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نام واقعِی هر چیز )حکایت سلطان محمود و شب دزدان(
چرا در »جامعه ای برابر« بعضی برابرترند؟! )زندگی و آثار جورج اورول(

آسوده خاطر ِز بهار و خزان )درباره ی نماد سرو در ایران و جهان(



»روزگاریمن،جوانگِدزو،
بهخوابمیدیدمکهپروانهام؛  

بالافشانوبیقرار.  
شادمانبهَگشْتبالمیزدم.   

پریدمازخواب؛خودجوانگدزوبودم.
اکنونجوانگدزوخواِبپروانهدیدهاست؟

یاپروانهایخوابمیبیندکهجوانگدزواست؟«  

»ما آنان را خالص کردیم
با موهبتی ناب:    

یاِد خانه.«1      

1( سوره ی ص آیه ی 46
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طرح جلد قسمتی از 
نقاشی »مزرعه ی گندم 
و سروها« اثر  »ونسان 

ون گوگ« است.

عکس پشت جلد عکسی 
از »احسان باغبان« 
و تصاویر صفحه ی 

فهرست آثار »علیرضا 
کریمی مقدم« هستند.



اصلیترین از بیتفاوتی، و تنهایی ندارند. »دوست« جهنمیان،
نیز،گاهچنینوضعیپیدا خصوصیاِتجهنماست.دنیایانسان
میکند:دورازیکدیگرزندگیمیکنیموبهدورخود،دیواروحصار
شهر«، شهر-باالی »پایین »نمرهاولها-ضعیفها«، میکشیم:

»من-دیگران«.
امادرهمان ازخودمانمراقبتکنیم، تا ماحصارهارامیسازیم
حال،خودماننیزدرحصارهایماناسیرمیشویم.فاصلهگرفتنو
دورشدن،ظاهراقراراستماراازآسیبدیدنحفظکند،اماباعث
شدهکه»تنها«شویموبیاشتیاق؛شوقوانتظاِروروِدمهمانیتازهرا
ازدستدادهایم:»آیادوبارهزنِگدرمرابهسویانتظاِرصداخواهد

برد؟«
»دیدار«،فرصتیاستبرایبرچیدِنحصارهاورقمزدِنتجربههای
پاِی وقتی اند: بسیار شنیدنیها و دیدنیها دیدار، در شگفت.
که بیآن را- تجربه سال دهها مینشینیم، سالمند یک سرگذشِت
بامسافریدیدارمیکنیم خودزیستهباشیم-درکمیکنیم.وقتی
کهازمانشانیمیپرسد،معلممیشویموقدمبهقدِمراهرابرایاش
میشویم، مواجه گمشده طفلی با که هنگامی میکنیم. مرور
مادرانگیمانراکشفمیکنیم.دردیدار،»دوست«پیدامیکنیم
وگاهیهمعاشقمیشویمویادمانمیآیدکهدلمانهوایاینرا

کردهکههمهیوجودمانرابسپاریم.
داستانهندیکهنیوجودداردکهچنیناست:

»گوراخنات«و»ماتسیندرات«،رهسپاِرسفربودندتابهوطنشان
بازگردند.درراه،مدتیرادرشهریشلوغاقامتکردند.درآنجا،
ماتسیندرات،سرگرِمدلمشغولیهایشهرشد،بهکاخسلطانرفت
گوراخنات، برد. یاد از را خویش سفِر و دوست خود، کلی به و
از تادوستاش پرداخت دعا به اسارِتدوستخویش، دیدِن با
فراموشی،دوریومرگنجاتیابد.آنگاهبههیئِتزنیرقصنده،
خواندِن ضمِن و رساند ماتسیندرات حضوِر به را خود و درآمد
رقِص دیدِن با پرداخت. رقصیدن به ایهامدار، و دوپهلو آوازهایی
حقیقِی هویِت و وطن اصل، رفتهرفته ماتسیندرات، او، رازآمیِز
خویشرابهیادآورد.اودوبارهدرکناِردوسِتخویش،راهِیوطن

وخانهیخویششد.
دیدار،حصارهارابرمیچیند،آرزوهایمانرابهیادمانمیآوردودر
پیشچشِممامیرقصدتابهیادبیاوریمکهخانهوخانوادهایداریم

کهانتظارمانرامیکشند.
محبوسکردهایمخودمانرادرحصارهاومرزها.»اینمرزهاراخدا
ویموبرویم.

َ
نکشیدهاست«.دیداریبایدتااینهمهرابزیایم،بش

دیدار،بهشتمیسازد؛بهشِتهمسفران.

در آغاز ...
»همهیدرهارامیگشایم،

جهانیبهدرونهجوممیآورد
وباهمهینیروبامنبهبیرونمیشتابد

بهسویدرختاِنپرشکوفه
وبرادراِندردمند.«

***
جمعی توسط مستقل صورت به که است مجلهای »دیدار«،
عموم ماهنامه، این مخاطِب میگردد. تهیه فرهنگی فعاالِن از
مردماندوالبتهبخصوصنوجوانان؛یعنیآنانیکهجستجوگری،
میلبهآموختنوآمادگِیتغییردروجودشانزندهاست)ورایسِن

شناسنامهایشان(.
ُپرآشوبجلوهمیکند، برایزیستندرجهانیکهگاه میخواهیم
که میکوشیم بیاموزیم. را است نجات و رهایی الزمهی آنچه

آموختنمان،اینگونهباشد:
و پرسشها به برایجوابگویی آموختنی دغدغهمندانه؛ -      

مسائِلمهِمانسانی.
-ارتباطی؛آموختنیبرایتعاملو»زندگِیمشترک«باانسانها

)درخانواده،جمعدوستی،مدرسه،شهر،کشوروجهان(
موجود،راضینیستوآرزوهای

ِ
-ُپرشور؛آموختنیکهبهوضع
انسانیراخوابوخیالنمینامد.

-بینرشتهای؛آموختنازهرگوشهیجهان:فرهنگهاورسوم
لطیفهها، حتی و اجتماعی علوم تاریخ، ادیان، هنر، گوناگون،

حکایتهایطنزوبازیها.
بلکه نیستیم، رایج و مصطلح جذابیتهای دنباِل به کار، این در
زندگِی اصیِل آرزوهای و دردها پیگیرِی با را جذابیت میکوشیم
و تلویزیون که سیمانی چارچوبی در ما آوریم. دست به خود،
و شدهایم اسیر ساختهاند، برایمان اجتماعی شبکههای و ماهواره
بسیاریازپنجرهها،حیاطهاوحیاتهاراتجربهنکردهایم.آشنایی
بادوستیدرآنسویتاریخیادیدِنشکلیدیگراززندگیدرزمین،

جذابتریِنجذابیتهاتواندبود.
»دیدار«چیزیاستشبیهبهکتاب-مجله؛مطالِبآنمنحصربه
آن،همانروزیاستکهخوانده

ِ
اینیاآنماهوسالنیست.تاریخ

بههمین زندگیجاریمیگردد. در و اندیشیدهمیشود میشود،
مختلِف قالبهای در را آموزشی محتوای نقِش میتواند خاطر،
یا رسمی نشستهای انواع و گفتگو و بحث حلقههای کالسی،

دوستانهایفاکند.
اینامیِدماست.امیدماافزونترخواهدشدوقتیکهبانقدونظر،

پیشنهاداتوفعالیِتخودمارایاریکنید.



آشنا شدن
      هم-راه شدن

نامواقعیهرچیز)حکایت
سلطانمحمودوشبدزدان(
چگونهیکدیکتاتورموفق

باشیم؟)قسمتدوم(

در این بخش:
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آشنا شدن هم   راه شدن

ل،ونهجامهیپادشاهی،درشهرمیگشت،بهگروهیازدزدان
ّ
آوردهاندکهیکشبسلطانمحمود،درحالیکهبالباسیُمبد

برخورد.دزدانبهاوگفتند:»توکیستی؟«پاسخدادکهمنهممثلشماهستموبرایدزدیدرشهرمیگردم.دزدهاباتردیداو
راپذیرفتند،امابرایآزمونویومعرفیخویش،یکیازدزدانگفت:»ایهمراهان!بهتراستهرکسهنروشگرِدخودرابیان
کند.«اولیگفت:»هنرمنایناستکهچونسگپارسکند،مندرمییابمچهمیگوید.«دیگردزدانگفتند:»هنرچندانمهمی
نیست.«آنگاهدزدیدیگرگفت:»همهیهنرمندرتشخیصدیدگانماست.هرکهرادرتاریکِیشبببینم،روزاورابیگمان]در
هرلباسوهیأت[خواهمشناخت.«دیگریگفت:»منمیتوانمبازوربازویخویش،نقبهابزنم.«دزددیگرگفت:»هنرمندر

شاّمهاماست.خاکهاراازبویشانمیشناسمومیفهممدرآنهاگنجودفینهایهستیانه.« حِسّ

وپنجمیندزدگفت:»هنرمندرایناستکهمیتوانمچنانکمنداندازمکهبردیوارهاودژهاییبهبلندِیکوهنیزفائقآیم.«
آنگاهجمعدزدانروبهسلطانمحمودکردندوگفتند:»اکنونتوبگوکههنرومهارتاتچیست؟«گفت:»هنرمندرریشمن
دانسپارند،اگرمنریشمراازرویرحمتوشفقتبُجنبانم،آنکشتنوتنبیهبازداشته

ّ
است؛هرگاهمجرمانرابهدستجال

شود.«دزدانچوناینسخنراشنیدندجملگیگفتند:»نقطهیاتکاءوقطِبماتوییکهدرروزگارگرفتاریومصیبتمیتوانی
نجاتماندهی.«

پسهمهباهمبهراهافتادنددرحالیکهمسیرشانبهسویقصرسلطانبود.درمیانهیراهبودندکهسگیپارسکرد.آندزدکه
هنرشفهِمبانِگسگانبود،گفت:»اینسگمیگویدکهسلطانباشماست.«امادیگردزدانبهسخِناواعتنانکردند.دزددیگر
خاکیراازپشتهایبرداشتوبوکردوگفت:»اینخاکازخانهیبیوهزنیمستمنداستومقصودمااینجاحاصلنمیشود.«پس
رفتندتابهدیوارقصررسیدند.کمنداندازکمندشرافراِزدیواِربلندانداختوهمهیدزدانازآنباالرفتندوبهحیاطقصردرآمدند.
خاکشناسخاکیبرگرفتوبوییدوگفت:»خزانهیشاهیدرهمیننزدیکیاست.«پسبهراهنمایِیاونقبزننقبیزدتابه
خزانهیشاهرسیدندوازآنجاهرچهطالوجامههایزربفتوجواهراتگرانبهاکهمیتوانستندبرداشتندوازقصربیرونآمدندو
آنچهدزدیدهبودندرادرمکانیامنپنهانکردند.اماسلطانمحمودکهدرهمهیایناحوالباایشانبود،نشانومنزلگاِهامنشان

رابهخاطرسپردوسپسپنهانیازایشانجداشدوبهکاخبازگشت.
چونروزشد،سلطانمأمورانخودرافرستادتادزدانرادستبستهنزداوآوردند،درحالیکهازبیمجانبرخودمیلرزیدند.وقتی
کهدربرابرتختشاهایستادند-همانشاهیکههمچونماه،همراهشبانهیآنهابود-آندزدیکههرکهرادرتاریکیمیدیددر

روزبههرهیأتکهبوداورابهجامیآورد،ُمصاحِبشبراشناخت:

نام واقعی هر چیز
)حکایت سلطان محمود و شب دزدان(1

دست داد  معادن«2  »الناُس  سِرّ 
ِک تـن بدانـم کانـدر آن  مـن زخـا
ک را  همچو مجنون بو کنم من خا
پیراهنـی هـر  ِز  دانـم  کنـم،  بـو 

 که رسول)ص( آن را پِی چه گفته است
 چند نقد است و چه دارد او ز کان
بی خطـا بیابـم  را  لیلـی  ِک   خـا
آِهرمنـی گـر  و  یوسـف  ُبـَود  کـو 

این گفت:  و  دید  تخت  بر  را  شاه 
آن  که چندین خاصیت در ریش اوست
الَجَرم چشم اش،  بود  َشه  عارِف 
بود شاه  این  َمَعکم4  ْهَو  َو   گفت: 
چشم من ره ُبرد شب َشه را شناخت
او از  من  بخواهم  را  خود  اّمِت 

قرین و  شبگرد  دوش  ما  با  بود 
اوست تفتیِش  از  هم  ما  گرفِت  این 
َحَشم3 با  لب  معرفت  از  برگشاد 
می شنود ِسرمان  و  می دید  ما  فعِل 
جمله شب با روِی ماهش عشق باخت
رو5 هیچ  عارف  ز  نگرداند  کو 



ما و دیگران
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موالنابهاینفرازازقصهکهمیرسد،پردهازرازبرمیگیردوحقایقیشگرفرابامادرمیانمیگذارد:
نگاهوفهموهّمِتآنهاکه»میدانند«موجِبامانورهایِیمردماناست؛آنهاییکهسّروباطنواسمواقعِیهرچیزوهرکس

رامیدانند6وازورایعیبوگناِهمردمان،ارزشوکرامِتواقعِیآنها7ومسیرهایرشدوتعالیایشانرامیشناسند؛

دلانسانهاولطایِفپروردگارِیخداونددرزندگیمردمان،بهحقیقتوگوهِرآدمیراواقفاندو»ماه«راازپِس گاهانبهِسِرّ آ
ابروغبار)ِـهواهاوکردارهایکجرِوآدمیان(میبینندوخواستهیواقعیوغایِیخالیقرادرهرتالِشپراکندهوخطادرمییابند؛
این»شاهدان«اندکهدرشِبدیجوِرزندگِیدنیا،خورشیدحقیقتوسلطانرحمتگِرپربرکتراکهازدیدهیخلْقپنهان،ولیبا

آنهااست،ناظرند10وبهاوامیددارند.11
لیروشنگرمیآورد:دردادگاِهعدل،قاضیبهاستناِدسخنوشهادِتشاهدانحکممیکندوسخنکسانیمالکقرار

َ
موالناَمث

نزدخدا رو آن از نیکخواه، نیکاندیشاِن و پیامبران باشند.پس دیده بیغرض«، با»دیدهای را وسّرماجرا میگیردکهحقیقت
شاهدندوشفیع،کهبادلیپاکوبهدورازآلودگیهاوکژنماییهایاغراضدنیویوهواهاینفسانی،سّرپنهانومراحلتعالیو
رشدرادررابطهیانسانوپروردگارشدرقصههایزندگیدیدهاند.اینکموالناهمهیمارابهمشاهدهیاینسّرزندگیمیخواند،

اّمامیگویدکهشرطفهموبهرهمندیازاینراز،زدودِنغرضازدیدهوبیماریازدلاست:

رادرروزحفظ گاهِیشب آ آندزدکه بازمیگرداندومیگوید: بهداستان را ما بلند، پِسسیریدرمعانی از سرانجامموالنا،
مینمود،

سلطانمحمودچونچنیندیدازایشاندرگذشتوبرآنهارحمتآورد:

کیدمیکندکه: درپایانحکایتموالنایادمانمیآوردوتأ

دست داد  معادن«  »الناس  سِرّ 
العباد8 مقامات  بودش  نظر  در   ]...[

کـه رسـول آن را پـِی چـه گفته اسـت
نهـاد9 شـاهد  خـدا  نامـش  الجـرم 

حـق همی خواهـد کـه تـو زاهد شـوی
ُبـَود دیـده  پـرده ی  غرض هـا  کایـن 
سـرا دو  در  ُبـَود  دل  حـق،  منظـِر 

تـا غـرض بگـذاری و شـاهد شـوی12
ُبـَود پیچیـده  پـرده  چـون  نظـر  بـر 
را شـاه  آیـد  شـاهد  در  نظـر  کـه 

ابر به  تشنه  چون  آورد  َشه  به  رو 
گفت: ما گشتیم چون جان بنِد طین14
مکتومْ سیر شِه  ای  شد  آن  وقِت 
نمود را  خود  خاصیِت  یکی  هر 
ببست را  ما  گردِن  هنرها  آن 
َمَسد17 َحبٌل  جیِدنا  فی  هنر  آن 
خوش حواس آن  خاصیِت  همان  جز 
بود راه  غوِل  جمله  هنرها  آن 
َوداد18 شاِه  از  گاه  آ سِگ  وآن 
ُبَود نیکو  هم  گوش  در  خاصیت 
سگ چو بیدار است شب، چون پاسبان19

َبْدر13 آِن  قدر  شِب  اندر  بود  که  آن 
دین15 یوِم  در  تویی  جان  آفتاِب 
خیر به  بجنبانی  ریشی  َکَرم  کز 
فزود بدبختی  جمله  هنرها  آن 
زان مناصب سرنگونساریم و پست16
مدد فن ها  زان  نیست  مردن  روِز 
که به شب ُبد چشِم او سلطان شناس
بود گاه  آ َشه  ز  کو  چشمی  غیِر 
نهاد باید  لقب  کهف اش  سِگ  خوْد 
شود گه  آ َشه  ز  سگ  بانِگ  به  کو 
شهان20 شب خیِز  ز  َنْبَود  بی خبر 

بـار21 روِز  آمـد  وی  از  شـرم  را  که به شـب بر روی َشـه بودش نظار22شـاه 

بایـد گماشـتهیـن ز بدنامـان نبایـد ننگ داشـت23 اسرارشـان  بـر  هـوش 
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وازسرشفقتمخاطِبخویشرا،برایروزهاییدشوار،اندرزیگرانبهامیدهدکههرگاه،بههردلیلی)هرچندخطایخویش(،
خویش،ومعشوِقآزمونگر24وغیوِر25خودرافراموشمکن،واین ازچشِممردمافتادییابدنامشدی،ارزشوکرامتوسِرّ
بدنامیراهمچونامکانیِبدانبرایرهاییومصونّیتازآسیبوگزندیکهریاکاریووابستگیبهمردمانمیتوانستبرتووارد
آَوَرد،وشرمازگناهوشوِرتوبهوهستِیتازهیخویشرا،یکسرهوخالص،دربرابرپروردگاِرمهربانخویشداشتهباش؛هماوکه

ازغفلتوخوابیدراز،بیدارتساختهوبهزندگیحقیقیایکهالیقآنی،میخواندت.26

نجوا و دعای »آن که در شب آفتابی دیده است«:

تا  ابیات 2816  ششم،  دفتر  مثنوی،  مولوی،  محمد  جالل الدین   )1
.2921

2( »مردمان هم چون معادن اند«؛ حدیثی از رسول اکرم)ص( است.
گاهی و معرفت  3( با دیدگان خویش شاه را شناخته بود، پس از روی آ

با دوستان خویش لب به سخن گشود.
4( »او با شماست«؛ پاره ای است از آیه ی 4 سوره ی حدید. توصیف هایی 
که از خداوند در آیات 2 تا 6 این سوره آمده است می تواند برای درِک 
مفهوِم داستان موالنا راهگشا باشد: »پادشاهی آسمان ها و زمین از آن 
اوست؛ حیات می بخشد و می میراند/ اوست اّول و آخر و ظاهر و 
باطن، و او به هر چیزی داناست/ هر کجا باشید او با شماست، و 
خدا به آنچه می کنید بیناست/ کارها همه به او بازگردانده می شود/ 
شب را در روز فرومی برد و روز را در شب، و او به راِز نهفته ی سینه ها 

گاه است.« آ
5( نجات اّمِت )در این جا: دوستاِن( خویش را از او خواهم خواست، 

که او از دعا و درخواست عارفان به خویش، روی نمی گرداند.

)6

که  نیک  و  بد  اوصاف  از  و  دیدن،  می باید  نیک نیک  را  »همدگر   )7
و  او رفتن  و در عیِن ذات  از آن گذشتن،  آدمی مستعار است  در هر 
َبرمی دهند،  را  همدگر  مردم  که  اوصاف  این  که  دیدن،  نیک نیک 
که  گفته اند که شخصی گفت  نیست. حکایتی  ایشان  اصلِی  اوصاف 
»من فالن مرد را نیک می شناسم و نشاِن او بدهم«. گفتند: »فرما«. 
من  این ها[  مانند  و  ُاالغ  و  اسب  ]=کرایه دهنده ی  »ُمکارِی  گفت: 
بود؛ دو گاو سیاه داشت«. اکنون هم چنین بر این مثال است: خلق 
گویند که فالن دوست را دیدیم و می شناسیم و هر نشان که دهند در 
حقیقت همچنان باشد که حکایِت »دو گاو سیاه« داده باشد؛ آن نشاِن 

شر و  خیر  اندر  تو  ما  ُمشیِر27  ای 
شب و  روز  الَنراُه28  َیرانا  ای 
شد بگزیده  چشم ها  از  من  چشِم 
َبهّی30 ای  آن،  بود  تو  معروِف  لطِف 
الّساِهَره ِفی  نوَرنا  تِمم 

َ
أ رب  یا 

مده مهجوری  روز،  را  شب  یاِر 
َنکال34 و  درد  با  است  مرگی  تو  بعد 
نادیده اش مُکن  دیده ست ات،  که  آن 
هین مران از روِی خود او را بعید36
گلو ِغِلّ  شد  تو  جز  روی  دیِد 
َرَشد38 می نمایندم  و  باطل اند 
رازدان خدای  ای  َکشش ها  زین 
مشتری ای  جاذبان،  بر  غالبی 

بی خبر دْل مان  اشارت هات  از 
سبب29 دیِد  شده  ما  چشم بنِد 
شد دیده  آفتابم  شب  در  که  تا 
ِإتمامه31 فی  الِبِرّ  کماُل  پس 
قاِهَره32 ُمفَضحاٍت  ِمن  اْنِجنا  َو 
مده33 دوری  را  قربت دیده  جاِن 
الوصال بعَد  ُبَود  که  ُبعدی  خاصه 
بالیده اش35 سبزه ی  بر  زن  آب 
دید تو  روی  آن  بار  یک  او  که  آن 
باطٌل37 الله  ِسَوی  ما  شیٍء  ُکلُّ 
می َکشد را  باطالن  باطل  که  زان 
تو به جذِب لطِف خوْد مان  ِده امان39
واَخری40 را  درماندگان  َار  شاید 

اسِم هر چیزی چنان کان چیز هست
ظاهرش ما  بِر  چیزی  هر  اسِم 
عصا ُبد  چوبش  ناِم  موسی  نزد 
نهد نامی  عاقبت  بر  را  مرد 
منی نامش  ما  نزدیِک  ُبد  که  آن 

دست داد  را  او  جاِن  پایاْن  به  تا 
ِسَرش خالق  بِر  چیزی  هر  اسِم 
اژدها نامش  بود  خالق  نزد 
نهد عاریت نامی  کو  آن  بر  نی 
پیش حق این نقش ُبد که با منی
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او نباشد و آن نشان به هیچ کار نیاید. اکنون از نیک و بِد آدمی می باید 
گذشتن و فرورفتن در ذات او که چه ذات و چه گوهر دارد، که دیدن 

و دانستْن آن است.
بداند.  را  اسطرالب  که  باید  منّجمی  اما  است  حق  ُاسطرالِب  آدمی 
پس اسطرالب در حِق منّجم سودمند است که: َمن َعَرَف َنْفَسُه َفَقد 

ُه.« )موالنا، فیه ما فیه( بَّ َعَرَف َر
8( مراتب و مراحل سیر روحانی بندگان

9( اشاره به »گواه« بودِن پیامبر)ص( که در آیاتی از قرآن بدان اشاره شده 
است. از جمله آیات 45 و 46 سوره ی احزاب در این زمینه روشنگر 
است: »ای پیامبر، ما تو را گواه )شاهد( و بشارتگر و هشداردهنده 
ک  فرستادیم، و دعوت کننده به سوی خدا به اذن او. و چراغی تابنا

]در راهنمایی مردم به سوی سعادِت قرِب خدا[.«
در  و  گون[  گونا افق ها]ی  در  را  خود  نشانه های  زودی  »به   )10
دل هایشان بدیشان خواهیم نمود، تا بر ایشان روشن شود که او خوْد 
حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت خود شاهد ]و مشهود 
در[ هر چیزی است؟ آری آنان در دیدار پروردگارشان تردید دارند؛ 
َلت، آیات 53 و 54 گاه باش که او بر هر چیزی محیط است.« سوره ی ُفِصّ آ

11( »در آن روز چهره هایی شاداب اند؛ به پروردگار خویش می نگرند. 
]و به او دل بسته اند و امید دارند[« )سوره ی قیامت، آیات 22 و 23(

»یعقوب)ع( گفت: »من شکایت غم و اندوِه خود را پیش خدا می برم؛ 
و از خدا چیزی می دانم که شما نمی دانید؛ ای پسران من، بروید و 
از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا نومید مباشید، 
که از رحمت خدا، جز گروه کافران کسی نومید نمی شود.« )سوره ی 

یوسف)ع(، آیات 86 و 87(

12( »اگر پراکندگِی دل ها و دروغ گویی های شما نبود، بی گمان آن چه 
می دیدید(.«  )و  نیز می شنیدید  می بینم( شما  )و  که من می شنوم  را 

پیامبر اکرم)ص(

»نه چنین است، بلکه آن چه مرتکب می شدند، زنگار بر دل هایشان 
بسته است. نه! آن ها در آن روز از پروردگارشان سخت محجوب اند 

]و از قرب او محروم اند[.« سوره ی مطففین، آیات 14 و 15
به  و  گشتند  رسوا  آن  از  خوردن  با  که  آوردند  روی  ُمرداری  »به 
و  ]دنیوی  چیزی  عاشِق  که  هر  کردند.  سازش  هم  با  بدان  محبت 
بیمار می سازد. پس  را  و دلش  نابینا،  را  دیده اش  غیرحقیقی[ شود، 
شهوت ها  می شنود؛  ناشنوا  گوشی  با  و  می نگرد،  معیوب  چشمی  با 
دنیوی  لذایذ  بر  و  میرانده  را  دلش  دنیا  و  دریده  هم  از  را  ِخَردش 
شیفته و شیدا نموده است. پس او بنده ی دنیا و بنده ی کسی است 

نیز  او  بچرخاند،  سو  هر  به  دنیا  دارد.  در دست  را  دنیا  از  اندکی  که 
می چرخد، و به هر طرف که روی آوَرد او نیز روی می آورد.« )علی)ع(، 

از خطبه 109 نهج البالغه(

13( آن کس که در شبی چنان ُپرارزش )همچون شِب قدر که در آن 
گاه به )و شیفته و از آِن( آن ماِه  سرنوشت ها رقم می خورد( ناظر و آ

تمام بود... .
)14

 )15

16( »یکی گفت که اینجا چیزی فراموش کرده ام. موالنا فرمود که در 
عاَلم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست. اگر جمله ی چیزها را 
فراموش کنی و آن را فراموش نکنی باک نیست و اگر جمله را به جای 
آری و یاد داری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی هیچ نکرده باشی، 
هم چنان که پادشاهی تو را به ِده فرستاد برای کاری معّین. تو رفتی و 
صد کاِر دیگر گزاردی. چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگزاردی 
چنان است که هیچ نگزاردی. پس آدمی در این عالم برای کاری آمده 

است، و مقصود آن است. چون آن نمی گزارد، پس هیچ نکرده باشد.
ن 

َ
أ َبْیَن 

َ
َفأ َواْلِجَباِل  ْرِض 

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ َعَلی  َماَنَه 

َ ْ
ال َعَرْضَنا  ا  ﴿ِإنَّ

َجُهواًل﴾  َظُلوًما  َکاَن  ُه  ِإنَّ نَساُن  اْلِ َوَحَمَلَها  ِمْنَها  ْشَفْقَن 
َ
َوأ َیْحِمْلَنَها 

نتوانست  داشتیم،  عرضه  آسمان ها  بر  را  امانت  آن   .)72 )احزاب، 

او  َدر  او ]=آسمان[ چند کارها می آید که عقل  از  بنگر که  پذیرفتن. 
حیران می شود: سنگ ها را لعل و یاقوت می کند، کوه ها را کان زر و 
نقره می کند، نبات زمین را در جوش می آورد و زنده می گرداند و بهشت 
را  بر می دهد و عیب ها  نیز دانه ها را می پذیرد و  عدن می کند. زمین 
می پوشاند و صد هزار عجایب که در شرح نیاید می پذیرد و پیدا می کند 
و جبال نیز همچنین معدن های گوناگون می دهد. این همه می کنند 
اما از ایشان آن یکی کار نمی آید، آن یک ]کار[ از آدمی می آید: ﴿َوَلَقْد 

بال ها باال  سوی  شاید 
ُ
گ چنگال هاجان  زمین  در  تن  زده  در 

بلنـد خورشـیِد  ُافتـاد  جان فشـان 

معنـوی آفتـاِب  ای  فشـان  جـان 

روان و  جـان  آدمـی  وجـود  در 

می رسـد نـو  نـو  غیـب  از  زمـان  هـر 

هر َدمی  تی ]=تهی[ می شود،    ُپر می کنند

ُنوی بنما  را  کهنه  جهاِن  مر 

روان آِب  چون  غیب  از  می رسد 

می رسد برون شو  تن  جهاِن  وز 
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ماَء و ااْلَْرَض. پس، از  ْمنا السَّ ْمَنا َبِنی آَدَم﴾ )اسراء، 70(؛ نگفت َلَقْد َکرَّ َکرَّ
آدمی آن کار می آید که نه از آسمان ها می آید و نه از زمین ها می آید و 

نه از کوه ها. چون آن کار بکند، َظلومی و َجهولی از او نفی شود.
اگر تو گویی که »اگر آن کار نمی کنم چندین کار از من می آید«، ]بدان 
که[ آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریده اند. هم چنان باشد که تو 
خزاین  در  آن  که  گرانبها[  بسیار   =[ بی قیمتی  هندی  پوالد  شمشیر 
ملوک یابند، آورده باشی و ساطوِر گوشت گندیده کرده – که »من این 
یا  به جای می آرم.«  به وی چندین مصلحت  را معّطل نمی دارم،  تیغ 
آن،  از  ذره ای  به  که  در وی شلغم می پزی  و  آورده ای  را  زرین  دیگ 
صد دیگ به دست آید. یا کارد ُمَجْوَهر]=جواهرنشان[ را میِخ کدوی 
شکسته کرده ای که »من مصلحت می کنم و کدو را بر وی می آویزم و 
این کارد معّطل نمی دارم.« جای افسوس و خنده نباشد ؟ چون کار آن 
کدو به میخ چوبین یا آهنین - که قیمت آن به پولی است - برمی آید، 

چه عقل باشد کارد صد دیناری را مشغوِل آن کردن؟
اللَه  ﴿اِ نَّ  که:  می فرماید  است؛  کرده  عظیم  قیمت  را  تو  تعالی  حق 

َه﴾ )توبه، 111( اْشَتری ِمَن اْلُمْؤِمِنْیَن َاْنُفَسُهْم َو َاْمَواَلُهْم ِبَانَّ َلُهُم اْلَجنَّ

مفروش خویش ارزان که تو بس گرانبهایی.
آمدیم بهانه می آ وری که: »من خود را به کارهای عالی صرف می کنم، 
علوم فقه و حکمت و منطق و نجوم و طب و غیره تحصیل می کنم« 
از  تا کسی  است  آن  برای  است  فقه  اگر  توست.  برای  این همه  آخر 
تو به سالمت  تا  تو را نکشد  َنَکند و  نرباید و جامه ات را  تو نان  دست 
باشی، و اگر نجوم است احوال فلک و تأثیر آن در زمین از ارزانی و 
توست.  برای  تو دارد، هم  احوال  به  تعلق  امن و خوف همه  و  گرانی 
و اگر ستاره است از سعد و نحس و به طالع تو تعّلق دارد، هم برای 

توست. چون تأّمل کنی، اصل تو باشی و این ها همه فرع تو.
تا او  می گویند پادشاهی پسر خود را به جماعتی اهل هنر سپرده بود 
با  تمام گشته،  استاد  و  بودند  آموخته  غیره  و  رمل  و  نجوم  علوم  از  را 
کماِل کودنی و بالدت ]=کندذهنی[. روزی پادشاه انگشتری در مشت 
گرفت، فرزند خود را امتحان کرد که »بیا بگو در مشت چه دارم.« گفت: 
ف ]=میان تهی[ است.« گفت:  »آنچه داری ِگرد است و زرد است و ُمَجوَّ
»چون نشان های راست دادی، پس حکم کن که آن چه چیز باشد.« 
گفت: »می باید که غربیل باشد.« گفت: »آخر این چندین نشان های 
دقیق را که عقول در آن حیران شوند دادی از قوت تحصیل و دانش، 

این قدر بر تو چون فوت شد که در مشت غربیل نگنجد؟«
و  می شکافند،  موی  علوم  در  زمان  اهل  علمای  هم چنین  اکنون 

چیزهای دیگر را که به ایشان تعلق ندارد بغایت دانسته اند و ایشان را 
بر آن احاطت کلی گشته، و]لی[ آن چه مهم است و به او نزدیک تر از 

همه  آن است خودی اوست و خودی خود را نمی داند.
آدمی ُاسطرالب حق است اما منّجمی باید که اسطرالب را بداند. پس 
َعَرَف  َفَقْد  َنْفَسُه  َعَرَف  َمْن  که  سودمندست  منّجم  حّق  در  اسطرالب 

ُه.« )موالنا، فیه ما فیه( َربَّ
گردن مان.  بر  بود  طنابی  بودیم،  غّره  بدان ها  که  مهارت ها  آن   )17

)برگرفته از آیه ی 5 سوره ی َمَسد(

18( َوداد: دوستی و مهربانی
19( سگ »شاّمه ای« خوب دارد و »صاحب« خویش را می شناسد و 
نماد حق شناسی، وفاداری و نگاهبانی و بیداری به شب )و در غفلِت 

مردمان( است.
20( »خداست که معبودی جز او نیست؛ زنده است و برپادارنده]ی 
هستی[؛ نه خوابی سبک او را فرامی گیرد و نه خواب گران؛ آنچه در 
آسمان ها و آنچه در زمین است از آِن اوست...« )بخشی از آیه الکرسی: 

آیه 255 سوره ی بقره(

21( روِز بار: روِز بار یافتن و شرفیابی )به درگاِه بزرگی(
22( برای درک بهتِر حال و وضع چنین کسی، و »شرِم« شاه از وی، 

بنگرید به مناجاِت او که در پایان متن آمده است. 
که  مباش،  ایمن  خدا  عذاب  از  نیز  اّمت  این  فرِد  بهترین  »بر   )23
زیان کاران  جز  خدا،  کیفر[  ]و  مکر  »از  فرموده:  سبحان  خدای 
خود را ایمن نمی پندارند ]سوره ی اعراف، آیه 99[« و برای بدترین فرد این 
اّمت نیز از رحمِت خدا نومید مباش که خدای سبحان فرموده: »از 
رحمت خدا، جز گروه کافران کسی نومید نمی شود«. ]سوره ی یوسف، 

آیه 87[ )علی)ع(، نهج البالغه، حکمت 377(

»هر که بر این باور باشد که از دیگران برتر است، او در شمار مستکبران 
گناهکاری  اگر  کردم:  »عرض  می گوید:  غیاث  بن  حفص  است.« 
برتر  او  از  را  پاکدامنِی خود، خویشتن  ببیند و به سبِب بی گناهی و  را 
بداند چه؟« فرمود: »هیهات! هیهات! چه بسا که او آمرزیده شود اّما 
را  موسی)ع(  جادوگراِن  مگر حکایِت  دارند؛  نگه  برای حسابرسی  را  تو 

نمی دانی؟« )حدیثی از امام صادق)ع((
)24

جهانی دو  ورای  قیمت  به  نمی دانیتو  خود  قدر  کنم  چه 

خویش خوب  و  زشت  نقش  اندر  منگر 

ضعیف یا  حقیری  که  را  این  منگر 
خویش مطلوب  در  و  عشق  اندر  بنگر 

شریف ای  خود  همت  اندر  بنگر 



ما و دیگران

سال دوم، شماره ی هفتم  | 7 

25( »]...[ و ]این ها[ برای این است که خداوند آنچه در دل های 
شماست، ]در عمل[ بیازماید، و آنچه را که در قلب های شماست 
گاه است.« )سوره ی آل عمران،  ک گرداند؛ و خداوند به راز سینه ها آ پا

آیه ی 154(

26( گفته اند که: غیرت از الزمه های محبت است؛ مهربانی و رحمِت 
خداوند بر خلق، موجب می شود که تباه شدِن زندگِی آن ها در پرستِش 
رحمِت  و  خویش  از  ایشان  محرومیت  و  بت واره ها،  و  مردمان  و  دنیا 
ویژه اش )که برای آن آفریده ست شان( را مکروه بدارد و حتی در دل 
مؤمنان، هر تصویر و تصّوِر خطا از خود را بشکند و آن ها را به حقیقت 
و قرِب خویش فراکشد. غیرت او در جهان و جهانیان نیز تجّلی یافته، 
گاه می کنند و به فراتِر خود، به  که در زندگی، ما را از نابسندگی  شان آ

سوی رحمان، پروردگار عالمیان، داللت می نمایند:
»]...[ و هیچ چیز نیست مگر که به ستایش او را تسبیح می گوید...« 

)سوره ی ِاسراء، آیه ی 44(

ک و منّزه است آن کس که ملکوت و هستِی هر چیزی به  »پس پا
دسِت اوست، و به سوی اوست که بازگردانیده می شوید.« )سوره ی 

یس، آیه ی 83(

مبند.«  امید  پروردگار خود  به  و جز  گناه خویش مترس  از  27( »جز 
)امیرالمؤمنین علی)ع((

)موالنا، غزلیات شمس تبریزی(

28( ُمشیر: ارشادکننده، هدایت گر.
29( َیرانا النراُه: ما را می بیند و او را نمی بینیم

30( توّجه و دلبستگی ما نسبت به اسباب و عّلت ها، چشمان مان را 
)از دیدن تو( بسته است.

31( َبهّی: زیبا
32( کمال نیکوکاری در اتمام )و به نهایت رساندِن( آن است.

33( »پروردگارا، در عرصه ی محشر نور ]ایمان[ ما را به کمال 
کننده نجات  بخش.« رسان و ما را از ]عواقِب[ اعماِل رسوا

کنید؛  توبه  و  بازگردید  خدا  به  آورده اید،  ایمان  که  کسانی  »ای 
از شما  را  بدی هایتان  پروردگارتان  که  است  امید  راستین.  توبه ای 
بُزداید و شما را به باغ هایی که از زیر ]درختاِن[ آن جویبارها روان 
پیامبر ]ِـ خود[ و کسانی را که  است درآَوَرد. در آن روز خداوند 
با او ایمان آورده بودند ]با ُخلف وعده[ خوار نمی گرداند: نور ]ِـ 
ایمان و کردار نیک[شان از پیشاپیِش آن ها و سمت راست شان به 
سرعت پیش می رود ]و ایشان را به قرِب الهی می َبَرد[. می گویند: 
از  گناه  زدودن  ]با  و  گردان  کامل  ما  برای  را  ما  نور  پروردگارا، 
دل هایمان[ ما را مورد مغفرت قرار ده، که تو بر هر کار توانایی.« 

)سوره ی تحریم، آیه ی 8(

34( »]...[ و تأویل آن ]آیات و نشانه ها[ را جز خداوند نمی داند، 
همه  آوردیم؛  ایمان  بدان  »ما  می گویند:  دانش  در  ریشه داراِن  و 
را  حقیقت  این  خردمندان  جز  و  ماست«.  پروردگار  جانب  از 
هدایت  را  ما  آن که  از  پس  پروردگارا،  ]می گویند:[  درنمی یابد؛ 
کردی، دل هایمان را دستخوِش انحراف مگردان، و از جانِب خود 
به  پروردگارا،  تویی؛  بخشنده  بسیار  که  دار  ارزانی  ما  بر  رحمتی 
گردآورنده ی  نیست،  آن  در  تردیدی  هیچ  که  روزی  در  تو  یقین، 

جمله عاَلم زان غیور آمد که حق
او چو جان است و جهان چون کالَبد
او که  هر  بر  ُبَود  غیرت  را  شاه 

َسَبق عالم  این  بر  غیرت  در  برد 
بد و  نیک  پذیرد  جان  از  کالبد 
رو دید  آن که  از  بعد  زیَند، 

ُ
گ بو 

تقصیرها آن  عذِر  در  اندیشیده ای  چه  دل  ای 

زان سوی او چندان َکَرم، زین سو خالف و بیش وکم

زین سوی تو چندین حسد، چندین خیال و ظِنّ بد

چندین چشش از بهِر چه؟ تا جاِن تلخ ات خوش شود

می شوی الله گویان  می شوی،  پشیمان  بد  از 

از جرم ترسان می شوی، وز چاره ُپرسان می شوی

زان سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا

زان سوی او چندان ِنَعم، زین سوی تو چندین خطا

زان سوی او چندان کشش، چندان چشش، چندان عطا

اولیا در  دررسی  تا  چه؟  بهِر  از  کشش  چندین 

را تو  مر  وارهاند  تا  می ِکشد  او  را  تو  دم  آن 

چرا؟ نمی بینی  خود  با  را  ترساننده  لحظه  آن 

خود یار  فدای  باشد  آدمی  هر  جهان  اندر   ]...[

چون هر کسی در خورِد خود، یاری گزید از نیک و بد

رهی اندر  بایزید  با  شد  همراه  یکی  روزی 

گفتا که: »من خربنده ام« پس بایزیدش گفت: »رو!

ضیا شمِس  یکی  یار  خون،  انباِن  یکی  یاِر 

»ال« بهِر  از  کنیم  فانی  خود  که  آید  دریغ  را  ما 

زیدی ای دغا؟«
ُ
پس بایزیدش گفت: »چه پیشه گ

بنده ی خدا« او شود  تا  ده  را مرگ  یا رب خرش 



 8 |  ماهنامه ی دیدار

آشنا شدن هم   راه شدن

در  خداوند  قطعًا  و[  خداست  وعده ی  ]این  مردمانی.  ]جمله ی[ 
وعده  ]ی خود[ خالف نمی کند.« )سوره ی آل عمران، آیات 7 تا 9(

35( َنکال: عقوبت و شکنجه ی سخت
36( بر سبزه ی تازه ُرسته ی ایمان او، آبی از لطف و عنایت خویش زن.
می فرماید:  آموخت  کمیل  به  که  دعایی  در  علی)ع(  امام   )37
شکیبا  تو  کیفر  بر  که  گیرم  من!  موالی  و  من  سروِر  من!  »معبود 

باشم اما چگونه بر دورِی تو شکیبایی کنم؟« 
به راستی  آیا  از همان دعاست: »معبوِد من! سرور من! پروردگارم! 
تو چنانی که مرا به »آتش« خود عذاب کنی و حال آن که به یگانگی 
نهادم  و  تو گویا شده  یاد  به  زبانم  و  را شناخته  تو  و دلم  باور دارم  تو 
تو  تو[!  از  گمان  ]این  است  دور  ...چه  خورده؟  پیوند  تو  دوستِی  به 
بزرگوارتر از آنی که آن کس را که پرورده ای به تباهی کشی، یا آن که 
پناهش داده ای را دور و آواره سازی، و یا کسی را که خود سرپرستی 
از  دوری  بال]ی  به  ]بی سببی[  آورده ای  رحمت  او  به  و  کرده ای 
خویش[ واگذار کنی. ...آیا چنین است که آتش را بر دل هایی قاهر 
با  و  آورده اند...  اعتراف  تو  الوهیِت  به  یقین  روی  از  که  می سازی 
]=پاکیزه شدِن  آمرزش  درخواست  تو  از  خویش[  خطای  ]به  اذعان 
دل از گناهان، و از غیر تو[ دارند؟ ]نه![ چنین گمانی به تو نیست، 
و با وجود فضل ]و فزون بخشِی[ تو، چنین خبری از تو نیافته ایم ای 
کریم ]بزرگوار[، ای پروردگار.« )برگرفته از »زبده ی مفاتیح  الجنان«، گردآوری 

شیخ عباس قمی، ترجمه ی کریم زمانی، انتشارات اطالعات، تهران 1380(

38( هر چیزی جز خدا، باطل است. »باطل« نقیض حّق، و به معنای 
چیزی است که پس از بررسی کردن و سنجش، معلوم شود که اعتبار 
بدان  چیزی  »بطالِن  طباطبایی  عالمه  سخِن  بر  بنا  ندارد.  ثباتی  و 
معناست که انسان برای آن چیز یک نوع وجود و واقعیت فرض کند، 
اما وقتی با واقع امر و حقیقت تطبیق اش کند یا آن را بسنجد، ببیند 
که آن طور که فرض شده نیست.« باطل به معنای پوچ، بیهوده، فاقِد 

اثری مطلوب، و غیرواقعی است.
»پس چون امر خدا دررسد، به حق داوری می شود، و آن جاست که 

باطل کاران زیان می بینند.« )سوره ی غافر، آیه ی 78(
بدان جهت است که خدا خوْد حّق است. و غیر  »این]ها همه[ 
از او هر چه می خوانند باطل است، و خداوند همان بلندمرتبه ]ی 
)سوره ی  است.«  کماالت[  دارای  ]و  بزرگ  و  کاستی[  هر  از  منّزه 

لقمان، آیه ی 30(

»]...[ آیات مرا به بهایی ناچیز مفروشید و تنها از من پروا کنید. 

و حق را به باطل درنیامیزید ]و خلط و مشتبه نکنید[ و حقیقت 
را- با آن که خود می دانید- کتمان نکنید.« )سوره ی بقره، آیات 41 و 42(

نیز بنگرید به آیات 53 و 54 سوره ی ُفّصلت )پانوشت 8(
بهتِر  فهم  برای  حق.  طریق  در  هدایت  درست،  صواب،  َرَشد:   )39
 39 آیه ی   به  بنگرید  َرَشد«  می نمایندم  و  »باطل اند  مصرِع  مفهوِم 
را  آن  تشنه  که  زمینی هموار  در  »]...[ چون سرابی  نور:  سوره ی 
نزِد  را  خدا  و  نیابد  چیزی  را  آن  رسد  بدان  چون  تا  پندارد،  آبی 
آنها  به  »آن گاه  غافر:  سوره ی   74 و   73 آیات  و  یابد]...[«  خویش 
گفته می شود: »آن چه را در برابر خدا ]با او[ شریک می ساختید 
کجایند؟« می گویند: »گم شان کردیم، بلکه ما پیشتر ]هم[ چیزی 

را نمی خواندیم« ]...[«.
40( »]...[ تا آنجا که زمین با تمامی فراخی اش بر آنان تنگ گردید، 
و از خود نیز به تنگ آمدند و دانستند که پناهی از خدا جز به سوی 
او نیست. پس ]به رحمت خویش[ به ایشان بازآمد تا توبه کنند. 

بی تردید خداوند همان توبه پذیر مهربان است.« )سوره توبه، آیه 118(
گر از شیطان وسوسه ای به تو رسد، به خدا پناه بر که او شنوای  »و ا
داناست. در حقیقت کسانی که پروا]ی او[ دارند، چون وسوسه ای 
از جانب شیطان بدیشان رسد ]و به ِگرد قلب ایشان بگردد تا در 
گاه بینا می شوند.« )سوره ی  آن جای گیرد، خدا را[ یاد می کنند و به نا

اعراف، آیات 200 و 201(

41( »]یوسف[ گفت: »پروردگارا، زندان برای من دوست داشتنی تر 
گر نیرنِگ آنان را از من  است از آن چه مرا به آن می خوانند، و ا
بازنگردانی، به سوی آنان خواهم گرایید و از نادانان خواهم شد.« 
پس پروردگارش او را اجابت کرد و نیرنِگ آنان را از او بگردانید. 

آری او شنوای داناست.« )سوره ی یوسف، آیات 33 و 34(
می کنیم:  حکایت  حق[  به  ]و  درست  تو  بر  را  خبرشان  »ما 
بر  و  بودند  آورده  ایمان  پروردگارشان  به  که  بودند  جوانانی  آنان 
که  آن گاه  گردانیدیم  استوار  را  دل هایشان  و  افزودیم.  هدایت شان 
برخاستند و گفتند: »پروردگار ما، پروردگار آسمان و زمین است. 
این صورت قطعًا  جز او هرگز معبودی را نخواهیم خواند، که در 
کرده اند.  اختیار  معبودانی  او  جز  ما  قوم  این  گفته ایم.  ناصواب 
کیست  پس  نمی آورند؟  آشکار  برهانی  آن ها  ]حقانّیت[  بر  چرا 
ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ می بندد؟« و چون از آنان 
و آنچه جز خدا می پرستند کناره گرفتید، پس به غار پناه جویید، 
بر شما بگستراند و برای شما در  از رحمت خود  تا پروردگارتان 

کارتان گشایشی فراهم سازد.« )سوره ی کهف، آیات 13 تا 16(
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دموکراسی را از نو تعریف کن	 
بگویی میتوانی کن. گستردهتر را موضوع دایرهی میتوانی تا
با غربی دموکراسی و است »غربی« پدیدهی یک دموکراسی
»دموکراسیبومی«کهتودرکشورتداریمتفاوتاست.کاری
است. بیمعنی اصطالحی بومی« »دموکراسی که باش نداشته
فقطایناصطالحراشاخوبرگبده؛هرچهبیشتربهتر.دولت
»حق است: کرده تعریف گونه این را بومی دموکراسی روسیه
مردمبرایانتخابکردنبراساسسنتهاوقوانینخودشان«.
و مینامد بودایی« »دموکراسی را خود )میانمار( برمه دولت
ازهرنظام بهتر پشتبندشاضافهمیکندنظاِمدموکراسیاش
با نظام این و منافعمحروماناست از بهحفاظت قادر دیگری
ابزار و سرمایهداران منافع حافظ 

ً
صرفا که غربی« »دموکراسی

دستثروتمنداناست،تفاوتاساسیدارد.

شغل دولتی بساز	 
اگر اندازهیدولت-حتی بزرگکردِن و تازه کارمنداِن استخدام
نداشته دادن انجام برای هم چندانی کار استخدامشده آدمهای
باشند-شیوهیدیرینهایبرایایجادشغلاست.بادرستکردِن
وزارتخانههاواداراتتازهبهچندهدفمیرسی:خلقفرصتهایی
برایحامیپروری،ِاعمالنفوذرویافرادوافزایشاندازهیتیمی
کهدرانتخاباتهایبعدیازتوحمایتخواهندکرد.کارمنداِن

دولتاغلببهتورأیمیدهندچوندرصورتشکستتودر
به تو داد. خواهند دست از را خود مزایای هم آنها انتخابات،
گروهیقویازحامیاننیازداری.برایاینامر،بایدشکمشانرا
خوبسیرکنیوبهترینروشبرایاینکار،پخشکردِنمشاغل
دولتیبینآنهاست.فقطمطمئنشوکهاینتازهاستخدامشدهها

امروزهشرایطکمیعوضشدهاست.درواقعدیکتاتوریدیگربهشکِلحکومتمستبدانهازنوع
حکومِتنازیهایآلماننیست.حاالدردورهایزندگیمیکنیمکهحمایتازمردمساالریو
اصولدموکراتیکمهماست.ازشنیدنکلمهیدموکراسینگراننشو.تومیتوانیباایجادتغییر
دراصولونهادهایدموکراتیک،همانکنترلتمامعیاریراکهدرطلبشهستی،بهدستآوری.
سادهتربگویم:َدمازحفظوصیانتازاصولمردمساالریودموکراسیبزنامادرعملنظام

دیکتاتوریمطلوباترابرپاکن.توبایدگرگیدرلباسمیشباشی!
دورهیقدیمدیگرگذشت.حاالدیکتاتوریهایقرنبیستویکمزیرظاهریدموکراتیکپنهان
این و است کافی برایشان ظاهر همین هم کشورها بقیه که نیست گفتن به نیازی میشوند.
و امکانات از و ببری پیش کشور داخل در را کاَرت راحت خیال با بتوانی تا است فرصتی
را نکته پس بکنی. را استفاده بیشترین هم ازسویجامعهیجهانی فراهمشده فرصتهای
ذات اما باشی داشته »انتخابات« و »دموکراسی« کشورت در میتوانی آسانی به تو دریاب!

اصلیرژیماتدیکتاتوریباشد.میپرسیچگونه؟مابهتویادخواهیمداد.

***

چگونه یک دیکتاتور موفق باشیم؟
)قسمت دوم(

نی
انتی

آرژ
ت 

یس
تور

یکا
کار
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آشنا شدن هم   راه شدن

تووفادارخواهندبود،در به بهآنهاکردهای، ازایلطفیکه در
در را تو نام و توشرکتخواهندکرد نفع به فرمایشی تظاهرات
صندوقآراءخواهندانداخت.اگربهاینوظایفعملکنند،دیگر
مهمنیستکلروزرادردفترکارشانچرتبزنندوقهوهبخورند.

از کارآمدی بر حذر باش!	 
هیچچیزبدترازوزیریکارآمدنیستکهمحبوبهمگانمیشود
ونامخودشرابااصالحوپیشرفتگرهمیزند.وزیراناتهیچگاه
نبایدتوراتحتالشعاعقراردهند.منظورمانایناستکهآنها

ً
بایدتاحدودیناکارآمدباشندمگراینکهکارآمدیشانمستقیما
بهشخصتونسبتدادهشود.یادتباشدوزیریکهدرکارش
زیادیموفقباشدیاپروژههایموردنظرمردمراباموفقیتبهانجام
رساند،بهیکتهدیدسیاسیعلیهتوتبدیلمیشود،زیرااحتمال
داردمردمکارنامهیحرفهایاوراباکارنامهیتباهتومقایسهکنند
ودراینمقایسهخودتخوبمیدانیکهبازندهکیست!درجهی
کارآمدینیروهایتوحدمشخصیداردوازاینحدکهبگذردیا

بایدعزلشانکنییاجلویکارآمدیشانرابگیری.

راه اندازِی »دادگاه َچپانی«	 
زدوبندها زیرا دارد، زیادی اهمیت رژیمات قضایی دستگاه
از هوشمندانه تفسیرهای به سیاسیات کثافتکاریهای و
بهحکومت برایرسیدن است. نیازمند ]توسطقضات[ قوانین
تکنفرهیایدئالاتبایدبیشازهرجایدیگر،نظامقضاییرا
کنترلکنی.اگرتوبتوانیقاضیهاودادگاههاراکنترلکنی،یعنی
همهچیزکشورترادردستداریوهرمانوریکه

ً
کنترلتقریبا

دلتبخواهدمیتوانیبدهی.
خودش را قاضیان همهی اندونزی، دیکتاتور سوهارتو، ژنرال
انتخابومنصوبمیکرد.درمیانمار،قاضیانبراساسدستوراِت
»شورایحکومتِی«نظامیاِنحاکمبرکشوْراحکامقضاییصادر
آن، معنای که میگویند َچپانی« »دادگاِه فرایند این به میکنند.
چپاندِنآدمهایطرفداِرخودتبهعنوانقاضیدردادگاههاست.
شخصی و حقوقی مصونیت کشورت، قاضیاِن که کن کاری
واهمهعمل بدون و مستقل احکام، درصدور تا باشند نداشته
نکنند،بلکهمجبورشوندقبلازصدورهرحکمیجویاینظر

شماباشندوبرایناساسحکمشانراصادرکنند.

قانونی بر علیه توهین و افترا تصویب کن	 
تورئیسمملکتیوکسیحقنداردبهتوتوهینکند.توهینکه
توراداشتهباشد. از انتقادکردن نبایدجرأِت جایخود؛کسی
یکیازکارهایضروری،تصویبقانونیاستکهبراساسآن،

هرگونهتوهینوافتراییبهشخصاولمملکتجرمتلقیشود.
زندانی و محکوم بالفاصله »توهینکننده« افراِد اساس این بر
خواهندشد.مزیِتاینقانون،اختیاریاستکهبهتوبرایخفه

کردِنصدایمنتقدانوروزنامهنگاراِنمعترضمیدهد.

شفافیت خطرناک است	 
و مالی اطالعات هیچ افشای به ملزم نباید منصوبانات و تو
تصویب و تنظیم طوری را کشوری قوانین باشید. اقتصادیای
به مجبور وقت هیچ فرمانُبردارت نهادهای و خودت که کن
حسابپسدادنبهکسینباشی.تورئیسمملکتیوکسیازتو
مقاماتیکه باشی. او به پاسخگویی به کهمجبور نیست باالتر
بایددر نیز امورنشستهاند برمصادر و تودستچینشده توسط
برابرچنینحسابکشیهاییمصونباشند.ثروتشخصیات،
منابعدرآمدیاتوچیزهاییماننداین،»اطالعاتفوقمحرمانه
باید رژیمات سازوکارهای و روندها میروند! شمار به کشور«
حامیانات و تو به که پولهایی ردیابِی امکان که باشد طوری

میرسد،فراهمنباشد.

نام خوشایندی روی قانون ات بگذار	 
اگرمیخواهیزمینهایکشاورزیدرمناطقمرزیرامصادره
کنی،نامقانوناترابگذار»قانونامنیتمرزی«.اگرمیخواهی
را نامش کنی، اجباری را نظامی نیروهای و ارتش در خدمت
را کشور رسانههای میخواهی اگر بگذار. ملی« دفاع »قانون
بگذار. ملی« امنیت »قانون را اسمش کنی، سکوت به وادار
خالقباش!درمیانمارژنرالهایحاکم،درسال2010قانونی
وضعکردندبهنام»نقشهیراهدموکراسی«اماهدفاینپروژه
برعکِساسمش:تحکیمقدرت وهشتاددرجه بودصد چیزی

دیکتاتوریحاکمبرکشور.

به ظاهر 	  شرایِط  تحت  و  نود  دقیقه  در  را  قانون 
اضطراری عرضه کن

چندوچوِن دربارهی مناظره و بحث به واقعی دیکتاتور یک
قوانیناشنیازیندارد.برایکوتاهکردِنچنینبحثهایی،قانون
عصر در مثال کن؛ عرضه لحظات آخرین در را پیشنهادیات
روزیکهفردایشآغاِزتعطیالِتعمومیاستیاآخرینلحظات

قبلازاینکهضرباالجِلسیاسیبهپایانبرسد.

منبع:
-خودآموزدیکتاتورها،رندالوودوکارمینهدولوکا،نشرثالث،

1398،)فصل3:ساختنوادارهکردِنحکومتات(.



دوباره
نگاه کن    

15 ترانه »من فیلِم به نگاهی
سالدارم«

در این بخش:

انسانیِت پسگیرِی باز
بهغارترفته)مروریبرزندگی

واشعاراحمدَمَطر(

یکاتور کار صریح، ساده،
آثار و زندگی به گذرا )نگاهی

جوادپویان(
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دوباره نگاه کن

بازپس گیرِی انسانیِت به غارت رفته
)مروری بر زندگی و اشعار احمد َمَطر و کاریکاتورهای ناجی العلی(

احمدمطردرسال1954میالدیدرروستای»تنومه«ازتوابع
و انتقادآمیز بهشعرهای متولدشد.وی بصرهکشورعراق شهر
گزندهاشدرموردحاکمان،معروفاست.شعرهایآغازیناو
تحتتأثیرمحیطروستاوهمچنینفضایحاکمبرشعرعرب،
مشکالت دیدن از پس ولی بودند رمانتیک و عاشقانه بیشتر
و سلطهطلب حکومت و آنها بین تضاد و مردم اجتماعی
همچنیندرکفقدانآزادیدرجامعهبهسرودناشعارسیاسی-

اجتماعیرویآورد:
»نوشتنوسرودنبرایمن،نوعیاعتراضعلیهاوضاعنابساماِن

انسانیِت بازپسگرفتِن برای است تالشی است. عرب جهان
بهغارترفتهامواینازآنروستکهخداوندیکهمراخلقکرد
بهمنامرفرمودکهبخوانم1و...منمیکوشمکهقبرمرابا»قلم«
بزنم فریاد بتوانم تا بُربایم ن

ّ
تعف از پیش را وجنازهام کنم نبش

زیرا کنم، راخالصه دیگر زندهبهگوِر هزاران فریاِد فریادم در و
منمیدانم»کلمه«معجزهیایناّمتوشعْردستوچشمو
تنفسگاِهاینمردماست.شعرشرارهایاستکهفتیلهیاینبمب
که است ازجانگذشتهای فرماندهی وشاعر، میکند مشتعل را

تخویشیکشاهدویکشهیداست.«2
ّ
برایمل

»هدفم دعوت مردم به خروج از پرستش بندگان، و بازگشت به نور آزادی در سایه پروردگار است.«3

به نقل از مصاحبه با احمد مطر

گاهی،ترسوانفعالاجتماعی،استعمارستیزی آزادی،بیداریوآ
و محافظهکارانه سنتهای نقد اسرائیل(، علیه )بخصوص
مضامین و موضوعات جمله از فساد و تبعیض نقد همچنین
میکند؛ بیان طنزآلود زبانی به را آنها که است مطر شعرهای
البتهطنزیگزندهوگاهتلخ.همچنینیکیازشاخصههایزبانی

آیات با مطر احمد آشنایی است. قرآن از استفاده مطر، اشعار
قرآنموجبشدهدرجایجایاشعارش،اقتباسیاتلمیحیبه
آیاتقرآننهفتهباشد.بهکارگیریآیاتتوسطمطر،گاهبراساس
زمینهومعنایآیاتاستوگاهخارجاززمینهیآیهدرقرآنو

براساِسفرمظاهریآیات:
ً
صرفا

قرأُت فی القرآن:
تّبت یدا أبی َلهٍب و َتب4

فأعَلَنْت وسائُل اإلذعان:
کوَت ِمن َذَهب«. »إّن السُّ

أحَببُت فقری،
... َلم أَزل أتُلو: »و َتب

ما أغنی عنه ماُله و ما َکَسب«.
َفصوِدَرْت َحنَجرتی

بجرِم قلِه األدب
و ُصودَر القرآن

َغب. َضنی علی الشَّ أِلّنُه َحرَّ

در قرآن خواندم:
بریده باد دستان ابولهب و مرگ بر او باد.

پس وسایل فرمان ُبردارسازی اعالم کردند:
»همانا سکوت طالست«.

من فقرم را دوست داشتم ]و به طال نیازی نداشتم[...
]پس[ بی وقفه می خواندم: »مرگ بر او باد!

اموالش و آن چه گردآورده بود او را بی نیاز نساخت«.
پس گلویم ]به خاطر این سخن[ مصادره شد

به جرِم بی ادبی.
و قرآن نیز مصادره شد،

چون مرا به آشوبگری تشویق کرده است!



شعر
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...أیها الُحّکام
باللِه علیکم

أقرضوا الله ِلَوجِه الله
قرضًا حسنًا 5

و أنقرضوا!

ای حاکمان،
شما را به خدا سوگند،

برای خاطر خدا به خدا قرضی نیکو دهید
و منقرض شوید!

 االجتیاح6
َ
ألم یأتکم نبأ

لقد کان هذا لکم عبره
یا اولی االنبطاح!

عوب الُح ِلَقتِل الشُّ ُیباع الِسّ
عوب و ُیشَری السالُح ِبُقوِت الشُّ

و ها قدَعِلمُتم
بأّن الشعوَب سالُح السالح!

آیا خبِر لشکرکشی ]صدام به کویت[ به شما نرسید؟
این عبرتی برای شما بوده است،

ای برزمین ُافتادگان.
برای کشتار مردم اسلحه فروخته می شود

و همین سالح ها با ]پوِل[ نان مردم خریده می شود.
و هان اکنون دریافتید

که سالِح سالح ها مردم اند!

را وقت مستبِد حکومت شدید دشمنی مطر، انقالبِی روحیهی
علیهویبرانگیخت؛تاجاییکهاوراواداربههجرتبهکویت
درکویتمطر، بود. وچندساله بیست زمانمطر آن در کرد.
فرهنگی بخش در خصوصی، دبستانی در تدریس با همزمان
َبس«مشغولفعالیتشد.درهمیننشریهبودکه

َ
روزنامهی»الق

آشنا با»ناجیالَعلی«،کاریکاتوریستمشهورفلسطینی، مطر
شدوبههمکاریپرداخت.علیومطر،ازلحاظفکریوروحی
به ازهمکاری، فراتر آنها، قرابتهایزیادیداشتندورابطهی

دوستیایعمیقمنجرشد.

دورانالقبسهمانزمانیبودکهمطرشروعبهسرودنشعرهایی
شعرهای گرفتند. نام َبِنر« »پالکارد/ یا »الفته« که کرد کوتاه
سیاسیاجتماعیایکهازلحاظمحتواییبسیارغنیوموجز)گاه
تاحدیکبیت(بودند.شایدوجِهشباهِتاشعاِرمطرباپالکارد
همانجنبهیکوتاهبودن،سیاسیبودنوانتقادهایبسیارصریح
درصفحهی مطر پالکاردهای یا الالفتات باشد. آن گزندهی و
نخستالقبسوکاریکاتورهایعلیدرصفحهیآخِرآنچاپ

میشدندوبرمحبوبیتایننشریهبسیافزودهبودند.

ناجیالعلیاحمدمطر
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العلی آشنا شدم. روزنامه ای که پالکاردهایم را در آن نصب  با بهترین دوست زندگی ام ناجی  »در این روزنامه 
او مرا در آغوش خود گرفت، چشم هایم  با آن احساس خویشاوندی دارم.  القبس روزنامه ی من است.  کردم. 
را گشود و بی باکانه مثل مریم مقدس بر سینه ی خود فشرد در حالی که اطرافیان خشمگینانه بر سرش فریاد 

می کشیدند: َلَقد ِجئِت شیئًا َفرّیًا«7.

احمد مطر

بر حاکم استبداد با مبارزه راه در دو هر علی ناجی و مطر
کویت،خشِم در دو این فعالیتهای برمیداشتند. قدم جامعه
را آنها کویت مقامات لذا برانگیخت. را منطقه دیکتاتورهای

مطر که بود 1986 سال کنند. ترک را تاآنجا ساختند مجبور
وعلیبهلندننقلمکانکردندتادرآنجادربخشبینالملِل

القبس8بهکارشانادامهدهند.

ناجی العلی، یکی از مشهورترین کاریکاتوریست های خاورمیانه و جهان عرب بود. او در سال 1938 در فلسطین 
به دنیا آمد. ده ساله بود که هم زمان با اعالم موجودیت اسرائیل و حمله به مناطق فلسطینی نشین، ناجی به همراه 

خانواده به جنوب لبنان پناهنده شد و زندگی او در تبعید از همان کودکی 
آغاز گشت. علی سال های متوالی برای کار و گذران معیشت از جایی به 
جایی می رفت. سال 1960 بود که علی کشیدن کاریکاتور را شروع کرد 
و فعالیت هنری را به نحوی جدی آغاز نمود. پس از همکاری با نشریات 
مختلف، ناجی العلی در سال 1983 برای کار در روزنامه ی القبس به 
بود که رقم خورد.  با احمد مطر در همان جا  او  کویت رفت. و دوستی 
لندن شدند.  به  و رفتن  به ترک کویت  ناچار  بعد، آن ها  حدود دو سال 
سال 1987 ناجی العلی در راه رفتن به محل کار خود مورد اصابت گلوله 

قرار گرفت و به شدت زخمی شد و بر اثر جراحت هایی که دیده بود، یک ماه پس از آن فوت کرد. قاتل او هرگز 
مشخص نشد اما اسرائیل یکی از اصلی ترین متهمان این پرونده ی ترور است.9

مختلف  نشریات  در  کاریکاتور  هزار  چند  ناجی 
عمومی  افکار  در  او  کاریکاتورهای  کرد.  طراحی 
کسب  متعددی  جوایز  و  داشت  بسیاری  محبوبیت 
وضعیت  به  علی  کاریکاتورهای  از  بسیاری  نمود. 
را  ایشان  و مقاومِت  رنج  و  مردم فلسطین می پردازند 
اسرائیل  دولت  هم چنین  آن ها  می کشند.  تصویر  به 
رهبران  بعضی  نیز  و  کشور  این  غیرقانونی  اشغال  و 
انتقاد  را به شدت مورد  فلسطین و رژیم های منطقه 

قرار می دهند.
علی،  ساخِت  کارتونی  شخصیت های  از  یکی 
پسربچه ی کوچک و فقیری است که »حنظله«10 نام دارد. حنظله نماد ُمصّوِر مردم فلسطین و دردهای ایشان 
نمی کند. ده ساله  این عدد عبور  از  او  ناجی علی، حنظله همیشه ده ساله است و سن  کاریکاتورهای  است. در 
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ماندِن او ناشی از آن است که جز در سرزمین خودش نمی تواند رشد کند. ناجی علی از سال 
ترسیم کرد. حنظله  با دستان قالب شده در پشت  و  را پشت به بیننده  بعد حنظله  به   11  1973
در  می دهد.  نشان  را  فقرا  به  کاریکاتوریست  وفاداری  و  است  پابرهنه  و  پیراهن ژنده  همیشه 
کاریکاتورهای اخیرتِر ناجی  علی، حنظله دیگر تنها تماشاچی نیست و در کارها مشارکتی فعال 
آوارگان  زمانی که  »تنها  . حنظله  و...  کار شعارنویسی  در  گاه  گاه در حال سنگ پرانی،  دارد؛ 
علی  ناجی  کرد«.  خواهد  خوانندگان  سوی  را  چهره اش  بازگردند،  خود  وطن  به  فلسطینی 
درباره ی حنظله اضافه می کند: »حنظله، پیکاِن قطب نما بود؛ پیوسته به سوی فلسطین اشاره می کرد؛ نه فقط 
فلسطیِن جغرافیایی، بلکه فلسطین در معنای انسان دوستانه ی آن؛ نمادی برای یک هدف عادالنه؛ خواه در مصر 

باشد، خواه در ویتنام یا آفریقای جنوبی.«

احمدمطرپسازترورناجیالعلی،شعربلندیبانام»ماأْصَعَب
الکالم«12دررثایدوستانقالبیخودسرود.مطرهماکنوننیز
درلندنساکناست.شعرمطرترجمانزخمهایعرِبتحت
کجای هر در که است انسانهایی تمامی الهامبخِش و سلطه

جهان،بااستبدادواستعماردرمبارزهاند.
لندن در آنها بیشتر که است داشته متعددی تألیفات مطر
بهدلیل که چرا رسیدهاند، چاپ به کویت( در مواردی )و
اغلبکشورهایعربی در آنها محدودیتهایسیاسی،چاپ
ممنوعبودهوهست.ازجملهتألیفاتویمجموعهی»الفتات«13 
درهفتجلد،دیواِن»إّنیالَمشنوقأعاله«14،دیوان»الساعه«و

شعربلند»ماأصعبالکالم«است.
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1
بیداری
امروزصبح

زنگساعتبیدارمکرد
وبهمنگفت:
»ایعربزاده

وقتخوابفرارسیدهاست.«

2
ترس، ترس، ترس

میترسیمازرئیسمان
زیرااونیزمیترسد.

اوستکهماراترساندهاست.

چهکسیترسهایماراخواهدُزدود،
وقتیکههمگیترسوییم؟

3
م!«

َ
عل

َ
»و اللُه ا

ایمردم!ازآتشجهنمبپرهیزید
بهحاکمسوءظننداشتهباشید
سوءظندردین،حراماست

ایمردم!مندرهمهحالسعادتمندوخوشبختهستم
هیچقاتلیدرگذرگاهوجودندارد
ودرهیچخانهایسوگوارنیست

خونممباحنیست

ودردهانمپوزهبندیوجودندارد
وهنگامیکهحرفنمیزنم

شایعنکنیدکهحاکمدستیدربریدنصدایمندارد
بلکهایمردم!
منخودماللم.

منحالخودمراگفتم
م!
َ
عل
َ
...واللُها

4
صادرات و واردات

بقالشیرگاورادوشید.
سطلراپرکرد.پولشرابهاوداد.
گاو،سپاسگزارانهپولرابوسید.
مدتهابودچیزینخوردهبود.

بهدکانهمانبقالرفت
آنچهدردستداشتبهاوداد

وفنجانیشیرخرید!

5
غیرقابل وصف
ادعامیکنیمانسانیم

اما
گوسفندیم

...بلکه
ً
نهکامال

درویژگیهاییآشکار؛
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آیامانندآنهاراندهمیشویم؟آری
آیامانندآنهامطیعهستیم؟آری

وآیامانندآنهاقربانیمیشویم؟آری
اینطبیعتگوسفنداست

امابینماوآنهافرقیاست:
ماردایینداریم

اماآنهادرتمامعمرشانغرقدرپشماند!
ماکفشنداریم

اماآنهادرهرفصلُسمهاراعوضمیکنند!
ت...بعبعمیکنندبیهراس

ّ
ودرهنگاِمذل

ولیماحتیسکوتمانازصدایسکوتمانمیترسد!
آنهااندکیقبلازقربانیشدنشان

علوفهمیخورند
ولیمادراوجگرسنگی

بانانیبخورنمیرسرمیکنیم!

راستیآیاشایستهیآنهستیمکهبهماگوسفندبگویند؟!

6
دعوا

درهمهچیزافراطیایم:
یاجاودانگییانابودی!
یابهبهشتمیرویم

یابهزیردمپاییمیخزیم!

باتعصبوکینهیما
بویخوشنسیم...]بوی[ُمردارمیشود!

وباعالقه]ومیلما[،
پرتقالاست!

ْ
سرگیِنحیوانات

اگرسرماخوردگْیمارادوستبدارد،

برمیخیزیمتاعطسهبداههنوازیکنیم،
وعفونتراگسترشدهیم،

وبهسرفهکردنرأیمیدهیم؛
]وبهسرفهمیگوییم:[سلطانزیبایی!

کرهاالغی
ً
واگرغفلتا

عضوتشکیالتوحزبماشد،
اورارهبرجهانمیکنیم

وایندوستخودراصدامیزنیم:»ایخالقرفاقت!«

واگرفیلادعایچابکیوتیزپاییکند،
ونیزادعایارتباطباما،
غیرتمانبهجوشمیآید

وبهسمِتغزاِل]تیزپا[تیراندازیمیکنیم.

اینگونهبودیم...وهنوزهمهستیم.
درسهامیآیند

اماحسنمیکنیمآنچهراکهحسمیشود.
برمادمیدهمیشوداماجانهایمانهماناندکهبودند!

پساین]مغزو[کلههابرایچیست؟
-»کلههابرایچیست؟

حالتخوباست؟اینچهسؤالیاستکهمیپرسی؟
اینکلههاراخدابرایمانآفریده،

تابهوسیلهیآنهاسربندهاراببندیم!«

7
دست هایی که خدا آفریده است

ت،
ّ
هان،ایمل

چراخدادستانتراآفرید؟
تاکارکنند؟

شغلیبرایتونیست]تاکارکنی[.
تابهوسیلهیآنغذابخوری؟

توانیبرایتونمانده.
...برایتوکارینیستجزبیکاریوانتظارکشیدن.
ونمیخوریجزلباناترا]بهتأسفوحسرت[.

توبهعوضآنکهبنویسی،نوشتهمیشوی؛
ازفرقسرتانوکانگشتات.
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پسچراخدادستانتراآفرید؟
گماناتدربارهیخداایناست-پناهبرخدا-که

چنیندستانیراآفریدتا
سبیلاترامرتبکنیوریشاترابیارایی؟

حاشالله!
ایندودستآراستهراآفریدهاستتاحاکمانراسرنگونکنی،

ازبلندایتختشانبهزیرقدمهایت.

8
کارنامه ی اجمالی

ازاستادبرادرم
دربارهوضعیتتحصیلیاشپرسیدم

گفت:سؤالندارد؛برادرتنابغهاست!
حضورشدقیق

رفتارشمحترمانه
وفکرشمنظماست.

زبانشمانندچرخریسندگیمیچرخد.
عقلشبابارهزارشتربرابراست.

ازتحصیلشنپرس؛
چهمیگویم؟!کامل؟!
برادرتوکاملتریناست

درنظمازهمهپیشاست.

معدلشهمباالترینمعدلاست.
خالصهبگویمبرادر:

برادرت،هیچآیندهایندارد!

9
تابلوهایی در مسیر جاده

خانهیدوستمراگمکردم
ازعابرانپرسیدم

بهمنگفتند:
»بهسمتچپبرو

پشتسرتتعدادیجاسوسمیبینی
ازنخستینایشانگذرکن

دیگریراخواهیدید
کهدرحالتلهگذاریاست

بهسمتجاسوسآشکاریکه
روبرویجاسوِسکمینکردهایستادهاستبرو

هفتجاسوسراپشتسربگذار
سپسبایست!

پشتسرجاسوسهشتم
انتهایراه،سمتراست

خانهدوستتراخواهییافت«

خداوند،امیرجاسوسانراحفظکند
کهامنیتسرزمینمسلمانانراتأمینکردهاست

ایمردمآسودهخاطرباشید؛
اینخانههایهموارهامنشماست

لوهابسالٍمآمنین! 15
ُ
اْدخ

َ
ف
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10
گم شدگان
رئیسجمهور

ازبعضیازاستانهایکشوربازدیدکرد
وهنگامیکهبرایدیدارمحلهیماآمد

گفت:
»صادقانهشکایاتتانرابازگویید

وازهیچکسنترسید
کهزمانهیهراسسپریشدهاست«

دوستمحسنگفت:
»سرورم!

کجاستگندموشیر؟
کجاستتأمینمسکن؟

کجاستاشتغالزاییتان؟
کجاستکسیکهداروهایرایگانبرایفقرافراهمسازد؟

سرورم!
ماکهازاینها،هرگزچیزیندیدهایم!«

رئیسباناراحتیگفت:
»خداوندمرابسوزاند

آیاهمهاینموارددرسرزمینمنوجوددارد؟!!
فرزندم

گاهنمودی سپاسگزارمازصداقتتوکهماراآ
بهزودیخیروبرکتشراخواهیدید.«

پسازیکسال
دوبارهبهدیدارمانآمد:

»صادقانهشکایاتتانرابازگویید
وکسینترسد

کهآنزمانهاگذشتهاست«
هیچکسشکایتینکرد،

پسبرخاستموفریادبرآوردم:
»کجاستشیروگندم؟
کجاستتأمینمسکن؟
کجاستاشتغالزایی؟

کجاستداروهایرایگاِنفقرا؟
معذرتمیخواهمعالیجناب!

کجاست
دوستمنحسن؟!«

11
عدالت

مراناسزامیگوید
وادعامیکندکهسکوتمن
ضعفاوراآشکارکردهاست!

مراسیلیمیزند
وادعامیکنددهانمبردستاناوسیلیزدهاست!

مرابهسخرهمیگیرد
وادعامیکندخونملبهیشمشیرشراکثیفکردهاست!

قانونراازموزهاشبیرونمیآورم
غبارراازپیشانیاشمیُزدایم

وازاوهمدردیومهربانیمیطلبم
ولیبهسمتقاتلمنمیگریزد

ودرصفاوجایمیگیرد!

بوخونممیگویند:
ّ
مرک

وحشتنکن
هرکسدروطنماقانون16راصاحبباشد

اوستکهحقداردآنرابنوازد!

12
تفتیش

بهحاکمگفتم:آیاتومارازاییدهای؟
گفت:نه..مننبودهام.

گفتم:آیاپروردگار،تورابهعنوانخداییبرایمابرگزیدهاست؟
گفت:حاشاکهاینگونهباشد.
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گفتم:آیاماازتوطلبکردیمکهحاکمماباشی؟
گفت:هرگز.

گفتم:آیامادهوطنداشتهایم
ویکیازآنهاسرزمینیمستعملبودکهازآنبینیازبودیم

وآنرابهتوبخشیدیم؟
گفت:اینگونهنبودهاستوچنینچیزیامکانندارد.

گفتم:آیاتوچیزیرابهمانسیهدادهبودی
کهاگربدهیمانراپرداختنمیکردیم

زمینرابرماخرابمیکردی؟
گفت:هرگز

گفتم:پسپایدارنمانی،
نهخدایی
نهپدر

نهحاکمیمنتخب
نهمالکی
نهطلبکار

پسچراایفالنشدههنوزسوارمایی؟
...وخوابهمینجاپایانیافت.
صدایکوبههایدربیدارمکرد:
-دررابازکنایحرامزاده!

دررابازکن؛
درخانهاترؤیاییاستخائن!

13
عیدها

راویگفت:
برایمردمسهعیدوجوددارد:

عیدفطر،
عیدقربان

وسومیناش،جشنتولد.
فطربعدازرمضانمیآید
وقربانبعدازسنگسار

اماتولد،
لحظهیاعدامجالد.

گفتنددرکدامسرزمین؟
راویگفت:

ازتونستاتطوان
ازصنعاءتاعمان
ازمکهتابغداد

راویبهقتلرسید
اماایمردگان

راوی
رازتولدرابهشماآموخت.

14
خالصه

منکسیرادعوتنمیکنم
جزبهصراطمستقیم

منکسیراهجونمیکنم
جزگستاخانوبیریشهگان17را

مننمیپذیرمزمینخداجنگلیشدهباشد
کهدرآنگروهیرادرعیشنعماتبهشتیببینم

وناتوانتریِنمردمرادرقعردوزخ
اینچنینبودکههنرمنشکفت

فکر می کنم پس هستم.
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امااگر
سخنیبرزبانجاریسازم

حاکمشهرسگهایخودرارهامیسازد

آه...اگرخداوندکتابشراحفظنمیکرد
آنراسانسورمیکردند

هرکالمیکهحاکِمراندهشدهرابرمیآشفت
پاکمیکردند

وآنگونهکهنوشتِنبهایجازبرتابد
قرآنهمدرپنجکلمهخالصهمیشد:

»قرآٌنکریم
صدقاللهالعظیم«

15
بازگشت نگاهبان

]...[
نخوابیدم؛

ترسیدمگرگ
باگلهیگوسفندانتنهاشود!

نخوابیدم؛
ترسیدمبادهایشبانه

کومههایخاکسترراویرانسازد.

خوابیدم؛
دیگرچیزینماندهبودتاازآنمراقبتکنم

جزپوچی...

چهفرقیمیکندکه
بخوابمیانخوابم؟!

دندانقلم،مراگازگرفت
جوهربهخونآمیختهشد

بهعشقَپستهانبودکهشبرابیدارماندیم
بلکهعشقبهقلههابود

وستایشفرشتگان،نهستودنصنم
برایحفظ»سر«بود
نهنگهداشت»قدم«

ما
برایرضایتسرَورآزادهمان

شبزندهداریمیکنیم
نهبرایرضایتنوکران

بهوجدانمخیرهمیشوم
وخونمازشرمبهگردابیسردبدلشدهاست

وشعلهایازندامت:
»آقایمن...پوزشمیطلبم«

آنگاهلبخندیسعادتمندانهبرلبمنشست
پسنگاهمکردولبخندزد

نخوابیدهام.
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دوباره نگاه کن

1( اشاره به آیات ابتدایی سوره ی علق که نخستین آیاتی است که بر پیامبر)ص( وحی شده 
َم  کرم/ اّلذی َعلَّ است: »إقرأ باسم رّبک الذی َخَلق/ َخَلَق اإلنساَن ِمن َعَلق/ إقرأ و رُبک األ

َم اإلنساَن ما الیعلم«. بالَقلم/ َعلَّ
فرهنگی،  کیهان  مجله  تلخ«،  خنده های  شاعر  مطر  »احمد   ،)1367( حسن  حسینی،   )2

شماره 49. )نقل از »الوطن العربی«، سال نهم، شماره 431، 1985، ص 54(.
3( معروف، یحیی )1390(، نقد و بررسی وامگیری قرآنی در شعر احمد مطر، مجله زبان و 
ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(، علمی-پژوهشی، شماره چهارم، بهار و 

تابستان 1390.
4( اشاره به سوره ی تبت در انتهای جزء سی ام قرآن.

5( شاید اشاره به آیه 20 سوره مزّمل باشد.
6( شاید اشاره به آیه 9 از سوره ی ابراهیم یا آیه 5 از سوره ی تغابن باشد.

7( »]ای مریم[، به راستی کار بسیار ناپسندی مرتکب شده ای«. اشاره ای است به شماتت و 
سرزنش قوم مریم)س( نسبت به باردار شدن او، زمانی که با نوزادش عیسی، به میان آن ها 

بازگشته بود و عیسی مسیح را در آغوش داشت. )سوره ی مریم، آیه 27(
Al-Qabas International )8

9( پرونده ی قتل ناجی العلی، هنوز مفتوح است. در زمان وقوع این ترور، در ارتباط با قتل 
او تنها یک نفر دستگیر شد به نام »اسماعیل سوان« که وقوع قتل توسط او به اثبات نرسید. 
سوان در ابتدا خود را عضو سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( اعالم کرد اما بعدها اعتراف 

منابع:
یاد،احمدمطر،ترجمهیونسمرادیجعفرلو،نشرگلآذین،1395. -بذرفر

-پالکارد،احمدمطر،ترجمهسهندآقایی،نشرجوانهطوس،1393.

نمود که جاسوس دوجانبه بوده و برای موساد )سازمان اطالعات اسرائیل( نیز کار می کرده 
تیم های حمله  در  که  داشته  دوجانبه  مامور  دو  بعدها هم چنین فاش شد که موساد  است. 
ساف مستقر در لندن کار می کرده اند و از این قتل اطالعاتی داشته اند. موساد اما حاضر نشد 
اطالعات خود را در اختیار دولِت انگلیس قرار دهد. این قضیه نارضایتی بریتانیا را برانگیخت 
و انگلیس با اخراج سه دیپلمات اسرائیلی )که یکی از آنها وابسته ی سفارت بود و به عنوان 
مسئول این دو مامور معرفی شد( تالفی کرد. مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت انگلستان، که 
از این امر به شدت عصبانی بود، پایگاه لندِن موساد را تعطیل نمود. پرونده ی ناجی علی در 

سال 2017 مجددا به جریان افتاده است.
.»Naji al-Ali« منبع: ویکی پدیای انگلیسی، مدخِل

10( حنظله در لغت به معنای »سیب تلخ« است.
11( آخرین نبرد اعراب علیه اسرائیل در سال 1973 رخ داد.

12( »چه دشوار است سخن گفتن«
13( پالکاردها

14( »من بزرگ ترین مالمت گرم«
15( با سالمت و اطمینان بدان وارد شوید )سوره حجر، آیه 46(.

16( قانون، ناِم سازی از انواع سازهای زخمه ای است.
17( ر.ک به سوره قلم آیات 1-16.
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من ترانه 15 سال دارم
نگاهیبهفیلم

خالصهفیلم:

ترانه،دخترینوجوان،کهمادرشازدنیارفتهوپدرشدرزنداناست،درکنارمادربزرگ
پیرشزندگیمیکند.اودرکنارتحصیل،کارمیکندوبخشیازهزینههایزندگیرا
خوْدتأمینمیکند.زندگِیآرامامادشواِرترانهوقتیپیچیدهترمیشودکهاوباامیرآشنا
هومتمّولاستو

ّ
میشودوازاوپیشنهادازدواجدریافتمیکند.امیرازخانوادهایمرف

مادرشباازدواجاوباترانهمخالفاست....
»منترانهپانزدهسالدارم«داستاِنفرازونشیبهایزندگِیترانهاست؛دخترینوجوان
خویش ارزِش ُو کرامت از دفاع َو زندگی برای که پایینشهری و ساده خانوادهای از

میکوشد.
***

کارگردانفیلم،رسولصدرعاملی،سهگانهایسینماییبامحوریِتمشکالتومسائِل
دختراِننوجوانساختهاست:

 از	 که »تداعی« نام به دختری روایت )1377(؛ کتانی« باکفشهای »دختری
خانهفرارکردهاست.

 »منترانه15سالدارم«)1380(	
 »دیشبباباتودیدمآیدا«)1383(؛ماجرایدختریکهمتوجهروابطپدرشبا	

زنیغریبهمیشود.1
دراینسهگانهبیشک»منترانه15سالدارم«،موفقترینآنهاست.

نکاتیدربارهیفیلم:

رسولصدرعاملی،کارگردان،دربارهیفیلم»منترانه15سالدارم«میگوید:»دراین
فیلمدخترنوجوانیراتصویرکردمکهجامعهسعیداردبهانواعمختلفویراتحقیرکند
وناتوانجلوهدهد.امااوبادرایتوتکیهبراحساساتخود]...[،درمقابلمشکالت
مقاومتمیکند2؛]...[]اینپرسشکه[»آیاترانهبعدازپایاِن]فیلم[)یعنیدرادامهی

مسیرزندگیخود(بازهممیتواندمقاومتکند«]همچنانپابرجاست[.
]...[سعیکردمباترانه،بهنوعی،الگوییرفتاریبراینوجواِنایرانیدرقبالمشکالِت

اجتماعیترسیمکنم؛الگوییکههموارهدرتالشاستوامیدواربهآینده.«3

رسول صدر عاملی

1380
درام

کارگردان

سال تولید
ژانر

)https://pastishow.ir/من-ترانه،-15-سال-دارم/(
1( جهت مطالعه ی بیش تر درباره ی فیلم »من ترانه پانزده  سال دارم« و سینمای رسول صدر عاملی از جمله می توانید مراجعه کنید به مطلبی خواندنی با عنوان »من ترانه پانزده سال دارم یا چگونه 

قربانی نباشیم« به آدرس روبه رو: 
2( صدر عاملی در بخشی از صحبت های خود درباره ی فیلم می گوید: »شخصیت ترانه، خوب است و خوب باقی می ماند اما آیا این شخصیْت مابه ازاِء بیرونی در جامعه دارد؟ من معتقدم ]شاید[ 

ترانه در واقعیت وجود ندارد. اگر ما این شخصیت را دوست داریم به دلیل این است که مایل ایم وی در دنیای واقعی وجود داشته باشد.«
3( https://cinemacinema.ir/?p=91310 
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دوباره نگاه کن

ترانه »من مانند بهچالشِکشندهای و زنده آثاِر وجوِد علیرغِم
15سالدارم«،سینمایامروزایران،چهرهیواقعِییکزندگِی
روایت برای جذاب موضوعی را فقیرانه و پایینشهری ساده،
فیلمهای از کثیری سینمایِی فضای امروزهروز اگرچه نمیداند.
دارودستههای و محروم محالت زاغهها، ایران، »اجتماعی«
فضای فیلمها قبیل این در اما حاشیهنشیناند2، خالفکار
اثر محوری 

ِ
موضوع تهیدستان روزمرهی زندگِی »معموِل«

)به است فضایی درمیآید نمایش به آثار این در آنچه نیست.
نحوعامدانهای(تیره،عجیبوغریبوسرشارازکشمکشهای
بهمنظورایجاِدهیجانوپیشبرِدقصه،به

ً
ساختگیایکهعمدتا

آثاربیشازآنکهمواجههایواقعی واقعیتتزریقشدهاند.این
بیننده ِر

ّ
تأث و کنجکاوی کنند، دگرگونسازیخلق به معطوف و

رابرمیانگیزند.3اینگونهآثاِرسینمایی،بهمحرومانهمانگونه
مینگرندکه»امیرحسین«به»ترانه«نگاهمیکند:کنجکاویو
عالقهنسبتبهموجودیمتفاوتوناشناخته؛همچونعالقهی
باشد چه هر تازه»کشف«شده. چیزهای به گذرا و توریستی

امیرحسینتازهازآلمانبهاینجاآمده.
هنوزراِهدرازیباقیماندهاستتامازیسِتمقاومتآمیزوزیبایِی

نهفتهدرترانهوزندگِیاوراکشفکنیم.زیباییحقیقی،کمیابو
بهچنگنیامدنیاست.سلیقهیسینمایی)وبلکهوجودِی(مانیز
رغبتوتواِنمواجههومشارکتدرزندگِیترانهراندارد.ماهم
کنارامیرحسینبیحوصلهبهدیوارتکیهدادهایموبهدرونخانهای
کهترانه،سوگوار،درآنجاحاضراست،قدمنمیگذاریم.لحظاتی
چهچیزجذابی

ً
بعدراهخودرامیکشیمودورمیشویم.حقیقتا

درزندگِیدختریکهکافهنمیرود،بهزرقوبرقهایگرانقیمت
اعتنایینداردواهلمهمانینیستوجوددارد؟

»دنیافقطچیزهایجالبوغیرجالبندارد،بلکهچیزهایخوب،
گرانبها،باارزش،بد،منفوروناشایستنیزدارد...زندگیسلسلهای
ازهیجانهایلحظهاینیست...یاسلسلهایازچیزهاینوبهنو؛
جستجویهمیشگِیعالقههایتازههمنیست...بخشمهمیاز
زندگی،عادیومعمولیاست.ازاینرو،]انساِن[میلپرستباید
چیزهاییراجذابوآرمانیجلوهدهدتازندگیاشجالببشود؛
بایدبهچیزهاییرنگولعابببخشدوزندگیراپرماجرابنماید،
برای بسیارکسالتباراست.ولی او[ ]بهزعِم زیرازندگِیعادی
شخِصاخالقی،همهیچیزهایعادیومعمولیاهمیتدارند.
برایشخِصاخالقی،معلمیکههرروزدرسمیدهد،کارش

روایِت یک مقاومت
)در باِب فیلم »من ترانه 15 سال دارم«(

»فقِر ُفقرا، فراخوانی برای اقداماِت سخاوتمندانه ی امدادی نیست، بلکه خواسته ای است برای آن که دست به کار شده و 
نظاِم اجتماعی متفاوتی برپاکنیم.«

گوستاوو گوتِیرز 1
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بهاندازهیصعودبهقلهیاِوِرستاهمیتدارد.حفِظشوروشوق
برابرلجاجت،بیاعتنایی، ]درکارآموزش[،غیرتوعالقهدر
]دانشآموزان[، محدوِد ذهنهای و ضعیف فرهنگ و تربیت
همانهّمتوکوششیرامیطلبدکهدرکوهنورْد،هنگاِمفشار
مشاهده صعود، برای فکر بهکارانداختِن و ماهیچهها به آوردن
میکنیم.ماجراهانمایشییاظاهرینیستند،بلکهحقیقیاند.عزم
درصفحاِت بهندرت دستاوردها است؛هرچند وشهامتالزم

نشریاتبازتابمییابند.
آدم من، نظر »به میگوید: چنین معروفی اسکاتلندی خطیِب
باباالرفتِنسّنوسالیادمیگیردکهبهدیدهیاعجابواحتراِم
روزمره پنهاِن قهرمانیهای آخر، کند: نگاه بشر به جدیدی
بشری طبیعِت به که هنگامی عیبجو آدم البته بیشمارند.
بالهت و روزمرگی و میانمایگی و یکنواختی فقط مینگرد،
بهغایت که ولو میبیند، را اینها فقط که کسی اما میبیند.
چیز همه از مینماید. کودن و کور را خود باشد، ذکاوتمند
غافلمیماند؛غافلمیماندازجوانمردِیتابناکواستقامتیکه
ذهنی با و باز چشمهای با ندارد امکان است. کار در همهجا
از یکی که درنیابید زود یا دیر و کنید ِسْیر جهان در همدالنه
برترینافتخارهایجهانعبارتاستاز...همانهّمتوغیرتی
همگمنام،دربرابردشواریهاییکه

ً
کهخیلمردانوزنان،کامال

میخواهددلشانراخالیکندازخودنشانمیدهند«.
کِیْرِکگور آراء 

ِ
شرح در باال سطور در لن«

َ
ا »دایاجنیس آنچه

ناگفتهی )فیلسوفدانمارکی(نوشتهاسترامیتوانحرفهای
»ترانه«انگاشتهنگامیکهامیردرحالدادوفریادبرسراوست
»دلم را به چِی تو خوش کنم؟«وترانهدرآناثنابه ومیپرسد:

خارجازکادردوربینخیرهشدهاست.بهچهچیزمینگرد؟
بارمادیوعاطفِیزندگیبردوشترانهاست.مادراوازدنیارفته،
پدرالاقلتاچندسالدیگردرزنداناستواوومادربزرگشتنها

وقتی ندارد. که است خانوادهای خواهان ترانه میکنند. زندگی
امیرمواجهمیشود،اینخواستهیدرونی،

ِ
ترانهباپیشنهادازدواج

درموافقِتاوباازدواجنقشیمؤثردارد؛ازدواجیکهازابتدابا
سوءظنواتهام)ازجانبمادرامیر(آغازمیشودوسرانجامنیز
یک برای میانجامد. وشکست امیر( )توسط طرد خیانت، به
ستمدیده،مسیردگرگونیوتغییرازچنیناتکاییبهطبقهیتوانگر
با مشترک زندگِی این که درمییابد زود خیلی ترانه نمیگذرد.
آنچهدردلمیُجستفاصلهیبسیاریدارد.خواسِت»بودندر

میاِنخانواده«اینچنینبهتحققنمیرسد.

نیزگشته زنان 
ِ
رنج ِی

ّ
متول ه،حاال

ّ
مرف آنکههمینطبقهی رفه

ُ
ط


ِ
رجوع مورِد و میکند کار زنان انجمِن در امیر مادر است:
از عبرتآموز فیلمهای او است. »آسیبدیده« زنان از بسیاری
بین را معیشتی کمکهای دفترچهی و میسازد سرگذشتشان
را»خوب زنان »اینطور« میکند.خانمکشمیری تقسیم آنها
میشناسد«،»سیرتاپیازآنهارامیداند«و»شرایطشجوری
استکهمیتواندبهآنهاکمککند«:»باور کنید آقای قاضی من 
کرده؛ خودش  فوت  مادرش  زندانی؛  پدرش  براش می سوزه:  دلم 
احتیاج  به کمک  اون  رو درک می کنم.  سرگردون. من شرایطش 
جور  این  وضعیت  قاضی  آقای  خودتون  داشتیم...  مورد  داره. 
دخترها رو توی کوچه و خیابون می بینید... نمونه هاش رو هر روز 

توی انجمن خودمون داریم دیگه...«.
نگاِه کشمیری، خیریهای و »مهربانانه« رویکرِد پشِت در
خود با او که است عمیقی خوارداشِت و فاصله ازباالبهپایین،
حملمینمایدوگوییازآنغافلاست.بهگفتهیخودکشمیری
)خطاببهترانه(: »روزی ده تا مثِل تو می شینند روی این صندلی 
بتونم  کمکی  هر  هم  من  می زنند...  حرف  من  با  دوربین  جلوی 
بهشون می کنم.«اماهموزمانیکههمکارشنوِردوربینرابه
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و میاندازد،عصبانی امیرحسین از ترانه بارداری ماجراِی روی
این رو نمیخواد  »نگیرین خانم حافظی، نگیرین.  کالفهمیشود:
لحظهای خود او ببندید.« هم  رو  در  بیرون،  برید  لطفًا  بگیرید. 
حاضرنیستکهمشکالتشاززاویهیدور-بیننگریستهشود.
نگاِهترحمآمیزاوبهخودشبازگشتهاستتااورامتوجهمسألهای
کندکهباخودحملمیکرد:آیامنازاینزنانکهبهآنها»کمک
میکنم«نمیترسم؟آیاچیزیدرونمنزمزمهنمیکندکهاگرچه
نیست؛ ما از نیست؛ ازمن اما اوشایستهیکمککردناست
نبایدباشد؟آیامابههمینترتیبدیگرانرادورنمیزنیم؟بهویژه
دیگرِیمحرومرا؟منبهتونزدیکام،اماپشتدوربین.توبهمن

نزدیکیاماپشتویترین.
ایناستکهرنج دارد قرار ترانه دومینوسوسهایکهدرمقابل
خویشرابهچنینرویکرد»خیریهای«بسپاردومسیِرسختو
دشواِرپیشرویخودرا-اینبار-تحتحمایِتنهادیطیکند

کهمادرامیرنمادیازآناست.
که مدرسه است. یافته سرایت نیز مدرسه به رویکرد، این
نهفته نیروی گاهی، آ و دانش گسترِش مسیِر از بود قرار زمانی
نماید، تبدیل گرهکرده ُمشِت به نابرابریها مقابل در را فقر در
مدرسه:[  ]مدیر  میکند: دستدرازکردن به دعوت خوْد اکنون
که  این طوری  اعتماد کن.  به خانم کشمیری  »... هرچی هست 
میگه موقعیت ش خوبه. امکاناتش هم زیاده. اآلن هم دم مدرسه 
از  حمایت  انجمِن  مسئول  می کنی...  فرار  ازش  میگه  منتظرته. 
زن هاست. میخواد کمک ت کنه... خانم کشمیری تو رو می رسونه 

خونه.«4اماباکدامبها؟قربانیکردِنطفِلخویش.

و خانه که لحظهای در درست میکند. دویدن به شروع ترانه
مدرسهواجتماْعاورابهلبهیپرتگاِهرامشدنآوردهاند،اوتصمیم
معصومیتی نیست؛ ساده معصومیتی این میگیرد. دویدن به

استسرکش:»آره جون خودش. میخواد به من کمک کنه! رئیس 
انجمِن زنانه؟ میخواد خودش رو خالصه کنه. فکر کرده اگه بیاد 

دم مدرسه من می ترسم!«
ترانهحاضرنیستبهنظامهایرایجتندهدوطفِلدروِنخود
خانهای به هجرت کند؛ کوچ میشود ناچار پس شد.

ُ
بک را

سرد و تلخ سرنوشتی تنهایی. در کردن زندگی و »دورافتاده«؛
را ترانه علیرغِمهمهچیز،خانهی که است آن نیست؟عجیب

گرممییابیم.اینگرماازکجاست؟

زندگیایبهمراتبسردتربهچشم
ْ
وازسویدیگر،آنسویحیاط

روتمیز،برایفروشانبار
َ
میخورد؛جاییکه»وسایلمنزل«،نووت

شدهاندورویآنهاپالستیککشیدهشدهتابارانلمسشاننکند.
ترانهحیرانازسفرخود،خانهراازانتخابهایشگرمکردهاست:

- نمی دونم چه مرگم شده بود گرفتاِر این عشق و عاشقِی آشغالی 
نگام  جوری  یه  همه  ِبِکشم.  رو  جورش  باید  هم  حاال  شدم. 
م خونواده داشته باشم، مث همه.  می کنن. من هم می خواسَّ
چه می دونستم این جوری میشه. ولی دیگه هیچی برام مهم 

نیست. خدا خواست. خونواده ی من از من شروع میشه.
]پرند:[   می تونی؟

- آره پرند، می تونم.
علیرغِم که است این در فقط نه ترانه جسورانهی کاِر ارزِش
در بلکه میدارد، نگاه را خود »باِر« قابلتصوْر دشواریهای
ایننیزهستکهاودرحالیچنینانتخابیمیکندکهتجربهی
نبوده هم بازیخوردن و فریب از عاری نوزادش، شکلگیرِی
خطاهای که میکند درک غریزی نحوی به ترانه گویی است.
گذشته،نمیتوانندامکاِنزایشینودرآیندهرابهکلیازحیاِت

ماسلبنمایند.5
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یکیازدوستاِنپدِرترانه،»آقامحسنی«،مردیباشمایلسنتی،
زندگی، فراهمکردِنجای در وچه درمجلسخواستگاری چه
همه، این با میکند. ترانه به ارزشمندی و زیاد کمکهای
دارد. فاصله ترانهمیُجوَید، آنچه با اوهنوز 

ِ
مهربانِیمصطلح

یاریکنندهی موقعیْت چند در اگرچه سنتی، خیرخواهِی این
ازداستان،درکناِر بهنحویدردناک،درجایی اما ترانهاست،
گفتماِنخیریهاِیخانمکشمیریقرارمیگیردوبهعوِضعدالت،
بار ترانهایکهیک پایینرضامیدهد. 

ِ
بهآشتیجوییایسطح

چنانکهگفتهشد،گریختهبودتابهایننحوهیبودنتننسپارد،
شماتِت به نخست میرود. پیش دادخواهانه نمیگریزد؛ اکنون

به را »عدالتخانه« سپس و برمیخیزد؛ )آقامحسنی( سنت
عدالت، فقداِن بر مزّورانه، که وامیدارد توانگرانی آن احضاِر

حجابیازدلسوزیوبخششکشیدهاند.
حیثیِت و حیات از دفاع راِه نفس، کرامِت دشواِر راِه سرانجام
این فرزندش، و ترانه اما میگذرد. عدالت مسیر از »طفل«،
به اکنون که عدالتخواهی تماشاچِی عّزتمند، تهیدستاِن
ه
ّ
ک
ُ
ش داستان انتهای در دیگر بار را است شده همراه تحسین

خویش فرزنِد برای را امیرحسین خانوادهی ناِم ترانه میکنند:
نو»با تاریخییکسره بالطبع»میراِث«آنهارا. برنمیگزیند؛و

گامهایکبوتر«6پیشمیآید.

رهایی بخش«  »الهیات  بنیان گذاران  از  یکی  پرو(،  اهل   1928 )متولد  گوتیرز  گوستاوو   )1
گفته  الهیاتی  هر  به  نظری  لحاظ  به  رهایی بخش«  »الهیات  اصطالح  می شود.  محسوب 
می شود که شرایط اجتماعی ظالمانه را مورد خطاب قرار داده و با آن درافتد. اما در عمل، 
این اصطالح اشاره دارد به گردهمایِی فکری و عملِی مسیحیان آمریکای التین در دهه ی 
جانِب  عمدتًا  تاکنون  مسیحیت  دینی  جامعه ی  که  موضوع  این  حول   1970 و   1960
تهیدستان  و  فقرا  از  جانبداری  به  باید  رویه  این  و  است  گرفته  را  منطقه  بیدادگِر  دولت های 
تغییر یابد. این جنبِش الهیاتی، واتیکان و تمامی منطقه را تکان داد. گوتیرز در کتاِب »الهیات 
رهایی بخش«ِ خود )1971(، مباِنی الهیاتِی استوار و دقیِق این جنبش را معرفی نمود. برخی 
از اصول الهیاتِی رهایی بخش بدین شرح اند: »همه ی الهیات و رسالت مسیحی باید با »نگاه 
از پایین« با دردهای تهیدستان آغاز شود« و »الهیاْت باید از ِصرفًا توضیح دادِن جهاْن بازایستد 

و دگرگون کردِن آن را آغاز نماید«.
2( رجوع کنید به کثیری از فیلم های اکران شده در سال های اخیر مانند »انتهای خیابان هشتم«، 

»ابد و یک روز«، »مغزهای کوچک زنگ زده«، »خط ویژه«، »متری شیش و نیم« و غیره.

3( برای مطالعه ی نمونه ای از نقدهایی که به این مسأله پرداخته اند می توانید رجوع کنید به 
نوشته ای از کیانوش اخباری با عنوان »مغزهای متوسط کنترل شده« و نیز »متری شیش ونیم 

و اگزوتیسم اجتماعی« به قلم همین نویسنده.
4( البته در این فیلم نهاد مدرسه، نقش های متعدد و متفاوتی بازی می کند و چنین نیست 
ترانه است؛  نماید. مدرسه مشّوِق کوشش های تحصیلی  پذیرِش سلطه دعوت  به  که صرفًا 
بستِر تجربه ی دوستی هایی بعضًا صمیمانه را فراهم می کند و از همه مهم تر این که گاه در آن 
اشخاصی هستند که از زبان دوست ترانه این چنین ستوده می شوند: »ولی دمش گرم، خانم 

میرزایی خیلی پشت ات وایساد. جواب  همه شون رو می داد«.
برای  من(«،  گذشته ی  اشتباهاِت  )علی رغِم  است  راه  در  که  فرزندی  به  »ایمان  آیا   )5
چنین  به  نیز  مّلت  یک  آیا  ندارد؟  سخن ها  نیز  ما  به خطا آلوده ی  گاه  اجتماعِی  حرکت های 

نگاهی به تاریِخ خویش نیاز ندارد؟
توفان می زایند.  نیچه: »خاموش ترین کالم هایند که  فردریش  از  به گزین گویه ای  اشاره   )6

اندیشه هایی که با گام های کبوتر می آیند، جهان را رهبری می کنند.«
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 خودتان را معرفی کنید.	 
ً
آقای پویان، لطفا

]...[منسال1334درُجلفایآذربایجانمتولدشدم.دوران
دورهی و مشهد در را دبیرستان دورهی تهران، در را دبستان
زیبای هنرهای دانشکدهی گرافیک رشتهی در را لیسانسم
دانشگاهتهرانگذراندهام.بعدازآن،برایادامهیتحصیل،به
آمریکارفتمودورهیفوقلیسانسرادردانشگاهشمالتگزاس
و گذراندم کامپیوتر گرافیک و تبلیغات طراحی رشتهی در
تدریس درهمانجامشغول فارغالتحصیلیهممدتی از پس

بودم.

کاریکاتور را از چه زمانی شرو  کردید؟ ]...[	 

واقعیتایناستکهمنبیشترخودرایکگرافیستمیدانمتا
یککاریکاتوریست.ولیبههرحالدرکناررشتهیتخصصی

ً
کامال دنیای یک صورت به هم کاریکاتور زندگی، و کار و
دوران همان از من است. بوده مطرح برایم آزاد و خصوصی
کودکیبهنقاشیعالقهداشتموازدوراندبیرستانمتوجهزباِن
کار با ازطریقمجالتخارجی و کاریکاتورشدم هنر خاص
چندکاریکاتوریستمشهوردنیاآشناشدم.منعاشقصراحت

بیانوسادگیاینهنربودم.
درسالاولدانشکده،بهتشویقیکدوستکهبهروحیهیمن
آشنابود-ومنخودرابسیارمدیونتشویقهایشمیدانم-

ً
کامال

دراینزمینهشروعبهکارکردم.تامدتهابهدنبالیافتِن
ً
عمال

شیوهوشخصیِتخاِصخودبودم.ازهمانابتدایکار،عالقهای
بهترسیمکاریکاتورهایسیاسیوژورنالیستیکهمربوطبهیک
موضوعیامقالهیخاصبود،نداشتم.دوستداشتمموضوعاتی
رادرکارهایممطرحکنمکهدرهمهجاوهمیشهقابلارائهباشد.

]...[

چه تعریفی از کاریکاتور دارید؟	 

منمعتقدمکهکاریکاتوریکزبانویکجورفکرکردناست
ویکجورارتباطبرقرارکردناست.درمسافرتیبافردیهمراه
ازطریق را. او زبان من نه و مرامیدانست زبان او نه که بودم
کشیدنطرحهاییسادهشروعکردمبهارتباطبااو.سؤالخودم
راباطرحیبرایاومطرحمیکردموبراییافتنپاسخهایاونیز
اینطریق5ساعتصحبتمیکردیم. از طرحیمیکشیدیم.
حرفهایزیادیبههمینترتیببینمارّدوبدلشد؛وحتی

دوستیمانبعدهاهمادامهپیداکرد.]...[

 در مورد شخصیت و نو  طرح هایتان توضیح 	 
ً
لطفا

دهید.

کنید، نگاه را دنیا مختلف کاریکاتوریستهای کار اگر شما
و میکنند کار خاص تکنیک و روش یک با کدام هر میبینید
دارد. را خود خاِص شخصیِت کاریکاتوریست، هر کارهای
محیطهای در که هستند متفاوتی آدمهای کاریکاتوریستها
مختلفیزندگیمیکنندوخصوصیاتروحیوروانیمتفاوتی
دارند.درنتیجهیاینروحیاتمختلفاستکههرکدامازآنها
بهشیوهایکهریشهدرشخصیتروحِیآنهاداردمیرسند.بعد
ازدیدنچندکارازیککاریکاتوریست،بدونتوجهبهامضای
این به است. کسی چه کار طرح که بفهمید میتوانید آنها،
ترتیب،مننیزبهدنبالیافتِنفرموشیوهیخاصخودبودهامو

فکرمیکنمبهاینشخصیِتکاریرسیدهام.
درموردشخصیِتطرحهایممیتوانمبگویمکهازنظرطراحی،
منآنهارابهسادهترینشکلممکنارائهمیدهموازهاشورو
سایهروشنورنگو...استفادهنمیکنم.نمیدانمتابهحالکتابی
راخواندهایدکهدرآن،نویسندهمطلبسادهایراکهمیشوددر
یکجملهگفتدردویستصفحهگفتهاست؟اینکهدویست
صفحهمطلببنویسیکهیکجملْهحرِفحساببگویییک
دویست اندازهی به که بگویی یکجمله اینکه و است؛ شیوه
صفحهمعنیداشتهباشدهمیکشیوهیدیگر.مندرکارهایم
نفوِذ و بیان قدرِت و زیبایی سادگْی در معتقدم. دوم شیوهی به

ساده، صریح، کاریکاتور
)نگاهی گذرا به زندگی و آثار جواد پویان(
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و کرد برقرار ارتباط بیننده چشم با سریع باید است. خاصی
ند
ُ
مطلبرابهذهِناومنتقلنمودوازهرآنچهاینارتباطراک

میکند،بایدپرهیزکرد.]...[

هم چنین 	  و  آثار  محتوای  و  سوژه ها  مورد  در   
ً
لطفا

روِش سوژه یابی خود توضیح دهید. 

بخنداند را بیننده فقط که کارهایی نوع آن کشیدِن به عالقهای
واقع در کاریکاتورهایم معتقدم. ایجاز به نظرمحتوا از ندارم.
دنیاییاست از برداشِتمن و تفکر نگاهکردنوطرز نحوهی
کهدرآنزندگیمیکنم.محوِراصلِیمحتوایکارهایم،انسان
فردی انساْن از مقصودم است. دیگر انسانهای با رابطهاش و
در

ً
بهشرایطجغرافیایِیخاصباشد.اصوال نیستکهمحدود

انسانی به ندارم. نظر بخصوصی محل یا شخص به کارهایم

دستبهگریبان زیادی گرفتاریهای با زمین روی که دارم کار
و جامعهشناسانه فلسفی، نگاه یک با اینکه خالصه است.
و میکنم نگاه زندگیشان محیِط و انسانها به روانشناسانه
با دنیاست، دنیا تا آدمی که کنم مطرح را مسائلی دارم تالش
ملیتی هر از میتوانند من مخاطبان بنابراین روبهروست. آن

باشند.
طریق از و کنم مطالعه را پیرامونم دنیای و آدمها دارم دوست
کارهایمگوشههاییازاینزندگیرابهدیگراننشانبدهمکهآنها
نمیبینندش.

ً
بهطورمعمولیاعادتبهدیدناشندارندویااصال

یککاریکاتوریستاینزوایارامیبیند.]...[موضوعکارهایمرا
ازجامعهوگاهپسازتفکروتحلیِلمسائلاطرافم

ً
گاهمستقیما

پیدامیکنم.گاهیهمموضوْعساختهوپرداختهیتخیالِتذهنی
ودنیایدرونیاماست.]...[1

1( این متن گزیده ای است از مصاحبه ی جواد پویان با نشریه ی کیهان کاریکاتور در سال 1371 )آبان ماه، شماره 8(.
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دوباره نگاه کن



عکس

سال دوم، شماره ی هفتم  | 31 



 32 |  ماهنامه ی دیدار

دوباره نگاه کن



آسمان
پر ستاره       

در این بخش:

آسودهخاطرِزبهاروخزان)دربارهینمادسرودرایرانوجهان(
پرستِشنژاد



آسمان  ُپر ستاره

استقامت، فناناپذیری، و حیات سمبل جهان، در سرو نماد
راستی،وقار،آزادگیوشکیباییازجملهدرسوگواریواندوهاز

دستدادنیاراست.
بعضی و ایران ترکیه، چین، جمله از جهان نقاط برخی در
از کهحاکی میکارند گورستانهاسرو در اروپایی، کشورهای
در یعنیمرگاست. آن نقیض با زندگی( ارتباطسرو)درخت
فینیقیهیباستان،سرْوباروریوحیاتدوبارهرانمایندگیمیکرد
ودرچیننیزایندرختنمادعمرطوالنیواعطاکنندهیسالمتی
است.درژاپنایندرختراماننددیگردرختاِنهمیشهسبزمکاِن
با رابطه در عبادی آیینهایی و تلقیمیکردهاند زندگِیخدایان
درخت اودیسه حماسه در سرو باستان یونان در داشتهاند. آن
ددوبارهاستونیزوصفالههیآفرودیتآنگاهکهبهسوگ

ّ
تول

در سرو است. نشسته آدونیس کشتهشدهاش معشوق
و ایستادگی و ]مقابله با اغلب نیز کیمیاگری تصاویر

زندهماندندربرابر[مرگارتباطدارد.1
چوبدرختسرو،کههنگامسوختنخوشبو
و است بوده مناسبی ساختمانی مادهی است،
ازآندرساختنمعابد،کشتیهاومجسمهها
در چوب این است. میشده استفاده
و بودایی معابد ساختن در ژاپن
میرفته کار به شینتو عبادتگاههای
ازالوارهای

ً
است؛کشتینوحعمدتا

در و بوده، شده ساخته سرو چوب
فرمانها و کتیبهها سرزمینهایی
رابرچوبسروحکمیکردهاند.
صندوقچوبسرو،محافظتکننده
اززوالتلقیشدهوتابوتازچوب
تجدید و فناناپذیری سمبل سرو،
اینتصوروجود است. بوده حیات
داشتهاستکهدرختسرو،آدمیرا
ازاضمحاللحفظمیکندودرساختن
سرو چوب از نیز مومیاییها تابوتهای

استفادهشدهاست.

آسوده خاطر ز بهار و خزان
)درباره ی نماد سرو در ایران و جهان(

درنظرایرانیانباستانسرونمادیمقدسبود.دردورانهخامنشیو
ساسانی،درختسرو،درختزندگیونمادجاودانگیبودهاست.
برروییادمانهایمربوطبهمیترا)مهر(هفتسروداللتبرهفت
اختر)هفتفلک(داردکهروحدرسفرخودبهسویآسمان،ازآنها
میگذرد.درختسرِوویژهیفلِکخورشید،درعینحالمظهری
ازجنبهیمثبتزندگیونمادحیاتاست،وازهمینروستکه
بسیاریازمکانهایمذهبییامقدسدرایرانباسرواحاطهشدهاند.
دراثرتقدسیاارزشسروبودهاستکهآنرامهریهیدختران
قرارمیدادندوخمرههایچوبیمخصوصنگهداریشرابو

نیزبرخیسازهایموسیقیراازچوبسرومیساختند.
که بهشتی است درختی که شده اشاره سروی به اوستا در
برگهایشدانشاستوتنهاشخردوآنکسکهازمیوهیآن

بچشدبه»جاودانگی«خواهدرسید.
زرتشت،پسازمبعوثشدن،عالوهبرکتابمقدِساوستا،آتش
گشتاسب بر را خویش آییِن سبِز همیشه سرِو و روشن همیشه

عرضهمیدارد.
را یکی و آورد بهشت از سرو شاخه دو زرتشت روایتی به بنا
رُیومد)فروَمد،

َ
ف شَمر)کاشمر(ودیگریدرقریهی

َ
درقریهیک

از کهپس است گفتهشده نزدیکیسبزوار(کاشت. در فارَمد،
آنکهزرتشتدرختسرورابردرآتشکدهکاشت،ایندرخت
»ای که بود شده نوشته مزدا اهورا فرمان برگش هر بر و بالید
شتاسب!ایمانبیاور«وگشتاسبدینزرتشترااختیارکرد.

ُ
گ

به آزاد" "سرِو باشد. آزادگی سرو، نمادین وجه مهمترین شاید
ایننامخواندهمیشودچراکهشاخههایشراستُرستهوازقید
کابهدرختاندیگرفارغاست.انتساب

ّ
کجیوناراستیونیزات

تازه، حیات در سرو دارد: نیز دیگری دلیل سرو به صفت این
پرطراوتوهمیشهسبِزخویش،ازفصلها)زمان(ومیوهداشتن
)همچونسودمندییاجلوهایموقت(فارغاست:»حکیمیرا
برومند و است آفریده تعالی خدای که درخت چندین گفتند:
ثمره که را سرو مگر نخواندهاند، "آزاد" را یک هیچ گردانیده،
ندارد،دراینچهحکمتاست؟گفت:هریکرادخلیمعین
استبهوقتمعلوم؛گاهیبهوجودآنتازهاندوگاهیبهعدمآن
پژمرده،وسروچنیننیستوهمهوقتتازهاستواینصفِت



فرهنا ایران

سال دوم، شماره ی هفتم  | 35 

آزادگاناست.«شایداینکهمعشوِقسرْوصفتراسبزپوشویکتاپوشگفتهاندنیزاشارهبهویژگِیتازگیو
عدمتلویِن2سروداشتهباشد.صائبتبریزیگفتهاست:

ونیز:

بهنظربرخیانتسابصفتآزادگیبهسرو،یادگارارتباطآنبا»ناهید«استکهدراساطیروافسانههارمزی
ازآزادگیوآزادیاست.

قدر و مرتبه واالیِی اینها، بر است.عالوه بوده وشکیبایی پایداری ایران، در دیگرصفاتسرو از
معشوقونیزرعناییوراستقامتیوخوشرفتاریویرانیزبانمادسروبیاننمودهاند.

سرکش، سرفراز، بلند، راستین، قبیل: از بسیاری فارسی،صفات ادب و شعر در ترتیب بههمین
بسیارکهسرو آمدهاست.همچنیندرمواردی برایسرو پایدار و پابرجای تازه،جوان،سایهدار،
ازاینقبیلمیآید:موزون،بهاراندام،طوبیخرام، باصفاتی ازقامتورفتارمعشوقاست، کنایه
پریشانخرام،بیپرواخرام،قیامتخرام،قیامتقیام،خرامان،َچمان،سُبک،روان،هوادارودلجوی.

شایانذکراستکهواژههای»سروستان«،»سروَسهی«و»سروستا«نیزهریکنامآهنگیموسیقیاییهستند.
شاعرانایراننیزازنمادسروبهشکلهایمختلفبهرهبردهاند؛

انوریگفتهاست:

سعدیمیسرایدکه:

واینبیتازخاقانیاست:

اماشایستهاستکهبهرهگیریحافظازنمادسرورا،باجلوههایگوناگون،بهتفصیلبیاوریم:

ایستاده ام رضا  مقام  در  سرو  خزان خویشچون  و  بهار  ز  آسوده خاطرم 

راتا داشتیم چون سرو، یک پیرهن در این باغ ما  نبود  پروا  عالم،  سرد  و  گرم  از 

نکند تو  دعای  ار  سرو  باددست  خم  پر  بنفشه  چون  قامتش 

َوَرت ز دست نیاید چو سرو باش آزادگرت ز دست برآید چو نخل باش کریم

دلت بگرفت در خانه، برون آ، تا جهان بینییکی ِبْخرام بر ُبستان که تا سرو روان بینی

دارند تعّلق  که  درختان  بارند  زیر 

برسد بلندش  سرو  ِبدان  دسْت  عاقبت 

خزان جفای  کند  تحّمل  درخت  هر  نه 

از دل و جان َشَرِف صحبت جانان غرض است
مکش سایه  پی  ز  طوبی  و  سدره  مّنت 
دارد6 َفراغ  چمن  ز  رویت،  دور5  به  ما  دل 

دم عیسی  ای  قالبم  بر  تو  سرِو  سایه ی 

آمد آزاد  غم  بار  از  که  سرو  خوشا  ای 

نیست قاصر  او  هّمت  طلبت  در  را  که  هر 
دارد3 قدم  این  که  سروم  هّمت  غالم 

همه آن است وگرنه دل و جان این همه نیست
که چو خوش بنگری ای سرو روان، این همه نیست4

که چو سرو پای بند است و چو الله داغ دارد

عکس روح است که بر عظم رمیم7 افتاده ست
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اشیدیواریدیدهمیشود.بهتریننمونهدر
ّ
دربیشتربناهایایرانباستان،بهویژهبناهایمذهبیتصویرسروبهصورتنقشبرجستهونق

اینخصوصتصویردرختسروبربدنهیپلکانهایکاخآپادانایتختجمشیداستکهدربینگروههایمختلفمردمقرارگرفتهاست.
هنرمنداندوراناشکانیوساسانینیزنقشسرورابارهادرآثارشانبهکارگرفتهاند.

مناز  جویبار  سرو  ای  خود  سرکشِیّ  به 

می شکفتم ز طرب، زان که چو گل بر لب جوی

کن گلستان  وآهنگ  کن،  خرامان  شمشاد 

را چشمم  محروم  مکن  دلجویت  قِدّ  سرِو  ز 

عاشقان میر  ای  زد  لعل  شراِب  راهم 
کن عفو  بنده  گنه  گل،  وقت  به  رب  یا 

میرود الله و گل و سرو حدیِث ساقی

زد خواهم خرقه به آتش دل، است ر
ّ
مکد

کنید سرو ز ما تابوت واقعه روز به

طلب دوست رضای باشد چه لد
ُ
خ نعیِم

َصالح الِف زدم آلوده خرقهی در که بس

شوم دور ریا اهل از و گیرم می جاِم

سرو چون برآرم خلق از آزادگی به سر

مپسند خدایا ستمهاست رِد
َ
گ دلم بر

داری  فرو  سر  شرم  از  رسی،  او  به  گر  که 

بود باال  َسهی 8  سرو  آن  سایه ی  سرم  بر 

دلجویی تو  قّد  از  بیاموزد،  سرو  تا 

بدین سرچشمه اش بنشان که خوش آبی روان دارد

بخش یار  زنخداِن  چاه  به  مرا  خون 
بخش جویبار  لب  سرِو  به  ماجرا  این  و 

میرود ّساله9
َ
غ ثالثهی با بحث این و

تماشایی میکند10 ِکرا که ببین بیا

بلندباالیی داغ به میرویم که

تماشایی او غیِر او از باشد حیف که

رنگینم مِی و ساقّی رخ شرمساِر

بگزینم پاکدلی جهان لق
َ
خ از یعنی

درچینم جهان ز دامن که دست دهد گر
مهرآیینم11 آیینهی شود ر

ّ
مکد که



سرویکیازنقوشموردتوجهدرهنرهایسنتیایچون
است. بوده سنتی دوختهای و منسوجات فرش، نقش
دارد، حضور ایرانی هنر در بهوفور که جقه« »بّته طرح
شکلیتجریدیازدرختسرواستکهنوکآن]براثروزش
بادیابهنازومهرویابهدلجوییآنکسکهدرپاییناست[
خمشدهاست.اینشکلبهصورتنقوشتزئینیمتنوعی
درفرشها،شالهایترمهوقلمکاریهایاصفهان،پتهی

کرمانو...دیدهمیشود.
تصویرسروازگذشتهتاکنونباعنواننقشتزئینیدرظروف
سفالیننقشبستهاست.عالوهبرایندرآثارنگارگریونقاشی
ایرانینیزتصویرسرو،بهتکرار،دیدهمیشود؛مانندنقاشیایازکلیلهودمنهکه

بهسال833هجریترسیمشدهاست)تصویرپایینسمتراست(.
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سرو کاشمر
شمر(نشاند.ایننهالبهشتیکهسرشتیمینوی

َ
»سروکاشمر«،درختسرویاستکهزردشتازبهشتآوردودرقریهیکاشمر)ک

دارد،تاآنجاتناورشدکهبنابرروایات،درسایهیآنبیشازدههزارگوسفندآراممییافتندووقتیگوسفندوآدمینبودندحیواناتوحشی
ودّرندهدرسایهیآنمیآسودند.مرغانبیشمارینیزبرشاخههایآنمأواداشتند.

درشاهنامهنیزازایندرختمقدسدرزمینهیبرآمدنزرتشتوگسترشآییناویادشدهاست:
]...[سالیچند فریدونمیخواستشد. 

ْ
فروغ و فّر در کهگویی بود کوه

ْ
ِبش و نیرومند آنچنان شتاسبراستشد،

ُ
گ بر گیتی »چون

ن12بیخوبسیارشاخ،درایوانگشتاسببهمیانکاخبرُرستوسربرکشید:
َ
ش
َ
گذشت.»درخت«یگ

زردشتگشتاسبرابهدینخویشگرایاند]...[ازآنپسهمگانبهسویگشتاسبآمدندوبهدیننوگرویدند.فّرهایزدی13پدیدارشد
ودلبدسگاالنراازبدیپالود.دخمهها،ازفروغمینو،رخشیدوتخمههاازآلودگیپاکوپیراستهآمد.گشتاسبدینگسترانوموبدان
رابههرسویفرستادوآذِرگنبدانرابنیادنهاد.نخستیِناینگنبدهایآذر،آتشکدهیِمهرُبرزینبودکهآنرا،بهآیین،درکاشمرپیافکند

وسرویراکه]زرتشت[ازبهشتآوردهبودبرآستانهیآنِکشتوبرآنزاْدسرِوسهی،نوشتکه:»پذرفتگشتاسبدینبهی«
سالیانیچندسپریشدوایندرخت،بهشیوهایشگفت،ستبریوسترگیگرفت:

گشتاسب،درکناراینسروسترگوستبر،دوایوانبرآورد]...[وبرآننگارههایجمشیدوفریدونرابرنگاشتونگارههایگنبداِنآذررا.

تصاویر از راست به چپ پارچه ی ابریشمی، کاشی کاری و کاسه های سرامیکی با نقش سرو هستند و همگی به جز کاسه ی پایینی که 
مربوط به دوره ی سلجوقیان است، از عصر صفوی به جای مانده اند.

خرد باَرش  و  پند  او  برگ  همه 
زردُهشت او ناِم و پی خجسته

ِمَرد؟ کی  برخوَرد،  ُچُنو  کز  کسی 
بکشت را  بدکنش  آِهرمن  که 

بلند سرو  آزاد  گشت  کمندچنان  نگشتی  بر،  او  ِگرد  بر  که 



فرهنا ایران

شَمردر
َ
سپس،برگرداگرداینکاخها،بارهایآهنینساختوبرافراختوخوددرآنهاکاشانهگزیدوبههرسویپیامفرستادکه:»سروک

جهانبیهمتاستوآندرختیاستکهخداْیآنراازمینوبرایگشتاسبفرستادهاستواوراگفتهکه:»ازاینجا،بهمینوگرای«،پس
بهسویاینسروبشتابیدتاازگمراهیرهایییابید.«

شَمرنهادندوآنپرستشکدهبهشتشد،بهشتیکهزردشْتدیورادرآنبهبند
َ
پسِمهانجهان،همهروبهسویسروک

افکندهبود.«14
لعباسیازآن

ّ
سروکاشمرتاسالیاندرازبرجایبود،تااینکهبنابرروایتی،درسال247هجریقمریدرمجلسمتوک

سخنبهمیانآمد.خلیفهخواستکهآنراببیندوبهطاهربنعبدالله،عاملخویشدرخراسان،فرماندادآنراقطع
شترانبسیاربگذاردوبهپیشاوبفرستد!

ُ
کندو]درخترا[برا

آمدند، برایقطعدرخت نپذیرفت.چوننجاران اماطاهر دادند بیم ازاینکار را او یارانطاهرومردمان،
مردمانروستااموالبسیارِگردکردندکهبهطاهربدهندتاازقطعآنچشمبپوشداماطاهرباامرخلیفه
مخالفتنکرد.چوندرخترابینداختندزمیِنآنحدودبلرزیدوبهکاریزهاوبناهاخللواردآمد،وانواع

الحاْن
ِ
واصنافمرغان،چندانبرگردآنبهپروازدرآمدندکهآسمانپوشیدهگشتومردمانبهانواع

خلیفه ِرّ
َ
زاریمیکردند.چوندرخت،کهبرهزاروسیصدشترنهادهبودندش،بهیکمنزلِیَمق
رکشبهنگامآنراتکهتکهکردندوخلیفهبهدیداردرختنائلنیامد.

ُ
رسید،غالمانت

عمرایندرخت،بنابربعضیمحاسبات،هزاروچهارصدوپنجسالبود.

منگرید پیشینیان  آیین  در 
روی آرید آذر آذراْن سوی

بگذرید سرْوُبن  سایه ی  این  بر 
راستگوی پیغمبر  فرمان  به 

منابع:
-محمدجعفریاحقی،فرهنگاساطیروداستانوارههادرادبیاتفارسی،نشرفرهنگمعاصر،1386.

-بهمننامورمطلقومنیژهکنگرانی،فرهنگمصورنمادهایایرانی،نشرشهر،1394.
-گرترودجابز،فرهنگسمبلها،اساطیروفولکلور،ترجمهیمحمدرضابقاپور،نشراختران،1397.

-راوناِشپردوُرپرتشپرد،هزارنماد،ترجمهیآزادهبیداربختونسترنلواسانی،نشرنی،1395.



 40 |  ماهنامه ی دیدار

آسمان  ُپر ستاره

آثاری از »ونسان ون گوگ«، نقاش هلندی، 
آمده  در  نمایش  به  سرو  درخت  آن  در  که 

است:
- باال سمت راست: شب پرستاره )1889(

و  سرو  درخت  جاده ی  چپ:  سمت  باال   -
ستاره )1890(

- پایین سمت چپ: سروها )1889(
سروها  و  گندم  مزرعه ی  وسط:  پایین   -

)1889(

از  که  درخت،  درباره ی  بسیاری  تأمالت  ون گوگ،  هلندی،  بزرگ  نّقاش  مکاتبات  در   )1
نّقاشی های  در  درخت  می شود.  یافت  بود،  او  بررسی  و  مطالعه  مورد  موضوعات  نخستین 
ون گوگ رمز زندگی و به ویژه نماد خوشبختی شد. اما زیبایی سرو به طور خاص تا پایان عمر 
ذهنش را به خود مشغول می داشت. ون گوگ در نقاشی هایش، بر کیفیت خاِص رنگ سبِز 
سرو و کمال و خطوط و تناسباتش تأکید دارد. و در نامه به برادرش، در اواخر عمر، سرو را زیبا 
و باشکوه توصیف می کند. او که از بیمارِی روانِی مزمنی رنج می برد، سه ماه پیش از مرگ، 
در تابلوی »جاده ی درخت سرو و ستاره«، درختی را که سال پیش در تابلوی »شب پرستاره« 
نّقاشی کرده بود به شکلی مبالغه آمیزتر تصویر می کند: درخت سرو، رمز حیات، جاودانگی و 
نامیرایی، در این دو نقاشی همچون درخت کیهانِی غول پیکری که زمین را به آسمان متصل 
می کند قد برمی افرازد. )مونیک دوبوکور، رمزهای زنده جان، ترجمه ی جالل ستاری، نشر 

مرکز، 1376.(
2( تلوین: تغییر در احوال و حاالت. موالنا می گوید:

3( قدم داشتن: پایداری )پای داری و ثابت قدمی(
4( چندان ارزشی ندارد.
5( دوران و زماِن رونق.

6( بی نیاز است.
7( عظم رمیم: استخواِن پوسیده. برگرفته از آیه ی 78 سوره یس.

8( َسهی: راست و بلند. »سرو سهی« در موسیقی ایرانی، از الحان باربد است.

9( ثالثه ی غّساله )سه تایِی شوینده( اشاره به رسِم نوشیدن سه پیاله از نوعی شراب به وقت 
صبح بوده که برای تن و جان شفابخش تلقی می شده است. )استاد بدیع الزمان فروزانفر(

گویی به زعم حافظ، آلودگی های شرک و خودپرستِی سالِک راه حق را، نوشیدن شراِب توحید 
به بت ها  تکیه  و  از پرستش  پرهیز  و استقامت در  برطرف می سازد: صبر  این سه مرحله  در 
)سرو(، شکفتگی و خروج از تکّلف، با مزّین شدن به اخالق کریمه ی الهی )گل(، و شیفتگی 
و فنا و پاک شدن از منّیت و غرق شدن در عشِق خداوند )الله(. )آیت الله حسن علی نجابت 

شیرازی(
10( ِکرا کردن: ارزش داشتن و الیق بودن.

11( حافظ در غزلی دیگر می گوید:

12( تنومند، انبوه و ُپر.
13( َفّر )َفّره، َخّره( به معنی شکوه و جالل و شأن و شوکت و زیبندگی است اما در اصطالح 
اوستایی، حقیقتی الهی و کیفیتی معنوی است که چون برای کسی )یا سرزمینی( حاصل 
تقّدس و عظمت معنوی می رساند، و صاحب قدرت  به شکوه و جالل و  را  )یا آن(  او  شود 
ودانش و ُخّرمی و سعادت می کند. بنا بر متن اوستا، میان َفّر )َخّره( و آتش )آذر( همبستگِی 

بسیار وجود دارد. )محمد جعفر یاحقی، فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی(
14( میر جالل الدین کزازی، دفتر دانایی و داد )بازنوشت شاهنامه(، انتشارات معین، 1393.

خاسته است ساعت  ز  تلوین ها  برستجمله  ساعت  از  که  تلوین  از  رست 

دل که آیینه ی شاهی است غباری دارد
باده فروش صنم  دست  به  توبه  کرده ام 
جوی ها بسته ام از دیده به دامان که مگر

روشن رایی صحبت  می طلبم  خدا  از 
بزم آرایی بی رخ  نخورم  می  دگر  که 
َسهی باالیی بنشانند  کنارم  در 
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معاویهبرایکارگزارخویش،زیادبنسمیه،مینویسد:»با
مردمغیرعربمسلمانواسیرانآزادشدهایکهاسالمآوردهاند،
طبقسیرهیعمربنخطابرفتارکن،زیراکهاینسیاستاست

کهموجبخواریوخفِتآنهاخواهدگردید:
بازنان اماآنهاحقازدواج -عربمیتواندازآنهازنبگیرد

عربراندارند؛
-عربازآنهاارثمیبرداماآنهاازعربارثنمیبرند؛
-سهمآنهاازاموالوارزاقکمترازدیگران)ِـعرب(است؛

]و هموار را مسیر تا باشند سپاهیان پیشاروی جنگها در -
بیخطر[کنند؛

-درنمازهااحدیازایشانامامِتجماعِتاعرابراعهدهدار
نباشد؛

اوِلنمازجماعتحتییکنفرازآنهانایستد؛
ّ
-درصِف

-حکمراِنهیچکدامازبالِداسالمینباشند؛
-وعهدهدارقضاوتوامورشرعیدرجامعهیاسالمینباشند.«

َحّجاجنامروستاوقریهیهرکسیرارویدستاونوشت
وویرابههمانجابرگرداندوبهاینترتیبغیراعراِبمسلمانرا

ازمیاِناعرابخارجکرد.

آنگاهکهَحّجاجغیراعرابراازبصرهوروستاهایاطراِف
آنبیرونراند،آنهاگردآمدندوفریادبرمیآوردند:»وامحّمدا،
واأحمدا«ونمیدانستندکهکجاروند.مردمبصرهبهآنهاملحق
شدندودراعتراضبهستمیکهبهایشانرفتهبود،همراهیشان

نمودند.

آزادشدهی اسیر )یا غیرعرب و مسلمان مردی مدینه، در
مسلمانی(،بادختریازاعراببنیسلیمازدواجکرد.محمدبن
بشربهمدینهرفتوازاینازدواجبهوالیمدینه،ابراهیمبنهشام

شکایتبرد.والیازدواجراباطلاعالمنمودوآنزنومردراطالق
دادومردرادویستتازیانهزدوموهایسروابرووصورتشرا
تراشید.محمدبنبشردرتمجیدازعملوالیمدینهابیاتیسرود
وازجملهگفت:»براساسسّنتقضاوتکردیوعادالنهحکم

نمودی.آری،توحکومترابهناحقبهارثنبردهای.«2

مردمان که بود راویانی از مدینه در جبیر بن نافع
او نظِر اساس بر فتوادهندگان و میبردند بهره او از بسیاری
یندهرگاهازکنارشجنازهایمیگذشت، فتوامیدادند.میگو
میگفت: است قریش از میگفتند اگر »کیست؟« میپرسید:
»وابلدتاه!« میگفت: است عرب میگفتند اگر و »واقوماه!«
»مال میگفت: است، ]غیرعرب[ موالی3 از میگفتند اگر و
بر بخواهد را چه هر و میگیرد بخواهد را چه هر خداست؛

جایمیگذارد.«
از مردی سر پشت معمول، خالف به روزی، که گفتهاند نیز
گفت: گرفتند، ایراد او بر را کار این وچون گزارد. نماز موالی

»میخواستمبااینکارتواضعکردهباشم.«

حمرانکهغالمعثمانبود،عامربنعبدالقیسراکهبهزهد
وعبادتوریاضتوفروتنیوپرهیزگاریمعروفبود،درحضوِر
عبداللهبنعامر)والیعراق(نکوهشکردکهازعثمانبدگفته
استوعامرانکارنمود.حمرانگفت:»خداامثالتورادرمیانما
افزونمگرداند.«عامرپاسخداد:»اماخدای،امثالتورادرمیان
ماافزونگرداند.«بهاوگفتهشدحمرانتورانفرینمیکندوتواو
رادعامیکنی؟پاسخداد:»اینانجادههایماراصافمیکنند،
کفشهایمارامیدوزندولباِسمارامیبافند.«والیازاینسخن
درشگفتشدوگفت:»فکرنمیکردمباآنزهدوفضلیکهدر
»چنین داد: پاسخ عامر باشی.« آشنا هم مسائل این با توست،

ندانم.«4
ً
نیستکههرچهتوفکرکنیکهمنندانمراواقعا

خودشیفتگی گروهی
)چگونه از همنو  خویش، بیگانه ای ساخته ایم(

جاده صاف ُکن ها 1
مویان(

ُ
)نمونه هایی از تبعیض نژادی در دوره ی ا
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افرادبنیعنبربر»سّواِر«قاضیواردشدوگفت: یکیاز
»پدرممردهومنوبرادرمراازخودبرجایگذاشته«ودوخط
کشید.آنگاهگفت:»ویکفرزندهجین]=کنیززاده[«وخطی
»]حال[ پرسید: آنگاه کشید. فاصله[ با ]و کناری در را دیگر

مالاإلرثچگونهتقسیممیشود؟«
سّوارگفت:»مالبهسهقسمِتمساویتقسیممیشود.«اعرابی

پدرم، گفتم: باشی؛ نفهمیده مرا سخن میکنم »فکر گفت:
منوبرادرمویکفرزنِدهجینبرجایگذاشته؛چگونههجین
کید همچونمنوبرادرمارثمیبرد؟«سّواربرسخِنخویشتأ
نمود.پسمردرنجیدهوعصبانیروبهسّوارگفت:»بهخدای
سوگند،دانستمکهدرتورِگغیرعربیاست.«سّوارپاسخداد:

»درپیشگاهخدااینبهمنزیانینمیرساند.«

سیاه، برده، غریبه
درعربستانجاهلی،ازجملهسهچیزبودکهمیتوانست
یباشد:غریبه)وخارجی(بودن،برده

ّ
موجبطردوتبعیضجد

را بالل پیامبر)ص( داشت. را سه هر بالل و بودن؛ سیاه و بودن
اذانگوقرارداد.دراوقاتپنجگانهینماز،صدایاوطنینانداز
میآمدند. حاضر وجماعت مسجد در مردم او ندای با و بود
حتیِاشکالدرگویِشاو)وطعِنبرخیدراینمسأله(،مانعاز
ایننمیشدکهپیامبر)ص(اینوظیفهرابهدیگریواگذارد.وچون
کسانیگفتندکهاینچهمؤذنیاستکه»شین«را»سین«تلفظ

میکند،پیامبرفرمود:»سیِنباللبهترازشیِنآنهاست.«5

»کالغ سیاه«
ازجملهاسبابنزولیکهبرایآیهی13حجراتنقلشده
فرمود را پیامبر)ص(بالل داد، فتحمکهرخ ایناست:زمانیکه
کهبربامکعبهرودواذانگوید.چونباللبربامکعبهرفتوبه
صدایبلنداذانگفت،عتاببناسیدگفت:»الحمدللهکهپدرم
پیشازدیدنچنینمنظرهایمردهاست«.حارثبنهشامگفت:
آیارسول بردهیحبشیمأمورچنینکاریاست؟ این »شگفتا!
عمرو بن سهیل نکرد؟« پیدا را سیاه کالغ این جز کسی خدا
آوردش خشم به که را چیزی هر خدا نیست؛[ »]باکی گفت:
ابوسفیانگفت:»منچیزینمیگویم،چرا تغییرخواهدداد.«
کهاگرحرفیبزنم،آسمانبرآنشهادتدادهوزمینازآن]به

محّمد[خبرخواهدداد.«
گاه آ آنها سخنان از را وی و شد نازل پیامبر)ص( بر جبرئیل
ساخت.پیامبرایشانراطلبیدوازصحبتهایشانپرسشکردو
آنهابداناعترافنمودند.آنگاهاینآیهنازلشد:»یاایهاالناس

لتعارفواإّن
َ
وقبائل

ً
نثیوجعلناکمشعوبا

ُ
إّناخلقناکممنذکروا

اکرمکمعنداللهأتقاکمِاّناللهعلیٌمخبیٌر.«6

»حّدخودت را بشناس!«
نزدیکِی در که قریش حلقهی بین از فارسی سلمان
پیامبر)ص(بودندمیگذشتکهمردیازآنانروبهاوکردوگفت:
»َحَسبوَنَسبتوچیست؟چگونهبهخوداجازهمیدهیکهاز

میانماعبورکنی؟«
سلمانروبهاوکردوبهاوخیرهشد.آنگاهگریستوگفت:»از
حسبونسبمنپرسیدی.منازنطفهایآفریدهشدهاموامروز
دراندیشهوعبرتآموزیام.فردانیزمردهایگندیدهخواهمبود
وچوننامهیاعمالگشودهشودوترازوبرپاگرددومردمرابرای
داوریفراخوانندونامهیاعمالدرترازویسنجشنهادهشود،
هستم کریم و شریف مردی باشد، سنگینتر اعمال هی

ّ
کف اگر

هیاعمالسبکترآید،مردیپستوذلیل؛ایناست
ّ
واگرکف

حسبمنوحسبتمامافرادبشر.«
کس هر گفت. راست »سلمان فرمود: شنید چون پیامبر)ص(
سلمان به شده، نورانی قلبش که کند نگاه مردی به میخواهد

بنگرد.«7

راه گم کرده بودم
مسجد در قریش از عدهای با سلمان که است شده نقل
به تارسیدند َنَسِبخویشرابرمیشمردند نشستهبودند.آنها
سلمان.عمربنخطابگفت:»پدرومادرواصلونسبخود
رابیانکن.«سلمانگفت:»منفرزندبندهیخداهستم.رهگم
کردهبودم؛خداوندبهواسطهیمحمدهدایتمکرد.نیازمندبودم؛

»غریبه هایی«
در میان »خودی ها«
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بهدستمحمدبینیازمکرد.بردهبودم؛توسطمحمدآزادمنمود.
ایناستاصلونسبمن.«

بازگو ایشان برای ماجرا این و شد مسجد وارد پیامبر)ص( چون
شد،فرمود:»ایقریشیان،حسبونسِبانسانبهدیناوست؛
لِق]نیکوی[او،وریشهواصالتشبهخرداو.خداوند

ُ
مرّوتشبهخ

میفرماید:ایمردم،ماشماراازمردیوزنیآفریدیم،
ّ
عّزوجل

قرار مختلف قبیلههای و گوناگون تیرههای بهصورت را وشما
حقیقت در کنید. حاصل متقابل شناسایی یکدیگر با تا دادیم

ارجمندترینشمانزدخداباتقواترینشماست.]ُحُجرات، 13[«

عهد فراموش شده 
پیامبر که باشکوهی و معنادار برادرِی« »پیمان در
با فارسی سلمان نمود، برقرار مسلمانان میان در اکرم)ص(
)که خثعمی ابوریحه با سیاهپوست بالل عرب، ردای

ُ
د
ْ
ابوال

)که حارثه بن زید و بود(، سفیدپوست و انصار همپیمان
اعالم برادر پیامبر)ص(( )عموی حمزه با بود( آزادشده بردهای

شدند.

میگویند مردم که کرد عرض صادق)ع( امام به شخصی
کسیکهعربنژادویابندهایعربنژادوآزادشدهنباشد،پستو
بیمقداراست.]...[امامفرمود:»سبحانالله!آیاسخنپیامبررا
نشنیدهایکهفرمود:»منسرپرسِتکسیهستمکهبیسرپرست
یاعجم«؟پس باشد وسرپرسِتهرمسلمانیام؛عرب باشد،
رسول از آیا باشد او ]=موالی[ سرپرست رسولخدا که کسی

ِساونیست؟«
ْ
خدانیست؟وبهمنزلهیَنف

یا و بورزد، تعصب که »هر میفرمایند: صادق)ع( امام
اهل جرگهی از شود، ورزیده تعصب تأییدش با و او بهخاطِر

ایمانخارجمیشود.«

ابنرشدگوید:»سفیانثوریواحمدبنحنبل)ازفقهای
و کند، ازدواج موالی با نمیتواند عرب زن گفتند: اهلسّنت(
ابوحنیفه)ازفقهایاهلسّنت(ویارانشگفتند:زنقریشیحق
نداردجزبامرِدقریشیازدواجکند،وزنعربحقنداردجزبا

مرِدعربازدواجکند.«
ازدواج در بودن« ْو

ْ
ف
ُ
»ک برای شرط پنج نوری محیالدین

نژاداست:»مردعجمهمطراِززن و برمیشمردکهیکینسب
عرب،برایازدواج،نیست.«آلوسینیزدرتفسیرخودنسبو

فوبودنمعتبرمیداند.
ُ
نژادرادرک

حتی در بهشت!
اصمعیگوید:»شنیدمیکاعرابیبهدیگریمیگوید:»آیا
بهنظرتو،اینمرداِنعجم،دربهشتبازناِنما]اعراب[ازدواج
میکنند؟«آندیگریگفت:»بهخدایسوگند،معتقدمکهآنها
بااعمالصالحخودبهچنینچیزیدستخواهندیافت.«پس
آننخستینگفت:»بهخدایسوگند،حاضریمقبلازآندراین

راهفداشویم.«

زنان با که است جایز موالی بر آیا پرسیدند علی)ع( از

عربازدواجکنند؟فرمود:»آیاجانتانبرابرباشدوازدواجتان
نابرابر؟!«8

خواستگاری موالی برای را عرب زنان اکرم)ص( پیامبر
باشند- غیرعرب یا موالی که یارانش-هرچند با و مینمود،
مشورتمیکرد؛ازجملهمشورتبااصحابدرجنگاحزابو

پذیرفتهشدِنپیشنهادسلمانفارسیبرایاستفادهازخندق.

را عبدالمطلب، بن زبیر دختر ضباعه، خدا)ص( رسول
سَود(خواستگاری)وعقد(نمود؛

َ
ا برایمقداد)فرزندخواندهی

همچنینزینب،دخترعمهیخود،رابرایزیدبنحارثه)بردهی
آزادشده(،ونیزُزلفادخترزیدبنلبیب)کهازاشرافبود(رابرای

جویبرسیاهپوستوفقیر.
امامصادق)ع(میفرمایند:»هدفرسولخدااینبودکهتساوی
مؤمناندرازدواجراتبدیلبهیکفرهنِگ]شاملوگسترده[نمایند
تامردمبهایشانتأّسیکنندوبدانندکهبهترینها،باتقواترینها

هستند.«

َنسلت را خراب کردی!
کرد. ازدواج او با و کرد آزاد را کنیزی سجاد)ع( امام

آلودگی نژادی!
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جاسوسهادراینموردبهخلیفه،عبدالملکبنمروان،اطالع
دادند.وینامهایبهامامنوشتبدینمضمون:

»مطلعشدهامکهباکنیزیازدواجکردهایوحالآنکهمیدانستیدر
همتراِزتووجودداردتاباازدواجباآنهاودامادیشان،َمجد

ْ
قریش

وعظمتیابیودارایفرزندیقریشیشدهوشرافتمندگردی.]اما
بااینکارت[بهخودوفرزنداِنبعدازخودتبهاندادی!والسالم«
امامدرپاسخبهاونامهاینگاشت:»نامهاترادریافتکردم.به
خاطرازدواجباکنیزممراموردعتابقراردادهایوگمانمیکنی

نخبه فرزنداِن تولد و داماد مجد موجب قریشی زنان با ازدواج
فرودست اسالم، بهواسطهی خداوند که بدان ]...[ میشود.
چنین مالمتهایی و بخشیده تمامی را کاستی کرده، عزیز را
]بهواسطهیتبعیضوخوارداشِتنژاد[راازمیانبردهاست.این

عیبانگاشتنهاومالمتهابرای]روزگار[جاهلّیتاست.«
چونعبدالملکپاسخامامراخواندبهاطرافیانخودگفت:»کاری
کهانجاماشمردمراپستمیکند،جزبهشرافِتاونمیافزاید!

]اوازطریِقآنچهمردمراپایینمیآورد،باالمیآید![«9

»خدای خودمه!« 
)نژادپرستی در اعمال و عبادات دینی(

مبادا قرآن را دریابند!
طهحسین)مورخواندیشمندمصری(،ضمندفاعازعثمان،
نامهایازعثمانراکهمیپنداردرمزتحلیِلوقایعجامعهیاسالمی
پسازاوست،نقلمیکند.درایننامهعثمانمردمراازسهچیز
بیموزنهارمیدهد:اولرفاهطلبیدرتمّولمالی10،دومفرزندان
ایرانیورومیکهمباداجامعهیعربیرابهفساد اززنان اعراب
بکشانند،وسوماینکهعرببادیهنشینوعجمهاقرآنبخوانند.

شعبی،قاضیعبدالعزیزبود.ویازمسجدبیزارشدهبود
چنانکهمیگویندازآنبیشاززبالهدانتنفرداشت.علِتاین
بیزاری،نمازگزاردِنموالیدرمسجدبود.سرانجامشعبی،موالی
آن در و بسازند تامسجدیمخصوصخودشان کرد رامجبور

نمازبگزارند،وآنرامسجِدموالینامیدند.

آیا پیام را شنیدید؟
بر کرد، ایراد حجةالوداع در که خطبهای در پیامبر)ص(
یکی پروردگارتان مردم، »ای فرمود: و نمود تاکید مساوات
ازآدم)ع(هستیدو استوپدرتان]نیز[یکیاست.همهیشما
آدم)ع(ازخاک؛»درحقیقتگرامیترینشمانزدخداباتقواترین
شماست«]حجرات 13[ وعربیرابرغیرعربیبرترینیستمگربه
تقوا.آیا]اینحقیقترابهروشنی[ابالغکردم؟«گفتند:»آری.«

فرمود:»حاضرانبهغایبانبرسانند.«

پیشوایان خودشیفتگی و نابرادری
امیرالمؤمنیندرخطبهایبلندکهدرنفیتکبراستوتعصب،آثار
وعواقِبخودبرتربینیوبهاصلونسبوقدرنازیدنراخاطرنشان

میکندوعواقِبجداییدلهاونابرادریدرجامعهراهشدارمیدهد.
ازاینخطبهاست:»کبروخودپسندیبهابلیسرویآوْرد،وبرآدم
بهآفرینِشخودنازید،وبهریشهیخود]کهآتشبود[براوتعصب
ورزید.11ایندشمنخداپیشوایمتعّصبانوپیشرِومتکّبراناست.
]...[پسآتِشَعَصبّیتوکینههایجاهلّیتراکهدرقلبهایتان
جایگرفتهوپنهانماندهخاموشسازید.]...[همچونقابیلکه
برفرزندمادرش]=هابیل[کبرورزیدنباشیدکهبیهیچفزونیای
کهخدادراونهادهباشد،خودبزرگبینیاورادرورطهیحسادت
افکند،وعصبّیْتآتشخشمرادردلشبرافروختوشیطانباِدکبر
دردماغشدمید؛همانکهخداوندبهدنبالشپشیمانیقرارداد،و

گناههرقاتلیرا،تاروزقیامت،برگردِناونهاد.«
ازسران فرمانُبرداری و پیروی از کنید کنید!حذر »هان!حذر
وبزرگانتانکهبهاصلوَحَسِبنازیدندوبهنیاکانونژاِدخوْد
رفعتُجستند،وچیزیراکهعیبمیشمردندبهپروردگارخود
انکار بود داشته ارزانیشان کهخدا را نعمتی و دادند12، نسبت
کردندتاباحکموقضایالهیبهستیزهبرخیزند،وبرنعمتهای
پایههای و جاهلی، تعصب شالودهی اینان جویند! غلبه او

ستونهایفتنه،وشمشیرهایتفاخرجاهلیتاند.«
کبر رخصِت بندگانش از احدی به که داشت بنا خداوند »اگر
ورزیدندهد،همانابهپیامبرانواولیایشچنیناجازتیمیداد،
ولیخداوندسبحانتکّبررابرایشانناخوشداشت،وفروتنی
سجادهی ]در را خویش گونههای پس پسندید؛ آنها برای را
عبادت[برزمیننهادندوچهرههایخویشرابرخاکمالیدند،
وبالهایمهربانِیخودرابهفروتنی،دربرابِرمؤمنانگستردند.«
نهج البالغه، خطبه ی 192 )خطبه ی قاصعه(
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پیوندهای دوزخی
مردینزدرسولخدا)ص(آمدوگفت:ایرسولخدا،من
فالْنپسِرفالنم،و]ازسرفخرفروشیوبرتریجویی[تاُنهتناز
تو اوفرمود:»بدانکه به پدراِنخودرابرشمرد.رسولخدا)ص(

دهمیِنآنانیدردوزخ.«

زیر پای پیام آورنده
پیامبراکرم)ص(درروزفتحمکه،درخطبهایچنینفرمود:
»ایمردم،خداوندتکّبروفخرفروشِی]دوراِن[جاهلیتوافتخار
این شما از و ساخت بیاعتبار شما میان در را پدران به کردن
گاهباشید:شماهمهازآدم)ع(هستیدوآدم)ع(از آلودگیهاراُزدود.آ
گاهباشید،برترینبندگانخدا،بندهایاستکهتقوایالهی ِگل.آ
باال َنَسبش آَوَرد، پایین راکهعملش ]...[هرکس باشد. داشته
گاهباشید،تمامخونهاییکهدرجاهلّیتریختهشده نمیبرد.آ

استوکینهودشمنی،زیرپایمناستتاروزقیامت.«

سرآغاز هالکت اجتماعی
بود. ثابتشده امر این و بود ازاشرافسرقتکرده زنی
اوداد.عدهاینزدحضرتآمدند بهمجازات پیامبرفرمان پس
وتالشکردندتاوساطتکنندوازاجرایحکمبازدارند.رسول
کیدکردوفرمود: خدا)ص(بریکسانبودِنهمهدربرابرقانونتأ
»آنهاکهپیشازشمابودندبهسببچنینتبعیضهاییهالک
شدند،زیراحدود]ومجازاتها[رابرفرودستاناجرامیکردندو

اشرافوبزرگانرارهامیساختند.«

و شد محکوم سرقت جرم به بنیمخزوم قبیلهی از زنی
سامهبنزیدتالشکردتاباشفاعتخودجلویاجرایحکمرا

ُ
ا

بگیرد.پیامبراکرم)ص(اورابهشدتازاینکارپرهیزدادوفرمود:
»آنهاکهپیشازشمابودندبهاینسببهالکشدندکهحدود
]ومجازاتها[رادربارهیفرودستاناجرامیکردندامااشرافو
بهآنکسکهجان بزرگانرامعافمیداشتندورهامیکردند.
محمددردستاوستسوگندکهاگردخترمفاطمهچنینکرده

بود،دستاوراقطعمیکردم.«

همه زیر سایه ی خداوند
رسولخدا)ص(فرمود:»کسیبهغالمشیاکنیزشنگوید:
بندهیمنوکنیزمن.بلکهبگوید:یارمن،یاورمن.وغالمیبه
صاحبشنگوید:اربابمن،آقایمن.بلکهبگوید:بزرگمن،
سرورمن؛زیراشما]اربابوبنده،همگی،[مملوکوبندهایدو

ارباِبهمهیشماخداونداست.«

مویانوعباسیاناحادیِثزیادیدرفضیلِتزبان
ُ
درعصرا

عربیوخوارداشِتسایرزبانها،جعلشدهبود؛ازجمله»زبان
بهشتیانوساکناِنآسمان]=مالئک[وآنهاکهبرایحسابرسی
فارسی به که »کسی یا است« عربی میایستند، خدا برابر در
نقصان جوانمردیاش و گیرد فزونی او پستِی کند، صحبت
پذیرد«ویا»منفورترینزباننزِدخداوند،فارسیاست،وشیطان
بهزباِنخوزی13سخنمیگویدودوزخیانبهزباِنبخارایی.اما

ممیکنند.«
ّ
بهشتیانبهزبانعربیتکل

عبادبنعبداللهاسدیگوید:روزجمعهعلی)ع(خطبهای
ایرادمیکرد.منوابنصوحاننیزحضورداشتیم.اشعثوارد
شدوازمیانحاضرانعبورکردوگفت:»ایامیرمؤمنان،این
سرخرویان]=عجموموالی[راازمابهخودنزدیکترنمودهای.
و شد درخشم امام میشوند.« شما به ما نزدیکِی 

ِ
مانع اینها

وانگهی )اشعث(! این به چه را »ما گفت: من به صوحان ابن
باقی تاریخ در که شد خواهد آشکار عرب بر چیزی امروز
بماند!«علی)ع(فرمود:»کیستکهازطرِفمنعذِراینضیاطره
اینانچون ]=اشخاصهیکلداِربیادبوبیمایه[رابخواهد؛
درازگوشیکهبرخاکمیغلتد،دربستِرخودغنودهاندوغلت
میخورند؛آیااینهارابرگروهیکهباذکرخداشبرابهصبح
میرسانندبرتریدهم؟مرامیفرماییدکهایشانراطردکنمتادر

ُزمرهیاهلستمباشم؟«14

آنگاه نوشت، اشتر مالک برای که درعهدنامهای علی)ع(
»پوششی میفرماید: میگماشت، مصر حکومت به را او که
به مدارایی و رفق و آنان، دوستِی و شهروندان، به مهربانی از

نابرابری در جایگاه اجتماعی
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ظرافتدرحِقایشان،بردلبپوشان.وهرگزمبادکهبرسرایشان
که شماری، غنیمت را خوردنشان که باشی شکاری دّرندهای
آنهادودستهاند:یابرادِرایمانِیتو،ویاهمانندتودرآفرینش.«
»]...[بایددوستداشتنیتریِنکارهانزدتوکاریباشدکهنهاز
حقتجاوزکندونهازادایآنفروماند؛]وکاریکه[درجهِت
دادگریازهمهکاْرفراگیرتروهمگانیتر،وخشنودِیشهروندانرا
شاملتربود.کهخشِمتودهیمردم،خشنودِیخاّصانرابیارزش
وناچیزگرداند،وخشِمخاّصاندرصورِتخشنودبودِنتودههای
مردماهمیتوزیانیندارد.بههنگاِمفراخِیزندگی،سنگینِیباِر
خواصبروالیازهمهیمردمبیشتراست،ودرروزگارگرفتارْی
و عدل که نزدیکاناند و خواص این کمتر. همه از آنها یارِی
انصافراناخوشتردارند؛چوندرخواستکنند،پایفشارندهتر
وُپرچانهترند،وچونبهایشانعطاکنندازهمهکمسپاستر،و
ازهمهدیرتر ندهند ایشان به بهعدالتومصلحتی[ ]بنا چون
و همگان. از بیصبرتر روزگار سختیهای در و پذیرند، عذر
انبوهِی و گردآمدن موجِب و پشتیباناند، را دین که آنان همانا

مسلمانان،وآمادهیپیکاربادشمنان،تودهیمردماناند.«
نهج البالغه، نامه ی 53

پسازآنکهمردمباعلی)ع(بیعتنمودند،درخطبهایپس
ازستایشنمودِنخداوند،فرمود:»ایمردم،آدم)ع(بندهوکنیزاز

خودبرجاینگذاردهاست.همهیمردم»آزاد«هستند.]...[من
میانسیاهوسفیدهیچتبعیضیقائلنیستم.«

مبهطلحهوزبیرگفت:»خطابشبهشمادونفر
َ
مروانبنَحک

است.«15امامسپسبیتالمالرابهمساواتتقسیمکردوسهم
هرکسسهدینارشد.یکیازانصاربهسهمبرابرخودویکیاز
موالیاعتراضکرد.امامفرمود:»مندرکتابخداوندنگریستم:

فرزنداناسماعیلرابرترازفرزنداِناسحاقندیدم.«
بر را سرشناس ابیطالب بن »علی میگوید: ابیالحدید ابن
مرایقبایل

ُ
گمناموعربرابرعجمبرترینمیدادوبارؤساوا

تسامحنمیکردوهمینامرازعمدهدالیلکنارهگیرِی]بسیاری
از[اعرابازایشانبود.«16

من و این کارگر
هنگامیکهطلحهوزبیرازعلیخواستارامتیازوزیادتی
]در سابقهیشما »آیا فرمود: ایشان به دیگرانشدند، به نسبت
تو.« »سابقهی گفتند: من؟« سابقهی یا است بیشتر اسالم[
فرمود:»آیامندرخویشاوندیبهپیامبر)ص(نزدیکترمیاشما؟«
گفتند:»تو.«فرمود:»آیارنجکشیدِنشمابرایاسالمسنگینتر
بودهیارنجکشیدِنمن؟«گفتند:»رنجکشیدِنتو.«فرمود:»پس
قرار مرتبه دریک کارگر این و بهخدایسوگندمن که[ ]بدانید
داریم«)وبادستبهآنکهبهکاریگماشتهبودشاشارهکرد.(

مشهور ُعَمر سیرهی »در است: آمده المغنی کتاب در
استکهزمانیکهبیتالمالفراوانگردید،سهمهرمسلمانیرا
معیننمود:مهاجراِنحاضردرجنِگبدرپنجهزاردرهم،انصار
حاضردرجنِگبدرپنجهزاردرهم،حاضران]=اسالمآورندگان
حدیبیهسههزاردرهموحاضراندرفتحمکهدو

ِ
پساز[صلح
هزاردرهم.«

یا برابر ]=حق مسأله این که »بدان گوید: ابیالحدید ابن و
نابرابرمردمدربیتالمال[یکقضیهیفقهیاستورأیعلیو
ابوبکردراینقضیهیکیاستوآنتساویمسلماناندرتقسیم
فیءوصدقاتاست،وشافعیهمهمینرأیراانتخابکرده
است.اماعمرهنگامیکهبهخالفترسید،بعضیازمردمرا
که را آنها جمله: از بخشید؛ امتیاز و ترجیح دیگر بعضی بر

نابرابری اقتصادی
)نژادپرستی در تقسیم ثروت های عمومی(

مهاجران کمسابقهترها؛ بر داشتند اسالم در بیشتری سابقهی
قریشرابردیگرمهاجران؛همهیمهاجرانرابرانصار؛عرب
عربیباشدرابرآنکهنسبش

ً
رابرعجم؛وآنکهنسبشکامال

خالصنباشد.«

با خدا)ص(، رسول مسجد در مردم عثمان، قتل از پس
علی)ع(بیعتنمودند.امامخطبهخواندوازجملهفرمودکهبر
اساسسیرهیرسولخدا)ص(عملخواهدکردواموالرایکسان
تقسیمخواهدنمود،وهیچکسرابردیگریترجیحنخواهدداد.
میان را اموالموجود تا آیید نزدمنحاضر »فردا فرمود: سپس
شماتقسیمکنم؛عربوعجم،فارغازآنکهدرگذشتهمشمول

دریافتسهمبودهایدیامحرومازآن،جملگیحاضرآیید.«
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علی)ع(دربرابرمردم،کهبرخیرنجیدهازمساواتاوبودند
وبرخیخرسندبهآن،برمنبررفتوپسازبهجایآوردِنحمدو
گاهباشید!سوگندبهخداوندکهدرهمیاز ثنایخداوندفرمود:»آ
بیتالمالراتلفننمودم.]...[آیانمینگریدکهازخودنیزدریغ
نمودهوبهشماعطامیکنم؟«عقیل]برادرامام[اوراخطابقرار
دادوگفت:»منراباسیاهپوستمدینهبرابرمیانگاری؟«فرمود:
»خاموشباش!آیاکسیجزتونبودکهزبانبهاعتراضبگشاید؟
بدانکهبرتری]ِـواقعی[دردینوتقواستونهچیزدیگر]وآنرا
همخداوندبهرحمتوهدایتخویش،ارجوفضلمینهدونه

حاکمبهنابرابریدرتوزیعمالومواهبعمومی[.«

راسرزنشکردندکهچرا امامعلی)ع( هنگامیکهبرخی،
بیتالمالرابهطورمساویمیانمردمتقسیممیکندوسابقهی
رالحاظنمینماید]وهمچونمعاویه مقاموجایگاِهاشخاص
بخشش و بذل خواص به نفوذ، و قدرت برایجذبصاحبان

نمینمایدتاایشانرابرایخودنگهدارد[فرمود:
حاکِم که کسانی به ستمکردن با که میدهید فرمان من به »آیا
]زندهام تا که سوگند خدای به بجویم؟ پیروزی شدهام، آنها
و[شبوروزبرقراراستوستارگانازپِیهمطلوعوغروب
میکنند،بهچنینکاریدستنمیزنم.اگرمالازآِنخودمبود،
آنرابهطورمساویمساویتقسیممیکردم؛تاچهرسدبهاین

اموالکهازآِنخداست.«
ابنعباسدرنامهایبهامامحسن)ع(نوشت:»تومیدانی
که»مردم«بهایندلیلازپدرترویگرداندندوبهسوی
آنهادرغنیمتوخراجومستمرِی بین او معاویهگراییدندکه

بیتالمالبهمساواتعملمیکرد.«

تقسیم یکسان خدا رسول که »چنان میفرماید: علی)ع(
میکرد،مننیزچنینکردم،ونگذاشتمکهاموالدردسِت
اغنیاءدستبهدستبگردد17]ودیگرمردمانمحروممانند[.«

»ما به خداوند خیلی لطف کرده ایم«
بندگان »شما فرمود: مردم، برای خطبهای در علی)ع(
خدایید،ومالماِلخداست؛میانشمایکسانتقسیممیشودو
هیچکسدرآنسهمیبیشازدیگریندارد.والبتهپرهیزگاران
نیکوترین و جزا بهترین قیامت- فردای در خدای- نزد در را
قرار پرهیزگاران پاداِش و مزد را دنیا خدا بود. خواهد پاداش
است.« بهتر نیکان برای خداست نزد آنچه »و است نداده
]آل عمران 198[ وچونفرداشود-انشاءالله-درهنگامبامدادنزد

ماآیید]...[.«
فردا]علی)ع([آمدومردمانآمدند؛مالرابرگرفتو

ِ
پسصبح

بهمنشِیخود،عبیداللهبنابیرافع،فرمود:»ازمهاجرینشروع
کنوآنانرافراخوان،وبههریککهحاضرباشد،سهدیناربده.
سپسباانصارنیزچنینکن،وبعدبهآنهاکهحاضرنشدهاند،
ازسرخوسیاه،نیزهمینمقداررابده.]...[وچونگروهیاز
ویدراینبارهِگلهکردندکهچرامردمرادرتقسیِممالمساوی
ازسیرهیسیاسِیبعضیسیاستمدارانوشاهان و قرارمیدهد
کتاب این ]...[« فرمود: نمیکند، پیروی مورد این در ام

ّ
وحک

یاِد اودر خداستدرمیانما،وعملکرِدرسولخداوسیرهی
منکِرحقکسیدیگرازآنبیخبر

ِ
ماهست،وجزناداِنلجوج

نیست.خدایمتعالفرمودهاست:»ایمردم،ماشماراازمرد
وزنیآفریدیم،وشمارابهصورِتتیرههایگوناگونوقبیلههای
متقابلحاصلکنید. بایکدیگرشناسایی تا دادیم قرار مختلف
درحقیقتارجمندترینشمانزدخداپرهیزگارترینشماست.«
و کنید پیروی »ازخدا بلندگفت: بانگ به ]حجرات 13[«.سپس

ازرسول]او[18واگر]ازحق[رویبگردانید،بیتردیدخداوند
کافرانرادوستنمیدارد.«آنگاهفرمود:»ایگروهمهاجرانو
مینهید؟ مّنت او رسوِل و خدا بر خود مسلمانِی با آیا انصار،
کرده هدایت ایمان به را شما که دارد مّنت شما بر خدا »بلکه

است،اگر]درادعایایمان[راستگوباشید«]حجرات 17[.«19

در پیشگاه پروردگار واحد

خلیفه، نزد مجلسی در الحسین)ع( بن علی بن زید
آن »تو گفت: او به هشام بود. حاضر عبدالملک، بن هشام
بدان و میدانی خالفت شایستهی را خود که هستی کسی

امیدواری؟توراچهبهخالفتایبیمادر؟آیاجزایناست
پیش را کسی »من گفت: زید هستی؟« کنیزی فرزند تو که
شده برانگیخته که پیامبری از باالتر منزلْت و مرتبه در خدا،
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نمیدانم]...[وآنکساسماعیلفرزندابراهیموهاجرکنیز
است رفیعتر جایگاهش خدا نزد نبّوت آیا هشام، ای است.

خالفت؟« یا

باشید]وحقوق داشته پروا پروردگارخود از »ایمردم،
یکدیگرراپاسدارید[؛همانکسیکه]همهی[شماراازیک
اوخلقکرد، ازنوع آفریدوهمسرشرا تن]وسرشتی[واحد
پراکنده ودرزمین[ ]آفرید را بسیاری زنان و آندومردان از و
ازیکدیگر او ناِم به ساخت.آری،پروانماییدازخداوندیکه
پاس را »خویشاوندان« حقوق زنهار و میکنید، درخواست
کردارهایتان[ ]و شما مراقب و نگاهدار خداوند همانا بدارید.

است.«]نساء 1[

تفاوت ها، جفت می سازند یا دشمن؟
و ]مرده ازخاک را شما که است آن او نشانههای از »و
دیدکه]برایزندگی[

ُ
بیجان[پدیدآورد.پسآنگاهانسانهاییش

درهمهجاپراکندهمیشوید.
وازنشانههایاوایناستکهبرایشماازنوعوسرشتخودتان
شما میان در و یابید، آرامش کنارشان در تا آفرید جفتهایی
برای نشانههاست این در برقرارساخت.همانا ورحمت لفت

ُ
ا

و آسمانها آفرینش او نشانههای از و میاندیشند. که مردمی
این در یقین به شماست. زبانهای و رنگها اختالف و زمین

نشانههاستبرایدانشوران.«]روم 20-22[

دلخوش به آنچه داریم
یک همه که شما نوع است این یقین به مردم،[ ]ای »و
اّمتهستید،ومنمپروردگارشما،پسپروایمراداشتهباشید.
ولی]مردم[دینوکتابشانراقطعهقطعهکردند]وهرکدامبه
آیینیشدندو[هرگروهیبهآنچهکهنزدخویشدارد،دلخوش

است.«]مؤمنون 52-53[

دریغ کردن از خویشتن
»هان،اینکشماییدآنکسانیکهبرایانفاقدرراهخدا
بخلمیورزند؛ گروهی میانشما از ولی فراخواندهمیشوید؛
وهرکسکه]ازدهشدرراهخدا[بخلورزد،جزایننیست

کهنسبتبهخویش]درخیرونیکی[بخلورزیدهاست.وگرنه
اگرروی و نیازمندهستید. وشما است وغنی بینیاز خداوند
برتافتید،]خداوند[مردمیغیرازشماراجایگزینتانمیکند،و

آنهاهمچونشمانخواهندبود.«]محمد)ص( 38[

به قلب ها می نگرد
رسولخدافرمود:»بیگمانخداوندبهنژادها،خانوادهها،
شما قلبهای به بلکه نمیکند، نگاه شما داراییهای و بدنها
مینگرد،وآنکسیراکهقلبیصالحداردموردمهرورحمت
خویشقرارمیدهد.وشماهمگیفرزندانآدمایدومحبوبترین

شمانزدخداباتقواترینشماست.«
وفرمود:»مردمچوندندانههایشانهبرابرند.«

»پسهنگامیکهدرصوردمیدهشود]ومردمانبرانگیخته
کار[ و ]حال از و نمیماند، میانشانخویشاوندی در شوند[،
یکدیگرنخواهندپرسید.پس]آنگاه[کسانیکهکردارهاشان]در
ترازویحق[وزینباشد،ایشاناندکهرستگارندوسعادتمند.«

]مؤمنون 101-102[

هیهات! هیهات!
آسمان، زیر شبی، نیمه که میکند روایت فقیه طاووِس
پروردگار درگاه به سجاد)ع( امام استغاثههای و نیایشها شاهد
بودهاست.میگوید:»]...[بهآنحضرتنزدیکشدمو]...[
نه بکنیم، کارهایی چنین باید نافرمانان و گنهکاران »ما گفتم:
شماکهپدرتحسینبنعلی)ع(استومادرتفاطمهزهرا)ع(و
ترسولخدا)ص(!«حضرتروبهمنکردوفرمود:»هیهات،

ّ
جد

مبرایمنمگو؛
ّ
هیهاتایطاووس،سخنازپدرومادروجد

خداوندبهشترابرایکسیآفریدهکهاطاعتشکندوکارنیک
انجامدهد؛هرچندغالمیحبشیباشد.ودوزخرابرایکسی
خلقکردهکهاورانافرمانیکند؛هرچندازقریشباشد.مگر
نشنیدهایکهخداوندمتعالمیفرماید:»آنگاهکهدرصوردمیده
حال از و نباشد خویشاوندی نسبت میانشان روز آن شود،
یکدیگرنپرسند«]مؤمنون، 101[؟بهخداقسمکهفردایقیامتهیچ
چیزبهکارتونیاید،مگرکارشایستهایکهپیشاپیشمیفرستی.«

معاشرت رهایی بخش
با طردشدگان
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موالیمجالست از یکی با امامسجاد)ع( که کردهاند نقل
وهمنشینیمینمود.یکیازقریشیها)نافعبنجبیر(بهایشان
گفت:»توباوجوداینکهبرتروواالترازهمگانی،نزداینبرده
میرویوبااومجالستمیکنی؟«امامفرمود:»توکسیرابه
روایتی در یا باشد.« مفیدتر او با مجالست که کن معرفی من
دیگرفرمود:»علمهرکجاباشد،بایدآنرادنبالکرد.«]ونیز
طبقروایتیدیگر:»منباکسیمجالستمیکنمکههمنشینیبا

اوبرایدینمنسودداشتهباشد.[

دورگهای که شخصی با خود راه در کاظم)ع( امام روزی
بودباسیماوهیئتینازیبا،مواجهشد.امامبهاوسالمکردودر
کناراوزمانزیادیرابهگفتوگونشست،واظهارحاجتیازاو
نمود.بعضیدرشگفتشدندوبهاواعتراضکردندکهچراباآن
شخصمجالستکردیوازاودرخواستینمودیوحالآنکه

اونیازمندبهتوبود؟!

و دینی برادر خداست، بندگان از »یکی فرمود: پاسخ در امام
ساکنسرزمیناسالمیاست،وخداوندماواورابهبهترینپدر
)آدم)ع((وبرتریندین)اسالم(مفتخرکردهاست،وچهبساکه
روزگاربرآمدنحاجاتیازمارابهاوحوالهکند]وایننهشگفت

استونهمکروِهمنوشما[.«

پهن سفرهای وقتی که گفتهاند رضا)ع( امام سیرهی در
آن با نیز چهارپایان مراقباِن و دربان حتی و موالی میکرد،
که: میکند روایت بلخ اهل از مردی بودند. همسفره حضرت
»باامامرضا)ع(درسفرخراسانهمراهبودم.یکروزمردمانرا
بهمهمانیدعوتکرد،وخدمتگزاران،ازسیاهانوغیرسیاهان،
رانیزدرکنارهمه،برسرهمانسفرهنشاند.منگفتم:فدایت
شوم!بهترنبودسفرهیاینهاراجدامیکردید؟فرمود:خاموش!
کهپروردگارتبارکوتعالییکیاست،ومادریکیوپدریکی،

وپاداشمطابِقکردارهاست.«

منابع:
-دینوبرابریانسانی،رسولمحمدجعفری،نشرادیان،1391.

-سلمانفارسی،سیدجعفرمرتضیعاملی،ترجمهیمحمدسپهری،شرکتچاپونشربینالملل،1382.
-سیرهینبوی)جلد2(،مصطفیدلشادتهرانی،انتشاراتدریا،1385.

-الحیاة)جلد5(،محمدرضاحکیمی)ومحمدحکیمیوعلیحکیمی(،ترجمهیاحمدآرام،انتشاراتدلیلما،1385.

تبعیض های  و  نژادپرستانه  باورهای  از  متعددی  موارد  حاضر،  متن   )1
نژادی در جامعه را در دو سده ی نخست اسالم، که در نقطه ی مقابل آیات 
قرآن و سیره ی پیامبر)ص( است را بر می شمرد. در آن دوران، بسیاری 
از این تبعیض ها توسط اعراب نسبت به ایرانیان اعمال می شده است. 
نسبت  ایرانیان  در  خاص  احساساتی  برانگیختِن  حاضر،  متن  از  هدف 
نژادی  تبعیض  و  نمود،  پرهیز  باید  نگاهی  چنین  از  نیست.  اعراب  به 
نسبت به دیگر انسان ها را، در هر شکل و لباسی و توسط هر گروهی 
باشد، مذموم و مردود انگاشت؛ عرب نسبت به »عجم«، غربی نسبت 

به »جهان سومی«، ایرانی نسبت به افغان، فارس نسبت به ترک و... .
حدیث  جعِل  نیز  پیامبر)ص(  از  احکامی،  چنین  توجیه  برای  امویان   )2
زنان  با  که  نیست  روا  تو  بر  مسلمان،  »ای  این که  جمله  از  می کردند؛ 

عرب ازدواج کنی.«
3( موالی، جمِع کلمه ی »مولی« است. یکی از معانِی »مولی«، »بنده« 
درباره ی  لفظ  این  امویان،  دورۀ  در  ویژه  به  اسالم،  صدر  در  است. 
 
ً
اختصاصا )و  نبوده اند  عرب  قوم  از  که  مسلمانانی  و  آزادشده  بندگاِن 
که  امویان  حکومت  دوران  آغاز  با  است.  می رفته  کار  به  ایرانیان(، 
حکومتی  و  شد  تبدیل  سیاسی  سلطنتی  به   

ً
کامال اسالمی  حکومت 

پایین  بنیان گرفت، غیرعرب ها مقام و منزلتی بسیار پست و  متعصب 

توسط   
ً
رسما و  دیدند  بسیار  ستم  و  جور  اموی  کارگزاران  از  یافتند، 

خانداِن اموی لقب »موالی« دریافت کردند. موالی از نیمه دوم سده اول 
تا نیمه اول سده دوم هجری طبقه و گروهی در جامعه ی اسالمی آن 
روزگاران بودند.  آن ها از نظر مقام و موقعیت اجتماعی پس از بردگان و 

کنیزان، پست ترین طبقه ی اجتما  تلقی می شدند.
)استانیسالو  می کند.«  تحقیر  را  آدمیان  ندرت  به  آدم خوار  »یک   )4

ِیرژی ِلْتس(

5( سخن پیامبر)ص( چه بسا که عالوه بر معنای اصلِی »شین« )یکی از 
نیز  زشتی(  و  عیب  معنای  )به  »َشْین«  لفِظ  به  اشاره ای  الفبا(،  حروف 

داشته باشد.
ت  ّملت و قبیله 

ّ
6( »ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم، و شما را مل

قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت 
ارجمندترین شما نزد خدا باتقواترین شماست. بی تردید خداوند دانای 

آگاه است. )حجرات 13(
7( سلمان در امر ازدواج نیز مورد تبعیض )نژادی( قرار می گرفت و این 
ستمگران  این که  جالب  می دانست.  جاهلی  تعصب  را  اعراب  برخورد 
نیز  سلمان  به  را  باژگونه  سخنانی  خویش،  تبعیض های  توجیه  برای 
نسبت داده اند؛ از جمله این که می گویند: »در یکی از سفرها که گروهی 
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اقتدا  او  به  را  نماز  تا  خواستند  سلمان  از  داشتند،  حضور  صحابه  از 
یا عجم ها[ نه امامت بر شما را در نماز  کنند. سلمان گفت: ما ]موالی 
می پذیریم و نه با زنان شما ازدواج می کنیم؛ همانا خدا ما را به وسیله ی 
شما هدایت کرده است.« و هم چنین روایت کرده اند که »سلمان گفت: 
ما شما )نژاد عرب( را به واسطه ی فضل رسول خدا)ص( بر خود مرّجح 

می داریم و با زنان تان ازدواج نمی کنیم.«
ترتیب  به  ازدواج  و  برای جان  کار رفته  به  8( در اصل عبارت، کلمات 

ْرج« است.
َ

»دماء« و »ف
9( مادر هفت تن از اماماِن شیعه، »کنیز« بوده  است و مادِر یک امام 
و  »دین  به  بنگرید  بیشتر   تفصیِل  دیدِن  )برای  کنیززاده.  نیز  دیگر 

برابری انسانی«، رسول محمدجعفری، ص ص 129-131(
10( برای مشاهده ی اوج گیرِی رفاه طلبی )با ثروت های بادآورده ای که 
به رسول  بنگرید  از جمله  غیرعادالنه تقسیم می شد( در دوره ی خلفا، 

جعفریان، تاریخ سیاسی اسالم جلد دوم: تاریخ خلفا. 
11( امام صادق) ( می فرماید: »اولین کسی که قیاس کرد، ابلیس بود. 
پس راه خطا پیمود آن گاه که خداوند او را به سجده ی آدم امر نمود. او 

گفت: »من برتر از او هستم؛ مرا از آتش خلق نموده ای و او را از ِگل.«
این  توضیح  در  نهج البالغه« اش،  »شرح  در  الحدید،  ابی  ابن   )12
عبارت می گوید: »یعنی »به زعم خود به خداوند نسبت ناروا داده اند« 
و  به کسی بگویند: »ما عرب هستیم  تفاخر  با  این قبیل است که  از  و 
تو عجم!« این چنین نسبت دادن ها ]و حقیر شمردن ها[، نسبت دادِن 
آن  و  انسان ها؛  به  نه  و  است  بشر[  نژادهای  ]خالق  خداوند  به  عیب 

گناهی است بس عظیم.«
که  ایرانی،  زبان های  خانواده ی  از  خوزستان؛  مردم  زبان   )13
فضاهای  و  خلوت ها  در  ایران،  اشراف  و  پادشاهان  روزگاری،  در 

خصوصی شان به آن زبان سخن می گفته اند.
14( »و کسانی را که پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان می خوانند- 
در حالی که خشنودِی او را می خواهند- مران. از حساِب آن ها چیزی بر 
عهده ی تو نیست، و از حساِب تو ]نیز[ چیزی بر عهده ی آن ها نیست، 
تا ایشان را برانی و از ستمکاران باشی. و بدین گونه ما برخی از آن ها را 
به برخی دیگر آزمودیم، تا بگویند: »آیا اینان هستند که از میان ما، خدا 
بر ایشان مّنت نهاده است؟« آیا خدا به سپاسگزاران داناتر نیست؟« 

)انعام 52 و 53(

نیز بنگرید به هود 31-27 و کهف 28.
15( مروان که در این جا طلحه و زبیر را بر علیه علی تحریک می کند، کمی 
بعد، در جنا جمل با ایشان و عایشه همراه می شود. اما در همین جنا 
به علت کینه ای که از طلحه )به علت مشارکت اش در قتل عثمان( به دل 
دارد، به صورت پنهانی و غافلگیرانه، او را با پرتاِب تیری به قتل می رساند.

16( امام در پاسخ به نامه ای از برادرش عقیل، می نویسد: »]...[ قریش 
را بگذار تا در گمراهی بشتابند و در اختالف و جدایی به هر سو برانند و 
سرکش در بیابان سرگردانی بمانند؛ که اینان برای جنا با من همدست 

شدند؛ هم چنان که پیش از من در جنا با رسول خدا)ص( مّتفق گشته 
پراکندگِی  و  نیفزاید،  من  عّزِت  بر  پیرامونم  مردم  فراوانِی   ]...[ بودند. 
آن ها از ِگردم مرا هراسان ننماید. و مپندار که پسر پدرت- اگرچه مردم 
واگذارندش- خود را زار و زبون نماید، و یا ُسست به زیر بار ستم درآید، و 
یا راْم مهاِر خود را به دسِت ِکشنده بگذارد، و یا پشِت خود را برای سوارِی 
از بنی سلیم  او چنان است که آن مرد  لیکن  هر که خواهد، خم سازد. 
گفته: پس اگر از من ُپرسی چگونه ای؟، بی شک شکیبایم و استوار در 
سختِی روزگار. بر من دشوار است که اندوهی بر چهره ام ببینند تا دشمن 

شادی و سرزنش کند و دوست اندوهناک گردد.« )نهج البالغه، نامه 36(
را  شما  خدا  رسول  که  عادالنه،  صورت  به  مال  تقسیم  »]این   )17
شما  توانگران  میان  اموال  این  که  است  جهت  بدان  می فرماید،[ 

دست به دست نگردد.« )حشر 7(
به  را  امانات[  ]و  سپرده ها  که  می دهد  فرمان  شما  به  »خداوند   )18
عدالت  به  کنید،  داوری  مردم  میان  چون  و  کنید؛  رد  آن ها  صاحبان 
پند  آن  به  را  شما  خدا  که  است  چیزی  نیکو  در حقیقت،  کنید.  داوری 
خدا  آورده اید،  ایمان  که  کسانی  ای  بیناست./  شنوای  خدا  می دهد. 
پس  کنید.  اطاعت  ]نیز[  را  خود  امر  اولیای  و  پیامبر  و  کنید  اطاعت  را 
]سنت[  و  خدا  ]کتاب[  به  را  آن  یافتید،  نظر  اختالف   امری  در  گاه  هر 
پیامبر ]او[ عرضه بدارید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید. این 
به  می پندارند  که  را  کسانی  ندیده ای  آیا  است./  نیک فرجام تر  و  بهتر 
آن چه به سوی تو نازل شده و ]به[ آن چه پیش از تو نازل گردیده ایمان 
آورده  اند، ]با این همه[ می خواهند داوری میاِن خود را به سوی طاغوت 
 فرمان یافته اند که بدان کفر ورزند، و]لی[ شیطان 

ً
ببرند؛ با آن که قطعا

می خواهد آنان را به گمراهِی دوری دراندازد./ و چون به ایشان گفته 
بیایید«،  ]او[  پیامبر  سوی  به  و  کرده  نازل  خدا  آن چه  سوی  »به  شود: 

منافقان را می بینی که از تو سخت روی برمی تابند.« )نساء 58-61(
ّملت  ت  

ّ
مل را  و شما  آفریدیم،  زنی  و  از مرد  را  ما شما  19( »ای مردم، 

کنید.  حاصل  متقابل  شناسایی  یکدیگر  با  تا  گردانیدیم  قبیله  قبیله  و 
بی تردید  شماست.  باتقواترین  خدا  نزد  شما  ارجمندترین  حقیقت  در 
»ایمان  گفتند:  بادیه نشینان  از  برخی  است./  آگاه  دانای  خداوند 
و  آوردیم«  اسالم  بگویید  لیکن  نیاورده اید،  »ایمان  بگو:  آوردیم.« 
هنوز در دل های شما ایمان داخل نشده  است. و اگر خدا و پیامبر او را 
فرمان برید، از ]ارزِش[ کرده هایتان چیزی کم نمی کند. خدا آمرزنده ی 
مهربان است.«/ در حقیقت مؤمنان کسانی اند که به خدا و پیامبر او 
جهاد  خدا  راه  در  جان شان  و  مال  با  و  نیاورده  شک  ]دیگر[  و  گرویده  
کرده اند؛ اینان اند که راست کردارند./ بگو: »آیا خدا را از دین]دارِی[ 
خود خبر می دهید؟ و حال آن که خدا آن چه را که در آسمان ها و آن چه 
را که در زمین است می داند؛ و خدا به همه چیز داناست./ از این که 
از اسال م آوردن تان  »بر من  بگو:  تو مّنت می نهند.  بر  آورده اند  اسالم 
منت مگذارید، بلکه ]این[ خداست که با هدایت کردِن شما به ایمان، 

بر شما منت می گذارد، اگر راستگو باشید.« )حجرات 13-18(
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در این بخش:

عاقالندیوانهنما)بامروریبراحوالوحکایاتبهلول(
دردنیاهرساله10زبانمیمیرند
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بدون قصههایی شبیهاند؛ کوتاه قصههای به حدی تا لطیفهها،
شاخوبرگکهتنهایکپیچِشداستانییایکگفتارحکیمانهیا
خندهآوردرآنهاپنهاناست.درستمثلقصهها،ازلطیفههای
هرقومینیزمیتوانخصوصیاتمردمشناختِیآنقومرادرککرد
وازطریقشناخِتاینقصههایبسیارکوتاْهشرایطاجتماعِیآن
قوم)درتاریخیخاص(رامیتواندریافت.بررسیحکایتهاو
لطیفهها،یکیازمباحِثمهِم»فولکلور«)فرهنگعامه(بهشمار
میرود،زیرافولکلورتجلِیحاالتروانِیبشردرمسائِلگوناگون
ازجملهروابِطاجتماعیاستومیتوانبابررسیاینحکایتها
ودقتدرآنها،بهالیههایپنهانرفتارهایاجتماعِیمردمپیبرد.
لطیفهها،قلمرِومردماند.مردمدراینقلمروداستانمیسازند،
هیچ بدون و مینمایانند مسائِلمختلف به نسبت را نگاهخود
درمیآورند. داستان به را دارند دل در آنچه وحشتی، و مانع
نسبت را خود قضاوِت و ناراحتیها کینهها، لطیفهها، در مردم
و تواناییایعجیب با و میکنند مختلفعرضه موضوعاِت به
رایج تدریج به رامیسازندکه الگوهایی بینظیری، هوشمندِی
زمان مرور به لطیفهها این نقلمیگردد. وسینهبهسینه میشود
تغییر و میشوند خالصه میخورند، صیقل تاریخ، گذِر در و

مییابند.
یکیازالگوهایساختهشدهدردنیایلطایف،»عاقالِندیوانه«
و عقل که زیرا متناقضنما، است عبارتی دیوانه، عاقِل هستند.
قرنهای به مفهوم این شکلگیری مینمایند. متعارض جنون،
دوموسومهجریبرمیگردد؛زمانیکهدرمراکزفرهنگِیدنیای
شخصیتهایی از سخن آنجا و اینجا در کّرات به اسالم،
میرفتکهازطرِفمردم،»ُعقالِءَمجانین«یا»دیوانگاِنفرزانه«
لقبگرفتهبودند:انسانهاییشوریدهکهبهظاهردیوانهبودنداما
گوییهوشیسرشارودرکیکاملداشتند.اینانگاهباتلخکامی
سخنمیگفتندوگاهشیرینگفتاروخوشرفتاربودند.ازبسیاری
گورستانها و ویرانهها خرابهها، در میگرفتند. کناره مردمان از
زندگیمیکردندوهنگامیکهدرشهرومیانمردممیگشتند،در
موقعیتهایمختلف،سخنانیصریحونابمیگفتند.شیوهی

عموم رو این از بود، ناهماهنگ اجتماعی زندگی با آنان رفتاِر
مردم،ایشانرادیوانهمیپنداشتند.

»سعدون »بهلول«، ُمصاب«، »ابونصر جوحی«، یا »ُجحی
مجنون«و»مالنصرالدین«ازمشهورترینعقالءمجانیِنَمردو
ازجملهشناختهشدهترینعقالء السوداء«و»ریحانه« »میمونه

مجانینزنهستند.
رها را عادی دنیای قیدوبندهای دیوانهنما، عاقالِن از بسیاری
که آنکس هر به را فراموششده بیمحاباحقایق و بودند کرده
درمقابلخودمیدیدند)فارغازجایگاهاجتماعییادینیوی(
در گاه و بودند ضعیف و ساده مردماِن یاریگِر میدادند؛ تذکر
و گروه این شوخطبعِی میکردند. علم قد زمانه ظالماِن برابِر
لطیفهگوییهایشان،بهدستاورِدشاعران،اشاراِتعارفان،نیشخنِد
اندیشمندان،گستاخِیشادخوارانوحتیپنِدواعظانمیماَند.

یکیازقدیمیترینوشناختهشدهتریندیوانگاِنفرزانه،»بهلول
مجنون«است.گروهیبهلولراشخصیتیافسانهایمیشمارند
قطعی میتوان را بهلوِلمجنون تاریخِی درمجموع،وجود اما
بسیار که تاریخیای گزارشهای علت به هرچند دانست؛
جنبهی ابتدا همان از و میرسند نظر به غیرمنطقی و ناموجه
قصهوافسانهبهخودگرفتهاند،نمیتوانبهطوردقیقدربارهی
زندگِیویبهآسانیاظهارنظرکرد.هرچههستفرهنگ

ِ
وضع

عامیانهاوراازقهرمانانراستگوییواعتراضبرضدستمکاری
ونامردمیدانستهوبربسیاریازشخصیتهایواقعیترجیح

نهادهاست.
کهن،»بهلوِلمجنون«میگفتهاندونام

ِ
بهلولتاریخیرادرمنابع

ُوَهْیببهلولبنَعمرْوصیرفی اصلیاوراچنینآوردهاند:»ابو
کوفی«.بهلولدرسدهیدومهجریمیزیستوقسمِتاعظِم
عمرخودرادرزادگاهاشکوفه،نزدیکبصرهوبغداد)کهدرآن
عصریکیازمراکِزسیاسیوفرهنگیبود(بهسرآورد.درپارهای
منابع،بهلولیکیازخویشاِننزدیِکهارونالرشیدمعرفیشده
اما نیست دانسته درستی به نیز بهلول درگذشِت تاریخ است.
بسیاریمنابع،وفاتاوراحدودسال190دربغدادذکرکردهاند.

عاقالِن دیوانه نما
)با مروری بر احوال و حکایات بهلول(
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جنون علِت دربارهی نادرست، یا درست تاریخی، منابع
الف. آوردهاند: دلیل دو بهجنون، وی تظاهِر واقع در یا بهلول
دانشمندان از جعفر)ع(، بن موسی کشتن برای هارونالرشید
امامدهند.جملگی قتِل به فتوا )قاضیانوفقیهان(خواستکه
چنینکردندامابهلولبهراهنماییامامموسیکاظم)ع(،خودرا
بهدیوانگیزدوخویشتنراازدستوِرهارونرهاییبخشید.ب.
هارونالرشیدبرایبهدستآوردِنمشروعیتدرنزدمسلمانان،
بسیاریازعلمایزماِنخودراوامیداشتتامنصبیحکومتیرا
برعهدهگیرند.بهلولبرایفرارازپیشنهاداجبارِیهارونالرشید
مبنیبرپذیرفتِنِسَمِتقاضیالقضاتِیبغداد،خودرابهدیوانگی
زد.فارغازاینروایتها،درمنابعتاریخیدربارهیتشّیعبهلول

ظاهراتردیدینیست.
اذهان در اعصار و قرون طول در بهلول فرهنگِی شخصیت
بر که میبینیم را او روز یک گردید: پرداخته و ساخته عامه
از گروهی و میگذرد کوفه کوچههای میان از سوار، چوبی
است مردی حال، عین در میکنند؛ هلهله او اطراِف کودکان

گاهیازرابطهیخویشباخدا،همهیتعهدات کهدرکمالآ
فروگذاشته وی، به محض تسلیم برای را دنیوی وظایف و
با را قویدستاستوخود

ْ
ادبیات و است.درقرآن،حدیث

سختترینمعیارهامیسنجدوازاینکهبرترینمقاماترانیز
مالمتکندنمیترسد؛جهانوکارجهانرامتهممیکندوبا
اینکهبارفتاِراجتماعِیخاصاشخودراخارجازجامعهقرار
آن قبولجامعهوحتیموردستایِش اینحالمورد با میدهد،

قرارمیگیرد.
ادبیات در نصرالدین«، »مال نام به دیگری وشخصیت بهلول
قصههای قهرماناِن پرتکرارترین از یکی اسالمی، کشورهای
عامیانههستند.درطولروزگارانحکایتهایعقالیمجانین،
این از شاید میآمدهاند. حساب به مردم عامهی آزاِد تریبون
روستکهبرخینکتهپردازانوظریفطبعاننیزخودازاینگونه
بهلول، منتسبمیکردند. به»بهلول« و حکایتهامیساختند
برایروزگارانبعدازخودبهالگویدیوانهیعاقلتبدیلشدو

حکایتهایاو،درزمانهیمانیزرواییوتازگیدارد.

»دست در دیوانگی باید زدن«
فرستاد.خادمان بهلول برای روزیهارونخواِنطعامی
خلیفهبهلولرادرخرابهاییافتندوطعامراپیشرویاو
گذاشتندوگفتند:»اینطعاممخصوصخلیفهاستکهبرایتو

فرستاده.«
افکند. بود حاضر خرابه در که نزدسگی را طعام خوان بهلول
برتو!طعامخلیفهراپیش خادمانبانگبرویزدندکه:»وای

سگمیگذاری؟!«
بهلولگفت:»ساکتشوید!اگرسگبفهمداینطعامازخلیفه

است،نخواهدخورد.«

عمارتی خلیفه رفت. خلیفه پیش در روزی »بهلول
دیوار این بر چیزی گفت: را بهلول بود. ساخته عالی
بنویس.بهلولپارهایزغالبرداشتونوشت:»خاکرابلند
دستور و بردی باال را گچ و آهک َپست؛ را دین و گردانیدی
اسراف ساختهای، خودت اموال از اگر فروگذاردی. را دین

اموال از اگر و رادوستنمیدارد اسرافکاران کردهایوخدا
دیگرانخرجکردهای،ستمکردهایوخداستمکارانرادوست

نمیدارد.«1

که دار خوش »دل گفت: را بهلول خلیفه وزیر روزی
حاکم خرس و خوک سِر بر و کرد تربیت را تو خلیفه
فرمانمن از قدم و باش بهلولگفت:»پس،حاضر گردانید.«

بیرونَمنهکهزیردستورعّیتمنی!«

روزیبهلولبهحضورخلیفهرفتدرحالیکهخلیفهبر
تختنشستهبودودیگرانایستادهبودند.بهلولروبهخلیفه
نیستم.« الله الله.«خلیفهگفت:»من یا »السالمعلیک گفت:
بهلولگفت:»السالمعلیکیاجبرئیل.«خلیفهگفت:»منجبرئیل
نیستم.«بهلولگفت:»االلهنیستی،جبرئیلنیستیپسچراآنباال

رفتهونشستهای؟توهمبهزیرآیودرمیانمردمانبنشین.«



همه چیز از همه جا

بر بهلولمجنون که بنجنیدگوید:خبردارشدم محمد
قُحسَنظّنیبک«

ّ
،حِق کفدستخودنوشتهبود:»یارِبّ

یعنی:»خداوندا،گماننیکمندربارهخودتراراستآر«.

روزی،خلیفهبهلولرااحضارکردکه:»خوابیدیدهام،
»چیست؟« گفت: بهلول کنی.« تعبیرش میخواهم
شدهام تبدیل وحشتناکی جانور به دیدم »خواب گفت: خلیفه
ازخردوکالن آنچه و اطرافخودهجوممیبرم به نعرهزنان و
درسرراهخودمیبینمدرهممیشکنمومیبلعم.بگوتعبیرش
فقطخواب ندانم، واقعیت تعبیر »من گفت: بهلول چیست؟«

تعبیرمیکنم.«

روزیبهلولبرهارونالرشیدواردشد.خلیفهگفت:»مرا
پندیده.«بهلولپرسید:»اگردربیابانیبیآْبتشنگی
مقابل در بیفتی، مرگ آستانهی در که چندان کند غلبه تو بر
جرعهایآبکهعطشرافرونشاندچهمیدهی؟«هارونگفت:
»صددینارطال«.بهلولپرسید:»اگرصاحِبآببهپولرضایت

ندهد؟«هارونگفت:»نصفپادشاهیامرا.«
آن 

ِ
رفع و شوی مبتال حبسالبول2 به اگر »حال گفت: بهلول

نتوانی،چهمیدهیکهآنراعالجدهند؟«هارونگفت:»نیم
دیگرسلطنتامرا.«بهلولگفت:»پسایخلیفه،حکومتیکه
رَزد،تورامغرورنسازدکهباخلق

َ
برایتوبهجرعهایآبوبولیا

خدابهبدیرفتارکنی.«

روزیخلیفهبرَسبیِلظرافتازبهلولپرسید:»تاامروز
»نه گفت: بهلول دیدهای؟« خود از احمقتر موجودی

والله،ایننخستینباراستکهمیبینم.«

شهر از سیر عزم به بغدادی3 ُجنید شیخ که آوردهاند
بغدادبیرونرفتومریدانازعقباومیرفتند.شیخاز
احوالبهلولپرسید،مریدانگفتند:اومرددیوانهایاست،اورا
چهمیکنی؟گفت:اوراطلبکنیدوبیاوریدکهمرابااوکاری
استوتفحصکردندواورادرصحرایییافتندوشیخراپیش
اوبردند.چونشیخپیشاورفتسالمکردوبهلولجوابسالم
اورادادهپرسیدچهکسی؟گفت:منمشیخجنیدبغدادی.گفت:
توییایابوالقاسم!گفت:آری.گفت:توییشیخبغدادکهارشاد

خلقمیکنی؟گفت:آری.

آری رامیدانی؟گفت: باری،طعامخوردِنخود بهلولگفت:
بسمالله اول گفت: میخوری؟ چگونه گفت: بهلول میدانم.
میگویم،وازپیشخودمیخورم،ولقمهکوچکبرمیدارمودر
سمتراستدهانگذاشتهوآهستهمیجَوموبهلقمهیدیگران
نظرنمیکنمودرخوردنازیادحقغافلنمیشوموهرلقمهکه

میخورمالحمدللهمیگویمودراولوآخردستمیشویم.
بهلولبرخاستوبرایشیخدستتکاندادوگفت:تومیخواهی
کهمرشدخلقباشیدرحالیکهطعامخوردنخودرانمیدانی!
مرد این شیخ، یا گفتند: شیخ مریدان پس رفت. خود راه به و
دیوانهاست.جنیدگفت:»دیوانهبهکارخویشتنهشیاراستو
سخنراستازدیوانهبایدشنید«وازعقِباوروانشدهوگفت:
مرابااوکاراست.چونبهلولبهویرانهرسیدبازبنشست.شیخ
دومرتبهپیشاورفت...بهلولخواستکهبرخیزد،جنیددامنش
مرا الله إلی قربه تو نمیدانم. بهلول،من یا وگفت: بگرفت را

بیاموز!
تو از لهذا »میدانم«، که میکردی دانایی دعوی گفت: بهلول
بیاموزم. تورا نادانیمعترفشدی، به اکنونکه کنارهمیکردم.
اینهاکهتوگفتیفرعاستواصلدرخوردنآناستکهلقمه
حاللباید!اگرحرامراصدازاینگونهآداببهجاآوری،فایده

نداردوسببتاریکیدلشود.
جنیددستبهلولرابوسیدواورادعاکرد.مریدانکهآنحال
بدیدند،خودراوعملخودرافراموشکردندوازسرگرفتند.«

که دید و شد هارونالرشید دربار بر وارد بهلول روزی
هارونمشغولدعاستوچنینمیگوید:»خدایا،بندهی
توازدوحالبیروننیست:یابرخوردارازنعمتتوستکهباید
کربهجایآَرد؛ویابهبالونکبتیدچاراستکهبایدبرآنصبر

ُ
ش

وشکیباییکند.«
دراینحالبهلولگفت:»اگرمردی]بکوشد[بهخلیفهتعّرض
یا است؟ نعمتی که چون میکنی، شکر حالت آن در نماید4،

صبرمیکنی،چونبالومصیبتیاست؟«
هارونمتحّیرومبهوتماندوهیچپاسخبرزباننراند.

روزیبهلولدرمحضرخلیفه،باکسیدرگوشینجوا
میکرد.خلیفهپرسید:»بازچهدروغیباهممیگویید؟«

بهلولگفت:»مدحجنابخلیفهمیکنیم.«
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میان در تا داد بهلول به پول مبلغی هارونالرشید روزی
نیازمندانتقسیمکند.بهلولپولراگرفتولحظاتیبعد
آنرابهخلیفهبازگرداند.هاروندلیلاینکارراازبهلولپرسید
واوگفت:»خلیفهازهمهنیازمندتراست،زیرامأمورانخلیفه
بهضربتازیانهازمردممالیاتوباجمیگیرندودرخزانهیتو

میریزند.ازاینروتوازهمهنیازمندتری!«

گفت: ُدمسگ؟ یا است بهتر تو ریش گفتند بهلول به
»اگرازُپل5َجستم،ریِشمن؛وگرنهُدمسگ.«

روزیهارونالرشیدازبهلولدرخواستکردکهاوراپندی
اوراجمالومال تعالی بهلولگفت:»هرکهحق دهد.
عفتوپرهیزکاریشیوهیخودسازد

ْ
دادهباشدواوباآنجمال

وبهمالخودمستحقانرابنوازد،خدایتعالیناماورادردیواِن
ابرارثبتنماید.«

هارونازاینسخنپنداشتکهبهلولوامداراستوتقاضامنِد
پول.گفت:»امرکردیموامتورابپردازند.«بهلولگفت:»وامداْر
به ِدْین عنواِن به آنچهخود با مرا واِم گذارد؟ دیگریچون واِم
به  است. مردم از توست، دردست آنچه مپرداز. داری گردن

ایشانبازپسدهوبرمنمّنتمگذار.«

خواجهایتوانگر،عمارتیرفیعمیساختوصدهاعمله
راصبحتاشامبهکارداشتهبودوبهجایدستمزدبدانان،
را بهلول میگذشت. برابرعمارت از میداد،کسی نانخشک
دیدکهایستادهومینگرد.پرسید:»اینجاچهخبراست؟«بهلول

گفت:»هیچ؛نانمیدهندوجانمیستانند.«

چرا گفتند: زد. قرآن[سنگ قرائت ]حین را قاری بهلول
میزنی؟گفت:»دروغاست.«فتنهایدرشهرافتاد.خلیفه
میگویم را صدایش »من گفت: بهلول کرد. حاضر را بهلول
]کهدروغاست[،سخناورانمیگویم.«]خلیفه[گفت:»این

چگونهباشد؟سخِناوازصدایاوچونجداباشد؟«
بهلولگفت:»اگرتوکهخلیفهایفرمانیبنویسیکهعامالِنفالن
بقعه6چوناینفرمانبشنوندبایدکهحاضرآیندهرچهزودتر،
بیهیچتوقف؛قاصداینفرمانراآنجاُبْرد،خواندندوهرروز
میخوانند،والبتهنمیآیند؛درآنخواندنصادقهستند؟درآن

وطاعًه«7]دروغگونیستند[؟«
ً
گفتنکه»سمعا

تنگ دل »مرا که: طلبید را او توانگر خواجهای روزی
»آیا گفت: بهلول بخندان«. را ما و بیا ملولم، و است
شمارادرخانههیچآیینهایباشد؟«خواجهگفت:»درخانهیما
آیینهفراواناست.«گفت:»درآنهابنگر.خندیدنیهاراخواهی

دید.«8

منابع:
موعود نشر شبزندهدار، محمد بازنوشته بهلول، قصههای -

عصر،1380
-قصههاینصرالدین،بهاهتمامسیدابراهیمنبوی،انتشارات

روزنه،1378.
انتشارات زّرین، قربانی باقر مارزلف، اولریش بهلولنامه، -

بهنگار،1392)چاپسوم(.
یخطنزوشوخطبعیدرایرانوجهاناسالمیتاروزگار -تار

عبیدزاکانی،علیاصغرحلبی،انتشاراتاساطیر،1398.
و کوتاه مقالهی چهار و )سی عربی ادب از نکتهچینیها -
 .1382 نو، طرح انتشارات قراگزلو، ذکاوتی علیرضا بلند(،

)مقالهشماره25:عقالءالمجانین(

َوَضعَت  و  الّطیَن  عَت 
َ

»َرف نحو:  بدین  است؛  عربی  به  عبارت  اصل  در   )1
»و  سرفَت 

َ
ا فقد  مالک  من  کان  إن   . النصَّ وضعَت  و  الجصَّ  رفعَت  الّدیَن. 

مَت »و اللُه الُیحّب 
َ
ل

َ
الله الُیحّب المسرفین« و إن کان من مال غیرک فقد ظ

الظالمین«.
2( عارضه ای که در اثِر آن، انسان نمی تواند ادرار کند، مسدود شدِن مجارِی 

ادرار. )فرهنا فارسی عمید(
در  ق.   297 در  که  مشهور  عارفان  و  زاهدان  از  بغدادی  جنید  ابوالقاسم   )3

بغداد درگذشت.
 4( مراد تعرض جنسی است.

5( منظور پل صراط است.
6( ُبقعه: خانه، سرا، عمارت، جایگاه، زیارتگاه.

 و طاعًه: شنیدیم و اطاعت کردیم.
ً
7( سمعا

اولریش  »بهلول نامه«،  کتاب  از  است  برگرفته  بهلول  حکایت های  کلیه ی   )8
کتاب  سوم(.  )چاپ   1392 به نگار،  انتشارات  زّرین،  قربانی  باقر  مارزلف، 
کرده  نقل  اصلی(  منبع  ذکر  )با  مختلف  کتب  از  را  حکایت ها  این  بهلول نامه 

است.
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فقطیکلحظهفکرکنآخریننفریهستیکهبهفارسیصحبت
میکنی.1هیچآدمدیگریبهزبانتوصحبتنمیکند.فایدهای
در چون بدهی، یاد بچههایت به را فارسی زبان که ندارد هم
آنزبانصحبتنخواهدکرد.تصور به آنها با آیندههیچکسی
مفاهیم تمامی میکنی. حس که را خسرانی و شکست کن
ترجمهناپذیرزبانفارسیمثل»آفتاِبلِببام«،»خانهبهدوش«
هم باز کسی دیگر میشوند. ناپدید - خاکستر« زیر »آتش یا
میکند« حکایت چون نی از »بشنو یا پونه« گل الال »الال
نخواهدخواند.تمامیآنسرنخهایتیزبینانهیتاریخ،فرهنگو

حافظهیجمعیهمگیمحومیشوند.
درحدود6000زبانزندهدردنیاوجوددارد؛وحداقلنیمیاز
آنهادرخطرجدیاند.درهربخشیازدنیا،زبانهادارندناپدید
از بیشتر و بزرگتر زبانها نابودی خطر حقیقت در میشوند.
خطرنابودیپرندگانوپستانداراناست.در500سالگذشته،

4/5درصدزبانهانابودشدهاند.
هستند آنها از تا 300 حدود تنها زنده، زبان هزار 6 بین از
سالم زبانهای اینها دارند.2 گویشَور میلیون یک از بیش که
و انگلیسی ماندارین، 

ِ
چیني آنها بین از اند. لطمهنخورده و

زبانهای از نیمی اما بیشترصحبتمیشود. ازهمه اسپانیایی
است. آن از کمتر یا نفر 6000 گویشورانشان تعداد جهان،

زندهماندنآنزبانبههمینتعداداندکوابستهاست.
زبانها،مثلبسیاریدیگرازشکلهایبیانیبشری،میآیندو
میروندوبرایهزارانمورداززبانهادقیقاهمیناتفاقهمرخ
دادهاست؛بدوناینکههیچرّدییانشانهایازوجودخودباقی
باسکی، مثل زبان انگشتشماری تعداد فقط باشند. گذاشته
عمر سال 2000 از بیش که هستند التین یا عبری یونانی،
کردهاند.امابهنظرمیرسدکهسرعتناپدیدِیزبانهاهرروز
بیشترمیشود.یونسکومدعیاستکهمیزاننابودیزبانهاحاال

به10زباندرسالرسیدهاست.
تمامی اطالعات که قومنگار(3 )یا اتنولوگ اطالعاتی پایگاه
قدر آن زبان 417 است مدعی دارد، را دنیا موجود زبانهای
گویشوراناندکیدارندکهمیتوانگفتدرمراحلپایانینابودی
گویشوِر تنها بگذارید: اینها جای به را خود لحظهای اند.
زباِن بازماندهی تنهاسخنُسرای کامرون؛ در »لو« زباِن زندهی
امریکا؛انگشتشمارآدمهاییکه اورگوِن ایالِت »کالماث«در
هنوزبهزباِن»سامیپیته«درسوئدونروژحرفمیزنند.بسیار

خوب!چهحسیبهشمادستمیدهد؟

دردورانگذشته،زبانهاچهبسادرمنطقهیکوچِکجداافتادهای
در که میشود پیدا آدمی کم روزها این اما میشدند. شکوفا
که انسانهایی برای ]و[ نباشد. دنیا مردم سایر با مرتب تماس

ِ
سطح ]در خویش ارتباطِی امکاناِت و تعاملها از میخواهند
زدن کهحرف است این مهمتر ببرند، را بهره بیشترین جهان[
یا انگلیسی فرانسه، )مثل شناختهشده بینالمللِی زباِن یک به
مردم نتیجه، در را[. خود مادری زبان ]تا بیاموزند؛ را آلمانی(
زبان یادگیری از کودکانشان که نباشند متوجه است ممکن

مادریخود]بهنحویعمیقوکامل[بازماندهاند.
زبانهاممکناستازراهمهاجرتازبینبروند؛یادرمواردی
نقل شهری مراکز به روستایی کوچک جماعات از افراد که
سبِب به جماعت یک محیطزیسِت وقتی یا میکنند، مکان
طبیعی بالهای میشود. نابود جنگلی چوب یا نفتی کندوکاِو
هممیتوانندجمعیتهاوهمراهباآنان،زبانشانرامحوکنند؛
که اندونزی »مالوکو«ی در »پائولوهی« زبان گویشَوران مثل
فقط50  و وسونامیکشتهشدند زلزله نتیجهی در تمامیشان

نفرشانباقیماندند.
دولتهاهمبرایپاسخدهیبهمسالهینابودیزبانهاتوجیهی
زبانهای تثبیِت به پذیرفتهشدهیکشورها نیاِز دارند. برایخود
رسمیکهدولتباآنزباْنبچههاراآموزشدهد،امورسیاسیاش
راادارهکندوکسبوکارکشورراراهبیندازد،تاثیریفاجعهباربر
دههی1970، تا است. داشته زبانهایکوچک از رویخیلی
زبانهایخودشان به نداشتند اجازه استرالیا بومیان»آبورجین«
بودند،حاال تا از400 بیش زمانی که زبانهایی بزنند. حرف
بهقولکتاِب»اطلِسزبانهایدرخطِرناپدیدشدندردنیا«4،
فقطدرحدود25موردشانهنوزهمبرزباِنمردمبومیاسترالیا

جاریمیشود.
ازدستمیرود؟هستند زبانیمحومیشود،چهچیزی وقتی
کسانیکهمیگویندنابودیومحِوزبانها،صرفانشانهایاست
که دنیایی در اند معتقد و بشری گونههای تدریجی تکامل از
است، رشد حاِل در و است موردعالقه و پرطرفدار ارتباطات
یکنواختشدنفقطتأثیرجانبیتکاملاست]ونهچیزیبد[.

اگرهمهیمردمدنیابهیکزبانواحدحرفمیزدندفایدههای
توسط انگلیسی زبان از استفاده مثال میآمد؛ دست به بزرگی
درصنعتحملونقل فرودگاهها کنترل برج مأموران و خلبانان
از بیشتر خیلی خیلی مسائلی که است معلوم اما هوایی.
میروند، بین از زبانها وقتی دارد. وجود ارتباط راحتِی صرِف

در دنیا هرساله 10 زبان می میرند
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است ممکن دانش از مجموعههایی و زندگی شیوههای تمامِی
همراهباآنانازمیانبرود.مناسِکپیچیدهیمذهبیواجتماعی
تکرارنشدن بهخاطِر شفاهی تاریخهای و میشوند ناپدید
جانوران گیاهان، مورد در نسلها طی که اطالعاتی میمیرند.
نسلهای به آمدهاند، دست به منطقه هر بومی محیطزیست و
یعنی بشر انحصاری نعمِت ِغنای و نمیشوند. منتقل بعدی

سخنگفتن،هرچهبیشترکمرنگتروضعیفترمیشود.
بهبیانسادهتر،زبانبخشیازهویتمارابازگووآشکارمیکند؛
مائوری5  معلم رائوهیهی«، »آنی را. جهان در ما جایگاه و
جمعبندی اینگونه را موضوع این نیوزلند در شمالی جزیرهی
حرف خودت زبان به درحالیکه شوی بزرگ تو »اگر میکند:

نمیزنی،نخواهیدانستکهچهکسیهستی.«
همیننیازبهاحساسهویتواتصالباگذشتهیخویشعاملی
بومی مردماِن زباِن مائوری مائوری. زبان احیای در بود مهم
زبان اروپایی مهاجران ورود از پیش که زبانی است؛ نیوزلند
غالبآنسرزمینبود.اما]پسازمهاجرتسفیدپوستانبدانجا
صورت در کودکان بیستم، قرن اوایل تا آنها[ مسلطشدِن و
مدارس و میشدند تنبیه مدرسه در مائوری زبان به حرفزدن
کمتر ،1980 دههی تا میکردند. تدریس را زبان آن معدودی
از20درصدمائوریهاآنقدراززبانخودبلدبودندکهبشود
بهآنهاگویشوِربومیگفت،وبسیاریازافرادشهرنشینشدهی
مائوریاصالتماسیبازبانوفرهنِگخودنداشتند.اماامروزه
درنیوزلندازهر4نفریکنفربهزباِنمائوریحرفمیزندو
درحدود40درصدبچههایپیشدبستانِیمائوری،درمدارِس

کشور رسمی زبان مائوری میکنند. ثبتنام مائوریزبان 
ً
تماما

نیوزلندهمهست.
به بتوان است میآید،حتیممکن بهحساب مرده که را زبانی
سال حدود در عبری زبان کرد. تبدیلاش پویا و شکوفا زبانی
200میالدیدرمقاِمزباِنگفتگویروزانهکنارگذاشتهشد،اما
یهودیانبهعنوان»زبانیمقدس«بهاستفادهازآنادامهدادند.در
اواخرقرن19،جنبشیاحیاگربهرهبری»الیازاربنیهودا«یک
باردیگرتبدیلعبریبهزباِنگفتگویروزمرهرابهعنوانهدف
خوددرنظرگرفتتازبانیمشترکباشدبرایهمهییهودیان.
بنیهوداهزارانواژهیتازهاختراعکردوپیشگاِمکاربرِدعبریدر
خانهومدرسهبود.اکنوندرفلسطیناشغالی)اسرائیل(بیشاز

5میلیوننفربهعبریحرفمیزنند.
که میفهمد دارد کمکم جهان که گفت بتوان میرسد نظر به
در فعاالنه یونسکو است. چیزی چه ازدستدادِن آستانهی در
]بناهای کنار در میبیند الزم و است چندزبانگی ارتقاء حال
تاریخی،[یادمانهایسنتیوپارکهایملی،جنبههایناپیداو
معنوِیفرهنگهارانیزحفظکند.»جوزفپات«6،رئیسبخش
است: زده حرف »سهزبانگی« ضرورت از یونسکو، زبانهای
»همسایه« زبانی به مادریمان، زبان به بتوانیم باید ما همگی
وزبانیبینالمللیحرفبزنیم.حتیآموختنزبانیتهدیدشده
نظر به کند.7 نجاتبخشخلق درمدارس،میتواندسامانهای
حاِل در انسانی مختلف زبانهای ارزِش سرانجام که میرسد
شناختهشدناست،وایننخستینگامدرراِهجلوگیریازفاجعه

است.

معلم در حال آموزش 
زبان مائوری به 

کودکان نیوزلندی.
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یا نابودی حال در بومِی زبانهای میزان زیر نقشههای در
را گذشته قرن نقشهها این شدهاند. بیان درصد به فراموششده
درفواصل25سالهنمایشمیدهندواینبازههای25سالههر
ازبشراست.یک یکنشاندهندهیچرخهیزندگییکنسل
یامنقرضمیگرددکهدیگرکسی زبانزمانیفراموشمیشود
نتواندباآنصحبتکند.زمانیکهآخریننسلازکودکانیک
قومدیگربهزبانبومیخودصحبتنکنند،آنزبانمحکومبه
نابودیخواهدبود.وقتیآخرینگویشوراِنمسلطبهیکزبان،

هستند، خود زندگی بیست دههی اوایل یا نوجوانی اواخر در
حدود75سالبهآنزبانزندگیمیبخشند.درطولسهنسل
بعدی،تعدادگویشورانبهشدتکاهشمییابدوآخریننسِل
گویشوِرمسلط،پدرومادروپدربزرگومادربزرگمیشوندو
درنهایت،آخریننسلازسالخوردگانمسلطبهزبانراتشکیل
یا نابودی به محکوم زبان سالخوردگان، این مرگ با میدهند.
برنامهریزیشده تنهایکتالشجدیو فراموشیخواهدشدو

برایاحیایمجددآنمیتواندزبانراازانقراضنجاتدهد.

سیاق،  همین  به  می کنی«.  صحبت  انگلیسی  »به  کتاب:  اصلی  متن  در   )1
جهت درک عمیق تر مساله، در ادامه نیز به عوض ضرب المثل ها و الالیی های 

انگلیسی، از معادل های فارسِی آن استفاده شده است.
2( گویش ور کسی است که به یک زبان سخن می گوید.

3( Ethnologue
4( Atlas of The World’s Languages in Danger of Disappearing

5( بومیان نیوزلند
6( Joseph Poth

و  پیشنهاد  این  در  کارشناسانه  نظر  دقت  وجود  با  مترجم:  یادداشت   )7
با حاکمیِت  یا غیرعملي بودِن آن، مسأله ای است مهم:  توصیه، عملی بودن 

مصرف گرایی  حاکمیِت  با  شامل تر  و  دیگر  بیانی  به  یا  غربی  مصرِف  الگوی 
از  استقبال  میزاِن  زمین،  نقاط  دورترین  در  انسان ها  عموم  رفتاِر  بر  جهانی 
این قبیل پیشنهادها محِل تردید است. پرسش این است که رعایت کنندگاِن 
مصرف گرایی  دائمِی  سیِل  فشاِر  برابِر  در  می خواهند  چگونه  پیشنهاد  این 
بر  دوباره  ندارد،  اقتصادی  استفاده ی  دیگر  که  را  زبانی  و  کنند  مقاومت 
تغییر  بدون  می رسد  نظر  ]به  بیاندازند؟  مصرف زده  انسان های  زباِن  سِر 
اقتصادِی  سیستم های  اصالح  بدون  و  انسانی،  چشم اندازهای  و  ارزش ها 
نمی توان  هستند  مصرف گرایی  تشویق  کار  در  پیوسته  که  سرمایه ساالری 
زنده  را  اخالقی اند  و  معنوی  روحی  دارای  اغلب  که  طردشده ای  زبان های 

نگاه داشت.[

منابع:
-»50واقعیتیکهجهانرابایدتغییردهند«)2007(،جسیکاویلیامز،
معاصر، نگاه نشر ملکیان(، مصطفی )ویرایش کشانی غالمعلی ترجمه

1398،صص249-253)فصل35:»هرساله10زبانمیمیرند«(.
-https://languageconservancy.org/language-loss/



روایت کن
      آغاز کن

بهیادکاتالونیا

در این بخش:

چرادر»جامعهایبرابر«بعضی
برابرترند؟!)زندگیوآثارجورج

اورول(

از برش )هفت آسمان به خیره
و پاریس در »آسوپاس کتاب

لندن«(
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مستعار نام با بلر«، آرتور »اریک
ورِول«،درسال1903بهدنیا

ُ
»جورجا

سرنوشتساز روزگاری در اورول آمد.
ازتاریخمعاصرزندگیکرد؛زمانیکه
دنیاشاهدحوادثبزرگورویدادهای
خشونتباربسیاریبود:جنگجهانی
روسیه انقالب ،)1918-1914( اول
)1917(،بحرانمالیوفاجعهیرکودبزرگاقتصادیدرسراسر
تصفیههای ،)1933( آلمان در نازیسم ظهور ،)1929( غرب
داخلی جنگ ،)1937-1936( شوروی در استالین حزبی
اسپانیا)1936(وسرانجامجنگجهانیدوم)1945-1939(. 
از هرگز و بود سیاسی نویسندهای نخست وهلهی در اورول
واکنشفکریوهنریدربرابراینرویدادهایخطیربازنایستاد.
نوشتههایاودرگفتگوییزیباشناختیبااینرویدادهایتاریخی

وانسانیاند.
اورولازخانوادهایمتوسطروبهپایینبودامابااستعدادیکهاز
خودنمایانکرد،توانستبهدبیرستانشبانهروزی»ایِتن«راهپیدا

فارغالتحصیالنش که بریتانیا ازمشهورترینمدارس یکی کند؛
بر حاکم صاحبمنصبان و نخبگان خواص، شمار در بعدها
بعد سالها اورول که آثاری از یکی در میگرفتند. قرار کشور
نوشتوضعخودبههنگاِمورودبهایتنراچنینتوصیفکرد:
»بیپولبودم،ضعیفبودم،زشتبودم،کسیتمایلبهمعاشرت
برنمیداشت.ترسو ازسرم بامننداشت.سرفهیمزمندست
است غیرممکن که داشتم راسخ اعتقاد میدادم... بو و بودم
تامدتها،حتی ایناعتقادچنانعمیقبودکه پیشرفتکنمو
میگذاشت. تأثیر اعمالم در همچنان نیز، بلوغ دوران از پس
مبتنی فرض این بر زندگیام برنامههای همهی سالگی، تاسی
بودکهنهتنهادرکلیهیاعمالوتصمیماتمهمزندگیشکست
خواهمخورد،بلکهبیشازچندسالدیگرزندهنخواهمماند.«1
محیط اما میبرد رنج مالی ازضعف اورول ایتن مدرسهی در
تحصیلیوفکرِیایندبیرستان،افقهایتازهایبهرویشگشود:
دانشآموز هر به ایتن[ ]در تسامح و ُبردباری متمدن »فضای
فرصتمساعدبراینشوونمایفردیعرضهمیکرد.«ومعلمان

بهتفکرمستقلونوجوییارزشمینهادند.2

چرا در »جامعه ای برابر« بعضی برابرترند؟!
ورِول(

ُ
)زندگی و آثار جورج ا

همه ی  میان  در  بود...  حقیقی  طغیان گِر  اورِوْل  تئاتر.  صحنه ی  در  طغیان گر  ولی  بودم،  طغیان گر  هم  »من 
دانش آموزان، تنها او روشنفکر بود؛ طوطی صفت نبود و مستقل فکر می کرد«.

کانلی )نویسنده و منتقد انگلیسی و هم کالس اورول در دبیرستان ایتن(3

اریک آرتور بلر )جورج 
اورول( به همراه 

هم کالسی های خود در 
مدرسه ی ایتن، 1921.

جورج اورول اولین نفر 
نشسته سمت راست، 

ردیف دوم از پایین.
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به اینکه با اورول مدرسه، آن در تحصیالت پایان از پس
وارد کشور معتبر دانشگاههای از یکی به میتوانست آسانی
دیگری گوشهی به و کند ترک را پا ارو داد ترجیح شود،
زندگی گذران برای سالگی نوزده در او برود. عالم از
برمه عازم و درآمد بریتانیا امپراتوری پلیس استخدام به
بیزاریاش باعث دوره این در او مشاهدات شد. )میانمار(
وظایفی بهظاهْر اورول شد. بریتانیا امپراتوری و استعمار از
انجام داشت عهده به پلیس افراد از یکی عنوان به که را
آزردهبود.ازمشاهدهیوضعمردمبومیو

ً
میدادولیباطنا

بیعاطفگی بیدردی، از رنجمیبرد. آزادی فقدان و تبعیض
میراندند، حکم مردم آن بر که هممیهناناش ریاکارِی و
وقت »هر نوشت: اورول بعد سالها بود. عذاب در سخت

ً
حقیقتا من جای میکردم احساس میرفتم، زندان داخل به
و میزدیم دار را مردم تنها »نه میلههاست.«4 سوی آن در
ُمشتی مقام در را اعمال این بلکه میانداختیم، زندان به

میدادیم.«5 انجام ناخوانده اجنبِی تجاوزگِر

سرانجامپسازپنجسال،در1927اورولازخدمتپلیس
اماتجربههایی برگشت. انگلستان به و استعفاکرد امپراتوری
این نمیشد. زدوده خاطرش از بود، اندوخته برمه در که
»فلوری«، شد. خلق برمه« »روزهای کتاب که بود چنین
زندگی برمه در اورول مانند کتاب، اصلی شخصیت
فلوریشکوهمیکندکهسالهای ازکتاب میکند.درجایی
به و بنشیند انگلیسیها اختصاصی باشگاه در باید پیاپی
معتقد که کند گوش باجر سرهنگ مثل احمقی یاوههای
داغ روغن در باید را ملیگرا لعنتِی بومیهای این است
مشرقزمینیاش عزیِز دوستاِن که کند تحمل باید جوشاند؛

نفرتانگیِز رفتار شاهِد باید بنامند؛ کثیف بیسواداِن را
مدرسه از تازه که باشد انگلیسیای کمسنوساِل باِش او
زیر را سپیدموی و سالخورده خدمتکاران و آمدهاند بیرون
از نفرت ت

ّ
شد از آدم که میرسد »زمانی میگیرند. لگد

بومی مردم که میکند آرزو و میگیرد آتش خود هموطنان
رادرخونغرقهکنند.«6 امپراتوری این و برخیزند

برای منافعی بریتانیا استعمار حضور اینکه در اورول
حرفی بود، آورده همراه به برمه و هند مانند کشورهایی
و آخرینهدفشدزدی که بوددستگاهی معتقد اما نداشت؛
یغماگریاست،ستمدیدهوستمگر،هردو،رامسخمیکند.
از پس و بیبهره آزادی از و است بند در نیز خود ستمگر
اورول، عقیدهی به میشود. بدل بیمغز پوستی به مدتی
نقاط مردِم عظیِم تودههای سو یک از که بریتانیا حکومت
سنِگ دیگر سوی از و میکشید بردگی به را جهان مختلف
آسیِب از نمیتوانست میزد، سینه به را آزادمنشی و آزادی
راهغارِت از بماند:»ماهمه امان در ایندوگانگیوشکاف
همه ما »روشنفکران« میکنیم. زندگی آسیایی کارگران
زندگِی 

ِ
سطح ولی کرد. آزاد باید را کارگران این که معتقدند

»روشنفکری« ادامهی[ برای مساعد ]محیط بنابراین و ما
باشد.«7 داشته ادامه غارتگری که میکند ایجاب

گذشتهازکتاب»روزهایبرمه«،چندمقالهیمشهوروخواندنِی
اورولازجمله»شلیکبهفیل«و»اعدام«بهدورانحضوراودر

همینمستعمراتآسیاییبریتانیابرمیگردد.
گرفت تصمیم و داد استعفا پلیس ادارهی در اشتغال از اورول
سرد اتاقی منظور همین به کند. نویسندگی وقِف را اوقاتش
همسایگانش، شهادت به کرد. اجاره لندن مرکز در کوچک و
تاشبمشغولنوشتن بیروننمیآمدوصبح اتاقش از هفتهها

جورج اورول هنگام عضویت در نیروی پلیس بریتانیا در برمه )نفر 
سوم ایستاده از سمت چپ(.

لندن، دهه ی 1920
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بود.بعدازچندماه،مخارجباالیزندگیدرلندنباعثشدبه
پاریس،کهدرآنزمانشهِربهمراتبارزانتریبود،نقلمکان
کند.آنجااودررستورانهاظرفشوییمیکردوشبهارابه
بدترینوغیربهداشتیترینوضعباولگردانوگداهاوالکلیها
درکنجوکنارشهربهصبحمیرسانید.پسازچندینیزدوباره
بهلندنبازگشتوبازبهصورتیکبیخانمانبهزندگیادامه
پرتاب سکوی میتوانست که تحصیلیای سابقهی بهرغم داد.
»محترمانه« زندگی به رسیدن و »آبرومند« مشاغل به اورول
باشد،اوازهمهچیزدستکشیدهوبهاعماقجامعهفرورفته

بود.
اثنایهمین »آسوپاسدرپاریسولندن«در نطفهیکتاب
فقیربودوهمینباعث

ً
تجربههابستهشد.اورولدرآندورهواقعا

شدبتواندشرایطزندگیدرفقرومحرومیترابهبهترینشکل
درککند.

پاریس، 
دهه ی 1920

کتاِب »آس وپاس در پاریس و لندن« که آماده شد، دو ناشر آن را رد کردند؛ از جمله انتشاراتی که سرویراستارش تی.اس.
الیوت مشهور بود. اورول نسخه ی دست نویِس کتاب را به یکی از دوستانش داد و از او خواست آن را بسوزاند اما آن دوست 
این کار را نکرد و با پیگیری های او کتاب به چاپ رسید. در همین زمان بود که اریک بلِر جوان تصمیم گرفت، برای آنکه 
از  تا آخر عمر رویش ماند و حتی بسیاری  اورول استفاده کند؛ اسمی که  از اسم مستعار جورج  نرود،  آبروی خانواده اش 
اطرافیانش هم او را به همین نام می خواندند. نهایتا در ژانویه ی 1933 »آس و پاس  در پاریس و لندن« منتشر شد. چاپ 
مجدد این کتاب در سال 1940 فروشی بسیار موفق داشت و موجب شهرت بیشتر کتاب و درآمد قابل توجهی برای اورول 

شد که در بیشتر سال های عمرش مشکل مالی داشت.
در بسیاری موارد، این کتاِب خاطره نگاری را به اشتباه تحت عنوان »رمان« منتشر کرده اند. طبق گفته ی ناشر کتاب )به 
نقل از اورول( و طبق تحقیقات دهه های اخیر، همه ی وقایع و شخصیت های این اثر واقعی هستند؛ البته در مواردی اسِم 

شخصیت ها یا ترتیِب زمانِی وقایع تغییر یافته اند.

»... خیلی های دیگر هم بودند که زندگی هایشان همین قدر عجیب وغریب  بود: موسیو ژوله، اهل رومانی که یک چشمش 
شیشه ای بود اما انکار می کرد؛ فوره ی سنگ تراش اهل لیموزین؛ روکول خسیس )که وقتی من به هتل آمدم، او مرده 
بود(؛ و لورن پیر لباس کهنه فروش که امضایش را از روی تکه کاغذی که همیشه در جیب داشت کپی می کرد. اگر آدم وقت 
داشت و زندگی نامه ی بعضی از آن ها را می نوشت، کار مفرحی می شد. این که سعی می کنم آدم های محله مان را توصیف 
کنم صرفًا از سر کنجکاوی یا جالب بودن شان نیست، بلکه به این دلیل است که آن ها بخشی از داستان من هستند. من 
درباره ی فقر می نویسم و اولین برخوردم با فقر در این محله بود. این محله، با کثیفی ها و زندگی های غیرعادی اش، پیش 
از هر چیز یک کالس درس درباره ی فقر بود و بعد هم محیطی که تجربیات خود من در آن شکل می گرفت. به این دلیل 

است که سعی می کنم تصویری حدودی از زندگی در آن جا بسازم.«
آس وپاس در پاریس و لندن، فصل 1
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تنگنظرِی و کبر از اورول کتاب، همین از بخشی در
در

ً
تحصیلکردگانِشکِوهمیکندومیگویدتحصیلکردهدائما

هراساستکهمباداتودههایمردمروزیسربهشورشبردارند
ودرنخستینفرصتخانهوکتابهایشرابسوزانندوخودشرا
دستوردهندکهمستراحهارا

ً
بهکارهای»پست«بگمارندومثال

پاککند.بنابراینفردمتوسطتحصیلکردهپیشخودمیاندیشد:
هرگونهبیعدالتیبهآزادگذاشتِنولگردهاواوباشترجیحدارد.
غافلازاینکه»تودهیثروتمندباتودهیفقیرفرقنداردومسألْه
آزادگذاشتِنولگردهاواوباشنیست.ولگردهاواوباشهمین

حاالهمآزادند،منتهابهصورتثروتمندان...«8.
در»آسوپاسدرپاریسولندن«نیزماننداکثرآثاِرموفقاورول،
گزارشگری است. مستندنویسی و گزارشگری سبِک کاْر سبِک
ولی روزنامهنگاری از عمیقتر است شیوهای مفهوم، این در
مردمپسندترازجامعهشناسی.گزارشگربهخالفجامعهشناس
آنها تحلیِل و دستهبندی و اطالعات گردآورِی دربنِد کامال
ومیخواهد تأثراِتشخصیمیپردازد بیاِن به بیشتر و نیست
همانحالوهواییراکهدردرونتجربهکرده،دوبارهبیافریند.

اورولدراواخرعمردربیاِنهدفخودازنویسندگیمیگوید:
»آنچهبیشازهرچیزبهانجامشتمایلداشتهام،تبدیلنگارش
سیاسیبهگونهاینگارشهنریبودهاست.نگارشمنهمواره
 باگونهایاحساسهواداریآغازمیشود؛احساسیمانندحِسّ
کتابی نوشتِن به آغاز که هنگامی بیعدالتی. برابر[ در ]خشم
بیافرینم«. هنری اثری »میخواهم نمیگویم خود به میکنم،
آنها افشای پی در که دارند وجود دروغهایی چون مینویسم
هستم؛حقایقیهستندکهمیخواهمتوّجههمهرابهآنهاجلب
کنمودغدغهیاولیهامایناستکهگوشیشنوابیابم؛درعین
حالقادربهنوشتنهیچکتابیامقالهایبرایمجالتنیستممگر
آنکهاحساسکنمبهکاریهنریوزیباییشناختیدستزدهام...
درتوانمننیستواگرهمباشدنمیخواهمآنجهانبینیایکه
و مادامیکهسالمام بهکلیرهاکنم. را درکودکیکسبکردم
عشق خاک به و دارم باور جان عمق از را نثر میکنم، زندگی
خواهمورزیدوازحجموشکِلاشیاءوبهدستآوردِناطالعاِت

[بیفایدهوبیمصرفلذتمیبرم.«9
ً
]ظاهرا

در خود نوشتههای انتشار به شروع اورول ،1929 سال از
مطبوعاتکردهبودولیراهدرآمداوبیشترکارهایمختلفیبود
در گاهی بود، معلم چندی بهدستمیآورد. گوشهوکنار در که
کتابفروشیکارمیکرد،بعدبهمرغداریمشغولشدوسپس

دردهکدهایبهمغازهداریپرداخت.
بود سوسیالیستی تفکر نمایندهی کارگر حزب انگلستان در
حمله مینامید، سرمایهداری دیکتاتوری آنچه به شدت به و
میکردوخواستارمالکیِتعمومِیصنایعبزرگوادارهیآنها
عدالِت و درآمد عادالنهتِر توزیع و تولیدکننده مردِم دسِت به
بیشتردرچارچوِبدموکراسِیپارلمانیبود.اورولدرهمهی
به را او آنچه بود. همداستان سوسیالیستها با زمینهها این
و انسانگرایانه سنت میکرد10، پایبند انگلستان سوسیالیسِم
برابریخواهانهیآنبودکهآزادیهایمدنیوروابطاجتماعِی
که نبود درصدد و مینهاد قدر جامعه افراد میان در را برادرانه
قدرترابهطورمطلقدسِتیکحزببسپاردوبقیهیمردمرا

بهانقیادبکشاند.

»سوسیالیسم« یعنی چه؟
»سوسیالیسم« در واکنش به بهره کشی و استثماِر نظام های سرمایه داری به وجود آمد. در بسیاری از جوامع، نابرابری ها در 
توزیع ثروت و قدرت سیاسی، به بی عدالتی می انجامد و سوسیالیسم، چنین چیزی را مردود  دانسته و آرمان برابری را پاس 
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تاشروع لندن« و پاریس در  انتشار»آسوپاس از بعد اورول،
جنگجهانیدوم،هرسالیککتابمنتشرکردکههیچکدام
،)1934 )رمان، برمه« »روزهای نداشتند: اقتصادی موفقیت
»دخترکشیش«)رمان،1935(،»زندهبادگلهایآپارتمانی« 
)رمان،1936(،»جادهیاسکلهیویگان«)1937(،»بهیاد

کاتالونیا«)1938(و»هوایتازه«)رمان،1939(.
جادهیاسکلهیویگانروایتیاستمستنداززندگِیمشقتبار
طبقهیکارگرانگلستاندربخشهایصنعتیشمالاینکشورو
حاصلسفرچندهفتهایاورولبهاینمناطق.بهیادکاتالونیاهم

مشاهداتاوازجنگداخلیاسپانیاست.
سو یک شد؛ آغاز 1936 سال در اسپانیا داخلی جنگ
ودرسویدیگر بودند انواعسوسیالیستها و جمهوریخواهان

اورول کاتولیک. کلیسای هواداران و فاشیستها،سلطنتطلبان
ازدور و بیاعتنا نبودکه کسی
نظارهگررویدادهایبزرِگدنیای
خودباشد.بههمینجهتپس
همسرش با جنگ، شروع از
»آیلیناوشانسی«13کهبهتازگی
بااوازدواجکردهبود،رهسپاِرآن

کشورشد.
گروهکثیریازروزنامهنگاران،
روشنفکراِن و نویسندگان
از دوره، آن چپگرای
مبارزه برای جهان، سراسر

می دارد. سوسیالیسم، در پِی ایجاد جامعه ای است که در آن، همکاری و برادری، جاِی فاصله های طبقاتی و شکاف های 
اجتماعی را- که ویژگی جوامع سرمایه داری است- بگیرد.11

برخی از مضامین و ارزش های مهم در اندیشه ی سوسیالیستی
اجتما : سوسیالیسم، انسان ها را آفریده هایی اجتماعی تصور می کند که براساس خصلت مشترک انسانیت با هم پیوند 
دارند. به گفته ی جان دان، شاعر، »هیچ انسانی جزیره ای کامل نیست؛ هر انسانی تکه ای از قاره است، بخشی از سرزمین 
اصلی«. این گفته به اهمیت اجتماع اشاره می کند، و تأثیر تعامل اجتماعی و عضویت در گروه های اجتماعی را بر هویِت 
انسان ها نشان می دهد. سوسیالیست ها می خواهند در مقابِل طبیعت بر تربیت تأکید کنند، و رفتار فردی را به طور عمده 

بنا بر عامل های اجتماعی و نه صفات ذاتی و درونِی فرد توضیح دهند.
برادری: چون همه ی انسان ها انسانیت مشترکی دارند، با حسی از دوستی و برادری با هم پیوند یافته اند. این ویژگی، 
سوسیالیست ها را برمی انگیزد که همکاری را بر رقابت ترجیح بدهند، و جمع گرایی را از فردگرایی مطلوب تر بدانند. در این 
دیدگاه، مردم با همکاری قادر می شوند توانمندی های جمعی خود را آماده ساخته و هم بستگی های اجتماعی را تقویت 

کنند، در حالی که رقابت، با گستراندن نارضایتی و  درگیری و دشمنی، افراد را به تخاصم و میدان جنگ می کشد.
برابری، ارزش اصلی سوسیالیسم است. گاهی سوسیالیسم را به صورت شکلی از مساوات طلبی،  برابری اجتماعی: 
برابری  اهمیت  بر  به ویژه  توصیف کرده اند. سوسیالیست ها  آزادی(،  )مثاًل  دیگر  ارزش های  بر  برابری  تقدم  به  باور  یعنی 
اجتماعی تأکید دارند؛ البته برابرِی نتیجه، نه برابرِی فرصت. آن ها معتقدند که میزانی از برابری اجتماعی تضمین کننده ی 
اصلی ثبات اجتماعی و همبستگی است و افراد را وامی دارد که خود را با همتایان شان یکسان ببینند. برابری اجتماعی پایه 

و زمینه ی ِاعمال حقوق قانونی و سیاسی را نیز فراهم می  آورد.
نیاز: طرفداری از برابری اجتماعی این باور سوسیالیستی را نیز مطرح می کند که سود مادی باید بر پایه ی نیاز، و نه صرفًا 
براساس شایستگی یا کار، توزیع شود. شکل گیری کالسیک این اصل را می توان در اصل کمونیستی توزیع مارکس یافت: 
»از هر کس بنا به توانایی اش، به هر کس بنا به نیازش«. این اصل، یعنی باور به رفع نیازهای اساسی )گرسنگی، آب، 
مسکن، بهداشت، امنیت فردی و…(، پیش شرط زندگی و مشارکت ارزشمند انسان در زندگی اجتماعی است. اما آشکار 
است که برای توزیع بر حسب نیاز، الزم است مردم نه فقط با مشوق های مادی، بلکه با مشوق های اخالقی برانگیخته 

شوند.12

آیلین اوشانسی،
همسر جورج اورول
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جبههی به و رفتند اسپانیا به فرانکو فاشیستِی حکومِت با
سرگذشِت از فصل این دربارهی و پیوستند آنجا در مردمی
از تنها نوشتند. گزارش و داستان و شعر معاصر، انساِن
گونه هیچ انتظار بدون و داوطلبانه نفر هزار دو انگلستان
جنگ این در آنان از تن پانصد و شتافتند اسپانیا به پاداش
نابرابری و تبعیض و ستم از سالها که مردمی شدند؛ کشته
و بودند کشیده رنج ماشینی جوامع در زندگی بیهودگی و
بپذیرندکهغایتحیاتدرکارکردنیبیروحو نمیتوانستند
خوشگذرانیایبیروحترخالصهمیشود؛مردمیکهتشنهی
آن ناگهان اینها بودند. برادری جرعهای و حقیقت ذرهای
گفته که جهان از نقطه یک در را سرکوبشده آرزوی همه
برادری و عدالت و حقیقت از دفاع برای مردمش میشد

دیدند. متبلور بهپاخاستهاند،
با واقعه این از است روایتی اورول، کاتالونیا«ی یاد »به کتاِب
صداقتوصمیمتیکمنظیر؛فروتنیودادجویینویسندهدراین

گزارشادبی،شگفتانگیزاست.

دریکیازنبردهایسنگین،گلولهایبهگلویاورولخوردو»بایک
میلیمترفاصله«ازکنارنایوشاهرِگاوگذشت15.اینجراحت
بهجنگیدناورولخاتمهدادواوبعدازمدتیناچاربهترکاسپانیا
شدوبهانگلستانبرگشت.اورولپسازبازگشتبهکشور،دوساِل
پیشازوقوعجنگجهانیدومرادرآرامشسپریکرد.البتهناراحتِی
ریویاوکهتمامعمرگریبانگیرشبود،ادامهداشتوحتیبراثر
زخمهاوسختیهایدورانجنگداخلیاسپانیاشدتیافتهبود.

جورج اورول به همراه  همسرش آیلین اوشانسی در بریگاد بین الملل، اسپانیا.

بریگاد بین الملل، جنا داخلی اسپانیا )جورج اورول انتهای صف(.

جورج اورول  نفر دوم ایستاده از سمت راست، اسپانیا.

»او چنان از لحاظ فکری صادق بود که انسان در کنارش 
احساس امنیت می کرد... ذهن اش مانند دادگاهی بود که 
قاضی در آن ]هم زمان[ وکیل مدافِع متهم نیز هست... 
برابری ضرورِت  بود. و  نبود، فعل  او اسم  آزادی در نظر 
حیات به شمار می رفت... زندگی را جنگی تن به تن با دروغ 

می دانست.«14
ُپل پاتز )شاعر( در توصیف اورول
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بازگشت،شروع انگلستان به برمه از که زمانی همان از اورول
به بهنوشتنمقالههایادبیوسیاسیبرایمجالتکردهبودو
فضای در مستقل فکر دارای و تیزبین منتقدی عنوان به تدریج
رمان چند اورول آنکه با شد. مشهور انگلستان ادبی و فکری
نکتهبین روزنامهنگاری 

ً
عمدتا را او خودش زمان در دارد، نیز

سپس و سفرها نویسنده. تا میدانستند ماهر مقالهنویسی و
گزارشهایکوبندهاشبهاوویژگیایخاصدردنیایادبیاتو
سیاستدادهبود.هنوزهمبسیاریازمنتقدانادبیاورایکیاز
بهترینمقالهنویسانتاریخزبانانگلیسیمیدانند.جورجاورول
مشهوراستبهاینکهنثریفوقالعادهسالمودرعینحالساده
نویسندگانو از بسیاری الگوی زبان انگلیسی دنیای ودر دارد

بخصوصروزنامهنگاراناست.

نهنگ«16، »درون است: جلد چهار اورول مقاالت مجموعه
»مقاالتانتقادی«17ودوجلدیکهبعدازمرگشمنتشرشدند:
»شکارفیل«18و»اینانگلستانشما«19.برخیازخواندنیترین
»شکار انگلیسی«، زبان و »سیاست از: عبارتاند او مقاالت
برابر در »سیاست »گاندی«، دربارهی اعدام«، »یک فیل«،
»جاناتان نوشتهی گالیور« »سفرهای کتاب )دربارهی ادبیات«

سویفت«(ومقالهیمشهور»چرامینویسم؟«.20
انگلیسِی«

ِ
همچنینمقالهی»شیروتکشاخ:سوسیالیسمونبوغ

گیروداِر در ،1941 سال در که است مقاالتی جمله از اورول
جنگجهانیدومنگاشتهشدونقشیبسیارمهمدرتغییرنگرِش
اینکشوردرطول بهسیاستهایکالِن انگلستاننسبت مردِم
جنگایفاکردوشایدبتوانرّدتأثیِرآنرادررویکارآمدِنحزب

کارگردرسال1945دید.
همدلیاش سبب به اورول سیاسی، و ادبی مقاالت از گذشته
مقاالتش برای را موضوعهایی بهکّرات عادی، مرداِن و زنان با

میگذشتند. آن کناِر از بیاعتنا نویسندگان دیگر که برمیگزید
کاهیاتیکهدرآن

ُ
موضوعدوموردازمقالههایاوعبارتانداز:ف

زمانبچهمدرسهایهامیخواندندوکارتپستالهایبامزهایکه
درروزنامهفروشیهایکناردریابهچشممیخورد.

هنگامیکهجنگجهانیدومشروعشد،اورولبهدفعاتتالش
کردکهواردارتششود.امابهدلیلشرایطجسمیاشحتیبهاو
اجازهندادندبرایگزارشگریدرمناطقجنگیحاضرشود.وقتی
کهاینتالشهابهجایینرسید،داوطلِب»گاردداخلی«شدودر
آنجابهفعالیتپرداخت.همچنیندرپاییز1941،یعنیزمانی
ناممکنشدهبود،بهبخش

ً
کهنویسندهیمستقلبودندیگرتقریبا

هندِیرادیوبیبیسیپیوست.آنجااوبهشدتمشغولبهکارشد
همهیبرنامههاییراکهبرایماالیا21پخش

ً
واصرارداشتتقریبا

میشد)بخشیکهبهویسپردهشدهبود(،خودشاجراکند.

جورج اورول  در گارد داخلی، جنا جهانی دوم.

جورج اورول  هنگام حضور در بخش هندی رادیو بی بی سی.
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فشارهایفیزیکیوجسمِیسالهایجنگ،برایسالمتیآدمی
کهریههایشازپیشصدمهدیدهبودند،بسیارزیانباربود.عالوه
روی بر نیز دیگری دردناک تاثیر جنگ دوران مسأله، این بر
زندگیاورولداشت:درسالآخرجنگ)1945(،همسراورول
درگذشت. و افتاد پا از جزئی خیلی جراحِی عمل یک پی در
اورولبهدوستیکهبهدیدارشآمدهبودگفتکهاینواقعهشاید

ً
بهسببضعفوبیحالیبودهاست؛گفتکههردویشانمرتبا
بدوندریافِتقسمتییاهمهیجیرهیغذاییشانسرکردهبودند

»تابهدیگرانسهمبیشتریبرسد«.22
با میدانست، راسوسیالیست عمرخود آخر تا که آن با اورول
حکومتشورویکهدرآندوراْناستالینرهبریاشمیکرد،به
شدتمخالفبود.اوشیوههایاستبدادیاستالیندرشورویو
محاکماتوتصفیههایحزبیبهاسمسوسیالیسمومارکسیسم
راهموارهنقدمیکردوآنراخطریبزرگبرایعدالتوآزادی
اورول که بود دوم جهانی ماههایجنگ آخرین در میدانست.
هجویهایبود

ً
دستبهکاِرنوشتِن»مزرعهیحیوانات«شدکهعلنا

علیهحکومتدیکتاتوریشورویوبخصوصشخصاستالین.
درآنزمان)بهخالِفسالهایآغازجنگوهمچنینسالهای
در بریتانیا اصلِی متحِد استالینْی 

ِ
شوروي اتمامجنگ(، از بعد

جنگباآلماننازیبودوهمینباعثشدچندناشرازچاپاین
کتابخودداریکنند.درنهایت،بعدازحدودیکسالونیمودر
آخرینروزهایجنگجهانیدوم)1945(،مزرعهیحیواناتبه

بازاربریتانیاآمدویکسالبعدهمدرامریکامنتشرشد:
حیواناتمزرعهایعلیهاربابشان،
ابتداموفق جونز،متحدمیشوند.
مستبداِنظالمیعنی میشوندازشِرّ
کارهای و شوند خالص انسانها
مزرعهراخودبهعهدهبگیرند،اما
بعدازاینانقالبدچارمشکالت
در »خوکها میشوند: عدیدهای
واقعکارنمیکردند،بلکهمدیریت
وهدایتدیگرحیواناترابرعهده
بهدستگرفتِن با بودند.« گرفته
رهبریتتوسطخوکها،سطلهایشیریکهحاصِلزحمِتگاوها
بودندوهمچنینسیبهاییکهمحصوِلباغمزرعهبودند،بهآنها
میرسید.خوکهامدامحیواناتراازبازگشتجونزمیترسانندو
وقتیهمکهخطربازگشِتجونزکمرنگشدهاستتهدیدتازهای

ممیکنندتاآنهارامرعوبومطیعخودسازند.
َ
َعل

بهتدریجکارمزرعهرونقمیگیرد،اماحیواناتازایننکتهدر
عجباندکهبهاستثنایخوکهاوحامیاِنایشانیعنیسگهای
بههمانسختیودردناکِیهمیشگی

ً
نگهبان،زندگیبرایشاندقیقا

کمکم دارند بودِنخود بهحیوان که غروری است.حتیحِس
خدشهدارمیشود.روزیازروزها،عصرهنگامکهازکشتزار
مثل گرفتهاند، دست به شالقی خوکها میبینند برمیگردند،
انسانها)دشمنانهمیشگیحیوانات(رویدوپاراهمیروندو
برایخودحقوحقوقیمتفاوتازدیگرحیواناتقائلاند.دراین
که برابرند« حیوانات »همهی یعنی انقالب اصلِی شعاِر میان،
جونزبردیواراصطبلنوشتهشدهبودراباافزودِن

ِ
پسازاخراج

حیوانات »همهی کردهاند: استحاله و تحریف آن، به متّممی
برابرندامابرخیازحیواناتبرابرترند«.

نقِد از گذشته حیوانات، مزرعهی یا حیوانات قلعهی کتاِب
عدولانقالبهاازآرمانهایشاناست.

ِ
حکومتشوروی،شرح

اورولهموارهخودرایکسوسیالیستمیدانستودربارهیکتاب
مزرعهیحیواناتچنینمیگوید:»مناستالینودارودستهاش
بهدلیلروشهایوحشیانهوغیردموکراتیکشانمحکوم

ً
راصرفا

شواهدی هیچ به 
ً
تقریبا بعد، به 1930 سال از نمیکنم...

برنخوردمکهنشاندهد»اتحادجماهیرشوروی«درحالتحقق
سوسیالیستی

ً
بتوانآنراحقیقتا بخشیدنبهجامعهایاستکه

که میدیدم تکاندهندهای روشِن نشانههای برعکس، نامید.
استحاله سلسلهمراتبی جامعهای به رفتهرفته شوروی اتحاد
بههیچ مییابدکهحاکماِنآن،مثلهرطبقهیحاکمدیگری،
به بیایند....درواقع پایین ازاریکهیقدرت وجهتمایلندارند
اینکهروسیهکشوریسوسیالیستیاست...، به اعتقاد نظرمن
بیشازهرعامِلدیگریمایهیتحریِفعمیقوگستردهیمفهوم
اصیِلسوسیالیسمبودهاست.بنابراین،دردهسالاخیر،متقاعد
شدهامکهبرایاحیایجنبِشسوسیالیست،میبایستافسانهی

شورویراافشاورسواکرد.«
،1947 در یعنی بعد، سال دو
کارش آخرین نوشتن اورول
شاهکار کرد؛ آغاز را »1984«
نظامهای نقِد در دیگری ادبی

دیکتاتورِیتمامیتخواهانه.
و هشتاد و نهصد و هزار رماِن
چهار،تصویرپردازِیاورولاست
ازآیندهیسیاهجوامعانسانی:دنیا
است. شده تقسیم ابرقاره سه به
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اروپادرروسیهمستحیلشدهاست)ابرقارهیاروسیه(وبریتانیا
ابرقارهشرقآسیه اقیانوسیه(.سومین )ابرقارهی ایاالتمتحده در
جنگی آن. همجوار کشورهای و ژاپن چین، شامل است؛
پایانناپذیروبیهدفادامهدارد.دراینجنگدوابرقدرتدیگر
علیهسرزمیناروسیهمتحدشدهاند؛دستکماینچیزیاست

کهازطرف»وزارتحقیقت«اعالمشدهاست.
است: شده متمرکز وزارتخانه چهار در حکومت دستگاه کل
هنرها و اخبار آموزشوپرورش، به حقیقت« »وزارتخانهی -1
خالصه مغزشویی و تبلیغات به عمل در همگی که میپردازد
مخوِف دستگاه طریق از عشق« »وزارتخانهی -2 میشود.
»پلیساندیشه«،کنترلونظارتومجازاتافرادرابرعهدهدارد.
عمومیوجیرهرسانی

ِ
3-»وزارِتفراوانی«مسئوِلتأمینمایحتاج

براساِسنظاِمکوپنیاست.4-وباالخره»وزارتخانهیصلح«
کهدستاندرکارهدایتوحفِظجنگاست.

عمومی مراکز در نیز و منازل تمامِی راهروهای و اتاقها در
رفتاِر و اعمال کلیهی »تلهاسکرین«که نام به دستگاهیهست
انسانهارازیرنظرداردوبهمرکزکنترلحکومتیمنتقلمیکند.
»برادر و اختیارحزباست در وقدرت دنیا،حکومت این در
بزرگ«یا»ناظرکبیر«فرمانروایمطلقاستوانسانهاهیچگونه
انتخابیندارند.سهشعارحزبعبارتانداز:»جنگ اختیارو

صلحاست«،»آزادیبردگیاست«و»جهلقدرتاست«.
شخصیتاصلِیاثراورول،»وینستوناسمیت«،دروزارتخانهی
تاریخ تحریف و بازنویسی او مسئولیِت و میکند کار حقیقت
است؛بهنحویکهمنطبقباسیاستهایکنونیحزبگردد.او
همچنیناسامِیکسانیراکه»تبخیر«شدهاند،ازاسنادومدارک
وزندگِی امادرخفاعلیهحزب اسمیت وینستون پاکمیکند.
نکبتبارخودسربهشورشبرداشتهودردفتریادداشتی،افکارو
احساساتشخصیاشراثبتمیکند.همچنیندرحالیکهطبق
دستورحزب،عالقهبینفرزندووالدین،میاندومرد،میانمردو
هرنوعپیوندیبینانسانهاممنوعبوده

ً
زن،میانزنوزنواساسا

اجازهی بهخودش وینستون درپیدارد، مجازاتهایشدیدی و
چنانحماقتیمیدهدکهعاشِقدختریبهنامجولیاشود.

مقاومتومبارزهیوینستون
ِ
هزارونهصدوهشتادوچهارشرح

اسمیتوجولیاست؛هرچندنافرجاموتلخ.دنیای1984،دنیایی
استآلودهوبیرحمکههمهیشکیباییوکرامتیکهآدمیدر
تنگناهایزندگیبروزمیدهدبهطورسؤالبرانگیزیازآنرخت
و جاسوس ترسو، همه فرابرسد، که 1984 سال است. بربسته
لطمه نیز اثر بهجذابیت قضیهحتی این خائنخواهندگشت.

داستانیاش انسانهای جاِن از اورول وقتی زیرا است، زده
هرگونهشهامتوفداکاریراحذفمیکند،کشمکشداستانی
وجذابیتاثرنیزازبینمیرود.یگانهراهمبارزهبادیکتاتوریو
تمامیتخواهیایناستکهاشخاصدربرابرمعیارهایجمعی
بهدفاعازارزشهایانسانیبرخیزندوازعشقدربرابرتنفری
سازمانیافتهدفاعکنند.اینامریاستکهفقدانآندراثراورول

بهشدتاحساسمیشود.
بااینهمه،1984شاهکاریاستکهدرقالبیداستانیجذاب،
بهتصویرکشیده و تحلیلکرده و تجزیه موبهمو را نظاِمسلطه

است؛میراثیارزشمندبرایادبیاتوسیاست.
و منتقدان استقبال و شد منتشر 1949 سال در 1984 کتاب
مخاطبانازآنحتیازمزرعهحیواناتهمبیشتربود.امروزهم
کهحدودهفتادسالازچاپآنمیگذرد،هنوزنامشدرردههای

باالیفهرستکتابهایبرگزیدهیقرنبیستمدیدهمیشود.
مزرعهیحیواناتو1984اورولرابهشهرتیجهانیرساندند.
همدردورانزندگیاورولوهمبعدازمرگاو،ایندوکتاباز
ُبّراترینسالحهایفرهنگیبلوکغربدربرابربلوکشرقبودند
درفضای باشند. داشته فروشسرسامآوری باعثشد وهمین
جنگ از بعد شوروْی، و غرب بلوک بین رقابت و سرد جنگ
کمونیسمهراسی گسترِش برای کتابها این از غرب جهانی،
استفاده ضداستعماری انقالبهای کردِن منکوب برای حتی و
جدیترین از یکی را اورول کتابها این شهرت میکرد.
نویسندگانمخالفنظامکمونیستیدردنیامعرفیکردوسبب
نویسندهایراستگرایا

ً
شداورولدرذهنبسیاریازمردمعمدتا

حداکثرطرفدارنظاملیبرالیشناختهشود.اماچنانکهپیشازاین
نیزگفتهشد،اگربخواهیمموضعسیاسیاورولراازنوشتههای
خوداوبرداشتکنیم،بهنتیجهایکامالمتفاوتوحتیمتضاد
مینویسم؟« »چرا مقالهی در ،1947 سال در او میرسیم.
اسپانیا( داخلی )جنگ 1936 سال از بعد »هرچه نوشت:
حکومتهای با مخالفت در غیرمستقیم، یا مستقیم نوشتهام،
توتالیترودردفاعازسوسیالیسِمدموکراتیکاست.«درمقدمهی
نسخهایازمزرعهیحیواناتکهبعدازمرگاورولدرآمریکا
منتشرشد،عبارِت»دردفاعازسوسیالیسمدموکراتیک«ازاین
جملهحذفشدتامبادابرتصویرنویسندهیضدچپدرذهن
مخاطبخدشهایواردآید.اورولبارهادرمقاالتدیگرخود
سوسیالیستی جامعهای او مطلوِب جامعهی که کرده اشاره هم
حکومتی را شوروی حکومت که کرده کید تأ البته و است،

سوسیالیستینمیداند.



زندگی نامه

سال دوم، شماره ی هفتم  | 69 

مختلف دورههای در و داشت ضعیفی بنیهی کودکی از اورول
ُپرفرازونشیب زندگی بود. مبتال مختلفی بیماریهای به زندگی
سال از منجرشد. بیماریها این بهشدتیافتِن نیز او دشوار و
1947مشخصشدکهاورولبهبیماریسلمبتالستودورههای
یافت. بیماریشدت این سال1950 گذراند. نیز را درمانیای
کرد. ازدواج دوم بار برای زندگیاش، ماههای آخرین در اورول
همسردومش،سونیابراونل23بودکهازچندسالپیشبااوآشنا
از برخی انتشار در و بود مجله یک سردبیر کمک براونل بود.
داشت. دست اورول مقاالت
نقشههای دربارهی او با اورول
میپرداخت بحث به آیندهاش
که را جدیدی داستان طرح و
میان در او با داشت ذهن در
گذاشتهبوداماتقدیرچنینبود
نشود. کامل اثر آن هرگز که
جورجاورولدرژانویهی1950 
براثرخونریزیهایحاصلاز
مرگ، هنگام درگذشت. سل،
تمام چهلوهفتسالش هنوز

نشدهبود.

منابع:
ترجمهی لندن«، و پاریس در »آسوپاس اورول، جورج -

بهمندارالشفایی،نشرماهی،1395،چاپنهم.
-جورجارول،»چرامینویسم«،ترجمهسیدهآناهیتکزازی،

انتشاراتآیدین،1392.
فوالدوند، عزتالله ترجمه کاتالونیا«، یاد »به ارول، جرج -

انتشاراتخوارزمی،1373،چاپدوم.
-جورجاورول،»مزرعهیحیوانات«،ترجمهاحمدکساییپور،
نشرماهی،1398،چاپبیستم.)باپیشگفتارجورجاورولبر

ترجمهیاوکراینیمزرعهیحیوانات(
-تامهاپکینسون،»جورجاورول«،ترجمهپیروزسیاوشی،نشر

نو،1397.
-نیلُپستمن،»زندگیدرعیشمردندرخوشی«،ترجمهی
چهارم. چاپ ،1384 اطالعات، انتشارات طباطبائی، صادق

)بخشیادداشتمترجم(
-ریموندویلیامز،»جورجاورول«،ترجمهشیرزادغضنفری،

انتشاراتناهید،1396. 

سونیا براونل،
همسر دوم جورج اورول

آخرین خانه ی جورج اورول در جزیره ی جورا، اسکاتلند.

1( به یاد کاتالونیا، ص 7
به  عمومی،  اطالعات  سنجش  برای  بار  یک  نمونه،  یک  عنوان  به   )2
دانش آموزان فرمی داده شد که در یکی از پرسش هایش، از آن ها خواسته 
شده بود ده تن از بزرگ ترین مردان جهان را به تشخیص خود نام ببرند. از 
مجمو  شانزده دانش آموز، پانزده نفر نام لنین ]که نقطه ی مقابل سیاست های 

رایج انگلستان بود[ را نوشته بودند. )به یاد کاتالونیا، ص 9( 
3( به یاد کاتالونیا، ص 8

4( به یاد کاتالونیا، ص 12
5( همان، ص 12
6( همان، ص 13
7( همان، ص 15

8( آس وپاس در پاریس و لندن، ص 134 )بخش 22(
9( چرا می نویسم، ص 23

ایرادهای  و  نقدها  همواره  همدلی،  وجود  با  اورول  که  است  ذکر  به  الزم   )10
بسیاری به حزب کارگر و رهبران آن داشت.

انتشارات  بابایی،  پیتر جویس، ترجمه پرویز  با علوم سیاسی«،  11( »آشنایی 
معین، 1391، ص 84

 ،1389 نی،  نشر  عالم،  عبدالرحمن  ترجمه ی  هیوود،  اندرو  »سیاست«،   )12
صص 78-79

13( Eileen O’Shaughnessy
14( به یاد کاتالونیا، ص 12

15( »جورج اورول« )نوشته ی تام هاپکینسون(، ص 31
16( Inside Whale
17( Critical Essays
18( Shooting an Elephant
19( England, Your England
20( در فارسی منتخبی از مقاالت جورج اورول با ترجمه ای نه چندان مناسب 
موسسه  توسط  ارول«  جورج  مقاالت  »مجموعه  عنوان  با  و  تبریزی  اکبر  از 

انتشارات پیک )1363( به چاپ رسیده است.
21( شبه جزیره بزرگی در جنوب شرقی آسیا. بخش هایی از کشورهای مالزی، 

میانمار و تایلند در این شبه جزیره قرار دارد.
22( »جورج اورول« )نوشته ی تام هاپکینسون(، ص 38

23( Sonia Brownell 
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تاثیر تحت سخت میآمد، انگلستان از 
ً
مستقیما که کسی

بارسلوناقرارمیگرفت...پیشخدمتهاو چهرهیشگفتانگیز
بهطرفمقابلشاننگاهمیکردند فروشندگاْنراستومستقیم
ورفتارشاننشانمیداداورامساویباخودمیدانند.شیوههای
چاکرانهورسمیدرخطابوگفتارازبینرفتهبود.هیچکس
نمیگفت»آقا«یا»جناب«یاحتیشما.همههمدیگررا»رفیق«
یا بودکهنمیفهمیدم و»تو«خطابمیکردند...خیلیچیزها
ازبعضیجهاتدوستنداشتمولیبالفاصلهتاایناندازهپی
بردمکهمیارزدانساندرهواداریازچنینوضعیحتیدست
بهجنگبزند...همراهباهمهیاینهابویشومجنگبهمشام
روشنایی معابر در شبها هوایی، حملهی ترس از میخورد.
بودند. نیمهتهی و فقیر اغلب مغازهها نداشت. وجود درستی
بهشدت نان کمبود بود... نایاب 

ً
تقریبا شیر و کمیاب گوشت

احساسمیشد.طولصفهاینان...بهچندصدمترمیرسید.
بااینحالتاجاییکهمیشددید،مردمراضیوامیدواربودند.
بیکاریوجودنداشت.هزینهیزندگیفوقالعادهپایینبود.بینوا
مهمتر نمیکرد. گدایی وکسی میشد پیدا بهندرت مستمند و
ازهمهاینکهمردمبهانقالبوبهآیندهایمانداشتندواحساس
انسانها یافتهاند. راه آزادی و برابری عصر به ناگهان میکردند
مثلانسانرفتارمیکردند،نهپیچومهرهیماشینسرمایهداری.
از آن در که میخورد چشم به پوسترهایی خیابانها در ...
بردارند. روسپیگری از دست بود شده درخواست تنفروشها
بهاستهزاء انگلیسیزبانکه ازنظرمردمبیشرمکشورهای البته
که بود ترحمانگیز عادتکردهاند، دیگران دستانداختِن و
و مبتذل واژههای و عبارات آرمانگرا اسپانیاییهای این چهطور
پیشپاافتادهیانقالبیرابهمعنایمطلقمیگیرند]وباورمیکنند[.
...تاآنزماننظامچریکیدستنخوردهحفظشدهبود.نکتهی
اساسیدرایننظام،برابریاجتماعیدرمیانافسرانوسربازان
بود، یکسان حقوقشان سرباز پایینترین تا ژنرال از همه بود.
برپایهی و لباسرامیپوشیدند همانغذارامیخوردند،همان
میخواست دلت اگر میکردند. معاشرت هم با کامل تساوی
اویکسیگار از و بزنی لشکر فرمانده ژنرال بهپشت بادست
تعجبی کار این از هم هیچکس و نداشت مانعی بخواهی،
نمیکرد.ظاهراهرنیرویچریکیبرپایهیدموکراسیاستواربود
وسلسلهمراتبدرآنراهنداشت.البتهبرایهمهبدیهیبودکهاز
دستوربایداطاعتکردولیدرعینحالهمهمیدانستندکهاین

دستورازرفیقبهرفیقصادرمیشود،نهازرئیسبهمرئوس...
تاآنهنگامچیزیازایننزدیکتربهمساواتمطلقندیدهبودم
وفکرنمیکردمحتیدراینحدهمدرزمانجنگامکانپذیر

باشد.
کردم. ازوضعجبههوحشت اول نگاه در که کنم اعتراف باید
چهطورامکانداشتچنینارتشیدرجنگپیروزشود؟...]اما
بیشازآنکه

ً
دیدم[انضباط»انقالبی«ومبتنیبردموکراسیعمال

ممکناستانتظاربرودقابلاعتماداست.دریکارتشکارگری
انضباطباکمالمیلورضایتخاطرمراعاتمیشود...دریک
بر

ً
ارتشبورژواومتشکلازسربازوافسروظیفه،انضباطنهایتا

گاهیسیاسی ترسمبتنیاست...انضباط»انقالبی«وابستهبهآ
است؛یعنیاینکهشخصبفهمدچرابایدازدستوراطاعتکند.
گاهیبهزمان فتادِناینفهموآ

ُ
درستاستکهگسترشوجاا

نیازدارد،ولیازآنطرفهم،مثلهمین،برایاینکهیکفرد
انسانیبامشقنظامیوتمریندرسربازخانهبهماشینخودکار

بدلشود،بایدوقتصرفکرد.
...اوایلازآشفتگیوضعوآموزشنیافتگیافرادواینکهاغلب
ازفرماناطاعتکند، تاکسی بزنی میبایستپنجدقیقهچانه
و تصورات اما میشدم. خشمگین و میکردم تعجب بهشدت
چریک نیروهای بود. انگلیس ارتش به مربوط همه من افکار
اسپانیابههیچوجهمانندارتشانگلیسنبودند.وباتوجهبهاوضاع
واحوال،ازآنچهواقعاممکنبودانتظارداشتنیزبهمراتببهتر

ازآبدرآمدند.
به یاد کاتالونیا 1

به یاد کاتالونیا

1( جرج ارول، »به یاد کاتالونیا«، ترجمه عزت الله فوالدوند، انتشارات 
خوارزمی، 1373، چاپ دوم، صص 30-33 و 59-57.
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برش )1(:

همینقدر زندگیهایشان که بودند هم دیگر »...خیلیهای
کهیکچشمش رومانی اهل ژوله، موسیو بود: عجیبوغریب
شیشهایبوداماانکارمیکرد؛فورهیسنگتراشاهللیموزین؛
روکولخسیس)کهوقتیمنبههتلآمدم،اومردهبود(؛ولورن
پیرلباسکهنهفروشکهامضایشراازرویتکهکاغذیکههمیشه
درجیبداشتکپیمیکرد.اگرآدموقتداشتوزندگینامهی
سعی اینکه میشد. مفرحی کار مینوشت، را آنها از بعضی
ازسرکنجکاوی

ً
میکنمآدمهایمحلهمانراتوصیفکنمصرفا

یاجالببودنشاننیست،بلکهبهایندلیلاستکهآنهابخشی
ازداستانمنهستند.مندربارهیفقرمینویسمواولینبرخوردم
زندگیهای و کثیفیها با محله، این بود. محله این در فقر با
غیرعادیاش،پیشازهرچیزیککالسدرسدربارهیفقربود
وبعدهممحیطیکهتجربیاتخودمندرآنشکلمیگرفت.
بهایندلیلاستکهسعیمیکنمتصویریحدودیاززندگی

درآنجابسازم.«

برش )2(:

مردایتالیاییکرایهرادادوشششبدرهتلماند.درطولاین
مدتموفقشدازرویکلیدهایهتلیکسرییدکیبسازدو
شبآخربهدهدوازدهتاازاتاقهایهتلدستبردزد،ازجمله
اتاقمن.خوشبختانهپولهایتویجیبمرادیگرپیدانکردهبود
فرانک هفت و چهل فقط نشدم. مطلق بیپوِل من بنابراین و
پایانیبودبربرنامهیمنبرای اتفاقُمهر برایمباقیماند.این
در فرانک شش حدود با بودم مجبور حاال کار. دنبال گشتن
دیگری چیز به کردن فکر برای جایی این و کنم زندگی روز
آغاز فقر از من تجربهی که بود اینجا از نمیگذاشت. باقی

شد.]...[
اولینبرخوردهایتانبافقریکسرهعجیبوغریباست.خیلی
آن از زندگیتان همهی که بوده چیزی کردهاید؛ فکر فقر به
خواهد سرتان زود یا دیر میدانستید که چیزی میترسیدهاید؛
آمد،وبااینحالباآنچهفکرمیکردیدزمینتاآسمانمتفاوت
پیچیدگیخواهد بدون و فقرخیلیساده فکرمیکردید است.

خیره به آسمان
هفت ُبرش از کتاب »آس وپاس در پاریس و لندن«

نوشته ی »جورج اورول«نوشته ی »جورج اورول«
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فکرمیکردیدوحشتناک پیچیدهاست. بهطرزغریبی اما بود،
خواهدبود،اماصرفافالکتباروماللآوراست.]...[

پنهانکاریایراکههمراهفقرمیآیدکشفمیکنید.بایک
ً
مثال

ضربهناگهانیتبدیلشدهایدبهفردیباششفرانکدرآمد.در
وانمود باید و ندارید را آن پذیرش شجاعت که البته اما روز.
ابتدا ازهمان اینمسئله بهروالهمیشهاست. کنیدزندگیتان
که دروغهایی میاندازد؛ گیر دروغهایتان از دامی در را شما
حتیباتوسلبهآنهاهمبهسختیمیتوانیدازمخمصهنجات
پیداکنید.دیگرلباسهایتانرابهرختشویینمیدهید.صاحب
رختشوییشمارادرخیابانگیرمیاندازدوازتانمیپرسدچرا؟
شما میکند فکر او و میدهید نامفهومی جواب لب زیر شما
دشمنتان ابد تا و میبرید دیگری رختشویی به را لباسهایتان
ازتانمیپرسدچراسیگارتانراکم میشود.توتونفروشمدام
دروغگفتنهستید...غذایشما روزمشغول کردهاید...همهی

میشودنانومارگارین]=کرهگیاهی[یانانوشراب.]...[
میکنید؛ کشف است فقر جداییناپذیر بخش که را ماللی
بکنیدوچونغذانخوردهاید، ندارید زمانهاییکههیچکاری
سرتانراهمنمیتوانیدبهچیزیگرمکنید.نصفروزرویتخت
درازمیکشیدوحسیشبیهاسکلتجواندرشعربودلردارید.
ایناستزندگیباششفرانکدرروز،آدممیتواندهمینطور
پاریس در نفر هزاران همینهاست. شبیه همهاش اما بنویسد،
جان که دانشجویانی و هنرمندها میکنند: زندگی اینطوری
میکنند،فاحشههاوقتیبختباآنهایارنیست،آدمهایبیکار

جورواجور.ایناستحومهیفقرزده.
منحدودسههفتهاینطوریزندگیکردم.چهلوهفتفرانکم
خیلیزودتمامشدوهرخاکیمیخواستمبهسرمبریزم،باید
در تدریس از که فرانکیمیریختم هفتهایسیوشش باهمان

میآوردم.]...[
اوضاع

ً
اینسههفتهیفالکتباروناخوشایندگذشتوظاهرا

سر زودی به هم اجارهام موعد چون بود، راه در هم بدتری
بودکه آنچیزی از بهتر اوضاعمخیلی این، باوجود میآمد.
انتظارشراداشتم.درواقعوقتیشمافقیرمیشوید،بهکشفی
شما شماست. دیگر اکتشافات بعضی از تر مهم که میرسید
میکنید، کشف را گرسنگی آغاز و حقیر دردسرهای و مالل
این میشود: آشکار شما بر هم فقر رهاییبخش خاصیت اما
بیش و کم حرف این میبرد. بین از را آینده فقر که واقعیت
هم نگرانیتان باشد، کمتر پولتان چقدر هر که دارد واقعیت
ُبزدالنهترین دارید، فرانک دنیاسیصد دار از وقتی کمتراست.

ترسهااحاطهتانمیکند.وقتیفقطسهفرانکدارید،همهچیز
فردا تا را شما فرانک سه این چون است، علیالسویه برایتان
کنید. فکر فردا از بعد به نمیتوانید 

ً
اساسا و میدارد نگه زنده

سرتان در مبهمی افکار ندارید. ترسی اما سررفته، حوصلهتان
میمیرم. گرسنگی از آینده روز دو یکی تا 

ً
»قاعدتا میچرخد:

دیگری موضوعات به ذهنتان بعد و نه؟« است، هولناک
مادهی هم مقداری مارگارین و نان گمانم به میشود. پرت

بیحسکنندهدرخودشدارد.
بهآدمدستمیدهدکهبسیار بههمراهفقر وحسدیگریهم
مایهیدلگرمیاست.فکرمیکنمهرکسیکهبیپولشدهاین
و مفلس پاک باالخره ببینی اینکه است. کرده تجربه را حس
آدم به لذت حتی و آرامش حِس جور یک شدهای، آسوپاس
میدهد.بارهاوبارهاازبدبختیحرفزدهاید؛حاالبفرمایید،
اینهمبدبختی...شمامیتوانیدازپساشبربیایید.اینواقعیت

یازاضطرابآدمکممیکند.
ّ
ل
ُ
ک

برش )3(:

به ...خیلیسریعمشغولکارشدم.ازهفتصبحتایکربع
ُنِهشبمشغولکاربودم،جزیکساعت.اولشستنظرفها،
برق بعد کارکنان، غذاخوری اتاق کف و میزها سابیدن بعد
انداختنلیوانهاوچاقوها،بعدبردنغذاها،بعددوبارهشستن
ظرفها،بعدبازهمبردنغذاهاوشستنظرفها.کارسادهای
بودومنخوبباهاشکنارآمدهبودم،البتهجزوقتهاییکه
تا باهرچه بهآشپزخانهمیرفتم.آشپزخانه بایدبرایبردنغذا
خفه جهنم یک داشت. فرق کردهبودم تصور یا دیده زمان آن
کرکنندهی صدای و آتش، شعلههای از قرمز کوتاه، سقفی با
فحشوبرخورددیگهاوماهیتابههایفلزی،فضاآنقدرداغ
پارچه کهنه با را اجاقها جز به فلزی اجناس همهی که بود
پوشاندهبودند.وسطاتاقکورههاقرارداشتند،جاییکهدوازده
آشپزاینوروآنورمیپریدندوصورتشانعلیرغمکالههای
بودکه پیشخانهایی بود.دورآشپزخانه سفیدشانخیسعرق
سینیهایشان با ظرفشور و پیشخدمت سری یک پشتشان
قشقرقبهپاکردهبودند...انگارهمهعجلهداشتندوعصبانی
سبیلهای با چهره سرخ و ظریف بود مردی سرآشپز بودند.
لبخند مدام و بود ایستاده آشپزخانه وسط دررفته. بناگوش از
میزد-»دوتاتخممرغهمزده!شاتوبریانباسیبزمینیسرخ
یک به تا میکرد جمع را لبخندش که لحظاتی مگر کرده!«-
ظرفشورفحشبدهد.آشپزخانهسهتاپیشخانداشتواولین
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اشتباه پیشخان ندانستهروی را رفتم،سینیام آنجا به که باری
بهطرفمآمد،سبیلشراتابدادوسرتاپایم گذاشتم.سرآشپز

راوراندازکرد.
این از میفرستند ما برای روزها این که »دیدید؟ظرفشورهایی
نه؟« شارنتون، از کنم فکر احمق؟ آمدهای، کجا از قماشاند.

)یکدیوانهخانهیبزرگدرشارنتونوجوددارد(.
گفتم:»ازانگلیس«.

»بایدمیفهمیدم.خب،جنابآقایانگلیسی،اجازهدارمبهشما
اطالعدهمکهشماپسریکفاحشههستید؟حاالجلوپالست
رابَبربهآنیکیپیشخان،همانجاییکهجایتآنجاست.«

هرباربهآشپزخانهمیرفتم،استقبالمشابهیازممیشد،چون
باشم، بلد را کار میرفت انتظار ازم میکردم. اشتباهی بار هر
برایهمینفحشنثارممیکردند.یکبارازسرکنجکاویتعداد
راشمردم؛ بود نثارمشده لقب»جاکش« روز در که را دفعاتی

سیوُنهبارشد.]...[
میشدیم. تبدیل آزاد مردانی به ناگهان دو، ساعت رأس
در از میپوشیدیم، را کتهایمان و میکندیم را پیشبندهایمان
نزدیکترین توی میپریدیم داشتیم، پول اگر و بیرون میزدیم
کافه.آمدنبهخیابانازآنزیرزمینهایسوزانتجربهیعجیبی
میرسید؛ نظر به خنک و صاف کورکنندهای طرز به هوا بود.
غذا، و عرق گند بوی ساعتها از بعد و قطبی، تابستان شبیه
آشپزها از بعضی اوقات، گاهی بود! خوشبو چه ماشینها دود
با برخوردشان میدیدیم. کافهها در را هتل پیشخدمتهای و
داخل میکردند. مهمانمان نوشیدنی و بود دوستانه خیلی ما
است این هتلی زندگی رسم اما بودیم، آنها بردهی ساختمان
کهدرساعاتاستراحتهمهبرابرندوسرکوفتهایساعتکار

فراموشمیشوند.

برش )4(:

یکیازآنشنبهشبها،شارلداستانجالبیبرایمانتعریفکرد.
بتواند که آنقدرهشیار اما کنید:مست، تصور را او کنید سعی
پشتسرهمحرفبزند.میکوبدرویپیشخانودادمیزند:
»خانمهاوآقایان،ساکت!تمنامیکنم،ساکت!بهاینداستانی
بهیادماندنی، داستانی کنید. گوش بگویم برایتان میخواهم که
و فرهیخته زندگی یک یادگارهای از یکی آموزنده، داستانی

متمدنانه.خانمهاوآقایانساکت!
اینماجرابهزمانیبرمیگرددکهوضعمنخوبنبود.میدانید
چنین انسانی که است نفرتانگیز چقدر است؛ چطور که

را پولم خانهمان از شود. دچار وضعی چنین به باید فرهیخته
جز راهی و بودم گذاشته گرو داشتم چه هر بودند. نفرستاده
کارکردنبرایمنماندهبود،کهآنهممنتفیبود،چونمنهرگز
که میکردم زندگی دختری با زمان آن در کرد. نخواهم کار
که آزایا مثل روستایی کندذهن دختر یک بود، ایوون نامش
آنجاایستاده،باموهایزردوپاهایچاق.سهروزبودکههیچ
کداممانچیزینخوردهبودیم.خدایمن،چهزجری!دخترک
شکمش روی را دستش میرفت، سر آن به اتاق سر این از
گرسنگی از دارد که میکشید زوزه سگ مثل و بود گذاشته

میمیرد.وحشتناکبود.
ازخودم آدمباهوشهیچچیزغیرممکننیست. امابراییک
پرسیدم:»راحتترینراهرسیدنبهپولبدونکارکردنچیست؟«
وبالفاصلهجوابشآمد:»آدمبرایاینکهبتواندبهراحتیبهپول
برسد،بایدزنباشد.مگرنهاینکههرزنیچیزیبرایفروش
دارد؟«وبعدهمینطورکهدرازکشیدهبودموبهکارهاییفکر
میکردمکهاگرزنبودمانجاممیدادم،فکریبهذهنمرسید.به
یادزایشگاههایدولتیافتادم.میدانیدزایشگاهدولتیچیست؟
جاییاستکهبهزنانحاملهمجانیغذامیدهندوهیچسؤالی
زنی هر است. بچهدارشدن به تشویق نمیکنند.هدفشان هم
میتواندبهیکیازاینزایشگاههابرودودرخواستغذاکندو

بالفاصلههمبهاوغذامیدهند.
باخودمفکرکردم:»خدایمن!فقطکافیبودزنباشم!هرروز
بدون میتواند کسی چه میخوردم. غذا جاها این از یکی در

معاینهتشخیصدهدیکزنحاملهاستیانه؟«
قطع را زوزهیگوشخراشات »آن گفتم: ایوون. برگشتمطرف

کن،راهیبهذهنمرسیدهکهغذاگیربیاوریم.«
گفت:»چهجوری؟«

و حاملهای بگو دولتی، زایشگاه به برو ندارد. »کاری گفتم:
بهت حسابی غذای یک بکنند سؤالی اینکه بدون بخواه. غذا

میدهند.«
ایوونوحشتکرد،فریادزد:»اماخدایا،منکهحاملهنیستم.«
یک با کرد. درستش میشود راحت نیستی. که »نیستی گفتم:
این من، عزیز متکا. تا دو فوقش میشود، متکایکوچکحل

فکرازآسمانبهمنالهامشده.حرامشنکن.«
درنهایتراضیاشکردم.بعدمتکاییقرضکردیمواوراآماده
اویک به پذیرفتندش. باز باآغوش بهزایشگاهرساندم. و کردم
پورهی گوشت، راگوی خوراک ُپرس یک کلم، سوپ بشقاب
سیبزمینی،نانوپنیروآبجودادهودربارهیبچهاشکلیتوصیه
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کردهبودند.ایوونتاخرخرهخوردهبودوداشتمیترکید.آخر
سرهمبرایمنکمینانوپنیرِکشرفت.

آنزایشگاه به را ایوون بهدستمانبرسد،هرروز پول تاوقتی
میبردم.هوشمنبهدادمانرسیدهبود.

ایوون با دوباره پیشمیرفت. بعدهمهچیزخوب تایکسال
قدم پادگان نزدیک رویال پور بلوار در داشتیم روز یک بودم.
میزدیم.ناگهاندهانایوونبازشد.صورتشقرمزوبعدسفید

ودوبارهقرمزشد.
که است پرستاری میآید! دارد کی ببین من! »خدای زد: داد

مسئولزایشگاهبود.بیچارهشدم!«
گفتم:»زودباش!فرارکن!«امادیگرخیلیدیرشدهبود.پرستار
ایوونراشناختهبودوداشتلبخندزنانصافبهطرفمامیآمد.
که ولپهایی بیدستهیطالیی عینک با بود گندهای زنچاق

مثلسیبسرخبودند؛زنیفضولباحالتیمادرانه.
بامهربانیگفت:»امیدوارمخوبباشی،کوچولویمن.بچهات
چه،حالاوهمخوباست؟پسرشد؟بهآرزویترسیدی؟«

ایوونچنانمیلرزیدکهمجبورشدهبودمبازویشرانگهدارم.
آخرسرگفت:»نه.«

-اوه،پسدختربود،نه؟
آنجابودکهایووِناحمقعقلشراکامالازدستدادوبازهم

گفت:»نه.«
پرستارجاخورد.باتعجبگفت:»چطور؟نهدختراستونه

پسر!چطورممکناست؟«
خانمهاوآقایان،پیشخودتانمجسمکنیدچهلحظهیخطرناکی
بود.ایوونشدهبودرنگلبووآمادهکهبزندزیرگریه؛همینحاال
بودکهبههمهچیزاعترافکند.خدامیداندچهبالییممکنبود
سرمانبیاید.امامنکامالبهخودممسلطبودم.خودمراانداختم

جلوودرستشکردم.باخونسردیگفتم:»دوقلوبودند.«
پرستارفریادزد:»دوقلو؟!«وآنقدرخوشحالشدکهشانههای

ایوونراگرفتوهردولپشرابوسید،جلوهمه.
-»بله،دوقلو...«.

برش )5(:

بیاید،میخواهم بهنظرخیلیهابیاهمیت گرچهممکناست
نظراتمرادربارهیزندگییکظرفشوردرپاریسبیانکنم.فکرش
مدرنی شهر در نفر هزاران که است واقعاعجیب بکنید، که را
مثلپاریسبایدهمهیساعتهایبیداریشانرادردخمههای
تاریکزیرزمینظرفبسابند.پرسشیکهمیخواهممطرحکنم

ایناستکهچرااینشیوهیزندگیادامهمییابد؛چههدفیرا
تأمینمیکند،چهکسیمیخواهداینشرایطادامهداشتهباشدو
چراموضعمنموضعیصرفاشورشییاازسرتنپرورینیست.
سعیمنآناستکهبهاهمیتاجتماعیزندگییکظرفشور

بپردازم.
ایناستکهظرفشوریکی بایدگفت اولینچیزیکه نظرم به
نالهکرد، بایدبرایش ازبردههایدنیایمدرناست.نمیگویم
این با اما بهتراست. ازخیلیکارگرهایدیگر چوناوضاعش
فروشمیشد. و اگرخرید که است آزاد قدر االنهمان حال
اندازهای به ندارد؛حقوقش وهیچظرافتی نوکریاست کارش
که دارد تعطیلی وقتی فقط بیشتر؛ نه بماند زنده فقط که است
اخراجشود.نمیتواندازدواجکندواگرازدواجکند،زنشهم
اینکهشانس ازاینزندگیندارد،مگر بایدکارکند.راهفراری
پاریسکسانی بیفتد.همینحاالدر بهزندان یا بیاورد حسابی
هستندکهمدرکدانشگاهیدارند،ولیروزیدهتاپانزدهساعت
تنبلی فقط دلیلش بگوید نمیتواند کسی میسایند. ظرف
شود؛ ظرفشور نمیتواند تنبل آدم یک چون است، خودشان
آنهاصرفادردامیکزندگییکنواختافتادهاندکهفکرکردنرا
برایشانغیرممکنمیکند.اگرظرفشورهاکمیفکرمیکردند،
بهتر برای و بودند کرده درست را سندیکایشان پیش مدتها
شدنوضعیتشاناعتصابکردهبودند.اماآنهافکرنمیکنند،
تبدیلشانکرده ندارند؛زندگی برایفکرکردن آزاد چونوقت

بهیکسریبرده.
سؤالایناستکهچرااینبردهداریادامهمییابد؟عموممردم
ایننکتهرابدیهیفرضمیکنندکههرکاریکهانجاممیشود
حتماهدفیمنطقیدارد.میبینندکهیکنفرشغلناخوشایندی
دارد؛میگویندوجوداینشغلالزماست.فکرمیکنندباگفتن
اینحرفهمهچیزحلمیشود.مثالکارکردندرمعدنذغال
احتیاج ذغال به ما چون است، الزم اما سخت خیلی سنگ
داریم.کارکردندرفاضالبنامطبوعاست،اماباالخرهیکنفر
بایددرفاضالبکارکند.کارظرفشورهاهمهمینطوراست.
دیگر عدهای بنابراین و بخورند غذا رستوران در باید بعضیها
بایدهشتادساعتدرهفتهبشقاببسابند.ضرورتتمدناست
ونمیشودآنرازیرسؤالبرد.بهنظرمایننکتهارزشبحثو

بررسیدارد.
]...[ است؟ ضروری تمدن برای واقع ظرفشور یک کار آیا
کمابیش بردگیاش و است رستوران یا هتل بردهی ظرفشور
و بزرگ هتلهای واقعی فایدهی اصال چون بیفایده،
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راحتی جور یک بناست آنها چیست؟ مجلل رستورانهای
نسخهبدلی میکنند ارائه واقعا آنچه اما کنند، فراهم تجمالتی
متنفرند. هتل از همه تقریبا است. آن از ُبنجل و فتاده

ُ
پیشپاا

بعضیرستورانهاازبقیهبهترند،اماکیفیتغذاییکهبامقدار
غذای کیفیت از بدتر میخورید رستورانی هر در پول معینی
باشد.شکی تهیهشده پول مقدار همان با که است خانگیای
ندارد ضرورتی اما باشند، باید رستورانها و هتلها که نیست
صدهانفررابهبردگیبکشند.عمدهیکارهاییکهآنجاانجام
است ظاهرسازیهایی بلکه نیست، ضروری کارهای میشود
باشند.شیکبودندرعملصرفا کهقراراستنشانهیتجمل
بهاینمعنیاستکهکارکنانبیشترکارکنندومشتریهابیشتر
همین که هتل مالک جز نمیبرد سود کسی هیچ بدهند. پول
هتل یک میخرد. ُدویل در ویال یک خودش برای دارد حاال
شیک،دراصلمکانیاستکهصدنفرمثلخرکارمیکنند
نمیخواهند را آن حقیقت در که چیزی برای نفر دویست تا
هتلها از بیخود اضافهی چیزهای اگر بدهند. هنگفتی پول
انجام باال بازده و نظم با کارها و میشد حذف رستورانها و
میگرفت،ظرفشورهابهجایدهیاپانزدهساعتدرروز،کافی

بودششیاهشتساعتکارکنند.
کار مشغول همیشه باید برده یک میگوید کاتو مارکوس ]...[
که کاری نیست مهم است. خواب که زمانهایی جز باشد،
میکندالزماستیانه؛بایدکارکند،چونکاربهخودیخود
وجود هنوز فکر اینطرز بردهها. برای کم است،دست خوب

داردوباعثخروارخروارخرحمالیبیخودشدهاست.
به نهایتا بتراشیم، بیهوده کار مدام که گرایش این من، نظر به
چنان فکر( طرز این )مطابق عوام است. عوام از ترس دلیل
باشند، داشته فراغت وقت اگر که هستند پستی حیوانهای
خطرناکخواهندبود؛امنترآناستکهآنهاراآنقدرمشغول
آدم نظر اگر باشند. نداشته کردن فکر فرصت که داریم نگه
دربارهی باشد، نظرفکریصادقهم از اتفاقا که را ثروتمندی
»ما داد: خواهد این شبیه جواب بپرسید، کاری شرایط بهبود
ما از قدر این واقعچون در ناخوشاینداست؛ فقر که میدانیم
به کردن فکر با اینکه از میبریم لذت بیش و کم است، دور
ناخوشایندیاشخودمانرازجربدهیم.اماازماانتظارنداشته
پایین طبقات افراد شما برای ما بکنیم. برایش کاری باشید
متاسفیم. ر

َ
گ گربهی یک برای که متأسفیم،درستهمانطور

بهتر اوضاعشما تا بیایدمیکنیم بر ازدستمان اماهرکاری
امنتر بمانید، هستید که همینطور اگر میکنیم فکر ما نشود.

است.وضعموجودبرایماخوباستوحاضرنیستیمخطر
بیکارگذاشتنشمارابهجانبخریم؛حتیاگربراییکساعت
بیشتردرروزباشد.بنابراین،برادرانعزیز،ازآنجاکهظاهراشما
رهایمابهایتالیافراهمشود،آنقدر

َ
بایدعرقبریزیدتاپولَسف

عرقبریزیدتاجانتاندرآید.«
اینطرزفکربهویژهدرمیانافرادباهوشوتحصیلکردهشایع
کمتر کرد. پیدا مقاله درصدها میتوان هم را مایهاش و است
پوند چهارصد )بگو( از کمتر که میکنید پیدا تحصیلکردهای
طرف افراد این که است طبیعی باشد. داشته درآمد سال در
آزادیایکه طبقهیثروتمندرابگیرند.آنهاتصورمیکنندهر
آدم یک آنهاست. آزادیخود برای تهدیدی دادهشود، فقرا به
آرمانشهِر یک کنونی، 

ِ
اوضاع بدیِل میکند فکر تحصیلکرده

تیرهوتاِرمارکسیستیاستوبنابراینترجیحمیدهداوضاعهمین
خوشش خیلی هم پولدارها از احتماال بماند. هست که طور
از هم پولدار فتادهترین

ُ
پیشپاا حتی میکند تصور اما نمیآید،

یکفقیربهاوشبیهتراستوکمتربالذایذاودرتضاد.خالصه
اینکهترجیحمیدهددرکنارپولدارهابایستد.همینترسازعواِم
آدمهای همهی تقریبا میشود باعث که است خطرناک بظاهر

تحصیلکردهدرنظراتشانمحافظهکارباشند.
ترسازعوامترسیموهوماست؛استواربراینباورکهتفاوتی
ایندو انگار فقراوجوددارد؛ و ثروتمندان بین بنیادی و مرموز
نژادمختلفاند. ازدو گروهمثلسیاهپوستهاوسفیدپوستها
اکثریت ندارد. وجود تفاوتی چنین اصال واقع عالم در اما
پولدارهاوفقراصرفادرمیزاندرآمدباهممتفاوتاندوالغیر.
یکمیلیونرنوعیهمانظرفشورنوعیاستکهکتوشلوارنو
پوشیده؛جاهاراعوضکنید-کهعینعدالتهمهست-حاال
قاطی فقرا با برابر موضع از که کسی هر است؟ دزد کدامشان
میداند. خوب را این داشته نشستوبرخاست آنها با و شده
دقیقا باهوش، و تحصیلکرده افراد که جاست این مشکل اما
باشند، داشته آزادیخواهانه افکار میرود انتظار که همانهایی
هیچوقتبافقراقاطینمیشوند.اکثریتافرادتحصیلکردهچه
چیزیازفقرمیدانند؟دریادداشتیکهدربارهیشعرهایویون
]شاعریازقرونوسطا[نوشتهبودم،سردبیرمجلهفکرکردهبود
»ونانرافقطازپشِتشیشههامیدیدند«

ِ
الزماستبرایمصرع

تجربهی با قدر این گرسنگی بنویسیم. توضیح و داده پانویس
زندگِیتحصیلکردههافاصلهدارد.]...[

که زائد، بردهای است، برده ظرفشور اینکه حرفم بندی جمع
غیرضروریانجاممیدهد.اوسرکار

ً
کارهاییاحمقانهوعمدتا
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روایت کن   آغاز کن

نگهداشتهمیشود،اساسابهدلیلایناحساسمبهمکهاگروقت
فراغتداشتهباشد،خطرناکخواهدبود.وافرادتحصیلکرده،
او از میشوند،چون روند این تسلیم باشند، او بایدحامی که
مورد در را اینها من میترسند. نتیجه در و نمیدانند هیچ
ظرفشورمیگویم،چوناوضاعاینقشررابررسیکردهام.همین
درموردصدهانوعکارگردیگرهمگفت.

ً
حرفهارامیتوانعینا

اینهاصرفانظراتمناستدربارهیواقعیتهایابتداییزندگی
یکظرفشور،بدوناشارهبهمسائلفوریاقتصادی.شکندارم
نظرات این کلیشهایاند. و فتاده

ُ
پیشپاا بسیاریشانحرفهایی

همنمونهایاستازافکاریکهباکارکردندرهتلبهسرآدم
میزند.

برش )6(:

و بود بوزو اسمش گشتیم. پدی دوست دنبال دوباره بعد، روز
]و میکشید نقاشی پیادهرو کف روی یعنی پیادهرویی؛ نقاِش
 »Embankment«رهگذرانبهاوپولمیدادند[...درنهایتدر
بهاوبرخوردیم.بساطشرانزدیکپلواترلوپهنکردهبود.روی
روی از داشت و بود گچ بسته یه کنارش بود، زده زانو زمین
میکشید. چرچیل وینستون از تصویری کوچک دفترچهای
نقاشیاشاصالبدنبود.بوزومردیبودکوتاه،سیهچرده،بادماغ
عقابیوموهایفرفریکهکفسرشچسبیدهبود.پایراستش
به پاشنه از پایش کف بود. شده خارج عادی شکل از بدجور
میزد؛ حرف عجیبی جور بوزو بود... خورده پیچ جلو سمت
میآمد نظر به رسا. و روشن عینحال در ولی کاکنیها1 شبیه
کلیکتابخوبخوانده،ولیهیچوقتبهخودشزحمتنداده

بوددستورزبانرادرستیادبگیرد.
منوپدیمدتیدر»Embankment«ایستادیموگپزدیم.
برایمان پیادهروییاش دربارهیکسبوکاِر توضیحاتی هم بوزو
داد.منآنچهراکهگفت،کموبیشباعباراتخودش،اینجا
نقاش میگویند بهشان که هستم قماشی آن از »من میآورم:
پیادهرویِیجدی.مثلاینیکیهاباگچهایتختهسیاهنقاشی
نمیکنم.ازگچهایرنگیحسابیاستفادهمیکنم،ازهمانها
کهنقاشهااستفادهمیکنند.لعنتیهاحسابیگرانند،بخصوص
گچهایقرمز.درطولیکروز،بهاندازهیپنجشیلینگرنگ
مصرفمیکنم.رشتهیکارِیمنکاریکاتوراست؛سیاستو
کریکتواینها.اینجاراببین...«-دفترچهاشرانشانمداد-
ازروی اینسیاسیهاهست.همهرا اینجاتصویرهمهی ...«
روزنامهکشیدهام.هرروزیککاریکاتورجدیدمیکشم؛مثال

وینستون از کاریکاتور یک بود، بودجه بحث درمجلس وقتی
نوشته»بدهی«هل راکهرویش فیلی کشیدمکهسعیمیکند
میبینی؟ داد؟« خواهد تکانش »آیا نوشتم: زیرش و بدهد
نباید اما بکشی. کاریکاتور احزاب از هرکدام درباره میتوانی
چیزیبکشیکهبهنفعسوسیالیستهاباشد،چونپلیستحمل
بوآییکشیدمورویشنوشتم»سرمایه«. بارمار نمیکند.یک
داشتخرگوشیراکهرویشنوشتهبودم»نیرویکار«میبلعید.
پاسبانردشدودیدوگفت:»اینراپاککن،سریع.«مجبور
ولگردی جرم به را شما دارند حق پاسبانها کنم. پاکش بودم
دهنبهدهن آنها با است بهتر بنابراین کنند، بلند جایتان از

نگذاری.«
ازبوزوپرسیدمازاینکارچقدرمیشوددرآورد؟گفت:»این
موقعسالکهباراننمیآید،ازجمعهتایکشنبهروزیحدودسه
پونددرآمددارم.میدانیکهملتحقوقشانراجمعهمیگیرند.
شسته بالفاصله رنگها کنم؛ کار نمیتوانم میآید، که باران
پوند یک هفتهای بگیری، میانگین را سال کل اگر میشوند.
روز کرد. کار خیلی نمیشود هم زمستان در چون کاسبام،
هم پوند چهار تا اتحادیه جام فینال روز و قایقرانی مسابقهی
درآوردهام.اماپولرابایدازحلقومشانبکشیبیرون.متوجهی؟
اگرهمینطوربنشینیونگاهشانکنی،یکشیلینگهمگیرت
نمیآید....مشکلاینجاستکهتاپامیشویکالهرابگردانی،
نصیبت هیچی پولدارها این از میزنند... جیم گداصفتها
دست به ژندهپوش آدمهای همین از را پولت بیشتر نمیشود.
میآوری،همینطورازخارجیها.حتیپیشآمدهازژاپنیها
یاسیاههاششپنیبگیرم.آنهابهبدجنسیانگلیسیهانیستند.

]...[
روز اتفاقات درجریان که است این کاریکاتور در نکتهیمهم
باشی.یکبارسِربچهایالینردههایُپلچلسیگیرکردهبود.
منخبرراشنیدموقبلازاینکهسرراازالینردههادربیاورند،

کاریکاتورمرویپیادهروبود.بهاینمیگویندسرعتعمل.«
ببینمش. بیشتر بودم بهنظرمیرسیدومشتاق آدمجالبی بوزو
ببینمش، تا رفتم »Embankment« به دوباره عصر روز آن
چونقرارگذاشتهبودیممنوپدیراباخودشبهمسافرخانهای
پاک پیادهرو از را نقاشیهایش بوزو ببرد. رودخانه جنوب در
به که میشد شیلینگ شانزده حدود شمرد؛ را دخلش و کرد
گفتهیخوددوازدهسیزدهشیلینگشسودبود.راهافتادیمسمت
قدمهایش میرفت، راه آهسته و میزد ل

َ
ش بوزو »لمبث«.

لنگر طرف یک به کمی خرچنگ، رفتن راه شبیه بود، عجیب
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میانداختوپایداغانشراپشتشمیکشید.تویهردستش
انداخته شانه روی را رنگهایش جعبهی و بود گرفته عصایی
بود.وقتیداشتیمازرویپلردمیشدیم،توییکیازطاقیها
در شد. ساکت کامال دقیقه دو یکی کند. استراحت تا ایستاد
با و زد بازویم به دوخته. ستارههاچشم به دیدم تعجب کمال

عصایشبهآسماناشارهکرد.
-ستارهیَدَبرانراببین!رنگشراببین!شکلیکپرتقالخونی

عظیماست!
یک در هنری منتقدی میکرد فکر آدم که میزد طوریحرف
نمیدانم کردم اعتراف بودم. کرده است.حیرت نقاشی گالری
دبرانکداماست؛درواقعمنحتیتابهحالدقتنکردهبودم
گفتنچند به کرد بوزوشروع است. متفاوت رنگستارهها که
نکتهیمقدماتینجوموبهچندصورتفلکیاصلیاشارهکرد.
ظاهرابرایشمهمبودبیاطالعیمنراتاحدودیرفعکند.با
تعجبگفتم:»بهنظرمیرسدکلیاطالعاتدربارهیستارهها

داری.«
انجمن از نامه دو میدانم. چیزهایی یک البته قدرها. آن نه -
دربارهی که مقالههایی از و فرستادهاند برایم نجوم سلطنتی
و بیرون ازچندیمیروم هر کردهاند. تشکر نوشتهام شهابها
دنبالشهابهابهآسمانخیرهمیشوم.ستارههانمایشیمجانی

هستند؛استفادهازچشمهایتهیچخرجیندارد.«
-چهفکربکری!هیچوقتبهذهنمنرسیدهبودم.

-خب،باالخرهبایدبهیکچیزیعالقهداشتهباشی.منقبول
دو و »چای جز چیزی به نمیتواند بیخانمان آدم که ندارم

تیکه2«فکرکند.
-اماوقتیوضعزندگیاتایناست،عالقمندشدنبهچیزی-

چیزیمثلستارهها-خیلیسختنیست؟
قرار .

ً
الزاما نه است؟ خیابانی نقاشی زندگِی 

ِ
وضع منظورت -

نیستاینزندگیتوراتبدیلبهیکحیوانکند؛البتهاگرحواست
راجمعکنی.

-بهنظرمیرسدرویبیشترآدمهاهمینتأثیررادارد.
.همینپدیراببین...فقطبلداستچایبخوردوپول

ً
-قطعا

کهکند.بههیچدردینمیخوردجزاینکهرویزمیندنبالته
َ
ل
َ
ت

سیگاربگردد.وضعبیشترشانهمیناست.بهچشممنآدمهای
حقیریهستند.اماآدممجبورنیستمثلآنهازندگیکند.اگر
زندگی خیابان در هم عمرت آخر تا باشی، دیده آموزش کمی

کنیبرایتمهمنیست.
گفتم:»ولیچیزیکهدستگیرمنشدهدرستخالفایناست.

بهنظرممیرسدازلحظهایکهپولیکآدمراازشبگیری،دیگر
بههیچدردینمیخورد.«

چه و باشی فقیر چه باشد، حواستجمع اگر .
ً
لزوما نه نه، -

باشی، که هم فقیر کنی. زندگی جور یک میتوانی پولدار،
به باید فقط باشی. داشته را خودت افکار و کتابها میتوانی
به انگشت با - آزادم...« مرد یک اینجا »من بگویی خودت

پیشانیاشزد-»...ودیگرمشکلینخواهیداشت.«
به دقت با من زد. حرف برایم حالوهوا همین در باز بوزو

ً
حرفهایشگوشدادم.بهنظرمیآمدیکنقاشخیابانیکامال
غیرعادیاست.عالوهبراین،اولینآدمیبودکهمیدیدمادعا
ازوقتمرا نیست.روزهایبعدهمکلی فقراصالمهم میکند
اونمیتوانستکار و آمد باران باری اوگذراندم،چونچند با
کند.داستانزندگیاشرابرایمتعریفکرد،داستانیعجیبو

غریب.
اودرهجدهسالگیرفته بودو پدرشکتابفروشیورشکسته
بودسرکارنقاشیساختمان...ازتختهایکهداشترویشکار
میکردافتادهبودپایین.سیزدهمترسقوطکردهبودوافتادهبودروی
پیادهرووپایراستشدربوداغانشدهبود.بهدلیلیفقطشصت
پوندغرامتبهاودادهبودند.مدتیبساطکتابفروشیکنارخیابان
داشت.بعد،مدتیسبدیپرازاسباببازیدستشمیگرفتو
درخیابانهامیچرخیدواسباببازیمیفروخت.درنهایتهم
شدنقاشپیادهروییودراینشغلجاافتاد.ازآنزمانتابهحال
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روایت کن   آغاز کن

زندگیبخورونمیریداشته؛درطولزمستاننیمهگرسنهاست
 »Embankment« همان در یا النهها در شبها بیشتر و

میخوابد.
همان جز نداشت اموالی و مال هیچ شدم، آشنا او با وقتی
لباسیکهتنشبود،وسایلنقاشیاشوچندتاکتاب.لباسش
ناقصش پای اوضاع بود... گداها معمول پارهپورهی لباس
قطع را آن باید نهایت در احتماال و میشد بدتر روزبهروز
سنگهای روی مدام زانوزدِن اثر در زانوهایش، میکردند.
پیادهرو،پینههاییبستهبودبهضخامتکفکفش.روشنبود
کهسرنوشتشچیزینیستجزگداییومرگدرگوشهییکی

ازآنخوابگاهها.
خجالت نه بود، پشیمان نه میترسید، نه او اینها، همهی با
میکشیدونهبرایخودشدلمیسوزاند.اوباموقعیتشکنار
آمدهوبرایخودشفلسفهایساختهبود.میگفتگدابودنش
عذاب احساس اصال نه مورد این در نیست؛ خودش تقصیر
او دهد. آزارش مسئله این میداد اجازه نه و میکرد وجدان
کامال میآمد، پیش خوبی موقعیت اگر و بود جامعه دشمن
مخالف صرفهجویی با اساس از بکند. خالف کار بود آماده
و نمیکرد پسانداز هم را پولش از پنی یک تابستان، در بود.
هرچهدرمیآوردخرجمشروبمیکرد،چونتوجهیبهزنها
نداشت.اگردرزمستانبیپولمیشد،وظیفهیجامعهبودکه
َند؛به

َ
ازاومراقبتکند.آمادهبودهرچهمیتواندازخیریههابک

اینشرطکهازاوانتظارنداشتهباشندبابتاینکمکهاتشکر
میگفت میکرد؛ اجتناب مذهبی خیریههای از البته کند.
مذهبی سرود بیسکوییت مقداری[ ]بهدستآوردن برای اگر
برایش هم دیگر چیز چند میکند. گیر گلویش توی بخواند،
زندگیاش، در وقت هیچ که میکرد افتخار مثال بود؛ حیثیتی
از تهسیگار دانه یک میمرده، گرسنگی از داشته وقتی حتی
از باالتر طبقهای به متعلق را خودش او برنداشته. زمین روی
او گفتهی به که کسانی میدانست؛ گداها معمولی جماعت
که ندارند عزتنفس قدر این حتی که بودند فرومایه تودهای

باشند. ناسپاس
بعضیازرمانهایامیلزوالراخواندهبود؛همینطورهمهی
مقاله، چندین و گالیور سفرهای شکسپیر، نمایشنامههای
کلماتی با را زندگیاش ماجراهای که داشت را توانایی این
خدادادی ...استعدادی بماند. آدم ذهن در که کند توصیف
را مغزش بود شده موفق داشت. ناب عبارتهای ساختن در
را او نمیتوانست هیچچیز بنابراین دارد، نگه هشیار و سالم

آورد.درستاستکهژنده فرود فقرسر برابر در مجبورکند
مرگگرسنگی

ّ
پوشبود،گاهیسردشمیشدوحتیدرحد

میکشید،امامادامکهمیتوانستبخواند،فکرکندوبهدنبال
موجودی ...او بود. آزاد خودش ذهن در باشد، شهابها

بود. استثنایی فوقالعاده

برش )7(:

گداها اجتماعی موقعیت دربارهی هم کلمهای چند دارد جا
بگویم،چونوقتیآدمباآنهاهمنشینمیشودومیبیندآدمهایی
عادیهستند،ازبرخوردعجیبوغریبجامعهبااینافرادحیرت
و گداها بین ماهوی تفاوتی میکنند فکر مردم گویا میکند.
دیگر نژادی از انگارگداها دارد. عادِی»شاغل«وجود آدمهای
افرادشاغل فاحشهها. و تبهکارها مثل هستند؛گروهیمطرود،
»کار«میکنند،اماگداها»کار«نمیکنند؛آنهاانگلاندوماهیتا
بیارزش.همهبدیهیمیدانندکهگدادرآمدشراکسبنمیکند،
آنطورکهخشتزنیامنتقدهنریدرآمدشراکسبمیکند.او
زائدهایاجتماعیاستوتنهابهایندلیلتحملمیشودکه

ً
صرفا

منفوراست.
ً
مادرعصریانسانیزندگیمیکنیم.اماذاتا

امااگرکسیدقیقنگاهکند،متوجهمیشودهیچتفاوتذاتیای
آدممحترمجامعهوجود بینزندگییکگداوزندگِیبیشمار
چیست؟ »کار« آخر اما نمیکنند کار گداها میگویند ندارد.
جمعزدِن با حسابدار میکند، کار آجر پرتابکردِن با عمله
و آبوهوایی، درهر کنارخیابان، ایستادن با وگداهم اعداد،
مبتالشدنبهواریس،برونشیتمزمنوامراضیازایندست.
اینهمشغلیاستمثلهمهیشغلهایدیگر.البتهکهکامال
بیمصرفاست؛اماخب،خیلیازحرفههایآبرومندهمکامال
بیمصرفهستند.وگدا،درمقامیکگونهیاجتماعی،باخیلی
با مقایسه در گدا، است. قیاس قابل دیگرجامعه، گونههای از
در است؛ راستگو آدمی قانونی، داروهای بیشتر فروشندههای
بیشتر[ ]بسیار یکشنبه، چاپ روزنامههای صاحبان با مقایسه
معتقدبهاصولاخالقیاست؛درمقایسهباداللهایمعاملههای
قسطی،مهرباناست.خالصهاینکهانگلاست،اماانگلینسبتا
زندگیالزم برایحداقل آنچه از بیش پولی ندرت به بیضرر.
استازجامعهمیگیردوبارنجیکهمیکشد،چندینبرابرآن
رامیپردازد.بنابهمعیارهایاخالقیما،همیننکتهوجوداورا
موّجهمیکند.منتصورنمیکنمهیچچیزیدرزندگییکگدا
وجودداشتهباشدکهاورادرطبقهایجداازسایرافرادجامعه

قراردهد،یابهانسانمدرنحقدهداوراتحقیرکند.
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پساینسؤالپیشمیآیدکهچراگداهاراتحقیرمیکنند)چیزی
کهدرهمهجایدنیارایجاست(؟

زیادی درآمد آنها که ساده دلیل این به میکنم فکر که من
مفید شما کار نمیدهد اهمیت کس هیچ عمل در ندارند.
داستیاانگلی؛تنهاچیزیکهازشما

ّ
استیابیمصرف،مول

انتظارمیرودایناستکهکارتانُپرسودباشد.مگرنهاینکه
بهرهوری انرژی، دربارهی مدرن دنیای بحثهای همهی در
ّبمطلبایناستکهپول

ُ
خدماتاجتماعیوامثالآنها،ل

دربیار،قانونیپولدربیاروزیادپولدربیار؟پولبدلبهمعیار
اصلیفضیلتشدهاست.گداهاازاینامتحانسربلندبیرون
از میتوانست کسی اگر میشوند. تحقیر بنابراین و نمیآیند
بالفاصله گدایی بیاورد، در هفته در پوند ده حتی گدایی راه
کنیم، نگاه واقعبینانه اگر آبرومند. شغِل یک به میشد تبدیل
کسبه بقیهی مثل را پولش که است کاسب یک صرفا گدا
را شرافتش او است. دسترساش در که میآورد در راهی از
نفروخته)دستکمبیشترازاکثرانسانهایمدرننفروخته(؛
که کرده انتخاب را حرفهای که است این اشتباهش تنها

ثروتمندشدنباآنمحالاست.

***
با صحبت به کردم شروع بگذرانم، را وقت که این برای
یقهوکراوات بودکه باالتر.نجارجوانی خیابانخوابیسطح
نتوانسته چون میگفت، خودش چنانکه و داشت گردن به
خیابانهاشده آوارهی کند، کارجور وسیلهی یکدست بود
سیستم از او زدیم. حرف خوابی خیابان زندگی از بود...
روزی میکند مجبور را خواب خیابان یک که میکرد انتقاد
چهاردهساعترادرالنهبگذراندودهساعتبقیههمصرف
مثال شود. پلیس دست از رفتن در و النه دو بین رفتن راه
این به فقط بود، دولت سربار که میشد ماهی خودششش

این میگفت بخرد. کار وسایل نداشت پوند چند که دلیل
است. ابلهانه وضع

کارخانه آشپزخانهی در غذاها ریختن دور ماجرای من بعد
]که دراینباره هم را خودم نظر و کردم تعریف برایش را
که را این گفتم. شود[ داده گرسنهها به نباید غذاها این چرا
حرفم این با که میدیدم شد. عوض لحنش بالفاصله گفتم،
بیدار خوابیده، انگلیسی کارگر هر درون که را اشرافزادهای
بود، کشیده گرسنگی دیگران همراه هم او اینکه با کردهام.
باید چرا که این تأیید در رسید نظرش به دالیلی بالفاصله
غذاهایاضافهرادورریختوبهخیابانخوابهانداد.خیلی

جدیمراسرزنشکرد.
گفت:»بایداینکاررابکنند.اگرکاریکنندکهاینجورجاها
میآورند هجوم مملکت کل کثافتهای باشد، راحت زیادی
مکانها این از را کثافتها این که چیزی تنها مکانها. این به
دورنگهمیداردهمینغذایبداست.اینخیابانخوابهاتنبل
است. همین بدبختیشان تنها کنند. کار نمیخواهند و هستند

الزمنیستتشویقشانکنی.آنهایکمشتکثافتاند.«
نمیکرد. گوش اصال اما نظرش، رد در آوردم استداللهایی
این برای نیست »الزم میکرد: تکرار را خودش حرف مدام
نباید کثافتاند. مشت یک آنها بسوزانی؛ دل خیابانخوابها
آنهاراباهمانمعیاریبسنجیکهآدمهاییمثلمنوخودترا

میسنجی.آنهاکثافتاند،کثافتمحض.«
»این از را خودش نامحسوس خیلی که بود جالب برایم

خیابانخوابها«جدامیکند.

***
فتادهای

ُ
پیشپاا

ً
داستانمنهمینجاتماممیشود.داستاننسبتا

بود.امیدمایناستکهحداقلبهاندازهییکسفرنامهجالببوده
باشد.دستکممیتوانمبگویماگرآسوپاسشوید،ایناست
دنیاییکهانتظارتانرامیکشد.بعضیروزهادلممیخواهداین
دنیاراجامعتربشناسم.دلممیخواهدکسانیمثلماریووپدیو
بیِلگدارانهازبرخوردهایروزمره،کهازخاللرابطهاینزدیک
ظرفشورها ذهن در بفهمم میخواهد دلم بشناسم. صمیمی و
چه واقعا »Embankment«خوابها و خیابانخوابها و
الیهی از بیش کنمچیزی می درحالحاضر،حس میگذرد.

سطحیفقرراندیدهام.

1( اهالی شرق لندن که هنوز هم به الت بودن مشهور اند و شیوه ی حرف زدن خاصی دارند.
2( منظور غذای رایِج فقرا در آن زمان، یعنی چای و دو تکه نان است.
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بازی،چیستان،شگفتی

در این بخش:
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بازی، چیستان، شگفتی

دراینبازِیمفّرحگروهی،ابتدابازیکننخستشخصیتیرادریکموقعیتتوصیفمیکند.بازیکنهایبعدیبایدهریک
مشکلیبهمشکالِتآنشخصیتاضافهکنند.

برای مثال:
بازیکن1:نرگسداشتدیرمیرسیدسِرکار.

یکن2:حاالاینکمبود،اونروزاولوقتبایدبهیکجلسهیمهمبارئیسشهممیرسید. باز
بازیکن3:حاالاینکمبود،تواونهفته،سهروزدیگههمدیررسیدهبودسِرکار.

تهدیدکردهبودکهاگهیکباردیگهدیربرسهسرکار،اخراجشمیکنه.
ً
بازیکن۴:حاالاینکمبود،رئیسشهمقبال

یکن5:حاالاینکمبود،نرگسمادرسهتابّچهیبیپدرهمبودوخیلیخیلیبهاینکاراحتیاجداشت. باز

توجهکنیدکهدرمثالباال،آنچهکهبهدستآمدهخطسیریکروایترانداردبلکهکندوکاویاستدرموقعیتیایستا،امانوع
دیگریازاینتمرینآناستکههرپیشنهاد،همضریبهایخطرراافزایشدهدوهمروایتراپیشببرد.ماننداینمثال:

بازیکن1:جرالدپساندازخانوادگیاشرادریککسبوکارنوپاسرمایهگذاریکرد.
بازیکن2:حاالاینکمبود،همسرشِمری،ازاینکهاینبارهممثلهمیشهبدونمشورتبااوتصمیممهّمیگرفته،عصبانیشد.
بازیکن3:حاالاینکمبود،ِمریبهجرالدگفتکهدیگهازنقشههاینسنجیدهیاوبراییهشبهپولدارشدنخستهشدهوسه

مرتبهیقبلرویادشآوردکهجرالدپساندازخانوادگیروبههمینترتیبازدستدادهبود.
یکن۴:حاالاینکمبود،دخترشون،جودی،هماومدخونهواعالمکردکهدردانشگاهمعتبریقبولشدهکههزینهاشسالی باز

صدهزاردالره.

بداهه پردازِی »مصیبت روی مصیبت«

بازیکن5:حاالاینکمبود،ِمریبهجرالدگفتاگهپولشونروازدستبدهواونهانتونندحتی
شهریهیدانشگاهجودیروبپردازن،دیگهواقعابهطورجدیبهطالقگرفتنازاوفکرمیکنه.

بازیکن1:حاالاینکمبود،وقتیجودیفهمیدپدرشدوبارههمهپساندازشون
رواحمقانهبراییهشبهپولدارشدنسرمایهگذاریکردهوممکنهبهاینترتیب

اتاق بره،زدزیرگریهودویدطرف بهاوندانشگاهمعتبر نتونه او
خوابشوفریادزد:»ازتمتنفرم!ازتمتنفرم!«

کار دفتر رسید جرالد وقتی بود، کم این حاال :2 بازیکن
رو پولها مایکل،همه جدیدش،کشفکردکهشریکش

اختالسکردهوازکشورمتواریشده.
افزودن بهجای این، به شبیه بازیای در میتوان
روی »خوششانسی مرحله، هر در مشکالت
بازیکنان پیدرپِی پیشنهادهای در را خوششانسی«

روایتکرد.
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معما و سرگرمی

=2 8 5 7 1 4
=4 2 8 7 5 1
=5 7 1 4 2 8
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=8 5 7 1 4 2
=9 9 9 9 9 9
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=1 4 2 8 5 7 0
=1 5 7 1 4 2 7
=1 7 1 4 2 8 4
=1 8 5 7 1 4 1
=1 9 9 9 9 9 8
=2 1 4 2 8 5 5

1 4 2 8 5 7
1 4 2 8 5 7
1 4 2 8 5 7
1 4 2 8 5 7
1 4 2 8 5 7
1 4 2 8 5 7
1 4 2 8 5 7
1 4 2 8 5 7
1 4 2 8 5 7
1 4 2 8 5 7
1 4 2 8 5 7
1 4 2 8 5 7
1 4 2 8 5 7
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چند چیستان

منابع: 
-ِکنآدامز،بداههپردازِینمایشنامهیبلند:هنر
تئاترخودجوش،ترجمهیبابکتبّرایی،انتشارات

سمت،1390.
اّول، کتاب معّما، گنجینهی نعیمپاک، مختار -

انتشاراتتنها،1377.
-م.آزاد،چیستانها،جلد2،نشرمهاجر،1393.
-م.آزاد،چیستانها،جلد4،نشرمهاجر،1393.

پاسخچیستانهابهترتیب:
بادمجان پسته  

رّدپا قم 
دهان  

کرمان به و است دامغان شهر به
ارزان نیست اّما هست خوراکی
را آن تو بینی همی خندان اگر
جان! پسر میخندد خویش نرخ به

آسان بیشک سؤالی دارم تو ز
کاشان نزدیک در هست شهری که
برخیز! که: میگوید که شهری بود
سوهان به شو مهمان و بردار قدم

سرراهی؛ پادشاهی
َبَرش در سیاه قبای
سرش بر سبزی تاج

منمیروم،اومیماند.

سنگچین طرف این
چین سنگ طرف اون
فلک و چرخ میونش

تمالحظهکنید.چهقانونهاییبرایاینضربهامیتوانیدبیابید؟تحقیق
ّ
اینمضربهایعددشگفتانگیز142857رابهدق

کنیدکهاینروالدرمضاربباالترنیزتکرارمیشودیانه.
)عدد142857دورهیگردشتقسیمعدد1برعدد7است.(

شگفتی های اعداد



سروابرکوهیکیازکهنسالتریندرختانجهاناستو
درشهرابرکوه،قراردارد.ایندرختکهارتفاعآن25متر
ومحیطآن11ونیممتراست،4تا5هزارسالقدمت
داردوبهاحتمالزیاداولینیادومینموجودزندهیپیر
این که گفتهمیشود افسانهها در میباشد. آسیا قارهی
درختبهدستزرتشتدراینمحلکاشتهشدهاست.



سروابرکوه


	Button 1: 
	Button 14: 
	Button 3: 
	Button 5: 
	Button 17: 
	Button 7: 
	Button 8: 
	Button 1013: 
	Button 16: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 11: 


