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 سَرسُخن

 
 هاها و رنگپاییز، پادشاهِ فصل

هزار قربانی سوگوارانه پشتِ سر  03قریب به و  ءمیلیون مبتالتابستانِ مرگباری را با حدود نیمبا گسترشِ شیوع ویروسِ کرونا، 
خشِ خِش ها و صدایانگیز، همراه با اضطرابِ افتادنِ برگایم، فصلی دراز و غمشده "ها، پاییزفصلپادشاهِ "گذاشتیم و وارد 

(. 6)ا.ط/ ب.پ.پ/ بند"گریند؛ با اشکِ برگ وُ مرگدرختانِ بلندباال با اشکِ برگ می"آنها در زیر پای عابران. فصلی که در آن 
ایرانیان ، دومین جشن بزرگ "مِهرگان"فرارسیدن و  هاآمیزیِ رنگلودۀ درهمنگیزِ و رازآجلوۀ دیگر پاییز امّا، زیبایی سِحرا

بخشد. از سویی دیگر، ها را جان میسازد و امیدواری به رویشِ ناگزیرِ جوانهنشین میفصلی زیبا، پُرشکوه و دل راکه آن است
ها در روز اول کالسیشور و شوق دیدارِ هم رس و، بوی دفتر و کالسِ دفصلِ بازگشایی مدارسآغازِ پاییز در میهن ما همیشه 

آموزان در روستاهای کشور درصد دانش 03بیش از اکنون مهر بوده که به دلیل شرایط کرونایی و طرح ناقص آموزش مجازی، 
های فقر و نداری و همزیستی در کنار زندگی در زیر تازیانه ،هاهمۀ ایناند. تجهیزات هوشمند از آن محرومبه دلیل فقدان 
چهرۀ متفاوتی را برای این مبارزانِ کوچکِ امروز و زنان و مردانِ بزرگِ فردای میهن در سال تحصیلی البته ناگزیز با کرونا، 

گشایی مدارس در سال جدید رقم زده است. سناریوی مُفتضح و یک بام و دو هوای دولت چه برای کنکور و چه برای باز
اقتصاد و های عرصه های نئولیبرالی حاکم درهمۀکه سیاستبار دیگر اثبات کرد برنامگی مزمنِ مسئولین یکجاری، در کنار بی

)چه عنوان  مدارس غیرانتفاعی! در خدمت تامین منافع صاحبانهمگی ویژه آموزش فرزندان میهن، اشتغال و درمان و به
همان  قرار دارند.قویا مورد حمایت مجموعه دولت و نظام مستقر و بوده  های کنکورای موسسات و آموزشگاهای!( و مافیمسخره

 دستان!      داران بر جان و مال تُهیارجحیّتِ سود و منفعت سرمایه"قانون سرمایه و معادلۀ 

 پاییز و زمستان، زمانی برای مستیِ کرونا

های حاکم در مقابله با لیل آغاز شیوع سالیانۀ ویروس آنفلوانزا در کنار ناکارآمدی سیاستدو فصل پاییز و زمستان امسال، به د
تواند جامعۀ ما را با های اخیر شکسته، میرکوردِ ابتالء را در هفته از پیشاکنون با سرعتی بیشموجِ سومِ ویروس کرونا که 

 "کسی که باد می کارد، به ناچار توفان درو خواهد کرد!"تری روبرو سازد. این سخن درستی است که فاجعۀ انسانی عظیم
در واقع چیزی جز منطقِ  ، "برگزاری مراسم عزاداری محرّم به هر قیمت و درهمه جا"تر گفتیم که فرامینی چون پیش

همین خطاهای راهبردی . داری تجاری زالوصفت ایران نبود که از حلقومِ روحانی بیرون آمدصدای طبقۀ سرمایه سرمایه و
اکنون کارِ پایتخت را به تعطیلی کشانده و کاریِ نهادینه شدۀ آنان است که همنمایی و پنهانمسئولین و سیاستِ عادی

ما دیگر مناطق زرد و نارنجی و قرمز " دکه اعالم کرده بوتر شده است: ستاد مقابله با کرونا ها هم وخیموضعیت سایر استان
گوی شورای نظام پزشکی کشور هم سخنو  کنداعالم می -مرگ به رنگِ- "سیاه"، حاال آنرا "کشور قرمز استکلّ  نداریم و

گویی تناقضدرحال حاضر بیش از هر زمانی شاهد  "!مایهما دورانِ طالیی مهارِ کرونا را از دست داد"که  کندزبونانه اعتراف می
اگر چندی پیش سخنگوی ستاد  :هستیمنیز کشور مقاماتِ سیاسی با مراجع و مسئوالنِ بلندپایۀ پزشکی مواجهۀ نظرات  و

 دروغِ بزرگِ، روحانی با این "برابر آمار اعالمی است 03آمارهای واقعی ابتالء و مرگ و میر کرونا "مقابله با کرونا افشاء کرد که 



نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نوماهگ  نژرا                 1911 مهر/ 11دورۀ اول/ شماره   

  َسرُسخن 6

 

)برپایۀ کدام  "رسیده درصد03و  درصد63درصد به 03های اخیر از هفته های بهداشتی مردم دررعایتِ پروتکل"که  گوبلزی
ها کارگر و زحمتکشی بیاندازد که سعی دارد رِندانه توپِ این بازی مرگبار را به زمین میلیون ؟(،آمار و نظرسنجی علمی ومعتبر

دقیقه یک  5هر "سابقۀ اقتصادی، رهای بیگونه فشادر دشوارترین دوران تاریخ پس از انقالب خود، نجیبانه و با تحمّلِ همه
داد نظرات جناب دکتر نمکی، وزیر بهداشت و درمان دولت هم که از ابتدای شیوع ویروس کرونا نشان می !دهندمی "قربانی
تری نسبت به دیگران در کابینه دارد، همان بخش جزیی از بودجه یک میلیار دالری را که از صندوق توسعه ملی علمی

درمانی کشور شامل پرستاران و پزشکان و پرسنل خدماتی که به گرداند تا کادرِ فداکارِ بازبه کیسۀ خلیفه دریافت کرده بود، 
نمکِ دولت روحانی چنان به نانِ شب محتاج باشند.  وزیرِ بی، هم"اند!ماه است حقوقی دریافت نکرده 0حدود "اذعانِ خودش 

ستان پایتخت درگیر بیمار 033در شرایطی که پرسنل بیش از  ؛"مسئول شدنِ من از اول اشتباه بود!"گوید که حاال می
دهند، با حالتِ قهر و پای دیگر اقشار و طبقات زحمتکش میهن قربانی میپذیرش بیماران مبتالء به ویروس کرونا شده و هم

به جای پافشاری و  ،"؟واریزشده ه مصوّب به حساب وزارتخانه درصد بودج03چرا فقط بخش ناچیزی حدود "که اعتراض این 
تر اتیچه امرِی حی از کیسۀ خلیفه بخشید و "دفاع مقدس"دوران  ایثارگران با ژستش ناچیز را ان بخبا تصمیمی ناشیانه، هم

  در معرض خطر است؟؟؟  به شکلی دراماتیکمسئولین کفایتی در اثر بیمیهنان که از نجات جان هم

دروغ و فریبی بیش نیست زیراکه اوال با وجود افزا بودن تزریقِ نقدینگی مزبور به اقتصاد جامعه پُرواضح است که ادّعای تورّم
میلیون تومان و  05هزارتومان و سکه به  03العللِ تورم است، رسیدن نرخ دالر به مرز نقدینگی بسیار باالی کشور که علت

 "شیطان بزرگ"ها و فشارهای توان و نباید تنها به گردن تحریمسقوط آزادِ ارزش پولِ ملی و تورّم افسارگسیخته فعلی را نمی
کند فروبست؛ و ثانیا، جناب ها درز میکفایتی و فساد و ناکارآمدی مسئولین که هر روز اخبارش به رسانهگذاشت و چشم بر بی

میلیون دالر( وارد چرخۀ پولی  53توانستند بودجه مصوّب را به صورت تدریجی )مثال درهر مرحلهوزیران اقتصاد و بهداشت می
 های اقتصادی نداشته باشد.   نند تا تاثیر محسوسی در افزایش نرخ تورّم و تغییر شاخصکنند وبه مصرف برسا

 خواهان در فشاراقتصاد در کُما، آزادی

های اخیر، آمارهای در اثر تالطم در بازارهای ارز و سکه و کاال و خدمات و مسکن و کاهش مداوم ارزش پول کشور در ماه
 03ل حاضر دستمزدِ ماهیانۀ ناچیز کارگران و معلمان و بازنشستگان به دشواری کفاف رسمی حکایت از آن دارد که درحا

ها و و دهد. دولت در بازار بورس نیز که مدتی توانست با دستکاری قیمتها را میهای معیشت و زندگی آندرصد از هزینه
دارد با توجیه بار قصد خراب کند، اینی را خانهبسیارگذاری کند و را تشویق به سرمایهایجاد حبابِ قیمتی مردم 

های پیش برای که در سال ر همان روشیرد بزند. تکرابُبه صندوق ذخیره ارزی دست "تقویتِ بورس"و  "سازیشاخص"
به فساد و رانت بیشتر دامن  ،به جای حل مشکالت مردم های مالی و اعتباریسپس صندوق خودروسازان دولتی و "تقویت"

 زده و خواهد زد.

چنان شاهد فشار و متاسفانه هم ،80کشتار خونین معترضان خیزش آبانسرکوب و در زمینۀ فضای سیاسی جامعه در پی 
دانه هستیم: از اعدام ناجوانمرا در شرایط کرونایی احکام زندان و اعدام زندانیانو اجرای  سیاسی پیگرد و جلب فعالین صنفی و

که جامعه را در بُهت و اندوهی عمیق فرو بُرد و لیست بلندباالی جوانانی که در صف اعدام  "نوید افکاری"و فراقضایی پهلوان 
سالۀ  00 و ادامۀ حصرِ محمد نوریزاد ،نرگس محمدی ،عقیدتی نظیر نسرین ستوده -قرار دارند، تا فشار به زندانیان سیاسی

کشیدن و نشان کانون نویسندگان ایران تا خطّفرهیختۀ کیوان صمیمی و سه عضو حکم زندان  اجرای از؛ ورهبران جنبش سبز
غُبارِ "همه و همه،  سابقۀ اقتصادی؛ارهای کمرشکن و بیفش ی اخیر به موازاتدر روزها "بدحجاب" برای بانوانِگونه داعش

ا و روستاهای میهن ما نشانده و زحمتکشان شهره ...دانشجومعلم و کشاورز و ها کارگر و سنگینی را بر چهرۀ میلیون "غَمِ
 که گونههمان ست،ین بودنزنده نشانِ ،غیت !گندندیم درون از رند،یمینم هاکاکتوس" :آناتول فرانسزیبای به تعبیر  است امّا

  !"ستین اشیجاودانگ نمادِ کتاتورید ۀزیسرن

 ی ژرف،امیدواریم که در سایۀ رزمِ متّحد و آگاهانۀ مردم ایران برای ایجاد تغییراتچنان ، همجامعه با همه این احوالِ ناخوشِ
  "!خُوش شود غُبارِ غَم برَوَد وُ حالْ"عادالنه و دمکراتیک در کلیۀ ارکان و شئوناتِ جامعه، هرچه زودتر 

 1911مهرگان / نامۀ ارژنگشورای دبیران ماه                                                                                                  
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 هرگانمِ و هرمِ
 یآشت و یدوست مانِیپ کِشت، جشنِ

 یطبر احسان

 

 
  

 از پس گرید بار شد،یم برگزار اسالم از پس چند یهاسده تا اشمراسم که جشن نیا ،یپهلو رضا فرار از پس

 .دیگرد اءیاح یمترقّ یروهاین ۀلیوس به هاتوده جشنِ عنوان به ماندن، متروک هاقرن

 عهدِ مانند را هرگانمِ جشنِ و کند تصرّف را نهیرید سنّتِ نیا تا دیکوش یپهلو محمدرضا جابرِ مِیرژ بعدها

 ی،هخامنش دوّمِ رِیاردش یِونانی پزشکِ قول به که یزمان یعنی سازد؛ بدل خسروان و شاهان جشنِ به انیساسان

 پا از سر یگسارباده یِاریبس از و کردیم تن بر یارغوان رِیحر ۀجام شاهان، شاهِ ؛(Ctésias) "اسیکتز"

 .ساختیم نثارش را ارمغان یهاطَبَق خوانان،میعزا و اوراد موبد، موبدانِ و شناختینم

 برآمده مِیرژ که دارد جا ما گمانِ به و اندمردم بهمنگان، و سده و نوروز مانند جشن، نیا یاصل صاحبِ واقع در یول

 و شاد یهاجشن به را هاآن و بازگرداند اشیاصل صاحبانِ به نوروز مانند را شده غصب جشنِ نیا مردم، انقالبِ از

 .سازد بدل کوشش و کار خرّمِ

 بخشِ و( هَمَ: ای) یتابستان بخشِ: بود بخش دو یدارا ما کشور مجاورِ یهاخلق و انیرانیا سالِ کهن، روزگارِ در

 جشنِ که شدیم برپا نوروز جشنِ ،ی[بهار] یعیرب اعتدالِ هنگام به و یتابستان بخشِ آغاز در(. انهیز: ای) یزمستان

 که شدیم برپا مهرگان جشنِ ،ی[زییپا] یفیخر اعتدالِ هنگام به و یزمستان بخشِ آغاز در و است، بهاره کِشتِ

 نیا بر عالوه مهرگان، ِجشن کرده؛ توجه (Meillet) "هیِمِ" یفرانسو مورّخ کهچنان یول. است یزییپا کِشتِ جشنِ
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 حفظِ یبرا هالهیقب یِبندمانیپ جشنِ ظاهراً و است داشته زین یاجتماع منشاءِ کی ،یعیطب و یمیتقو منشاءِ

 مانند یزیچ مراعاتِ ینوع به را هاآن ،یدامدار ای یکشاورز یِزندگ خودِ دیشا و بوده خود نیب یآشت و یدوست

 .است ساخته یم وادار زیست و جنگ از یخوددار و اعراب نیب در "حرام شهورِ"

 بَندِهُشَن تِیروا به بنا و بود زدمهریا مخصوصِ و شدیم برپا مهرماه از( شانزدهم روز) "روز مهر" در مهرگان جشنِ

 .است یزرتشت یحوّا و آدم ،"انهیمَش" و "هیمَش" تولدِ روز روز، نیا

 و است یاعتبار پُر زدِیا ی،زرتشت هم و یهند( ئونپانته) بارگاه در هم داشته، تعلق یو به جشن نیا که زدمهریا

 .دارد اختصاص او به( شتیَ هرمِ) شتیَ کی اوستا در

 مانند درست دارد، قرار گانهیس زدانِیا ۀرد در یعنی دوم ۀرد در کهبل ست،ین امشاسپندان از کهآن با مهر

 .است شده خوانده "اهورا ۀریش" ای "رهیش اهورا" گاه اهورامزدا،

 در شد، ریگجهان که( سمیترائیم) یمهرپرست شِیک که مییبگو اشاره به فقط و ستین نکته نیا بحثِ ِمحلّ جانیا

 شِیک روابطِ درباره (Cumont) "کومن"ی کیبلژ مورّخ. است داشته یقیعم و متعدّد اثراتِ ما یِرانیا فرهنگِ

 .است گفته یوثوق قابل و جالب مطالبِ است، مهر الدِیم همان حیمس الدِیم کهنیا و تیحیمس و یمهرپرست

 یستیبرزئ هارا) البرز کوهِ فرازِ بر که چشم هزار ده و گوش هزار یدارا است یزدیا چراگاه،فراخ مهرِ اوستا، در

 را نیمیس سپرِ کند،یم تن بر را نیزرّ زرهِ د،یخورش زدنِ سر از شیپ دم،دهیسپ در. دارد منزل( بلند کوهِ یعنی

 به و دیآیم در حرکت به ابرها فرازِ بر اسب، چهار ۀگردون بر سوار نهد،یم سر بر را نیآهن خودِ رد،یگیم دستبه

 یهاجادّه از و اندربوده را هاآن( مهر دشمنانِ= دروغان مهر) اوجان در مهر که رسدیم یردهیش گاوانِ یاری

 .برندیم گَردآلود

 و است یدوست و عشق پاسدارِ ها،مانیپ دارِنگاه ها،دل انِیم یانجیم روز، یِروشن و شب یِکیتار نیب یانجیم هر،مِ

 پس مسلماً و است یباق یو از یچند یهانقش که بود یساسان و یاشکان و یهخامنش دورانِ در محبوب زدانِیا از

 یاسالم محبوبِ یهاچهره به اند،داشته زدیا نیا درباره که را ینغز سُننِ از یاریبس آوردند، اسالم انیرانیا کهآن از

 .است خیتار یهانییآ از سنن، تداومِ نیا و اندداده نقل خود

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 سالروزِ ؛مهرگان بزرگِ جشنِ با برابر ،مهر ۰۱ روز دنیفرارس ، گنژرا ۀماهنام رانیدب یشورا و هیریتحر یاعضا

 - جهان در یدادخواه درفشِ نینخست - "یانیکاوِ درفش" شدن افراشته بر و ضحّاک هیعل بر آهنگر ۀکاو زشِیخ

 قِیصدکوشندگان  ی،علم سمِیالیسوس به باورمندان ۀهم به را در ایران آگاهیتابانِ  خورشیدِبرآمدنِ  زادروزِو 

عزیزمان تالش  در میهنِ صلح، آزادی و عدالتِ اجتماعی پایدارکه برای دستیابی به  یخواهانعدالت و یمذهب

 .دینگویم شادباش مانهیصم، ورزندمی
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 هُنر و ایدئولوژی
 ک.م.پیوندآونر زیس/ برگردان 

 
، با دیدی فیشر اثر (The Necessity Of Art) ضرورتِ هنردر بررسی کتاب  (Kenneth Tynan) کِنِث تاینان

توانست این نیاز داشت و کسی جز فیشر نمی "ارسطوی خود"ها بود به گوید: مارکسیسم مدتکامالً موافق می
آید: چرا تاینان، فیشر جا، طبیعتا این سوال پیش میتئوری مارکسیستی را برعهده بگیرد. در این "نوسازیِ"ماموریتِ 

 کند؟ یشر اعطای چنین مقامِ باالیی را توجیه میف "محاسنِ"ستاید، یا کدام را تا این حد می

ویژه هنر از محتوای های مختلفِ آگاهی اجتماعی و بهکردنِ حوزهترین طرفداران تُهییکی از فعال فیشر کهاز موقعی
در  0860های بورژوایی را به خود جلب کرده است. فیشر در سال ایدئولوژیکِ آن شده است، احترامِ تئوریسین

هنر و تیک تحت عنوان ترین کتابش درباره اِستِه، و سپس در مهم"مارکسیسم و ایدئولوژی"ای تحت عنوان همقال
کند که ایدئولوژی و ایده را باید دو مفهومِ متضاد تلقی این تز را مطرح می (Art and Co-existence) همزیستی

که ایدئولوژی، غالبِ فکری متحجّری است که کنند، در حالیها حرکتِ واقعیِ زندگی را بیان میکرد: به اعتقاد او، ایده
که مارکسیست باشیم، الزم است از افتادن کند. فیشر معتقد است برای اینبه افزایشِ منافعِ طبقاتِ حاکم کمک می

، "سترویزیونی"ها در ارزیابی هنر، ضوابطی چون به منجالبِ ایدئولوژی بپرهیزیم. به نظر او روا نیست مارکسیست
شمارد و آن استفاده کنند. او فقط یک نوع تفکیک را مجاز می "بورژوایی"و  (Decadent) "مُنحط"، "دُگماتیست"

کند که ایدئولوژی همیشه تفکیکِ درست از نادرست است. فیشر در تدقیقِ مضامینِ این برداشت چنین استدالل می
کوشد به حقیقت دست که مارکسیسم علمی است که میشود، در صورتیبه صورت آگاهیِ کاذبِ رازگونه ظاهر می

است. به همین  "علم و اوتوپیا"زدنِ در حکمِ گره "مارکسیسم و ایدئولوژی"یابد. به نظر فیشر، گره زدن مفاهیمِ 
د ها رهایی یابد. فیشر تاییداند مارکسیسم از مضامینِ اتوپیایی، یا به عبارت دیگر از ایدئولوژیدلیل او ضروری می

جاست که به اعتقاد او، دو مفهومِ مارکسیسم و ایدئولوژی کند مارکسیسم یک علم است نه یک ایدئولوژی، و از اینمی
 با هم ناسازگارند.

برند؛ در واقع او ایدئولوژی را در یک مفهومِ کامالً خاص به کار می مارکس و انگلسفیشر بدون تردید می داند که 
کند. مارکس و انگلس در بعضی از آثارشان وقتی از انندگان را به این نکته جلب میهایش توجه خوخود در نوشته

کنند اما این مفهومِ زنند، ایدئولوژی را آگاهیِ مبهم و کاذب تلقی میحرف می (Speculative) های نظریساخت
مطلقا ارتباطی ندارد. ناسازگاری  -یعنی بیانِ علمیِ منافعِ اساسیِ طبقۀ کارگر-ایدئولوژی با ایدئولوژیِ سوسیالیستی 
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توان تجلّی تضادِ بنیادیِ آگاهیِ ها را، از یک لحاظ میایدئولوژیِ بورژوایی و سوسیالیستی و رودررویی کاملِ آن
صحیح و باطل تلقی کرد. به این دلیل فهمِ فیشر را از تُهی کردنِ فرهنگ از محتوای ایدئولوژیکِ آن که در عمل یک 

لنینیستیِ  -توان چنین تبیین کرد که او آگاهانه تفسیرِ مارکسیستوطِ ایدئولوژیکی است، تنها مینوع تسلیمِ مشر
 .ایدئولوژی و دیدگاهِ رویزیونیستیِ خود را مردود می شمارد

از دیدگاهِ فیشر، هنر نیز چون علم و فلسفه، تا حدودی تحت تأثیر ایدئولوژی است اما این تأثیر، منفی و زیان بخش 
سازد. فیشر اهمیتِ واقعی علم و هنر را نه در این واقعیت که آنها و ارزش های هنری و علمی را نابود میاست 
داند. به اعتقاد فیشر، هایی از اشکال ایدئولوژیک هستند، بلکه برعکس، در قیامِ واقعیت بر علیه آگاهیِ کاذب مینمونه

خیزد و نسبت به آن موضعِ عیتِ موجود به مقابله برمیهر هنرمندِ راستین همیشه متعهد است و همیشه با واق
های کامالً مشخصی که خصلتِ ضدّ گیرد. این استدالل های کلی و ظاهراً انتزاعیِ فیشر با قضاوتانتقادی می

به صُوَرِ مختلف و با شیفتگی تمام از  هنر و همزیستیسوسیالیستی و ضدشوروی دارند همراه است. او در کتاب 
گوید اما در عین حال، با حرارتِ تمام از این نظرِ شوراها، انقالبِ اکتبر و تاثیر آن بر تاریخِ جهان سخن میسرزمینِ 

ناپذیر نبوده است، و نه به علت شرایطِ عینی کند که انقالبِ روسیه به لحاظ تاریخی اجتنابکننده دفاع میگمراه
همین دلیل است که انقالبِ ه است. به عقیدۀ او، بهدادتاریخی بلکه در نتیجۀ عواملِ ذهنی و تصادفی رخ

سوسیالیستی در روسیه، وظایفِ اساسی خود یعنی دگرگونیِ سوسیالیستی، و باالتر از همه مسئلۀ انسان را حل نکرده 
داری باید هدفِ واحدی را است. باز به همین دلیل است که به زعمِ او، هنر در کشورهای سوسیالیستی و سرمایه

ل کند: یعنی بکوشد از خودبیگانگیِ رایج را نشان دهد، با شرایطِ غیرانسانیِ زندگی دست و پنجه نرم کند و دنبا
 روابطِ اجتماعی را انسانی سازد.

، به نقشِ هنر در ستیزِ عقاید که عصرِ ما را فرا گرفته است، اهمیتِ خاصی گارودی، چون سخنان فیشر هایدر نوشته
رها "معنا هستند، زیرا که آنان، خودِ هنر را از محتوای ایدئولوژیک آن اظهاراتِ پندآمیز بیداده شده است اما این 

کنند، هنر و علم فهمِ دیگر جدا میها را از هم. به اعتقاد فیشر، برعکسِ عواملِ ایدئولوژیک که افراد و خلق"اندساخته
کردن و رودررو قراردادن نیروهای مختلفِ اجتماعی نیست، برند. هدفِ هنر و علم، جدادیگر باال میها را از یکانسان

گوید زنده کند و مییاد می برتولت برشتهاست. فیشر به عنوان نمونۀ مشخص از پارچه کردن آنبلکه متّحد و یک
است که که به خاطر این کند، بلماندنِ نامِ برشت در تاریخ نه به خاطر این است که او از ایدئولوژی معینی پیروی می

داند که در نتیجۀ ِ مسائلِ اساسی عصرِ ما و در بیانِ وحدتی میای است. فیشر کمکِ هنر را در حلّاو شاعرِ برجسته
گیرد. از این سخن چنین برمی آید که موضع فیشرِ های اجتماعی شکل میها و نظامعملِ متقابلِ همۀ طبقات، ملت

 .گونه تفاوتی نداردک، با موضع منتقدینِ ادبی و هنری بورژوایی هیچدر استفاده از اصولِ متدولوژی "مارکسیست"

لنینیستیِ هنر را  -های ایدئولوژی است، پایۀ مفهومِ مارکسیستاین عقیده که در جامعۀ طبقاتی، هنر یکی از محمل
اجتماعی را که  شناختیِ تحلیلِ آگاهیشناختی و جامعههای معرفتدهد جنبهدهد. این برداشت امکان میتشکیل می

برای مارکسیسم اساسی هستند، به صورتِ ارگانیک ترکیب کنیم. تعریف ماهیتِ اجتماعی هنر نه تنها باید موضوعِ 
شناختی(، بلکه باید نقش و مقامِ هنر در زندگی اجتماعی، و های آن را معلوم کند )جنبه معرفتانعکاس وروش

تی و تکاملِ هنر در ارتباطند، روشن سازد؛ یا به عبارت دیگر، از هنر، محتوای نیازها و منافع اجتماعی را که با هس
ارزیابیِ اجتماعی و طبقاتی به دست دهد )جنبه جامعه شناختی(. تحلیل طبیعتِ هنر از دیدگاهِ جامعه شناسی و 

سی است که مطابقِ شنابرخورد با هنر به عنوان محملِ ایدئولوژی معیّن، مکمّلِ تعریف ماهیتِ هنر از دیدگاهِ معرفت
آن، ماهیتِ هنر انعکاس هستی اجتماعی است به وساطتِ نقش فعالِ فاعلِ انعکاس در فرایندِ خالقیتِ هنری. این 

 با تحلیلِ هنر انعکاس یافته است. (Axiological) شناختیترکیب در برخوردِ ارزش

کند. این نظرِ انقالبی را به نحوِ احسن تلفیق میبینیِ خشک و شورِ بیند که واقعقدرتِ مارکسیسم را در این می لنین
شناختی هنر نیز حائزِ اهمیت است؛ چه، این مفهوم فقط در صورتی لنین از دیدگاهِ متدولوژیک برای مفهومِ ارزش
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شناختیِ هنر رودررو قرار نگیرد، بلکه برعکس، از قبولِ وحدتِ ارگانیک تواند سودمند باشد که با مفهومِ معرفتمی
 انش و ارزیابی حرکت کند.د

اند و در تحلیل آثارِ لنینیسم همیشه با هنر به مثابه یک نوع ارزشِ فرهنگی برخورد کرده -گذارانِ مارکسیسمبنیان
 مقالۀ معروف لنیناند. هایی که در این آثار مطرح شدند توجه داشتهتیکِ پدیدههنری به ارزیابی ایدئولوژیک و اِستِه

 Leo Tolstoy as the Mirror of the Russian) "تولستوی، آیینه انقالبِ روسیه لئون"تحت عنوان 

Revolution)  شناختی دهد، دارای معنای ارزشهم ربط میرا به "انقالبِ روسیه"و "آیینه"که مفاهیمِ به دلیل این
در روسیه، توجه خود را به  با ارزیابی آثار این نویسنده بزرگ به عنوان انعکاسِ خصایصِ ویژه زندگی لنین است.

 (1)دهد. دارد و ارزیابی خود را از آن به دست میهای ارزشیِ نهفته در آن معطوف میقضاوت

های معنوی یابد. در جامعۀ طبقاتی، هنر آن نوع ارزشها انعکاس میهای انسانها و آرمانهای معنوی در هدفارزش
پارچگی و منافعِ مشترکی که طبقاتِ معینی را وحدت ِ یکسان را از حسّکند که آگاهیِ انتیک را بیان میو اِستِه

سازد یا به عبارت دیگر، هنر، منافع دهد. هنر، واقعیت را از منشورِ منافعِ طبقاتی منعکس میبخشند افزایش میمی
 کند و وظیفۀ ایدئولوژیکِ آن هم در همین واقعیت نهفته است.یک طبقه را بیان می

ها عوامل تاریخی و طبقاتی هنر را شکل هایی که با آنلنینیستی، در تعریف خود از شیوه -کسیستتئوری مار
ِ کند. حدود و کیفیتِ این عناصرِ عامّهای انسانی عامّ و ابدیِ نهفته در هنر جدا نمیها را از ارزشدهند، این جنبهمی

تری را اشغال ان نیست. در هنر، این عناصر جای مهمس، یک-اخالق، هنر-انسانی در اشکالِ مختلفِ آگاهی فلسفه 
های فعالیتِ فرهنگی و فکری انسان؛ ولیکن، وجود عناصرِ عامّ و انسانی در هنر، شکلِ می کنند تا در سایر حوزه

نویسد تیکِ برجسته روسی می، فیلسوف و عالمِ استِهپلخانفتر است. مثالً وقتی خاصی از تجلّی یک قانونِ عامّ
ای موقت و گذرا در اثرِ وقتی پدیده"کند: است، بالفاصله اضافه می "تجلّیِ عصرِ او در اصوات" (3)سیقیِ اسکرایبن مو

. پلخانف در این کلمات نه تنها اثرِ یک هنرمندِ "گیردیابد، معنایی پایدار به خود میهنرمندی بزرگ تجلّی می
ترین اجتماعی بیش -تری که در فهمِ هنر به عنوان یک پدیدۀ تاریخیمّعا که از اندیشهکند، بلبرجسته را ارزیابی می

های متعلق به یک عصرِ معیّن، یا یک فرماسیونِ گوید. آگاهی اجتماعی صرفاً عقاید و اندیشهاهمیت را دارد، سخن می
گِ انسانی را شکل هستند و استمرارِ فرهن "ابدی"کند که اجتماعی معیّن نیست؛ تکاملِ آن، از اصولی پیروی می

 دهند.می

دهند اما از لحاظِ خصایص دهد که دیگر اشکالِ آگاهی اجتماعی انجام میای را انجام میاز این جهت، هنر وظیفه
تیکِ آن، یعنی از ها متفاوت است. کارکردهای شناختی، ایدئولوژیکی و تربیتی هنر همراه با کارکردِ استِهدیگری با آن

تیکِ انسان نقشِ قاطعی ایفا می کند؛ به ِ استِهگیری حسّکند. هنر در شکلتیکِ آن تحقق پیدا میطریق تاثیرِ استِه
های زندگی را دریابد، از زیبایی لذت ببرد، آن را به بخشی از زندگی خود آموزد که زیبایی نهفته در پدیدهاو می

کند تیکِ هنر در این است که کمک میکرد استِهتبدیل کند، و خالقیّتِ خود را با قوانینِ آن منطبق سازد. کار
 تیکِ معیّنی را در خود جذب کنند و استعدادِ هنری خود را پرورش دهند. استه -ها، آرمانِ اجتماعیانسان

وجود آورد. آثارِ هنری در بیننده یا شنونده همان الهام و تجاربِ نویسد: هنر باید هنرمندانی از توده مردم بهمیلنین 
که از دیدن آثار رافائل به  (9) کرِجوکرده است. ها احساس میکنند که هنرمند در ضمنِ خلقِ آنطفی را ایجاد میعا

  ."من نیز یک هنرمندم"وجد آمده بود، فریاد می زند: 

خوردِ کنند. هنر در پرورش برهمه افراد تحتِ تاثیرِ افسونِ هنر، آشکارا یا به صورت مبهم، احساسِ مشابهی پیدا می
دست آوردن تواند زندگی را دگرگون سازد، باال بردنِ توانایی انسان در بهخالقِ انسان با زندگی، ایجادِ تخیّلی که می
تر تیک، نقشی مهمهای جهانِ واقعی، و تقویتِ استعداد او در قضاوتِ استهآگاهی مشخص و منسجم از ماهیتِ پدیده

 .کندیاز اشکالِ دیگر آگاهی اجتماعی ایفا م
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در تعریفِ کارکردهای خاصِ هنر، باید به خاطر داشته باشیم که زندگی با تمام تنوّعاتِ خود و روندهای عمده تکاملِ 
یابد نه در یک شکل. اشکالِ آگاهی اجتماعی تاریخی در هر دوره، در مجموعِ اشکالِ آگاهی اجتماعی انعکاس می

دیگر صورت که در ارتباطی روشن با یک، بلدیگردر انزوا و جدا از یک ها، نهبخشند و تکاملِ آندیگر را غنا میهم
آلیستی که هنر را تیکِ ایدههای ایدئولوژی نیز روابطِ مهمی وجود دارد. برخالف استِهپذیرد. بین هنر و سایر شکلمی

لنینیستی، ضمن  -مارکسیست تیکِکند، استِهویژه ایدئولوژیِ سیاسی( جدا میاز سایرِ اشکالِ آگاهی اجتماعی )به
تواند جدا از گیرد. هنر نمیتوجه دقیق به خصایصِ ویژۀ هنر، روابطِ آن را با سیاست، فلسفه، اخالق و غیره در نظر می

 اشکالِ دیگر ایدئولوژی، وظیفۀ اجتماعیِ خود را انجام دهد.

های هنر و سایر اشکالِ ایدئولوژی همبستگیترین پیوندها و تری از مهمدر بخش بعدی این فصل با تفصیلِ بیش
 سخن خواهیم گفت.

 

 :هاپانوشت

دهنده تصویرِ هنرمند از جهان به شناختی از اجزاءِ تشکیلهای انقالبی روسیه، عاملِ ارزشتیکِ دموکراتدر استِه  -0
رفت. مثالً چرنیشوسکی معتقد بود وظیفه هنر عالوه بر بازآفرینی و توضیحِ واقعیت، این است که درباره شمار می

 (مولف)پدیده های مختلف زندگی داوری کند. 
 (مترجم)( ، آهنگساز و پیانیست معروف روسی. 0080-0805؛ ) (Scriabin) کرایبناس  -0
 (مترجم)میالدی  06، نقاش ایتالیایی در قرن (Corregio) کرجو  -0
 

 "های هنرشناسی علمیپایه"برگرفته از کتاب 
 
 

  شهر گلزنکیرشن آلمان فیلم رونمایی از مجسمۀ لنین در
 برلینسی سال پس از فروریختن دیدار 

 
https://per.euronews.com/12/60/1616/lenins-statue-unveiled-in-germany-mldp-far-left-political-

party-marxist-leninist 

https://per.euronews.com/2020/06/21/lenins-statue-unveiled-in-germany-mldp-far-left-political-party-marxist-leninist
https://per.euronews.com/2020/06/21/lenins-statue-unveiled-in-germany-mldp-far-left-political-party-marxist-leninist
https://per.euronews.com/2020/06/21/lenins-statue-unveiled-in-germany-mldp-far-left-political-party-marxist-leninist
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 تیک و هنرهستِاِ بارۀ برخی مسائلِ در
 حسان طبریا

 
 ،«ایران هنری در جامعۀ معاصرِ تکاملِ برخی مسائلِ»این بررسی این بود که در زیر عنوان  ۀنگارند در آغاز، آهنگِ

ابتدائی منطقی یاد این قاعدۀ هها، نگارنده را بجوئیهای خویش را در این گستره عرضه دارد. ولی نخستین پیداوری
 )لوگوماشی( در« الفاظ بحثِ»های مشخص، اگر مایلیم بین ما و خواننده یا شنونده انداخت که پیش از ورود در بحث

نگیرد، ابتدا محتوی و مضمون مقوالت و اصطالحات عمدۀ مورد استفاده در بحث را روشن کنیم و سپس به اصل بحث 
 .کنداین قاعده را توصیه می ژه مراعاتِبپردازیم. از هنرمندان فیلسوف، ولتر بوی

شرحی اجمالی تدارک ببینیم و  «تیک و هنراسته دربارۀ برخی مسائلِ»شمریم که تحت عنوان: لذا سودمند می
مسائل معاصر ه را مدخلی بر گفتار محتمل بعدی قرار دهیم که اگر زمانه و فرصت امکان پدید آورد، در آن گفتار بآن

 .کشورمان بپردازیمهنری در  تکاملِ

تیک و هنر از دیدگاه مارکسیستی از آنجا سودمند است که در استه ترین مقوالت و اصطالحاتِبحث کلی دربارۀ عمده
تیک متداول در غرب سر و کار داشته های استهوران ما ناچار بیشتر با تئوریدوران رژیم پهلوی، هنرمندان و اندیشه

ها دور مانده است. بعالوه با بیان های آنارکسیستی نسبت به این مسائل از قلمرو بررسیاند و ظاهراً دید و برخورد م
پس از ادای این سازد. این مباحث، نگارنده، پایۀ فلسفی و علمی خود را بهنگام نقد مشخص آثار ادبی معاصر روش می

 :کنیمتوضیح، به سخن خود آغاز و این بررسی را به سه بخش اساسی تقسیم می

 تیک؛هستِروندهای اِ طبیعتِ -الف

 هنری؛ هنر و روانشناسیِ -ب

 .هنر اجتماعیِ هنری و نقشِ سالیبِاَ -ج

 :پردازیممی «تیکهستِروندهای اِ طبیعتِ»اینک به بخش اول، یعنی 
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 تیکهستِروندهای اِ طبیعتِ -اولبخش 

از آن جهت نادرست « زیباشناسی»ترجمۀ آن به ست: ی اهایبرخی دشواری نِفارسی متضمّه ب تیکهستِاِ ۀواژ ۀترجم
تر است. ترجمه به مراتب فراخه اش از آن بزیبا و زشت نیست و دامنه ۀاین دانش تنها بررسی مسأل است که مباحثِ

 ۀرسد. بهرحال ما ترجیح دادیم از واژنظر نمیه تناسب ببرای اتیک( بی« اخالقیات» )نظیر« ذوقیات» واژۀ عربیِ
است « حس ادراکِ»آمده و معنایش « ه سیسس تآئی»ه کنیم که از ریشه یونانی تیک استفادالمللی استهینمتداول ب

 .نیز ترجمه کرد« لطیف حیاتِ علمِ»تیک را با تسامح توان استهو بدن مناسبت می

کند. عالوه بر آن در می ات ادراکیّجهان را از دیدگاه ذوق ،انسان ؛آن تیک دانشی است دربارۀ قوانینی که بر وفقِاسته
ی حدّتیک را تارود و از این جهت استهسخن میآن  اشکال هنری و آفرینشِ ماهیتِ این دانش دربارۀ

که خواننده پس از قرائت این بررسی درخواهد یافت، ها، چنانتوان نامید. ولی همۀ این معادلنیز می« هنرشناسی»
 .نارساست

 
داری باستان، در مصر و سال پیش، در جهان برده 0533توان به این دانش را می زایش و پیدایشِ ،از جهت تاریخی

جمله در آثار افالطون و ارسطو و ویژه در یونان بود و از آنهگیرش بنظر و چین مربوط ساخت ولی گسترشِ بابل و هند
 ،باستان مِاین دانش بعمل آمده است. در رُ مقوالتِتری به ماهیت و تر و ژرفتوجه بیش ،دیگر فیلسوفان یونان باستان

و نیز شاعر معروف هوراس )یا « اشیاء در طبعیتِ»، مؤلف اثر «لوکرسیوس کار»گرای آن عصر بنام مادی فیلسوفِ
 .این دانش پرداختنده هوراسیوس( و دیگران ب

)اهل آکوئن( برای ذوقیات و خالقیت  فالسفۀ الهی مسیحی مانند قدیس اگوستین و قدیس تُماس ،های میانهدر سده
ی یورنی ،آسمانی قائل بودند. در نزد مؤلفین قرون وسطائی ما نیز آمیزی مانند عطیه و موهبتِاسرار هنری مبداءِ

 .شده استقریحۀ هنری می در روح وجود داشته که گویا موجدِ« نابغه»نام ه آمیز و جن مانند باسرار

؛ انسانی و طبیعی و واقعی آن بازگرداندند کسانی پیدا شدند که مسائل را به مبداءِ ،نسانس(هنگام نوزائی )رُه ولی ب
ش آلمانی، جیوردانو انق ،ساز ایتالیائی، دوررش و پیکرهانق ،شاعر ایتالیائی، لئوناردو داوینچی ،فرانچسکو پترارک :مانند
 .و امثال آنان نویسندۀ فرانسوی ،تینیعالم و فیلسوف ایتالیائی، مون ،برونو

وسیلۀ نامبردگان هجامعه و انسان، که بهایش درهای آفرینش هنری و ریشهاین جریان فکری، یعنی جستجوی انگیزه
های هفدهم و هجدهم و نوزدهم در اروپا گسترشی بورژوائی قرن ویژه در دوران انقالباتِه گزاری شد، بدر فوق پایه

ترتیب هته، بمان، لسینگ، هردر، شیللر، و گُرو، ژان ژاک روسو، و نیکلفراوان یافت و کسانی مانند برک، هوگارت، دیده
 .اختنداندیشانه و بسیار با ارزش پردهای ژرفدر انگلستان و فرانسه و آلمان، در این زمینه به بررسی
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 در بسطِ ،ویژه ایمانوئل کانت و فیشته، و شلینگ و هگل نمایندگان برجستۀ آن هستند(هآلمان )که ب کالسیکِ ۀفلسف
ها، آثار به مقوالت، بینش گرایانهتاریخ ویژه برخوردِهب ،آموزش هگلتیک نقشی کالن ایفاء نمودند. مثالً در استه دانشِ

هنر و زندگی جای  ماهوی اشکال و مقوالت آن و ادراک پیوندهای یکیلکتدیا تحلیلِ و نیز ،های هنریو شخصیت
 .تیک برداشته شدای یافت و گام بزرگی در راه توضیح مقوالت پیچیدۀ استهبرجسته

اجتماعی )نبرد  باید بگوئیم که از سوئی نبردِ تیک بیابیم،هوی استهوراهنما را در تاریخ پُر های اگر بخواهیم نخِ
اجتماعی در فلسفه بدین  یافت. نبردِتیک انعکاس میاسته فلسفی، در مباحثِ ت( در فلسفه و از سوی دیگر نبردِطبقا

آلیستی )تصورگرایانه( در اعی همیشه به دفاع از اشکال ایدهکار اجتمگرفت که نیروهای محافظهشکل بازتاب می
که شعور و مادی و این جهانِ الیسم و اصالتِیدفاع از ماتر یشتاز و انقالبی بهاند و نیروهای پعالقه بودهفلسفه ذی

 ۀتوان مادان و بالنده نیست و نمینبمادۀ همیشه جُ تکاملِ رسِوی چیزی جز ثمرۀ دیر ۀآدمی و اندیش تصوراتِ
مساعد و  جان، آنهم در شرایطبی ۀماد ۀمیلیاردها سال متکاملی دانست که خود باید از تکاملِ شعورِ جان را مخلوقِبی

 .احیاناً استثنائی، پدید آید

حس، که مطلق، جاویدان و  مافوقِ رِتصوّ»چیزی نیست جز یک « میلجَ»یا « زیبا»بر آن بود که  افالطونمثالً 
 موهبتِ وسطا از ربطِ مسیحی در قرونِ ۀتاریخی را راه نیست. یا فالسف لِت و تحوّاست، یعنی در آن نسبیّ« بالتغییر

شمردند. کانت نیز معتقد بود که آسمانی می را فیضِکه گفتیم آنمادی و ناسوئی پرهیز داشتند و چنان هنری به امورِ
 های امروزیِبینش ویژه در پیدایشِهدر این زمینه ب کانتری هستند. نقش بَ« مادی قاتِتعلّ»هنری مطلقاً از  احکامِ
شد( گذاشت )یعنی بین زیبائی و فایده تقابل قائل میمی« مفید» را در مقابلِ« زیبا»تیک نقش شایانی است. وی استه

ساخت کلی مجزا میههنری ب اجتماعی و مسلکی را از کمال در شکلِ دانست و مضامینِو ذوقیات را فارغ از اغراض می
طبیعی است کامل باشد.  که دارای چه مضمونی باشد، یک اثرِتواند اعم از آنذوقی می کاملِ و بر آن بود که یک اثرِ

ما در  که در دورانِ« هنر برای هنر»رف در هنر و صِ گرائیِهای فلسفی برای پیدایش شکلکه این نوع داوری
 .فلسفی ایجاد کرده است های بورژوائی متداول است، اساسِتمدن

« گرا ماده»مین سبب ههشعور معتقد بودند و بجان بربی ۀوجودی ماد مِای که به تقدّرگرا، فالسفهتصوّ ۀبرخالف فالسف
 عینیِ شمردند، بلکه قوانینِاسرارآمیز نمی تِبهنری را ثمرۀ یک فیض و موه ۀخالق ۀاند، هنر و قریحنام گرفته

گرایانه و واقع بازتابِ رتِوکردند و ضرفردی و اجتماعی هنرمند، جستجو می زندگیِ تیک و هنر را در واقعیتِاسته
عقاید و بازپروری انسان و جامعه مورد  هنر را در نبردِ الِفعّ ت شرکتِرزندگی را درآثار هنری و ضرو حقیقی واقعیتِ

 .دادندتصریح و تأکید قرار می

 صِیک نق ،-اندتیک سخن گفتهاسته ئلِمسا ۀمارکسیسم دربار که پیش از پیدایشِ -ولی در نزد این فالسفۀ ماده گرا
از  یعنی یک بینشِ ،کردندطرفه مطرح مییک شکلِه محدود و ب مسائل را گاه با افقِکه ی وجود داشت و آن اینجدّ

 .داشتندای درست را عامیانه و مبتذل عرضه میجهت پایه

طور ه را ب« زیبا»های را ذکر کنیم. فویرباخ سعی داشت ریشه فویرباخ ،گرای آلمانیفیلسوف ماده ،عنوان مثاله ب
ات را مستقیماً به تیک و ذوقیّاسته ها جستجو کند و احساسِاشیاء و پدیده عی و فیزیکیِطبی بالواسطه در مختصاتِ

 .اجتماعی را در این مقوالت نبیند انسانی بازگرداند و عاملِ« طبیعت»قوانین زیستی )بیولوژیک(، 

روس از قبیل بلینسکی،  های انقالبیِمارکسیستی، دموکرات ۀهای فلسفگرا وکالسیکماده ۀبین این فالسف
یک  تیک و هنر دمیدند و قوانینِاسته در مباحثِ ینوی ۀو امثال آنان قرار دارند که نفخ شوسکی، دابرالی یوبوف،چرنی

ت را در هنر روشن ساختند. ما دربارۀ این مقوالت دیرتر پیام بودن( و خلقیّ ت )یا صاحبِمسلکیّ گرا و اصولِواقع هنرِ
 لِتحوّ ،تاریخی( فلسفی، ماتریالیسمِ تیک، ماتریالیسمِمارکسیستی )دیالک سلوبُاُ ولی کاربردِسخن خواهیم گفت 
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درستی روشن ساخت، بلکه افزاری برای داوری و ه ها را بتیک ایجاد کرد و نه فقط آناسته ژرفی در مقوالت و احکامِ
 .صحیح از سقیم در این مسائل بدست داد تمیزِ

 مختلف مرکب است که این جهاتِ وسیلۀ انسان از سه جهتِه جهان ب تیکِاسته دریافتِ ،موافق این مکتب
 :گانه انفکاک ناپذیرندسه

 ما؛ خارج از ذهنِ در جهانِ عینی، واقعیتِ تیک دراسته -1

 نامیم؛می« هنری ۀسلیقذوق و»یا « تیکاسته آگاهیِشعور یا»را چه که ما آنو آن ذهنی تیک درجهانِاسته -3

 .تیکدر زمینۀ استه عینی و ذهنی وحدتِ مثابۀ نوعیه هنر ب -9

این  های مشخصقوانین و جلوه ماهیت، (، تیک )که در آغاز این مقال از پهناوری مباحث آن سخن گفتیماسته دانشِ
ها بر یکدیگر( آن متقابلِ تأثیرِ ها، در عینِآن استقاللِ ها در عینِآن ها )وحدتِتیکی آندیالک سه جهت را در وحدتِ

عامیانه )یا مبتذل(  ماتریالیستیِ تیکِآلیستی و هم از استهایده تیکِهم از استه ،تیککند. لذا این استهبررسی می
رتست سازد. این پایۀ عینی عبارا روشن می وسیلۀ انسانه جهان ب تیکِاسته پایۀ عینی دریافتِ گیرد وفاصله می

جامعه ( یا بهسازی)دگرسازی خاطره ب قوای ایجادگرشماهیت اجتماعی و ،آن طی انسان که هدفمندخالق و فعالیتِ از
 سوی جامعه، بلکه در درونِت حل کرد و نه در آنسوی طبیعمطلب را نه باید در آن باید. لذای میتجلّ تیعو طب

 .طبیعت و جامعه

تراژیک »، «دراماتیک»، «واال و فرومایه»، «زیبا و زشت»مقوالتی مانند  ،این کلمه ِمعنای اخصّه تیک باسته در بحثِ
 دریافتِ خاصِ اتِتجلیّ ،این مقوالت ۀگردد. هممطرح می« سی(اپیک )حما»و « میک )مضحک(کُ»، «)فاجعه آمیز(

د، گسترۀ مولّ گسترۀ کارِ اجتماعی هستند، مانند گون زندگیهای گونهوسیله انسان درگستردهه واقعیت ب تیکِاسته
 .انسانی و غیره و غیره ۀفرهنگی، گسترۀ زندگی روزان فعالیت و مبارزۀ سیاسی و اجتماعی، گسترۀ آفرینشِ

 

دانیم برای فایده نمیولی بی ،تیک نیستگستردۀ استه ای دربارۀ دانشِرساله جا نگارشِما در این هدفِ
عمومی را مورد بررسی اجمالی قرار دهیم یعنی: زیبا، واال،  تیکِچند مقولۀ استه ،تر شدن موضوعمشخص

 (.آمیزانگیز )فاجعهآور و غمخنده

کنند، ولی برخی از تعبیر میو ذهنی  ذاتیدرون روح و امری را به نوعی خاصیتِ «زیبا»افالطون، کانت و هگل 
رون بُ عینیِ ها( خواستند برای زیبائی و زشتی عوامل و اسبابِاز آن گرایان پیشقرن نوزدهم )و نیز ماده گرایانِماده
نیروهای حیاتی  کاملِ یِشوسکی زیبائی را ناشی از تجلّجمله چرنیجستجو کنند مانند تناسب و هماهنگی. از آن ذاتی
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واقعیاتی است، ولی فلسفۀ  نِعینی مسلماً متضمّ داد. این تعریفِهم پیوند میه را ب زندگی و زیبائی دانست، یعنیمی
معرفت وی به  ۀدرج به تناسبِ ؛اجتماعی انسانِ ذهنی و دیدِ عینی، عاملِ نظر از عاملِست که صرفا علمی برآن

خود چیره و  محسوسِ مشخصِ متشکله مهمی است: اگر انسان بر جهانِ عنصرِ ،زیبائی در ادراکِ ،عینی نیز قوانینِ
خود را در شرایط  ۀلذت برد، استعدادها و قرایح خالقثابه بازی نیروهای عقلی و طبیعی مه حاکم باشد، و از کار خود ب

دست « زیبائی»و « زیبا بینی» اندازد، به احساسِکار میه تر بتر، سرشارتر و وارستهنحوی غنیه ن بتاریخی معیّ
دارای  ،های طبیعت و اجتماعء و پدیدهروح در اشیا عاطفی و همراه با اعتالء و جهشِۀ خوش بینان یابد. این نگرشِمی

 .انسان و پیرامون است ۀهای بغرنج در رابطریشه

بسیجنده و پرورنده است.  شود و دارای قدرتِیابد و مایۀ نشاط و لذت میکامل می هنری تجلیِ زیبائی در آثارِ ادراکِ
یک جهت،  معینی است از عین و ذهن، طبیعت و تاریخ، انسان و پیرامون، که در صورت فقدانِ پیوندِ« زیبا»لذا 

 .تاریخی و اجتماعی است تِاین مقوله دارای نسبیّ ،همین جهته شود و بزیبائی پدید نمی احساسِ

روح و  اوج گرفتنِ حساسِایست که در انسان اپدیده ،فرومایه، پست و مبتذل قرار دارد مقابلِ ۀکه در نقط «واال»اما 
نماید. واال با زیبا آزمائی را در وی تقویت مینبرد کند و قدرتِر و عادی ایجاد میناچیز و محقّ یابی او بر امورِبرتری

تاریخ است. واال و زیبا در  نِیّمع انسان در دورانِ« تیکِاسته آرمانِ» مثبتِ ها محصوالتِپیوند دارد و هر دوی آن
که زشت و آور نیستند. چنانضحک و خندهولی هرگز مُ ،توانند در پیوند باشندآمیز )یا تراژیک( میفاجعه حال باعین

واال  احساسِ ستور سازند. در پیدایشِن مَهای مزیّفرومایه با یکدیگر خویشاوندی دارند، هر قدر هم که خود را در جامه
شخص و  انفرادیِ و هم برخوردِ ،یعی یا تاریخی و انسانیطب عین و ذهن وجود دارد، یعنی هم عظمتِ نیز پیوندِ
 . او در قبال این عظمت روحِ مثبتِ هیجاناتِ

زیبا  انسان و نبردِ تاریخی با سرنوشتِ رشدِ و تناقضاتِ هاجبر و اختیار، شعبده آمیز )تراژیک( حاکی از تقابلِاما فاجعه
، که شرایط پیروزی زیبا و واال علیه زشت و پست در لحظه معین فراهم نیستو زشت و واال و پست است. هنگامی

تاریخی  مشخصِ تکاملی باید انجام گیرد و آنچه ازجهت شرایطِ بین آنچه که ازجهت سیرِکه یعنی هنگامی
 .شودحل شود، حل نمی ای که باید، مسألهشودپذیر است، تضادی آشکار پدید میانجام

زیست و عمل  اجتماع که هنوز دارای قدرت و استعدادِ ۀها و نیروهائی از صحنباری انسانپیش از وقت و اج خروجِ
همچنین سرنوشت  م است.ها امری مسلّپذیری آنچه زوالکند، اگرآمیز ایجاد میو فاجعه تراژیک هستند نیز احساسِ

بالنده و  امرِدانند ولی قادر نیستند این پیوندها را بگسلند و در جهت زوال میری رو بههائی که پیوند خود را با امآن
آمیز است. مشاهده این وضع نه تنها رنج و ماتم، بلکه نوعی عاطفه و قرار گیرند نیز سرنوشتی فاجعه یابنده رشد
 ۀیعنی تزکی (Katharsis) کند. کاتارسیسایجاد می ،نامندمی« کاتارسیس»را در یونانی تیک که آناسته گذشتِروان

دهد. این تزکیه از این جهت ایست که ارسطو بدان توجه مینکته ،ستا ایکه تراژدی موجب چنین تزکیهنفس و این
 با نیروهای نبردِ انگیزد و هیجانِنفرت از زشت و پست، مهر به زیبا و واال را در روح بر می احساسِ ،است که فاجعه

 .نمایدکند و اراده را تقویت میتاریک را بیدار و به پیدایش عواطف و داوری و جسارت کمک می

شخص یا گروهی از اشخاص و عمل و رفتار آنان با شرایط  تناسبِ از جای دیگری است. عدمِ« ضحکمُ» ۀمقول منشاءِ
ی و ترقّ تناسب با مقتضیاتِ تناسیی، عدمِتاریخی( و آداب و عادات و سخنان ناشی از این بی جمله با شرایطِ)از آن
تناسبی وسیع کند. دامنۀ این بیمیک( را ایجاد میآور )کُخنده عصر( احساسِ ۀعصر )ذوق و سلیق تیکِاسته آرمانِ

پیرامون، بین ماهیت  تناسبی بین نو و کهنه، بین شکل و مضمون، بین هدف و وسیله، بین عمل و شرایطِاست. بی
آور است. وقتی زشت و پست و ادعای او دربارۀ خودش و غیره و غیره، همه و همه مضحک و خنده واقعی شخص و

 جلوه فروشی نیز برخوردار است، احساسِ کوشد خود را زیبا و واال و بالنده نشان دهد و از میدانِزور میه زوال یابنده ب
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 مقتدرِ انگیزد. خنده، افزارِنز )ساتیر( را در روح برمیط ۀخشم است و عاطف آورد که گاه همراهِوجود میه استهزائی را ب
 .یابنده استمیرنده و زوال انقالبی در نبرد علیه هر چیزِ انتقادِ

که دیدیم، هر یک دارای منشاء تیک، که چنانهستِای اِمهم و پایه پس از این مبحث کوتاه درباره برخی مقوالتِ
 .گردیدمبحث خود باز می سرِه ایست، بویژه و محملِ

اق و خلّ فعالیتِ ،انسان در میان بود. گفتیم که پایۀ عینی این دریافت تیکِاسته دریافتِ صحبت از جهات عین و ذهنِ
 احساسِ»چیزی است که آن موجدِ ،وسیلۀ انسانه تیک واقعیت باسته ذهنی دریافتِ هدفمند انسان است. اما جهتِ

در شخص بر اثر د ذوق، نقد و ارزیابی، سلیقه یا هنرسنجی و زیباشناسی، شورها و عواطفی که نام دارد مانن« تیکاسته
های شخص در آلها و ایدهذوقی انسان، آرمان عقاید و تصوراتِ (،1)شودتیک پدید میاسته ۀبرخورد با یک پدید

 .هنری و ذوقی و غیره مسائلِ

احساس هنری )یا  ،حیاتی است. یا به بیان دیگر عینیِ روندها و مناسباتِ مِویژۀ انعکاس و تجسّ شکلِ ،اتسیّاین حِ
 .هنری واقعیت )اعم از طبیعت یا جامعه( یا آثارِ نوعی حالت عاطفی است برای دریافتِ ،هنری( یاتِسّحِ

یات نیز سّین حِولی بدون ا ،تیک محدود نیستاسته یاتِسّتیک انسان تنها به حِاسته جاست که روابطِمهم در آن ۀنکت
تاریخ  ر هم نیست و با تحولِجامد و الیتغیّ تیک انسان امرِاسته یاتِسّتواند وجود داشته باشد. طبیعی است که حِنمی

 ]و[ ذوقیات سطحِ ی؛سلیقه هنر سطحِ یعنی ؛ثمرۀ این تحول و تکامل است ،پذیرد و خودو جامعه، تحول می
یاتی است که برای سّچنان حِتیک آناسته یاتِسّحِ»گوید: مارکس می کند.جامعه را منعکس می تیکاسته سطحِ

یابند و به افزار نیرومندی های هنری تجسم میهنری به صورت چهره آثارِ ،یعنی« شود.لذت می دریافتِ انسان منشاءِ
 .گیرندمردم قرار می گردند و منبع شادی و هیجان و الهامِعاطفی و عقلی انسان بدل می برای پرورشِ

تیک با بررسی شوند. استهتیک میهنری وارد مباحث دانش استه که در پیش نیز یاد کردیم، هنر و آفرینشِهمچنان
تیک مربوطند، پیوند نزدیک علوم خاص نظری و تاریخی و همۀ علومی که به استه ۀهنر و قوانین آن با هم ماهیتِ

و  انسان به واقعیت تیکِرابطۀ استه ِصرفاً فلسفی است که قوانین عامّ یکی از چند علمِ ،«تیکاسته» ولی خودِ ،یابدمی
هنرها سزا  کردن این دانش تنها به دانش شناختِهمین جهت محدوده دهد و بداقه قرار میهنر را مورد مُ جملهآن از

مختلف هنرشناسی به هنرهای خاصی )مانند موسیقی، نقاشی، پیکرتراشی، معماری، ادبیات، سینما،  نیست، زیرا علومِ
خود را در مرحلۀ اول  خاصّ تیک دانشی است فلسفی، بینشی است کلی، و مسائلِپردازند. پس استهتأتر و غیره( می

 و هستی اجتماعی و حیاتِ ،نسانی از سوییتیک و هنر شعور ااسته ۀمربوط به رابط دهد، مانند: حل مسائلِقرار می
اجتماعی )مانند علم، اخالق،  شعورِ مختلفِ اش با اشکالِهنر و رابطه پیدایش هنر؛ ماهیتِ انسانی از سوی دیگر؛ منشاءِ

های تصاویر هنری بطور هنر؛ ویژگی های تاریخی تکاملِمذهب، فلسفه و غیره(؛ جانبدار و خلقی بودن هنر؛ قانونمندی
آلیسم در هنر؛ بررسی روندهای ئهنری؛ اصول عمدۀ ر هنری؛ سبکِ شکل و مضمون در هنر؛ اسالیبِ متقابلِ عم؛ روابطِا

تیک هنرشناسی در خطوط عام و کلی خود وارد استه ،بینیمتیک در تاریخ و در جهان معاصر و غیره. چنانکه میاسته
 ،هر رشتۀ جداگانۀ هنری است، یا به بیان دیگر ۀوظیف ،ه آنخاص و ویژۀ خویش ک شود و نه در اشکال و تجلیاتِمی

 .نیز هست کلمه هنرشناسی بمعنای عامِ ،تیکاسته

جا نادیده را در اینتوانیم آنمباحث است که ما نمی تیک )یا ذوقیات با اخالقیات( از اهمّتیک با اِاسته ۀرابط
رابطه، رابطۀ خاص و متقابل انسان و واقعیت است.  این نشود.که بحث ما دچار نقص عضو مهمی از بیم آن گذاریم،

ابند. اخالقیات در مفاهیم خیر و شر، داد و بیداد، وظیفه و تعهد، فضیلت و شایستگی و امثال این مقوالت بازتاب می
که در پیش نانتیک، چرابطۀ اخالقی مبتنی است بر ارزیابی رفتار و عمل یک فرد و یا جمعی از افراد اما رابطۀ استه

 هماهنگ شخصیتِ عینی و واقعیت است که به تکاملِ آن جهاتی از مناسباتِ صِخذوقی و مش نیز یاد کردیم، دریافتِ
 .رساندرساند یا نمیاش در جهت ایجاد زیبایی و نیل به واالیی و قهرمانی یاری میآزادانه خالقِ اسان و فعالیتِ
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ذهنی است مانند لذت بردن آدمی از تجلی آزادانۀ نیروها و قرایح خالق  ای جهتِتیک دارکه گفتیم، استهو نیز، چنان
د، زندگی مولّ های گوناگون زندگی اجتماعی و انفرادی )مانند کارِآفرینگرش در عرصه و زیبائی محصول فعالیتِ

تیک است که در استه اهرِترین مظترین و تعمیم یافتهکامل ،که یاد شد. هنرفرهنگی و غیره( چنان ه، کوششِروزمرّ
نسبتاً مستقل و خاص  ۀشود و یک عرصودآور انسان جدا میعملی و س تِلیاجتماعی از گسترۀ فعا کارِ روند تفسیمِ

 .گرددمبدل می «هنری یا بدیعی آفرینشِ»بنام 

بلینسکی  یابد.عینی است که هم در زندگی و هم در هنر تجلی می اخالقیات و ذوقیات یک قانونِ وحدتِ
اگر یک اثر واقعاً هنری است، اثری است واقعاً اخالقی. در برخی  اخالق است. دلبند و تنیِ خواهرِ« زیبائی»گوید می

گیرد. ناهنجار و زشت انجام می مقوالتِ (Esthetisation) تیک کردنِروند استه ،از جریانات هنری معاصر بوژوائی
 .گردداخالقیات و ذوقیات انکار می وحدتِ ۀشود و مسألاخالق ستیزی موعظه می

رمت، حُ کنند، در افراد احساسِها را منعکس میها و تصاویر مثبت هنری، که فضیلت و جمال روحی انسانچهره
ها و تصاویر منفی که ماهیت شود. چهرهلذت و شادی هنری می ۀانگیزد و ماین صمیمانه را برمییمحبت و تحس

 ،و بدین ترتیبآورد وجود میه تقبیح و کراهت از زشتی را ب احساسِ ،کنندتارها را توصیف میضداخالقی اعمال و رف
هنر را  اجتماعیِ شود و نقشِعقلی و فکری انسان بدل می تحولِ پرورش و ایجادِ ذوقیات و اخالقیات به اهرمِ وحدتِ
 .بردباال می

 

میان آوریم، ه ب تیک با فن یا تکنیکاسته ۀرابطفایده، سخنی چند از  میمِعپیش از پایان مقال و برای نوعی ت
تیک و استهکند. رابطه این دو )زیرا در جهان ما و جهان آینده این مسأله بیش از پیش کسب اهمیت می

 :توان از چهار جهت مورد بررسی قرار داد( را میتکنیک
 تولیدی؛ تیکِهستِاصطالح اِه ب  -1
 نام دارد؛ (Design) «زایندی»هنری و ثمرۀ آن که در انگلیسی  خالقیتِ -3
 فنی؛ تیکِاسته -9
 .تیکمابین فن )تکنیک( و استه متقابلِ ۀرابط -1

 
ترین زیبائی و هدفمندی است )یعنی ایجاد کامل سازماندهی تولید و کار بر پایۀ اصولِ، «تولید تیکِاسته»هدف از 

ه کار ب های صنعتی و افزارِبازده کمک کند(. طراحی معماری بنگاه شدِکار و رُ تندرستی و نشاطِ شرایط که به حفظِ
رس باشد و ایجاد جامه راحت و زیبای کارگری و تیک جذاب و از جهت عمل تولیدی هدفنحوی که از جهت استه

میان ه از آن سخن ب« تولید تیکِستها»ها و ایجاد مراکز استراحتی و غیره، مباحثی است که در آرایش داخل بنگاه
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 تِشخصیّ هماهنگِ رشد و پرورشِبخشد و را ارتقاء می زحمتکشان ذوقیِ فرهنگِ ،آید. مراعات این امورمی
 .افزیدشود و برعالقمندی بکار میآنان را موجب می تولیدی

ها از جهت شکل زیبا تأمین شود، آن شود که نه تنها کمالِکوشش می ،افزارهای تولیدی یا مصرفی تولیدِ در روندِ
 .باشند هنری بیانگریِکه دارای چهره و بل

 ،زاین(. در این رشته از دانشعبارتست از تئوری ساخت و پرداخت هنری افزارها )دی فنی تیکِاسته ،بدین ترتیب
 شود که هدفمندیِشود. یعنی سعی میصنعتی تعیین می هنری نسبت به محصولِو تکنولوژیک ها و مطالباتِخواست

نام  «رگونومیاِ»ها جوید که یکی از آنای بهره میمختلفه فنی از علومِ تیکِمحصول با زیبائی آن همراه گردد. استه
غیره مورد  شناسی و بهداشت وده را از لحاظ فنی و تکنولوژی و فیزیولوژی و روانمولّ دارد. این علمی است که فعالیتِ

های فنی و ارزش سازی مختصاتِکند که از عهدۀ هماهنگهنرمند کمک می دهد و به افزارسازِبررسی قرار می
 .تیک برآیداسته

های نوین هنری است )مانند موجب بروز رشته ،فن و هنر در این است که رشد فنی ربطِ مهمِ یکی دیگر از جهاتِ
که در معماری تئاترها و گذارد، چنانترین اشکال هنر اثرات خود را باقی مینیسینما و تلویزیون( و حتا در باستا

تکنیک )مثالً رادیو، تلویزیون، وسائل  ،عالوهبه انقالبی دارد.  اثراتِ ،هنری ساختن سازهای موسیقی و دیگر وسائلِ
 .کندهنر ایفاء می عظیمی در بسط و گسترشِ نقشِ ،صوت، وسائل طبع و نشر(مختلف الکترونیک ضبط

امروزی و دیروزی  ،شود که این ارتباطفن و هنر، ضمناً این مطلب نیز ثابت می در بررسی کوتاه ما از پیوندِ
 .دهدفن در دوران ما این ارتباط را برجسته نشان می طوفانیِ نیست. منتها رشدِ

یعنی در واقع این سه مبحث در  ؛شودمی ترروشن ،در مباحث بعدی، اگر نقص یا جاهای مبهمی در این گفتار بود
فکری منطقی نیرومندی برای باال  ها به زیر بنیادِمجموع مکمل یکدیگرند و خوانندۀ دقیق با بررسی و فراگیری آن

 .گرددهنری خود و نقد آثار هنری مجهز می دریافتِ بردن سطحِ

 هنری یِسهنر و روانشنا -بخش دوم 

ها ژرف و یا زیباست یا هر دو، ولی اند که برخی از آنسخنان فیلسوفانه یا شاعرانه بسیار گفته ،دربارۀ تعریف هنر
مثابۀ کیفیت است و نه ذکر این یا آن ه اصلی و اساسی آن مقوله ب ای، بیان مشخصاتِمقصد از دادن تعریف مقوله

 .دما، باید جامع و مانع باش دماءِقُ اصطالحِه جنبۀ آن، یعنی تعریف، ب

علم، فلسفه، دین، حقوق و اجتماعی )مانند  آگاهی و شعورِ خاصِ گوئیم هنر از اشکالِمیدر جستجوی چنین تعریفی 
جهان خارج )اعم از طبیعت یا جامعه(  واقعیتِ به بازتابِ انواع فعالیت انسانی است که منجر از و غیره(

جامعه جهان و تیکِاسته های دریافتِترین شیوهز مهمیکی ا ،سانشود و بدینتصاویر هنری( می)هنری هایچهره در
 .است

خاص، یعنی در آن صرف نظر از عناصر معرفتی، نقش نوعی  ای است بغرنج وهای هنر پدیدهجا که پدیدهاز آن
را از شدند و آنهای میانه در اروپا برای آن تعریف اسرارآمیزی قائل میشود، لذا در سدهروحی نیز دیده می استعدادِ

دانشمندان شمردند. مرموز و فیض و موهبت می کامله و نوعی کشف و شهود و الهامِ مطلق و مثبتِ روحِ اتِتجلیّ
روندهای ناخودآگاه روانی انسان دانستند و آنرا  ر را تجلی فعالِنیز از این نوع تعاریف گامی فراتر نرفتند و هن بورژوائی

 دند و بهر جهت برای آن خصلتی رازویژه غریزۀ جنسی شمرهغرایز مختلف ب (Sublimation) «واالیشِ»و « تعالی»
 . مانند قائل شدند
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سانی بنگریم، و نیز سرچشمۀ شدۀ تاریخ کهن انزرد ولی در واقع سرچشمۀ بروز فعالیت هنری انسان، وقتی به صفحاتِ
تیک )که از آن در بخش نخست این بررسی سخن گفتیم( که بر هنر تقدم وجوی استه یاتِسّروندهای شکل گرفتن حِ

 .انسانی است دارد،کار

هزار سال پیش از میالد مربوط  03تا  03دوران اخیر سنگ باستان یعنی از ه پای هنر ابتدائی انسان ب ِنخستین ردّ
به  واسطگیه ولی البته بعدها این بیایست بالواسطهای بدوی، رابطۀ هنر با کار رابطهد. در نزد اقوام و تیرهشومی

سازد. تر و دشوارتر میجریان را بغرنج آید که درکِزیاد پدید می« الواسطهمع»شود و روابطِکمتر می« کار»و « هنر»
دهد ولی هنر که اقتصادی جامعه رخ می -اجتماعی هنری تغییراتی قرار دارد که در ساختِ لِتکامل و تحوّ در بنیادِ

روحی جامعه نیز  های حیاتِمختلف با دیگر پدیده انسانی است، به انحاءِ هستی اجتماعی در ذهنِ شکلی از بازتابِ
 تِناای مشخصات و تعیّود و دارشاجتماعی و اخالق و دین و غیره مربوط می مانند علم و فن و سیاست و مسالکِ

 .گردانداجتماعی متمایز می شعورِ را از دیگر اشکالِای است که آنویژه

اش آنست که جهان را از انسان به واقعیت و وظیفه تیک و ذوقیاسته این خصیصۀ ممیزه عبارتست از برخورد و رابطۀ
ها و حسیات او، روابط اجتماعی و پیوندهای ن و نگرشطریق هنری درک کند و بشناسد و لذا در مرکز آثار هنری انسا

 ر،موضوع هن ،دارد. یعنی به سخن دیگران در شرایط معین و مشخص تاریخی قرار شافراد و زندگی و کار و کوشش
ها و تصاویر هنری درک ای خاص یعنی به هیأت چهرهکامل آن و هنرمند این زندگی را به شیوه زندگی است در تنوعِ

 .گرداندها را منعکس میسازد و آند، ساخته و پرداخته میکنمی

کرد ویژه عبارتست از بیابد و این عمل کرد ویژه ایعمل شود که هنرواقعیت و هنر باعث می موضوع و شکل بازتابِ
ان شوند و از توانند مایۀ شادی و لذت انستیک و ذوقی افراد از طریق ایجاد آثار هنری که میهای استهارضاء نیازمندی

جهت روحی او را غنی و سرشار سازند و حتا در وی نیروی آفرینش هنری برانگیزند، یعنی او را توانا سازند که در 
 .زیبائی هنری، تصاویری نو خلق کند گسترۀ معینی، موافق قوانینِ

ی هنر از راه همین خاصیت شود و تأثیر تربیتی و فکرویژه ناشی می کردِآموزی هنر نیز از این عملمعرفت خاصیتِ
 .گرددمعرفتی آن حاصل می

مانند ادبیات، نقاشی، پیکرتراشی، ) انواع هنر گذراند و در نتیجهطوالنی و بغرنجی را می تکاملِ ،طی تاریخ]در[ هنر 
 جامعه و تحوالتی که در ساختِ هنر و انواع آن با تکاملِ تکاملِآید. موسیقی، تئاتر، سینما و غیره( پدید می

مسیری  تر شدن بازتاب هنری واقعیت،گرچه مسیر عام ژرف دهد، پیوند ناگسستنی دارد.طبقاتی جامعه روی می
تر و چنان نیست که هر مرحۀ بعدی زمانی، یا هر دوران بعدی تکامل اجتماعی، ما حتماً با سطح عالی است ناهموار

معیار و  رسد که اهمیتِی میجن باستانی یونان و رم به چنان اوالً هنر در تمدتکامل هنری، مواجه باشیم. مث
تولیدی  -اجتماعی شکل قیاس ناپذیری از سطح تکاملِه داری بکه شیوۀ تولید سرمایهکند. و با آنکسب می میزان

سودورزانۀ  ویژه شعر را با مزاجِه ، با هنر میانۀ چندانی ندارد و بمارکسسخن داری باستانی باالتر است، بهجامعۀ برده
آید و فضایل و آرزوهای اندیشد، از آرمان خوشش نمیروزمره می داری که به نفعِیاید، زیرا سرمایهخویش سازگار نمی

 .انگیز استث و کراهتبَعَ پروریِخیال ،اجتماعی در نزدش روشنِ

یعنی زمانی که هنوز  ،داریایش و نضج اولیۀ سرمایههنر یا مربوط است به دوران پید دوران رونقِ ،داریدر سرمایه
دارند. البته در  انتقاد یا اعتراضِ روحیات ،بود، یا با فعالیت آن هنرمندانی که نسبت به این نظام طبقۀ مترقی بورژوازی

این دو گستره آثار هنری بزرگی پدید شده است که در آن تکامل طوالنی تاریخی هنر بازتابی شایسته یافته است. واال 
گرائی محض و را بجانب شکلاش تهی سازد، آنسیاسی داری بیشتر مایل است هنر را از محتوی و مضمونِسرمایه

های هنری گرائی )ناتورالیسم( را در شیوهرا در آن تقویت کند و طبیعت تجریدی بکشاند، یا عناصر منحط و رکیک
 .تشویق نماید
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توضیح کوتاهی را خالی از  ،در مورد رابطۀ شکل و مضمون در هنر که یکی از مسائل مهم این مبحث است
یق دارند و در عم یکدیگر تأثیرِ دو طرفی هستند که در تعیینِ ،شمریم. شکل و مضمون در اثر هنریفایده نمی

 .م با مضمون استاین میانه تقدّ

تیک شکل استههها بمناسبات میان آنویژه انسان وهوع طبیعت و زندگی و بنمت واقعیتِ یعنی بازتابِ ،هنری مضمونِ
 .در یک اثر هنری

ه بیانی بکمک وسایل خاص تصویری و ه را باثر هنری است که آن مشخصِ درونی و ساختِسازمان ِ ،هنری شکلِ
 .کندمضمون ایجاد می منظور تجلی و مجسم ساختنِ

یک سلسله مسائل حیاتی  ،موضوع (.ا ایده)یاندیشه م( وتِ)موضوع عناصر اساسی مضمون هنری عبارتست از مطلب با
، ماهیت (یا ایده)اندیشه سازد. وگردد، مطرح میشود و بیان و تحلیل میرا که در اثر هنری معینی منعکس می

شکل تصویر پردازانه و ه ها بهای مطرح شده و تضادهائی را که در واقعیت وجود دارد و ارزیابی این پدیدهیدهپد
هنری،  نِهای معیّگیریکشد و شخص را به نتیجهمیان میه تیک بآل( استه)یا ایده یک آرمانِ انگیز از نظرگاهِعاطفه

 .رسانداجتماعی و اخالقی می

 شکل ۀترین عناصر مرکبمهممختلفی است.  ۀگون است و دارای عناصر مرکبهنری بسیار گونه اثرِ هنریِ شکلِ
تصویر و بیان  مادیِ لِیهنری، وسا شیوۀ تألیف )کومپوزیسیون(، زبانِ (3)( عبارتست از سوژه یا واقعه )بافت داستانی

عد، ساخت )تکتونیک(، ایه روشن، بُرنگ، فضا )کلوریت(، خط، رسم، س سخن، وزن، قافیه، هماهنگی صوتی، مانند
 .صحنه آرائی، مونتاژ و غیره و غیره،  (Pas) رقص جنبشِ

کند و بدان بهای مطلق و یا حق این وسایل شکلی را، از امور مضمونی جدا و مجرد می گرائی )یا فورمالیسم(شکل
دهد. بنظر ما روش سالم قبول تقدم مضمون )یعنی تماتیک( و ایده هنری بر شکل است، البته همراه با تقدم می

رسای خود را پدید  شکلِ معین حق دارد یعنی هر مضمونِ ؛ناگسستنی مضمون با شکل ضرور و پیوندِ تناسبِ مراعاتِ
 .ای نیسترا ساحل و کرانههنرمند وسیع است و آن جا دامنۀ اختراع و خالقیتِآورد و در این

ایم همه سخن که گفتهبا آن زیرا ؛همراه کنیم هنری روانشناسیِ کوتاه و اجمالی را با یک بررسی از این بحثِ
شکل ه را بهنری را رد کردیم، ولی آن که رازوارانه بودن الهامِو ما با آن در پرده ماند هنری استعداد و موهبتِ ۀمسأل

 لِهنری، تخیّ مانند آفرینشِ اثباتی حل ننمودیم و خواننده در این زمینه حق دارد طلبکار بماند. هنوز باید مقوالتی
 .کار مکشوف گردد نهِروشن شود تا کُ هنری ۀ هنری، نبوغِحهنری، قری هنری، الهامِ

تواند انسانی است که در نتیجۀ آن می فعالیتِ روندِ ،آفرینش ت است.یک آفرینش، یک خالقیّ ،هنری ایجاد یک اثرِ
انسانی است که در روندکار برایش حاصل  های مادی و معنوی از جهت کیفی نو و تازه بوجود آورد. این استعدادِارزش

دهد، برپایۀ معرفت به قوانین جهان شده و طبق این استعداد قادر است از مصالحی که واقعیت در دسترش قرار می
 .های انسان و فرهنگش را بر طرف سازدبرخی نیازمندی ،وسیله آن واقعیت نوینه بیافریند و ب واقعیت نوینی عینی،

فنی مخترع، خالقیت در  نواع مختلف و به خصلت فعالیت انسانی مربوط است. مانند خالقیتِخالقیت دارای ا
 .هنری و غیره علمی، خالقیتِ دهی، خالقیتِسازمان

جا با نوعی دانست و شلینگ بر آن بود که ما در اینآفرینش هنری را امری آسمانی می ،که گفتیمچنانافالطون 
را هم بیشتر رفته و آنانسانی سر و کار داریم و هارتمان از آن ناخودآگاه در نفسانیاتِ خودآگاه و بخشِ بخشِ ترکیبِ

و فروید از اعتالء غریزۀ جنسی )و « الهام رازوارانه و میستیک»دانست و برگسون از می« ناخودآگاه بخشِجان سِفَنَ»
 .زدغریزۀ مرگ( دم می
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و از  قوای انسانی ۀهم نست که در جریان آفرینش هنریحل صحیح این مسأله بغرنج چیست؟ فلسفۀ علمی برآ
 ضرورِ شرطِ ،تخیل شرکت دارند و مهارتی که شخص در اثر مهارت در کار و تحصیل کسب کرده جمله قدرتِآن

 .تاریخی و اجتماعی وابستگی دارد گری نیز به شرایطِآفرینش است و امکان دست یافتن به این آفرینش تحققِ

 

ای دادیم، سزاست که در این بررسی کوتاه از میان مجموع نیروهای نفسانی، جای ویژه «لتخیّ»وقتی به 
 .ببریممعنای این لفظ پیروانشناسی هنری، به

راتی که انسان از واقعیت کسب کرده و تأثّ حسی یا فکری است در ضمیر، بر بنیادِ تصاویر نوینِ ، استعداد ایجادِلتخیّ
فعالیت و کار انسان  کند. تخیل در روندِرا دستکاری میاصطالح آنه آورد و بهائی پدید میسپس در آن تغییر و تبدیل

اگر  ،دیگر سخنه تواند هدفمند و ثمربخش باشد. بتخیل نمی شود، زیرا کار انسانی بدون داشتن قدرتِپدید می
تخیل و  هائی که در برابر دارد برسد، ناگزیر است به قدرتِدرست است که انسان باید از طریق کار مفید به هدف

انسان پایان کار خود را «. لمَالعَ،رآخِ ،کرالفِلُاوّ»گفتند: ما می ها در ذهن دست یابد. قدماءِبازسازی اشیاء و پدیده
 .کوشیدن است ثمرۀ ضرورِ ،پردازد. لذا پنداشتنکار میه کند و سپس بنخست در اندیشه مجسم می

را به توان آنمی ،دهیمخرج میه ل ببندی کرده است. از جهت قصدی که ما در تخیّروانشناسی معاصر تخیل را تقسیم
و از  ؛آفرینگر بازساز و تخیلِ را به تخیلِآن ،تخیل خودی تقسیم کرد. از جهت درجۀ فعالیتِهعمدی و خودب تخیلِ

علمی، هنری، مذهبی و  را به تخیلِآن ،و از جهت نوع فعالیت ؛مشخص و مجرد را به تخیلِآن ،تصاویر تِدرجۀ عامیّ
که هر یک دارای  لانواع تخیّدهد که ما با چه تنوع شگرفی از بندی نشان میکنند. این تقسیمغیره تقسیم می

هنری را مورد تحلیل  آفرینشِ خواهند مکانیسمِقوانین خاص خود است، روبرو هستیم و به چه جهت کسانی که می
طرفه نارسا، به نتایج یک مقدماتِ ۀوسیله جانبه و شتاب در حل مسأله بقرار دهند، در اثر عدم بررسی دقیق و همه

ترین ترین تعمیمات، در ابتدائیدر ساده»گوید: که روشنگر است. وی می ل داردسخن نغزی در تخیّ لنین .رسندمی
 ،08جلد،)کلیات آثار «نی فانتزی وجود دارد.بمعنای کلی این کلمه( بخش معیّ« صندلی»مفهوم کلی )مانند 

 (003صفجه 

ها ند. همه اینکسهیل میکار معرفتی خود را ت،« هائی برای تجربهاندیشه»، «هامدل»، «هافرضیه»دانشمند با ایجاد 
ای برای تعمیم تخیل تنها وسیله ،ویژه نقش تخیل زیاد است. در روند هنریه علمی است. در روند هنری ب لِتخیّ ۀثمر

آورد. نوعی تخیل نیز وجود دارد که سازی نیست، بلکه قدرتی است که تصویر هنری را بوجود میو تیپ
نام دارد و بشر را از واقعیت مشخص جهان و زندگی دور و در  «فانتزی عبث» بلینسکییا به سخن « پردازیخیال»
« قدرتی عظیم»تخیل آفرینگر را لنین آفرینگر نیست.  کند. این تخیل، تخیلِسرگردان می« عالم هپروت»

 .رساندسازی و بهسازی آن یاری میکه نه تنها به شناخت زندگی، بلکه به دگرگون نامدمی

نیروهای  فارسی پندار( که از اهمّیعنی تخیل )یا به« بازیگر»نائی با یک مفهوم بغرنج و اینک پس از آش
نفسانی در آفرینش هنری است، آمادگی فکری بیشتری یافتیم که با دو مقولۀ مهم دیگر روانشناسی هنری 

اند، بسود ها انداختهآنپردازان بورژوا بر روی رازی را که اندیشهآشنا شویم و پردۀ« قریحه»و « الهام»یعنی 
 .ادراک علمی این مقوالت برداریم

است که خود  (intuition) های اروپائی معادلتقریباً هم معنی است، در زبان« وحی»که در عربی با واژه الهام ۀ ژوا
ه معنای آید، یعنی خیره خیره نظردوختن و درنگریستن. ولی روشن است کمی (intueri)  «ریتوئهاین»آن از ریشۀ 

دهد. از جهت علمی الهام یعنی استعداد درک بالواسطه حقیقت بدون احتجاجات لغوی این واژه چیزی بدست ما نمی
رنه شمردند. مثالً قبلی منطقی. پیش از تنظیم فلسفۀ علمی، الهام را یکی از اشکال خاص فعالیت معرفتی انسانی می
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ها( است و اصول موضوعه خود ثمرۀ الهام اصول موضوعه )اکسیوم بر آن بود که شکل قیاسی برهان مبتنی بر دکارت
تواند مسبوق به احتجاجات منطقی باشد واال اصل موضوعه نیست. دکارت بر آن بود که قیاس وقتی با است، زیرا نمی

دهد. استقراء )تجربه( درپیوندد، مالک کل را برای حصول بوثوق و اطمینان منطقی دربارۀ موضوع معین بدست می
شمرد و بر آن بود که این نوع معرفت قادر معرفت می« نوع سوم»را پس از قیاس و استقراء « الهام» باروخ سپنوزا

آمیز راز نیز الهام را نوعی استعدادِبرگسون « گرائیالهام»است به سرشت و ماهیت اشیاء دست یاید. پیروان فلسفه 
 .شمرند که با منطق و عمل حیاتی سازگار نیست)میستیک( برای حصول معرفت می

دهد بدون نیاز توسل به در زمینه اخالقیات )اتیک( برآنند که الهام به شخص امکان می دانشمندان بورژوائی معاصر
 .را ارزیابی کندناز محتوی رفتارهای انسانی سردرآورد و آ« لَدُنی»طور بشکل تفکر منطقی، همین

از نظر گاه فلسفۀ علمی، الهام، معرفت بالواسطه و مشاهدۀ زنده است در ربط دیالکتیکی آن با معرفت بواسطه )یا 
توان یک انحراف اصولی از طرق عادی نیل به را نمیمنطقی( و یک استعداد معرفتی ماوراء عقلی و رازآمیز نیست و آن

 .الواسطۀ منطقی و پراتیک حیاتی استونی تجلی این طرق و تفکر معحقیقت شمرد، بلکه از اشکال قان

  توضیح بیشتری بدهیم:

گردآمده ای قرار دارد که قبل از این حدس متراکم شده  الواقع تجاربِحقیقت، فی« ناگهانیِ» حدسِ استعدادِ در پسِ
 ۀمستقیم آگاهان تواند عالوه بر محصوالتِیبود. انسان در جریان فعل و انفعال اطالعاتی و عالمتی با پیرامون خویش م

معینی  نامیم و در شرایطِمی« الهام»غیرمستقیم و ناآگاهانه ایجاد کند که این آخری را ما  برخی محصوالتِ ،معرفتی
معرفتی خویش دست  این بخش از نتیجۀ فعالیتِه شود که شخص بمعین( این امکان پدید می ۀ)بر حسب یک انگیز

شود و یا از طریق عمل، صحت و سقم شکل منطقی اثبات میه در طول مدت ب« الهامی معرفتِ»ا همین یاید و بعده
غوررسی بیشتر  در کارِ ،سیبرنتیک و انفورماتیک ۀویژه بر پایه گیرد. روانشناسی معاصر بآن مورد وارسی قرار می

تواند ها حاصل شده و میچه که گفته شد، نخستین نتایجی است که از این بررسیالهام است و آن سمِیدربارۀ مکان
های هنوز ناقص یا کلی باشد و نیاز بدان دارد که این مکانیسم در جزئیاتش روشن شود و چگونگی انتقال معرفت

 .ناخودآگاه به گسترۀ خودآگاهی، برمالتر گردد

 :رسیممی قریحۀ هنری پس از این مقدمات الزم، به

آفرینش اعم از فنی، علمی، هنری و غیره آمادگی دارد. به  شخصی است که برای انواع مختلفِ روحیِ حالتِ ،قریحه
 کاملِ تمرکزِ ،شاعر شهیر غنائی، قریحه هم برای هندسه الزم است، هم برای شعر. قریحه الکساندر پوشکینقول 

صورت ه عاطفی است که ب و اوجِ وّلُخالقیت. قریحه نوعی عُ انی است بر روی موضعِانس لِویژه تخیّه نیروهای نفسانی ب
 .سازدبخش میانگیزی ثمرشکل حیرته آید و کار یدی یا فکری را بخالقیت درمی نشاط یا هیجانِ

)که گاه درونمایۀ  ها قریحه را مانند الهامدر سابق از افالطون، شلینگ، هارتمان، فروید و دیگران نمونه آوردیم که آن
های مختلف نفسانی بشری که انگیزه نه یک خاصیتِ ،شمرندقریحه است( امری ماوراء طبیعی و اسرارآمیز می

 .آوردوجود میه را بکار آن روندِ اجتماعی یا انفرادی برای آفرینش و خودِ

تیک و ر امور مربوط به استهارزشمند د ورانِبزرگ نویسندگی، از اندیشه ۀکه عالوه بر قریح ماکسیم گورکی
لذت و رضایتی  آمیز، نتیجۀ حاصله از این کار و آن احساسِگوید قریحه، در روندکار موفقیتهنرشناسی است، می

 .داردگری با تالش و دقت بیشتر و بیشتری وامیدهد و او را به ادامۀ آفرینشاست که به انسان دست می

 را استعداد و استعدادِتر آننامند و درجات عادیمی (Genius) بوغنُانسان را  ۀاالترین درجۀ موهبت و قریحۀ خالقب
کسی است که قادر  نابغهدرجه است.  کنند. جداکردن این مقوالت از هم، بر حسب شدتِگذاری میخاص )تاالنت( نام
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کلی ویژه و خودجوش و به  کلی خاصی است،ه آفرینش آثاری اعم از مادی و معنوی که دارای نوآوری ب باشد در روندِ
مدنی  ۀیابد و برای همبشه در گنجینی میجامعۀ انسانی دسترس ت تاریخی خاصی در تکاملِیخودبوده است و به اهم

که کسی است که استعدادهای نفسانی خاص دارد و به تالش لبرد نیست، ر مَبَاَ ،ماند، بوجود آورد. نابغهدار میوی پایه
کنند. اگر مساعدت برخی نیازهای جامعه را برآورده سازد و شرایط نیز به این کارکمک مییازد تا بزرگ دست می

 .میرندها که گنگ میمانند و ای چه بسا حافظسواد میها که بیشرایط و سازگاری بخت نباشد، ای چه بسا فردوسی

گری ترین نیروهای آفرینشین و ظریفترترین مقوالت روانشناسی هنری، پایۀ ناسوتی پیچیدهبررسی موجز ما از عمده
ها عاجز نیست و اگر مسائل پس از آن بردن به صحتِسلیم از پی کنیم عقلِهنری انسان را نشان داد و ما تصور می

ها الزم بود. تا همه جستجوها و در بیراهه افتادننظر رسد، تعجب نکنید. آنه حل شدن، چنین آسان و زودرس ب
ا چو تر شود و معما حل گردد. معمّتر و دقیقد شود، از هم جدا شود، تعریف شود، تعریف دقیقپدی مقوالت سرانجام

 .آسان شود ،حل گشت

 هنر اجتماعیِ هنری و نقشِ سالیبِاَ -بخش سوم

گرایانه )ناتورالیسم(، طبیعت رمانتیک، اسلوبِ لیسم(، اسلوبِئآگرایانه )رواقع هنری مانند اسلوبِ سالیبِوقتی از اَ
های خاص بازتاب هستی و واقعیت و بیان رابطه منظور ما شیوه ،گوئیمگرایانه )فورمالیسم( سخن میشکل اسلوبِ

تیک انسان به جهان و شیوه ادراک و ارائه واقعیت بصورت تصاویر هنری است که طی تاریخ پدید شده و ذوقی و استه
 .تبلور یافته است

 

تیک است. خصلت و سمت این یا آن اسلوب هنری، آل معین ذوقی و استهب هنری وسیلۀ تجسم و تجلی ایدهاسالی
که بتواند زندگی انسان و مناسبات اجتماعی را بصورت تصاویر هنری درآورد درجۀ امکان و استعداد آن برای آن

 .نقش عینی طبقات جامعه بستگی داردی ووتاریخی و روحی تکامل انسان درهر لحظه معین تاریخ شرایط اجتماعیبه

تواند در آفرینش هنری او اثر مثبت یا منفی باقی گذارد، دارای پیوند بینی هنرمند که میهنری با جهان همه اسالیبِ
گرانۀ تیکی متناقض است و هنرمند گاه به برکت برخورد واقعنزدیکی است. ولی این مناسبات بغرنج و از لحاظ دیالک

طبقاتی خویش،  قِبینی و تعلّرغم جهانهای خود غالب آید و علینظریها و تنگتواند تاحدی بر محدودیتخود می
 .بویژه دربارۀ هونوره دوبالزاک و آثارش یادآور شده است سلانگدرستی از واقعیات بدهد. این مطلب را  بازتابِ

ولی چهار اسلوب مهم را که کماکان و امروز  ،نیستها ند و برای ما امکان بررسی همۀ آناهنری متنوع سالیبِاَ
مانتیسم، ناتورالیسم، رُ :کنیم یعنیاختصار بررسی میهب را هنرمندان است مورد کاربردِ ترین اسالیبِعمده

 :لیسمئآفورمالیسم و ر

کند. نمیکه چیزی از مضمون واژه روشن « رومیات»یا « رومی»آید یعنی می Romanus از ریشۀ رمانتیسم ۀواژ
گیر و عیانی )سیاه و های توصیف شده بشکل چشمرمانتیسم یک اسلوب هنری است که در آن رابطۀ هنرمند به پدیده

کند. در تاریخ گیری عاطفی شدید عطا میگردد و این امر به اثر هنری نوعی هیجان و اعتالء و سمتسفید( بیان می
ام قرن های بیستم و سییک گرائی( آمده و آغاز پیدایش آن از سالسیسم )کالسهنر اروپا رمانتیسم بدنبال کالسی

یعنی نمونه، سرمشق( برای هنر اروپا  Classicus سیسم )از ریشه التینینوزدهم میالدی است. اسلوب هنری کالسی
بوآلو در  مرسوم و متداول بود و شاعر معروف درباری فرانسوی 00و  08 هایقرن یعنی مطلقه، هایسلطنت  در دوران

( تئوری این اسلوب را بیان داشته است و آثار هنری باستانی یونانیان و رومیان سرمشق هنری 0680« )هنر شعر»
 .مقتضای زمانه مسائل روز و روحیات روز در آن بازتاب یافته استاست ولی البته به
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  رومانتیسم دارای دو منبع پیدایش است:

های وسیع مردم از یأس توده دوم:استبداد و اشرافیت و فئودالیسم و ستم ملی؛  طلبانه مردم علیهجنبش رهائی اول:
های مردم پاسخ گوید. این امر باعث پیدایش دو جریان در نتایج انقالب قرن هجدهم فرانسه که نتوانست به خواست

ها و انقالبات ز جنبشحال ترس اداری و در عینرمانتیسم شد. یکی از این دو جریان متضمن یأس از نظام سرمایه
گردد ولی نقش مترقی سویه است و معایب تشریح میداری در این جریان یکنوین خلقی است و لذا انتقاد از سرمایه

پروپا منجر گردید که گاه حاکی از و بی« های پنداریآرمان»شود. ناچار این تحیل هنری غلط به پیدایش آن بیان نمی
است. این جریان در رمانتیسم اروپائی فرعی است و نمایندگان آن مانند  ن وسطائیستایش گذشۀ دور و حیات قرو

کنند. ولی جریان دیگری در رمانتیسم وجود دارد که گل یا ژوکوسکی شاهراه ادب اروپا را ایجاد نمینووالیس یا شله
داری نوکیسه و ارتجاع ایهدارای سمت مترقی و انقالبی است و بیانگر پرخاش مردم علیه اشرافیت فئودال و سرم

ویچ )در شلی، ویکتور هوگو، ژرژ ساند، آدام میتسکهسیاسی است و هنرمندان کبیری مانند بایرون، پرسی بیس
ها(، اوژن دوال کروآ )نقاش فرانسوی(، یف )شاعر روس از دکاربریستتفی )در مجارستان(، ریلهلهستان(، شاندور په

 -لهستانی(، برلیوز )آهنگساز فرانسوی(، لیست )آهنگساز مجاری-گساز فرانسویبروسوف )شاعر روس(، شوپن )آهن
 .آلمانی( و غیره و غیره برخی از نمایندگان این جریان دوم مترقی در رمانتیسم هستند

پرداختند هائی که این هنرمندان میپندارآمیز داشت و چهره تیک این جریان نیز ای بسا خصلتِهای استهگرچه آرمان
داری پی برده ها، ولو تاحدی، به تناقضات درونی نظام سرمایهمتضمن دوگانگی و فاجعه درونی بود، ولی بهر حال آن

ی عناصر جنبش مردم عالقه داشتند و سمت نگاهشان متوجه عقب نبود، متوجه جلو، متوجه آینده بود. برخبودند و به
ز اسلوب هنری رمانتیسم )مانند تالش در بازسازی واقعیت در پرتو نوعی آرمان هنرمند( در اسالیب دیگر هنری، ا

 روشِ» ،که هنرمند تحقق رویاها و آرزوهای خود را ببیندشود. اینلیسم( نیز دیده میئآگرائی )رجمله در اسلوب واقع
گرائی را واقعگرائی انقالبی است )که آنضرور در واقع عنصرِ ،یک انقالبینام دارد و روش رمانت« انقالبی ،مانتیکرُ

 (.نامندسوسیالیستی نیز می

تیک است که در نیمۀ دوم قرن نوزدهم پدید شد و هاستِ نه تنها یک اسلوب بلکه سیستمی از نظریاتِ ناتورالیسماما 
  (9). تن و دیگران بودو هیپو لیت تیویسم اوگوست کنت و هربرت سپنسرپایۀ فلسفی آن مکتب پوزی

داند شناسد، بلکه کافی میگرائی رخنه در روندهای ماهوی و عمقی واقعیت را وظیفۀ خود نمیناتورالیسم یا طبیعت
 .های تصادفی و انفرادی واقعیت بپردازدکردن اشیاء و پدیدهکه خالقیت هنری به کپی

کنند. این مطلب درست است ولی خالقیت ندگان این اسلوب و مکتب یاد میترین نمایرا معموالً از برجسته امیل زوال
گرایان است. تیک طبیعتاسته بینشِ متناقض بودنِ تئوریک او در تضاد بود و این نمودارِ هنری زوال غالباً با نظریاتِ

( بیان 0000« )ایشگرائی در نمطبیعت»( و 0003« )رمان تجربی»زوال نظریات تئوریک خود را در آثاری مانند 
همانی است و های زیستی )بیولوژیک( و اجتماعی دارای یکسانی و اینداشته است. خالصه این تئوری آنست که پدیده

ای که آفریده این که متذکر شدیم خود نتوانست در آثار برجستههنر از سیاست و اخالق مستقل است. ولی زوال چنان
 .دهدرائی در فعالیت هنری او خود را با قوت نشان میگتئوری را بکار بندد و نوعی واقع

گرایان قرن نوزدهم گرائی در هنر بار دیگر قد علم ساخته و این بار حتا از سنن تئوریک طبیعتطبیعت ،ما در عصرِ
تب و وار مکگرایان امروزی معموالً از ستایندگان نظام موجود بورژوائی هستند. خصلت نمونهفراتر رفته است. طبیعت

ها فیزیولوژیسم است یعنی گرابش به بیان صریح کلیه فعل و انفعاالت جسمانی. جستجوی اشکال مبتذل اسلوب آن
ها و شائوهای آمیخته با موسیقی )ملودرامیسم(، توجه به زیبائی ظاهری چشمگیر آور، توجه افراطی به نمایشتفریح

خواه بشکل مستقیم و خواه  ،اند. این اسلوبنامیده (Popart)  «هاِتوده هنر» راآن که چهآن  در ژانرهای مختلفۀ
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تفاوتی نسبت به غم و شادی دیگران و تمایل اجتماعی، بیبشکل غیرمستقیم روح انفعالی در جامعه، احتراز از نبرد
 .گرائی سخت نزدیک استاسلوب هنری شکلکند و بهخاص به غرایز جانورانه را موعظه می

ایست که وعده گرائی )فورمالیسم( سخن گوئیم که یکی از دیگر اسالیب هنری چهارگانهاره شکلجاست دربه لذا ب
 .دادیم بدان بپردازیم

تیک در هنر کردن جهت استهکردن شکل هنر و مطلقیک اسلوب هنری است که مطلق گرائی )یا فورمالیسم(شکل
گرائی است که از آن سخن خواهیم گفت. مقوله واقعگرائی نقطۀ مقابل بمثابه هدف بذاته مطرح است. مقوله شکل

 .گرائی بینش هنری مسلط در مدرنیسم معاصر بورژوائی استشکل

 

جوامع گرائی در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم پدید شد و مکاتب و جریانات هنری گوناگونی را در شکل
لیسم، فوویسم، تاشیسم، ابستراکسیونیسم، ئآمانند فوتوریسم، کوبیسم، سور گرفت بر داری غرب درسرمایه

هائی از جهت رغم وجود تفاوتاکسپرسیونیسم و غیره. وجه مشترک همه این جریانات گونه گون که نام بردیم، علی
از مضمون فکری دهند و شکل هنری را بینش و اسلوب هنری، آنست که هنر را در مقابل واقعیت جهان خارج قرار می

کنند و به استقالل و حق تقدم مسأله شکل در اثر هنری اعتقاد دارند. در این مکاتب این ئی آن جدا میو ایده
شود که آفرینش و فعالیت هنری عاری از اغراض عملی است و جریان آن تابع نظارت عقل نظر همانند دیده مینقطه

های هنری و اجتماعی ندارد و عیت اجتماعی و منافع حیاتی و آرمانموضوکه اذت هنری ربطی بهبشری نیست و این
لذا تنها بازی اشکال مجرد است و کار هنرمند جستجوگری و نوآوری بمعنای نوسازی دایمی موازین هنریست و ذهن 

یکند و وبندی برای هنر ایجاد نمهنرمند مجبور نیست از عین واقعیت تبعیت کند و اصوالً واقعیت جهان خارج قید
 .معرفتی و سنجشی آزاد سازد تواند خود را از این مالکِذهن هنرمند می

شود، زیرا درست است که ذهن هنرمند و حسیات غلوهای فراوانی میآلیستی )انگارگرایانه( ایده بینشِدر این 
ت است که عین تواند اوج گیرد و درسهنری او نقش مؤثری در پرداخت هنری دارد ولی این نقش تا خودسری نمی

گیرد ولی بهر شود بلکه تابع ساخت و پرداخت شخصیت هنری او قرار میواقعیت بوسیلۀ هنرمند کپی و عکاسی نمی
جهت مناط و مالک نهائی واقعیت است و درست است که نوآوری در شکل ممکن است ولی نوآوری در مضمون بر آن 

کلی باید مراعات شود، حتا اگر در لحظاتی از تاریخ در این یا آن  تقدم دارد و تالزم این دو نوآوری در مجموع و بطور
ی دیده شود و درست است که جستجوگری در شکل سودمند است ولی در صورتی است که تناسب خود را با وّلُغُ

تکامل اجزاء دیگر هنر بویژه مضمون حفظ کند و درست است که تجرید هنری نیز مانند تجرید علمی مجاز است ولی 
گیرد مسأله چه که در زیر عالمت سؤال قرار میاین امر نباید نقش تأثیر اجتماعی هنر را از میان بیرد. بدین ترتیب آن

 .گرائی استشکل نیست، مسأله شکل
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حال شود، با اینهای این نظام دیده میگرایانه معاصر بورژوائی پرخاش نسبت به زشتیکه در برخی از آثار شکلبا آن
آلیسم( و انکار عمده این اسلوب هنری با بینش اجتماعی بورژوائی و خرده بورژوائی یعنی فردگرائی )اندیویدهارتباط 

های بحران نظام تعهد اجتماعی است. جداساختن شکل از مضمون و هنر از تعهد اجتماعی که مسلماً از جلوه
کار در گذشته نیز، بویژه در عرصۀ ادبیات . اینتواند موجب انحطاط هنری نشودداری در گسترۀ هنر است، نمیسرمایه

که نویسنده بجای اصالت بخشیدن موضوع در صنایع لفظی و معنوی یک نثر مصنوع و بدیع، سابقه داشته، هنگامی
 .گرفته استالمثل جای شیوۀ تاریخ یبهقی را میخورده است و شیوه تاریخ وصاف فیمترسالنه غوطه می

رنیستی هم اکنون جائی در تاریخ هنر گشوده و خواسته یا ناخواسته منشاء خدماتی به هنر و دمُ حال مکاتبِبا این
ن تأکید کنماید. لی« قدغن»ها را علیه آن صادر کند. یا آن« تکفیری»جامعه هستند. لذا نگارنده بر آن نیست که 

توان مسائل دهد و در این گستره نمییها تن در نمها و سلیقهسازی مکانیکی شیوهبه هموار« هنری امرِ»کند که می
تری به استعدادها و برخوردهای فردی داد. باید گذاشت و ناچار باید میدان وسیع ،حل کرد« رای اکثریت»را طبق 

گرایانه واقع پیروان اسلوبِ ،حالعینتاریخ عیارسنجی شود. در ردادگاهِپیش دازگرا بیششکل درنیستیِمُ دعاوی مکاتبِ
علمی سنجیده علیه انحرافات، بدون  خویش، از مبارزۀ هنری و دایمی اسلوبِ در هنر وظیفه دارند که با تکمیلِ

 .های نامناسب، غفلت نورزندل به شیوهکمترین توسّ

 :بگوییم گرائی در هنرواقعسخنی چند درباره  ،هنری ها راجع به اسالیبِاینک در پایان بحث

یت توان واقعی و صاحب شیئرا مییعنی شیئی که آن Rerrum آمده است، از ماده Realis ریشۀ التینی لیسم ازئآر
را مالک قرار کند و آن های واقعی مستقل ازذهن ما تکیه)چیزمندی( ترجمه کرد. یعنی هرچه که به شیئی وپدیده

از همه  بیش هنر را گرِتیک دگرساز و اصالحآموز و از جهت استههنری طبیعت عینی و معرفت این اسلوبِ .دهد
سازد. بازتاب حقیقی شخصیت بغرنج انسانی و مناسبات و روابط گوناگونش نسبت به اسالیب پیش گفته متجلی می

لیسم ئآائل زندگی از مختصات رفردی مس پردازیپیک( از طریق چهرهوار )تیاقعیت، ارائه اشخاص و حوادث نمونه
و تفصیالت، باید به  جزئیات لیسم... عالوه بر توجه بر واقعی و حقیقی بودنئآر»گوید: می فردریش انگلساست. 

 .«وار زندگی توجه کندها در شرایط و حاالت نمونهانسان وارنمونه واقعی و حقیقی بودن ارائه خصائل

کنیم که عناصر مرکبه و نگریم، مشاهده مییسم بمثابۀ اسلوب هنری میلئآتاریخ پیدایش و تکامل رقتی بهو
لیسم بمثابۀ یک اسلوب خاص هنری ئآهنر پدید شده بود. ولی اسلوب ر های فکری آن در ادوار ابتدائی تکاملگرایش

دهم تکاملی نوز شود. این مکتب در اواسط سدۀدر دوران نوزائی )رنسانس( مثالً در آثار سروانتس و شکسپیر دیده می
انتقادی ستندال، بالزاک، دیکنس، هوگارت، دومیه، کوریه، منیه، گوگول، تورگنف،  آلیسمِئیابد و به رشگرف می

شود و در داری افشاء میها معایب نظامات اشرافی فئودالی و سرمایهرسد. در آثار آنتولستوی، و بسیاری دیگر می
های دمکراتیک در اندیشه افراد نقش مهمی ایفاء رای پیدایش و استقرار آرمانرهائی فکری و بیداری اجتماعی بشر و ب

 .کندمی

مه دارد و ارائه خلق آن گرائی نقادانه اداداری اسلوب واقعاکنون نیز در آثار بسیاری از هنرمندان مترقی جهان سرمایه
پویا، مشخص و تاریخی را در سمت حرکت  انقالبی یا سوسیالیستی در آمده است. این اسلوب واقعیت آلیسمِئبصورت ر

جا که هنرمند در اینجا مجهز به آگاهی اجتماعی است، برخوردش به کند و از آنانقالبی آن در آثار هنری مجسم می
پدیدهای اجتماعی و تاریخی برخوردی است در اوج احساس مسؤولیت و تعهد و آگاهی و قهرمانان مثبت طراز نوی را 

را « مادر»پرداز این مکتب، و اثرش کشد. معموالً ماکسیم گورکی را اندیشهق تاریخ بمیان میاز میان خلق خال
 .شمرندنخستین اثر هنری ناشی از این اسلوب می

 نقشِ ۀبه مسأل ،مقوالتی رسائی پس از این بحث موجز درباره اسالیب هنری، اینک قادریم با داشتن تجهیزاتِ
 :دانیمبپردازیم. در این بحث سه نکته را قابل طرح می اجتماعی هنر
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 هنر با خلق؛ ۀهنر یا رابط تِخلقیّ  -1
 هنر؛ طبقاتیِ جانبداریِ  -3
 «هنر برای هنر»مسأله   -9
 

یعنی مجموع پیوندهای متقابل بین هنر و مردم. منشاء این پیوندهای متقابل در آن است  «هنر تِخلقیّ»مقصود از 
تیک یا هنری کند. آرمان استهتیک مردم را منعکس میهای استهکه هنر واقعی بشکل مستقیم یا غیرمستقیم آرمان

کلی قهرمانی که در او نیروی در ادوار مختلف تاریخی چه از نظر شکل، چه از نظر مضمون مختلف بوده است. بطور 
جسمی و فضایل روحی در تناسب با هم تجلی کند، هیجان مبازره خلق در راه رهائی از نیروهای اهریمنی ظلم و زور 

هایی است که یک اثر هنری را برایشان جذاب و هایی در نزد مردم آرمانیابی به بهروزی، چنین آرمانو در راه دست
 .سازدمفهوم می

یک مفهوم تاریخی است و مضمون مشخص آن شرایط و ادوار مشخص تکامل جامعه، و مقام و نقش  «هنر تِخلقیّ»
ایست های مهم فعالیت مردم است. آفرینش جمعی پایههنر در درون این جامعه است. آفرینش هنری خود از گستره

های آثار خود را از منبع فیاض آفرینش های. لذا بهترین هنرمندان موضوع، اندیشه، چهردر زرادخانه دایمی هنر حرفه
کند های خود مبدل میآلیستی در هنر خلقیت را به یکی از شاخصگیرند و بهمین جهت اسلوب رههنری مردم می

کوشد تا خرد خلقی و کار و پیکارش را در بافت هنری گرائی(، یعنی هنر میگرائی و طبیعت)برخالف اسالیب شکل
بزرگ، هم از مردم بسیار گرفتند و هم خواه آگاهانه خواه ناآگاه، بمردم بسیار چیز دادند. هنر  وارد سازد. هنرمندان

ها مفهوم قرار گیرد )مفهوم بودن نه بمعنای سطحی این کلمه(، هنر واقعی باید بتواند در مردم رخنه کند، از طرف آن
ها را پرورش دهد. ها یاری رساند و آنآنگیرد و به ها قرارباید به مردم تعلق داشته باشد و مورد محبت و احترام آن

گیری هنرمند در وقتی خلقیت هنر، در دریافت و خودآگاهی هنرمند رخنه کند، طبیعی است که این امر در موضع
 .گرددمطرح می جانبداری طبقاتی هنر و هنرمندشود و از اینجا مسأله جامعه مؤثر واقع می

گیری فکری و مسلکی هنر و دفاع طبقه معین اجتماعی در ترین تجلی سمتکامل ،هنر ت درجانبداری یا حزبیّلذا 
تأکید  لنین طور کهسازگار نیست. ولی همان« آزادی آفرینش»با « حزبیت هنر»هنر است. برخی برآنند که قبول 

« آزادی آفرینش هنری»شعار «. هنر بورژوائیِ حزبیتِ»چیزی نیست جز استتار « غیرحزبی بودن هنرها»کند شعار می
داری به اشکال مختلف به تبعیت آشکار یا پوشیدۀ اکثریت هنرمندان به منافع طبقه و ساالری سرمایهدر جوامع پول

شود. آزادی واقعی آفرینش در این جوامع به آن گروه کوچکی از هنرمندان متعلق است که داری منجر مینظام سرمایه
با قبول « آزادی آفرینش»دهند. ها از یوغ سرمایه قرار میود را در خدمت رهائی تودهگسلند و هنر خاز این نظام می

ترین تضادی ندارد، اگر این قبول تعهد به بخشی از خودآگاهی هنرمند، به اعتقاد کوچک« تعهد و مسؤولیت اجتماعی»
 .راسخ منطقی و ایمان و آرمان او بدل شود

. پایۀ تئوریک این است« هنر برای هنر» و جانبدار بودن هنر، مکتبِت مسلکیت، خلقیّ ۀاندیش مقابلِ ۀنقط
این مکتب به  «.ضااغر ی از آالیشِکمی است مبرّحُ ،تیکاسته کمِحُ»گفت گردد که میباز میکانت ه بنظریه 

ناب هنری ذاته بودنش معتقد است و برآنست که هدف هنر خدمت به لذات هنر و غایت فی« تِطلقیّمُ»و « رزیاَخود»
شود. انکار مطلق مسؤولیت هنر و هنرمند در مقابل جامعه است نه بیش. لذا نقش معرفتی و نقش تربیتی هنر انکار می

 .گرائی هنرمندیست که به این اصل معتقد استحد اعالی فردگرائی طبقه ممتاز است، حد اعالی ذهن

بمیان آمد و « هنر ناب»و سپس در روسیه بنام  در فرانسه پدید شد 08در اواسط سدۀ  «هنر برای هنر»تئوری 
های هنری مختلفی برای دفاع از آن تشکیل شد. در کشور ما این مکتب مرعوبانه چهره خود را نشان داد ولی گروه
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گزار خلق بودن هنر اصلی است که با آن مقابله آشکاری عجالۀ بعمل میدانی نیافت و اصل تعهد و مسؤولیت و خدمت
 .آیدنمی

مقوالت، تعاریف و استدالالت بررسی کرده باشد،  خاطر سپردنِه ای که این نوشته را با دقت و با بوانندهخ
به بحثی که  ،تیک در این زمینههستِهای منسجم و هماهنگی فلسفی و اِآماده است که با توجه به ریشه

 ،اگر در این مقدمات اختالفات نباشدانجام دهیم، توجه کند. ایران  معاصرِ هنرِ تکاملِمطلوب است دربارۀ 
ص پرداخت. اگر در این مقدمات اختالف هست، در همین جا باید ایستاد و اول مشخّ توان به بحثِگاه میآن

 .بنیادی است این مسائل را حل کرد، زیرا مسائلِ
 

 ها:نوشتپی

یعنی « برسرآمد»با « گذشتروان»را توان آنمیو متأسفانه معادل فارسی مناسب ندارد. و  Erlebniss در آلمانی  -0
آید ترجمه کرد. امید است معادل یابان وارد و با ذوق کمک چه که بر سرش میگذرد یا آنچه که در روان شخص میآن

 .کنند، چون واژه، واژه مهمی است

واقعه )رویداد( که شکل هنری بیان مابین مطلب یا موضوع که دارای جنبۀ محتوائی است و سوژه یا بافت داستانی یا   -0
 .موضوع )تماتیک( است باید فرق گذاشت

فهمند که طور میکردن یعنی آنمعموالً ناتورالیسم را بمعنای مراعات دقیق طبیعت، طبیعی نوشتن، طبیعی بازی  -0
تاریخی آن مطرح  -یجا مطلب را در مقطع علمآلیسم( صادق است. ما در اینئگرایانه )رواقع مطلب درباره اسلوبِ

 .امتیاز نیست ناطِسازیم و انحراف از درک مطلب درست تاریخی برای ما مَمی

 0050/ سال 0مجلۀ تئوریک دنیا/ شمارۀ سرچشمه: 
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 نویسندگانِ ایران کانونِ یۀانیب
 باژن وانیک و نیآبت بکتاش ،(یمهاباد) خندان رضا زنداناحکام  یاجرا به اعتراض در

 

 رانیدب ئتِیه نِیشیپ عضوِ و ن،یآبت بکتاش و( یمهاباد) خندان رضا ران،یدب ئتِیه یاعضا از تن دو 1911 مهرماه پنجم شنبه روز
 ،یاهیانیب انتشار با رانیا سندگانینو کانون. شدند منتقل نیاو زندانِ به خود احکام یاجرا یبرا ؛باژن وانیک ران،یا سندگانینو کانون
 ضمن هیانیب نیا در سندگانینو کانون. شد خود عضو سه شرطِ و دیق یب یآزاد خواستار و کرد محکوم قاطعانه را احکام نیا یاجرا

 و شکنجه و بازداشت و انیب یِآزاد شتریب هرچه سرکوبِ» به حکومت آوردن یرو و «مستقل سندگانِینو بر فشار شیافزا» به اشاره
 «.کندیم محکوم را آن و داندیم بشر حقوقِ نِیمواز خالفِ و تکارانهیجنا یاقدام» را احکام نیا یاجرا که کرد اعالم «معترضان اعدامِ

 :هیانیب کامل متن

 .شوند آزاد شرط و دیق یب دیبا رانیا سندگانینو کانون عضو یسندهینو سه

 و رانیا سندگانینو کانون رانیدب ئتیه یاعضا از نیآبت بکتاش و( یمهاباد) خندان رضا 0088 مهرماه پنجم شنبه روز
 هیعل غیتبل" هاآن اتهام .شدند منتقل نیاو زندان به احکام یاجرا یبرا کانون، نیا رانیدب ئتیه نیشیپ عضو باژن وانیک

 کانون، یداخل یهینشر انتشار هااتهام نیا قیمصاد. است "کشور تیامن هیعل اقدام قصد به یتبان و اجتماع" و "نظام
 محمد نده،یپو محمدجعفر سالگرد مراسم در حضور و هاهیانیب صدور و کانون یخچهیتار کتاب نیتدو در مشارکت

 شش به هرکدام نیآبت بکتاش و( یمهاباد) خندان رضا اساس،یب یهااتهام نیا اساس بر .است شاملو احمد و یمختار
 .اندشده محکوم زندان ماه شش و سال سه به باژن وانیک و سال

 هازندان در یدرمان و یبهداشت امکانات کمبود و ردیگیم یقربان صدها روزانه کشور در کرونا یتازه موج که یطیشرا در
 جز ییمعنا یاسیس و یدتیعق متهمان ریسا و سندهینو سه نیا کردن یزندان باشد، داشته بارفاجعه ییآمدهایپ تواندیم
 .بفرستند قربانگاه به را مخالفان و معترضان خواهندیم ییقضا و یتیامن مسئوالن که ندارد نیا

 و شهیاند یآزاد از دفاع و رانیا سندگانینو کانون در سندهینو سه نیا تیعضو لیدل به که هاحکم نیا یاجرا و صدور
 سازمان فساد و یماریب فقر، ریدرگ کشور که اکنون. دارد مستقل سندگانینو بر فشار شیافزا از نشان است، بوده انیب
 و بازداشت و انیب یآزاد شتریب هرچه سرکوب به مردم، برحق یهاخواسته به ییپاسخگو یجا به تیحاکم است، افتهی

 .است آورده یرو معترضان اعدام و شکنجه



نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نوماهگ  نژرا                 1911 مهر/ 11دورۀ اول/ شماره   

رانیا سندگانِ ینو کانونِ  یۀانیب 33   

 

 نیمواز خالف و تکارانهیجنا یاقدام را خود یاعضا از تن سه هیعل صادرشده یهاحکم یاجرا رانیا سندگانینو کانون
 .کندیم محکوم را آن و داندیم بشر حقوق

 هفتاد یدهه یاسیس یهاقتل انیجر در و است بوده شیاعضا آزار و بازداشت شاهد همواره که رانیا سندگانینو کانون
 حفظ مسئول را اطالعات وزارت و هیقضائ یقوه ،یاسالم یجمهور حاکمان است، داده دست از را خود یاعضا از تن چند
 .داندیم خود دربند یاعضا سالمت و جان

 خواهیآزاد مردم و بشر حقوق مدافع ینهادها جهان، و رانیا مستقل یهاتشکل سندگان،ینو از رانیا سندگانینو کانون
 .برسانند انیجهان گوش به را خود اعتراض یصدا و دهند نشان واکنش یانسان ضد یهاحکم نیا به خواهدیم رانیا

 رضا و متوقف ترعیسر هرچه دیبا کانون عضو یسندهینو سه زندان حکم یاجرا کندیم اعالم رانیا سندگانینو کانون
 .شوند آزاد شرط و دیق یب دیبا باژن وانیک و نیآبت بکتاش ،(یمهاباد) خندان

 1911 مهر ششم/ رانیا سندگانینو کانون

 کانون نویسندگان ایرانکانال تلگرامی برگرفته از: 

 *** 

 ویدئوی نویسندگان عضو کانون پیش از انتقال به زندان 

 ".میهست زندان در سانسور با مبارزه و انیب یآزاد از دفاع لیدل به قتیحق در ما"ی(: مهاباد)خندان رضا

https://t.me/kanoon_nevisandegane_iran/456 

 ".کند وارد یخلل میدادیم انجام دیبا که یکار در ما راسخ عزم به نتوانست وجه چیه به فشارها نیا": نیآبت بکتاش

https://t.me/kanoon_nevisandegane_iran/457 

 

 ...خواند یم یرودسُ یآزاد اگر آه

 ...زندان محل درمستقل  سندگانینو و هنرمندان و کانون یاعضا از یجمع ۀبدرق: عکس

 

https://t.me/kanoon_nevisandegane_iran/449
https://t.me/kanoon_nevisandegane_iran/456
https://t.me/kanoon_nevisandegane_iran/457
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 مینگوی در ایرانرنست هِآثار اِ ۀترجم ۀبحثی دربار
 هاشمی مهدخت -خسرو باقری  

 
 سطو آشنا باشرَزمانی با اَ

 نوا باشن همیکِدمی با ساز بِ
 ذر کنگُشان ولیکن از مقامِ

 ر کنفَم اندر این منزل، سَمشو گُ

 «اقبال الهوری»                                            

 چکیده

همینگوی، نویسنده نامدارآمریکایی است. اما ارنست حاضر، ارزیابی مختصری از آثار ترجمه شده  ۀقصد مقال

ادبی و  متنِ روشن کنیم. پس در آغاز به تعریفِپیش از آن مهم است که منظر تئوریک خود را در این ارزیابی 

 روحِ بازتابِ“ای ای و هر نوشتهچون در نهایت هر نویسنده ،بعد ۀپردازیم. در مرحلادبی می متنِ ۀاصول ترجم

او خوانده می شود مورد مطالعه قرار می  ”زندگی ۀتجرب“آثار همینگوی یا آنچه  نخست مضمونِ 1،”زمانه است

 زندگی اوست؛ و در نهایت به تحلیل نه چندان ژرفِ ۀزمانه و تجرب او می پردازیم که بازتابِ گیرد و سپس به سبکِ

فارسی  آثار همینگوی به زبانِ کوشیم نشان دهیم که آیا مضمون و سبکِهای آثار او خواهیم پرداخت و میترجمه

 ست یا نه. برگردان شده ا

 پیش گفتار

( و 0850/0000پولیتزر ) ۀجایز ۀ(، برند0080-0008/ 0088-0860)آمریکایی ۀپرآواز ۀاز ارنست همینگوی نویسند

 حدود در مقاله این نگارش تاریخ تا  0کتاب در زبان انگلیسی منتشر شده است. 08( تقریباً 0850/0000نوبل ) ۀجایز

 رسیده چاپ به او آثار بررسی و نقد در نیز کتاب 03 و شده منتشر فارسی زبان به همینگوی از شده ترجمه اثر 03
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ابراهیم ترجمه  ”زندگانی خوش کوتاه“ شده، منتشر فارسی زبان در نویسنده این از که اثری اولین  0.است

بعضی از آثار همینگوی در ایران با ترجمه های گوناگون  0به چاپ رسیده است.  0000است که در سال  دیلمقانیان

 نامداری مترجمان  5اشاره کرد. ”پیرمرد و دریا”منتشر شده است که از آن جمله می توان به حداقل شش ترجمه از

الدین شفا، پرویز داریوش، نجف دریابندری، رحیم نامور، سیروس طاهباز، ابراهیم گلستان، شجاع چون

 عظیما، )پَرناز(نازی] ،رائی، جاهد جهانشاهیبصفدر تقی زاده، اسماعیل فصیح، مهدی غ احمد گلشیری،

 که  6آثار این نویسنده صاحب نام پرداخته اند. ۀبه ترجم ارژنگ[ و... - "وداع با اسلحه"، "پیرمرد و دریا"آثار  مترجم

پیرمرد و  “همینگوی به فیلم در آمده است و از بعضی آثار او چون  آثار تمام تقریباً. دارد نشان او آثار اهمیت از خود

 ناخدا، نیز فیلم ناصر تقواییآثار سینمایی گوناگونی آفریده اند. کارگردان ایرانی،  ”داشتن و نداشتن“، "دریا

 8داشتن و نداشتن او ساخته است. را براساس رمانِ خورشید

 

 ادبی متنِ

وجود ندارد. حوزه معنایی متن ادبی به اشیا، مفاهیم و نهادهای فرهنگی اشاره می کند که لزوماً در زبان مقصد 

کلمات دو زبان همیشه برهم منطبق نیستند. دو زبان ساختارهای نحوی و قابلیت های بیانی متفاوتی دارند. متن 

ادبی گاه زبان ساده و صریح و گاه زبانی خالق یا استعاری دارد. متن ادبی لحن خاص و سبک خاص دارد و تاثیری 

ه نویسنده در بیان اندیشه اش به کار برده، گاه در زبان مقصد قابل درک و خاص ایجاد می کند. عین تعابیری ک

پذیرفته نیست؛ مقصود نویسنده گاه به صراحت بیان نمی شود و گاه درک روابط میان اجزای جمله به سادگی ممکن 

تخاب نیست. در متن ادبی کلمات با حساسیت خاص انتخاب و به نحوی بدیع با یکدیگر ترکیب می شوند. ان

  0ساختارها. نحوه برقراری ربط و انسجام میان آن ها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

 :دارد وجود بنیادین اصلِ دو ادبی ترجمۀ در 

ترجمه اثر ادبی، خود یک اثر ادبی است؛ یعنی با معیارهای عرفی زبان مقصد اثری ادبی به حساب می  اصل اول:

آید. خواندن ترجمه ادبی مثل تالیف ادبی با لذت همراه است و همانند تالیف ادبی، این لذت ناشی از تلفیق اندیشه و 

 نحوه بیان است. 

ن اصلی نزدیک باشد. مطابق با این اصل، ترجمه ادبی اقتباس یا ترجمه ادبی باید تا حد امکان به مت اصل دوم:

ترجمه آزاد نیست و مترجم باید تا حد امکان کلمات، تعبیرات، ترکیبات، استعاره های نویسنده و نحو جمالت او را 

ه الزم است به به زبان ترجمه انتقال دهد؛ بنابراین ترجمه ادبی باید تا آنجا که ممکن است به متن مبدا و تا آنجا ک

زبان مقصد نزدیک باشد تا هم دقت و وفاداری تضمین شود )اصل دوم( و هم ادبی بودن )ادبیت( ترجمه به مثابه 

  8اثری مستقل )اصل اول( رعایت شود.

 

https://shahrvand.com/archives/78725
https://www.iranketab.ir/book/56-the-old-man-and-the-sea
https://www.iranketab.ir/book/56-the-old-man-and-the-sea
https://www.iranketab.ir/book/190-a-farewell-to-arms
https://www.iranketab.ir/book/190-a-farewell-to-arms
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  ادبی متونِ ترجمۀ روشِ 

 لفظی ـ معنایی است. ادبی روشِ ۀمطلوب در ترجم روشِ

گرچه نویسنده این سطور با این نام گذاری دکتر خزاعی فر موافق نیست و آن را تعبیری رسا نمی داند؛ اما با 

 مضمون سخن ایشان موافق است. برخی خصوصیات این روش به قرار زیرند: 

اجرای این این روش مبتنی بر دو اصل بنیادی برگرفته در ترجمه ادبی است و میزان آزادی و انعطاف مترجم در  -0

 روش تابع دو عامل مهم است: نوع متن و مخاطب. 

( است و  same effectمترجم در این روش به وفاداری مکانیکی معتقد نیست، بلکه معتقد به اصل تاثیر برابر ) -0

آن مبتنی بر دو پیش فرض است: الف؛ متن مبدا برای خواننده ای کم و بیش قابل تعریف نوشته شده است، با هدف 

ایجاد تاثیری کم و بیش قابل توصیف. ب؛ متن مقصد برای خواننده ای کم و بیش معین با هدفی کم و بیش معین 

 نوشته می شود. البته این خواننده لزوماً در سطح خواننده متن مبدا نیست. 

ترجمه انتقال  در مواقعی که مترجم نمی تواند مقصود نویسنده را با ترجمه لفظ به لفظ کلمات او به خواننده -0

 دهد، به مقصود او پایبندی نشان می دهد. 

مترجم از ذخایر زبان فارسی کمک می گیرد و کلمه یا ترکیب یا تعبیری را به کار می برد که در فارسی پذیرفته  -0

 شده و برای خواننده قابل درک است. 

  03باشدمترجم می کوشد ترجمه اش روانی، زیبایی و وضوح متن اصلی را داشته  -5

  معنایی - لفظی روش به ادبی متونِ ترجمۀ از اینمونه 

We are asked to choose between various shades of the negatives. The engine is falling 

to pieces while the joint owners of the car argue whether the footbrake or the 

handbrake should be applied.   

مجبوریم از میان آدم هایی انتخاب کنیم که همگی سروته یک کرباسند. خانه از پای بست ویران است؛  

  11خواجه در بند نقش ایوان است.

خاطر نشان کرده، ترجمه وفادار، ترجمه ای  یوجین نایدابار دیگر تاکید می کنیم که در ترجمه ادبی، همانطور که 

است که همان واکنشی را در خواننده ایجاد کند که متن اصلی در خواننده خود پدید آورده است. بنابراین، تعادل در 

  00ترجمه متون ادبی نه در سطح کلمه، نه در سطح جمله، بلکه در سطح متن است.

نیم که انتخاب واحد ترجمه الاقل به سه عامل بستگی دارد: نوع متن، اما درباره واحد ترجمه ادبی باید اشاره ک

مخاطب ترجمه و قابلیت ها و محدودیت های نحوی و معنایی زبان مقصد. در ترجمه متون علمی، این واحد به طور 
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ری از عمده کلمه است؛ اما در متون ادبی بویژه گفتگوهای متون نمایشی یا رمان ها، مترجم مجبور است در بسیا

  00موارد واحد ترجمه را گروه یا بند یا جمله انتخاب کند.

 ادبی:  متونِ ۀنوشتاری در ترجم گفتاری و زبانِ زبانِ

در زبان فارسی، در مقایسه با برخی زبان ها از جمله زبان انگلیسی، بسیاری از کلمات صورت گفتاری و نوشتاری 

یکسانی ندارند. به طورمثال نان و می روم در زبان نوشتار به نون و می رم در زبان گفتار تغییر شکل می دهند. 

نجف ه، تعبیر اصطالحی، نحو و آهنگ جمله. مثال زیر از تفاوت زبان گفتار و نوشتار در چهار زمینه عمده است: کلم

 دهد: ( تفاوت های میان صورت نوشتاری و گفتاری را نشان می0080) دریابندری

 برخیزید و دستتان را به من بدهید.

این جمله نمونه ای از صورت نوشتاری است. برای تبدیل این صورت به صورت گفتاری می توان به روش های زیر 

 کرد: عمل 

 الف: شکستن کلمات و تغییر تلفظ آن ها ) سطح آوایی (: برخیزین و دستتونو به من بدین؛ 

 شکستن کلمات تابع دو محدودیت است:  نکته:

 دشوار فهم نباشد. -0

زبان گفتاری عام فارسی را در نظر داشته باشد و به سمت تحمیل لهجه تهرانی در نغلتد. بطور مثال تهران به  -0

 تبدیل نمی شود.تهرون 

 سطح واژگانی ( « ) برخیزین»به جای « پاشین»ب: استفاده از کلماتی که در زبان گفتار به کار می رود، مثل 

  00« پاشین دستتونو بدین من»ج: استفاده از نحو زبان گفتار ) سطح نحوی (: 

ن توجهی به آن نشان نمی دهند، اما ا نادیده می گیرند یا چندار نوشتار و گفتار برخی مترجمان تمایز میان زبان 

 -یوجین نایدا معتقد است که ارتباط زبانی تنها شامل انتقال جنبه خبری زبان نیست، بلکه زبان دو جنبه حسی

ترغیبی نیز دارد. پس کار مترجم آن نیست که صرفاً چیزی را منتقل کند، بلکه باید تا آنجا که  -عاطفی و امری

می شود، حس بیافریند تا خواننده بتواند جریان واقعه را احساس کند و میل به عمل در او  تواند و به متن مربوطمی

  05ایجاد شود. 

 گفتار در ترجمه است: رعایت زبانِ زیر، بیانگر رعایت و عدمِ ۀهای نمونترجمه 

-“you mustn’t mind me”. We were both together again and the self-consciousness was 

gone.” We really are the same and we mustn’t misunderstand on purpose.” 

-“we mustn’t.” 

-“But people do. They love each other and they misunderstand on purpose and they 

fight and then suddenly they aren’t the same one.” 

 سر مقاله از نگارنده است() تاکیدها در سرابندری:دریا نجف ترجمه 
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و نباید هسیم  یکی دو هر واقعاً ما ». بود رفته ناراحتی آن و بودیم هم با دو هر هم باز ".برنجی من از نباید تو "  _

 « مخصوصاً سوء تفاهم ایجاد کنیم. 

 . « نمیادپیش  دیگه »  _

که  می بینینو ناگهان  کننمیو مخصوصاً سوء تفاهم ایجاد  همدیگه رو دوس می دارن، اینطورن مردم اما »  _

 . « نیسن دیگه یکی

 : شهباز حسن ترجمه 

  «. آید وجود به تفاهمی سوء ما بین نباید دیگر و هستیم یکی دو هر ما. نشو افسرده من حرفهای از عزیزم، »  _

  «. آمد نخواهد پیش دیگر »  _

نها همدیگر را دوست دارند و باز تعمداً حرفهای هم را سوء تعبیر می کنند. با هم آ. نیستند اینطور همه ولی »  _

  06« دعوا می کنند و کامالً عوض می شوند. 

   زندگی ۀآثار یا تجرب مضمونِ

برای درک نویسندگان بزرگ کلید ساده ای وجود ندارد، ولی این مسئله در مورد همینگوی چندان صادق نیست. این 

اولین اثر این نویسنده بزرگ در همان نخستین داستان از مجموعه داستان او، قابل کشف است. این داستان کلید در 

 وقف کتاب این های داستان از نیمی. است شده منتشر پاریس در 0800/0030 سال در و  08نام دارد. "دوران ما"

 او  00،نیک آوامزی ـ و بعد مرد جوانی ـ شده است به نام پسرک حساس شخصیتی دقیق اما ناهمگون تکوین

 همان داستان، مجموعه این قسمت ترین جالب هرحال به. ـ است همینگوی داستانهای تمام محوری شخصیت

 در همینگوی آنچه از بسیاری مطالب و گرفته نام  08"کلبه سرخپوستان" داستان این. است آن داستان نخستین

یسندگی به دنبال آن بود فاش می سازد. داستان درباره پزشکی ـ پدر نیک است ـ که نوزاد زنی نو سال پنج و سی

سرخپوست را از طریق سزارین، با یک چاقوی ضامن دار و بدون بیهوشی، به دنیا می آورد. شوهر علیل زن در طبقه 

ک، که پسر بچه ای بیش نیست، دوم تختخواب، باالی سر همسرش که از درد فریاد می کشید دراز کشیده است. نی

تشت را برای پدرش نگه داشته است؛ وقتی کار زایمان تمام می شود، دکتر تخت باالیی را نگاه می کند و می بیند 

که شوهر خود را کشته است. اگر دقت کنیم، درمی یابیم که مرکز توجه همینگوی، این رویدادهای هراس انگیز 

ر این رویدادها بر پسرکی است که شاهد آنهاست. شخصیت نیک آدامز در آثار نیست، بلکه توجهش بیشتر به تاثی

بعدی همینگوی، اما با نام ها ی گوناگون ـ تکرار می شود و نکات تازه ای از زندگی او را روشن می کند. نیک آدامز 

اده و بدوی و... خوانده می شود آدمی س 00 رابرت جوردن 03، فردریک هنریکه در داستان همینگوی گاهی 

نیست. او درستکار، جوانمرد، بسیار حساس و در عین حال پرجنب و جوش، جسور و بسیار عصبی است. هر یک از 

قهرمانان همینگوی همان دوران کودکی، نوجوانی و جوانی نیک را پشت سرگذاشته اند. این قهرمانان قبل از مرگشان 

ونه با بعضی گرفتاریها کنار بیایند و چگونه بر پاره ای از آنها چیره هزاران بار می میرند، هر چند یاد می گیرند که چگ
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شوند. تا زمانی که همینگوی زنده بود و ماجراهای آنها را ثبت می کرد، زخم هایشان خوب نمی شد. نیک آدامز در 

ر همینگوی واقع خود همینگوی است. اما در همان حال کسی الزم است که بر این زخم ها مرهم بگذارد و در آثا

همیشه شخصیتی استوار هست که این وظیفه را انجام می دهد. این شخصیت، خود همینگوی در قیافه ای مبدل 

نیست. در واقع باید این شخصیت استوار را قاطعانه از قهرمان داستان های او ـ نیک آدامز یا همینگوی ـ تمیز داد، 

 قهرمان این. شود می میدان وارد های قهرمان داستان زیرا این شخصیت برای جبران ضعف ها و تصحیح دیدگا

 او به و است رنج و آشفتگی از پر زندگی یک در بردباری و باکیبی شرف، انسانی، اصول بخش الهام و دهنده سرمشق

 مشهوری عبارت به بنا او. باشد داشته درخور کرداری و رفتار نامیم، می اش زندگی که آنچه در گاهی دهد، می توان

که نویسنده برایش به کار برده است، نمایانگر متانت و سربلندی در سختی است. این شخصیت نخستین بار، در 

 داستان های کوتاه همینگوی آشکار می شود.

مشت زن حرفه ای است که با کوششی فوق انسانی موفق می شود بازی ای را که قول داده است در آن  "جک"او 

است. گاوباز شکست ناپذیزی که گرچه زخم خورده و پیر است اما باز از مبارزه دست  "مانوئل"بازنده شود، ببازد؛ او 

ی پیر است در رمان پیرمرد و دریا، نکته "سانتیاگو"ترین این شخصیت ها، شدهبرنمی دارد؛ و اما بهترین و شناخته

ا که گرفته از دست می دهد، اما همچنان پیکری رمهم درباره او این است که هر چند در نبرد با کوسه ها، ماهی غول

سرانجام به چیزی که "متین، سربلند، شرافتمند، باشهامت و بردبار است. خود همینگوی درباره سانتیاگو گفته است: 

  00"همه عمر در راه آن تالش می کردم، دست یافتم.

اما بدون  00جیمز جویسو  00ینگرترود استاهمینگوی در زندگی ادبی خود تحت تاثیر دو نویسنده بوده است: 

نمی توان نویسنده  "تجربه زندگی"تردید او بسرعت هر دو را پشت سر گذاشت. او خیلی زود دریافت که بدون 

بزرگی شد. استاین روشنفکری بود دور از جریان های اجتماعی و تاریخی و عاری از تجربه زندگی، موضوع داستان 

خود انحطاط است. جویس البته نویسنده بزرگتری بود. همینگوی از جویس  های استاین، خود نوشتن بود و این

آموخت که نویسندگی سخن پردازی نیست، بلکه ضبط تجربه انسانی است به ساده و زالل ترین زبان ممکن. گرچه 

ش آن را این نکته ای بود که غالب شاگردان جویس از او نیاموختند و حتی همینگوی هم نتوانست همواره در کارهای

رعایت کند، اما جویس هم آزمایشگری بود که از مصالح ناچیز تجربه، کاخ های بلند تودرتو می ساخت. دنیای تجربه 

او محدود بود در آثار او از جنگ، بحران، بیکاری، قحطی، گرانی و جنبش های کارگری و تحوالت سیاسی خبری 

 05نبود.

م زادگاهش سخت دلزده بود؛ زیرا کلیساها، خیابان های وسیع سه همینگوی جوان از همان آغاز از ریاکاری مرد

ردیفه و خانه های چوبی سفید آن به میخانه های کثیف و بهم ریخته و خیابان آلوده به جنایت سیسرو منتهی می 

  06شد.

دلزده از همینگوی در جنگ جهانی اول شرکت داشت؛ جنگی که به کشتار بیست میلیون انسان منجر شد. او بیزار و 

در آمریکا از مسائل سیاسی فاصله می گرفت. در این دهه  03جنگ بازگشت و به همین دلیل، در تحوالت دهه 

کوشش نویسندگان چپ آمریکا از جمله سینکلر لوئیس، اپتون سینکلر، جان دوس پاسوس و جان اشتاین بک که 

 خود درآوردند نتیجه ای نداد. ادبیات پرولتری را پایه گذاشته بودند برای آن که او را به صف
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این موضعگیری، نتیجه طبیعی روش پیشین او بود. اصرار در معلق ساختن داوری ها، پرهیز از آلوده شدن به نظریات 

و معتقدات، تصور این که رئالیسم او نه با جریان های اجتماعی و سیاسی بلکه با مسائل فلسفی و ابدی بشریت 

 08الت بزرگی که با آغاز دهه پیش پیش آمده بود؛ بی اعتنا می ساخت.سروکار دارد، او را به مشک

اما با مشارکت همینگوی در جنگ های داخلی اسپانیا به جانبداری از نیروهای پیشرو و در مبارزه با فاشیست های 

ان و جنگ های حامی فرانکو، بتدریج آثار اجتماعی در آثار همینگوی پدیدار شدند. او بعدها در تحوالت منطقه بالک

میلیون انسان انجامید ـ شرکت کرد و  53یونان و ترکیه و سرانجام در جنگ جهانی دوم ـ که به کشتار بیش از 

خود را بسی وسیع تر کرد. اما هرگز به رادیکالیسم چپ دست نیافت. واقعیت آن است که او از  "تجربه زندگی"

گز درنیافت که فاشیسم خود نشانه یک بیماری عمیق تر اجتماعی فاشیسم بیزار بود اما در این حد محدود ماند و هر

پیش افتاد؛ اما هرگز هم  "تجربه زندگی"است. بنابراین، همینگوی از طرفی از نویسندگانی چون استاین و جویس در 

دریا به رادیکالیسم نویسندگان چپ گرای جهان دست نیافت. همینگوی در نهایت با آفرینش شاهکار خود، پیرمرد و 

به نوعی اومانیسم ناب دست یافت. او با آفرینش سانتیاگو به مرتبه تازه ای از آگاهی دست یافت. و دریافت که در 

جهان هستی، عنصر شریف و مثبت، راهش به هیچ وجه هموار نیست و سرگذشت آن همیشه با رنج و از جان 

ریزی است برای همینگوی تا به تضادهای دردناک گذشتن همراه است. اما این مرتبه از آگاهی، در عین حال راه گ

بعد از جنگ و بررسی نیروهایی که پدید آورنده جنگ هستند و از پیشروی نیروهای پرتوان انسان جلوگیری می 

کنند؛ نپردازد. همینگوی هرگز به آگاهی نویسندگانی چون رومن روالن یا میخائیل شولوخف و ... که تحوالت جهان 

نبدارانه می نگریستند و تحلیل می کردند. دست نیافت. رومن روالن نویسنده نامدار فرانسوی در جان را با نگاهی جا

شما پسری دارید. به او بگوئید تنها به همین بسنده نکند که همه چیز را بسنجد و همه چیز را "شیفته می نویسد: 

در برابر ترازوی خود نمی نشیند که  نعدالت راستیدوست بدارد. بگذار ترجیح دهد؛ عادل بودن خوب است ولی 

  00"باال و پایین رفتن کفه ها را نگاه کند. داوری می کند و حکم را به اجرا در می آورد.

 بکسَ

اما این سبک نگارش همینگوی است که بیش از هر چیز دیگر تقلیدش کرده اند. و در مقام نویسنده ای صاحب 

برانگیخته است. نثر او را به آسانی می توان تشخیص داد؛ بیشتر آن محاوره ای سبک است که بیشترین احترام را 

ای در گزینش واژه ها و جمله بندی همراه است. واژه ها معموالً کوتاه و معمولی است و عمدتاً با سادگی مجدانه

کس تک تک واژه ومد فورد قول به. خورد  هستند و در کاربردشان صرفه جویی شدید و تازگی غریبی به چشم می

های همینگوی چنان در جانتان می نشیند که گویی هر یک از آن ها دانه های شن است که همان لحظه از جویبار 

درآورده اند. نوع جمله ای که او به کار می برد، ساده خبری یا یکی دو تا از این جمالت است که با یک حرف ربط به 

ر بر خواننده می گذارد، احساس تردی، پاکی، وضوح و دقتی وسواس آمیز یکدیگر متصل می شوند. تاثیری که این نث

برد؛ خیلی کند دست بود و می گفت که صفحه آخر است )او واقعاً نیز دقتی وسواس آمیز در تصنیف اثر به کار می

اب را به پایان ببرد، را سی و نه بار بازنویسی کرده و دستنویس پیرمرد ودریا را نیز قبل از این که کت "وداع با اسلحه"

دویست بار مرور کرده است( شیوه نگارش او کامالً غیر روشنفکرانه است. حوادث درست به ترتیبی که روی می دهند 

شرح داده می شوند. هیچ ذهنی دوباره آن ها را مرتب و تجزیه و تحلیل نمی کند و درک خواننده از مطالب کتاب 

نویسنده نیست. در نتیجه، تاثیری که آثار همینگوی روی آدم می گذارد، تاثیری آمیخته به تفسیرها و اظهار نظرهای 
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سخت عینی و واقعی است... سبک او به اندازه خود محتوا گویای محتواست و بخش بزرگ و جدایی ناپذیری از 

د، دقیقاً هم محتوی را تشکیل می دهد. آن فشار بسیار منظمی که بر قهرمان داستان و سیستم عصبی او وارد می آی

بازتاب روح "وزن و معادل جمالت بسیار منظم قهرمان است! سبک همینگوی تحت تاثیر دو عامل است که هر دو 

اند. نخست آن که او در درجه اول خبرنگار است و تجربه خبرنگاری جنگی را حداقل در چهار جبهه جنگ  "زمانه

جنگ های بالکان کسب کرده است. زبان گزارش های  جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ های داخلی اسپانیا و

تلگرافی خبرنگاران مورد توجه او قرار گرفت. در این زبان بنابر آن بود که هر کلمه ای که خواننده بتواند استنباط 

می کند. از آن حذف شود. نجف دریابندری در این باره نمونه بسیار جالبی را در مقدمه پیرمرد و دریا آورده است. او 

کمال اختصاصی "نویسد که خبرنگاران جنگی به طور مثال خبر زیر را با تلگراف به روزنامه خود ارسال می کردند: 

 "پیش انگاری های"اما خبری که مدیران روزنامه در دفتر مرکزی بر اساس  "اسمیرنا نسوزانده مقصر یونان

ل رهبر ترکیه در یک مصاحبه اختصاصی با ژنرال مصطفی کما"خود در روزنامه چاپ می کردند اینگونه بود 

خبرنگار ما این شایعه را که نیروهای ترک درآتش سوزی اخیر شهر اسمیرنا دخالت داشته اند، به شدت 

تکذیب کرد. ژنرال کمال اظهار داشت خبرنگارانی که جزو عقب داران ارتش یونان بوده اند هنگام عقب 

بنابراین همینگوی می   03 "هر اسمیرنا را به آتش کشیده اند.نشینی و پیش از رسیدن پیشتازان ترکیه ش

خواست که در آثارش، هر آنچه خواننده می داند یا باید بداند، حذف شده باشد، نوشته اش مانند کوه یخی باشد که 

 00«در دریا شناور است. وقار کوه یخ به این دلیل است که فقط یک هشتم آن روی آب دیده می شود.

 اما در این رابطه توضیح دو نکته ضروری است: 

وقتی از کلمات و عبارات ترجمه ناپذیر یا دست کم تقریباً  علی صلح جواول آن که این سبک پیشینه بلندی دارد. 

فقط چای کم رنگ و آبکی نیست. چای آجان « چای آجان دیده»ترجمه ناپذیر سخن می گوید اشاره می کند که 

 زاکانی عبید  00عه ای دارد که حضور پلیس رعشه بر اندام می اندازد و رنگ از رخسار می برد.دیده حکایت از جام

 نویسی داستان در  00. کار چه مسلمانی با مرا خطیبم مردی من گفت. چیست مسلمانی گفتند را خطیبی: نویسدمی

نویسد که انقالب همینگوی در ( بر او مقدم است. دریابندری می 0063-0830)آنتوان چخوف  هم معاصر کوتاه

داستان کوتاه کوچکترین گردی بر دامن چخوف نمی نشاند زیرا که در حقیقت بنای این انقالب را چخوف گذاشته 

 پایانی بخش در چخوف  00بود و کار همینگوی به یک معنا چیزی جز پیرایش و پاالیش شگردهای چخوف نبود.

 ( می نویسد: The ninny) "تو سری خور" خود زیبای داستان

I gazed after her, thinking how very easy it is in this world to be strong. 

در حالی که او را می نگریستم، با خود اندیشیدم که در این جهان، قدرتمند بودن چه اندازه آسان ... 

  95است...! 

چخوف براستی کوه یخی است که تنها یک هشتم آن در آنانی که این داستان را خوانده اند می دانند که این جمله 

روی آب شناور است. روشن است که انتقال این نوع سبک در ترجمه تا چه اندازه مهم و البته تا چه اندازه دشوار 

است. نکته دوم آن که خود همینگوی هم همواره نمی تواند این سبک را رعایت کند. انحطاط سبک او از زمانی آغاز 

 که زبان در دست او دیگر نه همچون وسیله انتقال تجربه بلکه به زبان برای زبان تبدیل می شود. می شود
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The last lung Aching, leg – dead, mouth-dry, bullet-spatting, bullet-cracking, run up 
36the final slope of the hill.   

نویسد و سپس آنچه را با در کل باید گفت که همینگوی در آثار درخشان خود، گویی داستان را با تفضیل تمام می

تواند پیش بینی یا استنباط کند، بی رحمانه حذف می نقشه داستان ارتباط مستقیمی ندارد. آنچه را خواننده می

مانند لنگر سنگینی به داستان می آویزد و آن را  کند. اما آنچه حذف می شود در واقع از میان نمی رود، بلکه

 کند. به نمونه زیر که از آثار خوب همینگوی گرفته شده است، توجه کنید: گرانمایه می

–“Last week he tried to commit suicide," one waiter said.  

"why"-   

 " He was in despair"  

 " What about"  

  " Nothing"  

"How do you know it was nothing"  

 " He has plenty of money "  

اما دومین عاملی که سبک همینگوی تحت تاثیر آن قرار دارد، حذف نویسنده و ذهنیت او از داستان است که آن نیز 

را  است. موضوع از این قرار است که در دوران زندگی همینگوی آنچه "بازتاب روح زمانه "امری تصادفی نیست. بلکه 

نامیدند، در علوم طبیعی جدید از بحث خود کنار می گذارند. علم جدید معتقد است که شناختن قدما ذهن می

غیر  -ماهیت حقیقی عواطف از جمله ترس، را باید با توصیف نشانه های جسمانی یعنی تغییرات سلسله اعصاب ارادی

نتزاعی نیست. به طور مثال وقتی عاطفه ای مانند ارادی آغاز کنیم. زیرا عاطفه جدا از جسم چیزی جز مفهومی ا

کنیم، به تغییراتی در جریان خون، انقباض رگ ها، شدت تپش قلب، تنفس سطحی و تند، ارتعاش ترس را تجزیه می

های جسمانی دست نمی دهد، بلکه پس ماهیچه ها و لرزش پوست می رسیم. پس احساس ترس پیش از این واکنش

  00از آنها می آید.

It was very late and everyone had left the café except an old man who sat in the 

shadow the leaves of the tree made against the electric light … the two waiters inside 

the café knew that the old man was a little drunk, and while he was a good client they 

knew that if he became too drunk he would leave without paying, so they kept watch 

on him.  

همانطور که مالحظه می شود، چیزی که این توصیف را ممتاز می کند، غیبت نویسنده از صحنه است، نه توصیفی، 

 نه اظهار نظری، نه حتی صفت یا قیدی که حاکی از نظرگاه یا ذهنیت نویسنده باشد. 
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ت این ویژگی نمی شود. اما در این رابطه هم دو نکته حائز اهمیت است. یکی این که همینگوی همواره موفق به رعای

 انحراف از این معیار است.  "stupid"به طور مثال در نمونه زیر کاربرد واژه 

The waiter who was in a hurry came over. "Finished", he said, speaking with that 

omission of syntax stupid people employ when talking to drunken people or 

foreigners." No more tonight. Close now." 39  

و دیگر آن که سبک او مانند مضمون آثار او تا آنجا که واکنشی است در برابر درازگویی و بی صداقتی نویسندگان 

دوران پیش ـ همچون آثار جوزف کنراد یا هنری جیمز که آثارشان همچون سقف های گچ بری و طاق های مقرنس 

ته از استعاره های مالل آور و زینت های مصنوع است ـ سبکی است گویا و کارآمد. اما اوایل سده بیستم انباش

استعدادهای ذاتیش به عنوان جانشین دائمی آثار آن نویسندگان، محدود است. همینگوی با غیبت خود از صحنه 

می  "برج عاج "ه آن را، داستان، با پرهیز از طرح و تمایل مسائل فردی و اجتماعی، رفته رفته خود را در حالتی ک

و این همانا محدودیت سبک اوست که بازتاب اومائیسم نابی است که در زندگی اجتماعی  03نامند؛ گرفتار می کند.

 می نویسد:  رومن روالنبرگزیده است. درست در همین زمانه است که 

نه مفهوم گروهی ظریف و نکته رک و راست سخن بگو! بی بزک و پیرایه سخن بگو! برای آن بگو که مفهوم گردی! 

سنج بلکه مفهوم هزاران تن، مفهوم ساده ترین و حقیرترین مردم! و هرگز از آن نترس که بیش از حد مفهوم گردی: 

سخنت را بی ابهام و بی پرده بگو. روشن و استوار، و در صورت لزوم به زمختی بگو! چه باک اگر از این رو استوارتر بر 

ای کلمات را مفید می دانی، همان را تکرار برای آن که اندیشه ات را بهتر رسوخ دهی، تکرار پارهزمین بایستی و اگر 

  00کن و رسوخ بده، کلمات دیگر مجوی! بگذار تا حتی یک کلمه ات به هدر نرود! بگذار تا سخنت عمل باشد!

  های آثار همینگویترجمه ۀدربار 

بررسی تمام آثار ترجمه شده همینگوی نه در حد توان یک منتقد است و نه شاید چندان ضروری.  ترجمه ها به طور 

 کلی به سه دسته تقسیم می شوند: 

 ترجمه هایی که دو اصل بنیادین در ترجمه متون ادبی را نادیده گرفته اند. -0

ضمن رعایت این دو اصل همواره موفق به حفظ آن ها نشده ترجمه هایی که در حالت بنیادین قرار دارند یعنی  -0 

 اند.

 تاثیر ایجاد مفهوم به ترجمه در تعادل اند، توانسته و اند شده اصل دو رعایت به موفق کلی بطور که هایی ترجمه -0 

 ی در حفظ فصاحت متن برگردان شده عاری نیستند. هایکاستی از گرچه بیافریند، اثر کل در را متقابل

: در این ترجمه ها، مترجمان نه تنها یک اثر ادبی نیافریده اند و در ترجمه گفتگوها که از اهمیت خاصی در 0نمونه

تمایزی میان زبان گفتار و نوشتار قائل نشده اند، بلکه حتی گاه در درک متن و الجرم در  -آثار همینگوی برخوردارند

ای زیر که با ترجمه های دریابندری مقایسه شده اند؛ گویای این ترجمه آن دچار اشتباهات فاحش شده اند. نمونه ه

 نمونه های دوم، ترجمه های نجف دریابندری است(واقعیتند.) 
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  “But man is not made for defeat," “He said, “A man can be destroyed but not 

defeated."  

 00توان شکست داد.ان نابود کرد، اما نمیالف( اما مرد برای شکست آفریده نشده است. مرد را می تو

  00.ولی آدم را برای شکست نساخته اند، آدم ممکنه از بین بره، ولی شکست نمی خورهب(  

  “Santiago," the boy said to him as they climbed the bank from where the skiff was 

hauled up. “I could go with you again. We’ve made some money.” 

الف( وقتی از شیب ساحل همان قسمت که قایق را بسته بودند، باال می رفتند، پسرک گفت: سانتیاگو من دوباره می 

 00توانم با تو بیایم؛ کمی پول جمع کرده ایم.

با تو  بازم می تونمسانتیاگو، من "ب( وقتی از ساحل که قایق را آنجا به خشکی رانده بودند؛ باال می رفتند پسرگفت:

  05"خرده پول داریم.یه . حاال بیام ها

: در ترجمه هایی که در حالت بینابین قرار دارند مترجمان ضمن دست یافتن به دستاوردهای جدی در 0نمونه

ترجمه این آثار، به طور کلی نمی توانند آن تاثیر متقابل را که هدف ترجمه است بیافریند. این ضعف را گاه مخدوش 

ار و نوشتار و گاه کاربرد واژگان و نحوی پدید می آورد که نمی توان آن را واژگان و نحو یک اثر ادبی شدن زبان گفت

 به شمار آورد. 

“Why didn’t you let him stay and drink." The unhurried waiter asked. They were 

putting up the shutters. “It is not half past tow."  

I want to go home to bed.  

What is an hour?  

More to me than to him.  

An hour is the same.  

You talk like an old man yourself. He can buy a bottle and drink at home.  

It’s not the same. 

ا نگذاشتی بماند مشروب بخورد؟ چر» پیشخدمت ها پشت دریها را باال کشیدند. پیشخدمتی که عجله نداشت، گفت: 

 « هنوز دو و نیم نشده.

 خانه بخوابم.  می خواهم بروم  -

  کند؟ می فرقی چه زود یا دیر ساعت یک  -
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 . کند می فرق من برای  -

 . خورد نمی جایی به ساعت یک  -

 خانه اش بخورد؟  توینمی تواند یک بطری بخرد و  مگرحرف می زنی.  پیرمردهامثل  تو هم  -

  06. نمی شود اینجا که جا هر  -

It was very late and everyone had left the café except an old man who sat in the 

shadow the leaves of the tree made against the electric light.  

سایه ای نشسته بود که از برخورد  دیر وقت بود و همه کافه را ترک کرده بودند به جز یک پیرمرد که زیر

  08نور چراغ با برگ ها افتاده بود.

که زیر سایه ای... که از برخورد "کامالً روشن است که در زبان فارسی با آن همه غنای ادبی نمی توان جمله وصفی 

 را قطعه ای ادبی محسوب کرد. "نور چراغ با برگ ها افتاده بود.

طور کلی موفق به رعایت دو اصل ترجمه شده و توانسته اند تعادل در ترجمه به  : در ترجمه هایی که به0نمونه

توان کاستی هایی را در سطح فصاحت متن نشان داد. اما مفهوم ایجاد تاثیر متقابل را، در کل اثر بیافرینند؛ نیز می

چ اثری ـ چه تالیف و چه باید توجه داشت که؛ اوالً آنچه در ترجمه حائز اهمیت درجه اول است بالغت است و هی

 امکان کالن سطح در تنها متن دو تعادل ثانیاً و  00ترجمه، چنانچه فاقد بالغت باشد، فصاحتش با ارزش نخواهد بود؛ 

ر متن در کل باید ه ترجمه. است شکست به محکوم خود سطح در تعادل ایجاد جهت در تالش نوع هر و است پذیر

 08این تعادل کلی چه بسا الزم باشد بده بستانی های ریز و درشتی صورت گیرد. معادل اصل باشد و برای رسیدن به

نمونه های زیر از استاد نجف دریابندری تجربه موفق در ترجمه متون ادبی را نشان می دهد. اما با وجود ترجمه 

 اشاره می کنیم.  زیبای ایشان از پیرمرد و دریا می توان خرده هایی بر او گرفت که در زیر به بعضی از آنها

…and such birds that fly, dipping and hunting, with their small sad voices we made 

too delicately for the sea. 

 کوچک و غمگین صداهای... و این مرغ هایی که می پرند و خودشان را به آب می زنند و صید می کنند، با آن 

  35جثه نحیفشان تاب دریا را ندارد.

 و زیباتر های ترکیب از توان می و ندارد وجود  50 میل ترکیبییا  با هم آییدر زبان فارسی بین صدا و کوچک 

 . کرد استفاده بهتری

The boy…, “Good luck old man.” 

“Good luck " the old man said. 
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 "خیر پیش بابا"پسر... : 

  50 "خیر پیش"پیرمرد گفت: 

روشن است ساله در زبان فارسی از آن استفاده کند.  11اصطالحی نیست که یک کودک  "خیر پیش بابا"

که انسان ها با توجه به منشاء جغرافیایی و جایگاه اجتماعی، سن، جنسیت و ... برای بیان مقصود خود از واژه های 

 گوناگونی استفاده می کنند که گاه تفاوت های جدی با یکدیگر دارند.

He simply woke, looked out the open door at the moon and unrolled his trousers and 

put them on. He urinated outside the shock and then went up the road to make the boy. 

ید و جاده را یکباره بیدار شد، از در باز ماه را نگاه کرد و شلوارش را باز کرد و پوشید. بیرون کلبه شاش

  50گرفت و رفت تا پسر را بیدار کند.

واژه ای  "urinate"آنهم در بخش توصیفی داستان ضرورتی ندارد بویژه که خود « شاشید»کاربرد واژه عامیانه 

 رسمی است:

Urinate :/ formal word/: to get rid of urine from your body. 54 

را به کار برده که به هیچ وجه با واژه  میرندهجالب آن که مترجم درست چند سطر بعد به درستی واژه ی رسمی 

 آنهم در یک متن توصیفی یگانه هماهنگ نیست. شاشیدعامیانه 

The boy was asleep at a cot in the first room and the old man could see him clearly 

with the light that came in from the dying room. 

  55پسر در اتاق اول روی تختخواب بود و پیرمرد در مهتاب میرنده ای که از پنجره می تابید او را دید. 

ترجمه اثر ادبی خود یک اثر ادبی است  -اما چون تعادل در کل متن برقرار است و دو اصل بنیادین ترجمه متون ادبی

در گذشته و  وفاداری مکانیکیدر آن رعایت شده و مترجم از -متن اصلی نزدیک است  و ترجمه تا حد امکان به

نزدیک کرده و در کل ترجمه هر کجا تناقضی بوده، معنا را بر صورت زبان اولویت داده و بخوبی  تاثیر برابرخود را به 

مه استاد را می توان اثری کامالً از ذخایر زبان فارسی برای آفرینش اثری روان، واضح و زیبا بهره برده است، ترج

موفق در زبان فارسی دانست که عالوه بر انتقال مفاهیم و سبک نویسنده بزرگی چون ارنست همینگوی به مردم 

فارسی زبان، از طریق این ترجمه به غنای زبان فارسی هم یاری رسانده و ثابت کرده است که چون ترجمه اتفاقی 

، می تواند تواناییهای زبان مقصد را در تمام جهات بارورتر کند. در زیر به نمونه ای است که در زبان مقصد می افتد

 دیگر از ترجمه زیبای نجف دریابندری از متن پیرمرد و دریا توجه فرمائید.

When the boy came back, the old man was asleep in the chair and the sun was down. 

The boy took the old army blanket off the bed and spread it over the back of the chair 

and over the old man’s shoulders. They were strange shoulders, still powerful 
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although very old, and the neck was still strong too and creases didn’t show so much 

when the old man was asleep and his head fallen forward. His shirt had been patched 

so many times that it was like the sail and the patches were faded to many different 

shades by the sun. The old man’s head was very old though and with his eyes closed 

there was no life in his face. The newspaper lay across his knees and the weight of his 

arm held it there in the evening breeze.  

وقتی که پسر برگشت پیرمرد روی صندلی خوابش برده بود و آفتاب غروب کرده بود. پسر پتوی سربازی 
ید. شانه های غریبی کهنه را از روی تختخواب برداشت و آن را پشت صندلی و روی شانه های پیرمرد کش

داشت، هنوز زور داشتند، گرچه خیلی پیر بودند. گردنش هم پر زور بود و وقتی که پیرمرد در خواب بود 
و سرش پایین افتاده بود شانه هایش چندان نمایان نبود. پیراهنش آن قدر وصله خورده بود که مانند 

ده گوناگون در آمده بودند. اما سر پیرمرد پیر بادبان قایق بود. وصله ها از تابش آفتاب به رنگ های پری
بود و با چشم های بسته اثری از زندگی در چهره اش نبود. روزنامه روی زانوهایش بود و وزن دستش آن 

  55را در نسیم شبانگاهی نگه داشته بود.

 گیری: نتیجه

مترجم آثار ادبی نه تنها باید بر دو زبان مبدا و مقصد احاطه جدی داشته باشد و از منظر نظری مشخصی به ترجمه 

یک اثر بپردازد؛ در عین حال باید بر موضوع ترجمه نیز مسلط باشد. در این رابطه دو نکته حائز اهمیت است. نخست 

های م آن که با خواندن آثار دیگر نویسنده و احتماالً ترجمهآن که مترجم اصوالً از شمی ادبی برخوردار باشد و دو

ها یا  پیش فرضآنان، با مضمون و نحوه تفکر نویسنده و نیز ویژگی های سبکی او آشنا شود. این مسئله یکی از 

هایی است که در ترجمه مطرح است و مترجمان نامدار در بسیاری موارد، از سر تجربه آن را رعایت  پیش انگاری

می کردند. از این منظر، آثار ترجمه شده همینگوی ـ جز در موارد اندک ـ همچنان جای ترجمه مجدد را دارند تا 

 خواننده زبان فارسی از مضمون و سبک این نویسنده نامدار و انسان دوست بهره فراوان تری ببرد. 

 : هانوشت پی 

  05، ص 0080ارنست همینگوی، پیرمرد و دریا، ترجمه نجف دریا بندری، تهران: خوارزمی،  -0

  00 -00، صص 0080فیلیپ یانگ، ارنست همینگوی، ترجمه شیوا صفوی، تهران: نشر نشانه،  -0

  80 -08همان، صص  -0

  08همان، ص  -0

، دریابندری 0050، نازی عظیما 0000، سعیدی 0000، تقی بهرامی 0000) ت یحیوی  80 -08همان، صص  -5

 (  0080، سودابه آشا 0060

  80 -08همان، صص  -6
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  036 -80: صص  0. شماره  0000اقتباس سینمایی از آثار ارنست همینگوی، فیلم نگار،  -8

  00، ص 0000: انتشارات سمت، ترجمه متون ادبی، علی خزاعی فر، تهران -0

  03همان، ص  -8

  50همان، ص  -03

  60همان، ص  -00

  00همان، ص  -00

  08و  00همان، ص  -00

  80همان، ص  -00

  8، به نقل از مترجم، شماره 80همان، ص  -05

  00همان، ص  -06

17- In our times  

18- Nick Adams  

19- Indian camp  

20- Frederic Henry  

21- Robert Jordan  

  08 -8، صص 0080فیلیپ یانگ، ارنست همینگوی، ترجمه شیوا صفوی، تهران. نشر نشانه،  -00

23. Gertrude Stein (1874-1946) 

24. James Joyce (1882-1941) 

  00، ص 0080ارنست همینگوی، پیرمرد و دریا، ترجمه نجف دریابندری، تهران: خوارزمی،  -05

  00، ص 0060احمد گلشیری، داستان و نقد داستان، جلد اول، تهران، انتشارات جی،  -06

  56، ص 0080ارنست همینگوی، پیرمرد و دریا، ترجمه نجف دریابندری، تهران، خوارزمی،  -08

  08، ص 0000رومن روالن، جان شیفته، ترجمه م. ا. به آذین. تهران، نشر دوستان،  -00
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  60 -60، صص 0080ارنست همینگوی، ترجمه شیوا صفوی، تهران، نشر نشانه،  فیلیپ یانگ، -08

  00، ص 0080ارنست همینگوی، پیرمرد و دریا، ترجمه نجف دریابندری، تهران. خوارزمی،  -03

  00همان، ص  -00

  00، ص 0088علی صلح جو، گفتمان و ترجمه، تهران، نشر مرکز،  -00

  0000عبید زاکانی، به کوشش پرویز اتابکی، تهران، نشر زوار،  -00

  00. ص 0080ارنست همینگوی، پیرمرد و دریا، ترجمه نجف دریابندری، تهران، خوارزمی،  -00

05- The ninny 

  06، ص 0080ارنست همینگوی، پیرورد و دریا، ترجمه نجف دریابندری، خوارزمی،  -06

   A clean, well-lighted placeارنست همینگوی،  -08

  05، ص 0080ارنست همینگوی، پیرمرد و دریا، ترجمه نجف دریابندری، تهران، خوارزمی،  -00

  A clean, well-lighted place ارنست همینگوی،  -08

  06؛ ص 0080ارنست همینگوی، پیرمرد و دریا، ترجمه نجف دریابندری، تهران. خوارزمی،  -03

  05، ص0000رومن روالن، ژان کریستف، ترجمه م.ا. به آذین، تهران. انتشارات فردوس،  -00

  083، ص 0080ارنست همینگوی، پیرمرد و دریا، ترجمه سودابه آشا، تهران، نشر رهنما،  -00

  088، ص 0080ارنست همینگوی، پیرمرد و دریا، ترجمه نجف دریابندری، تهران، خوارزمی،  -00

  0، ص0080ست همینگوی، پیرمرد و دریا، ترجمه سودابه آشا، تهران، نشر رهنما، ارن -00

  033، ص 0080ارنست همینگوی، پیرمرد و دریا، ترجمه نجف دریابندری، تهران. خوارزمی،  -05

  08ص  0060ارنست همینگوی، داستان و نقد داستان، جلد نخست، ترجمه احمد گلشیری، اصفهان، نشر جی،  -06

  00همان، ص  -08

  0، ص 0088علی صلح جو، ترجمه و گفتمان، تهران، نشر مرکز،  -00

  68همان، ص  -08
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  003، ص 0080، خوارزمی، نارنست همینگوی، پیرمرد و دریا، ترجمه نجف دریابندری، تهرا -53

51- Collocation  

  008ص  0080ارنست همینگوی، پیرمرد و دریا، ترجمه نجف دریابندری، تهران، خوارزمی،  -50

  006همان، ص  -50

54- Macmillan English dictionary  

  006ص  0080ارنست همینگوی، پیرمرد و دریا، ترجمه نجف دریابندری، تهران، خوارزمی،  -55

  030همان، ص  -56
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 ند؟ادرنمُشعر پُست توتالیتر عاشقِهای چرا نظام

 آبیز علیرضا 

 

 ترین اثر اکسپرسیونیستی ادوارد مونک/ معروف"کتیبۀ زندگی"( یا The Screamنام نقاشی )چهارگانه(: جیغ )

 

مدرن بوده است. شاعران مدعی شعر ستگذشته، یکی از گرایش های شعر فارسی شعر موسوم به پُ ۀدر دو ده

کنند. این عمده و اصیل در شعر امروز ایران معرفی مدرن تالش بسیاری کرده اند تا خود را به عنوان یک گرایشِستپُ

شعری  نگرش آنها به شعر و هم نوع تولیداتِهای فکری متعددی هستند و هم خود دارای گرایش گروه البته در درونِ

مدرن ستکالسیک پُ های نظری خود، به متونِوگوها و نوشتهدست نیست. با این همه، اغلب آن ها در گفتها یکآن

دهند و تبارشناسی خود را در آثار متفکرانی چون ژاک دریدا و میشل فوکو و ژان فرانسوا لیوتار و نظایر ارجاع می

 .وجو می کنندآنان جست

مدرن کاری ندارم. فقط به آن بخش از ادعاهای کوتاه به مبانی زیباشناختی شعر به اصطالح پست ۀدر این نوشت

ست پردازم که ناظر به تعهد اجتماعی و رفتار با قدرت و سیاست است. میراث اروپایی پُمدرن میشاعران مدعی پست

پردازان یری از امر سیاسی و تعهد اجتماعی در معنای رایج آن بود. نظریهمدرنیسم در شعر و ادبیات همراه با فاصله گ

یعنی سیاست ورزی در زبان و بدون  ،کردندادبیات تعریف می سیاستِ ادبیات با سیاست را در دلِ ۀاین جریان رابط

 -واقعی باشند رنِمداگر پست –مدرنیسم ارجاع به امر انضمامی خارج از زبان. با این توصیف، شاعران مدعی پست

ورزی در زبان نباید چندان کاری به کار قدرت و سیاست در جهان واقعی داشته باشند و کافی است به سیاست

جا که پست کند. از آنقطعیت رد می وجود هر نوع ساختار و حقیقت را به نفع عدمِ  بپردازند. پست مدرنیسم

https://raahak.com/?p=15337#respond
https://raahak.com/?p=15337#respond
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داری را بی اهمیت می داند. ذهنیت سیستم و ساختار سرمایه ِمند ندارد، کلّنظام مدرنیسم اعتقادی به وحدتِ

پست مدرنیسم بشر را از تالش برای دستیابی به هر نوع حقیقتی مایوس می کند. بسیاری از  محورِ-گفتمان

ی دستیابی است مانند حقوق بشر، دموکراسی و نظایر آن، در ذهنیت پست مدرن هایی که نزد دیگران شایستهارزش

 .ی نسبی و ذهنی و غیرقابل تعریف اندامور

را می توان به شرح  مدرنیسم که به شدت مورد عالقه نظام های توتالیتر هستندستصول پُابه طور خالصه، برخی از 

 :زیر برشمرد

 اصل فقدان هر نوع حقیقت انضمامی -

 اصل وابستگی همه دانش ها به نظام زبان -

 مشترک بین همه گروه های بشریاصل فقدان هر نوع ارزش جهان شمول و  -

 اصل فقدان چیزی به نام ماهیت بشر یا امر انسانی -

 اصل ذهنیت در جایگاه معیار همه ارزش ها -

 

بهره کشی و سرکوب بی تفاوت است چرا که  اجتماعی در قبال سیستمِ ذهنیِ گفتمانی نسبت به کنشِ آلیسمِایده

داند. بی اعتقادی قطعیت و فقدان هر نوع مرکز یا بنیان می ممکن را روندی بی انتها به سوی عدمِ شکنیِتنها شالوده

کند. ث تبدیل میبَبه وجود هر نوع حقیقت و ذهنی شمردن ارزش ها، مبارزه برای تحقق هر نوع ارزش را به امری عَ

های تفاوت رغمِبه زبانی را از بین می برد. -هر نوع کنش بیرون از سوی دیگر اعتقاد به خودبسندگیِ زبان، ضرورتِ

حقیقت را به چالش  مشترک دارند: عینیت و امکان وجودِ نظری بین متفکران پست مدرن، همه آنها یک بنیانِ

یکی از نتایج این  ،دال بر مدلول کنند. اولویتِعینی مخالفت می علم هستند و با هر نوع امکان دریافتِ ِکشند. ضدّمی

 بسنده و انتزاعی پیدا می کند که در آن ذهن سوبژکتیو در کنشِ -طرز فکر است. در چنین تفکری، زبان جایگاه خود

انضمامی مورد تردید است. در این گونه نظریه ها، زبان نه  جهانِ بلکه حتی وجودِ ،انضمامی نیست متقابل با جهانِ

انسانی در حد یک ناموجود تقلیل می  نها نیروی موجود تبدیل می شود و کنشِبلکه به ت ،فقط به قلمروی مستقل

 .زبانی نیستند. روبات هایی هستند که صدا تولید می کنند یابد. انسان ها چیزی جر مخلوقاتِ

د انضمامی( را ناممکن خواه مدرنِ راستین باشد هر نوع مبارزه خارج از زبان )درجهانِستپُ پس اگر کسی یک شاعرِ

مدرن، چیزی خارج از زبان وجود ندارد و طبیعی است که نباید از او توقع داشت برای دانست. برای یک شاعر پست

گری گراییِ پست مدرنیستی به سازشروی است که نسبیاز همین چیزی مبارزه کند که اعتقادی به وجودش ندارد.

مدرنیسم چه تالش مذبوحانه ای کرده است تا کورنلیوس کاستوریادیس نشان می دهد که پست  منجر می شود. 

 ،سبک را به عنوان معنا و سبک جا بیاندازد و نه فقط به اینکه هیچ دستاوردی نداشته قانع باشد معنا و فقدانِ فقدانِ

 خلقِ از که است نیروَتَسِ و کاریسازش بارزِ نمودِ مدرنیسم پست خود فخر هم بفروشد! از نظر او چیزیِبلکه به بی

گراییِ در عین حال، نسبی .باشد خودش عصرِ بر حاکم یروحیه این بیانگر توانسته فقط و بوده ناتوان چیزی هر

 .ذهنی و سیاسی خود دستاویزهای التقاطیِ جالبی نیز دارد گری و سترونیِپست مدرنیستی، برای سازش



نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نوماهگ  نژرا                 1911 مهر/ 11دورۀ اول/ شماره   

اند؟ُمدرنُپست شعر عاشقِ  تریتوتال یهانظام چرا 53   

 

فارسی به ویژه شعر قبل از  مدرنِ گفتمان تعهد که میراث شعرِ ۀبه دلیل غلب مدرن در ایرانشاعران مدعی پست

نظر کنند. در واقع، این گروه ستم هم صرف های تحتِانقالب است، حاضر نیستند از عنوان شاعر مبارز و مدافع خلق

عر خود های پست مدرن برای شک به اندیشههم خدا را می خواهند هم خرما را! هم می خواهند با تمسّ ،از شاعران

ها را از دست شرقی به عنوان بلندگوی آرمان مبنای نظری دست و پا کنند و هم می خواهند جایگاه سنتیِ شاعرِ

 آرمان ها بود؟ بیانگر شعر نوشت و بیانگری عدمنِ ندهند! حال چگونه می توان بر بنیا

یکی از شاعران مدعی پست مدرنیسم  – علی باباچاهیآمیزی است که تناقض ی قرارگرفتن در چنین موقعیتِنتیجه

به قدرت نباید قطبیتی نگاه کنیم:  را وامی دارد که بگوید: –که مقادیر معتنابهی در این مورد نوشته و گفته است 

ی فکر کنید که دست رهبر ارکستر است! به قدرتِ )گفتمان( مردم اعماق فکر کنید “چوب”  سرکوب! نه! به قدرتِ

 از نوعی": کند. بد نیست قدری چاشنی فوکویی هم به آن بیفزاییمرا به کاریکاتور مبدل می عکه دیکتاتورهای مرصّ

 ."هستیم قدرت طریقِ از حقیقت تولیدِ معرض در ما است. حقیقت هایگفتمان مستعدِ قدرت،

قدرت و سرکوب را نمی  ۀآقای باباچاهی بر اساس گفتمانِ پست مدرنیسم معنای رایج قدرت را نفی می کند. رابط

کژ و کوژ و ای بسا وارونه جلوه می دهد. ایشان چوب را در  ،پذیرد. در نتیجه این رابطه را با تشبیهی عجیب و غریب

ارکستر  قدرت برای او رهبرِ چماقدار! در مورد قدرت حرف می زند اما نمادِ رهبر ارکستر می بیند نه در دستِ دستِ

رهبریِ ارکستر! احتماال خود ایشان هم آگاه نیست که در این تصویر چه طنز گروتسکی چوبِ  ،قدرت است و ابزارِ

کرده اند به بهترین شکل خود را نشان می دهد:  فوکونهفته است! سازشکاریِ پست مدرنیستی در نقل قولی که از 

 !قدرت به رسمیت شناختنِ حقیقت از طریقِ تولیدِ

اعتراض به ابتذال و مصرف گرایی و خودکامگی می داند و اگر چه تعهد اجتماعی را آقای باباچاهی البته شعر را ذاتا 

سیاسی هم نیست. ایشان  مبارزِ راضی به صرف نظر کردن کامل از جایگاهِ ،قاعدتا وظیفه شاعر پست مدرن نمی داند

عبور کرده ام. چپِ غیر “ خیابان  چپِ”   من همیشه از سمتِ"ی خود را به شکل زیر تعریف می کنند: نوع مبارزه

 ."چپ صورت می گیرد من از مقوله های فرهنگی، هنری نیز از سمتِ د! حتی خوانشِمقیّ

معنا،  مدلول، یعنی وجوبِ ها می خوانند در حدی که حضورِی مستقل دالدرنیسم شعر را رابطهست مُپُ مدعیانِ

 به اصطالح پست مدرن در ایران نیز سرشار از اصطالحاتی چون تعلیقِ امری زاید تلقی می شود. نوشته های شاعرانِ

رشماری از این شاعران که خود را پُ آن است. در عین حال، گروهِ معنا، تاخیرافکنیِ معنا، معنازدایی و نظایرِ

ظر خود را فقط آوانگارد یا هر دو یا هر سه می خوانند، ترفندها و شگردهای مورد نمدرن یا آوانگارد یا پُستپست

کنند. اجتماعی آن اشاره می -سیاسی نوع شعرسازیِ خود به تاثیرِ دانند و در تعریفِابزارهای زیباشناختی نمی

جهان  پست مدرن، تعهدهای تعریف شده را جدی نمی گیرد. می داند که قادر به تعریفِ شعرِ باباچاهی می گوید:

 –ها را های نهفته در گفتمانقدرت ،ها را دست می اندازد و از همین منظرطنز، باالنشین  نیست، اما با عنصر یا عاملِ

 .به بازی می گیرد –حکومتی و غیرحکومتی 

باشیِ رضایتمندانه تن به ادعای جالبی است! نخست سپرانداختن و به نومیدی از تغییر رضایت دادن. در خوش

پست مدرن، آن هم در شعری که از بنیان با هر  قدرت با طنزِ سکوت و سازش دادن و سپس ادعای به بازی گرفتنِ

 .سر ناسازگاری دارد -بیانگری به طنز  از جمله –نوع بیانگری 
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کم آوانگارد و پست مدرن و پُست آوانگارد قایل نیستند. دستِ تمایز آشکاری بین شعرِ های شعر ایرانپست مدرن

است. یکی از مهم ترین ویژگی های جنبش های آوانگارد در همه  نزد برخی از آنان مرزهای این مفاهیم مخدوش

 ۀصرف نظر از جنب –ها آنها است. این جنبش مند بودنِمند و مکانزمان ،های معتبر جهانی از آغاز تا امروزنمونه

که آوانگارد همیشه عمیقا به زمان و مکان خود مرتبط بوده اند. این ارتباط تا حدی است  –پیشروانه و راهگشایانه 

 0863مدعیِ آوانگاردیسم غیرممکن است. حرکتی که در دهه  بدون ارجاع به مکان و زمانِ یک جنبشِ ،تلقی شدن

در پاریس حرکتی ارتجاعی باشد. پس آوانگاردیسم  0803ی شود ممکن است در دههمی در نیویورک آوانگارد تلقی

 .پست مدرن در ایران اما بی زمان و بی مکان است –شعرِ مدعیِ آوانگاردیسم   بی مکان و بی زمان وجود ندارد.

ست مدرنیسم در پُ ظهورِ مدرن مغفول مانده تاریخیت است. آنچه در پروژه پست مدرنیسم و به تبع آن در شعر پست

ای قومی و فرهنگیِ هویت برای گروه ه های حاشیه ای و نیاز به کسبِمهاجران، فرهنگ اروپا با توجه به شرایطِ

ایران امروز  ۀی ایران همسان و هم ارز نیست. جامعتاریخی با شرایط تاریخیِ جامعه مهاجر همراه بود. این شرایطِ

مدرن است. این فرارویِ ظاهری،  ارزش های مدرنیستی و بحث های اجتماعیِ روز مربوط به ارزش های عصرِ درگیرِ

 تاریخیت عدمِ ،دهد می پیوند رمفُ و قالب ارتجاعِ به را افسارگسیخته سمِآوانگاردی آنچه. گردی بیش نیستعقب

 .است دو هر

زبان شناختیِ آن می بینند و از ما می خواهند در درون  تبیینِ ۀپست مدرنیست ها سرکوب و بهره کشی را در شیو

واقعی، پست مدرنیسم بازی با واژگان را پیشنهاد  بهره کشی و سرکوب در جهانِ زبان گرفتار بمانیم. در قبالِ زندانِ

کند و در نهایت هی میشکنی از معنای انضمامی تُشالوده دهد. دریدا حتی مفاهیمی چون آزادی ومبارزه را به نامِمی

یک تکه استیک می خوریم،  می گوید وقتی روالن بارتها و عبارات فرو می کاهد. زبانی در کلمه به یک بحثِ

های استیک را هم می خوریم. این نوع دیدگاه را می توان تا حد عبث و بی معنا گسترش داد. کما اینکه کسانی ایده

در ایران گسترش داده اند. اگر دفعه بعد که  از شاعران مدعیِ پست مدرنیسم و آوانگاردیسم و پست آوانگاردیسم 

کوبیده را سرو  آبگوشت و گوشتِ شما عکسِ پیشخدمت برای ،سرای دوستان رفتیدبرای صرف آبگوشت به دیزی

مدلول. این همان اتفاقی  اید! ناهاری سرشار از دال اما فاقدِپست مدرنِ توپ میل کرده کند، می توان گفت یک ناهارِ

 .پست مدرن افتاده است است که در بسیاری از شعرهای مدعیِ 

کافی گویا و وافی به  های ایشان به قدرِاکتفا کردم چون گفتهدر این نوشته به نقل قول از جناب باباچاهی  :نوشتپی

مقصود بود. اما نباید تصور شود که این نوشته پاسخ یا واکنشی به جناب باباچاهی یا شعر ایشان است. دوستان دیگری نیز 

 .آنان خودداری کردمهستند که نظرات یکسان یا مشابهی ابراز کرده اند که به دلیل رعایت اختصار از اشاره به نظرات 
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 ما حافظۀ تاریخی نداریم
 استاد محمدرضا شفیعی کدکنی

 

 
 میرزا محمد فرّخی یزدی؛  ملقّب به تاج الشّعراء و شاعرِ لب دوخته و استبدادستیز

  تهران، زندان قصر( 1918مهر  35 -یزد  1358)

  خواه و دموکرات صدر مشروطیت و سردبیر نشریات حزب کمونیست ایران از جمله روزنامه طوفاننگار آزادیبه بهانه زادروز شاعر، روزنامه

 
 ما حافظه»اند که خوانان ایران تازه به این فکر افتادهبعد از سقوط سلطنت، در همین چند سال اخیر، روشنفکران و کتاب

راست است و این حقیقت قابل کتمان نیست. در کجای جهان، در قرن بیستم، اگر فرّخی یزدی )غرض « تاریخی نداریم.
شد، کسی از گورجای او شخص او نیست، بلکه منظور شاعری آزاده و میهن دوست و شجاع از طراز اوست(کشته می

داند جای به خاکسپاری فرخی یزدی کس نمیاید که هیچهدانم شما تاکنون به این نکته توجه کردماند؟ نمیخبر میبی
 کجا بوده است؟

این دیگر قبر فرخی سیستانی نیست که مربوط به یازده قرن پیش از این باشد و بگویند در حمله تاتار از میان رفته است. 
را در زندان قصر مرتکب فرخی یزدی در سال تولد من و همساالن من کشته شده است و شاید قاتالن او، که آن جنایت 

 سال است. 85ـ  83شدند، هنوز زنده باشند. عمر طبیعی نسل قاتالن او چیزی حدود 

شاید در فالن گورستانی بوده است که اینک تبدیل »داند که قبر فرخی یزدی کجاست؟ خواهید گفت: کس نمیچرا هیچ
آمد که چرا ما این چنین ناسپاس و فراموشکاریم که  تر به میان خواهددر آن صورت این پرسش تلخ« به پارک شده است.

 محلی که فرخی یزدی در آن مدفون شده است تبدیل به پارک شود و یک سنگ یادبود برای او در آن پارک نگذاریم؟

پذیر است؟ شاعری که مانند آرش کمانگیر، تمام هستی خود را در تیر شعر خود نهاده در کجای دنیا چنین چیزی امکان
اند، چرا باید او را کشته« آمپول هوا»همان نظام با  رحم زمانه به ستیزه برخاسته است و در زندانو با دیکتاتوری بی است

از ترس نظام دیکتاتوری آن روز، کسی جرأت نکرده است که آن را ثبت و »کس نداند؟ خواهید گفت: محل قبر او را هیچ
شده است. چرا کسانی « کُن فیکون»ز مرگ فرخی یزدی آن نظام دیکتاتوریدانند که دو سال بعد اهمه می« ضبط کند.

ها نثار بنیادگذارش کردند به فکر این نیفتادند که در جایی به ثبت و ضبط که بعد از فروپاشی آن نظام آن همه دشنام
 محل خاکسپاری فرخی یزدی بپردازند؟



نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نوماهگ  نژرا                 1911 مهر/ 11دورۀ اول/ شماره   

میندار یخیتار ۀحافظ ما 56   

 

طور که ها را نخواهد پذیرفت. در فرنگستان، همینگونه عذراینهیچ عذری در این ماجرا پذیرفته نیست. هیچ خردمندی 
اند که فالن اند و بر آن نوشتهها، پالک یا سنگی نهادهبینید که بر دیوار بسیاری از ساختمانروید میدر خیابان راه می

روم. است. جای دوری نمی شاعر یا نویسنده یا دانشمند، در فالن تاریخ دو روز یا یک هفته درین ساختمان زندگی کرده
 در همین دوره بعد از سقوط سلطنت، یعنی در بیست سال اخیر، اولیای محترم حضرت عبدالعظیم )به صرف گذشت سی

ترین استاد در تاریخ دانشگاه تهران و یکی از نوادر فرهنگ ایران الزمان فروزانفر، بزرگسال و رفع مانع فقهی( قبر بدیع
میلیون تومان )در آن زمان قیمت یک اتومبیل پیکان دست سوم( به یک حاجی بازاری فروختند.  زمین را، به مبلغ یک

 کردم تا ندیدم.کند. من خود نیز باور نمیکس این حرف را باور نمیهیچ

له من االن در روزنامه اطالعات مشغول خواندن مقا»قصه ازین قرار بود که روزی خانمی به منزل ما زنگ زدند و گفتند: 
نویسم از جمله ای مقاله نمیبه ایشان عرض کردم که من در هیچ روزنامه« الزمان فروزانفر هستم.شما درباره استاد بدیع

گاه خودشان را معرفی کردند: خانم دکتر گل گالب، استاد دانشگاه حتما از کتابی نقل شده است. ایشان، آن« اطالعات»
ن معرفی دانستم که ایشان دختر مرحوم دکتر حسین گل گالب استاد برجسته تهران، به نظرم دانشکده علوم. پس ازی

گاه خانم دکتر گل دانشگاه تهران هستند که عمّه ایشان ـ خواهر مرحوم دکتر گل گالب ـ همسر استاد فروزانفر بود. آن
ر را، اولیای حضرت عبدالعظیم دانید که قبر استاد فروزانفآیا شما می»گالب با لحن سوگوار مُصرّی خطاب به من گفتند: 

ولی باور نکردم تا «. به دست و پای بمُردم»من در آن لحظه، « اند؟به یک نفر تاجر به مبلغ یک میلیون تومان فروخته
پذیر است؟ از ای، آن هم در پایان قرن بیستم، امکانخودم رفتم و به چشم خویشتن دیدم. در کجای دنیا چنین واقعه

 باید توقع حافظه تاریخی داشت؟ چنین ملتی چگونه

است؛ نه « آرشیوِ ملّی»فقرِ حافظۀ تاریخی ما نتیجۀ نداشتنِ «. ما حافظۀ تاریخی نداریم»گویند حق دارند کسانی که می
مان. آرشیو ما کجا و آرشیو عثمانی )یعنی ترکیه قرن اخیر( در قیاس با فرانسه و انگلستان که در قیاس با همسایگانِ

لیزه، آقای ویکتور هوگو یک خانۀ خیابان شانزهدر فالن تاریخ، و در فالن قهوه»اگر شما از دولت فرانسه بپرسید که کجا؟!!. 
، فوراً از آرشیو ملی فرانسه «فنجان قهوه خورده است؛ صورت حساب آن روز ویکتور هوگو، در آن کافه مورد نیاز من است

 دانیم!ای قبر فرخی یزدی را نمیدهند، اما ما جپرسند و به شما پاسخ میمی

 

 هزار حرف... یک عکس وُ

 

 سالن در خالی صندلی نبود دلیل به کدکنی شفیعی است که 1917 آذر 37شنبه محمدعلی موحد در روز سه مراسم بزرگداشتِ ی ازاین تصویر

 توانا، تحسینِ این ادیبِ واالی که فروتنی و منشِبا این. است نشسته عبوری ای روی پلکاندون هیچ گالیهب دارد، لب به که لبخندی با اجتماعات،

 داشت... همراه به را بسیاری منفی هایواکنش امر، این به مراسم برگزارکنندگانِ و حاضران هیِتوجّبی ،حالاین با ؛بسیاری را برانگیخت
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 های زشتاشیدر دفاع از نقّ
 تیک[]بحثی در حوزۀ دانش اِستِه

 / برگردان: علی قاسمی Katy Kelleher یتی کِلِهِرکِ

The Paris Review  :برگرفته از مجلۀ  

 

 

های قرمز مخملی گاه، زیر سکوی مطال و نشیمن0داخل ساختمانی قدیمی و آجری در میدان دیویسِ شهر سامِرویل

 0800متعلق به سال  0ای نامعمول برپاست. پنهان در زیرزمین ساختمانی به سبک هنر دِکو]سالن تئاتر[، موزه

 .شناخته شده است 0ی هنر بدموزهکننده وجود دارد که به نام های زننده و طراحی های مشوّشای از نقاشیمجموعه

-ی هنرهای زیبا نمیکارهایی را در موزههرگز چنین “گوید، گردان )کیوریتور( موزه مینمایشگاه 0مایکل فرانک

زدن بگذرند. فروشی بدون توقف برای چرختوانند از یک حراجی یا بازار کهنهست که نمیهاییفرانک از آن آدم”. بینید

وقتی ایمیلتان را خواندم، فکر “گوید، . او میدار استای مسئلهاما زشت برایش واژه ،او عاشق چیزهای زشت است
 در موضعِ ،آوریرا به زبان میای که آنچیزی است. در لحظه چیزی مثل زیبا خواندنِ جب، زشت خواندنِکردم، ع

 ”.کنی در واقع چه معنایی دارد گیری؛ تالش برای اینکه مشخصدشواری قرار می

ی بد وارونه تیره. هنرِ فکر کند؛ یک کلمه بدون خطِ 5”بد هنرِ“ها به عنوان دهد که به این نقاشیفرانک ترجیح می

بدانند و درگذشته  8ایحاشیه ای ممکن است این قطعات را هنرِاست. عده 6”مهمّ هنرِ“ی نیست؛ وارونه” هنرِ خوب“

نظر بگیرم. همچون  ها را زشت درنام بگیرند. ترجیح من آنست که آن 0خام توانستند بدوی یا هنرِخیلی از آنها می

متینِ مریم مقدس؛ جذّاب اما  ی[]چهره نود مشخصن بر دهه ابروی مدلِپوشیده یا خطِ  8هکوتا سگی که دامنِ رقصِ

های حیات را بسته و نقاشی ای است که راهِواژه "زشت"به هر حال از موضع فرانک آگاه شدم. برای فرانک،  .زشت

های شدید اخالقی را است که داللتشان محروم کرده است. همچنین زشت واژه ای محبوب او را از حق هوای پرنشاط

ب بلکه با فریبکاری، خشونت، تجاوز و تعصّ ،ها، نه فقط با بیماری و بدریختیبا خود به همراه دارد. زشتی، برای قرن

https://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Bad_Art
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ترامپ را هم در نظر داشته ” زشتِ“اعمالِ  رِمکرّ یا نقد03ِنیز مرتبط بوده است. در همین زمینه اصطالح امریکاییِ زشت

، دو صفت زبان نورس  uggligrو ugga اندازه ناسازگار ساخته شده؛ صدایبخش به یک خود واژه از دو باشید.

-وحشت)  dreadfulیدیگری که از ریشه هایواژه}داشتند.” گرآور، پرخاشآور، ترسوحشت“که معنای  00باستان

معنای زشت فقط در قرن چهاردهم  {شوندزننده( می)loathsome  بیزاری( و) loath آور( سربرآوردند شامل

 .خود گرفتبه” نظر ناخوشایند در“داد و معنای نمی” وحشتناک“دیگر معنای  uglike کهتغییرکرد؛ زمانی

ی نازیبای اش، برای توصیف جنبهاخالقی عمیقِ ی زشت پیش از هرچیز، به جای بافتِبا آنکه در حال حاضر واژه

با  شناسانهزیبایی نقدِتواند یک گیری از آن میاش را حفظ کرده و بهرهی معناییرود، عناصر اصلچیزها به کار می

معنای مطلوب را به قلمروی قضاوت اخالقی انتقال دهد. این برای افرادی در میان ما که از چیزهای زشت به واقع 

زشتی را درک کنید، اولین کار  خواهید ارزشِی تاسف است. شما هم اگر میمایه ،کنندشان میبرند و تجلیللذت می

طوری  شناسیزیباییی ی زیبایی دست بردارید. ما تمایل داریم دربارهبه عنوان وارونه این است که از تصور آن

ها هایی گرفتار در یک نبردند: خیر در برابر شر، روشنی در برابر تاریکی. اما تقابلبندیحرف بزنیم که گویی دسته

 .ی یکدیگر نیستندکنندهنفی ،زیبایی و زشتی اند.راهکاری کمکی

ی مطالعه) 00شناسیزیباییی نوظهور عصبْرشتههای انجام شده در این ایده است. پژوهش پشتیبانِ ،علم

مشابهی از  های زشت بخشِهای زیبا و نقاشیاند که نقاشیشناختی( پی بردههای زیباییچگونگی پاسخ مغز به محرک

 ،به شکلی عجیب.  05پیشانیو قشر پیش 00ای، قشر پیشین حدقه00هایی از قشر حرکتیکنند: ناحیهمغز را فعال می

 ،کنندی حرکتی را به کمترین میزان فعال میای را به بیشترین میزان و ناحیهحدقه ی پیشینِناحیه ،زیباترین تصاویرْ

ی حرکتی را به بیشترین میزان کمترین میزان و ناحیهای را به حدقه ی پیشینِناحیه ،ترین تصاویرکه زشتدر حالی

گوید چیزهای زشت دستگاه حرکتی خاص، به طور احتمالی می ی این پژوهشِ، نویسنده06سِمیر زِکیکنند. فعال می

، 08اریک کَندلهای ناخواسته فرار کنیم. پژوهش مشابهی توسط توانیم از محرککند به نحوی که میرا متأثر می

ی متفاوتی از مغز را درگیر زیبایی نسبت به زشتی ناحیه“گوید، ، انجام شده که در آن می00کتاب عصر بینشمؤلف 
اگرچه به  ”دهند.دهد، نمایش میها نسبت میای هستند که ارزشی را که مغز به آنکند. هر دو بخشی از زنجیرهنمی

ای که کنند، منطقهدو به مرکز احساسی ما ضربه وارد میکنیم، زیبایی و زشتی هر ها را تجربه میطور متفاوتی آن

 :نویسدی همدردی و همدلی است. کندل میهای دیگر و تولیدکنندهعمیقن درگیر تحلیل اعمال و محرک

-شناختی، عاطفی و همدلی -واکنش ما به هنر ناشی از یک خواست غیرقابل مهار برای بازآفرینی فرآیندی خالقانه”

ی هنرمند و ناظر آورد. این خواست خالقانهغزمان است که هنرمند از طریق آن اثرش را به وجود میدر م -برانگیز
دهد که هنر عالرغم این واقعیت که ضرورتی فیزیکی برای زنده ماندن نیست، چرا در هر عصر و احتمالن توضیح می

ه است. هنر یک کوشش ذاتیِ خوشایند مکانی در جهان، خلق تصاویر برای هر گروهی از موجودات بشری ضروری بود
ای که و آموزنده توسط هنرمند و ناظر است که با یکدیگر مشارکت کنند و ارتباط برقرار کنند؛ فرآیند خالقانه

 -بینیمای که در ذهن شخصی دیگر میتشخیص ناگهانی –ی آهان! است. فرآیندی که به لحظهی مغز بشریمشخصه
 ” .ای که هنرمند نمایش داده را ببینیمدهد که حقیقت پنهان در زیبایی و زشتیرسد و به ما اجازه میمی

تواند فعالیّت درونی ذهن هنرمندان را آشکار کند. هنر زیبا، وقتی روشنگر بد، می و هم هنرِ” مهم هنرِ“هنر، هم 

ی وضعیت بشری است، در بهترین و مفیدترین وضع قرار دارد، اما هنربد قادر است فعالیت درونی ذهن حقایقی درباره
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او.  پایه و اساسهای بیحال، امیال جامعه ستیز و ترسهای آشفتهپردازییک فرد را آشکار کند؛ شهوت نیرومند، خیال

تواند با شیوایی و بالغتی دن سخن بگوید. اما هنربد میهای عمومی انسان بوها و پیروزیهنر زیبا قادر است از کوشش

ی ما ذهن فردی شوریده صحبت کند. با وجود این، همه های روانی خیلی ویژه و لذّاتیکسان ]با هنرزیبا[ از اختالل

نگ صورتیِ ی هنر بد که در زیر آسمانی به ررنگِ موزهی سرخالجثهی عظیمهای آفتاب را دوست داریم؛ اما گربهغروب

 .فرد داردای منحصربهبلعد، جذبهپریده را میشخصی رنگ 08بیسمول-پپتو

زشتی هرگز مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار نگرفته. در بیشتر موارد، هنرمندان و متفکران با زشتی همچون 

ای بهشان ندارند. این شامل هست که به سادگی عالقاند که مملو از چیزهاییای تغییرناپذیر برخورد کردهبندیدسته

نخست را  اولویتِ ءکه بقاهای کهنگی بر خود دارند. هنگامیست که نشانهناتوان و اشیایی انگیز، افرادِهراس مناظرِ

زشت، به خصوص قطعاتی  دیدند. و در اکثر موارد، آثارِبه طور بالقوه تهدیدگر بود را زشت می داشت، مردم هر آنچه

 .ی تاریخ باقی نماندندزشت بودند، در حافظهکه ناآگاهانه 

ی ترین آثار زشت که تا پیش از قرن نوزدهم به طور آگاهانه زشت خلق شده بودند، به وسیلهدر نتیجه، با اهمیت

مهارت تکنیکی نقاشانی به وجود آمد که به هر دلیلی تصمیم گرفتند نمایشگر موضوعی زشت باشند. اغلب، هنر زشت 

خدا نبود  زند که اگر فضلِچسبیده به نمای بیرونی قرون وسطایی فریاد می 03پرانِشد؛ آبدار خلق میبه عنوان هش

آید )این تفسیر عالی سایت زشت به نظر می ،تاریک قرونِ شد. درمجموع برای ناظران معاصر، هنرِها که نمیچه

ته باشید( در همان زمان، اگر چه مردم های قرون وسطایی را هم مد نظر داشاز کودکان زشت در نقاشی 00وکس

های نقاشیدانستند که گرفتند با وجود این میپوش را زشت در نظر نمیکاله های زمختِهای بدشکل یا کالغسگ

 ،های روز محشراند. نقاشیآور و مهیبدهند، هولکه بدترین حالتِ روایات پس از مرگ را نشان می 00روز محشر

ها تماشاگرانش وارد کند و بنابراین آن با این هدف که ترس را به قلبِ ،کننددوزخ را برجسته میتمایز میان بهشت و 

-وقتی برای جمع ،مالیات شان یا از دروغ گفتن به مامورِشهوانی همسایه را، به عنوان مثال، از طمع داشتن به همسرِ

-های جهنمی و آتشخطبه ،ی قرون وسطایینسخهها همچون آید، برحذر بدارند. گاهی این نقاشیها میآوری سکه

انگیز و حتا شاید اندکی جذاب توجه، هیجانکردند: در واقع زندگی پس از مرگ را جالبآلود جاناتان ادوارد عمل می

 .ساختندمی

-می های روز محشر بهرهدر اواخر قرن پانزدهم، از سنت نقاشی 00هیرونیموس بوشاثر  00زمینی اتِلذّ نقاشی باغِ

دهد که طبعی قدرتمندانه و اغواگری متحیّرانه از هلند بسازد. بوش به تماشاگرانش هشدار میگیرد تا تصویری با شوخ

کننده و واجد لذت است. با اش بسیار سرگرمحال نگاه کردن به نقاشیهای زمینی نشوند و با اینبند خوشیزیاد پای

گذارد. ]نقاشی[ ای از زشتی را به نمایش میکم نقاط برجستهت یا دست، نقاشی زشت اسبندی استادانهوجود ترکیب

، 05آمیزی شده. بهشت، نمایش داده شده در سمت چپ سه لتهگذاری و با سرخوشی رنگگرایی نقطهجور بدویبا یک

زناکاران و  رسد و دوزخ، نمایان بر لته انتهایی در سمت راست، نقشبار و به ویژه خالی به نظر میبیشتر کسالت

 .را بر خود دارد 06فلوتینوازندگان کفل

تواند سرخوشانه باشد؛ اما رویکرد دیگر نقاشان رنسانس به زشتی دهد زشتی چگونه میبوش موردی است که نشان می

از  ایمجموعه“اش بر روی زیبایی را با تحقیق بر با جدیت و ثبات بیشتری همراه است. وقتی لئوناردو داوینچی مطالعه

-نگار به کار برده، آغاز کرد شروع کارش با نقاشی از تصاویر عمیقن زنتاریخ 08، عنوانی که والتر پیتر”هامنزجرکننده
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ها و ی وابسته به جنس مخالف( و مردمی با بیماریاش از رابطهشاید به عنوان راهی برای ابراز بیزاری) 00گریزانه

عامدانه غیرجذاب بودند و زشتی مفروض این افراد به این نیت  08( زشت )بروتِتزاهای هایشان بود. این طراحیناتوانی

با نام  00کوئنتین ماتیس 0500لئوناردو در تضاد باشند. نقاشی سالِ  03یبود که با زیباییِ سایر فیگورهای نشسته

های به عنوان دوشس تواند در همین سنت گروتسک قرار بگیرد. این اثر که عمومننیز می 00پیرزنی گروتسک

-در رساله 00دهد. استفن بِیلیی تنگ و پوشش مجللِ سر نشان میشناخته شده، زنی را در پیراهنی با باالتنه 00زشت

رنج  05اکنون تشخیص داده شده که فیگور نشسته از بیماری پاژه“ :دهدتوضیح می 0300اش با نام زشت در سال 
خیالی چشم بدوزیم، ادعای دیگران با بی که به رنجِ” دانیمبیشتر از این می“عالرغم این حقیقت که ما امروزه  ”.بردمی

یکی از “کند که این نقاشی وجود دارد. او اشاره می” غرابتی باشکوه“بیلی این است که در شهرت این نقاشی 
 .است ”ملی لندن های فروخته شده در فروشگاه گالریپستالپرطرفدارترین کارت

 

اند. در بخش شدگانی کمیابگشوده، راندهفرْج 06هایهای متصّل به کلیسا و شیالناگیگپرانها، همچون آباین نقاشی

ی زیبایی و بهشت را داشتند تا زشتی و امر مادی و زمینی. زشتی، وسیعی از تاریخ بشر، هنرمندان خیلی بیشتر مسأله

ای کوتاه به لعن و نفرین معنوی کاربرد داشت. فالسفه در حالی که به آمد، به عنوان اشارهاگر اصلن به نمایش در می

کردند )اگرچه حجم زیادی جوهر را مسائل زیبایی و اخالق مشغول بودند، اغلب خود را با زشتی بصری درگیر نمی

ای از زشتی، انید روایت تاریخیتوشما نمی“ :کندکردند(. بِیلی استدالل میهای ]زشت[ اخالقی میصرف سرپیچی
هایی به سادگی وجود ندارند: زشتی، متناسب با طبیعت چنان کتاب”. “کم در شکل آکادمیک آن، بنویسیددست
 . ”از آن اجتناب کردند. شاید همچون طاعون از آن دوری جستند ااش، موضوعی است که نویسندگان عمومخشن

تا  0633ی باروک که حدود کند از جمله دورهاوج دیگر را شناسایی می هایتعدادی دوره ،زشت بیلی برای هنرِ

دستی بسیار هر سطح پردازی بودند و با قویگیرد. در این مدت هنرمندان بسیاری در پی آرایهرا در بر می 0853

اصیل  08گرایانِیشینهکردند. هنرمندان باروک بشده میدهیای( یا قالبممکنی را شیاردار یا مطلّا یا دالبری )کنگره

، به بیان بیلی، در ”آوری بدمنظربه طرز تهوع“یا ” آورهول“بودند. اما وقتی خیلی از افراد، هنر باروک را غیرجذاب یا 

است با ” مروارید از شکل افتاده“ی باروک به معنای گیرند من با زشت خواندن این هنر مشکل دارم. کلمهنظر می

پردازی و سطوح ناصاف بناهای فرانچسکو متعلق به هنر باروک نظم و سامانی وجود دارد. آرایه وجود این در اکثر آثار

شوند بلکه موجی همچون ماری خزنده دارند. به طور کالسیک تابلوهای به شکل تصادفی نمایان نمی 00بورومینی

اند تردید آنها افراطیباالیی است. بیبخش و مهارت تکنیکیِ سطح های الهامبندیدراماتیک کاراواجو نمایانگر ترکیب
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ای است که تا به حال خلق شده، اثر برنینی زیباترین مجسمه 08ی من آپولو و دافنهاما به واقع زشت نیستند. به عقیده

رغبتی بیلی نسبت به باروک مسئله داشته باشم. من با اطمینان این را به آنچه بعد از آن کنم با بیبنابراین تصور می

 .سرِ اروپاشوریده 03ی روکوکویدهم: پُرزهای زیبا و تزئینات زنندهآید ترجیح میمی

محور به آرامی از سبک و سلیقه افتادند و با پیدایش رمانتیسیسم هنرمندان اروپایی به سوی فرم اما این مراحل تزئین

ی مقابل آن. در اوایل ریف زیبایی و نقطهتری از نقاشی رفتند. این مسأله همزمان بود با گرایش نوظهور به تعطبیعی

-شناسانهبندی زیباییپردازان رویکردی را نسبت به زشتی آغاز کردند به طوری که مبتنی بر دستهقرن نوزدهم، نظریه

-های جدی را منتشر کرد: زیبایییکی از نخستین کوشش 00، کارل روزنکرانتز0050ای قائم به خودش بود. در سال 

شناسی منفی، های زیباییبندیکوشد بفهمد که دستهشناسی هگل می. این پژوهش با کمک زیباییشناسیِ زشتی

های پیشین، آور و زشت، چه ارتباطی و چه تمایزاتی با یکدیگر دارند. برای نسلمانند عجیب و غریب، گروتسک، هول

ها به این خاطر که ترسناک بود. رمانتیکآور دیده شود؛ زشت بود فقط توانست به شکلی هولای کوهستانی میمنظره

بود.  (0آور )به بیانی دیگر، واالای که هم زیبا و هم ترساین تصور را به چالش کشیدند و شروع کردند به خلق منظره

 شمارند آنهایی که اینآورند اما انگشتاند. آنها زیبا و ترسهای ممتاز آنهای کاسپار دیوید فردریش از نمونهنقاشی

شد و شناسی درنظر گرفته میی زیباییمناظررا زشت قلمداد کنند. آنچه زمانی وحشتناک بود در رویکرد تازه به منزله

 .ی عظیم امر انتزاعی شدی جدید هنر زشت خیمهدر نتیجه زشتی به قلمروی دیگری رانده شد. خانه

مانی که انتزاع در قرن نوزدهم به صحنه آمد، همچون را در آثار روتکو بیابیم، ز اگرچه امروزه کامال قادریم زیبایی

کرد و قرن که امپرسیونیسم راه را برای اکسپرسیونیسم باز میشد. و در حالیای ناسالم و منحرف محسوب میتکانه

های هنری برچسب از نظر اخالقی نادرست یا ای که به این تجربهداد، تکانهنوزدهم جای خود را به قرن بیستم می

 .شدتر میزد، گستردهنحط میم

افتتاح شد که برمبنای نازیسم گردآوری شده بود؛ با  00، در مونیخ نمایشگاهی با نام هنر منحط0808در جوالی سال 

-، لیونل فی00، فرانتز مارک08، امیل نولده06، ادوارد مونش05، ارنست لودویگ کریشنر00اشمیت روتلف-آثاری از کارل

ی کشانهی دیدگاه نسلآیا این آثار زشت بودند؟ برخی از آنها بله اما تقریبن نه به اندازه .53لو مارک شاگا 08نینگر

کم برای های زشت و زیبا در آن، دستبندیها بخشی از جهان جدید هنر بودند که دستههمچنین نقاشی .هانازی

جاست. آنها به طرز عامدانه عجیب، مینهنرمندان، اهمیت زیادی نداشت. برخی از این آثار زشت بودند و نکته ه

هایی دادند. آینهرهرج و مرج و متالشی شده را نشان میای پُکننده بودند. آنها جامعهفراواقع )سوررئال( و پریشان

 .شکسته برای جهانی شکسته بودند

که در حال دارد چونپست مدرن ما، دشوار است به یاد بیاوریم چرا زشتی اهمیت -پست مدرن یا پست در جهان هنرِ

ی بزرگی نصب است و اثر زشت به عنوان های زشت بر دیوار هر موزهجا هستند. نقاشیهای زشت همهحاضر نقاشی

گیرد، های زمانی قرار میی کلی پذیرفته شده. اما هنگامی که هنر زشت در مواجهه با ژانرها و دورهبخشی از قاعده

-ی خودش، همچنان میو یکپارچه شناسانهبندی زیباییامری تنزل یافته به دستهی اندیشیدن به هنر زشت به منزله

ی ، سه برچسب تعریف و تشریح شده به وسیله50تواند سودمند باشد. زشتی هم مانند لوده، جذاب و جالب توجه

و در طراحی معاصر ، نقشی اساسی در تاریخ هنر 50شناسی ماهای زیباییبندیدر کتابش با عنوان دسته 50گیاسیان

 .کندایفا می
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زیبا نزدیک شود، آثار واقعن زشت قصد خوشنودکردن  دهد تا به امرِکه موضوعاتش را ارتقا می گروتسکبرخالف 

نه به این دلیل که به چیزی  ؛کندریختگی دچار میی ناراحتی است؛ ما را به احساس بهمکسی را ندارند. زشتی درباره

-ای از بینی زگیلی جنگی یا نقاشیی خونین مذهبی یا عکسی از منطقهیم، مثل یک صحنهکنآور نگاه میرنجش–

 .ایمنظمی قرار گرفتهدار، بلکه به این خاطر که در مواجهه با احساس بی

ها باشد. به طور معمول، ی به کاربردن نادرست تکنیک یا انتخاب ضعیف رنگتواند آگاهانه یا نتیجهاین موضوع می

، خواه به قصد برجسته کردن توانایی هنرمند به طریقی آگاهانه ساخته شده ،بینیمها میشتی که ما در موزههنر ز

)مثل کاریکاتورهای ظریف لئوناردو داوینچی(، یا با هدف شورش علیه قواعد جهان هنر )برای نمونه، فیلیپ 

در مورد جهان و جایی که در آن ساکنیم یا به منظور آشکار کردن چیزی  (55یا نقاش معاصر نیل جنی 50گاستن

 .(جسمی کن آنها از جراحتِو تصویرهای دل آشوب 58و فرانسیس بیکن 56)هیرونیموس بوش، اوتو دیکس

-های با اهمیت زشتی را که ممکن است نیویورک تایمز دربارهی هنر از آن قبیل نقاشیفرانک و همکارانش در موزه

اش شناسانهی زیباییاند. در عوض فرانک از قوهنمایش دهد، جمع آوری نکرده 50لیتنشان بنویسد یا موزه هنر متروپو

هر اثری را که جالب نبود کنار “گوید، جهت انتخاب آثاری بهره برده که حسِ مجاب کننده بودن داشته باشند. او می

ای در تالش برای قرار گرفتن در گذاشتم. کار معمولی قابل پذیرش نیست. اگر چیزی احمقانه یا به طرز خودخواهانه

یا هنر تبلیغاتی،  58او همچنین عالقه ای به قطعات کیچ” شان نخواهم شد.موزه هنر بد ساخته شده باشد، من جذب

 .های تاکسیدرمی نداردیا مجسمه 63مخمل سیاه روی مانند نقاشی

بخش میلِ به انحراف رفته است. و توانایی سمپروایی وجود دارد؛ گویی که تجحسی از بی ،بدِ تصادفی در مورد هنرِ

ی توانایی قرارگرفتن در چنین دربارهلذت بردن از هنر زشت صرفن در مورد سرگرم شدن با آن نیست، بلکه هم

 خواهد در یک وضعیتِزشت خواستار احساسی از رهایی است که از شما می اشتباهات است. هنرِ ناراحتی و تشخیصِ

ای که به دالیل بسیار زمان باورهای گوناگون را حفظ کنید. قطعهور شوید؛ جایی که بتوانید همشناور غوطه ذهنیِ

خواهید تر فرابخواند، میتواند شما را به نزدیکبخش میتواند هم زشت و نامطلوب باشد و هم مطلوب و لذتزیادی می

اند. و اگر به قدر کافی کردهمندان به چه فکر می، و هنر؟دهد، چه معنایی می؟زشت چرا ساخته شده بدانید این هنرِ

تر بیابید. ای مشتاقبه خودتان اجازه دهید که از تعادل خارج شود، در همان حال ممکن است خودتان را به قدر ذره

-بینید. مردم همیشه میترین بازخوردهایی که گرفته ام را میاگر به شبکه اجتماعی بروید، رایج“ :گویدفرانک می

-فرانک اغلب پاسخ می ”.نویسند دوستش دارم یا حتا من این نقاشی را دوست دارم نباید اینجا ]در این موزه[ باشد

 ”.من هم دوستش دارم. به خاطر همین است که این هنر را گردآوری کردم. دوستش دارم“دهد، 

 (هنرویکی و  گالری آنالینبرگرفته از: سایت اینترنتی )متن برگردان فارسی 

 

 :های مترجمنوشتپی

 Somerville’s Davis Square در ایالت ماساچوست امریکا 

 Art Deco 

http://www.onlineartgallery.ir/?m_id=495&id=11801/%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D9%90-%D8%B2%D8%B4%D8%AA%DB%8C:-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B4%D8%AA
http://www.onlineartgallery.ir/?m_id=495&id=11801/%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D9%90-%D8%B2%D8%B4%D8%AA%DB%8C:-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B4%D8%AA
http://wikihonar.ir/%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D9%90-%D8%B2%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B4%D8%AA/
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 The Museum of Bad Art یا MOBA ای غیرانتفاعی که وقف نهادی اجتماعی و موسسه

تاسیس شد و  0880در پائیز سال  MOBA .ها شده استگردآوری، حفظ، ارائه و تجلیل از هنر بد در تمام فرم

 (http://museumofbadart.org) .برپا کرد 0880نخستین نمایشگاه خود را در مارس 

 Michael Frank 

 badart 

 important art 

 outsider art 

 Art Brut اصطالحی فرانسوی به معنای هنر خام (raw art)  که ابداع هنرمند فرانسوی ژان دو

ری خارج از سنت رسمی هنرهای زیبا؛ برای نمونه آثار دیوانگان، است برای توصیف آثا (Jean Dubuffet) بوفه

 (www.tate.org.uk) .ها و هنرمندان مبتدیکودکان، زندانی

 tutu 

 Ugly American آمریکایی ای که در خارج از کشور با مردم آن کشور اهانت آور رفتار کند. 

 Old Norse های ژرمنی شمالیاز زبان 

 Neuroaesthetics 

 motor 

 orbitofrontal 

 prefrontal 

 Semir Zeki 

 Eric Kandel 

 The Age of Insight 

 Bismol -Pepto این نقاشی در این آدرس قابل مشاهده است :http://museumofbadart.org/zoo 

 Gargoyle  سان یا حیوانات عجیب از فلز و ناودانی که در بناها و کلیساهای قدیم به شکل صورت ان

 .ساختندیا سنگ حجاری شده می

 https://www.vox.com/0305/8/0/0830005babies-medieval-/ugly 

 Doom paintings 

 The Garden of Earthly Delights 

 Hieronymus Bosch0053-0506 

 Triptych 

 flute-assed 

 Walter Pater 

 Misogynistic 

 Bruttezza 

 Sitters 

 Quentin Matsys (0066-0503) 

 A Grotesque Old Woman 

 The Ugly Duchess 

 Stephen Bayley 

 Paget’s disease  :کند و در آن ی استخوان روند بازیافت طبیعی بدن را درگیر میبیماری پاژه

شود. با گذشت زمان، این به مرور ]به شکلی غیرطبیعی[ جایگزین بافت استخوانی قدیم می بافت استخوانی جدید

http://museumofbadart.org/zoo
https://www.vox.com/2015/7/8/8908825/ugly-medieval-babies


نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نوماهگ  نژرا                 1911 مهر/ 11دورۀ اول/ شماره   

زشت یهاینقّاش از دفاع در 64   

 

ی استخوان اغلب در لگن، جمجمه، ها شود. بیماری پاژهافتادگی استخوانتواند باعث شکنندگی و ازشکلبیماری می

 (www.mayoclinic.org) .دهدستون فقرات و پاها رخ می

 Sheela Na Gigs  : پیکرهای ساده و سنگی قرون وسطایی در برخی از کلیساها از زنی برهنه با

 .اش قرار گرفته استپاهای از هم گشوده و دستانی که کنار اندام تناسلی

 Maximalists 

 Francesco Borromini (0588-0668) 

 Apollo and Daphne 

 Rococo 

 Karl Rosenkranz0035-0088) : یتی آلمانیفیلسوف و کارشناس علوم ترب) 

 Sublime 

 Entartete Kunst 

 Karl Schmidt-Rottluff0000-0886    

 Ernst Ludwig Kirchner0003-0800 

 Edvard Munch 

 Emil Nolde0068-08656 

 Franz Marc0003-0806 

 Lyonel Feininger0080-0856 

 Marc Chagall0008-0805 

 zany, cute, interesting 

 Sianne Ngia 

 Our Aesthetic Categories 0300– Harvard University Press 

 Philip Guston 0800-0803   

 Neil Jenney0805- ... 

 Otto Dix0080-0868 

 Francis Bacon0838-0880 

 Met : The Metropolitan Museum of Art 

 kitschy pieces 

 Black velvet painting 

    

 منتشر شد و جنجالی به پا کرد! )ارژنگ( شبکه قرآن صدا و سیمای میلیتصویر وسط، عروسکی زشت است که به تازگی در 

 

https://www.setareparsi.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5597-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D8%B2%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.setareparsi.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5597-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D8%B2%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.setareparsi.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5597-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D8%B2%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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 !میخواهیم اعماق در را یدموکراس و سالمت ما
 زندهیاد فریبرز رییس دانا

 

 
 

 

  !دوستان دینیبب

 بهه  رو ماریب فالن یبازو زخم که دهد گزارش مدام یمارستانیب امور ناظر کی ای پرستار کی ای پزشک کی اگر

 کنهد  فراموش مدام حال نیهم در اما -باشد نگفته هم نادرست عمد به مورد نیا در که فرض به -است بهبود

 در فقهط  احتماال است، افتادن کار از معرض در اش هیکل و قلب و است گسترش به رو ماریب بدن در عفونت که

 یرو از ای عمد به ای منصفانه نا او اما. احتماال فقط اما- است گفته یدرست حرف است زده که یحرف ی محدوده

 بهه  ، خهود  تیمسهئول  بهه  ، خود ی حرفه به ماریب سرنوشت و خود ی حرفه ی باره در یتیمسئول یب و ینادان

 .است کرده یالپوشان را آور مرگ قتیحق رایز است کرده انتیخ  زاد یآدم جان به و مردم سرنوشت

 ههم  تیزیو حق یموارد در حتا و کند مداوا را روده و معده عفونت به مبتال مارانیب خود مطب در یپزشک اگر

 رسها  یصهدا  بها  اما نباشد، هم متفرعن و دماغ گندِ هاکرده لیتحص و روشنفکران از یشمار خالف بر و ردینگ

 و مهن  یقطعه  و یعلمه  بهاور  بهه  شهما  یهمه مشکل ،دیرو یم مطب آن و مطب نیا که یمردم یآ که دینگو

 یمه  بیج به را آن کردن یبهداشت ینهیهز دزد رانِیمد که دینگو ای دیبگو و است شهر یآلوده آب همکارانم

 انهت یخ خهود  یانسهان  و یکار وجدان و مردم و حرفه به زین او، فرستند یم کانادا به شانیهاآقازاده با و زنند

 به را خود ی جامعه در تر یانسان و واالتر یگاهیجا ،شود یروشنگر و ماجرا عمق وارد او اگر البته. است کرده

 .است آورده دست
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 یا طهه یح در امها  اسهت  شهده  برداشته او کار یرو از سانسور که ندیبب ینیمع ی کهیبار در یا سندهینو اگر

 رنهگ  و دارد ادامهه  یاجتماع گواه صدها با یفرهنگ سرکوب و یگر شمفتّ و سلطه که را قتیحق نیا گسترده

 و یآزادگه  و یشهگ یاند و جامعهه  به او آنگاه است، شده تر فزون دیجد یدهایتهد با بسا چه و کند یم عوض

 چهار در روشنفکران خواست و مقاومت ادامه به زین را یهائ شرفتیپ او است ممکن. استکرده انتیخ اتیادب

 دیشها  نیه ا و کنهد  منتسب هاشرفتیپ نیا عامل عنوان به موجود یجو طرهیس و دارنده باز نظم نیهم چوب

 و افتادند بند به خواه یآزاد ی سندهینو همه نیا چگونه و چرا دیبگو او که آن شرط به ،باشد هم یخوب حرف

 و یاصهل  منبهع  یکشنده یآلودگ و عفونت یغلبه یعنی ،یاصل و بزرگ قتیحق یرو هر به او اما باختند جان

 کنم، یم هیتک آن به من که یگاهیجا ارزش اریمع با و من باور به نجا،یا در. است کرده کتمان را سرکوبگر وِید

 .است کرده انتیخ او

 ههم  ها سندهینو آن است ممکن. کنند یم فکر جامعه آرامش به کارشان در ندیبگو هاپزشک آن است ممکن

 آنها که رسانند یم ادعاها نیا. اند کرده تیحما دارد، که شکل هر و حال هر به یدموکراس مدارِ از که ندیآ در

 نیه ا پهس  یبل اگر ؟است بوده ساز یدموکراس و  یزندگ بخش آرامش کارشان ایآ یول. کنند یم چه دانند یم

 درمان اآی روست؟ چه از ها یآگاه نا در مردم ساختن ور غوطه نیا و وحشت گسترشِ نیا ر،یناپذ انیپا تنشِ

 کانادا وبرق زرق رپُ یشهرها رستگارِ، شمارکم مندِدولت تِیاقل ما اما دیریبم آن از و دیبمان ماریب انیشما یعنی

 غارت نیبزرگتر و میبمان قدرت  ی کهیار بر شهیهم ما که نیا یعنی یدموکراس ایآ م؟یشو ایاسپان و ایاسترال و

 از یفیط در سمانیل کاسه روشنفکران و میده سازمان مردم اریوبس محروم مردم صد در 71 کنار در را فساد و

 و حتمن ما یها ارزش ی هیپا بر! نه ؟دهند ادامه نه،یهز پر خود، زشت یها یوابستگ به-یهنر و یقلم یتوانائ

 .میخواه یم اعماق در را یدموکراس و سالمت ما !نه انتها تا

 یتمهام  رنج از جدا را بازو زخم نیدروغ ای یجزئ بهبود مدام که سندگانینو گونهآن گران هیتوج سر بر میآمد

 گهر، ید زیه هرچ از مستقل هم، یادب یها ارزش از خودشان باور به و کشند یم خرُ به یاجتماع ماریب نیا بدن

 که دیآمد خشم به و دیداشت واهمه همه نیا انتقاد از چرا تانیگرائارزش همه نیا با پرسم یم .کنند یم دفاع

 خواهانِ یآزاد جانبِ به ست،ین شما جانب به حق ؟دیکرد زیتجه را خودتان ها مخ یب شعبون نیبدتر زبان به

 .است کالیراد

 

 دانا سییر برزیفریاد زنده بوکسیفصفحه  :ازبرگرفته 
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 !نانیآستکوته یا
 علی اکبر سعیدی سیرجانی

 
 

 یا» کتهاب  بهر  ،«مقدمه یجا به» عنوان با «یرجانیسـ  یدیسع اکبر یعل» ادیزنده که است یمتن نوشتار زیر، گ:نژرا

 به آن از یانسخه چند تنها و نکرد دایپ چاپ یاجازه هرگز سانسور شدتِ اثر در که یکتاب. نگاشت «نانیآستکوته

 !«فروش و دیخر قابل ریغ» :بود شده نوشته هم نسخ آن اول یصفحه بر و گشت دست به دست افست صورت

 

*** 

 

 ! بزرگواران یا

 تیه معنو آفاق و فکر اقطار در غلغله و است شده جاودانه حافظ نام آن برکت به که یوانید حافظ، وانِید جوهرِ

 .تظاهر و دروغ و است سالوس با جنگ افکنده،

 ارکان انهیمور چون که یآفت تر،مشکل عالجش و است بدتر یسرطان و خوره ازهر که یگدازمانیا جانسوز یبال

 بدتر عواقبش یالحاد و کفر هر از که کشاند یم یا راههیب چنان به را جامعه و خوردیم را قیخال مانیا و دهیعق

 .ترنیسهمگ و است

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7273/aliakbar-saidi-sirjani
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الیه ع ینهوا یب دست ینان یِدزد جرم به که است یگذشتیب رِیگسخت مرشدان به خطاب حافظ دردآلود ادیفر

 .مصون یبازخواست هر از و مشغولند المال تیب غارت به خود و سپارندیم یقصاب ساطور به را یمند

 در خهود  او و دهد یم جان اش انهیتاز ضربات ریز زده یم جوان که است یمزاج محتسب عتمداریشر به خطاب

 کهه  اسهت  یفروشهان  موعظه به خطاب. را آن است غالم یم که کند کار صد غرور و قدرت شراب از یمست اوج

 بها  را دختهر  دهها که است یپرستان شهوت به خطاب. اندوزند غله و میس شتنیخو و آموزند مردم به ایدن ترک

 ریه تعز و حهد  انهه یتاز بهه  را ینظربهاز  دسهت یته جهوان  و اند کرده یزندان خود یحرمسرا در یا غهیص ریزنج

 .اندسپرده

 مال ز به یول حرام یم که رندانه اعتقاد نیا با زند یم یحافظ جان به آتش بیفر مردم اکارانیر نیا عمل ،یآر

 .است اوقاف

 و بیندمی زمان یآیینه در را ندهیآ اهیس اریبس چهره است یصاف یدلها و پاک ارواح مالزم که یاشراف با حافظ

 حهال  به بدا و شد، خواهد خالیق ایمان و دین خرمن آفت سرانجام یسرکش بدین یریائ و زرق آتش که داندمی

 .بدهد دست از شهادت و غیب عالم به را خود ایمان که یملت روزگار و

 انیطغ نداردبه خانقاه که یخیش یشاد ادیفر با را حافظ که است خانقاه نانیمسندنش یخواه استیر هوس نیا

 بهه  خانقهاه  جبارانهه  سلطه نیا سرانجام که کرده نیقی و است دهیشن ایر یبو صومعه پوش ازدلق رایز کشد،یم

 شهاعر  ههم  مهرد  که، حسابشان؛ یب و غیدر یب یکشتارها و دیانجام خواهد قزلباشان پاگرفته خون از سلطنت

 کند لیتبد یا نهیآ به نیب عاقبت چشم در را خام خشت که ستیکاف ازیامت دو نیا از یکی و عارف، هم و است

 .جم جام جنس از

 ایهن  یدرازدسهت  نهیهبِ  و سالوس یخرقه و بگرفت صومعه ز دلم فریاد با که هاستکاریسیه یمشاهده اثر بر

 .شود استقبال یاجابت لبیک با دعوتش آنکهبی, خواندمی تامل به را خلق بین، آستینانکوته
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 یسعد خوشِ ثِیحد
 کوبنیزر نیعبدالحس دکتر

 
 

 و لیتفصه  نیه ا یبرا یمجال هم جانیا و ستین ممکن قیتحق و لیتفصیب درست، یداور البته یسعد بابِ در

 در ممتنهع  سههل  ۀویش الخصوصیعل و است استوار یمعن یِنازک و لفظ یپُربار بر یسعد طرزِ. ستین قیتحق

 .رسدیم اعجازِ سرحدّ به او سخنِ

 اثهرِ  و اسهت  یخال یمعنو و یلفظ دِیتعق از او کالمِ و کندیم انیب عبارت نیترسهل در یسعد را فیلط یِمعان

 یعهاد  کهامالً  گاهگه هرچند او یمعان. ستین یخال زین عیصنا از سرهکی هرچند شود،ینم دهید آن در صنعت

 آن در شهاعر  رِیه تعب قدرتِ و ذوق لطفِ همواره بلکه رسدینم نظر به فرسوددست و مبتذل وجهچیه به است،

 .بردیم باالتر متعارف یمعان حدود از را هاآن و کندیم مناسب تصرفاتِ

 و یمعنهو  و یلفظه  یهاخلل. دیآیم جمع عبارت دقت با یمعن رقت و زدیآمیم هم به هزل و جدّ او سخن در

 نیتضهم  و یمعهان  نقهل  و دیه آینم نظر به چیه که دینمایم اندک چنان هست اگر او شعر در ضرورات ارتکاب

 یقهدر  به موارد آنگونه در او تصرف قوت و ابداع قدرت کنیل دارد ییهانمونه او شعر در هرچند گرانید اتیاب

 که یتبحّر با البته و گرددیم روشن سابق و متقدم بر او تقدم و تفوق تأمل چیهیب غالباً که است روشن و بارز

 .باشد افتهی انعکاس یو نثر و شعر در گرانید افکار از یآثار که ستین عجب دارد یپارس و یتاز ادب در او
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 و اسهت  دهیگرد گرانید و یزیتبر همام مثل زین معاصران رشک یۀما یحت که است غزل در شتریب او شهرت

 .اندشمرده مسلّم استاد وهیش نیدر را او بعد یاندک زین یکرمان یخواجو و حسن خواجه و رخسرویام

 در خیشه  قدرت و دینماینم درست ندارد یلطف غزل ۀویش در جز یسعد کالم پنداردیم که رخسرویام یادعا

 انهواع  نیه ا ۀهمه  در و است مسلّم هزل و جدّ و حماسه و وعظ و رثا و بینس و هجا و مدح از سخن فنون ۀهم

 صهراحت  و اسهت  یابتکهار  و عیبهد  او اسهلوب  حیمدا و دیقصا در. است کرده مناسب تصرفات او مبدع ذوق

 یانقالبه  یسرائحهیمد اسلوب در ورزدیم عدل و نید به او قیتشو و ممدوح مالمت و حتینص در که ییلهجه

 قیه تحق و وعهظ  دیقصها  در یخاقهان  و یسنائ که یرییتغ و تجدد از خود مقام در امر نیا و شودیم محسوب

 .ندارد کم دست اندآورده دیپد شیخو

 اسهت  آمهده  ییسهنا  ۀقه یحد در کهه  یاخالق و یعرفان یمعان همانگونه از کم و شیب او بوستان ای نامهیسعد

 و شهود یم محسوب یابتکار یمثنو نظم در زین نیا و است تریقو اریبس آن در یشعر ۀجنب اما است مشحون

 او رثهاء  در. است خیش بوستان فرودِ لیتمث لطف جهت از هم و یمعن وضوح ثیح از هم ینظام االسرار مخزن

 اسهت  گفته یسلغر جوان ۀشهزاد باب در که یپرسوز یهاهیمرث بر عالوه و است مشهود یخاص سوز و جذبه

 راسهت یگ و مهثثر  اندازهیب است گفته بغداد خالفت زوال و مستعصم رثاء در که هم یتاز و یپارس ۀدیقص دو

 ی.شخص و یفرد مصائب نه است یمل و یقوم مصائب بر ندبه در هیمرث دو هر نیا که مخصوصاً

 و عفهت  خالف گاهگه اگر هم او بتیط و هزل و دارد یقو یدست اما کندینم افراط یسعد هرچند هم هجو در

 سهر  یفردوس ای ینظام با کجای که زین حماسه و رزم ۀویش در. است ریدلپذ و نینمک همواره یبار است اخالق

 حماسهه  در او ضهعف  لیدل یبعض که بزم مناسب الفاظ یاپاره استعمال و درنمانده چندان است داشته چالش

 هها آن در احهوال  اتیمقتض و رفته کار به جابه و مهارت با چون اوست مهارت و قدرت ۀنشان واقع در دانندیم

 هرچنهد  و اسهت  آورده عمل به یتصرف و تجدد زین فن نیدر که است نیا مثل قتیحق در و است شده تیرعا

 هم او خاطر قوت و است داشته تمام ییآشنا هاآن آثار با و است بوده معتقد دو هر ینظام و یفردوس به خیش

 و ابهداع  ذوق ۀغلب کنیل دیبرآ حماسه اسلوب اتیمقتض و احوال ادراک و فهم ۀعهد از که است بوده هیما آن

 وجود به یمستقل یحماس اثر چون که است واداشته خود خاص ۀقیطر ابتکار به زین فن نیدر را او دیتقل از اباء

 مسهتقل  اثهر  کیه  جادیا به التفات عدم اما. کرد نییتع را قهیطر آن مختصات و حدود توانینم است اوردهین

 بهه  توجهه  علهت  بهه  او کهه  دههد یمه  نشان بلکه ستین فن نیدر او قدرت عدم لیدل یحماس ای یرزم کامل

 .است زده تن فن نیبد اشتغال از عمد به عصر یاجتماع اتیمقتض
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 در کنیل است، کرده عیبد تصرفات هاآن اکثر در و داشته مهارت سخن انواع و فنون تمام در یسعد هرحال به

 جههان  اتیادب در دیشا و است رانیا یشعرا سرآمد یقیتحق و اخالق یمعان ذکر و یعاشق و عشق احوال انیب

 و عهام  اعجهاب  و نیتحسه  موجهب  که را بالغت و قدرت هیما نیا. افتی نتوان اریبس را او رینظ ثیح نیاز زین

 لطهف  بهه  مکرر که هست سبب نیهم به و است افتهیدر کین زین خیش خود ،است شده یسعد حق در خاص

 گونهه آن یمدحتگر از مخصوصاً و دارد هاطعن و هاضیتعر متقدمان یحت و انیمدع بر و نازدیم شیخو سخن

 یتبهر  ندیگشایم لب هودهیب انیناسزا نیتحس به و دارندیم یسو هر به یرو خرمن انیگدا مثل که شاعران

 :کندیم اظهار

 ییمانده بطّال چه ز ایسعد ندیگو

 است نیمع کفاف وجه که مبر یسخت

 کافه کاتاریسسرچشمه: سایت 

 

 1971/ نشر سخن/ چاپ اول حدیثِ خوشِ سعدینلود کتاب الینک د

 
https://files.tarikhema.org/pdf/adab/Hades_khos_sadi.pdf 

 

http://cafecatharsis.ir/13420/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%90-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C/
http://cafecatharsis.ir/13420/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%90-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C/
https://files.tarikhema.org/pdf/adab/Hades_khos_sadi.pdf
https://files.tarikhema.org/pdf/adab/Hades_khos_sadi.pdf
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  پای شعرِ نیمامردِ شب
 پیام حیدر قزوینی

جز اند و چیزی بههیچ گرفته شدهداری به هایی که در نظامِ طبقاتی سرمایهای است از همۀ آدمپای شعرِ نیما، نمونهمردِ شب

 دادن ندارندزنجیرهایشان برای ازدست

 

 نیما یوشیج در ایّامِ جوانی

 

ای معاصر تهران[ هنوز چهره 0000 -یوش 0080]نیما یوشیج گذرد، اما می« افسانه»قریب به صدسال از سرودنِ 

بعد، تمام شارحان و پیروان نیما، به« افسانه»از در شعرِ فارسی است و شاید حتی معاصرتر از تمامِ معاصرانِ خود. 

روست که اند و شاید ازایناند و هر یک، وجوهی از کار او را برجسته کردههای ادبیاتِ معاصرِ ایران بودهترین چهرهمهم

و وجود دارد. گرچه هنوز نقاطِ نادیده زیادی در میراثِ شعری ا -ای دربارۀ شعر نیما زدتوان حرفِ تازهراحتی نمیبه

ای در شعر فارسی خاطر که او نقطۀ آغاز منطقِ شعریِ تازهفقط به اینای هنوز معاصر است، نه نیما یوشیج چهره

ها؛ شعرِ نیما، جا آزاد کرده است. فراتر از اینخاطر که او زبانِ شعری را از قیدوبندهای بیاین فقط بهاست، و یا نه

روی ادبیات ایران قرار گرفته است. نوع نگاهِ نیما به شعر، آغاز هایی تازه پیشآن امکاننقطۀ گشایشی است که از پیِ 

نوعی تفکر و اندیشۀ جدید در باب ادبیات و هنر در ایران است. نگاهی که هم برآمده از شناختِ او از سنتِ ادبی 

نگاه نیما، شاعر معاصر کسی است که های هنری و ادبی معاصرِ جهان. در فارسی است، و هم نتیجۀ آگاهی از جریان

جز شناخت ادبیات قدیم و جدید، از وضعیت تاریخی و اجتماعی خود هم شناخت داشته باشد. نیما برداشت و به

 عبارتی دارای تحلیلی مشخص از وضعیت اطرافش بود. درکی مشخص از اجتماع و محیط زندگی خود داشت و به

است که در شعرِ چند چهرۀ  ایو این همان ویژگی «شودذشتِ ملتِ من حِسّ میدر هنرِ من، سرگ»او معتقد بود که 

 شود. شاخصِ شعرِ معاصرِ فارسی که از پیروان نیما بودند هم دیده می
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نیما معاصرِ عصرِ خودش بود و این معاصربودن، هم به شناختِ او از شعرِ دوران خود مربوط است، و هم به شناختِ 

های د. منطق شعری نیما یوشیج با زبانِ دورانش منطبق است و شاید حتی او برای روایتِ تجربهزندگی در زمانۀ خو

هایش نوشته است که تاریخی و اجتماعی دورانش دست به تغییر در ساختمانِ شعرِ فارسی زد. نیما در یکی از نامه

 .«وحسابی چکیدۀ زمانِ خود بودباید درست»

 

شدن هر شعر او به تر شعر نیما با آگاهی از دورۀ سرودهاست. چنین است که درک دقیقشعر نیما چکیدۀ زمانِ نیما 

ایستد چراکه او وضعیت تاریخی و حال، شعر نیما اسیرِ زمان نیست و فراتر از هر واقعۀ تاریخی میآید. باایندست می

 .راه داده است شناسانه گذرانده و بعد به شعرشاجتماعی دورانش را از فیلترِ نگاهِ زیبایی

که کارش به شعاردادن آنای خاص و آگاهانه است. نیما بیاش مواجههمواجهۀ نیما یوشیج با وضعیت تاریخی زمانه

اش را در شعرهایش روایت کرده و در شناخت وضعیت تاریخی اطرافش از اغلب شاعرانی که بیش از بکشد روح زمانه

توان اشاره دادن این ویژگی در نیما به بسیاری از شعرهایش میبرای نشاناو درگیرِ سیاست بودند جلوتر بوده است. 

 .دهد او چقدر از معاصرانش معاصرتر بودهایی است که نشان میاز بهترین نمونه« پاکارِ شب»کرد اما 

 

ان نویسنده توغالب است و به زحمت می ای است که گفتمانِ حزب توده ایران، گفتمانِمربوط به دوره« پاکارِ شب»

اش به اندیشۀ چپ و سوسیالیسم های جوانیوکم با حزب در ارتباط نباشد. نیما از سالو شاعری را پیداکرد که بیش

که جای آناش کرده بود. نیما بهدورهتر از بسیاری از نویسندگان و شاعران همگرایش داشت، اما گذرِ زمان او را پخته

حال در انزوایش تاباند و درعینکرد و در شعرش بازمیاش را درک میزمانه ، روحِدل به صداهای زودگذر زمانه بدهد

 هایش نوشت: بار در یکی از نامهکوشید که استقالل خود را حفظ کند. او یکمی

های خانۀ خود دار بیرون آمده، به سوراخهای کهنه و مُندرس و لکهمن کاری جز این ندارم. مثل حمّال با لباس»
چه در اشعارِ من برد، مگر آنچیز از من دل نمیکنم. هیچنظرم رسیده است یادداشت میگردم. اگر چیزی بهبرمی

  «است.

واسطۀ اند. نیما بهحال، تمامِ رخدادهای تاریخی و اجتماعی آن دوران در جایی از شعرهای نیما جاخوش کردهبااین

حال در شعرش، ادراکش از کرد و درعینهای اطرافش حفظ مییاهواش را با هنوعی شک و احتیاط، همواره فاصله

 داد. اجتماع را نشان می

 

اش دهد که چقدر نسبت به محیطِ زندگینویسد، نشان میمی 0000خرداد  00ای که او به احسان طبری در نامه

 حال چقدر به معیارهای ادبی متعهد بوده است: اسیت داشته و درعینحسّ

های کور و با کنیم. در میان چقدر استعدادهای سوخته و جهنمی و ذوقما در قبرستانی بیش زندگی نمی»... 
توانند چه را که مردم نمیچیز بوی استخوان و کفن گرفته است... آندوست. همهتاریکی سرشته و ترسو و عذاب

قدر عادی و مرمّت کنید. آیا دانشِ عمومی، و اینتوانید یابند، چطور میمعنی میبسا بیکه چهطوریبفهمند، به

توان در کار و موضوع هنر به وار میتیک، کافی است؟ آیا برطبق این دانشِ ماشینخشک در هنر و استه
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تر به رنج داران، قوای کارگران در این رشته را برای محصول بیشتر و دلچسباستحصال پرداخت و مانند سرمایه

تر است. هنگامی که از آفریدن آن صحبت به میان است. چیزی اعتراف کرد که هنر از این دقیقدرآورد؟ باز باید 

انگیزد و خاطر را شود، شعر نیست، بلکه معجونی است که بیشتر اوقات تهوع میکه به دست همه ساخته می

روی همه ساخته شود، شعر وجود بیاید، و از آورد، در صورتی که هرگاه چیزی از همه بهمشوّب کرده و دردسر می

وار به هرکس با کس گفته نشده، الزم نیست، کودکاست. الزم نیست، هرکس آن را بفهمد وقتی که برای همه

 «سماجت التماس عجیبی فهمانید و کوشید که قبول کنند آن شعر به حد زیبایی خود رسیده است. 

 

آنکه شعرش را به سروده شده و نیما یوشیج بی 0500خرداد  03در « پاکارِ شب»برگردیم. « پاکارِ شب»به 

ها به دست داده است. نیما شعاردادن در حمایت از کارگران و زحمتکشان تقلیل دهد، روایتی از زندگی و وضعیت آن

مردِ اند. چنین واضح و مستقل نداشتهگاه صدایی اینرساند که هیچصدای کسانی را به گوش می« پاکارِ شب»در 

اند و چیزی داری به هیچ گرفته شدههایی که در نظام طبقاتی سرمایهای است از همه آدمشعرِ نیما، نمونه پایشب

 دادن ندارند.جز زنجیرهایشان برای ازدستبه

ها را به حدی از ماندن است. کارِ اجباری آنچیز برای زندهای و بیهای حاشیهکندن آدمروایتِ جان« پاکارِ شب»

شان و کارکردن یکی را انتخاب کنند و این کار است که ادامه خودبیگانگی رسانده که حتی باید میان مرگِ خانواده

ای جز کارکردن در هر شرایطی ندارد، اما ، هیچ گزینهپاهایشان در وضعیتی وخیم جان دهند. شبدارد، حتی اگر بچه

 هاست. اش که مایۀ نابودی آناین کار نه باعثِ تداومِ زندگی او و خانواده

زدگی و شعارزدگی وجود داشته باشد، که سیاستآنهای شعرِ نیما است که در آن، بیاز بهترین نمونه «پاکارِ شب»

طوری هیچ» داند کههیچ توهمی میپا، بیشود. نیما در روایتش از زندگی شبده میانتقاد ازنظمِ مسلطِ اقتصادی دی

 «نشده، باز شب است. 
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 !مامز است تَنوُه هَپا نَبشَ کارِ
 سرودۀ نیما یوشیج "پاکارِ شب"تفسیری بر منظومۀ 

 رادمهدی عاطف

 

های بومی به کار ترین شعر است، هم از نظر تعداد واژهبومیدر میان شعرهای آزاد نیما یوشیج،  "پاشب کارِ"گمان بی
که نیما هر دو را از زندگی بومی مردم روستانشین  -پاشب-رفته در آن، و هم از نظر فضای بومی و شخصیت اصلی آن 

زجر و  مازندران برگرفته است. از نظر توجه به زندگی زحمتکشان جامعه و همدردی دلسوزانه با بینوایان فرودست و
چنین از نظر ماجرای نظیر است، همشعری کم "پاکار شب"کشند، هم عذابی که از سختیهای کمرشکن زندگی می

رنگ یک داستان کوتاه را دارد و دارای اکسیون و بزنگاه و تعلیق است داستانی که از این نظر روایتی مهیج است که پی
 کند.انگیز میو خواننده یا شنونده را دچار هول و والی هیجان

دهد که شعر از این نظر شعری ممتاز و منحصر های بومی این شعر نشان می، نگاهی به واژه"های بومیواژه"از نظر 
 ها:به فرد است. نگاه کنید به این واژه

برنج  کپه )ظرف چوبی که در آن -تیرنگ)قرقاول جنگلی( -اوجا )درخت نارون بومی( -ی شالیزار(پا )نگهبان شبانهشب
 -کار(شالی -کاربینجگر )شلتوک -شالی( -بینج )شلتوک -کشتزار برنج( -آیش )شالیزار -الوک( -کنندنگهداری می

پلم )نام  -سوزانند(سازند و میها از چوب کراد میشماله )مشعلی که گالش -پوش(ی گالینپار )خانه -سی )اجاق(کله
 ی تمشک وحشی(.دار است و از گونهپیچیده و تیغ لم )نام گیاهی بومی که در هم -گیاهی بومی(

هایش از پیوند خود با زحمتکشان بینوای جامعه با عشق و افتخار یاد کرده و این را مساعدت نیما بارها در نوشته 
 طبیعت دانسته:

ریا واقع داشته و با که مرا در جوار بعضی مردم زحمتکش و بیاین مساعدتی است که طبیعت به من عطا کرده تا این"
 (60ص  -ی من است)دنیا خانه "آنها محشور ساخته است...

از روی آمد روم. پیشترین اشخاص از قبیل زارعین و ماهیگیرها مینشینی فقیرترین و ناتوانشبها گاهی به شب" :یا
انگیزی ی فرحام و به انتظار آتیهکه از حوادث سهمگین عبور کردهمساعدت آنها را به من عطا کرده است. مثل این

فهمند من نیز دهاتی هستم. پس از آن برای نشینم، مرا دوست دارند، مخصوصن وقتی که میهستم، پهلوی آنها می
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خوانند... این مشغولیات در بین تمام وازهای دهاتیشان را میهای عاشقانه و تصنیفها و آزنند، قصهمن نی می
شوم. زیرا عادات طفولیت مرا به یاد مشغولیات من مفرحترین و از آن چیزهایی است که من هرگز از آن خسته نمی

برای شود، نه آنها جز زنیم، ولی مجاری صحبت ما به مباحثه و رقابت و حسد منتهی نمیآورد. زیاد حرف میمن می
ی بزرگی بدانند. خواهم الزام کنم که مرا شاعر و نویسندهکه من به آنها میکنند و نه اینمحصول مزارعشان فکر می

 (80ص  -ای در زمین)ستاره "این است معنی یک معاشرت سالم.

 دانست:او خود را حامی فرودستان و مظلومان می 

توانم راحت گذرد، چطور میبینم به ضعفا چه میمعتقد باشید که در عالم یک محبت نوعی هم هست. من که می" 
 (00ص  -)کشتی و توفان "کنم...بنشینم؟ در صورتی که خودم را اقلن انسان خطاب می

کنم. همیشه میل دارم ریای مظلومینم. نظریات خود را روی این قبیل عقاید تأسیس میمن حامی پاک و بی" یا:
اهمیتی در مقابل چشم برخالف عقیده و امر وجدان خود عملی مرتکب نشوم، زیرا وجدان مرا در نهایت سستی و بی

و همین باعث شکست من در اعمال زندگی  ".تو نادرست هستی"مجسم کرده، به هرجا فرار کنم، به من خواهد گفت: 
 (60ص  -ی من است)دنیا خانه "خواهد شد.

نیما یوشیج شعرهای زیادی دارد که در آنها به زندگی زحمتکشان و محرومان جامعه پرداخته و تصویرهایی از فقر  
ی تین آنها منظومهکنند، ترسیم کرده است. نخسکشند و مصیبتهایی که تحمل میآنها و رنج و زحمتی که می

داران و بدبخت درجبهه برای سرمایهشاعری اوست. سربازِ است که از یادگارهای دوران ابتدایی کارِ"ی سربازخانواده"
تر و داراتر شوند. و میرد تا آنها روز به روز فربهشود و میجنگد و زخمی میدار رژیم تزاری میاربابان زمینبزرگ

 پاشد.چاره در چنگال بینوایی و بیچارگی اسیر است و از هم میرمازده و بیی او گرسنه و سخانواده

 "ناو"دست است که در پی کسب روزی ناچیزی شبها با ، مانلی ماهیگیری زحمتکش و تهی"مانلی"ی در منظومه
هم یکی از  "سریویلیی خانه"ی در منظومه شود.زند و با امواج و خطرهای فراوان رودررو میاش به دریا میفکسنی

کند و نواست که سریویلی از آنها دفاع میی فقیر و بی"دهاتیها"موضوعهای مشاجره بین سریویلی و شیطان، موضوع 
بینیم پوش میهای برهنه یا ژنده، تصویری از تن"او را صدا بزن"در شعر  داند.شیطان را مسبب بدبختیهای آنان می

، نیما با زنی چینی همدردی کرده "شب در نخستین ساعتِ"در شعر  ده شده است.که از آنها جدار راه دهکده چی
ی شب، که شوهرش همراه با سایر بردگان در کار ساختن دیوار بزرگ چین است و او تنها و خسته و رنجور، در آستانه

 نگران و چشم به راه شوهرش است.

مادری و "ی فقر و ثروت و تضاد طبقایی در شعر سئلهموضوع وخامت وضعیت زندگی زحمتکشان و محرومان بینوا و م
اما اوج توجه نیما یوشیج به زندگی زحمتکشان بینوا را در  گیرتری ترسیم شده است.ی چشمبا رنگهای تیره "پسری

 بینیم.، می"شب پا کارِ"ی شعرش، یکی از گوهرهای گرانقدر گنجینه

های رسان حملهشد، یکی از آفتهای آسیبو در آنها شالیکاری می در روستاهای شمال ایران که بافت جنگلی داشتند
ی حشرات موذی و جانوران وحشی، مانند گراز، بود و شالیکاران هر روستا، از اوایل فصل بهار تا اواسط تابستان شبانه

ی و مانع حمله کردند که شبها مراقب شالیزارها باشدکه فصل کاشت شالی و برداشت برنج است، کسی را استخدام می
کرد و با ماند و از شالیزارها مراقبت میشد، شبها تا صبح بیدار مینامیده می "شب پا"گرازها شود. این شخص که 

 کرد.ترساند و از شالیزارها دور میدمیدن در بوق یا شیپور )شاخ( گرازها را می
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های صحرایی پاها کلبهکشید. شبه درازا میشد و تا طلوع آفتاب روز بعد بپا از غروب خورشید شروع میکار شب
ی مقابله و وظایف خاستند. نیما نحوهحفاظ بود، و در صورت تهاجم گراز، به مقابله برمیبستی بیداشتند که چوب

 پا را در این شعر به زیبایی تمام تصویر کرده است.شب

پا در کار شبانه و اند، شبب و آسایشدر دل شبی موذی و گرم و دراز که همه جا خاموش است و همه در خوا
فرسای نگهبانی از شالیزارهای روستاییان است و با دمیدن در شاخ و کوبیدن بر طبل، گرازها و جانوران موذی طاقت

اش هم هست شدهی تازه یتیمکند، و در همان حال نگران حال دو بچهمراقبت می "بینج"دهد و از دیگر را فراری می
 کنند:تابی میسوزند و بیگرسنه و تنها و بیمار مانده و در تب میکه در کلبه 

 چه شب موذی و گرمی و دراز!
 ست زنمتازه مرده

 هامگرسنه مانده دوتایی بچه
 ی ما مشت برنجنیست در کپه

 بکنم با چه زبانشان آرام؟
افکند، به ی شب در دلش میکردهدمنگرانی، و هول و هراسی که سیاهی سنگین و کوبد و با دلو باز بر طبلش می 

 دهد:فرسایش ادامه میکار طاقت

 مثل این است که با کوفتن طبل و دمیدن در شاخ 
 دهد وحشت و سنگینی شب را تسکینمی

 ی او ناهنجارهرچه در دیده
 اش در بر سخت و سنگین.هرچه

کنند و آیا بالیی سرشان آمده یا نه، او را از درون میهای گرسنه و بیمارش تنها در کلبه چه که بچهفکر و خیال این 

 دهد:خورد و عذاب میمی

 گویند:مثل این است به او می 
 اندمادر و تنها شدهآن دو بی

 سوزندجا میدست در دست تب و گرسنگی داده به
 های تو دوتایی ناخوش.بچه

 جا به سراغ آنهابرو آن
 در کجا خوابیده
 اندبه کجا یا شده

 مرد!
ها را دهند و تن بچهها جوالن میسوزد. در اطراف آتش پشهجا پک و پک میاند. چراغ در آنها در کلبه خوابیدهبچه 

اند. و شود. گویی همه مردهکس آوایی برنمیمکند. شب موذی و دراز است و از هیچزنند و خونشان را مینیش می
آید، خسته و رود و میرماند، و مشعل به دست میزند و گرازها را میمیرا صدا  -دالنگ -که سگشپا درحالیشب

 هایش:مانده، غرق هول و والست و فکر به بچه

 چه شب موذی و گرمی و سمج! 
 بچگانم ز ره خواب نگشتند به در

 گفتمشان:چقدر شبها می
 لیک امشب "زدگان!خواب، شیطان"
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 دانندخواب هستند، یقین می
 پدر ستخسته مانده

 بس که او رفته و بس آمده در پاهایش
 قوتی نیست دگر.

پا هنوز تمام نشده، و که دم صبح است، کار شبهم در خواب است و با این -سگ گرسنه -همه جا آرام است. دالنگ 
زبانه های خشم روید و شعلههای عصیان مینگرانی، آرام آرام جوانهدر دلش، در گیر و دار درگیری درونی و دل

 کشد:می

 کند بار دگر دورش از موضع کارمی 
 ی مهر پدریفکرت زاده

 او که تا صبح به چشم بیدار
 باید پاید تا حاصل آن "بینج"

 بخورد در دل، راحت، دگری
 مرده زن من"گوید: باز می

 ها گرسنه هستند مرابچه
 بروم بینمشان روی، دمی

 خوکها گوی بیایند و کنند
 "ان به چرا.همه این آیش ویر

هایش سر بزند و پا را، در حالی که غرق دودلی است که برود به بچهنگرانی و تشویش خاطر شبلنیما یوشیج حالت د 
که بغض راه پا درحالیآیش را به امان خدا رها کند یا نه، در تصویر زیبا و جاندار زیر به روشنی نشان داده. شب

آید و در ذهنش هزار فکر و خیال است و دلش غرق رود و میتاب است، میش بیشوره و تشویگلویش را بسته و از دل
 اضطراب:

 مانده آتش خاموش 
 حرکت با تن یخها بیبچه

 هردوتا دست به هم خوابیده
 شان خواب ابد لیک از هوش.برده

 هردو با عالم دیگر دارند 
 بستگی در این دم

 وارهیده ز بد و خوب سراسر کم و بیش
 ی چشم آنهارفتهنگه 

 با درون شب گرم
 ی یک ساعت پیش.کند از قصهزمزمه می

 گوید:تن آنها به پدر می 
 اندهایت مردهبچه"

 پدر! اما برگرد
 خوکها آمده اند
 "ند.بینج را خورده

 چه کند؟ گر برود یا نرود
 گردددم که با ماتم خود می

 گونه که گویی به خیالپا آنرود شبمی
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 نه به پا.رود او می
 کرده در راه گلو بغض گره 

 گردد با او از جاهرچه می
 هرچه، هرچیز که هست از بر او

 آید در چشمچنان گوری دنیاش میهم
 واسمان سنگ لحد بر سر او.

 
ی او رخ داده. در جهان پیرامون او همه چیز ها در ذهن مشوش و آشوب زدهاما در بیرون هیچ اتفاقی نیفتاده و فاجعه 

کنان پتمرده پتشود. چراغ دلای شنیده میی پرندهجا آرام. از جنگل دوردست نالهآرام است و رود آرام و همه
 پا که کارش هنوز تمام نشده است:سوزد. کار همه تمام شده به جز شبمی

 طوری نشده، باز شب است.هیچ 
 شب، رود آرام لِچنان کاوّهم
 دور ای از جنگلِرسد نالهمی
 رده چراغسوزد دل مُکه می جا
 وامست دَریدههرچیز تمام است، بُ کارِ

 لیک در آیش
 پا نه هنوز است تمام...شب کارِ
 
ست از سرزمین رنج و زحمت و فقر و بدبختی که با دلی نگران و خاطری مشوش و حالی تراژدی مردی "پاکار شب" 

تر شوند و خود او مدام ی کار و زحمتش دیگران فربهثمره خراب باید شب تا صبح در تقال و رفت و آمد باشد تا از
 های گرسنه و بیمارش باشد...نگران زندگی و بچه

  وبالگ سیولیشهبرگرفته از: 

 "پامردِ شب"متن کامل منظومۀ 

-%d9%be%d8%a7-%d8%b4%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1-http://www.abou.ir/1398/06/12/%d8%b4%d8%b9%d8%b1
%db%8c%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%ac-%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7/ 

 

https://banvit.blogsky.com/1397/01/28/post-1182/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://banvit.blogsky.com/1397/01/28/post-1182/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.abou.ir/1398/06/12/%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%a8-%d9%be%d8%a7-%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7-%db%8c%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%ac/
http://www.abou.ir/1398/06/12/%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%a8-%d9%be%d8%a7-%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7-%db%8c%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%ac/
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 یدرس یهاکتاب ۀمردان یدهاجل
 بازنشسته -پور یمهد

 
ـ  و مـدارس  ییبازگشـا  در چندگانـه  یهـا  اسـت یس بر عالوه ،0033-0088 یلیتحص سال آغاز ی آستانه در  یسـرگردان  و ینگران

 را پـرورش  و آمـوزش  یها استیس گرید یرو که شود یم دست به دست یاجتماع یفضا در یاخبار آموزان، دانش و ها خانواده
 نگـاران،  روزنامـه  توجـه  یدرسـ  یهـا  کتـاب  انتشار و چاپ روزها نیا. سازد یم مال بر یریناپذ انکار طرز به بار نیا و گرید کباری

 .است کرده جلب خود به را آموزش ی حوزه کنشگران و یمدن فعاالن و معلمان ها، خانواده

 بطـور . انـد  شده حذف دبستان ی دوره یها کتاب از یبعض جلد یرو یها عکس و ها ینقاش از یبرخ که است نیا قایدق موضوع
 ینقاشـ  از نیهمچنـ . اسـت  شـده  برداشـته  دختران ریتصاو دبستان، چهارم ی هیپا یاجتماع مطالعات کتاب جلد یرو از مشخص

 یمـ  بـدهم،  حیتوض کار نیا یها علت ی باره در آنکه از قبل.  اند شده حذف دختران دبستان، سوم سال یاضیر کتاب جلد یرو
 کـه  بـود  گفتـه  پـرورش  و آمـوزش  وزارت کارشناسان از یکی. کنم یبازخوان را پرورش و آموزش مسووالن یها اظهارنظر خواهم
 ینقاشـ  پسـران  خواسـتند  یمـ  دختران انگار که بوده یا گونه به دبستان سوم یاضیر کتاب جلد یرو شده ینقاش دختران حالت
 !رندیبگ آغوش در را شده

 کتاب، جلد یرو از دختران ینقاش حذف: »گفته که است پرورش و آموزش ریوز ییرزایم یحاج اناتیب زتر،یانگ شگفت و ترجالب
 ممکـن  کـه  کنـد  یم تجسم طور نیا ینقاش یرو از که یکارشناس! است شده انجام کتاب، جلد یرو طرح شدن خلوت منظور به

 اسـت  یدتیـ عق و یالیخ بشدت ینگاه! ردیبگ شکل ینابخشودن یگناه و کند دایپ تماس پسر ینقاش تن با دختر، ینقاش تن است
 .زدیخ یم بر آن از آلود ضیتبع و یتیجنس نگاه که نجاستیهم از و

 کیـ  ینقاشـ  مـثال  توانسـتند  یم بوده، کتاب جلد یرو ینقاش یفضا کردن خلوت هدف، اگر که کند یم فراموش هم ریوز جناب
 یآقـا  اسـتدالل  نیا ی شنونده هر. ندینما ییزدا زن جان، یب و روح یب ینقاش در آنکه نه کنند، حذف هم با را پسر کی و دختر

ـ ا .شـود  یمـ  داده سوق دختر و پسر انیم ضیتبع سمت به بالفاصله ذهنش و داند یم مزه یب را یتراش لیدل نیا ر،یوز  تـازه  نی
 .کنم یم واگذار یگرید زمان به را ها کتاب یمحتوا یبررس. است یدرس یها کتاب جلد یرو ینقاش و عکس

 قـرن،  بـزرگ  دانـان  یاضـ یر از یکی یرزاخانیم میمر ادی زنده که ردیگ یم صورت یحال در ها کتاب جلد از دختران ریتصو حذف
 .است داده اختصاص خود به را کایآمر در اتیاضیر یدرس یها کتاب از یصفحات

 ؟ستین( اند گفته ریوز جناب که آنطور) جامعه کردن خلوت مقدمه ،یدرس یها کتاب جلد از زنان و دختران ریتصاو حذف ایآ

 دانـش  فـراوان  شـمار  و پـرورش  و آمـوزش  وزارت در الخصوص یعل ها وزارتخانه در زن کارکنان و رانیمد و معلمان فعال حضور
 .داد خواهد نشان واکنش خود از ضاتیتبع نیا برابر در جامعه که دهد یم نشان زن، انیدانشجو و آموزان
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 کرونا زده فروشی در تهرانِنتَ
 مرضیه حسینی/ پژوهش میدانی

 

های جهان، ضربه سختی به اقتصاد گیرانه برای مبارزه با این ویروس از طرف دولتسختهای شیوع کرونا و اتخاذ سیاست
های سیاه اند. از جمله این فعالیتکشورها وارد آورده است. کسب و کارهای غیرقانونی و سیاه هم از این رویه مستثنی نبوده

کار کرده و ضربه سختی به تجارت سکس و اقتصادی، تجارت سکس و تن فروشی است؛ کرونا هزاران کارگر جنسی را بی
گری هایی مانند انگلستان و ژاپن که روسپیگردش مالی آن به ویژه در کشورهایی چون تایلند وارد کرده است. در کشور

های معیشتی کرونا را به کارگران جنسی ها حمایتشود، برخی دولترغم قبح اخالقی آن به عنوان یک شغل تلقی میعلی
شود که از آنجا که بسیاری از روسپیان سرپرست خانوار بوده و منبع درآمد دیگری ندارند، اند. استدالل مییم دادهنیز تعم

ها را وادار کند برای کسب درآمد به اعمال مجرمانه متوسل شان را به مخاطره انداخته و ممکن است آنها زندگیبیکاری آن
رغم تابو و جرم بودن آید، وضعیت متفاوت است. علیی مجرمانه به حساب میفروشی عملشوند. در ایران از آنجا که تن

فروشی به دلیل غیررسمی بودن، های تناند. در ایران الگوفروشی مشغولگری در ایران تعداد نامعلومی از زنان به تنروسپی
ر کرونا بر بازار سیاه سکس هم با آن چه های دیگر است و در نتیجه زیست روسپیان و تأثیپنهان بودن و... متفاوت با کشور

ها رخ داده، متفاوت است. گزارش حاضر بنا ندارد روسپیگری را به مثابه یک آسیب اجتماعی واکاود و به در سایر کشور
کوشد در قالب یک گزارش میدانی، تصویری از تأثیر شیوع گری در ایران اشاره کند، بلکه میهای روسپیان و روسپیویژگی

ای انجام شده و مبتنی بر روش تحقیق کمی و فروشی در تهران ارائه نماید. این گزارش به شیوه نقطهونا بر وضعیت تنکر
باشد. در انتهای این گزارش با سعید مدنی جامعه کیفی نیست، بنابراین قابل تعمیم به کل ایران و حتی کل تهران نمی

 .حبه کوتاهی به عمل آمده استشناس و استاد دانشگاه در مورد این مقوله مصا

 سیدخندان پلِ زیرِ ،اسفند 37

زند، زیر پل بر خالف ها پر نمیاند و پرنده در آنهای همیشه زنده تهران خلوتساعت حدوداً یازده شب است، خیابان
های ماشین پژو شیشهاند اما از زنان تن فروش خبری نیست. های روشن ایستادههمیشه شلوغ نیست، چند ماشین با چراغ

خندند به زیر پل شود، دو سرنشین ماشین در حالی که بلند بلند میپایین است و موزیک تندی با صدای بلند پخش می
های بلوند روشن، شلوار اندازند. پس از گذشت مدتی کوتاه زنی با موکنند و به اطرافشان نگاهی میرسند، ترمز میمی

ای با دو آید. زن چند دقیقهزد به سمتشان میتند که وزش باد لباسش را به کناری می فسفری شب رنگ و رژ لب قرمز
 .شودزند و بعد سوار میسرنشین جوان ماشین چانه می
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 اج استکس حرّاینجا سِ

ای بوده و هایی است که در کار حمل مواد حرفهگوید شش دانگ مال آن روزاسمش افروز شش دانگ است، خودش می
دور میدون »گوید: این ذلت نیفتاده بوده است که مجبور شود برای پول یک وعده مواد، تن فروشی کند. افروز می هنوز به

شه، اما کالً قیمتشون پایینه دیگه، چون بیشترشون معتادن و هزارجور شوش و هرندی و اون طرفا، همه جور زنی پیدا می
ترین ]...[ ها میان آدم حسابی نیستن که! اینا داغونهم که اینورا سراغ ما هاییبیماری دارند، ایدز که رو شاخشه، البته مرد

گم رن. البته اینکه میدن و میانجام می و تومن کارشون 0تومن حتی  03تومان  5های شهرن که میان اینجا! با باز
ترسن هم این که هم از ایدز می آرن! براها! همون جا تو ماشین سر و تهش رو هم میرسهکارشون، به خونه و مکان نمی

ها هم، چون دربدر کنن! زنای هم میهایی هستن که میان رد بشن از اینجا، حاال یه هوس چند دقیقهاین که بیشتر راننده
ان. اینا همه تالششون رو هایی هستن که خودشون معتاد و ایدزیشن، یه سری هم مردموادن با هر قیمتی راضی می

ل ندن و زورکی هم شده کارشون رو بکنند، اما اگر موفق نشن با یه وعده مواد یا یه پول کم، تمومش کنند که پومی
 .کننمی

 هزار 711هَپی ماساژ ساعتی 

ها کم و موسیقی مالیم زیبایی در حال خورد، نور چراغشود گرمای مطبوعی همراه با رایحه عود به صورتت میدر که باز می
های کوچک چوبی تزیین شده است. چند خانم بسیار خوش های گل خشک و مجسمها سبدپخش است، فضای سالن ب

ها هستند، مدیر سالن و استاد آموزش مردجوانی های کمی به تن دارند در حال رفت و آمد به اتاقاندام و زیبا که لباس
 .است که به همراه دوستانش در حال خوردن چایی اند

اش پایین است، اما فعالیت در کرههای شمال تهران است. در ورودی به ظاهر قفل و کرهمحلهاینجا سالن ماساژ در یکی از 
های «ماسور»ای هم دارند و های ویژههای ماساژ مشتریسالن ادامه دارد. البته در ایام کرونا چندان شلوغ نیست، اما سالن
دهند. به صورت کلی کار ماساژ برای بسیاری از ز ارائه میخانم و حتی آقا در کنار ماساژ یا به بهانه آن، خدمات جنسی نی

روند و یا در فروشی کنند؛ به این صورت که یا به منزل مشتریان میکند که با پوشش آن تنها این امکان را فراهم میزن
طرف مدیران  با مشتریان خود رابطه جنسی دارند. این مسئله بسیار فراگیر است و از« ماساژ هپی»سالن تحت عنوان 

 .شودهای مرد و زن، امری عادی و بخشی از کارشان تلقی میهای ماساژ و همچنین ماسورسالن

 پرسم کرونا بر کسب کارشان تأثیر داشته یا نه؟از مدیر سالن می

ساژ، های ماها و گروههامون کم شده، اما خوب، سالنما هم مثل همه مجبور شدیم سالن رو ببندیم و تعداد مشتری _
های شکالت و گیرند، این نوع ماساژ در کنار ماساژهای خاص هم دارند که ماهیانه و حتی هفتگی هپی ماساژ میمشتری

دونی دیگه سکس هم توش هست، باید ها هستند؛ یعنی یک مرد برا یه ساعت ماساژ هپی که میترین ماساژسنگ، گرون
تومن هم پرداخت کنه. بنابراین  833کنه بیشتر از نی که درخواست میهزار تومن و حتی بسته به نوع خدمات و زما 833

های خاص خودش رو داره البته کم هم نیستن، باالخره توی این محل مردم پول دارن و برای این نوع ماساژ مشتری
ها فرستن خونهمیهای ماساژ، دختر و ماسور کنند. البته همکارهای ما که سالن ندارند و در قالب گروهلذتشون خرج می

 .هاشون کمتره. مثالً یک هپی ماساژ با خدمات جنسی بین دویست تا سیصد هزار تومنهقیمت

خوان، حاضرن پول بیشتری هم بدن، ما ها خدمات میدر کل کرونا رو این بخش از کار ما تاثیر زیادی نداشته، چون مرد
دن مستقیم عنوان نکنند و ه گرفتن این ماساژ دارند، اما ترجیح میهایی هم هستن که تمایل بدیم. البته خانمهم ارائه می

 .ای متوجه کننماسور آقا رو جور دیگه
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 فرستادن ماسور به خونه چی؟

هایی سرش بیاد، ره خونه طرف، معلوم نیست چه بالما تو روال کارمون نیست، چون خیلی دردسر داره، خانمی که می _
های ماساژ ونه بعد دیده طرف با دوستاش منتظرش نشستن و بقیه ماجرا، اما همکارا و گروهمورد زیاد بوده ماسور رفته خ

ها، البته خیلی پیش میاد که ماسور خانم بعد یه مدت کار با یک ها یا زنفرستن توی خونه برای مردزیادن که ماسور می
گن دونم و همکارا میشون خوبه، تا جایی که میهاشون وضع مالیکنه، برا همین خیلیشه و خودش کار میگروه، جدا می

ها تو این ایام کرونا درخواست برای رفتن ماسور تو خونه کم شده، اما خوب کم و بیش هست، البته اینم بگم خیلی از این
ی پیدا های ماساژ میرن که مشتربه اصطالح ماسورها هستن که رسما تن فروشن. حتی کار ماساژ بلد نیستن، صرفاً تو گروه

 .شون خوب نیست مخصوصاً اگر تازه کار باشن و پایین شهر کار کننکنن، اینا لزوماً وضع مالی

 ترسندکنیم، متقاضیان هم از کرونا نمیصیغه می

 

زن از سراسر ایران برای  033های بیش از هزار عضو داشت و ویژگی 6و نزدیک به « ازدواج موقت و صیغه»کانالشان عنوان 
ها اعم بودند از سن، رنگ پوست، قد، های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه و... در آن ثبت شده بود، این ویژگییغهانجام ص

سال سن داشتند،  05ها زیر درصد از زن 63های اخالقی مثل مهربان بودن یا خوش سفر بودن و... بیش از وزن و ویژگی
میلیون و  0هزار و برای یک ماه بین  833تا  633یک شب بین  هزار، برای 053تا  053هزینه برای یک ساعت بین 

زنی که در حال کار توسط کانال بودند، تعداد زیادی نیز  033تا  033میلیون تومان متغیر بود. عالوه بر این  0هفتصد تا 
ه اخیر هیچ پستی جایی که در دو مادرخواست دریافت فرم عضویت در کانال برای ارائه خدمات جنسی را داشتند. از آن

مبنی بر ممنوعیت و یا اعمال محدودیت بر کار صیغه در وضعیت کرونایی ندیدم به ادمین کانال پیام دادم و جریان را جویا 
 :شدم. ادمین گفت

 .های ما امن هستندکار ما ادامه داشته و دارد. خانم _

کنید؟ با ز حیث سالمت و عدم ابتال به کرونا کنترل میهای مختلف هستند را چگونه ااین تعداد زیاد از خانم که از شهر _
ها مطمئن شود؟ چطور از سالمت آن مردکنید؟ هر زن در روز چند مرد را پذیرا میشمارشان چه کار میهای بیمشتری
 هستید؟

توانند کنند. نمیخواهند از طریق درست نیازشان را برطرف دهند و میاین دیگر به ما ربطی ندارد، مردم درخواست می  _
 .چند ماه هیچ کاری نکنند، معلوم نیست کرونا تا کی ادامه داشته باشد، ضمن اینکه تا اآلن مشکلی پیش نیامده

گفت درخواست زیاد است، راست دانستم که هیچ نظارتی وجود ندارد. اما این را که میهایش قانع کننده نبود، میحرف
 .ارد؛ متقاضیانی با ولع زیاد که توجه چندانی به کرونا ندارندگفت خدمات جنسی همیشه متقاضی دمی
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سال  را 03زن بسیار جوان زیر  033ادمین کانال دیگری که هزاران عضو داشت، حوزه کارش تهران بود و فعالیت بیش از 
ه تعداد متقاضیان که داد، نیز در پاسخ به این سؤال که کرونا کسب و کارشان را از رونق انداخته یا نه گفت: بلپوشش می

های اول کرونا بود که مردم ترسیده بودند، بعد از اون شرایط تا حدی عادی شد و کم شده، ولی این مربوط به همان هفته
 .متقاضیان درخواست هاشون رو ثبت کردند

  ایران سپی به سراسرِروُ ها و ارسالِخانمخاله

سال سابقه درخشان در کار صیغه و خدمات  8روی تکه کاغذی با خطی خرچنگ قورباغه نوشته شده بود خاله دریا، با 
سال به همه نقاط کشور و ارائه تمام خدمات به صورت تلفنی و یا  03، ارسال دختر زیر 053شبی  033جنسی، ساعتی 

کنند از خاله دریا سؤال و اینکه چطور در ایام کرونا کار میحضوری، شماره را به کسی دادم که در مورد کم و کیف کار 
بپرسد. زنی که تلفن را جواب داد بد صدا، بدزبان و بسیار عجول بود و بدون اینکه جواب سؤال و حتی سالم را بدهد تند 

 .تند آدرس خانه را داد و گفت منتظر است

از خاله دریا چیزی دستگیرمان نشد، به خاله زری که نوشته بود لطفاً پیام دهید با یک عکس غیر واقعی که پسر جوان و 
ترسم خوشتیپی بود پیام دادم و خواستم برای فالن شب دختر بفرستد، قبول کرد و آدرس خواست گفتم فقط از کرونا می

ام نشاند فرستاد و گفت تو که اینقد سوسولی چرا دنبال ]...[ انیخاله زری، استیکری که در لحظه عرق شرم بر پیش
ها هم کاری گیرم! با کرونا و این چرت و پرتدونم مریض باشه یا نباشه، به من ربطی نداره من پولم رو میخوردنی، من نمی

که معاشقه کنی! حاال، حالیت  خوایندارم! تازه یه جوری انجام بده که خطر کرونا هم نداشته باشه !کاری نداره که! نمی
شد؟ گفتم حالیم شد و خداحافظی کردم. خاله سوگند خوش اخالق تر بود که توانستیم چند دقیقه ای با او صحبت کنیم. 
خاله سوگند گفت اگر سفارشات گروهی باشد دوتا دختر هجده ساله و بیست و چهار ساله می فرستم که هر کدام برای دو 

 .گیرند، کارت بهداشت هم دارند، معتاد هم نیستندمی 053شب  و برای یک 053ساعت 

 کرونا فروشی و تأثیرِنتَ الگوهای متعددِ

کنند های تن فروشی در ایران و تهران متعدد است و متولیان آن به راحتی در فضای مجازی و واقعی، آزادنه فعالیت میالگو
شود، به نظر برخی از این گری ردوبدل میدر جریان روسپی های زیادیو به دلیل حجم باالی متقاضیان سکس، پول

فروشی در ایران تأثیر چندان مخربی از ، سبب شده که تنهای بومی در ایران و فقدان هر گونه نظارت بر این فعالیتالگو
 .شیوع کرونا نپذیرد

ای است، شکل به صورت گروهی و شبکهشود و کارشان اداره کردن روسپیان ها خاله گفته میزنانی که اصطالحاً به آن
ها که هر کدام در ها را برعهده دارند. خالهدادن بخش مهمی از زیست جنسی غیرقانونی در تهران و بسیاری دیگر از شهر

فرستند. دخترانی که فروشان را به نقاط دیگر کشور یا شهر محل سکونت خود برای کار میشهری سکونت دارند، از آنجا تن
سال قرار دارند. هر دو گروه اداره  00یا  00گری مشغول به کار هستند در سنین بسیار پایین حتی ن نوع از روسپیدر ای

کنند! چون هم نیاز متقاضیان پرشمار سکس را مرتفع ها، معتقدند که کار خیر میای و خالههای صیغههای کانالکننده
یوه، یتیم، بیکار و بی پول هستند شرایطی برای کسب درآمد فراهم کنند و هم برای دختران و زنانی که مطلقه، بمی
کنند که مطلقه هستند و فرستند اغلب عنوان میها میهایی که برای ادمین یا خالهکنند! خود روسپیان نیز در کامنتمی

تا چه اندازه حقیقی است، های این روسپیان فروشی کنند. این که داستانمنبع درآمدی هم ندارند و بنابراین مجبورند تن
 .تأثیری بر واقعیت ادامه کارشان ندارد

فروشی در تهران در سایه فقدان هرگونه نظارت و حتی هنجاری؛ کمتر از خیلی مشاغل این روزها به نظر بازار غیرقانونی تن
 !گری زیر پوست شهر کرونا زده ادامه دارداز بحران کرونا اثر پذیرفته است. روسپی
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 کنندنی: کرونا و فرودستانی که مرگشان را انتخاب میسعید مد

، در تحلیل عدم اثرگذاری کرونا بر «جامعه شناسی روسپیگری»های اجتماعی و نویسنده کتابسعید مدنی پژوهشگر آسیب
ه دهد که بخش قابل توجهی از جامعهای رسمی نشان میفروشی در تهران به دیدارنیوز گفت: شواهد متعدد و گزارشتن

های اخیر در سطح عمومی شاهدیم ایران از سیاست دولت در زمینه فاصله گذاری اجتماعی تبعیت نکرده، به ویژه در روز
های مقابله با بحران کرونا مرتبط گیرد. علت کالن این مساله با سیاستکه فاصله گذاری فیزیکی کمتر مورد نظر قرار می

ی و ترغیب جامعه به در پیش گرفتن رفتاری خاص در شرایطی ویژه و گذاری برای تغییر رفتار عموماست. سیاست
 .گذار استهای زندگی از جانب سیاستغیرعادی، مستلزم توجه به تمام جنبه

گذاری اجتماعی به مساله معیشت باز وی ادامه داد: یکی از موانع جدی عدم تبعیت بخش قابل توجهی از جامعه از فاصله
های کم برخوردار و کسانی کنیم روشن است که منظور گروههای آن صحبت میعیشت و دشواریگردد. وقتی که از ممی

آوری الزم برای پشت سر گذاشتن ایام کرونا و حفظ کیفیت زندگی خود در شرایط بحران را ندارند، زیرا کار اند که تاب
 .کنندخود را ازدست داده و حمایتی نیز دریافت نمی

های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشت برای بخشی قابل یهمدنی ادامه داد: توص
کنند. توجهی از جامعه باد هوا است. زیرا مردم نیازمند، بین مرگ به دلیل فقر و مرگ به خاطر کرونا، دومی را انتخاب می

پذیر اقتصادی به های آسیبر بی توجه است. گروههای نابرخورداهای خود بر وضعیت گروهدولت به تبعات و آثار سیاست
ها که البته تعدادشان کم نیست، گروهی در بخش رسمی کار توجه هستند، این گروههای بهداشتی ویژه این ایام، بیتوصیه

ا بخش قابل های معمول روزمره مشغولند، امهای پاره وقت و نیمه وقت دارند یا در فعالیتکنند مانند کسانی که قراردادمی
ونیم میلیون  0اند، برای مثال به گفته پایگاه اطالع رسانی ایرانیان وزارت رفاه، ها در بخش غیر رسمی شاغلتوجه از آن

کنند و تحت پوشش میلیون نفر در پنج دهک پایین درآمدی قرار دارند و در بازار غیر رسمی کار می 00خانوار یعنی حدود 
بهزیستی و کمیته امداد نیز نیستند، این جمعیت قابل توجه اساسا تاب و توان متوقف کردن کسب و کار خود را ندارد، زیرا 

های آسیب پذیر را تشکیل خش کوچکی از خانوارها فقط بای نیست. اینتحت پوشش هیچ خدمات اجتماعی و بیمه
 .ها را نیبنددهد چشم بر هم گذارد و آناند و دولت ترجیح میدهند که به نان شب محتاجمی

 

سعید مدنی در ادمه بحث خود در خصوص ارتباط میان عدم توجه بخشی از جامعه به سیاست فاصله گذاری اجتماعی و 
شان برای کسب درآمد از فروش بخشی از جامعه هستند که انگیزهه کرد و گفت: زنان تنفروش اشارمعیشت، به زنان تن

های اولیه فروشان کسانی هستند که برای تامین نیازشان است. اغلب تنطریق فروش تن، تامین معیشت خود و خانواده
ان ناچارند علی رغم خطراتی که کرونا فروشی کنند، به این اعتبار، آنمانند حداقلِ خوراک، پوشاک و مسکن مجبورند تن

 .برایشان دارد کارشان را ادامه دهند
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های فقیر یا متوسط نزدیک به خط فقر قرار دارند که هم فروش در گروهوی افزود: بخش قابل توجهی از جمعیت زنان تن
ایست که اگر فعالیت شرایطشان به گونه توانند با تکیه بر آن برای مدتی کارشان را متوقف کنند و هماندازاند و نمیفاقد پس

ها برای بقای خود گیرند؛ بنابراین آنشان را انجام ندهند خود و خانوادشان در معرض فقر شدید و گرسنگی قرار میروزمره
ند کناندازند. البته زنان تن فروش در شرایط عادی هم این ریسک را کرده و میکنند و سالمتیشان را به خطر میریسک می

های پر خطر ها پیش از کرونا نیز در زمره گروهو کار در شرایط کرونا برایشان تفاوت چندانی با پیش از آن ندارد، زیرا آن
تر از هپاتیت و ایدز نیست؛ فروش کرونا خطرناکتواند ایدز، هپاتیت یا کرونا باشد. برای زن تنقرار داشتند، این خطر می

انتظار داشت به خاطر رعایت اصول بهداشتی پیشگیری از کرونا رفتار خود را تغییر دهند. برای  هاتوان از آنبنابراین نمی
 .ها تن فروشی راهی برای بقا استاغلب آن

فروش اند، زیرا از نیاز زنان تنفروشی، خریداران و مشتریان و در واقع مجرمان اصلیمدنی ادامه داد: سوی دیگر ماجرای تن
فروش به رغم تعلق زنان تنکنند، اغلب علیها را مخدوش میو در قبال پول شخصیت و عزت آنسو استفاده کرده 

های ناشی از کرونا منابع توانند حتی با وجود بحرانهای پر درآمد قرار دارند و میهای کم درآمد، مشتریان در گروهگروه
 .کنندشان های جنسیهای غیر متعارف رفع نیازشان را هزینه راهمالی

 دیدار نیوزمنبع گزارش: 

*** 

 گریدانلود رایگان کتاب صوتی جامعه شناسی روسپی

گران انتشار که فایل صوتی آن نیز برای استفاده پژوهش است سعید مدنی قهفرخی اثر "گریجامعه شناسی روسپی" کتاب
گری از دیرباز به پردازد. روسپیهای اجتماعی این انحراف کهن بشری میبه بررسی آسیب در این اثر یافته است.  نویسنده

 پدیده این درواقع. است دست در آن ۀعنوان یک واقعیت اجتماعی وجود داشته است. با این حال، تحقیقات علمی اندکی دربار
از زمانی که بشر با کاشت، داشت و برداشت در زراعت،  .دارد کوتاه ایتاریخچه و پدرساالری قدمت به طوالنی ایگذشته

داری آشنا شد و نقش زن از وجه تولیدی به وجهی برای ارضای امیال جنسی مردان تبدیل شد و منابعی داری و بردهزمین
 .گری کارکرد تجاری پیدا کردعنوان منابع کمیاب شناخته شد، روسپیمثل زر و زور و زمین به 
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 یآزاد زنگِ
 یاسد دیمج

 
 تـو  شیپـ  روز چند را کامران و یعل. فروشندیم گل سرچهاراه فاطمه و سارا ؛یخال یها مکتین زنگ ،هرمِ لِاوّ زنگِ
 نرگس: پرسد یم یکی. ستین یخبر هم معلم از. صداست و سر یب و خلوت کالس،. فروختندیم فال که دندید پارک

 هـا  بچه آن و معلم بدون کالس نیا... دیآینم مدرسه به امسال است، زندان پدرش: دهدیم جواب دوستش کجاست؟
ـ . بازدارد مدرسه از را آنها دینبا زیچ چیه است، درس کالس سر ها بچه یجا گفت یم معلم شود؟یم کالس مگر  یول
 فقـر  آنها انتخاب نه. ندیاین مدرسه به که نکردند انتخاب خودشان که آنها". بخرند کتاب و دفتر که ندارند پول ها بچه

 .گفت یم معلم روزها آن را نیا. "ستین یبدبخت و

 امسـال . آمـد  نخواهـد  یزنگـ  چیه گرید او. دیآ ینم گرید او. امدهین هنوز معلم معلم؛ یب کالس زنگ ،هرمِ مِدوّ زنگِ
 کـت ینم خواست ینم معلم. کند درس کالس را زندان تا است زندان او. دیآ یدرم صدا به زندان در معلم کالس زنگ

. شـوند ینم حاضر درس کالس سر امسال، فاطمه و سارا و نرگس بفهمد یوقت خوردیم غصه معلم. باشد یخال کالس
 گوشـش  بـه  اگر زدیریم هم به معلم. ندیایب مدرسه به توانندینم گرید کامران و یعل بداند یوقت کشد یم زجر معلم
. دیـ آیمـ  مدرسـه  به آلود خواب هرروز کند، یداریسرا است مجبور صبح تا ها شب نکهیا خاطر به همکارش که برسد
 زنـدان  معلـم  یوقتـ ". کردیم صحبت هابچه یبرا هستند زندان که همکارش معلمان از یوقت شدیم نیخشمگ معلم
ـ ا "سـت؟ یچ مدرسه درس و فیتکل پس ، هاابانیخ و هاچهارراه در آموزان دانش و است  یهـا بچـه  و هـا  معلـم  را نی

 .پرسندیم هم از مدرسه

 مدرسـه  در هـا بچـه  چـرا  است؟ زندان در معلم چرا. ردیگیم باال کالس در ولوله و خروش ؛یآزاد زنگِ م،سوّ زنگِ
 نطـور یا اگـر  نـد؟ یایب مدرسه به نتوانند هابچه تا کردند یزندان را معلم نکند کرده؟ یزندان را معلم یکس چه ستند؟ین

 مجبـور  ها بچه گرید که نباشند معلمیب گرید هابچه که کنند زندان را مدرسه اصال ای کنند یزندان هم را هابچه است
 نکردنـد  هم انتخاب ست،ین فقر انتخابشان آموز دانش و معلم اگر یول. باشند داشته پول مدرسه به رفتن یبرا نباشند

. دیـ بر دیـ با خواهدیم یخوشبخت و درس یجا به را فقر و مدرسه یجا به را زندان  که یدست آن. بروند زندان به که
 .داد شهیهم یبرا وقت همان را درسش و برنگشت گرید اما کند قطع را دست آن تا رفت معلم

 ترسـش  تـا  رفـت  نیهمـ  یبـرا  و. "زدیریم ترسمان میفتیب که راه د،یترس دینبا که همش": گفتیم ها بچه به معلم
 نیـ ا معلـم  درسِ. اسـت  یآزاد امسـال  یهازنگ همه سرمشقِ. شود آزاد مدرسه و نباشد فقر و زندان گرید تا زد،یبر

 .است

 / زندان گوهردشت88 مهر 0
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 !زندگی وازِراولین پ
 نسرین میر

 
به آرامی به طرفش دراز می  راستم را ۀ پنجره نشسته است. پنجره را باز می کنم و دستِرّجوجه گنجشکی  روی هِ

نشیند می پرد وزند و میبال میک و نزدیک تر می آید. یک آن، بالپاورچین پاورچین و تاتی تاتی کنان نزدیکنم. 
 کف دستم. 

ترس از ماندن و رها  ولی ،کند. با اینکه شجاعت در رفتارش هستمی کشد و اطراف را نگاهی گردن میخاصّ یک جورِ
 .چشمان ریزش موج می زند نیِن توی نینشد

 .بی آنکه از جایم تکان بخورم، با دست چپ، پنجره را آرام می بندم

جیک می  جیک گوشم می مالد و ۀروی شانه ام. نوکش را به نرم یک بری یک بری از دستم باال می آید، تا می رسد
 . کند. مراقبِ حرکات من استنگاهم می کند وهم گردن راست می چشم نگاهش می کنم. او ۀاز گوش کند.

کنار  کند که من مادرش هستم و خالِشاید فکر می. زندمی ...لبم توک...توک ۀگوش جلو می آید. به تکخالِ کمی دیگر
  !لبم دانه است

  :کنمه میبا صدای بلند می خندم. با صدای آرامی زمزم

  «خوای بری پیش مامان؟ر توست. نمیجوجه جون مادرت رو گم کردی؟ حتم دارم بیرون منتظ» 

 نیِنی کوچکش در جوجه گنجشک با شنیدن صدای زمزمه من گوش تیز می کند، کمی خود را عقب می کشد. قلبِ
 پد.تاش میچشمان

زند. خودش را محکم به شیشه پنجره می ر میپَراتاق را پَ کند وچند بار دورم بلند می شود. ناشیانه پرواز میاازشانه
  ام می نشیند.و دوباه بر شانه کوبد

جوجه گنجشک، سرش را کج می کند، گردن می کشد و به صورت من خیره می شود، سپس  .پنجره را باز می کنم
 حیاط می نشیند.   آلبالوی داخلِ نازکی از درختِ ۀروی شاخ کشد و برمی رپَ

 دهم.بندم و برایش دست تکان میپنجره را می .دهدای سر میمستانه جیکِکند. جیکزاد و رها حس میخود را آ
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 چوبیۀ دستهساد چترِ

 / داستانکعلی یزدانی

 
دیگه کالفه شدم. اما باالخره باید بگردم. اول ته ذهنم رُ بگردم، باید هر جـور شـده    ،کنممرتب دارم وسایلم رُ گم می

خواست وقتی بارون میاد به جای این که کاپشن آش و الشم رُ بکشم رو چترم رُ بگردم و پیدا کنم؟ از بچگی دلم می

رم و سـرم رُ راسـت بگیـرم و از    ها یه چتر بگیرم بـاالی سـ  سرم و مجبور بشم زل بزنم جلوی پام، مثل بعضی از بچه

ی گفتم بذار بزرگ شم. وقتی بزرگ شدم یه چتر سادهکنه لذت ببرم. به خودم میشرشر بارون که دیگه خیسم نمی

زنم، بدون این که خیس بشم یا مجبور بشم سرم زنم، هی قدم میرم تو بارون قدم میخرم و هی میدسته چوبی می

خـیس.  خواد ببینم اما حاال خیس شـدم. خـیسِ  ونم بارش بارون رُ، اون جور که دلم میرو زیر کاپشنم قایم کنم و نت

زنـه کـه: همـه جـا رو کثیـف کـردی، ای وای از ایـن همـه         حتی شورتم هم خیس شده. حاال زنم سـر کـوفتم مـی   

 شه نماز خوند.کاری، حاال دیگه تو هیچ کجای این خونه نمیکثافت

دونم چترم رو کجا، جا گذاشتم. بارون اومده و ... امـا خـب وقتـی آدم    واله به خدا نمیحاال بیا بهش ثابت کن که بابا 

شه دیگه دست خودش که نیست. خب چی کار کنم؟ یادم رفت که خودم رو پوشـک کـنم. حـاال    دچار فراموشی می

 ه نماز خوند.کاری، حاال دیگه تو هیچ کجای این خونه نمی شهی زنم غر بزنه که: ای وای از این همه کثافت

دونـی اصـال   هامُ عوض کنم و ... این عصا رُ کجا گذاشته بودم؟ میزودتر بلند شم و تا هنوز از خواب بیدار نشده لباس

م هم باشه. وگرنه اوالد به چه دردی ی دسته چوبی رُ برای این خریده بودم که عصای روزای پیریمن این چتر ساده

ی خـری کـه   خوره؟ سه تا دختر مثل دسته گل بزرگ کنی بفرسـتی خونـه  ردی میخوره؟ نه واقعا اوالد به چه دمی

تونه از پس خودش برآد... هر کی هم که از راه رسید بزنه تو سرشون. بدبختیه هاااا این بارون هم که بند نمیـاد.  نمی

ی صـاحب شـده  ی بـی ی لعنتی، جلوی در رُ آب ورداشته. پس این عصابلند شم یه سطلی، تشتی بذارم زیر این چکه

هامُ مرتب بخورم وگرنه یواش یواش اسم خودم رُ هم فراموش کاری. باید قرصمن کو؟ امان از پیری، امان از فراموش
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هامُ کجا گذاشته بودم؟ آها باید تو جیب کتم باشه. کتم کجاست؟ کت، کت، کت ولی من که اصال کت کنم. قرصمی

خواسـتم  ای نبود. راهراه بود وقتـی مـی  ای...، نه قهوهشلوار قهوهم که یه کتانداشتم. چرا، داشتم همون سال عروسی

شلوار یه بار با زنـم بـرم کافـه.    سوار سرویس کارخونه بشم گیر کرد به یه پیچی که ... پاره شد. حتی نشد با اون کت

ان از ایـن کثافـت کـاری    گفت: امخواست یه بار ببرمش کافه. همیشه... میبوی قهوه رُ خیلی دوست داشت دلش می

ی خونه رُ به گه کشیده بود دختر گلـم. کـاش   گفت این دختره همهشه تو این خونه نماز خوند. راست میدیگه نمی

ی این دختره... ببین هـی گفـتم جـدول    ش رُ داشتم و... دارم بگذار ببینم آها جاده ساوه ... آهای ... خونهاقال نشونی

ای بذار جلوی در. خونه رُ آب ورداشت اون روسری ن دختر رُ هم ... آهای، یه تشتی، کاسهحل کنم که ... حاال اسم ای

گیـرم یـه   ریم بازار، یه روسری برای تو میرُ هم دیگه بنداز بره. پوسید از بس شستی و ... امروز که تعطیلم با هم می

ریت خیس نشه آخه ایـن کاپشـن ضـد    کاپشن هم برای خودم اگه بارون اومد کاپشن رو میدم بندازی سرت که روس

خرم. هر چند اونی رُ که من دوست داشتم دادن به پسر خرمش، بذار مُزدم رُ بگیرم، اول یه کاپشن میآبه. باالخره می

م رو بگیرم و مثل یه برگ آس رو کنم که از قسمت بسـته  بقالِ محل، من هم تصمیم گرفتم برم هر جور شده دیپلم

 کنن که فحش ناموسی نمیدن. لید. اونجا بهتره. چن تا مهندس مهربون اون جا رُ اداره میبندی ببرنم تو خط تو

آخه خوار مادر آدم که آدامس نیست هر کی خواست نشخوارش کنه. از این به بعد هم دیگه هر کی بگه چرا خـودتُ  

رُ فرامـوش نکـردم، وگرنـه    گم دست خودم که نیست فراموشیِ دیگه. حاال، خوبه من خیلی چیز ها خراب کردی، می

کنه. هر چی نباشه سی و پنج سال جون کندم حاال بایـد آبـرو   خواست جمع و جورم بکنه. بیمه هم، غلط میکی می

شه خونه رُ میذاره رو سرش که: دیگه تو هیچ کجای خونه نمیشه نماز خوند. داری کنه. یعنی چی که تا یه چیزی می

پنج سال، به کوری چشم... شاه زمستونم بهاره. اینم بارون بهاریـه مگـه هـر جـا      ای نماز بزنه پس گردن بیمه. سی و

کنه که با خودش چتر بیاره، باید بندازنش زیر دست و پای این خیس شد مسئولش منم؟ حاال یه بار آدم فراموش می

م رُ پیدا کنم وگرنه بـه  دکترهای آدم خور؟ کاشکی تموم بشه این بارون، کاشکی قبل از این که زنم بیدار بشه کاپشن

کنه. آدمی که قیمـت سـی و پـنج    تم زیر بارون که اگه مُردم، بوی شاش ندم. آخه چه فرقی میکشه و میبرهزور می

سال کارش بوی گُه میده وقتی بمیره هی گالب بریزن تو قبرش اه اه .... چه کثافتی بود این جنـاب آقـای مهنـدس    

بود اما... آهای... بعدا نگی: ای وای از این همه کثافت کاری، حاال دیگه تو هیچ  رحمانی. بوی دروغش از مستراح بدتر

 کجای این خونه نمیشه نماز خوند.

م ی دسته چوبیتونم چترسادههای بارونِ که خونه رُ به این روز انداخته. منم نه پای پیاده روی دارم نه میببین چکه

م هم فقط راه راهش مونده، اونم دیگه نه بوی کافه میده نه بوی سـیگارهای  ای عروسیشلوار قهوهرُ پیدا کنم. از کت

ای چیـزی بـذاری زیـر ایـن     آیی یه کاسـه اول صبح کارگرا تو سرویس کارخونه. فقط بوی شاش میده. پس چرا نمی

ا چقـدر فرامـوش   باره. ای داد... ای داد.... یادت به خیر... فراموش کرده بـودم. مـن ایـن روز   شرشر شاشی که داره می

 ی دسته چوبیم رُ.....کنم چتر سادهمی
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 فت!مُ حرفِ کوت، در قبالِسُ

 هاتف رحمانیبه تقدیم زاده/ بهروز مطلّب

 
زنند، انگار سرتان می فت پشتِمُ هرچه حرفِ کلفت تشریف دارید!: بابا شماها دیگه کی هستید! چقدر پوستگویدمی

، یک حرفی بزنید، بگوئیدی چیز خودتان را می کنید؛ اقال دارید کار همینطور پائین ونه انگار. سرتان را انداخته اید 
 ها بدهید...یک جوابی به آن

 و بعد هم خودت« ؟را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است اناوالٌ آن»عزیزِ دل،  جان؛: خوب رفیقگویممی
 فتی را باید جواب داد؟مُ هر حرفِ خوب مگر ؟«زنندمیفت مُ حرفِ» نمی گوئیکه جواب خودت را دادی، مگرخودت 

مفت مالیات داشت، در و  فت که مالیات ندارد. اگر حرفِمُ بگذار بگویند. بگذارحرف مفت شان را قرقره کنند. حرفِ
ند تا مفت بپراکن ها آنقدر بگویند و حرفِآن ماند. بگذارد برای همیشه بسته میهای گشااین دهان بسیاری از دروازۀ

ما  یاوه گویشان برسد. باید برای شنونده ها، برای خوانندگان، برای مردم، که داورِ نهائی گفتار و کردارِ جانشان به لبِ
مفت ابلهان  دهند، گوشِ آدم های عاقل، بدهکار حرفره خوب تشخیص میره از ناسَعقل قائل باشیم. مردم سَ ،هستند

 شیرازی چه می گوید؟  شیرین سخنِ ای که حافظ جانِکه نیست. مگر نشنیده

 «نجید           گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم!رفیقی رَ سودی وُدی گفت حَگر بَ»

گوید: آخه بدی کاراین است که این هائی که حرف مفت میزنند، دایه های مهربان ترازمادرند. کاتولیک ترازپاپ می 
اند و خودشان را هم قهرمانان شکست ناپذیر و بی خطای جنگ با آسیاب های بادی میدانند، واگرهمینطور پیش برود 

ابو برشان دارد و خودشان را وارث بالفصلِ کارل مارکس و وکسی پاسخ آنان را ندهد ومیدان را خالی ببینند، چه بسا ی
 فریدریش انگلس بدانند و خواب های طالئی رهبری جنبش جهانی زحمتکشان را ببینند. 
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می گویم: عزیزِمن، چرا متوجه نیستی؟ خوب، بگذارآنها هرچه دلِ تنگ شان می خواهد بگویند. حرف مفت، مفت 
نورافشانی ماه می کاهد و تازه  ن ها ضرر دارد، نه راه کاروان را می بندد و نه ازاست، نه برای گاو و گوسفند چوپا

 آدم باید اول راه رفتن را بلد باشد و بعد در دو ماراتون شرکت کند.«. بر جوانان عیب نیست» هم که « آرزو»

حرف مفت است و آبادی ازاین ها گذشته، مگر می شود آدم های جاه طلب و بی مسئولیتی که کارشان وراجی و زدن 
ده کوچک خود را در گرو ویرانی شهر دیگران می بینند وقبل ازاینکه دوشاخه دهان هرزه گوی صاحب مرده شان را 

را ازدایره زندگی اجتماعی  گویشان درمی آید بیرون می ریزندبه پریزِعقل وصل  کنند، هرچه ازدهان گشادِ هرزه 
 می شود؟ نه که نمی شود. حذف کرد؟

آنها نباشند، تفاوت بین آدم هائی  اگر داشت. آخرآنها، زندگی ما حتمن چیزی کم می ین بدان که بدون وجود نحسِیق
که کارشان حرف مفت است  و آن دیگرانی که بی ادعا و بی تکلف کارخودشان را می کنند و گوششان به حرف های 

 مید؟ عاران بدهکار نیست را چگونه باید فهکاران و بیمفت آن بی

هیچ کاره، به حثیت و پرستیژ آدم ها، گروه ها، سازمان ها و  شانِ همه کارۀ: ولی این حرف های مُفتِ مُفَتِّ گویدمی
فت شان را زیر پرچم حمایت و هدایت آنها میزنند و طوری های مُها، این حرفب مختلف لطمه می زند، زیرا آناحزا

حمایت و پشتیبانی آن آدم ها و گروه ها و سازمان ها و احزاب  قراردارند،  جلوه می دهند و وانمود می کنند که مورد
 اینطور نیست؟.

کدام از این گروه ها و سازمان ها و احزابی که شما بر گویم : ببین رفیق جان، راستش را بخواهی، چون من درهیچمی
حرف مفت زن، چه موقعیت و سِمتی دارند و شمردید عضویت ندارم، بنابراین اطالع دقیقی هم ندارم که این مفتریانِ 

چگونه از طرف رهبری و یا حداقل برخی از رهبران آن جریانات پشتیبانی می شوند.، بنابراین، من نه حق دارم و نه  
میتوانم حکم قطعی در این باره صادر کنم، اما یک چیز را می توانم با صراحت بگویم، و آن اینکه منطق حکم می کند 

روه ها و سازمان ها و احزاب، برای حیثیت و آبروی خود ارزشی قائل شوند و اجازه ندهند که هر ننه قمرِ که این گ
..د، آن وقت،  نمازاگر پیش»تی کند. زیرا از قدیم گفته اند عربده کشِ حرف مفت زنی، زیربیرق آنها به دیگران بی حرم

 در واقعیت های عینی زندگی دارد.بعله ...ضرب المثل های مردم ریشه « ...د پس نماز حتمن

 زن سکوت کرد و هیچ نگفت؟فتمُ حرفِ فتریانِگوید : پس چه باید کرد؟ می گوئی باید در برابراین مُمی

 ۀشود پَتّالزم بود می گویم : بله، حتی گاهی باید خود را به ناشنوائی زد وکار کرد. البته، اگریک زمانی ضروری ومی
ی آب ریخت و آینه ای در مقابل صورت زشت و کریه شان گرفت. اما باید مواظب بود که آنها مُندَرِسِ آنها را رو

 نتوانند مانعی در برابرکاراصلی شما ایجاد کنند و شما را از انجام کار مفیدتان باز دارند. 

 !قورباغه ها را شنیده ای ناشنوا و تابِکرم شب حتمن آن داستان مسابقۀ

 نه نشنیده ام.گوید : نه. متاسفامی

گویم : قرار بوده دریکی ازجنگل های دور افتاده فرنگستان، در کنار برکه ای قدیمی که محل زندگی قورباغه ها می
تاب و قورباغه ها ی پرسر و صدا برگزارشود. درکنار برکه محل زندگی قورباغه ها، بود، مسابقه ای میان کرم های شب

های شرکت کننده در مسابقه تاب و یا قورباغهبود که هرکدام ازکرم های شبدرخت بلند خشک شده بی برگ و باری 
 که زودتراز دیگران  می توانست خود را به نوک آن درخت بلند برساند، برنده محسوب می شد.
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 الغرض!

زیادی کرم تاب در مسابقه شرکت کرده بودند. تعداد سرانجام زمان آغاز مسابقه فرارسید. پنج  قورباغه و پنج کرم شب
 هم به عنوان تماشاچی دراطراف دیرک مسابقه گرد آمده بودند. سوسک و پشه و حشرات دیگر تاب و قورباغه وشب

تاب شرکت کننده مسابقه که یک مارمولک دانا بود، سوت مسابقه را به صدا در آورد. قورباغه ها و کرم های شب داور
تاب تماشاچی با صبر و حوصله مسابقه را تماشا می کرم های شب در مسابقه، شروع کردند به باال رفتن ازدرخت.

تب آیه یاًس می کردند، اما صدای قارو قور قورباغه های تماشاچی گوش فلک را کرمی کرد. عده ای ازقورباغه ها، مر
فق نمیشه... هیچ کس مو وای خدای من... خیلی سخته... االن می افتید می میرید...» زدند که : میخواندند و فریاد 

 ...!«.بپا، االن می افتی پائین... وای خدای، نروید باال... االن با مخ میخورید زمین و 

تاب و قورباغه های شرکت کننده در مسابقه را آیه های یاٌس قورباغه های گاله دهان، اعصاب چند تا از کرم های شب
 چنان خراب کرده بود که دل و جرئت شان را از دست دادند و نتوانستند به مسابقه ادامه بدهند. آن

چند تائی ازقورباغه های عاقل و دوراندیش هم مهر سکوت بر  تاب وتماشاچی ها مشغول تماشا بودند. کرم های شب
 لب زده و با نگرانی شاهد باال رفتن و فرو افتادن رفقایشان بودند.

 ..، خالصه.

وُ هوی اطراف و سروصدای کوچولو، که بی توجه به های  تابِشب چیزی به پایان مسابقه نمانده بود. به جز یک کرمِ
شرکت کنندگان  کشید، بقیۀمسابقه باال می دیرکِ یواش داشت خودش را ازاف، یواشهای حرّخراش قورباغهگوش

 زحال رفته بودند.پای دیرک مسابقه درازکشیده و ا درمسابقه، در

خودش را به نوک دیرک مسابقه رساند و  تاب کوچولوخیلی ها بند آمده بود که ناگهان کرم شب سینۀ نفس در
 تاب کوچولو را به صدا در آورد.مارمولک دانا سوت پایان مسابقه و پیروزی کرم شب

ه های یاٌس قورباغه ها و حرف های مفت  تاب کوچولو پائین آمد، تازه معلوم شد که او برای اینکه آیوقتی کرم شب
 اطرافیان را نشنود، عمدا گوش هایش را بسته بوده و خود را به ناشنوائی زده، تا با خیال راحت به کارش برسد. 

 !دیگران به هدفش برسد فتِهای مُتوجه به حرفکوچولو این که توانست بی تابِکرم شب و حاصل تدبیرِ مدبرانۀ
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 ...پاالن دوز
 به : تقی .ت/ بهروز مطلب زاده

 
 دوز شهرستان بانهپاالن معلّمِعکس تزیینی/ تصویری از 

 

ای آمده بود که مرکز بخشنامه دریکی ازاداره های دولتی و در بخش عوارض اصنافِ اردبیل کار می کردم. از :می گفت
باید همه اصناف شهر، شناسائی شوند، برای همه آنها شناسنامه حرفه ای تنظیم گردد تا براساس میزان درآمدشان 

 ازآنها مالیات بردرآمد دریافت شود. خوب، البته که این کار، کارِچندان شاق و دشواری نبود. 

ارد کارها درست می شود و مملکت ما هم می رود تا ما در ظاهر هم که شده، خوشحال بودیم از اینکه باالخره د
صاحب قانون شود. خالصه از اینکه قرار است مملکت دارای حساب و کتاب باشد و همه باید مالیات بپردازند، 

 ازخوشحالی درپوستمان نمی گنجیدیم. 

نانوا ها و خیاط ها و خراط  بقال ها و سبزی فروش ها و -برای شروع کار، ابتدا می بایستی همه دکان دارها و چغال 
می فرستادیم تا آنها « مامور»ها وآهنگرها و چلنگر ها و نعلبندهای شهر را شناسائی می کردیم و دست آخر هم یک 

 را جلب کرده به اداره مربوطه بیاورند تا ما بتوانیم با تعین میزان در آمد آنها، مالیاتی به ناف مبارکشان ببندیم.

ا بخواهید در ابتدای کار، دچار یک مشکل بسیار کوچکی شده بودیم، و آن اینکه حتی خودمان هم البته اگر راستش ر
 دقیقا نمی دانستیم نام ماموری را که برای شناسائی و جلب صاحبان اصناف فرستاده می شود چه بگذاریم.

» یکی می گفت « ماموراداره عوارض»هرکدام از کارمندان بیکار اداره ما، نامی پیشنهادی می کرد. یکی می گفت 
 و... « مامور شناسائی اصناف»ویکی دیگرهم می گفت « مامورمالیات بردرآمد

به قول خالصه هرکسی یک چیزی می گفت و نامی بر نام های عدیدۀ کاری که هنوز شروع نشده بود می افزود. 
 .«چی ناهارهیچ و شام –آفتابه لگن هفت دست » قدیمی ها 

خالصه، سرتان را درد نمی آورم. هرکدام ازما، در دلِ دلِ خودمان می دانستیم که همه این ها کَشک است و کارِ اداره 
تا بوق سگ، از صبح کله سحر « کاسبِ خرده پا»ما فقط سنگ زدن به پای لنگ بدبخت بیچاره هائی است که با نام 

سگ دو میزنند تا بتوانند به هر دوز و کلکی که شده، شکم خود واهل و عیال شان را سیر کنند، واال در مملکت گل و 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2F%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25DB%258C-95%2F476527-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B4%25D8%25AA-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2588-%25D9%2586%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25A8-%25DB%258C%25DA%25A9-%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%25BE%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AA-%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3&psig=AOvVaw3FK0h3nnA-E7z2sxMcsQ-F&ust=1601644766135000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCPDVrY_tkOwCFQAAAAAdAAAAABAX
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بلبل اسالمی ما که رقمِ اختالس ها و بچاپ بچاپ ها، نجومی وکهکشانی است، کسی حق ندارد به اسب آنهائی که 
، یعنی همان بِچاپ بِچاپ فارسیِ شیرینِ خودمان است بگوید: «راپچاپ چا»شغل شریف شان به قول کولی ها رومانی

 یابو!. 

 الغرض!

صاحبان صنوفِ یا همان اصنافِ خرده پای شهر را شناسائی کرده و به هر ترتیبی که بود، ترتیب مالیاتی شان  کلی از
 را دادیم.

زیرا ناگهان خبر آمد، چه نشسته اید که،  ما گمان میکردیم که کارمان به پایان رسیده است، اما انگار چنین نبود.
درگوشه ای از کناره های این شهر، یعنی درست آنجائی که شهر و روستا به هم می رسند و به همدیگر دندان قروچه 
میروند، دکان فکسنیِ کوچی وجود دارد که همه سرمایه اش به پشیزی نمی ارزد. صاحب اش یک پیرمرد مُردنی 

که کارش پاالن دوزی برای االغ های محترم و زحمتکش روستاست واگر « میرزا یقنعلی»ام خنزر پنزری است به ن
 شانس یارش باشد، سالی یکی دو مشتری به سراغش می آیند وتقاضا می کنند تا برای االغ شان پاالن بدوزد.

شم و رو را که از دید مامورین فرستادیم تا آن پاالن دوزِ بی چ« المامورِ معذور»با شنیدن این خبر، بالفاصله یک عدد 
 وظیفه شناس اداره ما پنهان مانده بود، با خود به اداره بیاورد.

زمان زیادی نگذشته بود که مامور وظیفه شناس اداره ما، به همراه پیرمرد ریزه میزه ای که به سختی نفس می کشید 
 ل شدند. و با زحمت زیاد خود را روی پاهای الغر ونحیف اش جابجا می کرد داخ

نبود، مرخص کردیم و « معذور»وظیفه شناس  را که وظیفه اش را به انجام رسانده بود و دیگر چندان « مامورِ»آن 
 شروع کردیم  به سئوال کردن ازپیر مردِ پاالن دوز.

ت می طفلک پیرمردِ پاالن دوز، در برابرسئوال های جور و واجور و چپ اندر قیچی ما، فقط   سرش را به چپ و راس
چرخاند و با چشمان گرد شده از تعجب به صورت ما نگاه می کرد و سایه لرزانی از تبسم برلبان خشک شده اش دیده 

 می شد.

پاالن دوز به پایان رسید. اکنون، ما می بایستی در باره میزان پرداخت مالیات بردرآمد او به  های ما از پیرمردِپرسش
اما هرچه جستجو کردیم، برای تعین عوارض مالیاتی اوهیچ قانون و ماده قانونی  عنوان پاالن دوز تصمیم می گرفتیم.

پیدا نکردیم. زیرا اصال درهیچکدام از قوانین مصوب دولت اسالمی، اسمی از صنف پاالن دوزان برده نشده بود. چاره 
ا هم به عنوان خیاط درجه دیگری نداشتیم، صنف پاالن دوزان را چپاندیم الی صنف خیاطان، و پیرمرد پاالن دوز ر

 ن کردیم.یسه به رسمیت شناختیم و برای خالی نبودن عریضه هم، مبلغ خیلی کمی مالیات برایش تعی

پیرمردِ پاالن دوز وقتی از تصمیم ما آگاه شد، با همان تبسم و چشمان گِردِ متعجب، به رسم تشکر، دوال و راست شد 
به سمت من برگشت و با لبخندی معنی دار گفت : خیلی ممنون آقای رئیس...  اتاق بیرون برود، و قبل از اینکه از درِ
 برای شما خواهم دوخت!. نیک تان، یک پاالن...آخ... ببخشید... یک کت و شلوار من به خاطر این کارِ

 سرش بست. اطاق را پشتِ پیرمرد این را گفت و درِ
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!من و داستان دختری که رامبراند او را جاودانه کرد  
 تقی گیالنی

 
یکسالی میشه که با این طرح آشنا شدم. همان زمان هم بشدت تکان خوردم و بی پناهی این دختر تا مغز استخوانم نفوذ 

کرده بود. غرور، خشونت و سرنوشت غم انگیزی که بر او تحمیل شد، ذهنم رو بخودش مشغول کرده بود. تردید داشـتم  

اه کنم. تا اینکه دیشب باردیگر بیاد السیه افتادم و رفتم و عکـس هـایش را بیـرون    بتوانم مستقیماً به طرح چهره اش نگ

کشیدم: فقط همین دو طرح و دیگر هیچ... چرا، یک طرح خیلی ناروشن از اعدامی ها کـه توسـط هنرمنـد دیگـری بـه      

 تصویر کشیده شد.

ار گرفته بودند و حتی نسـبت بـه رونـد    هردوی این هنرمندان بشدت تحت تأثیر وضعیت و زندگی و گذران این دختر قر

 محاکمه و اعالم حکم به وی نیز احساس متفاوتی داشتند.

دست به هر کاری میزدم، السیه از من دور نمیشد. به من گفت: اگه تو بودی چکار میکردی؟ گفتم: نمیدونم. اما نه مـن  

نوان یک دختر جوان و حتی بخاطر قـد و قـواره   در آن دوران هستم و نه با مردها همان رفتاری رو می کنند که با تو بع

 ات که کوچیک تر بنظر میاد، برخورد کرده اند. 

میگه: میدونی، چه راه طوالنی رو پشت سر گذاشتم تا رسیدم آمستردام؟ میدونی چقدر گرسنگی کشیدم تـو همـین دو   

زدی کنم و ... و هربار هم بـا تـرس و   سه هفته ای که در آمستردام بودم؟ میدونی چندبار مجبور شدم از دستفروش ها د

 البـالی  زنـدگی . کننـد  مـی  چکـار  دزدهـا  با اونا که کنی تصور میتونی هم خودت –لرز که مبادا دست گزمه ها بیافتم 

 ... آور شرم مرگ یعنی بودن، بند در و مداوم گرسنگی کثافات

آمستردام فاصـله داره، بلنـد شـده ای و اومـدی     بهش میگم: آخه چطور شد که از آروس که بیشتر از ششصدکیلومتر با 

 آمستردام که چی بشه؟ مگه اونجا کار نبود مگه خانواده نداشتی؟

السیه، که حسابی خسته شده بود از ایستادن باالی آن چوب و بسته شده به ستونها، گفت: بیا کمک کن بیام پائین. من 

مبراند هم که کارش تموم شده و رفته، الاقل بیام بشینم یه ارن. رکه مرده ام و این گزمه ها هم که دیگه با من کاری ندا

 خورده خستگی در کنم...

https://4.bp.blogspot.com/-c5DsIs3mk4c/W2NHurCoiHI/AAAAAAAABHU/PACNrU2IQF8w6IAHE_Od_XyF46viDAo5QCLcBGAs/s1600/girl_crow_reeds.jpg
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با ترس و لرز و بدون اینکه گزمه ها بفهمند، میرم سراغش. یک لحظه احساس می کنم این دختر بـا ایـن قـد و بـاالیش     

سختی داره. بهش میگم: الـیس، تـو   چقدر شبیه مادر خودم هست!؟ کوچولو، کمی تپل و اما، چه دستان بزرگ و پوست 

چطور تونستی اینهمه راه رو بیای تا آمستردام؟ خندید و گفت: من که تنها نبودم؟ تو داستانهائی که واسه من نوشته اند 

اینطور میگن. ما یه عده ده دوازده نفره دختر و پسر بودیم از روستای خودمان و چندتا روستای دیگه. زندگی روزانـه مـا   

دناک بود. مدام توی گل و الی و جاهای مرطوب بودیم. بچه ها حتی تا چهارده پانزده ساله هم با مریضی و اینا بشدت در

می مردند. مادر و پدر ما که دیگه نمی تونسند ما رو نگهدارند. کسی هم نبود که بخوایم با هم زندگی تازه ای رو شـروع  

ایق از هامبورگ و آمستردام و جاهای دیگه بـرای شـهرهای بـزرگ    کنیم. یک بدبختی عمومی. از اونطرف کسانی که با ق

جنس می آوردند هی میگفتند که: کار توی آمستردام ریخته. خصوصاً دختربچه ها رو میگیرند بعنوان خدمتکار و حتـی  

خوب و از میتونن توی قصرها زندگی کنند و همانجا هم غذا بخورند و کار کنند. کارش سخته اما، جاشون گرم، غذا شون 

همه مهمتر به سالمت خدمتکاران خیلی توجه می کنند چون میترسن خودشون مریض بشن... مـا کـه از سـاعت شـش     

 هوا می خوابیدیم، تا صبح یعنی دوازده ساعت رو با خیاالتی اینطوری میگذراندیم.  غروب بخاطر تاریک شدن

 

 اهرات؟ از بقیه...؟چطور دلت اومد از پدر و مادرت جدا بشی؟ از برادر و خو -

خب، من فکر نمی کردم که به این زودی می میرم. اونا هنوز نمی دونن و فکر می کنند من کاری پیدا کرده ام و حتی  -

ممکنه با ارباب ام به کشورهای دور مسافرت کرده ام. اونا حتی آرزوشان این بوده که من بتونم بچه ای هم برای ارباب بدنیا 

وقتی کار و زندگی ام بهتر بشه خوب، میرم بهشون سر میزنم. اما، این پیرزن احمق بخاطر ده سنت کرایه  بیارم و ... بعدش،

 اش که قول داده بودم سه برابرش رو هم بهش بدم، وسائل ام رو برداشته بود. بعدش هم با جارو افتاده به جون من. 

آمستردام تنهائی کار و زندگی رو جستجو کنه، این چنین  معلومه، دختری مثل تو که جرئت می کنه از آن سر دنیا بیاد -

 دختری رو چطور جرئت کرده بزنه؟

آخ اگه بجای تبر، چیز دیگه ای بود!؟ خب اون بهرحال نمی مرد. اما تبر رو وقتی بردم باال، دیگه واقعاً نمی دونستم چکار  -

 ودخانه... اونا نمی تونستند منو بگیرن...دارم می کنم... بعدش هم اگه لیز نمی خوردم و نمی افتادم توی ر

 الیس، بهرحال واسه من خیلی عجیب بوده که تو توی این سن و سال، چطور بلند شدی و اومدی آمستردام؟ -

 و آمستردام نزدیکی فقط. اومدیم پیاده هم رو راه بیشتر و بودیم راه تو نیم و یکماه ما –ببین، همینطور که تو راه بودیم  -

 ما به هم چیزی یه. ها قایق توی بار کردن پر و خالی به قول با اونم. آمدیم ها کانال توی از و ها قایق با رو هلند توی

دند برای خوردن. توی جاده ها مردم دسته دسته به طرف هلند می اومدن. حتی یک عده ای تصمیم داشتن تا هانوفر و میدا

یا حتی تا کلن یا پاریس هم برن. اونا میگفتند: اونجا گرم هست و زمین کشاورزی زیاد هست و کارگر زیاد میخوان و میشه 

https://2.bp.blogspot.com/-AdRfNQYwMYA/W2NILhZXq1I/AAAAAAAABHc/sQo3-fzSydwOS73SzfE70p68w47BbAWFwCLcBGAs/s1600/AyalsAdventureWebStrips_set006_011.jpg
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کرد جاودانه را او رامبراند که یدختر داستان و من 99 !  

 

هم فکر کردم اگه توی آمستردام نشد کاری پیدا کنم برم بروکسل یا حتی  با شانزده ساعت کار، غذای کافی خورد. من خودم

برم پاریس. حاال چطورش، نمیدونم. اما ما یه گروه از بچه هایی بودیم که دیگه یا باید تو روستاهایمان می مردیم و یا برای 

 کار می اومدیم اینطرف. 

 احیاناً گرسنه نیستی و یا تشنه و ...ببین الس، مسخره هست این سوال رو ازت بپرسم؛ اما تو  -

 گرسنگی به که آنقدر من تازه، ؟!بشه اش تشنه یا و گرسنه که ای دیده رو ای مرده کدام حاال –السیه خنده اش گرفت! 

 غذاهای زن، اون کشتن از قبل چرا میکنم فکر دارم هنوز. هستم تر راحت گرسنگی تو. ندارم عادت سیری به دارم، عادت

 . خنده زیر میزنه بلند صدای با –ه رو نخوردم!!!! خون توی

 هیس... بابا حاال این نگهبانها می فهمند که تو رو پائین آورده ام! -

ها خودشون هم یه طرح بیشتر نیستند. اونا هم سالهاست که مرده اند. حاال تو چطور شد توی این نگران نباش! اون نگهبان -

 هیر و بیر از طرح من خوشت اومد؟

 
 -اصالً انتظار نداشتم با چنین سوالی روبرو بشم! یعنی اون میتونه تشخیص بده که من از دوره و زمانه دیگه ای هستم!؟ 

 مبراند بود که منو کشوند به طرح تو. امیگم: واهلل تو که بیگانه نیستی. بیشتر از اینکه خود تو موضوع اصلی باشی، کار ر

آدم خوبیه. چقدر دلم میخواست قبل از اینکه منو خفه کنند، اونو می دیدم. هرچنـد... نـه   مبراند خیلی اآخ، این آقای ر -

بهتر شد. من که توی شهرداری و محکمه اعتراف کردم، فکر می کردم که حاال منو بخاطر کم سن بودن میندازن زندان و 

مان روز بیارن و طناب بندازن گـردن ام...  یا به این زودی به اعدام محکوم نمی کنند. واسه همین باورم نمیشد که منو ه

تمام مسیر رو گریه کردم. خیلی ها منو مثل دیوونه ها نگاه می کردند یا مثل کسی که انگار تمام شـهر آمسـتردام رو بـا    

و  دستانم خفه کرده ام. خب، من که تقصیری نداشتم. حاضر بودم هر کاری و مطلقاً هر کاری بکنم. اما نه از قد و قواره ام

نه از وضع لباس و سرو کله ام، حتی مردها بعنوان یک زن هم نگاهم نمی کردند. وگرنه چه فرقـی مـی کـرد میتونسـتم     

منو هرجور دلشون میخواد داشته باشند و فقط یه پولی به من بدن برای این روزها... اما حتـی پسـرهای خیابـان و     بذارم

 ی دادند. دوره گرد و کثافت هم منو به جمع خودشون راه نم

خالصه توی راه خیلی گریه کردم. وقتی داشتند منو باالی دار می بردند خودم رو چسبوندم به چوبه دار و با هزار زور و 

بدبختی منو جدا کردند و بردند باالی نردبان و طناب و ... منو بعدش که خفه شدم، بستند به چوب و این تبر رو هم مثالً 

ذاشتند پهلوی من. حتی فرصت نکردم به مرده های دیگه که اون دور و بر آویزان بود نگاه کنم. بعنوان ابزار جرم و جنایت گ

البته اگه اونا رو میدیدم حتماً قبل از اعدام از ترس می مردم! اما حاال که نگاهشون می کنم، یه جورائی می  فهمم که همه 

 شون مثل خودم هستند. بدبخت، بیچاره و همان بهتر که مردند.

اما، تو همین االن جلوی من زنده هستی و فکر می کنم برای کسانی هم که دوستان من هستند، حداقل ساعاتی زنده  -

 خواهی شد!

https://2.bp.blogspot.com/-q4vOjM8jXMo/W2NLqwTfsdI/AAAAAAAABHw/9H41dUPDF5cMNsHa3tAqFr1fb4UI3ZllgCLcBGAs/s1600/Dam_28042013_2986.jpg
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کرد جاودانه را او رامبراند که یدختر داستان و من 011 !  

 

آخ تو هم چه حوصله ای داری آ... چه فرقی می کنه. مثل من هم قبل تر و هم بعداز ماها هم بوده اند و خواهند بود. یکی  -

 ی و اون دیگری هم گلی میشه توی باغ یک قصر.علف هرز میشه، اون یکی درخت گالب

دیگه وقتش هست که ازش خداحافظی کنم. نمیدونم چی بگم. چطور میشه با یه مرده، با یک طرح، با یک تصور خداحافظی 

کرد؟ میگم: ببین، خداحافظی با تو برای من خیلی سخته. اما میخوام یه پیشنهاد جالبی بکنم. حالش رو داری با هم بریم 

رست همان جائی که آن زن رو کشته ای، اگه کافه ای آن دور و برا بود، یک پیک شراب، آبجو، شربت، یا حاال هرچه که د

 بوده و دلت خواست با هم بزنیم!؟

السیه با خنده ای که قهقهه اش تمام مردگان آویزان در میدان را بیدار کرده بود، سری به عالمت موافقت تکان داد و با 

 ار دست در دست هم از روی آب قدم زنان گذاشتیم و وارد آمستردام شدیم.هم و اینب

2.8.18 

  وبالگ دیدانمنبع: 

  *** 

 "رامبراند"اثر  "شب نگهبانانِ"تابلو نقاشی  بارۀ در پاریزی دکتر باستانی  خاطره ای از

 

را به من نشان دادند و  <نگهبانان شب>یادم آمد که وقتی درموزه نقاشی آمستردام بودم تابلو معروف رامبراند با عنوان "
گفتندکه: درجنگ جهانی دوم، درحالی که مردم هلند روزانه بیش از چند صد کالری حرارت جیره نان و شکر و سوخت 

نج کشتی آذوقه مبادله کند؛ اما مردم هلند نپذیرفتند و به گرسنگی خفتند و به نداشتند، دولت آمریکا حاضرشد این تابلو را با پ
 !دارخود نگه سیاهِ تو سیمِ/ فروشیمخود نمی ما یوسفِ: زبان حال گفتند

هلند روزانه چندین میلیون دالر از بازدیدکنندگان  توریسمِ ها از آسیاها افتاد، صنعتِکه آبها بود؛ زیرا بعد از آنو حق هم با آن
 ".آوردخارجی همین موزه به دست می

 

http://members.home.nl/taghi/taghi.jpg
http://members.home.nl/taghi/taghi.jpg
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یپهلو َسرِ  م،یُمستق 010 !  

 

 مُستقیم، سَرِ پهلوی!
 زاده/ داستانکشاهین دُرچه

 
 و هـا گذشـته  بـه  رهیـ م حواسم معمول طبق. سپاه دونیم یحوال .امیتاکس منتظر که ست قهیدق ده و تهرانه داغِ مردادِ

 ...شاهرضا ابونیخ از دور انیسال خاطرات

  ی!پهلو سر میمستق: گمیم گذرهیم و زنهیم بوق برام که یایتاکس به اریاخت یب

 هیـ جوانک راننـده . ستهیمی وا پام یوجلو رهیگیم عقب دنده مکث، یکم از بعد و ترمز یرو زنهیم جلوتر متر یس ستیب

 زه!با گوشش بنا تا مسافرش و خودش شِین. ینکیع و ،دیسپ شیر و یمو. خودم سال و همسن

  !بگو گهید بار هی کجا؟: گهیم باز شین همون با و کنهیم دراز پنجره طرف به شو کله

 یعصر.ول سرِ. دیپر دهنم از د،یببخش: گمیم. رهیگیم م خنده

 یور هیـ . یپهلـو  چهـارراه  کـردم  عـرض : گمیمـ   کجا؟ بگو، مگهید بار هی رو یگفت اول اون که یهمون ،یآبج نه: گهیم

  .قربان نیفرمود امر: گهیم و کنهیم باز رو عقب در و چرخهیم

 همـون  کـنم یم احساس.  من طرف به چرخهیم هیگوش به هدفون ی ساله ستیب نوزده جوانک که ییجلو مسافر گردن

 .زنمیم پرسه ابونایخ تو مبدّل لباسِ با دارم که هستم هفکَ اصحابِ سگِ

 .رمیگیب کولر میآبج واسه خوامیم باال بده تو شهیش جَوون: پسرک به کنهیم روشو راننده

 کاسـت  نوار هی ردوداشب یتو از و شهیم دراز بعد. کنهیم روشن کولرو ده،یم تکون سر و خندهیم زیر زیر که یهمونجور

 .بود یپهلو عصرمون یول که روزا همون ادی به ریگیب گوش شوما کنمیم یپلِ ت واسه االن نمیا ،یآبج ایب: ارهیدرم

 .دیکنیم لطف: گمیم

 تـو  هیـ چیپ یمـ  ایـ مهرپو نِیغمگـ  یصدا زنم،یم حدس رو خواننده دارم ذهنم تهِ که جورنیهم آشناست، آهنگ شروعِ

 .بودم دهینشن رو ترانه نیا که بود ها سال شه،یم فشرده دلم "...ییایدر مرغانِ یخسته نگاهِ کز زمان آن": یتاکس

 . عَلضرت دامن تو یانداخت یگرفت مونو کله پس یانگار یصبح سر ، یآبج گرم دمت:  گهیم نهیآ تو از

 .گهید یپرت وحواس گرماست ، بعله:  گمیم

 :گفتم کجاس؟ رتونیمس حاال: پرسهیم کنهیم شونه دشویسپ یشایر انگشتاش با که یجورنیهم قهیدق چند بعداز
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یپهلو َسرِ  م،یُمستق 012 !  

 

 د؟یریم کجا تا شما ـ

 از میمستق: لبش کنج ذارهیم خاموش همونجور و دارهیبرم گوششه پشت که یگاریس و کنهیم عوض رو دنده خنده، یم

 .ادیشه دونیم خودِ تا رمیم زنهاوریآ

 . شمیم ادهیپ اسفند 00  منم پس: گمیم طرف دامن تو افتاده اونم که حاال

 . چشام فجَ رو گهیم

   و میگه: پسرک یشونه یرو زنهیم ییهوی میشیم رد که راه چهار از

.  کـردم یم کـار  یسـ یانگل نجـا یا ومـدم یم دانشگام از بعد بود، زبان یملّ موسسه نجایا یوقت هی شازده، نیبب...  یییهععع

 ادتـه ی: گـه یم نـه یآ تـو  از دوباره .(کنهیم نگاه رو برش و دور منگ و جیگ و شهیم پاره چرتش گوش به هدفون پسرک)

. سـت ین االن کـه  بـود  زایچ یلیخ نجایا ادمه،ی بله: گمیم ؟یچ بتهوونو یفروش صفحه ادته؟ی رو آندره رو؟ نجاهایا یآبج

 .بُردش طوفان که داشت ها خاطره یلیخ تهرون

 خونـدم،  یاجتمـاع  علوم ...یکشانیم کجا به را ما یشانیپ یهااا... روزگار یا ود...ب ییروزا چه... فیح... فیح: کشهیم آه

 .ینیبیم که االنمم. گرفتم سانسیل تهران دانشگاه تو نجایهم

 خدا بنده نیا به خانوم؟ هست خاطرت... یواااا: گهیم و پاش رو زنهیم محکم راننده که خونهیم رو قو مرگِ داره ایمهرپو

 ...صدا گاو عباس میگفتیم

 :گمیم ،کنمیم نگاه رو رونیب بغض با و دادم هیتک پنجره شهیش به رو سرم که یهمونجور

 .یلیخ. دارم دوست یلیخ رو آقا عباس: گفت آروم  .آقا عباس نیا زدیم تاریس هم ییوقتا هی هست، خاطرم آقا بعله ـ

 تادهیـ پ امیکـاپر  نمایسـ  یجلو. نزدم مسافر میآبج یرو گلِ محضِ ...ایب: بغل زنهیم میرسیم که اسفند 00 دونیم به

 . ها گوزن ادِی به کردم،

 یصـدا  اون با و کنهیم نگاه چشام یتو نیغمگ من، به رو گردهیبرم. طرفش رمیگیم یتومن هزار پنج هی و کنمیم تشکر

 . ما مهمون رو دفه نیا ، یآبج بتیج بذ: گهیم دارش خش

 . شهینم که ینجوریا آخه ممنون، آقا نه: گمیم

  .دارم کار که نییپا بپر حاالم. یآبج یدِ یما دیمِ وی ،یوُر دُنت. شهیم ینجوریا اتفاقا: زنهیم یخندتلخ هی

 :خونهیم که استیمهرپو یصدا. دلم رو نهیشی م ایدن غمِ شم،یم ادهیپ

 یلیل ۀلیقب از تو

 مجنون ۀلیقب از من

 ینور وُ دهیسپ از تو

 ...خون رپُ قِیشقا از من

 !سالمونه هزار روزا، اون یآدما ما االن

 !هامون بچه یفردا و میهست نگرانِ یهِ و میکرد بغل خاطراتمونو و یزندگ یبقچه ایدن ی گوشه هی کدوممون هر

 !بُهت و ستا سهیمقا از پر ذهنمون

 !چندسالمونه؟ ساله، هزار یآدما ما یراست

  بوک سیفبرگرفته از:  

 

https://www.facebook.com/groups/2060342157518885/permalink/2719019914984436
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یمعّرف و نقد 013   

 

  

 
 

 نقد و معرّفی
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سیکازانتزاک کوسین قامتِ  وُ  قدّ  به یسعادت 014   

 

 سیکازانتزاک کوسین قامتِ وُ قدّ به یسعادت
 یقاض محمد ترجمه "یونانی یزوربا" کتاب بر ینقد

 یطبر احسان

 
یهاد محمهد   اثر نویسندۀ اهل یونان، نیکوس کازانتزاکیس با برگهردان شهیوای زنهده    "زوربای یونانی"رمان مشهور  گ:نژرا

 "زوربا"گیرای قهرمان اصلی است که به واسطۀ شخصیت استوار و  57های دوران پیش از انقالب سالقاضی، از سری کتاب

کرد و چه بسا که جهان بینیِ او را الگوی مناسبی برای درک معنای زندگی و استفاده از مواههب  خواننده را مجذوب خود می

نویسی و نقد ادبی داشت، پس از مطالعۀ کتهاب  یاد احسان طبری امّا با تسلطی که خود در عرصه داستانآن می یافتند. زنده

 است.  گنژرانامۀ بخش صفحاتی از این شماره ماهنویسد که زینتو متفاوت، نقدی جاندار  بر آن می ی عمیقو با نگاه
 

*** 
 

 !شود یم یراض یزیچ چه به روحش که است آن یکس هر انِیز سنجشِ ارِیمع

 (هگل)
 

ـ  (Eudemonique) "کیمونئوده" مبحثِ بابِ در که است داده رُخ یزندگ در من یبرا ادیز   "یشناسـ سـعادت " ای

 نیمکرّرتـر  و نیتربغرنج از نیا آخِر،. است بوده هاآن یدو هر زین گاه و ،یعاطف گاه ،یدیتجر گاه که سمیبنو یمطالب

 رلنـد یا کِیکاتول پرستِهنیم ،"ساندز یباب" مرگِ ،شیپ یچند نیهم. است مطرح مستمرّا فرد یبرا که است مسائل

 "یونهان ی یزوربا" کتاب خواندن حاال. بنگارم یسطور "ستنیز بهروز دشوارِ" درباره که شد زهیانگ من یبرا ،یشمال

 .دیگرد بدل یازهیانگ نیچن به( یقاض محمد یبایفر ترجمه با سیکازانتزاک کوسین نوشته)

 سطحِ در کهآن از شیب. است شعر ینوع باشد، نثر کهآن از شیب. است فلسفه ینوع باشد، داستان کهآن از شیب کتاب

 کتابِ کتاب،" ییهما نیالدجالل شادروان قول به. است تیّابد و جهان سطحِ در باشد، یجهان اوّلِ جنگِ از پس ونانِی

 .است بوده موفق انتقال نیا در کامالً سندهینو نیا ،"عاطفه انتقالِ" یعنی یتولستو گفته به هنر اگر! "ثیخب

 مرغـوب  کارِ و یپُرکوشش به احترام و محبت ۀزیانگ به نخست را کتاب نیا من ما، کشور یخیتار زِیشورانگ امِیّا نیا در

. خوانـدم  آخر تا قهرمانانش خاطرِ به راآن و گرفتم قرار کتاب خودِ رومندین رِیتاث تحت سپس و کردم، آغاز آن مترجمِ
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 در را اعصـابم  عُمـر  یدادهایرو ای و کند،یم ورشعله مرا اصطکاک نیترکم و ام شده بدل فسفر کهیت کی به من دیشا

 من روح تمامِ ای و شود، یم آشفته تکان نیترکم با زود اندازه نیا که کرده بدل یعنکبوت یتارها به یجیتدر شِیفرسا

 نیتـر کـم  جذبِ زود اندازه نیا که دهیگرد مبدّل یریحق یهاپوشال و هاکاهزهیر به حوادث "اُحُدِ" یهاکوه فشارِ ریز

 کـه  یانسـان  یبـرا  ،"باشـد؟  منـد سعادت تواندیم چگونه انسان" مطلبِ خودِ دیشا و! گردد یم یسیمغناط یهادانیم

 !است آورجانیه اندازه نیا ز،یانگحُزن اندازه نیا کند، لمس است نتوانسته بزرگش و لیاص یمعنا در را یمندسعادت

 

 بـه  کـرده،  محاصره را ما که ینیرنگ شگرفِ عتِیطب نیا و زادیآدم یِزندگ ،"یونانی یزوربا" کتابِ یهابرگ پسِ در

 انگشـتانِ  رِیز در نیچننیا را یهست پُرخونِ و کوبنده نبضِ نیا یانوشته ترکم از من. است تپش در یالرزاننده شکل

 کشـاله  خواننـده  همـراه  بـه  زیـ ن مرگ رنگِیآب و نیسنگ هیسا یزندگ اندازه، همان به. امکرده احساس خود "درکِ"

ـ  نشـخوارِ  بـدبو،  یهـا عیما شدن روان زرد، و کردهورم پوستِ دنیترک جسم، تعفّنِ :رودیم  دِیسـف  یهـا کـرم  امـانِ یب

 برابر در کتاب نیا در جا،آن یزندگ و مرگ. است شده انباشته مردمک یجابه مرطوب کلوخِ از که یاحدقه ،ینیرزمیز

 را معدن مهندسِ خود، اربابِ مخوف، هیسا نیا یدائم دِیتهد برابر در باکیب پرستِیزندگ یِونانی کی زوربا، و شماست

 . خواندیم فرا است، دست دَمِ که چهآن از بردنلذت به کامل مانِیا و نانیاطم با

 

 طعمـه  ذیـ لذ یالقمـه  چـون  تواندیم و است تن و بَرخوش حلِفَ انِیماد مانند که است یشاداب ۀویب جمله، آن از مثالً

 :است یناراض موارد نیا در یدیترد هرگونه از زوربا یول کند، یم دیترد او و ردیگ قرار مهندس

 را سرش بود، رفته فرو تفکر به که یحال در و گذاشت زانوانش یرو را سنتور. نشست زانو دو م،یدیرس کلبه به یوقت"
 همـه  از ای باتریز همه از که را یکی ان،یم آن از تا دیکوشیم. دادیم گوش یشماریب یآوازها به انگار. انداخت نییپا

. کردیم نگاهم چشم گوشه از گاهگاه. سرداد یسوزناک آهنگِ و کرد را خود انتخابِ آخر. کند انتخاب است زتریانگحُزن
 تلـف  کـارِ  در تو دیگویم. دیگویم من به سنتور با اورد،یب زبان به کندینم جرات ای تواندینم را چهآن کردمیم حس
 پرتوِ در دمکی فقط که دیزیناچ ۀحشر دو ،(طیم. کرد صحبت آن از که یجوان زنِ) زن وهیب و تو و یشیخو عُمرِ کردن
 "...گاهچیه، بود دینخواه گاهچیه گرید و شد دیخواه فنا ابد یبرا وسپس د،یازنده افروزجهان دِیخورش
 ژرفـا  ای و بایز اریبس و ادیز آن درباره حافظ یها غزل ای امیخ اتِیرباع که هاستیرانیا ما یبرا یمبتذل و کهنه فلسفه

 :اندنوشته

  منزل دوراهه نیکزا صحبت، شمار فرصت

 (حافظ) دنیرس همبه نتوان گرید م،یبگذر چون

  شمار مُغتنم دهد،دست که خوش وقتِ هر

 (حافظ) ستیچ کار انجامِ که ستین دیپد را کس

 

 الگو دو او کتاب در. است نکرده حل دانستن متیغن را دَم در تنها را مسئله ما امِیخ و حافظ ِحدّ در سیکازانتزاک یول

 کرانـه  در "کـرت " رهیـ جز در خواهـد یمـ  کـه  یجوان مهندسِ: شودیم دهید هستند، یزندگ یمعنا ۀندیجو هردو که

 کیـ  ابـداً  کند، استخراج "تینیل" معادنِ( سالمند یول پُرخون و چابک سرکارگرِ کی) زوربا کمکِ به ترانهیمد یایدر

 وجـو جسـت  ییبودا آلود،وهم یپندارها در را سعادت اندازد،یم چُرتکه را یزندگ حسابِ واربقّال مهندس. ستندین آدم

 از سرشـار  و یوحشـ  فلسـفه  از. است یمعتدل بچه و مهربان و خوب آدمِ. هاستکتاب کرمِ کاغذهاست، موشِ. کندیم

 دنیسرکشـ  از سـنتور،  نواختنِ از نا،یربوبولیپ فاحشه کرِیپ ای ا،یدر رنگِ فلز امواجِ با مقابله در او ییِتوانا از زوربا، زهیغر
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 در شیریناپـذ یخستگ از پراند،یم آسمان به وزنیب جسمِ کی مانند را زوربا که یوحش یهارقص از شراب، یهاغرابه

 کاوش، نوشته، کتاب، فکر،. باشد زوربا تواندینم او خودِ یول دیآیم خوشش بیعج اش،دغدغهیب و قیعم خوابِ کار،

 .است ساخته برکنده اشیانسان زنده عتِیطب از را او ،ییفردگرا و یخودخواه

ـ  و خـودرو  اتِیح به خواهدیم دلش یلیخ و است متنفّر حال نیع در زهایچ نیا همه از  زوربـاوار  یِفـوران  و محابـا یب

 :ستین قادر افسوس یول بازگردد،

 کیـ  بـر  مـن  عُمـرِ . نداشتم قیتصد شهامتِ یول دانستمیم یبل. زورباست با حق که دانستمیم. بودم ساکت باز من"
 درجـه  بـدان  تـا . نبـود  خودم با یدرون ۀمناظر کی جز به یزیچ مردم با من تماسِ گرید و بود رکردهیس یعوض رِیمس

 کتاب کنم؛ انتخاب را یکی ،یعشق کتابِ کی خواندنِ و زن کی به شدن عاشق نِیب بود قرار اگر که بودم کرده سقوط
  ."کردمیم انتخاب را

. بـود  کرده انتخاب را هادوّم الهوت، و ناسوت نیب کتاب، و زن نیب رایز نامد یم سقوط را خود یِهست وهیش مهندس،

 یبـرا ! نخـورده  دسـت  و یعـ یطب و کـار گنـاه  و یسـ یابل یهـا زهیغر از ماالمال عتِیطب آن و زوربا با یبزرگ تفاوتِ چه

 آن بـدون . اسـت  الزم "جنـون  زهیر" کی انسان وجود در که دارد محکم باورِ زوربا ،یناسوت کامالً عتِیطب از یوربهره

 :شودیم بدبخت انسان ،"جنون زهیر"

. کرد خطر دیبا ؟یفهمیم جن، بله. داشت جنون زهیر کی دیبا کار نیا یبرا. است مشکل اریبس! ارباب است، مشکل"
 قـدر نیا: داردیم نگاه حساب که است بقّال کی نِیع آدم مغزِ. دیآیبرم تو پسِ از که یدار یمیقا و قرص مغزِ تو یول

 دارد چه هر. است یحسابگر ریحق دُکّاندار. است من انِیز نیا ای است، من سودِ نیا ام؛کرده وصول قدرنیا ام،پرداخته
 اگـر  چـون  دارد دسـت  در راآن محکـم  نـاقال، ! نـه . گسـلد ینم را سمانیر. دارد رهیذخ در یزیچ شهیهم. کندینم رو
 چـه  یزنـدگ  بگـو،  مـن  بـه  ،ینگسل را را سمانیر تو اگر یول. است ساخته کارش بدبخت، برود، در دستش از سمانیر

  ...".بدطعم ۀبابون داشت، خواهد بابونه ۀمزّ دارد؟ یامزه

 

 رونیـ ب یگـر ید خلقـتِ  تـو  درونِ از و کندیم واژگون را تو که شراب و عرق. است سودمند شک بدونِ بدطعم ۀبابون

 تـا  بنوشد قدرآن خواهدیم. خواهدینم هم را سودش. خواهدینم را بدطعم ۀبابون زوربا یول. است بخشانیز کشد،یم

 !ییزوربا "سعادتِ" است نیا. بترکد عشق و یشاد انفجارِ از. بترکد آن نِیزهرآگ اغماءِ در

: قطــب دو .کنــدیمــ مطــرح "شــراب و بابونــه" قطــبِ دو نیــا درون در را یانســان ســعادتِ ۀمســئل سیکــازانتزاک و

ـ  اسـت،  مانیپش خود بودنِیعوض و سقوط از دل در که) پندارباف روشنفکرِ کی جبونانه یهایگرحساب  جـراتِ  یول

 سـودِ  بـه  ینـ یزم ۀآلـود  لذتِ و عشق سودِ به یآبرومند هرگونه از پروا یب یهاخطرکردن و ،ندارد "بودنخوشبخت"

 .دانستن متیغن را دَم و شمردن فرصت را صحبت

  سعادت؟ مسئله است نیا ایآ یول

 . است دروغ! نه

 و نـدارد  و نداشـته  یخارج وجودِ کلمه نیا بزرگِ و یجدّ و یواقع یمعن به سعادت ابداً هنوز انسان، یبرا ما نِیزم در

 توانـد یمـ  کـه  یزیـ چ تنهـا . اسـت  فیضع هم هنوز آن تحقّقِ یازهاینشیپ رایز است، یدور شیکماب هدفِ کی تنها

 نیـ ا گونـاگونِ  العادهفوق یمعنو و یماد طِیشرا نِیتام سودِ به تالش و مبارزه کند، ارضاء را بزرگ و رومندین یهاروح

 کـه  میـ اکـرده  تبرئه را ییهافطرت پست آن همه م،یبدان سعادت را، یباشخوش را، ییزوربا سعادتِ اگر. است سعادت
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 پـا شِیپـ  یهـا نمونه به زوربا منتها. کنندیم ای و اندکرده هیتوج "قدرت و پول" تِیرضا جلبِ خاطرِ به را خود سقوطِ

 .ستین یدرست فلسفه اشفلسفه یول است، یخوب مردِ او. است خوشدل آن رانهیفق و افتاده

 :جورند دو هاانسان که دانستندیم شهیهم

 داغ وُ یدلتنگ به باغ از رودیم در به -آن

 ی(سعد) را زندان شکندیم فرح یبازو به -نیا

 

 در مارهایبوت. ریناپذچاره و یماریبوت پُرتوقعِ ی"ایخولیمال" کی نیهمچن و دارد وجود یدرون "یِالک" نشاطِ کی یعنی

 از خـود  مستانه کِیجکیج در و کنندیم کیجکیج و رقصندیم هاخرابه در بانشاط گنجشکان یول نالند،یم هاکاخ

 ِحـلّ  و اسـت،  یفـرد  است، یعرض درک. است سعادت یذهن درکِ نوع کی نیا یول. اندفارغ و غافل "زمستان برگِ"

 .ستین مسئله

 همـه  سـعادتِ  درونِ در انسـان  کیـ  دارِیپا و قرص سعادتِ که دارد سعادت یواقع و ینیع یمعنا به یارتباط چه نیا

 کنـار  در شـرمانه یبـ  سـعادتِ  نـه  گـران، ید یِسـعادت یب حسابِ به یالحظه فرارِ و بندبازانه سعادتِ نه و است هاانسان

 .گرانید یِسعادتیب

 سـاختمانِ  آن، یبـرا ! ستین مسئله ِحلّ که کندیم اضافه هم را رقص ما، شاعرانِ شرابِ به که زوربا یِامیّخ فلسفه

 و محـرومم  آن از شخصـاً  من. اندمحروم آن از هاانسان مطلقِ تِیاکثر. است الزم یخاصّ دِماغِ و دل و یجسم و یروح

 .امرفته یعوض ای و امکرده سقوط که کنمینم فکر هم ابدا

 .ارزدینم مُفت که است ییمعنایب یِروشنفکر -ییبورژوا سعادتِ زین مهندس یآقا سعادتِ

  جان شهیش طبعِ ترسنده تاجرِ

 ی(مولو) انیز ین دارد سود ین طلب در

 کـه  دهـد ینمـ  اجـازه  ترس ،یخودخواه ،یحسابگر. ستین سعادت هم روشنفکرانه -ییبورژوا سعادتِ نیا ،یدوّم نیا

. ابدی دست فرّار ولو یِروح اوجِ کی به ای بشنود، را نهر نوازِدل شُرشُرِ ای ند،یبب تابنده خود سرِ یباال را ستاره کی یحت

 .است محال یفرد سعادتِ. نشمربم سعادت را یبیخودفر ر،یتخد ،یزندگ از زیگر یمعنا به سعادت

 و یعـ یطب جبـرِ  یهاغول که یانسان: افزود دیبا. ستین خوشبخت است، رندهیم که یانسان: گفتیم راست سِرُونیس

 مقـام،  پول، ابلهانه، و برق وُ زرق پُر یهامَنجوق یمعنا به یخوشبخت. ستین خوشبخت اند،مسلط او بر یاجتماع جبرِ

 وجـودِ  هنـوز  آن قـوامِ  بـا  و دارشـه یر و یواقعـ  و بزرگ یمعنا به یخوشبخت یول دارد، وجود البته آن امثال و عشرت

 دیـ با پـس  ،(است نیچن که) است نیچن مطلب اگر. "سعادت یبرا نبرد یعنی سعادت،": ندیگویم. ندارد یخارج

 .کرد تخته یلعنت یِخوشبخت نیا ۀبار در را زدنچانه هرگونه درِ

 و زلزلـه  و یمـار یب و فقـر  و یپسـت  و خشـونت  و غـارت  و خون و جهالت جهانِ نیا در! جهان نیا در یخوشبخت چه

 راکفلرهـا  حانـه یوق متبسمِ هیسا در یخوشبخت چه ؟یانسان یبدبو الشه یهاتوده نیا انیم در یخوشبخت چه جنگ؟

 زیـ آمعفونـت  و تلخ و شور وزنده سمومِ نیا انیم در یخوشبخت چه ساله؟هجده رزمنده فالن نِیخون سراپا نعشِ یرو

 سالوسـان،  هـا، سـت یترور گـران، شکنجه انیم در الماس؟ هنگِ زِیانگنفرت یعطرها نیا انیم در! هاتعصب و هایپست

  زور؟ و زر پرستندگانِ جاسوسان،

 ینوشـدارو  ،یخوشبخت خداوندِ تکامل، خداوندِ. است یشدن "بزرگ یِخوشبخت" که دارم باور کُشت ِحدّ به من یول

 هاسـت قـرن  که یراه. است شیپ در یدراز ندهیفرسا ِحدّ به ،یدراز راهِ هنوز. آشامدیم دانیشه سرِ کاسه در را خود
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سیکازانتزاک کوسین قامتِ  وُ  قدّ  به یسعادت 018   

 

 نیتـر یحماس از یکی وارد ما قرنِ در و است آراسته برونوها وردانویج و هاحلّاج و ها،یسهرورد خاکسترِ با و شده آغاز

 .ستین کینزد انشیپا به هنوز یول است، دهیگرد خود فصولِ

 هـم  مهنـدس  یآقـا  بـا . شـوم یمـ  خشمناک است، یداشتندوست یمرد که او از یحت و ستمین زوربا با من رو نیا از

 خواهـد یمـ  خود روحِ جهشِ نیبهتر در و حسابگر تاجرِ کی ای خودخواه، و ترسو روشنفکرِ کی ای او کهنیا از و ستمین

ـ ا. سـت ین یخوب آدم اصالً. است افکندهین نقش سعادت طلسمِ زین او یهاکتاب در. دیآیم بدم باشد، زوربا کی تنها  نی

ـ  بزند، الس بودا با بگذار. کندیم تیترب روز هر را هاآن از نیدوج کی یبورژواز. شناسمیم من را هاپیت ـ  آدمِ یول  یب

 نیـ ا سـطورِ  یبرخـ  پسِ در نادر، اریبس یگدارگاه اششده پامال قلبِ که هستم یگرک ی"دانکو" با من. است ییمعنا

 و حتمـاً  یول ،یکِ دانم ینم آن دِیخورش که هستم بزرگ یِخوشبخت عطشانِ من نامسموع، نامحسوس، تپد،یم کتاب

 کـرده  انباشـته  داغ خاکِ را جمجمه که یزمان بگذار. کرد خواهد طلوع ما نشانِیب و بادروفته و زدوده گورِ یرو حتماً،

 و عـت یطب یجـادو  و جبـر  بـر  تیانسـان  کـه  شود،یم بدل انسان یِواقع گاهِهیتک به تیانسان که رسدیم روز آن است،

 کـه  سـبب  نیهمـ  به. گرددیم جبر زجرآورِ و وحشتناک عصرِ جبر، عصرِ نِیجانش ار،یاخت عصرِ و کندیم غلبه جامعه

 وانگان،ید یِباف پندار نسبتِ قبول با یحت و دهمینم تنزل زوربا ِحدّ تا سعادت نهینقد آوردنِ دستبه یبرا را خود روحِ

 Dum Spiro, Spero: دوارمیام دارم، دَم تا و ماند خواهم دلبسته باال و یمتعال هینس نیا به

 

 0063 رماهیت
 (1951ان ایران/ د فتر اول/ پاییز صلنامۀ شورای نویسندگان و هنرمندبرگرفته از ف)

 

***  
 

  "زوربای یونانی"سِکانسی ماندگار از فیلم 
 با بازیگری آنتونی کویین و موسیقی جاودانۀ میکیس تئودوراکیس مایکل کاکویانیس به کارگردانی

 

 
https://www.aparat.com/v/R7eFj/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8

7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A
2_%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%

D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%B3 

 

 

https://www.aparat.com/v/R7eFj/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%B3
https://www.aparat.com/v/R7eFj/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%B3
https://www.aparat.com/v/R7eFj/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%B3
https://www.aparat.com/v/R7eFj/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%B3
https://www.aparat.com/v/R7eFj/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%B3
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ُرمان) یونانی یزوربا 019 )  

 

 زوربای یونانی )رُمان(
 نیکوس کازانتزاکیس/ برگردان: زندهیاد محمد قاضی

 

نقد و "را در بخش  نقد احسان طبریبا برگردان محمد قاضی که  اثر نیکوس کازانتزاکیس "زوربای یونانی"
توان ای خواهد داشت. نمیرمانی است که بدون شک در ذهن خواننده جایگاه ویژههمین شماره می خوانیم،  "معرفی

 نقد او رفتارهای از برخی به که کسانی حتی نداشت، دوست را –زوربا  الکسیس یعنی –شخصیت اصلی این کتاب 
 نیکوس کازانتزاکیس .کننددارند، همچنان او را دوست دارند و فلسفه زندگی او را ستایش می جدی

ای است که دغدغه جامعه بشری را داشته و به بود. او نویسنده یونانی جهانگرد و مترجم خبرنگار، شاعر، نویسنده،
 .دنیا آمد به کرت جزیره در هراکلیون میالدی در شهر 0000است. کازانتزاکیس در  تحلیل آنها پرداخته

 داستان زوربای یونانی ۀخالص

سال دارد و جستجوگر حقیقت  05شود. کسی که ماجرای این کتاب از زبان یک نویسنده و روشنفکر جوان روایت می
های بسیار زیادی که خوانده، به دنبال یافتن معنای زندگی است و اخیرا هم در مورد زندگی است. در البالی کتاب

گیرد برای مدتی کند و تصمیم میاین جوان پیشنهاد دوستش را در مورد رفتن به قفقاز رد می .کندبودا تحقیق می
 .سنگ در جزیره کرت استای تازه به فکر استخراج زغال. او به دنبال کسب تجربهسبک زندگی خود را عوض کند

برخورد  الکسیس زوربا رود باه کرت به بندر میب سفر برای که هنگامی – دانیمنمی را او اسم که –این جوان 
 :کندمی
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ُرمان) یونانی یزوربا 001 )  

 

 هیچ بی –خواهد بود که من همانم که میدل او برات شدهمانند اینکه به – های ما با هم تالقی کردهمین که نگاه"
جلو من رسید و ایستاد. از تردیدی دست دراز کرد و در راه گشود. با قدمهای نرم و سریع از الی میزها گذشت تا به

  :من پرسید

 روی؟ به کجا انشاءاهللسفر میبه-

 پرسی؟روم. چرا میبه کرت می-

 ری؟بمرا هم می

های فرورفته، فک نیرومند، استخوانهای صورت برجسته، موهای خاکستری و مجعد و دقت نگاهش کردم. گونهه ب
 .چشمان براقی داشت

 خواهم چه کنم؟تو را چرا؟ تو را می-

 :او شانه باال انداخت و با تنفر و تحقیر گفت

تواند همین طوری برای دل کاری بکند؟ نمی« چرا»تواند بدون گفتن کنی! یعنی آدم نمیاش که چرا چرا میهمه-
پزم که به عمرت عنوان آشپز. من سوپهای چنان خوبی میمثال به !خودش کار بکند؟ خوب، مرا با خودت ببر دیگر

 (00 صفحه –زوربای یونانی ) نخورده و نشنیده باشی

های که شخصیت زوربا متفاوت است و با آدماید در همین یک تکه از کتاب که بیان شد، به احتمال زیاد متوجه شده
عادی بسیار فرق دارد. در ادامه بسیار بیشتر در مورد شخصیت زوربا خواهیم گفت اما اکنون جواب زوربا را در جواب 

 :بخوانید« اسمت چیست؟»

گویند. هم می« پاروی نانوایی»من مسخره بهمناسبت قد دراز و کله پت و پهنی که دارم بهالکسیس زوربا. گاهی به
است، « وقت گذران»یا « پاسو تمپو»اسم دیگرم  هر اسمی که دلش بخواهد مرا صدا بزند.تواند بهولی هر کس می

هر جا که قدم بگذارم آنجا را است، چون به« شته»فروختم. اسم دیگرم چون زمانی بود که تخمه کدوی بوداده می
 (05 صفحه –زوربای یونانی ) ...رم ولی شرح آنها باشد برای وقت دیگریکشم. اسامی و القاب دیگری هم داآفت میبه

تواند مفید باشد، پس جوان تجربه نیست و میشود که زوربا در کار معدن هم چندان بیدر ادامه رمان، مشخص می
زوربا همه رسند، وقتی به کرت می .ببرد کرتگیرد که زوربا را به عنوان سرکارگر معدن با خودش به تصمیم می

کند، به کارهای معدن کند، آشپزی میای کنار دریا پیدا میگیرد، بعد خانهدهد. در ابتدا هتل میکارها را انجام می
دهد، زوربا انجام می که کاری ترینمهم نشینیهم این در اما.  …کشد وهای بزرگ میکند، نقشهرسیدگی می

 .خوان استتاثیرگذاشتن روی جوان کتاب

زوربای  نویسد:می خود مقدمه آخر در و کندمی معرفی ایرانی زوربای را خود که – قاضی محمد –مترجم کتاب 
نظیری که برای کتاب نوشته است، چند خاطره از زندگی خود را بی ، در مقدمهیونانی به ترجمه زوربای ایرانی

 :خوانیمی از مقدمه محمد قاضی میدر قسمتگوید که بسیار به زوربا شبیه است. کند و میتعریف می
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ُرمان) یونانی یزوربا 000 )  

 

مانند زوربا نامالیمات زندگی را  هم من. دارد وجود نیز من در هست زوربا در که شدیدی خیامی –آن روح اپیکوری "
دهم. من نیز نیازهای واقعی انسان گیرم و در قبال بدبیاریها، روحیه شاد و شنگول خود را از دست نمیگردن نمی

دنبال کسب جاه و دانم و خودفروختن و دویدن بهمی« که خورم یا پوشم»فهمیده را در چیزهای اندک و ضروری 
نحوی که فکر و روح و وجدان آورم بهکوشم تا از آنجه بدست میشمارم و میالف وقت میجالل و ثروت و مال را ات

 ".ام را اقناع کند، استفاده کنماجتماعی

کند و حوادث کند. در مورد آینده هیچ فکری نمیکسی است که به معنای واقعی کلمه در لحظه زندگی می زوربا
این حادثه درگذشت کسی باشد که او را دوست دارد. همه وجودش زمان  برد، حتی اگرگذشته را به سرعت از یاد می

شود. اگر به حرف کسی گوش دهد، طوری به طرف مقابل توجه حال است. اگر کار کند با تمام وجود مشغول می
کند که انگار در دنیا هیچ صدای دیگری وجود ندارد. اگر کسی را دوست داشته باشد، با همه وجودش دوستش می

شود و متوجه هیچ اتفاق دیگری نخواهد شد. اگر سنتور بنوازد، غرق ارد. اگر شروع به رقصیدن کند، سرمست مید
شود، سنتورش است. سنتوری که در بیست سالگی خریده و همیشه آن تنها چیزی که از زوربا جدا نمی .شودآن می

 :گویدرا همراه خود دارد. در این مورد می

دلم نشسته یا در زندگی عرصه بر من تنگ ام. وقتی غمی بهام آدم دیگری شدهسنتور زدن آموختهمن از وقتی که 
شوم. وقتی به سنتور زدن مشغولم با من صحبت هم بکنند تر میکنم که سبکزنم و حس میشده باشد سنتور می

 صفحه –زوربای یونانی ) ...توانمنمیخواهد ولی توانم حرف بزنم. البته دلم میشنوم و اگر هم بشنوم نمیچیزی نمی
08) 

کند. مهم نیست که این مانع چه کسی یا آزادی است و با هرچیزی که مانع خوشحالی او باشد مبارزه می مردِ زوربا
 .چه چیزی باشد

از آن دانی که آدم یک مشت گل بردارد و وار دوست داشتم. هیچ میگر بودم. من این کار را دیوانهیک وقت هم کوزه
چرخد، ضمن ها با آن میگردانی و گل هم مثل دیوانههرچه دلش بخواهد درست کند یعنی چه؟ فر رررر! چرخ را می

سازم، و کنم. االن چراغ میسازم، االن بشقاب درست میگویی: االن کوزه میای و میاینکه تو باالی سرش ایستاده
دریا را فراموش کرده بود، دیگر به  !یند مرد بودن، یعنی آزادیگوسازم. به این میخالصه هر چه دلم بخواهد می

 :پرسیدم. زد و چشمانش بازِ روشن شده بودلیمویی که در دست داشت گاز نمی

 .آخر نگفتی انگشتت چه شده-

های مرا برهم انداخت و نقشهشد. در هر چیزی خودش را وسط میکردم مزاحمم میهیچی! روی چرخ که کار می-
 (05 صفحه –زوربای یونانی ) .... من هم یک روز تبر را برداشتم وزدمی

 :گویددر قسمتی از کتاب، زوربا در مورد خودش چنین می

زدم و صدای زمختی مانستم: یعنی آدم پخمه بیحالی بودم، زیاد حرف نمیمیزه مییک پیرمرد ریزهوقتی بچه بودم به
شدم. هواتر میشدم سربهتر میگفتند که من به پدربزرگم شبیهم! ولی هر چه بزرگنظیر صدای پیرمردها داشتم. می

کند. در زیاد، از همان خلبازیها که هرکسی در آن سن و سال میبازی کردم، ولی نه سالگی شروع به دیوانهدر بیست
 –بازیهای بزرگ افتادم. و حاال که شصت سالم است راه دیوانهکم احساس جوانی کردم و آن وقت بهسالگی کمچهل
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ش ام راستعمر خود شده سال شصتمین وارد که حاال بلی، –خودمان باشد، ارباب، که شصت و پنج سال دارم  بین
 (008 صفحه –زوربای یونانی ) ...دنیا برایم خیلی کوچک شده است

تقریبا در هرچیزی فلسفه خاص خودش را دارد و از نگاهی که به مسائل دارد هم، خوشحال و راضی است. اما  زوربا
قسمتی از فلسفه زندگی زوربا که بسیار نقد منفی به خود گرفته است، نگاه او به زن است. زوربا نسبت به زنان بسیار 

نحوی ها ضعیف هم هست و به. با این حال در برابر آنکندها خوب صحبت نمیوجه در مورد آنهیچبدبین است و به
های خیلی هم وابسته به زن است. زوربا، عقایدش در مورد زن را از پدربزرگ خود به ارث برده است و در قسمت

 :گویدکند. البته در جایی از متن کتاب هم در مورد خودش و پدربزرگش میهای او را تکرار میمختلف کتاب آموزه
 من؛ خودِ ای بود مثلِهرزه من، که روانش شاد باد، شهوترانِ پدربزرگِآه، 

ای، ارباب که هر چیز خوبی که در این دنیا هست اختراع شیطان است؟ زنان زیبا، بهار، خوک شیری دقت کرده
جوشانده بابونه و کرده، شراب و همه این چیزها را شیطان درست کرده است. و اما خدا کشیش و نماز و روزه و کباب

 (035 صفحه –زوربای یونانی ) اَه... …زنهای زشت را آفریده است

بیند انگار بار اول است آن را می کند. همیشه وقتی چیزی را میای برخورد میالعادهبا هرچیزی به شکل خارقزوربا 
دهد ترس برد. نترس است و اجازه نمیمیکند و واقعا لذت شود و با شور و اشتیاق به آن نگاه میزده میبیند، هیجان

کند، از چیزی بر او چیره شود و یا قدرت را از او بگیرد. مالک زندگی خودش است و آزاد. عملگرا است، زیاد فکر نمی
کند توجهی ندارد و دهد، به اینکه منطق چه حکمی میبه چرایی کار و سبک سنگین کردن ماجراها اهمیت نمی

کند. درباره خدا و شیطان و این دنیای مادی نظریات خاص خودش را دارد و غیره و غیره. میفقط کار خودش را 
توان گفت و نوشت، اما بهترین کار این است که برای آشنا شدن با او درباره شخصیت زوربا بسیار بسیار بیشتر می

 .کتاب زوربای یونانی را خواند

 رمان زوربای یونانی ۀدربار

ها جستجو برد، کسی است که معنای زندگی خود را در میان کتابرا با خودت به جزیزه کرت می زورباجوانی که 
کند. نگاهی که او به مسائل و اتفاقات دارد برگرفته از آثاری است که خوانده و در واقع فلسفه زندگی این جوان، می

اش را خودش تعیین کرده است. زندگی هاست. اما در مقابل، الکسیس زوربا کسی است که فلسفهبرگرفته از کتاب
زوربا به معنای واقعی کلمه، به استقبال زندگی و ماجراهای آن رفته، به جاهای مختلفی سفر کرده و کارهای بسیار 

نشینی این دو فکر، زیادی انجام داده و فلسفه او حاصل همین تجربیاتش است. برخورد این دو دیدگاه، همسفر و هم
 .کندخود می مخاطب تقدیم کازانتزاکیس نیکوس ت کهکتاب خواندنی اس

دهد. درس خوشحال بودن و نادیده گرفتن بیشتر از هرچیزی به ارباب خودش درس درست زندگی کردن می زوربا
دهد. و این همان چیزی است که ما در دنیا امروز به شدت به آن احتیاج داریم. ما االن در یک برهه اتفاقات بد می

نکه از جوانی و انرژی جوانی خود لذت ببرند و کنیم که جوانان ما در مدرسه و دانشگاه به جای ایزمانی زندگی می
خواهند چه شغلی داشته باشند. کنند که در آینده میمشغول کسب تجربه و زندگی کردن باشند، به این فکر می

کند که شاد زندگی کند، در لحظه کس به این فکر نمیهای عجیب و غریب. هیچها پُر شده است از دغدغهذهن آن
 .این دنیا لذت ببردزندگی کند و از 

ها دارد و در هر موقعیتی ، مردی است که زندگی را ارج نهاده و از آن نهایت استفاده را برده است، خاطرهزوربا
اهل کار و تالش است و به هر مسئله و مشکلی که برخورد کند، به  .ای شیرین و شنیدنی نقل کندتواند خاطرهمی
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رقصد و شادی نوازد و میآورد و میسخت و ناامیدکننده سنتورش را می کند. در شرایطراحتی از آن عبور می
 .کندکند، خودش را سبک میمی

 :کتاب زوربای یونانی تلنگر شدیدی است برای

 اند،کسانی که غرق زندگی مادی شده -

 اند،مورد شدههای بیبرای کسانی که گرفتار تعصب -

 اند،شدهبرای کسانی که در مسئله مذهب غرق  -

 برای کسانی که زندانی افکار دیگران هستند، -

 ها پیدا کنند،کنند معنای زندگی را در میان کاغذاند و تالش میها کردهبرای کسانی که خود را غرق کتاب -

 ...و

 !لطفا کمی هم زندگی کنید :گوید کهاین افراد می ، به همهالکسیس زوربا

گرایی و سواالت اساسی زندگی هستی باشد و در آن به تفصل درباره مسائلِفلسفی نیز می یک کتابِ زوربای یونانی
کند. نیکوس کازانتزاکیس، در کتابش گوشه زندگی، مرگ و غیره صحبت می جهان، هدفِ مانند چرایی آفرینشِ

 .کندهایی درباره آنان مطرح میچشمی هم به مذهب و کلیسا دارد و نقد

  کافه بوکاز: سایت معرفی برگرفته 

 لینک دانلود رایگان کتاب/ چاپ سوم/ اردیبهشت 1981

 
https://kashanketab.com/PDF/دانلود-کتاب-زوربای-یونانی/ 

https://pdf.tarikhema.org/PDF/دانلود-کتاب-زوربای-یونانی/ 

https://kafebook.ir/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://kafebook.ir/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://kashanketab.com/PDF/دانلود-کتاب-زوربای-یونانی/
https://pdf.tarikhema.org/PDF/دانلود-کتاب-زوربای-یونانی/
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 در جستجوی زخمی پنهان
 Jean Genet/ نگاهی به آثار ژان ژنه

 فریبرز مسعودی

 
 ژان ژنه، شاعر، رماننویس، نمایشنامهنویس و فعّال سیاسی فرانسوی

 

 ".1توان فرض کرد. زخمی منحصر به فردشناسی هیچ منشأ دیگری غیر از یک زخم نمیبرای زیبایی"
 

ممکن. بی این که قصد مرور زندگی  عدِانسان است در گذر از بُ« آگاهی ممکن» روح عاصی جامعه و سالکِ ،ژان ژنه
پر ماجرای این روح عاصی را داشته باشم باید به این نکته اشاره کنم که او هرگز نتوانست پدرش را بشناسد، تعبیر این 
تالش ناکام در زندگی واقعی برای او خلق خود و فردیت خویشتن او بود که از آن شخصیتی سراسر تناقض و درگیری 

توان به گویی نمیگوید: بدون تناقضساخت. اگر این تعریف پاسکال در باره انسان را بپذیریم که می با خود و جامعه
سازی خویش و ساختن تعریف آدمی پرداخت. پس روی دیگر این عبارت این است که آدمی دائم در حال دگرگون

دودیت در سطح آگاهی توسط قدرت کند. در روزگاری که محجهانی نو است. او همواره در لبه بعد ممکن حرکت می
چه واقعی است زشت است و قابل انکار. در این دنیای زشت هنرمند چون بندبازی است که شود، آنحاکم اعمال می

کند. برای او رسیدن به نه در روی زمین بلکه تنها و منزوی در باالتر از زمین با حالتی نامتعادل روی بندی حرکت می
ها است، هم از این روست که ژان ژنه تا پیش از درک هنر، کودکی و نوجوانی خود اوز به واقعیتبعد امکان در گرو تج

کشید و سزای آن را با زندانی های سبک و دگرباشی به رخ جامعه و هیئت حاکم میها و بزهرا با خرده دزدی
های ژان کوکتو، ژان پل ه دلیل فعالیتهای پیاپی و تا پای اعدام رفتن پرداخت. اگر چه پس از رهایی از اعدام بشدن

دهد که این نویسنده شورشی شناسی هنری او نشان میسارتر و پیکاسو به زندگی هنری روی آورد، غوری در زیبایی
دهد که خود در همان راه را در آثار هنری خود باز آفرید؛ اگرچه آفرینش هنری هر هنرمندی در جوی روی می

ولی ژنه توانست که جهان و رویدادها را از نگاهی دیگر و در سطحی باالتر از سطح افقی آفرینش آن نقشی نداشته 

                                                           
 شناسی هنر، ژان ژنه، برگردان: مهتاب بلوکی، نشر ققنوساز متن کتاب مقاالتی درباره زیبایی 0
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های اجتماعی و سر در ها ببیند و جهانی تخیلی و منسجم بیافریند که پای در مرداب و لجن زار واقعیتدید انسان
هایی که یک سوی آن فقدان و قضآسمان آزادی داشت. هنر ژنه ترجمان یگانگی ابژه و سوبژه است. آثاری سراسر تنا

ناپدیدی تدریجی فرد و گواهی بر زیست بی واسطه و سوی دیگر آن محدود ساختن آگاهی است، و مقاومت هنرمند 
کند. از یک سو طرح مسائل عمده جامعه در برابر این جامعه در حال تولید و گسترش به مانع دوگانه ای برخورد می

بی واسطه امکان ندارد و اگر نخواهد، باید مسائل کلی جامعه را در سطحی فلسفی  در جهان زیسته درسطح تاریخی
طرح کند و روابط خود را با جهان زیسته بی واسطه از دست بدهد. این امر در زمانی که ذهن هنرمند به علت 

 ی دچار عصیان شود؛ از این رو هنرمند برای رهایدهد دچار آن میها را از دست میمحدودیت توان درک پدیده
شود. عصیانی برای در رسیدن به آن چه آگاهی ممکن خواندمش. این نبرد برای رسیدن به آگاهی ممکن در آثار می

ها که نشان دهنده دروغین، شود. نبردی در همه عرصهژنه به صورت نبرد محکومان با حاکمان به تصویر کشیده می
حاطه کرده اند؛ اما آن چه که حقیقت دارد ظاهر قضایاست حتی اگر هایی است که ما را انادرستی و زشتی واقعیت

با حسرت به دنیایی "هیچ گاه به واقعیت دگرگون نشوند! از همین رو است که از زبان هنرمندان اذعان می کند:
اهد اندیشیم که در آن انسان به جای آن که با چنین خشمی خواهان تأثیر گذاری بر ظواهر پیدا باشد، سعی خومی

 "0کرد این ظواهر را تخریب کند.

توان بر ظواهر تأثیر گذاشت بلکه در صدد نابودی ظواهر اندیشد که چگونه میاما ژنه هنرمند با حسرت به این نمی
خیزد. او با وارد کردن عنصر ناهمرنگی در آثار هنری، جهان موجود دروغین برای رسیدن به آگاهی ممکن بر می

کرده، پرده از روی واقعیت از روی انسان و همه چیزهایی که با انسان در این جهان واقعی هستند ها را انکار واقعیت
 زند تا زخمی را که هر انسان با خود دارد آشکار سازد.کنار می

تواند کاری کند...برای زیبایی هیچ منشأ دیگری این دنیای مریی همان است که هست و تاثیرگذاری ما بر آن نمی"
توان فرض کردد. زخمی منحصر به فرد،...زخمی که هرگاه بخواهد دنیا را برای تنهایی ای موقت یک زخم نمیغیر از 

 "برد.اما مطلق ترک کند به آن پناه می

هایی مربوط با دنیای مردگان، غریب، غایب، ها که نه، بتژان ژنه در آثار جاکومتی در جستجوی چیست! مجسمه
هایی از قعر زمان و شوند. انسانمقدر! که نه با نگاه که به دست و بدن دیده و لمس میغمگین و تنها با سرنوشتی 

هایی که جایشان در گوشه و کنار معبدها، در دنیای مردگان است. اما روند. مجسمهها راه میبیگانه که با ما در خیابان
تواند پیام رسان تنهایی ما به جمعیت ی میشود. زیرا آثار جاکومتچرا قلمرو مردگان این قدر برای ژنه محترم می

 ترین افتخار ما.مردگان باشد. تنهایی مسلم

های آمد تا از دیوارهبه وجود می -اما باید هنری نه مواج و نرم، بلکه سخت و دارای قدرت عجیب ورود به حوزه مرگ"
عظیم خواهد شد اگر فقط یکی از میان توده بسیار  -و آالم ما -عدالتیها به درون نفوذ کند. بیمنفذدار قلمرو سایه

فقط یک نفر از ما را بازنشناسد، و پیروزی ما بسیار حقیر خواهد بود اگر همان توده تنها شکوه و افتخاری در آینده 
 " 0برای ما باقی گذارد.
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 مقاالتی دربارۀ زیباشناسیِ هنر
 1915سال پ انویسنده: ژان ژنه/ برگردان: مهتاب بلوکی/ نشر ققنوس/ چ

 

 سبک و مضمون متن، نوع لحاظ به که است ژنه ژان نظری هاینوشته از ایگزیده« شناسی هنرزیبا» کتاب
دگی است. او در ضمن ستایش از زن و هنر به او ویژۀ نگاه از برخاسته همچنین و است خاصی  تنوّع دارای نوشتاری

 .نگردبدیع به اثر هنری می کار هنرمند با شور و حرارتی خاص و از زوایایی تازه و

میالدی نگاشته شده است. این نقدها  53گیرد، که در دهۀ چهار نقد هنری مهم ژنه را دربر می« شناسی هنرزیبا»
هر چهار متن بین «. ژان کوکتو»و « نامه به لئونور فینی»، «راز رامبراند»، «کارگاه آلبرتو جاکومتّی»عبارتند از: 

اند. ژنه پس از آزادی از زندان و حتی پیش از آن با محافل روشنفکری و به چاپ رسیده 0850و  0853های سال
های پس از جنگ جهانی دوم در ارتباط بود. ژید، سارتر و کوکتو از نویسندگانی بودند که در آن هنری فرانسۀ سال

های نظری به همین علت نوشتهجمهور وقت فرانسه خواستار لغو حکم حبس ابد وی شدند. ای به رئیسزمان در نامه
 .ژنه نزدیکی خود را به محافل روشنفکری و هنری آن دوره همواره حفظ کرده است

گونۀ وی در ژنه به روش همیشگی خود در حین نقد فشردۀ آثار ادبی و هنری او، تصویر قهرمان« ژان کوکتو»در متن 
یا هنرمندی با انواع استعدادهای برجستۀ ادبی و هنری شکند. کوکتو در نظر ژنه نابغه، افسونگر ها را میآن سال

 .تر از خود کوکتو که او را مجذوب کرده استنیست، کوکتو انعکاسی است از قهرمانی برتر، از افسونی قوی

آمیز برداشت کرد. لئونور توان آن را توهینشود تا جایی که حتی میتر میسخت« نامه به لئونور فینی»نقد ژنه در 
سازی، طراحی لباس و صحنه فعال بود. ژنه تنها در حوزۀ نقاشی بلکه در مجسمهاز هنرمندان مطرح آن دوره نه فینی

کند که گویی تأثیرپذیری لئونور فینی از نقاشان سوررئالیست و نئوامپرسیونیست را در این متن چنان توصیف می
 .شودشود، از ورای نقد ژنه نیز حس میهای گیاهی تابلوهای فینی فعال میای که با تودهحس بویایی

تر از برداشت او از آثار کوکتو یا لئونور فینی است. ژنه در آثار اولیۀ تر و نامتعارفنگاه ژنه به آثار رامبراند هم عجیب
کند: تمامی تزیینات یک فرش، یک پارچه، رامبراند تأکیدی بر شکوه و جالل در به تصویر کشیدن واقعیت مشاهده می
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هنر یِ باشناسیز ۀدربار یمقاالت 007   

 

یک لباس، حتی اگر مندرس باشد، در تابلوهای وی منعکس است. در آن دوره رامبراند مردی بود ثروتمند که با 
هایش را یکسان رفته تمامی مدلتمامی اقشار بازرگان و تاجر آن زمان هلند ارتباط داشت. به نظر ژنه رامبراند رفته

شود. این کم به ظاهر حقیرترین افراد و اجسام منتقل میبیند و به همین علت توجه او به زرق و برق ظاهری کممی
هایش متحول شده بلکه خلق آن آثار تنها با نقاشیکند که او نهبندی میفرایند را ژنه در مورد رامبراند اینگونه جمع

 .بینی او ایجاد کرده استتغییر بنیادینی در جهان

گونه از کارگاه و آثار ین گروه قرار گرفته، نقدی است روایت( در ا0850آخرین متنی که به لحاظ تاریخ انتشار )
 .جاکومتّی و خاطرات ژنه از او

های کوتاه او از کارگاه تنها شیفتۀ آثارش بلکه شیفتۀ شخصیت او. توصیفتوان گفت ژنه شیفتۀ جاکومتّی بود، نهمی
های جاکومتّی همه خالل نقد هنری مجسمههنرمند، از عینک شکستۀ او، از برخوردش با فردی عامی در یک کافه در 

ترین شکل آنها بازنمایی کند. ژنه در آثار پیرایهکوشد اشیا و اشخاص را در بیحاکی از کشف نگاهی است که می
 .دهد: فروریختن ظواهر برای بازنمایی خلوص دنیای پیرامونرامبراند و جاکومتّی فرایندی مشابه را تشخیص می

خواست از عبداهلل ـ دوست ای است که ژنه میمنتشر شد و به احتمال قوی محصول دوره 0850در سال « بندباز»
کند، هنرمندی که برای اش ـ یک بندباز بسازد. اما این متن فراسوی تصویر بندباز، یک هنرمند را ترسیم میصمیمی

را ببیند و در نوعی خودشیفتگی رسیدن به اوج هنر خویش باید مخاطب را فراموش کند، صرفاً خود و تصویر خویش 
 .به هنر خویش دست یابد

رود؛ یکی از آنها نقدی است ( نیز متنی است بسیار مهم که در دو ستون موازی پیش می0868....« )از رامبراندی که »
با یک ای است در یک واگن درجۀ سه قطار که آن را روایتی از مالقات بر آثار رامبراند و دیگری روایت تالقی ساده

رسد که همۀ برد و به این باور میتوان نامید. در این اثر نیز ژنه همان دیدگاه پیشین خویش را فراتر میسایه می
 .ها انعکاسی از دیگری را در خود دارندانسان

 شناسی گویای نوآوری افکار اوست. ژنه شاید از نوادر نویسندگان دهۀهای ژنه در حوزۀ زیباشناسی و هستینوشته
پوشانند یا گم که خصوصیت واقعی هرچیز را می« ظواهری»باشد که تا این اندازه در خصوص  0803تا  0853

ای روشنفکرانه باشد، های او به لحاظ مفهومی بیش از آنکه آرایهکنند، اندیشیده یا نگاشته باشد. پیچیدگی نوشتهمی
ها را در قالب ادبیات و نمایش اندیشیده و توانسته است آن دهندۀ این نکته است که او بسیار فراتر از زمان خودنشان

 .بیان کند

 :«شناسی هنرزیبا» فهرست مطالب کتاب

 گفتارپیش -

 کارگاه آلبرتو جامومتی -

 رامبراند رازِ -

 نامه به لئونور فینی -

 ژان کوکتو -

 بندباز -

 ...منظم بریده و به فاضالب ریخته شد، چه باقی ماند های کوچکِاز رامبراندی که به مربع -
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ُرمان) ناین 008 )  

 

 نینا )رُمان(

 ثابت رحمان؛ نویسندۀ اهل آذربایجان

 (Mahmudov Sabit Kərim oğlu  ترکی آذربایجانی محمودوف ثابت کریم اوغلو )به

 Sabit Rəhman  ترکی آذربایجانی به - محمد ثابت رحمان معروف به

 برگردان: سیروس مددی

 

با ترجمۀ  1111نگارش یافته در سال  جان،یآذربا سندهینو ،"رحمان ثابت" اثر است یمانرُ نام "ناین"

 یکارگر دموکرات الیسوس حزب عضو یانقالب کارگران مبارزات مورد در آن یماجرا سیروس مددی که

 نام نیهم به یاچاپخانه از مان،رُ نیا نام .باشدیم 1115 تا 1111 یهاسال حدود در باکو، شهر در هیروس

 نیا از آن، اواسط تا مان،رُ طولِ در. شد لیتبد موزه به بعدها و بود یمخف یاچاپخانه که شده گرفته

 مبارز زنِ کی نام ناین کندیم رتصوّ خواننده که شودیم صحبت یطور( آن بودنیمخف لیدل به) چاپخانه

صفحه  518در  1981صفحه توسط نشر ارمغان و نیز در سال  981در  1958این کتاب در سال  .است

 توسط نشر دنیای نو در ایران به چاپ رسیده و انتشار یافته است. 

 تشکیالتی روزها آنشهری نفت خیز که در اقتصاد سراسر امپراتوری روسیه نقشی عمده داشت... ! 0086باکو سال 

گاه کارگران را به مدت دو سه روز به  ،انقالبی افرادی. نداشت وجود باشد باکو کارگری هایجنبش رهبری به قادر که

شد و اعتصاب داران پذیرفته نمیاعتصاب می کشاندند. مطالبات اقتصادی و صنفی کوچک که اغلب از سوی سرمایه

قبل اعتصاب کارگران رو به شکست بود و نیمی به محل کارشان بازگشته بودند.  روز یافت... از دونتیجه خاتمه میبی

ی باکو را انجام دهد و جلوی محوّله از سوی کمیته شد. ایوان موظف بود ماموریتِباید جلوی عقب نشینی گرفته می

  است؟ چطور نینا احوالِ و حال ؛«است انقالبی مبارزۀ اساسیِ شروطِ از آموختن»شکست اعتصاب را بگیرد... 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86
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ُرمان) ناین 009 )  

 

ی زیرزمینی است که خلق انقالبی را به خانهاپچ یک از صحبت که رسیدنمی کسی فکر به. است کار سرگرم نینا -

 .داشت خانهچاپ این به خاصی توجه لنین. خواندمی فرا تزار دیکتاتوری کردن سرنگون برای آمیزی قهرمبارزه

 این قلب نینا و کردمی رهبری را اعتصابات و کارگری مبارزات روسیه دموکرات سوسیال حزب باکوی یکمیته

ها از راه ها... قالبها، اعالمیه، کتابچه«برودزوال»، «**ایسکرا»کرد! وقفه کار میروز و بیشبانه او. بود حرکات

شد. انقالب شعله می رسیدند و ایسکرا پس از چاپ به تمام روسیه فرستاده میتبریز یا باطوم به باکو و نینا می_وین

 بودند!!! نینا ها و ارتش تزاری اما به دنبال زنی مبارز با نام مژاندار «ز اخگر )ایسکرا(! شعله برخیزد.»کشید... 

ی مبارزات انقالبی کارگران و زحمتکشان باکو در درباره ،نوشته شده 0808ی ثابت رحمان که در سال «نینا» مانِرُ

ی باکو، های مخفی، جلسات کمیتهها و کتاباعالمیه مخفیانه، پخشِ است. روایت چاپِ 0830-0830های سال

های مبارزه و رویکرد رهبری ها، زندان و شکنجه که خواننده را در گرماگرم و هیجانها و جاسوساعتصاب ها، نفوذی

 زندگی بهتر بلکه برای زندگی، ،ردنما نه برای مُ»ویی این زمان است و همین زمین...  کند.گانقالب سهیم می

 .«!مبارزه باید زنده بود ۀبرای ادام کنیم.مبارزه می

*** 

   نسخه فارسی" نینا"لینک های دانلود کتاب رُمان 

https://drive.google.com/file/d/0B-3i5CTgaOhORnJVS19oRGsySk0/view 

https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/nina-sabet-rahman.pdf 

 

 کردی نسخۀدانلود 

https://www.kurdipedia.org/files/books/2011/63051.PDF?ver=131330939991401372 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-3i5CTgaOhORnJVS19oRGsySk0/view
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/nina-sabet-rahman.pdf
https://www.kurdipedia.org/files/books/2011/63051.PDF?ver=131330939991401372
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مکن فراموش وُ  کن گوش 021 !  

 

 گوش کن وُ فراموش مکن!
 نادر ابراهیمی

 
کند، اگر نباشد، مغز فقط فرمانِ بازویی که از مغز اطاعت میتر از خودِ خائنان هستند. خُدّامِ خائنان، کثیف

کنند، این ها خیانت میجویی خواهد داد. دهان هم اگر نباشد، چه بهتر. این حکّام نیستند که به ملّتعربده

ر بدون اَمربَرانِ حکّام هستند که از ملّتند و پشت کرده به ملّت. یک ستارۀ دریایی بدونِ آن همه بازو، یک الشخو

 ها هیچ نیستند و هرگز چیزی نخواهند شد.ها و منقار، یک تیرانداز بدون تیر... اینآن بال

شد، ماند، آب میاوّلین کسی که فرمانِ ستم داد، اگر فرمانبری در کار نبود، صدایش یک لحظه در هوا می

را داد، در مقابلِ آن که اوّلین زندان را های برشته، و تمام. اوّلین کسی که فرمانِ ساختنِ زندان چکید روی شنمی

 ترکید، و تمام.نالید، قلبش میکشید، میداد، عربده میساخت، صفر است. فرمان می

 خواهی ظالم را ذلیل کنی، ایادیِ ظلم را ذلیل کن! همین!اگر می

 

 )بر اساس زندگی میر مَهناب دُغابی( های آبی سُرخبر جادهبرگرفته از کتاب: 
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نامهحتینص نامه؛قابوس 020   

 

 نامهنامه؛ نصیحتقابوس
 دیلمی -فرمانروای زیاری  ،عنصرالمعالیبه ب لقّ؛ مزیاریبن قابوس بن وشمگیر بن کیکاووس بن اسکندر 

 به اهتمام و تصحیح: غالمحسین یوسفی

 
 بخشی از متن کتاب:

که تو دانی و دیگران ... و اگر شاعر باشی جهد کن تا سخنِ تو سهل وُ مُمتنع باشد، بپرهیز از سخنِ غامض و چیزی 

را به شرح آن حاجت آید، مگوی، که شعر از بهرِ مردمان گویند نه از بهر خویش و به وزن و قافیه تهی، قناعت 

مکن، بی صناعتی و ترتیبی شعر مگوی که شعرِ راست ناخوش بود اما اگر خواهی که سخنِ تو عالی نماید، بیشتر 

گر غزل و ترانه گویی، سهل و لطیف و ترگوی و به قوافی معروف گوی، مستعار گوی و استعارت بر ممکنات گوی، ا

که های لطیف و امثال خوش به کار دار، چنانهای عاشقانه و سخنتازی های سرد و غریب مگوی، حسبِ حال

های گران های گرانِ عروضی مگوی که گِردِ عروض و وزنخاص و عام را خوش آید تا شعر تو معروف گردد. وزن

گردد که طبعِ ناخوش دارد و عاجز باشد از لفظِ خوش و معنیِ ظریف. ولکن علمِ عروض نیک بدان و علمِ  کسی

شاعری و القاب و نقدِ شعر بیاموز تا اگر میانِ شاعران مناظره اوفتد یا با تو کسی مکاشفتی کند یا امتحانی کند، 

 عاجز نباشی...

 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D%00%8D%0A%8D%0A%0D%00%8D%0B%0E0%03%0C%D%06%8D%0A%8D%05%8D08%8 

http://www.gap0.ir/k-gaboos-letter/ 

 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://www.gap8.ir/k-gaboos-letter/
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اتیّ َجعل نشرِ  با ُمبارزه نِ یکمپ یمعّرف 022   

 

 اتیّعلجَ نشرِ با بارزهمُ نِیکمپمعرّفی 

 
کمپهینِ مبهارزه بها نشهرِ     "های اخیهر تاسهیس   یکی از اقدامات ابتکاری اساتید زبان و ادبیات فارسی در سالگ: نژرا

های موفقی را برای زدودن آثار تخریبی جعل و انتساب آثار شاعران و نویسندگان معاصر ایرانی است که گام "جعلیّات
مجموعۀ این عزیزان با حضور موثرتعدادی ارزشمند و روشنگرانۀ ضمن تقدیر از تالش  گنژرانامۀ سامان داده است. ماه

 فی این کمپین اقدام نماید. داند تا نسبت به معرّیفه خود میاز اعضای خانواده یا بستگان نویسندگان و هنرمندان، وظ

 

 نیکمپ یاعضا

 :دانشگاه استادان -1

 تهران؛ دانشگاه خیتار گروه یعلم ئتیه عضو و کوبنیزر نیعبدالحس دکتر ۀبرادرزاد کوب،نیزر روزبه -

 ؛یانسان علوم پژوهشگاه یفارس اتیّادب و زبان گروه یعلم ئتیه عضو ،یاتیح زهرا -

 کرمانشاه؛ یراز دانشگاه یفارس اتیّادب و زبان گروه یعلم ئتیه عضو ان،یسالم غالمرضا -

 آباد؛ نجف واحد آزاد دانشگاه یفارس اتیّادب و زبان گروه یعلم ئتیه عضو ،یدیرش یمرتض -

 .نگارروزنامه و یفارس اتیّادب در دکتر ینیام لیاسماع-

 :آثار صاحبان بستگان و ندگانینما -3 

 ؛(هیسا. الف. ه) ابتهاج هوشنگ استاد دختر ابتهاج، لدای -

 پور؛نیام صریق دختر و یفارس اتیّادب یکارشناس یدانشجو پور،نیام هیآ -

 ؛یپناه نیحس دختر ،یپناه آنا-

 ؛یریمش دونیفر دختر ،یریمش بهار-

 ثالث؛ اخوان یمهد پسر اخوان، زردشت-

 ؛یبهبهان نیمیس پسر ،یبهبهان یعل-
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اتیّ َجعل نشرِ  با ُمبارزه نِ یکمپ یمعّرف 023   

 

 ؛یریمش دونیفر یمجاز صفحات مسئول ان،یافتخار کایمل-

 ت؛یهدا صادق کانال مسئول اء،یض رضا-

 شاملو؛ احمد یرسم کانال و تیسا مسئوالن از ،یبیعندل آزاد-

 ؛یلنگرود شمس یآقا ندهینما و شاعر ،یسرائ سارا ریمن-

 .شاعر بهمنش، نایس-

 ی:فارس اتیّادب بخش همکاران-9

 انیدانشـجو  راد عالقبنـد  مایشـ  ،یاالسـالم  حجت حانهیر ؛یفارس اتیّادب پژوهشگر و کارشناس ،یافضل ریم یعل دیّس

 تهـران؛  دانشـگاه  فرانسـه  و یفارس اتیّادب یکارشناس یدانشجو ،یدشت شیستا تهران؛ دانشگاه یفارس اتیّادب یدکتر

 ؛یبـوعل  دانشگاه یفارس اتیّادب در دکتر ،یریبش اصغر یعل تهران؛ دانشگاه یفارس اتیّادب در دکتر ،یسلمان درضایحم

ـ ادب یدکتر یدانشجو ،یبحران بالل ؛یانسان علوم پژوهشگاه یفارس اتیّادب یدکتر یدانشجو خبازها، رضا  یفارسـ  اتیّ

ـ ادب یدکتـر  انیدانشـجو  ،یزیکهر لیخل و درّهگل یاری لیسه ؛یبوعل دانشگاه  کرمانشـاه؛  یراز دانشـگاه  یفارسـ  اتیّ

ـ ادب ارشد کارشناسان نه،یچوب عرفان و یوسفی عاطفه ان،یتوتونچ نینازن  الونـد  ؛یانسـان  علـوم  پژوهشـگاه  یفارسـ  اتیّ

 دانشـگاه  یدکتـر  انیدانشجو یکجور هدا و یجواد هیمهد ؛یخوارزم دانشگاه یفارس اتیّادب یدکتر یدانشجو ،یبهار

 ،یسـپهر  سـحر  و تهـران  دانشـگاه  یفارسـ  اتیّادب ارشد کارشناس ،ینینائ یهاد پژوه؛شاهنامه ،یزند دریح مازندران؛

 رایسم و نور امیپ دانشگاه یفارس اتیادب کارشناس ینیعابد سمانه تهران؛ دانشگاه یفارس اتیّادب یکارشناس یدانشجو

 اتیادب یکارشناس یدانشجو محصل فاطمه. یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه اتیادب ارشد کارشناس یفرقان

 .تهران دانشگاه یفارس

 :خیتار بخش همکاران -1 

 مهیفه و تهران دانشگاه یباستان یهازبان و فرهنگ یدکتر یدانشجو و یشناسباستان کارشناس ورهرام، یلیل

 .یانسان علوم پژوهشگاه خیتار ارشد کارشناس ،یموسو

 ی:طراح بخش همکاران -5

 .یاسیق نیثم ،یعبد هیراض ،یترکاباد دیمح ،ینیاسی محمدرضا

 

 نیکمپ لیمیا به فقط مشکوک اشعار ارسال

jaliat.farhangi@gmail.com 

 لینک کانال تلگرامی کمپین

https://t.me/jaliyat 

 

mailto:jaliat.farhangi@gmail.com
https://t.me/jaliyat
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شاعران و شعر 024   

 

 

 

 

 

 

 شعر و شاعران
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نو ِمهرگانِ  025   

 

 نو هرگانِمِ
 ابتهاج )ه.ا.سایه(امیرهوشنگ 

 
 بال را کفتران مییگشابُ

 کوهِ سر بر شعله میفروزبِ

 سرود شادمانه مییسرابِ

 شکوه گونه هزار با نیچن نیو

 .میرو شبازیپ به را هرگانمِ

 

 هاپرچم تابِ وُ چیپ خوش رقصِ

 دیسپ کفترانِ ازِپرو رِیز

 سپهر گامِ دهیآرم یِشاد

 دیخورش یشکفته نو یخنده

 .ندیگو یم درود را هرگانمِ

 

 پندار هر ستِمَ کار، هر گرمِ

 سوگند هر ام،یپ هر همرهِ

 آواز هر نگاه، هر دلِ در

 لبخند هر یرو بوسه، هر یتو

 :مییبسرا

 .باد خوش هرگانمِ

 (0003 مهر 03 رشت،)
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خیتار درسِ  026   

 

 خیتار درسِ

 )م.امید( مهدی اخوان ثالث

 
 شد خواهد دگر طورِ جهان حالِ عاقبت

 شد خواهد زِبَر و ریز ن،یقی رِیز و زِبَر

 باشد امتیق روزِ اگر رهیت شبِ نیا

 شد خواهد سحر حال هر به آخراالمر

 داد یبخشجان ۀمژد من به خیتار درسِ

 شد خواهد دَر بِه هیسرما یبازو از زور

 یول جهدند و تیّجد به گرچه دشمنان

 شد خواهد هدر قوم نیا تِیّجد و جهد

 میرس مقصود به زین ما که روز آن دیآ

 شد خواهد رمَسَ آفاق همه در خبر نیو

 است تر اشکِ وُ دل خونِ اگر شیدرو نانِ

 شد خواهد جگر خونابِ به غرقه شادشمن

 گرم یروزیپ ی باده از سر "دیماُ" دیگو

 .شد خواهد بشر آمالِ مظهرِ رنجبر
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دیُسرا یم ست یمرد 027   

 

 مردی ست می سُراید
 محمدرضا شفیعی کدکنی )م.سرشک(

 
 

 خورشید در گلویشمردی ست می سُراید، 

 همت هر سو روان به سویشتیرِ تبارِ تُ

 بلیس!اطگانِ اِشّای دلقکانِ تاریخ! مَ

 کامروز می هراسید ز آوازِ گرم پویش

 عاشقانش خواهید بود فردا سر خیلِ

 ر آید از باغِ آرزویشروزی که گُل بَ

 روزِ دیگر، خاشاکِ چشمِ اویید، امروز وُ

 جویش جست وُ همچون خَسی بر امواج، در جوی

 ماییم چون غباران، در چار چارِ باران

 .ر شکوه کوهی بنشسته بر سکویشو او پُ

 

 0055، " ی زِ دلتنگیخطّ" :دفتربرگرفته از 
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  قو 028

 

قو   
  0035فروردین  03نیما یوشیج/ 

تی نیمـا  سـنّ شعرهای نیمه  ۀمحمد حقوقی آن را در دستیاد زندهنیماست که  یکی از شعرهای مهمّ سرودۀ نیما یوشیج"قو"شعر گ:نژرا
همسـری در طـولِ عمـر، بـه     به سببِ تـک  "قو"شود گفته می "آوازِ قو"است. در بارۀ این پرندۀ زیبا و اصطالح بندی کرده یوشیج دسته

خـود  گیری مرگ، به محلِ اولین جفت ۀدر لحظولی  کنددر طولِ عمر هیچ صدایی تولید نمی "قو" شهره است. سمبلِ عشق وُ وفاداری
ای دِنج پنـاه بـرده و آوازی زیبـا بـه عنـوان      به گوشه خود است که زندگی تنها در آخرین دقایقِ "قو" دهد.مراجعت کرده و آواز سر می

شکوهِ یک فرد  آخرین کارِ بابه معنی ” آواز قو“اصطالح  .دهدآواز، جانش را از دست می خواند که با اتمامِخود می ۀعاشقان مرِعُ ۀاختتامی
. در شماره پیش به بهانه پرداختن به زنـدگی و آثـار دکتـر مهـدی حمیـدی شـیرازی،       ها است، برگرفته از همین افسانها یک مجموعهی

 شعر و ادبیات فارسی توضیحاتی دادیم و به این سرودۀ نیما یوشیج رسیدیم.           پهنۀ دربارۀ این پرندۀ زیبا و منشاءِ ورود نام آن به 

 

 مِهر دیگشایم یرو چون صبح،

 خاموش وُ سرکش یایدر یرو

 چهریلین یهاموج شدکِیم

 دوش به ناب یطال از یابّهجُ
 

 هادَم آن در تَر، و سرد بحگه،صُ

 گذر راست مینس ایدر زِ که

 هاشبنم رِیز به م،یمر گلِ

 کریپ و بر دهدیم شوشست
 

 مکان وُ وقت یِنزواکِا بحگه،صُ

 افزاست شوق وُ است ندهیدلرُبا

 نهان یهارهیجز کنار بر

 داستیپ قو باوقارِ قامتِ
 

 دسته یگُل از که یچنانآن

 تنها هابآ یِنجوا شِیپ
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  قو 029

 

 بسته خزه یسبزه وسطِ

 بایز شتریب سبزه از تنش
 

 دیشا تکان، خود یِپا دهدیم

 رونیب تن، زِ یخستگ کند که

 دیبُگشا دیسف یهابال

 هامون برابرِ در درَبپَ
 

 ایدر یسو آن به تا درَبپَ

 سَحَر مثلِ یفضا بِینش در

 ما یرهیخ جهانِ از برود

 پَر ظلمت، انِیم در بزند
 

 کیتار منِینش در برود

 اوست صاحبِمُ آن که یالیخ با

 کیبار مو چو یروشن خطِ در

 :قوست درخورِ که زهایچ آن ندیب
 

 ماندیم دور که یابر هلکّ

 صدا کنندیم که ییهاموج

 داندینم یکس جاآن اندر

 جدا شوندیم اَشکال چه که
 

 کبود یهارهیجز مرغِ کیل

 ییتنها به او که مدَ نیهم در

 نبود وُ بود فکرِ زِ یخال نهیس

 ییایدر یفکرها کندیم
 

 دیخورش یسو انداخته نظر

 قیرَق یهارنگ یسو ینظر

 دیسف یبالها به یتکان با

 قیعَم آبِ یرو ست دهیبجه
 

 او همه، رِتصوّ برخالفِ

 آب تِیحکا یوانهید مانده

 قو ناظرِ نه، ای هست یکس گر

 .خواب به هاستموج آغوشِ در قو
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  دار 031

 

 دار

 امیرهوشنگ ابتهاج )ه.ا.سایه(

 که در فرآیند دادرسی  1918، از معترضان خیزش آبان "نوید افکاری"یاد پهلوان نامۀ ارژنگ به احترام زندهبرگزیدۀ ماه
 اندیشان حامی نظمِ سرمایه شد. تاریک "گردنی برای طناب دارِ"به اعدام محکوم و  فراقضایی و ناعادالنه

  

 شد زار چه من دلِ کارِ تو یب وُ یرفت

 شد زارهِ غم هر وُ آمد غم سرِ بر غم

 فتاد وانگانید رِنبَچَ به نیزم یگو

 شد نابکار دلِ کامِ به جهان کار

 ناگهان که کن نگه رِکاهیز آبِ زان

 شد غبار خارا کرِیپ نخورده یتکپُ

 گرفتیم باده ازو خُم صد که ومُ شاخِ آن

 شد بار وُ برگیب کسرهی وُ رفت باد بر

 دار ادی وُ چشم صد به ببار خون عشق یا

 شد دار آونگِ تو یهوا در که سرها

 دارمَ آسمان از دگر یشیگشا شمِچَ

 شد دار وُ دیبگرد که نگر عادُ دستِ

 بود عشق رِشوُ وُ یزندگ شوقِ که یشعر

 شد مزار سنگِ یبرنبشته که دردا

 بود باغ نِیخون غارتِ قصّه انِیپا

 شد بهار یگفت که سال هزار از بعد

 بود "هیسا" یهاشب روشنِ چراغِ یآر

 .شد زگاررویب که روزگار چشمِ آن
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باران پچِ پچ 030 !  

 

 !باران پچِپچ

 0080اسفند  00/ یرحمان هاتف

 
 میآیم ختهیگر یهاخواب از

 یی!تنها انبساطِ از

 هنوز مانیسنگ یهاگوش

 وُ باران پچِپچ

 را مهتاب از تو عبور رِیحر

 !شنوند یم
 

 رودهسُ نا یشعر چون

 یزنیم ررپَپَ

 حسرت با دوخته یهالب و

 را حضورت نابِ یهالحظه

 !دنکنمی بارانبوسه

 زندیگریم هاخواب

 عاطفه مندرسِ یهاکفش

 ناگاه یبارش زاللِ در

 روندیم فرو لگِ در

 .دنریگیم اوج هافاصله و
 

 است ییتنها انبساطِ

 ته!خیگر یهاخواب برهوتِ در

 وُ هست باران پچِپچ اما

 !مهتاب از تو عبورِ رِیحر
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ُبرون ُگرگِ  032   

 

 رونبُ رگِگُ
 "روندَ رگِگُ" ۀقطع شاعر ی،مشیر فریدون یادزنده معاصر، شاعر از اجازه با

 علی یزدانی

 
 

 هار سخت، گرگى که ىیدانا گفت

 برقرار نظامِ در حاکم هست

 بزرگ کارىیپ است، جارى الجرم

 گرگ نظمِ وُ خلق نِیماب شب وُ روز

 است دیگر ینظم گرگ، نیا از چاره

 است دیگر یرزم محصولِ نو نظمِ

 هار گرگِ این از مردم، از گروه هر

 قراریب اینک وُ کردند هاشِکوه

 گره هم در یول ،یخال شاندست

 پنجره قاب در گرگ، بیاید تا

 نبود یگرگ زمان، از بگذشت چه هر

 بود هار گرگِ ز یخال پنجره

 سخت کردیم گفتگو خود با که هر

 بخت شور حکیمِ آن گفته چه پس

 بود انفاق از پر روزن این قابِ

 بود اخالق پنجره نیا مکتبِ

 

 گناه از سرشار ِحسّ با الجرم

 پگاه یب مسیرِ از بازگشتند

 وجود مقِعُ از کودک یک ناگهان

 ربود را قلبم گرگ اینکه زد داد

 فغان زد وُ خاک به افتادش خودبی

 نان زِ اشکمبه، بودش یخال که زان

 خلق بینِ شد همهمه وُ قال وُ قیل

 حلق گیریم ورا تا کو کو؟ گرگ

 نیست گرگ بگفتش، یپیر میان زان

 ستتهی وی از گرگ وُ هست گرگین نظمِ

 بود پیشه سودا وُ استثمار نظمِ

 ربودیم را ما نانِ یگرگ چو اوکه

 میان در یهار گرگِ نبوده پس

 جهان در دارد ریشه یگرگ نظمِ

 کَنید بر ریشه ز را یگرگ رسمِ

 شوید ایمن شان،نظمِ گرگین ز تا
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وندیپ 033   

 

 وندیپ
 (مهرگان دریح) یهاتف رحمان از نشده منتشر یا سروده

 

 تبسّم گاهِقتل از

 داد یگواه زادنم از شیپ مرا مرگِ که

 بگو را زادنم

 بسـازند  یگـر ید خِیتـار  رشیـ زنج وُ قلّاده از که
 را تبارم

 اش حنجره در محزون دِیخورش که

 نوازد یم چنگ دهیبر یهارگ با

 :بده الصَ

 را تانیهااشک دیده وندیپ همه ب

 گردند یفلزّ که چندان

 خنجر یِریدل به

 شما یپا یجا از

 .دیرو یم خون وُ نسترن خرمنِ

 ها گونه ۀهم یبرا

 هاشاپرک و هاپلنگ یبرا ها، سنگالخ در

 ی:گذشت یم و یخواند یم

 دیبسپار باد به مرا

 دیبگوئ ابر به مرا

 :شد یم تکرار ابر وُ باد در خون نِیطن با آواز

 باشد یابوسه دیبا جهان

 هاگونه ۀهم شمارِ به

 رفته کهآن

 سحر به بفروشد شبنم خواست یم کهآن

 لعتخَ هاکلَکلَ تنِ به بپوشد و

 را ها بالش خواست یکه مآن

 کند ریس ها چلچله آوازِ پَرِ از

 آب ۀقطر از خواست یم کهآن

 باران دیراسَبِ

 هاکلَکلَ با نکیا رفته

 باران در نکیا خفته

 آب بر بسته نقش

 کجا؟

 ام؟ ستادهیا کجا

 نسترن؟ قرنِ کجاست

 شاپرک؟ آبشارِ کجاست

 خلعت تختِیپا کجاست

ــن ــا در م ــ یکج ــزرگ ۀکوچ ــتا ب ام؟ ادهایس
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تیحکا 034   

 

 تیحکا
 عقاب و سقراطی: طبر احسان داستان اثر بر

 یاد سیاوش کسرایی )کولی(زنده

 

 آسمان اوجِ از

  شیخو ستونِ بامِ وُ در یب انِیآش از

 .عقاب بود دهید هرَ به مارههَ را قراطسُ

 سفر در وُ ریس در

 گذر در وُ گشت در

 شنود در وُ گفت در

 خود سان به او وُ بود دهید همواره

  بود ستوده جان و دل شکارِ یعرصه در

 آسمان در تنها وُ هکّی عقاب، اما

 نیزم بر سقراط

 .مردمان جمعِ در

 یجا بلند مرغِ

 نشست یم کوه بر

 دیرپَ یم دشت بر

 دینتَ یم تار او بر شکرَ داممُ اما

 گذشت یم که نکیا

 جانپاک قراطِسُ

 شاددل کشان؛کشان حکومت عامالنِ چنگِ در
 عقاب بود

 .عقاب بود آزاد که بود دلشاد

 سقراط، دید که نیهم آمد، شتریپ وُ کرد پرواز

 رود یم ریزنج وُ غُل با سرفراز چون

 رامخَ در آرام

 رود؛ یم آزاد

 ردبُ ستاره تا تن وُ زد رپَ وُ بال افراشت

 جان درونِ اما

.فشرد یم یسو همه ز را عقاب یبند
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  ِمهرگان 035

 

 هرگانمِ
 0080علی یزدانی/ مهرماه 

 یارمان شد هوا آمد هرمِ باز

 مهربان وُ دلنشین نسیمی با

 زور وُ گرز بی ولی آمد آفتاب

 گمان وُ وهم از دوزخ بروبد تا

 کسان با مهربانی ماهِ مهر

 گانهپیشجنایت وُ جهل با رزم

 رسید آموزیدانش وُ کار وقتِ

 سازمان باغِ داد دانش بارِ

 کَند پوشتن همه شوقش از جنگل

 خزان بر طبیعت زد آتش رنگِ

 کنندمی جمعی رقصِ هاقاصدک

 شادمان پیامی پیکِ هرکدام

 باغ به نارنگی وُ نار چلچراغِ

 تانجان کامِ به پاشدمی نور

 سَحَر هر مریقُ آوازِ رسدمی

 زمان نیا سرودِ بنیوشی که تا

 ماه مهر یاورانِ شمایان ایکه

 مانجمع تالشِ وُ است رزم وقتِ

 تویی بر و بوم و مرز این صاحب

 ماناموالِ شده چیزیبی چه از

 نبرد مرگِبی جشنِ ماهِ مهر،

 جاودان کارِ وُ تشکیالت جشنِ

 هافصل هم پیِ از رفت هاسال

 سالیان طولِ به شد طی هاماه

 شمع همچو* هاچم به تا رانیاِ از

 جانِ سوزپی با پاشیدند نور

 شهید شد شماریبی شمعِ گرچه

 خاوران تا مهرگان بهارِ از

 شمع بسیارند نیز اینک لیک

 کشانزحمت این یجورِدِ شبِ در

 مهر شمعِ هایشعله باید باز

 چنانهم بسوزد را شب چادر

 جان به زد آتش آرش روزگاری

 عیان شد مرزی وُ حد را وطن تا

 است نوبت را هاکاوه اما اینک

 کاویان درفشِ افرازد بر تا

 پای وُ دست ببندد شاخلق دشمنِ

 اکیانضحّ تِسنّ برافتد تا

 مهر جشنِ این شما بر مبارک پس

 !زحمتکشان زنان، دهقان، کارگر،

***  

 

 و معلم برای بودن نامفهوم دلیل به که بود بومی گویشِ به طرفی بنی رفیق کوچکِ نامِ ،"هاچم"

 .داد تغییر "هاشم" به را آن ناچار ل،یتحص دوران درایشان  ،وقت آموزشی نظام
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رُوزگار َعّطارِ  036   

 

 عَطّارِ روُزگار
 ی)م.سرشک(کدکن یعیشف، دکتر محمدرضا رانیا اتِیّادب استادِ به میتقدغزلی 

 نجوا یبریخ محمود

 

 روزگار ارِعطّ ینهفته یطبله در

 ماندگار توست لِگُ عطرِ که ام ردهبُ بو

 یآدم به ببخشد تازه جانِ که یعطر

 حصار در داشت نتوان اش شهیش که ییبو

 تاگلشن به دهیدم رنگرنگ یهاگل

 بهار در است بهار شهیهم گلِ رشکِ

 شد که یا داده قلم دستِ به را نهییآ

 شکار آ تو نورِ ز شعر، کمانِنیرنگ

 بلند سر دماوند کوهِ توست، فضلِ از

 استتار و است شرم به تو یِسبز ز جنگل

 یساحل ستین را تو شوقِ وُ ذوق یایدر

 شمار یب اندغرق تو اقِیاشت بحرِ در

 میقد مکتبِ ات، نو غِیت فکرِ مغلوبِ

 شکار شود نو ات کهن یوهیش رِیت با

 زمان مکتبِ یمدرسه نِیاترلّمُ

 کارهب بردیم را تو عشق درسِ سرمشقِ

 جهان در تو شبابِ عهدِ انِیدرسهم

 اقتدار و اندنید سِمقدّ یِکرس بر
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رُوزگار َعّطارِ  037   

 

 یانداده ییجا به هیتک وُ یاآزاده

 ستواراُ باش ادب بوستانِ سروِ یا

 هرمِ به اوفتد ما رِسَ بر تو یهیسا تا

 برقرار تو دستِ یهیسا ز ما میباش

 یورَ اگر شابورین یهاباغ کوچه از

 زارهَ ینغمه سو همه از گوش به دیآ

 یکدکن است "سرشک میم" که را، تو دیگو

 اعتبار زین ما ربتِتُ به دهد کدکن

 یکدکن ست یعیشف و یکدکن ارعطّ

 ارید نیا استیدن پرورِ بیاد شهرِ

 تمام ییِبایز به پاست به تا*  کوهمُل

 تار وُ اهیس شبانگه وُ است روشن ،روز تا

 ما یبرا ایخدا که ن،یا ماست ینجوا

 دار دور به ایبال ز را سرشک میم

............................................................................................................................................................ 

 نیشابور کدکنروستای  کینزد در است یکوه ،"کوهمُل"* 

 
 الزمان فروزانفرپور، محمدرضا شفیعی کدکنی )در جامۀ طلبگی(، بدیعاحمد کمال
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دییُشما هنگامبه خشمِ  ۀصاعق آن 038 !  

 

 هنگام شُمایید!آن صاعقۀ خشمِ به
 / استقبالی از کالم شمس تبریزیغزلی بهارانه از پیرایه یغمایی

 
 (شمس تبریزی) !شماییدام ایّ .ام می آیند تا با شما مبارک شوندایّ !ام از شما مبارک بادایّ

 

 ماییدنوروز بمانید که ایّام شُ

 بهاری که به شادی، نخستینِ آن صبحِ

  شیارهُ زده آن جنگلِطراوت آن دشتِ

 فلک عشق فشاند، خورشید گر از بامِ

 شما بود؟ کهنسال کجا غیرِ نوروزِ

 شما تازه کند جان گرمِ عشق از نفسِ

 ی عشق،هم آتشکده ی مهر وُهم آینه

 د ابلیس، غمی نیستمَامروز اگر می چَ

 دراز است، شب دور وُ گیرم که سحر رفته وُ

 مایند مبارکایّام به دیدارِ شُ

 

 

 مایید سرانجام شُ آغاز شمایید وُ

 مایید می آورد از چلچله پیغام، شُ

 مایید ی آرام شُگردننده نبدِآن گُ

 مایید خورشید شما، عشق شما، بام شُ

 مایید جام شُ جم وُ ی جمشید وُاسطوره

 مایید اندام شُگل ی بهرام وُافسانه

 مایید هنگام شُهی خشم ِ بهم صاعقه

 مایید ی دام شُکمین حوصله ِدر فنّ

 مایید زمان، گام شُ ی خاموشِدر کوچه

 .ماییدنوروز بمانید که ایّام شُ

 

 

 شنیدن خوانش غزل با صدای شاعر

U-https://youtu.be/znRFgeVzu 

 (یاد حسن کسایی، با تار فرهنگ شریفزنده ۀاثر جاودان« امید شادی وُ» ۀموسیقی: قطع)

 

https://youtu.be/znRFgeVzu-U
https://youtu.be/znRFgeVzu-U
https://youtu.be/znRFgeVzu-U
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است یَرفتن َشب 039 !  

 

 شَب رَفتنی است!
 عبداهلل حسینی برگردان:  /محمود درویش

 ...بستند ریزنج دهانش بر

 را دستانش

 ...ختندیآو مُردگانِ  سنگ به

 !«یقاتل» تو ؛ گفتند و

 ، را شیغذا

 را اش پوش تن

 ...ربودند را اش پرچم و

 ...انداختند یسلول در را او و

 !«یسارق» تو ؛ گفتند و

 ...راندَند شیهابندرگاهِ  تمام از

 ...ربودند را کوچکش یبایز

 !...«یاآواره» تو ؛ گفتند و

 دست؛ نیخون و چشم نیخون یا

 ست «یرفتن» شب که یراست به

 ست یماندن «فیتوقِ  اتاق» نه

 «ریزنج یهاحلقه» نه و

 است نمرده رُم یول مُرد، نِرون

 ...جنگدیم« شیها چشم» با

 ،یاخوشه یدهیخشک یهادانه و

 را هاهدرّ

 ...کرد خواهد« زیلبر» هاخوشه از
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اعدام مامورِ  041   

 

 مامورِ اعدام
 دان: بابک زمانی)شاعر آمریکایی(/ برگر کارل سندبرگ

 

 اعدام مأمورِ که دَم آن

 گرددیبرم خانه به کار روزِ از پس

 کند؟یم فکر چه خود با

 خانه در که دَم آن

 ندینشیم فرزندانش وُ زن با

 بنوشد یچا یفنجان که

 بخورد غذا یبشقاب و

 پرسندیم او از خانه اهلِ یعنی

 ؟یاداشته یخوب روز

 است؟ راه به رو زیچهمه کهنیا ای

 ؟!بزنند یحرف که دارد امکان چیه یعنی

 است؟ چگونه هوا نکهیا مثال

 کنند ییگووگفت ای و

 است؟یس وُ سبالیب یدرباره

 طنز، یهاداستان به راجع ندیبگو یزیچ

 ون؟یزیتلو یهالمیف وُ هاروزنامه

 ،شوندیم رهیخ دستانش به ایآ

 نوشدیم را یچا فنجانِ که یهنگام

 گذارد؟یم دهان در لقمه که یهنگام ای و
 :دیگویم او به دلبندش فرزند ایآ

 دایپ طناب یکم من م،یبکن یبازاسب ایب بابا"

 ؟"امکرده

 :دهدیم جواب تمسخر به او ایآ کهنیا و

 ؟"امدهید طناب یکاف یاندازه به امروز"

 تیرضا از اشچهره شودیم چیه

 :دیبگو وُ بتابد یاشعله چونان

 ؟"میکشیم نفس ییبایز یایدن چه در که خوشا"

 تابان ماهانِ که گاهآن و

 اتاق یپنجره از

 بتابد رختخوابش در خفته کودک یمو وُ صورت بر

 ست؟یچ اعدام مأمور حرف مدَ آن

 هنگام؟ آن کندیم چه

 ...باشد ساده شیبرا دیشا

 ،مانمگُ به

 ...است ساده اعدام مأمورِ یبرا زیچهمه
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ادبودهای و ادهای 040   

 

 

 

 

 

 

 یادها و یادبودها
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ُمشفق با همراه یروزها 042 !  

 

 شفق!روزهای همراه با مُ
شاعر بزرگ آذربایجان ،شفقهمسر میکائیل مُ ؛زادهخاطرات دلبر آخوند  

بهروز مطلب زاده :برگردان  

 
آذربایجان ۀ شاعر پرآواز ،شفقهمسر میکائیل مُ« زادهدلبر آخوند »بخشی ازکتاب خاطرات « روزهای همراهی با مشفق»اشاره: 

 ۀترجم ،زیر ۀآذربایجان است که در اواخر سال های دهه چهل میالدی است. قطع نوِ و یکی از سه رکن اساسی بنیانگذار شعرِ
در پی می آید  در جمهوری آذربایجان می پردازد. ترجمه ای که« تار» ممنوعیتِ ۀبخشی از آن کتاب است که به ماجرای شایع

 .است ، فراهم آمدهبه چاپ رسیده« نشر خان»توسط  3117از روی چاپ سوم کتاب که در سال 

  *** 

می زدیم و آواز می خواندیم. من در « تار»آن اوائل، من و مُشفق، هر وقت که درخانه تنها بودیم و کاری نداشتیم، »... 
طب، وارد دانشکده پزشکی شدم. درآنجا مشفق را بسیار دوست به توصیه مشفق، برای تحصیل در رشته   0805سال 

من، مشفق را دست نیافتنی می دانستند و بسیار مشتاق بودند  داشتند و مورد احترام همه بود. دوستان هم دانشکده ای
 تا او را از نزدیک ببینند. آنها همیشه از من میخواستند تا آنها را با مشفق آشنا کنم.

در خانه بود، من عده ای از دوستان دانشجوی خودم را برای آشنائی با او به خانه  بردم. در میان آنها  یک روز که مشفق
 علی فهیمی هم بود. او به محض روبرو شدن با مشفق، شروع کردن به خواندن شعر به زبان فارسی.

 آز آنها خواست تا بنشینند. مشفق هم ابتدا، جواب او را به شعر داد و سپس با بقیه دوستان احوال پرسی کرد و

مشفق با عالقه از وضع درس ها و شرایط زندگی دانشجوئی پرسید و دوستان هم با گشاده روئی اطالعاتی در اختیار او 
 گذاشتند.

علی فهیمی از مشفق خواهش کرد تا شعری بخواند. مشفق نیز درخواست او را صمیمانه پذیرفت و قطعه ای از شعر بلند 
 :که به مناسبت پانزدهمین سالگرد تشکیل حکومت شوروی و آزادی زنان سروده بود خواندرا « رحَسَ»

 قاشالردان قاشالرا سثز، رُمانتیکام!

 کثنول سوالریندا اؤز، رمانتیکام!

 بوآنغین سنیندیر،بو یءر سنیندیر،

 اولدوزالر سنیندیر،گللر سنیندیر،
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ُمشفق با همراه یروزها 043 !  

 

 اوچ،قوؤش گویلره، گویلر سنیندیر،

 سنین یئر وطنیندیر،سانما یالنیز 

 بولود چمن کیمی، اولدوزالرچیچک،

 گَل بو چیچکلرین عطرینی سن چَک،

 دِمَک گویده سنین، گوی چمنیندیر،

 هراولدوز نرگیسین، یاسمنیندیر،

 اوچارکن گویلره مین بیر هوس له،

 منیم آرزومو دا کونلونده بسله.

شما با لحن بسیار »دوستان من از شعر خوششان آمد. آنها از مشفق تشکر کردند و با آرزوی سالمتی برای او گفتند که 
پس از آن، دوستان همکالس من، به نزدیکترین «  زیبائی شعر خواندید و ما این لحظه ها را هرگز فراموش نخواهیم کرد

 دوستان مشفق تبدیل شدند. 

می خواندیم، بچه های کالس به چند دسته تقسیم می شدند. تعداد اعضاء هر دسته چهار نفر بود.  درآن زمان که ما درس
ما برای خواندن درس، درخانه هر کدام از بچه ها که شرایط بهتری داشت جمع می شدیم. این کار البته نتیجه خوبی هم 

 داشت.

ند. مشفق همیشه بهترین شرایط را برای ما مهیا می دسته ای که من عضوش بودم، بیشتر وقت ها درخانه ما جمع می شد
 کرد. او همیشه پیشاپیش از من خواهش می کرد و می گفت :

دلبر!، خواهش میکنم وقتی داری درس حاضر می کنی، در وسط درس بلند نشو، این کار می تواند تمرکز فکری تو را » 
 «ان هستم!بهم بزند، هرچه الزم داشتی به من بگو، من خودم در خدمت ت

برخورد های پرمهر و بی تکلف مشفق، دوستان مرا حیرت زده می کرد. با گذشت این همه سال، دوستی های آن زمانِ  
ما، هنوز هم طراوت خود را از دست نداده است و همچنان ادامه دارد. االن هم، گاهی که من در شرایط دشواری قرار می 

 ان ام به کمکم می آیند.گیرم، آنها همچون نزدیکترین قوم و خویش

مشفق، همیشه به سالمتی اعضاء خانواده توجه می کرد. به محض اینکه من کمی احساس کسالت می کردم، او بالفاصله 
 به تکاپو می افتاد و دکتر خبر می کرد و به من می رسید. 

 وقتی که من خوب می شدم و برسر درس می رفتم، بچه های همکالس ام می گفتند :

کسی مریض میشود، حتی بعد از خوب شدن هم، با حال و روز نزار بر سر کالس بر می گرده، اما تو انگار اصال  وقتی» 
 «.هیچ فرقی نکردی

 :من با خجالت سرم را پائین می انداختم و می گفتم

کنم و مشفق عادت دارد، تا من یک کمی ناخوش میشوم، او نگران میشود و خواهش میکند تا بخوابم و استراحت » 
دخترها با «. مواظب خودم باشم. او میگوید اگر مواظب نباشیم، یک بیماری ساده میتواند به یک بیماری بزرگ مبدل شود

 خونسردی حرف های مرا گوش میکردند. 

 یک بار که استاد پزشک ما ظاهرا حرف های مرا شنیده بود، خودش را به ما نزدیک کرد و گفت :
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فق را سرسری نگیرید، او درست می گوید، هر بیماری، وقتی تازه شروع شده، راحت تر قابل دخترها، شما حرف های مش» 
معالجه است. ولی اگر مزمن و کهنه شد، آن وقت معالجه اش هم دشوارتر است. شما دکترهای آینده ما هستید، باید از 

 «قبل این چیزها را خوب بدانید

لس جشنی شرکت کند، اصرار داشت تا مرا هم با خود ببرد. هر وقت مشفق هر وقت می خواست در یک مهمانی . یا مج
که تنها  می رفت، دلش می گرفت و کسی را در پی من می فرستاد تا مرا پیش او ببرد. من فقط مواقعی که وقت 

 امتحانات ام بود با او همراه نمی شدم.

م به همراه او بروم. وقتی مشفق از میهمانی یک بار ما را به یک مجلس جشن دعوت کرده بودند. آن روز من نتوانست
 برگشت و مرا در حال درس خواندن دید پرسید :

 «.راستش را بگو از درس خواندن خسته نشدی؟» 

 گفتم :

نه، آدم در رایطه با کاری که مورد عالقه اش است، هرچقدر هم که تالش کند احساس خستگی نمی کند. یکی از » 
ها را باید عمیقا درک کرد و فهمید، مبادا آنها را فقط حفظ کنید که بعدا به سرعت باد از پروفسورها میگوید که درس 

 «.ذهن تان فرار خواهند کرد

 «بله، درست می گوید، واقعا هم همینطوراست» مشفق خندید و گفت : 

ه ما می آمدند، شعرها و در آن زمان، از شاعرهای جوان، علی اکبر ضیاتای، زینال خلیل و صونا محمداووا، مرتب به خان
 سروده های خودشان را برای مشفق می خواندند، با او مشورت می کردند و نظرش را می پرسیدند.

مشفق برای استعدادهای جوان احترام و ارزش ویژه ای قال بود. یک بار علی اکبر ضیاتای، شعری برای مشفق آورده بود. او 
 ل را به تصویر کشیده بود. مشفق به او گفت :در این شعر، گل های زیبای روئیده در جنگ

علی اکبر، هرچه را که تصویر می کنی، کامل تصویر کن. مگر در جنگل فقط گل های زیبا می روید؟ در جنگل چشمه » 
هست، درخت چنار بزرگ هست، درخت کاج هست، توت فرنگی هست، تمشک هست، به این ها هم توجه کن. البته نمی 

ع دور شو، اما بگذار همه زیبائی های جنگل، روح تو را بنوازد. تو باید همه این ها را ببینی و حس شان گویم از اصل موضو
 «.کنی

از زمانی که من وارد دانشکده پزشکی شده بودم، وقت بسیار کمی داشتم و زمان تفریح و استراحت مان بسیار محدود 
ما، « تارِ»را بکلی فراموش کرده بودیم. « تار»شده بود که زدن  شده بود. اواخر، دیگر آنقدر سرمان به کار و درس مشغول

 همینطور بر سینه دیوار اطاق آویزان مانده بود.

ی که از دیوار « تار»یک روز که مشفق از کار برگشته بود، بعد از خوردن نهار، متوجه شدم که او نگاهش را با دقت به 
ری که انگار تا به حال آن تار را ندیده است. لب های اش را که گوئی راز اطاق آویخته دوخته و به فکر فرو رفته است. طو

نهفته ای را در خود پنهان می سازند به هم فشرده بود. چشمانش پنداری در جستجوی چیزی بود، گاه به تاری که بر 
یزی پر است. انگار می سینه دیوار آویخته بود نگاه می کرد و گاه به چهره من می نگریست. احساس کردم دل مشفق از چ

خواهد چیزی بگوید و یا بنویسد. از جایم بلند شدم و به آشپزخانه رفتم، کمی بعد، مشفق، ذوق زده و با خوشحال به 
 :آشپزخانه آمد و گفت

 دلبر!» 

 «:یعنی چه؟»تو، شعر جدیدی سروده ام، برویم تا برایت بخوانم. نام شعر را گذاشته ام «ِ تار»برای 

 چالینماییردیواردان آسیلی تارین  ) دیریست که تارت آویخته بر دیوار و بی صداست( چوخدان دیر
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 توتقون بیر اوره ک کیمی تئللی پاسلی تارین   )همچون دلی غمین، زنگار گرفته سیم های تار تو(

 نه(ای مِهریبان سئودیم، گثرالیاجاق یوخسا یوخ   ) ای مهربانم، آیا او بار دگر خواهد غرید یا که 
 

 من بیلیرم، سنین کی بیر قلبین وارصدف دن   )میدانم، تو قلبی داری چون صدف(

 ایچینده کی اینجی لر، ساچیلیب هر طرفدن      ) ظرافت های پنهان در نهانش(

 دوداغیندا، شرقی لر چاغالیاجاق یوخسا یوخ    )درلبانت ترانه ها به درنم در خواهند آمد یا نه(
 

 گلیرسن، منی ده یورموش کیتاب ) جدا گشتی تو از جمعی و من خسته از کتاب(سن ایجالسدان 

 نه دایانماق واختیدیر، ایشله تار، اشیله مضراب  )جای درنگ نیست، بکوش ای تار، بزن مضراب(

 نه گثزلدیر نغمه لرقانادیندا اوجالماق!...          )چه زیباست بربال نغمه ها به پرواز در آمدن(
 

 شدیر، دویوشدور، سعادت دیر، امکدیر    )زندگی کاراست و پیکار است وتکاپوست(حیات ای

 بیله بیله بونالری، داینماق نه دمکدیر؟              )اگرچنین است، پس ایستادن برای چیست(

 .نه دمکدیر دونیا دا، قارییب تئز قوجالماق؟         )دراین جهان زچیست پیر گشتن ودرماندگی(
 

 آویخته بر دیوار را نگاه می کرد.« تار»از آن بود که متوجه شدم، چرا مشفق با آن دقت، من بعد 

 : به مشفق گفتم

خوب، هرچه بادا باد. من هم االن برای تو تار خواهم زد. هرچند که میدانم آنقدرها خوب تار نمیزنم که تو دل ات می » 
 «خودم را می کنم تا هرچه بهتر تار زدن را بیاموزمخواهد و خوش ات می آید، اما چون تو دوست داری، سعی 

 مشفق گفت :

قربان پریموف، استاد تار دوست من است. من از او خواهش خواهم کرد تا او خودش تو را برای هرچه بهتر نواختن تار » 
 «.تعلیم بدهد

یاشا » راه تار من او خود نیز شعر)ماهی گیر( را بنوازم، به هم« بالیق چی»سپس، مشفق از من خواست تا با تارم، آهنگ 
 اش را با ریتم این آهنگ خواند. « کونول

چند روز بعد، مشفق، قربان پریموف را به همراه خود به خانه آورد. سفره را که انداختم، مشفق بر شروع کرد به خواندن 
 «. یعنی چه؟» شعر

نواخت. اینگونه بود که برای « راست»قطعه ای در  قربان معلم از شعر خوشش آمد، تار را بر سینه اش فشرد و برایمان
 مشفق، صدای سکوت تار، که مدت ها بود بی صدا بر سینه دیوار آویخته بود شکست. 

یک روز قربان معلم، با حالی بسیار پریشان به خانه ما آمد. اگرچه او تالش می کرد تا غم درونش را بروز ندهد، اما ما آن را 
 شفق رو به او کرد و پرسید :کامال حس می کردیم. م

 «.قربان معلم، انگار حال تان خوب نیست، چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ یا شاید کسی ناراحت تان کرده؟»
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 او با صدائی که حاکی از آزردگی بود پاسخ داد:

 «را به عنوان یکی از آالت موسیقی ممنوع کنند؟« تار »حتما تو هم شنیده ای که می خواهند » 

ناراحتی دوست اش غمگین شد و عمیقا به فکر فرو رفت و پس از گذشت لحظاتی چند، رو به استاد پریموف کرد مشفق از 
 و گفت :

بله شنیده ام. نمی خواستم با گفتن آن دلِ شما را به درد بیاورم. من بار اول که این قضیه را شنیدم، یاد شما افتادم. » 
ه است. آخر، گرفتن یک آلت موسیقی از دست مردم که همه دوستش کسی چه می داند، شاید این هم فقط یک شایع

دارند، مانند این است که شادی آنها را از دست شان بگیری و به جایش باده غم به آنها بنوشانی. نه حزب مان به این کار 
 «.راضی خواهد شد و نه حکومت مان

دم، یک سری رفرم هائی انجام گرفت که مشفق از در سال های ایجاد و پیروزی سوسیالیسم، به خواست توده های مر
صمیم دل با آنها موافق بود و از آنها استقبال می کرد، ازجمله جایگزین کردن الفبای التین به جای الفبای عربی بود. 

 مشفق در این باره حتی یک شعر هم سروده بود.

رده. شاعر نمی توانست از تغییر این الفبا مشفق خیلی خوب می دانست که، دین اسالم، چه بالهائی بر سر مردم آو
 ، او را به شدت شوکه کرده بود.«تار»خوشنود نباشد. اما شنیدن حرف و حدیث هائی درباره ممنوع کردن 

مانع تراشی در برابر فرهنگ و سنت های مترقی "مشفق بی آنکه هیجانات درونی خود را بروز دهد، با این استدالل که 
 یشرفت ورشد جامعه ما لطمه بزند، تالش می کرد تا قربان پریموف را از نگرانی بیرون بیاورد.مردم، میتواند به پ

او حتی برای اینکه ما را سرحال بیاورد و غم را از دل هایمان دور سازد، از استاد پریموف تقاضا کرد تا برایمان تار بنوازد. 
 به زبان آمد، تار نالید، تار زار زد!. قربان معلم تار را به سینه اش فشرد. تار زبان گشود، تار

می نواخت. من چنین به نظرم می آمد که تار او دارد می نالد، دارد گریه می کند، از خود « یتیم سه گاهی»قربان معلم 
بیخود شده است. تار، انگار جدائی از آغوش مردم و فراق  دوست دارانش را حس کرده بود و در غم این فراق بود که ضجه 

 زد و فریاد می کرد. می

در میان ناله های برخاسته از سینه تار، مشفق نیز در میان انبوهه ای از دود سیگاری که می کشید غرق شده بود. پنداری، 
او نیز آتش به جانش افتاده بود و داشت می سوخت، که ناگهان، صدای سوزناک مشفق، با ناله های تارِ استاد پریموف 

 درهم طنیده شد:

 تار! بخوان

 بخوان تار...!

 قدری بخوان،

 بگذاردر صدایت،

 ترنم لطیف ترین شعرها را به جان بشنوم،

 بخوان تار!،

 بگذارنغمه هایت را،

 چون قطره های زالل آب،

 بر روح شعله ور خویش بیفشانم.
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 بخوان تار!

 کی فراموش کند خلق تورا؟

 ای شهد تلخوَش انبوه توده ها،

 ای هنر پرفروغ خلق!

 حصارهای دیرسالِ چشم گشوده به قبله،این 

 دیری است،

 به جان شنیده نغمه های نغز تو،

 «پیران سرسپید و مادران دیر سال

 به ذوق وشوق وشعف،

 به زیر سایه ات،

 کشیده آه،

 گاه به شهد و گه به زهر، نشسته کام شان.

 

 تو،« چارگاه»ازطنین پرشکوه 

 ره روان، زراه خویش مانده،

 ها به غرش آمده،رودها و دره 

 وقطره ها و موج ها، داده پاسخش.

 

 بخوان تار!

 تا در اندیشه ام بشکفد،

 «سیّد»و « بهار»غزل 

 بخوان تار!

 بگذار به وجد آیند،

 ،«شیروان»و« گنجه»زیبا رویانِ مهربانِ 

 غم به دل سپردگان، دلگرفتگان،

 به پیشوازِ بهار نرفتگان،

 جدا زکوه ماندگتم بی ستیز،

 دلسوختگانِ غمگسار،
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 به زلف ِ پریشانِ عشقی بی سرانجام دلسپردگان،

 بر درگاهت به نیاز آمدگان،

 و در آستانت تسللی یافتگان.   
 

 ،«راست»است و « میانه»است و « زیر»تو را 

 تو نغمه ات، چو نغمه پرندگان.

 تو را نیز کرده پریشان،

 ،«زرافشان»زولفِ پریشانِ 

 ،«گاهتسه »زین روست که 

 می نالد اینچنین،

 آشفته ...

 پریشان...!

 خوشبختانه، نگرانی های مشفق و قربان پریموف دیری نپائید. همه چیز به گونه ای پیش رفت که آنها دلشان می خواست.

نه تنها تار ممنوع نشد، بلکه نوای ظریف، لطیف و پر شور آن، توانست همچون گذشته،  قلب انسان ها را به طپش و 
 تلطیف و تجهیز کند. تعاش در آورد، و اندیشه های آنان را برای  کار و زندگی و پیکارار

 *** 

 به زبان فارسی  - "بخوان تار"شعر  لینک شنیدن خوانشِ

 
https://th-th.facebook.com/tvazaadi/videos/%D8%A7%D9%88%D8%AE%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1-

%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B9%D8%B1-

%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%82%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2-

%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B1-

%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-

%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D9%84/500311870539012/ 

https://th-th.facebook.com/tvazaadi/videos/%D8%A7%D9%88%D8%AE%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%82%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D9%84/500311870539012/
https://th-th.facebook.com/tvazaadi/videos/%D8%A7%D9%88%D8%AE%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%82%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D9%84/500311870539012/
https://th-th.facebook.com/tvazaadi/videos/%D8%A7%D9%88%D8%AE%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%82%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D9%84/500311870539012/
https://th-th.facebook.com/tvazaadi/videos/%D8%A7%D9%88%D8%AE%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%82%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D9%84/500311870539012/
https://th-th.facebook.com/tvazaadi/videos/%D8%A7%D9%88%D8%AE%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%82%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D9%84/500311870539012/
https://th-th.facebook.com/tvazaadi/videos/%D8%A7%D9%88%D8%AE%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%82%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D9%84/500311870539012/
https://th-th.facebook.com/tvazaadi/videos/%D8%A7%D9%88%D8%AE%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%82%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D9%84/500311870539012/


نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نوماهگ  نژرا                 1911 مهر/ 11دورۀ اول/ شماره   

یهک دیفرش دکتر از یادی 049   

 

 یهک دیفرش دکتر یادی از
 و پیشتازِ عدالت کار حامی کودکانِ بشر، حقوقِ زیست، فعالِ محیط دان، اقتصاددان، عضو کمپینِحقوق

 ش.ص.زاهدی

 
 که دمیشن ارجمندم یِریمد دکتر یصدا به بار نیاول بود، شده دیناپد یهک دیفرش دکتر بودند؛ خبر یب او از یروز دو

  :گفت یصوت یغامیپ یط

 .نداهافتی را یهک دیفرش دکتر ی سوخته و جان یب کریپ 0086 مهرماه 05 در

 !پروا یب و بود حقوق متخصص !مدار قانون و بود حیصر بود؛ شده شیتفت شان خانه مرحله، دو در تر شیپ روز چند

 :گفت یم که بود او

 "!میشهروند ما م،یستین تیرع و برده ما"

 ختهیر رونیب را ش احشاء بسته پشت از دستانِ با که یحال در چاقو ضرباتِ به سرکوبگران، و کتاتورانید بِیغ دستانِ

 !کرد یخودکش گفتند، و دندیکش شاآتش به اش یشخص یخودرو در بودند

  اصالحات ییِکذا دورانِ در دانشگاه نیهم یِاسالم انجمن سیرئ مازندران، دانشگاه از بود اقتصاد کارشناس مرد، نیا

 حقوق و عدالت تازان شیپ رهیمد اتیه سیرئ دانشگاه، استاد مدرس؛ تیترب دانشگاه از بشر حقوق ارشد کارشناس

 ! 80 سال کتاب ی دهیبرگز پژوهشگر و سندهینو ان،یرانیا

 اصالح با ائتالف شنهادِیپ شد؛ دیکاند تهران شهر یشوار انتخاباتِ در گذاشت؛ یم پا قلم اهل یسرا به بود یمدت

 ...کرد رد را...(  و یجامع مسجد)طلبان

 از یحرف گفت، یم بود، ختهیر هم به شرکت، یبرا یمشورت آن از شیپ حتا داشتم، گفتگو او با دعوت ی جلسه از بعد

 .بود یهک دیفرش قم،یرف ؛یخواه سهم و لواسانند یِاراض مِیتقس دنبالِ به ها نیا ست،ین آرمان

 .شد دیکاند مستقل، و رفتینپذ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D9%87%DA%A9%DB%8C
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یهک دیفرش دکتر از یادی 051   

 

 یطومار بر که گفت یا جمله باب، نیهم در میداشت یمالقات بودم، دانشگاه یِاسیس متهمِ دمش،ید که بود 80 سالِ

 :روسو ژاک ژان از مینوشت

 !"یباش آزاد تو تا بدهم را جانم حاضرم"

 .روز استِیس بابِ در میبود توافق در و آمد انیم به یگفت و گپ نیلن آثارِ مجموعه از که بماند

 ،"انیرانیا حقوق و عدالت شتازانِیپ" حزب سِیتاس تا میبود هم با

 یم دمیدهت مفرط، یِریگیپ یبرا کند یم دیتائ را حزب مجوزِ که همان کشور، وزارت در گفت، یم یروز هست ادمی

 !مرگ به کند

 .دراز انِیسال یِط او با یهمراه به شدم مفتخر گونه نیا و

 داد، یم حیترج یبرانداز به را اصالح کرد، یم حرکت چارچوب در محترم، و موقر بود، گرا قانون مرد نیا متعجبم،

 دغدغه شده، ریتسخ وطنِ و عدالت خواهانه؛ آرمان و بود یقلب او یبرا ،یکارگر یکاهایسند و کار کودکانِ به شیگرا

 .بودند شیها

 عدالت، ی دغدغه نیا داد؛ یم مشاوره یصنعت یها پروژه یفضاها در هیعسلو در یمدت انداخت؛ یم ام "لوکاچ" ادِی به

 !کرد ینم شیرها و کرد ینم مانیرها

 .ماست با ادشی اما میسپرد خاک به را اش سوخته کرِیپ

 .درخشد یم خیتار نیا کرِیپ به پاکش خونِ و است زنده دمانیفرش

 ؟کجاست دمانیفرش

 !باد یگرام شکوه و یبزرگ به ادشی و ما دستانِ در رقشیب

                                

 پیشتازان عدالتسرچشمه: کانال تلگرامی 

 *** 

 دکتر فرشید هکی یاد صریح زندهبخشی از سخنان 

 شهروندیتوجه به حقوق و  آموزش های اجتماعی در ایران و ضرورتدر مورد آسیب

https://www.youtube.com/watch?v=J_43YfNoWHI&feature=emb_logo 

 ( در تلگرام کلیپ ویدئومشاهدۀ فرشید هکی از زبان کودکان کار )

 
https://t.me/Pishtazanedalat/1328 

 

mailto::@pistazanchannel
mailto::@pistazanchannel
https://www.youtube.com/watch?v=J_43YfNoWHI&feature=emb_logo
https://t.me/Pishtazanedalat/1328
https://t.me/Pishtazanedalat/1328
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رانیا ۀترجم پدرِ  ن،یآذبه از خاطره نیآخر 050   

 

 آذین، پدرِ ترجمۀ ایرانآخرین خاطره از به
 May 31, 2014ی/ عقوبشاهی ازین

 
 انیآشنا و بستگان از چند یتن دیشا و همسر. درگذشتش از شیپ سال کی. میرفت نیآذ به ی خانه به ،ینوروز دارید یبرا
 و کند آماده را خود بود، یبستر و ماریب اغلب ها، سال نیا در که او تا م،ینشست. کردند تیهدا ییرایپذ سالن به مارا او
 به یمنته راهرو از اریبس یکند به که دمید اورا یا لحظه ،ییرایپذ سالن درگاه قاب در بودم، نشسته که جا همان از. دیایب

 راهرو در که یزیم پشت راه، ی مهین در اما. بازگشت کُندگذر، و نیسنگ یلحظات از پس و. رفت ییسو به و گذشت سالن
 یخاک یبافتن ژاکت با که را او یبازو و چپ ی شانه بودم، نشسته من که یا هیزاو از. کند تازه نفس تا نشست داشت، قرار
 متر، هشت ای هفت حدود در یا فاصله مودنیپ در او و. کردند ینم یاری گرید ها، شُش. دمید یم بود، شده دهیپوش یرنگ
 تمام که خود قامت تمام با سرانجام، و. گذشت یگرید نیسنگ اریبس لحظات. کند تازه نفس یسخت به و دیبنش بود ریناگز

. نشست و آمد و شد، ییرایپذ سالن وارد برخاست؛ بود، برده کار به آن داشتن نگاه افراشته یبرا را خود ی بازمانده یروین
 .زد یم موج ها آن در یفتگیش و شیستا لبخند او، به ستنینگر در که ها بچه ی چهره و. خوشامدها و درود و سالم و

 یم آشکارا رفتن، دست از و یرانیو و یفرسودگ با را او ی سرسختانه زیست و د؛یکش یم نفس اما. دیکش یم نفس دشوار
 ینم و بود ستادهیا استوار خود یبرجا بود، مانده صخره هنوز و همچنان که بود یا شکسته درهم ی صخره. دیدید

 . .بود ختهینر فرو هنوز و. زدیر فرو خواست
 در را نیا و امد،ین خوش را او گفتن، سخن ی وهیش نیا گرچه. یفتگیش و شیستا همان با. گفتند سخن او از ها بچه

 خود از کنمیم خواهش دوستان،: گفت ار،یبس احترام و یمهربان زین و تمام، صراحت با اما د؛ید شد یم شیمایس خطوط
  .دست نیا از یسخنان و. دیکن یم چه و. است گونه چه روزگارتان که. دیاگونهچه که. دییبگو سخن

 و نشست دینبا ادیز که کردند یم هیتوص گریکدی به زین وستهیپ و دانستند، یم ها بچه رایز. بود کوتاه اریبس دار،ید ـ یبار
 او، همسر در، درگاه کینزد. میافتاد راه به خانه یخروج در یسو به و م،یبرخاست م؛یکرد بدرود او با پس. کرد خسته را او

 مصائب ینما تمام ینهییآ و رنج یعصاره که ؛یشمال یها چهره صبور و مهربان طرح با ،یاسالخورده اندام کوچک یبانو
 ما بود، گسترده آن بر زین ستنیگر سوگوار طرح داشت، لب بر لبخند که حال نیع در که یا چهره بود؛ ریاخ ی دهه چند

 به خود، روان و جان شگفت یروین رغمیعل سربلند، ی شکسته درهم ی صخره کالبد که دانست یم ایگو. کرد بدرقه را
  .دمید کینزد از را نیآذ به من که بود یبار نیآخر ن،یا و ختیر خواهد فرو یزود
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یصالح ِعمران با ییوگوگفت و یادی 052   

 

 ا عِمران صالحیبوگویی فتیادی و گ
 ...خاموشی و پرواز بلندش به ابدیّتمهر، سالروز  11به بهانه 

 

 (1985مهر  11 – 1935اسفند  11)

( معرفی کوتاهی داشتیم و بی 18)دیماه 3شماره  گنژراتر در دربارۀ زندگی پربار ادبی و هنری عمران صالحی، پیش گ:نژرا
وگویی کوتاه تقدیم را به همراه گفت، آن"شوخِ شهرآَشوبِ طنزِ ایران"مین سالروز پروازِ ابدیِ 11مناسبت نیست که به بهانۀ 

 است.   گنژرانامه بخش روی جلد این شمارۀ ماهاز او نیز، زینت "آینه"خوانندگان خود نماییم. سرودۀ زیبا و کوتاه 

 *** 

(؛ شاعر، نویسنده، مترجم و طنزپرداز ایرانی بود که نوشتن را 0005مهر 00 -0005اسفند 03یاد عِمران صالحی )زنده
حاوی  "کمالِ تعجب!!!"و پس از آشنایی با پرویز شاپور )همسر اول فروغ فرخزاد( آغازید. کتاب  "توفیق"از مجلۀ 

انتشار یافته و  0008انتخاب فرزندش )یاشار صالحی( توسط نشر پوینده در سال آخرین طنزنگاری های اوست که به 
و حاوی  "خوانده هاست"و  "شنیده ها"، "دیده ها"بارها تجدید چاپ شده است. کتاب مزبور داراری سه بخش 

مد قاضی، خاطرات طنزآمیز عمران صالحی از طیف وسیعی از روشنفکران و مشاهیر ادبی و فرهنگی ایران )نظیر مح
دکتر معین، به آذین، یونسی، احسان طبری، پرویز شاپور، احمدرضا احمدی، شمس لنگرودی، حافظ موسوی، مفتون 
امینی، شاملو، سپانلو،... و دیگرانی( است که در طول نیم قرن فعالیت پُربار فرهنگی خود با آنها از نزدیک مراوده 

طنزآوران امروز "سیا منتشر می کرد. از کارهای پژوهشی او کتاب در ستون روزنامه آ 00داشت و آنها را در سال 
 به سردبیری شاملو به چاپ رسانده بود. "خوشه"است و نخستین سروده هایش را در مجله  "ایران

بود که با نام های مستعاری چون ابوقراضه،  "آقاگُل"فعالیت عِمران صالحی همکاری با نشریه  ترین دورۀمهم
زرشک، تمشک، ابوطیّاره، پیت حلبی، آب حوضی، بچۀ جوادیه، مراد محبّی، جواد مخفی، راقم این سطور، و بالتکلیف، 

و شوخی او با  "باکمالِ تعجب!!!"قلم میزد. گزینه هایی از خاطرات مطایبه آمیز جناب  "کمالِ تعجب!!!"باالخره 
  مشاهیر ادبی ایران البته که خواندنی است.

 گذرانید.را از نظر می یاد عِمران صالحیوگویی با زندهگفتختصر، متن در ادامۀ این شرح م
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 یاد عِمران صالحیوگو با زندهگفت
 )به کوشش محمد حسینی باغسنگانی(

 
در تهران به دنیا آمد. سرودن شعر را از کودکی آغاز کرد. عمران به قول خودش از  1935مران صالحی، به سال عِاشاره: 

همان کودکی به مشکالت زندگی خندیده است. نوجوان بود که به تهران آمد و از همان زمان بسیار مطالعه می کرده است. 
د هفته بعد شعر عمران در روزنامه چاپ چند سال بعد قطعه شعری را با زبان طنز و مطایبه به روزنامه توفیق فرستاد. چن

شده بود. از این پس، عمران صالحی به عنوان روزنامه نگار شناخته شده است. در روزنامه توفیق حضور پررنگی داشت. 
طنز ” .بعدها نیز دست از کار برنداشت. نام عمران صالحی در ایران، به عنوان محقق و پژوهشگر طنز نیز شناخته شده است

طنز و شوخ طبعی مال ”، ” من ببر ورقی از گلستانِ”، ” ماست حکایتِ”، ” قطاری در مه”، ” گریه در آب”، ” امروز ایرانآوران 
 .از جمله آثار اوست” مرانی عُ عملیاتِ”و ” پردازانسازان و خندهخنده”، ” نصرالدین

  

 هستید؟ روزی چه متولد شما

است. دهم اسفند بود. .وقتی شناسنامه ها را عوض کردند دیدیم ده روز از عمر ما، کم  0005شناسنامه فعلی من، اول اسفند 
کردند. بدون اجازه ما. البته مهم نیست، چون مادرم می گوید من تابستان بود که متولد شدم، ولی شناسنامه ام را دیر گرفته 

کسی هستم که روز تولدم را معین کند. این هم برای  اند. راستش را بخواهید، من خودم نمی دانم کی متولد شده ام و دنبال
 این از وقت هیچ که بدهد کادویی بخواهد یا بگوید تبریک را من تولد روز بخواهد کسی اگر حاال. است شده برای من معضلی

 .تابستان یا بیاید من سراغ به زمستان که ماند می گیج است، نیفتاده ها اتفاق

 بودید؟ اولی شما یا داشت سابقه طنز یا شاعری و نوشتن شما خانواده در

مثل اینکه پدر بزرگم یا یکی از فامیل پدری ام، پیرمردی بوده که شعر می گفته. مادر بزرگم هم دوبیتی می گفت، دوبیتی 
که اصل های آذری که به بایاتی مشهور است. مادر بزرگ من حافظه خوبی داشت. این بایاتی ها را حفظ بود و بعضی وقت ها 

شعر را فراموش می کرد، درست در همان وزن شعر می گفت و ما اصال نمی فهمیدیم که شاعر این بایاتی ها چه کسی است. 
 .ولی مطمین بودم که مادر بزرگ قریحه شعری عجیبی دارد

 نه؟ بود، سالتان یازده کردید سرودن به شروع که باری اولین 

اما در همان سالها خواهر کوچکم مریض شد و درگذشت. داغ خواهر به من سخت درست است. یک چیزهایی سرهم می کردم، 
گذشت. همین مسآله باعث شد که من در غالب شعر، گزارش واقعه را بنویسم. این شعر بیان احساس من بود، بیانی که حاال به 

روز دبیر ادبیات ما گفت همه کالس باید عنوان اثر جرم می شود آنرا به حساب آورد. توی دبیرستان هم اتفاق خوبی افتاد. یک 
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با عنوان پند و اندرز شعر بگویند. شاید منظورش آرام کردن ما بود. همه شروع کرده بودند به شعر گفتن. ما فردا باید 
شعرهایمان را می خواندیم. وقتی معلم شعر مرا شنید مرا خواست و گفت: راستش را بگو اینرا از کجا کش رفتی یا نه خودت 
گفتی؟ من هم گفتم، نه بابا خودم گفتم. دستم را گرفت و برد پیش مدیر مدرسه. همه معلم ها نشسته بودند. من هم خجالت 
می کشیدم. معلم من را معرفی کرد و مدیر مدرسه هم در آمد که: فردا سر صف صالحی باید این شعر را بخواند. از همین روز 

 .ها هم به من احترام می گذاشتندبود که من سرشناس شدم. کالس دوازدهمی 

 بود؟ ها ای حرفه تمام مرکز توفیق روزنامه رفتید. توفیق روزنامه به آمدید که تهران به 

ابوالقاسم حالت، غالمرضا روحانی، رهی معیری و خیلی ها آثارشان در توفیق چاپ می شد. من بهترین کارهایم را در این 
 .یروزنامه نوشتم. تا اینکه رفتم سرباز

 رفتید؟ رادیو به بعد 

آن روزها نادر نادرپور گروه ادب را در رادیو راه انداخته بود. من به همراه حسین منزوی و دیگران در این گروه کار می کردیم. 
 بود که این اتفاق افتاد. مشغول توزیع و تحویل نامه ها بودم. شغل جالبی داشتم. به 50تا اینکه کارمند تلویزیون شدم. سال 

 0083عنوان کارمند اداری، من در این دوران با مردم تماس نزدیک تری داشتم و این برایم خیلی خوب شد، تا اینکه سال 
رفتم به کتابخانه سروش، کتابخانه سازمان صدا و سیما. راستش در این چهار سالی که به بازنشستگی من مانده بود تمام 

 .کتابهای کتابخانه سروش را خوانده بودم

 باشد؟ شده نوشته ها سال همان در شما کتابهای اغلب کنم می فکر است. بوده خوبی دوران 

 .همین جا جدی گرفتمه نوشتم که چاپ شد. کار پژوهش درموضوع طنز درایران را ازهمین کتابخاناولین مجموعه شعرم را در

 داشت؟ وجود چیزی اسالمی و عربی کشورهای و ایران در طنز پیشینه درباره خواندید که کتابهایی در 

البته من کارهای جاحظ را فراموش نمی کنم. یا ابونواس اهوازی و ابوالعالی معری. جاحظ طنز پرداز بزرگی است که در 
سرزمین های عربی در حکم عبید زاکانی ماست. عربها اصوال از طنز، در گفتار و شعر و ادبشان کمال استفاده را کرده اند. اگر 

ی طنز جهان اسالم نگاه کنیم، در خواهیم یافت که اغلب این چهره ها عربی هستند: مثل مال نصرالدین، اعراب به شخصیت ها
به مالنصرالدین، جوها یا جوهی می گویند. شخصیتی که به جهان اسالم تعلق دارد. چهره ای است که می توان گفت به مراتب 

رق زمین چنین شخصیتی را در خود دارد. شخصیتی که به نظر من از دن کیشوت جذاب تر است. من افتخار می کنم که مش
غربی خودش به مالنصرالدین اشاره می کند و از این  -باالتر از سروانتس ایستاده است. تا حدی که گوته در دیوان شرقی

قه گوته به شخصیت شرقی تجلیل کرده است.گوته چند روایت از زندگی مالنصرالدین را نقل کرده است که نشان از عال
مالنصرالدین است.گوته آورده، روزی مالنصرالدین به نزد امیر تیمور می آید، امیر در حال گریستن است. مال می پرسد چرا 
گریه می کنید؟ امیر می گوید: من هیچ وقت خودم را در آینه ندیده بودم، حاال می بینم چه آدم زشتی هستم و از این زشتی 

مال به امیر تیمور می گوید: تو یکدفعه چهره خودت را دیده ای، این طور گریه می کنی. ببین ما چه گریه ام گرفته، همین جا 
 .می کشیم که هر روز و هر ساعت تو را می بینیم

گوته این لطیفه را در دیوان خودش آورده و معتقد است لطیفه های مالنصرالدین چند بعدی است و من به این اعتقاد دارم. 
ی مالنصرالدین از زوایای مختلفی قابل بررسی است. لطیفه های مالنصرالدین سرشار از معنا و مفاهیم اجتماعی، ابعاد شخصیت

 .فرهنگی و حتی سیاسی است. مال جامعه شناس بزرگی است در عین حال که روانشناس است به درون انسان چشم دارد

زمین کجاست؟ مال گفت: همین جایی که من ایستاده ام. این  روزی مالنصرالدین در جایی ایستاده بود از او پرسیدند مرکز
حتما به حرف مالنصرالدین نظر داشته است. یا ” هر اتاقی مرکز زمین است ” لطیفه پر از تفکر است. وقتی اوکتاویوپاز می گوید 

 .این لطیفه
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خود فالنی فوت شده،  دگویند: ببخشیال می. در راه به مافتد به طرف مسجدد پسر فالنی فوت شده، مال راه میبه مال می گوین
رده خواستم بروم خودی نشان بدهم حاال که خودش مُگوید: میم. می پرسند چرا برگردیم؟ مال میمال می گوید: پس برگردی

 .اویم ۀست. به همین دلیل است که من شیفتهر لطیفه مال پر از روانکاوی جامعه است. حتما حکمتی در آن بوده ا .برگردیم

 کرد. نگاه خوب باید نیست کم موضوع بگیرد. ایده تواند می ای نکته هر از نویس طنز بودید کرده اشاره جایی در 
 است؟ درست

طنز زیر دست و پا ریخته است. فقط باید جمع کرد. طنز نویس باید نگاه دقیقی داشته باشد. طنز حاصل تناقض ها و 
خصوصا دوره های اخیر، از سخنرانی سران کشورها بگیریم تا راه رفتن در خیابان. تضادهاست و دنیای ما پر از تناقض است، م

حرفها با اعمال جور در نمی آید. همه اینها طنز است. مثل آدمی است که کراوان زده و با دمپایی و زیر شلواری کنار خیابان 
فکاهی نخواهید داشت. پر از طنز است. غش می  ایستاده است. اصال شما مجالت و روزنامه ها را ورق بزنید. نیازی به مجله

 .کنیم از خنده

 شد؟ مشخص هم شما کار منابع پس

شاید اگر مطبوعات را حذف کنند، من کم بیاورم. این روزها مطبوعات پر از ضد و نقیض است و این کار و بار بچه های طنز 
 .نویس را سکه کرده است. در همه جای دنیا اوضاع بر همین منوال است

 طنز اشکال مختلفی دازد. شما در آثارتان سعی می کنید از همه ی این اشکال استفاده کنید؟

طنز دو حالت دارد. یا طنز موقعیت است یا طنز کالمی. در طنز موقعیت خنداندن کار ساده ای است. کافی ست دو عنصر 
ار است، اما طنز کالمی باید خلق شود که سخت تر از متضاد کنارهم قرار بگیرد. مثل فیل و قنجان یا موش و گربه. این خنده د

طنز موقعیت است. ممکن است این تلفن در موقعیت خودش خنده دار نباشد اما اگر به کالم طنز نویس درآید، می تواند خنده 
دلیل موفق بوده  دار باشد. با این حال، بعضی طنز پردازان مثل گوگول این دو حالت را با هم تلفیق می کنند. گوگول به همین

 .است

 نیست؟ طور این دارند. گرایش طنز به دیگران از بیش ایرانیان میرسد نظر به

در چند دهه اخیر، شاید مردم برای هر چیزی لطیفه می سازند. و اصوال می دانید که طنز میزان الحراره اجتماع است. به 
 .بشناسند کمی هم به لطیفه های ایرانی گوش کنند جامعه شناسان توصیه می کنم اگر می خواهند ایران را به خوبی

 روانی روحی دردهای مخصوصا است. دردی هر دوای خنده که دانیم می است. الزم جامعه برای فکاهی و طنز

علم پزشکی به این نتیجه رسیده است که خنده الزمه جامعه است. البته از نظر پژوهشگران عرصه طنز، طنز و فکاهی دو نقش 
 .است. فکاهی به هزل نزدیک است و می تواند خالی از محتوا باشد، اما طنز غالبا با محتوا و مفهوم عجین است از خنده

 است؟ درست باشید. داشته مستعار اسم پنجاه از بیش شاید که هستید نویسانی طنز جزو شما

اندازد. من هم اسم مستعار عوض می از زمان کار در روزنامه توفیق من همیشه اسم عوض می کردم. مثل مار که پوست می 
 … زنبور، ابوطیاره، ابوحمار و >کردم. اول اسمم مراد محبی بود. بعد شدم بچه جوادیه. همین و ابوغراضه، زرشک

 نه؟ بودید. توفیق روزنامه خران حزب عضو شما

رکی می داشتند. ابوالحمار، ارگان حزب خران. من یک مدت در آنجا خردبیر بودم. در این حزب همه می بایستی یک اسم خ
 .میخ طویله، نعل و اسم های دیگر. ما آنجا یک خرنامه چاپ می کردیم



نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نوماهگ  نژرا                 1911 مهر/ 11دورۀ اول/ شماره   

یصالح ِعمران با ییوگوگفت و یادی 056   

 

 بزنیم حرف بیشتر پردازان خنده و سازان خنده کتاب درباره مایلم

امدار این کتاب از همان روزنامه توفیق شروع شده بود و تا مجله سروش ادامه یافت. من در این ایام تنی چند از چهره های ن
 این آثار و عالم طنز در ایران را به صورت مفصل معرفی کرده بودم. از عبید زاکانی شروع کرده بودم تا متاخرین. زندگی نامه

 .دهخدا تا عبید از بودم کرده معرفی کتاب این در را تن هفده من. بود طنز عرصه بزرگان
 ارجمندی متن بسیار عبید گربه و موش است. کرده مطرح را جری و تام ایده با اولین برای شکلی به زاکانی عبید
 .است

عبید اولین طنز نویس حرفه ای ایرانی است. در گدشته بدون تردید اغلب شاعران ایرانی به طنز در شعر توجه داشته اند. 
دیوان این شاعران هزلیات، هجویات، مطایبات، خبثیات بسیاری در دواوین شاعران ایرانی به چشم می خورد اما این بخش از 

در حد بسیار ناچیزی است. عبید زاکانی تمام آثارش را به طنز اختصاص داده است. شاید عبید پیرو خبثیات سعدی است. چرا 
 .که سعدی دز بخش پایانی دیوان خود به این موضوع پرداخته است

 گرفتند نمی جدی را خودشان طنز اشعار قدیم شاعران متاسفانه

تماعی افراد این گونه می طلبیده است. همیشه قصاید شاعران در صدر دواوین بوده است. بعد غزلیات، مثنوی البته موقعیت اج
ها و رباعی ها و غیره تا بخش پایانی که هزلیات و اشعار طنز را به خود اختصاص می داد. این جریان به نگاه مردم هم باز می 

دند. به عنوان آدمهایی هزل گو و ملعبه این وآن، در حالی که نمی دانستند گشت. مردم به دیده بدی به طنز نویس نگاه می کر
 .سرودن یک شعر طنز از سرودن یک شعر معمولی سخت تر است

 کردید؟ معرفی را کسانی چه دیگر عُبید، از بعد ”سازان خنده” کتاب در

شده است. شاعر بوده و نویسنده کتابی است به نعمت خان عالی، نعمت خان، طنز پرداز عجیبی است که برای اولین بار معرفی 
 .اسم وقایع، کتابی درباره تاریخ که بسیار خنده دار است

از آذر بیگدلی. ” آتشکده ” بهترین اثر اوست. تذکره معروفی هست به نام ” تذکره یخچالیه ” مدهب اصفهانی هم هست که 
 .است که فوق العاده استمذهب اصفهانی کتاب خودش را در تقابل با این کتاب نوشته 

آذر در تذکره آتشکده، شاعران جدی و مطرح را معرفی کرده است اما مذهب به شاعران درپیت زمان خودش می پردازد. 
 .شاعران بی ارزش، اما اگر به متن اشعارشان نگاه کنیم، متوجه می شویم که این کتاب نقد ارزشمندی بر شعر آن سالهاست

نیز معرفی کرده ام. ابواسحاق شیرازی مشهور به بواسحاق اطعمه که دیوان اطعمه از اوست. در این من ابواسحاق اطعمه را 
دیوان، درباره غذاها نوشته است. غذاها موضوعی است که بواسحاق، از آنها به عنوان ابزاری برای معرفی مردم و حاکمان و 

نامه در این دیوان وجود دارد که به احترام عبید زاکانی  معضالت اجتماعی و سیاسی زمان خود استفاده کرده است. یک جنگ
 .به نگارش آمده است، یک حماسه طنز آمیز که امروزه به مرکیپیک معروف است

روزی نبردی بین آش و برنج رخ می دهد، هر دو لشکر کشی می کنند. جنگ شدیدی در می گیرد . اگر خوب دقت کنیم می 
برنج نماینده طبیقه دیگر. بواسحاق اطعمه، در این کتاب، تمام وقایع دوران خودش را در  بینیم آش نماینده یک طبقه است و

 .زاکانی عبید وگربه این کتاب توضیح داده است درست مثل موش
 .است کرده کار البسه ۀدربار او هست. هم قاری نظام

لباس نماینده یک طبقه است. متاسفانه هیچ کس ام قاری هر ظنظام، یزدی بوده است. موضوع لباس فوق العاده است. در اثر ن
ام اکثرا ناشناس هستند و این خیلی بد درباره این افراد، تحقیق نکرده است. کسانی که من آنها را در این کتاب معرفی کرده

 .است

 

 خوانیم:های زیبا و طنزآلود عِمران صالحی در قالب غزل است که در ادامه می از سروده "ویراستاری"شعر 
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یراستاریو 057   

 

 ویراستاری

  

 فارسی را پاسداری می کنم من زبانِ

 شب ویراستاری می کنم چون که دارم روز وُ

 

 ”علیه“الزم را علیه بر  می کنم اقدامِ

 می کنم” قناری“می بینم ” گنجشک“هر کجا 

 

 ربَزِ ها را می کنم زیر وُها و جملهحرف

 می کنم” جاری آبِ“را ” روان آبِ”با قلم،

 

 ”بالرخچَ“ببینم، می نویسم ” کوپترهلی“ گر

 می کنم” های بهاریبوستان“را ” هاپارک“

 

 ”نمود“را جای ” کرد“می گذارم روی کاغذ 

 می کنم” سواری“بیاید، من ” ماشین“هر کجا 

 

 اگر چسبیده باشد، می کنم آنرا جدا” می“

 کاری می کنماگر دیدم جدا شد، وصله” ها“

 

 عشق یشی ابرازِویرا ۀگر کنم با جمل

 بی چاره را از خود فراری می کنم دلبرِ

 

 ستی بر سرشد  م دوگر ببینم یک غلط، کوبَ

 الفاظ را از موی عاری می کنم ۀکلّ

 

 شیر را وا می کنم، در دست می گیرم شلنگ

 .ادب را آبیاری می کنم باغِ گلشنِ
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یصالح ِعمران از یخواندن یخطّ دست 058   

 

 خطّی خواندنی از عِمران صالحیدست

 
مران صالحی( پاک کردنهد و روی جلهد   کار مشترک بیژن با عِ« ) طنزآوران امروز ایران»پور را از روی کتاب وقتی نام بیژن اسدی 

ناشهر محتهرم    ؛مران به این کار اعتراض کرد و خواست که نام او را هم بردارندعِ، «!یک نفر دیگر»کتاب نوشتند: عمران صالحی و 

ههم عملهی    این البته صد. بیاورد کتاب ابتدای در که بدهد ناشر به و بنویسد مه را مران مجبور شد این مقدالبته قبول نکرد! لذا عِ

 ( با هم می خوانیم:سایت رسانهخط خودش را )برگرفته از ا دستمران صالحی بعِاز طنز و کنایۀ  ۀ سرشازنشد! حاال در اینجا مقدم

 

 

http://rasaaneh.com/2019/07/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C/
http://rasaaneh.com/2019/07/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C/
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یصالح ِعمران از یخواندن یخطّ دست 059   
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زیستُکهنه یگراآرمان از یادی 061   

 

 ستیزگرای کُهنهیادی از آرمان
 رانیا خیتار ۀپژوهندو  شناسجامعهپور، های مطالعه از نگاهِ استاد امیرحسین آریانشیوه

 (0003مرداد  0 – 0030اسفند  0)

 
 

 پور، پور، دکتر امیرحسین آریانپور، آذردُخت آریانپورها: از راست دکتر امیراشرف آریانآریان

 0050پور/ سال پور، امیرهوشنگ آریاندُخت آریانآرین

 

 نوع مطالعه داریم: پور بر این باور بود که سهیاد دکتر امیرحسین آریانزنده

   "کرمِ ابریشمی "مطالعۀ 

به مرور  ،تر میداندهایش و هر چه بیشخواند و دانستهتر میخواند و هر چه بیشکند و آنچه که میفرد مطالعه می

 میرد...هایش میگی در نهایت تنیدههدگی و ایزولشُتنهایی و در بندشود و در ده میچون تاری به دورش تنیهم

   "ایمورچه مطالعۀ"

، بالِ نونکند که چه باشد. خُردهنمی آورد. فرق همآورد و گرد می، گرد میآوردگونه و پیگیر گرد میگیرانه و مورفرد پی

نشیند و خمش، می در انتهای داالنِ النۀ پُر پیچ وُ ،گردآورده چهز یا مُرده مگسی... و هر آن، تکّه پشگلی از بُهردپشۀ مُ

 شود...کند و روزگار به چنین حالت برایش به سر مید و نشخوار میوَجَمی

 "زنبورِ عسلی مطالعۀ"ا شیوۀ و امّ

چشد کند و میها سر فرو میمزّهها و ها به طعمها به بوهای گلبرگترین الیهنشیند، به درونیها میهای گًل و گیاهبر بوته

شود و اش مخلوط و هضم میها و ترشّحاتِ درونیبرد با آنزیماش میچشد. در سیستمِ بیولوژیکوقفه می چشد و بیو می

 در کامِ همگان... کامیشیرین عسل است وُ ،آمیزد و حاصل؟ چیزِ دیگریست. حاصلبا شیرۀ جانش در می

 

 زی()برگرفته از فضای مجا
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گرید یُهنرها 060   

 

 

 

 

 

 

 

 هُنرهای دیگر
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شاملو یصدا با کلیب و ماین اشعار ۀدکلم 062   

 

 و بیکل با صدای شاملو نیمااشعار  ۀدکلم

 

 همراه با موسیقی فرهاد فخرالدینییوشیج های نیما سرودهدکلمۀ 

-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-D9%87http://www.abou.ir/1398/06/11/%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%85%
-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7

%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88/ 

 

 اثر مارگوت بیکل "دمچیدنِ سپیده"اشعار دفتر دکلمۀ 

-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-.abou.ir/1398/06/18/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8http://www
-%d8%af%d9%85-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%da%86%db%8c%d8%af%d9%86

%d8%b5-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d8%aa/ 

 

http://www.abou.ir/1398/06/11/%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88/
http://www.abou.ir/1398/06/11/%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88/
http://www.abou.ir/1398/06/11/%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88/
http://www.abou.ir/1398/06/18/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%da%86%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d8%aa-%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5/
http://www.abou.ir/1398/06/18/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%da%86%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d8%aa-%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5/
http://www.abou.ir/1398/06/18/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%da%86%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d8%aa-%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5/
http://www.abou.ir/1398/06/11/%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88/
http://www.abou.ir/1398/06/18/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%da%86%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d8%aa-%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5/
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عکس/ چیه گرید و جنگ کودکان، 063   

 

 کودکان، جنگ و دیگر هیچ/ عکس
 )م.اُمیدِ خُراسانی( رسانمتَ آزار چون زین وازشنَ از جانیا من

 

 کُشی!کودکنَه به جَنگ! نَه به تجاوزِ امپریالیستی! نَه به 
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  گوناگون 064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گوناگون
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انددهیعقهم من باجناقِ  و یمولو 065 !  

 

 !انددهیعقهم من باجناقِ و یمولو
 یادب اتِیّجعل نشرِ با بارزهمُ نِیکمپ عضوِ ،ینیام لیاسماع دکتر

 
 کجـا  بـه  و نـد یآیمـ  کجـا  از اتیـ جعل نیا. ریمشاه به هانوشته و شعرها یِجعل انتسابِ از است شده رپُ یمجاز یفضا

 هستند؟ یکسان چه اتیجعل نیا دوستداران و مخاطبان و سازندیم را اتیجعل یکسان چه یعنی روند؟یم

 .شهرت ندگانیجو سپس و رانگرانیو نخست سازند؛یم عمده، گروه دو را اتیجعل

 قلم بزرگان ۀچهر کردن مخدوش کارشان شده، یسازمانده شکل به که اندیمجاز یفضا فعاالن از یگروه رانگران،یو

 و هاسروده کردنِ منسوب با یگاه و فیسخ جمالتِ دادن نسبت و استهزاء با یگاه. است محبوب ریمشاه و شهیاند و

 .آنان به یسطح و ستسُ یهانوشته

 در جیـ را یسـطح  یهـا حـرف  همـان  و دارنـد  عوامانـه  تِیـ ذهن زیـ ن بـزرگ  شـاعران  که ندیبگو خواهندیم رانگرانیو

 :دینیبب را تیب نیا مثالً. اندکرده بازگو شعرشان در را یاکافه و یخانوادگ و یکارمند یهایدورهم

 اصـطالحات،  کلمات،! اندداده نسبت یمولو به را نیا "مهدورالدمند؟ که دیگو چرا نید /آدمند آخر هم شانیگراندید"

 .است ریاخ انیسال نیهم ۀبرساخت یتیب نیچن که است آن نشانگر کامالً تیب نیا در نگرش نوع و نحو

 هـم  بـه  ابتـذال  و هنـر  انیم مرز. شود مخدوش ینگریسطح و یشیاندژرف انیم مرز خواهندیم تینها در رانگرانیو

  مطلـوب  اریبسـ  البتـه  یآشـفتگ  نیـ ا حاصل .برود انیم از راست و دروغ و دوشاب و دوغ فرق ،ترمهم همه از و زدیبر

 نیدروغـ  یفضـا  برابر در عوامانه تیذهن و یلوحساده ،ینگریسطح یواد یاهال رایز است انیجوسلطه و انیاقتدارگرا

 .شوندیم میتسل یسادگه ب و کنندینم مقاومت بنده،یفر یهالیتحل و مجعول یخبرها و یغاتیتبل

 کنند،یم بازنشر اقیاشت با و خوانندیم را اتیجعل ،یلوحساده و ینگریسطح یواد یاهال یعنی ات،یجعل نیا انِیمشتر

 خرسـند  اریبسـ  نیچنـ  هـم . شـان توهمـات  و اتیـ ذهن ۀپشـتوان  و انگارندیم شیخو پسند و ذوق مطابق را هاآن رایز

 احسـاس  انگـار . شـند یاندیمـ  شاندوستان و آنان چون ز،ین شهیاند و شعر بزرگان کنندیم حس که یهنگام شوندیم
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انددهیعقهم من باجناقِ  و یمولو 066 !  

 

 درسـت  یبهبهان نیمیس مثالً ای و است آورده یمعنو یِمثنو در را شانبزرگ باجناقِ یهاحرف همان یمولو کنندیم

 .زندیم حرف زشانیستعرب و بازکورش و ییایآر ۀسالخورد ۀعم مثل

 دیـ بازد و کیـ ال و شدن دهید شوق که اندیکسان کنند،یم دیتول اتیجعل ،یفرد صورت به که شهرت ندگانیجو اما و

 آنـان  کلمات و سطرها از استفاده با یگاه و ریمشاه دیتقل به که را خود یسطح و نازل یهاسروده هاآن. دارند کننده

 بـه  شـد،  پخـش  یمجـاز  یفضا در شانیجعل ۀسرود که آن از پس و کنندیم منتشر نامدار شاعران نام به اند،نوشته

 .کنندیم یمعرف اثر یاصل صاحب عنوان به را خود و ندیآیم صحنه

 منـد عالقـه  و مطالعه و کتاب دوستدار عنوان به را خودشان دارند دوست یلیخ که اندیکسان زین جماعت نیا یمشتر

 بـا  گـرفتن  عکس مشتاقِ و قرمز فرشِ مِیمق خوانندگانِ و گرانیباز تا گرفته مایس و صدا انیمجر از. کنند یمعرف شعر

 و انیمشـتر  البته و زرد یشناسروان مشاوران و سخنرانان تا یگهختیفره یمدع بندِیخال ونِیاسیس از کتابخانه، دکور

 .هانقاب و پوسترها و هاعکس رنگِین و رنگ به داشته خوشدل و متظاهر یهاگروه نیا مندانعالقه و طرفداران

 و اعتبـار  چندان ات،یجعل انِیمشتر و سازندگان رایز ست،ین کننده نگران چندان اتیجعل گسترشِ ماجرا، یجا نیا تا

 .شوند اتیادب ۀچهر شدن مخدوش موجب که ندارند یتیمرجع

 بزرگداشـت  مراسـم  در. ابـد ییمـ  راه یدرس کمک و یدرس یهاکتاب به ات،یجعل که شودیم آغاز جاآن از ینگران اما

 مقـاالت  و مجـامع  در که نیا ترکننده نگران و تربیعج همه از و شودیم عرضه شانیا آثار عنوان به برجسته شاعران

 .شودیم بازنشر ات،یادب استادان و مدرسان و معلمان یمجاز یهاگروه و ،یدانشگاه

 و ییجـو سـلطه  گـاهِ هیـ تک و افـزار دسـت ]نیـز[   دروغ و ،دروغ( ۀثیخب ۀشجر) ناپاک درختِ از است یاشاخه ات،یجعل

 کـه  کـرد  نخواهـد  نگـران  هرگز دشمن، و دوست و راست و چپ از اعم را قدرت اهلِ ات،یجعل نیبنابرا. است استبداد

 و دروغ و راسـت  یمرزهـا  یآشفتگ حال هر به که باشد شانطبع میمال و خاطر مقبول اریبس است ممکن یحت چ،یه

 .است یگرسلطه و رنگین و بیفر تداوم سازنهیزم ابتذال، و یختگیفره

 

 اعتماد روزنامه سرچشمه:
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طرح/ یدرس یهاکتاب جلدِ  رییتغ 067   

 

 های درسی/ طرحتغییر جلدِ کتاب
رومینا اشرفی و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، موضوع تعویض ناشـیانه طـرح روی جلـد     "قتل ناموسی"بعداز 

کتاب ریاضی کالس سوم دبستان توسط وزارت آموزش و پرورش با نگاه قرون وسطایی جداسازی جنسـی کودکـان،   
 مینسـ " ،کتـاب  نیـ ا یرو هیـ اول ریتصو طراحای را در سطح جامعه برانگیخت. های اعتراضی گستردهبه حق واکنش

 ایـ  و بـودم  دهیکشـ  درخـت  یرو را یادختربچـه  طرح نیا هیاول اتود در که هم زمان همان در" اعالم کرد: "یبهار
 "!کنم حذف طرح از را مورد دو نیا که دادند دستور ،بود هاپسربچه از یکی سمت به شیرو یگرید دختربچه

 بینیم.های زیر میگرایانه و مردمی را در طرحواپسرویارویی این دو نگاهِ متضادِ 
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میقد طهرانِ  در ریکب نِ یلن یبرا میترح مجلسِ  068   

 

 لنینِ کبیر در طهرانِ قدیمبرای مجلسِ ترحیم 

 
 

 والدیمیر ایلیچ اولیانف )لنین( میترح مجلسمتن آگهی 

ـ یا بـرادرانِ  خـاطر  ی،دلتنگ و تأسف تِینها با یشورو یستیالیسوس رِیجماه اتحادِ دولت مختار یندگینما  یـۀ کل و یران

 بـه [ 0800] هیـ ژانو 00 روز ظهـر  بعداز قهیدق پنجاه و شش ساعت در که داردیم مستحضر را یشورو دولت دوستانِ

 و یشـورو  یسـت یالیسوس رِیجماه اتحادِ دولت یسرهایکم یشورا سِیرئ ،(انفیاول) نیلن چیلیا ریمیوالد ی،ناگهان طور

 . نمود وفات دهیکشستم مللِ عمومِ رِیشه یشوایپ

 نـدگان ینما و رجـال  و ،مجلـس  یوکـال  ،[کیـ پلماتید أتیه]کیپلوماتید کور و دولت ارکانِ هیکل از مختار یندگینما

 سـاعت  در( دلـو  0) هیـ ژانو 00 پنجشنبه روز در که یمیترح مجلسِ در که کندیم دعوت یشورو و یرانیا التِیتشک

. رسـانند  هـم هبـ  حضور ،رفتیپذ خواهد خاتمه مین و پنج درساعت و منعقد مختار یِندگینما عمارتِ در بعدازظهر پنج

 .بود خواهد( السلطنهقوام ابانیخ مقابل) سفارت پارک دیجد درب از ورود

 

 1913دلو ]بهمن[   1روزنامه ستاره تهران/ پنجشنبه سرچشمه: 

 



نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نوماهگ  نژرا                 1911 مهر/ 11دورۀ اول/ شماره   

عکس/ آسمان در  ُسرخ ُگلِ  یَسحاب ریتصو 069   

 

 در آسمان/ عکس  رخسُ لِگُ یحابسَتصویر 
Rosette Nebula 

 
 در و اسـت  شـاخ تـک  یفلکـ  صـورت زیبـای   یهـا یازسحاب یکی( Rosette Nebula: یسیانگل به) رخسُلِگُی حابسَ

 شـاخ تک یفلک صورت در است یادهیپخش یسحاب سرخگل یسحاب. دارد قرار NGC 2244 یاستاره ۀخوش یکینزد

 ابرِ تنها ت،زِرُ یسحاب .شودیم دهید سرخ گلِ شکل به و است فراگرفته را پنج قدر ۀستار کی که درجه کی یپهنا به

 .هاست آن نینامدارتر یول کند؛ یم یتداع ذهن در را ها گل ریتصو که ستین یهانیک غبار و گاز

 یها گلبرگ ن،یزم از آنسوتر ینور سال 5،333 حدود یزیچ شاخ،تک یفلک صورت در بزرگ یمولکول ابر کی ۀلب در

 و یداشـتن  دوسـت  شـکلِ  کـه  نـد ی ااستاره پرورشگاه کی واقع در گل نیا یهاگلبرگ. اندشکفته( رُز) سرخ گل نیا

 آمـده  دیـ پد و شده دهیتراش یسحاب یمرکز ۀخوش جوانِ و داغ ستارگانِ از دهیتاب یپرتوها و بادها توسط شانمتقارن

 .است

 در دارنـد،  سـن  سـال  ونیـ لیم چند تنها ،NGC 2244 ۀ شد یبند رده نام با ،یانرژ رپُ یخوشه نیا درونِ ستارگانِ

 .دارد ینـور  سال 53 حدود یقطر ،NGC 2237ۀ شد یبند رده نام با ت،زِرُ یسحاب خود یمرکز یحفره که یحال

 .کرد تماشا شاختک یفلک صورت ۀمحدود در کوچک تلسکوپ کی با راستکی توان یم را یسحاب نیا

 

 یک ستاره در هفت آسمانسرچشمه: سایت 
 https://apod.nasa.gov/apod/ap120214.html:  سایت ناسامشاهدۀ تصویر بزرگ سحابی گُلِ سُرخ در 

 

http://www.1star7sky.com/2012/02/blog-post_8636.html?m=1
http://www.1star7sky.com/2012/02/blog-post_8636.html?m=1
https://apod.nasa.gov/apod/ap120214.html
https://apod.nasa.gov/apod/ap120214.html
https://apod.nasa.gov/apod/ap120214.html
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رانیا هنرِ  وُ  ادب وُ  علم بزرگانِ  ُسخنِ  071   

 

 سُخنِ بزرگانِ علم وُ ادب وُ هنرِ ایران
           

     
 

 ! است نگتَ سبُ خن،سُۀ عرص

 ! است راخفَ یمعن ۀعرص

 ! آ ترشیپ خن،سُ از

 وُ ینیب یفراخ تا

 ی!نیب عرصه

 !ستین ،"فتگُ تِیّاهل" را، ما هنوز

 بودی! "شنودن تِیّاهل" ،یکاشک

 د،یبا یم ،"گفتن -تمام"

 ! "شنودن -تمام" و

 است، هرمِ ها،دل بر

 است، هرمِ ها،زبان بر

 !است هرمِ ها،گوش بر و

 

 (شمس تبریزی)

  

   
 

 عشق بر و دارد پنهان عشق آنگاه و شود عاشق که هر

 !باشد دیشه ،ردیبم

 خود با که شود مسلّمُ را یکس نهادن قدم عشق در

 .کند عشق ثارِیا را خود و بکند خود ترکِ و نباشد

 یگرید خترَ او جز باشد که جا هر ،است آتش عشق

 .گرداند خود رنگِ به و سوزد ،رسد که جا هر .ننهد

 را معشوق که باشد آن را عاشق کمال، به عشق تِیبدا

 با .است عشق با حساب را عاشق که کند فراموش

 !دارد حساب چه معشوق

 یب عاشقِ ،باشد رمتصوّ عرض یب جوهرِ کهچنان اگر

 و ممکن خود هرگز و باشد ممکن عشقیب و معشوق

 حالت نیا در معشوق وُ عاشق وُ عشق .نباشد رمتصوّ

 دینشا تیّریغ شانیا انِیم و باشند گریدکی به میقا

 .ستنجُ

 

 القضّات()عین
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ارژنگ نیشیپ یهاشماره 070   

 

 گنژرا های پیشینشماره
 تصویر یا لینک مربوطه کلیک/ لمس کنید برای مطالعه یا دانلود شماره مورد نظر، برروی

 

 

 1911 شهریور 11ارژنگ شماره 

https://drive.google.com/file/d/1OsAQ3xfoRteEckYLy9kBrSjVJ8NzEauG/view 

 1911مرداد  1ارژنگ شماره 

https://drive.google.com/file/d/00_IYytVAeq0QKxx_UtaFXaHE0buG_jwL/view 

 1911تیر   8ارژنگ شماره 

https://drive.google.com/file/d/1dQBM6g7_X9a5qJb0cHIabVfHqRYAQWQC/view 

 1911خرداد   7ارژنگ شماره 

https://drive.google.com/file/d/1b9oMitoer_w9Dq1vYt-aPtOYoM0C-Hs8/view 

 1911اردیبهشت  5ارژنگ شماره 

https://drive.google.com/file/d/1TNsKN19QlorwIjXkC_xMnBesKp7N1NKC/view 

 1911فروردین  5ارژنگ شماره 

https://drive.google.com/file/d/1gzMzC1Jr9Zpsvj8eHXsmN9GJImAqPn0t/view 

 1918اسفند  1ارژنگ شماره 

https://drive.google.com/file/d/1gtDEHFqVFUWIZQy_bV05loF8m0d7BZKk/view  
 1918بهمن  9ارژنگ شماره  

https://drive.google.com/file/d/1FRJeV4kaHmMEq2cCibXJMDbwD8W8PeSN/view  
 1918دی  3ارژنگ شماره  

https://drive.google.com/file/d/1ciin7kTEKSlsxlbIMCq5jHe4dB4o_ROB/view  
 1918آذر  1ارژنگ شماره  

https://drive.google.com/file/d/1YBsvnfHieBd1wuHXaJSbDY2LMLddHWB3/view  

 majalleharzhang@gmail.com  )ایمیل آدرس( گنژراا ب تماس

 arzhang.com-https://www.mahnameh  ارژنگ: تارنگاشت نشریۀ
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https://drive.google.com/file/d/1dQBM6g7_X9a5qJb0cHIabVfHqRYAQWQC/view
https://drive.google.com/file/d/1b9oMitoer_w9Dq1vYt-aPtOYoM0C-Hs8/view
https://drive.google.com/file/d/1TNsKN19QlorwIjXkC_xMnBesKp7N1NKC/view
https://drive.google.com/file/d/1TNsKN19QlorwIjXkC_xMnBesKp7N1NKC/view
https://drive.google.com/file/d/1gzMzC1Jr9Zpsvj8eHXsmN9GJImAqPn0t/view
https://drive.google.com/file/d/1gzMzC1Jr9Zpsvj8eHXsmN9GJImAqPn0t/view
https://drive.google.com/file/d/1gtDEHFqVFUWIZQy_bV05loF8m0d7BZKk/view
https://drive.google.com/file/d/1FRJeV4kaHmMEq2cCibXJMDbwD8W8PeSN/view
https://drive.google.com/file/d/1ciin7kTEKSlsxlbIMCq5jHe4dB4o_ROB/view
https://drive.google.com/file/d/1YBsvnfHieBd1wuHXaJSbDY2LMLddHWB3/view
mailto:majalleharzhang@gmail.com
https://www.mahnameh-arzhang.com/
https://drive.google.com/file/d/1OsAQ3xfoRteEckYLy9kBrSjVJ8NzEauG/view
https://drive.google.com/file/d/13_IYytVAeq4QKxx_UtaFXaHE3buG_jwL/view
https://drive.google.com/file/d/1dQBM6g7_X9a5qJb0cHIabVfHqRYAQWQC/view
https://drive.google.com/file/d/1b9oMitoer_w9Dq1vYt-aPtOYoM0C-Hs8/view
https://drive.google.com/file/d/1TNsKN19QlorwIjXkC_xMnBesKp7N1NKC/view
https://drive.google.com/file/d/1gzMzC1Jr9Zpsvj8eHXsmN9GJImAqPn0t/view
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