى زراعی را بر حسب میزان بارندگی به چند نوع تقسیم 

می کنند: 

خشکسال: که گاهی داشته ایم مثًال در بم، طی یک سال بارندگی از 50 میلی متر تجاوز نمی کند.

علف سال: که بارندگی ها بیشتر در بهمن و اسفند و بهار شده باشد ـ و مورد عالقۀ گوسفندداران 

و مایۀ امیدواري آنان است. 

ترسال: که بارندگی متوسط است، حدود 12 سانتی متر معدل سالیانه در کل استان که نان بخور 

و نمیري درمی آید.

آبسال: سالی که میزان بارندگی از حدود متوسط باالتر رفته و کوهستان ها برف را تا تابستان 

نگاه دارند؛ مثًال در پاریز اگر کسی شب عید نوروز از باالي برج شاهقلی خانی یک تکه سفید برف 

در قله دالدان یا تاْفک ببیند (یعنی برف آن تکه از کوه تا آن موقع آب نشده باشد)، می گویند آن 

سال آبسال است و بقیه دره هاي آن کوه البد پربرف است. 

     یک سال استثنایی هم داریم که آن را غره سال (= باید قره سال باشد به روایت و تعبیرات 

باشد و خصوصاً در شهربابک و  ترکی) گویند، و آن سالی است که میزان بارندگی فوق العاده 

بافت ـ که نقاط خط مقدم جبهه بارندگی هستندـ از 50 سانتی متر متوسط سالیانه گذشته باشد. 

در چنین سال هایى است که خواجه پاریز، نوکر خود را هر روز صدا می زند و می گوید: «کلید انبار 

گندم را بیار، کلید انبار جو کجاست؟ کروها را کجا انبار کردي؟» و همین طور هر روز از وضع 

1 . جغرافیاي کرمان، چاپ پنجم، ص70، نقل از روزنامه رفسنجان.
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انبارها پرسش می کند. 

     کشاورز کرمانی که قانع است، هیچ وقت به باران هاى پنج شش متري سالیانه دامنۀ هیمالیا 

و باران چند متري کوه هاى راکی و آند... فکر نمی کند. آقاي فالحتیـ  از معلمان بازنشسته زابل 

ـ از قول همسرش که کرمانی است، می گفت: ما می گوییم: دو باران قوس و دو تا در بهار بود 

قیمِت اسب اسفندیار! 

قنوات)، و  منبع اصلی آب  برف است  کوهستان ها  آذرماه که معموًال در  قوس (=  باران       

باران بهار یعنی اواخر اسفند و اوایل فروردین که صحراها و گیاهان روییده و به قول پاریزي ها 

«ورکپیده اند.» همین یک باران، علف و محصول جو و تریاك و نخود و سایر کشت ها را تا سینه 

اسب رشد می دهد. بگذریم از اینکه با همین باران ها، خاك زرخیز جیرفت بعض جاها سالی دو 

بار محصول می دهد. 

     در کرمان قنات هایى داریم که بیست یا سی یا حتی چهل کیلومتر طول رائین دارند. قنات 

مستوره که مظهر آن در مسجد ملک کرمان است، و قنات گنجعلی خان که مظهر آن در میدان 

گنجعلی خان است، بیش از سی کیلومتر طول رائین دارند؛ یعنی «مادر چاه» آنان در کوهستان 

ماهان کرمان است.

     بی خود نیست که تا قبل از پیدایش تکنیک چاه عمیق، اداره کل ثبت کرمان بیش از چهار 

رائین  کیلومتر  ده  از  بیش  آنها  بیشتر  که  بوده  کرده  شماره گذاري  مهم  و  معروف  قنات  هزار 

داشته اند. یک مهندس آلمانی سال ها قبل از انقالب، با وسایل جدید، طول قنات هاى کرمان را 

اندازه گیري کرده بود، بیش از 35 هزار کیلومتر قنات در کرمان یافته بوده است.1 

     به همین دلیل است که وقتی در بیابان هاى داغ 50 درجه حرارت که به زحمت یک بوته آدور 

اشتري در آن سبز می شود، عبور می کنید، بعد از چهار پنج فرسنگ راه، یک مرتبه به دهکده اي 

سبز و خرم و باغ هایى دلکش بر می خورید که براي شما مشکل است تصور کنید آب این باغ ها 

از ده فرسخ آن طرف تر از زیر زمین و قنات با عمق چاه پنجاه و صدمتري و آن هم از کوهستانی 

تأمین می شود که ده ها فرسخ آن طرف تر، مثل قطار شتر در دوردست ها خوابیده است.

     رضاشاه وقتی در 1309 ش/ 1930 م از طریق مشهد و طبس و زاهدان و کهنوج خود را 

افتان و خیزان از میان ریگ ها به محمدآباد ریگان در نرماشیر رساند و در آنجا متوجه شد که 

غالمحسین خان سردار مجلل در باغی بزرگ پر از درخت هاى مرکبات و خرما، با یک تنگ بلور 

به ْ لیمو منتظرش ایستاده، فریاد زد:

1 . چیزي بیشتر از راه هاي عبوري روي زمین ایران.
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ـ غالمحسین خان، در میان جهنم، بهشتی ساخته اي!

و سردار مجلل جواب داد:

ـ قربان پیشکش.

شاه گفت: نه این حق این بچه است که کنار تو ایستاده است.

و آن بچه، امان اهللا خان عامري پسرش بود که از رجال ثروتمند کرمان به شمار می رفت و تا 

مدت ها بعد از انقالب نیز زنده بود و داستان زندگی او را آقاي آیت اهللا موسوي اردبیلی بهتر از 

من  می دانند. 

     این را خواستم مخصوصاً بگویم که بعضی تصور می کنند کرمانى ها بى حال و تنبل و باري 

به هر جهت زندگی می کنند، و حال آنکه درست خالف آن است. مردمی که 35 هزار کیلومتر 

از زیر زمین خاك را پنج من پنج من، هزار سال پیش به در آورده حلقه چاه کرده و از آن چاه، 

آب به مزرعه رسانده اند، مردمی باري به هر جهت نیستند. 

     آدم که به اروپا می رود، به قول یک بلوچ که به گرگان رفته بود، احترام درخت را فراموش 

می کند.1 این همه جنگل و سبزه شعر سعدي را بی معنی می کند آنجا که فرمود: 

کــه در ســایه او تــوان بــرد رخــتبرومنــد بــاد آن همایــون درخــت  

     گفتم از جملۀ طالیی وزیري در باب کوه هاى کرمان می گویم و آیمش از عهده برون. نباید 

فکر کرد که کار در کویر در حکم آب در هاون کوفتن است و روغن در ریگ ریختن، دویست 

و پنجاه هزار کیلومتر بیابان ها و کوه هاى کرمان، در عین بی آبی، از ارزآورترین استان هاى ایران 

است. سالی بیش از ششصد هزار تن خرما از بم ـ کم باران ترین نقاط استان ـ و خبیص (= 

شهداد)، و جیرفت و کهنوج و حاجی آباد حاصل می شود که بیشتر آن کام شیخ نشین هاى دالرخیز 

را شیرین می کند. هر کیلو حناي نرماشیر در بازار تاجیکستان و ازبکستان با دالرهایی معامله 

می شود که روسیه به هزار دنگ و فنگ از نقاط نفت خیز تلکه کرده است.

یعنی  نیست،  آن  از  دانه اي  دیگر  جاي  که  فصلی  در  درست  خربزه  و  هندوانه        بهترین 

زمستان، به خروار به خرمن از جیرفت حاصل و صادر می شود. باغ ها همه میوه خیز است و یک 

دانه درخت بی میوه حتی سایه خوش و چنار بیهوده در جایی کاشته نمی شود؛ زیرا هر قطره باران 

با کوشش شبانه روزي آدمیزاد از قعر زمین باال آورده شده است. همین کوهستان پاریز قبل از 

آنکه مس سرچشمه بدان حمله ببرد، تل زیره داشت که باعث شهرت کرمان به زیره اش، در 

1. روایت دکتر صفت گل، همکار ما درگروه تاریخ 
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ادب فارسی شده است. سالی چند هزار کیلو زیره از این کوه حاصل می آمد. 

     کتیراي همین کوهستانـ  قبل از هجوم مس گدازيـ  سالیانه هزاران دالر درآمد داشت، و اگر 

صاحب تاریخ سالجقۀ کرمان می نویسد که: «در و دیوار خانه هاي یزد از درآمد راه کرمان سفید 

شده است»، مخلص پاریزي یک روز، خدمت مرحوم دکتر یحیی مهدوي و اصغرآقا مهدوي 

استادان دانشگاه و در مهمانخانه شان گفتم: «آجرهاي مهمانخانه خانه حاج امین الضرب پدرتان 

در تهران، از چسب صمغ کتیراي کوهستان پاریز قوام گرفته است و چراغ برق حاج امین الضرب 

از برکت چراغو (شمعک کوهی) کوهستان هاي پاریز و به کبریت سیدرحیم معین التجار اصفهانی 

نماینده او در کرمان، روشن شده است.»1 

     نکتۀ آخر را در باب مهم ترین صادرات ارزآور کرمان هم بگویم و بگذریم. ما یک درخت 

براي کوره  ماوراءالنهر  نادرشاه در  را  پسته که چوب آن  به اسم  لوکس مهمان پسند داشته ایم 

مهمان هاى  آقایان  و  بانوان  عالقه  مورد  بود،  خندان  چون  آن  میوه  و  می سوخت،  توپ ریزي 

بزرگان والیت بود. یکی از مردم آگاه کرمانی متوجه عالقه مردم دنیا به این آجیل برشته شدة 

اربابان دیگر توسعه داد، و گز مغز پسته اي اصفهان هم  خندان شد، و کاشت آن را به همت 

سوغات خوبی شد براي دنیا و یک مرتبه میزان برداشت محصول پسته از ده هزار تن در سال 

تبدیل شد به سالی 250 هزار تن پسته؛ و در آینده نزدیک به پانصد هزار تن هم می رسد، و این 

درختی است باب کرمان که سالی دو سه بار بیشتر آب نمی خواهد و یک بار آن هم در زمستان 

آب می طلبد.

     همین چند روز پیش بود که در «دان تون» تورنتو، براي تبدیل عینک خودم ـ که دیگر 

چشم ها کم سو شده ـ به آنجا رفتم. در پشت ویترین یک آجیل فروشی متوجه شدم که پستۀ 

خندان هم دارد؛ اما قیمت آن در کنارش نوشته بود: هر صد گرم = 2/2 دالر یعنی تقریباً دو هزار 

و دویست تومان به نرخ سال پیش.

     چون نوبت دکتر هنوز نرسیده بود، نشستم و حساب کردم، دیدم هر یک کیلو که هزار گرم 

باشد، 22 دالر قیمت دارد و هر هزار کیلو یک تن است که طبعاً 22 هزار دالر قیمتش می شود، 

و آن وقت ـ با اینکه ریاضیات من ضعیف است و در دانشسراي مقدماتی با یک نمره هشت از 

تجدید شدن معاف شده امـ  حساب کردم، دیدم 250 هزار تن، یک عدد 55 که در طرف راستش 

8 تا صفر گذاشته باشند، قیمت دارد؛ یعنی پنج میلیارد و پانصد میلیون دالر، یعنی پنج هزار و 

1. در مورد این کتیرا و شمعک کوهی، رجوع شود به مقالۀ نگارنده در یادوارة ایرج افشار، مجلۀ ایران شناسی، چاپ تورنتو 
ـ سال 27، شماره یک، ص72. زیرعنوان «یک شمعک کوهی بر مزار ایرج افشار.»
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پانصد میلیارد تومان خودمان، با ارز هر دالر هزار تومان پارسال و اینک دو هزار تومان قیمت 

امسال، یعنی آن رقم دو برابر می شود. پسته را «طالي سبز» هم می گویند و دالر هم پشت سبز 

است؛ پس جملۀ طالیی وزیري در کتاب جغرافی کرمان حقیقتی هم دارد.

     مسئله این است که این چند سانتی متر برف که در کوهستان آمده و مایه اصلی قنات هاى 

کرمان است، قنات هایى که به اعتقاد من براي کوتاه کردن راه ادویه از دو طرف، یعنی از طرف 

ایران،  مرکزي  زاینده رود و فالت  اطراف  آریایی هاي مقیم  از طرف  و  آریایی هاي هندوستان، 

شروع به حفر شده و طی سالیان متمادي و قرن هاى دور و دراز تعداد آن به حدي رسیده که 

امروز تقریباً هر آبادي با شش فرسنگ فاصله (36 کیلومتر فاصله = یک منزل) تقریبًا تمام کویر 

را پوشش داده و قابل عبور شتر و مستعد سکونت آدمیزاد کرده است. 

     دلیل من در همکاري هندى ها در این آبادانی ها این است که در بسیاري از این آبادى ها، 

در تلفظ اسم با آبادى هاى شق شرقی کرمان مشترك اند؛ مثل بم و بمپور که البد پسرعموهاي 

بمبئی هستند و هنزاي جیرفت که با قلعه هنساي هند الف برابري می زند، و خود کرمان که 

با طوایف صاحب کارماي هندي هم ریشه و هم پیشه است، و شابهار (= چاه بهار) که البد معبد 

بوداییان است و ما می دانیم که بودا سال هاى طوالنی دوران اعتکاف خود را در کرمان گذرانده 

است.1 

     دلیل دیگر، لهجۀ کرمانى هاست که با لهجه َسنسکریت و دراویدي نزدیک است و مردم 

بشاگرد (= ویشکارد) به لهجه دراویدي حرف می زنند، درحالى که والیات غربی و شمال غربی 

کرمان و مآًال یزد با لهجۀ اصفهان نزدیک ترند. ده بکري و اصًال جبال بارز (= بهرز، وهرز) و 

ترکیب بهر آسمان (بهرزمان) از همین گونه است.2 

     به هر حال همۀ قنات هاى کرمان، جیره خور همان دو من برف سالیانه هستند که بر سر 

رشته کوه هاى غربی ـ جنوب شرقی کرمان ذخیره می شود؛ کوهستانی که از یزد و شهربابک 

شروع می شود و از پاریز و چارگنبد و جبال بارز و جیرفت و نرماشیر می گذرد، و حوالی تفتان 

نقطه پایان آن است. مهم این است که در تمام دشت کویر، این کوهستان ها و دره ها منبع اصلی 

آب قنات را فراهم می آورند، و مسیري به نام رودخانه در هر دره هست که سالی دو سه ماه آب 

رو دارد، ولی اساس آب هاي نهفته در زیرزمین آن است. 

     یک مثل از پاریز بزنم و به قول آسیابان ها «یک من خود را در این گیرودار آرد کنم.» همان 

1. بارگاه خانقاه، چاپ اول، ص
شاهنامه  در  برزکوه  بارز=  «جبال  عنوان  تحت  بستون  هاروارد  در  فردوسی  کنگرة  در  نگارنده  مقالۀ  به  شود  رجوع   .2

فردوسی» (شمعی در طوفان، ص 208).
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طور که در هلند مردم به طعنه می گویند: «آبی که از رودخانۀ راین به دریاي شمال می ریزد، 

شش بار از شکم آلمانی ها گذشته است»، در پاریز هم از هر قطره آب، پنج شش بار استفاده 

بار مصرف  در کرمان، آب کاالي یک  عالم،  پرآب  نقاط  دیگر، مثل سایر  به عبارت  می شود. 

نیست. برفی که در قلۀ تافک و دالدان و ارچنو آب می شود و به زمین می رود، در سه چهار دره 

زیرزمین جریان پیدا می کند. رشتۀ اصلی که رودخانه پاریز باشد، در خمبروتو اول مورد استفاده 

آن است که به علت سرد بودن هوا و در سرگو (= رأس گاو، به روایت تذکره صفویه) چون 

گندم درو به کشت سال بعد نمی رسد، چندان قابل استفاده نیست و فقط گیاه سردسیري کاشته 

می شود و بوتۀ آن نیز بیشتر زارچ = (زرشک وحشی) و خمبروت (= امرود، گالبی وحشی است).

     اما همین آب که به زمین فرو رفت، در چاه هاي کهن سوار و کهن سبز از دهانه قنات بیرون 

می آید و تخمی هفتاد تخم محصول می دهد و مخلص پاریزي در کهن سبز زمینی وسیع داشت 

که نصیب هلیکوپتر شاهپور محمودرضا شد و البته بعداً لوطی خوار شد. آب کهن سبز و کهن سوار 

پس از کشت و زرع و شرب طبقات، دوباره به زمین می رود و چند کیلومتر پایین تر از دم قنات 

گیسک و هاشم قلی و هودو بیرون می آید و باز کشت و زرع دهنه ده گدا، و کل باغستان ُدرق، 

چشته خور آن است، و باز به زمین فرورفتن و بعد درآمدن از قنات دهنو، و قنات اصلی پاریز، و 

کهن چنار، و سپس بیدون و سپس گستو و خونو، و سپس قاسم آباد1 و بعد هندیز و بعد محمدیه 

و بعد زیدآباد، و بعد از ده پانزده بار استفاده از همان آب که به قول الووازیه «هیچ چیز در دنیا 

نابود نمی شود ـ و هیچ چیز تازه به وجود نمی آید»، اگر از رودخانۀ پاریز که تا زیدآباد بیش از ده 

فرسخ راه می پیماید، آبی اضافه آمد، می رود در کفه خیرآباد و کم کم تبدیل به نمک می شود که 

مردم پاریز باز از کلّوهاي نمک آن استفاده می کنند.

     همۀ آبادانی کوهستان  پاریز از قله کوه هاى آن است. قله الشکار با 2280 متر ارتفاع از 

سطح دریا، بن درماچو و آغل کمر را سیراب می کند. قله قوچی مثل زین اسب بر گرده فریدون 

قرار گرفته، قله دارخونی فعًال محل نصب تلویزیون بین المللی است. قله بنو (= بن آب) و کوه 

بارچی و قلۀ سن سار، فریدون و باغ شاعر را سیراب می کند. قلۀ جودانه نزدیک بران است و قلۀ 

بادامو باالي کهن سبز قرار دارد. بدبخت کوه که بعضی صداي پلنگ را در شب هاى ماه تمام (= 

چارده) از آن شنیده اند نزدیک گود احمر و راهزن است. ته ماندة ابرهاي مدیترانه اي که در این 

پارکینگ  ابرها جاي می گیرند، باعث آبادانی کوهستان پاریز شده اند.2 

1. سه دانگ قاسم آباد ملک من بود که فروختم به برادرم عبدالعظیم 
2. این فهرست ناقص به کمک حافظۀ 87 سالگی خودم و حافظۀ آقاي صفاري پاریزي، آن هم در آمریکایی ماورا کار 
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     عین همین استفاده از آبی است که از کوه زارچو سرازیر می شود، و همت آباد و بعد سوگلو1 

بعد  بعد دارستان و  بعد کوهو و  بعد هندیم و  بعد پسون و  بعد عبدل آباد و  و بعد دهشیرك و 

اسحاق آباد و کران و بعد اکبرآباد ـ که چاه دوطبقه دارد ـ، و بعد حاجی آباد و زیدآباد و اگر چیزي 

ماند، کفه خیرآباد، واال فال.

بعد  و  شغینو.2  بعد  و  می شود  تیري شروع  در  از  که  است  گودگنارك  سوم، دهنۀ  دهنۀ       

گودگنارك و بعد تی گزان و بعد قاسم آباد، و باألخره ملحق می شود به رودخانه پاریزي.

زه  مانی و خیرآباد را سیراب می کند و  راهزن می گذرد و  رودخانۀ چهارم از سرچشمه و       

وقتی سالی  وجود می آورد که یک  به  را  خاتون آباد  و  دهشتران  معروف  دهات  آن،  زیرزمینی 

70 هزار من گندم محصول آن در موقوفه خواجه کریم الدین بود و مدرسه پاریز که من در آن 

تحصیل کرده ام، از نهصد تومان بودجۀ سالیانه همین موقوفه در سال 313 ش/1934م ساخته 

با  دهنه گویند.  است،  برفاب  و  برف  ذخیره  که معموًال محل  را  بُن درها  ما  شد. در کوهستان 

رودخانه پاریز یکی دو رودك دیگر نیز همراه می شود که یکی دهنۀ ده گدا و دیگري هجو است 

و دیگري دهنۀ من سلمانی (محمد سلمانی) که دهات زهکو و ده میانی و گردکو و کنجین در 

سر راه آن قرار دارند و باالتر از دهنو به رودخانه پاریز می رسد. زه کوه که نام بردم، سه دانگش 

وقف جد پدري من ـ مرحوم مالابوطالب ـ بوده، وقف بر اکبر اوالد که گویا این روزها مخلص 

پاریزي در میان اوالد او اکبر اوالد شده ام.

     رودخانۀ دهنۀ هجو که میداء علیا و میداء سفلی هم در آن مسیر است و به رودخانۀ در 

تیري می پیوندد، در تی گزان. عباس آباد را عموي من در همین دهنه آورده به کمک پدرم و 

دو دانگ آن از ما بود و میداء شش دانگ آن وقف خواجه سعیدي بود که پدربزرگ من ـ کل 

زین العابدین ـ متولی آن بود. 

و «چاه  پاریز  نقطه شروع معدن مس سرچشمه  راه زن ـ پسکوه، متأسفانه  رودخانه       درة 

فیروز» است و همان جایی است که تأسیسات عظیم مس گدازي ـ بدون تصفیه خانه ـ شروع به 

کار کرده. کل خاك کوهستان باصفاي پاریز را به توبره کشیده، حاصل مس آن را می برد و در 

عوض یک چادر ابر اسیدي که تمام کوهستان را پوشانده، تقدیم درخت ها و پرندگان و چرندگان 

حاصل شد. خدا کند با حقیقت فاصله اي نداشته باشد! 
1. چهار حبه سوگلو ملک من بود که فروختم به برادرم. 

2 . سه دانگ آن از من بود. هرچند مرحوم یغمایی گفته است:
این پند شنو ز خانه بر دوش                         گر خانه خرابه شد تو مفروش
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و آدمى زادگان آن کرده است. پرندگان، کبک ها و تیهوها که بال و پري داشتند، گریختند و به 

چارگنبد رفتند و مردمان که بی بال و پر بودند، در کارخانۀ مس اجیر شدند و سوختند و ساختند. 

     آقاي ادیب برومند که این یادواره به نام او چاپ می شود، اهل گز برخوار است. به مناسبت 

یادم آمد که ما در همین کوهستان سرچشمه یک دره زیبا و طوالنی داشتیم که به اسم «گزدر» 

معروف بود. قرن ها و سال ها درخت هاى گز در آن بودند و سالی یک بار اواخر خرداد شروع به 

بارش قطرات گز می کردند و این قطرات گز روي ریگ هاى رودخانه گزدر می بیست، و مردم 

انبانک هاي  توي  و  می کردند  جدا  ریگ ها  از روي  را  چکیده  گزهاي  این  دانه دانه  و  می رفتند 

کوچکی که از پوست بره تهیه شده بود، می ریختند و درش را می دوختند و می فروختند و یا به 

این و آن هدیه می دادند. 

نگاه داشتن گزدر  به پاك  اعتقاد       همان «گز» معروف است که «ترنجبین» گویند. مردم 

داشتند و تنها زنان و دختران پاك و معتقد، حق ورود به آن را داشتند و چون دولت (یعنی حاکم 

سیرجان) آن را جزء «بطون اودیه و قمم جبال» اموال عمومی حساب می کرد، از آن عشریه 

می خواست و مردم هم براي اینکه سهم خود را حالل بدانند، عشریه به حاکم وقت می دادند و 

به خاطر دارم که یک سال 110 من گز سهم عشریه حاکم شد که خرده خرده جمع کردند و از 

خانه ما به حاکم سیرجان فرستادند و معلوم شد که آن سال گزدر خوب باریده و بیش از هزار 

من (سه ُتن) دانه گز روي ریگ ها ریخته بوده است. 

     این گز خنک بود و براي بیماران در حکم دوا بود. به عالوه، آن را می پختند و به صورت 

قرص هاى سفید گز درمی آمد که به این و آن هدیه می دادند. یک آقا محمدابراهیم داشتیم که 

منشی خواجه عباس پایابی دکاندار معروف پاریز بود. خواجه عباس نابینا بود و آقا محمدابراهیم 

را  گز  انبانک هاي  داشت.  گز  پختن  در  تخصص  درعین حال  و  می داد  انجام  را  او  محاسبات 

می آوردند و در یک دیگ با آب مخلوط می کردند و در واقع ریگ و برگ هاى آن را می شستند. 

بعد روي آتش می گذاشتند و به تدریج به هم می زدند تا آب بخار شود، آنگاه براي هر من گز، 

 چهل دانه تخم مرغ می شکستند و زرده اش را از سفیده جدا می کردند و سفیده را می ریختند توي 

دیگ گز و زرده ها سهم ما بچه ها می شد که آن روز یک املت حسابی مهمان بودیم. 

     یک روز تمام با کفگیر چوبی دیگ را به هم می زدند. به ازاي هر من گز، یک من شکر در 

آب بدان اضافه می کردند و با آتش مالیم آن را تا عصر توي دیگ به هم می زدند تا به قوام 

می آمد. آنگاه ادویه الزم مثل هل و زنجبیل و غیره در آن می ریختند و مغز پسته را که قبًال 
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کوفته و آماده کرده بودند، به آن اضافه می کردند و طرف غروب تقریباً دو سه من گز به حاصل 

آمده بود که تبدیل به قرص می کردند و در جعبه هاي چوبی که درزهایش با خمیر جو گرفته 

شده بود ـ تا مورچه بدان راه نیابد ـ نگاه می داشتند و کم کم مصرف می کردند. 

     و این نوع دیگري از همان گزي است که در خوانسار به عمل می آید و کل آبروي گزهاي 

اصفهان ـ که عالم گیر شده ـ از آن است، با شکر زیادتر و گز کمتر ـ و حتی فقط اسم گز، نه 

محتواي آن ـ و این حسین کرمانی که در اصفهان گزش گل کرده و معروف شده است، در 

واقع نمایى از همان گز پاریز را به عمل می آورد. الزم به تذکر نیست که گل آن گزدر در کوره 

سرچشمه ذوب شد، با ده ها  آبادي و تپه و کوه و کمر دیگر. 

نامه هاي خود را به شعر می نوشت، وقتی مرحوم  پاریزي ـ که اغلب       پدرم ـ حاج آخوند 

حکمی براي ثبت امالك پاریز آمد (حدود 1318 ش/ 1939م)، پدرم اسامی بعض دهات پاریز را 

که موجب گرفتاري ثبتی بودند، در شعري که به مرحوم سیدمحمدرضا مدنی در کرمان نوشته، 

آورده و به شعر از و دعوت کرده است. 

بــار  و  کار  اگــر  خواهــی  حکمــی  از 

چــون کــه بــود از همــه احبــاب دور 

مشــت...1  یــک  و  بنــده  او  همــدم 

ــزار  ــزون از ه ــه، ف ــد ن ــه و ده، ص قری

شــوق و  ده پــوچ  و  هــودو  و  کلپکــو 

راســت بــرو تــا بــه دلنگــو بایســت 

آبســـال سنـــۀ  در  قیمتـــشان 

مالکشــان صــد نــه، فــزون از هــزار

ــخت ــرد و س ــوا س ــتان و ه ــل زمس فص

یکـسره                          فــکــل  و  کــــراوات  ــه  ــت رف

دچــار زحمــت  بــه  افتــاده  راســتی 

مــور افتــاده  لگــن  در  نمــا  فــرض 

نظــر در  قربان قلــی اش  و  فاطــو 

کهن چنـــار و  هنـــگو  قبـــل  از 

هّجــو و میــدا، دو ســه تــا تحــت و فــوق

بشــمر ازیــن گونــه هــزار و دویســت

ــده: صــد ریــال ــک تقویــم ش ــر یـ ه
خــوار2 جــاز  و  بی خــرد  و  بی خبــر 

بخــت برگشــته  آمـــده  راســتی اش 

ــارچــه پــوســت بره ــک پ ریـــش، چــو ی

     پدرم بعد البته از زیبایى هاى پاریز غافل نیست و ضمن دعوت از مرحوم مدنی می گوید:1 2

کرم  از  بــهــار،  ــت  اس ــن  ای چـــاره اش 

کنی ــر  س حکـمی  ــا  ب شبـی  چند 

اردیبهشت ز  رفــت  ده  ــو  چ ــژه  ویـ

قـدم گـــــــذاري  ــز  ـــ ــاری پ جــانـــــب 

کنی احــمــر  و  اللـــه  و  ــل  گ سیـر 

بهشت ــاغ  ب چــو  قطعه  ــن  ای مــی شــود 

1. به رعایت احوال شخصیه خودم، سه نقطه گذاشتم؛ اهل معنی می فهمند. 
2. جاز، خوراك همان سه نقطه است که قبًال گفتم. 
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سـار  ــاي  ــوغ غ و  بلبل  چهچهۀ 

ُرست که  طبیعی  گل هاي  همه  زان 

جفت ــت  داش یا  و  طــاق  بــود  که  هر 

زودتـــر                                                                                          بــیــا  و  حـــرف  بشنو  هـــان 

ــار ــردگ ک معرفـت  ــد  ـــ ده جــلـــــوه 

سست ــدام  ــ اَق و  ــده  دیـ شــود  خــیــره 

خفت عــطــر  آن  از  نــیــارســت  هــیــچ 
ــر...1 ــب ب ــردم،  ــم ش ــچــه  آن از  ــی  ــذت ل

     1پدرم هم تاریخ خوب می دانست و هم از جغرافیا آگاه بود و حتی او جغرافیاي ایران را تماماً 

در سال 1317ش/ 1938م به شعر درآورده بود و در واقع جایزه به اسم من داده بود که همان 

سال تصدیق کالس ششم ابتدایی را در سیرجان گرفته بودم. او در شروع کتاب می گوید: 

ابـراهیـم  پــــــاك زادم،  پــســـــر 

دادت ــق  ح عــمــر  ــال  سـ ــزده  ــی س

دادي شـــش  کـــالس  ــان  ــح ــت ام

رحیــم کــردگار  بــاد  حافظــت 

دلشــادت مشــق  و  درس  از  کــرده 

آزادي... و  گشــت  تعطیــل  وقــت 

     بعد توصیه می کند که حاال بیا و جغرافیاي ایران را که من به شعر درآورده ام، از حفظ کن 

و...2 من از همان اوایل تحصیل به جغرافیا عالقه مند بودم. به خاطر دارم که حدود 75 سال 

پیش که من در پاریز ترك تحصیل کرده بودم، بعد از کالش ششم ابتدایی، مرحوم اسماعیل 

مرآت گَرکانی که آن روزها استاندار کرمان شده بود، به پاریز آمد و طبعاً مهمان پدرم بود. من 

آن روزها عکس هایى از توي بعض کتاب ها کنده بودم و به دیوار اتاق مهمانخانه کوبیده بودم که 

دکور باشد.  مرحوم مرآت مشغول بازدید این عکس ها شده بود و درباره هر کدام چیزي می گفت 

تا رسید به نقشه اي که من خودم ترسیم کرده بودم از روي نقشه ساسانیان مرحوم مشیرالدوله 

پیرنیا، و رنگ آمیزي کرده بودم و روي آن اندکی شمع مالیده بودم که براق شود و درست مثل 

چاپ شده بود. 

     مرحوم مرآت به پدرم رو کرده و گفته بود: «این عکس ها را بی خود از کتاب ها جدا نکنید 

و روي دیوار نکوبید. کتاب ناقص می شود و عکس هم از بین می رود.» پدرم گفته بود: «این 

نقشه را ولیعهدي3 که فارغ التحصیل کالس ششم است، کشیده.» مرحوم مرآت بیشتر به آن 

خیره شده، به پدرم گفته بود: «پسرت کجاست؟ بگو بیاید من او را ببینم.» پدرم مرا صدا کرد. 

1. سنگ هفت قلم، چاپ چهارم، ص 432
2 . بی همتی مرا ببین، شعر این و آن را به مناسبت و بی مناسبت چاپ می کنم؛ اما آنچه پدرم به اسم خودم به شعر درآورده 

، آن را کنار گذاشته ام که نصیب موریانه ها شود!
3 . پدرم مرا این طور می خواند. 
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من با اینکه خجول بودم، خواه نا خواه خود را به مهمانخانه رساندم. مرحوم مرآت دستی به سرم 

کشید و پرسید: «چه می کنی؟» گفتم: «فارغ التحصیل شده ام، پیش پدرم به او کمک می کنم.» 

او گفت: «فارغ التحصیل وقتی می شوي که بروي در تهران و درس دروا (Droit) بخوانی.» من 

براي اول بار این کلمه را می شنیدم و بعدها فهمیدم که مقصودش درس حقوق است. 

     مرآت خیلی مرا تشویق کرد و دست کرد از جیب خود یک اسکناس ده تومانی درآورد و 

به من جایزه ترسیم آن نقشه را داد. به خاطر دارم، روي آن اسکناس که اصًال گویا تازه چاپ 

شده بود، به خط نستعلیق زیبا نوشته بود: «یک پهلوي» و بعدها به ما گفتند که هرکجا آن را 

بدهی، یک سکه پهلوي در عوض می دهند که حدود یک مثقال طال بود و این روزها نزدیک 

یک میلیون تومان قیمت دارد! 

     همین پول سرمایه اي شد که سال بعد من براي ادامه تحصیل به سیرجان بروم. اسماعیل 

مرآت، سال بعد به وزارت فرهنگ آن زمان برگزیده شد و مرحوم حکمت از وزارت خلع شد. 

مقصودم این بود که هم من و هم پدر به جغرافیاي ایران و دنیا عالقه داشتیم.1 پدرم در یکی 

از نامه هاي خود نامی از آبشار باغ هدایت زاده در هودو برده و ضمناً آن را با آبشار نیاگارا مقایسه 

کرده بود و من سال ها در کنار آن آبشار با مرحوم هدایت زاده چاي خورده ام. در آن نامه پدرم 

اظهارنظر می کند: 

است   هدایت زاده  باغ  در  که  را  آبشاري 
  

هر که بیند، از نیاگارا کند غمض بصر...

     من بعدها که چیزهایی در باب نیاگارا خواندم و شنیدم، تعجب می کردم که تعصب عالقه به 

پاریز تا چه حد بود که پدرم با آبشار نیاگارا این طور برخورد می کند! 

برخوار  مردم گز  اشارة  به  برومند ـ  ادیب  استاد  افتخار  به  را  مقاله  این  روزها که       همین 

می نویسم ـ اتفاقًا پریروز را به دیدار آبشار نیاگارا رفتم و براي چندمین بار این شاهکار عظمت 

ارتفاع، هر  پانصد متر عرض و پنجاه متر  رودخانۀ سن لران، با  خداوندي را مشاهده کردم که 

بیاید و دریاچۀ اونتاریو را پر کند و از آنجا به  ثانیه اي 1834 مترمکعب آب را فرومى ریزد که 

طرف شرق برود و به اقیانوس اطلس بریزد و در هالیفاکس کل این حدود دو هزار مترمکعب 

1 . آرزویم این بود که این مقاله را استاد دکتر محمدحسن گنجی که سال پیش جشن صدسالگی اش را گرفتیم ببیند و 
 هفتاد سال پیش به من داده است ـ حالل 

– 
بخواند. شاید آن ده پانزده نمره پاسابلی که براي جغرافی و درس نقشه برداري

شده باشد؛ اما افسوس همین روزها که مقاله را در تورنتو غلط گیري دوم یا به تعبیر طعنه آمیز نیک بخت (مدیر حروفچینی 
گنجینه و خانم کاوه حروف نگار)، دوباره نویسی می کردم، خبر رسید که استاد گنجی در پی سقوط از پلکان و خونریزي 

مغزي درگذشته است. 
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آب شیرین را تحویل آب شور دهد.1 

     درست مقایسه کنید یک دم موش آب کهن هودو را که از آبشار دو متري باغ هدایت زاده 

می ریخت، با آبشار نیاگارا که پنجاه متر ارتفاعش است و پانصد متر عرض آن! من نزدیک بود 

گناه کبیره اي مرتکب شوم و در مورد حرف پدرم لبخند تمسخر به زبان آورم؛ اما کوتاه آمدم، 

دیدم پیرمرد حق داشت؛ زیرا او از این آبشار و از این شاش موش آب، سالی دوتا خرمن گندم 

به دست می آورد، و باز هم آب را به زمین می فرستاد که از کهن چنار دوباره سر درآورد و خرمن 

گندم بار دهد؛ اما آبشار نیاگارا که هر ثانیه 1834 مترمکعب آب شیرین تحویل تورنتو می دهد، 

تا به اقیانوس  برود  این همه آب را رها می کنند که هزار کیلومتر راه دیگر  مردم آن والیت، 

اطلس بریزد و شور و آن قدر شور شود که یک دانه گندم نیز از آن به  عمل نخواهد آمد و آن 

وقت خودشان می روند در بازار و یک بطري آب اویان یا ویشی را یک دالر می دهند و می  خرند 

و شکر خدا را می کنند. ناشکرى از این باالتر؟ 

     اگر سیر چرخه بخار آب و بارندگى هاى اروپا و غیر آن را که برشمردیم، بنگریم، متوجه 

می شویم که هم کوشش حیاط بن بست که آن آب شور را به بخار آب بدون نمک یعنی باران 

اقیانوس دهند. پس پدرم حق  نکنند و دوباره در هالیفاکس تحویل  «خدا خوب کرده» تبدیل 

داشت که آبشار هودو را بر آبشار نیاگارا ترجیح داده بود. 

     تا آدم یک زمستان در مونترال و اتاوا نباشد، معنی برف و یخ بندان را نمی فهمد و تا یک 

تابستان در تورنتو نباشد، به  معناي گرماي حاصل از حرارت هوایی که از صحراي مکزیک و 

آریزونا برخاسته و با بخار آب سواحل شرقی وغربی آمریکا نیامیخته باشد، پی  نمی برد، و تازه در 

این وقت است که هواي سرد قطبی احساس خطر کرده، مثل خرس قطبی از خواب برخاسته، به 

طرف جنوب سرازیر می شود و در اونتاریو کبک جنگ سه گانۀ سرماي قطبی و گرماي صحرایی 

و بخار اقیانوسی شروع می شود،  و اینجاست که اناهیتا ـ ایزد آب و باران و نیزه  بازي ـ و ضرب 

تازیانه هاي او به صورت رعد و برق پی  در پی و انقالباتی که طوفان Typhon و آبتاز (سونامی) 

و هاریکان و تورندو و گردباد و ده ها طغیان جوي دیگر بروز می کند، و خشم هواي قطبی به 

صورت پس گردنی به هواي مرطوب و گرم جنوب می خورد و هرچه در دامن دارد، به صورت 

تن  مثل  ویلودل  مجنون  بید  درخت هاى  درحالى که  فرومى ریزد.  برف  و  یخ زده  باران  و  رگبار 

در ساعت  کیلومتر  با سرعت 140  طوفانی  همراه  باران  میلی متر  پنجاه  از  بیش  سپتامبر 2012   13 روز  یک  تنها   .  1
باران  میلی متر   35 بارندگی شالقی،  دو ساعت  باز کرد و ظرف  آسمان دهن  اوت 2012  روز 27  فروریخت. همچنین 

فروریخت.
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رقاصان پیست و دخترخانم  هاي آکتورسیرك درهم می پیچد، و این هواي بارانی را به صورت 

برآیند این نیروها به عنوان گلف استریم عازم شرق  می کند؛ همان جریانی که موجب سرسبزي 

و آبادانی اروپا و قاره سبز  است.

     همین روزها گفته شد که میزان ولتاژ برق یک شب رعد وبرق در تورنتو، به اندازه مصرف 

می بارد،  عالم  در  که  باران هایى  همه  است.  داشته  قدرت  تورنتو  شهر  برق  ماه   9 و  سال   99

نتیجه برخورد هواي سردي است که از قطب می وزد و حاصل هواي گرمی که از بیابان هاى 

داغ برخاسته از روي دریاها گذشته دامن کشان،  و کلولوکنان در برخورد با هواي سرد؛ چه آن 

باد خوارزم باشد که منوچهري را به پوشیدن پالتو خز ناچار می کرد: 

است خزان  که هنگام  آرید  خز  و  استخیزید  وزان  خــوارزم  جانب  از  خنک  باد 

و چه آن بادهایی که در شمال آالسکا و سیبري و کانادا و گروئنلند می آید و سیلی می زند بر 

هواي گرم و مرطوبی که از بیابان هاى مکزیک و نوادا و شمال آفریقا برخاسته و وحشت آفرین 

فرومى ریزد. ضرب  تازیانه و شالق فرشتۀ باران را در حوالی تورنتو و مونترال می توان درك  کرد. 

تازیانه اي که گویی از قول شفیعی کدکنی به زبان رعد و برگ حرف می زند: 

بگو به باران/ ببارد امشب/ بشوید از رخ/ غبار این  کوچه باغ ها را / که در زاللش/ سحر بگوید/ ز 

بی کران ها / حضور ما را / به جستجوي کرانه هایی/ که راه برگشت/ از آن ندانیم... . 

و این همان فرشتۀ باد است که سعدي هم با آن آشناست و می گوید:

چــه غــم خــورد کــه بمیــرد چــراغ پیرزنیفرشــته اي کــه وکیل اســت بــر خزائــن باد

سعدي درست می گوید؛ اما اگر یک چراغ پیرزن بر اثر طوفان خاموش می شود، چراغ میلیون ها 

مردم عیوض آباد  شده، روشن خواهد شد.  حاصل  آن  از  که  آب هایى  با  نیویورکی  تورنتویی و 

آذربایجان قدر والیت خود را بدانند که موکل باد (عیوض = ایواذ= واذ= باد) چراغ زندگی آنها 

را همیشه روشن می دارد.1 

     تا حرف هالیفاکس در میان است، به آخرین کوه که دیگر نیست هم اشاره کنم و بگذرم. در 

هالیفا کس ـ شرق کانادا و دهانه و مصب سن لران ـ یک قبرستان تاریخی هست که مردم از 

1. و این اشاره را خصوصاً براي سرکار خانم عیوضی – عضو بازنشسته گروه تاریخ - می نویسم که همیشه از معناي عوضی 
فامیل خود  گله داشت. آدم وقتی تأثیر آب و آتش و باد و خاك را در حیات می بیند، چیزي نمی ماند که «چاریاري» شود. 

اگر گفتار من در این مقاله آبکی بود و ناگهان بادکی شد از خواننده عذر می طلبم و مثل فردوسی می گویم: 
مر این گفته ها  گر بود ناصواب                بسوزان به آتش، بشوران به آب

و آن وقت کاغذ نیمسوز مچاله شده آن را به باد بده. 
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آن طرف دنیا به دیدنش می روند، و همین ماه آوریل - اردیبهشت گذشته بود که یادبود صدمین 

بنیاد این قبرستان برگزار شد. قبرهاي آن برخالف تمام قبرستان هاى عالم، اسم ندارند  سال 

و تنها شماره گذاري شده اند. حاال خواهید گفت چه ربطی دارد این قبرستان با مقاله ما که در 

توصیف کوه  و کمر است؟ 

     داستان این است که صد سال پیش، یک کشتی بزرگ با هزاران مسافر از انگلستان راه 

افتاد که این جمع توریست را به آمریکا برساند و دنیا گردي کنند. کشتی راه افتاد؛ اما در اقیانوس 

اطلس و آب هاى آن، یک کوه بزرگ در کمین او نشسته بود. این کوه که کوه یخ نام دارد، پدیده 

نامداري در جغرافیاي عالم است. گروئنلند، نزدیک قطب شمال که به اندازة یک قاره وسعت 

دارد، در تمام سال پوشیده از یخ و برف است و گاهی قطر کوه هاى یخ آن به 3000 متر می رسد. 

     بعضی اوقات در اثر گرم شدن هواي اطراف یا جریان هاى دریایی و تکان هاى زمین و بعض 

عوامل دیگر،  این کوه ها در ساحل می شکنند و تکه هایی از آن که به اندازه یک «کوه  به قاعده» 

طول و عرض دارد، در دریا رها می شود، مردم قله آن را می بینند روي آب، درحالى که که آنچه 

زیر آب پنهان است، هفت برابر آنچه روي آب است، طول و عرض دارد. 

     این کشتی به این کوه یخ نزدیک شد و مسافران غافل از آنکه سر بزرگ آن زیر لحاف 

است. مشغول تماشاي کوه یخی شدند که به یک بار سکان کشتی به کوه یخ در زیر آب برخورد 

و نیروي دو طرف تا بدان حد بود که کشتی دو تکه شد و به قعر آب فرو رفت. با همه اینها از 

مجموع 2229 مسافر و 915 تن خدمۀ آن، 1522 تن درگذشتند که جسد بعضی در آب پیدا شد 

و آنها را به نزدیک ترین خشکی که هالیفاکس کانادا باشد،  رساندند و در آنجا دفن  کردند و چون 

اغلب ناشناس بودند، قبرشان با شماره گذاري مشخص شد. این واقعه در 15 آوریل 1912م /27 

اینک صد سال  اول) رخ داد و  فروردین ماه 1291ش (دو سال قبل از شروع جنگ بین الملل 

تمام از آن روزگار گذشته و این هم، آخرین کوهی بود در تاریخ که خود نیز کم کم آب شد و با 

قربانى هایش در دریا فرو رفت، و تنها داستان  آن براي ما باقی ماند. 

گذاشت جا  به  را  جنون  کوه  و  رفت  گذاشت1فرهاد  ما  پیش  در  ناشده،  تمام  کاري 

     1نمی شود از هزار کوه کمر صحبت کرد و از کوه فرهاد غافل ماند. این شعر دو سه روایت (= 

1. حسن مطلع مقاله ما به خاطر ادیب برومند با فریاد فرهاد بود، و چه بهتر که حسن ختام و لطف مقطع آن نیز با فریاد 
فرهاد باشد. 

دلم بگرفت از بی همرهی ها رو به کوه آرم        مگر آنجا رسد فریاد فرهادي به فرهادي
پدرم چند روایت از این بیت می خواند: بی همدلی ها، به جاي بی همرهی ها، آواي فریادي به جاي فریاد فرهادي. و از همه 
عجیب تر: مگر آنجا رسد آواي مجنونی به فرهادي! به نظر شما کدام یک از این روایات به روح داستان نزدیک تر است؟ 
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ورسیون) دیگر هم دارد: فرهاد رفت و کوه مالمت به جا  گذاشت... . فرهاد رفت و کوه جنون 

را به جا گذاشت؛... فرهاد رفت و کوه محبت به جا گذاشت؛ خودتان مختارید در انتخاب آن، و 

همۀ این روایات هم در حد بالغت است. خسرو شیرین استاد حکیم نظامی در باره همین کوه 

کندن فرهاد است که: 

رهنمونش خــســرو  ــرد  ک کــوهــى  ــه  ب

سنگ این  بر  شیرین  صورت  تیشه  به 

تنگ  دل  بــر  کوهی  کــوه،  بــر  ــده  ش

بیستونش اکنون  کس  هر  خواند  که 

ارژنــگ نقش  مانی  که  ــرزد  ب چنان 

سنگ سر  بر  مــی زد  سنگ  بر  ســري 

توطئه چیدند که فرهاد ـ عاشق هنرمند مزاحم ـ را نابود کنند. مردي فرومایه را فرستادند که به 

دروغ خبر مرگ شیرین را بدهد، و فرستادند سوي بیستونش... و او رفت و:1 

داد  یکــی  حســرت  ســر  از  بــرآورد 

هــم آخــر با غمــش دمســاز گشــتند

که: شــیرین ُمــرد و آگه نیســت فرهاد

باز گشــتند بــه خــاك و  ســپردندش 

فرهاد گوش  بر  سخن  این  افتاد  چو 

داد جــهـان  در  شـیـریـن  ورد  صـالي 

درافــتــاد کوهی  ــون  چ ــوه  ک ــاق  ط ز 
داد...2 جان  و  بوسید  او  یاد  بر  زمین 

پردامنه ترین  و  بزرگ ترین  صاحب  که  خاورمیانه  اصًال  خودمان:  اولیه  بحث  به  بازگردیم      

بیابان ها و کویرهاست، مثل بیابان هاى قزاقستان و بیابان هاى نجد و عربستان و عمان و بیابان  

تار هند، کویر لوت ایران و بلوچستان و سیستان و صحراي سینا، و باألخره شمال افریقا، و به 

و چهار هزار پیغمبر در همین سرزمین ها مبعوث  و بیست  به عقیده من یک صد  دلیل  همین 

شده اند که مردم را براي استفاده بهینه از آب در این بیابان ها وادار کنند؛ بیابان هایى که همان 

بغلتد، کالغ کوري هم پیدا نخواهد شد که  طور که در جاي دیگر گفته ام، اگر شتري در آن 

چشمانش را براي بچه هایش ببرد. 

1. این روایت نظامی است، اما سکینه قرایی که در خانۀ ما بود و در کودکی شب ها براي من قصه هایی می گفت تا به 
خواب روم، روایت مرگ فرهاد را این طور می گفت که پیرزنی را براي این خبر دروغ برگزیدند و وقتی آن پیرزن خبر مرگ 
شیرین را داد، فرهاد دچار جنون آنی شد و اول تیشه را بر سر پیرزن فروکوفت و بعد تیشه را بر سر خود زد و به خاك 
غلتید. به گمان من این منظره را آن نانوازاده یزدي – فرخی را می گویم – زبانم الل، بهتر از حکیم گنجه نشین توصیف 

کرده، آنجا که می گوید:
غرق خون بود و نمـی مرد ز حسرت، فرهاد           خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم

و این بیت از غزل کم نظیر فرخی یزدي است، آنجا که می گوید:
شب چو در بستم و مست از می نابش کردم           ماه اگر حلقه به درکوفت، جوابش کردم
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     خداي تاریخ، در جغرافیاي خاورمیانه وجود خود را به رأى العین در دنیا نشان می دهد - و 

من همیشه جاي پاي خدا را در تاریخ دیده ام- هرچند جزء «مجسمه» نیستم. اگر هیچ دلیلی 

براي وجود خدا در تاریخ و جغرافیا نبود، همین یک دلیل کافی است که چرخۀ حیات تنها و تنها 

با یک مشت آب و اندکی حرارت خورشید  جان می گیرد. وجود حیات به بخار آب بسته است. 

     به قول یک محقق ایرانی ـ دکتر فرهنگ هوالکویی ـ بعضی ها می خواهند ثابت کنند که 

خدایی نیست، این نفی آنان در واقع اثبات این نکته هم هست؛ یعنی خواهی نخواهی قبول دارند 

که خدایی در عالم یا الاقل در ذهن مردم وجود دارد و آنها می خواهند ثابت کنند که نیست و 

البته سال ها اندر خم یک کوچه اند! 

     دوستی از من پرسید که: «خدا اگر ارحم الراحمین است، و دنیا را با ساده ترین چیز یعنی دو 

من آب آفریده، پس این همه بهشت و جهنم و عقوبت آخر کار دیگر براي چیست؟» گفتم: 

نافرمانی همین آدمیزادي که می بیند قدرت خداوندي با چه مقدمات  براي جحود و نسیان و 

و زحمتی می آید این آب شور دریاها را به صورت بخار شیرین جدا می کند و تبدیل به ابر و 

باران و برف و تگرگ می کند که آدمیزاد آناهیتا را سال ها به همین حساب باران و آب ستایش 

می کرد.1 آن وقت همین رودخانه اي که خدا از فراز کوه هکر جاري کرده تا فرزند آدم گندم خوار، 

گندم کار شود و نان خود را در تنور حّوا بپزد. همین آدم که خدا به او عقل هم داده، می رود در 

خانه اش می خوابد، درحالى که آن رودخانه که سن لران باشد، یا نیل باشد، یا دجله باشد، غلتان 

غلتان می رود و دوباره به دریاي شور می ریزد و شورتر از آن روزي می شود که از همان دریاي 

شیرین برآمده بود!2 

     آدم گرسنه هم وقتی از خواب برمی خیزد، می بیند «آب آن طرف پل است»، دست به دروغ 

و تقلب و دزدي و فساد و هزار گناه دیگر می زند که شکم را سیر کند. پس آن دوزخ و سعیر و 

آتش، نتیجه همین غفلت است و حتی خودش هم روزي متوجه خواهد شد که: این گنه را، این 

عقوبت، همچنان بسیار نیست! 

     من در بسیاري از مقاالتمـ  از جمله در حماسۀ کویرـ بار ها نوشته ام که گناه و بزرگ ترین گناه 

در سرزمینی که بیش از ده بیست سانتی متر باران سالیانه ندارد، این است که بگذاریم رودخانه اي 

1 . در این باب رجوع شود به: خاتون هفت قلعه، چاپ هفتم
2 . و من این شور شدن را در شهرك  Point au Pic  در منتهی الیه سن لران به چشم دیدم. آب شیرین که به حال 
عادي به طرف دریا می رفت. غروب که مّد اقیانوس اطلس شروع می شد ، چون شیب رودخانه در آنجا بسیار کم است، آب 
شور فرسنگ ها پیش می آمد، و در عوض فردا صبح عقب می نشست و باز رودخانه حال عادي به خود می گرفت. زیباترین 

طلوع خورشید را هم من در همین شهرك کوچک، صبح زود تماشا کردم در پهنۀ آب. 
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که اسمش هم شیرین است، «چون غر ّه شوال که عید رمضان است»، با این چند سانت باران 

پیدا شود و وسط بیابان و کویر راه افتد و از الر بگذرد و آن وقت آدمى زادگان به جاي سد و 

بند و استفاده از آن، بگذارند همین آب به صورت رودخانه، هزار کیلومتر طی کند و به خلیج 

شور فارس بریزد، یا باز آن یکی این طرف کوه باشد و آن وقت امکان پیدا کند که از زنجان و 

تاکستان و منجیل و فومن بگذرد و در دریاي نمک  پرور خزر غرق شود.

     و بدتر از آن در کرمان، با 12 سانتی متر باران سالیانه به عنوان رود میناب به بحر عمان 

العالم «تند و  بریزد، و حتی دیگري به صورت هلیل رود جاري شود و به قول صاحب حدود 

سخت بگذرد تا به باتالق جزموریان در ریگزار فرو رود»، بی خود نیست که خشم خداوندي به 

صورت ده سال خشکسالی پی درپی نصیب مردمان کرمان می شود که همین سال پیش، ورودي 

هلیل به دریاچۀ پشت سد به صفر رسید!

     یا بدتر از بدتر اینکه: رودخانه هاي از کوه هاى سهند و سبالن راه بیفتد و شیرین و خنک 

چند تا پشت سرهم به گودالی سرازیر شوند که اسم دریاچه ارومیه دارد، و آن قدر شور است که 

ماهی در آن پرورش نمی یابد؛ و آن قدر تلخ است که یک شاخ درخت حتی درخت «هرا» که در 

خلیج فارس هم با همه شوري آب رشد می کند، در این دریاچه جان نمی گیرد، و آن قدر سنگین 

است از نمک که آدمی که در آن بیفتد، روي آب می ماند و غرق نمی شود.

     من در باب ارومیه حرف مفصل دارم؛ ولی تنها اینجا اشاره می کنم که آنها که عزاي این 

گودال شور و تلخ را می گیرند، غافل نباشند که بر اثر سدبندي، اکنون ده پانزده دریاچه شیرین 

پشت سدها دارند که با آن هم می توانند انگور بکارند و هم هلو به دست آورند و هم  گندم و جو 

به حاصل بیاید. مرغابى هاى مهاجر هم که بال و پر دارند، ده قدم آن طرف در همین دریاچه هاي 

آب شیرین آب تنی کنند. 

     اما نمک حاصل از خشک شدن آن. تعجب من از مردم سخت کوش و متمدن و حسابگر 

آذربایجان این است که چطور از این معدن ثروت تا امروز غافل و پنهان مانده اند! شصت سال 

پیش در جزیرة هرمز، من کشتی هاي ژاپنی را دیدم که مشغول استخراج و حمل نمک از هرمز 

به ژاپن بودند که سرمایۀ اصلی کارخانه هاي داروسازي و خوراکی و اسلحه سازي است. همین 

روزها فیلمی را دیدم که چینی ها در اندونزي با سبدي دو کفه اي که بر دوش دارند، قطعات 

سنگ نمک و گوگرد را از دهانۀ آتشفشانی که تازه خاموش شده، برمی دارند و دوان دوان از کوه 

پایین می آیند و تحویل کشتی هایی می دهند که عازم چین است. این سنگ ها را براي تهیه 
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مواد اولیه دارویی و همچنین اسلحه سازي و اگر نه، غیر از اینها براي آتش بازى و وسائل بازي 

بچه ها و موشک دوانی استفاده می کنند1 و به دنیا صادر می کنند. از قدیم هم گفته اند: مصائب 

قوم عند قوم فوائد! 

     مردم غیور و کوشاي آذربایجان  توان آن را دارند که هم جلوي رودخانه ها را بگیرند و نگذارند 

که آب شیرین بیاید و در این گودال شور شود و از آن گل و سبزه و میوه به دست آورند و هم 

امکان این را دارند که از این معدن خدادادي نمک و گوگرد و فسفر و سدیم و ده ها مواد دیگر، 

حداکثر استفاده را ببرند؛ و اگر از حد ما بیرون باشد، با قرارداد با ژاپن و چین و امثال آنها، این 

مواد ته نشین شده هزارساله را می شود فروخت و از خاك باقیمانده اش، به تدریج از چهار طرف 

شروع به جنگل کاري کرد؛ یعنی همان طور که آب پس می رود و نمک باال می آید، طرح و پول 

بگویند هرکس هر درختى  بیل نشناس و  نان شناس  این 250 هزار مهندس کشاورزي  به  داد 

کاشت، از آن خود او باشد و به برکت این گونه طرح ها، چند سال دیگر یک پارك بزرگ و جنگل 

پردرخت داشته باشند که جایگزین دریاچۀ شور ارومیه شده باشد. 

     مردمی که شش هزار سال پیش فن شراب سازي را اختراع کردند، از ظهور دو من نمک در 

ساحل دریاچه ارومیه که نباید وحشت کنند. بدتر از آن، طرح این مسئله است که آب شیرین 

ارس را کانال بکشند و پمپاژ کنند تا به دریاچه ارومیه بریزد و شور شود! باتالق و نمکزار گذاشتن 

به  تجاوز نمی کند،  بیست سانت سالیانه  از ده  بارندگی اش  یک دریاچه در مملکتی که میزان 

معنی غفلت از کار و کفران نعمت خداوندي، و غرور به سرمایۀ بادآورده ـ یا به تعبیر بهتر ـ 

آتش آوردة نفت است. 

     سهمیۀ ما در خاورمیانه و این کوه ها و این دشت ها همین ده بیست سانت باران است که 

بکاریم و بخوریم. به نفت زیرزمینی غره نشویم که آتش است  اوًال، و پایان پذیر است ثانیاً. باقیات 

صالحات ما همین چند سانت باران است و همین بیابان هاى دور و دراز است که در آن لشکر 

سلم و تور گم شده، به قول حافظ یا بهتر از آن به قول نظامی: 

تندبــادي آرد  کــه  ذره  آن  کیقبــاديهــر  یــا  بــود  فریدونــی 

     از بهترین مقاالتی که همین روزها در باب دریاچه ارومیه خوانده ام، مقاله اي بود از نویسنده 

محترم آقاي فیروز منصوري، که هرچند مخلص با بعض از نظریات ایشان موافق نیستم، ولی 

مقاله را مستند یافتم، خصوصاً او در باب رودهاي دریاچه از قول حسین برزگر نام می برد: تلخ رود 

1. براي نخستین بار، حبیب السیر، در باب فن موشک بازي چینی ها و آتشبازي هاي کرمان یاد کرده است. 
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از تبریز، دهخوارقان و آذرشهر، صوفی رود از مراغه، مروي رود از مراغه، زرین رود از میاندوآب، 

قادر رود از مهاباد، باران رود از رضائیه، نازلی رود از رضائیه، روالرود از سلماس. جمشید جداري 

مردم  دریاچه هست،  ـ گوید: «جلگه کویري وسیعی در شرق  استاد گروه جغرافی  عیوضی ـ 

آبادى هاى مجاور زمین هاى کویري  را شوره زار و باتالق می گویند. وسعت کویر بالغ بر 15900 

کیلومتر مربع است... کویر کبودان چشمگیرترین تضاد را در حوضه دریاچه به وجود آورده است.» 

حسین بابک در سیماي بناب می نویسد: «در غرب بناب رسوبات دریاچه شامل سیلیس و نمک 

و رس منطقه را پوشانده، آبهاي سطحی موجب ایجاد باتالق و شوره زار در این منطقه است.» 

یونس مروارید در تاریخ مراغه نوشته: «زمین هاي شوره زار اطراف ارومیه حدود 40 کیلومتر مربع 

است که از نظر زراعت و مخزن آب، هیچ گونه ارزشی ندارند.» 

احتیاجات  دکتر رحیم هویدا می نویسد: «جغتو دلتاي وسیعی اصوًال کم آب بوده، کفاف       

اطراف خود را نمی دهد.» برزگر می نویسد: «در بعضی از جزایر میان دریاچه، چشمه هاي بزرگ و 

کوچک آب شیرین وجود دارد که مسلم است منابع آنها در زیر طبقات اولیه کف آن قرار گرفته، 

که امکان اختالط آب شور و شیرین را نمی دهد. یکی از این چشمه ها در جزیرة سنگ کاظم 

است. کارلتون آمریکایی که دریاچه را دیده، طبقات نمکی دریاچه راکمتر از 30 متر می داند و 
میزان نمک موجود در هرمترمکعب آب را 100 کیلوگرم امالح گزارش داده است.»1

     عجیب این است که بیشتر منتقدان علت خشک شدن دریاچه ـ و در واقع نمک زار ارومیه 

ـ را بستن سد بر رودخانه ها و حفر چاه عمیق دانسته اند که من با اینکه با چاه عمیق در حکم 

کارد و پنیر هستم، اینجا تنها موردي است که ناچارم از آن دفاع کنم. باري، نمک سرمایه بزرگ 

ذخیرة قرون متمادي ارومیه است و می شود با ایجاد کارخانه هاي استخراج نمک و داروسازي 

و شیمیایى، صنعت بزرگی در آذربایجان فراهم کرد، و از نمک پراکنی آن کاست که دودش به 

چشم آذربایجانی ها نرود، و درعین حال با طبیعت هم درنیفتاد که در جنگ با طبیعت، به قول 

شاعر:

بنشــانندت شــور  بــه  دریایــی،  گــر 
بنشــین، کــه ز خاســتن ـ نخیــزد چیــزي

بنشــانندت مــور  چــو  پیل تنــی  ور 
بنشــانندت زور  بــه  ـ  ننشــینی  ور 

     طبعاً بسیاري از مردم که کوهنورد نبودند و عظمت کوه را از دور می دیدند، یک تصور مبهم 

آفتاب و خاك و هوا را احترام  آنها که مظاهر طبیعت مثل آب و  و مرموز از آن داشتند. تنها 

1 . این یادداشت از مقاله آقاي فیروز منصوري در نشریۀ حیدربابا، چاپ کانادا شماره 39 خالصه و نقل شده.

کوه ها باهم اند و تنهایند ❖ 93



می گذاشتند و تا حد پرستش بزرگ می داشتند، ناهیدپرستان ـ خداي باران و آب و بیماري هاي 

بانوان بود که تصور می کردند آناهیتا بر گردونه اي که چهار اسب آن را می کشند سوار است و بر 

فراز کوه ها اقامت دارد و قلعه و بارگاه براي خود ساخته است و این برق تازیانۀ اوست که از آن 

 Notre Dame صاعقه می جهد و تگرگ و برق و باران می بارد. داستانی که نام نوتردام دو نثر

de neige کوهستان هاي برفی مونترال را به یاد می آورد. نظامی آنجا که از بانوي کوه صحبت 

می کند، داستان خود را در بهرام نامه با چنین نتیجه اي ادامه می دهد و اعتقاد دارد که دروازه قلعه 

به کمک یک طلسم باز می شود که تنها یک تن از آن آگاه است. طلسم بانوي کوه در قلعه دختر 

کرمان است که با کلید تیشه چاه خو و که کین (= مقنی) دروازه آن باز خواهد شد. 

***

     حال که سخن به اینجا رسید، باید بازگو کنم که مخلص پاریزي تقریباً دیگر آرزویى ندارد 

در 87 سالگی ـ که سال هشت الهفت عمر مخلص هم هست ـ برآورده نشده باشد، عمري را 

خوب یا بد گذرانده ام هم «جفت شش» عمر را باخته ام و هم با دو هفت (77) آن ساخته ام و 

اینک هشت باب بهشت در برابرم گشوده است. 

از فیدل  انگلیس سیر و سیاحت کرده ام، دو سال پیش  الیزابت ملکه       یک سال بیشتر از 

کاسترو جوش چپ و راست را زده ام، و خیلی بیشتر از خواجه کون و مکان ـ زمان خورده ام و 

اندکی کمتر از خواجۀ خضر دور دنیا گشته ام، و سنۀ مشئومه را پشت سر گذاشته ام. از مصائب 

جنگ جهانی دوم و نان کوپنى جان به در برده ام. چرچیل نخستین نخست وزیر الیزابت دوم را 

احیاء کننده 
 –
به خاك سپرده ام، و شخصاً در خیابان شانزه لیزه ناظر عبور جنازه مارشال دو گل 

فرانسه – بوده ام.

     دلم می خواست دو سه کلمه در باب ولیعهدي مادام العمر پسر ملکه انگلیس هم بگویم که 

داستان مرگ ولیعهد عربستان سعودي پیش آمد و زبان در کام کشیدم - چون یک لقب دیگر 

هم پدرم به من داده بود که آن لقب ولیعهدي بود و پاریزي ها همه مرا به عنوان ولیعهد حاج 

توقع او آن بود که من یک روضه خوان شوم و بعد از او بر پله او  آخوند می شناختند و ظاهراً 

بنشینم. کاري که معلوم شد هرگز از عهده ام ساخته نبود - و همیشه آرزو می کردم یک صدم 

از انباشته هاي تاریخی ذهن پدر را در ذهن داشتم و در جمع اظهار می کردم- که نبود و نشد.

     معنی ولیعهدي را هر چند در کتاب ها زیاد خوانده بودم اما به صورت واقعی درك نمی کردم 

که تا اینکه همین سه چهار روز پیش، شاهزاده نائف بن عبد العزیز که ولیعهد عربستان سعودي 
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قبل از شاه درگذشت - درحالى که آخر عمر 79 ساله خود را در منصب ولیعهدي گذراند - در 

مملکتی که روزي ده میلیون بشکه نفت - زیر یا باالي صد دالري - از چاه باال می آید و به 

سلطان می گوید: سالم علیکم. او 79 سال عمر کرد و تمام آرزومندي در ولیعهدي گذراند و آخر 

کار معلوم شد که مخلص پاریزي و نائف بن عبدالعزیز هر دو مصدق یک رباعی شده ایم که سه 

مصراع آن از من است و یکی از شاعري - شاید کرمانی - معاصر (؟) که نامش را فراموش 

کرده ام؛ و در واقع آن مصرع هم مشمول همان نظري شده است که من در حق رباعی گفته ام؛ 

و قبًال بدان اشاره کردم، یعنی ولیعهد شدیم و هیچی نشدیم:

یــک روز بــه تاریــخ هــم آهنــگ شــدیم

توپــی نزدیــم و قلعــه اي فتــح نشــد

ــدیم ــگ ش ــواداري فرهن ــه ه ــدي ب چن

ــگ شــدیم» ــی لن ــور نگشــتیم، ول «تیم

     باالتر از همۀ اینها این که همین پریروز (یعنی پریشب، عصر جمعه 26 خرداد 15/1391 

ژوئن 2012 م) مخلص پاریزي در کنار همان آبشار نیاگارا که چند بار ذکر خیرش را کرده ام، به 

چشم سر دیدم که ساعت 10 و شانزده دقیقه بعدازظهر، مردي خوش چهره اصًال اروپایی مقیم 

آمریکا به نام نیک والندا (Nik Wallenda) براي نخستین بار در عالم، از روي یک سیم بلند 

که به دو طرف آبشار به جرثقیل بسته شده بود، با کفش هایى که مادرش از پوست آهو دوخته 

نیم  از  را ه پیمایی روي سیم پرداخت؛ سیمی که بیش  به  کانادا  به طرف  آمریکا  از طرف  بود، 

کیلومتر (500 متر) طول داشت و ده متر باالتر از آبشار نصب شده بود و تا پایین آبشار بیش از 

شصت متر ارتفاع داشت، و مخلص پاریزي با همین چشمی که دیگر خیلی کم سو شده و در 

میان جمعیت عظیمی، شاید نزدیک به یک میلیون نفر (؟) که از تمام کانادا و آمریکا آمده بودند، 

این آدم را با آن پیراهن سرخ، «چو خون آلوده دزدي سر ز مکمن» (آن طور که منوچهرى گفته 

بود)، روي طناب لرزان راه می رفت، دیدم که آهسته قدمی بر می داشت و «هر قدم دانه شکري 

می کاشت» و اندکی کمتر از نیم ساعت این پانصد متر راه روي آب و معلق در هوا را طی کرد، 

درحالى که پروژکتورهاي تلویزیون و نورافکن ها اندام او را در میان بخارهاي متصاعد شده از آب 

مشخص می کردند؛ و جالب تر آنکه وسط راه با موبایل، با پدرش در آمریکا هم صحبت کرد! در 

واقع این بنی آدم سرخاکی سرشته از گل، کل عناصر اربعه طبیعت و خلقت (یعنی آب و آتش 

و باد) را در تسخیر گرفته بود و خاکش هم که البته خود او بود که یک آدم جلمبر خاکی بود.

     او از آن طرف رود (آمریکا) به این طرف آبشار (کانادا) آمد و از اسب آهنین خود (= سیم) 

پیاده شد و پاسپورتش را تسلیم دو مأمور کانادایی که منتظرش بودند، کرد و آنها مهر زدند و 
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امضا کردند و مردم دست زدند. کار او در تاریخ عالم ثبت شد. آیا این براي یک بچه روستایی 

پاریزي در قرن بیست و یکم عجیب نیست؟

     چیزي را که اگر ابوالفضل بیهقی می خواست آن را گزارش کند، می بایست هزار سال صبر 

کند. تا آنجا که می دانم، این کار در تمام خلقت عالم تاکنون یک بار شده است و اینک مخلص 

پاریزي که از دو هزار فرسنگ راه فاصله خود را به تورنتو رسانده، این واقعه را به چشم سر 

می بیند: به گیتی پیش مانی، بیش بینی.

     هم رضاشاه را در اتومبیل، در جاده کرمان به سیرجان به چشم دیده ام که براي سوارشدن 

بر کشتی بندرا به بندرعباس می رفت که از آنجا عازم موریس شود و یک شب را در سیرجان در 

باغ سوخک الري گذراند؛ هم عبور تانک سپهبد زاهدي را از خیابان فردوسی باز هم به چشم 

دیدم که در 28 مرداد به رادیو بی سیم می  رفت؛ و هم فیلم گریه شاه را در دي ماه 1357/فوریه 

1979 م دیدم که با چشم اشک آلود از افسر گارد خداحافظی می کرد، پس دیگر باید دایرة آرزو 

را تنگ تر کرد. حافظ هم فرموده است:

برانگیـزدتـو عمر خواه و صبوري که چرخ شـعبده باز طرفه تـر  ایـن  از  بـازي  هـزار 

     حرف آن شاعر بزرگوارمان درست، هرچند در یادوارة ادیب برومند هفتاد هشتاد ساله که آقاي 

آریامنش آن را تدارك دیده اند،1 نباید حرفی از پیري و کهنسالی زد، ولی باز همین شاعرهاي 

کوهستانی همکار ادیب هستند که می گویند:

چـون پیـر شـدي، کار جـوان نتـوان کرد 
خوابـی سـبک، از رطـل گران نتـوان کرد 

کاري کـه جـوان می کنـد، آن نتـوان کـرد
پیـري اسـت، نه کافـري، نهان نتـوان کرد

1. نخواستم مثل خانم نژادحسنی، نویسنده  رمان «نمی دانم شهریور هزارو سیصدو چند» حاال که یادوارة ادیب برومند در 
پیش است، از او بپرسم مثًال تولد شهریور یک هزار و سیصدو چند هستی و یادواره براي هفتاد سالگی است یا هشتاد 
سالگی؟ پیري و پختگی کسی تهیه می شود که «دندان هاي طفل» او را نمی شمرند. در یادواره چه کار داري که چند سال 

داري؟ شاعر هم گفته است:

در فصل خزان، برگ شماري نتوان کردپیري چو رسیده ست، چه پرسی ز مه و سال

این شعر را دکتر قباد فتحی، رئیس اسبق دانشگاه تبریز در تورنتو برایم خواند و ندانم از کیست. روایت شیرین تري از همین 
مضمون، منتهی در بحر دیگري شنیده ام که می گوید:

پیري رسیده  است، چه پرسی ز ماه و سال              فصل خزان که برگ شماري نمی کنند
مقصود این است که پرسش ها در خزان زندگی با احتیاط باشد. یک نیمه از یک رباعی داریم که گمان کنم بهترین دیالوگ 

در این ستون بوده باشد. آنجا که می گوید: عاشق نشدي، و گرنه می دانستی/ پاییز بهاري است که عاشق شده است!
گوینده هیچ کدام از ابیات را نیافته ام.
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       نزدیک به هفتاد کتاب و کمی کمتر از 1000 مقاله نوشته ام و تقریبًا دیگر هیچ آرزویی 

ندارم، جز اینکه حاال که دیگر به قول پاریزي ها «آب به کرت آخر است»،1 و ابویحیی سخت به 

قلع وقمع موالید بعد از 1300 افتاده، نمی خواهم به قول کرمانى ها «داغ نخود بسوزانم»؛ ولی به 

هر حال تنها آرزویم این است که یک روزي، باد خنک شنگ هاي حاج عزیز و نسیم عصرهاي 

تل خاك سید پاریز، بر مزار من نیز بوزد و در زیر خاك، خاطره وزش بادهاي پاریز را از البه الى 

شاخ و برگ درخت هاى تاویق خاك سید که پشت خانۀ ما در پاریز بود، در من زنده کند. همین 

و بس، که به آهنگ لطیف سیمابینا خوش آواز نیمه کرمانی ـ نیمه بیرجندي:

نه هر ماه سحر [جانم، ماه، ماه سحر] روي تو داره

               نه هر کوه و کمر [جانم، عزیز، کوه و کمر] بوي تو داره

     هرچند همین چند جمله آخر باز هم بوي قال الغزالی از آن بلند است که موالنا فرمود:

پیـازبـوي کیـن و بـوي حـرص و بـوي آز   چـون  بیایـد  گفتـن  سـخن  در 

     تو خود کیستی که درخور آن خاك پاك باشی؟ موجود ضعیف و ناتوان، آن طور که حسن 

مطلع مقاله «کوهیه» ما را با حسن ختام مقاله ما را با شعر نظامی کوه همراه می کند؟ 

یکـی مـرغ بر کوه، بنشسـت و خاسـت

مـن آن مرغـم و ایـن جهان، کـوه من      

بـر آن ُکـه چه افـزود و زان ُکه چه کاسـت

مـن؟ انـدوه  چـه  را  جهـان  رفتـم،  چـو 

1. هر چند پرحرفی هاي آخر مقاله مشمول قول کرمانی ها می شود در مورد خداحافظی پاي کت کلیددان زن هاي کرمانی، 
که به قول خود آنها: «یک آش پختنی طول می کشد»؛ ولی به هر حال باید خواننده یادواره را از «خاك و خل» هاي 

کرمان رها کرد و خاموش شدکه خرده گیران بگویند: «کوه زایید و موش زایید!»
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بهرام، دالورى نیک اندیش، نامجویى آرمان خواه

پوران دخت برومند

شاهنامه پژوه و وکیل دادگسترى

فردوسى، حماسه پرداز ملى ایران و شاهنامه گنجینۀ حماسه ملى ایران و در برگیرندة دالورى ها 

و جنگاورى هاى پهلوانان و بزرگ مردانى است که سرگذشت آنان با باورهاى اساطیرى و تاریخ 

این مرز و بوم پیوندى جدایى ناپذیر دارد.

     فردوسى حماسۀ پهلوانى ها را مى سراید، سرودة او گویاى آرزوها و خواهش هاى شاعرى 

است که با ژرف بینى و شناخت واقع بینانه از مردم روزگارش، دل به خواسته هاى آنان سپرده و 

سخنش بازتاب اندیشه ها و تمنیات مردمى است که در جدالى توان فرسا، سر در گریبان فرو برده 

اما وجودشان سرشار از شور ستیز با نامردمى است، ملتى ناخرسند از روزگار خویش که در پى 

سرافرازى دیرین یکدل و یک زبان اند و با یادآورى خاطرات و سرگذشت قهرمانان و پهلوانان 

ملى جانى تازه مى یابند.

     فردوسى حماسه سرایى است اندیشمند و خردگرا که تنها به بازگویى سرگذشت ها نمى پردازد. 

پی آمد  بازتاب و  از  و  را شناخته  باستان  پهلوانان  رفتار  اندیشه، منش، خوى و  فرود  فراز و  او 

توانایى اش در  با  را  فراخ اندیشى و ژرف نگرى  او توانسته  آگاه است.  تاریخ  آنان در گذر  کردار 

سخن سرایى درآمیزد و دوران پهلوانى باستان را با دوران سرخوردگى روزگار خویش پیوند دهد 

پیشکش به پدر بزرگوارم استاد ادیب برومند

چونان  که  بیداردل  سخن طرازى  و  نیک نهاد  شاعرى 
ایران زمین مى درخشد  ادب  بر آسمان شعر و  ستاره اى 
گسترش  و  پاسدارى  میهن دوستى،  در  استوارى اش  و 
فرهنگ و هنر این مرز و بوم، یادآور جوشش و کوشش 

پهلوانان نام آور ایران باستان است.



و فراتر از زمان راهگشاى آیندگانى باشد که باور دارند، شناخت پیشینۀ اسطوره اى، پهلوانى و 

تاریخى نیاکان، پشتوانه اى پرمایه براى پیشبرد زندگى فردى و اجتماعى آنان خواهد بود.

     پهلوانان نام آور شاهنامه در وابستگى به آنچه حماسه را رقم مى زند، که همان پاسدارى از 

آرمان هاى قومى و ایستادگى در برابر دشمنانى است که به جان و مال و حریم مردم سرزمین 

آنان و خاندان هاى حکومت گر دستبرد مى زنند، از ارزش هاى معینى پیروى مى کنند و نشانه هاى 

یگانه اى در رفتار و کردار آنان مشاهده مى شود. هراسى از رویارویى دشمن به دل راه نمى دهند، 

ناروایى را برنمى تابند، پایبند مهر میهن اند و با پذیرش فّر شاهى در خاندان شاهان، اندرزگو، 

مشاور و راهنماى شاهان اند و در برابر شاهانى که فّر از آنان دور شده، ایستاده و استوار بر جایگاه 

ویژة خویش اند.

     پهلوانان در شاهنامه از نظر ویژگى هاى فردى، روش، منش و خلق و خو رفتارهاى متفاوتى 

و  پاکدل  یکی  سبکسر.  و  شتاب زده  دیگر  پهلوانى  و  است  اندیشمند  و  خردگرا  پهلوانى  دارند. 

رهاییبخش  آنان در کنار یکدیگر،  اما همۀ  افزونخواه و برتري جو؛  نیکسرشت است و دیگري 

میهن از سلطۀ دشمنان و حماسهسازانی شگفت آفریناند.

که  مى گیرد  قرار  موقعیتى  در  درنگ پیشه  پهلوانى  که  است  چنان  گاه  رخدادها  مسیر       

این پى آمِد  پهلوان فاجعه اى دردناك مى آفریند و  شتاب مى ورزد و گاه نابخردى و خیره سرى 

او و گیرودار زندگى پهلوان است، به گونه اى که دیگر خردورزى با ناِم  کشمکش هاى درونى 

مردى ُجستن همراه نمى شود.

     پهلوانى که خواست هاى مردم سرزمین خویش را نمایندگى مى کند و جان برکف، آمادة نبرد 

با دشمنان است، انسانى است که دوران جوانى، میان سالى و پیرى را از سر مى گذراند. گذر زمان 

بر نمود رفتارى پهلوان در گذرگاه هاى پرپیچ و خم زندگى حماسى اش اثرگذار است و پهلوان در 

هر دوره با دستاوردى تازه از آزمون هاى زندگى به میدان آمده و چهره مى نماید. 

     پهلوانان به راه و رسم پهلوانى وفادارند و به ارزش هاى پهلوانى وابسته، اما رفتار پهلوانان 

و  اخالقى  ویژگى هاى  از  نشان  و  نیست  یکسان  رویدادها  با  رویارویى  و  گوناگون  مراحل  در 

خواست ها و تمنیات درونى آنان دارد.

... شاهد آن       تفاوت هایى که در رفتار پهلوانانى چون طوس، بهرام، گیو، گودرز، رستم و 

هستیم، بازتاب این گوناگونى هاست چنانکه در بسیارى موارد ما به عنوان خواننده یا شنونده، 

خود را با پهلوانى هم اندیشه و همراه مى بینیم و از پهلوانى دیگر دلگیر و گله مند مى شویم. این 
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پیوند یا گسستگى عاطفى ما نسبت به پهلوانان حتى در مورد پهلوانى خاص نیز پیش مى آید. 

گاه بر جهان پهلوانى چون رستم مهر مى گستریم و گاه مهر از او برگرفته خود را با وى همدل 

و همسو نمى یابیم.

     فردوسى تصویرگر پهلوانان حماسه ساز است. پهلوانانى که هر یک به گونه اى  نقش آفرین اند 

و این گوناگونى، جذبه و کشِش داستان هاى حماسى را بیشتر مى کند.

      در میان پهلوانان شاهنامه، بهرام فرزند گودرز پهلوانى نامدار است. فردوسى با بیانى پرجذبه 

پیمان  و  پیرامون  دنیاى  با کشمکش هاى درونى بهرام و  او، خواننده را  توصیف شخصیت  در 

منش بودن او به خویشکارى پهلوانى آشنا ساخته و از بهرام چهره اى به یادماندنى ترسیم مى کند.

     خواندن سرگذشت بهرام، پهلوان ایرانى دوران باستان و حماسه آفرینى هایش در میدان نبرد ما 

را با آمیزه اى از زندگى حماسى تراژیک او آشنا مى سازد. نامجویى دل آزرده که نابکارى زمانه 

و پلیدى هاى روزگار، بهانه اى براى دورى جستن او از ناروایى ها و بدخواهى هاست. 

     پهلوانى هنرور و انسانى پاك دل و نیک اندیش که دل به تیرگى ها نمى بازد و چشم به 

روشنایى ها دارد. دوران پادشاهى کى کاوس و کیخسرو و پادشاهان کیانى را از نظر مى گذرانیم 

و با بهرام همراه مى شویم تا از جایگاه پهلوانى آرمان خواه در رویدادهاى آن روزگار آگاه گردیم. 

پهلوانى پُرمایه که زندگى و مرگ را بها مى بخشد.

     با نگاهى به دوران پادشاهى کاوس و در جنگ هفت گردان مى خوانیم که جهان پهلوان رستم 

در نوند (ریوند) خراسان، جایى که در آن کاخ هاى بلندى بنا شده بود و سال ها پس از آن آتشکدة 

برزین مهر نیز در آن مکان برافروخته شد، جشن گاهی برپا داشت که در آن پهلوانان و بزرگان 

ایران با وى همراه بودند و چند روزى را به سرخوشى و باده نوشى پرداختند و با پیشنهاد گیو، 

هفت تن از گردان که بهرام نیز در میان آنان بود به شکارگاه افراسیاب که دشتى پر از نخجیر 

بود، رهسپار شدند و بزم گاهی رامش افزا و در خور شکار و باده نوشى برپا کردند.

تــن پیــل  گــِو  روزى  کــه  شــنودم 

نََونــد بُــد  او  نــام  کجــا  جایــى  بــه 

کنــون زیــن  بــر  تیــِز  آذِر  کجــا 

بزمــگاه بــدان  ایــران،  بــزرگاِن 

چــو تــوس و چــو گــودرِز گشــوادگان

انجمــن دِر  از  کــرد  ســور  یکــى 

بلنــد کاخ هــاى  انــدرون  بــدوى 

فــر وزد همــى رهنمــون بــدان جــا 

ســپاه یــک  نامــور  انجمــن  شــدند 

آزادگان و  گیــو  چــو  و  بهــرام  چــو 
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شـــاوران زنــگــۀ  ــون  چ و  گرگین  چــو 

ــِش تــیــغ زن ــک ــردن ــن گ ــر زیـ ــو ب چ

چند ــرد  م مــهــتــران،  از  ــک  ی هــر  اَبـــا 

جنگاوران ــّراد  ُخـ و  هــم  گست  چــو 

انجمن ســـِر  او  بـــود  ــه  ک زه  گـــرا 

ارجمند نـــامـــدار،  لــشــکــرى  یــکــى 

     فردوسى نام بهرام را در کنار پهلوانان نام آور مى آورد که نشان از نام بُردار بودن وى در آن 

دوران دارد.

     در داستان رستم و سهراب، هنگامى که نامۀ گژدهم به دست کاوس مى رسد و در آن از 

جواِن دالورى سخن به میان مى آید و دلیرى و بى باکى او در نبرد وصف مى شود، کاوس بزرگان 

و پهلوانان را فرا خوانده، آنچه روى داده براى آنان بازمى گوید و بیمناکى خود را از جوان دلیرى 

به نام سهراب بیان داشته، از آنان چاره جویى مى کند. بهرام از پهلوانانى است که در فراخوان 

کاوس حضور یافته است.

هــم بــه  ایــران  شــاه  بــا  نشســتند 

چــو طــوس و چــو گــودرز کشــواد و گیــو 

بــزرگان لشــکر همــه بیــش و کــم

چــو گرگیــن و بهــرام و فرهــاد نیــو

     در این داستان سهراب از هجیر مى خواهد که آگاهى هایى در مورد سپاه ایران و سرداران به 

او بدهد، از جمله پهلوانانى که او نام مى برد و نشانه هاى او را از هجیر مى خواهد، بهرام است.

ــه ــم همـ ــو بپرسـ ــز تـ ــت کـ ــدو گفـ بـ

را  مـــرز  آن  نامـــداراِن  همـــه 

نامـــدار رســـتم  از  و  بهـــرام  ز 

رمــه شــاه  ز  و  گردنکشــان  ز 

ــن و گــودرز را ــو گرگی چــو طــوس و چ

ــمار ــن برش ــه م ــم ب ــت بپرس ــر ِک زه

بارها شاهد جنگ ایران و توران بوده ایم. در داستان سیاوش  پادشاهى کاوس       در دوران 

ایران  به کشور  روى  از مرز گذشته،  افراسیاب  کارآگاهان خبر آمد که  مى خوانیم که از سوى 

نهاده است. کاوس در اندیشه گزیدن پهلوانى رزم آزموده بود تا به جنگ با افراسیاب روانه کند. 

سیاوش که از ماندن در دربار کاوس دل تنگ و از ناروایى ها ناخشنود و از دسیسه هاى سودابه 

بیمناك بود، آمادگى خود را براى نبرد با افراسیاب به آگاهى کاوس مى رساند. کاوس پیشنهاد او 

را پذیرفته و رستم را به همراه تنى چند از پهلوانان با او روانه مى سازد.

ز ایــران هــر آن کــس کــه گــو زاده بــود

بُدنــد  ســیاوش  ســال  و  بــاال  بــه 

نــام آوران و  جنگــى  ُگــردان  ز 

بــود آزاده  و  خردمنــد  و  دلیــر 

بُدنــد خاُمــش  و  بیــدار  و  خردمنــد 

چــو بهــرام و چــون زنگــۀ شــاوران
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ــان ــی ــران ای از  ــد  ــوب م ــج  ــن پ ــان  ــم ه

شدند بــیــرون  جــمــلــه  تــا  ــود  ــرم ــف ب

ــد اخـــتـــر کـــاویـــان ــن ــت ــراخ ــراف ب

شدند هامون  و  دشــت  ســوى  پهلو  ز 

     نبردى سخت آغاز مى شود، جدال و پیکار دو سپاه ایران و توران در نزدیکى بلخ در روز چهارم 

به شکست سپاه توران و فرار آنان مى انجامد.

     پس از چیرگى سپاه ایران و شکست تورانیان، افراسیاب که در جنگ شکست یافته، همان 

نیز در هم  را  او  مار مى وزد، سراپردة  از  پر  بیابانى  بادى سخت در  به خواب مى بیند که  شب 

مى شکند و او اسیر در چنگ ایرانیان با شمشیرى که در دسِت جوانى خوش سیما است، از پاى 

درمى آید.

     خواب را با خواب گزاران در میان نهاده و از پى تعبیر آن که نشان از روزگارى ناگوار براى وى 

دارد، با بزرگان رایزنى مى کند و تصمیم مى گیرد راه آشتى در پیش  گرفته و به پیشنهاد رستم و 

سیاوش گردن نهاده شرایط مصالحه را بپذیرد و مرز بین ایران و توران به مرزهاى تعیین شده 

در دوران منوچهر شاه بازگردد. افراسیاب صد تن از بستگان و خویشان را به گروگان همراه با 

هدیه هاى فراوان نزد سیاوش مى فرستد و به سپاهیان فرمان مى دهد که سرزمین هاى متعلق به 

ایران را رها سازند و به توران بازگردند.

و  افراسیاب  با  صلح  پیمان  و  ماجرا  آن  در  و  مى نویسد  کاوس  به  نامه اى  نیز  سیاوش       

پیروزى هاى به دست آمده را شرح مى دهد. رستم، نامۀ سیاوش را نزد کاوس مى برد اما کاوس، 

پیمان صلح را موافق با مصلحت ایران ندانسته، رستم را به سستى و مال اندوزى و چشمداشت 

به هدایا متهم مى کند. رستم که از برخورد نارواى کاوس به خشم آمده از او روى برتافته، به 

سیستان مى رود. سپس کاوس، نامه اى پر خشم و جنگ به سیاوش مى نویسد و از او مى خواهد 

که هدایا را آتش زده، گروگان ها را به زنجیر کشیده، نزد او فرستد تا از دم تیغ بگذراند و خود به 

توران زمین لشکر کشد و اگر مایل به ادامه جنگ نیست، فرماندهى لشکر را به طوس داده و 

خود به ایران بازگردد. نامه کاوس به سیاوش مى رسد. سیاوش دل آزرده و غمگین با دو تن از 

سرداران، بهرام و زنگۀ شاوران که با او همسال و همدل بودند و پیوندى دیرینه و استوار داشتند، 

دشوارى تصمیم و اندوه خود را در میان نهاده به آنان مى گوید که روى بازگشت به ایران و بودن 

در دربار کاوس را ندارد و پیمان شکنى با تورانیان را برنمى تابد و ننگ کشتار اسیران بى گناه را 

نمى تواند بر خود هموار کند.
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گنــدآوران ز  لشــکر  راز  تــن  دو 

ــش ــک خوی ــد نزدی ــان خوان ــدان رازش ب

ــن ــر دو ت ــا ه ــود ب ــم ب ــه ه ــه رازش ب ک

چــو بهــرام و چــون زنگــۀ شــاوران

پیــش بنشــاند  و  ایــوان  بپرداخــت 

ــن ــد از انجم ــتم ش ــه رس ــس ک از آن پ

     بهرام و زنگۀ شاوران او را دلجویى کردند و از وى خواستند که نامه اى دیگر به کاوس 

بنویسد، از پدر پوزش بخواهد و رستم را از او خواستار شود. شاید او نیز از فرمان جنگ بازگردد 

و اگر چنان نکرد، در جنگ با افراسیاب در کنار یکدیگر تن به خواست سرنوشت خواهیم سپرد.

اوى گفتــار  بشــنید  بهــرام  چــو 

شــاوران زنگــۀ  خــون،  بباریــد 

پــر از غــم نشســتند هــر دو بــه هــم

بــدو گفــت بهــرام کایــن راى نیســت

شــاه نزدیــک  بنویــس  نامــه  یکــى 

ــاز ــگ س ــد جن ــان ده ــگ فرم ــر جن اگ

پنــد خردمنــد  دو  آن  از  نپذرفــت 

دلــش گشــت پیچــان ز تیمــار اوى

هامــاوران بــوم  بــر  بنفریــد 

دژم شــد  او  گفتــار  ز  روانشــان 

ــدر در جهــان جــاى نیســت ــى پ ــرا ب ت

بخــواه را  پیلتــن  و  از  بــار  دگــر 

ــت ار نگــردد دراز... ــه اس ــخن کوت س

بلنــد چــرخ  راِز  بُــد  دگرگونــه 

     سیاوش پند آنان را نپذیرفت، زیرا بیم آن داشت که خون اسیران ریخته شود و خود نیز در 

بازگشت به ایران مورد خشم کاوس قرار گیرد. سیاوش بهرام و زنگۀ شاوران را آزاد گذاشت تا 

صالح کار خود اندیشند و رنجى از سوى او بر آنان هموار نشود.

باز داد  چنین  پــاســخ  ــو  چ ــاوش  ــی س

شدند گــریــان  ــش  ــی ــدای ج ــیــم  ب ز 

روزگـــار دِل  و  چــشــم  دیـــد  هــمــى 

اوى ـــدار  دیـ ــیــز  ن ــَدن  ــ ُب ــد  ــخــواه ن

بنده ایم مــا  کــه  زنــگــۀ  گفت  چنین 

ما ـــان  ج و  تـــن  ــادا  ــ ب تـــو  ــداى  ــ ف

ــراز ــردن فـ گـ دو  جـــان  ــرد  ــژم ــپ ب

شدند ــان  ــری ب تــیــز  آتـــش  ــر  ب ــو  چ

شهریار بــا  چیست  نهان  ــدر  ان کــه 

اوى کار  از  شد  گریان  چشم  آن،  از 

ــم  ــده ای آکــن دل  سپهبد  مــهــر  ــه  ب

ما پــیــمــان  مـــرگ  ــا  ت ــاد  بـ چنین 

     سیاوش، نامه اى به افراسیاب مى نویسد و زنگۀ شاوران را با نامه به همراه گروگان ها نزد 

افراسیاب مى فرستد و از او اجازه مى خواهد که از کشور توران گذر کند و به سرزمینى دوردست 

رود. افراسیاب پس از مشورت با بزرگان در پاسِخ نامۀ سیاوش از او مى خواهد که به توران رود و 

در آنجا با سربلندى زندگى کند. سیاوش پس از نوشتن نامه اى از َسِر اندوه و درد به پدر و ِشکِوه 

از او، تاج، پرده سراى، سپاه و گنج و تخت به بهرام مى سپارد و از او مى خواهد، آنچه را پذیرفته 
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تا آمدِن طوس، هوشمندانه نگه دارد. سیاوش براى بهرام و زنگۀ شاوران که با وى همدل و هم 

راز بوده اند آرزوى بهروزى مى کند و سپاهیان را اندرز مى دهد که دل به گفتار بهرام سپارند و از 

او پیروى کنند. به هنگام وداع، دریغ و درد و افسوِس زنگه و بهرام، با گریۀ اندوهمندانۀ سیاوش 

همراه مى شود.

     سیاوش در توران زمین نیز به یاد رستم، دستان، بهرام و زنگۀ شاوران است و هنگامى که 

پیران از او مى خواهد که در پیوند با فرنگیس دختر افراسیاب در سرزمین توران ماندگار شود، 

پاسخ سیاوش، بیان دلتنگى هاى او در جدایى از یاران دیرین است.

راى اســت  چنیــن  آســمانى  اگــر 

ــید ــم رس ــران نخواه ــه ای ــن ب ــر م اگ

ــن اســت ــروردگار م چــو دســتان کــه پ

چــو بهــرام و چــون زنگــۀ شــاوران 

بریــد ببایــد  ایشــان  روى  از  چــون 

پــدر بــاش و ایــن کدخدایــى بســاز

پــاى نیســت  روان  ســپهر  بــا  مــرا 

دیــد کاوس  روى  همــى  نخواهــم 

تهمتــن کــه روشــن بهــار مــن اســت

گنــدآوران و  نامــداران  ُجزیــن 

بــه تــوران همــى جــاى بایــد گزیــد

مگــو ایــن ســخن پیــش کــس جــز بــه راز

     زمانى چند گذشته است و سیاوش در توران زمین ماندگار شده و با همسرش فرنگیس در 

سیاوش گرد زندگى مى کند، اما افراسیاب بیمناك از آن است که آیا سیاوش دل به توران زمین 

نهاده و یا هنوز به یاد ایران و ُگردانى چون بهرام است، او گرسیوز را به سیاوش گرد مى فرستد 

تا از چندوچون زندگى سیاوش و اندیشه ها و دلبستگى هایش آگاهى یابد.

ســیاوش گرد تــا  رو  گفــت  بــدو 

ســیاوش بــه تــوران زمیــن دل نهــاد

کاله و  تخــت  بــدرود  کــرد  مگــر 

گرد ــرد  ــرگ ب جایست  ــه  چ ــا  ت ببین 
یــاد هــیــچ  ــر  دگـ نــگــیــرد  ــران  ــ ای از 
شاه کـــاوس  و  ــهــرام  ب و  ــودرز  گـ چــو 

     هنگامى که سیاوش را به دسیسۀ گرسیوز و به فرماِن افراسیاب بى گناه به مسلخ گاه مى برند، 

فرنگیس چنگ بر رخ کشیده، خروشان نزد پدر مى رود، او را از کشتن سیاوش بیمناك ساخته و 

سرانجام شوِم این بیدادگرى را به او یادآور مى شود.

ُگـــرد آفریـــدوِن  ز  کجـــا  شـــنیدى 

بـــزرگ شـــاِه  منوچهـــر  از  همـــان 

کنـــون زنـــده بـــر گاِه کاوس شـــاه

همـــى بلـــرزد  تهمتـــن  از  جهـــان 

ســـتمکاره ضحـــاك تـــازى چـــه بُـــرد

ـــترگ ـــور س ـــه ت ـــلم و ب ـــه س ـــد ب ـــه آم چ

ـــواه ـــه خ ـــون رســـتم کین ـــتان و چ ـــو دس چ

ـــى ـــرزد هم ـــش نََی ـــه جنگ ـــوران ب ـــه ت ک
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ــاوران  ــگــۀ شـ زن ــرام و چـــون  ــه ــو ب چ

زمین در  هــمــى  ــى  ــشــان ن درخــتــى 

ُگــنــداوران گــرز  از  نندیشد  ــه  ک

کین ــار  ب آورد،  ــون  خ ــرگ  ب کجا 

     پس از کشته شدن سیاوش، کشور ایران ماتم زده و دلیران و پهلوانان که سوگمند اویند، نزد 

رستم مى روند و یک هفته به سوگ مى نشینند و پس از آن به خونخواهى سیاوش با او همراه 

به  بى امان را  نبردى  از نیام برکشیده، اختر کاویان در پیش،  تیغ  مى شوند. پرجوش و خروش 

خونخواهى سیاوش در مرز توران آغاز مى کنند.

شدند مــاتــم  ــه  ب ایـــران  شهر  همه 

چشم آب  با  و  سوگ  با  هفته  یک  به 

کوس و  رویــیــن  ــاى  ن ــزد  ب هشتم  بــه 

گیو و  گرگین  و  شیدوش  و  فرهاد  چو 

شیر ــاِم  ــ ُرّهــ و  ــاوس  ــ ک ــرز  ــب ــری ف

پیشرو ــد  بُـ کـــه  ــم  ــت رس ــرز  ــرامـ فـ

من که  رستم  گفت  چنین  ــردان  گ به 

شدند رســتــم  ــک  ــزدی ن درد  از  ُپــر 

خشم و  درد  بــا  بنشست  درگـــاه  بــه 

طوس و  ــودرز  گـ درگـــاه،  ــه  ب بیامد 

نیو ــور  ــاپ ش و  ـــّراد  خ و  ــرام  ــه ب ــو  چ

دلیر ــاى  ــ اژدهـ ــود  بـ ــه  ک زه  ــرا  گـ

نو ــاالر  ــ س و  ــرز  مـ هــر  نــگــهــبــان 

تن و  جــان  و  دل  دارم  کینه  برین 

      پس از به تخت نشستن کیخسرو، در ادامۀ نبرد با افراسیاب بزرگان و دلیران با سپاهى 

آراسته، نزد کیخسرو مى روند، کیخسرو فرماندهى سپاه را به طوس مى دهد و با او پیمان مى بندد 

که طوس براى رسیدن به ترکستان راه بیابان در پیش گیرد، در میانه راه از مردم پیشه ور و 

زیستگاه  کالت،  قلعه اى در  زیرا  نگذراند  َجَرم سپاه  و  راه کالت  از  و  نیازارد  را  کسى  کشاورز 

فرود برادرش، فرزند سیاوش است که با مادر خود جریره به همراه لشکرى آنجاست و چون او 

از سپاهیان ایران کسى را نمى شناسد، امکان دارد در رویارویى با سپاه ایران درگیرى به پیش 

آید. پس بهتر است سختى و دشوارى راه را بر خود هموار کرده راه بیابان برگزیند. کیخسرو از 

طوس مى خواهد که به پیمان وفادار باشد و طوس نیز به او خاطرجمعى مى دهد که از فرمان 

او سر نپیچد.

     سپاه روانه مى شود، اما هنگامى که به دوراهى کالت و بیابان مى رسند، طوس با سپاهیان 

از خشکى و بى آبى راه سخن مى گوید و هرچند گودرز پیمان او با کیخسرو و آزرده شدن شاه از 

شکستن پیمان را به او یادآور مى شود، اما طوس بر آنچه خود خواسته، خیره سرانه پاى مى فشرد 

و راه کالت را براى گذر سپاه برمى گزیند. 
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     فرود از حرکت سپاه ایران و تاخت وتاز و ویرانگرى شان آگاه مى شود، نزد مادرش جریره 

مى رود و خبر آمدن سپاهى از ایران به کین خواهى از افراسیاب را در میان مى نهد و مى پرسد: 

اگر سپاهیان ایران بر ما بتازند چگونه با آنان روبه رو شویم. جریره او را دلگرم مى سازد به اینکه 

برادرش کیخسرو در ایران پادشاه است و اگر او به کین جویى سیاوش به پا خاسته، تو نیز باید 

او یار و همراه شوى. جریره به فرود مى گوید: تخوار، نام آوران سپاه ایران را مى شناسد، تو  با 

نشانه هاى بهرام و زنگۀ شاوران، سرافرازان دلیرى را که همراز و همنشین سیاوش بوده اند از او 

جویا شو، زیرا آنان نیک خواه تو هستند.

     فرود با تخوار بر سر کوه مى روند و نام و نشان سرداران سپاه را یک به یک مى پرسد، تخوار، 

بهرام و زنگه را با درفشى ُغرم نشان در میان سپاهیان به او نشان مى دهد از سوى دیگر طوس 

فرمانده سپاه، بهرام را از میان سپاهیان بر مى گزیند تا بر باالى کوه رود، آن دو را که بر باالى 

کوه جاى گرفته اند شناسایى کرده و از شمار سپاه و چگونگى سازوبرگشان آگاه گردد.

     بهرام به باالى کوه مى رود و از فرود و تخوار مى پرسد که کیستند و چرا به نظارة لشکر 

ایستاده اند، فرود به بهرام مى گوید که تندى را کنار نهد و به پرسش هاى او در مورد سپاه ایران 

پاسخ دهد. بهرام، طوس را فرمانده سپاه معرفى مى کند و از گودرز و گیو و زنگه و فرهاد و گرازه 

نام مى برد. فرود مى گوید چرا از بهرام نام نبردى و هنگامى که بهرام از فرود مى پرسد بهرام را از 

کجا مى شناسى، فرود پاسخ مى دهد که نام بهرام و زنگه را از مادر شنیده است و آنان همساالن 

سیاوش بوده اند.

شیرمرد ــاى  کـ ــرام  ــه ب گــفــت  ــدو  بـ

ــرود ف را  او  ــر  م ــاســخ  پ داد  چنین 

سپاه ــد  آی ــو  ت زى  ــون  چ گــفــت،  ــرا  م

گـــنـــدآوران ز  ــدارى  ــ ــام ــ ن ــر  ــ دگ

کــه ایـــن انـــد هــمــشــیــرگــان پــدرت

نیک بخت کــاى  ــرام  ــه ب گفت  بــدو 

ــوان؟ جـ ــار  ــری شــه اى  ــو  ت ــرودى  ــ ف

ــت ــرودم ُدُرسـ ــ ــارى ف بـــدو گــفــت کـ

ــاى تن ــم ــن ــرام: ب ــهـ ــت بـ ــف بـــدو گ

ــازو، فـــرود ــ ــود بـ ــم ــن بـــه بـــهـــرام ب

کرد ــه  ک ــو  ت ــا  ب ــرام  ــه ب ــاِد  یـ چنین 

شنود مــادر  ز  مــن  ــان  ــت داس ــن  ای کــه 

ــواه ــرام خ ــه ب ــاِم  ــ ن ــو و  ــره ش ــذی پ

ــاوران ــ شـ زنـــگـــۀ  او  ــام  ــ ن ــا  ــج ک

گــذرت ایــشــان  بــر  نجویى  گــر  ــزد  س

ــت؟ درخ ــى  خــســروان آن  ــاِر  بـ تــویــى 

روان ــن  روشـ و  ــادى  بـ ــد  ــاوی ج ــه  ک

بُِرست شاخى  افکنده  ــرو  س آن  از 

ــان ســـیـــاوش بـــه من ــش ــه ن ــرهــن ب

بود ــال  خ یکى  ــر،  ب گــل  بــه  عنبر  ز 
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چین ــاِر  ــرگ پ ــه  ب پیکر  گونه  کــزان 

ــاد                                                قــب ــژاد  ــ نـ از  ــو  کـ بــدانــســت 

نماز ــردش  بـ و  کـــرد  ــن  ــری آف بـــرو 

ــوان ج ــاه  شـ اســـب  از  ــد  آمـ فـــرود 

مرد ــراز  ــراف س اى  گفت  ــهــرام  ب ــه  ب

پدر دیـــدى  زنـــده  ار  مــن  چشم  دو 

ــد کـــس بـــر زمــیــن ــاری ــگ نـــدانـــد ن

ــژاد  نـ دارد  ــش  ــیــاوخ س ــم  ــخ ت ز 

ــدى فــراز ــن ـــاال بــرآمــد بــه ت بــه ب

روان ــن  روشـ سنگ  بــِر  از  نشست 

نبرد ــر  شــی و  بــیــدار  و  ــدار  ــان ــه ج

ــر ــادت ش یـــن  از  نــگــشــتــى  ــا  ــان ــم ه

     بهرام و فرود شاد از دیدار یکدیگر مشتاقانه به گفتگو مى نشینند. فرود به بهرام مى گوید که 

خواستار دیدار از ساالر سپاه در سورى است که به شادمانى این رویداد خجسته ترتیب خواهد داد. 

تا پس از آن، او که خود را سزاوار کین خواهى از افراسیاب مى داند، با سپاه ایران همراه گردد.

     بهرام مى گوید آنچه از تو شنیدم با طوس در میان مى نهم اما او شاهزاده اى خودسر است و 

گمان نمى رود با خواست تو همساز شود. بدان، چنانچه طوس فراخوان تو را پذیرفته باشد، من 

پیام آور خواهم بود اما اگر دیگرى پاسخ آورد، آگاه باش که رأیش با تو همسو نیست و اندیشه 

رویارویى در سر مى پرورد پس بهتر آن است در درون دژ، ایمن بنشینى، با او برخورد نداشته 

باشى تا سپاه او از گذرگاه بگذرد.

     فرود، که مهر بهرام در دل دارد، گرزى از پیروزه با دسته اى زّرین به بهرام هدیه مى دهد و 

به او مى گوید که این یادگار پدر است و بهرام را شایستۀ داشتن آن مى بیند.

     بهرام پیام فرود را به کاووس مى رساند اما کاووس خشمگین از هم داستانى بهرام با فرود، 

او را خوار داشته، از سرداران مى خواهد که نام آورى بر سر کوه رود و فرود را کشته، سرش را 

براى او بیاورد. ریو نیز میان بستۀ فرمان کاووس مى شود اما بهرام به او مى گوید که از خداوند 

بیمناك باش و از کیخسرو شرم بدار که فرود، برادر کیخسرو است و کیخسرو ما را از آزار او 

بر حذر داشته است. طوس، آشفته از گفته هاى بهرام، فرمان مى دهد گروهى روانه کشتن فرود 

شوند. بهرام بانگ برمى آورد که فرود برادر شاه است و فرزند سیاوش و این کار را نباید آسان 

گرفت. دلیران که سخنان بهرام را مى شنوند از راه بازمى گردند اما ریونیز داماد طوس گستاخانه 

راهى کوه مى شود.

اوى گفت  از  آشفته  ــد  ش سپهبد 

چند ــردار  ــبـ ــامـ نـ ــا  تـ بـــفـــرمـــود 

تاختند ــرون  بـ ـــراوان  فـ ــردان  ــ گ ز 

اوى ــل جــفــت  بــهــراِم ی ــِد  ــن پ ــد  ــُب ن

بلند ــوه  ــ ک ــوى  ــ س ــر  سـ بــتــازنــد 

ــد ــن ــت ــراخ اف ـــردن  گــ ورا  نـــبـــرد 
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ــرد ُگ ــرام  ــه ب گــفــت  چنین  بــدیــشــان 

کیخسروست خویِش  سر  کــوه  آن  بر 

ندید ســیــاوش  روى  کــه  کــس  آن  هــر 

نشان ــن  ای فـــرود  از  داد  ــهــرام  ب چــو 

ــوس ــاِد ط ــ ــ ــد دگـــربـــاره دام ــام ــی ب

خرد ــد  ــداری م یکسر  ــار  ک ــن  ای ــه  ک

است پهلو  از  بهتر  او  مــوى  یک  که 

ــد ــی آرم او  دیـــــدار  ــه  بـ ــد  ــای ــب ب

ــشــان ــک ــردن گ ــد  ــن ــت ــش ــازگ ب زره 

فسوس بــر  ــرو  ب گـــردون  ــرد  ک همى 

     فرود از باالى کوه، چشم بر دامنه دوخته است او سوارى را مى بیند که ستیزنده به باالى 

کوه مى آید اما بهرام نیست درمى یابد که طوس با او سر جنگ دارد و نبردى سخت در پیش 

است. ریونیز به تیر فرود کشته مى شود و زد و خو ردهاى تن به تن ِسرداران ایران با فرود آغاز 

مى گردد. در این درگیرى ها، زرسب فرزند طوس و ریونیز داماد او کشته مى شوند و هنگامه نبرد 

به زخم تیغ بر خاك  رّهام گرفتار مى شود و  بیژن و  باال مى گیرد، سرانجام فرود در محاصره 

مى افتد، تن خسته او را به درون دژ مى برند، پرستندگان براى آنکه اسیر سواران نشوند به اندرز 

فرود در واپسین دم زندگى اش، خود را از بام دژ به زیر مى افکنند. فرود دیده از جهان فرومى بندد. 

جریره مادر فرود آتشى برافروخته، گنج ها را در آن مى سوزاند، به آخور اسبان مى رود، با دشنه 

شکم آنان را دریده، پى آنان را مى برد آنگاه به بالین فرزند مى رود، چهره بر چهره او نهاده، سینه 

خود را مى شکافد و در کنار فرزند جان مى سپارد.

     هنگامى که سپاه ایران در دژ را گشوده به درون مى روند، بهرام بر بالین فرود، جوانى به 

چهر سیاوش مى بیند که در کنار مادرش به خون خفته است. زار بگریسته و بر ایرانیان بانگ بر 

مى آورد که ترس از خداوند نداشتید و مرگى را رقم زدید که جانکاه تر و زارتر از مرگ سیاوش 

است او پهلوانان را که اندوهمند از مرگ فرود و پشیمان از کرده خود بودند، سرزنش کرده، آنان 

را از خشم کیخسرو بیمناك مى سازد.

ایـــرانـــیـــان ــد  ــدن ــن ــک ب دژ  دِر 

شد ــاره  بـ آن  ــک  ــزدی ن ــرام  ــه ب ــو  چ

ــّرخ فـــرود ــ ــد بـــه نـــزدیـــک ف ــام ــی ب

پــدر از  ــن  ــای ک گــفــت  ــان  ــی ــران ای ــه  ب

نبود ــر  ــاک چ ــش  ــاوخ ــی س ــده  ــن ــش ُک

ــه ــت ــروخ ــراف ب دژ  نــى  کـــــرداِر  بــه 

میان یکسر  ببستند  ــارت  غـ ــه  ب

شد ــاره  پـ دلـــش  یکسر  ــدوه  ــ ان از 

زدود ــر  پ ــش  دل و  آب  ــرز  پ ــش  ُرَخـ

ــر ــم زارت ــر ُمـــرد و ه ــوارت هــمــان خ

نبود مــادر  کشته  ــر،  ب بالیْنش  بــه 

سوخته و  کنده  مــان  و  خــان  همان 
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ــار ــردگ ــفــت کــز ک بــه ایــرانــیــان گ

سپهر دســـِت  ســت  دراز  ــس  ب ــد  ب ــه  ب

ــرم؟ ش ــد  ــداری ن ــون  ــن اک کیخسرو  ز 

ــان ــادت ــت ــرس ــاوش ف ــن ســـیـ ــی ــه ک بـ

ــود ش ــه  ــ آگ ــو  چـ بـــــرادر  ــون  ــ خ ز 

مغز ــز  ــی ت ــژن  ــی ب از  و  ُرّهـــــام  ز 

ــار ــ روزگ ــردش  ــ گ از  و  بــتــرســیــد 

ــه مهر ــردد ب ــگ ــر بــر، ن ــدادگ ــی ــه ب ب

نرم طوس،  با  گفت  سخن  چندان  که 

ــان ــ دادت ــا  ــدرزهـ انـ و  ــد  ــن پ ــســى  ب

شــود ــه  ــوت ک آزرم،  و  شـــرم  هــمــه 

نغز ــار  کـ یــکــى  گیتى  ــه  ب نــیــایــد 

     گیو و گودرز نیز بر طوس خشم گرفته، رخداد جانکاه مرگ فرود، جریره و سرداران را حاصل 

تندى و شتاب او دانستند. پس از آن ایرانیان سوگمندانه، دخمه اى شاهوار آراستند و فرود و ریو 

نیز و زرسب را در آن جاى دادند و سه روز پس از آن سپاه ایران به سوى توران به حرکت درآمد. 

بهرام که اندوهى دیرینه از مرگ سیاوش بر دل داشت، دل آزرده از مرِگ فروِد جوان با سپاهیان 

همراه مى شود تا در پهنۀ نبردى دیگر زندگى و مرگ را به چالش کشد. 

     در جنگ کاسه رود نیز هنگامى که در اثر برف و سرما و تندباد و باران، عرصۀ کارزار بر سپاه 

ایران تنگ شده بود، بهرام که هنوز دردمند مرگ فرود است و زخم خیره سرى طوس را بر دل 

دارد به طوس که سپهبد سپاه است مى گوید که در تنگنا ماندن سپاه و شرایط دشوارى که با 

آن روبرو شده اند، نتیجه کارهایى است که نیندیشیده در کالت به فرمان او صورت پذیرفته و 

پی آمدهاي ناگوار دیگرى نیز در پیش است.

گفت ــرام  ــه ب ــراز  ــرافـ سـ گــــردان  ز 

کنى ــش  ــام خ گــفــتــار  ــه  ب را  ــا  م ــو  ت

راســت ــاِر  ــرگ پ خیره  بــر  تــو  کــژ  مکن 

پیش آیـــْدت  ــه  چ ــا  ت بــدى  از  هــنــوز 

نهفت نــمــانـَـد  سپهبد  ــر  ب ــن  ای ــه  ک

کنى ســیــاوش  ــور  پـ رزِم  هــمــى 

به یک جان نگه کن که چندین بکاست

گاومیش زمــان  این  اندرست  چرم  به 

     در این جنگ بهرام، طالیه و نگهبان سپاه است، او با کبوده که از طرف تژاو، دالور سپاه 

توران و داماد افراسیاب براى ارزیابى سپاه ایران به لشکرگاه ایران آمده، درگیر مى شود و او را از 

پاى در مى آورد. تژاو سردار تورانى با آگاهى از مرگ کبوده، آماده نبرد با لشکر ایران مى گردد. 

رویارویى سپاه ایران و توران با جنگ و گریزهایى ادامه مى یابد تا اینکه سپاه ایران به سوى 

کاسه رود عقب نشینى مى کند. از سوى دیگر خبر کشته شدن فرود و مادرش به کیخسرو مى رسد، 

فاجعه اى که نشان از خودخواهى و خودرأیى طوس دارد. کیخسرو غمگنانه نامه اى به فریبرز 

برادر خود مى نویسد و با ابراز خشم از رفتار نابخردانه طوس، از او مى خواهد که سردارى سپاه 

را بر عهده گرفته، طوس را براى بازخواست نزد وى فرستد. فریبرز بنا بر آنچه کیخسرو از او 
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خواسته بود، پس از روانه کردن طوس به درگاه کیخسرو، رّهام را با پیامى نزد پیران، سپهدار 

ماه صحنه  به مدت یک  و توران  ایران  او زمان مى خواهد که سپاهیان  از  توران مى فرستد و 

کارزار را ترك کنند تا اجساد برجاى مانده در میدان نبرد گردآورى و به خاك سپرده شوند. مهلت 

و  مى شود  نبرد آغاز  تعیین شده، دوباره  زماِن  از گذشت  اما پس  پیران مى پذیرد؛  را  ماهه  یک 

درگیرى ها شدت مى یابد. سواران تورانى به سردارى هومان براى به دست آوردن درفش کاویانى 

که در جنگ ها نشانه و مایۀ دلگرمى و پیروزى ایرانیان بود بر بیژن حمله مى برند. درگیرى ها 

باالگرفته و ریو نیز فرزند کاوس و برادِر سیاوش در زد و خوردهاى پیش آمده کشته مى شود. 

تورانیان درصدد برمى آیند تاج شاهزاده را به چنگ آورند و سرداران ایران که به دست دشمنان 

افتادن تاج شاهى را ننگ مى دانستند. دالورانه در پاسداشت آن تالش کرده، بهرام دالورانه بر 

دشمنان مى تازد و درحالى که دو لشکر شگفت زده شاهد این رویداد بودند، با نوك نیزه اش تاج 

را از زمین برداشته، از میدان نبرد دور مى شود. جنگ تا پاسى از شب ادامه داشت و از سپاهیان 

ایران بسیارى بر خاك افتادند. بهرام که دریافته بود تازیانه اش به هنگام برداشتن تاج شاهزاده، 

در رزمگاه بر زمین افتاده است، نزد پدرش گودرز رفته، گم شدن تازیانه را با او در میان مى نهد.

     ارادة بهرام بر آن قرار گرفته بود که به میدان نبرد رفته و تازیانه را بازیابد او را باور آن بود 

که اگر دشمن به تازیانه اش دست یابد گویى دشمن بر وى چیره شده و چنانچه تازیانه بر زمین 

این لکۀ ننگى  افتاده و  ماند، چون نام او بر آن نوشته شده، مانند آن است که نامش به خاك 

است بر دامان پهلوان. خواست گودرز و گیو بازداشتن او از رفتن به رزمگاه است و هرچند گیو به 

بهرام نوید مى دهد که تازیانه اى زیبنده و سزاوار را جایگزین تازیانۀ او کند، بهرام نمى پذیرد و بر 

پى جویى تازیانه پاى فشرده، سوار بر اسب مى شود و به میدان نبرد مى شتابد.

پــدر پیــِش  بهــرام  رفــت  دوان 

برداشــتم تــاج  آن  کــه  گــه  بــدان 

ــت ــده س ــم ش ــن گ ــه ز م ــى تازیان یک

بــه بهــرام بــر، چنــد باشــد فســوس

نبشــته بــر آن چــرم نــام مــن ســت

آورم بــاز  تازانــه  تیــز  شــوم 

همــى آیــد  اختــر  از  بــد  ایــن  مــرا 

پســر اى  گیــو  و  بــدو گفــت گــودرز 

ــر ــه س ــر ب ــان س ــوان کی ــه اى پهل ک

بــه نیــزه بــه ابــر انــدر افراشــتم

چــو گیرنــد بى مایــه تــرکان بــه  دســت

ــوس ــود آبن ــمم ش ــش چش ــان پی جه

ســپهدار پیــران بگیــرد بــه دســت

آورم دراز  راه  چنــد  اگــر 

ــه خــاك انــدر آیــد همــى کــه نامــم ب

هــى بخــت خویــش انــدر آرى بــه ســر
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دوال بســته  چــوب  یکــى  بهــر  ز 

ــن ــه م ــى ک ــرام جنگ ــت به ــن گف چنی

ــرد کایــد زمــان بــه جایــى تــوان ُم

مشــو بــرادر  اى  گیــو:  گفــت  بــدو 

ــدر اســت ــه ســیم ان یکــى شوشــۀ زر ب

فرنگیــس چــون گنــج بگشــاد ســر

برداشــتم تازانــه  و  درع  ایــن  مــن 

شــاه کاوس  بخشــید  نیــز  یکــى 

زرنــگار همــه  دارم  پنــج  دگــر 

ــرو ــدر م ــت، از ای ــن هف ــرا بخشــم ای ت

ــرد ــراِم ُگ چنیــن گفــت بــا گیــو، به

ــت ــت گف ــگار اس ــگ و ن ــما را زرن ش

آورم بــاز  تازانــه  ونــک  گرایــد 

بــود دگرگونــه  یــزدان  راى  بــرو 

هــر آن گــه که بخت انــدر آید بــه خواب

فــال شــوم  اختــِر  دِم  در  شــوى 

انجمــن و  دوده  از  بهتــر  نِــى ام 

گمــان؟ بایــد  بــرد  چــرا  کــژى  بــه 

نــو ســت  تازیانــه  مــرا  فــراوان 

دو شــیبش ز خوشــاب وز گوهــر اســت

کمــر و  ســلیح  چنــدان  داد  مــرا 

بگذاشــتم خــوار  دگــر  تــوران  بــه 

مــاه تابنــده  چــو  گوهــر  وز  زّر  ز 

شــاهوار گوهــر  بافتــه  بــرو 

نــو میــاراى  خیــره  جنــگ  یکــى 

ــمرد ــوان ش ــوار نت ــگ را خ ــن نن ــه ای ک

ــت ــگ جف ــا نن ــام ب ــد ن ــک ش مــرا آن

آورم گاز  بــه  کوشــش  ز  ســر  گــر  و 

بــود وارونــه  بخــت  گــردش  همــان 

بــه کوشــش نیایــد ســخن ها بــر آب

     انبوه کشتگان در میدان کارزار، اشک به چشمانش مى آورند، پیکر غرق در خون ریو نیز و 

دیگر پهلوانان و سرداران او را اندوهگین مى سازد. در میان کشتگان، پهلوانى مجروح از او یارى 

مى جوید. بهرام او را دلجویى مى کند و زبان به سوگند مى گشاید که پس از یافتن تازیانه اش نزد 

او بازگردد و او را به لشکرگاه برساند.

     بهرام که تازیانه را در میان اجساد کشتگان یافته است، آن را برداشته، قصد بازگشت دارد که 

اسب او بوى مادیانى را مى شنود و به سوى او مى رود. بهرام اسب را دنبال مى کند او را مى گیرد 

و سوار بر آن مى شود اما اسب از حرکت بازمى ماند، بهرام بر اسب خشم مى گیرد و آن را از پاى 

درمى آورد و پیاده نزد پهلوان مجروح مى رود. سپاهیان دشمن که از وجود او آگاه شده اند، بر او 

حمله مى برند، اما ناتوان از رویارویى در مقابل باراِن تیر او، نزد پیران بازگشته و از دالورى او که 

پیاده با سواران توران، جنگى نابرابر را به پیش برده، سخن مى گویند.

یافتنـــد آگهـــى  سرکشـــان  ازو 

رزمـــگاه آن  از  بگیرنـــد  را  او  کـــه 

ـــتافتند ـــب بش ـــد از قل ســـوارى ص

ســـپاه پهلـــوان  بـــِر  برنـــدش 
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بهــراِم شــیر زه کــرد  بــه  را  کمــان 

رانْــدى کمــان  در  یلــى  تیــر  چــو 

ــت ــت و بکش ــه خس ــراوان ب ــان ف ازیش

وى از  بازگشــتند  همــه  ســواران 

ناپدیــد شــد  بهــرام  ز  لشــکر  چــو 

پهلــوان بــِر  بیامــد  لشــکر  چــو 

فــراوان ســخن رفــت از آن رز مســاز

دلیــر هزبــر  کایَنــت  بگفتنــد 

ــرد کیســت ــن م ــه ای ــران ک ــید پی بپرس

ــت ــیر اوژن س ــرام ش ــت: به ــى گف یک

بــه روییــن چنیــن گفــت پیــران کــه خیز

آورى چنــگ  بــه  را  او  زنــده  مگــر 

دلــیــر کـــمـــاِن  از  ــر  ــی ت ــد  ــاری ــب ب

مانْدى کجا  کــس  امنش  پیر  بــه 

پشت نــنــمــود  و  نــتــابــیــد  ــاده  ــی پ

نــهــادنــد روى ــران  ــی پ ــک  ــزدی ــه ن ب

ــو بــســى تــیــر گـــرد آوریـــد زهـــر س

گــوان ســراســر  او  بــا  بگفتند 

راز و  ــارا  ــکـ آشـ او  ــار  ــک ــی پ ز 

سیر جنگ  از  ــود  خ نــگــردد  پــیــاده 

چیست؟ ــام  ن ورا  ــداران  ــام ن آن  از 

ست ــن  روش ــدو  ب سراسر  لشکر  که 

گریز ــاى  ج نیست  را  ــهــرام  ب کــه 

داورى از  ــد  ــای ــرآس ب لشکر  دو 

او به  نامداراِن توران به نبرد با بهرام مى رود، اما خسته از تیرباراِن       رویین با تنى چند از 

همراه پهلوانانى که خود را در برابر بهرام، زبون و ناتوان یافته اند نزد پیران بازمى گردد. پیران 

اندیشناك از آنچه روى داده است خود به رزمگاه مى رود. پیران که از دیرباز، بهرام را در کنار 

سیاوش دیده و شناخته است وى را سرزنش مى کند که چرا تنها به رزم آمده و به بهرام یادآور 

مى شود که با او حق نان  و نمک دارد و اگر به توران زمین بیاید او را گرامى خواهد داشت و با 

او پیوند خویشى خواهد بست. بهرام به پیران مى گوید که به پاس آشنایى دیرین، من از پهلواِن 

خردمند و روشن روانى چون تو خواستار اسبى هستم که مرا به لشکرگاه آزادگان بازگرداند. پیران 

بااحساس همدلى نسبت به بهرام، با خواهش او هم داستان است، اما بیمناك از خشم افراسیاب، 

گردن به خواست او ننهاده، از آنجا دور مى شود. تژاو که از ماجراى گفت وگوى پیران و بهرام آگاه 

شده بر آن مى شود که نزد بهرام رود و او را زنده به توران برد. او به بهرام پیشنهاد مى دهد که 

تسلیم شود، اما بهرام نمى پذیرد، سپاهیان تژاو، او را به باران تیر مى بندند و بهرام یک تنه با تیر 

و نیزه با آنان مقابله مى کند. تژاو از پشت تیغى بر کتف او مى زند که دست او را از کار مى اندازد 

و بهرام از ادامه نبرد فرومى ماند. تژاو شرمنده از آنچه بر بهرام، روا داشته، او را رها کرده به نزد 

سرداران توران بازمى گردد.

بهرام، دالورى نیک اندیش، نامجویى آرمان خواه ❖ 113



     در لشکرگاه ایران، گیو، نگران بهرام است، از بازگشت بهرام خبرى نیست، پس گیو به همراه 

بیژن براى یافتن بهرام به میدان نبرد مى تازند و او را بى توش و توان در میان کشتگان مى یابند. 

بهرام با اندك جانى که در تن داشته ماجرا را بازمى گوید و گیو سوگند مى خورد که تا جان در 

تن دارد کین خواه برادر باشد. 

یافتند را  بـــهـــرام  چـــو  ــران  ــیـ دلـ

خوار افکنده  انــدر  خون  به  و  خاك  به 

اوى چــهــر  ــر  ب از  آب  ــخــت  ری ــى  ه

چشم بگشاد  و  هــوش  آمــدش  بــاز  چو 

نامجوى ــاى  ک گیو  ــا  ب گفت  چنین 

ــژاو ت از  ــواه  ــخ ب بــــرادر  کــیــن  ــو  ت

نََخست ــه  ــس وی ــران  ــی پ ــد  دیـ ــرا  مـ

چین ــــردان  گ و  ــداران  ــامـ نـ هــمــه 

َخست پیشه  جــفــا  ــژاو  تـ مـــن،  ــن  ت

کرد ــاد  ی سخن  ــن  ای ــرد  ُگ بهرام  چو 

ــورد خ ســوگــنــد  دارنــــده  داراى  ــه  ب

ســرم نبیند  ـــى  روم تـــرگ  ــز  ج ــه  ک

بشتافتند دیــده  ــون  خ و  آب  از  پــر 

کار برگشته  و  ــت  دس و  از  ــاده  ــت ف

اوى مهر  از  دیــده  تن  دو  خون  از  پر 

خشم،  ز  پر  دلش  و  خون  ز  پر  تنش 

روى،  تــابــوت  بــه  بپوشى  ــون  چ ــرا  م

ــاو ــر ت ــی ــر گـــاو بـــا ش ــگ ــدارد م ــ نـ

ــارى نشست ــدش روزگـ بُ کــه بــا مــن 

کین آغـــاز  از  ــن  م ــا  ب نَــُجــســتــنــد 

نشست و  ــژاد  نـ از  ــاد  ی ــچ  ای نــکــرد 

زرد آب  مـــژه  از  ــو  ــی گ ــد  ــاری ــب ب

الژورد ــب  ش و  روز  خــورشــیــد  ــه  ب

آورم ــاز  ــ ب ــرام  ــهـ بـ ــن  ــی ک ــر  ــگ م

     به هنگام شب، تژاو که طالیه و نگهبان است به هنگام گشتزنى از لشکرگاه توران دور 

مى شود، گیو که در کمین او نشسته، کمند تاب داده بر وى مى افکند و او را اسیر ساخته نزد بهرام 

مى برد. تژاو که گمان مى کرد بهرام در گذشته سوگند مى خورد که مرگ وى به دست او نبوده 

است. بهرام هنگامى که تژاو را مى بیند روى به سوى گیو کرده، مى گوید که کشندة او تژاو است. 

تژاو که مرگ را نزدیک مى بیند از سر خواهش برمى آید تا او را نکشند و بهرام که خود مرگ را 

به بازى گرفته، نام را یافته و کینه را از دل رانده است، در آخرین لحظات زندگى درخشانش به 

گیو مى گوید که خواست من کشتن او نیست، بگذار زنده بماند، شاید بخشایش من سبب ساِز آن 

شود که براى آمرزش روانم، به درگاه پروردگار نیایش کند. 

ُگــرد  ــهــراِم  ب گفت  گهى  آن  گیو  بــه 

سید ــدر  ب تنم  ــر  ب زو  ــک  ون ــد  ــرای گ

من داِد  روان  ــاهــش  ــن ــرگ پ ســر 

ــرد ــد بــبــایــدش ُم ــزای ــو ب ــر ک ــه ه ک

چشید نباید  مــرگــش  روز  هــمــان 

من یـــاِد  جــهــان  در  کند  ــا  ت بــمــان 
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     اما گیو را رسم و نهادى دیگر است او تژاو را به خونخواهى بهرام، سر از تن جدا مى کند، 

بهرام خروشى از سر شگفتى روزگار برمى آورد و جان مى دهد. خروشى که در پهنۀ ننگ و نبرد، 

بازتاب آزمون او از زندگى و پذیرش مرگى آرمان خواهانه است. 

ایران زمین       خروش پهلوانى حماسه آفرین، که زندگى و مرگ تابناکش بر آسمان حماسۀ 

همواره پرتوافکن و جان مایۀ پهلوانان نیکدل و نام آور است.

جهان ــدر  ــان ک بــــرآورد  ــى  ــروش خ

من پیش  کسى  یا  کشم  من  گر  که 

بداد جــان  یل  بــهــراِم  و  ایــن  بگفت 

نهان و  آشکار  شگفت  ایــن  دیــد  که 

من خــویــش  ــا  ی کشته  بـــود  ــرادر  ــ ب

نهاد و  ــاز  س ــت  اس چنین  را  جهان 

نهاده و نابکارى زمانه را شاهد است چنین  بر مرگ بهرام  بزرگ که چشم  فردوسى       و 

مى سراید:

جست که  کس  آن  هر  بزرگى  عنان 

درد به  کشندش  گر  کشد  خــود  اگــر 

شست دســت  خــود  ز  بباید  نخستین 

مگرد ــى  ــوان ت ــا  ت ــان  جــه ــرِد  ــ ِگ ــه  ب

     آن گاه گیو پیکر بهرام را َخسته و َرسته از دسِت روزگار، پیچیده در حریر به خاك مى سپرد

کبود و  ســرخ  ــد  ــردن ک دخــمــه  ــر  نبودس هــرگــز  ــرام  ــه ب ــه  ک گفتى  ــو  ت

کتابنامه

- شاهنامه، ابوالقاسم فردوسى، به کوشش جالل خالقى مطلق، دفتر 2 و 3، مرکز دائره المعارف اسالمى، 1386

- حماسه در رمز و راز ملى، محمد مختارى، نشر قطره، 1381 
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فرهنگستان اول

کاوه بیات

پژوهشگر و نویسنده

سامان  براى  نوزدهم،  قرن  اواخر  از  جدید  تمدن  اخذ  در  ایرانیان  مساعى  تشدید  با  همزمان 

بخشیدن به آشفتگى هاى حاصل از رواج لغات و اصطالحات خارجى -فرنگى و عثمانى- که 

یکى از نخستین آثار این تبادل اجتناب ناپذیر محسوب مى شد و همچنین فراهم آوردن زمینه هاى 

الزم جهت تعمیم این دانش که مستلزم ساده سازى و قاعده مند ساختن زبان فارسى بود، رشتۀ 

اقدامات مختلفى اتخاذ شد که تأسیس فرهنگستان ایران -موضوع اصلى این بررسى- در سال 

1314 مهم ترین آن بود. 

     درحالى که در بیاِن سوابِق سعى و تالش ایراِن بعد از مشروطه در جلوگیرى از کاربرد خط 

و زبان خارجى مى توان از اعالنى یاد کرد که در 29 جدى [3 ربیع االول] 1333 هـ. ق وزارت 

معارف و اوقاف کابینۀ مستوفى الممالک در تأکید بر «اهمیت زبان پارسى و لزوم محافظت و 

تکمیل آن...» در مقام «..... یکى از بزرگ ترین وسائل ملیت ما...» منتشر کرد.1 یا فرمان دولت 

که  بود  شده  خواسته  آن  در  که  1300 شمسى  فروردین  اواخر  در  طباطبایى  ضیاءالدین  سید 

1. سازمان اسناد ملى ایران، اسناد معارف. 



تابلوهاى مغازه ها به فارسى نوشته شود، ولى از اوایل دهۀ بعد، یعنى دهۀ 1310 بود که این امر 

شتابى فزاینده یافت. در همین ایام بود که رضاشاه در اواخر اسفند 1312 طى صدور فرمانى از 

مقامات شهردارى خواست که کارمندان آن اداره از کاربرد لغات و کلمات خارجى اجتناب کنند.1 

ولى این فقط یک سوى کار بود. سوى دیگر آن که از جهاتى چند از فعالیت هاى مورد اشاره نیز 

مهم تر بود، سعى و تالشى است که در این دوره براى طرح و وضع واژه هاى جایگزین فارسى 

صورت گرفت. 

     مقامات نظامى کشور از همان سال هاى نخست دهۀ 1300 براى وضع لغات و اصطالحات 

فارسى در برابر واژه هاى نظامى خارجى با همکارى وزارت معارف، انجمنى خاِص این کار ترتیب 

داده و رشته  واژه هایى را وضع کردند که در عرض مدت زمانى کوتاه بسیارى از آنها به کار گرفته 

شدند.2 از سوى دیگر به تدریج در برخى از مؤسسات آموزشى کشور نیز مانند دارالمعلمین عالى یا 

در مراحل بعدى در دانشسراى عالى، براى وضع لغات و اصطالحات علمى انجمن هایى تشکیل 

شدند که این گونه نوآورى ها را از حالت ابتکارها و ابداعات شخصى خارج ساخت.3 از سوى دیگر 

در کنار این فعالیت هاى شبه رسمى، برخى از گرایش هاى فرهنگى غیررسمى که مهم ترین آنها 

در این دوره نشریۀ «پیمان» به مدیریت سّید احمد کسروى محسوب مى شد نیز به نحوى جّدى 

دست اندرکار واژه سازى بودند.4 

     در چنین وضعیتى بود که در سال هاى نخست دهۀ 1310 مقامات فرهنگى کشور براى 

ایجاد نظم و هماهنگى بین این رشته فعالیت هاى پراکنده که بعضًا در تعارض با یکدیگر نیز قرار 

مى گرفتند، به فکر بنیان مؤسسه اى افتادند که در نهایت در بهار 1314، در دوران نخست وزیرى 
محمدعلى فروغى و تحت سرپرستى اولیۀ او به تأسیس فرهنگستان ایران منجر شد.5

     در اساس نامۀ فرهنگستان که در 29 اردیبهشت 1314 به تصویب هیئت دولت رسید، پس از 

تعیین «حفظ و توسعه و ترقى زبان فارسى» به عنوان هدف این مؤسسه، وظایفش نیز در مادة 

دوم اساس نامه به شرح زیر معین شد: 

1. بنگرید به کاوه بیات، موقوف داشتن خط و زبان خارجى ، نگاه نو، شمارة 1 (مهر 1370)، ص 115.
2. محسن روستایى، تاریخ نخستین فرهنگستان ایران به روایت اسناد، تهران: نشر نى، 1385، ص 88. 

3. عیسى صدیق، یادگار عمر (خاطراتى از سرگذشت) 4 ج، ج 2، تهران: دهخدا، ج 2، 1354، صص 238-39. 
4. بنگرید به حسین یزدانیان (به کوشش)، نوشته هاى کسروى در زمینۀ زبان فارسى، تهران: نشر سپهر، 2537، صص 

69-466؛ همچنین پاره اى از مکاتبات او در این زمینه، روستایى، پیشین، صص 153-158.
شاهنشاهى  بنیاد  [تهران]،  ایران،  فرهنگستان  دربارة  گزارشى  بدره اى،  فریدون  به  بنگرید  بیشتر  آگاهى  براى   .5
فرهنگستان هاى ایران، 2535؛ همچنین حسین گل گالب. «شش سال در فرهنگستان» در سالنامۀ دنیا، 1349، صص 

66-363؛ صدیق، پیشین، صص 239-62.
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     1. ترتیب فرهنگ به قصد رد و قبول لغات و اصطالحات در زبان فارسى؛ 

     2. اختیـار الـفاظ و اصـطالحات در هر رشـته از رشـته هـاى زنـدگانى با سعى در این که 

حتى االمکان فارسى باشد؛

     3. پیراستن زبان فارسى از الفاظ نامتناسب خارجى؛ 

     4. تهیۀ دستور زبان و استخراج و تعیین قواعد براى وضع لغات فارسى و اخذ یا رد لغات 

بیگانه؛

     5. جمع آورى لغات و اصطالحات پیشه وران و صنعتگران؛

     6. جمع آورى الفاظ و اصطالحات از کتب قدیم؛

     7. جمع آورى لغات و اصطالحات و اشعار و امثال و قصص و نوادر و ترانه ها و آهنگ هاى 

والیتى؛

     8. جست وجو و شناساندن کتب قدیم و تشویق به طبع و نشر آنها؛ 

     9. هدایت افکار به حقیقت ادبیات و چگونگى نظم و نثر اختیار آنچه از ادبیات گذشته پسندیده 

است و رد آنچه منحرف است و راهنمایى براى آینده؛

    10. تشویق شعرا و نویسندگان در ایجاد شاهکارهاى ادبى فارسى؛

    11. تشویق دانشمندان به تألیف و ترجمۀ کتب سودمند به فارسى فصیح و مأنوس؛

    12. مطالعه در اصالح خط.

     مضامینى چون تعداد اعضاء، نحوة تشکیل جلسات و چارچوب سازمانى فرهنگستان به عنوان 

یکى از مؤسسات تابعۀ وزارت معارف نیز در دیگر موارد اساس نامه روشن شد.1 

دقیق  نحوى  به  را  مؤسسه  این  وظایف  فرهنگستان  اساس نامۀ  در  مندرج  موارد  اگرچه       

مشخص مى سازد ولى جاى آن دارد که در توضیح بیشتر اهداف و انگیزه هاى حاکم بر تشکیل 

فرهنگستان به رسالۀ «پیام من به فرهنگستان» محمدعلى فروغى نیز که در آذر 1315 به رشتۀ 

تحریر درآمد اشاره شود. فروغى در این نوشته پس از اشاره به چیرگى اعراب بر ایران و تأثیر 

این واقعه بر زبان فارسى، در انتقاد از افراط و تفریط هایى که به نام اصالح زبان فارسى جریان 

سال نخست  دو  الاقل در  که  پیشنهاد کرد  را  احتیاط شیوه هایى  و  اعتدال  رعایت  در  داشت، 
فعالیت هاى فرهنگستان راه و روش غالب بود و در مراحل بعد نیز مهم و مؤثر.2

بهار، دکتر على پرتو اعظم، حاج       در این میان محتشم السلطنه اسفندیارى و ملک الشعرا 

1. بدره اى، پیشین، صص 19-20
2. محمدعلى فروغى، پیام من به فرهنگستان، چ 2، تهران: پیام، 1354
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سید نصراهللا تقوى، دکتر محمود حسابى، على اصغر حکمت، على اکبر دهخدا، غالمرضا رشید 

یاسمى، دکتر رضازاده شفق، غالمحسین رهنما، ادیب السلطنه سمیعى، دکتر عیسى صدیق، سید 

محمدکاظم عصار، محمد فاطمى، بدیع الزمان فروزانفر، ابوالحسن فروغى، محمدعلى فروغى، 

عبدالعظیم قریب، حسین گل گالب، سرتیپ غالمحسین مقتدر، سرلشکر احمد نخجوان، دکتر 

ولى اهللا نصر، سعید نفیسى و میرزا حسن خان وثوق الدوله، که همگى از فرهیختگان کشور بودند 
به عنوان اعضاء اولیه فرهنگستان انتخاب شدند.1

     درحالى که فرهنگستان در تدارك مقدمات کار در کنار تدوین آیین نامه هاى داخلى، پاره اى 

از کمیسیون هاى ویژه را نیز فعال ساخته بود2 با کناره گیرى فروغى از ریاست وزرا در آذر 1314، 

سرپرستى فرهنگستان نیز به میرزا حسن خان وثوق الدوله سپرده شد؛ و او نیز در ادامه و تکمیل 

انتخاب و وظایف کارمندان وابستۀ  شالوده اى که فروغى پى ریخت، ضمن تدوین «آیین نامۀ 

فرهنگستان» که هنوز صورت روشنى نداشت براى توسعۀ دامنۀ فعالیت هاى فرهنگستان که 

تا آن مرحله صرفاً به یافتن لغات فارسى به جاى لغات بیگانه اى محدود شده بود که در ادارات 

دولتى رایج بودند، اقداماتى به عمل آورد. از جملۀ این اقدامات تقاضاى اعتبار الزم جهت ترتیب 

یک فرهنگ جامع بود که تمامى لغات و اصطالحات رایج را شامل شود و همچنین تأمین اعتبار 

ضرورى براى تحقق موارد مندرج در مواد 8 تا 11 مادة دوم اساس نامه.3 

     اگرچه دولت با خواسته هاى وثوق الدوله موافقت کرد و اعتبار درخواست شده را به تصویب 

این تالش ها نظامنامۀ تألیف و تدوین فرهنگ زبان فارسى  رساند و فرهنگستان نیز در ادامۀ 

(خرداد 1315) و نظامنامۀ بازبینى اصطالحات علمى براى اجراى مادة دوم اساس نامۀ فرهنگ 

ایران (بهمن 1315) را تدوین کرد، ولى انتظار اصلى رضاشاه از فرهنگستان فقط وضع هر چه 

بیشتر و سریع تر لغات و اصطالحات جدید بود و از آنجا که فرهنگستان در این دو سال یعنى از 

بهار 1314 تا پایان سال 1316 بیش از ششصد لغت و اصطالح جدید وضع نکرده بود، که ظاهراً 
از نظر شاه ناچیز مى نمود در 7 اردیبهشت 1317 فرمان انحالل آن را صادر کرد.4

     یک هفته بعد با انتصاب على اصغر حکمت وزیر معارف کابینۀ وقت، به ریاست فرهنگستان، 

تقوى، على اکبر  برکنارى وثوق الدوله، سید نصراهللا  مانند  تغییراتى چند  با  نو و  از  این مؤسسه 

1 . بدره اى، پیشین، صص 22-23
2 . براى نمونه مى توان از تالش هایى یاد کرد که در این دوره براى جمع آورى لغات و اصطالحات پیشه وران نو صنعتگران 

(مادة 5 اساسنامۀ فرهنگستان) آغاز شده بود.
3 . همان، صص 37-41
4 . همان، صص 41-42
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دهخدا، سید محمدکاظم عصار و محمد فاطمى از زمرة اعضاى فرهنگستان و عضویت افراد 

جدیدى چون دکتر على اکبر سیاسى، جمال الدین اخوى، پورداوود، منصورالسلطنه عدل، احمد 

اشترى و حسنعلى مستشار از نو شروع به کار کرد. در این دوره از فعالیت هاى فرهنگستان که 

با کناره گیرى حکمت از وزارت فرهنگ (مرداد 1317) تحت سرپرستى اسماعیل مرآت –کفیل 

وزارت فرهنگ- قرار گرفت، وضع لغات و اصطالحات و اسامى جدید جغرافیایى از یک سو، و 

سعى و تالشى همه جانبه براى ترویج آنها از سوى دیگر به مشغلۀ اصلى فرهنگستان تبدیل شد.1 

     در واقع در این دوره از هفت کمیسیون لغت، دستور، اصطالحات پیشه وران، کتب قدیم، 

مادة 2 اساس نامه  انجام وظایف مقرر در  براى  آغاز  اصطالحات والیتى، راهنما و خط که در 

دستور تشکیلشان صادر شده بود، فقط کمیسیون هاى واژه گزینى بودند که فعالیتى از خود نشان 

مى دادند و کمیسیون هاى دیگر فرهنگستان که برخى از آنها مانند کمیسیون هاى [گردآورى] 

اصطالحات پیشه وران و والیتى مى بایست در مقام پشتیبانى از وضع و گزینش واژه هاى جدید 

عمل کند، فعالیت چندانى نداشته و در عوض بنا به مالحظات سیاسى وقت بخش جدیدى نیز 

به نام کمیسیون جغرافیا که در طرح اولیۀ فرهنگستان منظور شده بود براى «مطالعه در لغات 
جغرافیایى و تبدیل اسامى بیگانۀ اماکن ایرانى به لغات فارسى» تأسیس شد.2

     در این زمینه نیز همانند سیاستى که در وضع لغات و واژه هاى فارسى بود، هدف فرهنگستان 

نظم بخشیدن به اوضاع آشفته اى بود که در آن سال ها در اثر تغییرات خودسرانه در تغییر اسامى 

جغرافیایى به وجود آمده بود. نخستین اقدامات فرهنگستان در این عرصه با تغییر برخى از اسامى 

جغرافیایى در خوزستان و آذربایجان آغاز شد و در مراحل بعد نیز مقرر شد با همکارى وزارت 

کشور براى تبدیل اسامى غیر ایرانِى سایر نقاط کشور نیز اقداماتى بشود که به نتیجه نرسید و 
اقدامات فرهنگستان در این زمینه بیشتر به نواحى غربى ایران محدود ماند.3

فرهنگستان که تا  از فعالیت هاى  این مرحله  نیز در  نو  واژه هاى       در زمینۀ وضع لغات و 

دوران  یعنى  پیشین  مرحلۀ  برخالف  یافت،  ادامه   1320 شهریور  در  رضاشاه  دولت  فروپاشى 

ریاست فروغى و وثوق الدوله بر فرهنگستان که انتخاب لغات و اصطالحات جدید با تأنى و مداقۀ 

بیشترى صورت مى گرفت اینک در تسریع وضع لغات مقرر شد به جاى یک کمیسیون لغت، 

1 . همان، صص 41-45
2 . همان، صص 78-75؛ و همچنین کاوه بیات، «فرهنگستان و تغییر اسامى جغرافیایى در ایران» در نشر دانش، س 11، 

 اردیبهشت 1370). 
-
ش 3 (فروردین

3. «فرهنگستان و تغییر اسامى جغرافیایى...» همان
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چهار کمیسیون اصطالحات ادارى، قضایى، علمى و جغرافیایى وارد کار شود؛ و در نتیجه از آن 

پس لغات و اصطالحات جدیدى که از سوى کمیسیون هاى مزبور پیشنهاد مى شد، به نحوى 

سریع و سرسرى در جلسات عمومى فرهنگستان به بحث گذاشت شده و به تصویب مى رسد.1 

این لغات و اصطالحات پس از آن که براى صّحۀ نهایى توسط دفتر مخصوص شاهنشاهى به 

عرض شاه مى رسید، در صورت موافقت وى، طى بخش نامه هایى براى اجرا به جراید عمده و 

وزارتخانه هاى دولتى ابالغ مى شد. عالوه بر این هر سال فرهنگستان دفترى از واژه هاى نو را 
که تا پایان سال در فرهنگستان پذیرفته شده بود به صورت مستقل منتشر مى ساخت.2

     ولى فعالیت هاى فرهنگستان فقط به وضع و انتخاب واژه هاى نو محدود نمى شد، بخش 

– صرف آن شد که نه فقط موقعیت  مهمى از توان فرهنگستان – و نیروى دولتِى پشتیبانش 

خود را به عنوان تنها مرجع رسمى و شناخته شدة ذى حق در اصالح زبان فارسى تثبیت کند، 

بلکه جامعه را به پذیرش و کاربرد نوآورى هاى خود نیز وادار سازد؛ و در این عرصه بود که به 

رغم پیگیرى مستمر دوایر دولتى، صدور پى درپى ابالغیه هاى گوناگون و حتى تهدید مجازات 

و  فرهنگستان  فزایندة  جدایى  شد.  روبه رو  اساسى  دشوارى هاى  با  فرهنگستان  «متخلفین»، 

فرهنگ واقعى جامعه که به صورت مقاومتى عمومى در مقابل پذیرش و کاربرد واژه هاى مصوب 

فرهنگستان نمود یافت، خود نشانى بود از جدایى رو به افزایشى که در اواخر نظام پهلوى اول 
میان مردم و نظام حاکم شکل گرفت.3

     در این دوره، یعنى در فاصلۀ تأسیس فرهنگستان در بهار 1314 تا شروع دور جدیدى از 

فعالیت هاى آن در سال هاى پس از شهریور 1320، فرهنگستان ایران در مجموع حدود 2000 

لغت و واژة جدید (از جمله 107 نام جغرافیایى نو) وضع کرد4 و از این میان، بخش عمده اى از 

لغات و واژه هایى که عمًال از سوى مردم مورد پذیرش قرار گرفت، بیشتر لغات و اصطالحاتى به 

نظر مى آیند که در سال هاى نخست فعالیت هاى فرهنگستان – در دوره اى که مطالعه و دقت 

بیشترى در این زمینه مبذول مى شد- وضع شدند. 

***

1. صدیق، پیشین، صص 258-59
2. بدره اى، پیشین، صص 87-88

3. صدیق، پیشین، صص 62-259؛ همچنین بنگرید به کاوه بیات، «فرهنگستان اول و دشوارى هاى وضع ترویج واژه هاى 
نو»، نشر دانش، س 12، ش 1 (1370) 

ایران پذیرفته شده است،  نو که تا پایان سال 1319 در فرهنگستان  4. بنگرید به کتابچۀ فرهنگستان ایران، واژه هاى 
تهران: انتشارات دبیرخانۀ فرهنگستان، [1320]
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     در پى تحوالت شهریور 1320 که به اشغال نظامى ایران و برکنارى رضاشاه از قدرت منجر 

شد، فرهنگستان نیز مانند بسیارى از دیگر نهادهاى تأسیس شده در نظام پیشین، به حیات خود 

ادامه داد ولى به گونه اى بسیار متفاوت از روال قبل. در این دوره نه فقط وضع واژه هاى نو عمًال 

متوقف شد بلکه مقامات فرهنگستان وادار شدند با توجه به فضاى جدید سیاسى کشور، به ویژه 

ضعف آشکار دولت که تا پیش از این مهم ترین پشتیبان این نوآورى ها بود و با اعالم رسمى 

مختار بودن نویسندگان به کاربرد هر لغت و اصطالحى که صالح مى دانستند، این وضعیت جدید 

را بپذیرند. عالوه بر این پس از انتخاب محمدعلى فروغى به ریاست فرهنگستان در آذر 1320 

– انتخاب از سوى اعضاِء فرهنگستان و نه انتصاب از سوى شاه چنان که در دورة قبل مرسوم 
بود – مقرر شد در مورد واژه هایى که تا آن زمان فرهنگستان وضع کرده بود نیز بررسى هاى 

دوباره اى صورت گیرد، ولى از آنجا که اصوًال واژه سازى به عنوان وظیفۀ اصلى فرهنگستان از 
دستور کار خارج شد، پیشنهاد تجدیدنظر در واژه هاى مصوبۀ پیشین نیز به جایى نرسید.1

     پس از فوت محمدعلى فروغى در آذر 1321 ادیب السلطنه سمیعى به ریاست فرهنگستان 

انتخاب شد. در این دوره گذشته از دکتر امیر اعلم، مطیع الدوله حجازى و محمد قزوینى که در 

سال هاى پیش از شهریور 1320 به عضویت فرهنگستان پذیرفته شده بودند، سید محمد تدین، 

مسعود کیهان، جالل همایى، رعدى آذرخشى و احمد بهمنیار نیز به عضویت آن انتخاب شدند. 

به عالوه با تصویب اساس نامۀ انجمن روابط فرهنگى ایران در بهمن 1321 براى ایجاد روابط 

اقداماتى صورت گرفت که  بین فرهنگستان ایران و سایر فرهنگستان هاى کشورهاى خارجى 

ایران شناسان خارجى بود به عنوان اعضاى  شاید مهم ترین کاربرد آن پذیرش تعداد زیادى از 

وابستۀ فرهنگستان.

     در این دوره از فعالیت هاى فرهنگستان اول که آخرین دورة حیات آن نیز محسوب مى شود، 

فرهنگستان که از نظر تشکیل جلسات و میزان حضور و مشارکت اعضاء نیز با اُفت چشمگیرى 

روبه رو بود، بیشتر به نوعى محفل ادبى رسمى شباهت یافت. با تصویب پیشنهاد تأسیس انجمن 
ادبى فرهنگستان ایران در دى 1325 نیز این دگرگونِى تلویحى جنبه اى رسمى یافت.2

، نشریۀ رسمى این مؤسسه       وضع جدید فرهنگستان بیش از هر چیز در مفاد

منعکس است که در ده شمارة آن به صورتى نامنظم در فاصلۀ بهار 1322 تا 1329 منتشر شد. 

در این ده شمارة گذشته از سخنرانى هاى تحقیقى برخى از اعضاء موجود، بخش مهمى نیز به 

1. بدره اى، پیشین، صص 49-50

2. همان، صص 50-53، 94-102
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شرح حال و کارنامۀ اعضاء متوفى فرهنگستان اختصاص داشت که با گذشت زمان بر تعدادشان 

افزوده مى شد، تا باألخره آن که با فوت ادیب السلطنۀ سمیعى در سال 1332، فرهنگستان نیز 
بدون آن که رسماً منحل شود عمًال تعطیل شد.1

 

1. همان، همچنین، صدیق، پیشین، ص 262

124 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



سیرى کوتاه بر تفکر سیاسى قدرت در ایران

اندیشۀ جمهورى یا حکومت دمکراسى

بررسى جمهورى خواهى در ایران
 از ابتدا تا پایان حرکت جمهورى خواهى سردار سپه (رضاشاه)

دکتر شاهین پهنادایان

هموند هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد کرج

دانشکده حقوق و علوم سیاسى

چکیده

اندیشۀ جمهورى خواهى یا حکومت دموکراسى؛ در ایران به عنوان یک تفکر سیاسى قدرت در 

ایران از دورة قاجاریه به عنوان جایگزین اندیشۀ سیاسى قدرت متکى بر ّفرة ایزدى پادشاهان 

مطرح شد و در اشکال مختلف به حیات خود ادامه داد. در این مقاله به پیشینۀ این اندیشه تا 

پایان حرکت جمهورى خواهى سردار سپه (رضاشاه) پرداخته مى شود. این اندیشه از چه زمانى 

در جامعۀ ایران مطرح شده، چه فراز و فرودهایى را تا پایان حرکت جمهورى خواهى سردار سپه 

طى کرد؛ سرنوشت جمهورى خواهى سردار سپه به کجا انجامید؟ در تحقیق این موارد بررسى 

مى شوند.

کلید واژگان: جمهورى خواهى، دموکراسى، سردار سپه، قاجاریه، حکومت.



مقدمه

تفکر سیاسى قدرت که عامل مشروعیت حاکمان و طبقه حکومت گر بر ایران بوده مبتنى بر فّرة 

ایزدى یا عطیۀ الهى به شخص فرمانروا بوده و این اندیشه که ریشه در تمدن میان رودانى دارد، 

به  از سلسلۀ هخامنشى و بعد از هخامنشیان؛ به اشکال مختلف در آسیاى جنوب غربى  قبل 

حیات خود ادامه داد. آیا تصور بر این مى شد که غیر از این شیوه که نوعى مشروعیت به حاکمان 

تفکر  نقش  آیا  نداشته،  وجود  دیگرى  آنان اعطا مى کرد، سیستم حکومتى  نظام حکومت گر  و 

سیاسى قدرت در ایران اجازه مى داده تا شکل دیگر از تفکر سیاسى در ارکان حکومت پدید بیاید؛ 

و به واقع مردم که از آنان به عنوان رعیت یاد مى شد، حقى براى هر گونه ابراز وجود داشته اند؟ 

بى شک تفکر سیاسى قدرِت دیگر که ما به عنوان جمهورى یا حکومت دموکراسى مى شناسیم 

در تاریخ ایران بود. سؤال اساسى این تحقیق نیز بر اساس همین وجود شکل مى گیرد و پرسیده 

مى شود. سابقۀ تفکر سیاسى قدرت حکومت دموکراسى یا جمهورى در ایران چیست؟ آیا اشکال 

مختلف داشته است؟ و نظریه پردازان آن چه کسانى بوده اند؟ بنابراین در این تحقیق براى رسیدن 

به جوابى مطلوب تا آنجا که امکان داشته به سابقۀ این تفکر سیاسى در تاریخ ایران تا نافرجام 

بودن جمهورى خواهى سردار سپه پرداخته مى شود.

تئورى قدرت سیاسى

الهى است که  بنا شده و سلطنت عطیۀ  ایزدى  فّره  اساس  ایران بر  در  تئورى قدرت سیاسى 

به فردى خاص داده شده است. این تفکر ریشه در گذشتۀ باستانى دارد. اصل آن از سرزمین 

با  الهى به شخص خاصى است  ادعا که سلطنت، هدیۀ  این  کنونى) است.  میان رودان (عراق 

فراز و نشیب فراوان نزدیک به پنج هزار سال، تاریخ آسیاى جنوب غربى را درنوردید و تا آغاز 

مشروطیت و صدور فرمان آن؛ تئورى سیاسى قدرت فّره ایزدى، یکه تاز در تاریخ ایران و جهان 

قبل و بعد از اسالم بوده و این تئورى سایۀ خود را بر فرمان مشروطیت دارد. قسمتى از متن 

فرمان: «جناب صدر اعظم، از آنجا که حضرت باري تعالی جل شأنه سررشته ترقى و سعادت 

ممالک محروسه ایران را بکف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ قاطبه اهالى و 
رعایاى صدیق خودمان قرار داده لهذا... .»1

1. شاهین پهنادایان: ایران از آغاز تا پایان سلطنت پهلوى، تهران، انتشارات زرین مهر، 1388، ص 1142.
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دموکراسى و تحوالتى در خصوص تغییر ماهیت قدرت قبل از قاجاریه

 در مقابل این طرز تفکر که خدا این قدرت را به ما هدیه داده جانشینى قرار دارد و آن حکومت 

دموکراسى یا جمهورى است. فریدون آدمیت مى نویسد: «حکومت دموکراسى یا حکومت مردم 

نوعى از حکومت است که در آن ادارة امور هیئت اجتماعى بر عهده یک فرد یا اقلیت محدود 

ممتاز نباشد بلکه همه افراد در تعیین سرنوشت جامعه سهیم و شریک باشد. در چنین حکومتى 

صورت  اکثریت  تصویب  به  انتخابى  حکومت  طریق  از  است  مردم  اراده  دولت  قدرت  منشاء 
مى پذیرد. به عبارت دیگر حکومت دموکراسى مظهر ارادة جمهور ملت است.»1

مانند       این سیستم حکومتى جانشینى براى سیستم کهن است. حکومت دموکراسى هم 

بسیارى دیگر از مفاهیم، اقتباس شده از فرهنگ غرب است.

     تنها مى توان از سه تحول در این ساختار در تاریخ ایران بعد از اسالم نام برد. تحول اول 

مربوط به حملۀ دوم مغول (651 هـ ق – 1253 م) به رهبرى هالکوخان مغول است. با انهدام 

تئورى قدرت الهى رخ داد. باید چه  بحران شدیدى در  اسماعیلیان  امام  بغداد و  و قتل خلیفۀ 

کرد؟ نوشته هاى خواجه نصیرالدین طوسى (517-672 هـ ق)، فیلسوف، ستاره شناس، و عالم 

بزرگ ایرانى دربارة عناصر و عوامل پادشاهى، مقدمۀ کارسازى براى بحث است. او مى نویسد: 

بنیاد پادشاهى بر دو چیز است یکى شمشیر و دیگر قلم؛ و شمشیر در دست سپاهیان باشد و 

قلم در دست نویسندگان.»2 در واقع حاکمیت مغول که از لحاظ فکرى و تئورِى قدرت به عنوان 

اشغالگران مطرح هستند، با این نظر توجیه مى شد و نیاز به خلیفۀ عباسى یا امام اسماعیلى به 

عنوان نمایندگان خدا بر روى زمین مرتفع مى شود؛ زیرا قلم حکم مى راند و شمشیر آن را اجرا 

مى کند. تحول دوم: دولت صفوى، دستاورد نهایى شمارى از دگرگونى هاى فکرى و رخدادهاى 

عینى سده هاى پیش از خود بود. آنان براى تحکیم حاکمیت خود از سه تئورى فکرى استفاده 

کرده اند. 

     تشیع اثنى عشرى شالودة یکى از پایه هاى قدرت رهبران صفویه بود یعنى ادعاى آنان مبنى 

بر اینکه نمایندة امام دوازدهم مهدى (ع) (اگر نه خود امامى) هستند؛ مذهب شیعه حداقل از 

قرن سیزدهم م/ هفتم هـ  ق وابستگى نزدیکى با پیشرفت تصوف ایران یا باطنى گرى اسالمى 

یافته بود و مقام مرشد کامل دومین پایۀ قدرت رهبران صفویه بود. سرانجام با اظهار این مطلب 

1. فریدون آدمیت: فکر آزادى و مقدمه نهضت مشروطیت، تهران، انتشارات سخن، 1340، ص 1.
2. M.Minovi and V. Minorsky. ‘Nasir al- Din Tusi on Finance’ Bulletin of the 
school of Oriental and African studies. Vol.X, part III (1940), PP.755-789.
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که حسین (ع) پسر کوچک تر على (ع) با دختر یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانى ازدواج کرده 

است؛ شیعیان، خاندان على (ع) را میراث دار کهِن سلطنت در ایران و حق الهى شاهان ایران 
که منشأ آن «ّفره ایزدى» آنان بود، پیوند داده بود. این سومین پایۀ قدرت شاهان صفوى بود.1

     با سقوط اصفهان پایتخت شاهان صفویه توسط افغانان سنى؛ واکنش جامعۀ ایرانى مبتنى 

مى توان  حال چگونه  آینده ظهور مى کند.  نادرشاه  قلى؛  نادر  برداشت.  را در  دفع متجاوزان  بر 

حکومتى بنا کرد که متکى بر تئورى هاى سیاسى قدرت صفویان نباشد. نادرشاه رو به سوى مردم 

مى ُکند که در تاریخ ایران به طور عملى سابقه نداشته است.. در مطالعۀ زندگى این مرد بزرگ 

نکاتى وجود دارد که به موقع از آنها سخن خواهد رفت، و در اینجا به خصوص باید از هوشمندى 

و رزانت رأى و اعتنا به تودة ملت یاد کرد که چگونه با وجود داشتن همه گونه اقتدارات و مسلم 

بودن کلیه اختیارات، باز رأى جماعت را طلب مى کند و  رویه اى باقى مى گذارد که نه تنها تا آن 

روز سابقه چندانى نداشته بلکه بعدها نیز تا به عصر مشروطه، بى نظیر مانده است. نایب السلطنه 

اعیان،  نمایندگان  داشت که جمع  مقرر  نوروز سال 1148/هـ. ق  برگزارى مراسم  براى  ایران 

رؤساى ایران، روحانیان، بزرگان و حکام والیات به دشت مغان دعوت شدند تا در ضمن، امور 

مهم کشور نیز با آنها به بحث گذاشته شود، ... جمعیت دشت را تا صد هزار نفر نوشته اند و یقین 

است که اگر لشکریان نیز داخل این رقم شوند، اغراق آمیز نمى تواند باشد... با توجه به همه آنچه 

که در تاریخ شایسته بررسى است، این «به حساب گرفتن مردم براى او افتخار بزرگى محسوب 

مى شود»2 رویکرد نادر به مردم به واقع نوعى دمکراسى است که تا دوران مشروطیت در تاریخ 

ایران بى نظیر است.

     تحول سوم: وکیل السلطنه، «کریم خان پس از سال 1179 هـ ق که بالکلیه در شیراز 

مقیم شد و آن شهر را به پایتختى خود برگزید، به مدت چهارده سال به استقالل بر تمام ایران 

به جز خراسان که همچنان آن را در اختیار شاهرخ افشارى مى دانست، حکومت کرد و خود را 

وکیل مى نماید.»3 دهخدا مى نویسد:

«... کریم خان قدرتى یافت و سرانجام بر علیمردان خان بختیارى و محمد حسن خان قاجار و 

آزاد خان افغان و فتحعلى خان افشار پیروز شد و به استثناء آزادخان دیگر رقیبان او کشته شدند، 

به کرمانشاه رفت و شاه اسماعیل  زند از شیراز  از کریم خان  علیمردان خان پس از شکست 

1. شاهین پهنادایان: تاریخ مختصر تحول دولت در اسالم، تهران، انتشارات سرافراز، 1389، ص 81-82.
2. رضا شعبانى: مرورى کوتاه بر تاریخ ایران، تهران، انتشارات سخن، 1380، ص 524.

3. على اکبر دهخدا: لغت نامه دهخدا، جلد 12، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1377، چاپ دوم، ص 18312.
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سوم که قبًال به پادشاهى نشسته بود به کریم خان پیوست (165 هـ ق) و کار کریم خان باال 

گرفت و چون خویشتن را وکیل وى کرده بود به وکیل معروف شد.»1 به نظر من با توجه به 

شدن  تقسیم  و  مردم  به  رویکرد  در  نادرشاه  صالبِت  و  قدرت  آن  نداشتن  و  فراوان،  مدعیان 

امپراتورى نادرى به سه بخش مجزا کریم خان براى حفظ قدرت و به دست آوردن مشروطیت، 

خود را وکیل شاه عباس سوم نامید و با سیاست خاص چتر قدرت تفکر ایزدى حافظان آن یعنى 

روحانیان را که در طول تاریخ ایران بودند دور زده و بدون تأیید از سوى آنان پادشاهى از خاندان 

صفویه که تمام مزایاى مشروعیت قدرت سیاسى را دربرداشته بر تخت سلطنت نشست و بر 

حاکمیت خود مهر تأیید زد.

جمهورى خواهى در دورة قاجاریه

که  آنچه  برخالف  مى رسیم.  جمهورى خواهى  مباحث  و  قاجاریه  دورة  به  تحوالت  این  از  بعد 

تصور مى شود جمهورى خواهى به نهضت جنگل و دورة نخست وزیرى رضاشاه بر مى گردد. این 

جانشینِى تفکر قدرت سیاسى حداقل از دورة محمدشاه قاجار (1222-1264 هـ ق) آغاز شد. در 

اوایل دورة قاجاریه، برخورد و تماس ایرانیان با تمدن غرب، به ویژه جنگ با روسیۀ تزارى که 

منجر به قراردادهاى گلستان و ترکمنچاى شد و همچنین ورود هیئت هاى سیاسى و اقتصادى 

فرانسه و انگلستان؛ ایرانیان را با این پرسش بنیادین روبه رو ساخت که راز موفقیت ممالک غرب 

و عقب ماندگى ایرانیان در چیست؟ این مطلب نزدیک به دو قرن ذهن جامعۀ ایرانى را به خود 

مشغول داشته و هنوز جواب کامل براى حل این مسئله داده نشده است؛ اما روشنفکران ایرانى 

آنان  زدند که سرآغاز  به اصالحات  را درك کردند دست  موجود  واقعیت هاى  آن دوره  در  که 

عباس میرزا ولیعهد قاجار و مشاورش قائم مقام فراهانى بودند؛ اما رفته رفته روشنفکران ایرانى 

به فکر تغییر نظام موجود افتادند. اولین گزارش از حرکت جمهورى خواهى در عصر قاجاریه به 

زمان مرگ محمدشاه (1264) بازمى گردد. جهانگیر میرزا مى نویسد: «... جمعى از خودخواهان بر 

سر میرزا صدر الممالک اجتماع کرده کنکاش مى نمایند که باید دولت ایران را جمهورى نموده 

و امورات دولتى را منوط به مصلحت دید جمعى باید ساخت.»2 در مجموع، درصد بسیار بسیار 

اندکى از فرهیختگان ایرانى در عصر قاجار، تحت تأثیر نظام قانون اساسى فرانسه که (همچون 

1. جهانگیر میرزا: تاریخ نو، به اهتمام عباس اقبال، تهران، انتشارات علمى، 1327، ص 317.
2 . سید حسن امین: تاریخچۀ جمهورى خواهى در ایران، تهران، اطالعات سیاسى و اقتصادى، شماره 172-171، آذر و 

دى 1380، ص 86.
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قانون اساسى 1831 م. بلژیک) الگوى قانون اساسى ایران شد، اصل جمهوریت را براى رهایى 

کامل از نظام استبداد مطلق در ایران تجویز مى کردند. نمونه اى از این افکار را در رساله اى که با 

عنوان «کتابچه در باب قواعد حکمرانى مملکت فرانسه» در عصر ناصرى ترجمه شده است، مى 

توان یافت که آن را ریشار (ژول ریشار) فرانسوى (وفات 1308 ه ق) که (1260 ه ق) در دوران 

از معلمان دارالفنون و از اعضاى  ناصرالدین شاه  ایران آمده بود و در دورة  محمدشاه قاجار به 

وزارت انطباعات و دارالترجمۀ دولتى بود، به فارسى در آورده است. شک نیست که اگر چه مؤلف 

این رساله فرانسوى است، خوانندگان این اثِر مهم، ایرانى و فارسى خوان بوده اند و چاپ و توزیع 

چنین نوشته اى در میان ایرانیان نمى توانسته خالى از تأثیر باشد، چنان که چندى بعد، نویسنده اى 

ناشناخته در یک رسالۀ فارسى در آخرین دهۀ پیش از مشروطیت از «حکومت منفرده انتخابى» 
یعنى جمهورى طرفدارى کرده است.1

دورة  در  دمکراسى  حکومت  و  جمهورى خواهى  سیاسى  تفکر  کردن  جایگزین  استمرار       

بین اعضاى  یافت. در دورة دوم سلطنت ناصرالدین شاه مباحثى در  ادامه  ناصرالدین شاه قاجار 

فراموش خانه که میرزا ملکم خان بنیان گذار آن بود برخاست؛ آنان در صدد بودند زمینه را براى 

ریاست جمهورى جالل الدین میرزا شاهزادة قاجارى که از اصالح طلبان به شمار مى رفت فراهم 

کنند. با رسوخ فکر جمهورى خواهى در بین محصالن دارالفنون دورة اختناق هم شروع شد. به 

محض شروع این اخبار ناصرالدین شاه به وحشت افتاد و دستور انحالل فراموش خانه را صادر 

کرد.2 ترس حاکمان قاجارى به گونه اى بود که هر حرکت آزادى خواهانه، را جمهورى خواهى 

و  بابى گرى  به  را  مخالفان  همۀ  ناصرالدین شاه،  دورة  در  مى گوید:  سیاح  حاج  مى نامیدند. 

جمهورى خواهى متهم مى کردند. چنان که او و میرزا رضا کرمانى را دستگیر کردند و در زندان 

با غل و زنجیر بستند و تهدید کردند اگر مقررى مأموران دولتى و فراشان زندان را نپردازند آنان 

را به بهانۀ بابى گرى، ترویج افکار جمهوریت و شراب خوارى حبس خواهند کرد و مراتب را به 
مردم اطالع مى دهند.3

میرزا  دست  به  ناصرالدین شاه  قتل  زمان  به  حرکت جمهورى خواهى  از  دیگرى  گزارش       

1 . داریوش رحمانیان: چالش سلطنت و جمهورى در ایران، تهران، نشر مرکز، 1377، ص 112.
براى آگاهى از میرزا ملکم و فراموشخانه ر.ك. خان ملک ساسانى، سیاستگران دوره قاجار، تهران، نشر بابک، 1338، 

ص 146-147.
2 . حاج سیاح: خاطرات حاج سّیاح یادواره خوف و وحشت، به کوشش حمید سیاح، به تصحیح سیف اهللا گلى، بى جا، بى نا، 

بى تا، ص 352.
آگاه،  انتشارات  تهران،  سیرجانى،  على اکبر سعیدى  اهتمام  به   ،1 جلد  ایرانیان،  بیدارى  تاریخ  کرمانى:  ناظم االسالم،   .3

1357، ص 111.
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رضاى کرمانى بازمى گردد. ناظم االسالم کرمانى مى نویسد: «... آقاى سید حسین خواهرزادة 

منیرالسلطنه ... معروف به سید حسین صاحب زمانى ... با حاج میرزا احمد کرمانى قبل از قتل 

آنها  به  شاه  ناصرالدین  قتل  خبر  که  زمانى  کردند.  مسافرت  همدان  به طرف  شاه  ناصرالدین 

رسید شورى به سر آنها افتاد و مردم را دعوت کردند به جمهوریت، لذا آنها را گرفتند آوردند به 

تهران در انبار شاهى محبوس شدند تا آنکه مرحوم حاج شیخ هادى نجم آبادى از آنها توسط 

کرد مظفرالدین شاه گفت اگر این دو نفر را رها کنم تخم قاجاریه را از روى زمین برمى دارند. 

چون حاج شیخ هادى در استخالص آنان اصرار کرد آقاى سید حسین را رها کرد ولى حاج میرزا 

احمد بیچاره در همان محبس مرحوم شد.» گزارش هاى دیگرى حاکى از آن است که در این 

دوره جمهورى خواهى نوعى اتهام به شمار مى رفت به مانند آنچه که حاج سیاح گفته بوده است. 

ناظم االسالم کرمانى دربارة سید محمد طباطبایى مجتهد مى نویسد «...جنابش را متهم نمودند 
به این که جمهوریت را طالبند و قانونیت مملکت را مایل... .»1

     نگاه به حکومت جمهورى در دورة مظفرالدین شاه بدبینانه بود. در آستانۀ مشروطیت که 

اعتراض براى برقرارى نظام مشروطیت ابعاد جدید به خود گرفته بود. تا جایى که عین الدوله در 

حضور شاه جمهوریت را محکوم کرده و آنان را مفسده جویانى دانست که هدفى جز هرج ومرج 

ندارند و مى خواهند دین و آیین را از بین برده و جمهورى برپا کنند. مرحوم طباطبایى در مقابل 

این اتهامات در نطقى، برچسب جمهورى خواهى را اتهام مخالفان براى سنگ اندازى در مسیر 

مشروطیت دانست و گفت اصالح طلبان به دنبال برقرارى جمهورى نیستند و با شاه هم مخالفتى 
ندارند.2

     مخالفت با جمهوریت یا در خدمت گرفتن آن در دورة محمدعلى شاه ابعاد دیگرى گرفته 

و  مزدکیان  عقاید  رد  در  الفرقان»  البراهین  «دالیل  نام  به  رساله اى  مرندى  ابوالحسن  شیخ 

جمهورى خواهان نگاشت. در این رساله سعى شده اندیشه هاى نوین و از جمله جمهورى طلبى 

شکل احیاشدة عقاید مزدکى قلمداد شود. به گمان او اهداف جمهورى خواهان چنین بود؛ «قتل 

فرمانروایان، کشتن علماى عالم، نهب و تقسیم اموال اغنیا، هتک اعراض و ناموس مسلمانان، 
آزادى ادیان و برداشتن حجاب از نسوان و زنان.»3

1. همانجا: ص 63.
2. مهدى ملک زاده: تاریخ انقالب مشروطیت، جلد 3، تهران، علمى، 1371، ص 362.

براى نطق طباطبایى: نک ناظم االسالم کرمانى؛ تاریخ بیدارى ایرانیان، صص 444-445-446-447.
3. رحمانیان: چالش سلطنت و جمهورى در ایران، ص 17.
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     در خاندان سلطنتى قاجار به علت رقابت هاى موجود در دربار جمهورى به عنوان یک جانشین 

مطرح مى شود. ظل السلطان فرزند ناصرالدین شاه و عموى محمدعلى شاه داعیۀ سلطنت در سر 

داشت و مى خواست رقیب خود یعنى شاه را از صحنه سیاسى خارج کند. از این رو با برخى از 

مشروطه طلبان ارتباط برقرار کرد و توجه آنان را به برنامۀ خود یعنى انحالل قاجاریه و تأسیس 

جمهورى به ریاست خودش جلب کرد. در مرحلۀ بعدى خواست جمهورى را هم کنار گذارد و 

برخى صحبت  با مشروطه طلبان،  محمدعلى شاه  دشمنى هاى  اوج  در  نهد.  سر  بر  شاهى  تاج 

توسط  ظل السلطان  تبعید  به  نهایت  در  که  مى آورند  میان  به  ظل السلطان  رئیس جمهورى  از 
محمدعلى شاه انجامید.1

     وقایع بعد از مشروطیت از قبیل به توپ بستن مجلس، اعدام شیخ فضل اهللا نورى، قتل 

سید عبداهللا بهبهانى، رقابت گروه هاى مخفى و تندرو با اعتدالیون و میانه روها موجب دلسردى 

بسیارى از مردم و رهبران نهضت مشروطیت شد و با وقوع جنگ جهانى و انقالب بلشویکى 

روسیه اوضاع ایران در هرج ومرج ناشى از جنگ فرورفت. وقایعى مانند قیام شیخ محمد خیابانى و 

کلنل پسیان و همزمان با آن نهضت جنگل به رهبرى میرزا کوچک خان، روى مى دهد. در دورة 

نهضت جنگل جمهورى به صورت جانشینى در برابر حاکمیت قاجار هر چند به صورت منطقه اى 

و ایالتى شکل مى گیرد که البته انقالب روسیه در آن تأثیر فراوان داشت همان طور که حکومت 

روسیۀ تزارى در سرکوب نهضت مشروطیت و هرگونه حرکت دموکراسى و جمهورى خواهى در 

دوران مشروطیت نقش خود را ایفا کرده بود.

     جنگ جهانى اول و پادرمیانى انگلیس و روسیه تزارى در آن و ناتوانى شدید حکومت مرکزى 

ایران در اثر فقدان حمایت هاى خارجى، فضاى سیاسى و اجتماعى آماده اى را براى ایجاد و رشد 

حرکت هاى مردمى به وجود آورد. مهم ترین این حرکت ها نهضت جنگل بود.

     نهضت جنگل در سال 1294 به رهبرى میرزا یونس فرزند میرزا بزرگ؛ معروف به میرزا 

کوچک خان جنگلى در گیالن آغاز شد؛ نهضت جنگل کمیتۀ اتحاد اسالم را پایه گذارى کرد. آنان 

در طول جنگ جهانى اول از سوى افسران آلمانى و با اسلحۀ عثمانى ها در برابر نیروهاى روسیۀ 

تزارى در گیالن مى جنگیدند و خواهان یگانگى مسلمانان بودند. «ما قبل از هر چیز طرفدار 

استقالل مملکت ایران هستیم به تمام معنى کلمه – یعنى بدون اندك مداخله هیچ دولت اجنبى 
... ما طرفدار یگانگى عموم مسلمانانیم.»2

1. همانجا: ص 18.
2. روزنامۀ جنگل: سال اول شماره 128 (به نقل از ابراهیم فخرایى: سردار جنگل، تهران، جاویدان، 1357، ص 52).
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     با پایان جنگ جهانى اول کوچک خان جنگلى از ضعف و ناتوانى دولت مرکزى استفاده کرد 

و با حزب متشکل از بلشویک هاى قفقازى، روس و ایرانى در گیالن متحد شد و ادارات دولتى را 

تصرف کرد و اندکى بعد قلمرو حکومت خود را تا مازندران بسط داد و تأسیس جمهورى شوروى 

گیالن را اعالم کرد و به کلیۀ سفارتخانه هاى خارجى، غیر از سفارت انگلیس، موجودیت رژیم 
جدید را اعالم کرد و دولت مرکزى ایران را به علت عقد قرارداد 1919 غیررسمى قلمداد کرد.1

     سوسیالیست هاى جنبش جنگل؛ سازى دیگر از جمهوریت به سبک روسى را کوك کرده 

انجامید:  آن  فروپاشى  به  نهایت  در  و  جنگل  نهضت  در  شدید  اختالفات  موجب  امر  این  و 

«سوسیالیست هاى جنبش جنگل در خرداد 1299 در نخستین کنگرة بزرگ فرقه عدالت، ضمن 

تغییر نام خود به «حزب کمونیست ایران»، تأسیس «جمهورى سوسیالیستى گیالن» را اعالم 

کردند و بدین گونه نیروهاى کمونیست از جنبش میرزا کوچک خان جدا شدند. میرزا کوچک 

خان به عنوان اعتراض نسبت به اعمال و تبلیغات افراطى «حزب کمونیست ایران» رشت را 

در 18 تیرماه 1299 ترك کرد و به فومن رفت. آنگاه کمونیست ها از غیبت او استفاده کردند و 

به کودتا و دستگیرى اعضاى جناح اصالح طلب ملى / مذهبى به رهبرى میرزا کوچک خان که 

خاستگاه آنان طبقات متوسطه شهرنشین بود و اعتقادات کمونیست ها را بر نمى تابیدند، دست 

زدند. این جناح تندرو، دکتر احسان اهللا خان دوستدار را که ابتدا عضو ساده اى در نهضت جنگل 

شوروى سوسیالیستى  جمهورى  «دولت  مقام هیئت  باالترین  یعنى  مقام سرکمیسرى  به  بود، 

گیالن» منصوب کرد و خالو قربان را (که البته بعدها با گروه خود به دربار جذب شد و رضاخان او 

را با درجۀ سرهنگى به خدمت گماشت و مأمور دستگیرى سمیتقو در کردستان کرد) وزیر جنگ، 

و حیدر عمو اوغلى را وزیر خارجه قرار داد. اعضاى این جناح که تحت تأثیر تبلیغات مارکسیستى 
بودند، با تجزیه هاى درون حزبى به زودى به تحلیل رفتند.2

     با سرکوب نهضت جنگل و فرونشاندن جنبش خیابانى و پسیان در خراسان و آذربایجان؛ 

مرحلۀ جدیدى از رویارویِى دو اندیشه نمود پیدا کرد. در این مرحله عمًال جمهورى به عنوان یک 

تفکر سیاسى قدرت در ابعاد وسیعى از سوى رضاخان سردار سپه مطرح شد.

جمهورى رضاخان

 از سال 1301 به بعد رضاخان سردار سپه براى تحکیم مبناى قدرت خود و ایجاد تمرکز قدرت 

1 . پتروشفسکى: تاریخ ایران، ترجمه کیخسرو کشاورزى، تهران، انتشارات توس، 1351، ص 431.
2 . سید حسن امین: تاریخچۀ جمهورى خواهى در ایران، ص 87.
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در ایران، در مقام رئیس الوزرا به فکر از میان برداشتن سلسله قاجار افتاد و لذا در زمستان 1302 

مسئله جمهوریت را به راه انداخت و اولین بارى بود که این تئورى قدرت در سطح وسیعى از 

سوى ارکان دولت ایران جهت محو سلطنت مطرح شد.

     اکنون رضاخان کنترل واقعى ایران را به دست آورده بود و در سال 1923 میالدى شاه ضعیف 

از کنترل خود در مقابل هرگونه  اروپا برود. رضاخان مى خواست  به  تا  قانع کرد  (احمدشاه) را 

اکنون طرفدار یک حکومت جمهورى شده بود  احیاى اجتماعى قدرت قاجار مطمئن باشد. او 

و مردم را تشویق مى کرد تا به اشاعۀ تبلیغات جمهورى خواهانه بپردازد. البته این حرکت مورد 

مخالفت خیلى از علما و زمین داران بزرگ بود، زیرا بعضى از آنها حکومت جمهورى را با اقدامات 

به نسبت رادیکال و غیرمذهبى آتا ترك در ترکیه همراه مى دانستند. هم رهبر روحانیت مجلس، 

مدرس، و هم یکى از رهبران جوان سیاسى، محمد مصدق، به شدت با نقشه هاى رضاخان براى 
افزایش قدرت خود مخالفت کردند.1

     دربارة ریشه هاى فکرى جمهورى خواهى در ذهن رضاشاه و نگرانى هاى وى على دشتى 

مى نویسد: «من جوان بودم. تاریخ جمهورى روم و تاریخ انقالب فرانسه قوه تخیل مرا بر افروخته 

بود. عالوه بر آن فروریختن امپراتور آلمان، اتریش، روسیه و عثمانى یکپارچه مرا طرفدارى رژیم 

اگر نغمۀ جمهورى بلند شود تمام آزادى خواهان به زیر  جمهورى کرده بود و خیال مى کردم 

پرچم سردار سپه جمع مى شوند و حکومت شوروى نیز از آن پشتیبانى خواهد کرد.

     این شور تخیالت جوانى در من قوت گرفت و مکرر عقاید خود را با سردار سپه که اینک 

نخست وزیر شده است در میان نهادم و خوب به خاطر دارم آن مردى که قضایا را به طور مثبت 

اگر  بود که  این نگرانى شده  دچار  بود  و تصمیمى جدى و منطقى  مى نگریست و در هر کار 

«جمهورى برپا شود چه کسى تضمین خواهد کرد که من بر رأس کارها بمانم» و ما معتقد بودیم 

که «این امر در قانون اساسى جدیدى که براى رژیم جمهورى نوشته مى شود تأمین گردیده و 

ایشان مادام العمر در مقام ریاست جمهورى باقى مى ماند» زیرا حقیقتاً سردار سپه مى بایست بر 
رأس کار قرار گیرد تا تمام این مقاصد ارجمند را به انجام رساند.»2

     دو عامل مهم بر سر راه جمهورى خواهى سردار سپه بود. 1) مجلس شوراى ملى 2) احمدشاه. 

این دو طبق قانون اساسى مى توانستند نخست وزیر را عزل کنند. مجلس چهارم مخالفت خود 

1 . نیکى. آر. کدى: ریشه هاى انقالب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهى، تهران، انتشارات قلم، 1369، ص 144.
2 . على دشتى: پنجاه و پنج، تهران، امیرکبیر، 1354، ص 127-128.
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دخالت  با  پنجم  مجلس  انتخابات  بنابراین،  بود.1  داده  نشان  سپه  سردار  زیاده روى هاى  با  را 

تصمیم  رضاخان  بودند.2  طرفدارش  انتخاب شدگان  اکثریت  که  شد  برگزار  طورى  او  مستقیم 

بردارد. زمزمه هاى  راه  از سر  نیز  احمدشاه را  یعنى  این مجلس مشکل بعدى  با کمک  گرفت 

جمهورى خواهى همزمان با انتخابات مجلس پنجم آغاز شد.

     در روز بیست و دوم بهمن ماه سال 1302 هجرى شمسى دورة پنجم مجلس شوراى ملى با 

سخنرانى محمدحسن میرزا، ولیعهد در تهران گشایش یافت. گفته شده است که این مجلس با 

هدف تغییر سلطنت به جمهورى «بایستى حتماً باز شود تا به وسیله نمایندگان سلسله قاجاریه 
را خلع نماید.»3

     دخالت سردار سپه در انتخابات به ویژه در شهرستان ها از سوى منابع مختلف تأیید شده 

است. «در مجلس پنجم که انتخاباتش در حکومت مستوفى آغاز و در حکومت مشیرالدوله ختم 

گردید، اصالح طلبان و سوسیالیست ها هر دو رأى داشتند ولى ایاالت را وزارت جنگ برد و نفوذ 
امیر لشگرها انتخابات را فاسد کرد.»4

یعنى  بیرون مجلس در یک جهت،  و  در داخل  همسو  دو تالش  افتتاح مجلس  از       پس 

با  برآمدند  آن  پى  در  سپه  سردار  نمایندگان طرفدار  اول،  مورد  در  شد.  آغاز  جمهورى خواهى 

تصویب سریع اعتبارنامه هاى وکال الیحۀ تغییر سلطنت به جمهورى را در دستور کار مجلس قرار 

دهند و تا عید نوروز همان سال کار را یکسره کنند.»5 تدین رهبر جناح جمهورى خواه مجلس در 

بخشى از نطق خود در شب عید چنین گفت: «... همه مى دانند که امروز در نقاط مختلفه ایران 

منتظر تصمیمات مجلس شوراى ملى هستند که نفیاً و اثباتاً هر چه زودتر تکلیف آنها را معین 

کنند. در اغلب نقاط مملکت شروع به تعطیل شده و یک مملکتى را به حال تزلزل و هیجان 

انداخته اند. البته مصلحت و مقتضى نیست که به این قضایا ادامه داده شود؛ بنابراین براى این که 

به این هیجانات و تظاهرات خاتمه داده شود. بهتر این است که مجلس تصمیم قطعى خودش 
را امروز بگیرد و عیدى بدهد به ملت ایران.»6

1 . حسین مکى، مدرس قهرمان آزادى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1358، ص 258.
2 . پیترو آورى: تاریخ معاصر ایران، جلد 1، ترجمه محمد رفیعى مهر آبادى، تهران، انتشارات عطایى، 1369، چاپ 2، 

ص 506.
3 . حسین مکى: مدرس قهرمان آزادى، ص 226.

4 . محمد تقى بهار: تاریخ مختصر احزاب سیاسى، جلد 2، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1379، ص 27.
5 . یحیى دولت آبادى: حیات یحیى، جلد 4، تهران، انتشارات عطار وفرودسى، 1362، ص 351.

6. مکى: مدرس قهرمان آزادى، ص 303: نقل از مشروح مذاکرات مجلس در روز پنجشنبه 30 اسفند 1302.
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     مهدى قلى خان هدایت هم که به گفته خودش تمایلى به جمهورى نداشت، بعداً در خاطراتش 

به تبریک جمهورى غرش  نوروز  نوشت: «نقشه این است که روز اول حمل (فروردین) توپ 

کند»1 کوشش دوم از طرف مطبوعات نظامیان و دولتیان طرفدار رضاخان بود که لزوم برقرارى 

جمهورى در ایران را به شدت تبلیغ مى کردند. على دشتى، نمایندة مجلس، مشاور سردار سپه و 

روزنامه نویس که به گفتۀ خودش از طراحان نهضت جمهورى خواهى بوده است2 و در روزنامه اش 

به نام «شفق سرخ» با شور و حرارت تبلیغ جمهورى مى کرد، در خاطراتش مى نویسد: «تنها 

امرى که امید بخش بود، مطبوعات ایران بود که یک دست و یکنواخت فکر جمهورى را تقویت 

کرده، مقاالت آتشین مى نوشتند»3 البته الیتى از جراید که آهنگ مخالفت مى نواختند، مورد آزار 

و اذیت بودند و حتى میرزازاده عشقى، صاحب روزنامۀ «قرن بیستم» جان خود را بر سر این 
مخالفت نهاده مى گویند به فرمان سردار سپه ترور شد.4

     فرماندهان لشکرها و نظامیان منصوب رضاخان هم در کار جمهورى خواهى مشغول بودند.

«هرکسى به یکى از لشگرها و فرماندهان شش گوشه ایران مى گفت سالم علیکم، فورى مبتال 

به جمهورى خواهى مى شد و به طورى در ظرف چند دقیقه التهابش شعله ور مى گردید که بى 

اختیار به تلگراف خانه رفته و براى تسکین درد خود سیل شکوه را به طرف روزنامه نویسان و 
نمایندگان احتمالى ملت سر مى داد.»5

      کارکنان ادارات دولتى نیز براى تبلیغ جمهورى به کار گرفته شده بودند. «... باید تمام 

وزارتخانه ها و دوایر دولتى شرحى دایر بر جمهورى خواهى نوشته و هر وزارتخانه با وزیر خود به 
منزله سردار سپه رفته الیحه جمهوري خواهانه را به عرض مى رساند.»6

     خیلى زود معلوم شد که اکثریت نمایندگان مجلس طرفدار سردار سپه و تغییر سلطنت هستند. 

اقلیت به رهبرى آیت اهللا مدرس با اعتراض مکرر به اعتبارنامۀ نمایندگان سیاست وقت گذرانى را 

در پیش گرفت تا مجلس قبل از عید نوروز رسمیت نیابد.7 اکثریت مجلس ائتالفى از نمایندگان 

راست و چپ بود که بر سر ایجاد جمهورى و ریاست جمهورى رضاخان به توافق رسیده بودند.

1 . مهدى قلى خان هدایت: خاطرات و خطرات، تهران، انتشارات زوار، 1344، چاپ 2، ص 363.
2 . على دشتى: پنجاه و پنج، ص 128.

3 . همانجا: ص 130.
4 . مکى در کتاب مدرس قهرمان آزادى شرح مبسوطى از ترور عشقى از ص 396-435 درج کرده است.

5 . الف، خواجه نورى، بازیگران عصر طالیى، تهران، انتشارات جاویدان، 1358، ص 71.

6 . عبداهللا مستوفى: شرح زندگانى من یا تاریخ اجتماعى و ادارى قاجاریه، جلد 3، تهران، انتشارات زوار، 1360، ص 588.
7 . همانجا: ص 585.
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     «در میان وکالى مجلس پنجم دو دسته بودند که با نظرات بلند پروازانه سردار سپه همراه 

و قبًال همه گونه وعده همراهى در ترقى مقام به او داده بودند: یکى دستۀ محمد تدین که در 

این روزها به اسم فراکسیون تجدد معروف شده و عده آن شاید به چهل، پنجاه نفر مى رسید، 

دیگر سوسیالیست ها که به لیدرى سلیمان میرزا و میرزا محمد صادق طباطبایى چهارده ، پانزده 

نفرى عده داشتند؛ به طورى که با این پنجاه و شصت نفر هواخواه، هر چه بخواهد از مجلس 
بگذراند.»1

در  مخالفت مى کرد.2  هم فکرانش  اعتبارنامۀ  با  وقت گذرانى،  راستاى سیاست  در       مدرس 

آخرین روزهاى سال 1302 و درحالى که با تصویب دو اعتبارنامۀ دیگر، حد نصاب الزم براى 

رسمیت یافتن مجلس به دست مى آمد، مدرس با اعتبارنامۀ مؤتمن الملک، رئیس مجلس هم 

که از دوستانش بود، مخالفت کرد3 و این مسئله خشم جناح تجدد را برانگیخت؛ به گونه اى که با 

دستور تدین اعضاى این جناح مجلس را ترك کردند4 گرچه یکى از طرفداران سردار سپه (دکتر 

حسین بهرامى احیا السلطنه) در فاصلۀ تنفس این خشم را با زدن سیلى به گوشه مدرس نشان 

داد5 به هر حال، سال به پایان رسید و آنچه قرار بود بشود، نشد.

     از سوى دیگر، نهضت جمهورى خواهى در قالب برخى تظاهرات دولتى در سطح جامعه 

آغاز شده بود و با پیگیرى مطبوعات که بیشتر آنها طرفدار سردار سپه بودند، دامن زده مى شد؛6  

دشتى که پیش از این به طرفدارى اش از جمهورى و سردار سپه اشاره شد، این تظاهرات را که 

با ارسال تلگراف ها از والیات به تهران همراه بود، مردمى خوانده است: «مردم نیز در والیات به 

حمایت از سردار سپه برخاستند و میتینگ ها ترتیب دادند. سیل تلگراف به تهران سرازیر شد و 

همه خلع احمد شاه را مى خواستند.»7 هر روز از این تلگراف ها (که هفده برگ از نمونه هاى آن 

در سازمان اسناد ملى ایران با شماره 1303 موجود است) به وزارت داخله، مجلس و مطبوعات 

مى رسید. متن یک تلگراف که در اول فروردین 1303 از یکى از بخش هاى استان لرستان به 

وزارت داخله مخابره شد، چنین است:

1 . همانجا: ص 583.
2 . بهار: تاریخ احزاب سیاسى، جلد 2، ص 35.

ایران از اسفند 1299 تا بهمن 1357 «از سید ضیاء تا بختیار»، تهران، انتشارات جاویدان،  3. مسعود بهنود: دولت هاى 
1369، ص 67.

4 . مکى، مدرس قهرمان آزادى، ص 285.
5 . مستوفى، شرح زندگانى من ...، ص 584.

6 . حسین مکى: تاریخ بیست ساله ایران، جلد 3، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1357، ص 17.
7 . على دشتى: پنجاه و پنج، ص 130.
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«مقام منیع وزارت جلیله داخله، انعکاس نغمه جمهوریت و اشتهار به تغییر رژیم محرك احساسات 

عموم متوالیاً جماعات به کرات کرده و نمایندگان اهالى جاپلق و برده در تلگراف خانه وارد دست 

با رفتار هیجان آمیزى تشکیل اساس جمهوریت را خواستار اضطراب عمومى  از کار کشیده و 
جنبش ملى لزوم حفظ انتقام اقناع آنان را ایجاب و صدور جواب امید بخش را انتظار دارند.»1

نواحى  در  ارتشى  فرماندهان  را ساختۀ دست  اجتماعات  و  تلگراف ها  این  اگرچه کسانى       

مختلف دانسته اند و شواهدى هم در تأیید این ادعا وجود دارد2 به نظر مى رسد نوعى بى اعتمادى 

به احمدشاه قاجار از یک سو و موفقیت هاى سردار سپه در ایجاد امنیت از سوى دیگر، زمینه 

مساعدى براى مطرح شدن جمهورى فراهم کرده بود. بهار که خود از مخالفان سرسخت رضاخان 

و جمهورى بوده و اشعار مفصل او با عنوان جمهورى نامه3 در هجو این حرکت معروف است، 

چنین مى نویسد:

بودند. رجال سیاست  از وضع قدیم خسته  مردم  روزها جمهورى طلبى گل کرده بود.  «در آن 

نمى توانستند شفاى عاجلى براى التیام دردهاى سى ساله مردم پیدا کنند. اختالف و خودخواهى 

سیاسیون و احزاب هم مانع بود که یک دولت از همان دولت ها دوام کند و اصالحاتى را که 

زیاد  وجاهت  بودند، بعضى  و مهمل  کار  کم  رجالى  از  بعضى  برد.  پایان  به  شروع کرده است 

نداشتند، بعضى با خارجیان نمى توانستند درست کنار بیایند. به هر تقریب هر سه ماه به سه ماه 

یکى مى آمد و یکى مى رفت. کمال مطلوب هم پیدا شدن دولت با دوامى بود که با صالحیت و 

پاکدامنى و جرأت بیاید و شروع به اصالحات کند. این فکر ده سال بود که در مغزها جاى کرده 

بود و آمدن یک نفر مرد فعال و گرفتن اختیارات در دست و کار کردن ورد زبان ها و سرمقالۀ 
جراید بود. اینک همان آرزو در لفافه جمهورى خواهى یک مرتبه بروز کرد.»4

     البته بهار در عین اشاره به زمینه هاى اجتماعى جمهورى خواهى وجه دولتى و فرمایشى بودن 

آن را هم تأکید کرده است: «به قول مردى تبریزى دولت از ملت جمهورى مى خواست. حقیقت 

1. سازمان اسناد ملى ایران: شماره آلبوم، 79، شماره پاکت: 1685، شماره تنظیم 1- 3- 15003 گزارش واصله به وزارت 
داخله از بخش چاپلق لرستان، اول فروردین.

2. سازمان اسناد ملى ایران، آلبوم 79، شماره پاکت 1685، شماره تنظیم 1- 15003 درگزارش رسیده به وزارت داخله از 
کرمانشاه ضمن اشاره به درخواست تغییر رژیم به جمهورى خاطر نشان شده است که اهالى «به نام فتوحات لشگر غرب در 
لرستان و احساسات صمیمانه نسبت به آقاى امیرلشکر غرب دارند، یک زوج گلدان نقره اى منقوش به صور طاق بستان» 

را به وى هدیه کرده اند. تاریخ 8 فروردین.
3. مکى: مدرس قهرمان آزادى، متن کامل این اشعار از صفحه 331-337 درج شده است. 

4. بهار: تاریخ احزاب سیاسى، جلد 2، ص 30.
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این بود در قصر سردار سپه که رئیس الوزرا شده بود، جمعى از نویسندگان و سیاسیون که عده 
آنها چندان زیاد نبود، با هم رفت و آمد داشتند و نقشه جمهورى مى کشیدند.»1

     اولین تظاهرات مهم به نفع جمهورى روز 28 اسفند هم زمان با مذاکرات داغ مجلس دربارة 

اقلیت مجلس برگزار شد. تظاهرکنندگان  با هدف وارد آوردن فشار بر  نمایندگان و  اعتبارنامۀ 

تأسیس  از  طرفدارى  به  و  قاجارها  سلطنت  بر ضد  بودند،  پوشیده  قرمز  لباس هاى  درحالى که 

جمهورى شعار مى دادند.2 «روز چهارشنبه از صبح در شهر هیاهو برپا شد. اکثریت مصنوع جمهورى 

مى خواهد.»3 متقابًال تظاهرات مخالفین در روز بعد از بازار آغاز شد. طرفداران مدرس جرقه این 

تظاهرات را همان سیلى مى دانند که او در مجلس خورد.4 گر چه این حادثه مى توانسته مؤثر 

باشد، ظاهراً اصرار جمهورى خواهان و مأموران نظمیه در تعطیلى بازار به نفع ایجاد جمهورى و 

مقاومت بازاریان نقطه شروع بوده است.5 به هر حال جمعیت با جلودارى شیخ محمد خالصى زاده، 

فرزند یکى از مراجع مهم تقلید از بازار حرکت و در مقابل مجلس اجتماع کرد.

از  قوى تر  بسیار  دینى،  رنگ  گرفتن  با  جـمهورى خواهى»6  «نـهضت  مدرس،  قول  به       

حالت  با  که  زیادى  مردم   1303 فروردین  دوم  روز  که  گونه اى  به  نمود؛  رخ  جمهورى خواهى 

اعتراض از جنوب تهران به راه افتاده بودند، در اطراف مجلس تقریباً نقطه پایانى بر نهضت نه 

چندان ریشه دار جمهورى خواهى گذاشتند.

     «دوم حمل [فروردین] دسته بزرگى از چاله میدان که یکى از محالت پر جمعیت تهران 

است ، به زعامت مرحوم حاج شیح عبدالحسین خرازى، با بیرق هاى سفیدى که روى آنها نوشته 

شده بود: اراده، ارادة ملت است؛ ما جمهورى نمى خواهیم، حرکت کرده، جمعى از روحانیون را با 

خود برداشته از خیابان اسماعیل بزاز و بازار داخل مسجد شاه شدند و همچنین از سایر کوى هاى 

تهران دسته هاى بزرگ دیگر به آنان ملحق شده، جمعیتى عظیم که به چندین هزار نفر مى رسید 

و پى در پى از مردم شهر به آنان مى پیوستند و دم به دم بر انبوه غوغا افزوده مى شد، گرد شده و 

1. همانجا: ص 30.
2. مستوفى: شرح زندگانى من ...، ص 588.

3. رضا قلى خان هدایت: خاطرات و خطرات، ص 366.
4. مکى: مدرس قهرمان آزادى، ص 286.

5. مستوفى: شرح زندگانى من ...، ص 594: «بستن بازار در این گونه موارد عامل مؤثر است که البته سردار سپه و عمالش 
از آن غفلت نکرده و خیال داشتند به وسیله رؤساى اصناف این قسمت را هم عملى کنند، ولى اصناف به مناسبت گردش 
عید و اصل کسب و کار راضى به این امر نشده، جواب مساعد نمى دادند. نظمیه دست بردار نبود و به رؤساى اصناف فشار 

مى آورد.»
6. خواجه نورى: بازیگران عصر طالیى، ص 87.
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از طرف بازار کنار خندق و ناصریه قدیم [خیابان ناصرخسرو] و به طرف بهارستان، این جمعیت 
عظیم به حرکت در آمد.»1

     شاهدى عینى این جمعیت را در میدان بهارستان چون «سیل طوفان انگیز»2 که صداى 

آن «از دور شبیه غرش ممتد موج دریا بود»3 توصیف کرده است. دیگرى مى گوید دیده است 

که «مردم شروع کردند به پرتاب چوب و سنگ و آجر و هر چه که به دستشان بیاید، به طرف 

سردار سپه»4 که به دعوت تلفنى نمایندگان طرفدارش در آن هنگامه به مجلس آمده بود5 و 

از نزدیک دید و شنید که مردم فریاد مى زدند: «ما دین نبى داریم، جمهورى نمى خواهیم»6 در 

این گیرودار دسته اى کوچک هم از طرفداران جمهورى شعارگویان وارد معرکه شدند؛ اما چون 

قزاق ها سرکوبى تظاهرات را آغاز کرده بودند و جنگ مغلوب شده بود، تمیزشان از مخالفان 

جمهورى براى مأموران میسر نشد؛ بنابراین، همه با یک چوب رانده شدند.7 از سوى دیگر، رئیس 

از موضع قدرت سردار سپه را به علت  به پشت گرمى حضور مؤثر مردم،  احتماًال  مجلس هم 

سرکوب تظاهرکنندگان در محوطۀ مجلس سرزنش و تهدید کرد.8 به این ترتیب رضاخان که 

تا آن موقع سیاست توپ و تشر را در برخورد با مخالفانش دنبال مى کرد به علت مواجه شدن با 

مخالفت مردم و هم زمان تزلزل مجلس در حمایت از او، مشى سازش را در پیش گرفت. «سردار 

مى گوید حاال که ملت موافق نیست، من از جمهورى صرف نظر کردم، ولى آقایان باید تکلیفى 

براى من معین کنند با احمدشاه نمى توانم کار کنم.»9 رئیس الوزرا چهار روز بعد به قم رفت تا با 

علماى ساکن در نجف که قصد بازگشت به عراق را داشتند، خداحافظى کند. در پایان مالقات 

وى با علما دو اطالعیه صادر شد؛ به موجب یکى از آنها رضاخان اعالم کرد که به منظور «حفظ 

و حراست عظمت اسالم و استقالل ایران» از جمهورى صرف نظر کرده است10 و در اطالعیۀ 

1. بهار: تاریخ احزاب سیاسى، جلد 2، ص 46.
2. خواجه نورى: بازیگران عصرطالیى، ص 88.

3. همانجا: ص 88.
4. یحیى دولت آبادى: حیات یحیى، ج 4، ص 356.

5. بهار: تاریخ احزاب سیاسى، ج 2، ص 46.
6. مستوفى: شرح زندگانى من ...، ص 598. 

7. مکى: مدرس قهرمان آزادى، ص 312.
8. بهار، تاریخ احزاب سیاسى، جلد 2، ص 48.

9. رضا قلى هدایت: خاطرات و خطرات، ص 367.
10. حمداهللا آصفى و غالمرضا وطن دوست: سردار سپه و زمینۀ فروپاشى دودمان قاجاریه؛ تحلیلى بر سه سند محرمانه 

بریتانیا، شیراز، مجله علوم اجتماعى و انسانى دانشگاه شیراز، دوره ششم، شماره اول و دوم، 70-1369 ص 47-83.
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دیگر، علما از مردم خواستند از «عنایت» سردار سپه «کامًال تشکر نمایند.»1 پس از آن نه تنها 

دیگر اثرى از آن هیجانات ظاهراً مردمى به طرفدارى از جمهورى باقى نماند، بلکه تلگراف هایى 

که به مرکز  مى رسید، تبعیت جمهورى خواهان را از رئیس الوزرا در چشم پوشى از جمهورى نشان 

مى داد و البد مصنوعى بودن قیامشان را: 

«مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکته راپورتاً معروض مى دارد پس از انتشار بیانیه حضرت 

اشرف، آقاى رئیس الوزرا دامت عظمته در نصیحت از صرف نظر از جمهورى، جمهورى خواهان 

اصفهان نیز محض امتثال مبارك و حفظ مقتضیات مملکتى از خواسته جمهوریت صرف نظر و 
از تلگراف خانه خارج گردیدند.»2

که  آن چنان  دانست.  را نمى توان یکسره ساختگى  نهضت جمهورى خواهى  این همه،  با       

نظر مى رسد هنگامى  به  آن وجود داشت، ولى  براى طرح  اجتماعى  زمینه هاى  قبًال ذکر شد، 

که مخالفت با آن رنگ دینى گرفت و علما به صورت فعال وارد میدان شدند، مجال رشد را 

از دست داد. «نقطه نظر روحانیان خیلى دیر، یعنى در مارس 1924(فروردین 1303) جلوه گر 

شد؛ اما هنگامى که چنین شد، آشکار گشت که توده هاى عوام را پشتوانه دارد و از همین روى 

نهضت جمهورى خواهى دیرى نپایید»3 نکتۀ مشخص این که مدرس رهبرى مخالفان جمهورى 

در مجلس را به عهده داشت و این مخالفت به تدریج به روحانیان به ویژه در قم منتقل شد. 

«از تهران مراسالت مکررى از طرف مخالفین در این زمینه به قم فرستاده شد و روحیه علماى 

شد،  گفته  که  همان گونه  نیز  تهران  در  نمود.»4  ظن  سوء  و  تردید  دچار  اندازه اى  تا  را  آنجا 

هدایت تظاهرات ضد جمهورى در قبل و بعد از عید با روحانیان بود و پایان آن را هم سردار 

سپه به شیوه اى اعالم کرد که به عذرخواهى از مراجع تقلید شبیه بود. نقش روحانیان در افول 

جمهورى خواهى از سوى منابع مختلف، ذکر شده است. چند ماه پس از پایان ماجرا روزنامۀ تایمز 

نوشت: «نهضت جمهورى طلبى ممکن بود در ماه مارس شدت یابد، ولى اعالمیه علماى قم علیه 

این نهضت از بروز حوادث جلوگیرى کرد»5 رادیو مسکو همین معنى را در آن زمان با لحنى 

1. همانجا: بیانیه روحانیون.

2. سازمان اسناد ملى، شماره آلبوم 79، ش- پاکت:1685، شماره تنظیم: 1-15003 گزارش حکومت اصفهان به وزارت 
داخله در تاریخ 26 فروردین.

3. آصفى، مجله علوم اجتماعى و انسانى دانشگاه شیراز: مقاله سردارسپه و ...، از نامه پرسى لورن به سرآستین چمبرلین، 
سند شماره 169، شماره 550 خیلى محرمانه

4. خواجه نورى: بازیگران عصرطالیى، ص 74.
5. فتح اهللا نورى اسفندیارى: رستاخیز ایران، مدارك، مقاالت و نگارشات خارجى 1323- 1299، تهران به چاپ سازمان 

برنامه، ص 80 نقل از روزنامه تایمز مورخ 13 ژوئن 1924 (2 تیر 1303 هـ. ش).
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دیگر تأکید کرد: «بنا بر اطالعات دیگر اصل و ریشۀ جنبش اخیر عبارت از مساعى مرتجعین 

است که سعى دارند با کمک روحانیون تعصب مذهبى توده را به حرکت در آورده و آن را براى 

مبارزه با دولت به کار برند.»1 منابع خارجى ریشۀ مخالفت روحانیان را به نگرانى آنان از تکرار 

وقایعى نسبت مى دهند که هم زمان در ترکیه اتفاق افتاده بود و آن عبارت از حذف حکومت دینى 

و دیرینۀ عثمانى ها و به قدرت رسیدن جمهورى خواهان بود. به نوشتۀ آروى:

     «در سوم  مارس 1923 [اوایل اسفند 1302] پارلمان ترکیه خالفت عثمانى را منقرض کرد و 

به نقش روحانیون ترك در حیات کشور خاتمه داد. هر چند که روحانیون ترك سنى مذهب بودند 

و نه شیعى مذهب که اکثر ایرانیان پیرو آن هستند، با این وجود، این موضوع براى روحانیون 
ایران وعده زیادى از مردم زنگ خطرى به شمار مى رفت.»2

     یک نشریۀ انگلیسى هم چند ماه بعد از پایان غائله جمهورى طلبى ایران، نوشت: «عقیدة 

مقامات  با  که  همان معامله اى  و  برد  بین خواهد  از  را  آنها  نفوذ  این است که جمهورى  علما 

روحانى و مؤسسات مذهبى ترکیه شده در ایران نیز تعقیب خواهد شد.»3 البته این نظر که سردار 

سپه در دنبال کردن طرح جمهوریت متأثر از تحوالت ترکیه بود، درست مى نماید؛ زیرا در خود 

ترکیه هم این تأثیر احساس شده بود. روزنامۀ «وقت» چاپ استانبول در بهمن 1302 دراین باره 

چنین نوشت: «سردار سپه رئیس الوزراى ایران در صدد افتاده است مقام غازى مصطفى کمال 

نگاه خاص  از  انتخاب شود.»4 صرف نظر  ریاست جمهور  به  دارد  و کوشش  کند  احراز  را  پاشا 

برخى غربى ها که ریشۀ مخالفت روحانیان با جمهورى در ایران را به ترس آنان از زوال اقتدار 

و نفوذشان نسبت داده اند، مى توان دین ستیزِى تازه تولد یافته در ترکیه را امرى مؤثر در این 

مخالفت دانست.

اندیشه و تفکر سیاسى قدرت در ایران مبتنى بر فّره ایزدى و هدیه شدن مقام حکومت به فرد 

خواست از سوى خدا بود. در دورة اسالمى بر اثر حوادثى مانند حملۀ مغول در دو مرحله به ایران 

که در مرحلۀ دوم توسط هالکوخان مغول، امام اسماعیلى و خلیفۀ بغداد  نابود مى شوند، فیلسوف 

1 . مکى: تاریخ بیست ساله ایران، جلد 3، ص 20.
2. پیتر آورى: تاریخ معاصر ایران، ج 1، ص 508.

3. اسفندیارى: رستاخیز ایران، ص 96.
4. بهار: تاریخ احزاب سیاسى، جلد 3، ص 5
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ایرانى خواجه نصیرالدین طوسى براى حل مشروعیت مغوالن اشغالگر تئورى قلم و  و متفکر 

شمشیر را مطرح مى کند. قلم حکم مى کند و شمشیر اجرا مى کند. 

     در طى حکومت پیچیدة صفویه که حاصل دستاوردهاى عملى و نظرى متعددى طى قرون 

متمادى بود. این سلسله باز با تهاجم افغان ها مواجه مى شود. با سقوط این سلسله و برهم ریختگى 

اوضاع، نادرشاه افشار قدرت را به دست گرفته و براى مشروعیِت حاکمیت خویش رو به سوى 

مردم مى کند. هر چند اگر این حرکت فرمایشى باشد، براى نخستین بار در ایران تا آن زمان 

و تا دورة مشروطیت، یک حاکم چنین رویکردى داشته؛ و این امر در تاریخ ایران معجزه بوده 

است. مورد دیگر با آشفتگى پس از نادرشاه در ایران و جنگ هاى داخلى متمادى ایران به سه 

بخش تقسیم مى شود. سلطنت احمدشاه درآنى در افغانستان، سلطنت شاهرخ افشار نوة نادرشاه 

در خراسان و در جنوب و غرب ایران سلسلۀ زندیه بر روى کار مى آید. مؤسس این سلسله براى 

رهایى از دغدغۀ مشروعیت، خود را وکیل السلطنه لقب مى دهد؛ و با این عنوان بر ایران حکومت 

مى کند؛ اما دورة قاجار متمایز از دوران تاریخى دیگر ایران است. آشنایى گسترده در ابعاد مختلِف 

نظامى، سیاسى، اقتصادى با دول غربى، انگلستان و فرانسه و شکست از روسیۀ تزارى، باعث 

برهم خوردن تفکر سیاسى قدرت در ایران مى شود. ایرانیان با مفاهیم غربى آشنا مى شوند تا 

جایى که در دوران مرگ محمدشاه قاجار تفکر جمهورى خواهى در ایران مطرح مى شود؛ که با 

افت و خیزها به مشروطیت در ایران مى انجامد. تشددهاى مشروطیت و اوضاع سیاسى اجتماعى 

ایران و جهان، زمینه را براى ظهور رضاشاه فراهم مى آورد؛ و وى در یکى از اهداف خود، خواهان 

خلع قاجاریان مى شود و تفکر سیاسِى جمهورى خواهى و حکومت دموکراسى را مطرح مى کند 

که عوامل داخلى و نفوذ روحانیت پر قدرت جلوى این حرکت را مى گیرد؛ و رضاشاه در نهایت 

به سلطنت مى رسد؛ اما روند حرکت جمهورى خواهى و حکومت دموکراسى در اینجا به پایان 

نمى رسد و در دوران بعد نیز استمرار پیدا مى کند.

کتابنامه

فارسى

- آصفى، حمداهللا و غالم رضا وطن دوست، 70-1369، سردار سپه و زمینه فروپاشى دودمان قاجاریه؛ تحلیلى بر سه سند 

محرمانه بریتانیا، شیراز، شماره اول و دوم.

بررسى جمهورى خواهى در ایران ❖ 143



-  آدمیت، فریدون، 1340، فکر آزادى و مقدمه نهضت مشروطیت، تهران، انتشارات سخن.

- آوارى، پیترو، 1369، تاریخ معاصر ایران، ترجمه محمد رفیعى مهرآبادى، تهران، انتشارات عطایى.

خارجى 1323-1299، تهران، چاپ سازمان  مقاالت و گزارشات  مدارك،  ایران،  رستاخیز  نورى،  فتح اهللا  اسفندیارى،   -

برنامه و بودجه.

- امین، سید حسین، 1380، تاریخچه جمهورى خواهى در ایران، تهران، اطالعات سیاسى و اقتصادى، شماره 171-172، 

آذر و دى.

- بهار، محمدتقى، 1379، تاریخ مختصر احزاب سیاسى، تهران، انتشارات امیرکبیر، ص 27. 

- بهنود، مسعود، 1369، دولت هاى ایران از اسفند 1299 تا بهمن 1357 «از سید ضیاء تا بختیار» تهران، انتشارات جاویدان

- پتروشفکى، ا، 1359، تاریخ ایران، ترجمه کیخسرو کشاورز، تهران، انتشارات توس.

- پهنادایان، شاهین، 1389، تاریخ مختصر تحول دولت در اسالم، کرج، انتشارات سرافراز.

- ـــــــــــ، 1388، تاریخ ایران از آغاز تا پایان سلطنت پهلوى، تهران، انتشارات زرین مهر.

- جهانگیر میرزا، 1327، تاریخ نو، به اهتمام عباس اقبال، تهران، انتشارات علمى.

- حاج سّیاح: خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت، به کوشش حمید سیاح، به تصحیح سیف اهللا گلى، بى جا، بى تا.

- خواجه نورى الف، 1358، بازیگران عصر طالیى، تهران، انتشارات جاویدان.

- دشتى، على، 1354، پنجاه و پنج، تهران، امیرکبیر.

- دولت آبادى، یحیى، 1362، حیات یحیى، تهران، انتشارات عطار و فردوسى.

- دهخدا، على اکبر، 1377، لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

- رحمانیان، داریوش، 1377، چالش سلطنت و جمهورى در ایران، تهران، نشر مرکز.

- شعبانى، رضا، 1369، تاریخ اجتماعى ایران در عصر افشاریه، تهران، موسسه انتشارات نوین، چاپ سوم.

- ـــــــــــ، 1380، مرورى کوتاه بر تاریخ ایران، تهران، انتشارات سخن.

- فخرایى، ابراهیم، 1357، سردار جنگل، تهران، انتشارات جاویدان. 

- کرمانى، ناظم االسالم، 1357، تاریخ بیدارى ایرانیان، به اهتمام على اکبر سعیدى سیرجانى، تهران، انتشارات آگاه.

- کدى، نیکى، آر، 1369، ریشه هاى انقالب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهى، تهران، انتشارت قلم.

- مستوفى، عبداهللا، 1360، شرح زندگانى من یا تاریخ اجتماعى و ادارى قاجاریه، تهران، انتشارات زوار.

- ملک زاده، مهدى، 1371، تاریخ انقالب مشروطیت، تهران، انتشارات علمى.

- مکى، حسین، 1359، مدرس قهرمان آزادى، تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

- ــــــــــ، 1357، تاریخ بیست ساله ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر.

- هدایت، مهدى قلى خان، 1344، خاطرات و خطرات، تهران، انتشارات زوار، چاپ دوم.

144 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



غیرفارسى

 -M.Minovi and V. Minorsky. 1940, "Nasir al- Din Tusi on Finance "Bulletin of 

the school of Oriental and African studies. Vol.X, part III, PP.755-789.

 

بررسى جمهورى خواهى در ایران ❖ 145



1



رّد پاى اسطوره در مهرازى ایران

دکتر پروین پورمجیدیان

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمى، واحد ورامین

پیشگفتار

در میان انبوهى از آهن و سنگ چهار دیوار مى سازیم و نامش را گذاشته ایم خانه؛ بى زندگى، 

بى هوا، بى طبیعت، گویى در شهر مردگان نفس مى کشیم و دیگر نزدیک است که نبض هایمان 

هم پوالدین بزند! صداى ناله هاى زمین، فریادهاى باد، خروش آب و شراره هاى آتش در میان 

بوق ماشین ها گم شده است؛ مدت هاست که انسان هم سرگردان است در میان کردة خویش 

که خود را با دست خویش و با چشمان باز، اما در وهم، در میان آهن، سیمان و شیشه زندانى 

کرده است؛ و من صداقت، خلوص، سادگى، رهایى، آرامش و زندگى را در سالیان نه چندان دور، 

در خانه هاى مردمى که هنوز چهار آخشیج مقدس داشتند، مى فهمم و مى بینم و مى دانم که 

همه مى بینند و مى فهمند، اگر آرامش آب، نجواى باد، مهر خاك و روشنى آتش را به یادآورند.

     ساخت وسازهاى بى روح امروز، قادر نیستند به خواسته هاى انساِن برآمده از طبیعت پاسخ 

غریب  و  بیگانه  محیط هایى  به  تبدیل  انسان  ماشینِى  فکر  از  حاصل  فضاهاى  امروزه  دهند، 



شده اند، چرا که معمارِى امروز جلوه گر سلطه طلبى انسان بر طبیعت است نه نشانۀ نیاز او به 

آرامش و نظم جارى در جهان.

     دلیل عمدة تناقض این روزهاى معمارى با آرامش انسان این است که طرحى در ارتباط 

با طبیعت و جهان پیرامون و با توجه به پیوندها و مناسبت هاى کارکردى طبیعى تأویل نشده 

است. امروز طبیعت نقش خود را به عنوان عامل اساسى و مهم در فرایند شکل گیرى و آفرینش 

معمارى از دست داده است. رابطۀ انسان و طبیعت دیرینه است و مى توان گفت قبل از تولد 

انسان، انواعى از معمارى وجود داشته است، که معمار آن خود طبیعت بوده است و نمونۀ آن 

غارهاى طبیعى هستند که معمارشان عواملى نظیر آب و باد بوده اند.

     به تدریج طبیعت به عنوان معلمى، در پیش انسان قرار گرفت تا با الهام و آموزش از آن 

براى تأمین آسایش و امنیت و برآوردن نیازهاى خود و در مرحله اى باالتر براى احراز هویت 

خویش دست به ایجاد تغییر و تحول بزند و به این ترتیب شکل گیرى معمارى، ناشى از فعالیت 

مردمى است که تحت یک رابطۀ تجربى فعالیت مى کنند و به تدریج گسترش ابداعات فردى، 

آفرینش یک معمارى را در پى دارد. در این زمینه باورها و اعتقادات آیینى -اسطوره اى و مذهبى 

شکل پر رنگ ترى را در ساحت معمارى ها ایفا مى کنند. انسان خردمند، ابتکار عمل را به تدریج 

به دست گرفته و رابطۀ انسان و طبیعت وارد مرحلۀ جدیدى مى شود.1 در این میان معمارى هاى 

اسطوره اى با هیبت خاص خود دیده مى شوند، سازه ایى بسیار بزرگ و خیره کننده و این 
 –
آیینى 

همان حضور نمادها در معمارى بومى هر منطقه است، تلفیقى از قدرت خالق اندیشۀ آدمى و 

باورهاى شکل گرفته در طول هزاران سال با نظم و هندسه و طبیعت. از آنجا که عوامل طبیعت 

در باورهاى ملى و دینى، به نوعى تقدس دست یافته اند، اگر بخشى از اسطوره را برخاسته از 

طبیعت بدانیم و اسطوره شناسى را با بازسازى هنرمندانۀ پدیده هاى طبیعت و اشکال اجتماعى 

زندگى از طریق تخیِل عامه، آنگاه اسطوره، مقدمه، خاك و مادة هنر گذشته است که در بناها 

و کاخ هاى عظیم و در معابِد به جامانده از گذشته، به وضوح دیده مى شود.

     امروزه نیز اسطوره ها حضورى پیوسته دارند و این حضور را نه فقط به صورت دائم در میان 

گروه بزرگى از نشانه ها و نمادها بلکه همچنین از طریق ورود این نمادها به سطح واقعیت، از 

طریق کنترل و هدایت آنها به کالبد انجام مى دهند.

1 . ردفسکى 1353
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اسطوره در معمارى ایرانى

در ایران نیز هر آنچه روزگارى براى بشر مقدس و محترم بوده و آن را ستایش مى کرده است 

در اندیشه اش جاودان مانده و بعدها تبدیل به عناصر سازندة سازه ها شده است، در ستون هاى 

تاقى هاى  چهار  بلند،  سقف هاى  با  بناهایى  باروها،  و  دیوارها  بر  کنگره هایى  جمشید،  تخت 

ساسانى و حضور آب در معابد و نیز گنبدها، مناره ها، محراب مساجد اسالمى و باغ هاى ایرانى؛ 

و این گونه طبیعت و اسطوره هر دو در مهرازى ایرانى که یکى از عینى ترین و تأثیرگذارترین 

مظاهر فرهنگ و تمدن ایرانى و جلوه اى از سده ها اندیشۀ یک ملت است، براى همیشه جاودان 

ماند. آنچه در ادامه مى آید گذرى کوتاه است به نمونه هایى از حضور اسطوره در مهرازى این 

سرزمین.

     در اساطیر اکثر ملل کوهى مقدس وجود دارد که داراى اهمیت مذهبى است و در عقیده 

به  است،  زندگى  سرچشمۀ  و  تولید  نیروى  داراى  و  حیات  نگهبان  کوه  ابتدایى  انسان هاى 

طورى که نقش کوه به صورت هندسى بر روى سفالینه هاى پیش ازتاریخ دیده مى شود. مردم 

میان رودان معتقد بودند که کوه، آسمان و زمین را به هم پیوند مى دهد و به سبب اساطیرى 

که  بوده اند  بشر  سکونت گاه هاى  نخستین  غارها  آنجا که  از  نیز  و  دارد  وجود  کوه  دربارة  که 

آنها را از خطر حفظ مى کرده است، معابد و برج هاى مقدس و شهر ها نیز مانند قله هاى کوه 

ساخته شده اند، که تصویرى از کیهان است. مسکن کیومرث در کوه بوده است، خانۀ شاهانى 

باالى  بر  زال نیز  چون  سروش و پهلوانانى  و  مهر  چون  ایزدانى  چون جمشید، کیکاووس و 

کوه جاى داشته است، در همۀ داستان ها و روایت ها و اسطوره ها که در ذهن مردمان در طول 

هزاره ها مانده است، همه نشانه هایى از تقدس کوه در تصور مردمان است و این کوه همان 

است که به شکل کنگره هایى بر باالى پلکان تخت جمشید نمودار مى شود.

جلوه اى  نیز  چهارگانه  عناصر  نساختن  آلوده  بر  مبنى  ایرانیان  باورهاى  دیگر  سوى  از       

همیشگى در اجزاى معمارِى ایرانى پیدا کرده است از جمله اعتقاد به آلوده نکردن خاك که با 

اساطیرى که دربارة کوه است همراه شده و سبب پیدایش گور دخمه هایى بر باالى کوه ها شده، 

از جمله گوردخمه هاى سکاوند، صحنه، سراب و ... در شمال غرب ایران یا گوردخمه قیزقاپان 

رستم و آرامگاه  نقش  در  این نوع معمارى را  کامل  در کردستان عراق که نمونۀ پیشرفته و 

داریوش بزرگ مى توان دید که بعدها دیگر شاهان هخامنشى نیز به تقلید از او چنین کردند.1 

1 . کخ، 1386: 338
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گورهاى صخره اى در شمال غرب ایران شباهت بسیارى به خانه هاى مسکونى دارند، ایوانى در 

پیش با ستونى چند و در پس آن یک یا چند اتاق که این سبک خانه سازى حتى امروزه نیز در 

میان روستاییان این مناطق دیده مى شود.

     آب یکى دیگر از این عناصر مقدس است که نه تنها معمارى را در خود منعکس مى کند 

بلکه به عنوان عاملى براى تاکید بر یک محور بصرى مورد استفاده قرار مى گیرد. ناهید ایزد 

بانوى آب در اساطیر ایران نماد پاکى است، پرستشگاه هاى او پیرامون آبگیرها ساخته مى شده 

و آب به کمک نهر هایى از گوشۀ راهروها و از طریق آبراهه هایى تو در تو، با نظم خاص و 

اعجاب انگیز به درون بنا روان مى شود، نشانه هاى این معمارى در آتشکدة آذرگشنسب یا در 

معبد بیشاپور هنوز هم قابل بازدید است. در دورة اسالمى نیز نقش آب اهمیت خود را حفظ 

مى کند و باز هم آب با کمک نظم هندسى وارد معمارى این دوره مى شود و به نحوى به آن 

باغ هاست که عالوه بر زیبایى و طراوت، عناصر 
 –
وحدت مى بخشد. نمونۀ آن نهرها در کوشک

مختلف باغ را به یکدیگر پیوند مى زنند. حوض ها نمونۀ دیگرى از حضور و همراهى طبیعت و 

اسطوره در معمارى اسالمى هستند که ترکیب آب و نور و رنگ، بنیان فضایى زیبا در معمارى 

را پایه ریزى مى کنند که به نوعى همان معبد آب است.

     در کنار این موارد از چهار صفه نیز باید یاد کرد که یکى دیگر از ساختارهاى ویژة معمارى 

را  آسمان  آفریدگار  بوده اند.  قائل  پیوستگى  زمان  و  مکان  بین  باستان  ایرانیان  است.  ایرانى 

درون  در  را  چیز  همه  یافت یعنى چندبعدى است و  شکل  جهت  بر مبناى چهار  که  بیافرید 

آسمان بیافرید. آتشکده نیز به عنوان مکانى همگانى بنا مى شد و آتش که ارزنده ترین نماد 

حیات است در مرکز آن جاى داشت، آتشکده نیز چهار گوشه دارد تا دورترین نقاط زمین را 

بنماید، در چهار جهت جغرافیایى. قرار گرفتن چهار دروازه در بسیارى از شهرها نمادى از جهات 

اصلى کیهان است که بر معمارى خانه ها و کاخ ها و آتشکده ها و پس از اسالم، بر معمارى 

مساجد تأثیر گذاشته است.

     تخت جمشید یکى از بناهاى عظیم ایران است که اگر نیک بنگریم اسطوره را در جاى جاى 

آن خواهیم یافت، از نقش برجسته ها، نقش ها و رنگ ها تا اجزاى اصلى سازه همه نماد است 

و بیشتر از همه نماد برکت، چرا که اینجا مکانى مقدس است براى برگزارى مراسمى مقدس 

(نوروز) که خود نشان برکت است. از سروها و نیلوفرهاى آبى و تصویر نبرد شیر و گاو که همه 

از آنها صحبت کرده اند، بگذریم، ستون ها و سرستون ها هستند که اسطوره را زنده مى سازند: 
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ستون ها نمادى از کاج، درخت مقدسى هستند که زرتشت براى مبارزه با دیو تیفون کاشت و 

بنا بر روایتى دیگر ستون ها نماد درخت زندگى هستند، درختى کیهانى که محور کیهان است 

و زمین و آسمان را به هم پیوند مى دهد، نوك این درخت، تمام سقف آسمان را پوشانده است 

بلندپروازى و در هر زمانه اى  سراسر زمین ریشه دوانیده است.1 ستون گاهى نیز نماد  و  در 

تاکنون نماد زندگى و شگفتى است، وجود ستون در معابد و بعد ها به کار بردن وسیع آن در 

کلیساها و مساجد نیز بازماندة همین تفکرات است. سرستون ها نیز از جمله نمادهاى اسطوره اند 

که در تخت جمشید دیده مى شوند و جهت برپاداشتن تیرها بر روى ستون ها به کار رفته و 

کاربردى سازه اى دارند. بیشتر این سرستون ها به شکل سر گاو هستند، حیوانى که مظهر حیات 

و آفرینش است و نیز از آنجا که گیاهان از او به وجود مى آیند به نوعى نماد حاصلخیزى و 

برکت و در نمایى دیگر مظهر قدرت است.

     دست یابى به نوعى معمارِى با هویت، مستلزم ایجاد پیوند مطلوب با گذشته است «چنانچه 

هر هنرمندى بخواهد مستقل و مصون از القائات و فرهنگ هاى دیگر و با یک هویت فرهنگى 

احساس  آن  با  و  بشناسد  را  خود  گذشته  هنر  باید  کند،  خلق  اثرى  و  بزند  طراحى  به  دست 

همبستگى و همدلى کند و فقط از این طریق است که یک اثر ارزشمند و عینى فرصت ظهور 

مى یابد.2 این نکته شاید همان است که معماران با ذوق ایرانى پس از رو آوردن به دین اسالم 

براى ارائۀ معمارى در خور اسالم ایرانى، آن را سرلوحۀ هنر و فن خود قرار داده اند، یکى از 

نشانه هاى تأثیرات و تجربیات گذشته، ارتباط مهراب و زورخانه با اساطیر و اندیشه هاى به ظاهر 

فراموش شدة آیین مهر است. در آیین میتراییسم، غار نشانۀ گنبد آسمان است و به همین دلیل 

طاق پرستشگاه هاى مهرى محدب و مزین به ستاره است.3 این گونه پیداست که محراب که در 

مساجد به عنوان راهنماى قبله و محل قرار گرفتن امام جماعت ساخته شده، همچون محراب 

در کلیساها، برگرفته و به تأثیر از مهرابه هاى پیروان این ایزد باشد.

      نشانۀ بارز دیگرى نیز از دین مهر در یکى از رسوم و ورزش هاى پهلوانى ایران دیده 

مى شود و آن تأثیر آیین مهر در خصوصیات و رفتارها و قوانین زورخانه و حتى شکل ظاهرى 

زورخانه هاست. زورخانه پیوسته با پلکانى طوالنى به زیر زمین مى رسد، مانند معابد مهرى پلکان 

زورخانه گاه به اتاقى قبل از محل اصلى زورخانه ختم مى شود و سپس به خوِد گود مى رسد، از 

1 . بهار 1386: 181
2 . نوایى 1366: 394

3. lentz 1975: 357-358
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نکته هاى اصلى اشتراك زورخانه و معبد مهرى همین گود، سکو است، در کنار آنها اشتراکات 

در جزییات مانند وجود تصاویر مقدس در هر دو، وجود آبدان و آتشدان و آویزان بودن زنگ 
نیز قابل ذکر است.1

     از آنچه گفته شد چنین بر مى آید که اسطوره بیش از آنچه مى نماید در آفرینش آثار معمارى 

ایران چه در بناهاى یادبودى و پادشاهى و چه در معابد و بناهاى مذهبى، حتى پس از اسالم، 

را فراموش  عناصر و اجزاى معمارى  به کارگیرى  حضور دارد. اگر چه گاهى گذر زمان دلیل 

مى کند و سبب مى شود تنها از آنها به عنوان عواملى تحت تأثیر محیط و مصالح بومى یاد شود، 

لیکن آنچه پایدار ماندن برخى اندیشه ها را در هنر معمارى تضمین مى کند، ریشه داشتن این 

عناصر در باور ها و آیین هایى است که انسان هزاران سال به آن پایبند بوده است و به گمان 

من نادیده گرفتنشان در زندگى امروزى سبب آشوب در روح و جسم است.

     آنچه در این کوتاه نوشت آمد تنها اشاره اى گذرا به نشانه هاى این حضور است و این گفتار 

روزنه اى است به بُعد دیگرى از دنیاى بى انتهاى اسطوره ها و بازیابى تأثیرشان در دنیاى امروز.
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«سرود آزادى»
نقد و بررسى مجموعۀ «پژواك ادب» 

گزیدة اشعار «استاد ادیب برومند» شاعر ملّى ایران

محمدرضا تبریزى شیرازى

پژوهشگر و نویسنده

ام فروشوى  ـّ بــا شــعر مــن از دل غــم ای

این طبع ادیب است که چون آب روان است

این مجموعه که چاپ اّول آن در سال 1389 در 672 صفحه به سرمایۀ مؤسسۀ انتشارات نگاه 

در 2000 نسخه به قطع وزیرى انتشار یافته، مشتمل است بر سخن ناشر آقاى علیرضا رئیس 

دانایى و مقدمه اى مستوفى به قلم استاد، در چهار بخش تحت عناوین گل هاى موسمى، سرود 

رهایى، پیام آزادى و حاصل هستى تدوین گردیده و هر کدام از این بخش ها سروده هایى را با 

نام هاى انتخابى و زیباى شاعر استاد، در برگرفته که نشان از حذاقت و توانایى این بزرگمرد و 

پیر سیاست و ادب در کار شعر و شاعرى است. این استاد کم نظیر، ادیب فرزانه و سیاستمدار آزاده 



و کارآزموده که شهرتش، از مرزهاى کشور در گذشته و اخیراً به عنوان شاعرى جهانى از سوى 

سازمان علمى، فرهنگى و تربیتى ملل متحد (یونسکو) به سراسر گیتى معرفى شده است گذشته 

از تقواى ذاتى، اعتقاد بى چون و چرایش به آیین مقدس اسالم، ارادت و سرسپردگى اش به پیامبر 

یافته،  عظیم الشأن اسالم و خاندان طاهرینش که جاى به جاى در دفترهاى شعرش انعکاس 

سال گذشته نسخه اى از این دسته گل روح پرور معنوى را به نگارنده اهداء و اخیراً درخواست 

کردند تا در این گلستان و بوستان معنوى، مشام جان را معّطر و عطرآگین سازم و در این سیر 

و سیاحت روحى، مشاهدات خود را به رشتۀ تحریر کشم تا شاعران نسل جوان، در مقوله و هنر 

شعر و شاعرى که در طول هزار سال، ایراِن اسالمى را در سطح جهانى، نامور ساخته است به 

نروند و موازین شعر را هم در قالب و هم در محتوا، رعایت کنند. تقاضاى گردآورندة  بیراهه 

ارج نامه را در عین بضاعت مزجات پذیرفتم و این مقاله را رقم زدم. 

     در باور من، شعر، سرود رهایى انسان هاى آزاده اى است که این کرة خاکى را جایگاهى 

آرام بخش و ملجأ و مأوایى امن براى زیستن نیافته اند. هم از این روست که «حافظ» این رنِد 

هوشمنِد جهان شعر و شاعرى که جرائم و جنایات هولناك و دهشتناك و بى حّد و حصر آدمى 

زاده را دیده و شنیده مى گوید: 

تنم غبار  مى شود  جــان  چهرة  حجاب 

چنین قفس نه سراى چو من خوش الحانى است 

بودم کجا  ــدم،  آم چــرا  که  نشد  عیان 

قدس                                       عالم  سراى  در  کنم  طواف  چگونه 

برفکنم پرده  این چهره  خوشا دمى که از 

آن چمنم مرغ  که  رضوان  به گلشن  روم 

خویشتنم کار  ز  غافل  که  درد  و  دریغ 

تنم تخته بند1  ترکیب  سراچۀ  در  که 

1اگر به قول حافظ، جاِن انسانى، در قفس تن محبوس است، این دنیاى دنى و زشت و       

پلشت و فسادآلود، براى انسان هاى شریف و وارسته اى چون استاد ادیب برومند، مشابه سیاه چال 

تنگ و تاریک و غمبار و دردناکى است که پدیدة شعر و شاعرى تا حّدى مى تواند تسلى بخش 

و غمگسار روح و روان لطیف و ظریف دردمندان باشد. آرى این لطیفۀ نهانى که انسان را به 

سرزمین رؤیاها و تخیالت روحى در عشق و سرمستى مى کشاند، این پدیدة هنرى که در اعماق 

وجود طبایع حّساس، روح هاى شدید التأثر و سرشت هاى لطیف، نشأت گرفته و واقعیات زشت و 

نازیباى زندگى را به نیروى تخّیل، چهره اى زیبا مى دهد، این نغمه هاى روح نواز و آرام بخشى که 

انسان را از پلیدى و روزمرگى هاى این سپنجى  سراى خفقان آور، به سرزمین هاى زیباى آزادى 

1. تخته بند: به فتح اّول و سکون دّوم و کسر سّوم به معنى محبوس و در بند افتاده. 
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و نجات رهنمون مى شود، این جوهر سّیال و توصیف ناپذیرى که انسان را از غوغاى سرسام آور 

زندگى رها ساخته و به ابدیت پیوند مى دهد، این چنین پدیده اى را شاید بشود به عنوان شعر 

قلمداد کرد. شعر ناب و بى غل و غش و حرکت آفرین و  انسان ساز باید چنین حالتى را در گویندة 

هنرآفرین و خواننده و شنوندة هنرشناس، ایجاد کند. به همین سبب تعریف دقیق و جامعى از 

شعر که چنین نیرو و قدرت محرکه اى را در انسان تولید کند، بسیار دشوار مى شود. 

     با توجه به این اصل، هر تعریف و وصفى که اندیشمندان گیتى، از روزگاران دیرین تا به 

امروز از شعر نموده اند، راهى به مقصود نیافته اند، و عجبى نیست که «هگل» فیلسوف آلمانى، 

در مسئلۀ مشهور خویش «فن شعر» مى نویسد: «تعریف شعر و بیان اوصاف اصلى آن، مشکلى 

رانده اند، از حّل آن فرومانده اند.» با این  این باب سخن  است که تقریبًا تمامى کسانى که در 

همه نباید چنین انگاشت که هنرشناسان و نّقادان شعر و شاعرى، چه شرقى و چه غربى به رغم 

اختالف آرایى که در بیان ماهیّت شعر از خود بروز داده اند، سخنان زیبایى در توصیف و تعریف 

ستایش شعر نگفته باشند. 

ایران، نظامى عروضى سمرقندى،  ابوعلى سینا دانشمند، فیلسوف و طبیب شهیر       غیر از 

نفیس  اثر  در  قرن هشتم هجرى  ایرانى  دانشمند  آملى،  شمس قیس رازى، محمد بن محمد 

خویش «نفایس الفنون فى عرایس العیون» مى نویسد: «شعر صناعتى است که قادر شوند، بدان 

بر ایقاع [هماهنگ ساختن] تخّیالتى که مبادى انفعاالت نفسانى گردد. پس مبادى آن تخّیالت 

باشد.»
     ابویعقوب سّکاکى خوارزمى، ادیب بزرگ ایرانى قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجرى در 

کتاب خویش «مفتاح العلوم» مى نویسد: 

«شعر عبارت از سخن موزونى است که مقّفى باشد و بعضى قید مقّفى را از تعریف انداخته و 

گفته اند قافیه... و رعایت آن... براى شعر به اعتبار آنکه شعر است، الزم نیست، بلکه از جهت 

آنکه امرى عارضى، مثل آنکه شعر مصّرع1 یا قطعه یا قصیده باشد و یا آنکه کسى شعرى با قافیۀ 

خاّصى اقتراح کند، رعایت قافیه در شعر الزم مى گردد ...» 

     استاد فقید عّالمه على اکبر دهخدا، در لغت نامه ذیل واژة شعر مى نویسد: «شعر کالمى است 

مرتّب، معنوى، موزون، خیال انگیز و به قصد. فرق شعر و نظم آنست که موضوع شعر عارضۀ 

مضمونى و معنوى کالم است، در حالتى که موضوع نظم عارضۀ ظاهرى کالم باشد.» 

1. مصّرع: به ضّم میم و فتح صاد و فتح و تشدید را و سکون عین، به معنى بیتى است هر دو مصراعش قافیه دار باشد. 
مطلع در قصیده و غزل مصّرع است ولى ممکن است بیت غیرمصّرع نیز بدین صفت مّتصف باشد. 
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     به عبارت دیگر، موضوع شعر احساس انگیز و مبّین تأثرات بى شائبه شاعر است ولى نظم فقط 

سخن موزون مقّفى است مانند نصاب فراهى و ابیاتى از این قبیل که دربارة موضوعات مختلف 

علمى است. در حقیقت همان طور که سخن موزون و مقّفى را که احساس انگیز نباشد، نظم 

مى نامیم نه شعر، سخن خیال انگیز احساس برانگیزتر را نیز که عارى از وزن و آهنگ باشد، نثر 

مسّجع شاید نامید نه شعر، زیرا موزونى خود یکى از برترین شرایط و تأثیر شعر است. 

«شعر از دیدگاه هنرشناسان و اندیشمندان غرب»

ولتر نویسنده و فیلسوف فرانسوى، شعر را موسیقى روح هاى بزرگ و حّساس مى خواند. المارتین 

مى داند. شکسپیر  احالم  و  فراغت  زبان  و  درونى  نغمۀ  را  آن  فرانسه،  بزرگ  نویسندة  و  شاعر 

شاعر و نمایشنامه نویس نامور انگلیس مى گوید: «شعر آن موسیقى است که هر کس در درون 

خود دارد». کانت فیلسوف معروف و متفّکر بزرگ آلمانى در شعر مى گوید: «براى ساده ترین و 

درست ترین تعریف شعر، مى توانم این تعریف را پیشنهاد کنم که شعر، همانا هنر به کار انداختن 

نیروى خیال، به وسیلۀ کلمات است.» 

     اما با این همه تعاریفى که از شعر شده است، هیچ کدام جامع و مانع و وافى به مقصود 

نیست؛ زیرا مشکل اساسى در تعریف و شناخت «ماهیت شعر» «لطیفۀ نهانى» است که غیرقابل 

توصیف و بیان است. دیگر اینکه تعاریف که در شناخت شعر، توسط اندیشمندان و هنرشناسان 

ایرانى و غرب شده است، غالباً به اشکال ظاهرى و لفظى شعر، توجه شده که در عرف ادب، از 

آن به نظم تعبیر مى شود. 

     از سوى دیگر، سخنان شعرا و نویسندگان، فالسفه و نّقادان ادبى غرب، در رابطه با شعر 

اروپایى است که بیشتر به جنبه هاى احساسى آن توجه شده است. 

     ادیب، نویسنده، موّرخ و نّقاد ادبى روزگار ما، شادروان دکتر عبدالحسین زرین کوب1، معتقد 

است که: عیب بزرگى که در این گونه تعریف ها وجود دارد، آنست که هماهنگى الزم را بین ماده 

و صورت شعر رعایت نکرده اند. بعضى فقط متوجه ماده و لطیفۀ معنوى آن بوده اند و بعضى غالباً 

صورت و جنبۀ ظاهرى آن را در نظر گرفته اند. با آن لطیفۀ معنوى که مادة شعر و جوهر وجود 

آنست، چیز توصیف ناپذیرى است که بعضى آن را «تخّیل» و بعضى «تقلید» خوانده اند و شاید 

آن را نه تخّیل بتوان خواند و نه تقلید بتوان نامید. صورت وضعّیت ظاهرى نیز که جنبۀ لفظى 

1. به نقل از کتاب یادداشت ها و اندیشه ها دربارة ماهیت شعر. 
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شعر را مى سازد، طبعاً تغییرناپذیر و از این رو شعر نزد صاحب نظران به مثابۀ امرى «ادراك ناپذیر» 

این تعریفات از جنبه ا ى  تلّقى شده است. بارى هر کدام از  و یا الاقل امرى «توصیف ناپذیر» 

ناقص و درخور بحث و گفت وگوست. 

     کسانى که شعر را کالم موزون و مقّفى دانسته اند، لطیفۀ نهانى را که اساس شعر و مادة 

وجود آن است از نظر دور داشته اند و یا آنان که سخنى خیال انگیز و موزون شمرده اند نه از وظیفۀ 

شگرفى که شعر در تزکیۀ نفوس و تهذیب عواطف دارد، ذکرى کرده اند و نه به حقیقت گویى 

اشاره اى  مى کند،  جدا  جنون آمیز،  خیال بافى هاى  و  کودکانه  رؤیاهاى  از  را  شعر  که  ارزنده اى 

نموده اند. 

     در واقع شعر داراى ماده و صورتى است. مادة آن معنى و مضمونى است که اساس شعر، 

محسوب است و صورت آن وضع و آهنگى که شعر را از صورت هاى دیگر سخن جدا مى کند. 

ترکیب این ماده و صورت است که شعر را مى سازد. 

و  منتقدان  غالب  نزد  اکنون  و  گفت  مى توان  شعر  تعریف  در  که  سخنى  مطلوب ترین       

شعرشناسان مورد قبول واقع شده است این است که شعر «توصیف هنرمندانه اى است که با 

زبان موزون و هیجان انگیز از جمال و زیبایى برخوردار باشد.» 

     مراد من از ذکر این مطالب و بحث و بررسى، این بود که نشان دهم شعر استاد ادیب برومند 

از جامعیت باال و واالیى بهره ور است. استاد نه فقط همواره از استقالل، آزادى و حاکمّیت ملّى 

کشور دفاع نموده، بلکه در طول 89 سال از عمر ُپرثمر خویش، از حقوق انسان هاى در بند، در 

کشورهاى زیرسلطۀ استکبار و امپریالیسم جهانى حمایت و پشتیبانى کرده است. این بزرگمرد از 

جمله شاعرانى است که مدلول بارزى از آیۀ شریفۀ «اّال اَلّذین آَمنوا َو َعملوا الصالحات َذَکروا اهللا 

کثیرا»1 است. کلیۀ 228 عنواِن مجموعۀ خواندنى و پندآمیز است. ولى نگارنده به سائقۀ ذوق و 

قریحه، به عهدة خوانندگان وامى گذارم و مطالعۀ کتاب را به همۀ دوستداران راه آزادى و حیثّیت 

انسانى و رهپویان حق و حقیقت و کمال و زیبایى توصیه مى کنم. 

 

1. بخشى از آیۀ شریفۀ 227 سورة شعراء که ترجمه اش چنین است: مگر آنان که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام 
دادند و پروردگار را بسیار یاد کردند. 
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هویّت ملّى ایرانیان در اعصار اسالمى

دکتر ناصر تکمیل همایون 

 استاد پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

درآمد

شـناخت هویـت ایرانیـان در آغـاز ورود اسـالم بـه ایران زمیـن و پذیـرش آن در مسـیر زمان، 

بى تردیـد بـا شـرایط تاریخـى و موقعیت جهانـى آن روزگار (جنگ هاى امپراتـورى روم و ایران) 

و عوامـل ریشـه دار اجتماعـى و مذهبـى عصـر ساسـانیان در پیوند بوده اسـت. به زبـان یکى از 

محققـان ایرانى: 

«اعـراب مسـلمان برخـالف مغـوالن در دوران بعـدى، بـه قصـد نابـودى غـارت منابع 

اقتصـادى و زیربنایـى و بـه غنیمت بـردن ثروت هاى موجـود در ایران به این سـرزمین 

یـورش نیـاورده بودنـد، بلکـه هـدف اصلـى آنهـا گسـترش دین نویـن اسـالم در حوزة 

فرهنگـى ایـران و از اینجـا به سراسـر جهـان بود. آنها به جز در موارد شـورش سـازمان 

یافتـه و حتـى در ایـن موارد هم، به کشـتار دسـت جمعى مردم شـهرهاى بـزرگ ایران 

در ابعـاد کشـتار مغـوالن دسـت نیازیدنـد. آنهـا بیشـتر خواسـتار پذیرش دین اسـالم از 



سـوى ایرانیـان بودنـد و شـعار و برنامه هاى کشورگشایى شـان این بود: اسـالم بیاورید 

و در پنـاه حکومـت اسـالمى بـه زندگى عادى و پیشـینتان ادامـه دهید»1 

     استاد گران مایه، روان شاد دکتر غالمحسین صدیقى اعتقاد داشت: 

«تشکیل دولت ساسانى در قرن سوم میالدى عکس العملى طبقاتى و دینى بود و نتیجۀ 

منطقى دخول فرهنگ خارجى، بروز اختالل این اساس طبقاتى و دینى و بالتبع ضعیف 

شدن اساس پادشاهى ساسانیان...»

آنگاه اضافه کرده است: 

نزدیک  و  دور  متعدد  و علل  اسباب  ایرانیان  بر  عرب  غلبۀ  و  ساسانى  دولت  «انقراض 

داشت. مخصوصًا خبط هاى سیاسى و اجتماعى و دینى خسرو دوم که پادشاهى مستبد 

و معجب و خودخواه و طماع و بى جرئت و موهوم پرست و عشرت طلب بود و براى ملت 
ایران خیلى گران تمام شد اما یکى از قوى ترین این اسباب همانا سبب دینى است.»2

     به هر حال ایرانیان که با آرامش نسبى دیانت جدید را پذیرا مى شدند، در سال هاى پس از 

فتوحات با معضالت متعددى رویارویى پیدا کردند. آیین نوین که در یگانگى با حکومت بر اساس 

ایرانیان عرضه شده بود، به  قرآن و سنت رسول اهللا (ص)، در عصر خلفاى راشدین به  احکام 

مرور از یکدیگر تفکیک شدند و با شکل گیرى حکومت بر شیوة امپراتورى روم در عصر امویان 

و فروریختگى صورى نظام و استمرار آن بر شیوة ساسانیان در عصر عباسیان، اسالم اعتقادى 

و اسالم حکومتى در دو مسیر متفاوت قرار گرفتند. حال آنکه روند عمومى در ایران بر اصل 

اعتقادات باورمندى دینى شکل مى گرفت. 

     استاد دکتر صدیقى در این باره اشاره دارد «هر چه زمان بر دین اسالم مى گذشت، خلوص 

نیت و شور و شوق دینى و سادگى عرب نقصان مى یافت و عجب و نخوت و جاه طلبى و طمع 

و شهوات دیگر غلبه مى نمود. حتى در زمانى که هنوز جمعى کثیر از یاران پیغمبر (ص) زنده 

بودند خلیفه راه و رسم پیشینیان خود را رها کرد و رویۀ او باعث شد که جمعى بسیار از عدل 

و مساوات منحرف شدند و البته فتح مملکت و تحصیل ثروت هاى هنگفت و ظهور نسل جدید 

در این امر بى اثر نبود. بار تسلط عرب کم کم بر ایرانیان سنگین تر مى شد و منظور دینى عرب 

با اغراض شخصى و حکومت قوم غالب بر مغلوب و تحقیر مردم غیر عرب و استفاده از نتیجه 

زحمات تابعان تبدیل مى گشت. در این وقت سه دسته مردم در ایران موجود بود: 

1. ثالثى محسن. جهان ایرانى و ایران جهانى (تهران، نشر مرکز 1379) ص 256
2. صدیقى، غالمحسین. جنبش هاى دینى ایرانى در قرن هاى دوم و سوم هجرى، (تهران، پاژنگ، 1372) ص 33.
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دسته اى که به دلخواه و ایمان کامل تعالیم اسالمى را پذیرفته و به دین اسالم گرویده بودند و 

دستۀ دیگر که به سبب فرار از جزیه و خراج و تحصیل اعتبار و آسایش خود را مسلمان نشان 

مى دادند و در واقع نه به دین پیشین بودند و نه به دین تازه؛ و بخشى دیگر که عده ایشان در 

این دوره بسیار بود به دین نیاکان خود مانده بودند. دستۀ اول از عدم اجراى شرایع و تعالیم دین 

دلتنگ و ناخشنود بودند. دستۀ دوم بدان گونه که مى خواستند با ایشان معامله نمى شد. عرب 

با ایشان با سرورى و بزرگى رفتار مى کردند و از امتیازات اجتماعى آن طور که خود بهره مند 

مى شدند به ایشان نصیب نمى دادند و این امر سبب نارضایتى ایشان بود؛ اما دستۀ سوم پیوسته 
منتظر فرصت براى استخالص و رهایى از حکم غالبان بودند.1

     دیانت جدید در جامعۀ ایرانى گسترش یافت و ارزش هاى معنوى و آداب و مناسک نوین آن 

اندك اندك با روش هاى دیرین زندگى فردى و اجتماعى ایرانیان درآمیخت و آن سان یگانگى 

و همسویى یافت که نه تنها بر بسیارى از اختالفات و چندگانگى هاى درون جامعه اى (مفاسد و 

اجحافات) پایان بخشید، بلکه آسیب هاى ناشى از اغتشاشات چندساله برون جامعه اى (جنگ هاى 

گوناگون) را نیز براى همیشه ترمیم کرد و به تحقیق پدید آوردن چنین وضع نیاز چندانى به 

عملیات و اقدامات نظامى نداشته است. ناگفته نماند که به قول استاد دکتر صدیقى: «وضع دینى 

در تمام ایاالت ایران به یک منوال نبود و در بعضى ایاالت اسالم بیشتر نفوذ پیدا کرده بود و 

ایران چون آذربایجان و کردستان و خوزستان  مرکزى  در بعضى دیگر کمتر والیات غربى و 

دین اسالم شایع تر بود و در ایاالت فارس که محل حفظ روایات دینى و رسوم و آداب ایرانیان 

مزدایى بود، دین اسالم چندان قوت نداشت. در کرمان مسلمانى بى رونق نبود. خوارج در این 

والیت بسیار بودند. همچنین در سیستان که یکى از جاهایى بود که روایات قدیمى ایران حفظ 

مى شد. در خراسان اسالم نیرو داشت ولى در قسمت شمالى آن و در ماوراءالنهر دین مزدایى و 

بودایى به شدت با دین اسالم رقابت مى کرد.»2 

     به دیگر سخن، ورود اسالم به ایران یکپارچگى نسبى «ایرانشهرى» را دگرگون کرد و حکام 

ایران زمین  و والیان از سوى خلفاى جهان اسالم تعیین مى شدند؛ و در منطقه هاى گوناگون 

حاکمیت پیدا مى کردند و همین امر هویت هاى منطقه اى، قومى و اجتماعى را تقویت مى کرد. 

خلفا و حکام بنى امیه صدها هزار عرب تبار مناطق عرب نشین را به سرزمین هاى ایرانى مهاجرت 

دادند بدین امید که هویت ایرانیان را دگرگون سازند؛ اما مهاجران مزبور به مرور آداب و رسوم 

1. همان، ص 40-41
2. همان ص 69-70
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و زبان فارسى فراگرفتند و جذب فرهنگ ایرانى شدند و سیاست امویان با شکست روبه رو شد.1 

     یادآورى این نکته ضرورى است که اعراب به آسانى و سهولت در همه جاى ایران نتوانستند 

پیشروى نمایند. استاد ذبیح اهللا صفا به درستى آورده است: 

«البته بعد از جنگ نهاوند در غالب شهرها و والیات و قالع ایرانى مقاومت هاى کوتاه یا 

طوالنى شکل گرفت و سپاه عرب بدان آسانى که تصور مى رود به فتح همۀ ایران موفق 

نشد و فتح تمامى این کشور تا آن سوى جیحون تا اواسط عهد خالفت بنى امیه به طول 

انجامید و در برخى از نواحى طبرستان و دیلمان و گیالن و دماوند و بعضى از مواضع 

ماوراءالنهر نیز ایرانیان تا قسمتى از دورة خالفت بنى العباس مقاومت شدید کردند. لیکن 

هیچ یک از این مقاومت هاى منفرد هنگامى که مرکز شاهنشاهى ایران سقوط کرد و 
دولت از میان رفته بود. سودى نداشت و یکى پس از دیگرى از میان رفت.»2

     بدین سان بسیارى از آداب و سنن ایرانى در همۀ مناطق متعلق به گسترة ایرانى نشین، پایدار 

ماند و شیوه هاى حیات ملى که نشانۀ هویت ایرانیان بود، کارایى تاریخى خود را نگاه داشت و 

بخشى از عناصر فرهنگى و اعتقادى جامعه، سیماى اسالمى پیدا کرد و هویت اجتماعى مردم 

اقوام و ملل  برابر هویت هاى دیگر  پایۀ فرهنگ و تمدن جدید شکل مى یافت و در  ایران بر 

مشهود مى گردید. 

را  دامنه دارى  فرهنگى  و  اجتماعى  ناآرامى هاى  قرن  سه  تا  هم  روى  بر  جدید  شرایط       

سلطه گرى هاى  با  تعارض  در  اندك  اندك  ایرانیان،  و  آورد  وجود  به  کشور  پهنۀ  سراسر  در 

کانون هاى اعتراض و پدید آوردن نهضت هاى سیاسى  ایجاد  با  گوناگون خالفت مداران غرب 

استقالل طلبانه، کوشش مى کردند تا هویت هاى اصیل ایرانى خود (قومى و ملى و اجتماعى) را 

در هم جوشى هاى همگانى و فرهنگى پاسدارى کنند.

 

1. محورهاى هویتى ایرانیان

عوامل اجتماعى – سیاسى و فرهنگى حاکم بر سراسر ایران زمین تاریخى (به ویژه ایرانشهر 

ساسانى) از آغاز پیدایش دیانت اسالم، شرایط و زمینه هایى را پدید آورد تا این آیین جدید به 

آداب و  و ارزش هاى معنوى و  پیدا کند  بتواند در جامعه گسترش  از بیگانگى،  و دور  سهولت 

اجتماعى «ایرانیان» درآمیزد و آن سان  مناسک نوین آن با روش هاى دیرین زندگى فردى و 

1. الخطیب عبداهللا مهدى. ایران در روزگار اموى ترجمۀ محمودرضا افتخارزاده (تهران، رسالت قلم 1378) ص 76. 
2. صفا، ذبیح اهللا. تاریخ ادبیات در ایران، جلد اول، از آغاز عهد اسالمى تا دورة سلجوقى، (تهران، امیرکبیر 1356) ص 9. 
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جوشش هاى  و  فرهنگ  است  یافته  استمرار  دیرین  حیات  گویى  که  یابد  و همسویى  یگانگى 

این  آمیخته مى شدند  هویتى گاه کامل و پویا بودند و گاه در ایستایى و با فرهنگ هاى دیگر 

حالت در محورهاى زیر تجلى پیدا کرد. 

     البته نکته اى که ذکر آن را الزم به نظر مى رسد آن است که «نفوذ عرب و مسلمانان بیشتر 

در میان طبقۀ سوم یعنى طبقۀ ناراضى ایرانیان بوده است واال طبقات عالیه ایرانى و روحانیان و 

آزادان و دهقانان و گروهى بزرگ از کسانى که در حفظ آیین زرتشتى تعصب مى ورزیدند بدین 

پیشرفت به دیدة بغض و ناخشنودى مى نگریستند و همین گروه و بقایا و تبلیغات آنان است که 
دگرباره اسباب استقالل ملت ایران و شکست معنوى قوم عرب را یک قرن بعد میسر ساخت.»1

الف) گرایش هاى عدالت خواهانۀ تشیّع

ستمگرى هاى بنى امیه به مسلمانان غیر عرب و اجحاف و ظلم به خاندان رسول اسالم، نه تنها 

ایرانیان، بلکه بسیارى از اعراب مسلمان را علیه نظام خالفت به شورش درآورد اعراب مهاجر 

به ایران که در خراسان سکونت یافته بودند، و با ایرانیان وصلت کرده و همانند ایرانیان به زبان 

فارسى صحبت مى کردند با رغبت کامل در این شورش ها، از آن میان در قیام ابومسلم خراسانى، 

شرکت داشتند. 

اما به  به قدرت رساندند،  ابومسلم، خالفت جدید بنى عباس را  ایرانیان با نهضت  آنکه       با 

دلیل استمرار رفتارهاى خشونت آمیز و غیر آرمانى آنان، اعتراض ها همچنان باقى ماند و جنبش 

عدالت خواهى که شیعیان آل على از بانیان اصلى آن بودند، گسترش یافت و ایرانیان از هواداران 

این جنبش به شمار آمدند. 

     از آن روزگار و حتى زمان هایى پیش از آن، شیعیان در برابر هر نوع حکومت واکنش داشتند 

و در نتیجه هیچ گاه توافق کامل میان آنان و نهادهاى سیاسى جامعه حاصل نگردید. این امر 

جداى از جنبش هاى متعددى است که ایرانیان گاه در لواى شیعه و دوستى خاندان والیت و 

یا در پیوند با باورهاى فرهنگى ایران پیش از اسالم ظاهر ساخته و به عبارت دیگر هویت هاى 

فرهنگى عصر پیش از اسالم را در معرض نمایش قرار مى دادند. با آنکه مذهب اکثریت مردم 

این سرزمین تسنّن (خاصه مذاهب حنفى و شافعى) بوده و ادارة حکومت ها غالباً در دست سّنیان 

آنان فقیهان و قاضیان مذاهب اصل تسنن به فقاهت و  قرار داشته است و در پناه و حمایت 

1. همان جا
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قضاوت پرداخته اند، در نتیجه اعمال آنان، گاه ستمگرى و تعّصب نیز چهرة خوفناك و ضد دینى 

خود را به مظلومان جامعه و آزادگان و احرار نشان داده است؛ اما گویى در نهان دیانت ایرانیان 

به دور از دادخواهى و عدالت نبوده و تشیع (بى آنکه احکام مذهبى منظور باشد) در سراسر ایران 

حضور معنوى روحانى خود را نشان داده و در تاریخ فرهنگى جامعه به گونه نوعى هویت در برابر 

جهان اسالم انعکاس چشمگیرى یافته است. دکتر صفا به مسئلۀ دیگرى اشاره دارد که بیان آن 

رهگشایى دارد «غالب کسانى که بعد از فتوحات اسالمى به دین اسالم درآمدند از دیانات قدیم 

مانند ادیان یهودى و نصرانى و مانوى و زرتشتى و صابئى و غیره بوده و با تعالیم این دیانت 

تربیت یافته اند و بعد از قبول دین جدید به عادت قدیم متوجه مسائل مختلفى از اصول دیانت 

شده و به آنها لباس اسالمى پوشانیده اند به همین سبب است که در کتب بعضى از فرق اقوالى 

آنها را به انحاء مختلف رنگ اسالمى  از مقصود شارع بى نهایت دور است لیکن  مى یابیم که 
داده اند.»1

ب) اشراق ایرانى 

ساکنان منطقه هاى پراکندة ایران زمین اعم از شیعى (فرقۀ ناجیه) و پیروان امامان فقه اهل تسنن 

در فلسفه و کالم، از طریق منطق و استدالل و در عرفان و تصّوف با زبان محبت و عشق و 

کشف و شهود، حقانیت و درستى طریقت خود را آشکار ساخته اند و در هر دو مسیر معنوى و 

روحانى، باالتر از «قیل و قال مدرسه» و «یجوز و الیجوز» قرار داشته اند این تساهل و مداراى 

عقیدتى و ریشه دار در کمتر سرزمینى در جهان ظهور عملى یافته است. 

     در این مورد سلیقه هاى گوناگون وجود داشته. لیکن اختالف هاى شدید و زحمت افزا پدید 

اروندرود  آن سوى  ایرانیان «اشراقى» و توحید ساکنان  توحید  بر روى هم  بلکه  نیامده است، 

بیشتر «عددى» جلوه کرده است و بى تردید در یکدیگر نیز تأثیر و تأثر داشته اند؛ اما ایرانیان 

که با اشراق (حکمت خسروانى) آشنایى دیرینه داشتند، در برابر اندیشه ها و مکتب ها و شرایط 

گوناگون اجتماعى و سیاسى با حفظ هویت ایرانى بر پایۀ آداب و رسوم منطقه اى یا سراسرى 

به شعبه هاى چندگانه مذهبى سنى و شیعى و فرقه اى چون زیدى و اسماعیلى و اثنى عشرى 

یعنى سه فرقۀ مهم شیعى، تقسیم شدند و به مرور نیز در درون هر یک از آنها انشعاباتى پدید 

آمد، شیعۀ اثنى عشرى به جهت سازمان یافتگى فکرى (کالمى) و عملى (فقهى) و بر روى هم 

1 . همان، ص 82-83. 
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در  ویژه  به  ایران  در  که  بود  نظام یافته  شیعۀ  فرقه هاى  قوى ترین  نوشتارى  ویژه  به  فرهنگى 

بخش هاى مرکزى به گونۀ مکتبى با ساختارهاى همه جانبه مورد قبول اهل اندیشه قرار گرفت 

و کمابیش با عرفان و اندیشه هاى اشراقى مدغم شد و به علت شرایط تاریخى و اجتماعى، رشد 

و بالندگى پیدا کرد و براى مردم نیز پایگاه دفاعى گردید و به گونۀ رکنى پایدار بخش دیگرى 

از هویت ایرانیان را پدید آورد.

ج) زبان فارسى 

با تحول زبان پهلوى ساسانى و پدید آمدن زبان جدید فارسى و گرایش مردم در سراسر کشور به 

این زبان پویا و رشد یابنده و نگارش کتاب ها و رسائل گوناگون در زمینه هاى علمى و عقیدتى 

تاریخى  هویت  فرهنگى  ابعاد  ایرانى  یگانه ساز  و  و هنرى مستقل  ادبى  ذوقى خالقیت هاى  و 

زبان به علت ویژگى هاى ذاتى زبان شناختى و رشد در  این  ساکنان این سرزمین، فراهم آمد. 

محیط فرهنگى پویا و زایا، بستر بیان ها و خواست هاى عرفانى و اشراقى شد به گونه اى کم نظیر 

شعر فارسى را پدید آورد که خود چراغ عرفان و اشراق بود و در وراى چندگانگى هاى مذهبى و 

فقهى قرار داشت؛ و در همین روند معنوى و هنرى زبان نیز به غناى تاریخى کم نظیرى رسید 

و شعر زبان حال و بیان هویت و مکنونات قلبى و خواست هاى پنهان و آشکار جامعه گردید. 

و  سیستان  و  خراسان  مردم  فرهنگى  خاص  مسئلۀ  به  زرین کوب  دکتر  روان شاد  استاد       

گرگان (مناطق مهم حیات فرهنگى ایران) توجه کرده و چنین آورده است: «بیشترین عناصر 

و  آداب  و  فارسى  زبان  بودند.  ایران  فرهنگ  پروردة  ایرانى هاى  هم  جامعه  این  تشکیل دهندة 

بود به داستان ها و سرگذشت هاى پهلوانان  ایران  باستانى  مرده ریگ آداب و رسوم  رسومشان 

و فرمانروایان باستانى ایران دلبستگى داشتند. مراسم و جشن ها و حتى خرافات بازمانده از آن 

ایام را در حدى که با آیین جدیدشان مغایرت نداشت، همچون میراث نیاکان عزیز و بى بدل 

تدریجاً  اسالمى  نخستین  قرن هاى  ایران  قبل،  از مدت ها  و  ایام  این  در  واقع  در  مى انگاشتند 

هویت تزلزل یافته و تا حدى از یاد رفته خود را باز مى یافت شاهنامۀ فردوسى که این هویت را 

از ظلمت ابهام بیرون مى آورد و به عرصۀ شعور و شهود حس مى کشاند در طى همین ایام به 

وجود آمد جستجوى این هویت در عهد سامانیان تاریخ بلعمى را در بخارا و شاهنامه ابومنصورى 

را در طوس به وجود آورد. مسعودى مروزى را به نظم کردن «مزاوجه» خویش رهنمون آمد و 

دقیقى اقدام به نظم گشتاسب نامه و داستان ظهور زرتشت را وسیله اى براى پیدا کردن شعور 
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به این هویت در بین فارسى زبانان عصر یافت مرحلۀ نهایى این جستجو اتمام عظیم فردوسى 
انجام پذیرفت.»1

     دکتر کاتوزیان با آگاهى بر مطالب یاد شده، به درستى آورده است: 

«در حالى که فارسى در ایران زبان دیوانى و زبان فرهنگ فاخر بود. زبآنها و گویش هاى 

ایرانى و غیر ایرانى دیگرى هم در والیات رواج داشت. ادبیات ممتاز تقریباً بدون استثناء 

به فارسى بود و این زبان وسیلۀ اصلى ارتباط در سرزمین هاى بسیار دور از یکدیگر –از 

سمرقند و بخارا تا اصفهان و فارس، از قفقاز تا الهور- بود. فارسى به عنوان زبان دیوانى 

اقلیم  اقوام ساکن  «هویت جمعى» در  ایجاد  عامل  احتماًال قوى ترین  ادبیات ممتاز،  و 

فرهنگى ایران بود.»2 

د) خالفت و حکومت هاى ایران 

و  محلى  حکومت هاى  از  اعم  (ایرانشهر)  ساسانى  عصر  زمین  ایران  بر  حاکم  سلسله هاى 

ایرانى االصل (سامانى، صفارى و آل بویه و...) و فاتحان غیر ایرانى ترك تبار (غزنوى، سلجوقى، 

خوارزمشاهى) و دست نشاندگان آنان (اتابکان آذربایجان و فارس و ...) و بسیارى از حکام مناطق 

پراکنده، هیچ کدام زیر سلطۀ کامل خلفاى عباسى قرار نگرفتند و بعضاً علیه خالفت و حتى مقام 

صورى خلیفه اقدامات سیاسى و نظامى انجام دادند و همزمان در پیوند با جنبش هاى فرهنگى 

شعوبیه همانند جبهه اى گسترده که گرایش هاى گوناگونى را در برداشت (امرهاى سیاسى و 

بقاى تاریخى جامعۀ  ایران را در  اقدامات اقتصادى) اصالت و توانمندى هاى مردم  اجتماعى و 

بزرگ خود حفاظت کرد. ایرانیان آن روزگار، از حرکت هاى ضد ستم در لواى تشیع و دوستى آل 

على (ع)، که پیکار گران راستین اسالم شناخته شده بودند، به گونۀ نماد دینى غیر حکومتى و 

گاه در پیوند با اندیشه هاى ریشه دار تاریخى پیش از اسالم، (ایرانشهرى، آرمان خواهى سیاسى) 

و از محور دلبستگى و انگیزش «ظهور» ها و «خروج» هاى جماعت گسترده اى از ایرانیان در 

فرهنگ خودى و «هویت طلبى» آشنا براى رسیدن به «عدالت»، مى توان تبیین جامعه شناختى 

به دست آورد که در آن «اشراق» و توحید اشراقى به گونۀ «زبان حال» و «مهربانى و مدارا» و 

زبان فارسى و «شعر» دل انگیز آن چون هنر مبارزه و حیات تاریخ ساخته ساکنان ایران زمین 

1. زرین کوب، عبدالحسین، روزگاران، تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوى (تهران، انتشارات سخن 1381) ص 
 .423

2. دولت و جامعه در ایران، ترجمۀ حسن افشار (تهران، نشر مرکز 1379) ص 111. 
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در هم آمیختگى یافته و هر جریان اجتماعى و سیاسى را به میزان تعلق به آن «عناصر» یاد 

شده «فرهنگى» و «ملى» قلمداد کرده است. بدین سان این دوره را که سراسر شورش و آشوب 

فرهنگى  تبلور  است عصر  ایران زمین  گوناگون  مناطق  فرهنگى ساکنان  موجودیت  تجلّیات  و 

هویت هاى نوین ایرانى در جغرافیاى پراکنده و قلمروهاى حکومتى گوناگون به شمار آورد.

     پیتر آورى1 با تحلیل تاریخى آن روزگاران، دربارة شیوه و سیماى پایدار ایرانیان و وحدت 

ملى در ایران آورده است: «از زمانى که داریوش کتیبۀ بیستون را در فاصلۀ سال هاى 486-521 

پیش از میالد بر کوه بیستون حک کرد تا دوران معاصر ایرانیان به دلیل اعتقاد به اهورامزدا و 

فره ایزدى [تفضل الهى] و سپس اهللا همواره از مذهب در جهت تحکیم موجودیت کشور یارى 

مى گرفتند این اعتقاد سبب مى شد تا ایجاد ارتباط بین مردم که در سرزمین گسترده و با جمعیتى 

ناهمگن زندگى مى کردند، حفظ شود» وى اضافه مى کند: 

وجود  به رغم  لیکن  ایرانیان مى گردید،  مانع وحدت  داشت که  وجود  «عوامل بسیارى 

عوامل نامساعد جغرافیایى، اعتقادات دینى ایرانیان در شمار عواملى بود که به آنان قدرت 

مى داد تا وحدت ملى خویش را حفظ نمایند با این حال وجود عوامل متضاد [جغرافیایى و 

تمایل به وحدت] در قلمروى ایران موجد نوعى تعادل گردیده است همواره زمینۀ ایجاد 
بحران را در وحدت ملى امکان پذیر مى سازد.»2

محور  در  مغوالن،  تا حملۀ  اسالمى  فتوحات  آغاز  از  را  ایرانى  جامعۀ  بدین سان مى توان       

اسالم باورى در پیوند با کانون هاى اعتراض و انگیزه هاى عدالت خواهى دانست که در ژرفاى 

تشیع جنبه هاى ضد قدرت پیدا کرد و هماهنگ با مذهب هاى دیگر گاه در بعد سیاسى- نظامى 

و گاه در عرفان و اشراق و عشق به توحید و توّحد در راستاى «فرامذهبى» قرار گرفت و این 

خصلت را از طریق آسیاى مرکزى به چین و ماچین، از طرف شرق ایران زمین (پامیر و سند) 

به هند و مناطق آسیاى جنوب شرقى، از سوى آذربایجان و آران به آن سوى جبال قفقاز و از 

مسیر آسیاى صغیر تا بالکان و سواحل شرقى آدریاتیک انتقال داد و در همۀ این سرزمین ها با 

زبان فارسى و نوشتارهاى فارسى، محاورات علمى و فقهى و زمزمه هاى عشق و محبت فراتر از 

«نطق و ایما و سجل» تحقق پیدا کرد. 

1. Piter Avery
2. آورى، پیتر. تاریخ معاصر ایران، از تأسیس تا انقراض سلسلۀ قاجاریه، ترجمۀ محمد رفیعى مهرآبادى (تهران، عطایى 

1363) ص 62-63.
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2. یورش مغوالن و پیامدهاى آن

حملۀ مغول بر نهادهاى اقتصادى و فرهنگى ایران و سرزمین هاى همجوار آسیب هاى فراوان 

وارد ساخت و پاره اى از رشته هاى وحدت دینى و فرهنگى ممالک اسالمى را از هم گسست. 

چارچوب  در  مرور  به  را  نوین  اجتماعى  زندگى  لکن  برد  میان  از  را  عباسیان  عربى  خالفت 

هویت هاى سیاسى مستقل تر قرار داد و در یگانگى هاى تاریخى-فرهنگى ساکنان ایران زمین 

که در ابعاد دیانت و مذهب و اشراق و هنر و زبان فارسى جلوه هاى جهان گسترى یافته بود 

خدشه ایجاد کرد. بى تردید زمینه هاى «درون جامعه اى» گسست هاى اجتماعى و فرهنگى را، 

هیچ گاه نباید از نظر دور داشت. حکومت هاى اولیۀ مغول در بخش هایى از ایران و به مرور تسلط 

ایلخانیان (626-756 ق) و سرانجام یورش تیمور و حکومت تیموریان (771-906 ق) هیچ یک 

نتوانستند پیوندهاى یاد شده ایرانیان را نسبت به اسالم و ارزش هایى که خاندان رسالت و امانت 

بیانگر آن بودند، و نیز دیگر خصلت هاى فرهنگى و ذوقى و عقیدتى ساکنان این سرزمین را، 

را در  خود  استمرار و پایدارى  «ایرانشهرى»  بلکه نظم  سازند.  ناتوان  تجلیات هویتى  به گونۀ 

حکومت هاى جدید غیر ایرانى نشان داد و حاکمیت هاى ایلخانان و وابستگى آنان اندك اندك 

صبغۀ اسالمى پیدا کرد. 

     سلسله هاى آل مظفر (713-795 ق)، ایلخانان کوچک (736-756 ق) آل جالیر (814-736 

ق) در نظام ملوك الطوایف پا گرفتند. قیام هاى مردمى با ارزش هاى شیعى، حکومت هایى نظیر 

سربداران (737-784 ق) با گرایش شیعى، ترکمانان آق قویونلو (872-920) با تمایالت سنى 

همزمان با حاکمیت بازماندگان تیمور در بخش شرقى ایران زمین و دیگر قدرت هاى محلى در 

سیستان و مناطق مرکز و خراسان و ماوراءالنهر و درگیرى هاى آنان با یکدیگر، گویى شرایطى 

را در نظام تاریخى حکومت در ایران ملوك الطوایفى به وجود آورد، که جامعۀ گستردة ایرانى در 

برابر امپراتورى نوپاى عثمانى خاصه از سال 857 ق/1453 م پس از فتح قسطنطنیه که به نوعى 

یادآور حکومت بیزانس و خالفت امویان و عباسیان بود، خواستار وحدت اجتماعى و سیاسى بر 

مبناى آرمان و فرهنگ تاریخى باشد. 

     گذشته هاى پیش از حملۀ مغول و سده هاى پس از آن نشان داد که ایرانیان با گرایش هاى 

مختلف نسبت به مذهب تشیع هر چند به صورت «اقلیت» همه گاه چشم به راه رفع تجاوزها 

و اجحاف ها و برکنارى «ظلمه» و استقرار «سلطنت عدل» بر روى زمین بوده اند. بسیارى از 

و  آل بویه  از جمله  از ظهور سلسلۀ صفوى  پیش  ایران  شیعیان  اجتماعى-سیاسى  جنبش هاى 
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سربداران، ریشه در این اعتقاد عمیق مذهبى داشته است. در بسیارى از این حرکت ها، با هر 

نوع اندیشه اعم از فلسفى یا سیاسى، «تصوف اسالمى-ایرانى» اثرات زیاد باقى گذاشته است 

به دیگر سخن، جامعه در انتظار پاسخ پرمعنا و با اقتدارى بوده تا بتواند به جنبش هاى نافرجام 

سامان دهد. صفویان اردبیل، با پذیرش تشیع به شیوه اى که خود مى اندیشیدند، بر پایۀ قدرت 

قزلباش یکى از پیشگامان این دگرگونى تاریخى در ایران شدند؛ و نوع جدید «هویت باورمندانه» 

اى را به ارمغان آوردند که بحث خاصى را طلب مى کند.1 

     پطروشفسکى با اعتقاد به اینکه در بسیارى از نقاط کشور سنیان شافعى و حنفى اکثریت 

داشتند، نوشته است: «رنگ عقیدتى نهضت هایى که در عین حال علیه فاتحان مغول و بهره کشى 

فئودالى [اصطالح از پطروشفسکى] برپا شده بود، همانا تشیع شمرده مى شد و بس، حتى اگر 

فرض کنیم که در قرن هاى هشتم و نهم هجرى شیعیان ایران در اقلیت بوده اند، هم باید اذعان 

کرد که این اقلیت به هر تقدیر مهم و فعال و از حسن توجه روستاییان و الیه هاى پایین شهرى 

برخوردار بوده است» همو افزوده است که در این زمان ها [زمان زیر سلطه رفتن جامعه و فشار 

بود  باستانى  آرمانى  که  ایران  در  مهدى  انتظار ظهور  گاه «موضوع  همه  قدرتمندان]،  و ستم 

(سوشیانت) شدت داشته» و «عامه ناس ظهور او را انقالبى اجتماعى در قالب دین مى دانستند 
که قرن ها پیش زمینۀ آن آماده مى شد.»2

     این دگرگونى یک باره صورت نگرفت و در زمآنهاى مورد بحث نیز هیچ گاه به طور کامل 

تحقق نیافت اما صفویان و عملکرد سلطنت خواهانۀ قزلباش که عناصرى از هویت ایرانى (به 

ویژه مذهبى) آغازگر نوعى درخشش از امیدهاى اجتماعى ایرانیان در سراسر مناطق ایرانى نشین 

که به صورت هاى قومى و خاندانى زیسته بودند و تاریخ پراکندگى ها و آسیب هاى تهاجمى آنان 

را براى پذیرش آرمانى جدید در مقاومت تقابلى با کانون هاى ستم داخلى و سلطۀ خارجى و 

برقرارى عدالت به معناى محدودتر، بشارت دهندة راه و روشى ساخت که در نظام هاى گذشته به 

ویژه در نظام هاى ملوك الطوایف، جلوه و شکوهمندى چشم گیرى نداشت و به همین دلیل این 

دوره تاریخ ایران را، تاریخ جدید ایران نام نهاده اند. به همان سان که اروپاییان این دوره را در 

تاریخ خود L, époque modern نامیده اند. 

1. تکمیل همایون، ناصر. «آغاز تکّون جدید در هویت تاریخى ایرانیان» نقد و بررسى کتاب تهران، تهران، تابستان و 
پاییز 1391، شمارة 36 و 37. 

2. پطروشفسکى. اسالم در ایران، ترجمۀ کریم کشاورز (تهران، پیام 1350) ص 373. 
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3. ویژگى ها و دستاوردهاى هویتى

در تغییر سلسله هاى حکومتى ایرانیان عامل هاى متعددى در پیوند با جامعه و مناسبات گوناگون 

آن و نیز کارایى هاى برون جامعه اى بازشناسى شده اند. ناتوانى هاى حاکمیت هاى درون جامعه اى 

و از میان رفتن «حقانیت» هاى اجتماعى و سیاسى، جامعه را در مسیر فروریختگى و پذیرش 

نیروهاى جدید «حّقانیت یافته» یا در فراگرد دستیابى به «حّقانیت» قرار داده است که بى تردید 

در این امر تاریخى-سیاسى، پاسدارى از هویت هاى ایرانى نقش عمده داشته اند حاکمیت هاى 

چندگانه (ملوك الطوایف یا دودمان ساالرى) در سرزمین هاى پیوندیافته با فرهنگ مشترك و 

سراسرى در شرایط نابهنجار نفى استقالل و سلب «هویت» تمکین بر حاکمیت واحد و مقتدر را 

در برابر چندگانگى ناتوان و تشتت حکومتى پذیرا مى شدند. 

     این امرهاى اجتماعى-تاریخى در دوره هاى پیش صفوى، در ایران مشهود بوده و هر منطقه اى 

از کشور زیر سلطۀ دودمانى قرار داشته است و با آنکه همۀ آنها در بستر فرهنگ ایرانى بودند 

و اثرات حکومت ایران باستان در آنها دیده مى شد اما هیچ یک از آنها توان حاکمیت سراسرى 

را نداشتند، بلکه منازعات و کشمکش هاى نوع ملوك الطوایفى میان آنها در مسیر حکومت گرى 

زبان  به  وارد مى ساخت.  نیز آسیب  ریشه دار گذشته  و  توانمندى هاى سنتى  به  زیاده خواهى،  و 

دیگر هویت اجتماعى به معناى «ملى» همواره مستمر و متوالى نبود و در دوره هاى تاریخى 

(با  تاریخى  گسست هاى  در  مى کرد.  پیدا  فراز  و  نشیب  ساالران  دودمان  متعدد  حکومت هاى 

یورش هاى برون جامعه اى و درون جامعه اى شکل گیرى هاى آن متفاوت به نظر رسیده است و 

به طورى که مشهود گردیده، در دورة صفویه که جوهرة فرهنگ و هویت بیش و کم همگونى 

نسبى فراهم مى آورند. 

     گسترش نظام حکومتى ملوك الطوایفى (دودمان ساالر) در ایران پیش از صفوى و چندپارچگى 

عرصه هاى فرمانروایى منطقه اى و قومى و گاه مذهبى، همزمان بود با پیدایش قدرت هاى بزرگ 

در جهان اسالم چون عثمانیان در روم شرقى، گورکانیان در هندوستان، ازبکان و شیبانیان 

رکین  رکن  و  بود  واقع  تهاجم  مورد  سو  هر  از  ایران  چندگانۀ  حکومت هاى  و  ماوراءالنهر  در 

استوارى مجموعه هاى حکومتى ایران در معرض اضمحالل و ادغام در حکومت هاى روبه رشد 

هم جوار قرار داشت و این رویداد محتمل در زمانى اتفاق مى افتاد که اروپاى بیدار شده در پى 

رنسانس و چشم داشت هاى آغازین خود را نسبت به آسیا به ویژه آسیاى غربى و ایران آشکار 

کرده بود، بى تردید ایران در مرکز قدرت هاى نوظهور آسیایى و تهدید حکومت هاى آن سوى 
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و حفظ «هویت  بقا  در  نظامى  و حکومتى و  فرهنگى  از میراث هاى  برخوردارى  با  قسطنطنیه 

تاریخى»، خود، تحوالت جدیدى بر پایۀ سازوکارهاى درون جامعه اى و برون جامعه اى پدید 

آورد تا وحـدت و اسـتقالل ریشه دار جامعه فراهم گردد و بى آنکه ایرانیان زیر سلطۀ عثمانیان 

بروند با پایان دادن به نظام ملوك الطوایفى گسترده زیانمند، یگانگى و تمرکز سیاسى و حکومتى 

قابل پذیرش را در بخـش بزرگى از «ایران زمین» به وجود آوردند و تاریخ سیاسى و فرهنگى 

جدید خود را آغاز کنند. 

برآیند

نهادهاى حکومتى عصر ساسانیان یکى  با ورود اسالم به ایران زندگى مردم دگرگونى یافت، 

پس از دیگرى فرو ریخته شد، اما جامعه تا زمان هایى بر پاره اى از اعتقادات کهن پایدار ماند؛ و 

به مرور با اندیشه ها و باورهاى اسالمى (جداى از عربیت بنى امیه) پیوند پیدا کرد و اندك اندك 

نفوذ معنوى و جهانى خود را آشکار ساخت و مردم با حفظ هویت هاى گوناگون خود به سوى 

اسالم و تمدن جدید گرایش پیدا کردند. 

     در چگونگى این امر استاد دکتر صدیقى نوشته است: 

«تشکیالت جامعۀ ایرانى با تشکیالتى که در دین اسالم و عرب ها داشتند، تباین داشت. 

تعالیم اسالمى اصًال با اصول دموکراسى موافق بود ولى نظام اجتماعى ایران نظام مراتب 

بود. هر چند اصل دموکراسى در میان مسلمانان عرب درست مراعات نشد و  طبقاتى 

امتیازات در کار آمد» استاد به درستى افزوده است: «پس از آنکه عرب ها در ایران به 

حکمرانى پرداختند نه تنها نتوانستند که رسم طبقات و مراتب از میان بردارند، بلکه خود 

در برابر ملت مغلوب، طبقه اى تشکیل دادند و در استفاده از دست رنج ایرانیان، مخصوصاً 

طبقۀ سوم، با طبقات اول و دوم ایرانى سازگارى کردند.»1 

     با آنکه دو سلسله خلیفگى اموى و عباسى، شیوه هاى حکومتى بیزانس و ایران را سرمشق 

و  شیفتگى  زمین  ایران  گستردة  منطقه هاى  و  بخش ها  ساکنان  اما  دادند،  قرار  خود  حاکمیت 

عالقمندى خود را به صورت گوناگون نسبت به دیانت جدید حفظ کردند و در مسیر فرهنگى 

اسالم در زمان هاى بعد، خدمات شایانى نشان دادند به گونه اى که علوم و معارف اسالم با ایران 

و ایرانیان پیوند ناگسستى پیدا کرد و خالفت ایرانى زیربناى تمدن اسالم به شمار آمد. 

1. جنبش هاى دینى ایرانى در قرن هاى دوم و سوم هجرى، ص 329
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     با آنکه حکومت هاى اموى و بیش و کم کارگزاران خالفت عباسى، با پیوند دادن حاکمیت 

دمشق و بغداد با منطقه هاى متعدد ایران به طور جداگانه و کوشش در متالشى کردن وحدت 

حکومتى در ایران زمین، و گسیل هزاران عرب به منطقه هاى ایرانى نشین، به امید تغییر هویت 

ایرانیان جالى  تظاهر هویتى  در  نوعى  به  بلکه  نیاوردند،  به دست  توفیقى  تنها  نه  اما  ایرانى، 

بیشترى پدید آمد و جنبش هاى سیاسى و فرهنگى جامعه گسترش بیشتر یافت. 

ایرانى، زبان  عدالت خواهانۀ تشیع، اشراق  بنیادى  در چهار محور  ایرانى  هویت جدید       

فارسى و حکومتگرى به شیوة ایرانى، (ایرانشهرى) شکل گرفت و قرن ها تا یورش مغوالن 

استمرار پیدا کرد. 

فرهنگى سرزمین هاى  و  از رشته هاى وحدت حکومتى  بسیارى  تهاجم مغوالن  و  تجاوز       

مسلمانان را از هم گسست و در ایران زمین آشفتگى هایى در عهد «بحران در هویت ها» پدید 

آنان تیموریان و حتى پدید آمدن فرمانروایى هاى دودمانى و  آورد. حاکمیت ایلخانان و در پى 

ایجاد  نابهنجارى  نتوانست گسستگى  اما  کرد،  آن چنان تر  را  چنان  آن  آنکه  با  ملوك الطوایف، 

کند، جامعه چند قطعه شده ایران، با آنکه از یک سو مذاهب اهل سنت و دیگر فرقه هاى تشیع 

قدرت نمایى داشتند و همزمان زبآنها و قومیت هاى چندگانه سر برآورده بودند و از سوى دیگر 

پس از فتح قسطنطنیه، امپراتورى جدید عثمانى در مسیر شرق حرکت کشورگشایى خود را نظم 

مى داد و از نیروهاى سنى مذهب شرق ایران مدد مى گرفت، اما ایرانیان آسیب دیده، همچنان 

پایدارى نشان مى دادند و «هستى» و «هویت» بازماندة خود را پاسدارى مى کردند و با اعتقاد به 

نجات دهنده آرمانى هیچ گاه ناامیدى به خود راه نمى دادند و پیکار براى رهایى و حفظ «هویت» 

در مصادیق گوناگون را ادامه مى دادند پیتر آورى این امر تاریخى را چنین تبیین کرده است: 

«نیروى منسجم افسانۀ ایرانى به قوت خود باقى ماند. کمال مطلوب و مطلق آنچه که ایرانى 

این نیرو در شکل زبان و  بقا برخوردار گردید و تجلى خارجى  از  به شمار مى آید [=فرهنگ] 

اینکه زبان و ادبیات  ادبیات و حفظ سیماى جدید عادات و اعیاد باستانى نمایان گردید. دلیل 

فارسى از اهمیتى برخوردار است که در مقایسه با دستاورد کلى با اهمیت ذاتى مردم ایران ممکن 

است بى تناسب به نظر آید تا حدودى ناشى از تجلى خارجى این نیرو مى باشد: ایرانیان با اثبات 

شایستگى خود در غلبه بر بالیا و صیانت فرهنگ نیرومند خاص خود که در هنرها تجلى یافت 

و آوازة آن به خارج از ایران نیز سرایت کرد، نشان دادند که مى توانند به کمال مطلوب مطلق 

خود همواره پاسخ مثبت دهند و نیز به ثبوت رساندند که چگونه چنین پاسخى همراه به نبوغى 

172 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



که طبیعت راستین این سرزمین در خمیره شان نهاده است، به آنان توانایى مى بخشد تا از میان 

آزمون هاى دشوار کامیاب و سربلند بیرون آیند.»1 از این زمان است که تمامیت ارضى ایران 

زمین و وحدت سراسرى آن بر بنیاد استقالل ملى، چشمگیرى تاریخى خود را فراهم مى آورد. 

 

1. تاریخ معاصر ایران، ص 55. 
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سخنى دربارة نهج البالغه اى که هرگز خوب شناخته نشد

(دست نوشتۀ وقفى شاه عباس کبیر در آستان قدس)

زنده یاد دکتر عزیزاهللا جوینى 

استاد دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران

چکیده 

این دست نوشتۀ گران بها در موزة آستان قدس رضوى با شمارة 768 حفظ و نگهدارى مى شود، 

واقف آن شاه عباس صفوى است و کاتب نسخه، موالنا حسین همدانى است که در 973 هجرى 

قمرى به نگارش درآورده است. از روى قرائن واژگان و سبک نگارش مى توان حدس زد که در 

قرن پنجم و اوایل قرن ششم نوشته شده است. 

موارد بحث

1. نامۀ 35 و اختالف در معنى آن و چند عبارت دیگر؛ 

2. اختالف متن عربى با نهج البالغه ها؛ 

3. فهرستى از واژگان کهن و معادل عربى آنها؛ 



4. چاپ نخست از شرکت انتشارات علمى و فرهنگى در سال 1368 سپس تجدید چاپ ها در 

انتشارات دانشگاه تهران. 

     نهج البالغه که نمونۀ بلند فصاحت و بالغت است، تعلّق به شاه مردان على دارد، پس از 

باِب «َمن أَحبَّ شیئاً أَحبَّ آثاره»، اگر قرار است که ما آن امام همام را دوست بداریم، باید به 

هر آنچه که کالم و سخن بلیغ اوست نیز مهر و محّبت از خود نشان دهیم. من سال ها پیش از 

انقالب اسالمى، دست نوشته اى از نهج البالغه در موزة آستان قدس امام رضا (ع) یافتم که در 

سال 973 هجرى به وسیلۀ عبداهللا بن موالنا حسین همدانى نوشته شده با ترجمۀ تحت اللفظى 

که گاهى در بعضى جاها از حدود آن خارج شده و براى رفع ابهام شرح بیشترى داده است. این 

نسخۀ گران بها  را شاه عباس صفوى در سال 1071 – درست یک سال پس از طالکارى گنبد 

مطّهر- وقف حرم کرده است. 

     مترجم ناشناخته و نامعلوم است که فقط از روى قرائن واژگان و سبک نگارش و قواعد 

اندکى از وى  یا  باشد،  ابوالفتوح رازى  با  دستورى مى توان حدس زد که وى مى باید هم زمان 

جلوتر یعنى در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم. 

     در حقیقت ترجمۀ فارسى آن پشتوانه اى قوى براى فرهنگستان زبان و ادب فارسى است. 

چون انقالب اسالمى به وقوع پیوست در دو سال نخست که دانشگاه ها تعطیل شد من به مشهد 

مقّدس سفر کردم و از آن دست نوشته که قبًال مى شناختم عکسى گرفتم که هنوز آن عکس در 

کتابخانۀ کوچکم موجود است. 

     من نُه سال تمام در تصحیح این نسخه و گاهى در ترجمه و شرح آن کار کردم، سپس 

«شرکت انتشارات علمى و فرهنگى» در سال 1368 آن را در دو جلد چاپ کرد. لیکن در صدا و 

سیما در برنامه هاى دینى هرگز سخنى از این کتاب به میان نیامد. چاپ و انتشار آن در سکوت و 

گمنامى کامل فرورفت. آن هنگام که من کار مى کردم و آن را تصحیح و گاهى شرح مى کردم، 

اثر  این که کار و زحمت چندین سال در  براى  ایران و عراق بود  ناخواستۀ  تلخ جنگ  روزگار 

بمباران شهر تهران از بین نرود، اوراق این کتاب را که در حدود دو «کارتن» پیش نویس مى شد، 

دو بار به شهرستان بجنورد به منزل یکى از فامیل هاى همسرم بردم و سپس برگردانیدم. از 

آن پس کتاب چاپ شد و من تالش و کوشش فراوان کردم که بلکه این نهج البالغه را که با 

نهج البالغه هاى عربى و فارسى تفاوت عمده چه در متن عربى و چه در متن فارسى دارد معّرفى 

کنم، لیکن به عللى موّفق نشدم. روزنامه ها و رسانه ها هیچ عکس العملى از خود نشان ندادند و 
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هیچ کمکى به ارزشمندى کتاب نکردند؛ زیرا در متن کتاب، ترتیب آن در بخش عربى به گونه اى 

است که هم به تحکیم تاریخ اسالم برمى گردد و هم براى وحدت کلمه در سّنى و شیعه بسیار 

مفید و سودمند است. 

     اکنون چند شاهد و مثال، به عنوان مشت نمونه اى از خروار، در اینجا خواهم آورد تا شاید 

مردم ما از دنیاورزى فارغ شده و از بحراِن گفتار حضرت سّیدالشهدا که فرمود: «الناس: عبید 

الّدینار و الّدرهم»، گذشته باشند و در این سخن حضرت ابى عبداهللا تدبّر کنند و اگر نتوانستند 

براى روزگار غفلت و دنیادارى تأسف بخورند و بگویند اى کاش ما زودتر از این متن نهج البالغه 

آگاهى مى داشتیم و از آن براى ضرر و زیان اجتماعى که دیده ایم سود مى جستیم. 

     اکنون به بعضى از آن شواهد اشاره مى کنم، تا شاید ما به فکر بیفتیم و ببینیم که سودمندى 

این کتاب تا چه اندازه است: 

1. در ذیل نامۀ 35 نوشته بودیم که این نامه از دو نامه تشکیل شده، از این روى در تاریخ اسالم 

خلط پیداشده و آن را وارونه کرده اند؛ که یک نامه از آغاز تا: «ُرکناً دافعاً» در وصف محمدبن 

ابى بکر (فرزند خواندة حضرت) است که به عبداهللا بن العّباس نوشته و از آن به بعد نامۀ 

دیگرى است راجع به تشویق و تحریض مردم به کمک کردن به عثمان نه قتل وى در 

داراالماره. لیکن در متون دیگر همگى آن را یک نامه به شمار آورده و تاریخ اسالمى را در 

هم کرده اند. 

رابطۀ  کتاب  در  الکاشف)  کتاب  مؤلّف  (مشهد،  مصطفوى  جواد  سّید  دکتر  که  این  دیگر   .2

نوشته است: عبارِت «و  نهج البالغه  نُسخ  اختالف  در  قرآن در صفحۀ (36)  با  نهج البالغه 

َمن َجهلَه َفقد اشار الیه» در خطبۀ اّول بعد از «و من جزاه َفقد َجهله» آمده زائد است که 

که  نیست،  عبارت  آن  ما  متن  در  بنابراین  سخن)  (پایان  آورده اند.  دیگر  نهج البالغه هاى 

نهج البالغۀ «نّواب» و کتاب عکسى کتابخانۀ آیت اهللا مرعشى نیز آن را ندارند (کتاب عکسى 

آیت اهللا مرعشى موّرخ 469 ص 4). 

3. در خطبۀ 202 متِن ما عبارتى است که آن حضرت هنگام دفن فاطمه (ع) در جوار پیمبر (ص) 

بر زبان مى آورد و مى گوید: «و تسُتنّبئکَت ابنُتک فأحفیها السؤال» که متون نهج البالغه مانند 

تنبیه الغافلین (ص 340) فیض االسالم (ص 652)، دکتر شهیدى (ص 238) و بسیارى دیگر 

این عبارت را بدین گونه دارند: «و َسُتنّبئّک ابنتک به مضامین اصیّک على هضم ها» و چنین 

معنى کرده اند: و زود باشد که آگاه گرداند تو را دختر برگزیدة تو، به هم پشت شدن اّمت تو 
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و یارى دادن به یکدیگر بر شکستن و خرد کردن استخوان هاى پهلوى او.   

ترجمۀ حسین بن شرف الّدین (ص 203)، ابن الحدید (ج 10 ص 265)، ابن میثم (ج 4، ص 

2) و عبده (ص 443) صبحى صالح (ص 320). 

     لیکن در متن ما  (ص 86) و نسخۀ عکسى آیت اهللا مرعشى (ص 203) و چند متن دیگر 

مانند الهیجانى و غیره این عبارت را ندارند که بى گمان وجود این عبارت سبب تفّرِق اّمت اسالم 

مى شود که متون دیگر دارند. 

4. در نامۀ 45 در متن ما که آن حضرت به عثمان بن ُحنیف انصارى نوشته: و أُیم اهللا... ألروَضّن 

نَفسى ریاضه تَُهّش َمَعها الى العرفین اذا َقَدرت علیه قطعوماً «یعنى سوگند مى خورم به خدا 

سوگندى راست.... هر آینه ریاضت دهم  نَفس خود را ریاضت داد نى که شاد شود. با آن به 

قرصى نان چون تنگ شد بر او خورش» که در تنبیه الغافلین (ص 468 چاپ سنگى) اذا 

َقَدرت علیه.... چون قادر شود و دست یابد بر او از روى مطعوم و مأکول و چند تِن دیگر که 

همین طور است. مخصوصًا ترجمۀ این هفت هشت سال اخیر درست، عکس نسخۀ ما معنى 

کرده اند. فیض االسالم در صفحه 975 نوشته: «خود را تربیت مى کنم چنان تربیتى که شاد 

شود و شکفته گردد به قرص نانى که بر آن خودش یابد» اما بنابر متن ما حضرت مى فرماید: 

«من نفس خود را چنان تربیت مى کنم که اگر قرص نانى بدون خورش پیدا شود وى به آن 

قرص خوشنود گردد» زیرا اگر خورش یافت شود آن گاه کسى قرص نان را (اگرچه خشک 

باشد) با آن خورش بخورد و یا ترید کند بهترین و لذیذترین غذا خواهد بود. 

     در اینجا در متن «قدر» به معنى «َقَتر» است و آن به معنى تنگ گرفتن است. 

       تفسیر مفردات قرآن (نسخۀ آستان قدس) و فرهنگ صحاح اللّغه جوهرى (قدر). 

5. واژگان فارسى در ترجمۀ این کتاب مى تواند گنجینه اى باشد از زبان فارسى براى کمک به 

فرهنگستان زبان و ادب فارسى و هم شاهنامه و کتب نظم و نثر قدیم، مانند: 

بَندنه: دسته، ُعروه. 

بى بهرگى: ناامیدى، َخیبه. 

بیخته: پیچیده، ُمَتلّفع. 

بى دل شدن: ترسیدن، َفَشل. 

بیوه زده: زن بى شوهر، األرمله. 

دیده ور شدن: آگاه شدن. 

دیگ: دیروز، األمس. 

سرَچکاد: فرق سر، األمس. 

َسَول: ُسّم شتر، ُخّف.

کالیده موى: ژولیده موى، ُشعُت.
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ر.  پژاردن: آماده شدن، َشمَّ

پژمان: غبطه، یَغبط. 

تنبارى: تن پرورى، تََرف. 

تهک ها: گوها، اَلمهاوى. 

چربنده: راجح. 

خرامنده: خودپسند، ُمختال. 

خیزندگان: حشرات، َهواّم. 

دنه گرفته: متنّعم، َمتِرف. 

َدوله باد: گردباد، اِعصار. 

کالیده رنگ: پریده رنگ.

کالیوگى: درشتى.

کردمانه تر: سزاوارتر.

ِگرد آمدن: هم بستر شدن. 

گن ها: اضداد. 

ناداشت: تهى دست. 

نرم کش: نرم پهلو. 

واپژوهیدن: تفّحص کردن. 

و صدها و هزارها واژگان که شما در سرتاسر نهج البالغه مى بینید. 

کتابنامه (چند منبع)

- اقرب الموارد، تألیف عالمه سعید الخورى الّشر تونى، افست 

- تاج المصادر در نسخۀ عکسى کتابخانۀ مرکزى، به شمارة 5532 

- ترجمۀ تفسیر طبرى به کوشش حبیب یغمایى، انتشارات طوس. افست 

- ترجمۀ شرایع به کوشش محمدتقى دانش پژوه، چاپ دانشگاه تهران (1347-58). 

- تفسیر مفردات قرآن به تصحیح عزیزاهللا جوینى، چاپ بنیاد فرهنگ 1349. 
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به پیشگاه «شاعر ملّى» استاد عبدالعلى ادیب برومند

جلوه هایى از فرهنگ ملّى در «پژواك ادب»

دکتر محّمدرضا راشد محّصل

استاد دانشگاه فردوسى مشهد

دارم  به خاطر  تا آنجا که  و  بوده ام  برومند  ادیب  استاد عبدالعلى  آشناى  دور، شعر  از دهه هاى 

اولین قصیده اى که در یکى از هفته نامه ها از استاد خواندم در ستایش دهقان بود با این مطلع:

نبودگر به صحراى جهان آثارى از دهقان نبود عمران  و  آبادى  از  هم  آثارى  هرگز 

و بیشتر انتقاد از مالکان، که:

لیک ارزانى و  مالک ده راست  بریان  مرغ 

ارم باغ  از  خوش تر  مالک  ییالقى  کاخ 

بهر دهقان آش ارزن هم، چنین ارزان نبود

... نبود  احــزان  کلبۀ  جز  برزگر  جایگاه 

بعدها، در یکى از سال هاى دهۀ چهل که کنگرة تحقیقات ایرانى در اصفهان تشکیل شده بود 

و به مناسبتى من هم به خانۀ یکى از خویشاوندان استاد دعوت شده بودم، دیدارش نصیب من 

شد. در بازگشت به تهران و از آن پس تا امروز، هم به جهت ارادت و هم به مناسبت هم اندیشى 

هرگاه که ممکن شده حضورش را غنیمت دانسته و از اطالعات علمى، خاطره هاى تاریخى و 

آگاهى هاى تخّصصى و دقیق هنرى او بهره ها برده ام و از اشعار نابش کام جانم شیرین شده 



بر  ادب»  «پژواك  نام  که  گزیده اى  پایۀ  بر  را  اشعارش  از مضمون هاى  گزارشى  اینک  است. 

در  و  توان  خور  در  را  یاران  و  دوستان  سازم  هدیه اى  که  آورده ام  گرد  مى درخشد  پیشانى اش 

حوصلۀ زمان.

ادب، نگاهداشت حّد هر چیز است، مبتنى بر شناخت کامل و رعایت همۀ جوانب. نگاهداشتى 

چنین و شناختى بدین سان همه سویه، سبب شده است که ادبیات را از عمده ترین موجبات تفاهم 

و هم بستگى بین افراد انسانى و جامعه هاى بشرى بدانند و آن را گنجینۀ ارزش ها و یادگار دوران 

بشمارند؛ ارزش هایى که در طول قرن ها و ادامۀ نسل ها شایستگى خود را براى پذیرش و پایایى 

اثبات کرده و در قالب هاى مناسب و صورت هاى گوناگون به دیگران انتقال یافته است.

از  الهى و  ادیان  تعلیمات  فرایند  انسان سازى دانسته اند که از سویى  را هم،  ادبیات  وظیفۀ 

سوى دیگر زادة ادراك اندیشه وران انسانى و هدف زندگى اجتماعى است. به این اعتبار ادبیات 

دارد میان  امکاناتى که وجود  با استفاده از همۀ  آرمان گراست، مى کوشد تا  ادیب  حقیقت جو و 

واقعیّت و حقیقت پل بزند و آنچه را که هست در یک روند تدریجى و تکاملى در جهت آنچه باید 

باشد به کار گیرد و همۀ این جلوه ها را در شعر استاد ادیب و در بیان آرزوهایش مى توان یافت:

دوست دارم که جهان رونق و سامان گیرد

دوست دارم که جهان جمله ُپر از داد شود

دوست دارم که به هر جاى توانا و ضعیف

دوست دارم که ملل جمله به هم یار شوند

این حال پریشان گیرد از  رجعت  و آدمى 

... گیرد  پایان  یکسره  ستم  و  بیداد  دور 

گیرد یکسان  به  بهره  بشرى  حقوق  از 

تا صفا جاى صف آرایى و عدوان گیرد ...

و ...               

 (پژواك ادب، 373)

اندیشۀ ساختن جهانى به سامان است، جهانى که بتواند آزادگان را به کام رساند و  او در 

امیدها را بارور کند.

آرزوهاى او همانند سخن آن منتقد فرانسوى است که دربارة شعر بودلر مى نویسد: «او با 

هنرمندى هایش ارادة از نو ساختِن خلقتى داشت که به نظر او ناکامل بود» (جام جهان بین، 36)، 

چند قرن پیش از او عمر خیام هم در سر مى پرورانید که:

یزدان چون  بُدى  دست  فلکم  بر  گر 

ساختمى چنان  ــر  دگ فلکى  وزنــو 

میان ز  را  فلک  این  من  برداشتمى 

آسان رسیدى  دل  کــام  به  کـــازاده 

(همان جا، 36)
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این ادیبان و فیلسوفان اند که پیام هایى چنین انگیزه بخش دارند و آرزو مى کنند بشر را در 

و  ویژگى ها  این  همۀ  مصداق  ادیب  استاد  اشعار  اوست.  شایستۀ  و  او  حّق  که  بنشانند  مقامى 

ترجمان همۀ این آرزوهاست. او مى خواهد که همگان خوب زندگى کنند و شرافت انسانى را 

نگهبان باشند: «عشق به ادیبات انگیزة من براى خوب زیستن بوده و زندگى را براى بهره مندى 

از سرچشمه هاى فیاض این رشته از کمال و دانش و هنردوست مى داشته ام» (پژواك، مقدمه، 

.(15

نکتۀ دیگر پیوندى است که ادبیات و دین با یکدیگر دارند چرا که هم در وظایف خود یعنى 

انسان سازى مشترك اند و هم در هدف، یگانه، دین خواستار رستگارى بشر از طریق خودسازى 

زندگى  میدان  به  و  آگاه کردن  انگیزه دادن،  راه  از  را  بشر  ادبیات، سعادت  و پارسایى است و 

اجتماعى کشاندن مى خواهد. به تعبیر دیگر، دین مى خواهد بشر را همان طور که هست اصالح 

کند و بیشتر به تهذیب اخالق از طریق امر و نهى توّجه دارد، اّما ادبیات کوشش مى کند که 

آگاهى بخش باشد، استعدادها را بیابد و به کار اندازد تا مردم «هست»  ها را بشناسند و متناسب 

با امکانات خود در راه رسیدن به «باید» ها تالش کنند.

پس ادبیات و دین، هر دو سعادت بشر را طالب اند از دو راه و به دو روش، دین به فرمان حق 

با گستره اى وسیع از مبدأ تا معاد اّما بیشتر به شکل القایى و آمرانه، و ادبیات همراه با زندگى و 

تعلیم عملى از طریق خودآگاهى. استاد میان این دو اندیشه تعادلى استوار و تعاملى کارساز ایجاد 

کرده است یعنى در عین پایبندى به ملّیت و عشق به استقالل، آزادى و تمامّیت ایران، دین را به 

عنوان یک اصل مى شناسد که بخشى عمده و قابل اعتنا در تکوین ملّیت است. نشانۀ این تعادل 

و تعامل «اشعار مذهبى و حماسى است که از روى کمال عقیدت براى پیشوایان دینى سروده ام 

و در کتاب چاپ و منتشر کرده ام» (پژواك، مقدمه، 28).

از ابتداى نوجوانى با عشقى سرشار، اشعار استادان پیشین به ویژه شاهنامۀ فردوسى، کلیات 

سعدى، غزلیات حافظ، و اشعار مثنوى را مى خوانده و از معاصران به قصاید بهار، ادیب الممالک 

و اشعار ایرج میرزا و عارف و عشقى گرایشى خاص داشته است. چون دوران دانشجویى او با 

او  ملّى  احساسات  و  انسانى  عواطف  و  بوده  مقارن  ایران  اشغال  و  فاجعۀ سوم شهریور 1320 

جریحه دار شده است از این رو اشعارش جنبۀ انتقادى گرفته و انتشار آنها، او را به صحنۀ سیاست 

کشانده است چنان که مى نویسد: «فعالّیت سیاسى من در جهت تقویت ملى گرایى و مبارزه با 

بیگانه پرستان حزبى و مزدوران تجزیه طلب آذربایجان و حمایت از نهضت ملّى کردن صنعت 
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نفت و هوادارى از جبهۀ ملى و عضویت در حزب ایران و پى گیرى هدفهاى سیاسى دکتر محمد 

مصّدق در تأمین استقالل ایران بوده است» (پژواك، مقدمه، 20).

مهم ترین گواه صداقتش «سرود رهایى» در 580 صفحه است که گزارش راستین رویدادهاى 

ملّى و حرکت هاى سیاسى است. «این کتاب مشتمل بر اشعارى است که در حمایت و پشتیبانى 

ایران در موضوع ملّى کردن صنعت نفت و پیامدهاى آن از سال  از نهضت ملّى و جبهۀ ملّى 

1328 تا 1356 سروده و مبتنى است بر مبارزه با سیاست استعمارى و استبدادى شاه و کودتاى 

28 مرداد 1332» (پژواك، مقدمه، 21).

گزارش رویدادهاى سیاسى و اجتماعى در این کتاب نظمى خاص دارد. خواننده را گام به گام 

پیش مى برد تا به خودآگاهى برساند.

در آذرماه 1329 در گرماگرم مبارزات مردم، احساس مى  کند جوانان ارزش ثروتى را که در 

زیرزمین ایران نهفته است نمى دانند و به اهمّیت این طالى سیاه پى نبرده اند، پس سخنش را 

در جهت آگاهى دادن به کار مى گیرد و ارج و اعتبار این ثروت ملّى را خاطرنشان مى کند تا مردم 

آگاهانه دامن هّمت بر کمر زنند و خود را براى استخراج و فروش این ثروت بى کران آماده سازند 

و بیگانه را به حریم آن راه ندهند:

را ما  تمّول  گنج  مهین  است  نفت  کان 

ور کسى چشم طمع دوخت بر آن زر سیاه

برون آریم  زر  و  سیم  او  از  باید  خویشتن 

برون آریــم  بصر  چشمش  حلقۀ  از  باید 

     و این تالش نه سستى پذیر است و نه با محافظه کارى سر سازگارى دارد که:

تیشــه در کف همه خیزیم و پى حفظ حقوق

ــى شــدن صنعــت نفــت ــد انــدر ره ملّ بای

ریشــۀ شــرکت از ایــن بــوم و برآریــم بــرون

گوهــر جــاه ز کان خطــر آریــم بــرون

(پژواك ادب، 6 ـ 175)

و براى آنان که شاید هنوز در حقانّیت خود و مردم ایران تردید دارند، ضرورت و الزام انسانّیت را 

به دریافت این حقوق مسلّم بازگو مى کند که:

مسلمانان گنجینۀ  که  ــت  واس ر  کجا 

ما ثــروت  ز  بیگانگان  که  رواســت  کجا 

نصرانى یغماگران  غـــارت  ــه  ب رود 

جهانبانى و  ــاالرى  سـ دعـــوى  کنند 

تا با مقایسه دریابند که رنجبران چه کسان اند و گنج را کیان مى برند:

نگران بس  و  اندریم  رنج  به  فاقه  و  فقر  ارزانــىز  راســت  بیگانه  همه  ما  گنج  که 
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گنج همه  این  فــراز  اجانب  حلقه  ثعبانىزدنــد  ــع  وض و  ــال  قــتّ افعى  بــه ســان 

و به شکل منطقى تسلّط بیگانگان را نتیجۀ سکوت و عدم تحّرك ملّت مى داند و تأکید مى کند که:

شــدند چیره بــه مــا از درشــت انبانى ...چــو رفــت ثــروت مــا در خریطــۀ اغیار

(پژواك ادب، 81 ـ 180)

و از آنجا که در جهان معاصر، اقتصاد نقش عمده را در بازى هاى سیاسى ایفا مى کند وظیفۀ هر 

انسان اجتماعى و هر مسلمان را گوشزد مى کند و تأکید مى نماید:

کافرکیش جابــران  بــا  مجادلــه  بــود وظیفۀ دیــن دارى و مســلمانىکنــون 

(همان جا) 

     گزارش رویدادهاى سیاسى و اجتماعى در شعر او بى هیچ تردیدى بیانگر سیر تدریجى تاریخ 

نویسندگان  یا  همراهانش  دیگر از  ملّى است که جز او کسان  ایران، به ویژه مبارزات  معاصر 

و  تاریخى  روزهاى  از  بعضى  یادکرد  همه،  این  با  اشاره کرده اند.  بدانها  هم  معاصر  موّرخان  و 

و  عاشقانه  جوشش  آنهاست:  جمله  از  که  مى نماید  الزم  جهاتى  از  سیاسى  عمدة  رویدادهاى 

آگاهانۀ همۀ طبقات مردم در قیام ملّى سى ام تیر 1331 که سر منشأ وحدت بزرگ و یکپارچه اى 

شد که شاه و کارتونک هاى بازیگر او را مات کرد و رهبر ملّت را بار دیگر بر کرسى صدارت 

نشانید. گزارش او از این رویداد در اولین سالروز بزرگداشت آن چنین است:

چــه بســا روز کــه ســرفصل تواریخ و ســیر

هســت از آن جملــۀ ایــام، یکى، ســى ام تیر

در چنین روز که خود روز «قیام ملّى» اســت

در چنیــن روز هــم از خون جوانان ســیراب

چه بسـا شب که سـرآغاز عجایب صور است

کـه بـه تاریخچـۀ نهضت ما مشـتهر اسـت

اسـت مسـتتر  مـا  ملّیـت  و  قومیـت  راز 

نخـل آزادى و آبـادى ایـن بـوم و بر اسـت

(پژواك ادب، 201 ـ 200)

     افسوس که این وحدت چندانى نپایید و نتوانست آن استوارى و یکپارچگى ملّى را نگهبان 

او،  ضمنى  رضایت  و  شوروى  دولت  مرگبار  سکوت  با  امریکا  و  انگلیس  استعمارگران  باشد. 

توانستند در 28 مرداد 1332 با کودتایى ننگین حکومت ملّى را سرنگون کنند. کوتاه ترین گزارش 

حقیقى این ترفند و این توطئه را از خالل اشعار ادیب دریابیم:

امریکا انگلیــس و  بــه دســتیارى هــم 

بــه دســتیارى عمــال خویش گــرد آورد

شــدند یک دله در طرح گونه گونه صور ...

گــدا و لوطــى و قــّداره بنــد از همه در
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امریـکا زر  بـدرة  سـر  گشـود  سـپس 

به بیسـت و هشتم مرداد فتنه اى برخاست

... بى مر  را  شهر  ــاش  اوب زر  و  سیم  بداد 

شــهــریــور ــار  ــگ ب ــن ن حـــادثـــۀ  ز  ــر  ــت ب

(پژواك ادب، 207 و 211)

     این رویداد فالکت بار و ننگین سبب شد که سگان از نهفت ها بیرون آیند و درنده خویى را 

ادامه دهند. پیامدهاى این کودتاى ننگین سال ها گریبانگیر مردم آزادة ایران بود و سرمنشأ فساد 

سیاسى اقتصادى و اجتماعى شد.

از اولین پى آمدها، حملۀ نظامیان و مزدوران شاه به دانشگاه تهران در 16 آذر 1332 مقارن با 

ورود نیکسون حامى اصلى شاه در کودتاى ننگین 28 مرداد بود که ادیب با خامۀ انتقادى خود، 

هجوم، تیراندازى و شهادت دانشجویان را چنین توصیف مى کند:

ــرور ــگ پ ــن ــاى ن ــودتـ بـــه ســـال کـ

تهران ــوى  س کــامــد  هنگام  بـــدان 

جاه ــران  گ ــردى  م نیکسون  ــام  ن بــه 

سرباز کــه  تــا  فــرمــان  داد  حکومت 

... آذر  ــاه  مـ از  شــانــزده  روز  ــه  ب

ــر ــت ــس دام گ ــبــى  ــقــی ن امــریــکــا  ز 

... ــاور  ی و  دمساز  را،  ــاه  ش سبک سر 

... ــر  س در  ــاد  ب ـــد  درآی دانــشــگــه  ــه  ب

(پژواك ادب، 191 تا 194)

و پس از گزارش دقیق و درست حادثه و شهادت سه تن از پاك ترین و شریف ترین دانشجویان، 

ننگ جاودانه را نثار سرمنشأ این تجاوز که شاه خودکامه است مى نماید:

نفریـن و  لعـن  بـس  جـاودان  بــر آن ســر منشــأ خودکامــى و شــربمانـد 
(همان جا)

     از دیگر پى آمدها زندانى کردن و محاکمۀ رهبر ملّت، مصّدق بزرگ است که گزارش زندان 

و دفاع شجاعانه اش در محکمۀ نظامِى شه ساخته را تاریخ از یاد نمى برد. ادیب آزادى او را چنین 

به تصویر کشیده است.

فرمــود بنــد تــو را آن کــه  مصــدق، 

آن از  فرســاى  تاریــخ  ننــگ  بســا 

بــر او تا بــه محشــر تباهــى بمانــد ...

بمانــد  شــاهى  دیهیــم  و  اورنــگ  بــر 

     و پس از بحثى مستوفا و دقیق، حرکت ننگین شاه را که عامل اصلى خیانت ها و جنایت ها 

بوده است چنین گزارش مى کند:
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زغــال بهــر  ز  و  گذشــت  بمانــدزمســتان  ســیاهى  رو  و  زشــتى  همــان 
(پژواك ادب، 230)

      اشاره کردم که سرود رهایى تاریخ راستین معاصر است، تاریخى به تمام معنى مردمى و 

سراپا راست که از خامۀ مردى با ایمان، راست گفتار و راستکار تراوش کرده و شکفتگى استعداد 

و هنرمندى گوینده اش را گواه است. تاریخى که منحصر به رویدادهاى سیاسى و اجتماعى تنها 

نیست بلکه همۀ جلوه هاى مختلف ایرانیت و انسانیت را در برمى گیرد و اینک به جهت پرهیز از 

دراز سخنى به عنوان برخى از آنها اشاره مى شود:

در غم بحرین (231)، زبان فارسى (235)، خط فارسى (239)، حادثۀ اول بهمن 1340 در 

مرگ   ،(254) قزل قلعه   ،(263) مصدق  دکتر  درگذشت   ،(252) دانشجو  پیام   ،(245) دانشگاه 

ساله  پانصد  و  هزار  دو  از جشن هاى  انتقاد   ،(256) زندانى  مفاخره   ،(266) جهان پهلوان تختى 

(274)، سازمان امنیت (282) و ...

از بعضى همراهان که آنان را آزادگان و روشنفکران مى پنداشته گله مند است و این گله مندى 

را چنین گویا بازگو مى کند:

پنداشتم روشن روان  آزاده اى  را  که  هر 

عقده هایى از حسد شد در وجودش کینه ساز

اندر زمین بود  دیدم آخر کرمکى شب تاب 

آز دام  در  یافتم  دانه چینش  مرغ  همچو 

پنداشتم ارچنان  بود  خطا  کاین  یقینم  شد 

هر که را یارى شفیق و مهربان پنداشتم ...

اخترى در آسمان پنداشتم را چون  هر که 

پنداشتم آشیان  برتر  سیمرغ  را  آن که 

(پژواك ادب، 119)

و بر درد بعضى یاران همراه که از دست داده اندوه گزارى مى کند که:

از جمــع یــاران دلنــوازان جملــه رفتند

قلیلــى ســرافرازان  جمــع  از  ماندنــد 

ما را کنــون بر آهنین مردان نیاز اســت

مژگان گشا، کافسانه سازان جمله رفتند ...

باقــى از این گردن فرازان جملــه رفتند ...

روى از چه بنهفتند و نــازان جمله رفتند؟

(پژواك ادب، 127)

و از آن مهم تر شهادت دکتر حسین فاطمى او را در اندوه غرقه دارد و شهامت او را در شهادت 

این چنین مى ستاید:

رخصــت نمى دهد کــه ببندند چشــم او

آن کس کــه نام نیک مصــّدق کند تباه

فریاد مى کشــد شــه جــّالد مــرده باد

نامش ز کارنامۀ هســتى ســترده باد ...
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جان ز  دهد  سر  وطن  زنده باد  فریاد 

نیاى خویش به سان  و  بود  نامش حسین 

در خون تپید و شد به قدمگاه حق شهید

آن جا که الله گون کند این خاك را ز خون

نداد تن  تسلیم  به  عصر  یزید  پیش 

نداد وطن  عشق  و  ملت  راه  به  جز  سر 

(پژواك ادب، 226)

     با همۀ این دلتنگى ها و گله مندى ها و نابسامانى هاى اجتماعى دیگر، و عدم امنّیتى که پنجه 

بر جان انسان ها انداخته و قرار و آرام از همگان ربوده است امیدوارى او به صبح راستین بسیار 

است، تیرگى هاى شب هجران را پایدار نمى یابد و لبخند صبح روشن را چشم دارد:

دل به تنگ آمد از این وحشت سرا کو مأمنى؟

شهر جان خاموش و پیک آرزو گم کرده راه

کو امیدى؟ کو قرارى؟ رستم اینجا گو مپاى

نمى پاید «ادیب» تیرگى هاى شب هجران 

رهزنى از  بى هراس  جا  بدان  آرم  پناه  تا 

کوچۀ دل بى نشان و تن به ویرانى مسکنى

این نه آن چاهى است کزوى سر بر آرد بیژنى

روشنى صبح  لبخند  بنوازدت  تا  باش 

(پژواك ادب، 46)

     پیام آزادى کتاب دیگر او، شامل اشعارى است که در حمایت و پشتیبانى ملت هاى آزادیخواه 

و استقالل طلب سروده است. ادیب مردم آسیا و افریقا را به چشم بیگانگان نمى نگرد و احساس 

و عاطفه اش نسبت به آنها از همان صمیمّیت و اخالصى مایه مى گیرد که متوّجه هم میهنان و 

همراهان خود اوست. گنجینۀ این عواطف و سرجوش این احساسات در پیام آزادى تجلّى کرده 

و رّقت قلب و عاطفۀ خاّصش را نثار سرکردگان استقالل و آزادى این کشورها و مخالفت با 

جنگ و خشونت و هوادارى از حقوق بشر و گرایش به صلح و دوستى مى کند: در این کتاب هیچ 

رویداد مهّم اجتماعى و سیاسى را همزمان با وقوعش ناگفته نگذاشته است از آزادى هند گرفته 

تا تسخیر ماه و فاجعۀ هیروشیما همه را توصیف مى کند. اشاره به عنوان هاى بخش عمده اى 

از این چکامه ها و قطعه ها، بیانگر کمّیت و کیفّیت و مهم تر از همه اهمّیت این رویدادها از نظر 

قیام   ،(313) استعمارگران  تجاوز  و  را  مجارستان  شوروى  سرکوبى   ،(301) هند  آزادى  اوست. 

الجزایر (318)، نهضت هاى استقالل طلبانۀ آسیا و افریقا (325)، پیام جهان سوم (331)، فغان از 

جنگ (335)، حریق مسجد اقصى (340)، آوارگان فلسطین (343)، حماسۀ جنگ ویتنام (346)، 

در ماتم پابلونرودا (353)، غصب فلسطین یا ننگ زمان (365)، دفاع مقدس یا نبرد میهنى (390) 

و ...
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استاد ادیب خود پیام آزادى را چنین توصیف کرده است: «کتابى است شامل اشعارى که در 

حمایت از کشورهاى محروم و استعمارزدة آسیایى و افریقایى و امریکاى التین و گرامیداشت 

سرکردگان استقالل و آزادى کشورها و در مخالفت با جنگ و خشونت و هوادارى از صلح و 

حقوق بشر سروده ام» (پژواك ادب، مقدمه، 21).

استاد درعین حال از کارهاى تحقیقى و خلق آثار هنرى هم غافل نمانده است به ویژه که در 

کارشناسى آثار عتیقه از کتاب ها، کاغذها، قلمدان ها و ... در شمار یگانه مردان روزگار ماست. به 

بعضى از کارهاى تحقیقى او اشاره مى شود تا عظمت کارها و گسترة هنرمندى هایش مشّخص 

شود:

ـ تصحیح دیوان حافظ از طریق مقابلۀ نسخه هاى چاپى با نسخۀ خّطى پیر حسین کاتب؛

ـ تصحیح خردنامه از ابوالفضل یوسف بن على مستوفى؛

-  کتاب هنر قلمدان؛

-  تصحیح داستان هاى سیاوش، رستم و اسفندیار، هفت خان اسفندیار؛

- چاپ افست حافظ و مجموعۀ مقاالت (پژواك ادب، مقدمه، 23).

پایان کتاب را با ستایش از شاعران بزرگ ایران زینت داده است. این ستایش ها با مثنوى 

«به پیشگاه فردوسى»، یکى از چندین چکامۀ او در ستایش استاد طوس آغاز شده و با یادکرد 

رودکى، مسعود سعد سلمان، سعدى، ملک الشعراى بهار و مردان برجستۀ تاریخ ایران ادامه یافته 

است.

او اختصاص  به  ملّى» را  تنّوع مضمون هاست که عنوان «شاعر  این جامعیت و  راستى را، 

مى دهد و شعر از دل برخاسته اش را دل نشین مى کند.
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با تقدیم ارج فراوان به مقام واالى فرهنگى استاد

 ادیب برومند که با آفرینش شعرهاى ملى رنگارنگ

اجتماعى، ادبى،  کتاب هاى  و  آگاهى بخش  نثر  و   

کرده اند. پربارتر  را  ایران  سنتى  فرهنگ  گنجینۀ   

یادي از ملک الشعرا بهار

دکتر فضل اهللا رضا

استاد دانشگاه، دانشمند و نویسنده

نامداران جهان در دوران انقالب صنعتی و معاصر

و  جهانگیران  کنار  در  که  می دهد  نشان  گذشته  سال  دویست  یا  تاریخ صد  به  کوتاهی  نگاه 

جنگ آوران و کشتارها و درندگى هاى آزمندان بزرگانی هم در رده هاي دانش و هنر و خدمت 

انگلیسی پدر نگرش موج هاى  ماکسول  مانند  پدید آمده اند. عالمانی  مردم در همان دوران  به 

مغناطیسی، ریاضی دان فیلسوف فرانسوي هانري پوآنکاره، شاعر حکیم آلمانی گوته، مخترعانی 

آزادگانی مانند مهاتما گاندي، مارتین لوترکینگ و نلسون ماندال.

     در دو قرن گذشته که دانش هاى نوبنیاد و انقالب صنعتی بازار مصرف اروپا و امریکا و ژاپن 

را پر خریدار کرد، ما ایرانیان با علوم و صنایع غربی و نظام اجتماعی آن چندان آشنایى نداشتیم 

ناگزیر ما در این دوران نامدارانی در عرصه علوم ریاضی و طبیعی و مهندسی و پزشکی در سطح 

جهانی به وجود نیاورده ایم.

  ندگانی مانند ارنست همینگوي آمریکایی و ـون آمریکایی، نویسـمانند هنري فورد و توماس ادیس



عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد؟صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست

     پیشرفت هاى شگفت انگیز علم و فناوري در صد سال گذشته، مقیاس ارزش گذاري ما را 

نسبت به تمدن چند هزارساله و هویت ملی کشورها دگرگون کرده است. نام بسیاري از شاهان و 

امیران و جهانگیران قرن هاى گذشته همراه با خدمات ابتدایى ایشان، در دفتر تاریخ بشر کمرنگ 

شده، ولی نام ها و خدمات معنوي بزرگان آدمیت و جانب داران آزادي و صلح و صفا و علم و 

هنر و موسیقی و نقاشی درخشش بیشتري پیدا کرده است. اکنون در تاریخ شش هزارساله و 

شناسنامۀ ملی قوم ایرانی نام بزرگانی مانند پیامبران و دانشمندان و هنرمندان و شاعران، جایگاه 

برتري به دست آورده است.

     با تأسف بسیار باید گفت که از هیچ یک از بزرگان قدیم ما (بیوگرافی) حسب حال اطمینان 

نفوذ  زیر  را که  تاریخ  آنکه محتواي کتاب هاى تعصب آمیز  حال  است.  نمانده  بر جاي  بخشی 

هنوز روشن  می انبارند.  نوجوانان  مغز  در  مدارس  در  همچنان  تدوین شده اند  قدرتمندان جهان 

نیست که آدمی چه چیزها را باید بیاموزد و چه نقش ها را از ذهن به در کند!

 ما دل به جلوه که دهیم اختیار چیســت؟مستور و مســت هر دو چو از یک قبیله اند

حافظ

     در دوران ما که اشاعۀ اطالعات و معارف در دسترس همگان است، اگر جوینده اي از سیاست 

گروه  از  را  جهان  حقیقی  بزرگان  بتواند  شاید  بماند،  برکنار  جامعه  ابتدایى  تعصب هاى  و  روز 

نام آوران پر سر و صداي رسانه ها جدا کند و تا اندازه اي قهرمان هاى حقیقی دوران را بشناسد.

     در فهرست نامداران دویست سال گذشتۀ ایران می توان اقًال بیست یا سی نفر را جاي داد. 

این دورة ایران را جستجو کند نام شاهان  نگارنده اگر بخواهد به سلیقۀ خود یکی از بزرگان 

و امیران و تصاحب کنندگان امالك فراوان را به کنار می گذارد؛ اما نام کسانی مانند امیرکبیر، 

دهخدا،  علی اکبر  فروغی،  محمدعلى  قوام السلطنه،  مصدق،  محمد  دکتر  فراهانی،  قائم مقام 

تقی زاده،  بهار و جمال زاده را نمی توان به آسانی از فهرست به در کرد. در شناسنامۀ ملی این 

نامداران اگر هم کاستى هاى ناگزیر رخ داده باشد در برابر خدمات بزرگ ایشان ناچیز است.

     به هر روي نگارنده بر مبناي ذوق خود ملک الشعرا بهار را یکی از بزرگان صاحب نام این 

دوران می پندارد و چون از محدودیت اطالعات خود آگهی دست اول دارد، از به کار بردن صفات 

بزرگ ترین یا نامدارترین پرهیز می کند. همین قدر بهار را یکی از بزرگان نامدار دویست سال 

گذشتۀ ایران می انگارد به او ارج بسیار می گذارد.
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     ملک الشعراى بهار یک نمونۀ ممتاز از زندگانی شاعر و نویسنده نامدار و آزادي خواه به طور 

کلی چهره اي از استعدادهاي واالي کشور ماست در دو قرن گذشته. بهار در درازاي بیش از 

چهل سال نویسندگی و تالش آزادي خواهی و چند دوره نمایندگى مجلس شوراي ملی و استادي 

انقالبی عوامل گوناگون زندگانی در جهان  و  دانشگاه و سرودن شعرها و تصنیف هاي وطنی 

سوم را از قهر و مهر تجربه کرد. شاعر بزرگ خراسان دشوارى هاى اقتصادي و حبس و تبعید را 

تحمل کرد. با شاه و وزیر و زورگویان درافتاد. بهار انعکاس همۀ رویدادهاى زندگانی را در ذهن 

آفرینندة خود پروراند و در قالب شعر سنتی شیواي فارسى در متن فرهنگ آبدیدة ایران اسالمی 

به یادگار گذاشت.

     بهار سهم بزرگی در گسترش زبان فارسی و آراستن هویت ملی ایران در دوران معاصر دارد. 

او در زندگانی ما نسل بعدي ها نیز بسیار تأثیرگذار بود. در لفاف ادب با فروتنی عرض می کنم که 

ارشاد این بزرگ مرد خراسان از روزن شعر و ادب سنتی در سدة چهاردهم شمسی بسی فراگیرتر 

و پربارتر از حاصل کوششی بود که بسیاري از تجددگرایان غرب نگر در طریق ترجمۀ آثار غربی 

به کار می بردند.

کاین چو داود است و آن دیگر صداست

مجملی از سال شمار زندگی ملک الشعراى بهار

محمدتقی بهار در آبان 1263 هجري شمسی برابر با ربیع االول 1304 هجري قمري در خانوادة 

اهل فضل و ادب صبوري در محله شورآباد مشهد تولد یافت. پدر او معروف به ملک الشعراى 

صبوري بود که در سال 1282 هجري شمسی وفات یافت. محمدتقى در 19 سالگی با همان 

لقب پدرش به عنوان ملک الشعرا شناخته شد.

     بهار از بیست سالگى وارد امور سیاسی شد و جزو مشروطه خواهان خراسان قرار گرفت؛ او در 

سال 1288 روزنامۀ نوبهار را در مشهد منتشر می کرد. روزنامۀ نوبهار در سال 1290 به دستور 

وزیر امور خارجۀ وقت وثوق الدوله توقیف شد. در همان سال بهار و نه نفر از اعضاي کمیتۀ حزب 

دموکرات ایران به تهران تبعید شدند و در میان راه دزدان باروبنۀ آنان را به غارت بردند.

     بهار در 1293 از طرف مردم کالت و سرخس و درگز به نمایندگی دورة سوم مجلس شوراي 

ملی انتخاب شد و در 1296 نوبهار را در تهران منتشر کرد در همان سال مادرش وفات یافت.

     بهار مردي بسیار بااستعداد و دانش پژوه بود ولی تحصیالت سنتی مکتبی نداشت. در سال 
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تا  و در سال هاى 1300  می یافت  (میرزا عبدالجواد) حضور  نیشابوري  ادیب  1279 در محضر 

1305 مدتی با جمعی از فضالي ایران در محضر درس هرتسفلد دانشمند آلمانی براي فراگرفتن 

زبان پهلوي حاضر می شد.

     بهار در سال 1300 از سوي مردم بجنورد به نمایندگی مجلس چهارم انتخاب شد و در سال 

1302 از طرف مردم کاشمر به نمایندگی دورة پنجم و در سال 1305 از سوي مردم تهران به 

نمایندگی در مجلس ششم.

     زندگانی دانشگاهی بهار از سال 1307 با تدریس در دارالمعلمین تهران آغاز شد و آنگاه از 

کار سیاست کناره گرفت. در سال 1308 یک سال به زندان مجرد افتاد. در 29 اسفند 1311 

دوباره پنج ماه به زندان رفت و در سال 1312 از زندان آزاد و به اصفهان تبعید شد. در سال 

1313 براي برگزاري جشن هزارة فردوسی با وساطت محمدعلى فروغی از محل تبعیدش از 
اصفهان به تهران فراخوانده شد.1

1313 تدریس بار دیگر در دانشسراي عالی و در سال 1316 تدریس در دورة دکتري ادبیات 

دانشگاه تهران.

1324 در دورة زمامداري قوام السلطنه بهار چند ماهی عهده دار وزارت فرهنگ بود.

1326 براي معالجۀ سل از تهران به سوییس رفت.

1328 بازگشت از سفر استعالجی سوییس. بهار در روز اول اردیبهشت 1330 برابر با 21 آوریل 

1951 در خانۀ خود در تهران بدرود زندگی گفت. بهار را در باغ آرامگاه ظهیرالدوله در شمیران 

به خاك سپردند.

بهار در میان معاصران

تا آنجا که نگارنده اطالع دارد، بهار بااستعداد و ذوق سرشاري که داشت. بیشتر فراگرفته هاي 

دانشی خود را پیش خود آموخته بود. در سال شمار زندگی او بر سال هاى دانش آموزي سنتی 

تأکید نشده است. همین قدر در شرح حالش می نویسند که:

«او اصول ادبیات را نزد پدر آموخته و پس از مرگ پدر آنگاه که 18 سال بیشتر نداشت تحصیالت 

ادبی را نزد شیخ عبدالجواد ادیب نیشابوري و سایر فضالي معاصر او دنبال کرد و مقدمات عربی 
و اصول کامل ادبیات را در مدرسه نواب مشهد در خدمت اساتید فن تکمیل نمود.»2

1. رجوع شود به نوشتۀ محمد گلبن شمارة 55 بخارا سال 1385.
2. مقدمۀ جلد اول دیوان بهار تهران چاپخانه فردوسی 1335
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     در قصیده سرایى شعر بهار با قصاید بلند سنایى و انوري و خاقانی و مسعود سعد سلمان پهلو 

می زند. بعضی از قصاید بهار، مانند دماوندیه  و بخشی از سپیدرود و سکوت شب و بث الشکوي 

و هیجان روح را از بهترین قصاید زبان فارسی دانسته اند.

     به طور کلی می توان گفت که شمیم آزادي دوران رسیدن به حکومت مشروطه تا چندین 

سال پس از آن، در جو ادبی ایران محسوس بود. شاعران معاصر بهار هر کدام به گونه اي در هنر 

کالمی نام آور بودند. استعداد طبیعی ایرج میرزا را در سرودن مثنوي هاي روان طنزآمیز، نادیده 

نمی توان گرفت.

     طبع روان و سادة ایرج میرزا به سبک سعدي و نظامی و جامی گرایش داشت که از سبک 

خراسانی بهار فاصله دارد. ایرج گاه استادي بهار را می ستاید و گهگاه از او گالیه دارد.

ــا زن ــر و وف ــر مه ــه ب ــک آن طعن مل

فضائــل حــد  آن  داراي  ملــک 

سیاســی مغــز  آن  داراي  ملــک 

زن پــا  پشــت  محبــت  آییــن  بــه 

کــه تعــدادش بــه مــن هم گشــته مشــکل
اساســی1 قانــون  بــه  می خنــدد  کــه 

بهار و عصر جدید

1بهار تا حدود یک ربع قرن پس از فوت ایرج می زیست. در این برهه از زمان تحولی در ایران 

1. دیوان کامل ایرج میرزا محجوب 1365 ص 91
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     در دوران کودکی و نوجوانِی بهار، مدارس جدید در مشهد کمیاب بود. بزرگان هم عصر بهار، 

کسانی مانند بدیع الزمان فروزانفر و دکتر مهدي آذر نیز از محضر ادیب نیشابوري از ادبیات سنتی 

بهره مند می شدند. گمان دارم روح سرکش شاعر جوان خراسان چندان به دانش آموزي سنتی سر 

فرود نمى آورد. او جوانی شاعر و نویسنده و پژوهنده بود که به استقالل ذوقی خود دیوان هاى 

شاعران و کتاب هاى ادبی را زیر و رو می کرد. ظاهراً  اصول و مقدمات ادبیات فارسی و عربی را 

در زمان کوتاهی نزد استادان آموخته بود. در آشنایى او از نوجوانی با دیوان هاى شعراي سنتی 

تردیدي نیست. براي نوابغ، ذوق و استعداد سرشار می تواند جاي دانش آموزى درازمدت را بگیرد.

     بهار در میان شاعران معاصر خود، مانند ادیب پیشاوري، ادیب الممالک فراهانی، فرخی یزدي، 

پروین اعتصامی، ایرج میرزا، رشید یاسمی، سید اشرف، وحید دستگردى، میرزادة عشقی و عارف 

و ... از نظر استعداد شاعري طبیعی و توانایی سرودن اشعار متنوع، ممتاز بود. در این زمینه ها 

دیوان او از حجم و محتوا و رنگارنگی بر صدر می نشیند. دیوان بهار، اوضاع اجتماعی و سیاسی 

و جنبش هاي آزادي خواهی ایران را در آن زمان خوب تصویر می کند.



پدید آمد. گشایش دانشگاه تهران، کنگرة هزاره فردوسی، جنگ دوم جهانی ما را به دنیاي غرب 

نزدیک تر کرد و بهار توانست بافت عصر جدید را شناسایى کند.

     شعر بهار عوالم روانی عصر جدید را به سبک سنتی خراسانی خود تلفیق می کند.1 از تبعات 

عصر جدید، گریز از مظالم حکومت هاى دیکتاتوري و مستعمراتی و ستمگرى هاى ارباب رعیتى 

و گرایش (الاقل صوري) به سوى آزادي اجتماعی (دموکراسی) است. در این دوران، روشنفکران 

ایران از چگونگی زندگی و تمدن غربى ها آگاهی حضوري یافتند. پیشرفت هاى نظام آموزشی و 

رسانه ها و مراوده، مردم کشور ما را خواستار ترمیم و تعدیل سنت هاى کهن به سوى تمدن عصر 

جدید می کرد. نامدارانی مانند دهخدا، فروغی و تقی زاده و جمال زاده را می باید از پیشگامان ورود 

به عصر جدید شمرد. می توان گفت که بهار اطالعات گسترده از عصر جدید را جذب کرده بود؛ 

و با اشراف کم نظیري که به ادب فارسی داشت، آن عوامل را در شعر متنوع فارسی جلوه گر کرد.

گسترة پهناور زبان فارسی

در کتاب هاى تاریخی نوشته اند که روزي ملکشاه سلجوقی به وزیر دانشمند و کاردان خود اشاره 

کرده بود که می تواند فرمان دهد قلم و دوات وزارت را از پیش خواجه نظام الملک برگیرند. وزیر 

به شاه پاسخ درشت داده بود که تاج وتخت سلطان را قلم و دوات وزیر بر جاي استوار داشته 

است. اگر این از کار بیفتد آن بر جاي نخواهد ماند.

     این حکایت در دنیاي پرشتاب انفورماتیک نیز تفسیرپذیر است. سالح هاى خانه برانداز در 

نشنیده اند،  معانی  از گلگشت  شمیمی  مادي،  دنیاي  دینار،  و  درهم  جز  که  فرمانروایانی  دست 

آبادى ها  کنند.  دگرگون  دم  می توانند در  را  مرزهاي جغرافیایى  است.  آتش افروز  صاعقه  مانند 

که  را  بین المللی  منشورهاي  ابرقدرت ها می توانند  ورشکست سازند.  را  بازرگانی ها  و  خراب  را 

خودشان پرداخته و امضا کرده اند زیر پا بگذارند. دنیا دنیاي زر و زور است؛ اما زبان فارسی و 

فرهنگ ایرانی نیروي ستیزندگی و مقاومت دارد و آخرین سنگر دفاعی ما در مقابل جهان است. 

در دوران معاصر به شاعر خراسان این امتیاز تعلق می گیرد او از کسانی است که نظم و نثرش 

پشتوانۀ زبان فارسی است.

     در روزگار ما گروهی از فرهیختگان توصیه و تأکید دارند که باید تا می توان از به کار گرفتن 

واژه هاي تازي پرهیز کرد و برابرهاي مهجور فارسی را زنده کرد و به کار برد. گروهی که به 
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سنت هاى ملی باستانی عالقه مندند هر چه را که اندك بوي تفکر تازي از آن برخیزد ناپسند 

مى شمارند. یک نوع عرق ملی، ایشان را به عرب ستیزي و احیاناً اسالم ستیزي برمی انگیزد. غافل 

از آن که گرایش به اسالم ستیزى هم پشتوانۀ شعر بلند عارفانۀ فارسی را کم اعتبار و نااستوار 

می کند.

     بهار استاد سبک شناسی دانشگاه تهران و نویسندة نامدار زمان ما، دانشمندي میانه رو بود. 

در نظم و نثِر بهار تکلف و تعصب در جانشین کردن واژه هاي مهجور به جاى کلمات متداول 

تازي دیده نمی شود. بهار مانند فروغی و دهخدا و تقی زاده و جمال زاده یا دیگران با زبان فارسی 

فردوسی و موالنا و سعدي و حافظ به میدان می آید:

از مــا به جــز حکایت مهــر و وفا مپرسمــا قصــۀ ســکندر و دارا نخوانده ایــم
(حافظ)

چهرة پدر از دید فرزندان

نشانه هاى از رفتار طبیعی شاعر را می توان از گزارش فرزندانش به تصور آورد. شادروان دکتر 

مهرداد بهار می نویسد: 

«پدرم مردي بلندباال الغر و عصبی بود ... او انسان عمیقاً شادي نبود ... حوصلۀ ما بچه ها را 

نداشت گاهی به لطافت بهار بود. او طبیعت را عاشقانه با نگاهش با دستش با همۀ وجودش 

مورد  گل هاى  سرخ ها،  گل  و  شب بوها  بود.  عالقمند  سخت  باغ  و  گل  به  او  می کرد  لمس 

عالقه اش بود ...

     اما او از همه این زندگی و جهان پیرامون خود در رنج بود، به ویژه زندگی اجتماعی، تنگدستی 

او را عذاب می داد ...

     ... جهان مادر ما در مسائل خانواده و فرزندان خالصه می شد و جهان پدر، پهنه اي عظیم 

... مادر  آنها، زندان، تبعید و فقر  انباشته از تالطم هاي سیاسی و اجتماعی و نتایج مادي  بود، 

نمی توانست بار سنگین خانواده را در این دریاي عظیم به ساحل برساند، پدر هم قادر به نوکري 

و ایجاد درآمد نبود. هنگامی که از سیاست دست کشید درآمدى مناسب وضع زندگی خود پیدا 
نکرد .... هرگز به کار آزاد اقدام نکرد ... دعواي با زن قابل تحمل تر از دعوا با طلبکاران بود!.» 1

     وقتی بهار را به اصفهان تبعید کردند، زندگی خانوادة شاعر دشوارتر شد. در اصفهان بهار گاه 

1. خاطراتی از پدرم مهرداد بهار بخارا شماره پنجاه و پنج سال 1385
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براي مهرداد چهار ساله قصه می گفت. دیوي به نام سیاه خان در ذهن مهرداد ستمگري رضاشاه 

را القا می کرد. بعد از بازگشت به تهران در دانشسراي عالی و آغاز به تألیف و چاپ کتاب ها وضع 

مالی خانوادگی بهار اندکی بهتر می شود. ولی در کشورهاي آشفته و درهم  و برهم کمتر پیش 

می آید که اهل دانش به زندگی مرفه برسند.

از خاطرات پروانه بهار

بانو پروانه بهار که همراه پدر نامدارش براي سفر استعالجی به سوییس رفته بود، شمه اي از 

شرح حال پدر و خانواده اش را در کتاب مرغ سحر ثبت کرده است. او در جاى جاى کتاب یادآور 

این همان  داشت.  زیاد  دل بستگى  طبیعت  و  گیاه  و  گل  به  خراسان  بزرگ  شاعر  که  می شود 

خصیصه است که این نگارنده در کتاب «نقدها را بود آیا که عیاري گیرند»، بر آن انگشت نهاده 

که شعر ماندگار از ذهن شاعري بیرون می آید که با طبیعت و زیبایى هاى آن مأنوس باشد. در 

مرغ سحر اشاره به این الفت ملک الشعرا چشمگیر است.

پنجره اطاق پدر روي باغ باز می شد ... گل هاى نیلوفر به رنگ هاى مختلف ......

باغ هاى گل سرخ که خودش آنها را پیوند زده بود و عاشقانه از آنها مواظبت می کرد ...

باغچه هاي گل شب بو که او سخت آنها را دوست می داشت ......

اطراف باغ را شمشادهاي بلند احاطه کرده بود .........

     پس عجب نیست اگر بهار در آغاز اقتراح فتح دهلی که نخست در مجلۀ آینده منتشر شد، 

به وجه طبیعی در تغزل بگوید:

نسیم ــی  ــت ــش ــه ــب اردی ـــزد  ریـ فـــرو 

گل آستین هاى  راغ  ــه  ب و  ــاغ  ب ــه  ب

دمن و  دشت  به  و  راغ  به  و  باغ  به 

پرن عــقــدهــاي  ــن  دم و  ــت  دش ــه  ب

استاد بهار آنگاه به وصف دلیري نادرشاه می پردازد و می گوید:

ز شــاهان جــز او کیســت کز مــوزه اش

دواج دیــده  ســیر  او  پهلــوي  نــه 

بــه ایران زمیــن رحمــت آور که هســت

تاختــن و  ناســودن  ز  جــو  دمــد 

نــه چشــمان او ســیر دیــده و ســن

ز تــو زنــده چــون شــیرخوار از لبــن

     ماندگارترین اثري که ما می شناسیم، طبیعت است. نگاه به طبیعت و یاد از گل و گیاه از 

اجتماعی  قصیدة  وسط یک  در  دیگر  جاي  در  بهار  است.  شعر  ماندگاري  و  زیبایى  نشانه هاي 

سیاسی نیز نگاه به طبیعت را از یاد نمی برد، می گوید:
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کاندر آن جز الله و نسرین و سیسمبر نبودنوبهــاري ســاختم از اندیشــه هاي تابناك

درون خانه

مالی روبه رو می شد، به ویژه در ایام زندان یا تبعید یا دوران بیماري در سوییس به هرحال تأمین 

هزینه هاي یک خانواده آبرومند و باغ بزرگ و آمد و رفت رجل سیاسی و شش فرزند کار آسانی 

نبود.

     اما در کنار رنج هاى تحمیلی یک جامعۀ درهم  و برهم شخصیت استوار و مدیریت همسر 

بهار امور خانواده را به گونه اي می چرخاند. عالوه بر این، گویی خداوند عالم چند خدمتکار فداکار 

ایرانی را براي برپا نگه داشتن خاندان بهار مأمور کرده بود.

پروانه بهار می نویسد:

«ننه با ما رفتاري مادرانه داشت. او همیشه سعی می کرد که کارهاي خالف ما بچه ها را کوچک 

جلوه دهد یا مخفی کند .... تمام حقوق ماهانه اش را براي ما بچه ها خرج می کرد. او براي ما 

مادر دوم بود. آن قدر صمیمی بود که بی پولی فامیل، حبس پدر، تبعید خانواده، هیچ کدام باعث 

نشدند که ننه ما را به خاطر منفعت خودش رها کند. ننه تا آخر عمر با ما زندگی کرد و چند سال 

قبل از انقالب اسالمی فوت کرد.

    کار محافظت باغ و پرورش گل ها زیر نظر بهار، با مشهدي اصغر باغبان بود. مشهدي اصغر 

شخصی مهربان و صمیمی بود که خیلی از شعرهاي شاهنامه را از حفظ داشت و شب ها براي 

ما داستان هاى شاهنامه را می خواند یا از جن و پري صحبت می کرد. مشهدي اصغر نگهدار باغ 

و خانه ما بود و حتى وقتی ما به اصفهان تبعید شدیم، او بود که از پول ماهیانه اش خودش براي 

کبوترهاي پدرم دانه می خرید آنها را براي پدرم نگه داشت، مخصوصاً وقتى که خانواده بهار در 
تبعید بسر می برد و ماهانه اي نمی رسید.»1

     بدیهی است که در تاریخ ادبیات، نامی از ننه و مشهدى اصغر نخواهیم دید. ولی آرامشی 

که این دو گمنام براي آفرینش شعر بهار در جو خانه به وجود آوردند، از عهدة کار خزانه داري 

1 . پروانه بهار، مرغ سحر چاپ اول نشر شهاب تهران 1382

یادي از ملک الشعرا بهار ❖ 199

شاعر آزادي خواه ایران، که به گواهی فرزندش از نوکرمآبی می گریخت، ناگزیر غالبًا با دشواري 



ایران  را در  بهار  باوفاى خانوادة  بهار برنمی آمد. همتاي خدمت گزاران  بانفوذ  دولتی و دوستان 

بسیار دیده ام، ولی در زندگانی روزمرة خود در آمریکا ندیده ام، یا شاید به علت ساختار زندگانی 

ماشینی غرب کمتر به آن عوالم توجه می شود. نیکان و پاکان در میان مردم تهی دست جهان 

فراوان ترند. اگر کسی چشم بینا داشته باشد، همتاي ننه و مشهدي اصغر را در سراسر جهان 

می توان شناسایى کرد به قول سعدي، که بندگان خدا ممکن است در اوباش.

پروانه بهار در آمریکا

چهارمین فرزند شاعر بزرگ ما را دست روزگار از تهران آشفتۀ آن زمان ها، به آمریکاي نسبتاً 

منظم می کشاند. او در آمریکا خانواده تشکیل می دهد. دو فرزند به بار می آورد و در دانشگاه درس 

روزنامه نگاري هم می خواند اما در همه حال نداي رساي آزادیخواهی پدر در گوشش بیدارباش 

و هشیارباش می زند.

آزادي ــرودار  ــ ــی ــ گ عــرصــۀ  در 

قانون ــروي  ــی ن ــه  ب مگر  کــه  گفتم 

آزادي خــجــســتــه  اي  آزادي، 

خوانی ــود  خ ــزد  ن بــه  ــرا  م کــه  باشد 

خفتانم ــت  ــ درش تـــن  بـــه  فـــرســـود 

بــنــشــانــم ــت  ــخ ت ــه  بـ را  آزادي 

ــم ــردان ــگ ــرن ب روي  تـــو  وصـــل  از 

خوانم ــود  خ ــزد  ن ــه  ب را  ــو  ت آنــکــه  ــا  ی

به حق به دستاوردهاي خود مانند لینکلن و واشنگتن و کنگره و دانشگاه ها هاروارد و پرینستون 

و سالح هاى هسته اي بنازد، و زیاد هم می نازد؛ «اما هیچ قصري بی دد و بى دام نیست»- شکوه 

آمریکا هم بی گرفتاري نیست. در آمریکاي آن زمان سیاه پوستان با سفیدپوستان برابر نبودند. 

اینان نژاد خود را از آنان برتر می شمردند. تفاخر ریشه دار سفیدپوستان به سیاهان، سخن بلند 

فردوسی را که بر زبان شاهزاده اسفندیار می راند به یاد من می آورد آنجا که گفت:

از دیــو زاد بــد گوهــر  بــه گیتــی فــزون زیــن نــدارد نــژادکــه دســتان 

    سیاه پوستان حق نداشتند که در جاهاي عمومی، بر جاي ویژه سفیدپوستان بنشینند. منع 
قانونی و جریمه و حبس و بند حکم فرما بود.1

1. برخالف داستان شاهنامه وقتی رستم به دیدار اسفندیار در خیمه سراي شاهی می رود، اسفندیار جایگاهی را براي نشستن 
به او عرضه می دارد، رستم آن جاي را نمی پسندد و می گوید به جایی نشینم که راي من است. چون اسفندیار پیشترها رستم 

را از نژاد فرودسِت دستان خوانده بود شاید به این جهت جاي نامناسبی را به اشاره به او پیشنهاد کرده بود.

200 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند

     فرزند شاعر آزادي خواه ایران اکنون در کشوري پیشرفته و سرافراز زندگی می کند که می تواند 



     باري در همان روزگاران که فرزند جوان بهار در واشنگتن مى زیست. یک روز می شنود که 

یک سیاه پوست بزرگوار آزادیخواه به نام مارتین لوترکینگ با فریاد انقالبی می گوید که براي 

مارس  با سفیدها روز یکشنبه بیست و یک  برابري کامل حقوق سیاهان  به آزادي و  رسیدن 

1965 (مقارن با نوروز ما)، یک راه پیمایى دادجویانه را از جنوب آمریکا به سوى پایتخت آغاز 

خواهد کرد. کسی که با فرهنگ واالي ایران آشنا باشد، می تواند شعر وطنیه بهار را در ذهن 

بیاورد.

هــر گــو در اضطــراب وطن نیســت

دختــر و  زن  غــم  می خــورد  کــی 

گــردد شــناخته  عمــل  از  مــرد 

را او  و  کشــور  گشــت  فرتــوت 

ســراپاي شدســت  کهــن  ایــران 

اصــالح و  تجــّدد  یــا  مــرگ  یــا 

ز اصــالح اگــر جــوان نشــود ملــک

وزیــران و  گشــت  تبــاه  کشــور 

فضاحــت بــه  می شــود  معــزول 

نیســت1 مــن  چــو  نژنــد  و  آشــفته 

نیســت زن  و  دختــر  هیــچ  کــه  را  آن 

مــردي به شــهرت و به ســخن نیســت

نیســت کفــن  و  گــور  ز  بایســته تر 

نیســت شــدن  تــازه  بــه  درمانــش 

راهــى جــز ایــن دو پیش وطن نیســت

گــر مــرد جــاي ســوگ و حزن نیســت

نیســت دهــن  بــه  زبانشــان  گویــی 

آن کــس که مــرد حیلــه و فن نیســت

     1بانوي خدمتکار سیاه پوست پروانه، روزي می گوید که او یک سوم حقوق ماهیانۀ خود را همه 

ماهه براي کمک به جنبش آزادي سیاه پوستان به صندوق کلیسایی می سپارد. سخن ستمدیدة 

دادخواه در پروانه اثر می کند. یاد سخن بلند استاد شیراز به خیر که در مناظرة شمع و پروانه 

می فرماید:

مــرا بیــن کــه از پاي تا ســر بســوختتــو را آتــش عشــق اگر پر بســوخت

1. این قصیدة شیواي وطنیه را بهار به اقتضاي مسعود سعد سلمان سروده است.

امروز هیچ خلق چو من نیست                              جز رنج از این نحیف بدن نیست

 رجوع فرمایید به نوشتۀ نگارنده هم آوابی بهار و مسعود، بخش یازدهم، «نقدها را بود آیا که عیاري گیرند» تهران 
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     مارتین لوترکینگ خطیب بلندآوازه و اهل فضل بود. شگفت نیست اگر در ذهن او با مفهوم 

سخنانی به زبان انگلیسی همتاي سخنان شاعر آزادي خواه ایران در خروش بوده باشد:



تمــامتــو بگریــزي از پیــش یک شــعله خام بســوزم  تــا  اســتاده ام  مــن 

     پروانه همان لحظه تصمیم می گیرد که با جنبش سیاه پوستان آمریکا همگام شود. او به کمک 

مالی دست می برد. می نویسد به یاد پدرم افتادم که همیشه می گفت:

براي آزادي  پدرم  باشی طرف مظلوم را بگیر  بازنده  اینکه  بگیر، ولو  را  زندگی راه حقیقت  در 

جنگید. به زندان رفت. صداي او به من ندا می دهد. سخنان چند سال پیش پدر در مشرق زمین 

اکنون فرزندش را در غرب تکان می دهد.

خــواه از خــم گیــر مــی، خــواه از کدوخــواه از آدم گیــر نــورش، خــواه از او
(موالنا)

     این مورد مرا به یاد ابیات بلندي از داستان پیر چنگی موالنا مى اندازد. در مکتب شعر عارفانه 

بلند شرق و غرب و فارسی و انگلیسی سد راه نیست، خواه از خم گیري خواه از کدو، نداي آزادي 

و حیات معنوي را از هر اسرافیل می توان شنید و زنده تر شد. مفهوم و معنا تکان دهنده است، 

کاربرد لغت فارسی و عربی و انگلیسی براي صاحبدالن مطرح نیست:

اولیا ــد  ــت ان وق اســرافــیــل  ــه  ک بین 

ــور تن از گ ــرده اي  مـ یــک  ــان هــر  ج

جداست آواهـــا  ز  آوا  ایــن  گــویــد 

بود ــه  ش از  ــود  خ آواز  آن  مطلق 

آن تــو  بستان  پسین  ــور  ن از  خــواه 

کشید را  شمعی  ــور  ن چــراغــی  ــون  چ

حیا و  ــت  اس حیات  زیــشــان  را  ــرده  م

کفن ــدر  ــ ان آوازشــــــان  ــد  ــه ج بـــر 

خــداســت آواز  ــار  کـ کـــردن  زنـــده 

ــود ب ــه  ــدال ــب ع ــوم  ــق ــل ح از  ــه  ــرچ گ

شمعدان از  ــواه  خ نیست،  فرقی  هیچ 

دید شمع  آن  یقین  را  آن  دید  که  هر 
(دفتر اول مثنوي موالنا)
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و او را به سوى جنبش آزادى خواهى سیاه پوستان می راند:



سلطان ولد و جایگاه او در طریقت مولویّه

دکتر توفیق هـ. سبحانى

استاد دانشگاه



محّمد بهاءالّدین ولد معروف به سلطان ولد، فرزند موالنا جالل الّدین رومى در 25 ربیع االخر 

سال 623 هـ. ق برابر 24 نیسان سال 1226 م در الرنده از گوهرخاتون دختر شرُف الّدین الالى 

سمرقندى به دنیا آمد. خیلى شبیه موالنا بود، در جوانى که کنار موالنا راه مى رفت، اغلب مردم 

او را برادر موالنا مى پنداشتند. موالنا به او سخت عالقه مند بود و خطاب به سلطان ولد مى فرمود: 

اَنَت اشَبُه الناس بى َخلْقاً و ُخلْقاً. 

     سلطان ولد در هر مورد پیرو پدر بود، به توصیۀ پدر دست ارادت به شمس داد و به گفتۀ 

پدر به شام رفت که شمس را به قونیه بازآورد و به منظور رعایت ادب، راه شام تا قونیه را پیاده 

در رکاب شمس طى کرد. به سفارش پدر بود که از صالح الّدین فریدون زرکوب قونیوى تبعیت 

کرد و به گفتۀ پدر فاطمه خاتون دختر صالح الّدین را به زنى گرفت. باز به توصیۀ پدر بود که 

حسام الدین چلبى را که یک سال بزرگ تر از وى بود، به ارشاد پذیرفت و تا 683 هـ حسام الدین 

بر مسند مولویه نشست. موالنا که شمس تبریزى را به مرشدى پذیرفته بود، سطان ولد پسر 

شیخ کریم الّدین بَْکَتُمر را به تبعّیت پدر به مرشدى برگزید و هفت سال در کنف حمایت معنوى 

او ماند. موالنا در دفتر ششم مثنوى باز خاطرة تلخ سرنوشت شمس را خطاب به حسام الدین 

مى سراید و مى فرماید:

بیا ــن  ــّدی ــام   ال ــس ح ــحــق  ــاءال ضــی ســلطان الهدى.....اى  و  روح  صقــال  اى 

مى خواهد، حسام الّدین را بستاید، مى فرماید:

صد ز  ــزوى  جـ ــو  ت لطف  از  گفتمى 

دم ـــراب  ــ زه بـــد  ــم  ــش چ از  ــک  ــی ل

ــران   ــگ ــز ذکـــِر حـــاِل دی ــه رمـ ــز ب ج

ــودى طــمــطــراق چــشــم بد ــب ــر ن گ

ــورده ام  ــ ــا خ زخــم هــاى روح فـــرسـ

میان در  ــارم  ــی ــى ن م حــالــت  شــرح 

(مثنوى، 191-981/6) 

    سلطان ولد، شیخ کریم الّدین را به یاران معّرفى نمى کند. این است که از زندگانى این مرشد 

سلطان ولد اطالعى در دست نداریم جز آنکه در سال 691 هـ/ 1292 وفات یافته و در پشت 
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مزار اولو عارف چلبى در آرامگاه موالنا دفن شده است. ظاهراً او چندان شهرتى نداشته، از سلطان 

ولد رباعى اى در دست است که در ستایش کریم الّدین سروده، اما برعکس از مفهوم رباعى چنین 

برمى آید که وى شخصى عادى بوده است:

گــر نزد کســان کریــم بــن بکتمرى

یــک ُدّر یتیمى تو درین جســم صدف

نزدیک من از دانش و بینش تو ُپرى

چه جاى ُدر و صدف که صد بحر ُدرى

(دیوان سلطان ولد، رباعى 452)

    ظاهراً سلطان ولد بعد از حسام الدین چلپى مرید کریم الدین شده است؛ اما به هر حال او را به 

مریدان توصیه نکرده است. سلطان ولد بعد از وفات حسام الدین چلبى در سال 683 هـ به گفتۀ 

شخص سلطان ولد به اصرار مردم بر مسند پدر نشست.

خلــق جمــع آمدنــد پیــر و جــوان

کاى ولــد جــاى والــد آِن تــو بــود

ایثــار دیــن  حســام  بــا  کردیــش 

چون کــه رفــت او، بهانه ایــت  نماند

همچنیــن ایــن ســخن دراز کشــید

ــه کــنــان ــد الب ــدن ــع ش ــاف هــمــه ش

بود ــو  ت مــهــربــان  پیوسته  ــکــه  زان

مختار والـــدت  پیش  بُــد  ــه  ــک زان

ــد ران را  قضا  این  چو  تعالى  ....حق 

شنید و  قبول  ــد  ول ــشــان  ازی ــرد  ک

(ابتدانامه، صفحات 129-130)

     در آن تاریخ هنوز مولویّه نطفه نبسته و شکل نگرفته بود. سلطان ولد طریقت مولویه را به 

نام پدرش تأسیس کرد، خلفایى به اطراف فرستاد و به گسترش طریقت کوشید؛ به عبارت دیگر، 

به کمال  اّما چون صمیمى بود و متوّجه بود که هنوز  بالفعل بر صدر طریقت مولویّه نشست. 

نرسیده است و لزوم سلوك در طریقت پدر را درك کرده بود، به تأثیر این دو انگیزه پیرو شیخ 

کریم الّدین گشته بود و چنان که گفتیم سرنوشت شمس او را به رفتارى هشیارانه واداشته بود. 

     سلطان ولد از هر حیث، پا به جاى پاى پدر نهاده است، باید گفت که او با تألیف ابتدانامه 

که به نام ولدنامه در سال 1355 هـ ق/ 1315 هـ ش با مقدمۀ مفّصل مرحوم استاد جالل الّدین 

همایى به چاپ رسیده که 75 سال بعد از این تاریخ در سال 1389 تصحیح دیگر به تصحیح و 

تنقیح استاد دکتر محمدعلى موّحد و مرحوم علیرضا حیدرى به نام ابتدانامه به بازار نشر عرضه 

شده است –پیش از فریدون بن احمد سپهساالر و احمد افالکى تدوین تاریخ مولویّه را آغاز 

کرده و براى این دو مؤلف هم مأخذ فراهم آورده است. عباراتى از مقدمۀ ابتدانامه نقل مى کنم 
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که فى الواقع اعترافات سلطان ولد است و در ضمن عالقۀ پدر را هم به خود بازگویى مى کند:

     «هم حضرت والدم مرا از برادران و مریدان و عالمیان مخصوص گردانید به خلعت و تاِج انت 

اشبه الّناس بى َخلْقاً و ُخلْقاً. این ضعیف نیز بر وفق اشارت حضرتش به قدر وسع و طاقت اجتهاد 

نمود که الیکلّف اُهللا نفساً اّال وسعها، و بر مقتضاى َمن اَشبه اَباُه فما ظلم در موافقت و متابعت 

اوازن مختلف و رباعّیات انشا فرمود، به  و مشابهت حضرتش سعى کرد. حضرتش دواوین در 

طریق متابعت دیوانى گفته شد. آخراالمر دوستان التماس کردند که چون به متابعت پدر دیوانى 

ساختى، در مثنوى هم متابعت الزم است. بنابر آن، و جهت آنکه خود را مانندة حضرتش گردانم، 

از اّول ماه ربیع االول سنۀ تسعین و ستمائه در این مثنوى شروع رفت. تا هم از این ضعیف نیز 

بعد از رحلت یادآوردى بماند، فى الجمله در هر چه توانستم و دسترسى بود خود را به حضرتش 

مانندا کردم، باقى حضرتش را مقامات است و مراتب دیگر که آنجا نتوان رسید مگر حق تعالى 

به عنایت خود برساند، چنانکه بدین مقدار رسانید، هیچ نوع امید نمى برم و همچو بدگمانان که 

یظّنون باهللاِ ظن الّسوء نومید نیستم که اِنّه الیَیأُس ِمن روح اهللا اّال القوم الکافرون.» 

 (ابتدانامه، صفحات، 20-21) 

سلطان ولد چه خصوصیاتى داشت:

     1. بسیار مردى صمیمى بود و به پدر خود سخت عالقه داشت.

     2. قدرت اراده و نیروى سازماندهى داشت، چنان که با تمکین و منطق و در نظر گرفتن 

مقتضیات زمان به پى ریزى طریقت مولویّه اقدام کرد.

     3. کوشید از یاران موالنا در نظم بخشیدن به طریقت سود برد.

     4. آرامگاه موالنا که با نفوذ سلطان ولد در زمان حسام الدین چلپى برپا شده بود، به کوشش 

سلطان ولد به کانونى بدل شد. 

     5. ذهنى وّقاد و حافظه اى قوى داشت و حاضر جواب بود. 

     جوابى را که به سؤال امیرکبیر ایرنجین نویان که به زیارت سلطان ولد آمده بود، داده است، 

نمونه اى از این ویژگى سلطان ولد است:

این  ایرنجین پرسید: که بخشیان (روحانیان) مى گویند که چهل خدا هست، آیا       امیرکبیر 

مذهب حقیقتى و حکمتى دارد؟ سلطان ولد گفت: آخر به قول آن جماعت بزرگ، خدایى دیگر 

هم هست که این سى و نُه خدا مسّخر و محکوم وى اند و هریک خدایى از او دارند و آن خداى 

چهلم حاکم همگان است و باالتر از او نیست:
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تــا بــه یــزدان کــه الیــه المنتهىدســت بر باالى دســت است اى فتى

     ..... مثالى دیگر فرمود و گفت: چنان که غالمان و حشم تو بندة فرمان تواند و تو را خداوند 

خود مى دانند و تو نیز بندة خان خودى و آن خان محکوم خاقان اعظم است..... همچنان که 

کاّفۀ انبیاء و اولیا مقّربان حضرت خاقان اکبرند و خلق را به خدمت او فرا مى خوانند.... نویان 

بدین روشنى  بزرگى  بودم، هیچ  مغول گفت: من این سخنان را بارها از علماى عالم پرسیده 

پاسخ نداده بود....

(مناقب العارفین، 2، 797 و بعد) 

6. هرکارى را از روى اندیشه و حساب انجام مى داد.

7. ذهنى کامًال صوفیانه داشت. چنان که به اصرار از پدر خواست که به وى اجازة خلوت نشینى 

بدهد. الاقل اگر مقدور است چهل روز خلوت نشینى کند. موالنا درخواست پسر را مى پذیرد.

8. عارفى کاردان، واقف به زوایاى زندگى، منطقى، با تمکین، جّدى و پرتحّرك بود. هیچ فرصتى 

را از دست نمى داد.

9. خصوصیتى داشت که اصًال در وجود موالنا نبود. سخت پاى بند آداب بود. این خصوصیت از 

ذهن صوفیانۀ او پدید آمده بود.

10. موالنا همۀ جهان را خانقاه و پهنۀ گیتى را مدرسۀ خود مى دانست و همۀ جهان را در آغوش 

خود جاى داده بود. در مقابل در وجود سلطان ولد محّبتى عمیق نسبت به آناطولى نهفته بود.

     آن محبت در زمان موالنا هم تجلّى کرده بود. روزى در باغ مرام مجلس سماعى برپا بود. 

موالنا در آن روز ترجیع بندى در هفت بند دربارة بهار سرود:

بیا که گله را چوپان به سوى دشت مى راند.... بیا که باز جان ها را شهنشه باز مى خواند 

     آن روز سلطان ولد شادمان شد. به چشم انداز قونیه نظر انداخت و گفت: این شهر قونیه چه 

چشم انداز جالبى دارد که از نور سواد آن بیاض رحمت مى تابد. موالنا فرمود: اى واهللا، شهر قونیۀ 

ما عظیم شهر خّرم است و مبارك، به گواهى یاران به تو بخشیدم.

 (مناقب العارفین، 2، صفحۀ 801) 

11. سلطان ولد مورد احترام مردم هم بود، با رفتارى مدبّرانه این احترام را حفظ و از آن استفاده 

مى کرد:

دانشمند  بزرگ ترین  مى خواست  بود،  ساخته  مدرسه اى  قیصریّه  در شهر  پروانه     معین الدین 

زمان قطب الّدین شیرازى (در گذشته 710 یا 716 هـ در تبریز) در آن مدرسه تدریس کند. براى 
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افتتاح مدرسه، علما را دعوت کردند، علم الدین قیصر مأمور شد که سلطان ولد را دعوت کند. 

قطب الّدین اّولین جلسۀ درس را افتتاح کرد و پس از پایان درس رو به سلطان ولد کرد و گفت: 

حال نوبت شماست و سماع آغاز شد. 

     اهل مجلس از معین الدین التماس کردند که از سلطان ولد درخواست وعظ کند. سلطان 

ولد فرمود که علماى ظاهر آن گونه معانى را درنیابند و عذر خواست. اصرار کردند سلطان ولد 

باالى منبر رفت. کاله خود را کج نهاد و بعد از تالوت قرآن، خطبه اى بلیغ خواند و دعا کرد و 

به وعظ پرداخت: 

الّروح من جسدى و  و قّوتى و سیّدى و سندى و معتمدى و مکان  امامى  ثَنى شیخى و  «َحَدّ

ذخیرة یومى و غدى سلطان کّحل المحتین، سّر اهللا بین المحّققین، موالئى و مأوائى و والدى، 

جالل الحّق و الّدین.» چون سخن به اینجا رسید عاشقان موالنا یاد موالنا کردند و غریو عظیم 

برخاست. پروانه گریبان چاك کرد. قطب الدین دستار خود پریشان ساخت و از سرانداخت، مجال 

وعظ نماند. سلطان ولد دعا کرد و از منبر پایین آمد. پروانه برخاست و دست او بوسید و گفت: 

اگر هیچ سخنى هم نگفته باشید، همین کافى است که فرزند موالنایید.

 (مناقب العارفین، 2، صفحۀ 811 و بعد) 

آثار و سبک سلطان ولد

دیوان  که  گفت  موالنا  به  چلبى  حسام الدین  که  زمانى  دارد.  دیوانى  پدر  تقلید  به  ولد  سلطان 

را  مثنوى  موالنا  بود،  مثنوى سروده شود، بهتر خواهد  قالب  کتابى در  اگر  بسیار شد،  غزلّیات 

سرود. سلطان ولد در دیباچۀ ابتدانامه مى گوید: موالنا در اوزان مختلف دیوانى سروده، رباعیات 

انشاء فرموده، من نیز به طریق متابعت دیوان ساختم. سلطان ولد دیوان خود را اولین اثر خود 

خوانده است. 

     هر شعرى از دیوان سلطان ولد بخوانید، بى تردید در آن شعر تأثیر موالنا را خواهید دید. 

اندیشه هم از  مورد استفادة موالنا در شعر سلطان ولد هم هست.  استعاره، وزن و ردیف هاى 

موالناست. یک «دیوان نظیره» فراهم آورده اند که من تصویر نسخۀ خّطى آن را دیده ام. یک 

غزل تحت عنوان: «لوالده قّدس اهللا سّره» از موالناست و به دنبال آن تحت عنوان «لولده قّدس 

اوزلوق نوشته است که در کتابخانۀ  نافذ  اهللا سّره» از سلطان ولد است. مرحوم دکتر فریدون 

شخصى او مجموعه اى از این نظیره ها هست که در زمان حیات سلطان ولد نوشته شده است. 
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نسخۀ دیگرى هم آن مرحوم داشته که در سال 734 هـ/1334-1333 م استنساخ شده است. 

2. ابتدانامه که از معتبرترین مآخذ دربارة حیات موالنا و خاندان اوست؛

3. رباب نامه؛ 

4. انتهانامه؛

که این آثار همه منظوم اند. 

5. کتابى به نام معارف به نثر دارد که آن هم به تقلید معارف جّد خود سلطان العلماء یا به پیروى 

از فیه مافیه پدرش مدّون کرده است. خود مى گوید:

والیــت نــى  و  علــم  نیســت  را  جــز آن علــم و والیت کش پــدر داردولــد 

     در این آثار سلطان ولد براى بیان یک اصل صوفیانه سخن آغاز مى کند، در آن بین به قصد 

اّما آغاز و انجام کالم او  آنکه بتواند از اسلوب پدر تقلید کند به مبحث دیگرى وارد مى شود، 

معلوم است. سلطان ولد در کالم خود از تسلسل منطقى دورى نمى جوید، اما موالنا تابع منطق 

انسانى است، موالنا خود مى رود و دیگران را به دنبال مى کشد، حیرت مى آفریند و مایى را از 

ما مى گیرد، اما سلطان ولد توجیه مى کند، یاد مى دهد و مى آموزد.... از جوش و خروش موالنا 

در او خبرى نیست. موالنا به بحث اخالقى وارد نمى شود. اّما سلطان ولد درس اخالق مى دهد. 

     در نظیره گویى، چند بیت از غزل موالنا را با غزل سلطان ولد مى سنجیم.

َرســتم ازین نفس و هوا، زنده بال، مرده بال

َرستم ازین بیت و غزل، اى شه و سلطان ازل 

قافیــه و مغلطــه را گو همه ســیالب ببر   

نیــم مقــاالت  مــرد  آینــه ام،  آینــه ام، 

دلق مــن و خرقۀ مــن از تــو دریغى نبود 

زنده و مرده وطنم نیست به جز فضل خدا

مرا کشــت  مفتعلن  مفتعلــن  مفتعلــن 

پوست بود، پوست بود، در خورد مغز شعرا

دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما

وانکه ز ســلطان رســدم، نیم مرا نیم ترا

(دیوان کبیر، غزل 1114، کلیات شمس، غزل 38)

سلطان ولد با نظر به این غزل موالنا، غزل زیر را ساخته است:

شاه منم، شــاه منم در دو ســرا در دو سرا

ظلمت تن را ببرم، ســر به ســرش نور کنم

دارم اکســیر ازل، مى کنــد آن طرفه عمل

شعر چه باشــد بر من تا که بالغم زان فن

ملک ببخشم به گدا، دفع کنم رنج و بال

مى شود از بخشش من عمر فنا، عمر بقا

جان افزا.... نظر  زین  زر،  سازم  ترا  مس 

شعرا..... فنون  غیر  دگر،  فّن  مرا  هست 

سلطان ولد و جایگاه او در طریقت مولویّه ❖ 209



نُُقره یا مس بى قدر و بهاوزن سخن سهل بود، وزن خودت را بنگر یا  تا که زرى 

(دیوان سلطان ولد، صفحات 4-8)

     در بعضى ابیاِت این غزل کلماتى است که باید به نحوى خاص تلّفظ شود تا به وزن مفتعلن 

مفتعلن مفتعلن مفتعل تقطیع شود: «دارم» را در بیت 3 باید «داَرِم» و «سازم» را در مصراع دوم 

همان بیت باید «ساَزِم» خواند و «نقره» را در بیت 5 «نُُقره» تلفظ کرد.

حافظ شیراز گفته است:

بگو نیز  هنرش  بگفتى  جمله  مى  بهر دل عامى چندعیب  از  نفى حکمت مکن 

     دو نکته در عظمت سلطان ولد مى توان گفت، بهتر است بگوییم سه نکته: 

اوًال فرزند موالناست؛ 

ثانیاً اگر تالش هاى او نبود، امروز مولّویه به این شهرت جهانى که دست یافته است نایل نمى آمد؛

ثالثًا در اشاعۀ طریقت پدر و خدمت به بشریّت سلطان ولد به کتابت کاتبان از مثنوى پدر قناعت 

کرده، خود به استنساخ مثنوى پرداخته و شما مى دانید آن مثنوى که از قلم سلطان ولد بیرون 

گران هاى  یادگار  آن  من  بود.  نزدیک تر خواهد  بزرگ  بیان موالناى  به  حّد  تا چه  باشد،  آمده 

سلطان ولد را که از دفتر چهارم و دفتر ششم به خّط او باقى مانده، آماده کرده ام. خدا را سپاس 

مى گویم که در نمایشگاه کتاب 1392 فرهنگستان زبان و ادب فارسى آن را به عالقه مندان 

عرضه خواهد کرد.
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هو
بر ساحل مستى از «حاصل هستى»

دکتر سیدعلى محّمد سّجادى

استاد زبان و ادبیات فارسى، دانشگاه شهید بهشتى

دیدار استاد عبدالعلى ادیب برومند بیش از دو سه بار براى من دست نداده است، نخستین زیارت 

مقاالت  از  مجموعه اى  اوقات»  تقدیم کتاب «حاصل  بهانۀ  به  در خانۀ مسکونیشان  ایشان 

استاد دکتر احمد مهدوى دامغانى– در آذرماه 81 بود و از آن به بعد گهگاه تلفنى به مناسبت 

عیدى مذهبى یا جشنى ملى و یا عرض ادبى در جلسۀ ترحیمى؛ و آخرین مالقات در کانون زبان 

فارسى در مجموعۀ اوقاف شادروان دکتر محمود افشار در خرداد ماه 91، همین و بس. اّما براى 

آگاهى از مراتب فضل و فضیلت و میزان خداپرستى و وطن دوستى و آزادیخواهى و حق طلبى و 

حقیقت گویى و سخندانى و سخنرانى و هنرمندى و هنرپرورى این مرد بزرگ نیازى به آشنایى 

طوالنى و نشست و برخاست مکرر نبوده و نیست. کمتر کسى از اهل اندیشه و خرد و مبارزه و 

مقاومت و آشنا با خط و نویسندگى و آگاه از نشیب و فراز تاریخ معاصر ایران است که از حال 

و مقام این ایرانى نژاده و دلسوز زبان و فرهنگ و ادب پارسى بى اّطالع باشد و مرا که از اقلیم 

فارس و شاگرد مکتب پارسیم روى دل با همین قبلۀ آرزوهاست که از فنون دیگر دلربایى یا 

هیچ نمى دانم و یا خود را مرد آن میدان نمى بینم.

–



حیف دیدة ما را فرصت تماشــا نیســت1بــاغ زندگانــى را تــو بهــار جاویــدى

     استاد مهدوى دامغانى از این بیت خواجۀ شیراز:

بس خجالت که از این حاصل اوقات بریمقــدر وقت ار نشناســد دل و کارى نکند

کتاب خود را «حاصل اوقات» نامیده و استاد ادیب برومند آخرین سروده هاى خویش را «حاصل 

هستى» خوانده اند و راستى را که:

چه بود حاصل هســتى به گلستان وجود

اثرى نیک بباید به جهان ورنه چه ســود

غیــر بشــکفتن و پژمردن و برباد شــدن
بــه جهان آمــدن و رفتن و از یاد شــدن2

و این حاصل هستى ایشان است که امروز مرا بر ساحل مستى خویش فرا خوانده است.

     یکى از دغدغه هاى اصلى حضرت  ادیب، ایران و زبان پارسى است که به هر مناسبت و هرجا 

که امکانى یافته اند به صور گوناگون و به نظم و نثر و جّد و طنز بدان پرداخته اند. ایران دوستى و 

گرامیداشت زبان پارسى نه تنها در تعارض با دین و دیندارى نیست بلکه یکى از ارکان مهم آن 

است زیرا در همه حال باید پایگاه و جایگاهى باشد تا در آن زیست و به پدیده هاى شگفت انگیز 

طبیعت نگریست و از آیات آفاق و انفس پى به آفریدگار جهان برد و نیز خاکى باید تا ریشه در 

آن دواند و باال گرفت و به روي اندر افتاد و خداى را سجده برد و همچنین افقى در میان زمین و 

آسمان الزم است تا طلوع خورشید و ماه را به نظاره نشیند تا به قصد روزه، لب از طعام و شراب 

بربندد و دیگر اوقات شرعى را برسنجد و به کار بندد. این حدود مشخص جغرافیایى را نام، وطن 

است. آرى، عرق مذهبى باید در کنار هویت ملى باشد تا جامعه اى سرافرازانه از کیان اعتقادى 

و میهنى خود دفاع کند و نیز زبانى باید تا با انتقال مفاهیم افتخارات مکتسب و احساسات قلبى 

و ادراکات ذهنى را بازگوید و این جز زبان و ادب فارسى نیست و این همه را باید از چشم زخم 

حوادث به دور داشت و خون و جان خود را در راه آن به نثار آورد و حریم حرمتشان را از صمیم 

قلب و بن دندان رعایت کرد از جمله حریم ها که باید آن را پاس داشت اصالت زبان و عدم 

آمیختگى آن با دیگر زبان هاست. ایرانى مسلمان همواره عربى را به عنوان زبان وحى و بیانگر 

اندیشه هاى معصوماِن پاك پذیرفته است و مى پذیرد اّما این بدان معنى نیست که اجازه دهیم 

سیطرة این زبان بر گسترة پارسى چنان چیره شود که بازشناخت آن به سادگى ممکن نگردد.

     برخى نه از سر اندیشه گمان مى برند هرچه بیشتر کالم خویش را به لغات و اصطالحات 

1 . ابوالحسن ورزى

2. ادیب برومند، حاصل هستى، سرآغاز.
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مهجور عربى بیارایند فضل و فضیلت و حتى دیندارى خود را افزون مى کنند غافل از آن که این 

معجون شگفت انگیز را هرگز در بازار هنر و ادب رونق و روایى نبوده و نیست مثل اینان مصداق 

لطیفه اى است که بیش و کم شنیده ایم:

     آورده اند که جوانى کبوترباز را خانه در همسایگى پارسى زبان، عربى گویى بود، به هنگام به 

پرواز درآوردن کبوترها به نادلخواه سنگى یا ریگى به سراى همسایه مى افتاد و او را مى آزرد، 

یکى از روزها که جوان در پشت بام به کار خود مشغول بود همسایۀ محترم به بام برآمد و او را 

مخاطب ساخت و گفت: حجرى از احجار ارض برمى دارى و بر سماء معلّق مطّبق مى افکنى لعّل 

در حین نزول بر رأس مخّدره اى فرود و مر او را مجروح سازد. مادر جوان که از حیاط شاهد ماجرا 

بود بانگ برآورد که ببین که همسایۀ گرامى که پس از مّدت ها به ما افتخار داده اند چه مى گویند؟

     جوان گفت: من که چیزى نفهمیدم ولى فکر مى کنم به کبوتران ما دعا مى کنند! نقطۀ مقابل 

این افراط، کار گروهى است که راه تفریط پیش گرفته اند و به سره گویى و ناب نویسى گرفتار 

آمده اند غافل از آن که بخشى از لغات و اصطالحات عربى جزیى جدایى ناپذیر از زبان پارسى 

و کاربرد آنها نشان از درك واقعّیت ها و موقعّیت هاست و حفظ سّنت ها و آداب شرعى و رسوم 

عرفى و مفاخر گذشتگان اندکى از فواید بسیار آن است. اینها کودکانى بر راه نهاده بودند که 

پارسى زبانان آنها را در دامان پدرانۀ خویش چنان که خواسته اند پرورده اند و به آیین و تربیت 

ایرانى برآورده اند و اگر روزى به دیار خویش بازگردند کس آنها را نخواهد شناخت و به خود راه 

نخواهد داد، زبان پارسى را از آنان گریز و گزیرى نیست. 

     زبان پارسى، زبان فردوسى و رودکى و ابوسعید ابى الخیر و نصراهللا منشى و سعدى و حافظ 

شیرازى است. اینان همه و همه دست پرورد ایران و اسالم بوده اند و زبانشان نیز آمیخته اى از 

پارسى و تازى است و بهتر و بیشتر از هر کسى سره را از ناسره باز مى شناختند و به دور از 

افراط و تفریط گلقندى مفّرح از فارسى و عربى فراهم مى آوردند و آیات خدایى و احادیث نبوى 

و علوى را ترجمانى مى کردند:1 

بدین زبان سخن از علم و حکمت و آداب
ز بحــر طبع ســخن گســتران دریا دل

چو شــاعران چمن آراى این چمن گشتند
زبــان نغــز بســى فکر نــو پدیــد آورد

زبــان نغز بود پهن دشــت خیــل خیال

ز هر نمونه که خواهى یــکان یکان داریم
چــه بهره ها کــه ز امواج درفشــان داریم

نشــاط جان زگلســتان و بوســتان داریم
به فکــر نو ســزد ار نیروى جــوان داریم
هزار شــکر کــه جوالنگهى چنــان داریم1

1. ادیب برومند، سرود رهایى ص 279.
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     دو گروه افراطى و تفریطى باید بدانند که نّقاد طبیعت با قاطعّیت تمام دست به انتخاب مى زند 

و آنچه را نپسندد به دست فراموشى مى سپارد.

     امروز همان قدر که لغاتى مهجور مانند موسوس، ایغاغ، ایاغ و داج را حّتى اگر حافظ به کار 

برده باشد جایى براى ابراز وجود نمى یابد، آسیون را به جاى حیران و آشوغ را به جاى مجهول 

و آفنداك را به جاى قوس و قزح و بَِوش را به جاى تقدیر کس به کار نمى برد. به هر روى باید 

در این کار –چون همۀ کارها- اندازه نگه داشت و از حّد اعتدال پا را فراتر نگذاشت. 

     مشکل دیگرى که زبان و ادب پارسى را تهدید می کند مسئلۀ فرنگ زدگانى است که چون 

سالى چند در آن دیار زیسته اند چندان بدان شیفته گشته اند که گویى خود و اصالت و وطن و 

زبان و مسؤولّیت خویش نسبت به این همه را از یاد برده اند. سر آن ندارم که در این باره بسط 

کالم دهم زیرا که بسیار گفته اند و نوشته، تنها به یک نکته اشارت مى کنم و مى گذرم و آن 

بى مهرى برخى از دست اندرکاران امور دانشگاهى نسبت به زبان مادرى است. چند سالى است 

که مقاالت I.S.I معیارى براى پیشرفت علم به شمار آمده است -که البّته جاى تأّمل دارد- و 

چون زبان این مقاالت باید انگلیسى باشد پرداختن به آن زبان و نوشتن به آن صبر و قرار را از 

همگان ربوده است، ما را با اینان سر جنگ نیست زیرا کدام ایرانى است که نخواهد کشورش از 

لحاظ پیشرفت علمى در باالترین مراتب جهانى باشد؟ انگلیسى نیز به هر حال زبان علمى این 

روزگار و توّجه و فراگیرى و کاربرد آن امرى الزم است اّما همۀ اینها فرع بر یک اصل است و 

آن اینکه ایران از یاد نرود و زبان فارسى که نشان هویّت ایرانى و زبان دوم جهان اسالم است 

همچنان پویا و گویا بماند و آیا با تحقیر فارسى این آرزو محّقق خواهد شد؟!

     سخن من با این عزیزان آن است که عنوان هاى دنیوى سخت ناپایدار است و دفتر ریاست 

را  زبانى  کنید  اندیشه  نهار  و  لیل  ورق گردانی  از  مى خورد،  به هم  نسیمى  اندك  با  معاونت  و 

که هزاران نامور پرورده است و آوازة آن خاور و باختر را درنوردیده و به ایران و اسالم آبرو و 

استحکام بخشیده است قربانى آمارهاى بیگانه پسند مکنید. چند روزى که جهان به کام شما و 

مسند ریاست تکیه گاه شماست اگر نمى توانید به گسترش و تقویت مبانى زبان درى و اهل زبان 

خدمتى کنید چوب حراج هم به آن مزنید و این شاخص ترین شاخصۀ هویت دیرپاى ما را برخى 

درم و دینار و هیاهوى تبلیغاتى مکنید. 

اعتصام الملک پروین  خاطر  ــراى  گشت1ب نشاید  را  خلق  دگر  و  رشید  و  من 

1 . ملک الشعراى بهار.
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را  آن  ناکرده  یا خداى  ارج نمى نهید  و  نمى دانید  را قدر  میراث گران بها  این  پارسى  اگر       

اّمید نیست شر  تو  به خیر  مرا  بى اعتنایى منگرید  به دیدة  و  خوارمایه اش مشمرید  نمى فهمید 

مرسان. آخر با که توان گفت که در دانشگاه هاى جمهورى اسالمى ایران که مردمش پارسى 

به  است  پارسى  تفّکر  از  برخاسته  شعورشان  و  پارسى  شعارشان  مى میرند؛  پارسى  و  مى زایند 

مقاله اى که به انگلیسى نوشته شود ولو یک صفحه و نیم باشد و نویسندة چنان مقاله اى هر 

سال تا دویست مقاله عرضه کند سیصد و تا چهارصد هزار تومان به احترام تقدیم کنند و آن را 

که به فارسى نویسد اگر صد نکتۀ  بدیع در مقاله اى به حجم چهل صفحه بنگارد حوالت پنجاه 

و دو هزار تومانش به حضرت میکائیل نویسند البته آن که دوات بیهقى و سعدى و قائم مقام را 

لیقه مى افکند و ریزه هاى قلم آنان را سرمۀ چشم مى کند به جیفۀ دنیا و کم و بیش آن کمترین 

اعتنایى نمى کند او فریاد بر مى آورد که: 

ــف خـــود نــمــى فــروشــیــم ــوس نگــه دار1مـــا ی خــود  ســپید  ســیم  تــو 

      اّما تحقیر نوشتۀ خود را تحقیر زبان و مملکت و هویت خود مى داند و این تحّمل کردنى 

نیست.

با چه امیدى به رؤیاى خزان دل خوش کنم

مستى من مستى مى نیست شور عاشقى است

همچو مجنون سر نهم بر دامن دشت جنون

هیچ کس آبى نزد بر آتشم جز اشک من

من و  بود  آرزوها  و  عشق  گور  من  سینۀ 

گردباد بى ســرانجامم که از دیوانـــگى

من که در کنج قفس دیدم بهــار خویشتن

بر نگیرم سرچو چشمت از خمار خویشتن

کز همه بیگانــه گشتم در دیــار خویشتن

هم غم خویشم من و هم غمگسار خویشتن

زنـده بودم روزگارى در مــزار خویشتن
بر سر خود ریزم از حسرت غبار خویشتن2

     در چنین اوضاعى است که سفیر کبیر جمهورى اسالمى ایران در دهلى نو در جمع استادان 

زبان فارسى که از سراسر هندوستان به خانۀ فرهنگ ایران آمده اند تا زبان فارسى خود را تقویت 

بخشند و بیشتر بیاموزند و بهتر بیاموزانند، به انگلیسى خیر مقدم مى گوید و با نسیم زبان بیگانه 

کانون فرهنگ و ادب ایرانى را روشن مى دارد و میهمانان را حیرت زده به اقرار مى آورد که: 

نمودى بــه پیکارمان ســخت کوش!3دمیــدى بــه تندیس مــا تــاب و توش

1 . سعدى

2 . بهادر یگانه 

3 . حاصل هستى، ص 241
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     و براى مِن معلّم زبان و ادبّیات فارسى آیا جز این چاره اى مى ماند که در آن جمع پنجه در 

پنجه سفیر افکند که عرض خود مى برى و زحمت ما مى دارى!

     وزیر نیز تا از سفیر عقب نماند گزینش «سعدى» را به عنوان استاد دانشگاه با لیت و لّعل 

مى پذیرد اّما فردوسى را از همان اّول به دایرة گزینش راه نمى دهد. خدا مى داند که گوش هاى 

ما چه شعارهاى بى محتوا که نشنید:

باشــعور همـــزاد  و  همره  شعار  باید 

باید هدف مشّخص و معقول و رو به راه    

شعــــار بود  بیجا  و  مهمل  عامیانه  گر 

دلپــذیر خردمـــند  نزد  به  اوفــتد  تـا 

مسیر درآن  رفتن  و  دادن  شعار  آنگه  و 
شعیر1 یک  به  نیرزد  شعار  از  گونه  این 

     در هنگامه اى چنین خامۀ طنز اینجانب از آستین حق گویى برآمد و سرودة زیر را در جمع 

سینه  بر  سخت   «I.S.I» ضربات  با  را  پژوهش  سنگ  برخى  که  پژوهشگران  و  دانشگاهیان 

مى زدند و شیشۀ بى کینۀ دل صاحب نظران را در هم مى شکستند قرائت کرد و کرد آنچه کرد تا 

سر از نشریّۀ وزارت نیز برآورد و شاید چنین فریادهایى بود که تا حدودى کارگر افتاد و اخیراً از 

زبان معاون وزیر علوم و تحقیقات و فّنآورى شنیده شد که از این به بعد به مقاالت فارسى نیز 

به همان چشم خواهند نگریست که به آى اس آى!

واى بر ما گر نبودى عشق هم غمخوار دل2هیچ کس جز عشق پاس دل نمى دارد نگاه

هو

مانیفست پژوهش!

«چون وزارت جلیلۀ علوم و تحقیقات و فّنآورى چاپ مقاالت را در «I.S.I» نشان «تولید علم» 

نامید و  امتیاز و اعتبار پژوهش را بدان سنجید، اهل ادب و تاریخ و فلسفه از این کاروان بازماندند 

و متاع پارسى و تازى خویش را در آن بازار خریدار نیافتند الجرم هر یک از گوشه اى فرا رفتند 

یکى سرانگشت حیرت گزید و دیگرى راه سکوت برگزید این بنده نیز در پناه شعر خزید و این 

رشته را به گرد خویشتن تنید که: 

پژوهــش  ز مــا  ناگهــان  قهــر  کرد

چــو روى  نیــاز   مــرا  تــازه  دیــد

 ز «ده» رانــده و مانــده از «شــهر» کرد

   بــه  صــد  ناز  دامن  ز من  در کشــید

1. همان، ص 345

2 . امیرى فیروزکوهى
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بــدو  گفتــم اى دلبر شــوخ و شــنگ

روم همانجــا  زادم  کــه  همانجــا 

فــگار شــد  دلــم  واپســگرایى  ز 

مى دهــد «نــا»  بــوى  شــما  زبــان 

بــود انگلیســى  «مــدرن»  زبــان 

زنــم چنگ شــهنامه را من به ســنگ

کنــم بهانــه  گوتــه  و  المارتیــن 

مــآب وزارت  آن  چســان  ندیــدى 

مــن نــام  بین الملــل  ژورنــال  بــه 

«Grant»ى ز «ISI» آرم بــه چنــگ                                

را آمــار  غــول  زنــم  بــر  عنــان 

کنــم نــام ایــران بــه گیتــى بلنــد

غــم چــه  بمیــرد  گــر  درى  زبــان 

رو پاکیــزه  یــار  اى  گفتــم  بــدو 

«یکــى برســر شــاخ و بن مــى برید

«بگفتــا کــه ایــن مــرد بد مــى کند

کجــا  مــى روى  گفــت  ســوى  فرنــگ

روم پاپــا   و   مامــان   آغــوش   بــه   

دیــار خــوش  آن  در  نوگرایــى  و  مــن 

بــر ایــن  گفتـــه  قلبــم  گواهــى  دهد

کــــالم    شمـــا    گنگلیســى1  بــود

کــه کــس نشــنود قّصــۀ نــام و ننــگ

کنــم کرانــه  حــــافظ  و  ســــعدى  ز 
آب؟!2 بــر  را  شــاعران  آن  نقــش  بــزد 

چــو اعــالم شــد، شــد فلــک رام مــن

رنــگ رنــگ  آورم  کــف  بــه  جوایــز 

را مـــار  مهــرة  آورم  کــــف  بــه 

کــه حســرت خــورد زان بلنــدى هلنــد

برزنــم دیگــرى  در  گــر  غـــــم  چــه 

شــنو داســتانى  اجــل»  «شیـــخ  ز 

دیــد» و  کــرد  نظــر  بســتان  خداونــد 

نــه بر من کــه بر نفــس خود مــى کند»

       از رودخانۀ پر آب و حیات بخش زبان پارسى جویبارهاى فراوانى در گوشه و کنار جهان 

امروز پراکنده اند که اگر به حال خود رها شوند چه بسا که در کویر فراموشى فرو روند و پشیمانى 

اندیشه و آمال  به بار آورند. آنان که راه دیار غربت را برگزیده اند نسبت به وطن و زبان ملّى 

متفاوت دارند؛ عّده اى که خوشبختانه تعداد آنان بسیار نیست غرب زدگانى هستند که میهن آنان 

دالرهاى آنان است سوداى مال اندوزى و خوش گذرانى هر دم آنان را به سویى مى کشاند، اینان 

با ایران و ایرانى سر ستیز دارند حتى گاه نام و نام خانوادگى و نام شهرى را که بدان منسوب اند 

عوض مى کنند تا سراپا فرنگى شوند. سخت مفتون جلوه هاى فرنگ در قضایاى ظاهرى باشند. 

اینان:

1. مى توان به ضم اول خواند و برساختۀ عوام پنداشت و مى توان از ریشۀ گنگل به فتح اول به معنى هزل و ظرافت و 

مزاح و مسخرگى انگاشت که به هر صورت وافى به مقصود است.

2. مقصود آقاى هاشمى گلپایگانى وزیر اسبق علوم است که فردوسى و سعدى را از دید گزینشى ورانداز فرمودند.
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یک عــّده درس خوانــده و ناموخته ادب

ســر تا به پاى دعــوى دانایــى از غرور

نامــوس شــرق را همه یکبــاره طعنه زن

نــــاآشنا به نــــام مشاهیـــر ممـلکت

نــى حامــى زبــان دل انگیز پارســـــى

در کســب نان خورنــدة روزى به نرخ روز

از خلق و خــوي جامعۀ خویــش بی خبر                

بى هیــچ عذر و موجبى از بیــم و اضطرار 

یــک فرقه نــام جســته و نایافته نشــان

پــا تا به فــرق جلــوة خود کامــى عیان

آیین غــرب را همه یکســر مدیحه خوان

بــى اعتنا بــه جملــه مواریث باستـــان

نى شائق ترّقـــى فرهنـــگ این زبـــان

در پــاس تن کشــندة خّفــت ز بیم جان

و از راه و رســم ســّنتی عــام در فغــان
ســایبان1 بــرآورده  غیــر  ســرزمین  در 

     از اینان طرف امیدى نمى توان بست و چشم انتظارى نمى توان داشت و اگر به وطن نیز 

بازگردند به طلبکارانى مى مانند که سهم االرث خود را مى جویند و چون بدان دست یافتند دوباره 

راه دیار بیگانه مى پویند و در آغوش او جایى مى جویند.

     در مقابل اینان گروهى فرهیخته و دانشمند و آداب دان و حق شناس هستند که هر جا باشند 

و به هر مقامى که برسند زادگاه خویش و فرزندان وطن را قربانى مطامع شخصى خود نمى کنند. 

درختانى پر برگ و بارند که ریشه در خاك مرز و بوم خود دارند و سایۀ فضل و دانش و معرفت 

و حکمت آنان جهان را فرا گرفته است. بر دولتمردان و دانشگاهیان است که رشتۀ ارتباط خود 

را با آنان نگسلند و این گوهر هاى گران بها را چون مردمک دیده عزیز دارند. گروهى دیگر که 

شاید اکثر مهاجران را تشکیل دهند کسانى هستند که از بد حادثه به جایى دیگر پناه برده اند و 

نه در غربت دلش شاد و نه رویى در وطن دارند. 

     هرگز از یاد نمى برم روزى را که در دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورك مقاله اى با نام «دانشى 

مرد یزدان شناس» در ستایش فردوسى بزرگ ارائه دادم چون وقت جلسه پایان یافت جمعى از 

هم وطنان که بوى خوش آشنایى شنیده بودند به دیدارم آمدند و با حسرت فراوان از ایران یاد 

کردند. در این میان بانویى رنج غربت کشیده در حالى که موجى از اشک دیدگانش را فراگرفته 

لجن جوب هاى (کذا) میدان شوش تنگ شده است.  به من گفت: خدا مى داند دلم براى  بود 

توگویى این فریادى فروخفته در اعماق وجود همۀ آنانى است که خود را  زندانى زرق و برق 

فرنگ مى بینند.

1. سرود رهایى، پیشین، ص 98
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به یــاد یار و دیــار آن چنــان بگریم زار

مــن از دیــار حبیبــم نه از بــالد غریب

کــه از جهان ره و رســم ســفر براندازم
مهیمنــا به رفیقــان خود رســان بازم1

     این گروه حلقۀ میانى نسل پیش و نسل پس از خویش اند که فارسى را نه از دامان وطن 

بلکه از زبان معلم شنیده و آموخته اند – اگر آموخته باشند!– باید از اینان استمالت شود و به هر 

طریق ممکن راه بازگشتشان هموار شود. تا آنان نیز بدین امر خطیر واقف شوند که:

وظیفه نیک شناســاندن اســت ایــران را

حاجتمند هم میــــهنان  دســتگیرى  بــه 

دریــغ بــاد کــه ایــــرانى اجنبــى گردد

بــه زادگان خــود آداب میــــهنى آمــوز

بکوش تــا به زبــان درى ســخن گویند

به شــعر پارســى و خّط و نقش و موسیقى

تو شــهره پور وظیفت شناس ایران باش

به هر کجا که روى پاى بند احسان باش

تو بر کنار ازین ننگ محض عنوان باش

وگرنه شــاهد بیگانگــى در اینان باش

به جان مشّوقشان با دلیل و برهان باش
عالقه بر دلشان بشکفان و خندان باش2

     استاد ادیب برومند را بر انواع شعر و شعرواره دست است و در نثر فارسى و خوش نویسى و 

دیگر انواع هنر نیز صاحب نظر  است و این همه را در راه اعتالى وطن و زنده نگه داشتن زبان 

پارسى و خاستگاه آن ایران به خدمت مى گیرد او بر این باور است –و حق با اوست– که چه در 

دوردست هاى تاریخ و چه پس از طلوع خورشید اسالم این ایران و ایرانى بود که بارها و بارها 

خطر کرد تا آزادى و آزادگى و کرامت و شرافت انسانى در خطر نیفتد و کیست که بر این قول 

نباشد و یا بتواند اندکى از این خدمت را حق گزارد؟ او به یقین دریافته است که باطل رفتنى 

و حقیقت و حق ماندنى است پس چه عجب اگر در راه عقیدت خویش گذارش به زندان افتد 

و رنج بیند و خاموشى نگزیند. او به لطایف الحیل و به هر مناسبت و هر گونه که وقت و حال 

اقتضا کند جوانان ایران را هشدار مى دهد که مام وطن را چون جان عزیز دارند او بارها با خود 

زمزمه کرده بود:

مزن سرسرى پا بدین خـــــاك و دست

نه دجله به خـــــون نیلگــــون مى رود

نه رودى است جیحون و گر خود یمى است

که بس ســر شد از دســت در هر بدست

کــز اربل در آن سیــــل خــون مى رود
که با خون گردان ایــــران نمى اســت3

1 . حافظ

2 . حاصل هستى، پیشین، ص 98
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و این ابیات را نیز بر لوح دل نگاشته بود که:

هنــوزم ز خــردى بــه خاطر در اســت

بــه منقــارم آن ســان به ســختى گزید

پـــدر خنــده بر گریــــه ام زد کــه هان

کــه در النۀ مـــــاکیان برده دســت

که اشــکم چو خون از رگ آن دم جهید
وطــــن دارى آمــــوز از مـــــاکیان1

و این همه او را بر آن مى دارد که بسراید:

بــاز خــردى  روزگار  از  حکایتــى  مــرا 

بــارى چوبــــکى  زنبــور  النــۀ  درون 

بــرون پریــد از آن النه خشــمگین زنبور

چو خواســتم که گریــزم ز حمله اش ناگاه

از آن گـــــزیدگى آمد مـــرا گزند ولــى

کــه در برابــر بدخواه بــوم و بــر نتوان

به حفظ النه کســى گر کم آمــد از زنبور

درود بــاد بر آن کس کــه بهر پاس وطن

به یــاد ماند اگر چند روزگــــار گذشت

به قصد کردم و بر من چه ناگوار گذشت

سه بار گرد سرم گشت و بى قرار گذشت

گزید گردن من سخت و چیـره وار گذشت

ُگزیده تجربتــى بر من فــگار گذشـــت

ز پاس شهر و نگهبانى دیـــار گذشــت

بر او زمانه به صد نیشخند عــار گذشت
ز بذل جان و سر و تن به افتخار گذشت2

     آنچه نوشته آمد اداى دینى بود به انسانى آزاده که عمر گران بهاى خویش را بر سر ایران و 

زبان پارسى و نشر حکمت و معارف و فرهنگ و هنر و در یک کالم اعتالى روح انسانى نهاده 

است و پر واضح است که هیچ چیز جز عنایت پروردگار نتواند که حّق او را چنان که باید بگزارد.

     خالى از لطف نمى بینم که آنچه را که استاد در وصف خویش سروده اند زینت بخش مقاله 

کنم و اقرار آورم که چنین است و بیش از این است:

مــن کیســتم ادیـــــــب سخنــــدانم

بــر علــم و فضل شـــائق و مفتونــــم

عشــق اســت و شــور مشــغلۀ روحــم

هــم خواستـــــار شــوکت ایــــــرانى

آئیــــــن معتقـــد  و  کیــش  پابنــد 

سرســختم پیشــۀ  دفــاع  را  حــق 

دســتورم و  حاکــم  وار  خواجــه  نــى 

اقـــرانم ســـرآمد  هنـــر  کانـدر 

دورانم شهـــرة  نثر  و  نظـم  در 

جانـم در  تعبیه  ذوق  و  است  شوق 

ایـــرانـم کشور  دوستــــدار  هم 

مسـلمــانـم و  پاکباز  و  دیندار 

احسانـم پـرور  حقوق  را  جان 

فرمــانـم تــابع  بنده وار  نـى 

1 . همان
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قوتــم ــود  ب علـــم  پــایــمــزد  از 

را ــان  ــــــ دون مــّنــت  نیست  آلـــوده 

قانـــونم ــر  ــت دف ــد  ــن ــرازه ب ـــ شــی

ستــایشگر میر  ســـراى  در  نـى 

بیگــانه محفل  ــوش  ن بــاده  نـى 

انگیـز غــبــار  مسیر  کــزیــن  شـــادم 

نــانم بــود  خــویــش  دســتــرنــج  وز 

انبانم در  هست  که  نان  دو  یک  این 

ــم ــوان ـــ ــخــش صــفــحــۀ دی ــه ب ــرای ــی پ

خـوانم ثــنــا  شـــاه  حــضــور  در  ــى  ن

دیـــــوانــم منصب  ــوار  ــره خ ــی ج ــى  ن

دامــانم ــه  ب ــرد  گ ننگ  ننشسته 

فرمانده عساگر الفاظم

فرمانبر منادى وجدانم
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سالم بر کتاب پیام آزادى

حسین شهسوارانى 

نویسنده و پژوهشگر

در نخستین ایام دل گشاى اردیبهشت ماه جاللى، پیکى از در درآمد و گرامى کتاب اعطایى و 

مرحمتى، پیام آزادى، دستاورد طبع گهربار و پیام آور اندیشۀ تابناك استاد را زیارت کردم. ُدرى 

درخشان و درى بود از دولت و رحمت و دریچه اى بود از بخت و سعادت که به رویم گشوده شد. 

چون تاج عزت آن را بوسیدم و بر سر نهادم.  

     گرچه خود را الیق و درخور چنین لطف و مرحمتى نمى دانستم و نمى دانستم و نمى دانم که 

به دریافت چنین خلعت نوروزى مباهى و مفتخر گردم ولى درك چنین سعادتى را در آستانۀ سال 

نو به فال نیک مى گیرم و به آن مى بالم. 

     به محض وصول و زیارت این گنجینۀ نفیس، در روزهاى بهار خرم و دلنواز و روح پرور و در 

هواى طرب انگیز و عطرآمیز و باران ریز مازندران بهشتى (که جاى آن حضرت خالى است) کتاب 

«پیام آزادى» را بى تاب و پرشتاب صفحه به صفحه و سطر به سطر حریصانه خواندم. چون گیاه 

تشنه اى که از ابر آب زندگى و از چشمه اى مایۀ حیات بنوشد، جان تازه یافتم و هرچه از این 

چشمۀ زالل بیشتر مى نوشیدم، عطشم افزون مى شد. 



     کتاب «پیام آزادى» آرزوى خفته و نهفتۀ انسان و نیز قرن حاضر است که گاهى از دست 

یافتن به آزادى شاد و مسرور گاهى از دست رفتن آزادى افسرده و ملول و غمگین مى شود.

     این کتاب مستطاب، آیینۀ تمام نماى زیبایى ها و زشتى هاى سرگذشت نیم قرن دوم قرن 

بیستم تاریخ است با شرح حوادث تلخ و شیرینى که در این برهۀ تاریخ به مردم این دوران و 

گذشته مى گذرد. 

     این دفتر گرامى، کارنامۀ تالش و فداکارى گروه بزرگى از جامعۀ بشرى است، در آسیا و 

آفریقا و آمریکاى جنوبى و مرکزى که در عشق و آرزوى آزادى و دفع ستم استعمار، فداکارى ها 

کرده اند و مردان آزاده اى در این بخش گسترده گیتى و صاعقه زدة ظلم و ستم استعمار، جان هاى 

پاك خود را براى تحقق این آرزوى بزرگ از دست داده اند.

     این قرن (قرن بیستم) و در دهۀ دوم آن که استاد ادیب، خاطرة تلخ و شیرین آن را با دقت 

و وسعت نظر و موشکافى به نظم کشیده اند قرن قیام ها و قرن پرورش نوظهور بزرگ مردانى 

چون گاندى لعل نهرو و دکتر مصدق و عبدالناصر، لومومبا و سوکارنو و آلنده و قرن رستاخیز 

ملت هایى است که براى به دست آوردن حقوق از دست رفته و پایمال شدة خود با چنگ و دندان 

به جنگ جهان خواران خون آشام برخاسته اند. 

     نقاب مکر و نیرنگ چهرة زشت و کریه غول ستمگر غرب را دریده اند و اگر نتوانسته اند از 

قید رقیّت پنهان و آشکار و خدعه آلود آنان آزاد شوند دست کم در پیشگاه تاریخ و وجدان بیدار و 

آگاه جامعۀ بشرى این سوداگران غارتگر حیله کار زر و زور را رسوا کرده اند. 

     این خاطرات تلخ و شیرین که بیان حال و فریاد و غوغاى احساس و اندیشۀ استاد است 

چنان درهم آمیخته که در جایى برق امید و شادى از درون دفتر مى درخشد و در جاى دیگر 

اشک خون آلود از هربرگ و سطر دفتر فرو مى چکد. 

     قصاید غّراى استاد در شرح و بیان آزادى و استقالل هندوستان، رهبرى دکتر محمد مصّدق 

در نهضت ملى شدن نفت ایران، ملى شدن ترعۀ سوئز، آزادى ویتنام، قیام لومومبا، استقالل 

الجزایر، خاطرة حماسۀ بزرگ قرن حاضر است که از طبع لطیف و روح حّساس از دل آرزومند و 

از کلک سّحار استاد بر اوراق دفتر ریخته و نقش بسته است. قصاید اندوه بار استاد در سوگ قتل 

گاندى، وفات نهرو، قتل فجیع لومومبا، کشته شدن آلنده رهبر شیلى و غم مرگ اشک آلود شاعر 

بزرگ شیلى «پابلوا نرودا» برندة جایزة نوبل، دربه درى و وفات قوام نکرومه و سقوط غم انگیز 

دکتر مصدق و اندوه بزرگ، و دردناك غریب مردن این بزرگ مرد نهضت ایران که سرنوشت 
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و مرگش یادآور قتل امیرکبیر است. همۀ این قصاید اشک آلود، رنج نامۀ بزرگ ملت هاى بزرگى 

است که در نیمۀ دوم قرن بیستم، سرنوشت بدفرجام آنان به تلخى و ناکامى انجامید و در هر 

قصیده، چنان از سوزدل خاطرة این حوادث بازگو شده که نشان مى دهد که پلک چشم و کلک 

استاد در حال سرودن این قصاید و رنج نامه هاى اشک آلود بوده است. 

     غم و اندوه فاجعۀ قتل لومومبا در واقع اشک خون آلود جامعۀ بشرى است که از دل و جان 

حّساس سرایندة قصیده بر صفحۀ دفتر و به حقیقت بر صفحۀ تاریخ چکیده است. 

     و آنجا که در پایان قصیده فرموده اید:

یک دسته گل تعزیت از شعر تر افکنداین طبع ادیب است که بر گور لومومبا

عصر خون آلود، نه دسته گل که خرمن گل را به تربت پاك آن بزرگ مرد تاریخ و پیامبر آزادگى 

هدیه فرموده اید. 

     در مرگ ننگین «موسى چومیه» قاتل لومومبا، لعن و نفرینى که در صفحات بعدى دفتر 

و نُه سال بعد از قتل لومومبا درج است، آنچه از طبع جوشان و خامۀ تواناى شما جارى شده، 

همان است که مردم جهان هم سخن و هم زبان شما، هم لعن و نفرت و نفرین در دل و بر زبان 

داشته و دارند. 

     اى کاش در این نفرین نامۀ جاودانى و همیشه ماندنى، اشاره مى فرمودید که خاطرة قتل 

دولت هاى  حتى  کشورى  هیچ  که  بود  سهمگین  ابدچنان  و  ازل  لعین  این  دست  به  لومومبا 

چومبه پرور از شرم تاریخ و از ترس ملت هاى خود اجازه نمى دادند که جسد کثیف چومبه در خاك 

کشور آنان دفن شود و چند روزى الشۀ این لعین تاریخ از جایى به جایى و از کشورى به کشورى 

سرگردان و دربه در بود و خاطرة این سرگردانى جسد موسى چومبه ضرب المثل خاص و عام 

شده و همه جا در افواه افتاده است. در چکامۀ مرگ «چومبه» حوادث تلخ و شوم و ناکامى هاى 

بشرى عصر حاضر چنان استادانه بازگو شده که این بخش دفتر ارجمند پیام آزادى را مورخان 

آیندة دفتر و سند مرثیه و سوگوارى قرن بیستم نام گذارى مى کنند.

     قرنى که به گفتۀ سخن سراى لطیف طبع معاصر «فریدون مشیرى» قرن موسى چومبه ها 

و  زشتى ها  تصویرگر  آزادى  دفتر  این  و  مى پرورد  خود  دامان  در  خون خوار  استعمار  که  است 

پلیدى هاى قرن موسى چومبه، قرن آوارگى مردم فلسطین و افغانستان و لبنان است. 
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     قرنى که اگر خاطرة سفر آدمى به کرة ماه و دست یابى سیارات آسمان را ثبت کرده، ننگ 

فاجعۀ هیروشیما و ننگ آدم گدازى ویرانگرى بمباران اتمى و هزاران فاجعۀ دیگر را به پیشانى 

دارد. 

     در هر قصیده و اثر «پیام آزادى» زمینۀ سیاسى و تاریخى هر یک از حوادث، ریشه یابى شده 

و مورد بررسى و تحلیل و تتبع قرار گرفته در حوادث «ویتنام»، «رسوایى واترگیت»، «جدایى 

بنگالدش از پاکستان»، انگیزه و زمینۀ این جدایى و حوادث دیگر عالمانه بیان شده است. 

     اگر در قصیدة «سخنى با انورسادات» از جانشین جمال عبدالناصر به خاطر بیرون راندن 

بودن  آمریکایى  نقاب  به سادات»  دیگر  «پیامى  قصیدة  در  ستایش شده،  شوروى  کارشناسان 

سادات در قرارداد ننگین «کمپ دیوید» از چهره اش فروافتاده و این جنایت نشان مى دهد بیرون 

راندن کارشناسان روسى در باغ سبزى بود که سادات به فرمان قدرت هاى دیگر نشان داد و چراغ 

سبزى بوده براى استیال و سیطرة مجدد فرمانروایان آمریکایى نه براى خدمت به مردم مصر و به 

شهادت تاریخ شوروى ها در کار ملى شدن «ترعۀ سوئز» (که استاد هم در جایى اشاره فرموده اند) 

و ساختن سّد «آسوان» بر رودخانۀ نیل (بزرگ ترین سد جهان) دولت ملى جمال عبدالناصر زعیم 

مصر و مردم مصر را یارى دادند و آن سّد عظیم را به یادگار گذاردند و بیرون رانده شدند! 

     این جملۀ معترضۀ دیگر را هم با اجازة حضرت استاد عرض کنم که در سیر و سفر به دیار 

بزرگ از عبدالناصر و انور سادات در میدان  مصر کمى بعد از سال هاى وفات ناصر دو تمثال 

بزرگ قاهره طورى نصب شده بود که ناصر و سادات به جاى این که روبه روى یکدیگر قرار 

گیرند پشت به یکدیگر داشتند. در آن دیدار و تماشا با همراهان به رمز و طنز این گفت وگو 

را داشتم که: «ناصر از سادات روى برگردانده یا سادات به ناصر پشت کرده است؟» که البته 

حوادث سال هاى بعد و قرارداد کمپ دیوید حقیقت را گویاتر آشکار کرد و نشان داد! 

     در قصیدة دالویز «راز حادثه در بنگال» تبهکارى یحیى خان رئیس جمهور پاکستان ستمى 

که به مردم پاکستان شرقى در بنگالدش کرده و به تجزیۀ پاکستان انجامید و مستدل و منطقى 

این قصیده و دو قصیدة «وحدت اسالمى» و  با تلفیق مطالب  قرار گرفته  استاد  مورد بررسى 

«پیکار پاکستان و هند» و مرور حوادثى که در قارة هند از عصر گاندى و نهرو تا این زمان و 

سپس تفکیک بنگالدش رخ داده این فکر به ذهن مى گذرد که: شاید تجزیۀ هند و تشکیل دولت 

پاکستان و جدایى بنگال از همان نقشه ها و نیرنگ ها و شعبده بازى طراحان استعمارى بوده و 

این جدایى و تجزیه را همان عّیاران کهنه کار، با طّرارى و زبردستى به سود خود و به زیان ملت 
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بزرگ هند و مردم مسلمان آن سرزمین پى ریزى کرده باشند و به دیدة عبرت و حیرت دیده 

شد که آرزومندى عالمه اقبال الهورى در ایجاد وحدت اسالمى خواب و خیالى بیش نبود و 

کشورهاى اسالمى به همان راهى کشانده شده اند و مى شوند که هرگز به وحدت واقعى نیانجامد 

و زبان حال هر دولت مرد کشورهاى اسالمى و فرمان بر بیگانگان خطاب به اربابان استعمارگر 

این است که:

نروم جز به همان ره که توام راه نمایى! 

     و مى بینیم که هر روز همان فتنه انگیزان و آتش افروزان براى گرم کردن بازار فروش سالح 

جنگى، جنگ فرقه اى و ستیز و دسته بندى هاى عقیدتى در هند و پاکستان و کشورهاى اسالمى 

را با استفاده از تعصبات و نادانى ها که ساخته و پرداختۀ همان عّیاران است، دامن مى زنند. 

     سرانجام در قصیدة بلند و غّراى «آروزهاى شاعر» حضرت استاد ادیب برومند، شاعر شیرین 

سخن و بلند آوازة ایران سخن گوى دل و زبان همۀ مردم جهان است که صلح و صفا و برابرى 

و برادرى خاندان بشرى را آرزو مى کند و این همان آرزویى است که همۀ آزادگان گیتى آن را 

خواهان اند و مى طلبند و دفتر ارزشمند «پیام آزادى» و آثار نغز و شورانگیزى که در آن درج است، 

شاخسار سایه گستر این امید و آروز است و از جان و دل و از زبان همۀ آرزومندان و عاشقان و 

مشتاقان رفاه و خوش دلى و آزادى و صلح و ایمنى با ستایش از احساسات عالى انسانى استاد 

دست به دعا و استغاثه به درگاه الهى داریم که:

درخــت همایــون  آن  بــاد  کــه در ســایه اش مى تــوان بــرد رختبرومنــد 

    درك و فهم قاصر این کمترین ارادتمند، در آن حّد و اندازه نیست که از عهدة ستایش و 

شکرانۀ پایگاه بلند سخن و کالم استاد برآید به همین جهت از اینکه به عرض و تقدیم این 

مطالب آشفته و پراکنده جسارت ورزیده و مصّدع شدم پوزش مى طلبم. 
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نگاهى به شعر و اندیشۀ استاد ادیب برومند
بخش نخست: تاریِخ منظوم و آرزوهاى یک ملت

محمد صادقى

نویسنده و پژوهشگر

ایرانیان (به ویژه روشنفکران) به فاصلۀ خود از کاروان  این سو و از زمانى که  از مشروطه به 

فرهنگ و تمدن نوین جهانى پى بردند براى پیوستن به دنیاى جدید کوشش هایى از خود نشان 

دادند و گام هایى برداشتند و با فهم دگرگونى هاى برآمده از نوگرایى و نوسازى در غرب، چنانچه 

ملک الشعراى بهار سرود: «یا مرگ یا تجدد و اصالح/ راهى جز این دو پیش وطن نیست» به 

جست وجوى راهى براى رهایى اندیشیده و با بهره از فرهنگ و دانش جدید به اصالح وضع 

اقدام هایى انجام  نابسامانى ها راهکارهایى را برگزیدند و  براى رفع نقص ها و  ایران پرداخته و 

دادند و بى تردید در این مسیر، شاعران و سخنگویان فرهنگ و ادب ایران نقش مهمى بر عهده 

داشتند زیرا با سروده هاى انتقادى، اعتراض آمیز و همه فهِم خویش توانستند به خوبى آنچه در 

سر داشتند را با مردم در میان بگذارند و شعر ملک الشعراى بهار نیز از این رو اهمیت دوچندان 

مى یابد. در نظر بهار، تجدد «تازه شدن» است و زنده ماندن در دنیایى که لحظه به لحظه در حال 

زایش، حرکت و ترقى است ...

***



به طور معمول بارزترین و عمیق ترین مشخصه هاى هویتی یک کشور در فرهنگ آن تجسم 

می یابد. هویت ملی ریشه در اعماق تاریخ و فرهنگ یک ملت دارد و با سرشت تک تک افراد 

یک جامعه درآمیخته است. جالل ستارى مى نویسد: «مفهوم هویت فرهنگى که هویت ملى 

را گاه با استناد و رجوع به آن تعریف مى کنند، واقعیتى است که در ژرفاى روح و جان ملت و 

قوم ریشه دوانده و از چنان ثباتى برخوردار است که گویى خلق و خوى مردم یا طبیعت ثانوى 

شان شده است ... تردیدى نیست که هر قوم و ملتى، صاحب هویت فرهنگى خاص خود است 

و غناى فرهنگ بشریت از همین پرمایگى و تنوع، فراهم مى آید. مثًال بعضى محققان خصیصۀ 

فرهنگ یونان باستان را که به اعجاز یونان اصطالح شده است، خاصه توازن و تعادل دلخواه و 

مطلوب به ویژه در مقوالت فکر و هنر دانسته اند و برخى هویت فرهنگى غرب امروز را مرهون 

اتکا به نفس غرب و خروج غرب از حدود و ثغورش که تعبیر مودبانۀ تجاوز و استعمارگرى است 

و پاره اى نیز در پدیدة فناورى دیده اند که با صادر شدن چون کاال به اقطار عالم، فرهنگ غرب 

را نیز در سراسر گیتى پخش و نشر مى کند. در نوشته هاى متفکران غربى، این گونه نظریات که 

گاه به غایت هوشمندانه و ظریف پرداخته شده، بسیار است، و قصد نگارنده ورود در آن مقوله 

که به ما ربطى ندارد، نیست، بلکه نیت این بنده فقط ذکر مثال هایى چند براى توضیح مطلب 

بوده است. اما در مورد فرهنگ ایرانى، به گمانم مى توان گفت خصیصۀ اصلى هویت اش، که در 

طول هزاره ها ثابت مانده، حفظ و صیانت جوهرش و به تحلیل بردن عنصر بیگانه بوده است. 

به بیانى دیگر ذات فرهنگ ایرانى، به خوارى و زبونى تن در نداده است، یا سیطرة بیگانه (عرب 

و ترکان سلجوقى و مغول) را به ظاهر پذیرفته است و سپس اندك اندك آن را از درون خورده 

و تراشیده است ...» براى فهم تحوالت سیاسى، فرهنگى، ادبى و ... در دورة جدید بهتر است 

به اندیشه ها و آراى دیگر در این زمینه هم پرداخته شود که در این مجال چندان ممکن نیست. 

براى نمونه جمشید بهنام در کتاب «ایرانیان و اندیشۀ تجدد» که به بررسى موضوع تجدد در 

ایران (و اینکه اندیشۀ تجدد از کجا و چه زمانى به ایران وارد شد) پرداخته و به تبیین و نقد 

روند نوسازى در ایران نظر دارد، در بخشى از کتابش که به بررسى ویژگى هاى فرآیند نوسازى 

در ایران در دوران صد و پنجاه سال گذشته اختصاص یافته، ابراز مى دارد: «در طول صد و پنجاه 

سال رفته رفته به غرب روى کردیم و از هند و ترکیه کشورهاى خاورمیانه بى خبر ماندیم. اما 

فرهنگ غرب نتوانست به سرعت جاى فرهنگ هایى را بگیرد که با ما در یک حوزه تفکر بودند 

و چون به فرهنگ هاى دیگر نیز بى اعتنا شده بودیم، پویایى تفکر را از دست دادیم. در آغاز کار، 
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فرهنگ غربى به صورت دست دوم به ما رسید و تا به امروز هنوز با بنیادهاى اندیشۀ غربى 

بیگانه ایم یا تصورى نادرست از آن داریم ... در همین دوران به بزرگداشت گذشته هاى پرافتخار 

بروز  تازه  به صورت  نوزدهم  قرن  پایان  از  که  ایرانى  ناسیونالیسم  بستیم.  دل  خویش سخت 

کرده بود، با کمک سیاست دولت در قرن بیستم جایى تازه یافت و گاهى به صورت افسانه اى 

کردن گذشته ها و گاه به صورت کوشش در اثبات هم طرازى با غرب و سرانجام یک بار هم 

به صورت ناسیونالیسم مبارزه با امپریالیسم در دوران ملى کردن نفت درآمد ... موضع دیگرى 

که در فرآیند تجدد در ایران به چشم مى خورد پاى بندى ایرانى هاست به فرهنگ خود ... نظر 

گروه هاى مختلف اجتماعى دربارة غرب در یک زمان نبود و همچنین نظر روشنفکران در طول 

نفى  انتقاد، و  و از وسوسه و شیفتگى و قبول مطلق تا قبول مشروط،  یکسان نمى ماند   زمان 

نوسان داشت ...» اکنون، اگر بخواهیم شعر ادیب برومند و هر شعرى که نظر به مسائل سیاسى، 

فرهنگى و اجتماعى ایران در این دوره جدید دارد را بهتر فهم کرده و بشناسیم، نمى توانیم از 

سیر و وضعیت رخدادهاى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى در ایران چشم بپوشیم.

شعر سیاسى و اجتماعى در دوره مشروطه

جنبش مشروطۀ ایران، همچون نسیمى بهارى، اثرى قوى در ژرف ساخت هاى سیاسى، اجتماعى، 

اقتصادى و فرهنگى کشور ما داشت. چنانچه بعد از گذشت صد سال از آن رخداد، هنوز محل 

بحث، فحص و چالش هاى فراوانى است. این حادثۀ مهم آغاز یک روند پرتالطم اجتماعى و 

و  مؤلفه هاى سیاسی  پیدایى  براى  را  الزم  بستر  و  بود  ایران  جامعۀ  در  ساختار شکنانه  سیاسى 

گفتمان هاي نو و بنیادینی فراهم آورد. تعیین و تغییر جایگاه و منزلت جدید انسان، خودمختارى 

و آزادى و رابطۀ قانونمند شدة او با نهاد هاى رسمى و جامعه مدنى و طرح پارادایم هویتى نوینى 

که با انسان سنتى و جایگاه او در جامعه و رابطه او با خود و با جهان پیرامون داراى تفاوت هاى 

اساسى بود. در این سرفصل تازه، رعیت بى حق و منزلت قرون وسطایى جاى خود را به فرد نوین 

«خودمختار» کنشگر و واجد ابعاد هویتى پیچیده ترى داد. مشروطیت به عنوان جنبشى مدرن، 

نهادهاى  ایران را به چالش کشید. دگرگون کردن  ریشه دار جامعۀ  پرقدرت سنتى و  نهادهاى 

قدرت و رابطۀ آنها با جامعه مدنى از دیگر برگ و بارهاي آن بود. نهاد سلطنت و کارکرد سنتى 

آن مى بایست جاى خود را به اشکال نوین و دموکراتیزه شدة روابط قدرت مى داد. مفاهیمی از 

قبیل قانون گرایى، گردش دموکراتیک قدرت از طریق انتخابات آزاد، استقالل قوا، نظارت مدنى 
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و قانونى بر نهادهاى قدرت، آزادى بیان و کثرت گرایى در سال هاى آغازین جنبش مشروطیت 

براى نخستین بار در فرهنگ سیاسى ایران وارد شد و قانون اساسى مشروطیت - هر چند به 

طور ناقص- شمارى از آنها را اعتبار رسمى بخشید.

     جامعۀ ایران برخاسته از خواب طوالنى قرون وسطایى سراسیمه در جست وجوى راه هایى 

براى کم کردن فاصلۀ خود با کشورهاى صنعتى بود. ایران با وجود برخوردارى از پیشینۀ تمدنى 

درخشان، سه قرن دشوار و پر از سرخوردگى، ناکامى و شکست را پشت سر گذاشته بود. ایران 

دوران مشروطیت در مرکز رقابت انگلیس، روسیه و فرانسه قرار داشت و استقالل سیاسى به 

تعبیرى به آرزوى ملى تبدیل شده بود. در حوزة ادبیات نیز، مشروطیت به ایجاد دگرگونی هاي 

جدي و اساسی منجر شد. رکود و انحطاط ادبیات دورة بازگشت به شکل گیري ادبیات مشروطه 

انجامید. در یک نگاه به درون مایۀ شعر و ادبیات دوره مشروطه مى توان دریافت که نسبت به 

تحوالت سیاسى و اجتماعى جامعۀ آن روز حساسیت فراوانى از سوى اهل ادب و هنر نشان داده 

مى شده است. ضعف شعر مشروطه را می توان مقطعی بودن آن به شمار آورد. شعر مشروطه به 

لحاظ محتوا، شعري کم عمق، اما پرمخاطب است و سطح وسیعی از خواسته هاي مردمی را دربر 

می گیرد. سرزندگی شعر مشروطه حاصل همگونی آن با شرایط جامعه است. در شعر مشروطه 

شعر  به مسائل مختلف جامعه که مردم به آنها نیاز آنی و جدي داشتند، پرداخته شده است. 

مشروطه تا حدودي زبان حال مردم ستم دیده است. در بین شاعران مشروطه شعرهاي فرخی 

یزدي، ملک الشعراي بهار و نسیم شمال (سید اشرف الدین گیالنی) تا حدودي زبان حال مردم 

رنج کشیده و بیان گر خواسته هاي واقعی مردم است. در میان شاعران مشروطه، آن دسته که 

اعتدال گرا بودند، شعرشان نیز متناسب با مسائل روز، پایدار و ماندگار بود؛ همچون اشعار پروین 

می سرودند،  شعر  سنتی  به طور  که  از شاعرانی  دسته  آن  اما  بهار؛  ملک الشعراي  و  اعتصامی 

شعرشان به اصطالح خاموش شد. نگاهى به عرصۀ داستان نویسی هم در فهم و بررسى ادبیات 

جدید ایران سودمند است. نخستین داستان ایرانى از یک نویسنده ایرانى با نام «ستارگان فریب 

خورده» در سال 1236 هجرى شمسى منتشر شد. فتحعلى آخوندزاده در این داستان به رذالت 

حاکمان ایرانى و بى فرهنگى آنان مى پردازد. داستان به این شکل است که در زمان پادشاهى 

شاه عباس ستارة دنباله دارى در آسمان پیدا مى شود. ستاره شناسان (منجمان) این رویداد را نشانۀ 

این چند روز  پیشنهاد مى دهند در  به شاه عباس  و  تعبیر مى کنند  پادشاهان  از  پادشاهى  مرگ 

شخصى دیگر بر تخت شاه بنشیند تا اگر هم اتفاقى افتاد براى او بیفتد و گزندى به جان شاه 
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نرسد. قرعه به نام شخصى مى افتد که به خاطر پیروى از فرقه اى گمراه منتظر حکم اعدام است، 

لباس شاهى را بر تنش مى کنند، تاج بر سرش مى گذارند و همگان به خدمت او درمى آیند، چند 

روز مى گذرد، هیچ اتفاقى نمى افتد و سرانجام وى را اعدام مى کنند.

     نکتۀ ظریفى که در این داستان دیده مى شود این است که آن شخص در همان چند روز 

اینکه  اصالحى مى کند، همچون  اقدام به کارهاى  به جاى عیاشى و خوش گذرانى  حکومتش 

کسى نباید بدون محاکمه کشته شود، مالیات هاى اجبارى نباید به مردم تحمیل شود و ... یعنى 

همان اصالحاتى که مردم در جریان نهضت مشروطیت خواستار آن بودند.

     در دوران قاجار، پدیده هاى مدرن مانند صنعت چاپ، روزنامه، تلگراف، مدرسه، راه آهن و ... 

وارد ایران شده بود و مقاومتى در برابر آن صورت نگرفته بود. از سویى آشنایى با غرب و دنیاى 

پیشرفته گسترش مى یافت و مطالعه و ترجمۀ آثار خارجى (رمان، نمایشنامه، شعر و ...) در ذهن 

مردم و به ویژه نواندیشان و تجددخواهان ایرانى تأثیر مى گذاشت.

     رمان و نمایشنامه نویسى در ایران سابقه اى نداشت و به این خاطر مقاومتى نشان داده نشد 

اما در رابطه با شعر این گونه نبود، شاید نیازي به یادآوري نباشد که شعر یگانه هنر این سرزمین 

در طول قرن هاست که از سابقه اي طوالنى برخوردار بوده و مردم ایران با شعر ریشه دار و کهن 

سرزمینشان خو گرفته و در ذهنشان براى آن تقدس ویژه اى قائل بودند. از سویى نیز تغییرات 

برخى شعر سنتى پاسخگوى نیازهاى تازة جامعه  و تحوالت اجتماعى شتاب گرفته و در نظر 

ایران و دگرگونى هاى آن دوران نبود پس ضرورت یک بازنگرى و بازاندیشى در شعر فارسى در 

اذهان شاعران و نوگرایان شکل گرفت. شاید به نظر برسد که قبل از مشروطه بیشتر شاعران 

جدا از مردم بودند و در کنار حاکمان و پادشاهان از الطاف معنوى و مادى بهره مند مى شدند، 

در رفاه مى زیستند و از درد و رنج مردم غافل بودند ... توصیف پیچ وخم گیسوى یار، قد سرو، 

و مدح شاه موضوع شعرشان بود و گاه  غم هجران، بى وفایى معشوق، شراب و شکار و فتح 

در ستایش حاکمان با یکدیگر در رقابت بودند. از این رو تجدیدنظر در قالب و درون مایۀ شعر 

سنتى و تالش براى یافتن زبانى نو به وسیله شاعران نوپرداز پیگیرى شد و این اقدام بسیار 

مناقشه برانگیز ظاهر شد تا آنجا که به رویارویى شاعران با یکدیگر انجامید. عده اى این نوآورى 

این نوپردازى هاى ادبى دقیق تر بررسى  اگر  را برنمى تابیدند و مقاومت نشان مى دادند و شاید 

شود نسبت آن با هنر و ظرافت هاى هنرى جاى پرسش داشته باشد و به همین دلیل بود که 

ملک الشعراى بهار در یکى از سروده هایش عبارت «عارف و عشقى عوام» را به کار مى برد یا 
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ایرج میرزا چنین مى سرود:

شد  وا  ــدد  ــج ت و  ــد  ــدی ــج ت در 

طلبند   ــجــدد  ت ــه  ک ــان  ــوان ج ایـــن 

شد ــا  ــوربـ شـ ــم  ــل ــات ش ــ ــی ــ ادب

ادبــنــد و  عــلــم  ــن  ــم ــى دش ــت راس

     اما بهتر است دقت داشته باشیم که شعر مشروطه جنبۀ ابزارى دارد. شعرى است در خدمت 

آزادیخواهى،  اندیشۀ  ترویج  آن  موضوع  و  اجتماعى  و  سیاسى  درون مایه اى  با  جامعه  و  مردم 

تجددخواهى، وطن دوستى، میل به توسعه و ... است. شاعر در این دوره براى انتقال این مفاهیم 

از تعابیر قابل فهم و کالم عامیانه استفاده مى کند زیرا تالش اصلى او نزدیک شدن به مردم و 

توده هاست و بر خالف شاعران قدیم در میان مردم زندگى مى کند و شاید به این خاطر است 

که شعرش گاهى از زبان فاخر ادبى و ظرایف هنرى فاصله مى گیرد، چون تالش او در جهت 

پیوند خوردن با مردم عادى و کوچه و بازار است و باید در نظر داشت که در این مسیر از موفقیت 

باالیى هم برخوردار است.

     شعر مشروطه ستایشگر آزادى است و واژة آزادى و نیز استبدادستیزى موضوع مهمى در شعر 

این دوره است. از نمونه هاى درخشان آن مى توان به شعر بهار اشاره کرد:

با شــه ایــران ز آزادى ســخن گفتن خطاســت

فــراز   بــر  آیــد  اســتبداد  دریــاى  از  دم  هــر 

خداست با  ایــران  کار 

مــوج هــاى جــان گــداز 

و این سروده ها و گفته هاى آتشین همواره سلب آسایش و آزار سرایندگان را در پى داشت؛ اما 

عشق و عالقه به آزادى حکایت شورانگیز شاعرانى بود که زیستن با مردم را برگزیده بودند، 

هم چنان که فرخى یزدى مى سرود:

آزادى پاى  به  سر  بنهادم  که  زمان  آن 

را  وصالش  دامن  آرم  دست  به  مگر  تا 

دست خود ز جان شستم از براى آزادى

آزادى قفاى  در  سر  پاى  به  مى دوم 

     البته تالش براى آزادى تنها به موضوع آزادى قلم و آزادى بیان ختم نمى شود و موضوع 

آزادى زنان از مسائل مهمى است که بدان توجه مى شود. شاعران تجددطلب، زنان را به حضور 

در اجتماع تشویق مى کنند و دربارة حق برخوردارى از امکان تحصیل و آموزش براى زنان مانند 

مردان سخن مى گویند و به موانع حضور زنان در فعالیت هاى اجتماعى اشاره مى کنند.

     از دیگر موضوعات مهم و برجسته در شعر دورة مشروطه، ملى گرایى و وطن دوستى است. 

وطن خواهى و افتخار به گذشتۀ تاریخى و پاسدارى و شناساندن میراث گذشتگان در شعر این 
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دوره درخشش خاصى دارد. همچنین نوعى شیفتگى به ایران باستان نیز ابراز مى شود و عده اى 

گمشده خود را در روزگاران کهن جست وجو می کنند. 

     نکتۀ دیگر اینکه، در این دوره تصنیف هاى ملى و میهنى رشد بسیار خوبى مى یابد و چهرة 

شاخص این جریان نیز عارف قزوینى است. هر چند ایرج میرزا وى را به شاعرى قبول نداشت 

و یک تصنیف ساز مى پنداشت ولى بى تردید عارف از خدمت گزاران موسیقى و شعر این دیار به 

شمار مى رود. در دورة مشروطه شاعران و اندیشمندان نسبت به ترقى و توسعه کشور تاکید و 

اهتمام فراوان داشتند و از این رو با انتقاد سیاسى و اجتماعى سعى در بهبود وضعیت نابسامان 

ایران داشتند و گاهى این انتقادها و اعتراض ها با زبان طنز ابراز مى شد.

     کوشش هاى روشنگرانۀ تجددخواهان و آزادیخواهان (و پشتیبانى شاعران آزاده از اندیشه هاى 

جدید) در جامعه بى اثر نبود و نخستین گام ها به سوى دنیاى نو برداشته شد و تالش در جهت 

نوسازى فرهنگى آغاز شد هرچند در دورة رضاشاه و با وجود توسعه و پیشرفت در زمینه هاى 

مختلف، استبداد به مانند سدى در مقابل آزادى قلم، آزادى بیان، نشریات آزاد و ... ظاهر شد. 

سرانجام شاعران عصر مشروطه بسیار تلخ است. یکى را لب و دهان دوختند و سپس به دستان 

پزشک احمدى سپردند، یکى را در اتاقش به قتل رساندند، یکى از بس آزار دید راهى کوه و 

...! آنچه امروز به جامانده خاطر پرشکوه  دشت شد، یکى در انزوا روزگار گذراند و درگذشت و 

ایران و  روشنگرى ها و فداکارى هاى کسانى است که در آرزوى روزهاى شیرین و شاد براى 

ایرانى تلخى هر زهرى را چشیدند ...

نسیمى دیگر 

ادیب برومند1 بیندیشیم، با شاعرى مواجه مى شویم که  اگر در مجموعه اشعار استاد عبدالعلى 

بناى شعر و اندیشه خود را بر اعتدال نهاده، اعتدالى برآمده از فرهنگ و ادب کهن سال ایران. 

شاعرى ملى که همسو با ملک الشعراى بهار راه پیموده و اعتدال گرایى را راهى مطمئن براى 

برون رفت از مصائب و مشکالت دانسته است و نه تنها در شعر و کالم که در عمل سیاسى-

با  که  گفت وگویى  در  برومند  ادیب  است.  داشته  اعتدال  به  گرایش  همواره  نیز  خود  اجتماعى 

وى داشتم دربارة تشویق هاى بهار چنین مى گوید: «اشعار من در روزنامه هاي آن دوران مانند 

ایران که مرحوم سرمد آن را مدیریت می کرد یا روزنامۀ نوبهار که مدیریتش  روزنامۀ صداي 

1. موسسه انتشارات نگاه، 1391 
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بر عهدة مرحوم ملک الشعراي بهار بود، منتشر می شد. غیر از اشعاري که از من در نوبهار چاپ 

شد، مقاله هایی هم دربارة کار و کوشش اجتماعی براي آن روزنامه نوشتم. مرحوم بهار مشوق 

من بود. قبًال و از اصفهان شعرهایم را براي او فرستاده بودم، که نامۀ بلندي هم در جواب برایم 

نوشته بود، هرچند منتظر نبودم. وقتی مرحوم بهار در اصفهان و در تبعید به سر می برده، اقوام من 

خیلی به او سر می زدند؛ چون احترام زیادي برایش قائل بودند و به همین جهت خاطرة خوشی 

از قوم و خویش من در ذهن داشت. وقتی من نامه اي برایش نوشتم و نمونه آثارم را فرستادم تا 

از راهنمایی هاي او برخوردار شوم، نامۀ بلندي برایم نوشت و توصیه هاي مؤثري کرد که فالن 

کتاب ها را بخوان و فالن کتاب ها را نخوان. این در حالی بود که من منتظر نبودم این شاعر 

بزرگ براي یک دانش آموز سال چهارم دبیرستان نامه اي بنویسد و او را راهنمایی کند. بعد که 

او را دیدم و اشعارم را به او دادم، گفت که معلوم است به نسخه اي که براي شما پیچیده بودم، 

عمل کرده اید. شعر را گرفت و به یزدان بخش قهرمان سپرد تا در روزنامه کار شود.»

     دکتر محمدعلى اسالمى ندوشن در کتاب «نوشته هاى بى سرنوشت» به سه ضلع اندیشۀ بهار 

یعنى «آزادى»، «مردم» و «ایران» اشاره کرده و مى افزاید: «آنچه بهار را از گویندگان هم عصر 

خود متمایز مى کرد، نََفس شاعرانۀ اوست. به گونه اى که آنچه او گفته است، دیگران نتوانسته اند 

بگویند. هنر او در آن بود که به سبک سنتى شعر مى گفت ولى سخنش تازگى داشت. با آنکه 

بیستم  در بحبوحۀ قرن  بود که  معلوم  به کار مى برد،  را  همان شیوة شاعران خراسان گذشته 

سروده شده اند. از این رو سخن او به آسانى از دیگران بازشناخته مى شود.» ادیب برومند نیز که 

همواره کوشیده، در خدمت آزادى و حقیقت باشد و زندگى خود را با «مقاومت در برابر بیداد» 

معنا بخشد، در دوره اى حساس از تاریخ ایران بدون در نظر گرفتن خوشایند این و آن و بر طبق 

رأى و تشخیص خویش، با تمام توان و از «کوچه هاى درد» به میدان مى آید، خود دراین باره 

ابراز مى دارد: «در دوره اي که دکتر محمد مصدق، نخست وزیري را بر عهده داشت، شعرهایم را 

در رادیو می خواندم و از زمانی که موضوع ملی کردن نفت مطرح شد، من در این باره شعرهایی 

سرودم. وقتی جبهۀ ملی تشکیل شد، به صورت فعاالنه و تنگاتنگ با آن همکاري داشتم. دکتر 

محمد مصدق در مبارزه با استعمار و استبداد بسیار فعال بود و براي حفظ ذخایر و منافع ملی 

ما کوشش بسیاري از خود نشان داد و این نظر مرا جلب کرد؛ زیرا خود نیز در این باره بسیار 

حساس بودم. براي همین شایسته دیدم که راه و روش او را تقویت کنم. به این جهت وقتی 

انگلیسی ها تهدید خود را آغاز کردند، اشعاري را در دفاع از اقدام هاي مصدق در روزنامه ها منتشر 
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کردم و گاهی نیز آنها را به صورت دستی و در خیابان ها میان مردم پخش می کردم. پولی به 

افرادي می دادم تا این اوراق را میان مردم توزیع کنند. خودم نیز در رادیو و بعد از اخبار ساعت 

به  دکتر مصدق  یا رفتن  تیر  مانند 30  براي مثال موضوع هایی  12 قصیده هایم را می خواندم. 

دادگاه الهه یا قضیه اوراق قرضه ملی و ... را به نظم در می آوردم. روزنامه ها نیز در آن دوره فعال 

بودند، مانند شورش، باختر امروز و ... البته شورش سبکسري می کرد و با هتاکی و درج مطالب 

تند منتشر می شد، اما باختر امروز بسیار وزین و سنجیده بود و مرحوم فاطمی هم قلم با عفتی 

داشت. بگذریم از این که وقتی کودتاي 25 مرداد اتفاق افتاد، او در سخنرانی اش قدري تند رفت. 

البته علت این بود که به او و همسرش بی احترامی کرده بودند. وگرنه قبل از آن را اگر نگاه کنید، 

روزنامه اي بامحتوا و سنگین بود. روزنامه هاي چپ و متعلق به حزب توده هم خیلی فعال بودند و 

گاهی اغتشاشاتی را ایجاد می کردند. درگیري هایی که آنها به وجود می آوردند، به این خاطر بود 

تا با ایجاد وحشت، مردم را از دولت مصدق سرخورده سازند؛ اما مردم چنان به مصدق عالقه مند 

بودند که احساس سرخوردگی در آنها دیده نمی شد. من این وقایع را خودم دیده ام، چیزي نیست 

که برایم تعریف کرده باشند یا شنیده باشم. خودم در این جریان ها ناظر بودم. مصدق کار بزرگی 

انجام داد، شوخی نبود. انگلستان در آن زمان و در خاورمیانه بسیار قدرتمند بود. مصدق شجاعانه 

با انگلیسی ها وارد مبارزه شد و واقعاً آنها را کوبید ... چندین قصیده دربارة 28 مرداد هم سرودم. 

چاپ این اشعار در روزنامه ها ممکن نبود، اما دست به دست می گشت ...»

ادیب برومند پیوند تنگاتنگى با رخدادهاى تاریخى و فراز و نشیب هاى تاریخى دارد، در  شعر 

بیان  به صراحت  اجتماعى  و  سیاسى  به مسائل  نسبت  را  خود  رهایى» حساسیت هاى  «سرود 

مى کند هرچند به تعبیر وى: «مصائبى که رقم زد به نام ما گردون/ برون ز حد بیان است و 

خارج از تصویر» اما این موجب نمى شود که شاعر منزوى شده و گوشه گیرى کند بلکه دالورانه 

بر جور و ستم زمانه مى شورد: «نه گاِه صبر و سکون است و انزوا و سکوت» اشغال ایران و 

نابسامانى هاى پس از آن قلب شاعر را مى آزارد و در دهۀ 20 و به ویژه سال هاى نخستین آن 

که مجالى براى سخن گفتن گشوده شده، در اعتراض به بى عدالتى ها، ستم ها و اوضاع نامطلوب 

سیاسى و اجتماعى ایران شعرهایى سروده که حکایت از وضع آشفته کشور دارد:

کنیم فریاد  و  دل  سوز  ز  نالیم  کنیمسخت  یاد  وطن  پریشان  وضع  از  گه  هر 

***

بدبختى کار  باال  بگرفته  کشور  این  فراوان بینى از هر سو به چشم آثار بدبختىدر 
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***

سطرى ز چند فصل و یکى از هزار نیستاز وضع دلخراش وطن آن چه گفته ایم

***

دگر بــاِر  وطن  وضع  نظرم  انــدر  آمد 

درم و  بام  بى  خانه  جغدنشین  تا  گشته 

دگر شرربار  آه  ــرون  ب سینه  از  دادم 

هم مرا نیست به جز نوحه گرى کار دگر

***

اى وطن تا به نواى دل خود گوش کنیم

ما ز کانون دل گرم و شرار افکن خویش

کنیم فــرامــوش  تو  مهر  که  نتوانیم 

شعلۀ عشق محال است که خاموش کنیم

     ولى در بزنگاهى دیگر که نهضت ملى شدن صنعت نفت شکل مى گیرد، فرصت را مغتنم 

شمرده، به پشتیبانى از دکتر محمد مصدق پرداخته و مردم را نیز براى تقویت نهضت ملى به 

همراهى و همدلى فرامى خواند:

بپاخیــز بپاخیــز  آزاده،  ملــت  اى 

فراخیز فراخیــز  فرومانــده  قــوم  اى 

این سستى و اهمال، تو را مایه ننگ است

اى خلق ســتمدیده، ز جــا خیز ز جا خیز

زیــن مهلکه ظلــم، رها خیــز رها خیز

مردانــه بپاخیــز نه هنگام درنگ اســت

     شاعر پس از این فراخوان، لحظه به لحظه به عهدى که با خویش بسته وفادار مانده و هنر 

خویش را به کار بسته و مسئولیت قلمى که در دست دارد را به خوبى مى شناسد و به خوبى 

مى شناساند.

     در واقع بخشى از شعرهاى وى، چیزى جز تاریخ منظوم یک ملت نیست. وقتى موضوع هایى 

همچون مذاکرات نمایندگان دولت انگلستان به ریاست استوکس با نمایندگان ایرانى در مسئلۀ 

نفت، اعزام هیئت خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران، شکایت انگلیس از ایران در دیوان 

بین المللى دادگسترى، رسیدگى به موضوع اختالف ایران و انگلیس در شوراى امنیت، یارى طلبى 

دولت مصدق از ملت و انتشار اوراق قرضه ملى، واقعۀ 30 تیر، صدور رأى نهایى دادگاه الهه، 

مخالفت ها و اخالل گرى حزب توده، تشدید اختالف در صفوف نهضت ملى، کودتاى 28 مرداد 

و ... را به نظم درمى آورد و ثبت مى کند. همچنین پس از کودتاى 28 مرداد هم آرام ننشسته و 

در نکوهش کودتا و کودتاچیان و افرادى مانند سرلشگر حسین آزموده و سپهبد فضل اهللا زاهدى، 

محاکمه مصدق در دادگاه نظامى فرمایشى، قتل کریم   پور شیرازى، تیرباران دکتر حسین فاطمى، 
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... مى سراید و مى سراید و مى سراید زیرا قلبش  تبعید و آزار ملیون، مردم آزارى هاى ساواك و 

همواره براى آزادى و عدالت مى تپد.

و  تمامیت خواهان  متوجه  را  خود  نقد  و  ناامیدى، سخن صریح  رخوت، سکوت،  در دورة       

مستبدان مى سازد و به حق مى توان گفت که شاعر امید و شاعر زندگى است. هرچند شعرش، 

تاریخى منظوم به نظر مى رسد و با اندیشیدن در شعر او مى توان به عمق آنچه او در دورة معاصر 

نظاره کرده، پى برد و جا به جا، آه ها، دریغ ها، دالورى ها، سستى ها، مقاومت ها، شکست ها، غم ها 

و شادى ها را احساس کرد، اما بیان هنرمندانه و زبان شاعرانۀ ادیب برومند همواره در اوج قرار 

دارد و به بهاى عهدى که با خود بسته تا در کنار مردم و براى مردم شعر بسراید از هنر ناب 

نمى کاهد. زبان شاعر، به پاکى، اصالت و صالبت کلمات توجه خاصى دارد، کلمات در جاى خود 

مى نشینند تا جایى که در بسیارى از اشعار او جا به جا کردن کلمه اى با کلمه دیگر ممکن به نظر 

نمى رسد. در شاعرى، سنت هاى گذشته را در نظر دارد و مى کوشد کلمات از یاد رفته را در شعر 

خود به کار گرفته و سخنى ساز کند که جان آدمى را طراوت بخشد. به بهانۀ بیان وضع موجود 

(اعتراض به وضعیت موجود) از دقت و ظرافت در زبان شعر و اصولى که در کار شاعرى باید 

رعایت شود، نمى کاهد و چشم نمى پوشد و همچون بهار، زمستان و ذهن هاى زمستانى را با شعر 

و شعورى ناب و به هم پیوسته در مى نوردد ... جایى که انسانى رنج مى کشد، شاعر نیز آرام و قرار 

از دست مى دهد و در ابراز همدردى با دیگران مرزى نمى شناسد، چه سیل یا زلزله اى آسایش را 

از هم وطنانش گرفته باشد چه گلوله اى مرد یا زنى را در گوشه اى از جهان از زندگى محروم کرده 

باشد. شاعر همواره نسبت به مسائل جهانى حساس بوده و نسبت به بمب گذارى ها، تروریسم و 

... واکنش نشان داده و خشونت، بى عدالتى، دیگرآزارى، ستمگرى و زورگویى را در هر نقطه از 

گیتى و به پشتوانه هر نام و باورى نفى مى کند ... 

***

در مثنوى اصفهان که به پاس حق گزارى از زادگاهش سروده شده، با هنر ناب و ذهن خالق 

او بیشتر آشنا مى شویم. از کنار زاینده رود با شاعر هم قدم شده و پل ها، خیابان ها، بازار و بناهاى 

تاریخى شهر را یکى یکى نظاره مى کنیم تا جایى که در پایان، گویى از سفرى شیرین بازگشته 

و سرشار از خاطره هایى دلنشین هستیم. مثنوى اصفهان، یکى از نقاط درخشانى است که ادیب 

برومند توانایى هاى کم نظیر خود را در شعر کالسیک فارسى نشان داده و نشاطى وصف ناپذیر در 

مخاطبان ایجاد مى کند و این نه فقط به خاطر تسلطى است که بر ادبیات فارسى دارد بلکه به 
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دلیل فهم عمیق او از هنر و تاریخ ایران (و زادگاهش) است:

یک جهــان ذوق اســت در خاکت نهان

عالمــى را پــر کنــد از رنــگ و بــوى

داده یزدانــت هــر آن نعمت که هســت

داده انــد جهانــت  نصــف  لقــب  گــر 

ســر بــرون آرد چــو گل هــا ناگهان

رنــگ و بویــش بهــر ایــران آبروى

در همــه روى زمین از هر چه هســت

داده انــد آگهانــت  راز  لقــب  ایــن 

  

بخش دوم: استاد ادیب برومند؛ شاعر آزادى

که  (الهه)  بین المللی  دادگستري  دیوان  در  و   1331 خرداد  تاریخ 19  در  مصدق  محمد  دکتر 

براي رسیدگی به شکایت دولت انگلیس تشکیل جلسه داده بود، به نقد سیاست هاي استعماري 

انگلستان و ستمی که از سوي دولت انگلستان بر ملت ایران وارد شده بود پرداخت و در دفاع 

از حقوق ملت ایران و با بهره گیري از تریبونی که توجه بسیاري از مردم جهان را به خود جلب 

کرده بود، سخنان تاریخی خویش را (به زبان فرانسوي) بیان کرد؛ سخنانی که از نظر سیاسی و 

تبلیغاتی تأثیر فراوانی در پی داشت: «...اینک که ملت ایران به علت العلل بدبختی هاي خود پی 

برده، مصمم است که مایۀ فساد را براي همیشه ریشه کن کند و با تجربۀ تلخی که در گذشته 

از دخالت بیگانگان در امور کشور حاصل کرده، جداً، با هر گونه دخالت غیر، در امور خود مخالف 

است و به همین جهت در مقابل تهدیدهاي دولت انگلیس ایستادگی به خرج خواهد داد و از 

به خود  تبلیغات سوء  دولت و  توطئه علیه  اقتصادي و  انگلستان که صورت محاصرة  اقدامات 

گرفته، تردیدي به خود راه نخواهد داد. دولت انگلیس با مراجعه به دیوان دادگستري بین المللی 

خواسته است خود را در اختالف ایران و شرکت نفت، قربانی شده قلمداد کند. طی مدت 30 

سال، بر اثر نفوذي که دولت انگلیس بر دولت هاي وقت ایران داشت، کشور ایران را در حالت 

فساد و خرابی نگاه داشت، ولی پس از ملی شدن صنعت نفت به تمام این اوضاع خاتمه داده شده 

است. دولت انگلیس، شرکت نفت را به صورت دولتی در داخل قلمرو و دولت ایران درآورده بود. 

شرکت نفت نه تنها در داخل حوزه عملیاتش، بلکه در سراسر ایران سرویس جاسوسی ترتیب 

داده بود. انگلیسی ها با بیچاره کردن مردم ایران کوشیده اند جیب خود را پر کنند ...»

     خبر رأى دیوان بین المللی دادگستري، در شامگاه 30 تیر 1331 به تهران رسید. از میان 14 

نفر از قضات، 9 نفر به عدم صالحیت دیوان رأى دادند که بر این اساس عدم صالحیت دیوان 

از ایران در موضوع شرکت نفت اعالم شد و پیروزي مردم  انگلستان  به شکایت  در رسیدگی 

242 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



ایران در قیام ملی 30 تیر با پیروزي دیگري در عرصه جهانی کامل شد. جالب است که یکی 

از 9 رأى به عدم صالحیت دیوان بین المللی دادگستري، از سوي قاضی شرافتمند انگلیسی، سر 

آرنولد مک نیر1 صادر شد، این اقدام همگان را شگفت زده کرد و ستایش بسیاري را برانگیخت.

     ادیب برومند این پیروزى را با قصیده اى چنین شرح مى دهد:

خیــز کــه دوران بندگــى به ســر آمد

ســاِز طرب ســاز کن که ملــک کیان را

صبح ســعادت چه خوب چهره گشــا شد

بــوم مذلــت ز بــام خانــه فرا خاســت

دوره رجحــان دشــمنان ســپرى شــد

شــکر خدا را کــه بهر کشــور «حافظ»

شــاخه آزادگــى به بــرگ و بــر آمد

نوبت شــور و نشــاط و زیــب و فر آمد

چون ســپِس شام بدشــگون، سحر آمد

مــرغ همایون گشــوده بــال و پر آمد

در کــف مــا، تیــغ و نیزه و ســپر آمد

«بــار دگــر روزگار چون شــکر آمد»

     اما از یک سو شکاف در نهضت ملی (که نتیجۀ اختالف میان افراد موثر در نهضت بود) و 

از سوى دیگر اخالل برخى عناصر داخلى و قدرت هاى خارجى کم کم وضعیت را دشوار ساخت. 

ادیب برومند در خرداد 1332 در اشاره به برخى کج رفتارى ها چنین مى سراید:

اى هم وطنــان در چمــن «نهضت ملى»

افسوس که یک مشت کلوخ افکِن کم سنگ

یک دسته که با جنبش ملى به عناد است

یــک فرقه دگر مغلطــه کار و غرض آلود

افســوس که روییده بسى هرزه گیا شد

ســنگ ره این نهضِت پرارج و بها شد

کارش همه بدگویى و دشنام و هجا شد

علم و عملش سفسطه و چون و چرا شد

     به نظر مى رسد بررسی، پژوهش و اندیشیدن دربارة فاصله زمانی 30 تیر 1331 تا کودتاي 28 

مرداد 1332 و آنچه در این دوره گذشت می تواند ما را به درکی روشن از شکست نهضت ملی 

ایران برساند تا در پرتو آن مشخص شود چگونه زمینه دخالت خارجی فراهم شد و در فاصله اى 

 1331 اسفند   9 (در  اسفند  نهم  ماجراي  خورد!  رقم  ملى  نهضت  فرود  و  اوج  روزهاى  اندك 

توطئه اى براي از میان بردن مصدق طراحی شده بود که با هوشیاري وي بی اثر ماند) که مصدق 

در کتاب «خاطرات و تالمات» دربارة آن توضیح داده است زنگ خطرى بود که شنیده نشد و این 

سهل انگاري و ساده انگاري زمینه ساز رخدادهاي غم انگیز دیگري همچون ربودن و قتل رئیس 

شهربانی کشور تیمسار افشارطوس شد و زنجیرة این اشتباه ها، کارشکنی ها و خیانت ها سرانجام 

با کودتاي 28 مرداد ضربۀ بزرگی به استقالل و آزادي در ایران وارد آورد و روزها و آرزوهاي 

1. Sir Arnold Mc Nair
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سپید براي ایران و ایرانیان را درنوردید، رهبر نهضت ملی ایران راهی تبعیدگاه شد و همان جا 

درگذشت و در سوگش نیز به قول دکتر شفیعی کدکنى؛ «ما را حتى امان گریه ندادند ...» و به 

تعبیر ادیب برومند در ترجیع بند رثاى مصدق:

«مصــدق» گرچــه مــا دمســاز دردیم

تــو نهضــت  رکاب  در  ولیکــن 

بــدان جانــب کــه مــا راه ره نمــودى

ُگردیــم ُگردانــه  بــازوى  زور  بــه 

نحیفیــم ار بــه صورت همچو شمشــیر

همــه بــا ملــت ایــران هــم آهنــگ

ســردیم آه  همنــواى  ســوگت  بــه 

بــه چاالکــى شــتابان همچــو َگردیم

رهنوردیــم و  رهســپار  شــتابان 

بــه عــزم و همــت مردانــه مردیــم

بــه معنــا همچــو شــیر انــدر نبردیم

بــه تکریــم تــو در هــر ســالگردیم

     کودتاى 28 مرداد، ضربه اى محکم بر پیکر جامعه اى نواخته بود که در آغاز راه بود، راه 

دشوار استقالل، آزادى و استقرار حاکمیت مردم و در این راه پر پیچ و خم، به روزهاى سپید 

چشم دوخته و دل بسته بود. سیزده ماه پس از قیام ملى 30 تیر 1331 که دکتر محمد مصدق 

توانسته بود در جبهۀ داخلى با فداکارى ها و جان فشانى هاى مردم بر ضد قوام السلطنه (در برابر 

استبداد) و با اعالم رأى دیوان دادگسترى بین المللى مبنى بر عدم صالحیت دیوان در رسیدگى 

به شکایت انگلستان در مورد نفت ایران در جبهه جهانى (در برابر استعمار) پیروز شد، چنان تنها 

ماند و در تنگنا قرار گرفت که پایان بندى اندوهگین دورة زمامدارى اش براى همیشه همچون 

بغضى در گلوى تاریخ فشرده شد و شوك ناشى از آن، سال ها جامعۀ ایران را در خود فروبرد؛ 

اما کودتاگران و همراهانشان هیچ گاه و به هیچ وسیله اى نتوانستند از زیر بار این ننگ رها شوند 

و در روزهاى پایانى حکومت پهلوى، شاه و فرح هنگامى که ایران را ترك مى کردند، گذرنامۀ 

سرتیپ حسین آزموده، دادستان دادگاه نظامى اى که رهبر نهضت ملى ایران را محکوم و راهى 

تبعیدگاه کرده بود را در اختیارش گذاشتند تا بتواند از کشور بگریزد.

     فضاى سنگین و مه آلود اجتماعى و سیاسى ایران را پس از کودتاى 28 مرداد 1332 شاید 

با اندیشیدن در فضاى ادبى آن دوره بهتر بتوان فهم کرد. محمدرضا شفیعى کدکنى در کتابى 

یکى از درون مایه هاى اصلى در شعر آن دوره را، مسئلۀ ستیز «امید» و «ناامیدى» بیان مى کند. 

به عبارتى نمونه بارز یأس، سرخوردگى و  اخوان ثالث (1334)  شعر «زمستان» سرودة مهدى 

پژمردگى میان مردم و به ویژه روشنفکران جامعه است که ائتالف سیاه دربار، ارتش و استعمار 

(دولت هاى انگلیس و آمریکا) در 28 مرداد، آرزوهایشان را براى ایرانى آزاد و آباد درنوردیده بود. 
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از میان دیگر شعرهاى اخوان ثالث در سال هاى پس از کودتا (1335) مى توان به این سرودة 

غم انگیز اشاره کرد:

دیــــدى دال، کــه یــــار نـیـــامــد

و ســوخت سراپـــاى بگداخت شــمع 

را خـــوان  و  آراســتـیــــم خـانــــه 

دل را و شــــــوق را و تـــــــوان را

فروریخــت پـایـــه  ز  کاخ هــا  آن 

سوزد دلــــم بـــه رنـــج و شـکـیـبت

گـــــرد آمــــد و ســــوار نــیــامــد

نـیــامــد زرنـگـــــار  صـبــــح  آن  و 

نـیــامــــد نـامــــدار  و آن ضـیـــف 

غم خــورد و غمگـســــار نـیــامــــد

وان کرده هــا بــه ـکـــار نــیــامــــد

اى بـاغـبــــان بــهــــار نــیــامــــد

...

درداك تــــو،  بى حســاب  رنـــج  وان 

وز سـفـلـــه یـاوران تـــو در جـنــگ

مــن دانــم و دلت، کـــه غمان چـــند

چندان که غـــم بـــه جان تـــو بـارید

نــیــامــد شمـــار  در  هـیـــچ  چـون 

کــارى بـــه ـجــز فـــرار نــیــامــد

نـیــامــــد آشــکـــــار  ور  آمــــد، 

بـــاران بــــه کــوهـــسار نـیــامــد

     در برابر شعرى که حکایت از سرخوردگى شدید در میان مردم داشت و بازگوکنندة رنج و 

اندوه آنان بود و مى توان گفت، زبان حال بیشتر مردم بود، شعرى هم بود که تسلیم وضعیت 

موجود نشده و یأس را برنمى تابید. این شعر هرچند صدا و بازتاب بطن جامعه نبود ولى چون 

لبخندى بر فراز شب هاى تیره، در پى شکستن فضاى منجمد (آغشته از آهنگ ناموزون ُحزن) 

و زمستانى جامعه بود.

نیکوتــر از جهــان امیــد، اى دوســت!

هــر جــاى را خــزان و بهارى هســت،

نیســت جهانــى  وجــود،  عالــم  در 

نیســت! خزانــى  امیــد  کشــور  در 

 الف. ط

1333

***

با آن که در میکده را باز ببستند

با آن که سبوى مى ما را بشکستند

با آن که گرفتند ز لب توبه و پیمانه ز دستم

با محتسب شهر بگویید که هشدار!
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هشدار که من مسِت مى هر شبه هستم

سیاووش کسرایى

1334

     اما شعر اعتراضى ادیب برومند پس از کودتا صدایى است که بى وقفه شنیده مى شود. صدایى 

است که آرام و خواب از چشماِن مستبدان، زورگویان و ستم پیشگان مى رباید. صدایى است که 

قلب هاى کسانى را که در برابر کودتاگران راه مقاومت برگزیدند قوت مى بخشد. نمونه هایى از 

شعر ادیب برومند که با زبانى صریح بیان شده را در ادامه مى خوانیم:

بداندیــش، دگر اغــراض  آلت  نشــویم 

با ســتمگر نتــوان کرد مدارا و ســلوك

در قبــال ســتم و جــور قیامــى بایــد

بگوى بدخــواه  دغل پیشــه  رقیبــان  به 

کاندرین معرکه تا قدرت ملت باقى ســت

در بر گرگ چو شیریم نه چون میش، دگر

نتــوان بود ســتمدیده ازیــن بیش، دگر

کى ســزد دیده گریــان و دل ریش، دگر

نرود خودســرى و جابــرى از پیش، دگر

اثر قاطع و خصم افکن نهضت باقى ست

اردیبهشت 1333

***

تا فســاد از همه ســو یار و مددکار گرفت

بى حسابى چو به خودخواهى بى حد پیوست

ابتــذال آمد و هرگونه هنــر خوار گرفت!

ابتــذال آمــد و انــدازه هــر کار گرفت!

1335

پیام آزادى

مى گذرد  دنیا  در  آنچه  و  جهانى  مسائل  و  رخدادها  به  آزادى»  «پیام  دفتر  در  برومند  ادیب 

افتخارآفرینى ها  تاریخ،  حساس  مقاطع  به  رهایى»  «سرود  دفتر  در  که  همچنان  و  دارد  نظر 

مردم  کنار  در  مى نگرد.  جهان  به  هوشیارانه  نیز  دفتر  این  در  دارد  توجه  کشورش  مصائب  و 

مى دهد.  قرار  حقیقت  و  آزادى  خدمت  در  را  خود  شعر  و  ایستاده  جهان  ستم ستیز  و  آزاده 

   نقد روش هاى زورمدارانه و استبدادى در سیاست جهانى یکى دیگر از مؤلفه هاى شعر ادیب 

برومند است، از این رو وى نسبت به لشکرکشى هاى شوروى سابق براى خاموش ساختن صدا 

و خواست مردم واکنش نشان داده و در زمان فروپاشى اردوگاه چپ نیز سرود رهایى ملت هاى 

اسیر را شادمانه سر مى دهد ... اما براى اینکه بتوانیم فضاى حاکم بر آن دوره را دریابیم شاید 
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پراگ  بهار  دربارة  نویسندگانى که  از  کوندرا یکى  برویم. میالن  ادبى  آثار  به سراغ  بهتر است 

که  کلمنتیس»  نوشته است. در کتاب «کاله  مقاله هاى مشهورى  و  کتاب ها  پراگ  تراژدى  و 

دربردارندة بخش هایى از کتاب هاى گوناگون کوندرا است، به موضوع جالبى پرداخته شده که 

جاى اندیشیدن دارد. هنگامى که روس ها پراگ را اشغال مى کنند، کوندار را نیز همچون دیگر 

نویسندگان آزاداندیش مجبور مى کنند که کارشان را رها سازند و به دنبال آن، کوندار ممنوع القلم 

مى شود. بعد از مدتى به پیشنهاد دخترى که سردبیرى هفته نامه اى پرشمارگان را بر عهده داشته 

و مطالبى باورنکردنى در ستایش از روس ها منتشر مى ساخته، قرار مى شود که با نامى مستعار 

یک ستون طالع بینى براى آن هفته نامه بنویسد. چندى مى گذرد، یک روز، آن دختر به کوندرا خبر 

مى دهد که سردبیر کل بسیار تحت تأثیر نوشته هاى این ستون طالع بینى قرار گرفته و خواسته که 

نویسندة ستون، به عبارتى زایچه اش (زایچه، جدولى است که در آن درجات قرار گرفتن سیارات 

و ماه و خورشید در صور فلکى مختلف و نیز دیگر عوامل آسمانى و فلکى را به هنگام زاده شدن 

یک فرد ثبت مى کنند و سپس از اطالعات این جدول براى طالع بینى، پیش بینى شخصیت آن 

فرد و طالع او استفاده مى کنند) را بخواند! سردبیر کل صد کرون براى این کار پیشنهاد مى دهد 

ولى کوندرا رقم پیشنهادى را ناچیز شمرده و هزار کرون درخواست مى کند! کوندرا با توجه به 

او را مى نویسد و برایش  آینده  اندکى از گذشته و  اطالعاتى که از گذشتۀ آن شخص داشته، 

مى فرستد. به باور کوندرا، به کمک فال بینى مى توان خیلى خوب بر مردم تأثیر گذاشت و حتى 

رفتار آنان را تعیین کرد. بعد از این، آن دختر با سیمایى مشعوف نزد کوندار بازگشته و مى گوید 

که از وقتى سردبیر کل زایچه اش را خوانده پیشرفت زیادى کرده، دیگر خیلى داد نمى کشد، 

بیشترى  میدان  بوده  در وجودش  که  مهربانى  از  جزیى  آن  به  کمتر شده،  سخت گیرى هایش 

مى دهد و ... اما پس از مدتى پلیس آن دختر را فرامى خواند و پس از بازجویى مشخص مى شود 

که پلیس از هویت واقعى نویسنده ستون طالع بینى آگاه است و به این ترتیب، جایى براى کتمان 

باقى نمى ماند. دختر کارش را از دست مى دهد و درحالى که  آن ستون  نویسندة  نام ساختگى 

را در جریان  او  تنظیم مى کند و  را  قرار مالقاتى  کوندرا  با  بر گرفته  را در  او  زیادى  اضطراب 

مى گذارد. دغدغۀ اصلى دختر این بوده که مبادا پلیس از ماجراى هزار کرون هم باخبر باشد، اما 

پاسخ ظریف کوندرا گویاى واقعیتى است. او گوید، خاطرجمع باش کسى که سه سال در مسکو 

آموزش مارکسیسم لنینیسم دیده باشد هرگز ابراز نخواهد کرد که به فال گیر مراجعه کرده است!

     اگر میالن کوندرا در سپتامبر 1968 که به غرب مى رود، بهار پراگ را همچنان ناشناخته 
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مى پندارد به این خاطر است که هنوز تانک هاى روسى در خیابان هاى پراگ مقابل چشمانش 

با او در میان مى گذارد: «شما چه  تند، پرسش هاى خود را  هستند که جوانى پاریسى با لحن 

مى خواهید؟»، «آیا به همین زودى از سوسیالیسم خسته شده اید؟» و ... هنگامى که جوانان و 

یک  جز  چیزى  شاید  مى نگریستند،  پراگ  به  بى اعتنایى  و  بى اعتمادى  با  پاریسى  دانشجویان 

لبخند نمى توانسته به توهم هاى آنها پاسخ گوید! به تعبیرى، بهار پراگ، همبستگى «خرد پیرى» 

و «شور جوانى» است و تعریف خاص خود را دارد. راهى دشوار که از یک سو آن را باید در دهۀ 

1960 و خالقیت ها و کوشش هاى هنرمندان، نویسندگان، فیلم سازان و ... و از سوى دیگر، در 

فهم عمیق الکساندر دوبچک از وضعیتى که چکسلواکى در آن به سر مى بُرد و ارادة پوالدین و 

مسیرى که با ظرافت پیمود، جست وجو کرد. دوبچک در گفت وگویى در ژوئن 1968 (زنده یاد 

مصطفى رحیمى آن را به فارسى ترجمه کرده) بر حقوق بشر، دموکراسى، انتخاب روش هاى 

زندگى به دلخواه خود نه حاکمان، شرکت دادن مردم در ادارة کشور، ضرورت ایجاد اقتصادى 

بخردانه و ... تأکید کرده، سوسیالیسم را منهاى آزادى نپذیرفته و سوسیالیسم یا هر نظام اجتماعى 

جدید را بدون دموکراسى ناکارآمد مى خوانَد. هنگامى که بر رقیب خویش «آنتونین نووتنى» پیروز 

مى شود، بى درنگ، از یوزف پاول، وزیر کشور خود مى خواهد تا چهارچوب ادارى و اجرایى اعادة 

حیثیت عمومى قضایى از همۀ قربانیان بى گناه سرکوب استالینى را تدوین کند و چنانچه خود 

مى گوید این مسئله بیش از هر چیز به قلب او نزدیک بوده ... اما هرچند منتقدان در واکاوى بهار 

پراگ بخواهند تندروى ها و ُکندروى هاى شخص وى را برجسته سازند، یک موضوع روشن را در 

نظر نمى گیرند؛ او به زمان نیاز داشت و این را، هم خودش، هم «برژنف» به خوبى مى دانستند! و 

مهم تر اینکه او هیچ گاه نمى پنداشت که مناسبات داخلى اردوگاه چپ تا این اندازه خشن و به دور 

از شرافتمندى باشد. خود مى گوید: «در شرایط متمدنانه، قربانیان معموال انتظار راهزنى ندارند.» 

کوندرا، این تصویرهاى ناخوشایند و آزاردهنده را از پنجرة آپارتمانش در خیابان «بارتولومیسکا» 

به مخاطبان مى نمایاند (و بهتر از هر نوشته اى در داستان فرشته ها که احمد میرعالیى به فارسى 

ترجمه کرده) از روزگارى سخن مى گوید که «بشریت» تمام پیوستگى خود را با «بشریت» از 

دست داده، قلعۀ تاریخى پراگ در باال و تاریخ باشکوه زندانیان در پایین (ساختمان هاى پلیس) و 

با یادآورى اعدام «میالدا هوراکووا» و «زاویس کاالندرا» از دایرة رقصان و خنداِن هم وطنانش 

جداشده و خود را «متعلق به کاالندرا مى داند نه آنها» در جایى نیز، پایان بندى زندگِى شعله وار 

«یان پاالك» دانشجوى فلسفۀ دانشگاه کارل که در 16 ژانویه 1969 در مرکز شهر پراگ خود 
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را به آتش کشید و دوبچک آن اقدام (و اقدام هاى مشابه آن در شهرهاى دیگر را که جلوى انتشار 

خبر آنها گرفته شد) را یک ابراز مخالفت تک نفره نامید، به پرسش مى گیرد. به نظر کوندرا این 

اقدام همان قدر نومیدانه و با تاریخ سرزمینش بیگانه بود که ریخت و قیافۀ تانک هاى روسى ... 

پراگ اگر قبل از آزادسازى هاى 1989 و استقرار «دکترین سیناترا» راه خود را انتخاب کرد و طعم 

خوش آزادى را هرچند اندك، زودتر از ورشو، بخارست، برلین شرقى و ... چشید، به این دلیل 

بود که در دهۀ 1960 مردم و به ویژه روشنفکران آن سرزمین (نمایشنامه نویسان، نویسندگان، 

شاعران و ...) با یأس و ناامیدى در ستیز بودند و این شاید مهم ترین نکته در بازخوانى رخدادهاى 

1968 در چکسلواکى باشد. اصالحات اقتصادى، اعادة حیثیت از قربانیان سرکوب هاى سیاسى، 

اصالحى  برنامه هاى  مهم ترین  مى توان  را  گفت وگو  و  بحث  فضاى  ایجاد  و  مطبوعات  آزادى 

دوبچک در چکسلواکى برشمرد که با وجود روش و شیوة آرام و مسالمت جویانۀ وى، از سوى 

مسکو تحمل نشد. لئونید برژنف، پس از پایان دادن به بهار پراگ، در یک سخنرانى خاطرنشان 

اگر  سوسیالیستى  جامعه  تقویت  و  سوسیالیسم  نجات  براى  شوروى  اتحاد جماهیر  که  ساخت 

به  خارج  در  دخالت  سیاست  این  و  کرد  خواهد  دخالت  سوسیالیست  کشورهاى  در  باشد  الزم 

استمرار  کرد،  رد  را  آن  گورباچف  میخاییل  که   1989 سال  تا  و  شد  مشهور  برژنف1  دکترین 

بر اساس  زیرا  شد  برژنف خوانده  دکترین  به  پاسخى شوخ طبعانه  نیز  دکترین سیناترا2  داشت. 

تعبیر موریس دو ورژه:  به  بروند.  رویکرد جدید گورباچف، ملت ها مى توانستند راه خودشان را 

«کمونیست ها نمى توانند دموکرات واقعى باشند، مگر به دو شرط: اول اینکه مارکسیسم را مالک 

انحصارى حقیقت ندانند؛ دوم اینکه استخوان بندى انعطاف ناپذیر، دیوارکشى سخت در عقاید و 

تمرکزطلبى مرسوم را که پایه استبداد است، رها کنند؛ به عبارت بهتر، دیگر کمونیست نباشند.»

تجاوز استعمارگران (سرکوب مردم مجارستان، 1956):

هر کجا قوم ضعیفى، ســر به ســامانى نهد

تــا ز اســتعمار، بگشــایند فصلــى تازه تر

به سرش تازند و او را بى سر و سامان کنند

هر دم از باب تعــدى مبحثى عنوان کنند

...

جارى از کشــتار احرار مجارســتان کنندبنگر از یک سوى، جوى خون که جالدان سرخ

1.Berzhnev Doctrine
2.Sinatra Doctrine
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بسپرند اندر کف خون خوارگان، شهر و دیار

بــر گــروه انقالبیــون همى بندنــد توپ

را بوداپســت  شــهر  باره افکن  تانک هاى 

آفریــن بــر مردم هشــیار و بیــدار مجار

و ز قساوت خویشــتن را شهره دوران کنند

تا به یک دم صد تن از خلق خدا بى جان کنند

سر به سر نابود و پَست از پایه و بنیان کنند

پى بگسســتن زنجیرها طغیــان کنند کز 

در ستایش مردان صلح

زندگى افرادى که به نفى خشونت باور داشته و براى استقرار صلح و مدارا کوشش کردند نیز 

اشعار  میان  این موضوع در  به  دارد  رو جا  این  از  بوده است.  برومند  ادیب  توجه  مورد  همواره 

و  دارد  ویژه اى  برومند جایگاه  ادیب  اندیشۀ  در  مدارا  و  زیرا صلح  نگریسته شود؛  دقت  با  وى 

نلسون  ... هنگامى که  بوده و هست  نوع دوستى  و  در شعر خویش ستایشگر صلح  او همواره 

ماندال از زندان آزاد شد، ابراز داشت که آفریقاى جنوبى براى همه (و نه اکثریت) ساکنان آن 

سرزمین است. او را مى توان رهبر صلح و مقاومت دانست، نه مقاومت-مقاومت و چون شعار 

او صلح و مقاومت بود، اندیشه اش در جغرافیاى خاصى محدود نشد و توجه و احترام جهانیان 

را برانگیخت. بیشتر کسانى که در کار مبارزه وارد مى شوند، سطح باالى حرکتشان دو محور 

دارد: آزادى (تأمین حقوق شهروندى) و استقالل (حفظ تمامیت ارضى و در اختیار داشتن اداره 

کشور)، اما ماندال در عرصۀ عمل، نه تنها در عرصۀ اندیشه، اصلى که امروز همگان باور دارند 

موجب فساد در قدرت است را شناخت، چرخش قدرت را ضرورى دید و نخستین بار آن را دربارة 

آفریقاى جنوبى شمرده مى شد، قدرت زیادى در اختیار  او پدربزرگ  خود اجرا کرد. درحالى که 

داشت و مى توانست رأى مردم را همیشه داشته باشد بر چرخش قدرت پافشارى کرد و آن را 

... ماندال باور دارد که تا نظام جهانى به اعتدال نرسد و اصل  بازدارندة فساد در قدرت خواند 

فقرزدایى اجرا نشود، جهان همواره در تالطم خواهد بود و هرچند دموکراسى غرب را ارج مى نهد، 

همچنان غرب را در استمرار فقر در آفریقا و آسیا مقصر مى داند. ماندال در تمام دوران زندگى اش 

زمان شناسى تیزبین است و بر اساس نگاه دقیقى که به جهان دارد، این نکته را دریافته که زمان 

تحول پذیر است و در تحوالت و سر برآوردن نسل هاى جدید، کسى که به تغییر و اصالحات 

او، در ظرف زمانى خود  بپذیرد که حتى شعارهاى تغییرخواهانه و اصالح طلبانۀ  باید  باور دارد 

او مطرح است ... اما نام افرادى گاندى، ماندال، واتسالو هاول و ... بیش از هر چیز با اندیشۀ 

عدم خشونت پیوند خورده است. در کار سیاسى نتیجه دیده مى شود، عمل گرایى اصل است و 
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اگر مفهوم سیاست را تدبیر بخوانیم و از تدبیر به ساحت سیاست وارد شویم گسترش انسانیت 

اینجاست که عدم خشونت، از ستیزه جویى و  و نهادینه کردن کرامت انسانى اصل مى شود و 

طرفدارى از کاربرد زور1 فاصله مى گیرد. خشونت و استمراِر آن در اندیشه و عمل سیاسى مانع 

به وجود آمدن دموکراسى و مجالى براى تمرین دموکراسى مى شود. اندیشۀ عدم خشونت براى 

درهم شکستن «آمیختگى قدرت و خشونت»، پاس داشتن مقام انسان و مبارزه براى انسان 

نفى  براى  اما  است  و خشونت ورزى  منطق خشونت  دیگرى،  از  نفرت  مى شود.  مطرح  بودن، 

خشونت و پایان دادن به آن، با به کار بستن خشونت راه به جایى نمى توان برد. بناى دموکراسى 

اگر خواهان عدالت در تمام زمینه هاست به تعبیر گاندى نمى تواند بر نفى خشونت استوار نباشد. 

مبارزه هاى ضد استعمارى، ضد استبدادى و ضد تبعیض نژادِى به دور از خشونت به ویژه در 

هند (علیه استعمار انگلیس)، در آفریقاى جنوبى (علیه آپارتاید) و ... که دستاوردهاى بزرگى به 

ارمغان آورده اند نشان مى دهند که عدم خشونت در جنبش هاى آزادى خواه و عدالت خواه مساوى 

با انفعال نیست. اندیشۀ عدم خشونت، در یک کالم مى گوید که تاریکى را نمى توان با تاریکى 

زدود و تنها روشنایى است که مى تواند به تاریکى پایان دهد؛ بنابراین بازخوانى تجربه هاى موفق 

افرادى مانند گاندى، نلسون ماندال، مارتین لوتر کینگ و ... در همساز کردن نیروهاى گستردة 

اجتماعى که کشتن و کشته شدن را راهکارهاى سازنده اى نمى پنداشتند، براى انسان و زندگى 

احترام قائل بودند، دغدغۀ آشتى اخالق و سیاست را داشتند و ... همواره جاى اندیشیدن دارد و 

مى توان چنین نتیجه گرفت که باور به عدم خشونت؛ نه نشانۀ «وادادگى» که نشانۀ «عقالنیت» 

است. به تعبیر پل ریکور: «عدم خشونت باید به صورت تکلیفى براى همگان به شمار آید.» 

آزادى هند (در اشاره به مشى و منش گاندى):

باقى بـــود  ــت،  ــس زی ــه  ک ــر  ه آزاد 

آزادى ــرم  ــ خ ــار  ــ دیـ از  دور 

گویم ثــنــا  ــه  ک ســـزد  را  هــنــد  ــر  م

را ــت  ــذل م بــنــد  و  قــیــد  بگسست 

فانى ــود  بـ نــیــســت،  ــه  ک ــر  ه آزاد 

سلیمانى مــلــک  نــیــســت  ــده  ـــ ارزن

بــریــتــانــى ــگ  ــن چ ز  شـــد  کـــــآزاد 

رجحانى قــدمــت  داشـــت  ــه  ک قــومــى 

1.militancy
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در سوگ لومومبا:

یافت ابدى  حیات  و  بود  جهان  محبوب 

بیداد تیشه  با  که  بــریــزاد  دســت  آن 

لومومبا گور  بر  که  است  ادیب  طبِع  این 

افکند دگر  سراى  به  اقامت  رخت  چون 

افکند ــارور  ب شجر  این  جهان  باغ  از 

افکند شعرتر  از  تعزیت  گل  دسته  یک 

نفرت از جنگ و تروریسم

ادیب برومند در اشعار خود همواره نسبت به دیگرستیزى، تروریسم و جنگ طلبى حساسیت نشان 

داده و با لحنى صریح به نکوهش اندیشه هاى تاریک پرداخته است. در ادامه و در درنگى که بر 

این پدیدة شوم خواهیم داشت دغدغه هاى ارجمنِد ادیب برومند را نیز بهتر فهم خواهیم کرد.  

     تهاجم وحشیانه و اقدام تروریستى یک سازمان نظامِى عربى-سلفى (القاعده) در 11 سپتامبر 

شهروندان  از  عده اى  کشته شدن  و  جهانى  تجارت  سازمان  برج هاى  فروریختن  به  که   2001

در  را  او  آراى  و  هانتینگتون  ساموئل  هشدار  ساده انگارانه  نگاهى  در  شاید  انجامید  آمریکایى 

نظریۀ مشهورش (برخورد تمدن ها) جدى مى نمود (که خطوط گسل میان تمدن ها درگیرى ها 

و تقابل هاى آینده را رقم خواهد زد) هانتینگتون با طرح موضوع «غرب در برابر سایرین» باور 

داشت با پایان پذیرفتن جنگ سرد، مرزبندى ها و صف آرایى هاى تازه بر اساس تمدن ها شکل 

خواهد گرفت و کانون رویارویى هاى آینده بین تمدن غرب و جوامع کنفوسیوسى و جهان اسالم 

خواهد بود ... درحالى که اگر برجسته کردن خطوط تمدنى و فروریختن برج هاى سازمان تجارت 

نو شمرده شود که با  جهانى به صورت یک نماد، مبنایى براى برخوردى تازه و مسیرستیزى 

طراحى یک مهندس شرور پاکستانى (خالد شیخ محمد) آغاز شده، نقش سازندة یک مهندس 

نیز  را   ... و  دیگر در شیکاگو  برج هایى  و  برج ها  آن  در ساختن  (فضل الرحمن خان)  بنگالدشى 

نباید از یاد بُرد و مهم تر از آن، برخوردهایى که در درون تمدن ها وجود دارد! و همۀ اینها به 

و  تقسیم بندى ها  بنابراین  قرار نمى گیرد!  باید مورد مالحظه  چندان که  ابعاد رسانه اى  ویژه در 

کارتن بندى هایى که مورد نظر هانتینگتون بود بیش از هر چیز به دلیل ضعف او در رسیدن به 

یک نتیجه گیرى منطقى در جمع بندى برخى تنش ها و بحران هایى بود که اشاره هاى درستى 

و  تروریستى  گروه هاى  به  آمریکا  به ویژه  و  با وجود پاسخ محکم غرب  اما   ... داشت  آنها  به 

دیگرستیز، شوربختانه مسئله همچنان حل نشده و این نشان مى دهد که براى مقابله با تروریسم 

و «دیگرستیزى» به عزمى جدى تر از سوى همۀ ساکنان گیتى نیاز است و در کنار اقدام هاى 
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دفاعى، ضرورى است بیش از هر زمان به اندیشه ها و آراى اندیشمندانى همچون؛ آمارتیاسن، 

دیتر زنگهاس و ... که «مسئله» را بهتر کاویده و ریشه هاى این خصومت ورزى ها را مشخص 

(به ویژه روشنفکران) از تالش مستمر براى  کرده اند توجه شود و همچنین شهروندان جهان 

استقرار «آزادى»، «دموکراسى» و «حقوق بشر» دست نکشیده و (با رویکردى آموزش محور) 

این «سه اصل» را مقدم بر هر اندیشه و باورى بدانند که در این صورت، رؤیاى پایان دادن به 

نابسامانى هاى اخالقى در جهان نیز امکان بیشترى مى یابد. به نظر مى رسد دراین باره بازخوانى 

«اعالمیۀ به سوى یک اخالق جهانى» که مصطفى ملکیان آن را به فارسى برگردانده1، جاى 

اندیشیدن دارد. 

     اما ببینیم اندیشمندان دربارة چگونگى شکل گیرى خشونت گرایى چه مى گویند. هانا آرنت، 

دربارة  خود  پژوهش  و  مطالعه  نتیجۀ   1963 سال  در  آلمانى،  تاریخ نگار  و  فیلسوف  نویسنده، 

اقدام هاى جنایت کارانه و ضد انسانى آدولف آیشمان، افسر بلندپایه نازى در یکى از اردوگاه هاى 

کار اجبارى که منجر به قتل هزاران یهودى شده بود را منتشر کرد و در کتاب خود، نشان داد 

که علِت دست زدن آیشمان به آن جنایت ها «هم توّهم زدگى بود و هم فقداِن قدرِت تخّیل» به 

نظر آرنت، آیشمان، از واقعیت بریده و به جاى آن معجونى از پندارهاى غیرعقالنى را در سر 

پرورانیده بوده و نمى توانسته آنچه بر سر قربانیان مى آورد را تجسم کرده و درد و رنجى که آنان 

تحمل مى کرده اند را فهم کند. در حقیقت: «ضعف اخالقى آیشمان در ناتوانى او از اندیشیدن 

از نظرگاه دیگران و، بنابراین، در ناتوانى او از اصل اندیشیدن بود» همچنین مصطفى ملکیان 

در کتاب «حدیث آرزومندى» و در مقاله اى با نام «تخیّل آرى، توّهم نه» و با اشاره به آراِى 

دو  این  تفاوت هاى میان  به  آرنت،  و هانا  مرداك  آیریس  اندیشمندانى همچون؛ سیمون وى، 

مفهوم (توّهم و تخّیل) پرداخته و آفات و ضررهاى اخالقِى گسترده شدن توّهمات را در زندگى 

انسان بیان مى کند. توّهم را بزرگ ترین دشمن و مانع اخالقى زیستن و تخّیل را بزرگ ترین 

یار و ُمِمّد زندگى اخالقى مى داند زیرا تخّیل انسان را به واقعیت ها نزدیک کرده و توّهم او را 

از واقعیت ها دور مى کند: «ما از تخّیل خود، نه براى گریختن از جهان، که براى پیوستن به آن 

بهره مى جوییم.» به نظر ملکیان، مقصود از توّهم، فعل یا حالت کسى است که به حکم انگیزشى 

ناآگاهانه و براى اجتناب از رویارویى با واقعیت هاى درد انگیز یا نامطبوع، به آنچه خوش دارد 

واقعیت داشته باشد یا واقعیت پیدا کند واقعیت نسبت مى دهد و براى آنچه مى خواهد باور داشته 

1. مهر ماندگار، مقاالتى در اخالق شناسى، نشر نگاه معاصر، 1389
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باشد توجیهاتى دست و پا مى کند. مقصود از توّهم، عقیده یا انتظارى است که مبتنى بر آمال و 

آرزوهاست، نه بر چیزى که آدمى براى واقعى انگاشتنش دلیل دارد ... و مقصود از تخّیل، فعل 

یا فرآیندى است که آدمى در آن آگاهانه چیزى را تصور مى کند که قبًال، هرگز، در عالم واقع، 

آن را کامًال ادراك و احساس نکرده بوده است؛ یعنى کسى بتواند با ویژگى هاى خاص خودش و 

در وضعیتى که قرار دارد خود را جاى «دیگرى» قرار دهد که با ویژگى هایى دیگر و در وضعیتى 

دیگر قرار دارد و بتواند به دنیا، احساسات و عواطف او نزدیک شده و کنش و واکنش هاى او را 

بهتر فهم کند ... ملکیان با اشاره به قاعدة زرین (با دیگران فقط چنان رفتار کن که مى خواهى 

که در همان وضع و حال با تو رفتار شود) نقش توّهم را در قلمرو اخالق بسیار منفى خوانده و 

با اشاره به این نکته که: «قاعده زرین با نگاهى سروکار دارد که حتى براى ابتدایى ترین نوع 

اخالقى زیستن نیز ضرورى تلقى مى شود و آن نظرگاه این است که بکوشیم تا خود را در جاى 

کسانى که اعمال ما بر آنان اثر مى نهد قرار دهیم و از این طریق، با گرایش طبیعى خود به 

نزدیک بینى اخالقى مقابله کنیم ...» ابراز مى دارد؛ واقعیت این است که هیچ یک از ما در جاى 

دیگرى نیست و از این رو براى در نظر داشتِن قاعدة زرین، فقط مى توان از نیروى تخّیل کمک 

گرفت تا نزدیک بینى اخالقى موجب توّهم زدگى ویرانگر نشود. نزدیک بینى اخالقى چنان که وى 

توضیح مى دهد، به این معنا است که شخص فقط خود را ببیند و دیگران را نیز فقط به نسبت 

و میزان نزدیکى اى که با خود او دارند ببیند و بر اساس این نزدیک بینى، رفتارى تنگ نظرانه از 

خود بروز دهد. آنکه دچار نزدیک بینى اخالقى است براى خودش و براى آنچه به او تعلق دارد 

در قیاس با هر کس و هر چیز، امتیازى قائل است. خود را محور جهان دانسته و همگان و همه 

چیز و همه مناسبات را با این محوریت تعریف کرده و خود را حقیقت مطلق مى انگارد، هرچند 

این امتیازها جایى در واقعیت نداشته باشند! به باور ملکیان، تخّیل آدمى را به احساس یگانگى 

با دیگران سوق مى دهد و توّهم به احساس بیگانگى و خودبرتربینى در آدمى مى انجامد و جایى 

براى زیست اخالقى و معنوى باقى نمى گذارد. 

     توماس فریدمن نیز در کتاب مشهور خویش (جهان مسطح است) به ده نیرویى که جهان 

را مسطح ساختند مى پردازد، مانند فروریختن دیوار برلین، گسترش وب و ... «فرو ریختن دیوار 

زیان  به  به سود مردم ساالرى و  را در سراسر جهان  موازنۀ قدرت  نوامبر 1989  برلین» در 9 

دیکتاتورها و حکومت هاى خودکامه زیر سلطۀ شوروى، تغییر داد و این نخستین نیرویى است 

که فریدمن به آن توجه نشان مى دهد. برچیدن دیوار برلین به معناى شکافى در پردة آهنین 
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بود. پرده اى که مانع از دستیابى به اطالعات در بخش هایى از جهان مى شد و این شکاف چنان 

فروپاشى  موجب  و  درنوردید  را  ملت ها  میان  غیرانسانى  به سرعت مرزهاى  که  بود  تأثیرگذار 

بسته،  پنجره هاى  عبارتى  به  و  بود  از درون سست شده  ناکارآمدى  به خاطر  که  شوروى شد 

گشوده شد ... «گسترش وب» هم از نظر فریدمن نیرویى مؤثر در مسطح ساختن جهان است. به 

این صورت که در اواسط دهۀ 1990 رایانه هاى شخصى این امکان را در اختیار مردم در سراسر 

جهان قرار دادند تا بتوانند مطالب شخصى خود را در قالب دیجیتال پدید آورند اما تحولى دیگر 

هم که الزم بود که رخ داد تا افراد بتوانند مطالب خود را به همه جا فرستاده و دیگران را از آن 

باخبر سازند، این رویداد تازه اینترنت بود که از نظر وى نیرویى بزرگ و تسطیح کننده به شمار 

مى آمد؛ اما وى در کتاب خویش به موضوع دیگرى هم نظر دارد که نمى توان از آن چشم پوشید. 

اندیشیدن دربارة جهان مسطح، به گونه اى در وى هراسى نیز به وجود مى آورد که ریشۀ آن در 

واقعیتى نهفته که تنها برنامه نویسان و کاربران سادة اینترنت نیستند که در این عرصه حضور 

دارند بلکه شبکه هاى تروریستى و افراد تاریک اندیش نیز در این عرصه حضور دارند. فریدمن 

در این کتاب به موضوع یازده سپتامبر هم مى پردازد و دربارة تروریست ها، زندگى و پیشینۀ آنان 

نکته هایى را بازگو مى کند که جاى اندیشیدن دارد، او به عامالن هواپیماربایى ها اشاره کرده و 

از وضعیت زندگى شان مى گوید، اینکه تحصیل کرده بوده اند، در کشورهاى اروپایى زندگى کرده 

و در فقر بسر نمى برده اند و در خانواده هاى بنیادگرا هم رشد نکرده اند و با طرح این واقعیت ها، 

دالیل دیگرى را در پیوستن آنان به این گروه هاى دیگرستیز جست وجو مى کند ... 

نفرت از بمب گذارى و تروریسم

در کوچه و برزن چــه بود بمب گذارى؟

کارى کــه بود در نظــر جامعه محکوم

این فاجعه ســازى چه بــود در نظر عقل

وجدان و شرف نیست در آن دسته که جویند

جــز کار گروهى ز شــرف یک ســره عارى

هم بــر ضــرر عامل خــود ضربــه کارى

جــز ددمنشــى همــره دیوانــه شــعارى

آراِم دل از خــوِن بــه ناحــق شــده جارى

جنگ ویتنام:

فغان ز جنگ ویتنام و ســخت دورانش

نائــره جنــگ آتش افشــانى ز  فغــان 

که ســال ها شــد و پیــدا نگشــت پایانش

کــه جــان خلق گــدازد بــه نــاِر نیرانش
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ننگ ملت و آیین

ایــن طالبــان کَیند کــز ابلیــس ُملهم اند

بد قــد و بدقــواره و بد ریــش و بد لباس

نَفــور آدمــى  از  و  مجــرد  مردمــى  از 

در طبــع و خو چو عقرب جــراره مرگ زاى

طــالِب قتل و غــارت و عمــاِل ماتم اند

بدخــواه و بدگراى و به هر بــد، مقدم اند

آدم انــد اوالد  ُســالله  ناکس تریــن 

از خــوِى بــد کشــنده تر از مــار اَرَقم اند

صلح و مدارا در شعر ادیب و شعر جهان

در بخش پایانى به اشعارى از شاعران جهان و شعر ادیب برومند اشاره خواهم داشت. دغدغه ها، 

و  آرمان ها  بیانگر  شعرها  این  در  ایران  ملى  شاعر  و  بزرگ جهان  شاعران  آرزوهاى  و  رنج ها 

خواست هاى نیک انسانى است:

سیماى صلح، پل الوار

عشق به عدالت و آزادى

میوه اى شگفت به بار آورده

میوه اى که هرگز نمى گندد

چرا که به طعم خوشبختى است

چنین باد که زمین بار آورد و شکوفا شود

و تن و خون زندگان

هرگز فنا نشود

کاش چهره بشر دریابد

فایده زیبایى را

زیر بال اندیشه

نان براى همه، گل براى همه

ما همه سوگند خورده ایم
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با گام هاى بلند راه مى سپریم

و راه چندان دراز نیست

(برگرفته از تنهایى جهان، نشر هرمس)

***

شعرى از مارینا تسوتایوا

من حقیقت را مى شناسم – همه حقایق دیگر را فراموش کن!

نیازى نیست در هیچ کجاى زمین مردم نزاع کنند.

نگاه کن – غروب است، نگاه کن، تقریبًا شب است:

از چه سخن مى گویى، شاعران، عاشقان، سرداران؟

باد مالیم است، زمین از شبنم خیس است،

طوفان ستارگان در آسمان آرام خواهد شد.

و به زودى همه ما در زیر خاك خواهیم خفت، ما

که روى زمین خواب را بر یکدیگر حرام کردیم

(برگرفته از کتاب شاعران، نشر فرخ نگار)

و نمونه هایى از شعر ادیب برومند:

شعرواره

خشونت بس نکوهیده ست و انسان را کجا زیبد

که همنوعان خود را با خشونت ها بیازارد

مگر فرقى میان آدمى با ساکنان جنگل از

ببر و پلنگ و شیر و کفتار و جز اینها نیست

گر انسانى ندارد مهر

گر از رحم و شفقت جسته بیزارى

چه باشد غیر موجودى ز احساس و شرف عارى

***
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حقوق بشر

نیست آزادى  از  بهتر  موهبتى  جهان  در 

را قانون  بر  به  تساوى  حق  آن  از  بعد 

حقوق و  تکالیف  به  مقرر  مساوات  شد 

عذاب و  آزار  از  محفوظى  و  آزادى  حق 

که از او گلشن هستى همه پر برگ و بر است

معتبر است دان که بسى  از حقوق بشرى 

بهِر انسان که به اوصاف نکو مشتهر است

از حقوقى است که شمشیر ستم را سپر است

...

گر نباشد به جهان محترم این جمله حقوق

فساد و  شر  از  بشر  حقوق  باد  امان  در 

سعى انسان ز پى صلح و سالمت هدر است

و شر است از خیر  ادیبا سخن  آفاق  به  تا 

***

آرزوهاى شاعر

دوست دارم که جهان رونق و سامان گیرد

دوست دارم که جهان جمله پر از داد شود

دوســت دارم که حقوق بشر از پرده وهم

دوست دارم که بر افتد ز جهان نطفه جنگ

دوست دارم که به هر جاى، توانا و ضعیف

دوست دارم که ملل جمله به هم یار شوند

و آدمى رجعت از این حاِل پریشــان گیرد

دوِر بیداد و ســتم یک ســره پایــان گیرد

ســر برون آرد و جــا در بر انســان گیرد

صلــح در بیِن جماعــات و ملل جان گیرد

از حقوِق بشــرى بهره به یکســان گیرد

تا صفا جــاى صف آرایى و عــدوان گیرد

...

اى خــوش آن روز که آزادِى افراد بشــر

اى خوش آن روز که تعدیل شود فقر و غنا

اى خوش آن روز که انسان ز رِه خدمت خلق

گیرد احسان  رِه  انسان  و  گردد  محترم 

امکان گیرد در  از  بهره خویش  هر کسى 

گیرد ــدان  وج آسایش  و  راحــت  ــِن  دام
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بررسى ایزدان در شاهنامه فردوسى

دکتر محمدتقى فاضلى*، صدیقه شاهمرادى و شاهین آریامنش

*استادیار دانشگاه آزاد اسالمى واحد جامع شوشتر

چکیده

ایزدان سرچشمه راز و رمزهاى اساطیرى ایران باستان هستند از آن زمان که آریایى ها در پى 

شناخت آفریننده اى بودند، و پدیده هاى طبیعت را مى پرستیدند. واژة ایزدان در آیین زردشتى به 

معنى فرشتگانى است که از دید مقام پس از امشاسپندان قرار دارند. در اوستا از ایزدان بسیارى 

نام برده شده است و بیست روز از روزهاى ماه خورشیدى زردشتیان به نام ایزدان است. شاهنامۀ 

فردوسى شاهراه دستیابى به باورهاى اعتقادى وفرهنگى ایران باستان است. در این مقاله تالش 

مى شود ایزدانى که در شاهنامه نام آنان ذکر شده است شناسایى شوند. بعد از معرفى اجمالى 

آنها، کاربرد ایزدان، کنایه  و استعاره هاى آنها بررسى مى شود.

کلیدواژه: فردوسى، شاهنامه، ایزدان، آیین زردشتى، ایران باستان

پیشگفتار

قرن  ده  که  بود  مردى  تولد  شاهد  طوس  طابران  ناحیۀ  از  باژ  روستاى  هجرى،  چهارم  قرن 



او و شاهکار جاودانه اش مى گویند. شاهنامۀ فردوسى پلى است به گذشته، گذشته اى  است از 

پر از فراز و نشیب، گذشته اى سرشار از خاطره هاى خوشایند و ناخوشایند. این مقاله باورها و 

اعتقادات نیاکان ما را به تصویر مى کشد. ناشناخته هایى که جزیى از وجود هر ایرانى است اما 

در پیچ وتاب این دنیاى ماشینى و دین ستیزى غرب با آنها بیگانه شده است. هر ایرانى باید از 

عقاید دینى و فرهنگى پیشینیان خود آگاهى داشته باشد و به این باورها احترام بگذارد. نیاکان 

ما صاحب کهن ترین ادیان باستان بوده اند. دین هایى که نه تنها در ایران، بلکه آسیاى میانه و 

اروپا را تحت سیطرة خود داشتند. بسیارى از آداب و اعتقادات آیین مهر که برخاسته از ایران 

بود، در ادیان الهى و فرقه هاى دینى راه یافته است. ایزدان، آینۀ باورهاى دینى ایرانیان هستند. 

تاکنون کتاب ها و مقاالت بسیارى دربارة تاریخ اساطیرى ایران نوشته شده است و ایزدان بخش 

عمده اى از این تحقیقات را تشکیل داده اند اما به طور اختصاصى و جامع دربارة کاربرد ایزدان در 

شاهنامه تحقیق مفصلى صورت نگرفته است. این مقاله بر اساس حروف الفبایى کاربرد ایزدان 

در شاهنامۀ فردوسى را تحلیل و بررسى مى کند.

بینش مذهبى قهرمانان شاهنامه

براى دریافت نقش ایزدان در شاهنامه ابتدا الزم است که دربارة بینش مذهبى قهرمانان شاهنامه 

گفتارى ارائه شود. آنچه در نظر پژوهشگران و شاهنامه شناسان مورد اتفاق نظر است این است 

پهلوانان  یکتاپرست هستند.  قهرمانان شاهنامه  و  موج مى زند  روح خداپرستى  که در شاهنامه 

شاهنامه در خواب و بیدارى در سختى و آسایش، در زیر چکاچاك شمشیرها نظر به سوى آسمان 

دارند. رستم در لحظه هاى سرنوشت ساز نبرد با آرامش قلبى مى گوید:

پهلوان اى  کــه  رســتــم  گفت  ــدو  ب

ــن اســت ــنــده یـــار م ــن ــری ــان آف ــه ج

تــو از مــن مــدار ایــچ رنجــه روان

دل و تیــغ و بــازو حصــار من اســت

شاهنامه با نام خداى آفریینندة خرد آغاز مى شود:

ــد جـــان وخـــرد  ــداونـ ــه نـــام خـ نگذردبـ ــر  ب انــدیــشــه  ــر  ــرت ب ــن  کــزی

و با نام جهان داور کردگار پایان مى پذیرد:

ــرد  ــزدگ ــۀ ی ــّص ــون ق ــن ســرآمــد ک

بار هشتاد  پنج  شــده  هــجــرت  ز 

ارد روز  ــذ  ــدارم ــن ــپ س روز  بـــه 

ــار ــردگ ک داور  ــان  ــه ج ــام  نـ بــه 

 (فردوسى، شاهنامه، 1378 :2161)
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    البته باید این نکته را خاطر نشان کرد که خداپرستى مختص شاهان و پهلوانان ایرانى نیست. 

مرداس پدر ضحاك انسانى پرهیزگار و خداترس است:

مرد   نیک  هم  و  شاه  هم  گــران مایه 

بود   ــه  ــای ــران م نــام گ ــه مـــرداس  ک

ــاد ســرد بـ ــا  ب ــان دار  ــهـ ــرس جـ ز تـ

بود پایه  برترین  ــش  ده و  داد  بــه 

     اسکندر نیز به شیوة پادشاهان ایرانى زمانى که بر تخت جلوس مى کند، آغاز سخن خود را 

با نام خدا مزیّن مى کند:

گفت بنشست  تخت  بر  چو  سکندر 

است ــزد  ای جهان  بــر  پیروزگر  کــه 

                                         

جفت باد  خرد  شاهان  جان  با  که 

است بد  نترسد  وى  کز  جهان دار 

(فردوسى، شاهنامه، 1283)

     در نامه نگارى ها و مکاتبات شاهان و پهلوانان نیز نام خدا آرایش کنندة سرآغاز سخن آنهاست 

و شاهان غیر ایرانى هم به شیوة شاهان ایرانى رفتار مى کنند. نخستین نامه در شاهنامه، نامۀ 

فریدون به سلم و تور است و ایرج مأمور رساندن نامه به آن دو مى شود. در ابتداى نامه چنین 

آمده است:

زمین  ــاه  شـ بــنــوشــت  ــه  ــام ن یــکــى 

ـــرد آفـــریـــن خـــداى ــه ک ــام ســـر ن

بــه ســاالر چین و  ــداى  ــاور خ بــه خ

جاى به  همیشه  باشد  و  ــود  ب کجا 

     در آغاز نامۀ اسکندر به قیدافه، ملکۀ اندلس چنین آمده است:

گیر  یـــاد  از  بشنید  ــو  چ ســکــنــدر 

حریر ــر  ب نــامــه اى  ــس  پ نوشتند 

هوشمند  ــۀ  ــداف ــی ق نــزدیــک  بــه 

مهر  ــد  ــداونـ خـ آفـــریـــن  نــخــســت 

ــت راس و  داد  بخشندة  ــداونــد  خ

                                                                                        

دبیر ــد  ــ اوش ــیــش  پ تــا  ــود  ــرم ــف ب

گیر شیر  اســکــنــدر  اوژن  شیر  ز 

بلند ــى  ــزرگ ب در  او   ــام  نـ شـــده 

سپهر ــردان  ــ گ و  مـــاه  فـــروزنـــدة 

سزاست کش  دهــد  را  کسى  فزونى 

(فردوسى، شاهنامه، 1312)

     دربارة فضاى فکرى و مذهبى قهرمانان شاهنامه، شاهنامه پژوهان آرا و نظرات متفاوتى دارند. 

برخى عقیده دارند دو فضاى متفاوت فکرى و مذهبى بر قهرمانان شاهنامه حاکم است و آن دو 

فضا، فضاى میترایى و فضاى مزدایى است.

     مهرداد اوستا معتقد است که از پادشاهى کیومرث تا ناپدید شدن کیخسرو، فضاى میترایى 

بر شاهنامه حاکم است و با روى کار آمدن گشتاسب و پذیرفتن آیین زردشتى، آیین مهر به سر 
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مى آید و آیین مزدایى جاى آن را مى گیرد. این شاعر ارجمند، رستم را نمایندة آیین میترایى و 

اسفندیار را نمایندة آیین مزدایى مى داند و شاهنامه را داراى دو فضاى فکرى متناقض توصیف 

مى کند (ر. ك.، 1381: 29). 

     در شاهنامه ابیاتى وجود دارد که خواننده در دریافت حقیقى دین شاهان و پهلوانان، دچار 

سردرگمى مى شود. در بخش هاى اساطیرى و پهلوانى که اثرى از ظهور زردشت نیست ابیاتى 

عنوان شده است که در آن از ایزدان و آیین هاى زردشتى یاد شده است. نمونۀ بارز آن زمانى 

است که کیخسرو بر تخت جلوس مى کند و رستم او را با ایزدان زردشتى مدح و ستایش مى کند، 

در این بخش پهلوانان خسروستا و خسروپرست وصف شده اند نه یزدان پرست و یزدان شناس، 

همچنین در این بخش از زند و اوستا نام برده شده است:

بشست تن  و  سر  شب  یک  جهاندار 
            

ــت اُس و  زنــد  ــر  دفــت ــا  ب دور  بشد 
(فردوسى، شاهنامه، 963)

     شاید تنها شاهد مستدل در شاهنامه را براى تأیید فضاى میترایى بتوان زندگى وزیر تهمورث 

دانست. تهمورث وزیرى به نام شهرسب داشت؛ این وزیر صائم الدهر بود. همیشه نماز شب به 

جاى مى آورد. در آیین زردشتى روزه و ریاضت به شکل معمول جایگاهى ندارد. درحالى که از 

ارکان آیین مهر، روزه و ریاضت نفس است:

بــود  دســتور  پــاك  یکــى  را  او  مــر 

خنیــده بــه هــر جــاى شهرســب نام

لــب دو  خــوردن  ز  بســته  روز  همــه 

چنــان بــر دل هر کســى بود دوســت

                                                                 

کــه رایــش ز کــردار بــد دور بــود

نــزد جز بــه نیکى بــه هر جــاى گام

بــه پیــش جهانــدار بــر پاى شــب

اوســت آییــن  روزه  و  شــب  نمــاز 

(فردوسى، شاهنامه، 35)

زمان  زردشت در  که  بپذیریم-  را  است  شده  پذیرفته  نزد همگان  در  -که  اصل  این  اگر      

گشتاسب ظهور کرده است، پس آیین قهرمانان شاهنامه قبل از این دوران چه بوده است.

     دکتر محمد معین معتقد بودند که رستم هنگام نبرد با اسفندیار به دین کهن باقى بود و معتقد 

است که ایرانیان قبل از ظهور زردشت به خداى مستقل یگانه اى معتقد نبودند، بلکه مشرك 

بودند. برخى دیگر اعتقاد دارند که زال و رستم پیرو آیین زروانى هستند و دلیل آنان عمر دراز 

زال و رستم و سپیدى موهاى زال است (ر.ك. حمیدیان، 1372: 236-241).      
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     این بیت را نیز مى توان شاهدى بر مهرى بودن سام و زال دانست:

سپهر گــردان  گشت  همى  سان  مهربدین  گسترده  زال  ــر  ب و  ــام  س ــر  اب

(فردوسى، شاهنامه، 114)

     رستم با غسل که در آیین مهر بسیار اهمیت دارد به درگاه خدا مى رود:

بــه پیــش جهان آفریــن شــد نخســتبشــد ســوى آب و ســر و تن بشســت

     چنان که ذکر شد بیشتر شواهد زردشتى گرى در بخش پادشاهى کیخسرو است. شاید یکى از 

دالیل آن، این است که این داستان ها قبل از پهلوانى هاى رستم به دست فردوسى رسیده باشد.  

     دکتر حمیدیان معتقدند که رستم زردشتى است و با اعتقاد نولدکه موافق است که با وجود 

زردشتى بودن آن چنان اهل شمشیرزنى در راه دین نبوده است، و پیداست که همۀ پذیرندگان 

دین جدید به صورت مؤمن کامل در نمى آیند (همان، 241). 

ایزدان

در ادامه به مبحث اصلى این مقاله که کاربرد ایزدان در شاهنامه است مى پردازیم. در ابتدا باید 

معانى ایزد را درگذشته و امروز بیان کنیم، پس از آن به ترتیب الفبایى، ایزدانى را که نام آنها در 

شاهنامه آمده است معرفى مى کنیم.

     در اوستا ایزد از «َیَزَت» به معنى در خور ستایش است. صفتى از ریشۀ «َیز» به معنى پرستش 

و  ستودن، یسنا و یشت نیز از همین ریشه هستند. َیَزَت به تنهایى در مورد فرشتگان به کار برده 

مى شود. در زبان پهلوى به صورت َیزد درآمده است و در فارسى به ایزد تبدیل شده است؛ اما در 

فارسى امروز، ایزد به معنى فرشته نیست بلکه به معنى خدا به کار مى رود. یزدان در فارسى امروز 

به معنى مطلق خداست ولى در پهلوى، یزدان جمع ایزد به معنى فرشته نیز به کار رفته است. 

سرشت و  اســت  گوهر  مــرا  تندى  که 
      

بکشت ــزدان  ی که  باید  زیست  چنان 
  (فردوسى، شاهنامه، 318)

     دو نوع ایزد در آیین هاى زردشتى یافت مى شود که شامل ایزدان مینوى و ایزدان جهانى 

است. در رأس ایزدان مینوى، اهورامزدا و در رأس ایزدان جهانى، زردشت قرار دارد.

     ایزدان براى پیروان آیین مزدایى اهمیت بسیارى دارند و بسیار قابل احترام هستند. ایزدان 

از نظر مقام و درجه، بعد از امشاسپندان قرار دارند. شمار ایزدان در آیین زردشتى بسیار است اما 
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مهم ترین آنها ایزدان همکار امشاسپندان و ایزدانى هستند که موکل بر روزهاى ماه هستند و آن 

روز به نام آنها نام گذارى شده است. به این ایزدان، ایزدان کهتر نیز گفته اند. در مقابل ایزدان، 

دیوان قرار دارند. دیوان در قلمرو تاریکى و انگره مینو به سر مى برند و همیشه در حال نبرد با 

ایزدان هستند.

     در شاهنامه واژة ایزد با فّره و فروغ ایزدى به کار رفته است:

ــزدى   ــ ــّرة ای ــ ــا فـ ــت بـ ــف ــم گ ــن ــارى هــمــم مــوبــدىم ــری ــه هــمــم ش
 (فردوسى، شاهنامه، 36)

ــزدى جـــاه فـــّر کــیــان ــ ــدان ایـ ــ ب
                    

ــان ژی ــوزن  ــ گ و  ــور  گـ نخجیر  ز 
 (فردوسى، شاهنامه، 33)

     برخى از ایزدان پیش از اهورامزدا مقام خدایى و پرستش داشته اند، مانند مهر و ناهید، به ویژه 

مهر که خداى زمین و زمان و روشنایى بود. برخى دیگر جزیى از مناسک و رسوم دینى به شمار 

مى رفتند، مانند آتش و هوم و تعدادى دیگر از آنها از زمان پیدایش و اسکان آریایى ها، داراى 

احترام و پرستش بودند و در شمار خدایان طبیعى و مادران چهارگانۀ طبیعت بوده اند، مهمترین 

این ایزدان آسمان و خورشید و در کنار آنها، آب و باد نیز پرستش مى شده اند.

     ایزدان با گردونه هاى خود در آسمان اهورایى مى چرخند برخى از آنها به اشکال گوناگون در 

مى آیند و با دیوان تاریکى مبارزه مى  کنند؛ مانند بهرام. 

     در آیین هاى ایران باستان هنگامى که روز ماه با نام آن ایزد مطابقت مى یافت در آن روز 

جشنى برپامى کردند و هر جشن آداب و رسوم مربوط به خود را داشت. این آیین ها تا قرن ها پس 

از ظهور اسالم به ویژه در دورة حکومت  ترکان غزنوى  با جدیت و عالقه برگزار مى شد و با 

حملۀ بنیان کن مغول این جشن ها از میان رفت.

     از میان جشن هاى ایزدى ایران باستان فقط نام مهرگان آمده است و برخى دیگر از ایزدان 

با ذکر روز آنها بیان شده اند.

ــت اوس دیــن  مــهــرگــان  پرستیدن 
         

اوست آیین  ــوردن  خ و  آسانى  تن 
(فردوسى، شاهنامه، 64)

     در ادامۀ این مقاله به معرفى ایزدانى که نام آنها در شاهنامه آمده و همچنین طریقۀ کاربرد 

آنها در شاهنامه مى پردازیم.
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آب- آبان   

ــاد ب ــده  ــن ــرخ ف ــار  ــم کـ ــانــت ه آب ســپهر روان پیــش تــو بنــده بــادز 

  این بیت از ابیاتى است که رستم، کیخسرو را مى ستاید و مفهوم ایزدى آن مورد توجه است.

     در اوستا «اَپ» (AP)، در سانسکریت «اَپا» (APA)، و در فرس هخامنشى «اَپى» (APi) و 

در پهلوى «آپ» و در فارسى «آب» گفته مى شود. همچنین در بسیارى از لهجه هاى محلى 

ایزد  این  نام  به  ماه  دهمین روز  (پورداود،1380: 65). هشتمین ماه سال و  تلفظ مى شود  «آو» 

موسوم است. تدبیر امور آبان روز به عهدة اوست. جشن مطابقت و یکسانى نام این ماه و این 

روز «آبانگان» نام دارد. آبان یشت پنجمین یشت از اوستا است که در ستایش و بزرگداشت ایزد 

آب سروده شده است. در خرده اوستا نیز یکى از نیایش ها به نام «آبان نیایش» اختصاص دارد؛ 

که در ستایش ناهید سروده شده است. اردویسور ناهید و آپام نپات دو فرشتۀ نگهبان آب هستند.

«در این روز زو پسر طهماسب به پیروزى رسید و مردم را به حفر انهار و تعمیر آن امر کرد» 

(برهان قاطع).

اَرد

خنیــده بــه تــوران ســیاووش گــرد
          

کــز اختــر بنــش کــرده شــد روز ارد
(فردوسى، شاهنامه، 426)

     در شاهنامه این بیت به دلیل آنکه در آن سال پایان شاهنامه ذکر شده است مهم و شاخص 

است که در آن روز اَرد آمده است:

ــرد ــزدگ ــۀ ی ــص ــون ق ــن اردســـرآمـــد ک روز  ــذ  ــدارم ــن ــپ س ــاه  ــ م بـــه 

     «اَرَت» ایزدى است مؤنث که نماد مال و ثروت است. روز پنجم هر ماه خورشیدى به نام این 

ایزد مزیّن شده است. ارد از ایزدان همکار امشاسپند سپندارمذ به شمار مى رود. هفدهمین یشت 

از اوستا به ارد یشت موسوم است. در این یشت شکوه و زیبایى این ایزد ستوده شده است. ارد را 

دختر اهورامزدا مى نامند و از ایزدانى است که هنگام تولد زردشت حضور دارد. نام دیگر این ایزد 

«اَشى» است. در اوستا به صورت زنى زیبا، نیرومند و درخشان توصیف شده است.

آذر- آتش

روز و  شــب  رخشــنده تر  آذرت  تــو شــادان و تــاج تــو گیتــى فروزز 
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     ایزد آذر یکى از بزرگترین ایزدان آیین مزدیسنا است. آتش در اوستا «آتَر» (atar) و «آتر» 

(atr) و در فرس هخامنشى «آتَر» آمده است. در فارسى آذر و آتش مى گوییم (پورداود،1380: 69).

     آذر فرشتۀ موکل بر آتش است. در اوستا قطعۀ آتش نیایش در ستایش این ایزد سروده شده 

است. ماه نهم و روز نهم هر ماه خورشیدِى ایرانیان باستان به نام آذر روز موسوم بود و جشن 

مطابقت نام ماه و نام روز آذر را «آذر جشن» مى نامیدند. این عید ویژة آتش خانه ها بود. پس 

از نظافت آتشکده ها، مردم در کنار هم آتش بزرگى برپامى کردند و با هم به گردش و تفریح 

جایگاه  نبوده است ولى  ملّى  و  همگانى  نوروز و جشن مهرگان  عید  مانند  این عید  مى رفتند. 

ویژه اى در میان ایرانیان باستان داشته است.

به  پیدایش آتش را  پیدایش آتش همه ساله برگزار مى شد.  به پاسداشت  نیز       جشن سده 

هوشنگ نسبت داده اند. هوشنگ آتش را فروغ ایزدى مى نامد:

ایزدى ایــن  اســت  فروغــى  بگفتــا 
             

ــردى ــخ ــر ب ــ ــد بـــایـــد اگ ــی ــت ــرس پ
  (فردوسى، شاهنامه، 33)

     هنگامى که زردشت به دنیا آمد فّره اش به صورت آتش بود. در بندهش هفتمین آفریدة 

اهورامزدا آتش است. ایرانیان باستان در آتشکده ها نیایش مى کردند. در شاهنامه احترام به آتش 

نمود آتش پرستى نیست. حکیم توس در جواب کسانى که ایرانیان باستان را آتش پرست مى دانند 

مى گوید:

بدند ــزدان  ی پیش  بر  هفته  یک  به 

ــهــراب بود ــاه م ــش بـــدان گ کــه آت

دراز   گـــردد  ــه  ــش ــدی ان چــنــد  ــر  اگـ

                                                                  

بدند ــان  ــت ــرس ــش پ ــات ک ــدار  ــن ــپ م

بــود آب  ــر  پ ــده  دیـ را  پــرســتــنــده 

بى نیاز اى  نه  یــزدان  ــاك  پ از  هم 

(فردوسى، شاهنامه، 967)

     اولین آتشکده را فریدون بنا نهاد. نیایش در آتـشکده در بخش اسـاطیرى و پهلوانى رواج 

دارد. با  ظهور زردشت دامنه دارتر مى شود. زردشتیان آتش را جلوه اى از نور ایزدى مى دانستند.

     در آیین زردشتى پنج نوع آتش وجود دارد؛ که نام آنها به ترتیب اینچنین است: برزى َسوه، 

هوفریان، اوروازشت، وازشت، اسپنیشت (بندهش، 1369: 95).

     سه آتشکدة مهم در زمان ساسانیان وجود داشت. نام آتشکدة آذرگشسب و آذر برزین مهر 

در شاهنامه آمده است ولى از آتشکدة آذرفرنبغ یاد نشده است:
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کــه بــا فرخــى بــود و بــا بــرز و کامیکــى آذرى ســاخت برزیــن بــه نــام
(فردوسى، شاهنامه، 1012)

ــســبگهــى باده خــورد و گهى تاخت اســب   ــش ــد ســـوى خـــان آذرگ ــام ــی ب
(فردوسى، شاهنامه، 524)

     در شاهنامه آتش با خلق و خوى انسان ها و خشم عصبانیت آنها رابطه دارد. چنانکه امروزه 

نزد عوام همین ویژگى براى آتش مرسوم است. فردوسى صفت آتش را براى دلیران  نیز در 

خشمناك و غضب آلود در میدان جنگ به کار برده است:

ــردار آتـــش بــدنــد ــ بدندپـــیـــاده بـــه کـ ــش  ــرک ت و  ــر  تــی ــا  ب ســـپـــردار 

آسمان 

در اوستا آسمان به صورت «اَسمن» (Asman)  آمده است. این واژه دو معنى دارد؛ سنگین و 

سنگ. قدما اعتقاد داشتند که آسمان به صورت سنگ بوده است. «در تقویم زردشتى روز بیست 

و هفتم باشد از هر ماه شمسى، تدبیر و مصالح روز مذکور به او تعلق دارد» (برهان قاطع).

به صورت  که  بود  آسمان  طبیعى  آفریدة  اولین  است.  شهریور  امشاسپند  همکار  آسمان       

بى ستون توصیف شده است. در ابتداى شاهنامه آفرینش آسمان این گونه آمده است:

رو تیــز  گنبــد  ایــن  آمــد  پدیــد 

ابــر ده و دو هفــت شــد کــد خداى

پدیــد  آمــد  دادن  و  بخشــش  در 

اندر دگر بســته شــد فلک هــا یــک 

                                                                       

ــه نو ــو بـ ــدة نـ ــن ــای ــم شــگــفــتــى ن

ـــزاوار جــاى گــرفــتــنــد هــر یــک ســ

سزید چـــون  ــان  چــن ــا  دانـ ببخشید 

شد پــیــوســتــه  ــار  کـ ــون  چـ بجنبید 

(فردوسى، شاهنامه، 19)

     آسمان به صور گوناگون و کاربردهاى مختلف در شاهنامه به کار رفته است.

آسمان جایگاه خداوند است:

ــوى آســمــان گمانکــى نــامــور ســر سـ بــد  بــر  خــواســت  بــد  و  ـــرآورد  ب

آسمان مظهر جبر و قدرت الهى است:

راى اســت  چنیــن  آســمانى  پــاىاگــر  نیســت  روان  ســپهر  بــا  مــرا 

     در شاهنامه با مترادفات چرخ، چرخ بلند،گردون گردان، چرخ گردنده، چرخ کبود، چرخ پیر، 

گوژپشت، فلک، و چرخ نامهربان توصیف شده است.
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     فردوسى واژة آسمان را بیشتر براى به کار بردن تصاویر هنرى و صور خیال و معنى ظاهرى 

آن استفاده کرده است. تنها در این بیت به معناى ایزدى آن توجه شده است:

آســمان  از  و  اشــتاد  ز  ســاله  تــن و جانــت بــا شــادى و کامتــانهمــه 

اَشتاد

در اوستا به صورت «اََرشتات» به کار رفته است. در پهلوى و فارسى، «اَشتاد و اَشتات» گفته 

مى شود. بیست و ششمین روز از تقویم زردشتیان به نام اَشتاد روز موسوم است.

در این بیت به مفهوم ایزدى این فرشته توجه شده است:

آسمان از  و  ــاد  ــت اش ز  ســالــه  تــن و جانت با شــادى و بــا کامتانهمه 

     نام یکى از سرداران خسرو پرویز اشتاد است.

ــراز چـــون خــســرو ســرف و  ــزاد  ــرخ ف
      

ــداز ــروز دشــمــن گ ــی ــاد پ ــت ــو اش چ
(فردوسى، شاهنامه، 1996)

     هجدهمین یشت از یشت هاى اوستا، اشتاد یشت نام دارد. این یشت بسیار کوتاه است که 

شامل نه بند است و محتواى آن هم در ستایش آشتاد نیست. در آن فّر ایرانى ستایش شده است.

باد

در اوستا «واَت» (vata)، در پهلوى «وات» (vat) و در فارسى «باد» گفته مى شود. این ایزد 

از یاوران میترا به شمار مى رود و در آیین مهر بسیار قابل احترام است. باد با مهر علیه دیوان و 

دشمنان آیین مهر مى جنگد. بیست و دومین روز از تقویم زردشتیان به نام این ایزد نامگذارى 

شده است.

     در شاهنامه باد به معناى خاص ایزدى و عنوان روز ماه به کار نرفته است اما در مفهوم 

نمادین و کنایى بسیار استفاده شده است. باد صفتى است براى جنگجویان سریع و چاالك:

پــاى  آورد  ــدر  انـ اســـب  ــه  ب بــیــامــد 
             

جاى                                    ز  آمــد  ــدر  انـ ــاد  ب کـــردار  ــه  ب
(فردوسى، شاهنامه، 567) 

در معناى غرور:

چــو ســهراب شــیر اوژن  او را بدیــد
                  

دمید                                              ــر  ب ــش  دلـ ــى  جــوان ــاد  بـ ز 
(فردوسى،شاهنامه، 336)
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بر باد دادن:

باد  بــه  تندى  بــه  و  تیز  بــه  ــدادى  ــژادبـ ن ـــوذر  ن ــهــدار  ســپ آن  زرســـب 

     (فردوسى، شاهنامه،557)

باد سرد:

بشــد جــان و مغــز ســرم پــر ز درد
                 

ســرد بــاد  دلــم  از  یکــى  برآمــد 
(فردوسى، شاهنامه، 628)

باد را در نهفت آوردن: کار بیهوده کردن:

تو خواهى کشــان خیــره جفت آورى
                    

آورى نهفــت  در  را  بــاد  همــى 
(فردوسى، شاهنامه، 433)

بهرام

نام دیگر این ایزد در اوستا «ِوِرثرغنه» است که َورهرام نیز نامیده مى شود. این ایزد به مانند باد 

از یاوران و پیشروان میترا در جنگ به شمار مى رود. بهرام ایزد پیروزى و جنگ است. روز بیستم 

هر ماه خورشیدى به نام این ایزد نامگذارى شده است:

روز   بهــرام  مــاه  آن  از  دار  نگــه 
               

فـــروز گــیــتــى  مـــرو  در  تـــا  بـــرو 
(فردوسى، شاهنامه، 202)

یارى  ایزد  این  از  در جنگ ها  ایرانیان  دارد.  نام  یشت  بهرام  اوستا  از  یشت       چهاردهمین 

ادبیات فارسى با سیارة مریخ برابر شده است و مظهر جنگ آورى فلک  مى خواستند. بهرام در 

نامیده مى شود. قهرمانان شاهنامه به سیارات فلک از جمله بهرام سوگند مى خورند:

کاله و  تخت  به  ــوردم  خ سوگند  که 
        

ماه و  خورشید  و  بهرام  داراى  به 
(فردوسى، شاهنامه، 757)

تیر 

باران است. در اوستا  ایزد و ستارة  (Tshtar) یا تشَتر، در فارسى تیر نامیده مى شود. تیر  تیشَتر 

و  سال  ماه  چهارمین  مى شود.  نامیده  سیریرس  اروپا  در  و  است  آمده  «تیشتریه»  صورت  به 

سیزدهمین روز ماه زردشتیان تیر نامیده مى شود. برحسب توافق نام ماه و نام روز، جشنى برگزار 

مى شد که به آن تیرگان مى گفتند.
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     این جشن به خاطر بزرگداشت پیروزى ایران بر توران و فداکارى آرش کمانگیر برپا مى شد. 

تیشتر نگهبان ستارگان است. این ستاره در تیر ماه نمایان مى شود و در اواسط تابستان به ویژه 

در امرداد و شهریور جلوه گرى مى کند. نام دیگر سیارة تیر عطارد است؛ و در ادبیات مظهر دبیرى 

و نویسندگى فلک به شمار مى رود:

چــو کیــوان و بهــرام و ناهیــد شــیر
      

چــو خورشــید و تیــر از بر و مــاه زیر
(فردوسى، شاهنامه، 747)   

     داستان آرش کمانگیر در شاهنامه نیامده است اما تیر آرش در این بیت به کار رفته است:

آتــشــى ــو  ــهــل پ آن  زخـــم  آن  از 
        

که ســامیش گرز اســت و تیر آرشــى
(فردوسى، شاهنامه، 1073)

خورشید

در اوستا «َهو َخشئِت»، در پهلوى «َخَورشَت» و در فارسى خورشید گفته مى شود. صفت خورشید 

امشاسپند  همکاران  از  خورشید  ایزد  است.  آمده  تیزرو  اسب  معنى  به  «اَرونداسب»،  اوستا  در 

است.  شده  بسته  اهریمن  و  اهورامزدا  میان  که  است  پیمانى  نگهبان  خورشید  است.  شهریور 

جایگاه خورشید آسمان چهارم است. در اوستا خورشید و مهر دو ایزد جداگانه هستند و دو نیایش 

به نام مهر نیایش و خورشید نیایش در اوستا وجود دارد. نماز خورشید نیایش روزى سه بار خوانده 

مى شود. خورشید در شاهنامه به صورت تشبیهات و استعاره هاى زیبایى به کار رفته است:

استعاره از سلم تور:

چنیــن گفــت کایــن نامــۀ پندمنــد
             

بلند گشته  خــورشــیــد  دو  نــزد  ــه  ب
(فردوسى، شاهنامه، 79)

     تصاویر شعرى بسیار زیبایى از طلوع و غروب خورشید در شاهنامه به کار رفته است:

الژورد چــادر  شــدى  پنهــان  چــو 
             

ــى یــکــى مــهــد زر ــاى رومـ ــب ــه دی ب
(فردوسى، شاهنامه، 1849)

کمند     ــاال  ب ــوى  س ــور  خ افکند  چــو 
      

بلند چـــرخ  ز  آمـــد  بـــر  زبـــانـــه 
(فردوسى، شاهنامه، 329)

     در شاهنامه خورشید با فر شاهان رابطه دارد:

ــاووس خــورشــیــد فر ــ ــت ک ــاراس ــی ــى یــکــى مــهــد زرب ــاى رومـ ــب ــه دی ب
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     درفش پهلوانان در شاهنامه خورشید نشان، توصیف شده است:

یکــى بــرز خورشــید پیکــر درفــش

ابــا گــرز و بــا تــاج و زرینــه کفش 

                                          

بنفش غــالفــش  ــن  زریـ مــاه  ســرش 

ــش درف پیکر  خــورشــیــد  پشت  ــس  پ

(فردوسى، شاهنامه، 532)

دى

بــواد        خجســته  فرودینــت  و  در هــر بــدى بــر تــو بســته بــواددى 

     دى صفتى براى اهورامزدا است. در تقویم خورشیدى عالوه بر اول هر ماه که هرمز نام دارد 

سه روز دیگر به نام هرمز وجود دارد. دهمین ماه سال و روز هشتم، پانزدهم و بیست وسوم هرماه 

به نام دى موسوم است. جشن مطابقت نام ماه و روز دى را «دیگان» مى نامیدند.

دى  روز  بـــدى  آذر  مـــاه  ــا  ــج ک
                   

مى و  ــان  ــری ب مـــرغ  و  آتـــش  ــه  گ
(فردوسى، شاهنامه، 2090)

     براى تشخیص این سه روز به ترتیب به آنها دى به آذر، دى به مهر و دى به دین مى گفتند.

چهــرچــو مهــر ســپهر آورد دى بــه مهــر روز  هــر  بــاد  تازه تــر  را  تــو 

دین

در اوستا، ِدئنا (Daena) یکى از نیروهاى پنجگانۀ آدمى است. این نیرو انسان را از کارهاى خوب 

و بد آگاه مى کند. دین همانند سپندارمذ با انجام کارهاى خوب انسان ها خوشحال مى شود و از 

انجام گناه توسط انسان ها ناراحت مى شود. بیست و چهارمین روز از ماه هاى خورشیدى دین روز 

است، نیک است در این روز فرزند به مکتب فرستادن و نکاح کردن (برهان قاطع).

     واژة دین در شاهنامه به نام ایزد دین و روز دین نیامده است و بیشتر به صورت باور قلبى 

و وجدان و آیین به کار رفته است. فردوسى، دین را اغلب با دانش و داد و پاکى که صفات ایزد 

دین هستند به کار برده است.

آفریــد  زمیــن  و  زمــان  و  ســپهر 

           

آفریــد دیــن  و  داد  خــرد  و  روان 

(فردوسى، شاهنامه، 679)
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اوفتاد چنین  کــارى  کــه  جایى  بــه 

             

داد و  ــن  دی و  دانـــش  و  بــایــد  ــرد  خ

(فردوسى، شاهنامه، 378)

نگهبان زمان است و آسایش و رستگارى را به انسان ها نشان مى دهد و روان انسان ها را از فساد 

و ناپاکى دور مى سازد.

َرشن 

رشن، دادگر روز قیامت است و ترازوى عدل خود را بر فراز قلّۀ داییتى مستقر کرده است. در 

اوستا به صورت «َرشنو» و در پهلوى به صفت «َرزیستک» به معنى راست تر و درست تر استعمال 

شده است. رشن به همراه مهر و سروش داور روز قیامت است و هیچ گاه از عدالت و دادگرى خود 

عدول نمى کند. انسان اگر سر سوزنى قصور کرده است رشن گناه ناچیز او را در برابر چشمانش 

مجسم مى کند.

     هجدهمین روز از ماه خورشیدى روز رشن نامیده مى شود. در شاهنامه در یک مورد به صورت 

رش آمده است:

رش          روز  آورد  ســپهر  هــور  خوشچــو  و  پـــدرام  ــاد  ب زنــدگــى  را  تــو 

     دوازدهمین یشت از اوستا رشن یشت نام دارد. رشن از ایزدان همکار امشاسپند مرداد است.

فروردین

فروردین در پهلوى به صورت «فرورتین» که از ریشۀ اوستایى «فروشى» است، به کار رفته 

است. صورت هاى دیگرى مانند فروهر، فرور و فرورد نیز دارد. ایرانیان اعتقاد دارند که انسان در 

فروردین خلق شده است. اولین ماه سال و روز نوزدهم هر ماه تقویم زردشتیان به نام فروردین 

نامگذارى شده است و جشن مطابقت روز و ماه فروردین فروردینگان یا فروردگان نام دارد:

ــن ــرودی ــد مـــه ف ــای ــی ــان تـــا ب ــم ب
                    

دین هــور  جهان  ــدر  ان بــفــروزد  که 

(فردوسى، شاهنامه، 746)

ــن ــرودی ــد مــه ف ــام ــی چــنــیــن تــا ب

                      

زمین روى  گــلــبــرگ  ــت  ــاراس ــی ب

(فردوسى، شاهنامه، 2049)

کهن ترین یشت اوستا، فروردین یشت نام دارد. در این یشت به فروهرهاى پاك نامداران درود 

فرستاده شده است. این یشت از بلندترین یشت هاى اوستا نیز به شمار مى آید.
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سروش

در اوستا «سراوشه» (Seraos-a)، به معنى اطاعت و فرمانبردارى است. روز هفدهم از تقویم 

خورشیدى به نام این ایزد اختصاص دارد. در اوستا بارها از سروش نام برده شده است. سروش 

پیر و زاهد ایزدان است. پیک ایزدى و فرشتۀ حامل وحى مزدیسنان به شمار مى آید. در اوستا 

آفریده هاى  از  نگهبانى  و  است  بیدار  همیشه  مهر  همانند  او  است.  آمده  ورشن  مهر  با  اغلب 

اهورامزدا را بر عهده دارد.

     نماد سروش، مرغى ایزدى است که «پَرُدِرس» یا خروس نامیده مى شود. این مرغ مردم را 

از خواب بیدار مى کند وشاید با خروس امروز که ماکیانى نر است ارتباط دارد. یازدهمین بخش 

از اوستا در ستایش سروش است که شامل دو بخش است که سروش یشت سر شب و سروش 

هادخت یشت نامیده مى شوند.

    در شاهنامه بیتى که روز سروش در آن باشد در شاهنامه نیامده است. در شاهنامه سروش با 

صفت فرخ و خجسته بسیار توصیف شده است:

ســروش خجسته  ــاران  بـ ــر  اب آن  بــر 
             

گوش بگشاى  که  گفتى  ــودرز  گ به 

(فردوسى، شاهنامه، 487)

     سروش چندین بار بر شخصیت هاى شاهنامه ظاهر مى شود. نخستین بار به صورت پرِى 

پلنگینه پوشى بر سیامک فرزند کیومرث ظاهر مى شود و او را از نقشۀ بچۀ دیو آگاه مى کند. 

بعد از کشته شدن سیامک توسط بچۀ دیو، سروش بار دیگر بر سیامک ظاهر مى شود و از او 

مى خواهد انتقام خون سیامک را از دیوان بگیرد. در داستان ضحاك، سروش بر فریدون ظاهر 

مى شود و از او مى خواهد که ضحاك را نکشد و او را به کوه دماوند ببرد و بر بدن او میخ هاى 

به بند مى کشد. بعد از کشته شدن سیاوش، سروش در خواب بر  او را  محکم بزند و در آنجا 

گودرز ظاهر مى شود و زنده بودن کیخسرو را به او خبر مى دهد. سروش چندین بار بر کیخسرو 

ظاهر مى شود:

بــغــنــود دوش چــشــم  مـــرا  سروش                  ســحــرگــه  خجسته  بیامد  ــزدان  ی ز 
(فردوسى، شاهنامه، 997)         

     سروش بر هوم که مردى زاهد و پرهیزگار است نیز ظاهر مى شود و به او الهام مى کند که 

افراسیاب در غارى پنهان شده است. سروش در بخش تاریخى شاهنامه نیز حضور دارد و بر 

خسرو پرویز نمایان مى شود:
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هــم آنگــه چو از کوه شــد بــر خروش
همه جامــه  اش ســبز و خنگى بــه زیر 

                                          

ســروش فـــّرخ  راه  از  ــد  آم پــدیــد 
دلیر خــســرو  گشت  او  دیـــدار  ز 
  (فردوسى، شاهنامه، 1999)

ماه

در اوستا «ماونگهه» و در پهلوى و فارسى ماه نامیده مى شود. یشت هفتم از اوستا ماه یشت 

نامیده مى شود. در شاهنامه ماه سیارة مشهور در آسمان است:

گاه ــاه  ش یــک  ندیدست  تــو  ــون  چ نــه تابنــده خورشــید و گردنــده ماهکــه 

سى روز از سال:

تابنــده ماهچــو نــه مــاه بگذشــت بــر دخت شــاه  آمــد چــو  پــورش  یکى 

     روز دوازدهم هر ماه خورشیدى به نام این ایزد است. ماه از ایزدان همکار امشاسپند بهمن 

است. سوگند به ماه همچون پدیده هاى طبیعى دیگر در شاهنامه بسیار دیده مى شود.

مــاه ــد و  ــه نـــام خــداونــد خــورشــی ب
              

راه داد  خــرد  نامش  به  را  دل  که 
(فردوسى، شاهنامه، 588)

یکى ســخت ســوگند خــوردم بــه ماه 
            

شــاه دیهیــم  و  کیهــان  دادار  بــه 
(فردوسى، شاهنامه، 552)

درفش پهلوانان به شکل ماه نقش شده است:

بــرش از  درفــش  پیکــر  مــاه  یکــى 
                 

بــه ابــر انــدر آورده تابــان ســرش
(فردوسى، شاهنامه، 552)

ــر ســیــاه ــگ ــرده اى دیـــد دی ــ ــراپ ــ س
                   

ــردار ماه ــشــان بــه کـ درفــشــى درخ
(فردوسى، شاهنامه، 636)

ناهید

ناهید در اوستا به صورت آناهیتا و با صفت «اََردویسور» به معنى بالنده و قوى همراه است. در 

اوستا صفات فراوانى براى ناهید آمده است. ناهید ایزد افزایندة زندگى، بارور کنندة دشت ها و 

مردان است. آناهید، ایزد آب هاى ایران و کشورهاى همجوار ایران باستان بوده است. در ادبیات 

فارسى ناهید نماد زیبایى و نوازندگى است. پنجمین یشت از اوستا به نام او موسوم است. روزى 
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به نام ناهید در سى روز تقویم زردشتیان نامگذارى نشده است. پرستش ناهید از دیرباز در میان 

ایرانیان باستان رواج داشته است و معابد بسیارى براى این الهه در ایران و کشورهاى همسایۀ 

ایران ساخته شده است. شاهان هخامنشى به ناهید بسیار احترام مى گذاشته اند و در کتیبه هاى 

خشایارشا و اردشیر دوم و سوم نام این ایزدبانو بسیار ذکر شده است. در شاهنامه به صورت سیارة 

فلک و اسم خاص آمده است:

که شــیر ژیــان اســت هنــگام رزم 

ســپهر   گــردان  و  کیــوان  خداونــد 

بــزم روز  همــى  مانــد  ناهیــد  بــه 

مهــر و  ناهیــد  و  مــاه  فروزنــدة 

     دختر شاه عّمریه روم همسر داراب،که اسکندر فرزند اوست:

ورا ــى  ــوان نــاهــیــد خ ــه  ک ــارى  ــگ ن
                

ورا ــشــانــى  ن زریـــن  ــگ  اورنــ ــر  ب
       (فردوسى، شاهنامه، 1259)

مهر 

است  زردشتى  بزرگ  ایزدان  از  میتَر،  سانسکریت  و  هخامنشى  فرس  در  «میَتهر»،  اوستا  در 

(پورداوود، 1380: 62)

مهر داراى معانى متفاوتى است:

نام ماه هفتم سال که آن بودن آفتاب است در برج حمل (برهان قاطع)

ــاه م ــهــر  م ســر  خجسته  روز  بــه 
                                 

کاله کیانــى  آن  برنهــاد  ســر  بــه 
(فردوسى، شاهنامه، 65)

    مهر فرشته اى موکل بر روز شانزدهم هر ماه که تدبیر امور این روز بر عهدة اوست. مطابقت 

ماه مهر و روز مهر را جشن مهرگان مى نامیدند و از باستانى ترین جشن هاى ایران کهن به شمار 

مى رود. فریدون جشن مهرگان را پایه گذارى کرد:

ــاه م ــهــر  م ســر  خجسته  روز  بــه 

ــد ــن ــت ــروخ ــش اف ــ ــا آت بــفــرمــود تـ

نو  ــاه  ــ ش چــهــرة  و  روشــــن  ــى  مـ

ــت ــان دیـــن اوس ــرگ ــه پــرســتــیــدن م

مهر  مــاه  او  از  اســت  ــار  ــادگ ی اگــر 

                                                                                                                       

کاله کیانــى  آن  برنهــاد  ســر  بــه 

ســوختند زعفــران  و  عنبــر  همــه 

نــو مــاه  و ســر  داد  ز  نــو  جهــان 

تــن آســانى و خــوردن آیین اوســت

بکــوش و برنــج ایــچ منمــاى چهر
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مهر به معناى محبت و عالقه:

تــو را با تــژاو ایــن همه پند چیســت

را   تــو  تــوران  شــهر  از  برانگیخــت 

بــه ترکى چنیــن مهر و پیوند چیســت

کــه بــر مهــر دیــد از دلیران تــو را

مهر در معنى خورشید:

مهــر و  ناهیــد  و  بهــرام  ســپهرخداونــد  کشــیده  بــر  ایــن  خداونــد 

مهر: آتشکدة مهر:

مهر و  خـــّراد  چــو  و  آذرگشسب  چــو 
        

سپهر ـــردان  گ ــردار  کـ ــه  ب ــروزان  ــ ف
(فردوسى، شاهنامه، 1369)

مهر: نام خاص

آذرگشســب و  مهــر  و  ســینه  اســبیــالن  ــر  ب ــداران  ــامـ نـ ــا  ب نشستند 
(فردوسى، شاهنامه، 2037)

     واژة مهر در شاهنامه بسیار تکرار شده است؛ اما بیتى که در آن مهر به عنوان ایزد مهر یا 

پیامبر آیین مهر باشد اشارة مستقیمى نشده است. چنانکه ذکر شد به صراحت نمى توان مرزى 

براى مهرى و زردشتى بودن شخصیت هاى شاهنامه تعیین کرد. قبل از پادشاهى گشتاسب که 

هنوز نامى از زردشت در شاهنامه نیست، کیخسرو با ایزدان زردشتى ستوده مى شود و از مظاهر 

زردشتى مانند زند و اوستا و سروش نام برده مى شود. علت این امر منابع در دسترس فردوسى 

بود که برگرفته از خداینامه ها و منابع پهلوى است و موبدان زردشتى آثار مهرى را زدوده بودند. 

زردشت در قبال مهر برخورد دوگانه اى داشته است. در یک رویه او را از مقام خدایى خلع مى کند 

و او را در ردیف ایزدان قرار مى دهد و در رویۀ دیگر در مهر یشت همسنگ اهورامزدا است. 

     مهر در ابتدا خداى شب بود ولى پس از قدرت تدریجى او، خداى آسمان نیز لقب گرفت. 

اولین خدایى که ایرانیان به عنوان پرستش انتخاب کردند میترا بود. البته قبل از میترا، ایرانیان 

به مظاهر طبیعت احترام فراوانى مى گذاشتند ولى پس از پرستش مهر ستایش عناصر طبیعى 

کمرنگ شد.

     میترا مظهر نور و روشنى، عهد و پیمان، دشمن بدى و ناراستى و خداى آفتاب بود. «او خود 

خورشید نیست بلکه نور و روشنایى است، تاریکى را زایل مى کند. زندگى و شادمانى را به زمین 

هدیه مى کند. با گرماى انوارش طبیعت را بارور مى کند و دیوهاى تاریکى را به دور مى راند.» 

(کوُمن، 1383: 25).
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     اهورامزدا خداى مجرد و آسمانى است ولى مهر هم در زمین و هم در آسمان مقام خدایى 

دارد. مهر داراى ویژگى هایى است که اهورامزدا فاقد آن است:

1. شهریار است، بزرگ ترین شهریار، وفائق بر همۀ شهریاران؛

2. مهر حامى همۀ انسان هاست؛

3. آب ها، گیاهان و گاوها را زیاد و حمایت مى کند (بهار، 1388: 116).

     قدیمى ترین سرود اوستا بعد از فروردین یشت، مهر یشت نام دارد. مهر یشت شامل دو بخش 

است: بخشى که قبل از ظهور زردشت وجود داشته است و یشتى که بعد از ظهور زردشت نوشته 

شده است. با وجود کاهش مقام مهر توسط زردشت، پیروان زردشت از دستورهاى زردشت عدول 

کردند و رسومى را که زردشت از آیین مهر منسوخ کرده بود، بار دیگر برقرار کردند. رسومى مانند 

قربانى هاى خونین و استفاده از شربت سکرآمیز هوم.

     در دوران اشکانى آیین مهر توسط سربازان به آسیاى صغیر و از آنجا به اروپا راه یافت و در 

حدود چهار قرن اروپا را تحت سیطرة خود داشت. آیین میترا در اروپا به صورت دگرگون شده اى 

از آیین مهر در ایران بود. امپراتوران روم مهرابه هاى بسیارى در اروپا ساختند.

     افسانه هاى بسیارى براى تولد مهر ساخته اند. در اساطیر کهِن ایران، میترا از صخره اى زاده 

شده است و هنگام زاده شدن خنجرى در دست دارد. میترا گاو نخستین را در غارى کشت و 

با کشتن گاو آفرینش شروع  مى شود. از تک تک اعضاى بدن او گل ها وگیاهان و خوشه هاى 

گندم روییده مى شوند؛ اما کشتن گاو در نزد پیروان میترا به شدت افراط مى شد و زردشت با شعار 

شکایت گاو نخستین از مردم نزد گشتاسب مى رود و گشتاسب با قبول دین زردشت، آیین هاى 

مهرى را برانداخت.

     آیین مهر در اروپا با قدرت گرفتن مسیحیت و مسیحى شدن کنستانتین امپراتور روم در 

قرن چهارم میالدى از میان رفت در حالى که بسیارى از آداب و رسوم آیین مهر در مسیحیت 

رواج یافت.

اسامى ترکیبى مهر در شاهنامه همچون مهراب، مهران، مهراس، مهرنوش،  بسیارى از       

مهرك، زرمهر، مهران ستاد، مهر هرمزد وجود دارد. مهر در کاربردهاى ترکیبى و کنایى مختلفى 

به کار رفته است:

 مهر داشتن: عالقه مند بودن، محبت داشتن
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داشت مهر  از  پر  دل  یک  که  دیگر  گذاشتسه  انــدر  بــد  هــر  زو  ببایست 

(فردوسى، شاهنامه، 370)

مهر بریدن: قطع عالقه کردن

ســپهر نــزد  اســت  راز  چــه  ندانــم 
              

مهر ــاك  پ ــا  م ز  ــدن  ــری ب بــخــواهــد 

(فردوسى، شاهنامه، 495)

مهرخون: رابطه اى که از راه پدر فرزندى حاصل شود

رهنمون یکى  زد  ــان  ــت داس بــریــن 

           

که مهرى فــزون نیســت از مهر خون

(فردوسى، شاهنامه، 378)

     آیین مهر، آیینى بود که بر همۀ ادیان و فرقه هاى دینى پس از خود تأثیر داشته است. مهر 

در آیین زروان خداى میانجى است. نقش او در آیین زردشت نیز غیرقابل انکار است و اهورامزدا 

اورا هم تراز خود مى داند. تأثیر مهر در میان صوفیان و عارفان نیز بسیار قابل توجه بوده است. 

آثار سهروردى و برخى از اشعار مولوى و طمطراق واژگان و آراء مهریان در حافظ به خوبى گواه 

این مّدعاست.

     آیین مسیحیت نیز از مهر بسیار تأثیر پذیرفت و شباهت هایى میان مهر وحضرت مسیح وجود 

دارد. وجود مهران ها و مهرابه ها، لوحه ها و سنگ نگاره ها نشان مى دهد که آیین مهر عالوه بر 

ادیان باستان بر فرهنگ و هنر دنیاى باستان نیز تأثیر گذاشته است.    

 

هوم

هوم گیاهى است که در اوستا «هئوم و هئومه»، در پهلوى «هوم»، در ودا «سئوم» و «سئومه» 

خوانده مى شود. هوم گیاهى است مقدس که شیرة آن را به صورت شراب در آیین هاى مذهبى 

مى نوشند. زردشت نوشیدن این شراب را به سبب سکرآور بودن منع کرد؛ اما پس از اصالحات 

و  عابد و پارسا است که در کوه مشغول عبادت است  نام مردى  زردشتیان در شاهنامه، هوم 

نسبش به فریدون مى رسد. سروش جایگاه افراسیاب را بر هوم الهام مى کند. به جایگاه افراسیاب 

مى رود و او را به بند مى گیرد اما افراسیاب فرار مى کند. هوم به پهلوانان ایران نشانى افراسیاب 

را مى دهد وکیخسرو افراسیاب را دستگیر مى کند.  

278 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



برآیند

جلد اول تا پنجم شاهنامه که شامل پادشاهى پیشدادیان و کیانیان و پهلوانى هاى رستم است، 

زیر سیطرة واژة مهر و مظاهر مهر و عناصر طبیعى مانند آسمان و ماه و خورشید و باد و آتش 

است و این امر ما را به یاد طبیعت پرستى و ادیان نخست ایران باستان به ویژه مهر مى اندازد. 

سبک و سیاق کالمى و اعتقادى قهرمانان شاهنامه بعد از ظهور زردشت با سخنان و رفتارهاى 

شخصیت هاى قبل از ظهور زردشت تفاوت مى کند. اسامى شخصیت هاى شاهنامه پس از ظهور 

زردشت، واژگان زردشتى هستند، مانند اورمزد، هرمز، بهرام.                                                                                                 

     بسیارى از ایزدان که نام آنها در شاهنامه آمده است، نقش ایزدى را که در آیین زردشت 

دارند، ایفا نمى کنند مانند بهرام که ایزد پیروزى و جنگ نیست یا باد و خورشید و ماه که نقش 

الهام رسان تا حدودى به سروش زردشتیان شباهت  ایزدى را ندارند. سروش به عنوان فرشتۀ 

دارد. نام چند ایزد به عنوان فرشتۀ موکل بر روزهاى ماه همچون آسمان روز، هرمزد روز، روز 

ارد، دى به مهر، بهرام روز، روز رش و اَشتاد آمده است.  

کتابنامه

-  اوستا، مهرداد، 1381، مهر و آتش، تهران، نشر سوره.

- فرنبغ، دادگى، 1369، بندهش، شرکت سهامى، چاپ افست.

- بهار، مهرداد، 1388، نگاهى به تاریخ اساطیر ایران باستان، چاپ رامین.

- پورداود، ابراهیم، 1380، تهران، دیبا.

- حمیدیان، سعید، 1372، درآمدى بر اندیشه و هنر فردوسى، تهران، مرکز.

- خلف تبریزى، محمد حسین، 1330، برهان قاطع، به اهتمام دکتر محمد معین، تهران چاپ زّوار.

- فردوسى، ابولقاسم، 1378، شاهنامه، براساس نسخۀ نه جلدى چاپ مسکو، زیر نظر ى. ا. برتلس، تهران، ققنوس، چاپ 

شمشاد.

- رضى، هاشم، 1381، اوستا، چاپ سوم، تهران، بهجت.

- کوُمن، فرانتس، 1383، آیین پر رمز و راز میترایى، ترجمۀ هاشم رضى، چاپ دوم، تهران، بهجت.
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ادیب برومند،  تقدیم به استاد عبدالعلى 

شاعر ملى ایران و رییس شوراى مرکزى

و هیئــت رهبــرى جبهۀ ملّــى ایران 

 

 حرکت جوهرى در دستگاه فلسفى مالصدرا 

دکتر محسن فرشاد

استاد دانشگاه، وکیل پایه یک دادگسترى

الف. طبیعت و مابعدالطبیعه (فیزیک و متافیزیک) 

1. اصالت وجود گوهر اصلى فلسفۀ صدرا 

2. وجود، جوهر است یا عرض؟ موضوع است یا محمول؟ 

ب. حرکت جوهرى 

1. حرکت جوهر است یا عرض؟ موضوع است یا محمول؟ 

2. حرکت جوهرى و تئورى تکامل 

ج. مسئلۀ وجود (هستى) و تئورى انفجار بزرگ (مه بانگ) 

تاریخ فلسفۀ ایران را باید به دو دورة متمایز تقسیم کرد. دورة پیش از اسالم و دوران اسالمى. 

فلسفۀ ایران باستان مبتنى بر اندیشۀ مزدیسنا، آیین زرتشت، و اندیشه هاى مانى و مزدك، کیش 



مهر و فلسفۀ خسروانى و فلسفۀ فهلویون بوده است. 

     پس از ظهور اسالم در ایران، آثار فیلسوفان یونان به طور گسترده توسط فیلسوفان مسلمان 

ترجمه شد و فلسفۀ یونان با اندیشه هاى اسالمى درآمیخت. یکى از مشهورترین فیلسوفان ایران 

و دنیاى اسالم صدرالدین شیرازى ملقب به مالصدرا است. او که در قرن دهم هجرى قمرى 

اثر خلق کرد.  از چهل  ایران مى زیست بیش  پانزدهم و شانزدهم میالدى در  مطابق با قرون 

او بنیان گذار حکمت متعالیه و فلسفۀ منقدانه است. او فلسفۀ مشاء، اشراق و الادریه را در یک 

دبستان گرد هم آورد و با تشریح الهیات شیعه، حکمت العرشیه را پى افکند که منبع آن در وحى 

اسالمى، و تجربۀ عرفانى هستى به عنوان یک واقعیت بود. 

     در این مقاله سعى بر این است که جوهر فلسفۀ مالصدرا که همان اصالت وجود و حرکت 

جوهرى است مورد بحث قرار گرفته و با دانش روز و نظریه هاى پیشرفتۀ علمى و فلسفى امروز 

مقایسه شود. 

الف. طبیعت و مابعدالطبیعه (فیزیک و متافیزیک) 

نوشته  این  ما در  است  مابعدالطبیعه  متافیزیک یا  نهادهاى  از مهم ترین  وجود یا هستى، یکى 

مجبور هستیم در اندیشۀ فلسفى خود، طبیعت یا فیزیک را از مابعدالطبیعه یا متافیزیک جدا کنیم. 

     طبیعت را مى بینیم، لمس و ادراك مى کنیم، ما طبیعت را با معیارهاى علمى، عقلى، و فیزیکى 

خود مى سنجیم و ابعاد آن را اندازه گیرى کرده و در فضا زمان چهاربعدى (بنا به تعبیر نسبیت 

انیشتین) آن را به محک تجربه درمى آوریم. با نهادهاى متافیزیک اما، چنین نمى توان کرد. براى 

توصیف نهادهاى، شناخت و سنجش نهادها و مقوله هاى متافیزیک مانند وجود یا هستى، زمان، 

بعد، خدا، روح، بى نهایت و مانند اینها از سانتى متر و گرم و ثانیه نمى توان استفاده کرد. سنجش 

متافیزیک، زبان و روش خاص خود را دارد. معیار شناخت ما از نهادهاى متافیزیک یکسره عقلى، 

استداللى و گاه شهودى اند. در بحث ما، وجود یا هستى یکى از مهم ترین چالش هاى عقلى و 

شهودى انسان است و مالصدرا آن را محور اصلى اندیشۀ فلسفى خود قرار داده است. 

1.اصالت وجود، گوهر اصلى فلسفۀ صدرا 

امرى بدیهى دانسته اند چون وجود  نکرده است. چون وجود را  وجود را هیچ فیلسوفى تعریف 

آن قدر کلى و فراگیر است که مانند یک شىء قابل لمس در قلمرو تعریف درنمى آید. درحالى که 
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وجود یا هستى بدیهى ترین چیز یا امر براى هرکس است. 

     در مباحث فلسفى وجود یا هستى بر چند مسئلۀ اساسى تمرکز مى یابد: 

     اول؛ وجود موجودات فرضى و تخّیلى مانند اژدها، اسب تک شاخ؛ پرى دریایى و مانند اینها 

که یکسره خیالى و فاقد وجود خارجى اند. 

     دوم، وجود چیزهاى مجرد مانند وجودهاى کیفى مانند شجاعت، شرافت، عشق و نسبت ها 

و اعداد. 

     سوم، وجودهاى عینى که داراى واقعیت و وجود خارجى بوده و قابل دیدن و درك کردن 

هستند مانند انسان حیوان و گیاه و جماد. 

     من گروه چهارمى به گروه هاى فوق افزوده ام و آن وجودهاى کوانتومى است. وجودهاى 

کوانتومى شامل اتم ها و ذرات ریز اتمى مانند الکترون و پروتون و نوترون تا اَبَرریسمان هستند. 

هیچ کس تاکنون یک اتم یا الکترون را ندیده است؛ اما شعلۀ آتش از حرکت اتم ها درست شده 

و حرکت دسته جمعى الکترون ها در یک سیم برق نشانۀ وجود الکترون هاست. 

     فرد فرد آنها را اما نمى توان دید. همین طور اگر ما دستگاهى داشته باشیم که براى مثال 

بتواند کتابى را به صدها هزار میلیارد بار تقسیم کند، از ذرات کتاب چیزى به چشم ما نمى آید، 

ولى ما مى دانیم که کتاب وجود دارد، چون خود ما آن را تقسیم کردیم. 

     بدین ترتیب وجود کتاب براى ما یک وجود عقلى خواهد بود و ذرات کتاب که مسلمًا وجود 

دارند یک موج عقلى براى ما ایجاد مى کنند. کما اینکه انرژى و ارتعاشاتى که کل هستى را 

مى سازند داراى واقعیتى همچون خود کیهان هستند. 

     ما در بحث خود گروه اول را یکسره کنار مى گذاریم؛ و گروه دوم، گرچه تأثیر بسزایى در 

ساختار زندگى انسان به ویژه در مسائل اجتماعى و درك و اندیشۀ او به جا مى گذارند، اما از 

حیث اصالت وجود و ماهیت نمى تواند مورد بحث ما واقع شوند؛ بنابراین ما فقط به وجودهاى 

گروه سوم که اصالت وجود و اصالت ماهیت نسبت به آنها تحقق مى پذیرد، قلم فرسایى خواهیم 

کرد. گروه چهارم، یعنى موجودات کوانتومى در دورة مالصدرا شناخته نشده بود، وگرنه مطمئن 

هستم، فیلسوف بزرگ ما وجود آنها را به واقعیت وجودهاى مادى مى پنداشت. 

     مالصدرا بر این باور بود که یک نفر در حقیقت مفهوم مجردى است در ذهن، در اینجا باید 

تأکید شود که مالصدرا تنها یک فیلسوف اصالت وجود نیست، بلکه اصالت ذهنى نیز هست. 

     مالصدرا شىء را یک مفهوم مجرد در ذهن مى داند، قبل از برکلى فیلسوف قرن هفدهم 
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انگلستان به اصالت ذهن و اولویت آن بر اشیاء مادى اشاره کرده است. حتى امروز تئورى کوانتوم 

نیز بر اصالت ذهن تأکید دارد؛ و بر این باور است که تا ذهن نباشد انسان هیچ گونه رابطه اى با 

یک شىء نمى تواند برقرار کند. در این صورت در حکم این است که شىء براى او وجود ندارد. 

پس مالصدرا پیش از برکلى و چند قرن قبل از مفسرین تئورى کونتوام به اصالت ذهن اشاره 

کرده است. 

     از دیدگاه فیلسوف ایرانى، وجود مادى در یک حالت جریان دائمى است، و در سارى شدن 

این گذشته، این تغییرات جوهرى صفتى است نه تنها براى  خود تغییرات جوهرى مى یابد. از 

موجودات عنصرى یعنى آنهایى که از عناصر آب، آتش، هوا و خاك درست شده اند، بلکه شامل 

همۀ وجودهاى آسمانى (مانند سیارات و ستارگان) نیز مى شوند. 

در فلسفۀ مالصدرا وجود عین واقعیت است پس وجودهاى فرضى و افسانه اى و مجرد از قلمرو 

هستى یا وجود او خارج مى شوند و وجود در دستگاه صدرا با تشکیک همراه است؛ که معروف 

است به تشکیک وجود هستى با حرکت جوهرى خود یک ویژگى منظم و سامانمند به خود 

مى دهد. چنین وصفى وجود را در مسیرى به سمت کمال رهنمون مى کند؛ به عبارت دیگر، وجود 

به عنوان یک هستى آشکار، کل مجردى است با تحرك و پویایى درونى که دائم رو به تکامل 

است. خود صدرا کلمات استکمالى، تبدل، و تحول را به کار برده که در زبان فلسفه و علم امروز 

مى توان تکامل، دینامیسم یا پویایى و حرکت تبدیلى و دگرگونى را به کار برد. 

     در نظر مالصدرا ماهیت اشیا یک ماهیت ذهنى است که نسبت به سایر حاالت وجود مجرد 

است؛ اما وجود واقعیتى است که دائم رو به تغییر است، ما در مواقع حساس متوجه تغییر وجود 

شده و ماهیت هاى جدید در ذهن ما نقش مى بندد. درحالى که تغییرات همچنان ادامه دارد. زمان 

مقدار این تجدد است. زمان وجود مستقل به نحوى که رویدادها در آن رخ بدهند، نیست. 

     طبق تئورى نسبیت زمان یکى از مؤلفه هاى دستگاه یا پیوستار چهاربعدى فضا زمان است، 

زمان مالصدرا زمانى فلسفى و زمان انیشتین زمانى فیزیکى-ریاضى است. 

     مالصدرا، زمان را یک موجود مستقل اعالم نکرد، درحالى که اسحاق نیوتن یک قرن پس 

از او مطلقیت و استقالل زمان را نسبت به مکان و فضا اعالم کرد. او زمان و مکان را دو مقولۀ 

مستقل از هم اعالم کرد اما انیشتین در قرن بیستم زمان را از سه بعد فضایى جدا نکرده و آن 

را به عنوان بعد چهارم پیوستار فضا زمان اعالم کرد. صدراى شیرازى مى گوید حرکت جوهرى 

حرکت از قوه به فعل است امرى که مبدأ خروج از قوه به فعل است، طبیعت است و شىء که 
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قابل خروج از قوه به فعل است مادة حرکت است و آنچه خارج مى شود جوهرى است از جواهر 

و مقدار خروج زمان است. حرکت به منزلۀ شخص است که روح آن طبیعت است، همان طور که 

زمان به منزلۀ شخص است که روح آن دهر است. 

     اکنون در این فلسفه پرسش این است که وجود جوهر است یا عرض؟ سپس بالفاصله این 

سؤال به ذهن مى رسد که وجود موضوع است یا محمول. به این سؤال ها در زیر پاسخ مى دهیم.

 

2.وجود جوهر است یا عرض، موضوع است یا محمول؟ 

ابن سینا بر این باور بود که ماهیت جوهر و وجود عرض ماهیت است. به قول ابن سینا، وجود بر 

ماهیت عارض مى شود. 

     از نظر بوعلى سینا براى تخت که مى تواند به شکل کرسى، صندلى و یا شىء دیگر درآید 

ماهیت است و تختخواب و صندلى و کرسى که صورت چوب هستند وجود به حساب مى آیند 

وجود بر ماهیت عارض مى شود، یعنى چوب به شکل تختخواب در مى آید، تخت عرض است 

براى چوب که جوهر تخت، صندلى و یا میز و کمد است. 

     من خود همیشه موم را در این مورد مثال مى زنم. ما با موم مى توانیم انواع شکل حیوانات، 

درست  را  اسب  یک  موم شکل  با  کنیم  فرض  بسازیم.  را  شکلى  هر  یا  خزندگان  و  پرندگان 

مى کنیم. شکل و هیأت اسب عرض است براى موم، موم جوهر است نسبت به اسب که صورت 

از نظر بوعلى سینا چوب یا موم ماهیت است و تخت یا اسب  و شکل و عرض جوهر است. 

وجود است. پس وجود در نظر ابن سینا عرض است، و وجود متغیر است نه ماهیت. آنچه از اشیا 

مى بینیم همه عرض و وجود است نه ماهیت؛ اما از دیدگاه مالصدرا این وجود است که واقعیت 

اشراقیون  و  ابن رشد  به  پاسخ  ماهیت ساختۀ ذهنى است. مالصدرا در  و  به وجود مى آورد،  را 

مى گوید: وجود فقط در ذهن عرض ماهیت است. به نحوى که وجود قسمتى از ماهیت نیست. 

وجودى است، چون اگر وجود نمى تواند محمول واقع شود، پس همیشه موضوع ذاتى است. پس 

از این مسئله، حرکت جوهرى مورد بحث قرار مى گیرد. 

ب. حرکت جوهرى 

از نظر فیلسوفان جهان اسالم موجودات دو نوع اند، یکى موجوداتى که حرکت در طبیعت و ذات 

آنهاست؛ و این نوع موجودات از زمان جدا نیستند مثل اتم ها، ستارگان و کهکشان ها و آتش. 
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دیگر موجوداتى که در طبیعت آنها حرکت نیست و ازلى هستند. در قدیم وجود یا هستى خداوند 

و عالم ازلى را فاقد حرکت مى دانستند و چون وجود از نظر آنان جوهر است؛ بنابراین فاقد حرکت 

است. فالسفه قبل از مالصدرا به طور عموم قائل به وقوع حرکت در چهار مقولۀ کم، کیف، 

این و وضع بودند؛ یعنى حرکت در مقدار یا کمیت، در کیفیت، در مکان و در وضعیت یا حالت 

که همه از نظر منطقى عرض به حساب مى آیند و وقوع حرکت در جوهر را محال مى دانستند؛ 

اما مالصدرا با این نظر مخالف بود و اعتقاد به حرکت در مقولۀ جوهر داشت. هراکلیت فیلسوف 

یونان باستان به حرکت در مقولۀ جوهر باور داشته است چون خود صدرا نیز به اعتقاد برخى از 

فالسفۀ یونان بر حرکت جوهرى تأکید مى کرد. عارفان اسالمى به حرکت مطلق موجودات باور 

قبول  داشتند که همه در جنبش به طرف مبدأ اعلى هستند. اکنون که حرکت جوهرى مورد 

مالصدرا است ببینیم حرکت جوهر است یا عرض؟ 

حرکت جوهر است یا عرض؟ موضوع است یا محمول؟ 

اجسام  از  بعضى  در  حرکت  مى گویند:  هستند  مسلمان  فیلسوفان  از  گروهى  که  اخوان الصفا 

جوهرى است مانند آتش و در بعضى اجسام عرض است مانند حرکت آب و هوا و زمین که 

هرگاه ساکن شوند حرکت آنها باطل نشود. 

     چون از نظر صدرا حرکت در مقولۀ جوهر است، حرکت نمى تواند عرض باشد. متأسفانه بحث 

مفصل حرکت از ظرفیت این مقاله خارج است که در مقالۀ مفصل ترى به آن پرداخته خواهد شد. 

     در مورد موضوع یا محمول بودن حرکت، اگر حرکت در جوهر باشد، حرکت موضوع است و 

اگر در عرض باشد، حرکت محمول است. براى مثال مى گوییم حرکت رفتن از قوه به فعل است. 

در اینجا حرکت موضوع و رفتن از قوه به فعل محمول است؛ و یا حرکت آتش طبیعى است. 

حرکت آتش در این قضیه موضوع و طبیعى محمول است. 

     هنگامى که حرکت جوهرى را خروج از قوه به فعل بدانیم. تکامل تدریجى را به زبان فلسفه 

بیان کرده ایم. به همین خاطر باور من این است که مالصدرا پیش از داروین مسئلۀ تکامل را 

عنوان کرده است. 

حرکت جوهرى و تئورى تکامل

انتخاب طبیعى فقط از راه دگرکونى هاى مختلف و متوالى انجام مى پذیرد و هرگز جهش بزرگ 
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و ناگهانى انجام نمى شود، بلکه پیشرفت آن بطئى، مطمئن با گام هاى آهسته است. 

     این نوع تعریف بسیار به حرکت جوهرى نزدیک است؛ زیرا وقتى حرکت جوهرى از قوه به 

فعل است، حرکت توأم با دگرگونى و تغییرات مداوم و آهسته است ما حرکت جوهرى طبیعى 

از قوه به فعل در طبیعت است. یک جنین انسان، خود  داریم و مصنوعى. طبیعى آن حرکت 

انسان نیست، اما بالقوة انسان است جنین رشد پیدا مى کند، دگرگون گشته و سرانجام تبدیل به 

انسانى مانند مالصدرا یا داروین مى شود. 

مى پذیرد.  طبیعى  انتخاب  طریق  از  را  تکامل  داروین  که  است  این  نظر  دو  این  تفاوت       

درحالى که مالصدرا حرکت جوهرى را یک حرکت استکمالى، و رفتن از قوه به فعل مى داند. به 

نظر مى رسد که حرکت جوهرى بیشتر متافیزیکى است تا فیزیکى؛ اما حرکت تکاملى داروین 

دگرگونى،  نظریه صیرورت،  دو  در هر  اما  است؛  و در سطح موجودات ارگانیک  بیشتر طبیعى 

تغییرات آهسته و رسیدن از یک نقطۀ پایین به یک نقطۀ باالتر در آفرینش مورد نظر بوده است. 

     یکى دیگر از خصوصیات فلسفۀ مالصدرا، همان طور که نوشتم اصالت وجود است. طبق 

نظریۀ انفجار بزرگ. وجود و زمان با انفجار بزرگ یا مه بانگ آغاز شده است. اکنون بجاست که 

فلسفۀ صدرا را از این منظر مالحظه کنیم. 

طبق تئورى مه بانگ کیهان حدود پانزده تا هجده میلیارد سال پیش به صورت یک فندق در 

چگالى بى نهایت به سر مى برد؛ اما ناگهان در اثر یک انفجار یا گسترش، عالم فندقى (به قول 

برخى از دانشمندان) منفجر و شروع به رشد کرده است؛ یعنى در اثر انفجار انرژى فوق االعاده 

عظیمى آزاد شده و در چند ثانیۀ اول، به دلیل کم شدن دماى کیهان نخستین عناصر شیمیایى 

نظیر هیدروژن پدیدار شده اند. 

     پس ما باید این طور نتیجه بگیریم که وجود یا هستى به طور کلى با انفجار بزرگ آغاز 

شده، کما اینکه استیفن هاکینگ فیزیک دان معروف انگلیسى شروع زمان را از انفجار بزرگ 

دانسته. پس وقتى زمان با انفجار بزرگ آغاز شده است، وجود یا هستى هم باید با انفجار بزرگ 

یا رویدادى  اندیشه،  یا  اثر حادثه.  در  آغاز شده باشد. در این صورت وجود حادث است؛ یعنى 

پدیده آمده است. وجود یعنى چهارصد میلیارد کهکشانى که در همۀ عالم پس از انفجار بزرگ 

ایجاد شده اند اما این تازه، بخش کوچکى از کشف انسان است. به واقع کسى نمى داند چه تعداد 
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کهکشان و منظومه و ستاره در کیهان وجود دارد. همۀ اینها وجود را تشکیل مى دهند که از نظر 

فلسفى حادث هستند. وقتى وجود حادث باشد. باید یک علت قدیم و ازلى باعث پدیدار شدن 

باشد، در این صورت، وجود نه جوهر است و نه موضوع، بلکه چیز دیگرى است  عالم حادث 

که ممکن است اندیشۀ آفریدگار باشد، و از سوى دیگر محمول است چون مى گوییم چیزى در 

انفجار بزرگ هستى را به وجود آورده است. در اینجا چیزى موضوع است که براى ما ناشناخته 

است و هستى محمول است؛ زیرا خودبه خود به وجود نیامده و وجودى مستقل نیست. بلکه تابع 

طرح نخستینى است که امروز بسیارى از دانشمندان بر آن باور دارند. این موضوع راه را براى 

تفکر بیشتر ما باز کرده تا با تکیه بر اندیشۀ گذشتگان خود بر بار معرفت خود افزوده و دایرة 

شناخت خود را وسیع تر کنیم. چنین باد. 
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مضامین در جاذبۀ آهنگ
 و موسیقى حاصل هستى استاد ادیب برومند

دکتر عباس کى منش

استاد زبان و ادبیات فارسى دانشگاه تهران

دانست.  حاضر  عصر  در  ایرانى  و  اسالمى  فرهنگ  تبلور  را  او  باید  که  است  شعرایى  از  ادیب 

و  ناهنجارى ها  بیانگر  سخن شناس،  و  نکته سنج  مضمون یاب،  معنى آفرین،  است  سخنسرایى 

اوضاع آشفته و پریشان ایران از شهریور سال 1320 تا 1357 شمسى. 

     ملّت ایران که در چرخۀ جنگ دوم جهانى طعم مهلک ترین و تلخ ترین آسیب ها را چشیده 

و فجیع ترین کشتارها و سخت ترین دربه درى ها را دیده و از هر لحاظ دست خوش دسیسه هاى 

سیاست مآبانۀ انگلیس، آمریکا، روس و فرانسه گردیده بود. با توّسل به حدیث «ُحّب الَوطن ِمَن 

االیمان» (فروزانفر، 47) بر آن شد که ایران را از شّر بیگانگان رهایى بخشد. در این دوره نه سّید 

اشرف الدین حسینى رشتى معروف به نسیم شمال (درگذشت در فروردین ماه سال 1313 شمسى) 

(مقدمۀ دیوان نسیم شمال به قلم استاد سعید نفیسى و از صبا تا نیما، ج2، ص 16-66) در میان بود و 

نه عارف قزوینى (درگذشت 1312 شمسى)، و نه میرزادة عشقى (مقتول به سال 1303 شمسى) 

که استاد ادیب برومند را نیز در مقّدمۀ دیوان وى سخنى است درخور مالحظه و نه فّرخى یزدى 



که دهانش را دوختند و سرانجام در سال 1318 شمسى با آمپول هوا جانش را گرفتند و یا به 

روایتى دیگر در دخمه اى به قتلش رسانیدند. 

     در این میان چند شاعر جوان میهن دوست با سرى پُر شور و دلى آکنده از مهر میهن در 

آنان قد برافراشتند و به مقابله برخاستند که از جملۀ  مقابل بیگانگان و دست نشاندگان ایرانى 

آنان است استاد عبدالعلى ادیب برومند که به نظر مى آید از آن طایفه تنها تنى چند بیشتر در 

میان ما زندگى نمى کنند. 

     این شاعر جوان که در ظّل حمایت شاعرانى چون ملک الشعراى بهار به راه گذشتگان ادامه 

مى داد یکى از بزرگ ترین شاعران برجستۀ معاصر است.  

ادیب سرسپردگى خود را به ملک الشعراء بهار در قصیده اى با عنوان «بهار» در بحر مجّتث مثّمن 

اصلم مسبغ (مفاعلن فعالتن مفاعلن فع الن) بدین مطلع بیان کرده است:

هــزار نقــش دالرا، به ســبزه زار آوردبهــار خامــۀ زنگارگــون بــه کار آورد
(حاصل هستى، 258)

و حافظ شعر  نظر پیشتاز  الفاظ ممتاز و در اصابت  دقیق و در گزینش      وى شاعرى است 

کالسیک ادب فارسى به همان شیوة قدما، با افتراق هایى در مضامین، اّما سبکى دارد مّختص به 

خود. نه پیشینیان را انکار کرده و نه معاصران و آیندگان را نادیده انگاشته، راهى را که در سرایش 

چکامه هاى  پرداختن  در  ویژه  به  شاعرى.  فنون  در  است  وى  طبع  قّوت  نشانۀ  برگزیده  شعر 

انتقادى طبعى دارد روان و اندیشه اى دارد بلند و احساسى دور پرواز ِمعنی برانگیز.

     ادیب نه تنها در رموز شاعرى استادى است قوى مایه بلکه در فنون نویسندگى و تصحیح 

زبدة  و  االشعار  خالصة  تحقیق  و  تنظیم  دقیق النظر.  است  اندیشمندى  کهن  متون  انتقادى 

االفکار میرتقى الدین کاشانى (بخش اصفهان و کاشان در دو مجلّد) که از شرف مرتّب کردة او 

مایه مى گیرد نمونه اى است از اندیشۀ صائب و طبع ثاقب او. 

     چکامه ها و چامه ها و مثنویات و ترکیب بندها و دوبیتى هاى پیوسته و مخمس هاى وى در 

نهایت روانى و در کمال لطافت است و جودت عبارت و معانى دلپذیر و خیاالت دقیق شاعرانۀ 

وى انگیختۀ ذهن وّقاد و اندیشۀ نّقاد اوست. 

     نگارنده در این مقاله بر آن است که چند محور از محورهاى مضامین  سرایش 

این سخنور فحل روزگار ما را با توضیحى در جاذبۀ آهنگ و موسیقى آن در پژوهشگاه بحث و 

نظر در مطالعه آورد و جایگاه خدمات این ادیب تواناى سخنداِن سخن شناِس سنجیده گو را در 

شعر امروز به بحث کشد که از جملۀ آن محورها عبارت اند: 
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     1) مضامین تاریخى: تاریخ علمى است که گذشته را زنده مى کند و حوادث ایّام را به 

هم مى پیوندد و مسیر عمومى تطّور و تحّول و فراز و فرود زندگى بشرى را مى نمایاند با اسلوبى 

از فداکارى و از خودگذشتگى و  مثال ها و بیان نمونه هایى  با آوردن  موّرخ  دلپسند و  جالب و 

درس  مملکت،  آیندة  مردان  و  جوانان  به  میهن دوست،  و  مردان خدمتگزار  دلیرى  و  شجاعت 

وطن خواهى و نوع دوستى و صفات جوانمردى و نیکوکارى مى آموزد (ترجانى زاده، احمد، مقدمۀ 

تاریخ ادبیات عرب، 9). 

     عّالمه شبلى نعمانى مى نویسد، یکى از اقسام شعر واقعه نگارى است، یعنى شاعر صورت 

واقعات خارجى را ترسیم مى سازد، لیکن نه از این نظر که آنها ذاتاً چیستند، بلکه از این حیث که 

چه اثرى در احساسات بشرى توانند داشت... سخن آنکه شاعر صورت خط و خال سادة آن اشیاء 

را ترسیم نمى کند بلکه براى ُحسن اثر آنها را با قّوة تخیل رنگ آمیزى مى نماید (شبلى نعمانى، ج 

4، 6) اّما سخنورى که وقایع را به نظم درمى آورد به جهت تأثیرى است که شعر در احساس و 

عواطف بشرى دارد. داستان رودکى با امیر سامانى در چهار مقالۀ نظامى عروضى بیانگر اهمیت 

موضوع تواند بود.  

به نظم کشیده موضوعى است در       آنچه را که ادیب در بخش اّول کتاب  

این وقایع تاریخى،  از جملۀ  از جنگ جهانى دوم،  بعد  آذربایجان  ایران- در  این حوزه -تاریخ 

عنوان «کشور بى سرپرست» که در دى ماه 1324 خورشیدى، هنگامى که  با  است  موضوعى 

دموکرات نمایان آذربایجان به رهبرى سّیدجعفر پیشه ورى و غالم یحیى با حمایت روس ها در 

تبریز حکومت محلّى تشکیل داده بودند. این چکامه در بحر مضارع مثّمن اخرب مکفوف مقصور 

(مفعوٌل فاعالٌت مفاعیٌل فاعالت) بدین مطلع به نظم درآمده است:

استاین ســرزمین که خانۀ اجدادى من اســت رهزن  غوالن  مکمن  که  حسرتا  وا 

(حاصل هستى، 33)

     ادیب در این قصیده خواسته است که ایراِن آن روز را که رو به فقر و ضعف و خرابى رفته 

و گلشن آن رنگ گلخن گرفته و ناموس آن پایمال جور و ستم و دستخوش کینۀ دشمنان شده 

بود نشان دهد، تا این چکامه بتواند تاریخ نویسان را مأخذى باشد دقیق و صریح و دست مایه اى 

باشد رنگین و ذوق آفرین پژوهشگران را. 

     اینک ابیاتى از این قصیده را براى نشان دادِن اوضاع پریشان اقتصادى، اجتماعى و.... آن 

روز ایران آورده تا گرفتارى هاى ملت ایران در ترازوى تحقیق سنجیده آید:
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بود نشاط  و  عیش  گلشن  ما  ــران  ای

ما سرپرست  بى  کشور  که  واحسرتا 

ضعیف ملّت  ایــن  ــارى  روزگـ تیره  از 

انزجار و  فقر  و  غم  سحاب  از  که  بنگر 

ما چشم  تــاریــک،  کلبۀ  درون  ــدر  ون

اینجا سراى «کورش» و «جمشید» و «کیقباد»

«گیو» بساِن  پیلتنانى  مقام  اینجا 

ناخلف اوالد  ــرِى  زی به  سر  ز  اکنون 

آورد بر  سر  لحد  ز  گر  آنکه  «رستم»  کو 

اکنون ز فقر و ضعف و خرابى چو گلخن است

است دشمن  کین  دستخوش  و  جور  پامال 

است روشن  بدخواه،  دشمن  چشم  که  بنگر 

است برزن  و  کوى  هر  به  روانه  فنا،  سیل 

است روزن  ز  ــورى  ن تابش  انتظار  در 

است «بهمن»  و  «شاپور»  و  «خسرو»  مکان  اینجا 

است «بیژن»  چو  شیردالنى  کنام  اینجا 

است گردن  به  عذابش  طوق  پیر،  مام  این 

در جان خصم، ز آتش کین شعله افکن است

(حاصل هستى، 33)

     هنگامى که زمزمه هاى تجزیه طلبانه از سوى سیّدجعفر پیشه ورى بنیانگذار حزب دموکرات 

آذربایجان در زیر چتر حمایت روسیۀ شوروى به قیام آن حزب بر ضّد تمامّیت ارضى ایران و 

تشکیل دولت خودمختار در آن استان انجامیده بود «چکامۀ آذربایجان» را سروده در چند مجله 

و روزنامه انتشار داده و افزون بر آن اوراق چاپى آن را براى سفارتخانه هاى کشورهاى مختلف 

ارسال داشته است. 

     بر روى این چکامه موسیقى دانان آهنگ حزن انگیز ساخته که نه تنها در مدارس آذربایجان 

بلکه در دبستان ها و دبیرستان هاى شهرهاى دیگر دانش آموزان به صف ایستاده آن شعر غمگنانه 

را به آهنگ معنى دار مى خواندند. 

(فعولن چهار بار) به مطلع زیر به نظم کشیده  این چکامه در بحر متقارب مثّمن سالم 

شده است:

ــى ــاودان ج «آذرآبـــادگـــان»  اى  ــو  ــىت ــان ام در  پــیــشــگــان  ــم  ســت ــیــد  ک ز 
(حاصل هستى، 28)

     ادیب در این قصیده اهمّیت و اعتبار آذربایجان را با زبانى ساده و با کلماتى استوار و محکم 

بزرگ جهان مهد زرتشت دانسته اند، چنین  ستوده و آن سرزمین را که گروهى از دانشمندان 

مى ستاید:

حــوادث حبــابى است نــاچیز وفانـــى

ایــران در  آبـــادگانى،  آذر  اى  تــو 

کشور اعـــداى  ــع  دف در  هــمــواره  تــو 

تـــو بـاقــى چــو رود «ارس» جــاودانــــى

همانـــا کــه محــبوب پیــرو جوانــــــى

ســالح آختـــه، شیــــر دل پهـــــلوانى
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ــت ــان ــی ــران ــى شــمــارنــد ای ــرامـ گـ

امــن و آرام، سیمیـــن عـــذارى گــه 

تویــى مهــد «زرتشت» فرخنــده آیـیــن

خــارزارى در  ُرسته  تعب،  دشــت  به 

ــرى، چــربــدســت آبــیــارى ــگ ــرزی ــه ب ب

عرینى شیر  چو  شجاعت  و  زور  به 

سنجى نکته  ــامــور  ن صــفــا،  ــزم  ب ــه   ب

گوشى آگنده  ــى»  ــردوس «ف ابیات  ز 

سر داده اى  نغمـــــه ها  وطن،  باغ  به 

بـــرادر اى  یاد  ز  ایــــــران،  نام  مبر 

کـه سرمایـــــۀ فخـــــــر این دودمــــانى

گـــه جنگ و پیـــــکار، خونیـن سنـــــانى

آسمــــانى  از  کرده  نظر  شک  بــى  که 

پرنیانى ــر  ب خفته  طـــرب،  بـــزم  ــه  ب

ــى ــان ــازارگ ــوادگـــرى، پــخــتــه ب ــه سـ ب

دمانى پیل  ــو  چ صــالبــت  و  سهم  ــه  ب

قهرمانى  آهــنــیــن  ــا،  ــ وغ ــت  دشـ ــه  ب

دهـانى گشوده  «سعـــدى»،  اشعار  به 

بوستـانى ــن  ای الحان  خــوش  ــرغ  م که 

ترجـمانى مهین  را  الوطن»  «حــّب  که 

(حاصل هستى، 29-28)

    در اواخر آذرماه 1324 خورشیدى اگرچه شهر تبریز به دست فرقۀ دموکرات آذربایجان سقوط 

کرد ولى پادگان ارومیه به فرماندهى سرتیپ «زنگنه» افسر میهن دوست در برابر تجزیه طلبان 

را  خود  آمادگى  کشور  وطن خواهان  و  عشایر  و  ایالت  کرد،  ایستادگى  فشرده  پاى  به سختى 

براى سرکوبى شورشیان اعالم مى کردند؛ ادیب چکامۀ «پیام به دالوران ایران» را در بحر هزج 

مسّدس مقصور (مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل) به نظم کشیده گوید:

پیـــام مـــن بـــه گــــردان سلحشـور

چنگ آهنیـــن  تنـــان  روییـــن  همان 

دارند کــه  زبانــانــى  شیــریــــن  همان 

همـــان فـــرزانــه فـــرزنــدان مغــرور

کـــه از سیمــایــشان تــابد همــى نور

شور از  پــر  مغــزى  و  جــوشنده  دلــى 
***

دریـــن دوران کـــه بـــاشد مـام میهن

وطن خواه  مـــردان  کـه  دوران  دریـــن 

دریـــن دوران که فریــاد و فغان خاست

خــواست مـــدد  جانبازى  بهــر  ببایــد 

بـــه زنـــدان محـــن مغــلـول و محصـور

رنــجـــور گشتنـــد  وطـــن  انـــدوه  ز 

مـــزدور ماجـــراجــویـــان  دســت  ز 

َوخشـــور و  دادار  رحمـــــت  ُیـمــن  ز 

***
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دلیـــریم جوانـــان  آن  مــا  بلــى، 

گردند کــه  را  شهیدان  باشد  غــم  چه 

چکاچاك خوشتر  بسى  ــدر،  ان رزم  به 

پیــکار دشـت  طــرف  هنگامه  این  در 

کــه گاه قهــر و کیــن باید شدن مست

بـه گــوش شهســواران خــوشتــر آیـد

نــــاورد بـــه  ایـــران  ملّــى»  «ســرود 

که ما را خون به جوش آید چو در دشت

خصم پى  کز  سان  آن  آییم  شور  به 

هجوم آریــم بـــر دشمن چنــان سخت

چنـــان بـــر قلـب دشمن چنگ یــازیم

بـــدان ســان کـز غضب «رستم» برآورد

کــه پاس ایــن وطن مــا راست دستــور

بــه فـــردوس بـــرین همخوابــۀ حـــور

طنبور آهــنــگ  ــدرون،  ــ ان ــزم  ب در  کــه 

بــه از بـــزم نشـــاط و محفـــل ســـور

انگــور آب  ز  نــى  دشمنـــان،  خــون  ز 

شــور نغمۀ  از  کــوس  و  طبل  خروش 

صور نفخــۀ  مــا  قالــب  در  دمــد 

بـــرآرد طبـــل و شیپـــور از دل  خـــروش 

مــاهـــور و  تــّل  صدهــا  بپیماییــم 

گـور بـــر  شیـــرى حمـله  نّره  آرد  کـــه 

کــه شهبـــازى فشـــارد نــاى عصـفــور

تـــــور» «زادة  دودمـــان  از  دمـــار 

(حاصل هستى، 32)

     همان گونه که در آغاز مبحث تاریخى حاصل هستى گفته آمد. بخش اّول کتاب یک دوره 

براى  آن را  نگارنده لزوم مطالعۀ  تا حدود سال 1357 شمسى که  از 1320  ایران است  تاریخ 

دانشجویان تاریخ ضرور مى بیند. 

     ادیب اوضاع پریشان ایران را که نتیجۀ فتنه گرى هاى کشورهاى بیگانه بود با ابیاتى خواندنى 

که همه سرگذشت ایران و ملّت ایران و دین مبین اسالم است در قالب شعر بیان کرده است. 

     آزاد شدن آذربایجان از ننگ سلطۀ سّیدجعفر پیشه ورى رییس حزب دموکرات آذربایجان و 

غالم یحیى که با حمایت روسیۀ شوروى اندیشۀ تجزیۀ این استان را در سر داشتند مسألۀ حیاتى 

مهّمى بود براى ملّت ایران. 

ایران  بر کف  مقاوم و جان  و  دلیر  ارتش  در آذرماه سال 1325 خورشیدى       هنگامى که 

براى آزاد کردن آذربایجان به آن سوى لشکر کشید درحالى که موانع خارجى از طریق سیاست 

مّدبرانۀ احمد قوام (قوام السلطنه) و اعتراض سازمان ملل مّتحد و برخى کشورهاى غربى از میان 

برخاسته بود، مردم غیرتمند آذربایجان هم بر ضّد پیشه ورى قیام کردند که ادیب قصیدة «نجات 

آذربایجان» را که ترجمانى از احساسات ملّى ایرانیان است در بحر رمل مثّمن مقصور (فاعالتن 
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فاعالتن فاعالتن فاعالن) به مطلع زیر به نظم درآورده و در روزنامه ها و نشریه هاى آن زمان 

چاپ کرده به سفارتخانه هاى کشورهاى مختلف گسیل داشته است:

است آذر  ماه  که  اکنون  کن  لبریز  ساغرى ز آن آِب آذرگون که بس جان پرور استساقیا 
(حاصل هستى، 28)

     چکامه اى را که استاد آن را به مناسبت تجاوز کشور افغانستان به رودخانۀ هیرمند و تغییر 

و  سیستان  مردم  دادن  قرار  بى آبى  تنگناى  در  و  افغانستان  سرزمین هاى  سوى  به  آن  مسیر 

بلوچستان ایران با عنوان «نواى هیرمند» ساخته در روزنامه هاى آن زمان به چاپ رسیده است. 

این چکامه در بحر هزج مسّدس اخرب مقبوض سالم عروض (مفعوُل مفاعلن مفاعیلن) بدین 

ابیات به نظم کشیده شده است. 

گریانــم «هیرمنــد»  شــّط  آن  مــن 

را  او  مــن  و  اســت  مــن  وطــن  ایــران 

«رودابــه» و  «زال»  عیــش  خلوتــــــگه 

«کارون» و «هــراز» و «کرخــه» و «گــرگان»

با «رود ارس» که باشـــــدم خواهـــــــــر

جــــوالنـــگـــــه زورق «فـــرامـــــرزم»

نـــــور افکـــــن بـــزمگــــاه آبـــــادى

زیبایــــــى و  فـــــّر  دورنمـــــاى  گــه 

آرامـــــش و  ســکوت  همســفر  گــه 

گاهــى چــو غــــــــزاِل نــرم رفتــــــار

تعدیـــــــل ُکــِن هــــــواى تابنــــــده

ایــــــــرانم مــالل  از  دل  کافســرده 

ــانم ــف و احســــ ــر و لطـــ ــدة مه شرمنـ

عشرتـــــگه نــــاز «پــور دستــــــانم»

بودنـــــد و بـــونـــد جملـــــه اِخـــــوانم!

ــانم بنگــر کــه چــه محکــم اســت پیمـــــ

عــشرتــگـــــه زادة «نـــریـــمانــــم»!

یـــــا چشـــم و چـــــراغ «زابلســتانـــم»

عمرانــــــم بــزم  فــزاى  جلــوه  گــه 

ــم ــروش و طغیانــــ ــر خ ــى سپـــ ــه پ گ

گاهــى چــو پلنـــــــــگ تیــز دندانـــــــم

ــم ــن عطشانــــ ــِن زمیــــ ــراب ک سیــــ

(حاصل هستى، 51-50)

     در این قصیده برادرى در جوانسالى با خشونت به کشور برادر خود مى تازد ولیکن از این بابت 

اظهار شرمندگى و پشیمانى دارد.

     همان گونه که خوانندة گرامى صاحب نظر مالحظه مى فرمایند مضامین قصیده، تازه و دلپذیر 

و نشاط آور است و این همان است که فرخى سیستانى بدان مژدة ذوق انگیزه داده، گوید:

ســخن نوآر که نو را حالوتى اســت دگرفســانه گشت و کهن شــد حدیث اسکندر
(فّرخى، 66)
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     و خداوندگار جالل الدین محمد مولوى در بحر رجز مثمن مطّوى مخبون (مفتعلن مفاعلن 

مفتعلن مفاعلن) مى فرماید: 

شودهین سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود اندازه  و  بى حد  ّحد جهان  از  رهد  وا 
(مولوى، دیوان کبیر، 114)

     بحر و وزن و قافیه اى را که ادیب براى گالیۀ دوستانه برادران افغانى انتخاب کرده همان 

بحر و وزن و قافیه اى است که مسعود سعد الهورى در ناله از تیره بختى خود برگزیده گوید:

پشــیمانم خویشــتن  کــردة  از 

بپیچانــد بــد  بخــت  همــه  کارم 

نمیگــردد مــن  کام  بــه  چــرخ  ایــن 

گـــه خستـــــۀ آفــــــت لهـــــاوورم

محبوســم  شــگفت  اى  زاده ام  تــا 

ــاعت ــر س ــپهر ه ــن اى س ــز م ــر مغ ب

نمى دانــم دگــر  ره  توبــه  جــز 

پیچانــم چــه  همــى  زبــان  کام  در 

گردانــم چــه  همــى  ســخن  برخیــره 

گه بستــــــۀ تهمـــــت خراســـــــانم

تــا مــرگ مگــر کــه وقــف زندانــم...

ــه ســندانم چندیــن چــه زنــى کــه مــن ن

(مسعود سعد، 351)

     این وزن مناسب است براى اظهار شرمندگى از عملى که کسى مرتکب شده است و استاد 

این وزن را بسیار مناسب اختیار فرموده اند و چکامۀ مورد بحث که در استقبال از قصیده معروف 

مسعود سعد به نظم آمده یکى از زیباترین و دلنشین ترین قصاید ادب فارسى در روزگار ما به 

حساب تواند آمد.

     مضامین همه تازه و دلفریب و الـفاظ خوش تراش و آهنگین با تلفیقى ماهرانه جالب نظر 

است.

     2) مضامین مفاخره آمیز: مفاخره که در میان شعراي عرب و فارسی زبان سّنتی شایع 

و شیوهاي متداول است. در میان شعراي متصوف به نوعی خاص تجلی کرده است اما در میان 

شعراي غیر صوفی، شاعر در شعر فخریه به مراتب سخندانی و کماالت و علو طبع و شرف حسب 

و نسب خود به مباهات برمى خیزد.

ادیب در انتقاد از «هانري واالس» سناتور و نامزد ریاست جمهوري آمریکا در خردادماه       

اظهارات  ایران  ارضی  تمامیت  به  نسبت  کشور  آن  سناي  در مجلس  که  1327 شمسی  سال 

غرض آلودي بیان کرده و گفته بود به منظور پیشگیري از برخورد قطب شرق و غرب باید ایران 
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از سوي شمال و جنوب به دو منطقه نفوذ تقسیم شود، بدین مناسبت قصیدهاي به مطلع زیر در 

بحر رمل مثّمن محذوف (فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن) سروده و به چاپ رسانیده و آن را 

براي سفارتخانه هاي کشورهاي مختلف و محافل فرهنگی و سیاسی گسیل داشته است.

آسمانــی خصلت آید چون مالیک یا پريآدمـی گــر بــاز جویــد ز آدمّیت یـــاوري

(حاصل هستی، 52)

     آنگاه شاعر به مفاخره درباره ایران پرداخته گوید:

باستانی کشوري آزاد کــز دیــرینه عهــد

افروزان علم  مجلس  وجود  سرزمینى کز 

کشوري کز سطوتش لرزید پشت روم و چین 

بـــرخاکش جبین کهتري! مهتران سودند 

بوده مشــعلدار دانــش در قــرون بربرى!

همچنان کز صولت شاهین دل کبک دري

(حاصل هستى، 53) 

     سپس فراز و فرودي را که ایران در حیات سیاسی، اجتماعی و ... خود از آن عبور کرده لباس 

مفاخره پوشانیده، گوید:

زمان مرداد  و  تیر  کاندر گذشت  پیشامد شهریوري!کشوري  چون  دیده  حوادث  بس 

که اشارت است به اشغال ایران به وسیلۀ متفقین (انگلیس،  شوروي و آمریکا) در شهریورماه 

1320 خورشیدى.

     موضوع مفاخره را که ادیب در قصاید بدان پرداخته در شعر عرب دورة جاهلیت سابقه اي 

التفات کرده اند. مثًال مفاخره به اجداد و  بدان  نیز  ریشه دار داشته است و شعراي زبان فارسی 

نیاکان که شیخ شعر فارسی -سعدي- در بحر مجتث مثّمن مخبون اصلم مسبغ (مفاعلن فعالتن 

مفاعلن فع الن) بدان عنایت فرموده:

آموختهمه قبیــلۀ مــن عالمــان دیــن بودنــد شاعــري  تــو  عشق  معلّم  مــرا 
(سعدي، 51)

      یا مفاخرة شخصی که شاعر علّو طبع و عّزت نفس خود را در آن ملحوظ نظر می دارد؛ مانند 

این مضمون در دیوان لسان الغیب شیراز در بحر رمل مثّمن محذوف (فاعالتن فاعالتن فاعالتن 

فاعلن) آنجا که می فرماید:

گــــر بآب چشمۀ خــــورشید دامن ترکنمگــرچه گــردآلــود فقرم، شرم باد از همّتم
(حافظ، 470)
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     ادیب در قصیدهاي که در بحر متقارب مثّمن سالم (فعولن چهار بار) به نظم کشیده در مقام 

مفاخره گوید:

«شیـــرخدایـــم»اگـــر چنــد رستــم نـــژادم بـه گوهــر مهــر  از  آگنــده  دل 
(حاصل هستی،  60)

     که شاعر به مضون شعر رنگ حماسی- عرفانی داده است. این بیت یادآور این مضمون 

عارفانه از خداوندگار عرفان،  جالل الدین محمد بلخی رومی است. در بحر مضارع مثّمن اخرب 

مکفوف مقصور (مفعول فاعالُت مفاعیُل فاعالت) آنجا که می فرماید:

آرزوستزین همرهان سست عناصــر دلــم گــرفت دستانـم  رستــم  و  خــدا  شیــر 
(دیوان کبیر،  255)

     این دو مضمون را فرقى در میان است و آن اینکه  موالنا در گالیه از مردم زمانه در انتظار 

این کالم منسوب  مثنوي، 57)  (احادیث  المؤمن  ضاّلة  الحکمۀ  نایافتنی  است دست  گمشده اى 

است به امیرمؤمنان علی علیه السالم (الحكمة ضاّلة المؤمن فخذالحكمة ولو من اهل الّنفاق).

     در همین قصیدة بحر متقارب که چند سطر پیشتر بدان اشارت رفت، مصراعی دارد که در 

محافل ادبی، اجتماعی و سایر محافل، ادیب را از اعتبار و شهرت خاصی برخوردار کرده است و 

اما آن مصراع و بیت:

ملّــی گـــــرایمبــه ملّیت خـــویش وابستـــه ام مــن بــــرومنِد»  «ادیــــب 
(حاصل هستی،  61)

     که در شمار مفاخره هاي شخصی است. این طرز مفاخره همان گونه که گفته آمد در ادب 

فارسى و عربى از سابقه اى دیرپاى برخوردار است. 

     از جمله مفاخرات زیباي دلنشین و پر مضمون قصیدهاي است از جمال الدین عبدالرزاق 

مکشوف  مطّوي  مثّمن  منسرح  بحر  در  شروانی»  خاقانی  به  «پیغام  عنوان  با  ادیب  اصفهانی 

(مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن) که در مقام مفاخره به شاعران هموطن خود گوید: 

انــدر عـراق هستند  گــویندگان  هنــوز 

یکی از ایشان منم که چون کنم راي نظـم

منم که تـا جاي من خاك سپــاهان بــود

چــو گیرم انــدر بنان کلک پــی شاعري

بـــرد ایشان  از  مــدد  ناطقه  قّوة  کــه 

بــرد حّسان  روان  من  طبع  بـــر  سجده 

بــرد  سپاهان  خاك  تــوتیا  پــی  خــرد 

برد  به گـریبان  از شــرم من سـر  عطارد 

 (جمال الدین، 86)
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     بر روي هم مفاخره یکی از مهم ترین انواع شعر است که از کهن ترین ایام در میان شعراي 

عرب جاهلى و نیز شعراى ایران مرسوم بوده و یکی از ابواب مهم شعر عربى و فارسى را شکل 

و  قومی  افتخارات  به  برابري  و  یگانگی  روح  ایجاد  در  اعراب  مختلف  زیرا طوایف  است  داده 

تعصبات قبیله اي بسیار پاي بند بوده و همین گونه بوده اند شعراى ایرانى که پاى بندى به مفاخر 

گذشته را مایۀ تحکیم استقالل ایران مى دانستند. 

     3) ذوبحرین:  یکى دیگر از محورهاى شعر ادیب که جاذب نظر نگارنده است موضوعى 

است با عنوان «ذوبحرین» در شعر فارسى که به عنوان هنر شاعرى بحثى دارد درازدامن که 

سخن جاى دیگر نشیند در اشعار ادیب از جایگاه خاصى برخوردار است.  

     اشعار ذوبحرین اشعارى است که بتوان آنها را بر دو بحر و دو وزن و در برخى موارد به 

چند وزن خواند. این امکان از آنجا ناشى مى شود که کلمات شعر داراى ظرفیت اِعمال اختیارات 

شاعرى باشد (شمیسا، 68) مانند مصراع اّول در «سوگنامۀ ایران مردان» که وزن اصلى آن در 

بحر رمل مسّدس مقصور (فاعالتن فاعالتن فاعالن) است و وزن دوم آن در بحر سریع مسّدس 

مطّوى موقوف یا مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعالن/فاعلن) اینک مطلع آن سوگنامه که باید در 

وزن اصلى تقطیع شود نقل مى شود:

تــــاریک شب از شب هاى سرد روزگــــار و  آهنـــگ  دراز  و  انگیز  قّصه 
(حاصل هستى، 72)  

و اّما مصراع مورد نظر (مصراع اول) از همان سوگنامه بر دو وزن افادة هنر شاعرى تواند کرد:

«سامانیــــان» دولت  از  دریغ  گشــته وارون، بعــد چندان اعتبــــــار!اى 
(حاصل هستى، 72)

و مصراع سوم در دو بیت زیر که دلنوازى خوانندة سخن شناس را بر عهده تواند گرفت:

آه از آن ســوء المــزاج و آن جنــون

و آنچه شد انگیزة قتلش کــه بــــود

خــــار! همچو  «نـــادر»  دامنگیر  گشته 

گمــــار! محنت  َوقعـه اى  ایــــران  بهر 

(حاصل هستى، 74) 

و همین گونه است مصراع «لعنت جــاوید بر آن خائنــان» که دو وزن را افادة معنى مى کند، 

آنجا که مى گوید:
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وى جوانــــمردان  بر  حق  رحمت 

خائنــان آن  بــر  جــاوید  لعنت 

افتخــار  و  عــّز  انــــدوزان  تــوشــه 

کبـــار مــردان  بردند  میــان  کز 

(حاصل هستى، 75)  

     و غزل «نبرد زندگى» که وزن اصلى آن در بحر رمل مسّدس محذوف (فاعالتن فاعالتن 

فاعلن) و وزن دوِم مصراِع دوِم بیِت ششم که عالوه بر وزن اصلى، وزن دیگر آن بحر سریع 

مسّدس مطّوى مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن) را مى پذیرد بدین مطلع جلوه گرى مى کند. 

زنـــدگى را دوســـت باید داشتــــــن

با شـــهامت در مصـــاف زندگـــــى

بذر ناز و نــــوش در دل کــاشتــن ....

فتــح و ظــــفر افراشتــــــــن رایت 

(حاصل هستى،  125) 

     وزن اصلى ترکیب بند «گل مریم» در بحر رمل مسّدس محذوف یا مقصور است (فاعالتن 

فاعالتن فاعلن و یا فاعالن) درحالى که مصراع دوم بیتى را که مورد نظر نگارنده است بر وزن 

(مفتعلن مفتعلن فاعلن یا فاعالن) یعنى بحر سریع مسّدس مطّوى مکشوف یا موقوف را شکل 

تواند داد بدین مطلع:

بوى تو آرد به یادم روى دوســـــــت

بــا چنین ناز و نشــاط و خّرمـــــــى

زنده سازد در مشامــم بوى دوســــت

آمــــدى آیا مگر از کوى دوســــــت

(حاصل هستى،  185)

     ادیب را دلى است روشن به پاکى آینه، مهربان، مردم نواز، انسان دوست، فداکار. این دل 

حساس آنگاه که زندگى محقرانۀ شاعر با تقوایى چون نظام وفا (والدت بیدگل کاشان 1266 

هـ. ش و وفات 1343 هـ. ش) را با آن همه دانش مى بیند امواج هیجانات روحى و توفنده بر 

او غالب مى آید، اوج مى گیرد به بلندى امواج اقیانوس ها آنگاه ناله برمى آورد دل آزار و جانکاه:

صـــاحب این حـجـرة در بســتــه کـــو؟

اســت  آســوده  جایگــه  در کدامیــن   

کز ســـراى خویشـــتن دارد فــــراغ! 

کز وثــاق خود نمــى گیرد ســــراغ!

     که مصراع اّول این دوبیتى پیوسته در دو بحر و دو وزن، بحر رمل مسّدس محذوف (فاعالتن 

فاعالتن فاعلن) و بحر سریع مسّدس مطّوى مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن) مى تواند شعلۀ 

بنیان  او خانمانسوز و  روحى  فرونشاند که اضطرابات  را لحظه اى چند کوتاه  او  روحى  هیجان 

برانداز است.

یا مصراع دوم از نخستین بیت این دو بیتى پیوسته که مى گوید:

300 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



بود یار  عّفت  و  عشق  با  شب  و  روز 

کنار ــر  ب یکسر  نفس  ــواى  هـ از 

دامنــــى تر  و  آالیـــــش  از  فارغ 
ایمـنــــى در  تبه  هاى  هـــوس  وز 
(حاصل هستى،  276)

  

4) وزن دورى: دیگر از محورهاى پژوهش نگارنده وزن دورى یا متناوب است. وزن دورى یا 

متناوب وزنى است که هر مصراع آن از دو قسمت (و در برخى موارد از چند قسمت) یعنى از دو 

پاره مصراع تشکیل مى شود که وزن پارة دوم تکرار پارة نخست است. به دیگر سخن در وزن 

دورى هر نیم مصراع در حکم یک مصراع است (شهرى، 168)؛  مانند قصیده در بحر هزج مثّمن 

سالم (مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن) بدین مطلع:

اى آنکه همى گویى گیتــى بِه از این باید

این نکته درست آمد، لیکن نه به دعوى ها

خود گویى و خود پویى راهى به خالف آن

صولت پر  دولــت  یک  کشورها  زمــرة  در 

با سلطه گرى، هرگــز بِه  زین نشود گیـــتى

را اصالح گرى ها  دعوى،  کند  که  کس  آن 

مکنت شود  تعدیل  باید  جهان  سطح  در 

حاصل نشود  نظمى  زر  و  زور  منطق  با 

باید نویــن  نظم  یک  را  جهانى  سامان 

باید متین  گفته  گر  شاید،  بهین  کردار 

باید چنین  نه  بارى  جوانمردى،  آیین 

باید نگین  زیر  در  آفاقم  همه  گوید 

باید دفین  خاك  در  سیادت ها،  سوداى 

باید  امین  بى شبهه  مصلحت اندیشى،  در 

باید قرین  البته  امکان  در  همه  اقران 

باید جنین  به  ساقط  شرم آور  نطفۀ  این 

(حاصل هستى،  201) 

   یا قصیده در بحر مقتضب مثمن مطّوى مقطوع (فاعالُت مفعولن فاعالُت مفعولن) بدین مطلع:

با ورود خود، بـارى، خاطرم ز غم پیراستآمــد از درم یــــارى، صدر محفلم آراست

(حاصل هستى،  179) 

یا ترکیب بند «شادباش نوروز» در بحر هزج مثمن سالم (مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن) بدین 

مطلع:

از فّر بهـــار اکنـون، بس جلوه به بار آمدبرخیــز و تماشا کن، بنگـر که بهـــــار آمد

(حاصل هستى،  300) 
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     ادیب را غزلى است در بحر مضارع مثمن اخرب (مفعول فاعالتن، مفعول فاعالتن) بدین 

مطلع: 

نـــبود به تــن توانــى، تابى به جان نباشــدبى دیــدن تــو دل را تــاب و تــوان نباشــد

     که مى توان آن را در بحر رجز مثمن مخلوع (مستفعلن فعولن، مستفعلن فعولن) هم تقطیع 

کرد (شاه حسینى، 1368، ص ۱۲۷ و درة نجفى، ص 22).  

     آنچه در این حوزه در ترازوى بررسى آورده و برسنجیده ایم همه از اوزان دورى محسوب اند. 

      سخن آنکه ادیب در دیوان «حاصل هستى» بیش از 30 وزن به کار داشته است و این نشانى 

است از قدرت شاعرى وى و احاطۀ آن فرزانه سخنوِر سخندان در اوزان شعر فارسى و موسیقى 

کالم و هماهنگى و تلفیق اوزان با مضامین که هنر شاعرى وى را رقم تواند زد. 

     مخّمس «در اندوه مرگ برادرم» از نوع شعرهایى است که بین سال هاى 1315 تا 1325 

شمسى نظر شاعران آن روزگار را به خود جلب کرده است که بدان غزل کوچه بازارى مى گفتند 

لحنى دلپذیر و گیرا  با  روزگار  را در قهوه خانه هاى آن  نوع شعر  این  و غزل خوانانى در تهران 

قهوه خانۀ  در  که  برد  توان  نام  را  غزل خوان  سیدمحّمد  غزل خوانان  این  جملۀ  از  مى خواندند. 

آقاحسین این نوع اشعار را به آواز رسا مى خواند که بحث مربوط به قهوه خانه ها را استاد جعفر 

شهرى در کتاب «تاریخ اجتماعى تهران در قرن سیزدهم، ج1، 398-409» در قلم آورده اند که 

این مخّمس در بحر رمل مثمن محذوف (فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن)  نخستین پاره از 

جامۀ نظم پوشیده است.

من  غم هـاى  تازه تر  شد  و  لندن  زى  آمدم 

رامشم بر دل نبخشد عشق خوش سوداى من

تازه تر شد تازه تر، غم هـاى جانفرساى من

من  برناى  فکرت  نسازد،  خّرم  خاطرم 

یار و دمساز غمم، اى واى من، اى واى من

     به عقیدة نگارنده این ُمخمس و غزل هاى کوچه بازارى بازتابى است از اوضاع آشفته و 

پریشان سال هاى طاقت سوز آن روزگار که این مباحث را باید در تاریخ اجتماعى ایران و کتبى 

نظایر آن در مطالعه گرفت.

5) اصطالحات موسیقایى:

از محورهاى دیگر مضامین حاصل هستى اصطالحات موسیقایى است که شرح آنها را باید در 

کتبى چون الموسیقى الکبیر فارابى و مقاصدااللحان مراغى و سایر کتب از این دست که شمار 
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آنها در فرهنگ اسالمى ایران فراوان است؛ در مطالعه آورد چنانکه اصطالحات «طبل، کوس، 

نغمه، شور» در بیت زیر در بحر هزج مسّدس مقصور (مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل):

شـــوربه گوش شهســواران خوشتــــر آیــــد نغمۀ  از  کــوس  و  طبل  خروش 

(حاصل هستى، 32)

که همه از اصطالحات موسیقى به شمار مى آید.

      شور: دستگاه شور آوازى که هنگام رقص و سماع بر آید که در مآخذ داده شده در مطالعه 

توان آورد (وزیرى، 111، ستایشگر، ج 2، 111) و نغمه خود از اصطالحات دیگر موسیقایى است که 

بحثى جداگانه دارد (مراغى، 5) و همین گونه است سایر اصطالحات. 

6) اسطوره ها: به کار داشت اسطوره از محورهاى دیگر حاصل هستى است. از جملۀ آنهاست 

مفاعیُل  فاعالُت  (مفعوُل  مقصور  مکفوف  اخرب  مثمن  مضارع  بحر  در  زیر  بیت  در  «ُرستم» 

فاعالت):

در جان خصم ز آتش کیـن شعله افکن استکــو ُرســتم آنکــه گــر ز لََحــد ســر بــرآورد

(حاصل هستى، 33)

که فعالیت هاى قهرمانانۀ «رستم» جهان پهلوان ایرانى از دوران منوچهر آغاز مى شود (آموزگار، 

63)؛ و اّما سایر اصطالحات اسطوره اى مانند «کیقباد»، «کاووس»، «گیو»، «نریمان»، «سام»، 

امواج  از  موجى  آنها،  از  است  مشحون  هستى  حاصل  دیوان  که  «بیژن»  «رودابه»،  «زال»، 

تعبیرات زیبا و مضامین بکر شاعرانه را در سفینۀ حاصل هستى انگیخته اند. 

ادیب شاعرى است وارسته، متخلّق به اخالق انسانى، آراسته به ُحسن سیرت و صفاى سریرت، 

مّزین به صفت سخا و ادب، آرام، متین، باوقار و انسان دوست و مردم دار. ستیهنده در برابر حّکام 

جور و فساد و صاحب دولتان مفسده جو از بعد از شهریور ماه 1320 شمسى تا 1357 که نظام 

سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، اخالقى و ... ایران مغشوش و از هم گسیخته بود. 

     از میان قدما از جهت ستیزه گرى با دولتمردان روزگار، شاعر را مى توان با سیف الدین فرغانى 

(وفات سرآغاز قرن 8 هـ) در مقایسه آورد و از میان شاعران انقالب مشروطیت باید او را کنار 

عارف قزوینى، نسیم شمال و میرزادة عشقى و فّرخى یزدى در جایگاه پُرشکوه شاعــرى نشاند. 
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پژواك ادب

دکتر محمد گازرانى

استاد دانشگاه آزاد اسالمى تهران

«پژواك  با نام  ادیب برومند،  عبدالعلى  فارسى، جناب آقاى  استاد گران قدر شعر و ادب  دیوان 

ادب» به دستم افتاد، با شناختى که با خواندن آثار ارزشمند آن رادمرد سخن سنج و هنرشناس 

دریافته، یا در حّد تواتر از این و آن شنیده بودم، یقین داشتم اثرى هم سنگ با ورق زر نصیبم 

گردیده است. با خواندن مقدمۀ دیوان، با فضایل علمى و ادبى و ویژگى هاى واالى انسانى و 

استوارى آن بزرگ مرد در راه آرمآن هاى ملّى، بیشتر آشنا گردیدم. با خواندن نخستین شعر دیوان 

با عنوان «اى نام تو» که در نهایت استادى سروده شده بود، نخستین شعر دیواِن ساالِر سخن، 

سعدى شیرازى: «اول دفتر به نام ایزد دانا» را در من تداعى کرد. در غزل ناب «بهاران» طبیعت 

دوستى، و شوق عارفانۀ او را نسبت به زیبایى هاى جهان، دریافتم، از آنجا که سروده هاى هر 

او است، سعى کردم با دّقت در محتواى «پژواك  شاعر بازتابى از منش و ویژگى هاى درونى 

ادب»، اندیشۀ تابناك استاد را جان داروى وجود خود سازم. 

    استاد در همۀ احوال به خداى بزرگ تکیه دارد و ایمان را داروى شفابخش همۀ دردها مى داند.



اســتبر دوســت کنــم تکیه که ایمــان و توّکل نهــان  آالم  شــفاپرور  داروى 

     واژه هاى شعر مانند اعضاى یک خانواده، باید با یکدیگر پیوند و نسبت داشته باشند، تا هنر 

«تناسب» در بیت آفریده شود. براى نمونه واژه هاى: دل، غم ایّام، فروشوى و آب روان در بیت:

این طبع ادیب است که چون آب روان استبا شــعر مــن از دل غــم ایّام فروشــوى

یا واژه ها در بیت:

چه شــورها اســت درین بزم عاشقانۀ ماشب است و باغ و مى و شعر و ساز و صحبت دوست

به مثابه  چند عضو یک خانواده گرد هم آمده اند و به بیت، گرمِى دل نشینى بخشیده اند. 

     دریاى عشق، موج خیز و وحشت انگیز است، ناخدایى مى تواند از تالطم این دریا به ساحل 

امان برسد که خطر موج را به چیزى نشمارد و هول آن را به بهاى جان بخرد:

ادیب را چه تفاوت که مرغ طوفان استاگــر تالطم دریاى عشــق وحشت زاســت

     راز آفرینش آن قدر تو در تو و پیچیده است که بوعلى ها و خیام ها را با آن وسعت اندیشه، 

در بیابان حیرت دچار سرگردانى ساخته است، هر دو فیلسوف اندیشمند اعتراف مى کنند که راز 

آمدن و رفتنشان به این جهان ناگشوده مانده است:

مپــرس این قــدر  وجــود  کارگاه  راز  ســردرگم اســت رشــتۀ پرتاب زندگىاز 

     دل هر کس که از شرار یکتاپرستى روشنى یابد و پرتو مهر على (ع) وجودش را روشنى 

بخشد، خود را در ساحل آرام زندگى مى یابد و از دغدغه هاى آشوب اجتماعى برکنار احساس 

مى کند:

دارم علــى  از  توحیــد  شــرارة  دل  چراغ معرفــت کردگار مهر على اســتبــه 

     در بازار زندگى اگر کاالى عشق بی غّش باشد، درمان همۀ دردها مى گردد و غبار غم ها را 

مانند آب زالل از دل ها مى شوید و ناخشنودى ها را مى زداید:

عاشق از غم گرچه رنجور است، ناخشنود نیستعشق را نازم که هم درد است و هم درمان مرا

     صنعت «تلمیح» که در آن سراینده از عبارت یا واژه اى استفاده مى کند که اشاره به داستان، 

یا ضرب المثل، یا شعر یا آیه و روایتى مشهور دارد، در سروده هاى استاد کم نیست:

این نه آن چاهى است کز وى سر بر آرد بیژنىکو امیدى؟ کو قرارى؟ رستم اینجا گو مباش

ارجاســب را بــه ملــک مجال فتــن فتادتــا دور شــد ز معرکــه اســفندیار یــل
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در دســت یک نظامى بى علــم و فن فتادفرخنــده ُمهر خواجــه نظــام و بزرگمهر

     بیت اّول اشاره به نجات بیژن پسر گیو، خواهرزادة رستم، که عاشق منیژه دختر افراسیاب 

شد، دارد که او را در خانۀ منیژه دستگیر و در چاهى زندانى کردند و رستم او را نجات داد. بیت 

دوم اشاره به داستان ارجاسب، پادشاه توران دارد که گشتاسب پادشاه ایران را شکست داد و 

دختران او را در (رویینه  دژ) زندانى کرد، در این هنگام اسفندیار در زندان پدر خود، گشتاسب بود. 

بیت سوم اشاره به نخست وزیرى زاهدى در کودتاى 28 مرداد و برکنارى نظام الملک و بزرگمهر 

زمان، دکتر مصدق، دارد. 

     زهد ریایى آدمى را به سر منزل مقصود نمى رساند و دّکۀ تظاهر سودى به بار نمى آورد؛ 

کسى نقش حقیقت را در در و دیوار وجود مى بیند و کاالى پربهاى یقین را به چنگ مى آورد که 

ژرف نگر و پاك بین باشد:

که من این ســود زســوداى دگــر یافته امره بــه کاالى یقین کى بــرى از دّکۀ زهد

     کاخى که بر پایۀ ستم و بیداد بنا شود، سرانجام آن جز ویرانى نخواهد بود. الُملُک یَبقى َمَع 

الکفر َو الیبقى َمَع الظلِم»: 

هر عمارت کــه درین مرحلــه بنیاد کننددل منــه بــر ســتم آباد که ویــران گردد

     گاه زبان استاد در غزل چنان صمیمانه و روان است که گویى با مخاطب خیالى خود، به دور 

از هر گونه تقیّد ادیبانه به نقد حال مى پردازد:

من دانــم و خداى که چون مى گریســتمدیشــب به یاد روى تو خون مى گریســتم

     گاه شاعر در دنیاى خیال خود به گل گشت و سیر آفاق مى پردازد و دور از چشم حسودان 

نکته هاى حسن دل دار را گوشزد مى کند. در عین حال که دل به دیدار یار سپرده دوستان را 

فراموش نمى کند و از سفر، ره آوردى به دوستان هدیه مى دهد:

بــه انجمــن غزلى نغــز ناز شســت آوردادیب چــون ز پــى نازنین غــزاالن رفت

     در سروده هاى استاد صنعت «رّد القافیه على العجز» که آوردن قافیۀ مصراع اول قصیده، یا 

غزل، در آخر مصراع بیت دّوم است، فراوان دیده مى شود. 

نــه راحــت از دل شــیداى بلهــوس ما را

حریــف بلهوســى هاى دل نباشــد عقــل

نه بر هــواى دل خویش دســترس ما را

کجاست عشــق که برهاند از هوس ما را

***
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هــر آن که خاطــر آزادگان به دســت آورد 

رخ شکســته نبینــد بــه روزگار آن کــس

ز خیر محض به چنگ آن چه بود و هســت آورد

کــه از شکســته دالن خاطرى به دســت آورد

بى خبر ماندیم و از دور زمان سالى گذشت 

هم چنان کامسال گفتى: رفت سالى  اى دریغ؛

ســالى از دوران عمر ما به احوالى گذشــت

ســال دیگر بازگویى: حســرتا سالى گذشت!

***

یاد کرد از ما به نیکى یار و ما را شاد کرد 

شد فراموشم غم عالم چو یادم کرد دوست 

راستى یادش به خیرآن کس که ما را یاد کرد!

کرد شاد  را  ما  که  یارى  مهربان  آن  باد  یاد 

     برخى از شاعران ضمن سرایش و آفریدن مضامین دل نشین به واژه گزینى و پدید آوردن 

واژه آفرینى هاى  نظیر  مى افزایند،  زبان  غناى  به  طریق  این  از  و  مى پردازند  نیز  تازه  ترکیبات 

«صائب» و «نظامى». در سروده هاى استاد هم گهگاه واژه ها و ترکیباتى تازه مى یابیم، از قبیل: 

«ناز شست»، «اخگرپرانى»، «دست کم» (حداقل)، «باال زدن»: 

بــه انجمــن غزلى نغــز ناز شســت آوردادیب چــون ز پى نازنین غــزاالن رفت

***

باد  یاد  حریفان  گرم  محفل  میان  در 

نیست دست کمى از شمع دل افروز تو را 

بود! که  اخگرپرانى ها  هم  به  ما  نگاه  از 

زده اى سراپا  به  آتش  پروانه ام  چون  که 

***

عجب  نه  آیم  آشفته تر  من  پروانه  ز  زده اىگر  باال  تو  شمع  از  عاشق کشى  به  که 

     در غزل هاى استاد عالمه، بر اندیشه هاى واال و احساس هاى لطیف عاشقانۀ شوق انگیز که 

درون مایۀ سروده ها را پدید مى آورد، صنایع لفظى تا اندازة «کالملح فى الّطعام» نیز، جاى خود را 

دارد، براى نمونه: به صنعت «ترصیع» در ابیات زیر توجه فرمایید: 

افکنــدم خنده هاى شــیرینت بــه شــوق آوردم غمزه هــاى ســّحارتبه شــور 

***

منــم کــه مــرغ نواســنج اللــه زار توامتــو اى کــه مایۀ سرســبزى بهــار منى

***

من اشــک شــوقم و شــویندة غبار توامتو شــور عشقى و جوشــنده در نهاد منى

***
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     بسیارى از اهل سخن تکرار را مایۀ مالل مى پندارند. ولى تکرار واژه ها در شعر استاد نه تنها 

تاجى  تابناك را در  رفته اند که تکرار گوهرهاى  به کار  بلکه چنان استادانه  مالل انگیز نیست، 

مرّصع مى مانند. 

کــز آن قرار مــن این گونه بى قــرار توامنگاه شــوخ تو بــا غمزه ات قــرارى داد

دیدم بســى که رفت کســى، ماند ناکسىکس ماندگار نیست درین دیر، گرچه من

     ادیب برومند نمونۀ برجسته اى از چهره هاى پربار و کم اّدعاى جامعۀ امروز ما است و حضور 

بار  به منظور ارج نهادن به کوشش انجمن دارانى است که  ادبى تنها  سبزشان در انجمن هاى 

خود  زبان پربار  فرهنگ و  به  این رهگذر  از  به دوش مى کشند و  را  انجمن ها  برپایى  سنگین 

خدمت مى کنند. دلیل این اّدعا این است که کمتر کسى شاهد شعرخوانى استاد ادیب در محافل 

ادبى بوده است: 

ورنه سنگین مایگان را اّدعایى نیست، نیستمّدعى را از سبک قدرى است دعوى ها فزون 

     از غزل «کوى انتظار» برمى آید که شاعر با غمى ژرف دست به گریبان است، با شناختى 

که از او داریم، این غم سنگین حاصل شکست در یک عشق مجازى و هوس آلود نیست، شعلۀ 

عشق که در دل و جان این پاك آیین زبانه مى کشد و غمى که در وجود نازنینش نهفته است، 

به یقین ناشى از نرسیدن به آرمان هاى مقّدس است و درد وطن است که سراسر وجود پاکش 

را فرا گرفته و قرار و آرامش را ربوده است: 

خموشى کى پذیرد آتش عشق تو در جانم؟ 

گرم در شوره زار عمر سوزد گرمى حرمان

کنون در هجر آن لب ها، من و بیدارى شب ها

که من این داغ را بر صفحۀ دل جاودان دارم

چه جاى غم؟ که چتر عشق بر سایه بان دارم

که همچون مرغ حق شب زنده دارى همزبان دارم

     در غزل صفحۀ 81 سراینده از این که هیچ چیزى در جهان در جایگاه واقعى خود قرار ندارد: و 

زاغان هیاهوگر به جاى شاهبازان بلندپرواز در جامعه معرکه گردانى مى کنند. فریاد برآورده است. 

(ناگفته نماند، زمان سرایش این غزل هاى ناب به دوران جوانى استاد بازمى گردد.): 

این مقامى اســت که شایســتۀ شــهباز آیدجــاى در اوج تفاخــر نبرازد بــه غراب

     رنج شاعر بلندهمت ما از رشک و کوته نظرى مایه نمى گیرد؛ زیرا آزادگى و بلندطبعى او اجازه 

نمى دهد که شیفتۀ مقام هاى زوگذر و دل باختۀ میز ریاست باشد و این گونه دل خوشى ها ذهن و 

دماغ او را به خود مشغول سازد: 
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من  دل  نفریبد  جاهى  و  منصب  هوس 

باید از کوى شما ساز سفر کرد «ادیب»

آید آز  دامگِه  در  که  مرغى ست  نه  این 

زان که با طبع من این غمکده ناساز آید.

     در غزل «اندیشۀ طوفان» صنعت «تضاد و تقابل» و دقیقه هاى معانى را طبع وقاد و ذهن 

نکته پرداز استاد از گنجینۀ ذهن و از ژرفناى طبع گوهربار، مانند صیّاد کار کشته و ژرف اندیش 

برآورده، به آن سخن شناس پیش کش کرده است: 

نیست.گرچه چون مى به صفا طبع چو آب است مرا پنهانم  آتش  از  خبر  را  هیچ کس 

     در غزل «پس کوچه هاى غم» برخالف عنوان غزل، شاعر مى کوشد فضاى اندوه بار جفا را 

به بوستان شادى آفرین وفا بدل سازد و خارستان کینه را به گلستان آشتى تغییر دهد: 

وفا کن اى فروغ دل! که در مهرآفرینى ها 

به گل گشت وفادارى بیا با ما صفایى کن 

فروغ جان ز مهر افزاید و مهر از وفا خیزد

کزین گلزار جان پرور همه لطف و صفا خیزد

     در غزل زیباى صفحۀ 88 که به مناسبت بازگشت همسر شادروانشان از زیارت خانۀ خدا 

سروده اند، نهایت خانواده دوستى و گرامى داشت شریک زندگى و تحکیم پیوندهاى یک زندگى 

شرافتمندانه ارائه مى دهند: 

خوش آمدى ز ســفر اى نگار دل جویم؛ 

خوش آمدى و صفا یافت خاطرم چو ریاض 

ســتوده همســر نیکو نهاد خوش خویم!

به ویــژه کز ســفر مّکه آمدى ســویم

     در بیت دوم ایهام واژه اى «ریاض» جمع «روضه» که به معنى (باغ ها) است و نام پایتخت 

سیاسى کشور سعودى نیز هست خالى از لطف نیست. 

     استاد که دل باختۀ طبیعت ناب است و با دیدن ماه و پرتو دل انگیز آن و وزش نسیم بهارى 

در خنکاى شامگاهان، آن هم در کنار زاینده رود، چنان به وجد مى آیند که حاصل آن غزل ناب، 

با عنوان «شعاع ماه» مى شود: 

فتاده اســت بــه تابندگى در آب امشــب

شب است و شهر صفاهان و موسم خرداد 

طبیعــت از پــى شــرح تجلّیــات بهــار 

امشب. ماهتاب  ز  ظریفى  انعکاس  چه 

امشب. شراب  ساغر  و  من  زنــده رود  به 

گشوده در برم از برگ گل کتاب امشب.

     در این گشت و گذار عرفانى آواز غوکان زاینده رود را همانند نواى ناى و نغمۀ رباب مى یابد. 

این است نتیجۀ تفّکر ناب در پدیده هاى طبیعت و راز آفرینش: 

گهــى نواى نــى و نغمۀ رباب امشــب.گهى سکوت شکن بانگ غوك بر لب رود 
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که خوش برون برد از ســر هواى خواب امشبسرم خوش است و هوا آن چنان لطیف «ادیب»!

     در غزل «نقش ایران» که با ردیف «است» و «حروف اصلى» الف و حرف «روى» نون و 

پس از آن با حرف «وصل» یاء سروده شده. در همۀ قوافى ده گانه «یاى وحدت و نکره» براى 

حرف «وصل» آمده است. «جانانى»، «جانى»، «گلستانى»، «مهمانى»، «گریبانى»، «درمانى»، 

در  را  سراینده  تسلّط  و  آگاهى  امر  این  که  «غزل خوانى»  و  «ایوانى»  «سامانى»،  «دیوانى»، 

انتخاب واژه هاى قافیه مى رساند و تنها در سروده هاى استادان بزرگ سخن مى توان دید: 

نــه هر که همره دل پاى بند جانانى اســت

گــذار باد خــزان کى فتــد بــر آن گلزار

چو من به راه محّبت گذشــته از جانى است

که چون «ادیب» درو بلبل غزل خوانى است؟

      استاد در غزل «خامۀ افسونگر» با دریافت نامۀ دوستى چنان شادمان مى گردد که گویى 

عمر دوباره یافته و از مهر نویسنده، جوانى خود را بازیافته است. این نیست جز پاى بندى استاد 

به دوستى هاى راستین و حقیقى: 

خواندم آن نامه که بس تاب و توان داد مرا

تو  افسونگر  خامۀ  آن  بر  باد  آفرین 

خط دل جوى تو چون شعر دل آراى «ادیب»

مرا داد  جــان  ــش  آرام و  خاطر  ــت  راح

مرا داد  جوان  بخت  از  خبر  مهرت  ز  که 

مرا داد  نهان  ســوز  و  دل  راز  از  خبر 

     «ادیب» در طول عمر پر برکت خود در عمل ثابت کرده است که آرمان ملّى و اعتقادى خود 

را با هیچ چیز، هر چند آن چیز، گران سنگ و چشمگیر باشد، معاوضه نمى کند و حقیقتى را که 

برگزیده است به هیچ وجه رها نمى سازد:

طّناز  مه  اى  بــود  تو  خــاص  خانۀ  دل 

برخاست «ادیب» از سر جان در ره مقصود 

گذارم بیگانه  به  است  َمحال  خانه  این 

ــذارم گ جانانه  ره  ــدر  ان ســر  کــه  گفتا 

از غزل صفحۀ 100 با عنوان «جانانه»

     در غزل «ملک غنا» بى اعتنایى خود را به قدرت هاى ظاهرى، و مراتب توّکل خویش را به 

قدرت الیزال الهى به روشنى و اخالص ابراز مى دارد؛ این دنیا و چند و چون آن را وادى ابهام و 

سردرگمى مى داند؛ و وابستگان مراکز قدرت را پویندگان وادى گمراهى مى شمارد: 

گر دســت درگشــاى کنــد همرهــى مرا

پر وحشــت اســت وادى ابهام چون و چند

ملک رضاســت درخــور آزادگان «ادیب»

در بــارگاه دوســت کنــد درگهــى مــرا

اینجــا مبــاد در ره حــق گم رهــى مرا

اینجاخوش اســت منصــب فرماندهى مرا
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     در بیت چهارم غزل صفحۀ 103 با عنوان «خطا»، واژة «نابجا» «نابه جا» نوشته شده، به 

نظر این ناچیز «نابجا» صفتى است مرکب از «باء» و «جا»، مانند «بخرد»، «بنام» و «بهوش»؛ 

به معنى چیزى که در جاى خود قرار دارد: 

ور با رقیبى، از تو به من لطف نابه جاست.گر با منى به ســوى رقیبان مدار چشم

در بیت چهارم از غزل «شهرآشوب»:

دردمندانیــم و ما را طاقت فریاد نیســتپرگشــایانیم و ما را رخصــت پرواز نه

     به نظر این حقیر بهتر است به جاى «نه»، «نى» باشد. تا کشش تلفظ «یاء» جبران خالء 

تلفظ «هاء غیرملفوظ» را بنماید و وزن دو مصراع متوازن گردد، در این غزل، استاد دردمندى 

خود را زیرکانه از خزان در کشور، و حبس نفس ها را در تنگناى سینه ها فریاد مى زند و حاکمان 

را به عدل و داد فرامى خواند: 

در طریق عشق شیرین نیست خسرو مرد راه

النۀ مرغ خوش الحان گرچه ویران گشت، 

لیک اى که بر جان ها حکومت یافتى انصاف ده

 دل برى را رسم و آیین شیوة دل دارى است

جز گروهى فارغ از درد دل مردم «ادیب»

طّى این ره را کسى آماده چون فرهاد نیست. 

نیست. صّیاد  کاشانۀ  از  ویران تر  عاقبت 

هر که شد حاکم مگر مسئول هر بیداد نیست؟

ملک دارى را طریقى به ز رسم داد نیست.

نیست. دلشاد  دگر  ما  روزگار  در  هیچ کس 

نگاهى گذرا به قصاید استاد

اگر با دیدة تأّمل و انصاف به قصاید قوى و استوار استاد، از نظر لفظ و محتوا بیفکنیم. آنها را 

کمتر از سروده هاى بزرگان سخن بعد از جامى، حتى خود جامى، نخواهیم یافت، براى نمونه: 

اگر قصیدة «جغد جنگ» شادروان ملک الشعراى بهار، صحنه هاى رقت بار جنگ دوم جهانى را 

با کمال استادى مجّسم مى سازد، استاد ادیب برومند در قصیدة «شکایت گزارى» خود که در 

اسفندماه 1370، تحت تأثیر نابسامانى هاى میهن و جهان سروده اند، و قریب به اتفاق ابیات آن 

به صورت «مرّصع» سروده شده، و در اوج انسجام و استحکام است، با قصیدة شادروان «بهار» 

پهلو مى زند. قصیدة «شکایت گزارى» آیینۀ تمام نماى رنج ها و نابسامانى هایى است که در وجود 

تک تک مردم ستم دیدة ایران موج مى زده است. قصیده با این بیت ها آغاز مى شود: 

ــدازان ــ گ ســیــنــه  بـــه  ــى  دلـ چــون تفتــه آهنــى کــه به ســنداندارم 
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خارا به  ــورده  خ که  ساغرى  چــون 

آویـــز ــر  ــگ ج ــى  ــم غ از  آگـــنـــده 

حسرت کــف  از  خــریــده  ــاال  کـ

سوهان ــه  ب ســـوده  ــه  ک آهــنــى  ــون  چ

ــان ــش اف شـــرر  دمـــى  از  ــه  ــت ــف آَش

ــســران خ در  از  جــســتــه  ــواه  ــن خـ تـ

     استاد در 28 بیت آغازین این قصیده رنج جان کاه خود را با انواع و اقسام تعبیرات و تشبیهات 

استوار و تأثیرگذار با بهره گیرى از واژه هاى مناسب و درخور قصیده، و خلق فضاها و تصویرهاى 

دل انگیز، مى سراید و خوانندة اثر را به شگفتى وامى دارد. 

     در بیت 29، از این که در برابر سیل آشفتگى هاى ناشى از جنگ، و ناروایى هایى که گلوى 

مردم را به سختى مى فشارد، نمى تواند چاره اى بیندیشد، ناامیدانه مى سراید: 

چــون شــیر حــذف گشــته ز پرچم

افکــن ســپر  جنگ دیدگــى،  بــا 

تهدیــد موکــب  دوربــاش  از 

نــیــســتــان ــار  ــنـ کـ در  ــوده  ــ ــرس ــ ف

ــطــالن ب و  حــقــیــقــت  چـــالـــش  در 

گــریــبــان ز  ــد  ــل ــان خ جـ بــه  ــارم  ــ خ

     سپس مانند سعدى، قافله ساالر سخن درى که به ظاهر از قول «عمر بن عبدالعزیز» (99-

مردم  بروز قحطى و گرسنگى  و پاك سرشت اموى هنگام  ه.ق) از خلفاى خوش طینت   101

دمشق، دچار غم و اندوه مى گردد و شخصى به او مى گوید: 

باك؟گر از نیستى دیگرى دیگرى شد هالك چه  طوفان  ز  را  بط  هست،  را  تو 

سعدى از قول عمر سراید: 

زرد روى  نیم  ــوایــى  بــى ن از  ــن  ــرد.م ک زرد  ــم  رخـ نـــوایـــان  ــى  ب ــم  غ

     استاد که به لطف خداوند و پیش گرفتن راه و روش شرافتمندانه در زندگى، نیاز نداشتند 

مشاغل دولتى بپذیرند: و در زمانى که مى توانستند باالترین مقام ها را احراز کنند، روى خوش به 

میز ریاست نشان ندادند، مى سراید: 

خــالیــق درد  ــت  ــ اس ــن  مـ درد 

را ــذران  ــ گــ ــوده ام  ــ ــب ــ ن هـــرگـــز 

فضیلت ـــاف  ق بـــه  ــت  صــف عــنــقــا 

نفس ســلــطــنــت  ز  ــرى  ــ ب بــــودم 

اّول از  نــهــادم  ــرو  گـ در  ــان  جـ

سخت زدم  سینه  ــه  ب ــن  وط سنگ 

ایــوان حــجــره  و  خــویــش  درد  ــى  ن

نقصان و  ــلّــت  ق ــاى  ــگــن ــن ت در 

عنوان و  نعمت  و  نــاز  و  نــام  ــا  ب

ــۀ ســلــطــان ــط ــل ــه َس ــا بـ ــن ــت ــى اع ب

ایــــران ســــرفــــرازى  بــهــر  از 

ــران ــم ــه قــلّــۀ ع ــود بـ ــ ــر ش ــا بـ تـ
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     استاد به برکت یک زندگى عارى از افراط و تفریط، توأم با خلق و خوى ایرانى و اسالمى، 

هشتاد و نهمین سال زندگى سرشار از شرافت خود را مى گذرانند و در محافل ادبى و مراسم 

مى گردند،  خود  ارادتمندان  گرمى  دل  مایۀ  و  مى کند  شرکت  مشتاقانه  خود،  هم وطنان  ترحیم 

امیدواریم سال هاى سال سایۀ عنایتشان بر سر دوستدارا نشان دوام یابد. آمین!

ــم گــنــه آلــود ــت ــس ــی هـــر چــنــد ن

شهر از  ــرم  ــى ب م دوش  ــه  ب لیکن 

آمـــال و  مــقــاصــد  ــم  ــاتـ مـ در 

ــارات ــس خ ــوه  کـ و  جــنــگ  تحمیل 

ســیــاووش ــوگ  س ــه  ب رستمم  ــون  چ

پــشــیــمــان ــه  ــت ــذش گ شـــیـــوة  وز 

ــودان ــتـ سـ ــه  ــ ب آرزو  ــوت  ــ ــاب ــ ت

زهــدان به  نطفه  چو  مــى خــورم  خــون 

ــان آتــش فــشــان بـــود بـــه دلـــم ه

ــان ــغ اف در  ــر  ــی غ و  آشـــنـــا  از 

چنین  را  ایران  و  جهان  آشفتگى  علل  «شکایت گزارى»،  غّراى  قصیدة  پایان  در  استاد       

برمى شمارند: 

تــزویــر ــه  ب ــوده  ــش گ در  ــاى  جـ ــر  ه

اســت ــوص  ــل خ ــــان  واژگـ ز  ــى  ــال خ

ــت تــخــریــب ــ ــرب، آل ــ ــاى غـ ــیـ دنـ

ــد ــن ــزال ــه غ ــه ور بـ ــان حــمــل ــرگـ گـ

بهتان بــه  ــود  ــم ن رخ  ــوى  سـ هــر 

ــان ــب جــهــان ــران  ــ بـ ره  ــوس  ــامـ قـ

ــان ــرم اقــلــیــم شـــــرق، آلــــت ف

شیطان ــه  ب داده  درس  دیــــوان 

از ادیبان سخن سنج توانا      قصیدة «شکایت گزارى» با تابیدى استادانه که سرودن آن تنها 

برمى آید، پایان مى پذیرد: 

ســال و  ــه  م و  روز  ـــِد  َرَونــ در  ــا  ت

ــت عــدال و  خــیــر  بــــاد  پـــیـــروز 

ــان ــ آب ــى  ــ پ از  درآیـــــــد  آذر 

عـــدوان! و  کینه  و  ظلم  و  ــّر  ش ــر  ب

     سرایندة گرامى که با تمام وجود به میهن و هم میهنان خود عشق مى ورزد، نسل جوان کشور 

را که سرمایه هاى ارزنده و نگاهبانان خوش بختى فردا ى وطن خود هستند، در قصیدة دیگر با 

نام «نظرافکن» که در مرداد 1373 سروده اند، جوانان را مخاطب قرار داده، با بیانى اثربخش که 

از ژرفاى وجود نازنینشان سرچشمه گرفته، از آنان مى خواهد نسبت به زادبوم خود فداکار باشند 

و از هیچ گونه تالش در راه اعتالى آن دریغ نورزند: 

اى پور وطن! خیز و به دل ها شــرر افکن 

را ملــل  پویــاى  همــت  اثــر  بنگــر 

از آتش غیــرت به وطن شــعله در افکن

نظــر افکن آنــان  عامــل کوشــایى  بر 
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افالك  به  بست  سفر  رخت  بشر  که  افکنبنگر  سفر  بساط  سوى  بــدان  نیز  تو 

     این شاعر فرهیخته تنها دغدغۀ آزادى و استقالل و سرافرازى میهن و مردم خود را ندارد، 

ایران را در سر مى پروراند و  بلکه از هر جهت آرزوى پیشرفت هاى علمى و فنى و اقتصادى 

افتخار  به پاى دیگران، براى میهن خود  پا  به کمر زده،  از نسل جوان مى خواهد دامن همت 

بیافرینند و شکوه و عظمت کشور گران قدر خود را سبب گردند: 

مریخ جانب  سفرى  نگزینى  خــود  ور 

نگرایى واپــس  قافله  از  که  است  وقت 

جهد ــر  اث بــر  ــود  خ ــرازى  ــراف س منشور 

افکن حضر  در  هنر  ز  بساطى  رنگینه 

جهدى کن و گامى هم از آن بیشتر افکن

افکن قدر  پاى  به  و  گیر  قضا  دست  از 

     ادیب برومند مانند پدرى که مى خواهد فرزندانى برومند داشته باشد، فرزندان وطن را به 

دانش اندوزى و تحقق بخشیدن آرمان هاى واال و پرهیز از دغل کارى، فرامى خواند: 

ترفنــد و دغــل کارى و نیرنــگ میامــوز

رفتى به شــکار هوس و غفلت و مســتى

از علم و عمل ســایه برین بوم بر افکن

برکن دل ازین صید و شکارى دگر افکن

     بى کارگى و تن آسایى از نظر شاعر گناهى نابخشودنى و دور از شأن انسانى و مایۀ ننگ است: 

را آســان طلبى  و  بى عــارى  و  ننگ بشــر انگار و به دور از بصر افکنبــى کارى 

     قصیدة «نظرافکن» با دو بیت پندآموز زیر پایان مى یابد: 

نیست عمل  اخالص  جز  به  تعّهد  و  تقوا 

دل دادة فرهنگ «ادیب» از دل و جان باش

افکن هنر  و  علم  به  اخالص  شالودة 

افکن تر  شعر  ادب  ــاب  ارب دامــن  بر 

     استاد در بهار سال 1339 به مناسبت بازگشایى آرامگاه نوساز «سعدى» چکامه اى سروده اند 

که با بیت زیر آغاز مى شود:

هشیار ــردم  م گــران قــدر  نــزد  به  مقدارسخن  گران  و  شکوهنده  عطیه اى ست 

     در این قصیده، استاد با شایستگى وصف ناپذیرى ارجمندى واالیى سخن را به تصویر کشیده، 

آن را نزد اهل خرد گرامى تر و گران بهاتر از گوهر شاهوار معرفى مى کند و به پیروى از برخى 

پژوهندگان صاحب نظر آن را موهبتى آسمانى مى شمارند: 

مــرد دریــا دل بــه پیشــگاه خردمنــد 

باالســت عالــم  واالى  عطیــۀ  ســخن 

ســخن عزیزتــر آمد ز گوهر شــهوار

که گشــت بهرة انســان ز درگه دادار

ُر ساعٍه اَفَضُل ِمن ِعباده َسَنٍه مى سرایند:      در ادامۀ قصیده استاد با توجه به روایت: تََفکُّ
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بــه بحر فکر ســخنور چو غوطــه ور گردد

به یک دقیقه که شــاعر شود دقیق به فکر

بســا آللى رخشــان کــه آورد بــه کنار

رســد دقایق طبــع و خیال او بــه هزار

     در ابیات زیر بلنداى سخن سعدى را همپایۀ نه فلک مى شمارد و آن را ورد زبان اختران 

ثابت و سّیار مى داند: 

به ویژه سعدى شیراز از آن که در نه چرخ

فر گـــردون  ســخــن آفــریــن  بلندپایه 

دیار هیچ  به  ُچُنو  سعدى  اختر  نتافت 

سّیار. و  ثابت  ورد  او  گفتۀ  گشت  که 

      در این قصیدة چهل بیتى ارزش سخن سعدى و تأثیر آن در ذهن و روان جامعه و معیار بودن 

آن در زبان درى، چنان شکوهمندانه توصیف گردیده که مایۀ شگفتى است. در ضمن توصیف 

نثر سعدى در گلستان و اخالقیات او در بوستان و اعجازش در سرودن نظم، اعم از غزل، قصیده 

و مطایبه، از نظر تیزبین استاد به دور نمانده است. 

     در پایان سخن باید اذعان داشت که هر یک از قصاید هشتادگانۀ استاد مانند نسخۀ پزشکى 

حاذق است که به کار بستن آن دردهاى جامعۀ ما را درمان مى کند. 

مانند  فراوان،  فضیلت هاى  داراى  را  برومند  استاد  نویسنده،  که  است  یادآورى  به  الزم       

خوش خّطى، هنرشناسى، کتاب شناسى، قصیده سرایى، استوارى در راه آرمان هاى مقدس ملّى 

فیض  از  که  نشست هایى  در  ولى  مى شناخت.  دیگر،  ستایش  خور  در  ویژگى هاى  بسیارى  و 

حضورشان بهره مند بودیم غزلى از ایشان نشنیدیم، پس از چاپ  بود که پى بردیم: 

استاد در هنر غزل سرایى هم سرآمد هستند. 

     این بود شمه اى از آنچه که در این اثر گران قدر، در حّد توان و بضاعت مزجات خود یافتم. 

عمر استاد دراز، تنشان سالم و افاضاتشان مستدام باد! آمین. 
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ادیب سخندان 

کامیار عابدى

پژوهشگر و نویسنده

ادیب برومند به لحاظ زندگى شخصى انسان است تا حدى رسمى، مهربان اما کمتر درصدد بیان 

آن برمى آید. در دیدار او اغلب رسمیت چیرگى دارد شاید بتوان آن را با نوعى متانت روحى پیوند 

اداى  داد به نظر مى آید که به زمینه هاى اخالقى و انسانى اهمیتى بیش مى دهد. به دیگران 

احترام مى کند و تمایل دارد که این احترام متقابل گردد. اگر چنین نشود به سرعت مکّدر مى شود 

شاید بازتابى هم نشان دهد در مجموع به جنبۀ مثبت انسان ها بیشتر از جنبۀ منفى آنان توجه 

مى کند البته با حفظ روحیۀ نقادى. دل بستگى اش به ایران و فرهنگ ایران چون وچرایى ندارد. در 

این زمینه اهل مجامله و تسامح نیست هر چند از شنیدن عقاید مختلف ابایى ندارد؛ شاید حاصل 

سال ها فعالیت سیاسى است. بیش از آن که به احساسات تکیه کند بر دوراندیشى و فکر تکیه 

مى کند یک دلیل دیگر آن است که سامان دهى امور منزلش یکسره از آن همسرش بوده است.

     شخصیت ادیب برومند تا حد زیادى در پس فعالیت هاى سیاسى و اجتماعى او قرارگرفته 

از  برخى  است.  داده  بیشترى  جلوة  ویژگى  این  به  قصیده هایش  بیشتِر  سیاسى  فضاى  است. 



دوستان برومند به سنتى دیرین اخوانیاتى برایش نوشته اند. یکى از آنان علینقى هشیار «دبیر 

مخصوص» است که از دفاع دوست شاعرش نسبت به خط فارسى بسیار خوشنود است.

هر هنرى راســت جان فزاى و خوشــایندشــعر تو در وصــف خط دلکــش ایران

     جالل همایى استاد ادب و فرهنگ ایران و اسالم نیز گفته است:

چه مایه از هنر اســت و چه پایه استادىببیــن ادیــب برومنــد را که در اشــعار

   غزل سراى معاصر ابوالحسن ورزى چنین اشاره مى کند:

فــراوان شــنیده ام قصیده هــاى  تــو  از 

اکنون ســروده اى چه غزل هاى دل نشین

چون در قصیــده ماهــر و طبع آزما تویى

در هــر دو فــن یگانــۀ دوران مــا تویى

     استاد سید محمد محیط طباطبایى در یک غزل از جمله تأکید مى ورزد:

بیــا محیــط به یــاد کســى پیالــه زنیم

چــراغ انجمــن دوســتان شــعر و ادب

که یار یکدل مردان راســت پیوند اســت

ادیب و شــاعر شیواســخن برومند است

     پژوهندة آثار ادبى دورة صفویه و غزل سراى معاصر «احمد گلچین معانی» ضمن اشاره به 

یکى از موضوع هاى عمدة اشعار ادیب برومند مى نویسد:

آزادىقصایدش که شــد آراســته به زیور طبع قــوام  بهــر  ز  اوســت  قیــام 

     على باقرزاده بقا شاعر قطعه سراى خراسانى او را «شاعر بیدار دل» مى نامند و با این دعا 

سرودة کوتاهش را پایان مى دهد:

خردمنــد هنرشــناس  آن  زیــاد  برومنــد»دیــر  «ادیــب  دل  بیــدار  شــاعر 

     در سرودة قصیده پرداز معاصر «مظاهر مصفا» ستایش هاى اخوانیه اوجى دیگر مى یابد:

فضل ــه  ب ــه  ک ــى  ــب ادی بــرومــنــد  اى 

لطف و  خوش خویى  و  نکورویى  به 

ــه ُحـــّب وطــن ــى اســـت ک ــاه ــرگ دی

بلیغ ــد  ــن ــرم ــن ه و  ــوز  ــرآمـ ــنـ هـ

ــر مــى گــویــم ــت اگـ ــزاف اسـ ــ نــه گ

تو ســپــاهــانــى  فــخــر  ــۀ  ــایـ مـ

تو ــى  ــحــان ری و گـــل   بـــاغ  رشـــک 

تو ــانـــى  ایـــمـ ــى  ــان ــب ــه ــگ ن بـــه 

تو ســـخـــن دانـــى  و  ســـخـــن آرا 

تو ــى  ــ ــران ــ ای مـــلـــى»  ــر  ــاعـ «شـ

     و از نگاه پژوهنده ادبى معاصر که گهگاه شعرى هم مى نویسد «میر جالل الدین کزازي» 

این نکته به طرح مى آید: 

برومنــدهرچه سروده اســت جز براى وطن نیست ادیــب  وطــن  راد  شــاعر 
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ادیب سخن گفته اند. غالمعلى رعدى آذرخشى که در شعر       به نثر نیز برخى دیگر دربارة 

کالسیک و نوکالسیک نامى دارد چنین اشاره اى مى کند: «پاکى طینت، متانت و اکثر صفات 

عالیه اى که علم اخالق به آن اشاره مى کند در ایشان دیده ام. نیز در این دوران بلبشویى که 

اشخاص رنگ عوض مى کنند و هر روز به رنگى درمى آیند ولى من آن قدر که دریافتم ایشان 

هیچ وقت رنگ عوض نکرده اند و بر سر اصول خود استوار بوده اند. به لحاظ شعر در بین اساتید 

ادیب برومند این موهبت را  شعر کم اند که هم در قصیده استاد باشند و هم در غزل و آقاى 

دارند.»

است:  گفته  او  شعر  زبان  دربارة  سجادي»  ضیاء الدین  «سید  معاصر  ادبى  پژوهندة  یک       

«ایشان قادر بر کلمات و ترکیبات زبان فارسی هستند. زبان فصیح و به اصطالح روان و یک 

دسِت فارسی در دست ایشان بسیار رام و به اختیارشان است» و سرانجام یک استاد زبان و ادب 

فارسى سید محمد دامادى از جنبه هاى اخالقى و میهن دوستى این گوینده به نیکى یاد مى کند 

که در رفتار و کردار و نجابت و آزرم و فرهنگ و خلق و خوى که ویژة نژادگان ایرانى است 

بهره مند است: «یک اشارة دیگر را در زندگى ادیب برومند نباید ناگفته گذاشت و آن هنرشناسى 

و هنردوستى اوست. باید از کودکى او آغاز کنیم یعنى روزگارى که به خوشنویسى عالقه یافت. 

اولیاى  تعبیر  به  و  بود  خوشنویسى  حد  به  در شکسته نستعلیق  و  مى نوشت  خوب  را  نستعلیق 

مدرسه اش «برومند در خط نیرومند است» از دورة جوانى به نسخه هاى خطى و تابلوهاى نقاشى 

ایران رغبتى پیدا کرد. هم به گردآورى آنها پرداخت و هم به مطالعه و بررسى در پیرامونشان. 

لذت با شناسایى همراه شد و ریزه کارى هاى فنى را از هنرمندان و استادان این رشته ها آموخت. 

پس از چند سال کاوش در اصفهان و تهران و اروپا در شناخت مینیاتور، قلمدان، جلد و نسخ 

نفیس بصیرتى فراوان یافت در این راه مجموعه اى بس نفیس فراهم آورد که آن را با دقت و 

ظرافت آراسته است. برخى از آگاهى هاى به دست آمده، به گفتار درآمده مانند «کتاب قلمدان». 

به هر روي عالوه بر میدان سیاست و قلمرو ادب، دامنۀ هنرهاي کهن ظریف ایرانی را نیز باید 

به مجموعۀ عالقه ادیب برومند افزود. مبارزة سیاسی و اجتماعی در قصاید این گوینده با نگاه 

ازاین رو زبان و ادب و  ابعاد منظور نظر است  فرهنگ ملی آمیخته  شده. ایران خواهی در همۀ 

هنر و شعر فارسی به ستایش گذاشته می شود در همان حال زندگی و خرد و اعتدال برجستگی 

می یابد، تعهد ادبی و قلمی نسبت به ایران هرگز از یاد برده نمی شود. شعر همچون وظیفه و 

سالحی انسانی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. حتی بن مایه هاي عاشقانه هم در خدمت 
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دوستداري میهن قرار می گیرد، گویی فضیلت ها و حکمت هاى جهاِن کالسیک به میهن و ملیت 

معطوف می شود، نداي انسانی که اندیشۀ ملی را به جهان معاصر مربوط می کند.»

تحلیل و بررسى اشعار

شعر ادیب برومند در مجموعۀ شعر اجتماعى – سیاسى دهۀ 1320 رنگ و جهت مى گیرد و با 

نوعى نقد اجتماعى – سیاسى آغاز مى شود:

هر آن دغل که خریدار شهرت است و مقام

یکى به حوزة اغفال خلق – مسخره ســاز

شود به ســعى وکیل وطن فروش – وزیر

یکى به صحنۀ تخریب ملک – معرکه گیر

(سرود رهایى، 3)

     دامنۀ این نقد، بسیارى دیگر از کارگزاراِن سیاست ایران نیز در بر مى گیرد. به ویژه آنان 

که روى از ایران برتافته بودند و به بیگانگان مى نگریستند. چارة کار چیست؟ از نظر گوینده، 

سرانجام باید «عقده گشایى» از طریق یک انقالب اصیل صورت انجام پذیرد:

یــک انقــالب ســراپا خــروش توفانى

یــک انقالب که هر دم طنین ناقوســش

که عالمیش هراسان ز بانگ رعد آساست

قراربخش دِل گبر و مســلم و ترساســت

(سرود رهایى، 12)

     از این رو، هنگامى که در اواخر این دهه، گفت وگوى نفت در میان مى آید، به قرارداد 1933 

 – مى گوید الیحۀ گس  چنانکه  مى تازد  دارسى)  قرارداد  تمدید  قرارداد  به  خورشیدى،   1312)

گلشاییان که تنها به بازنگرى اندکى نسبت به قرارداد سید حسن تقى زاده، شرکت نفت ایران 

به هیچ روى استیفاى حقوق ملت ایران را کفایت نمى کرد. مجلس  البته  و انگلیس پرداخت، 

پانزدهم به مخالفت با این الیحه برخاست و سرنوشت آن را به دورة بعد کشانید. پس از راه 

یافتن محمد مصدق و هم فکرانش به مجلس شانزدهم، مخالفت با الیحۀ گس – گلشاییان به 

طرح ملى شدن صنعت نفت در سراسر ایران تبدیل شد. 

     ایستادگى مصدق در مقابل شاه و احمد قوام (قوام السلطنه)، ادیب برومند را در سى ام تیرماه 

به هوادارى مصدق برانگیخت و در قصیده اى گفت:

درود باد  درود  شهیدان  پاك  خاك  به 

به سوِگ قامت دل جویشان که شد در خاك

آسود حق  جوار  اندر  همه  روحشان  که 

رود برگشایم  دیده  از  من  که  بود  روا 

(سرود رهایى،73)
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ملت از داغ شــهیدان وطن نوحه گر اســتتیرماه است و دل از ماتم غم و شرر است
(سرود رهایى، 125)

     اما چنددستگى ها و اختالف هایى که میان رهبران و اعضاى نهضت ملى و پاره اى از روحانیان 

به وجود آمد، فاصله ها و شکاف ها را بیشتر کرد. راه هاى گونه گون به شاهراِه مصلحت و سود 

ملى نمى رسید. چه کسى یا چه کسانى مقصر بودند؟ به نظر مى رسد که باید به دنبال مجموعۀ 

شخص  یک  یا  گروه  یک  دانستن  مقصر  از  شد،  منجر  ملى  نهضت  شکست  به  که  عواملى 

خوددارى ورزید اما افراد کج اندیش و سازشکار را در البه الى حوادِث آن روزگار مى توان شناخت. 

     ادیب از اختالفات در آن هنگام بیزارى جسته و مى گوید:

امروز روز کشــمکش و اختالف نیست

میــر و وزیر و شــاه و گــدا را به اتفاق

نیست گزافه  و  الف  و  هواپرستى  گاه 

ائتالف نیست در جنگ خصم چاره به جز 

(سرود رهایى، 91)

ملى نهضت  چمِن  در  هم وطنان  اى 

افسوس که یک مشت کلوخ افکن کم سنگ

یک دسته که با جنبش ملى به عناد است

غرض آلود و  مغلطه کار  دگر  فرقه  یک 

شد گیا  هرزه  بسى  روییده  که  افسوس 

شد بها  و  ارج  پر  نهضت  این  ره  سنگ 

شد هجا  و  دشنام  و  بدگویى  هم  کارش 

علم و عملش، سفسطه و چون و چرا شد

(سرود رهایى، 106)

این بیت ها، مخالفان و منافقان را در نهضت ملى به باد انتقام       آشکار است که شاعر در 

مى گیرد. کسانى که از نظر او، کودتاى 28 مرداد 1332 با دسیسه ها و نفاق هاى آنان چهره یافت. 

برخى از آنها دانسته، عده اى دیگر نادانسته به خدمت منافع بیگانگان درامدند:

یکــى مصیبــت هایــل، ِزهــر بلّیــه بترچه گویمت که ز بیــداد خائنان رخ داد
(سرود رهایى، 141)

آنجا که شــد قیام فواحــش قیام خلق

بر چــاك خــورده دامــن آزادى وطن

ایــن لکه فتــاده بــه دامــان ُملک را

دیگــر بــراى پیــر و جــوان آبــرو نماند
روزى اســف خورى که مجــال رفو نماند
با خون پاك چاره به جز شست وشــو نماند
(سرود رهایى، 156)

     اما مبارزة آزادى خواهان به پایان نمى رسد. حادثۀ 16 آذر 1332 خورشیدى در دانشگاه تهران 

یکى از وقایعى است که پس از 28 مرداد، شعلۀ مبارزه با استبداد و استعمار را زنده نگه مى دارد. 
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با محاکمه ها و زندانى کردن ها و اعدام هاى پى درپى، البته به هیچ روى کاستى نمى پذیرد. از 

جمله نوك حملۀ ادیب برومند، یکى متوجه دادستان بدنام ارتش، حسین آزموده است. همان که 

در محاکمه هایى فرمایشى، دستور اعدام و زندانى شدن گروه هاى فراوانى از مخالفان حکومت 

را صادر کرد:

دون مــردِك  ــوده»،  «آزم این  کیست 

نصیب هــیــچ  ــرده  ــب ن نــجــابــت  از 

ـــردم ــروِر م ــه پـ ــنـ ــیـ ــن کـ ــمـ دشـ

بى مقدار و  پَــســت  و  نــاجــوانــمــردانــه 

بـــرخـــوردار ــوده  ــبـ نـ ــت  ــالـ اصـ وز 

ــار ــ ــۀ دربـ ــت ــس ـــِف ب ــت ــر کـ ـــوکـ ن

(سرود رهایى، 170-171)

     هرچند بهرة بیشترى از انتقاِد قلمى گوینده، نثار فضل اهللا زاهدى، عامل مستقیِم بیگانگان 

در کودتا مى شود:

سپهبدى که در این مملکت صدارت کرد

امور زمامدار  شد  خارجیان  دست  به 

ایرانى آبروى  و  خود  ِعرض  فروخت 

ذخیره هر چه در این خانه بود غارت کرد

کرد استشارت  کرده  هر  به  گروه،  وزین 

کرد تجارت  طمع  حکم  به  متاع،  بدین 

(سرود رهایى، 193)

پورشیرازى (روزنامۀ شورش) و سیدحسین  اما فجایع دردناکى چون قتل و اعدام کریم       

فاطمى (روزنامۀ باختر امروز، وزیر امور خارجۀ دولت مصدق) در ذهن گوینده برجستگى خاص 

مى یابد. از این رو جشن پنجاه سالگى انقالب مشروطه (14 مرداد 1334 خورشیدى) را این گونه 

به توصیف و تصویر مى گذارد:

جشن مشروطه چنان است که در مرگ کسى

ُمرد مشروطه و او را جسد از بهر فریب

وز پس مردن مشروطه کنون مجلسیان

رسم این فرقه چنین است که در ماتم دوست

بنگرى مجلس عیشــى به ســِر مقبره اى

مومیایــى شــد و بنهاده پــس پنجره اى

پاى کوبنــد بــه آهنــگ دف و دایره اى

جشــن گیرند و کنند آذین هر کنگره اى

(سرود رهایى، 219)

     همچنین دربارة شهادت فاطمى مى گوید:

بیــرون نمــى رود ز دلــم داِغ آن عزیز

داغ شــهید خفته به خونى که در غمش

داغ کســى که خاطرم از مرگ او فســرد

جانم به لب رســید و غم از دل به در نبرد

(سرود رهایى، 203)
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او رخصت نمى دهد که ببندند چشــم 

آن کسى که نام نیک مصدق کند تباه

فریاد مى کشــد «شــه جــالد مرده باد»

نامــش ز کارنامــۀ هســتى ســترده باد

(سرود رهایى، 206)

     با این احوال، بى دلیل نیست که با دل آزردگى و اندوهى هرچه تمام تر به جهاِن کلمه هاى 

شاعرانۀ خویش پیوند مى یابد. گویى نه امیدى است، نه نورى:

دردمند و  ــاالن  ن نژند،  ــى  دل دارم 

مالل صدمۀ  از  ــَحــن،  ِم پنجۀ  در 

بر مجمــر درون، ســوزنده چون ســپند

پریــش، هم خاطــرم نژند هم فکرتــم 

سرود رهایى، 243

     فساد و تباهى از همه سو آشکار است. یک نمونۀ آن انتخابات دورة هجدهم مجلس شوراى 

ملى، انتخاباتى سراسر باطل و مخدوش. هرچند، تنها مجلس میدان رسوایى نیست. دولت نیز در 

چنین وضعیتى قرار دارد. دو حزِب ساختگى ملیون (منوچهر اقبال) و مردم (اسداهللا علم) نشانه اى 

بود از سرسپردگى و نادانى دولت مردان:

نیست  هنر  عــرض  روز  امـــروز 

بــلــهــوســى هــاســت روز  ــروز  ــ امـ

را ادب  مــتــاع  ــو  ــج م رونــــق 

نیست ــر  ف و  دانـــش  ــور  ــه ظ ــاه  گـ

نیست هنر  و  علم  هــواى  را  کــس 

نیست ــرر  ض گمان  جــز  بــه  را  ــان  ک

(سرود رهایى، 270)

     فکر شاعر، یکسره دلبستۀ حیات دشوار اجتماعى و سیاسى ایران است. با نگرانى و اندوه، 

وضعیت رقت بار و پر بیم ایراِن معاصر را به بحث و دقت مى نهد. اگر گاه از این قلمرو، اندك دور 

مى شود، آن هم جدا از یاد میهن نیست. منتهى یاد میهن به اندیشه در زبان و ادب و فرهنگ 

و خط فارسى نیز معطوف مى شود. لزوم توجه به بنیاد استوار ملیت ایران، یعنى زبان فارسى و 

شکل زیباى آن موضوعى نیست که در سخن ادیب برومند به فراموشى سپرده شود:

بسیار پارسى،  گفتار  جانب  حفظ  به 

آورد پدید  نو  فکر  بسى  نغز  زبــان 

خیال خیل  پهن دشت  بود  نغز  زبان 

بى شک ما  و  است  ملیت  وثیقۀ  زبان 

داریم نکته دان  هوادار  غرب،  و  شرق  به 

داریم جوان  نیروى  ار  سزد  نو  فکر  به 

داریم چنان  جوالنگهى  که  شکر  هزار 

ــم  داری آن  رهین  ملى  ــدت  وح بقاى 

(سرود رهایى، 279)
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ماست دفــتــر  در  کــه  نغز  خــط  ــن  ای

باك چه  نیست  اگر  و  هست  اگر  سخت 

ــوم ق ــت  ــی ــل م و  ــش  ــ دانـ ــر  ــه ــظ م

ماست ــر  ف و  زیــب  نمایندة  خــود 

هر چه هست این به جهان مظهر ماست

ماست روان پــــــرور  ذوق  مــنــشــأ 

(سرود رهایى، 283)

از میانۀ سال       اما رفته رفته دوره اى دیگر در فعالیت هاى سیاسى معاصر ایران فرامى رسد: 

1339 تا اوایل سال 1343. شکل گیرى جبهۀ ملى دوم با نوشتن و ایراد بیانیه ها و سخنرانى هایى 

صورتى قطعى پیدا کرد. گردهمایى هایى که در باشگاه فخرآباد و میدان جاللیه به دعوت جبهۀ 

ملى انجام پذیرفت، با نخست وزیرى على امینى هم زمان بود. اشتیاقى و امیدى دوباره پدید آمد. 

حوادث از پى هم پیش مى آید. فشار ایاالت متحدة آمریکا بر حکومت شاه براى انجام اصالحات 

یکسوى قضیه بود. سوى دیگر، امیدهاى میهن دوستان و آزادى خواهان براى تغییر تدریجى در 

ارکان حکومتى. این امید و خوش بینى، عده اى را از اعضاى جبهۀ ملى به تحصن در مجلس 

سنا کشاند. به تعبیر برخى از اهل دقت و تحلیل، جبهۀ ملى دوم، واپسین روزنۀ بقا در اصالح 

حکومت پهلوى بود. روزنه اى که با خشونت و خشم، به سرعت بسته شد. فعالیت هاى رسمى 

جبهۀ ملى از میان رفت.

     سرانجام عده اى از جوان ها و جوان ترها که از فعالیت هاى سیاسى آرام طرفى نبسته بودند، به 

مبارزة زیرزمینى و فعالیت هاى مسلحانه روى آوردند. مبارزه و فعالیت هایى که اغلب روى بردن 

به اندیشۀ چپ گرایى، پایۀ اساسى آن بود و آرمان هاى سیاسى و اجتماعى وسیع براى طبقات 

فرودست پایۀ دیگرش.

     ادیب برومند، البته در متن مبارزة اجتماعى و سیاسى جبهۀ ملى دوم که خود از بنیان گذاران 

آن است، سکوت را جایز نمى داند. نبرد در راه میهن و آزادى را گوشزد مى کند و در تجمع 20 

هزار نفرى جبهه در باشگاه واقع در خیابان فخرآباد به نخست وزیرى کسى مانند جعفر شریف 

امامى مى تازد. نمایندگان فرمایشى هم جاى خود را دارند:

هر آن که رخنه به مجلس کند ز راه فساد

هر آن که با محک تجربت ســیه رو گشت

امیــد خیــر از این ناکســان بــدان ماند

خطا بَود کــه نماینــده اش خطاب کنید

رهــا کنیــدش و تدبیــر زّر نــاب کنید

که تشــنه لب طلب آب از ســراب کنید

(سرود رهایى، 296)
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آنان در مجلس مى انجامد،  ادیب هنگام بست نشینى در مجلس سنا که به زندانى شدن       

مى گوید:

گرچه در کاخ ســنا صدرنشینان مست اند

عاشــقانیم به جــان، شــاهد آزادى را

در ســنا هم اثر از نعمت آزادى نیســت

آمده ایم طرفه سرا  این  به  هشیوار  ما 

آمده ایم مهرگیا  پِى  ز  جا  این  وندر 

آمده ایم کجا  به  زندانى  به  که  سنایا  به 

(سرود رهایى، 304)

     ادیب در نهم بهمن ماه به مناسبت مخالفت با همه پرسى شاه (6 بهمن) به زندان مى افتد و 

با عده اى از همگامان خود چنین مى گوید:

را ــوا  ــق ت و  فــضــیــلــت  پـــادافـــره 

ــور را ــش ــواهــى ک ــرخ ــی پــــاداش خ

کف از  ــم  دهـ ــالح  صـ ــن  ــ دام تــا 

ــازان ــل ب ــه دســت دغ ــدانـــى ام ب زنـ

ــم ــذالن خ ــقــۀ  مــضــی در  افـــتـــاده 

پریشانم ــم،  ــل ظ و  ــور  جـ ــّر  شـ از 

گریبانم ــور،  ــ ج ــِت  ــ دس بــگــرفــتــه 

و دســتــانــم ــرد حــیــلــه  مـ ــه  ن ــرا  ــ زی

(سرود رهایى، 371)

کنــون کــه زار فکندند در قفــس ما را

کنون که پاى شکستند و بال و پر بستند

دگر به شــاخ گلى نیســت دسترس ما را

بدان خوشــیم که کردنــد هم قفس ما را

(سرود رهایى، 385)

     تا این که در اسفندماه 1345 خورشیدى، پیشواى ملى ایران، محمد مصدق زندگى را بدرود 

رثاى  در  او  بود.  کهن»  «زبده ساالرى  و  این چمن»  «باغبان  او  گوینده،  نظر  از  گفت.  حیات 

پیشواى نهضت ترجیع بندى مى سراید که بیت ترجیع آن، این است:

بنالید ــان  ــواه ــن خ وط اى  رخ از ماتــم بــه خــاك و خــون بمالیدبنالید 

به شخص شاه  به گونۀ مستقیم  برومند،  ادیب  در قصاید  اجتماعى  و  انتقادهاى سیاسى       

معطوف مى شود. لقب آریامهر را مورد طعن و تمسخر قرار مى دهد و جشن هاى دو هزار و پانصد 

ساله را «بهر اقناِع هوس هاى شه خودپرور» مى شمارد:

لقب ــاه  ــادشـ پـ بـــه  مــجــلــس  داد 

را بـــزرگ بـــیـــنـــى  ـــود  خـ ــقـــدة  عـ

نیست کــه  اعتبار  چــه  را  لقب  ــن  ای

ــب ــاه طــل ــع ج ــب ــر ارضـــــاى ط ــه ب

لقب راه  ز  ــر  ــگ م ــد  ــای ــش گ شـــه 

سبب ــى اش  ــردمـ مـ داورى هــــــاى 

(سرود رهایى، 412)
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شاه ما دیده بســى کشور بالنده به خویش

لیــک افســوس کــه از راه پدرســاالرى

پر کــه در آفــاق کمالنــد برافراشــته 

ســوى بیراهه شــتابد چو هوسناك پسر

(سرود رهایى، 444)

     ادیب سازمان امنیت را بالى جان مردم مى داند و آن را سخت مى کوبد:

کنــون دریغ که امنیت از میان برخاســت

چه گویمت که در این سرزمین سیاهى ابر

امنیت ــان  ســازم ــرورى  ــم پ ــل ظ ز 

امنیت آســمــان  قیر  چــو  فراگرفت 

(سرود رهایى، 479)

این دســتگه شوم که شد شهره به ساواك

در سینه نفس ها شده حبس از ره تشویش

چون حفرة ژرفى است پر از مار خطرناك

تا شــد علم این دســتگه جابر و سفاك

(سرود رهایى، 493)

 و سرانجام یکى از واپسین تیرهاى کذایى حکومت شاه، یعنى حزب فراگیرى با نام «رستاخیز» 

به میدان آمد. پیش از آن هم سخن از انقالب سفید (انقالب شاه و ملت) دردى را دوا نکرده بود:

ـــران نــویــن ــن حـــزب ایــ ــشــی ــز شدجــان ــاخــی ــت ــاد رس ــی ــن ــوب ن ــزب  حـ

     ادیب برومند به غزل نیز فراوان پرداخته است. در این میدان، اغلب به بحرها و وزن هاى 

خوش آیند و آزمودة فارسى توجه نشان داده. بیشتر واژه هایش را با ذهن، آشنا مى یابیم. صراحت 

گفتار با نوعى بى نیازى روحى در هم مى آمیزد. گاه به عرفان مى گراید گاه به عشق؛ اما کفۀ این 

یک سنگین تر است. شکایت و تفاخر و خرسندى و دل زدگى، گاه یکدستِى غزل ها را از جهت 

محتوا به کنار مى زند. به حالتى از تلفیق مى رساند اما گهگاه هم نمونه هایى از انسجام معنى را به 

دید مى آوریم. البته به این دلیل خصلت سیاسى کالم برومند، معانى سیاسى و اجتماعى هم به 

فراموشى سپرده نمى شود. نوع بیان، بى تردید کالسیک است ولى سبک مستقل و بیان امروزى. 

هرچند لحظه هایى از پرتوهاى نو هم بر آنها تابانده مى شود. شیوة عراقى با کمى روى بردن هایى 

آرام به شیوة هندى (اصفهانى) تعدیل مى یابد:

لبم بــه بوســۀ گرمــش نیازهــا داردچنان که بر گل یخ بوســه ها زند خورشید

بیا توست  عشق  لبریز  هم  من  تواموجــود  انتظار  در  ــودم  وج تمام  با  که 

زیب هر محفل و پیرایۀ هر انجمن استدستگاهى که به ضبط آورد آن صوت لطیف را
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این که سر تا پا شرر گشتى و در جانم نشستى

نشستم راهت  سر  بر  کردم  ناله  سپردم،  ره 

چون شراب ارغوانى، خوش به رگ هایم نشستى

شورم اندر دل فکندى چون به دامانم نشستى

دل ربودى، عشوه کردى در دل و جانم نشستى

چون فروغ شادمانى، خوش به چشمانم نشستى

(درد آشنا، 34)

بایــد آرمیدنــم  چمــن  جلــوه گاه  بــه 

به روى نــم زده گلبرگ هاى طــرِف چمن

بــه خنده ناکــى صبــح بهــار و منظر گل

چو نیســت در چمن عشق، بهتر از گل شعر

باید دمیدنم  گلشن  دامــن  به  گل  چو 

باید چمیدنم  خوش  شانه به سر،  مرغ  چو 

بــایــد ــم  ــدن ــی ره ــم  ــأل ت خـــــارزار  ز 

باید چیدنم  شعر  از  گل  دسته  ــزار  ه

     با این حال، شاید به دلیل نزدیک شدن به سبک هندى (اصفهانى) واحد معنایى در اغلب 

یا  این منظر مى توان مضمون یابى ها  تا تماِم یک غزل. از  بیت است  برومند،  ادیب  غزل هاى 

ترکیب سازى ها و واژه پردازى هایى چند را در آنها به دید آورد:

بایــددر آن مقام که شــید شیشــه برتر از الماس بریدنــم  شــهرت  و  تابناکــى  ز 

گــردون دون که عاقبــت از هم جدا نکردپیونــد مهــر داد دو تــا را کجــا بــه هم

کــه نیش خار تو در چشــم باغبــان ماندبه شــکر تربیت اى گل، خداى را مپســند

که بــرق حادثــه ناگه زند بــه حاصل ماهزار تخــم امل کاشــتیم و غافــل از آن

نسترد حقیقت  نقش  زمان،  تحریف  هنوزدست  بیداد  مظهر  نُبد  ضحاك  ــه  ورن

ولى محمود،  شوکت  از  اثر  پیدا  هنوزنیست  آباد  بَود  توسى  فردوسى  کاخ 

ولى بود  بسته  سخت  من،  شکوة  دهان 

خواستنى تر و  ــر  ــرم ت گ و  مطبوع تر 

شکست استوار  قفل  این  غم  دستبرد  ز 

بودى شــده  سرما  به  تابنده  آتــش  از 

هــزار بــار دراین بــاره گفت وگــو کردمز عشق چاره نجســتم، گرچه با دل خوش

بــه جهــان آمــدن و رفتن از یاد شــدناثرى نیــک بباید به جهان ورنه چه ســود

روزگار اهــل  نََفــس  در  نبــود  بــودخیــرى  راز  اهــل  مصاحبــِت  در  بــود  ور 

بــر تن دریــد جامــۀ دیبــا و اطلســىچون گل شــکفته باش گرت بــاد حادثات
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خیال روى تو نازم که غمگســاِر من استاگــر غمــم به ســر آَرد هــزار روِز ســیاه

اگر نه از ســِر درد اســت، دردســر باشدهر آن ســخن که ســرایند نــزد اهل دلى

گرچه در زیِر ســر توست بســى بازى هابر من از عشق و جنون راه مالمت باز است

من چشــم به راه توام و گــوش به زنگتبــاز آى و ببر زنــگ غم از خاطــِر مهجور

لبــم بــه بوســۀ گرمــش نیازهــا داردچنانکه بر گل یخ، بوســه ها َزنَد خورشــید

زنــگ غم را بزدایى و تــو در خانه نبودىزنــگ در را بفشــردم که ز لــوح دل زارم

     ادیب برومند در مرز شعر کالسیک و نوکالسیک است. از آن رو که تخطى از قالب هاى کهن 

را جایز نمى داند، کالسیک است اما از این جهت که به مسایل روز اجتماعى و سیاسى مى پردازد، 

تجددى را در شعر مى پذیرد. شاید بتوان راه او را ادامۀ بالفصل شاعران دورة مشروطه دانست؛ 

یعنى شاعرانى چون بهار، عارف، نسیم شمال، فرخى یزدى، الهوتى، عشقى. به ویژه از میان 

این شاعران، باید به بهار توجه کرد زیرا قالب محورى در شعر برومند هم قصیده است. میهن و 

آزادى در این قصاید مورد تأکید و تکیه قرار مى گیرد؛ اما نکته اینجاست که قصیده هاى ادیب 

به سبک خراسانى پیوسته  یکسره  که  بهار  نزدیک مى شود. برخالف  به سبک عراقى  برومند 

است. اگر دیوان بهار دوره اى از تاریخ معاصر است، از مشروطیت تا آغاز نهضت ملى، یعنى اواخر 

دهۀ 1320، دیوان برومند روایتى منظوم است از تاریخ سیاسى و اجتماعى و فرهنگى معاصر. آن 

هم از آغاز نهضت ملى شدن صنعت نفت تا پایان حکومت پهلوى دوم. بى آنکه به ورطۀ مدح 

در غلتد از آن گونه که در شعر کهن فارسى، رایج و عادى است. در َمَثل، از کودتاى 28 مرداد 

با این تعابیر یاد مى شود:

نماند زشت خو  بت  جفاى  از  ــارغ  ف دل 

مستان ز بس که جرعه فشاندند روِى خاك

قهر به  شد  ســرازیــر  حــادثــات  سیل  تا 

وزان شد  که  جنایت  و  جور  تندباد  از 

را ـــروى  بـــى آب ریـــایـــى  ــد  ــ زاه آن 

خوش تــر ز انتقــام، بــه دل آرزو نمانــد

ساقى به هوش باش که مى در سبو نماند

یک ســرو ســرفراز، بر اطراِف جو نماند

دیگر به بوســتان وطن رنــگ و بو نماند

به زآِب چشــم خلــق، براى وضــو نماند

(سرود رهایى، 156-155)
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     مبارزة سیاسى و اجتماعى در قصاید گوینده، با نگاه به فرهنگ ملى آمیخته شده و ایران خواهى 

در همۀ ابعاد منظور نظر است. از این رو زبان و ادب و هنر و شعر فارسى به ستایش گذاشته 

مى شود. در همان حال، زندگى و خرد و اعتدال برجستگى مى یابد. تعهد ادبى و قلمى نسبت به 

ایران هرگز از یاد برده نمى شود. شعر هم چون وظیفه و سالحى انسانى و اجتماعى در این راه 

به کاربرده مى شود. هرچند نه در پیوند با عامۀ مردم، بلکه اغلب مرتبط با سطوح مشخص و به 

قاعده اى یا از فرهیختگان. شاید این موضوع، یکى از دالیلى باشد که حتى بُن مایه هاى عاشقانه 

هم به نوعى در خدمت دوستدارى میهن قرار مى گیرد. انکار نمى توان کرد که دیدگاه شاعر از 

مضمون هایى که از پیش بدان ها اندیشیده شده و به تمامى پذیرفته شده است. گویى فضیلت ها 

و حکمت هاى جهان کالسیک به «میهن» و «ملیت» معطوف مى شود. ندایى انسانى که اندیشۀ 

ملى را به جهان معاصر مربوط مى کند:

نشاند ــکــیــه  ت بـــرگ  و  بـــى ســـاز 

داد نـــتـــوان  تـــن  بـــى اخـــتـــیـــار 

وزیـــران صــدر  گشت  ــه  ک کــس  آن 

جــوهــر و  ــد  ــای ــب ب ــرش  ــ ب را  او 

ــه انـــتـــظـــار نــبــاشــد ــل ــم ـــن ج ویـ

ــى ــام ــر ن ــ ــاب ــ ــســنــد اک ــر م ــ ب

بـــر حـــل مــشــکــالت انــامــى

حــســامــى صـــفـــات  ورا  بـــایـــد 

خامى و  بـــالدت  و  ــدى  ــن ک ــى  ن

امــامــى ــف  ــریـ شـ ــر  ــف ــع ج از 

(سرود رهایى، 311)

     شعر برومند، گاه از طنزهاى اجتماعى تهى نیست. به صورتى ضمنى یا در اصطالح ادیبان 

تهکم. نمونه اى مى آوریم:

نظم ز  انبانى  توزین  با  که  ناظم  بسا  اى 

دانشنامه اى تحصیل  با  که  جاهل  بسا  اى 

بى دریغ خــود  بر  بندند  را  استاد  واژة 

دعوى هم ســنگى عطار و خاقانى کنند

ابن سینا را مجاب از سست برهانى کنند

آن چنان کاطالق بر استاد سلمانى کنند

     بااین حال، گوینده ایده هاى خویش را در موضع آزادیخواهى و استقالل جویى از مرزهاى ملى 

فراتر مى برد. مسایل سیاسى و اجتماعى از شرق و غرب در محور دید شاعرانۀ اوست. از مصر و 

هند گرفته تا کنگو و الجزایر، فلسطین، ویتنام، مراکش، غنا و آمریکاى التین این سروده ها به 

دوران نهضت هاى آزادى بخش و سرکوب هاى استعمارگرانه مربوط است.
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آشنایى زدایى موسیقایی
 در مجموعه  اشعار ادیب برومند

دکتر تیمور مالمیر* و محمد فاروق صوفى

*استاد زبان و ادبیات فارسى دانشگاه سنندج

استاد ادیب برومند چنانکه خود مى گوید بیشتر اشعارش ملى و میهنى است، هم باستان گرا و 

دوستدار ایران قدیم و هوّیت دیرینه سال این کشور و آداب و رسوم و تاریخ و روایات آن است 

و هم به فرهنگ ملّى بعد از اسالم و علم و حکمت و عرفان و ادب این عصر عشق مى ورزد. از 

ویژگى هاى دیگر شاعر، طبیعت گرایى و دلدادگى به مظاهر زیبایى و جمال است (برومند، 1387: 

26 و 27). بیشتر اشعارش در قالب هاى قصیده و غزل است. این شاعر زبان نو را در قالب کهن 

به زیبایى و هنرمندانه به کار برده است. خود او مى سراید: 

د لجــوى  و  نغــز  گفته هــاى  از  ادیــب 

                

ســخن را نــو بــه آییــن کهــن کرد

(برومند، 1387:90)

آثار زیادى از این شاعر منتشر شده که به طور کلّى مى توان آنها را به دو دستۀ ادبى و       

تحقیقى تقسیم کرد. آثار ادبى عبارت اند از: «حاصل هستى»، «ناله هاى وطن»، «درد آشنا»، 



«گل هاى موسمى»، «مثنوى اصفهان»، «روزگار ِدژم»، «سرود رهایى»، «راز پرواز» و «پیام 

ادب»  شده «پژواك  «نگاه» چاپ  توسط  انتشارات  تازگی  به  که  مجموعه اى  آخرین  آزادى». 

است که شامل گزیده اى از اشعار شاعر است. آثار تحقیقى وى نیز عبارت اند از: «هنر قلمدان»، 

«تصحیح خردنامۀ ابوالفضل یوسف بن على مستوفى»، «تصحیح داستان سیاووش»، «تصحیح 

داستان هفت خان اسفندیار»، «مجموعه مقاالتِ  طراز سخن»، «به پیشگاه فردوسى»، «تصحیح 

تذکرة خالصةاالشعار تقى الدین کاشانى»، «تصحیح تاریخ جهانگشاى نادرى» و «دیوان حافظ 

منسوب  به خط میر عماد» (همان:23-20).

موسیقی درونی

بنا به عقیدة بعضى از صاحب نظران از جمله حق شناس ادبیات به دو گونۀ نظم و شعر تقسیم 

مى شود. حق شناس معتقد است که «جوهر نظم وابسته به صورت زبان است» و «شعر بر درونۀ 

زبان استوار است» (صفوى، ج2، 1380: 39). مطابق دیدگاه فرمالیست ها، قاعده افزایى انحراف از 

قواعد زبان هنجار نیست، بلکه افزودن قوا عدى اضافى بر زبان هنجار است؛ بنابراین قاعده افزایى 

نقطۀ مقابل هنجارگریزى است، چرا که هنجارگریزى، هر نوع برجسته سازى در حوزة شعر است. 

در این مقاله قواعد اضافى بر زبان معیار و انواع آشنایى زدایى موسیقایى یا به گفتۀ لیچ،  توازن 

(وزن)، قافیه، ردیف، و دیگر تکرار هاى کالمى در اشعار ادیب برومند بررسی می شود.

انواع تکرار پدید       آشنایى زدایى موسیقایى هر نوع هنر کالمى خاصى است که از رهگذر 

مى آید. اولین کارى که یک شاعر باید انجام دهد این است که شعر خود را از نثر معمولى و 

عادى زبان متمایز سازد. براى این کار باید به نثر، گونه اى برجستگى و تشّخص  بدهد و این 

برجستگى در گام اول از طریق تکرار یا توازن انجام مى شود که کسانى امثال شفیعى  کدکنى از 

آن برجستگى ها، در سه سطح بیرونى، درونى و کنارى زبان نام برده اند. کسانى مانند حق شناس 

یا  برو نه  به  مى شود  زیبایی آفرینی  موجب  تکرار  حوزة  در  را که  آشنایى زدایى  انواع  و صفوى، 

روساخت کالم مربوط دانسته اند و آن را ابزارى براى ایجاد نظم مى دانند. صفوى معتقد است 

فرایند  که «توازن نخستین بار از سوى یاکوبسن مطرح شده است» و مى گوید که یاکوبسن 

حاصل  تکرار کالمى  طریق  از  که  آن  مفهوم  وسیع ترین  در  توازن  جز  چیزى  را  قاعده افزایى 

به  موالنا  غزل هاى  بررسى  در  هم  خانم  خلیلى   (150  :1380 ج1،  (صفوى،  نمى داند.  مى شود، 

پیروى از جفر ى لیچ  و شفیعى  کدکنى موسیقى درونى، بیرونى و کنارى شعر را «توازن» مى نامد 
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و مى گوید: «توازن، یعنى جنبۀ موسیقایى کالم از تکرار حاصل مى شود» (خلیلى، 1380: 30). 

صرف نظر از دیدگاه هاى جدید دربارة تقسیم بندى ادبیات در سه حوزة نثر، نظم و شعر، اگر به 

شعر  بین  آنها هم  کنیم، درمى یابیم که  توجه  نیز  پردازان گذشته  نظریه  و  ادیبان  دیدگاه هاي 

حقیقى و نظم تفاوت ذاتى قائل هستند. خانلرى معتقد است که «ارسطو میان شعر و نظم فرق 

گذاشته است.» وى مى گوید که ارسطو «اصل شعر را در معنى و مضمون آن و صورت شعر را 

که مقّید به وزن و قواعد دیگر نظم است، جزء ماهیت شعر نمى شمارد» (خانلرى، 1367: 13). این 

چند بیت موالنا هم به شیوه اى دیگر گویاى همین مطلب است: 

مــن دلــدار  و  اندیشــم  قافیــه 

حــرف، چه بــود؟ تا تو اندیشــى از آن      

حرف و صــوت و گفت را بــر هم زنم        

مــن دیــدار  جــز  مند یــش  گویــدم 

رز ان دیــوار  خــار  بــود  چــه  حــرف، 

تا کــه بى ایــن هر ســه با تــو دم زنم           

     مولوى به این نکته پى برده است که تکرار هاى کالمى از قبیل قافیه، ردیف، وزن، سجع و...  

در یک سوى قضیه قرار دارد و الها مى که در شعر وجود دارد، در سویى دیگر. لذا تفاوتى بین 

اینها که ابزار سخن منظوم هستند  و خود شعر که الهام است قائل مى شود. چرا که این عوامل 

را «خار دیوار  رز ان» مى داند و مانع «دم زدن» او با کسى است که شعر را به او القا مى کند.

     این عوامل موسیقایى گاه با شعر همراه مى شوند و زیبایى شعر را چند برابر مى کنند. اگر زمانى 

توجه فقط به این ابزار و عوامل بشود و اندیشه و عاطفۀ شعرى فداى این سخن آرایى ها شود، 

از ارزش شعرى کاسته مى شود و شاعر، با خود را به زحمت انداختن، تنها نظمى را مى آفریند. 

زمانى هم که عاطفه و اندیشه بدون زینت هاى کالمى به کار رود، دیر در دل ها مى نشیند و یا 

اصًال تأثیر چندانى بر دل نمى گذارد. شاعر حقیقى و موفق کسى است که ترفند هاى هنرى و 

عاطفه ها و تجربه هاى خاص شاعرى را با زیور هاى سخن، که از مقولۀ تکرار و توازن هستند، 

به زیبایى به کار ببرد. 

به قول بهار: 

شعر دانى چیست؟ مرواریدى از دریاى عقل

صنعت و سجع و قوا فى هست نظم و نیست شعر   

شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشد ز لب

اى بسا شاعر که او در عمر خود نظمى نساخت       

شاعر آن افسونگرى کین طرفه مروارید سفت

اى بسا ناظم که نظمش  نیست اّال حرف مفت

گوشى  شنفت کجا  هر  نشیند  دل ها  در  باز 

وى بسا ناظم که او در عمر خود شعرى نگفت

     آشنایى زدایى موسیقایى یا برجسته سازى از طریق توازن، بررسى تکرار هاى آوایى از قبیل 
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وزن، قافیه، ردیف، موازنه، جناس،  ترصیع و دیگر  صناعات بدیع لفظى است. باید به این نکته 

توجه داشت که منظور از بررسى آشنایى زدایى موسیقایى در نظم این نیست که آن را فقط در 

این نوع ادبى یافت، بلکه بسیارى از شاعران از جمله حافظ، موالنا و سعدى تکرار و توازن و 

هنجار گریزى هاى شعرى را با هم در شعر شان به کار برده اند. همچنان که قبًال گفته شد ادیب 

از میان شاعران گذشته بیشتر به شعر این شاعران توجه داشته و اغلب اشعار خود را به شیوة 

آنان سروده است؛ بنابراین شاید بتوان گفت که او هم توانسته باشد ابزارهاى ایجاد نظم و شعر 

را به نوعى متناسب با هم آورده باشد.

     بعضى ها معتقدند که «هر اثر ادبى، پیش از هر چیز، رشته صوت هایى است که معنى از آنها 

زاده مى شود.» آنان بر این باورند که این گفته در مورد همۀ انواع شعر که «سازمان خاصى از 

دستگاه صوتى زبان است» صدق مى کند (وا رن و و لک، 1382: 175). نکتۀ مهم و قابل توجه در 

بررسى شعر از طریق آشنایى زدایى موسیقایى این است که باید دید تکرار و توازن ها تا چه اندازه 

اندیشه و عاطفۀ شاعر مؤثر است. رضا براهنى مى گوید: «اگر موسیقى شعر کمکى  القا ى  در 

به انتقال مفهوم نکند و آن را رساتر و پر معنى تر نسازد، حتماً بى خود به کار رفته است. یعنى 

باشد جز حرکت  نداشته  بسازند و شعر مفهومى  اگر کلمات، صداهاى گوش نواز ولى بى معنى 

گوش نواز صداها، تأثیر شعر سمعى خواهد بود نه شعرى.» وى براى تبیین این مدعاى خود بیتى 

از حافظ را به عنوان مثال مى آورد: 

که ســر به کــوه و بیابان تــو داده اى ما راصبــا به لطــف بگو آن غــزال رعنا را  

     مى گوید که آوردن ده بار «الف» و شش بار «ب» همراه صداهاى دیگرى که با این دو 

صدا مى آمیزند و آهنگى یکپارچه ایجاد مى کنند، بدون تردید به انتقال مفهوم کمک مى کند. 

وى معتقد است که این نوع موسیقى تنها مربوط به وزن نیست، زیرا ممکن است بیتى در همین 

وزن سروده شده باشد، اما بافت صداى آن از تلفیق صداهاى دیگر به وجود آمده باشد (براهنى، 

.(952 951 :1371

     بعضى از زبان شناسان براى زبان نقش هاى متعددى را در نظر گرفته اند که یکى از آنها نقش 

هنرى یا ادبى زبان است. زبان در کاربرد روزمره و خبرى خود براى انتقال پیام و ابالغ خبر به 

کار مى رود و تکرار در آن بر مبناى اصل اقتصاد زبانى عیب و نقص به حساب مى آید؛ اما تکرار 

در زبان هنرى خصوصًا شعر در خدمت زیبایى آفرینى قرار مى گیرد به خصوص هنگامى که در 

القا ى عاطفه و اندیشۀ شاعر تأثیر داشته باشد، نه تنها عیب نیست، بلکه بهره گیرى مطلوب از 
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آن حسن هم به شمار مى آید. 

     به عنوان مثال اگر کسى بخواهد از نقش خبرى زبان استفاده کند و خبر از گذشت یک سال 

از عمر و زندگى خود بدهد، جمالتى نظیر این جمله خواهد گفت: «دیدى که امسال هم چه 

قدر سریع گذشت.» تنها کارى که این جمله قادر به انجام آن است انتقال پیام و ایجاد ارتباطى 

است؛ و تکرار هر کدام از واژه هاى به کار رفته در آن بیش از یک بار، از ارزش سخن مى کاهد؛ 

اما همین مطلب را شاعر در زبان ادبى با استفاده از توازن و تکرار این گونه بیان کرده و به بر 

انگیختن احساس و عواطف و القا ى معانى ثانوى هم پرداخته است: 

بى خبر ماندیم و از دور زمان سالى گذشت

همچنان کا مسال گفتى: رفت سالى اى دریغ  

سالى از دوران هستى رفت آن سان با شتاب 

              

ســالى از دوران عمر ما به احوالى گذشت

ســال دیگر نیز گویى: حسر تا سالى گذشت

کز بر ما مرغک رنگین پر و بالى گذشــت

(برومند، 1387: 102)

     افزون بر تکرار واژة «سال» (شش بار) که مفهوم گذشت عمر را به خاطر مى آورد، ردیف 

«گذشت» نیز که نوعى تکرار است تداعى گر همین مفهوم است و با گذشت سال ارتباط دارد. 

دور زمان، دوران عمر، گذشت احوال، دوران هستى، رفتن با شتاب و گذشتن مرغک رنگین 

جمله هاى  شبه  و  ماندن»  «بى خبر  است.  عمر  گذشت  مفهوم  تکرار  نوعى  همگى  بال،  و  پر 

«اى دریغ» و «حسر تا» تشّخص  بیشترى به  القاى عاطفه داده است. وزن «فاعال تن فاعال تن 

فاعال  تن فاعلن» نیز این تکرارها را به خوبى به هم پیوند داده و جهان بینى شاعر را از گذشت 

عمر بهتر بیان کرده است.

     به نمونه اى دیگر توجه کنید: اگر کسى در زبان روزمره خبر آمدن خود را به نزد کسى بگوید، 

معموًال با جمله اى نظیر «من به دیدن تو آمده ام.» این هدف را عملى مى سازد و بیش از این 

اجازة تکرار «آمده ام» را در زبان ندارد. ولى شاعر با هیجان هاى عاطفى این خبر را این گونه 

بیان مى کند:

گــیــرم بـــر  بـــه  را  تـــو  تـــا  ـــدم  آمـ

ــت  ــای ــب ه ل ـــام  جـ ز  ــا  تـ ــــدم  آمـ

خــبــرى ــى  بـ راه  ز  ــا  تـ ــدم  ــ آمـ

               

گــیــرم ــر  سـ ز  ــى  ــ ــدادگ ــ دل ــو  تـ ــا  بـ

گیرم ــر  ت ــــراب،  ش نــوشــیــن  ز  ــب  ل

گــیــرم ــر  ــب خ دل  رســـم  و  ره  از 

      (همان: 272)
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     تکرار جملۀ وابستۀ «آمدم تا» در اول بیت ها که نمونه اى از تکرار آوایى است در القا ى معنى 

مؤثر بوده و شور و هیجان بیشترى به این خبر داده است. 

     نسبت به انواع  آشنایى زدایى ها که بناست در این مختصر مورد بحث و بررسى واقع شود،  

جایگاه  ادیب  اشعار  در  است،  زبان  رو ساخت  به  مربوط  که  موسیقایى،  در سطح  آشنایى زدایى 

ویژه اى دارد. شاعر عاطفه ها و تجربه هاى شخصى و درونى خود را در این حوزه از موسیقى شعر 

بیشتر به نمایش گذاشته است. در این زمینه باید به این نکته توجه داشت که هدف از بررسى 

آوایى و هجا یى و استفاده از وزن هاى پر  فقط آهنگین  بودن، داشتن نظم  موسیقى شعر وى 

کاربرد، که نزد شاعران پیش از او رواج داشته نیست، بلکه هدف این است که روشن شود این 

عوامل و ابزار موسیقایى تا چه اندازه محتواى اشعار وى را تحت الشعاع قرار داده است. به همین 

منظور دو غزل از مجموعۀ «گل هاى موسمى» در این سطح بررسى مى شود: 

یاد کرد از ما به نیکى یار و ما را شــاد کرد 

شد فراموشم غم عالم، چو یادم کرد دوست  

از غــم و رنج اســیرى، خاطــرش آزاد باد   

رو به دست آور دلى، تا حق به دست آرد دلت                          

راستى یادش به خیر آن کس که ما را یاد کرد

یاد باد آن مهربان یارى که ما را شاد کرد

هر که مرغ خسته اى را از قفس آزاد کرد

خانه اش آبــاد آن کو خانــه اى آباد کرد

 (برومند، 1387: 131)

به گفتۀ  فا علن)  فاعال  تن  فاعال تن  (فاعال تن  این غزل  براى       وزن عرو ضى برگزیده شده 

شفیعى  کدکنى از «اوزان خیز ابى»، یعنى وزن هاى تند و پر تحرك شعر فارسى است. وزن هایى 

از این دست نیاز به نوعى تکرار را در ذهن به وجود مى آورند. تکرار ردیف فعلى «کرد» و نقش 

تکمیل کنندة موسیقى قافیه ها که در پایان مصراع ها، قافیه و ردیف، فعل هاى مرکبى مى سازند، 

در تداعى این تحرك و تکرار بى تأثیر نیست. تکرار از نوع هم آوایى کامل که به صورت صنعت 

با  هم آوایى  و  «یاد»  واژة  تکرار  و  است  آمده  چهارم  و  اول  مصراع هاى  آخر  در  «رد القافیه» 

واژه هاى «باد»، «آباد»، «آزاد» و «شاد» حرکت، تکرار و موسیقى ابیات را چند برابر کرده است. 

تکرار هاى دیگرى از نوع هم آوایى ناقص فعل «یاد کرد» که در مصراع اول بیت دوم به صورت 

«یادم کرد» آمده و تکرار هم آوایى کامل واژة «آزاد» در بیت سوم و واژه هاى «دل» و «خانه» 

در بیت آخر همگى در این مقوله جاى دارند و در هیجانات عاطفى شاعر بى تأثیر نیستند. 

بنگرید به غزلى دیگر: 
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درد آشــناى عشــقم و دارم هواى درد 

دردا کــه در قلمــرو غربت ســراى درد     

 در مجمعى که درد شناســى نمانده است

در زیــر تازیانۀ وجدان به حکم عشــق 

آنجا که جاى جلوة بى درد مردم اســت 

شــرح کــدام درد دهــم با زبان شــعر

در قحط سال درد، سالمت ز کس مجوى

درد مــن از فنــاى متاع فضیلت اســت

درد ار نبــود، فکــر مداوا به ســر نبود

آنجا کــه بى رگان ز تــن درد رگ زنند 

درد مــن اســت آنچه برآیــد ز ناى نى

                                                                                                                                                     

آیینه اى ســت عشــق، ســرا پا نماى درد

یک تــن ندیده ام کــه بود آشــناى درد

با من بگــوى کز که بجویم شــفا ى درد

مــن مبتالى رنجــم و دل مبتــالى درد

جز درد نیســت بهر من آنجــا دواى درد

یک درد نیســت درد قصیدت  سراى درد

کاین خود بود مســّبب بــس ماجراى درد

کان ســخت علّتى اســت ز بهر بقاى درد

اندیشــه پــا گرفت بــه زیر لــواى درد

ایثــار جان و مــال بود خــون بهاى درد

آرى بــود ادیب چــو نى هم نــواى درد

(برومند، 1387: 355 و 356)

     وزن عرو ضى غزل ازجمله اوزانى  است که شفیعى  کدکنى آنها را «اوزان جویبار ى» مى نامد 

و معتقد است که این گونه وزن ها «با همۀ زاللى و زیبایى و مطبوع  بودن، شوق به تکرار در 

به  که  هرچند  غزل  این  اما  395)؛   :1385 کدکنى،  (شفیعى  نمى شود»  احساس  آنها  ساختمان 

تعبیر کدکنى جزو اوزان جویبارى  است (مفعول    فاعالت  مفاعیل  فاعلن)، نسبت به غزل پیشین 

تحرك، تکرار، و هیجان بیشترى دارد، وحدت موضوع، انسجام و یکپارچگى از ویژگى هاى این 

غزل است. واژة کلیدى غزل «درد» است. عالوه بر این که ردیف غزل قرار گرفته و به تعداد 

ابیات آن به کار رفته، چهارده مورد در داخل ابیات شعر تکرار شده است. این ردیف شعرى که 

از نوع دستورى اسم است و به عنوان مضاف الیه واژه هاى قافیه قرار گرفته است، در تکمیل 

موسیقى قافیه و نیز کل غزل، تأثیر بسیارى داشته است. همچنین سبب شده که ترکیبات و 

واژه هاى زیباى دیگرى را در کنار خود جاى دهد که تناسب زیادى با این واژة «درد» دارند و به 

گونه هایى آن را تداعى مى کنند. در این خصوص در بخش  آشنایى زدایى واژگانى  بیشتر بحث 

خواهد شد. 

     با توجه به مطالب گفته شده، حوزة  آشنایى زدایى موسیقایى در این چند مجموعۀ اشعار ادیب 

این حوزه همان شیوه هایى است که صفوى و  تحلیل و بررسى مى شود. تحلیل و بررسى در 

خلیلى  «توازن» و شفیعى  کدکنى «گروه موسیقایى» نامیده اند. وزن، بدیع لفظى و قافیه و ردیف 
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که بر اساس تکرارهاى  آوایى شکل مى گیرند، از انواع توازن و آشنایى زدایى هاى موسیقایى در 

بررسى یک شعر به حساب مى آیند. 

موسیقى بیرونى 

پیش از پرداختن به موضوع  موسیقی بیرونی الزم است در مورد تعریف، اهمیت و تأثیر وزن 

در ایجاد موسیقى شعر و القا ى معنى و عاطفۀ شاعرى مطالبى بیان شود. «وزن سلسله اى از 

ضرب ها و یا هجا هاى کوتاه و بلند است که بر حسب نظمى معین و متناسب و همانند در قطعات 

مساوى در پى یکدیگر آمده باشند و وزن شعر از فصول ذاتى شعر است» (ماهیار، 1373: 14). 

فارسى  زبان  و تکرار هجا ها به صورتى هماهنگ در  پدید مى آید  اصل تکرار  وزن در شعر از 

موجب زیبایى شعر و ا لقاى عاطفه مى شود؛ به عبارت دیگر، وزن تکرارى آوایى است که به طور 

منظم بین مصراع هاى شعر صورت مى گیرد. «وزن جزء مهمى از ذات شعر است. وزن در شعر 

منجر به رقص کلمات مى شود و باعث مى شود منطق نثر از نظام کلمات رخت بر بندد و شاید 

نخستین عامل ایجاد لذت متن در مخاطب باشد» (حسین پور، 1387: 29). 

     خانلرى مى گوید که از زمانى که اصطالح شعر، به یکى از انواع هنر اطالق شده مفهوم آن با 

مفهوم وزن مالزمه داشته است و تأکید مى کند که افالطون، ارسطو، حکماى اسالمى و ا بوعلى 

سینا از جمله کسانى هستند که در تعریف شعر آن را به وزن مقید ساخته اند (خانلرى، 1367: 13). 

وى به صراحت مى گوید که در هر کدام از زبان هاى دنیا شعر موزون وجود دارد و شعر منثو ر یا 

بى وزن از مختر عات شعراى قرن نوزدهم فرانسه است (همان: 16). خانلرى همچنین وزن را 

نوعى تناسب مى داند که در زمان واقع مى شود (همان: 24). انتخاب یک وزن به صورت تکرارى 

یا متناوب، شاعر را ملزم مى کند که قافیه، ردیف و دیگر واژه هاى به کار رفته در آن قطعه از 

شعر را به نوعى هماهنگ و مرتبط با آن وزن بیاورد.  

آنان  از  و  زبان مى دانند  ناب  ادبى  کاربرد  فرمالیست ها شعر را  راما ن سلد ن مى گوید که       

نقل قول مى کند که شعر «گفتارى است که در بافت کامًال آوایى خود سازمان یافته است» و 

مهم ترین عامل سازندة آن را وزن مى دانند (سلد ن، 1372: 19). از تأثیرات وزن تشّخص  دادن به 

لغات است و توجه مخاطب را به واژگان معطوف مى دارد.

که  معتقدند  عادى مى دانند،  زبان  بر  یافته»  «تهاجمى سازمان  را  فرمالیست ها که شعر       
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«ضربان موزون بر گزینش واژه ها، ساختمان نحوى و بنابر این، معناى کلى شعر اثر مى گذارد» 

(و لک و وار ن، 1382: 190).

     رضا براهنى به نقل از  الیوت مى گوید که وزن شعر باید طورى باشد که همین که بدان 

وقوف یافتیم، خود را عقب بکشد و داخل شعر پنهان شود و بیدار مان کند (براهنى، 1371: 902). 

او سیپ بر یک نیز وزن را بنیاد شعر مى داند و مى گوید: «وزن براى شعر همچون الفبا ست براى 

خواندن» (احمدى، 1380: 70).

     براهنى در مورد اهمیت وزن معتقد است که وزن بخشى از ذات شعر است و اگر این عامل 

در شعر نباشد بخشى از ذات شعر نادیده گرفته مى شود. وى وزن را سکون و تحرك در کالم 

مى داند و مى گوید «همان طور که قلب آدم، حرکت خود را از ایستادن و ضربان و ایستادن مجدد 

و ضربان مجدد به وجود مى آورد، شعر نیز مى ایستد و حرکت مى کند تا وزن کلى یک شعر از این 

ایستادن ها و حرکت ها به وجود آید» (براهنى، 1371: 345).

     اما خود ادیب برومند نیز در مورد وزن و اهمیت آن دید گاه خود را این گونه بیان مى کند. او 

مى گوید: «تغییر مفهوم شعر و حذف وزن را در شعر نمى پسندم و تنزل دادن شعر را از این جهت 

گناهى نابخشودنى در شرع ادب فارسى مى دانم.» ادیب معتقد است که هرگاه وزن رعایت شود 

و در مقصود گوینده احساس و پیامى نهفته باشد اگرچه مصراع ها ى آن هم به صورت کوتاه و 

بلند سروده شده باشد، این نوع شعر قابل قبول است و به آن عنوان «شعرو اره» مى دهد (برومند، 

1389: 27). ادیب در مجموعۀ سرود رهایى در خصوص اهمیت وزن مى سراید: 

شــعر  اصلــى  نشــان  باشــد  وزن 

بنشنا ســد    کــس  وزن  بــى  شــعر 

معنــا  تخّیــل  و  وزن  جمــع 

                                             

که بــه رگ هــا ش همچو خون جارى اســت

اســت بــى زارى  شــعور،  از  مگــر ش 

شــرطى از شــعر و نغــز گفتــارى اســت

(برومند، 1384: 500)

     بنابراین وى وزن را نشانۀ اصلى شعر مى داند و آن را کنار تخیل و محتوا از شروط اساسى 

شعر به شمارمى آورد.

     در خصوص تجزیه و تحلیل بحر ها و وزن هاى عروضى  و میزان تأثیر آن در   بررسى مجموعۀ 

اشعار ادیب برومند این نتایج به دست آمد. کل اشعار سروده شده در این مجموعه  ها، از انواع 

قالب هاى شعرى نزدیک به هفت صد و چهل و دو شعر است. هفده مورد رباعى و پنج سروده به 

شیوة نیما (شعروار ه) جزو  این رقم به حساب نمى آید. شاعر نزدیک به سى و سه وزن از اوزان 
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عروضى  را به کار برده است. از مجموع این وزن هاى به کار برده شده، چیزى در حدود بیست و 

هفت مورد در دیوان حافظ و غزلیات شمِس  موالنا آمده است. 

     اینک به پرکار بردترین وزن هاى به کار رفته در این مجموعه اشعارِ  شاعر به ترتیب بسامد ِ 

آن اشاره مى شود. از میان وزن هاى پر کاربرد، بحر ِ مجتث  مثمن  مخبو ن محذو ف، یعنى «مفاعلن  

فعالتن   مفاعلن فعلن  (فع  لن )» با صد و پنجاه و نه مورد از کل اشعار، اولین و پر کاربردترین 

وزن است. 

بحرِ  رمل مثمن  مخبون  محذوف  «فاعالتن  فعالتن   فعالتن  فعلن (فع   لن)» دومین وزن       

ادیب است که صد و هفت مورد از شعر ها را به خود اختصاص داده است.  پر کاربرد در اشعار 

فا عالت مفا عیل  یعنى «مفعول   اخرب  مکفوف   محذوف،  پر کاربرد، مضارع مثمن   سومین وزن 

فا علن» است که نود و چهار شعر از این مجموعه ها را در بر مى گیرد. 

     رمل مثمن  محذو ف «فا عالتن فا عالتن فاعالتن  فا علن»، چهارمین وزن پر کاربرد از مجموعۀ 

اشعار ادیب است که هشتاد شعر را در این وزن سروده است.

     پنجمین وزن استفاده شده در مجموعۀ اشعار شاعر، متقارب مثمن  محذو ف یا وزن شاهنامه 

«فعو لن فعو لن فعو  لن فعل» است که پنجاه و شش شعر است و بیشتر آن را مثنوى هاى مجموعۀ 

حاصل هستى (چهل و یک مورد) در بر مى گیرد. 

     بحر خفیف مخبون  محذو ف یا «فعال تن مفا علن فعلن (فع    لن)» با چهل و نه مورد از اشعار، 

ششمین وزن پر کاربرد اشعار وى است که بیشتر آن هم در مجموعۀ حاصل هستى (سى و سه 

مورد) آمده است. 

     هفتمین وزن پر کاربرد از میان اوزان پر کاربرد شعر فارسى در مجموعۀ این اشعار، هز ج مثمن  

اخر ب مکفو ف محذو ف یا «مفعو ل مفا عیل مفا  عیل فعو لن» است که چهل مورد از شعر ها را 

شامل مى شود. 

     هشتمین وزن پر کاربرد که بیست و شش شعر از مجموعه اشعار را دربرمى گیرد، هز ج مسد س 

محذ وف یا «مفا عیلن مفا عیلن فعو لن» است که از آن به عنوان وزن ترانه هم نام برده اند.

     نهمین وزن پر کاربرد در مجموعۀ اشعار ادیب هز ج مثمن  سالم، یعنى «مفا عیلن مفا عیلن 

مفا  عیلن مفاعیلن» است که بیست و چهار قالب شعر در این وزن سروده شده است.

باالخره دهمین وزن پر کاربرد اشعار وى رمل مسد س محذو ف یا «فاعال تن فاعال تن       و 

فا علن» است که شانزده شعر از مجموعه را دربرمى گیرد.
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     در بررسى وزن شعر هاى ادیب باید به این نکته توجه داشت که اشعار او به دو دسته تقسیم 

مى شود. دسته اى از آنها را به مناسبت ها و بهانه هاى گوناگونى سروده است که در مجموعه هاى 

از  بعضى  در  شاعر  خود  حتى  بر مى خوریم.  آنها  به  آزادى  پیام  و  رهایى  سرود  حاصل هستى، 

آنها اشاره کرده است. بیشتر این اشعار  این سه مجموعه به مناسبت هاِى مختلف  سروده هاى 

در قالب هاى قصیده، قطعه و اندکى هم مثنوى و دو بیتى پیوسته (چهار پاره) است. شاید بتوان 

اهدافى خاص سروده  براى  آگاهانه و  به صورتى  این قبیل سروده هاى شاعر، چون  گفت که 

شده اند و حاصل لحظات هوشیارى شاعر ند، وزن آنها نیز از روى آگاهى و گزینشى باشد و تأثیر 

بسیارى در القا ى عواطف و احساسات درونى وى نداشته باشد. یا به عبارتى دیگر وزن و محتوا 

با هم، مقدارى ناهماهنگى داشته باشند. ناگفته نماند که این قضاوت را در مورد کل اشعار این 

مجموعه ها نمى توان پذیرفت.

     در مقابل دستۀ اول، دسته اى دیگر از اشعار شاعر که مربوط به مجموعه غزل هاى گل هاى 

موسمى است، حاصل لحظات ناب شاعرانه و تجربه ها و هیجانات درونى وى است. شاعر در 

است؛  برده  کار  به  آگاهانه  نا  به صورتى  اغلب  و  محتوا  با  متناسب  را  وزن  بیشتر غزل هایش 

بنابراین در به کار بردن وزن غزل ها، وزن و موسیقى در تبیین اندیشه ها و عواطف شاعر از نقش 

مهمى برخوردار است. الزم به یادآورى است که بیشتر وزن هاى پر کاربرد (اولین تا سومین) از 

این اشعار شاعر مربوط به همین مجموعه، یعنى غزل هاى گل هاى موسمى است. از میان صد 

و پنجاه و نه موردِ  اولین وزن پر کاربرد اشعار او نود و سه مورد، صد و هفت مورد دومین وزن 

پر کاربرد شست و هشت مورد و نود و چهار مورد سومین وزن پر کاربرد، پنجاه و یک مورد به 

ترتیب مربوط به مجموعه غزل هاى گل هاى موسمى است؛ بنابراین بسامد اوزان پر کاربرد در 

میان غزلیات وى نسبت به بقیۀ مجموعه ها بیشتر است. 

     در خصوص بررسى کاربرد وزن و میزان تأثیر آن بر محتوا، اندیشه و عاطفۀ به کار رفته 

در شعر، مطالب زیادى گفته شده است. بیشتر بر این باورند که بین آهنگ و وزن و محتواى 

شعر پیوند و مناسبت برقرار است. مریم خلیلى  از خواجه نصیر الدین تو سى در اساس االقتباس 

نقل مى کند که شعر به سه چیز «محا کات» مى کند که یکى از آنها وزن است. شعر «به وزن، 

محا کات احوال کند و به این سبب مقتضى انفعاالت باشد در نفوس ، چه وزنى باشد که ایجاب 

طیش کند و وزنى باشد که ایجاب وقار کند.» وى دیدگاه خودش را نیز این گونه بیان مى کند 

که «جنبۀ انتخاب وزن مناسب، وزن هاى مالیم و وزن هاى تند، وزن ها ى شاد و پر تحّرك و 
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وزن هاى آرام و گوش نواز در جهت آفرینش و نمایش معانى، از دیرباز مورد توجه علماى ادب و 

شعرا بوده است» (خلیلى، 1380: 34).

نپذیرفته اند. نجمه   این موضوع را به صورت امرى قطعى و یقینى  نیز  از منتقدان       بعضى 

رجایى، از منتقدان ادبیات عرب، در خصوص رابطۀ بین وزن و محتوا معتقد است که این باور 

قدیمى که هر یک از بحر هاى عر وضى رنگ و ویژگى یک حالت روانى و درونى انسان را دارد، 

شاید گاهى صادق باشد اما همیشه قابل اعتماد نیست. وى مى گوید که ممکن است وزنى را در 

قصاید شاد و حزن آلود به یک صورت ببینیم: «این اوزان عرو ضى تنها در یک ویژگى مشتر کند 

و آن این که ویژگى خاصى ندارند» (رجایى، 1382: 65). این داورى در مورد وزن شعر قابل تأمل 

است. در این مورد الزم است به اشعار بعضى از شاعران از جمله خاقانى توجه کرد (ر. ك: مرثیه 

در مورد فرزند و همسرش و مقا یسه اى با پاره اى از اشعار ادیب؛ پیام آزادى).

     اشعارى که حاصل تجربه هاى شخصى و هیجانات خاص روحى یک شاعر باشد، مى تواند در 

انتخاب وزن شعر به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه مؤثر باشد. در این مورد شفیعى  کدکنى برداشتى 

شخصى دارد و اوزان شعر را به چهار دستۀ «خیز ابى»، «جو یبارى»، «شفاف» و «کدر» تقسیم 

مى کند. منظور شفیعى  از اوزان خیزابى، وزن هاى تند و متحرکى است که نیاز به نوعى تکرار 

را در ذهن شنونده ایجاد مى کند و از ارکان سالم و یا سالم و مزا حفى تشکیل مى شود که حالت 

«ترجیع» و یا «دور» در آنها احساس مى شود. وى اوزان جویبار ى را نیز این گونه تبیین مى کند 

که با وجود زاللى و زیبایى مطبو ع بودن، شوق به تکرار در ساختمان آنها احساس نمى شود. 

همچنین وزن شفاف را وزنى مى داند که در نخستین برخورد آن را درك کنیم و وزن کدر را 

وزنى مى داند که به دشوارى بتوان نظام ایقا عى آن را دریافت (شفیعى  کدکنى، 1385: 393- 397).

این اشعار و  پر استعمال در مجموعۀ اشعار ادیب و مقایسۀ وزن  اوزان  کاربرد  با توجه به       

غزل هاى حافظ و موالنا که پس از این خواهد آمد، این نتیجه به دست مى آید که بیشتر اوزان به 

کار رفته توسط شاعر اوزا نى از نوع گروه اول یعنى متحرك و خیزا بى است که تکرار در آنها را 

مى توان احساس کرد. البته ناگفته نماند که خیزا بى و جویبا رى بودن در وزن اشعار نسبى است؛ 

بنابراین مى توان در بعضى از اشعار به کار رفته در مجموعه هاى دیگر ادیب نیز این نوع از اوزان 

را دید؛ اما نسبت این اوزان هم چنان که گفته شد بیشتر در غزل هاى وى مشاهده مى شود. 

     مقایسه اى که اینجا صورت گرفته میان ده مورد از اوزان پر کاربرد مجموعه  هاى بررسى 

شدة ادیب با غزلیات حافظ و مولوى است. این مقایسه به این نتیجه رسیده است که اغلب اوزان 
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به کاررفته در مجموعه هاى اشعار این شاعر با آنها بسیار به هم نزدیک است. شمیسا اوزان اشعار 

حافظ را به ترتیب کثرت استعمال این گونه طبقه بندى مى کند: 

2. مفا علن فعال تن مفا علن فعلن  (مجتث  مثمن  مخبون  محذوف)؛

3. مفعو ل فاعالت  مفا عیل فاعلن  (مضارع  مثمن  اخر ب مکفو ف محذو ف)؛ 

4. فاعال تن فاعال  تن فاعال   تن فاعلن  (رمل مثمن  محذو ف)؛ 

5. مفا عیلن مفا  عیلن مفا عیلن مفا  عیلن (هز ج مثمن  سالم)؛ 

6. مفا عیلن مفا  عیلن فعو لن (هز ج مسد س محذو ف)؛ 

7. مفعو ل فاعال تن مفعول  فاعالتن  (مضارع مثمن  اخر ب)؛ 

8. مفعو ل مفاعیل  مفاعیل   فعولن  (هز ج مثمن  اخرب  مکفوف  محذو ف)؛ 

9. فعالتن  مفاعلن  فعلن  (خفیف مخبو ن محذ وف)؛ 

10. فاعالتن  فا عالتن  فا علن (رمل مسد س محذو ف) (شمیسا، 1373: 28 و 29).

     مشاهده مى شود که این اوزان پر کاربرد در دیوان حافظ، یا دقیقًا با وزن  اشعار سروده شده 

توسط ادیب برابرند و یا بسیار به هم نزدیک هستند. در اشعار حافظ رمل مثمن  مخبو ن محذو ف 

ادیب در مرتبۀ دوم قرار دارد. مجتث  مثمن  مخبون   اول است، اما در مجموعه هاى  در مرتبۀ 

محذو ف در مجموعه هاى ادیب اول، ولى در غزلیات حافظ، دومین وزن پر کاربرد است. سومین، 

چهارمین و دهمین وزن پر کاربرد در اشعار هر دو شاعر مانند هم است. پنجمین وزن پر کاربرد 

دیوان حافظ، نهمین وزن پر کاربرد اشعار ادیب است. ششمین وزن پر کاربرد حافظ، هشتمین وزن 

ادیب است. هفتمین وزن حافظ، پانزدهمین وزن ادیب است و جز ِء اوزان پر کاربرد وى نیست؛ 

و هشتمین وزن پر کاربرد دیوان حافظ، برابر با هفتمین وزن پر کاربرد اشعار ادیب است. نهمین 

وزن پر کاربرد حافظ نیز در برابر ششمین وزن پر کاربرد اشعار ادیب قرار دارد. تنها موردى هم که 

در مجموعۀ اشعار ادیب در پنجمین کاربرد قرار دارد، ولى در اشعار حافظ در مرتبۀ بیست و سوم 

و جزو اوزان پر کاربرد حافظ به حساب نمى آید، وزن متقارب مثمن  محذوف  است. هم چنان که 

پیش تر گفته شد، مثنوى هاى سروده شده در مجموعۀ حاصل هستى بیشتر این وزن را به خود 

اختصاص داده است. اگر نه در این وزن نیز کاربردى شبیه هم به دست مى آمد. 

     در خصوص مقایسۀ  اشعار مولوى با ادیب نیز وضعیتى تقریباً به همین شکل دیده مى شود. 

شمیسا عالوه بر بیست و سه وزنى که آنها را در دیوان حافظ و غزلیات شمِس  موالنا مشترك 
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مى داند، هشت مورد دیگر را مختص مولوى مى داند که از میان این هشت وزن، به چهار مورد 

که در مجموعۀ اشعار ادیب هم دیده مى شود، اشاره مى شود: 

1. فعال تن فعال  تن فعال تن فعال  تن (رمل مثمن  مخبو ن)؛ 

2. فعال تن فعال  تن فعلن  (رمل مسد س مخبو ن محذو ف)؛ 

3. مفعول  مفا علن مفا عیلن (هز ج مسد س اخر ب مقبو ض)؛ 

4. فاعال تن  فاعال تن فاعال  تن  فاعال  تن (رمل مثمن  سالم) (شمیسا، 1373: 32 و 33).

     شمیسا، بیست و سه وزن را براى اشعار حافظ نام مى برد و هشت وزن دیگر را براى مولوى 

به آنها اضافه مى کند که از این هشت مورد، چهار وزن باال در اشعار ادیب بدین ترتیب دیده 

شش  محذوف   مخبون   مسدس   رمل  کاربرد،  دو  مخبو ن  مثمن   رمل  وزن ها،  این  از  مى شود: 

پنج مورد در غزل هاى  سالم،  رمل  مثمن  و  مورد  مقبو ض، چهار  اخرب   هزج  مسدس   کاربرد، 

گل هاى موسمى کاربرد دارد.

     بنابراین به نسبت اشعار ادیب، اگر کسانى غزل هاى حافظ و مولوى را در بررسى هاى آهنگى 

و وزنى جزء اوزان پر کاربرد در زبان فارسى به حساب مى آورند، اشعار وى نیز چون بیشتر اوزان 

حیث  این  از  که  نیست  بعید  است،  داده  جاى  خود  مجموعه هاى  در  را  شاعران  این  پر کاربرد 

ارزش و اعتبار داشته باشد و در القاى   ذهنیت شاعرى وى سهمى از موسیقى شعر (آشنایى زدایى 

موسیقایى) داشته باشد. 

     ادیب برومند با بحر فاعال تن و متفرعات و ز حافات آن نسبت به بقیۀ بحر ها انس بیشترى 

دارد. پیش تر گفته شد که بعضى از نظریه پردازان بین محتوا و عاطفۀ موجود در شعر و وزن آن 

هماهنگى و تناسب خاصى قائل اند. تقى وحید یان کامیار نیز معتقد است که این پیوند وزن و 

محتوا در اشعار طوالنى مانند مثنوى ممکن است آگاهانه صورت بگیرد، اما در اشعار دیگر همراه 

با وزن به شعر الهام مى شود. وى بر این باور است که عدم مطابقت وزن و مضمون، ببیشتر بدان 

علت است که شعر از دل بر نخواسته است. به عنوان مثال شاعر شعرى را در مرثیه مى گوید 

ولى وزنى ضربى و شاد براى آن برمى گزیند (وحید یان کامیار، 1382: 68). همان طور که در اوزان 

ز حافات آن در  بحر رمل و  را  تا چهارمین وزن پر کاربرد وى  اولین  اشاره شد،  ادیب  پر کاربرد 

برمى گیرد. همچنین هفتمین و دهمین وزن از اوزان پر کاربرد شعر وى، که از مجموع هفت صد 

و چهل و دو قالب شعر از کل مجموعه هاى اشعار مورد بررسى، پیش تر به آن اشاره شد، پانصد و 

پنج قالب آن در بحر رمل و متفرعات آن است؛ یعنى بسامد آن چیزى نزدیک به 68 درصد از کل 
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مجموعه هاى اشعار او را شامل مى شود. این اوزان بیشتر در مجموعۀ غزل هاى گل هاى موسمى 

این مجموعه وزن هاى مجتث  مثمن  محذوف  (نود و سه غزل)، رمل مثمن   دیده مى شود. در 

مخبون  محذو ف (نزدیک به هفتاد غزل) و مضارع مثمن  اخرب  (پنجاه و یک غزل) سروده شده 

است. دو وزن اول از جمله اوز انى هستند که بیش از نصف غزلیات را دربرمى گیرند. این اوزان 

که بنا به گفتۀ شفیعى  کدکنى جزء گروه اوزان «جویبا رى» هستند، از وحدت حال و تجربه هاى 

روحى شاعر خبر مى دهند. 

کتابنامه
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

اوســت بخشنده  کــه  خــدایــى  ــام  ن بــه 

آفرید ــان  ج و  داد  دل  کــه  خــدایــى1 

ــرام   ــت اح ــت  ــاح س در  بــرافــراخــت 

ــت ــده اوس ــن ــر ب ــدة کـــار ه ــ ــر آرن ب

آفــریــد ــان  ــه ج وجـــود  ز جـــودش 

ــالم ــس ــه ال ــی ــل ــد ع ــم ــح لـــــواى م

1 [اما بعد]2 از مضمون کالم سعادت انجام ملک عّالم حیث لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.3 

و از فحواى حدیث صحیح سید عالم –صلى اهللا علیه [و آله]4 وسلم – که: السخى قریب من اهللا 

قریب من الجنة قریب من الناس بعید من النار، چنان معلوم و مفهوم مى شود که سردفتِر مکارِم 

اخالق وشیم، صفت سخا و کرم است و هیچ افسرى برهامۀ همت و ارجمند از جود، شریف تر 

نیست و هیچ خلعتى بر قد قدر بلند از سخاوت لطیف تر نى. مثنوى:

ــشــه اى   ــدی ان ــر  ه ز  کـــردم  تــجــربــه 

ــردن اســت                      ــى ز کـــرم کـ ــاق ــت ب دولـ

پیشــه اى ســخا  ز  نکوتــر  نیســت 

گنج یقیــن بــذل5 درم کردن اســت

   5 فایدة هیچ نوع از فضایل که آدمى به اکتساب آن سرافرازى نماید از فایدة سخاوت [زیاده تر] 

نیست، زیرا که زمزمۀ عابداِن شب خیز و فرقۀ زاهدان با پرهیز که روز و شب تحمل بار عبادت 

مى نمایند و صیام روز را با قیام شب [2] جمع مى فرمایند و مقصود ایشان، رستگارى آن جهانى 

و رسیدن به دولت جاودانى است6 و آن مراد به واسطۀ کرم و سخا به حصول مى پیوندد و من 

یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون7 بیت:

شمار روز  ــه  ک ــزاى  ــ اف ــرم  کـ ــود8 رســتــگــاردر  ــ ــرد ش ــم ــوان ــرد ج مـ

   8بزرگان، جود را به درختى تشبیه کرده اند که میوة آن نیکنامى دنیا و خوبرویى عقبى9 است. 

بیت:

دهــددرختى اســت احســان که چون بر دهد         گوهــر  و  دّر  ثمــر،  به جــاى 

1. چ: «کریمى». 
2. فقط در چ. 

3. سورة آل عمران، آیۀ 92.
4. چ ندارد.

5. چ: «ترُك».
6. چ: «و رسیدن به دولت این جهانى است»!

7. سورة حشر، آیۀ 9. 
8. چ: «بود».

9. چ: «خوب فرجامى».
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     و در اخبار آمده است که: السخاء شجرة فی الجنة. جوانمردى درختى است از چمن جنت 

رسته و سخاوت نهالى است از جویبار کوثر نشو و نما یافته و سر در هواى بهشت بر افراشته و 

شاخه هاى1 خود به دنیا فرو گذاشته. هر که طبیعت او به جود و سخا مایل بود دست در شاخى 

از شاخه هاى آن درخت زده باشد و آن شاخ او را به جذب عنایت، از حضیض و دنائت به ذروة 

قبول و عزت کشد و به خرم ترین بقعه اى و منزه ترین روضه اى از روضه هاى بهشت فرود آورد؛ 

و در مثنوى مذکور است، مثنوى:

بهشت  بــاغ  از  اســت  شاخى  سخا  ایــن 

سخا        و  جــود  ــن  ای اســت  عروة الوثقی 

کیش        ــوب  خ اى  سخا  ــاخ  ش مــى بــرد 

بهشت کف  از  را  شــاخ  کاین  آن  واى 

سما ــر  ب را  جـــان  خـــاك  از  بــرکــشــد 

اصــل خویش ــا  ت ــاالکــشــان  ب تــرا  ــر  م

   وجود بى جود در حکم عدم است، مرد جواد اگر فانى شود مذکور عالم گردد. مصراع:

باقى به ذکر خیر بود نام آدمى

     و از هیچ صفت ستوده [3] و خصلت پسندیده و نام نیکو بر صفحۀ روزگار و ذکر جمیل بر 

اوراق جراید لیل و نهار چنان نمى ماند که شیمۀ احسان [و] جوانمردى و سمت کرم و نکوکارى.

     دلیل بر آن قول آن است که از وفات حاتم طائى که تا این تاریخ که سنۀ احدى و تسعین و 

ثمان مائه هجرت است هشتصد و سى (830) سال گذشته است2 و هنوز بهار ذکرش به ریاحین 

آفرین آراسته است و چمن نیکنامى وى به سرایش ثنا و تحسین پیراسته. بیت:

بمانــد نام بلنــدش به نیکوئى مشــهورنمانــد حاتم طائــى و لیک تــا به ابد

     و چون ذات ملک صفاِت3 حضرت با نصرت، پادشاه اسالم، ظل الملک العالم على االنام، 

[فرمانفرماى زمین و زمان، مظهِر انوار امن وامان]4 مهر سپهر ابهت و جهانبانى، گوهر [یکتاى 

و  معارِج کرامت  عارِج  شهریارى،  و  نشانى، صاعد مصاعد خالفت  و سلطان  عظمت  دریاى]5 

کامکارى، سلطان اعظم اکرم، مولى ملوك العرب، بیت:

کشورستان شاهنشه  لشکرشکن،  مشرقین خسرو  پادشــاه  شــهریاران،  شــهریار 

1. متن: «شاخ هاى».
2. چ: «از وفات حاتم طایى در این تاریخ که سنۀ احدى و تسعین و ثمان مائه هجریه است نهصد و سى و شش [936] 
سال گذشته». و حاتم در سال هشتم از والدت حضرت رسالت پناه –صلى  اهللا علیه و آله- سفر آخرت پیش گرفت (همین 

رساله، ص 16).
3. چ: «ملکى ملکات».

4. فقط در چ.

5. فقط در چ.
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صاحبقران  خسرو  مطلق،  نور  حق،  سایۀ 

آن که گویند انس و جان اندر دعاى حضرتش

شاه ابوالغازى، معز ملک و دین، سلطان حسین

الخافقیــن فــى  ظلــه  تعالــى  خلــداهللا 

     به زیور رقم ذاتى و حلیۀ سخاوت جبلى، مزین و محلّى و به شرف جود و سماحت و کثرت 

بذل و علّو همت، مشرف و معلّى است به حکم انما یعرف ذوالفضل ذوه، پیوسته عنان رغبت به 

صوب استماع روایات اهل کرم و مروت و حکایات ارباب سخاوت و فتوت و تفحص احوال و 

تفتیش اخبار ایشان معطوف مى دارد و از جملۀ شواهد این مقال [4] آن که در این وال فرمان 

همایون شرف نفاذ یافته که کمینۀ بى بضاعت حسین الکاشفى –عفى عنه- آنچه از قصص و 

آثار حاتم طائى که نفحات کرم و مروتش در ریاض السنه و افواه، فایح است و لمعات خورشید 

بذل و سخاوتش چون روز روشن بر همۀ عالمیان واضح و الیح، در کتابى دیده یا از عزیزى 

شنیده باشد به عبارت فارسى در قید کتابت آرد تا بر کماهى احوال او وقوفى تام و اطالعى 

تمام حاصل آید. بر قاعدة االمور معذور، ثبت این سطور اتفاق افتاد و از نسب و حسب و آثار و 

اخباِر حاتمى آنچه در تواریخ معتبره و کتب موثوق بها به نظر آمده بود شمه اى بازنمود. امیدوار 

است که مقبول نظر کیمیا اثر آن حضرت گردد تا کمینه به قبول این تحفۀ محقر که: ان الهدایا 

على المقدار مهدیها معزز و سرافراز شود. بیت:

در خــورد حضــرت تــو نثــار حقیــر مــانقــد روان نثــار تو کردم اگر چه نیســت

      [راویان باهر الدرایة و]1 مخبران صادق الروایة و دانندگان انساب و شناسندگان قبایل اعراب 

متفق اند بر آن که عرب از نسل قحطان است یا از صلب عدنان اما اعراب دیار یمن همه اوالد 

قحطان اند؛ و از بالد، یمن و صنعا و حضرموت و عدن و ظفار2 و غیر آن عمارت کرده و پدید 

آوردة اوست؛ و قحطان پسر هود پیغمبر است که او را به سریانى «عابر» گفتندى؛ و قحطان 

پسرى داشت یعرب نام، اول کسى که به زبان عربى سخن گفت او بود. و در بالد یمن نشستى 

و [او را] «ابوالیمن» گفتندى [5] و او را پسرى یشجب نام، و یشجب به لغت سریانى «خون ریز» 

باشد و او را پسرى شد زید نام نهادند و بعد از آنک بزرگ شد پیوسته به سبى اشتغال نمودى – 

بدین سبب او را «سبا» لقب کردند. و سبا را سه پسر بود: 
 –

یعنى اسیر گرفتى و غارت کردى 

کهالن و مر، [و] حمیر. و کهالن را خداى تعالى فرزندى داد، او را ادد نام نهادند. ادد بلند آواز 

را گویند. و او پسرى داشت جلهم، همواره سفر کردى و منازل و مراحل طى فرمودى و او را 

1. الف ندارد.
2. الف ندارد. 
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«طى» لقب دادند و پدر قبیله اى شد از اعراب یمن و در نسب وى را طائى گویند. و حاتم از 

فرزندان اوست، و به دوازده واسطه بدان مى رسد. و از بنى طى کسى پادشاهى نکرده فاما در 

میان ایشان مردم بزرگ و نامدار بوده اند، و پدران حاتم را همیشه بزرگى قبیله و ریاست اوالد 

طى مسلم بود. و پدر حاتم که عبداهللا بن سعد بن حشرج بود با بنى لخم وصلت کرد، و در بنى 

لخم پادشاهان بوده اند چنانچه در تواریخ مثبت است [و حاتم از طرف مادر عالقۀ ملک دارد].1 

     و در وقتى که [حاتم] متولد شد آثار کرم از وى به ظهور پیوست. چنانچه از مادر حاتم نقل 

کرده اند که چون حاتم بزاد، هرچند پستان در دهان وى نهادم قبول نکرد و چندان که شیر بر لب 

وى چکانیدم دهان باز نگشاد تا وقتى که کودك بیگانه آوردم و برکنار نهادم و سیر شیر ساختم، 

بعد از آن حاتم پستان فراگرفت و شیر بیاشامید. و از اینجا [6] معلوم مى توان کرد که هرکس را 

در ازل چیزى داده اند و همراه او از آنجا به عالم  کون و فساد فرستاده اند. بیت:

است شده  من  نامزد  رخت  عشق  ازل  بربستماز  خود  به  نه  آنجا  از  آوردم  خود  با 

     [و در مبدا حال طفولیت، آثار نجابت از جبین حاتم ظاهر بود]2 و آثار بزرگى بر صفحۀ چهرة 

او المع. مثنوى:

روى ــازه  ــ ت غــنــچــۀ  چــمــن  در  ــى  ــل ب

ــروز  فـ ــتــى  گــی ــح  ــب ص اول  از  هـــم 

بوى و  ــگ  رن کند  ــدا  ــوی ه اول  ز 

روز روشــنــایــى3  ــود  شـ ــان  ــای ــم ن

     3و حاتم در کودکى بى اقران و اکفاى خود طعام نخوردى و هرگز تنها بر خوان ننشستى و 

سائالن را به دست خود بى معاونت غیرى چیزى دادى و در اسعاِف مراِد محتاجان بدان مقدار 

که مقدور بودى سعى بلیغ نمودى. اهل بصارت، سیماى بزرگى در بشرة او مشاهده مى نمودند و 

ارباب بصیرت، دالیل بزرگوارى بر صفحات احوال او مطالعه مى فرمودند. مثنوى:

ــوى او   ــظــر سـ ــل ن ــو دیـــدنـــدى اهـ چ

فــروز  دل   ــر  ــب دل ــن  ایـ گــفــتــى  یــکــى 

سپهر  را  ــو  ن مـــاه  ایـــن  گفتى  یــکــى 

او ــوى  ــاگ دع دل  صــد  ــه  ب ــدى  شــدن

روز چــو  ــر  آخ شــد  خــواهــد  جهانگیر 
مهر4 چو  کامل  بــدر  کند  زودى  به 

     4القصه چون حاتم به حد بلوغ رسید و نهال قامتش در چمن اقبال باال کشید همۀ اوصاف 

حمیده الزم ذات او بود مگر احسان که متعدى تعبیر مى شد و مجموع خصایل ستوده مر طبع 

1. فقط در چ.
2. چ ندارد.

3 . چ: «روشنى هاى».
4. چ: «یکى گفت این ماه نو از سپهر       به زودى شود بدر کامل زمهر». 

352 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



او را خاص بود مگر کرم که عام و [7] شامل مى نمود. بحر کف گوهر بارش در اضافت ایادى، 

آفتاب نوربخش را منفعل  سحاب فیاض را خجل مى ساخت و کرم عمیمش در نعیم احسان، 

مى گرداند. مثنوى:

بــه جــود  و کــرم بحــر زخــار بــود

گنجینه هــا کــرد  تهــى  بخشــش  ز 

بــود گهربــار  ابــر  رشــک  کفــش 

ســینه ها خــود  مهــر  از  برافروخــت 

        زبان زمان جز به مدح و ثناى او جارى نبودى و گوش روزگار جز صداى دعاى او از صغار 

و کبار نشنودى. باران فیض عمیمش، غبار فقر و فاقه از صفحۀ آفاق فرومى نشاند و انعام عامش 

فروماندگان را از عزلت احتیاج خالصى مى داد. بیت:

گشتند شــاد  فــقــیــران  احــســانــش  ــه  گشتندب آزاد  ــؤال  ــ س خــــوارى  ز 

     و چون حاتم به جود و کرم در قبایل، مذکور و به نام نیکو در احیاى عرب معروف و مشهور 

گشت اشراف هر قبیله را سوداى این خیال از سویداى دل سر زد و اعیان هر دودمان را غنچۀ 

این آرزو در چمن سینه شکفته گشت که او را در سلک مواصلت با خود انتظام دهند و گوهر 

صدف شرف خود را بدان گوهر کان احسان در عقد ازدواج کشند. و حاتم ازآنجاکه اقتضاى علو 

همت او بود نظر التفات بر هیچیک از اکفا و اقران نمى افکند و عنان قصد به جانب کسى که 

بزرگ تر از او در قبایل اعراب یمن نتواند بود انعطاف مى داد تا به آخر حال این فال به نام ماریه 

الیمنیه1 بر آمد. [در «تحفۀ ملکى»]2 آورده اند که ماریه بنت عفر، بزرگ زاده اى عرب بود با نسب 

عالى و حسبى [8] از شائبۀ نقص خالى، جمال تمام و حسن ماال کالم، نقاش صنع ربانى به قلم 

لقد خلقنا االنسان فى احسن تقویم3 چهره اش را آراسته و دست یزدانى به صیقل ُصَوَرکم فاحسن 

ُصَوَرکم4 آیینۀ روى روشنش را جال داده. مثنوى:

بلند بـــاال  ــه  ب ــون  ــای هــم دیـــدن  ــه  ب

چمن در  کند  پــیــدا  ــه  ک ســـروى  چــو 

کمند گیسو  بــه  و  کمان  ابــرو  بــه 

سمن عـــارض  ــه  ب بنفشه  گیسو  ز 

     و این  ماریه باوجود حسن بى نهایت، به خوبى سیرت و پاکى سریرت آراسته، جمال صورت 

با کمال معنى جمع کرده بود. بیت:

مى شوم معنى  حیران  و  مى بینم  تا چه معنى لطیفى تو که اینت صورت استصورتت 

1. چ: «التمیمیه». 
2. فقط در چ. 

3. سورة تین، آیۀ 4.
4. سورة غافر، آیۀ 64، و سورة تغابن، آیۀ 3.

حاتمیّه ❖ 353



     پدر ماریه اختیار عقد دختر به دست دختر داده بود و زمام امر نکاح در کف رضاى او نهاده 

بر بالین  تا هرکس الیق کار و موافق روزگار خود شناسد بدو عقد مواصلت بسته سِر فراغت 

راحت نهد.

     چون این نکته در نواحى بالد یمن شایع و ظاهر شده بود و آوازة کمال و جمال و حسب و 

نسب ماریه به حد اشتهار رسید هرکس از بزرگ زادگان عرب، خود را بر ماریه جلوه دادندى و 

وسایل و وسایط برانگیخته پیغامهاى رغبت انگیز فرستادندى. ماریه نقد حال هر یک را بر محک 

امتحان مى زد و در عیار کار هر یک تصور قصورى مى نمود رقم رد بر صفحۀ حال او مى کشید.

      القصه حاتم را نیز دغدغۀ نکاح ماریه، عنان هوس گرفته خیال توجه به دیار وى [9] در سر 

افتاده اسباب سفر مهیا کرده متوجه قبیلۀ وى گشت. و در آن وقت نابغۀ ذبیانى که [از] مشاهیر 

عرب بود با یکى از اکابر یثرب به همین  تمنا روى به منزل ماریه نهاده بودند. قضا را در اثناى 

حال به حاتم رسیدند، به موافقت و مرافقت یکدیگر به نزد ماریه آمده هر یک مدعا و تمناى 

خود را در میان آوردند. بیت:

قبــول حضرت او تــا کــدام خواهد بودهمــه بضاعت خــود عرضه مى دهنــد آنجا 

     ماریه بر فحواى احوال مهمانان مطلع گشته پیغامها فرستاد که حاال از راه رسیده اید و تعب 

سفر و کربت غربت کشیده امشب به وثاق هر یک که معین شده فرود آیید و شعرى در بیان 

حسب و نسب خود انشا کنید و مناقب آبا و اجداد خود در آن مذکور سازید و على الصباح به 

موقف اعالم من  رسانید تا آنچه اطالع بر قوت طبع و لطافت ذهن احوال احباب و انساب هر یک 

مرا روى نماید شما را بر آن صاحب وقوف گردانم. ایشان همه به منازل مقرر فرود آمدند و ماریه 

فرمود تا متعلقان آن على حده براى هر یک شترى ذبح کرده به خانۀ او فرستادند و خود روى 

بربسته و جامه هاى کهنه پوشیده به شکل گدایان در وثاق هر یک آمده و گوشت شتر طلبید. 

نابغه دم شتر به وى داد و یثربى از جگر و سپرز چیزى به جهت وى فرستاد و ازآنجاکه کرم ذاتى 

حاتم [10] بود پاره اى گوشت ران و مقدارى از کوهان پیش سائل نهاد. ماریه آنها را برداشته به 

خانه آورد [و] باورچیان1 را فرمود تا تمام را طبخ کردند. روز دیگر که مهمانان به مجلس آمده 

اشعار خود به محل عرض رسانیدند ماریه مناسب اشعار ایشان سخنان گفت [و] بفرمود تا خوان 

بگستردند و آنچه هر یک به رسم صدقه داده بودند همان را بعینه پخته پیش وى نهادند. نابغه 

و یثربى به جهت بخل و رذالت به انفعال تمام از مجلس برخاسته رخت رحیل بر راحله بستند و 

1. باورچى= آشپز، مطبخى.
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حاتم به جهت کرم و علو همت بر صدر قبول نشست [و] قرعۀ اختیار بر نام وى افتاد. پس به 

فال سعد و طالع نیک، ماریه را با وى عقد بستند و صیت شرف و آوازة بزرگى حاتم بدین سبب 

در میان عرب مضاعف شد بیت:

صیت جاهش از یمــن بگرفت تا حد حجازچون بدین عقِد مبارك گشت حاتم سرفراز       

         و حاتم را از ماریه دو پسر آمد: بزرگ تر را «مالک» نام نهاد و خوردتر را «عدى» و چون 

بزرگ شدند پیوسته مالزمت پدر کردندى و در صف خدمت به رسم غالمان بایستاد [ند] ى. 

روزى حاتم ایشان را نزدیک خود خواند و گفت: اى فرزندان! هیچ سرى در عالم، بى سودائى و 

هیچ طبعى در جهان، بى تمنائى نیست؛ مى خواهم که آنچه آرزوى دل و مطلوب خاطر هر یک 

از شماست با من در میان نهید و ملتمس مدعا و مقصود متمناى خود را [11] از من پوشیده 

و پنهان ندارید تا بدان بر کلیات احوال محمالت امانى و آمال شما استدالل کنم. مالک زمین 

ادب ببوسید [و] بعد از مراسم دعا گفت: اى پدر بزرگوار! همگى همت من بر آن مصروف است 

که مرا مال بسیار باشد و متاع بى شمار تا به نقود و اقمشه و خزاین و دفاین بر امثال و اقران 

بلکه بر مجموع اغنیاى زمان متفوق و مستعلى باشم و غالماِن کارى و اسلحۀ کارزارى معین و 

مرتب ساخته پیوسته به رسم شکار سوار شوم یا در میدان مبارزت با جمعى کارزار کنم. مثنوى:

رزم اســت و عــزم شــکار میــل  مــرا 

کمنــد افکنــم گــور گیــرم بــه دشــت 

خدنــگ نهیــب  ز  و  کشــم  در  کمــان 

اســتوار کــرده ام  کمــان  و  کمنــد 

نخواهــم لــب کشــت و آییــن گشــت

روز جنــگ کنــم  خــون  دشــمنان  دل 

     حاتم روى به عدى آورد و گفت: اى پسر! تو چه مى گویى و مکنون ضمیر و مراد خاطر تو 

چیست؟ عدى جواب داد که یا وجه العرب! همت من مقصود بر آزاد کردن بندگان است، همواره 

آن خواهم که بنده اى را بخرم و آزاد سازم و به آزادى کرم ورزم و بنده گردانم.

     حاتم گفت: از برادرت بوى شجاعت مى شنوم و از تو رایحۀ سخاوت استشمام مى کنم. عدى 

فرمود که بر خاطر مبارك پوشیده نیست که هر که را سخاوت هست به شجاعت احتیاج ندارد 

چه سر گردنکشان را به وسیلۀ احسان بر خط فرمان [12] مى توان نهاد و گردنکشان را به رابطۀ 

نیکوکارى در طوق عبادت و اطاعت و هوادارى مى توان کشید. مثنوى:

مقید  را  ــا  ــه دل ــاز  سـ احــســان  بــه 

ــاى اضــــداد پـــى آرامــــــش دلـــهـ

بد دشمن  ــردد  گ ــت  دوس احسان  کز 

افتاد بهتر  شجاعت  از  ســخــاوت 

     و من در این باب حکایتى شنیده ام و به جهت تقویت این سخن، نقلى دیده ام، اگر تشریف 
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اجازت ارزانى دارى و همت عالى برگمارى به سمع شریف رسانم. حاتم دستورى داد. عدى گفت 

که چنین استماع کرده ام که یکى از سالطین را سپهساالرى بوده به متانت رأى و نفاذ عزم 

مقرب ملک و  موصوف و به لشکرکشى و دشمن شکنى در اجزاى ممالک مشهور و معروف، 

عمدة ممالک بودى و پادشاه از تدبیر صوابدید او عدول ننمودى. بیت:
ــروى1 ــس خ گلشن  ــد  ب تـــازه  او  قوىاز  دولـــت  پشت  او  ــازوى  بـ ــه  ب

       1تا وقتى صاحب خبران به سمع ملک رسانیدند که سپهساالر شما از جادة اطاعت انحراف 

خواهد ورزید و سبیل عناد و عصیان و تمرد و طغیان مسلوك خواهد داشت. پادشه اندیشه کرد 

که اگر عنان عزیمت به طرف او2 انعطاف دهد بسیارى از اعیان لشکر و سران سپاه در مرافقت 

او راه مخالفت پیش گیرند و از آوازة یاغى شدن و طاغى گشتن او قصور عظیم در ارکان ملک 

پدید آید [13] و فتور هرچه تمام تر به قواعد سلطنت راه یابد و در سر کسانى که این ساعت 

قالدة طاعت در گردن فرمان داشته اند و در سلک بندگان درگاه منتظم بوده اند خیال سرکشى 

و سوداى نافرجامى جاى گیرد، پیش از حدوث این واقعه و قبل از وقوع این حادثه اشتغال به 

تدارك و تالفى آن الزم است. بیت:

دریغ ســود ندارد چو رفت کار از دستعــالج واقعــه پیــش از وقوع بایــد کرد 

     پس با خواص دولت و نفاذ مملکت خویش مشاورت فرمود. رأى همگنان در آن باب مقرر 

شد که او را بند باید کرد. ملک ایشان را بر حسن رأى و تدبیر تحسین فرمود و آفرین ها کرده 

تصویب کالم ایشان را اهتزازى تمام نمود. روز دیگر آن امیر را طلب کرده به موضع شریف تر 

از معهود اجالس فرمود و به لفظ گهربار خود ذکر محامد و سیر ستودة او على رأس الخالیق 

از نفایس و دفاین و نقود خزاین خویش او را به اضعاف  به مبالغۀ هرچه تمام تر اظهار نمود و 

استحقاق و منزلت او تخصیص داد. مشیران نیکو رأى که صواب و صالح در بند کردن او دیده 

بودند در محل فرصت عرضه داشتند که سبب تخلف از مقرر عزیمت همایون چه بود؟ پادشاه 

نورزیدم اال آن که  انحراف  تدبیر شما  نکردم و از  را خالف  تبسم نموده گفت: من رأى شما 

خواستم که او را به محکم ترین بندى مقید [14] سازم و همۀ اعضا و اجزاى او را به قید درکشم، 

بعد از تأمل هیچ قیدى شایسته تر از قید احسان ندیدم و محل قید، شایسته تر از دل او مشاهده 

نکردم، چه محل قید هر عضوى معین است و بندى که بر یک جزو افتد پدید بود که چه عمل 

1. چ: «از او تازه ز هر گل خسروى».
2. الف: «به طرفى».
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کند. پس خواستم که قیدى بر دلش نهم که سلطان است، و اعضا و جوارح، خدم وحشم وى اند. 

همه نیز بستۀ او شوند؛ و دیگر بند آهنى بر هر عضوى که نهند به سوهان سوده گردد و بند کرم 

و احسان که بر دل نهند به هیچ چیز فرسوده نگردد. و در امثال آمده که: االنسان عبید االحسان، 

وحشى را به دام توان گرفت و آدمى را به انعام و احسان صید توان کرد. شعر:

ببخــش اى پســر کـــآدمى زاده صیــد 

ببنــد گــردن  الطــاف  بــه  را  عــدو 

 چو دشــمن کــرم بینــد و لطــف وجود                                     

قید به  وحشى  و  کرد  توان  احسان  به 

کمند آن  تیغ  به  بریدن  نتوان  که 

ــود وج در  ــد  ب هــیــچ  او  از  نــیــایــد 

    و همچنان که پادشاه را به خاطر مبارك رسیده بود نایرة خالف سپهساالر بدان، مکرمت 

بى شمار منقطع شد و بیخ کینه از صمیم سینۀ آن بدان نوازش بسیار به کلى منقطع گشت و چون 

بندگان صافى نیت به خلوص طویت کمر خدمتکارى و جان سپارى بر میان فرمان دارى بست و 

بقیة العمر از منهج طاعت روى برنتافت. بیت:

او   از  ــافــت  ی ــه  ک ــرى  ــگ ــوازش ن اوزآن  از  ــت  ــاف ــت ــرن ب امــیــد  روى 

از ثمرة شجاعت بیشتر است، چه، در  نتیجۀ [15] سخاوت       و از اینجا معلوم مى شود که 

شجاعت، ارتکاب مخاطرات ضرورى است و نجات از آن امر، مشکوك فیه تواند بود و به برکت 

سخاوت، خالصى از مهالک و مخاوف متحقق است و هیچ خردمند در آن شبهه ندارد. رباعى: 

شود  تو  آن  کنى  سخاوت  که  هر  با 

کنى   پیشه  وفــا  اگــر  خویش  دشمن  با 

شود تو  ــوان  خ مــدح  همه وقت  ــدر  ان

شود تو  مهربان  یار  که  نیست  شک 

     چون عدى حکایت به پایان رسانید حاتم او را در کنار گرفت و بوسه بر سر و روى او مى داد و 

مى فرمود: انت احب اوالدى الّى! تو بهترین اوالد و فرزندان و دوست ترین انسانى نزد من. بیت:

دارد  خلف  چنین  کش  پدرى  آن  داردنمیرد  شرف  سلف  بر  نکو  صفات  از  که 

     بعد از [آن] نظر همت و تربیت شامل حال وى داشت و چون عدى به علو همت و کرم 

جبلى آراسته بود باالخره شرف مالزمت حضرت رسالت پناه – صلى اهللا علیه و سلم – دریافت و 

خلعت اسالم پوشید و در عداد صحابۀ کرام معدود گشت و شمه اى از آن سمت ذکر خواهد یافت.

     القصه چندان که حاتم بزرگ تر مى شد صفت سخاوت و جوانمردى او بیشتر مى گشت تا 

والیت شام فرو گرفت و به مملکت روم رسید. و در آن وقت سلطان روم هرقل بود که عرب او 

را «عظیم الروم» مى گفتند. چون آوازة حاتم شنید متفحص اخبار و متجسس احوال وى گشت و 
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به سمع [16] پادشاه روم رسانیدند که او را مرکبى است بادپاى و اسبى جهان پیماى، چون تیر 

خدنگ دور رو و چون عمر گرامى زود رو و به گرم روى با آتش دم مشابهت زده و از تیزگامى 

و خوشخرامى با باد طریق همراهى سپرده. مثنوى:

اشــک عاشــقان گلگون و خوش رو چو 

جهنــده  برق آســا  حملــه  وقــت  بــه 

خســرو شــبدیز  از  پیماتــر  جهــان 

گاه پویــه چــون صرصــر دونده بــه 

     سلطان روم وزیر خود را گفت که خبر سخاوت حاتم در عرب و عجم فاش شده و صیت 

جوانمردى مروتش از مشرق تا به مغرب فرو گرفته و من شنیده ام که بدین صفت اسبى و بدین 

لطافت مرکبى دارد و مى خواهم که نقد کار او را بر محک امتحان و اعتبار بیازمایم و صورت 

دعوى او را در محکمۀ معنى امتحان نمایم و کس به طلب مرکب به قبیلۀ بنى طى فرستم. 

مثنوى:

تازى نــژاد اســب  آن  حاتــم  از  مــن 

 بدانــم که در وى شــکوه مهى اســت 

بخواهــم گــر او مکرمــت کــرد و داد

و گــر رد کنــد بانگ طبل تهى اســت

    پس ایلچى به جهت آن مرکب به قبیلۀ طى فرستاد با هدایا و تحف که الیق حاتم بود. در 

اندك زمانى رسول ملک روم به قبیلۀ طى رسید و در حوالى منازل حاتم نزول نمود. قضا را 

مقارن رسیدن ایلچى باران و برف باریدن گرفت و رعد و برق و صاعقه و امثال آن پدید آمد. 

حاتم مهمان را دلدارى [17] تمام داده به  منزل شایسته فرود آورد و فى الحال بفرمود تا اسبى 

بکشتند و طعامى مهیا ساختند و نزد مهمان آوردند. بعد از فراغت طعام، اسباب استراحت آماده 

به  رفت، و آن شب از هیچ نوع سخنى نگذشت. على الصباح که حاتم  از خیمه بیرون  ساخته 

عذرخواهى آمد ایلچى، منشور سلطان روم با هدایایى که فرستاده بود به حاتم نمود. و چون حاتم 

بر مضمون آن فرمان اطالع یافت به غایت اندیشه مند شده و متفکر گشت. ایلچى به فراست اثر 

مالل بر جبین حاتم مشاهده نموده گفت: اى جوانمرد! اگر در دادن اسب مضایقه دارى از جانب 

ما نیز مبالغه اى نیست. حاتم جواب داد که اگر مرا از جنس این اسب هزار باشد و کمتر کسى 

از اهل روزگار از من طلبد به هیچ وجه مضایقه اى در حیز تصور من نیاید خصوصاً که سلطان 

عظیم الشأنى مرا به طلب یک اسب، معزز ساخته و به جهت این جزوى مهم، رسول بزرگوار 

ارسال نموده، اندیشۀ من از تحیر و تفکر من از غایت تحسر است که چرا زودتر خبر نیافتم تا 

آن اسب تلف نشدى. مثنوى:
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شتاب ــدل  دلـ ــار  ــت رف بـــاد  آن  ــن  م

نبود  وراهـــم  رو  دگــر  نــوعــى  [بــه 

پس و  پیش  از  ــر  اب ظلمت  ــد  بُ کــه 

خویش ــن  ــی آی در  ــدم  ــدی ن ـــروت  م

فاش           اقلیم  در  باید  ــام  ن ــرا  م  [18]

کبــاب کــردم  دوش  شــما  بهــر  ز 
نبــود]1 بارگاهــم  در  بــر  او  جــز 

ره نمى یافــت کس بــه ســوى رمــه 

کــه مهمــان بخســبد دل از فاقه ریش

مبــاش گــو  نامــور  مرکــب  دگــر 

     1پس اسبان بسیار و تبرکات بى شمار جهت سلطان روم فرستاد و رسول را نیز از تحفه هاى 

آن دیار بهره مند گردانید و به خوب ترین وجهى گسیل کرد. و چون عظیم الروم از فحواى این 

حال خبر یافت شرط انصاف پیش آورد و آیین مروت و قاعدة فتوت مر حاتم را مسلم داشت.

     این حکایت از بوستان شیخ مصلح الدین سعدى شیرازى – رحمة اهللا علیه – نقل کرده شد 

و حکایات دیگر هم در بوستان [هست].

حکایت [یکم]:

آورده [اند] که در یمن پادشاهى بود و صفت کرم و سخاوت بر آن غالب بود و خصلت احسان و 

مروت بر آن مستولى، همواره از مواید انعام او بهره اى به خاص و عام رسیدى و شربت انعام او 

در کار محتاجان مهیا بودى و درماندگان به احسان او شاد گشتى. شعر:

برفتــادىچو دســت جود و بخشــش بر گشــادى خواهــش  رســم  عالــم  ز 

      مى خواست که جز نام کرم او بر زبآنها مذکور نشود [و] جز صفت جود [و] سخاوتش در 

افواه خلق نیفتد و بدین صفت هر که در پیش او صفت حاتم کردى آتش غضبش اشتعال نموده، 

به ایذاى آن کس اشتغال نمودى و گفتى: حاتم مرد صحرانشین است و از جملۀ رعیت یمن، 

او نه مرتبۀ مملکت دارى و نه [19] منصب فرمانروایى و نه قوت جهانگیرى دارد و نه بازوى 

کشورگشایى. بیت:

نــه باجــش کســى مى دهد نــه خراجنــه او را خزانه اســت و نــه تخت و تاج

   پیدا است که از دست او چه کرم آید و به اسب و شتر گوسفند چندى که دارد چه مقدار کرم 

نماید! من آنچه در سالى حاصل حاتم باشد در روزى به سائلى مى دهم و صد برابر خوان او در 

یک چاشت پیش مهمان مى نهم. مصراع:

تفاوت نگر کز کجا تا کجا است

1. الف ندارد.
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    القصه ملک یمن روزى جشنى عظیم ساخته و طرح مجلس خاص به خواص و عوام انداخته 

همۀ روز چون آفتاب به زرفشانى مشغول بودى و درویشان و حاجتمندان را به اسعاف حاجات و 

انجاح مرادات نوازش نمودى و در اثناى این حال، بیت:

کــرد بــاز  کســى  حاتــم  ذکــر  دگــر کــس ثنــا گفتــن آغــاز کــرددِر 

     ملک یمن از او برنجید و عرق حسدش در حرکت آمده با خود اندیشه کرد که هیچگونه 

زباِن اهِل زمان از ذکر حاتم خاموش نیست و صفت نیکوکارى و مهماندارى او بر دلهاى مردمان 

فراموش نیست، همان بهتر که به دستیارى مالح فکر، کشتى عمر او را در گرداب بال افکنم و 

به مددکارِى استاِد اندیشه، رقم نام او را از لوح زندگانى محو کنم. بیت:

بــه نیکــى نخواهــد شــدن نــام منکــه تــا هســت حاتــم در ایــام مــن

     در پاى تخت او عیار پیشه اى بود که براى یک دینار، صد خون [20] ناحق را کمر بستى و 

به امید اندك فایده اى که بدو رسیدى بسیار کسان را به آتش بیداد بسوختى. بیت:

خونریــز بــود  نازنینــان  چشــم  فتنه انگیــزچــو  خوبرویــان  زلــف  چــو 

    پادشاه یمن او را طلب کرده به مواعید پادشاهانه مستظهر ساخته بر آن آورد که خود را به 

قبیلۀ بنى طى رساند [و] به هر حیله که تواند و به هر شعبده که داند حاتم را نابود گرداند. آن 

کس متعهد قتل حاتم شده متوجه قبیلۀ طى گشت و بدان سر منزل رسید. با جوان نیکورویى 

که سیماى بزرگى از جبین او تابان و فّر فرخندگى از ناحیۀ آن رخشان بودى مالقات کرد. جوان 

از روى مهربانى او را پرسش گرم نموده پرسید که از کجا مى آیى و به کجا مى روى؟ عیار پیشه 

جواب داد که از یمن مى آیم و عزیمت شام دارم. جوان التماس نمود که یک امشب به قدم کرم، 

وثاق مرا مشرف ساز تا ماحضرى که  بى شائبه تکلف مهیا باشد به نظر شریف در آرم و بدین 

دولتى که ارزانى فرمایى و کلبۀ مرا به نور حضور بیارایى به غایت منت دارم. مصرع:

ز در درآ و شبستان ما منور کن

      عیار پیشه بدان لطف و مالیمت دل بستۀ آن جوان شده روى به منزل وى نهاد. بیت:

توانــى کــه فیلى بــه مویى کشــى]1[بــه شــیرین زبانى و لطــف و خوشــى

     1القصه آن شب مراسم ضیافت بر وجهى شد که بر خاطر مهمان خطور نکرده بود و پیرامن 

[21] ضمیر او نگذشته که هرگز عشر عشیر بر آن آثار مروت و اطوار انسانیت از هیچ فردى توقع 

توان کرد و به هیچکس از ابناى زمان، یک بخش از هزار بخش او امید توان داشت. ساعت به 

1. چ ندارد.
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ساعت به دل، آن جوان را تحسین همى کرد و به زبان و ثنا آفرین مى گفت. بیت:

نیکویىتبارك اهللا از این مردمى و خوشــخویى بــه  ز همه نیکوان  گذشــته اى 

     میزبان هر لحظه تکلف دیگر مى نمود و مطعومات گوناگون و مشروبات رنگارنگ ترتیب 

مى فرمود. بیت:

خوبتــرهــر نفســى بــر ســر خوانــش نگر از  خوبتــر  خوردنــى اى 

    بر این منوال تا شب تیره به پایان و صبح روشن از افق مشرق آغاز طلوع کرد. مهمان با دیدة 

گریان وداع میزبان را میان بربست و به زبان نیاز، مضمون این بیت جانسوز ادا مى کرد، بیت:

جدایــى داغ  از  مى ســوزد  آشنایىدلــم  ــودى  ــب ن ــر  گ بـــودى  ــه  چ

    جوان [به] مبالغه اى که زیادت از آن نشاید مهمان را استدعاى اقامت فرمود و مرد عیار به 

انواع اعتذار متمسک شده اجابت نمى نمود و مى گفت، بیت:

مقیم ایــنــجــا  الــبــتــه  ــد  ش ــارم  ــی عظیمن مهم  دارم  پیش  در  ــه  ک

    جوان گفت: مرا تشریف محرمیت ارزانى دار و مهمى که هست با من در میان نه، شاید که 

تو را مددکارى توانم کرد و در اتمام آن یارى و هوادارى به جاى توانم آورد. مهمان چون کرم و 

جوانمردى و جودش [22] بدید و خوشخویى و دلجویى میزبان مشاهده کرده بود با خود تأمل 

اعانت چنین یارى و بى دستیارى این گونه  مرا در پیش است بى  این مهم کلى که  نمود که 

مددکارى که به صفت مروت و کارسازى و سمت فتوت و غریب نوازى موصوف و موسوم است 

سرانجام نخواهد یافت. هیچ به از آن نیست که پرده از روى کار برداشته راز خود با او در میان 

نهم و این آزاده مرد را با خویش یار ساخته روى به اتمام آن مهم آورم. بیت:

بوستان ایــن  در  مقصود  گل  [یــک 

به دست  افــتــد  ــرت  گ یـــارى  دامـــن 

ــود  ش مــکــمــل  یـــار  از  تـــو  کـــار 

ــدد دوســتــان]1 ــى م ــده نــشــد ب ــی چ

نشست ــى  ــوان ت آزاد   و  ــارغ  ــ ف

شود حــل  نفسان  هــم  از  مشکلت 

     1پس آن را به جهت اخفاى آن مهم سوگند داد و بعد از تاکید بى نهایت، سر خود در میان 

نهاد و گفت شنوده ام که در این نواحى حاتم نام کسى هست که در جوانمردى، رکن مدار علیه 

و در احسان و مردم نوازى، بزرگ و مشارالیه است و پادشاه یمن از آن دغدغه در خاطر دارد و 

من مرد پریشان روزگارم و آشفته حال و معیشت  من از دزدى و عیارى مى گذرد و در این وال 

سلطان یمن مرا طلبیده و وعدة مال و متاع فراوان کرده به شرط آن که حاتم را پیداکرده به قتل 
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رسانم و سر او را به تحفه نزد ملک برم و من به ضرورت وجِه معیشت، این صورت را قبول کرده 

بدین [23] والیت آمده ام، نه حاتم را مى شناسم و نه راه به منزل وى مى برم، از درویش نوازى و 

فقیر پرورى تو غریب نباشد که حاتم را به من نمایى و در کشتن او شرط همراهى و مددکارى 

به جاى آرى تا من از عهدة عهد خود بیرون آمده باشم و به دولِت معاونِت تو از مواعد شاه یمن 

بهره مند گردم. حاتم چون این سخنان استماع نمود، بیت:
ــم مــنــم1 ــات ــا کـــه ح ــرن ــد ب تنمبــخــنــدی از  تیغ  به  کن  جــدا  اینک  سر 

     1اى مهمان برخیز و پیش از آن که متعلقان من خبردار گردند سر من بردار و ببر که مقصود 

شاه حاصل شود و مراد تو میسر. بیت:

نهاد ــر  س ــى  ــ آزادگـ ــه  ب ــم  ــات ح ــو  نهــادچ از  خــروش  برآمــد  را  جــوان 

     فى الحال پیش حاتم بر زمین افتاد و بوسه بر دست و پاى وى مى داد و مى گفت، مثنوى:

زنــم وجــودت  بــر  گلــى  مــن  اگــر 

برگرفــت  در  و  ببوســد  چشــمش  دو 

نــه مــردم کــه در کیش مــردان زنم

برگرفــت یمــن  طریــق  آنجــا  وز 

     حاتم اسباب راه او را از زاد و راحله تهیه نموده او را گسیل کرد.

     مرد عیار پیشه به دارالملک یمن آمده صورت حال به عرض ملک رسانید و ملک از روى 

کرم طبیعى منصف شده و از راه آزادگى و جوانمردى معترف گشت که کرم در این مرتبه، حد 

هیچکس از عالمیان نیست و سخاوت بدین مرتبه مقدور هیچیک از عالمیان نى. بیت:

ــزار ه ــد  ص درم  ــرد   ــم ــوان ج کارهــســت  است  آنجا  فتد  جان  با  چو  کار 

حکایت [دوم]:

ازهار که فّراش قدرت الهى بساِط ملوِن  آورده اند که در موسم [24] بهاران و شکفتن انوار و 

اذا اخذت االرض زخرفها2 گسترده بودند، و نورسیدگان عالم غیب را از پردة ابداع به نظاره گاه 

فانظر الى آثار رحمةاهللا3 آورده و زبان ذکر خلوت نشینان حجرة خاك را بدین ترانه بیرون کشیده 

به تماشاى صحرا تقاضا مى کرد. بیت:

ز شمع الله بزم بوستان  تابى دگر داردبیا کــز ابر نــوروزى چمن آبى دگــر دارد     

1. چ: «بخندید و گفتا که من حاتمم».
2. سورة یونس، آیۀ 24.

3. سورة روم، آیۀ 50.
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     حاتم را آرزوى گشت پدید آمد. با جمعى از غالمان خود بر1 بادپایان سوار شده به طواف 

صحرا بیرون رفت. ناگاه گذر ایشان بر دشت هموارى و صحراى شایسته مضمارى افتاده و چون 

یکى از تماشاهاى عرب، تاختن اسبان تازى و آزمایش آن بوده اسبان را در تاختن مراتب سبقت 

نام نهاده بودند چون مجلّى و مصلّى و مانند او و به سبقت مراکب، مفاخرت و مباهات مى نمودند 

و در این صحرا نیز هواى اسب تاختن پدید آمد. غالمان او مراکب تیز رفتار را که توسِن سبک 

سیِر گردون به گرد ایشان نرسیدى و ذروة خورشید از غایت مهر چون سایه به دنبال ایشان 

دویدى به جوالن در آورى.

       در این محل بر کنارة مضمار ایشان درویشى ایستاده بود و جامۀ خلقان پوشیده و از دسِت 

ساقِى دوران، شربت زهر آمیز محنت نوشیده. مثنوى:

ــى آشــفــتــه حــالــى  ــات ــی ــان ه ــش ــری پ

ضــعــیــفــى تــنــگــدســتــى بــیــنــوایــى 

نالى منوال  بر  ناله  از  تنش   [25]

مبتالیى ــدى  ــ ــن ــ دردم ــرى  ــی ــق ف

     حاتم را در اثناِى مسابقِت اسبان تازى و مالعبۀ ره نورداِن مجازى نظر بر آن درویش افتاد. 

ترك تماشا داده مرکب به سوى او راند و گفت: اى درویش! توقف تو در میان این همه گردوغبار 

چیست؟ و دیدة انتظار بر اطراف میدان و جانب مضمار روان گردانیده از براى کیست؟ درویش، 

حاتم را نشناخته جواب داد که مرد فرومانده و محتاجم و مقیِد زنداِن فاقه و احتیاج، شنیده ام که 

حاتم طائى در این میدان اسب مى تازد و به چوگاِن تماشا، گوِى عشرت مى بازد، مى خواهم که 

غباِر سِم مرکِب حاتم که مرد صاحب دولت است بر سر من نشیند شاید از ذّل ادبار و نکبت، و 

غل بدبختى باز رهم. بیت:

بر خاك اگرفتد شــود اجــزاى خاك، زرچشــم ترا اســت خاصیت کیمیا که آن

     حاتم پیاده شد و اسبى که سوار بود با زین و لجام به زر و زیور آراسته به وى داد و جامه اى که 

در بر داشت در او  پوشانید و از مرکبان و غالمان هرچه همراه بودند به وى بخشید و عذرخواهى 

نمود [و] پیاده و برهنه از میدان به سوى خانه رفت و بدین بذل و احسان، نام نیکوکارى بر 

صفحۀ روزگار مثبت و مرقوم گردانید. شعر:

بر ایــن رواق زبــر جد نوشــته اند به زر 

توانگــرا دل درویــش خود به دســت آور

کــه جز نکویــى اهل کــرم نخواهد ماند

[26] که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند

1. الف: «که بر».
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حکایت [سوم]:

روزى یکى از بادیه نشینان در غایِت صغر جثه و نحافِت بدن نزدیک حاتم آمد، انبانى در دست، 

و گفت: اى حاتم! انبان مرا پر آرد کن و عیال مرا از گرسنگى باز رهان! حاتم گفت: من دانستم 

که چه مى خواهى اما تو ندانستى که از که مى خواهى! پس خازن را فرمود که انبان این اعرابى 

را به جاى آرد سفید، پر زر خالص ساخته پیش اعرابى نهاد. بیچاره مى خواست که بردارد، از غایت 

ضعف و نحافت بدن و عجز نتوانست. گفت: شعر:

اى عطا بخشى که تا دست کرم بگشاده اى

چون زر و سیم جهان را نیست در دستت قرار                                  

فقــر و فاقه رو به ســر حد عــدم آورده اند

کان سیم و زر ز حسرت1 خاك بر سر کرده اند

     1گفت: من مردى بغایت خوردم و عطاى تو بسیار بزرگ است، عطایاك ال یحملک2 اال 

مطایاك! عطاى ترا مگر چهارپاى تو بردارد! حاتم بخندید و فرمود تا شتر سرخ مویى به وى 

انباِن زر در پیش گرفته مى راند و  اعرابى سوار شد و  او پوشانیدند.  و جامه اى قیمتى در  دادند 

یافتم، خواهشى کردم فراخور حال کار خویش و  مى گفت: سؤال اسیرانه کردم و نوال امیرانه 

عطایى به من رسید از اندازه و مقدار بیش. شعر:

یک خزف کردم هوس صد بحر گوهر یافتمقطره اى مى خواستم بحرى به دست آمد مرا            

     [27] یکى از مقربان حاتم زبان اعتراض گشاده به عرض رسانید که مطلوب این سائل از 

شما انبان آرد بود مبلغى زر چرا باید داد؟ بزرگان گفته اند: نوال هرکس فراخور سؤال او باید [و 

اگر زیادت بود حوصلۀ همت او برنتابد]3. بیت:

لقمــه اى کاو جهــت پیــل مهیــا گــردددر خــور حوصلــۀ پیشــه نباشــد هرگــز

حاتم گفت: او فراخور همت خود خواست و من مناسب همت خویش دادم.

اگــر انــدر خور خــود خواســت ســائل

نبینیــم4 آن که ســائل بس زبون اســت

شــامل جــود  شــد  کجــا  آخــر  مــرا 

عطــاى خویــش را بینم که چون اســت

4و در کتاب بوستان مثل این حکایتى آورده است. مثنوى:

ــرمــرد  ــی پ ــى  ــک ی حــاتــم  ــاه  ــگ ــن ب ز 

خبر دارم  ــاد  یـ چــنــیــن  ــم  ــات ح ز 

کــرد فانیــد  ســنگ  درم  ده  طلــب 

شــکر تنــگ  فرســتاد  پیشــش  کــه 

1 . چ: «خیرت». 
2. چ: «ال یحملها».

3. الف ندارد.
4. الف: «ببینم». 

364 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



بود تدبیر  چه  ایــن  گفت  خیمه  از  زن 

طى ــردار  ــب ــام ن ســخــن  ــن  ایـ شنید 

خواست          خویش  همت  خــور  در  او  که 

بــود پیــر  حاجــت  درم  ده  همــان 

حــى دالرام  اى  گفــت  و  بخندیــد 

کجاســت حاتــم  آل  جوانمــردى 

حکایت [چهارم]:

در کتاب زالل الصفافى سیرة المصطفی –صلى اهللا علیه و آله و سلم – آورده که حاتم قدوة 

عظما بود و زبدة کرما و طراز خامۀ سخا و عنواِن نامۀ عطا. روزى تنها و پیاده در صحرا مى رفت. 

جمعى از اعراب به وى رسیدند و از قبیلۀ اعادى خود اسیر گرفته و بند کرده همراه مى بردند. آن 

اسیر حاتم را بشناخت و آغاز استغاثه کرده طرح استغنایى افکنده و گفت، شعر:

کرم  و  سخا  از  که  کریمى  اى   [28]

تست ــادت  ع کــه  چنان  گــر  ــود  ش چــه 

جود   به  تو  اگــر  خــالص  من  [مــى شــوم 

ــازى ــى سـ ــد تـــــازه  مـ ــیـ بــــاغ امـ

ــوازى ــن ب لــطــف  ــه  ب را  ــى  رهـ ایـــن 
ــدازى]1 ـــ ــظــرى جــانــب مـــن انـ ن

     1اتفاقاً حاتم هیچ چیز با خود همراه نداشت. از روى انفعال گفت: اى درویش! نیک کردى که 

نام نیک مرا به باد ننگ بردادى و در مجلسى که مرا مفلس یافتى زبان سؤال بگشادى! حقا که 

در این وقت به هرچه مى داشتم طریق مسامحت و مساعدت فرونمى گذاشتم. بیت:

درم  از  بــود  خالــى  کــه  محــال اســت بــا خلــق، کــردن کرمبه دســتى 

     پس حاتم هرچند گرد خود بر آمد بر یمین و یسار جز یمین و یسار ندید و در خود قوت آن 

نیافت که روى از خواهنده بر تواند تافت. عاقبت بند از گردن او برداشت و بر دست و پاى خود 

نهاد و شرط استعانت به جاى آورده رقم اطالق2 بر جریدة حال وى کشید و خود را مقید ساخته او 

را آزاد گردانید و همچنان در آن قید و زنجیر مى بود تا وکالى او برسیدند و او را به مبلغ کثیر از 

آن جماعت بازخریدند و بدین لطف و کرم در میان طوایف امم مذکور و مشهور گشت. مثنوى:34

ــه کـــرم گــشــت فــاش ــى ب ــم طــائ ــات ح

درســـت قـــول  بـــه  دهـــر  ــن  ــم چ در 

ــد            ــت ده ــ ــرم مـــیـــوة دولـ ــ ــاخ ک ــ ش

مباش گــو  درم  نیست3  کرمت  گــر 

نرست نــهــالــى  هــیــچ  کـــرم  همچو 

نهد کــریــمــان  ــه  ب رو  ــرم4  کـ فیض 

1. الف ندارد.
2. الف: «اخلالق»، ب: «اخالص».

3 چ: «هست».
4 . چ: «فیض ازل». 

حاتمیّه ❖ 365



     و حاتم باوجود صفت سخاوت از دقایق حکمت نیز بهره مند بود [29] و فواید حکمیات او در 

دواوین عرب و تواریخ ایشان مثبت است. از جملۀ آن که اوالد خود را وصیت کرده که نیکوکارى 

و احسان را وسیلۀ انجاح مرادات و ذریعۀ حصول مقاصد و مرامات سازید که مطالب جوانمردى 

بى سعى و جهد ایشان بر نمى آید و آن بر مقتضاى اراده میسر و محصل مى گردد. بیت:

گشادت غیب  ز  رسد  بگشایى  کرم  ــرادتدِر  م آورنــد  بر  آرى  بر  خلق  ــراد  م

     دیگر فرمود که دست از دنیا1 بدارید پیش از آن که دنیا2 از شما دست بدارد و براى دفن گنج 

رنج مکشید بلکه به بذل گنج، رنج فقر را عالج کنید. مصراع:
چرا باید کشید اندر جهان رنج3

   دیگر گفته است که اگر مى خواهید که عزیز باشید زر خوار دارید که هر که زر در نظر او خوار 

است همه کس او را عزیز و مکرم دارند و هر که زر را عزیز دارد مجموع خالیق او را خوار و 

بى مقدار شمارند. شعر:

ــد  آی بـــه کـــار  آن  ــر  ــه ب از  ــال  مـ

کند مــال  ــداى  فـ را  ــن  ت ــه  ک ــر  ه

زر              دارد  ــوار  خـ ــه  ک کــریــمــى  ــر  ه

گـــردد ســپــر  تــنــت  ــهــر  ب ز  تـــا 

ــردد گ سپر  ــى  ب دو  ــر  ه ــن  ت و  مــال 

ــردد ــ ــر گ ــزتـ ــزیـ ــى عـ ــ ــان ــ ــر زم ــ ه

[حکایت پنجم]4:

یکى از حاتم پرسید که آسایش دنیا که دارد؟ گفت: آن که اهل دنیا از او آسایش دارند. باز سؤال 

کردند که در جهان راحت بى رنج که دارد؟ جواب داد که آن کس که رنج درویشى را به راحت 

مبدل سازد. رباعى:

ــى دارای اگــر  خسرو  اگــر  حشمت  در 

آسایى کــریــم  عیبها  همه  ــا  ب ور 

مى پیمایى ــاد  ب خلق  بــى راحــت   [30]

زیبایى زشتیت  و  ــت  اس هنر  عیبت 

حکایت [ششم]:

اطراف جهان کریمان و جوانمردان  بسیارند و در  حاتم را گفتند: در میان عرب مالدارتر از تو 

1. چ: «دنى».
2 . چ: «دنى».

3. مصراع دوم این بیت چنین است: «نهادن از براى دیگران گنج».
4. الف ندارد.
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بى حد و شمار، چرا از میان همه قرعۀ شهرت به نام تو بر آمده است و صفت سخاوت و کرم 

تو در میان عرب و عجم مشهور شده؟ جواب داد که من دو کار کرده ام که دیگران از آن غافل 

بودند، یا بر ایشان روشن بود و از آن تغافل مى نمودند: یکى آن که هیچ سائل را انتظار ندادم و 

بى وعدة امروز و فردا مقصودى که داشت در کنار او نهادم. مثنوى:

کند ــؤال  ــ س تــو  ز  عــزیــزى  ــون  چـ

راســت     ــارش  ک تــو  از  شــد  نخواهد  ور 

ننهى                                   مــرهــمــى  ــه  ک را  ــى  دلـ [آن 

مکن ــوار  ــ خ مــنــع  ــه  ب ــارش  ــه ــن زی

مکن ــدوار  ــ ــی ــ ام ــش  ـــ دروغـ ــه  بـ
ــن]1 ــک ــغ انــتــظــار م ــی ــۀ ت ــســت خ

     1دویم آن که به هیچ عطا منت بر هیچ سائل ننهادم بلکه خود منت دار گشته داد عذرخواهى 

دادم و با خود تأمل نمودم که اگر مرا بر او حق انعام الزم شده او را نیز بر من حق اکرام ثابت 

است زیرا که به من گمان نیک برده و مرا قابل آن دانسته که از من چیزى خواهد و حق اکرام 

از حق انعام بزرگ تر است. [و حق او بر حق من سابق بوده پس مرا حق اکرام او به خدمت فرو 

نباید کرد].2 شعر:

ــیــخ کــرد ــر کــجــا ب ــرم ه ــت کـ ــ درخ

ــورى                            ــرخ ب آن  ــز  ک دارى  ــد  ــی ام ــر  گ

او بـــاالى  و  ــاخ  ش فلک  از  گــذشــت 

او پـــاى  بـــر  اره  ــه  ــن م ــت  ــن م بـــه 

     و حاتم این سخن را بس خوب [31] فرموده است که منت، عطا را باطل گرداند، چه سخاوت 

آن است که بارى از دل ریش درویشى بردارند. چون کسى به کرم، بار فقر از گردن بیچاره اى 

بردارد و بار منت که هزار بار از آن گران تر است بر گردن وى نهد هر آینه جود او آن سائل را 

هیچ فایده اى ندهد بلکه چنان باشد که کاهى بردارد و کوهى به جاى او نهد. و صاحب سبحة 

االبرار بدین معنى اشاره کرده. مثنوى:

تن  یــک  از  فــکــنــى  ار  ــقــر  ف ــار  بـ

پیش ــد  آیـ ــر  اگـ ــر  ــق ف از  ــى  ــوه ک

بس                                       و  آمــد  خــدا  عطابخش  چــون 

ــردن ــر گـ ــهــش بـ ــن ــت م ــن ــار م ــ ب

بیش بــاشــد  آن  از  منت  از  کــاهــى 

ــت کس ــن ــنــهــد م ــا ن ــ بـــه کـــه دان

     از سخنان حاتم است که دوست را گداى مدار که زیان کنى اما گداى را دوست دار که سود 

کنى. این مثل از آن او است که: السماح رباح. جوانمردى همه سود است، هر دولتى را که روى 

بدان آرند و هر سعادتى که او را مطمح نظر دارند از جاه و مال و دولت و اقبال و ذکر جمیل و 

نام نیکو به جوانمردى حاصل آید. مثنوى:

1 . چ ندارد. 
2. الف ندارد. 
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است دل  و  جــان  محبوب  جوانمرد، 

است او  ــام  ج جــرعــۀ  ــرب  ط شـــراب 

است                                                 ولى  پرسى  راست  اگر  جوانمرد 

است حاصل  آن  از  جان  و  دل  صفاى 

اســت او  ــام  نـ ــر  ب نــیــز  ــا  وفـ ــان  ــش ن

است على  مـــردان  ــاه  ش پیشۀ  ــرم،  ک

     حاتم را از بسیارى کرم مالمت کردند و بدین عبارت به سرزنش او اشارت نمودند که ال خیر 

فى السرف، یعنى هیچ خیر نیست در اسراف کردن. [مقصود آن است که [32] چه خیر بسیار 

مى کنى]1. حاتم فى الحال کلمات ایشان را مقلوب ساخت و فرمود که: السرف فى الخیر یعنى 

هیچ اسراف در خیر کردن نیست. مقصود آن است که هر چند خیر در خرج کنند اسراف نیست 

بلکه اسراف آن باشد که خرج نه در خیر واقع شود. شعر:

عزوجل ــداى  خ ــاى  رض به  کسى  اگــر 

کند  خرج  دانگ  نیم  هوى  براى  گر  و 

باشد کــم  هنوز  ببخشد  ــدره  ب ــزار  ه

باشد متهم  ــراف  اس به  که  بــدان  یقین 

حکایت [هفتم]:

از حاتم پرسیدند که کرم چیست؟ گفتا بذل هر چه باشد و براى هر که باشد. گفتند: تو از خود 

کریم تر دیدى؟ گفت: آرى. وقتى تنها در بادیه مى رفتم و گمان من آن بود که خود هم در اول 

روز به مقصد رسم. القصه وصول من بدان منزل و نزول من بدان موضع میسر نشد و نیّر اعظم 

از تاب آفتاب، چون کورة آهنگران آتشبار گشت و زمین از تأثیر حرارت،  ارتفاع پذیرفت، هوا 

نمودار کورة اثیر2 شد. مثنوى:

خشک  بدن  در  حــرارت  از  خون  شدى 

ــار         زخ ــر   ــح ب ــان  ــی م در  را  صـــدف 

مشک نــافــۀ  غـــزاالن  نــاف  در  ــو  چ

نار ــۀ  دانـ همچون  سینه  در  گهر 

ناگاه در پس  پناهى مى جستم و مرکب از هر طرف مى راندم.  بر من غلبه کرد.       حرارت 

پشته اى خیمه اى دیدم زده و گوسفندى در پس خیمه بسته. چون برسیدم [33] و آواز سم مرکب 

من به اهل آن خانه رسید، پیرزنى بیرون آمد و استقبال نموده صداى مرحبا و اهال برکشید و 

عنان مرکب من گرفته به تضرع تمام، التماس نزول فرمود. اثر صدق دعوت او بر دل من ظاهر 

شد، ملتمس او را اجابت کردم و به خانۀ او فرود آمدم. هنوز جاى من مقرر نشده بود که پسر 

پیرزن بیامد و به بشاشت هرچه  تمامتر مرا پرسید و مضمون این بیت ادا مى نمود، بیت:

1. چ ندارد.
2. الف: «اسیر».
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آید  فرود  میهمان  چنین  که  خانه اى  آیدبه  ــرود  ف آشیان  آن  در  بخت  هماى 

     من به دیدار مادر و پسر خوش بر آمدم و از تازه رویى ایشان شکفته خاطر و شادمان گشتم. 

پیرزن پسر را گفت: اى جان عزیز! بر سبیل استعجال این گوسفند را بسمل ساز تا جهت مهمانى 

مهمان طعامى مهیا سازیم و ماحضر درویشانه ترتیب دهیم. پسر گفت: اى مادر! نخست بروم 

و قدرى هیمه بیاورم که طبخ بى هیمه میسر نشود و در خانه آماده نیست. مادرش فرمود که: 

اى پسر! تا تو به صحرا روى و هیمه جمع کنى و بیارى دیر کشد، میهمان را گرسنه داشتن از 

مروت دور است. پس بیرون خیمه دو نیزه بود. پیرزن فرمود: این نیزه ها را درهم شکن تا بدان 

آتش برافروزیم. پسر نیزه ها را درهم شکست و گوسفند را ذبح کرد و فى الحال [34] طعامى 

ساخته نزد من آوردند. بعد از تناول طعام تفحص کردم. ایشان را در دنیا جز آن گوسفند و دو 

نیزه هیچ چیز دیگر در تحت تصرف و تملک نبود و از مروت ذاتى و سخاوت جبلى که داشتند 

آن را فداى مهمان کرده هیچ دقیقه اى از خدمتکارى فرونگذاشتند. بیت:

خوبتربذل کردن بهر مهمان آنچه باشد دسترس        فقیران  وز  آید  خوب  بزرگان  از 

     حاتم گفت: آن زال را گفتم مرا مى شناسى؟ گفت: نى. گفتم: مرا حاتم طایى خوانند و منزل 

و خیل و حشم من در فالن سرآب است، اگر به قبیلۀ من آیى در حق تو و پسرت تکلفى واجب 

دارم و حقوق شما چنانچه باید و شرط باشد بگذارم. زال جواب داد که: اى حاتم!: نام ترا به کرم 

و آوازة ترا به بذِل نعم شنیده ام و مرا گمان آن بود که تو مرد مهذب و کاملى باشى، ندانستم 

که مهمانى را در حیز خرید و فروخت مى آرى، ما از آن جمله نیستیم که از مهمان مزد بستانیم 

یا نان و آش به بها فروشیم، به سالمت سوار شو که ما گوشۀ این بادیه را به ساحت روضۀ ارم 

برابر نمى کنیم و نان و ترة خود را به مرغ و برة حاتم دوستر داریم! بیت:

نمى دهیم عالم  دو  به  را  فقر  ملک  نمى دهیمما  خم  صد  به  بــاده  جام  دردى 

     چندان که من در این باب مبالغه نمودم به جایى نرسید و آمدن به قبیلۀ من قبول نکردند. 

آن  بر  التفات  نظر  هیچوجه  به  کردم.  عرض  ایشان  بر  داشتم  همراه  آنچه  و  و سالح1  اسب 

نیفکندند. دانستم که ایشان از من جوانمردترند [35] و به کرم و ستایش درخورتر. مثنوى:2

آن بر  خواهى  عوض  گر  بدهى  آنچه 

بى عوض بــذل  چیست  ــى  دانـ جــود 

ــران ــوداگ ــادت س بــاشــد ایــن خــو2 عـ

غــرض از  و  ــا  ریـ از  ــودن  ــ ب دور 

1. الف: «صالح».
2. الف: «خود».
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بده                       بینى  را  ــه  ک هــر  دارى  منههــرچــه  منت  آن  بــر  بخشیدى  آنچه  و 

و مثل این حکایت در گلستان حضرت شیخ مصلح الدین شیرازى مذکور است. مضمونش آن که 

حاتم را گفتند: از خود بزرگ همت تر دیده اى یا شنیده اى؟ گفت: آرى. عزیزى دیده ام که هماى 

همتش سر به آشیانۀ عنقا فرونیاوردى و طایر فکرش جز به ذروة سپهر برین پرواز نکردى. بیت:

ببسته ــت  ــم ه ــدة  ــ دیـ عـــالـــم  نشستهز  ــا  ــن ــغ اســت دارالـــمـــلـــک  بـــه 

     گفتند: شرح این حال و کیفیت این مقال به طریق تفصیل، نه از روى اجمال با ما بیان کن. 

[گفت]: روزى چند شتر و گاو و گوسفند ذبح کرده بودم و امراى عرب را به مهمانى آورده. در 

اثناى حال به گوشۀ صحرایى بیرون رفتم. پیر خارى کش را دیدم پشتۀ خارى فراهم آورده و به 

مشقت بسیار، خس و خاشاك چند جمع کرده. گفتم: اى درویش! چرا به مهماندارى حاتم نروى 

که خلقى بر مواید مشحون به فواید او نشسته اند و بذلهاى فراوان از خوان احسان او بسته اند؟ 

درویش سر بر آورد و گفت، بیت:

خــورد خویش  عمل  از  ــان  ن کــه  ــى نــبــردهــر  ــ ــائ ــ ــم ط ــ ــات ــ ــت ح ــنـ مـ

 [من او را از خود عالى همت تر دیدم. نظم:

ــس چشم ــان ک ــری ــرة ب بـ ــر  ب ــه  مــن

چرخ ســفــرة  و  ــاه  م ــرص  ق در  نظر 

خویش ــرة  ت و  ــان  ن ــه  ب ــن  ک قناعت 
خویش]1 سفرة  و  نــان  ز  بیشش  مکن 

 سفر 
–
 صلى اهللا علیه و [آله] و سلم 

–
1و حاتم در سال هشتم از والدت حضرت رسالت پناه [36] 

آخرت پیش گرفت. و عجب تر آن که وفات انوشیروان نیز [که] در عالم2 بر سالطین سابق فائق 

بوده و در میدان سبقت، گوى نصفت پادشاهان گذشته در ربوده، بیت:

کــرد رام  و دهــش  داد  بــه  را  کــردجهــان  نــام  پــى  از  کارهــا  همــه 

در همان سال اتفاق افتاد.  و این دو کس که در زمان خود به عدل و کرم، سر آمد اهل عالم 

بودند به اتفاق یکدیگر از خطۀ فنا به سراى بقا رحلت نمودند و آوازة عدالت و دبدبۀ سخاوت خود 

در عرصۀ گیتى یادگار گذاشتند. بیت:

نوشیروان      و  حاتم  عدل  و  جود  نبودى  کس به نیکویى نبردى نام ایشان در جهانگر 

1. فقط در چ.
2. چ: «در عدل».
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حکایت [هشتم]:

آورده اند که چون بساط زندگانى حاتم طى شد اهل زمان از فواید جود و مواید احسان او بى بهره 

ماندند. این حال بر بنى طى دشوار آمد. اکابر و اعیان قبیله طرح تدبیر افکندند و با یکدیگر قرعۀ 

مشاورت گردانیدن گرفتند و براى آن که نام سخاوت از میان ایشان بیرون نرود و لمعۀ چراغى 

که حاتم به کرم برافروخته زوایاى دیار عرب را همچنان روشن دارد بعد از وقوف اختالف در 

رأیها قرار گرفت که برادر حاتم را به جاى وى بنشانند و هر یک از بزرگان قبیله بدان مقدار که 

مقدور ایشان باشد از مال و مایحتاج مساعدت نمایند و او خوان مروت نهاده و صالى فتوت [37] 

در داده به طریق برادر سلوك نماید، و ابواب سخاوت بر روى کافۀ انام از خواص و عوام بگشاید 

تا بدین سبب قاعدة کرم در میان بنى طى ممهد و اساس سخاوت در آن قبیله محکم و مشید 

بماند. چون خبر به مادر حاتم رسید گفت: هیهات! هیهات! از این خیال باطل در گذرید، بیت:

فیض  قابل  شود  که  بیاید  پاك  نشودگوهر  بدخشان  لعل  سیه  سنگ  هر  ورنه 

     اندیشه اى که در باب برادر حاتم کرده اید بگذارید که از او توقع آدمیت نتوان داشت زیرا که 

حاتم بعد از والدت، شیر از پستان من نگرفت تا وقتى که کودك بیگانه اى آوردم و شیر دادم و 

این برادر یک پستان در دهن داشت و دیگرى در دست گرفته بود تا کودك دیگر نبیند و از آن 

شیر نخورد! از چنین کسى حاتمى چون آید؟! این پسر را با حاتم به صورت مشابهت تمام است 

و معنى مخالفت ال کالم. شعر:

زمرد و کیسه سبز (؟) هر دو یک رنگ اند

اگر چه دال چو ذال است در کتابت لیک

ولى از این به نگین دان برند از آن به جوال

به ششصد و نود و شش کم است دال از ذال

     و مشهور است که اکابر قبیله به سخن مادر حاتم ممتنع نشدند و برادرش را در قصر حاتم 

که چهل روزنه داشت بر سریر اقتدار و مسند اختیار متعین و متمکن ساختند. و حاتم روزى که 

در آن قصر نشستى از زیر هر روزنه اى که آواز سائل بر آمدى نقد مقصود در دامن آرزوى او 

ریختى [38]. بیت:

نگشــتى ســائل  هیچکــس  در  آن  نگشــتىبــر  حاصــل  او  کام  دم  در  کــه 

او بنشست مادرش در لباس سائالن به نزدیک روزنه آمده زبان      چون برادر حاتم به جاى 

در سؤال بگشاد. برادر حاتم وى را چیزى داد. پیرزن برگشت و در موازات روزنۀ دیگر باز زبان 

خواهش بگشاد. دیگر بارش به عطیه بنواخت. نوبت سیم بر همین منوال نوالى مناسب حال به 

وى داد. نوبت چهارم که برابر روزنۀ رابع آغاز سؤال کرد برادر حاتم را طاقت به طاق رسیده گفت: 
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اى گداى شوخ چشم! شرم ندارى که در سؤال تا این حد الحاح مى نمایى و در ابرام مى افزایى؟ 

این چه حرصى است که سه نوبت از من نفقه ستدى و همچنان دِر طلب مى زنى. مثنوى:

نشد                     پــر  ــان  ــص ــری ح ــشــم  چ ــۀ  ــاس نشدک در  ــر  پ نــشــد  ــع  ــان ق صـــدف  ــا  ت

     مادرش نقاب از روى برداشت و گفت: اى پسر! تو شرم نمى دارى که به جاى حاتم مى نشینى 

و دعوى سخاوت مى کنى؟ و حال آن که من یک نوبت جهت امتحان به هیات گدایان برآمده 

در زیر هر چهل روزنه از او چیزى طلبیدم. به هر نوبت که مرا دید از کرت پیشتر بیشتر چیزى 

بخشید و مطلقاً گره بر ابرو نزد و مرا به الحال و ابرام منسوب نکرد. تو از چهار نوبت به تنگ 

آمدى و مرا شوخ چشم و حریص و مبرم  خواندى. برخیز که این جاى نه جاى تست. بیت:

برخیز تــســت  جـــاى  ــه  ن جـــاى  مستیزایـــن  تــســت  ــار  کـ ــه  ن ــار  کـ ــن  ویـ

حکایت [نهم]:

در کتاب جواهر االمارة [39] و عناصر الوزارة مذکور است که چون حاتم وفات کرد او را دفن 

کردند. قضا را قبر او در محلى واقع شد که ممر سیل بود. وقتى از اوقات باران عظیم و سیل 

هایل بیامد و نزدیک بود که قبر حاتم ویران گردد. پسرش خواست که قالب او را به موضع دیگر 

که از این آفت سالم ماند نقل کند. چون سر تربت او باز کردند همۀ اعضا و اجزاى او از هم 

ریخته بود اال دست راست او که به هیچ نوع تغییرى نداشت. مردم از آن حال متعجب شدند و 

از چنان صورت شگفت ماندند. پیر صاحبدلى در میان نظارگیان بود. گفت: آرى! مردمان از این 

معنى عجب مدارید که او بدین دست عطاى بسیار به سائالن داده بود الجرم در حمایت خیر و 

کرم به سالمت بماند. هرگاه دست کافر بت پرست از خلل ریختن سالم مى ماند نه که تن مؤمن 

خداپرست به وسیلۀ تصدق در راه خداى از آفت سوختن ایمن گردد؟ چه حصول دولت جاودانى 

بلکه وصول به سعادت رضاى ربانى وابسته به تأسیس مبانى طاعات و عبادات و متعلق به تشیید 

قواعد خیرات و مبرات است. بیت:
تافتند1 ــان  ــه ج ز  رخ  ــان  ــی ــت دول
اســت  دادن  نـــان  ز  روح  ره  زاد 
مى برند                                  ــرم  کـ ز  ــادت  ــع س ــوى  گـ

یافتند کـــرم  ز  ــى  ــاق ب ــت  ــ دول

است دادن  ــان  ج ز  شمع  زنــدگــى 

مى خورند ــرم  ک ز  شــهــادت  شهد 

1. الف: «دولتیان کاب درم یافتند».
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حکایت [دهم]:

و از غرایب اخبار حاتم است آن حکایت که [40] بعد از وفات حاتم جمعى از بنى اسد در آخر 

روزى به سر قبر وى رسیدند و چون بیگاه بود هم آنجا رخت اقامت فرو کوفتند.1 اهل قافله را زاد 

و توشه تمام شده بود و اغلب از ایشان گرسنه و بینوا بودند و قافله ساالر که او را «ابوالبحترى» 

گفتندى شتران همراه داشت اما سفره اش بى توشه و خرمن زادش بى خوشه بود. مثنوى:

مــدخــالن  ــرم  کـ چـــون  رهـــش  زاد 

مشتهى همنفسان  و  ــه  ن هــیــچ 

باد به  صبرش  خرمن  شد  که  ــد  دی

نمود  ــرع  ــض ت و  ــامــى  ــی پ خــوانــد 

ــار آز   ــوم ــده ط آمـ ــى  ــو ط ت ز  کــاى 

زدى  ـــردون  گ ســر  ــر  ب سخا  ــوس  ک

است ــت  راسـ ــر  اگ آوازه  ایــن هــمــه 

ــدار  ــر بـ ــاف ــس ــاس غــریــبــان م ــ پ

دلخسته ایم بستۀ  دم  ســه  دو  مــا 

تست              ــام  ــع ان بستۀ  ــا  م دل  چـــون 

بى حاصالن ــف  ک چــون  او  مطبخ 

تهى ــره  ســف و  ــى حــد  ب گــرســنــگــان 

نهاد ــم  ــات ح ــد  ــرق م ــوى  سـ ــه  ب رو 

برگشود ــان  زبـ و  فــروبــســت  ــده  دیـ

باز تــو  ــود  ج بــه  مــانــده  طمع  چشم 

زدى جــیــحــون  رخ  ــر  ب عــطــا  آب 

است خواسته  ــرم  ک آواز  درت  از 

ــان بـــر آر ــش ــری ــاِن پ ــب ــری ــار غ کـ

بسته ایم کــرمــت  در  دل  همه  وز 

ـــرم عـــام تست ک بـــر  مـــا  ــرة  ــف س

    ابوالبحترى در این باب اطناب مى نموده، همراهان، او را از این نوع مقال منع مى کردند و 

بر این جرات و گستاخى راضى نمى شدند، و او طریق ابرام پیش گرفته و الحاح از سر حد حصر 

ناگاه پیش آهنگ [41] شتران او که بختى فربه و  گذرانیده در طلب میهمانى مبالغه مى کرد. 

بخته اى قوى هیکل بود، مثنوى:

باد    چــو  ــد  آم در  ــاى  پ از  نفس  در 

گرفت   طــپــیــدن  و  آورد  ــر  ب ــه  ــال ن

کشید  بسمل  ــه  ب کـــار  عاقبتش 

ــاروان ک زن  و  ــرد  م از  یک  به  یک 

شاب                و  شیخ  همه  لحظه  همان  کرد 

ــر خــاك اوفــتــاد ــر س ــرزه کــنــان ب لـ

گرفت رمــیــدن  ــزم  ع تنش  ز  ــان  ج

پدید ــد  ش ــا  ــده ه ــای ف او  از  ــه  ــگ وان

ســاربــان را  همه  قسمت  ــه  ب داد 

کباب پر  خــوان  و  بختى  از  پر  سفره 

     رفقاى ابوالبحترى بر سبیل تشنیع و توبیخ گفتند: اى بى ادب! نه ترا گفتیم که با این بزرگ 

عرب گستاخى مکن و تا این حد بساط مباسطت و جرأت باز مکش! اینک دیدى که از غیب چه 

1. نسخه ها: «گرفتند».
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صورت پدید آمد و شترى بدین خوبى تلف شد و بارهاى تو بر زمین ماند. ابوالبحترى گفت: در 

کرم حاتم دغدغه داشتم، حاال مرا معلوم شد که او کریم بوده است اما از کیسۀ دیگران مى نموده 

و نان به مردم از سفرة این و آن مى داده! دیگرباره مردم او را از آن گفتار منع کردند. و آن شب 

قافله ساالر به غم و محنت و دیگران به ناز و نعمت به پایان بردند. على الصباح که شعاع خسرو 

ستارگان و لمعۀ اعظم سیارگان، جهان را لباس نورانى پوشانید و ید بیضاى جمشید خورشید، 

حجاب مشکین شب عنبر نقاب را از روى زمانه در کشید، بیت:

ـــال نـــیـــک روزى ــد بـــه ف ــی ــورش ــروزىخ ــ ف جـــهـــان  ــم  ــل ع زد  ــر  بـ

فایده اى   [42] هیچ  خود  بار شتر  [ابوالبحترى] جهت  و  نمودند  رحیل  عزیمت  کاروانیان       

نمى دید. عاقبت اهل قافله بر آن اتفاق نمودند که بارهاى او را بر مرکبان خود قسمت نمایند و 

دلش را از قید غم رهانیده ابواب سهولت بر روى حالت وى بگشایند که به یک ناگاه از طرف 

نجد غبارى پیدا شد و شترسوارى از میان بیرون آمده زماِم بختِى کوه کوهان به دست گرفته و 

آن شتر چون شیر مست با جوش و خروش بود و مانند رخش رستم باهوش و تیزگوش چنان 

که شاعر گوید. بیت:

ــردون گ همچو  نــکــورو  و  افـــراز  ســر 

کشنده  ســر  خـــارخـــار  ــش  آتـ چــو 

هامون و  ــوه  ک ــرد  گ بــه  ــم  دای دوان 

دونــده در صــحــرا  بــاد  چــون  ولــى 

     نگاه کردند، پسر حاتم بود که مى آمد. چون به قافله رسید بعد از رعایت تحیت پرسید که 

ابوالبحترى کیست در میان شما؟ اشارت به وى کردند. از شتر فرود آمد و او را در بر گرفت و 

معانقه اى دوستانه کرد و گفت: شب پدر خود را در خواب دیدم، مرا گفت: اى پسر! مرا امشب در 

بیگاهان مهمان چند رسیدند و از من مهمانى طلبیدند، چون خوردنى حاضر نبود از ابوالبحترى 

شترى قرض گرفته ام و براى ایشان ذبح کرده و بار شتر وى بر زمین است، بامداد پگاه برخیز و 

فالن شتر نامدار با خود ببر به سر قبر من و او را عوض شتر ابوالبحترى به او رسانیده عذرخواهى 

بسیار کن. پس شتر را به ابوالبحترى تسلیم کرد و به همان راهى که آمده بود بازگشت. مثنوى:

ــت  ــوان و رف ــوم ثناخ ــر آن ق ــت ب گش

ماندنــد عجــب  قصــه  آن  از  مــردم 

پیــش کریمــان دو جهــان اندکــى اســت

هــر کــه چــو خواجــو قدمى راســت اســت                

ــت ــتربان و رف ــه ش ــش ب [43] داد ز مام

افشــاندند در  دیــده  صــدف  در 

ــت ــى اس ــان یک ــتى ایش ــتى و هس نیس

بــاغ بقــا را بــه کــرم خواســته اســت

374 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



و عدى را نیز که پسر حاتم بود از کریمان جهان دانسته اند فاما سخاوت او در جنب پدرش محقر 

نمود و به واسطۀ آن در اشتهار بدان مرتبه نرسید.

حکایت [یازدهم]:

در جامع الحکایات آورده که پسر حاتم آب در کوزة سفالین خوردى و بر فرش کهنه نشستى 

و لیکن پیوسته خوان کرمش نهاده بود و اسباب مهماندارى و درویش نوازى آماده. شعرا را هر 

سال هشتاد هزار دینار صله دادى و غربا و فقرا را به قدر احتیاج ایشان نوازش نمودى. حاصل 

از احسان و انعام که به جاى خلق کرده بود همگنان زبان به مدح و ثناى او گشاده داشتندى، و 

اقاصى و ادانى، تخم محبت او در زمین سینه بکاشتندى. بیت:

تخــم محبــت همه جا کاشــته اســتهر که به احســان علم افراشــته اســت

     روزى یکى از گستاخان بر سبیل مالمت گفت: اى عدى! تو مرد بزرگ زاده اى، چرا پا از جادة 

ناموس بیرون نهاده اى؟ عرب ترا بر این که بساط و متاع خانۀ خود بر زّى درویشان مى سازى و 

به طریق ایشان به اکل و شرب اشتغال مى نمایى عیب مى کنند، چه شود که آب از اناى مرصع 

خورى و بر فرش [44] و بساط حریر و استبرق ترتیب کنى؟ عدى فرمود که من با خود حساب 

این تکلف کرده ام، هر سال پنجاه هزار دینار زر سرخ خرج مى شود و من آن دوستر دارم که این 

مبلغ به فروماندگان و محتاجان برسانم تا در ایام حیات بر من ثناگویند و بعد از وفات من بر من 

دعا کنند که از زر همین ثنا مطلوب است و همین دعا مقصود. بیت:

وزین چــو درگذرى کل مــن علیها فاندو چیز حاصل عمر اســت: خیر و نام نکو

او را شرف اسالم روزى  نوع مصروف بود حق سبحانه وتعالى  این  نیت عدى بر       و چون 

گردانید و سبب آن بود که حضرت رسالت پناه –صلى اهللا علیه و [آله] سلم– در ماه ربیع اآلخر از 

سال نهم به مدینه هجرت فرموده بودند امیرالمؤمنین على –علیه الصلواة السالم-  [را با جمعى 

از جماهیر مهاجر و مشاهیر انصار – رضوان اهللا علیهم- به قبیلۀ طى فرستاد. ایشان به موجب 

فرمودة سید االنام- علیه الصلوة والسالم]1 متوجه شدند و به یک ناگاه بر سر آن قوم راندند و 

بتخانۀ ایشان را که وجهۀ آمال و قبلۀ خود دانستندى منهدم ساختند. عدى بن حاتم که بزرگ 

قوم بود گریخته به جانب شام رفت و اصحاب غنیمت بسیار گرفته دختر حاتم را اسیر کردند و 

1. الف ندارد.
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نام داشت حمایل بود که یکى را «مخدوم»  ایشان که «جلیس»1  دو شمشیر در گردن صنم 

گفتندى و دیگرى را «رسوب» هر دو را به جهت تحفۀ سلطان سریر رسالت و قهرمان میدان 

جاللت، شهریار مطهر از شوایب جور و حیف، صاحب اختیار مشرف بر منصب [45] عالى انانبى 

الصیف، مثنوى:

ــاســتــش ســـر انـــداز شــمــشــیــر ســی

خــورده بــاز  کــون  دو  ــه  ب شــرعــش 

انــداز گوهــر  زبانــش  شمشــیر 

کــرده ضبــط  تیــغ  دو  بــه  دو  هــر 

برداشته به مدینه آوردند. و چون دختر حاتم به مجلس شریف اشرف سید االنام –صلى اهللا علیه 

– رفت، گفت: یا رسول اهللا! بساط زندگانى پدرم حاتم طى شده و اسب دولت  [و آله] و سلم 

برادرم عدى را پى کردند و بهار عشرت من که به نسیم مهر پدر و رشحۀ لطف برادر تازه بودى 

پژمرده گشت، اگر عنایت فرمود نامۀ آزادى به من ارزانى فرمایى و مرا به آزادى نامۀ خود بنده 

سازى از کرم عمیم و فیض عظیم تو بدیع و بعید نباشد. سید عالم – صلى اهللا علیه [و آله] و 

سلم – او را آزاد ساخت و جامه اى پوشانیده شترى عنایت فرمود و بر موجب دلخواه و طریق 

مراد به قبیلۀ طى فرستاد.

     و مشهور است که در آن [زمان] که مسلمانان، بنى طى را مى کشتند و دختر حاتم آزاد شده 

بود، آنجا رسید و از سخاوت جبلى که داشت سیاف ر ا گفت که مرا هم بکش که کسان خود را 

کشته نتوانم دید. این سخن در بوستان مذکور است. مثنوى:

زن گفت  زن  شمشیر  بــه  زارى  بــه 

بند  ز  رهـــایـــى  نــبــیــنــم  مــــروت 

ــزن ــردن ب ــ ــز بــا جــمــلــه گ ــی ــرا ن مـ

کمند در  ــن  م ــاران  ــ ی و  تنها  ــه  ب

     القصه دختر حاتم به وطن مألوف بازآمد و از آنجا بر عقب برادر به شام رفت و به مبالغۀ تمام 

[46] او را به عتبۀ نبویه روان گردانید و گفت: اى برادر! البته خود را به خدمت آن صاحب دولت 

رسان، اگر پیغمبر بر حق است حّق ترا ضایع نگرداند و اگر از ملوك باشد عزت و شرف تو بر 

به خدمت حضرت  و  نمود  به مدینه توجه  ابدى  به سعادت رهنمون  ماند. پس عدى  باقى  تو 

پیغمبر –صلوات االکبر– شتافته شرف اختصاص یافت. منقول است که رداى اطهر خود را بهر 

وى فرش کرده او را بر آنجا نشانید و خود بر زمین نشست و این اعزاز و اکرام سبب افتخار هر 

دو سراى وى شد. پس به مواعظ شافیه و نصایح کافیه آیینۀ دل او را از زنگار مصاف جلى ساخته 

و در همان مجلس عدى مسلمان شد و رایت صدق و علم اخالص برافراشت و در دین از روى 

1. چ: «فلس».
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یقین، مرد کامل و جوانمرد فاضل گشت و احادیث احکام صید کلب معلم از او مروى است و در 

عداد کبار اصحاب مذکور و مشهور است. بیت:

کردمذکور شد به نیکى و مشهور شد به فضل بختیار  آن  خدمت  کاختیار  آن 

    این بود کلمه اى چند از اخبار سخا و کرم حاتم طائى و مروت و فتوت خانوادة وى که رقمزد 

کلک تقدیر گشت. و این همه به نسبت کرم و مروت و قوانین جود و سخاوت حضرت پادشاه 

عالمیان، ظل اهللا على عباداهللا، مصدر آثار امن وامان و مطرح انوار فضل و احسان، مثنوى:

دل شــیر  خســرو  آن  ابوالغــازى 

حســین ســلطان  آفــاق  شهنشــاه 

[47] که از شــیر بســتد به شمشــیر دل

کــز او مســند ســلطنت یافــت زیــن

     چون قطره اى است در جنب دریاى عمان و مانند ذره اى در برابر خورشید درخشان، چه نسیم 

کرم عمیم آن حضرت به مثابۀ مراد بخش است که اگر بر اغصان مهربانى وزد باوجود آن که از 

سبب غارت خزانى بى برگ و نوااند فى الحال چون اشجار گلزار خلد به لطافت انماالیحة االفوار 

فاتحة االزهار توان کرد تازه روى گرداند و سحاب جود شاهیش به مرتبه اى فیض رسان که اگر 

بر شوره زار حرص و آرزو بارد با آن که در او جز گیاه نومیدى نرسته چون چمن گلشن فردوس 

از آن هزار نهاِل امانى با ثمرات کامرانى ظاهر شود. شعر:

گفت دربار تو ابرى است که در موسم فیض 

دست احســان تو چون دست کرم بازکشد

کمترین قطره کز آن بحر چکد عمان است

صد به از حاتم طى ریزه خور آن خوان است

     جوانمردى حاتم را جهت کفر جز نام و آوازه فایده نبود اما جود و احسان حضرت خاقاِن 

زمان را فواید کلى هست از جمله جزاى جلیل و ثواب جمیل که بر صدقه مترتب و متفرع است 

چنان که مضمون آن اهللا یجزى المتصدقین1 از آن خبر مى دهد. دیگر رد بال و مزید عمر که 

نتیجۀ تصدق این امت است [48] کما قال النبى –صلى اهللا علیه [و آله] و سلم– الصدقة ترد 

البال و تزید فى العمر. 

     دیگر جوانمردى حاتم اغلب خاص جلوه ده مهمانان و محتاجان عرب و سخاوت این حضرت 

مر ترك و تازیک را.  از سادات عرب و علماى عجم و شامل است  امم  عام است بر طوایف 

مثنوى:

ــوت حــاتــمــى خـــاص بــود  شــهــا دعـ

کتاب ــدر  ــ ان ــد  ــان م ــا  ــن ث ــم  ــات ح ز 

وجود احسان  اســت  عــام  تو  دســت  ز 

ــواب ــم ث ــد و ه ــان ــا م ثــن ــم  ــرا ه تـ

1. سورة یوسف، آیۀ 88.
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خواست آوازه  و  نام  او  به  حاتم  ــدا استکه  خ ــراى  ب از  ــاص  خ ــذل  ب ــرا  ت

     بزرگى فرمود که حاتم مرد صحرانشین بوده و گوسفند و شتر بسیار داشته، هرگاه هرکس 

به منزل او نزول مى کرد شرایط مهماندارى به جاى مى آورد و اگر فرضاً در شهرى معظم ساکن 

حاتم  اگر  پس  آمد.  نتوانستى  بیرون  سائالن  ابرام  و  خواهندگان  ابرام  عهدة  از  هرگز  بودى 

هر روز شترى و گوسفندى چند قربان کردى او را میسر بودى. کرم این حضرت نگر که در 

دارالسطنۀ هرات بر سریر عزت متمکن است و ارباب فاقه و اصحاب سؤال و محتاجان و فقیران 

و شکسته حاالن  از اطراف و جوانب خراسان و عراق بلکه از زوایا و اقطار آفاق روى به بارگاه 

سلطان السالطین باالرث و االستحقاق آورده دست حاجت گشاده اند و دامن تمنا آماده دارند و 

هر یک را به قدر حال از خوان نوال باکمال، نواله اى عنایت جواله اى [49] فرماید. مصرع: 

هیچ خواهنده از این در نرود بى مقصود.

     دیگر آن مقدار از ابواب البر که معمار همت ارجمند آن حضرت مرتب و مکمل گردانیده 

چون مساجد با زینت و خوانق مشتمل بر انواع نزهت و مدارس عالیه و رباطات وافیه و امثال 

آن از حیاض و قناطر و مزارات و مقابر و به هر یک از آن مداخل و مزارع بسیار وقف فرموده 

هرگز عشر عشیر آن در خیال حاتم نگذشته و توفیق این نوع مبانى، رفیق روزگار او نگشته و 

اگر از آن عمارت چیزى واقع بودى آثار آن بر روى روزگار بماندى یا اخبار او در صحایف علما 

و اخبار مثبت گشتى. پس معلوم شد که جود حاتم دگر است و کرم سلطان عالم دگر. مصرع: 

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا

     و اگر حاتم در این زمان بودى او را از لوازم مردى و مراسم جوانمردى از مقربان حضرت 

سلطانى و ارکان دولت قاهرة صاحبقرانى بایستى شمرد، چه هر یک از دریاى کرم درر رخشان 

و بر آسمان احسان، برجى در افشان. بیت:

رستمى   ــى  ــک ی هـــر  وغـــا  ــه روز  ــ حاتمىبـ یکى  ــر  ه سخا  و  ــود  ج ــه  ب

     پس به چندین وجه روشن شد که مرتبۀ جود حضرت کشورگشایى از کرم و سخاوت حاتم 

طائى ارفع و اکمل و اعلى و اسنى بود و باوجود این بعد از مدت متمادى اسم بخشش و رسم 

مروت او را با رسم حکایات [50] و روایاتش تازه گردانید. فى الواقع از حضرت پادشاه اسالم پناه 

این کرم از حاتم دربارة یکى از اهل عالم  این کرمى است به نسبت حاتم واقع شده که مانند 

وقوع نیافته! مثنوى:
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پى فــرخ  شــاه  جــود  از  ــد  ش چــون 

اخبار                                            همه  وى  ــم  اس ــا  ت خــواســت 

ــم طى ــات ــاى ح ــخ ــازه رســـم س ــ ت

بهار ــه  ب بــوســتــان  ــو  ــردد چ گـ ــازه  تـ

     و به برکت نیت صافى و همت وافى آن حضرت است که حق سبحانه وتعالى او را سخاوت 

مایۀ حشمت جمشیدى  فریدونى،  فر  باوجود  کرامت کرده و  نوشیروانى  رتبۀ عدالت  و  حاتمى 

با صولت  دولت دارایى  دارد و  افراسیابى جمع  ارزانى داشته الجرم همت کیخسروى و هیبت 

اسکندرى در یک رشته انتظام مى دهد. مثنوى:

حساب  از  شــه  اوصـــاف  ــت  اس ــرون  ب

کنم   انــشــا  جمله  آن  خــواهــم  مگر 

است        دفتر  یک  نه  وصفش  مجالى 

کتاب مــیــدان  تنگ  ــن  ای در  نگنجد 

کنم ــال  ــ ام دیـــگـــر  دفـــتـــر  ــر  ــگ م

است افزون تر  دفتر  صد  ز  بى شک  که 

     و چون جواد تیزرِو قلم [51] و ادهم سبک پاى خامۀ زیبا رقم در میداِن تحریِر و مضماِر 

تسطیر از جوالِن تقریِر شمه اى از صفات ذاتى ملکى ملکات به عجز و تقصیر موسوم شد عطف 

به طریق خیر  عنان سخن به صوب دعاى دولت همایون و ابهت روزافزون اولى و اصوب و 

الکالم انسب و اقرب مى نماید. شعر:

خسروا نخل مرادت سبز و نوبر باد و هست

شبنم زده گل  چون  جودت  ابر  از  را  بحر 

بهار خوبان  چو  تیغت  جوهر  فــروغ  از 

آنچه شاهان را به شمشیر غزا آمد به دست              

باد و هست بهار جان معطر  وز گل خلقت 

و هست باد  گوهر  ز  پر  لبالب  دامن همت 

نو عروس سلطنت با زیب و زیور باد و هست

چاکرانت را به یک همت مسخر باد و هست

     و الحمداهللا رب العالمین و الصلوة و السالم على سیدنا محمد و آله اجمعین الطیبین الطاهرین 

و سلم تسلیمأ کثیراً کثیرا.

[تمت الرسالة الحاتمیة فى تاریخ شهر شعبان المعظم سنۀ 976  کتبه العبد المذنب شاه محمود 
الکتاب غفرله].1

 

1. چ تاریخ کتابت ندارد.
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مار جیرفت و قصۀ جمشید

دکتر کتایون مزداپور

استاد پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

در تابستان یکی از سال هاى اواخر دهۀ هفتاد یا اوایل دهۀ هشتاد، حادثه غریبی پیش آمد. این 

حادثه ضمن آن که موي بر اندام راست می کند، غرابتی اساطیري دارد: خانواده اي که از راه هاى 

کویرِي شرقی ایران با ماشین وانت می گذشت، پسَرکشان در پشت روباِز آن، در فضاِي باز خفته 

بود. ناگهان ماري از آسمان فروافتاد و کودك را زد و گریخت. طفلک در دم جان سپرد. واقعه اي 

افتادن آن در  چنین هولناك تا چه حد می تواند شگفت انگیز باشد و چگونه درعین حال، اتفاق 

اعصار دیرینه بر ذهن مردم قدیمی و به اصطالح «کهن َوش»، اثري خارق العاده بر جاي گذاَرد و 

آن را سرشار از اشاراتی غیبی و نشان هایى از ارادة عالم دیگر به شمار آورند. چنین واقعۀ غریبی 

بى گمان هم در دوران گذشته در این دیار روي داده است و هم آن که راه را سخت بر خیاالت 

عجب، و عجایب در تفاسیِر رنگارنگ گشوده است.

مار را هم صید می کنند و  از انواع پرندگان شکاري       امروزه به خوبى می دانیم که برخی 

می خورند و تصویر چنین صحنه هایی را بسیار دیده ایم، مثًال در فیلم هاى مستند. اطالعی که 



در داستان موسوم به «اِتََنه» (ارفعی، 1369، صص 191-196) می آید، نشان می دهد که در آن 

و  می دانسته اند  را  این  هم  مسیح  میالد  از  پیش  دوم  و  سوم  هزاره هاي  دیرینه،  در  روزگاران 

انعکاس آن در داستان اتنه به نحوى دیده می شود: عقاب با وجود پیماِن دوستی که با مار بسته 

بود، فرزنِد مار را خورد. همراهی مار و عقاب و همایندي1 و باهمایی آنها در این حکایت قدیمی 

نه تنها بر علم و اطالع آن مردم باستانی از صید کردن عقاب مار را گواهی می دهد، بلکه به ما 

می گوید که اساطیري از چه قبیل در پس نقوش سنگی و بی زبان مار و پرنده می تواند مستور 

مانده باشد.

     اما پرواز خیال انگیز و باورنَکردنی مار در آسمان شگفتی می آفریند. همراهی غریِب مار نهان 

در زیِر زمین و مرغ پّران در آسمان، اصوًال غرابت دارد و درعین حال، خیلی خطرناك است. اگر 

داستان اتنه به نوعى، هر چند دور و صرفاً بر مبناي حدس و گمان، طرحی از تصوراتى دیرینه 

را با بیان زبانی و کالمی دربارة چنین پرواز غریبی بازگو می کند، بازنِمونی سنگی و گنگ، و 

فاقد شرحى زبانى از باورهایى در این باب، بر یافته هاي باستانى به چشم می بینیم. نمونه هایی از 

همایندِي مار و پرنده را بر جاِم خفاجه (پرادا، 1357/ 2537، ص 32)، جامِ طاليِ حسنلو (همان، ص 

133)، ُمهِر فروغی (همان، ص 38) و به ویژه بر آثار بازمانده از گنجینۀ غار تیدة جیرفت می توان 

مشاهده کرد. پردازِش این نقوش خاموش، که آشکارا در بافت و طرحی اساطیري شکل گرفته 

است، بی گمان مبتنی بر باورهایى بازگردنده به کهنه دینى2 عهد عتیق و دوران پیش از آمدن 

نیاکان آریایی ِ ما به این خطه است. به همین روال، شکی نیست که همین خیاالت جمعی کهن 

تأثیري پایا و پویا در عقاید و اندیشۀ ایرانی در ادوار بعدي بر جاي نهاده است.

     اگر امروزه تصویر مار و عقاب را، به صورت تجاري، در هزاران نسخه بر پیراهن نقش بزنند 

و روانۀ بازار کنند، فقط وجه تزیینی خواهد داشت. اما چنین تکراري بر سنگ و اشیاي سنگی 

ارزشی اساطیري است. معناي اساطیري بودن داشتن کارکرد و وجه  باستانی گویاي  فلزِي  و 

اقتصادي می آورد. در نتیجه، مفاهیم  دینی و اجتماعی است که به دنبال خود کاربرد آیینی و 

و ارزش هایى با ابعادي پُرتنوع در چنین پنداشته هایی انباشته است. با گذر زمان و تغییراتی که 

همواره ُکند روي می دهد و گاهی نیز شتابی می پذیرد و تندتر می شود، باورهاي اساطیرِي کهنه 

بقایایی بر جاي می گذارد. اما پرسش و ابهام اصلی در بازیابی و توصیف آن پنداشتۀ دیرینه است 

که چه بوده است و چه نقش و کارکردي داشته است و از کدامین راه می توان به چیستِی آن پی 

1. collocation

2. paganism
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برد و چگونه می توان به اثبات رسانید که تصویري ارزشی اجتماعی و دینی را واجد است یا آن 

که فقط نقاشی و خطوطی است ناشیانه یا از سر هوس و کار ذهن و دستی بازیگر؟

     طرحی که در این گفتار پیشنهاد می شود، در وهلۀ نخستین، تکیه بر ارزِش تکرار در همایندِي 

تصاویري است که می توان آنها را باز شناخت. در اینجا، تکرارِ  همراه آمدِن مار و پرنده، که آن را 

عقاب می نامیم، در نقوش متعدد، ناگزیر به ما می گوید که باید یادگاري خاموش باشد از اسطوره 

و داستانی مقدس و گمشده. باهمایِی چنین تصاویري چون فراوانى و تکراري «معنی دار»1 بیابد، 

آنگاه خواهیم توانست که سازه هاي دیگر در این  گونه تصاویر را نیز داراي ارزشی و کارکردي 

اساطیري به شمار آوریم و بپذیریم که آنها هم واجِد بار قداست اند و وجِه  اساطیري و اعتباري 

اجتماعی دارند. در نتیجه، آمدن چنین سازه هایی در نقوش دیگر نیز شاید معنایی دینی و آیینی 

را واجد باشد. جز تکرار در همایندي باید افزود که ترکیباتی نیز هستند که شگفتی می آفرینند و 

بویژه باِر اساطیرِي آنها چشمگیر است، مانند ماري که از شانۀ آدمی روییده است و نمونۀ آن بر 

ُمهِر فروغی به چشم می خوَرد.

     اگر تصاویر بر سنگ و فلز و ِگل بر جاي می مانَد، اما خاموش می گردد و بیان کالمی و ارزش 

و وجِه گفتاري آن از دست می رود، کالم و داستان هاى اساطیري نیز با گذشت روزگار به خوبی 

بار قداست خویش را درمی بازد و به راحتی معناي قدیمی و کارکرد اصلی خود را از دست می نهد. 

براي بازآرایی پیوند دیرین و ُکهنیک میان کالم داستانی و نقوش اساطیري، بخت همواره آن  

سان یار نیست که مثًال در داستان اتنه. در این حکایِت کهنه، روایتی عتیق با زبانی باستانی بر 

جاي است. از این گونه اتفاقات می توان یاري جست و با تکیه بر این گونه ابزار، که چندان هم 

روشن و استوار نیست، بکوشیم تا سِر نخ هایى به چنگ آوریم براي بازبینِی اساطیري که مار 

و عقاب را بر صحنه هاي غریب نقش زده است. کوشندگی در این راستا، ما را با انبار بزرگی از 

قصه و آیین هاى گوناگون و رنگارنگ رو به رو می کند که گاه فقط آثاري پریده رنگ از قداستی 

دیرین در آنها برجاي است و اغلب چنان در بافت جدید دیگري جا افتاده اند که فقط شباهتی 

دور با شکل قدیمی و اساطیري در آنها باز مانده است، چندان که به دشواري شاید بتوان قداست 

پیشین را در آنها تشخیص داد و یا بازسازي کرد.

     موضوعات متمایزي که اساطیر به آنها می پردازد، مانند پیدایش چیزها و نهادهاي اجتماعی، 

پاداش  بنیان هاى اخالقی و  آدمی پس از مرگ،  چرایی زایش و مرگ و چگونگی سرگذشت 

بسیار  مواردي  خود در  این دست،  از  روان، و معضالتی  راه رستگاري  روحانی و  نجات  عمل، 

1. significant
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آفرینندة غرابت هست. اما به ویژه ترکیباتی با شگفتی ممتاز و متمایز نیز  متضمن شگفتی و 

هست که پدیدآورندة ابعادي بدیع در کالم و در کاِر پرداخِت تصاویري خارق العاده است. همین 

مضامین گروه اخیر است که گرچه هنگام تحول یافتن از اسطوره و درآمدن به صورتی تازه، 

دیگر کاربرد قدیمی خود را اغلب درباخته و از دست نهاده است، اما هنوز باز شکل قدیمی خویش 

را نگاهداري می کند و وجه اساطیري آنها بیشتر بارز و آشکار می مانَد. تصویر انساِن ماردوش در 

ُمهِر فروغی و ضحاِك ماردوش نمونۀ ممتازي است از این گونه پنداشته هاي اساطیري غریب 

که بقاي آنها هم در نقوش باستانی و هم در افسانه هاي کهن پدیدار است و بر یکدیگر انطباق 

می یابد.

     گذشت که اساطیري که پرواِز مار را در معّیِت عقاب در آسمان عرضه می دارد (مجیدزاده، 

آسمان  به  اتنه  پرواز  با  همانند  داستانی  در  احتماًال   ،(1389 صادقیان،  1379، صص 363-369؛ 

قهرمان  است،  بازنمانده  آن  پایان  که  داستان،  این  در  بازنماید.  را  خود  می تواند شرح کالمی 

«اتنه» است. معناي نام اتنه «بَرشونده به آسمان» است (ارفعی، 1369، ص 192 و ص 196)، 

رسیده، سیزدهمین  به شاهی  که  شبانی  اِتََنه،  سومر  نامنامۀ شاهاِن  گلنبشته هاي  «براساس  و 

فرمانروا از سلسلۀ کیش، نخستین سلسلۀ پس از طوفان بوده است. به موجب افسانه هاي موجود, 

و نیز نامنامۀ شاهان سومري، وي نخستین کسی است که به آسمان بر شده است...» (همان، 

ص 192). بنا بر روایات موجود, اسطورة پرواز اتنه به آسمان مقدم است بر رفتن کیکاوس به 

آسمان. در هر دو روایت، ابزار پرواز پرنده اي است که شاهنامه آن را عقاب می خوانَد و مرغی 

است شکارگر و نیرومند. اتنه در پی خواستن فرزندي به آسمان می رود (همان، ص 194) و فرزنِد 

کاوس، یعنی سیاوش، خصایصی دارد متمایز، که او را به انسان قدیم مشابه می گرداند (مزداپور، 

1389). در واقعۀ پرواز کاوس، شاه خاطی و سرکش از آن جهت از مجازات مرگ می رهد که 

مقدر است سیاوش، و سپس فرزند سیاوش، یعنی کیخسرو از نسل وي زاده شوند (بهار، 1376، 

صص 193- 194).

     حدس ایدت پرادا دائر بر این که شاید بنمایه هایى اساطیري که مار در آنها به ویژه پدیدار 

می آید، از مبدأ و سرچشمه اي در سرزمین ایران به غرب و بین النهرین رفته باشد (پرادا، 1357، 

ص 39)، با کشف آثار جیرفت بیشتر به تأیید می رسد. این یافته ها را به هزارة سوم پیش از میالد 

مسیح متعلق مى  دانند و بسیاري از نقوش آن در کاِر بازگویِی داستانی مقدس و ترسیم شرحی از 

آن است، که شاید ناظر بر اجراي آیینی خاص هم باشد. همراه با مار و عقاب، سازه هایی دیگر 
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هم در آنها تکرار مى شود، چون گاو و بِز شاخدار و درندگانی نظیر شیر نر و ماده یا گربه سانی 

دیگر؛ پهلوانی که هم می شود او را مرد گفت و هم زن، و شاید اصوًال دوجنسی باشد. همچنین 

اینها کژدم که چون  بر  افزون  نخل یا سرو باید باشند و گلدار هستند یا بی  گل.  درختانی که 

پیدایش از هیچ و زایِش خودبه خود به آن منسوب است، می  تواند نماِد زادن و تولد آغازین باشد، 

با هیأِت آدمی و سِر انسان؛ و نیز تصویر جام بر این یافته ها بسیار است. جنگ با جانوراِن درنده 

و مار نقشمایۀ مهمی در این تصاویر است که به ویژه در آنها مار/اژدها در چنگال عقاب و در 

دست پهلوان به اسارت درآمده است. 

     همایندي همین سازه ها در نقِش جاِم خفاجه، که آن را هم ساخته در جیرفت می دانند، به 

چشم می خوَرد. بر جام خفاجه به ویژه صحنۀ شیري که گاو را می درد و حضوِر عقاب و کژدم 

و دو خرس کوچولو که میوة نخل می خورند و سپس تصاویر مار اسیر در دستان انسان/خدا که 

شاید الهه و مؤنث باشد، از این نظر اهمیت دارد که می توان آن را با تصویِر گاوُکشِی مشهورِ ایزِد 

مهر سنجید (مزداپور، 1383، صص 229- 230): هرگاه شیر کشندة گاو را با ایزد مهر در قربانِی 

گاو جابه جا کنیم و نیز ماِر اژدهاَوِش جاِم خفاجه را در ابعاد کوچک در نظر آوریم، شباهت بارز دو 

صحنه بیشتر نمایان می گردد. نماِد شیر با خورشید و مهر همه نجومی اند و کشتن شیر گاو را با 

کشتن مهر گاو را به خوبی بر هم انطباق می یابد. همین نمادهاي اخترشناختی را آیا در شمارة 

دوایري که بر نقوش جیرفت دیده می شود و گاهی دوازده تا است هم می توان منظور دانست؟ 

نیز آیا خدا/پهلوانی که اژدها را اسیر می کند، الهه اي است که مظهِر قدرت و زورمندي است، 

مانند دورگاِي هندي؟

     آن آِب روانی که بر جام خفاجه تصویرش یک سر در دست پهلواِن نشسته بر گاواِن شاخدار 

دارد و سر دیگرش به میان دو شاخ گاو و سپس گیاِه ُرسته بر زمین می رسد، به خوبی می تواند 

با آب روانی همتایی داشته باشد که چون مهر زاده شد، با تیري که بر صخره افکند، آن را روان 

ساخت. نظیر دیگري از براي تصویر همین آب جاري را در نقش برجستۀ کوَرنگون (پرادا، 1357، 

ص 82) می توان دید که در آن، خدایی که اینشوشینک است، بر تختی از چنبرة مار نشسته است 

و سر آن هم در دست او است و از دستانش جریان آب به دو سوي فرو می ریزد و در کنارش 

زنی نشسته است با کاله شاخدار، که نشان خدایی است. بنمایۀ جام و فوران آب از آن در دوران 

ایالمی تکرار می شود (همان جا) و «صحنۀ اصلِی نقش برجستۀ کوران گان چندین قرن بعد در 

نقِش رستم تقلید گردید» (همان کتاب، ص 83). همین آب روان و سپس به تصویر درآمدن آن 
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در منطقه مشهور به نقِش رستم هم اساطیري بودن نقشمایه را آشکارا به نمایش در می آورد و 

هم آن که بر قداست و آیینی بودن آن ناحیه که تخِت جمشید نیز در آن نزدیکی واقع است،  

گواهی می دهد. 

     آبی که از دسِت ذاتی آسمان روان باشد و کارکرد و ارجی روحانی را در آن بتوان یافت، 

نمادي نظیر معناي عرفانی شراب روحاي و «َمی» است. َمی از انگور و رز حاصل می گردد و 

حدیثی دربارة پیدایِش آن در نوروزنامۀ منسوب به عمر خیام (1357، صص 76- 81) در دست 

است که در آن، مرغ و مار و پرواز آنها به همراهی یکدیگر در آسمان موضوع سخن است. در 

این داستان می خوانیم که چگونه مرِغ هماي که مار جانش را تهدید می کرد، پّران در آسمان، 

به یکی از خویشاوندان جمشید در هرات1،  در خراسان و مشرق، پناه برد و چگونه فرزند شهریار 

با پرتاب تیري سِر مار را به زمین دوخت و مرغ هماي را از مرگ به واسطۀ نیش ماِر مهلک 

رهانید. این واقعه، که زمانش «نوروز ماه بود» (ص 78)، اصوًال «حکایت اندر معنی پدید آمدن 

شراب» (ص 76) است و بذر درخت رز را پاداشی می خواند که مرغ هماي در برابر نجات جان 

خویش از چنگال مار، براي «شمیران»،  یعنی آن خویشاوند جمشید آورد.

     در این حکایت، که روایت هایی دیگر هم از آن در دست هست، شرح پیدایش شراب می آید 

و به همین سبب احتمال می رود که بازماندة اسطوره اي کهن باشد. در این صورت، روحانیِت 

نوشابه اي نمادین در آن، موضوع کالم است که در شعر عرفانی ایرانی اعتبار و ارزشی ممتاز 

دارد. تمثیل جام ِجم براي شراب و آن مِی  روحانی زبانزد است و نسبت جام به جمشید با آنچه  

این حکایت می آوَرد، در تناسب است. از این که بگذریم، تصویر و نماد مار و اژدها است که در 

نقوش باستانی همراه با آب تکرار می شود، و در پایان کاِر جمشید، این نماد به صورت جنگ 

ضحاك ماردوش با وي عیناً در داستان حضور دارد و برجاي است. آنگاه باید از زمان حادثه 

و نکتۀ مهمی دیگر یاد کرد و آن پیوند جمشید است با نوروز که زمان حادث شدن این واقعه 

است: نوروز جمشیدي.

     امروزه نوروز جشنی است ملی و از انتساب آن به جمشید فقط نامی هست و جام جم جز 

نمادي شاعرانه و عرفانی و دورَدست نیست. ضحاك و اژدها داستان است و نسبتی جز در شعر  

و حماسه با جمشید ندارد و در فرهنگ خود  از مار فقط آثاري در خرافات و تصویري بر اشیاي 

باستانی و اماکنی یادمانی باز می یابیم. با وجود قرار گرفتن نوروز و جام و مار در بافت هایى که 

1. ضبط این نام در نسخه هاي مختلف یکسان نیست و امالي «هرات» براي آن جاي گفت وگو  دارد. 
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اکنون دینی نیست، ترکیب کهنیک اینها و نسبتی که با شخصیتی داستانی چون جمشیِد جم 

دارند، گویاي پیشینه اي از لونی دیگر است و پیوند میان این پنداشته هاي فرهنگی را جز با رجوع 

به تاریخ آنها نمی توان توضیح داد. در پاسخ به چرایِی انتساب نوروز که آن را جشنی غیِرآریایی 

با نقشی حکومتی می دانند، به شخصیتی هندوایرانی که داستانش در فرگرد دوم وندیداد می آید 

و نهادن جاِم روحانی شراب را در دست همو که شهریاري جهانگیر و جهاندار است، پیشنهاد زیر 

را می توان مطرح کرد.

     اسناد و مدارك بین النهرینی به ما می گویند که برگزاري جشنی چون نوروز در این ناحیه 

آیینی بومی بوده است. مراسمی به نام اکیتو1 را با نوروز مقایسه کرده اند (مثًال، بهار، 1376، صص 

495- 499). اکیتو آیینی بوده است در ارتباط مستقیم با نهاِد فرمانروایی در کشور و داراي کنش 

و کارکرد اجتماعی و حکومتی. دربارة پیشینۀ آن در ایران قبل از ورود اقوام آریایی اطالعی در 

دست نیست. 

     اّما منطقاً اگر در غرِب سلسله جبال زاگرس چنین مراسمی را برگزار می کرده اند، چرا نباید 

مسلّم بداریم که نظیري از آن در شرق کوهستان نیز در هزاره هاي دوم و سوم پیش از میالد 

رایج بوده باشد؟ فزونتر آن که معناي بازماندن اسنادي دربارة اکیتو (ارفعی، 1387، صص 193- 

203) یا جشنی همسان با آن در بین النهرین هرگز آن نیست که بومیان ساکن در نجد ایران، 

در همان روزگاران چنین سنتی را از همسایگان غربی خویش اقتباس کرده اند تا آن را به ما، 

بازماندگان ِکنونِی خویش، به میراث ببخشند. 

     خالف این، با رجوع به آداب و آیین هاى بازمانده، درست باید پذیرفت که نخست همین 

نوروزي را حفظ و نگاهداري  سرزمین است که تا هنوز، اینک نوروز و دیگر جشن هاِي حلقۀ 

کرده است. دیگر این که سنن و آداب و رسوم متعدد و رنگارنگ، در این منطقه تا تاجیکستان 

و پاکستان و غرب هند و سراسر قفقاز و در نزد ُکردان در ترکیه و عراق و سوریه و ارمنستان 

نام «حوزة فرهنگِی  با  این سرزمین ها را  اگر  فراوان و سرشار است که بر خطا نیست  چندان 

نوروز» بخوانیم. ویژگی هاي جشن عید نوروز و آیین ها و مفاهیم بازگردنده به آن، وجوهی متعدد 

دارد که هر یک از آنها به سنتی دیرنده و ممتاز ریشه می بََرد.

     هنگامی که از اکیتو سخن می رود، به ویژه پیوند آن با آیین موسوم به ازدواج ِمقدس و 

اساطیر آن مطرح است (بهار، 1376، صص 423-425). در اینجا دیگر با داستانی ساده و آدابی 

1. Akitu

مار جیرفت و قصۀ جمشید ❖ 387



دلبخواه و منحصر به َشخصی منفرد سروکار نداریم، بلکه اینها را عقایدي می یابیم با ریشه هاي 

ژرف که با نهادها و گروه هاي اجتماعی و اقتصاد جامعه در پیوند و ارتباط بوده است. در اساطیِر 

بازگردنده به ازدواِج مقدس، محور و مرکز داستان که در آداب اکیتو نیز بازتاب و انعکاس آن 

به چشم می خَورد، انتخاب شاه و کسب تأیید الهی براي سلطنت او است. بنا بر آنچه از اسناد 

بین النهرینی پیدا است،  در این آیین، شاه به صورت نمادین با الهه، یعنی کاهنه که می گفتند الهه 

در وي تجلی یافته و به کالبد او درآمده است، ازدواج می کرد و این را تأییدي آسمانی بر درستی 

و پذیرفتگِی سلطنِت شهریار می پنداشتند.

     گرچه می توان یادگارهایی را از چنین پنداشته اي در ایران نیز به دست آورد (مزداپور، 1387، 

صص 404- 424)، اما به خوبی می بینیم که در ترکیب کلی و رسمی براي پذیرفتگی و تأییِد 

آسمانِی سلطنِت فرمانروا، میان دو فرهنگ شناختۀ بین النهرینی و ایرانی اختالفی آشکار پدیدار 

است و قبوِل الهِی شاه در این دو فرهنگ، با دو شکل متفاوت صورت می بندد. چنین پیداست 

که در بین النهرین، صورتی قدیمی تر براي چنین تأییدي در کار بوده است و بنا بر باورهاي عتیق، 

الهه، مردي را به شوهري برمی گزید تا حّق ِالهی براي سلطنت بر سرزمین را به وي سپارد. 

اما در ایران آن تصور فرهنگی که برگزیدگِی آسمانِی را براي شاه مسلّم می سازد, فّر شاهی و 

داشتِن آن است. واسطۀ انتقال فّر شاهی نژاد است و همین پنداشته معطوف می شود به استمرار 

و استقرار حاکمیت در کشوري بزرگ و وسیع با اقوام متعدد و پراکنده.

     اّما بخش دیگري از آیین اکیتو خلع موقتی شاه است از سلطنت. در اساطیر بین النهرینی، 

اینانا یا ایشَتر، زن ایزدي که شهریاري می بخشد و ازدواج با او است که مرد گزیده را به سلطنت 

می رساند، سپس نماد شاهی و شوهر خویش، یعنی دو موزي را به زیِر زمین و جهان مردگان 

سرنِموِن  و  نخستین  نمونۀ  که  دوموزي   .(145  -131 1381، صص  صدفی،  (جلیلوند  می فرستد 

شاهان است، نیمی از سال را در دنیاِي زیرین می گذرانَد و باز در زمانی در انطباق با گردش 

فصول، به روي زمین بازمی گردد. این رفت و آمد، که یک َوجَهش معادِل مردن و باززنده شدن 

است، در وجهی دیگر، با زمان و گردش فصل ها و اختران ارتباط می یابد. در اکیتو، که اساطیر 

راجع به ازدواج مقدس در مرکز و محور آیین آن می ایستد، در تشریفات دینی و با رسم هاِى 

معین، سایۀ مرگ دموزي به صورت خلع کردن شاه از سلطنت و حتی سیلی زدن بر بناگوش وي 

بازتاب یافته است. اما در ایران آیا معادلی براي چنین سازه اى در آداب نوروزي می توان یافت؟ در 

پاسخ، یکی اینکه به تفصیل از رسومی چون انتصاِب میر نوروزي و نمایِش حاجى فیروز در نوروز 
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جمشیدي سخن گفته اند؛ و دیگر این که از مفهوم محوري و متمایز شهادت می توان یاد کرد.

     در نوروز زنده سازي طبیعت و جهان نباتی با دیدار شدِن حاجى فیروز (جلیلوند صدفی، 1381، 

صص 133- 134) و رسم هایى «چون نوروزخوانى ها» استقبال می شود و از آن با آدابی نمادین 

چون رویاندن سبزه تقلید و آن را بازآرایی می کنند و به خانه می آورند.

     از سوي دیگر، گرچه نام نوروز در اوستا نیامده است و فقط در نوشته هاي پهلوي از آن یاد 

می شود (مزداپور، 1389) اما، وندیداد به ما می گوید که جمشید جهان را بى مرگ و بى پیرى کرد و 

نه تنها سرزمین ها را گسترش داد و وسیع کرد، بلکه در شهریاري او گیاهان نمی پژمردند و جانور 

و مردم بى مرگ و بى پیرى بودند (بهار، 1376، صص 216- 221). خالف اینها، همانند با سقوط 

دوموزي به جهان زیرین، جم نیز جاودانه نماند، بلکه برادرش، اسپیدور (ترجمۀ بندهش، 1369، 

ص 149) با اره به دو نیمش کرد. جم را که می توان نمونۀ نخستیِن آدمیان و نخستین انسان 

از مرگ نبود.  (بهار، 1376، ص 227)، با وجود زندگانِی دراِز خویش، گزیر و گریزي  شمردش 

بدین شمار، نوروز که جشِن بى مرگى و دیر زیستن است،  به جمشیِد میرنده منسوب می شود که 

خود در نزدیک ترین اساطیِر خویشانِد ما، در هندوستان، اصوًال شهریار عالَِم مردگان است. چنین 

است که دو وجه رویِش و مرگ، هر دو در جمشید و داستان او مضمر است همانند با دوموزي 

و رفت و آمدش به زیر ِزمین و روِي آن.

     اما پیش از آوارگی و دوپاره شدن جم، آن که نقطۀ پایان را بر شهریاري دیرنده و خّرم و 

ُمهِر فروغی  بر  را  ماردوش  نقِش  است و  ماردوش  است. ضحاْك  سرسبزش می نهد، ضحاك 

می بینیم. اما در اوستا، نام وي اژي دهاکه1 است و وي اژدهایی سه کلّه و شش چشم است با سه 

پوزه. او، بنا بر قول بندهش، به همراهی اسپیدور، برادر جم، شاه گریزان را به قتل می رساند. اما 

خالف دموزي، مرِگ جم بازگشتی سالیانه در پی ندارد، بلکه پس از هزار سال، این فریدون است 

که سلطنت ضحاك را برمی اندازد و او را در دماوند به بند می کشد. ضحاك تا دومین هزاره از سه 

هزارة پایانِی عمر جهان در زندان و بند خواهد ماند (بهار، 1376، صص 236- 238).

     نیز تصویر اژدهاي سه کله را باز بر جام ِطالِي حسنلو منقوش می یابیم. در آنجا هم باز 

عقاب و مار همراه با یکدیگر پدیدار می شوند و بر آن، شیري خفته را با نشان صلیِب شکسته 

نقش زده اند و نیز مردي را با جامی در دست. همۀ این سازه ها مکرراً هم در نقوش آثاِر باستانی 

از آنها در داستاِن فریدون به روایت شاهنامه (مزداپور، 1371)  می آید و هم آن که نشان هایی 
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هست. در بحثی تفصیلی می توان به جزییات انطباق سازه هاي تصاویر این جام با داستانمایه هاي 

روایت شاهنامه از فریدوِن آبتین و ضحاك پرداخت و به توصیف تلفیقی از ریشه هاي شناخته تر 

اوستایی و هندوایرانِی آنها با بنمایه هایی دست یازید که فاصله اي دور از روایات آریایی دارند، 

تاریخ  از  عربی  فارسی و  دیگر روایاِت  بازمانده اند و در شاهنامۀ فردوسی و  نقوش  این  اما در 

داستانی و داستان هاِى کهن و باورهاي عامیانۀ ایرانی نیز می آیند. این رشته شباهت هاي ثانوي 

را ناگزیر می باید تأثیر اساطیر و عقاید و همچنین آیین هاي بومی بر شکل گیرِي تاریخ داستانی 

و داستان هاِي تاریخی و دیگر مظاهر فرهنگ ایران کهن به شمار آورد.

     سازوکاري که در این گونه تلفیق عمل می کند، آن است که چون میزانی کافی، و به اصطالح 

«معنی دار»، از شباهت میان دو باور و رسم و اسطورة بیگانه در میان باشد، در نزد جامعۀ معتقد 

و «کهن َوِش» دوران عتیق اینها بر یکدیگر تأثیر می گذارند و با هم ترکیب می شوند. آنگاه چند 

پدیدة فرهنگی ترکیب تازه  ابعاد  بنا بر بافت و جنس و  شکل و وضع متفاوت پیش می آید و 

شکل می گیرد. 

     نخست آن که دو اسطوره و آیین و نمادها و سازه هاي مجموعۀ ساختارِي آنها، پاره پاره در 

هم می تند و واحدهایی تازه و تلفیقی و «دوَرگه» در آنها خلق مى شود. آنگاه صورت هاى تازه و 

نوین، با َسْبکی تازه و خاص خویش، واحدهاي ساختاري جدید می آفریند که در تناسب است با 

شرایط کلی جامعه و کلیت آنها و جایگاه معین هر مفهوم و هر سازه و عضو مجموعه.

     شکل و وضع دیگر آن است که با وجود آمیختگِی برخی از ابعاِد فرهنگی و تصورات و آداب 

و رسوم دو جامعه، برخی دیگر از آنها از آمیزش بر کنار می مانند. در اینجا، تقابلی حادث می گردد 

آنها در نزد دو  وابسته به  آیین و رفتارهاي جمعی  متمایزى از اساطیر و  با آن، رشته هاي  که 

گروه همسایه با صورت هایی متفاوت خودنمایی می کند و با وجود شباهت ها، تفاوت و اختالف 

را آشکار می سازد. چنین تقابل و تفاوتی در مفاهیم فرهنگی را می باید ناگزیر فرآوردة تقابل و 

جدایی و نیز دادوستد و روابط اقتصادي و شرایط زیستی و اجتماعِی دو خیل از مردمی دانست 

که در کنار یکدیگر و در تعامل با همدیگر زیسته اند. در رونِد حوادث و گذر تاریخ،  اینان با وجود 

تلفیق شدن بخشی از جمعیت و عناصري از فرهنگ خویش، در نهایت، در برخی از جهات از 

اختالط و آمیختگی برکنار مانده اند.

     مجموعۀ این قبیل آمیزش و تقابل و تلفیق در درازناِي تاریخی خاموش و ناروشن، اشباحی 

رنگارنگ را در فرهنگ این دیاري پدید آورده است که داریوش در کتیبه هاي خویش آن ممالک 
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را «داراِي همه گونه مردم» (مثًال، کتیبۀ شوش، بند 2) می نامد. گذشِت زمان و دیگرگونی هاي 

عادي در طّی آن، به همراهِی حوادثی ویژه و اتفاقاتی نادر و مهم در تغییِر بنمایه هاي داستان هاي 

مقدس و پنداشته هاي دینی و آیینی و مفاهیِم فرهنگی و نمادهاي آنها تأثیري کمابیش دائمی 

دارد. در ایران، چنین به نظر می رسد که در مقطِع زمانِی خاصی، در پرتو برخورد باورها و عقاید 

اقوامی گوناگون، نوعی اتحادیۀ قبایل در سایۀ قدرت متمرکز ایرانی پدید آمده و تحولی متمایز 

را در این باب ایجاد کرده است. در چنین تحولی دو وجه بارز و متفاوت، که در عین حال مکّمل 

یکدیگر است، در عمل مشاهده می شود. نخستین آنها خلق ترکیباتی عامدانه از پنداشته هایی 

مشابه و در آمیختن عمدي آنها با یکدیگر است؛ و دوم، ابداِع شیوه و طرزي در اندیشه و تفکر، 

و ناگزیر صورت و شکلى تازه در مفاهیم فرهنگی با هیأتی بیشتر عقالئی و منطقی است. این 

هر دو طرز عمل در بخشیدن سیمایی تازه و گریزان از نمایی جادویی و کهن وش به تصورات 

متعلق به کهنه دینی عهد عتیق تأثیري تام بر جاي نهاده است.

     چنین به نظر می رسد که در اطاعت از اراده اي مقتدر و نافذ، اساطیر کهنه با سرشت و بنیانی 

 ابتدایی و رنگ جادویی اغلب  صورتی منظم و منطقى و خردپذیر به خود می گیرد و حتی از آن 

به شکستن اسطوره می انجامد، گاهی  باز می ماند. چنین تغییري که  بیانی فلسفی  گاهى فقط 

بیش از آن حد جلوه می کند که اندیشۀ اساطیري معموًال آن را برمی تابد و باز می نمایاند. به 

واسطۀ همین سازوکار و تطور در سیري دور و دراز و دامنه دار است که با شکلی ویژه از اساطیري 

سرچشمۀ  و  می رسد  اوستایی  داستان هاي  به  آنها  سرچشمۀ  یک  که  می گردیم  روبه رو  کهن 

دیگرش را در نقوِش باستانِی هزاره هاي پیش از مهاجرت اقوام آریایی به این خّطه می توان دید. 

در این جریان، اوستا که خود سخت اسطوره زدایی شده است، بخشی از قهرمانان و داستان هاي 

خود را به تاریخ داستانی و داستان هاي سرایندگان سپرده است تا ضمن جایگزینِی باورهایی از 

اتباع شاهنشاه در آن، سلطۀ قوم حاکم را تثبیت کند. در همین حکایات، پهلوانان و بن مایه هایی 

اقتداِر حکومت  نقِش فرمانروا در  و  تصاویر شاهان  با  نیز چنان گنجانده می شوند که  داستانی 

مرکزي و راهبري بندگان پادشاه در سازگاري و انطباق تجلى می گیرند.

     تقویم و جشن هاي حلقۀ نوروزي در این میان آیا چه نقشی را ایفا کرده است (مزداپور، 1386). 

باستان شناسان را گاه امروزه نمی توان به سادگی وادار کرد که بپذیرند که در تخِت جمشید نوروز 

برگزار می شده است. اما اتفاق نظر بر این هست که در این مکان، آیینی مقدس و وابسته به 

چرخش فصول به اجرا درمی آمده است و نقش و کاربرِد آیینی این مجموعۀ سنگِی عظیم را همه 
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باور دارند. به ویژه تصویر شاه در تخت جمشید حکایت از ترکیبی حکومتی و مقام متمایز وي 

می کند که جایگاهی اساطیري و اَرجی بازگردنده به باورهایی دیرینه و آیینی به وي می بخشد. 

نسبت داده و نام  بعید نیست که از همان روزگارانی بس قدیمی همین تصاویر را به جمشید 

تخِت جمشید را بر این مجموعه نهاده باشند؛ که در رهگذر التقاط و تلفیق با عقاید و آراي تازه تِر 

مهاجر در ادواِر بعدي، چنین شوکتى سپس به سلیماِن1 نبى تفویض شده باشد، از آن جهت که 

وي به ویژه بر دیوان و بادها فرمانرواست و قدرِت آنان را براِى خلِق چنین عظمتى در اختیار 

داشته است. پس، چنین واقع شد که آثاري از ایران باستان به نام سلیمان خوانده شود و مثًال 

آرامگاه کورش بزرگ  نام مسجد مادر سلیمان را به خود گیرد و آتشکدة آذرگشسب به تخت 

سلیمان شهرت یابد.

     به هر سان، عظمت کاخ بزرگ داریوش و جانشینان وي و نواحی دور و بر آن هنوز تا به 

دوران شاپور دوم ساسانی (کتیبه شاپور سکانشاه: نیبرگ، 1381، ص 127)، هاله اي از قداست کهن 

را حفظ کرده بوده است و این را از کتیبۀ شاپور سکانشاه، برادر شهریار ساسانی می توان دریافت 

و قدمت این قداست را تا به دوران نقوش ایالمی بر نقِش رستم می توان پی گرفت. آیا در آن 

روزگاران دیرین، چشم انداِز آداب و آیینی مقدس که در آن ناحیه برگزار می شده، چگونه بوده 

است؟ آیا ارتباطی میان محاسبات نجومی با تصاویِر سنگی شاهانه و فراَرسیدن بهار و نوروز را 

برقرار می کرده اند. در این باره می توان به بحث و جدال پرداخت، اما یک نکته روشن است و 

آن، نام نوروز جمشیدي است و دیوانی که تخت او را به آسمان بردند و سپس اّدعاي خدایی 

کردِن شاه.

     در این اّدعاي خدایِی شاه، منابع تاریخ داستانی ایران پس از اوستا، با اساطیر بازمانده از 

بین النهرین همداستان است. در اوستا جم حتی تکلیف پیامبري را از دادار اورمزد نمی پذیرد و 

نزدیک  دوموزي  به  را  جم  کردن،  خدایی  ادعاي  اما  عهده دار می گردد.  را  مردم  رهبري  فقط 

می کند که خدایی است میرنده که باز زنده می گردد. بدین شمار است که سایه اي از اساطیري 

مشابه با آنچه در اسناد بین النهرینی از آن خبر داریم، پیرامون جمشید جم به چشم می خورد.

     سایۀ دیگري از اساطیر ازدواج مقدس بر داستان جمشید را در داستان ازدواج جم و جمگ 

باز می یابیم. جمگ یا جمی (بهار، 1376، ص 49 و ص 225 و ص 483) خواهر جم است و معناي 

این هر دو نام و واژه اصًال «دوقلو» یا «ُجُملی» و «ُجُملو» است. از جمی یا جمگ در نوشته هاي 

1. با سپاس از خانم گیتا اشیدري.
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پهلوي یاد می شود و در اساطیِر هندى نیز ذکِر ازدواج این دو مى آید. اما در تاریخ داستانى ایران  

می بینیم که از «خواهران جم» یا در ضبط برخی نسخ، «دختران جم»، سخن مى رود و این 

دو با نام ارنواز و شهرناز در شاهنامه خودنمایی می کنند و پس از سلطنت هزارسالۀ ضحاکی به 

همسري فریدون درمی آیند و سرسلسلۀ شاهان همۀ کشورهاي جهان، یعنی ایرج و سلم و تور، 

از این دو زن زاده می شوند. این زنان هزارساله را با شیوه و سبکی خردپذیر و عقالیی، چنان در 

البه الى داستان گنجانیده اند که اثرى از سیماي اساطیري عتیق آنها بر جاي نیست. این دو، 

که نامشان در اوستا می آید، در آنجا زنان اژدها (پورداود، دریشت ها، ج 1، 1347، ص 193) خوانده 

می شوند.

     چون سرگذشت «جمگ»، خواهر دوقلوي جمشید را به آن صورت که در متون فارسی میانه 

آمده است، با آنچه شاهنامه می گوید، در  کنار هم بگذاریم و با دوران باستانی بسنجیم (سیاوش: 

افسانه یا اسطوره؛ زیر چاپ)، تصویر الهۀ زاینده بر سنجاق هاي لرستان (گیرشمن، 1371، ص 89) 

را و نقش زنی بر درفش شهداد را که خوشه هاي گندم بر شانه هایش روییده است، در تحّول آن 

نقشمند می یابیم. در این نقشمندي به ویژه باور داشتن به زن ایزدي که مادر آفرینش است و 

جهان و آنچه در او است از او زاده می شود، تصور و پنداشتۀ بنیادین است. به نظر می رسد که 

سازگار با این عقاید، شاه فرهومند نه شوهِر انتخابِی الهه، بلکه فرزند و زادة وي نیز بوده است. 

بنابراین، کیدین یا کیتین ایالمی (بهار، 1376، ص 404) از طریِق نژاد و نسب منتقل می گردد 

و نه فقط از راه گزینِش الهه اي چون اینانا و ایشتر شاه را. چنین قالبی و تصوراتی اساطیري 

همسازي بیشتر با شیوة سلطنت شاهنشاهی ایرانی دارد و مفهوم فّر ایزدي را بهتر می پروراند و 

می تواند شکل داده باشد.

     چه از این زایش الهی باشد و چه از پرواز شاهانی چون اتنه و کاوِس کی به آسمان براي 

خواستن فرزند، به هر سان، نسلی ممتاز و داراي فّره شاهی و موبدي بر زمین تولد می یابد که 

چون جمشید جم است (شاهنامه، ج 1، 1966، ص 39):

ــزدي ــ ــّره ای ــ ــا فـ ــت بـ ــف ــم گ ــن ــديم ــوب م هـــم  و  شــهــریــاري  ــم  ــم ه

     این نسل خجسته که راهبري دین و دنیاي دیگران را در دست دارند، در درازناِي تاریخ این 

سرزمین، شاهان و موبدان را در سازگاري با شرایط زمانه به بار آورده اند. اما این نسل ممتاز و 

متمایز در قّصۀ جمشید  و «حکایت اندر پدید آمدن شراب» جلوة توأماِن دو برادر دوقلو  «جملی» 
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را نیز باز می نماید: یکی جمشید است که داستان او را می دانیم و در همه جا می خوانیم، و دیگري 

آن خویشاونِد جمشید که «شمیران» نام دارد و پسرش مار را کشت و به پاداِش این عمِل نیکو، 

مرِغ هماي براي جهان دانۀ رز را به ارمغان هدیه داد. در این حکایت، نه جمشید، بلکه آن کِس 

دیگر است که دانۀ رز را هدیه می گیرد و این ارمغان را می توان با آن آبی برابر دانست که در 

صحنۀ قربانِی گاو و اسارِت مار روان می گردد و از دستاِن پهلوان/خداِي پیروزمنِد جاِم خفاجه فرو 

می ریزد و در دیدار اینشوشینک نشسته بر چنبرة مار در نقِش برجسته کورنگون پدیدار است و 

نیز بر جاِم طالِي حسنلو. در این صورت، رمزي عرفانی در این نقوش باستانی به تصویر درآمده 

است که درویشان عارف را در سلوك و طّی طریقت با شهریاران درکنار هم می گذارد:

انگشتريچنــان دان کــه شــاهی و پیغمبــري  ــک  ی در  ــود  بـ ــر  ــوه گ دو 
(شاهنامه، ج 9، 1971، ص 355)

     چون داستان سیاوش را صورتی دیگرگون و تحول یافته از اسطورة زایش و مرِگ نخستین 

انسان بدانیم (مزداپور، 1389)، آنگاه خواهیم دید که این شاِه شهید با نقوش جیرفت، داستانی 

در همسازي دارد: وي انسان قدیم و فطري است و زایش هر تن به معناي گزیدِن آگاهانه و 

خودخواستۀ رنِج زندگانی و درد مرگ است (بهار، 1376، ص 74) و میرنده را نیِش مرگ آوِر ماِر 

اجل به شهادت خواهد رسانید، چون سیاوش. اما وي باززادي دارد که آن، پهلوان/ خدایی است 

که بر مار مرگ یا زمان غلبه می کند. کیخسرو که شاه زنده است و پس از آن که پدر شهیدش را 

در تشت زرین سر بریدند (شاهنامه، ج 3، 1965، صص 151- 153) و از خاکش گیاه رویید (همان، 

صص 167- 168)، بنا بر باورهاي سنتی زرتشتی، وي در نوروز بزرگ، در جشن خرداد روز و 

فروردین ماه به دنیا آمد. اما در شاهنامه فقط از زادن کیخسرو در شبی، در جشنی «نوآیین» یاد 

می شود (همان، صص 158- 159). باز در نوروز بزرگ است که وي با تن زنده به گرزمان، یعنی 

بهشت برین رفت (روز خرداد ماه فرودین، بندهاي 21 و 23: متن  هاي پهلوي، ص 104) و شاهنامه 

فقط از غایب شدن وي سخن می گوید (ج 5، 1967، صص 412- 413). در این تمثیل می بینیم 

که نوروز بزرگ جشن شاِه زنده جشِن جاودانگی است و در این روز است که کیخسرو با تن زنده 

به گرزمان می پیوندد و یا به کنگ دژ می رود.

     اما این، همۀ داستان نیست، بلکه همانند با کیخسرو که باززادي از پدر خود است،  جاویدانانی 

(بهار، 1376،  بوده اند  مرد  پانزده  زن و  پانزده  گمشده،  روایت قدیمی و  داریم که در  نیز  دیگر 

ص 287). نام هیچ زنی از آنان در دست نمانده است و از مردان (همان، ص 290) تنی چند را 
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می شناسیم. در کنار برخی از آنان نام خویشاوندي نزدیک، پدري یا برادري هست که به شهادت 

می رسد یا میرندگی وي موضوع  داستانی است: کیخسرو که فرزند سیاوش است و برادر فرود 

که در نوجوانی به طرزي ناسزاوار کشته مى شود؛ پشوتن جاویدان که برادر اسفندیار است با 

مرگ زودهنگام، و جمشید برادري جاویدان دارد به نام نرسِی سرگردان (ترجمۀ بندهش، 1369، 

ص 149) که یادي اندك از او هست.

     بر فهرست این زوج ها، یکی میرنده و دیگري جاویدان، به خوبی می توان افزود (مزداپور، 

1371)  و نام چند تا از آنها در شاهنامۀ فردوسی آمده است. آن که می میرد، به نوعی قربانی 

است و مرگش به مفهوم وسیع کلمه، نوعی شهادت است. در شاهنامۀ فردوسی، که نمونۀ ممتاز 

از روایاِت تاریِخ داستانِی ایران است، شهادت مفهومی مرکزي است که با شاهِی کیومرث شرِح 

فرزندش، سیامک با دیوبچه و کشته شدن شاهزادة نوجوان  آن آغاز می گردد در قالِب جنِگ 

(جلد 1، 1966، صص 29- 31؛ بسنجید با صدیقیان، 1386، صص 14-19) به دست خروزان دیو. 

پس از سیامک، نامورترین شهیدان ایرج و سهراب و سیاوش  اند، اّما به تعبیري دقیق تر، شهادت 

که در شاهنامه نخستین داستانش شتافتِن سیامک به سوي مرگ است، تا به قتل خسرو پرویز 

و یزدگرد شهریار ادامه می یابد. نام کیومرث، انسان قدیم و نخستین انسان ایرانی، اصًال  یعنی 

«زندگانی میرا» و ماجراي نخستین مرگ و آداب آن در بسیاري از روایات آغشته است با داستان 

او. در چنین تعبیري اساطیري، زندگانی و مرگ اصوًال با تفسیر شهادت به بیان درمی آید و بنا 

بر آن، یک وجه از وجود آدمی میرنده است و وجهی دیگر جاودانه.

     اما در کنار جاودانگِی آدمی پس از مرگ، که در بخش باورهاي عام و مشهور ایران کهن 

شناخته است، گذشت که از جاویدانان نیز سخن می رود مانند کیخسرِو پادشاه و نرسی سرگردان. 

این جاویداناِن اساطیرى از یاوران سوشیانش در پایان زمان اند. 

     معناي واژة نرسی و نَریوَسنگ اصًال شاید «جلوة مرد» یا «جلوة مردمان» باشد (بهار، 1376، 

ص 79). نرسی سرگردان برادر جاویدان جمشید است و همسان با خضر پیامبر (مزداپور، 1381). 

مار/اژدهاِي  او را  پُرشوکِت  و شهریارِي  دارد  عالمگیر  با جم که شهرت  تقابل  در  پس نرسی، 

ضحاك برمی اندازد، جاودانه در بیابان ها گردش می کند و  خوردنی ها را پاکیزه مى گرداند و احیاناً 

به آنها طعم و مزه می بخشد،  وى اما نام دیگرش َرشن چین است، و از یارمندان سوشیانس در 

کار فرشکردسازى در پایان جهان، و نامش در فهرست جاویدانان مى آید. همانند با تضاد و تقابل 

جاه و شوکت فانی جمشید و فناپذیري وي که بیگمان نه اتفاقاً، بلکه به عللى اجتماعى و معین، 
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در فرایندى تاریخى در تقابل با گمنامی و جاودانگی نرسی سرگردان می ایستد، داستان اسکندر 

و خضر می آید که شباهت دارد با داستان گیلگمش پادشاه (مزداپور، 1384، صص 490- 524).

     در تقابِل این شهریاراِن مردنی و فانی با فقیرانی جاویدان، به آن رمز و رازى در جاودانگی 

برمی خوریم که خضر را به آب حیات می رساند و نه اسکندر را. به نظر می رسد آن خویشاوند 

جمشید که مرِغ هماي دانۀ رز را براي فرزندش می آورد و شراب را از آن می سازند، باید چهره اى 

از همین نرسِی سرگردان باشد و تخم رز همان رمز شراب جاودانگی است که در گذاِر تاریِک 

تاریخى دراز به «جام جم» شهرت یافته است. 

     اگر این فرض درست باشد، آن خدا/پهلوانی که بر یافته هاي باستان شناختی جیرفت مار را 

مغلوب می کند و بر جام خفاجه آب از دست او روان است و مار را به اسارت گرفته است، همان 

است که ماِر مرگ و گذر زمان را به اسارت درآورده است تا چون غلبۀ ضحاك بر جم و ماجراي 

اینجا، گذر زمان با  در  نرباید.  اجل زندگانی را در  ماِر  واقعه در نرسد و نیِش  شهادت سیاوش 

درازاي مار معادل است و غلبه بر آن به معناي دست یافتن بر جاودانگی. کیخسرو را در دیدار با 

سوشیانس در پایان زمان (بهار، 1376، صص 280- 281) در چنین جلوه اي می بینیم.

     در جنگ پهلوان/خدا با مار، دو وجه متفاوت احتمال دارد که منظور باشد، که در عین حال، 

مکمل یکدگرند. نخستین آنها وجهی کیهانی است و به آفرینش و خلق جهان باز می گردد و 

دومی به رستگاري آدمی در انفراد خویش و رسیدن به موهبت نجات روحانی.

     در وجه کیهانی، چون مار آشوب و انقالِب در پیش از آفرینش به دست پهلوان/خدا به اسارت 

درآمد، امکان خلقت و ایجاد نظم و آفریدِن نظام پدیدار می گردد. در روایِت این حدیث است که 

اینشوشینک در نقش برجستۀ کورنگون بر تختی از چنبرة مار جلوس کرده است و سر آن را به 

اسارت در دست دارد. وجه بیانی این صحنه را در اساطیِر بندهشی پیدا می کنیم: تا زمانی که 

به اصطالح متون پهلوي، زمان کرانمند و محدود است، آفرینش و زندگانی برقرار خواهد بود. 

در این محدوده، آفریدن و زیستن امکان می یابد. اما آنگاه که مار چنبره زده از اسارت جست 

و آزاد شد، زمان به بیکرانگی پیوسته است و نابودِي عالم فرا می رسد. ما از روایت ایالمی خبر 

نداریم،  اما می دانیم که در اساطیر هندي، آفرینش و نابودي جهان به دوران متواتر می پیوندد و 

تکرار می شود و در اساطیر پهلوي، ناگزیر به تأثیر آموزه هاي گاهانی زرتشت، در زمان بی کرانه 

در پایان دوازده هزار سال، تِن پسین یا معاد جسمانی و خلود ابدي و جاودانگی پس از مرگ فرا 

خواهد رسید.
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     در دومین وجه از اسارت مار نیز جاودانگی و خلود هدف است، اما دیگر رستگاري جنبۀ 

جام ِ  و  تمثیل جام جم  است که  اینجا  در  متوجه می گردد.  آدمی  فرد  به سوي  ندارد و  کیهانی 

انگور و  پیدایش  جهان نماي کیخسروي با معناي آن شراب روحانی و عرفانی رخ می نماید و 

دانۀ آن را به پرواز مرِغ هماي و جنِگ مار می کشاند. پس، درخت انگور و شراب، که فرآوردة 

روحانی آن است، با عشق خدایان در ازدواج مقدس پیوند می خورد و عرفان کهن ایرانی با عشقی 

آسمانی. آنگاه ارتباط میان نوروز، که برگردانی دیگر از آیین ازدواج مقدس و مبتنی بر عشق 

میان بنده و خداوند است، آشکار می شود و رمِز یافتن دانۀ رز در «نوروزماه» روشن. 

     در نوروزنامۀ منسوب به عمر خیام، در جنگ هماي و مار، که همانند است با نقوِش باستانی، 

چون مار را اژدهاي نفس به شمار آوریم و هماي را که از چنگ آن می رهد، نمادي از رهایِش 

جوهر آسمانی وجود آدمی در تب وتاب رهیدن از چنگال هوا و هوس فرض کنیم، آنگاه تیري 

که فرزند شمیران، خویشاوند جمشید، بر مار می زند و سر آن را بر زمین می دوزد، همان عنایت 

خدایی خواهد بود که درویش در طلب آن است. در اینجا است که آب روان رمز آن جام و شراب 

معنوي می تواند باشد که حیات روحانی و راز عرفانِی دیرینه را با خود دارد و هم با رستگارِي روان 

پس از مرگ وابسته است و هم با معناي شهادت یکی است. در جریان طبیعِی حیاِت مردم پارسا 

چنین موهبتی فراچنگ می آید و با رفتن وي از جهان تنگ خاکی، او را جاودانگی مقدر است.

     اما وجه تمثیلِی داستاِن مار و هماي را به ویژه با داستان ایرانی «سروِد مروارید» (زعفرانچی، 

جغرافیایِی «آن  و مکان  داستان  نوروزنامه، صحنۀ  در  سنجید.  می توان   (76-63 1389، صص 

پادشاه کامکار و با گنج و خواستۀ بسیار» شرقی است و «هرات» (؟) است و «همۀ خراسان»، 

یعنی مشرق را زیر فرمان دارد. در سروِد مرارید نیز پادشاه شرقی فرزند خود را به غرب می فرستد 

تا مروارید را از دهان مار باز آورد. نیز چون شاهزادة شرقی در سرزمین غربِی مصر به خواب 

می رود، نامه را در پیکر مرغی، پدر به سوي پسر پرواز می دهد تا او را از خواب غفلت برانگیزد. 

این مرغ می تواند همان هماِي نوروزنامه باشد و آن عقاب که با مار بر نقوش قدیمی می جنگد؛ 

همچنان که داستان مایۀ سرود مروارید همان است که در غربت غربیۀ سهروردي، شرحی تازه تر 

براي سیر و سفِر عرفانِی کهنتر را حکایت می کند و آثار مانوي آکنده است از همان تمثیالت 

و اشاراِت آیان در آن. چنین است که جنگ مار و عقاب بر جام و سنگ و ُمهرهاي باستانی به 

خوبی می تواند تفاسیري در داستان ها و اقوال و احوالی کالمی و عرفانی باز یافته باشد. نیز از 

این طریق، فهمیدن ارتباط میان نقش شیري که بر جام خفاجه گاو را می درد با صحنۀ گاوکشِی 
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مهرپَرستان  روحانِى  سلوِك  و  سالکان»  جاِم  خِط  «هفت  عرفاِن  و  می گردد  میسر  مهر  ایزِد 

سرچشمه هاِي کهن تِر خود را آشکار می سازد. 

     بر این تفاسیر، که امید می رود بر خطا نباشد، می توان نکته هاي بسیار دیگرى را هم افزود و 

دربارة جزییاِت فراوان به گفت وگو پرداخت. بحث و جست وجو در این باب تفصیل و سر دراز دارد 

(سیاوش: افسانه یا اسطوره). آنچه در اینجا باید به آن اشاره داشت، درآمیختِن باورها و داستان ها 

و آداب و رسوِم مهاجر آریایی در آغاز هزارة یکم قبل از میالد مسیح، و پیش از آن به این خّطه، 

با نظایِر بومی و انیرانی خویش است. از آن جمله است عرفان و مسلک و حیات درویشی در 

ایران، که یک پاي استوار در فرهنگ بومی این خّطه دارد و پاي دیگر در عرفاِن گاهانی زرتشت 

(مزداپور، 1383).

     بدین شمار است که چون ترکیبی از نقوش باستانی و اساطیر ضبط شده در کتاب هاي قدیمی 

و آثار بازماندة آیینی و باورهاي پراکنده را کنار هم بچینیم،  دورنمایی هر چند دورَدست و ناتمام، 

از باورهاي عتیق و طرِز تأثیر گذارِي آنها بر یکدیگر فراچنگ می آوریم که می تواند به صورت 

یافته هاي  بر  مار  تصویِر  فراوانِی  به  توجه  با  طرح،  این  بر  بنا  گردد.  مطرح  پیشنهادي  فرضی 

باستان شناختی از هزاره هاي پیشین در این سرزمین و با رجوع به اعتقادات زنده دربارة این گزندة 

مخوف، داستان هاي پراکنده در پیراموِن آن را می شود از سر نو تنظیم کرد. در بین النهرین نقوش 

و نوشته در کنار هم بیشتر پدیدار می آید و گاهی سخن می گوید. از سوي دیگر، رسِم پرستِش 

مار در هندوستان قدیم و جدید در نزد اقوام دراویدي هست و نماد مار در حکمت و شرح ریاضت 

هندوان کارَرفت و نقشمندى دارد.

     همۀ اینها می تواند ما را به الیه هاي دیرینی از کهنه دینى نیاکاِن انیرانی خود راه نماید که 

تأثیري بی گمان فراگیر و همه سویه در فرهنگ ایرانی از آنان بر جاي مانده است. این یادگارها با 

زمان هایی در همه جا نافذ و حاضر هستند، گرچه ما عادت کرده ایم که بازنشناسیمشان و با چشِم 

بسته با آنها روبه رو شویم. تضاد و تخالف آشکار میان پاره هاي مختلف باورها و رسوم در فرهنگ 

ایران را در مواردي بسیار می توان با دست یازیدن به چنین ابزاري توضیح داد و توجیه کرد.

     درآمدن نمادها و اساطیر و آیین ها در بافتی خردپذیر و منطقی نماد را هم می باید نتیجۀ 

به  متمایزي  فرهنگی  سیاسِت  دستاورِد  بی گمان  هم  و  دانست  مختلف  فرهنگ هاي  برخورد 

تنفیذ می کرده اند.  پیگیري و  از سوي حکومتی متمرکز آن را  شمار آورد که گروه هایی مأمور 

شکل نوین یافتن جشن هاِي ملی متعدد و گردآمده بر تقویمی دقیق، سنت هاي داستان سرایی و 
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پردازش قهرمانان و حوادثی که سرگذشتی تاریخی را از دل اساطیر االولین به در کشد و آن را 

نوآرایی و بازپَرورى کند، ابداع آداب و رسومی در زندگانی روزمّره که با تولیِد اقتصادي و بهداشت 

و سالمت حیاِت فردي و اجتماعی سرشتگی آنها بارز است و در اندرزهاي ایرانی و فقه زرتشتی 

به ضبط رسیده است، بخشی است بازمانده از این کوشندگی و سیاست گذاري. در حقیقت، به 

موازات آنچه فلسفه و منطق یونانی در خلق روش استدالل در جهان غرب می کرده است، در 

و  پرداخته اند  زندگانی  براي  راهبردي  دستورهایی  کشف  و  االولین  اساطیر  پاالیش  به  ایران 

باورهاي کهنه و نو را هماهنگی و ترکیباتی خردپذیر و یکنواخت و همساز در سودمندِى اجتماعى 

بخشیده اند و به آنها شکلی داده اند دورتر از حاالت ابتدایی در شیوه هاي اساطیري ادوار کهن تر.

نقوش  این  با  را  مانوي  کیش  نیز  و  پهلوي  متون  فلسفی/اساطیري  وجه  که  هنگامی       

باستان شناختی بازمانده از آن روزگاران دیرینه می سنجیم، ریشه هاي ثنویت معروِف ایرانى را در 

همین آثار به خوبى بازمى یابیم. تضاد و تقابل میاِن مار که از زیِر زمین می خزد و پرنده که در اوج 

آسمان می پّرد و همایندي و همراهِى این دو را می توان بیانی از همان طرز تلقی و پنداشته اي 

شمرد که آثار مشهور به ثنوي و زروانی را تمایز می بخشد و تداوم آن را به ویژه در اساطیر و 

افزون بر نمونه هایی چون تصویِر وجودى دوِجنسی مشهور به  آموزه هاي مانوي نیز می بینیم. 

زروان (گیرشمن، 1371، ص 52)، جنگ یا همراهی مار و عقاب به روشنی همین تقابل و ثنویت 

اما در این میان، در پاکسازي و پاالیش عقاید و اساطیر در دوران بعدي،  را بازنمون می کند. 

کژدم و عقرب دیگر جایگاهی نمی یابد و این گزنده چون به خیل اهریمن و خرفستران و موذیاِن 

اهریمنی پیوسته است، دیگر اساطیر زایش خودبه خود و خودزایی خود را از دست داده است و 

جز در باورهاي عامیانه و یا حتی کتاب هاِى علمى قدیمی، از آن اثري ناچیز و بعید و دورَدست 

بر جاي است، مانند آنچه در نجوم از آن خبر داریم.

     به همین روال است که در صحنۀ تازش اهریمن بر آفرینش هرمزدي (بهار، 1376، ص 

87)، هنوز بندهش کالبِد خصم و «پتیاره» را «چون ماري» توصیف می کند و زمان و هنگاِم 

این هجوم را «ماه فروردین، روزهرمزد.» بی گمان تفصیل بیشتري در این تاخت وتاز و درگیري 

از  به ویژه  پهلوي  آثار  در  اورمزد، که  دادار  برتِر  قدرِت  و  است  بوده  کار  در  پیشین  روایات  در 

اساطیِر  می گرفته،  قدیمی سرچشمه  و  پیشین  ثنویِت  از  زرتشتی  باورهاي  گریِز  و  یکتاپرستی 

پایان  و  آفرینش  داستان  اصلِی  طرِح   اما،  است؛  بوده  ساخته  دیگرگون  را  باستانی  کهنه دینی 

جهان در این متون به خوبی می تواند از آن ریشه هاي کهن تر روییده باشد. به خوبی می توان 
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طرح نبرد میان دو نیروِي خیر و شر را در دو روایت جدید و قدیمی تر مشاهده کرد: یکی در 

متون پهلوي، و دیگري در نقوش سنگی کورنگون و جام خفاجه و یافته هاي جیرفت. به نظر 

می رسد که نخستین تازش اهریمن بر آفرینش (همان، صص 32- 34) در روایات پیشین شرحى 

طوالنی تر داشته و «زندآگاهی» («ثنویت ایرانی و پیام گاهانی زرتشت»، زیر چاپ) آن را به اختصار 

درآورده است.

     مختصر آن که پدیدار گشتن پرندة شکاري درآسمان شهر و دهکده همراه با ماري که به 

بگوییم  یا بهتر است  قرنی بگذرد و حادث نگردد،  او پیچیده است، شاید  بر  و یا  دارد  چنگال 

کسی آن را نبیند. اما واقعیت این است که چون اتفاق افتاد و مثًال به آن صورت غم بار به مرِگ 

کودك انجامید، امروزه خبري می شود براي روزنامه ها. اما اگر  اکنون هم مار بر زمین می خورد 

و می گریخت و یا فقط پرواز این دو را یک یا چند کس دیده بودند؛ آنگاه شرح آن، زبان به زبان 

می چرخید و همه از آن با تعجب حرف می زدند. 

     در دنیاي قدیم، چنین اتفاقی، بنا بر شرایط زمان و مکان، اوًال امکان داشت به صورت واقعۀ 

باورهاي اساطیري و  پذیرش همۀ  قاطع بسازند براي  تأییدي روشن و  غریبی درآید و از آن، 

خرافی کهن در این باره. ثانیًا چنان که امروزه می دانیم، مار که در تصورات و اوهام آدمی و ضمیِر 

ناخودآگاه، نقشی پیچاپیچ و نهفته دارد، در پی عینیت یافتن و به نظر رسیدن چنین جلوه هایی 

آسمانی و دیدارهاِى غریبى است که در این تصاویر باستانی به همراهِی پرنده منقوش گشته 

است. پس، همایندي این دو، خود خصیصه اي است که در اساطیر این ناحیه و به تأثیر پدیده هاي 

طبیعِی آن شکل گرفته و مشخصه اي است کمابیش متمایز و ویژة خود. در اینجا، می توان گفت 

مار در این جلوة اساطیري خویش در فرهنگ ما متمایز می شود از جلوه هاي بسیار دیگر خود در 

نزِد اقوام و ملل دیگر و در بافتی پدیدار می آید که به این خطه از جهان تعلق دارد و به پیشینۀ 

تاریخی و سیر تحول خاص آن.

     فزون تر آن که در صحنۀ نمایان شدن مار و پرنده در آسمان، بَهِر کم با آن تفسیري که 

نوروزنامه آن را بازمی گوید، تصورات و ذهنیات ما دربارة مار پرنده تفسیري واژگونه براي واقعیت 

آفریده است. در طبیعت، در چنین پروازي، تا جایی که می دانیم، پرندة شکارگر است و مار شکار. 

اما با وجود این واقعیت، در روایت نوروزنامه و نظایر آن، مار ظالم قلمداد می گردد و مرِغ هماِي 

مظلوم و نیز آگاه و دانا بر احوال شمیران و مردم خاکی. همین یک نمونه را به روشنی می توان 

مثال و َمَثلی دانست از استعداد ذهن و ضمیر آدمی و فرهنگ هاي گوناگون بشري براي خلِق 
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و  می گیرند  واقع شکل  امور  و  جهان  حقایق  و  واقعیات  از  غریب  فاصله هاي  با  که  اساطیري 

عمل می کنند. در این داستان به روشنی زمینه هاي مستعد ذهنی و باورهاي اجتماعی است که 

تفسیري از این صحنۀ نادر و شگفت می آفریند و براي آن، توجیهی اساطیري می سازد. سپس 

همین تفسیر نادرست را مرکز و محوري قرار می دهد براي پردازِش حوادِث اساطیري بر مبناِي 

این سازوکاري است که  حوادِث طبیعِی غریب و برساختِن تفاسیري الهی و غیبی جهت آنها. 

همواره در طّی زمان و مکان تکرار می شود و دامن می گستراند.
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دربارة اشعار ادیب برومند

سید ابوطالب مظفرى

ادیب و نویسندة افغانستانى

مدخل

نقل  را  شیرى  حکایت  شریف،  مثنوى  دوم  دفتر  در  بلخى،  محمد  جالل الدین  موالنا  حضرت 

مى کند که شب هنگام به خانۀ روستایى مردى درمى آید و با خوردن گاِو مرد روستایى، بر جایگاه 

او تکیه مى زند، نیمه شب است و روستایِى از همه جا بى خبر، دلش شور گاوش را مى زند. کورمال 

کورمال مى آید تا به محبوبش سرى بزند و با جرأت تمام، دست نوازش بر پشت و پهلوى شیر 

مى کشد.

گفت شــیر: ار روشــنى افزون شــدى

مى خــاردم     زان  گســتاخ  این چنیــن 

شــدى خــون  دل  و  بِدریــدى  زهــره اش 
مى پنــداردم1 گاو  شــب  ایــن  در  کــو 

حتماً براى بعضى از شما نیز پیش آمده است که در عالم جوانى، از سر غرور و خودبزرگ بینى 

کارهایى کرده اید؛ حرف هایى زده اید که هر کدام در مرتبۀ خودش جسارت بزرگى بوده است 

1. مثنوى شریف، دفتر دوم، بیت 506 و 507.



و هر آیینه اگر از کنه ماجرا باخبر مى بودید، دست به چنان خطر نمى زدید. یک مثال، از همین 

عوالم نزدیک، یعنى شعر و شاعرى بزنم. سال ها پیش در مشهد در یکى از جلسات شعر، من 

به گوش خود از دهان جوانکى پشت لب سبزنکرده در اهانت به یکى از مشهورترین شاعران 

آن روزگار – که اینک روى در نقاب خاك کشیده و خدایش بیامرزاد با آن صبر و متانتى که 

داشت- حرف هایى شنیدم که مپرس. از آن روز این معنى در ذهنم جوانه زد که این فرهنگ، 

در شعر فارسى از کى و کجا رایج شد و باِب این گونه جسارت ها با کدام موج وارد ادبیات فارسى 

شد؟ سخن اصلى این است که آن جوان، تنها جوان گستاِخ این گونه جمع ها نبوده و نیست و 

کسانى که به این محافل رفت وآمد دارند، چنین نوخاستگان جسور و جویاى نام بسیار دیده اند که 

بى توجه به عالم و آدم، کالن روایت هایى را صادر یا نفى مى کنند که در روزگار گذشته افالطون 

و ارسطو نیز جرأت بیانشان را نداشته اند؛ حرف هایى که ابرازشان یا علم بسیار مى طلبد یا جهل 

و جسارت بى شمار. فکر مى کنید این مایه جسارتى که جوانان دارند و پیران کارکشته ندارند از 

چیست؟ به گمان من بخش مهمش برمى گردد به همان جهلى که موالنا داستانش را گفته است. 

یعنى اینان هنوز نمى دانند که این وادى که قرار است در آن قدم بگذارند، چه موج خون فشانى 

دارد و چه روندگان پرتکاپویى قبل از آنها در آنجا پا گذاشته و استخوان خرد کرده اند. این که 

در اسطورة هفت خان آمده است که رستم یک تنه به مازندران رفت و پیروز بازآمد، خود شرحى 

از این حکایت است. این رستم جوان بود که بى هیچ بیم و باکى به قلب دیو و َدد زد و از میان 

جادوان سربلند بیرون آمد، و اّال رستِم جهان دیده و کارکشته که اهل این گونه خطرکردن ها نبود.

     این مطلب البته نماى دیگرى نیز دارد که مربوط به عالم جوانان نیست و آن این است که 

تو گاهى در جریان یک مجموعه قرار ندارى؛ جزء کارمندان فالن اداره نیستى؛ در حلقۀ مریدان 

آن  به همین جهت  نبوده اى؛  نوچه هاى فالن کاکۀ محل  از  درنیامده اى؛  و مرشدى  پیر  هیچ 

اتوریتۀ خاصى را که هواداران و مریدان و نوچه هاى آنها رعایت مى کنند، تو رعایت نمى کنى. آن 

عشق کور و کر کننده اى را که مرید و مرادبازى ممکن است بر دیدگاه حق بین و زبان حق گوى 

تو تحمیل کند هنوز در سینه ندارى. این است که شاید چشم ها و گوش هایت حقیقت مظلومى 

را مشاهده کند یا بشنود که باید به هر صورت به زبان آید. خالصه این که گاهى دور ماندن از 

متن جریان و کانون بحران، یا ماندن در زاویۀ خمول و گمنامى و بى خبر بودن از روابط و ضوابط 

بین قدرت ها و سیستم ها، به آدم شجاعتى مى بخشد که در جاى خودش چیز بدى نیست.

     این مقدمۀ بلند را آوردم تا پیشاپیش عذر تقصیرى خواسته باشم از جناب ادیب برومند و 

404 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



گفته باشم که حکایت من در این مقدمه نگارى حکایت همان مرد روستایِى داستان موالناست. 

این روستایى زادة بینوا، به حکم جوانى و خامى در پناه تاریکِى عدم آشنایى و نزدیکى با شاعر 

این مجموعه، خیاالت خودش را قلم مى زند. بى شک اگر تجربه و دانش و فرزانگى شخصیتى 

این را نمى داد که  چون ادیب برومند را از نزدیک مى دانست، هرگز به خود جرأت و جسارت 

این چنین گستاخ به نوشتن این مقاله مبادرت ورزد. اما امیدوارم به مدد همین فاصله، حداقل 

نوشته ام بوى تملّق هاى معمولى را هم نگرفته باشد. خوشبختانه میان من و جناب ادیب مواردى 

از قبیل رفاقت ها و باندبازى هاى رایج نیست که موجب شرم حضور شود و باعث پرگویى ها و 

کم گویى هاى معمول دوستانه شود و سخن را از جایگاهش خارج کند.

***

1

عالیق بهترینه  ــام،  ایـ در  چیست 

طــارى ــوارض  ــى ع ب کــه  پاکى  علقۀ 

برومند   درخـــت  همچنان  پـــروردت 

خاطر   ــۀ  ــوح ل ز  ــا  ــرده گ ــردت  ــســت ب

تا کــه بدیــن علقــه دل نهنــد خالیق

فکــر تــو را ره دهــد بــه ُکنــِه حقایق

زیــب حدایــق رونــق بــاغ و بهــار و 

ســابق غفلــت  و  روزگار  غــم  گــرد 

     این چند بیت، حسن مطلع یکى از قصاید بلند و محکم جناب ادیب برومند است که در 

بزرگداشت مقام رفیع امام جعفر صادق (ع) سروده شده است. شاعر با تبعیت از شیوة مرسوم 

قصیده سرایان بزرگ زبان فارسى، تشبیب قصیده اش را متناسب موضوع، با پرسش از یک امر 

مهم آغاز کرده و آن گاه کم کم پرده از سیماى این مجهول محتشم برداشته و گفته است که: 

«این بَود آن علِم با عمل شده ال حق» و آن گاه در ابیات بعدى با حسن تخلّص عالى گفته 

است که:

رعونــت  انتســاب  ز  مبــّرا  علــِم 

کیســت بدیــن علــم در زمانه مســلم؟

منافــق شــید  و  کیــد  ز  منــّزه  علــم 

صــادق جعفــر  امــام  جنــاب  غیــر 

    این قصیده در نوع خود یک کار زیبا و خواندنى است که اگر امروزه از شاعرى جوان شنیده 

شود، جاى بسى شگفتى دارد. اما همین چند دهه قبل بسیار بودند کسانى که با این سبک و 

سیاق، شعر مى گفتند و جناب ادیب یکى از محدود باقى ماندگان آن نسل است. اما سخن این 

بخواند،  کتابى  در  یا  بشنود  محفلى  در  را  قصیده  این  اگر  امروزى  جوان  شاعر  یک  که  است 

بى شک ابرو در هم خواهد کشید و آن کتاب را با بى اعتنایى به کنارى خواهد نهاد. او با این ابرو 
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کشیدنش این سخن مشهور شاعران این روزگار را مى گوید که «زماِن این گونه شعرها به سر 

آمده است.» من در این مقدمه قبل از این که به مشخصات صورى و معنوى شعر جناب ادیب 

بپردازم، الزم مى دانم مقدارى از مقام و جایگاهى حرف بزنم که افرادى مانند ادیب در آن قرار 

دارند. به عبارتى این پرسش را مطرح کنم که آیا نقد ادبى ما امروزه در موقعیتى هست که بتواند 

پروندة بعضى از جریان ها و اتفاقات به ظاهر راکد و مغفول مانده را از نو مورد مداّقه قرار بدهد؟ 

آیا نسل امروز مى تواند بعد از فرو نشستن گرد و غبار معرکۀ نو و کهنه، به پشت سرش نگاهى 

انتقادى داشته باشد و به بعضى از مسلمات نقد ادبى معاصر به دیدة شک و تردید نگاه کند؟ یا 

نه هنوز تا رسیدن به این مرحله باید زمانى را انتظار کشید؟ 

     در این که دانش نسخه شناسى و تصحیح و تنقیح متون، چیزى از قبیل کندوکاو باستان شناسان 

و  از ضرورى ترین  به یکى  امروزه  این دانش  این که  در  باشد.  نداشته  است، شاید کسى شک 

کارآمدترین تخصص هاى ادبى و فرهنگى تبدیل شده است، باز جاى چندوچون نیست. یعنى 

من نه موضوعیت این علم را نفى مى کنم، نه ضرورت آن را. اما این واقعیت را نیز نمى توانم 

کتمان کنم که هر وقت به کار این جماعت نگاه مى کنم، حّس غریبى به سراغم مى آید. چیزى 

دنیاى  حواسم را جمع کنم؛  وجودم مى گوید که  دوردست هاى  از  و کسى  درونم مى شکند  در 

ما اندك اندك تغییر مى کند و ما بدون این که در ظاهر اعتراف کنیم، عمًال از فرهنگ و تاریخ 

گذشته مان دور مى افتیم. هر چند این تال ش ها به ظاهر در پى احیاى این متون است، حقیقت 

این است که هر احیایى حکایت گر موتى نیز هست. یعنى ما به طور ضمنى قبول کرده ایم که 

برخى از این مواریث و آموزه هاى قدیمى مان اگر به همان صورت اصلى شان باشند، نمى توانند با 

نسل امروز ارتباط داشته باشند. نیاز به دوباره زنده شدن دارند. از طرفى این گونه تالش ها عالمت 

این است که نسل ما با متون کالسیک ادبى خود بیگانه شده است و ما داریم با آنها مانند اشیاء 

تزیینى و قدیمى برخورد مى کنیم. یعنى این متون – مانند اشیاء و وسایلى که یک باستان شناس 

آنها را از دل خاك درمى آورد – براى ما ارزشمند است، ولى کاربردى در زندگى ما ندارد. یک 

باستان شناس در تپه هاى باستانى وقتى به دنبال وسایلى مربوط به انسان هاى گذشته مى گردد، 

نه به این خاطر است که داخل کوزه اش آب بنوشد و داخل جامش شراب بریزد؛ بلکه به خاطر 

این است که آنها را در موزه بگذارد و در بهترین صورتش از آنها استفاده هاى تاریخى و توریستى 

و تفاخرى بکند. این تالش ها به خاطر آن است که این رابطه را اندکى ترمیم کند. گاهى به این 

فکر مى کنم که کاش در کنار این، نسخه شناسان و باستان شناسان فرهنگى، گروهى نیز بودند 
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که در کنار ترمیم سیماى این متون، به این نیز مى اندیشیدند که نسل ما چه مقدار از آموزه هاى 

این متون را محترمانه کنار گذاشته اند. بگذارید عینى تر بحث کنیم. من خودم وقتى بچه بودم 

بارها این بیت شاهنامۀ حکیم توس را از زبان مرحوم پدرم شنیده بودم که مى خواند:

بــه پیــش پــدر بــر کمــر بــر میانچــه نیکوتــر از نــّرة شــیر ژیــان

دارم یک  که  بخوانم، مى بینم  فرزندم  براى  را  این شعر  وقتى خودم مى خواهم  اما حاال       

تقاضاى به نسبت بى ربط و پدرساالرانه را طرح مى کنم. دیگر هیچ فرزندى پیدا نمى شود که کمر 

به خدمت پدرش ببندد و به این بیندیشد که:

بــه زور و بــه مــردى توانــا تویــىپدر پیر گشــته اســت و برنــا تویى

و بالطبع پدران امروز نیز این دلگرمى را ندارند که:

ــتخنــک آن که دارد به مثل تو ُپشــت         درش ــار  ــ روزگـ از  ــن  ــم ای ــود  بـ

     در همین جوامع شرقى، بسیار داریم پدرانى را که در روزگار پیرى گوشه هاى خلوت سراى 

سالمندان را تجربه مى کنند و حسرِت بودن در متن گرم زندگى خانوادگى بر دلشان مانده است. 

      مثال را از عینى ترین بخش هاى شاهنامه آوردم تا بحث روشن تر باشد، و اّال هزاران هزار 

تجربه هاى آسمان شوکت معنوى که در طول متونى مانند سوانح العشاق، فتوحات مّکى، مثنوى 

معنوى و بسیار دیگر از این دست آثار مستتر است و روزگارى نه چندان دور خوراك شبانه روز 

فرزندان این آب و خاك بوده است و جوان شاعر امروزى حتى نام آنها را یاد ندارد.

     گاهى که فرصت دست مى دهد و به کوه و دره هاى اطراف مشهد مقدس مى روم و مجال 

اندك تأملى حاصل مى شود، به این مى اندیشم که این دشت و کوه چه وقایع عجیب و غریبى را 

از سر گذرانده و چه ها از گردش روزگار دیده است. البته تمام وقایع عجیب و غریب، تاخت وتاز 

است، که گردش هاى حیرت برانگیز  نبوده  بى پناهان  و  مظلومان  یا ضجۀ  زورگویان  و  قلدران 

صوفیان و عارفان و فیلسوفان و مورخان بزرگى نیز بوده است. همین دشت و کوه ها روزگارى 

شاهد شهودات بکر و عجیب بایزید بسطامى و ریاضت هاى کوه فرساى ابوسعید ابوالخیر و شور 

و اشراق هاى عاشقانۀ احمد غزالى بوده است.

سرتاســر دشت خاوران ســنگى نیست 

در هیچ مقام و هیچ فرســنگى نیســت               

کز خون دل و دیده بر او رنگى نیســت

کز دست غمت نشســته دلتنگى نیست
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     در هر گوشۀ این خاك، سوته دلى، پیرى، ولى اى ساکن بوده و همان معاشرت و هم نفسى 

ساده شان با مردم کوچه و بازار موثر بوده و انتشار حکمت و معرفت مى کرده است. اما چه شده 

است که ما وقتى تمام کوچه ها و کوره راه ها را مى گردیم، جز خاك تیره و فلک زدگى آدم هاى 

گرسنه چشم، چیزى نمى بینیم. خیلى از ما شاعران مدرن حتى نامى از مقاالت شمس نشنیده ایم 

و در عوض گروهى دیگر از ما کلیات شمس را سروده هاى شمس تبریزى مى دانیم. حقیقت تلخ 

ولى واقعى این است که ما در این چند قرن گذشته با یادگارهاى محزوِن به جامانده از «اوتاد» و 

«ابدال» تاریخمان برخورد بدى داشته ایم و با تندخویى هاى بى مورد و از سر غرور، آنها را از خود 

دور کرده ایم. من از کسانى نیستم که به آینده ناامید باشم و احساس نوستالژیک گذشته را به 

صورت یک چیز مّقدس با خودم حمل کنم. نو شدن و عوض شدن فکرها، هنجارها و نیازها را 

نیز امرى طبیعى مى دانم. به ذات بارور فردا امیدوارم و به صفت «کل یوم هو فى شأن» خداوند 

نیز تا حدودى که وسع وجودى ام اجازه داده است، ایمان دارم. اما تمام لرزش دست و دلم از آن 

است که نمى دانم مکر تاریخ با ما شرقى ها و فارسى زبان ها چه بازى مى کند. بیمناکم که همه 

چیز را در این قماِر از خود بیگانگى و تجددخواهى و امنیت طلبى مفت ببازیم.

     اگر روند طبیعِى تّطوِر فرهنگ، بخواهد مثًال به جاى سنایى و عطار، موالنا را بنشاند که خوب 

مثنوى  نداشته باشیم و  الهى نامه  حدیقة الحقیقھ و  اگر  نباشد  خسران  زیاد  حرفى نیست. شاید 

را داشته باشیم، که «چون که صد آمد نود هم پیش ماست»؛ هر چند همین امر نیز معقول و 

میّسر نیست. همۀ هراس و حسرت از این است که تمام این شکوه و عظمت را به بهایى اندك 

فروخته باشیم و به جایش تعصب و خشونت خریده باشیم. این که روزگارى بیاید که فرزندان 

ما به کلى ارتباط خودشان را با میراث گذشته از دست بدهند، براى هر کسى که دلبستۀ این 

تاریخ و فرهنگ است، سخت دردناك است. حال پرسش این است که این مایه بیگانگى در این 

اندك زمان از کجا آمده است؟ این دگراندیشى از متن این فرهنگ برنخاسته است، و اّال این 

همه مفارقت و بیگانگى اتفاق نمى افتاد. میوه با شاخه و شاخه با ریشۀ خودش این همه دعوا 

و تباین ندارد. سخن این است که این میوه ارتباطش را با این شاخه انکار مى کند و این شاخه 

ریشه هایش را از یاد برده است. پس ناگزیریم قبول کنیم که این میوه از جاى دیگرى آمده است 

و شیرینى اش ذائقه هاى ما را تغییر داده است.

     این حقیقت را نمى توان نادیده انگاشت که آمدن نیما و شاگردانش به عرصۀ ادب فارسى 

بى شباهت به یک لشکرکشى ادبى نبود. همۀ عوامل این لشکرکشى هم آماده بود. در آن روزگار 
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اما مغرور  در کل تفّکر سنتى ما و از جمله شعر کالسیک فارسى به یک شهر کامًال بى دفاع 

مانند بود که مى شد از هر گوشه و کنار به درونش رخنه کرد. از طرفى تفکر مدرن و من جمله 

شعر نو با آخرین سالح ها و حیله هاى مد روزش آمده بود تا این شهر بى دفاع را از بنیان براندازد. 

در این نبرد نابرابر، خوب مسلم است که پیروزى با کدام سمت خواهد بود. من در این نوشته 

قصد ندارم به اصل ماجرا بپردازم و در حقانیت یکى از دو طرف دعوا سخن بگویم. به گمان من 

مدرنیته در مجموع یک جریان ناگزیر بود که باید روزى دیر یا زود از راه مى رسید و حسابش را 

با رقباى دیرسالش تسویه مى کرد. حقیقت این است که نوگرایان در مجموع امکانات پیروزى 

را نیز داشتند و در مجموع یکى از ثمرات این جریان تازه، یعنى شعر نو، اتفاقى به نسبت میمون 

براى ادبیات فارسى بود. اما سخن من در توابع و فرهنگى است که این لشکرکشى با خودش 

آورد و خالى از بدآموزى هاى بزرگى نبود.

     یکى از آن بدآموزى ها، همان بیگانگى اى بود که در بخش اول این نوشته از آنها یاد کردیم. 

من نمى گویم که تمام این بحران، حاصل لشکرکشى پیر یوش بود؛ نه، اما نمى توان انکار کرد 

که حداقل بخشى از این اتفاق ریشه در اتفاقات مابعدى داشت که از نیما آغاز شده بود. اگر ما 

قدم به قدم جلو برویم، شاید قبول این امر به ظاهر صعب، قابل قبول تر جلوه کند. از جمله توابع 

لشکرکشى نیما و شاگردانش اعطاى نوعى گستاخى و جسارِت به نسبت بى پایه به جوانان بود. 

این جسارت ها، زادة فرهنگ و شرایط دیگرى بود یا اصًال از حوزه هاى دیگرى مانند سیاست 

وارد شعر شده بود. هر چه بود جسارت انقالبى وارد دنیاى شعر و ادبیات شد که اگر در مبارزة 

سیاسى و انقالب هم کارى از پیش بردن مى توانست، حقیقت این بود که در شهر چندان راهى 

به دهى نمى توانست ببرد. ادبیات و هنر قوانین خاص خودش را دارد و جواناِن آن روزگار البته 

حق داشتند شجاعانه علیه رژیم استبدادى شاه به میدان بیایند و با شعار و سالح به جان آن 

این حق را نداشتند که با همان جسارت به سراغ  بناى پوسیدة دو هزار و پانصد ساله بیفتند، 

فروریختن بناهاى آباد فردوسى و سعدى و مولوى بروند. اما متأسفانه این دو حوزه با هم یکى 

دانسته شده بود و در هر دو عرصۀ سیاست و فرهنگ، نظریه و دستورالعمل یکسان بود. شعر نو 

و البته بیشتر نظریه پردازان موج هاى بعد از نیما، در قدم اول کارى کردند که فرهنگ و سنت 

شاعرى را خوارمایه ساختند و این جماعت شاید ناخواسته اما عمًال دو کار کردند: یکى این که 

با از میان برداشتن وزن و قافیه و تساوى طولى مصرع ها، راه یک نوع هرج ومرج طلبى را در 

شعر فارسى هموار کردند. پیش از این تاریخ، در فرهنگ کالسیک شعر فارسى میان دو گروه 
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از شاعران فرق اساسى وجود داشت. یک گروه شاعران رسمى و حرفه اى و به اصطالح خواص 

بودند که جوشش هاى احساسى و شاعرانه شان را با آب و ادب و دانش و حکمت سرد مى کردند، 

و گروه دیگر شاعران بومى و محلى و شوقى بودند که تنها در آتش همان جنون و شورمندى 

شاعرانه – عاشقانه شان مى سوختند، حداقل براى گروه اول این چیزها یک اصل بود. یک جوان 

تازه کار، براى تسلط بر عواملى چون وزن و قافیه و باقى فنون و صناعات این فن، مجبور از توغل 

در بحر ادب و فرهنگ بود و این حالت حداقل فایده اش این بود که رونده اش را به درجاتى از 

فرهیختگى ذوق و پختگى زبان مى رساند و به عبارتى سواد ادبى را براى او به همراه مى آورد. 

بیهوده کسى چون نظامى عروضى شرایط شاعرى را این نمى دانست که «اما شاعر بدین درجه 

نرسد، اّال که در عنفوان شباب و در روزگار جوانى بیست هزار بیت از اشعار متقدمان یادگیرد و 

ده هزار کلمه از آثار متاخران پیش چشم کند و پیوسته دواوین استادان همى خواند و یاد همى 

گیرد که درآمد و بیرون شدن ایشان از مضایق و دقایق سخن بر چه وجه بوده است ...» این گونه 

بود که در آن فرهنگ کسى خیلى راحت نمى توانست ادعاى شاعرى کند.

     بارى، آزادى از قید ساختار صورى شعر کالسیک موجب این شد که هر جوان دبیرستانى، 

نامه هاى عاشقانۀ خود را شعر بپندارد و خیلى راحت به بهانۀ شعر نو به هر چه کالسیک بود 

بتازد و این چیزى بود که بزرگان و پیشتازان شعر نو از قبیل نیما و اخوان و شاملو پیش بینى 

نمى کردند. بهتر است با یک مثال از موضوع اصلى این مقاله، سخن را روشن تر کنم. من وقتى 

این چند بیت از یک قصیدة جناب ادیب برومند را مى خوانم که فرموده است:

ســاقى بریز در قدح ار با منت صفاســت 

زان مى که جسم عاشق افسرده راست روح

نوشــین شــراب خلّر شــیراز کو که بس 

مپســند ســاقیا که خمــارم کنــد ملول                                      

زان مى که روح بخش و طرب خیز و جان فزاست

زان مى که درد مردم غم دیده را دواســت

مطلوب شــوخ پارسى و شــیخ پارساست

پــر کن پیاله ام ز شــرابى که غم زداســت

     پیش خودم فکر مى کنم یک جوان 22 ساله چه مقدار با متون زبان فارسى اعم از شعر و نثر 

باید ارتباط داشته باشد که با سن کم بتواند در قالب نظم این گونه روان و محکم حرف بزند؛ و 

آن گاه به یاد مى آورم زبان شلخته و زار و نحیفى را که شاعران امروز ما با آن به قله هاى شهرت 

و محبوبیت مى رسند؛ و از خودم به عنوان یک شاعر امروز خجالت مى کشم.

این  از شعر بود.  برداشتن معنى       کار دیگرى که آموزه هاى نوگرایان کم کم رایج ساخت، 

جماعت با این استدالل که شعر بیان احساس است و الزاماً نباید معنایى از قبل سنجیده شده را 
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بیان کند، این بهانه را دست پیروان خودشان دادند که شعر را به کلى از قید معنى آزاد پندارند. 

اگر پیشینیان مى گفتند که معنى در شعر، پسینى است نه پیشینى؛ و تا حدودى حرف درستى 

هم مى زدند، پسینیانشان گفتند شعر اصًال نباید معنى داشته باشد. وقتى شعر را از دو قید صورت 

تعداد  به  این مى شود که تعداد شاعران یک کشور  و معنى رها کردیم، دیگر چه چیزى مانع 

نفوسشان باشد و چه معنى دارد که آن وقت یکى از این نفوس مطمئنه پول بدهد و برود کتاب 

شعر آن دیگرى را بخرد و بخواند و چیزى هم درنیابد.

     بریدن از ضوابط قدیم و نرسیدن به قوانین جدید، گذشته از نوعى هرج و مرج طلبى در شعر 

امروز فارسى، یک نوع جزمیت و عصبیت مدرن را نیز رایج ساخت و آن راسخ شدن این باور 

در ذهن جوانان بود که زمان قالب هاى کالسیک شعر به کلّى سر آمده و اصوًال بعد از این هر 

چه در آن قالب ها سروده شود، شعر به حساب نیست. هر چه در قالب نو باشد خوب است و به 

حق است و هر چه که در قالب غزل و مثنوى و دوبیتى است، بد است و از رواج افتاده و کنار 

گذاشتنى؛ حال آن که حقیقت و واقعیت چیزى غیر از این بود و گذشت زمانه کم کم ثابت کرد 

که هنوز در ممالکى که ما زندگى مى کنیم و از جمله در حیطۀ فرمانروایى شعر فارسى، زمان 

شعر کالسیک از قبیل غزل و قصیده و مثنوى به پایان نرسیده است و دلیل خیلى جّدى اش 

هم این است که اگر سر مى رسید، نمى توانست خواننده داشته باشد و از نو سر بلند کند و گروه 

کثیرى یعنى اکثریت مطلق با آن مشغول باشند.

     این که سر بلند کردن دوبارة غزل و مثنوى و دیگر قالب ها در بعد از انقالب را معلول یک 

حرکت ارتجاعى بدانیم، مشکلى را حل نمى کند. ادبیات یک مملکت که از ذهن ها و عواطف 

هزاران جوان سر بلند مى کند، این قدر راحت اسیر تئورى توطئه نمى شود و باید علت قوى ترى 

در کار باشد. در امور اعتبارى مانند زبان و قالب هاى شعرى، یکى از بهترین دالیل وجود یک 

چیز، همین استمرار حیاتش است. این در ظاهر نوعى توتولوژى است، یعنى دلیل عین مدعا جلوه 

مى کند؛ اما درست است، چون جامعه امورى اعتبارى را که کاربردى نداشته باشند و نیازى به 

داشتنشان احساس نکند، به راحتى دور مى افکند. این که قالب هاى کهن با وجود آن همه تبلیغات 

و لشکرکشى ها هنوز به حیات خودش به نحو استمرار ادامه مى دهد، نشانۀ این است که در این 

حوالى هنوز مردمى زندگى مى کنند که با این شکل از زیبایى شناسى و خوى و خصلت مأنوس اند.

     درك این سخن چندان سخت نیست که ادبیات و هنر، از قبیل دین و فلسفه نیستند که 

حقیقت و واقعیتى در باال داشته باشند و خلقى بى خبر از آن واقعیت، توسط رسولى به آنها واقف 

دربارة اشعار ادیب برومند ❖ 411



مى شوند و بعد از وقوف به صالح دنیوى و اخروى شان از آن آموزه ها تبعیت کنند، واّال خسرالدنیا 

و اآلخره خواهند بود و اگر نکنند باید به اجبار و اکراه آنها را به راه راست آورند. راه راست ادبیات 

همان چیزى است که مردِم آن زبان، آن را زیبا پندارند و نیازهاى احساسشان را مرتفع سازند. 

ما براى این که ادبیات یک کشور را عوض کنیم باید در قدم اول زیبایى شناسى مردم را عوض 

کنیم.

     این مقدمه را آوردم که بگویم بخش چشم گیرى از مردم ساکن در بالد فارسى زبان به نوع 

خاص از ادبیات، یعنى آثار بزرگانى چون ادیب برومند نیازمندند.

2

سیماى شخصى و شخصیتى ادیب در یک نگاه، انسان عاطفى و حساسى را نشان مى دهد که 

زبانش آیینۀ دلش است و دلش آیینه اى گشوده بر روى تمامى سطح زندگى. در این زندگى نیز 

همه چیز در یک سطح یکسان حضور دارند، از نیازهاى انسانى و شخصى بگیر تا موضوعات 

بزرگ ملى و مملکتى. او هیچ کدام از این امور را دوِن شأن یا منافى شخصیت اجتماعى اش 

و حّساسى است که  انسان سلیم الفطره  او  فروگذارد.  را  برآورد و بعضى  را  بعضى  نمى داند که 

رفتارهاى طبیعى دارد. خیلى ساده جذِب خوبى مى شود و از بدى اجتناب دارد. هر جا اندکى از 

مردى و مردمى ببیند، بى درنگ گرویده مى شود و هر جا قدرى نامردمى و کژى احساس کند، 

سبک از آن وادى مى رمد. او در این مسیر از توجیهات و تأویالت ایدئولوژیک نیز اجتناب مى کند 

و چنان نیست که بتواند بدى و نامردمى را در پردة تأویل هاى عقیدتى و ملى و امورى از این 

قبیل توجیه کند. یک انسان طبیعى و بدون پیش داورى هاى حزبى و ایدئولوژیک، معموًال امور 

زندگى را همان طور که هست مى پذیرد و هر کدام را در جایش قبول مى کند.

     چنین انسانى براى ملت و کشور و زبان مادرى اش احترام قائل است، ولى اگر آموزه و دین 

بهترى را هم شناخت که خاستگاهش آب و خاك دیگرى است، بى درنگ به آن نزدیک مى شود 

و آن را به کلى بیگانه تلقى نمى کند. مردمان سرزمین خودش را دوست دارد، ولى اگر در جاى 

دیگرى نیز خلقى اسیر ستم باشند، نمى تواند نسبت به سرنوشت آنها بى تفاوت بماند. صرفاً با این 

توجیه که آنها در خون و خاك و آیین با او یکى نیستند. براى دوستان و دوستى هایش احترام 

قائل است و از درگذشت آنها دلخون و دلشکسته مى شود، چنان که در مقابل مشکالت شخصى 

و خانوادگى اش نیز همین واکنش را دارد. به طور مثال حجم چشم گیرى از شعرهاى این کتاب 
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را کارهایى تشکیل مى دهد که شاعر، آنها را به یاد مصیبتى اتفاق افتاده در اقلیم دور، دربارة 

مردمانى که با او نه هم تبارند و نه هم زبان، سروده است:

است    بى زنگار  آیینۀ  که  فیلم  آن  بنگر 

بنگر آن فیلم که خود کرده به حق ضبط نوار

این نه افسانه، که از باب حقیقت شرحى است                                                

عکس گیرنده ز هر منظره در دیدار اســت

آنچــه از صرب دغل، کردة ناهنجار اســت

زان جنایــات کز او نوع بشــر بیزار اســت

     از دید او مهربانى را نمى توان ذخیره کرد و به هنگام، مورِد مصرِف عاقالنه قرار داد. مهربانى 

و محبت به موجودات، چون طبیعت آفتاب و باران در نهاد آدم هاى نیک سرشت نهاده شده است 

و ناخودآگاه در جایگاه و موقعیت خودش مى تابد و مى بارد و بر خشک و تر یکسان مى بارد و 

مى تابد. در دید ایشان زندگى خانوادگى و دوستانه از کارهاى اجتماعى منفک نیست.

هر  از  و  مى گیرد  درسى  اتفاق،  هر  از  او  دارد.  عبرت بین  کامًال  نگاهى  زندگى  به  ادیب       

پیش آمدى حکمتى مى اندوزد. این شیوه همان نگاه سنتى و حکمت اندوز است که حکیمان تمام 

جهان را داراى راز و پیام و معنى و اشارت مى دیدند، نه کور و کر. بهتر است براى رسیدن به 

این سیما از دو شعر از خود ایشان مدد بگیرم. ایشان مثنوى اى دارد که در خردادماه سال 1327 

در اصفهان سروده است، زمانى که هنوز جوانى بیش نبوده است.

فــراق  شــب هــاى  جملۀ  از  شــب  وثــاقیــک  بــه  خــزیــدم  آزرده  دل  کــه 

     داستان مربوط به سال ها پیش است که شاعر به زادگاهش شهر «گزبرخوار» برگشته و با 

تفنگ و تیراندازى دمخور مى شود.

بگذشت تمرین  ز  کــه  روزى  چند 

ــر هــدفــى  ــم بـ ــ ــر زن ــی ــى ت ــک ــا ی تـ

ــت                                   ــر شـــاخ درخ ــه س ــى ب ــرغ بـــود م

دشت ــب  جــان شــدم  ــه  خــان از  روزى 

شعفى و  ســــرور  ــاس  ــسـ احـ ــم  ــن ک

ــا بخت ــى ب ــوی ــو گ ــر شـــاخ ت شـــده س

     شاعر مرغ را هدف تیر ساخته و آن بینوا از شاخه به زمین افتاده و مى میرد. اما خودش بعد 

از حادثه:

زار  مرغک  آن  کشتن  از  پــس  مــن 

شــدم  دلــگــیــر  و  آزرده  خـــود  ــز  ک

قــرِب ســــالــى پــس از آنـم نـاچــار  

ــه دچـــار ــونـ بـــه نـــدامـــت شـــدم آن گـ

ــدم ــر ش ــی ــص ــق ــت شـــرمـــنـــدة ت ســخ

خشـــک شـــد چشــمۀ طــبـع ســـرشــار
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     این حکایت نشانگر باطن شخصیتى است که با طبیعت حس یگانگى دارد و به قول سهراب 

سپهرى قانون درونى شان به آنها هشدار مى دهد که آب را گل نکنند. ما از این گونه آدم ها داریم 

عمل  بازتاب  چون  دارند،  آسوده اى  روان  آدم ها  تیپ  این  باشند.  شاعر  که  نیست  نیاز  حتماً  و 

بیرونى شان را به راحتى در آیینۀ درونشان مشاهده مى کنند. اینان به وضوح مى بینند که «اگر 

سبزه اى را بکنند خواهد مرد.» مى توان آنها را آدم هاى معنوى گفت. از ویژگى هاى انسان هاى 

آرامش رسیده دارند.  به  آنها درونى  از زندگى شان دارند.  معنوى، بهجت و شادى اى است که 

این آرامش است که بعد از سال ها و آن هم در حوالى هفتاد و چندسالگى موجب سرودن چنین 

قصیده اى مى شود:

بــرى مــالل  از  هفتــادم،  آســتانۀ  در 

هنوز شــور شــبابم به ســر بود هر چند

هنــوز نوگل عشــقم به دل بَود شــاداب

هنــوز نغمۀ شــورآفرین ســازى خوش 

هنوز عشــوه گرى خوش نگاه و سیمین بر                         

هنوز مانده نشــاطم به دل چو یاس طرى

خیره ســرى غیــر  بــه  ندیــدم  روزگار  ز 

شــکفته چون به بهــاران بنفشــۀ طبرى

بــه تارهاى دلم سرکشــد بــه زخمه گرى

ربایــد از بــر من دل چــو دلبــران پرى

     حال شما مقایسه کنید این حال و احوال را با جوانان امروز که هنوز از دهانشان بوى شیر 

جدا نشده، گرفتار یأس فلسفى و پوچى زندگى مى شوند و به هزار گونه مخدر و قرص و الکل 

گرفتار مى شوند و طبعاً آثارشان نیز انعکاس دهندة همین گونه رویاهاى مخوف است.

3

ساختار فکرى جناب ادیب برومند نیز قابل توجه است. او از یک طرف آدمى است روشنفکر و 

زندگى را سراسر در راه مبارزه با استبداد سپرى کرده است. از فعاالن جبهۀ ملى بوده و اینک نیز 

مسئول آن جبهه است. اما کلمۀ «روشنفکر» به تنهایى نمى تواند ساختار فکرى و رفتارى ایشان 

روشنفکران  اول  شده اند.  طبقه بندى  دسته  سه  در  عموماً  ایرانى  روشنفکران  بدهد.  نمایش  را 

الییک و بى اعتقاد به مبانى دین و ملیت؛ دوم روشنفکران الئیک اما ملى گرا و سوم روشنفکران 

دینى. ادیب در هیچ کدام از این ساختارها نمى گنجد. او هم روشنفکر است، هم معتقد به دین 

و مذهب و هم به ملیت و فرهنگ ایرانى به عنوان یک عنصر کارآمد توجه دارد. شاید صرف 

داشتن این سه شاخصۀ فکرى هم نتواند چندان مهم تلقى شود، اما آنچه مهم است این است 

که ایشان بسیارى از کلیشه هاى فکرى طیف هاى گوناگون را شکسته و در عمل و تفکرش بر 
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مدار خاص خودش در حرکت است. «گفتمش: چونى؟ جوابم داد: بر قانون خویش.»

     خوب است مسئله را کمى عینى تر دنبال کنیم. وقتى جنگ ایران و عراق شروع شد، ما 

دیدیم که بسیارى از روشنفکران، حتى شاعران و داستان نویسان به این بهانه که روشنفکرند و 

روشنفکر البد نباید طرفدار جنگ باشد و آنها صلح کل اند، یکباره سکوت کردند و وقتى به آثار 

خلق شدة آنها در این سال ها نظر مى کنیم، مى بینیم چه مقدار هنرمندانه توانسته اند این اتفاق 

عظیم کشور و جامعه شان را نادیده بگیرند و به بهانه هاى گوناگون از کنارش بى تفاوت بگذرند. 

ما به این بهانه ها کار نداریم. هر کدام ممکن است براى خودش دلیل و حجتى داشته باشد، اما 

مهم این است که سرانجام آن بهانه ها توانست آنها را راضى کند. اما ادیب از آن جمله آدم هایى 

بود که نمى توانست صرف به این دلیل که مثًال سیاست هاى نظام را نمى پسندد به مصائب جنگ 

نیز بى توجه بماند. این بود که شعرهاى بسیارى در کارنامۀ ایشان است که به موضوع جنگ 

پرداخته است.

اى دلیــران وطــن! روى به پیــکار کنید  

حمله ور گشــت به ما لشــکر صــدام پلید

روز جنگ اســت، شــما نادره مردان رشید               

خاك ایران تهى از دشمن خونخوار کنید

بهر دفعش ز دل و جان همه پیکار کنید

ســزد ار همــت مردانــه پدیــدار کنید

     از طرف دیگر، روشنفکرى و ملى گرایى ایشان باعث نمى شود که به فرهنگ دینى خودش 

بى تفاوت یا بدبین باشد. این کلیشۀ دومى است که در ساختار تفکر ایشان دگرگون شده است. 

ما در آغاز این مقال به قصیدة زیباى ایشان دربارة شخصیت امام جعفر صادق (ع) اشاره کردیم 

و البته کارهاى ایشان به همین یکى دو مورد خالصه نمى شود. روح دین دارى و نگاه معنوى را 

مى توان در سراسر کارهاى ایشان مشاهده کرد و از آن جمله شعر زیبایى که به مناسبت شب 

عاشورا سروده است که در نوع خود یک کار تازه است:

ــاك  ــه ن ــول ول دل شـــکـــن  شـــب  آن 

ــۀ دردانــگــیــز ــع ــاج ــک ف ــب یـ شـ

ــف قــرون  ــاری ــص شــب یــکــتــا بــه ت

ــدر افــالك ــ ــکــن ان شــب وحــشــت ف

رســتــاخــیــز گـــه  بـــه  تـــا  دل  داغ 

ــون خ حــشــمــت  ــدآورى  ــ ــدی ــ پ در 

     شاعر، بعد از این که در ابیاتى این شب اسطوره ساز را شرح و بسط مى دهد، به شخصیت 

اول ماجرا یعنى امام حسین (ع) نزدیک مى شود و ذهنیت ایشان را در چنین شبى براى ما تفسیر 

مى کند:
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ــیــک انــدیــش ن ــس  ــف ن مـــبـــارك  آن 

ــى ــ ازل ذات  شـــنـــاســـنـــدة  آن 

روز  انــدیــشــۀ  در  غــرقــه  ــب  ش همه 

ــش ــی ــى ک واالی مظهر  ِمــهــیــن  آن 

على ــد  ــرزنـ فـ ــه  ــتـ آراسـ و  ــاك  ــ پ

سوز و  ماتم  آن  از  آیــد  پیش  چه  که 

     بعد از این، روایت کم کم درونى مى شود تا مى رسد به عینیت بخشیدن و تجسم حوادث فردا:

فاجعه ها  آن  همه  چشمش  پیش 

ــرداســت  ف ــوردى  ــ خ و  زد  ــر  ــراب ــاب ن

را    فـــردا  درون  ــِم  ــش چ از  دیـــدى 

ــردا فـ ــح  ــب ص ــه  بـ ــت  ــى رفـ مـ رژه 

صدهاست شیاطین  و  چند  َمــلَــکــى 

را ــا  ــره س تــن  و  ــردن  ــ گ از  دور، 

که داستان نویسان امروزى به آن فن آیینۀ ذهنى و نیز فالش 
-
     استفاده از فن به نسبت نوین 

با توجه به شخصیت امام حسین و چشم غیب بین او که به حقیقت اتفاقات 
 -
فوروارد مى گویند

فردا را به عینه مشاهده مى کرد و این گونه نبود که مانند بقیۀ خلق خیال و تجسمى بکند، جالب 

توجه است. تاکنون کمتر کسى از سرایندگان عاشورا به این شیوه و روش به این قضیه پرداخته 

است:

مى دیــد  ســواران  جملــه  ســرنگون 

ســاله هیجــده  گلگــون رخ  پــور 

خــون  دریاچــۀ  بــه  عبــاس  دیــد 

پریــش و  مســئول  و  آشــفته  خواهــر 

همــگان  آن  پــس  ز  را  خویشــتن 

گــرد بــر گــرد خــود از دشــمن دون                                            

مى دید ــاران  یـ زده  ــون  خ در  غــوطــه 

ــه ــگ الل ــ ــه رن ــرق بـ ــ ــا ف ـــاى تـ پـ

چــون ــد  ــال ن و  ــد  ــى زن م ــا  پ و  دســـت 

ریــش دل  ــا  ب او  ــر  ب در  کـــودکـــان 

ــدان ــی م در  ــرد  نـــگـ ــا  ــه ــن ــک وت ت

ــرون ب انــــدازه  از  بیند  دد  و  دیـــو 

نزاع و  به یک  آن گاه  نمایش مى دهد و  امام  از دریچۀ ذهن  ابتدا واقعیت هاى فردا را  او       

کشمکِش به ظاهر درونى اشاره مى کند که در آن امام با خودش گالویز است که چه کند. آیا 

بیعت یزید را قبول کند یا نه و سرانجام:

ــام   ام فـــرورفـــت  ــشــه  ــدی ان در  ــس  پ

جنگ یـــا  بــیــعــت  ــۀ  ــش ــدی ان ـــدر  انـ

گذشت                        لحظه  آن  در  که  نبردى  در 

کــدام گــزیــنــیــم  دو  ــن  زیـ ــزد  سـ کــه 

ننگ و  ــرازى  ــرافـ سـ بــیــن  ــد  ش جــنــگ 

گذشت؟ چــه  امــامــم  بــه  گویم  چــه  مــن 

     در حوزة سیاست نیز شاعر ما از آن دست آدم هایى است که تابوى قدرت را شکسته است و 

براى رسیدن به آن حاضر نیست خودش را به آب و آتش بزند. از این لحاظ نیز یک سیاستمدار 
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باثبات است. سیاستمدار باثبات شاید یک تضاد باشد، زیرا سیاستمدارى در این گوشه از جهان 

از  راحت  این حوزه خیلى  داده است که در  نشان  ایشان  ثبات مستمر. ولى زندگى  یعنى عدم 

جذب شدن در ساختار قدرت مصون مانده است.

 4

وقتى از عالم معنى و شخصیتى گام را فراتر بگذاریم و اندکى بحث را به حوزة ادبیات و کارهاى 

عملى ایشان بکشانیم، باید گفت که ما جناب ادیب برومند  را شاعرى کالسیک مى یابیم و بنا 

به قول خودش نئوکالسیک. البته خود من نیازى به این حس نمى کنم. اگر مضامین و برخى 

تفاوت هاى صورى و زبانى را مالك این نئوکالسیک شدن بشماریم، در آن صورت از رودکى 

تا ادیب برومند کدام شاعر زبان فارسى را مى یابیم که به تناسب استعداد و زمان و شخصیت و 

جغرافیا و حوادث روزگارش نسبت به شاعر قبلى اش مقدارى نوآورى و تفاوت نداشته باشد؟ حتى 

ضعیف ترینشان. به گمان من این تفاوت ها در حدى نیست که آنها را نئوکالسیک بخوانیم. اگر 

چنین بود باید در قدم اول سرهنگان شعر فارسى از قبیل موالنا و فردوسى و بیدل خودشان را 

از دایرة شعر رایج روزگار خود جدا مى کردند و براى سروده هاى خویش، نامى دیگر برمى گزیدند، 

که این کار را نکردند، زیرا به گمان و باور آنها این تفاوت ها و تغییر سبک ها و خیال ها در ظرف 

بزرگ شعر کالسیک مى گنجیده و آنها البد تفاوت بنیادینى را احساس نمى کرده اند تا نیاز به 

تسمیۀ تازه اى بوده باشد. هر چند باید تصدیق کرد که تفاوت هاى مهمى از مطالب زمانى گرفته 

تا نحوة تعبیر و مضامین ظاهر شده است. این است که من بهتر مى دانم که کار غزل سرایان و 

که تا حدود بسیار زیادى متأثر از فضاى نیما و شعر بعد از ایشان اند 
 –
مثنوى سرایان جوان امروز 

– نیز همان شعر کالسیک خوانده شود، چون قبول این همه تغییر در نام گذارى را نیز از نتایج 

مى دانم.  سنت گرایان  تدریجى  کوتاه آمدن هاى  و  نوگرایان  قشون کشى هاى  و  تبلیغات  همان 

به هرحال، داشتم مى گفتم که شعر جناب ادیب به تمام معنى یک شعر کالسیک است، با همان 

چم وخم ها و شیوه و شگردها:

ــدوه ــ ــم کــتــیــبــۀ ان ــن ــن م ــ ــا، ای ــ ه

ــن مــنــم شــمــایــل افــســوس  ــا، ایـ هـ

تشویش ــچــۀ  دری مــنــم  ــن  ایـ ــا،  هـ

هستى ــش  ــاک ــش ک در  درمـــانـــده 

رنج و  غــم  ز  ــم  دل ــر  ب ــت  اس کــوهــى 

ویــــران ـــارت  عـــم در  ســـر  بـــر 

ــدان زنـ بـــه  ــصــه  غ ــوب  ــارچـ چـ در 

ــران  ــح ــۀ ب ــراچـ ــر سـ ــوده بـ ــش ــگ ب

ــان ــ درم ــه  ــت ــاف ــی ن دل  درد  ــر  بـ

ــان ــم آسـ ــدن ــی ــش ــس ک ــف نَـــبـــَود ن
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     زبانى فخیم و محکم با اندوه و حسرتى نهفته در تار و پود که یادگار قصیده سرایانى چون 

ناصرخسرو و مسعود سعد سلمان است. این که خوانندة آگاه به شعر کالسیک، بدون این که 

عناصر آشکارى از تأثیرپذیرى آن بزرگان را در این شعر ببیند، ناخودآگاه حس کند که پا در 

قلمرویى گذاشته است که آشنا مى نماید. همان چیزى که باید از آن به عنوان قلمرو مشترك 

یا هم مشرب بودن یاد کرد؛ چیزى که اغلب اوقات با نام تقلید و تبعیت کوبیده مى شود. شاید 

نشانه اى از صور خیال و زبان و تفکر خاص ناصرخسرو و مسعود سعد در این چند بیت نباشد، 

ولى چیزى که هست این است که شاعر از همان راه هایى رفته است که آن پیشینیان رفته بودند 

و چیزهایى را مشاهده کرده است که آنها دیده بودند. همین ناگزیرى در مقصد و منظر مشابه 

سر راه است که آنها را ناچار به حال و قالى مشابه کرده است با تفاوت هایى در طرز تفکر زماِن 

شاعر و مقاصد او.

     خوب است این بحث را همین جا پیش بکشم که تمام پیروى ها و استقبال هایى که در سنت 

هزارسالۀ شعر فارسى از کالم پیشگامان و بزرگان ادب فارسى صورت گرفته است، در قاموس 

نوگرایان این روزها با نام تقلید و تبعیت کوبیده مى شود و همۀ آنها پیروى هایى از سر ضعف 

و خوى و خصلت ارتجاعى و نداشتن جسارت انقالبى تلقى مى شود. این به گمان من قضاوتى 

ظالمانه است. شاید بوده باشند و هستند خیلى از شاعرانى که چنین کارهایى کرده باشند و بکنند، 

اما چیزى دیگرى نیز در کار بوده که از نظرها پنهان مانده است، این که در تفکر سنتى ما غم 

از این دست، یک نکته بیش نبوده است که همان یک نکته در زبان ها و  عشق و مفاهیمى 

بیان هاى گوناگون جلوه گر مى شده و رنگ کهنگى به خود نمى گرفته است.

از هر زبـان کـه مـى شنـوم نـامـکرر اسـتیک نکته بیش نیست غم عشق و اى عجب     

     این سنت هاى جاودانى معموًال بهترین بیانشان را در زبان یکى از شاعران مى یافته است 

و شاعران بعدى وظیفه نداشته اند که سنتى تازه کشف کنند، بلکه رسالت آنها این بوده که این 

سنت کشف شده و بیان شده را در بیان ها و صورت هاى گوناگون به گوش مردم برسانند. اگر با 

زبان ادیان سامى سخن بگوییم، در جهان یک صد و بیست و چهار هزار پیامبر آمده است و از 

این مجموع فقط یک صد و ده تاى آنها رسول است و تنها پنج تایشان اولوالعزم و صاحب شریعت. 

باقى همه آنهایى بوده اند که مردم را به سمت شرایع پیامبران صاحب کتاب و رسالت قبل از 

خود فرامى خوانده اند. در شعر فارسى نیز با این باوِر به گفت نیامده، که صورت داستانى کامل 

عشق در زبان و بیان نظامى و حماسه در کار فردوسى و پند و حکمت در کار سنایى و عطار و 
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قصیده در بیان فرخى و خاقانى و انورى متجلى شده است، از باقى بزرگان هر که مى آمده، سعى 

مى کرده است که کارهاى خودش را بر اساس این الگوها سامان بخشد.

     آنان مى کوشیده اند که بدین ترتیب، خودشان را هم محک بزنند و هم بپرورانند و هم از 

دنیاى حکمت و معرفت آن بزرگواران اگر چیزى فراگرفته اند با زبان ساده تر و تازه تر به مردم 

روزگارشان هدیه بدهند، زیرا آن الگوها باید همانند کتاب هاى مقدس و اسطوره هاى باقى که 

از باد و باران گزندى نمى یابند، استمرار بیابند و در هر قرنى به شکلى اظهار وجود کنند. این 

نگرش از نوعى سنت فکرى و اجتماعى و اسطوره اى برمى خاسته و چندان ربطى به سرقت ادبى 

و دزدى و تقلید کورکورانه و صرف نداشته است. به عنوان مثال وقتى نظامى بزرگ شاهکارهاى 

خودش را در منظومه سرایى خلق کرد، به گمان شاعران یک الگوى ازلى از توصیف عاشقانه 

خلق شده بود و مى بایست استمرار مى یافت.

     این بود که شاعران بزرگى مانند امیر خسرو دهلوى و عبدالرحمان جامى نیز که شاید از 

نظر علم و حکمت از خود نظامى چیزى کم نداشتند، خودشان را ملزم به پیروى مى دانستند. 

این که آنها بر همان شکل و شمایل ایشان خمسه سروده و دقیقاً همان داستان  هاى چند بار 

سروده شده را از نو به نظم مى کشیده اند، ریشه در این حالت ها داشته است. خمسۀ امیر خسرو 

دهلوى و بهارستان جامى و بسیار نظایر دیگر از این دست، خود گواه این است که قضیه از چه 

قرار بوده و زاویۀ نگرش این بزرگان به موضوع چگونه بوده است؛ و اال این بزرگان به گمان من 

آن قدر درك و استعداد داشتند که با اندکى تغییرات، از بار این تشابه بکاهند و فضاهاى تازه ترى 

را تجربه کنند. در سنت، تکرار یک اصل است؛ «و لن تجد لسنت اهللا تبدیال.»

     این که ما در ادب کهن فارسى مى بینیم که شعر بعضى از بزرگان استقبال و تضمین مى شود 

و گاه به صورت هاى ترجیع و مخمس و مسدس درمى آید و گاه قصایدى تبعیت و نظیره سازى 

نوعى  بزرگان،  آثار  با  برخورد  در  آنها  حاِل  است.  نبوده  ضعف  و  نادانى  سر  از  همه  مى شود، 

رونویسى از حرز و دعا بوده است. این که آتش مقدسى افروخته شده و بقیه باید مقدارى از همان 

آتش اقتباس کنند و به عنوان تبرك و شفا با خودشان داشته باشند خود حقیقت قابل قبولى 

است، گذشته از اینها، نوعى مراعات ادب نیز بوده است. 

بوده  نه تنها در حوزة شعر که در عرفان و حکمت و فقه و کالم نیز مرسوم  این سنت       

است. این که اغلب بزرگان فقه و کالم و فلسفۀ ما از خود اثر مستقلى به جا نگذاشته و فقط به 

حاشیه نویسى و شرح نویسى و مقدمه نویسى روى آورده اند نیز ریشه در همین باورها دارد. اما در 

دربارة اشعار ادیب برومند ❖ 419



روزگار ما چون به آن مبانى شک شده است، بنابراین به تمام توابع آن نیز به دیدة شک و تردید 

نگریسته مى شود و مردِم امروز، مدام بر طبل نوگرایى مى کوبند، به این گمان که حقایق جهان 

نیز چیزى از قبیل صنعت است که هر روز بتوان چیزى را کشف کرد و به نام خود به ثبت رساند 

و هم جریان هاى جدید و مانیفست هاى پشت سر هم منتشر کرد.

     این است که اگر فى المثل امروزه ما در کار شخصى چون ادیب برومند به پرداختن مطلب به 

شکل تمثیل و حکایت هاى کوتاه و بلند برخوردیم، فوراً شمشیر انتقاد را از رو نبندیم و نگوییم 

وقت این گونه کارها سر آمده «که این شیوه ختم است بر دیگران.» روزگار ما نیز نیاز به این گونه 

تمثیل ها و حکایت ها دارد و افرادى در مقام و موقعیت جناب ادیب با وقوف به سابقه دار بودن 

چنین کارهایى، دست به آفرینش مجدد مى زنند.

روم ز  ــد  آم مــردى  ــران زمــیــن  ای بــه 

درى  ــظ  ــف ل ــت  ــرف ــگ ب فـــرایـــاد 

بوم ــاك  پ ــن  ای در  چندى  ــرد  ب ســر  بــه 

خوش محضرى بــه  درآمـــد  جــا  هــر  بــه 

     حکایت گوى روزگار ما، سوژة داستانش را از روزگار ما برگزیده است. سوژه اى آشنا و ملموس 

و یکى از عیوب اجتماعى رایج در جوامع ما، ایشان در ضمن براى این که داستان واقع بینانه بیان 

شود، دیدگاه آن را تغییر داده و از زاویۀ نگرش یک فرد خارجى روایت کرده است.

خویشتن کــشــور  زى  برگشت  ــو  چ

بگوى ــدى؟  دی چه  ــان  آن خــوى  از  که 

ــان  ــردگ م از  ــس  ک ــدم  ــدی ن بگفتا 

کسى ــدم  ــدی ن هــم  ــان  ــدگ زن از  هــم 

است زنــده  ار  کــس  قــدرش  ــد  ــدارن ن

انجمن در  کـــرد  پــرســشــى  کــســش 

ــوى ــاك خ ــا پ نــکــوهــیــده رســم انــد ی

ــان ــی ــران ــد ای ــن ــاش ــه بـــدگـــوى ب کـ

بسى ــاشــد  ب ــوى  ــدگ ب ز  ــن  ــم ای ــه  ک

ــده است ارزنـ و  ــدر  ــران ق مــیــرد، گ چــو 

     پایان بندى حکایت نیز کوتاه و نتیجه گیرى آن در حد یک بیت موجز و تأثیرگذار است. بلى، 

داشتم مى گفتم که شعر ادیب در ادامه سنت شعرى ادبیات فارسى آمده است. این است که در 

بسیارى از شیوه هاى بیانى و ساختارى، از آن قوانین متابعت مى کند. البته مدخل هاى این تتابع 

و هم آوایى بسیار است و ما در اینجا قصد ورود به آن دنیا را نداریم. چیزهایى مانند شیوه هاى 

ورود و خروج از مطلب، پروراندن مطلب، مبانى زیبایى شناسى و در مجموع نوع نگاه به جهان 

و سوژه ها، همگى همان چیزهایى است که ما الگو و خاطره اى از آن را در بایگانى ذهن خود از 

شاعران دیگر نیز داریم و دیده ایم و ادیب آنها را متناسب با نیاز زمانۀ خود و همسو با موضوعات 

روزگارش بنا کرده است. کوتاه سخن، ادیب هم در عمل و هم در نظر شاعرى است با پسندهاى 
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کالسیک. از این رو است که گاه در البه الى برخى از اشعارش ما انتقادهایى نسبت به پدیدة 

شعر نو یا برخى از شاعران شعر نو مى بینیم. ایشان در قصیده اى، حکایت گونه اى را در این مورد 

نقل مى کنند:

پیراستآمــد از درم یارى، صدر محفلم آراســت غم  ز  خاطرم  بارى  خود  ورود  با 

     این دوسِت تازه آمده برایش از اتفاقات بیرونى مى گوید و از این که دیروز به کتابخانه اى رفته 

بودم و مى دیدم جمعى از خریداران، کتاب شعرى را مى خرند که آیتى ز استهزاست:

آن کتاب اشــعارى اســت از تبار شعر نو 

قســمتى از آن مهمل، پاره اى دگر مبهم            

جّد بدتر از هزلى کز مزخرفى غوغاســت

در کمال بى وزنى، سست و عارى از معناست

     اینها در واقع همان انتقادات اصلى است که در روزگار گذشته و تاکنون نیز بسیارى دیگر، 

از جمله شاعر این کتاب، متوجه شعر نو بوده و مى دیده اند و سرایندگان و خواهندگان این گونه 

این  شعرها را بى ذوقانى مى دانستند که افسنتین در مذاقشان مزة حلوا را دارد. شاعر در ادامۀ 

قصیده با اشاره به نام و نشان سرایندة این کتاب، نمونه اى از تخیالت افسارگسیختۀ این دست 

شاعران را یادآور مى شود:

گفتارى عامیانــه  زحمــت،  بى تحمــل 

ترجمانــى از خــارج بایــد آورنــد اینجا 

گوید این که موشى را دیشب آسمان زایید    

زیر هم نگاریده کاین سروده اى شیواست

تا کند به ما تفهیم معنى اش که ناپیداست

فیلى از ته فنجان زد دهن به ظرف ماست

است، شعرى پرکاربرد  فارسى  ادامۀ شعر کالسیک  در  نیز  لحاظ کاربردى  از  ادیب       شعر 

شاعر  از طرف  شاعر مطرح مى شود،  دربارة  از سمت جهان  تقاضایى که  هر  کثیراالضالع.  و 

پدید  را  بسیارى  و سوژه هاى  موضوعات  این عرضه و تقاضاست که  و  است  همراه  اجابتى  با 

مى آورد. به عبارت دیگر هر کنشى که در جهان آفاقى و انفسى شاعر اتفاق بیفتد، از طرف شاعر 

واکنشى متناسب را به دنبال دارد. این است که ما دنیاى شعر ادیب را متنوع مى یابیم. مثًال وقتى 

کشورش با خطر اختالف داخلى مواجه است، شعر ادیب چون مصلحتى اجتماعى سر مى رسد و 

هشدار مى دهد:

ــاودانــى ج ــان  ــ ـــادگ آذرآبـ اى  ــو  امــانــىت در  ستم پیشگان  کــیــد  ز 

     این حساسیت همان است که در جاى دیگر در مقابل یک حادثۀ طبیعى خودش را نشان 

مى دهد، حال چه این حادثۀ طبیعى زلزلۀ غرب باشد یا رخدادى دیگر.
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کز قهــر طبیعت همه بى تــاب و توان انددر غــرب تو را دســته اى از هم وطنان اند

یا سیل برخوار:

بــر ســر گرفــتچــو از کــوه خورشــید ســر بــر گرفت چتــر  ابــر ســیه  ز 

وقتى نفاق خارجى این کشور را تهدید کند، باز این شعر شمشیرى است آخته:

گمــار  همــت  و  خیــز  ســحر  گــذارنســیم  کــن  آنــکارا  منــزل  ســر  بــه 

از حقیقتى مظلوم دفاع کند، باز ادیب       و اگر در گوشه اى از جهان، مردى – مثًال گونترگراس – 

نمى تواند بى تفاوت بماند:

نامــور هنرى مــرد  اى  گونترگــراس! 

باید تــو را شــناخت به عنوان یــار خیر  

گردید شــر به درگــه خیر آســتانه بوس 

از مــن تــو را درود و ثنــا بــاد بى شــمر

بایــد تــو را ســتود به پیــکار دیو شــر

آمــد چو دســت نقِد تــو از آســتین بدر

     و این گونه است اگر ببیند که کشور همسایه و برادرش افغانستان بعد از آن همه قهرمانى 

دچار نفاق داخلى شده و مردمش بى محابا به جان هم افتاده اند:

کــه برد شــکوة مــن جانب افغانســتان

کاى برون کرده سر از چنبر دشمن به جهاد 

اى شــهامت صفتانى کــه نکردید درنگ

چیست این کشمکش شوم و نزاع منحوس                   

شــکوه نه، بلکه مالمت ز سر خشم دمان

کرده بیرون ز وطن خصم نکوهیده نشــان

یــک دم از بهــر برون رانــدن بیدادگران

بین احــزاب و فِــَرق مایۀ ننــگ دوران

     این خصوصیت را به عبارت دیگر مى توان این گونه بیان کرد که ادیب شاعرى است متعهد 

و این تعهد است که از همان اوان جوانى دامن او را گرفته و مدام از این حادثه به آن حادثه 

مى کشاندنش. ایشان نمى تواند اتفاقات دنیاى بیرونش را نادیده بگیرد. این تعهد البته یک تعهد 

صرف ذهنى و کلى هم نیست که بشود آن را با سرودن چند شعر و همدردى زبانى تسکین داد. 

زندگى شاعر نشان داده که ایشان از جوانى تا به امروز در کانون نزاع ها و جریان هاى سیاسى 

کشورش بوده است و تعهد ُپر خطرى را نیز پشت سر نهاده است. او چنان که گفته شد در همان 

زمان که با عینى ترین مسایل اجتماعى کشورش از قبیل انتخابات، جنگ و نفاق درگیر است، 

با شخصى ترین وقایع زندگى از قبیل تصادف شهناز خواهرزادة همسرش و بسیار دیگر امور از 

این گونه نیز، دست به گریبان و اینها در شعرش انعکاس گسترده و درخور یافته است.
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جناب ادیب در این مجموعه و مجموعه هاى دیگرش قالب هاى بسیارى را آزموده و در مجموع 

نشان داده که در تمامى این قالب ها طبعش روان است و فکرش بلند. او به قول خودش آن گاه 

که از معشوق جدا مانده و کارى از دستش برنیامده، غزل هایى را نیز شکار کرده است:

جدایــم از تو و در حیرتم چــه کار کنم 

نوشــتم این غــزل تــازه را در آن دفتر

را دل  تســلّى  ندانــم  فریــب  ره 

مگــر گهــى غزلــى در غمت شــکار کنم

کــه داده اى تو به مــن تا که یــادگار کنم

نــه مــرِد آن که بــر او حّقه اى ســوار کنم

     از حق نگذریم، گذشته از فضایل غزل کالسیک که در اکثر غزل هاى ادیب دیده مى شود، 

صمیمیت  و  بیان  سادگى  نیست.  خالى  نیز  امروزین  تازگى هاى  از  ایشان  کارهاى  از  بسیارى 

احساس همراه با مضمون یابى هاى تازه و امروزى که در بیت دوم و سوم این غزل آشکار است، 

جالب توجه است. این غزل ها چنان که دیدیم و باز نمونه خواهم آورد، نشان از وجود طبع تغّزلى 

شاعرش دارد. غزل هاى ادیب درعین حال که چم و خم غزل کالسیک را دارد، از ظرافت هاى 

غزل امروز نیز بى بهره نیست. اینک چند نمونۀ دیگر از غزل هاى ایشان که این خصوصیات را 

داراست:

اى آشــنا کــه در دل و اندیشــۀ منــى 

دل انگیز شاعران     به شــعر  مضمون صفت 

چون جوهر حیات که جوشد به شاخ و برگ

دلــدادة توام چــو تو بر خویــش داده دل                                                                      

شــیرى مگــر کــه پادشــه بیشــۀ منى

منــى اندیشــۀ  نهانگــه  در  بنشســته 

جارى همیشــه در رگ و در ریشــۀ منى

ســخت این قدر مگیر که هم پیشــۀ منى

***

چون نشــئۀ شــراب کهن در ســر منى

بــا چشــم دل نظاره گــر پیکــر تــوام

منى  بر  در  همه گه  منى  دل  در  تا 

منى پیکر  شاهرگ  به  خون  چو  جارى 

قیاس روى تو با حســن مــاه نتوان کرد   

مکــن مغالطــه در کارها که کــژ ره، را 

بــه داورى همه گه اشــتباه نتــوان کرد

به حق مقایســه با شــاهراه نتــوان کرد

     از ایشان در قالب هاى مثنوى، دوبیتى، رباعى و قطعه نیز کارهاى قابل تأملى داریم. از لحاظ 

درون مایه نیز در حوزه هاى مختلف سیرى داشته است و بنا به قول خاقانى «ز ده شیوه کان 

حلیت شاعرى است» در کار ایشان مى توان نمونه هاى خوبى را نشان داد. اما حقیقت این است 
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که قالب اصلى ایشان را باید قصیده دانست. قصاید ادیب از پاره اى جهات بر دیگر شعرهایش 

برترى دارد. او در قصیده مانند ماهى اى که در دریا شنا مى کند خیلى راحت است و از تنگناهاى 

فنى و معنوى این قالب به سادگى عبور مى کند. ایشان در بحرهاى مختلف و با قوافى گوناگون 

قصایدى دارد. این قصاید گاه بلندند، گاه کوتاه و متوسط. اما شاعر در تمامى آنها تناسبات و 

لوازم کار و موضوع را در نظر گرفته و شعر را به نسبت آن طرح و بسط مى دهد. اگر در سوگ 

است یا مدح1، اگر در طنز و طعن است و حماسه، کامًال با این گونه گونى موضوع سازگار مى کند. 

به عنوان مثال در همان قصیده که بخش هایى از آن در مطلع این مقاله آمد، چون موضوع کار 

سخن از امام جعفر صادق (ع) است، بسامد کلمات و ترکیبات مربوط به این فرهنگ در آن باال 

مى رود و فضاى قصیده در کل فضایى روحانى و معنوى است:

علــم لدنّیــش بــود و مکتســبش نیز 

پیــر خرد بــر برش چــو قــارى ابجد 

قبســاتش               از  منــّور  معالــم  طــوِر 

مشــارق آفتــاب  فضلــش  گســترة 

عالــم کل بــر برش چــو طفــل ُمراهق

متطابــق او  وزن  بــه  مــکارم  کــوه 

     اما وقتى سخن از یک مفاخرة قومى است، دایرة واژگان و صور خیال و طنین کالم به کلى 

عوض مى شود:

ــیــم ــران ای و  ــرد  مـ میهنى  مــنــم 

ــت  ــ آرزوس میهنم  ــرازِى  ــ ــراف ــ س

آموختم                 حکمت  ــن  ای فــردوســى  ز 

ــم ــی ارزان اســـت  فــخــر  و  ــّر  فـ او  ــز  ک

ــامــه بــــادا ســرافــشــانــیــم ــن ک ــدی ب

ــم ــی ــان ــراس ــم خ ــی ــک فــــرى بـــر ح

     و وقتى که بخواهد دربارة فصل بهار قصیده اى ساز کند، مى بینیم که لحن کامًال تشویقى و 

تهییجى است و وزن نیز از اوزان طرب زا و متحرك:

خیــز و بنگر به چمن رحمت بى چونى را

نوبهــار آمــد و آورد بــه گلــزار وجود  

                                      

در طبیعــت همه جــا، نقــش دگرگونى را

خوبــى و نغــزى و زیبایــى و موزونــى را

     نکتۀ قابل عرض دیگر این که با وجود پروردن قصاید بلند، ادیب در قافیه بندى بسیار توانا 

عمل مى کند. قافیه را اغلب در شعرش خوش مى نشاند و دچار تکلّفات غیرمعمول نیز نمى شود.

     صور خیال در شعر ادیب اغلب بر مدار تعادل حرکت مى کند. یعنى شعرهایش درعین حال 
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که عارى از عناصر خیال نیست، خیال ها طورى اند که خودشان را به رخ خواننده نمى کشند و به 

عبارتى فضل و فخر نمى فروشند. عناصر خیال خیلى ساده در خدمت محتوا قرار مى گیرند و کنار 

مى روند. صور خیال جناب ادیب اغلب از عناصر معقول و برگرفته از متن تاریخ و ادب است، مگر 

در قصاید خاص وصفى که از عناصر طبیعى و محسوس نیز بهره مى برد. ایشان از ابزار و عناصر 

خیال نیز گرایش افراطى به یکى دو تا عنصر خاص که بتوان آن را مشخصۀ سبکى شعر ایشان 

به حساب آورد، نشان نمى دهد. در کارهایش اغلب ابزارهاى کالسیک مانند تشبیه و استعاره و 

مجاز و البته گاه گاه تشخیص دیده مى شود. اما در مجموع مى توان گفت که به تشبیه و استعاره 

بیشتر گرایش دارد، اما در تمام این موارد چنان که گفته شد مدار تعادل را از یاد نمى برد؛ چه در 

استفاده از یک ابزار خاص و چه در بهره گیرى افراطى از خیال، حتى وقتى که سخن از توصیف 

طبیعت در میان است. قصاید وصفى ایشان که دربارة عناصر طبیعت مانند بهار و زمستان و پاییز 

سروده شده و طبعاً مجال بیشترى براى جوالن خیال دارد نیز چنین است.

زمین  ــه  ب هــوا  از  ــارد  ــى ب م بــرف 

اشــجــار آســمــان،  بـــاغ  از  ــى  ــوی گ

ــزد ریـ ــوا  ــ ه درزِى  ــر  ــگ م ــا  یـ

ــرود ــه ف ــو گــویــى ســتــارگــان ب ــا ت ی

سپهر    اوج  ــر  ب پــنــبــه زن  یکى  ــا  ی

تمکین و  حشمت  ــه  ب ــک  ــرم ــرم ن ن

زمین ــه  ب شــکــوفــه هــا  ــد  مــى فــشــان

طین ــه  ب ــه  ــام ج سپید  ــز  ــرده ریـ خـ

ــره پـــرویـــن ــمـ ــنــد هـ ــاب ــت ــى ش م

ــا مــى پــراکــنــد چــنــدیــن ــه ه ــب ــن پ

     زبان شعر ادیب نیز ساده و روان است و در آن از تقّیدهاى کالمى و بازى هاى زبانى خبرى 

نیست. وى در کارهایش بیشتر اخالقى و هنجارپسند است تا هنجارشکن و رند. 

     حسن ختام این نوشته را چند بیت از قصیده اى که در سوگ مرحوم غالم حسین صدیقى 

سروده شده است قرار مى دهیم که دردمندانه و زیباست.

نالم  و  ــم  ــری گ ـــت  دوس مـــرگ  در 

کهسار ــه  ب ــه  ژالـ چــنــان کــه  گــریــم 

اقلیم و  گــریــد  شهر  کــه  ــن،  م نــى 

دلـــدوز   مصیبت  ــن  ایـ ســـوگ  در 

من از  ــن  م گشته  ســیــر  و  ــزار  ــی ب

ــه بــه هــاون ــ ــان کــه دان ــن ــم چ ــال ن

ــرزن ــد و ب ــال ن ــه کـــوى  ــى مـــن، ک ن

ــم شـــده ســـوزن ــن هـــر مـــوى بـــر ت

     من که به یاد سوگنامۀ بلند فرخى در رثاى سلطان محمود افتادم و شاید شما دوستان نیز 

این حالت را حس کرده باشید.
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مرورى بر تاریخ پزشکى 

و مامایى در ایران از دوران باستان تا عصر حاضر

دکتر الهام ملکزاده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

مقدمه

تجدد و مصادیق آن بى تردید از مهم ترین محورهاى مباحث تاریخ اجتماعى روزگار ماست که 

در دو سدة اخیر به درجات مختلف بر همۀ جنبه هاى جامعۀ ایران سایه انداخته است. آغاز تجربۀ 

تجدد به زمان عباس میرزا بازمى گردد که متوجه شد تجدد با بهره گیرى از علوم جدید ممکن 

است و اساساً نو شدن مترادف با آموزش و ترویج دانش هاى نوین است.

    یکى از مباحث درخور توجه در مطالعات تاریخ اجتماعى، بررسى سیر تکوین و تطور مشاغل 

و ارزیابى نقش و پایگاه اجتماعى صاحبان ِحَرف و مشاغل است. در این میان حرفه مامایى از 

آن دسته مشاغلى است که در پژوهش هاى اجتماعى مورد توجه قرار نگرفته است. مطالعات 

اجتماعى تاریخ ایران نشانگر قدمت این حرفه و به ویژه انحصار آن در میان زنان است. به تدریج 

تحت تأثیر عوامل متعددى حرفۀ مامایى تحوالتى پیدا کرد. افزایش مرگ ومیر کودکان و مادران 



نیز توجه دولت ها را به سیاست گذارى هاى جّدى در این حوزه جلب کرد. مرورى بر روند تغییرات 

حرفۀ پزشکى و مامایى که مقدمه اى بر یک پژوهش جامع توسط نگارنده با عنوان «سیر تکوین 

و تطور حرفۀ مامایى در عصر قاجار و پهلوى اول» است، موضوع این نوشتار را تشکیل مى دهد 

که تقدیم مى شود به جشن نامۀ استاد ادیب برومند. در این مقاله به بررسى سیر تاریخى گذر 

تدریجى طب سنتى به پزشکى نوین و به تبع آن قابلگى تجربى به مامایى علمى و آن چه به 

بهداشت و سالمتى زنان مربوط مى شود تا پیش از تحوالت بنیادین این حرفه در طى دوران 

پهلوى اول پرداخته خواهد شد.

الف)  مرورى بر وضعیت پزشکى ایران از  دورة  باستان تا  دوران اسالمى (قاجاریه)

دانش پزشکى بنا بر تعریف ابوعلى سینا، شناسایى حالت هاى تندرستى و بیمارى تن است تا 

این  شناخت   .(11 تربقان،1390:  شریعت  (شمس  گردد  دور  بیمارى  شود  معلوم  تندرستى  حالت 

حالت ها و دور کردن بیمارى در هنگام ظهور هخامنشیان در ایران به عهدة موبدان و کاهنان 

بود. آنها مى پنداشتند که بیمارى ها را شیطان آفریده است و هر یک از این بیمارى ها باید از 

طریق سحر و مراعات قواعد بهداشتى درمان شوند. از این رو، افسون و اوراد و توجه به خدایان 

در نظریۀ پزشکى دوران آغازین هخامنشیان از ارزش خاصى برخوردار بود (نبى پور، بى تا، 13).

     با وجود این، در همان حال میراث پزشکى تمدن هاى باستانى مصر، بابِل و عیالم، در روزگار 

هخامنشیان به حیات خود ادامه داد و مسیر توسعه را پیمود (الگود، 1371: 22-21). از این رو، 

متون بازمانده از دوران هخامنشیان، نشان مى دهند که روش هاى درمانى و داروهاى گیاهى و 

معدنى رایج در این زمان همانند روش هاى پزشکى معمول در بین النهرین بود. آثار باقى مانده 

از دوران هخامنشى نیز مؤید این نکته است که در ایران باستان در سه مرکز رى، همدان و 

پرسپولیس آموزشگاه هایى براى تعلیم پزشکى وجود داشت و مکان هایى نیز به عنوان پناهگاه 

بیماران.

     به گفتۀ گزنفون، کوروش به اهّمّیت سالمت مردم و تأثیر آن در بهبود وضعیت فردى و 

اجتماعى پى برده بود. او براى اصالح وضع دارو و درمان، اقداماتى را به انجام رساند و از جمله 

پزشکان مجرب را فراخواند و انواع معجون ها، شربت ها، داروها و عصاره هاى مفید را در جایى 

فراهم کرد. او براى هر یک از رعایا که رنجور مى شد، پزشکانى جهت مداوا مى فرستاد؛ و چون 

شفا مى یافت از طبیب معالج قدردانى مى کرد، و به انواع پاداش ها شاد و امیدوارش مى ساخت 

(نبى پور، بى تا: 19).   
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     دین رسمى ساسانیان زرتشتى بود. با توجه به پیوستگى دین زرتشت با پزشکى در ایران 

باستان، پزشکان از طبقۀ روحانیون بودند و مانند تمدن هاى آشور1 و بابِل و کلده، طب با الهیات 

همراه بود. اساساً  کسانى که با گیاه به درمان بیماران مى پرداختند، همه از نگاهبانان آتش یا 

آذربانان به شمار مى رفتند (همان: 37). این آذربانان گیاه درمانى خود را که بر شیوة طب اوستایى 

بنا شده بود، از سه راه اعمال مى کردند: خوراکى، مالیدنى و بخور دادن.

     در بخور دادن، گیاهان و صمغ هایى را پس از شست وشو بر آتش مى نهادند، و از  بخار آن 

استفاده مى کردند. ُکندر معمولى و عود، دو گیاهى بودند که براى بخور دادن بسیار مرسوم شده 

بودند. ُکندر معمولى که صمغ گیاهى از نوع «ژونى پروس»2 است و در اوستا به نام «وهوگنونه» 

نامیده شده داراى ترکیبات بنزو است و در بیمارى هاى مجراى تنفسى استعمال مى شود. عود 

نیز در اوستا «وهوکرتیه» نامیده شده است و استنشاق آن سبب تقویت قلب و ضد عفونى شدن 

دستگاه تنفس مى شود (همان:40؛ اوشیدرى، 1378: 474).

     در دین زرتشت عالوه بر پزشکى، به بهداشت نیز توجه شده است. زرتشت بر پاکى چهار 

«آخشیک»3 (عنصر): آب، هوا، خاك و آتش، تاکید کرده است و معتقد بود که الزم است بدن 

و جامه و خوراك را پاك نگاه داشت.

     براى پاکى تن و روان در آئین زرتشت چند نوع دستور براى زدودن ناپاکى وجود دارد که 

چهار دستور اصلى آن عبارت اند از:

1. یوزداثره، پاکى محیط زندگى.

 .(Dhabhar,1909: 226 اوشیدرى، 1378: 162؛) 2. برشنوم، شست و شوى تن

3. سه شور، سه بار شست وشو در روز.

روز  نُه  در  طور مدام  به  حیوانات  چربى  و  گوشت  از خوردن  پرهیز  و  استحمام  نوشوه،   .4

(نبى پور، بى تا: 42).

دانشگاه  تاسیس  روزگار ساسانیان،  و طبابت در  به طب  مربوط  رویدادهاى  از مهم ترین       

گندى شاپور در زمان شاهپور دوم، میان سال هاى310- 379 م، است. این دانشگاه تا سده سوم 

هجرى که دانشکدة پزشکى بغداد ساخته شد، مهم ترین کانون آموزش پزشکى منطقۀ موسوم 

1 . آشورى ها به سه رب النوع که مسئولیت بیمارى ها را بر عهده داشتند معتقد بودند که عبارت بودند از: دیو سل، دیو 
امراض کبدى، دیو سقط جنین و مرگ اطفال (صابریان، 1381: 27)

 2. Juniperus   
3 . آخشیج هم گویند (اوشیدرى، 1378: 65)
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به خاورمیانه بود. به گفتۀ ادوارد براون، در دانشگاه پزشکى گندى شاپور، طب پنج کشور نامدار 

آن ایام: یونانى، هندى، ایرانى، سریانى و اسکندرانى به هم آمیخته شده بود (همان: 43).

     به طور کلى علم پزشکى در ایران پیش از اسالم رونق بسزایى داشته است و گندى شاپور نیز 

در باالترین سطح از نظر دانش پزشکى بود. به ترتیبى که در گندى شاپور، بیمارستان مجهزى 

وجود داشت که بعدها بیمارستان بغداد بر اساس الگوى آن ساخته شد (شریعت تربقان، 1390: 

.(15

بارورى و  زایش در ایران باستان

مشى و مشیانه، نام نخستین جفت انسان در ادبیات پهلوى است. نام این دو انسان نخستین در 

اوستاى کنونى نیامده است، ولى گویا در بخش هاى مفقودشدة اوستا از این دو، نام برده شده 

است. به هر حال شش جفت نر و ماده از مشى و مشیانه پدید آمد. پس از آن برادر، خواهر را 

به زنى گرفت. سپس از هر یک از این جفت ها تا پنجاه سال، فرزندان زیادى متولد و در زمین 

پراکنده شدند (بهار، 1362: 178).   

     در ایران باستان، آناهیتا الهه بارورى شمرده مى شد. این ایزد که نمادى از کمال زن بود، از 

 aradvi- sura روزگاران کهن در ایران باستان ستایش مى شد. نام این ایزد در اوستا به صورت

anahita، آمده است. ardadvi  به معنى بالنده و فزاینده است و sura به معنى نیرومند. آناهیتا 

نیز به معنى بى آالیش و پاك و آلوده نشده است (فره وشى، 1382: 165).

     آناهیتا فزایندة گله و رمه و فزاینده دارایى بود. تخمۀ مردان و زهدان زنان را براى زایش 

پاك مى ساخت. او همچنین زایمان زنان را آسان مى کرد و به پستان زنان باردار شیر مى بخشید. 

از این رو، دختران براى یافتن شوهر نیک، و زنان به هنگام زایمان از او یارى مى جستند (همان: 

 .(170

     در بندهاي اول و دوم آبان یشت، اهورامزدا آناهیتا را با عنوان درمان بخش به زردشت معرفی 

                                   .(Rose. J, 1989: 67-68) می کند و او را کسی می داند که زایمان زنان را تسهیل می بخشد

     بنا بر متون باقى مانده از ایران باستان، زنان ده روز پس از  پایان قاعدگى مى توانند باردار 

سرچشمه  بود،  خون  شدن  دیده  آن  منشأ  ظاهراً  که  آلودگى  بیم  از  عمدتاً  احکام  این  شوند. 

مى گرفت (دریایى،1383: 171). در متن پهلوى زادسپرم نیز، زهدان زنان به منزلۀ ظرفى است 

که نطفۀ مرد در آن قرار مى گیرد و از همان جا نوزاد به دنیا مى آید (همان: 174؛ راشدمحصل، 

 .(58 :1366
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     در بند شانزدهم کتاب دینکرد آمده است: «... اگر زنی فرزند به دنیا آورد تا سه شبانه روز 

باید در آن خانه آتش روشن کرد تا دیوان نتوانند به مادر و فرزند آسیبی برسانند و یا بیماري اي 

.(B. N. Dhabhar 255-361 :1909) «...در آنان ایجاد کنند

برده شده است و       در کتاب مینوى خرد، از شیر گوسفند به عنوان بهترین خوراك ها نام 

دربارة  علت آن نیز ذکر شده: «... چه مردم و چارپاى که از مادر بزایند، تا زمانى که بتوانند غذا 

بخورند، نمو و پرورش شان از شیر است. .... و اگر مردم را هنگامى که از شیر مادر بازگیرند، به 

شیر گوسفند آموخته کنند» (مینوى خرد، 1385: 37). در ارداویرافنامه دربارة زنى که به کودك 

خویش شیر نداده آمده است: «... روان این زن در زندگى پس از مرگ با شانۀ آهنین، روى خود 

را مى خراشید و پستان خویش را بر تابۀ گرم مى نهاد» (بهار، 1362: 325-326). 

سقط  جنین

بزرگ شمرده  بسیار مذموم و گناهى  عملى  باستان،  ایران  از  باقى مانده  متون  سقط  جنین در 

مى شد. در وندیداد آمده است: «... هر گاه زنى با مردى که او را باردار کرده است، به پیرزنانى که 

کارشان این است مراجعه کنند، در صورت از بین رفتن جنین، هر سه نفرشان مسئول هستند» 

(به نقل از واحدى نوایى،1380: 114). در روایت امید اشووهیشتان نیز آمده است که: «... هرگاه 

مردى با زن حامله نزدیکى کند و در نتیجۀ آن، جنین سقط شود، مرد باید کشته شود» (همان: 

.(114

     بنا بر مندرجات اوستا، سقط جنین از جرایم غیرقابل بخشش بوده است (حیدرى، 1388: 19). 

به نظر مى رسد، در ایران چه در دوران پیش از اسالم و چه پس از اسالم، در حالت عادى کسى 

سقط جنین نمى کرد؛ و اساسًا هیچ گاه نهادى براى کنترل موالید وجود نداشته است و بلکه داشتن 

فرزندان متعدد مایۀ افتخار بود. زیرا فرزندان بیشتر، بهتر مى توانستند به زندگى مادى خانواده 

کمک کنند. به هر حال چنان که گذشت، سقط جنین در آیین زرتشت در حکم قتل عمد بود و 

البته به حکم اوستا، نطفه پس از گذشت چهار ماه و یک روز، عنوان جنین پیدا مى کرد (واحدى 

نوایى، 1380: 14). در ارداویرافنامه نیز دربارة زنى که «در گیتى کودك خویش را در شکم فنا 

و تباه کرد» آمده است که روان این زن «به پستان خویش کوهى را مى کند و سنگ آسیاى را 

چون کشتى (جسدى) بر سر مى داشت» (بهار، 1362: 316).
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سزارین  (رستم زایى)

به چند هزار سال پیش مى رسد. سزارین در آغاز  بسیار دیرپا و  پیشینۀ عمل جراحى سزارین 

فقط براى جلوگیرى خروج نوزاد از راه نجس انجام مى شد، نه به سبب رفع دشوارى هاى حاصل 

طور  به  که  را  زایمان  مجراى  انسان ها  از  گروهى  دور  گذشته هاى  در  غیرطبیعى.  زایمان  از 

طبیعى مسیر دفع ادرار و خون حیض بوده است، آلوده و نجس مى دانستند و تا حد امکان سعى 

آلوده، که از راه پاره کردن شکم یا پهلو متولد کنند. در  مى کردند، نوزاد پاك نه از طریق راه 

روایات هندى آمده است وقتى زمان تولد ایندرا1 -یکى از خدایان– فرارسید، خودش از تولد از 

راه مهبل سر باز زد و به ناچار تهى گاه راست مادر را شکافتند و آن موجود پاك را پاك به دنیا 

آوردند. بودایى ها نیز مجراى طبیعى زایمان را ناپاك مى دانستند و مى گفتند، اگر این مسیر پاك 

بود، بودا از پهلوى راست مادر خود متولد نمى شد (قشالقى، 1384: 25).

     یونانیان باستان نیز با سزارین آشنایى داشتند و مى گفتند، آسکلپیوس،2 رب النوع یونانى از 

راه پاره کردن شکم مادر خود متولد شد. رومیان نیز مى گفتند، ژولیوس سزار اولین قیصر روم 

در هنگام تولد از راه نجس بیرون نیامد و از طریق سزارین متولد شد. اساساً بسیارى از مورخان 

کلمه سزارین را بر گرفته از واژة سزار مى دانند. تعدادى دیگر نیز احتمال داده اند اسم سزار از 

سزرس، به معنى از طریق پارگى بیرون آورده شده، گرفته شده است که بعدها به سزارین تبدیل 

شد (همان: 26).

     با پیدایش مسیحیت، مسئوالن کلیسا مهبل زن را ناپاك و کانون گناهان کبیره مى دانستند.      

آنان معتقد بودند اگر زائویى پیش از زاییدن بمیرد، بچه اش به جهنم مى رود. به قابله ها توصیه 

زائو  و  است  دشوار  زایمان  دادند  تشخیص  که  آن  محض  به  نوزاد  آن  نجات  براى  مى کردند 

نمى تواند به طور طبیعى بچه را به دنیا بیاورد، شکم او را شکافته، بچه را از آن راه بیرون بکشند 

تا غسل تعمید میسر گردد (احمدى دوالبى و دیگران، 1380: 40- 41). ایرانیان باستان نیز با عمل 

سزارین آشنا بودند. اما نه به دلیل ناپاك بودن مهبل، که براى رهایى زائو از درد و رنج فراوان 

ناشى از زایمان غیرطبیعى. بنا بر مندرجات خداینامک، چون رودابه زن زال در هنگام زایمان 

رستم از درد فراوان رنج مى برد، سئنامرو فرمان داد تا رودابه را با جام هاى شراب، مست کنند و 

با دشنه اى تهى گاه او را بشکافتند و کودك را بیرون بیاورند. سپس زخم را دوخته و آمیخته اى 

1. Indra
2. Askelpios
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ببندند  زخم را  از گیاه - احتماًال گیاه بنگ براى بى حسى- و شیر و مشک را بر آن نهاده و 

(خدابخشى، 1376: 75).

زر   زال  شــد  رودابـــــه  ــن  ــی ــال ب بــه 

موى کنده  بندگان  همه  شبستان 

کــرد  ــشــه  ــدی ان زال  ــى  ــه آگ دل  ــه  ب

یــاد  ــه  ب آمـــد  سیمرغش  ــر  پ هــمــان 

فروخت ــش  آت و  آورد  مجمر  یکى 

چراست   غم  کاین  سیمرغ  گفت  چنین 

مــاهــروى ــر  ب سیمین  ــرو  س ــن  ای از 

ِزهــش  راه  ز  گــیــتــى  بــه  ــد  ــای ــی ن  

کن مست  را  ــاه  م مــى  بــه  نخستین 

کند    ــســون  اف دل  بینا  کــه  بنگر  ــو  ت

ـــرِو سهى    سـ گـــاه  ــى  ــه ت ــد  ــاف ــک ش

کشد ــرون  ــیـ بـ ــر  ــی ش ــه  ــچ ب وزو 

جگــر خســته  و  رخســار  آب  از  پــر 

روى گشــته  تــر  و  ُرخ  و  برهنــه ســر 

درد گشــت  آســان تریش  اندیشــه  ز  و 

داد مــژده  را  ســیندخت  و  بخندیــد 

و زان پــر ســیمرغ بــه لختى بســوخت

به چشــم هژبــر انــدرون نم چراســت

نامجــوى یکــى  آیــد  کــودك  را  تــو 

دهــش نیکــى  دادار  فرمــان  بــه 

کــن پســت  را  اندیشــه  و  بیــم  دل  ز 

کنــد بیــرون  بچــه  او  پهلــوى  ز 

آگهــى درد  ز  را  او  َمــر  نباشــد 

کشــد خــون  در  مــاه  پهلــوى  همــه 

1 . نکتۀ جالب این که از شراب به عنوان مادة بیهوشى و رخوت استفاده شده است.
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     در شاهنامۀ فردوسى داستان بدین صورت است که هر چه رستم در دل رودابه بزرگ تر 

مى شد، مادر الغرتر و دوران باردارى بر وى سخت تر مى گشت تا آن جا که رودابه مى اندیشید 

که از درد زایمان خواهد مرد (قشالقى، 1384: 27- 26). ... روزى که درد باال گرفت و رودابه از 

خور و خواب افتاده بود، همسرش زال به دستور سیمرغ او را با شراب مست کرد1 و پزشک قابلى 

در همان حال مستى پهلوى او را شکافت نوزاد او را از پهلوى مادر بیرون آورد (صابریان، 1381 

:8). سپس گیاهى را که سیمرغ نشان آن را داده بود، در شیر خیس کردند و پس از خشک شدن 

در سایۀ  آن را بر جراحت مادر نهادند و پر سیمرغ را نیز بر آن مالیدند تا جراحت بهبود یافت. 

     باورى هم رواج دارد که چون رودابه پس از زایمان سختى و درد زیادى را تحمل کرده بود 

کلمۀ «َرستم»، به معناى «رها شدم» را بر زبان آورده و کم کم در میان افواه به رستم مشهور 

گردید و این گونه زایمان را که امروزه به سزارین مى شناسند، رستم زایى هم گفته اند (قشالقى، 

1384: 27). ضمن این که براى نام رستم مفهوم «تهمتن» هم قائل شده اند. این معنى نیز براى 

اسم او ذکر گردیده که: «رودى که به بیرون جارى است» (آموزگار، 1385: 64).



چاك    کــرد  کجا  بـــدوزد  ــس  پ وزان 

ُمشگ و  شیر  ــا  اب گویم  کــه  گیاهى 

خستگیش   بــر  بــپــاالى  و  ــاى  ــس ب

من  ــّر  پ یکى  پــس  زان  ــال  م آن  ــر  ب

ــره دســت ــی ــد چ ــوب ــکــى م ــد ی ــام ــی ب

ــاه ــوى م ــل ــه ــج پ ــى رنـ ــد بـ ــی ــاف شــک

ــد ــرون آوریـ ــ ــدش ب ــزن ــى گ ــان ب ــن چ

بــزاد ــادر  م ز  ــون  خ از  پــر  دستش  دو 

بــود  خفته  ــى  م ز  مـــادر  ــروز  ــان ــب ش

دوختند       فـــرو  زخــمــگــاهــش  ــان  ــم ه

ز دل دور کــن تــرس و تیمــار و بــاك

بکوب و بکن هر ســه در ســایه خشــک

رســتگیش زمــان  انــدر  هــم  ببینــى 

مــن فــّر   و  ســایه  بــود  خجســته 

مــر آن ماهــرخ را بــه مى کرد مســت

راه ز  ســر  را  بچــه  مــر  بتابیــد 

کــه کــس در جهــان این شــگفتى ندید

یــاد بچــه  این چنیــن  کســى  نــدارد 

ز مــى خفتــه هــم دل ز ُهش رفتــه بود

بســپوختند درد  همــه  دارو  بــه 

(شاهنامه، 1375: 175-176).

     در سدة چهارم هجرى، على بن عباس مجوسى اهوازى (318 تا 338 ق)، در کتاب «کامل 

الصناعه» خود مطالبى دربارة بیمارى هاى زنان نوشت. در آن زمان، بنا بر گزارش هایى، به مردان 

اجازه داده مى شد تا شکستگى پا و حتى شکستگى لگن خاصرة زنان و پاره اى بیمارى هاى دیگر 

را درمان کنند (شریعت تربقان، 1390: 32؛ چهارمقاله، 1909: 88).

     به تدریج جراحى هاى دهانۀ رحم نیز انجام مى شد و با به کار بردن محلول فلفل سبز در 

زنجبیل، جنین هاى ناخواسته را سقط مى کردند. جراحان مرد همچنین انسداد مجراى ادرار زنان 

را با عمل جراحى درمان مى کردند. ابوعلى سینا (370 – 428 ق)، در کتاب «قانون»، پس از 

شرح کاملى دربارة چگونگى معاینۀ زنان به معاینۀ زهدان زنان توسط قابله هاى مجرب اشاره 

مى کند. با این بیان مى توان حدس زد که در موارد لزوم و به ویژه براى درمان بعضى بیمارى ها، 

پزشکان مرد نیز به این قابله ها کمک مى کردند. به نظر مى رسد با سپرى شدن دوران طالیى 

فرهنگ و تمدن اسالمى در سده هاى سوم، چهارم و پنجم قمرى و تفوق قشرى گرى تدریجى 

و رواج تعصب و سخت گیرى هاى فقیهان، پزشکان مرد از بررسى مستقیم و مشاهدة بدن زنان 

بیمار بازماندند. از آن پس همۀ کارها به عهدة قابله ها گذاشته شد (عروضى سمرقندى، 1909: 

.(87-88

     ابن خلدون که کمى پیش تر از قدرت یافتن صفویه مى زیست، فصلى از کتاب «مقدمه» خود 

را به مامایى اختصاص داده و تحت عنوان: در صناعت مامایى (تولید) دربارة آن نوشته است: 
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«و آن صناعتى است که تعریف آن چنین است: مامایى عبارت از شناختن عملى است که ماما 

هنگام زاییدن، نوزاد آدمى را به رفق و نرمى از شکم مادر مى گیرد و موجبات زاییدن را فراهم 

مى کند، و آنگاه پس از وضع حمل برحسب آن چه یاد مى کنیم وسایل اصالح حال نوزاد را در 

نظر مى گیرد و این هنر معموًال ویژة زنان است. زیرا آنها از عورت یکدیگر اطالع دارند و کسى 

که این کار را انجام مى دهد موسوم به قابله است» (ابن خلدون، ج2، 1366: 818). 

     سپس با برشمردن وجوه مختلف مزیت این صناعت و جایگاهى که در میان صناعات و 

را براى ماماها و صاحبان این صنعت قائل شده و  احترام  نهایت  نیازهاى جامعۀ بشرى دارد، 

معتقد است: «ماماها به کلیۀ دردهایى که براى نوزاد در تمام دوران شیرخوارگى تا از شیرگرفتن 

روى مى دهد، از هر پزشک ماهرى بصیرتر است و یگانه سبب آن این است که بدن انسان در 

این حالت بالقوه بدن آدمى به شمار مى رود، و هرگاه از مرحلۀ شیرخوارگى بگذرد آن وقت به 

فعل بدن آدمى مى شود و از این رو در این هنگام به پزشک بیشتر نیاز دارد؛ و بنابراین چنان که 

مشاهده مى شود این صناعت در اجتماع انسانى ضرورى است و موجودیت افراد آن معموًال بدون 

صناعت قابلگى انجام نمى یابد» (همان: 820-821). 

به  با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و محدودیت ورود پزشکان مرد       در دوران صفویه، 

تعداد  که  هرچند  یافت.  رواج  زنان  پزشکى  شغل  زن،  بیماران  و  زنان  بیمارى هاى  حوزه هاى 

ایام  این  به کار اشتغال داشتند. در  این حرفه زیاد نبوده و در عوض ماماهاى زیادى  شاغلین 

ماماها از احترامى هم تراز با پزشکان برخوردار بوده و از حق الزحمه اى مشابه بهره مند مى شدند 

(الگود، 1357: 240-239). به طور کلى تمام کارهاى مربوط به زایمان ها و حتى جراحى هاى زنان 

را ماماها انجام مى دادند، مگر این که ضرورت ایجاب مى کرد و مثًال جنین در رحم مادر مى مرد 

و چاره اى جز مراجعه به پزشک یا جراح مرد نمى ماند که در این مواقع از جراحان مرد استفاده 

مى شد (همان: 240).

     در تمام دوران صفویه و به دنبال آن چه که به عنوان میراث پزشکى ایران پس از اسالم 

شمرده مى شود، همچنان حوزه هاى طبى زنان و بیمارى هاى زنانه در اختیار ماماها و زنان فعال 

در عرصۀ  طبابت زنان بود. در واقع طب زنان جزو تخصص هاى پزشکان مرد شمرده نمى شد 

که این روند تا سدة بیستم و تحولى که در پزشکى سنتى ایران روى داد همچنان باقى بود. در 

این حال، قابله ها به وسیلۀ «توشه واژینال و اسپکولوم» زنان را معاینه مى کردند و مى توانستند 

گرفتن  با شدت  و دیگران، 1380: 72).  دوالبى  (احمدى  دهند  را تشخیص  زهدان  بیمارى هاى 
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تعصب هاى بیهوده و رواج خرافات، علم طب و به تبع مامایى و زایمان نیز با خرافه هاى فراوانى 

آمیخته شد و از جنبۀ علمى تهى گشت.

     از این رو، تکه کاغذى که دعایى روى آن نوشته شده بود خاصیت از بین بردن تب را داشت 

و تکۀ کوچکى از پوست گرگ به همراه زنى، مى توانست از باردارى او جلوگیرى کند. این گونه 

باورهاى خرافى دربارة زایمان زنان نیز فراوان بود که مهم ترین آن اعتقاد به موجودى خیالى 

موسوم به «آل»1یا زائوترسان بود. عامۀ مردم معتقد بودند که اگر زن تازه زا را تنها بگذارند، آل 

به سراغش مى آید و به او آسیب مى رساند (شهرى، 1369: 518). 

     آل یک گونه از موجودات اهریمنى در باور مردمان قفقاز، ایران، آسیاى میانه و بخش هایى 

از جنوب روسیه است. در باورهاى سنتى، نقش آل ها در تولیدمثل انسان ها است. به همین دلیل 

نام هاى مختلفى هم  اهریمن وضع حمل یا زایمان مى دانند. آل ها در مناطق مختلف،  آنها را 

داشتند. در ارمنستان «آل» (J. S. Wingate, 1930: 40)، در میان کردها «اُل»، در افغانستان 

و تاجیکستان «هال» یا «خال»، در کشورهاى ترك زبان آسیاى میانه «آلباستى» یا «آلماستى» 

و در میان مردم کشمیر و بدخشان «هالماستى» معروف اند. همین اعتقاد در میان مردم پنجاب 

به صورت حفظ جان مادر و نوزاد، چند روز قبل از زایمان به انجام تمهیداتى منجر مى شود که 

در قالب این رسم توسط زنان فامیل و اطرافیان زائو با تهیۀ مترسکى در کنار زائو خود را نشان 

مى دهد. از آن به بعد هم تا چهل روز از بیم آن که موجود خبیث و زشت رویى [آل] که جان مادر 

و نوزاد را تهدید مى کند، عالوه بر مترسک مزبور، دو تا سه نفر از زنان فامیل به صورت مداوم 

در کنار زائو حاضر هستند (رزاقى، 1981: 24- 23).  

«الهى آل  برده» و  با عبارات رایجى مانند؛ «آل       در فرهنگ بختیارى ها هم وجود آل ها 

ببردت»  به چشم مى خورد. در روایات ارمنى، آل ها قلب و ُشش زن در حال زایمان، زن آبستن 

و زنى تازه زا را مى دزدند و سبب مرگ او مى شوند. آنها همچنین با آسیب رساندن به جنین در 

زهدان مادر سبب سقط جنین مى شوند. آل ها نوزادان زیر چهل روز را دزدیده و اقدام به تعویض 

با بچۀ خود یا بچۀ جن مى کنند. آل ها مانند انسان ها داراى دو جنس زن و مرد هستند.  آنها 

اجزاى بدن و صورت آل ها بدین شکل توصیف شده است: بینى ِگلى، چشمانى آتشین، موهایى 

آویزان. بنا بر باورهاى کهن، آل ها بعد از دزدیدن قلب و ُشش زن و زمانى که دیگر زن زنده 

 1. Al
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ژولیده و نامرتب، دندان هایى آهنین با نیش هایى به جلو آمده مانند گراز وحشى و پستان هایى 



نمانده است، اقدام به فرار و عبور از اولین آب جمع شده در یک جا یا اولین منبع آب مى کنند. 

طلسم هاى مانع آل، مانند دیگر طلسم ها براى دیگر شیاطین است.

     این طلسم ها شامل افسون، دعا، اشیاى فلزى، سیر و پیاز و جلوگیرى کردن از رسیدن آل 

به آب است (فلور، 1386: 124-123؛ W. Eilers, 1979: 7) در ایران، آل ها به شکل پیرزنى 

الغر و استخوانى، با بینى ِگلى و صورتى سرخ به همراه سبدى حصیرى براى ُشش و جگرهاى 

دزدیده شده تصویر شده است.

با  مو  پر  و زشت و پیرزنانى  روایت شده اند: موجوداتى چاق  آسیاى میانه، آل ها چنین       در 

پستان هاى آویزان به همراه سبدى پشمى که جگر و ُشش هاى قربانیان را در درون آن قرار 

مى دهند. بر طبق بسیارى از روایات خاور نزدیک، خدا یک آل را براى همسرى آدم یا اولین 

بشر آفرید. اما آدم فانى و خاکزاد با آل که از جنس آتش است، ناسازگار بود. این آغاز و ریشۀ 

 A. Šāmlū & J. R. Russel, Vol. I, Fasc.) دشمنى آل ها با حّوا و همۀ دختران او بوده است

.(7, 2011: 741-742

ب) مرورى بر وضعیت پزشکى ایران از  دورة قاجاریه تا دورة پهلوى

به حکومت  تحوالت عظیم جهانی در حوزه هاي مختلف اجتماعی، فکري، علمی، همزمان با 

دامنۀ  پر  و  داد. تحوالت شگفت  قرار  آن دوران  در چهارراه حوادث  را  ایران  قاجارها،  رسیدن 

دست خوش  را  مختلف  دول  اقتصاد  و  سیاست  که  نوزدهم،  قرن  اروپاي  اقتصادي  و  سیاسی 

تحوالت عظیم کرد، ایران را نیز دربرگرفت. ایران در روزگار قاجاریه، اقتصادى وابسته به زمین 

میلیون نفر در   9 میلیون نفر در سال1800م/ 1179 ش، و حدود  داشت. با جمعیتى حدود 5 

سال1900م/ 1279ش، که بیشتر آنها روستایى بودند و با کشاورزى گذران زندگى مى کردند. به 

سبب نبود آمار قابل اعتماد، میزان مرگ ومیر حاصل از بیمارى هاى مختلف شناخته شده نیست و 

همۀ اعداد و آمار ارائه شده تخمینى است. مثًال گیلبار میزان مرگ را باالتر از30 در هزار تخمین 

زده است و میزان تولد را 40-50 در هزار این مقیاس نشان مى دهد که میزان مرگ کودکان 

.(Gilbar,1976: 133 ،به نقل از فلور) بیش از 50 درصد بود

مشاهده  نیز  ایران  در  داشت،  شیوع  اروپا  در  که  اصلى  بیمارى هاى  همۀ  حال،  این  با       

مى شد. بیمارى هایى از قبیل؛ ماالریا، وبا، طاعون، تیفوس، سیاه زخم، سل، آنفوالنزا، تب راجعه، 

بیمارى هاى  قارچى،  بیمارى هاى  گال،  روده اى،  بیمارى هاى  روماتیسم،  چشمى،  بیمارى هاى 
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بیمارى هاى  و  زنان، درد دل  بیمارى هاى  آبله، سرخک، مخملک،  جذام، سیاه سرفه،  مقاربتى، 

روانى (Forbes-Leith, 1971: 110) گسترش بیمارى هاى متداول در دوران قاجاریه به دلیل 

فراوانى حشرات ناقل و نیز آب آشامیدنى و غذاى غیربهداشتى تسهیل مى شد. هر چند همۀ 

این  اغلب  و  انجام مى شد  به شیوه اى غیربهداشتى  اما دفع فضوالت  داشتند،  آبریزگاه  خانه ها 

آبریزگاه ها منبعى براى رشد مگس ها محسوب مى شدند. این مشکالت با رعایت نکردن بهداشت 

انتشار بیمارى ها کمک مى کرد بدتر مى شد. به طور کلى مشکل ساختارى  فردى که خود به 

در پس زمینۀ گسترش بیمارى ها، عدم درك رابطۀ بین وجود بیمارى و رعایت نکردن اصول 

بهداشت فردى نهفته بود (فلور، 1386: 73). درمان بیمارى ها به عهدة طبیبان سنتى بود و طب 

سنتى رایج در روزگار قاجاریه، از سه منبع متفاوت تغذیه مى کرد: 

     1. طب یونانى یا طب جالینوسى؛ 

     2. طب جادویى یا طب سنتى؛ 

     3. طب النبى (دائرة المعارف بزرگ اسالمى، ج10: 669-71).

     با وجود این، ایرانیان عصر قاجار صرف نظر از این که به کدام یک از این سه نظام معتقد 

و وفادار بودند، چه پزشک و چه بیمار، به شدت به علل ماوراءالطبیعه مانند ارتباط حرکت اجرام 

آسمانى با ظهور همه گیرى و دیگر بیمارى ها اعتقاد داشتند. پزشکان آموزش دیدة طب جالینوسى 

یارى  نیز  امامان  و  پیامبران  از  اخالط،  و  مزاج ها  برانگیختن طبایع  براى  خود  کنار تالش  در 

مى جستند. این شیوه البته بسیار طبیعى بود و اساساً از تمام پزشکان انتظار مى رفت که چنین 

کنند. در حقیقت افزون بر طبیبان اسالمى- جالینوسى، امامان و دیگر مقدسات فوت شده از جمله 

همۀ امام زاده ها جزو شفادهندگان اصلى به شمار مى رفتند (فلور، همان: 101). 

     مردم سخت پایبند تعالیم مربوط به عناصر چهارگانه طبیعت مزاج و جلوه هاى (سرد، گرم، 

رطوبت  یا  نظر گرما  از  را  خود  بیمارى  به طبیب،  از مراجعۀ  بودند و پیش  خشک و مرطوب) 

را  غصه  و  غم  زنان  مى کردند.  مناسب  داروى  درخواست  فقط  وى  از  و  مى دادند  تشخیص 

موجب بیمارى خود مى دانستند، عامل بیمارى هاى پوستى از جمله جرب را سودا مى شمردند و 

ناخوشى هاى مزمن کودکان و نابارورى زنان معلول چشم بد بود و جن زدگى موجد بیمارى صرع 

(منظور االجداد، 1368: 186- 172).

     گرفتن دعا از درویشان و مردان مقدس براى درمان بیمارى ها کامًال معمول بود. کاغذى 

براى  مى نوشیدند.  را  آن  از  حاصل  آب  و  مى شستند  بود،  شده  نوشته  دعا  آن  روى  بر  که  را 
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درمان چشم زخم، دود کردن اسپند را مفید مى دانستند. الماس آویخته به گردن را موجب ایجاد 

مصونیت در برابر حمله هاى صرع مى پنداشتند و بر این باور بودند که این الماس موجب مى شود 

دندان هاى کرم خورده بدون درد بریزند و زنان نازا باردار شوند (همان: 174-175).

این میان بیمارى هاى زنان نیز ویژگى هاى مخصوص به خود را داشت. جراحى هاى       در 

کوچک در مورد زنان را معموًال جراحان زن انجام مى دادند. اما در موارد خطرناك از جراحان مرد 

کمک مى گرفتند. قابله ها هنگام زایمان به زنان آبستن کمک مى کردند. اصوًال ساختمان اندام 

زن ایرانى به گونه اى بود که همواره به سهولت وضع حمل مى کردند (منظوراالجداد: همان). 

زایمان  سنّتى  قابله هاى  با کمک  یا  بدون کمک  بودند،  زده  چمباتمه  درد،  از  درحالى که  زنان 

 Wills,) مى کردند. در شهرها نیز کار قابلگى را اغلب زنان یهودى و پیرزنان انجام مى دادند 

 .(1886: 89

     دعانویسان و رماالن نیز در معالجۀ نازایى، شیوه هاى مخصوص خود را به کار مى بردند. 

اما معالجۀ نابارورى از نظر طب سنتى که در دوران قاجاریه نیز اعمال مى شد مختلف بود و به 

شیوه هاى گوناگون انجام مى شد. به طور کلى نابارورى از جمله آزارهاى رحم به شمار مى رفت 

و بر چند نوع بود که تعدادى از آنها عبارت بودند از: 

نوع اول؛ از سوء مزاج رحم بود و نشانۀ آن نازك شدن مو و معالجۀ آن نیز از راه تنقیه بود.

نوع دوم؛ نابارورى به سبب غلبه سودا یا صفرا یا بلغم بود.

نوع سوم؛ چاقى مفرط زن بود که به سبب آن و وجود پیه، اسپرم مرد به رحم نمى رسد و با الغر 
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مواد عجیبى چون تخم هویج،  این قابله ها کار معاینه داخلى را هم انجام مى دادند و از       

 Neligan,) براى بهبودى شرایط زایمان استفاده مى کردند .... چاى قابله، شراب افسنطین و 

Part III,1926: 742؛ به نقل از فلور، 1386: 184). بین ایالت از قابله ها خبرى نبود و در اکثر 

زایمان ها، زنان ایلیاتى به تنهایى نوزادانشان را به دنیا مى آوردند و بند ناف او را مى بریدند (فلور: 

184). از آنجا که در جامعۀ سنتى ایران، وظیفۀ اصلى زنان بارورى و بچه دار شدن بود و نابارورى 

بر  افزون  بارورى،  در  خود  توانایى شوهران  به  توجه  بدون  زنان  بزرگى شمرده مى شد،  نقص 

براى   .(57 (همان:  توسل مى جستند  ماورایى  نیروهاى  یا  جادو  و  به سحر  معمول،  درمان هاى 

توپ مروارید که در میدان توپخانه تهران قرار داشت نیز چنین خاصیتى قائل بودند و مى گفتند 

با نیروى جادویى که به آن داده شده بود، حتى مى توانست بچه دار شدن را به زنان سترونى که 

دهانۀ برنجى آن را لمس مى کردند، هدیه کند (هدایت، بى تا: 1). 



شدن زن، این معضل برطرف مى شد.

بر  مزاج مرد این مشکل نیز  از راه اصالح  اسپرم مرد بود که  نوع چهارم؛ نابارورى مربوط به 

طرف مى شد.

نوع پنجم؛ نابارورى به سبب کوتاهى قضیب1 شمرده مى شد.

نوع ششم؛ به علت ورم صلب2 بود که مانع رسیدن اسپرم مرد به رحم مى شد (شریف حسینى، 

نسخه خطى: 182 الى 189).

     راه هاى دیگرى بر درمان نابارورى وجود داشت که از جملۀ آنها خوردن نوعى عدس با اسپند 

سوختنى از سوى زنان بود (محیط اعظم، 1383: 140- 139). دیگر استفاده از ضمادى که از تخم 

خطمى و سرکه به دست مى آمد (همان: 206). 

انجام  ندرت  به  سقط جنین  داشت،  وجود  بچه  داشتن  براى  زیادى  تقاضاى  آنجا که  از       

مى شد. با وجود این که داشتن فرزندان متعدد در نظام ارزشى جامعه جزو ارزش هاى مقبول به 

شمار مى رفت و علماى دین و متشرعان نیز بر آن تاکید مى کردند، کسانى بودند که به علل 

مختلف در پى سقط جنین برمى آمدند (Landor, 1903, vol.2: 182;vol.1: 208). این کار 

را تعدادى از قابله هاى سنتى انجام مى دادند و براى این کار از گیاهان مختلفى مانند برگ تازه 

و کوچک درخت خرما استفاده مى کردند و آن را به صورت شیاف درمى آوردند. همچنین برخى 

از بانوان باردار با خوردن مقدار زیادى از آنقوره3 این کار را انجام مى دادند (فلور، همان: 60-61). 

به طور کلى درگذشته، درمان بیمارى هاى زنان همواره با مشکالت و تنگناهایى روبه رو بود که 

مهم ترین آنها دیدن بدن و جراحى بدن زنان بود.  

طب سنتى و مراقبت از نوزادان

در طب سنتى، احکام و دستورهایى براى برطرف کردن ناراحتى ها و بیمارى هاى نوزادان وجود 

داشت که طبیبان آنها را انجام مى دادند. مثًال وقتى صورت نوزاد بنفش بود و بدنش بى حرکت 

و ضربه هاى بند ناف او غیر محسوس، مى بایست بند ناف را مى بریدند تا مقدارى خون جارى 

شود. همچنین الزم بود نوزاد را در معرض هوا قرار دهند تا نفس بکشد و بلغم هایى را که در 

1. .آلت مردانه
2 . آماس سرد
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3. آنقوزه با نام علمى Ferula persica،  گیاهی پایا بومی نواحی جنوبی ایران بوده، ریشه اي راست، گوشتدار و به 
نسبت ضخیم و ساقه اي قوي و خشن دارد. برطرف کنندة انگل هاى روده اى و بادشکن و خلط آور است.



گلوى او جمع شده بودند با انگشت خارج کنند (همدانى، 1382: 21-22).

     دربارة شست وشوى نوزاد نیز طبیبان سنتى مطالبى ارائه کرده بودند و از جمله مى گفتند، در 

بعضى مواقع بدن نوزاد از مادة چرب و غلیظى پوشیده شده است که در این حال باید او را با مادة 

چربى مانند روغن زیتون و کره چرب کنند ... (همان: 22-23).

     دربارة مراقبت از نوزاد مى گفتند که پس از تولد نوزاد بدون فوت وقت، بدن او را به دقت نگاه 

کنند و اگر نقصى مشاهده شد و از جمله معلوم شد که سر طفل هنگام خروج از رحم از شکل 

طبیعى خارج شده و دراز و کشیده گردیده، نباید به آن دست زد و مانند بعضى قابله ها که آن را 

فشار مى دهند تا به حالت اولیه برگردد، رفتار کرد که این کار بسیار خطرناك است. راه درست 

این است که سر را به حالت خود رها کنیم تا به مرور به حالت اولیه بازگردد (همدانى، 1382: 23). 

افزون بر این توصیه ها، دستورالعمل هایى نیز دربارة چگونگى بریدن بند ناف (همان: 15-24)، 

قنداق کردن و آسیب هاى آن (همان: 25-26) چگونگى شیر دادن مادر به نوزاد که باید دو سه 

ساعت پس از وضع حمل شروع شود (ابوعلى سینا، 1385: 352-351؛ همدانى،1382: 26- 27) و 

مراقبت از نوزاد در هواى سرد (همان: 29) شیر دادن دایه به نوزاد و شرایط دایه اى که باید کار 

دادن شیر را عهده دار شود (همان:31-32؛ ابوعلى سینا، 1385: 353-352) و ذکر انواع شیرها، شیر 

مادر، شیر دایه، شیر االغ و شیر گاو (همان: 37- 38) و ... ارائه شده است.

     در طب سنتى که در دورة قاجاریه همچنان به آن عمل مى شد، توصیه هاى دیگرى دربارة 

شرایط قابله، چگونگى شیر دادن به نوزاد و مراقبت از نوزادان مطرح شده است که از جمله آنها 

سیزده شرطى است که محمدکاظم گیالنى بدین صورت در کتاب خود آورده است:

     - اول: شرایط قابله، کمال علم در مسئله وضع است و اعانت قابله با شرایط آن با چه قِسم 

اقتضاء کند که عالم باشد در مسایل متعلقه به قابله گرى و مباشرت عمل هم کرده باشد؛

     - دوم: بریدن ناف و بستن آن که کمال دقت را به عمل بیاورد جزو عمل قابله است؛

     - سوم: طریقۀ غسل طفل، آن هم جزء علمى و عملى قابله است؛

     - چهارم: وضع قماط و بستن آن و وضع خوابانیدن آن در ذکور و اناث که اختالفى دارد و 

وضع خوابانیدن آن که به این درجه با قابله عامل و عالمى است که از طبیب حاذق فرا گرفته 

باشد؛

     - پنجم: اختیار دایه و شیر خوب؛

     - ششم: مرضعه از والداه یا دایه؛
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     - هفتم: مکانى که در آن طفل مى گذارند؛

     - هشتم: در بیان کیفیت شیر دادن طفل که شب و روز چند هنگام باید داد و به چه وضع 

باید داد؛

     - نهم: اصالح شیر مادر و یا دایه؛

     - دهم: مدت رضاع طبیعى که چند مدت باید شیر داد؛

     - یازدهم: در فطام که قطع و بریدن شیر است که در چه سن و چه فصل باید قطع نمود؛

     - دوازدهم: تدبیر آن که در بروز دندان چه باید بکند که مزاج طفل مختل نشود؛

     - سیزدهم: چون طفل بناى حرکت را نمود به چه نحو باید او را راه ببرند ... (گیالنى،1387: 

170 الى 169).

     ابوعلى سینا که کتاب قانون او از منابع اصلى طبیبان سنتى بود دراین باره گفته است: «... 

وقتى نوزاد به دنیا آمد، پیش از انجام دادن هرکارى، باید ناف او را به فاصلۀ چهار انگشت برید و 

بخش بریده را با پشمى پاکیزه که به نرمى تاب داده شده است، بست تا نوزاد آزارى نبیند. سپس 

پارچه اى آغشته به روغن زیتون بر آن نهاده و....» (ابوعلى سینا، 1385: 351- 350).  

آشنایى با طب جدید اروپایى در ایران  

اوایل قرن  در  انگلیس  فرانسه و  کشورهاى  گشایش سفارتخانه  با  ایران  در  غربى  طب جدید 

نوزدهم شناخته شد. پزشکان این سفارتخانه ها تالش کردند که خدمات خود را در سطح عموم 

جامعۀ ایرانى گسترش داده و برنامه هایى چون انجام واکسیناسیون آبله را انجام دهند.  

     در کتاب حاجى باباى اصفهانى دربارة طرز مداواى پزشکى که همراه هیئت «ژنرال گاردان» 

ایران آمده بودند، از زبان میرزا احمق حکیم باشى شاه آمده است: «حکیم فرنگى که یک  به 

رطوبت و یبوست را نه در امزجه قبول دارد و نه در ادویه. جیوه را به عنوان مبرد به کار مى برد، 

در استسقاى طبلى و زقى، شکم را دریده اخراج میاه و ریاح مى کند و از همه بدتر با غده اى که 

از جگر گاو مى گیرد، آبله مى کوبد که این از مخترعات یکى از حکماست ...» (منظور االجداد، 

1368: 176؛ موریه، 1356: 191). حاجى بابا همچنین از خیل زنان فقیرى که بچه به بغل براى 

پزشک  توصیه هاى  با  مخالفت   .(20 (همان:  است  یادکرده  مى رفتند  حکیم  منزل  به  آبله کوبى 

اروپایى که برخالف نظـام گرمى و سردى بود، آثـار ناخوشـایندى را نیز به هـمراه داشت. دکتر 
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صندوق دوا و درمان همراه آورده است، برخالف رأى جالینوس و بوعلى، حرارت و برودت و 



«جاکس»1، مواردى را گزارش کرده است که بیمار به علت همین خوددارى جان خود را از دست 

مى داد. مثًال اسهال خونى بیمارى اى گرم محسوب مى شد و الزم بود با داروهاى سردى بخش 

معالجه شود. از این رو، درمان دکتر جاکس که با جیوه انجام مى گرفت، پذیرفته نمى شد. زیرا 

. عباس میرزا که مى خواست ایرانیان با  جیوه ماده اى گرم تلقى مى شد

دانش و فن جدید از جمله پزشکى مدرن آشنا شوند، پنج نفر محصل را به انگلستان فرستاد که 

دو نفر از آنان، حاج بابا افشار و میرزا جعفر طبیب، پزشکى خواندند. حاج بابا افشار بعدها پزشک 

مخصوص محمدشاه شد. 

     براى نخستین بار در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار، ایجاد مراکز پزشکى و خدمات 

بهداشتی در دستور کار حکومت قرار گرفت. شاه در سال 1265 ق، در صدد احداث مریض خانه اى 

دستور  بعد،  سال  یک   .(565  :1371 (الگود،  نرسید  جایى  به  البته  که  بود  استرآباد  نزدیکی  در 

ساخت مریض خانه اي در تهران صادر شد که در 1268ق افتتاح شد2 (آدمیت، 1362: 31-30). 

از زمان تاسیس دارالفنون به همت امیرکبیر، طب فرنگی یا اروپایی به صورت مدون در نظام 

واقع  ایران مورد استفاده  به جاي طب سنتی در  ایران قرار گرفت و در حقیقت  آموزشی طب 

شد. به کارگیرى روش هاي نوین پزشکی خصوصاً در جراحی بیماران توسط پزشکان اروپایی و 

آموزش این شیوه ها به دانش آموختگان این مرکز آموزشی، بزرگ ترین موهبتی بود که مدرسۀ 

دارالفنون به جامعه ایران هدیه کرد. این اقدامات خصوصاً به دلیل این که مورد حمایت دولت بود 

به سرعت ارتقا پیدا کرد و نقش چشم گیري در وضعیت زندگی و بهداشت مردم داشت. تأسیس 

انجمن هاي حفظ الصحه در ایالت هاي بزرگ ایران به منظور نظارت بر کار بهداشت عمومی و یا 

نظارت بر کار پزشکان توسط دولت با ارائۀ گواهی  تأیید پزشکی از جمله اقدامات مهم در زمان 

قاجار بود (اعتمادالسلطنه، بى تا: 156) که منجر به کنترل روند رو به رشد بیماري هاي واگیر و 

مرگبار آن دوران شد.    

     سفر ناصرالدین شاه به فرنگ موجب شد تا در بازگشت درصدد استفاده از پیشرفت ها و خدمات 

صنعتی و درمانی گستردة اروپاییان برآید. از این رو، تصمیم گرفت به شیوة بیمارستان هاي اروپا 

در تهران بیمارستانی تأسیس کند که در نهایت مریض خانه اي در سال1284ق، بنا شد که در 

افتتاح شد (اعتمادالسلطنه، بی تا: 105؛ نجمی،1364:  با عنوان مریض خانۀ دولتی رسماً  1290ق، 

1.Jacks
2. براي اطالعات بیشتر دربارة تأسیس مریض خانه ها در دورة قاجار ر.ك: ملکزاده، الهام؛ (1385)؛  نگاهی به امور خیریه 

در دورة قاجاریه؛ چاپ اول؛ انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري.
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 (موریه، 1356: 216- 217)



421؛ نجمی، 1362: 146). در ضمن مقرر شد در تهران و مراکز شهرهاي بزرگ یک پزشک با 

عنوان (حافظ الصحه) مأمور رسیدگی به بهداشت عمومی باشد (اعتمادالسلطنه، بی تا: 115).

     درحالى که در روستاها و بخش ها، وضعیت سالمتى و بهداشت بسیار نامناسب بود و ساکنان 

ایران را با واقعیات تلخى چون بیماري هاي واگیر وبا، ماالریا و طاعون دست به گریبان مى نمود، 

در شهرها نیز همین روند وجود داشت. ضمن این که در سرحدات نیز در مواجه با بالیاي مذکور، 

مجبور به اجراى مقررات قرنطینه1 بودند. 

مجلس حفظ الصحه

مشاهدات و تجربیات پزشکان خارجی مبنی بر ناتوانی ایران در مقابله با بیماري ها و بالیایی که 

در کشورهاي همسایه ایران شیوع می یافت، موجب شد دست به اقداماتی بزنند که از آن جمله 

اقدامات دکتر تولوزان2 به عنوان پزشک مخصوص شاه را مى توان اشاره کرد. وي که در این 

زمان به عنوان مقدم السفراي جامعه طبیبان انتخاب شده بود، در سال 1324 ق، دفتر مرکزي 

نام «هیأت  به  ابتدا  نمود که  بود تأسیس  بهداشتی که عهده دار حفظ سالمت داخلی مملکت 

صحیه» موسوم شد و مقررات قرنطینه را در بندرها و نقاط مرزي به تصویب رساند (الگود، 1371: 

571؛ صدري افشار، 1354: 131). بعدها این مرکز به «مجلس صحت یا حفظ الصحه» تغییر نام 

یافت. اعتمادالسلطنه زیر عنوان «ایجاد دایره حفظ الصحه» اعضاى این هیئت و وظایف آنها 

را این گونه برمى شمرد که: «... بر عهدة وزارت علوم مقرر و مرسوم فرمود که از اساتید حکما و 

حذاق اطباء، هفته اى یک روز مجتمعى حاصل و دارالشورایى کامل تلفیق دهد تا آن مجلس از 

کلیات اغذیه و ادویه ممالک محروسه ایران همه وقت استحضار به هم رساند، و اسباب صحت 

نیک نگاه بدارد و مورثات امراض را به واجبى راه بندد، و از این انجمن طبیبان ممتحن به هر 

شهر و ایالت به سمت حافظ الصحه مبعوث شوند تا هم در آن ممالک مشغول معالجۀ مردم 

گردیده؛ و هم از احوال مراجعه به صحت و مرض اهالى به دایره حفظ الصحه مرکزى، راپورت ها 

رسانیده باشند» (منظوراالجداد، 1368: 178).

     در دوران صدارت میرزا حسین خان سپهساالر و پس از آن در هنگامى که وى وزیر امور 

1. توسط دولت ایران و با مداخله کشورهایى چون؛ عثمانى، انگلستان و روسیه، در مرزها مقرراتى با عنوان قرنطینه اجرا 
مى شد که براى اطالع بیشتر ر.ك: الگود، سیریل؛ (1371)؛ تاریخ پزشکی ایران و سرزمین هاى خالفت شرقی؛ ترجمه: 

فرقانی، باهر ؛ چاپ دوم؛  امیرکبیر؛ تهران.
.2 Dr.Tholozan
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خارجه و وزیر جنگ بود، مجلس حفظ الصحه رونق بیشترى گرفت و به کار پزشکان نظارت 

بیشترى کرد. در این مجلس، آگاهى و مهارت طبیبان آزمایش مى شد و براى طبیبان شایسته 

اجازه نامه اى به مهر اعتضادالسلطنه، على قلى میرزا وزیر علوم صادر مى شد، و هر طبیبى با داشتن 

این اجازه نامه مى توانست بیماران را معالجه کند (طاهراحمدى، 1384: 17). 

     وقتى «موافق روزنامه» به سپهساالر خبر رسید، شخصى به نام «على افندى» در همدان به 

فعالیت پرداخته و خود را «حکیم باشى و معالج» معرفى و «محکمه باز کرده و ادعاهاى گزاف 

نموده از خود ادویه مى دهد و در مجالس دعاوى واهى مى کند»، به ذوالریاستین حاکم همدان 

نوشت: «به مقتضاى قانون مجلس حفظ الصحه چنین شخص غیرمعروفى نمى تواند به طبابت 

اقدام کند. هر کس هست و از هرجا آمده، به مجرد وصول تلگراف، اول صفحه اى که درب منزل 

خودش چسبانده قدغن کنید بردارند و محکمه اش را هم ببندید، به تهران بیاید، معرفى خود را 

بکند، اجازه بگیرد و مشغول معالجه شود» (همان جا).

     در سال 1329 ق، شوراي بهداشتی تهران که از ادارات وابسته به مجلس حفظ الصحه به 

شمار می رفت براي اولین بار براي صحت عمومی بودجه مخصوصی تعیین کرد (الگود، 1371: 

585). در تحوالت منبعث از انقالب مشروطه و استقرار مجلس شوراي ملی، یک رشته مقررات 

طرف  از  و  بهداشتی وضع  شوراي  وسیلۀ  به  داروسازي  و  پزشکى  امور  ادارة  براي  مخصوص 

مجلس مورد تصویب قرار گرفت (همان: 589).    

    

تحول قابلگى سنتى به مامایى نوین

تقریباً همزمان با شروع جنبش مشروطه به منظور پیشرفت در زمینه پزشکى نوین، دو پزشک 

فرانسوى به نام هاى دکتر ژرژ و دکتر کاله در سال1323 ق/ 1284ش، به استخدام دولت ایران 

درآمدند (مجله ماهیانه شیر و خورشید، سال1، 1305 ش، ش 2 و 3: 174). با وجود این، بر اثر انقالب 

مشروطه و دگرگون شدن اوضاع کشور و بروز فقر اقتصادى در همه ارکان جامعه، یک چند نیز 

امور صحى و بهداشتى کشور به محاق رفت و کار دیگرى دراین باره به انجام نرسید. اما پنج 

سال پس از صدور فرمان مشروطیت، نخستین گام در این زمینه در دورة دوم مجلس شوراى 

ملى برداشته شد که آن هم تصویب قانون 13 ماده اى طبابت در 3 جمادى االول 1329ق/12 

ثور1290 ش، بود1 (روستایى، 1385، ج1: 17).

1 . براى آشنایى با متن کامل این قانون بنگرید به: شریعت تربقان، شمس، زندگینامه دکتر امیراعلم، 60-57.
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     این قانون به همت چند تن از پزشکان تحصیل کرده در اروپا از جمله دکتر على خان حکیم 

اعظم، دکتر یحیى میرزا لسان الحکما و دکتر امیرخان امیراعلم که نماینده مجلس نیز بودند، 

تهیه و تصویب شد. این قانون که دو سال طول کشید تا به مرحله اجرا درآید، 13 ماده داشت که 

موارد 1، 2، 11 آن، اشتغال به کار در همه امور مربوطه به طبابت را مستلزم داشتن نامۀ رسمى 

از وزارت معارف دانست. بنابراین از آن پس هر کس میخواست طبابت کند، باید به مدرسه طب 

مى رفت (روزنامۀ رسمى دولت شاهنشاهى ایران، سال 1، ش42، 26 سرطان: 27-26).

     در همان اوان بنا به نامۀ نمره 19695/1873، وزارت امور خارجه به وزارت معارف و فواید 

فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه خبر دادند که  عامه در 9 رمضان 1329ق، از سفارت 

«اداره خیریه فرانسه اجازه داده است که دخترهاى ملل خارجه در مدرسه قابلگى عمومى پاریس 

قبول شوند» (سند شماره 1- 297019546، سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     با وجود این چون براى این کار هیچ داوطلبى پیدا نشد، وزارت معارف نیز نتوانست «جواب 

رسمى و مکفى بدهد» البته وزارت معارف به درخواست وزارت خارجه گردن نهاد و دستور داد 

آرشیو سازمان  این موضوع براى اطالع عموم در جراید درج شود (سند شماره2- 297019546، 

اسناد و کتابخانه ملى ایران).

برپایى  ضرورت  به  که  امیراعلم  امیرخان  دکتر  1335ق/1296ش،  سال  در  آن  از  پس       

به  بیمارستان مخصوصى براى زنان پى برده بود، با فراهم کردن تمهیدات آن در زمینى که 

داشت  نیز  داروخانه  او هدیه شده بود، بیمارستانى ساخت که  به  همین منظور از سوى دولت 

(ملکزاده، 1385: 132ـ 131).

     بیمارستان نسوان در آغاز سال1337ق/ زمستان1296ش، به طور رسمى افتتاح شد. بودجۀ 

این بیمارستان 200 تومان از محل عایدات اوقاف بود و رئیس آن دکتر مهذب السلطنه (روستایى، 

ج2: 558) تا پایان سال 1337 ق، 59 زن بیمار در این بیمارستان بسترى و مداوا شدند. افزون 

بر این 10 تن از دختران دارالمعلمات نیز زیر نظر «مادام فراسکینا»1 مشغول به یادگیرى مهارت 

قابلگى شدند.

. 1 Madam Fraskina
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     به این ترتیب در سال 1289 ش، میرزا احمدخان نصیرالدوله وزیر معارف، مدرسه دخترانه 

«فرانکو پِرسان» که در سال 1323 ق/ 1284ش، تأسیس شده بود را به دارالمعلمات تبدیل کرد. 

ضمن این که مقرر داشت ده نفر از شاگردان آن، هفته اي سه روز به مریضخانه نسوان بروند 



و مشغول تحصیل قابلگی شده و با بیماري هاي زنان آشنا شوند (روستایى، ج2: 227). معلم این 

آموزشگاه در ابتدا مادام «فراسکینا» پزشک مریض خانه بود. در آن هنگام شمار زنان باردارى 

که براى وضع حمل به بیمارستان مراجعه می کردند، بسیار اندك بود. فقط گاهى در مواردى که 

زایمان غیرطبیعى جان زائو را تهدید می کرد به ناچار او را به بیمارستان می بردند. با این وضع 

هر پانزده یا بیست روز فقط یک زایمان در بیمارستان انجام می شد. اساساً در آن هنگام و حتى 

تا چند دهه بعد از آن کار زایمان زنان باردار را قابله هاي سنتى انجام می دادند.

     معموًال قابله ها از چهار ماهگى جنین به زن باردار رسیدگى می کردند و پیش از زایمان 

با استفاده از روغن بادام، شکم زن زائو را چرب می کردند. براى کاهش درد، گل بومادران را 

مى جوشاندند و به وى می دادند (کتیرایى، 1378: 13). پس از زایمان، قابله، نوزاد را پیش از افتادن 

به مجمعه اي که زیر زائو گذاشته بود می گرفت و بند ناف را می برید و نوزاد را می شست و دهان 

او را با عسلى که به انگشت مالیده بود باز می کرد (همان: 27-29). پس از آن قابله هاي یهودى، 

دیگر به خانه زائو نمی رفتند. اما قابله هاي مسلمان تا چند روز به خانه زائو می رفتند و براى او و 

نوزادش طبابت هاي جزیى می کردند (همان: 27).

     بارى پس از مادام فراسکینا سه نفر از قابله هاي اروپایى به نام هاى دکتر «درمسن»1، دکتر 

«پن»2 و دکتر «سرکیسیان»3 به مرور زمان در مریضخانۀ نسوان به کار پرداختند و به آموزش 

فن قابلگى مشغول شدند. دورة تحصیالت در مدرسه قابلگى سه سال بود. شرط ورود به آن 

داشتن گواهینامۀ شش ساله ابتدایى (دوره ششم تقنینیه، مذاکرات مجلس جلسه 252، 15 خرداد 

1307: 4585). ضمن این که در همان دوران براى مدرسه قابلگى اساس نامه اى در شش ماده 

نوشتند (سند شماره 1 ـ 270000221، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران).

     دکتر امیراعلم چون به لزوم تأسیس دارالوالده ها اعتقاد داشت، اقداماتی را به انجام رساند 

که بر اثر آنها ماماهاي متبحري تربیت شدند که توانستند با رعایت اصول علمی و بهداشتی 

که  می دانست  مؤسساتی  را  دارالوالده ها  امیراعلم  دکتر  دهند.  انجام  خوبی  به  را  قابلگی  کار 

مرکز ترقی یکی از مهم ترین شعبه هاي طب را تشکیل می دادند، زیرا در این مراکز محصلین 

و محصالت علوم طبیعیه آثار فّرار تدریس صرف نظري فنون مشکله زایمان را در حافظه خود 

ترسیم می کردند (مجلۀ ماهیانه شیر و خورشید سرخ ایران: 4). وي همواره دارالوالده ها را جایی 

1 Dr.Dermessen
2.Dr.Pann
3. Dr. Serckesian
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معرفی می کرد که قابله هاي قابله و عالمه پرورش می دهد (مجله ماهیانه شیر و خورشید: 5).    

     در سال 1337 ق، با انتصاب دکتر محمدحسین خان لقمان ادهم به ریاست بخش طب 

رییس  داراى  و  شد،  خوانده  نام «مدرسه طب»  به  بار کالس طب  نخستین  براى  دارالفنون، 

جداگانه و محل مجزایى شد. در مواد درسى نیز اصالحاتى به عمل آمد و از جمله در ذیل یکى 

از این مواد اصالحى، به  «مامایى» که تا آن هنگام تدریس نمی شد، بدین گونه توجه شد:

     «.... رابعأ ـ ایجاد طب ایرانی و قابلگی، زیرا که چندین سال بود که درس طب ایرانی و 

تراپوتیک و روانشناسی ایرانی براي اطباي ایرانی از مهم ترین اسلحه است. چنان که مثل چند 

ترك  بودند  شده  فوق العاده  سختی هاي  دچار  همگی  فرنگی  دواجات  نداشتن  براي  قبل  سال 

شده بود. درس قابلگی و میکروب شناسی نیز که تا امسال رسماً معلمی نداشت به توسط آقاي 

یونسخان هفته اي سه روز در مدرسه طبی به شاگردان تدریس می شود و نظر به این که غالبأ 

اطبایی که در ایران تحصیل می کردند، قابلگی را نمی دانستند و براي طبیب بصیرت در این علم 

این       با گنجاندن درس قابلگى در برنامۀ تحصیلى مدرسه طب، تهیه منابع براى تدریس 

درس نیز ضرورى شد. از این رو در شوال 1338ق، فتحعلى مسیح السلطنه با توجه «به وجوب 

اصالحات امور صحیه ضروریه عمومیه» و بنا بر مأموریتى وجدانى «الزم دانست رساله اى در 

علم قابلگى ترجمه و تألیف نموده و به طبع رساند، انتشار دهد.» مسیح السلطنه در نامۀ خود به 

رئیس مجلس حفظ الصحه دولتى، تصریح کرد که پیش از چاپ و انتشار این کتاب با نوشتن 

«قانونى راجع به قابله هاي بی سوادي» که «در تمام مملکت ایران به اسم ماما مشغول عملیات» 

بودند و «مفاسد اعمال آنها» براى طبیبان مشهود بود، همه آنها را متذکر سازد. 

     مسیح السلطنه در همین نامه از رییس مجلس حفظ الصحه خواست «که بعد از نظرى به 

این قانون و لزوم اجراى آن، همین قانون را به توسط وزارت داخله در تمام ایاالت و والیات و 

با نظارت دوایر بلدیه به موقع اجرا گذارند» (سند شماره3-  270000306، آرشیو سازمان اسناد و 

کتابخانه ملى ایران).

ناآگاهى  همواره  بود.  کار  این  معایب  مهم ترین  از  یکى  بى سواد  عموماً  قابله هاى  وجود       

قابله ها از چگونگى عمل زایمان، مرگ ومیر مادران و نوزادان را در پى داشت. استفاده از وسایل 

بود  مشکالتى  دیگر  از  قابله ها  دست هاي  آلودگى  و  زایمان  محل  نکردن  تمیز  غیربهداشتى، 
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نهایت ضرورت را داشت، از این سال، این درس نیز جزو پروگرام گردید» (هاشمیان، 1379: 137 

134؛ راهنماي دانشکده پزشکی، قسمت 1: 68- 66)
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و  عفونت  بروز  موارد عمًال موجب  همین  درحالى که  نداشت.  اهمیتى  قابله ها  نظر  از  البته  که 

خونریزي هاي شدید و خطرناك و در نهایت مرگ مادر و نوزاد می شد.

     به همین دلیل به موازات تربیت ماما در بیمارستان زنان و مدرسۀ طب، کمیسیونی متشکل 

آنها  از  تعدادي  به  احیاناً  و  میکرد،  نظارت  قابله ها  کار  بر  معارف  وزارت  در  پزشک  چندین  از 

تصدیق نامه قابلگی اعطا می کرد. در محرم سال 1340 ق/ پاییز 1300 ش، خدیجه خانم دختر 

حافظ الصحه که بیست سال «مشغول معالجه و مداواي» بیماریهاي زنانه بود، از وزارت معارف 

«تقاضاي اخذ تصدیق رسمی» طبابت کرد. ولی کمیسیون اطباء پس از تحقیق و تفحص دربارة 

وي در نامه اي به وزارت معارف و اوقاف در 03 میزان 1031ش، تصریح کرد: «مشارالیه لیاقت 

طبابت و اخذ تصدیق رسمی ندارد» (سند شماره 1 - 297022823، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی ایران). 

     دراین باره در نامۀ ایالت کرمان به وزارت داخله در 12 قوس 1301 ش، نیز آمده است که در 

کرمان براى فعالیت قابله ها مجوزى صادر نشده «و به این جهت هر روز عده اي طفل و مادرهاي 

طفل را بی اطالعی قابله از زندگى محروم می کند، مستدعى است اقدام مقتضى بفرمایید وزارت 

جلیله معارف به نمایندة خود دستور دهد که به قابله هاى مطلع جواز داده شده، و مابقى ممنوع از 

قابلگى باشند» (سند شماره 3- 297015025، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

      وزارت معارف و اوقاف در پاسخ به این درخواست ایالت کرمان در 24 قوس 1301 ش، 

نوشت: «فوراً کمیسیونى تشکیل، قوابل [قابله ها] را احضار، به سابقه هر یک رسیدگى نموده، هر 

کدام را کمیسیون تصدیق نموده اجازه دهید؛ و اسامى آنها را براى اطالع عموم اعالن نمایید. 

به نظمیه و بلدیه صورت دهید جدأ ممانعت نمایند» (سند شماره2 -  آنهایى که الیق نیستند 

297015025، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     بلدیه شهرهاى مختلف نیز موظف بودند بر کار قابله هاى تجربى نظارت کنند و گزارش کار 

نمره 7220/1288،  خود را به وزارت معارف بفرستند. در 12 عقرب (آبان) 1303ش، در نامۀ 

ولی آباد  محلۀ  ساکنه  قابله،  خانم  «آغاباجى  که  نمود  تصریح  معارف  وزارت  به  تهران  بلدیه 

معروض می دارد از سه سال قبل تاکنون که مشاٌرالیها در پست امدادى امراض نسوان مشغول 

خدمت است، وظایف مربوط به قابلگى را کامأل از عهده برآمده، اداره صحیه و معارف عمومى 

از انجام خدمات مومًى الیها کمال رضایت را دارد» (سند شماره 16- 297015061، آرشیو سازمان 

اسناد و کتابخانه ملى ایران).



     در نامه اى از وزارت معارف به اداره صحیه بلدیه تهران با نمره 3194، نیز آمده است: «از 

قرار راپورت واصله، بعضى از قوابل مبادرت به عملیات جراحى می نمایند. در صورتى که آنها فقط 

مجاز به قابلگى ساده می باشند. حق این گونه عملیات را نخواهند داشت. لزوماً متذکر می شود که 

به پست هاي امدادي محالت دستور داده شود که از قوابل حوزه مأموریت خود التزامى دریافت 

دارند که در موقع لزوم عملیات و جراحى مراجعه به دکترهاى مجاز رسمى فرمایند و در صورت 

تخلف مورد مسئولیت واقع خواهند گردید» (سند شماره 35- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و 

کتابخانه ملى ایران).

     دربارة قابله هاى سنتى بعداً مقرر شد که «به موجب مادة 2 قانون طبابت» اجازه نامۀ قابلگى 

به کسانى داده شود «که داراى تصدیق نامه از مدارس دولتى داخله یا خارجه باشند، و یا بر طبق 

پروگرام سال سوم [مدرسه قابلگى] در موقع رسمى امتحانات در برج جوزا [خرداد] امتحانات 

الزمه را بدهند و چنان چه موفق به اخذ تصدیق نامه از مدرسه شد، اجازه نامه صادر خواهد شد» 

(سند شماره 76- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

این همه شاید به دلیل کمبود قابله هاى تحصیل کرده و برکنار ماندن قابله هاى سنتى       با 

در  دوباره مرسوم شد.  قابله ها  از  نیامد و امتحان گرفتن  در  اجرا  به  ظاهراً  قانون  این  مجرب، 

از هفت  (فروردین) 1302 ش،  در 28 حمل  معارف  وزارت  به  دولتى  مریض خانه  رئیس  نامۀ 

قابلگى را به دکتر  قابله کلیمى و یک قابله مسلمان نام برده شده که در 26 حمل «امتحان 

درمسن داده و از عهدة سؤاالت برآمدند» و شایستۀ گرفتن تصدیق قابلگى شدند (سند شماره 

89- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     حتى به موجب نامۀ وزارت معارف به دایره تعلیمات عالیه اول برج میزان (مهر)1303ش، 

به خانم حاجیه باهر «که سن او چهل و پنج سال و مقیم تهران» بود «به موجب امتحانى که 

در مریض خانه دولتى نسوان راجع به فن قابلگى داده» و مورد تصدیق رییس مریض خانه قرار 

گرفت «صدور اجازه به مشاٌرالیها» بى مانع شد (سند شماره1- 297036095، آرشیو سازمان اسناد 

و کتابخانه ملى ایران).

     توجه به کار قابلگى و نظارت بر کار ماماها، شامل ماماهاى خارجى نیز می شد و صالحیت 

ثور1301ش،  به وزارت معارف در 2  نامه اى  قرار مى گرفت، چنانچه در  بررسى  مورد  نیز  آنها 

آمده است: «نظر به مواد قانون طبابت مصوبه سوم جمادي االخر مطابق با نهم برج جوزا تنگوز 

ئیل سنه 1329 ق، چون مادام یوکنیا ولد الکساندرونا کوسنکو برحسب تشخیص وزارت معارف 
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موافق مواد قانون حق اشتغال به قابلگى حاصل کرده است، علی هذا وزارت به مشاٌرالیها اجازه 

ایران  مملکت  در  روسیه  خارکف  ایالت  قابلگى  مدرسه  از  شهادت نامه  موجب  به  که  مى دهد 

مشغول به قابلگى باشد» (سند شماره 1- 297035229، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     نمونۀ دیگر، نامۀ شش قابله کلیمى به وزارت معارف و اوقاف است در 25 حمل 1302ش، 

که در آن «تمناى عاجزانه» کرده بودند که زودتر از آنها «امتحان گرفته، اجازه نامۀ» قابلگى 

صادر کنند (سند شماره 1- 297017632، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     از آن سو با رونق گرفتن کار مدرسۀ قابلگى و افزایش داوطلبان تحصیل در آن، شوراى 

عالى معارف مقرر کرد که «محصالت داوطلب مدرسه قابلگى بایست تصدیق نامۀ سه ساله اول 

متوسطه را دارا باشند، یا آنکه در موقع ورود، به قدر معلومات سه ساله متوسطه از عهدة امتحانات 

ورودى برآیند» (سند شماره 12- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     با توجه به این قانون که در 15 قوس1302ش، از سوى دایره تعلیمات عالیه وزارت معارف 

ابالغ شد، پذیرفته شدگان مدرسۀ قابلگى پس از گذراندن دورة مدرسه در امتحان هاى مدرسه 

شرکت مى کردند (سند شماره 3 ـ 297015037، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     امتحان هاى قابلگى شامل آزمون هاى علمى و عملى بود. دربارة امتحان عملى گویا هر 

محصل الزم بود حداقل سه بار در بیمارستان و نزد استاد خود قابلگى کند. سرانجام دادن این 

آزمون عملى که در حقیقت نوعى کارورزى به شمار مى رفت، آن قدر اهمیت داشت که بدون 

گذراندن این مرحله اجازه رسمى قابلگى صادر نمى شد.

امتحان  خصوص  در  معارف،  جلیله  وزارت  منیع  «مقام  به  لقمان الملک  دکتر  نامۀ  در       

محصالت مریضخانه نسوان» در 10 حمل (فروردین) 1303 ش، آمده است: «چهار نفرى که 

امتحان داده اند یکى اعلم الملوك خانم سیزده نفر را هم وضع حمل، نظارت و مراقبت نموده؛ 

زینت خانم هفت نفر را، و خانم عزیزالملوك یک نفر. ولى ایران خانم تا به حال کسى را وضع 

اجازه موقتى به خانم  حمل ننموده اند. لذا مستدعى است مقرر فرمایید تا صدور دیپلم رسمى 

اعلم الملوك و زینت خانم مرحمت بشود، ولى تصدیق موقتى قابلگى عزیزالملوك پس از آن که 

دو نفر را در مریض خانه وضع حمل و ایران خانم سه نفر را [وضع حمل] نمودند داده شود» (سند 

شماره 3 - 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     در نامۀ دیگرى از دکتر ابوالقاسم بهرامى رئیس مریضخانه دولتى نسوان به رییس اداره کل 

صحیه وزارت در 6 عقرب (آبان) 1302 ش، آمده است: «حاجیه خانم قابله عیال دکتر طاهرخان 
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در پنجم عقرب 1302، امتحان قابلگى در حضور دکتر درمیسن داده و از عهده سواالت برآمده. 

مقتضى است مقرر فرمایید تصدیق قابلگى به مشاًرالیها داده شود» (سند شماره 297015061-7، 

آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     با پایان یافتن دوره هاى مدرسۀ قابلگى بیمارستان زنان، قابله هاى تربیت شده اى مشغول به 

کار مى شدند و با رونق گرفتن کار آنان، توقع این گروه نیز افزایش یافت و از جمله پنداشتند که 

کار طبابت و مداواى بیماران را نیز مى توانند انجام دهند. بنا بر گزارش اتحادیۀ اطباى دیپلمه 

تهران به وزارت معارف در برج میزان (مهر) 1303ش، «از طرف محصالت مریضخانه نسوان 

که تحصیالت آنها فقط در روى قابلگى بوده شرحى» به وزارت معارف «عرض و تقاضاى دیپلم 

دکترى نمودند» که بنا بر همین گزارش، وزارت معارف «نیز اقداماتى راجع به تقاضاى آنها به 

عمل آورد»، خواسته محصالت قابلگى و اقدام وزارت معارف، با اعتراض اتحادیه اطباى تهران 

روبه رو شد. 

     اعتراض این اتحادیه بر این اساس استوار بود که «دیپلم طبابت» به کسانى باید داده شود 

«که تحصیالت مقدماتى و متوسطه خود را به اتمام رسانیده و نیز دوره پنج ساله طبى خود را 

موافق پروگرام وزارت معارف ختم نموده باشند» این اتحادیه در ادامه تأکید نمود «چنان چه 

وزارت جلیله معارف عالقهمند به وجود طبیبه دیپلمه میباشد، خوب است دیپلمه براى تحصیالت 

دوره پنج امتحان دکترا نیز تهیه و پس از آن که مانند تحصیل طب دوره تحصیالت خود را به 

اتمام رسانیدند، دیپلم دکترى به آنها داده شود واال چگونه ممکن است که با وجود مدرسه طبى 

و قانون طبابت مصوبه مجلس شوراى ملى و وجود اطباى دیپلمه بدون هیچ حقى به آنهایى که 

حتى تحصیالت مقدماتى آنها مجهول است، دیپلم دکترى دهند» (سندشماره297015061-1، 

آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).  

     درخواست محصالت قابلگى براى اجازه مداواى بیماران، هیچ گاه به طور جدى مورد توجه 

قرار نگرفت و همواره بنا به حکم قانون، قابله ها فقط مى توانستند قابلگى کنند و ورود به حیطه 

طب و طبابت براى آنها ممنوع بود. اساسًا براى «محصالت مریضخانه نسوان» که امتحان هاى 

پایان مى رساندند، فقط دیپلم رسمى قابلگى صادر مى شدند (سند شماره  خود را با موفقیت به 

6-297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     نمونۀ زیر صورت اجازه نامۀ قابلگى اى است که براى یکى از دانش آموختگان مدرسه طبى 

صادر شده است:

452 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



     «طبابت مصوبه سوم جمادى االخر مطابق با نهم برج جوزا (خرداد) تنگوزئیل سنه 1329 

وزارت  تشخیص  بر حسب  تهران  مقیم   .. آقاى محمدخان  خانم صبیه  زینت  چون  (1290خ) 

معارف موافق مواد قانون حق اشتغال به قابلگى را حاصل کرده است، علی هذا وزارت معارف 

به مشارالیه اجازه مى دهد که به موجب تصدیق نامه شعبه قابلگى مدرسه طبى دولتى ایران در 

ایران مشغول به قابلگى باشند.12 برج عقرب (آبان) سیچقان ئیل سنه 1303» (سند  مملکت 

شماره 4- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     توجه به حوزة فعالیت قابله ها و ممنوع بودن آنان از ورود به کار پزشکى و مداواى بیماران 

نهادینه شد و قابله ها نیز متوجه حدود کار خود شدند. با این همه تعدادى از قابله ها بى آنکه وارد 

کار طبابت شوند از عنوان دکتر استفاده مى کردند که این کار نیز به اهتمام مقام هاى مسئول 

ممنوع شد. در نامه شماره 65 اداره مدرسه طب به «مقام منیع وزارت جلیله معارف» در 14 

میزان (مهر) 1303خ، آمده است: «چون بعضى از قابله هاى خارجه و داخله بدون داشتن دیپلم 

طب، امضاى دکترى مى نمایند، لذا مستدعى است امر فرمایند تا اعالنى در روزنامه درج فرمایند 

که تمام قابله ها تا مدت مقتضى به مدرسه طب رجوع نموده اسناد خود را ارائه دهند تا پس از 

ثبت آنها اسامى آنهایى که دیپلم دکترى دارند راپورت داده که سایرین را ملزم کنند که امضاى 

دکترى ننمایند» (سند شماره 6- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     اعالنى که دراین باره از سوى دایره تعلیمات عالیه، دایره انطباعات اداره کل معارف در 16 

میزان (مهر) 1303خ، به اداره جریده ایرانى فرستاده شد تا «در اولین شماره هاى آن جریده» 

چاپ شود، چنین است: «به موجب این اخطار خاطر کلیه قوابل (قابله ها) اعم از تبعه هاى داخله 

و خارجه را متذکر مى سازد که از تاریخ 20 میزان الى20 عقرب (آبان) بایستى آن چه اسناد و 

نوشتجات و حتى اجازه هاى رسمى وزارتى که براى آنها صادر شده است دارند، از دو ساعت بعد 

از ظهر الى چهار بعد از ظهر غیر از ایام تعطیل به اداره معارف آورده و براى ثبت ارائه دهند و 

در صورت تخلف به وسایل مقتضیه تعقیب خواهند شد» (سند شماره 8 - 297015061، آرشیو 

سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

ایرانى تباران ساکن  تنگناهایى که براى شمارى از  بلشویکى در روسیه و  انقالب        بر اثر 
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    افزون بر این از سوى وزارت معارف نیز «به دایره پلیس دستور داده شد که از کلیه قوابل 

دهـند (سند شماره  ارائـه  مـعارف  وزارت  به  را  خود  اسناد و مـدارك شـغل  التزام گیرند» که 

78- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).
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ایران  به  آنها  از  تعدادى  آمد،  پیش  شوروى  جمهورى هاى  دیگر  و  آذربایجان  جمهورى  در 

مهاجرت کردند و در تهران و دیگر شهرها پراکنده شدند. در میان این گروه، افزون بر قابله هاى 

دوره هاى مخصوصى  گذراندن  از  که پس  بودند  بانوانى  ایران،  در  کار  متقاضى  تحصیل کرده 

بیمارستان ها  در  اول»  یا «جانشین طبیب  رحمى»  «امراض  متخصص  به عنوان  مى توانستند 

مشغول به کار شوند. در تصدیق نامه یکى از همین بانوان که خواهان کار در ایران بود، آمده 

است: «این تصدیق نامه از اداره ایالتى طبى بادکوبه با امضاهاى الزمه و مهر دولتى داده مى شود 

به قابله مراجیا الکساندرونا ملکیانس ... که از مدرسه تحصیالت مامایى که جزو مریضخانۀ زنانه 

بلدى بادکوبه است به مورخه 25 مى 1911م، ... ایشان حتى به عنوان قابله درجه اول مى باشد و 

بنابراین حق دارد که شخصًا مشغول شغل مخصوص خود باشد» (سند شماره 20 - 297015061، 

آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران). 

     تعدادى از این قابله ها نیز قابله هایى سنتى بودند که اجازه نامه هاى خود را براى تأیید به 

وزارت معارف داده بودند. در ترجمۀ اجازه نامۀ یکى از همین قابله ها نوشته شده بود: «دارنده این 

تصدیق نامه اگوست الکساندرونا هست نظر به امتحانى که توسط اعضاى قسمت طبى شعبه 

ایالتى و به اتکا به حضور رئیس اطباى مریض خانه ایالتى به عمل آمده و بر طبق قانون 87  

نمره 7  مجموعه متحد المآل هاى وزارت داخله مى داند به این جهت .... به او حق داده مى شود 

که شغل قابلگى در نقاطى که قابله هاى دیپلمه عالیه وجود دارد [به عهده گیرد] لیکن حق تعلیم 

این صنعت به دیگران را ندارد» (سند شماره 53- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه 

ملى ایران).

     تعداد معدودى از این بانوان عالوه بر قابلگى، جراحى نیز مى کردند و مطابق اسناد موجود 

سالها به این کار مبادرت مى ورزیدند. در تصدیق نامۀ یکى از این قابله ها نوشته شده است: «به 

موجب ماده 6 قانون مورخه 27 مارس 1900، شوراى سلطنتى تصدیق نامه حاضر به گوهر خانم 

على اف (خاکپور) داده و تصدیق مى شود که مشاٌرالیها پس از اتمام دوره علمى و عملى موافق 

مواد 13، 15 قانون مورخه 12 آوریل 1906، مصوب وزارت خارجه [و] مطابق شرایط پروگرام 

نهایى  امتحان  این  در  مخصوصاً  و  برآمده  خروجى  امتحان  عهده  از  خوبى  کمال  در   ،1904

مهارت و موفقیت را در عملیات به خرج داده و به تصدیق کمیسیون امتحانات باید مشاٌرالیها را 

متخصص درجه دویم در امراض رحمى شناخت» (سند شماره 91 - 297015061، آرشیو سازمان 

اسناد و کتابخانه ملى ایران).
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     در تصدیق نامۀ دیگرى که براى خانم مراچیا الکساندرونا فلکیانس صادر شده بود، تصریح 

شده که وى «در قسمت زنانه مریض خانه صابونچى از تاریخ اول فوریه 1913 [1292خ] مشغول 

خدمت قابلگى بوده و در این کار ثابت نموده است که کامًال  کار خود را مى داند و دوست دارد و 

قابل بهترین سفارش مى باشد که به موجب مهر و امضاى ذیل... جانشین طبیب اول مریضخانه 

باالخانى» به شمار مى رود (سند شماره 17 - 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى 

ایران).

     به هر حال این افراد با ارائه مدارك خود به وزارت معارف و درخواست کتبى براى کار، اجازه 

قابلگى در ایران را مى گرفتند و مشغول به کار مى شدند. در یکى از همین درخواست نامه ها آمده 

ایران داراى تصدیقنامه قابلگى درجه  است: «اینجانبه مادام چراچیا مولکیان، تبعه دولت علیه 

اول در روسیه و عضو مجمع اطباى بادکوبه تقاضا مى نمایم که به اسناد ذیل ضمیمه این عریضه 

است: تصدیق نامه اداره طبى بادکوبه مورخه 11یول [جوالى] 1911، رضایتنامه مریضخانه اتحاد 

نوامبر   17 مورخه  نمره 5797  عضویت مجتمع طبى بادکوبه  1918، دفتر  دسامبر   12 مورخه 

1923» (سند شماره19- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     این مدارك با دقت مطالعه و بررسى مى شد و در صورت تأیید اجازه رسمى قابلگى صادر 

مى شد. براى نمونه این نکته در پاسخ وزارت معارف به یکى از متقاضیان قابلگى به خوبى آشکار 

این نامه در 18 عقرب (آبان) 1302 ش نوشته شده است: «مخدره نیره خانم  شده است. در 

مراسله مورخه 17 عقرب شما دایر به تقاضاى اجازه نامه قابلگى به انضمام دو فقره تصدیق از 

دکتر نلیگان و میس اسکات مالحظه شد. جواباً اشعار مى دارد که تصدیقات مذکوره راجع به 

پرستارى شماست و در موضوع قابلگى چنان که چیزى ذکر شده فقط تجربیات مختصرى دارید. 

اینک چنانچه مایل به اخذ اجازه نامه قابلگى باشید، باید امتحانات الزمه را بدهید و در صورتى که 

پذیرفته شدید اجازه نامه دریافت خواهید داشت. عین تصدیقات شما لفاً ارسال شد» (سند شماره 

36- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     عدم پذیرش مدارك نیره خانم، او را  براى گرفتن اجازه نامه قابلگى واداشت تا از راه دیگرى 

وارد شود. از دکتر نیلگان «یک ورقه تصدیق جناب دکتر نیلگان را که به طور وضوح استحقاق 

و لیاقت [او] را براى اخذ تصدیق قابلگى مدلل» مى ساخت، گرفت و به وزارت معارف داد (سند 

شماره 38 - 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     البته وزارت معارف «نظر به تصدیق طبیب ساکن [در] مریض خانه دولتى از عملیات نیره 



خانم جلوگیرى نکرد و صدور اجازه نامۀ رسمى را موکول به اجراى نظام نامه اى کرد که تدوین 

آن در وزارت معارف آغاز شده بود» (سند شماره 40 - 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه 

ملى ایران).

     ظاهراً تعدادى از متقاضیان شغل قابلگى به جاى ارائه مدارك معتبر که نشان دهندة تحصیالت 

آنها در قابلگى باشد، تصدیق نامه اى دال بر «استحقاق و لیاقت خود براى اخذ تصدیق قابلگى» 

این تصدیق نامه ها،  از پزشکان شهر مى گرفتند و به وزارت معارف مى دادند. پذیرفتن  از یکى 

مشکالتى را به وجود آورده و از جمله سبب شده بود راه تقلب و فریب کارى دراین باره باز شود 

و احیاناً سوءاستفاده هایى از این راه به انجام رسد. از این رو، وزارت معارف طى یادداشتى به 

ادارة معارف دستور داد: «راجع به تصدیق قابلگى الزم است تصمیم قطعى و پیشنهاد جامعى 

اتخاذ نمایند که دفع هرگونه اشکالى را در آتیه نماید. صدور اجازه به تصدیق اطباى شهر عملى 

نیست، باید براى امتحان که رسمیتى قائل شد» (سند شماره 39- 297015061، آرشیو سازمان 

اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     چنانچه پیشتر اشاره شد براى استفاده از قابله هاى تجربى، امتحانى از آنها اخذ و در صورت 

وزارت معارف دربارة اعطاى اجازه نامۀ قابلگى زیور خانم تصریح کرد: «زیور خانم قابله در حضور 

بنده امتحان قابلگى را داد و چنین سؤاالت راجع به وضع حمل و آوردن طفل که به اشکال، 

خروج آن سخت است نموده؛ بیشتر از آن که تصور مى نمودیم از عهده سؤاالت نیز برآمده الحق 

از سایر قابله هاى ایرانى قدیمى قابلتر نباشد، کمتر نیست» (سند شماره 59-  297015061، آرشیو 

سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     افزون بر اسناد یادشده که حاکى از تبحر و شایستگى قابله هاى سنتى است، تعداد دیگرى 

از اسناد نیز از مهارت علمى و عملى قابله هاى دیپلمه حکایت مى کنند. چنان که یکى از آنها 

و  دواسازى  و  رئیس مدرسه طب  نامۀ  در  پیدا کرد.  نیز  را  تدریس در مدرسه طب  شایستگى 

قابلگى به وزارت معارف در اول برج دلو [بهمن] 1303 ش قید شده است: «از آن جایى که هر 

معلمى در موقع غیبت یا در موقعى که مبتال به کسالتى مى شود، محتاج یک نفر معاون است 

که در غیبت معلم کالس و مذاکره دروس محصلین، آن را تعلیم نمایند. مستدعى است مقرر 

فرمایند علیّه خانم که جزو قابله هاى دیپلمه است و کامًال استحقاق این مقام را دارد به عنوان 

نایب معلمه بدون حقوق براى درس دکتر درمیسن تعیین نمایند» (سند شماره 42- 297015061، 
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آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     براى تشویق محصالن مدرسه قابلگى به محصالن ممتاز جوایزى نیز اعطا مى شد. چنانکه 

در 29 برج جدى (دى) 1303 ش، به پیشنهاد «مدرسه عالى طب» مقرر شد به «زینت خانم و 

علّیه خانم دیپلمه هاى مریض خانه نسوان که در نتیجه امتحان شاگرد درجه اول شدند. لهذا اداره 

کل معارف بر طبق پیشنهاد مدرسه عالى طب و بر طبق قسمت سوم از ماده 5 نظامنامه، مدال 

و نشان علمى پیشنهاد مى نماید که مقرر فرمایند به هر یک، یک قطعه مدال درجه دوم اعطا 

گردد» (سند شماره 1- 297028655، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     در مقابل تأیید و تشویق قابله هاى مجرب، هر چند براى تخلفات قابلگى ظاهراً قانونى وضع 

نشده بود، اما اگر قابله اى مرتکب خالفى میشد، اجازه نامه او گرفته و باطل می شد. در نامۀ بدون 

به مریض خانه نسوان و اطفال گزارش شده که «آبجى خانم  تاریخى از سوى وزارت معارف 

که در ولى آباد منزل دارد در ده روز پیش در بیرون دروازه دولت که یک نفر بچه سقط کرده 

جفتش نیامده بعد از 8 ساعت آبجى خانم مى رود با اسباب جفت را خارج مى کند در صورتى که 

از مریض خانه اجازه قابلگى را به او داده نشده بعد از آن ضعیفه مبتال به عفونت رحم مى شود که 

حالیه در پلى کلینیک مریض خانه تحت معالجه است، بنابراین تمنا مى شود اگر از آن وزارت جلیله 

هم اجازه نامه به او داده اند پس بگیرند. در صورتى که اگر اجازه نامه هم داشته باشد، حق استعمال 

اسباب ندارد و در هر صورت باید به این کار رسیدگى شود» (سند شماره 81- 297015061، آرشیو 

سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     در پى این گزارش و نامه نگارى هایى که میان وزارت معارف و بلدیه تهران به انجام رسید، 

به  «راجع  معارف  وزارت  به  تهران  بلدیه   ،3998/722 شماره  نامۀ  در  1303ش،  اسد   16 در 

التزام  قابله ها  کلیه  متذکر شد «سابقاً از  قابله هایى که مبادرت به عملیات جراحى مى نمایند» 

گرفته شده است به هیچ وجه دخالت در عملیات جراحى ننمایند و چنان چه کسى بر خالف التزام 

خود رفتار کرده، مقرر دارید راپورت دهند که مرتکب، تعقیب و مجازات» مى شود (سند شماره 

88- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران). البته بعداً در برج جدى (دى) 1303 

ش، براى جلوگیرى از ورود نظمیه به حیطه کار پزشکى به «دایره پلیس» ابالغ شد «که مزاحم 

قوابل نشوند» (سند شماره 1- 297015033، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     به هر حال در جامعه سنتى ایران و در سال هاى آغازین دهه1300 ش، با وجود گسترش 

اجتماعى و حرفه اي  فعالیت  از  از دختران تحصیل کرده  بسیارى  هنوز  دخترانه،  نسبى مدارس 
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محروم بودند و به ناچار یا در خانه مى نشستند و یا به خانه شوهر مى رفتند. از این رو، صرف نظر از 

مزایاى مادى اشتغال به قابلگى به نظر مى رسد روى آوردن تعداد زیادى از دختران تحصیل کرده 

به تحصیل در رشته مامایى، ناشى از آزادى عمل و فعالیت در عرصه اجتماعى بود. 
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یادى از شاعرى دانشمند

دکتر احمد مهدوى دامغانى 

استاد دانشگاه هاروارد

بسم اهللا الرحمن الرحیم

گوهرشناسان و ارباب معانى و شعردوستان و هنرپروران ایران که خداى بزرگ شمارشان را فراوان 

فرماید حسب الوظیفه در مقام تدوین جشن نامه اى براى پیشکش کردن آن به حضور شاعر بزرگ 

و بزرگوار ارجمند که از معدود اساتید بالمنازع قصیده سراى معاصر و سخن سرایان شیرین کاِر 

ماهِر فصیِح بلیغ اند، حضرت ادیب برومند دامت افاضاتُه و زیدت عّزتُه و ایّاُمه برآمده اند -و خداى 

خیرشان دهاد- بر این فقیر ناچیز نیز اشارت فرموده اند که -اراداتى بنما تا سعادتى ببرى- گویا 

ُحسِن ظّن آن عزیزانى که این بنده را از آن نّیت خیر مّطلع ساخته اند توجه نمى فرمایند. که بیت 

جامى حسب حال اوست که: 

به وادى غم منم فتاده زمام فکرت ز دست داده    

 نه فکر در سر، نه َعقل َرهبر، نه تن توانا نه دل شکیبا

     با این همه به ُحکِم محکِم «المأموُر الَیسُقُط بالمعسور» و به مقتضاى «ما الُیدرُك ُکلُّه 

الُیترك ُکلّه» حقیر خود را موظف شناخت که آن امر را اطاعت کند و هدیه اى هرچند ناچیز که 



در حکم ران ملخى است به حضور آن سلیمانى که ملک سخن پارسى مسّخر اوست، و خّط زیبا 

و دل انگیز شکسته نستعلیق آن عبدالمجید زمان، راِم انگشتان ظریف و هنرمند اوست تقدیم 

دارد. 

     به راستى فتور فکر و قصور قلم این بنده را یاراى آن نیست و جسارت آن نه، که در حضرت 

ادیب برومند موضوع هدیه را مسئله اى ادبى قرار دهد چرا که آن زیره به کرمان بردن است و 

حضرت شیخ اجّل و خواجۀ شیراز و یا برخى دواوین سالطین دیگر شعر فارسى و یا شاهنشاهان 

نثر شیرین فارسى چون حضرات خواجه ابوالفضل بیهقى و بلعمى و میُبدى (که گردش ایّام گویا 

این سه بزرگوار اخیرالذکر را باید به شاگردى در محضر روزنامه نویسان و سخنوران معاصر ایران 

بنشاند تا آئین نگارش را از اینان بیاموزند!!!) که این بنده در طّى سالیان گذشته نگاشته ام شرمم 

آمد که از آن «متاع قلیل حقیر»1 برداشتى کنم و از دهان پر از عربى در حضرت سرور گرامى 

خود عرض هنرى کنم، چرا که البُّد آن مالحظات از نظر انور معّظم له پوشیده نمانده است. از 

این روى با خود گفتم دستور «َذرُوه فى ُسنبله»2 را به کار بندم و فعًال به همین مقّدمه اکتفا کنم 

تا مگر حق تعالى به لطف خود هدایتم فرماید که بتواند راهى به دهى ببرد و دست خالى به جمع 

دوستداران و ارادتمندان حضرت ادب برومند نَپیونَدد. 

****

از قدیم گفته اند «خدا وسیله ساز است» واهللا اکبر که چنین است، آن سطور مختصر مقّدمه مانند 

را چند ساعت پیش نوشتم و به امید آنکه موضوعى براى مقصود بیابم آن را به کنارى گذاشتم و 

نیازى به مراجعه به کتاب مستطاب «طرائق الحقائق»3 روى داد و این کتاب نازنین عزیزى که 

فعًال: «چند روزى به عاریت بِر ماست» نزد من بنده به جهات اضافى که دارد بسیار ارجمند است، 

1. تعبیر شریف قرآنى
2. تعبیر شریف قرآنى

3. طرائق الحقائق تالیف مرحوم حاج میرزا معصوم نایب الصدر معصوم علیشاه نعمت اللهى شیرازى چاپ اول سنگى تهران 
سال 1319 قمرى در طهران. این کتاب که به راستى دایرة المعارفی از عرفان و تصوف و عرفا و صوفیه است در دهۀ 40 
شمسى دوست واالمقام نازنین من بندة حقیر مرحوم استاد دکتر محمد جعفر محجوب رحمة اهللا علیه در چند مجلد به 

تصحیح خود چاپ فرمود.
     مقدمۀ بسیار شیوا و بلیغى که مرحوم مبرور ذکاءالملک اول (محمدحسین فروغى) بر این کتاب نگاشته است از «ُغَرر 
ُدَرر» نثر شیرین فارسى است و بسیار شایسته و مناسب است که آقایانى که دربارة تحول نثر فارسى قلم مى زنند آن را به 

عنوان نمونه اى از نثر مصنوع بیاورند.
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نیز نمى تواند از گنجینۀ ناچیز مالحظات و حواشى که بر اشعار و ابیات دو سلطان غزل فارسى 



و جهات اضافى آن، این است که پیش از آنکه این کتاب به تملّک من بنده درآید، در تصرف و 

تملِک مرحوم میرزاعلى آقاى زّرین قلم رحمه اهللا علیه خوش نویس مشهور خراسانى و از معلّمان 

خط دبیرستان هاى مشهد بوده است و این مرحوم زّرین قلم انسانى بسیار شریف و وارسته و از 

«اهل علم» یعنى طبقۀ اهل شریعت و روحانیان مشهد به شمار مى رفت و البته در طریقت نیز 

سیر و سلوکى مى داشته است و بسیار فروتن و خوش محضر مى بود و در اواخر ُعمر در طهران 

ساکن شد و غالبًا عصرها در کتابخانۀ شمس که آن ایّام در پاساژ معّطر خیابان ناصرخسرو تقریباً 

روبه روى شمس العماره جاى داشت و دو مرد شریف آقایان بارفتنى و َفشائى (یا فشاهى) مدیران 

آن بودند و آنجا از «پاتوق» هاى اُدبا و فضالء و کتاب دوستان بود، حضور داشت و اینکه این 

کتاب مدتى در تصّرف و تملک او بوده است براى من حقیر یادآور خاطره هاى خوشى است از 

مشهد مقدس که براى من بنده از همۀ شهرها به تعبیر حضرت موالنا «خوش تر» است، و سالم 

بر مشهد مقّدس و بر امام ُهمام ثامن ضامن سالم اهللا علیه که به برکت او آن شهر «مقّدس» 

شده است. 

     جهت اضافى دیگرى بر عّزت و قداست این «طرائق الحقائق» که از دو جهت دیگر اهّم 

و ارفع است آن است که پیش از آنکه این کتاب به مرحوم زّرین قلم منتقل شود، متعلّق بوده 

است به حضرت ثقه المحّدثین و خاتمتهم، صاحِب نَفس ُقدسى و ُروح ملکوتى یعنى مرحوم 

ثراه مؤلف و مصّنف کتب بسیار مفیده،  آقاى حاج شیخ عباس محّدث قمى اطاب اهللا  مبرور 

مانند «سفینة البحار» و «نفس المهُموم» و «منتهى اآلمال» و «الُکنى و االلقاب» و غیره –

کتاب هایى که هیچ شیعه یا مسلمان اهل اَدب و فضلى از مراجعه به آن بى نیاز نیست- و بر 

َظهر برگ نخستین آن وجود مقّدس به خّط مبارك خود مرقوم فرموده است: «بعد از فوت آن 

مرحوم این احقر ابتیاع کردم عّباس القّمى» یعنى مرحوم محّدث قّمى (ره) این کتاب را از وراث 

آن مرحوم یا از کتاب فروشى مالِک ُکتب مرحوم مبرور آیت اهللا آقاى حاج شیخ محمدحسن آیتى 

بیرجندى رحمة اهللا علیه، خریدارى فرموده بوده است- و جهت سوِم ارزش معنوى این مجلّد از 

«طرائق الحقائق» نیز همان است و این حاج شیخ محمدحسن آیتى بیرجندى که به خّط شریف 

نَسخ بسیار زیباى خود بر باالى آنچه مرحوم محّدث قّمى مرقوم فرموده است نوشته است: 

البیرجندى 1331 (یعنى 1331 قمرى = یکصد و دو  الّذلیل محمدحسن  «من متملّکات العبد 

سال پیش از این) فرزند ارجمند آیت اهللا مرحوم حاج شیخ محمدباقر بیرجندى جّد خاندان مشهور 

«آیتى بیرجندى» است و مرحوم دکتر محمدابراهیم آیتى مترجم کتاب «تاریخ یعقوبى» و استاد 
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دانشکدة الهیات دانشگاه طهران نوة اوست و بسیارى از اوالد و احفاد آن فقید سعید در اطراف 

و اکناف عالم موجودند. 

     این بنده از مرحوم مغفور «زّرین قلم» در طهران و مشهد و مجالست با او کسب فیض بسیار 

کرده است خدایش بیامرزاد او و مرحوم حاج شیخ محمدحسن آیتى را نیز در نوجوانى ام، و در 

هنگامى که آن مرد دانشمند (که مؤلف کتابى دربارة تاریخ و رجال بیرجند نیز هست (به نظرم 

به نام بهارستان) به مشهد مى آمد دیده ام و یادم مى آید که روزى به بازدید مرحوم پدرم به منزل 

ما تشریف آورده بود و مردى بسیار خوشرو و با صورتى زیبا و موّقر مى نمود. و نیز مرحوم والد او 

یعنى حاج شیخ محمدباقر را در کودکى ام زیارت کرده ام در سال 1311 شمسى (1351 قمرى) 

در مسجد گوهرشاد. و اّما مرحوم رضوان جایگاه محّدث قمى: این ناچیز قریب بیست سال پیش 

از این در مقدمۀ کتاب «المجدى فى أنساب الّطالبّیبن» اجماًال شرحى نگاشته ام –آن بزرگوار 

مشهورتر از آن است که نیاز به تعریف و ترجمه داشته باشد، آنچه مسلّم است، پس از کالم اهللا 

و  است  نیافته  نشر  از کتاب «مفاتیح الجنان» طبع و  بیشتر  کتابى  ایران هیچ  در  مجید حمید، 

همه ساله این کتاب در اندازه هاى گوناگون و با ترجمه و گاه ملّخص آن مکّرر چاپ مى شود. آن 

اضافه  نیست  بد  و  است  علیهما  رحمة اهللا  پدرم  مرحوم  حدیث  و  روایت  مشایخ  از  مرحوم 

دوازده  و سیصد  تا یک هزار  پنج  و  و سیصد  سال هاى یک هزار  که: محّدث قمى که در  کنم 

شمسى (1352-1345قمرى) ساکن مشهد مقدس بوده است، در بعضى از آن سال ها شب ها بعد 

از نماز مغرب و عشاِء در «مسجد پیرزن» به سّنت سلف صالح به «تحدیث» مى پرداخته و حدیث 

روایت مى فرموده است، و این مسجد پیرزن محّوطۀ محصورى -به احتمال حدود شصت هفتاد 

مترمربع در وسط صحن مسجد جامع گوهرشاد بود و به اندازة نیم متر از سطح مسجد گوهرشاد 

باالتر بود و سه طرف آن با محجر (نرده و دارافزین) هاى سنگى از جنس همان سنگ هاى نرم 

کوهستان هاى اطراف مشهد (که دیگ هاى سنگى معروف مشهد موسوم به «هرکاَره» را نیز از 

آن مى سازند- و گویا عبداهللا بن طاهر در مدح خراسان و از جمله نعمت هاى الهى بر آن سامان 

گفته است که «أَالَن اُهللا لَُهم الِحجارَه» (خداى براى خراسانیان سنگ را نرم ساخته است) به 

ارتفاع حدود نیم متر که در فاصله هاى معّینى ستون هاى سنگى نیز در میان این مجموعه ها قرار 

داشت ولى پس از واقعۀ هائلۀ «گوهرشاد» در سال 1314، آن مسجد از آن صورت دگرگون 

گشت، قسمتى از آن داخل در صحن جامع گوهرشاد و قسمتى از آن به صورت حوض بزرگ آب 

درآمد. همچنان که عرض کردم سابقاً نوشتم که آخرین بارى که من بنده مرحوم محّدث قمى 
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را زیارت کرده است در ایام عاشوراى 1352 یا 1353 قمرى در حسینیه ى مرحوم مبرور آیت اهللا 

العظمى حاج آقا ُحسین قّمى (رض) بر منبر َوعظ و تذکیر آن حسینّیه بوده است و هم اکنون نیز 

به مقتضاى: هرگزم نقش تو از لَوح دل و جان نرود؛ قیافۀ شریف ملکوتى آن مرد که با قبایى 

کرباس آبى کم رنگ و عباى سیاه بر عرشۀ منبر جلوس فرموده بود و خود در ضمن ذکر مصیبت 

به شّدت مى گریست، در مقابل چشمم است خداوند متعال درجات ُقرب او را افزون فرمایاد.

     اى ویراستار گرامى اى که به تدوین و ترتیب مقاالتى که به حضور حضرت استاد برومند 

تقدیم شده است مى پردازید، حق دارید اگر بگویید: مهدوى دامغانى دارد نّقالى مى کند ولى عیبى 

ندارد که، در ضمن عرض ادب و ارادت به حضور معّظم له نیک یادى از چنان عالمان پرهیزکاِر 

بى اعتنا به مادّیات و ُشهرت و مقام در این نوشته برده شود که فرموده اند: «ِعنَد ِذکِر الصالِحین 

تَنِزُل الّرحمه» (چون نام نیک مردان نیکوکار به میان آید، رحمت خداى ُفرود آید) و که از محّدث 

قّمى صالح تر و نیک تر و نیکوکارتر؟ مضاف بر آن که اگر از معنى موضوعات نسبتاً کم اهمّیت 

یادى نشود آن مطلب به کلّى از خاطره ها محو مى شود (مانند آنچه درباره ى «مسجد پیرزن» 

عرض کردم) بارى عرض مى کردم به مناسبتى باید به «طرائق الحقائق» مراجعه مى کردم کتاب 

را ورق مى زدم که مورد نیازم را پیدا کنم، آن قصیدة عربى فائقه رایقه را دیدم که هر وقت 

«طرائق الحقایق» را باز مى کنم آن را مى بینم و گاه تمام قصیده و ابیاتى از آن  را مى خوانم و به 

سرایندة آن َرحمت و ُدرود مى فرستم و قیافۀ شریف آن سّید نجیب بسیار دانشمند عالى قدر در 

نظرم مجّسم مى شود، و تا آن ورقۀ بزرگى که آن قصیده بر آن چاپ شده است و من بنده آن 

را «چهار تا» کرده و الى کتاب گذاشته ام، دیدم ناگهان به فکرم رسید که بسیار مناسب است 

که در جشن نامه اى که به نام نامى حضرت آقاى ادیب بُرومند فراهم مى شود، یادى از این سّید 

بزرگوار عالم فاضل و شاعر ماهر در عربّیت و شأِن صدور و سرودن آن قصیده و چگونگى به 

دست آوردن این ورقه را موضوع مقالۀ تقدیمى خودم به حضور شاعر بزرگ واالمقام زمان حاضر 

و استاد مسلّم قصیده و غزل و قطعه و مثنوى سرایى ایران معاصر که خداوند متعال به لطف و 

عنایت خود بر عمر و عّزت و توفیق و سعادت ایشان بیفزاید قرار دهم. 

     اجازه مى خواهد که اول شأن سرودن و انشاِء این قصیدة حائّیه غّراى فاخر که مشتمل بر 

یکصد و یک بیت است و به راستى و با توجه به قافیۀ آن که از قوافى مشکله است، با قصاید 

شعراء بزرگ عرب اسالمى مى تواند مقابله و برابرى کند عرض کنم: 

از داستاِن «ابوطالب یزدى» که در موسم (حّج) سال 1362 قمرى (1332 شمسى) روى داد 
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حضرت آقاى ادیب قطعاً مستحضرند ولى براى خوانندگان جوان و میان سالى که این نوشته به 

نظر شریفشان مى رسد اجماًال عرض مى کنم که ظاهراً چون در حاِل «طواف» کعبۀ مطّهره به 

او قهراً و  مرحوم حاج اُبوطالب یزدى کسالتى و یا بیمارى اى وبایى شکل عارض مى شود که 

بى آنکه بتواند از تهّوع و «دفع» خود جلوگیرى کند به  ناخواه و ناگهان از او ُرطوباتى یا کثافاتى 

دفع مى شود و خود او نیز با همان «اِحرام» آلوده بر زمین مى افتد، پاسداران و خّدام َحَرِم أمِن 

الهى و مسجدالحرام زاده اهللا شرفاً و یا دژخیمان سعودى وّهابى که وضع را مشاهده مى کنند 

بیمار را کشان کشان به «ُشرطه خانه»  مقام تطهیر و تنظیف برمى آیند آن جوان بى گناه  و در 

مى برند و محبوسش مى کنند، هر چه آن مرد بینوا و یا سرکردگان حّجاج ایرانى مدافعه و التماس 

مى کنند که آن بیمار را آزاد کنند و به بیمارستان برسانند، اثرى نمى کند، زیرا مقامات وّهابى 

ع، بنا بر اعتقاد ناروایى که نسبت به شیعه دارند، اَبوطالب را  سعودى یا به تعّصب و یا به تََشرُّ

ظالمانه به اهانت به کعبۀ معّظمه و نجس کردن عمدى مسجدالحرام متهم مى کنند و او را به ناِم 

َشرع مقدس اسالم و بدون توجه به «مرفوعاِت اُّمِت محمدى»1 گردن مى زنند و مى کشند این 

واقعه در سرتاسر مملکت ایران اثر نامطلوبى به جاى گذاشت و در غالب شهرها مجلس ترحیم 

براى مرحوم حاج ابوطالب یزدى منعقد گشت و به مالحظات سیاسى یا امنّیتى و یا به اعتراض، 

سه چهار سالى دولت ایران از صدور گذرنامه براى سفر به عربستان خوددارى مى کرد که البته 

بعدها این مسئله مسکوت ماند و با مالحظات سیاسى به نحو دیگر روابط ایران و عربستان التیام 

پذیرفت و ایرانیان توانستند مناسک و مراسم حج یا ُعمره خود را به صورت مطلوب انجام دهند 

و به نظرم در همان ابتداى تجدید روابط بود که دولت عربستان سفیر کبیر خود را به نام «حمزه 

غوث» که از صاحب منصبان عالى رتبه دستگاه سلطنت سعودى بود به ایران فرستاد (این مؤمن 

که خیلى قیافۀ موّقر و محتشمى داشت در ایران عاشق دختر مرحوم م. ح.... وکیل دادگسترى 

شد و با شکوه فراوانى با او ازدواج کرد و بدین مناسبت با بسیارى از ایرانیان سرشناس رابطۀ 

دوستى برقرار کرد و از بعضى از دوستان و معاشرانش شنیدم که مردى بسیار خوش محضر و 

دست و دل باز بوده است، عاقبتش را نمى دانم).

     از جمله پیامدهاى «ادبى»؟ واقعۀ قتل مرحوم ابوطالب یزدى این بود که برخى شاعران 

را  دوشان  هر  خداى  که  یزدى  شریف  شاعر  خود  خاّصه  سرودند  قطعاتى  و  قصاید  وطن خواه 

1. حدیث هاى شریف نبوى مورد قبول همۀ مسلمانان از هر مذهبى که باشند: ُرفع القلم عن ثالثٍة عن المجنون المغلوِب 
بى حّتى یکُبَر – و  على عقلِه حتّى َیبرأ ... – و ُرفَِع القلم عن ثالثٍة: َعن النّائِم حتّى یستیقظ و عن المبتلى حتى یبرأ و عن الصَّ

ُرفَِع عن اُمّتى اخطُا والنسیاُن و ما استکِرُهوا َعلیه. (کنزالعّمال احادیث 10307 تا 10310)
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بیامرزاد از آن میان بودند و اما بهترین و شیواترین و مناسب ترین و مستدل ترین این آثار ادبى 

نظیر»  و  «بى بدیل  معانى  جمیع  به  و  یگانه  استاد  از  که  است  فیه»  نحن  «ما  قصیدة  همین 

مرحوم مغفور حجت االسالم والمسلمین أدیب الفقهاِء و فقیه األدباِء، عالمه آقا سیدحسین حائرى 

َشد» بود، در نهایت بالغت با رعایت دقیِق اسالیب الزمه در  کاشانى که نام خانوادگى او «َضوُء الرَّ

قصیده از براعت استهالل در ُحسن مطلع و ُحسن شریطه و تخلّص به مدح آن را سروده است 

و مطالب عالیه و گله گزارى از ستمى که بر «ابوطالب یزدى» رفته، همه را ضمن بیان «رؤیایى 

که دیده است» با فصیح ترین الفاظ و بلیغ ترین استعارات به رشته ى نظم کشیده است و با شبحى 

که در خواب دیده است در میان مى گذارد و ضمن «شریطه» به ملک عبدالعزیز پادشاه وقت 

سعودى نصیحت مى کند که گول دشمنانى که همواره در طریق فتنه گرى روان اند و در ایجاد 

دشمنى و تفرقۀ میان مسلمانان به وسایل گوناگون سعى مى کنند، نخورد و از او مى خواهد که 

قاضى ستمکار نابکارى که «ابوطالب یزدى» را مستوجب قتل شمرده است قصاص فرماید و 

در مصرع اخیر مقطع تاریخ آن فاجعه را به حروف جمل معّین فرموده است که حاکى از کمال 

تبّحر او در لغت است. که با ذکر نام آن ستمکش مظلوم، آن مصرع را که: «یا طالَب الَخیر َمن 

أرداك َقد َطلَحا» (1362) ساخته است.

َشد» این قصیده را به قلم خوشنویسى به نام میرزا ابوالقاسم که خدایش       مرحوم «َضوُء الرَّ

بیامرزد با خط نسخ بسیار بسیار زیبایى و با ترجمۀ تحت اللفظى هر بیت به فارسى و به خّط 

نستعلیق شکسته در زیر هر بیت مى نویساند و آن را به سفارت عربستان سعودى مى فرستد که 

به نظر ابن الُسعود (یعنى ملک عبدالعزیز) برساند. 

     همچنان که پیش از این به عرض رساندم و مجدداً تأکید مى کنم این قصیده اگر از لحاظ 

ادبى مالحظه شود حائز کمال فصاحت و بالغت است. من بنده در طول این قریب هفتاد سالى 

که از سرودن آن مى گذرد چه در ایام تحصیل عربّیت در محضر شریف مرحوم استاد بزرگوارم 

اهل  نزد  در  که  اشتهارى  و  «تواتر»  با  و  على القاعده  که  ُکردستانى  بدیع الزمانى  عبدالحمید 

عربّیت مسلّم است در چندین دهۀ گذشته یکى از چند نفر انگشت شمارى بود که در این مزّیت 

ممتاز و سرآمد بودند (مانند آن سیبویه و عبدالقاهر ُجرجانى زمان، استاد بزرگ دیگر من بنده و 

بسیارى از محّصلین خراسانى ادب عرب مانند حضرت استاد عّالمه آیة اهللا آقاى دکتر محمدجعفر 

جعفرى لنگرودى و حضرت استاد واالمقام دکتر شفیعى کدکنى و حضرت استاد دکتر مهدى 

یعنى  رحمة اهللا علیه،  فالُطورى  عبدالجواد حکیمى  پروفسور  و مرحوم  افاضاتهم  دامت  محّقق 



مرحوم مغفور شیخ محمدتقى راموز هروى ملقب به أدیب ثانى و مرحوم مغفور استاد اجّل احمد 

بهمنیار آن مرد نازنین پاك سیرت فروتن مهربان و یا مرحوم حیدر قلى خان سردار کابُلى (مقیم 

اخیراً همین مرحوم عبدالحمید بدیع الزمانى) آرى در دوران خوِش  (و  افغانى االصل  کرمانشاه) 

تلّمذ و شاگردى ام در خدمت مرحوم بدیع الزمانى مکّرر این قصیده را از اّول تا آخر خوانده ام و با 

آنکه خود آن مرحوم با استادى کامل به عربى شعر مى سرود. بى اندازه از آن تمجید و تحسین 

مى فرمود و من یقین دارم حضرت آقاى ادیب برومند از قرائت این قصیده لّذت خواهند برد، و 

ملکه ى طبع لطیف و ذوق ظریف معّظم له به لطایف و ظرایف و استشهادات و تضمینات فراوان 

آن عنایت و التفات خواهد کرد 

     از آن روى که اوًال بیش از این قصد اطناب در این سخن را ندارم و ثانیاً گرانى شدید «کاغذ» 

و تأثیر بسیار نامطلوبى که این مسئله بر مطبوعات مى گذارد و ثالثاً چون ترجمۀ تحت اللفظى 

نه بهتر  اگر  یا  از ترجمۀ بهترى  این روى  از  نظر خوانندگان محترم مى رسد  به  ابیات قصیده 

مفهوم ترى عذر مى خواهم و چون موضوع سرودن این قصیده و اهمیّت ادبى آن را به عرض 

رسانده ام خوانندگان فاضل اجماًال به مقاصد و معانى آن عنایت خواهند فرمود و بد نیست این 

نکته را که چگونه این قصیده به صورت اولّیه و اصلى خود به این حقیر واصل شده است نیز 

چند کلمه به عرض برسانم و با ترجمۀ حال مختصرى که از گویندة جلیل القدر بسیار دانشمند 

آن دارم سخن را به پایان برم. در روز هفدهم ربیع المولود سال یک هزار و سیصد و هشتاد قمرى 

برابر ششم دى ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه شمسى، جشن مجلّلى در مدرسه ى عالى 

سپهساالر که امروزه به نام نامى آن شهید گلگون کفن عالمۀ عالى مقدار مرحوم مغفور آیة اهللا 

آقاى حاج شیخ مرتضى مطهرى قّدس سره مدرسۀ شهید مطهرى نامیده مى شود منعقد شده 

بود که عاّمۀ اهل فضل و اساتید دانشگاه و دانشجویان و دبیران ادبّیات در آن حاضر شده بودند 

و این حقیر نیز توفیق شرکت در آن مجلس محترم را یافت از «باقیات الصالحات» آن جشن 

یکى کتابى است در دویست صفحه به نام «تاریخ مدرسۀ عالى سپهساالر» که تألیف مرحوم 

مبرور ابوالقاسم سحاب تاریخدان ادیب و جغرافیاشناس است که همساالن من بنده نقشه هاى 

جغرافیایى او را که خداش بیامرزاد به خاطر دارند و در آن سال مرحوم سیّد محّمد خزانه معروف 

به «سّیدالعراقین» نایب التولّیۀ مدرسه سپهساالر بود و آن مرحوم سّیدى خوش قد و قواره و بسیار 

ثروتمند و دست و دل باز ولى از لحاظ علمى گویا به قرار اظهار افراد موثّق و عالم خیلى بى مایه 

مى بود و به قول مشهور در نزد ُطّالِب خراسان به کلّى «فلک اطلس» بود ولى چون مّدت ها 
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ساکن عراق بود َعربى عاّمى عراقى را به خوبى صحبت مى کرد. (به نظرم به حّد کافى غیبت 

آن مرحوم را کردم و خداى مرا ببخشایند) ُحسِن این کتاب اَوًال آن است که عین دو وقفنامۀ 

مرحوم حاج میرزا حسین خان سپهساالر و وقفنامۀ مرحوم یحیى خان مشیرالّدوله برادر مرحوم 

کاروانسراى واقعه در جنوب مسجد و مدرسه را به موقوفات برادرش  سپهساالر که یک باب 

ضمیمه کرده است، شصت و دو صفحه از آن کتاب را در برگرفته است و ثانیاً شرح حال مفّصلى 

از مرحوم میرزا حسین خان سپهساالر (1298-1241 هجرى قمرى) در سى و دو صفحه و ثالثاً 

قصیدة بسیار غّراى شیواى مرحوم مغفور «اُبونصر فتح اهللا خان شیبانى متوفى 1308 قمرى» در 

مدح سپهساالر و نصیحت و خیرخواهى و تذّکر به ناصرالدین شاه که در هشتاد و یک بیت به 

اقتفاى قصیدة معروف ابوحنیفه اسکافى (رك: تاریخ بیهقى) سروده است در آن مندرج است و رابعاً 

تذکره مختصرى است از نایب التولّیه هاى مسجد تا سال 1370 قمرى/1330 شمسى و اساتید و 

مدّرسان آن مدرسه از ابتداى تأسیس تا همین سال 1370 و گزارش مختصرى در باب کتابخانۀ 

مدرسۀ سپهساالر و بودجۀ عواید آن مدرسه و البته شرح خدمات؟ مرحوم سّیدالعراقین – و در 

مجموع مجموعۀ سودمندى است و به نظرم بهترین خدمت و اثر مرحوم سّیدالعراقین در همان 

تصّدى او در آن مدرسه است – آرى در آن روز این رساله یا کتاب میان مدعوین توزیع شد و....

(ضوِء  حجة االسالم والمسلمین سیدحسین کاشانى  در همان روز مرحوم مغفور حضرت       

َشد) که چند نسخه از این قصیده را به همراه داشت یک نسخه از آن را به من بنده که اجماًال  الرَّ

اطالعى از سوابق تحصیلى ام داشت مرحمت کرد و فرموده قدر این را بدان. از دیگر فواید این 

مجموعه «تاریخ مدرسه عالى سپهساالر» یکى هم تصاویرى است از بانى مرحوم مدرسه و نُواب 

تولیت آن (و از جمله مرحوم سیدحسن مدّرس) بسیارى از اساتید و مدیران آن مدرسه و مسجد 

که جوان ترین آنان در آن سال مرحومان سّید محمود طالقانى و حسینعلى راشد رحمة اهللا علیهما 

بودند که بنده دو سه تصویر آن را ضمیمۀ این نوشته مى سازم. در این مجموعه دو قصیدة عربى 

َشد)، یکى در تهنیت به سّیدالعراقین و ضمناً عرض خیرمقدم به مرحوم  دیگر از مرحوم (ضوِء الرَّ

آیة اهللا آقاى حاج شیخ محمدحسین کاشف الغطاِء رحمة اهللا علیه (مؤلف بزرگوار چند کتاب بسیار 

و  بودند  آمده  ایران  به  ماه 1329  و اصول ها» که در شهریور  الشیعه  از جمله: «اصل  مفید و 

دیگرى در تهنیت به هیئت علمى عراقى که در مهر همان سال به ایران سفر کرده بودند هست 

و به راستى این هر دو قصیده نیز در نهایت فصاحت است و نشان و نمودار روشنى از بالغت و 

وطن خواهى و غیرت اسالمى آن سّید بزرگوار و عالم عالى مقدار. 
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مذکور  کتاب  از  عیناً  نیز  قصیده  سرایندة  کاشانى  مرحوم سیدحسین  مختصر  شرح حال       

ر مى شود که ضمیمه است و کاش دیوان شعر او که حسب اظهار خود آن سّید بزرگوار به  مصوَّ

اندازة دیوان شعر سّیدرضّى رضوان اهللا علیه است موجود مى بود، پسرى از مرحوم ضوِء الّرشد 

مقبرة سیدناصرالدین در خیابان خیام (منزل  و در حدود  بود  ازدواج  را مى شناختم که سردفتر 

پدرى اش) ساکن بود. 

پایان رسید آنچه را که به صورت هدیۀ ناقابلى است که در جشن نامۀ شاعر ماهر و       به 

سخن سراى عالم ارجمند حضرت استاد ادیب برومند که به مقتضاى «االسماُء ُتنَزُل من الّسماء» 

بحمداهللا درخت تناور فضل و شعرش همواره برومند است و هر دم برى تازه تر از تازه ترى به 

عاشقان ادب پارسى عموماً و شعرشناسان خصوصاً هدیه مى فرماید، تقدیم کند و فقط در مقاِم 

تمثیلى و نه العیاُذ باهللا مقایسه و یا استشهاد به سخن ربّ النوع شعر فارسى حضرت فردوسى که 

سالم خدا بر او باد و فرمانروایى شعرش بر شعر همۀ شاعران تمامى عالم ُمستدام بماناد به عرض 

برساند که با توّجه به متفّرقات گوناگونى که در این صفحات به عرض رسانده ام و در واقع از هر 

گوشۀ کتابى توشه اى برداشته است، در مقام اعتذار عرض کند (با مختصر فضولى و دست درازى)

یافتــم  بافتــمبگفتــم ســخن ز آنچــه خــود  دگــر  انــدر  یــک  را  ســخن 

که البته ُحکِم «همان حکایت زر دوز و بوریا بافست» دراین باره مسلّم و محّکم است، و جاى 

شکر باقى است که اگر این نوشته موضوع واحد و منسجمى ندارد الاقل از این فایده که در 

پرتو نام نامى حضرت ادیب برومند به گرامى داشت نام ادیب دانشمند و شاعر تواناى ارجمندى 

ایرانى که به عربى شعر مى ُسرود و گوى سبقت از بسیارى از شاعران معاصر عرب مى ربُود و در 

شاعرى تالى محّمدرضا َشبِیبى و محمدمهدى جواهرى و عبدالوهاب البیّاتى بود نیز پرداخته شد 

خالى نیست، وهللا الحمد، و کاش همساالن حضرت استاد أدیب برومند داّم ُظلّه و این حقیر ناچیز 

نام و یاد بسیارى از دانشمنداِن دهه هاى سى و چهل خورشیدى ایران امثال مرحومان سّیدحسن 

ُمشکان طبسى، محمدضیاِء هشترودى، حیدرقلى خان سردار کابلى، حاج سّیدنصراهللا تقوى و 

بسیارى دیگر را با نگارش چند صفحه در باب احوال آنان گرامى بدارند. الهى عمِر حضرت ادیب 

برومند شاعر بزرگوار آزاده که نام شریفش سرلوحۀ بسیارى از آزادگان است دراز باد و همواره در 

عزت و سعادت، زیاد بعون اهللا و مّنه. 
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عالمه سید حسین کاشانى

جناب آقاى سید حسین کاشانى «ضوءالرشد» که در سیزدهم ماه شعبان 1300 در نجف اشرف 

متولد گردیده و تا سن بیست سالگى در آن شهر در خدمت عالمه نحریر مرحوم شیخ عبدالرضا 

دشتى به تحصیل مقدمات پرداخته سپس در خدمت مرحوم سید محمد سعید خویى به تکمیل 

آقاى  آیة اهللا  مرحوم  بزرگوارش  پدر  در خدمت  بعداً  داشته  اشتغال  فقه  سطوح  و  ادبیات عرب 

حاج سید محمد کاشانى به کربال مهاجرت و در آنجا در دو درس خارج اصول فقه و فقه پدر 

بزرگوارش و نگاشتن آنها مشغول بوده است.

     در سال 1342 یک دوره فقه از آغاز کتاب طهارت تا انجام کتاب دیات نظماً تألیف فرموده 

و ترجمه آن را به فارسى هم نگاشته اند «مسّمات بضوء الرشد فى احکام النبى االمجد» که به 

چاپ رسیده و نظم منظومه درایة الحدیث که دو تقریظى که آیة اهللا حاج شیخ عبدالکریم حائرى 

طاب ثراه و آیة اهللا کاشف الغطا   ُمّدظلّه به مؤلفه ایشان نوشته اند کمال داللت بر علوشأن و اقتدار 

استاد محترم در علوم دینیه و ادبیه دارد.

     استاد کاشانى مصنفات دیگر هم نثراً و نظمًا در موضوع هاى مختلف دارند از قبیل بعض 

مباحث اصول و معانى و بیان و بدیع و از آن جمله دیوانى است در مدایح و مراثى ائمه هدى به 
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اندازة دیوان سید رضى اعلى اهللا مقامه که هنوز به چاپ نرسیده است.
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از چپ به راست: سعید نفیسى، نیابت تولیت عظمى، على اکبر دهخدا، فروزانفر، احمد حامد عراقى
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نهضت ملى ایران جنبشى براى هدف هاى تحقق نیافتۀ انقالب مشروطه

مشروطیت در دوران حکومت پهلوى ها

مشروطه خواهان چه خواسته هایى داشتند؟ نهضت ملى ایران یا نوزایش مشروطه

زنده یاد دکتر مهدى مؤیدزاده

استاد دانشگاه آزاد اسالمى تهران 

نیمۀ دوم سال 1328خورشیدى زمانى است که دکتر محمد مصدق (رهبر نهضت ملى ایران)، نخستین تشکل 

نهضت ملى را به نام جبهه ملى ایران بنیان نهادند. از آنجا که استاد ادیب برومند بزرگ شاعر ملى ایران از رهبران 

و پیشگامان نهضت ملى و تشکل جبهۀ ملى بوده و هستند، براى درج در ارج نامه و جشن نامۀ این استاد استوار 

بر باورهاى راستین، نوشتار پیوست که مقدمه اى بر بررسى و تحلیل نهضت ملى ایران است را تقدیم مى کنم.

انداخته  به مخاطره  را  ایران  بیگانه، استقالل  عوامل  در حکومت استبدادى شاهان قاجار نفوذ 

بود. انگلیس و روس با دخالت هاى مستقیم در تصمیمات شاهان قاجار، ایران را به حالتى نیمه 

مستعمره درآورده بودند. موقعیت ویژة کشور ایران در خاورمیانه، انقالب صنعتى و تحوالت در 

اروپا، دیدار ایرانیان و شاهان قاجار از کشورهاى اروپا و مشاهدة شکل شهرها و آشنایى با برخى 

قوانین حاکم بر آنجا و محدود بودن روحانیان مسیحى و ممنوعیت دخالت آنان در امور عرفى 

یافتن حقوق و آزادى هاى  انقالب کبیر فرانسه و رسمیت  اندیشه هاى برخاسته از  جامعه، نشر 

انسانى و به اختصار تحوالت جهانى، تغییرات بنیادین را در ایران اجتناب ناپذیر کرده بود.  



1. شاه و درباریان؛

2. اعیان، اشراف، رهبران ایالت و عشایر؛

3. روحانیان و بازرگانان (روحانیان از عناصر مهم جامعه بودند و بازرگانان قشر حائل بین شاه 

در  و خبرها  بودند  ارتباط  در  نیز  خارجى  تجار  با  بازرگانان  تشکیل مى دادند.  را  زارعان  و 

کانون هاى آنان بیش از مراکز دیگر شنیده مى شد). 

از  وسیعى  اکثریت  مى کردند)  دامدارى  که  خانه به دوشانى  و  (کشاورزان  مردم  توده هاى   .4

و  دستگاه حکومتى مى گذشت  و  آنچه در شهرها  از  مى دادند و  را تشکیل  ایران  جمعیت 

اقتدار سالطین، تصویرهاى مبهمى در نظر داشتند. قدرت اعیان و اشراف و رؤساى ایالت 

بستگى به مقدار مالکیت آنان داشت. روستاهاى ایران در تملک ثروتمندان بود که با انتخاب 

فردى به نام مباشر، ده را در کنترل داشتند و سهم مالکانه خود را جمع آورى مى کردند.  

بدون  انقالب مشروطه  دربارة علل  او  تاریخى  پژوهش هاى  دکتر ماشاءاهللا آجودانى که       

تردید مى تواند از مهم ترین بررسى هاى تاریخى این عهد به شمار آید، در کتاب مشروطۀ ایرانى 

اصلى ترین خواست هاى انقالب مشروطه را که جناح هاى مختلف درگیر، از آن حمایت مى کردند 

را به اختصار چنین بر مى شمارد:

     الف. ایجاد حکومت مقتدر مرکزى و دولتى که مقید به قانون باشد و بتواند امنیت اجتماعى 

و استقالل سیاسى کشور را تضمین کند؛

     ب. محدود کردن قدرت شرع و ایجاد نظام حقوقى عرفى و ایجاد دادگسترى؛ 

     ج. مدرنیسم، (ایجاد مدارس جدید، دانشگاه، راه ها و...)؛

      د. آزادى احزاب، اجتماعات، قلم و بیان و مطبوعات، آزادى هاى فردى و اجتماعى. (در این 

طبقه بندى اولویت ها منظور نشده است).

     استبداد سالطین قاجار و تبعیت از روس و انگلیس و ناتوانى در تأمین استقالل ایران و 

همچنین اخبارى که از کشورهاى اروپایى مى رسید مردم را در تالش براى کسب هدف هایى 

و  کرمانى  رضا  میرزا  دست  به  ناصرالدین شاه  شدن  کشته  برمى انگیخت.  بیشتر  شد  بیان  که 

آغاز سلطنت ولیعهد بیمار و ناتوانش مظفرالدین شاه، محرك دیگرى بود تا مردم به فشار خود 

بیفزایند. مظفرالدین شاه در روزهاى پایانى زندگى اش در بستر بیمارى بر فرمانى صحه گذارد که 

در آن تأسیس عدالت خانه اعالم شد. این فرمان به فرمان مشروطه شهرت یافت. چند روز پس 
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ساخت اجتماعى ایران در زمان انقالب مشروطیت شامل بخش هاى زیر مى شد:



از این فرمان مظفرالدین شاه درگذشت و جانشین او محمدعلى شاه از همان روزهاى نخست با 

تأیید روحانیانى چون آیت اهللا شیخ فضل اهللا نورى مشروعه را که همان حکومت شرعى بود، به 

جاى مشروطه خواستار شد. در این ایام بحثى بیشتر مطرح شد که حامیان مشروطه مى خواستند 

محمدعلى شاه و روحانیان نزدیک و تحت حمایت او را مجاب کنند که «نظام و اصول مشروطیت 

و قوانین شرع با هم مطابقت دارند، بلکه اساس مشروطه از درون اسالم سر برکشیده است»1 

و مخالفین مشروطه آن را ضدیت با شرع مقدس مى دانستند. در نظر داشته باشیم که از دوران 

بودند که قانون، محدودیت  درازمدت سلطنت ناصرالدین شاه اطرافیان شاه به این باور رسیده 

قدرت به وجود مى آورد و این درست همان چیزى بود که شاهان مستبد و اطرافیان فاسدشان 

نمى پسندیدند. سفرهاى ناصرالدین شاه به خارج از ایران هم نتوانست به آگاهى هاى بیشتر و الزم 

و ایجاد تغییرات بنیادى منتهى شود. روحانیان نیز ناصرالدین شاه را در ادامۀ حکومت استبدادى 

تشویق مى کردند. به طور نمونه، مجتهد بزرگ عهد ناصرى حاج مالعلى کنى در نامه اى به شاه 

از آزادى مى گفت  در 24 شهریور 1252خورشیدى با مذمت مشیرالدوله صدراعظم که سخن 

از کلمۀ آزادى به (کلمۀ قبیحه آزادى) یاد مى کند. آموزش زیر نظر مستقیم روحانیان با همان 

روش هاى قرون وسطایى رواج داشت. روحانیان که در امور قضایى و ادارة مکتب خانه ها به همان 

روش هاى قرون وسطایى اختیارات کامل داشتند، با تشکیل عدالت خانۀ جدید با قوانین شرعى 

و عرفى و باز کردن مدارس به شکل نوین که براى نخستین بار توسط رشدیه با سرمایۀ اولیۀ 

امین الدوله که از خاندانى علم پرور بود به شدت مخالفت مى کردند. تأسیس ادارات ویژه اى براى 

دریافت مالیات را هم خالف شرع مى دانستند و آن ادارات را دخالت در دریافت وجوه شرعى به 

حساب مى آوردند.

     وقتى که محمدعلى شاه قاجار دگربار بساط استبداد را گستراند و با به توپ بستن مجلس 

شوراى ملى دورة جدیدى پیدا شد که مبارزات مشروطه خواهان در اندك زمانى به آن خاتمه داد، 

این عهد استبداد صغیر نامیده شد. در این دوره بسیارى از مشروطه خواهان کشته یا اسیر شدند 

و عده اى هم از ایران به کشورهاى همسایه گریختند. گروه هاى معروف به اجتماعیون و عامیون 

به مقابله با محمدعلى شاه برخاستند. تبریز و رشت مرکز این مبارزان بود. اما آنچه که سراسر 

اینکه پس از فتح تهران مجلس دوم تشکیل  بود تا  کشور را فراگرفت هرج ومرج و اغتشاش 

شد و به تعطیل کردن گروه اجتماعیون در تمام کشور اقدام کرد. با انحالل این جمعیت بیشتر 

1. به نقل از مشروطه ایرانى ص 31
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متمرکز شد. مخالفان حزب  ایران  دموکرات  پارلمانى در حزب  و مبارزات  فعالیت هاى سیاسى 

اجتماعیون در حزب دیگرى به نام «اجتماعیون اعتدالیون» گرد آمدند و کلمۀ اعتدالى را به نام 

خود افزودند تا نشان دهند با تندروهاى حزب دموکرات مخالف اند. 

به دلیل نداشتن سابقه نتوانست موفقیت پیدا  ایران  بود در  که توسط متجددین مورد حمایت 

در  استبداد  عوامل  و  بیگانگان  سوى  از  عمدى  صورت  به  هرج ومرج  چندى  از  پس  و  کند 

داخل کشور فزونى گرفت و گروهى هم در پى آن بودند که حکومتى مقتدر بر سر کار آید تا 

امنیت کشور حفظ شود. پس از اعدام شیخ فضل اهللا نورى مشروعه خواهان و طرفداران استبداد 

شکست خوردند. در این وقت بود که بین روشنفکران عرف گرا هم اختالفات عمیقى نمایان شد. 

سیدحسن تقى زاده با همۀ حرف و حدیث هایى که دربارة او هست و خود ارتباطات نزدیکى با 

عوامل دولت انگلیس داشت، شخصیتى بود که مدتى در مجلس اول و سپس در مجلس دوم 

براى محدود کردن دخالت روحانیان و تنظیم قوانین عرفى تالش فراوان کرد. 

     قدر مسلم آنکه انقالب مشروطه پاسخى به نیازهاى همۀ طبقات جامعه بود. استبداد شاهان 

که هر نوع آزادى را از مردم سلب کرده بود و از سوى دگر شکست هاى ایران در جنگ هاى دورة 

اول و دوم ایران و روس و انعقاد قراردادهاى ننگین گلستان و ترکمن چاى که بخش هاى وسیعى 

را از کشور ایران جدا کرد موجب شد که  مردم ناتوانى شاهان قاجار را در نگاهدارى استقالل 

ایران با تمام وجود احساس کنند و از دیگر سو، روشنفکرها و به خارجه رفته ها فکر آزادى و 

دموکراسى و مشروطه خواهى را با خود به ایران آورده و این اندیشه هاى تغییرطلبانه، دگرگونى 

در ایران را اجتناب ناپذیر کرده بود. تحوالت صنعتى اروپا، موجب تالش حکومت هاى اروپایى 

براى داشتن بازار فروش صنایع و فرآورده هاى خود بود که ضرورت داشت تا جامعۀ ایرانى به 

مرحلۀ دیگرى متناسب با آنچه در غرب مى گذشت وارد شود. 

     روشنفکران عرف گرا، روشنفکران مذهبى و غیرمذهبى از مدرنیته یا به بیانى دیگر ایجاد 

نهادهاى جدید نظیر کشورهاى اروپایى حمایت مى کردند ولى آزادى ها که ریشه و اساس هر 

تغییرى بنیادى به شمار مى آمد در نزدشان تعاریف روشنى نداشت. درك همگانى از آزادى در 

همۀ جناح هاى مشروطه خواه به صورت بسیار مبهم وجود داشت. 
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چرا آزادىخواهان موفق نشدند؟

ملک الشعراى بهار که از اعضاى فعال حزب دموکرات بود مى گوید: اندیشه هاى آزادى خواهانه 



چگونه از اعتبار و لزوم تحقق همۀ هدف هاى مشروطه خواهان کاسته شد؟
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حوادث مهمى که در آن سال ها جهان را دربر گرفته بود همچون جنگ اول جهانى، دخالت هاى 

بیگانگان به ویژه روس و انگلیس در ایران، عدم امنیت فردى و اجتماعى در شهرها، راه ها و 

روستاها، گردن کشانى که در شمال و جنوب غرب و شرق کشور با داعیۀ توان کشوردارى در 

و  فردى  آزادى هاى  عالیه اى چون  و آشفتگى، هدف هاى  نابسامانى  بودند و  حال قدرت نمایى 

اجتماعى را که براى مردم به ویژه روشنفکران وجود داشت روز به روز از اذهان عمومى دور و 

دورتر مى کرد. تودة مردم هم، چون از یک زندگى آرام هرچند در سایۀ استبداد دورمانده بودند 

قدرت مرکزِى نیرومندى را جست وجو مى کردند که امنیت و استقالل افراد و استقالل کشور 

از میان نرود. و این شرایط بخش عظیمى از خواست هاى ملت را از درجۀ نخست به درجۀ دوم 

سوق داد و کشور ایران را دگربار به سوى استبدادى نوین کشاند. 

     آزادى خواهى که باالترین خواست مردم بود بى رنگ شد به نحوى که خواست مردم در 

درجۀ اول برقرارى حکومتى شد که ناامنى در شهر و روستا جاى خود را به دولتى مقتدر دهد که 

آرامش را به جامعه آورد. در این زمان هنوز رضاخان قدرت ندارد ولى برنامۀ ایجاد یک حکومت 

مقتدر مرکزى به جاى آزادى خواهى نشست. دولت انگلیس با در اختیار گرفتن نیروهاى قزاق که 

در پى انقالب در روسیه با حکومت روس قطع ارتباط کرده و سرگردان بودند از قدرت فزون تر 

این  بین اهداف مشروطه خواهان کمرنگ شد دیگر  آزادى خواهى در  برخوردار شد. وقتى که 

حکومت مشروطه نبود دولت قدرتمندى بود که مى خواست گردنکشان داخلى را سرکوب کند و 

براى تشکیل یک دولت مقتدر مرکزى، سرکوب قدرت هاى محلى در مملکت در رأس برنامه ها 

ایجاد ساختمان ها، خیابان ها و میدان هایى مانند کشورهاى  تغییر شکل شهرها و  قرار گرفت. 

اروپایى صورت گرفت. احداث راه هاى شوسه و تأسیسات شهرى چون شهردارى ها در شهرهاى 

بزرگ گامى در مدرنیزه کردن کشور به شمار مى رفت. در دوران دیکتاتورى بیست سالۀ رضاشاه 

به مدرن ساختن جامعه توجه بسیار شد مدرن کردن ظاهر کشور ناموفق نبود ولى با این تفاوت 

بنیادى که هدف هاى راستین انقالب که آزادى و دموکراسى بود، با اینکه در قانون اساسى ایران 

به آنها بسیار تاکید شده بود عمداً مغفول ماند. از نظر برقرارى حکومت قانون هم، قانون اساسى 

و متمم آن تا قبل از انقراض سلسلۀ قاجار به تصویب مجلس هاى مؤسسان که در شرایط خاص 

آن روزها تشکیل شده بود به تصویب نهایى رسید و مراحل قانونى را طى کرد. آنچه که واقع 

شد برآورده شدن قسمتى از خواسته هاى مشروطه خواهان که همانا دولت مقتدر و تغییر شکل 



زندگى بود. از تأسیس دادگسترى نوین تا مدارس جدید و کارخانه هاى صنعتى و مدرن کردن 

اکثر شهرهاى بزرگ ولى آنچه که  ادارى در  ادارات دولتى و ساختن جاده ها و ساختمان هاى 

مى توانست دموکراسى و آزادى هاى فردى و اجتماعى را نهادینه کند به دست حکومت پهلوى 

اول قربانى شد و فاصله با آزادى هاى فردى و اجتماعى از کودتاى 1299 بیشتر و بیشتر شد.
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نگاهى به جامعۀ ایران در دوران رضاشاه و آغاز مبارزات نهضت ملى ایران  

ملت ایران در انقالب مشروطه مى خواست به کسب آزادى و استقالل و محو استبداد و استعمار 

نائل آید ولى با انواع دخالت هاى عوامل داخلى استبداد و کشورهاى استعمارگر مواجه شد. شکل 

ظاهرى حکومت  تغییر کرد ولى امکان نهادینه شدن دموکراسى و آزادى حاصل نشد. صدور 

فرمان مشروطه موجب نشد که مردم به شاهان قاجار اعتماد کنند. حمایت هاى روس با انقالب 

روسیه از شاهان قاجار قطع شد. جریانات پناهندگى محمدعلى  شاه به سفارت روسیه و فرار او 

به آن کشور نفرت مردم را از سالطین قجر بیش از پیش فزونى بخشید، و سرانجام در آبان ماه 

1304 سلطنت قاجار پایان گرفت و رضاخان در شرایطى ویژه سلطنت را به خاندان خویش منتقل 

کرد. تاریخ ایران ورق خورد ولى استبداد و مخالفت رضاشاه با تصمیم گیرى مجلس نمایندگان 

منتخب مردم و رواج سلطۀ شاه بر همۀ سازمان ها، مانع استقرار نظام مشروطه در ایران شد. با 

آغاز سلطنت استبدادى رضاشاه، جامعۀ ایرانى همچنان از آزادى هاى فردى و سیاسى اجتماعى 

محروم ماند، در دوران رضاشاه طبقۀ متوسط رشد بیشترى کرد ولى در پى طرح خواسته هاى 

آزادى خواهانه بود که به شدت سرکوب شد. مندان و صاحب نظرانى که خواستار تحوالت بنیادى 

مخوف  زندان هاى  بند  در  اول،  پهلوى  پلیسِى  حکومِت  عمِل  شدت  با  بودند  ایران  جامعۀ  در 

گرفتار آمدند. تعدادى از شعرا، نویسندگان و هنرمندان در زندان ها به قتل رسیدند. آنچه که در 

زندان هاى رضاشاهى گذشت به منظور حذف کامل آزاداندیشى در ایران بود. از کودتاى اسفند 

1299 خورشیدى تا شهریور 1320 حکومت رضاشاه بر ایران مسلط بود. با استعفاى رضاشاه از 

سلطنت، و رفتن از ایران، محمدرضا شاه به سلطنت رسید. این واقعه همزمان با اشغال ایران از 

سوى متفقین در جنگ جهانى دوم به سال 1320 خورشیدى رخ داد. سرکوب آزادى خواهان از 

صدر انقالب مشروطه در بطن خود نهضت ملى ایران را پرورش داد. 

شهریور  از  یافت.  نوینى  شکل  ایران  جامعۀ  بیست ساله،  خشن  دیکتاتورى  یک  از  بعد       
ایران اشغال شده  ایران است.  تا 28 مرداد 1332 دوره اى بسیار مهم در تاریخ معاصر   1320

است، هرج ومرج در همۀ ارکان مملکتى حاکم است، نابسامانى اقتصادى و اختالالت اجتماعى 
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چشمگیر است، اما در بستر این ناآرامى ها حرکتى که براى نو زایش  انقالب مشروطه از ابتداى 

حکومت پهلوى ها آغاز شده بود ادامه یافت و رهبرى دکتر مصدق در جریان تشکیل نهضت ملى 

ایران بدون اعالم از طرف گروهى یا حزبى از سوى مردم ایران مرد و زن و کوچک و بزرگ و 

دوستان و دشمنان پذیرفته شد. همان گونه که دکتر مصدق باور داشت رهبر در طول مبارزات 

ملت از میان مردم سیمایش شناخته مى شود و رهبرى نه ارثى و نه انتصابى است.  

مصدق جوان

انقراض سلسله قاجار و به سلطنت  دکتر مصدق در سال 1304 خورشیدى هنگامى که طرح 

رسیدن رضاخان در مجلس پنجم مطرح شد چنین مى گوید: «اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام 

کنند و آقا سیدیعقوب هزار فحش به من بدهد زیر بار این حرف ها نمى روم. بعد از بیست سال 

خونریزى حال عقیدة شما بر این است که یک کسى در مملکت باشد که هم شاه باشد و هم 

رئیس الوزراء و هم حاکم، اگر این طور باشد که ارتجاع صرف است، استبداد صرف است و...» 

دکتر مصدق را عده اى از هفتاد سالگى به بعد مجسم مى کنند و از فعالیت ها و مبارزات او در 

به  از جوانى  دکتر مصدق  درحالى که  مى گویند،  انقالب مشروطه کمتر سخن  دوران  و  جوانى 

آزادى و دموکراسى و انقالب مشروطه باور داشته و در این راه مبارزه مى کرده است. مجلس 

نمایندگان طبقات مختلف اجتماعى و انجمن ها در  اول شوراى ملى مجلسى طبقاتى است و 

آن نماینده دارند. در مجلس اول دکتر مصدق  براى استقرار مشروطه فعال بود و مردم نیز از 

آن آگاهى داشتند به اعتبار این فعالیت ها او را که عضو انجمن آشتیانى ها بود را به نمایندگى 

انتخاب مى کنند.   

      از نظر سنى دکتر مصدق دوازده سال از مدرس، هفت سال از احمد قوام و چهار سال از 
رضاشاه کوچک تر بود. دکتر مصدق از جوانى به وطن عشقى پر شور داشت و از نابسامانى هاى 

ایران رنج مى برد. او چون اوضاع نابسامان کشور را براى رشد و گسترش اندیشه هایش مناسب 

نمى بیند، براى ادامۀ تحصیالت به اروپا مى رود. در دانشکدة حقوق پاریس به تحصیل مشغول 

مى شود. دکتر مصدق چون در پاریس بیمار مى شود و پزشکان آب و هواى پاریس را مناسب حال 

او نمى بینند به او توصیه مى کنند به جاى دیگرى برود؛ او پس از دو سال به ایران بازمى گردد 

ولى کشور همچنان در آتش بیداد و ناامنى مى سوزد. بعد از چندى به سوییس مى رود و در آنجا 

به اخذ درجۀ دکترى نائل مى آید. بعضى مى گویند او اولین ایرانى است که از خارج دکترى گرفته 
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است. در مصاحبه اى که یک خانم روزنامه نگار فرانسوى در سال 1909 میالدى با وى در پاریس 

کرده و نظرش را دربارة مشروطه و استبداد جویا مى شود، مى گوید تمام سلطنت هاى مطلقه، 

ممالک را به سوى نابودى برده اند.

     دکتر مصدق به قراردادهاى 1907 و 1915 که موجب نابودى استقالل ایران مى شود به 
شدت معترض است و در این مصاحبه به طور مشروح نظریاتش را بیان مى کند. او در نوجوانى 

به عنوان مستوفى خراسان انتخاب مى شود. مستوفى عنوان کسانى بود که به امور عرفى چون 

سوى  به  مملکت  مشروطه  دوره  در  تا  بود  عنوانى  مستوفى گرى  مى پرداختند.  مالیات  گرفتن 

عرفیات کشانده شود. دکتر مصدق از جوانى داراى اندیشه هاى آزادى خواهانه بود و گروه کثیرى 

از جوانان شهرنشین ایام صدر مشروطه با آگاهى هایى که کسب کرده بودند، همانند او در پى 

استقرار حکومتى بودند که بر آزادى و برابرى و عدالت استوار باشد. لکن با قدرت گرفتن رضاخان 

و شدت عملى که او در برابر آزادى خواهان نشان مى داد این اندیشۀ ملى که ضمن حفظ استقالل 

کشور ادارة امور به دست منتخبان ملت باشد سرکوب شد. نهضتى که از بطن انقالب مشروطه 

متولد شد و خواستار اجراى کامل خواسته هاى مشروطه خواهان بود نهضت ملى ایران نامیده 

شد. در طول تاریخ هرگاه حکومت توان حفظ استقالل ایران را نداشت یا استبداد صدرنشینان 

(سالطین، شاهان و حاکمان) با هر نامى عدالت  در بین مردم را نقض مى کرد از گوشه و کنار 

این مرز و بوم مردان و زنانى به پا مى خاستند و مردم را براى داشتن حکومتى مردمى و توانا در 

نگاهبانى از ایران زمین راهنمایى مى کردند. این نهضت هاى ملى را مى توان از حمله اعراب به 

ایران و بعد براى مقابله با مغول ها و تیموریان دید که همان نهضت هاى ملى ایران اند و نهضت 

ملى ایران به رهبرى دکتر مصدق پس از انقالب مشروطه تداوم مبارزات ملت ایران براى به 

دست آوردن استقالل، آزادى و حکومتى مردمى است.  

دکتر مصدق و نهضت ملى در دوران پهلوى دوم 

دهۀ اول سلطنت محمدرضا شاه با بیست و پنج سال آخر دو مرحلۀ متفاوت است. در مرحلۀ 

ایران منتشر  نشریه در  و  روزنامه  هفتصد  مرداد 1332)، حدود  تا 28  نخست (شهریور 1320 

مى شد که مبین نظریات گروه هاى مختلف اجتماعى و سیاسى بود. طبقۀ متوسط در زمان پهلوى 

اول رشد کرد ولى این رشد محدود بود و در عهد محمدرضا شاه به رشد بیشترى دست یافت و 

به طور سنتى شامل اصناف، بازاریان و اتحادیه هاى صنفى از یک سو و از جهت دیگر کارمندان 
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و کارکنان دولتى را که در حال افزایش بودند دربر مى گرفت. در مرحلۀ اول سلطنت محمدرضا 

شاه وضعیت احزاب و گروه هاى سیاسى را چنین مى توان برشمرد: گروه هاى چپ، ملى گرایان 

و انجمن هاى اسالمى. در گروه هاى چپ، حزب توده در مهر 1321 تشکیل شد مؤسسان این 

حزب برخى از حزب اجتماعیون دورة مشروطه، بعضى از کمونیست هاى زندانى دورة رضاشاه 

از میان 53 نفر تعدادى از سیاسیون غیر کمونیست و گروهى از روشنفکران و هنرمندان بودند. 

حزب توده با مرامنامه اى که در آن پایبندى به قانون اساسى مشروطه و عدم مخالفت با دین 

اسالم به صراحت نوشته شده بود فعالیت خود را شروع کرد. مى توان با بررسى انتشارات ابتدایى 

حزب توده این حزب را یک جریان معتدل سیاسى در چارچوب قانون اساسى ایران به شمار آورد. 

این حزب اعتقادات کمونیستى داشت و با حمایت اتحاد جماهیر شوروى به تبلیغات وسیعى اقدام 

کرد و بسیارى از نویسندگان هنرمندان، ش عرا و روشنفکران و تحصیل کرده هاى ایران را جذب 

کرد ولى بعدها چون بر تأمین منافع شوروى تاکید داشت گرفتار انشعاباتى شد که مهم ترین آن 

انشعاب خلیل ملکى، آل احمد، دکتر خنجى، انور خامه اى و ده ها نفر از اعضاى رده هاى باالى آن 

بود. نمایندگان این حزب بعد از افتتاح مجلس چهاردهم در سال 1322 به حمایت از دکتر مصدق 

پرداختند ولى بعد از اینکه دولت شوروى تقاضاى امتیاز نفت شمال ایران را کرد و حزب توده در 

برابر تز موازنۀ منفى دکتر مصدق به حمایت از نظریه موازنۀ مثبت پرداخت، اختالف و برخورد 

شدیدى بین دکتر مصدق و این حزب پیدا شد. حزب توده که تا قبل از تقاضاى شوروى براى 

نفت شمال با دادن امتیاز نفت به دولت هاى خارجى مخالف بود از پیشنهاد شوروى هوادارى 

کرد. حتى روز پنجم آبان ماه همان سال که هنوز انشعاب در حزب توده انجام نشده بود، در 

یک راهپیمایى افراد حزب توده فریاد مى زدند که باید امتیاز نفت شمال به شوروى داده شود و 

سربازان اشغالگر روسى با تانک هاى خود از راهپیمایان حمایت مى کردند، راه این حزب به طور 

کامل از جریان نهضت ملى فاصله گرفت. 

     این حزب در پى تیراندازى به شاه (بهمن ماه 1327) در دانشگاه تهران غیرقانونى اعالم شد. 
در دهۀ 1320 تا 1330 اندیشه هاى ناسیونالیستى به علت اشغال ایران از سوى متفقین انگیزه 

الزم را در اکثریت قشر جوان و دیگر گروه هاى سنى ایجاد کرده بود. تجلى آرمان هاى ملى و 

میهنى امرى طبیعى بود. داشتن افکار ملى که بر حاکمیت ملى و برقرارى آزادى هاى فردى و 

اجتماعى متکى باشد و نظام دموکراسى و پارلمانى که با گشوده شدن دروازه هاى غرب نمایان تر 

شده بود هم انگیزة نیرومندى براى توسعۀ اندیشه هاى ملى گرایانه بود. جریان ناسیونالیستى در 
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دهۀ بیست که موضوع ملى شدن نفت مطرح بود در ایجاد هماهنگى بین گروه ها و احزاب و 

شخصیت هاى ملى گرا تأثیر زیادى داشت. حرکت هاى اسالمى در بیشتر سال هاى این دهه با 

تنش میان روحانیان و دولت براى تغییر در نظام آموزشى و کاستن از محدودة قدرت آنان همراه 

بود، نخست در انجمن هاى محدود اسالمى ولى در اواخر دهه از شکل فرهنگى پا فراتر نهاد 

و جنبۀ سیاسى نیز پیدا کرد. افکار پان اسالمیستى سید جمال و یاران او الهام بخش این جریان 

پایانى  ریشه هاى مذهبى داشتند و در سال هاى  مذهبى بود. گروه ها و مجامعى هم بودند که 

دهۀ بیست و در اوج فعالیت هاى احزاب ملى و چپ یک تشکل اسالمگرا به نام فداییان اسالم 

را سازمان دادند. این جمعیت در برخى از اهداف خویش با سید جمال نزدیک بود و در تداوم 

حرکت سید گام بر مى داشت و این در حالى بود که با فعالیت هاى هواداران سید جمال و عبده 

در مصر سنگ بناى اخوان المسلمین نهاده شده بود. در نظر داشته باشیم که تعداد زیاد نشریات 

روزانه و هفتگى و ماهانه نقشى اساسى به روزنامه نگاران مى داد. روزنامه نگاران هم که گروه 

بزرگى  بودند با اینکه هماهنگِى وسیعى در میان آنها نبود ولى در تحوالت و اعالم خواسته هاى 

ملت نقش به سزایى داشتند.

انتخابات و تأسیس جبهه ملى، شکل سازمان یافته نهضت ملى ایران 

انتخابات  در  شرکت  با  و  نبود  دیکتاتورى رضاشاه  دوران  روحیۀ  بیست،  دهۀ  در  مردم  روحیۀ 

اینکه چند نماینده در مجلس مى توانند در جریان امور مؤثر باشند مردم را  مجلس پانزدهم و 

به شرکت گسترده در انتخابات مجلس شانزدهم ترغیب و تشویق کرده بود. از این جهت چند 

هفته قبل از انتخابات آمد و شد به خانۀ دکتر مصدق شروع شد، مأموران دولتى به تهدید مردم 

پرداختند و براى انصراف مردم از شرکت در انتخابات تهدید مى کردند و از اجتماع مردم ممانعت 

مى شد، از این رو مردم مصمم شدند براى تحصن و تظلم خواهى به دربار بروند. روز تحصن که 

از قبل در روزنامه ها اعالم شده بود دکتر مصدق با وجود کسالت جلو جمعیت حرکت مى کرد. 

دکتر مصدق و چند نفر دیگر به نمایندگى مردم و در کنار آنان جمعیت زیادى عازم دربار شده 

و همگان قصد تحصن داشتند و چون همۀ جمعیت ممکن نبود تا در کاخ بمانند، دکتر شایگان 

پیشنهاد کرد اگر اجازه بدهند فقط معدودى متحصن شوند. این پیشنهاد را دکتر مصدق پذیرفت 

وقعى  آنان  خواسته هاى  به  ولى  کرد  پذیرایى  متحصنان  از  دربار  شدند.  انتخاب  نفر  بیست  و 

ننهاد. متحصنان با صدور بیانیه اى به تحصن خاتمه دادند و در آن بیانیه نوشتند: «ملت ایران 
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به هیچ وجه مجلسى را که فساد انتخابات آن بر همه مسلم است مظهر افکار عمومى نمى داند 

و بنابراین هر تصمیمى که دربارة قضایاى حیاتى این مملکت گرفته شود مطلقا و ابداً تصمیم 

نتیجه اى  تحصن  «از  مى نویسد:  خود  خاطرات  در  شایگان  دکتر  زنده یاد  نیست.»  ایران  ملت 

... موضوع  دادند  ادامه  در خارج  را  خود  نشدند و همکارى  ناامید  ولى متحصنین  حاصل نشد 

انتخابات ساختگى در ایران یکى از عجیب ترین و ننگین ترین اقدامات هیئت حاکمه و سرچشمۀ 

تمام مفاسد و علت العلل انحطاط ایران و تیره روزى ایرانیان است. پس از خروج از تحصن، در 

جلسات ملیون امرى که بیش از همه مورد گفتگو قرار مى گرفت همان مسئلۀ انتخابات بود. ولى 

در ضمن دربارة لزوم تشکیل یک حزب نیز بحث مى شد. ابتدا دکتر مصدق به تشکیل حزب 

روى خوشى نشان نمى داد و به دو نفر از کسانى که بیشتر مورد اعتماد او بودند (دکتر شایگان 

تأمل کنیم و  نیستند بهتر است کمى  بود چون متحصنان هماهنگ  و دکتر امیرعالیى) گفته 

بیشتر یکدیگر را بشناسیم. روز اول آبان ماه 1328 که جلسه در منزل دکتر مصدق بود ناگهان 

دکتر مصدق از تشکیل یک جمعیت سخن گفت و براى همگان مسلم بود حزبى که مصدق 

پیشواى آن باشد با استقبال آزادى خواهان مواجه مى شود. همین که با تشکیل حزب موافقت 

شد چون چند نفر عضویت احزابى را داشتند این بحث پیش آمد افرادى که عضو احزاب دیگر 

هستند چه باید بکنند؟ سرانجام تصمیم گرفته شد اگر حزبى تشخیص داد که در مرام این حزب 

جدید چیزى برخالف حزب او وجود ندارد مى تواند به اعضاى خود اجازه دهد در حزب جدید هم 

وارد شوند و عضویت حزب خود را هم از دست ندهند. دکتر شایگان مى گوید به همین دلیل 

آبان ماه سال 1328 دکتر محمد  آن جمعیت را جبهۀ ملى نامیدند1 تأسیس جبهۀ ملى را در 

مصدق و تعدادى روزنامه نگار و تنى چند از شخصیت هاى ملى و مردمى و وکالى دادگسترى 

در پى نشست هایى که داشتند اعالم کردند و نام اعضاى شورا به آگاهى مردم ایران رسید. دکتر 

سیدعلى شایگان دربارة هدف و مرام جبهۀ ملى مى نویسد: «مرام جبهۀ ملى را مى توان در یک 

کلمه خالصه کرد و آن دموکراسى یعنى حکومت مردم بر مردم است، زیرا به عقیدة زعماى 

جبهۀ ملى، تمام بدبختى هاى مملکت ناشى از رژیم دیکتاتورى است که به نام دموکراسى به 

ملت ایران تحمیل شده است.» جبهۀ ملى تجمعى بود از افراد نامتجانس با هدف هاى متفاوت 

که بر محور شخصیت و عقاید دکتر مصدق گرد آمده بودند.  مردم دکتر مصدق را دوست داشتند 

براى آنکه وقتى حرف مى زد مکنونات خاطر ایشان را بیان مى کرد. هرچند این مؤسسان تا 28 

1. زندگینامۀ سیاسى سید على شایگان، نشرآگاه 1384 تهران جلد اول ص237 و 238
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مرداد 1332 راه هاى مختلفى برگزیدند. از همان ماه هاى نخست بعضى عناصرى  بودند که به 

هم اندیشى با دکتر مصدق تظاهر مى کردند و از آن جمله عمیدى نورى مسئول روزنامۀ «داد» 

بود که با روشن بینى دکتر مصدق در همان ماه هاى نخستین از شوراى جبهه ملى برکنار شد 

و تاریخ گواهى مى دهد که این اقدام بجا و درست بوده است و روزنامۀ عمیدى نورى در طول 

نخست وزیرى دکتر مصدق و چندین سال پس از آن یکى از ارگان هاى دشمنان نهضت ملى 

ایران بود. پس از تحصن دکتر مصدق و یارانش در 22 مهرماه 1328 در دربار که براى اعتراض 

به عدم آزادى در انتخابات بود دکتر مصدق و یارانش مبارزه انتخاباتى را پیگیرى کردند. ابتدا 

براى انتخابات مجلس سنا و چون در این انتخابات به نتیجه اى نرسیدند توجه خود را به انتخابات 

مجلس شوراى ملى در تهران معطوف داشتند.

ترور هژیر و تبعید دکتر مصدق به احمدآباد

مسجد سپهساالر  ماه محرم در  براى عزادارى  پهلوى  دربار  همه ساله  مراسمى که  داشت. در 

برگزار مى کرد روز 13 آبان ماه 1328 عبدالحسین هژیر وزیر دربار توسط سید حسن امامى از 

فداییان اسالم، به قتل رسید و سه روز بعد رژیم دستور بازداشت عده اى از مبارزان سیاسى را 

صادر کرد، دکتر مظفر بقایى، حسین مکى، عبد القدیر آزاد که در آن روزگار عضو شوراى جبهه 

کرد:  اعالم   تلفنى  به رییس شهربانى  دکتر مصدق  شدند.  بازداشت  بودند  مصدق  یار  و  ملى 

رفقاى من به خاطر مسئلۀ نفت بازداشت شده اند، من هم جزء آنها هستم یا آنها را آزاد کنید یا 

مرا هم توقیف نمایید. حکومت او را به احمدآباد تبعید کرد. با مرگ هژیر درحالى که مسئلۀ نفت 

روز به روز بیشتر مطرح مى شد انتخابات تهران دچار مشکالت فراوان شد و سرانجام بطالن 

آن اعالم شد. مدت تبعید دکتر مصدق به احمدآباد 34 روز به درازا کشید. در احمدآباد در پى 

گفت وگوهاي زیاد شالودة گروه سیاسى جبهه ملى بنیان نهاده شد  و در 21 آبان ماه 1328 

جبهه ملى ایران تشکیل شد.1 یادآورى مى شود در کتاب هاى متعددى که دربارة تأسیس جبهۀ 

ملى اول منتشرشده روزهاى مختلفى از آبان ماه سال 1328 ذکر شده است که در اینجا تقریرات 

دکتر مصدق مالك قرار گرفته است. 

     همان گونه که در قبل گفته شد دکتر مصدق  چون متحصنان دربار را یک جور و هماهنگ 

تأثیر بسیار  بود واقعه اى روى داد که در اوضاع سیاسى  با ماه محرم  ایام که مصادف  این  در 

1. تقریرات مصدق در زندان
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خود  خاص  سلیقۀ  با  او  باشد.  داشته  خاصى  نام  گروه  این  مدتى  تا  نمى خواست  نمى دانست، 

به  را  او  نمى یافت  اطمینان  از خصوصیات کسى  تا  داشت  اشخاص  به  نسبت  که  و سوءظنى 

تشکیالت جبهه راه نمى داد و اساس نامۀ جبهۀ ملى هم این گونه تنظیم شد. چنانچه در برخى از 

مواد اساس نامۀ جبهۀ ملى آمده بود: مادة 1. جبهۀ ملى از هیئت مؤسسین و دستجات ملى که 

طرفدار تأمین عدالت اجتماعى و حفظ قانون اساسى هستند تشکیل مى شود. مادة 3. هدف جبهۀ 

ملى ایجاد حکومت، به وسیله تأمین آزادى انتخابات و آزادى افکار است. مادة 6. هیچ فردى 

مستقیماً نمیتواند عضو جبهه ملى بشود، و عضویت افراد مشروط به این است که عضو جمعیتى 

باشد و طریق آن جمعیت سمت وابستگى خود را تحصیل کرده باشد. 

     جبهۀ ملى از تأسیس در آبان ماه 28 تا کودتاى 28 مرداد 1332 از سوى سه گروه از نخبگان 
جامعه پشتیبانى مى شد. گروه اول کسانى که داراى افکار ناسیونالیستى (ملى گرایى) بودند و به 

ناسیونالیسم  جبهۀ ملى  در  نظر  مورد  ناسیونالیسم  داشتند.  وابستگى  اجتماعى  مختلف  طبقات 

تندرو و شوونیستى نبود. تعبیرى که مى تواند با اندیشه هاى دکتر مصدق همسو باشد ملت گرایى 

معتدل بود. جبهۀ ملى در پى برقرارى حاکمیت ملت در مرزهایى بود که در آن ایام ایران خوانده 

مى شد. گروه دوم طبقۀ متوسط (بورژوازى غیر وابسته) جامعۀ ایران که در حال رشد و توسعه 

بود و گروه سوم روحانیانى بودند که فعالیت سیاسى مى کردند یا اشخاصى از بازار و اصناف که 

باورهاى نیرومندتر مذهبى داشتند. زمانى که جبهۀ ملى اعالم موجودیت کرد تعدادى از احزاب 

رهبرى  ایران تحت  برآمدند که حزب  با آن  اجتماعى در مقام تقویت و همراهى  و گروه هاى 

آقایان اللهیار صالح، دکتر کریم سنجابى، مهندس کاظم حسیبى، مهندس احمد زیرك زاده، حزب 

زحمتکشان ملت ایران، پان ایرانیست ها که ابتدا در مکتب پان ایرانیسم و سپس در سه گروه حزب 

پان ایرانیست به رهبرى محسن پزشکپور، حزب ملت ایران به رهبرى داریوش فروهر و سازمان 

پرچمداران پان ایرانیست به رهبرى محمد مهرداد گرد آمده بودند و جمعیت آزادى مردم ایران به 

رهبرى محمد نخشب که بعد از مدتى به نام حزب مردم ایران شهرت یافت و در بین گروه هاى 

نظریات  مجرى  و  حامى  که  قنات آبادى  شمس  رهبرى  به  مجاهد  مسلمانان  از  هم  اسالمى 

آیت اهللا کاشانى بودند باید نام برد.

     این دوره از فعالیت جبهۀ ملى تا پایان دوران دولت ملى دکتر مصدق ادامه داشت. جبهۀ ملى 
در دولت دکتر مصدق براى آنکه جنبۀ فراگیرترى داشته باشد به نام نهضت ملى ایران مطرح 

مى شد و این امر از خواسته هاى دکتر مصدق بود. ملى کردن صنعت نفت و کوشش براى رسیدن 
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به شرایطى که در آن رأى مردم براى انتخاب نمایندگانش از نفوذ عوامل خارجى و وابستگان 

آنها بیرون باشد و به بیان دیگر در راه  استقالل و آزادى ملت ایران باشد راستایى بود که جبهۀ 

ملى در آن گام برمى داشت. در مورد چگونگى آن به بخش کوتاهى از سرمقالۀ روزنامۀ «باختر 

فاطمى است توجه کنید: «ملى کردن  دکتر  قلم شهید  به  را که  امروز» مورخ 28 آذر 1329 

صنعت نفت کارى عظیم بود که به دست تواناى دکتر مصدق و با حمایت مردم از جبهه ملى به 

انجام رسید.» دکتر فاطمى نوشته است: «مدافعین ایران در یک جبهه قرار گرفته اند، پیشوایان 

و زعماى ملى، قلم هاى رشید و بى باك، تجار و دانشجویان تا مردم کوچه همه در اطراف یک 

مطلب حرف مى زنند و آن سخن ملى کردن صنعت نفت است ... در این حمایتى که همه جا از 

جبهه ملى مى شود همچون خار در چشم دشمنان ایران فرو رفته، بزرگترین دلیل عالقه قلبى و 

رشد و تکامل جامعه اى بیدار است...» 

     در دوران دولت ملى از نظر تشکیالتى جبهه ملى فعال نبود و حتى وقتى که در مجلس هفدهم 
فراکسیون یاران مصدق تشکیل مى شود، بر آن نام فراکسیون نهضت ملى ایران مى گذارند. در 

دوران دولت دکتر مصدق تنى چند از مؤسسان جبهۀ ملى اول مانند آیت اهللا کاشانى، حسین 

مکى، دکتر مظفر بقایى، در برابر دکتر مصدق رهبر جبهۀ ملى قرار گرفتند. از قیام ملى سى ام تیر 

1331 جدایى و نفاق در جبهۀ ملى آشکار شد و کارشکنى ها به سرعت فزونى گرفت به گونه اى 

که در کودتاى آمریکایى- انگلیسى 28 مرداد 1332 آیت اهللا کاشانى، دکتر بقایى و حسین مکى 

کودتا را تأیید و با اقدامات خود به سقوط دولت ملى کمک کردند. 



ادیب برومند، شاعر ماندگار 
و چهرة فراموش ناشدنى جبهۀ ملى ایران

دکتر حسین موسویان

پزشک و عضو جبهۀ ملى ایران

آنچه من دربارة شاعر ملى ایران استاد ادیب برومند مى دانم به دو بخش تقسیم مى شود: بخش 

اول دانستنى هایى است که در شرح زندگى ایشان از آغاز تاکنون در کتاب ها و رسانه هاى عمومى 

منتشر شده و در اختیار همگان قرار گرفته است و بخش دوم در ارتباط مستقیم و آشنایى من 

با ایشان از سال 1339 به بعد و به ویژه همکارى نزدیک با آقاى ادیب برومند از مقطع انقالب 

1357 به بعد و در فعالیت هاى سیاسى و اجتماعى به دست آمده است. در مورد قسمت نخست 

یعنى زندگى نامۀ آقاى ادیب برومند آنچه در رسانه ها انعکاس یافته و بیشتر زندگى ادبى و هنرى 

ایشان را مدنظر قرار داده به طور خالصه، بدین شرح است: 

     آقاى عبدالعلى برومند مشهور به ادیب برومند در تاریخ 21 خرداد سال 1303 در قصبۀ 

گز که در فاصله اى کمتر در بیست کیلومترى شمال اصفهان قرار دارد متولد شد؛ و تا دو سال 

ابتدایى را نیز در همین شهر سکونت داشته است. او در هشت سالگى به اصفهان  اول و دوم 



رفته و دورة دبستان و دبیرستان را در اصفهان طى مى کند و در سال 1321 با گرفتن دیپلم 

ادبى دورة دبیرستان را به پایان مى برد. در شهریور همان سال به ادامه ى تحصیل مى پردازد. 

ورود او به دانشگاه مقارن با زمانى است که دیکتاتورى بیست سالۀ رضاخانى فروریخته و فضاى 

سیاسى نسبتًا بازى در کشور پیدا شده است. انتشار مطبوعات با دیدگاه هاى مختلف و کتاب هاى 

فراوان و پیدایش احزاب و اجتماعات جوانان میهن دوست و آرمان گرا را به سوى کسب فکر و 

اندیشه و شکل گرفتن معتقدات رهنمون مى سازد و ادیب برومند یکى از جوانانى است که به 

ذهنیت آزادى خواهى و استقالل طلبى و وطن دوستى جذب مى شود. در دانشکدة حقوق از تدریس 

استادانى چون دکتر سیدعلى شایگان، دکتر کریم سنجابى، جالل الدین همایى، محمود شهابى 

و دکتر عبداهللا معظمى بهره مند مى شود؛ و با افکار آزادى خواهانه و استقالل طلبانه بیش از پیش 

آشنا مى شود. ادیب برومند در شهریور 1324 به گرفتن لیسانس قضایى نائل مى شود و مدتى 

پس از آن به کار وکالت دادگسترى مى پردازد. او در طول زندگى هیچ گونه شغل و پست دولتى 

نداشته است. از لحاظ خانوادگى آقاى عبدالعلى ادیب برومند فرزند مصطفى قلى خان برومند و 

بانو رباب غفاردخت برومند است. 

     خانواده اى که اجدادشان از چند صد سال پیش در همین قصبۀ گز به کشاورزى اشتغال داشته 

و از خانواده هاى سرشناس و معروف اصفهان بوده و همواره از جرگۀ سرجنبانان و آزادى خواهان 

منطقه بوده اند به طورى که جد ایشان به نام «حاج احمد» در مخالفت با قاجاریه و طرفدارى از 

سلسلۀ زندیه به دستور آقامحمدخان قاجار مانند بسیارى دیگر از طرفداران زندیه نابینا شده است. 

آقاى ادیب برومند از دوران دبستان و دبیرستان شیفتۀ شعر و ادبیات فارسى شده و اشعار زیادى 

ادیب الممالک  آثار شاعرانى چون  و مجذوب  فرامى گیرد،  و  مطالعه  را  ایران  بزرگ  شاعران  از 

فراهانى، ملک الشعراى بهار، ایرج میرزا و فرخى یزدى با زمینه هاى میهنى و اجتماعى مى گردد؛ 

و خود نیز کم کم به سرودن شعر مى پردازد ولى در سال هاى نوجوانى اشعار خود را چیز جالبى 

نمى داند و از خواندن آنها براى دیگران و یا انتشار آنها خوددارى مى کند. در سال پنجم دبیرستان 

که مقارن با سال 20 است شعرى را که تحت عنوان «کار و کوشش» سروده بوده براى اولین 

رئیس  توسط  و  مى گیرد  قرار  معلمان  و  توجه همکالسى ها  مورد  مى خواند که  سر کالس  بار 

دبیرستان به روزنامه اى به نام «عرفان» فرستاده مى شود و در آن روزنامه چاپ مى شود. چاپ 

شدن این اثر در روزنامه و استقبال مردم از آن مشوق و محرك شاعر مى شود که به سرودن 

شعر و انتشار آن ادامه دهد. بخشى از اشعار و مقاالت آقاى ادیب برومند که از سال 1321 تا 
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1323 در موضوع هاى مختلف سیاسى و اجتماعى سروده شده و در روزنامه ها به چاپ رسیده 

بود، جمع آورى مى شود و در اردیبهشت 1323 به صورت کتابى به نام «ناله هاى وطن» به چاپ 

مى رسد. پس از آن کتاب هاى متعددى از آثار نظم و نثر آقاى ادیب برومند به چاپ رسیده که 

آخرین آنها تحت عنوان «یادمانده ها» در سال 1391 منتشر گردیده است. فهرست کتاب هایى 

که از آقاى ادیب برومند منتشر شده به این شرح است: تصحیح دیوان خواجه حافظ با مقابلۀ دو 

نسخۀ چاپى و یک نسخۀ معتبر خطى، تصحیح خردنامه ابوالفضل على مستوفى چاپ انجمن 

آثار ملى، تصحیح داستان رستم و اسفندیار، تصحیح داستان سودابه و سیاوش، تصحیح کتاب 

شاعران اصفهان از تذکره تقى الدین کاشانى، تصحیح کتاب شاعران کاشان از تذکره تقى الدین 

اهمیت  دربارة  پیشگاه فردوسى  به  کاشانى، تصحیح کتاب شاعران خراسان (زیر چاپ)، کتاب 

سخن  طراز  کتاب  فن،  این  استادان  و  قلمدان سازى  هنر  دربارة  قلمدان  هنر  کتاب  شاهنامه، 

مقاالتى دربارة ادبیات، هنر، سیاست، کتاب ترجمۀ کلمات قصار حضرت على علیه السالم به خط 

استاد عبدالرسولى، کتاب یادمانده ها، کتاب ناله هاى وطن (نظم و نثر)، کتاب روزگار دژم (شعر)، 

حاصل  دیوان  اصفهان،  مثنوى  کتاب  رهایى،  سرود  دیوان  آزادى،  پیام  دیوان  غزلیات،  دیوان 

هستى، دیوان راز پرواز، دیوان آذین سخن (زیر چاپ)، کتاب پژواك ادب و نگارستان ادیب.

     آقاى ادیب برومند در سال 1326 با دخترخالۀ خود خانم فرنگیس امینى ازدواج کرده حاصل 

این ازدواج سه فرزند است. فرزندان ایشان آقاى دکتر جهانشاه برومند، دندان پزشک و جراح لثه، 

شهریار برومند لیسانس مدیریت بازرگانى و خانم پوراندخت برومند وکیل دادگسترى و پژوهشگر 

زبان و ادبیات فارسى هستند. همسر آقاى ادیب برومند زنده یاد خانم فرنگیس امینى که در حدود 

چهار سال قبل به رحمت ایزدى پیوست بانویى فرهیخته و نیکوکار بود که با آقاى ادیب در تمام 

فراز و نشیب هاى زندگى در مطالبات سیاسى و اجتماعى ایشان همفکر و همراه و یاور بود و من 

بارها حضور ایشان را در اجتماعات مربوط به جبهۀ ملى و در روزهاى 14 اسفند بر سر مزار دکتر 

محمد مصدق رهبر نهضت ملى ایران شاهد و ناظر بودم. 

     آقاى ادیب برومند عالوه بر اینکه شاعرى آزادى خواه و وطن دوست است و قوى ترین آثار 

و اشعار میهنى و حماسى را در دوران معاصر خلق کرده است، خطاطى هنرمند است و دستخط 

بسیار زیبا و استثنایى دارد و در ضمن متخصص کم نظیر در شناخت آثار هنرى و کتب خطى 

و نقاشى هاى تاریخى است و خود مجموعه اى از آثار ارزشمند فرهنگى ایران را براى حفظ و 

این  دارد که  بنا  آنها از کشور گردآورى کرده است و  نگهدارى این آثار و جلوگیرى از خروج 
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مجموعۀ گران بها را در موزه اى از خود به یادگار بگذارد. آقاى ادیب برومند از سال هاى دهۀ 

خود  اشغال  به  را  ما  میهن  کشور  جنوب  و  شمال  از  متفقین  نیروهاى  که  زمانى  از  و  بیست 

درآورده بودند و فرقۀ جدایى طلب پیشه ورى زیر سلطه و تحت حمایت ارتش شوروى به خیال 

جداکردن آذربایجان از ایران بود با سرودن چکامه هایى مهیّج و آتشین به دفاع از یکپارچگى 

ایران و وحدت ملى پرداخت و با انتشار آنها در روزنامه ها مبارزه براى حفظ استقالل و تمامیت 

ارضى ایران را آغاز کرد. در سال 1328 با تشکیل جبهۀ ملى ایران تحت رهبرى دکتر مصدق 

و  نفت  پیروان مصدق و جبهۀ ملى درآمد و اشعارى حماسى در دفاع از ملى شدن  به جرگۀ 

حمایت از رهبر نهضت ملى سرود که برخى از آنها در زمان دولت ملى مصدق با صداى شاعر 

از رادیو، پخش شد. پس از کودتاى ننگین 28 مرداد 32 ادیب برومند که عضو حزب ایران بود 

با تشکیل شوراى مرکزى جبهۀ  پرداخت. در سال 39 و  مقاومت ملى  با نهضت  به همکارى 

ملى، ادیب برومند از اعضاى مؤسس شوراى مرکزى بود و در سال 1340 به عضویت در هیئت 

او در دى ماه سال 1341 در کنگرة جبهۀ  انتخاب شد.  شوراى مرکزى و سمت منشى شورا 

ملى ایران نیز حضور داشت. ادیب برومند در بهمن ماه 1339 و تیرماه 1340 و بهمن ماه 1341 

و مدت ها در زندان هاى قزل قلعه، قصر و  همراه سایر شخصیت هاى جبهۀ ملى بازداشت شد 

موقت شهربانى به سر برد. در سال 1343 زمانى که توطئۀ کج اندیشاِن داخِل تشکیالت همراه 

با تفتین برخى که در حاشیه و در پشت در جبهه  باقى  مانده بودند سرانجام سبب شد که شوراى 

مرکزى با نوشتن نامه اى به دکتر مصّدق اعالم توقف کرده و از رهبر نهضت درخواست کند که 

شوراى مرکزى را به هر نحوى که مقتضى مى داند تشکیل دهد. در این میان تنها ادیب برومند 

و مهندس کاظم حبیبى بودند که از دادن استعفاى دست جمعى خوددارى و با توقف شوراى 

منتخب کنگره مخالفت کردند و کیست که نداند، آن توقف و نقصان وجود منسجم و تشکیالتى 

جبهۀ ملى از سال 1343 تا سال 1356 چه اثرات سویى بر آیندة کشور و سرنوشت مردم ایران 

برجاى گذاشت. ادیب برومند در آستانۀ انقالب و در تیرماه 1357 در نخستین جلسۀ شروع کار 

شوراى مرکزى جبهۀ ملى ایران به شورا دعوت شد و بعد از پیروزى انقالب از سال 1358 از 

طرف شوراى مرکزى به عضویت هیئت رهبرى جبهۀ ملى برگزیده شد و در بیست سال اخیر 

رئیس شوراى مرکزى و هیئت رهبرى جبهۀ ملى ایران بوده است. 

     در مورد بخش دوم از دانسته هاى من در مورد آقاى ادیب برومند که مربوط به ارتباط مستقیم 

و آشنایى با ایشان در فعالیت هاى سیاسى و اجتماعى است باید بگویم که این آشنایى به سال 
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1349 یعنى بیش از نیم قرن پیش بازمى گردد. در آن زمان من دانشجو و از طرف جبهۀ ملى 

مسئول تشکیالت سال اول دانشکده پزشکى دانشگاه تهران بودم. در آن هنگام و در فضایى 

که شدت سرکوب و اختناق کمى کاهش یافته بود جبهۀ ملى از تشکیالت گسترده و وسیعى در 

تهران و سایر شهرهاى کشور برخوردار بود. واحدهاى تشکیالتى جبهۀ ملى از حدود ده نفر از 

اعضاء تشکیل مى یابد که حوزه نام داشته و دارد. در حوزه هاى جبهۀ ملى باید یک نفر به عنوان 

گوینده حضور یافته و مسائل سیاسى داخلى و بین المللى روز را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد 

و نظرات جبهۀ ملى را در مورد این مسائل به اطالع افراد حوزه برساند. این گویندگان خود باید 

هر هفته با شرکت در کالس هاى گویندگى تحلیل هاى سیاسى جبهۀ ملى را از زبان یکى از 

اعضاى کمیسیون تعلیمات بشوند و آنها را به حوزة 6 منتقل کنند. من هم در آن زمان عالوه 

بر فعالیت و مسئولیت تشکیالتى به عنوان یکى از اعضاى یکى از کالس هاى گویندگى انجام 

وظیفه مى کردم. کالس گویندگى ما هر هفته روزهاى دوشنبه عصر در خانه اى واقع در خیابان 

اشتباه نکنم «زمرد»  اگر  امروز در خیابانى که  پایین تر از میدان ولیعصر  آن روز کمى  پهلوى 

نامیده مى شد تشکیل مى گردید. این خانه منزل آقاى ادیب برومند عضو جوان شوراى مرکزى 

بود که آن را براى برگزارى کالس گویندگى در اختیار کمیسیون تعلیمات قرار داده بود. کالس 

گویندگى حدود 20 تا 25 نفر شرکت کننده داشت و آقاى ادیب برومند گاهى در برخى جلسات 

به عنوان میزبان و عضو شوراى مرکزى در آن کالس حضور مى یافت شرکت من در آن کالس 

آقایانى  به یاد دارم  بود تا آنجا که  نام و شخصیت و منش آقاى ادیب برومند  آغاز آشنایى با 

مانند دکتر غالمحسین صدیقى، دکتر محمدعلى خنجى، داریوش فروهر، دکتر فریدون مهدوى 

و دکتر هدایت متین دفترى به عنوان عضو کمیسیون تعلیمات به صورت چرخشى در کالس 

مى دادند.  توضیح  و  نموده  تفسیر  گویندگان  براى  را  هفته  سیاسى  مسائل  و  مى یافتند  حضور 

سال ها بعد در سال 1358 و در نخستین ماه هاى پس از پیروزى انقالب من هم به عضویت 

شوراى مرکزى جبهۀ ملى درآمدم. از طرف این شورا در اواسط سال 58 آقاى ادیب برومند به 

عضویت هیئت رهبرى انتخاب شدند اعضاى پنج نفرى این هیئت عبارت بودند از آقایان دکتر 

کریم سنجانى، ادیب برومند، اصغر پارسا، على اردالن و دکتر یوسف جاللى موسوى. در ضمن 

شورا هفت نفر را نیز به عنوان هیئت اجراییه انتخاب کرد اعضاى این هیئت عبارت بودند از 

آقایان دکتر مهدى آذر، دکتر مسعود حجازى، دکتر پرویز ورجاوند، حاج قاسم لباسچى، مهدى 

غضنفرى، على اکبر محمودیان و این جانب دکتر حسین موسویان. چون این دو هیئت جلسات 
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مشترك و همکارى نزدیکى با هم داشتند من در ارتباط بیشتر و مستمر با آقاى ادیب برومند قرار 

گرفتم. جلسات مشترك هیئت رهبرى و هیئت اجراییۀ جبهۀ ملى هر هفته و معموًال در منزل 

آقاى دکتر سنجابى تشکیل مى یافت و چون ادارة آن روزنامه و جمع آورى مطالب و منظم کردن 

آنها به عهدة من بود؛ من براى گرفتن مقاله و اشعار به آقاى ادیب برومند مراجعه مى کردم و در 

هر شمارة آن روزنامه یک رباعى اثرگذار و ماندگار از آقاى ادیب برومند در جایگاه ویژه اى که 

در روزنامه براى آنها معین شده بود به چاپ مى رسید و اکنون که 33 سال از آن زمان سپرى 

شده این ارتباط و آشنایى و تالش براى آزادى و اعتالى این سرزمین کماکان ادامه یافته است. 

در این مدت طوالنى همکارى با آقاى ادیب برومند، ایشان را فردى صدیق و راست گو یافتم که 

درعین حال با صراحت و بدون هیچ گونه رودربایستى همواره مکنونات قلبى خود را بیان مى کرده 

او فردى میهمان دوست بوده و همیشه در منزلش به روى دوستان و همفکران گشوده  است. 

است. او شخصى گشاده دست است که همیشه در پرداخت براى امور خیر و کمک به نیازمندان 

و تأمین امور مالى سازمان و تشکیالت متبوع خود پیش قدم است. او فردى معتدل و میانه رو و 

خردگرا بوده که درعین حال با شجاعت و شهامت از بیان نظرات خود کوتاهى نداشته است. او 

اهل تندروى بیجا و انقالبى نمایى و از این دست خصوصیات نیست ولى روى مواضع اصولى و 

معتدل و معقول خود استوار و پابرجاست. 

     هیچ گاه از او پرگویى و اطالۀ کالم ندیدم و بلکه کم حرفى و گزیده گویى از مشخصات 

ایشان است (َخیرالکالم قلِّ و دل). او همیشه مبادى آداب بوده و همواره با لباس رسمى و نهایت 

متانت و احترام با میهمانان و مراجعان خود برخورد مى کند. او اهل خودنمایى و خودخواهى و 

خودمحورى نیست ولى بر سر معتقدات و باورهاى خود پاى مى فشرد و مى کوشد تا آنها را به 

تأیید همراهان خود برساند و درعین حال با سعۀ صدر نظر اکثریت یاران و دوستان را مى پذیرد. 

او اهل کینه توزى و خصومت ورزى با کسى نیست و حتى با کسانى که در جریان کار اجتماعى و 

سیاسى با او بى انصافانه و به ناحق و حتى مغرضانه برخورد داشته اند با گذشت و سعۀ صدر تمام 

تعامل مى کند. او به آزادى و استقالل ایران و تمامیت ارضى آن تا بن دندان معتقد است و هر 

آنچه که برخالف این اصول باشد او را برآشفته مى سازد. 

     او با این مشخصات، جامع الشرایط ترین فرد براى نمایندگى و ادارة شوراى مرکزى جبهۀ ملى 

ایران بوده و به همین جهت سال هاى متمادى حتى در این شرایط کهولت از طرف اکثریت قاطع 

اعضاى شوراى مرکزى جبهۀ ملى به عنوان ریاست این شورا برگزیده شده است. 

498 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



حرف تو سنگ بزرگى جلوى پاى زمستان انداخت، باز هم حرف بزن

سیماى فرهنگ عامه در اشعار عمران صالحى

اعظم نوروزى

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسى دانشگاه تهران

                                                                                             

چکیده

«فرهنگ عامه»، به مجموع آداب و رسوم، عقاید، عادات، افسانه ها، حکایات، امثال، ترانه ها و 

اشعار عامیانه اطالق مى شود. آنچه به عنوان  فرهنگ عامه، «فرهنگ مردم» یا «دانش عوام»، 

مورد نظر است، معادل اصطالح «فولکلور» است که در سال 1846 میالدى، توسط ویلیام تامس 

به کاربرده شد. این مقاله مى کوشد نخست، به تعریف فولکلور، پیشینه، منابع و قلمرو آن در ایران 

بپردازد، سپس انعکاس و تأثیر این عناصر را در اشعار عمران صالحى، تحلیل و بررسى کند. 

بر این اساس، ضمن اشاره به نمونه ها و شواهد شعرى موجود در دفترهاى مختلف شعر عمران 

فرهنگ عامه و  فرهنگ رسمى (ادب عامه و ادب  صالحى، به هم نشینى و ارتباط تنگاتنگ 

رسمى) نیز اشاراتى خواهیم کرد.

واژگان کلیدى: فرهنگ، فرهنگ عامه (فولکلور)، ضرب المثل، عمران صالحى



در هر چراغ دورى 

ستاره اى مى سوزد

در هر ستاره اى عشقى

در هر عشقى گلى

در هر گلى عطرى

در هر عطرى پروانه اى

در هر پروانه شاعرى

«آن سوى نقطه چین ها»

پیشگفتار

فرهنگ عامه، که به نام هاى دیگرى چون «دانش عوام»، «توده شناسى» یا «فولکلور»، موسوم 

است، شاخه اى از علم مردم شناسى است که به بررسى، جمع آورى و تدوین برساخته هاى ذهنِى 

و رسوم،  آداب  شامل  و  منتقل مى شود  دیگر  نسلى  به  نسلى  از  که  گمنام مى پردازد  مردمانى 

ضرب المثل ها،  سرگرمى ها،  و  بازى ها  مختلف،  هنرهاى  و  علوم  پوشاك،  و  خوراك  خرافات، 

ترانه ها و قصه هاى عامیانه و بسیارى از عناصر دیگر مى شود. همچنین، فرهنگ مردم هر ملتى 

داراى ویژگى هاى گوناگونى  است که باعث تمایز جامعه اى از جامعه دیگر مى شود. 

     قلمرو فرهنگ عامه بسیار گسترده است و آنچه تاکنون از فرهنگ عامه ایران گردآورى شده 

است، «مشتى از خروار است». از میان تحقیقات و پژوهش هاى برجسته اى که در زمینه فولکلور 

ایران انجام شده است، مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

     1.  امثال و حکم: على اکبر دهخدا (4 جلد)؛

     2.  فرهنگ عوام یا تفسیر اصطالحات زبان فارسى: امیر قلى امینى (3جلد)؛

     3. «اوسانه» و «نیرنگستان»: صادق هدایت؛ 

     4. ادبیات عامیانه ایران: محمدجعفر محجوب؛

     5. یازده مقاله در زمینه فرهنگ عامه: صادق همایونى؛ 

     6. فولکلور و نحوة گردآورى و نوشتن آن: سید ابوالقاسم انجوى شیرازى؛

     7. پژوهش عمومى فرهنگ عامه: محسن میهن دوست؛

     8. قهوه خانه هاى ایران: على بلوکباشى.
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از  برخى  که  گونه اى  به  دارد،  ویژه اى  جایگاه  عامه،  فرهنگ  به  توجه  نیز  معاصر  شعر  در 

شاهکارهاى ادبیات این دوره، با الهام از فرهنگ عامه ایران شکل گرفته اند. منظور از «ادبیات 

معاصر» ایران، آثار آن دسته از فعالیت هاى ادبى است که در سال هاى پایانى حکومت قاجار و 

برقرارى حکومت مشروطه، در ایران پا گرفت و بر اساس رستاخیز ادبى دهه هاى پیشین، رونق 

و گسترش یافت و بعدها سنتى را پایه ریزى کرد که شاخص ادبیات هفتاد سال اخیر است.

این مقاله که از سه بخش تشکیل شده است به بررسى عناصر فرهنگ عامه در اشعار عمران 

صالحى مى پردازد. در بخش نخست (کلیات)، به تعریف فرهنگ، فرهنگ عامه، قلمرو و پیشینۀ 

آن در ایران پرداخته است. در بخش دوم، سال شمار زندگى عمران صالحى و معرفى آثار و بیان 

ویژگى هاى شعر او بررسى شده است. در بخش پایانى نیز به ترسیم سیماى «فرهنگ عامه در 

اشعار عمران صالحى» پرداخته ایم. در این بخش، عناصر زبانى، جشن ها و آداب و رسومى که به 

اشکال گوناگون در شعر عمران صالحى انعکاس یافته، از دیدگاه فولکلور، تحلیل و بررسى شده 

است. در پایان، ذکر این نکته ضرورى است که شیوة برگزیده، در بررسى عناصر فرهنگ عامه و 

مشخص کردن این موارد، در مجموعه اشعار عمران صالحى، به این ترتیب بوده است که ابتدا، 

به پیشینۀ مباحث مورد نظر اشاره شده، سپس ابیات شاهد مثال ذکر شده است. نکته قابل توجه 

در این رابطه این است که همواره سعى نگارنده بر این اساس بوده است که در کنار این شواهد 

امثال عامیانه  دریاى بى کران ترانه ها، عبارات، حکایات و  از  نمونه ها و مصادیقى هم  شعرى، 

نیز در متن گنجانده شود تا نزدیکى و پیوند ادب عامه و ادب رسمى، هر چه تمام تر حس شود.  

1.تعاریف و کلیات  

 فرهنگ

اصطالح فرهنگ، در زبان و ادب فارسى معانى گوناگونى دارد. در آثار قدما، کلمه فرهنگ به 

معنى دانش، ادب، آموزش و پرورش، هوش، خرد، چاره، تدبیر و مانند آنها به کار رفته است.

     کتاب لغت، لغت نامه یا واژه نامه از معانى دیگر فرهنگ است. در برخى از واژه نامه ها مثل 

فرهنگ جهانگیرى، برهان قاطع، برهان جامع و فرهنگ نفیسى، فرهنگ، به «شاخه درختى 

تشبیه شده است که آن را مى خوابانند و روى قسمتى از آن خاك مى ریزند. به طورى که سر 

شاخه از خاك بیرون باشد. مدتى به همین طریق مى گذرد تا شاخه بیخ برآورد و ریشه  بدواند؛ 

سپس آن شاخه را مى کنند و در جاى دیگرى مى نشانند و با این روش درختى ریشه دار و مستقل 
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آمادة بهره بردارى مى شود» (حسینعلى بیهقى، 1365: 9).

      کاربرد اصطالح فرهنگ، به معنى «کولتور» یا «کالچر»1 در زبان هاى فرانسوى و انگلیسى، 

آغاز قرن  واژه، در حوزة دانش هاى جامعه شناختى است که از  این  کاربردها و مفاهیم تازه  از 

چهاردهم هجرى شمسى، در زبان و نوشته هاى علمى و تحقیقى زبان فارسى راه یافته است.

     در نیمۀ نخست قرن نوزدهم میالدى، ادوارد تیُلر2، نخستین مردم شناسى بود که در حوزه 

تفکرات اجتماعى، تعریف جامع و دقیقى از فرهنگ  ارائه داد. تیلُر در کتاب «فرهنگ ابتدایى»، 

پیچیده از معرفت، عقاید،  در تعریف فرهنگ چنین مى نویسد: «فرهنگ یا تمدن مجموعه اى 

هنر، اخالقیات، قوانین، آداب و همه قابلیت ها و عادات دیگرى است که انسان به عنوان عضو 

دارد»  بر عهده  را  تعهداتى  و  جامعه وظایف  آن  برابر  در  و  مى گیرد  فرا  خود  از جامعۀ  جامعه، 

(روح االمینى، 1380: 6).

این رابطه اشاره  به عقیده على بلوکباشى، در  نیز مى توان  ایرانى  از میان مردم شناسان        

کرد: «فرهنگ را مى توان به مجموعه اى از رفتارها، عقاید و آداب جمعى اطالق کرد که شیوه 

زندگى پدید آورندگان و به کار برندگان این سنت ها، در فرهنگ شکل و هویت مى گیرد و روابط 

اجتماعى شان با آن تبیین و نمودار مى گردد. فرهنگ ساختۀ اندیشه و دست انسان است و از راه 

زبان رمز و اشاره، خط و نوشته، نقش و نگار، اسباب و ابزار و وسایل  و اشیا از نسلى به نسل 

استمرار  بشر  اجتماعى  و معنوى در تاریخ حیات  مادى  میراث  انتقال مى یابد و همچون  دیگر 

مى یابد» (بلوکباشى، 1388: 33).

     به این ترتیب، مفهوم کلمه فرهنگ که در آغاز، صورتى فردى داشت و براى بیان پیشرفت 

انسان اندیشمند به کار مى رفت، اندك اندك تغییر یافت و جنبۀ عام ترى به خود گرفت  و در 

تعاریف جدید خود، بر پیشرفت فکرى و تحول اجتماعى انسان و به طور کلى ترقى جوامع بشرى 

اطالق شد.

فرهنگ عامه (فولکلور) و پیشینۀ آن

آنچه را که به عنوان فرهنگ مردم مى شناسیم، کامًال و به طور دقیقى بیان گر زندگى توده مردم 

است و بررسى و شناخت آن براى تدوین تاریخ یک ملت ضرورت دارد. به بیان دیگر، فرهنگ 

عامه، عنوان مشترکى است که موضوعات مختلفى از ادبیات شفاهى و مکتوب ملل جهان را 

1.Culture
2 E.Tylor
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همچون داستان هاى عامیانه، افسانه هاى پریان، حکایات جانوران، شعرها و ترانه هاى عامیانه، 

ضرب المثل ها، چیستان ها، هنرهاى نمایشى دربرمى گیرد.

واژة فولکلور، از دو جزء «ُفلک»1 به معنى مردم، عامه و توده و «لُر»2، به معنى فرهنگ، 

دانش و معرفت ترکیب شده است. ُفلک به گروهى از مردم اطالق مى شود که حداقل یک عامل 

مشترك و عمومى، آنها را به یکدیگر پیوند دهد. این عامل پیوند و هم بستگى ممکن است زبان، 

دین، شغل و یا چیزهاى دیگرى باشد. در واقع، ُفلک یا عامه مردم، حامالن سنت اند و سنت هاى 

فولکلورى را همچون بسته اى در زمان و مکان حمل مى کنند. اصطالح فولکلور را نخستین بار 

نامه اى  در  انگلیسى، در سال 1846 میالدى، معرفى کرد. تامس  ویلیام تامس،3 عتیقه شناس 

با نام مستعار آمبروز مورتن4، واژة فولکلور را براى توصیف آنچه را که قبًال در انگلستان، آداب 

و رسوم کهن عامه یا ادب عامه مى خواندند پیشنهاد کرد. مورتن، همۀ آداب و رسوم، آیین ها، 

خرافات، ترانه ها، افسانه ها و مثل هایى را که از قرون گذشته بازمانده بود، اصطالحاً  «فولکلور» 

خواند (بیهقى، 1365: 17).

پس از مورتن، دانشمندان و صاحب نظران بسیارى تعاریف مختلفى از فولکلور و قلمرو آن 

معماها،  مثل ها،  ترانه ها،  آرزوها،  افسانه ها،  قصه ها،  مانند  توده  ادبیات  فقط  فولکلور،  محققین 

متلک ها و غیره را جست وجو مى کردند. کم کم تمام سنت هایى که افواهاً آموخته مى شد و آنچه 

مردمان در زندگى خارج از دبستان فرا مى گیرند جزو آن گردید. چندى بعد، دانشمندان این حوزه، 

اعتقادات و اوهام، پیش گویى راجع به وقت نجوم، تاریخ طبیعى، طبع و آنچه دانش توده نامیده 

کار  به  عوام  که  را  داروهایى  و  جانورشناسى  گاه نامه، سنگ شناسى، گیاه شناسى،  مانند  مى شد 

مى برند به این علم افزودند. سپس اعتقادات و رسومى که وابسته به هر یک از مراحل گوناگون 

زندگى مانند تولد، بچگى، جوانى، زناشویى، پیرى، مراسم، سوگوارى، جشن هاى ملى و مذهبى 

و عاداتى که مربوط به زندگى عمومى مى شود، از جمله تمام پیشه ها و فنون توده، جزو این علم 

به شمار آمد» (هدایت، 1380: 234). استاد ابوالقاسم انجوى شیرازى نیز فرهنگ عامه را چنین 

تعریف مى کند: «برخى گمان مى کنند که فولکلور یا فرهنگ عوام فقط شامل ترانه هاى عامیانه، 

1. Folk
2. Lor
3. William John thoms
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ارائه کرده اند. صادق  هدایت در مقاله «فولکلور یا فرهنگ توده» دراین باره مى نویسد: «ابتدا 



از فولکلور است  آنها تنها بخشى  قصه ها، افسانه ها، آوازها و چیستان ها مى باشد. در حالى که 

تحت عنوان ادبیات عامیانه. شمول فولکلور و دامنه آن بسى وسیع تر است و  شامل کلیه اعمالى 

است که در باب انسان  ما قبل تولد تا پس از مرگ در هر شهر و قریه و دهکده به جا مى آورند. 

مثل مراسم زایمان، آداب تولد کودك، شب شش و اسم گذارى، تربیت و بزرگ شدن کودك و 

... بنابراین تمام عناصر فرهنگ توده مانند آوازها و افسانه ها و ترانه هاى عامیانه، نماینده روح 

هنرى یک ملت مى باشد و فقط از مردمان گمنام و بى سواد به دست مى آید و اینها صداى درونى 

هر ملتى است و سرچشمه الهامات بشر و مادر ادبیات و هنرهاى زیبا محسوب مى شود» (انجوى 

شیرازى، 1340: مقدمه، صفحات الف و ب).

مفهوم فولکلور و قلمرو آن در ایران

فولکلور ایران، نخست توجه خاورشناسان و دانشمندان اروپایى را به خود جلب کرد و بعضى از 

آنان در زمینه هاى مختلف فرهنگ و زبان و ادبیات مردم ایران، به تحقیق و مطالعه پرداخته و آثار 

سودمندى به وجود آورده اند. نظیر مجموعه «قصه هاى عامیانه ایرانى»، اثر آرتور کریستین ِسن، 

کوپنهاون، «قصه هاى عامیانه کرمانى و بختیارى»، اثر لوریمر، و دو کتاب «قصه هاى عامیانه 

ایرانى و «آداب و معتقدات ایرانى» از هانرى ماسه، پاریس.

یاسمى، استاد  بار شادروان غالمرضا رشید  فرهنگ عامه را نخستین  ایران، اصطالح       در 

دانشگاه تهران، مقابل کلمه فولکلور برگزید. یاسمى در سخنرانى خود در تاریخ اسفند 1314 

شمسى، در باب مفهوم فولکلور و موضوعاتى که این علم، تحقیق و بررسى مى کند و نیز لزوم 

و  فولکلور  با ارزش  را  ایرانى  آداب و اخالق، جامعه  عادات و  ترانه ها و  افسانه ها و  جمع آورى 

اول  بود که در دهه  نویسندگانى  از نخستین  نیز  آشنا کرد. صادق هدایت  باب آن  تحقیق در 

جمع آورى  و  مطالعه  به  علمى  آگاهى  و  عالقه  و  کوشش  با  هجرى شمسى،  چهاردهم  قرن 

عناصر فولکلور ایران اقدام کرد و با انتشار نوشته هایى مانند «اوسانه»، در سال 1310 شمسى 

و «نیرنگستان» در سال 1312، اهمیت بررسى و جمع آورى فرهنگ عامه ایران را آشکار کرد. 

تقسیم بندى فرهنگ عامه در ایران

اولین کسانى که نوعى تقسیم بندى از  عناصر و موضوعات فرهنگ عامه به دست دادند، رشید 

یاسمى و صادق هدایت هستند. رشید یاسمى در متن چاپ شدة سخنرانى خود که پیش از این، 
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از آن یاد شد، پس از برشمردن منافع بررسى و گردآورى مواد فولکلورى مانند حکایات، شعر، 

آداب،  و  عقاید  طبیعى،  قدیم، مکان هاى  آثار  امثال،  لغات،  بحر طویل،  ترانه،  سرود،  تصنیف، 

تحریفات در اعالم، فرمان هاى سالطین و حکام قدیم و قباله و بنچاق هاى عتیق و راهنمایى 

بر  بنا  فولکلورى را  ایران، در سال 1314 شمسى، مواد  بار در  آنها، نخستین  روش جمع آورى 

اطالعات و سنت هاى فولکلور در آن زمان، طبقه بندى مى کند و براى هر دسته از موضوعات 

نقوش  بناها،  (مانند  مادى  «آثار  است:  بخش  دو  شامل  طبقه بندى  این  مى آورد.  نمونه هایى 

مختلف، خوراك و پوشاك، اسباب منزل، صنایع) و آثار معنوى (مانند عقاید، اعیاد و جشن ها، 

حکمت عامه، علوم عامه، ادبیات، نجوم). ده سال پس از رشید یاسمى، صادق هدایت در مقاله 

را  آن  بررسى  علمى  روش  و  فولکلورى  مواد  گردآورى  دستور  توده»،  یا فرهنگ  «فلکلر  بلند 

توضیح مى دهد و در طرح کلى براى کاوش فولکلور یک منطقه، موضوعات تحقیق فرهنگ 

عامه را به سه دسته زندگى معنوى، زندگى مادى و زندگى اجتماعى تقسیم مى کند» (بلوکباشى، 

1388: 78-79). طبقه بندى صادق هدایت در سنجش با طبقه بندى یاسمى، علمى تر و دقیق تر 

بیشترى که از روش کار محققان فرانسوى و  با آگاهى  تنظیم شده است. در حقیقت هدایت 

چگونگى طبقه بندى آنها داشته است، موضوعات  فرهنگ عامه را از هم تفکیک و فهرست بندى 

کرده است.

انجمن هاى مطالعات فولکلوریک در ایران

الف) دانش نامه فرهنگ مردم ایران: این دانش نامه از بدو تأسیس (اردیبهشت 1387) تاکنون، 

سه هزار عنوان از عمده ترین مباحث فرهنگ مادى و معنوى  اقوام مختلف ایرانى را در بیست 

مقوله طبقه بندى کرده است.

ب) واحد فرهنگ مردم صدا و سیماى جمهورى اسالمى ایران: این واحد، یکى از بخش هاى 

و  اسناد مکتوب  و  اطالعات  با هدف گردآورى  پژوهشى مرکز تحقیقات صدا و سیماست که 

صوتى و تصویرى فرهنگ عامه، از طریق مطالعات اسنادى، میدانى و ارتباط با فرهنگ یاران 

سراسر کشور فعالیت دارد. هسته اولیه واحد فرهنگ مردم با عنوان «مرکز فرهنگ مردم»، در 

«نجوا»  مستعار  نام  با  شیرازى،  انجوى  ابوالقاسم  سید  به همت  فروردین 1341 شمسى،   25

پایه گذارى شده است.

این  گردشگرى:  و  صنایع دستى  فرهنگى،  میراث  سازمان  مردم شناسى  پژوهشکده  ج) 
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و  با سه گروه پژوهشى مردم شناسى اسطوره و آیین، گروه مردم شناسى اجتماعى  پژوهشکده 

گروه مردم شناسى زیست محیطى به فعالیت مى پردازد (تمیم دارى، 1390: 26-24).

2. آثار و ویژگى هاى شعر عمران صالحى

متولد شد. در سال 1340، نخستین  «امیریه» تهران  اسفندماه 1325 در  عمران صالحى، در 

شعر خود را در مجله  اطالعات کودکان منتشر کرد. در سال 1345، به دنبال آشنایى با پرویز 

شاپور، همکارى خود را در حوزة طنز با روزنامۀ توفیق آغاز کرد. صالحى، نخستین شعر نیمایى 

خود را در سال 1347، در مجلۀ خوشه به چاپ رسانید. او در سال 1352، به دعوت نادر نادرپور، 

همکارى خود را با گروه ادب امروز رادیو آغاز کرد و سپس، به استخدام «شوراى عالى ویرایش» 

سازمان صدا و سیما در آمد و تا سال 1375 که بازنشسته شد به این همکارى ادامه داد. عمده 

شهرت صالحى در سال هایى بود که براى مجالت آدینه، دنیاى سخن و کارنامه به طور مرتب 

این نوشته ها،  از همان دوران بر اساس  با عنوان «حاال حکایت ماست» مى نوشت و  مطالبى 

«آقاى حکایتى» لقب گرفت. عمران صالحى در 11 مهرماه سال 1385 با احساس درد در قفسه 

سینه روانه بیمارستان شد و سرانجام در سحرگاه روز بعد چشم از جهان فروبست. 

     برخى از آثار عمران صالحى به قرار زیر است:

2. گریه در آب (1353)؛

3. قطارى در مه (1355)؛

4. ایستگاه بین راه (1356)؛

5. هفدهم (1358)؛

6. پنجره دن داش گلیر (1361، به زبان ترکى آذربایجانى)؛

7. رؤیاهاى مرد نیلوفرى (1370)؛

8. شاید باور نکنید (1374، چاپ سوئد)؛

9. یک لب و هزار خنده (1377)؛

10. حاال حکایت ماست (1377)؛

     شعر عمران صالحى، کامًال مردمى است؛ شعرى برخاسته از زندگى مردم کوچه و بازار. به 
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بیان دیگر، مردم فرودست جامعه، آن چنان در متن شعر او حل شده اند که گاه حتى به چشم 

نمى آیند. در شعر عمران صالحى از نقش مایه هاى زندگى اشرافى تقریباً خبرى نیست و اگر هم 

در جایى به کار رفته باشد اغلب با زاویه اى طنزآمیز همراه است یا از دید همان مردم به آن 

نگریسته شده است. 

مقید  که  مى یابیم  نیمایى  شاعرى  را  او  عمران صالحى،  نخستین  شعرهاى  به  نگاهى  با 

صورت  به  که  مى سراید  اجتماعى  اشعار  غالبًا  مضمون  نظر  از  است.  شعر  در  وزن  رعایت  به 

غیرمستقیم و در شکل طنز، مسایل انتقادى را به عرصه شعر آورده است. او در دفتر «ایستگاه 

بین راه»، ضمن ادامه شیوه قبلى در محتوا، قالب هاى کالسیک به ویژه غزل را وارد اشعار خود 

مى کند. از نظر عناصر زبانى، گرایش به ساده نویسى دارد. در اشعار عمران صالحى کاربرد امثال 

سایر و واژه هاى محاوره از بسامد باالیى برخوردار است. از ویژگى هاى دیگر شعر عمران مى توان 

به خلق مضامین نو و تبدیل کردن موضوع هایى که شاید در نگاه نخست ارزش شعر شدن را 

نداشته اند اشاره کرد. اما بارزترین ویژگى شعر عمران صالحى طنز است. البته او در ابتدا یک 

شاعر است و طنزپردازى او بیشتر در حوزة نثر قرار مى گیرد. در حقیقت ورود عنصر طنز در حوزة 

شاعرى وى که بعدها به یکى از ویژگى هاى شعرى و مؤلفه هاى شاعرى وى تبدیل مى شود، 

تدریجى بوده است. به بیان دیگر، با مطالعۀ اشعار او در دوره هاى مختلف زندگى در مى یابیم 

که در سال هاى آغازین، تحت تأثیر مرگ پدر خود  اشعار غمگین و معترضانه او در مقایسه با 

سال هاى بعد، بیشتر است. حال آن که رفته رفته جنبۀ تغزلى و عاطفى در شعرهاى او بیشتر 

مى شود؛ به همین سبب، اشعار عاشقانه و فضاهاى لطیف در مجموعه هاى بعد از سال هاى اولیه 

دهه هشتاد بیشتر به چشم مى خورد. به هر روى، عمران صالحى:

ــرد     ــاد ک ــان ش ــع شــوخش جه ــا طب کــردب یــاد  او  از  نیکــى  بــه  جهانــى 

3. سیماى فرهنگ عامه در شعر عمران صالحى

زبان

اندیشه هاى مشترك ساکنان هر سرزمین  از  عامه، گنجینه اى غنى  ادبیات شفاهى و فرهنگ 

از  امثال سایر و حکم مشهور، یکى  امثال و حکم است.  این فرهنگ،  از  است. بخش مهمى 

مقوله هاى مهم فرهنگ عامه است که بسیارى از نویسندگان و شعرا به تقریر آنها پرداخته یا 

در توجیه معانى آنها، داستان ها و قصص گوناگونى را نقل کرده اند. این ضرب المثل ها که اغلب 

سیماى فرهنگ عامه در اشعار عمران صالحى ❖ 507



داراى بن مایه هاى  داستانى است، مناسب داستان پردازى بوده و شاعران و نویسندگان مختلف، 

این امثال را چه به صورت فشرده و کوتاه و چه با شاخ و برگ دادن و صورت داستانى بخشیدن 

به اصل آنها، در خالل ابیات و نوشته هاى خود به کار برده اند. 

     در فرهنگ مشرق زمین و به ویژه زبان فارسى، با ذخیره سرشارى از حکمت عامیانه که تحت 

عنوان ضرب المثل، امثال و حکم و پند و اندرز جلوه مى کند، روبه رو هستیم. در لغت نامۀ دهخدا، 

در تعریف مثل آمده است که: «داستانى (واقعى یا افسانه اى) که میان مردم شهرت یافته و آن را 

براى ایضاح مطلب و مقصود خود به نثر و نظم حکایت مى کنند. دانستن مثل ها و استفاده درست 

آن، به ایجاز کالم گوینده، کمک و اثر سخن را بر مخاطب بیشتر مى کند (دهخدا، 1390: جلد 1/ 

20265). در اشعار عمران صالحى، به نمونه هاى درخشانى از ضرب المثل هاى رایج زبان فارسى 

بر مى خوریم. در این بخش، به نمونه هاى بارز این امثال اشاره مى کنیم:

چاردیوارى اختیارى

این مثل عامیانه، اصل مصونیت مساکن است. مانند «محتسب را درون خانه چه کار؟» (دهخدا، 

با  بدیع و برجسته است. شاعر  بسیار  این مثل،  از  کاربرد عمران صالحى  1390: جلد2/ 604). 

پیروى از اصول جهان شاعرانه، قواعد معمول را در هم مى شکند و مى سراید: 

میان چار دیوار

اختیارى گفته اند  

آرى    

ولى من دوست دارم

بشکند این چاردیوارى!   

                                                        (ایستگاه بین راه: 104)

آب که سر باال رفت، قورباغه ابوعطا مى خواند

به مزاح به جاهلى که به گفتارى اظهار فضل کند، گویند (همان، جلد12/1):

اى قورباغه ها که صداى بلندتان

پیچیده توى نى ها، 

در مرداب...
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اى قورباغه ها

لم داده اید پاى برنج و ابوعطا مى خوانید

اما نمى رود آب

سرباال!

                                               (ایستگاه بین راه: 196)

برکه اى چنان آرام

که مى ترسى چین بردارد

از نسیم نفسى ...

چون مى روى

وزغى مى جهد از برکه و مى خواند سرباال ...

(در غبار برف: 207)

بگرد تا که بگردیم

عبارتى است که در میدان جنگ، مبارز به خصم خود مى گفته و از او دعوت به شروع جنگ را 

مى خواسته است (همان، جلد 1/ 453):

اگر پرنده شوم، گردباد خواهى شد.

اگر سفینه شوم، گرداب.

من از تو هیچ نمى ترسم

بگرد تا که بگردیم!   

                                                               (ایستگاه بین راه: 203)

در باغ سبز نشان دادن

به نویدهاى گزاف کسى را فریفتن

 (همان، جلد 274/1):

... جهان

دِر باغ سبزى نشانش نداد
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و او سال ها مشت مى زد به در...                                  

(مرا به نام کوچکم صدا بزن: 124)

                                   

توى ذوق زدن

کسى را مأیوس و دلسرد کردن از انجام کارى یا فکرى، تحقیر کردن کسى، باز داشتن، بور و 

دمق کردن. نظیر «دماغ کسى را سوزاندن» (امینى، 1353: جلد 1/ 244):

گفت: 

- توى ذوقش نزنید

گفتمش:

- ذوق اگر داشته باشد، باشد!

(مرا به نام کوچکم صدا بزن: 175)

مى چرخد آسیاب

خون مى رود ز جوى

از دشت سینه، گندم بغض دمیده است

مى چرخد آسیاب

نان مى کند طلوع

از پشت خون
مى چرخد آسیاب و سرم مى شود سفید 1

                                                                                      (همان: 134)

گل کردن

مورد توجه واقع شدن، شخصیتى پیدا کردن (فرهنگ عوام، جلد3، 664).

... گل داده درخت سیب همسایه

گل کرده خیال بافى من نیز...

                                                                                    (همان: 424)

شاعر، میان گل دادن درخت سیب و گل کردن خیال پردازى هاى خود، شباهت و تناسبى 

1. تلمیح به ضرب المثل «من این موها را در آسیاب سفید نکرده ام».
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ظریف برقرار کرده است و معتقد است که همان گونه که از درخت، میوه مى روید، از دریاى 

خیاالت او نیز «چشمه شعر» مى جوشد.

جشن ها و آداب و رسوم                                                                      

نوروز

یا «فولکلور تقویمى»  یکى از اجزاى مهم «فولکلور» هر ملتى، «فولکلور موسمى و فصلى» 

است. منظور از فولکلور موسمى یا تقویمى آن دسته از آداب، آیین ها، مراسم و باورهایى است 

که در فصل و روزهاى معینى از سال برگزار مى شود (جعفرى قنواتى، 1387: 10). در برخى از 

منابع، براى پیدایش نوروز، پیشینه و خاستگاهى اسطوره اى قائل شده اند. مهرداد بهار، نوروز را 

«جشن باززایى» مى خواند و معتقد است که «از هزاره سوم پیش از میالد در آسیاى غربى، دو 

عید رواج داشت: یکى «عید آفرینش» که در اوایل پاییز و دیگرى «عید باززایى» که در آغاز 

بهار برگزار مى شده است. این دو عید باستانى حتى تا اواسط هزاره نخست پیش از میالد در 

آسیاى غربى وجود داشته است و در ایران نیز، نوروز «عید بهارى» و مهرگان «عید پاییزى» 

بوده است» (بهار 1387: 339). در اغلب روایات اساطیرى- افسانه اى ایران نیز دورة «پیشدادى» 

را زمان پیدایى نوروز و جمشید، چهارمین پادشاه پیشدادى را بنیان گذار نوروز و آیین نوروزى به 

شمار آورده اند. روزگار پادشاهى جمشید، که به «عصر طالیى» موسوم است، دوره اى است که 

در آن «خوردنى ها کاهش نمى یافت، چارپایان و مردمان نمى مردند، گیاهان نمى خشکیدند، سرما 

و گرما و پیرى و رشک وجود نداشتند، پادشاه (جمشید) بر هفت کشور زمین فرمان مى راند و 

نیک بختى، شهرت، گله و رمه، خشنودى و حرمت را از دیوان گرفته بود» (بلوکباشى، 1390: 13). 

در ادب پارسى، از آغاز تا کنون، شاعران همواره به وصف بهار و سرودن بهاریه هاى مختلف 

عالقه و دلبستگى خاصى نشان داده اند. گویى که ذوق و قریحه شاعران با فرا رسیدن فصل 

بهار و رویش گل ها و گیاهان رنگارنگ به وجد آمده  و با سرودن نغمه هاى دلنشین نوروزى با 

«رستخیز طبیعت» هم سرایى مى کند. از همین روى، سرودن از بهار و نوروز، فصل گسترده اى 

از دیوان شعرا را به خود اختصاص داده است. در گسترة فولکلور نیز نغمه هاى نوروزى جایگاه 

ویژه اى دارند؛ به ویژه در ترانه هاى محلى:
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روز بسى  ــد  آی نــهــار  و  لیل  بسى 

ــد ــروی ب و گـــل  ــار  ــه ب ــد  آیـ ــســى  ب

نـــوروز ــار و عــیــد  ــه ب بــســى آیـــد 
بهروز1 قبرستون  به  مردن  از  پس   

   (فقیرى، 1373: 83)

1و اینک توصیف عمران صالحى از بهار:

   روى دیوار، گلى مى خندد                                          

    پشت دیوار، بهار آمده است

کولبارى دارد مخمل دوز                                          

 که بدزدد ببرد هرچه دل است

آى... دزد آمده است                                            

  و کمندش لب ایوان سبز است!

ابر مى بارد

نم نم

کم کم...

(گریه در آب: 52)

 در این قطعه، کاربرد عناصر طبیعى همچون گل و ابر، فضاى سبز بهارى را در ذهن خواننده 

تداعى مى کند. عالوه بر این، تشبیه بهار به انسانى که کوله بارى از مخمل دارد نیز قابل توجه 

است.

نمونه اى دیگر در همین مضمون:

آفتاب آمد و بر پنجره ابر نشست

پر و بالش همه خیس

غنچه بیدار شد از خواب و دهن دره شیرینى کرد

و دم پنجره آمد، گل شد

گل، دم پنجره، عطرش را 

پایین آویخت

(سال هاى دور:  81)  

1. «بهروز» نام سراینده این ترانه است.
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     گذشته از بهاریه هاى با طراوت و رنگارنگى که در اشعار عمران صالحى دیده مى شود، در 

شعر او برخى از آداب و رسوم نوروزى نیز به چشم مى خورد که در این بخش به دو نمونه از این 

مراسم اشاره مى شود:

تحویل سال

یکى از آداب تحویل سال، گستردن خوان نوروزى است. گویا رسم گستردن سفره به هنگام 

عید نوروز و چیدن هفت نوع خوراکى بر روى آن، بازماندة رسمى کهن است و شماره هفت 

نیز تمثیلى است از «هفت ایزد دین مزدیسنا». به باور عامه، «زمین بر روى یک شاخ گاو قرار 

گرفته است. این گاو روى گرده یک ماهى و ماهى در دریا و دریا در جایى در دست حضرت على 

(ع) جاى گرفته است. در زمان تحویل سال، این گاو افسانه اى براى رفع خستگى خود زمین را 

از روى یک شاخ به روى شاخ دیگرش مى اندازد. به هنگام انتقال زمین از شاخى به شاخ دیگر 

گاو، تخم مرغ روى آینه و برگ سبز روى آب تنگ سفره نوروزى، مى چرخند و تکان مى خورند 

و ماهى در تنگ آب، از حرکت باز مى ماند» (بلوکباشى، 1390: 71). صادق هدایت نیز به این 

رسم کهن اشاره کرده است: «باالى سفرة هفت سین یک آیینه مى گذارند و دو طرفش جار و 

شمعدان که در آنها به عده اوالد صاحبخانه شمع روشن مى کنند. از جمله چیزهایى که در سفره 

هفت سین مى گذارند، یک کاسه بزرگ آب است که رویش برگ سبز است و عالمت تحویل 

سال، تکان خوردن برگ سبز روى آب است و یا چرخیدن تخم مرغ روى  آینه» (هدایت، 1380: 

      .(126-125

     عمران صالحى در قطعه اى به نام «تحویل سال»، به گستردن «سفره نوروزى» اشاره کرده 

است: 

نقل ستاره ریخته، ماهى گریخته

افتاده روى قالى شب، شمعدان ماه

و پرده هاى تورى مهتاب، سوخته

آژیرهاى حمله

تحویل سال را

اعالم مى کنند

تصویرها شکسته
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آیینه ها شکسته

گلدان روى سفره، پر از برگ آتش است...

 (مرا به نام کوچکم صدا بزن: 109)

 شاعر در این قطعه با بهره گیرى از عناصر «سفره هفت سین»، نوید «عید» را مى دهد؛ لیکن 

بهار شاعر چندان هم سبز و با طراوت نیست. ماهى، شمعدان، آیینه و گلدان همگى آغشته به 

خون و آتش اند و این بار، «آژیرهاى حمله1»، تحویل سال نو را اعالم مى کنند. همچنین وجود 

واژه هایى چون «ریخته»، «گریخته»، «سوخته»،  «شکسته»، آتش و در ادامه این شعر، کلماتى 

نظیر خون، دود انفجار و در نهایت مرگ، همگى در خدمت شاعر قرارگرفته اند تا فضاى حمله و 

جنگ و کشتار را به نیکى به تصویر بکشند.

چهارشنبه سورى

مراسم  مى شود،  برگزار  تفاوت هایى  با  ایران  نقاط  همه  در  که  ایرانیان  سنت هاى  از  یکى 

چهارشنبه سورى است. در باب پیدایش این سنت به شکلى که امروزه رایج است، سخن بسیار 

نام  به  روزى  اسالم،  از  پیش  «ایرانیان  که:  است  معتقد  رابطه  این  در  همایونى  است. صادق 

«چهارشنبه» نداشتند. ماه «سى» روز بود و هر روز «نامى» ویژه داشت. نام هایى که از عقاید 

مذهبى و اساطیر ایرانى پیش از اسالم مایه مى گرفت، ولى در میان اعراب «چهارشنبه» وجود 

داشت. چه آنان «هفته» را «هفت» روز مى شمردند و «چهارشنبه» نیز یکى از روزهاى «ایام 

از  پس  عقیده  این  و  مى شمردند  نحس»  و  «شوم  سخت  را  روز  این  آنان،  بود.  آنان  هفته» 

رخ نمود  ایران  در  از فرهنگ خاص اسالمى،  به همراه بخشى عظیم  ایرانیان،  مسلمان شدن 

الر،  فسا،  کازرون،  مانند شیراز،  فارس  نقاط  از  بسیارى  (همایونى، 2536: 77). هنوز هم  در 

را  «چهارشنبه سورى» مى خوانند. عقیده دیگرى که  آخر ماه صفر»  سروستان،  «چهارشنبه 

در باب چهارشنبه سورى در میان عوام وجود دارد این است که: چون «مختار» به خونخواهى 

«حسین»  (ع) و یارانش برخاست، در شبى که چهارشنبه آخر سال بود، براى بازشناخت شیعه 

آنان که شیعه هستند، آتشى بر بام خانه بیفروزند تا از آنانکه نیستند،  و غیر شیعه، دستور داد 

بازشناخته شوند و به مجازات برسند و از آن سال این سنت جارى شد.» (همان: 79). عالوه 

بر این، در برخى از نقاط ایران به ویژه در آذربایجان و همدان، بنا به رسم ویژه اى، به هنگام 

1. این قطعه در ایام جنگ (سال 1364) سروده شده است.
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چهارشنبه آخر سال و پایان سال کهنه و آغاز سال نو، مردم، زمستان را از آبادى بیرون مى رانند 

روستاهاى  از  یکى  در  نمونه،  عنوان  به  مى دارند.  گرامى  را  بهار  مقدم  خاص،  آیینى  طبق  و 

آذربایجان (هریس)، مردم روستا، در چهارشنبه آخر سال، دور هم جمع شده، دو عدد چوب دستى 

به دست مى گیرند و درحالى که چوب دستى ها را به هم مى زنند به در خانه ها مى روند و ترانه زیر 

را مى خوانند: 

ــم ــدیـ آمـ در  ــتـــان  زمـــسـ از 

ــد ــی ــده ب ارمــــغــــان  و  ــه  ــدیـ هـ

ــم ــ ــدی ــ ــی ــ بــــــه بـــــهـــــار رس

بخریم ــن  ــراه ــی پ ــا  ــره اب بـــراى  ــا  ت

(عناصرى، 1374:  12)

     عمران صالحى نیز در مجموعه «قطارى در مه»، هنگامى که به بازگویى خاطرات روزهاى 

کودکى خود مى پردازد، با زبانى کامًال عوامانه و ساده و روان، به این مراسم اشاره مى کند: 

شب چهارشنبه سورى 

همه مون از رو آتیش مى پریدیم

بته ها

شعله شونو

مثل کفتراى سرخ

ول مى کردن رو هوا

یادمه از زور گرما کوه برف

رختشو در مى آورد

من مى خواستم همه اهل محل

زردیشونو

مثل برگاى خزون

بسپرن دست آتیش...                                     

                         (مرا به نام کوچکم صدا بزن: 132-131)

در بند دوم، شاعر به سنت پرش از روى آتش اشاره کرده است. همچنین، تشبیه شعله هاى 

اشعار  به  دارد  اشاره اى  شاعر  نیز  پایانى  بندهاى  در  است.  توجه  قابل  نیز  سرخ  به کفتر  آتش 

عامیانه اى که در میان توده مردم رایج است و هنگام پرش از روى آتش، زیر لب زمزمه مى شود.

زردى من از تو سرخى تو از من 
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 به عالوه، شاعر در این بند، از آرزوهاى کودکى خود مى گوید؛ این که دوست مى داشت که مردم 

آلودگى هاى خود را به آتش بسپارند و از این طریق، «مالل سال و نکبت و ادبار زندگى را به 

زردى آتش بسپارند و سرخى آن  باز بگیرند.»

آداب سفر (بدرقه مسافر)

دراین باره  او  است.  کرده  اشاره  مسافر  بدرقه  مراسم  به  نیرنگستان،  کتاب  در  هدایت  صادق 

مى نویسد: «در هنگام حرکت مسافر، در یک سینى، آینه، یک بشقاب آرد، یک کاسه آب که 

رویش برگ سبز است مى آورند. پس از آن که مسافر را از حلقه یاسین رد کردند و از زیر قرآن 

گذراندند، باید مسافر در آینه نگاه بکند و انگشتش را در آرد بزند و به پیشانیش بگذارد و پشت 

پایش آن آب را به زمین بپاشند. در این سنت، آب و آینه نماد روشنایى اند و آرد نشانه برکت.» 

(هدایت، 1342: 47). عالوه بر این، در میان قدما، «آب بر آیینه زدن و آب  بر آیینه ریختن» 

نیز متداول بوده است. به این ترتیب که «چون کسى به عزم سفر از خانه برآید، کس و کار 

این را شگون زود به هم رسیدن دانند»  بر آینه گذاشته آب بر آن ریزند و  او چند برگ سبز 

(شمیسا، 1389: جلد 1/ 77). امروزه نیز در بین تودة مردم، این سنت همچنان پا برجاست و به 

نظر مى رسد که از این رسم کهن، تنها از زیر قرآن گذراندن مسافر و آب پاشیدن به پشت سر 

او باقى مانده باشد.

عمران صالحى در دفتر «ایستگاه بین راه»، به این رسم رایج اشاره کرده است:

گرفت ــرآن  قـ ســرم  روى  مـــادرم 

ــد آمــدن ــرد  گـ ــو  ــارس چ از  ــا  ــره اب

گرفت جــان  چشمم  پیش  در  آیه ها 

گرفت... ــاران  ب ســرم  پشت  و  رفتم 

(ایستگاه بین راه: 174)

     اشاره شاعر به  این رسم دیرینه، در بیت دوم بسیار هنرمندانه است. واژه «باران» مى تواند 

هم ایهامى باشد به «پاشیدن آب به پشت سر مسافر» و هم مى تواند اشاره اى باشد به اشک هاى 

جارى شدة «مادر» در پى مسافر ... . 

برآیند

در این مقاله، سعى بر این بوده است  که جنبه هاى برجسته فولکلور ایران با تکیه بر اشعار عمران 

این رهگذر، جلوه هاى مختلف فولکلور، همچون جشن ها،  از  بررسى شود.  صالحى، کاوش و 
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آداب و رسوم و  امثال و حکم رایج در زبان فارسى، در دفترهاى مختلف شعر عمران صالحى 

دیده مى شود. صرف نظر از مفاهیم عاشقانه در شعر عمران، نمود عناصر فولکلور و توجه به زبان 

توده مردم، بسیار به چشم مى خورد. به ویژه، در قطعاتى نظیر «بچه جوادیه» و «قطارى در مه.» 

در این نمونه ها، عمران براى بیان یاد و خاطرات کودکى، از زبانى ساده و الفاظى کامًال عامیانه 

سود جسته است که از این نظر، نزدیکى او به مردم و زبان عامه بیشتر نمود مى یابد. به این 

ترتیب، از رهگذر مطالعه دیوان شاعران نو پرداز، از جمله شعر عمران صالحى، مى توان چنین 

نتیجه گرفت که شاعران نوگرا، همواره به گونه هاى فرهنگ و ادب عامه، عالقه و توجه ویژه اى 

داشته اند. در حقیقت، پیوند این شاعران با جهان فولکلور، نزدیکى آنها را  به مردم زمانه خود از 

هر جهت نشان مى دهد. این نزدیکى و دلبستگى شعراى نوپرداز به جنبه هاى گوناگون فرهنگ 

عامه، بر خالف نظریۀ مرسومى است که مى گوید: «شاعران نوگراى امروز، بیگانه با زندگى، 

اندیشه و عالیق مردم عامى هستند.»
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- صالحى، عمران، 1386،، کنار مى رود مه، آى نسیم سحرى! یه دل پاره دارم چن مى خرى؟، چاپ دوم، تهران: دارینوش.

- صالحى، عمران، 1382، مرا به نام کوچکم صدا بزن، چاپ اول، تهران: هدف صالحین.

- صالحى، عمران، 1386، ناگاه، یک نگاه، چاپ اول، تهران: دارینوش.

- عناصرى، جابر، 1374، تجلى دوازده ماه در آینه اساطیر و فرهنگ عامه ایران، چاپ اول، تبریز: قمرى.

-  فقیرى، ابوالقاسم، 1373، گل در ترانه هاى محلى، ادبستان فرهنگ و هنر، شماره 52.

- میهن دوست، محسن،1380، پژوهش عمومى فرهنگ عامه، چاپ اول، تهران: توس.

- هدایت، صادق، 1380، فرهنگ عامیانه مردم ایران، چاپ چهارم، تهران: چشمه.   

- هدایت، صادق، 1342، نیرنگستان، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.

- همایونى، صادق، 2536، یازده مقاله در زمینه فرهنگ عامه، شیراز: اداره کل فرهنگ و هنر فارس
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لزوم وزارتخانه براى میراث فرهنگى

دکتر صدر واثقى

حقوق دان و نویسنده

وقتى که از سوى «موسسۀ فرهنگى و فرهنگسراى ادیب برومند»، پیشنهاد نگارش مقاله اى به 

منظور تهیۀ ارجنامه اى در تجلیل از شخصیت و خدمات علمى و هنرى و ادبى جناب عبدالعلى 

ادیب برومند عنوان شد؛ در این فکر بودم که چه موضوعى را انتخاب کنم، تا این که به ذهنم 

رسید، در سال 1363 مقاله اى با عنوان «ضرورت حفظ و احیاء آثار فرهنگى و باستانى» در شمارة 

پنجم سال اول کیهان فرهنگى1 نگاشته ام و در پایاِن آن مقاله سى پیشنهاد در زمینۀ هر چه 

بهتر اداره کردن میراث فرهنگى بیان کرده ام که یکى از آن موارد «ضرورت تشکیل وزارتخانه 

براى ادارة میراث فرهنگى» بود.2 لذا از آنجا که فاضل ارجمند شاعر توانا که فردى هنرشناس 

1 . کیهان فرهنگى، سال اول، شمارة پنجم، صفحات 30 الى 36، سال 1363
2 . پس از چاپ و انتشار این مقاله، عالوه بر استقبال برخى از صاحبنظران، مرحوم مهندس منوچهر سالور طى نامه اى از 

این جانب قدردانى کردند.
همچنین در این باره، از استاد بزرگوارم مرحوم دکتر غالمحسین صدیقى، نظرخواهى کردم، ایشان عبارتى قریب به این 

مضمون فرمودند: «این مقاله را خواندم، براى آیندگان مفید است.»



و فرهنگ پرورند، مناسب دیدم که یکى از آن سى پیشنهاد را که مربوط به تأسیس وزارتخانۀ 

میراث فرهنگى بود، با شرح و بسط بیشتر و توضیحات کامل تر، خدمت خوانندگان محترم تقدیم 

کنم، تا شاید موثر افتد.

     بر اندیشمندان و هنرشناسان عزیز پوشیده نیست که میراث فرهنگى ایران، ارزش ویژه اى 

دارد و در جهان از جایگاه واالیى برخوردار است. از دیرزمان و در ادوار مختلفه، افراد زیادى در 

خیلى از نقاط کشور، بسیارى از ابزار دفاعى و وسایل زندگى و گاه سکه ها و اشیاء ارزشمند خود 

را بنا به دالیلى در دل خاك پنهان کرده اند. امروزه تمامى آنها ارزشمند بوده و عتیقه به حساب 

مى آیند و باید در موزه ها جایشان داد. وجود کاخ ها و بناهاى هنرى، مسجدها، مدرسه ها، پل ها، 

کاروانسراها و قنات ها و آب انبارها و حمام ها، کتیبه ها و سنگ نوشته ها و غیره با وجود تخریب 

بخشى از این گونه آثار از سوى جاهالن و خائناِن این مرز و بوم، زیاد به چشم مى خورد. به سبب 

وجود همین آثار است که ایران یکى از دیدنى ترین و پر جاذبه ترین نقاط دنیا به حساب مى آید 

و به قول یکى از سّیاحان هندى: «ایران یک موزة تاریخى است.»1 2 در مقابل این همه میراث 

به یادگار مانده از نیاکانمان، باید ببینیم چه کاستى هایى داریم و چه عواملى موجب شده است 

که میراث فرهنگى کشورمان به این وضع اسفبار و شرم آور بیفتد و براى رفع مشکالت فراوان 

و روزافزون موجود چه باید کرد.

اهم کاستى ها در حفظ میراث فرهنگى

1. نبود قانون و مقررات جامع: نبود قانون و مقررات جامع و کامل از مشکالت بزرگ 

و از عوامل مخرب میراث فرهنگى است. فضال و هنرشناسان بزرگوار توجه دارند که هر 

نفیسه  گونه اقدام در میراث فرهنگى کشور، اعم از خرید اماکن تاریخى و هنرى و اشیاء 

و جابه جایى اشیاء موزه اى و استخدام کارمند و کارشناس و تشکیل همایش هاى داخلى و 

ایرانى و مسافرت به استان ها و خارج از  ایرانى و غیر  دعوت از محققان و باستان شناساِن 

کشور و تعقیب مجرمان و هر گونه اقدام دیگرى که ضرورى تشخیص داده شود، نیاز به 

وضع قانون دارد. بدیهى است که انجام هر اقدام بدون مجوز قانونى، فاقد ارزش و اعتبار 

است و میراث فرهنگى بدون وجود مقررات، قادر به ادامۀ حیات نخواهد بود.

1 . مجلۀ روشندل، شمارة اول، آذرماه 1347، ص 42
آثاِر  از تماشاى این همه  ایران و بهره مندى  از  از بازگشت  نویسندة مقاله توضیح داده است: یک سیّاح هندى پس   .2
اعجاب انگیز و شگفت، طى دو سال وقت گذرانى کتابى نوشته است که ناِم آن، این است: «ایران یک موزة تاریخى است.»
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2. نبود نیروى متعهد و متخصص: از دیگر مشکالت بزرگ سازمان میراث فرهنگى کشور، 

فقر شدید نیروى متعهد و متخصص است. در سازمان میراث فرهنگى فعلى، شاید به ندرت 

بتوان مسؤوالنى را یافت که واجد این دو صفت اساسى باشند. 

3. نبود بودجۀ کافى: حفظ آثار عظیم فرهنگى و مرّمت آثار صدمه دیده یا در حال تخریب 

ارائه مى شود،  آنها  ابنیه و مکان هاى تاریخى و اشیاء هنرى که از سوى صاحبان  و خرید 

و نیز استخدام کارمندان و استفاده از متخصصان واجد  شرایط و مسائل متفرقۀ دیگر نیاز 

شدید به تأمین بودجۀ کافى دارد. بدیهى است که اگر براى حفظ و نگهدارى و معرفى بیشتر 

این آثار کار بشود، تأثیر به سزایى در جلب جهانگرد خواهد داشت. در آن صورت عالوه بر 

از  برخى  حتى  بود.  براى کشور خواهد  درآمد  مهم  منبع  آثار،  این  حفظ جنبه هاى معنوِى 

صاحب نظران معتقدند که درآمدى در ردیف نفت خواهد داشت. با این تفاوت که درآمد 

نفت به سبب کم شدن مخازن روز به روز کاهش مى یابد، ولى اگر در نگهدارى و مراقبت 

صحیح از میراث فرهنگى خوب کار شود و در قطع دست حفاران و غارتگران و مخربان 

میراث فرهنگى قاطعانه اقدام گردد و در زمینۀ گردشگرى تبلیغ درست و کارشناسانه 

صورت گیرد، افزوده مى شود.

دیگر  از  باز  فرهنگى:  میراث  واالى  ارزش هاى  به  مسؤوالن  بیگانگى شدید   .4

معضالتى که در ادارة میراث فرهنگى مشاهده مى شود، بیگانگى شدید اکثر مسؤوالن نظام 

و فاصلۀ زیاد آنان از ارزش هاى گران قدر میراث فرهنگى است. با وجود دور بودن مسؤوالن 

کشورى از هنر و میراث فرهنگى، جالب است که رهبر فقید انقالب اسالمى در 22 بهمن ماه 

1357 در نخستین پیام خود در ضمن عباراتى چنین توصیه فرمودند:

«بسم اهللا الرحمن الرحیم ملت مسلمان و قهرمان مبارز ایران؛ در این لحظۀ حساس که به لطف 

خداوند تعالى مبارزات قهرمانانۀ شما سدهاى استبداد را یکى پس از دیگرى مى شکند و انقالب 

اسالمى شما شکوفه ها و میوه هاى خود را آشکار مى سازد؛ الزم مى دانم ضمن اظهار تشگر و 

قدردانى از یک یک شما برادران و خواهران چند نکته را یادآورى نمایم: شما در جریان مبارزات 

گذشته، رشد اسالمى و انقالبى خود را آشکار کرده اید و اکنون بیش از پیش الزم است که این 

رشد را به جهانیان نشان دهید ... لهذا از شما مى خواهم که اوالً مانع آشوب و هرج و مرج 

بشوید و نگذارید آشوبگران مغرض به عملیاتى از قبیل غارت، آتش سوزى، مجازات متهمان 

و از بین بردن آثار علمى و فنى و صنعتى و هنرى و اتالف اموال عمومى و خصوصى دست 
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مغرض  مفسد و  افراد  دادن  نفوذ  از طریق  نهضت،  چهرة  براى خراب کردن  بزنند. دشمن 

در میان تودة مسلمان، دست به چنین کارهایى مى زند تا نهضت ما را ارتجاعى و وحشیانه 

از جامعۀ  بزند،  اعالم مى کنم که هر کس دست به چنین عملیاتى  قلمداد نماید. من اکیداً 

انقالبى ملت مطرود و در پیشگاه خداوند متعال مسؤول است.»1 

     این عبارات در حقیقت تأیید و تأکیدى است در حفظ آثار «علمى و فنى و صنعتى و هنرى» 

که از جانب رهبر فقید انقالب صادر شد. مع االسف مسؤوالن، توجهى به این توصیۀ مهم رهبر 

فقید انقالب نکردند و خیلى جاى تأسف است که بسیارى از متصدیان، چه قبل از انقالب یا 

بعد از آن، براى میراث فرهنگى ارزش چندانى قائل نبوده و بهایى به آن نداده و نمى دهند. غالباً 

ابنیۀ تاریخى و هنرى را خشت و گل و سنگ و چوب مى بینند2 و کتب خطى و اسناد قدیمى را 

مرکب و کاغذ مى پندارند. با نگاه و پندار این چنینى، معلوم است که چه بر سر میراث فرهنگى 

آمده و مى آید.

میراث  ادارة  در  که  بزرگى  ضعف  و  نارسایى ها  دیگر  از  ناشیانه:  و  نابه جا  انتصابات   .1

به وسیلۀ مقامات  نابه جا و ناشیانه اى است که  انتصابات  فرهنگى کشور مشاهده مى شود، 

باالتر صورت مى گیرد و غالباً در اغلب موارد، موضوعات «دوستى و رفاقت»  و متصدیان 

تأثیرگذارند.  انتصابات  این  در  دیگر»  مسائل  برخى  و  «ارتباط  و  قرابت»  و  و «همبستگى 

افرادى  و  مى شود  گرفته  نادیده  «تخصص»  و  «تعهد»  مهم  موضوعات  عمًال  رو،  این  از 

به سمت هاى مهم و حساس و موثر انتخاب مى گردد که ابداً شایستگى ندارند3 و مرجع و 

1 . این پیام در جراید آن ایام درج شده بود.
2 . قبل از انقالب اسالمى، یکى از روحانیان سرشناس در جلسۀ سخنرانى خود در تهران، دربارة بى اهمیت دانستن بقایاى 
کاخ تخریب شده و ستون ها و آثار به جا ماندة تخت جمشید، مطلبى قرین به این مضمون بیان کرد: «چهار تا ستون سنگى 
که افتخار ندارد» در حالى که اگر بقایاى آن بناى با شکوه با دیدة بصیرت و امعان نظر نگریسته شود، معلوم مى گردد که، 

با نبود تجهیزات الزم در آن عصر، چه کار هنرمندانه و عظیمى صورت گرفته است.
3 . به عنوان نمونه مى توانیم به این مورد کوچک اشاره کنیم:

در پایین طالقان، قریه اى است موسوم به «تکیۀ ناوه». در این قریه، امامزاده اى وجود دارد به نام «امامزاده ابراهیم على 
(ع)» که مورد اعتقاد و احترام اهالى منطقه است. این امامزاده به همان سبک و سیاق سایر امامزاده ها، داراى قندیل و 
در و پنجرة چوبى و تیز ضزیح چوبى بود که اطرافش با خط نسخ حکاکى شده بود. جاى تاسف است که رییس اسبق 
ادارة اوقاف شهرستان هشتگرد، تصمیم به بازسازى این امامزاده مى گیرد لذا ضریح چوبى قدیمى را برداشته و به جاى 
پنجره هاى  آنها در و  کنده و به جاى  آلومینیومى قرار مى دهد و همچنین در و پنجره هاى چوبى قدیمى را  آن ضریح 

آلومینیومى جایگزین مى کند.
     به هر حال دستکارى هاى بى جا و بى مورد رییس اسبق ادارة اوقاف منطقه نه تنها چیزى بر ارزش این بناى مذهبى 
نیفزوده بلکه از اعتبار آن نیز کاسته است، به ویژه تعویض ضریح چوبى حکاکى شده که به منزلۀ شناسنامۀ آن امامزاده 

بوده است.
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ملجائى هم نیست که پاسخگو باشد. متأسفانه این بى توجهى را نیز در تمام نظام ادارى کشور 

هم مى بینیم. در واقع باید بگوییم که سمت هاى مهم در مذبح تصمیمات بسیار ناشیانه و 

نابه جاى مسؤوالِن بى اطالع و ناتوان قربانى مى شوند.

فقدان  کشور،  فرهنگى  میراث  کاستى هاى  دیگر  از  امین و دلسوز:  2. فقدان نگهبانان 

نگهبانان و مراقبان امین و دلسوز و آشنا به ارزش میراث فرهنگى است. امروزه ابنیۀ تاریخى، 

تپه هاى حاوى دفینه ها و سنگ نوشته ها و کتیبه هاى منقور و منقوش به نوشته ها و تصاویر 

قرار  اشخاص  آسانى در دسترس  به  تقریباً رها شده اند و  کاروانسراها  قلعه ها و  و  غارها  و 

مى گیرند. در واقع جوالنگاه سوداگران و برخى از متنفذان و فرزندان آنان شده اند و هر گاه 

هر فرد جاهل و بى خبر از مفاهیم هنر و میراث فرهنگى بخواهد، مى تواند از این اماکن و 

آثار سوء استفاده کند و به هر شکلى که مد نظرش باشد، آسیب برساند و مطمئن است که با 

مشکل جّدى مواجه نخواهد شد و به اصطالح «آب از آب تکان نخواهد خورد.

3. پراکندگى مراکزى که باید تحت نظارت و مدیریت واحد باشند: باز از کاستى هاى 

پنهان مانده اند، پراکندگى مراکزى هستند که هر کدام به نحوى آثار  مهمى که از نظرها 

ذى قیمتى را در اختیار گرفته اند ولى از نظر نگهدارى به علت نداشتن امکانات و تجهیزات 

و نیروى متخصص در شرایط مطلوبى نیستند و باید تحت نظارت و حاکمیت وزارت میراث 

فرهنگى قرار گیرند. این مراکز عبارت اند از:

الف. کتابخانه ها و مراکز اسناد

خوانندگان محترم عنایت دارند که کتابخانه هاى مهم و مراکز اسناد دولتى و حکومتى از ارزش 

و جایگاه بسیار ویژه اى برخوردارند. کتب خطى چند صد ساله که به وسیلۀ یک شخصیت نامى 

یا حتى گمنام نگاشته شده و غیر مطبوع اند و از نظر موضوع مهم بوده و داراى قدمت زیادى 

مى باشند و به لحاظ خّط و تزیینات و ساخت جلد، با کار استادان بنام تهیه شده اند، ارزش زیادى 

دارند و حتى گاهى بدون اغراق بتوان گفت اگر ارزش یک کتاب خّطى از یک بناى تاریخى 

باالتر نباشد، کمتر نیست و همین گونه است در بخش اسناد که در برخى موارد اثر یک سند 

     الزم به ذکر است که قبل از انقالب اسالمى، مرحوم آیت اهللا سیدمحمود طالقانى که به قریۀ نساء سفالى طالقان 
(زادگاه نگارنده) آمده بودند، روزى به اتفاق براى زیارت امامزادة مزبور به قریۀ تکیه ناوه (که تقریبًا حدود دو کیلومتر با 
نساء سفلى فاصله دارد) رفتیم. پس از ورود به داخل آرامگاه، پارچۀ سبزرنگ ضریح را کنار زدیم و خطوط برجستۀ ضریح 
را که با خط نسخ نمایان بود، از نزدیک مشاهده کردیم. مورد مذکور شاهد کوچکى است از هزاران آثار تخریب شده که 
با دستور رؤسا و متصدیان ناصالح و طمع ورزى و سودجویى افراد متفرقه که به بهانه ها و اشکال مختلفه صورت گرفته و 

مى گیرد و به قول معروف: «تو خود حدیث مفّصل بخوان از این مجمل.»
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از خون هزاران شهید باالتر بوده و موثرتر واقع مى شود. با این توضیح بسیار مجمل به اهّم 

این کتابخانه ها مى پردازیم:

1. کتابخانه و مرکز اسناد و موزة آستان قدس رضوى1

کتابخانۀ آستان قدس رضوى، هم به لحاظ قدمت و هم به سبب محتوا و کیفیت، ارزش و اعتبار 

زیادى دارد. به ویژه که دو رکن «اسناد» و «موزه» بر آن افزوده شده اند. عالوه بر اهمیت و 

ارزش کمى و کیفى کتابخانۀ آستان قدس؛ الزم به ذکر است که از سال هاى قبل سه تن از 

افراد خیّر و عالقه مند به فرهنگ و ادب، کتابخانه هاى بسیار با ارزش خود را وقف بر کتابخانۀ 

مهم آستان قدس کرده اند. این سه کتابخانه عبارت اند از کتابخانه و موزة مرحوم حاج حسین آقا 

ملک در تهران، کتابخانۀ روحانى فقید مرحوم سید على محمد وزیرى در یزد و کتابخانۀ مرحوم 
استاد مجتبى مینوى در تهران.2

2. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملى

این کتابخانه با توجه به نام اولیه اش «کتابخانۀ ملى»، داراى قدمت طوالنى است و همان گونه 

که از نام فعلى اش پیداست شامل دو قسمت است: «سازمان اسناد» و «کتابخانه». در این جا 

زمینه هاى  تا چه حد مى توانند در  این دو بخش  دراین باره که  توضیح  رکن و  دو  این  معرفى 

علمى و فنى و هنرى و سیاسى و اجتماعى و تاریخى و خدمت به پژوهشگران و دانشجویان و 

نسل جوان تأثیرگذار باشند، در حوصلۀ این مقال نمى گنجد، زیرا بحث ما دربارة ضرورت تبدیل 

«سازمان میراث فرهنگى» به «وزارت میراث فرهنگى» است.

3. کتابخانۀ مجلس شوراى اسالمى (شمارة 1 و 2)

 کتابخانۀ مجلس شوراى اسالمى از قدیمى ترین کتابخانه هاى نامى کشور است. این کتابخانه 

عالوه بر دارا بودن تعداد چشم گیرى کتب خّطى و چاپى و مجوعه هایى از نشریات و مجالت 

1 . ممکن است در اجراء این پیشنهاد، از سوى برخى از مقامات به ویژه مسووالن فعلى آستان قدس رضوى همکارى نشود 
و این پیشنهاد مفید را مصلحت ندانند. ولى مقامات تصمیم گیرنده باید به این مهم توجه داشته باشند که مصلحت حفظ 
و مصونیت کتابخانه از آفات گونه گون، مقدم بر هر مصلحت دیگر است. تا کى باید شاهد لطمات و آفات دور از چشم 

همگان به ذخایر فرهنگى مان باشیم و دم برنیاوریم. 
2 . نگارنده عالوه بر بهره مندى از کتابخانۀ آستان قدس رضوى هر سه کتابخانۀ ضمیمه را از نزدیک دیده و از آنها بهره 

برده است.
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قدیمى و تابلوهاى نقاشى کار استادان نامى و مرقعات اثر خطاطان مشهور و نیز کتابخانه هاى 

اسناد  از  گران قدر  بسیار  مجموعۀ  داراى  سیاسى،  و  فرهنگى  و  علمى  شخصیت هاى  اهدایى 

تاریخى است که متضّمن وقایع و حوادث مهم مملکتى و گردش کار و تاریخ مجلس است.

4. کتابخانۀ مرکزى دانشگاه تهران

از  این کتابخانه  ایران، کتابخانۀ مرکزى دانشگاه تهران است.  از جمله کتابخانه هاى مهم  باز 

سالیان متمادى به سبب داشتن مدیرى فاضل و الیق و کتاب شناس، سال ها به نحو مطلوبى 

اداره مى شد و در اثر مساعى این شخص، این کتابخانه بهره ها برد. خریدارى و جمع آورى نسخ 

خطى نایاب و کمیاب و اسناد قدیمى و تصاویر قاجارى و تهیۀ میکروفیلم ها و نیز خرید کتب 

انقالب  از  اما پس  است.  این شخص  ارزشمند، از جمله کارهاى بسیار مفید  نشریات  چاپى و 

اوایل انقالب، این کتابخانۀ مهم با وضع مناسبى اداره نشد. صدماتى که در  اسالمى به ویژه 

نگهدارى و حفاظت نسخ خطى و نشریات و کتب چاپِى ذى قیمت و میکروفیلم ها وارد شده است 

جاى بسى تأسف است.

این کتابخانه عالوه بر مراجعۀ افراد متفرقه و محققان مورد استفادة استادان  از آنجا که       

نسخ  تمامى  بیشتر،  مراقبت  منظور  به  است  بهتر  مى گیرد؛  قرار  تهران  دانشگاه  دانشجویان  و 

از تهیۀ  خطى و اسناد قدیمى و کتب چاپى نایاب و کمیاب و دوره هاى نشریات قدیمى پس 

میکروفیلم، در یک مکان مطمئن ضبط و به نام کـتابخانۀ مـرکزى دانـشگاه تـهران ثـبت و 

محافظت شود1، 2 و براى استفادة محققان و مراجعه کنندگان تصویر کتب و اسناد و میکروفیلم 

در اختیارشان گذارده شود.

بنیاد  اختیار  در  که  عتیقه اى  اشیاء  و  تاریخى  ابنیۀ  کلیۀ  و  اسناد  و  کتب   .6

مستضعفان قرار گرفته اند.

خوانندگان محترم آگاهى دارند که پس از انقالب اسالمى، به استناد احکام شعب دادگاه هاى 

انقالب اسالمى، اموال کلیۀ درباریان و طاغوتیان مصادره شده و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار 

گرفت. این اموال، از جمله شامل کتب و نشریات و مقدار زیادى اسناد قدیمى و تاریخى و اشیاء 

1 . دانشگاه تهران غیر از کتابخانۀ مرکزى، کتابخانه هاى فرعى دیگرى در دانشکده هاى ادبیات و حقوق و الهیات و معارف 
اسالمى (علوم معقول و منقول) و کتابخانه هاى سایر دانشکده ها دارد و در مورد کتب ارزشمند این کتابخانه ها اعم از خطى 

و چاپى مهم و اسناد ذیقیمت، الزم است به طریق فوق عمل شود.
2 . در مورد کتابخانه هاى دانشکده هاى شهرستان ها هم باید به ترتیبى که بیان شده است اقدام شود.
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عتیقه و ابنیۀ ارزشمند و وسایل دیگر بوده است. وزارت میراث فرهنگى باید هر چه زودتر این 

کتب و اسناد و اشیاء عتیقه را در اختیار گرفته و به ثبت و ضبط آنها اقدام کند.

7. گنجینۀ اسناد سازمان اوقاف

در گنجینۀ اسناد سازمان اوقاف، اسناد ارزشمندى در زمینۀ امالك و اموال موقوفه وجود دارد که 

از ناحیۀ مردان و زنان خّیر و حتى گاهى از جانب رجال دینى و سیاسى و اجتماعى وقف شده اند. 

این اسناد در وضع مطلوبى نگهدارى و حفاظت نمى شوند و باید در اختیار وزارت میراث فرهنگى 

قرار گیرند1 و براى رفع نیاز روزمرة سازمان اوقاف، بدلى از تمام اسناد مورد نیاز تهیه و در مواقع 

لزوم مورد استفاده قرار گیرند.2 

7. کتابخانه و اسناد موجود در انجمن آثار و مفاخر فرهنگى

انجمن آثار و مفاخر فرهنگى حدود صد سال است که تأسیس شده است. این نهاد هم اکنون 

زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى قرار دارد. بعد از انقالب اسالمى، مدیریت این موسسه 

شاید به جز مدت کوتاهى، وضع مناسبى نداشته به ویژه از اواخر دهۀ هفتاد تاکنون، بسیار وضع 

و  چاپى  تعدادى کتب خطى و  آثار داراى کتابخانه اى است که  انجمن  آشفته اى داشته است. 

سندهاى قدیمى، در آن جمع آورى شده است که متأسفانه به نحو خوبى حفاظت نمى شوند. به 

عالوه این موسسه از بدو تأسیس، کلیۀ اسناد و مدارك روزمرة خود را جمع آورى و بایگانى کرده 

است که در میان این اسناد، به لحاظ وجود شخصیت هاى برجستۀ علمى و فرهنگى و سیاسى 

که متصدى ادارة آن بودند و نیز عنوان شدن برخى موضوعات مهم در زمینه هاى گونه گون، 

اسناد ذى قیمتى نیز یافت مى شود. بخشى از این اسناد جنبۀ ادارى داشته و مربوط به گردش کار 

و کارنامۀ انجمن است و بخش دیگر که اوراق ارزشمندى است و بسیار واجد اهمیت هستند، 

باید به وسیلۀ وزارت میراث فرهنگى تماماً به نام انجمن، ثبت و ضبط شوند.

     الزم به ذکر است که انجمن آثار و مفاخر فرهنگى داراى بناى تاریخى باارزشى است و 

تاالر آیینۀ آن برجستگى خاصى به این بناى با ارزش داده است و قهراً باید به عنوان یک اثر 

1. این جانب این اسناد را سال ها قبل در سازمان اوقاف در تهران مشاهده کرده ام، اسناد مزبور بسیار واجد اهمیتند و به 
جهات گونه گون، باید مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرند.

2. در مواردى که دادگاه مالحظۀ سندى را الزم ببیند، در صورت مطالبه، وزارت میراث فرهنگى موظف است اصل سند 
را به دادگاه تقدیم دارد. بدیهى است که محکمه پس از رفع نیاز، عین سند را عودت خواهد داد. 
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ذى قیمت تاریخى تحت نظارت وزارت میراث فرهنگى قرار گیرد.1

8. کتب و اسناد مدرسۀ عالى سپهساالر (شهید مطهرى)

مدرسۀ عالى سپهساالر (شهید مطهرى) داراى کتابخانۀ معتبرى است. این کتابخانه داراى کتب 

خطى مهم و کتب چاپى ارزشمندى است و همچنین داراى اسناد چشم گیرى از زمان تولیت هاى 

مختلف از جمله تولیت شهید سّید حسن مدرس است. کتب این کتابخانه اعم از خطى و چاپى و 

اسنادش2 خوب نگهدارى نشده اند. بهتر است با دخالت3 و نظارت کامل وزارت میراث فرهنگى، 

از کتب خطى و چاپى مهم و اسناد قدیمى4 و اسناد روزمره و ادارى میکروفیلم تهیه و اصول آنها 

به نام مدرسه ثبت و اگر در همان مدرسه محل محفوظى از جهات بهداشتى و ایمنى و مصون 

از آفات احتمالى دیگر باشد، نگهدارى شوند واًال وزارت میراث فرهنگى به نام مدرسۀ عالى ثبت 
و ضبط کند.5 6

و  سفارتخانه ها  در  موجود  ارزشمند  اشیاء  و  نشریات  و  اسناد  و  کتب   .9

کنسولگرى هاى ایران در کشورهاى بیگانه

در سفارتخانه ها و کنسولگرى هاى ایران در کشورهاى بیگانه، به لحاظ سابقۀ فعالیت طوالنى 

مدت و موضوعات مهم سیاسى و اقتصادى و فرهنگى و مسائل مربوط به اتباع دو کشور، باید 

1 . این جانب در نیمۀ دوم دهۀ 1370 که به عنوان مشاور حقوقى در انجمن آثار و مفاخر فرهنگى مشغول به کار بودم، 
اسناد مزبور را از نزدیک دیده و مورد بررسى قرار داده ام.

2 . اسناد ادارى و روزمرة مدرسۀ عالى سپهساالر متاسفانه به نحو صحیحى جمع آورى و بایگانى نشده اند.
3 . ما به این امر مهم اشراف داریم که بر اساس قوانین وقف، نمى توان برخالف آنچه را که واقف مقرر داسته است و حد 
و مرز استفاده از موقوفه و متعلقات آن را تعیین کرده است، رفتار کرد. ولى در امور مربوط به کتابخانه و اسناد آن، به این 
نکتۀ مهمتر باید توجه داشت؛ وقتى امر بر این دائر باشد که موقوفه در مکان فاقد امکانات و تجهیزات امنیتى و بهداشتى 
که در نهایت موجبات از بین رفتنش فراهم مى شود نگهدارى گردد، ارجح است یا در مکان محفوظ تر و اطمینان بخش تر 
و شرایط حفاظتى پیش بینى شده که بهتر محفوظ مى ماند، قهراً با توجه به مصلحت وقف و رعایت صرفه و غبطۀ موقوفه، 

تغییر مکان و حفاظت با تجهیزات بهتر، ارجح است.
4 . این جانب در مدت چند سالى که به عنوان وکیل و مشاور حقوقى در مدرسۀ عالى فعالیت داشتم، اسناد مدرسه را از 

نزدیک دیده ام. اسناد مزبور، دو دسته هستند: 
الف. اسناد قدیمى؛ 

ب. اسناد روزمرة ادارى که متاسفانه این اسناد هم خوب جمع آورى و نگهدارى و حفاظت نشده اند.
5. بدیهى است که دخالت و نظارت و حفاظت صرفًا باید به جهت هر چه بهتر محفوظ نگه داشتن این ذخایر گرانبها صورت 
پذیرد و همچنین به منظور پیشگیرى از ضایعات و آفات جبران ناپذیر احتمالى باشد و کمترین دخالتى در مسایل وقف و 

موقوفه و کارهاى ادارى آن نخواهد داشت. 
6.  چنانچه در اماکن دیگرى مانند مرقد حضرت معصومه (ع) و مرقد حضرت عبدالعظیم حسنى (ع) در شهررى و مرقد 
حضرت شاهچراغ (ع) در شیراز و سایر اماکن مذهبى در شهرستان ها و استان ها، کتب خطى و چاپى و اسناد و اشیاء 

ذیقیمتى یافت شوند باید زیر نظر وزارت میراث فرهنگى به نام همان اماکن متبرکه ثبت و ضبط و حفظ شوند.
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مدارك مهم بایگانى شده باشد و همچنین داراى کتب و تابلوهاى خط و نقاشى و احتماًال اشیاء 

نفیسه نیز باشند. چنان که در اوایل انقالب اسالمى، سفر دو هفته اى که به کشور فرانسه داشتم؛ 

به  و  بود  قاب شده  به خط کوفى که  قرآن  در پاریس، دو صفحه  ایران  به سفارت  مراجعه  با 

عنوان تبرك و تزیین، در معرض دید قرار داده بودند و تابلوهاى نقاشى رنگ و روغن قدیمى، 

در اندازه هاى مختلف و نیز دورة مجلۀ «ایلوستراسیون» را مشاهده کردم.

ب. اماکن متبرکه

کلیۀ اماکن متبرکه عالوه بر این که شأن معنوى دارند، از نظر قدمت بنا و هنرهاى معمارى، 

کاشى کارى و گچ برى و مقرنس کارى و آینه کارى و غیره داراى ارزش بسیار واالیى هستند. از 

این  آنجا که در طول سالیان متمادى متولیان مختلفى با سلیقه هاى گونه گون، عهده دار ادارة 

گونه اماکن بوده اند، اکثریت قریب به اتفاق آنان از موضوعات هنر و معمارى و ظرافت کارى هاى 

این گونه ابنیه اطالعى نداشته و چندان هم به این قبیل موضوعات اهمیت نداده و نمى دهند. 

و  دغدغه  کمترین  بیشتر  و  ساله  هزار  حتى  و  ساله  چند صد  متبرکۀ  اماکن  تغییر  در  متولیان 

واهمه اى به خود راه نمى دهند. دستکارى در گچبرى ها و مقرنس کارى ها و تعویض در و پنجره 

و تغییر معمارى اولیه را عادى مى دانند. کندن کاشى هاى سلجوقى و تیمورى و صفوى و قاجارى 

و شکسته و زخمى شدن و از بین رفتن آنها را یک امر معمولى مى بینند. همچنین پیشگیرى از 

فرسایش و حوادث احتمالى بناى تحت نظرشان را خیلى ضرورى نمى بینند. چنانچه به هر علت 

یا بهانه اى، ضرورتى را در تعمیرات الزم ببینند، گویى که راه پلۀ منزل خود را مى خواهند مرمت 

کنند، بدون دغدغه دست به کار مى شوند. 

ج. اماکن مخروبه و آثار متروکه

مهم  موضوعات  از  برخى  به  دارد،  طوالنى  تقریباً  سابقۀ  فرهنگى  میراث  سازمان  که  این  با 

نپرداخته است. از جمله کارهایى که در بوتۀ فراموشى سپرده شده است، تهیۀ آمار از کلیۀ آثار 

این موضوع  وزارت میراث فرهنگى  آینده،  در  دارد که  اقتضا  است. لذا  تخریب شده و متروکه 

مهم را در برنامۀ کارى اش قرار دهد و به تعدادى از کارشناسان خود مأموریت دهد، از شمال 

تا جنوب و از شرق تا غرب کشور را مورد بررسى قرار دهند و از کلیۀ آثارى که نیاز به مرمت 

دارند؛ اعم از مساجد، مدارس، غارها، قلعه ها، قنات ها، برج ها، کتیبه ها، سنگ نوشته ها، حمام ها، 
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آسیاب ها، کاروانسراها و هر گونه آثار دیگرى که در زمرة آثار فرهنگى قرار مى گیرند، فهرستى 

تهیه – گرچه ارائۀ چنین فهرستى که در نتیجۀ قصور و تقصیر فراوان مسؤوالن پیشین میراث 

عزیز  مایۀ شرمسارى و خجلت و موجب مالل هنرشناسان و فرهنگ دوستان  فرهنگى است، 

مى شود – و پس از ثبت در دفاتر آمار میراث فرهنگى، معاونت مرمت آثار، بر اساس اولویت اقدام 

به مرمت کند.

میراث فرهنگى در حال احتضار را نجات دهیم

وقتى که مى بینیم براى مدیریت هر چه بهتر ورزش فوتبال و والیبال و کشتى و سایر رشته هاى 

ورزشى، وزارتخانه تأسیس شده است و سازمان تربیت بدنى به وزارت ورزش تغییر یافته است 

– هر چند که تصمیم و اقدام درستى بوده است – ولى براى ادارة میراث فرهنگى با آن حوزة 

وسیع و شهرت جهانى و نیاز شدید به حراست و مراقبت چنین نشده و وزیر واجد شرایطى ندارد، 

در شگفت مى شویم و تأسف مى خوریم.

     نبود یک وزارتخانه براى ادارة هر چه بهتر میراث فرهنگى کشور و نظم و ترتیب نداشتن 

آن، موجب گسیختگى در ادارة صحیح آن و ایجاد هرج ومرج از قبیل حفارى هاى غیرمجاز و 

تاراج دفائن ارزشمند و به جامانده از پیشینیانمان و اغتشاش و تخریب و قاچاق و سرقت شده 

است. یقیناً این بى توجهى و تساهل و تسامح و قصور مسؤوالن در مراقبت و حفظ و حراست 

بین رفته و آثار صدمه دیده و در حال انهدام و تعدى و تخریب آثار بسیار با  از نفایس از 

ارزش، در تاریخ و فرهنگ و هنر کشورمان ثبت خواهد شد و ملت ایران، به ویژه شیفتگان 

فرهنگ و هنر هرگز نخواهند بخشید. قطعاً شرمسارى و بدنامِى ابدى براى آنان خواهد ماند. 

که شایستۀ افتخار 
 –
ما اگر به آثار فرهنگ و هنر و تمدن ملى و اسالمى خود افتخار مى کنیم 

مع الوصف در حفظ این آثار، اعم از منقول و غیرمنقول بسیار غفلت ورزیده ایم. 
 –
هم هست 

مسؤوالن و مدیرانى که در گذشته و حال براى تصدى ادارة میراث فرهنگى برگزیده شدند یا 

ناشى بودند و غیرمتعهد، یا اگر به ندرت تخصص داشتند، از امتیاز تعهد برخوردار نبودند و با 

بى تقوایى این سمت مهم را پذیرفتند. 

فرهنگى  میراث  و  هنر  زمینۀ  در  اول،  طراز  مدیران  اتفاق  به  قریب  اکثریت  که  آنجا  از       

بلکه  نشده اند  منصوب  شایستگى»  و  «لیاقت  اساس  بر  و  نیستند  برخوردار  الزم  اطالعات  از 

«توصیه»، «وابستگى و خویشاوندى» و «دوستى و رفاقت» و نیز گاهى «تظاهر به دیندارى و 
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تعهد» و «تظاهر به انقالبى بودن»، مالك براى احراز سمتشان شده است. از این رو، این گروه 

فاقد صالحیت از جنس خود  ادارات  کارمندان و رؤساى  از مقامات، مسوولیت هاى مهم را به 

واگذار مى کنند. با این توضیح اندك، بدیهى است که مسئلۀ «شایستگى و لیاقت» و «کاردانى 

و مدیریت» و «تعهد و تخصص» به فراموشى سپرده مى شود و نتیجۀ شوم و تالى فاسدش 

این غفلت و  هم همین است که امروزه در سرتاسر سازمان میراث فرهنگى کشور مى بینیم. 

بى توجهى شدید در حفظ و حراست از میراث گران قدر کشورمان ما را به این فکر وامى دارد 

ابتکارات و خالقیت هاى  و فرهنگ،  در پیشرفت علم  که  ایرانیان  این چه سّرى است،  که 

فراوانى داشته اند و در زمینۀ صنایع و هنرهاى گونه گون، اختراعات و ابداعات برجسته اى 

را بروز داده و شاهکارها آفریده و برجاى گذارده اند؛ در حفظ و مراقبت از این خالقیت ها و 

ابداعات، بى توجه و بى مباالت هستند؟ و چرا در برابر این همه صدماتى که به آثار هنرى و 

تاریخى منقول و غیرمنقول و انهدام اماکن تاریخى و باستانى کشورمان وارد شده است، 

نیافته ایم و  اقدام مؤثرى نداشته اند؟ ما تاکنون پاسخ این چراها را  نداده و  واکنش نشان 

هنوز این راز بزرگ برایمان گشوده نشده است.

از جمله اقدامات اولیۀ وزیر آیندة میراث فرهنگى

اسالمى  انقالب  از  بعد  سر مى برد.  به  تنهایى  و  دوران غربت  در  کشور،  این  فرهنگى  میراث 

مسووالِن متعددى ادارة سازمان میراث فرهنگى را بر عهده گرفته اند و هر کدام پس از مدتى 

وضع اسفناك میراث فرهنگى گویاى این واقعیت است  کار را به دیگرى سپرده و رفته اند. 

که این جابه جایى مدیریت هاى سازمان میراث فرهنگى و آمدورفت ها، چندان تأثیر مهمى 

در بهبود اوضاع این سازمان نداشته، بلکه گاهى اثر نامطلوب هم داشته است. تداوم این 

وضع نابهنجار در شرایطى است که مى بینیم کارهاى بسیار حساس و اساسى بر زمین مانده 

و کسى به فکر نیست. ما امیدواریم که پس از تبدیل «سازمان میراث فرهنگى» به «وزارت 

میراث فرهنگى» وزیر آینده، هر چه زودتر تعیین شود و به اقدامات بسیار اساسى بپردازد. 

از جمله اقدامات اولیّه اى که وزیر آیندة میراث فرهنگى باید انجام دهد عبارت اند 

از:

     الف. تنظیم اساس نامه و آیین نامۀ جامع و کامل (با توجه به تبدیل «سازمان» به «وزارت»)؛
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     ب. اصالح قانون میراث فرهنگى به ویژه تشدید مجازات مخربان آثار فرهنگى و حفاران 

غیرمجاِز فلزیاب به دست و سارقان موزه ها و قاچاقچیان و حتى تعیین مجازات اعدام و 

مصادرة اموالى که از این راه تحصیل مى کنند.

     ج. اقدام مجّدانه براى طرح دعاوى کیفرى و حقوقى و پیگیرى پرونده هایى که با اِعمال 

نفوذ و یا جهات دیگر راکد مانده اند. 

     د. پاك سازى سازمان از نیروهاى ناباب که در زمان مدیران کم توجه و فاقد صالحیت بنا 

به مالحظاتى استخدام شده اند (از عالى ترین سمت تا کارمندان عادى) و به کارگیرى افراد 

متخصص و کاردان و واجد صالحیت.

     هـ. تأمین بودجۀ مناسب با عنایت به حجم کاِر فراواِن میراث فرهنگى با نظر کارشناسان.

     و. اقدام براى تشکیل سپاه هنر به منظور مراقبت از تمامى اماکِن تاریخى و کاخ ها و 

موزه ها و تپه هاى حاوى دفائن و مراقبت مستقیم در گمرك ها و ممانعت از خروج اشیاء از 

گمرك ها و مرزهاى آزاد کشور.

     ن. تهیۀ آمار دقیق از کلیۀ اشیاء موزه ها و اشیایى که در انبارهاى میراث فرهنگى به 

صورت سالم یا شکسته و صدمه دیده نگهدارى مى شوند و تطبیق با دفاتر ثبتى اقالم مزبور. 

چنانچه احراز گردد کمبودهایى وجود دارد پى جویى شود و در موارد لزوم از طریق معاونت 

حقوقى موضوع تعقیب گردد.

با دفاتر ثبت کتب خطى و       ح. بررسى کتابخانۀ میراث فرهنگى و تطبیق کتب موجود 

چاپى و نشریات و مجالت و اسناد و مدارك و تابلوهاى نقاشى و مرقعات و غیره و پیگیرى 

و تعقیب آثار مفقوده.

     ط. تهیۀ آمار دقیق از کلیۀ ابنیۀ سالم و صدمه دیده و در حال تخریب و مخروبه در سراسر 

کشور و پرداختن به مرمت آثارى که نیاز به تعمیر دارند. از قصر خورشید (تنها اثر باقیمانده 

از نادرشاه) خراسان گرفته تا تخت جمشید فارس و نیز از شرق تا غرب با بهترین مصالح و 

ماهرترین استادان بر اساس اولویت.

     ى. نصب دستگاه اطفاء حریق در تمامى ابنیۀ تاریخى بر اساس اولویت به ویژه کاخ 

گلستان و کاخ هاى سعدآباد و نیاوران و تمامى موزه ها1 و نیز ابنیۀ تاریخى چه در تهران و 

1 . در یکى از جلساتى که با هیات پنج نفرة انجمن میراث فرهنگى در کاخ سعدآباد داشتیم؛ در خاتمۀ جلسه به یکى از 
اعضاء هیات که در آن زمان، ریاست سازمان میراث فرهنگى را داشت، یادآور شدم که تمامى ابنیۀ تاریخى و کاخ ها و 
موزه ها، باید داراى دستگاه اطفاء حریق باشند، زیرا اگر حریقى رخ دهد، عالوه بر خسراِن جبران ناپذیر، به آبروى کشور و 

نظام لطمه وارد خواهد شد. در پاسخ خندید و گفت: «خاطرت جمع باشد 99 درصد آثار فاقد اطفاءحریق اند.»
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چه در شهرستان ها.

     ك. تعلیم و آگاهى دادن به مردم از طریق نشریات و صدا و سیما و اختصاص برنامه در 

صدا و سیما به طور مداوم و همیشگى.

     وقتى که مى بینیم با وجود چنین کمبودها و ضعف هاى بزرگ در سازمان میراث فرهنگى، 

مسووالن این سازمان به کارهایى نظیر ثبت «چهارشنبه سورى» و «عید نوروز» و «سیزده به 

در» و ثبت «تعزیه» و یا موضوعات جزئى تر مى پردازند یا تشکیل جلسات و همایش هایى که 

خیلى بار مفیدى ندارند یا اقداماتى که فقط نشانگر حیات نیمه جان در وجود در حال احتضار 

میراث فرهنگى است؛ در شگفت مى شویم، که این سازمان چرا اصول را رها کرده و به شاخ و 

برگ پرداخته است. مگر نه اینکه بزرگانمان توصیه فرموده اند: «علیکم باالصول ال بالحواشى». 

لذا مسووالنى که در سازمان میراث فرهنگى، این غفلت هاى بزرگ را دامن زده اند؛ باید از این 

خواب گران بیدار شده و تا قبل از تبدیل «سازمان» به «وزارت»، از کارهاى حاشیه اى بپرهیزند 

و به کارهاى زیربنایى و اصولى و حیات بخش بپردازند.

استمداد اهل فرهنگ و هنر

میراث فرهنگى ما رها شده است و متصدى واجد شرایطى ندارد. هنرشناسى و دلسوزى نسبت به 

ارزش هاى میراث گران قدر نیاکانمان در حوزة میراث فرهنگى معنا و مفهوم واقعى و جایگاه خود 

را از دست داده است. مسؤوالن مملکتى هم، هر کدام به دنبال کار و سرگرمى هاى خود هستند. 

نسبت به تخریب ها و حفارى هاى غیرمجاز و چپاول و غارت آثار فرهنگى واکنشى نداشته اند و 

با وجود ادعاهاى زیادى که دارند، در اصالح بنیادین میراث فرهنگى کشور اقدام نکرده اند. به 

ندرت ممکن است برخى از عالقه مندان نومیدانه از سر دلسوزى، از مقامات مؤثر استمداد بطلبند 

و از ستم و مصیبت عظمایى که بر میراث فرهنگى کشور وارد شده است، دادخواهى کنند، ولى 

کسى به فریاد نمى رسد. این اعتراضاِت اندك نسبت به صدمات وارده بر پیکرة نحیف و رنجور 

آثار هنرى و فرهنگى و تاریخى کشورمان همچنان ادامه داشته و دارد. در شرایط امروز کشور، 

غارتگران و سوداگران میراث فرهنگى، واقعاً میدان را براى ارتکاب جرائم میراث فرهنگى، 

کامالً خالى مى بینند. چه باید کرد که عشق و عالقۀ هنردوستان و شیفتگاِن میراث فرهنگى، 

ناگسستنى است و در واقع با تار و پود وجود آنان تنیده و با خون و گوشتشان عجین شده 

است و واقعاً از کمترین صدمه به آثار فرهنگى به درد آمده و عذاب مى کشند. امروزه فریاد 
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تک تک دوستداران و عاشقان آثار فرهنگى و تاریخى، با تمسک به این حدیث شریف نبوى 

که مى فرماید: «من سمع رجالً ینادى یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم»1 2 بلند است. 

و  پاسخ خواهد داد؟ کدام مقام هنرشناس  دادخواهِى به حق را چه کسى  این اعتراض و 

وطن دوستى است که این گام خطیر را بردارد؟ کدام رجل مسووِل با همت و غیرتمندى است 

که با شنیدن این فریادها، احساس دردمندى و مسؤولیت نماید و دامن همت به کمر زده و 

با پذیرش سختى ها و مشکالت فراوان، در انجام این مهم اقدام کند؟

     با توجه به نکاتى که بیان شد، بر اهل فرهنگ و هنر پوشیده نیست که به لحاظ گستردگى 

موضوِع میراث فرهنگى کشور و اهمیت فراوان آن و لزوم مراقبت و پاسدارى از موضوعاتى که 

صد در صد جنبۀ فرهنگى و هنرى و تاریخى داشته ولى در بوتۀ فراموشى یا گمنامى و کم توجهى 

قرار گرفته اند و نیز در اختیار گرفتن کلیۀ مراکز هنرى دولتى و قرار دادن در تحت نظارت و 

مدیریت واحد و همچنین حمایت و احیاء صنایع دستى و ِحَرفى که در حوزة هنر قرار داشته ولى 

مورد بى اعتنایى قرار گرفته اند؛ و به طور خالصه به منظور هر چه بهتر اداره کردن میراث بسیار 

با ارزش و درعین حال مهجور کشورمان، تبدیل «سازمان میراث فرهنگى» به «وزارت میراث 

بسیار 
 –

 گرچه با قصور و تقصیر فراوان مسووالِن پیشین، خیلى تأخیر شده است 
–
فرهنگى» 

ضرورى است. لذا اقتضا دارد، هر چه زودتر «وزارت میراث فرهنگى» با معاونت هاى مختلف به 

شرح اجمالى زیر تشکیل شود:

معاونت مالى و ادارى

براى فعالیت این معاونت، الزم است که به منظور تأمین حقوق کارمنداِن فعلى سازماِن میراث 

فرهنگى و کارمندان و متخصصانى که پس از تبدیل «سازمان» به «وزارت»، استخدام مى گردند 

و خریدهاى اماکن تاریخى و هنرى، از مالکان خصوصى و اشیاء ارزشمند قدیمى و کتب خطى 

و چاپى و نشریات و اسناد مکتوب و غیرمکتوب و مرمت اماکن صدمه دیده و اشیاء منقول و 

تشکیل همایش ها و کنگره ها و هزینه هاى مسافرت هاى خارج از کشور که به ضرورت پیش 

مى آید، یا کارشناسان و صاحب نظران و میهمانانى که از داخل یا خارج از کشور دعوت مى شوند 

و هزینه هاى متفرقۀ دیگر، بودجۀ متناسب در نظر گرفته شود.

1 . مفردات راغب اصفهانى، چاپ مرتضوى صفحۀ 286
2 . هر که بشنود فریاد دادخواهى کسى را که مى گوید: «اى مسلمانان (به فریادم برسید) و کسى اجابت نکند، او مسلمان 

نیست.»
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معاونت موزه ها و کاخ ها و ابنیۀ تاریخى

موزه ها و کاخ ها و ابنیۀ تاریخى در تهران و استان ها، مراکز مهمى هستند که با وجود جذب 

گردشگر و جهانگرد، به جهت فقر شدید نیرو و بودجه و سوء مدیریت مسؤوالن اصلى و حفاظت 

نشدن دقیق، وضع بسیار اسفناکى دارند که شرح هر کدام از آنها فرصت دیگرى را الزم دارد.

     این معاونت به سبب گستردگى موضوع و حجم کار باید در سه بخش «موزه ها»، «کاخ ها» 

و «ابنیۀ تاریخى» کار کند و شاید متصدیان این معاونت، در عمل به این نتیجه برسند که هر 

یک از این سه مورد به تنهایى نیاز به معاونت مستقل دیگر دارد.

معاونت کتابخانه ها و اسناد

همان گونه که دوستداران کتاب و مطالعه و پژوهشگران در جریانند، این معاونت مى تواند از 

معاونت هاى خیلى مهم وزارت میراث فرهنگى به شمار آید. ممکن است در بدو امر براى کسانى 

که خیلى با پژوهش و نویسندگى آشنایى ندارند، این پرسش مطرح شود که کتب و آثار خطى و 

چاپى و اسناد قدیمى و تابلوهاى نقاشِى نقاشان مشهور و خطوط استادان و هنرمندان معروف، 

چه ربطى به میراث فرهنگى دارد، درحالى که با اندك دقت معلوم مى شود که این ارتباط، کامًال 

امرى روشن و مسلم است؛ زیرا یک اثر نفیس و ممتاز، در واقع محصوِل سعى و زحمات و تحمل 

رنج هاِى هنرمنداِن پیشین است که به مرور زمان مسیر تکامل را طى کرده و به حّد کمال رسیده 

است. از سوى دیگر، براى حفاظت از یک تابلوى نقاشى و یک اثر ارزشمند و یک شاهکار هنرى 

یا یک کتاب گرانبها یا یک سند بسیار مهم، تنها قرار دادن در صندوق نسوز یا قفسۀ کتاب کافى 

نیست؛ بلکه نگهدارى از این گونه نفایس، عالوه بر مراقبت هاى امنیتى و حفاظتى، نکاِت مهم 

و دقت هاى ظریفى را الزم دارد که از عهدة مسؤوالِن کتابخانه هاى مهم بر نمى آید. از سوى 

دیگر، کتب خطى داراى ویژگى هایى هستند که هر کدام به نوبۀ خود، ارزش و اعتبار زیاد به 

آن مى دهند. مثًال موضوع کتاب، که گاهى در زمینۀ طّب یا علوم غریبه یا تاریخ یا فقه و تفسیر 

قرآن یا فلسفه و عرفان و غیره است، که براى اهل علم و تحقیق، بسیار مفید است، به ویژه 

که مطالب بکر و نویى در آنها طرح شده باشد. قدمت تألیف اثر و این که نویسنده و مؤلف آن 

چه کسى است و چه شخصیت هایى بر آن حاشیه زده اند، بر اهمیت اثر مى افزاید. نوع خط و دارا 

بودن تذهیب و تشعیر و تصاویر و جلد و صحافى و متن حاشیه بودن اوراق، از جمله امتیازات 

دیگر یک اثر خطى مى تواند باشد. بنابراین امتیازات مورد اشاره ایجاب مى کند که این گونه آثار 
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امکانات و متخصص نگهدارى نشوند، بلکه  تحت نظارت مؤسسات و مراکز فاقد تجهیزات و 

تحت مدیریت و نظارت وزارت میراث فرهنگى قرار گیرند.

معاونت مرّمت آثار

شاید براى برخى از خوانندگان گرامى، این پرسش مطرح شود که براى مرمت آثار چه ضرورتى 

به وجود معاونت است. بهتر است که این موضوع در قالب یکى از معاونت هاى عنوان شده قرار 

به  را تشویق مى کند که  ما  آنچه که  و  نیست  بیش  پندارى  نگاه،  گونه  این  درحالى که  گیرد. 

موضوع مرمت آثار فرهنگى با دید عمیق تر بنگریم، فراوانى و تنوع آثار است که از شمال تا 

جنوب و از شرق تا غرب کشور را دربر مى گیرد و از سوى دیگر اهمیت آثار و عمق ویرانى است. 

هر گاه بر آثار صدمه دیدة غیرمنقول، آثار منقوِل مصدوم را اضافه کنیم، حجم عظیم کار، نمایان 

مى شود. بنابراین معاونت مرمت آثار، باید در دو زمینه فعالیت داشته باشد1:

قنات ها،  آسیاب ها،  قلعه ها، حمام ها،  کاروانسراها،  پل ها،  بناها،  شامل  که  غیرمنقول  آثار  الف. 

آب انبارها و سنگ نوشته ها، کتیبه ها، بادگیرها و هر گونه اثر دیگرى که در زمرة میراث فرهنگى 

قرار گیرد، است.

ب. آثار منقول که شامل کتب خطى و چاپى، نشریاِت قدیمى، اسناد، مرقعات، تابلوهاى نقاشى، 

قلمدان، مجسمه، قالى و غیره است.

معاونت صنایع دستى و هنرکده ها و هنرستان ها و آموزشگاه ها

و  معاونت صنایع دستى  نظارت  باید تحت  و صنایع ظریفۀ دولتى،  مراکز هنرهاى دستى  کلیۀ 

هنرکده ها و هنرستان ها، قرار گیرند و با به کارگیرى هنرمندان و استاداِن ماهر و ورزیده و نیز 

برنامه ریزِى صحیح و آموزش به مبتدیانى که در رشته هاى مختلف صنایع دستى ورود کرده اند. 

همچنین هنرمندان و صنعتگرانى که به موجِب محدودیت ها و تضییقاتى که دارند از یک سو و 

حمایت نشدن و تعطیلى کارگاه هایشان از سوى دیگر، سبب کم  رونق تر شدن یا دست کشیدن 

چاقوسازى،  چاروق دوزى،  عبابافى،  و جاجیم بافى،  آن  انواع  و  مانند فرش بافى  خود  مشاغل  از 

خاتم کارى، منبت کارى، معرق سازى، ملیله دوزى، نقره کارى، پته دوزى، سفال کارى و از این قبیل 

1 . گاهى در برخى آثار موجود، مى بینیم که بعد از انقالب اسالمى، مرمت ها، آن چنان بد و ناشیانه و غیر تخصصى صورت 
گرفته اند که هر بینندة صاحب نظرى را متأثر مى کند. اى کاش آثار صدمه دیده، به همان وضع سابق باقى مى ماندند و 
ناشیانه دستکارى نمى شدند. یقیناً این گونه آثار باید زیر نظر معاونت مرمت، با بهترین مصالح و ورزیده ترین مرمت کاران، 

مجدداً به نحو تخصصى مرمت گردند. 
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استادان  آموزشگاه ها و استخدام معلمان و  و  هنرستان ها  هنرکده ها و  به  است. رسیدگى  شده 

متبحر و صاحب صالحیت از کارهاى ضرورى این معاونت است.

معاونت حفارى ها و حفاظت از تپه هاى حاوى دفائن باستانى

همه مى دانیم که کشور ایران داراى سابقه اى بسیار کهن است و اقوام متعدد و مختلفى در آن 

زندگى کرده اند و گاهى هم با دشمنان خود جنگ و گریزهایى داشته اند. لذا به منظور محفوظ 

نگهداشتن اموال ارزشمند از قبیل سکه، وسایل زینتى و ظروف و ابزار دفاعى و حتى وسایل 

مایحتاج زندگى خود را در دل خاك پنهان کرده اند و با گذشت صدها بلکه هزاران سال از عمر 

این اشیاء، باید امروز تمامى آنها را گنجینه هایى بدانیم که با توجه به شرایط زمان و مکان در 

دل خاك پنهان مانده اند. با وجود چنین سرمایه ها و گنجینه هاى زیرخاکى، از سال ها قبل، افراد 

فلزیاب،  امروزه هم با کمک  پرداخته اند.  کاوش  به  نام گنج نامه  به  با تهیۀ جزوه هایى  سودجو 

در زمین و تپه هاى حاوى دفینه ها و حتى در بسیارى از اماکن تاریخى و مساجد و امامزاده ها، 

حفارى زیاد صورت مى گیرد. به طورى که گاهى به آثار تاریخى لطمۀ شدید وارد مى شود و حتى 

این گونه حفارى ها هستند، صدمات  در برخى موارد، چون حفاراِن غیرمجاز فاقد تخصص در 

زیادى به زیرخاکى ها وارد مى کنند. لذا این معاونت باید در دو بخش فعالیت کند. بخش اول 

حفارى هایى است که بنا به ضرورت، باید از سوى معاونت میراث فرهنگى با نظر کارشناسان 

و متخصصان انجام شود. بخش دوم اقدامات پیشگیرانه از حفارى هاى غیرمجاز که به محض 

اطالع از این گونه حفارى ها، به معاونت حقوقى جهت تعقیب کیفرى و حقوقى اعالم گردد.

معاونت غارها و قلعه ها

این معاونت باید در دو زمینه فعالیت داشته باشد: الف. غارها؛ ب. قلعه ها. دربارة هر یک از این 

دو مورد، باید از سوى میراث فرهنگى، نظارت و حفاظت دقیق به مرمت و آماده ساختن براى 

بازدیدکنندگان و نیز سهولت رفت وآمد و تهیۀ سایر امکانات از قبیل غذا و خواب و استراحت 

مسافران و گردشگران اقدام شود.

معاونت بین الملل

این معاونت باید به مسائل قاچاق و سرقت اشیاء عتیقه و حمل به خارج از کشور به ویژه به 
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وسیلۀ اتباع خارجى و پیگیرى و مطالبۀ آن اشیاء از طریق معاونت حقوقى، تنظیم مقاوله نامه ها، 

ارتباطات فرهنگى، معاوضۀ کتب و اسناد و نشریات و اشیاء عتیقه که هر کدام مربوط به فرهنگ 

و تاریخ و تمدن دو کشور باشند، با رعایت مقررات و جلب نظر کارشناسان، همکارى در رفع 

ارتباط با معاونت بین المللى باشد، مورد رسیدگى  معضالت فرهنگى و هر گونه امورى که در 

قرار دهد.

معاونت حقوقى و مجلس

معاونت حقوقى و مجلس در وزارت میراث  فرهنگى، از معاونت هاى بسیار پر مشغله خواهد بود. 

زیرا عالوه بر مسائل حقوقِى روزمره و مشاوره هایى که گهگاه مطرح مى شود، باید به موضوعات 

زیر بپردازد:

الف. حفارى هاى غیرمجاز به وسیلۀ غارتگراِن میراث فرهنگى در اماکن مختلفه به ویژه در 

تپه هاى حاوى دفائن ارزشمند؛

ب. قاچاق اشیاء تاریخى و عتیقه ها، که به اشکال مختلفه، به دست قاچاقچیان مى افتد؛

ج. تخریب ابنیه و اماکن تاریخى؛

د. سرقت از موزه ها و اماکن و آثار تاریخى؛

ه. تجاوز به حریم اماکن تاریخى؛

و. پیگیرى مجدد پرونده هاى مجرمان آثار فرهنگى که به جهات گوناگون بایگانى شده اند؛

ز. دفاع از حقوق میراث فرهنگى نسبت به تمام دعاوى حقوقى و کیفرى که علیه وزارت 

طرح مى شوند، خواه داخلى باشند یا خارجى و استرداد اموال سرقت شده و از دست رفته. 

در  که  لوایحى  و  طرح ها  که  است  این  مجلس،  و  حقوقى  معاونِت  دیگر  وظایف  از  ح. 

کمیسیوِن مربوط عنوان مى شوند باید نمایندة این معاونت حضور یافته و از حقوق وزارت 

براى  میراث فرهنگى دفاع کند و همچنین در مواقعى که یکى از کمیسیون هاى مجلس 

گرفتن توضیحات، الزم ببیند؛ نمایندة این معاونت در کمیسیون حضور یابد.

معاونت سپاه هنر و حراست

از میراث فرهنگى،  از لوازم مسلم و ضرورى مراقبت  بر خوانندگان محترم پوشیده نیست که 

تخریب  که  تاریخى  بناى  هر  زیرا  است.1  هنر»  «سپاه  نام  به  مراقب  و  محافظ  نیروى  وجود 

1 . یا «حافظان فرهنگ» یا «پاسداران هنر» یا هر اسم مناسب دیگرى که انتخاب مى شود.
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به  ارزشمند غارت مى شوند، یا کتیبه یا مجسمه اى  مى شود و با حفریات غیرمجاز، دفینه هاى 

اثر نبود مراقبان و حافظاِن دلسوز  سرقت مى رود یا کتب ذى قیمتى به یغما مى روند؛ همه در 

است. هنرشناسان و صاحب نظران به خوبى آگاه اند که هر اثر تاریخى مرمت شده هرگز ارزش 

و اعتبار اولیه را نخواهد داشت و جاى شى اول را نخواهد گرفت. لذا مسووالِن میراث فرهنگى 

باید تمام هّم خود را مصروف پیشگیرى از آفات و تخریب ها کنند و این اصل کلى «پیشگیرى 

 همیشه مد نظر داشته باشند. اکنون پس 
–
 گرچه بسیار تأخیر شده است 

–
بهتر از مداواست» را 

از گذشت سال ها بلکه قرن ها با انبوهى از آثار صدمه دیده و تخریب شده مواجه ایم و با بسیارى 

از مشکالت و این پرسش که با دست کدام هنرمند و چه گونه و با چه ابزارى باید جبران مافات 

شود؟ و با دست کدام استادکار و با چه مصالحى مى توان مسجد و ارگ علیشاه تبریز و مسجد 

زوارة یزد و مدرسۀ میرزا جعفر مشهد و تعداد زیادى اثر تخریب شدة دیگر را مجدداً بازسازى و 

به صورت اولیه درآورد؟1 و همین گونه است وضع بسیارى از آثار ارزشمند دیگر.

     تمامى اهل ذوق و هنر به خوبى آگاه اند که یک شاهکار هنرى، در آغاز به صورت یک 

شاهکار آفریده نشده است، بلکه محصول زحماِت طاقت فرسا و تجربیاِت هنروراِن پیشین است 

که به هنرمنداِن بعدى انتقال یافته است و در نهایت به صورت شاهکارى هنرى تجلى کرده 

بتوانیم  و هنر هنرمندان،  دسترنج صنعتگران  زیانباِر تخریِب حاصِل  آثار  زمینۀ  در  است. شاید 

بگوییم مقصود بیان پیشوایمان على (ع) که مى فرماید:

«من اعظم الفجائع اضاعة الصانع»2، 3 ناظر به همین موارد باشد. یعنى به عبارت دیگر، نابودِى 

یک صنعتگر یا یک هنرمند برابر است با قطِع خلق آثار صنعتى و هنرى از جانب خالقاِن این آثار.

بر اهل بصیرت و فرهنگ و هنر روشن است که براى حفاظت و  این مقدمات،  بیان  با       

پاسدارى از این گنجینه هاى بسیار ارزشمند، وجود نیروى محافظ که درعین حال دلسوز و امین و 

آشنا به هنر و آثار تاریخى و فرهنگى باشند، بسیار ضرورى است و پاسدارى از تمامِى موزه ها و 

کاخ ها و کتابخانه ها و مراکز اسناد و تپه هاى حاوى دفینه ها و نیز ابنیۀ باستانى و اماکن متبرکه، 

آستان قدس رضوى و حضرت معصومه (ع) و امامزاده ها و تکایا و مساجد و حسینیه هاى تاریخى 

1 . گرچه، معتقدیم، چنانچه براى مرمت اثر تخریب شده از ماهرترین استادان و بهترین مصالح استفاده شود، اثر مرمت شده 
به وضع اولیه در نخواهد آمد و قطعاً ارزش و اعتبار قبل را نخواهد داشت. چنان که ساختمان قدیمى مجلس شورى در 
بهارستان، در اثر بى توجهِى مسووالن و فرسودگى سیم هاى برق در اثر آتش سوزى سوخت. گرچه بعداً به بازسازى و مرمت 

 – جایگزین اثر منهدم شده نخواهد شد.
هر چند که خوب است

آن پرداختند؛ ولى به یقین مى دانیم که بازسازى بعدى – 
2 . غرر الحکم و درر الکلم، شمارة 9309

3 . از بزرگ ترین دردها نابود کردن صنعتگر (هنرمند) است.
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و نیز قلعه ها و غارها و پل ها و کاروانسراها و آنچه که در زمرة میراث فرهنگى قرار گیرد، به 

سپاه هنر سپرده شود.

     باید توجه داشت که اعضاء سپاه پیشنهادى باید:

اوًال سواد خواندن و نوشتن را در حد نیاز داشته باشند؛

ثانیاً داراى صفاِت صداقت و امانت دارى باشند؛

ثالثًا الزم است که به منظور آشنایى اى مختصر با میراث فرهنگى و ارزش آن، یک دورة کوتاه مدِت 

آموزش اجمالى را بگذرانند، تا بدانند میراث فرهنگى چیست و با مواجهۀ با تخریب کنندگان آثار 

فرهنگى و تاریخى و حفاراِن غیرمجاز و دزدان و قاچاقچیان آثار فرهنگى چه مأموریتى دارند و 
چگونه باید با آنان برخورد کنند؟1

     در قسمت حراست هم باید توجه داشت، آن وظایفى که در بخش حراسِت سایر وزارتخانه ها 

پیش بینى شده است، در این وزارتخانه هم، با توجه به قوانین و مقررات و حساسیت موضوع، به 

طور دقیق اجرا شود.

     ما امیدواریم، مطالبى که از نظر خوانندگاِن گرامى گذشت، مورد توجه مسؤوالن طراز اول 

به ویژه رییس جمهور محترم قرار گیرد و از نظارِت کلّى بر میراث فرهنگى، دریغ نفرمایند و 

مقدمات الزم و قانونى را در معرفِى فردى که باید به عنوان وزیر از سوى مجلس شورا تأیید 

شود، فراهم آورند. منتها به دو نکتۀ مهم عنایت داشته باشند:

اوالً مشورت با صاحب نظران در زمینۀ فرهنگ و هنر (خارج از فضاى فعلى سازمان میراث 

فرهنگى و بدون توّجه به رفاقت و دوستى و توصیه) صورت پذیرد.

ثانیاً فرد مورد نظر عالوه بر عالقه مندى و تعهد؛ به موضوعاِت هنرى و تاریخى نیز ورود و 

اشراف داشته باشد و به طور خالصه از هر حیث شایسته و الیِق این منصب بزرگ و حساس 

باشد و توّجه داشته باشند که اگر فرد منتخب از همین قبیل رؤسا و مدیرانى باشد که تاکنون 

دیده ایم، نتیجه اى حاصل نخواهد شد و به اصطالح «آب در هاون کوبیدن» و «باد در قفس 

کردن» است.  

     از مقامات ذى ربط انتظار مى رود، این پیشنهاد را که نزدیک به سى سال قبل، در ضمن 

مقاله اى همراه با پیشنهادهاى دیگر در زمینۀ اصالح و بهبود وضع نابساماِن میراث فرهنگى، 

1 . الزم به ذکر است، از آنجا که پاسداراِن سپاه هنر، وظیفۀ سنگین و حساسى را بر عهده خواهند گرفت و بعضاً ممکن 
است با خطراتى مواجه باشند، به ویژه در مواردى که با جرائِم حفارى هاى غیرمجاز و قاچاق و سرقت و خرید و فروش اشیاء 
عتیقه و تخریب آثار تاریخى و غیره روبه رو شوند و به منظور پیشگیرى از هر گونه لغزِش احتمالى، اقتضا دارد، از حقوق 

مکفى و عادالنه اى برخوردار باشند.
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ارائه شده بود، مورد توجه قرار داده و محقق گردانند. در پایان، موضوع عنوان شده با این 

دو بیت خاتمه مى یابد.

نمى شـود   مرمـت  شکسـته  پـى  ایـوان 

بزرگ تـر عزمـى  و  بایـد  بـزرگ  مـردى 

                   

صـد بـار اگر به ظاهـر او رنـگ و رو کنند

تـا حـّل مشـکالت بـه نیـروى او کننـد
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مفهوم آفرینش و قربانى در یک متن جدلى ارمنى

دکتر شروین وکیلى

پژوهشگر و نویسنده

پیش درآمد

 اِزنیک کوقباتسى یکى از مهم  ترین نویسندگان صدر مسیحیت و مؤلفان دوران ساسانى است 

که در کشور ارمنستان امروزى مى زیست. اِزنیک یکى از بنیان  گذاران کلیساى متمرکز ارامنه به 

شمار مى  آید. او همان کسى است که براى نخستین بار انجیل  ها را به زبان ارمنى ترجمه کرد و با 

توجه به دانش عمیقى که در زبان  هاى متفاوت و آرا و عقاید دینى ملل گوناگون داشت، کوششى 

جدلى را براى به کرسى نشاندن مسیحیت در میان مردم ارمنستان آغاز کرد و به سرانجام رساند. 

      به احتمال زیاد اِزنیک در اواخر قرن پنجم میالدى درگذشته است، بنابراین دوران فعالیت 

او را باید با کشمکش میان زرتشتیان و مسیحیان در ارمنستان هم  زمان دانست. از اِزنیک رساله 

جدلى مشهورى به یادگار مانده به نام «ابطال فرقه ها» (اِگ ْهتس اََغندوتس1) که به نام «دربارة 

خداوند» هم مشهور است و هدف از نگارش آن ابطال باورهاى ایرانى و به ویژه کیش زروانى 

بوده است.2 تاریخ نگارش آن را مى  توان به میانه قرن پنجم میالدى منسوب دانست. این رساله 

1. Eg hts aghandots
2. Eznik, 1998: 145-202.



در کل چهار بخش دارد که در بخش دوم آن و طى بیست و هشت بند به نقد آراى ایرانیان در 

مورد زروان و اهورامزدا و اهریمن مربوط مى  شود.1 به ویژه بخشى که ویژة اسطورة زروان است 

بسیار اهمیت دارد. رساله اِزنیک در حال حاضر، مفصل  ترین و کامل  ترین گزارش از آیین زروانى 

قرن بیستم مورد توجه پژوهشگران  اوایل  در  این رساله  به حساب مى  آید.  دوران ساسانى  در 

تاخته است، باید روایتى متفاوت  ابراز شد که گفتمانى که رساله بدان  نظر  این  قرار گرفت و 

با زرتشتى گرِى راست کیش قلمداد شود.2 زنر گزارش ازنیک را یکى از چهار روایِت موجود از 

که  است  اساطیرى  روایت  پیچیده ترین  و  زروان مفصل ترین  اسطورة  زروان مى داند.3  اسطورة 

نشان داد که  با تحلیل آن  و مى توان  مانده است  باقى  باستان  ما از جهان  براى  دربارة زمان 

مفاهیمى پیچیده و فلسفى در بافِت اساطیرى آن رمزگذارى شده اند.4 

فارسى  زبان  به  ایروان  و شهر  ارمنستان  در  بار  نخستین  متن «ابطال فرقه ها» را براى       

کتاب  نخست  فصل  در  رجبى  پرویز  دکتر  را  ترجمه  این  از  شده  ویرایش  شکلى  برگرداندند. 

اولى که  تنها به دالیل اطالعات دست  این رساله نه  «هزاره  هاى گمشده» نقل کرده است.5 

در مورد آیین پرستش زروان و اساطیر مربوط به این ایزد کهن ایرانى به دست مى  دهد، بلکه 

به خاطر لحن جدلى  اش و به دلیل شیوه برخورد آرا و عقاید در این دوراِن ابتدایِى شکل  گیرى 

مسیحیت قابل بررسى و شایسته توجه است. 

     در نوشتار کنونى، من به رویکرد اِزنیک به مسیحیت چندان توجهى ندارم بلکه بیشتر این 

متن را به عنوان گفتمانى جدلى تحلیل مى  کنم. گفتمانى که به تعارضى در بین پیش فرض هاى 

میان مسیحیان، زرتشتیان و پیروان آیین زروان تأکید دارد. متن اِزنیک مانند تمام نوشتارهاِى 

جدلِى دینِى دیگر، به نقاط تعارض، شکاف  هاى معنایى و باطل  نماهایى که در درون گفتمان هاى 

امور  و  منطقى  ناسازه  هاى  تا  مى  کوشد  جدلى  شکلى  به  و  مى  کند  تأکید  دارد،  وجود  رقیب 

از  این شیوه  از  آنچه که  دهد.  نشان  را  مخالف  گفتمان  گرفته شده در  پیش فرض  غیرعقالنى 

جدل  نویسى مى  توان آموخت آن است که معموًال آن کسى که خود به نوشتن جدل  نامه اشتغال 

دارد، پیش فرض هایى دیگر و چارچوب ذهنى متفاوتى را معموًال با همان درجه از عدم عقالنیت 

و ناسازگارى منطقى در ذهن دارد. 

1. Eznik, 1986: 35-49.
2. Carriere, 1900.
3. Zaehner, 1955: 419.

4. وکیلى، 1391: 33-54.
5. رجبى، 1382.
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هر  که  یافت  خواهیم  چنین  بنگریم،  موضوع  به  شالوده  شکنانه  نگاهى  با  بخواهیم  اگر       

پیش فرض ها،  یک  هر  که  گفتمان  هایى  است.  متعارض  گفتمان  دو  تالقى  نقطه  جدلى  متن 

مفاهیم پایه، جفت  هاى متضاد منطقى و جفت  هاى متضاد معنایى پایه و روندهاى استداللى و 

دارند که  نظر اهمیت  این  از  را حمل مى  کنند. متون جدلى1  چارچوب  هاى اعتقادى ویژه خود 

کشمکش میان این پیش فرض ها و نقاط برهم  افتادگى و افتراق این عناصر استداللى و منطقى را 

نمایش مى  دهند. آنچه که در این پژوهش آماج کرده  ام، نشان دادن آن است که مفاهیم پایه  اى 

مانند آفرینش، قربانى، خداوند، امر مقدس و انسان در دوران ساسانى چگونه در چارچوب  هاى 

ایران،  پارسیان  رایج در میان  زرتشتى-زروانى  روم و در نگرش  ارمنستان و  مسیحى رایج در 

صورت  بندى مى  شده است. اِزنیک با نگارش متنى به نسبت دانشورانه و بسیار جدلى و توفنده بر 

ضد زروانیان، این لطف را به ما کرده که چارچوب  هاى منطقى حاکم بر نگرش زروانى و نگرش 

خویشتن را به شکلى آشکار و عریان در برابر چشمان ما به نمایش بگذارد و این چیزى است که 

براى بازشناسى مفاهیم پایه جارى در ادیان باستانى ایرانى از جمله مسیحیت، بدان نیاز داریم.

مرورى بر داستان زروان 

اِزنیک نخستین بند از رساله جدلى خود را، با بازگو کردن فشرده و سریع داستان زروان آغاز 

مى  کند. او چنین مى گوید که از دید زروانیان، پیش از آفرینش آسمان و زمین تنها حقیقتى که 

وجود داشت زروان بود. زروان زبان پهلوى به شکل َزروان نیز ثبت شده و زمان معنا مى  دهد. 

اِزنیک اسطورة زروان را چنین بازگو مى  کند:2  

     پیش از پیدایش آسمان  ها و زمین، زروان براى مدت هزار سال نیایش کرد و ریاضت به خود 

هموار کرد تا صاحب فرزندى شود. آنگاه پس از هزار سال ریاضت و نیایش، در مورد این که به 

راستى صاحب فرزند خواهد شد یا نه، دچار شک و تردید شد. از ریاضت و نیایش او، اهورامزدا 

این ترتیب زروان که  زاده شد و از شکى که گریبان  گیرش شده بود، اهریمن به دنیا آمد. به 

اهریمن و هورَمزد را در شکم خود داشت، وجود هر دو را حس کرد و با خویش گفت که هرکس 

این  پادشاهى جهان را به وى خواهد داد. اهورامزدا  زودتر از بدنش خارج شود و متولد گردد، 

موضوع را دریافت و موضوع خود را با اهریمن در میان نهاد. آنگاه اهریمن شکم زروان را درید 

و از آن خارج شد. زروان به اهریمن گفت کیستى؟ تو را نمى  شناسم و اهریمن گفت که منم 

1. Polemic
2. Eznik, 1986: 36-37.
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فرزند تو. زروان گفت من براى زادن فرزندى روشن و نورانى و خوش  بو قربانى مى  کردم؛ اما تو 

موجودى بدبو و تیره هستى، از این رو فرزند من نیستى. آنگاه اهورامزدا به دنیا آمد و از آنجا 

که نورانى و خوش  بو بود، به عنوان فرزند خلف زروان پذیرفته شد. زروان بَرَسم یعنى شاخه  اى 

را که براى مراسم قربانى به کار مى  رود، به اهورامزدا داد و به او گفت تا به حال من براى زاده 

شدن تو قربانى مى  کردم و حاال تو باید براى من قربانى کنى. در این میان اهریمن نزد زروان 

ِگله گذارد که بنا بر تصمیمى که داشته و قولى که داده باید آن کس که نخست زاده مى  شود را 

به پادشاهى برگزیند و این نخست  زاده کسى جز اهریمن نیست. زروان در نهایت براى نشکستن 

عهد خود، تاج سلطنت جهان را به مدت نُه هزار سال به اهریمن بخشید؛ اما همان زمان گوشزد 

کرد که در نهایت، پادشاهى گیتى و پادشاهى مینو بر عهده هرمزد خواهد بود و اهریمن تنها 

براى مدتى متناهى و کوتاه یعنى نُه هزار سال بر این قلمرو فرمان خواهد راند. 

     به این ترتیب اِزنیک در بند نخست رساله خود، به عناصر اصلى اسطورة زروان اشاره کرده 

است. این عناصر عبارت اند از: خود زروان که پیش از هر چیز موجود بود؛ اهورامزدا که موجودى 

نیکو و خالق نیکى  ها بود و اهریمن که موجودى بدکردار بود و شکل ظاهرى این دو که بسته به 

نورانى و تیره بودن و خوش  بو یا بدبو بودنشان تعریف مى  شد؛ کنش زروان که ریاضت کشیدن، 

نیایش کردن و قربانى گزاردن بود؛ و در نهایت عهد و پیمان زروان با دو فرزندش که منتهى به 

نه هزار سال پادشاهى اهریمن و دادن بَرَسم به هرمزد شد. اِزنیک در همین متن روایت مى  کند 

که پس از بخشیده شدن تاج پادشاهى زمین به اهریمن، اهورامزدا و اهریمن هر یک به آفرینش 

موجوداتى دست بردند. هر آنچه که اهریمن آفریده بود، ناقص و کژ و پلید بود و هر آنچه که 

هرمزد آفریده بود، نیکو و راست و هموار؛ و به این ترتیب آفرینش گیتى آغاز شد. 

     اِزنیک در رده بندى که پس از این بند آغازین مى  آید، عناصر گوناگوِن نام  برده را یک به یک 

مورد حمله قرار داده و نامعقول و نادرست بودن آن را مورد تأکید قرار مى  دهد. در دومین بند از 

رساله، اِزنیک به شباهت میان آراى مانویان و مغان پارسى تأکید مى  کند. از دید او آرا و باورهاى 

مغان پارسى -که زروانیان نیز در میانشان هستند- با مانویان یکسان است و هر دو به چارچوب 

نظرى و آیین و دینى مشابه باور دارند؛ با این تفاوت که مانى براى پرهیز از اتهام و برچسب 

شهوت پرستى  اي که به پارسیان منسوب مى  شد، اخالقى پرهیزگرانه و مخالف با لذت  گرایى را 

تبلیغ مى  کرده است. با این وجود اِزنیک از شباهت آراى میان این دو آیین، فهرستى به دست 

مى  دهد. پیش از هر چیز آن که هر دو این ادیان به آفتاب پرستى، به دو بُن گرایى و ثنویت و 
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به این نکته که ماده داراى روح است، باور دارند. تفاوتى که اِزنیک در میان مانویان و مغان 

تشخیص مى دهد، آن است که مانى معتقد بود که زایش هستى به شکل خودبه خود و پیشینى 

دوران  تا  دیدگاه  این  داده،  نشان  خود  زیباى  در کتاب  اذکایى  دکتر  چنان که  است.  داده  رخ 

زکریاى رازى به قوت تمام باقى بود و او نیز به پیروى از مانى مادة برسازندة هستى (هیولى) 

را امرى قدیم مى  دانست و نه حادث.1 درحالى که از اسطوره زروان چنین بر مى آید که آفرینش 

آسمان  ها و زمین و حتى آفرینش خدایان بعد از قربانى هاى زروان همچون امرى حادث تحقق 

یافته اند. 

     فهرست شباهت  هایى که اِزنیک از این دو آیین به دست مى  دهد، قابل تأمل است. به احتمال 

زیاد، آفتاب  پرستى به اهمیت مهر یا خورشید و هم  چنین آتش در آیین مانى و آیین زروانى و 

زرتشتى داللت مى  کند. در همۀ این آیین  ها، یعنى هم در چارچوب پارسیان که زرتشتى  گرى و 

زروانى  گرى را در بر مى  گیرد و هم در آیین مانى، خورشید و نور عالمت اهورامزدا و عالمت امر 

مقدس تلقى مى  شود. آتش که نماد زمینِى خورشید آسمانى است نیز، شکلى گیتیانه از این امر 

مینویى تلقى مى شود. به این ترتیب آفتاب  پرستى از سویى با بزرگ داشتن ایزد مهر همراه است 

و از سوى دیگر به اهمیت و نقش مفهوم روشنایى در این دو آیین داللت دارد. دو بُن گرایى 

که مورد نظر اِزنیک است، چنان که گفتیم در نگرش زروانى و زرتشتى به شکلى خفیف  تر از 

و تفسیر سرودهاى خود  زند گاهان  در مورد  کتابى دیگر که  مانوى دیده مى  شود. در  نگرش 

امر مستقل  دو  به  واقع  کار در  ابتداى  در  بُن گرایى  دو  این  نشان دادم که  پرداخته  ام،  زرتشت 

داللت نمى  کرده بلکه بر هستى و نیستى امر مقدس یعنى به شکلى از یکتاپرستى افراطى مربوط 

به  زروانى  آیین  در  کم  اِزنیک است، دست  نظر  وجود ضدیتى که مورد  این  با  مى  شده است. 

روشنى دیده مى  شود. هرمزد و اهریمن نه همچون امرى که نشانگر هستى و نیستى باشند، بلکه 

همچون دو برادر همزاد از دل زروان زاییده مى  شوند. از این رو شکلى از دو بُن گرایى دست کم 

در نگرش زروانى منسوب به زرتشتیان، در دوران اِزنیک وجود داشته است. 

باور که ماده داراى روح است، بسیار جاى تأمل دارد. صاحب روح  این  اِزنیک به  اشارة       

این بند یا بدان معنا است که  ماده یکى از دو معناى زیر را مى  تواند به خود بگیرد.  پنداشتن 

مانویان و زروانیان به ادغام روح در ماده باور داشتند؛ یعنى فکر مى  کردند که امور روحانى به 

امور مادى قابل تحویل هستند که در این حالت با شکلى از ماده  گرایى افراطى روبه رو هستیم؛ 
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شکلى که شاید در آیین مزدکى تجلى یافته باشد. سویۀ دیگر این باور، مى  تواند این باشد که 

ماده امرى روحانى است؛ یعنى ماده امرى است که بُن و ریشه  اش به امور مینویى بازمى  گردد. 

این شکل از همسان پندارِى ماده و روح، در متون زرتشتى اولیه مانند گاهان دیده نمى  شود؛ 

برعکس اگر بتوان دو بُن گرایى  اي در گاهان سراغ کرد، به تمایز افراطى و نوبنیاد میان گیتى و 

مینو یعنى امر آسمانى و امر زمینى مربوط مى  شود. 

     با این وجود مى  دانیم که در نگرش مانویان تمایزى جدى میان ماده که امرى کثیف و پلید 

و آفریده اهریمن پنداشته مى  شد و روح که امرى روشن و سبک و اهورایى فرض مى  شد، وجود 

داشته است. این تمایز میان ماده و روح اتفاقاً شکل اولیه نگرش گنوستیکى و نگاه صوفیان نیز 

محسوب مى  شود. بنابراین چنین مى  نماید که اِزنیک در اشاره به این که مانویان نیز ماده و روح 

را یکسان مى پنداشتند، به خطا رفته باشد. ادغام ماده و روح در آیین زرتشتى متأخر به شکلى 

دیده مى شود که در نهایت در قالب دین مزدکى به حالتى مادى  گرایانه و افراطى منتهى مى شود. 

شواهدى وجود دارد که آیین زروانى نیز به شکلى از این ادغام ماده و روح باور داشته است، 

چنان که موبدان زروانى و مغان هوادار آیین زروان را تا حدودى ملحد و ماده  گرا مى پنداشته  اند، 

و داده هاى فراوانى هست که نشان مى دهد ایشان به شکلى از جبرانگارى مکانیستى و ماده گرا 

باور داشته اند و آراى حکیمانى مانند زکریاى رازى از ایشان متأثر بوده است.1  

اِزنیک در بند دوم رساله  اش بر مى  آید آن است که به سبک تمام       نکته  اى که از سخن 

کسانى که جدل  نامه مى  نویسند، کوشیده است تا تمام مخالفان خود را در قالب یک چارچوب و 

سرمشق بنیادین بگنجاند و با رد کردن این چارچوب عمومى، تمام مخالفان را با یک تیر از پاى 

درآورد. واقعیت امر آن است که نگرش مانوى نسبت به آن چه که اِزنیک از زروانیان مى گوید 

دیگر اگر قرار شود آیین زروانى، آیین زرتشتى  است. به عبارت  نزدیک  تر  به مسیحیت  بسیار 

اولیه، آیین مانوى و آیین مسیحى را در کنار یکدیگر بنشانیم و به رده  بندى و مقایسه شباهت  ها 

و تفاوت  هایشان دست یازیم، به این نتیجه خواهیم رسید که آیین مانوى بیش ترین شباهت را به 

آیین مسیحى دارد. هر دو این نگرش  ها به دو بُن گرایى، به وجود فرزند خداوند که اتفاقاً عیسى 

هم نامیده مى  شود و به پرهیز شدید از لذت باور دارند. در مقابل، نگرش زروانى بیشتر به آیین 

زرتشتى شباهت دارد و حتى به نگرش زرتشتى اولیه نیز نزدیک است، هرچند چند خداگرایى 

موجود در آن با یکتاپرستى افراطى گاهانى همخوانى ندارد.

1. اذکایى، 1382.
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صفات خداوند 

او  زروان مى  پردازد.  در مورد مفهوم  فلسفى  و  بحثى کالمى  به  بند سوم رساله  اش  در  اِزنیک 

نخست مى  پرسد که آیا زروان کامل است یا ناقص؟ آشکار است که او مفهوم زروان را همچون 

علت  العلل در فلسفه اسالمى بعدى در نظر مى  گیرد. کامل بودن زروان بدان معنا است که اِزنیک 

مفهومى بسط یافته و انتزاعى از خداوند را در نظر دارد و آن را همچون علت  العلل و علتى کامل 

براى همه چیز در نظر مى  گیرد. اِزنیک مى  پرسد که اگر زروان کامل است، پس چرا آفرینش 

آسمان  ها و زمین را خود به انجام نرساند و خواستار فرزندى بود که او آفرینش  گر هستى باشد؟ 

دیگرى  از  را  بالندگى  چرا  و  مى  کرد  قربانى  چرا  داشت،  وجود  راستى  به  بودن  این کامل  اگر 

طلب مى  کرد؛ مگر نه آن که زروان مى توانست خود بالنده باشد و در مقام ایزد خود همه چیز را 

بیافریند؟ سایر ایرادهایى که اِزنیک در این بند مى  گیرد چندان اهمیتى ندارند. مثًال مى  پرسد که 

چطور زروان پیش از زاییده شدن اهورامزدا به او نام داد و چرا نفهمید که یکى از فرزندانى که 

در شکم دارد شر است و دیگرى نیک؟ چرا آن فرزند شر را نابود نکرد و چرا اهریمن پس از زاده 

شدن توسط پدرش زروان، شناخته نشد؟ چرا تاج پادشاهى گیتى را به اهریمن داد درحالى که 

مى  توانست چنین نکند و چرا اهورامزدا به این حکم پدرش گردن نهاد، درحالى که مى  دانست 

اهریمن در نهایت بندگان و مخلوقاتش را آزار خواهد کرد و به بدى و پلیدى در جهان دست 

خواهد یازید؟ 

     بحثى که اِزنیک در این بند پیش مى  کشد، دو سویۀ متفاوت دارد. به ویژه سویۀ نخست براى 

ما بسیار اهمیت دارد چرا که به تصویر متفاوت خداوند در آیین مسیحیت آغازین و آیین هاى 

ایرانى همان دوران پاى مى  فشارد. همچنین ایرادهاى دیگرى نیز در این بند مطرح مى شود. مثًال 

این که چطور پیش از آفرینش ماه و خورشید، هزار سال سنجیده مى  شده است؟ یا چگونه پیش 

از آن که آسمان  ها و زمین به وجود بیایند، عمل قربانى انجام مى  گرفت؟ پرسش اِزنیک این است 

که زروان در کجا عمل قربانى را انجام مى  داد درحالى که هنوز مکان زاییده نشده بود؟ همچنین 

در شرایطى که گیاه و جانوران هنوز زاییده نشده بودند و خلق طبیعت به دست اهورامزدا هنوز 

تحقق نیافته بود، چگونه دسته بَرَسم و مراسم قربانى وجود داشته است؟ 

     این موارد که مورد انتقاد و بحث اِزنیک هستند، در نهایت به آنجا مى  رسند که در این بند، 

اِزنیک نتیجه مى    گیرد که زروان در واقع پهلوانى بوده که در دوران زرتشت محبوب مردمان و 

زبانزد و نام  آور شده؛ و پیروان زرتشت او را همچون خدایى برکشیده اند و در این کار انگیزه  اى 
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ارائه مى  دهد،  زروانى  اِزنیک از آیین  واقع تفسیرى که  نداشته اند. در  جز ترویج فسق و فجور 

تفسیرى تاریخى (اوِهِمریستى) و درعین حال دشمن  خویانه است. اِزنیک از سویى مفهوم زروان 

را به مفهومى تاریخى و اساطیرى مانند پهلوانى باستانى فرو مى  کاهد و از سوى دیگر نیت ُمبِدع 

این آیین را، به امرى منفى و پلید مانند ترویج فسق و فجور منسوب مى  کند. ناگفته نماند که 

اِزنیک خطاهاى تاریخى فراوانى نیز مرتکب شده است. به عنوان مثال زرتشت را نخستین موبد 

و مغ مروج زروان مى  داند، درحالى که مى دانیم این چنین نیست و آیین زروانى به احتمال زیاد 

ایران زمین ریشه داشته است و در تماس با کیش فلسفى  پیشازرتشتى است و در نیمۀ غربى 

زرتشت که از ایران شرقى برخاسته بود، چارچوب فلسفى و به ویژه دستاوردهاى اخترشناحتى 

مغان را وام گیرى کرد و به فرقه اى در درون دین زرتشتى تبدیل شد. به احتمال زیاد مفهوم 

زروان و آیین  هاى زروانى بعدها با بسط یافتن دین زرتشتى به نیمۀ غربى ایران زمین، در درون 

این دین ادغام شده و با آیین  هاى آن آمیخته  اند. 

     اگر از این ایرادهاى جزیى بگذریم، به هستۀ مرکزى بحث اِزنیک در این بند از رساله  اش 

و  زرتشتیان  و  مسیحیان  متفاوت  برداشِت  که  چرا  دارد  اهمیت  مرکزى  هستۀ  این  مى رسیم. 

باید  خداوند  مى  پندارد  اِزنیک  است که  مى  دهد. آشکار  به دست  خداوند  مفهوم  از  را  زروانیان 

امرى ایستا، ثابت و تغییرناپذیر باشد. او کمال را در علت  العلل بودن مى  جوید؛ یعنی اعتقاد دارد 

خداوند باید امرى ثابت، ایستا، فراگیر، تمام و حائز تمام نیکى  ها و سجایاى اخالقى باشد. البته 

این تصویر از خداوند، تصویرى زرتشتى است؛ یعنى براى نخستین بار در گاهان که سروده  هاى 

خود زرتشت است، به این تصویر فراگیر، عمومى و اخالقى از خداوند بر مى  خوریم. اما آشکار 

است که چنین تصویرى یکتاپرستانه و اخالقى از خداوند در آیین زروانى دیده نمى  شود. اتفاقاً 

جدلى که اِزنیک بر اسطورة زروان وارد مى  کند، نشانگر آن است که خداوند در مفهوم مسیحى 

و زرتشتى کلمه، امرى انتزاعى، فرارونده، یگانه و تام و تمام است. درحالى که گویا زروانیان به 

چنین تصویرى از خداوند باور نداشته اند. با مرور اسطورة زروان آشکار مى  شود که نگاه زروانى، 

به رونِد تکاملى در آفرینش هستى باور داشته است. چنین مى    نماید که زروان، بذرى آغازین در 

پیدایش هستى بوده است؛ اما این بذر آغازین همچون یین و یانگی بوده که هر دو سویۀ نیک و 

بد و هر دو جنبۀ حضور و غیاب، هستى و نیستى و سایر جفت  هاى متضاد معنایى را در درون خود 

مى  پرورده است. به سخنى دیگر در مقابل نگرش اِزنیک که با توجه به پیوندهایش با مسیحیت 

به خلقت از عدم باور داشت و شکلى دفعى و ناگهانى از آفرینش را توسط ایزدى همه توان و 
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همه  دان در نظر مى  گرفت، در اینجا ما با آفرینشى گام به گام، پیوسته و تکاملى روبه رو هستیم 

که به زروان منسوب مى  شود و از بُن و ریشه با آن مفهومى که در مسیحیت و خداى مورد نظِر 

اِزنیک وجود دارد، متفاوت است. 

     آنچه که در برداشت اِزنیک از مفهوم خداوند به روشنى دیده مى  شود، ترکیبى از دو اسطورة 

مهم و تعیین کننده در پیکربندى مفهوم خداوند در ادیان باستانى است. ترجیح مى  دهم این دو را 

به ترتیب، اسطورة اصالت و اسطورة خلوص بنامم. اسطورة اصالت بدان معنا است که بپنداریم 

رخدادهاى  تمام  و  نیک  رخدادهاى  تمام  فراگیر،  و  کامل  طور  به  یگانه،  مقدس  نیروى  یک 

هستى  بخش به جهان ملموس را پشتیبانى کرده است. 

     از سوى دیگر اسطورة خلوص به وجه اخالقى نیروى قدسى اشاره مى  کند. با تحلیل گاهان 

مى توان نشان داد که اسطورة خلوص براى نخستین بار در متون گاهانى مطرح شد؛ یعنى براى 

اولین بار زرتشت بود که خداوندى کامًال اخالقى را که تنها و تنها امر خیر از او سر مى  زند، در 

نظر گرفت و تبلیغ کرد. پرسش از ماهیت اخالقى خداوند پرسشى فلسفى و برون دینى است. 

یعنى از درون یک دین نمى توان اعتبار اخالقى مرکز تقدس آن دین را به پرسش کشید و در این 

مورد شک کرد. زرتشت نیز از منظرى فلسفى به خدایان جهان باستان نگریسته و ایشان را از 

زاویه اى اخالقى نقد کرده و به این ترتیب حکم به دروغین بودن و زیانکارى شان داده و به جاى 

ایشان خدایى یگانه و انتزاعى و خالص مانند اهورامزدا را پیشنهاد کرده است.1 تمام نحله هاى 

دینى و آیین هاى جهان باستان که به خدایى خالص از نظر اخالقى باور دارند یا در این مورد 

بحثى را طرح کرده اند، به طور مستقیم زیر تأثیر اندیشۀ زرتشتى قرار داشته اند.

     به احتمال زیاد در مقابل اسطورة اصالت خاستگاهى چند مرکزى و منتشر داشته است. در 

اساطیر ملل و اقوام گوناگون مى  توان به ارتقاى گام به گام خدایان به مرتبۀ شاِه خدایان و خداِى 

خدایان برخورد. یک نمونه از این ارتقاى یک خداى محلى به موقعیت خداى خدایان، موقعیتى 

است که مردوك در بابِل تجربه کرد. از سوى دیگر در مصر، آتون خداى خورشید را داریم که 

براى مدتى در قرن چهاردهم پیش از میالد، همچون خداى یگانه پرستیده مى  شد. َیهوه مثال 

دیگرى است و نسخۀ جدیدتر و مترقى  تر آن که همان مسیح باشد، نیز به قدر کافى آشنا هست. 

بنابراین چنین مى  نماید که اسطورة خلوص که اخالقى بودن کامل و تام و تمام خداوند را در 

نظر مى  گیرد، نوعى ابداع ناگهانى و زرتشتى بوده باشد که به تدریج در جهان باستانى پخش 

1. وکیلى، زنِد گاهان (بى تا).
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شده؛ اما اسطورة اصالت که به وجود یک خداى برتر و فراگیر و علت  العللى عام و تام و تمام 

براى تمام رخدادهاى هستى بخش داللت مى  کند، امرى منتشر بوده باشد که در اثر تکامل گام 

به گام ادیان در جوامع باستانى حاصل آمده است. 

     در رسالۀ اِزنیک نشانه  هاى فراوانى که پشتیبان هر دو اسطوره یادشده باشند، دیده مى شوند. 

اِزنیک در بند سوم رساله اش مى  گوید که زاده شدن اهورامزدا و اهریمن که دو ماهیت اخالقى 

متضاد دارند، از دل یک خداى اولیه یعنى زروان ناممکن است. آشکار است که در این جا او به 

اسطورة خلوص اشاره مى  کند. از دید او، یک خداى ابتدایى مانند زروان که موجودى ازلى و خالق 

بوده است، نمى  تواند دو نیروى متضاد را در درون خود بپرورد. از دید اِزنیک و از دید بسیارى 

از متألهین آینده، مفهوم خداوند و مفهوم امر قدسى تنها یکى از سویه  هاى جفت  هاى متضاد 

معنایى را دربر مى  گیرد. خداوند تنها مى  تواند نیکو، پاك، روشن، اخالقى، آفریننده و راست  گو 

باشد و کامًال از قطب مقابل معنایى این عناصر یعنى از دروغ، تاریکى، بدى، زیان  کارى، نابود 

کردن و نیستى آفریدن، مبرا است. اِزنیک در بند سوم رساله  اش مى  گوید که چگونه ممکن است 

که یک چشمه، دو آب شیرین و تلخ از درون خود بیرون بدهد و چگونه ممکن است که یک 

درخت، دو میوة تلخ و شیرین به بار بیاورد. همچنین به طور مشخص به این اشاره مى  کند که 

یک رحم، هرگز قادر به زادن یک فرزند نیک و یک فرزند بد نیست. این در واقع بیان روشن و 

خالصى از این اسطوره است که مفهوم امر قدسى به لحاظ اخالقى پاك و منسجم و یکپارچه 

اولیه نیز مى  توان بازیافت.  البته اشاره  هاى دیگرى در همین مورد را در متون مسیحى  است. 

خود اِزنیک به انجیل َمتى اشاره مى کند که در باب دوازدهم، بند سى و دوم و در باب هفتم، بند 

هفدهم تا نوزدهم دقیقاً به همین مثال  ها و به همین موارد اشاره شده است. 

     در بند سوم همچنین به اشاره  هایى جانورشناختى نیز بر مى  خوریم. اِزنیک مى  گوید که هرگز 

ناممکن است که گاو، االغ بزاید یا برعکس، فرزند االغ، گاو از آب دربیاید. گرگ، هرگز میش و 

روباه نخواهد زایید (یا با روایتى دیگر، مار از اسب زاده نمى شود1) و به همین ترتیب، هر عنصر 

طبیعى و آفریده شده توسط خداوند، خلوصى را در خود دارد که آن را به نسل  هاى بعدى خود نیز 

منتقل مى  کند. اِزنیک در واقع با این تدبیر مى  خواهد نشان دهد که چنین تعمیمى به گذشته نیز 

ممکن است؛ یعنى خدایان نیز به طور هم  زمان، قادر به آفریدن و زادن دو امر نیک و بد نبوده  اند. 

     اسطورة خلوص و اسطورة اصالت را در سراسر رساله اِزنیک در جاهاى دیگر نیز مى  توان 

1. Eznik, 1986: 38.
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بازیافت. براى نمونه اِزنیک در بند ششم رساله  اش بار دیگر به این امر اشاره مى  کند که دو امر 

ضد نمى  توانند در یک خاستگاه و در یک رحم پدید آیند و رشد کنند. استداللى که او در بند 

ششم رساله  اش مى آورد، کامًال گویا است. او مى پرسد که چگونه است که دو امر متضاد در آن 

هنگام که در رحم زروان مى بالیدند و رشد مى  کردند، با یکدیگر وارد نبرد نشدند و یکدیگر را 

نابود نکردند؟ به سخنى دیگر، تلقى اسطورة خلوص گویا به اینجا برمى  گردد که فرض کنیم دو 

امر ضد نمى  توانند همنشین یکدیگر باشند و لزوماً در مجاورت یکدیگر، به فساد و نابودى امر 

مقابل خود منتهى خواهند شد. 

     این در شرایطى است که گویى در آیین زروان به چنین فساد تدریجى و تعارض دایمى میان 

دو امر مقابل و دو مفهوم متضاد، باورى وجود نداشته است. آشکار است که نگاه زروانى نسبتاً 

به نگاه یین و یانگ در چین شباهت دارد؛ یعنى به این امر که دو امر متضاد و دو جفت متضاد 

اهورامزدا  و  اهریمن  زایش  باشند و حتى شاید  وجود داشته  کنار یکدیگر  معنایى مى توانند در 

از دل زروان را، بتوان چنین تعبیر کرد که نیک و بد همواره همراه یکدیگر حضور دارند و در 

کنار یکدیگر است که معنا مى  یابند. چنین امرى در چارچوب مدرن ساختارگرا و در نگرش هاى 

فلسفى زبان  شناختى مدرن امرى پذیرفته شده محسوب مى شود. امروز ما مى  دانیم که هیچ یک 

از مفاهیمى که براى ذهن چنین آشنا و بدیهى مى  نمایند، بدون حضور ضد خود معنایى ندارند 

و در واقع هر آنچه داللت معنایى مى شناسیم، در مجاورت میان ضدهایى مقابل هم تفسیر و 

تعبیر مى شوند. براى مسیحیان آغازین اما، چنین تصویرى ناشناخته بوده است. از دید ایشان دو 

امر متضاد لزومًا با یکدیگر در کشمکش هستند و حضور یکى، لزوماً به غیاب دیگرى منتهى 

مى  شود. 

     اِزنیک در بند نهم رساله  اش به داستان دیگرى اشاره مى  کند که صورت دیگرى از همین 

اسطورة خلوص را نشان مى دهد. داستان اِزنیک به ماجرایى به نسبت ناشناخته مربوط مى  شود 

که تنها رد پاى آن را در همین رسالۀ ارمنى مى  توانیم بیابیم. داستان چنین است که اهریمن 

روزى هرمزد را براى خوردن ناهار به نزد خود فرامى خواند و اهورامزدا به همراه فرزندانش به 

یکدیگر جمع  گرد  نهار  براى خوردن  برادر  دو  ترتیب  این  به  و  پاسخ مى دهد  اهریمن  دعوت 

مى  شوند. در این هنگام، اهورامزدا دست به نهار نمى  برد و صبر مى  کند تا فرزندانش با فرزندان 

اهریمن ُکشتى بگیرند. در این هنگام، پسر اهریمن بر پسر اهورامزدا غالب مى  شود اما از آنجا 

مى  شود که  بر آن  قرار  نمى  کرد،  قضاوت  دو کشتى گیر  این  در میان  نبود و کسى  داورى  که 
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خورشید نقش داور را در این میان بر عهده بگیرد.1 این اسطوره که اِزنیک به شکلى دست و پا 

شکسته و نامنسجم روایت مى  کند، آشکارا به اسطورة جا افتاده و کهنى مربوط مى  شود که مهر، 

ایزد خورشید را، به عنوان داور غایى کشمکش  ها و حتى داور نهایى نبرد اهورامزدا و اهریمن 

فرامى  کشد. چنان که ِزنِر در کتاب «زروان: معماى زرتشتى گرى» به روشنى نشان داده است، 

زروانیان به وجود مربعى در میان خدایان قائل بوده اند و این باور تا فرقه هاى فرعى میان رودانى 

در زمان هاى متأخر نیز تداوم یافته است.2 زروان که آفریننده اولیه و زایندة اهورامزدا و اهریمن 

تلقى مى  شد، فرزندانش اهورامزدا و اهریمن که نمایندة دو قطب نیک و بد در جهان آفرینش 

بودند و نیروى چهارمى که همان مهر باشد و کشمکش میان این دو برادر همزاد را در روز پایان 

داورى مى  کند. 

     در متون زرتشتى نیز ردپاهاى روشنى از این نقش مهر به چشم مى  خورد، یعنی مهر همچون 

موجودى شناخته مى شود که در روز واپسین، زمان نُه هزارساله یا دوازده هزارساله نبرد اهریمن 

و اهورامزدا را نگه مى  دارد و به این ترتیب به پیروزى اهورامزدا بر حریف قائل مى    شود و در واقع 

با داورى اوست که نیروهاى نیک به پیروزى نهایى دست مى  یابند. با این وجود اِزنیک در همین 

بند پس از روایت کردن این داستان، مى  پرسد که چگونه ممکن است که اهریمن و اهورامزدا 

که با یکدیگر دشمن هستند، در کنار یکدیگر براى صرف نهار بنشینند و بنابراین گرد هم آمدن 

این دو را دلیلى براى این که این دو دشمن یکدیگر نبوده  اند، در نظر مى  گیرد. بار دیگر در این 

اِزنیک دلیل  جا مى  بینیم که حضور دو قطب متضاد معنایى مانند اهورامزدا و اهریمن، از دید 

کافى تلقى مى  شود براى آن که این دو هرگز یکدیگر را نبینند و جز نبرد و کشمکش، رابطه  اى 

در میانشان برقرار نباشد. از سوى دیگر، گویا نگرش زروانیان به نوعى ارتباط پیچیده و عمیق  تر 

میان این دو داللت داشته باشد. 

     چنین مى  نماید که اهریمن و اهورامزدا رابطه  اى جز نبرد دائمى با یکدیگر برقرار مى  کنند؛ 

از  شکلى  ُکشتى گرفتن  و  مى  گیرند  ُکشتى  یکدیگر  با  اهورامزدا  و  اهریمن  پسر  که  به شکلى 

نبرد قاعده مند و چارچوب  مدار بوده است. حضور داور و برگزیده شدن مهر به عنوان داور این 

کشمکش، خود نمایندة آن است که رابطۀ اهورامزدا و اهریمن تنها رابطه دو نیروى متخاصم 

ابدى و ناسازگار نیست، بلکه به کشمکش میان دو پهلوان و جنگاور شباهت دارد که کسى را به 

عنوان داور غایى خود و با توافق میان خود، برمى  گزینند. 

1. زنر، 1384: 101.
2. Zaehner, 1955: 219.
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      الگویى مشابه را در متون زرتشتى نیز مى  بینیم چرا که در آنجا نیز اهریمن فریب اهورامزدا 

کرانمند،  زمان  آفریدن  و  مشخص  زمانى  دادن  قرار  با  و  است  آگاه  آینده  از  که  مى  خورد  را 

است  نشانۀ آن  واقع  وجود زمانى مشخص، در  خود را در آخر زمان تضمین مى  کند.  پیروزى 

که اهریمن و اهورامزدا همچون دو پهلوان در یک چارچوب مشخص و یک مجموعه از قواعد 

حقوقى و اخالقى با یکدیگر رویارو شده  اند و حضور مهر، خود نشانگر آن است که یک داور بر 

این کشمکش نظارت مى  کند. به این ترتیب مى  بینیم آن چه که به مفهوم امر قدسى در میان 

زروانیان و زرتشتیان وجود داشته است و صفاتى که براى خداوند در این چارچوب قائل بوده  اند 

با آنچه که در مسیحیت نخستین مى  بینیم، کامًال متفاوت است. در مسیحیت نخستین، به ظاهر 

با شکلى ساده شده از مفهوم خداوند سروکار داریم؛ شکلى که همچون مفهومى انتزاعى، حضور 

ضد خود را بر نمى تابد و جز کشمکشى سطحى و یک طرفه رابطه  اى با آن برقرار نمى  کند. از 

سوى دیگر در نگرش ایرانى، اهریمن و اهورامزدا دو قطب مقابل یکدیگر تلقى مى  شوند. دو 

نیروى متضاد که در درون چارچوبى مفهومى و تحت قواعدى اخالقى و جنگاورانه با یکدیگر 

گالویز شده  اند. حضور مهر و زروان نشانگر آن است که نیروهایى خارج از این دو نیز در صحنه 

حضور دارند که هم نیروهاى آن دو را محدود مى  کنند و هم چارچوب و قواعدى به کشمکش 

میان ایشان تحمیل مى کند. 

واپسین  این  نیز دیده مى  شود. در  اِزنیک  نوشتار  بند یازدهم  یادشده در  رابطۀ ساده شدة       

بنِد رساله اِزنیک که به نقد نگرش پارسیان اختصاص یافته است، مى  خوانیم که اِزنیک به نوع 

رابطۀ آفریده  هاى اهریمن و اهورامزدا با یکدیگر، نقد وارد مى کند. از دید اِزنیک پلیدى و پلشتى 

برخى از موجودات امرى ثانویه و اکتسابى است و ماهیتى ذاتى و جوهرى ندارد. اِزنیک مى پرسد 

که چگونه است که حشرات همسایۀ پروانه و الشخور در کنار پرندگان سودمند و زیبا حضور 

آفریده است،  مى  یابند؟ چگونه ممکن است آن چه که اهریمن آفریده و آن چه که اهورامزدا 

به خلق چیزى بود و  قادر  ارتباط شوند؟ و منظورش آن است که اگر شیطان  با یکدیگر وارد 

مخلوقات اهریمن موجوداتى یکسره پلید و ناپاك مى بودند، امکان نداشت که بتوانند با آن ذات 

متمایزشان در زمینۀ آفریده هاى اهورامزدا یعنى در جهان طبیعى حضورى موثر داشته باشند.

     این باز نشانگر آن است که از دید اِزنیک، آنچه که به آفرینش  گر نیکى تعلق دارد، سراسر و 

یکسره نیک است و هیچ نوع ارتباطى را جز ارتباط نفى  کننده و طردکننده، با آفریده  هاى خداوند 

پلید و نیروهاى تاریکى برقرار نمى  کند. برعکس در نگرش ایرانیان گویا ارتباط میان عناصر پلید 
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و عناصر نیک، ارتباطى پیچیده بوده باشد. هر چند در نگرش زرتشتى، گاه به مفهومى عدمى 

از بدى و آفریده هاى اهریمن بر مى  خوریم، اما به نظر مى  رسد که ارتباط پیچیده و برهم کنش 

درازمدت و پیوسته میان نیروهاى نیک و بد، حتى در زمینۀ طبیعى و گسترة مخلوقات اهریمن و 

اهورامزدا نیز تداوم مى یابد. چنان که رابطۀ میان گیاهان و جانوران نیک و بد در نگرش زرتشتى 

کالسیک به روشنى صورت  بندى شده است و مى  بینیم که در آن جا به عنوان مثال مگس که 

خرفسترى پلید تلقى مى  شود، در همان زمینه  اى حضور دارد که زنبور یعنى جانورى نیک در آن 

زندگى مى  کند. 

این ترتیب از دید اِزنیک تمام موجودات باید آفریدة خداوند نیک  جالب آن است که به       

اِزنیک در همین بند یازدهم خود را به دام مسئلۀ شر در ادیان یکتاپرست مى  اندازد؛  باشند و 

یعنى تفسیرش آن است که قاعدتاً یک خداى یکتا، کلیت موجودات نیک و بد را آفریده است. 

به نسبت سطحِى خود، مى  کوشد تا اهریمن را از دایره امور  به عبارت دیگر او با یکتاپرستى 

قدسى اخراج کند و کل سیطرة کاینات را براى یک امر قدسى منفرد یعنى خداوند ذخیره نماید. 

به این ترتیب خداوند آفرینندة موجودات پلید نیز تلقى مى  شود و مسئلۀ او آن است که توضیح 

دهد چگونه امر شر توسط خداوند نیک زاییده مى شود. پاسخ زرتشتیان به این پرسش آن بود 

که امر شر توسط نیرویى منفى به نام اهریمن زاده مى  شود و اهریمن با تراشیدن نیستى و با 

زادن عدم است که شر را پدید مى  آورد. اما اگر به دو اسطورة خلوص و اصالت قائل باشیم، با 

خدایى یکتا و فراگیر و عمومى سر و کار خواهیم داشت که همه چیز، از جمله امور منفى و شر 

را، آفریده است. تفسیر اِزنیک آن است که خداوند خرفسترها و موجودات پلید را براى آن آفریده 

که آدمیان احساس زبونى و رنج و ناراحتى کنند و بنابراین فروتنى و اطاعت و تبعیت از خداوند 

را پیشۀ خود سازند که آشکارا تفسیرى هم انسان  مدارانه و هم غیراخالقى از ُکنش خداوندى به 

دست مى  دهد. 

قربانى 

تعارض دیگرى که درون  متن اِزنیک به روشنى دیده مى  شود، به مفهوم قربانى در آیین زروانى 

ارتباط دارد. اِزنیک بخش مهمى از انتقادهاى خود دربارة آیین زروان را، به مفهوم قربانى کردن 

شدن  بارور  براى  سال  هزار  مدت  براى  زروان  دیدیم  که  چنان  است.  داده  اختصاص  زروان 

خویشتن قربانى کرد. اِزنیک مى  پرسد که چگونه مدت هزار سال سنجیده شده است؟ چگونه 
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در غیاب گیاهان، دستۀ بَرَسم و وسایل مربوط به قربانى فراهم آمده  اند؟ چگونه در شرایطى که 

زمین و آسمان آفریده نشده بود، مکانى براى قربانى کردن وجود داشته است؟ چگونه است که 

آفرینش اهورامزدا به هزار سال قربانى کردن نیاز دارد، اما اهریمن با یک لحظه شک زاییده 

زاییده شدن اهورامزدا، بَرَسم را به او داد و قربانى کردن را به او  مى  شود؟ چرا زروان پس از 

محول کرد و چرا پس از انجام این انتقال، هرمزد به عمل قربانى کردن ادامه داد؟ یعنى چگونه 

براى  اهورامزدا  آیا  بزرگ ترین خداست؟  درعین حال خود  قربانى مى  کند و  اهورامزدا  است که 

کسى قربانى مى  کند؟ آیا او براى زروان یعنى براى پدرش، قربانى مى  کند یا براى موجودى برتر 

از خویشتن؟ تمام این پرسش  ها نشانگر آن است که در متن اساطیر زروانى، مفهومى از قربانى 

کردن وجود داشته است که در زمینۀ نظرى و دایرة فهم اِزنیک جایگاهى درخور نیافته است. 

اِزنیک آشکارا از افقى مفهومى به کلمه قربانى کردن مى  نگرد که آن را عارى از مفهوم و دچار 

تعارضات منطقى مى سازد. تفسیرى که امروز مى  توان از مفهوم قربانى کردن زروانى به دست 

داد، همان مفهوم باستانى هندوایرانى از قربانى کردن است که قربانى کردن را همچون کنشى 

آفرینش  گرانه تفسیر مى  کند. 

      چنین مى  نماید که دو تفسیر کامًال متفاوت از مفهوم قربانى در جهان باستان رواج داشته 

باشد. یکى از این دو مفهوم، همان مفهوم مرسوم و رایجى است که تا به امروز دوام آورده و 

آن مفهومى سامى است که به ویژه در میان اقوام فینیقى، یهودى و تمدن  هاى میان  رودان رواج 

داشته است. بر مبناى این تفسیر، قربانى کردن عبارت است از تغذیه کردن خدایان. کسى که 

قربانى مى  کند، موادى معموًال غذایى را براى تغذیه خدایان آماده مى  کند. عمل قربانى کردن در 

واقع غذا دادن به خدایان و بنابراین، نوعى خدمت کردن و ابراز اطاعت کردن از نیروهاى قدسى 

انسان و سوزاندن گوشت  است. در جهان باستان قربانى کردن با کشتن جانوران و حتى گاه 

برود  این مواد غذایى به آسمان  ها  بو و دود ناشى از  ایشان همراه بود، به شکلى که  و چربى 

و خدایان از این بو و از این دود بود که تغذیه مى کردند. بنابراین در یک چارچوب که دیدگاه 

سامى مفهوم قربانى کردن باشد، گرفتن جان جانوران و سوزاندن مواد غذایى گیاهى و جانورى، 

به عنوان کنشى خدمت  گزارانه و چاکرمآبانه براى تغذیه کردن خدایان قلمداد مى  شده است. از 

سوى دیگر، در چارچوب هندواروپایى با شکلى دیگر از مفهوم قربانى کردن روبه رو هستیم. در 

اوپانیشادها و در ریگ ودا به روشنى با مفهومى از قربانى کردن روبه رو مى  شویم که همچون 

عملى آفرینش  گرانه و نه خدمت گزارانه نمود مى  یابد. در حدى که گاه برهمنان ادعا مى  کنند که 
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خدایان را با عمل قربانى کردن خود آفریده  اند و نه برعکس! و این اشاره بسیار مهمى است که 

نشان مى  دهد خدایان توسط انجام مراسمى پا به صحنه وجود مى  گذارند؛ نه آن که توسط این 

مراسم تغذیه شوند و خدماتى به ایشان ارائه شود. 

     به سخنى دیگر چنین   مى  نماید که مفهوم قربانى کردن در چارچوب ادیان کهن سامى، 

خداوند داللت  به خدمت کردن  باشد که  بوده  و حاشیه  اى در آیین  هاى دینى  مفهومى فرعى 

چاکرمآبانه  انسانى و  قربانى کردن امرى  بنابراین  است.  را نمى  زاییده  امر قدسى  اما  مى  کرده، 

بوده که در مجاورت عظمت امر قدسى و امر آسمانى رنگ مى  باخته است.1 اما گویا در میان 

نوعى عمل  قربانى کردن، خود  داشته است. گویى  قربانى کردن مفهومى دیگر  قبایل آریایى 

ورجاوند و الهى تلقى مى شده است. آدمیان با عمل قربانى کردن در کنش خدایان سهیم شده 

و به رفتارى مقدس دست مى  زده  اند. یک برهمن با قربانى کردن، خدایان را مى  آفریند نه آن 

که ایشان را تغذیه کند؛ و مشابه این را در ادیان ایرانى نیز مى  بینیم. فرایند قربانى کردن در 

یشت ها آشکارا به جلب رضایت، جلب نظر، جلب توجه2 و حتى گاه آفریدن نیروهاى مقدس3 

داللت دارد. چنین مى  نماید که قربانى کردن اسب و گاو و گوسفند براى آناهیتا به شکلى که به 

پیروزى جنگاوران منتهى شود، نوعى مبادلۀ پایاپاى بوده است. جنگاوران براى آناهیتا قربانى 

مى  کردند و در مقابل نظر او را جلب مى  کردند. این کار وظیفۀ ایشان نبوده است، بلکه همچون 

پایاپاى و کنش سازنده و تغییردهندة جهت گیتى، تلقى مى  شده است. در ضمن  نوعى تبادل 

ارتباط پهلوانان با ایزدان از مجراى قربانى از نوع جادوى فن آورانه نبوده و سازوکارى مکانیکى 

نداشته است. چون مثًال مى بینیم که نیت قربانى کننده در روا شدن یا نشدن خواسته اش تأثیر 

دارد. طورى که مثًال آژیدهاك بعد از قربانى گذاشتن براى آناهیتا ناکام مى ماند، اما فریدون در 

همین عرصه کامیاب مى شود.

     کلمۀ یشت که برچسب نام یک رده از متون اوستایى است، همان است که از ریشۀ «یَز» 

به معناى ستودن و پرستیدن برخاسته و در پارسى درى کلماتى مانند جشن و یزد و یزدان و 

ایزد را پدید آورده است. این کلمه در اوستا به معناى قربانى به کار گرفته شده است. یعنى مثًال 

مهریشت یعنى «سرود قربانى براى مهر» و «بهرام یشت» و سایر یشت ها نیز به همین ترتیب 

براى خوانده شدن در مراسم قربانى به افتخار نیروهاى مقدس زرتشتى یا پیشازرتشتى تدوین 

1. Nardo, 2006: 32.
2. نمونه اش را در مراسم قربانى پهلوانان براى آناهیتا در آبان یشت مى بینیم.

3. بنگرید به کارکرد مانتره و قربانى هاى زبان مداِر صورتبندى شده در یسنه ها.
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یارى گرانۀ  و  زاینده  مفهوم  این  که  دریافت  مى توان  متأخر  اوستاى  و  گاهان  مرور  با  شده اند. 

قربانى، در منابع زرتشتى با نام یشت و واژگان دیگِر هم ریشۀ آن نمایش داده مى شده است. 

ازنیک نیز در همین چارچوب بحث کرده و براى ارجاع به قربانى هزارسالۀ زروان از کلمۀ «َیشت 

 (س) اَرنِل» استفاده کرده، که یعنى «قربانى گزارد.» به همین ترتیب اهورامزدا را که در اثر این 

قربانى زاده شده بود، «یَشَته چین» خوانده است، یعنى «زاده شده به واسطۀ قربانى.»1 بنابراین 

ازنیک در بافتى از واژگان اوستایى و سنت هندوایرانِى قربانى داستان زروان را روایت مى کرده، 

اما آن را در چارچوبى سامى مى فهمیده و تفسیر مى کرده است.

     اگر این چنین به مفهوم قربانى کردن زروان بنگریم، کل مسائلى که اِزنیک مطرح مى  کند، 

حل مى  شود. اِزنیک مى پرسد که زروان چگونه قربانى مى  کرده است؟ در بند پنجم رساله  اش 

این مفهوم که مغان معتقدند که زروان براى «هیچ کس» قربانى مى  کرده و  اشاره مى  کند به 

او اولین کسى بوده که عمل قربانى را انجام داده است. این به روشنى به آفرینش  گرایانه بودن 

مفهوم قربانى داللت مى  کند؛ یعنى آشکار است که قربانى کردن زروان در واقع شکلى از آفریدن 

محسوب مى  شده است. زروان براى خدمت کردن به کسى قربانى نمى  کرده، بلکه فعل قربانى 

کردن نوعى آیین آفریدن چیزهاى جدید بوده است؛ چنان که قربانى کردن زروان به آفریدن 

اهورامزدا نیز منتهى شد. 

     به همین ترتیب مى  توان به ایراد دیگر اِزنیک نیز پاسخ داد. چگونه است که اهورامزدا با هزار 

سال قربانى کردن زاده مى  شود، اما اهریمن تنها به یک لحظه شک براى زاده شدن نیاز دارد؟ 

آشکار است که از دید ایرانیان باستان، قربانى کردن فرآیند دشوار و طوالنى آفریدن و ساختن 

چیزى نو و نیک محسوب مى  شده است؛ درحالى که زاده شدن چیزهاى پلید و مفاهیم عدمى 

نیازى به این فرآیند طوالنى نداشته است. به روشنى آشکار است که فرآیند قربانى کردن با آن 

زمان طوالنى و با آن کنش دشوار و تردید برانگیزى که در زروان از آن سراغ داریم، رفتارى 

مرتبط با انضباط درونى بوده است. زروان با قربانى کردن، شکلى از منضبط بودن درونِى نفس 

خویش را به نمایش مى  گذاشته است. از این رو است که شکلی پاالیش یافته و استعالیى از وجود 

خود را در قالب اهورامزدا باز مى زاید. از سوى دیگر شاید این انضباط در فرد وجود نداشته باشد. 

بنابراین زروان به عنوان نمادى از موضوع آغازین و نمادى از آن مِن اولیه آفریننده، سویه  اي 

تاریک و منفى در خود دارد که ربطى به عمل قربانى ندارد و به سادگى بدون عمل قربانى با یک 

1. Panaino, 2004: 239
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شک ساده، یعنى با رفتارى کامًال نامنضبط و غیر آفرینش  گرایانه، پا به عرصه وجود مى  گذارد.

     این تفسیر را مى توان با شرح کارل گوستاو یونگ بر داستان ایوب1 مقایسه کرد. در آنجا هم 

یونگ بردبارى ایوب و روند مقاومت وى در برابر بیداِد سرنوشت را راهى براى خودآگاه شدِن 

یهوه قلمداد مى کند. اما کامًال روشن است که ماجراى ایوب به شکلى که در عهد عتیق آمده 

و محورش شرط بندى یهوه و شیطان است، امرى یکسره غیراخالقى است. به عبارت دیگر، در 

اینجا ما با انسانى سروکار داریم که قربانى رنج و عذابى مى شود و خویشتن دارى اش به خودآگاه 

ماجرا  شدن و هویت یافتِن موجودى دیگر، یعنى آفریننده اش منتهى مى شود. در مورد زروان 

چنین نیست. یعنى کنشگرى که فعِل بردبارى و انضباط را صادر مى کند، با موجودى که در این 

روند خودآگاه مى شود و به تمایز نیک از بد دست مى یابد، یکى است. در سفر پیدایش مار به آدم 

و حوا مى گوید: «اگر به تمایز نیک از بد دست یابید، همچون خدایان خواهید شد.»2 و زروان 

همان خدایى است که با متمایز ساختن نیک و بد در اندرون خویش، به این موقعیت واال دست 

براى خویشتن ممکن  قربانى کردِن خویشتن  از مجراى  این کارى است که تنها  یافته است. 

مى شود، و این دفاعى است که مى توان در مقابل ازنیک، از نگرش زروانیان به دست داد. 

به سادگى چارچوبى مفهومى  اهریمن  این ترتیب، تمایز میان زاده شدن اهورامزدا و       به 

پیدا مى کند؛ چارچوبى که در آن مفهوم قربانى کردن در معناى سامى خود به کار نمى  رود و به 

همین ترتیب در چارچوب یهودى – مسیحى مورد نظر اِزنیک اصوًال فاقد معنا و مترادف است. 

اِزنیک مترادفى براى مفهوم قربانى کردن مغانه در نظر نداشته است. از این رو است که قربانى 

کردن زروان براى هیچ کس را همچون امرى مضحک و نامفهوم در نظر مى  گیرد؛ درحالى که 

در یشت ها قربانى کردن راهى براى خلق فرهمندى و اقتدار دنیوى است که پهلوانان و ایزدان 

(حتى خود اهورامزدا) بدان دست مى یازند و در آیین   هندو نیز قربانى کردن خدایان را به عنوان 

ساز و کارى براى آفرینش بازمى یابیم. 

     مفهوم قربانى مورد نظر اِزنیک، یعنى مفهومى که در ادیان سامى کهن وجود داشته است، 

فراگیر  از همان اسطورة اصالت و خلوص بر مى  آید؛ یعنى در صورتى که یک نیروى مقدس 

عمومى وجود داشته باشد، نیروهاى دیگرى در جهان قابل تصور نیستند و بنابراین تمام آن چه 

که به عنوان آیین  هاى دینى انجام مى  شود، باید مستقل از آفرینش و همچون امرى فرعى در 

نظر گرفته شود. در مقابل در نگرش زروانى، با شکلى از مفهوم آفرینش و شکلى از مناسک و 
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آیین  هاى دینى روبه رو هستیم که به آفرینشى گام به گام، منتشر و چند الیه  اى در جهان باور 

دارد. حتى در گاهان، که افراطى  ترین متن یکتاپرستانۀ جهان باستان است، به وجود نیروهایى 

واسط مانند َوهوَمنه و اََشه قائل هستیم که نقشى واسط را در میان اهورامزدا و سایر آفریده هاى 

اهورایى ایفا مى  کنند. 

داورى فرجامین

واپسین بخش از انتقادهاى اِزنیک بر زروانیان، به مفهوم قربانى و پیامدهاى آن در رابطۀ میان 

اهورامزدا و اهریمن مربوط مى شود. آشکار است که اِزنیک از چگونگى اندرکنش خدا و شیطان 

در نگرش زروانیان به دردسر افتاده است. از دید او، این که چگونه ممکن است زروان قول اولیۀ 

خود به فرزندش اهریمن را نگه دارد و تاج و تخت گیتى را به او بسپارد، غیرقابل توجیه مى  نماید. 

اِزنیک مى پرسد چگونه است که زروان با وجود این که دریافت اهریمن فرزند مورد نظر و مطلوب 

وى نیست، پادشاهى جهان را به او بخشید؟ هم  چنین چرا اهورامزدا ارتباط میان پدر و برادرش 

را به رسمیت شمرد و قول و قرار میان زروان و اهریمن را با وجود این که مى دانست به آزردن 

آفریده  هایش منتهى خواهد شد، تاب آورد و قبول کرد؟ 

     آشکار است که در این جا نیز اِزنیک و مغان زروانى در دو چارچوب متفاوت به مفهوم قول 

و قرار و پیمان مى اندیشند. چنین مى نماید که مفهوم عهد و پیمانى که زروانیان بدان اعتقاد 

داشته  اند، مشتقى از مفهوم پیمان مهرپرستانه بوده باشد، چرا که ارتباط میان اهریمن و اهورامزدا 

و همچنین ارتباط این دو با پدرشان زروان، در چارچوب عمومى پیمان مهرى معنى مى  شود. 

به  پیمان منتهى  واقع شکلى از  اهورامزدا گزارده است در  فرزندش  قربانى  اي که زروان براى 

زایش ایزدى جدید را بازمى نماید. همچنین پس از آن که اهورامزدا زاده مى  شود، نقش میان 

این دو معکوس مى شود و زروان از او مى  خواهد که از این پس، او براى پدرش زروان قربانى 

کند. این نیز به نوعى عهد و پیمان متقابل میان پدر و فرزند شباهت دارد. اوج این ارتباِط مبتنى 

بر پیمان در این اسطوره  را هنگامى مى بینیم که زروان پیمان مى  بندد تا نخست  زاده  اش را به 

پادشاهى گیتى منسوب کند و پس از دریده شدن شکمش و بیرون آمدن اهریمن، این عهد را 

برآورده مى  کند و اهریمن را به پادشاهى بر مى گزیند. آشکار است که در این جا نوعى از ارتباط 

پایاپاى میان موجودات قدسى و مفهومى غایى و استعالیى از پیمان وجود داشته که در چارچوب 

نگرش مسیحى اِزنیک مجالى براى طرح شدن پیدا نمى  کرده است. 
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     اگر بخواهیم متن نقادانۀ اِزنیک بر نگرش زروانیان را مورد تحلیل قرار دهیم، مى  بینیم که 

در واقع با گفتمانى بسیار پیچیده و الیه الیه روبه رو هستیم. در این جا اِزنیک به عنوان یک 

مسیحِى معتقد، نقدى را بر زروانیان وارد مى  آورد که خود به ظاهر فرقه  اى از زرتشتیان هستند، 

اما از یکتاپرستى افراطى و اراده مدارى تندروانۀ ایشان فاصله گرفته اند. دو بُن گرایى زرتشتى به 

هیچ عنوان به قدِر آنچه که در میان زروانیان مى  بینیم، رنگین و افراطى   نیست. در واقع اِزنیک 

در مقام یک مسیحى منتقد، شاخه  اى از زرتشتى  گرى را نقد مى کند که خود همچون نقدى بر 

زرتشتى  گرى کالسیک مى  نماید. به سخنى دیگر، متن اِزنیک متنى است که از دیدى مسیحى 

به دیدى زروانى مى  تازد که خود همچون اصالحیه اى نظرى در دید زرتشتى جلوه مى  کند و همۀ 

اینها در نهایت عناصرى از فلسفۀ خلوِص برخاسته از گاهان را در خود حمل مى  کنند. 

     متن اِزنیک از این روى اهمیت دارد که به عناصر مشترك میان زروانى  گرى، زرتشتى  گرى 

و مسیحى  گرى مى  تازد و چنین مى  نماید که مى  کوشد تا با مردود دانستن نسخه  هاى کهن  تر 

اولیه را تضمین کند. به عنوان  این عناصر اساطیرى، بقاي همین عناصر در نگرش مسیحى 

مثال، اِزنیک در بند دهم رساله  اش به ماجراى زایش سوشیانس مى  پردازد. چنین مى  نماید که 

نسخه  اى از این نگره در برداشت زروانیان به فرزند اهورامزدا مربوط شده باشد. چرا که اِزنیک 

مى  گوید فرزند هورمزد است که قرار است در چشمه  اى باز زاده شود و از دل باکره  اى، پس از 

هزار سال به دنیا بیاید. آشکارا این افسانه به اسطورة سه سوشیانس که از پشت زرتشت هستند، 

بازمى گردد. اِزنیک به سه رستاخیز، به فانى بودن موجود برانگیخته شده که همان خدا باشد، و 

به امانت گذاشته شدن نطفه در آب  هاى شیرین که همگى عناصرى از آیین ترکیبى زرتشتى 

و آناهیتا هستند، اشاره مى  کند. جالب آن است که خود مسیح در واقع یکى از مدعیان نقش 

سوشیانس به شمار مى  رود. به این ترتیب، آنچه که اِزنیک به عنوان امرى نامعقول و نادرست 

بدان مى  تازد، همان است که در هستۀ مرکزى آیین مورد پذیرش وى همچنان باقى است. 

     مسیح دقیقاً بر طبق الگویى که زرتشتیان اعالم کرده بودند، مدعى بود که از مادرى باکره 

زاده شده است؛ نطفۀ ایزدى نیرومند که از مجراى وهومنه یا روح القدس به زمین آمده، در بدن 

این  از نسل پادشاهان آمده و  مادرش رسوخ کرده است؛ و کسى است که پس از هزار سال 

بار از نسل داوود یهودى است و آمده تا آدمیان را آزاد کند. آشکارا، داستان زایش و مأموریت 

مسیح همان است که در نگرش زرتشتى به سوشیانس اطالق مى  شود؛ اما جالب است که حملۀ 

اِزنیک به برداشت زرتشتیان از همین اسطوره بر عناصرى مانند چگونگى فانى بودن خدا، چرایى 
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سه گانه بودن این رستاخیز و چگونگى مرگ اهریمن در این هنگام، اشاره نمى  کند. عناصرى که 

همگى در برداشت مسیحى از این ماجرا نیز به ُقّوت خود باقى هستند. 

     سایر مواردى که اِزنیک به آنها حمله مى کند، آشکارا به مفاهیم متضادى بازمى گردد که در 

سنت مسیحى و زرتشتى تعابیرى یکسره متفاوت داشته  اند. چنان که گفتیم این عناصر به طور 

عمده عبارت اند از: مفهوم زایش خداوند و زادآور بودن و بارور بودن خداوند که اتفاقاً این نیز در 

نگرش مسیحى همچنان باقى است؛ نگرش مربوط به قربانى؛ و نگرش مربوط به عهد و پیمان. 

در مورد زادآور بودن خداوند، اِزنیک در مورد این که چگونه زروان داراى فرزند شد و چگونه 

است که  فراوانى کرده است. آشکار  اشاره  هاى  را آفریدند،  و ولد جهان  زاد  از طریق  فرزندان 

اِزنیک به رابطه زادآورانه میان زروان و اهورامزدا و اهریمن نقد دارد و معترض ناممکن بودن این 

شکل از آفرینش است. چنان که در نوشتارهاى دیگرى نشان داده  ام، مفهوم آفرینش در جهان 

باستان به دو شکل عمومى معمارانه یا زادآورانه تعبیر مى  شده است؛1 یعنى خداوند یا موجوداتى 

بودند که همچون کوزه  گر یا معمار، چیزى را برمى  ساختند و مواد خامى را به شکلى جدید تبدیل 

مى  کردند، یا همچون موجوداتى زادآور و جانورگونه انگاشته مى  شدند که موجودات تازه را از دل 

خود مى  زاییدند و به این ترتیب به زادوولدى شبیه به جانداران مشغول مى  شدند. چنین مى  نماید 

که الگوى زادآورانه که به ویژه در آیین متأخر مانوى بسیار مورد توجه است، شکلى کهن  تر و 

اِزنیک به نگرش زادآورانه مى  کند، غریب به نظر  از این دو بوده باشد. حمله  اى که  ابتدایى  تر 

مى رسد چرا که در خود نگرش مسیحى نیز، مسیح فرزند خداوند پنداشته مى  شود و فرض بر آن 

است که از مجراى لقاح مطهر، به شکلى نطفۀ خداوند با مریم باکره درآمیخته است و این دقیقاً 

همان است که در اساطیر کهن نیز در چارچوب زادآورانه شاهد تکرار آن هستیم. 

     در مورد امر قربانى و مرکزى بودن مفهوم پیمان، آشکار است که در این جا با برداشتى 

بسیار کهن و آریایى روبه رو هستیم؛ برداشتى که آدمیان و خدایان را هم  پایه، هم  پیمان و هم 

سطح مى  داند. به این ترتیب خدایان نیز همچون آدمیان به عهد و پیمان با یکدیگر پایبند هستند 

و چنین نگرشى به شکلى از تکثر در آسمان قائل است که امر قدسى را به امورى چند مرکزى، 

چندگانه و بنابراین غیرمتمرکز تبدیل مى  کند. آن چنان که اِزنیک به خوبى در ماجراى دعوت 

ناهار اهریمن و اهورامزدا نشان داده است، وجود خدایانى که با یکدیگر عهد و پیمان مى  بندند و 

ناگزیرند این عهد و پیمان را رعایت کنند، نشانگر آن است که مفهوم تقدس و اقتدار امر قدسى 

1. وکیلى، 1391: کتاب دوم، گفتار دوم.
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در آیین  هاى آریایى کهن، حتى تا دوران اِزنیک نیز امرى منتشر و پراکنده و چندمرکزه پنداشته 

مى  شده است. از این رو است که مفهوم پیمان، مرکزیت خود را همچنان حفظ کرده است، چرا 

که تنها در میان موجوداتى هم  پایه و هم  سطح است که پیمان بستن معنا مى  یابد و داورى کردن 

و  اهورامزدا  این جا یعنى  در میان کسى که پیمان را نگه مى  دارد و پیمان شکنى مى  کند، در 

اهریمن، معنا مى  یابد. 

     در یک نگاه کلى گرا، رسالۀ اِزنیک نشان دهندة یکى از چرخش  گاه  هاى عمده در متون دینى 

باستانى است. اِزنیک از زاویۀ کسى سخن مى  گوید که به یک خداى مقتدر و جبار سامى معتقد 

است. خدایى که هیچ نیروى دیگرى را بر نمى  تابد و از این رو به ارتباط با هیچ موجود قدسى 

دیگرى قائل نیست. خدایى که نیازى به قربانى کردن و قربانى گرفتن ندارد، بلکه ارتباطش با 

امر قربانى تنها به خدمت و بندگِى چاپلوسانه آفریده  هایش محدود مى  شود. خدمت کردن آدمیان 

و سایر خدایان در مقابل یَهوه یا مسیح، خدمتى چاکرانه است، یعنى نوعى ارتباط یکسویه در 

رابطه خدایگان و بنده را در ذهن متبادر مى  کند.  ِهِگل  به قول  برقرار است که  این دو  میان 

ارتباطى که مى تواند به قربانى کردن فرزند (ابراهیم) یا خویشتن (ایوب) منتهى شود. در مقابل، 

آشکارا در چارچوب زروانیان و زرتشتیان این رابطه، رابطه  اى دو طرفه است؛ چنان که پیمان 

حتى در میان آدمیان و اهورامزدا نیز به قوت خود باقى است. این پیمان در نگرش زروانى به 

پیمان میان اهورا و اهریمن، ارتباط میان اهریمن و زروان و ارتباط میان اهورامزدا و زروان تکثیر 

شده است.
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دکتر داوود هرمیداس باوند

استاد دانشگاه و عضو شوراى مرکزى جبهۀ ملى ایران 

مقدمه

در اکثر جوامِع متصف به فرهنِگ چندبعدى، هنر و ادبیات و فلسفه و استمرار و تداوم فرهنِگ 

فراز و نشیب هاى زمان نقش شاخصى داشته اند. به دیگر سخن چه  جامعه در پیچ و خم ها و 

بسیار ممکن است چنین جامعه اى در حقیقت، استقالل سیاسى نداشته باشد ولى سیاست عناصر 

شاخص آن فرهنگ یعنى هنر، ادبیات و آثار فلسفى آن سبب مى شود که در اذهان، پندار و افکاِر 

مردم جهان نوعى واقعیِت سیاسى متصور شود. چنانکه جامعۀ یونان در طول 2000 سال نه تنها 

فاقد استقالل سیاسى بود، بلکه تا سال 1831 به صورت بخشى از امپراتورى هاى روم، بیزانس 

و عثمانى بود ولى ادامۀ آثار فلسفى و ادبیاِت حماسِى ایلیاد و اودیسۀ هومر و هنر یوناِن باستان 

نگرشى گذرا بر نقش ادبا و شعرا بر انسجام

 و استمراِر فرهنِگ فراگیِر مشترك با تاکید بر نقش شاعر 

ملى ادیب برومند



یک تصّور و پنداِر ذهنِى زنده اى از وجوِد جامعۀ سیاسِى یونان در طول دو هزار سال مورد بحث 

در اذهان مردم نقش بسته بود. در همین راستا وقتى در قرون دوازده و سیزده میالدى ایتالیا دچار 

اجتماعِى متنوع مانند دولت شهرهاِى بازرگانِى ونیز، جنووا، میالن، فلورانس 
 -
تقسیمات سیاسى

و پیتزا از یک سو و پادشاهى هاى ناپل، ساوتى، قلمرِو پاپ و سیسیل از سوى دیگر شده بود، 

ایتالیا از وجوِد بستر فرهنگِى مشترِك مسلط محروم بود، ولى دانته در پرتو اشعاِر حماسى مذهبِى 

مندرج در کمدى الهى که در ضمن حاوى جنبه هاى فلسفى، سیاسى، اخالقى و اساطیرى بود، 

موفق شد بستر فرهنگِى مشترِك مسلط بین جوامِع متکثر و درعین حال رقیِب ایتالیا به وجود 

آورد. این فرهنِگ مشترك و مسلط مبتنى بر گویِش تلطیف شدة التین زمینه ساز وحدِت سیاسِى 

آیندة ایتالیا شد.

     در همین راستا رنسانِس فرهنگِى برخاسته از خراسان بزرگ نه تنها ایرانیان را به چیستى 

و کیستى و فراتر از آن افتخاراِت تمدن ساز خود که براى دو قرن مورد نفى، تحریف و تحقیر 

قرار گرفته بود، آگاه ساخت؛ بلکه با ایجاِد بستر فرهنگِى فراگیر، تمام جوامِع واقع در حوزة تمدن 

ایرانى را به یکدیگر مرتبط ساخت. تجلیات این رنسانِس فرهنگى در سه زمینۀ زیر ظاهر شد:

 -
سیاسى مشروعیِت  و  تاریخى  اصالِت  کسِب  براى  ایران  وقت  محلِى  پادشاهاِن  اکثر   .1

اشکانیان  به  سامانیان  همچون  یا  ساخته  ساسانى  شاهان  به  منتسب  را  خود  اجتماعى 

معرفى مى کردند.

2. با اینکه ایران از وجود یک دولت مرکزِى فراگیر محروم بود و حتى پادشاهاِن محلى نیز 

غالباً با یکدیگر در تضاد بودند، ولى همگان خود را وابسته به بستِر فرهنگِى مشترك به 

رویۀ پیشى و  وابستگى،  این تعلق و  دیگر سخن امپراتورِى فرهنگى وقت دانسته و در 

بیشى را مد نظر خود قرار دادند.

3. مهم تر از همه ادبا و شعرا به ویژه شعراى حماسى در انسجام، غنا و گسترِش بستِر این 

فرهنِگ مشترك اعم از شعراى سبک خراسانى (از رودکى تا صائب) یا سبک عراقى (از 

سنایى تا جامى) نقش ویژه داشتند.

از زمان غزالى به سبب اولویت یافتن جریان  این بستر فرهنگى  اینکه روند متکامل       گو 

و  شد  تنگ تر  و  تنگ تر  اجتماعى 
-
فرهنگى رشد  براى  شرایط  تدریج  به  اشعرى  اصول گرایِى 

سپس یورِش خانمان سوِز مغول ضربات مهلک و طویل المدت خود را به مبانِى مادى، معنوى، 

روانى به دیگر سخن فرهنگِى جامعه وارد آورد ولى در چنین جّوى از تیرگى و تاریکى ها، دو 
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شخصیِت برجستۀ ادبى که ساخته و پرداختۀ قبل از مغول بودند به فضاى مهلکه انگیز مغول، 

غنا و تابندگى بخشیدند. این دو یکى مولوى و دیگرى سعدى بود. به خصوص سعدى به عنوان 

انسانى جهان دیده، سرد و گرِم روزگار چشیده بر آن شد از طریِق بوستان و گلستان مردم را با 

واقعیاِت جهانى و رویدادهاى پیش آمده آشنا ساخته و راِه سازگارى را به آنها بیاموزد و درعین حال 

به آنها بیاموزد که باید با حوادث همسویى داشت. زیرا چه بسا ممکن است شرایطى بدتر از آنچه 

هست پدیدار شود. همچنین از فرآیند یورِش مغول تا یورِش ویرانگرانۀ امیر تیمور تنى چند از 

ادبا و شعرا در رأِس آنها حافظ و به موازاِت آن جنبش هاى میلیتاریستِى فرِق صوفیه تا حدودى 

تنور این بستِر فرهنگى شدیداً زخم خورده را گرم نگه داشتند.

     با استقرار امپراتورى صفوى، بستِر فرهنگِى زخم خورده در پرتو سبک هندى با تمام استعاره ها 

و تمثیل هاى بعدى اش جان تازه اى به بستِر مذکور بخشید. در دوران قاجاریه بازگشت به سبک 

«ترکستانى» یا «خراسانى» از نو پى گیرى شد. در دوران انتقال و انقالب مشروطیت به بعد در 

پرتو ارزش هاى سیاسِى روز سبک «نئو خراسانى» در اشعار شعراِى آزادى خواه و طالباِن تحقِق 

گو  رضاشاه  سلطنت  دوران  در  کرد.  پیدا  تجلى  مشروطه  اساسِى  قانون  در  مندرج  ارزش هاى 

اجتماعى خصلِت مداهنه گویى داشت ولى ظرف و وزن هاى پیشین کماکان 
 -
اینکه اشعار سیاسى

ادامه داشت. ولى بعد از شهریور 1320 به چند دلیل نوعى فضاى سیاسى باز پدیدار شد. اول 

آنکه براى حفظ آرامِش پشِت جبهۀ جنگ وجود نوعى آزادى هاى سیاسى و اجتماعى ضرورى 

تشخیص داده شد. دیگر آنکه در فضاِى آکنده از انتقادهاِى شدید از استبداد رضاخانى و فرآیند 

شرمسارانۀ آن یعنى تسلیِم مذبوحانه در قباِل تهاجِم دشمن ایجاب مى کرد که مردم به نوعى از 

ارزش ها و مضامیِن آزادى بهره مند شوند. به همین جهت آزادِى احزاب و مطبوعات و تا حدودى 

انتخابات و تخصیص نقش فائقه براى قوة مقننه در نظر گرفته شد. باألخره ترجمۀ گسترده از 

آثار نویسندگان، داستان سرایان، شعرا و اندیشمنداِن غربى به ویژه متفکراِن متصف به ارزش هاى 

چپ، همه و همه زمینه را براى آزادى هاى فکرى در ادبیات، خواه در چارچوِب ظرف و وزِن 

منظوماِت برگرفته از عصر مشروطیت یا در محدودة نوآورى هاى برگرفته از اشعار منثوِر غرب 

به وجود آورد. سبک نوینى که فرآینِد پنج دهه کشش و کوشش در اروپا بین طرفداراِن سبک 

نئو کالسیک و مدعیان اشعار درخور گفتار و پسند عامه به دیگر سخن سروده هاى آزاد و خالى 

از ظرف و وزن بود. در این رابطه مساعِى اُدبایى چون گولوم آپولند براى ایجاد سازش بین فرم 

و کالسیِک روشنفکرانه و تمایالت رمانتیسم و اکسپرشمنیسم و اکسپرمنتالیسم بازده آن چنانى 
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نداشت. به موازاِت آن ماکس ژاکوب، اندره سالمون، پیر رودى تحث تاثیر مکتب جدید کوبیسم 

و دداییسم بر سبک جدید منظومۀ منثوره صحه گذاشتند. 

     در ایران نیز نیما یوشیج و همرهان او نوآورى برگرفته از غرب را در ادبیات منظوم پى گیر 

شدند. اما از طرف دیگر شعراى پایبند به حفظ ظرف و وزن ادبیاتى که در شعر و نثر از صدر 

مشروطه آغاز شده بود مانند ملک الشعراى بهار و دهخدا و غیره که بعد از جنگ نیز فعال بودند، 

ویژه  به  مشروطیت  شعراى صدر  تأثیر  تحت  خود  برومند  ادیب  مانند  جوان  شعراى  با  همراه 

ملک الشعراى بهار، سبک نئوکالسیک را در پرتو ارزش هاى سیاسى و اجتماعى روز پى گیر شدند. 

ترادف  لحاظ تغییراتى در شکل و  نوآورى هایى چه از  او  به ویژه غزلیاِت  ادیب  البته در اشعار 

قافیه ها و چه از جهت ارزش هاى جهان شمول روز به چشم مى خورد. ادیب به عنوان شاعر ملى، 

وطن پرستى را در پیوند با آزادى، حقوق بشر و ارزش هاى ویژة انسانى براى همگان پى گیر بوده 

است. سروده هاى ملى و وطنى او که با سرودة تراژیک دربارة اشغال وطن از سوى بیگانگان 

و بى حسى و بى حمیتِى سردمداران و ارتش نظام استبدادى در قبال مهاجمان آغاز و در تمامى 

دوران جنگ با سروده هایى در رابطه با مصائب وارده بر مردم ایران، دسیسه هاى خارجى براى 

جدایِى آذربایجان و کردستان و غیره پى گیرى مى شود. چندى بعد در پرتو نهضِت ملى کردن 

صنعت نفت، سروده هاى او در راستاِى تشجیع و ترغیِب مبارزان و رهبر نستوه این مبارزه از 

جمله پیروزى هاى حقوقى و سیاسى در مجامع بین المللى چون دیوان بین المللِى دادگسترى الهه 

و شوراى امنیت باالخره مبارزان و شهداى 30 تیر ظاهر مى شود. دریغا که دوران سروده هاى 

حماسى دولت مستعجلى بیش نبود. رویداد تلخ کام 28 مرداد و پیامدهاى آن به یکباره روح و 

روحیۀ تراژیک را در اشعار میهنى ظاهر مى سازد. روح زخم خوردة شاعر ملى درمان خود را در 

مانند  استعمارى  آزادى خواهانه و استقالل طلبانۀ ضد  از رهبراِن جنبش هاى  حمایت و ستایش 

گاندى و نهرو، سپس جمال عبدالناصر داعیه دار رهبرِى جهان عرب، جهان اسالم و جهان آفریقا 

و باألخره دیگر شخصیت هاى بنیان گذار جنبِش عدم تعهد مى بیند.

     ادیب ضمن حمایت از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى، دموکراسى و حکومِت قانون آناتومى 

و استخوان بندِى نظام بین المللى را مبتنى بر منافع قدرت هاى سلطه گر و حفظ و افزایش هر 

چه بیشتر منافع آنها تلقى مى کند و همانند توماس هابس و اجتماعیون داروینیست، ُکنه روابط 

بین الملل را مبتنى بر نوعى قانون جنگل مى داند. در غزلیات ادیب تراوش هایى از شعر نو دیده 

دیدگاه هاى  دیگر  برخى  در  الادریسم،  نظریۀ  از  رگه هایى  غزلیات  این  از  برخى  در  مى شود. 
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اگزیستانسیالیسم و در بعضى مبانِى عرفانى و بعضى دیگر نظریۀ نهیلیستى و پوچ گرایى مشاهده 

مى شود. حتى در اشعار عاشقانه ظاهراً بر مبناى امید، روِح زخم خوردة مردم ایران در گذر تاریخ 

این شعر حافظ است که  نمود پیدا مى کند و در نتیجه فرآیند این نوع اشعار عاشقانه مصداق 

مى گوید:

نالــه فریــادرِس عاشــق مســکین آمدگریــه آبــى به رخ ســوختگان بــازآورد

در  این رهگذر  در  و  اساسى مى داند  تاریخ،  متکامله  روند  در  را  نقش شخصیت ها  ادیب       

اشعارش به نقش تاریخ ساِز کوروش از جهتى و نادرشاه افشار از جهت دیگر اشارات ویژه دارد. 

در همین راستا به نقش دیوان ساالرانى چون امیرکبیر و دکتر محمد مصدق در دفاع از منافع 

میهن در قبال تحمیالِت خارجى ارج ویژه مى نهد. گو اینکه ادیب بر سبک نئوکالسیک عالقه 

دارد و معتقد است اشعارش بر همان وزن هاى پیشین است ولى با زبان ادبِى روز و تغییراتى در 

شکل و ترادف قافیه ها و مطالب نو و بى سابقه در ادبیات کالسیک. به همین جهت شعر نو را به 

چالش کشیده است و معتقد است در شعر نو مرز بین نظم و نثر از میان رفته است و هر نثر خارج 

از قاعده دستورى و معناِى مشخص و روشى که به شکل عمودى زیر هم نوشته شود «شعر 

امروز» نامیده مى شود؟ البته شک نیست شعر کهن یا نئوکالسیک و غیره مانند دریایى است که 

عمق، گسترش و عظمِت خاص خود را دارد و شعر جدید چون برکه اى است که زیبایى و حال و 

هواى ویژه اش برخاسته از مقتضیات و ارزش هاى روز دنیاِى کنونى ما است. دنیایى که در پرتو 

تحوالت جدید، واحدهاِى اُرگانیِک اجتماعى رو به تفردى شدن یا به سخن دیگر اتمیزه شدن 

است. انسان امروز به ساخته و پرداختۀ خودش، سرشِت انسانى بخشیده ولى خودش از معنا و 

سرشِت انسانى تهى شده است و به معناى دیگر از خود بیگانه شده و در حالت سر در گمى قرار 

گرفته است. به همین جهت میزان خودکشى ها در پیشرفته ترین جوامع مانند جوامع اسکاندیناوى 

بسیار باالست. در چنین شرایطى تنها راه گریز و نجات آن است که افراد حِق آزادِى انتخاب 

ارزش هاى معنوى جدا از قید و بندها و چارچوب هاى سنتى، مذهبى و غیره را داشته باشند؛ و 

این آزادى نه تنها در رابطه با مشرب هاى عرفانى، سیانتالوژى و غیره باشد، بلکه در زمینۀ هنر 

به عنوان هنرمند و آفریننده بتواند انسانى را به نحوى که مورد نظرش است خلق یا تصویر کند 

و در ادبیات مانند شعر نیز خارج از ظرف، وزن، ترادف و قافیه و غیره آن چنان که او را خرسند 

مى کند بسراید. باشد که این برکۀ زیبا در جوار دریاِى با عظمت و زیباِى کهن حیات داشته باشد.
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مبانى فرهنگ و تمدن

 به طور کلى تشکل و تحوِل تمدِن بشرى مولود دو روند متفاوت و درعین حال مرتبط به هم 

از محیط زیست  بین انسان و شرایِط محیطى اش اعم  متقابل  تأثیرپذیرى  رابطه و  است: یکى 

به دست خود انسان Inter- actionism، دیگرى رابطه بین  یا محیِط ساخته و پرداخته شده 

Inter-action- فرآیند این دو رابطه .Inter –organism پدیده هاى اُرگانیِک اجتماعى است

ism و Inter-organism تشکل دهندة تشکل و تحول تمدن  ها و فرهنگ بشرى است. برخى 

که  شرایطى  در  معتقدند  یعنى  مى دانند؛  اول  روند  در  را  تمدن  نطفۀ  پیدایِش  اندیشمندان،  از 

انسان ها در حالت طبیعى از طریق شکار و جمع آورِى میوه زندگى  مى کردند، عاملى که موجب 

شد نقطۀ عطفى در این وضعیت به وجود بیاید تغییراِت فاحش یا بنیانِى شرایط اقلیمى بود. در 

چنین شرایطى براى انسان هاى اولیه سه راه وجود داشت: 1) تسلیم مطلِق طبیعِت تغییریافته و 

قبول نابودى؛ 2) ترك شرایط نامالیم جدید و انتخاب محل زیستى مشابه آنچه تغییریافته؛ و 

3) ایستادگى و مقاومت و Inter-actionism در قبال شرایط جدید و غلبه بر برخى از عوامل 

محیطى. به این دلیل فرآینِد این ایستادگى و مقاومت بین انسان و شرایط محیطش را سرآغاز و 

پیدایش تمدن دانسته اند. مانند تمدن هاى نیل، میان رودان، سند، چین و غیره سرآغاز و نطفه اش 

در چنین شرایطى ریخته شد و به دنبال آن تطوراتى است که در درون این جوامع جدید مانند 

کشاورزى، آبیارى و غیره به وجود آمد. بدین ترتیب تمدن، تولد، دوران بلوغ و دوران رشد را 

طى مى کند، اما تمدن ها نیز مانند هر پدیدة زنده، عمرى مربوط به خودشان را دارند و به تدریج 

تمدن ها  به وجود مى آورند ولى همان طور که مى دانیم  را  افول  نطفه هاى  در درون خودشان 

پدیده اى منزوى نیستند بلکه در ارتباط مستمر با حول و خوش خودشان یعنى تمدن هاى دیگر، 

نوعى  داراى  که  جوامعى  یا  متمدن  نیمه  جوامع  متمدن،  جوامع  یعنى  خودشان  مشابه  جوامع 

این رابطۀ دوم است که  بنابراین در  یا بادیه نشینى هستند.  زندگِى عشیره نشینى، صحراگردى 

رابطۀ  التقاط تمدن ها شکل مى گیرد. آنچه که مورد بحث ما است،  مسئلۀ گسترش، انتقال و 

التقاط، انتقال و حتى به اصطالح حالِت تناسخ تمدن و فرهنگ ها است. به دیگر سخن التقاط 

بین دینامیسم و پویایى تمدن بادى با جوهرة خالقۀ تمدِن خاکى، از جمله برخوردى است که 

با جوامع متمدن  بادیه نشین  جوامع کوچ نشین، صحراگرد و  بین  مقطع طوالنِى تاریخ  در یک 

یا بوم نشین به وجود آمده بود و فرآیند خاص خود را در پى داشته است. به طور کلى جوامِع 

کوچ نشین به دالیل مقتضاِى زندگِى خودشان یا به سبب رویدادهایى مثل خشک سالى، ازدیاِد 
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جمعیت، تعلیِف بى رویه و باألخره تهاجِم اقوام دیگر و اشغاِل سرزمیِن محل سکونِت آنان به ناچار 

راه تهاجم به سوى جوامع بوم نشین را در پیش مى گیرند و مانند امواجى حرکت مى کنند، اگر 

برج و بارویى در مقابل اینها باشد متوقف مى شوند و اگر روزنه هایى پیدا کنند رسوخ مى کنند و 

گاهى نیز جوامع بوم نشین به دلیل کمبود نیروِى رزمنده نوجوانان آنها را به عنوان غالم یا مزدور 

در خدمِت خود مى گیرند و چه بسا در آپاراِت حکومتى تحت تأثیر ارج ها و ارزش هاى جامعۀ 

بوم نشین قرار مى گیرند و مسئولیت هاى خطیرى احراز مى کنند یا در صورت بروز بحران هاى 

داخلى حکومت را در دست مى گیرند و بدین ترتیب نوعى Rejuvination نوجوانى و دگردیسى 

در جامعۀ بومِى رو به افول پدیدار مى شود. 

     حال اگر جامعۀ کوچ نشین معتکف در مرزهاِى جامعۀ بومى به سبب برقرارِى نوعى تعامالت با 

جامعۀ مزبور تا حدودى متأثر از ارج ها و ارزش ها باشد، غلبۀ جامعۀ کوچ نشین به جامعۀ بوم نشین 

آن چنان آثار مخربى نخواهد داشت. نمونۀ آن حکومت سلجوقیان است که قبًال با امپراتورِى 

خزر نوعى تعامالت و ارتباطاِت نزدیک داشتند و به کیش اسالم در آمده بودند و با اجازة سلطان 

محمود مدتى نیز در شمال خراسان سکونت گزیدند و با ارج ها و ارزش هاى نظام غزنوى آشنایى 

پیداکرده بودند. بنابراین وقتى به قلمرو مسعود غزنوى مسلط شدند با وجود آنکه تهاجمى قومى 

و قبیله اى بود نه انفرادى و گروهى در ساختار غالمى، ولى آثار مخربى در پى نداشت و دوران 

حکومت سالطیِن اولیه چون طغرل، آلب ارسالن و ملکشاه حاکى از کسب آگاهى ها و ارج ها و 

ارزش هاى قبول شدة وقت بودند؛ و بر عکس ممکن است ضربۀ اولى که اقوام کوچ نشین وارد 

مى آورند آن چنان مخرب و ویران کننده بر فضاى مادى و معنوِى جامعه باشد که دو عنصر تعقلى 

جوهر فرهنگى و آن عنصر پویایى و دینامیسم نتواند آن رسالت التقاطِى خودش را انجام دهد. 

نمونۀ بارزش حملۀ مغول است. حملۀ مغول آن چنان ضربتى بر ظرف و مظروف زد، آن چنان 

صدمه اى بر مجموعه آثار فرهنگى و جنبه هاى مادى و معنوى وارد کرد که توانایِى کافى براى 

این التقاط و در هم فرورفتگى وجود نداشت. یعنى آن چنان جامعه از این ضربت آسیب پذیر شد 

که یک نوع توقِف طوالنى در روند تمدِن ایرانى به وجود آورد و آن چنان ضعیف و آسیب پذیر 

شده بود که حتى برخى از شیوه هاى مدیریِت آن عنصر غالب را مجبور شد اخذ بکند که از آن 

تاریخ با رویه هاى مدیریِت تنبیهى چون قتل عام ها، چشم درآوردن ها و شیوه هاى مخصوِص آن 

نظام مواجه بودیم. از طرفى دیگر خود آن نظاِم غالب نیز به تدریج راه استحاله در فرهنِگ جامعۀ 

مغلوب را در پیش گرفت، زیرا مبانِى ژنتیکِى آن فرهنگ آن چنان قوى بود که تازه واردان را با 

نگرشى گذرا بر نقش ادبا و شعرا ❖ 571



تمام سرشت مخّربانه در خود استحاله کند ضمن آنکه مقدارى هم از شیوه هاى حکومت مدارى 

آن را به دلیل ضعف بنیانى که بر آن ایجاد شده بود تحصیل کند.

     نکتۀ سوم وقتى است که این نوع جوامِع متصف به یک ایدئولوژى شوند، ایدئولوژى که 

خصوصیِت جهادگرانه براى ایشان ایجاد کند و در این برخورد است که بین این دو جامعه با دو 

برآیند جدیدى به  التقاط ها و  فرهنِگ بنیانِى متفاوت یک روند طوالنِى درگیرى ها، سازش ها، 

وجود بیاید. در اینجا آنچه مورد بحث است رویدادى است که تولد آن ایدئولوژى در سرزمینى 

مبتنى بر نوعى نظاِم بادیه نشینى به وجود آمد. یعنى فرهنگى تک بُعدِى خودکفا، تکلیف گرا و 

تعبدگرا. در آن طرف فرهنگى بود چندبُعدى حاوِى عناصرى چون مذهب، اخالقیات، هنر، فلسفه 

و علم که در یک تطور رونِد تاریخى تشکل پیدا کردند. فرهنگ تک بُعدى، همه چیز را در درون 

خودش مى دانست و احتیاجى نمى دید که ابعاد دیگر به دست بیاورد. فرهنگ چندبُعدى، دوراِن 

اجتماعى اش پدیدار شده  و  در افق سیاسى  افول  نوعى عالئِم  و  را پشت سر گذرانده  بالغت 

بود. همین گسست و نارسایى هاِى داخلى زمینه را براى پیروزِى مهاجمانى متصف به فرهنگ 

تماس ملموس و جدى فرهنگ  نتیجۀ مورد نظر منتهى شد.  به  تک بُعدى مهّیا ساخته بود و 

یک بُعدى با فرهنگ چندبُعدى در مرحلۀ اول بعد از خلفاِى راشدین (ابوبکر، عمر، عثمان و على) 

دوران برخورِد امویان مى شود. به خصوص آنانى که در پرتو پیاِم برابرى میان انسان ها و نفِى 

با سرخوردگِى شدید و حیرت  بودند  رفته  و استقباِل مجریان تازه وارد  پیشواز  به  نظاِم طبقاتى 

به ویژه آن نگرِش  امور و رفتار و کرداِر حاکمان  ادارة  از نظِر  و بهت جدید روبه رو مى شوند. 

نژادپرستانۀ امویان ضربه و شوِك اول را وارد ساخت و به تبع آن نفى عناصِر فرهنِگ ایرانى 

پى گیرى شد. همان طور که قبًال اشاره شد عناصر تشکیل دهندة فرهنگ عبارت است از هنر، 

فلسفه، علم، اخالقیات و مذهب.

     قبول مذهب که یک عنصر مسلط بود قابل پذیرش بود، چون ایرانیان با مذهب یکتاپرستى 

از هخامنشیان  داشتند، گذشته  نزدیک  ارتباِط  مسیحیت  و  یهودیت  و  خود  یزدان پرستِى  مانند 

اتخاذ  رسمى  مذهِب  اینکه  با  ساسانیان  بودند،  مذهب  آزادى  به  پایبند  قویًا  که  اشکانیان  و 

کردند در داخِل امپراتورى نوعى تفکیک بین ایران و انیران قائل شدند. بدین معنى که جوامع 

انیرانى داراِى آزادِى مذاهب مربوطۀ خود بودند. چنان که کوشانیان متصف به مذهِب بودایى و 

پادشاهِى ارمنستان متصف به کیِش مسیحى، آزادِى کامل داشتند. تنها برخورد با جنبش هاى 

اصالح طلبانۀ مذهِب زرتشت یعنى مانوى و مزدکى به عنوان ارتداد بود، مضافًا آنکه دین زرتشت 
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در طلِب گسترش و اشاعۀ ارزش هاى دینِى خود نبود و مبلغانى براى پیشبرد این مقصود نداشت. 

بنابراین در رابطه با ماهیت یکتاپرستى مشکلى نبود ولى از آنجا که این مذهِب فراگیر، خودکفا 

و تک بُعدى نمى توانست با سایر عناصِر آن فرهنِگ چندبُعدى در یک سازِش اولیه باشد، بنابراین 

رویه و سیاسِت نفى، تحریف و تحقیر دربارة این عناصر در پیش گرفته شد، چنانکه در رابطه با 

هنر که خودش عبارت است از موسیقى، حجارى، مجسمه سازى، نقاشى و ادبیات. براى جامعه اى 

که در سال، 15 جشن و سرور همراه با موسیقى از جمله نوروز بزرگ، تیرگان، مهرگان، سده 

این جشن ها و اعیاد اغلب با یک نوع موسیقى همراه بود مانند سرودهاِى خسروانِى  داشته و 

مخصوِص طبقاِت باال، باژ مخصوص طبقاِت به نسبت پایین تر و ترانه که البته مفهومش با ترانۀ 

امروز متفاوت بود. ولى موسیقى با چنین خصوصیاتى براى دین جدید قابل قبول نبود چون بر 

یک مبناِى استکبارى تلقى مى شد. بنابراین، این عنصر، خودبه خود در مرحلۀ اول قطع شد. عنصر 

مندرج در سنگ نوشته ها  براى تکمیل مطالِب  از حکاکى  ایرانى  فرهنِگ  بود. در  دوم حکاکى 

استفاده مى شد مانند آنچه در تخت جمشید و نقش رستم رفته است. ولى چون براى تازه واردان 

تداعِى بت پرستى مى کرد بنابراین مطرود تلقى شد. در همین راستا نقاشى که در عصر اشکانیان 

و ساسانیان ترتیبات و رنگ هاى خاِص خود را داشت و همچنین در مانویت از خطوط تصویرى 

براى آشنا ساختن بى سوادان نسبت به مفاهیم و ارزش هاى مذهبى استفاده مى شد، ولى چون 

تصویرسازى هم تجلى از همان اذهان بت پرستى است ایجاب مى کرد که زدوده شود. باألخره 

مسئلۀ ادبیات که به مسئلۀ زبان برمى گردد. در این مقطع تأکید بر متوقف کردِن خِط پهلوِى 

ساسانى بود و تالش گسترده براى اشاعۀ زبان عربى به جاى زبان پارسى. بنابراین وقتى وجوِد 

خط و کتِب دوراِن قبل نفى شود شرایط براى ادبیات به آن زباِن کالسیک قبل از این رویداد 

نمى تواند وجود داشته باشد و در نتیجه با یک دوران تاریک ادبیات مواجه هستیم.  

       به همین ترتیب از جمله عناصِر دیگر، فلسفه است که مذهب با آن در عناد جدى بود 

زیرا فلسفه از اینکه چه باید بشود صحبت مى کند «What ought to be». حال آنکه مذهب 

مدعى است همه چیز از تر و خشک در قوانیِن الهى هست و اگر صحیح اجرا شود بشر به آن 

کماِل رفاه و سعادتى که در طلبش هست خواهد رسید. احکام فقهى تکالیفى است که باید به 

نحِو صحیحى انجام بدهد بنابراین چیزى نیست که شما بخواهید ایجاد کنید بلکه هست و باید 

در شرایط مختلف و مقتضیاِت زمان تطور پیدا کند. بنابراین بین این دو تضاِد بنیانى وجود دارد 

پیدا  به نحوى رنگ و رخساِر مذهبى  اینکه  باشد، مگر  و لذا فلسفه نمى تواند در جوار مذهب 
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کند و در خدمِت مذهب دربیاید. بنابراین فلسفۀ ایرانى به هر شکل بود، میتراییسم، زروانیسم، 

اخالقیات  چندبُعدى  فرهنِگ  دیگِر  عنصِر  از  مى شد.  خارج  از صحنه  باید  مزدکیسم  مانویسم، 

است. اخالقیات مهم ترین مسئله اى بود که ایرانیان با آن روبه رو شدند زیرا بعد از جنبش مزدك 

و برهم زده شدِن نظاِم طبقاتى، بخش چشم گیرى از جامعۀ ایرانى به این آیین گرویدند ولى 

وقتى انوشیروان بازگشت و برقرارِى آیین طبقاتِى قبل را در پیش گرفت به سرکوبِى مزدکیان 

اقدام کرد. بنابراین اینک مزدکیان به عنوان طبقۀ مورد ظلم و ستم قرار گرفته بر آن بودند از هر 

روندى که ناظر به تغییِر وضِع موجود باشد، استقبال کنند و این مقصود با ظهور و هجوِم اسالمى 

پدیدار شد. به ویژه آنکه سلماِن فارسى به عنوان عنصِر ناراضى از نظام وقت ساسانى در این 

رهگذر نقش ویژه اى داشت. بنابراین آنان اولین گروِه ایرانى بودند که به کسوِت موالى درآمدند 

و بر این باور بودند که بر اساس شهرونِد برابر از مزایا و منافِع نظاِم اسالمى بهره مند خواهند 

شد ولى حکومت اموى که آن سرشت و خصوصیِت بادیه نشینِى خودش را منتقل کرده بود راه 

و روش نژادپرستى را مبناى مدیریت در امپراتورى اسالمى قرار داده بود و این درست بر خالف 

انتظار موالى بود. به ویژه آن که فرمانروایِى حکام اموى بدون درِد سر و کشمکش نبود و آنها 

با چالش هاى گوناگونى مانند جنبش تّوابین یعنى کسانى که بر آن بودند از فاجعۀ کربال انتقام 

بگیرند و در همین راستا مى توان از جنبش مختار نام برد. معموًال در چنین رویدادها اقلیت هاى 

خارجى در معرِض اتهاِم همکارى با مخالفان حکومت قرار مى گیرند و در این رابطه موالى از 

بودند که در معرِض صدمات و  اولین گروهى  موالى  بنابراین  نبودند و  اتهاماتى مصون  چنین 

لطمات واقع شدند. هر اختالفى چه بر سر جانشینى و چه بین امرا به وجود مى آمد آنها آماج و 

سپر خشِم امویان و امرا و سرداران قرار مى گرفتند. برخورد با موالى نه تنها به عنوان شهروند 

انتظاِر  برخوردى خالف  بنابراین، چنین  بود.  کامًال جداشده  پدیده اى  به عنوان  بلکه  درجه دو 

کسانى بود که با آغوش باز پذیراِى ارزش هاى تازه واردان شده بودند و حالِت ضربه اى براى آنها 

بود. چنانکه هرمزان یا ابو لؤلؤ که یکى از موالى بود وقتى با چنان تبعیضى روبه رو شد، دست 

به آن اقدام تاریخى زد.

     خالصه آنکه در برخورد بین فرهنِگ تک بُعدى و فرهنِگ چندبُعدى ضربات فلج کننده اى 

که آگاهانه از سوى خلفاى اموى و عباسى بر عناصِر فرهنگ ایرانى زده شد، به دوراِن سکون 

و سکوِت فرهنگى منتهى شد، آنچه که بعضى ها از آن به عنوان دو قرن سکوت یاد کرده اند. 

ادبى نماد و نمودى  نه تجلیاِت فلسفى و نه تجلیاِت  در این دوراِن تاریک نه تجلیاِت هنرى، 
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دارد. فراتر از آن سیاسِت سامانمنِد نفى، تحریف و تحقیِر ساختار سیاسى، اجتماعى و فرهنگى 

ایران و کشیدن پردة ابهام به روى تاریِخ گذشته و دور نگه داشتن نسل هاى وقت از کیستى و 

چیستى خود، همه و همه در راستاِى هر چه بیشتِر تاریکِى حاکم بر دو قرن سکوِت تاریخى 

فرهنگِى  همان جوهر  باشد.  پایدارى  دوران  نمى توانست  دوران سکوت  ولى  بود.  بحث  مورد 

فرهنگى ایران شده بود مى بایست 
 -
خالقه که در طول زمان باعث آفرینندگى ارزش هاى سیاسى

خود را با وضع جدید تطبیق دهد. یعنى سرآغازى براى دوراِن نوعى سازش باشد. یعنى دوران 

عدم سازگارى و هماهنگى بعد از برهۀ زمانِى چشم گیر تبدیل به حرکتى براى سازش مى شود. 

دیوان ساالراِن ایرانى بر آن مى شوند دِر آپاراِت حکومتِى خلفا را باز کنند، کژى ها و کاستى هاى 

آنها را بزدایند و نظم نسق و آیین ادارة حکومت و کشوردارى را تلطیف کنند و بتوانند از فرآیند 

تغییراِت انجام شده بهره مند شوند و به تدریج روزنه هایى براى احیاِى فرهنِگ گذشتۀ خودشان 

به وجود بیاورند. همان طور که مى دانیم حرکتى که در این راستا شروع شد در مرحلۀ اول از 

سوى موالى بود که آنها بر آن شدند از طریق همکارى با توابین بتوانند از اختالفاِت پیش آمده 

در نظام اسالِم خالفتى براى تعدیل و تغییر نسبى وضع موجود استفاده کنند ولى این روند با 

نافرجامى روبه رو شد چون آن جنبش هاى پیش آمده با شکست روبه رو شد. حرکت دوم حرکتى 

براى ساقط کردن امویان و آوردن عباسیان بر روى کار بود. ابومسلم و خراسانیان نقش اساسى 

در این دگرگونى داشتند. ولى در این روند هم گو اینکه از لحاظ اجتماعى و فرهنگى به ویژه در 

زمان هارون و مأمون فضاى به نسبت بازى پدیدار شد و از لحاظ خواست ها و درخواست هاى 

ایرانیان با نارسایى هاِى جدى روبه رو شد و در نتیجه حرکت سومى براى احیاِى گستردة فرهنگ 

بازتعریِف تاریِخ گذشتۀ ایران شروع شد، چون  ایران، حفظ و توسعۀ زبان ایرانى و بازنگرى و 

در این مقطع، از خودبیگانگى و ناآگاهى نسبت به گذشته و تاریخ ایران به وجود آمده بود. این 

خیزش سوم که از آن به عنوان رنسانس فرهنگِى ایران یاد شده مرهون و مدیوِن اندیشه ها و 

خدمات دو پدیدة اجتماعى بوده است: یکى دیوان ساالران که نقش ویژه اى در فرهیخته سازِى 

حکاِم غیر ایرانى به ارزش هاى انسانى و معنوى و فراتر از آن آشنا ساختن آنها با نظم و نسق 

کشورى  تقسیمات  لحاظ  از  امپراتورى  به ویژه سازمان دهى  آیین کشوردارى  و  ادارة حکومت 

نقِش  و  جایگاه  رابطه  این  در  داشتند.  غیره  و  مالیاتى  و  مالى  امور  سازمان دهى  و  لشکرى  و 

ابن مقفع ها، برمکیان، نوبختیان، سهل ها، اسفراینى ها، میمندى ها، خواجه نظام الملک، رشیدالدین 

فضل اهللا و عطاملک جوینى ها و غیره را که استخوان بندى مدیریت و ادارة امور دیوانى را که از 
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ساسانیان به ارث برده بودند پایدار نگه داشتند.

     سوم جایگاه و نقش شعرا، ادبا و علما در خیزش رنسانس فرهنگى و پیشبرد مترقیانۀ آن در 

خور توجه ویژه است. رنسانس برخاسته از خراسان بزرگ و فرارود و گسترِش بعدى آن بستر 

فراگیر فرهنِگ ایرانى را در تمامى حوزة تمدن وقت ایرانى به سیالت در آورد و جوهرة خالقه 

از خاکستر زمان برکشید و راه پویایى و  ققنوس سر  ایرانى چون  آفرینندة مندرج در تمدن  و 

فرهیخته سازى خود را در پیش گرفت. فراتر از آن در این دوره بازشناخت تاریخ تمدن ایرانى 

در تمامى ابعادش به نظم آورده شد. مردم ایران به هویِت تاریخى و کیستى و چیستى و نقش 

پیدا کردند. در این رابطه دو شاعر خراسانى یعنى  نه چندان دور خودآگاهى  تمدن ساِز گذشتۀ 

دقیقى و فردوسى طالیه دار این نهضِت ناظر به احیاِى تاریِخ گذشته بودند. یکى با اشعار مربوط 

به ظهور زرتشت و پیامدهاى آن از جمله بازشناساندِن قسمتى از تاریِخ اساطیرِى کیانى، اولین 

ایرانیان از گذشتۀ خود برداشت و دیگرى خیزش آفریننده را با تقریر  گام را در جهت آگاهى 

را  ایران  تنها شناسنامۀ گمشدة مردم  نه  بزرگ فردوسى  این کار  شاهنامه به انجام رساند. در 

نظرات  و  تاریخى  قهرمانى،  اساطیرى،  جنبه هاى  به  توجه  با  بلکه  کرد،  بازتعریف  و  بازیافت 

حکیمانۀ شاهنامه تاریخى در خور پژوهِش خواص و استفادة عوام الناس به جاى گذاشت. شگفت 

آنکه از آن به بعد اکثر سلسله هاى پادشاهِى محلى ایران براى کسب اصالت و مشروعیت خود 

را منتسب به ساسانیان و اشکانیان حتى پدیده هاى اساطیرى مانند کاوة آهنگر معرفى مى کردند. 

در چنین فضایى مبارزات قلمى با مرگ ابن مقفع پایان نیافت، بلکه راه او را اندیشمنداِن برخاسته 

از نهضِت فرهنگِى خراسانى مانند رودکى، دقیقى، عنصرى، فرخى، عسجدى، فردوسى، اسدى، 

منوچهرى، ناصرخسرو، مسعود سعد سلمان، خیام، سنایى، قطران، انورى، نظامى، خاقانى، امیر 

معزى، المعى، عبدالواسع حبلى، ازرقى، مختارى، ادیب صابر، جالل الدین رومى، سعدى و غیره 

که همگى شان تا قبل از حملۀ مغول و سقوط خالفت عباسیان مى زیسته اند (غیر از سعدى و 

این  در  آنجا که  از  ولى  بودند  به سبک رئالیستى  این دوره متصف  اینکه شعراى  مولوى). گو 

دوره در پرتو نظرات و تفکراتى چون برخورد جبریه یا مجبره و قدریه، نبرد معتزله و اشاعره در 

مسئلۀ جبر و تفویض، نظرات عرفانى مبتنى بر وحدت وجود، نظرات شیعى (اثنى عشرى، زیدیه، 

اسماعیلیه، قرمطى و غیره)، تفکرات و نظرات طباعیان، دهریان و اصحاب هیولى، اندیشه هاى 

شکاکِى الادریون و هدونیستى، دیدگاه اتمیتیک رازى و دیالکتیک در اندیشۀ برخى از متفکران 

این دوره، همه و همه رگه هایى از این تفکرات در منظومات و منثورات برخى از شعراى این 
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دوره متجلى است. جدا از سبک خراسانى، سبک عراقى در ادبیات ایران جایگاه ویژه اى داشته 

است. این سبِک انتزاعى و نوعى سورئالیستى عمدتًا بر مبانِى عرفانى و اندیشۀ وحدت وجودى: 

وحدت در کثرت و کثرت در وحدت بنا شده است. از شعراِى معروف این سبک سنایى، ابوسعید 

رابطه مى توان  این  در  برد.  را مى توان نام  حافظ و عبدالرحمن جامى  ابوالخیر، عطار، مولوى، 

عرفانِى  دیالکتیِک  عرفانى،  تمثیل  فلسفى،  تمثیالِت  برخى  مولوى:  نزد  آنالوژى  یا  تمثیل  از 

جالل الدین مولوى و باألخره مولوى و فلسفه، علم و عقل نام برد. همچنین دربارة جهان بینِى 

حافظ مى توان از: شکاکیت و الادریِت حافظ، فلسفۀ عشق، فاتالیسم حافظ، شیوة خوش باشى یا 

هدونیسم حافظ، کیش باده پرستى، بدبینى و خوش بینِى حافظ، فلسفۀ شکیب و پایدارى و امید، 

استینک یا زیباپرستى حافظ باألخره برخى نظریات اجتماعى حافظ نام برد. به عالوه در همین 

رابطه عطف توجه به تشّعب در عرفان ایرانى و پیدایش جنبش درویشان، به ویژه جنبش هاى 

انقالبِى دراویش در قرن هشتم و نگرش سعدى و حافظ دربارة دراویش ضرورى به نظر مى رسد.

     جامعۀ ایران پس از گذراندِن دوراِن حاکمیِت طوالنى ایلخانان مغول و تیموریان بار دیگر به 

شکل قدرت متمرکز شاهان صفوى قد راست مى کند و به اقتدار و اعتبار سیاسى خاص مى رسد. 

صفویان براى حفظ قلمرو خود در برابر خوندگاراِن عثمانى و خاناِن ازبک، به پیروى از روش 

سربداران و مشعشعیان و دیگر سلسله هاى پیش از خود سخت به تبلیِغ شیعۀ امامیه مى پردازند و 

مبلغان خود را به نام توالییان و تبراییان به اکناف ایران گسیل مى دارند. دین شیعۀ اثنى عشرى 

براى نخستین بار به دین رسمى دولت متمرکز ایرانى مبدل مى شود و این دین نوین تا دورانى 

افکار و عقاید و عواطف را براى مقابله با دشمنان شرقى و غربى گرم نگاه مى دارد. بر  اجاق 

این پایه تحول و حتى گاه تجددى در علم و هنر و فلسفه روى مى دهد و پس از یک دوران به 

نسبت طوالنى تتبع و اقتدا، برخى جلوه هاى نوآورى در شعر (صائب و سبک هندى) و در فلسفه 

(مالصدرا و حرکت جوهرى) و علوم طبیعى و ریاضى (میرفندرسکى و شیخ بهایى) دیده مى شود. 

به  بعید  استعاره هاى  با تمام  بود  با امیرخسرو دهلوى آغاز شده  این دوره سبک هندى که  در 

عنوان سبِک ادبى مسلط در اشعار حسین واعظ کاشفى، هاللى، موالنا عبداهللا هاتفى خرجردى 

ادیبان مکتب  کانون  به  نمایندگان هنر و ادب آغاز دوران صفوى منتسب  و اهلى شیرازى از 

هرات ظاهر شده است. به عالوه برخى از شعراى مکتب هندى مانند نظیرى نیشابورى، ظهورى 

ترشیزى، طالب آملى و ابوالقاسم کلیم بخشى از دوران فعالیت ادبى خود را در هندوستان سپرى 

کردند. طالب آملى به عنوان ملک الشعراى دربار جهانگیر منسوب شده بود. همچنین فضولى 
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بغدادى یکى از چهار شاعر بلندپایه در ادبیات قدیم عثمانى صاحب مقام و منزلت ویژه بود و 

در همین راستا عرفى شیرازى شهرت ویژه اى در عثمانى و هندوستان کسب کرده بود و بعد از 

جامى، عرفى و فیض دو عامل نفوذ ادب و نظم فارسى در کشور عثمانى بودند. برخى دیگر از 

شعراى سبک هندى مانند بابافغانى شیرازى، امید تهرانى، لسان شیرازى، وحشى بافقى، محمود 

قارى یزدى، محتشم کاشانى، سبحانى استرآبادى، زاللى خوانسارى، شفایى، محمدطاهر وحید 

برخى، صائب تبریزى  ولى  بودند.  اصفهان  ادبى  به مکتب  بخارایى منتسب  و شوکت  قزوینى 

ملک الشعراى دربار شاه عباس دوم را از آخرین وابستگان مکتب خراسانى دانسته اند.

بازگشت به سبک هاى گذشته در دوران قاجاریه

تنها فرق شعراى اوایل دوران قاجاریه با گویندگانى که بالفاصله پیش از آنها زندگى مى کردند، 

صائب،  عرفى،  مکتِب  رّد  و  خراسانى  و  ترکستانى  ویژه  به  گذشته  سبک هاى  به  بازگشتشان 

شوکت و شاعرانى مانند آنهاست. شبلى معتقد است که شعر فارسى با رودکى آغاز شد و با صائب 

به پایان رسید. قاآنى و دیگر شاعران جدید سبک شاعران متقدم به ویژه فرخى و منوچهرى 

به نظر او شعر فارسى از مدت ها پیش  را تقلید کرده اند. رضاقلى خان نیز همین نظر را دارد. 

شروع به انحطاط کرد و در پایان دوراِن ماقبل قاجار کامًال منحط شده بود و شاعراِن آغاز دورة 

قاجاریه نخواستند آرمان هاى شاعرانى که بالفاصله قبل از آنان مى زیسته اند سرمشق قرار دهند 

و در عوض به سبک هاى متقدم بازگشتند. از میان شاعران متقدم به ویژه از خاقانى، عبدالواسع 

سنایى، جالل الدین  سلمان،  سعد  مسعود  عنصرى،  قطران،  رودکى،  منوچهرى،  فرخى،  جبلى، 

رومى، انورى، اسدى، فردوسى، نظامى، سعدى، ناصرخسرو، امیر معزى و غیره نام مى برد. از 

جمله شعراى متأخر شاید حافظ تنها شاعرى بوده که در چشم هم وطنانش مقام شامخى داشت 

و حتى جاى شک است تا چه حد او مى توانست الگو قرار گیرد چرا که حافظ بیشتر غیرقابل 

تقلید بود تا شاعرانى چون جامى، عرفى و صائب. بنابراین میان ذوق و سلیقۀ پیروان مکتب 

ترکستانى و هندى از یک سو و ذوق ایرانى از سوى دیگر اختالف شدت گرفت به ویژه هنگامى 

که حکام انگلیسى هندوستان زبان اردو را به عنوان زبان ادبى آن کشور در سال هاى 1836-

1835 میالدى جایگزین زبان فارسى کردند. این رویداد باعث شد تا هندوستان از جریاناِت ادبى 

و فکرِى جدید به دور ماند. شاخص ترین شعراى دوران قاجاریه عبارت اند از: وصال و خانواده اش، 

سحاب، سیدمحمد اصفهانى متخلص به سحاب، مجمر، صبا، فتحعلى خان کاشانى متخلص به 
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صبا ملک الشعراى دربار فتحعلى شاه، نشاط، میرزا عبدالوهاب اصفهانى خطاط و شاعر معروف 

و استاد سه زبان فارسى، عربى و ترکى که از سوى فتحعلى  شاه به معتمدالدوله ملقب شد و 

در غزل سرایى از دیگران پیشى گرفت و بهترین اثرش گنجینۀ نشاط نام دارد. میرزا ابوالقاسم 

قائم مقام، اگر چه با تخلص ثنایى اشعارى سروده بیشتر به عنوان نثرنویس معروف است. قاآنى 

که به زعم همگان برجسته ترین شاعر ایرانى در قرن نوزده میالدى است و تسلط او به زبان 

نه  او  از دید مقاصد عالى و اعتقاد به اصول واال کاستى دارد.  فارسى بسیار چشم گیر است و 

از قدرت  افتادن  بلکه به محض  به قدرت مى رسیده اند، مى پردازد  به مداحى دولت مردانى که 

آنان را خوار و ذلیل مى کند چنانکه در قصاید بى شمارى فضایل و دادگسترى حاج میرزا آغاسى 

صدراعظم محمدشاه را مى ستاید ولى در قصیده اى در مدح جانشینش میرزا تقى خان امیرکبیر به 

وزیر معزول قبلى چنین اشاره مى کند:

به جاى ظالمى شقى نشسته عادلى تقى          که مؤمنان متقى کنند افتخارها

     فروغى بسطامى ابتدا با تخلص مسکین و بعدها با تخلص فروغى شعر مى گفته است. فروغى 

بر خالف قاآنى دوست نزدیکش، شعر غنایى را به مدح و مرثیه ترجیح مى داده است. او آیین 

تصوف را به شکل حاد خود یعنى همان گونه که در زمان هاى قدیم بایزید بسطامى و حسین بن 

منصور حالج بر آن اعتقاد داشتند پذیرفته بود. یغماى جندقى: میرزا ابوالحسن جندقى که بیشتر 

به خاطر هزلیاتش شهرت دارد. قاآنى به سبک یغما در ابیاتى او را مورد حمله و انتقاد قرار داده 

است. سپهر، هدایت و شیبانى: از دیگر شعرایى که در زمان سلطنت طوالنى ناصرالدین شاه که 

قتلش در اول ماه مه 1896 میالدى نخستین نشانۀ انقالبى بود که ثمره اش ده سال بعد به دست 

آمد، به اوج شهرت رسیدند. از دو شاعر به نام هاى میرزا محمدتقى کاشانى متخلص به سپهر 

و میرزا رضاقلى خان هدایت مى توان نام برد. این دو بیشتر به عنوان مورخ مشهور بودند. شاعر 

دیگرى که تا حدى داراى معروفیت است ابونصر فتح اهللا خان کاشانى است.

شاعران انتقالى دوران انقالب

از معروف ترین شاعران این دوره مى توان از میرزا جهانگیرخان شیرازى، مدیر روزنامۀ صوراسرافیل 

انقالب شناخته اند. دیگر شاعر  او را به عنوان نویسنده و شاعر  نام برد که ثمرة انقالب بود و 

انتقادى ابوالحسن میرزا نوة فتحعلى شاه متولد 1848 میالدى ملقب به حاجى شیخ الرئیس که 

به عنوان نویسندة سیاسى و فلسفى شناخته شده بود و در ضمن سرایندة اشعار سیاسى متخلص 

نگرشى گذرا بر نقش ادبا و شعرا ❖ 579



به حیرت نیز بوده است. سرایندة دیگر روزنامه نگار معروف ادیب الممالک یا میرزا صادق خان 

نوة قائم مقام که به عنوان ادیب الممالک مشهور بوده است. نامبرده متولد 1860 میالدى است 

ادیب الممالک هنگام نقض  دارد.  وقت  سیاسى  نابسامانى هاِى  دربارة  بسیارى  انتقادى  اشعار  و 

بى طرفى ایران و هجوم قشون روس ابیاتى را مى سراید که به نظر برخى مى توان با شعر معروف 

سعدى به مناسبت نابودى خلیفۀ عباسى به دست هالکوخان و اشعار انورى دربارة حملۀ ترکان 

غز و گفتار حافظ دربارة درنده خویى تیمور مقایسه کرد:

به چوپانش نپیوســت؟  بره بیچــاره  چون 

خرســى به شــکار آمد و بازوش فروبست

شــد بره ما طعمــۀ آن خرس زبردســت     

از بیم به صحرا در، نه خفت و نه بنشست

با ناخن و دندان ستخوانش همه بشکست

افســوس بــر آن بره نوزاده سرمســت

فریاد از آن خرس کهن سال شکم خوار

شعراى زمان انقالب مشروطیت به بعد «متصنفان به سبک نئوخراسانى»

به منظور کسب آزادى،  استعمار و  بود علیه استبداد و  انقالب مشروطیت جنبشى  آنجا که  از 

عدالت و حکومِت قانون، بنابراین شعراى این دوره به گفتن شعر براى کل تودة مردم گرایش 

داشتند تا براى ممدوح خاص. از سوى دیگر انقالب مشروطیت پیروزى مستعجلى بیش نبود. 

زیرا یک سال بعد معاهدة 1907 ناظر به تقسیم ایران به مناطق نفوذ منعقد شد. از آن به بعد 

ایران،  تمامى حوادث و رویدادهاى سیاسى مانند استبداد صغیر، دوران فترت، نقض بى طرفى 

اشغال نظامى کشور تا اکتبر 1917 میالدى با رضایت و موافقت دولت بود. بعد از پایان جنگ 

بین الملل اول انعقاد قرارداد تحمیلى 1921 و استقرار نظام استبدادى در پى کودتاى 1921 همه 

و همه سبب شد که شعراى این دوره ادیب الممالک، ملک الشعراى بهار، دهخداى قزوینى (دخو)، 

عارف قزوینى، اشرف گیالنى، فرخى یزدى و میرزادة عشقى در مقام انتقاد از نادرستى رجال 

وقت، پذیرش معاهدات تحمیلى و زمینه سازى استعمار براى اعاده نظام استبدادى بر آیند.

     ملک الشعراى بهار گذشته از اشعار حماسى دربارة نادرشاه و فتح دهلى، فردوسى، همچنین 

جغد جنگ و سرودة رثایى چون «دعوى چه کنى داعیه داران همه رفتند/ رو بار سفر بند که یاران 

همه رفتند»، سروده هاى میهنى و سیاسى او نیز در خور توجه است. ادیب الممالک در سال 1917 

میالدى بدرود حیات گفت. دو شاعر انقالبى میرزادة عشقى و فرخى یزدى به دست عوامل نظام 

استبدادى به قتل رسیدند و ملک الشعرا خانه نشین شد و گوشۀ عزلت در پیش گرفت.
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به وسیلۀ نیروهاى بریتانیا و  ایران       پس از سقوط استبداد رضاشاهى و اشغال غیرقانونى 

شوروى، متفقین دو سیاست را در پیش گرفتند: یکى ایجاد و حفظ آرامش در پشت جبهۀ جنگ، 

دوران رضاشاهى.  بستۀ  سیاسى  فضاى  با  متفاوت  داخلى  سیاسى  باز  فضاى  ایجاد  دیگرى  و 

به همین جهت به یکباره احزاب سیاسى گوناگون و مطبوعات متصف به ارزش هاى سیاسى 

مختلف در صحنۀ اجتماعى و سیاسى کشور ظاهر شدند. تا حدودى برگزارى انتخابات به نسبت 

آزاد در شهرها و در پرتو نفوذ مالکین و رؤساى طوایف در مناطق روستایى سبب شد که قوة 

مقننه از اولویت، جایگاه و نفوذ خاص برخوردار شود. از سوى دیگر ترجمۀ گستردة کتاب هاى 

خارجى به ویژه کتاب هاى منتسب به متفکران چپ، غناى خاصى به فضاى فرهنگى وقت کشور 

بخشید و در نتیجه محققان، نواندیشان، ادبا و شعرا و صاحب نظراِن مسائل سیاسى با استفاده 

 اجتماعِى جدید در مقام اظهارنظر دربارة مسائل و رویدادهاى داخلى یا روند 
-
از فضاى سیاسى

و فرآیند جنگ و باألخره ارزش هاى فراملّى، انترناسیونال و غیره برآمدند. در این رابطه ایرانیان 

وطن پرست چون ادیب برومند که از اشغال یک کشور بى طرف در خشم بودند از سوى دیگر 

به سبب عدم واکنش از طرف نظام رضاشاهى و ارتش نوین آن در قبال مهاجمان در فضایى از 

درد و اندوه بودند، نیک مى دانستند که در جنگ بین الملل دوم کشورهاى کوچکى در مقام دفاع 

از کشور خود در قبال تجاوزات قدرت هاى بزرِگ وقت پیکارهاى حماسى آفرینى از خود به جاى 

گذاشتند. چنان که کشور سه میلیونى فنالند در قبال تجاوز ارتش سرخ شوروى در سال 1939 

موفق شد در پى دفاع قهرمانانه در خط مانرهایم پیشروى ارتش مزبور را براى مدت هشت ماه 

متوقف سازد که تحسین و شگفتى جهانیان را برانگیخت. آن چنان که استالین به سبب نگرانى 

از عواقب بسیج جهانى به نفع فنالند بر آن شد با خروج نیروهاى خود مسئله را به نحوى فیصله 

نیروهاى  این کشور موفق شد  ایتالیا به یونان،  تجاوز مسلحانۀ  قبال  راستا در  دهد. در همین 

مهاجم را به عقب براند. به طورى که آلمان ها مجبور شدند به کمک متحد خود ایتالیا بشتابند. 

همچنین پس از اشغال یوگوسالوى پارتیزان هاى این کشور به رهبرى تیتو موفق شدند چندین 

لشکر آلمانى را زمین گیر کنند. ولى در ایران در مقابل تهاجم واحدهایى از نیروهاى انگلیس و 

شوروى نه تنها هیچ دفاعى انجام نشد و فتواى جهادى نیز صادر نشد بلکه برخى از فرماندهان 

لشکر مناطق مرزى با ترك مسئولیت فرماندهى به سوى تهران رهسپار شدند. اشغال خفت بار 

براى  سیاسى  شرمسارى  و  احساس خجلت  نوعى  رضاشاهى  ارتش  فروپاشى  ایران،  سرزمین 

بسیارى از ایرانیان وطن پرست پدید آورد و به ناچار این رنج درونى خود را از طریق سرودهاى 
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وطنى انتقادى از مسئوالن و سردمداراِن کشور بیان داشتند. در این رابطه ادیب برومند نوجوان 

دانشجوى دانشکدة حقوق تهران در این رابطه سوز دل خود را بدین نحو بیان مى دارد:

تــو  بقــاى  امیــد  ماســت  آرام بخــش 

اى واى زنــده بــودم و دیــدم اســارتت

محکوم غرق گشــته تو را کشــتِى حیات

بگذشــت بیست ســال تو چون سینما ولى

مشــتى ســتمگران بد اندیش و رشوه خوار

بــاور نــدارم اینکه شــوى همــدم نجات                                                                                                             

گشــتى چــرا روانــه راه فنــا وطــن

خون شــد دلم ز غصه ایــن ماجرا وطن

از راه جهــل و خودســرى ناخــدا وطن

جور و ســتم ســتارة این ســینما وطن

گشــتند در محیــط تو فرمانــروا وطن

تــا دزد و راهــزن بودت پیشــوا وطن

     گذشته از اشغال اندوه بار سرزمین اهورایى ایران، پیامدهاى زیان بار اقتصادى و اجتماعِى 

ناشى از آن از جمله بروز قحطى و ورود بیمارى تیفوئید به همراه تازه واردان خارجى که تلفات 

انسانى بسیارى در پى داشت بیش از پیش موجب تشدید جراحات درونى شاعر نوخاستۀ ملى 

وقت شده بود که در این ابیات متجلى مى شود:

تاختند که  جهانى  جنگ  ز  بُدى  فارغ 

جنگ دار  و  درگیر  تو  ساکنان  ز  نیمى 

هر چند فقر و فاقه فزون شد در این دیار  

وطن جفا  و  قهر  به  تو  سر  بر  ناگاه 

وطن غذا  و  قوت  ز  بى نصیب  ماندند 

وطن صدا  کس  دهن  از  نیامد  بیرون 

     رویدادهاى ناشى از نقض بى طرفى ایران و فرآیندهاى آن چون غائلۀ آذربایجان و کردستان 

و غیره همه و همه سبب شد، ادیب در سروده هاى وطنى خود ضمن ریشه یابى علل عقب ماندگى 

و توقِف تاریخى جامعۀ ایران، راه برون رفت از چنین شرایط نامطلوب را رهنمون شود. چنان که 

در سرودة «سوز دل» مى گوید:

کنیم فریاد  و  دل  سوز  ز  نالیم  سخت 

است ننگ  اسارت  جانکاِه  غِم  با  ساختن 

کنیم یاد  وطن  پریشان  وضع  از  گه  هر 

پس بکوشیم و دل از بند غم آزاد کنیم

در همین راستا در سرودة «زیور مردان» مى گوید:

مــرد اگــر بهر خدا دســت به پیــکار زند 

ناخــدا گــر به خــدا تکیه کند کشــتى را 

کوشــش و عزم و فداکارى ایمان درست 

مى توانــد چو علــى قلعۀ خیبر شــکند

قهر امواج محال اســت که لنگر شکند

گر دهد دســت به هم سد سکندر شکند

     و در سرودة «نیروى سخن» نیز به همین ره اشارت دارد:
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فناست   ســزاوار  زبان بسته  و  الل  ملت 

تا که باز است رِه فقر و جهالت در شرق 

ناتوان گشتن این ملک ز القیدى ماست

گر چه گفتار فزون است در این ُملک ولى        

نشود احیا  جامعه  سخن  نیروى  به  جز 

نشود اروپـــا  آســیــب  از  ایــمــن  آســیــا 

نشود ــا  ــوان ت ننماییم  ــا  ت هــمــتــى 

نشود معما  حلِّ  عمل  و  تصمیم  به  جز 

     یا در سرودة «ذلت ایران» شاعر پس از اشاراتى غمگسارانه چون:

موکنــان مویه کنان خاك به ســر باید کرددر غــم ذلت ایــران مژه تــر باید کرد 

     سپس در مقام چاره جویى چنین مى گوید:

هــر که برهــم زن آزادى ایــران گردید

بایــد اول شــدن آمــادة پیــکار رقیب

در تمنــاى رفــاه و هوس عــزت و جاه 

کــرد بایــد  زیروزبــر  او  آســایش  کاخ 

زآن ســپس آرزوى فتح و ظفــر باید کرد

کســب آزادى و تحصیــل هنــر باید کرد

     به همین ترتیب شاعر پس از ذکر و وصف پانزده بیت دربارة «آثار بدبختى» سپس چنین 

نوید مى دهد:

کــه روزى خنجر بّران ما با فــّر یزدانى  

گر این ملت کند منشور رشد خویش را امضاء 

بدبختى خونخــوار  بدّرد ســینه اهریمــن 

توانــد بعد از آن پیچد به هم طومار بدبختى

      از جمله سروده هاى وطنى ویژه به دیگر سخن دفاعیۀ شاعر ملى جوان همانا در رابطه با 

مسئلۀ اندوه بار غائلۀ آذربایجان و کردستان بوده است. در رابطه با این دسیسۀ سیاسى ناظر به 

تهدید تمامیت ارضى ایران، او با فریاد رسا و به دالیل زیر اساس این دسیسه را مردود مى داند. 

او همانند دیگر ایرانیان میهن پرست بر این باور است که تمامِى اقوام ایرانى چون موزاییک در 

فراگیر به دیگر  این فرهنگ خالقۀ  ایران جاى دارند.  بستر فرهنگ فراگیر مشترك و مسلط 

سخن امپراتورى فرهنگى در هزاره گذشته رمز بقاى ایران حتى در دوران عدم تمرکز سیاسى 

چون وجود پادشاهان محلى متعدد بوده است و امروز بیش از گذشته پا برجاست. او دراین باره 

چنین استدالل مى کند:

یافت ایران نســق از وحدت قومیت چند

ســالیانى نه کم از چند هزار است و فزون

همــه اقوام وطن شــاکلۀ ملت ماســت   

عــرب و آذرى و ترك و لــر و کرد و بلوچ

کاین همه بوده و ما کرده بدین ناحیه کوچ

که جــز این ملــِت دیگر نشناســیم اینجا

دکتر احسان  اندیشمندانى چون احمد کسروى،  با  و هم عقیده  آن، ادیب همسو  از  فراتر       
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 آلتایى 
-
یارشاطر و دکتر مرتضوى و غیره بر این باور است که مردم آذربایجان از تبار اقوام اورال

نبوده و نیستند و زبان آذرى برگرفته از زبان درى است که در گذر زمان متصف به گویش ترکى 

شده است:

اســت  آذرى  نیســت  تــرك  آذرى 

اســت  ایرانــى  تبــار  هــم  آذرى 

گویــش تــرك چیــز عاریتى اســت

داریــم گویشــى  قــوم  هــر  ز  مــا 

از خیانــت بــه کشــورش بــرى اســت

لهجــۀ پــاك و اصلــى اش درى اســت

اســت زبــان محــورى  یــک  فارســى 

اســت ظاهــرى  شــئون  اینهــا  همــه 

     ادیب این همبستگى موزاییک  مانند اقوام ایرانى را در بستر مشترك فرهنگى فراتر از آن در 

سرودة نوروز در محدودة حوزة تمدن ایرانى بیان مى کند. در طول قرن نوزدهم جریانى سامانمند 

ناظر به زدودن مبانى فرهنگى و زبان فارسى در حوزه هاى تمدن ایرانى پدیدار شد. از یک سو 

در هندوستان به اهتمام حکام انگلیسى هند از سال 1835 تالشى جدى براى متوقف ساختن 

زبان فارسى به عنوان زبان مادرى و همچنین نفوذ ادبیات فارسى که در سبک هندى تجلى پیدا 

کرده بود، صورت گرفت و براى تحقق این مقصود زبان اردو جایگزین زبان فارسى شد. در همین 

راستا باز به اهتمام مقامات انگلیسى در بحرین که اکثریت جمعیت بومى آن ایرانى تبار و شیعه 

بودند کوشش شد نه تنها تغییراتى در بافت جمعیت بومى انجام شود بلکه از تدریس زبان فارسى 

در مکتب خانه ها یا مدارس جلوگیرى شود و تأکید خاص بر عربى زه کردن فرهنگ بحرین شد. 

براى  نبود که  مطرح  بین الملل  روابط  در  پاسپورت  یا  زمانى که هنوز گذرنامه  آن در  از  فراتر 

رفت وآمد و مسافرت مردم بحرین به ایران تذکره در نظر گرفته شد. در افغانستان نیز نه تنها 

زبان پشتون به عنوان زبان رسمى پیش بینى شد بلکه تاریخ 2500 سالۀ جداگانه اى براى مردم 

این کشور تدوین و تبلیغ شد. به طورى که افغانستان در طول تاریخ مزبور سه باز از سوى ایران 

اشغال شد: یک بار در زمان هخامنشیان و سپس در زمان ساسانیان و بار سوم به دست صفویه. 

بر اساس این نگرش افغانستان در محدودة خراسان بزرگ مستقل تحت فرمانروایى اشکانیان 

ادامه  خود  سیاسى  حیات  به  غیره  و  خلج ها  غوریان،  غزنویان،  صفاریان،  سامانیان،  سپس  و 

داد. همچنین در آسیاى مرکزى تا حدودى قفقاز، حکومت هاى تزارى و شوروى بر آن شدند 

گذشته از تغییر خط فارسى به سیریلیک در امیرنشین هاى خیوه و بخارا (قزاقستان، ازبکستان، 

تاجیکستان) در زدایش مبانى فرهنگى و زبانى کوتاهى صورت گیرد. در ترکیه نیز که روزگارى 

زبان فارسى زبان دربارى و ادبى سالجقۀ روم و عثمانى ها بود، در زمان آتاترك، کوششى جدى 
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براى پاك سازى زبان ترکى از نفوذ زبان هاى خارجى به ویژه فارسى صورت گرفت. ولى تنها 

پدیده اى که معصومانه بر این اشتراك تاریخى و فرهنگى پایدار ماند همانا برگزارى مراسم نوروز 

بوده است و در این رابطه شاعر ملى این نکته را در سرودة مفصلى «نوروز باستان» انعکاس ویژه 

داده است که ابیات زیر گواه بر این مدعاست:

رســید فــرا  ایــران  باســتانى  نــوروز 

بــاد بهارى از ســوى خوارزم شــد وزان

آذینــه بند کــرد «بخارا» ز چار ســوى

از بامیــان و بلــخ بــه شــاباش فرودین 

َسنج از هرات بانگ برآورد و بوق و کوس

بانــِگ چکاوك از َزبَر ســرو، مــژده داد

از ایــروان و گنجــه برآمد نــواى عیش 

و عــراق   ترکیــه  بــه  ُکــرد  ایرانیــاِن 

از تیســفون ز درگه نوشــیروان به گوش

رخِت نشــاط بــر تِن تاجیــک جلوه کرد 

شــد شــاد باغباِن قراباغ چــون که دید

نوروز چــون صالى َطَرب داد، از ُســرور

دلشــاد گشــت مــادر میهــن ز آن پیام

نــوروز، جشــِن ملــى ایــران ز دیربــاز                                   

برکشــید ایثــار  پرچــم   بهــار  ابــر 

بیاکنیــد را  رى  خطــۀ  مهــر  بــوى  وز 

تــا بانــِگ پــا ز قاصِد نــوروز بشــنوید

گــوش بهــار نغمــۀ شــور و نوا شــنید

کآمــد عــروس گلــرِخ نــوروز برجهیــد

کآمــد به دســت، بــاغ ســمرقند را کلید

تــا شــد ز دور، موکــب نوروزگــه پدید

سرگرِم جشن و جمله خوش از دید و بازدید

آمــد نــواى باربَــدى ز آن چه مى َســزید

چون باغ و راغ، فرش َســَمن خیز گسترید

خوش ُرسته اند سوســن و سورى و شنبلید

در شــیروان ز نغمــه دِل مــرد و زن تپید

کآمــد ز ســوى مــردم بحرین بــا نوید

بــه دامــِن تحبیــب پروریــد اقــوام را 

     بنابراین سرودة نوروز تنها توصیف آغاز بهاران نیست، بلکه بازگوکنندة همبستگِى تاریخى 

و فرهنگِى جوامعى است که در گذر تاریخ از هم به دور افتاده اند و اینک در روند همگرایى هاى 

منطقه اى در چارچوب اکو باید در جهت استحکام هر چه بیشتر این همبستگى کوشا باشند.

     مردم ایران پس از پشت سر گذاشتن رویدادهاى غمگسارى چون نقض بى طرفى ایران و 

اشغال نظامى کشور و فرآیندهاى زیان بار آن به ویژه مسئلۀ غائلۀ دردناك آذربایجان و کردستان، 

در اواخر دهۀ چهل در پرتو شرایط مساعد بین المللِى وقت خیزش نوینى را در لواى نهضت ملى 

کردن صنعت نفت در پیش گرفتند. این نهضت که دکتر محمد مصدق از آن به عنوان رنسانس 

سیاسى یاد کرد، جنبشى بود به منظور متوقف کردن دخالت هاى یک قدرت استعمارى در امور 

منابع  ایران، کسب استقالل سیاسِى واقعى، اعمال حاکمیت دائمى بر  نفتى  اقتصاد  سیاسى و 
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طبیعِى خود، بهره بردارِى بهینه براى توسعۀ اقتصادى، اجراى اصول اولیۀ قانون اساسى مشروطه 

اختیارات  از یک سو و تعدیل کردن  به منظور استقرار آزادى، مردم ساالرى و حکومت قانون 

فراقانونى رییس کشور وقت از حکومت کردن به سلطنت کردن. گو اینکه سرآغاز پیروزمند این 

نهضت موفقیت هاى برون مرزى در عرصۀ حقوق چون دیوان بین المللى دادگسترى و در زمینۀ 

سیاسى شوراى امنیت بود. ولى دریغا این نهضت مردمى در لواى سازش دو قدرت و طراحى 

این رویداد  انفعالى قدرت سوم به نافرجامى کشیده شد و  کودتاى 28 مرداد همراه با سکوت 

تلخناك به نحو روشنى در سرودة زیر انعکاس داده شده است:

بدان زمان که شد ایران ز فر نهضت خویش

بدان گهى که مصــدق ز کان نفت جنوب

بــه زرق و حیله در اغــواى دولت آمریک

رضــاى روس به کف کرد هم بدین هنجار 

به دســت یارى هــم انگلیــس و آمریکا

به دفع نهضت این ُملک هردوان همدوش

بــر آن شــدند کــه از خائنــان گروهى را         

بــه دفع شــّر اجانــب قرین فتــح و ظفر

غارتگــر انگلیــس  از  یــد  خلــع  نمــود 

حیلــت ور بریتانیــاى  ســعى  فــزود 

کــه بــر دو دیدة همســایه اش زند نشــتر

شــدند یک دلــه در طــرح گونه گونه صور

زدنــد دامــن همــت ز چابکــى بــه کمر

کننــد در پــى ایــن کار اجیــر و فرمانبر

نقش شخصیت ها در تاریخ

نقش شخصیت ها  به  معتقد  قویاً  نیچه  و  هگل  مانند  فالسفه  از  برخى  همانند  ما  ملى  شاعر 

آغاز  ملى گراى  شعراى  همچون  و  است  بوده  تاریخ ساز  رهبران  دیگر  سخنى  به  یا  تاریخ  در 

مشروطیت مانند ادیب الممالک فراهانى، ملک الشعراى بهار، عارف و غیره در رویارویى با توقف ها 

و عقب ماندگى هاى تاریخى و چه بایدکردها دربارة آینده دست استعانت به سوى شخصیت هاى 

تاریخى چون کوروش، داریوش (کجا رفته کوروش، چرا خفته دارا، کجایى تو اى شاه نادر که 

بینى همه ُخفت این سرزمین را) براى ایجاد امید و پویایى و حرکت به جلو دراز مى نماید. از جمله 

در «اُپرت یا اُپراى ایران پر آشوب» شخصیت هایى مانند کاوه، شاه عباس، شاه اسماعیل، هماى 

ملکۀ ایران، کیخسرو، اسفندیار، گیو، گودرز، طوس، رستم، زال، زرتشت و فردوسى، یکى پس از 

دیگرى در صحنه ظاهر مى شوند و ضمن گفتارى تأسف باز از وضع ایران کنونى:

کنــون    ایــران  وضــع  از  دریــغ  کنــون»«اى  ویــران  ملــک  از  حســرتا 
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سپس در مقام اعتذار، دلجویى و تشجیع و ترغیب به پایدارى و مبارزات دشمن شکنى چون زیر 

رهنمون مى شود:

 مأواى شیران
-
جاى دلیران

 –
 خصمــت دژم باداى فخر ایران 

–
نامــت علــم بــاد 

یا 

 روح توانا
-
 با چشــم بینــا

-
دشــمناى پــور دانا  بنیــاد  کــن  پــر  ریشــه  از 

     در همین راستا، ادیب در مقام ارزیابى نقش امیرکبیر و دکتر مصدق در تاریخ اخیر ایران 

برمى آید:

چنانکه به پاس خدمات امیرکبیر چنین گوید:

همــاره تا بــه جهــان خانــدان آدم بود 

ظهــور نــادره مــرداِن روزگار، بــه دهر     

در آن زمان که عیان گشت فرصت اصالح 

ظهور یافت در ایران یکى سیاســت سنج

پدید گشــت به کشــور، یکى امیر فخیم   

بلندنــام امیــرى کــه بهر پــاِس وطن          

بـود عالـم  تاریخ سـاِز  نابغـه  وجـود 

همـاره مظهـر بـس کارهـاى ُمعَظـم بود

به کشورى که سراسر خراب و در هم بود

کـه هم ترازوى (بیزمـارك) بل مقدم بود

کـه از هـزار امیـر و وزیـر، افخـم بـود

بـه عـزم راسـخ و رأى رزین مصّمم بود

ایران به نقش       در همین راستا در رثاى درگذشت دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملى 

تاریخ ساز او اشارتى مى شود:

برفــت آن کــس که ســاالر وطــن بود   

برفــت آن کــس کــه در اقلیــم خاور    

رفــت!  وطــن  چمنــزار  کــز  دریغــا 

آفــاق انــدر  شــد  داســتان  قیامــش 

وطــن را زبــده ســاالرى کهــن بــود

پــس از گانــدى بریطانى شــکن بــود

کســى کــو باغبــان ایــن چمــن بود

رفــت داســتان  قهرمــان  آن  دریــغ 

     شاعر ملى در مواجه با نامردى ها، نامرادى ها، خودخواهى ها، زیاده خواهى هاى بشر از یک سو 

و تحلیل واقعى آن در روند و فرآیند جنگ جهانى دوم از جمله در حدود 60 میلیون تلفات انسانى، 

کشتارهاى سامانمند بر مبناى ارزش هاى ایدئولوژیکى، تخریب شهرها و روستاها و انهدام آثار 

فرهنگى از سویى دیگر همه و همه نوعى بدبینى نسبت به جهان و به دیگر سخن جهان تهى 

از انسانیت در او پیدا مى شود و او همانند توماس هابس فیلسوف انگلیسى که معتقد است قانون 

واقعِى حاکم بر جوامع بشرى همانا قانون جنگل است و آن را همانند جامعۀ گرگ ها جنگ همه 
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علیه همه تشبیه مى کند و در همین راستا اجتماعیون داروینیست1 زندگى اجتماعى را به نوعى 

عرصۀ نبرد اعالم نشده مى دانند که در فرآیند آن، زیست سرافراز از آِن برترهاست و دراین باره 

مى گویند: «هنگامى که از گذرگاه زندگى عبور مى کنیم، باید سراپا مسلح و آماده کارزار باشیم.» 

این دید و برداشت تراژیک در سرودة ادیب با عنوان «جهان انسان» به نحوى مشهود است:

جهــان جــز جفــاکار و غــّدار نیســت

بــه جز رنگ و دســتان و مکــر و فریب  

جهــان انــدر  یافــت  پــرورش  بشــر 

ز درنــده حیــوان چــه دارى شــگفت؟  

ز نــوع بشــر ســخت بایــد گریخــت            

نیســت ســزاوار  نهــادن  دل  او  بــر 

نیســت کار  را  فریبنــده  جهــان 

نیســت! آزار  جــز  مرامــش  رو  آن  از 

کــه انســان از او کم بــه مقدار نیســت!

که حیــوان بدین نــوع خونخوار نیســت

     در همین راستا ادیب در رابطه با فاجعۀ بمباراِن اتمِى هیروشیما تمامى مفهوم انسانیت را زیر 

سؤال مى برد و چنین مى گوید:

آموخت؟  درندگــى  بشــر  توانــد  چنــد 

از پــس چندیــن هــزار ســال، توّحش 

دیــده در توالــى اعصار  چشــم جهان، 

لطمــه و آزار و قهــر و قتــل، پیاپــى

لیک شــگفتا که شد به بیســتمین قرن  

نحــوة کشــتار خلــق و شــیوة تخریب

چــون بشــر از علم خود شــکافت اتم را

آلت شــومى به نــام بمب اتم ســاخت 

به یکبــاره گشــت تــودة آتش شــهر 

مهیبــى    انفجــار  ز  خالیــق  جملــه 

ننــِگ آدمیــت و هرگــز  ننــگ بــود 

مانــده غمــش در دل زمانه و تا حشــر   

اى بشــر دون! تفــو بــه روى تــو بادا

تــا تو بدین ســیرتى دچار، محال اســت                                                          

آن کــه ربــود از بســى درنــده گــرو را

را نــو  شــیوة  روزگار  ایــن  در  یافــت 

آدم دودة  ز  فــزون  ســنگ دلى ها 

صدمــه و کشــتار و جرح و جنــگ، دمادم

فــر گــران  ترّقیــات  دوش  بــه  دوش 

گران تــر و  قدیــم  از  مترقى تــر  بــس 

چــاره ز دانــش براى قتل بشــر ُجســت

تــازه رهــى بهر دفع فتنه و شــر ُجســت

شــعلۀ جــّوال آن رســید بــه هــر جــا

ســراپا گداختنــد  آتــش  دل  در 

هیروشــیما مصیبــت  نگــردد  کهنــه 

وا نشــود  جهــان  ســینۀ  از  عقــده اش 

آیــد درندگــى  مایــۀ  هنــرت  گــر 

زندگــى آیــد کآب خوشــت در گلــوى 

1. Social Darwinists
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غزلیات

نوعى  و چهارصد سال گذشته سبب شد که  تاریخ هزار  گذر  ایران در  زخم خوردة جامعۀ  روح 

اندوه پنهانى در تمامى نگرش ها و تعامالت احساسى ما وجود داشته باشد. همین زنگ  زنگ 

اندوه در اکثر غزلیات ادیب دیده مى شود. چنانکه از یک سو رگه هایى از شکاکیت و الادریت و 

خوش باشى حال در غزلیاتى: «چون در رهگذر عمر»:

در رهگــذر عمر، که چــون باد مى رویم    

چون گل بیا به خنده مســتانه بشــکنیم  

یــاد از بد زمانــه چه آرید، مــا که خود                              

مى رویم دلشاد  که  است  غنیمت  دم  آن 

مى رویم باد  بر  همه  خزان  غارت  کز 

مى رویم یاد  از  همه  زمان  گردش  در 

یا «سالى گذشت»:

بى خبر ماندیم و از ُدور زمان سالى گذشت

هم چنان کامسال گفتى: رفت سالى اى دریغ 

سالى از دوران هسـتى رفت آن سان با شتاب              

ســالى از دوران عمر ما به احوالى گذشت

سال دیگر نیز گویى: حسرتا، سالى گذشت

کز بر ما مرغک رنـگین پـر و بـالى گذشت

یا «دیار وجود»

مــا جمله از کــدام دیاریم و کیســتیم؟ 

زیســتن   بهــر  از  آمــده  بى اختیــار 

بس نوبهــار خیمه به صحــرا زند که ما    

گشــتیم بــا دیــار وجــود آشــنا، ولى                         

اینجا به هم رســیده به سوداى چیستیم؟

بهر چــه آمدیم و بــراى چه زیســتیم؟

چون بــرگ پایمال خزان زنده نیســتیم

نشــناختیم گوهر خــود را که کیســتیم

از سوى دیگر در دیگر غزلیات رگه هاى عرفانى نمودار است مانند غزلیات ذیل: «راه اشتیاق»

بى تو اى گل ساحت دل را صفایى نیست، نیست

رخت هستى خوش بود گر باشدش زیور ز عشق  

در طریقــت بى تامل پا منه، کاندر ســلوك

کى توان فارغ ز دل گشــتن، که راه اشتیاق 

بلبل این باغ را شــور و نوایى نیســت، نیست

ورنه این فرسوده کاال را بهایى نیست، نیست

عارفان را جز تأمل رهنمایى نیســت، نیست

آن چنان راهى ست کو را انتهایى نیست، نیست

و همچنین: «حدیث معرفت»:

چنان که مى شــود از صبحدم هوا روشن

رســید پیک و بــه دیدار او بشــارت داد

ز روى دوســت شود چشــم آشنا روشن

بدیــن نویِد دل انگیز، چشــم ما روشــن
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دور                                          منــزل  هــزار  تیره دلى هــا،  ز  منــم 

غــالم همــت آنــم کــه فــارغ از مّنت 

حدیــث معرفــت حــق ز عارفــان جویید                                                 

دل مــن اســت ز یکرنگى و صفا روشــن

روشــن بینــوا  درویــِش  ســراچۀ  کنــد 

«ادیب» کى کند این نکته بر شــما روشن؟

همچنین: «پرتو عرفان»:

دوســتان مژده که ســامان و سرى یافته ام

زان حقیقت، که نهان در َکَنف بى خبرى ست

پرفشان گردم از این پس به هواى ملکوت 

زندگــى در نظرم رنگ دگــر یافت که من

تا شــدم معرفت  اندوِز رِه عشق، «ادیب»              

چــاره از بهــر دل در بــه درى یافتــه ام

بــه مــددکارى جانــان، خبــرى یافته ام

کــه ز عشــق رخ او، بال و پــرى یافته ام

لــوح اندیشــه، به نقــش دگــرى یافته ام

در دل از پرتــو عرفــان، اثــرى یافتــه ام

     در بخش دیگر از غزلیات، نگرش ها و رگه هاى اگزیستانسیالیسم به چشم مى خورد مانند 

«هستى ناپایدار»:

چنیــن که عمــر چو بــاد بهــار مى گذرد

خزان گذشت و زمستان گذشت و الله دمید

را    دوران  کــه  نوگلــى  از  بگیــر کام دل 

بــه حــال زار و دل داغــدار خــود پرداز 

به باغ عشق و جوانى، غنیمت است «ادیب»                                 

بیــا که موســم گشــت و گــذار مى گذرد

بیــار بــاده کــه فصــل بهــار مى گذرد

مى گــذرد ناپایــدار  هســتِى  بهــار 

کــه رونــق چمــن و اللــه زار مى گــذرد

دمى کــه با صنمــى گل عــذار مى گذرد

همچنین «چه خورى غم»:

اى مصیبــت زده، پیراهن غم چــاك َمَزن

چیست سرمایۀ هستى؟ همه هیچ اندر هیچ 

چه خورى غم؟ که نیرزد به غم این دور زمان

دم مزن از غــم ایام و در ایــن چند صباح                                 

دامــن از آه، به ســوز دل غمنــاك مزن

بهر ایــن هیچ، گریبان اَســف چاك مزن

شــادخوارى کن و جز خنده بر افالك مزن

جز صبوحى ز کف شــاهد چــاالك مزن

باألخره در برخى از غزلیات رگه هاى نیهیلیستى و پوچ گرایى انعکاس دارد مانند «داستان زندگى»:

هر کــه را خاطر ز یاد نوگلى شــادان نبود  

از حســاب زندگى، تفریق کردم عشــق را   

داســتان زندگى، گــر بود دامنگیــر و نغز

حاصلش از سیِر باغ و گردِش بستان نبود

آن چه باقى ماند، غیر از غفلت و خسران نبود 

حاصلش جز قطره اشکى چند، بر دامان نبود
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گر به گیتى، زندگى هم نوعى از زندان نبود چیست یا رب این تکلف هاى پر قید حیات؟

همچنین «داستان هم قفس»:

کنــون کــه زار فکندنــد در قفــس مــا را   

کنــون که پاى شکســتند و بال و پر بســتند

دگر به شــاخ گلى نیســت، دســترس ما را

بدین خوشــیم کــه کردند هم قفــس ما را

چه غم ز کنج قفس، چون شــد آشــیانه خراب        

چــرا نــه در پــى تدبیــر آشــیان باشــیم؟    

همیــن بس اســت، ز صیاد بوالهــوس ما را

که دل، خوش است بدین مشت خار و خس ما را

     اما براى پایان سخن الزم است بگویم که اشعار این شاعر ملى از لحاظ فصاحت و بالغت 

و رعایت صنایع ادبى و ریزه کارى هاى استادانه در سطح متعالى از باب مقام شاعرى در سطحى 

آنکه حفظ و  است که هم طراز شاخص ترین استادان متقدم است. به عالوه شاعر ملى ضمن 

پاسدارى شعر اصیل پارسى را که از بزرگ ترین میراث هاى ملى ماست و یادگار هزار و یک صد 

آزادگى  با آزادى و  بر خود فرض مى داند، ولى  است  استاداِن گذشته  سال کوشش و آزمایش 

نوع  این  در  مى گوید:  دراین باره  و  مى داند  الزم  را  نو  منظوم  اندیشه هاى  با  سازگارى  تمام، 

به  آن را  باشد  نهفته  وزن رعایت شود و در مقصود گوینده پیامى  احساساِت منظومانه هرگاه 

عنوان «شعرواره» یا نوعى سخِن مترنِم پارسى ارج مى نهم و تراوش هایى از آن را در برخى از 

سروده هاى خود ملحوظ داشته ام. بى شک از جلد سوم «مجموعۀ اشعار» که بعداً منتشر مى شود 

جامعۀ ادبِى ایران بهره ورى بیشترى خواهد داشت.

 

نگرشى گذرا بر نقش ادبا و شعرا ❖ 591



1



جنگ و صلح از دیدگاه سعدي

حمید یزدان پرست

پژوهشگر و نویسنده
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***

سعدي با آنکه عاشق زیبایی و هنر و صلح و دوستی است و به انحاي گوناگون می گوید: «عاشقم 

بر همه عالم که همه عالم از اوست» و آشکارا بیان می دارد: «به نزدیک من صلح بهتر ز جنگ» 

و سلطه جویی  زیاده خواهی  با  و  است  آگاه  نیک  آدمی  از خلق و خوي  ولی چون  (بو، 1006)، 

قدرتمندان آشناست و می داند که: «غوغا بود دو پادشه اندر والیتی» (طیبات، 555) و بلکه «ده 

درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند... ُملک اقلیمی بگیرد پادشاه/ همچنان 

در بند اقلیمی دگر» (گل، ب1، ح 3)، پس به ناچار از جهان مطلوب به جهان موجود تنزل می کند 

و به موضوع جنگ می پردازد و از ضرورت داشتن نیروي نظامِی کارآزموده و مصاف دیده غفلت 

بدان و  اما از شّر  و تجاوز نباشند،  تهاجم  نیکان اهل  نمی ورزد؛ چه، خوب می داند که هرچند 

دست درازي و تعدي ایشان در امان نیستند و لذا ناگزیرند که سپاهیانی توانمند و آماده داشته 

باشند و در مواقع ضروري به جنگ و دفاع برخیزند.

     در اینجا اشاره به نکته اي شاید پر بیراه نباشد که ضمناً گویاي روحیه صلح جویانه و شاعرانه 

سعدي نیز هست و آن اینکه او بسیاري از واژگان و اصطالحات مرتبط با رزم و جنگاوري را 

ـ گاه با بسامد باالـ به کار می برد؛ اما کمابیش از همگی در خدمت مفاهیم عاشقانه و عارفانه 

سود می جوید؛ کلمات و ترکیباتی چون: آماج، برگستوان، باللک (بالرك، پالرك)، پیکار، پیکان، 

پیلک، پیشانی کردن (مقابله کردن)، تبرزین،  افکندن، پهلوان، پهلوزدن (مقابله کردن)،  پنجه 

ترکش، تیر، تیرباران، تیغ، تیغ آختن، تیغ زن، تیغ نهادن، جراحت، جنایت، جنگ، جنگجو، جنگی، 

جنگ آزماي، جنود، جوشن، چالش، چوبه، حرب، حصار (محاصره کردن)، خدنگ، خسته (مجروح، 

زخمی)، خشت، خشم، خفتان، خود (کالهخود)، خون، خون بها، خونخوار، خونی، خونین، دشمن، 

دشنام، دشنه، ُرمح (نیزه)، زخم، زره، زره پوش، زوبین، زه (وتر کمان)، ساطور، سپاه، سپر، سپه، 

سنان،  سالح  دار،  سالح،  سرلشکر،  سرهنگ،  سرپنجه،  سخت بازو،  ستیزه بران،  ستیزه،  و  ستیز 
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غازي، فتنه،  سوفار، شکار، شمشیر، شهید، شیراوژن، شیرگیر، ضرب، طعن، عدو، غارت، غزا، 

قبضه، قاتل، قتل، قتال، قّتال، قتیل، کارزار، کشته، کشتن، کمان، کماندار، کمند، کمین، کنداور، 

گندآور، لشکر، لشکرکش، لشکرگاه، مجروح، مردافکن، مرداوژن، مصاف، ناوك، نبرد، هزیمت، 

هزبر، هیجا، یزك (دیده بان) و ....

(طیبات، 476)  تیغ می برد»  به  اگر دست  نمی کنم  می گوید: «جنگ  اما همین کسی که       

و «دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی» (مواعظ، 696) و سوگند می خورد: «به مردي که ُملِک 

سراسر زمین/ نیرزد که خونی چکد بر زمین» (بو، 477) و «به جان زنده دالن سعدیا، که ملک 

واقعیت  از  چون  همین کس  آري،   ،(476 (طیبات،  بیازارند»  خود  ز  وجودي  آنکه  نیرزد  وجود/ 

جهان موجود و آزمندي و غرور و بدخویی و دژمنشی بسیاري از انسان ها و به ویژه زمامداران 

آگاه است و می داند که دیو و نفس بیکار ننشسته اند و هر لحظه خواهشی را در دل مردمان و 

خاصه قدرتمندان و حکمرانان پدید می آورند که گسترش قلمرو از آن جمله است، بخش مهمی 

از آثارش را به خصوص در بوستان، به موضوع جنگ و صلح اختصاص داده است و در ضمن 

آن، عالوه بر ضرورت وجود تشکیالت نظامی و نحوه برخورد با سپاهیان در زمان جنگ و صلح، 

هم به موجبات و انگیزه هاي جنگ طلبی اشاره می کند، هم از روش هاى حفظ صلح و اهمیت و 

ارزش آن و راه هاى دستیابی به آن می گوید، و هم به تدبیرهاي نظامی و شیوه هاي جنگ و گریز 

می پردازد و آخر سر نیز از قوانین و مقررات جنگی (یا به قول خودش: آداب حرب)1 یاد می کند 

و مطالبی می گوید که در هر زمان و مکانی کاربرد دارد. سخنان سعدي در این باب را می توان 

در چند مقوله کلی جاي داد: ضرورت برخورداري از لشکریان آماده، اهمیت و روش هاى حفظ 

یا ایجاد صلح، موجبات فردي و جمعی جنگ، تدابیر جنگی، و اخالق جنگ. از آنجا که سعدي 

خود در بوستان 130 بیت پیوسته را به صلح و جنگ اختصاص داده و طی نُه گفتار جداگانه به 

تفکیک امور مربوطه پرداخته، بهتر این است که با محور قرار دادن همین مجموعه و گنجاندن 

مطالب مشابه یا پیرامونی از سایر آثار او، به بررسی دیدگاهش بپردازیم و بجاست که نخست از 

«ضرورت وجود ارتش آماده» بگوییم.

     شیخ اجل با وجودي که در آثارش اهمیت فراوانی به عقل و درایت می دهد و به خصوص 

شاه و دولت مردان را به رایزنی و تأمل فرامى خواند، آن را همراه با نیرومندي و توانایی می خواهد؛ 

به طوري که اندیشه و تدبیري را که از قدرت برخوردار نباشد، حیله و نیرنگ به شمار می آورد: 

به رستم درآموزم آداب حرب (بو، 2577) 1 . من آنم که در شیوه طعن و ضرب  
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«راِي بی قّوت، مکر و فسون است و قوت بی راي، جهل و جنون. تمییز باید و تدبیر و عقل، 

وانگه ُملک/ که ملک و دولت نادان، سالح جنگ خداست.» (گل، ب 8، ش 57) او کارکرد اصلی 

وجود شاه و نظامیان را نگهبانی از مردم و جلوگیري از ستم زورمندان می داند: «پادشاهان و 

لشکریان از بهر محافظت رعیت اند تا دست تطاول قوي را از ضعیف کوتاه گردانند. چون دست 

قوي کوتاه نگردانند و خود درازدستی روا دارند، مر این پادشاه را فایده نباشد، الجرم بقایی نکند.» 

(نصیحة الملوك، ص 812)

     یک نکتۀ مهم در این مقوله، پرهیز از کشورگشایی و جهانگیري است که در طول تاریخ، 

یکی از موجبات آغاز جنگ بوده است و سعدي این کار را نه تنها پسندیده نمی داند، بلکه در 

نقدش هم سخن ها دارد: «مردي نه جهانگیري است، بل جهانداري است. دانا جهان بگیرد و 

بدارد و نادان جهان بگیرد و بردارد.» (نصیحة الملوك، ص814) در مدح ابوبکر بن سعد نیز می گوید: 

به تیــغ و طعنه گرفتنــد جنگجویان ملک

چو همت است، چه حاجت به گرز مغفرکوب؟

 دیار مشــرق و مغرب مگیر و جنگ مجوي

تو بّر و بحر گرفتی به عدل و همت و راي

چو دولت است، چه حاجت به تیر جوشن  خاي؟

بزداي خاطري  زنگ  و  کن  به دست  دلی 

 (مواعظ، 688)

و باز گویا در مدح همو گوید:

شــکوه و لشکر و جاه و جمال و مالت هست

خــداي، ســلطنتت بــر زمیــن دنیــا داد

به نیــک و بد چو بباید گذاشــت، این بهتر

پس از گرفتــن عالم چو کــوچ خواهد بود

جهان ســتانی و لشکرکشــی چه مانندست

ولــی بــه کار نیایــد بــه جز نکــوکاري

ز بهــر آنکــه در او تخــم آخــرت کاري

که نام نیــک به دســت آوري و بگذاري

رواســت گر همه عالــم گرفتــه انگاري

بــه کامرانــی درویــش در ســبکباري؟

(مواعظ، 693)

     در همین زمینه داستان یکی از شاهان عرب قابل ذکر است که در بستر مرگ خبر پیروزي 

لشکرش و فتح دیاري را به گوشش رساندند و او به جاي شادي، افسوس خورد: «یکی از ملوك 

عرب رنجور بود، در حالت پیري و امید از زندگانی قطع کرده، که ناگه سواري از در درآمد و مژده 

آورد که: فالن قلعه را به دولت خداوند گشادیم و دشمنان اسیر شدند و سپاه و رعیت آن طرف، 

به جملگی مطیع فرمان گشتند. ملک را نفسی سرد از سر درد برآمد و گفت: این مژده مرا نیست، 

دشمنانم راست؛ یعنی وارثان مملکت!» (گل، ب1،ح9).
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     یکی دیگر از موجبات جنگ، تحریک دشمن یا به طمع افکندن اوست؛ از هر دو باید پرهیز 

کرد؛ چنان که خود به «یکی از ملوك عرب که به بی انصافی معروف بود» و از او التماس دعا 

می کرد «که از دشمِن صعب اندیشناکم»، گفت: «بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوي 

زحمت نبینی» (گل، ب1، ح10).

پیــکار کلوخ انــداز  بــا  کــردي  چــو 

انداختــی در روي دشــمن چــو تیــر 

ســر خــود را بــه دســت خود شکســتی

نشســتی آماجــش  کانــدر  کــن   حــذر 

(گل، ب1، ح 23)

صلح با دشمن اگر خواهی، هر گه که تو را

ســخن آخر به دهن  می گــذرد موذي را

کن تحسین  نظرش  در  کند،  عیب  قفا  در 

کن شیرین  دهنی  نخواهی،  تلخ  سخنش 

   (گل، ب1، ح 24)

     اینک به گفتارهاي نه گانه سعدي برگردیم و مطابق تقسیم بندي او پیش برویم.

یکم، گفتار اندر راي و تدبیر ُملک و لشکرکشی

شیخ در این بخش بوستان، ضمن 39 بیت به اهمیت چاره اندیشی در امور، همزیستی و سازگاري 

با همگان، حفظ جان و جاه با بذل مال، دلجویی از دشمنان زورمند و فرصت جویی و کامکاري، 

پرهیز از جنگ طلبی و زورگویی به ضعیفان می گوید و اینکه تا می شود، باید صلح و آشتی را 

پاس داشت و از جنگ و نبرد کناره گرفت؛ اما این صلح جویی نباید به زبونی و ستم پذیري کشیده 

شود، بلکه در وقت ناچاري، باید استوار ایستاد و دلیرانه جنگید و دمار از دشمن برآورد؛ ولی در 

همان هنگامه نیز نباید همه راه هاى آشتی را بست و اگر دشمنی درخواست صلح کرد، ضمن 

تداوم هشیاري و آمادگی رزمی، بهتر است آن را پذیرفت. پس: 

1. تا می شود با بذل مال و اظهار لطف مهربانی، باید از جنگ پیشگیري کرد.

کار تدبیــر  بــه  برآیــد  تــا  همــی 

چو نتــوان عــدو را به قوت شکســت

گــر اندیشــه باشــد ز خصمــت گزند

عــدو را بــه جــاي خســک، ُدر بریز

چــو دســتی نشــاید گزیــدن، ببوس

کارزار از  بــْه  دشــمن  مــداراي 

بســت فتنــه  در  ببایــد  نعمــت  بــه 

ببنــد زبانــش  تعویــِذ  احســان  بــه 

کــه احســان کنــد کْنــد دنــدان تیــز

که بــا غالبان چــاره زرق اســت و لوس
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بنــد بــه  درآیــد  رســتم  تدبیــر،  بــه 

عــدو را بــه فرصت تــوان کند پوســت

کمنــد از  نَجســت  اســفندیارش  کــه 

پــس او را مــدارا چنان کن که دوســت

(بو، 994 ـ 1000)

     این دستورالعمل را ابوبکر بن سعد بن زنگی، فرمانرواي فارس (حکومت 623 - 658 ق) 

که سعدي بوستان را به او تقدیم کرده، به کار بسته بود. وي نتیجه اش در آن دوران پرآشوب 

تاخت وتاز مغوالن، امنیت و آسایش مردم خطه فارس بود و با تقدیم اندکی باج سالیانه، مانع 

ورود مغوالن به فارس و دست اندازي ایشان به جان و مال و ناموس مردم شده بود؛ چنان که 

سعدي خطاب به او می گوید:

ســنگ و  روییــن  دیــواِر  بــه  ســکندر 

تــو را ســّد یأجــوِج کفــر از زر اســت

تنــگ یأجــوج  راه  جهــان،  از  بکــرد 

نــه روییــن چــو دیوار اســکندر اســت

(155 ـ 156)

در گلستان نیز می گوید:

کــن نکویــی  هــم  بداندیــش  لقمــه دوختــه بــْهبــا  دهــن ســگ بــه 

(ب1، ح33)

نشــاید ناکــس  بــا  گرچــه  نکویــی 

تیز ســگ درنــده چــون دنــدان کنــد 

بــه عرف اندر جهان از ســگ بتر نیســت

کــه گــر ســنگش زنــی، جنــگ آزماید

ببایــد گه گــه  مصلحــت  بــراي 

تــو در حــال، اســتخوانی پیــش او ریز 

نکویــی بــا وي از حکمت به در نیســت

پایــد گلّــه  تیمــاردارى،  ورش 

(مثنویات، 781)

و  برسد  نظر  به  ناپسند  و  ماکیاولی وار  اخالقی صرف،  از منظر  است  ممکن  این مطالب       

سیاست پیشگان می دهد؛  به  چرا دستاویزي  که  برنجند  اجل  شیخ  از  اخالق گرایان فضیلت  گرا 

مّر  پایبند  می خواهد  که  او  و  است  همین  پادشاهی  و  سیاست  عالم  که  است  این  واقعیت  اما 

اخالقیات معمول باشد، باید یکی از این دو را انتخاب کند و شاید براي همین است که سعدي 

این توصیه ها را در باب سیرت پادشاهان می آورد، نه مثًال در اخالق درویشان که جاي صدق 

و صفا و یکرنگی است. هر گروه و طبقه اجتماعی اخالقیات ویژه خود را دارد و فارغ از نگرش 

آرمانی، سیاست یعنی همین بندبازى ها و چندپهلویی ها. مواردي از این دست است که فاصله 

اخالق فضیلت محور را از اخالق نتیجه گرا و غایت نگر، آن هم در مقام عمل نمایان می سازد.
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ــان؟ ــس ــال ان ــم ــَود ک ــ ــه ب ــی چ ــ دان

را  ــان خـــدا  ــتـ غــمــخــواري دوسـ

احسان و  لطف  ــت،  دوس و  دشمن  با 

ــدارا ــ ــان مـ ــنـ ــمـ دلــــــــداري دشـ

(مثنویات، 782)

     باز هم در توجیه مدارا می گوید: در برابر ستیزه جویان، نرمی و مهربانی در پیش گیر که 

ابریشم نرم را تیغ تیز نمی بّرد، بلکه:

بیار  تحمل  بــیــنــی،  ــاش  ــرخ پ ــو  چ

ستیز بینی  کــه  آنــجــا  کــن  لطافت 

َخوشی و  لطف  و  شیرین زبانی  به 

ــارزار ــ ک دِر  ــدد  ــن ــب ب ســهــلــی  کــه 

تیز ــغ  ــی ت را  ــرم  ــ ن َقــــِز  ــّرد  ــبـ نـ

کشی مــویــی  ــه  ب پیلی  ــه  ک ــی  ــوان ت

 (گل، ب3، ح28)

     جاي دیگر گوید: «تا دفع مضرت دشمن به نعمت می توان کرد، خصومت روا نباشد که خون 

از مال شریف تر است و عرب گوید: السیُف آخُر الحیل؛ یعنی مصاف وقتی روا باشد که تدبیر دیگر 

نماند. به هزیمت پشت دادن، بْه که با شمشیر مشت زدن.» (نصیحة الملوك، ص812) در گلستان 

نیز می گوید: «تا کار به زر برمی آید، جان در خطر افکندن نشاید؛ عرب گوید: آخُرالحیل السیف.

حالل اســت بردن به شمشــیر، دست»چــو دســت از همه حیلتی درگسســت

  (گل، ب8، ش14)

     این روش را در برابر دشمن نادان نیز توصیه می کند: «با دشمن،  دوست وار می باید بود» 

(رباعیات، 776) و «با دوست و دشمن طریق احسان پیش گیر که دوستان را مهر و محبت بیفزاید 

و دشمنان را کین و عداوت کم شود» (نصیحة الملوك، ص807).

رفق پیش آر و مدارا و تواضع کن و جودخواهی از دشمن نادان که گزندت نرسد

(صاحبیه، 758)

کوس  ناله  بــدرد  شیران  زهــرة  چون 

بساز کرد،  نتوان  خصومت  که  آن  با 

فسوس به  گرامی  جــان  مــده  ــاد  ب بر 

ببوس برد،  نتوان  دندان  به  که  دستی   

(صاحبیه، 777)

2. سعدي در ادامه همان مبحث بوستان، از دشمن تراشی و جنگ افروزي بر حذر می دارد و بر 

تبدیل دشمن ـ حتی اگر ضعیف باشد ـ به دوست تأکید می ورزد:

 کـــه از قطـــره ســـیالب دیـــدم بســـیحــذر کــن ز پیــکار کمتــر کســی 
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گــره  ابــرو  بــر  توانــی،  تــا  مــزن 

بــود دشــمنش تــازه و دوســت ریش

که دشــمن اگــر چه زبــون، دوســت بْه

کســی ِکش بود دشــمن از دوســت بیش 

(1001 ـ 1003)

     در گلستان هم در نفی جنگ افروزي گوید:

ــزن ــارة حـــصـــار م ــ ــر بـ ــگ بـ ــن ــد س ــگ آی ــن ــار س ــص ــَود کــز ح ــ کــه ب

(ب3، ح28)

     با این همه آنگاه که نرمش ها و چاره گري ها و تدبیرها سود نمی بخشد و ناگزیر کار به جنگ و 

درگیري می کشد، در نزد خدا و خلق عذري نمی ماند و باید محکم ایستاد و مردانه جنگید؛ چون 

با کینه توز نمی شود مهربانی کرد و عقب نشینی در برابر فرومایه، او را گستاخ تر می کند؛ اما به 

استقبال جنگ نباید رفت و با زورمندتر از خود نباید درگیر شد. به  همین ترتیب تاختن به ناتوان 

نیز از جوانمردي به دور است: «از جمله حسن و تدبیر پادشاه یکی آن است که با خصم قوي 

در نپیچد و بر ضعیف جور نکند که پنجه با غالب افکندن، نه مصلحت است و دست ضعیفان 

بر پیچیدن، نه مروت.» (نصیحة الملوك، ص810) و «ضعیفی که با قوي دالوري کند، یار دشمن 

است در هالك خویش. 

آن ــت  ــاق ط ــه  چ را  ســـایـــه پـــرورده 

می فکند جــهــل  ــه  ب بـــازو  ســســت 

قــتــال؟ ــه  ب ــارزان  ــبـ مـ ــا  ب رود  ــه  ک

چنگال» آهــنــیــن  ــرد  مـ ــا  ب پنجه 

(گل، ب8، ش46)

«پنجه با شیر انداختن و مشت بر شمشیر زدن، کار خردمند نیست.

مست ــا  ب مکن  زورآوري  و  پیــش ســرپنجه، در بغــل نْه دســت» جنگ 

(گل، ب8، ش45)

تیز  ــده  ــ درن ــن  ــاخ ن ــداري  ــ ن ــون  چـ

کرد پنجه  ــازو  پـــوالدبـ ــا  ب ــه  ک ــر  ه

ــش بــبــنــدد روزگـــار  ــت ــا دس ــاش ت بـ

ستیز گیري  کم  که  بــْه  آن  ددان  با 

کرد رنجه  را  ــود  خ مسکین  ساعد 

بــرآر مغزش  دشمنان  ــام  ک بــه  پــس 

(گل، ب1، ح21)

     در غزلیات نیز گوید:

نیستهر چه خواهی، کن که ما را با تو روي جنگ نیست فرهنگ  انداختن،  زورآوران  با  پنجه 
(خواتیم، 403)
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کــه خواهــد پنجــه کــردن بــا عقابیهــالك خویشــتن می خواهــد آن مــور

(بدایع، 552)

     جاي دیگر گوید: «مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی؟» (بدایع، 551) پس:

نکنی ــر  دگـ تــا  ــفــس  ن اي  ــد  ــای استش سیمین  کــه  ســاعــدي  بــا  پنجه 

(بدایع، 391)

هزار  تو  خصم  و  باشد  صد  تو  خیل  چون 

ــار  دم خصم  از  بـــرآور  ــی،  ــوان ــْت ب ــا  ت

هش دار  می سپاري،  هالك  به  را  خود 

مدار  عیب  آشتی  نــدانــی،  جنگ  چــون 

(صاحبیه، 777)

ــز  ــرآوی ــن ب ــم ــد: بــا دش ــن ــوی ــرا گ مـ

ریخت؟ خویشتن  خون  بیهوده  کسی 

هست ــگــی  ــردان م و  ــی  ــاالک چ گــرت 

مست؟ دیــوانــگــی  چنین  هرگز  کند 

(صاحبیه، 747)

3. با قوي تر از خود نباید جنگید:

بیشتر ــود  خـ ز  ــاهــی  ســپ ــا  ب ــزن  مـ

نــبــرد در  تـــوانـــاتـــري  زو  گـــر  و 

چنگ شیر  ــر  گ و  زوري  پیل  اگــر 

درگسست حیلتی  همه  از  دســت  چو 

نیشتر ــا  ب انــگــشــت  زد  ــوان  ــت ن ــه  ک

کرد زور  ــوان  ــات ن ــر  ب ــت  ــردي س م ــه  ن

جنگ  که  بهتر  صلح  من  نزدیک  به 

دست شمشیر  بــه  ــردن  ب اســت  ــالل  ح

(1004ـ1007)

4. با این حال اگر دشمن از در صلح درآمد،  مخالفت و لجاجت روا نیست؛ چرا که هم از خونریزي 

و آسیب بیشتر جلوگیري می شود و هم ارزش و شکوه طرف مقابل افزایش می یابد: «با آن که دِر 

صلح زند، جنگ مجوي» (گل، ب8، ش14).

مپیچ ســر  عـــدو،  خــواهــد  صلح  ــر  اگ

ــارزار ــ ک در  ــدد  ــن ــب ب وي  گــر  کــه 

برمپیچ ــان  عــن ــد،  ــوی ج جــنــگ  وگـــر 

هــزار یــک  ــود  ش هیبت  و  ــدر  ق را  تــو 

(1008 ـ 1009)

 5. در غیر این صورت باید با قدرت تمام به جنگ ادامه داد؛ چون در پیشگاه خداوند معذور است 

و هم دیگران که ضرب شصت جانانه ببینند، به تاخت وتاز راغب نمی شوند. 

رکاب  در  آورد  جنــگ  پــاي  او  ــابور  ــو داور حس ــر از ت ــه حش ــد ب نخواه
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خاست کینه  چون  باش  را  جنگ  هم  تو 

َخوشی  و  لطف  به  گویی  سفله   با  چو 

ــردان مــرد  ــ ــازي و م ــان تـ ــب ــه اس ب

خطاست مهربانی  کــیــنــه ور  ــا  ب ــه  ک

گردنکشی و  کبر  ــرددش  گـ ــزون  فـ

ــرد گ بــدانــدیــش  ــاد  ــه ن از  ـــرآر  بـ

(1010 ـ 1013)

     لشکرکشی و کارزار آیین و قوانینی دارد که رعایتشان در نتیجۀ پیکار مؤثر است. سعدي در 

این زمینه حرف ها دارد و البته پیش از او مبارکشاه (یا فخر مدبر) می نویسد: «پادشاه و لشکرکش 

چنان باید که لشکر را بر آب و گیاه فرود آرد. در صحرا و بر لشکر خصم راه نگیرد و از کمینگاه ها 

غافل نباشد. و اگر لشکر بسیار نباشد، جیحونی و یا رودي و یا دامن کوهی فرود آرد. و جایی 

فرود آرد که گاو و اسپ و هیزم نزدیک باشد و در پیش لشکرگاه لور و کندها و غفچها1 باشد 

تا لشکرگاه از شبیخون ایمن باشد و همچنان که روز مصاف تعبیه لشکر باشد، لشکر هم بر آن 

جمله فرود آرد تا هر کسی جایگاه خویش بداند» (آداب الحرب و الشجاعه، ص282).

ورد  برگستوان  و  نیزه  و  بیار  جوشن 

نیکمرد و  هشیار  و  باشی  بردبار  گر 

گرد بــه  کنم  معّفر  آفــتــاب  روي  تــا 

نبرد  از  بترسیدي  که  برد  گمان  دشمن 

(صاحبیه، 752)

     و گاه باید که پیشدستى هم کرد و فرصت را مغتنم شمرد و بدون تأخیر و دودلی، دخل 

دشمن را آورد:

«هر که را دشمنی پیش است، اگر نکشد، دشمِن خویش است.

سنگ بر  سر  ــار،  م و  دســت  بر  درنــگ»سنگ  قــیــاس و  بــود  ــی  ــره  رای ــی خ

(گل، ب8، ش50)

ــوان کشت ــی ت ــروز بــکــش، چــو م امـ

را  ــان  ــم ک ــد  ــن ک زه  کــه  مــگــذار 

سوخت جهان  ــد،  ش بلند  چــو  کآتش 

دوخــت ــوان  ــی ت م تیر  بــه  کــه  دشمن 

(گل، ب8، ش11)

مقابلــت نکنــد بــا حجــر به پیشــانی

کس این خطا نپسندد که دفع دشمن خود

نادانی  مگر کســی کــه تهور کنــد بــه 

نتوانــی و  توانــی و نکنــی، یــا کنــی 

(صاحبیه، 772)

1. گندمزار، خندق و آبگیر.
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6. با این همه، باز در حین جنگ نیز اگر مسئله با لطف و تدبیر قابل حل است، نباید به کین توزي 

و پیکار ادامه داد.

وگــر مــی  برآیــد بــه نرمــی و هوش

چو دشــمن بــه عجز انــدر آمــد ز در 

بــه تنــدي و خشــم و درشــتی مکوش

دگــر جویــی  پرخــاش  کــه  نبایــد 

 (بو، 1014 ـ 1015)

7. هرگاه دشمن تقاضاي صلح و آشتی کرد و امان خواست، باید پیشنهادش را پذیرفت؛ اما الزم 

است هشیار بود و احتیاط کرد؛ زیرا چه بسا تقاضاي صلح، طرحی براي غافلگیري باشد. در این 

موارد باید نظر پیران کارآزموده را جویا شد که تدبیرشان با نیروي جوانان دالور برابري می کند 

و بلکه از آن برتر است.

کن پیشه  ــرم  ک خــواهــد،  زنــهــار  چــو 

بــرمــگــرد ــن  ــه ک ــر  ــی پ ــِر  ــی ــدب ت ز 

ــاي  پ ز  رویــیــن  ــاِد  ــی ــن ب درآرنـــــد 

ببخشــاي و از مکــرش اندیشــه کــن1

ســالَخورد بــَود  آزمــوده  کار  کــه 

ــه راي  ــران ب ــروي و، پی ــه نی ــان ب جوان

(1016 ـ 1018)

     1شیخ شبیه این مطلب را در ابیات بعدي بوستان مشروح تر بازگو می کند. در گلستان  نیز 

می گوید: «فریب دشمن مخور و غرور مداح مخر، که این دام َزرق نهاده است و آن دامن طمع 

گشاده» (ب8، ش28)

8. نتیجه جنگ یا پیروزي است یا شکست؛ بنابراین شاه در مقام فرمانده سپاه می بایست به چند 

اصل مهم (یا تدبیر جنگی) توجه کند:

یک: چون پایان کار پیدا نیست، شاه باید در میدان نبرد، گریزگاهش را هم در نظر بگیرد.

مفر ــا،  ــج ــی َه قــلــب  در  ظفر؟بــیــنــدیــش  باشد  کــه  را  ــران  ک ــی  دان چــه 
(1019)

دو: هنگامی که لشکریان شکست خوردند و پراکنده شدند، شاه (فرمانده سپاه) نباید به تنهایی 

جنگ را ادامه بدهد و خود را به مهلکه بیفکند.

داد دســت  هم  ز  لشکر  که  بینی  بادچو  ــه  ب شیرین  ــان  ج ــده  م تنها  ــه  ب
(1020) 

سه: اگر شاه در کنارة میدان نبرد است، به وقت شکست باید بگریزد و اگر در وسط معرکه است، 

1. اندیشه کردن، ترسیدن
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باید لباس دشمن را به تن کند تا خود را مخفی سازد.

ــه رفــتــن بکوش ب ــاري،  ــن ک ــر  ــر ب بپوش اگ دشمن  لـِـبــِس  مــیــان،  در  ــر  وگ
(1021)

چهار: حتی اگر لشکر شاه انبوه تر هم باشد، نباید شب در دیار دشمن ماند. 

دویست دشمن  و  ــزاري  ه خــود  گر  و 

کمین  از  ســـوار  پنَجه  ــره،  ــی ت شــب 

مایست دشمن  اقلیم  در  شد،  شب  چو 

زمین بـــدّرد  هیبت  ــه  ب پانصد  ــو  چ

(1022ـ 1023)

پنج: در حرکت شبانه، مراقب کمینگاه ها باید بود.

ــا کمینگاه ها چــو خــواهــی بــریــدن بــه شــب راه ه از  نخست  ــن  ک حـــذر 
(1024)

شش: به اندازه یک روز باید از دشمن فاصله گرفت تا هنگامی که سر رسیدند، آنها خسته باشند 

و لشکر آسوده.

راه روزه  یــک  چــو  لشکر  دو  میان 

ــدار م ــم  غ کــنــد،  پیشدستی  او  ــر  گ

راند روزه  یک  چو  لشکر  که  ندانی 

زن ــده  ــان م لشکر  ــر  ب ــوده  ــ آس ــو  ت

جایگاه ــر  ب خیمه  ــزن  بـ ــد،  ــانَ ــم ب

ــرآر ب مــغــزش  اســـت،  ــاب  ــراســی اف ور 

ــدش نــمــانــد ــ ــن ــ ــجــۀ زورم ــن ــر پ سـ

خویشتن ــر  ب ــرد  ک ستم  ـــادان  ن ــه  ک

(1025ـ 1028)

هفت: پرچم لشکر شکست خورده را سرنگون کن تا دوباره گردش جمع نشوند.

بــه هم چــو دشــمن شکســتی، بیفکــن َعلَــم بــازش نیایــد جراحــت  کــه 
(1029)

هشت: فرمانده سپاه نباید در تعقیب لشکر شکست خورده، چندان پیشروي کند که تنها بماند؛ 

چون ممکن است تله باشد و گیر بیفتد.

مــران ــمــت  ــزی ه ــاي  ــف ق در  ــســی  ب

میغ  ــو  چ هیجا  گــرد  از  بینی  هــوا 

ــاوران یـ از  افــتــی  دور  ــه  ک نباید 

تیغ و  ــیــن  زوب ــه  ب ــردت  ِگـ بگیرند 

(1030ـ 1031)

نه: سپاه پیروز نباید در پی کسب غنیمت، پشت شاه (فرمانده) را خالی کند؛ چه، محافظت از او، 

مهم تر از شرکت در نبرد است.
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سپاه نــرانــد  ــارت  ــ غ دنــبــال  بــه 

ــار ــری ــه ش ــی  ــان ــب ــه ــگ ن را  ــه  ــپ س

شاه پشت  ــس  پ بماند  خــالــی  ــه  ک

کـــارزار حلقه  در  جــنــگ  از  ــْه  بـ

(1032 ـ 1033)

دوم) گفتار اندر نواخت لشکریان در حالت امن

سعدي در این بخش طی ده بیت ضرورت دلجویی از نظامیان در زمان صلح را گوشزد می کند 

تا به هنگام نبرد انگیزه کافی براي دفاع از کشور و حکومت را داشته باشند؛ بنابراین: 

یک: پس از جنگ، باید از کسانی که شجاعت به خرج داده اند، قدردانی نمود و بر درجاتشان 

افزود:

نــمــود ــور  ــه ت ــاري  ــ ب کـــه  دالور 

ــر هــالك ب دگـــر دل نــهــد  بـــار  ــه  ک

ــزود ــه مــقــدارش انـــدر ف بــبــایــد ب

ــاك ب یــأجــوج  ــاِر  ــک ــی پ ز  نــــدارد 

(1034 ـ 1035)

دو: باید به نظامیان در زمان صلح رسیدگی کرد و گرامی شان داشت.

ــدار ب ــوش  خ ــی  ــودگ آس در  سپاهی 

ببوس جنگی  ــرداِن  مـ دســت  کنون 

برگ به  نباشد  ــارش  ک که  سپاهی 

کار ــه  ب ــد  آی سختی  حــالــت  در  کــه 

کوس فروکوفت  دشمن  که  آنگه  نه 

مــرگ؟ بــه  دل  نهد  هیجا  روز  ــرا  چ

(1037 ـ 1038)

دشمن  ورود  مانع  و  می کنند  نگهبانی  کشور  مرزهاي  از  که  هستند  مرزداران  و  نظامیان  سه: 

می شوند. پس باید پیوسته آسوده  خاطر و برخوردار باشند که انوشیروان گفت: «کشور به سپاه 

استوار گردد، و سپاه به دارایی، و دارایی به خراج...»

بــدِســگــال ــف  ک از  ــک  ــل ُم ــی  ــواح ن

چیر دســـت،  ــدو  ع ــر  ب بُـــود  را  َمــلــک 

مال به  لشکر  و  نــگــه دار  لشکر  به 

سیر  و  باشند  ــوده  آس دل  لشکر  چو 

(1039 ـ 1040)

جــان پــرورى به  لشکر  که  ــْه  ب ســروريهمان  کند  لشکر  به  سلطان  که 
(گل، ب 1، ح 6)

بلکه خون بهاى خویش را پیشاپیش دریافت می کنند؛  نیستند،  و سربار  نظامیان ُطفیلی  چهار: 

بنابراین بر شاه است که «لشکریان را نکو دارد و به انواع مالطفت، دل به دست آرد که دشمنان 

در دشمنی متفق اند، تا دوستان در دوستی مختلف نباشند» (نصیحة الملوك، ص  808).
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ــورد ــی خ ــن م ــشــت ــاي ســـر خــوی ــه ب

ــغ دری از ســپــاهــی  گــنــج  ــد  ــ دارن ــو  چ

کـــارزار ــف  در ص کــنــد  مـــردي  ــه  چ

برد سختی  ــه  ک بــاشــد  ــاف  ــص ان ــه  ن

ــه تیغ ــت بـــردن ب دریـــغ آیـــدش دس

زار؟ ــار،  ک و  باشد  تهی  دستش  که 

(1041 ـ 1043)

     در گلستان نیز گوید: «یکی از پادشاهان در رعایت مملکت سستی کردي و لشکر به سختی 

داشتی. الجرم دشمنی صعب روي نمود، همه پشت دادند. چو دارند گنج از سپاهی دریغ / دریغ 

آیدش دست بردن به تیغ... و سلطان که به زر با سپاهی بخیلی کند، به سر با او جوانمردي 

نتوان کرد.

زر بــده مــرد ســپاهی را تــا ســر بنهد

بَطشــاً  َیصــوُل  ــی  الَکمُّ َشــبَِع  اذا 

عالم در  بنهد  سر  ندهی،  زر  وگــرش 

بالفراِر» یَبطُش  البطِن  ــاوي  خ و 

(گل، ب1، ح14)

یعنی: هرگاه مرد دالور سیر شود، سخت حمله می آورد و آن که شکمش خالی است، سخت رو 
به فرار می نهد.1

نــهــادن ــاري  ــی ی ــم ن ــف  ک ــر  ب زر  ــو  دست؟ت کف  بر  سر  نهد  چــون  سپاهی 

(صاحبیه، 748)

سوم) گفتار اندر تقویت مردان کارآزموده

در این فصل، سعدي ضمن بیست و پنج بیت در اهمیت رایزنی با پیران خردمند و مجرب و 

لزوم پیروي جوانان از راي و  عقیده ایشان می گوید و اینکه کارهاي بزرگ را نباید به فرومایگان 

سپرد. همچنین نسبت به فراریان از میدان جنگ باید سختگیري کرد. خالصه اینکه: 

فرست دلــیــران  دشمن،  پیکار  به   .1

کن ــار  کـ ــان  ــدگ ــان دی ــه ج راي  ــه  ب

شــمــشــیــرزن ــان  ــوانـ جـ از  ــرس  ــت م

فرست ــران  ــی ش آورد  ــه  ب ــران  ــزب ه

کهن گــرگ  آزمـــوده ســـت  صید  ــه  ک

فن ــار  ــســی ب پـــیـــران  ز  کـــن  ـــذر  ح

(1044 ـ 1046)

ــت ور ــخ ب ــۀ  ــســت شــای ــان  ــوانـ جـ سر2.  نــپــیــچــنــد  ــران  ــیـ پـ ــار  ــت ــف گ ز 
(1049)

1. گلستان سعدي، تصحیح و توضیح مرحوم دکتر غالمحسین یوسفی، ص271.
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3. تنها فرد مجرب و بزرگ را به فرماندهی برگزین.

ــکــت بـــایـــد آراســـتـــه ــل ــم ــرت م ــ گ

کسی جــز  ــیــشــرو  پ مــکــن  را  ســپــه 

ــت ــار درش ــاي کـ ــرم ــف ـــردان م ــه خـ ب

نوخاسته بــه  مــعــظــم  ــار  کـ ــده  مـ

بسی بــاشــد  بـــوده  جنگ ها  در  ــه  ک

مشت... به  شکستن  نشاید  ِسندان  که 

(1050 ـ 1052)

4. «ناز پرورِد تنعم» اهل جنگاوري نیست و نباید به میدان برود، چه رسد که فرمانده هم باشد!

ناز و  خیش  و  ــرورده  ــ پ گــرمــابــه  ــه  ب

زین پشت  ــر  ب نشانند  ــردش  مـ دو 

بــاز جــنــگ  دِر  بیند  ــو  چ ــرنــجــد  ب

زمین!  ــر  ب ــودکــی  ک ــد  زن کــش  بـــَود 

(1058 ـ 1059)

ــود ب بـــایـــد  ــرد  ــ م قـــزاگـــنـــد1  ســود؟در  چــه  جنگ  ــالح  س مخنث  ــر  ب

(گل، ب 2، ح 5) 

کدام زن  و  است  کدام  مرد  که  شود  پیدا 

مردي درون شخص چو آتش در آهن است

جنگ روز  به  مــردان  حلقه  تنگناي  در 

به سنگ نیاید از آهن مگر  و آتش برون 

(صاحبیه، 764)

5. گریزنده از میدان جنگ را باید سخت تنبیه کرد تا کسی در آوردگاه سستی نکند.1

بُکــش گــر عــدو در مصافش نکشــتیکــی را کــه دیــدي تو در جنگ پشــت

(1060)

نه خــود را کــه نــام آوران را بکشــت... ســواري کــه بنمــود در جنگ پشــت

(1060 و 1064)

«سپاهی که از صف کارزار دشمن بگریزد، بباید کشت که خون بهاى خود به سلف خورده است.

سپاهی را که سلطان نان می دهد، بهاي جان می دهد. پس اگر بگریزد، خونش شاید که بریزند.» 

(نصیحة الملوك، ص 808) چون او دیگران را هم به کشتن می دهد:

روز میدان، وان که بگریزد، به خون لشکري آن که جنگ آرد، به خون خویش بازي می کند

(گل، ب1، ح3)

7. همرزماِن دوست و یکدل، شجاعانه می جنگند و نمی گذارند یکی از جمعشان به اسارت بیفتد؛ 

بنابراین باید میان رزمندگان انس و الفتی برقرار کرد. در غیر این صورت چاره اي جز گریز از 

1. قزاگند: لباسی که در آسترش پنبه و ابریشم می گذاشتند و زیر زره می پوشیدند.
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معرکه نیست.

یــار دو  زان  مگــر  نیایــد  شــجاعت 

همزبــان همســفرة  همجنــِس  دو 

کــه ننگ آیــدش رفتــن از پیــش تیر

چــو بینــی کــه یــاران نباشــند یــار

کارزار حلقــۀ  در  افتنــد  کــه 

جــان، بــه  هیجــا  قلــب  در  بکوشــند 

اســیر دشــمن  چنــگال  بــه  بــرادر 

شــمار غنیمــت  میــدان  ز  هزیمــت 

(1065ـ 1068)

دوســتاِن ســخت پیمان را ز دشمن باك 

نیست صد هزاران خیط یکتو را نباشد قوتی

نگسلد یارش  پیونِد  کز  است  آن  یار  شرط 

نگسلد اسفندیارش  برتافتی،  هم  به  چون 

(صاحبیه، 755)

چهارم) گفتار اندر دلداري هنرمندان

سعدي پس از بیان این مطالب و لزوم مجازات گریزندگان از میدان جنگ، گفتار حاضر را می آورد 

و به شاه توصیه می کند که دو گروه را مورد توجه و حمایت و عنایت خاص قرار دهد: قلم زن یا 

اهل دانش و راي (دبیران و نویسندگان) و شمشیرزن (نظامیان) را.

کشورگشاي: ــاه  ش اي  ــرور  پ تــن  دو 

برند ــت  ــ دول ــوي  گـ نــــــام آوران  ز 

تیغ و  ــد  ــورزی ن را  قلم  ــو  ک آن  هــر 

شمشیرزن و  دار  ــکــو  ن ــم زن  ــل ق

راي ــل  اهـ دوم  ــازو،  ــ ب ــل  اهـ یــکــی 

ــد ــرورن پ ــرزن  ــشــی ــم ش و  ــا  ــ دان کـــه 

ــغ دری اي  مــگــو:  بــمــیــرد،  ــر  گ او  ــر  ب

زن ز  نیاید  ــردي  مـ ــه  ک مــطــرب  ــه  ن

(1069ـ1072)

     در همین راستا می توان به حمایت از خانواده و بازماندگان نظامی مقتول اشاره کرد که بر 

شاه است:

«لشکریان را که در جنگ عدو کشته شوند، برگ و معاش از فرزندان و متعلقان او دریغ ندارد» 

(نصیحة الملوك، ص810).

است دولــتــان  صاحب  رســم  و  طریق 

داد بقا  خـــداونـــدان  ــا  ب چــون  دگــر 

ــو را ــک ن ـــردان  ــ ــد مـ ــه بـــنـــوازنـ کـ

را او  ـــدان  ــرزنـ ــ ف ـــــد  دارنـ ــو  ــک ن

(صاحبیه، 746)

پنجم) گفتار اندر حذر کردن از دشمنان

در این فصل کوتاه یک نکته امنیتی که پیشتر بدان اشاره اي شده بود، مشروح تر بیان می شود 
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که چیزي نیست جز رعایت اصل احتیاط. پیشتر (ابیات 1016ـ 1018) آمد که به دعوت صلح 

دشمن باید پاسخ مثبت داد؛ اما احتیاط را در نظر داشت و اینجا نیز بر همین نکته تأکید می شود 

که ممکن است فراخوان صلِح دشمن، ترفندي براي غافل گیري باشد.

تــرس ــش  ــدی ــدان ب جــنــگ  ز  نــگــویــم 

خواند صلح  ــت  آی روز  بــه  کــس  بسا 

ــان  ــ ــرداوژن ــ ــوش خــســبــنــد م ــ ــ زره پ

ترس بیش  او  از  صلح  آوازة  در 

راند خفته  سر  بر  سپه  شــد،  شب  چو 

کـــه بــســتــر بـــود خــوابــگــاه زنـــان

(1075ـ1077)

     نکته بعدي این است که احتیاط نه در زمان جنگ یا آتش بس، بلکه در زمان صلح و آشتی 

هم الزم است و باید همواره گوش به زنگ تازش دشمنان بود و نظامیان و وسایل جنگی آماده 

درآید،  ناگاه  اگر  در است که  بر  نشیند که گویی دشمن  باید «پیوسته چنان  داشت. پس شاه 

ناساخته نباشد.» (رساله انکیانو، ص821) در جاي دیگر هم عیناً خطاب به شاه می گوید: «پیوسته 

چنان نشین که گویی...» (نصیحة الملوك، ص816) و شاه «در همه حال از مکر و غدر ایمن ننشیند 

و اندیشه کند تا حاسدان فرصت غنیمت شمارند» (همان، ص807).

ساختن را  ــگ  ــن ج ــان  ــه ن ــد  ــای ــب ب

ــردان کــارآگــه اســت ــ حـــذر، کـــار م

 

تاختن آورد  ــان  ــه ن ــن  ــم دش کــه 

است لشکرگه  ــِن  ــی روی ســد  ــَزك،  ــ یَ

(1079ـ 1080)

ششم) گفتار اندر دفع دشمن به راي و تدبیر

سعدي در این فصل هشت بیتی، تقریباً به چهار موضوع مرتبط و به هم پیوسته می پردازد که در 

کل، انداختن دشمنان به جان هم و پیشگیري از اتحادشان است:

1. دور از خرد است که در میان دو دشمن ضعیف، احساس امنیت کرد؛ چون اگر آنها با هم یکی 

شوند، کار دشوار می گردد.

ــت ــاه دس ــوت ک ــواِه  ــدخـ بـ دو  ــان  ــی م
راز1 سگالند  هــم  بــا  دو  هــر  گــر  کــه 

نشست ایــمــن  بــاشــد  فــرزانــگــی  ــه  ن

دراز ــان  ــش ای ــاه  ــوت ک دســـت  شـــود 

(1081ـ 1082)

2. در یک زمان نباید با دو دشمن جنگید. پس یکی را بفریب و با دیگري بجنگ.1

1. سگالیدن: فکر کردن. راز سگالیدن: با یکدیگر همراز و متحد شوند. از تعلیقات دکتر یوسفی بر بوستان، ص269.
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دار مشــغول  نیرنــگ  بــه  را  ــاریکــی  دم هــســتــی  ز  بــــرآور  را  ــر  دگـ

(1083)

اما «دشمنان متفق را متفرق نتوانی گردانیدن، مگر بدان که با بعضی از ایشان دوستی به دست 

آري» (نصیحة الملوك، ص815).

3. بنا بر یک اصل کهن: دشمِن دشمن من، دوست من است!

ســتیز گیــرد  پیــش  دشــمنی  اگــر 

دشــمنش بــا  گیــر  دوســتی  بــرو 

بریــز: خونــش  تدبیــر  بــه شمشــیِر 

کــه زنــدان شــود پیرهــن بــر تنش

(1084ـ 1085)

     به همین قیاس، دوستی که با دشمن آشتی می کند، دشمن محسوب می شود: «هر که با 

دشمنان صلح می کند، سر آزار دوستان دارد.» 

کــه بــا دشــمنانت بــود هم نشســت بشــوي اي خردمند از آن دوســت دست

(گل، ب8، ش13)

4. از چنددستگی در لشکر دشمن استقبال کن: «چو بینی که در سپاه دشمن تفرقه افتاد، تو جمع 

باش و اگر جمع شوند، از پریشانی اندیشه کن.»

بنشــین  آســوده  دوســتان  بــا  بــرو 

وگــر بینــی کــه بــا هــم یک زبان اند

چــو بینــی در میــان دشــمنان جنگ

کمــان را زه کــن و بــر باره بر ســنگ

(گل، ب8، ش22)

چــو در لشــکر دشــمن افتــد خــالف

چــو گــرگان پســندند بــر هــم گزند

چو دشــمن بــه دشــمن بود مشــتغل

تــو بگــذار شمشــیر خــود در غــالف

گوســفند میــان  انــدر  برآســاید 

تــو بــا دوســت بنشــین بــه آراِم دل

(بو، 1086ـ 1088)

بیشتري هم دارد؛ از جمله       سعدي در ادامه همین موضوع، در جاهاي دیگر توصیه هاي 

انداختن دشمنان به جان هم: «دشمن به دشمن برانگیز، تا هر طرف غالب شوند، فتح از آن 

تو باشد.» (نصیحة الملوك، ص815) «سر مار به دست دشمن بکوب که از اِحدي الُحسنین خالی 

نباشد: اگر این غالب آمد، مار ُکشتی و اگر آن، از دشمن َرستی» (گل، ب8، ش24).
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را دانــا  لطیــف  خــداي  دار  ســپاس 

همیشــه بــاد خصومت جهود و ترســا را

کــه لطف کرد و به هم برگماشــت اعدا را

که مرگ هــر دو طرف تهنیــت بود ما را 

(صاحبیه، 746)

 هفتم)  گفتار اندر مالطفت با دشمن از روي عاقبت اندیشی 

در این فصل کوتاه شیخ اجل ضمن ده بیت، به سه موضوع مهم می پردازد که هنوز هم قابلیت 

اجرا دارد:

1. در حین جنگ و به اوج رسیدن دشمنی نیز نبایست راه آشتی را به کل بست؛ اما البته این را 

باید از چشم رزمندگان دور داشت؛ زیرا آنها را در رزم سست می کند.

برداشــتی پیــکار  شمشــیِر  چــو 
ِمغفرشــکاف1 لشکرکشــوفاِن  کــه 

ــی آشــت ره  ــان  ــه ــن پ دار  ــه  ــگ ن

مصاف پیدا  و  ُجستند  صلح  نهان 

(1089ـ 1090)

2. در حین جنگ نیز می توان در میان رزمندگان و حتی سرداران دشمن نفوذ کرد و برخی از 
آنها را به سوي خود کشانید.1

بجوي ــهــانــی  ن ــدان  ــی م ــرد  مـ گوي دل  چو  افتد  پایت  در  که  باشد  که 
(1091)

     این کار به ویژه در وقت محاصره شهر و دژ دشمن بسیار مؤثر است و می توان آن را با 

جنگ روانی ـ به اصطالح امروز- همزمان انجام داد: «اندر حصار گرفتن، حیلت آن است تا دل 

حصاریان به سوي خویش آري به رقعه درون انداختن و پیغام فرستادن و سخن نیکو گفتن و 

وعده هاي خوب کردن به هر وجهی که بتوان. و دیگر اخبار اراجیف انداختن؛ چنان که گویند: 

منجنیق ها خواهند نهاد، و خرکها تراشند تا زیر دیوار نهند، و مترسها می سازند و دیوارها سوراخ 

خواهند کرد، و استون خواهند نهاد در او آتش زد تا دیوارها فرود آید، و نفت و آتش خواهند 

انداخت در حصار تا همه بسوزند، و فالن لشکر فردا خواهد رسید و فالن لشکر به فالن جاي 

رسیده است و شب از لشکرها تفاریق بیرون می روند... و رقعه هاي دروغ نویسند به هر کسی از 

مقّدمان حصار؛ یعنی شما بر ما یارید موافق و آنچه نوشته بودید، معلوم گردانیده، بر آن وقوف 

افتاد و تدبیر آن کرده می شود و منت داشته می آید و چون کار حصار کرده شد، تشریف فاخر و 

1.لشکرکشوف: لشکرگشا. مغفر: کالهخود
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صلت و انعام خواهیم داد! تا ایشان دو گروه شوند و حصار را هیچ چیز بدتر از دوگروهی نیست. 

و رقعه ها نویسند بر وجه شفقت، یعنی دوستداري نوشتمت که: فالن سرهنگ اینجا بساختست 

و فالن در بخواهد داد و دربان و پاسبان را سر بگردانیده و ایشان فریفته شده...» (آداب الحرب و 

الشجاعه، ص421 ـ 423).

3. از اسیرکشی بایست پرهیز کرد و آنها ـ به  ویژه سرانشان ـ را براي زمان مبادله نگاه داشت. 

ضمن اینکه رعایت حقوق اسیران کاري است انسانی و خداپسندانه.

چنگ به  افتد  دشمن  از  ــاالري  س چو 

ســروري هم  نیمه  ــن  ای کز  افتد  که 

را ریـــش  ــدِي  ــن ب ایـــن  کشتی  اگـــر 

درنگ باید  کــرد  ــَرش  بَ کشتن  به 

چــنــبــري در  ــار  ــت ــرف گ ــد  ــان ــم ب

را ــش  ــوی خ ــدي  ــن ب ــر  دگـ نبینی 

(1092ـ1094)

4. خوش رفتارى با اسیران و به خصوص سردارانشان، آنها را نرم و جذب می کند و در نهایت این 

کار از چند حمله شبانۀ ناگهانی نیز مؤثرتر است.

ــروري ــر خــطــت َسـ ــر نــهــد ب اگـــر س

آوري ــت  دس بــه  دل  ده  ُخفیه  ــر  اگ

دیگري نهد  ــداري،  ــ ب نیکش  ــو  چ

بري شبیخون  ره  صد  که  بْه  آن  از 

(1097ـ 1098)

هشتم)  گفتار اندر حذر از دشمنی که در طاعت آید

در این فصل که پانزده بیت است، سعدي به شش موضوع کلی مختلف می پردازد:

1. از خویشان دشمن که اظهار دوستی می کنند، بر حذر باش: «دشمنی ضعیف که در طاعت 

آید و دوستی نماید، مقصود وي جز این نیست که دشمنی قوي گردد. و گفته اند که: بر دوستِی 

دوستان اعتماد نیست تا به تملق دشمنان چه رسد!» (گل، ب8، ش11) و «دشمن چو از همه 

حیلتی فرو مانَد، سلسله دوستی بجنباند، وانگه به دوستی کارهایی کند که هیچ دشمنی نتواند» 

(همان، ش23).

دوســتــدار  ــود  ش دشمن  خــویــِش  ــرت  گ

ریش تــو  کین  بــه  درونـــش  ــردد  گ کــه 

مبین شــیــریــن  ــفــِظ  ل را  ــش  ــدی ــدان ب

زینهار مــشــو  ــمــن  ای تلبیسش  ز 

خویش پیونِد  مهِر  ــدش  آی ــاد  ی چو 

انگبین در  ــر  زه ــَود  بـ ممکن  ــه  ک

(بو، 1199ـ 1101)
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دشــمن اگر دوســت شــود چنــد بار

مار همان اســت به ســیرت که هست

صاحــب عقلــش نشــمارد به دوســت

ورچه بــه صورت بــه درآید ز پوســت 

(صاحبیه، 750)

2. کسی از شر دشمن ایمن است که نهایت احتیاط را دارد و حتی به دوستان هم کامًال اطمینان 

نمی کند.

کســی جــان از آســیب دشــمن بُبرد

ُدر کیســه  در  شــوخ  آن  دارد  نگــه 

که مر دوســتان را به دشــمن شــمرد

کیســه بُر را  خلــق  بینــد همــه  کــه 

(بو، 1102ـ 1103)

     در گلستان هم حکایت عربی را می آورد که می ترسید دزدان پولش را ببرند. پس دوستی را 

آورد تا تنها نباشد و از قضا او تا موضوع را فهمید، پول را دزدید! سپس به حضور پهلوانی اشاره 

می شود که قول نگهبانی از کاروان را داده بود؛ اما پیر دانایی گفت: «چه دانید اگر این هم از 

جمله دزدان است که به عیاري [=زیرکانه] در میان ما تعبیه شده است تا به وقت فرصت، یاران 

را خبر دهد...»

ننشستم ــار  مـ ز  ــن  ــم ای ــز  ــرگ ه

است بتر  دشمنی  دنـــدان  زخــم 

اوســت خصلت  آنچه  بدانستم  کــه 

دوســت مـــردم،  چشم  بــه  نماید  کــه 

(ب3، ح28)

خود  فرمانده  به  بودند،  اگر وفادار  به خدمت گرفت؛ چون  نباید  را  لشکریان عاصی دشمن   .3

خیانت نمی کردند. پس باید امانشان داد و مخفیانه جاسوسانی بر آنها گمارد.

امیر در  ــود  ش عــاصــی  کــه  سپاهی 

سپاس را  خـــود  ـــاالر  س ــســت  ــدان ن

مــدار ــوارش  ــت اس عهد  و  سوگند  بــه 

مگیر خــدمــت  ــه  ب ــی،  ــوان ت ــا  ت ورا 

هــراس ــدرش  غ ز  ــدارد،  نـ هــم  را  تــو 

برگمار او  ــر  ب پــنــهــان  نــگــهــبــاِن 

(1104ـ 1106)

4. بر سپاهیان تازه کار نباید زیاده از حد سخت گرفت؛ بلکه باید فرصتی داد تا تعلیم ببینند؛ اما 
نه تا حدي که بی بند و بارشان کند.1

دراز ــن  ک ــان  ــم ــس ری را  بازنـــوآمـــوز  نبینیش  دیــگــر  کــه  بگسل  ــه  ن

(1107)

1. بوستان سعدي، برگرفته از معناي راهگشاي مرحوم دکتر یوسفی در ص271.
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5. سرزمین مفتوحۀ دشمن را بهتر است به زندانیان همان دیار سپرد؛ زیرا نسبت به مردم آنجا 

خودي  محسوب می شوند و درعین حال با فرمانرواي دشمن مخالف اند، در نتیجه کار را به خوبی 

پیش می برند.
حصار1 و  جنگ  به  دشمن  اقلیم  چو 

برد در  خون  به  ــدان  دن چو  بندي  که 

سپار ــش  ــان ــی ــدان زن بــه  ــی،  ــت ــرف گ

ــورد خ خـــون  ــر  ــدادگ ــی ب حــلــقــوم  ز 

(1108ـ 1109)

6. سرزمین به دست آمده را باید بهتر از قبل اداره کرد؛ به طوري که اگر کار به درگیري دیگري 

با همان دشمن کشید، بومیان در حمایت از فاتحان به جنگ با آنها برخیزند.

دیــار دشمن  چنگ  از  برکندي  چــو 

ــارزار ــ ک در  ــد  ــوب ک ـــاز  ب گـــر  کـــه 

ــدار ب وي  از  ــر  ــان ت ــه ســام ب ــت  رعــی

دمــار ــاغــش  دم از  ــام  عـ بـــرآرنـــد 

(1110 ـ1111)

     اما اگر برعکس رفتار شود، بومیان به دشمن می پیوندند و در این صورت نیازي نیست که 

دروازه شهر را ببندي؛ چون دشمن در خود شهر است!

گزند ــی  ــان رس را  شــهــریــان  ــر  گ و 

است  در  ــر  ب ــغ زن  ــی ت ــِن  ــم دش مگو 

مبند دشمن  روي  بر  شهر  دِر 

است اندر  شهر  به  دشمن  انباِز  که 

(1112 ـ1113)

نهم)  گفتار اندر پوشیدن راز خویش

سعدي در این بخش یک اندرز نظامی و یک اندرز اخالقی می دهد و آیین نامه جنگی (یا آداب 

حرب) و نیز باب اول بوستان را به پایان می برد:

1. اسرار و اهداف نظامی باید کامًال پوشیده باشد و در برخی اقدامات بایست وارونه نمایی کرد.

کوش بــدانــدیــش  جنگ  تــدبــیــِر  ــه  ب

کسی ــر  ه ــا  ب راز،  ــان  مــی در  منه 

داشت حــرب  شرقیان  با  که  سکندر 

شد خواست  زاولستان  به  بهمن  چو 

چیست تو  عــزم  که  ــد  دان تو  جز  اگــر 

بپوش نــیــت  و  بیندیش  مــصــالــح 

بسی ــدم  دی هم کاسه  جــاســوِس  که 
داشــت2 ــرب  غ در  گویند  خیمه  دِر 

شد ــت  راس از  و  افکند  آوازه  چــپ 

گریست بباید  ــش  دان و  راي  آن  بر 

(1114ـ 1118)
1. حصار: محاصره کردن

2. در قدیم رسم بود دِر خیمه را به جانبی باز می کردند که قصد حرکت به آن سمت داشتند. از تعلیقات مرحوم دکتر یوسفی 

در بوستان سعدي، ص271.
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     شیخ اجل در همین راستا توصیه هایی کرده است؛ از جمله: «هر آن سّري که داري، با دوست 

در میان منه؛ چه دانی که وقتی دشمن گردد. و هر بدي که توانی، به دشمن مرسان، که باشد 

وقتی دوست گردد. رازي که پنهان خواهی، با کس در میان منه، و گرچه دوست مخلص باشد 

که مر آن دوست را نیز دوستان مخلص باشند، همچنین مسلسل.»

خامشــی بــْه کــه ضمیــِر دل خویش

ببنــد سرچشــمه  ز  آب  ســلیم،  اي 

با کســی گفتــن و گفتن کــه: مگوي

کــه چو پر شــد، نتــوان بســتن جوي

(گل، ب8، ش10)

     هرچه در این موضوع احتیاط کرد، باز کم است و سعدي آن را به موارد غیرنظامی هم تعمیم 

می دهد:

در ســخن بــا دوســتان آهســته بــاش

پیــِش دیــوار آنچــه گویی، هــوش دار

تــا نــدارد دشــمن خونخــوار گــوش

تــا نباشــد در پــس دیــوار، گــوش

(گل، ب8، ش12)

2. و اما اندرز اخالقی سعدي در این بخش، همان چیزي است که بارها در جاى جاى آثارش 

بدان پرداخته: تا کاري با لطف و مهربانی برمی آید، درشتی نباید در پیش گرفت و با به دست 

آوردن دل ها می توان بر جهان دست یافت و دعاي مردم مستضعف از لشکر جنگاور مؤثرتر است.

کین آوري و  پرخاش  نه  کــن،  ــرم  ک

خوشی و  لطف  به  برآید  ــاري  ک چو 

ــت دردمــنــد ــه بــاشــد دل نــخــواهــی ک

ــد ســپــاه ــاش ــب ــا ن ــه بــــازو تـــوانـ بـ

ــان امـــیـــدوار ــف ــی ــع دعـــــاي ض

بُرد درویــش  به  کاستعانت  آن  هر 

آوري نگین  زیـــر  ــه  ب ــم  ــالَ ع ــه  ک

گردنکشی؟ و  تندي  به  حاجت  چه 

بند ز  بــــرآور  دردمـــنـــدان  دل 

بــخــواه ــان  ــوان ــات ن از  هــمــت  بـــرو 

کار ــه  ب ــد  آی ــْه  ب مـــردي  ــازوي  بـ ز 

برد پیش  از  زد،  ــدون  ــری ف بــر  ــر  اگ

(1119ـ 1124)

     این باب مهم بوستان با اندرزي که آمد، تمام می شود؛ اما افزون بر آنچه خواندیم، سعدي 

میان  آن  از  و  است  پراکنده  آثارش  البه الي  دارد که در  این موضوع  در  هم  دیگري  مطالب 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. دشمن را نباید حقیر شمرد: «ضعف رأي خداوند مملکت آن است که دشمن کوچک را محل 

ننهد.» (نصیحة الملوك، ص812) و «از دشمن ضعیف اندیشه کن که در وقت بیچارگی به جان 
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بکوشد. گربه اگر چه ضعیف است،  اگر با شیر در افتد، به ضرورت بزند و به چنگال چشمانش 

را برکند.» (همان، ص815) «دشمن را خرد نباید داشت، اگرچه خرد باشد، تا بر او پیروز شوي. 

و به دوري راه و بسیاري لشکر فریفته نباید شد. که هر که دشمن را خرد دارد و میان او و از 

آِن خویش دور داند و به بسیاري سپاه فریفته شود، او غافل باشد و دست از حزم بداشته باشد» 

(آداب الحرب و الشجاعه، ص301).

دانــی کــه چه گفــت زال با رســتم ُگرد:

دیدیــم بســی کــه آِب سرچشــمۀ ُخرد

دشــمن نتــوان حقیــر و بیچاره شــمرد

چــون بیشــتر آمــد، شــتر و بــار ببــرد

(گل، ب 1، ح 4)

کرد خواهم  درویــش وار  نصیحت  یکی 

بترس ضعیف  دشمن  از  غالبی،  اگرچه 

می آیــد: زمانــه  شــاه  موافــق  اگــر 

کــه تیــر آه ســحر بــا نشــانه می آیــد

(صاحبیه،761)

شــمرد نبایــد  کوچــک  بــه  را  عــدو 

نبینــی کــه چــون بــا هــم آینــد مور

نه مــوري، که مویــی از آن کمتر اســت

کــه کــوه کالن دیــدم از ســنگ خــرد

شــور؟ برآرنــد  جنگــی  شــیران  ز 

چو پُــر شــد، ز زنجیــر محکمتر اســت

(بو، 595 ـ597)

2. «ضعف راي خداوند مملکت آن است که: دوست را چندان پایه بدهد1 که اگر دشمنی کند، 

بتواند» (نصیحة الملوك، ص812). «حکما گفته اند: دوست را چندان قّوت مده که اگر دشمن گردد، 

بر تو غالب شود» (گل، ب1، ح27).

ــواز مــن در  ــه  ب ــد  ح ز  را  ــان  ــدگ ــن ب

ــردي ــرش ک ــراب ــا خـــود ب ــه ب کـــان ک

گوید ــري  ــســت تُ ســهــل  ســخــن  ایـــن 

ــري جــویــد ــرتـ ــه بـ ــم بــاشــد کـ ــی ب

(صاحبیه، 761)

گرگ را چندان که دندان تیزتر، خونخوارتر سفله را قّوت مده چندان که مستولی شود 

(مفردات، 790)

3. بر ناتوانی دشمن دل مسوزان: «بر عجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود، بر تو نبخشاید.»

1 . در نسخۀ مرجع «ندهد» آمده که به نظر درست نمی رسد.
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مغزي است در هر استخوان، مردي است در هر پیرهن دشمن چو بینی ناتوان، الف از بروت خود مزن

( گل، ب 8، ش 15)

     و تا اندازه اي مرتبط با همین موضوع گوید: «هر که بدي را بکشد، خلق را از بالي او برهاند 

و وي را از عذاب خداي.»

ولیکــن بخشــایش،  پسندیده ســت 

ندانســت آن کــه رحمت کــرد بر مار

ــق آزار مــرهــم ــ ــل ــ ــر ریــــِش خ ــه بـ ــن م

آدم ــرزنــد  ف ــر  ب ــت  اسـ ــم  ظــل آن  ــه  ک

(همان، ش 16)

4. «دشمن از خردي مگذار که بزرگ شود، و پیادة شطرنج رها مکن که به سر رود.» (نصیحة الملوك، 

ص815) تا حدودي مؤید همین مطلب است: «نسل فساد اینان منقطع کردن اولیتر است، و بیخ 

و تبار ایشان برآوردن؛ که  آتش وانشاندن و اخگر گذاشتن، و افعی کشتن و بچه نگاه داشتن، کار 

خردمندان نیست» (گل، ب1، ح4).

خون دار اگر چه دشمن خرد است، زینهار

تا کعــب کودکی بود آغاز چشمه ســار

مهمــل رهــا مکن کــه زمانــش بپرورد

چــون پیشــتر رود، ز ســر مــرد بگــذرد

 (صاحبیه، 752)

5. برخالف اندرز دشمن رفتار کن: «نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست، ولیکن شنیدن رواست، 

تا به خالف آن کار کنی که عین صواب است.»

کن آن  گوید  دشمن  زآنچه  کن  حذر 

تیر چــون  ــت  راس نماید  ــی  راه گــرت 

تغابن ـــت  دس ــی  زنـ ــو  ــ زان بــر  کــه 

گیر چــپ  ــت  دس راه  و  ــرگــرد  ب او  از 

(گل، ب 8، ش17)

6. تجاوز به کشورهاي دیگر جرم است و موجب مرگ مردم بی گناه.

گــران لشکر  و  ــت  اس ــد  ــن زورم تنت 

بلند ــزد  ــری گ حــصــاري  ــر  ب وي  کــه 

ــران م دشــمــن  اقلیم  در  ولیکن 

گزند را  بی گنه  ــوري  ــش ک رســد 

(بو، 450 ـ451)

7. اگر چاره اي جز فتح سرزمین دیگر نیست، تا می شود باید از خونریزي پرهیز کرد.

چــو شــاید گرفتــن بــه نرمــی دیار

به مــردي کــه ملــک سراســر زمین

فرخ سرشــت جمشــید  کــه  شــنیدم 

بــه پیــکار، خــون از مشــامی میــار

نیــرزد کــه خونــی چکــد بــر زمین

به سرچشــمه اي بر به ســنگی نبشت:
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بــر این چشــمه چون ما بســی دم زدند

زور و  مــردي  بــه  عالــم  گرفتیــم 

برفتنــد چــون چشــم بــر هــم زدند

ولیکــن نبردیــم بــا خــود بــه گور

(بو، 476 ـ480)

8. از اخالق پیروزي، یکی هم این است: «چون دست یابی، آن کن که اگر دست دیگري باشد، 

به  اگر  است که عفو کنی و  (نصیحة الملوك، ص814) «کرم آن  توان کردن.»  تحمل مثل آن 

ضرورت انتقام خواهی،... نه چندان که انتقام از حد بگذرد که آنگه ظلم از طرف تو باشد و دعوي 

از قَِبل خصم» (گل، ب1، ح34).

دسترس ــاشــدت  ب دشمنی  ــر  ب ــو  چ

پیرامنت ســرگــشــتــه  زنـــده  ــدو  عـ

بس غصه  همین  را  کو  مرنجانْش 

گردنت در  گشته  او  خــون  از  ــْه  ب

(بو، 481ـ 482)

9. از مرگ دشمن شادي مکن: «یکی مژده آورد پیش انوشروان عادل که: «خداي تعالی فالن 

دشمنت برداشت، گفت: هیچ شنیدي که مرا فروگذاشت؟» 

کــه زندگانی ما نیز جاودانی نیســتاگــر بمرد عدو، جاي شــادمانی نیســت

(گل، ب1، ح 37)

 «به هالك دشمن کسی شادمانی کند که از هالك خویش ایمن شده باشد» (نصیحةالملوک، 

ص815).

مــرد تــو هــم از مــرگ جــان نخواهــی بردشــادمانی مکــن کــه دشــمن 

(مفردات،790)

مطلــب  آن  وراي  فرصــت  هیــچ 

ناکامــی  بــه  یکــی  نمیــرد  تــا 

تــو هــم ایمــن مبــاش و غره مشــو 

شــادکامی مکــن کــه دشــمن مــرد

بینــد دشــمنان  مــرگ  کســی  کــه 

ننشــیند دوســتکام  دیگــري 

نگزنیــد دوســت  هیــچ  فلــک  کــه 

چینــد یکان یــکان  دانــه  مــرغ، 

(صاحبیه، 757)

کســی  مــرگ  بــه  شــادمانی  بسیمکــن  وي  از  پس  نمانَد  ــرت  ده که 

(بو، 3722)

10. پیروزي و شکست به خواست خداوند است و سعی و تالش بندگان و راي و تدبیرشان تا 
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جایی که موافق تقدیر است، به کار می آید؛ بنابراین باید تسلیم ارادة حق و خشنود به آن بود 

(البته در این موضوع از نگرش اشعري وار سعدي نباید غافل بود).

دست  ــه  ب نباشد  چــون  ظفر  کلید 

مــرد جــهــد  پنجۀ  آورد  زور  ــه  چ

شکست ــوان  ــت ن فــتــح  دِر  بـــازو  ــه  ب

ــازوي تــوفــیــق یـــاري نــکــرد؟ ــ ــو ب چ

(بو، 2549 و 2559)

     این بحث همچنان ادامه دارد «که بی بخت، کوشش نیرزد دو جو» (بو 2566) و: 

رايجهد و مردي نهد آنچه دهد دولت و بخت و  همت  کند  آنچه  نکند  لشکر  و  گنج 

(مواعظ، 689)

دَرد ــوشــن  ج ــزه  ــی ن ـــل،  اج روز  ــه  ب

قفاست در  اجــل  قهر  تیغ  را  ــه  ک

پشت ــر  ده بـــود،  یـــاور  بخت  ورش 

ــذرد ــگ ن ــل  ــ اج ــی  بـ ــِن  پـــیـــراهـ ز 

الست چند  جوشنش  ــر  اگ برهنه ست 

کشت ــور  ــاط س ــه  ب نــشــایــد  بــرهــنــه   

(بو، 2580 ـ 2582) 

دوست و  دشمن  ــالِف  خ دان  خــدا  از 

ــذرد گ هــمــی  کــمــان  از  تــیــر  ــرچــه  گ

ــت  اوس تــصــرف  در  دو  ــر  ه دل  ــه  ک

ــرد خ ــل  ــ اه ــد  ــن ــی ب کـــمـــانـــدار  از 

(گل، ب1، ح24) 

11. به همین حساب و قیاس، آنگاه که شکست و نابودي مسجل است، کاري از دست هیچ 

کس بر نمی آید. 

جان ستان  ــِن  ــم دش ــس  پ ز  آیــد  ــو  چ

رسید پیاپی  دشمن  کــه  دم  آن  در 

دوان ــرد  ــ م ــاي  ــ پ ــل  ــ اج ــدد  ــن ــب ب

کشید ــد  ــای ــش ن ــی  ــان ــی ک کـــمـــان 

(گل، ب3، ح25)

ــت؟ ــخـ ــِد وارون بـ ــنـ سختچــه کــنــد زورمـ بـــازوي  کــه  ــْه  ب بخت  بـــازوي 

(گل، ب 2، ح28)
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کاوش در دژ پرتغالی ها، قشم

احسان (اسماعیل) یغمایى

باستان شناس

پارچه  یک  است  ویرانه  هاي دژي  قشم،  شهرستان  خاوري  شمال  منتهی الیه بخش  تقریباً در 

دریاساالران  توسط  میالدي  شانزدهم  سده ي  سال  هاي  نخستین   در  که  ساروج  و  سنگ  از 

پرتغالی ساخته شده است. در این سده است که دماغۀ امید نیک توسط واسکو دوگاما کشف 

و راه دریایی مدیترانه به هندوستان یا راه ادویه شناخته شد. دریانوردان اسپانیایی و پرتغالی 

که در آن هنگام بهترین ناوگان را در دست داشتند و خود دریانوردانی بسیار ورزیده بودند، به 

زیرکی دریافتند که کلید دستیابی به هندوستان ثروتمند و غارت این نیم قارة ناشناختۀ زرخیز، 

تنگۀ هرمز است و چنانچه دهانۀ خلیج فارس را در اختیار داشته باشند، بر آب  هاي مدیترانه تا 

اقیانوس هند چیرگی خواهند داشت.

     دژ پرتغالی ها در هرمز به سال 1507 میالدي توسط آلفونسو آلبوکرك بنیان گذاري شد و 

ساخت آن نزدیک سی سال به درازا انجامید. این دژ براي استقرار دریاساالران پرتغالی، سربازان 

دریایی و نگهداري و مراقبت کشتی  هاي بازرگانی یا نظامی پرتغالی  برپا شده است که با نگرش 
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به اهمیت سوق الجیشی بسیار زیاد جزیرة هرمز، بر دیگر دژهاي خلیج فارس مرکزیت و برتري 

داشته است. دژهاي دیگري چون دژ قشم، دژ الرك، دژ بندر کنگ، و ده ها دژ نظامی پرتغالی  

در خلیج فارس (و به ویژه دهانۀ آن) به گونۀ دژهاي پشتیبانی و انبار مهمات بوده است.

     شناسایی دهانۀ خلیج فارس و جزایر ارزشمند آن و در نهایت برپایی دژ استوار هرمز برابر 

است با آغاز سلطنت شاه اسماعیل صفوي در ایران (913 هـ ق= 1507 میالدي). 

     ماندگاري پرتغالی ها در خلیج فارس بیش از یک سده به درازا انجامید و این نبود مگر درگیري 

شاهان صفوي با ترکان عثمانی، حتى شاه اسماعیل براي بیرون راندن ترکان عثمانی ناچار به 

بستن پیمانی با پرتغالی ها شد که این پیمان نامه دستاویزي شد بر دیرپایی آنان. شاه تهماسب 

نیز گرفتار ازبک ها و عثمانی ها بود و همچنان غافل از حضور پرتغالی ها در خلیج فارس. ماندن 

پرتغالی ها به درازا انجامید تا زمان شاه عباس و دوستی و اتحاد او با انگلیسی ها و بیرون راندن 

پرتغالی ها از خلیج فارس در 1031 هـ ق برابر 1622 میالدي و جایگزینی انگلیسی ها به جاي 

آنان. این موفقیت انگیزة تغییر نام بندر گمبرون به بندر عباس یا بندر عباسی شد. گمبرون یک 

واژة پرتغالی به معنی خرچنگ است. در تسخیر تاسیسات نظامی ـ دریایی پرتغالی ها، بیشترین 

مقاومت در دژ هرمز بود؛ چه این دژ چندان استوار برپا شده بود که حتى ارتش عثمانی هم در 

1550 میالدي پس از یک ماه محاصره نتوانست آن را تسخیر کند. اما سرانجام سربازان صفوي 

با یاري انگلیسی ها به سختی بر این دژ، چیره شدند و آن را در هم شکستند.

     در دست اندازي پرتغالی ها به دهانۀ خلیج فارس و جزایر آن، جزیرة قشم به سبب نزدیکی اش 

به هرمز و ارزش  هاي نظامی در درجۀ دوم اهمیت جاي داشت. در نوشتاري کوتاه، قشم جزیره اي 

است که بیشترین ساختار آن سنگ  هاي گچی، آهکی و نمکی است. بلندترین رشته کوه آن 

باسعیدو با قلۀ کیش کوه است که 350 متر بلندا دارد؛ یک پارچه از نمک است و «نمکدان» 

گفته می شود.

     قشم نزدیک 115 کیلومتر درازا و بین 35 تا 11 کیلومتر پهنا دارد. نزدیک دهانه ي هرمز 

است و از آن جا که در سوي خاورین خلیج فارس هیچ رود شیرینی به دریاي پارس نمی ریزد، 

آب آن شور است. چه، در سوي باخترین که رودهاي اروند، دز، کرخه، کارون و دالکی به خلیج 

فارس می ریزد ، از شوري دریا کاسته شده است. قشم، نمک، خاك سرخ و سرب را دارا است، 

اما ارزشمندترین کانی آن «نفت» است که اکتشاف و استخراج آن چند سالی است آغاز شده 

است. ایرانیان پیش از اسالم قشم را ابرکافان، برخت و بنوکاوان می نامیدند، اندیشمندان ایران 
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دورنمایى از دژ

نقشۀ دژ



و ضبط  ثبت  الفت  نام  به  را  جزیره  آن  بزرگواران،  و دیگر  استخري  جیهانی،  اسالمی چون 

فرموده اند. چند گاه نیز «کشم» و امروزه قشم گفته می شود اما اعراب به سبب درازاي زیاد، آن 

را جزیرة الطویلة خوانده اند و آخر این که قشم بزرگترین جزیرة غیرمستقل دنیا است و تقریباً 

سه برابر بحرین.

     نبشته آمد که دژ قشم تقریباً در منتهی الیه شمال خاوري جزیره است. چنین می نماید که 

شالودة دژ کنونى به دست پرتغالی ها و با کار گرفتن کارگران ایرانی برپا شده است. آیا پیش از 

این بنیان، پی یا بنیاد دژ دیگري از روزگاري دیگر (شاید ساسانیان) در این جا بوده است؟ این 

به درستی روشن نیست و تنها کاوش  هاي باستان شناختی پی گیر می تواند به آن پاسخ دهد. آن 

چه که امروز در پیش روي است نشانگر دژي است راست گوشۀ ناقص از سنگ  هاي دریایی و 

ساروج بر کرانۀ دریا. مهمترین کاربردهاي این دژ دو چیز بوده است:

      1. انبار براي مهمات جنگی؛

      2. منبع ذخیرۀ آب شیرین براي سربازان و کشتی هاي پرتغالی. 

     در چهارگوشۀ آن چهار برج استوانه اي ویران دیده می شود و چنین است دیوارهاي بیرونی و 

اتاق ها و انبارهاي درونی، همه ویرانه، بر هم ریخته و از خاك و سنگ و آوار پر شده است. در 

زمان آبادانی از میان چهار برج، دوتاي آنها کامًال رو به دریا بوده است و سومی با زاویه اي به 

دریا نگاه می کرده است.  برج چهارم رو به جزیره و شهر قشم بوده و تنها راه بیرون رفت از دژ به 

شمار می آمده است؛ چرا که سه باروي دیگر کور بوده اند و راهی به بیرون نداشته اند. همۀ رویۀ 

بیرونی دژ بیش از 2600 مترمربع نیست که با نگرش به ستبراي بیش از یک متر و نیم دیوارها 

و باروها، می توان گمان برد که رویۀ درونی آن به دشواري به 2400 مترمربع می رسد. نماي 

بیرونی و درونی برج ها و باروها از سنگ  هاي کم و بیش یک اندازة مستطیل شکل آهکی است، 

اما درون باروها از سنگ الشۀ آهکی ـ نمکی پر شده است. مالط بین سنگ ها، ساروجی است 

سخت چون ساروج بناهاي ساسانی که بی گمان رازیگران (معماران) دژ قشم با آگاهی تمام از 

ترکیب و دیرپایی این مالط، آن را به کار گرفته اند. 

     بیشتر درازاي این راست گوشۀ ناقص، باروي شمال باختري است با درازاي بیش از 18 متر. 

سه دیوار دیگر دژ هم درازاي کمتري دارند و هم از یورش هاي چندباره اي که به این دژ شده 

است آسیب بیشتري دیده اند؛ چون جز ایرانیان که با یاري ناوگان دریایی انگلیس بخش  هاي 

بسیاري از دژ قشم را در هم شکستند، جنگ و گریزها و رخدادهاي تاریخی دیگري بر این دژ 
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گذشته است . پیش از ایرانیان، هلندي ها در سال 1645 به بهانۀ عدم پایبندي دولت ایران به 

قرارداد بازرگانی فیمابین، دژ قشم را محاصره، ویران و سرانجام فتح کردند ولی ماندگاري آنان 

به سبب گرما و رطوبت بیش از حد هوا، بیش از یک ماه به درازا نکشید و با تلفات بسیار سنگین 

از دژ ویران شدة قشم بیرون آمدند. همچنین در بین سال  هاي 1718 تا 1720 حاکم عمان، قشم 

را تصرف کرد و دژ آنجا را در اختیار گرفت که اینان نیز مغلوب نیروي دریایی انگلیس شدند 

و چنین است تسخیر دژ قشم توسط طوایف عرب جواسم که این نیز در سال 1763 با نیروي 

کریم خان زند پایان یافت.

     این دست اندازي ها، ویرانگري  ها و دوباره سازي ها، امروز در همه جاي دژ ویران قشم، به ویژه 

در برج و باروها به روشنی دیده می شود. در برج ها چون برج شمالی، برج باختري و برج جنوبی 

و همچنین باروهاي بین آنها نشانه  هاي تخریب و بازسازي، گسترش یا تغییر با استحکام بخشی 

بیشتر به چشم می آید. شکسته سفالینه  هاي به دست آمده از کاوش نیز خود گواهی است بر این 

ویرانی ها، تصرف ها و دوباره سازي ها.

     تنها ورودي دژ در زیر برج جنوبی است و بیشترین بازمانده هاي ساختمانی بر فراز همین 

برج. از این روي، هرچند برج جنوبی روي به دریا ندارد اما از اهمیتی ویژه برخوردار بوده است. 

در کنار در ورودي، در درون دژ اتاقکی است به گونۀ اتاق نگهبانی یا بازرسی، با دیوارها و سقفی 

گهواره اي، یکپارچه از سنگ  هاي آهکی که هر گونه رفت و آمد را پیش چشم داشته است. در ِ 

دژ ، چوبی بوده است و از درون با سه کلون چوبی بسته می شده است. بر فراز اتاق، سوراخ گرد 

و بزرگی است. به احتمال بسیار این سوراخ یک راه ایذایی است و از درون اتاق باالي برج بر سر 

مهاجمان گلوله  هاي سنگ یا قیر مذاب یا آب جوش می ریخته اند؛ چه، جاي مدافعان بر تاقچه اي 

مشرف به این سوراخ در کاوش به دست آمده است.

     بر جاي کلون  هاي دژ هنوز نشان سوختگی و حتى چوب  هاي سوخته دیده می شود. گمان 

می رود که ایرانیان براي تسخیر دژ قشم، ناگزیر به آتش زدن در آن شده اند. چسبیده به دیوار 

شمال باختري درون برج، بازمانده ي یک شیب (رامپ) بر جاي است که بخش هایی از آن در 

کاوش به دست آمد. این شیب براي باال بردن توپ  هاي سنگین بر فراز برج و باروها و رفت و 

آمد سربازان بوده است.

     ستبراي باروهاي چهار سوي برج، نزدیک دو متر است که در بام دیوارها به شکل راهرو 

ساخته شده و در هر چند گام، جاي تیرکش هایی چند، براي سربازان ایستاده، سربازان به زانو 
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برج و باروهاي دژ  فراز  نشسته، توپچی ها و خادمان به چشم می خورد. در مجموع آن چه بر 

قشم است، نشانی است از نگهبانی جنگ و پایداري و تسلط و چیرگی بر تنگۀ خلیج فارس؛ 

دور دژ  تا  افزوده می شود. دور  (استراتژیک) آن  نبرد آیینی  اهمیت  بر  روز به روز  تنگه اي که 

خندقی بوده است که امروز پر شده و نشانی از آن بر جاي نیست. تقریباً در میانۀ حیاط دژ، گود 

دست ساخته اي است که انبار آب شیرین باران بوده است . حیاط قلعه از چهار سو شیب مالیمی 

به سوى این آبگیر داشته به گونه اي که آب باران در آن گرد آمده و ذخیره مى شده است. آبگیر، 

سقفی گهواره اي و کوژ داشته که امروز تمامی سقف آن فرو افتاده است و تنها جاي این آبگیر 

به درازاي 13، پهناي 4 و عمق 2/5 متر بر جاي است. شاید این مخزن آب، نه تنها آب سربازان 

را در هنگام محاصره تامین می کرده است، بل براي خنکی و گرفتن گرماي لوله  هاي توپ نیز 

بوده است.

     در نخستین فصل کاوش دژ قشم، به جز بقایاي معماري فراز هر چهار برج، بخش هایی 

به دخمه اي (احتماًال زندان) نیز برخورد  انبار  از محوطۀ درونی دژ نیز کاوش شد که جز یک 

کردیم. یافته  هاي باستان شناختی در نخستین فصل کاوش دژ قشم، جز سفالینه هایی از دوران 

صفوي، چینی  هاي وارداتی از چین، فلوس  هاي رایج صفویه، بیشتر گلوله  هاي سنگی یا فلزي 

یا گلوله  هاي چهارپاره است که تقریباً در همۀ بخش  هاي کاوش شده چه درون و چه بیرون دژ 

به دست آمده است.

باروى بین دو برج خاورى و جنوبى

سراسر این بارو نیز کاوش شد. در این سوى به ویژه در نزدیکى تنها دِر ورودى دژ تا بلندایى بیش 

از دو متر پوشیده از آوار و زباله و آشغال بود. پس از برداشتن همۀ زباله ها، سنگ ها، شکسته 

مالت ها، کاسه ها و ... سراسر این دیوار تا نشانه هاى معمارى از دورة سوم یا آخرین دورة سکونت 

پرتغالى ها کاوش شد که دربرگیرندة چندین اتاق با ساختارى بسیار ضعیف و معمارى ناچیزى 

است.

     آثار به دست آمده، نقشه بردارى و عکس بردارى شدند و بر این هستیم در سومین فصل 

کاوش با تکمیل آگاهى هاى خود به تخریب آنها تا دستیابى به نخستین دورة معمارى برسیم. 

در اتاق چسبیده به ورودى نه تنها به گلوله هاى آهنى زنگ زده برخورد کردیم، بلکه به بیش تر 

تنها در ورودى دژ  این چوب ها، از  یافتیم. بى گمان  – سوخته و سالمت- دست  حجم چوب 
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است که در آخرین هجوم آتش گرفته، شکسته و در این بخش برجاى مانده است. تکه هایى 

برج شمالى  این بخش و همچنین چوب هاى به دست آمده از  از چوب هاى به دست آمده از 

به مهندسان وزارت نفت که براى بازدید آمده بودند، سپرده شد. پژوهش هاى انجام شده روى 

این تکه ها در آزمایشگاه وزارت نفت و همچنین آزمایشگاه دانشکدة کشاورزى شیراز، شناخت 

گونه اى مستحکم از درخت «ارس» است. ارس در روسیه، هندوستان، ایران و حتى جزیرة قشم 

پا مى گرفته است، اما امروزه در قشم جاى خود را به چوب کهور سپرده است.

     در این فصل همچنین به برکه یا انبار بزرگ آب میان حیاط دژ نیز پرداخته شد. هدف از 

کاوشى خاك، سنگ و الى و لجِن این برکه، دستیابى به شیوة آب رسانى به کشتى ها، نگهدارى 

آب و ژرفاى این برکه بود. تقریباً در درازاى بیش از یک ماه و نیم تمامى سنگ هاى ریخته 

از سقِف آن، خاك، ماسه، آشغال و زباله و الى و لجن آن بیرون آورده شد که هم اکنون نیز 

کارگران خاك هاى درون آن را به محوطۀ پشت قلعه مى برند.

     این برگۀ راست گوشه که تقریباً در میان حیاط دژ است، 12/50 متر درازا، 3/30 متر پهنا و 

نزدیک 4/80 متر ژرفا دارد. تمامى دیوارهاى چهارسوى و کف آن پوشیده از ساروج محلى است 

که اکنون تیره رنگ مى نمایند. تاق آن چون بدنه ها از سنگ و گهواره اى شکل بوده است. در 

درازاى هر بر آن، چهار کانال یا چهار جوِى کوچک، آب باران را که روى سقف اتاق ها مى ریخته، 

از این کانال ها به درون هدایت مى کرده است.

     برخالف اندیشۀ ما که پیش از کاوش داشتیم، هیچ یک از چاه هاى درون و بیرون دژ که 

نزدیک شش حلقه است، به این برکه راه ندارند. برداشتِن آب آن نگرش به یافته هاى به دست 

یا  بزرگ سفالین  خمره هاى  برکه در  است. آب  بوده  و طناب  چاه  حلقه، چرخ  وسیلۀ  به  آمده 

چلیک هاى چوبى ریخته و تا کشتى ها برده مى شده است.

     فصل دوم بار دیگر همۀ سفالینه ها پژوهش شدند. اینک به درستى مى دانیم که در این جا 

دست کم با پنج گونه سفالینه روبه رو هستیم.

جزیره. خاِك  خاکِى  مواد  از  ساختارى  با  قشم،  بسیار ساخت  به گماِن  بومى؛  1. سفالینه هاى 

آن با چرخ دستى زمینى که سفالگر مى نشسته، شکل گرفته است که بیش ترین را شکل 

مى بخشید و درصد باالیى از سفالینه ها را در برمى گیرند کورة آنها با خرم (برگ، تنه) گرم و 

دماى الزم را به وجود مى آورده است. شاید، به گمانى نه چندان قوى، یکى از دالیِل کاهِش 

انواِع درخت خرما در گذشته نسبت به امروز، همین کوره هاى پخت سفال بوده است.
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2. سفالینه هاى کوبه اى- ابریق ها و کوزه ها؛ در کاوش قشم چندین کوبه به دست آمده است. 

آیا در مواردى چند، مثًال براى حمل گوگرد، در خود دژ به ساخت و پرداخِت ظروف سفالین 

کوبه اى دست یازیده اند؟ هنوز به درستى نمى دانیم. شبیه و برابر سفالینه هاى کوبه اى در 

میناب حتى تا امروز هم ساخته مى شود.

از میناب، بندر خمیر شاید بندرعباس (؟) و به هر گونه، حوزه اى که  3. سفالینه هاى وارداتى 

مى توان آن را حوزة بندرعباس نامید، اما درست تر آنکه بگوییم سفالینه هاى حوزة میناب. 

بیشتر این سفالینه ها ظریف ساخت و به رنگ بژ هستند و با سوزن، شانه یا ابزارى این گونه 

بر رویۀ بیرونى آنها نقش اندازى شده است که نقش آنها همه هندسى است.

4. سفالینه هاى وارداتى از حوزة جنوب خاورى خلیج فارس با کمترین تعدد ساخت و پرداخت و 

حتى شکلى متفاوت و دیگرگون از گروه هاى یادشده است.

     تمامى این گروه سفالینه ها را از دورة صفویه مى شمارند، اما سفالینه هایى نیز از دورة زندیه، 

قاجاریه و حتى اوایل پهلوى نیز به دست آمده است که در گروه هاى یادشده جاى نمى گیرند.  

همچنین در پژوهش انواع چینى به نتایج زیر دست یافته ایم:

1. چینى هاى ساخت چین که صادراتى بوده اند.

2. چینى هاى ساخت چین که سفارشى بوده اند.
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     هرچند تمیز و تفکیک و جداسازى این دو گروه سخت دشوار مى نماید، اما در مواردى چند 

توانسته ایم با نگرشى به ویژگى هاى منحصربه فرد یگانۀ چینى هاى غیر سفارشى چون خلوص، 

کائلین، نقش اندازى، ظرافت و ... آنها را تا حدودى جداسازیم. جز این دو باید به نمونه هایى چند 

از سالدون نیز اشارت کرد.

     بیشتر درصد شکسته شیشه هاى به دست آمده از کاوش غیر ایرانى است. این شیشه ها از 

اروپا به ویژه هلند یا ایتالیا / ونیز هستند. نمونۀ شیشه هاى ایرانى در کارگاه هاى شیشه سازى 

شیراز یا اصفهان را به سبب ساختار بد، حباب هاى هوا و دماى ناقص به درستى از شیشه هاى 

اروپایى مى توان بازشناخت.

     جز مختصرى که از شیشه یاد شد، به النگوهاى شیشه اى نیز اشاره اى کوتاه مى شود. هنوز 

به درستى براى گروه روشن نیست که چرا در یک دژى نظامى-دریایى که یافته هایى گلوله هاى 

پرتابى سنگى یا فلزى است یا لوله هاى توپ، به این تعداد فراوان از شکسته النگوهاى شیشه اى 

برخورد کرده ایم؟!

     در نخستین فصل بر این گمان داشتیم که این شکسته النگوها از زنان بومى جزیره است 

که به گونۀ شکسته در بین زباله ها و آشغال ها ریخته اند، اما در فصل دوم با به دست آمدن آنها 

سفالینه هاى یافت شده
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در الیه هاى زیرین و دوره هاى استقرار پرتغالى ها در دژ، کم و بیش بر این باور مى اندیشیم که 

این شکسته النگوها از آن سربازان هندِى مزدورِى مستقر در دژ بوده است. «غار خربس» را از 

دریچه اى دیگر و چشم اندازى با این دیدگاه ببینیم. آیا غار خربس یک معبد بودایى یا معبدى 

چون معبد هندوها در بندرعباس است؟

     هرچند در سه گزارش به معاونت محترم پژوهشِى سازمان میراث فرهنگى کشور از این 

دیدگاه به آن پرداخته شد، اما متأسفانه تا محوطۀ «رم چاه» باستانى به دقت پژوهش و بررسى 

کاوش  در  خربس  غار  یقین  به  پذیرفت.  احتیاط  با  را  بودیسم  معبد  این  همچنان  باید  نشود، 

زمستان 1381 دژ قشم و سال هاى پس از آن خطوط پررنگ تر، روشن تر و درست ترى از امروز 

خواهد داشت.

     در این فصل همچنین به جداسازى دوره هاى ساختارى دژ قشم پرداخته شد. اینک به درستى 

روشن است که دست کم سه دورة تغییر و تحول ساختارى، تنها در دورة صفویه – از پى افکنى 

پرتغالى ها تا پایان حکومت صفویان- این دژ را شامل مى شود. 

     دیگرگونى هاى ساختارى، تعبیرات کاربردى و کالبدى دژ قشم پس از پایاِن کار صفویان –

هرچند نه چندان چشم گیر- اما به هرگونه شایان نگرش است. به ویژه تحوالت ساختارى آن در 
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دورة قاجاریه به عنوان حاکم نشین و مرکز حکومت قشم و جزایر تابع آن، همیشه مورد نگرش 

گروه بوده و هرگز آن را از نظر نیانداخته است.

     دژ تاریخى قشم تنها در مقطعى که بیش از یک سده است، ناظر حضور پرتغالى ها در جزیره 

است، اما پس از ترك آنها از ایران، ایرانیان، حکام بومى، اعراب و حکومت هاى دست نشاندة آن 

را در اختیار داشته اند که شناسایِى این ادوار، بخشى مهمى از مرمِت دژ را در برمى گیرد.

     در این فصل همچنین براى استحکام بخشِى برج شمالى که شکستگى و ترك آن خطر 

ریزش و انهدام آن را در بردارد، پرداخته شد.

دومین فصل کاوش در قلعۀ پرتغالى ها در جزیرة قشم به مدت یک صد و چهل روز در دو نوبت 

که بر پایۀ سامان بخشى، پاك سازى و کاوش استوار و هدفمندى شده بود، به پایان رسید. در 

نخستین فصل بیش ترین کندوکاو در محوطۀ بیرونى دژ انجام گرفت که در پایان، گروه توانست 

تقریباً به تمام خطوط اصلى و پر رنگ آن دست یابد، اما در فصل دوم بیشتر، کاوش درون دژ 

پیش روى قرار داشت.

     در این راستا، نخست به پاك سازى و سامان بخشى پرداخته شد، سپس همۀ سنگ هاى درون 

حیاط که از دهه هاى گذشته، هنگام دیوارکشى در سه جاى انبار شده بود، در محوطۀ بیرون دژ 

به گونۀ یک دیوار ستبر جاسازى شدند. این سنگ ها بخش گسترده اى از رویۀ حیاط را اشغال 

کرده بودند که در روند کاوش دست و پاگیر مى نمودند.

     در دیدى یکپارچه، از چهار باروى درون قلعه، سه دیوار و بخش هایى از بدنۀ برج آنها تا 60 

درصد کاوش شدند و تنها یک برج و باروى آن چون گذشته بر جاى ماند.

باروى دو برج شمالى و باخترى

کندوکاو از بلندترین بخش برج باخترى که پوشیده از خاك هاى آوار، سنگ هاى درشت و ریز، 

ماسه و ... بود تا روى کف اتاقى که آن را اتاق 10 نامیدیم ادامه یافت. این بار و تکیه به شیب 

«رامپ» دارد، این گونه که با آوردن توپ هاى سنگین براى بردن آنها بر فراز برج و باروها، این 

شیب را در کنار و چسبیده به باروى این سوى ساخته اند. تمامى رویۀ این شیب و بخش هایى از 

زیر آن کاوش و نتایج کافى از آن به دست آمد.

     چسبیده به این شیب و تقریباً در میانۀ این بارو، نشانه هاى برجاى از یک زیربناى بسیار 

مستحکم و استوار به دست آمد. هنوز به درستى و یقین کاربرد این پى سازى چنین منسجم و 
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محکمى براى ما روشن نیست. در یکى از نقشه هاى قدیمى دژ قشم که در مجلۀ قشم به چاپ 

رسیده است، در این سوى برج مکعب مستطیل شکل یکپارچه از سنگى است که مى توان آن 

را برج دیده بانى یا فانوس دریایى به شمار آورد. آیا این زیربنا که امروز ما از این نقطه تنها به 

نشانه هاى ناچیزى از آن دست یافتیم، پى و بنیان این برج است؟ این را نمى دانیم، اما سنگ هاى 

درشتى که با مالت ساروج محلى به یکدیگر چسبیده و یکپارچه شده اند، نشانگر یک بناى بلند 

با زیرسازى بسیار محکم و متینى است.

     چسبیده به این بازماندة سنگى، نشان اتاقى است نه چندان استوار و خوش ساخت. چهار 

دیوار آن رویه اى گچى دارد و آستانه اى به سوى حیاط، کف آن از خاك کوبیده است و از درون 

آن جز سفالینه هایى چند، چندین گلولۀ سنگى نیز به دست آمد. این اتاقى که شمارة یک نامیده 

این باور درست هستیم که در زیر آن به  شده از دورة سوم ساخت وساز در دژ قشم است. بر 

ساخت وسازهاى قدیمى تر یعنى دوره هاى دوم و نخستین که بیشتر هدف کاوش است، دست 

خواهیم یافت. از این روى با نقشه بردارى کامل و عکس بردارى بر این هستیم که در فصل آینده، 

پس از فیلم بردارى و تکمیل آگاهى ها به بخش هاى زیرین آن دست یابیم.

     دو سوى راست و چپ برج شمالى نیز کاوش شدند. این بخش از فراز تا کف حیاط پوشیده 

از آوار سنگ و خاك، ماسه و حتى زباله بود. پس از برداشت همۀ آنها در پایان به دو اتاق در دو 

سوى، دست یافتیم. اتاق سوى چپ که چسبیده به اتاِق یک است، به گونۀ یک انبار ساخته شده 

است. اتاقى است راست گوشه با سه دیوارة کوتاه جداگانه و جداکننده در هر یک از سه بخش به 

بیش از صد گلولۀ سنگى دست یافتیم و از این روى بر این باور هستیم که یکى از انبار گلوله ها 

همین اتاق است.

     در سوى راست پس از پایان کندوکاو نیز به اتاقى مستطیل شکل با دیوارهاى گچى دست 

یافتیم. دیوارة چسبیده به باروى برج این اتاق چندین تاقچه دارد که کندوکاو نشدند. همچنین 

تکه هایى از گچ برى با نقش 7 و 8 و یک لولۀ توِپ زنگ زده و به تکه هایى چند از چوب هاى 

سوخته دست یافتیم. حجم خاکستر در کندوکاو این بخش نیز قابل اشاره است.

باروى بین دو برج خاورى و شمالى

تقریباً کاوش در سراسر این بارو پایان یافته است. چسبیده به برج خاورى و دو سوى آن هم 

چون برج شمالى پوشیده از خاك آوار، سنگ و ماسه و مالت هاى ریخته بود که برداشته شدند.
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     در دیوار چسبیده به برج خاورى یک اتاِق کوچک با کِف گچى و یک هواکش به گونۀ کانال 

به دست آمد. نخست گمان بردیم که کِف گچى این اتاق روى پى است، اما پس از کاوش پى 

بردیم در زیر آن سردابى است. این سرداب پوشیده از خاك هاى ریخته شده بود. به این معنى 

که در دوره اى (شاید دورة دوم) آن را پر کرده اند. از درون خاك هاى این اتاق، قطعات شکستۀ 

بسیار نفیس چینى هاى ساخت اروپا (به احتمال زیاد هلند یا ایتالیا (ونیز)) به دست آمد. تا نزدیک 

2/5 متر عمق این سرداب کاوش و خاك هاى آن بیرون آورده شد، اما از آنجا که خطر ریزش، 

برِج خاورى را تهدید مى کرد و کار تقریباً درون آن غیرممکن مى نمود، فعًال کاوش را رها کرده 

و نیمه کاره گذاشتیم. به یقین پس از استحکاِم بخشى از برِج خاورى این نیز تا کف کندوکاو 

خواهد شد.

     در کنار این اتاق که آن را اتاق هاى 13 فراز و 13 زیر نامیدیم، آب انبارى است کوچک که 

کاوش شد که پشت آن اتاقکى است با سه پله و دیوارهایى سوخته که تکه هاى بسیار گوگرد از 

این بخش به دست آمد. بى گمان این اتاقک، انبار مهمات یا یکى از انبارهاى مهمات بوده که در 

هنگام جنگ به آتش کشیده شده است. خاکستر بسیارى از آن به دست آمد و نشان سوختگى 

آن جاى بر جاى بر رویۀ دیوارهاى آن دیده مى شود. کف آن نیز سوخته و تیره رنگ است. این 

مجموعه چسبیده به اتاقى است با تاق رومى که از دیرباز دو لولۀ توپ در آن نگهدارى مى شده 

است. این اتاق نیز پاك سازى شد.

     در نتیجه گیرى نخستین بر این باور هستیم که برِج خاورى هستۀ اصلى و نخستین دژ قشم 

است. این هسته به گونۀ یک فانوس دریایى، اتاقى در زیر و انبار آبى کوچکى بوده است که با 

گذشِت زمان، سه برج و بارو به آنها افزوده و شکل یک دژ را گرفته است. برِج خاورى بر خالف 

سه برج دیگر در راستاى دقیق با آن نیست و به گونه اى ساخته شده که اگر سه برج دیگر به 

ویژه برج شمالى نباشد – مى توان تسلط کامل بر دهانۀ خلیج فارس یا جزیرة هرمز – جزیرة 

الرك و بندرعباس داشت. 
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صهبا؛ مدیِر سرنوشت

شاهین آریامنش

باستان شناس

 

درآمد

رشتۀ  آن که  وجود  با  که  برمى خوریم  گوناگونى  چهره هاى  به  ایران  باستان شناسى  تاریِخ  در 

دانشگاهى آنان، باستان شناسى نبوده است اما به طور حرفه اى در این زمینه به کار پرداخته اند. 

نمونۀ پرآوازه این چهره ها، محمدتقى مصطفوى است که اگرچه در رشتۀ حقوق دانش آموخته 

ایران  باستان شناسى  به  شایان وى  و خدمات  پرداخت  کار  به  باستان شناسى  ادارة  در  اما  شد 

جواد  بود،  هم روزگار  مصطفوى  با  که  چهره هایى،  چنین  از  دیگر  یکى  نیست.  چشم پوشیدنى 



مجدزاده صهبا است که چندى ریاست 

دوش  بر  اصفهان  باستان شناسى  اداره 

این  در  نگارنده  بود.  شده  گمارده  وى 

نوشتار به معرفى این چهره، خدمات و 

نوشته هاى وى مى پردازد.

نگاهى به زندگى

شیخ  پسر  پنجمین  مجدزاده  جواد 

احمد مجداالسالم کرمانی بود. خاندان 

کهن  خاندان هاى  از  مجداالسالم 

کرمان و از خوانین افشار کرمان هستند 

«خاندان قلی  آنان  بزرگ  نیاکان  که 

بیگ»، «درگاه قلی بیک» و «نقدعلی 

سو  این  به  صفوي  روزگار  از  بیک» 

بوده اند.  کرمان  کالنتران  و  رؤسا  جزء 

ایران بود. وى ریاست فرهنگ  پدر جواد مجدزاده، از مردان نامدار سیاسی روزگار مشروطیت 

ایالت کرمان را بر دوش داشت و از کسانى بود که در زمان ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه 

پایه گذارى کرده بود. البته برخى که با این دبستان  در اصفهان به کمک چند تن دبستانى را 

هم داستان نبودند روزى به آنجا ریخته و مدیر، دبیر و شاگرد را کتک زدند و دِر آن را تخته 

کردند.2 

از به       جواد مجدزاده در سال 1286 خورشیدي در کرمان دیده به جهان مى گشاید. پس 

تهران  راهی  خورشیدي   1305 سال  در  احمدي،  دبستان  در  خود  تحصیالت  رسانیدن  فرجام 

در  باستانى پاریزى  محمدابراهیم  استاد  زنده یاد  مى پردازد.  آموختن  به  دارالفنون  در  و  مى شود 

مقدمۀ کتاِب سخنی چند در باب احوال و اشعار حافظ چنین نوشته است که صهبا در سال 1314 

1 . مجدزاده صهبا 1367: 5
2 . نشریۀ فرهنگ استان هشتم، 33-1332: 150 و 152

محمدجواد مجدزاده صهبا (برگرفته از باستانى پاریزى، 1384)

636 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند

از همین روي، برخی از آنان نام خانوادگی درگاهی و مجدزاده براي خود برگزیده اند.1 شیخ احمد 



شده  وارد  عالی  دانشسراي  به  خورشیدي 

پی  را  فارسی  ادبیات  رشتۀ  در  آموزش  و 

گرفته است.1 اما وى در کتاِب بارگاه خانقاه 

نخستین  از  را  صهبا  هفت کاسه  کویر  در 

کسانى مى داند که در رشتۀ باستان شناسى 

است.2  کرده  دریافت  کارشناسى  دانشنامه 

پیر  و  گرامى  استاد  این  مى رسد  نظر  به 

اشتباه  مورد  دو  در هر  ایران،  تاریخ نگارى 

زمینۀ  در  هم  اگرچه  صهبا  است.  کرده 

یادگار  به  خود  از  کتابى  فارسى،  ادبیات 

باستان شناسى  زمینۀ  در  هم  و  گذاشته 

رشتۀ  اما  است،  نگاشته  چندى  مقاله هاى 

بوده و  ادبیات فارسى  دانشگاهى صهبا نه 

نه باستان شناسى؛ بلکه وى در رشتۀ تاریخ 

این  در  خود  از  همچنین  و  دیده  آموزش 

زمینه پایان نامه اى به یادگار گذاشته است. در کتاِب فهرست رساله هاى تحصیلى دانشگاه تهران 

و  صهبا  نام  است؛  انسانى  علوم  و  ادبیات  دانشکدة  کارشناسى  دورة  پایان نامه هاى  سیاهۀ  که 

پایان نامه اش که «قالى ایران» نام دارد در ذیل سیاهۀ رشتۀ «تاریخ و جغرافیا» آمده است.3 

     صهبا پس از به پایان بردن تحصیالت راهی شیراز و شاپور و کازرون مى شود و به کارهاي 

فرهنگی مى پردازد. گویا مدتى سرپرست کاوش هاى باستان شناختى شهر بیشاپور کازرون را بر 

دوش مى گیرد. در آن سال ها که گرایش طبقۀ تحصیل کرده ایران به گذشتۀ باشکوه ایران زیاد 

شده بود، مجدزاده نیز از این گرایش بى تأثیر نبود. بنابراین، به آثار تاریخی ایران عالقه مند شده 

بود و به بازسازي و حفظ و احیاء آنها همت مى گماشت. مجدزاده پس از زمانی چند به اصفهان 

منتقل مى شود و بر صندلی ریاست ادارة باستان شناسى اصفهان گمارده مى شود (در آن سال ها 

که یزد فرماندارى کل بود، بخشى از اصفهان به شمار مى آمد) پیش از صهبا چهره هایى چون 

1 . مجدزاده صهبا 1367: 6
2 . باستانى پاریزى 1384: 420

3 . بشارت، 2536: 670

آرامگاه صهبا (عکس: روح اهللا عابدى)
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محمدتقی مصطفوي، احمد مهران و 

نصرت اهللا مشکوتی سرپرستی ادارة 

بر دوش  را  اصفهان  باستان شناسى 

ریاست  درازناي  در  صهبا  داشتند.1 

بر ادارة کل باستان شناسى اصفهان 

و  تاریخی  سازه هاى  بازسازي  به 

ثبت  و  کتیبه ها  خوانش  همچنین 

واقع  در  مى پردازد.  تاریخی  آثار 

مجدزاده در آن سال ها به بازسازي 

و تعمیر مسجد جامع و مدرسه شاه 

چهارباغ  مدرسۀ  و  امروزي)  (امام 

اصفهان و همچنین بازسازي مسجد 

جامع کرمان پرداخته بود.

تنها  وى  فرهنگى  خدمات       

کتیبه هاى  خوانش  و  بازسازى 

چهره هایى  از  وى  نیست،  تاریخى 

است که در پا گرفتن گنجینۀ مردم شناسى نیز نقش پُر   رنگى داشته است. زمانى که در سال 

1316 خورشیدي گنجینۀ مردم شناسى در یکی از تاالرهاي بزرگ و چند اتاق کوچک گنجینۀ 

ایران باستان گشایش یافت، مجدزاده همراه با شماري از کاردانان و استادان علوم اجتماعی، 

دست به گردآوري اشیاء و مدارك براي این گنجینۀ تازه بنیاد مى زند و در ُپر   بار کردن آن گنجینه 
مى کوشد.2

     هنگامی که مجدزاده در اصفهان به خدمت مشغول بود، در مدرسۀ صارمیۀ اصفهان نیز به 

تدریس مى پرداخت که یکى از شاگردان وى ادیب برومند بود. صهبا همچون پدرش که دستى 

در انتشار روزنامه داشت، هفته نامه اى به ناِم سرنوشت را به چاپ مى رسانید. وي در این هفته نامه 

به مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، کشاورزي، فرهنگی و... مى پرداخت و از آنجایی که به 

مسایل  به  نوشته هاى سرنوشت  از  بخشی  داشت،  دلبستگی  و  گرایش  تاریخ  و  باستان شناسى 

1 . هنرفر 1344: 851
2. مصطفوى 1381: 127

آرامگاه بابا رکن الدین (عکس: روح اهللا عابدى)
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اختصاص  تاریخ  و  باستان شناسى 

است  نگرش  خور  در  مى یافت. 

دربارة  که  نوشته هایى  بیشتر  که 

نخست  رویۀ  در  بود  باستان شناسى 

هفته نامه سرنوشت به چاپ مى رسید. 

     بیش ترین مطالب باستان شناسى 

که در سرنوشت به چاپ مى رسید را 

نام  به  چهره اى  بلکه  صهبا  خود  نه 

که  مى نگاشت  هاشمی»  صدر  «م. 

آنها دربارة سازه هاى معماري  بیشتر 

بود.  اسالمی  روزگار  بناهاى  به ویژه 

بقعۀ جعفریه، مدرسۀ خواجه ملک و 

بودند  بناهایى  از  شماري  عمر  ُصّفۀ 

پرداخته  آنها  به  نشریه  این  در  که 

نیز  صهبا  خود  البته  است.  شده 

گهگاه مطالبی دراین باره مى نوشت. 

براي نمونه در شمارة 85 که در تاریخ 18 اردیبهشت 1324 به چاپ رسیده است، صهبا مقاله اى 

با ناِم «سی پاره هاي قدیمی» نگاشته است که دربارة اشیاء تاریخی آستانۀ شاه نعمت اهللا ولی در 

ماهاِن کرمان است.

یادگار  به  چندي  کتاب هاى  و  مقاله ها  خود  از  کوتاهش  بسیار  زندگی  درازناي  در       صهبا 

گذاشته است که نوشته هاى وى را مى توان به سه پاره، بخش کرد: 1. سیاسى- اجتماعى؛ 2. 

باستان شناسى و تاریخى؛ 3. ادبى.

سیاسى - اجتماعى

صهبا نوشته هاى سیاسى و اجتماعى خود را که دربارة مسائل ایران بود در هفته نامۀ خودش به 

چاپ مى رساند که مقاله هاى «ایران یا تیمارستان»، «مبارزه با فحشا»، «هدیۀ مستر چرچیل» 

شمارى از مقاله هاى وى در این زمینه است.

سنگ قبر صهبا (عکس: روح اهللا عابدى)
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بود و خرده هاى بسیار        مقاله هایى که مجدزاده در سرنوشت مى نوشت بسیار بی پروایانه 

مقاله هاى  چنین  نیز  تهران  روزنامه هاى  که  گونه اى  به  مى گرفت  حکومت  از  گزنده اى  و  تند 

تند و آتشینی چاپ نمى کردند. براى نمونه وى در مقاله اى با نام «ایران یا تیمارستان» که در 

شمارة چهل و سوم سرنوشت به تاریخ 20 تیر 1323 خورشیدي به چاپ رسیده است به شدت 

از پیکار دوپَهلوي سردمداران روزگار پَهلَوي با تریاك خرده مى گیرد. در سطرهایی از این مقاله 

مى خوانیم: «... اما در کشور شاهنشاهی! نمیدانم چرا هر قدر بر رتبه و مقام و جاه و جالل بزرگان 

و زمامداران ما افزوده می شود بهمان نسبت از میزان عقل و شعور و فهم و منطق آنان میکاهد.» 

این چنین خطاب قرار دادن سردمداران کشور اگر پیش از شهریور سال 1320 خورشیدي یعنی 

در زمان رضاشاه بود، بى گمان پى آمدهاي بسیار سنگینی براي صهبا مى داشت. شگفت است 

که این بنِد مقاله پر رنگ تر و برجسته تر از دیگر بندها است که بى گمان یک اتفاق ساده نیست. 

در واقع صهبا به عمد این بند را برجسته کرده که بیانگر بى پروایى و بى باکى وى است که این 

بى پروایى را از پدرش به ارث برده بوده است. پدرش در سال 1324 هجرى َمهى روزنامه اى 

به ناِم نداي وطن را در تهران به چاپ مى رساند که بر باالى روزنامه شعار «آزادى- آبادى» 

این، روزنامۀ ادب را به چاپ مى رساند و از آن روى که  به چشم مى خورد. البته وى پیش از 

نوشته هاى این روزنامه خوشایند «عین الدوله» نبود، بنابراین او را به همراه میرزا حسن رشدیه 

و میرزا  آقاخان اصفهانى دستگیر و آنها را نخست به کهریزك و از آنجا به کالت نادرى تبعید 

کردند.1 وى پس از آزادى روزنامۀ کاریکاتورى کشکول   الجمال و سپس روزنامۀ محاکمات را که 
زیر سایۀ وزارت عدلیه بود به چاپ مى رساند.2

باستان شناسى و تاریخى

صهبا در زمینۀ باستان شناسى و تاریخ کتاب ها و مقاله هاى چندى به یادگار گذاشته است. بیشتر 

کتاب هاى وى در این زمینه کتاب هایى بوده که او براى دانش آموزان دبیرستانى نگاشته بوده 

است. وى براى دانش آموزان مقاطع اول، دوم و سوم دبیرستان کتاب هایى با نام «تاریخ عمومی 

و ایران» نوشته است. او همچنین کتاِب تاریخ ملل شرق، یونان و ایران را در پیکرة کتاب هاى 

جیبى به چاپ رسانیده بود. صهبا مقاله هایى نیز نگاشته بود که از این قرارند: 

1. «دِر تاریخی امامزاده اسماعیل اصفهان» که در مجلۀ یادگار، جلد نخست، شمارة 4، ص 77 

1 . نشریۀ فرهنگ استان هشتم، 33-1332: 134و135
2 . باستانى پاریزى 1367: 5
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به چاپ رسیده است.

2. «مدرسۀ چهار باغ» که این مقاله در دو بخش در مجلۀ مهر به چاپ رسیده است. بخش 

نخست آن در شمارة 73، آذر 1321 و بخش دوم در شمارة 74، دى 1321 به چاپ رسیده است.

کل  اداره  براى  صهبا  که  است  بوده  گزارشى  نوشتار،  این  یزد»،  بُندرآباد  تاریخی  «آثار    .3

باستان شناسى کشور نگاشته بود و پس از درگذشت او، محمدابراهیم باستانى پاریزى، آن را سر و 

سامان داده و در مجلۀ باستان شناسى، شمارة اول و دوم، بهار و تابستان 1338 به چاپ رسانده 

است.

یادگار، جلد یک، شمارة 1 ص 96 به چاپ  4. «دروازة نهصد و سی سالۀ یزد» که در مجلۀ 

رسیده است.

5. «ُصفۀ عمر» که این مقاله در هشت بخش در نشریۀ سرنوشت به چاپ رسیده است.

6. مقاله اى دربارة قرآن خطى موزة شاه نعمت اهللا ولى در ماهاِن کرمان که در مجلۀ یادگار، جلد 

یک، شمارة 9، ص 28 به چاپ رسیده است.

ادبى

صهبا در زمینۀ ادبیات نیز دستى بر آتش داشت. پیش تر از کتاب او با ناِم سخنی چند در باب 

احوال و اشعار حافظ در زمینۀ ادبیات فارسى یادکردیم، زنده یاد عباس اقبال آشتیانی دربارة صهبا 

و کتابش مى گوید: «صهبا جوانی پر شور و با ذوق و شاعر و شعر دوست بود. حافظه اي بسیار 

قوي داشت و از همۀ شعرا به حافظ بیشتر عالقه می ورزید و تقریباً تمام دیوان لسان الغیب را 

از بر میداشت. رسالۀ محققانه اي که در شرح حال حافظ نوشته، نمایندة کمال بستگی او به این 

گوینده بزرگوار است» (مجدزاده صهبا 1367: 9). وى در سرودن شعر نیز دستی داشت. شعر زیر 

نمونه اى از شعرهاي اوست:

گرچه دل را در غمش جز نالۀ شبگیر نیست

دل چه مى خواهد ز جان من که در دام بال

نیست تأثیر  دلش  در  را  ما  شبگیر  نالۀ 

خود گرفتار آمد و خود  کرده را تدبیر نیست

 31 سه شنبه  روز  در  مى گذشت  زندگى اش  از  بهار   38 تنها  درحالى که  صهبا  سرانجام       

اردیبهشت 1324 خورشیدي در اصفهان درگذشت و پیکر وي را، از آن روي که خود خواسته 

بود، در کنار بقعۀ بابا رکن الدین در تخت فوالد اصفهان به خاك سپردند. عباس اقبال آشتیانی 
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پژوهشگر برجسته پس از درگذشت صهبا شعر زیر را دربارة وي سرود:

بمانددنبال یار رفته، روان کردم آب چشــم روان  اشکم  و  نیاید  خود  رفته  آن 

     افزون بر شعر اقبال آشتیانی، مجتبی کیهان -  شاعر اصفهانی - نیز دربارة شادروان صهبا 

شعري سروده بود که آن شعر را محمدجعفر آل  ابراهیم به خط نستعلیق بر سنگ آرامگاه وي 

نگاشته است:

هوالباقی

آرامگاه شادروان مرحوم جواد مجدزاده صهباي کرمانی غفرة اهللا العزیز

ــوشــت ــِر ســرن ــر مـــدیـ ــم دفــتــر ع

شد خشک  جوانی  در  عمرش  شــاخ 

ــرد ک پــــرواز  او  روح  عــنــدلــیــب 

اردیــبــهــشــت ــر  آخـ در  طــی  گــشــت 

سرنوشت ــش  ــن ای ــود  بـ ــا  ــغ دری اي 

بهشت ــاى  ــل ه گ روي  نشیند  ــا  ت

عزیز صــهــبــاي  ــدان  ــق ف از  حــیــف 

ــدگــی زن زار  کــشــت  ــدر  ــ ان ــه  ــک آن

جهان در  و  جهان  از  صهبا  ــت  رف

او ــخ  ــاری ت در  و  ــرون  ــی ب یکی  شــد 

سرشت نــیــکــو  ــه  ــای م گــرامــی  آن 

نکشت ــکــوکــاري  ن ــز  ج تخمی  هیچ 

نهشت ـــود  خ از  ــو  ــک ن ــار  ــ آث ــر  ــی غ

بهشت در  منزل  کــرده  صهبا  گفت 

واپسین مصراع بیت فرجامین شعر در واقع مادة تاریخ مرگ صهبا است که برابر است با سال 

1324 خورشیدي.

شعرهایی از شاعري اصفهانی به نام «آزاد» نیز در پیرامون اتاق آرامگاه صهبا به خط جعفر آل 

ابراهیم به خط نستعلیق و بر روي کاشی الجوردي نگاشته شده است که بیت نخستین این شعر 

این گونه است:

عجــب ســاغري چــرخ از مــا شکســتز ســنگ اجــل قلــب صهبا شکســت

ویژگى صهبا

از دید نگارنده ارزنده ترین و برجسته ترین ویژگى صهبا، افزون بر نوشتن مقاله هاى علمى، نوشتن 

آگاه کردن مردم از تاریخ و  براى مردم جامعۀ خویش است. وى رسالت میهنى خویش را در 

دبیرستانى ها  براى  تاریخ  نوشتن کتاب  به  روى  از همین  و  است  مى دیده  فرهنگ سرزمینش 

است.  مى پرداخته  مطبوعات  در  تاریخى  و  باستانى  آثار  معرفى  و  تاریخى  مقاله هاى  چاپ  و 
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شوربختانه هم اکنون جز تنى چند از باستان شناسان و تاریخ نگاران، دیگر باستان شناسان نه تنها 

با نوشتن مقاله هاى علمى، بلکه با نوشتن براى مردم نیز بیگانه اند. بسیارى از باستان شناسان 

و تاریخ نگاران دست به خامۀ امروزى در اندیشۀ این هستند که از خود مقاله اى در مجله هاى 

علمى و ارزندة برون مرزى و سپس درون مرزى و نیز همایش هاى تخصصى باستان شناسى به 

افزون  ایرانى  تاریخ نگاران  و  باستان شناسان  اما  است  ارزشمندى  بسیار  کار  که  برسانند  چاپ 

بر نوشتن مقاله هاى علمى در نشریات علمى، وظیفه اى در قبال جامعۀ خود نیز دارند. بایسته 

است که به زبانى ساده و همه فهم و البته علمى براى مردم جامعۀ خود نیز بنویسند و آنها را از 

گذشتۀ سرزمین خود آگاه کنند. نوشتن مقاله در روزنامه ها و همچنین نوشتن کتاب در زمینۀ 

باستان شناسى که همگان از آن سر دربیاورند نه تنها از ارج و ارز باستان شناسان و متخصصان 

نخواهد کاست بلکه باعث خواهد شد که دید جامعه نسبت به باستان شناسى و میراث فرهنگى 

دگرگون شود و مردم، باستان شناس را دیگر به چشم گنج یاب و عتیقه جو نبینند.

شمال  راهى  گروهى  همراه  به  کامبخش فرد  سیف اهللا  زنده یاد  که  زمانى  پیش  سال ها       

ایران مى شود تا بررسى و کاوشى در آن سرزمین انجام دهد، چنین مى نویسد که مردم آنها را 

«مهندس زیر خاکى» مى نامیدند.1 گسست باستان شناسان از جامعۀ خود، دلیلى است تا پس از 

این همه سال هنوز هم بسیارى از مردم از باستان شناس همان مفهوم «مهندس زیر خاکى» را 

دریافت کنند و باستان شناسى را برابر گنج یابى بدانند.

     پا پس کشیدن باستان شناسان و ننوشتن مقاله و کتاب از سوى متخصصان این رشته براى 

باستان شناسى  و شاید  تاریخ  تنها چند کتاب عمومى  مردم باعث شده است که هر کسى که 

را ورق زده است، خود را متخصصى تمام عیار در این زمینه ها بداند و دست به نوشتن کتاب و 

همچنین مقاله هاى بسیار سست و غیرعلمى در نشریات بزند.

مجدزاده الگوى خوبى براى باستان شناسان و تاریخ نگاران امروزى است تا آنچه را که در چنته 

دارند به زبانى ساده و البته علمى در نشریاِت همگانى به چاپ برسانند و مردم را از شیوة مواجهه 

با گذشتۀ این ملِک بى غروب آگاه کنند.

سپاسگزارى

بر خود بایسته مى دانم از دوست ارجمند آقاى شهرام زارع سپاسگزارى کنم، از آن روى که این 

1. کامبخش فرد 1374
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نوشتار را خواند و ایرادهاى آن را اصالح کرد. روشن است هر گونه کاستى در این نوشتار بر 

دوش نگارنده است. همچنین از دوست گرامى روح اهللا عابدِى جزى که بى هیچ  گونه دریغ به 

تخِت فوالد اصفهان رفت و از آرامگاه زنده یاد صهبا عکس هایى فراهم کرد بسیار سپاسگزارم.

کتابنامه

- باستانى پاریزى، محمد  ابراهیم، 1384، بارگاه خانقاه در کویر هفت کاسه، چاپ یکم، تهران: علم.

- بشارت، مهرى دخت، 2536، فهرست رساله هاى تحصیلى دانشگاه تهران، جلد یکم، دوره هاى لیسانس دانشکده 

ادبیات و علوم انسانى.

، مجلۀ  - کامبخش فرد، سیف اهللا، 1374،

باستان شناسى و تاریخ، سال نهم، شمارة اول، پاییز و زمستان 1373، شمارة پیاپى 17، تاریخ انتشار: آبان 1374: 

.16-33

- مصطفوى کاشانى، محمدتقى، 1381،  مجموعه مقاالت در زمینۀ باستان شناسى، جلد یکم، گردآورى مهدى صدرى، 

تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى.

- مجدزاده، صهبا، 1367، سخنی چند در باب احوال و اشعار حافظ، با مقدمۀ عباس اقبال آشتیانى و محمدابراهیم 

باستانى پاریزى، چاپ دوم، تهران: پاژنگ.

- نشریه فرهنگ استان هشتم، 1332-33

- هنرفر، لطف اهللا، 1324، گنجینه آثار تاریخى اصفهان، چاپ یکم، اصفهان: چاپخانه امامى اصفهان.

- هفته نامۀ سرنوشت به صاحب امتیازى و مدیرمسئولى جواد مجدزاده صهبا.
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همراه با راز پرواز
نظرى بر آثار ارزشمند استاد ادیب برومند

بانو فرشید افشار

پژوهشگر، شاعر، وکیل دادگسترى

 و عضو شوراى مرکزى جبهۀ ملى ایران

آتش عشــق تو ســوزندة جان است مرااى وطن تا به تن خســته توان اســت مرا         

فرهنگ و ادب سرزمینمان  اعتالى  به  دیرگاه  از  شاعرى است معاصر و  بلندمرتبه که  مردى 

کوشیده است و در روزگار جوانى حدود هفده تا بیست سالگى مقارن اشغال ایران توسط متفقین، 

در مجموعه شعر «روزگار دژم»1 کارى ارائه داده است بزرگ و در کمال آرمان خواهى. این کار 

ارزنده در دوران جوانى و شباِب سراینده انجام گرفته است در دورانى که اقران و همساالن به 

تفریح و ورزش و سرگرمى هاى شادى برانگیز مشغول بوده اند، او در این دوران نه تنها به هنر 

پویا و ادب و فرهنگ واالیى دست یازیده است بلکه در اعتالى مردم دوستى، ملت خواهى و 

میهن پرستى و استقالل طلبى در اوج دانایى و خرد چکامۀ مانایى عرضه کرده است و نقش و 

1 . در سال 1388 توسط انتشارات مدیسه به طبع رسیده است.



نمایش از تاریخ درخشان پر افتخار ایران را چه از جهت حضور امرا و بزرگان و چه از جهت ارائۀ 

نقش شاعران و سخن سرایان بى بدیل و مردم گرا به صحنه آورده و نمایشنامۀ معتبر و به سامانى 

که جذابیت خاص براى زمان اجرا داشته به عنوان «اپرت ایران پر آشوب» به منصۀ نمایش 

گذارده است. گفتنى است که این اثر در دورانى که از سینما، فیلم و سیما خبرى در بین نبوده 

است، تالش هنرمندانه و مؤثرى را عرضه کرده و در دید مردم مشتاق و جویاى حقیقت گذاشته 

که در زمان خود با استقبال فراوانى مواجه شده است.

در غــم ذلــت ایــران مــژه تر بایــد کرد 

بر ســر مادر میهــن که شــد از غصه نزار  

موَکنــان مویه ُکنان خاك به ســر باید کرد

از در عاطفــت و مهــر گــذر بایــد کــرد

     ادیب برومند فردى آزادى خواه، وطن دوست و آرمان گرا بوده و دلبستگى او به تاریخ حماسى، 

فرهنگ و ادب سرزمین و دوستى با ملت ایران در تمامى اشعارش مشهود است. او قدر و منزلتى 

رفیع براى آزادى و آزادگى قائل است و به خوانندگان آثار ارزندة خود را مى نمایاند.

نه صرفًا شاعرانه بلکه  عدالت اجتماعى، حاکمیت ملى و آزادى رویکردى  به  او  رویکرد       

خردمندانه و آمیخته با سلوك اخالقى و هنرگرایانه است.

سرودن اشعار در ذهن و فکر او انگیزه هاى واال و وافرى از عشق و ایمان داشته و ملهم از صفا 

و صداقت سراینده است. او شاعرى است گویاى مظاهر جمال و مراتب کمال.

     عالقۀ او به ایران سربلند حماسى و حماسه هاى دالویز ایران، صریح و ساده و موثر و نافذ 

بیان مى شود. او آگاهانه از تاریخ و گذشته و حال ایران مى گوید. در آهنگ کالم و طرح بیان 

صالبت و نیرویى بارز دارد. 

     تلفیق کلمات، استعاره ها و تشبیه ها و صور خیال در سرایش هاى او بروز وافر دارد. ترکیب 

واژه ها و هماهنگ سازى آنها در یک اثر از ویژگى هاى سروده هاى اوست.  

     ترتیب قافیه موزون و بیان متوازن و رعایت موسیقى دلپذیر سخن در آثارش به خوبى و به 

وضوح مشهود است.

     او شاعرى است مسلط به زبان پارسى و در صورت هاى مختلف شعر، از قصیده و چکامه و غزل 

مهارت وافر در اجرا داشته، تجربه هاى شعرى نیکو و ستودنى دارد. در پى فقدان ملک الشعراى 

بهار گوییا ثانى او باشد. ملک الشعراى بهار شاعرى بلندپایه، ادب پرور و میهن پرست بود. ادیب 

نیز با عشق و شور میهنى و با صالبت چون بهار مى سراید.

     ایشان بهار را استاد خود مى داند چنانکه در شعرى با مطلع:
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آورد        ــار  ک به  زنگارگون  خامۀ  آوردبهار  ســبزه زار  بــه  دل آرا  نقــش  هــزار 

... مى گوید:

درود بــاد مــر آن شــاعر ســخن دان را  

ز نثــر نغمــۀ راحت به روح و تن بخشــید

آورد آبــدار  اشــعار  قلــم  آتشــین  کــز 

ز نظم رعشــۀ شــادى به پود و تــار آورد

***

او مردى آرام، متین، همیشه پایدار و صبور، در اعالم مواضع قاطع، نافذ و گویاى منطقى مؤثر 

در اظهار مطالب آن هم در جمعى که اکثر ملى، ادب دوست هنرپرور و دلسوز جامعه و میهن اند، 

بوده و هست.

     او نویسنده و سرایندة مجموعه هاى چندى است که از آثار فرهنگى و ادبى معاصر و قابل 

ارجاع مأخذگونه و در خور بهره ورى آرمانى و فرهنگى اند.

     او سرایندة دردآشنا بوده که «دردآشناى او» کتابى سراسر گویاى مهر و شفقت و انسان دوستى 

است. او سراینده اى است که «راز پرواز» را مى داند و در کتابى دیده نواز از سروده هاى عرفانى 

باال و به جایگاه رفیع عشق و ایمان الهى مى کشاند. «سرود رهایى»  ایمانى خواننده را به  و 

مجموعه سروده هاى دیگر اوست که در آن نجات ملت در ملى شدن صنعت نفت از زیر بار یوغ 

استعمار و استثمار خارجى به زبان شعرى مؤثر و دلنشین به نمایش گذارده شده است.

     «حاصل هستى» مجموعۀ دیگر شاعر است، که از رنج و عشق و انس و تالش و همت و 

پویش سال هاى او در مسیر انسان دوستى، وطن خواهى، حقیقت یابى سخن مى گوید و آن براى 

خواننده اثرى عبرت آمیز، پندآموز و مفرح است.

     «پیام آزادى» اشعارى را در بر دارد که نشان دهندة مبارزات کشورها و ملت هاى محروم و 

استعمار زده در آسیا، آفریقا و آمریکاى التین در راه آزادى و استقالل سروده شده و در سراسر 

آن، هوادارى از صلح و عدالت و ثبات و تحکیم مواضع حقوق بشرى مشهود است.

***

از اشعار ایشان است:

به راه عشــق کســانى که ترك جان کردند

خوش آن کسان که به پاس وطن کمر بستند

ز فیــض نام نکو عمــر جــاودان کردند.

و زیــن ره آن چــه بباید کننــد آن کردند

همراه با راز پرواز ❖ 649
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ادیب برومند، شاعر ملى، جست وجوگر رمز و رازهاى «عتیقه جات»

براى غناى شعر و ادب و فرهنگ و تاریخ ملى ایران

دکتر احمد اقتدارى

استاد دانشگاه تهران

چند سال پیش، به دعوت دلپذیرى، در مراسم افتتاح «فرهنگسراى ادیب برومند» در شهر گز 

ادیب و خویشاوند درویش پر  اولین سخنران بودم.  رفتم و در آن مراسم  اصفهان، بدان شهر 

صفاى پاك نهاِد درست کردارش احمدعلى خان برومند، فرهنگیان اصفهان، دانش پژوهان شهر 

گز حضور داشتند. دوستان دانشگاهى که از تهران آمده بودند، هر یک دربارة مقام ادیب برومند 

و چگونگى خدمت فرهنگى ستودنى او به مردم شهر گز و استان اصفهان و البته ایران سخن 

گفتند. من که نه شاعرم و نه ادبشناس و تنها از لذت شعر بى بهره نیستم از ادیب به عنوان 

محقق متون تاریخى و ادبى سخن گفتم و از نوشتۀ مرحوم سیدمحمدتقى مصطفوى کاشانى که 

بر کتاب خردنامه تصحیح ادیب برومند نوشته و انجمن آثار ملّى چاپ کرده است و در آن مقدمه 

به امید ارائۀ خدمات فرهنگى تحقیقى دلبسته است سخن گفتم، و گفتم: 

ــران ــب دل ــّر  سـ ــه  ک ــد  ــاش ب آن  بهتر 
  

ــران ــگ دی ــان  ــ زب از  ــد  آیـ گــفــتــه 



و آرزو کردم که این مرکز فرهنگى که به همت ادیب برومند بر خانه و کاشانه و کوى و برزن 

اجدادى و خانوادگى اش بنیان نهاده است دیرزمان و دراز دوران بپاید و در آن کتابخانۀ معتبرى 

تأسیس شود و دانشمندان ایران کتاب ها تألیف یا تصحیح یا ترجمۀ خود را بدین کتابخانه اهداء 

کنند و محققان و دانشجویان در آن کتابخانه با سرور و شادمانى و آرامش و آسایش بیاسایند و 

کتاب بخوانند و در باب فرهنگ و ادب و تاریخ، همه ى ایرانیان مطالعه و مداقه و تحقیق کنند 

و در آن مرکز فرهنگى و به یاد شاعر ملى و فروتن و بردبار و پرکار و فداکار و بخشندة سراى 

و ساختمان مرکز فرهنگسراى ادیب برومند شهر گز، چاپ کنند و به یادگار بگذارند. در جلسات 

کوتاه بین جلسات رسمى به دوستان و مردم شهر گز و اندیشمندان اصفهان حاضر در آن محفل 

انس عرض مى کردم: 

1. در باب «لهجۀ گزى» و به صورت علمى و قابل استفاده مطالعات زبان شناسى و ریشه شناسى 

آن لهجۀ غنى در ارتباط با زبان فارسى دیرینۀ ما را مطالعه کنند. 

2. دربارة مسجد کهنه و ناشناختۀ گز مطالعۀ تاریخى و باستان شناسى علمى کنند. 

ساختن  فراهم  با  را  دانشجویان  و  دهند  ترتیب  گزى  لهجۀ  مطالعۀ  براى  کالس هایى   .3

تسهیالتى از حیث مسکن و محل خواب و کمک هزینۀ تحصیلى به انجام این مطالعات و 

تحقیقات راغب سازند. 

4. صرفنظر از فراهم ساختن وسایل و ابزارهاى آموزش کامپیوترى و اینترنت و تشریفات و 

تبلیغات کم و بیش ماشینى نو دروغین به کارى علمى و استوار و ماندنى و تحقیقى محض 

و درازمدت بپردازند. 

5. در خصوص اهللا وردى خان، سازندة پل معروف و باشکوه سى و سه پل اصفهان و مسجد 

«گنبد اهللا وردى خان» در مشهد مقدس در جنب حرم مطّهر حضرت رضا (علیه السالم) که 

سازندة آن اهللا وردى خان اصفهانى است و گورش نیز در آن مسجد است و از بى نظیرترین 

کاشى کارى هاى معّرق و مقرنس روزگار است و شکوه کاشى کارى آن در تمام جهان و در 

همۀ دوران بى نظیر است مطالعه کنند. 

6. در خصوص امامقلى خان پسر اهللا وردى خان که پس از پدر امیراالمراى شاه عباس کبیر 

بوده و در جنگ هاى شاه عباس با ازبک ها و عثمانیان با پدرش و به تنهایى دالورى ها و 

فداکارى ها به خرج داده و در زمان حیات پدرش (اهللا وردى خان) بحرین را از اعراب باز 

پس گرفته و پس از پدر پرتغالیان را از جزیرة هرمز و خلیج فارس اخراج کرده و خلیج فارس 
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و شرق آفریقا را به دامان مادر بوم کهن خود ایران بازگردانده است و در آخر کار در زمان 

شاه صفى جانشین شاه عباس و به دستور آن پادشاه در شهر قزوین خود و سه پسرش را 

سر بریده اند، با تفضیل و ذکر جزییات وقایع مطالعه کنند و کتاب بنویسند و نسل هاى آینده، 

جوانان اصفهان و ایران را بیاگاهان اند که فاعتبرو ایا اولى البصار.

     فراموش نکنیم که اهللا وردى خان ارمنى نژاد است که به دستور شاه عباس ابتدا به اردبیل و 

تبریز و سپس به اصفهان آمده و امیراالمراء شاه عباس کبیر و حاکم اصفهان بوده و همسرش 

یعنى مادر امام قلى خان، گرجى و از مردم گرجستان بوده و هر دو در ایران مسلمان شده، شیعه 

صمیمى بوده و به سلطنت مقتدر صفوى ایران (کشور شیعۀ ایران) صادقانه و شجاعانه خدمت 

کرده اند. آن گونه که شاه عباس در روز فوت او در اصفهان خود به خانۀ اهللا وردى خان رفته و 

مراسم تعزیۀ او را شخصاً یک هفته در اصفهان در خانۀ اهللا وردى خان برگزار کرده و پسرش 

امام قلى خان را به لقب خانى و حکومت فارس و کهکیلویه و الرستان و خلیج فارس و سواحل 

جزایر خلیج فارس مفتخر ساخته است. 

     و این همه به طور مختصر و غیرکافى در کتب فارسى و فرنگى ثبت شده است و شاید بتوان 

گفت تنها کتاب فارسى و در دسترس کتاب «زندگانى شاه عباس اول» تألیف مرحوم نصراهللا 

فلسفى است که مأخذ و مرجع مطالعات امروزى ماست. اما هزاران نکته و دقیقه در این باب ها 

و این مسائل پنهان مانده و محتاج تحقیق و تتّبع است. 

     در آن جلسۀ «فرهنگسراى گز» گفتم که امیدوارم آقاى ادیب برومند و خاندان فرهنگ پژوه 

گرامى برومند اصفهانى همت کنند و همۀ آن دقائق و اسرار پنهان و آشکار را مطالعه کنند و 

بنویسند و به دست محققان کارآزموده و استادان کارکشته بسپارند و چاپ کنند. 

     دریغ که از آن آرزوهاى من یکى هم برآورده نشد، از فرهنگسراى گز خبرى ندارم و با 

اختالل احوال ایام و تقلّب لیل و نهار نمى دانم آیا قدمى برداشته شده یا همه چیز فراموش شده 

است!! چنان که رسم روزگار است!!

ایرانى  و  شریف  انسانى  و  پرآوازه  و  شناخته  و  ملّى  شاعرى  برومند  ادیب  تقدیر،  هر  به       

وطن پرست و پرکار و کنجکاو و خیراندیش است. خدایش خیر دهاد و توفیق، بمّنه و کرمه.

تهران 19 مهرماه 1391، احمد اقتدارى

دائرة المعارف بزرگ اسالمی، کاشانک دارآباد
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اظهارنظر: گفت وگو با دکتر عبداهللا انوار
استاد دانشگاه تهران

آشنا  برومند  ادیب  استاد  با  دکتر محمد مصدق  از سقوط  بعد  که  از جمله کسانى هستم  بنده 

شدم؛ یعنى بعد از کودتاى ننگین 28 مرداد 1332. جناب استاد در این روزگار استعمار و استکبار 

زده قصاید میهنى مى ساختند که بر آتش دِل دل آکندگان از استعمار غرب تا حدى آب رهایى 

مى پاشید و به واقع در آن روزها این قصاید تا حدى داروى آرام بخش آزادى خواهان بود. نقش 

میهن در اشعار ایشان نقش پر رنگ و خوبى دارد. زمان ملى شدن نفت در ایران میهن دوستى 

و عالقه به میهن جزو ارزش هاى ملى حساب مى شد و همان هم باعث خیلى فداکارى ها شده 

بود. کار استاد برومند چیزى جز عالقه به وطن نبود. میهن دوستى اى که در آن زمان مطرح بود 

اصلش حمله به استعمار و ظلم هاى بیگانگان در کشورهاى مستعمره بود و صرفاً میهن دوستى 

نبود بلکه نوع دوستى نیز بود. 

     از جناب ادیب گهگاه غزلیاتى پیش از نهضت مصدق در روزنامه و مجالت مى خواندیم ولى 

پس از کودتاى زشت، قصاید بلندپایۀ ایشان درباره ى نهضت ضد استعمار ایران به نظر این جانب 

برخى  که  شعرهایى  و  قصاید  در  اینکه  مضافاً  مى کرد؛  برابرى  خراسانى  قصاید  بزرگ ترین  با 

سروده اند، آن قصاید و شعرها اغلب مشحوِن تملق از ستمکاران و خائنان بود که قصیده را در 

نزد اهل دل مطرود مى کرد؛ ولى ادیب در قصایدش درس وطن دوستى و دورى از تملِق خانه 



خراب کِن سیاست مى داد چرا که ادیب مردى آزادى خواه بود و آزادانه سخن مى گفت و مى گوید. 

به نظر این جانب مقام ایشان برتر و واالتر از آن است که بر شغلى تکیه زنند و متأسفانه وضع بر 

این است که هر چه از لحاظ صورى باالتر است همراهى آن با تملق بیشتر است. این مرد از این 

رو که انسان پاك نهادى است بنابراین ایشان را فوق مقام و منزلِت ظاهرفریب انسان ضایع کن 

قرار مى دهد. خوشا به حال ایشان که با آن همه خصائل به آب حیاِت ناِم نیک دست یافته اند. 
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مبادا جنگ!

سیمین بهبهانى

نویسنده و سخنور

به گذشته نگاه مى کنم. انگار کنار آبگیرى نشسته ام و تصویر درختى پر شاخ و برگ از باالى 

سرم در آب افتاده است. تصویر من و درخت با هر نسیم مالیم در آب مى لرزد و مرّدد و مغشوش 

مى شود. این تردید همیشه در پاسخ چنین سؤالى به ذهنم مى رسد: آیا بشر آن نیروى تعقل و 

تفکر درست را دارد تا، خود را به دست خود، به بال نسپارد؟ آیا مى تواند درهاى خوشبختى را به 

روى خود و دیگران بگشاید؟ تصویر من و درخت  در آبگیر مى لرزد و کالغ کافکا از فراز درخت 

شیون مى کند: چیزى میان «شاید» یا «نشاید.»

     تصویر دو جنگ، یا بهتر بگویم دو دیوانگى، همیشه در کنج خاطرم مثل توده اى از خاکستر 

و ویرانى تلنبار شده است. دوازده سالى بیشتر نداشتم که خبر جنگ جهانى منتشر شد و دنیا 

را در وحشت فرو برد. من، اما، نه مى دانستم که جنگ چیست و نه از عواقب آن باکى داشتم. 

شیفته ى هیجان بودم، برایم جنگ میدان فوتبال بود: کدام طرف بیشتر مى تواند دروازه حریف 

را بلرزاند تا من برایش هورا بکشم.

     اما چندى بعد، وقتى مادرم نطق پل رنو و وداع غم انگیز او را که به زبان فرانسوى از رادیو 



پخش مى شد، شنید و همراه با هق هق او گریه کرد، دانستم که جنگ بازى نیست، ستمى است 

که بشر بر خود روا مى دارد، ویرانى و تباهى است.

     چندى بعد وقتى شنیدم که زنان اسیر لهستانى را به ایران مى فرستند؛ گمان بردم فرشتگانى 

سفیدروى و زرین موى با چشمان درخشان آبى مهمان ما خواهند شد و سیه چشمان ایرانى به 

حسرت در آن ها خواهند نگریست؛ اما وقتى دیدم که آن اندام هاى تکیده از گرسنگى با لب هاى 

خشک از تشنگى و سرهاى تراشیده از بیم گزندگان، آوار ملتى شده اند که خود درمانده و گرفتار 

است، دانستم که جنگ تحقیر نفرت انگیز انسان هاست. آن چشم ها، که تصور مى کردم درخشان 

و آبى است آشیانه هاى خالى بود که نگاهشان چون پرنده اى مرده، هیچ نشانى از هستى نداشت. 

حفره اى پر از حیرت و وحشت به جاى چشم در چهره هاشان نشسته بود و ارمغانشان هجوم 

شپش هاى تیفوس بود که مدت هاى مدید نیش آلودة خود را به جان هر جاندارى فرومى برند و 

از گرفتن قربانى بس نمى کردند.

     خانه را تمیز مى کردیم، اما نیمکت مدرسه را، تُشک درشکه و اتوبوس را و جامه ى آن کس 

را که پهلوى دستمان نشسته بود نمى توانستیم پاکیزه کنیم. مادرم از بس مالفه ها و روپوش هاى 

با صابون  را  از بس دست هایش  وا مى رفت،  هم  از  پودشان  تار و  بود،  را جوشانده  مدرسه مان 

سوبلیمه مى شست، پوستش تن پر خال سوسمار صحرایى را به یاد مى آورد؛ و چه فایده که خط 

زیگفرید هم نمى توانست جلوى عبور شپش موذى را بگیرد. تنها گرد د.د.ت اندکى کارساز بود و 

مى گویند که شاید سرطان هاى سالخوردگان این روزگار از عوارض تماس و مسمومیت نوجوانان 

آن سال ها با این سّم خطرناك است.

بیشترین تباهى  زیان و دستخوش  بزرگ ترین  لعنتى دچار  آن جنگ  بگذریم بشریت در       

شد (صد میلیون معلول و سى و شش میلیون کشته و یک دنیا آواره) و از پس نویسندگان و 

شاعران و سینماگران با چیره دستى فجایع این جنگ را در کتاب  ها و پرده هاى سینما و تلویزیون 

و صحنه هاى تئاتر بازسازى کردند؛ اما کو گوش شنوا و چشم بینا؟ ما ایرانى ها هم آن سال ها 

عوارض جنگ را آزمودیم. مدتى در اشغال سپاه بیگانه بودیم. «پل پیروزى» بر ُگرده هاى ناتوان 

ما استوار شد و سنگینِى آن را تا پیروزِى کامل متفقین تاب آوردیم. با این همه جهان از جنگ 

رنج بسیار کشید، اما عبرت نگرفت. ویتنام و فلسطین و خاورمیانه و سرانجام ایران صحنۀ جنگ 

شد و ما هشت سال مصیبت آن را با گوشت و پوست و استخوانمان تحمل کردیم. هنوز شیون 

مادران سربازان شهید از دوردست گورستان ها در گوشم نیزه فرومى کند و شب و نیمه شب از این 
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کابوس  رهایى ندارم که مادران با پاى عریان و سر و سینۀ خونین و خراشیده به دنبال جنازه هاى 

جوان مى دوند و از اشک و عرق جویى مى سازند که از چشم تا دامن پیراهن روان مى شود.

     من جنگ را در سالیانى که مى بایست شور بلوغ در سینۀ جوانم غنچه کند و گرمِى شعر را 

در خونم بدواند آزموده ام. من نوباوة زمان هجوم بغض ها و نفرت ها و دشمنى ها هستم. عقدة 

کمبود مهربانى و محبت سراپایم را چون کورك هاى چرکین ریز و درشت فرا گرفته است. شعرم 

باید ضماد مهربانى و داروى محبت باشد تا تن دردمند مرا درمان کند. هر چه مى بینم، هر چه 

تارهاى وجودم را مى لرزاند، در شعرم مى نشیند. 

     با این همه محبت را نیز به گمان آزموده ام. مادرى داشتم که سراپا خوبى و گذشت و لطف 

بود و بهره ور از دانشى گسترده. اگر چه زندگِى زناشویِى او گسسته و ناموفق بود و ازدواج دوم 

هم او را خوشبخت نکرد، هرگز ایثار و محبت را از اطرافیان و حتى دشمنان دریغ نمى داشت 

و من از او آموختم که جهان را با همۀ زشتى ها و زیبایى هایش، با همۀ پرندگان و درندگانش 

تاریکى و روشنایى اش دوست بدارم. جهان خانۀ بزرگ من است و ایران خانۀ کوچک و  و با 

زادگاه دوست داشتنیم. همه جاى جهان را مى پسندم، اما، به خانۀ کوچک و زادگاه آشناى خود 

وابسته ترم. در ایران احساس امنیت مى کنم، اگر چه گاه این امنیت تا مرز مرگ به خطر افتاده 

و مى افتد. هم وطنانم را دوست مى دارم اگر چه گاه کمى از آنان با خصومتى کشنده آزارم داده 

و مى دهند. من هرگز در صدد آزار این مارهاى خانگى برنیامده ام. در عوض وقتى میان تودة 

عظیمى از هم وطنانم قرار مى گیرم، محبت هاشان را با همۀ قلبم حس مى کنم. دست هاى نوازش 

آنها از دورترین نقاط بر سر و رویم کشیده مى شود و بوسه هایم تا آن سوى جهان پر مى گیرد و 

بر چهره شان مى نشیند.

     مردم همۀ جهان را دوست مى دارم. هنگامى که نشان کارل فون اوسى یتسکى1 را از دست 

خانم میشائال رایزین گرفتم، حس کردم که مردم هم جهان خود را نیز چون مردم هم وطن خود 

دوست مى دارم و آرزو مى کنم که روزى دوستى و اطمینان چندان نفوذ داشته باشد که جهان را 

بى مرز کند. برآوردن این آرزوى من مشکل به نظر مى رسد، اما محال نیست.

 

1.Carl-von- Ossietzky- Medaille, 1999.
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ادیب سخن دان

سیروس پرهام

پژوهشگر و نویسنده

ارادت و دلبستگى من به آقاى ادیب قدیم است و چندبُعدى. آشنایى ما در اوایل دهۀ 1350 با 

ظفرنامۀ جعفر پاشا در فتح تبریز آغاز شد که به لطف و همت ایشان به گنجینۀ نوبنیاد سازمان 

اسناد ملى ایران افزوده گشت. در همان اوان بود که با مجموعۀ نفایس هنرى ایشان آشنا شدم 

و بسیار آموختم از کتابى کم حجم اما پرمایه که این بزرگ مرد هنرشناس دربارة نقاشى و نقاشان 

زیرالکى به نشر آورد.

     من که خود از دوران نوجوانى در دایرة جاذبۀ ظرایف و زیبایى هاى آثار گوناگون این هنر 

گرفتار بودم، قلمدان به غایت زیبایى داشتم کار آقا لطفعلى شیرازى که نیاز به مرمت استادانه 

داشت و من کسى را نمى شناختم. این بار نیز به لطف آقاى ادیب یکى از استادان مرمت کار به 

خوبى از عهدة کار برآمد. 

     در سال 1379، به خواهش من که ویراستار مجلدهاى II و III کتاب مشهور به «شکوه 

ایران» بودم، سه اثر هنرمندان بزرگ نگارگرى الکى را براى عکس بردارى به اختیار نهادند که 



زینت بخش جلد III این کتاب گشت1 و بار دیگر مرا وامدار جوانمردى خویش ساختند. امید است 

که نفایس کم نظیر این مجموعۀ غنى و به زحمت گرد آمده متفرق نشود و همچنان در ایران 

محفوظ و به دسترس هنردوستان بماند. 

     اما، بعد دیگر پیوند دیرین با آقاى ادیب، که از جهتى ستایش انگیزترین بعد شخصیت ایشان 

ادیب  این  گونه غرض  از هر  خالى  و  تظاهر  بدون  و  و بى ریا  راستین  بود، میهن دوستى  تواند 

هنرشناس است، که کمتر کسى بر آن آگاه است، چون یا در محفل دوستان بر زبان جارى شود 

یا در اشعار میهنى ایشان. 

 

1. این سه اثر مشتمل است بر قاب آینۀ الکى بسیار زیبا و گرانبهایى که منسوب است به محمد زمان سوم و پدید آمده در 
اواخر سدة 12 ق، یک قلمدان عالى منسوب به یکى از شاگردان آقا صادق اول (اواسط قرن 12 ق) و قلمدان مورخ 1163 

ق اثر على اشرف با سجع «ز بعد محمد، على اشرف است. نک: صفحات 123 و 128 کتاب زیر:
The Splendour of Iran, Pourjavadi, N. general ed., Shahbazi, A.Sh, vol. I editor, Parham, 
C., vol. II,  III ed., London, 2001. 
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جان نگران

فریدون جنیدي

بنیاد نیشابور

همۀ  در   - باد  دراز  -که  همۀ زمان خویش  در  ایران  بیداِر  روان  برومند همچون  ادیب  استاد 

رویدادهاي سیاسی و فرهنگی ایران آگاهی و هشیاري خویش را در سروده هاي تکان دهنده و 

برخیزاننده نشان داده اند، چه در آن زماِن جنبش و کوشش، که بسی زود به خفقان و سرکوب 

رسید، و چه در همه دوراِن سکوت و شگفتی پس از آن همواره فریاد بلند کرده و از بند و زندان و 

سرکوب و درد نهراسیده اند و مرد و مردانه سینه را سپِر اندیشه، و اندیشه را راهبر رهروان جنبش 

ملی کرده اند، و سروده هاي بی شمار ایشان در آن زماِن درد و ستم، گواه بر این سخن است، و 

مرا پرواي آن نیست که بیش از این بنویسم زیرا که: آفتاب آمد دلیل آفتاب!

     اما دو رویداد در دو زمان مرا برانگیخت تا درِد دل را به گونۀ سروده بنویسم که هیچ گاه 

همچون دیگر سروده هاي خویش به چاپ نرسانده ام، و چون این نخستین بار است که براي 

بزرگداشت سراینده اي، که در زمان زندگی او به بزرگداشت نام و سرایش و اندیشه اش پرداخته 

می شود. این دو سروده را به ایشان پیشکش می کنم.

     سرودة نخست بدان هنگام بازمی گردد که در اردیبهشت ماه سال 1341 آبخیزي (سیل) سخت 



شگفت در تهران روان شد، و از همۀ خیابان ها روي به «جوادیه» کرد و آن جاي را پایین ترین 

بخِش تهراِن آن زمان بود آسیب زد، و بسا از مردمان تهی دست آنجا را بی خان ومان کرد.

     فرداي آن روز دانشجویان پیرو جبهۀ ملی، به یارى مردمان جوادیه شتافتند، و مأموران 

ساواك در میان مردمان چنین زمزمه می کردند که این یارى رسانان، از سوي دستگاه هاي دولتی 

آمده اند!

     شب فرارسید و آن شب بارانی سهمگین تر بر تهران بارید، چنانکه همۀ خیابان هاي شمالی 

جنوبی را فراگرفت. شدِت آبخیز چنان بود که جایی براي رفت وآمد خودروها نماند.

     من بدان زمان آموزگار دبستان دقیقی در چهارراه مختاري شاپور بودم، و اتاقی در اشکوب 

دویم خانه اي کنار خیابان داشتم که آن خیزاب شگفت از برابر چشمانم می گذشت، و هر دم از 

خویش می پرسیدم که خداوندا این آبخیز خروشان خانۀ چند کس را ویران خواهد کرد؟ تا آنکه 

این درد را با این سروده همراهی کردم.

بــاز، اندر آســمان ها؛ رعد غریــدن گرفت

باز، اندر آســمان، چون برق چشــم اهرمن

سیل ها در کوچه جاري گشت و مردم، دربدر

مــردم آواره، ناســوده ز ســیِل دوش، باز

درد و غم در قلب مردان، خاك بر فرق زنان

ملِت رنجور ایران، گر بُمرد از غم چه باك؟

خون به کام تشنگان گر شد ز بدبختی چه غم؟

قامِت بیچاره مردم، تا؛ شد از غم، گو چه غم؟

خــاك بــر فــرق تــو اي ایرانــی پرمدعا

همچو اشــک نامرادان، آب باریدن گرفت

هر زمان، با غرشی؛ برقی درخشیدن گرفت

بینــوا طفلــی ز درد و فقــر، نالیدن گرفت

ســیل دیگر، اژدها ماننــد، غلتیدن گرفت

اشک ها، درد دیدة طفالن، درخشیدن گرفت

تــا ولیعهــِد بلنداخترش خندیــدن گرفت!

تا شهنشه ویسکی و شامپانی نوشیدن گرفت!

تا که شهبانو ز وجد و شور، رقصیدن گرفت!

ننگ بر گور تو می بایســت باریدن گرفت

و سرودة دیگر پس از درگذشت شادروان دکتر محمد مصدق است که در سال 1352 که نام او 

را با نشان دادن واکه هاي نامش، در چهار بیت روشن کرده ام:

در اندوه رفتن دکتر مصدق1

ــرد س خــــــزان زدة  شـــِب  ایـــن  در 

ــم گــوی ــو  ــت ب ــن،  ــ م نـــازنـــیـــِن  اي 

شباهنگ1 ــرِغ  ــ م ــان  ــغ ف ــن  ایـ بــا 

ــنــگ ت دل  ز  افــــســــانــــه اي 

1. آواي رادیوي دستگاه سلطنتی
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ــز  ــون ریـ افـــســـانـــه اي هــمــه خـ

ــا، فــــــــردا؛ ســحــرگــهــان  ــ تــ

دوران   خـــاور  ز  جـــان،  ــد  خــورشــی

نمی گفتی  چـــرا  ــگــویــی،  ن ــن  م ــا  ب

نپذرفتی و  گــفــتــه انــد  و  گفتیم 

ــگ ــون رن ــ ــه خ ــم ــه اي ه ــانـ ــسـ افـ

ــب ش ــن  ــ ــ ایـ دل  از  کـــــه 

ــاران ــه ب بـــاغ  بـــه  رخ  ــگــشــایــد  ب

ــۀ گــذشــت زمــــان را ــص ــن ق ــ ای

ــاران را ـــ ــزار ســـالـــۀ یـ ــ ــد هـ ــن پ

***

جوانی و  عشق  ــهــار  ب ــز  ک امـــروز 

گرمی  سو،  همه  از  که  همی،  شــادي 

بــیــازردي                                     درد  و  ــر  ــه ق بــه  ــا  امـ

نــدانــی ــش  ــوی خ چــنــانــکــه،  مستی 

را ــان  ــت ــس زم ــاه  ــی س دورة  ــن  ایـ

را دوران  ــمــۀ  ــغ ن هــــزار  ــرد  ــ م

***

بــود    جــهــان  ــهــار  ــوب ن کـــه   مردي 

بــهــاران    صبح  اشــک  ــو  چ صادق 

ــرد س ــزان زدة  ــ ـــ خ ــب  شـ آن  در 

ــدانــســتــى    ن ــو  چـ ــی  ــم ه قدرش 

بود جهان  خویش،  که  نوبهار،  نه 

ــود ــاى اللـــۀ جـــان ب ــرگ هـ بـــر بـ

ــان شد ــی ــی بــهــار، ع ــرم ــون گ چـ

ــان شد ــه ــســیــم، ن ــۀ ن ــای ــون س چـ

***

گیرد  را  ــو  ت ــرِد  سـ ــِت  دسـ ــه  ک ــد  آم

بگشود     تو  روي  به  خــود   گرم  غوش 

را او  زدي  مشت  ــه  ب ــا  ــی وف ب ــو  ت

را او  زدي  ــت  ــش پ ز  ــر  ــج ــن خ

***

درد     پـر  شــب  ایــن  گـذشــت  مـا  د!بـر  ـَ پــیــوســته شــب، بـرقــرار نـمـان

فردا، سحرگهان که در دل این شب

دوران خـــاور  ز  جـــان،  ــد  ــی ــورش خ

نمی گفتی    ــرا  چـ ــگــویــی  ن مــن  بــا 

نپذُرفتی  و  گــفــتــه انــد  و  گفتیم 

    

ــاران ــه ب بـــاغ  بـــه  رخ  بــگــشــایــد 

ــۀ گــذشــت زمــــان را ــص ــن ق ــ ای

ــزار ســـالـــۀ یـــــاران را ــ پـــنـــِد هـ
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اظهارنظر: در گفت وگو با استاد احمد سمیعى (ا. شنوا)
پژوهشگر و نویسنده

جناب ادیب مردى دانشى است زیرا در زمینه هاى گوناگون آثارى از او در اختیار داریم. استاد در 

علوم مختلف صاحب نظر است. نثر ادیب برومند کم از شعرش نیست. سروده هاى ادیب حاکى 

از تبحر ایشان در بیان حقایق است. من براى حضرتش احترام فوق العاده اى قائلم و دلیلش هم 

این است که ادیب روشى را که آغاز کرد در آن اعوجاج ایجاد نکرده است. ممکن است کسانى 

کوچک ترین  است  کرده  انتخاب  راهى که  از  استاد  اما  نباشند  موافق  ادیب  سیاسى  نگرش  با 

انحرافى نداشته است. 

     از سویى دیگر ادیب عاشق است و به همین مناسبت گفته هایش بر دل مى نشیند. در اشعار 

اجتماعى جبهه نمى گیرد و به حق حقایق را مطرح مى کند. 

     من دربارة حضرت ادیب هر چه بگویم کم گفته ام: از نظر اخالق واقعاً نمونه است. من تا به 

حال نشنیده ام که کسى گالیه اى از ادیب داشته باشد. استاد را قبل از 28 امرداد مى شناختم و 

نزدیک به 50 سال با آثار حضرتش آشنایى دارم و از خرمن دانش او بهره مند شده ام.

     استاد نثرى روان، پخته و سخته اى دارند. چون طلبه اى جست وجوگر بوده است. اشاراتى 

که دارند بسیار جالب است خصوصاً در موضوع شعر نو: ذوق شعرى را که نمى توان در کسى 

تزریق کرد!



     ادیب یک نمونه و الگو است. ایران براى ادیب از جان عزیزتر است همان گونه که بزرگان 

ما چنین اظهارنظر مى کردند. به نظر من ادیب یک درخت برومند است با شاخ و برگ گسترده 

در تمامى زمینه هاى فکرى یک انسان قابل ستایش. عمرش دراز و آثارش پایدار.
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شیخ المشایخ شعر و هنر

کریم فیضى

نویسنده و پژوهشگر

بسیار دوست مى داشتم که مجال وسیع بود و مى توانستم دربارة استاد ادیب برومند، داد سخن 

دهم و شمه اى از حق شاگردى را به جا بیاورم. سخن گفتن دربارة جناب ادیب مصداق سهل 

نوشت که شاعر است و  او مى توان گفت و  و آسان دربارة  راحت  از یک سو،  و ممتنع است. 

نویسنده و هنرشناس و یکى از معدود احیاپیشگان هنر ایرانى و اسالمى و از سوى دیگر، سخت 

و بلکه بسیار سخت است، از آن رو که موجودیت ادیب و جنبۀ وجودى ادیب، بسیار فراتر از این 

قضایاست و دشوار مى توان او را صرفاً شاعر دانست، همچنان که بى انصافى است اگر زندگى 

و شخصیت و کار و کارنامه اش را در کارهایى که انجام داده است بگنجانیم و خالصه کنیم. 

واقعیت این است که استاد در کارنامه اش خالصه نمى شود، به این معنا که نمى توان نوشت او 

مساوى آن چیزى است که دیده مى شود. به گمان من ادیب برومند، واقعیتى فراتر از حاصل 

همچنین  کارنامه اند.  این  فاقد  کسان  بسیارى  نیست.  او  معرف  کارنامه اش  و  دارد  کارهایش 

کارنامۀ استاد ادیب معرف زمانه و روزگار او نیز هست. این ها همه درست است و کتمان ناپذیر 

این  به  ادیب را در کجا باید جست؛ پاسخ من  ادیب چیست یا کیست؟  اما ادیب نیست. پس 



پرسش این است که ادیب را باید در ادیب جست؛ در اخالق متعالى، در نفسى نفیس، در وجودى 

منزه و در حیاتى پاکیزه. هر نوع جست وجویى براى یافتن ادیب برومند، خارج از این وادى ها، 

یا بالکل بى حاصل است یا حاصلى اندك در پى دارد و نمونه اش همین تصاویرى است که از او 

به دست مى دهند و در منزلى از منازل ادب و هنر معاصر خالصه اش مى کنند. براى من دشوار 

است که استاد ادیب برومند را شاعرى در کنار شاعران ببینم و خالص. نیز نمى توانم در وادى 

هنر او را هنرشناس ببینم که آثار هنرى را جمع کرده است و بس؛ اجازه بدهید حرف دلم را 

صریح بگویم و آن اینکه از دید من ادیب برومند خود شعر است؛ شعرى نغز؛ در ساحت هنر نیز 

خود هنر است اگر به غیر از این ببینید او را نشناخته اید و به واقعیتش ظلم کرده اید و ستم روا 

داشته اید. هر گاه توانستید او را خود شعر و خود هنر بدانید و ببینید آن روز خواهید فهمید که 

در قرن پر تشویش و اضطراب قرن بیستم ماندن بر عهد شعر چه مبنا و چه معنایى دارد و در 

کشورى مثل ایران با این تالطم هایى که هر دهۀ آن از باب یک خون دل بس است از براى 

قبیله اى؛ براى زیر و رو کردن یک ملک و ملت کافى است این چنین ثابت قدم ماندن بر صراط 

سخت ناشناختۀ هنر و تجلیل و تکریم جانانه آن، چه پایه و چه مایه اى مى خواهد. این حرف را 

در جایى دیگر نگفته ام و ننوشته ام ولى در این جا مى نویسم. به عقیدة من از اول دهۀ 300 یعنى 

از عهد انقراض قاجاریه تا امروز، در ایران در هر دهه یک انقالب روى داده است. با مختصرى 

تأمل و حوصله مى توانید وجود غیرقابل انکار یک انقالب در هر 10 سالى را با چشم سر ببینید 

حال در چنین کشورى اگر مردى را دیدید که از ایام خودیابى اش تا همین دیروز و تا همین 

امروز راه خویش را رفته است و در طول هشت دهه زندگى مفید و آگاهانه گامى پس و پیش که 

سهل است چپ و راست نلغزانده است به من حق بدهید که بگویم او نفس شعر است و نفس 

هنر روزگار خویش و همین او را بس که بى هیچ ادعایى از این دو گنجینه گوهرهایى استخراج 

کرده است با عطرى خوش و رنگى خوش و جانى خوش. نکتۀ دیگرى که دربارة ادیب برومند 

الزم به گفتن است شیخ المشایخ بودن اوست. مى دانید که در سنت قدما روایت کردن، شیوه و 

سنت واالیى داشت. هر کسى که حدیثى مى گفت سند به جایى و کسى مى رساند. در منظر من 

ادیب برومند شیخ المشایخ هنر اصیل ایران در این روزگار است و هر کس که سخنى در باب هنر 

او مى گوید باید سند به او برسانند یا به کسى که سند به ادیب مى رساند. من توفیق داشته ام که 

در ساحت فقه و روایت و اصول از چند بزرگ اجازه گرفته ام از جمله عالمه محمدرضا حکیمى، 

عالمه محمدتقى جعفرى، استاد صدوقى و شیخ یحیى عابدى شاهرودى. از شما چه پنهان که 
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در هنر شیخى براى اجازه نیافته بودم. چندى است که درس آموز مکتب ادیبم و هر هفته چونان 

طفلى دفتر و کاغذ به دست مى گیرم و به محضر و مدرس استاد مى روم. باورم این است که 

در محضر شیخ المشایخ هنر زانوى تعلم مى زنم. نمى دانم شایستۀ این هستم که از دست استاد 

خرقه اى بگیرم و خود را صاحب اجازه بدانم یا نه ولى بى گمان اگر چنین افتخارى نصیب من و 

هر کس دیگرى بشود او حق دارد که خود را سلطان بداند در ملک بى پایان هنر.   
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استاد ادیب برومند در فضاى مجازِى اینترنت

حسن قدیانى

عضو شوراى جبهۀ ملى ایران

در  را  عمیقى  تغییرات  گذشته  دهۀ  دو  به  نزدیک  طى  ارتباطى  نویِن  فناورى هاى  پیدایش 

عرصه هاى مختلف زندگى روزمره پدید آورده است؛ این تغییرات نه تنها بیش از هر چیز دیگر 

تأثیر گذاشته بلکه  بر فرهنگ جوامع معاصر  ارتباطى  الگوهاى  از رهگذر تغییر در ساختارها و 

خود یک عرصه فرهنگى نوین پدید آورده که با تعبیرهاى مختلف از آن جمله دنیاى مجازى 

یاد شده است.

     عصر حاضر را عصر اطالعات، ارتباطات، اینترنت، فناورى و دنیاى مجازى نامیده اند. در آغاز 

قرن بیست و یک یا هزارة سوم، ارتباطات و فناورى اینترنت به جزیى جدایى ناپذیر از زندگى 

بشر تبدیل شده است. افزایش کاربران اینترنت، توسعه ارتباطات و شبکه هاى اطالع رسانى، تنوع 

این پدیده ارتباطى در جهان است.  کاربردهاى اینترنت از جمله شواهد موجود در تأثیرگذارى 

اهمیت این رسانه که برخى آن را قاره هفتم نام نهاده اند به حدى است که رهایى از سیره ها را 

نوید مى دهد. بسیارى از مردم جهان تالش دارند که در این کاِر مملو از اطالعات، جایى براى 

خود دست و پا کنند. در آیندة نزدیک با افزایش هر چه بیشتر سرعت انتقال داده ها زمینه براى 



ورود به دنیاى مجازى مهیا خواهد شد.

     ارتباطات در عصر حاضر با ایجاد بزرگراه هاى الکترونیکى و به وجود آوردن جامعه مجازى، 

دنیایى یکسر متغیر و متحول را به وجود آورده است این عوامل فصل تمایز ما را با قرون گذشته 

تشکیل مى دهند و بدیهى است جامعه اى که از دل این تحوالت سر بر مى آورد، خصوصیاتى 

کامًال متفاوت با جوامع گذشته دارد.

     بایستى اشاره شود که بشر صاحب فرهنگ است و فرهنگ هاى بشرى متحول مى شوند و 

با دگرگونى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، فرهنگ نیز متأثر مى شود. بنابراین فرایند فرهنگ از 

پویایى خاصى برخوردار است و این پویایى ضامن بقا و دوام جامعه محسوب مى شود و از سوى 

پاسدارى و نگهدارى  دارند که ارزش  تمامى فرهنگ هاى بشرى حکایت هایى وجود  دیگر در 

کرد  تعریف  غیرمادى  ارزش هاى  از  مجموعه اى  را  فرهنگ  مى توان  مى شود.  احساس  آن  از 

حذف  اجتماعى  محدودة  در  را  نیازها  این  نمى توان  و  است  نیازمند  آن  به  انسانى  جامعه  که 

متفکران  که  است  بشرى  جامعه  هر  نیازهاى  از جمله  ارتباطى  ابزارهاى  شدن  همگانى  کرد. 

و نظریه پردازان دوران مدرن را به کاوش واداشته و آنان از داده هاى علمى و پویاى فناورى، 

تحقق یک فرهنگ واحد عالم گیر را وعده داده اند. یکى از عمده ترین بسترهاى فناورى که در 

تحول اجتماعى وسایل ارتباط جمعى، بیدارى خرد جمعى را دامن مى زند اینترنت است. اینترنت 

و  دگرگونى  تشدید  در  را  عمده اى  نقش  جهانى،  فردمداِر  ارتباطات  شبکه هاى  تعبیرى  به  یا 

موجودیت هاى فرهنگى بازى مى کند.

     جهان در آستانه هزارة سوم میالدى شاهد نویدهاى تازه اى در عرصه ارتباطات و فرهنگ 

اخالقى،  مبانى  به  آن  مستمر  حمالت  و  ارتباطى  غول هاى  تسلّط  وجود  با  که  عصرى  است 

انسانى، دینى، فرهنگى، ادبیات، فرهنگ هاى اصیلى را مبتنى بر ارزش هاى معنوى و شیوه هاى 

صحیِح راهبردى موجودیت مى بخشد.

     استاد ادیب برومند شاعر ملى ایران و چهره جهانى ادبیات رسانه هاى همگانى و ابزارهاى 

و  آفرینش ها  آگاهى ها،  افزایش  انسانى و  به جامعه  براى کمک  وسیله اى مى دانند  را  ارتباطى 

جستجوهاى راهبردى به منظور رهایى از دام عقب ماندگى ها و پاسخ دادن  به نیازهاى روز. بر 

همین دیدگاه بود که پس از ورود فناورى اطالعات به ایران دوست داران فرهنگ و ادب فارسى 

با دقت در پایگاه هاى ادبى جهان متوجه یک نکتۀ مهم و درعین حال تاسف انگیز شدند و آن 

غربت زبان فارسى و کم توجهى پایگاه هاى ادبى بین المللى به اهمیت و جایگاه زبان و ادبیات 
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فارسى به ویژه شعر بود. از همین روى تنى چند از جوانان، محققان و ادب دوستان به استاد ادیب 

برومند پیشنهاد دادند تا پایگاهى مبتنى بر رسانه هاى نوین سامان دهند. در نهایت در سال 2001 

این نیت جامعۀ عمل پوشید و پایگاه اینترنتى استاد در فضاى مجازى با هدف شناساندن فرهنگ 

و ادب ایران در قالب اشعار به دو زبان فارسى و انگلیسى با نام آغاز به کار کرد و مدیریت این 

ادیب  ایران دوست و دوستدار ادب فارسى به ویژه اشعار استاد  رسانه توسط تعدادى از جوانان 

این پایگاه اینترنتى روز به روز افزایش یافت.  برومند صورت پذیرفت و ارتباطات مخاطبان با 

پرسش هاى ادبى پایۀ گرایش مخاطبان جهت برقرارى ارتباط با استاد بود که این مهم تاکنون 

ادامه داشته و دارد. یکى از نتایج این گونه ارتباطات تحقیق و نگارش پایان نامۀ دانشگاهى در 

مقطع کارشناسى ارشد با موضوع شاعر ملى ایران ادیب برومند بود.

     «اریک الدرد» جزو کسانى است که اینترنت را بیشتر وسیله اى براى دستیابى به آرمان هاى 

بشرى مى داند تا وسیله اى براى کسب درآمدهاى هنگفت. وى که بنیان گذار موسسه الدریج پرس 

است مى گوید: «ما نیز مانند یونسکو معتقدیم در قبال مردم – همۀ انسان هاى که روزى زمین 

تا  کنیم  کارى  و  حفظ  را  خویش  هنرى  و  ادبى  میراث  که  داریم  مسئولیت  مى کنند-  زندگى 

امکانات رایانه اى عظیمى در  آن دسترسى پیدا کنند. ما خوشبختانه  بیشتر به  تعدادى هر چه 

اختیار داریم که مى خواهیم به نحو احسن از آن براى هدفمان استفاده کنیم.»

     الدرد  تنها کسى نیست که مى کوشد فرهنگ در فضاى اینترنت بیشتر و عادالنه تر از آنچه 

در جهان مادى مى بینیم در دسترس انسان ها قرار گیرد. هر هنرمندى تمایل دارد پس از خلق 

اثرش آن را به بهترین شیوه به مخاطبانش عرضه کند. بررسى شناخت مخاطب خارج از حوصلۀ 

این نوشتار است اما براى هنرهاى مختلف شیوه هاى متعددى جهت عرضه وجود دارد. دربارة 

شنیدارى،  شیوه هاى  نوشتارى،  شیوه هاى  گفتارى،  شیوه هاى  ازجمله  مختلفى  شیوه هاى  شعر 

شیوه هاى دیدارى و در نهایت شیوه هاى نوین است که هر یک مزایا و معایبى دارند.

     ویژگى فرامرزِى رسانه هاى نوین، افزایِش مخاطبان خارج از مرزهاى جغرافیایى است؛ بر 

همین اساس مخاطبان تارنماى استاد ادیب برومند در خارج از ایران، ایشان و آثار منتشرشدة 

ایشان را بیش از پیش شناختند که بازتاب هاى گوناگونى در پى داشت. انتشار اشعار استاد در 

برخى از نشریات جنوب شرقى آسیا از جمله نتایج ارتباط با مخاطبان غیرفارسى زبان بود که این 

امر چند خبرنگار جنوب شرق آسیا را بر آن داشت تا اشعار کتاب پیام آزادى را به زبان هاى این 

منطقه از جهان ترجمه کنند و در رسانه هاى این کشورها انتشار دهند. مطالعۀ اشعار استاد براى 
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مخاطبان غیرفارسى زبان به زبان هاى مادرى آنان، کتاب «پیام آزادى» را به الیه هاى مخاطبان 

صورت  به  و  یافت  ادامه  فرهیخته  و  روشنفکر  مخاطبان  با  ارتباط  روند  داد.  انتقال  بیشترى 

خودجوش و به مدیریت خبرنگارى در جنوب شرق آسیا کتاب پیام آزادى به 28 زبان زندة دنیا 

ترجمه شد و نیاز به ایجاد پایگاهى در دنیاى مجازى براى انتشار اشعار ترجمه شده، تعدادى از 

دانشجویان و دوستداران ایران را بر آن داشت تا پایگاه جدیدى راه اندازى کنند که این امر در 

سال 2010 صورت گرفت و پایگاه جدید استاد آغاز به کار کرد که نامش چنین است:

 www.internationalpoot.org

     انتشار خبر راه اندازى این تارنماى ادبى به 28 زبان زندة دنیا مخاطبان بیشترى را به سوى 

این پایگاه جلب کرد و سایر انجمن هاى بنیادها و مراکز ادبى و فرهنگى با آثار استاد بیش از پیش 

آشنا شدند. ارتباط با این مراکز در اولویت کارى مدیریت سایت قرار گرفت. مراجعۀ مخاطبان 

به تارنماى استاد و مطالعۀ روزانه بیش از 9000 صفحه نشان از موفقیت آمارى و کسب رتبۀ 

بازدیدکننده داشت. دعوت از استاد جهت شرکت در برخى همایش ها و کنفرانس ها، درخواست 

مصاحبه با رسانه هاى خارجى، انتشار اشعار در روزنامه ها و مجالت سایر کشورها، قرائت برخى از 

اشعار در مراسِم ادبى، اجتماعى و سیاسى بازخوردهاى این رسانه در سایر مجامع بود.

     درج اشعار استاد برومند در صفحۀ اول تارنماى جهانى پوئتى با 6 میلیون عضو، مخاطبان 

بیشترى را با آثار استاد آشنا ساخت و اکنون مخاطبان این سایت به صورت روزانه در مجموع 

به مطالعۀ بیش از 5000 صفحه از آثار استاد ادیب برومند مى پردازند و با انتقادات و پیشنهادها 

و اظهار لطف هاى شخصى در روند بهبودى سایت گام برمى دارند.

     در برنامه هاى پیش بینى شده مطالعه و برنامه ریزى در خصوص تلفن همراه به عنوان یک 

رسانۀ جیبى از سوى عالقه مندان در حال برنامه ریزى است. تلفن همراه تا چند سال آینده به 

به  نیاز  شود  رسانه  به  تبدیل  وسیله اى  که  در صورتى  و  شد  خواهد  تبدیل  همه گیر  رسانه اى 

نرم افزارى  پیشرفت هاى  با  رسانۀ کوچک  این  دارد.  نیز  بهره بردارى فرهنگى  و  فرهنگ سازى 

و سخت افزارى، در آینده وسیلۀ بسیار مناسبى براى ترویج ادبیات با کاربران رسانه خواهد بود.  
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سراى فرهنگ به نام شاعرى میهن خواه

روح اله عابدى جزى

باستان شناس و مدیر پیشین بنیاد فرهنگى و فرهنگسراى ادیب برومند

مردمانى  که  همویى  و  باستان  ایران  مقدس  درخت  نام  از  آمده  بر  است  شهرى  گزبرخوار 

سخت کوش دارد. نخستین ایستگاه کاروانیان در شمال اصفهان که زندگى و پویندگِى آثار و 

زبانش برآمده از دورة اشکانیان است و در دل ستارگانى چونان آیت اهللا گزى (ره) ابوالفقرا، شیخ 

غالمرضا، جنتى، درویش عباس و ... جاى داده است.

خانۀ تاریخى حیدر على خان برومند

حیدر على خان (فقیه صاحب درس حوزه و دانشگاه) در زمان زندگى، صاحِب خانه اى موروثى 

بوده که این خانۀ تاریخى داراى مساحتى بیش از 3400 مترمربع است. در دورة انقالب اسالمى 

پایگاه نیروهاى مردمى و انقالبى بود و در دوران دفاع مقدس خاطرات خوشى را در خود به 

یادگار نهاد. تشییع پیکر شهداى شهر گز از شاه نشین این خانه تا برسد به پخت روزى 20 هزار 
قرص نان توسط شیر زنان این شهر که با تمام سختى پشتیبان امام و رزمندگان خود بودند.1

1. خانۀ تاریخى فرهنگسرا داراى همزاد دیگرى به همان اندازه و زیبایى است. در خانۀ قرینه فعالیت هاى پشتیبانى هشت 



فرهنگسرا

افتاد و  سال 1380 به فرخندگى اتفاق  به زادگاهش در  برومند  بازگشت فرهنگى استاد ادیب 

خانۀ قجرى حیدرعلى خان در سال 1380 هجرى خورشیدى توسط استاد ادیب برومند خریدارى 

شد و پس از بازسازى در سال 1382 به بنیاد فرهنگى و فرهنگسراى ادیب برومند تغییر ماهیت 

داد. گشایش این فرهنگسرا در 25 مهرماه 1382 روى داد که در مراسم گشایش شادروان دکتر 

استاد  احتشامى،  دکتر  سیاقى،  دبیر  دکتر  ورجاوند،  پرویز  دکتر  گیوى، شادروان  احمدى  حسن 

مهریار، دکتر احمد اقتدارى، دکتر مظاهر مصفا، دکتر محمد سیاسى به سخنرانى پرداختند.

     در این مراسم همچنین آقاى عندلیب سرپرست انجمن ادبى حکیم، خانم روان دوست و 

امیر صادقى و احمد خاکسار به نقالى، شاهنامه خوانى و شعرخوانى پرداختند. در ادامه آقاى امراله 

محمدى نماینده مردم شهرستان برخوار و میمه نشان فرهنگى به استاد اهدا کردند. 

     آغاز جنبش فرهنگى برخوار به یمن تأسیس فرهنگسرا رو به فرخى نهاد و حضور استاد در 

زادگاهش چونان بود که فرهیختگان در حضورش زانوى ادب مى ساییدند.

     شکوفایى شهر شعر و موسیقى و تأسیس نخستین موزة خصوصى کشور توسط آقاى مجید 

این دیار بخشید. موزة مردم شناسى برخوار  فروتن در این فرهنگسرا، جانى دوباره به فرهنگ 

در سایۀ توجهات مسئوالن وقت میراث فرهنگى و شهردارى و شوراى اسالمى شهر، پایگاه 

گردشگرى شهرستان شد.

     استاد برومند در کارى عقبى نگر اقدام به ساخت مقبرة خود در ضلع شرقى این سراى فرهنگ 

کرده اند و در سنگ نامه اى به بیان زندگى و آثار خود براى عالقه مندان پرداخته اند.

     پس از حدود یک دهه فعالیت فرهنگسرا، در زمان مدیریت نگارنده فضاهاى متروك به 

کارکرد قبلى خود بازگردانده شد و سیل مشتاقانى را به دیدنش رهنمون ساخت. چاه گاو که 

روِش دستِى برداشت آب با نیروى حیوانى را عیان مى ساخت و همچنین اتاق انبار گندم در ضلع 

غربى (طبقۀ باال) و ساخت تاالر گفت وگو در دیگر سوى.

     رابطۀ صمیمانۀ استاد در دوران خدمت این جانب خارج از فضاى همکارى، رابطه اى دوستانه 

بود که گه گاه در حین بیان تجربیات و خاطرات گذشته، به واسطۀ شور و شیدایى، نشانى از گذر 

عمر ایشان احساس نمى شد.

سال دفاع مقدس توسط شیرزنان گزى انجام مى شد.
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پایان گفت

مردم شهر گزبرخوار همواره از تالش هاى مستمر استاد در اعتالى فرهنگ میهن و توجه ویژة 

ایشان به زادگاهشان قدردان بوده و این جشن نامه را به فرخندگى چونان خاطره اى جاوید به 

سپهر هنر مى نمایانند.
***

 سراى فرهنگ به نام شاعرى میهن خواه ❖ 679



گشایش فرهنگسرا و سخنرانى استاد ادیب برومند

گشایش فرهنگسرا و سخنرانى شادروان دکتر حسن احمدى گیوى
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ادیب برومند

عباس دبستانى «گلبانگ کرمانى»

پژوهشگر و نویسنده

اندیشه هاى  به  را  پارسى  سالگى، شهِد شعِر   90 در  که،  فرزانه اى  باغباِن  برومند،  ادیِب  استاد 

جهانى، پیوند مى زند؟! 

اى نــاِم تــو زینت گــر هر ُشــهره کتابى! 

یــاِد تو به هــر مرحلــه درمــاِن گزندى     

این آتِش اخالص که در جاِن «ادیب» است

                        

به هر فصلى و بابى! دلکش ز تو، هر نامه 

عذابى تسکیِن  حادثه  هر  به  تو  ذکــر 

تابى  و  تب  با  خوشم  سرد،  مُکنش  هرگز 

«ادیب برومند»

     بیش از چهل سال است که با شعر و اندیشۀ خّالق و صخره شکن و طوفانِى ادیب برومند 

انکارناپذیر  خّالق، صخره شکن و طوفانى، مصداق هاى  واژگاِن  با  هم آشیان هستم؛  و  مأنوس 

اینکه در ُهنر شعر، به ویژه شعِر ُکهن و  آثار و سروده هاى استاد هستند، زیرا هرکس، اعم از 

کالسیک فارسى، صاحب نظر باشد یا فقط دوستدار و هوادار آن باشد، و مجموعۀ شعر «پژواك 

ادب» ایشان را با گزینۀ «ُگزیدة اشعار» بگشاید، درمى یابد که شگفتا، حدود هفت دهه، دریچه اى 

از مکتب و مدرسۀ شعِر شاعراِن جاودانۀ سبک و سیاِق خراسانى و آمیزه اى از دو سبِک عرفانى 



ُپر راز و رمِز هندى (یا اصفهانى)، برقرارى پیوندهایى سرشار از  و تعلیمى، صرف نظر از شیوة 

تازگى و طراوت با شاعراِن دورة بازگشت و سخن سرایاِن معاصر، همچون سرمد، ملک الشعراى 

دریغ  اما  است،  باز  همچنان  و  بوده  باز  ما  روى  به  و....  ُمعّیرى  َرهى  اعتصامى،  پروین  بهار، 

الیِق  که  گونه اى  سزاوار  نکوداشت  یک  برپایى  یا  دست مریزاد،  یک جملۀ  آوردِن  زبان  به  از 

تداوِم اندیشه هایى چون رودکى، فرخى سیستانى، سعدى، حافظ، خواجو و سایر ادامه دهندگاِن 

فوق الذکر معاصرشان باشد؟! چرا به لحاِظ صفِت ُمرده پَرستى، متأسفانه، مردم و کشور ما، ُرتبۀ 

اول را در جهان، دارا هستند؟! آیا پاسخ این پرسش را در مرحلۀ نخست باید از متولّیان بیگانه از 

ُهنر بخواهیم؟! یا قشر نواندیش و اهل قلم و اصحاب اندیشه و اهالى ُهنر که سکوت و بى تفاوتى 

آنان، نسبت به میراث هاى حاضر در صحنه شان، نابخشودنى است؟!

ــن   ــراى وط ــ ــان ب ــزرگـ ـــام بـ کـــه ن
                                  

چــو گنــج اســت اى نازنیــن هموطن! 

«گلبانگ کرمانى»

    بارى! ُسخن از اثر ارزندة و میراِث ماندگار استاد ادیب برومند با نام «پژواك ادب» به میان 

این مجموعۀ گران سنگ، اشاره نکنم، اوًال  اُستخوان بندى  اگر به محتوا و  آمد، که دریغ است 

این حقیقت را بگویم که معموًال هیچ شاعر و سخن سرایى حداکثر بیش از یکبار آثاِر شاعراِن 

دیگر را مطالعه و ُمرور نمى کند، اّما این کتاِب شعر، به اندازه اى مضمون ها و صورت هاى خیال 

انتقادى و درعین حال که پیشتر گفتم طوفانى  و کنجکاوى هاى اجتماعى و حماسى و ملّى و 

و صخره شکن و بى غل وغش است که مرا مجذوب کرده و بارها آنها را خوانده ام، ضمنًا برخى 

هم به حّدى لطیف، مهرآمیز، عاشقانه و روان است که موسیقى واژگاِن خلق شده، ترنِّم دل انگیِز 

بلبالن را در حاشیۀ آِب جارى با صداى ُشرُشِر زندگى بخش، تداعى و تجسّم مى بخشد؛ آرى 

راستى:  به  که  دریافتم  است،  بى دروغ معاصر  ناِب  شعِر  و  آفتاب  تابِش  حقیقتاً  ادب»  «پژواك 

استاد ادیب برومند، ُمستحقِّ دریافِت عنوان باغبان و پیوند دهندة َشهِد پارسى در جهاِن معاصر 

است؛ ادیب برومند، در دهۀ 80 عمر خویش، در جامعۀ افتخارآفریِن ما همچون گوهرى پُرفروغ، 

میدرخشد، بیاییم قدِر اینگونه گوهرهاى ملِّى در قیِد حیات را که از تعداِد انگشتان دست بیشتر 

که  دهم  بشارت  برومند،  ادیب  استاد  اندیشۀ  و  شعر  دوستداران  به  مى خواهم  بدانیم.  نیستند، 

زحمِت جمع آورى،  ایـشان،  َدرون مرز  و  برون  مرز  و شیفتگان  از شاگردان  خوشبختانه گروهى 

تایپ، تکثیر و ترجمۀ آثار استاد را با هدِف ارسال براى کمیتۀ جهانى جایزة نوبل به خود هموار 

کرده اند که با اشتیاق کامل به انجام رسانده اند؛ در آینده اى نه چندان ُدور، شاید، حق به حقدار 
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برسد و مضمون هاى واال و انسانِى سرشار از برقرارى حقوِق بشر واقعى جایزة ارزشمند ادبى 

«نوبل» را براى ایران، به ارمغان بیاورد، ان شاءاهللا؛ که بى شک قیمت انفاس بدانندى خلق، تا 

دمى چند که مانده است غنیمت شمرند؟! (سعدى).

     پژواك ادب» مجموعاً در 276 صفحه، (غیر از سخن ناشر و مقّدمه و اُتوبیوگرافى شاعر) 

مجموعًا داراى 276 صفحه با فهرست موضوعى در چهار بخش 1. گل هاى موسمى در 99 

عنوان 2. ُسروِد رهایى در 33 عنوان 3. پیام آزادى در 30 عنوان و حاصل هستى در 66 عنوان 

است؛ اطمینان دارم، هر شاعر و سراینده اى که رنِج شیرین شب بیدارى و مبارزة درِد بى دردى 

را سال ها تجربه کرده باشد و آثار ملّى و اجتماعى این سخن سراِى ملّى معاصر را بخواند، هرگز 

نمى تواند بى تفاوت و خاموش بنشیند لذا، بنده نیز، راِن ملخى را به سلیمان بُردم.

     امیدوارم، ترجماِن غزِل «باِغ هنر را باغبان، هرجا ادیب است» از سوى شاگرداِن مکتِب 

همواره  که  اُفتد  مقبول  برومند،  ادیب  آقاى  جناب  سخن،  استاد  پیشگاه  به  ایشان،  فرهیختۀ 

مى گوییم، اى عزیز فرزانه!

..... امشب تویى ساقِى جان، در باور دوست

است شعر  خورشید  آسمان،  چراغ  امشب 

چیدم؛  تو  چشماِن  گلداِن  از  من  امشب 

اینجا  است  عشق  سبزة  شمیم  امشب 

ــاروانــت؛  ک حــضــوِر  شـــادِى  بــه  امشب 

دوران  بُغِض  بُلور  جــاِم  از  من  امشب 

ــرواز؛  پَ به  پَرتابم  سّکوى  تویى  امشب 

است؛  ادیب  جا  هر  باغبان؛  را  ُهنر  باِغ 

جــوانــى؛  از  ــران  ایـ ــخ  ــاری ت سینۀ  در 

مسیحا؛  مــصــداِق  تو  ــوان  دی بیِت  هر 

دنیا؛  آزادى  ظلمت سوز  مــوِج  ــن  ای

دوست!  ساغِر  اى  انجمن!  جمِع  شمِع  اى 

دوست؛  َمنظر  در  جــان،  آبــِى  از  آبى تر 

دوســت،  خاطر  فــراِق  درِد  از  دامــانــى 

دوست؛  شاعِر  این  دل،  اهل  ادیِب  بوى 

دوست  دلبِر  صفاى  جان ها،  از  مى جوشد 

دوست محضر  در  غزل،  مى خوانم  مستانه 

دوست  یاوِر  اى  شده؛  هادى  ُهدُهِد  اى 

دوست  دفتِر  در  وطن؛  بَر  شعرت  فریاِد 

دوست!  فخرآور  اى  تو  بودى  ظالم شکن 

دوســت؛  ــروِر  ــان پ ج ــِت  آی نسیِم  یعنى 

دوست؛ بَر  در  قیامت  این  مبارك؛  باشد 

«گلبانگ کرمانى» بشارت داده یاران!

خوش آنکه باشد در حریِم باوِر دوست؛

ادیب برومند ❖ 683



1



اظهارنظر: در گفت وگو با دکتر مظاهر مصفا
استاد دانشگاه تهران

خانوادة  هم  برومند  استاد  شدم.  دوست  برومند  استاد  با  من  پیش  سال  چهل  از  بیش  شاید 

محترم و بزرگوارى دارد و هم خود شاعر بزرگى است. ذوق شاعرى یک مطلب است، اصالت 

خانوادگى یک مطلب دیگر. میل به آمیزش و محبت و دوست یابى در استاد برومند جمع است. 

«آنچه خوبان همه دارند تو تنها دارى» واقعاً استاد برومند چنین احوالى دارند. از سویى ایشان 

بزرگوارى هایى نسبت به دوستان و کسان و آشنایان دارند و دست و بازوى دیگران را مى گیرند. 

اینها  است.  کرده  بزرگوارى  و  محبت  ایشان  است  کرده  پیدا  احتیاج  ایشان  به  که  کس  هر 

صفت هایى است که باالتر از شعر و شاعرى و ادبیات است. انسانیت هاى استثنایى وجود دارد که 

در استاد برومند نیز دیده مى شود که این باالترین سعادت است که شخص بتواند به همکاران 

و دوستان و همشهرى ها و هم میهنانش کمک کند. این سعادت را همیشه برومند داشته است و 

من همیشه ستایش گر خلقیات و صفات انسانى برومند بوده ام. 

بر آن هستند. شاعرى  قولى است که جملگى  این  و  دارد  انسانیت برومند درجۀ واالیى       

انسانى موهبت  بزرگوارى هاى  و  انسانى  اما صفات  است  امتیاز  دانستن  فلسفه  و دانشمندى و 

دیگرى است. شاید آدم انیشتین باشد اما صفا و محبت نداشته باشد. خوشبختانه برومند چنین 

ویژگى هایى دارد.



     به نظر من بیشتر امتیازهاى برومند در شاعرى اوست. من فکر مى کنم که بزرگان شعر و 

ادب پارسى همچون فردوسى و سعدى و نظامى در شعر برومند مؤثر بوده است. چون نمى شود 

کسى در زبان فارسى امتیاز و جایگاه پیدا کند اما بزرگان ادب و زبان فارسى را نشناسد. ایشان 

از دوران نوجوانى با آثار بزرگان و ادب فارسى آشنا و مأنوس بوده اند و اینها در آثارش پیداست. 

عرق میهنى بر ایشان و آثارشان غلبه دارد. کسانى هستند که در شعرشان همواره از خال و زلف 

معشوق سخن مى گویند یا در عرصۀ مداحى هستند اما عشق وطن بر ایشان غلبه دارد. در ذهن 

من همیشه ایشان شاعرى ملى و وطنى هستند. اگر قرار باشد به کسى عنوان شاعر ملى بدهند 

یکى از کسانى که شایستۀ این عنوان است ادیب است.

     هر روزگارى اقتضاى نوع خاص هنر را دارد. شعر نو هم تحت تأثیر فرنگى هاست اما آنچه 

که در ایران به عنوان شعر شناخته مى شود شعر سنتى است. نباید با شعر نو مخالفت کرد. هر 

کسى یک رنگى از هنر دارد ولى شعر معتبر زبان فارسى شعر سنتى است. شعرى که دنبالۀ حرف 

فردوسى، نظامى و سعدى و حافظ است و ادامه پیداکردة آن شعر است. از سویى زمانه و صنعت 

و تمدن عوض و ارتباط ملت ها با یکدیگر نو مى شود و باعث مى شود که رنگ هاى تازه اى در 

هنر و شعر پیدا شود. 

است.  تن دیگر همسان  و چند  بهار  با ملک الشعراى  برومند  ادیب  اشعار  وطن پرستى در       

ممکن است در ادبیات فارسى شاعرى داشته باشیم که دنبال مضمون و قافیه و معشوق و چنین 

چیزهایى بوده است اما کم هستند کسانى که عشق وطن هم داشته باشند. این امتیازى است 

براى کسانى چون ادیب برومند و بسیار قابل ستایش است. 
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استاد ادیب برومند
و «سرود رهایى» آن گویندة ارجمند

مهدى ماحوزى

استاد دانشگاه آزاد اسالمى رودهن

به نام حقیقت هستى

زى ارج نــامۀ تـو فـرستــم یـکى پیام

نى آن چنان که زیبد وصف «ادیب» را

به  داد که  ادب ستاى شاهین آریامنش در زمستان سال 1391 مژده  ادیب و  دوست گرامى و 

منظور گرامى داشت استاد «عبدالعلى ادیب برومند» و تبیین ارزش هاى ادبى، ملى و اجتماعى آن 

دوست ارجمند «ارج نامه اى» در بهار سال 1392 فرصت نشر خواهد یافت.

     حقیقت صحبت این ادیب نجیب و شیفتۀ ایران و فرهنگ توانگر این سرزمین مقدس که 

آزادگى، نجابت، آهستگى و ِعرق ملى هم باید بدان افزود، ایجاب مى کرد که سال ها پیش از 

این – به ویژه پس از اهداى کریمانۀ دیوان «سرود رهایى» اثر قریحۀ توانایش در اسفندماه 

سال 1367- اداى وظیفه کند.



     مژدة نشر این ارج نامه، نگارنده را بر آن داشت تا با مرورى نو این دیوان را از دیدگاه خویش 

معرفى کند و با آوردن «اخوانیه اى» -به استقبال یکى از قصاید ایشان در بحر مضارع- سخن 

را به پایان برد.

     با استقصایى که در سروده هاى «ادیب» در این دیوان صورت گرفت، 75 درصد این سروده ها 

در متن مقاصد سیاسى است و 42 درصد مضامین میهنى، 10 درصد مفاهیم اجتماعى و ادبى و 

5 درصد مطالب دینى و مذهبى.

     در سروده هاى سیاسى، مقتضیات قصیده بر ضرورت هاى غزل غالب است و آنچه در نقد 

ادبى حائز اهمیت است، تشخیص دقیق این مقتضیات است در انواع ادبى. هر قدر طبع، شکوفاتر 

و ذوق، لطیف تر و حوزة تأمالت ادبى گسترده تر و عمیق تر باشد، مقتضیات هر نوع ادبى تحت 

تأثیر مستقیم این ویژگى ها قرار مى گیرد؛ درشتى هاى قصیده، نرم تر و مالیم تر مى شود و مقاصد 

سیاسى یا میهنى صورتى غزل واره مى یابد.

     مثًال در قصیدة 10 از قصاید سیاسى، در انتقاد از قرارداد صادرشده در دیوان الهه، مطلع 

این است:

ز افسون دیو مسخر شــد دادپرورىافســانه گشــت رســم عدالت بــه داورى  

با وزن مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن و در بحر مضارع.

تا آخر قصیده، مقتضیات قصیده بر ضرورت هاى غنایى غالب است.

در سروده هاى میهنى، مضمون ها، مالیم تر و لطیف تر مى شود و به حریم ادب غنایى نزدیک تر. 

به مطلع این قصیده بنگریم که مضمون میهنى دارد و پیروزى ایران را رقم مى زند:

شــاخۀ آزادگــى به بــار و بــر آمدخیــز کــه دوران بندگــى بــه ســر آمد

     با وزن مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع و در بحر منسرح.

     ارزش ادبى و غنایى این دیوان را بیشتر در این نوع سروده ها مى توان دریافت. در سروده هاى 

مذهبى، به دلیل اخالص دینى و اعتقاد به مبانى شیعى، ادیب توانسته است پلى ظریف میان 

قصیده و غزل تعبیه کند. به مطلع این سوگنامه زیر عنوان «شام عاشورا» نظرى مى افکنیم:

غرقــه در خون، تن مردان خدا مى بینىامشــب اى ماه بر این عرصه چه ها مى بینى؟

فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن در بحر رمل.

     در این قصیده، بیشتر بیت ها صورت غنایى به خود مى گیرد و ارزش ادبى آن بر مقتضیات 

قصیده غالب است. 
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اما جایگاه ادیب در شعر معاصر

به نظر نگارنده، شعر ادیب در قلمرو سبک شعر دوران مشروطه است، با همۀ فراز و نشیب هایش. 

واالى  ارزش هاى  و  وطن  از  راستین  دفاع  بیشتر  برومند»  «ادیب  همت  وجهۀ  که  آنجا  از  و 

فرهنگى، ادبى، اجتماعى و اعتقادى ملت سرافراز ایران است، در میان گویندگان ادب مشروطه 

در خور احترام است.

     به راستى باید گفت آثار ارزشمند «ادیب» در حوزة هنر، تصحیح، نظم و نثر و نیز جایگاه 

ملى او در جهت دفاع از کیان کشور و ملت ایران در لحظات حساس تاریخ معاصر ایران، در خور 

تحلیلى بر سزاست و این کار تاکنون به دقت صورت نگرفته است و جاى آن دارد که به ویژه 

پایان نامه اى دانشگاهى در جهت معرفى هر چه شایسته تر این گویندة متعهد فراهم آید.

     با امید به دوام عمر، عزت و عاقبت خیر براى این دوست گرامى و خاندان شریف و اصیل 

ایشان.

پیامى منظوم به عنوان تجدید ارادت به حضور دوست دیرین و گویندة توانا

استاد ادیب برومند

را «ادیب»  گویم  و  گزارم  ادب  فرض 

او سرود»  «رهایى  جمع  که  آن  هر  خواند 

پیام یکى  فرستم  تو  ارج نامۀ  زى 

اثر به صد  تا  سر،  به  راست  تو  وطن  شور 

«نگین» این  نکند هرگز  دانم که حّق رها 

است کوته  ُسرایند  آنچه  هر  رهگذر  زین 

پدید کند  بهاران  و  عید  چو  دمد  ایران 

خشم ز  برَکند  تا  آسا،  زمرد  تابد 

«آِخر شده ست شوکت خار» اى ادیب و نیست

را شـکیب  نتوانـم  دگـر  بیشـتر،  زیـن 

را حبیـب  آن  منزلـت  وجـوه  دانـد 

نـى آن چنـان کـه زیبـد وصـف ادیـب را

بتـوان شـناخت، باز مگـر ایـن «غریب» را

تـا در کف اسـت رشـتۀ گیتـى «مجیب» را

را مهیـب»  «دیـو  درازدسـتى،  آن  بـا 

را قریـب»  «فتـح  یـزدان،  فضـل  ز  بینـد 

فریـب» را ایـران  «افعـِى  چشـم حریـِص 

را نصیـب  رحمـت  نوالـۀ  ایـن  جـز  را  مـا 

استاد ادیب برومند ❖ 689

     در مورد شعرهاى اجتماعى و ادبى که 10 درصد سروده هاى دیوان را شامل است، مشمول 

همان مقتضیات سروده هاى سیاسى است.
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شعرها
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استاد برومند

برومند ادیـــب  اى  ــاد  ــت اس حــضــرت 

خرسند تــو  ــاى  دع دولــت  از  هستم 

شــیر شــرف، فّر فضــل، روح خردمند

خوانــم روزان و شــبان ز پیر ســمرقند

این بزرگــوار خداوند «دیر زیــاد 
جان گرامى به جانش اندر پیوند»1

پاك ادب  آفــتــاب  چــو  تــو  گهر  اى 

ــالك اف ــارة  ــت س ــه ات  ــش ــدی ان شبنم 

چاك ــت  آرزوی در  سخن  صبح  سینۀ 

خاك هنرکدة  ــرورد  پ کجا  تو  چــون 

زیراك بلرزم  تو  جان  بر  «دائم 

فرزند»2  آرد  کم  ــان  آزادگ مادر 

«شــرح قلمــدان»3  تــو بدیــع و یگانه

نشــانه یافــت  تــو  از  آزاد»4   «قصــۀ 

دفتر «درد آشــناى»5  توســت فسانه

«حافــظ میــر»6  تــو جاودانــه ترانه

زمانه شاعران  بکوشند  چه  گر 

مانند نگوید  کسى  را  کسى  شعر 

نواســاز اصفهــان  پــرآوازه  تــو  بــا 

چون ز تو شــد «زنــده رود» زمزمه پرداز

بــا تــو پــرآوازه اصفهــان نواســاز

چون ز تو شــد «زنده رود» زمزمه پرداز

اى ملَک از حال دوستانش همى ناز

اى فلک از حال دشمنانش همى خند
خسرو احتشامى

 1. شعر از رودکى
 2. شعر از رودکى

 3. کتاب شرح قلمدان نگارش ادیب برومند است.

 4. مقصود کتاب پیام آزادى از ادیب برومند است.
 5. درد آشنا دیوان غزلیات ادیب برومند است.

 6. حافظ به خط میرعماد از کلکسیون ادیب که اقدام به چاپ و نشر آن شد.
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درود بر فردوسى حکیم

ــر خـــاك تو  ــرم ســـوده ب ــا سـ ــزرگ ب

بــخــشــنــده اى  و  ــا  ــ دان دادار  تـــو 

آفرید روان  و  جــان  ــکــه  آن ــویــى  ت

ــد ــری آف تــــوان  را  ــاتـــوان  نـ ــن  تـ

مهترى از  ــد  ــاش ب ســخــن  کــنــونــم 

ثمین ــوار  ــ ــاه ــ ش گـــوهـــر  ــى  ــک ی

ــم خــردمــنــد روشــــــن روان  ــی ــک ح

کرد  ــده  ــراکــن پ را  سخن  تخم  ــه  ک

ــاز  ــاره سـ ــدة چـ ــن ــش ــخ خـــداونـــد ب

ــر بــســتــه گــنــج ســخــن بــرگــشــاد س

ــود  ــا ب ــ ــد کــه دان ــای ــجــور ب کــه گــن

ــان ــى پـــاك ج ــردوسـ ــوار فـ ــی ــش ه

ــژاد  ــرخ نـ ــرد فـ ــى مـ ــشـ هــمــان دانـ

تاختى  انــدیــشــه هــا  ــش   رخـ ــر  ب ــو  چ

ــوار  ــاه ــامــۀ ش نــبــشــتــى چـــو شــهــن

ــد پــدیــد ـــج آمـ ــج پـــر رن ــن ــى گ ــک ی

ـــزدى ایـ نـــامـــۀ  آن  ــاراســـت  ــیـ بـ

و خــرد ــان  ــام خـــداونـــد جـ ــه نـ «بـ

راد ــرد  م آن  گفت  چنین  آنگه  پس 

فال  به  گرفتم  فــرخ  نامه  ایــن  «مــن 

بدید چـــون  ــى  آزادگــ ــه  ب را  ــان  زنـ

خــوب چــهــر ــــۀ  رودابـ و  فــرنــگــیــس 

نــامــدار ــوى  ــانـ بـ ــه  ــردیـ گـ ــا  یـ و 

تو پـــاك  ــردة  گــســت ــوان  خـ آن  ــر  ب

ــده اى ــن دان ــو  ت پنهان  راز  ــر  ه ــه  ب

ــد  ــری آف آســـمـــان  بــلــنــد  و  ــن  ــی زم

آفــریــد ــان  زبـ ـــدر  ان گفتن  ســخــن 

گــوهــرى بـــود  را  ســخــن  تـــاج  ــه  ک

آفــریــن ابـــد  ــا  ت او  ــر  ب ــد  ــاش ب ــه  ک

جان پــاکــیــزه  ــان  ــق ده پیر  هــمــان 

کــرد زنـــده  ــو  ن ز  را  درى  زبـــان 

راز ــاى  ــ دانـ ــوش  ــاپ ــط خ حــکــیــم 

داد ــده  ــن مـــرد دان ــرى  ــوه گ ــدان  بـ

ــود ـــود تـــوانـــا ب ــورى خ ــج ــن بـــه گ

ــان ــت ــاس ــامـــۀ ب پـــژوهـــنـــدة نـ

بــرنــهــاد ــو   نـ ز  را  ســخــن  ــاى  ــن ب

ــى ــراخــت اف بــر  را  ســخــن  ــش  ــ درف

ــوار ــت ــۀ اس ــام ــان خـــســـروان ن ــم ه

ندید کس  جهان  در  چنو  دیگر  که 

ــدى ــرم ــارة س ــت ــف ــز گ ــغ بــدیــن ن

ــر نــگــذرد» کــزیــن بــرتــر انــدیــشــه ب

باد» پاك  تربت  آن  بر  رحمت  «که 

ســال» بسیار  ــه  ب بـــردم  ــج  رن بسى 

آفرید گــرد  تهمینه،  و  کــتــایــون 

مهر کــیــش  ــر  ب آزرم  ــه  ب و  ــر  ــی دل

ــارزار کـ در  و  کـــار  در  خــردپــیــشــه 



بــه گفتــار شــیرین ســخن ســاز کرد

ایرانیــان  چنین انــد  «زنانشــان 

بى همــال و  گردنکــش  مــردان  ز 

کاله و  گاه  ز  و  تــاج  ز  و  تخــت  ز 

جــان فرخنــده  آفریــدون  از  هــم 

کاویــان  پرچــم  شــده  بــر  آن  از 

ز هوشــنگ و جمشــید و کاووس کــى

نــام آوران و  پهلوانــان  همــه 

«پــى افکنــدم از نظــم کاخــى بلنــد

سیســتان یــل  از  آفریــد  او  هــم 

ژیــان  شــیر  همــاورد  چالــش  بــه  

اژدهــا هــم  و دیــو و  اهریمــن  کــه 

آفریــد جهــان  تــا  «جهان آفریــن 

آســتان بلنــد  حکیــم   اى  اال 

گفتــه اى ســخن  گویــم  کــه  ندانــم 

تــو بــر تــاق گــردون بلنــد اختــرى

زنــده اى جــاودان  تــا  تــو  نمیــرى 

درود  و  ســالم  هــزاران  بــا  کنــون 

«چــو ایــران نباشــد تــن مــن مبــاد

آغــاز کــرد بــه ســاز ســخن قصــه 

جنــگاوران» و  مــردان  چگونه انــد 

ز شمشــیر و از گــرز و کوپــال و یــال

جــاه و  بزرگــى  و  بــزم  ز  و  رزم  ز 

قهرمــان کاوة  شــکن  دشــمن  ز 

کــه بــودى خــود از چــرم آهنگــران

پــى فرخنــده  شــاپور  و  بهــرام  ز 

بلنــد آســتان  بــه پــا کــرده کاخــى 

گزنــد» نیابــد  بــاران  و  بــاد  از  کــه 

داســتان رســتم  چنــان  بزرگــى 

هفتخــوان جــادوى  گشــایندة 

رهــا نگشــتى  رســتم  چنــگال  ز 

پدیــد» نیامــد  رســتم  چــو  ســوارى 

باســتان در  گشــودى  مــا  بــر  کــه 

ُدر ســفته اى تــو  گنــج معنــا  از  کــه 

گوهــرى بهــا  پــر  بخــردى  مهیــن 

پراکنــده اى را  ســخن  تخــم  کــه 

ســرود ایــن  تــو  یــاد  بــر  بخوانیــم 

بر ایــن بوم و بــر زنده یک تــن مباد»

هما ارژنگى
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تقدیم به استاد سخن، شاعر ملى جناب ادیب برومند

ادیب، اریب بى مانند

ــنــد ــى مــان ب اریــــب  ادیـــــب،  اى 

بـــــارآور ــخــل  ن بـــرومـــنـــد  اى 

ــرخ، مـــام وطــن ــه چـ ــر بــســایــد ب س

ملى» «جــبــهــۀ  و  ـــران  ایـ ز  ــد  ش

وطن حفظ  بهر  که  بس  این  فخرت 

ــرداز ــن پـ ــخـ شـــاعـــر مـــلـــى سـ

ــرد ف ــى  ــاش ب ــده  ــی ــص ق ــان  ــی ب در 

ــاشــد ب را  ــو  تـ ــم  ــل ق رشـــحـــاِت 

رساست بــیــان  را  ــو  ت صــافــى  شهد 

ــرد ــى مــســخــر ک ــم ــال ــر تـــو ع ــع ش

ــروس ســخــن تــو آیــنــه دار ــ بــه ع

مایه ــن  ــدی ب ــد،  شـ ــو  ت از  ســخــن 

همتا ــده ام  ــ ــدی ــ ن را  ــه ات  ــت ــف گ

ــى ــران ای ــاى»1  ــنـ آشـ «درد  ــرد  مـ
هستى»3 «حاصل  و  ــرواز»2  پـ «راز 
آزادى»4 ــام  ــی «پ ــدم  ــ دی ــه  ک ــا  ت

ــو شد ــهــان»5 ت «مــثــنــوى هــاى اصــف

وطــن اعــتــالى  ــر  ــه ب از  کــه  تــو 

نجنبیدى و  بــــودى  ــا  ــج ب ــا  پـ

تو ــوارى  ــ ــت ــ اس ــت  ــش گ ــر  ــشــت ــی ب

ــد ــن ــم ــش ـــر بــى نــظــیــر دان ــاع شـ

پند و  دانـــش  درخـــت  ــاور  ــن ت وى 

فرزند میهن  ورا  هستى  ــو  ت ــون  چ

ــد ــاونـ ورجـ و  ارجــمــنــد  ــو  تـ ــام  ــ ن

پیوند بُـــدى  را  ــو  ت «مــصــدق»  ــا  ب

قند و  شکر  ــه  ب ــو  ت شعر  طــعــنــه زن 

کمند ــه  ب را  ــو  ت غـــزل  ــزاِل  ــ غ ــس  ب

ــد ــن ــم ارزش و  ــل  ــدی ــى ب ب ــا،  ــه ب پـــر 

پرند چــو  سخن  را  تــو  دلکش  و  ــرم  ن

«خجند» بــه  تــا  توست  گفتار  صیِت 

ــد ــن ــه ب ــن آی ـــو  ت درى  ــــالم  ک ــه  بـ

سهند ــّرِه  ــ ف ز  و  ــى  م ــت  ــذوب ع در 

مانند ــدش  ــاش ــب ن گــفــتــى  ــه  ــچ آن و 

سوگند رهــایــیــت»6  «ســــرود  بــه 
یاکند7 چـــون  دو  ــر  ه ــد  ــش ــى درخ م

خرسند و  گشتم  سرمست  و  شــاد 

ــد ــازن پ ــون  ــ چ ـــرام  ـــت اح ــور  ــ خ در 

بند در  گــهــى  شـــدى  ــرا،  ــی ش ــرزه  شـ

ترفند و  کینه  ز  ــى  ــوه ک همچو 

ــر چند ــو ه ــه کــار ت ــد ب خــدعــه هــا ش

1، 2، 3، 4 . نام دیوان شعر ادیب برومند
5 . از اشعار ادیب برومند

6. نام دیوان شعر ادیب برومند
 7. یاقوت



«ادیــب» ثناى  در  ــراز»  ــه «ش گفت 

دعــا ــه  ب را  ــه  ــام چ ــم،  ــت خ مــى کــنــم 

ــى ســت ــران ای ــران بــجــا و  ــ ای ــه  ــا ک ت

باد ــن دژ  ــه ک ــن  ای از  دشــمــن  سهم 

بلند بخت  ُیمن  بــه  قصیدت  ــن  ای

گــزنــد ــاد  ــب م را  تـــو  ـــود  وجـ کـــه 

لبخند ــو  تـ دوســـتـــان  ــســمــت  ق
ــد»1 ــن «ارغ ــردم  مـ نــفــریــِن  و  لعن 

 هوشنگ ترابى شهراز 1

1. خشمگین
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تقدیم به استاد و سرور عزیزم حضرت استاد ادیب برومند

 در داد سخن نیست سخنور چو تو ماهر

معاصــر تاریــخ  نــام آور  نخبــۀ  اى 

اى آنکــه ندیدســت ادب چون تــو ادیبى

ادیبــى برومنــد  و  نــام  عبدالعلــى ات 

در صنعــت اشــعار تویــى خبره و اســتاد

هر مســتمعى را ســخنت قوت روان است

نغــز ســخنت نیســت جــز آیــات الهى

نخــوت نبود در تــو و کبر از تــو گریزان

تــو ملــى و ملى ســت حقوق تــو ز ملت

در مهر و وفا، جود و کریمِى تو شک نیست

انّیت تــو  نمــودى  لگدکــوب  نازم کــه 

بر خالقت این نعمت او ســجدة شکر است

بــر والد و بــر والــده ات حمــد و درودم

زین بیــش بود وصف تــو اى گنج معانى

شادم که به مدح تو سخن ُدروش و در است

اى شــمع شبســتان ادب، فخــر مفاخر

اغــراق نباشــد که بــود بر همــه باهر

کان طبع روان اســت و تــو را دیدة باصر

در داد سخن نیست ســخنور چو تو ماهر

سرمســت شــود روح و برد لــذت وافر

الحــق که به تفســیر تویى ناطــق قادر

زیــن رو ســخن نغز تــو ماننــد جواهر

زیبنــده بــه باالى تــو آن خلعــت فاخر

چون شــهره شــهرى و زبانزد به مظاهر

در کشــتن نفســت تویى از خیــل نوادر

فعل تــو مبین کــه تویى عارف شــاکر

کان شــیر بود طیــب و آن ذات تو طاهر

معــذور بــدارم که قلــم عاجــز و قاصر

برخاســته از طبع روان اســت و مشــاعر

عبداهللا ُدرَوش
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به شاعر ملى و سخن سراى بزرگ استاد ادیب برومند

قسم

ــژاده ایــم ن ایـــران  و  حماسه  زادة  مــا 

گلگون به پاِى خاِك وطن، این همیشه سرخ

است محبس  و  زنجیر  تجّسم  ما  تاریِخ 

را تازیانه  بسى  خشم  تــازه،  زخم  چون 

هوش به  اساطیریم  بى شکسِت  خاِك  اى 

بودن، سرودن است و در این سرزمین، هنوز

تن به  تن  که  سوم  هزارة  این  و  ماییم 

تازیان و  تتاران  و  ترك  تیِغ  زخــِم  از 

وطن ــى ات،  ــورای اه نــام  به  قسم  ــا،  ام

چون ضرِب تیِغ «بابک» و «یعقوب لیث» تو

تا پاى جان به حفظ تو، ماییم و صف به صف

زاده ایم کمانگیر  جمله  و  آرشیم  نسِل  از 

نهاده ایم جا  ــان،  ج تکه پارة  اوراق 

داده ایــم نیزه  تشنگِى  به  گلو  از  خون 

گشاده ایم دهان ها  خسته،  شانه هاى  بر 

نژاده ایم ما  را،  تو  بى غروِب  خورشید 

نواده ایم را،  قلم  ــرِخ  س تباِر  و  ایــل 

ــم اراده ای کوِه  حادثه،  به  دشمن شکن 

و مکث و نقطه چین، همه در خون فتاده ایم

نداده ایم دشمن  هرزه پویى  به  فرصت 

بُراده ایم زخــِم  جراحِت  کامشان  در 

ستاده ایم صالبت  ستیِغ  از  تر  پا  بر 

عباس درویشى
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آفرین باد فرزانه ادیب برومند

ــد، پــــور وطــن ــنـ ــرومـ ادیـــــب بـ

است میهن  ره  در  او  شعر  همه 

کمال در  بــود  شــعــرش  و  نــوشــتــار 

کند مستت  که  حالی  و  شــور  چنان 

اوســتــاد نثر  ــه  ب و  نظم  ــه  ب او  ــود  ب

کتاب ده  از  تر  ــزون  اف اســت  نوشته 

انجمن ــر  ه ــه  ب برگشاید  ــب  ل ــو  چ

او ــار  ــ آثـ ــر  ــفــکــن بـ ــی ب ــی  ــاه ــگ ن

ستایشگري ــز  ــرگ ه ــت  ــردس ــک ن

بــود جـــان  از  ــر  ــرت ب او  بــهــر  وطـــن 

ــدار ــام ادیــــب ایـــن ســرایــنــده ن

ــرد ــ رادم آن  مــلــی  ــاعــري  ش ــود  بـ

است بسته  دل  سخت  ــی  آزادگـ بــه 

بخواند را  قــضــا  درس  چــنــد  اگـــر 

پهن دشت این  در  عشقش  نیروي  به 

او ــان  ــ ــر آمـــیـــزه ي ج ــع ــود ش ــ ب

نهاد ــا  پ زمــیــن  ــران  ایـ راه  در  ــو  چ

بر و  ــوم  ب ــن  ای فرهنگ  به  ــژه  وی به 

آن فرهنگ  قــرن  صد  که  ایــران  به 

بــنــاز رادت  ــد  ــرزن ــف ب ــان  ــاه ــپ س

او ــوي دانـــــاي  ــانـ بـ ــس  ــی ــگ ــرن ف

بــاز شاد ــا  ــال ه ــان س ــم ب «ادیــبــا» 

بر و  بــوم  ایــن  در  نغزت  شعر  با  که 

سخن در  ــوان  ــرت پ ــري  ــاع ش بـــود 

است شورافکن  باده  چون  روي  این  از 

حال و  شــور  مى دهد  خوانندگان  به 

کند میهن پرستت  و  آگـــاه  دل 

راد و  ــد  ــن خــردم اوســـتـــادي  نــکــو 

ناب شهد  چون  است  جان  کام  در  که 

سخن ــا  ب را  بـــزم  ــی  ــن روش ــد  دهـ

او ــار  گــهــرب و  ــز  ــغ ن آثــــار  ــه  بـ

َدري لــفــظ  دّر  و  میهن  از  ــز  ج

بود ایــمــان  ز  ــود  خ حب الوطن  کــه 

ــی کــنــد افــتــخــار ــای ــت ــران س ــه ای ب

نکرد میهن  ــار  ک جــز  بــه  هرگز  کــه 

است خسته  نامردمان  و  دیــوان  ز 

راند خویش  مرکب  ادب  ُملک  به 

گذشت ــان  آسـ راه  ــم  خ و  پیچ  ز 

او فـــرمـــان  ز  ــد  ــاب ــت ن ســـر  ــم  ــل ق

داد جاوید  ُملک  این  به  جان  و  دل 

هنر و  علم  مهد  ــَود  بُـ و  ــود  ب کــه 

ــان ــه ــه افـــتـــخـــار ج ــایـ بــــود مـ

دراز ــی  ــان ــدگ زن ــد  دهـ خــدایــش 

او رأى  ــم  ه و  یــار  بــود  همیشه 

باد دور  ناخوشی  ــت  دل و  ــان  ج ز 

گهر فــشــانــی  طــبــعــت  دریــــاي  ز 

توران شهریارى
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در بزرگداشت دوست ارجمندم ادیب برومند

ادیب ماندگار

به وصف سخنران اگر به کار آید سخن 

به ویژه وصف ادیبى که چون گشایم لب

یکى از آن همه، شور وطن پرستى اوست

وطن راه  گزید  جوانى  گاه  ــب»  «ادی

به قول و فعل و به مال و منال و شعر و سخن

به راه خویش چنین استوار بوده و هست

مشکل ها دیده  و  فــراوان  رنج  کشیده 

دارد خون  دروِن  را  وطن  حبِّ  ادیب 

زمان دور  به  َسمر  او  وطن پرستى 

کرد نیارد  کسى  هر  وطن  حب  حدیث 

وطن به معنى خون است و خاندان و نژاد

شود عرضه  گوهرشناس  به  نه  اگر  گهر 

وطن مــام  نــزد  برومند  گشته  ــب  ادی

آید ــار  ب هــزار  گــر  ــرد  خ ــل  اه پسنند 

ــار آیــد ــک فــضــایــل دگـــرش نــیــز آش

آید نثار  جان  که  شد  کسى  وطن پرست 

رهى که جان به کف است آنکه رهگذار آید

آید؟ بار  چه  تا  نهاده ست  راه  به  قدم 

آید پایدار  گونه  این  کس  است  نادر  که 

آید بى شمار  و  کرد  توان  حساب  نى  که 

آید کار  به  وطن  راه  به  پدیده  این  که 

آید نامدار  راه  این  در  که  نى  شگفت 

آید کـــارزار  میدان  به  که  کسى  مگر 

آید بى تبار  که  کس  آن  شناسد  کجا 

آید خوار  کوچه،  طفل  بَِر  ریزه سنگ  چو 

آید دچــار  محنتى  بر  که  بــاك،  چه  ورا 

«ادیب» کردگار،  ز  تمنا  راست  «سهیل» 
آید ماندگار  تو  نــام  ــران  ای همچو  که 

مرتضى کامرانى «سهیل»
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به دوست گرامى و سخنور ارجمند: ادیب برومند

سرور هر انجمن

برومند  ادیــب  سخن،  شیرین  شاعر 

ربایش تــاب  شعِر  به  برباید  خــوش 

بگشاید  زبان  چون  شوق  از  ــى َدَرد  م

دامن گل ریخت چون ز باغ سخن، شد                                                  

افشان  گل  شعر،  باغ  «برومند»  به  شد 

آمد خوش  چه  وه  مرد،  و  بیفسرد  شعر 

سرآمد  شعر،  ــنِّ  ف و  خــط  هنِر  در 

بتوفد شور  ز  گرش  ــا،  دری چو  طبع 

شکوفان                                                                    طبع  ز  دمش  هر  دمد  زانکه 

نماند  ــه  تــران ــر  دگ را  زنــان  نغمه 

سرایند؟ چه  تر،  و  نغز  بسرایند  ور 

را  درى  شعر  لولیان  کنون  کیست 

هر چه سروده است جز براى وطن نیست

بین                                                                                                                                      هنر  چشم  به  آیدش  بلند  که  بو 

برومند ادیـــب  انجمن،  هــر  ســـرور 

برومند ــب  ادی زن،  و  مــرد  هر  ز  تــاب 

برومند ادیـــب  پیرهن،  بتن  ــوق  ش

برومند ــب  ادی سمن،  از  دمــن  رشــک 

برومند ادیــب  شکن،  ــاران  ــه ب ــاغ  ب

برومند ــب  ادی بتن،  جــان  دمــش  ز  تا 

برومند ــب  ادی فــن،  مــرد  سخن،  پیر 

برومند ادیــب  دهــن،  از  فَکند  ُدر 

برومند ادیــب  نسترن،  و  گــل  ــاغ  ب

برومند ــب  ادی زن،  نغمه  شــود  که  تا 

برومند ادیـــب  چــمــن:  زنـــان  نغمه 

برومند ادیــب  برفکن  رخ  ز  پــرده 

برومند ــب  ادیـ ــن،  وطـ راد  ــر  شــاع

برومند ــب  ادیـ مــن،  ــاه  ــوت ک چــامــه 

دکتر میرجالل الدین کزازى
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گوهرى سخن شناس

در ملک شعر مدح ســخندان اگر رواست

دانشــورى که دامــن دریــاى فضل را

ملى گرایى اش شــهرت  کــه  آزادهــاى 

اى پیــر دیــر کــوى خرابــات معرفت

پیمان چو با خداى جهان بستى از نخست

هــر واژه اى ز چامــۀ تــو معنى آفریــن

شــعرت به «ناله هاى وطن» اهل ذوق را

اهــل ســخن ز گفتــۀ بکر تو شــادمان

سزاست را  برومند  ادیب  منزلت،  این 

بهاست پر  در  و  سخن  گوهر  غواص 

ماست زمان  در  جوان  و  پیر  زبان  ورد 

ریاست از  خالى  تو  گفتۀ  کالم،  کاندر 

خداست با  مردان  یارى  همیشه  کارت 

ثناست خور  در  تو  چکامۀ  از  مصرع  هر 

رهایى» گره گشاست نغمۀ «سرود  چون 

رضاست تو  شیواى  چامۀ  ز  وطن  مام 

سخن شــناس گوهریان  کارگاه  در 
مشکان ارادتش به ادیب سخن سراست

دکتر عباس کى منش
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نخل برومند

ــران ای فــرزنــد  نازنین  ــن  ای ــب»  «ادیـ

مجّسم مــهــر  اى  تــاپــایــت  ــر  س ــه  ب

میهن ستایى  در  اســتــاد  ــى  ــوی ت

سپیدى صبح  چــنــان  پــاکــى  در  ــو  ت

قند ــرِت  ــس ح ــت  کــالم شیرینى  ز 

مــیــهــن ســتــایــى ره  در  نـــــدارى 

ــردى م و  ــّى  ــواه خ آرمـــان  راه  ــه  ب

گریبان ــردى  ــســپ ن آز  چــنــگ  ــه  ب

تو ــمــت  ه وام دار  ــد  شـ ــر  ــن ه

خوش آیین ــوروز  نـ فــرخــنــده  ــن  دریـ

«برومند» نخل  اى  خواهم  ــزدان  ی ز 

ــاد آب و  آزاد  ــر  س ــه  ب ــر  س را  وطــن 

ــه گیتى ب مــانــى  بـــدان حــد جـــاودان 

ایمان و  آیــیــن  میهنت  عشق  ــه  ک

ــران ایـ ــى عــشــق  ب ذره اى  ــاشــد  ــب ن

ــل دبــســتــان ــان دیــگــرت طــف ــس ک

تابان مهر  چــون  تیرگى،  از  دور  به 

جــان ــّوت  ــ ق ســــرودت  ــى  ــای ــب زی ز 

دوران بــه  ــى»  ــردوس «ف غیر  رقیبى 

پهلوانان ــوان  ــهــل پ ــتــم»  «رس ــو  چ

ــو دامـــان ــودى ت ــال ــی ــى ن ــاک ــاپ ــه ن ب

نگهبان ــاشــى  ب هــنــر  گــنــج  ــر  ب ــه  ک

ــاران ــه ــز ب ــی ــگ ــصــل دل ان ــن ف ــ دری

کیوان ــه  ب ســر  ــا،  ج ــر  ب ــاى  پ بمانى 

ــران ــی ان ــگ  ــن ن از  دور  ــیــنــى،  ــب ب

گریبان دّرد  تــو  ــک  رش از  ــوح  ن کــه 

دکتر محمد گازرانى
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به پدر و استاد فرهیخته  ام 

شاعر ملى ایران جناب ادیب برومند

گذشته هاى شیرین

نهانیم ــه  هــا  ســیــن بـــه  و  ــم  ــی آه

باد در  سینه  ــوده  ــش گ ســرو  چــون 

اســت ــده  ــان ــم ن ــا  م ــرار  ــ ق و  آرام 

ــبــارد صـــد بــــرف دگــــر اگــــر ب

دارد ــوه  ــل ج ــد  ــی ام و  ــق  ــش ع تـــا 

صــبــحــگــاهــان ــاد  ــ ب کـــوچـــۀ  در 

اوج در  ــران  ــوتـ ــبـ کـ هــمــبــال 

داغ از  ــم  ــه  ای شــکــســت ــد  ــن چ هـــر 

ــاى شــیــریــن ــه   ه ــت ــذش ــاد گ ــ ــا ی بـ

روانــیــم ــا  ــده   هـ دیـ ز  و  ــم  ــی ــک اش

ــیــم خــزان در  چـــه  اگـــر  ــم،  ــزی ــب س

ــم ــی ــه پـــا، دوان ــن ــره چـــون بـــاد ب

ــم ــی ــى  رســان م بــهــار  ــه  بـ را  ــود  ــ خ

ــم ــی ــان ام در  ــه  ــانـ زمـ ـــأس  یـ از 

ــم ــیـ ــوانـ هـــمـــســـایـــۀ بـــــاغ ارغـ

ــم ــی ــان ــم ــمـــرنـــگ کـــبـــود آس هـ

ــم ــی ــان ــم آس و  زمـــیـــن  ــوب  ــض ــغ م

بخوانیم ــن  دهـ یــک  کــه  ــز  ــرخــی ب

ناصر گلستان فر
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تقدیم به استاد شعر و ادب پارسى

 جناب استاد ادیب برومند

مقام ادیب

لبخند به  و  برنهاد  و  زاد  را  تو  آن که 

منیرش روان  بر  بــاد  حق  رحمت 

آوریم برومند  دیوان  ز  شعرى  تا  خیز 

نکته ها گوییم از اشعار شیواى «ادیب»

تا که گردد شعله ور جان و دل اهل وطن

بهر شعر نغز و پر مغز چنین استاد فحل

تاریخ کهن به  از شعرش  آشنا گردیم 

از خلیج فارس سوى تیسفون کشتى ببریم

بریم پى  فریدون  فّر  و  کاوه  قیام  بر 

تا براندازیم ز اندیشه ها جهل و جمود

همنوا با پارسى گویان پاکستان و هند

جان و دل را گوش بر پیغام آزادى دهیم

چون ادیب از محنت آزادگان ریزیم اشک

تا که ایرانى مشرف گردد از مهر وطن

برومند ادیـــب  عبدالعلى  ــو  ت ــام  ن

دلبند کودك  نام  خواست  هنرى  کو 

تلخ کامان را به لب شیرین تر از قند آوریم

نکته سنجان را نفس در سینه ها بند آوریم

زین ادیب سخته پرور چامه اى چند آوریم

آوریم همانند  شاید  سخن  در  را  انورى 

گفته ها از هورمزد و «زند و پازند» آوریم

یادى از ایوان کسرا و ز «اروند» آوریم

آوریم «دماوند»  زندان  به  را  ُدژخو  دیو 

آوریم خردمند  روشن ضمیران  بر  روى 

آوریم پیوند  و  مهر  بستگى  ُگسسِت  بر 

دست و پاى اهل استبداد در بند آوریم

آوریم مردم شکرخند  پیروزى  از  لب  بر 

آوریم کرامند  استاد  طرفه  زین  چامه ها 

***

اسفندیار مشرف
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شاعر ملى ایران

فضل  بــه  کــه  ادیــبــى  برومند  اى 

لطف و  خوش خویى  و  نکورویى  به 

عمان  ــاى  ــ دری دل  از  ــرى  ــوه گ

شرف ــه  ب مـــروت  ــه  ب فضیلت  ــه  ب

وطن  ــّب  ح از  کــه  دیــرگــاهــى ســت 

ــالك   ـــاى ه ــــادارى تــا پ بــه وفــ

بلیغ    ــد  ــن ــرم ــن ه ــوز  ــرآمـ ــنـ هـ

قلم    اهـــل  و  ــم  ــل ق بــصــیــر  هـــم 

نفس ــت  ــریّ ح و  ــدى  ــن ــرام ک ــه  ب

ــد، مــســئــول     ــّه ــع ــت مـــتـــشـــّرع، م

را    آزادى  و  رادى  و  ــت  ــّم ه

ــد    ــن ــال هــم ب ــمـ شــــرف  بــنــد کـ

ــروز    امـ را  درى  ــول  قـ و  ــزل  غـ

تذهیبى  گــل  و  ــر  ــصــوی ت ــرغ  مـ

کمال   چــشــم  ــک  ــردم م هــنــر  در 

صالح   ــل  اه عمل  اخـــالص  ــرِد  مـ

ثبات و  صبر  در  و  میدانى  ــرد  م

گهرست  ــر  پ ــن  وط ـــان  دام ــو  ت از 

تو ســپــاهــانــى  فــخــر  ــه  ــایـ مـ

تو ریــحــانــى  و  گــل  و  ــاغ  ب ــک  رش

تو ــى  ــان ــش ــدخ ب ـــان  ک از  لــعــلــى 

تو انـــســـانـــى  ــل  ــامـ کـ ــى  ــن ــع م

تو ایـــمـــانـــى  ــِى  ــان ــب ــه ــگ ن ــه  بـ

تو ــیــمــانــى  پ و  ــده  ــ وع ســـر  بـــر 

تو ســـخـــن دانـــى  و  ســـخـــن آرا 

تو ــى  ــدان ــم ــل ق ــاى  ــاس ــن ــم ش هـ

تو ــى  ــان ــگ ــم ی آزادة  جــفــت 

تو مــســلــمــانــى  صـــدق  ســـر  از 

تو ثــنــاخــوانــى  ــه  ک عــمــرى  هست 

تو ــى  ــدانـ زنـ و  مــحــبــس  ــّزت  ــ ع

ــمــۀ بــســتــانــى تو ــغ ــرغ خــوش ن مـ

تو ـــرآنـــى  ق و  ــه  ــن ــی آی قــــاب 

تو ــى  ــان ــس اح چــشــمــۀ  ــرم  کـ وز 

تو ــى  ــ ــزدان ــ ی ــالـــص  خـ ــدة  ــنـ بـ

تو  چوگانى  ــه  ب ــرده  بُـ ــس  ب ــوى  گ

تو گــریــبــانــى  ــه  ب ــر  س رو  ــه  چ از 

نه گزاف است که من مى گویم

شـــاعـر مـلـى ایــرانـى تـو 

دکتر مظاهر مصفا
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ادیب برومند در 11 سالگى

مصطفى قلى خان پدر ادیبمحمدحسن خان پدربزرگ ادیب  

ادیب برومند در 19 سالگى

تصاویر ❖ 721



1

722 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



رباب برومند (مادر) و ادیب برومند

فرنگیس امینى (همسر) و ادیب برومند

تصاویر ❖ 723



1

از راست به چپ : محمود دژکام، زنده یاد دکتر مهدى آذر عضو هیات اجرایى جبهه ملى ایران و وزیر فرهنگ 
کابینه دکترمصدق، استاد ادیب برومند

سفارت پاکستان. نفر دوم از راست شادروان على اکبر مشیر سلیمى، نفر سوم حسنین محفوظ عراقى، نفر چهارم ادیب 
برومند، نفر پنجم ملک حجازى قلزم، نفر ششم دکتر رضایت

724 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



کنگرة جبهۀ ملّى ایران، دى 1341، با   دکتر غالمحسین صدیقى  و   اللهیار صالح

تصاویر ❖ 725

نشسته از راست: دکتر مهدى آذر، دکتر اللهیار صالح، دکتر کریم سنجابى، دکتر محمود افشار، ؟، ایستاده از راست: ؟، دکتر 
محمدابراهیم باستانى پاریزى، استاد ادیب برومند، ؟، دکتر محمدعلى اسالمى ندوشن، ؟، احمد آرام در باغ دکتر مهدى آذر

برگرفته از مجلۀ آینده، سال هفتم شماره هاى 1 و 2، فروردین و اردیبهشت 1360 یادنامه اللهیار صالح



1
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به جناب آقاى ادیب برومند اهدا مى شود. زندان لشکر 2 زرهى تیرماه 1333 دکتر محمد مصدق 

تصاویر ❖ 727



1

صف جلو: رفیعى (فیلمبردار)، استاد ادیب برومند، دکتر کریم سنجابى، دکتر پرویز ورجاوند، خانم سوسن ورجاوند 
صف دوم: خانم صالح، دکتر آذر، الهیارصالح، محمود دژکام، دکتر محمد شفیعى، سید هادى حائرى «کورش» صف سوم: 

دکتر موسویان، خانم فرشید افشار

هیئت رییسۀ جلسۀ پلنوم الهیار صالح، ادیب برومند در جایگاه ریاست

728 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



در  ایـران  ملـى  جبهـۀ  نیروهـاى  از  جمعـى 
راهپیمایى هـاى سـال 1357، از راسـت بـه چـپ 
ادیـب برومنـد، دکتـر کریم سـنجابى و دانشـپور 

سخنرانى ادیب برومند در احمدآباد

تصاویر ❖ 729
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از راست: دکتر منوچهر ستوده، استاد ادیب برومند، شادروان استاد ایرج افشار، شادروان دکتر محمدابراهیم باستانى 
پاریزى و دکتر داریوش شایگان

تصاویر ❖ 731



1

محمود دژکام، شادروان ابوالقاسم حالت، ادیب برومند و شادروان دکتر حسن احمدى گیوى

از راست به چپ: بیژن ترقى، ادیب برومند، دکتر جهانشاه برومند، همایون خرم، پرویز یاحقى، ترشیزى، على تجویدى، 
جهانگیر ملک و فریدون احتشامى

732 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



ایستاده از راست: سجادى، حسینجانى و دکتر میرجالل الدین کزازى
نشسته از راست: شادروان دکتر محمدابراهیم باستانى پاریزى، دکتر قاسمى، استاد فضل اهللا رضا و استاد ادیب برومند

تصاویر ❖ 733

استاد فضل اهللا رضا و استاد ادیب برومند
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- Kāšefi Sabzevāri, Molānā Hosseyn Vā’ez (1971/1350).  Fotovvatnāme-ye Soltāni [Roya 

- Book/Letterof Chivalry].  Commented by Mohammad Ja’far Mahjub. Tehrān: Entešārāt- 

Bonyād-e Farhang-e Irān.

- Kufi, Abu Hafāz (2001/1380).  Joneydnāme [Book of Joneyd].  In: Abu Moslemnāme 

[Book of abu Moslem].  Annotated by Hosseyn Esmā’ili, pp. 199-519.  Tehrān: Entešārāt-e 

Moi’n, Našr-e Qatre,Anjoman-e Irānšenāsi dar Irān.

- Manučehri Dāmqāni, Abolnajm Ahmad ben Go’s ben Ahmad (1983/1362).  Aš’ār-e 

Manučehri Dāmqāni [The Poems of Manučehri Dāmqāni].  Annotated by Mohammad 

Dabir Siyāqi.  Tehrān: Entešārāt-e Amir Kabir.

- Marvi Vazir Marv, Mohammad Kāzem (1995/1374).  Ālam Ārāye Nāderi.  Annotated 

by Dr. Mohammad Amin Riyāhi.  Three Volumes.  Tehrān: Entešārāt-e Elmi. 
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was used.  The rānband was the thigh protector.  Animal armor consisted 

of āyne and pišband to protect the forehead of an animal, bargostovān to 

protect the body, and sineband to protect the chest.  

Primary sources

- Ālam Ārāye Šāh Tahmāsp (1991/1370).  Zendegani Dāstāni Dovomin Padešāh-e Do-

reye Safavi [The Narrative Biogrphy of the Second Safavid King].  Edited and Annotated 

by Iraj Afšār.  Tehrān: Entešārāt-e Donyāye Ketāb.

- Āsef, Mohammad Hāšem (Rostam al Hokamā) (2003/1382).  Rostam al Tavārix: Sala-

tin-e Selseleye Safaviye, Afšāriye,  Zandiye va Qājāriye.  [Rostam al Tavārix: The Sul-

tans of Safavid, Afšārid, Zand and Qājār].  Annotated by Azizollāh Alizādeh.  Tehrān: 

Entešārāt-e Ferdos. 

- Afif, Šamseldin ibn Sarāj ibn (2007/1385).  Tārix-e Firuzšāhi [The History of Firuzšāhi].  

Corrected by Velāyat Hossein.  Introduction by Dr. Mohammad Reza Nasiri.  Tehrān: 

Entešārāt-e Asātir. 

- Al-Jāmi, Mahmud al-Hosseini al-Monši Ibn Ebrāhim (2001/1379).  Tārix-e Ahmad 

Šāhi [History of Ahmad Šāhi]. Annotated and Edited by Puhānd Doktur Sorur Homāyun.  

Pašāvar: Dāneš Xaparanduye Tulne.

- Al-Kāteb al-Rajāni, Farāmarz ben Xodādād ben Abdollāh (2004/1383).  Samak Ayyār. 

Annotated by Seyyed Ali Šahāri.  2 Vols.  Tehrān: Sedāy-e Moāser.

- Asadi Tusi, Hakim Abu Nasr-e Ali ben Ahmad (1938:1317).  Garšāsbnāme [Letter of 

Garšāb]. Annotated by Habib Yaqmā’i.  Tehrān: Ketābforuši va Čāpxāne-ye Baruxim.

- Attār Neišāburi, Abu Hamid ben Abu Bakr Ebrāhim Farid ad-Din Mohammad 

(1993/1372). Manteq al-Teyr [Converstaion of the Birds].  Annotated by Seyyed Sādeq 

Goharin. Tehrān: Šerkat-e Entešārāt-e Elmi va Farhangi.

- Bahrām Paǰdŏ, Zartošt (1965/1343).  Ardāvirāfnāme [Letter of Ardāvirāf].  Annotated 

by Rahim Afifi.  Mašhad: Čāpxāne-ye Dānešgāh-e Mašhad.

- Beyhaqi Dabir, Abolfazl Mohammad Ibn Hosseyn (2004/1383).  Tārix-e Beyhaqi [The 

History of Beyhaqi].  Annotated by Ali Akbar Fayyāz.  Mašhad: Danešgāh-e Ferdŏsi 

Mašhad.

- Beyqami, Molānā Mohammad (2002/1381).  Dārābnāme [The Book of Dārāb].  Cor-
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ally, Persian manuscripts offer very interesting information about attack-

ing techniques of all types describing different preferential attack zones.  

One can also find detailed information about defensive techniques using a 

shield.  By conducting this type of research based on Persian manuscripts, 

poems and epics, one can find a number of interesting techniques using 

a sword and a shield in combat. Combat with short edged weapons has a 

long tradition in Iran.  There is a large array of techniques that were exe-

cuted using knives and daggers in combat.  Generally, short Persian edged 

weapons can be classified into three different types: kārd (knife), xanjar 

(dagger) and pišqabz or dešne (knife/dagger with a S-shaped blade), al-

though within these three types there is a wide range of variances.  Persian 

manuscripts also contain many expressions that reveal the way of carrying 

and unsheathing the kārd and the xanjar, as well as attack techniques used 

by these weapons. Different types of armour can be generally divided into 

human armour and animal armor.  Human armor consisted of different 

parts. The padding which was worn under the armour was called xaftān.  

Sometimes this padding was called qazāgand.  However, one should note 

that qazāgand was an armor in its own right.   The zereh (mail armor) 

was worn above the padding.  The garibān was a type of mail armor that 

protected the neck but also provided extra protection for the upper breast.  

Then a piece of armor named čāhrāyne was worn over the mail armour.  

The čāhrāyne consisted of four steel plates, two for protecting the chest 

and back areas (breast- and backplates) and two for protecting the sides 

(side plates).  At times instead of the combination of zereh and čāhrāyne, 

a jŏšan was worn which was a type of mail-and-plate armor and some 

types were made of hide.  The jŏšan as a type of mail-and-plate armor was 

similar to tanure insofar as both are made from mail and iron/steel plates; 

however, the iron/steel plates (qeybe) of jŏšan are shorter/smaller than the 

ones used in tanure.  A pair of bāzuband was used in Iran for protecting 

the forearms during combat.  The kolāhxud was used to protect the head of 

the warriors.  Sometimes instead of a kolāhxud, a zerehkolāh (mail coif) 
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 1.سینھبند

10. Conclusion

As Persian manuscripts show, the bow was the main weapon used by Per-

sian warriors and the use of the bow was a very important skill in Persian 

martial arts.  Different types of bow were used in the Persian martial arts 

tradition but the principal type was the composite recurved bow, due to 

its powerful draw and the speed with which it could be used.  Persian ma-

nuscripts describe different materials such as wood, horn and sinew, which 

were used in the manufacture of composite bows in different shapes.  

Likewise, Persian manuscripts also report concerning different types of 

arrows, the principles of archery and various archery-related techniques. 

Further, Persian manuscripts report about the existence of different types 

of lances/spears and javelins such as neyze, senān, šel, xešt, zubin, durbāš, 

čangāl, jarid, mezrāb and romh.  Spears and lances were used after the ar-

chery took place to break the front lines of enemy lines. As some sources 

demonstrate, Persian warriors usually used maces and axes during combat 

to fight against heavily-armored opponents that could not be fought against 

with other weapons. Thanks to the striking force of these heavy weapons, 

warriors were able to break and punch the opponent’s armor or render him 

unconscious or incapable of continuing the fight due to injuries or concus-

sions caused by the powerful blows of these weapons. Different types of 

maces and axes show that in addition to being combat weapons with a 

rich and various technical repertoire, they also had ritual significance and 

served as symbols of power. A number of Persian manuals, poems, epics 

and historical accounts exist that provide useful information on the use 

of swords and shields and different techniques of swordsmanship in Iran 

during duels and battles.  There are  a number of expressions in Persian 

manuscripts that describe the way of carrying, sheathing and unsheathing 

of a sword and also the way of carrying and handling a shield.  Addition-

1.See the Digital Lexicon of Dehxodā.
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and bargostovān-e rumi رومى برگستوان (a Roman/Anatolian horse armor).1  

There are also expressions that describe the different variance of colors of 

bargostovān برگستوان such as bargostovān-e banafš بنفش برگستوان (a purple 

horse armor)2, bargostovān-e kabud كبود برگستوان (a sky-blue horse armor)3, 

bargostovān-e la’lrang برگستوان  a horse armor with the color of) لعلرنگ 

a ruby or a garnet)4, bargostovān-e rangi برگستوان  a colored horse) رنگى 

armor)5, bargostovān-e sabz برگستوان  ,6(a green-colored horse armor) سبز 

and bargostovān-e siyāh برگستوان    7.(a black-colored horse armor) سیاه 

Other expressions describe different types of gold-inlaying or gilding on 

bargostovān برگستوان armor, such as bargostovān-e zar برگستوان  lit. a) زر 

golden horse armor; a gilded horse armor)8 and bargostovān-e zarandud 

 9   There are also.(gold-inlaid/gold-overlaid horse armor) زراندود برگستوان

terms that describe an armored horse or elephant such as bargostovāndār 

 an) برگستوانكش 10, bargostovānkeš(an armored horse or elephant) برگستواندار

armored horse or elephant)11, and bargostovānvar برگستوانور (an armored 

horse or elephant).12  A horse armor which cannot be penetrated by spear 

was called lahif لحیف or lehif 13.لحیف  A horse armor made of quilted pad-

ding stuffed with straw was called jŏšan-e hasiri satar 14.ستر حصیرى جوشن 

9.2.3 sineband سینھبند

The plate that protected the horse chest was called sineband-e asb اسب 

1. See the manuscript Dārābnāme-ye Tarsusi that is based on old Pahlavi texts (Tarsusi, 
1977/2536, vol. 2).
2.See the 11th-century epic Garšāsbnāme (Asadi Tusi, 1938:1317:101).
3.See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:281; vol.2).
4.See the 11th-century epic Garšāsbnāme (Asadi Tusi, 1938:1317:444).
5.See the 10th-century manuscript Abu Moslemnāme (Tartusi, 2001/1380:199; vol. 4).
6.See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:319; vol.1).
7. See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:343; vol.1).
8.See the 10th-century manuscript Abu Moslemnāme (Tartusi, 2001/1380:458; vol. 3).
9.See the 10th-century manuscript Abu Moslemnāme (Tartusi, 2001/1380:206; vol. 3).
10. See the 11th-century epic Garšāsbnāme (Asadi Tusi, 1938:1317:101).
11. See the Digital Lexicon of Dehxodā.
12.Ibid.
13.See the 12th-century manuscript Šarafnāme (Nezāmi Ganje’i, 2007/1385a:114).
14.See the 14th-century manuscript Zafarnāme (Mostufi, 1999/177:443).377:443).
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pušide اسب برگستوان   There is also a term describing an elephant  1.پوشیده 

clad in mail armor such as fil-e zerehpuš زرهپوش فیل (an elephant in mail 

armor).2  

     Persian manuscripts report of different materials for making a horse 

armor such as a) iron/steel such as the expressions bargostovān-e āhanin 

 چینى 3 and bargostovān az āyne-ye čini(an iron horse armor) آھنین برگستوان

/a horse armor made of [steel/iron] mirror/plates from China) آینھ از برگستوان

Turkestan).4  In this respect, Persian manuscripts also report of iron/steel 

plates used in the horse armor as in the expression qeybe-ye bargostovān 

 b) hide such as the expressions bargostovān az pust-e palang  ;5 برگستوان غیبھ

 6 and bargostovān-e(a horse armor of leopard hide) ڀلنگ پوست  از برگستوان

palang ڀلنگ برگستوان (a horse armor of leopard hide).7  Perhaps it should be 

horse armor covered with leopard hide (i.e. the leopard hide is only a deco-

rative cover and not the functional part of the armor) as leopard hide is not, 

unlike buffalo or rhino hide, sturdy and tough enough to serve as an armor 

on its own or the expression bargostovān az xaz خز از برگستوان (horse armor 

made of fur)8, and c) fabric, such as the expression bargostovān-e zarbaft-

e čin برگستوان زربفت   horse armor decorated with gold brocade from) چین 

China/Turkestan).9  A horse armor made of hide was also called badanče 

az čarm-e gāvmiš 10.گاومیش چرم از بدنچھ  

     Some expressions also describe where a bargostovān برگستوان was made, 

such as bargostovān-e čin چین برگستوان (horse armor from China/Turkestan)11 

1. See the 19th-century manuscript Rostam al Tavārix (Āsef, ١٣٨٢:١٢٠/٢٠٠٣).
2.See the 18th-century manuscript Tārix-e Ahmad Šāhi (al-Jāmi, 2001/1379:408).
3.See the 12-century manuscript Ādāb al-Harb va al-Šojā-e (Mobārak Šāh Faxr-e Mod-
abbar, 1967/1346:252).
4.See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:293; vol.1).
5.See the Digital Lexicon of Dehxodā.
6. See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:623; vol.1).
7.See the 15th-century manuscript Zafarnāme (Yazdi, 1957/1336a:362).
8.See the 11th-century anthology Divān-e Mas’ud Sa’d Salmān (Sa’d Salmān, 
1995/1374:381).
9. See the 11th-century epic Garšāsbnāme (Asadi Tusi, 1938:1317:205).
10.See the 10th-century manuscript Abu Moslemnāme (Tartusi, 2001/1380:206; vol. 3).
11. See the 11th-century epic Garšāsbnāme (Asadi Tusi, 1938:1317:331).
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is pišband پیشبند (chanfron).1  Some expressions reveal that it was made of 

steel as in the expressions pišband-e fulād فوالد پیشبند (steel chanfron)2 and 

pišband-e fulād bar pišāni-ye markab مركب پیشاني بر فوالد پیشبند (lit. the steel 

front cover on the horse’s forehead; chanfron).3  Other expressions reveal 

were some chanfrons were made such as pišband az āyne-ye čini چینى آینھ از 

 ,4(chanfron made of Chinese steel plate/ steel plate from Turkestan) پیشبند

pišband az āyne-ye farangi از پیشبند آینھ   chanfron made of foreign) فرنگي 

steel plate)5, and pišband az fulād-e čini پیشبند از  فوالد   (Dārābnāme) چینى 

(chanfron made of Chinese steel/ steel from Turkestan).6  

9.2.2 bargostovān

Generally, the term bargostovān برگستوان is used to refer to the horse armor 

(see the 10th-century epic Šāhnāme, Ferdŏsi, 1995/1384:284).7  In combi-

nation this word is also used to refer to other types of animal armor such as 

bargostovān-e pil پیل برگستوان (an elephant armor).8  Dehxodā explains that 

bargostovān برگستوان is normally used to refer to horse and elephant armor 

and for humans the terms zereh زره, jŏšan جوشن, and qazāgand قزاگند are 

used, but bargostovān برگستوان is sometimes used to refer to human armor 

as well.  Also note that an armored horse is described as asb-e bargostovān 

2002/1381:452; vol.1).
1.See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:545; vol. 1).
2.See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:409; vol.1).
3.See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:319; vol.1).
4.See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:545; vol. 1).
5.See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:640; vol.2).
6.See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:529; vol.1).
7.For the usage of the term bargostovān برگستوان  also see the 10th-century epic 
Goštāsbnāme (Daqiqi Tusi, 1994/1373:76), the 11th-century epic Garšāsbnāme 
(Asadi Tusi, 1938:1317:45), the 11th-century manuscript Tārix-e Beyhaqi (Beyhaqi, 
2004/1383:69), Qazaliāt (Sa’di, 2005/1383:315), the 12-century manuscript Ādāb al-
Harb va al-Šojā-e (Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:147), the 13th-century 
manuscript Zaratoštnāme (Bahrām Paǰdŏ, 1960/1338:75), the 15th-century manuscript 
Zafarnāmee (Yazdi, 1957/1336a:254), and the 19th-century manuscript Rostam al Tavārix 
(Āsef, ١٣٨٢:٧٨/٢٠٠٣).  
8.See the manuscript Dārābnāme-ye Tarsus (Tarsusi, 1977/2536:161, vol. 2) that is 
based on old Pahlavi texts.

80 ❖ Description of arms and armor in Persian manuscripts



was called zerehin 1.زرھین  Persian manuscripts report that at times a mail 

armor could be made of up to fourteen different part as in the expression 

čāhrdah tekke-ye zereh jangi 2.جنگى زره تكھ چھارده

9.1.14 zerehkolāh زرهكاله

A mail coif/ mail hood, meaning a mail armor covering the head and 

at times the face, was called zerehkolāh 3.زرهكاله   This was also called 

kolāhzereh زره كاله٤ or zerehxud 5.زرهخود  The eye opening/slit or the link 

of an eye opening in the mail hood was called halqe-ye češm-e zereh زره 

6.چشم حلقھ

9.2 Animal armor

Animal armor found in the Persian manuscripts can be divided into: āyne 

.سینھبند and sineband ,برگستوان bargostovān , پیشبندand pišband آینھ

9.2.1 āyne آینھ and pišband پیشبند

The term āyne آینھ used in reference to animal armor describes the chanfron 

protecting the forehead of a horse or an elephant.  The term āyne آینھ is usu-

ally used in combination such as āyne-ye pulād bar pišāni-ye markab مركب 

آینھ پوالد  بر   lit. the steel mirror/plate on the horse’s forehead; steel) پیشاني 

chanfron).7  At times the Persian manuscripts also reveal where the animal 

armor was made such as the expression āyne-ye čini bar pišāni-ye asb اسب 

آینھ چینى  بر   lit. the steel mirror/plate from China/Turkestan on the) پیشاني 

horse’s forehead; steel chanfron).8   Another synonym for the term āyne آینھ 

1.See the 12-century manuscript Ādāb al-Harb va al-Šojā-e (Mobārak Šāh Faxr-e 
Modabbar, 1967/1346:369).
2.See the 11th-century manuscript Samak Ayyār (al-Kāteb al-Rajāni, 2004/1383:689).
3.Ibid.
4.See the manuscript Romuz-e Hamze (1940/1359 Hegira:698) that was recollected in 
15th-century.
5.See the Digital Lexicon of Dehxodā.
6.See the 18th-century manuscript Tārix-e Ahmad Šāhi (al-Jāmi, 2001/1379:395).
7.See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:343; vol.1).
8.See the 15th-century manuscript the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 
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[front, back] opening of a mail armor was named čāk-e zereh 1 زره چاک, 

and the padded area on the neck part of the mail armor for providing extra 

protection so that the rings would not injure the neck was called baleštak 

  .2 بالشتک

     Sometimes Persian manuscripts reveal where a type of mail armor 

was made such as zereh-e quriyāne غوریانھ زره (a type of mail armor from 

Quriyān, a place on the eastern side of the fortification wall of Buxārā)3, 

zereh-e soqdi سغدى زره (the Soghdian mail armor)4, and čini zereh زره چینى 

(a mail armor from China/Turkestan).5  The term band-e zereh زره بند was 

used to refer to the straps that tighten the mail armor.6   Some expressions 

also describe the color of the mail armor such as meškin zereh زره مشكین 

(black/dark mail armor).7  A gilded mail was called zarrin zereh زره زرین 
8 and a mail armor decorated with silver inlay/overlay was called simin 

zereh 9.زره سیمین  A craftsman who made mail armor was called zerehbāf 

-A war  13.زرهساز or zerehsāz 12 زرهگر zerehgar ,11 زرھدوز zerehduz ,10 زرهباف

rior who wore a mail armor was called zerehdār 14 زرھدار, zerehvar زرھور 
15 or zerehpuš 16.زرهپوش  A type of mail armor, possibly shorter versions, 

1.See the 11th-century epic Garšāsbnāme (Asadi Tusi, 1938:1317:448).
2.See Šahidi (2001/1380:405).
3.See the 10th-century manuscript Abu Moslemnāme (Tartusi, 2001/1380:269; vol. 2).
4.See the 11th-century epic Garšāsbnāme (Asadi Tusi, 1938:1317:331).
5.See the 19th-century athology Šahanšahnāme (Fathali Xān Sabā, 206).
6.See the 10th-century epic Šāhnāme (Ferdŏsi, 1995/1384:1321).
7.See the 11th-century epic Garšāsbnāme (Asadi Tusi, 1938:1317:366).
8.See the 19th-century athology Šahanšahnāme (Fathali Xān Sabā, 237).
9.See the 11th-century epic Garšāsbnāme (Asadi Tusi, 1938:1317:333).
10.See the Digital Lexicon of Dehxodā.
11. See Ma’tufi (1999/1378:446) and the Digital Lexicon of Dehxodā.
12.See the 11th-century anthology Divān-e Manučehri Dāmqāni (Manučehri Dāmqāni, 
1984/1363:60) and Manteq al-Teyr (Attār Neišāburi, 1993/1372:2).
13.See the 19th-century manuscripts Rostam al Tavārix (Āsef, ١٣٨٢:٨٩/٢٠٠٣) and 
Joqrāfiyā-ye Esfahān (Tahvildār Esfahāni, 1964/1342:109).
14.See the 10th-century epic Šāhnāme (Ferdŏsi, 1995/1384:284).
15.See Moxtārnāme (Attār Neišāburi, 1979/1358:179).
16.See the 11th-century epic Garšāsbnāme (Asadi Tusi, 1938:1317) and the 11th-century 
manuscript Tārix-e Beyhaqi (Beyhaqi, 2004/1383:540).
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A tightly woven mail or a mail with a dense weave is called zereh-e tang 

halqe 1 حلقھ تنگ زره or zereh-e xord halqe 2 حلقھ خرد زره and a mail armor 

with small and tightly woven riveted rings is named zereh-e tang halqe-ye 

dāvudi 3 داودى حلقھ تنگ زره or zereh-e tang-e dāvudi 4.داودى تنگ زره  A mail 

armor with gilded or gold-inlaid rings was called zereh-e zarandud-e tang 

halqe 5 حلقھ تنگ زراندود زره or zereh-i zarrin 6.زرین زرھي  The lower part of 

the mail armor or the skirt of the mail armor was called zereh dāman دامن 

آستین the sleeve of a mail armor was called āstin-e zereh ,7 زره  the ,8 زره 

1.See the Safavid-period manuscript Ālam Ārāye Šāh Tahmāsp (1991/1370:59).
2.See the manuscript Dārābnāme-ye Tarsus (Tarsusi, 1977/2536:134, vol. 2) that was 
based on old Pahlavi texts.
3.See the manuscript Širuye Nāmdār (2005/1384:77).
4.See the Safavid-period manuscript Dāstān-e Hosseyn Kord-e Šabestari 
(2003/1382:30) and the anuscript Širuye Nāmdār (2005/1384:410).
5.See the 10th-century manuscript Abu Moslemnāme (Tartusi, 2001/1380:365; vol. 3).
6. See the 14th-cenury manuscript Majma’ al-Ansāb (Šabānkāre’i, 2002/1381:278).
7.See the theDigital Lexicon of Dehxodā.
8.See the Safavid-period manuscript Dāstān Hosseyn Kord-e Šabestari (Dāstān  
Hosseyn Kord-e Šabestari, 2003/1382:30).
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The term zereh زره refers to mail armor.1  A mail armor consists of different 

iron/steel rings.  Good quality ones were made of riveted links.  A link of 

mail armor was called čambar-e zereh 2 زره چنبر or mozarrad 3.مزرد  A mail 

armor with riveted links is called zereh-e dāvud داود زره (literally, a mail ar-

mor attributed to the Prophet Dāvud; riveted mail)4 or zereh-e dāvudi داودى 

 میخگرد is zereh-e mixgerd داودى زره Another term for zereh-e dāvudi  5.زره

 is used to refer to a riveted mail, a داودى زره The term zereh-e dāvudi 6.زره

sturdy mail with small rings that are linked through each other and riveted 

closed.  A riveted mail ring is called halqe-ye mixi میخي حلقھ.  If a ring has 

two rivets, it is called halqe-ye dokmixi دومیخي حلقھ.  In case of three rivets 

in a ring, the ring is called halqe-ye semixi 7.سھمیخي حلقھ  Dehxodā explains 

that zereh-e dāvudi داودى زره is a type of mail armor where sword strikes 

and arrows cannot pierce it.  This term is used to describe mail made in the 

dāvudi داودى style. It is different to (and likely superior to) zereh-e mamuli 

 which is lighter and less resistant to arrows.  A zereh-e mamuli معمولي زره

 is used to refer to mail armor with brazed or butted rings.  A معمولي زره

brazed mail link is called halqe-ye lahimi لحیمى حلقھ.  A combination of a 

riveted and brazed ring is called halqe-ye lahimi bā mix 8.میخ با لحیمى حلقھ  

1.For the usage of the term zereh زره see the 11th-century epic Garšāsbnāme 
(Asadi Tusi, 1938:1317:83), the 11th-century manuscript Tārix-e Beyhaqi (Bey-
haqi, 2004/1383:135), and the 10th-century manuscript Abu Moslemnāme (Tartusi, 
2001/1380:269).
2.See the manuscript Tarix-e Ālam Āryā-ye Amini (Xonji Esfahāni, 2003/1382:149).
3.See the 11th-century anthology Divān-e Manučehri Dāmqāni (Manučehri Dāmqāni, 
1984/1363:18).
4.See the manuscript Romuz-e Hamze (1940/1359 Hegira:59) that was recollected in 
15th-century.
5.For the usage of the term zereh-e dāvudi داودى زره see the 11th-century anthol-
ogy Divān-e Manučehri Dāmqāni (Manučehri Dāmqāni, 1984/1363:178), the manu-
script Dārābnāme-ye Tarsusi (Tarsusi, 1977/2536;45, vol. 1)that was based on old 
Pahlavi texts; and the 11th-century manuscript Samak Ayyār (al-Kāteb al-Rajāni, 
2004/1383:391).
6.See Šahidi (2001/1380:405).
7.See  Romanowsky (1967c/1346: picture 27).
8.Idem.
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boar hide)1, and xaftān-e palang ڀلنگ خفتان (a xaftān خفتان made of leaopard 

hide)2 or b) of metal such as xaftān-e āhan آھن خفتان (iron xaftān خفتان)3 and 

xaftān-e fulādi فوالدى خفتان (steel xaftān خفتان).4  It could be that xaftān-e 

āhan آھن خفتان (iron xaftān خفتان) or xaftān-e fulādi فوالدى خفتان (steel xaftān 

-was simply another way to describe a mail hauberk.  Other expres (خفتان

sions in Persian manuscripts reveal where a xaftān خفتان was made such as 

xaftān-e čini چینى خفتان (a xaftān خفتان from China/Turkestan (the 15th-cen-

tury manuscript Dārābnāme, Beyqami, 2002/1381:529; vol.1), xaftān-e 

rumi خفتان  5, and(the Byzantine Roman/Anatolian armor padding) رومى 

xaftān-e šoštari ششترى خفتان (a attributed to šoštar ششتر (šuštar شوشتر) [a city 

in Xuzestān, name of a province in Iran]6.  There are also expressions that 

describe the color of xaftān خفتان in Persian manuscripts, such as xaftān-e 

la’l لعل خفتان (a xaftān خفتان armor with the color of a ruby or a garnet)7, 

xaftān-e nārenji خفتان  xaftān-e ,8(خفتان an orange-colored xaftān) نارنجي 

siyāh سیاه خفتان (a black-colored xaftān خفتان)9, xaftān-e sorx سرخ خفتان (a 

red xaftān 10(خفتان, and xaftān-e yāquti یاقوتي خفتان (a xaftān خفتان with a ruby 

color [red])11, and simābgun xaftān خفتان سیمابگون (a xaftān خفتان armor pad-

ding with a mercury color).12  Another synonym for xaftān خفتان was gabr 

or gabar گبر (see the 10th-century epic Šāhnāme, Ferdŏsi, 1995/1384:442).

9.1.13 zereh زره

1.See the 10th-century manuscript Abu Moslemnāme (Tartusi, 2001/1380:166; vol. 4).
2.See the 11th-century epic Garšāsbnāme (Asadi Tusi, 1938:1317:444).
3.See the 19th-century Šahanšahnāme (Fathali Xān Sabā, 380).
4.See the 17th-century manuscript Tārix-e Ālam Ārāye Abbāsi (Eskandar Beyg 
Torkamān, 2003/1382:42).
5.See the 10th-century epic Šāhnāme (Ferdŏsi, 1995/1384:351).
6.See the 10th-century manuscript Abu Moslemnāme (Tartusi, 2001/1380:205–206; vol. 
2).
7.See the manuscript Širuye Nāmdār (2005/1384:189).
8.See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:389; vol.1).
9.See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:545; vol.1).
10.See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:319; vol.1).
11.See the manuscript Romuz-e Hamze (1940/1359 Hegira:763) recollected in 15th-
century.
12.See the 11th-century Divān-e Mas’ud Sa’d Salmān (Sa’d Salmān, 1995/1374:361).
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This description is in line with the 11th-century manuscript Samak Ayyār, 

where it is described that xaftān خفتان was worn above zereh (mail armor) 

(al-Kāteb al-Rajāni, 2004/1383:927):

Zereh-i pušide va xaftāni dar bālāye ān    

آن باالى در خفتانى و پوشیده زرھي         

     He was wearing a mail armor and on top of that a xaftān خفتان.  

     Nevertheless, variations of wearing a xaftān خفتان existed as some pe-

riod manuscripts report that xaftān خفتان was worn under mail armor.  In 

the 19th-century manuscript Rostam al Tavārix, Āsef (2003/1382:240) ex-

plains that Ahmad Xān first put on qabā-ye pile duxte  دوختھ پیلھ قباى (a dress 

that half silk cocoons are sewn on for decorative purposes), and then on 

top of that a xaftān خفتان (a war padding), and then on top of that a zereh زره 

(mail armor) and on top of that a čahrāyne-ye fulād فوالد آینھ چھار (four mir-

rors made of steel plates).  It seems that xaftān خفتان was worn under the ar-

mor, but at times similar to the usage in Europe, another padding was also 

worn on top of the mail armor to provide extra protection.  However, other 

materials were also used to make a xaftān خفتان.  The expression xaftān-e 

fulādi فوالدى خفتان (a steel xaftān خفتان) from the 17th-century manuscript 

Tārix-e Ālam Ārāye Abbāsi (Eskandar Beyg Torkamān, 2003/1382:42) 

shows that a type of xaftān خفتان was made of steel.  Also the 19th-century 

Šahanšahnāme (Fathali Xān Sabā, 380) reports of xaftān-e āhan آھن خفتان 

(iron xaftān خفتان ).  It could be that xaftān-e āhan آھن خفتان (iron xaftān  

  .was simply another way to describe a mail hauberk (خفتان

     Persian manuscripts describe different materials for making a xaftān خفتان.  

These were either made of a) hide such as xaftān az pust-e babr ببر پوست  از 

 ,made of tiger hide (Širuye Nāmdār, 2005/1384:321) خفتان a xaftān) :خفتان

xaftān az pust-e kargadan كرگدن پوست  از خفتان: (a xaftān خفتان made of rhino 

hide)1, xaftān az pust-e xuk  خفتان از  پوست    made of خفتان a xaftān) خوک 

1.See the 12th-century manuscript Šarafnāme (Nezāmi Ganje’i, 2007/1385a:121).
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The armor protecting the shin was called sāqedin 1.ساقدین  

9.1.11 tanure  تنوره

Another type of armor mentioned by Persian manuscripts is tanure 2.تنوره  

Based on the lexicons Borhān, Farhang-e Rašidi, and Farhang-e Jahāngiri, 

the Digital Lexicon of Dehxodā explains that tanure تنوره is an armor made 

of mail and iron/steel plates similar to jŏšan جوشن; however, the iron/steel 

plates (qeybe غیبھ) of are longer/bigger than the ones used in jŏšan جوشن.  

9.1.12 xaftān خفتان

Xaftān خفتان is the name of a padding worn under the armor.3  However, 

there are different descriptions in different period Persian mansucripts re-

garding how this was worn and from which material it was made.  In the 

Digital Lexicon of Dehxodā, xaftān خفتان is described as a padding that is 

very thick and the fabric is made of silk or wool, which makes deflects 

the impact of sword strikes.  It is also called qazāgand قزاگند and it was a 

very thick fabric from abrišam ابریشم (silk) or pašm پشم (wool) which made 

the sword strikes slide off.  Ma’tufi (1999/1378:221) states that a xaftān 

 offering extra زره or zereh جوشن or jivirak was worn under the jŏšan خفتان

protection to the body.  However, things even become more complicated 

when one checks the 11th-century epic Garšāsbnāme, where Asadi Tusi 

(1938:1317:101) describes that xaftān was worn on top of the mail armor:

خود زر از  و ساعدش زپوالد         كبود بر از خفتانش و زیر زره 

He was wearing the mail armor underneath and, above that, a blue xaftān 

  .his underams were [armored with] steel and his helmet was of gold ,خفتان

1.See the 14th-century manuscriptMajma’ al-Ansāb (Šabānkāre’i, 2002/1381:278).
2.For the usage the term tanure تنوره, see the 12th-century manuscript Šarafnāme 
(Nezāmi Ganje’i, 2007/1385a:127), the 19th-century manuscript Rostam al Tavārix 
(Āsef, ١٣٨٢:٧٨/٢٠٠٣), the ١٧th-century manuscripts Resāle-ye Avval (1985/1374:157) 
and Resāle-ye Sevvom (Yazdi Šāhrudi, 1985/1374:268).
3.See the 10th-century epic Šāhnāme (Ferdŏsi, 1995/1384:191).
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9.1.8 qazāgand قزاگند

The term qazāgand قزاگند is used by Dehxodā to refer to padding worn 

under the armor (see Digital Lexicon of Dehxodā).  Dehxodā’s explana-

tion cannot be correct as qazāgand قزاگند is armor in its own right.  It con-

sists of mail armor sandwiched between two layers of light padding. Usa-

mah Ibn-Munqidh (1987:130–131) describes a particularly heavy version 

made with two layers of mail (p.130–131).  Usamah talks about wearing a 

qazāgand قزاگند constructed of two layers of mail during an incident when 

Saladin admonishes him for not donning his armor before a battle. He re-

plies, “By Allah I can not put on anything more. We are in the early part 

of the night and my kazaghand [qazāgand] is furnished with two coats of 

mail, one on top of the other. As soon as I see the enemy I shall put it on.” 

After the battle he demonstrated the armor’s construction to Saladin. “I 

pulled out my knife and ripped it at the breast and disclosed the side of the 

two coats of mail. The kazagand [qazāgand] enclosed a Frankish coat of 

mail extending to the bottom of it, with another coat of mail on top of it 

reaching as far as the middle. Both were equipped with the proper linings, 

felt pads, silk stuffing (al-lasin) and rabbits’ hair.”  In Europe this armor 

was called a jazerant and the word is probably a derivative of qazāgand.  In 

the Farhang-e Nafisi, Nafisi (1964/1343:2658, vol. 4) provides two mean-

ings for qazāgand قزاگند: a) a cloth that is filled with wool and silk and worn 

in the battle and b) mail armor.  Other spellings for qazāgand قزاگند are 

qazāgang قزاقنگ and qazāqand قزاقند.  

9.1.9 rānband رانبند

The thigh protector or a piece of armor meant for protecting the thigh was 

called rānband رانبند (Digital Lexicon of Dehxodā) or rānin رانین (see the 

12-century manuscript Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e 

Modabbar, 1967/1346:369).  

9.1.10 sāqedin ساقدین
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Picture019: A helmet from the Qjar period
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also expressions that indicate gold-inlaying or gilding such as kolāhxud-e 

zarandud زراندود خود كلاه (a gilded helmet)1 and kolāhxud-e šānzdahpahlu-

ye mozahhab مذھب شانزدهپھلو خود كلاه (a gilded helmet with sixteen flutes).2  

There is also an expression for a helmet decorated with jewels such as 

kolāhxud-e gŏharnegār گوھرنگار خود كلاه (helmet decorated with jewels).3  A 

craftsman who made helmets was called kolāhxudsāz 4.كالهخودساز  Helmets 

with two horns on the top were called kolāh-e došāx دوشاخ كاله (lit. a hat 

with two horns, a helmet with two horns).5  Sometimes, Persian manu-

scripts reveal where the steel for making a helmet came from such as the 

expression kolāh-i ze pulād-e čin چین پوالد ز كالھى (a helmet made of steel 

from Turkestan/China).6  

9.1.6 lebās-e razm رزم لباس

There are general terms to describe any type of armor or padding worn 

for protection before going to battle such as lebās-e razm رزم لباس (lit. war 

clothing).7  At times the expression lebās-e merixband مریخبند لباس (an ar-

mor with iron straps) is also used.8  

9.1.7 namadpuš نمدپوش

Most troops could not afford to buy expensive armor and were protected 

by felt.  These were called namadpuš نمدپوش (felt wearer; someone who 

uses felt as armor).9 

1.See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:628; vol.1).
2.See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:626; vol.2).
3.See the 11th-century manuscript Samak Ayyār (al-Kāteb al-Rajāni, 2004/1383:816).
4.See the 19th-century manuscript Joqrāfiyā-ye Esfahān (Tahvildār Esfahāni, 
1964/1342:109).
5.See the 11th-century manuscript Tārix-e Beyhaqi (Beyhaqi, 2004/1383:79).
6.See the 12th-century manuscript Šarafnāme (Nezāmi Ganje’i, 2007/1385a:125).
7.See the 11th-century manuscript Samak Ayyār (al-Kāteb al-Rajāni, 2004/1383:1549).
8.See the manuscript Romuz-e Hamze (1940/1359 Hegira recollected in 15th-century).
9.See the 13th-century anthologyBustān (Sa’di, 2005/1383:242).
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centuries: a hemispherical bell or cone-shaped.  There is a nose protector, 

damāqak دماغک, in the front.  There are also cases for holding feathers 

called jāpari جاپرى; the feathers that were put into them were called ablaq 

 Normally, helmets had two plume holders for two plumes, but some  .ابلق

had up to four as shown in the expressions kolāh-e čāhrpar پر چھار كلاه (lit. 

a hat with four plumes/feathers; a helmet with four plumes/feathers)1 and 

kolāh-i siyah-e čāhrpar پر چھار سیھ كالھى (a black helmet with four plumes/

feathers).2  

     There is also an aventail made of mail.  According to Zokā (1971/1350:191), 

the Safavid helmets were called either kolāhxud خود كلاه or tāskolāh تاسكاله 

and were comprised of two parts: the first part was the conical-shaped piece 

covering the head, which was made of hard steel, and the other was the 

neck protector made of mail rings protecting the neck.  Further, he states 

that before putting the kolāhxud خود كلاه on the head, a cloth made of felt or 

silk, comprising of seven layers, was placed on the head for extra protec-

tion.  This was called araqčin عرقچین (sweat collector).  Some Qajar hel-

mets are decorated with bird wings and heads (see Chodynski, 2000: plates 

52; 61).  According to Harper (1985:247), these Qajar helmets with birds’ 

wings are made in the fashion of late Sassanian crowns.  There are also ex-

pressions that describe the fluted dome (numbers of flutes) of a helmet such 

as kolāhxud-e čahrpahlu چھارپھلو خود كلاه (helmet with four flutes [a fluted 

helmet])3, kolāhxud šišpahlu كلاه خود  شیش   helmet with six flutes [a) ڀھلو 

fluted helmet])4, kolāhxud-e haštvajh وجھ ھشت خود كلاه (a helmet with eight 

flutes [a fluted helmet])5, kolāhxud-e davāzdahpahlu كلاه دوازده خود   a) ڀھلو 

helmet with twelve flutes [a fluted helmet])6, and kolāhxud-e šānzdahpahlu 

 7  There are.(helmet with sixteen flutes [a fluted helmet]) شانزدهپھلو خود كلاه

1.See the 11th-century manuscript Tārix-e Beyhaqi (Beyhaqi, 2004/1383:509).
2.See the 11th-century epic Garšāsbnāme (Asadi Tusi, 1938:1317:348).
3.See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:277; vol.1).
4.See the 11th-century manuscript Samak Ayyār (al-Kāteb al-Rajāni, 2004/1383:423).
5.See the 11th-century manuscript Samak Ayyār (al-Kāteb al-Rajāni, 2004/1383:927).
6.See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:621; vol.1).
7. See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:603; vol.1).
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worn under the zereh زره (mail armor) (Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 

1967/1346:452). Persian manuscripts sometimes reveal the color of a 

jŏšan جوشن armor such as siyah jŏšan جوشن سیھ (the black armor).1  An ar-

mor with a rough surface is called jŏšan-e xarpošte خرپشتھ جوشن or simply 

xarpošte 2.خرڀشتھ  Different expressions are used to describe the craftsman 

who made jŏšan جوشن armor such as jŏšanbāf جوشنباف (lit. someone who 

weaves jŏšan جوشن armor; the jŏšan جوشن maker, see the Digital Lexicon 

of Dehxodā), jŏšanduz جوشندوز (lit. someone who sews jŏšan جوشن armor; 

the jŏšan جوشن maker, see the Digital Lexicon of Dehxodā), and jŏšangar 

 3  The warriors who wore.(armor جوشن someone who makes jŏšan) جوشنگر

a jŏšan جوشن armor were called jŏšanpuš جوشنپوش (armor wearer)4 and 

jŏšanvar جوشنور (pl. jŏšanvaran جوشنوران) (armor wearer).5  

9.1.5 kolāhxud خود كلاه

In Persian manuscripts, the term kolāhxud كلاه  is used to refer to the خود 

helmet used by warriors.6  The Iranian helmets from the period following 

the Mongol Invasion in the 13th century had a round dome ending at the 

top with either a pointed tuft or a protruding spike.  These helmets had mail 

or leather aventails to protect the neck and face.  Based on the miniatures 

from the 14th century, helmets from this period were simple with spherical 

or slightly cone shaped domes with ear protectors in the form of circular 

plates.  These also have aventails in the form of mail.  Iranian helmets are 

usually made of steel.  The shape of the helmet has remained the same for 

1. See the 19th-century Šahanšahnāme (Fathali Xān Sabā, 21).
2. See the 11th-century Divān-e Manučehri Dāmqāni (Manučehri Dāmqāni, 
1984/1363:18).
3.See the 11th-century Divān-e Manučehri Dāmqāni (Manučehri Dāmqāni, 
1984/1363:76).
4. See the 12-century manuscript Ādāb al-Harb va al-Šojā-e (Mobārak Šāh Faxr-e Mod-
abbar, 1967/1346:249).
5.See the 10th-century epic Šāhnāme (Ferdŏsi, 1995/1384:198).
6.For example, see the 11th-century manuscript Samak Ayyār (al-Kāteb al-
Rajāni, 2004/1383:180) and the 19th-century manuscript Rostam al Tavārix (Āsef, 
١٣٨٢:١٩١/٢٠٠٣),
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tury manuscript Samak Ayyār was written by Farāmarz ben Xodādād ben 

Abdollāh al-Kāteb al-Rajāni possibly at the end of the 5th century Hegira 

(the beginning of the 12th century) and is one of the oldest books in Per-

sian literature.  Taking the above statement into consideration, it is clear 

that jŏšan جوشن was a type of armor that was worn over mail armor similar 

to the later čāhrāyne چھارآینھ (four mirrors).  It could also be that jŏšan 

 of (metal plates) غیبھ in the example above only refers to the qeybe جوشن

the mail-and-plates construction of the armor.  Regarding the material of 

the jŏšan جوشن, Nicolle (2002:191) states that medieval authors such as 

al-Tabari and al-Tarsusi relate that jŏšan جوشن is of Iranian origin, and that 

al-Tarsusi gives instructions on how to make jŏšan جوشن of leather.  In the 

same line, in the 10th-century epic Šāhnāme, Ferdŏsi refers to a type of 

jŏšan جوشن that was made of leopard hide, called jŏšan ze čarm-e palang 

  .(Ferdŏsi, 1995/1384:450) ڀلنگ چرم ز جوشن

     There are other expressions in Persian manuscripts which indicate that a 

type of jŏšan جوشن armor was indeed made of hide such as jŏšan az pust-e 

māhi ماھي پوست  از جوشن (a jŏšan جوشن armor made of fish [probably refer-

ring to rayskin])1 and jŏšan az xaz خز از جوشن (a jŏšan جوشن armor made of 

the hide of a fur-bearing animal).2  Taking this account into consideration, 

it could be that the term jŏšan جوشن went through a semantic shift through 

the centuries, or it could be that both materials existed in the beginning and 

later jŏšan جوشن was used to refer to mail-and-plate armor exclusively.  In 

the poems Qate’āt (pieces), Sa’di (2005/1383:707) uses the term jŏšan-e 

fulād فوالد جوشن (jŏšan armor made of steel).  It seems that jŏšan جوشن was 

made of different types of materials, such as metal and hide.  It is not supris-

ing as although the majority of čāhrāyne چھارآینھ were made of steel, there 

are also examples made of rhino hide (see Moshtagh Khorasani, 2006:712, 

cat. 403).  Things become even more complicated, as in the 12-century 

manuscript Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, it is stated that jŏšan جوشن was 

1.See Dārābnāme-ye Tarsusi  (Tarsusi, 1977/2536:73, vol. 1).
2.See the 11th-century Divān-e Mas’ud Sa’d Salmān (Sa’d Salmān, 1995/1374:381).
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.(Šāhnāme, Ferdŏsi, 1995/1384:1378) (strap/belt of the armor) پیوند

     Quoting the lexicon Annanderāj آنندراج, the Digital Lexicon of Dehxodā 

states that jŏšan جوشن was a combination of mail and plates, whereas zereh 

 زره stands for mail only.  The Lexicon of Borhān confirms that zereh زره

consists of different rings to offer protection for the body and that it is 

worn to go to war.  Ferdŏsi uses both terms jŏšan جوشن and zereh زره in his 

10th-century epic Šāhnāme.  Both are used in the 14th century manuscript 

Tārix-e Sistān as well (see Digital Lexicon of Dehxodā). 

     In the Šāhnāme, the leather straps are called band-e jŏšan بند  ,جوشن 

(Ferdŏsi, 1995/1384:212).  The expression jŏšan-e āhan آھن جوشن (armor 

made of iron) used in the 11th-century manuscript Samak Ayyār (al-Kāteb 

al-Rajāni, 2004/1383:109) shows that jŏšan جوشن or at least a type of jŏšan 

 زرین was made of iron.  Additionally, the combination jŏšan-i zarrin جوشن

-lit. golden jŏšan armor; a jŏšan armor decorated with gold-inlay) جوشني

ing or overlaying)1 shows that jŏšan جوشن would have been made from a 

certain type of metal to allow gold-inlaying.  In the same line of argumen-

tation one should note the expressions jŏšan-e zarandud جوشن  a) زراندود 

jŏšan جوشن armor decorated with gold inlaying/overlaying)2 and jŏšan-e 

zarnegār زرنگار جوشن (a jŏšan جوشن armor decorated with gold inlaying/

overlaying)3 indicate that jŏšan جوشن would have been made from a cer-

tain type of metal.  One should also take into consideration that, based on 

the Digital Lexicon of Dehxodā, later Iranian sources consider jŏšan جوشن 

to be a combination of mail and plates and not lamellar armor as shown 

above.  In the 11th-century manuscript Samak Ayyār, jŏšan جوشن is ex-

plained as an armor that was worn over mail armor, see al-Kāteb al-Rajāni 

(2004/1383:391).  In another place in the 11th-century manuscript Samak 

Ayyār the expression halqe-hāye jŏšan جوشن حلقھ ھای (the rings of jŏšan) 

is used (al-Kāteb al-Rajāni, 2004/1383:854).  The term halqe حلقھ means 

“ring” and refers to the rings used in mail armor.  Note that the 11th-cen-

1.See the 14th-cenury manuscript Majma’ al-Ansāb (Šabānkāre’i, 2002/1381:278).
2See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:295; vol.1).
3.See the 15th-century manuscript Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:409; vol.1).
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(2003/1382:56). 

9.1.4 jŏšan جوشن

This is a type of armor that is often mentioned in Persian manuscripts 

(see Divān-e Rudaki Samarqandi, Rudaki, 2004/1382:17 and Šāhnāme, 

Ferdŏsi, 1995/1384:450).  According to the Digital Lexicon of Dehxodā, 

jŏšan جوشن is a type of mail-and-plate armor and is similar to tanure تنوره 

insofar as both are made from mail and iron/steel plates; however, the iron/

steel plates (qeybe غیبھ) of jŏšan جوشن are shorter/smaller than the ones 

used in tanure تنوره.  In the manuscript Dārābnāme-ye Tarsusi  based on old 

Pahlavi texts (Tarsusi, 1977/2536:121, vol. 2), the expression jŏšan-e xord 

qeybe  خردغیبھ جوشن (a jŏšan جوشن armor with small iron/steel plates) is 

used supporting the statement by Dehxodā.  The 15th-century manuscript 

Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:314; vol.1) uses the expression jŏšan 

seyqal zadan زدن صیقل جوشن (to polish jŏšan جوشن armor), indicating that 

jŏšan جوشن armor was indeed made of metal.  The Dārābnāme-ye Tarsusi  

based on old Pahlavi texts (Tarsusi, 1977/2536:45, vol. 1) uses the term 

jŏšan-e mozarrad مزرد جوشن (jŏšan جوشن armor with mail rings) support-

ing the assumption that jŏšan جوشن armor indeed consisted of mail rings 

as well.  Dehxodā also offers the term jŏšan-e dāvudi داودى جوشن (liter-

ally a jŏšan armor attributed to the Prophet Dāvud; a jŏšan جوشن armor 

with dāvudi style riveted mail) supporting the idea that jŏšan جوشن armor 

indeed had mail rings (see Digital Lexicon of Dehxodā).  Further expres-

sions such as āhanin jŏšan آھنین  آھن 1, jŏšan-e āhan(the iron armor) جوشن 

 جوشن jŏšan) فوالد جوشن 2, and jŏšan-e fulād(jŏšan armor made of iron) جوشن

armor made of steel)3 also indicate that the armor had iron and steel parts/

plates in it.  The term band-e jŏšan جوشن بند was used to refer to the straps 

that tighten the jŏšan جوشن armor.4  These straps were also called peyvand 

1.See the 19th-century Šahanšahnāme (Fathali Xān Sabā, 142).
2. See the 11th-century manuscript Samak Ayyār (al-Kāteb al-Rajāni, 2004/1383:109).
3.See the 13th-century anthology Qate’āt (Sa’di, 2005/1383:707).
4.See the 10th-century epic Šāhnāme (Ferdŏsi, 1995/1384:212).
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Pictur018: A čāhrāyne from the Safavid period.
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12-century manuscript Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e 

Modabbar, 1967/1346:467), and the 13th-century Masnavi Ma’navi (Mo-

lavi, 2006/1385:368).  At times Persian manuscripts also define where a 

piece of čāhrāyne چھارآینھ armor was made such as the expression āyne-

ye čini چینى آینھ (the steel mirror/plate from China/Turkestan [serving as a 

piece of armor]) (Dārābnāme-ye Tarsusi based on old Pahlavi texts, Tarsu-

si, 1977/2536, vol. 1).  Warriors armed with a čāhrāyne چھارآینھ were called 

āynepuš آینھپوش (see the 18th-century manuscript Tārix-e Ahmad Šāhi, al-

Jāmi, 2001/1379:257).  There are some types of čāhrāyne چھارآینھ with no 

leather straps; in this case the plates were pinned together (like hinges), 

forming a more rigid construction.  In some types of čāhrāyne چھارآینھ the 

front plate is made of two pieces, so the armor could be folded like a jacket 

(see Kobylinsky (2000:68).  The armor čāhrāyne چھارآینھ was usually worn 

on top of the zereh زره (mail armor).  At times the Persian manuscripts 

reveal the material a čāhrāyne چھارآینھ was made of such as čāhrāyne-ye 

fulād فوالد چھارآینھ in the 19th-century manuscript Rostam al Tavārix (Āsef, 

١٣٨٢:٣٩/٢٠٠٣).  The craftsman who makes a čāhrāyne چھارآینھ was called 

a čāhrāynesāz چھارآینھساز see Joqrāfiyā-ye Esfahān (Tahvildār Esfahāni, 

1964/1342:109).  

9.1.3 garibān گریبان 

It is a type of mail armor that protected the neck but also provided ex-

tra protection for the upper breast.  The technical term for this piece of 

armor in English is “standard”.  The term garibān گریبان is mentioned in 

the Persian manuscript Eskandarnāme (Hakim, unspecified date:267) that 

is based on 12th-century tales and recollected in the 17th century  The 

roots of the term go back to the Middle Persian/Pahlavi term garīvpān 

(for the Middle Persian term see Farahvaši, 2002a/1381:525).  At times, 

Presian manuscripts define specifically that garibān گریبان was part of the 

mail armor such as garibān-e zereh زره گریبان (standard of the mail armor) 

in the the Safavid-period manuscript Dāstān-e Hosseyn Kord-e Šabestari 
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manuscript Dārābnāme, Beyqami, 2002/1381:602; vol.1), and sāedin-e 

zarrin زرین ساعدین (lit. golden armguard; an armguard decorated with gold-

inlaying or overlaying) (see the 14th-cenury manuscript Majma’ al-Ansāb, 

Šabānkāre’i, 2002/1381:278).1  

9.1.2  čāhrāyne چھارآینھ

The armor čāhrāyne چھارآینھ means literally “four mirrors“. It is a a type 

of armor that consisted of four steel plates, two for protecting the chest 

and back areas (breast- and backplates) and two for protecting the sides 

(side plates).   A single steel/iron plate serving as a piece of čāhrāyne 

  .(see the Digital Lexicon of Dehxodā) آینھ armor was called āyne چھارآینھ

The front plate was called sineband سینھبند (see the manuscript Romuz-e 

Hamze, 1940/1359 Hegira recollected in 15th-century).  For the expres-

sion sineband-e fulād فوالد سینھبند (front plate made of steel) see Šāhnāme-

ye Nāderi (Nāderi, 1968/1346:54).  The steel plates are attached using 

leather straps, buckles and clasps (see Zeller and Rohrer, 1955:35).  The 

side plates were called baqalband  بغلبند (see the Safavid-period manu-

script Dāstān Hosseyn Kord-e Šabestari, 2003/1382:30) or baqaltāq بغلطاق 

or baqaltāq بغلتاق (see the 13th-century Bustān, Sa’di, 2005/1383:235, the 

1. For examples of Persian bāzuband بازوبند that are kept in Iranian museums see 
Moshtagh Khorasani (2006:684, cat. 380 and cat. 381; 685, cat. 382).

Picture017: An armguard from the Safavid period.
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for armor maker is zarrād زراد, see the 12-century C.E. manuscript Ādāb 

al-Harb va al-Šojā-e (Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:423) and 

an arsenal or armory was called zarrādxāne زرادخانھ, see the 11th-century 

book Divān-e Manučehri Dāmqāni (Manučehri Dāmqāni, 1984/1363:22).1

 
9.1.1 bāzuband  بازوبند

A pair of bāzuband بازوبند was used in Iran for protecting the forearms dur-

ing combat.  A bāzuband بازوبند has a main steel plate covering the whole 

forearm, normally with one or two smaller plates to encircle and close 

around the wrist, and a textile gauntlet reinforced with mail for protecting 

the hands (see Kobylinsky, 2000:69).  There are two ways of holding the 

steel plates of bāzuband بازوبند together: either they are held together by mail 

or by a hinge with a pin (see Kobylinsky, 2000:69).  Persian manuscripts 

such as the Safavid-period manuscript Dāstān Hosseyn Kord-e Šabestari 

(2003/1382:168), the manuscript Romuz-e Hamze recollected in 15th-cen-

tury (1940/1359 Hegira:703), and Širuye Nāmdār (2005/1384:328) report 

on the usage of this type of armor.  Synonyms for the term bāzuband بازوبند 

are the lexemes sā’edband بند ساعد (see the manuscript Eskandarnāme by 

Hakim, unspecified date:551 that is based on 12th-century tales and recol-

lected in the 17th century), sā’edin ساعدین (see the 11th-century manuscript 

Samak Ayyār, al-Kāteb al-Rajāni, 2004/1383:391), and sāqe ساقھ (see the 

14th century manuscript Tārix-e Sistān, 1992/1381:434)2.  Persian manu-

scripts sometimes describe the decorations used on armguards such as the 

expressions sāedband-e morassa’ مرصع بند ساعد (bejeweled armguard) (see 

the 19th-century manuscript Rostam al Tavārix, Āsef, 2003/1382:415), 

sā’edin zarandud ساعدینزراندود (gilded armguard) (see the 15th-century 

1. For the usage of the term zarrādxāne زرادخانھ in other Persian manuscripts, see the 
12th-century manuscript Ādāb al-Harb va al-Šojā-e (Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 
1967/1346:20), the 13th-century anthology Masnavi Ma’navi (Molavi, 2006/1385:35), 
the 15th-century manuscript Zafarnāme (Yazdi, 1957/1336a:297), the 14th-century 
manuscript Tārix-e Firuzšāhi (Afif, 2007/1385:338), and the 15th-century manuscript 
Dārābnāme (Beyqami, 2002/1381:351; vol.2).

2. Note that this term is also used as shin protector. 
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(shield from Gilan) (Šāhnāme, Ferdŏsi, 1995/1384:579); separ-e deylam 

 and (Šahanšahnāme, Fathali Xān Sabā, 202) (the Daylamite shield) دیلم سپر

separ-e xatāy ختاى سپر (a shield from xatāy ختاى ; a country bordering Chi-

na to the south, Turekestan and Mongolia to the west, and to the plateau 

Qobčān to the north) (Zafarnāme, Yazdi, 1957/1336a:111).  

     There are also expressions refering to the gold-inlaying or overlay-

ing on shield surfaces such as separ-e talā  سپر  a golden shield; a) طال 

shield decorated with gold-inlay/gold-overlay; a gilded shield) (Abu 

Moslemnāme, Tartusi, 2001/1380:65; vol. 2); separ-e zar-e deylamān دیلمان 

 a golden Daylamite shield; a Daylamite shield decorated with gold) زر سپر

inaly or gold overlay) (Tārix-e Beyhaqi, Beyhaqi, 2004/1383:509); separ-

e zarandud زراندود سپر (a gilded shield) (Dārābnāme-ye Tarsusi, Tarsusi, 

1977/2536;506, vol. 1); separ-e zard زرد سپر (yellow shield) (Garšāsbnāme, 

Asadi Tusi, 1938:1317:178) and separ-e zarrin سپر -shield deco) زرین 

rated with gold; gold-inlaid or gold-overlaid shield) (Šāhnāme, Ferdŏsi, 

1995/1384:733).

9. Armor

Persian manuscripts often mention different types of armor worn by war-

riors on the battlefield.  Generally, one can divide different types of armor 

into two major categories: human armor and animal armor (armor for ani-

mals carrying the warriors such as horses, elephants, and camels).  

9.1 Human armor

Human armor found in the Persian manuscripts can be classified into the fol-

lowing categories: bāzuband بازوبند, čāhrāyne چھارآینھ, garibān گریبان, jŏšan 

 qazāgand ,نمدپوش namadpuš ,رزم لباس lebās-e razm ,خود كلاه kolāhxud ,جوشن

 ,زره zereh ,خفتان xaftān ,تنوره tanure ,ساقدین sāqedin ,رانبند rānband ,قزاگند

zerehkolāh زرهكاله, and  salih سلیح   Within each classification, there are 

synonyms used to describe the same type of armor and also varieties of 

that armor.  These will be explained in the following.  The general term 
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this purpose Persian shields have at least four to six metal buckles on the 

outer surface of the shield.  Some examples of striking the shield against 

the shield of the opponent can be observed in the manuscript Dārābnāme 

(Beyqami, 2002/1381: 591; Vol.2) with the expression qobbe-ye separ bar 

qobbe-ye separ zadan  زدن سپر قبھ بر سپر قبھ  (to hit the shield buckles/shield 

against the shield buckles/shield of the opponent), or in the manuscript 

Dāstān-e Hosseyn Kord-e Šabestari (2003/1382: 66, 88) with the expres-

sion qobbe-ye separ be sar yekdigar āšnā kardan كردن آشنا یكدیگر سر بھ سپر 

 lit. to acquaint the shield buckles with each other’s heads; to hit the) قبھ

shield buckles/shield against the shield of the opponent). Also the expres-

sion separ-e maqzkāf مغزكاف سپر (brain-splitting shield) shows clearly that 

shields were used as weapons (see Zafarnāme, Yazdi, 1957/1336a:272).  

There are many expressions in Persian that point out to the existence of 

buckles on Persian shields such as separ-e jamusi bā qoppehā-ye fulādi 

 Samak) (shield with steel bosses جموسى a jamusi) فوالدى قپھھاى با جموسى سپر

Ayyār, al-Kāteb al-Rajāni, 2004/1383:423), separi az pulād haft qobbe az 

zar-e sorx سرخ زر از قبھ ھفت پوالد از سپرى (a steel shield with seven buckles 

made of red gold/copper) (Dārābnāme, Beyqami, 2002/1381:626; vol.2), 

separ-e čāhrdah qoppe قپھ چھارده سپر (a shield with fourteen shield buckles) 

(Širuye Nāmdār, 2005/1384:360), separ-e morrasa’ qobbe fulād قبھ  فوالد 

 ,Romuz-e Hamze) (a bejeweled shield with steel shield buckles) مرصع سپر

1940/1359 Hegira:476) and separi az pulād haft qobbe az zar-e sorx سرخ 

از سپرى از قبھ ھفت پوالد   a steel shield with seven buckles made of red) زر 

gold/copper) (Dārābnāme, Beyqami, 2002/1381:626; vol.2).  

     There are also expressions detailing the production place of shields 

such as separ-e šušak شوشک سپر (a shield from Šušak شوشک [Šušak شوشک 

is a village close to Birjand]) (Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh 

Faxr-e Modabbar, 1967/1346:242); separ-e alvandi سپر  a shield) الوندى 

from Alvand الوند [a mountain in western Iran]) (Abu Moslemnāme, Tar-

tusi, 2001/1380:109; vol. 2); separ-e čini سپر  ;Chinese/Turkestan) چینى 

sino-Turk shield (Šāhnāme, Ferdŏsi, 1995/1384:383); separ-e gili سپرگیلى  
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Moslemnāme, Tartusi, 2001/1380:73; vol. 3).  

     8.3 Wooden shields: Some shields were also made of wood as re-

ported by Persian manuscripts such as separ-e čubi چوبى سپر (shield made 

of wood) (see Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 

1967/1346:242), separ-e xadang خدنگ سپر (shield made of poplar) (Ādāb 

al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:242). 

Shields were also made of cane such as separ-e xizrān خیزران سپر (cane shield) 

(Divān-e Manučehri Dāmqāni, Manučehri Dāmqāni, 1984/1363:179).  

     Shields were not only used for defense purposes but they were also 

actively used for attacking or for creating distance from an opponent. For 

Picture016: A steel shield from early Qajar period
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separ-e gerde گرده سپر (round shield) (Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak 

Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:260). Different materials were used to 

make shields:

     8.1 Animal hide shields: Most shields were made of thick animal 

hide which allowed the fighter to have a sturdy and light defence mate-

rial such as separ az čarm-e gāv سپر از  چرم  /a shield made of cow) گاو 

buffalo hide) (see Abu Moslemnāme, Tartusi, 2001/1380:191; vol. 4) and 

separ-e jāmusi جاموسى سپر (a shield made of buffalo hide) (see Dārābnāme, 

Beyqami, 2002/1381:173; vol.2); separ az čarm-e kark كرک چرم از سپر (a 

shield made of rhino hide) (see Šahanšahnāme, Fathali Xān Sabā, 109) and 

separ-e pust-e kargadan كرگدن پوست سپر (rhinoceros hide shield) (see Ros-

tam al Tavārix, Āsef, 2003/1382:394), separ-e karg كرگ سپر (shield made 

of rhinoceros hide) (see Šāhnāme, Ferdŏsi, 1995/1384:604) and separ-e 

madhun-e karg سپر مدھون   (shield made of tanned rhinoceros hide) كرگ 

(see Garšāsbnāme, Asadi Tusi, 1938:1317:414); separ az pust-e palang 

 see) (a shield made from or covered with leopard hide) :پلنگ پوست از سپر

Dārābnāme, Beyqami, 2002/1381:623; vol.1); and separ ze čarm-e nahang 

 ,1 (see Garšāsbnāme(a shield made of hippopotamus hide)  نھنگ چرم ز سپر

Asadi Tusi, 1938:1317:297).   Other animal materials were also used for 

making a shield such as separ az pašize-ye māhi ماھى پشیزه از سپر (a shield 

made of fish scales; probably a shield made of rayskin) (see Dārābnāme-ye 

Tarsusi, Tarsusi, 1977/2536;95, vol. 1).  

     8.2  Metal shields: Some shields were made of metal such as steel, 

iron and copper, such as separ az āyne-ye čini چینى آینھ از سپر which was a 

shield [made of steel] mirror/plate from China/Turkestan (see Dārābnāme, 

Beyqami, 2002/1381:545; vol.1) and separ-e pulād پوالد سپر (steel shield) 

(see Dārābnāme, Beyqami, 2002/1381:87; vol.1); separ-e čehlman az āhan 

 see Abu) (made of iron من a shield weighing fourty man) آھن از من چھل سپر

1.According to the Digital Lexicon of Dehxodā, nahang نھنگ means “crocodile or hip-
popotamus”.  Obviously, due to the toughness of the hippopotamus hide and the existing 
historical examples, here it refers to the hippopotamus hide that was used for making 
shields.  
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dešne bar nāf (dagger on the navel) (Nezāmi Ganje’i, 1999/1377:94). This 

expression means that the dešne دشنھ was used to stab the navel. 

8. Shields

The main instrument for parrying the sword strikes was a shield that had 

been used in Ancient Iran and contunued to be used up in the Qājār pe-

riod (1794–1925 C.E.). Persian manuscripts often describe the use of 

shields for parrying the sword strikes. The term for describing a shield in 

Persian is separ سپر  that is used in different Persian manuscripts such as 

Divān-e Rudaki Samarqandi (Rudaki, 2004/1382:81), Šāhnāme (Ferdŏsi, 

1995/1384:1347) and Tārix-e Beyhaqi, (Beyhaqi, 2004/1383:135).  Per-

sian shields are round as evidenced in Persian miniatures and terms such as 

Picture015: A hide shield from early Qajar period
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qabze-ye tiq تیغ  قبضھ (handle of blade/sword) and qabze-ye separ سپر قبضھ 

(handle of shield). The term pišqabz پیشقبض refers to this special type of 

qabze قبضھ placed below the belt/sash in front of the body.

     Persian manuscripts also talk about a type of dagger that was called 

dešne دشنھ. One can find references to the dešne in the manuscripts 

Garšāsbnāme (Asadi Tusi, 1938:1317:111), Samak Ayyār (al-Kāteb al-

Rajāni, 2004/1383:830), Haft Peykar (Nezāmi Ganje’i, 1999/1377:94), 

Šarafnāme (Nezāmi Ganje’i, 2007/1385a:116), Ādāb al-Harb va al-

Šojā-e (Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:241), Ardāvirāfnāme 

(Bahrām Paǰdŏ, 1965/1343:76), Tārix-e Jahāngošāy-e Nāderi (Esterābādi, 

1991/1370:64), Šahanšahnāme (Fathali Xān Sabā, 16) and Rostam al 

Tavārix (Āsef, ١٣٨٢:٧٨/٢٠٠٣). The Digital Lexicon of Dehxodā describes 

the dešne دشنھ as a sharp weapon and states that it is also called a xanjar.  It 

adds that both were weapons carried by ayyārān.  Unfortunately, the shape 

of the xanjar is not described.  Dehxodā further reports that both terms are 

used in the Šāhnāme.  Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar (1967/1346:260) 

states that the dešne دشنھ is the weapon used by ayyārpišegān عیارپیشگان 

(ayyārān عیاران), jānbāzān جانبازان (people who sacrifice their lives), and 

dozdān دزدان (thieves).   Probably, the dešne was the same weapon as the 

pišqabz پیشقبض. Due to its shape, the pišqabz پیشقبض was used to stab the 

mail armor below the navel, as this part was not normally protected by the 

mail armor. There is an expression in the manuscript Haft Peykar that says: 

Picture014: A pišqabz from the Zand period
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or “to hold in the hand,” further explaining that pišqabz پیشقبض is the 

name for a weapon and is named after a technique in wrestling.  It further 

reveals that this weapon is called leiki in India.  Additionally, it provides 

the following example for the usage of the pišqabz پیشقبض technique in 

wrestling as extracted from the manuscript of Masnavi Gol Košti written 

by Mirnejāt:

     Pišqabz hame dar panjeye šāyeste ust  “The front part [of the girdle] of 

everyone is in his grip”.

     Getting hold of the front part of the pants/girdle was one of the main ob-

jectives in traditional wrestling in Iran as it allowed the wrestlers to control 

their opponents easily.  Therefore, someone who grabs hold of the pišqabz 

 of his opponent gains control over him easily.  In describing the پیشقبض

techniques of varzeš-e pahlavāni پھلوانى ورزش (the traditional wrestling and 

martial art of Iran), Aqili (1999/1378:47) explains that, since the wrestlers 

wear special pants called šalvārak during the matches, four parts of the 

pants can be grabbed: a) pišqabz پیشقبض (front part of the pants in the 

belt area), b) pasqabz پسقبض (the back part of the pants in the belt area), 

c) piškāse پیشكاسھ (front part of the pants in the knee area) and d) paskāse 

-Moxtāri (2002/1381:125  .(back part of the pants behind the knees) پسكاسھ

6) states that the wrestling pants were called tonoke and consisted of five or 

six layers of leather sewn tightly together.  The wrestling pants could weigh 

up to one to one and a half man.  The reason for using multiple layers of 

leather was due to the technique of grabbing the pišqabz پیشقبض (front part 

in the middle of the pants) in wrestling, involving pulling it using full force 

and throwing the opponent.  At times, pahlavānān پھلوانان  used so much 

force that they tore the wrestling pants from their opponents.  It is safe to 

assume that the pišqabz پیشقبض was tucked under the belt in the middle in 

front of the stomach and, consequently, the association of this body part 

with this weapon developed.  Kašefi Sabzevāri (1971/1350:347–393), the 

author of the Safavid-period manuscript Fotovvatnāme-ye Soltāni uses the 

term qabze قبضھ (handle) to refer to different types of weapons such as 
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Picture013: A xanjar from the Qajar period
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a) Terms that describe the patterns of watered steel of 

a xanjar خنجر, such as xanjar-e ābdār خنجر -a dag) آبدار 

ger with water; dagger with a quenched blade) (see the 

17th-century manuscript Rozat al-Safaviye, Jonabodi, 

1999/1378:683).

b) Terms that describe the decoration of a xanjar خنجر, such 

as xanjar-e morassa’ خنجر  dagger decorated with) مرصع 

jewels) (see the manuscript Rozat al-Safaviye from the 

17th century, Jonabodi, 1999/1378:202) and xanjar-e 

daste morrasa’ مرصع دستھ خنجر (dagger with a bejeweled 

handle) (see the Safavid-period manuscript Ālām Ārāye 

Šāh Tahmāsp, 1991/1370:336).

c) Terms that describe the origin of a xanjar خنجر, such as 

xanjar-e hendovān (dagger of the hindus) (see the 10th-

century epic Šāhnāme, Ferdŏsi, 1995/1384:295) and xan-

jar-e mesri مصرى خنجر (Egyptian dagger) (see the 15th-

century manuscript Zafarnāme, Yazdi, 1957/1336b:510).

d) Terms that describe the combat with a xanjar خنجر as 

xanjarbāzi خنجربازى (fighting with a dagger) (see the ma-

nuscript Eskandarnāme, based on accounts from the 11th 

century C.E. and recollected in the 17th century C.E., Ha-

kim, unspecified date:317) and xanjardār خنجردار (dagger 

fighter) (see the Timurid-period manuscript from the 15th 

century, Zafarnāme, Yazdi, 1957/1336a:212)

     

     7.3 Pišqabz پیشقبض and dešne دشنھ: Another type of a traditional Per-

sian knife/dagger is the pišqabz پیشقبض that has an S-shaped blade.  The 

word pišqabz پیشقبض defines a double-curved blade, with an edge that is 

initially concave and then ends in a convex shape.  The Digital Lexicon of 

Dehxodā describes a pišqabz پیشقبض in the following terms: first, it gives 

an explanation of the second part, qabz قبض, stating that it means “to grip” 
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and Eskandarnāme (Hakim, unspecifided date:317). The 18th-century 

manuscript Tārix-e Jahāngošāy-e Nāderi (Esterābādi, 1991/1370:72) also 

refers to this type of weapon as well as the Qājār-period manuscript Ros-

tam al Tavārix (Āsef, 2003/1382:240).  The very fact that xanjar خنجر is 

mentioned in numerous manuscripts in different periods from the 10th-

period epic Šāhnāme reveals that this type of weapon had been used in 

Persian martial tradition through centuries. 

     The majority of Persian daggers that one encounters in the museums or 

in the art market are attributed to the Qājār period.  The Persian xanjar خنجر 

has an elegant curvature and is one of the most beautiful weapons among 

Persian arsenal.  The majority of exemples of the Qājār period have an 

I-shaped handle and a central midrib.  However, there are also examples 

with reinforced central fullers in the middle of the dagger blade.  Gene-

rally, the blade is forged from crucible steel but there are also examples 

which are made of high-carbon steel.  Normally, the raised midrib runs 

through the blade tip ending in a sharp reinforced tip.  Some authors belie-

ve that this points out that this type of dagger was used to punch through 

the armor on the battlefield (see Zeller and Rohrer, 1955:131). The blade 

is straight in the first half and then starts to have a continuous curve. Gene-

rally the handle is made of a solid piece of walrus ivory or elephant ivory 

but there are also examples with a metal handle. There are also examples 

of Persian daggers that have a sharp edge on the concave side of the blade 

and an unsharpened backedge on the convex side for couple of centimeters 

starting directly from the handle.  Generally, the unsharpened backedge 

in this case is reinforced having a T-shaped form. The sharpened area of 

the convex side starts with the curve of the blade.  These examples do not 

have a midrib that runs through the whole of the blade. Instead the midrib 

starts where the sharpened area on the convex side of the blade begins. 

In Persian manuscripts, different terms and expressions are used that de-

scribe xanjar خنجر and its use. These expressions can be divided into the 

following classes: 
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     b) Terms that describe the shape of a kārd كارد such as kārd-e dosar دوسر 

  see) (a knife that has two heads/blades, its handle being in the middle) كارد

the manuscript Majma’ al-Ansāb, en Šabānkāre’i, 2002/1381:285).

     c) Terms that describe the size of a kārd كارد such as kārd-e bozorg 

 Digital Lexicon of) (small knife) كاردچھ and kārdče (a big knife) بزرگ كارد

Dehxodā).

    d) Terms that describe the origin of a kārd كارد  such as kārd-e habaši 

-see the manuscript Majma’ al) (an Ethiopian/Abyssinian knife) حبشى كارد

Ansāb, Šabānkāre’i, ١٣٨١:٢٨٥/٢٠٠٢).

     e) Terms that describe the area of use of a knife such as kārd-e qalam قلم 

 قصابى and kārd-e qassābi (Digital Lexicon of Dehxodā) (a pen knife)  كارد

.(Širuye Nāmdār, 2005/1384:415) (butcher’s knife) كارد

     f) Terms that explain the industry, the craft of making a kārd and the 

people related to it such as kārdgar كاردگر (knifemaker) (Digital Lexicon 

of Dehxodā), or kārdgari كاردگرى (knifemaking craft) (Digital Lexicon of 

Dehxodā).

     7.2 Xanjar: xanjar خنجر is a curved, double-edged blade. The majority of 

Persian miniatures show the warriors holding a xanjar خنجر in a reverse po-

sition meaning that the tip of the blade is pointing to the elbow. Many Per-

sian manuscripts describe the xanjar as a weapon for short-distance fight-

ing.  The 10th-century epic Šāhnāme  refers to the dagger xanjar خنجر in the 

chapter “Sohrāb” (Ferdŏsi, 1995/1384:189). The 11th-century manuscript 

Samak Ayyār also mentions this term (Al Kāteb al Rejāi, 2004/1383:57), 

the same as the 15th-century Timurid manuscript Zafarnāme (Yazdi, 

1957/1336a:212) and the Safavid-period manuscripts Rozat al-Safaviye 

(Jonābodi, 1999/1378:288), Ālam Ārāye Šāh Tahmāsp (1991/1370:336) 

Picture012: A kārd from the Safavid period
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Soltāni written by Kāšefi Sabzevāri (1971/1350:388), the author de-

scribes some types of weapons in detail among them the kārd كارد. Kāšefi 

Sabzevāri explains that the letters of the word kārd كارد represent the fol-

lowing: the letter “kāf = k” represents karam کرم  (goodness/kindness); 

this means that the owner of this weapon should be gentle and  javānmard 

 The letter “alef = a” represents ehsān .(a young and brave man) جوانمرد

-should ful كارد that means that the owner of the kārd (good deed) احسان

fill good deeds and not insult other people. The letter “re = r” represents 

rošani روشنى (clarity) meaning that the owner of the kārd كارد should have a 

clear vision about the things. Finally, the letter “dāl = d” represents deldāri 

 كارد which means that the owner of the kārd ,(consolation of others) دلدارى

should be polite and console other people. There are different expressions 

for describing the kārd كارد and its usage in Persian manuscripts.  One can 

classify these expressions into the following:

      a) Terms that describe the material of the handle of a kārd كارد, such as 

kārd-e daste ābnus آبنوس دستھ كارد (a knife with a handle made of ebony), 

kārd-e daste aqiq كارد دستھ   ,(a knife with a handle made of agate)  عقیق 

kārd-e daste čandan چندن دستھ كارد (a knife with a handle made of sandal 

wood), kārd-e daste dandān-e fil كارد  a knife with a handle) فیل دندان دستھ 

made of elephant ivory), kārd-e daste dandān-e māhi ماھى دندان دستھ كارد  (a 

knife with a handle made of walrus ivory), kārd-e daste firuze فیروزه  دستھ 

-see the manuscript Mo) (a knife with a handle made of turquoise)  كارد

barak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:147).

Picture011: Surface of the blade of a Persian sword with crucibl steel
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7. Short edged weapons

Historical Persian manuscripts talk about the use of knives and daggers 

in different situations during the short-range combat. There are different 

types of traditional Persian knives and daggers used in combat. Normally, 

these are classfied in three different bigger categories containing different 

types of daggers and knives carried and used by Persian warriors in short-

distant combat: kārd كارد (knife), xanjar خنجر (dagger) and pišqabz پیشقبض 

(a type of dagger with a S-shaped blade). The pišqabz پیشقبض is also called 

dešne دشنھ. 

     7.1 kārd: The literal translation of kārd is “knife”. This type of short wea-

pon is one-edged  and is almost straight.  Although the back of the blade is 

straight, the edge of the blade tapers towards the blade tip.  According to 

Pur Dāvud (1969/1347:41), the kārd كارد is the second weapon mentioned 

in the holy book of the Avestā.  There, it is called kāreta, a derivation 

from the verb kāret, meaning “to cut.”  In Warharan Yašt (verse 27) in the 

Avestā, it is said that Bahrām has a kārd with golden inlays and various 

ornaments.  In the Šāhnāme, the word kārd as a weapon is mentioned four 

times (Pur Dāvud, 1969/1347:43). Other Persian manuscripts and works 

also refer to this type of weapon such as the manuscript Eskandarnāme 

based on 11th-century accounts and collected in the 17th century (Hakim, 

unspecified date:379), the 11th-century journey account Safarnāme-ye 

Nāser Xosrŏ (Nāser Xosrŏ, 1985:1363:66), the 13th-century collection of 

poems (Sa’di, 2005/1383:55), ), and the 13th-century manuscript Jāme al-

Tavārix (Rašidoldin Fazlollāh Hamedāni, 1985/1374:57). 

The Digital Lexicon of Dehxodā states that a kārd كارد is a sharp tool made 

of iron or steel with a handle and blade.  Zokā (1971/1350:197-8) states 

that all men in the Safavid period carried two knives, both during times of 

war and peace, and no one left home without these weapons. The blade 

of a kārd كارد is normally made of crucible steel. However, there are also 

examples made of high-carbon steel. Unlike a xanjar خنجر, a kārd كارد has 

a bolster at its base.  In the Safavid-period manuscript Fotovvatnāmeye 
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three blades bear the gold-inlaid cartouche with the name of Timur.  One of 

these swords is mentioned in the manuscript Xold-e Barin written in 1078 

Hegira (1667 C.E.) by Mirzā Mohammad Yusof Qazvini Esfāhāni.  Qazvi-

ni Esfahāni (2003/1382:159-160) states that a blade, originally belonging 

to Amir Teymur Gurkāni (Timur), that had been handed down from one 

ruler to another, appeared during the reign of Šāh Safi and was entrusted to 

Šāh Safi so that he could conquer the world in the same fashion as Timur.  

The text clearly states that the name of Amir Teymur Gurkāni was writ-

ten on the blade and that the sword had a clear and good jŏhar جوھر pat-

tern along the whole blade.  Although the majority of miniatures from the 

Timurid priod show swords with a slight curve, there are also miniatures 

from this period such as “Siege of a City” from the manuscript Zafarnāme 

by Šarafoldin Ali Yazdi painted in Širāz (Shiraz) dated 839 Hegira (1436 

C.E.) that show warriors equipped with  highly curved swords (see the 

entry šamšir شمشیر in the Lexicon of Arms and Armor from Iran: A Study 

of Symbols and Terminology, Moshtagh Khorasani, 2010).

     There are different terms to describe different patterns of crucible steel 

(pulād-e gŏhardār گوھردار پوالد) of Persian swords such as balārak بالرک, 

sefid mosalsal مسلسل سفید (a steel pattern with a series of successive white 

traces) (see Javāhernāme-ye Nezāmi, Jŏhari Nezāmi, 2004/1383:327–

329), rŏhinā روھینا (made of Indian watered steel) (see Gŏharnāme, Mansur 

(1975/1354:287), gŏhar-e hamvār ھموار گوھر (even/regular pattern), kalāqi 

 like) زبانھزنان مورچھ پایھاى pāyhāye murče zabāne zanān ,(crow-like) كالغى

blazing ants› feet) (see Nŏruznāme, Xayyām-e Neyšāburi, 2003/1382:55-

56), gŏhar-e par-e magas پرمگس گوھر (pattern of fly wings), mŏj-e daryā 

 ,see Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar) دریا موج

1967/1346:258), parše پرشھ (flies of mosquitoes), abr ابر or abahrak ابھرک 

(cloud), suf صوف (sheep wool), suzan سوزن (needle) and sabus سبوس (bran) 

or sabus-e kandom كندم سبوس (wheat bran) (see Besārat, Mirzā Lotfallāh, 

1706–1707:1118 or 1108:1696–1697:[5-9]).
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in the term for Olympic fencing šamširbāzi شمشیربازى (swordplay/sword-

fight). 

There is a widespread belief that the saber developed gradually, mean-

ing that Persian sabers became more and more curved over the passage of 

time.  Allan and Gilmour (2000:198) note this continuum and distinguish 

between the saber and the šamšir شمشیر, the former having a shallow curve 

and the latter a much greater curvature.  Thus, along with other scholars, 

Allan and Glimour call this highly curved Iranian saber, which appeared 

during the era of Šāh Abbās (1587-1629 C.E.), a šamšir شمشیر.  Kobylinski 

(2000:60) shares the same view and states that the classical Iranian šamšir 

 emerged at the beginning of the 17th century C.E.  This view was شمشیر

also propounded earlier by Zakey (1965:291), who stated that the degree 

of curvature was slight at the beginning of the 15th century C.E.  Over the 

course of time, the curvature seems to have increased initially with the es-

tablishment of the Safavid Dynasty in Iran and subsequently with the reign 

of Šāh Abbās the Great (1587-1629 C.E.).

According to Lebednyky (1992:69-70), a famous Iranian saber (kept 

in the Victoria and Albert Museum), namely that of Šāh Tahmāsp, who 

lived from 1524 to 1576 C.E., clearly shows the transition between early 

Iranian sabers and classical Iranian šamšir شمشیر.  The blade has a medium 

curvature and a raised back edge, or yalman یلمان.  This weapon has the 

genealogy of Šāh Tahmāsp inlaid in gold along the blade. However, there 

is evidence that highly-curved swords existed long before the Šāh Abbās 

period.  There are two swords in the Military Museum of Tehrān, and one 

šamšir شمشیر in the National Museum of Tehrān, all of which are attrib-

uted to Timur (771-807 Hegira, 1370-1404 C.E.) (for more information 

on these swords, see Moshtagh Khorasani, 2006:136-138, cat. 68. cat. 69, 

and cat.70).  These swords exhibit the typical curve of a classical Iranian 

šamšir شمشیر.  Judging by the curvature of their blades, it can be assumed 

that highly curved swords were, indeed, in use even prior to the Safavid 

period, provided that these swords truly belong to the Timurid period. All 
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dictory translations of šamširشمشیر  in the literature.  Kobylinski (2000:60) 

translates šamširشمشیر  as “lion’s blow” in contradiction of the translation 

given by Iranian sources and lexicons.  Zeller and Rohrer (1955:94-95) 

give a correct translation of šamšir شمشیر, calling it “lion’s tail,” and state 

that a lion at rest does, in fact, hold its tail with the same curve.  Haidar 

(1991:171) translates the word šamšir شمشیر as “curved like the tiger’s 

nail.”  This is, of course, an incorrect translation, as demonstrated above 

since the word šamšir شمشیر  consists of šam شم (tail/nail) and šir شیر (lion) 

and there is no component part of this word denoting tiger [note that “ti-

ger” in Persian is called babr ببر].  As previously discussed, since many 

researchers associate the term šamšir شمشیر with the highly curved saber, 

it is important to take into consideration that the term šamšir شمشیر does 

not say anything about the curve of the blade.  The classical Iranian šamšir 

 or saber in western literature is described as a sword that does not شمشیر

have fullers, has a wedge-shaped blade, and normally does not exhibit 

excessive inlays or engravings.  Such swords have one or two small car-

touches (toranj ترنج) if any, and these are normally gold inlaid.  The blades 

of these swords/sabers also taper in width towards the point.  However, as 

described above, the term šamšir is a generic one, used to refer to any type 

of sword, including the straight blades.  Even in today’s Persian/Farsi, the 

term is used to refer to any type of sword, including European military 

swords, such as šamšir-e urupāi شمشیراروپائى (European sword), as well as 

Picture10: A šamšir from the Safavid period (Courtesy of Cultural Institute of Bonyad)
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seems to be šafšēr in Manichaen Middle Persian. The term tiq تیغ has its 

origin in the Middle Persian term teɤ (sword) see Kārnāme-ye Ardešir 

Bābakān (Farahvaši, 2002b/1381:157, 336), tēh (sword) see Kārnāme-ye 

Ardešir Bābakān (Farahvaši, 2007/1386:36) and tēx (sword) (Farahvaši, 

2002b/1381:157).  

     It is important to take into consideration that in contrast to the Eng-

lish language, Persian language does not make any differentiation between 

the term “sword” (straight-bladed edged weapon) and saber (curved blade 

edged weapon). In both cases the term šamšir شمشیر refers to the same 

type of weapon. Prior to the Arab Conquest of Iran and the introduction of 

Islam in 631 C.E., the swords used in Iran were all straight-bladed.  This 

means that the preceding Persian dynasties, namely the Achaemenids (559 

B.C.E.-330 B.C.E.), the Parthians (250 B.C.E.-228 C.E.) and the Sasanids 

(241 C.E.-651 C.E.) all used double-edged, swords with straight blades.  

Although the term šamšir شمشیر is used in English and other European lan-

guages to refer to the classical Persian šamšir شمشیر with a high degree of 

curvature, one should note that the term itself is a general one and refers to 

any type of sword, regardless of its shape, in the Persian language.   As a 

matter of fact, as mentioned above, the origin of this term can also be seen 

in the Middle Persian Pahlavi, in which it was called šamšēr, šafšēr and 

šufšēr (Farahvaši, 2002b/1381:336).  According to the Digital Lexicon of 

Dehxodā, šamšir is described as follows:

     Šamšir شمشیر is an iron (steel) weapon with a sharp edge and a long 

curved blade.  The blade consists of two different parts: šam شم and šir شیر.  

Šam شم denotes tail or claw (nail) and both meanings can be used and šir 

means lion.  Hence this weapon means the tail of lion or the claw (nail) of 

lion.

     Regarding the literal translation of the word šamšir شمشیر, in accordance 

with the Digital Lexicon of Dehxodā as cited above, Allan and Gilmour 

(2000:195) correctly translate šamšir شمشیر as “lion’s tail” as does Zakey 

(1961:22) in an earlier publication.  However, there are also other, contra-
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Abu Moslemnāme (Tartusi, 2001/1380:124; vol. 4). Warriors who threw 

their axe were called tabarandāz تبرانداز (Romuz-e Hamze, 1940/1359 He-

gira:123).  

6. Swords

There are two terms for describing “sword” in Persian language: a) šamšir 

 see Šāhnāme شمشیر For the usage of the term šamšir  .تیغ and b) tiq شمشیر

(Ferdŏsi, 1995/1384:193), Goštāsbnāme (Daqiqi Tusi, 1994/1373:57), 

Tārix-e Beyhaqi (Beihaqi, 2004/1383:72), Abu Moslemnāme (Tar-

tusi, 2001/1380:427; vol. 3) and Aš’ār-e Onsori Balxi (Onsori Balxi, 

1990/1369:15) and for the usage of the term tiq تیغ see Divān-e Rudaki 

Samarqandi (Rudaki, 2004/1382:73), Šāhnāme (Ferdŏsi, 1995/1384:191), 

Aš’ār-e Onsori Balxi (Onsori Balxi, 1990/1369:7), Aš’ār-e Manučehri 

Dāmqāni (Manučehri Dāmqāni, 1983/1362:13) and Safarnāme-ye Nāser 

Xosrŏ (Nāser Xosrŏ, 1985:1363:87).  There are also loan words from the 

Arabic in Persian manuscripts such as seyf سیف see Rozat al-Safaviye 

(Jonābodi, 1999/1378:641) and Tārix-e Jahāngošāy-e Nāderi (Esterābādi, 

1991/1370:12). But usually this term is used to refer to Arabic swords such as 

seyf-e arabi  عربى سیف see Ta’id Besārat (Mirzā Lotfallāh, 1706-1707:1118 

or 1108:1696-1697:[7]).  Another loan word in Persian to describe sword 

is hosām حسام see Aš’ār-e Onsori Balxi (Onsori Balxi, 1990/1369:19), 

Divān-e Manučehri Dāmqāni (Manučehri Dāmqāni, 1984/1363:204), 

Divān-e Qatrān-e Tabrizi (Qatrān-e Tabrizi, 1983/1362:328), Divān-e 

Mas’ud Sa’d Salmān (Sa’d Salmān, 1995/1374:373) and Manteq al-Teyr 

(Attār Neyšāburi, 1993/1372:29). However, one should note that in ma-

jority of cases Persian manuscripts used original Persian swords šamšir 

 to describe swords. Both terms have their origin in Middle تیغ and tiq شمشیر

Persian. According to MacKenzie (1971) in A Concise Pahlavi Diction-

ary, the roots of the word šamšir can be traced back to the early New 

Persian language, before it was written in Arabic script.  In early New 

Persian, “sword” was called sneh (snyh), or šamšēr.  The earlier version 
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on of an axe meant for the combat tabar-e jangi تبر  see) (war axe) جنگى 

Šāhnāme-ye Nāderi, Nāderi, 1968/1346:225). There was also a variation 

of the term tabar تبر that was used by dervishes and at the same time it was 

used in the ceremonies such as tabar-e zarrin رین تبر -a golden axe; a gold) زِّ

inlaid, gold-overlaid axe) in the 14th-century manuscript Tārix-e Firuzšāhi 

(Afif, 2007/1385:490). On the other hand, the term tabarzin تبرزین signifies 

“saddle axe” and can be found in numerous manuscripts1. The 19th century 

manuscript Rostam al-Tavārix reports about prison guards (nasgči نسقچى) 

who were armed with axes (Āsef, 2003/1382:185). Similar to the mace 

techniques, Persian manuscripts describe the axe as a heavy and efficient 

weapon as tabar-e gerān گران تبر (heavy weapon) in the 10th-century ma-

nuscript Abu Moslemnāme (Tartusi, 2001/1380:664; vol. 1) and Romuz-

e Hamze collected in the 15th century (1940/1359 Hegira:108).  A war-

rior who fought with an axe was called tabarzan تبرزن in the 15th-century 

Zafarnāme Yazdi, 1957/1336a:474) and tabardār تبردار in the 10th-century 

Rostam al-Tavārix from the 
19th century C.E. (Āsef, 2003/1382:78).
1. Šāhnāme from the 10th century (Ferdŏsi, 1995/1384:602), Garšāsbnāme from 
the 11th century C.E. (Asadi Tusi, 1938:1317:396), Abu Moslemnāme from the 10th 
century C.E. (Tartusi, 2001/1380:119; vol. 4), Bustān from the 13th century (Sa’di, 
2005/1383:241), Ardāvirāfnāme from the 13th century (Bahrām Paǰdŏ, 1965/1343:91), 
Zafarnāme from the 14th century (Mostufi, 1999/1377:123), Zafarnāme from the 
15th century (Yazdi, 1957/1336a:319), Romuz-e Hamze collected in the 15th century 
(1940/1359 Hegira:108), Dāstān-e Hosseyn Kord-e Šabestari from the Safavid period 
(Dāstān-e Hosseyn Kord-e Šabestari, 2003/1382:31), Ālam Ārāye Nāderi from the 18th 
century (Marvi Vazir Marv, 1985/1374:144), Tārix-e Ahmad Šāhi from the 18th century 
C.E. (al-Jāmi, 2001/1379:93) and Zafarnāme (Nāderi, 1968/1346:67).

Picture09: An axe from the Qajar period
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death also carried a mace called gorz-e ezrāil گرز  mace of the) عزراٺیل 

angel of death) in the 13th-century manuscript Masnavi Ma’navi (Molavi, 

2006/1385:345). 

5. Axes

Similar to maces, axes were powerful weapons that could easily break the 

enemy`s armor. This means that both types of weapons were used when 

the enemy wore a heavy armor that could not be penetrated by swords.  

Persian manuscripts talk about the efficiency of the axe as a weapon with 

the use of terms such as tabarzin-e ostexānšekan استخوانشکن تبرزین (a bone-

breaking saddle axe) in the manuscript Tārix-e Ahmad Šāhi from the 18th 

century (al-Jāmi, 2001/1379:396) and tabar-e maqzšekāfande مغزشكافنده تبر 

(brain-splitting axe) in the manuscript Abu Moslemnāme from the 10th 

century (Tartusi, 2001/1380:578; vol. 1).  The hero Abu Moslem, as re-

ported in the treatise Abu Moslemnāme, fought only with an axe. There 

are two different words used to refer to the axe in Persian: a) tabar تبر and 

b) tabarzin تبرزین. The term tabar تبر (axe) could be found in numerous 

manuscripts1 from the 10th century but tabar تبر also refers to a variati-

1. Divān-e Rudaki Samarqandi from the 10th century (Rudaki, 2004/1382:180), 
Šāhnāme from the 10th century
(Ferdŏsi, 1995/1384:386), Tārix-e Beyhaqi from the 11th century (Beyhaqi, 
2004/1383:311), Aš’ār-e Onsori
Balxi from the 11th century (Onsori Balxi, 1990/1369:14), Abu Moslemnāme from the 
10th century (Tartusi, 
2001/1380:574; vol. 1), Samak Ayyār from the 11th century C.E. (al-Kāteb al-Rajāni, 
2004/1383:489), Divān-e
Qatrān-e Tabrizi from the 11th century (Qatrān-e Tabrizi, 1983/1362:106), Veys va 
Rāmin from the 11th century
As’ad Gorgāni, 1970:1349:69), Šarafnāme from the 12th century (Nezāmi Ganje’i, 
2007/1385a:131), Ādāb al-
Harb va al-Šojā-e, from the 12th century (Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 
1967/1346:463), Majma’ al-Ansāb 
from the 14th century C.E. (Šabānkāre’i, 2002/1381:83), Zafarnāme (Mostufi, 
1999/1377:209), Zafarnāme from 
the 15th century C.E. (Yazdi, 1957/1336b:231), Tārix-e Jahāngošāy-e Nāderi from the 
18th century (Esterābādi, 
1991/1370:171), Šahanšahnāme from the 18th century (Fathali Xān Sabā, 229) and 
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steel mace) (Rozat al-Safaviye, Jonābodi, 1999/1378:562) or gorz-e pulād 

گرز  and gorze-ye (Šāhnāme, Ferdŏsi, 1995/1384:733) (steel mace)  ڀولاد 

haftjuš گرزه -a mace which is made of an alloy of seven met) ھفتجوش  

als) (Digital Lexicon of Dehxodā).  They also made maces from other 

materials for ceremonial uses such as amud-e simin سیمین عمود (lit. a sil-

ver mace; a mace decorated with silver inlaying or overlaying) (Tārix-e 

Beyhaqi, Beyhaqi, 2004/1383:292) and amud-e zarrin زرین عمود (golden 

mace; a mace decorated with gold inlaying or overlaying) (Aš’ār-e Onsori 

Balxi, Onsori Balxi, 1990/1369:23). There was also a ceremonial type that 

was decorated with jewels named amud-e morassa’nešān نشان مرصع عمود 

(a bejeweled mace) in the manuscript Ālam Ārāye Nāderi (Marvi Vazir 

Marv, 1985/1374:346).  The importance of the mace as stated before has 

been evident through the history of Iran as Persian kings carried a mace as 

a symbol of power. This type of mace was called gorz-e pādešāh پادشاه گرز 

(mace of an emperor) (see Divān-e Mas’ud Sa’d Salmān, Sa’d Salmān, 

1995/1374:488).  The Persian mythical heroes also had a mace such as 

gorz-e Rostam (mace of Rostam [the Iranian hero in the Šāhnāme]) (see 

Tārix-e Ahmad Šāhi, al-Jāmi, 2001/1379:406) and gorz-e sāmi  سامى گرز 

(a mace [as effective as] the mace of Sām (the grandfather of Rostam) 

(see Šāhnāme, Ferdŏsi, 1995/1384:708).  One called a warrior who fought 

with a mace a gorzbān گرزبان (Digital Lexicon of Dehxodā), gorzdār گرزدار 

(Šāhnāme from the 10th-century, Ferdŏsi, 1995/1384:490) or amuddār 

 ;Abu Moslemnāme from the 10th century, Tartusi, 2001/1380:73) عموددار

vol. 3). The combat techniques of fighting with a mace were called 

gorzdāri گرزدارى (see the 11th century manuscript Samak Ayyār, al-Kāteb 

al-Rajāni, 2004/1383:900). Persian manuscripts report that the angel of 

Picture08: A div headed mace from the Qajar period
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Qājār period (1794–1925 C.E.), and are of a ceremonial nature serving 

as instruments of power. However, Persian manuscripts report the use of 

this type of mace in combat. The macehead resembles a bull, a demon, a 

devil, a lion or an elephant. Persian manuscripts refer to this type of mace 

as gorz-e divsar (demon-headed mace), amud-e gāvsar عمود -bull) گاوسر 

headed mace) (Divān-e Manučehri Dāmqāni, Manučehri Dāmqāni from 

the 12th century C.E., 1984/1363:29), gorz-e gāvčehr گرز  mace) گاوچھر 

with a bull face) (Šāhnāme from the 10th century, Ferdŏsi, 1995/1384:432), 

gorz-e gāvpeykar گاوڀیكر گرز  (mace with the body of a bull) (ibid: 779), 

gorz-e gāvrang گرز  ,(ibid: 209) (mace with the color of a bull) گاورنگ 

gorz-e gāvruy گرز  ,(ibid: 1010) (mace with the face of a bull)  گاوروى 

gorz-e gāvsar گاوسر گرز (bull-headed mace) (ibid: 452), gorz-e širpeykar 

 Šarafnāme from the) (a lion-bodied mace; a lion-headed mace) گرزشیرپیكر

12th century C.E., Nezāmi Ganje’i, 2007/1385a:116), gorz-e yeksar-e šir 

va yeksar-e gāv گاو سر یک و سرشیر یک گرز (a lion-headed and a bull-headed 

mace; a mace with two sides, one side resembling a lion head and the other 

resembling a bull head) (Samak Ayyār from the 11th century, al-Kāteb al-

Rajāni, 2004/1383:1173) and gorz-e surat fil فیل صورت گرز  (an elephant-

headed mace) (ibid: 818).

     During the Islamic period in Iran, different materials were used to 

manufacture maces as the extant examples of maces kept in museums 

show and also as evidenced by the Persian manuscripts: gorz az zar-

e sorx گرز از  زر   ,Dārābnāme) ([a mace made of red gold/copper) سرخ 

Beyqami 2002/1381:295; vol.1), gorz-e āhanin گرز  (an iron mace) آھنین 

(Ardāvirāfnāme, Bahrām Paǰdŏ, 1965/1343:76), amud-e fulād فوالد عمود (a 

Picture07: A flanged mace from the Safavid period
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passage of time, the mace transformed into a symbol of power and a form 

of insignia used in ceremonies. From the Islamic period of Iran starting 

circa in 651 C.E. until the end of the Qājār period (1925 C.E.) different 

types of mace heads existed and were in use.  These can be classified into 

three major categories:

     4.5 Round-headed maces: The head of this mace type of mace is round 

like a ball.

     4.6 Flanged maces: Flanged maces were weapons of war.  Constructed 

entirely from metal, this mace type has iron or steel flanges placed in regular 

intervals around its head that could penetrate armor in addition to dazzling 

the opponent through shock.  In Iran there are many different examples of 

this type of mace, some dating from the Bronze Age and others that are 

iron and steel maces from the Islamic era of Iran.  There also two subtypes 

of flanged maces; a type that has six iron flanges named gorz-e šešpar پر 

-see the manuscript Tārix-e Ahmad Šāhi, al) (a six-flanged mace) شش گرز

Jāmi, 2001/1379:406 from the 18th century) or simply šešpar پر شش (six 

flanges) in Persian (see the manuscript Tarix-e Ālam Āryā-ye Amini from 

the 16th century, Xonji Esfahāni, 2003/1382:42, 186); note that there is a 

heavy šešpar پر شش mace that is called šešpar-e gerān گران ششپر – a heavy 

six-flanged mace (see the manuscript Ālam Ārāye Šāh Tahmāsp from the 

Safavid period, 1991/1370:41); and another version with eight flanges 

made of iron or steel named čomāq-e haštpar چماق  a mace with) ھشتپر 

eight flanges) (see the manuscript Samak Ayyār from the 11th century, 

al-Kāteb al-Rajāni, 2004/1383:423) or simply haštpar ھشتپر (a mace with 

eight flanges) (idem). 

     4.7 Animal-headed mace: The majority of the extant examples of this 

type of mace that are kept in museums are of later periods such as the 

Picture06: A round-headed mace from the Zand period
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using maces during combat.  Certain expressions describing the function 

of these weapons exist in the Persian language, such as gorz-e meqfarkub 

 ,Qasāyed from the 13th century) (a helmet-pounding mace) مغفركوب گرز

Sa’di, 2005/1383:672) and amud-e maqzšekāf مغزشكاف عمود (brain-split-

ting mace) (Dārābnāme from the 15th century, Beyqami, 2002/1381:460; 

vol.1). The mace did not only serve as an efficient weapon, but it also 

served as a symbol of power.  There are four different terms in Persian to 

refer to the mace: 

     4.1 amud عمود: As mentioned in the 10th-century epic Šāhnāme (Ferdŏsi, 

1995/1384:205), the 11th century collection of poems Aš’ār-e Onsori Bal-

xi (Onsori Balxi, 1990/1369:23) and the Safavid-period manuscript Dāstān 

Hosseyn Kord-e Šabestari (2003/1382:216).

     4.2 gorz گرز: As explained in the 10th-century epic Goštāsbnāme (Daqi-

qi Tusi, 1994/1373:59) and the 11th-century collection of poems Divān-e 

Qatrān-e Tabrizi (Qatrān-e Tabrizi, 1983/1362:48).

     4.3 gorze گرزه: As refered to in the 11th-century collection of poems 

Divān-e Manučehri Dāmqāni (Manučehri Dāmqāni, 1984/1363:51.

     4.4 čomāq چماق: as quoted in the 14th-century collection of poems Maj-

ma’ al-Ansāb (Šabānkāre’i, 2002/1381:202), the 15th-century manuscript 

Zafarnāme (Yazdi, 1957/1336b:231), the 17th-century manuscript Ālam 

Ārāye Abbāsi (Eskandar Beyg Torkamān, 2003/1382:814) and the 19th-

century manuscript Rostam al Tavārix (Āsef, 2003/1382:397). Nowadays 

one uses the term čomāq چماق to refer to a stick.

     In Iran, the use of the mace as a weapon of war had a long tradition 

going back to ancient Iran. Maces were not only used for warfare but they 

were also used to hunt down animals.  Maces began to be used from the 

beginning of the Bronze Age (3000–1200 C.E.) and also during the later 

periods including the Islamic period of Iran (651 C.E. until the end of the 

Qājār period [1925 C.E.]).  The mace was a simple weapon but very effici-

ent, and there were many different types of maces.  There are also examp-

les with a head made of stone, bronze iron or steel.  Additionally, with the 

Essays in Honour of Professor Adib Boroumand ❖ 37



     3.6 durbāš دورباش: It was a spear with a bifurcated head decorated with 

jewels.  It was  carried in front of the king so that people kept distance, 

it means that a durbāš دورباش served as a signal for people to keep dis-

tance from the king. The manuscript Ādāb al-Harb va al-Šojā-e (Mobārak 

Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:260) explains that king›s bodyguards 

used a weapon called durbāš دورباش.  In the books Manteq al-Teyr (Attār 

Neišāburi, 1993/1372:54) and Masnavi Ma’navi (Molavi, 2006/1385:713), 

one finds the term durbāš دورباش as well.

     3.7 čangāl چنگال: It was a trident as mentioned in the books Divān-e 

Mas’ud Sa’d Salmān (Sa’d Salmān, 1995/1374:308) and Šahanšahnāme 

(Fathali Xān Sabā, 185).

     3.8 jarid جرید: It was used to refer to a type of a spear and also a javelin.  

This weapon was used to throw at the enemy as reported by the manu-

scripts Xold-e Barin (Qazvini Esfahāni, 2003/1382:453) and Rostam al 

Tavārix (Āsef, ١٣٨٢:٢٦٩/٢٠٠٣–٢٧٠).

     3.9 romh رمح.: It was used to refer to a type of spear and also a jav-

elin. For the usage of this term, see Divān-e Mas’ud Sa’d Salmān (Sa’d 

Salmān, 1995/1374:53) and the manuscripts Rostam al Tavārix (Āsef, 

١٣٨٢:٧٨/٢٠٠٣) and Zafarnāme-ye Xosravi (1999/1377:156).

4. Maces

Persian treatises, epics, poems and historical manuscripts report that Per-

sian warriors were able to crush the helmets and armor of their opponents 

Picture05: A durbāš from the Qajar period
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3.5 xešt خشت: It was a special type of spear that was used during the Qa-

znavid period in Iran.  In the middle of its shaft, there was a loop made 

of silk rope into which the index finger could be inserted, thereby making 

it easier to be thrown at the enemy.  After throwing, the weapon could be 

retrieved by the thrower1. 

     3.5 zubin زوبین or zupin زوپین: It is a javelin. According to Zokā, zubin 

-were a special weapon of the Achaemenians that the Greeks adopt زوبین

ed, calling them javelins.  A zubin زوبین was one meter long with a shaft 

made of date wood or canes and with a head made of bronze or steel.  

There were two methods of throwing the javelins.  Either they were held 

horizontally in the middle of the shaft and thrown at the enemy or were 

held by the butts and thrown at the enemy.  Zubin زوبین were used both in 

hunting and on the battlefield; they were very efficient.  Each member of 

the Achaemenian cavalry carried two javelins, using one for throwing at 

the enemy and the other for close hand-to-hand combat2.  Javelins thrown 

at the enemy during the war as reported by the epics Šāhnāme (Ferdŏsi, 

1995/1384:313) and  Šahanšahnāme (Fathali Xān Sabā, 11)3. Another term 

for javelin in New Persian is harbe حربھ as decribed by Tārix-e Beyhaqi 

(Beyhaqi, 2004/1383:137) and Ādāb al-Harb va al-Šojā-e (Mobārak Šāh 

Faxr-e Modabbar, 1967/1346:330)4.

1.See Ma’tufi (1999/1378:390) and Manučehri Dāmqāni (1984/1363:179).	For	the	use	
of	xešt	in	other	manuscripts	see	the	epics	Šāhnāme	(Ferdŏsi,	1995/1384:380),	
Garšāsbnāme	(Asadi	Tusi,	1938:1317:485)	and	Šahanšahnāme	of	nineteenth	
century	(Fathali	Xān	Sabā,	157),	anthologies	such	as	Divān-e	Qatrān-e	Tabrizi	
(Qatrān-e	Tabrizi,	1983/1362:35),	Divān-e	Mas’ud	Sa’d	Salmān	of	eleventh	century	
(Sa’d	Salmān,	1995/1374:218)	and	historical	manuscripts	such	as	Tārix-e	Beyhaqi	
from	the	eleventh	century (Beyhaqi, 2004/1383:143).
2. See Zokā (1971/1350:68–69).
3. For the usage of zubin also see historical manuscripts such as Tārix-e Beyhaqi (Bey-
haqi, 2004/1383:433) and Ādāb al-Harb va al-Šojā-e (Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar 
(1967/1346:260), and the anthalogies such as Divān-e Qatrān-e Tabrizi (Qatrān-e Ta-
brizi, 1983/1362:120) and Divān-e Mas’ud Sa’d Salmān (Sa’d Salmān, 1995/1374:164).		
4. For the usage of the term harbe in other manuscripts see Majma’ al-Ansāb of 
fourteenth century (Šabānkāre’i, 2002/1381:181) and the tales Haft Peykar (Nezāmi 
Ganje’i, 1999/1377:24) and Šarafnāme (Nezāmi Ganje’i, 2007/1385a:442).  
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emy.  Quoting the renowned Tārixe Beyhaqi, written in 421 Hegira (1030 

C.E.), Dehxodā reports that šel شل (two or three  pronged spears) were used 

on the battlefield.  For the usage of the term mezrāb مضراب see the Safavid 

period tale Dāstān-e Hosseyn Kord-e Šabestari (2003/1382:309), Ālam 

Ārāye Nāderi (Marvi Vazir Marv, 1985/1374:385) and Rostam al Tavārix 

(Āsef, ١٣٨٢:٧٨/٢٠٠٣, ٥٧٩). For the usage of the term mezrāq مزراق  see 

Divān-e Manučehri Dāmqāni (Manučehri Dāmqāni, 1984/1363:48).  

     3.3 senān سنان: Normally, the word senān سنان refers to the spearhead.  

Ma›tufi states that spearheads were also called senān 1 -But Per .سنان 

sian manuscripts also use this word to refer to spear/lance in general as 

well such as the epics of the Šāhnāme from the tenth century (Ferdŏsi, 

1995/1384:190) and the Garšāsbnāme from the eleventh century (Asadi 

Tusi, 1938:1317:5)2.

     3.4 šel شل: It is a type of javelin with a bifurcated head or a trident 

head.  Warriors carried five to ten pieces of šel شل and throw them one 

after the other at their enemies3. Different Persian manuscripts refer to this 

type of weapon such as the epic Garšāsbnāme from the eleventh century 

(Asadi Tusi, 1938:1317:80) and the historical manuscript Ādāb al-Harb 

va al-Šojā-e from the twelfth century (Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 

1967/1346:129). Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar explains that šel شل was 

the weapons of Indians and Afghans4. The Šāhnāme mentions this weapon 

very often.  

1.See Ma’tufi (1999/1378:218).
2.For the use of senān also see the anthologies Aš’ār-e Onsori Balxi ftom the tenth cen-
tury (Onsori Balxi, 1990/1369:14), Divān-e Manučehri Dāmqāni from the eleventh cen-
tury (Manučehri Dāmqāni, 1984/1363:9) and Divān-e Qatrān-e Tabrizi from the elev-
enth century (Qatrān-e Tabrizi, 1983/1362:15), the tales Haft Peykar (Nezāmi Ganje’i, 
1999/1377:124) and Xosrŏ va Širin (Nezāmi Ganje’i, 1998a/1376:42) from the twelfth 
century, and historical manuscripts such Tārix-e Jahāngošāy-e Nāderi from the eight-
eenth century (Esterābādi, 1991/1370:12) and Rostam al Tavārix from the nineteenth cen-
tury (Āsef, 2003/1382:78).
3. See Ma’tufi (1999/1378:391).
4.Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar (1967/1346:260).
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lays of gold and silver.  Zeller and Rohrer view this spear type as the typi-

cal Iranian spear form1.  This type of spear is a straight lance with a head 

about 12–80 cm long and the spearheads could be triangular or quadrate 

and, sometimes, flat and wide.  Most spears were about 3–4.6 meters long 

but shorter ones with a length of 1.5 to 2 meters also existed, the latter be-

ing used by the infantry and called nimneyze نیزه  نیم (literally, half spear).  

The shafts terminate in a pear-shaped end at the spear butt; since they were 

easy to lose, very few of them have survived to the present time2.  Some 

spears have tassels at the end of the spear socket.  These tassels are either 

made of hair, silk, woven yak hair, or cotton.  These are of a much finer 

material compared to the rough horsehair used on Turkish spears.  The tas-

sel hair on Iranian spears was made of finer goat hair or woven yak hair3.  

     3.2 mezrāq مزراق  or mezrāb مضراب: It is a combat fork and has a two-

pronged and three-pronged spearhead as identified by Zeller and Rohrer4 or 

as a spear with two or three wavy heads, the tips of which were often rein-

forced5. However, according to the Digital Lexicon of Dehxodā, a mezrāq 

 is a type of short spear.  Unfortunately, no information is provided  مزراق

regarding its shape.  On the other hand, the Digital Lexicon of Dehxodā 

presents very important information regarding the shape of the short spear, 

šel شل.  Dehxodā states that the šel شل was a short, two-pronged or three-

pronged spear used for throwing at the enemy, and adds that they were 

carried in packs of five or ten and were thrown one after the other at the en-

1 Ibid.
2. See Kobylinsky (2000:67).

3.  See Zeller and Rohrer (1955:234).
4. See Zeller and Rohrer  (1955:233).
5. See Kobylinsky (2000:67).

Picture04: A spearhead from the Zand period
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fighters. Additionally, one could learn the techniques of spear fighting and 

lance fighting much faster than other weapons, such as swords. The spear 

is also a generally useful and ubiquitous weapon, relatively easy and cheap 

to manufacture (in comparison to swords), and useful for hunting as well 

as for war.  Normally, a spear or lance consists of a wooden shaft, a spear 

head or a lance head and the butt at the end of the shaft.  Different types of 

spearheads were used during different periods in Iran and were meant for 

different purposes. One should note that the general term for spears and 

lances in Persian is neyze نیزه as unlike the English language, the Persian 

does not differentiate between spears and lances. The following list pro-

vides the names of different types of spears mentioned in various Persian 

manuscripts:

     3.1 neyze نیزه: It is a general term in New Persian that describes both 

infantry spears and cavalry lances.  This term has its origin in Middle Per-

sian nēzak or nēčak or nēžak (spear) (see Farahvaši, 2002b/1381:535). 

The neyze نیزه (spear) has a slender blade with a reinforced tip (tokme-

ye maxruti or nok-e maxruti), and its end terminates in an octagonal, 

rounded heel.  The term neyze نیزه is used in different Persian manuscripts 

such as Divān-e Rudaki Samarqandi from the tenth century (Rudaki, 

2004/1382:91), Aš’ār-e Onsori Balxi from the eleventh century (Onsori 

Balxi, 1990/1369:15), Divān-e Qatrān-e Tabrizi from the eleventh century 

(Qatrān-e Tabrizi, 1983/1362:32) and Masnavi Ma’navi from the thirteenth 

century (Molavi, 2006/1385:713).  This term is also used in epics such as 

the Garšāsbnāme from the eleventh century (Asadi Tusi, 1938:1317:50), 

historical manuscripts such as Ādāb al-Harb va al-Šojā-e from the twelfth 

century (Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:261) and Tārix-e Ah-

mad Šāhi from the thirteenth century (al-Jāmi, 2001/1379:118) and journey 

accounts such as Safarnāme-ye Nāser Xosrŏ (Nāser Xosrŏ, 1985:1363:74). 

Another word for referring to spear in New Persian is mexras 1 مخرص.  The 

spear butts and the heels are sometimes decorated with chiseling and in-

1. See the Digital Lexicon of Dehxodā.
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di, 1990/1369:550, and Matufi, 1999/1378:218).  In Middle Persian it is 

called kantigr (Farahvaši, 2002b/1381:157).  Archers used a case for car-

rying and transporting the bow that covered the lower half of the bow and 

carried on the left side of the horse. This way, they could protect their bow 

from humidity. The bow case is called kamāndān كماندان in Persian (Di-

gital Lexicon of Dehxodā). Other terms to refer to a bowcase are qorbān 

 نیملنگ nimleng ,(Abu Moslemnāme, Tartusi, 2001/1380:110; vol. 2) قربان

(Garšāsbnāme, Asadi Tusi, 1938:1317:409) and meqvas مقوس (Farhang-e 

Nafisi, Nafisi, 1964/1343:3465, vol. 5). 

     2.17 Arrow guide: Throughout the history of Iran one used an ar-

rowguide that allowed the archer to shoot short arrows. This device was 

called nāvak ناوک (a device for shooting short arrows; a bow that shoots 

short arrows) (Goštāsbnāme, Daqiqi Tusi, 1994/1373:56). The archer 

who used the nāvak ناوك device was called nāvakandāz ناوكانداز (Šāhnāme, 

Ferdŏsi, 1995/1384:575, 579), nāvakfekan ناوك  ,Zafarnāme, Yazdi) فكن 

1957/1336b:213) or nāvakkozār ناوککذار (Šahanšahnāme, Fathali Xān 

Sabā, 388). One also used the expression kamāndār-e nāvakafkan ناوكافكن 

-arrow ناوک an archer who shoots short arrows using the nāvak) كماندار

guide) (Tazakore-ye Nasrābādi, Nasrābādi Esfahāni, 1941/1317:40). The 

arrow shot through an arrowguide was called tir-e nāvak تیر  Ādāb) ناوک 

al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:247 and 

Bustān, Sa’di, 2005/1383:241). 

3. Spears

Spears and lances have always played a very important role in Iranian 

military history, and the lance was highly regarded as a weapon among 

the Iranians.  Spear bearers had a long reach on the battlefield, and spears 

could be used effectively in war.  Spears and lances played a very impor-

tant role as the main weapons on the battlefield. This was also the case 

through Iranian military history. Its reach and cheap production were 

important factors for establishing formations of spear fighters and lance 
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one of the exercises for showing the power of a pahlavān was to tear the 

čelle چلھ with his hands by tearing and pulling a bowstring on both sides.  

Only few pahlavānān پھلوانان  could perform this exercise.  Qiyāsiyān 

(2001/1379:9) reports of Pahlavān Sādāt Ahu Qalandari who lived during 

the era of Ahmad Šāh Qājār and could tear a bowstring. One should note 

that a combination of animal hide, tendons and silk was also used to make 

bowstrings (Latham and Paterson, 1970:20). The person who made bow-

strings was called zehtāb زهتاب (Joqrāfiyā-ye Esfahān, Tahvildār Esfahāni, 

1964/1342:121). One also used a type of bowstring that was not twisted 

and called zeh-e nātāfte ناتافتھ زه  (bowstring that is not twisted) (Ādāb al-

Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:258). Ac-

cording to Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar one used this type of bowstring 

in kamān-e xārazmi خوارزمى كمان (bow of Xārazm).  Persian manuscripts 

also talk about different types of animal hide used for bowstrings such as 

zeh az pust-e asp (a bowstring made of the horse hide) (Ādāb al-Harb va 

al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:242), zeh az pust-

e gavazn زه از  پوست   zeh az pust-e ,(bowstring made of stag hide)  گوزن 

karg  زه از  پوست   and zeh az pust-e (bowstring made of rhino hide) كرگ 

neylegāv گاو نیلھ پوست از زه  (bowstring made of the hide of a type of wild 

bull/cow) (Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 

1967/1346:242, 245). 

     2.16 The quiver and the bow case: The quiver was attached to the 

belt/waist or the back of the archer and where one drew the arrows. The-

re are many terms to refer to a quiver in New Persian.  The term tarkeš 

  .is the one that is mostly used (Šāhnāme, Ferdŏsi, 1995/1384:800) تركش

Other terms in New Persian include tirdān تیردان (Divān-e Qatrān-e Tab-

rizi, Qatrān-e Tabrizi, 1983/1362:329), qendil قندیل  (Abu Moslemnāme, 

Tartusi, 2001/1380:110; vol. 2), ja’be-ye tir تیر  جعبھ (Joneydnāme, Kufi, 

1991/1380:227), kiš كیش (Moxtārnāme, Attār Neyšāburi, 1979/1358:178), 

kenāne كنانة and šaqā قندیل (Digital Lexicon of Dehxodā).  In the Avestā qui-

ver is called akana (Bartholomae, 1961:46) or zaini (Bahrāmi and Joney-
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placing the bowstring during the drawing technique. This term is called 

angoštāne or angoštvāne in New Persian (see Tārix-e Beyhaqi, Beyhaqi, 

2004/1383:431). The roots of this term go back to the Middle Persian in the 

term angustpān (Farahvaši, 2002a/1381:526), that has the same meaning. 

Other terms in New Persian to refer to the thumb protector are zehgir زھگیر 

(Romuz-e Hamze, 1940/1359 Hegira:17:22), halqe-ye zehgir حلقھ  زھگیر 

(Rozat al-Safaviye, Jonābodi, 1999/1378:467) and čellegir چلھگیر (Digital 

Lexicon of Dehxodā).  The thumb protector was made of agate, jade, bone, 

horn, and metal; it was worn on the right thumb so the bowstring could 

be pulled (see Ma’tufi, 1999/1378:444). The manuscript Ādāb al-Harb va 

al-Šojā-e (Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:57) differentitaes 

between three types of thumb protectors but it does not offer any details 

to explain the differences: angoštvāne-ye mirivār میرىوار انگشتوانھ (thumb 

ring for kings/rulers), angoštvāne-ye qāzivār غازىوار  انگشتوانھ (thumb ring 

for warriors) and angoštvāne-ye torkirvār تركىوار انگشتوانھ (thumb ring used 

by the Turks). The thumb protector was also called angoštvāne-ye tir تیر 

 and angoštvāne-ye tirandāzān (the thumb protector for the arrow)  انگشتوانھ

 Digital Lexicon of) (the thumb protector for the archers) تیراندازان انگشتوانھ

Dehxodā).

     2.15 Bowstring: Bowstring is called zeh زه in New Persian (Šāhnāme, 

Ferdŏsi, 1995/1384:191) or zeh-e kamān كمان زه (bowstring) (Garšāsbnāme, 

Asadi Tusi, 1938:1317:251 and Tārix-e Beyhaqi, Beyhaqi, 2004/1383:425), 

and derives from the Middle Persian word zīh that also means bowstring 

(see Farahvaši, 2002b/1381:288). Beyhaqi reports that the bowstring was 

also used to attack and strangle the enemy from the behind. During the 

Safavid period, the French traveller Chardin states that the bowstring was 

made of twisted silk the size of a first quill.  This belief is shared by Ko-

bylinsky (2000:67), who described the bowstring as being made of silk 

or short fragments of tendons often wrapped in silk.  Iranian bowmak-

ers made bowstrings of wound silk of high quality, which was twisted 

lengthwise and called čelle چلھ in Persian.  It is interesting to note that 
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2.12 Place of production: a) tir-e hendui تیر  Ādāb) (Indian arrow) ھندوى 

al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:243) or 

peykān-e hendineǰād ھندىنژاد ڀیكان (an arrowhead with Indian origin; Indi-

an arrow) (Tarix-e Ālam Āryā-ye Amini, Xonji Esfahāni 2003/1382:149); 

b) tir-e badaxšān تیر -an arrow from Badaxšān; a two-pronged ar) بدخشان 

row) (Digital Lexicon of Dehxodā). Dehxodā explains that Badaxšān was 

a city in Xorāsān in today´s Afghanistán; c) tir-e moqol تیر -the ar) مغل 

row of Mongols) (Zafarnāme, Mostufi, 1999/1377:1022); d) peykān-e tir-

e tatār تتار تیر پیكان (the arrowhead of the arrow of Tartar) (Bustān, Sa’di, 

2005/1383:243).

     2.13 Terms for describing different characteristics of an arrow: a) tir-

e softe sufār-e oqābpar-e nohmošti-ye xadang سوفار عقابپر  نھ  مشتى   خدنگ 

تیر  an arrow with pierced arrow nock, fletched with eagle feather) سفتھ 

and of nine fists [length] made of poplar) (Abu Moslemnāme, Tartusi, 

2001/1380:185; vol. 3); b) tir-e oqābpar-e zabānaǰdar-e almāspeykān 

 an arrow [fletched] with eagle feathers, dragon) الماسپیكان زباناژدر عقابپر تیر

tongue [an arrowhead resembling a dragon tongue], and an arrowhead like 

diamond [as sharp as diamond]) (Joneydnāme, Kufi, 1991/1380:217), c) 

tir-e xadang-e zarangsufār-e oqābpar عقابپر سوفار زرنگ تیرخدنگ (an arrow 

[-shaft] made of poplar, an arrow nock made of zarang (a mountaneous 

tree), and feathers of eagle) (Romuz-e Hamze, 1940/1359 Hegira:17:22); 

d) tir-i labsorx va oqābpar عقابپر و سرخ لب تیرى (an arrow with a red arrow-

head and eagle feathers) (Romuz-e Hamze, 1940/1359 Hegira:19); and e) 

tir-e xadang-e pānzdahmošti čāhrpar-e almāspeykān الماسپیكان چھارپر مشتى 

 ,an arrow (shaft) made of poplar with a length of fifteen fists) پانزده تیرخدنگ

[fletched] with four feathers, and an arrowhead of diamond [as sharp as 

diamond]) (Dārābnāme, Beyqami, 2002/1381:599; vol.2). 

     2.14 Thumb protector: The string of a composite bow was drawn with 

the help of a thumb protector in thumb-draw technique. Because of the 

pressure which was exercised on the thumb during the thumb draw tech-

nique, one protected it with a ring-shaped device that had an extension for 

28 ❖ Description of arms and armor in Persian manuscripts



1971b/1350:273); d) tir-e baqaltāq تیر  an arrow against the horse) بغلتاق 

armor, armor and side plate armor) (Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak 

Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:252); e) tir-e xaftān خفتان تیر (a type of 

arrow for piercing xaftān خفتان armor padding) (Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, 

Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:252). The author points out 

that this type of arrowhead had the shape of peykān-e barg-e bid بید برگ 

 or peykān-e bilak-e sepānāxi (arrowhead in the shape of a willow leaf) پیكان

پیكان  a type of arrowhead that looks like an elongated small) سپاناخى بیلک 

shovel) or peykān-e totmāji پیكان  a type of arrowhead resembling) تتماجى 

long and thin noodle) or peykān-e batpāy پاى بط پیكان (a type of arrowhead 

resembling duck’s feet); f) peykān-e mašqi مشقى پیكان (training arrowhead; 

an unsharpened and dull arrowhead with a rounded head used for trai-

ning archery) (Jonnati Atā’i, 1971b/1350:273); g) peykān-e kuhpāye-ye 

hendustān پیكان  Ādāb) (arrowhead from the hills of India) ھندوستان كوھڀایھ 

al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:243). 

According to the author this type of arrow was made of the bones of dead 

cow, buffalo, and jackass and these bones were placed in the urine of jack-

ass and sewage for a while.  They put the bones in  the urine of jackass and 

foul dunghill and after a while each bone became fat and poisonous.  Then, 

they carved arrowheads from these bones and used tamarisk for the shaft. 

Whenever someone was hit by these arrows, a drop detached from the 

arrowhead and when a piece of bone remained in the body this was fatal 

like a snake’s posion; and h) peykān-e modudi مدودى پیكان (an arrowhead 

related to Modud [Qaznavid king]) (Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak 

Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:242). Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar 

states that this type of arrowhead was used against separ-e čax سپر  ,چخ 

separ-e čubi چوبى سپر (wooden shield), separ-e karg كرگ سپر (rhino hide 

shield), separ-e xadang خدنگ سپر (shield made of poplar), separ-e neyze 

 and separ-e šušak (Mobārak Šāh Faxr-e ,(shield used by spearman)  نیزه سپر

Modabbar, 1967/1346:242). 
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with the expression nāvak-e xadang خدنگ  ناوك (a short arrow with a shaft 

made of poplar); b) tir-e bid بید تیر (an arrow[shaft] made of willow) (Ādāb 

al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:244). 

Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar (1967/1346:244) states that tir-e bid بید 

 is light and flies straight.  However, it is light and it breaks upon hard :تیر

strikes; c) tir-e ney تیر  ,Zafarnāme) (an arrow [ shaft] made of cane) نى 

Mostufi, 1999/1377:256). 

     2.9 Material of the arrowhead: a) tir-e fulādpeykān تیر  an)  پیكان فوالد 

arrow with a steel head) (Samak Ayyār, Kāteb al-Rajāni, 2004/1383:638), 

peykān-e pulād  پیکان پوالد or pulād peykān پوالد   (steel arrowhead) پیکان 

(Šāhnāme, Ferdŏsi, 1995/1384:734); b) peykān-e pulād-e ābdāde آبدیده پوالد 

 ,Ādāb al-Harb va al-Šojā-e) (an arrowhead made of quenched steel) پیکان

Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:242); c) peykān-e narmāhan 

 ,Ādāb al-Harb va al-Šojā-e) (an arrowhead made of soft iron) نرمآھن ڀیكان

Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:242). According to Mobārak 

Šāh Faxr-e Modabbar, one used this type of arrowhead against the unar-

mored opponents  or for hunting animals.

     2.10 Length of the arrow: a) tir-i yazdahmošti یازدهمشتى تیرى (an arrow of 

eleven fists [with the length of eleven fists]) (Romuz-e Hamze, 1940/1359 

Hegira:19) and b) čube-ye tir-e nohmošti مشتى نھ تیر چوبھ (an arrow[shaft] 

nine fists long) (Dārābnāme-ye Tarsusi, Tarsusi, 1977/2536;73, vol. 1). 

     2.11 Goal/aim of the arrowhead: Some terms reveal the type of target 

for arrow shots such as a) tir-e jŏšangozār تیرجوشنگذار (an armor-piercing 

arrow) (Šāhnāme, Ferdŏsi, 1995/1384:579, 795),  tir-e jŏšanxāy جوشنخاى 

 ;(Golestān, Sa’di, 2005/1383:118) (an arrow that tears apart the armor)  تیر

b) tir-e meqfaršekāf تیر -Tārix-e Ah) (a helmet-splitting arrow) مغفرشكاف 

mad Šāhi, al-Jāmi, 2001/1379:135) and tir-e tarkšekāf تیر  the) شكاف ترک 

helmet-splitting arrow) (Šahanšahnāme, Fathali Xān Sabā, 97); c) tir-

e zereh تیر  ,Ādāb al-Harb va al-Šojā-e) (an armor-piercing arrow) زره 

Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:242) or peykān-e zerehšekāf 

 ,Jonnati Atā’i) (an arrowhead that cuts/pierces mail armor) شكاف زره پیكان
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(2003/1382:130) reports that in war, the arrows with duck feathers were 

floating on the water with their feather ends and their arrowheads were in the 

water like anchors; b) par-e šotormorq شترمرغ پر (feather of ostrich) (Ādāb 

al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:244); c) 

par-e šāhin شاھین پر (hawk feather) (Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak 

Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:244); d) par-e čarq چرغ پر (feather of a 

type of hawk/falcon). One differentiated between different types of hawk 

plumes/feathers for fletching arrows such as par-e mušxār موشخوار پر and 

par-e qalivāǰ پر  Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e) غلیواژ 

Modabbar, 1967/1346:244); e) par-e donb-e karkas كركس دنب پر (feather of 

the tail of vulture); f) par-e kolang كلنگ پر (feather of crane); g) par-e xorus 

پر  Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak) (feather of cock/rooster) خروس 

Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:244); h) par-e oqāb عقاب پر (feather of 

eagle) (Šāhnāme, Ferdŏsi, 1995/1384:436), tire par-e oqāb عقاب پر  تیره (an 

arrow fletched with eagle feathers) (Zafarnāme, Mostufi, 1999/1377:774) 

or tir-e oqābpar تیر عقاب  -Xold-e Bar) (an arrow with eagle feathers) پر 

in, Qazvini Esfahāni, 2003/1382:637); i) par-e butimār پر  feather) بوتیمار 

of heron) (Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 

1967/1346:244); and j) par-e sorxāb سرخاب پر  (feather of a type of reddish 

duck) (Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, 1967/1346:244). 

     2.8 Material of the arrow shaft: a) tir-e xadang خدنگ تیر (an arrow (shaft) 

made of poplar) (Šāhnāme, Ferdŏsi, 1995/1384:579, 795), čube-ye tir-e 

xadang خدنگ تیر چوبھ (an arrow shaft made of poplar wood) (Zafarnāme, 

Mostufi, 1999/1377:1014) or peykān-e tir-e xadang پیكان -the ar) تیرخدنگ 

rowhead of an arrow [shaft] made of poplar) (Šahanšahnāme, Fathali 

Xān Sabā, 92). According to the manuscript Ādāb al-Harb va al-Šojā-e 

(Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:242), the arrow of poplar tir-e 

xadang خدنگ تیر with an arrowhead made of quenched steel (pulad-e ābdide 

پوالد  was used against iron horse armor of opponents. The poplar (آبدیده 

wood was also used for the shaft of short nāvak ناوک arrows as described 

in the manuscript Ālam Ārāye Nāderi (Marvi Vazir Marv, 1985/1374:502) 
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and because of its great penetration power was used against different types 

of armor and mail armor; b) peykān-e barg-e bid بید برگ پیكان (arrowhead in 

the shape of a willow leaf) (Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-

e Modabbar, 1967/1346:252); c) peykān-e batpāy پیكان بط   a type of) پاى 

arrowhead resembling duck’s feet) (Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak 

Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:242); d) peykān-e bilak-e doroštpar پر 

 a type of arrowhead that resembles a small shovel with) درشت بیلک پیکان

wide blade) (Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 

1967/1346:242). According to this author one used this type of arrowhead 

against enemies who were equipped with light armor or unarmored op-

ponents or for hunting purposes.  This type of arrow was also called tir-e 

bile بیلھ تیر (Digital Lexicon of Dehxodā); e) peykān-e sepahlu سھپھلو ڀیكان 

(Jonnati, 1971b/1350:274–275) or peykān-e sesu سو سھ ڀیكان  (trilobed ar-

rowhead) (Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 

1967/1346:242).  Jonnati Atā’i explains that after reaching its target, this 

type of arrowhead became imbedded in the flesh, and if one wanted to 

pull out the arrowhead it would tear the flesh and cause severe wounds; f) 

tir-e došāx تیر  ,Haft Peykar, Nezāmi Ganje’i) (two-pronged arrow) دوشاخ 

1999/1377:75). This type of arrowhead has two prongs.  In the battle be-

tween Rostam and Esfandiyār in the Šāhnāme, Rostam killed Esfandiyār 

with a two-pronged arrow that he shot into the eyes of Esfandiyār; g) 

peykān-e totmāji پیكان  a type of arrowhead resembling long and) تتماجى 

thin noodle) (Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 

1967/1346:242); and h) peykān-e māhipošt پیكان  an arrowhead) پشت ماھى 

with a back resembling a fish) (Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh 

Faxr-e Modabbar, 1967/1346:242).  According to this author this type of 

arrowhead was used against armor and the defenders of fortifications.

     2.7 Material of plume/feather: a) par-e bat بط پر (feather of duck) (Ādāb 

al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:244) 

or tir-e morqābipar پر مرغابى تیر (arrow with wild duck feathers) (Tārix-e 

Ālam Āryā-ye Amini, Xonji Esfahāni, 2003/1382:130). Xonji Esfahāni 
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čube-ye tir (Šāhnāme, Ferdŏsi, 1995/1384:1317) in New Persian. The 

plume/feather of the arrow was called par پر (Romuz-e Hamze, 1940/1359 

Hegira:30) or par-e tir پرتیر  (Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh 

Faxr-e Modabbar, 1967/1346:244) in New Persian.  Normally an arrow is 

fletched with three plumes/feathers but there are also arrows fletched with 

four plumes/feathers called tir-e čāhrpar چھارپر تیر (an arrow fletched with 

four feathers) (Digital Lexicon of Dehxodā). The maker of arrows is called 

tirgar تیرگر in New Persian (Divān-e Mas’ud Sa’d Salmān, Sa’d Salmān, 

1995/1374:533) or tirtarāš تیرتراش (Jāme al-Tavārix, Rašidoldin Fazlollāh 

Hamedāni, 1985/1374:1094). The craft/industry of making arrowheads 

was called tirtarāši تیرتراشى (Tārix-e Ālam Āryā-ye Amini, Xonji Esfahāni, 

2003/1382:265).

     There are different shapes of arrowheads that were used for different 

purposes:

     2.6 Shape of the arrowhead: a) peykān-e qolule غلولھ پیكان (a bullet-shaped 

arrowhead; an armor-piercing arrowhead) (Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, 

Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 1967/1346:242) was used to penetrate the 

armor according to the author. This type of arrowhead was bodkin-shaped 

 Picture 03: Different typs of arrowheads
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from India) (Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, 

1967/1346:242). 

     2.3 Objective of use: A bow was used in different contexts as the 

following expressions show: a) kamān-e jang كمان  (war bow)  جنگ 

(Dārābnāme, Beyqami, 2002/1381:288; vol.1); b) kamān-e tāyerān طایران 

-Tārix-e Ahmad Šāhi, al) (birds bow; pellet bow for hunting bows) كمان

Jāmi, 2001/1379:339); c) it is important to consider that one also used the 

term kamān كمان  to refer to different types of catapults such as kamān-e 

čarx چرخ كمان (ballista) (Šāhnāme, Ferdŏsi, 1995/1384:605). The Digital 

Lexicon of Dehxodā explains that the kamān-e čarx كمان  was used چرخ 

to attack fortifications. The catapult was also called kamān-e hekam حكم 

 or kamān-e hekmat (Qate’āt, Sa’di, 2005/1383:707) (bow of wisdom) كمان

 .(Digital Lexicon of Dehxodā) (bow of wisdom) حكمت كمان

     2.4 Length of the bow: a) kamān-e tang تنگ كمان (short bow) (Digi-

tal Lexicon of Dehxodā) and b) kamān-e boland كمان  (long bow) بلند 

(Nŏruznāme, Xayyām-e Neyšāburi, 2003/1382:60-61) or kamān-e 

bolandxāne خانھ بلند كمان (bow with long bow arms) (Dārābnāme-ye Tarsusi, 

Tarsusi, 1977/2536:18, vol. 1). 

     2.5 Length of arrows: The average bow used to shoot arrows is also 

called kamān-e tir تیر كمان (bow for shooting arrows) (Abu Moslemnāme, 

Tartusi, 2001/1380:125; vol. 2). On the other hand, at times one also used 

an arrowguide for shooting short arrows. This type of bow that was used 

exclusively to shoot short arrows was called kamān-e tir-e nāvak ناوک تیر 

.(bow that shoots short arrows or bolts) كمان

     In New Persian, an arrow is called tir تیر (see Divān-e Rudaki Samarqa-

ndi, Rudaki, 2004/1382:78).  This word has its origin in the Avestan word 

tiɤri (see Reichelt, 1986:232).. An arrow is made of an arrowhead, a shaft 

and also feathers/plumes (normally three feathers). An arrowhead is called 

peykān پیكان  in New Persian (Ferdŏsi, 1995/1384:1046) that has its root in 

the Middle Persian word pēkān (Farahvaši, 2002b/1381:156). The arrow-

shaft that extended from the arrowhead to the feathers/plumes was called 
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Persian manuscripts differentiate between different types of bow ba-

sed on material, origin, etc. as described in the following:

2.1 Material: a) kamān-e āj كمان  Romuz-e) (a bow made of ivory) عاج 

Hamze, 1940/1359 Hegira:92) or kamān-e ājqabze قبضھ عاج كمان (a bow with 

a handle made of ivory) (Eskandarnāme, Hakim, unspecified date:579); 

b) kamān-e fulād فوالد كمان (steel bow) (Farhang-e Ānendrāj, Mohammad 

Pādešāh, 1956/1335:3465, vol. 5); steel bows were also used in warfare 

but they were not as powerful as composite bows, and c) kamān-e ney to-

fak تفک نى كمان (a bow made of a hollow cane) (Abu Moslemnāme, Tartusi, 

2001/1380:125; vol. 2). 

     2.2 Place of production: a) kamān-e pārsi پارسى كمان or kamān-e fārsi فارسى 

 عربى b) kamān-e arabi ;(Digital Lexicon of Dehxodā) (Persian bow) كمان

-Ādāb al-Harb va al-Šojā-e, Mobārak Šāh Faxr-e Modab) (Arab bow) كمان

bar, 1967/1346:257); c) kamān-e čini چینى كمان (Chinese/Turkestan[‘Sino-

Turk’] bow) (Garšāsbnāme, Asadi Tusi, 1938/1317:29); d) kamān-e čāči 

-bow, a city in Turkestan, nowadays this city is cal چاچى čāči) چاچى كمان

led Tashkand) (Šāhnāme, Ferdŏsi, 1995/1384:436); e) kamān-e xārazmi 

 ,Samak Ayyār) (bow from Xārazm in the province of Xorāsān)  خوارزمى كمان

al-Kāteb al-Rajāni, 2004/1383:224). According to Mobārak Šāh Faxr-e 

Modabbar (1967/1346:242), this type of bow has short arms (kutāhxāne 

 a bowstring made of horse hide ,(گوشھ دراز derāzguše) long ears ,(خانھ كوتاه

(zeh az pust-e asb اسب پوست از زه) that is not twisted (zeh-e nātāfte ناتافتھ زه) 

and is thick (zeh-e setabr سطبر زه).  Further, Mobārak Šāh Faxr-e Modab-

bar (1967/1346:242) explains that due to the thickness of shafts made of 

poplar (xadang خدنگ), heavy arrows (tir-e gērān گران تیر), thickness of the 

bowstring (zeh-e setabr زه  and light arrowheads (peykān-e sabok ,(سطبر 

پیكان  رفتن this type of arrow flies in an unstable way (larzān raftan ,(سبک 

 خوارزمى چاچى There is also the combination kamān-e čāči xārazmi  .(لرزان

-Samak Ayyār, al-Kāteb al) (a bow from the city Čāči in Xārazm) كمان

Rajāni, 2004/1383:221). Al-Kāteb al-Rajāni explains that this type of bow 

had a handle made of ivory; e) kamān-e hendui ھندوى كمان  (a type of bow 
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subjects, “Alef = ا” stands for eteqād اعتقاد (belief) meaning that the owner 

should have good intentions and good beliefs, “Nun = ن” refers to nasihat 

 the owner should not refrain from giving his ;(giving good advice) نصیحت

peers good advice.  If someone does not have these four characteristics, he 

does not deserve to hold a bow.  In Iran, the bow was a battlefield weapon 

until the end of the Safavid period (Jonnati Ata’i, 1971b/1350:254).  

Picture 01: A bow from th Qajar 
period   (Courtesy of Cultural Institute of 
Bonyad)

Picture 02: Close-up of the surface of the bow
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parts of a composite bow are as follows: a) the grip and inside of the bow 

arms are made of wood, serving as the supporting core, b) the back of the 

bow (the side facing the target), which is exposed to greater tension, is 

covered with one or several layers of sinew fibers covered with (soaked 

in) glue, c) the belly of the bow (the side facing the bowman) is made of 

horn, where strips of horn are glued to the belly of the compression side.  

These were two strips of horn, butt-joined at the center of grip.  Persian 

bows usually had several strips, glued side by side on each arm of the 

bow, d) the ears have a wooden core layer covered with horn on both sides.  

Each ear has a nock for inserting the bowstring, e) birch bark strips of the 

best quality are then used to cover the arms, and e) the whole is covered 

in lacquer and painted with fighting and hunting scenes.  In the manu-

script Nŏruznāme, Xayyām-e Neyšāburi (2003/1382:60-61) distinguishes 

between different types of bows based on their weight: a) kačkanjir كشكنجیر 

[actually a catapult] was the biggest bow and weighed 600 man من and 

was used against fortifications, b) čarx چرخ [actually a ballista] was a bow 

between 250-400 man من, c) nīmčarx نیمچرخ weighed between 100-250 

man من, d) kamān-e boland بلند كمان (long bow) weighed 60-100 man من, 

and e) the smallest bow which weighed one man من and was used by small 

children.  Further, Xayyām-e Neyšāburi distinguishes between three types 

of bow: a) kamān-e boland كمان  میانھ b) kamān-e miyāne ,(long bow) بلند 

 He adds that  .(short bow) پست كمان and c) kamān-e past ,(middle bow) كمان

the long bow is fifteen qabze قبضھ, the middle bow ten qabze قبضھ, and the 

short bow eight and half qabze قبضھ.  The term kamān كمان is also used in 

the Qājār period manuscript Rostam al Tavārix (Āsef, ١٣٨٢:٧٨/٢٠٠٣).  In 

the Safavid period manuscript Futuvvatnāme-ye Soltāni, Kāšefi Sabzevāri 

(1971/1350:363-364) explains that the letters of kamān كمان (bow) stand 

for the following characteristics, “kāf =  ک” stands for karam کرم (gen-

erosity) meaning that the owner of this qabze  قبضھ (here referring to the 

bow) should be generous and javānmard جوانمرد.  “Mim = م” stands for 

marhemat (mercifulness) meaning that he should be merciful towards his 
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Digital Lexicon of Dehxodā, the word kamān was originally called xamān 

 Dehxodā distinguishes kamān  .(bent) خم as it indicates that it is xam خمان

into a) kamān-e moqavvas مقوس كمان and b) kamān-e mostaqim مستقیم كمان 

(čāhr xam چھارخم) as it has two curves on one side (xamidegiye barjaste 

خمیدگى خمیدگى and two on the other side (xamidegiye go’d (برجستھ    .(گود 

Old bows were made also with bone parts and tendon and were soaked 

in roqan-e kamān كمان روغن, which is still used today (Digital Lexicon of 

Dehxodā).  Most Iranian bows were composite bows.  The materials used 

for making composite bows were a) wood, possibly maple wood, b) horn 

of Indian buffalo or long-horned bulls (water buffalo horn was the com-

mon material), c) sinew of cows and bulls (also the back tendon of cattle); 

the equivalent tendons in the human body that run under the foot to the 

toes, and d) glue made from sinew and other materials; the main advantage 

of such glue is in its affinity to sinew, wood, and horn for superior bond-

ing strength.  Glues made of skins and fish bladders were also used.  The 

wooden core is, in fact, quite thin (perhaps 4 mm or less) and bends easily.  

The wooden core is scraped with grooves as described below.  Then, the 

horn is attached.  When the horn has been firmly attached to the belly of 

the bow (together with the grip and guše گوشھ (bowear), if necessary), the 

whole bow is allowed to dry out.  It may be that the bowyer makes some 

reflex curvature.  Finally, the sinew is attached to the back of the whole.  

The sinew is glued onto the wooden core in layers.  The core may also have 

been prepared by roughening with a scraper and sizing with hot, thin glue.  

Each layer has to dry out completely before the next layer is put on.  After 

all the sinew has been put on (the more layers of sinew, the stronger the 

bow), the whole bow is left to dry out.  Drying out might take a year or less, 

depending on the season and humidity.  To attach the horn, the surfaces 

for gluing are scraped with parallel grooves and roughened, increasing 

the surface area to which the glue can adhere.  The grip is wedged in both 

bow arms, which are fully separate pieces.  Therefore, this type of bow 

is called a composite bow.  The allocation and distribution of component 
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ed that he hit 12 apples with his arrows without missing even once (Mir’i, 

1970/1349:205).  It is certain that archery was systematically trained in 

different eras.  Latham and Paterson (1970:78) state that the Meydān-e 

Šāh in Esfahān in Safavid Iran was an important center for archery, where 

the dexterity of the archers was demonstrated and tested.  They quote a 

French Huguenot traveler who recounted that there was a kind of maypole 

or mast of a ship in the midst of the piazza where the archers practiced 

shooting at birds.  For the king, they set up a cup of gold on the top of 

mast, and the king tried to shoot it down with an arrow.  The king had to 

ride full speed until he had passed the maypole, and, he turned and shot 

the cup down.  It was quoted that Šāh Safi struck down three cups in five 

courses.  Mir’i (1970/1349:271–2) names this exercise  qapoqandāzi.  Qa-

poq was a long, wooden stick/pole, planted in the city square on which a 

plate full of golden coins was placed that cavalrymen tried to shoot down 

while riding at full gallop; if the plate were shot down, the archer could 

win a large prize. Qezel Āyāg (2000/1379:775) states that this game was 

played in different locations in Iran.  The archers put a cup on a pole, and 

a mounted archer galloped towards the target.  After passing it, he turned 

from the right or left and tried to shoot down the cup.  Chardin (1988:200) 

also reports about this exercise, stating that it was performed on horseback 

by shooting at a bowl or cup behind the rider.  The bowl or cup was put on 

the end of a mast or pole about twenty-six feet high; the pole had little ribs 

of wood nailed to it, serving as steps, and the bowl or cup was mounted at 

the top by this method.  The rider approached the pole with his bow and 

arrow in hand; after passing by, he bent himself backwards either to the 

right or left (the rider had to know how to do this both ways) and shot his 

arrow (Chardin, 1988:200).

     Bow in New Persian is called kamān كمان which has its origin in Middle 

Persian term kamān (see Farahvaši, 2002b/1381:412).  For the usage of 

kamān كمان in Persian manuscripts see Divān-e Rudaki Samarqandi (Ruda-

ki, 2004/1382:136) and Šāhnāme (Ferdŏsi, 1995/1384:795).  Based on the 
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as the 10th-century epic Šāhnāme [Book of Kings] by Ferdŏsi, antologies 

such as the 11th-century collection of poems Divān-e Manučehri Dāmqāni 

[Poems of Manučehri Dāmqāni] by Manučehri Dāmqāni, the travel ac-

counts such as the 11th-century Safarnāme-ye Nāser Xosrŏ [Travel Ac-

counts of Nāser Xosrŏ] by Nāser Xosrŏ, treatises on war and strategy 

such as the 12-century C.E. manuscript Ādāb al-Harb va al-Šojā-e [The 

Customs of War and Bravery] by Mobārak Šāh Faxr-e Modabbar, heroic 

stories such as the 15th-century manuscript Zafarnāme by Yazdi, histori-

cal manuscripts such as the 17th-century manuscript Tārix-e Ālam Ārāye 

Abbāsi [History of Abbāsi] by Eskandar Beyg Torkamān, geography and 

crafts books such as the 19th-century Joqrāfiyā-ye Esfahān [Geography of 

Isfahan] by Tahvildār Esfahāni, and period lexicons such as the 19th-cen-

tury lexicon Farhang-e Jahānigiri [The Lexicon of Jahānigiri] by Anjavi 

Širāzi.  Normally, Persian epics refer to warriors who started the duel with 

archery.  Then they switched to the lance.  When the lance shafts were bro-

ken, warriors continued the fight with maces or axes.  Often due to heavy 

strikes the handles of maces were bent during the combat.  In this moment, 

warriors started to use their swords.  When the sword blades were broken, 

warriors then started to wrestle. A very frequently used technique was to 

throw the opponent on the ground.  Achieving this, the victor sat on the 

opponent‘s chest and killed his opponent using a knife or dagger.  Warriors 

also used different typs of armor to protect their body.  

2. Bow and arrows 

Archery always played an important role throughout the military history of 

Iran.  Many kings took pride in displaying their archery prowess, such as 

Darius, who in his edict (Bande 9) in Naqš-e Rostam wrote, “I am skilled 

with my both hands and feet.  I am a good rider, I am a good archer on foot 

and on horseback, I am a good spearman on foot and on horseback” (see 

Sharp, 1343:85).  European travelers to Safavid Iran reported on the skills 

and prowess of  Šāh Esmā’il Safavid in shooting with the bow.  It is report-
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Description of arms and armor 
in Persian manuscripts: 

A comparative study

Dr. Manouchehr Moshtagh Khorasani

1. Introduction

The present article investigates different terms describing arms and armor 

and their diverse typology in Persian martial tradition taken from a se-

lected number of 48 dated Persian manuscripts from the 10th to the 19th 

centuries C.E.  Persian manuscripts often mention different types of arms 

and armor used by warriors on the battlefield.  To the readers of epic sto-

ries, historical books and manuscripts, and poems, these terms present an 

enigma as without a thorough understanding of the shape and function of 

different types of arms and armor and their proper historical construction 

and usage, readers will not be able to understand the texts in a proper way.  

The goal of this article is to provide an accurate analysis of terms describ-

ing different types of arms and armor that appear in Persian manuscripts.  

Forty eight Persian manuscripts ranging from the 10th to the 19th centu-

ries C.E. were consulted to set up a reliable linguistic base for the study of 

different types of arms and armour.  These manuscripts include epics such 



10. Effort for printing of DIVAN HAFEZ, Hafez’ poem book by Mir Emad 

Hussaini’s handwriting in 1008 AH or 1619 and writing a preface for it.

11. The translation of HAZRATE AMIROLMOMENIN ALI EBN AB-

ITALEB’s aphorisms by Abdul Rissole’s writing, the late, and the famous 

pen man.
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ems such as epic, lyrics and elegy poems about various subjects. (This 

poem book has lately been printed).

Adib Boroumand research works are:

1. The correction of KHERAD NAMME (Letter Of Knowledge) by Abol-

fazl Yoosef ebn Ali Mostofi that has been printed by the society of national 

works.

2. The correction of Hafez Shiraz’s poem book by comparison of the two 

reputable prints (Qazvini and Qani) and Khanlari with a manuscript copy 

by Pir Hossein Kateb in 1505.

3 . The Art of Pen-Case

This research is description of manufacturing of this art phenomenon and 

style of work of some masters of painting on the pen-case.

4. Correction of Siavash story and Giv’s travelling to Turkestan for bring-

ing Keykhosro (From Shahname be Ferdowsi).

5. The correction of Rostam and Esfandyar story by Haft khane Esfandyar 

by Ferdowsi.

6. The collection of essays by the name TARAZE  SOKHAN (the adora-

tion of word) under literary art and political subjects which is under print-

ing.

7. The book by the name of BE PISHGAHE FERDOESI (To presence of 

Ferdowsi). This book is Ferdowsi’s literary and national personality and in 

addition Adib’s own poems about holding dear this great poet.

8. The correction and printing the biography of KHOLASEH  ASH’AR 

VA NATAYEJOL AFKAR ( The summary of poems and the results of 

thoughts) by Taghi-aldin Kashani whose pen name is Zakeri (contempo-

raries part)

9. Effort for printing of pictorial book of “TARIKHE JAHANGOSHAYE 

NADERI”, A history book about Nader Shah’s time from his own library 

that is single in kind from the point of view of pictures. Besides he has 

written a preface to this book.
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are more than one or two, while it introduces eight poets from Iran. For 

example Goethe and Schiller from Germany, Shakespeare from England, 

Victor Hugo from France, Iqbal Lahoori from Pakistan, Dante from Italy, 

Pushkin from Russia, Then Ferdowsi, Hafez, Nezami, Saadi, Khayyam, 

Rumi, Nasser Khosrow and Adib Boroumand from Iran.

Adib Boroumand printed works are:

1. NALEHAYEH VATAN

Groaning Of Homeland: this poem book is composed about the bad omen 

event on third on Shahrivar in 1320 HA or 1941 in defense of country’s 

independence and nation’s freedom.

2. PAYAM AZADI

Message of Freedom: Adib in this poem book protects the colonized coun-

tries and their independence seeker leaders besides he tells poems in op-

position against rudeness and war and defends human law.

3. DARD ASHENA

Pain Acquainted: This book is a part of Adib’s love, Gnostic and political 

poems.

4. SOROODE  RAHAYI

The Song of Deliverance: This poem book contains the poems in partisan-

ship of nationalizing movement of oil industry and banishing the political 

colonization and blaming 28th Of Mordad coup d’état and fighting against 

Shah’s dictatorship regime.

5. RAZE PARVAZ

The Secret of Flight: This poem book contains religious poems in the form 

of epic poems.

6. MASNAVI ESPHAHAN

Esphahan  Masnavid: This poem book describes Esphahan, the historical 

city and its special varieties.

7. HASELE HASTI

The Result of Existence: This poem book contains different styles of po-
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     Dr. Karim Sanjanbi decided to organize the national front party once 

more in 1978 and Adib Boroumand was elected as one of the five board 

leaders. The national front decided to set a walking and meeting against 

the retaliation that was suppressed severely by the leaders of government 

and the order of apostasy of national front party was issued. After that 

the members of national front went on their activities secretly. Till Adib 

Boroumand by the accompaniment some of the same mind friends took 

action to go on the political activities of this front after cessation of work 

for some time and prevented the cessation from going on.

      Adib Boroumand has been the head of council and board leaders of na-

tional front of Iran for 15 years and has been present in all country’s politi-

cal and international stages and has defended Iran’s interest and has always 

stepped in the route of getting to democracy and freedom since then.

        In brief Adib Boroumand has tried hard for Iran’s honor and freedom 

and has fought against despotism and colonization with pen and endeavor 

and has suffered a lot in this way for sixty years.

Adib Boroumand founded a culture house which at present is one of the 

most successful culture houses in Iran. This cultural house has been built 

in an area of 3600 square meters in which the youths of Gaz are trained in 

many courses of classic and traditional art. This house has been founded in 

order to prevent the annihilating of native arts. Adib Boroumand dedicated 

the most precious Koran to the national library of Iran in 2008. He pro-

voked the administration of world’s people by this worthy work.

     Wikipedia, the free encyclopedia after describing the national poet 

which follows below, introduces Adib Boroumand as a national poet.

From Wikipedia: A national poet or national bard is a poet held by tradi-

tion and popular acclaim to represent the identity, beliefs and principles of 

a particular national culture. The national poet as culture hero is a long-

standing symbol, to be distinguished from the successive holders of a bu-

reaucratically-appointed Poet Laureate office.

Wikipedia also mentions that there are few countries whose national poets 
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Democratic Party and Seyyed Jafar Pishevary’s government by pen and 

poem. He didn’t stop attacking at this event up to the end and after that. 

The dissemination of Adib’s works in printed matters and radio, which was 

the most important media in that time, became more effective and he was 

remembered as a national poet by mass media.

     Adib Boroumand got a close relation with the reflection of Iran party 

(Hezb Iran) since 1945, the time that this party was established. He be-

came one of the rough partisans of Iran national movement which was 

established by Dr. Mohammad Mossadegh in November 1949 and the na-

tionalizing oil industry had created special excitement all over Iran. Adib 

helped this national and anti colonial front by composing patriotic and 

politic poems. He fought against English political penetration and Russian 

instigation by his poems too. In such a way the` poems which were read 

by radio created such an emotion among people that made Adib’s poems 

be distributed as a single sheets of papers in the cities. His poem made 

the national party win his goals very much and made people have public 

union in thinking about nationalizing oil industry and made them oppose 

to capitalistic policies.

     After coup d’état on 27th of June on 1953 Adib decided to fight against 

it. In the second time of national front activities he was one of the first 

founders of this front in fighting against Mohammad Reza Shah’s dictator-

ship government and at the result of fighting against such dictatorship he 

was put in prison for three times. Adib became a member of central consul-

tation of national front in 1960 and with the friends of the same principle 

in Iran party and national front accompanied the national movement. He 

showed his faithfulness towards genuineness of revolution and criticized 

its harmful deviations. Adib along with some of the same mind friends in 

the national party took part in the sitting which was held against the lack 

of freedom in the election of SENNA parliament. This sitting changed to a 

prison for them. Pen, fighting, prison, freedom and Iran were five subjects 

that were present in all his life.
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started to write political articles. That was how he got acquainted with 

newspapers, politicians and political parties.

The poverty, higgledy piggledy, class distinctions, conflict among parties 

and agitation both in the north and the south created a work by the name 

“Iran Opera in Tumult” that Adib Boroumand wrote it. Taking such a work 

to the scene, that criticized the bad condition of country, faced with a lot of 

oppositions. Though there was a marshal law this opera was on the scene 

for 15 days. “Iran Opera in Tumult” was a memorable name for patriotic 

Iranians, Parties and leaders of government. It is remembered as a worthy 

and artistic work that is printed In the Adib’s latest book by the name of 

“WORRISOME DAYS”.

       Adib Boroumand was appointed as an assistant to the public prosecutor 

in Ardabil Administration of justice. But he refused to accept the position 

then he asked for the license of lawyers. After two years being trained in 

the lawyers training course he became a first class lawyer. He started to 

work as an independent lawyer. He has been lawyer for Iran national bank 

for many years.

     Adib got married with Farangis Amini, his aunt’s daughter in 1947. He 

has three children from this marriage. The first one Jahanshah is a dentist, 

the second Poorandokht, is a lawyer and the third is Shahryar, the founder 

of a commercial company.

     Adib’s wife was a religious beneficent and enlightened woman. She was 

compatible, sympathetic and intimate with her husband. She was familiar 

with culture, literature and politics. She cooperated and accompanied Adib 

with most of his political problems. She studied Adib’s work very care-

fully and said her constructive views. “May her soul be happy”.

     Adib never accepted governmental positions and he usually stepped 

on the way of independence, freedom and besides he has fought against 

foreign satellite parties by his poems and his writings and went on fight-

ing against them. So that in the disturbance of Azerbaijan that talk of de-

composition in that region was heard he began to fight against Azerbaijan 
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     Abdol Ali Boroumand started to read and write when he was six years 

old. He came to Esfahan after two years and was received as a student in 

the school that its manager was Majid Mir Ahmady, One of the first edu-

cational members of Esfahan. Adib went on studying literature and got his 

diploma of twelfth grade certificate in literature.

Adib went on writing prose until his sixteenth of year. After that year he 

began to write and compose poems. He was interested in constitutional-

ists’ poets and their poems. In order to go on composing poems in this new 

style he composed poems about the problems of that time. After the third 

of Shahrivar of 1320, or September 25th in 1941, when allied forces in-

vaded Iran, in the Second World War, he began to tell political and patriotic 

poems. The subject of these poems was attacking at the invaded forces and 

opposition against the foreign agents; I mean English and Russian partiali-

ties and criticism of the dictatorship of Reza Shah’s time and strengthening 

of love of home, independence and the feeling of patriotism among the 

people of Iran. Adib’s anti dictatorship, anti capitalistic, patriotic and criti-

cal poems were printed in the newspapers of Tehran and Esfahan in that 

time. The effective reactions that Adib’s poem had created in the society 

led to the publishing of his book by the name of “Groaning of Homeland”. 

Adib’s literary fighting against capitalism, dictatorship, and defense of 

country and his people made the poets, scholars and mass media give him 

the title of honor of national poet.

      Adib Boroumand came to Tehran to go on his studying in September of 

1942. He got his B.A. degree in judicial law from law faculty.

He did not neglect to complete his literary knowledge and to nourish his 

poetic gift through his studying in law faculty. But he studied the reputable 

Persian prose and poem books by working hard, got acquainted with Ara-

bic and French very well.

      The great feeling of love of home and freedom made Adib to compose 

patriotic and critical poems which narrated the cry of love of independence 

and reformation in closed environment in this country. By the way Adib 
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Biography of Adib Boroumand
Translated by Feriddoon Kamalinia

The following is a part of Adib Boroumand biography that has been writ-

ten by one of his students. I hope it is useful and considerable for those 

people who are interested in knowing the political, cultured and literary 

faces of this country and this world.

     Abdol Ali Boroumand, whose pen name is Adib (Scholar) and he is 

famous by the name of Adib Boroumand was born on 11th of 1924 in Gaz 

the town, one of the suburbs of Barkhar city in Esfahan state.

Adib’s father was one of the greats of Gaz. He had fine hand writing and 

a great knowledge of history. He knew Arabic, had got mastery of French 

and was a modernist of his own time. He never accepted governmental 

position. He always contented himself with governing his land properties 

and farming.

     Adib’s mother, Robab Ghaffar-Dokht was a worthy and honorable 

woman and loved culture very much. She was interested in educating her 

children very much.
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