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 هم زندگی کنیم   را   پیری 

پیش  ۀهفت ۀسالم. اوّل این را خدمتتان عرض کنم که عریض           

          سال نـُهُم بود، و حاال می خواهم با چهار صد و شصت و نُهُمین  ۀآخِرین نام

را، در « هر اسمی شما روش بگذارید»، سالِ دهمِ حرفهایِ «نامه ای از لندن»

بی بی »عنایتِ مسئوالنِ متحمّلِ ُو صبور ُو چشم پوِش بخش فارسیِ  ۀسای

 خواهی نخواهیِ شما، شروع کنم.  ۀ، و با اجاز«سی

نمی دانم اآلن در میانِ فارسی زبانهایی که دارند، خواهی نخواهی،       

مرا می خوانند، هستند  ۀ(، عریض1صدای مرا می شنوند یا، حِسبَۀً لِلحقّ )

در همچین  کسهایی که سنّ مبارکشان اندی، چندی، از هشتاد گذشته باشد؟

سرِ هم، سنّی، که دور از جانِ شما، اعضای جسمِ آدم یکی یکی، پشتِ 

درخواستِ بازنشستگیِ دائم روی میزِ احوالِ آدم می گذارند، نمی دانم چرا 

خیلی از انگلیسیها، شاید با حُسنِ نیتی که برای مهاجرِ ایرانی ای مثلِ من 

(، یعنی 2« )یوُنگ مَن»طعمِ شیرخشت و عطرِ روغنِ کرچک دارد، آدم را 

 صدا می کنند.« آقای جوان»یا « مرد جوان»

(، 3« )هِلوُ»امّا این را خوب فهمیده ام که یک انگلیسی وقتی بعد از       

، انتظار ندارد که «حالتان چه طور است؟»(، یعنی 4« )هَو آر یو؟»می گوید: 

تو کوچه یا خیابان سرِ پا نگهش بدارید، و خیلی بیشتر از حدّ اکثر ده دقیقه 

شما را برای گوش  وقتی که پزشکِ بهداری، بر طبقِ مقّررات، می تواند

شرحِ ناخوشیتان، معاینه تان، نوشتنِ نسخه تان، و به امانِ خدا  هدادن ب

سپردنتان، تو مطبّش نگه بدارد، از دردها و نامیزانیهایِ یک یک اعضایِ 

<2> 



 بدنتان، برای آن آشنایِ انگلیسیِ بیچاره ِورّاجی بکنید.

انگلیسی در  ۀسایمعموالَ وقتی شمای مهاجرِ ایرانی از یک هم      

، اگر حالش خیلی بد «حالتان چه طور است؟»برخوردِ عبوری می پرسید: 

خوبم، »(، یعنی 5« )آیم فاین، ثنک یو.»نباشد، در جوابتان می گوید: 

(، 6« )آیم نات تو بَد.»، و اگر حالش هیچ خوب نباشد، می گوید: «ممنون.

برِ این است که در جواِب همین و همین، که درست برا« زیاد بد نیستم.»یعنی 

( و بس 7« )الحمدُ هلل!»یک هموطن گفته باشید: « ؟حالتان چه طور استِ»

 کرده باشید.

احوالپرسی را پیش کشیدم، حقیقتش این است  ۀحاال چرا این قضی      

ده سالی می شود که می بینم هموطنهای هفتاد به باال، انگار غیر از  الًکه اقّ

جسمیشان، چیزی ندارند که به همدیگر بگویند. گزارشِ دردمندیهای 

معموالً، چه وقتی به هم تلفن می کنند، چه وقتی توی کوچه و خیابان 

همدیگر مهمان یا میزبان هستند،  ۀهمدیگر را می بینند، چه وقتی توی خان

همه ش از دردهای تازه و کهنه شان، از دکترها و دواهاشان، از بیمارستانها 

 و این جور مصیبتها حرف می زنند. و آزمایشهاشان،

می گویید از سیاست چه طور؟ خوب، آن هم البتّه هست، امّا       

همان چیزهایی  ۀموضوعِ اصلی نیست. حاال دیگر موضوع اصلی مجموع

جی بکنید، می بینید الاست که عرض کردم، و این مجموعه را خوب که حّ

باشد، حاال که طرف اندی  اگر این عادت مثالً از هفتاد سالگی شروع شده

           جدیدِ زندگیش  ۀو چندی از هشتادش هم گذشته است، واقعاً شیو

 شده است.   

 به عبارتِ دیگر، دیگر زندگی نمی کند. انگار تمام این سالهای بعد      
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دردمندیهای جسمیش صد در صد  ۀاز هفتاد را منتظر بوده است که هم 

عهدِ جوانی، زندگی  ۀخوب بشود، و او سالمِ سالم، با امیدواریِ بی دغدغ

 را از سر بگیرد. 

منتظر نمان. دردها به کنار، برو، پیریت را هم »امّا طبیعت می گوید:       

 (8« )زندگی بکن. جوانیت برنمی گردد!

________________________________________  

اگر معنای این عبارت «. حِسبَۀ ِهلل»حِسبَۀ لِلحقّ عبارتی است در ردیِف  -1

می شود « حِسبَۀ لِلحقّ» باشد، معنای « برای رضای خدا»یا « در راهِ خدا»

 داندینم ییما گو وانید صاحبِ»حافظ می فرماید: «. برای رضای حقّ»

 «!ستیله نلِ ۀسبحِ طغرا نشانِ نیا کاندر/  حساب

 = مرد جوان، آقای جوان، جوان. (young man« )یوُنگ مَن» -2

          به کار « درود»و « سالم»به مفهوم « Hi»( امروزه مثل hello« )هِلوُ» -3

و « آهای»می رود، امّا در اصل صدایی بوده است برای جلبِ توجّه، مثل 

به معنای در زبان فارسی، که بعد از اختراع تلفن کم کم « اُوُهُوی»و « هی»

 Alexander« )آلکساندر گریهام بل»رواج پیدا کرد. می گویند  «سالم»
Graham Bell مخترع تلفن، پیشنهاد کرده بود که مردم برای جلب توجّه ،)

 (.Ahoy« )اَهُوی»و شروع مکالمه در تلفن بگویند 

 = حالتان چه طور است؟ چه طورید؟ (?How are you« )هَو آر یو؟» -4

= خوبم، ممنون. =  (.I am fine, thank you« )فاین، ثنک یو.آیم » -5

 حالم خوب است، متشکّرم.

                        = زیاد بد نیستم.   (.I am not too bad« )آیم نات تو بَد.»  -6
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است، که در فارسی « خدا را شکر»معنای این عبارتِ عربی «: الحمدُ هلل!» -7

و مثل اینها به کار « خوبم.»، «حالم بد نیست.»، «نیستم.بد »آن را به معنای 

 می بریم. 

آدمها با  ۀمقابل ۀکلمات قصار، سخنان حکیمانه، و ضرب المثل دربار -8

« جان بَریمور»قومها و ملّتها زیاد است.  ۀپیری و ناتوانی و بیماری در میان هم

(John Barrymoreهنرپیش ،)( گفته 1882-1942معروف آمریکایی ) ۀ

چند روز پیش مردی از من پرسید فکر می کنی بهترین وقت »است: 

اگر دقّت بکنیم، « زندگیت کِی بوده است؟ و من فوراً گفتم: همین اآلن.

می بینیم حرفِ ساده ای است، امّا عمق معناش زیاد است. بعضی از ناله های 

مقالت »حکیمانه از پیری، گوش کردنش بی حکمتی است، از آن جمله 

            که در آن « در وصف پیری»حکیم نظامی « مخزن االسرار»از « پنجم

 /اند گفته نیچن ب،یو صد ع یریپ / اندرفتهینپذ یجوان بعی»می گوید: 

 یمو/  ستی ادینوم تیآ دیسپ یمو/  ستی ادیاگر دولت جمش دولت

عبدالرّحمان « ...خم از مرگ رساند سالم پشت / امیاز اجل آرد پ دیسپ

هفت »یا « سبعه»جامی، مقلّدِ ادبیِ نظامی و مقلّدِ معنویِ مولوی، صاحبِ 

در »، در آغاز فصلی با عنوان «سالمان و ابسال»، در اورنگ دوّم، «اورنگ

فکرت  راه/  ت طبعم شکستقوّ یریعف پض»می گوید: « سببِ نظمِ کتاب

 یلبم حرف سخنران بر/  نماند یدلم فهم سخندان در/  من ببست ریبر ضم

...«  کشم یبه دامان فراموش پا /کشم  یخاموش بیکه سر در جَ هبِ/  نماند

 چه بگویم، هان؟
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 ی  فقیر خوار کسها کر

سالم. بیاییم چشمِ تخیّلمان را باز کنیم، و در آفتابِ درخشان، در           

الشخوار را در حاِل جایی از یک بیابان، ناگهان، در آسمانِ آبی، دسته ای 

پرواز ببینیم، که به جایی نمی روند، و همین طور درجا دور می زنند. با 

شناختی که از کیفیِت زندگیِ کرکسها دارید، چی به ذهنتان می آید؟ 

چی حدس می زنید؟ نگاِه کنجکاوتان با دیدنِ کرکسها در آن باال، حاال 

 در پایین، روی زمین، انتظار دارد چی ببیند؟

می بینم چند وقت است، اینجا، توی انگلیس، در یک طرف            

(، 1کسهایی هستند که ثانیه ای چند هزار پوند به ثروتشان اضافه می شود)

و در طرفِ دیگر، در مقابل هر نفر از آنها صدها نفر، و شاید خیلی بیشتر، 

نداده کسهایی هستند که مواجبِ یکماهه شان کفاف دو هفته معاششان را 

است، و تا دو هفتۀ دیگر که مواجب یکماهه را می گیرند، اگر حدّ اقلّ 

برابرِ نصفِ آن مواجب قرض نکنند، مشکالتِ زندگیشان را قاضی 

 ( هم نخواهد توانست بدونِ توّسل به معجزه حلّ بکند.2الحاجات )

این را در همه جای دنیا، همه کس، کم و بیش می داند که وقتی            

کسی بخواهد مبلغی در حدود نصفِ دستمزِد روزانۀ یک کارگر، یا 

      حقوِق ماهانۀ یک کارمند دون پایه قرض بکند، معموالً سراغ بانک 

     نمی رود. اگر خویش و آشنایِ از خودش بهتر حال و روزی نداشته 

  ( بخواهد، و چیز نسبتا3ًباشد که پیشِ او رو بیندازد و از او قرض الحسنه )
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         ای هم نداشته باشد که به ثلث یا ربعِ قیمت پیِش یک سمساِر قیمتی 

بی رحم و بی انصاف گرو بگذارد، باید ... باید چه کار کند؟ کلمۀ 

و اینجاست که  اینجاست که معنیِ اصلیِ خودش را پیدا می کند!« بیچاره»

اً اصیل و با هایِ سابق«راست»می بینی از وقتی که در انگلیس هم، چه 

هایِ اخیراً رَقیقُ االِصالت و مُتِغَیّرُ االُصولش، صالحِ «چپ»اصولش، چه 

(، سنگِ 4« )نظمُ نوینِ جهانی»مملکتِ خویش دیده اند که زیرِ عَلَمِ 

انسانیت و دموکراسی را به سینه بزنند، وضع اقتصادیِ بیشترِ مردم که 

     پیسی ای شده استتعریفِ عزّت پسندی نداشت، کم کم دچارِ چنان 

  که ...

که چی بگویم؟ ... که بوی نفرت انگیزِ فقر در بیابانِ درماندگی            

« پول مدار»به مشامِ کرکسهایِ بی نجابت و بی حیایِ جامعۀ نظام گسیختۀ 

( خورده است و از هر طرف به پرواز درآمده اند و دورِ درمانده هاِی 5)

یهایِ رنگین و آهنگینِ هند و خودشان را در آگبی آه در بساط را گرفته ا

      پُر نیرنگشان در تلویزیونهای تجارتی به اسمهای بیچاره فریبی معرّفی 

         « بی تشریفاتِ فوری قرض»می کنند که معنی همۀ آنها توی عبارتِ 

 جا می گیرد.

« وام»؟ برای اینکه «وام»و نمی گویم « قرض»چرا می گویم            

معموالً به مبلغهایی می گویند که بوی درماندگی و بیچارگی نمی دهد و 

آدم می تواند با آنها خانه یا اتومبیل بخرد، یا کار و کسب راه بیندازد. امّا 

قرض مثالً به مبلغی می گویند که باش بشود مَعاش یک خانوادۀ پایین 

 پوند. 500تا  50عنی طبقۀ چهار نفری را برای یک تا ده روز تأمین کرد، ی

        پوند مبلغی است که یکی از معروفترین  500تا  50و این            
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به درمانده ها قرض می دهد، با « اقتصادِ تبعیضی»کرکسهای بیابانِ پیسیِ 

 9پوند و  79ماهه، هر ماه  12پوند قرض می کنید و  500»این توضیح که: 

پوند یکماهه قرض کنم، سرماه باید  50 یعنی اگر من« پنی می پردازید.

پنی بهره روش بگذارم و بدهم به یکی از کرکسهای رِبا خوارِ  9پوند و  44

 می گویم نظام گسیختگیِ من به این وضعِ اجتماعی فقیر خوارِ زنده خوار!

 اقتصادی در عهد پول پرستی.

________________________________________ 

زرگ به کنار، این طور که آدم در اینترنت می بیند، سرمایه دارهای ب -1

هزار تا  100حرفه ای هستند که درآمد روزانه شان بین  یورزشکارهای

دالر  150ساعت دقیقه ای در حدود  24هزار دالر است، یعنی در  300

 پول می افتد توی حسابشان. 

امۀ دهخدا ، چنانکه در لغتن«برآرندۀ نیازها»به معنای « قاضی الحاجات» -2

حالّل »است، و همین طور « نامی از نامهای خدای تعالی»آمده است، 

 «.مسبّب االسباب»و « المشکالت

، یعنی وام بدون بهره. امّا کرکسهای رباخوار قرضی که «قَرض ُالحَسَنه» -3

می دهند، بهره اش گاهی از مبلغی که قرض می دهند، خیلی بیشتر است. 

 خواند.« قرض السّیئۀ»د البد بایاین جور قرض را 

گفتم که « نظم نوین جهانی»در یکی از نامه های اخیر، در اشاره به  -4

، چهل و یکمین رئیس جمهوری آمریکا و رئیس «جورج بوش بزرگه»

، در یک سخنرانی، در اشاره به جنگ آزادی «سی آی ای»سابق سازمانِ 

ا این طور اعالم ر« نظم نوین جهانی»، آغازِ عصرِ «کویت»بخش انرژی در 

چیزی که در معرض خطر قرار گرفته است، نه فقط موجودیت یک »کرد: 
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کشور کوچک، بلکه  یک آرمان بزرگ است: آرمان نظم نوین جهانی 

که در آن ملّتهای مختلف با هدف مشترک به هم می پیوندند تا به 

 آرزوهای عمومی بشریت، یعنی صلح، امنیت، آزادی، و حاکمیتِ قانون

 «تحقّق بخشند.

را شاید بتوانیم به معنی نظامی به کار ببریم که معیار همه « پول مدار» -5

، «اخالق مدار»، «دین مدار»است، نظیر کلمه های مرکّب « پول»چیزش 

 «.ظلم مدار»، و «قدرت مدار»
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 هس سال سلطنت   و  شصت 

نمی        سالم. این را، کم و بیش، همه تجربه کرده اند، امّا خیلیها       

، خوب یا بد، در شکل و ترکیِب «اگر»و « تصادف»خواهند باور کنند، که 

پدرِ « جورج ششم»زندگی آدمها سهمِ بزرگی دارد. مثالً می دانید که 

آلبرت فردریک »، که اسم کوچکِ چهارشاخه ش «ملکه الیزابت دوّم»

بود و قانوناً اصالً قرار نبود « جورجِ پنجم»( بود، پسرِ دوّمِ 1«)تور جورجآر

که پادشاه بریتانیای کبیر بشود. با چهارتا اسمش وسطِ جمعیتِ 

 « ... اگر»های دیگر گم  می شد، «شازده»

اوّل است، داشته باشیدش تا بعد... بله اگر برادر بزرگش، « اگر»این       

ادوارد آلبرت کریستیَن جورج »وچکِ هفت شاخه ش ، که اسم ک«ادوارد»

ادوارد »( بود، و بعد از مرگِ پدرش، با اسمِ 2« )آندرو پَتریک دیوید

، پادشاه بریتانیا شده بود، سرِ قضیۀ عشق و عاشقیش با یک خانمِ «هشتم

(، که داشت از شوهر دوّمش طالق 3« )والیس سیمپسون»آمریکایی به اسمِ 

نمی کرد و مجبور نمی شد از پادشاهی استعفاء بدهد  می گرفت، پافشاری

 ... آنوقت چی؟

آنوقت، مثلِ اینکه برادر بزرگه مُرده باشد، یا اصالً وجود نداشته       

، از گمشدگی «ملکه الیزابت دوّم»باشد، برادر کوچکه، یعنی پدر همین 

  «.جورج ششم»های دیگر در آمد و پادشاه شد و شد « شازده»در میانِ 

« جورج ششم»دوّم است. بله، اگر « اگر»حاال این « ... اگر» و حاال باز 

 غیر از دو تا دختر، یک پسرکوچکتر از آنها هم می داشت، حقّ سلطنت
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 (.4به این پسر می رسید ) 

در زندگیِ طبیعیش بد نمی آورد و ... و « جورج ششم»و تازه اگر        

ت بیماریهای ریوی و قلبی نمی آورد و به علّسوّم است... اگر بد « اگر»این 

سالگی  102سالگی نمی مُرد، و مثالً حتّی  از عیالش، که در سنّ  56در سنّ 

 سالی هم کمتر زندگی می کرد ...   15درگذشت، 

، به جای اینکه در «ملکه الیزابت دوّم»چی می شد؟ این می شد که       

سالگی ملکۀ  56حیات، در سالگی به سلطنت برسد، به شرطِ  26سنّ 

سال سلطنت کرده بود، و  33سال،  63بریتانیا شده بود و تا حاال، به جای 

(، بلکه سلطنتِ بدونِ 5« )ویکتوریایی»یا « هنری هشتمی»آن هم نه سلطنتِ 

چهارم « اگر»حقّ کوچکترین دخالت در سیاست. و البتّه اگر ... و این هم 

نفِع ولیعهد، یعنی پسرِ اوّلش،  خودش  سالگی به 70است ... اگر در سنّ 

را بازنشسته کرده بود که پرنس چارلزِ بیچاره حسرتِ سلطنت به دل ... 

نکرده  پنجم است... اگر خدا« اگر»بگذریم. و اگر خدا نکرده... و این 

 خودِ ملکه... نه، باز هم بگذریم.

    به بعد، همۀ اینها را گفتم که حاال بگویم از ششم فوریۀ امسال       

رسانه های کتبی و صوتی و تصویریِ اینجا کمر سخن را بستند و آستین 

« ملکه الیزابت دوّم»ادب را باال زدند و از شصت و سوّمین سالگردِ سلطنتِ 

حماسه ای ساختند معجزه آمیز و معجزه ای پرداختند حماسه انگیز که بله، 

از هر پادشاه و ملکه ای  سال سلطنت، در تاریخ بریتانیا، 63این ملکه با 

بیشتر سلطنت کرده است، امّا هرچه من بندۀ حقّ گوش خواباندم، نشنیدم 

« تصادف»هایی به میان بیاورد که اگر به برَحسَبِ «اگر»کسی، حرفی از 

 پیش نمی آمد، معجزه در سکون می ماند و حماسه در سکوت.
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آدمیزاد، چه شاگرد قبالً هم به مناسبت دیگری گفته بودم که زندگی  

بقّالِ سر کوچۀ شما باشد، چه ملکۀ بریتانیا، قدم به قدم، بسته به 

(، یعنی آدمیزاد از پیش هیچ 6ها )«اگر»هاست و دستخوشِ «تصادف»

 سرنوشتی ندارد.

_________________________________ 

 Albert Frederick Arthur« )آلبرت فردریک آرتور جورج» -1
George) فقط با یکی از این چهار تا اسم می توانست پادشاه بشود.، که 

 Edward« )ادوارد آلبرت کریستیَن جورج آندرو پَتریک دیوید» -2

Albert Christian George Andrew Patrick David که از این ،))

 هفت اسم، فقط اوّلی به دردش خورد، ولی دولتش مستعجل بود. 

تا هنوز شوهر نکرده بود،   (Wallis Simpsonوالیس سیمپسون ) -3

«. والیس اسپنسر»با ازدواج اوّل شد خانم «. ِبسی والیس وارفیلد»اسمش بود 

، و هنوز زن او بود که می گویند «ارنست سیمپسون»طالق گرفت و شد زن 

، ولیعهد بریتانیا ریخت رو هم، و ادوارد که پادشاه شد، «پرنس ادوارد»با 

گرفت که بشود زن پادشاه، و شد، ولی  او از شوهر دوّمش هم طالق

 پادشاه از پادشاهی افتاد.

قانون سلطنت ارثی همین بود که اگر پادشاه، هم دختر  2013تا سال  -4

می داشت، هم پسر، بعد از مرگ یا کناره گیریش از سلطنت، پسر بزرگ 

او، حتّی اگر از دخترهایش کوچکتر هم می بود، پادشاه می شد. این قانون 

تغییر کرد، به این صورت که بعد از مرگ یا کناره گیری  2013سال در 

پادشاه یا ملکه از سلطنت، خود به خود فرزند ارشد او، چه مرد باشد چه 

صورت اجرایی پیدا  2015مارس  26زن، به سلطنت برسد، و این قانون از 
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 کرده است.

  ( و Henry VIII« )هنری هشتم»اگر اشتباه نکنم، پادشاههایی مثل  -5

(، هم سلطنت می کردند، Queen Victoria« )ویکتوریا»ملکه هایی مثل 

هم حکومت، از این لحاظ تقریباً شبیه پادشاههای قاجاری بودند، از جمله 

 ناصرالدین شاه.

سوء » توضیحی بدهم تا« اگر»در اینجا الزم می بینم که دربارۀ   -5

در مورد عملی که انجام نگرفته را « اگر»پیش نیاید. اگر کلمۀ « برداشت

است، و اگر انجام می گرفت، شاید نتیجۀ دیگری می داشت، به کار ببریم، 

      با موردی که در اشاره به عملی که انجام گرفته است، ولی اگر انجام

نمی گرفت، نتیجۀ دیگری می داشت، خیلی فرق می کند. برای مثال به 

سال پیش  37اگر »ک مهاجر ایرانی: ی -(1این دو جمله توجّه می کنیم: 

میلیون  2تا از این خانه ها خریده بودم، حاال صاحب  5هزار پوند  100با 

« اگر»در این مورد است که می گویند: « هزار پوند پول می بودم. 500و 

اگر » -(2 نام . «یکاشک»شد  یه ابچّ شانیاز اتزویج کردند / « مگر»را با 

یش الیزابت و مارگارت، صاحب یک پسر هم جورج ششم بعد از دخترها

شده بود، پرنسس الیزابت، ملکۀ بریتانیا نمی شد، چه رسد به اینکه تا حاال 

« اگر»فکر می کنم فرق معنا و موقعیتِ « سال هم سلطنت کرده باشد. 63

 در این دو جمله کامالً روشن باشد.
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گاهی  بّچه اه   دنیای  هب  ن

می کنم، که شما هم فکر می کنید، که مادرها و بچّه های سالم. فکر       

تمامِ دنیا، شباهتهاشان به همدیگر خیلی بیشتر از تفاوتهاشان با همدیگر 

است، و شاید بشود گفت که بچّه ها، با وجوِد تفاوتهایی که مادرهاشان با 

هم دارند، شباهتهاشان آن قدر زیاد است، که انگار هیچ تفاوتی با همدیگر 

ندارند. نمی دانم ُدرُست گفتم که شما هم همین طور فکر می کنید یا نه؟ 

 اگر طورِ دیگری فکر می کنید، با عرضِ معذرت، حرفم را پس می گیرم.

مامانیش را از حالتِ  ۀیک مادِر جوان که دارد سعی می کند پسر بچّ      

انقالب در گریه و قهر و جیغ و َورجه َورجه و عُصیان و طُغیان و شورش و 

(، توی صفِ بانک جلوِ من است، و یک آقای میانه سالِ احتمااًل 1بیاورد)

 (. 2خاورمیانه ای تبار پشتِ سرِ من )

تقریباً دو ساله به درجه ای از شّدت  ۀیکدفعه حالتِ انقالبیِ پسر بچّ      

باال می گیرد که وحشیانه می زند زیر هر دو دسِت مامانش و شکالتهای 

( و سکّه های مسی دو پنی در صحن بانک 3نگارنگ جیلی بیلی )ریز و ر

حاضران شروع     ۀپاشیده می شود و مادر جوانِ انگلیسی با عذر خواهی از هم

می کند به جمع کردنِ ضایعاتِ قهر و غضبِ طفلِ ناراضیِ گریان، و پشِت 

      کارِ بدی کردی! »سرِ هم، ظاهراً به طفلِ معصومش، فقط می گوید: 

 (4)«خیلی بد! 

و حاال من بر می گردم و به آقای میانه سالِ احتماالً خاورمیانه ای تبار       

 به نظرِ شما، با توجّه به همچین صحنه هایی از زندگی مادرها و »می گویم: 
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آقای « بچّه ها، زندگی برای این بچّه ها سخت تر است یا برای مادرهاشان؟

 «برای هر دو.»بعد از فقط یک لحظه مکث، می گوید: میانه سال، با لبخند، 

 از دیدِ خودم که می تواند دیدِ درستی نباشد، فهمیدم که آدمِ       

« برای مادرها سخت تر است!»فهمیده ای است، وگرنه ممکن بود بگوید: 

درست »، یا روم زیاد شد، که بی پروا بگویم: مبا این جواب من تشویق شد

به دنیا « حیوان»واقعیت نشان می دهد که ما، در اصل،  می گویید، و این

می آییم، و مادرها و پدرها، بدونِ اینکه الزم باشد بدانند، تحتِ فرمانِ بی 

خودشان می دانند که بر خالفِ میل و  ۀصوت و صورتِ جامعه، وظیف

 «طبیعتِ حیوانی، ما را به یک جور انسان تبدیل کنند. ۀاراد

یانه سالِ احتماالً خاورمیانه ای با لبخند، بعد از یک لحظه بازهم آقای م      

انگلیسی را، همینکه به  ۀبله، همین طور است. اگر همین بچّ»مکث گفت: 

بدوی در جنگلهای آمازون سپرده بودند،  ۀدنیا آمد، برده بودند به یک قبیل

 زندگی نه برای بچّه این قدر سخت می شد، نه برای زنی که مادریش را 

 «ی کرد. متمدّن شدن این سختیها را هم دارد.م

این حرفِ آقای میانه سال موجب شد که من آن قدر تشویق بشوم، یا       

( که 5با این حساب، این روح )»آن قدر روم زیاد بشود که با لبخند بگویم: 

درباره ش خیلی چیزها گفته اند، اگر منظور چیزی است کامالً جدا از 

واردِ بدنِ آدمیزاد می شود؟ از وقتی که نطفه اش در  جسم، از چه زمانی

 « رَحِم مادر بسته می شود، یا...

         دیدم آقای میانه سال، بدونِ لبخند، دارد فکر می کند و چیزی      

نمی گوید. فکر کردم که زیادی تشویق شده ام و بیش از این نباید روم را 

بهتر است آدم چیزی نگوید، و اگر می گوید، « روح»زیاد بکنم. راجع به 
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 توی دلِ خودش بگوید. 

بچّه هنوز گریه می کرد، امّا صف در جلو کوتاه شده بود و داشت به       

ته بودم که اگر روح چیزی است کاماًل باجه نزدیک می شد، و من هم نگف

 جدا از جسم، پس چرا در هر دو دنیا جسم را مجازات می کنند؟   

________________________________________ 
تقریباً دو ساله آن طور  ۀمعموالً به نظر نمی آید که ما بدانیم چرا یک بچّ -1

گردد، بر هم  اشک می ریزد و می خواهد چرخی را که غیر ُمرادش می

بزند، و روح وحشی و آزاد حیوانیش از روح متمدّن و مقیّد انسانی مادرش 

 زبونی نکشد.

شاید این دست خود مهاجرهای اینجا نباشد که در مورد کجایی بودِن  -2

تبار آدمها حسّاسیت یا دّقت نشان بدهند. در بعضی از فرمهایی که بعضی از 

تبار یا اصل قومی  ۀکند، یکی از سؤالها درباربیمارستانها به آدم می دهند پر ب

آدم است: سفید، شامل انگلیسی، ویلزی، اسکاتلندی، و ایرلند شمالی ای؛ 

فرم باید مثالً بگوید لهستانی، یا ...(؛ اقلیت  ۀسفیدهای دیگر )که پر کنند

قومی آمیخته یا دو رگه، شامل سفید و سیاه وست ایندیزی؛ سفید و سیاه 

دو رگه های قومی دیگر؛ آسیایی بریتانیایی، شامل هندی تبار،  آفریقایی؛ و

پاکستانی تبار؛ بنگالدشی تبار؛ چینی تبار؛ و سایر تبارهای آسیایی؛ و عرب 

تبارها؛ و سایر اقلیتهای قومی. در این مورد خوب است نگاهی به ترکیب 

اری نفر جمعیت بریتانیا )مطابق سر شم 178هزار و  182میلیون و  63قومی 

 63نفر سفید؛  359هزار و  10میلیون و  55ر سال پیش( بیندازیم، شامل اچه

نفر بریتانیایی هندی  862هزار و  451نفر کولی؛ یک میلیون و  193هزار و 

 هزار 451نفر بریتانیایی پاکستانی تبار؛  983هزار و  174تبار؛ یک میلیون و 
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نفر بریتانیایی چینی  150هزار و  433نفر بریتانیایی  بنگالدشی تبار؛  529و  

نفر سایر آسیایی تبارها )که جمع کلّ آسیایی تبارها  815هزار و  861تبار؛

 684هزار و  904نفر(؛ یک میلیون و  339هزار و  373میلیون و  4می شود 

نفر آمیخته  229هزار و  250نفر  سیاه یا بریتانیایی سیاه تبار؛ یک میلیون و 

 63نفر سایر گروههای قومی =  374هزار و  580تبار دو یا چند رگه ؛ و 

 نفر. 178هزار و  182میلیون و 

      تولید « جیلی بیلی»راستش در لندن شکالت ریز رنگارنگی به اسم  -3

نمی شود. پاکت شکالت پولکی ریز رنگارنگ در این دیار به اسمهایی 

( و M&M's« )اِم اند اِم»(، Maltesers« )رززمالتی»جمله  مختلف، از

ش «مشهد»که مال « جیلی بیلی»( تولید می شود. Smarties« )اسمارتیز»

باشد. تازه چه فرق « ایشان درآوردی»خیلی مرغوب است، باید یک اسم 

 می کند! 

     مادر جوان به زبان انگلیسی به بچّه اش « کارِ بدی کردی! خیلی بد!» -4

 .You did a bad thing, a very bad thingمی گفت: 

حرفی نزنیم و هرکس خودش بر طبق مطالعاتش « روح» ۀقرار شد دربار -5

و تأمّالتش و تخیّالتش به هر نتیجه ای که رسید، برای دل خود در ذهن 

در « روح» ۀخود، یا بالعکس، نگهدارد. من آدم محتاطی هستم. به مقال

نگاه کردم، سرم گیج رفت. شاید شما نگاه « آزاد ۀدانشنام –ویکی پدیا »

 کنید و سرتان گیج نرود. 
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 حرفی از پدر زبرگها

باعرض ادب و تقدیمِ احترام، با اجازۀ همۀ فرزندها و نوه های  سالم.      

حرف بزنم. اوّل از « پدر بزرگها»عزیز، می خواهم چند کلمه ای راجع به 

قول یکی از پدر بزرگهایی که خیلی وقت است می شناسمش و همیشه ذکر 

نقل می کنم که شاید شما ای خیرش را کرده ام و شنیده ام، چند تا نکته 

آنها را از پدر بزرگِ خودتان نشنیده باشید، و اگر، به فرضِ مّحال،  نظیر

        شنیده باشید، حتماً از تعجّب ماتتان برده است، ولی جلو خودتان را 

 گرفته اید و نگفته اید:

از شما که پیش همۀ آزاد فکرهایِ امروزی تعریفتان را کرده ایم و »      

       ( دارید و زمانِ خودتان را درک1ی )گفته ایم که ذهنِ روشن و بیدار

بله، فرزندها و « (، هیچ انتظار نداشتیم همچین حرفهایی بزنید!2می کنید )

نوه های عزیز، همچین حرفهایی! همچین نکته هایی! آن هم از زبانِ پدر 

بزرگی، که حتّی پدر بزرگهایِ خودِ شما صدها نکتۀ منطقی و حکمت آمیز 

         (3ُو گاه به گاه آنها را به مناسبت، زینِت بخشِ ) ازش در خاطر دارند

 نکته هایِ خودشان می کنند.

نکته های مخالفِ اصولِ اخالقِ انسانی ای که نمی دانم چرا گاهی       

فکر نکرده و نسنجیده از دهنش در رفته است، چه مربوط به قومیت و نژاد 

تِ زن و مرد در جامعه، باشد، چه مربوط به مذهب، چه مربوط به موقعی

زهرآلودِ تعصّب است و بویناکِ سنّت. بگذارید چند تایی از این نکته ها را 

 مربوط می شود، نقلِ به مضمون بکنم. « زن»که به 

<18> 



زنی که پاش به کوچه و بازار باز بشود، شوهرش باید »می گوید:       

بگیرد حسابی کتکش بزند، و گرنه به شوهرش باید گفت: تو به جای زنت 

یعنی توی کوچه و بازار فقط مردها باید دیده « )*( خانه نشین شو، بشو زن!

 بشوند. 

تش را مرد باید از زنش بخواهد که جلو غریبه ها صور»می گوید:       

یعنی « )**( بپوشاند. اگر نپوشاند، دیگر بین زن و مرد چه فرقی می ماند!

 خدا زن را برای خانۀ شوهر آفریده است و در جامعه جا و جایگاهی ندارد. 

دو تا مرد که از دستِ زنهاشان سرگشته شده بودند، »می گوید:       

را نصیبِ هیچ مردی  ( اوّلی گفته است: خدا زنِ بد4حرفهایی زده اند عالی!)

نکند! ازآن عالی تر حرفِ دوّمی است که گفته است: چرا این را می گویی؟ 

با « )***( از خدا بخواه که نسل زن را به طور کلّی از روی زمین بردارد!

این حساب، آیا زنهایی نبوده اند که از دستِ شوهرهای بدشان سرگشته 

ین حرفهای عالی، که چه شده باشند و در حالتِ خشم و درماندگی، هم

 عرض کنم، پوچ و بد معنی از دهنشان در رفته باشد؟

( و مردم آزار باشد، هزار بار 5زن از مردی که موذی )»می گوید:       

جَّل « )****( بهتر است، همان طور که سگ از آدم مردم آزار بهتر است!

       به مردها ! آِخر این پدر بزرگ در این حالتها بدترین فحشی که الخالِق

« کم»یعنی زن اصالً در جوهر و صفت « ای از زن کمتر!»می داد، این بود: 

  خلق شده است!  

این پدر بزرگ که خیلی دوستش می دارم ُو دوستش می دارید، و       

خیلی گفته های همیشه درست و همیشه با ارزش دارد، استاد سخن، سعدی 

 بزرگها از است که پدر نیاگرفت،  شیرازی است، و نتیجه ای که می شود
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 میکن الینبوده اند که مؤمنانه خ «سمقدّ» یبوده اند ، ول «زیعز» خیاول تار

در نقدِ گفته های  درست است. شهیهم یبراو  ، تماماً،که هرچه گفته اند

امروز نادرستشان، باید زمان و محیط و موقعیت آنها را در پیش نظر داشت 

 و از حرمت و احترامشان چیزی کم نکرد.

________________________________________  

ذهن را از عربی گرفته ایم و آن را )چنانکه در لغتنامۀ دهخدا آمده   -1

 ۀقوّ، و هوش ادی، یرکیز، خرد، هوش، افتیدر، عقل، فهماست( به معنی 

به کار می بریم.  قدرت مدرکهو ، اکتساب حدود و آراء ۀمستعدّۀ وقّ، درک

است، و اگر « روشن»اگر اوهام و خرافات تاریکش نکرده باشد، ذهن 

 است.« بیدار»خود آکاه باشد، « همواره از روشن بودنِ

نی باشد که آدم با نگاه شاید به این مع« زمانِ خود را درک کردن» -2

اجدادش به دنیای امروز نگاه نکند. حیف است که آدم برای خودش نگاه 

 پیدا نکرده باشد. 

را زیباتر کند، امّا هر چه باشد، نمی تواند « زیبا»می تواند « زینت»معموالً  -3

، شاعر بزرگ «خاقانی شروانی»مثالً نقلِ این بیت از  را زیبا کند.« زشت»

بر زن /  سنگ باران ابر لعنت باد»که در نکوهش زن گفته است:  قرن ششم،

، به حرف زن ستیزانۀ هیچ مردی اعتبار نمی بخشد، «تا به بد چه رسد ک،ین

فقط سخت باعثِ تعجّب می شود که خاقانی چنین عقیدۀ زشتی را ابراز 

 کرده باشد. 

دربارۀ « سرگشتهاز دسِت زن »گوینده، برای توصیِف نظرِ آن دو مردِ  -4

برده است. این هم بیتی از  را به کا ر« نغز»صفت « عالی»زن، به جای صفت 

 کسآن هر«: »نغز»حماسه سرای بزرگ فردوسی طوسی در کاربردِ صفتِ 
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 «  .و گفتار او نغز بود یهمه را/  که اندر سرش مغز بود 

« ایذاء»یا ا« تاذی»اسم فاعل از « مؤذٍ»، یا «مؤذی»، «موذی»اگر کلمۀ  -5

به کار می رود، « آزار رساننده»یا « اذیت کننده»باشد، در فارسی هم به معنی 

هم به معنی بد اندیش و حیله گر. پدر بزرگ در این مورد آن را به همان 

 معنی آزار رساننده به کار برده است.  

 سعدی گوید:

   !بزن ،ردیچو زن راه بازار گ -)*( 

 . چو زن نیدر خانه بنشوگرنه تو           

   ی،رو گانهیب بپوشانش از چشمِ -)**( 

 ی! چه شو ،چه زن آنگه ،وگر نشنود           

 ،ن دوتنآسخن ز کی نیچه نغز آمد ا -)***(

 :که بودند سرگشته از دست زن   

  !« کس را زن بد مباد»: گفت یکی            

 «!زن در جهان خود مباد»: دگر گفت            

 ،هبِ اریبسه ب یموذ زن از مردِ -)****( 

 .آزار به مردم از مردمِ سگ               

   ،که هست نیّمع یزنان را به عذر -)*****( 

 :ز طاعت بدارند گه گاه دست                
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   ،چو زن ینیسو نش کیعذر  یب تو                

 !مزن یکم ز زن، الف مرد یا ،رو              

 و نیز سعدی گوید:

  ،«زن ریشمش»نکودار و  «قلم زن»

 ... ز زن دیاین یکه مرد «مطرب» نه

  ی،و زن باش یزن یالف مرد

 ...ماده -مباش نر یخنث همچو
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م؟  حافظ: واعظ ، صوفی
 ، یا معلّ

بگویم که در سالم. امیدوارم اسباب دلخوریِ کسی نشوم اگر       

رازهاِی »همنشینی با خواجه حافظ شیرازی در خلوتِ غزلهایش آن قدر با 

            اش ُانس و اُلفت پیدا کرده ام که بتوانم« رمزهای زبانی»او در « معناییِ

، چه در ظاهر، چه در باطن، «لِسانُ الغیب»با اطمینان عرض کنم که این 

هنِر »با آن همه تجربه  و توانی که در ( نبود، چون اگر می بود، 1« )واعظ»

« بیهوده»داشت، به آوازِ بلند نمی گفت: دور شو از بَرَم، اِی واعظ وُ « رندی

 (2کنم! )« تزویر»مگوی!/ من نَه آنم که دِگر گوش به 

، چه در «لسانُ الغیب»و این را هم با اطمینان عرض می کنم که این       

هم نبود، چون اگر می بود، این قدر تلخ  (3« )صوفی»ظاهر، چه در باطن، 

، / ه باز کردقّحُ سرِ نهاد دام وُ یصوفوُ این طور رُسوا کننده نمی گفت: 

 رایز، / در کاله ضهیچرخ بشکندش ب یِباز ! /ه باز کردقّحُ مکر با فلکِ ادِیبن

 (4! )راز کرد عبده با اهلِشُ که عرضِ

و البتّه این را هم همه می دانند که لسان الغیبی که واعظ نبود، و صوفی       

(. یعنی اهِل 5نبود، معلّم بود، و قرآن را در چهارده روایت از بر می خواند )

« بحثِ علم»و « تعلیم»نبود، اهل « خانقاه»بر مِنبَر نبود، اهلِ هوهو در « وعظ »

 (. 6ی مدرسه بود)در سرا« دلِ دانا و چشم بینا»با صاحبانِ 

واعظ و وعظش، معلّم و تعلیمش. یکی وظیفه اش واجدِ شرایط کردِن       

آدمیزاد برای زندگیِ بعد از مرگ در جهانِ باقی، و دیگری سعیش، در حِد 

 مقدور، انتقالِ فکرها و کشفهای علمیِ سازنده و آسایش دهندۀ گذشتگان 
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          زندگی کردنِ انسان در همین  به امروزیان، برای آگاه و شاد و زیبا

 جهانِ فانی.  

چند روز پیش به آقای جواِن انگلیسیِ بیست و چند ساله ای که       

    نفهمیدم سرِ چی با رانندۀ میانه سالِ اتوبوس حرفش شده بود و با لحِن 

جوانِ عزیز، »خشم آمیزی به او پرخاش می کرد، با لحنِ پدرانه ای گفتم: 

       ا شما هم که باشد، درست نیست که با این لحن با آقای راننده حقّ ب

 «حرف بزنید!

جوان خشمگین مهلت نداد حرفم را تمام کنم و رو کرد به من و با       

خواهش می کنم شما که قضیه را نمی دانید، »لحن سرزنش کننده ای گفت: 

 «نکنید!وعظ نادرست  برای من دربارۀ لحن درست و

تو »می گویند « وعظ کردن»در انگلیسی، همان طور که می دانید، به       

، و «تعلیم»( را به ذهن آدم می آورد، یعنی 8« )تو تیچ»( که فوراً 7« )پریچ

بله،  می اندازد.« رحمت»که آدم را به یاد « زحمت»، دُُرست مثل «تدریس»

تبلیغِ نوعِ را برای توضیح و « وعظ کردن»، یعنی «تو پریچ»در انگلیسی هم 

، یعنی «تو تیچ»معیّنی از  عقیده های مذهبی یا اخالقیِ به کار می برند، و 

 را برای آموزاندنِ دانشها و مهارتها به نسلِ نوآموز. « تعلیم»

برای من دربارۀ لحن درست و »وقتی آن جوانِ توی اتوبوس گفت:       

ان از شنیدنِ آن، و بیزاریِ جو« وعظ»، کلمۀ تاریخیِ «نادرست وعظ نکنید

گوشِ هوشِ تاریخیِ من طنین  توی که لحنش را آتشی و گزنده کرده بود،

ها و ایضاً «صوفی»ها و ایضاً «واعظ»از « حافظ شیرازی»انداخت و بیزارِی 

هایِ آن عهد را در ذهنم تازه کرد، و از این که ناخواسته آن «محتسب»

 خودم« واعظانۀ»وارانه یا «پریچر»جوانِ شوریدۀ انگلیسی را با نصیحتِ 
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آزرده بودم، پیشِ خودم سخت خجل شدم و با فرستادنِ آفرین و درود به  

خودم « واعظانۀ» و عرضۀ این عریضه، از نصیحتِ کتره ایِ« لسانُ الغیب»

   استغفار کردم.

_________________________________________ 

القاموس »را از « وعظ»اصّی مثل تعریفِ لغتهای عربی خ«: وعظ» -1

    ، تألیف الیاس انطون الیاس و ادوار ا. الیاس، «انجلیزی-، عربی«العصری

 preaching«: وعظ»می آورم تا تردیدی پیش نیاید. مطابق این قاموس، 

 است.

مگوی!/ من نَه آنم که دِگر گوش « بیهوده»دور شو از بَرَم، اِی واعظ وُ » -2

صنما با غم عشق تو »بیتی از حافظ از غزلی با این مطلع: : «کنم!« تزویر»به 

   خوب، وقتی حافظ« ؟کنم ریشبگ ۀدر غم تو نال یبه ک تا؟/ کنم ریچه تدب

آموزگار پاکی و  ،می دید که واعظهایِ عهد او در جلوت محراب و منبر

اهل مال و منال و عیش و  ،و در خلوت، پارسایی اند و اهل جهان باقی

جلوه در محراب و منبر  نیواعظان کا»عشرت در جهان فانی، می گفت: 

 ، دارم یمشکل*  کنندیم گریآن کار د روندیبه خلوت م چون / کنندیم

و «  ؟کنندیچرا خود توبه کمتر م انیفرما توبه/  ز دانشمند مجلس بازپرس

ود یک قرن پیش از او، در پیشگام و همشهری اش، سعدی شیرازی، در حد

 هو غلّ میس شتنیخو /به مردم آموزند ایترک دن»همین مورد  گفته بود: 

 «... اندوزند

رسی انگلیسی اینترنتی با نشانی ا، ]در لغتنامۀ فa mystic«: صوفی» -3

www.farsilookup.com: ]Sufi, mystic 

 ]تخم مرغ[ در کاله شکستن ]به نقل از حواشی دیوان حافظ، ازبیضه » -4
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کاظم برگ نیسی[: کنایه از رسوا کردن، مفتضح کردن، مضحکه کردن. 

حکایت کرده اند که کسی تخم مرغ دزدید و در کالهش پنهان کرد. وقتی 

دست صاحب تخم  از او سؤال کرد، منکر شد. تصادفاً صاحب تخم مرغ

          دزد خورد و تخم مرغ شکست. همچنین گفته اند کهمرغ به کاله 

معرکه گیران برای خنداندن مردم به یکی از حاضران می گویند: بیا تا تخم 

          مرغ را در میان موهایت ناپدید کنم. سپس تخم مرغی را روی سر او 

می نشانند و کالهی بر سرش می گذارند و به بهانۀ جاگیر کردن، مشت 

می می زنند. به این ترتیب تخم مرغ شکسته می شود و از سر و روی محک

بازیگران بیضه را در کاله یکی »آن بیچاره سرازیر می شود. نیز گفته اند: 

بگذارند و دیگران را گویند بشکن. او به هر دو دست زور کند، بیضه غایب 

 «شود و آن کس خجل گردد و مردم هنگامه در خنده آیند.]آنندراج[

ار  ادیعشقت رسد به فر»خود حافظ دربارۀ قرآن دانی اش گفته است:  -5

 «.تیدر چارده روا یبر بخوان زِ قرآن /خود به سان حافظ 

جامعه اش دلِ خوشی  از مدرسه هم تحتِ آن اوضاع و احوال عمومیِ -6

سود  چه/  مدرسه و بحث علم و طاق و رواق یسرا»نداشت، و می گفت: 

 !« ستین نایچون دل دانا و چشم ب

 to preach (preaching)وعظ کردن =  -7

 to teach (teaching)تعلیم دادن، تدریس کردن =  -8
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 ی مردم اه خدمتگزار

سالم. راستی اگر شما اآلن بروید پیشِ باالترین مقامِ تک تکِ این در        

بیرق دار و قانون دار و پلیس دار و ( مملکتِ مرز دار و 1حدودِ دویست تا )

دولتِ شما با مردمتان چه رابطه ای »زندان دارِ دنیایِ امروز و از او بپرسید: 

فکر می کنید مضمونِ جوابش چی خواهد بود؟ می گویم مضمونِ  «دارد؟

جوابش، چون هر کدامِ اینها ممکن است برای چراغانی کردنِ دکانِ قابلیت 

خودش، کلیّ ِورّاجیِ پُر ِلفت و لعاب بکند، امّا و کفایت و حّقانیتِ  

حرفهای به ظاهر متفاوتِ همۀ اینها را خالصه که بکنید، می شود چیزی به 

 (.2«)دولت خدمتگزار مردم است»این مضمون که 

را با کمال فروتنی « خدمتگزاریِ مردم»محلّی که دولتها در آنجا کارِ        

م می رسانند، معموالً پایتختِ مملکتهاست. و نهایت مخدوم نوازی  به انجا

(. این 3لندن، واشنگتن، پاریس، برلن، مسکو، پکن، تهران و  بقیۀ العواصم )

(، 4که اعضای دولتها و حکومتها، از باالترترین تا پایین تر ترینشان)« مردم»

آنهایند، تا همین چند قرنِ پیش، چند سالِ پیش، چند ماهِ پیش، « خدمتگزار»

 روزِ پیش ... چند 

    چی دارم می گویم! بله، به این مردم که حتّی امپراتورها هم        

آنها معنی  می کردند، نمی دانم چرا به عربی و فارسی « خادم»خودشان را 

، و در «رمه»، «گلّه»که معنیش در اصل می بوده است  « رعیت»می گفته اند 

( که آن هم دستِ Subject) «سابجکت»انگلیسی به شان می گفته بوده اند 

آن در زبان التین می بوده « فعلِ»نمی داشته است، و « رعیت»( از 5زیادی )
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        (.6« )به زور به اطاعت خود در آوردن»است 

به زور »بله؟ می پرسید در حالت اسمی می شود چی؟ البُد می شود       

فارسی و انگلیسیش فرق ، که در این حالت عربی و «به اطاعت در آمده

، «راعی»زیادی نمی داشته است. حاکم، و انصار و ایادی و اوباشِ او بوده اند 

، و به شهادتِ «رمه»، «گلّه»، یعنی «رعیت»و مردم بوده اند « چوپان»یعنی 

(، و البُد مُهرِ 7« )مردمِ زیردست و فرمانبردار ۀعامّ»خودمان، « لغت شناسانِ»

طاعت بر سینه، پای اسارت بر خطّ، و سر به فرمان سکوت  بر لب، دستِ ا

 و دُعا گو.

جاهای دیگِر دنیا را نمی دانم، امّا با چهل سال از عمری که توی        

لندن، پایتختِ  انگلیس، گذرانده ام، تقریباً هر چی مجسّمه در هر جای این 

ردم بوده هایِ درشت و ریزِ م« خادم»ها یا «خدمتگزار»شهر دیده ام، مجسّمۀ 

و آقا و اربابِ آنها بوده اند، گمنام « مخدوم»است، و خودِ مردم که مثالً 

آمده اند، گمنام زندگی کرده اند، گمنام رنج برده اند، گمنام دولتها و 

در کمالِ هیچی و پوچی، گمنام  دولتیارها را به ناز و نعمت رسانده اند، و

 رفته اند.

می خواهم بگویم که هم بگویم؟ حدس زده اید که چی می خوا       

و « شرق»در امپراتوری ایران در « دولتها»اگر از دو هزار و پانصد سال پیش 

« مردم»و دموکراسی یونان در وسطِ آنها، با رأی « غرب»امپراتوری روم در 

سادۀ آن شهر و « مردمِ»سادۀ هر شهر، یک خانوادۀ چهار نفری از جمعیِت 

        کردند و از آن خانواده مجسّمه ای جمعی روستاهایش را انتخاب می 

            می ساختند و آن را در جشنی بزرگ در یکی از میدانهای شهر بر پا 

( 8می داشتند، دیگر جایی برای مجسّمه های خدمتگزاران مردم نشناس)
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 نمی ماند و امروز دنیای بهتری می داشتیم.  

_____________________________________ 

مطابق آنچه در مرجعهای مختلف اینترنتی آمده است، شمار کشورهای  -1

تاست. امیدواریم با هرج و مرج و کشتار این شمار افزایش پیدا  196دنیا 

 نکند! آمیّن! 

میالدی  1820( سال The Annual Register« )سالنامۀ وقایع اتّفاقیه»در  -2

اند و مردمی که آنها را به سر کار دولتها خدمتگزار مردم »آمده است که: 

« می آورند و برکنارشان می کنند، آنها را خدمتگزار خودشان می دانند.

هستید، می دانید که این حرف درست است، امّا نه صد « مردم»البتّه شما که 

، در اوِج «حکیم فردوسی»، به روایتِ «ضحّاکِ مار دوش»در صد! و گر نه، 

یکی محضر اکنون بباید نوشت/ »ش نمی گفت: استبداد و ستمکاریِ خود

که جز تخم نیکی سپهبد نکشت / نگوید سخن جز همه راستی/ نخواهد به 

ز بیم سپهبد همه راستان »و مردم چه کردند؟ جواب: « داد اندرون کاستی.

برآن کار گشتند همداستان / بر آن محضر اژدها ناگزیر/ گواهی نوشتند  /

مردم آلمان پیش از جنگ »هم گفته اند که: « هیتلر»و در مورد « برنا و پیر!

 «هیتلر را خدمتگزار آرام طبع مردم می دانستند!

در زبان انگلیسی بعضی از نویسنده ها که می خواهند «: بقیۀ العواصم» -3

فضل بفروشند، گاهی عبارتهای التین به کار می برند، و در زبان فارسی آن 

           ، «بقیۀ پایتختها»کنند. مثالً به جای  بعضیها عبارتهای عربی پرتاب می

 «!پایتخت»است، به معنی « عاصمه»عواصم جمع «. بقیۀ العواصم »می گویند: 

«  تفضیلیصفت عالیِ»این نوع «: از باالترترین تا پایین تر ترینشان» -4
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  (comparative superlative adjective ) دستوری نیست، امّا درست و

در زبان محاوره، و همچنین در کالم طنزآمیز کاربرد دارد و غلط حساب 

 می خوانم! می گویید: نخوانم؟« تفضیلیصفت عالی »نمی شود، و من آن را 

 چی بخوانم؟ کشک؟ چشم!

، «از فالن ندارد که آن هم دستِ کمی»اگر در موردی بتوانیم بگوییم  -5 

از فالن  که آن هم دستِ زیادی»توانیم بگوییم: در موردِ عکسِ آن می 

 حیف! می گویید: نمی توانیم؟«. ندارد

6- to subject  « : در فرهنگ ریشه «به زور به اطاعت خود در آوردن ،

 to make (a person or nation) subject to" شناختی اینترنتی:

another by force.” 

 ، به نقل از لغتنامۀ دهخدا.«مردمِ زیردست و فرمانبردار ۀعامّ رعیت:» -7

تردید دارید؟ در مورد « مردم نشناس»در مورد استفاده از صفت مرکّب  -8

این صفتها چه طور؟ : حق نشناس، خدا نشناش، نمک نشناس، قدر نشناس، 

 و ...؟ 
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 ؟  شیرین ردوغ  یا   حقیقت تلخ 

خدماِت »فکر می کنم، همه می دانند که در انگلیس سالم. این را،        

( ما ایرانیها همۀ 2«)زباِن فرهنگیِ»(، یا آن طور که در 1« )درمانیِ ملّی

، از «خدمات بهداشتی دولتی»ترجمه می شود، « دولتی»به « ملّی»چیزهایِ 

مراجعه به مطّب دکتر عمومیِ دولتی، شروع می شود، و اگر الزم شد، با 

بستری کردنِ بیمار  مار به دکتر متخصّصِ دولتی در بیمارستان، ومعرّفی بی

در بیمارستانِ دولتی تا مرّخص کردنِ بیمار برای مراجعت به خانۀ این دنیایی 

 خانۀ آخرت، ادامه پیدا می کند. به خدا نکرده،  یا،

، که نظمِ انصاف و منطق انسانی به هم «نظم نوین جهانی»بنابراین، در        

ده است، باید به دولتها حقّ داد که در بودجه های عمومی ساالنه، خور

 ،(3کسری بودجه را با اضافه کردنِ آبِ بیشتر در شیرِ این جور خدمات )

(، که طبعِ 4« )خاّصه خرجی»است، جبران کنند، و جلوِ « عامّه خرجی»که 

د داشت، بلندی دارد، رو سفید بمانند. در نتیجه عیبی ندارد و گله ای نمی شو

دکتر »اگر منشیِ دکتر عمومی دولتی صبحِ زود به شما تلفن کند و بگوید 

امروز کسالت دارد و به مطبّ نمی آید، و ناچار وقتِ مالقاتِ شما « فالنسون

 چند روز به تأخیر می افتد.

و من بندۀ حقّ که پولِ یکصدمِ همین دوا درمان آبکی را هم ندارم و        

یِ صاحب اختیاران از حذفِ کُّلیِ این خدماتِ دولتی، از بابتِ خود دار

ممنونِ جبریِ آنها هستم، همان روز صبح برای انداختنِ ورقۀ درخواست دو 

قلم دارو در صندوق، به مطبّ می روم، و چشمم کور، می بینم آقای دکتر 
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و خوش و خُرّم و خندان، با بیمارِ قبلی از اتاقش بیرون می آید « فالنسون» 

بیمارِ بعدیش را با صدایی که از زنگِ سالمت طنینی دل انگیز دارد، احضار 

 می کند.

    شما به جای من بودید، چه حالی به تان دست می داد و چی فکر        

می کردید؟ نمی دانم، من چه طور شد و چه طور بودم که اصالً ناراحت 

گله و بی توقّعِ عارفانه رفتم نشدم و قاه قاه قاه نخندیدم، و با یک لبخندِ بی 

خانم »جلو میزِ همان خانمِ منشی و بعد از عرضِ یک سالم ساده، گفتم: 

            (، امروز چه روزِ آفتابیِ قشنگی است! برتراند راسل را که5پَروتلی )

 «می شناسید؟ دربارۀ همچین روزی گفته است...

چی »لبخند مُنشیانه گفت:  چند لحظه مکث کردم، تا خانم َپروتلی با       

( 6گفته است در یک همچین روزِ آفتابیِ قشنگی،)»گفتم: « گفته است؟

اگر تلخ ترین حقیقتها را به من بگویند، برایم از شیرین ترین دروغها شیرین 

 و با همان لبخندِ بی گلۀ بی توقّعِ عارفانه از مطبّ رفتم بیرون. « تر است!

چیزی « برتراند راسل»جست و جو بکنم، ببینم « تاینترن»بعد رفتم در        

به این مضمون گفته است یا نه. در این جست و جوی نسبتاً دراز معلومم شد 

(، فیلسوف و ریاضیدان خیلی بزرگ انگلیسی، 7« )برتراند راسل»که غیر از 

      چیزهایی « تلخیِ حقیقت»و « حقیقت تلخ»خیلی هستند آنهایی که از 

مّا آنهایی که یک جمله را، بدونِ یک کلمه پس و پیش، یا کم گفته اند، ا

یک » و زیاد، عین یک ضرب المثل معروف، نقل کرده اند، گفته اند:

(، و طوری گفته اند که 8« )حقیقت تلخ بهتر از شیرین ترین دروغهاست

 انگار از چنتۀ فکرِ خودشان درآورده اند، که خوب، مُحال هم نیست.

را در جامِ « حقیقتهای تلخ»ایت آن که می توانیم زهرِ نتیجۀ حک       
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 بنوشانیم.« دروغهای شیرین»یکی از بزرگان به گوینده های «ِ سخن»

______________________________________ 

به « خدمات بهداشتی دولتی»به قولِ اینجاییها، یا « خدماتِ درمانیِ ملّی» -1

که « National Health Service»سی می شود قولِ آنجاییها در زبان انگلی

 .«NHS»به حرفهای اّول کلمه ها خالصه اش کرده اند و  می گویند 

احتیاج به توضیح داشته باشد. امّا « زبانِ فرهنگی»فکر نمی کنم اصطالحِ  -2

هر قومی زبانی « زبان طبیعی»شاید این اشاره مفید باشد که گفته شود که 

معنایی و دستوری آن را نظامِ طبیعیِ آن زبان، آزاد از است که قاعده های ِ 

تأثیرهای سیاسی و مذهبی و تاریخی و سنّتی و عادتی، تعیین می کند و 

زبان جهانِی »داریم، یکی « ایتالیایی»است. بنابراین، مثالً دو زبان « جهانی»

 «. زبان فرهنگیِ ایتالیایی»و دیگری « ایتالیایی

دارید. یک لیتر آب به « شیر»شما یک لیتر «: ردنآب در شیِر چیزی ک» -3

می فروشید. از خاصیت و حقیقت « شیر»آن اضافه می کنید. آن را به اسم 

دارید. به « سازمان خدمات درمانی»شیر پنجاه در صد کاسته می شود. یک 

مرور پنجاه در صد از بودجۀ آن کم می کنید. نتیجه می شود: نیمسازمانِ 

 مانی!نیمخدماتِ نیمدر

مصدر مرکّب( استثناء گذاردن؛ »)دهخدا[: ۀ ]لغتنام« خاصّه خرجی» -4

تبعیض قائل شدن؛ بعضی از افراد یک نوع را بر افراد همان نوع ترجیح 

مثال از بندۀ حقّ: اگر در والیت ماورای جبال بیایند حقوق ماهانۀ « دادن.

، به این %2زیاد کنند و حقوقِ ماهانۀ معلّمها را  %20نماینده های پارلمان را 

حاال اگر برای جبران کسری بودجۀ «. خاصّه خرجی کردن»د کار می گوین

عمومی، از بودجه های خدمات عمومی از قبیل خدمات آموزشی و خدمات 
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 «!   عامّه خرجی»درمانی کم کنند، ما لج می کنیم و به آن می گوییم 

(: اسم ساختگی است. به زور می شود Mrs. Parrotly« )خانم پَروتلی» -5

ترجمه کرد. بعضی از منشیها همیشه حرفهای « خانم طوطیوار»آن را به 

 رئیسشان را تکرار می کنند. خودشان هیچ حرفی ندارند.

 In such a beautiful sunny day, if they  به منشی دکتر گفتم: -6 

tell me the bitterest of truths, it will be sweeter than the 

sweetest lies!”  «ن روِز آفتابیِ قشنگی، اگر تلخ ترین در یک همچی

باید « حقیقتها را به من بگویند، برایم از شیرین ترین دروغها شیرین تر است!

 می کرد!«   سهل ممتنع»زنده می بود، انگلیسی این جمله را « برتراند راسل»

دانشنامۀ  –( ]به نقل از ویکی پدیا Bertrand Russellبرتراند راسل )» -7

فوریه  2 ۀدرگذشت - 1872مه  18 ۀاند آرتور ویلیام راسل، زادآزاد[: برتر

شناس و فعّال دان، مورخ، جامعهدان، ریاضی(، فیلسوف، منطق1970

زیست. راسل یکی از پیشتازان طلب بریتانیایی بود که در قرن بیستم میصلح

« گراییجنبش مخالفت با آرمان»شود و فالسفه در قرن بیستم محسوب می

تلوب فرگه و کرد. از وی به همراه گورا در اوایل قرن بیستم رهبری می

گردد. تحلیلی یاد می ۀگذاران فلسفلودویگ ویتگنشتاین، به عنوان بنیان

برتراند راسل یک فعال ضد جنگ و مخالف امپریالیسم بود که به دلیل 

اش در طول جنگ جهانی اول، از دانشگاه اخراج شد و به طلبانهعقاید صلح

خواهی استالین، معترض زندان افتاد. او مخالف آدولف هیتلر، منتقد تمامیت

ای درگیری آمریکا در جنگ ویتنام و همچنین از حامیان خلع سالح هسته

آثار متعدد در حمایت از نوعدوستی و »، به پاس 1950بود. وی در سال 

 «جایزه نوبل ادبیات گردید. ۀ، برند«آزادی اندیشه
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شما »د: فکر می کنم هیچکس توی دنیا پیدا نشود که اگر ازش بپرسی  -8

« اوّلی را!» بگوید:« از حقیقت تلخ و دروغ شیرین کدام را ترجیح می دهید؟

 امّا واقعیت چیز دیگری است.
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ا  هب شما می گویم ...  من  امّ

نامه ای »روزِ بیست و پنجمِ دسامبر است وُ جمعه، روزِ پخشِ  سالم.       

(، روزِ فرخندۀ دو هزار وُ شانزدهمین 1)، و با یک حُسنِ تصادف «از لندن

، نو کنندۀ آیینِ ابراهیمی، با دعوت مردِم «عیسی مسیح»سالگردِ تولّدِ 

سرزمینِ خود به رو گرداندن از خشم و کینه و انتقام، از بیرحمی و استثمار 

و پول پرستی،  و دور از هر گونه تعصّب، با صفا و مهر و مدارا با همدیگر 

 زندگی کردن.

بندۀ حقّ سالروز تولّدِ او را، که اینجاییها به ش می گویند  منپس        

را به همۀ مسیحیهایِ عالم و به  2016(، و همچنین سال نو  2« )کریسمس»

     غیرِ مسیحیهایی که خیرِ محبّت را بر شرّ انتقام ترجیح می دهند، تبریک

 «نو آوری»ا که در آنها می گویم، و به همین مناسبت، دو تا از گفته های او ر

( آمده است، از انگلیسی 3« )انجیل متّی»و در « کهنه شکنی»کرده است و 

 به فارسی بر می گردانم.

شنیده اید که گفته اند: قصاصِ چشم، چشم »در بند اوّل می گوید:        

است، و قصاصِ دندان، دندان؛ * امّا من به شما می گویم: با شخصِ شریر 

د. اگر کسی به گونۀ راست شما سیلی زد، گونۀ چپتان را هم به مقابله نکنی

طرف او برگردانید. * و اگر کسی خواست با شما دعوا کند و قبایتان را از 

شما  بگیرد، پیراهنتان را هم به او بدهید. * اگر کسی خواست شما را به زور 

شما  یک فرسخ با خود ببرد، شما دو فرسخ با او بروید. * به کسی که از

 اِعانه می خواهد، کمکش کنید، و از کسی که از شما قرض می خواهد، رو
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 (4« )نگردانید. 

شنیده اید »و در بندِ دوّم که سنّتهای دیگری را می شکند، می گوید:         

که گفته اند: همسایه ات را دوست بدار، و از دشمنت متنفّر باش. * امّا من 

دشمنانتان را دوست بدارید، و برای آنهایی که به شما به شما می گویم: 

آزار می رسانند، دعا کنید و خیر بخواهید، * ... پررودگارِ شما خورشیدش 

را هم بر بدان می تاباند، هم بر نیکان، و بارانش را هم بر دادگران می باراند، 

هم بر ستمکاران. * اگر فقط آنهایی را دوست بدارید که شما را دوست 

می دارند، سزاوار چه پاداشی هستید؟... بنا بر این، همچون پروردگارتان 

 (5« )کامل باشید.

مؤلّفِ ناشناسی که صاحبنظرها گفته اند انجیلش را باید در فاصلۀ        

بعد از میالدِ عیسی نوشته باشد، و در قرن دوّم میالدی  110تا  70سالهای 

او اضافه کرده اند، از یهودیهای « انجیلِ» را به« به روایتِ متّی»عنوانِ فرعیِ 

مؤمن امّا آزاد فکرِ زمان خودش بود که قبولِ بعضی از عقیده ها و پیروی 

 موسی برایش دشوار شده بود.« توراۀِ»از بعضی حکمهای کتابِ 

 «حکم»سالی بعد از نزول  1300«عیسی»اگر آن طور که گفته اند،        

متّای انجیل »(، می توانیم به 6متوّلد شده بوده باشد )« موسی»های خدا بر 

، «نو»حقّ بدهیم که هوادار عیسایی بشود که بخواهد با حکمهایی « نویس

هزار و سیصد ساله را « کهنۀ»بعضی از حکمهای نادرست و غیر منطقی و 

 باطل کند. 

عیسی « تعلیمات»ان منهای سی و چند سالی از زم 2016و حاال که        

 (، و دیگر نباید منتظر نسل دیگری از انجیل گویان و7مسیح می گذرد )
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« فلسفه»و «  علم»انجیل نویسان باشیم، شاید وظیفۀ بانیان و متولّیان معبدهای  

باشد که واعظهای معبدِ عیسی مسیح، پیامبرِ صلح و « سیاست»و « قانون»و 

 (8مزبان و همراه کنند. )محبـّت را با خود همزمان و ه

______________________________________ 

من نامه ای »که  2006حسن تصادفِ این است که از اواخر نوامبر سال  -1

سال و اندی از آن گذشته است فقط  9را شروع کردم تا حاال که « از لندن

ای از نامه »دسامبر، روز تولّد عیسی، به جمعه، یعنی  روز پخش  25دوبار 

 و یک بار هم امسال. 2009افتاده است: یک بار در سال « لندن

 عید میالد مسیح.    Christ + mass= Christmas)« )کریسمس» -2

انجیل به  – The Gospel According to Matthew« )انجیل متّی» -3

روایتِ متّی(، اوّلین انجیل از چهار انجیل عیسی مسیح است. سه انجیل دیگر 

 ( است.John(، و یوحنّا )Luke(، لوقا )Markمرقس )

این بند در ترجمۀ فارسی کتاب مقدّس به این صورت آمده است، که  -4

به  یکه گفته شده است، چشم دیادهیشن» فارسی روان و روشنی نیست:

مقاومت  ریبا شر م،یگویمن به شما م کنیل*  ؛یبه دندان یو دندان یچشم

 یبه سو زیرا ن یگردی زند، طپانچه تو راست ۀبلکه هر که به رخسار د،یمکن

 یعبا رد،یتو را بگ یخواهد با تو دعوا کند و قبا یو اگر کس *  او بگردان،

مجبور سازد،  لیم کی یتو را برا یو هرگاه کس*  بدو واگذار، زیخود را ن

که  یهر کس از تو سؤال کند، بدو ببخش و از کس *همراه او برو.  لیدو م

 « خود را مگردان. یقرض از تو خواهد، رو

 بند دوّم هم در ترجمۀ فارسی کتاب مقدّس به این صورت آمده است: -5
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خود را محّبت نما و با دشمن خود  ۀیکه گفته شده است، همسا دیادهیشن» 

و  دییکه دشمنان خود را محّبت نما میگویامّا من به شما م*  عداوت کن.

آفتاب خود را بر ]خدا[ که  رایز ... دیدگان خود برکت بطلبکننلعن یبرا

 رایز*  .باراندیو باران بر عادالن و ظالمان م سازدیطالع م کانیبدان و ن

 د؟یچه اجر دار ند،ینمایکه شما را محبّت م دییرا محبّت نما یهرگاه آنان

 «چنانکه پدر شما که در آسمان است کامل است. دیپس شما کامل باش  ...*

تاریخهایی که برای دوره های پیش از موسی و دورۀ خودِ موسی، چه   -6

در مصر، چه در عبور از صحرای سینا و رسیدن به ارض موعود داده شده 

است، دقیق و قطعی نیست و در مواردی دور از واقعیت است. مثالً در سفر 

سال،  180« اسحاق»سال، عمر  175« ابراهیم»، عمر پیدایش کتاب عهد عتیق

سال، که  900« نوح»سال داده شده است، و البتّه عمر  147« یعقوب»و عمر 

 یهوه هم نمی تواند آن را باور کند.

 آوردۀ خودِ عیسی مسیح هم امروز، از حیث « نو»بعضی از حکمهای  -7

و فکر نمی کنم  ، است«کهنه»سال  2016غیر منطقی و غیر عملی بودن، 

آمده « انجیل متّی»هرگز کسی از آنها پیروی کرده باشد. مثالً در همان 

 ،یصلح کن، مبادا مدّع یدر راه هست یکه با و یخود مادام یبا مدّع»است: 

کند و در زندان افکنده  میتو را به داروغه تسل ،یسپارد و قاض یتو را به قاض

 «ی.شو

معجزات او، از جمله زنده کردن مرده و  نام عیسی مسیح، با اشارت به -8

بینا کردنِ کور، و شفا دادنِ افلیج، و همچنین به اعتبارِ دعوت او از مردم به 

صلح و محّبت و گذشت، بیش از هر پیغمبر دیگری در شعر کالسیک 

  فارسی آمده است. به جدول زیر نگاه می کنیم:
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 مسیح و مسیحا  عیسی         نام شاعر

 بار 13   بار 19  انوری ابیوردی

 5   8  حافظ شیرازی

 98   74  خاقانی شروانی

 14   18  خواجوی کرمانی

 4   12  سعدی شیرازی

 12   76  سنایی غزنوی

 5   57  عطّار نیشابوری

 57   277  مولوی بلخی

 18   34  نظامی گنجه ای

 به جاست که از هر یک از این شاعرها بیتی بیاورم:

[    فرود آمد از آسمان باز عیسی/  عدلت زمین است چوانن هک گویی* ز   ]انوری

 ]حافظ[    عیسی دمی کجاست هک احیای ما کند/  * جان رفت رد سر می و حافظ هب عشق سوخت 

 ]خااقنی[   ، رتیاق بیمار آمده  ردد کو آن عیسی ره  /رخ زرد کو؟   کو؟ آن شاهد رپورد  م * آن خام خ 

ران   ]خواجو[    عیسی و کِشته را بارانم را د کشته  چو/  * هب من رسید نوید وصال دلدا

  ]سعدی[    محبوبش آرزوی دل اندر کنار کرد/  * عیسی هب زعلت از همه عالم کناره جست 
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 ]سنایی[     مردگان آز و معلوالن غفلت را شفا/  * عیسی عصری هک از انفاس روحانیت هست 

ر جدل ربای دجال/    * با عیسی روح هم نفس شو  ار[     بگذا  ]عطّ

 ]رعاقی[   دّجاالن یواننی  میا اینجا، هک خر گیرند /  از این پستی  ربون رب  جان * چو عیسی زعم باال کن، 

 ]مولوی[   ، آمد   کان نور هک عیسی را رب چرخ کشید/    ، گرهچ مریم بشد از دستت    * نومید مشو

 خواند ره دم ]نظامی[دم عیسی رب او می/    رد آن مستی نشسته شیپ مریم  *
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 دهی    فورتوانتیسیمو

، خود «2016»می شود، وسالِ « نو»روز اوّلِ ژانویه است، و تقویم میالدی  

بندۀ حقّ، سالِ  منرا در یازدهمین روز فصِل زمستان، آغاز می کند. پس، 

نو میالدی را، با آرزوی تندرستی و شادیِ همۀ مردِم دنیا، به همۀ مسیحیان 

شان روزِ اوّلِ ژانویه، برابر با یازدهمِ دی ماه «نو روز»و غیر مسیحیانی که 

 (1است، تبریک می گویم و سالم عرض می کنم.)

عّاظِ مسیحی، در ، یا به قولِ بعضی از وُ«یومِ مبارک»و حاال، در این        

(، یک آرزویِ بزرگِ بزرگ هم بکنیم، به طوِر 2« )فورتوناتیسیمو دیِه»این 

برابر، بدونِ تبعیض، برای همۀ مردمِ دنیا، از کوچک و بزرگ، فقیر و دارا، 

نادان و دانا، و دارندگانِ دیگر صفتهای متضادّ آدمیزادی، و آن آرزو این 

ن بار، و اقّالً یک روز، مردم دنیا همدیگر که: معجزه ای بشود، و برای اوّلی

را، نه پُرسوادها کم  تتصّور نکنند: نه سیاستمدارها افراد ملّ « احمق»را 

 سوادها و بیسوادها را، نه باال دستها زیر دستهارا، وَ هکذا اِلی غَیرُ النَّهایَۀ!

که چی بشود؟ بگذارید عرض کنم. در این نو روزِ میالدیِ مبارک        

فکر کردم بیایم مهمّ ترین چیز را برای مردمِ دنیا آرزو کنم. خیلی فکر 

کردم، یعنی خودم را انداختم تو گردابِ اوضاعِ دنیا و گشتم، ببینم در 

 بت و مقایسه با جامعه هایِ فارغ از فکر و آرزوِی حیوانها، با نظامهایِ ثا

ساده شان، برای جامعۀ ما آدمهای پُر فکر و پُر آرزو، با نظامِهای متغیّر و 

پیچیدۀ شلم شوربامان، چی می شود آرزو کرد که یک ُخرده ما را از این 

 ( طبیعت برگرداند.3جنونِ سرگشتگی در بیاورد، و به صراط مستقیمِ )
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خوب، در همچین موردی نباید انتظار داشت که همۀ مردم یک جور        

فکر کنند و از فکرهاشان به یک جور نتیجه برسند. من به این نتیجه رسیدم 

اند و می شود با هوش و حیله میلیونها «احمق»که هر کس خیال کند مردم 

است، « احمق»نفرشان را گول زد و همه شان را با یک چوب راند، خودش 

    اگر دید مردم به حرفش گوش کردند و دنبالش راه افتادند، خیال  چون

 «بله، این منم که رشتۀ عقل و دلِ مردم را در چنگ گرفته ام!»می کند که: 

، یا دقیق تر بگویم، «سیاست»و « فلسفه»نه خیر! اینجاست که فرق        

یونانِی آشکار می شود. سقراط، فیلسوفِ « سیاستمدار»و « فیلسوف»فرقِ 

            بیست و پنج قرن پیش را فقط به اسم می شناسیم. برای آشنایی با  

مکالمۀ »فلسفه ش، کتابهای افالطون را می خوانیم. یکی از این کتابها 

است. در جایی از این « فضیلت»است. موضوع مکالمه « سقراط با منون

 مکالمه سقراط از منون می پرسد: 

را « بد»اند، آن چیز «بَد»نید آنهایی که خواهان چیز شما فکر می ک»      

است و با وجودِ این « بد»تصوّر می کنند، یا اینکه می دانند آن چیز « خوب»

و سقراط با ادامۀ « هر دو جورش هستند!»و منون می گوید: « خواهانِ آنند؟

ن نیستند. خواها« احمق»بحث، او را به قبولِ این واقعیت می رساند که مردم 

به . «نمی دانند»را انتخاب کنند، علّتش این است که « بد»اند. اگر « خوب»

است، و در اینجاست « ناآگاهی»نیست، « حماقت»عبارتِ دیگر، ندانستن 

پیش می آید و از ناآگاهی مردم به سوِد خود و به زیاِن  «سیاستمدار»که 

می شوند، و « آگاه»نیستند، « احمق»آنها، استفاده می کند، امّا مردم که 

           دامنِ آنهایی را می گیرد که خیال می کنند مردم را« حماقت»نحسیِ 

 نگهداشت.  « ناآگاه»می شود همیشه 
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________________________________________ 

خیلیها از اینکه سال میالدی در روز یازدهم زمستان شروع می شود،  -1

« ُاوید»نز آمیز می پرسند چرا؟ یکی از آنها تعجّب می کنند و با لحنی ط

(Ovid( شاعر رومی ،)است که  18یا  17 -پیش از میالد  43 )بعد از میالد

، «گاه شمار جشنها»ل از کتابی شامل شش دفتر منظوم، با عنوان در دفتر اوّ

بیا و بگو چرا سال در فصل سرد آغاز می شود؟ بهتر آن »از خدا می پرسد: 

و آنوقت از خرّمیها و زیباییهای بهار داد « در بهار آغاز می شد...می بود که 

 سخن می دهد.

روز »( به زبان التین، یعنی fortūnātissimō die« )فورتوناتیسیمو دیِه»  -2

، ولی همان طور که واعظان ایرانی معمواًل ترجیح می دهند که «فرخنده

را با زبان عربی بیان « تمعنویا»بگذارند و « مادّیات»زبان فارسی را برای 

یوم »کنند، واعظان مسیحی هم زبان معنویاتشان زبان التین بوده است: 

 «! فورتوناتیسیمو دیِه« = »مبارک

 «.راه راست»به فارسی می شود « صراط مستقیم» -3

، شانزدهمین «ابراهام لینکلن»سخن حکیمانۀ معروفی هست منسوب به  -4

به جانشینهای پنج شش دهۀ اخیرش، در رئیس جمهوری آمریکا، که نسبت 

شما »اط تر و باهوش تر بود. می گویند گفته است: حتمقام سیاستمدار، م

می توانید برای مدّتی همۀ مردم را گول بزنید، و عدّه ای از مردم را همیشه 

افسوس که « گول بزنید، امّا نمی توانید همۀ مردم را برای همیشه گول بزنید.

د سیاستمدارهایی که گاهی حرفهای فیلسوفانه زده اند، امّا بوده اند و هستن

 فیلسوف نبوده اند.
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 کور   اه  ، رب عیب  بینا حسن اه  رب 

از استاد سخن، « حرفی از پدر بزرگها»سالم. شش هفته پیش در نامۀ        

بوده « عزیز»یاد کردم وُ گفتم که: پدربزرگها از اول تاریخ « سعدیِ شیرازی»

نبوده اند که ما مؤمنانه خیال کنیم هرچه گفته اند، تماماً، « مقدّس»اند، ولی 

 و برای همیشه درست است.

که در باغ سخنِ او گشتها « سعدی»، همشهریِ «حافظ»سان الغیب، ل         

عیب می جمله چو »داشته است و گلها چیده است، در غزلی می گوید: 

( این 1«)مکن از بهِر دلِ عامی چند نفیِ حکمت / گفتی، هنرش نیز بگو!

بیت ضرب المثل شده است. چرا؟ برای اینکه در جامعۀ ما، اخالِق معمول 

وُ سنّتیِ بیشترِ مردم حکم می کرده است که در بیشتِر موردها، در همه چیز 

و همه کس، عیبها را ببینند و بزرگ کنند و بگویند، و حُسنها را، هرچه 

 باشد، ندیده بگیرند. 

امّا اگر این قضیه را دقیق تر وارسی کنیم، متوّجه می شویم که در        

 عقدۀ »همچین جامعه ای، این فقط نصفِ واقعیت است، چون همان 

، «کورِ حُسنها»می کند وُ « بینایِ عیبها»ای که  آدمها را در جاهایی « اخالقی

           ارد و بر نگاه می د« بینا»در جاهایی هم چشِم آنها را فقط بر ُحسنها 

 «.کور»عیبها 

عقده های »پس برای آنکه توجّهِ اهلِ فکر به لزومِ جامعیت در وارسیِ        

لسان »جلب بشود، باید در حاشیۀ بیت « رفتارهای اجتماعی»در « اخالقی

سخن با میگسار از حُسن مِی گفتن کرامت نیست؛ / که »نوشت: « الغیب
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 (2« )در جَنّت نمی یابند! حقّگویان مِیِ بی عیب

میراث گذارِ عالی مرتبه، انگشِت « پدر بزرگِ» این که میان دهها هزار       

« سعدی»را روی خالِ کوچکِ به جا ننشسته ای در چهرۀ درخشانِ « ایراد»

و عمِق « مالحظه»گذاشتم، به این دلیل بود که او، با آن دّقتِ نظری که در 

ارد، اگر امروز زنده می شد، و از زاویۀ زمان، و د« مکاشفه»بصیرتی که در 

در آیینۀ واقعیت، به چهرۀ خودش نگاه می کرد، سری تکان می داد و شاید 

 می گفت: 

(، مخصوصاً از چهل به باال، 3آدم در یک عمرِ هشتاد و چند ساله )»       

هر چند سال یک بارکه نگاهی به گذشته اش می اندازد، تعّجب می کند 

ی بیند بعضی از گفته هایش که برای خودش دیگر بی معنی و بی منطق که م

شده است، تازه برای خیلیها تقدّس پیدا کرده است و وِردِ زبانشان شده است 

(، آن هم نه برای معنی و ارزشِ خودِ آن گفته ها، بلکه چون من که 4)

 «سعدیِ علیه الرّحمه ام، آنها را گفته ام!

مگر زردشت که می گویند در »بیایید به من بگویید:  اگر مثالً شما       

تاریخی بینِ هجده تا شش قرن پیش از میالدِ مسیح ظهور کرد، همان 

   من نمی توانم « زردشتی نبود که آیینِ زردشتی را برای ایرانیها آورد؟

 بگویم نه! 

پس با این حساب، ایرانیها تا انقراض سلسلۀ »و اگر شما بگویید:        

اسانی بینِ تقریباً هزار و دویست و پنجاه، تا دو هزار و چهار صد و پنجاه س

 ( باز هم من نمی توانم بگویم نه! 5«)سال زردشتی بودند، مگر نه؟

زردشتیها که اهورا مزدا را ستایش می کردند. »و اگر شما بگویید:        

<46> 



 باز هم من نمی توانم بگویم نه! « بت پرست نبودند، مگر نه؟

پس چرا مولوی بلخی، شاعِر عارفِ »و آنوقت اگر شما بگویید:        

 بزرگِ ایرانی، مثل خیلی از شاعرهای پیش و بعد از خودش به زردشتیها 

 ( 6« )می گوید گبر و آنها را بت پرست می داند؟

نمی دانم! ولی این را می دانم که تا پدر »و حاال من می گویم:        

« یابسِ»میراثهای فکریشان را از «ِ رَطب»بزرگهامان را درست نشناسیم، و 

 (7«)آنها تمیز ندهیم و جدا نکنیم، خودمان را نخواهیم شناخت.

______________________________________ 

ی و شد ایامی حسب حالی ننوشت»بیتی از یک غزل حافظ با این مطلع:  -1

             و بعد از چهار بیت« چند / محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند...

عیب می جمله چو گفتی، هنرش نیز بگو / نفی حکمت مکن از »می گوید: 

 «بهر دل عامی چند.

علیزادۀ طوسی، که در دوستی با استاد زشکی مشامش با بوی خوش  -2

شده است، در اینجا هوس کرد که به شیوۀ  قافیه بندی در حدِ تفنّن آشنا

خود حافظ در حاشیۀ بیت ضرب المثل شدۀ او نکتۀ او را تکمیل کند و 

سخن با میگسار از حُسن مِی گفتن کرامت نیست؛ / که حقّگویان »بگوید: 

 «   مِیِ بی عیب در جَنّت نمی یابند!

این طور داده  دانشنامۀ آزاد ویکی پدیا در اینترنت اسم و سنّ سعدی را -3

الدین بن عبداهلل نامور به سعدی شیرازی و ابومحمّد مُصلِح»است: 

 خورشیدی 589 حدود با برابر ،.ق. هـ 606 حدود یا 585 ۀالدین )زادمشرف

       با برابر ،.ق. هـ 691 حدود ۀدرگذشت -یران ا شیراز، در میالدی 1210 و
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      و هشتاد یعنی ،«میالدی 1292 یا 1291 و خورشیدی 671 یا 670 حدود

 . سال دو

علیه السّالم منظورش حرفهایی بود مثل این یکی که « سعدی»در اینجا  -4

ای کریمی که از خزانۀ غیب/ گبر و ترسا »در دیباچۀ گلستان آورده است: 

وظیفه خور داری،/ دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمن این نظر 

اشاره اش پیدا بود که دیباچه را نه برای عقل و دل خودش اصالً از « داری!

نوشته است، نه برای مردم، آن را در خور اهل سیاست و تظاهر به فضل 

ای است در حکمِ « تقدیمنامچه»ساخته و پرداخته است. در واقع دیباچه 

، با نثری پر تکلّف و تصنّع، برای حاکمِ وقت و اصحاب «دعای دفعِ دردسر»

وند جهان، و قطب دایرۀ زمان، و قایم مقام سلیمان، و ناصر اهل خدا»او، 

ایمان، اتابک اعظم، مظفّر الدّنیا و الدّین، ابوبکر بن سعد بن زنگی، ظلّ اهلل 

 «تعالی فی ارضه!

گفته شده « زردشت»در نسخۀ اینترنتی دائرۀ المعارف بریتانیکا درمعرّفیِ  -5

خدای یکتا توجّهِ مورّخان عصر دریافت توحیدی زردشت از مفهوم »است: 

جدید در حوزۀ دین را به این نکته جلب کرده است که بین تعلیمات 

در همین دائرۀ « زردشت و آیینهای یهودی و مسیحی پیوندهایی وجود دارد.

پیش از میالد دانسته شده است، امّا در  628المعارف تولّد زردشت سال 

ه شده است، از رق ظهور زردشت اشااغلب منابع به نامعلوم بودن تاریخ دقی

در برنامۀ دینی بخش « Zoroaster's vision»جمله در مقاله ای با عنوان 

سال  1500تا  1200جهانی بی بی سی، و با این اشاره که زمان ظهور او بین 

 پیش از میالد مسیح بوده است.

 امم که تو دیدی، چو بینی ا من آن نی»مولوی در غزلی با این مطلع:  -6
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بت »، می گوید: «نشناسی / تو جز خیال نبینی که مست خواب و نعاسی 

خیال تو سازی، به پیش بت به نمازی / چو گبر اسیرِ بتانی، چو زن حریف 

 دهخدا[. -]نفاس = خون که زن بیند در روزهای زادن « نفاسی

است با یونان کتیبه ای بوده « دلفی»گفته اند که بر سردرِ معبد آپولو در  -7

، که می تواند پایۀ این حدیث  باشد: «خودت را بشناس»این سخن حکیمانه: 

، یعنی کس خود را شناخت، خدا را شناخته «من عرف نفسه، فقد عرف ربّه»

 « . است
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 رب ایپده پشت چراغ قرمز عا

( در فضای 1سالم. امیدوارم پیش از پیچیدنِ صدای بوقِ اسرافیل )       

( 2عالم، یک روزی بیاید که همه مان، در کمال صحّت و عینِ عافیتِ)

، خیلی بیشتر از «واقعیات»( که بتوانیم از بیمزگیٍ 3جسمی، به جایی برسیم)

 لذّت ببریم. « موهومات»شیرینیِ 

ه دو تا فیلسوف، مثالً افالطون و می خواهم بگویم الزم نیست ک       

( باشند، دو تا آدمِ معمولیِ معمولی، هر دوشان مثلِ من، می توانند 4ارسطو)

سرِ یک چهار راهِ خیلی شلوغ، در لحظه هایی که منتظرند چراغ سبزِ عابرِ 

 پیاده روشن بشود، یکیشان به آن یکی بگوید:

بپرسی، و از تهِ دلشان جواب نگاهشان کن! همۀ اینها، اگر ازشان »       

بدهند، می خواهند چشمشان را ببندند و باز کنند، ببینند مُشتهاشان را پیاله 

( نشسته اند، و دارند واقعاً خودشان را 5کرده اند، لبِ چشمۀ آب حیات )

سیراب می کنند تا خاطر جمع بشوند که همین زندگی ای را که تا حاال 

 «هتر و دردِ سر کمتر، تا ابَد ادامه بدهند!کرده اند، البُد با کیفیتِ ب

و آن دو تا آدمِ معمولیِ معمولی، هر دوشان مثلِ من، چند بار چراغِ        

سبزِ عابر پیاده روشن و خاموش بشود و هنوز توی پیاده رو، لبِ خیابان، 

وایستاده باشند و مردم را، که هر کدامشان تویِ این دنیا زندگیِ خاصّ 

رد، و تویِ کّله اش عالمِ خاصّ خودش را می گرداند، تماشا خودش را دا

 کنند، و دوّمی به اوّلی بگوید:

د ادامه بدهند! ابَد! فکرش را بکن! ابد! زندگیِ ابدی! حیاتِ بتا اَ»       
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چه در این جهانِ فانی، چه در آن جهانِ باقی! هر روز مثلِ روِز جاویدان! 

امروز از کارهایی و چیزهایی لذّت ببرند، که دیروز پیش! که چه کار کنند؟ 

 «برده اند، و فردا وُ فرداها، تا ابد اآلباد خواهند برد!

و آنوقت آن دوتا آدِم معمولیِ معمولی، از خیابان رد بشوند و بروند        

توی قهوه خانه بنشینند و در ضمن خوردنِ چایی و کیکِ اسفنجی، به گفت 

و « ابد»هّماِت شیرینِ حیاتِ جاویدان، و مفهومِ نامفهوم و گوشان دربارۀ تو

 ادامه بدهند.« ابدی»

( است که 6«)عُمر نوح»راستی هم ها! درازترین عُمر در ذهِن مردم        

نهصد و پنجاه سال بوده است، هشتصد و سی سال بیشتر « توراۀ»به روایتِ 

عمرها کم شد و از عمرِ خودِ حضرت موسی. بعد از حضرت عیسی بود که 

سال، که بود و بود، تا حاال که، نمی دانم به  40طبیعی شد: به طور متوسّط 

 هم بیشتر شده است. 80یمن چی، در بعضی جاها از 

یک روز از یک رانندۀ تاکسی تلفنی که در تابستانِ لندن روزه بود،        

گر با ا»برای اینکه حواسّش از تشنگی و گرسنگی منحرف بشود، پرسیدم: 

بلیت بخت آزمایی چند میلیون پوند ببرید، و برای یک استراحت عالی به 

یکی از جزیره های همیشه بهار دنیا سفر بکنید، و همۀ نعمتها و لذّتهای 

بهشتی برای شما فراهم باشد، چند وقت می توانید این زندگی را در بهشِت 

چند لحظه سکوت،  و رانندۀ صادق و نجیب، بعد از« آن جزیره ادامه بدهید؟

من »و من هم بعد از چند لحظه سکوت، گفتم: « حدّ اکثر سه هفته.»گفت: 

 «هم همین طور!

 آن روز بود که فکر کردم اگر همۀ آنهایی که با یقین هزار در صد       
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(، 7«)عمر خیّام»هستند، از این بابت، مثل « ی َبعد از مَرگابدِ ِزندِگیِ»منتظر  

به دلشان راه بدهند، شاید کم کم خلق و خوی « شکّ»یقین،  یک هزارمِ آن

 آدمیزاد تغییر کند و زمین دوباره بهشتِ خدا بشود.

______________________________________ 

نام فرشته ای است که در «: »غیاث الّلغۀ -دهخدا »اسرافیل، به تعریف  -1

لوق مرده و نیست قیامت دوبار صور خواهد دمید. در دمیدن اول همۀ مخ

صور، « خواهند شد، و در دمیدن بار دیگر همۀ مردگان زنده خواهند شد.

بوق، شاخی که در آن دمند و از آن صدایی خارج »به تعریف فرهنگ معین: 

 «شود.

خیال می کردم که در عهد کودکی «: در کمال صّحت و عینِ عافیت» -2

نامه ها به کار می بردند. شروع  ما و صد سالی پیش از آن این عبارت را در

در اینترنت دیدم که حاال هم بعضیها با همان آداب هشتاد تا صد و هشتاد 

پس از تقدیم سالم... از درگاه خداوند متعال »سال پیش حرف می زنند: 

خواهان و خواستارم که همیشه در کمال صحت و عین عافیت بوده باشید. 

ال... اینجانب... باشید الحمداهلل باری... اگر از راه لطف ومرحمت جویای ح

  «حاصل و برقرار است...

روزی بیاید ... که همه مان به جایی برسیم که ... که سعدی فرماید:  -3

خدا نبیند / بنگر که تا چه حدّ است مکان  رسد آدمی به جایی که به جز»

 «آدمیت... 

دو  راستش فراموش کرده ام که چند سال پیش در چه کتابی خواندم -4

فیلسوف، شاید آلمانی، شاید فرانسوی، به همین انتظار مردم از حیات ابدی 

 بعد از مرگ اشاره کرده بودند. فرقی نمی کند. خیال می کنیم که افالطون
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 سطو بودند.رو شاگردش ا 

است، و به آن « ظلمات»در سرزمین « آب زندگی»چشمۀ آب حیات، یا  -5

که مثل خیّام، نقد را می گیرد و دست از هم می گویند: حافظ « آب خضر»

رق است از آب خضر که ظلمات جای ف»نسیه می دارد، فرموده است: 

تا آنجا که من در حافظه دارم، « اکبر است!هللااوست، /  تا آب ما که منبعش 

اسکندر «. کالغ»و دیگری « خضر»دو کس آب حیات خورده اند، یکی 

مشکش را از آب حیات پر کرد و  بعد از جهان گشایی، به ظلمات رفت و

مشک را به درختی آویزان کرد تا با تشریفات خاصّ آن را بخورد، ولی 

آب آن اندکی  قسمت نبود و کالغی تشنه مشک را از ته سوراخ کرد و از

نوشید و عمرش دراز شد و قطره ای از آن نماند تا خود اسکندر بنوشد و 

روز به جای دولتهای پنج به عالوۀ راه ظلمات هم بر او بسته شد. وگرنه ام

 یک، اسکندر بر جهان فرمانروایی می کرد.

و : »29و  28عمر نوح: در کتاب مقدّس، سفر پیدایش، باب نهم، آیۀ  -6

سال زندگانی کرد* پس جملۀ ایّام نوح نهصد و  350نوح بعد از طوفان، 

دهم، بیتی قرن یاز« نامعروفِ»رفیع مشهدی شاعر « پنجاه سال بود که مُرد.

عمر اگر خوش گذرد، زندگی »دارد که ضرب المثل شده است: « معروف»

 «خضر کم است، / ور به ناخوش گذرد، نیم نفس بسیار است.

از جملۀ رفتگان این راه دراز / باز آمده »حکیم عمر خیّام می گوید:  -7

نمانی کیست تا به ما گوید باز! / پس بر سر این دو راهۀ آز و نیاز /  تا هیچ 

گویند کسان بهشت با حور »و نیز می گوید: « آیی باز!]نگذاری[ که نمی

خوش است / من می گویم که آب انگور خوش است / این نقد بگیر و 

 «دست از آن نسیه بدار / کآواز دهل شنیدن از دور خوش است.
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 چرا؟ دیگر    تو

سالم. مدّت درازی بود که نگران حال یک آشنای عزیز بودم. گاه        

به گاه شنیدنِ حرفی از کسی، یا خواندنِ چیزی در جایی موجب می شد 

حسّ کنم که حقّ دارم نگران باشم. امّا با اتّفاقی که دیروز افتاد، یقینم شد 

ن سوز که آن عزیز رفتنی است و من باید این واقعیت را بپذیرم و با غمِ جا

 آن به خاک واصل شوم. 

را طبیعی « فارسی»بله، دیروز، از نویسنده ای که تا چهل سال پیش         

       (، بر حََسِب تصادف، در اینترنت1) حرف می زد و طبیعی می نوشت

         مقاله ای دیدم، که ای کاش ندیده بودم و نخوانده بودم. به مضمون

زبان و بیانِ آن ذهنم را آشفته کرد، دلم را سیاه، مقاله اش کاری ندارم، امّا 

 و کامم را تلخ.

به یادم آمد که یکی از کتابهایش را که چهل، چهل و پنج سالِ پیش        

منتشر کرده بود، دارم. رفتم آن را پیدا کردم و با دقّت فصلی از آن را 

سالمش. اصاًل خواندم. نه! زبان و بیانش فارسی بود، با همان طبیعتِ زنده و 

نمی شد باور کرد که همچین نویسنده ای، زبان و بیانش این طور مسخ بشود 

 و چنته اش از لغتها و ترکیبهای با اصالت و آشنا خالی، و ...

تو »و اینجا بود که روحم آتش گرفت و گفتم، با صدای بلند گفتم:        

برای داشتنش، دیگر چرا، نویسندۀ هشتاد و دو ساله! چی می خواستی که 

های کتبی و صوتی « رسانه»فکر کردی باید مثل اکثریتِ جوانهای وابسته به 

و تصویریِ امروز، در تخریب کاخ بلندِ  اصالت و استقاللِ زبان فارسی 
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 «سهمی داشته باشی؟

توی مقاله اش این جمله، بیشتر از همۀ لُکنتهای زبانی و خمیازه های        

 نهایا» آن عزیزِ آشنا را جلوِ چشمم آورد. می گوید: بیانی دیگرش، مرگِ

همین نویسندۀ هشتاد و دو ساله، « !هستند یهم جدّ یلیخ ،ستندینجوک 

چهل، چهل و پنج سالِ پیش، بدون اینکه اراده بکند و زوری بزند، درست 

       مثلِ عملِ طبیعی و خود به خودیِ نفس کشیدن، این جمله را این طور 

 «است! جدّی، خیلی هم نیستاینها شوخی »می نوشت: 

چرا؟ چون به حقیقِت سخن فارسی و به حُرمتِ سخنوراِن بزرِگ        

، از لحاظ «جوک»یا لفظِ مقدّسِ آن در انگلیسی « شوخی»ایران سوگند، 

باشد، چه « مفرد»است، و اسم معنی درفارسی چه « اسم معنی»دستوِر زبان 

 (. 2صورت مفرد می آید ) ، فعِل آن به«جمع»

این است آن عزیزی که در چند دهۀ اخیر، خُرد خُرد زهرِ قاعدۀ زبان        

( به خوردش داده اند، و با بیعتِ آن نویسندۀ فارسی زبان با قاعدۀ 3انگلیسی )

انگلیسی، این واقعیت را پذیرفتم که نسل نو، با سازشکاری نسل کهنه، به 

 (.4افتاده را به گور خواهد کرد )زودی این عزیزِ به نزع 

به حالتِ نزع افتاده « قاعدۀ عزیزِ فعل در اسم معنی»این که می گویم        

است، یعنی زندۀ زنده نیست، امّا هنوز نمرده است، به این دلیل است که 

، حتّی در بیان دلسوزانۀ یکی «از طبیعتِ زبانِ فارسی غافلها»بعضی از همین 

فعلش را جمع می آورند و « آگاهانه»عی، در یک جمله، از دردهای اجتما

 مفرد. نمونه اش این جمله: « ناآگاهانه»

 .اندازند رقهفت .برندی م الؤهویت ما را زیر س، نیستند یاینها شوخ»       
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        آیا « .کندی مما را از هم دور  هایشوخاین  ...گیرندی مرا از ما  یهمدل

شوند، و این قاعدۀ « یکدل»ها «دو دل شده»داشت که همین می شود امید 

 عزیز را از مرگ نجات بدهند؟

_________________________________________ 

برای حرف زدن و نوشتن در یک زبان معیّن، یعنی با « طبیعی»صفت  -1

   حفِظ قاعده های نظامِ ساختمانی زبان حرف زدن و نوشتن، چون این 

که مثل قانون اساسیِ یک حکومتِ مردمی اصیلِ فعالً  قاعده هاست

ناموجود در جهان، موجودیت و اصالت و استقالل زبان را تضمین می کند، 

و گفت و گوی روزمرّۀ مردم با آن انجام می گیرد، و فقط وسعتِ دایرۀ 

لغتها و ترکیبهای آن در طبقه ها و گروههای مختلف جامعه فرق می کند، 

ها زبان ه ری آن یکسان است. مثالً زبان انگلیسی با این قاعدولی نظام دستو

در صدِ لغتها و ترکیبهایش از  33تا  20انگلیسی مانده است، وگرنه فقط 

 29زبان قدیم انگلیسی است و بقیه را از زبانهای دیگر گرفته است، از جمله 

 در صد آنها از زبان التین است. یکی از قاعده هایش این است که برای

( در abstract( باشد، چه معنی )concrete(، چه ذات )nounsاسمها )

حالت جمع، فعل جمع می آورد: مثالً همۀ انگلیسی زبانهای سراسر عالم، با 

اینها شوخی »ی در شکل جمله و نه قاعدۀ دستوری آن، در مقابل یتفاوتها

 ، می گویند: «است جدّی، خیلی هم نیست

very serious matters. arenot jokes, they  areThese  

 

، فعِل آن به صورت «جمع»باشد، چه « مفرد»اسم معنی درفارسی چه   -2

مفرد می آید. به نمونه های زیر، برگرفته از اینترنت نگاه می کنیم. در بعضی 
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 از آنها از قاعدۀ فارسی پیروی شده است و در بعضی از قاعدۀ انگلیسی:

. داشته باشنددر تمام عمر کودک ادامه  توانند یم رهایتاث نیا*** 

 )انگلیسی(

فرزندتان را از  یهوش بیضر کنند یمبه شما کمک  شنهادهایپ نیا*** 

 .دیده شیافزا ینیدوران جن

، استرس مادر گذارد یم ریهوش کودک تاث یکه رو یاز عوامل یک*** ی

 .)فارسی( است

کمک شما  شتریهم به آرامش ب (relaxation) شنیلکسیر یهانیتمر*** 

 .)فارسی(  کند یم

 و بعضًا متناقض هستندمختلف  تهایروا دیهمچنان که مالحظه کرد*** 

 )انگلیسی(.

 گر شودجلوه لیذ یتیبه صورت اختالالت شخص تواندیم رهایتأث نیا*** 

 )فارسی(.

و  شده اند یعاد مانیبرا رایز بزنندبه ما ضربه  توانند یمعادتها  نیا*** 

 .)انگلیسی( میستیمتوجه صدمات آنها ن

 شودگر  جلوه لیذ یتیبه صورت اختالالت شخص تواندیم رهایتأث نیا*** 

 )فارسی(.

 افتیادامه خواهند گفتگوها  نیاست و ا «یموقت»قطع مذاکرات *** 

 )انگلیسی(.

         و  مانده اند جهینت یبجمهور تا کنون  استینامزدان ر یگفتگوها*** 
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 یم دهیدتازه  یاختالف نظرها یدو دسته انتخابات یاکنون در گفته ها ***

 )انگلیسی(.  شوند

است، به  شاید به این علّت که زبان فارسی زبان بومی دانش آموزان  -3

یادگیری دقیق و عمیق و اصولی دستور زبان فارسی اهمیت الزم و کافی 

دهۀ اخیر آموزش زبانهای خارجی، مخصوصًا  داده نمی شود، امّا در چند

انگلیسی، چه در مدرسه ها و دانشکده ها، چه در آموزشگاههای زبان، 

نسبت به گذشته، خیلی پیشرفته تر و نتیجه بخش تر شده است، به طوری که 

خیلی از جوانهای تحصیلکردۀ امروز، مخصوصاً آنهایی که در مطبوعات و 

نند و خبر و گزارش و تفسیر ترجمه می کنند، رادیو و تلویزیون کار می ک

دستور زبان انگلیسی را بیشتر و بهتر از دستور زبان فارسی می دانند و همین 

 واقعیت در نفوذ زبان انگیسی در فارسی تأثیر آسیب زننده داشته است.

که هر نوع تغییر و « رسانه ای»بعضی از همین جوانهای انگلیسی دان  -4

تعبیر کنند و بگویند: « دُعا»پیشرفت  می دانند، این اشارۀ مرا به تحوّلی را 

 نیایاد!« به دعای گربه سیاه باران نمی آید.»
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 خیابانی گلگشت 

خیلی وقت است که به خیلی دلیلها و علّتها، دیگر واقعاً خوشم  سالم.      

ر منظوری باشد، نمی آید از خانه بیرون بروم. از خانه بیرون آمدن، برای ه

باغِ »حالتِ گشت و گُذار هم دارد: گشت و گذاری وُ  تماشایی در یک 

 شلوغ.« بازارِ»بزرگ، اینجا و آنجاش غُرفه ای از یک « ملّی

(، دو جورش 2« )پارک»(، که اینجاییها به ش می گویند 1باغِ ملّی )      

پهناور (، خصوصیتِ اصلیش 3« )هاید پارک»هست. یک جورش، مثِل 

بودنش است ُو، سرتاسر پوشیده بودنش از چمنِ سبز وُ ُخرّم ُو، احتماالً در 

جای مناسبی از آن، بودنِ آبگیر یا دریاچه ای ُمزیّن به عدّه ای ُاردک و غاز 

به منظور تأمینِ اسبابِ آسایش و »وُ قو، و در نزدیکیِ آن، به اصطالحِ ما، 

 «.رستوران»یا یک « کافه تریا»یک ( 4چیچیشهر )« تفریِح اهالیِ محترمِ

          یک جورِ دیگر از باغهای ملّی، خصوصیتِ اصلیش داشتِن       

باغچه های گُل است، گلهایِ رنگارنگ وُ گوناگون. هر باغچه انگار یک 

را « آدمِ ابوالبشر»که « جنّتِ فردوس»قالی. زیبا، دل انگیز وُ تماشایی، مثلِ 

از آن بیرون انداختند، و خوشبختانه بچّه هاش « معرفت»به جرم خوردنِ میوۀ 

( یا 5« )گلشن»روی زمین از آن زیبا ترش را ساختند، و به ش گفتند 

، و چند قرنی است که وقتی  برای سیر و سیاحت، مخصوصاً در «گلستان»

 «.گلگشت»غزلهای عاشقانه، می روند توی این جور باغها، می گویند رفتیم  

ر مثِل بچّه ها تخیّلمان قوی باشد، توی خیابانهای شهر هم که امّا اگ      

 تماشا می کنیم، هر کدام از آنها انگار یک جور گل آدمها را می گردیم وُ
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، چه کهنه، چه نو، لباسهای خوش رنگ و خوش دوختته ش است، بُ 

، و گُلش سر و صورتِ طبیعیش، با یک لبخندِ خالی از افاده و تر وُ تمیزش

داریم تویِ بینیم نفرت، و یک نگاه آشنا با دنیایِ همنوع. با این تخیّل می 

پس با  وُ ُگلهاش را تماشا می کنیم، که گُلهاش آدمهایند. می گردیمباغی 

 «.خیابانگشت»، بگوییم «خیابان گردی»این تخیّل، بیاییم به جای 

یّلِ خالی از ، شاعِر قرنِ یازدهِم هجری، باتخ«صائب تبریزی»ببینیم       

به شرِط ترس وُ تعصّبش، چه جوری از چشمِ یک آدم خاکی، حاضر است 

روِ دل آرایِ زمینی در باغِ زمینی، از گلگشت در تماشایِ معشوق، یا سَ

چشم می پوشی زِ ُگلگشتِ خیاباِن »چشم بپوشد:  آسمانی خیابانهای بهشتِ 

 (6)« بهشت!/ در کمینِ جلوۀ سروِ دل آرایِ که ای؟

امّا من بندۀ حقّ، نَه برای نشستن در کمیِن سروهای دل آرا، که کاِر       

جوانان بوده است وُ، خواهد بود وُ، حُسنِ آنها و زیبندۀ آنهاست، و بر پیران 

حرامِ طبیعی، بلکه به عّلت دیگری می خواهم از گلگشت در خیابانهایِ 

 بهشت زمینیِ لندن، چَشم بپوشم. 

( که می خواستند سنّتها ُو 7ها )«هیپی» پیش، حتّی پنجاه، شصت سالِ      

عادتها را بشکنند، در گلستانِ خیابانها گیاهِ هرزه نبودند، خار بُتّه نبودند، ضّد 

        ذوق و سلیقه نبودند، ضدّ نظم و زیبایی نبودند. به دستشان یک شاخه 

              در لندن (. حاال وقتی8گُل بود، و بر زبانشان کلمه های صلح و محبّت )

می روید به خیابانگشت، می بینید دستِ کم نصفی از بُته گلهایِ از دو سمت 

هر چی مُدِ روز بگوید، ما دربست قبول »در حرکت، خودشان را به بهانۀ 

، تبدیل کرده اند به علفهای هرزِ جنگلی. اگر می خواهند بر «می کنیم

 البُد تو دنیایِ  را نابود می کنند! گردند جنگل، چرا دارند با سرعت جنگلها

<60> 



به هم ریختۀ امروز این فقط لندن نیست که گلگشتِ خیابانهاش برای خیلیها 

 چشم آزار وُ دل آشوب شده است! ها؟ نه؟

_________________________________________ 

عمومی  گردشگاههای به که نامی» در لغتنامۀ دهخدا:« باغ ملّی»تعریف -1

 ؛دهند ،شود می و اداره سیسأمعموالً توسط شهرداریها ت اکز شهرها کهمر

 «.در شهر هعامّ جگاههایتفرّ؛ شهر پارک

، به تعریف لغتنامۀ «باغ ملّی»(، در انگلیسی به همان معنای park« )پارک»-2

         دهخدا به کار می رود. چمن و درخت جزء های اصلی آن است و 

 فرعی.باغچه های گل، جزء 

هکتار  142، واقع در مرکز لندن، به وسعتِ (Hyde Park« )هاید پارک»-3

هکتار، و در کنار دریاچه  16و در میان ِ آن دریاچه ای مصنوعی به وسعتِ 

 رستورانی بزرگ.

برای همۀ شهرهای پارک داِر « من در آورده»اسمِ عام « چیچیشهر»-4

 دنیاست، از آن جمله تهران.

 از است مرکب این و گل جای اِسم مرکب:»تعریف لغتنامه: به « گلشن»-5

چند نمونه  این هم« .گلستان؛ گلزار است؛ ُمرادف نسبت کلمۀ که شن و گل

      گلشن ناموس تا باغ در اندر آ»گلشنِ غزلی از چند شاعر کالسیک: 

)مولوی بلخی( « گلشن تری. وُ خوش تر گلشن و باغ صد از آنکه بشکند / ز

 گل و گلزار از جان، / که برافشان گل بویِ به دل،بی ای ،گلشن در بیا»

 گلشنِ  در روحم فکند غُلغُل»)فخرالدّین عراقی( « آید.می یار بوی امروز

 بی» )سعدی شیرازی(« زد! آبگون طاقِ بر آهی سنگِ که گه مالیک، / هر
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 عارضِکشم؟  چه سنبل زلفِ کنم؟ / چه گلشن و گل با روان، سرو ای تو، 

مرا، /  باشد نظر گلشن بر که بلبل نیستم»)حافظ شیرازی( « کنم! چه سوسن

 )صائب تبریزی(.« مرا. باشد پر زیر در دلگشا باغهای

مرغوب؛  جاهای سیر ؛ گل سیر مرکّب: اِسم»به تعریف لغتنامه: « گلگشت»-6

 سرخ گل دارای مخصوصاً که تفرّج و سیر برای ومطبوعی خوشآیند جای

 شاعر چند از نمونۀ گلگشتِ غزلی چند هم این« .بود ریاحین و گلها دیگر و

 و بود بهاری هم دشت، / جوانی و در و صحرا به آید بهار»کالسیک: 

« .لگشتگ به آیند گلرخان که روید / دمی الله جوانان قبر بگذشت / سر

 مرا، / که نیست چمن گلگشتِ سر گل، ای تو، بی»)بابا طاهر عریان( 

 زِ عاشق دل» )امیر خسرو دهلوی(« باشد. خوش شما گلستان تماشای

 رشته مرغ دامی ست گلی شاخ هر گردد، / که ترآزرده  چمن گلگشتِ

 آن بشکفد چون چمن، گلگشتِ به من چون»)صائب تبریزی( « را. برپا

)هاتف « تو؟ همچو گلعذاری از است دل در خاری خار که ش / تنگدل

      اصفهانی(.

 از یکی»با اختصار: « ویکی پدیای فارسی»(، به تعریف Hippy« )هیپی»-7

 متحده ایاالت در( میالدی) 1960 دهۀ در که بود جوانان اجتماعی جنبشهای

 بلند، .. داشتن موی.یافت گسترش دنیا دیگر نقاط به و شد آغاز آمریکا

 آزادی، و عشق دنیای از ستایش صلح، برای شعار مانند، قبیله جمعهای

 گروه این فعالیتهای جملۀ از... راک و اسید سبک موسیقی گل، پرورش

 ارزشهای و رفتار و لباس گرفت. سبک قرار هارسانه توجه مورد که بود

 فیلم، تلویزیون، موسیقی، طریق از جهان فرهنگ بر زیادی تأثیر هیپیها

 از گوناگونی نمودهای سو این به 1960 دهۀ از. گذاشت هنر و ادبیات
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 نمونه برای. استشده پذیرفته جوامع برخی عمومی فرهنگ در هیپیها فرهنگ

 جوامع در معتقدند آن هیپیها به که مذهبی و فرهنگی گونیگونا پذیرش

 که نیز روحانی مفاهیم و دور خاور ۀفلسف به گرایش. شد پذیرفته بسیاری

. است یافته کل طور به جامعه در زیادی مخاطبان هیپیهاست اقبال مورد

 کود بدون و سالم غذای از استفاده موسیقی ... و هایجشنواره برگزاری

 محبوبیت غربی جوامع در که است هیپیگری هایجنبه دیگر از شیمیایی

    «.استیافته

 Make love« )عشق بورزید، نه جنگ!»یکی از شعارهای هیپیها این بود: -8

not war!) 
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  کشفها ههم  و چشم    سر 

تصادفاً آفتابی است، « لندن»چه طور است خیال کنیم هوا در سالم.        

و شما هم هوس کرده اید، مثلِ آنهایی که شما را به هوس انداخته اند، روی 

یکی از نیمکتهای صحنِ بازارچۀ محلّه بنشینید، و کار نداشته باشید که 

ید تو بحر آنهایی که نشسته ها چه کار می کنند. با نگاه تیزتان می رو

کارهای واجب تری دارند و چشمشان دنبال کارشان است و از دو طرف 

 از جلو شما رد می شوند و اصالً شما را نمی بینند.

چند دقیقه ای نگذشته است که یکدفعه حواسّتان شش دانگ متوجّهِ        

ر اصل ( آنها  می شود. به حیرت می افتید. همه شان د1« )طرزِ راه رفتنِ»

است، امّا هیچکدام از آنها مثِل « راه رفتن»یک کار می کنند، و آن کار، 

هیچیکدام از آنهای دیگر راه نمی رود. خوب که دقّت می کنید، می بینید 

هر کدام از آنها در طرزِ راه رفتنش چیزِ خاصّی دارد که فقط مالِ خوِد 

 اوست، و در چشمهاش هم پیداست.

در ذهنتان طرزِ راه رافتنِ جانورهایِ دیگر را می بینید  و حاال یکدفعه       

و حیرتتان بیشتر می شود. به هر جانوری نگاه می کنید، وحشی و اهلی، 

چرنده و درنده و خزنده و پرنده، می بینید طرزِ راه رفتنِ هر نوعشان تک به 

تک عینِ همدیگر است. این طور نیست که مثالً در یک گلّه گوزن، هر 

ان طرز راه رفتنش مخصوصِ خودش باشد و با مال تک تک بقیه کدامش

 (. 2فرق بکند )

 می گویند جمعیت گوسفند در دنیا چیزی است در حدود هزار و       
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دویست میلیون رأس. کاری به این نداریم که این هزار و دویست میلیون  

ی دارند. گوسفند از لحاظ شکل و ترکیب و رنگ، جا به جا، با هم فرقهای

همه شان را که از اطراف دنیا جمع کنید یک جا، یک گلّه شان بکنید، باز 

هم وقتی نگاهشان بکنید، می بینید راه رفتنِ همه شان یک طرز بیشتر ندارد: 

چند دقیقه که تماشاشان کنید، خسته می شوید. بحری «! گوسفندی»طرز 

 ندارند که توش بروید و عجایبش را سیاحت بکنید.

حاال بر می گردیم به لندن، به صحن بازارچۀ محلّه، می نشینیم روی        

همان نیمکت. آن آقای جوان را نگاه کنید، آن بلند قدّه را می گویم، که 

  نیمتنۀ چرمی نارنجی به تنش است ... آره، با شلوار  مخمل کبریتیِ سیاه. 

زد، یگ نگاه به می بینید چه طوری راه می رود؟ یک نگاه به جلو می اندا

راست، یک نگاه به چپ. جلو که مسیرش است، چپ و راستش مردم اند، 

و مردم آینه اند. می خواهد ببیند مردم از دیدن قدّش با چه حیرتی تحسینش 

 می کنند! 

بارها توی این بازارچه دیده امش. از متوّسطِ قدّ مردها شاید پانزده        

ین پانزده سانتیمتر قدّ او را آن قدر باال برده سانتیمتری بلندتر باشد، امّا هم

است که انگار دستش را دراز کند، می تواند ماه را از طاق آسمان بکند، 

بیاورد پایین، بگذارد تو دستِ شما! آدمیزاد است دیگر. حاال خیال می کنید 

همۀ آنهایی که مثل او فوق العاّده بلند قدّند، عینِ او راه می روند؟ نه! غیر 

تو بحر هرکدام از آدمهای صحنِ این بازارچه، که خودش  (3)!ممکن است 

( آمد و شدِ هفت هزار میلیونی دنیا، فرو 4نمونه ای است از صحنِ بزرگِ  )

بروید، می بینید یک چیزی در طرزِ راه رفتنش هست که می تواند سرِ نخی 

 حدسهایی باشد و شما را با از فکر و روحیه و شخصیتِ منحصر به فردِ او
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 که دربارۀ زندگی او می زنید، مدّتی سرگرم بکند.  

خوب،  حاال این سرگرمی چه نتیجه ای »فکر نمی کنم کسی بگوید:        

شان را که سر و چشمِ « کنجکاوی»مگر آنهایی که این قضیه حسّ « دارد؟

    هاست، بیدار نکرده باشد! خدا هم از کنجکاوی خوشش « کشف»همۀ 

 ید، وگرنه ما آدمیزادها را از بهشت بیرون نمی کرد!می آ

_________________________________________ 

حرف می زنیم، به یاد این « طرز راه رفتن»در مورد جانورها وقتی از  – 1

کالغه آمد راه رفتن کبک را یاد بگیرد، راه »ضرب المثل می افتیم که: 

به فرد بودن طرز راه رفتن آدمها،  منحصر« رفتنِ خودش هم از یادش رفت.

با تفاوت راه رفتنِ هر آدمی در حاالتِ مختلف یکسان نیست و دو موضوع 

 جداگانه است. 

گوزنهای عاشق، در اوقات معیّنی از فصل جفت خواهی، طرز راه  -2

رفتنشان تغییر می کند، امّا این تغییر در همه شان یک سان است، حال آنکه 

 این تغییر در هر آدم عاشقی خاصّ خود اوست.  

به عبارت دیگر هر آدم فوق العاده قد بلندی مطابق خو و خصلت فردی  -3

این تفاوت خاصّ در  .عادی را همراه می بردخودش این خصوصیت غیر 

طرز راه رفتن هر فرد آدمی را می توانیم به منحصر به فرد بودن اثر انگشت 

 آدمها تشبیه کنیم.  

« بازار بزرگ»کوچک محلّه به منزلۀ نمونه ای از « بازارچۀ»این موضوع  -4

را « ستمشت نمونۀ خروار ا»هفت هزار میلیونی جهان، نه فقط ضرب المثلِ 

 به ذهن می آورد، بلکه پایه و اساس بیشتر آمارگیریهاست. وقتی در یک
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زنها از طرز رفتار شوهرهاشان راضی  %80مقالۀ تحقیقی مثالً می گویند  

نیستند، احتماالً از هزار زن این سؤال را کرده اند، و از هر صد نفر آنها بیست 

 نفرشان از شوهرانشان راضی بوده اند.
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 الیزدی  عبدو حاجی 

سالم. به نظرِ شما، اگر در معرّفی یک شخصیتِ معروف بگویند:       

نظامی، شرقشناس، نقشه ادیب، مورّخ، کاشف، جغرافی نویس، مترجم، »

اهل شکار، ، شمشیرباز، (1) ناس، زبانشناس، شاعر، جاسوسمردم شنگار، 

آشنا با بیست و نُه زبانِ اروپایی و منتقد ادبی، پژوهشگر، ، (2) دیپلمات

شما دربارۀ  ،( ...«3)زبانهای عربی، فارسی از جملهآسیایی و آفریقایی، 

 همچین شخصیتی چی فکر می کنید؟

حتماً کسانی هستند که از یک شاعرِ اصیل انتظار داشته باشند که از       

حاضر نشود در ارتش کار کند،  نفرت داشته باشد، به زور هم «جاسوسی»

و بازی شطرنج را به شمشیربازی ترجیح بدهد. شاید کسانی هم باشند که 

تو با این همه دانش، چرا باید بروی جاسوس »به همچین آدمی بگویند: 

 «بشوی؟ بهترین کار برای تو تدریس در دانشگاه است!

خوانده باشید و خوب، اگر شما از همچین آدمی هیچ مقاله یا کتابی ن      

برای قضاوت دربارۀ شخصیتش چیزی غیر از همین معرّفیِ مختصر در دست 

چه آدمِ عجیبی! همه فنّ حریف! »نداشته باشید، فقط  می توانید بگویید: 

 «جمعِ اضداد! و شاید شیّاد!

قصیدۀ »من، بندۀ حقّ، پیش از آنکه کتاب دستِ دوّمی با عنوان       

سال پیش، بخرم و خوشحال باشم از  119، چاپ (4« )حاجی عَبدو یزدی

ی که منظومه ای در دویست و شصت و «یزدی تبار»کشفِ همچین شاعرِ 

اف. »شش بیت، به زبان فارسی، و شاید به زبانِ عربی، ساخته باشد، و آن را 
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، شش سال پیش از انتشار 1853(، دوست و شاگردِ او، در سال 5« )بیکر

، ترجمه و «ادوارد فیتزجرالد»به ترجمۀ « عمر خیّام رباعیات»چاپ اوّل 

سِر ریچارد »تحشیه کرده باشد، با اعجوبۀ همه فنّ حریف دیگری به اسمِ 

باغ »( و 6« )هزار و یک شب»، مترجمِ انگلیسیِ کتابهای «فرانسیس ِبرتون

 ، اندک آشنایی ای داشتم.«شیخ نفزاوی»(، تألیف 7« )معطّر

صفحه  59که « منظومه»خوِد «  ترجمۀ»به خواندنِ  اوّل شروع کردم      

صفحۀ  مؤخّره نگاهی نکردم. همین طور که پیش می رفتم،  52است، و به  

حاجی عبدوی »حدسهایم دربارۀ چند و چونِ شخصیت و معلوماتِ این 

 قوی تر می شد. « یزدی

کر و پیدا بود که زبان فارسی را به اندازۀ زبان عربی می داند، با ف      

جهان بینیِ خیّام و حافظ و حماسه های فردوسی، با فلسفه و عرفان ایرانی و 

اسالمی، با تاریخ ایران باستان و ادبیات کالسیک یونان، و با دینهای ملّتهای 

مختلف، مخصوصاً دینهای ابراهیمی، عالمانه آشناست، و فضای فکری  و 

کیم عمر خیّامی است که  معناییِ منظومه اش در ذهنِ آدمی مثلِ من، مال ح

ه قرن پیش، آمده باشد، با چشم باز و ذهن آزاد، در دورۀ از نیشابورِ نُ

روشنگری و خردگراییِ قرن چهاردهم تا قرن هفدهمِ اروپا گشته باشد، و 

کشفیات علمی و فلسفی جهان در قرن هجدهم و نوزدهم عمیقاً حالیش 

انه، جهان بینیِ امروزش را، شده باشد، و بنشیند با دیدِ یک عرفانِ عالم

 ریخته باشد:« مثنوی»وار در قالبِ « رباعی»

امّا آن گلی که پژمرد و آن برگی که فرو ریخت، دیگر به درخت »      

 باز نخواهد گشت، / و انسان نیز همینکه از درختِ زندگی فرو افتاد، دیگر

<69> 



و[ خدای خود به زندگیِ پس از مرگ چه امیدی تواند داشت؟ ... ]پس ت 

باش و خویشتن را همچون هوا آزاد و رها نگهدار، / اندیشه ات را پهنۀ 

 «فرمانروایی خود کن، و همۀ بندها و زنجیرها را بشکن!

ای کاش یک از صدِ دیپلماتها و »شما را نمی دانم، امّا من می گویم:       

د، که در می بودن« ریچار فرانسیس برتون»جاسوسهای امروزِ دنیا مثل این 

کنار چهل و سه کتاب ناهمرنگ و نا همساز، پر ارزش و کم ارزش، فلسفۀ 

« حاجی عبدو الیزدی»و با اسم مستعارِ « القصیده»وجودی خودش را با عنوان 

 منتشر کرد. 

________________________________________   

 فارسی دان دیگر می شناسم که شاید قبالً به« جاسوس»یک شاعر  -1

( است. Basil Buntingمناسبتی ازش یاد کرده باشم. اسمش بازِل بانتیگ )

در تهران اقامت داشت و در سفارت انگلیس برای سازمان  1940در دهۀ 

از این کار کناره  1948اطالعاتی و جاسوسی بریتانیا کار می کرد. در سال 

ه هایی در تهران شد. بانتیگ قطع« تایمز لندن»گرفت و خبرنگار روزنامۀ 

کوتاه از رودکی، فردوسی، منوچهری، سعدی، حافظ، و عبید زاکانی به 

« ایران بانتینگ»انگلیسی ترجمه کرد که به صورت کتابی کوچک با عنوان 

 منتشر شد.

بودند، یکی سن ژان « دیپلمات»دو شاعر خیلی خوب می شناسم که  -2

ادبی نوبل  جایزۀ 1960( فرانسوی که در سال Saint-John Perseپرسِ )

( شیلیایی که او Pablo Nerudaیِ )«پابلو نرودا»به او اعطاء شد، و دیگری 

 جایزۀ ادبی نوبل گرفت.1971هم در سال 

 یا « ریچارد فرانسیس برتون»جالب توجّه تر از همۀ فنّهایی که  -3
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 39در آنها حریف بود، تألیف پنج کتاب در کنار « عبدوی یزدی حاجی»

روش »، «شکار با شاهین در درّۀ سند»کتاب دیگرش است، با این عنوانها: 

، «ر زیارت مدینه و مکّهراهنمای مصوّ»، «کامل تمرینات نظامی با سر نیزه

ۀ کفّار«. کتاب شمشیر»، و «روش جدید تمرینات شمشیر زنی در پیاده نظام»

ترجمۀ حماسۀ « ریچارد فرانسیس برتون»تألیف این جور کتابها، برای 

(، بزرگترین Luís vaz de Camões« )لوییس کاموئس»اثر « لوسیاداس»

شاعر قرن شانزدهم پرتقال، در دو جلد، و کتابی دربارۀ زندگی کاموئس و 

کاموئس، « شعرهای غنایی»اثر حماسی او در دو جلد، و همچنین ترجمۀ 

 هم در دو جلد بوده است. آنها به اینها در!آن 

 .(The Kasidah of Haji Abdu El-Yezdi« )قصیدۀ حاجی عَبدو یزدی» -4

حاجی »، دوست و شاگرد «.F. B»ریچارد فرانسیس برتون خود را با اسم  -5

« Francis»برای « F»و مترجم منظومۀ او معرّفی کرده است: « عبدو یزدی

دگی مادرش بوده اکه نام خانو« Baker»برای « B» که اسم میانی اوست، و

 است. 

 The Book of the Thousand Nights and a« )هزار و یک شب» -6

Night.در ده جلد ) 

(، تألیف شیخ نفزاوی، که عنوان The Perfumed Garden) «معّطر باغ» -7

 بوده است.« الخاطر نزهۀ فی العاطر الروض»عربی آن 
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 رجمهر لقمان ذ بو

گذشته، برای چندمین بار  سال چهل سی، این سالم. نمی دانم، در      

( پیش آمده است وُ من سعی 1« )لقمان حکیم»است که به مناسبتی حرف از 

کرده ام یک بار دیگر، در منبعهای موجود، دنبال خبری، به اصطالح، موثّق 

تبارِ یونانِ باستان، بگردم،  و مستند وُ معتبر، دربارۀ این حکیمِ مقدّسِ حبشی 

« لقمان»که گشتم وُ چیزِ علم پسند وُ تاریخ گواهی پیدا نکردم. شاید که 

حکمت بوده است، همان طور که « اسطورۀ»اصالً شخص نبوده است، 

، «زال»بوده است وُ پرورندۀ « خرد»(، مرغ نبوده است و، اسطورۀ 2« )سیمرغ»

 «!رستم»پدرِ جهان پهلوان 

ین بار که شاید آِخرین بار باشد، در ختم وُ خاتمۀ جست وُ جو، ا      

( 3محضِ اضافه کردنِ پری به بالِ سیمرغِ لقمان، فهرست الفباییِ )

فیلسوفهایِ یونان باستان را گذاشتم پیشِ رویم وُ، نگاه کردم وُ، حدس زدم 

د که (. دربارۀ او نوشته انAlcmaeon« )الکمِآن»وُ زدم، تا رسیدم به  اسم 

در زمینۀ شناختِ فلسفیِ طبیعت و بررسیهای طبّی مقامی واال داشته است، 

 امّا خودش طبابت نمی کرده است. 

باشد؟ من فکر « الکمِآن»نمی تواند عربی شدۀ « لقمان»فکر می کنید       

باشد، « کلوخ»را که همان « سنگ گل»می کنم بعید نیست، چون می بینم 

« چرچیل"(، 5« )هندسه»را کرده اند « اندازه»(، 4« )ِسجّیل»عربها کرده اند 

، «لقمان - اَل»را بکنند « الکمِآن»وانند ت، آنوقت نمی «تشرشیل»را کرده اند 

 ؟ «لقمان»اش را بیندازند، بگویند « ال» و
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بخشید! حاشیه دارد جای متن را تنگ می کند! راستی، ببینم، تا من       

، نیفتادید که در «سعدی»یاد این حرفِ استاِد سخن، ، شما به «لقمان»گفتم 

لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از »( گفته است: 6« )گلستان»

، ها؟ اصلِ قضیه ای که می خواهم عرض کنم، این است که «بی ادبان!

به معنای « حکیم»بوده است، نه « طبیب»به معنای « حکیم»ما نه « لقمانِ»

است، « نصیحت»است، « اندرز»ی که از او نقل می کنند، چیزهای«. فیلسوف»

 (.7است )« کلماتِ قصار»

در ذهن و زبان ما، در این هزار و دویست، سیصد سالِ گذشته، نه       

«. فیلسوف»در حقیقت « حکیم»بوده است، نه « فلسفه»در حقیقت « حکمت»

         « امهشاهن»، منظوم کنندۀ حماسه های ایرانی در «فردوسی طوسی»به 

( هم 8، شاعر دربار فتحعلیشاه قاجار )«قاآنی شیرازی»، به «حکیم»گفته ایم 

ها بگوییم «پند»اگر قرار باشد به گویندۀ بهترین و بیشترین «. حکیم»گفته ایم 

سعدی »همانا « حکیم»، در میانِ شاعرهای قدیم ایران، بزرگترین «حکیم»

 بوده است!« شیرازی

، در واقع «فیلسوف»آدمی می گفتند « ارسطو»که به  در دوره ای      

، شامل همۀ علمها یا دانشها می شد. بعدها، «دانش دوستی» به معنایِ« فلسفه»

جدا شد، و فلسفه « فلسفه»از « علم»به مرور، با گسترشِ دامنۀ هر علمِ خاصّ، 

 حیطه و معنای تازه ای پیدا کرد و به سیر فکری انسان، بیرون از محدودۀ

مذهب، در حیطۀ آزاد و بی محدودۀ تأمّل و تفکّر در ماهیت و معنای   ثابتِ

 (.9هستی، بر اساسِ استداللِ منطقی گفته شد )

« سقراطِ»در غرب، از عصِر پیش از « فلسفه»پس، با این حساب،       

 فیلسوفهایییونانی، و تا دوهزار و پانصد سال بعد از او، تا عصر ما، که عصرِ 
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است، بیرون « ژان پل سارتر»و « لودویگ ویتگنشتاین»، «برتراند راسل»لِ مث

از دایرۀ بستۀ مذهب، در کنارِ علم، در سیر و تحوّل و تغییر و گسترش بوده 

است، و ما، ظاهراً و باطناً، خودمان را، در فاصلۀ احکام زمینی و احکام 

( نگه 11) ( و سلیمانی10هایِ بوذرجمهری )« حکمت»آسمانی، درفضای 

 ( آسیب برساند.12به مِزاج و مَالجمان )« فلسفه»داشته ایم، و نگذاشته ایم 

_________________________________ 

 حکیم مردی نام»در لغتنامه این طور معرّفی شده است: « لقمان حکیم» -1

 ]پیغمبر داوود روزگار در و بوده حبشی اصلش اسالمی روایات بنا به که

 وی ذکر کریم قرآن در و است اسرائیل، پدر سلیمان[ می زیسته پادشاه بنی

        هم می گویند، « قرآنِ حکیم»در قرآن کریم که به آن « است. آمده

 به و»سوره ای هست به نام لقمان و در آن از لقمان این طور یاد شده است: 

 سپاس که هر و دبگزار سپاس را خدا که دادیم حکمت را لقمان راستى

 حقیقت در کند کفران کس هر و گزاردمى سپاس خود براى تنها بگزارد

 خویش پسر به لقمان که را هنگامى[ کن یاد] * و است ستوده نیازبى خدا

 شرک خدا به ،من پسرک اى گفت دادمى اندرز را او وى که حالى در

.]ترجمه از سایت ) است بزرگ ستمى شرک راستى به که میاور

parsquran.com.] 

 جانوری است»هم در لغتنامه این طور معرّفی شده است: « سیمرغ» -2

 می باشد، مرغ یک هر پر در که لون هر که گویند آن از سیمرغ و مشهور

 فرضی اسم همین به غیر که گویند بعضی و موجوداست او پرهای در همه

 را رستم پدر زال که است بوده ای پرنده آن و گویند را عنقا. ندارد وجود

 در زال که است حکیمی نام»و همچنین در لغتنامه: « .کرده بزرگ و پرورده
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 «.کرد کمال کسب او خدمت

  را می توانید در سایت« باستان یونان فیلسوهایِ  الفباییِ فهرست» -3

«Wikipedia»   زیر عنوان List of ancient Greek philosophers 

 مالحظه کنید.

« حجارۀ کالطین الیابس«: »المنجد»از لغتنامۀ معتبر به نقل « سِجّیل» -4

 )فارسیه(.

اَلهَندَسه: اَلحدّ و القیاس، َو » :«المنجد» معتبر لغتنامۀ از نقل به« هندسه» -5

 «.اصلهُ اندازه بالفارسیه

لقمان حکیم ]بوستان[  -حکایت »لقمان در بوستان و گلستان سعدی:  -6

تن پرور و نازک اندام بود / یکی بندۀ شنیدم که لقمان سیه فام بود/ نه 

خویش پنداشتش/ زبون دید و در کار گل داشتش / جفا دید و با جور و 

قهرش بساخت / به سالی سرایی ز بهرش بساخت / چو پیش آمدش بندۀ 

رفته باز / ز لقمانش آمد نهیبی فراز / به پایش در افتاد و پوزش نمود / 

به سالی ز جورت جگر خون کنم /  بخندید لقمان  که پوزش چه سود؟ /

به یک ساعت از دل به در چون کنم؟ / ولی هم ببخشایم، ای نیکمرد / که 

سود تو ما را زیانی نکرد / تو آباد کردی شبستان خویش / مرا حکمت و 

معرفت گشت بیش / غالمی ست در خیلم، ای نیکبخت / که فرمایمش 

چو یاد آیدم سختی کار  وقتها کار سخت / دگر ره نیازارمش سخت دل /

گل / هر آن کس که جور بزرگان نبُرد / نسوزد دلش بر ضعیفانِ ُخرد / گر 

و در گلستان: « از حاکمان سختت آید سخن / تو بر زیر دستان درشتی مکن! 

هر چه از ایشان در  :گفت از بی ادبان ؟لقمان را گفتند ادب از که آموختی»

 «.ز کردماز فعل آن پرهی ،نظرم ناپسند آمد
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، اگر در آثار ادبی فارسی، مخصوصاً ادبیات «لقمان حکیم»نه فقط  -7

« حکیم»کالسیک، تأمّل کنیم، می بینیم که از هر کس که با صفت و لقب 

اوست، نه « حکمت»یاد می کنند، به اعتبارِ اندرزها و پندهای او، یعنی 

 او.« فلسفۀ»

 صمتخلّ هلل ا میرزا حبیب»لغتنامۀ دهخدا به نقل از « حکیم قاآنی شیرازی»-8

 فتحعلیشاه سلطنت در زمان یعنی جری قمری،ه 1222 در حدود ،قاآنی به

کرد و در آنجا  سفر خراسان در عهد جوانی وی ...در شیراز متولد گردید

 حبیب صتخلّ  آغازید و آنگاه نمود و شعر سرودن و ادبیات علوم تحصیل

 میرزا شجاع السلطنه و در نزد حسنعلی یافت شهرتی تدریج کرد و به می

او بپرداخت  در مدح شد و قصائدی مقرب داشت سامان آن حکومت که

 فتحعلیشاه او را پیش شاهزاده همین ... وشد،  متخلص قاآنی امر او به و به

آمد و در  تهران به و شیراز و کرمان درخراسان نمود. بعد از اقامت معرفی

بسیار  تقرب ناصرالدین شاه خاصه دربار محمدشاهآنجا معروفتر شد و در 

 نشان نیز استادی درغزل ولی است مخصوصاً هنر او در قصیده.. پیدا کرد.

 در اشعار قاآنی عبارت حالوت همانطور که باید گفت ولی... است داده

 قصائد مدحیه است. در دیوانش کم و اخالقی فلسفیمعانی  بیشتر است

    «: ویکی پدیا»و به نقل از « ...بسیار است استشاهکار او  گفت توان که

 قوافی در ابتکار و شعری صنایع بردن کار به و لفاظی لحاظ از قاآنی»... 

 بیت هزار هفده حدود در که اشعارش دیوان بر عالوه قاآنی. است نظیربی

 مضامین که نگاشته نثر در «گلستان» سبک به «پریشان» نام به کتابی است،

 «.است رکیک الفاظ با توأم و مستهجن داستانهای از مملوّ هم آن

به نقل از یکی از لغتنامه های معتبر انگلیسی: « فلسفه»تعریف امروزی  -9
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مطالعه و تحقیق در طبیعت و علل، یا اصول واقعیت، دانش، یا ارزشها، »-(1

نوع یک نظام فکری مبتنی یا مربوط به این  -2(بر اساس استدالل منطقی. 

 «مطالعه و تحقیق. مثال: فلسفۀ افالطون...

 .باشد، مظهر اندرزهای حکیمانه« بزرگ مهر»، که همان «بوذرجمهر»-10

 که بختگان پسر شعار، دانش نجیب و بزرگوار حکیم نام »به نقل از لغتنامه: 

 به تدبیر و است معروف به حکمت و کرد دادگر انوشیروان وزارت سالها

 مسطور... وی حاالت فردوسی ۀشهنام و تواریخ کتب اغلب در و مشهور،

پند » بنام پهلوی به زبان ای رساله ...اند گفته او خردمندی از بسیار داستانهای

 منسوب بدو بختگان پسر بزرگمهر پندنامۀ یعنی« بختگان وزرگمهر نامگ

 «است. کلمه 430 دارای که است

مقدّس یهودیها و ، مظهر اندرزهای حکیمانه در کتاب «سلیمان» -11

مسیحیها. شعر کالسیک فارسی آکنده است از ذکر او در حکمت و خرد 

، دچار نخوت و خود بزرگ بینی شدن و از دست «جمشید»و ثروت و، مانند 

دادن همه چیز و پشیمان شدن و تو به کردن و بسیار چیزهای دیگر. در 

 و سلیمان نامجم » )جمشید( آمده است:« جم»لغتنامۀ دهخدا در تعریف 

 پری و دیو و طیر و وحش و نگین با که جایی در لیکن هست، هم جمشید

            مذکور پیاله و جام با که جایی در و است سلیمان مراد می شود گفته

 از پس. اسکندر می شود نامبرده سدّ  و آیینه با که آنجا و جمشید، می شود

 «سامیان» های قصّه با ملّی داستانهای ایران، در اسالم استقرار و عرب ۀحمل

 رابطه اسرائیل بنی وشاهان پیامبران با ایران ناموران و پادشاهان شد، آمیخته

 به )رجوع. شد خلط عزیز و ارمیا و ابراهیم با زردشت آن جمله از و یافتند

 دو این زیرا ساختند مشتبه سلیمان با را جمشید و. شود( 83 ص مزدیسنا
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 جنّ طاعت و جنیان و دیوان استخدام مانند اعمال و احوال بعض در پادشاه 

 و بودند شبیه به هم( داستانها طبق) هوا در کردن سفر و ایشان از انس و

  باقیماندۀ آثار و اند دانسته می فارس کشور را داستانی جمشید مرکز ایرانیان

 انتساب( جمشید) به جم را هخامنشی پادشاهان دیگر و خشایارشا و داریوش

 ۀابنی از اعجاب اثر بر و است آن از حاکی خود جمشید تخت ونام اند داده

 سلیمان نیز سامی اساطیر در و اند داده نسبت دیوان به را آنها ساختمان مزبور

. گماشت به کار را آنان المقدس بیت بنای در و داشت خدمت در را دیوان

 تختگاه را فارس. آمدند به شمار یکی تن دو این اسالمی قرون ازاین رودر

 خواندند سلیمان ملک ووارث سلیمان مقام قائم را فارس پادشاهان و سلیمان

 مادر مشهد» را هخامنشی سلسلۀ مؤسس بزرگ کوروش آرامگاه حتّی و

    نسبت سلیمان به گاه فارسی ادبیات در نیز را جم جام .نامیدند«  سلیمان

 «به جم. را سلیمان مشهور انگشتری و اند داده

 روی است نقطه ای»به نقل از لغتنامه: « مِزاج»در همقافیگی با « مَالج »-12

و منعقد نمی شود...  سفت زودی و به است نرم که کودک ۀجمجم

 یا فونتانل مالج «: ویکی پدیا»جمالزاده( و در  ،عامیانه لغات )فرهنگ

Fontanelle   شود که پس از تولد به بخشهایی از جمجمۀ نوزاد گفته می

هنوز استخوان کامالً کلسیفیه نشده است و نرم است... مالج قدامی بیشتر 

ماهگی بسته می شود ، امّا ممکن است تا دوسالگی  14کودکان تا حدود 

 و البُد در مورد جمعیت وسیعی از مردم دنیا، تا آخر عمر! «هم طول بکشد.
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 ت ا بعضی نفر

بعضی »از عرض سالم، عرض شود به حضورتان که اخیراً و بعد سالم.        

به این بندۀ حقّ گوشزد کرده اند که گاهی هم چیزی یا از چیزهایی « نفرات

و کمی « از فکر در بیاورد»، آدم را «به فکر واداشتن»بگویم که به جایِ 

، «بعضی نفرات»حاال من، برای اطاعت از امرِ واجب االجرایِ این «! بخنداند»

حرف بزنم، چون خیلی وقت « نفر»خواهم چند کلمه ای دربارۀ کلمۀ  می

           «.می خندانده است»( این کلمه مرا 1است که شخصیتِ ِفقهُ اّللُغَویِ )

 از خیلی بابتها! « از چه بابت؟»می پرسید: 

یک بابتش تعریفهایی است که از این کلمه در لغتنامه های فارسی        

با دقّت گوش بکنید، حتمآً می خندید. در یکی از لغتنامه های دیده ام. اگر 

(. 2« )همۀ مردم»پنج تا معنی آورده اند. اوّل « نفر»خیلی معتبر، برای کلمۀ 

واحدی برای »سوّم « گروهِ مردم از سه تا دَه، یا تا هفت، و گاه بیشتر!»دوّم 

سه نفر  شمارش شُُتر: -شمارش انسان: هزار نفر عرب؛ ب -شمارش: الف

واحدی معادلِ پنجاه  -شمارش دندان: دو نفر دندانِ فیل. چهارم -شتر؛ ج

 «مجازاً چاکر، نوکر. -(. پنجم3درختِ انگور)

در حالِت « نفر»از اینها خنداننده تر اینکه در موردِ استفاده از کلمۀ        

چون »ه اند که فرموده است: ددا« مولوی»، مثالی از مثنوی «واحد شمارش»

( که خوب، 4« )نزدیکِ او/ بانگ بر زد: هی، کیانید؟ اِّتـَـقوا! آن نفررسیدند 

« وزن»وقتی که به  تنگنای « مثنوی معنوی»در « مولوی»البتّه حرفهای با معنیِ 

            می افتد، به خیلی از این معجزه های کالمی احتیاج پیدا« قافیه»و 
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همین بیت، همان طور که مالحظه می کنید،  منظورش از  (. در5می کند.) 

در عربی، « نفر»آن یک نفر آدم نیست، بلکه مطابق یکی از معنیهایِ « آن نفر»

گروهی از آدمهاست، از سه تن تا ده تن، که در زبان فارسی، به روح زبان 

هم هیچ فارسی زبانی کلمۀ « مولوی»فارسی قسم، حتّی در همان زمانِ خودِ 

به کار نمی برد، مگر شاعری « جماعت»و « گروه»، «عدّه»را به معنی « نفر»

که برای بیرون آمدن از تنگنای وزن و قافیه ابزار و حوصلۀ الزم را با خود 

 نداشته باشد. 

( دیوانهای کامل سی و چهار شاعر، 6« )شعر کهن»در سایت اینترنتیِ       

عرضه شده است. در تمام این  (7« )ملک الّشعراء بهار»تا « رودکی»از 

به کار رفته است، نه بیشتر، « نفر»دیوانها مجموعاً در چهل و یک مورد کلمۀ 

و از این چهل و یک مورد، نوزده موردش را مولوی، آن هم در معنای 

 نامعمولش، به کار برده است.

ۀ برای اینکه خنده از یادتان نرود، این را عرض کنم که در همان لغتنام      

« چاکر»، یعنی «مجازی»در حالِت « نفر»خیلی معتبر، برای معنی پنجمِ کلمۀ 

(، در یک 8« )دیوانۀ مشهدی»، مثالی آورده اند از شاعری به نام «نوکر»و 

اگر شما مثال دیگری « دارد سرِ همصحبتی ما نفرِ ما!»مصراع، از این قرار: 

 ر کنید.سراغ دارید، ما را خب« دیوانۀ مشهدی»غیر از مالِ 

و در همان لغتنامه، در ادامۀ بسطِ دانشِ لغویِ ما، در توضیح جمِع       

است و « انفار»جمع نفر در عربی »، گفته اند: «نفرات»به صورت « نفر»

گفته است: « نیما یوشیج»، غافل از اینکه «بر ساختۀ ایرانیان است« نفرات»

رزقِ روحم شده  رات/یاد بعضی نفرات/ روشنَم می دارد... نام بعضی نف»

، «اشخاص»یا « کسان»، به معنیِ «نفرات»( و با این کرامت به 9« )است...
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 تقدّس بخشیده است.  

القاموس »انجلیزیِ -از لغتنامۀ عربی« نفر»در خاتمه، معنیهای کلمۀ       

جماعت، گروه، دسته؛ شخص، فرد، »ارائۀ حضورتان می شود: « العصری

و « تانکِ نفربر»شاید به همین دلیل باشد که در ارتش « ساده.نظامی، سرباز 

           «نفر»، وارِد ارتش که شد، «شخص»یا « کس»داریم. « خودروِ نفر بر»

 می شود. 

_________________________________________  

(: philology) «فقه اللّغۀ»: صفت نسبی از  (philological)«فِقهُ الّلُغَوی» -1

زبانشناسی تطبیقی و تاریخی؛ )در ادبیات و نقد ادبی( تحلیل و بررسی علمی 

 نوشته ها و متنهای ادبی.

 «.النّاس کلّهم»در عربی «: همۀ مردم» -2

، در ادامۀ 4771در جلد چهارم فرهنگ فارسی دکتر محمّد معین، صفحۀ  -3

ور درختِ انگ 50واحدی معادلِ » -4آمده است: « نفر»تعریفهای کلمۀ 

من که هرچه به مغزم فشار آوردم، از این تعریف «. )قزوین( )فرهنگ نظام(

 و توضیح چیزی نفهمیدم. نمی دانم تقصیر از کیست!

«: چون رسیدند آن نفر نزدیکِ او/ بانگ بر زد: هی، کیانید؟ اِتّـَـقوا!» -4

ش به معنی هشدار، زنهار، بپرهیزید، به هو  (Ettaghoo« )اِتّقوا»جملۀ امری 

 باشید، به نظر من در اینجا از حشوهای قافیه ساز است.

پس بگفتندی چه »مثالً اگر مولوی در مصراع اوّلِ یک بیت گفته است:  -5

          احتیاج پیدا « او»، در مصراع دوّم به کلمه ای همقافیۀ «دانستی که او...

دیشه ای )که البد یعنی چنین ان« این قدر اندیشه دارد»می کند تا بگوید 
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از این تنگنا را با خود انۀ بیرون آمدن دارد(، چون ابزار و حوصلِۀ استاد

بیتش به  تکمیل می کند و« ای عمو!»ندارد، مصراع را با انداختنِ یک ندایِ 

پس بگفتندی چه دانستی که او/ این قدر اندیشه »این صورت جلوه می کند: 

در « ای عمو»بیت پایین تر، ندای و در همان حکایت، پنج « دارد، ای عمو!

در تگ آب ار »تبدیل می شود: « ای جوان»، یعنی «ای فتی»تنگنای قافیه به 

 که تلفّظ« فتی»تازه « ببینی صورتی / عکس بیرون باشد آن نقش، ای فتی!

تلفّظ شود! شمار قافیه های « fati»است، در این بیت باید « fataa»معمولش 

بیل ای پسر، ای پدر، ای جوان، ای رفیق، ای غالم، ای از ق« بینداز و َدر رو»

 کم نیست.مولوی فالن، و... در مثنوی 

 www.rira.irدر اینترنت: « شعر کهن»نشانی  -6

امیر خسرو  (2ابوسعید ابوالخیر  (1فهرست شاعران در سایت شعر کهن :  -7

       پروین اعتصامی (6بابا طاهر  (5ای اغهاوحدی مر (4انوری  (3دهلوی 

دقیقی  (12خیام  (11خواجوی کرمانی  (10خاقانی  (9حافظ  (8جامی  (7

شبستری  (17سیف فرغانی  (16سنایی غزنوی  (15سعدی  (14رودکی  (13

                  عطار (21عبید زاکانی  (20صائب تبریزی  (19شیخ بهائی  (18

فروغی  (25فردوسی  (24فرخی سیستانی  (23عراقی فخرالدین  (22

بهار  ءملک الشعرا (28مسعود سعد سلمان  (27محتشم کاشانی  (26بسطامی 

وحشی بافقی  (33نظامی  (32ناصر خسرو  (31مولوی  (30منوچهری  (29

 هاتف اصفهانی. (34

 سرِ دارد»فرهنگ فارسی معین می گوید که مصراع «: دیوانۀ مشهدی» -8

و آن را از « دیوانۀ مشهدی»از شاعری است به نام  «ما نفرِ ما همصحبتی

    نقل کرده است. دانشنامۀ آزاد ویکی پدیا می گوید: « فرهنگ نظام»
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 محمدعلی که است جلد پنج در فارسی نظام، فرهنگی فرهنگِ»

 نویسنده،. کرد منتشر دکن حیدرآباد در 1305 سال در را آن االسالمداعی

 حیدرآباد نظام به که دکن پادشاه خان علی عثمان نام به را فرهنگ ینا

        « دیوانۀ مشهدی»دهخدا شاعری به نام « .کرد گذاری نام بود معروف

نمی شناسد. من بندۀ حقّ هم که هنوز به دکتر محمد معین و داعی االسالم 

دسترسی ندارم تا دربارۀ این شاعر معتبر که هم اسمش، هم یک مصراع از 

اشعارش در فرهنگ معتبر مرحوم معین آمده است، از آنها اطالعی به درد 

 بخور بگیرم. مالحظه می فرمایید؟! )سؤال و تعجّب؟!( 

، اثر نیما یوشیج، به تمامی این است: یاد بعضی «ام بعضی نفراتن»شعر  -9

            / قوّتم   .اعتصام یوسف، / حسن رشدیه / :روشنَم می دارد / نفرات

گرم می آید از گرمیِ  / ره می اندازد / و اجاقِ کهنِ سردِ َسرایم / می بخشد

/ وقت هر   .عالی دَمِشان . / نام بعضی نفرات/ رزقِ روحم شده است

 جرئتم می بخشد/ روشنم می دارد. / دلتنگی/ سویشان دارم دست
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 چاره اندیش می کند چاری آدم را  ان

سالم. اینجا، یعنی در انگلیس، در مجلّه های عامّه پسند، وقتی با        

       ( مصاحبه های مختصر و مفید1آدمهای انگشت نما و محبوب العموم )

از چیها و کیها خوشت می آید، »می کنند، یکی از سؤالهاشان این است که: 

به احتمال زیاد، اآلن تا من این را گفتم، دو ردیف « و از چیها و کیها بدت؟

ها دارند در صحنۀ ذهنِ شما ظاهر می شوند. «کس»ها و دو صف از «چیز»از 

 بگذریم!

انگلیسیها حکم می کند که اگر از در عینِ حال اخالق رسمیِ این        

کسی خوششان می آید، آزادند که هر چی می خواهند، درباره اش بگویند 

    و هر قدر می خواهند، تحسین و تمجیدش کنند، امّا اگر از کسی بدشان

می آید، اوّالً باید از ُبردنِ اسمش خود داری کنند، و ثانیاً در بدگویی ازش، 

یند که نسبت به او اهانت یا بی حرمتی حساب چیزی نگویند و طوری نگو

 (. 2بشود )

توی سلمانی، در انتظار نوبت، یکی از این مجلّه های رنگینِ پُر تصویر        

و کم حرف را ورق می زدم، بر خوردم به مصاحبه ای با یکی از انگشت 

کی »نماترین محبوبها در عالم سینما. سؤال پیش از آخر ازش این بود که: 

 « بیش از همه دوست داری، و از کی بیش از همه نفرت داری؟ را

طرف، مثل اینکه از پیش جوابش را تو آستینش گذاشته باشد، گفته       

اسِم کسی را که بیش از همه دوست دارم، به هیچکس نمی گویم، »بود: 

 حتّی به خودش! امّا کسی که بیش از همه ازش نفرت دارم، فیلمبردارم
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                                                                                                      «است! 

و او در جواب « چرا؟»و اینجا خبرنگار ناچار شده بود ازش بپرسد:        

نیمرخ بگیرد  کلوزآپچون با من لج دارد و سعی می کند از من »گفته بود: 

می بینید که هنرمند محبوب برای اینکه « ان بدهد!که دماغم را گنده نش

محبوب تر بشود، با چه بیباکی ای درست بر خالفِ اخالِق رسمی 

 (2) !انگلیسیهای محتاط و با نزاکت جواب می دهد 

   امّا من اینجا، تو انگلیس، خیلی طول کشید تا یاد بگیرم، که وقتی        

م می آید، شروع می کنم از می خواهم بگویم از یک چیزی یا کسی بد

ضدّ آن چیز یا آن کس تعریف کردن، و صفتهای مثبتش را خوب روشن 

کردن تا طرف حدس بزند از چی یا کی بدم می آید. خوب، آخِر آدم 

 ( می شود.3« )چاره اندیش»گیر بکند، « ناچاری»وقتی تو 

است، به  من از علم خوشم می آید. علم بَرام مقدّس»مثالً می گویم:        

خیلی دلیلها. یکی از این خیلی دلیلها اینکه نتیجۀ فکر و تحقیق و تجربۀ 

آدمهاست، و هرچه جلوتر می رویم، فکرها عمیق تر می شود، و تحقیقها 

آنها بیشتر،  ۀدقیق تر، و تجربه ها بیشتر، و در نتیجه نقص علمها کمتر و فاید

است، و هیچوقت ادّعا و می فهمیم که علم همیشه در حرکت و در تغییر 

 است، و از ازل تا ابد تغییر نمی کند.« حرفِ اوّل و آخِر»نمی کند که 

اجداِد ما که هزاران سال با پای پیاده، و هزاران سال با االغ و اسب »       

را اختراع « چرخ»و شتر سفر می کردند، وقتی یکیشان با فکر علمی خودش 

ت شد، تازه فهمیدند که سفر همه ش کرد و گاری و ارّابه و کالسکه درس

رنج نیست، لذّت هم دارد. و حاال را نگاه کن که علم با پیشرفتش، صنعت 

حمل و نقل را به کجا رسانده است: اتومبیل و کشتی و هوا پیما با سرعت 
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بله، من از علم » برق و باد، و بیشتر و دورتر، در فضا تا ماه و مرّیخ و تا کجا!

خوشم می آید. علم َبرام مقدّس است، به خیلی دلیلها. یکی دیگر از این 

 ...« خیلی دلیلها اینکه 

فکر می کنم همین یک دلیلی که گفتم، نه مثل مشت نمونۀ  خروار،       

بلکه مثل خورشید نشانۀ منظومۀ شمسی، و منظومۀ شمسی، نشانۀ کهکشان 

 باشد و کافی!  

_________________________________________ 

( و celebrity« )سِلِبریتی»در انگلیسی به این جور آدمها می گویند -1

کسی که »و در تعریفش می گویند: « سِلُب»کوتاهش می کنند که می شود 

خیلی معروف باشد و مورد عالقۀ عامّه، مخصوصاَ در زمینه های نمایشی و 

 ورزشی.  

دربارۀ کسی چیزی بگوییم که قانوناً درست نباشد و  در انگلیسی اگر  -2

(، liable« )الیبل»طرف بتواند از ما رسماً شکایت بکند، به آن می گویند 

و اگر چیزی بگوییم که اخالقاً درست نباشد، تازگیها به آن می گویند 

( ، یعنی از باب سیاست politically incorrect« )پُلیتیکالی اینکُرّکت»

 «. سیاست پسند»یعنی  «کُرّکت پُلیتیکالی»ه مثبتش می شود نادرست، ک

  برای این معنی در انگلیسی یک ضرب المثل هست به این صورت: -3

«Necessity is the mother of all inventions» یعنی احتیاج یا ضرورت ،

ناچاری »مادر همۀ اختراعات است. من در برابر این ضرب المثل می گویم 

 اگر از آن خوشتان نمی آید، بازگو نکنیدش.« اندیش می کند. آدم را چاره
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 هنر ء خاهن ،  عشق ءخاهن

، و «هنر آیینۀ حقیقتِ انسان است»سالم. می دانم که اگر من بگویم:        

شما، هر که باشید، مال هر کجای دنیا باشید، قومیت و زبان و تاریخ و 

این حرف فکر بکنید، نخواهید  فرهنگتان هر چه باشد، خوب که در بارۀ

 «این بابا کفر می گوید!»گفت: 

من این واقعیت را که همه حتماً پیش از من فهمیده بوده اند، در        

موقعیتی فهمیده ام که می بینم با یکی از معجزه های نظمِ نوین جهانی، خاوِر 

چار شده میانه به آفتِ خون وُ خصومت، آتش وُ ویرانی، وَ جهل وُ جنون دُ

است، و قدرتهای بزرِگ دنیا، دور میز قمارِ اقتصادیشان نشسته اند، با 

آستینهایِ پُر از دروغ وُ حیله وُ تقلّب، وَ بر زبانهاشان آیه های حُسنِ روابِط 

بین المللی، حفِظ صلح ، َو حمایت از حقوِق بشر، مثلِ جویبارِ شیر وُ عسل، 

 . است جاری

یتی یک تُک پا می روید به پایتختِ یکی از در یک همچین موقع       

همین قدرتهای بزرگ، و در تاالر با شکوه یک تماشاخانۀ بزرگ می نشینید 

وازنده ها،  خواننده ها، و نو می بینید هنرمندها می آیند روی صحنه: 

رقصندهایی از ملّتهای مختلفِ دنیا، و با معجزۀ هنر به هم می پیوندند وُ یکی 

ان می شوند، از تاریخ و سنّت خالی می شوند، از قومیت و می شوند، یکس

     سیاست خالی می شوند، و سرشار از عشق به زندگی و لذّتِ هنر، انسان

 (.1می شوند و چشمهاشان به حقیقتِ یگانۀ همدیگر باز و روشن )

 بزرگ قدرت آن پایتختِ خانۀ هنر از بگویم، بهتر یا تماشاخانه، و از       
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 همه»به یادتان می آید که: « حافظِ شیرازی»آیید، این بیتِ  می ه بیرونک 

 چه است، عشق خانۀ جا مست/ همه چه و هشیار چه یارند، طالب کس

   ( و در تفسیرهایی که از این بیت کرده اند، شّک 2« )کنشت! چه مسجد

 می کنید و پیشِ خودتان  می گویید:

( نه! 3)؟کیهاست؟ فقط مسلمانهای دنیا« همه کس»منظور حافظ از »       

دارد، « مسجد»باشد، چون هم اشاره به اهل « همۀ مردم دنیا»منظورش باید 

، و کنشت فقط عبادتگاه یهودیها نیست. «کنشت»هم اشاره به اهلِ 

است. « کنشت»حساب می شوند، « کافِر»عبادتگاههای همۀ غیر مسلمانها که 

در نظِر حافظ یعنی جمعیِت « همه کس» پس !آدم یا مسلمان است یا کافر

چهار صد میلیونیِ آن روزِ دنیا، که می شود جمعیت هفت هزار میلیونِی 

 «امروزِ دنیا.

خوب، معلوم است که منظورش همۀ »و باز پیشِ خودتان می گویید:        

مۀ الّمردم دنیاست، چون تأکید می کند که چه هشیار باشند، چه مست! چه ع

چه یک روستایی بیسواد و ساده. و اینها همه طالبِ کی هستند؟  دهر باشند،

است وُ شورِ خواستِن « معشوق»و یار «. یار»خواهنده و جویندۀ کی هستند؟ 

 «است.« عشق»یار 

عشق که فقط عشقِ به خدا »و اینجاست که به خودتان می گویید:        

اییهای طبیعت نیست. اگر آدم عشق به زندگی نداشته باشد، عشق به زیب

نداشته باشد، عشق به آفرینشِ زیبایی نداشته باشد، که نمی تواند عشق به 

 «حقیقتِ خدا داشته باشد.

 و اینجاست که حقیقتِ آن هنرخانه پیشِ ذهنتان می آید و به خودتان      
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(، آفرینشِ 4بله، شباهت انسان به خدا در آفرینش است )»می گویید: 

خانۀ هنر است که همۀ هفت هزار میلیون جمعیت دنیا به فقط در  هنرها، و

           یگانگی می رسند و حقیقتِ انسان را می بینند و افسانه ها را فراموش 

 (.«5می کنند )

 (6«)است. انسان حقیقتِ آیینۀ هنر»و اینجاست که من می گویم:       

______________________________________ 

اگر به تجربه و تخیّلِ خودتان مراجعه بکنید، فکر نمی کنم بخواهید از  -1

من بپرسید که این تماشاخانه در پایتخت کدام کشور دنیاست، و آن 

   کُنسرت از کجا بود و چه نام داشت. 

باشد. بگذارید من چندتایی از « کنیسه»در اصل باید همان « کنشت» -2

 به «:کنشت»پیش شما بگذارم: « لغتنامه»از  را« کنیسه»و « کنشت»تعریفهای 

 آنان عبادت محل و پارسیان ۀآتشکد یهودان... معبد و است آتشکده معنی

است ... بتخانه...  معبد و قبله مسلمانان میان در همکّ و مسجد چنانکه بوده

 در. عموماً کافران عبادتگاه و خصوصاً یهودان معبد کفار... ۀعبادتخان

 نمازخانه ... کنیسه...  «کنوشتا» آرامی... «  کنسث» عبری...  «کنشیا» پهلوی

گبران و ترسایان  معبد«: کنیسه».. .مسجد مقابل کلیسه: ...کلیسیا ...کلیسا ...

. اند گفته را کفار و نصاری و یهود ... معبد جهودان یا ترسایان کلیسای ...

 معبد و «هکنیس» را نصاری معبد و«  کنیس» را یهود معبد عربی در امروزه و

 .. .گویند«  هیکل» را پرستان بت معبد و «مسجد» و «جامع» را مسلمانان

را داریم که در « نامسلمان»در فارسی کلمۀ « مسلمان»در برابر کلمۀ  -3

نیست  اسالم دین بر که مسلمان، غیر»لغتنامه ها این طور تعریف شده است: 

را... سنگدل، قسی القلب... بیدین، کافر،  مسلمانان است ای گونه دشنام ...
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 « نامردم...

در کتاب مقدُس، عهد عتیق، سفر پیدایش، « شباهت انسان به خدا»دربارۀ  -4

پس خدا آدم را به صورت خود »باب اوّل، آیۀ بیست وهشتم آمده است: 

ن منظور از ای« آفرید، او را به صورت خدا آفریدّ ایشان را نر و ماده آفرید.

در حیطۀ « آفرینندگی»شباهت اگر مطلقاً معنوی و اخالقی باشد، باز هم 

 همین معنی قرار می گیرد.  

 هفتاد جنگ»در اینجا اشاره ای تلویحی به این بیت از حافظ آمده است:  -5

 «زدند. افسانه ره حقیقت ندیدند چون  / بنه عذر را همه تملّ  دو و

، به خود غرّه نشدم، «حقیقتِ انسان است هنر آیینۀ»با گفتنِ این سخن که  -6

چون می دانم که هیچ اندیشه ای اساساً بی سابقه نیست، و هر اندیشۀ درستی 

مثل خود انسان تحوّل پیدا می کند و در راه تکامل پیش می رود. در اینترنت 

پیدا کردم. هیچیک « هنر آیینۀ ... است»تعریف در مقابل  26گشت زدم و 

منطبق با لفظ و معنیِ سخن من نبود، و فقط یکی از آنها در  از آنها کامالً

، نقّاش معاصر «کمال جُشی»نزدیکتر بود.  گویندۀ آن  آن لفظ از همه به

هنر آیینۀ حقیقتِ ابدی انسان »هندی است که در مصاحبه ای گفته است: 

است، انسان با آفرینشِ هنری حقیقتِ خود و ضعفها و هدفش از زندگی را 

فرد »در سخن او « انسان»چنانکه مالحظه می شود، منظور از « می کند.بیان 

« انسان»است، نه انسان در معنای خاصّ آن که در این معنی کلمۀ « انسانی

هدف از زندگی »و « ضعفها»در برابر کلمۀ خدا قرار می گیرد و بحث از 

 در میان نیست. بیست و پنج تعریف دیگر را در اینجا می آورم:« فردی

هنر آیینۀ  -(2) .هنر آیینۀ یک فرهنگ و جهان بینیِ وابسته به آن است -(1) 

آیینۀ زمان  هنر -(4. )هنر آیینۀ جامعه است -(3. )آرمانهای بیهودۀ ماست
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آیینۀ طبیعت است، همچنانکه  هنر - (6. )آیینۀ روح است هنر -(5. )است

آیینۀ  هنر -(8)< آیینۀ زندگی است هنر -(7. )طبیعت آیینۀ خداست

هنر آیینۀ جهانی است که در  -(10. )آیینۀ بشریت است هنر -(9). خداست

  آن زندگی می کنیم و نسلهای آینده را از کیفیتِ زندگی امروز ما آگاه 

    آیینۀ واقعیت است. هنر -(12. )آیینۀ تاریخ است هنر -(11. )می کند

ر حال تکامل و خود ق است که همواره دالّآیینۀ فرهنگِ خ هنر -(13)

هنر آیینه ای است که نشان می دهد ما  -(14) آزمایی و بهتر شدن است.

هنر آیینۀ ذهن است در راه جست  -(15) چه هستیم و چه می خواهیم باشیم.

 هنر -(17) آیینۀ خودآگاهیهای فردی است. هنر -(16) و جوی حقیقت.

ماست که در آرزوی آیینۀ خودبینی  هنر -(18) آیینۀ موجودیت فرد است.

 - (20) آیینۀ دل )احساسات( ماست. هنر -(19) م.یزندگی جاویدان هست

آیینۀ جمال خداست که در  هنر -(21) آیینۀ تجربه های انسانی است. هنر

آیینۀ زندگی معنوی  هنر -(22) طبیعت و روح انسان تجلّی می کند.

آیینۀ عالم هستی  هنر -(24) آیینۀ حقیقت است. هنر -(23) )روحانی( است.

 آیینۀ تمدّن است. هنر -(25) )کائنات( است.
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   نوروز   باد   خجسته

اسمش هنوز اینجاست، امّا « زمستان»سالم. آخر اسفند است و   

به نیمکرۀ شمالیِ سیّارۀ زندگی سرشتِ بهتر « بهار»طلسمش شکسته است، و 

ماست، با « نوروزِ»، آمده است، و در اوّلین روزش، که «زمین»از بهشتِ ما، 

ن، زندگی مقدّس تری»زبانِ آفتاب و باران و گل و گیاه  به ما می گوید: 

زیباترین، و با معناترین اّتفاق در عالمِ هستی است. همیشه هست. همیشه نو 

است. همیشه فرخنده است. به زمان وابسته نیست. ابدیت است. هر لحظه 

اش ابدیت است. لحظه هاتان، روزهاتان، سالهاتان، با شادی دل، پاکی ذهن، 

 و خرّمی جان، بر شما فرخنده باد.  

زندگی ما معنای خاصّی داشته است.  همیشه در« نوروز»  

پیشرفتهای صنعتی و کیفیت شهرنشینی زندگی سادۀ روستایی  ما را که به 

« نوروز»زراعت و دامداری وابسته بود، تغییر داده است، امّا مفهوم و اهمیتِ 

به جای خود مانده است، چون طبیعی است. روزی است که دور چهار 

در گردش زمین به دور خورشید  فصلی و سیصد و شصت و پنج روزی

 می گیرد.  خود را از سر« تکرارِ»می شود و « کامل»

این را ما ایرانیها ابداع یا اختراع نکرده ایم. طبیعت به ما داده است.   

خدا به ما داده است. فقط ما ایرانیها نگذاشته ایم که مثل بسیاری از ملّتهای 

آن را از ما بگیرد و مثالً به جای « مذهب مداری»یا « سیاست رانی»دیگر، 

 ن، در بحبوحۀ سرما و روز اّول بهار، سالمان در یازدهمین روز فصل زمستا
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 (. نوروز باید واقعاً روز نو شدنِ سال و طبیعت 1بشود )« نو»برف و یخبندان 

و زندگی باشد تا مثالً خواجوی کرمانی، شاعر همعصر حافظ شیرازی، 

 بتواند بگوید:

 در و بلبل نوای سر در /بود خوش نوروز موسم و بهار فصل »  

 در عندلیب َوز/  مست فُتاده نرگس و کرده چاک جامه گل. / بُلبُله دست

بلبله کوزۀ شراب است و عندلیب، بلبل یا هزار دستان، ...« غلغله  افتاده چمن

هزار داستان، هزار آوا. و سعدی شیرازی، استاد حافظها و خواجوها در غزل، 

 به که گیاهی هر/  بهار وقت نشود عاشق که نیست آدمی»بتواند بگوید: 

نه، /  صباست؟ باد کز پنداری تو سرو جنبش/  ستا حَطَب ،نجنبد نوروز

هیزم است و چوب، و « حطب»که « ست!ا طرب در چمن مرغان نالۀ از که

نوا ُو آواز است، نه مویه و زاری، و چمن، به معنای آن روزگاریش « ناله»

 (.2راهرو و نشستنگاه در باغ و گلستان است، نه زمین علف پوش )

هفتاد سال پیش که عهد کودکی یا نوجوانی  بگذریم. شصت  

نسل پدر بزرگها و مادر بزرگهای امروز بود، برای خوشامد گویی به نوروز 

بعضی چیزها را نو می کردند، و به خیلی از چیزها، با تکاندن، شستن، پاک 

(. خریدن یا دوختن 3کردن کهنه ها، رنگ زدن، جلوۀ تازه ای می دادند )

همّی از اصول نوروز گیری و نوروزداری بود. گاهی لباس نو هم اصلِ م

قبای کهنۀ پدر، شکافته و شسته و پشت و رو کرده، با دست هنرمند مادر، 

 (.4نیمتنۀ نو پسر می شد )

عیدی دادن به بچّه ها رسم بود. به یادم نیست که ما، غیر از پول،   

مّا حاال اسباب چیها عیدی می گرفتیم. شاید اسباب بازی یکی از آنها بود. ا

بازی گرفتن برای بچّه ها جزو زندگی روزمرّۀ آنها شده است، و به نظر 
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بعضی از پدر بزرگها، بدترین آنها بازیهای ویدیویی است که وحشیگری 

   یاد می دهد.

 روزگار و نوروز روز» بهتر است در این به قول فرخی سیستانی  

زگار بهار و سال نو خورشیدی بر وارد معقوالت نشویم. نوروز و رو« بهار

 شما خجسته باد.

____________________________________ 

 زیرنویسها:

سی و یکم دسامبر که سال کهنه در تقویم میالدی به پایان می رسد،  -1

ارتباطی به پایان فصل زمستان که چهارمین و آخرین فصل سال است، ندارد 

اه اوّل زمستان است. گفته اند که در بریتانیا و در واقع برابر با دهمین روز از م

هم نوروز و سال نو تا نیمۀ دوّم قرن هجدهم در آغاز بهار جشن گرفته می 

 شد. برای اطّالع بیشتر می توانید به اینترنت با این نشانی مراجعه کنید:

-of-history-brief-a-and-year-new-old-http://www.amphibio.co.uk/the

calendar.html-podge-hodge-our 

 

دا کرده است. در در زبان فارسی تغییر و تحّول پی« چمن»معنی کلمۀ  -2

لغتنامۀ دهخدا که به تعریفهای دقیق تر و صحیح آن در فرهنگهای پیش از 

 باشد راه - چمن»نگاه شده است، آمده است: « فرهنگ فارسی معین»عهد 

 درختان میان در ساخته بود راست راه(. اسدی فرهنگ. ) باغ و بوستان میان

 از و درختان میان باغ در باشد راهی.  درختان صف میان در بود ساخته راه. 

 ریاحین از و بگذاشته نشستنگاه جای آن و نشانده درخت راه پهلوی دو هر

 بلندیهای و خیابان و باغ صحن(. حاشیه اسدی فرهنگ. )باشد کاشته وی بر

   میان نشستنگاه(. برهان. )باشند کاشته چیزی آن در که زمینی اطراف
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. کارند گلها و برگه سه میانش در و نشانند درختان آن پیرامون کهباغ  

 آنها ۀمیان در و نشانند درختان آن پیرامون که باغ میان نشستنگاه(.  رشیدی)

 نشستنگاهی(. آرا انجمن. ) باغ نشستنگاه(.  آنندراج. )کارند ریاحین و گلها

 زیر که گویند را سوراخی نیز باشد، دار سایه درختان آن به گرد گرد که

(. منیریۀشرفنام از. )بود پیوسته به هم ایشان شاخهای سر و بازهشته درختان

 هر از و کشت زمین چون هشته باز در درختان میان بوستان و باغ در بود راه

 از او بر از چیزی اگر گذاشته تهی نشستن جای و نشانده درخت آن طرف

 درخت آن طرف هر که خیابان(.  اوبهی. )نبود اگر و بود کشته ریاحین

 جایه ب  جا را آن زمین که بوستان یا باغ در مسیری.  باغ کوچه. باشد نشانده

برای  « باشند. نشانده دار میوه یا سبز درختان طرف دو و کاشته گل یا سبزه

مراجعه نفرمایید تا داستان « فرهنگ فارسی معین»به « چمن»معنای جدید 

 برسانم. آن را)به شرط حیات( در یک نامۀ کامل به عرضتان

خیلی از مردم، اگر اشتباه نکنم، با حلّ کردنِ گلِ سفید و سریش و کمی  -3

نیل یا الجورد در آب و چالندن و صاف کردن این مخلوط در کرباس، 

اتاقها را رنگ می زدند. رنگ روغنی برای درها را هم، اگر اشتباه نکنم، با 

ۀ خشک کننده مخلوط کردنِ پودر رنگهای دلخواه و روغن کنجد و مادّ

 درست می کردند« اسکاتیف»ای به نام 

البتّه در عهد بچّگی پدر بزرگهای امروز لباسهای دوخته هم در بازار  -4

پیدا می شد، ولی مادرهای هنرمند ترجیح می دادند که از بّزازیهای بازار یا 

بزّازهای دوره گرد پارچه بخرند و خودشان برای بچّه هاشان، با خرج کمتر، 

 اس ببرند و بدوزند. لب
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 ؟     است مانده خالی حکمت جای آیا

 

سالم. به نظر من اگر کسی در یک موقعیِت خاّص چیزی بگوید   

« مرواریدِ»تجربه های او، با اندیشۀ عمیق و شناختِ دقیق، به « صدفِ»که در 

 نکته ای شنیدنی و ماندنی تبدیل شده باشد، حرفش باد هوا نمی شود. زبان

به زبان می گردد، در ذهنها می ماند، گویندۀ اصلیش فراموش می شود، و 

         ( در1« )فرهنگ عامّه»، به عضویتِ «ضرب المثل»یا « مَثَل»با شناسنامۀ 

 می آید.

امّا اگر همین آدم نویسندۀ گرانمایه و بلند پایه ای باشد و همان   

ه ای، داستانی، یا در شعری چیز را در موقعیتی مُشابه در مصاحبه ای، مقال

بگوید و دهها، صدها و هزارها نفر آن را بشنوند، یا در مجلّه یا کتابی 

بخوانند، آن چیز به نام خودِ او، زبان به زبان و نسل به نسل، نقل خواهد شد 

  (.2خواهد پیوست )« نکته های حکمت آمیز»یا « کلمات قصار»و به قافلۀ 

 شناسنامۀ ملّت یک «زبانیِ فرهنگِ» از بتواند که نغزی های نکته آوری جمع

 ها روزنامه و ها مجلّه و کتابها خواندنِ راهِ از معموالً بگیرد، «قصار کلمات»

در نوشته ای درخشِش  تا «شناس گوهر» های خواننده و گیرد، می انجام

 اش گوینده مشخّصات با را به چشِم هوششان بخورد، آن گوهِر اصیل یک

   (.3کنند ) می یادداشت اثرش عنوان و

که با « تفریحی»یا « جدّی»در دنیای انگلیسی زبان مجموعه هایی   
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عنوانهای مختلف از نکته های نغز، حکیمانه، طنزآمیز، یا لطیفه وارِ نامداراِن 

حیطۀ ادبیات و فلسفه و هنر و سیاست گردآورده اند و منتشر کرده اند، 

هر سال بسیارتر هم می شود. یکی از آنها گوناگون است و بسیار، و 

با عنوان  (Richard Benson) «بنسون ریچارد» نام به گردآوردۀ کسی است

  .(4) «مردم گویی نکته»

، سیاستمدار معروفِ انگلیسی، «وینستون چرچیل»در این کتاب   

من از خوکها خوشم می آید. سگها ما را تمجید می کنند، » گفته است:

این « را تحقیر می کنند، امّا خوکها ما را از خودشان می دانند.گربه ها ما 

( ، مورّخ انگلیسی، Sir Martin Gilbert)« ِسر گیلبرت مارتین»نکته را 

، در یکی از کتابهای متعدّدی که «وینستون چرچیل»نویسندۀ زندگینامۀ 

 (، نقل کرده است. 5) دربارۀ این سیاستمدار و آثار او نوشته است

(، فیلسوف Bertrand Russell« )برتراند راسل»همین کتاب در   

مشکل دنیای امروز این است که احمقها »بزرگ انگلیسی، گفته است: 

کامل دارند که درست فکر می کنند، در حالی که آدمهای هوشمند « یقینِ»

که  1933، در سال «برتراند راسل»هستند. این نکته را « شکّ»همیشه در گیر 

در  تر، جامع صورتی داشت  در آلمان قدرت می گرفت، به «حزب نازی»

 نوشت.« پیروزی حماقت»مقاله ای با عنوانِ طنزآمیزِ 

، نمایشنامۀ منظوم نویس معروف «ویلیام شکسپیر»در همین کتاب   

همه را دوست بدار، به همه کس اعتماد مکن، و »انگلیسی، گفته است: 

این نکته را مادر یکی از شخصیتهای اصلی نمایشنامۀ « هیچکس را میازار.

( در نصیحت به پسرش بر زبان 6« )خوش آن است که پایانش خوش باشد»

 می آورد. 
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امثال و حکم »تا آنجایی که من به خاطر دارم، ما از این نوع مجموعه ها 

است و بقیه اش هم پاره « ضرب المثل»را داریم که بیشترش « دهخدا

عهد قاجاریه « منوّرالفکریِ»شعرهای نغز و حکیمانه از گذشتگان. از دورۀ 

ما، در همۀ گفته سیاست  و هنر و فلسفه و ادبیات حیطۀ تا امروز آیا نامداران

ها و نوشته هاشان هیچ نکتۀ نغز و حکیمانه ای نداشته اند که در یادها بماند 

 (.7و زبانزد شود، یا چی؟ شما بگویید)

_________________________________________ 

 ( می گویند.Folklore« )فُلکلور»در انگلیسی به آن «: فرهنگ عامّه» -1

Folk  + مردم =Lore ش= دان.  

 ،«Saying»و « Proverb» گویند می «المثل ضرب» به انگلیسی زبان در -2

شناخته شده است و نقل  «قصار کلمات»چیزی که در فارسی با عبارت  به و

 «.Quotations» گویند قول از نامداران است، می

اگر قولی که اّول بار در جایی نقل می شود، نغز و ُپر مغز باشد، دیری  -3

که دیگران هم به مناسبت آن را در نوشته هاشان نقل می کنند نمی گذرد 

 نه و برادر نه است، خویش بند در که برادر»و معروف و زبانزد می شود: 

 )سعدی( « است. خویش

شارات نتمؤسّسۀ ا»از جملۀ معتبرترین این مجموعه ها آنهایی است که  -4

 انگلستان  منتشر کرده است:« آکسفورد

The Oxford Dictionary of Quotations 

The Oxford Dictionary of Political Quotations 

The Oxford Dictionary of Humorous Quotations 

The Oxford Dictionary of Modern Quotations 
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مارتین این است: « سر مارتین گیلبرت»عنوان انگلیسی این کتاب  -5

Winston S Churchill, Eight: Never Despair 1945–1965 

 All's این است:« ویلیام شکسپیر»عنوان انگلیسی این نمایشنامۀ منظوم  -6

Well That Ends Well 

 دورۀ آیا از» من در اینجا فقط این سؤال را در پیش گذاشته ام که: -7

 و هنر و فلسفه و ادبیات حیطۀ نامداران امروز تا قاجاریه عهد «منوّرالفکریِ»

 ای حکیمانه و نغز نکتۀ هیچ هاشان نوشته و ها گفته همۀ در ما، سیاست

، و نگفته ام که  خودم چنین «شود؟ زبانزد و بماند یادها در که اند نداشته

 نظر و عقیده ای دارم. نظر و عقیدۀ شما را پرسیده ام.
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  جنگ کردن زنده و رنگ

 برخوردِ  در که است آمده پیش گاهی هم شما برای حتماً. سالم  

واقعه ای، پیش از آنکه درباره اش فکر بکنید،  یا حرفی، چیزی، با اوّل

« آخ!»احساسی در شما پیدا بشود، و از این احساس برداشتی بکنید که مثل 

گفتن در تحسین زیبایی. امّا بعد، در خیلی « به!»گفتن از دردِ شدید باشد، یا 

         آن چیز، آن حرف، یا آن واقعه فکر از موردها، وقتی خوب دربارۀ 

کرده اید، به این نتیجه رسیده اید که برداشتتان کامالً معقول و منطقی نبوده 

چند روز پیش، من بندۀ حقّ در یک همچین موقعیتی در مقابل  است.

راستی هم « بس کنید بابا! آخر تا کی؟»تلویزیون کفرم در آمد و داد زدم: 

ها! شما بگویید! اآلن بیش از هفتاد سال از پایانِ جنگ جهانی دوّم گذشته 

است. فکر می کنید از کی در آمریکا و اروپا شروع کردند به ساختن 

های داستانی از این جنگ؟ در همان بحبوحه ش! اوّلها، تا جنگ تمام فیلم

(، و بعد کم کم سرگرم کننده 1نشده بود، فیلمهای خیلی میهنی و تبلیغاتی )

 و تفریحی. بعدش هم که سریالهای مستند. 

را بخواهیم بدانیم، جنگ دوّم هیچوقت تمام نشد،  اصالً، حقیقتش  

لف، تا همین حاال، ادامه پیدا کرده است، از و نشده است و به شکلهای مخت

جنگ کره و ویتنام گرفته تا جنگهای اعراب و اسرائیل، جنگ ایران و 

عراق، جنگ آمریکا و مّتحدهاش با صدام حسین، جنگهای از هم پاشی 

و «  داخلی»، که ترکیبی است از  (2«)داِرجی»یوگُسالوی، و جنگهای 

 ساز!، خانه برانداز و آواره «خارجی»
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و آنوقت در تمام این هفتاد سال گذشته، هر روز، از کلّۀ سحر تا   

بوق سگ رادیوها و تلویزیونها و مطبوعات، و این اواخر هم خبرگزاریهای 

اینترنتی، اخبار تر و تازۀ لحظه به لحظۀ این جنگها را، با صحنه های دلخراشِ 

وُ،  ما را از انسان شدنِ  آتش و خون، به خوردِ ما داده اند وُ، می دهند

 آدمیزاد نومید می کنند، تازه بسشان نیست، که حاال...

اَیّـُهَا النّاس، »بله، که حاال با کُلّی پُز و افتخار اعالم می کنند که:   

هرچی فیلمهای خبری و تبلیغاتی و داستانی مربوط به جنگ جهانی دوّم که 

فوت و فنّهای جدید، رنگیش کرده سفیدش را دیده اید، با  -و -تا حاال سیاه

ایم، تمام رنگ، طبیعیِ طبیعی تا همۀ آنها را از این به بعد، بنشینید وُ، طوری 

که انگار خودتان شاهد عینی صحنه به صحنۀ جنگ جهانی دوّم بوده اید، 

 تماشا کنید وُ ...

تماشا کنیم و البُد با کام تلخ وُ فکر پریشان وُ روحِ تاریک از   

لذُت ببریم، وَ َبرامان مسلّم بشود که طبیعی ترین چیز در زندگی زندگی 

آدمیزاد جنگ است وُ جنگ است وُ جنگ، وَ صُلح، مثلِ حقیقت وَ خدا، 

 دروغی بیش نیست!   

آی مدیرانِ مدبّر امور کار و زندگی مردم، این مردم، این مردم   

را تشکیل می دهند،  واقعی که  بیش از نَوَد و نُه در صدِ جمعیتِ هر مملکتی

و در سایه روشنِ غمها و شادیها، سرشان گرمِ خیاالتِ خودشان است وُ، 

پاشان به راه کار وُ کوششِ روزانه شان، و دلشان گرم خانواده هاشان، از 

جنگ بیزارند، از هر نوع جنگی بیزارند، و تماشای فیلمهاش، چه سیاه و 

ست، نه سرگرمی و تفریح. با این سفید، چه رنگی، براشان نه علم و اطّالع ا
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همه جنگ تازه و دموکراتیک رنگی که در اخبار می بینند،  چه احتیاجشان 

به رنگی کردنِ فیلمهای کهنه وِ فاشیستی هفتاد سال پیش! اگر باور نمی 

 خودشان ِبپُرسید! کنید، بِروید، اَزِ 

__________________________________________ 

فیلم  62شنامۀ آزاد ویکی پدیای انگلیسی فهرستی الفبایی از در دان -1

تبلیغاتی بریتانیایی آمده است که در جریان جنگ جهانی دوم ساخته شده 

بود. بعضی از این فیلمها را در سالهای اخیر بارها در تلویزیونهای ملّی و 

 تجارتی دیده ایم.  

عبارت دیگر، با توجّه ترکیبی است از دا]خلی[+]خا[رجی. به « دارجی»-2

اگر را با مگر تزویج کردند/ از آن »به این ضرب المثل که       می گوید: 

تزویج کنند، « خارجی»را که با « داخلی»،  «دو کودکی شد کاشکی نام

و  «motor»مثالً در زبان انگلیسی از ترکیب«. دارجی»حاصل آن می شود 

«hotel » کلمۀ«motel » ترکیب را ساخته اند، و از«breakfast » ]صبحانه[

هتلی است که در بر خیابان « موتل»را. « brunch»]ناهار[ کلمۀ « lunch»و 

غذای کاملی است که نزدیک « برانچ»واقع شده است و پارکینگ دارد، و 

 ظهر خورده شود و جای صبحانه و ناهار را بگیرد.
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 مجال بی و فرصت بی نسلهای

در همین دوره ای که در فرانسه رئیسِ جمهوریش  سالم. تازگیها،  

(، فیلسوف سیاسی، و نویسندۀ کتاب 1« )مونتسکیو»مسلّماً نمی تواند نوۀ 

باشد، و در آمریکا رئیسِ جمهوریش مسلّماً نمی تواند از « روح القوانین»

شاعر و  (،Henry David Thoreau« )هنری دیوید ثورو»شاگردهای 

(، رفیق 2« )نافرمانی مدنی»ریکا، نویسندۀ رسالۀ فیلسوف قرن نوزدهم آم

(، حماسه خوان آزادی و دموکراسی، و Walt Whitman« )والت ویتمن»

(، شاعر، یکی از علمداران بزرگ جنبش 3« )لنگستون هیوزِ»بردار زادۀ 

مقاومت سیاهپوستان در مقابله با تبعیض نژادی باشد، و در آلمان صدر 

(، Friedrich Nietzsche« )فردریش نیچه»اعظمش نمی تواند نبیرۀ 

چنین گفت »(، گویندۀ 1844-1900فیلسوف شاعر منش آلمانی )

« توماس مان»، حماسۀ باشکوه روح انسان، و دختر عمّۀ «زردشت

(Thomas Mann نویسندۀ رمان بزرگ ،)«و مجموعه « کوه جادو

در راه  پیروزی دموکراسی»او در تبعید با عنوان « نازی»گفتارهای ضدّ 

 (، باشد، و بقیه را ولشان، که همه امثال همینهایند...4« )است

بله، تازگیها، در این دورۀ بی نظیر در تاریخ تکامل انسان، توی   

کوچه ها و خیابانهای محّله، در شهر بین المللی، بین الدّوَلی، بین االممی، و 

پنج ساله تا هشت، نُه بین الِفرَقی لندن که راه می روم، و به بچّه های چهار، 

ساله ای نگاه می کنم، که دارند، همراه مادر، پدر، مادر بزرگ، یا پدر 

بزرگشان قدم بر می دارند، با چشمِ تجربه و تأّسف می بینم که طفلهای 

     معصوم طبیعت، پرورده های قانونِ خدایی حیات، همبازیهای بچّه
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و قناریها، با وجود اینکه گرسنه  خرگوشها و بچّه آهوها، همآوازِ گنجشها

نیستند، و جاییشان درد نمی کند، و از زمین و هوا و آسمان و آفتاب راضی 

اند، یا از ابر و باد و باران زیاد ناراحت نیستند، نمی دانند چرا یک چیزی 

                                در وجودشان، یا جای خالی یک چیزی در وجودشان، بیقرارشان می کند.

می بینم که ذهن روشن و بی مرز و دیوارشان دارد با افسانه ها و افسونهای 

ملّی و دولتی و امّتی و فرقه ای تنگ و تاریک می شود. می بینم که آینده 

شان، پیش از آنکه امروزش را زندگی کرده باشند، دارد به فکر بزرگها 

هیچ احتیاجشان به ساخته و کهنه و بی روح می شود. می بینم که بدونِ 

قهرمان، دنیای آینده شان را دارند پُر می کنند از قهرمانهای خیالی با 

 سرگذشتهای تلخ و هول انگیز و نامفهوم و کابوس آفرین.

می بینم که دارند مجبورشان می کنند جوابهایی را حفظ کنند و   

د تا تکرار کنند و همیشه به یاد داشته باشند که اگر آزادشان می گذاشتن

آخِرِ یک عمر خوبِ خدا ساختۀ خود گذرانده حتیّ یکی از سؤالهای آنها 

 هم به ذهنشان نمی آمد. 

دردا وُ دریغا! که به این بچّه های زندۀ امروز »می بینم و می گویم:   

فرصت و مجال نمی دهیم که سؤالهای خودشان را به یاد بیاورند و برای 

فکر بکنند و ذهنشان، یا روحشان، در پیدا کردن جوابهاش زندگی بکنند و 

و جوابهای مُرده های چند هزار  سؤالهاهمان پانزده سال اوّل زندگیشان از 

 سالِ پیش پُر و پَلَشت نشود.

بله، تازگیها با دیدنِ یک بچّۀ چهار، پنج ساله که  دستش تو   

دست، پدر، مادر، پدر بزرگ، یا مادر بزرگش باشد، سرم گیج می رود، 

سیاهی می کند و تابوت متحرّکی پیش نظرم می آید که  صدای  چشمم
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 مرده های چند هزار سال پیش ازش بیرون می زند و فضا را سیاه می کند.  

_________________________________________ 

حقوقدان و ادیب و فیلسوف سیاسی  (Montesquieuمونتسکیو ) -1

، که تحقیق و «روح القوانین»کتاب ، نویسندۀ  (1755-1689فرانسوی )

تألیف آن در حدود بیست و یک سال وقت برد و در آن بر سه موضوع مهم 

تأکید شده است: نظام حکومت پارلمانی، جدایی و استقالل سه قوّۀ مجریه 

 قضائیه، و پایان دادن به بردگی.  و مقنّنه و

را  "رزۀ منفیمبا». اصطالح (Civil disobedience) «نافرمانی مدنی» -2

 به کار می برند.« خود داری از خشونت»با « نافرمانی مدنی»هم به معنی 

، شاعر، فعّال اجتماعی، رمان  (Langston Hughes« )لنگستون هیوز»  -3

(. 1902-1967نویس، نمایشنامه نویس و روزنامه سیاهپوست آمریکایی )

آن را « د شاملواحم»است، که « مردم من»یکی از محبوب ترین شعرهای او 

 نیز/  من مردم هایچهره زیباست / شب»به این صورت ترجمه کرده است: 

 و روح زیباست /  هم خورشید نیز /  من مردم چشمهای زیباست / هاستاره

 «.نیز من مردم جان

 The Coming Victory of« )پیروزی دموکراسی در راه است» -4

Democracy) ّایالت »در « توماس مان»فاشیستی ، مجموعۀ سخنرانیهای ضد

 .1938از فوریه تا ماه مه « متحد آمریکا
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 آدمیزاد ، سفرۀ شکم چرانی  زمین

سالم. امروز، با اوضاع و احوالی که دنیای ما پیدا کرده است،   

دیگر همان کلمۀ صد سال پیش نیست. هفتاد و چند سال « جمعیت»کلمۀ 

 13پیش، در عهد بچّگیمان، وقتی می شنیدیم جمعیت ایران در حدود  

و بعد، وقتی می شنیدیم جمعیت « بَه! چه زیاد!»میلیون است،  می گفتیم: 

میلیون است، ناراحت می شدیم، و شاید آرزو می  400ود چین در حد

 کردیم که یک روز از لحاظ جمعیت، از چین جلو بزنیم. 

بد یا خوب نبود. کلمه بود و معنای « جمعیت»در آن دوره کلمۀ   

سال پیش در  37خودش را داشت. حاال که می بینیم جمعیتِ ایران که 

هر لحاظ که فکرش را بکنید، میلیون بود و همین جمعیت، از  37حدود 

زیادیش می کرد، حاال از دو برابر هم بیشتر شده است، و ضمناً همان چینِ 

، جمعیتش «هر زوج یک بچّه»میلیونیِ آن وقتها، با وجود طرحِ ناموفّقِ  400

تقریباً سه برابر و نیم شده است، به وحشت می افتیم. تصوّرش را بکنید: 

 300هزار و  2زمین در هفتاد و چند سال پیش  جمعیتِ کلّ آدمیزاد در کرۀ

میلیون نفر. وای! در کمتر  300هزار و  7میلیون نفر بود، و حاال شده است 

 هزار میلیون افزایشِ جمعیت؟ چه کابوس وحشتناکی!  5000از یک قرن 

کرۀ زمین تا وقتی می تواند سُفرۀ شکمچرانیِ آدمیزاد بماند که   

چرنده ها و پرنده ها و ماهیها با گوشتشان، و گیاهها خوراکهایِ این سفره را 

با برگ و بارشان منظّماً تأمین و تضمین بکنند. اگر ما با ندانمکاریهامان نظم 

    هشتاد زندگیشان را به هم بزنیم، و این طور که می گویند، تا هفتاد،
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گرسنگی برسانیم، آنوقت  میلیون هزار 11 خودمان را به جمعیت دیگرسال 

مثل حاال فقط نصیب بنده های فقیر و ستمکش آفریده شدۀ خدا نخواهد 

 بود، و به سراغِ نورِ چشمیهایِ به کِبر و ناز پروردۀ او هم خواهد آمد.

حاال که با این چند کلمه خبرِ جدّی حواسمان جمع شد، بگذارید   

. بچّه که بقیۀ مطلب را به سبکِ دیگری بشنویم که حالمان زیاد گرفته نشود

بودیم، به مان گفته بودند جدّ و جدّه مان، آدم و حوّا، از حکمِ خدا سر 

خورده بودند، وَ خدای « معرفت»پیچیده بودند وُ، از میوۀ شجرۀ ممنوعۀ 

بخشندۀ مهربان آنها را مشمول عفو قرار نداده بود ُو، از باغ بهشت بیرونشان 

 (.1کرده بود )

مان کمی تکان خورد ُو، اهلِ شّک بعد که بزرگ شدیم وُ، عقل  

و سؤال شدیم، دیدیم بعضی آدمهایِ کلّه شّق ُو فضول می گویند نه، این 

طور هم نبود که آنها را از بهشت بیرون کرده باشند. خودشان آدم شده 

بودند، فهمیده بودند که جاشان تو بهشت، میان یک جنگل حیوانِ و حشی 

پا گذاشتند به فرار، وَ رفتند گلّه چران و  نیست. دُمشان را دور انداختند، و

 برزیگر و ماهیگیر شدند.

و حاال، من بندۀ حّق، که می بینم چه بالیی داریم به سِر همۀ   

جانورها و گیاهها و محیط زیستشان می آوریم، و به جایِ اینکه از جمعیتمان 

دهیم،  پایِ تکّه پاره شدنِ سفره، کِش می کم بکنیم، هی سفرۀ زمین را تا

 (2در مورد نوع آدم و حوّا به یک فرضیۀ جدید رسیده ام. )

می گویم از کجا معلوم که جانورهای بهشت، وقتی دیدند آدم و   

حوّا وُ قشونِ تخم و ترکه شان حاال دیگر، عالوه بر همۀ میوه های پادرختی 

وُ سردرختی، گوشت خوار هم شده اند، از ترس اینکه مبادا به زودی 
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شان را بگیرند، کباب کنند وُ، بِلُمبانند، تمامشان، از شیر وُ عنتر گرفته  همه

تا مار وُ کفتر، متّحد نشده بوده باشند و مثل سیل سر به پی آنها نگذاشته 

 بوده باشند و از جنگل ... ببخشید... از بهشت بیرونشان نکرده بوده باشند؟ 

    به خنده نیفتند، به گریه که از این فرضیه اگر ساکنان باغهایِ وحش دنیا

 می افتند!  

______________________________________   

 زیر نویسها:

کتاب »از« عهد عتیق»در بخش « سفر پیدایش»این حکایت در باب سوّم  -1

، در بزنگاه «سفر پیدایش»آمده است. در باب بیست و دوّم همین « مقدّس

از امر خدا در قربانی کردنِ فرزندش  و اطاعت او« حضرت ابراهیم»حکایت 

)به اعتقاد یهودیان و مسیحیان، و اسماعیل به اعتقاد مسلمانان(،      « اسحاق»

فرشته ای از آسمان به او می گوید پسر خود را قربانی نکن، چون بر خدا 

ثابت شده است که تو او را دوست می داری و بی چون و چرا از امر او 

 در ندا آسمان از ابراهیم به ، خداوند فرشتۀ دیگر ارو ب»اطاعت می کنی. 

 این چونکه خورم،می قسم خود ذات به: گویدمی خداوند» : گفت و داد *

 برکت را تو آینه هر نداشتی، * دریغ را خود یگانه پسر و کردی را کار

 که ریگهایی مثل و آسمان، ستارگان مانند سازم، کثیر را تو ذریت و دهم،

 خواهند متصرّف را خود دشمنان هایدروازه تو ذریت و. دریاست کناره بر

 قول چونکه یافت، خواهند برکت زمین امّتهای جمیع تو، ذریت از و * .شد

شاید باشند فضولباشیهایی که این سؤال . «پیدایش[ سفر 22 ]باب.شنیدی مرا

به ذهنشان رسوخ و دخول کند که خدا در آن عهد با ازدیاد جمعیت آدمیزاِد 

موافق بوده است و صد البتّه از شمار « ستارگان آسمان»مؤمن در حّد 
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ستارگان هم که خودش آنها را آفریده است، آگاهی داشته است. ستاره 

کهکشان ما که منظومۀ شمسی جزئی از آن است، در شناسان می گویند در 

 170هزار میلیون ستاره هست، و در پهنۀ فضای عالم در حدود  400حدود 

هزار میلیون کهکشان هست. چهار صد هزار میلیون را در صد و هفتاد هزار 

میلیون ضرب کنیم، ببینیم شمار تقریبی ستارگان عالم چه قدر است. خوب 

دا ثابت شد که زمین برای چنان جمعیتی از ذریت است که بعدها بر خ

 ابراهیم جای کافی ندارد.  

 جمعیت و نفراست هزار 500 میلیون و 4 «زیلند نیو» جمعیت گویند می -2

 هزار 750 و میلیون 67 یعنی آدمهایش، جمعیت برابر 15 گوسفندهایش

 آن برای جمعیت، فکر نمی کنم، همه این با معصوم این حیوانهای و رأس،

 .داشته باشد چیزی منفعت و آدمهایش جز مملکت
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 علم حفظ کردنی نیست 

سالم. شما را نمی دانم، امّا من سی، چهل سالی ست که نسبت به   

، هم دچارِ شکّ شده ام، هم دچارِ حّساسیت. البُد می خواهید «علم»کلمۀ 

فارسی « دانشِ»که اصلش عربی است، همان « علم»بدانید که منظورم از 

« دانش»است؟ نه خیر! اگر به خاطرتان باشد، چند وقت پیش هم دربارۀ فرقِ 

، عرض و عریضه ای داشتم. امّا این بار می خواهم بگویم چرا «علم»و 

 دانستنِ این فرق خیلی اهمیت دارد. 

به یادم می آید که چهل سال پیش در ایران، تلویزیونها مسابقه   

بود. اینجا، « اطّالعاتِ عمومی»هایی می گذاشتند که پایه ش سؤالهایی از 

    مسابقه ها می گذارند و همان طور که در انگلیس هم، تلویزیونها از این

 general« )جِنِرال نالج»می گویند « اطّالعاتِ عمومی»می دانید، به 

knowledge :(. 1« )اطّالعات»، نالج هم، در این مورد، «عمومی»(. جنرال 

، می توانیم به «اطّالعات»انگلیسی را، به جای « نالج»البتّه ما کلمۀ   

کس دربارۀ کشورهای  فالن»یم، و مثالً بگوییم: ( ترجمه کن2« )دانش»

این آدم دربارۀ « دانشِ»( امّا 3« )آمریکای التین دانشِ زیادی دارد!

اطّالع « دانشِ»کشورهای آمریکای التین هر قدر هم که زیاد باشد، این 

 نیست. « علم»هست، آگاهی هست، خبر هست، امّا 

ش، از جمله دانستن، و خویشاوندها« دانش»فارسی زبانها کلمۀ   

دانایی، دانشور، و دانشمند را همیشه داشته اند، اّما از وقتی که با نظام 

آموزشهای تخصّصی و عالی در غرب آشنا شدند، با راهنماییِ عقل سلیم 
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              انگلیسی را به آگاهی، اطّالع، و دانش ترجمه کردند، و به « نالج»

          را« علم»انگلیسی که رسیدند، برای آن کلمۀ عربی ( 4« )ساینسِ»کلمۀ 

استفاده « علوم»به کار بردند و در موردهایی هم ازجمع مکسّر آن، یعنی 

 (.5کردند )

و « دانش»، یعنی تفاوتِ «ساینس»و « نالج»تفاوتِ مفهومِ دو کلمۀ   

، و سؤالی ست که در سایتهای اینترنتی انگلیسی هم مطرح شده است« علم»

جوابهایی، در یک جا مختصر، در یک جا مفصّل، به آنها داده اند. یکی از 

علم مطالعۀ »(، این است که: 6جوابهای ساده و مختصر، امّا نه جامع و مانع )

اصولی جهانِ طبیعی و ماّدی بر اساس آزمایش و مشاهده است، و دانش 

 «چیزهایی است که دربارۀ علم می دانیم.

 بود/ ز دانا که هر بود توانا»ه فرموده است: فردوسی طوسی ک  

علم پزشکی، ریاضیات، نجوم، « دانش»، منظورش از «بود برنا پیر دل دانش

و مانند اینها نبوده است، آگاهی درست و عقلی و منطقی از ماهیت زندگی 

 (. 7و عالم هستی بوده است )

بی یاد بنابراین اگر من و شما برویم مثالً زبان انگلیسی یا عر  

، یا «آکسفورد»بگیریم و آن قدر خوب یاد بگیریم که مثل رئیس دانشگاه 

داریم، نه « دانش زبان»حرف بزنیم و بنویسیم، « االزهر»رئیس حوزۀ علمیۀ 

 (.8« )زبان شناس»، شده ایم، نه «زباندان» ، یعنی«علم زبان»

ا بله، اگر چیزهایی را که کسهایی با فکرِ صد سال، هزار سال، ی  

چند هزار سالِ پیش گفته اند و خیال کرده اند، یا خواسته اند ما خیال کنیم 

که تا آخرِ عمرِ حیات و عمر زمین درست و معتبر و غیر قابل شکّ و تردید 

است، حفظ بکنیم و به دیگران پس بدهیم، نه علم داریم، نه عالم هستیم، 
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« فهم»حفظ کردن  است. در« فهمیدنی»نیست، « حفظ کردنی»چون علم 

است « علم»آدم به کار نمی افتد، و گاهی حتّی از کار می افتد. در فهمیدنِ 

( 9« )علمیت»که آدم شکّ می کند، سؤال می کند، پیش می رود و فکرش 

 پیدا می کند.

______________________________________ 

، «تظاهرات»است، مثل « جمع مؤنّث اطّالع»در عربی « اطّالعات»کلمۀ   -1

« اسم جمع»، امّا اینها در زبان  فارسی در حالت «انتخابات»، «عملیات»

(collective noun به کار می رود. کلمۀ انگلیسی )«information » که در

لفظ مفرد است و معنی جمع هم دارد، اسم جمع است و آن را در لغتنامۀ 

 مفروضات، خبار،اطالع، ا»انگلیسی به فارسی این طور معنی کرده اند: 

 «معلومات... سوابق، اطالعات،

به معنی دانستن و شناختن « know»( که با knowledge« )نالج»  کلمۀ-2

همریشه است، معموالً به معنی دانش، معرفت، آگاهی، دانایی، اطالع، 

مترادف   (science« )ساینس»وقوف و مانند اینها به کار می رود، و با 

 نیست. 

 «دارد زیادی دانشِ التین آمریکای کشورهای دربارۀ فالنکس»جملۀ  -3

 He (she) has a vastمی تواند در انگلیسی به این صورت گفته شود: 

knowledge about the Latin American countries 

( در انگلیسی، همان طور که در متن اشاره شد، به science« )سایِنس» -4

به  مشاهده و آزمایش اساس بر مادّی و طبیعی جهانِ اصولی معنی مطالعۀ

کار می رود، و رشته های مختلف و متعدّد دارد، و به دارندۀ هر یک از آنها 
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در « علم شیمی»( می گویند. مثالً scientist« )سایِنتیست»به طور عامّ 

 است.« chemist»است و دارندۀ این علم  science of chemistryانگلیسی 

تمایل اهل اصطالح به این است که در بعضی موردها جمع در فارسی  -5

را به کار ببرند، مخصوصًا در مورد « علوم»، یعنی «علم»مکسر عربی 

دانشکده هایی که این علمها را تدریس می کنند: علم  سیاست، دانشکدۀ 

 علوم سیاسی؛ علم پزشکی، دانشکدۀ علوم پزشکی؛ علم اجتماع، دانشکده

 اجتماعی...   علوم

فرق اصلی نالج و »در پاسخ به سؤال «  www.quora.com »در سایت  -6

ساینس چیست، یکی از پاسخهای ساده و مختصر، امّا نه جامع و مانع این 

 است:

What is the main difference between knowledge and science? 

Science is systematic study of natural and physical world 

using experiments and observations. Knowledge is what you 

know about science. 

در شعر کالسیک فارسی چند نمونه « دانش»در اینجا برای کاربرد کلمۀ  -7

 تو دانش بر گشته من دانش این» -از شاعرهای دیگر می آورم: ]مولوی[ 

 دانش چو»  -]ناصر خسرو[ «. آگاهی و دانش از مسکین من فریاد / پرده

 خداوند مَر» -]سعدی[ «. دهانهبی بُوی لگامی سان به / پارسائی در تو، نداری

   «. نادانیم که مکن گو ما عیب / را دانش و عقل

در انگلیسی که من اندک دانشی از آن دارم، به علم زبان شناسی می  -8

همان طور که به علم اقتصاد می گویند  «linguistics»گویند 

«economics»خیلی از علمها با پسوند  ، امّا اسم«-logy»  و«-ology »
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زمین « geology»زیست شناسی؛ « biology»ساخته شده است، مثل 

جامعه شناسی؛ « sociology»روان شناسی؛ « psychology»شناسی؛ 

«archaeology ».باستان شناسی 
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 هن دنیا خودمان خراب شده ایم، 

(، فیلسوف و ریاضیدان 1« )گوتفرید الیبنیتس»سالم. می گویند   

بزرگ آلمانی، و از بازیگران صحنۀ سیاست آلمان و اروپا در قرنِ پُر تحوّل 

همیشه ما باید خودمان را با دنیا سازگار کنیم، »هفدهم میالدی، گفته است: 

« الیبنیتس» آیا این حرفِ(« 2چون دنیا خودش را با ما سازگار نخواهد کرد.)

(، شاعر بزرگ قرن پنجم 3« )مسعود سعد سلمان»در مفهوم به این حرف 

 زمانه با تو ]با تو[ نسازد، زمانه اگر»هجری، شباهت دارد، که می گوید: 

در ذهن آن فیلسوف آلمانی همان معنایی را دارد که « دنیا»؟ آیا کلمۀ «بساز

 ایرانی؟  در ذهن این شاعر« زمانه»کلمۀ 

با « زمانه»و « دنیا»امروز، خیلی از مردم در ِشکوه و دادخواهی از   

صفتهایی یاد می کنند که در معنی تقریباً یا کامالً یکسان است. این نمونه 

دنیا خراب شده »، «زمانه خراب است»ها را از نوشته های اینترنی گرفته ام: 

عجب زمانۀ »، «عجب دنیای بی رحمی!»؛ «زمانه کثیف»، «دنیای پلید»؛ «است

با این دنیای »؛ «در این زمانۀ نامرد»، «این دنیای ستمگر»؛ «بدی شده است!

 «.از دست این زمانۀ الکردار!»، «لعنتی

بپرسید، « فرهنگ فارسی معین»را از « دنیا»البتّه شما تعریف کلمۀ   

)یک( جهانی که در آن هستیم؛ عالم مادّی؛ این جهان،  –دنیا : »می گوید: 

مِ حاضر در مقابل آخرت، عقبی. )دو( کرۀ زمین. )سه( در تصوّف چیزی عال

هم بپرسید، همینها را « لغتنامۀ دهخدا»از « است که انسان را از خدا باز دارد.

می گوید، به اضافۀ چیزهایی که یا قوطیهاش در دّکۀ عطّاری زبان فارسی 
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حفظ عّفت کالم  (، یا4خالی شده است، یا هیچوقت قوطی نداشته است )

به معنی « زمان»را هم در تعریف با « زمانه»می کند. « ناگفتنی»آنها را 

یکی دانسته اند. امّا همۀ فارسی زبانها، چه برزگرها و « دهر»و « روزگار»

های «ذی فنون»ها و «بحرالعلوم»، چه «زحمت آباد»چرخ ریسهای بیسواد 

معنیهای دیگری دارد که از « نهزما»و « دنیا»(، می دانند که 5« )رحمت آباد»

 اینها خیلی مهمّ تر است.

من بندۀ حقّ نمی خواهم بگویم که ما، مثل خیلی چیزهای دیگر   

ی امروز، یک لغتنامۀ جامع و صحیح و دقیق و سالم هم نداریم! نه «دنیا»

خیر، داریم، همه چیز داریم، و از لطف و مرحمت خدا، خوبش را هم 

جور لغتنامه دارند، در یکی از آنها که  لیسها که صدهاداریم. امّا این انگ

است، و اعتبار تاریخی دانشگاه آکسفورد  مخصوص زبان آموزان خارجی

(، که world« )ورلد»انگلستان پشتوانۀ دقّت و صحّت آن است، برای کلمۀ 

اصلی « تعریف»یا « معنی»سه تا « جهان»یا « دنیا»در فارسی به ش می گوییم 

 که در لغتنامه های فارسی پیدا نمی شود، از این قرار: داده است،

کرۀ زمین با همۀ مملکتهای آن و همۀ مردمانی که در آن مملکتها » -یک 

زندگی فرد و  -3 همۀ مردم و جامعه های کرۀ زمین. -2زندگی می کنند. 

و البتّه در یک لغتنامۀ جامع و معتبر اینترنتی  « آنچه به زندگی او وابسته است.

 معنی یا تعریف دیگر به این سه تا اضافه شده است.  31

خوب، البد این انگلیسیها متّه به خشخاش کلمه ها می گذارند. دنیا دنیاست 

یعنی چی؟ کرۀ زمین را « ادنی»دیگر. از هر بچّۀ چهار پنج ساله ای بپرسید 

در جوابتان « دنیا خراب شده است!»نشانتان می دهد، ولی اگر به ش بگویید: 

 کندو اگر این حرف را تکرار کنید، ممکن است خیال « نه!»می گوید: 
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 «خودتان خراب شده اید، نه دنیا!»مسخره ش می کنید و با دلخوری بگوید : 

 زیر نویسها:

(، فیلسوف و ریاضیدان Gottfried Leibniz« )بنیتسگوتفرید الی» -1

بزرگ آلمانی، و از بازیگران صحنۀ سیاست آلمان و اروپا در قرنِ پُر تحوّل 

 هفدهم میالدی،که عصر خرد گرایی آغاز شده بود.

همیشه ما باید خودمان را با دنیا سازگار کنیم، چون دنیا خودش را با ما » -2

( Matthew Stewrt« )مثیو استوارت»گفته را این « سازگار نخواهد کرد.

(، The Courtier and the Heretic« )درباری و رافضی»مؤلّف کتاب 

 ، نقل کرده است.«اسپینوزا»و « الیبنیتس»دربارۀ زندگی و افکار 

 خود، حال ز بگردد سپهر اگر»بیت کامل مسعود سعد سلمان این است:   -3

این طور که از مصرع اوّل « بساز! زمانه با تو نسازد، زمانه وگر /مگرد،  تو

« زمانه»برداشت می شود، توصیه به ایستادگی در برابر سختیهاست، ولی اگر 

بدانیم، مفهوم « دهر»و « زمان»نگیریم، و آن را « وضع مردم ساختۀ جامعه»را 

مصرع دوم سازگار شدن با تقدیر است، که با مفهوم مصراع اوّل تضادّ پیدا 

 می کند. 

عطّارهای قدیم فقط عطر نمی فروختند، بلکه از داروهای گیاهی  -4 

چیزهایی سرشان می شد و بعضیشان حتّی طبابت هم می کردند و در 

قوطیهاشان گیاهداروی هر دردی را داشتند. به همین دلیل مثالً وقتی که 

کسی حرفی می زد که عجیب بود و دور از منطق عام گفته می شد که 

ی هیچ عطّاری پیدا نمی شود. من بندۀ حق هم وقتی که این در قوط»حرفش 

می بینم، به این ضرب « دنیا»جور تعریفها و معنیها را در لغتنامه در برابر کلمۀ 
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)یک تعریف  نزدیکتر ... معنی به ، ادنی نیثأت -دنیا: »المثل پناه می برم: 

 معنی به که دنو از قناخوشایند دگر هم در اینجا نانوشته می ماند( ... مشت

)و یک . .. عقبی نسبت به آدمی سوی به است اقرب دنیا که چرا باشد قریب

تعریف منافی با عفّت کالم دیگر که ان هم در اینجا نانوشته می ماند( ... 

 و معاشرت از کنایه ... است زبونی و ناکسی معنی به که دنائت از مشتق

  مجامعت ... و ...

معلوم و روشن است و « رحمت آباد»و « زحمت آباد» معنی و منظور از -5

احتیاجی به توضیح ندارد، امّا گفتنی است که در واقعیت بسیار آبادیهایی 

داریم، امّا فکر نمی کردم که در عالم واقعیت اسم « رحمت آباد»به اسم 

گذاشته باشند. در اینترنت اینها را یافتم: « زحمت آباد»هیچ آبادی ای را 

اد در استان کرمان، نزدیک عنبرآباد؛ رودخانۀ زحمت آباد؛ زحمت آب

را در اشاره « محنت آباد»آباد قلعه گنج. امّا بعضی از شاعران استعارۀ ت زحم

 زین بگذرم روزی چو»ته است: فبه کار برده اند. نظامی گنجه ای گ« دنیا»به 

ته و حافظ شیرازی گف« .یاد ناوری هم کزین ترسم آن آباد، / از محنت

 غیبم عالم سروش خراب / و مست دوش میخانه به که گویمت چه»است: 

 نه تو نشین/ نشیمن سدره شاهباز بلند نظر ای داد ه ست: / که هامژده چه

 .« است آباد محنت کنج این
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گاهی هب نقش   خاور میاهن  هن

تا حاال روی نقشه « خاورمیانه ای»سالم. شاید باور نکنید که منِ   

نگاه نکرده بودم، ببینم جمعاً به کدام کشورهای این دنیای آشفته می گویند 

نگاه کردم، دیدم بله، غربیها « خاور میانه»به یکی از نقشه های «. خاورِ میانه»

یمن، سوریه، امارات به مصر، ایران، ترکیه، عراق، عربستان خاندان سعودی، 

متّحد عربی، اسرائیل، اردنِ خاندان هاشمی، فلسطین، لبنان، عمان، کوبیت، 

 (. 1« )خاور میانه»قطر، بحرین، و قبرس می گویند 

نمی دانم چرا فکر می کنم یک خاورمیانه ای بخواهد به غربیها   

خوب بود قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، »بگوید: 

انستان، و جمهوری آذربایجان را هم که از خیلی لحاظها با آن هفده تا افغ

 « کشور خصوصیات مشترک دارند، جزو خاور میانه حساب می کردید، ها؟

شما چی فکر می کنید؟ آخر با تحوّالتی که از اواسطِ قرن   

نوزدهم میالدی تا حاال، که اوایل قرن بیست و یکم میالدی است، در 

ی و سیاسی و فرهنگی مردم این زمینها و سرزمینها و مملکتها اوضاع اجتماع

جریان داشته است، می شود همۀ آنها را کم و بیش قافله های چهار قرنی 

دیر به راه افتادۀ همان مقصدی دانست که مردم زمینها و سرزمینها و 

مملکتهای اروپای اوایل قرن هفدهم راهش را با عقل خدا دادی و همت و 

میزادی در پیش گرفتند و اسم دورۀ سفرش را هم گذاشتند شجاعت آد

 (.2« )عصر خردگرایی  و روشنگری»

 «خرد گرایی و روشنگری»اگر در تاریخ اروپا نگاهی به قافله های   
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در قرن هفدهم و هجدهم میالدی بیندازیم، و معجزه های علمی و فلسفی 

فرهنگی را در نظر بگیریم که ( عظیم 3« )کوچ»قافله ساالرهای بزرگ این 

منزل به منزل، عقل و ایمان مردم را از هفتخوان وحشت انگیز و خطرخیز و 

خون ریز متولّیان کلیساها و متصدّیان حکومتها گذراندند و به سر منزل 

مقصود در قرن نوزدهم رساندند، در فکر فرو می رویم و برای خودمان سر 

 تکان می دهیم.

( این هفده، یا بیست و سه، یا 4م حسرت به دلِ )می بینیم که مرد  

از اواسط « خاور میانگی»بیشتر زمین و سرزمین و مملکتی که با خصوصیات 

عصر خرد گرایی و »قرن نوزدهم میالدی می خواسته اند از قافله های 

اروپا پیروی کنند، آیا قافله ساالرهاشان، پیش از حرکت دادن « روشنگری

شرح معجزه های علمی و فکری قافله سارالرهای آلمان و قافله ها، نشستند 

ایتالیا و انگلستان و فرانسه و اسپانیا و سوئد و دانمارک و هلند را با دقّت 

 بخوانند و بفهمند و بدانند؟

این که یکدفعه من بندۀ حقّ، که در در قافلگی و قافیه ساالری نه   

خردگرایی و « ارادۀ»حرکتهای  سرِ پیاز بوده ام، نه ته پیاز، به فکر مقایسۀ

ی قرن هفدهم و هجدهم میالدی با حرکتهای «اروپا»روشنگری در

اواسط قرن نوزدهم تا « خاور میانۀ»خرد گرایی و روشنگری در « حسرت»

حاال افتادم، آشنایی مختصر و دیرهنگام با تک و توکی از قافله ساالرهای 

تأّسف و خجلت در گریباِن  علمی و فلسفی آن دورۀ  اروپا بوده است، و سر

 ندامت فرو بردن.

برای مقایسه نمونه بخواهیم، اینها سه تا از هزارها: باروخ اسپینوزا   
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(، فیلسوف هلندی، همدورۀ محمّد باقر مجلسی؛ فردریک هگل، 5)

فیلسوف آلمانی، همدورۀ ملّا هادی سبزواری؛ فردریک نیچه، فیلسوف 

  نوری.آلمانی، همدورۀ شیخ فضل اهلل

 بر خاورمیانه کشورهای فهرست»زیر عنوان « دانشنامۀ آزاد ویکی پدیا-1

نام این هفده کشور آمده است: مصر، ایران، ترکیه، عراق، « جمعیت پایه

اسرائیل، اردن،  عربستان سعودی، یمن، سوریه، امارات متحدۀ عربی،

 برس.حکومت خود گردان فلسظین، لبنان، عمان، کویت، قطر، بحرین، ق

جنبش فکری و فلسفی و به طور کلی «: عصر خردگرایی  و روشنگری» -2

فرهنگی ای که در قرن چهاردهم میالدی در اروپا شروع شد و در قرن 

نوزدهم به اوج خود رسید، شامل سه دورۀ پی در پی بود، دورۀ رنسانس 

(Renaissance( دورۀ خرد گرایی ،)Age of Reason و دورۀ ،)

(، که البتّه این نامگذاری این سه Age of Enlightenmentروشنگری )

دوره را کامال متفاوت و از هم جدا معرفی نمی کند، بلکه در اصل جنبشی 

است که  اروپا را به تدریج از سیطرۀ کلیسا در می آورد و در راه علم و 

 فلسفه و هنر جدید پیش می برد.

را به کار می برم، به « وچک»، کلمۀ «سفر»اینکه در اینجا به جای کلمۀ  -3

در یکی از « کوچ»این دلیل است که سفر معموالً باز گشت دارد، اّما 

فالنی که »معنیهای امروزی اش جا عوض کردن است. مثالً یکی می گوید: 

و در جواب می شنود: «. در این خانه زندگی می کرد، به سفر رفته است؟

ترک یک موقعیت است با نه، از اینجا کوچ کرده است. جنبش فرهنگی »

 کوچ کردن به موقعیتی دیگر.
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می گویم چون در شبه جنبشهایی که داشته اند، « مردم حسرت به دل» -4

آرزوی پیشرفتشان تحقق پیدا نکرده است و حسرت پیشرفت در دلشان 

 مانده است.

(؛ 1677-1632(، فیلسوف هلندی )Baruch Spinozaباروخ اسپینوزا ) -5

(؛ فردریک هگل 1699-1628مد باقر مجلسی، فقیه شیعه )عالمه مح

(Friedrich Hegel( فیلسوف آلمانی ،)؛ مالّ هادی 1831-1770)

(؛ فردریک نیچه، فیلسوف آلمانی 1875-1798سبزواری، فیلسوف و فقیه )

 (. 1910-1844(؛ شیخ فضل اهلل نوری، مجتهد و فقیه شیعه )1844-1900)
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  را حّل کن!     خودت ربو،

سالم. لسان الغیب، خواجه شمس الدین محمّد حافظ شیرازی، در   

بازپرس: /  مجلس دانشمند ز دارم مشکلی»حدود شش قرن پیش فرمود: 

توی این یک  آن رند بزرگوار «کنند؟می کمتر توبه خود چرا فرمایان توبه

بیت یک دنیا حرف برای ما گذاشته است. اوّل نگاه کنیم، به قول 

(، 1« )مشکل»این بیت، از این قرار: « کلیدی» لمه های;کامپیوتربازها، به  

( 6« )چرا»(، 5« )توبه فرمایان»(، 4« )باز پرس»(، 3« )مجلس»(، 2« )دانشمند»

 (.7« )توبه»و خود کلمۀ با یک عالمِت سؤال بزرگ، به بزرگی راِز حیات، 

بود که من به یاد این بیت حافظ « مشکل»راستش سرِ همین کلمۀ   

افتادم. یک ناشر کاسبکار کتابِ یکی از نویسنده هاش رو برای گرفتنِ 

مجوّزِ انتشار می فرستد به ادارۀ محترم ذیربط. چند ماه بعد جواب  می گیرد 

از تالش و جوش جالی بسیار، دارد. نویسنده، بعد « مشکل»که این کتاب 

با یکی از مقامهای  عالی ادارۀ ذیربط مالقات می کند و از مشارٌ اِلَیه می 

ببخشید، حاجی آقا، ممکن است بفرمایید کتاب من برای انتشار چه »پرسد: 

 «جور مشکلی دارد؟

مقام ذیربط عالی، یا عالیِ ذیربط، همین طور ساکت زل می زند   

ۀ گستاخ، تا باالخره او را از رو می برد، و وقتی توی چشمهای نویسند

یعنی می خواهی »نویسندۀ گستاخ سرش را انداخت پایین، به او می گوید: 

      این طور حالیمان بکنی که شخصِ خودت که این کتاب را نوشته ای،

و نویسندۀ گستاخ، حاال سرش را می آورد باال « نمی دانی چه مشکلی دارد؟
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نه، قربان، واقعاً می خواهم بدانم نوشتۀ من چه مشکلی دارد، »ید: و می گو

مشکل انشائی؟ امالئی؟ دستوری؟ اسلوبی؟ منطق الکالمی؟ فنّ البیانی؟ علم 

 ...«الجمالی؟ چی؟ چه جور مشکلی که من واقعاً 

و مقام عالی در حالی که از پشت میزش بلند می شود، حرف او   

اگر نمی خواهی کتابت ممنوع االنتشار بشود، »را قطع می کند و می گوید: 

و با انگشت در اتاق را به او « نصیحت مرا بشنو، برو مشکلش را حلّ کن!

نشان می دهد. و حاال نویسندۀ گستاخ، گستاخ تر می شود و در حالی که 

 به طرف در اتاق می رود، با صدایی که آهنگ بغض گرفته است، می گوید:

    مشکل دستگاه شما دارد که نمی داند چه کار  کتاب من مشکل ندارد،»

و از در که بیرون می رود، می شنود که مقام « می کند، یا چه کار باید بکند!

   مشکل کتابت خودتی، آقا! برو خودت را»عالی ادارۀ ذیربط می گوید: 

 «حلّ کن!

خوب مالحظه می کنید که این معنای تازه ای که برای کلمۀ   

کرده اند، کلیدش را نسل این بندۀ حقّ هم ندارد، چه رسد درست « مشکل»

وگرنه قفل بقیۀ کلمه های کلیدی این بیت خیلی  به خواجه حافظ شیرازی.

مستحضرهستید، در زمان خواجه  که طور راحت باز می شود. بله، همان

متولّیان حکومت و مذهب مردم را دو دسته می « شیراز»حافظ در مُلکِ 

( بودند، و 8« )مجتهد»قلیل که همه  چیز را می دانستند و  دیدند، یک دستۀ

( 9« )مقلّد»یک دستۀ کثیر که هیچ چیز نمی دانستند و نباید می دانستند، و 

 بودند.

ای براشان پیش می « مسئله»وقتی مشکلی، یعنی « مقلّدها»این   

 دآمد، چون خدا و نمایندگانش فکر کردن را بر آنها حرام کرده بودند، بای
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آن را مثل حافظ برمی داشتند، می بردند به محضر یا مجلس یکی از 

بدهد و مثالً در « توضیح»دانشمندان همه چیز دان مجتهد تا آن را براشان 

کاکا جان، مجتهد که خطا نمی کند تا »( حافظ بگوید: 10توضیح مسئلۀ )

و حافظ توی « توبه بر او واجب شود. خطا از مقلّد است و تو به بر او وجب!

 دغل و قلب همه داوری / کاین روز دارندنمی بی گمان باور»دلش بگوید: 

 «کنند!می داور کار در

____________________________________ 

را که دو هجای « مشکل»به نظر من حافظ در این بیت کلمۀ «: مشکل» -1

کوتاه است به که یک هجای بلند و دو هجای « مسئله»بلند است، به جای 

کار برده است تا وزن شعر درست در بیاید و مشکلش حلّ بشود. نمی 

 مسئله ای دارم، ز دانشمند مجلس باز پرس!»توانست بگوید 

گرفته است « عالم»با کلمۀ  مترادف را حافظ« دانشمند»کلمۀ «: دانشمند» -2

ابن »ل که در روزگار او به عالمان دین گفته می شد، نه به دانشمندانی مث

امام »، بلکه به کسانی مثل «زّکریای رازی»یا « ابوریحان بیرونی»یا « سینا

شعر و موسیقی خود کلمه استاد « وزن»در این مورد هم «. محمود غزالی

)دو « عالم»)سه هجای بلند( به جای « دانشمند»غزل، حافظ، را به انتخاب 

س عالمان خواسته هجای بلند( هدایت کرده است. البتّه، شاید هم در مجل

 اگر دانشمندی هست، مسئلۀ مورد بحث از او سؤال شود. )واهلل اعلم(.

در انگلیسی است، مترادف »« این کلمه که تقریباً برابر با کلمۀ «: مجلس» -3

 محفل و انجمن و اجتماع محل ؛ ؛ نشستنگاه نشستن محل»و « انجمن»است با 

 مجمعی ؛(االطباء ناظم از) مهمکال و مشاوره و مذاکره و شور مجمع جهت و

 برای مردم آمدن فراهم جای شوری؛ یا مصلحتی و کاری برای مردم از
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شاه وقت « دربار»و .«  (دهخدا مرحوم خط به یادداشت) مشاوره و گفتگو

 را هم که غزل حافظ در آن خوانده می شد، به این تعریفها اضافه می شود. 

« استنطاق»در زمان حافظ معنی « پرسیدنباز »فعل مرکّب «: باز پرس» -4

کلمۀ « فرهنگستان اول»کردن. فکر می کنم  الٔ  نداشت و مترادف بود با سو

را « تفتیش»، و «باز پرس»شد « مستنطق»و « باز پرسی»را کرد « استنطاق»

 «.بازجو»شد « مفّتش»و « بازجویی»کردند 

فظ معموالً محتسب و در زمان حا« امر کردن»فرمود یعنی «: توبه فرما» -5

همین عمل توبه بود که « معروفها»بود که امر به معروف می کرد و یکی از 

امروز هم، عالوه بر زبان فقهی و قضایی، در زبان روزمرۀ مردم رایج است. 

، «شد؟ خوب حاال! کردیم توبه کردیم! بابا غلط»چند نمونه از اینترنت: 

    «.بگویم را اسمم نگهبان به شب در که شدم کار توبه دیگر»

اطالعات تاریخی « چرا»اگر می خواهید از سابقه و اهمیت کلمۀ «: چرا» -6

« بی»بپرسید، چون این دو تا وقتی « چون»بیشتری کسب کنید، از کلمۀ 

سرشان نباشد، صاحب اختیارند و می توانند دربارۀ همه چگونگی هر چیز 

« بی چون و چرا»بیاید و سرشان « بی»و هر معنایی بحث بکنند، اما وقتی 

 بشوند، می شوند استبداد مطلق.

چیزی که من از توبه می فهمم گناه کردن است و پشیمان شدن «: توبه» -7

است و از خدا طلب آمرزش و بخشایش کردن است و برای همین است 

 « در توبه همیشه باز است!»که، گوش شالّق کر، گفته اند: 

 و فقه در آنکه»گوید:  می «مجتهد» تعریف در دهخدا اینترنتی لغتنامۀ -8

 مرحوم خط به یادداشت) مقلد؛ مقابل باشد؛ رسیده اجتهاد ۀمرتب به اصول

<126> 



 علم و دین مبادی اثرآموختن در که است کسی فقهی اصطالح ؛ در(دهخدا

 ادله استناد به را فرعی شرعی احکام بتواند که باشد رسیده ای مرتبه به فقه

 دکتر لیفٔ  تا ادبی و نقلی علوم فرهنگ کند)از استنباط و مآخذاستخراج و

  سجادی(. جعفر سید

 قول بر کننده عمل»می گوید: « مقلّد»لغتنامۀ اینترنتی دهخدا در تعریف  -9

کند؛  عمل دلیل بدون کسی قول بر آنکه و کننده تقلید دلیل؛ بغیر کسی

 بی را دیگر فعل و قول که ندارد؛ آن تصرفی خود از که ایست؛ آن پس

 .(دهخدا مرحوم خط به یادداشت از. )کند پیروی تعمقی و تصرف

ها تدوین می شود، می « مسئله»ها به « توضیح»به کتابی که از مجموعۀ  -10

هم می توان گفت و « توضیح المشکالت»که « توضیح المسائل»گویند 

 ندارد.  « مشکلی»
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 نکته ای  
ّ

  بشنو از این بندۀ حق

سالم. البد شما هم تا حاال، بعد از چهار صد و نَوَد و نُه هفته، با   

آن قدر آشنا شده اید، که بعضیهاتان، در اشاره «  من بندۀ حقّ»ضمیر ترکیبیِ 

این یارو که به خودش می گوید من بندۀ حقّ، »به من، به مخاطبتان بگویید: 

 (1« )ی ناحقی می زند!گاهی وقتها حرفها

معنیش « ناحقّ»اوّل این را بگویم که در گفت و گویِ روزمّره،   

نیست. گاهی آن را در « باطل»و « دروغ»و «  ناراست»و « ضدّ حقّ»فقط 

معنایِ معکوس به کار می برند، یعنی خیلی حّق، خیلی بی رودربایستی، آن 

 قدر که آدم انتظارِ شنیدنش را ندارد.  

هم ترکیبی ست که توش « بندۀ حقّ»ال این را هم بگویم که و حا  

چه « بنده»وجود ندارد. ببینیم لغتنامه برای « بندگی»اصالً معنی وُ مفهومِ 

 بندکه، باستان بندک، در پارسی  در پهلوی» معنیهایی داده است. می گوید: 

« حقّ»برای و . غالم زاده آزاد، اسیر، برده، غالم زرخرید، و عبد، عبید، مقابل

راست، صدق، درست، صحیح، درست، حقیقت، »هم لغتنامه می گوید: 

 (2«. )تعالی خدای نامهای از نامی»و در آخر اضافه می کند: « عدل، سزا

و اینجاست که من، بندۀ حقّ، که بندۀ هیچکس نیستم، مگر حقّ   

و حقیقت، که آن هم به اختیار خودم عهد کرده ام که حقّ و حقیقت را 

بندگی و پیروی و فرمانبری بکنم، حرف دارم. و حرفم این است که اّواًل 

، به این دلیل می تواند ما را پای میزان حساب ببرد و برای کارهای «خدا»

حساب می شود، مجازات بکند، که گفته است « گناه»که کرده ایم، و  بدی
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آفریده است. پس انسان آزاد، بنده هیچکس نیست، نه بندۀ « آزاد»ما را 

« آزاد»اربابِ زور، نه بندۀ اربابِ زر، نه بندۀ خدایی که قرار است انسان را 

 آفریده باشد.

عرض می کنم. اگر من  نه خیر! فکرهایش را کرده ام که این را  

بنده و بردۀ خدا باشم، که دیگر از خودم اختیاری و برای خودم آزادی ای 

ندارم. باید بنده و فرمانبر و مطیع و مشیت گزار هیچکس نباشم تا مسئول 

« آفریدۀ خدا»خودم حساب بشوم. بنابر این انسان می تواند « اعمال»همۀ 

واسته اند همنوع خودشان را بنده و فقط آنهایی که خ«. بندۀ خدا»باشد، نه 

بندۀ »برده و مطیع و فرمانبر و اسیرِ خودشان نگهدارند، به انسان می گویند 

 «. آزاد آفریدۀ خدا»و نمی گویند « خدا

من »یا « این بندۀ حقّ»بیخود نیست که من همیشه گفته ام خودم را   

یچکس و هیچ چیز معرّفی می کنم تا گفته باشم که انسان بندۀ ه« بندۀ حقّ

نیست، و اگر بخواهد خودش را به چیزی متعهّد و وابسته کند، و به بندگیِ 

آن چیز در بیاید تا بتواند به آزاد آفریدگیِ انسانیِت خود وفادار بماند، آن 

 چیز فقط حقّ و حقیقت است.     

حتماً، اگر فکر بکنید، به یادتان می آید که در مطبوعات خوانده   

رادیو شنیده اید، و در تلویزیون دیده اید و شنیده اید که فالن آقای اید، از 

خیلی چیز دان و خیلی محترم در مصاحبه اش، در حالی که دارد دربارۀ 

دادِ سخن می دهد، معموالً « حقوق انسانیت»انسان و « آزادی»و « اختیار»

خدایی، »و « اربابی، رعیتی»ندانسته، برای حفظ آداب و رسومِ اخالقِ سنّتیِ 

 (   3«. )بنده»همه ش می گوید « من»، به جای «بردگی

، ضمیر اوّل شخص مفرِد «من»آیا وقتش نرسیده است که بیاییم،   
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مختارِ آزادِ برابر با همه، را به زبانِ زمینی انسانیِ فارسی برگردانیم؟ تا الزم 

 (4بخواند؟ )« بندۀ حقّ»نباشد که کسی خود را 

______________________________________ 

 زیرنویسها:

بعد از عرض سالم، چنین معروض داشته ام: « بعضی نفرات»مثالً در نامۀ  -1

 گوشزد حقّ بندۀ این به «نفرات بعضی» اخیراً که حضورتان به شود عرض»

 فکر به» جایِ به که بگویم چیزهایی از یا چیزی هم گاهی که اند کرده

  !«بخنداند» کمی و «بیاورد در فکر از» را آدم ،«واداشتن

بندۀ »باشیم، امّا « آفریدۀ خدا»بیخود نیست که من می گویم ما می توانیم  -2

خوب توجّه بشود، « شمس»از دیوان « مولوی»نباشیم. اگر به این بیت « خدا

 بود بسته بود / که نهانی درِ صد دل دریچۀ پسِ»مقصود روشن تر می شود: 

   «بگشاد! خدا بندۀخدا، 

در مورد کاربرد « این بندۀ حقّ»برای اینکه تردیدمندان مطمئن باشند که  -3

تنها به قاضی نرفته ام، به اینترنت مراجعه « من»به منزلۀ ضمیر « بنده»مطلق 

« گوگل»به باجۀ جست و جوی « بنده دار»کردم و با دادن چند عبارتِ 

 ن عبارتها، این جوابها را گرفتم: بندهدر آ« بنده»دربارۀ موردهای کاربرد 

 می ؛ بنده 260،000  شما، از ؛ بنده 35،600گویم،  می بنده ؛ 94500گفتم، 

؛ و جالب توجّه و قابل  29،100 ، خواهم نمی ؛ بنده 45،900خواهم، 

بنده »مورد و در مقابل  372« بنده آزادم»مالحظه اینکه در مقابل عبارت 

 د داده شده است. مورد کاربر 58« مختارم

در عرف آداب نامه نویسی انگلیسی، این طور که گفته اند، در اواسط  -4
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قرن نوزدهم معمول بوده است که افراد آداب دان و محترم طبقۀ متوسّط به 

خادم مطیع »باال نامه هاشان به افراد بلند مرتبه تر از خودشان را با عبارت 

ختم کنند، امّا اگر یک شخص سفید پوست « شمابندۀ مطیع و ناچیز »یا « شما

از طبقۀ پایین، یا یک خدمتکار، یا برده، در نامه اش به افراد طبقات باال این 

عبارت را به کار می برد، آن  را دور از ادب تلقّی می کردند، چون فرض 

 بر این بود که آنها خدمتگزار صد در صد مطیع و بندۀ خاکسار آنها باشند.
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 پانصدمین هفته گرد

سالم. بله، باز عددِ نامه های من بندۀ حقّ به جایی رسیده است که    

یک حسّ خیلی کهنۀ اجدادیِ قومی، قبیله ای، مثل یک غریزۀ پنهان مانده، 

امّا فراموش نشده، به سراغم آمده است، و می خواهد باد توی آستینِ 

را تلف کند. بله، این پانصدمین نامه ای ست  پوسیدۀ من بیندازد و وقتِ شما

نگو »که صوتاً و کتباً به عرضِ شما می رسانم، و آن حّس کهنه می گوید: 

 «پانصد، بگو پنج سده تا شگون پیدا کند!

، پنج تا صد تاست، در اشاره به «پنج سده»منظور حسّ کهنه از   

جشن »و ربطی به  می گذرد،« نامه ای از لندن»پانصد هفته ای که از عمر 

 و روز (، پنجاه1ندارد که زمانش، به قول ابوریحان بیرونی )« فرخندۀ سده

شب مانده به نو روز است، یا صدمین روز از زمستان پنج ماهۀ  پنجاه

ایرانیهای عهد باستان است که سالشان یک تابستان هفت ماهه بود و یک 

 (.2زمستان پنج ماهه )

می افتد که مثل نمی دانم چی « هزاره»، آدم به یاد «سده»بعد از   

نگهمان داشته « تاریخ اوهام»ما آدمها چسبیده است و توی « ذهنِ سنّتی»به 

(. هیچ مبنای علمی و منطقی ای هم ندارد. اآلن دهۀ دوّم هزارۀ سوّم 3است )

ست. میالد مسیح است. دهۀ شصتم از هزارۀ شاهنشاهی کورش هخامنشی ا

(. و اگر هیتلر قیصر 4دهۀ دوازدهم از هزارۀ ششم فرعونیِ مصر است )

  امپراتوری جهانی آلمان می شد، حاال دهۀ نهم از هزارۀ اوّل رایش سّوم 

 (. 5بود )
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             خوب، که چی؟ ذهنِ آزادِ علم پرست، به ذهِن سنّتیِ خُرافه پرست

ز قرار دادی ست، برای خوب، که چی؟ تقویم یک چی»می گوید: 

نگهداشتنِ حساب و کتاب. مبنای سالش چه هجری باشد، چه میالدی، 

کسی کاری به ماهیتش و معنیش ندارد. می پرسی امروز چه روزی ست؟ 

چهاردهم »، یک جای دیگر: «2016سوّم ژوئن »یک جا به ت می گویند: 

مّا از ا«. 1437بیست و هفتم شعبان »، و یک جای دیگر: «1395خرداد 

برای من همیشه روز است، و زندگیم یک روز »خورشید بپرسی، می گوید: 

 « است، و این روز وقتی تمام می شود که من تمام بشوم!

همانی که خورشید گفت، با این »از زمین بپرسی، می گوید:   

تفاوت که روز من از خورشید است، شبم از گردش خودم، و آخرِ عمرم 

ما آدمها چی؟ از ذهنِ سنّتی بپرسیم، هرچی گفت، و « دست خورشید است!

امروز، روزِ توست. آن را »بی خیالش! از ذهن علمی بپرسیم، می گوید: 

ابدیت بگیر. خوب باش، روزت را خوب زندگی کن، و از خوب بودن و 

 «زیبایی دیدن لذّت ببر. فردا ابدیتِ دیگری ست!

هم که حرف « لِفاَ»و « اَلف»به عددِ هزار در عربی می گویند   

اوّلِ الفبای فارسی ست، عالمتِ قّد و قامتِ راست و بلندِ آدمیزاد، و همان 

 معروف مختلفه ملل میان در»طور که می دانید، و لغتنامه هم تأیید می  کند، 

سالی « اَلف»، یعنی در هر «می کند ظهور بزرگی سال، هزار هر در که است

، «بابا طاهر عریان»را به یادِ این دوبیتیِ ، و این حرف من و شما «الف قد»یک 

شاعرِ خردمندِ عارفِ روشن اندیشِ متولّدِ آخر هزارۀ اوّل میالدی می 

   بر نقطه آمدستم / چو ظرف در که بحرم آن من»اندازد، که گفته است: 

  الف در که قدّم آید / الف بر قدّی الف الفی آمدستم / به هر حرف سر
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    (6« )آمدستم!

تفسیرش با شما. فقط این را بگویم که تنها انسان است که می تواند در 

ظرفِ کوچک وجودش اقیانوس بیکرانِ عالمِ هستی را بگنجاند، و از انسانها 

هم، فقط آنهایی که صاحبانِ آگاه این معنی اند، و در هر دوره ای کمیابند، 

 نند. می توانند خود را  نقطه های حروف در آیاتِ این معنی بدا

__________________________________________ 

، یکی از بزرگترین دانشمندان ایرانی در نیمۀ دوم «ابو ریحان بیرونی» -1

قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم هجری، ریاضیدان، منجّم، مردم شناس، 

 دربارۀ نام« التَّنجیم صناعۀ لِأَوائلِ  التَّفهیم»جغرافیدان و مورّخ، در کتاب 

 نوروز تا او از که است چنان سده به نامش سبب اما»گفته است: « سده»

 «.  شب پنجاه و است روز پنجاه

که ظاهراً لغتنامۀ دهخداست، به اضافۀ « پارسی ویکی»در لغتنامۀ اینترنتی  -2

، «حاشیۀ معین بر برهان قاطع»، به نقل از «سده»افاضات دیگران، دربارۀ نام 

 که سده جشن که است این می نماید اصلی که اقیاشتق وجه»آمده است: 

 پنج زمستان آغاز از روز پس صد درست می شد گرفته ماه بهمن دهم در

 هفت تابستان: می کردند بخش بدو را سال باستان ایرانیان چه) بود ماهه

 از پس روز صد به گذشتن اشاره«  سده» نام و(  ماهه پنج زمستان و ماهه

 در مزبور جشن اصلی هنگام و تسمیه وجه این ظاهراً .  است زمستان آغاز

به  طرفی از و بود، شناخته نیز آن از پس مدتی تا مشابه و ساسانیان عهد

 در آن سیر و اسفندارمذ پایان از(  دزدیده ٔ   پنجه) اندرگاه انتقال ٔ   واسطه

 آغاز) آبان ماه اول ٔ   فاصله آبان ماه آخر به رسیدن و زمان به مرور ماهها

 روز پنج و صد بلکه نبوده، روز صد دیگر بهمن دهم و(  ماهه پنج زمستان
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           ماه بهمن دهم از قهقرایی به حساب بعضی ظاهراً لهذا.  است می شده

    آغاز را آبان پنجم روز، صد کردن درست برای و شمرده به جلو رو

 بوده چنین اصل که اند کرده تصور بعضی. اند کرده فرض(  قدیم) زمستان

   ...«است 

، در همان لغتنامه، به نقل از «هزاره»دربارۀ مفهوم تاریخی و آیینی  -3

سوشیانت، »می خوانیم: « سوشیانت»، در برابر کلمۀ «فرهنگ فارسی معین»

 مکرر اوستا در. زردشتی دین موعودان از یک هر. دهنده اسم خاصّ، نجات

 آخرین از غالباً و کنند ظهور آخرالزمان در که شده برده نام سوشیانتهایی از

 سنت بنابه.  شده برده اسم بود خواهد قیامت او ظهور از پس که سوشیانت

 زردشت روحانی سلطنت عهد مادی جهان عمر اخیر سال هزار سه زردشتی

 به پای یکدیگر از سال هزار ٔ   به فاصله هریک که اوست آینده پسر سه و

 محل و آنان مادران اسامی و پسر سه این نامهای. گذارند وجود ٔ   دایره

 نشده تعیین اوستا در آنان ظهور وقت اما ؛ است مندرج اوستا در ایشان تولد

 « .کرد خواهند ظهور آخرالزمان در که آید برمی قدر همین.  است

حضور دارد. در باب بیستم از « هزاره»در آیین مسیحیت هم ذهنیت سنّتی 

 فرشته سپس»، ترجمۀ جدید، می خوانیم: «یوحنّای رسولمکاشفۀ »کتاب 

 بزرگی زنجیر و انتها بی چاه کلید و آمد می زیر به ای را دیدم که از آسمان

 است شیطان یا و ابلیس که همان را قدیم مار آن و اژدها او داشت. دست در

 و انداخت انتها بی به چاه نهاده، بند در سال هزار مدت برای را او و گرفت

 پایان تا را ملتها نتواند دیگر او تا کرد الک و بسته، مهر رویش به را آن در

 خواهد گذاشته آزاد کوتاه زمانی برای آن از بعد. سازد گمراه سال هزار آن

 کار که بودند نشسته کسانی آنها روی بر که دیدم را تختهایی آنگاه. شد
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 خاطر به که دیدم را کسانی همچنین. بود گردیده واگذار آنها به داوری

 آن که کسانی ـ بود شده جدا تن از سرهایشان خدا کالم و عیسی شهادت

 و پیشانی بر را آن نشان و نکرده پرستش را اش پیکره و وحشی حیوان

 حکمرانی مسیح با سال هزار و شده زنده دوباره آنهاـ  نداشتند خود دستهای

 رستاخیز اولین این. نشدند زنده سال هزار آن پایان تا مردگان بقیۀ کردند. اما

 مرگ. دارد حصه اول رستاخیز در که کسی است مقدس و خجسته است.

 تا و بود خواهند مسیح و خدا کاهنان آنها بلکه ندارد، قدرت آنها بر دوم

 ان شاء اهلل.« .کرد خواهند حکومت او با سال هزار یک

المعارف بریتانیا آورده است،  به نقل از دایرۀ« Ask»این طور که سایت   -4

« مِنِس»سال پیش از میالد مسیح،  2925اوّلین فرعون مصر در حدود 

(Menes بود که در متنهای تاریخی با نام )«نارمر( »Narmer هم معرّفی )

 شده است.

میالدی به قدرت رسید و او  1933حزب نازی به رهبری هیتلر در سال  -5

به مردم آلمان « رایش»رت  در آلمان با عنوان با توجّه به دو دورۀ قبلی قد

آغاز دورۀ هزار سالۀ رایش سوم باشد که، نمی  1933قول داده بود که سال 

سال به طول نینجامید و در سال  12گویم خوشبختانه یا متأسّفانه، بیش از 

 مثل سخنرانیهای هیتلر باد هوا شد. 1945

حرفها می شود زد و خیلی تفسیرها و دوبیتیهایش خیلی « بابا طاهر»دربارۀ  -6

که هر چه /  زدست دیده و دل هر دو فریاد»کرد، از جمله این دو بیتی: 

زنم بر دیده تا دل /  بسازم خنجری نیشش ز فوالد/  دیده بیند دل کند یاد

 «!گردد آزاد
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 مقّدس؟ کتاب   یا   شکسپیر

 آدم برای لندن، در اینجا که یکشنبه، صبح پیش، وقت چند. سالم  

 موقعی درست ست، هفته روزهای بقیۀ از تر خالی    و تر روح بی نشین غربت

 با نجات فرشتۀ بود، کرده پکرم و پریشان سخت دنیا تاریک و تلخ اخبار که

 اّول کانال روی بُرد کرد، عوض را تجارتی تلویزیون کانالِ من دستِ

 .«یک سی بی بی» گوییم می ش به که بریتانیا، ملّی تلویزیون

 مرد پیر یک اینکه مثل درست. شد عوض حالم کلّی به یکدفعه  

 به باشند بُرده زدن، هم به چشم یک در یزرگش، برادر عزای مجلس از را،

 پرسشهای» نظیرِ کم هفتگیِ  برنامۀ شروعِ. خودش نوۀ عروسی مجلس

 با مقایسه در شکسپیر، آثار آیا»: که پرسش این با هم آن بود،( 1)«بزرگ

 (2) «دارد؟ بر در بیشتری حقیقتِ مقدّس، کتاب

 پرسش» این دربارۀ نظر اظهار و بحث مجلسِ در شرکت برای  

 علوم های رشته در دانشگاه استادان از بودند؟ کرده دعوت کیها از «بزرگ

 و فلسفی و فکری های جنبه بررسیِ در تألیف صاحبِ پژوهشگرهایِ انسانی،

 مّلت تاریخ در ادبی شخصیت ترین معروف شکسپیر، ویلیام آثار فرهنگیِ

 چند اضافۀ به مذهب، مسیحی اکثراً زبان، انگلیسی ملّتهای سایر و انگلیس

 و ها هنرپیشه و فهمِ، ادبیات و تعصّب زh فارغ روحانیهای از نفری

 های نمایشنامه شخصیتهایِ بیرونیِ و درونی دنیای با آشنا کارگردانهای

 .شکسپیر

 مختلف «محترمِ حضّار» به گویی خوشامد از بعد ، برنامه مجری  
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 القانونِ  مشترک الوطنِ مشترک العقیدۀ مختلف المذهبِ مختلف الصّنفِ

 داد توضیح هفته «بزرگ پرسشِ» موضوعِ دربارۀ لبخند با المنافع، مشترک

 حضّار( 3) «اللبخندِ مشترک» و «الرّنگ مختلف» صورتهای روشناییِ در و

 .شد شروع مناظره و بحث ،«نظر» اوّلین اظهار و آنها، حرارتِ پر زدنِ کف و

 کسانی نبودند، که عجبا و بودند، می باید «محترم حضّار» میان در خوب،

 برنامه مجری به لرزان غیرت از صدای و برافروخته خشم از صورتِ با که

 قاهر خداوندِ کالم که دهید می جرئت خودتان به طور چه شما»: بگویند

 شیطانی نیتِ با و کنید، مقایسه او عاصی بندگانِ از یکی کالم با را مُتَعال

 ناچیزِ  بندۀ یک حرفهای یا دارد، حقیقت بیشتر خدا خودِ  حرفهایِ که بپرسید

 درگاهِ  از است، نشده ور شعله بیشتر خدا غضب و قهر آتش تا بروید! خدا

 « !کنید آمرزش و عفو طلب( 4) الذنوب غفار

 لبخند با که کسانی بودند ،«محترم» همچنان «حضّارِ» میان در و  

 این همۀ در تقریباً شکسپیر، ویلیام که بود این نظرشان خالصۀ صفا و صلح

 زندگی واقعیتهای یا حقیقت، از است، نوشته که ای نمایشنامه تا هفت و سی

 در که حالی در است، زده حرف زمین روی در آدمها اجتماعیِ و فردی

 و تمثیلی ها واقعه بیشتر و ای، افسانه شخصیتها بیشتر «مقدّس کتاب»

 . است استعاری

 مثل مقدّس، کتاب ی حرفها و حکایتها بیشتر دیگر، عبارت به  

 نشده نوشته دنیایی این تجربیِ  و حسّی «زبان» و «فکر» با شکسپیر داستانهای

 باید گوید می ما به مقّدس کتاب» محترم، حضّار از یکی قول به یا است،

 « .کنیم فکر باید گوید می ما به شکسپیر و کنیم، فکر چی

 محترم، حضّار خاطر خرسندی با مجلسی همچین بگویم که حاال  
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 شوید می متوجّه یافت، خاتمه صفا و صلح لبخندهای از روشن فضایی در

 را نشین غربت منِ یکشنبۀ صبح تاریکیِ و تلخی برنامه این تماشای چرا که

 .کرد مبدّل قدیم خوب های جمعه از یکی صبحِ روشناییِ و شیرینی به

____________________________________ 

 :زیرنویسها

 سؤالهای» یا «بزرگ پرسشهای» برنامۀ تلویزیونی کانال و انگلیسی عنوان  -1

                                                                                                                            The Big Questions, BBC One: است این «گنده

 با مقایسه در شکسپیر، آثار آیا» یکشنبه، روز آن برنامۀ انگلیسی عنوان -2

 :بود این ،«دارد؟ بر در بیشتری حقیقتِ ، مقدّس کتاب

“Is there more truth in Shakespeare than the Bible”? 

 فارسی نصف عربی، نصف ترکیبهای که دانید می شما که دانم می بله، -3

 می فکر امّا فارسی، نه ست، عربی نه ،«اللبخندِ مشترک» و «الرّنگ مختلف»

 «خالص عربی» و «سره پارسی» ترکیبهای از خیلی از آنها «دار تو» معنی کنم

 . باشد تر روشن

 آمرزنده بسیار» معنی به ،(The Forgiver of Sins) «الذنوب غفار» -4

 یکی عنوان به ،«کبیر جوشن دعای» در جمله از جاها، خیلی در ، «گناهان

 سَتَّارَ یَا الذُّنُوبِ غَفَّارَ  َیا الْغُیُوبِ عَالمَ یَا» : است آمده باریتعالی صفات از

 الْقُلُوبِ  مُنَوِّرَ یَا اْلقُلُوبِ طَبِیبَ یَا اْلقُلُوبِ  مُقَلِّبَ یَا الْکُرُوبِ  کَاشِفَ یَا الْعُیُوبِ

 .«   الْغُمُومِ مُنَفِّسَ یَا اْلهُمُومِ ُمفَرِّجَ یَا الْقُلُوبِ أَنِیسَ یَا
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 عّیاش سلطان دّوم، چارلز

 یا کی یاد به شما ،«چارلز» بگویم من اگر اآلن دانم نمی. سالم  

 آلمانی «کارل» و فرانسوی «شارل» با  که انگلیسی اسم این. افتید می کیها

 شاید است، «شوهر» و «مرد» زبان سه هر در اصلیش معنی و است، همریشه

 آدمهاست، معنوی شخصیتِ بند در بیشتر تان حافظه و حواسّ که را، شما

 اولیور» و «بزرگ آرزوهای» مثل رمانهایی نویسندۀ ،«دیکنزِ چارلز» یاد به

 واضعِ  انگلیسی، شناس زیست ،«داروین چارلز» یاد به یا بیندازد، «توییست

 «.انواع بنیاد» معروفش، کتاب و «تکامل فرضیۀ»

 دوّم، الیزابت ولیعهدِ و پسر راستی، خوب،»: بگویید شاید آنوقت  

 دوتا یاد به شاید هم من و است، «چارلز» اسمش هم ،(1)بریتانیا ملکۀ

 پادشاه اوّل، چارلز پدره بودند، پسر و پدر که بیفتم، دیگر انگلیسی «چارلز»

 است ایزدی فرّه یا الهی عطیۀ سلطنت کرد می خیال که انگلستان، شقِ کلّه

 و افتاد، در مجلس با نتیجه در و است، مفت حرف مقنّنه قوّۀ و مجلس و

 جنگید باش ،«کرامول اولیور» فرماندهی به بزرگ، سپاهِ یک با هم مجلس

 .کرد اعدامش ملّت به خیانت جرم به و داد، شکستش و

 وکیل» شبیه چیزی شد «کرامول» خودِ البتّه ولی کرد، اعدامش  

 و طبع با خوب، که ،«جمهوری» شبیه چیزی کرد را مملکت و ،(2)«الرّعایا

 قبول او که بشود، پادشاه که خواست او از مجلس. نیامد در جور مردم مزاج

 در بیفایده تالش نه، که حکومت بگویم؟ چی سال، پنج از بعد و نکرد

 به آنها دادنِ عادت و سلطنت سنگین و سیاه سایۀ زیر از مردم آوردنِ بیرون
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 دارِ از سالگی پنج و پنجاه سنّ در آزادی، روشن و پاک هوای در تنفّس

 .رفت دنیا

 بودند و است، بوده ماالریا مرگش علّت گفتند پزشکهاش  

 من و اند، داده خوردش به سمّ  دشمنهاش حتماً کردند می فکر که کسهایی

 هم، مرگش از بعد. کرد دقّ مردم بیفکریِ غصّۀ از کنم، می فکر حقّ بندۀ

 ترسِ  از که اوّل، چارلز پسر و شد، قاراشمیش مملکت اوضاع زود خیلی

 که مجلسی همان حمایت با و برگشت بود، رفته در مملکت از «کرامول»

 «.دوّم چارلز شاه» شد و نشست سلطنت تخت بر بود، کرده اعدام را باباش

 خودکامه خیلی نه بود، مذهبی خیلی باباش مثل نه ،«چارلز» این  

 نوش، و عیش جای دربارش و خوشگذرانی اهل بود آدمی. سختگیر و

 امیر» بگویید باباش(. 3)«عیّاش سلطان» گفتند می ش به مردم که طوری

 می را ها میخانه در و آزار، مردم و بود شده «محتسب» که بود«  مبارزالدین

 سحر»: گفت حّقش در «حافظ» که بود «شجاع شاه» بگویید خودش و بست،

 دلیر می است، شجاع شاه دور که  /گوش به مژده رسید غیبم هاتف ز

 (4«)!بنوش

 را «عیّاش چارلز» بابای غرب، در اینکه، تاریخ بازی در نغزِ نکتۀ  

 شجاع شاه خودِ را «شجاع شاه» بابای شرق، در و کرد، اعدام براش مجلس

 خواستم می اصل در کنار، به اینها همۀ(. 5)انداخت زندان به و کرد کور

 هم «بیان شجاعت» از ظاهراً عیّاشی، بر عالوه ،«دّوم چارلز» که بگویم را این

 «حافظ» مثل که ،(5)«ویلموت جان» دربارش، شاعر وقتی. بود برخوردار

 سخنی نه هرگز که پادشاهی»: بود گفته او به اشاره در داشت، گیرایی طنز

: بود گفته رندانه جوابش در ،«کرد خردمندانه کاری نه گفت، ناخردمندانه
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 وزیران کار کارهایم و است، من خود از من سخنان چون ای، گفته درست»

 «!است من

 جا؟ همه و همیشه یعنی! شگفتا

_____________________________________ 

 یک همان فقط انگلیسی های شهبانوزاده و ها شاهزاده که دانید می البتّه -1

 واالحضرت همین مثالً. ندارند کنند، می صداش باش که را کوچک اسم

: هست کوچکش اسمهای دوّم، الیزابت ملکه ارشد پسر «چارلز پرنس»

  .(Charles Philip Arthur George) «جورج آرتور فیلیپ چارلز»

 ،«زند خان کریم» که است عنوانی باشد، یادتان اگر ،«الرّعایا وکیل»  -2

 که معنی این به بود، داده خودش به «شاه» جای به ،«زندیه» کوتاه سرسلسلۀ

 چنانکه معنیش، که بود «رعیت» این متأسّفانه ولی است، «رعیت وکیل» او

       نگهداشته و محکومان» شود می و شد می است، آمده لغتنامه در

     » عنوان خودش به (Oliver Cromwell) »کرامول اولیور. »«شدگان

Protector»   Lord  »سردار» شود می اللفظیش تحت ترجمۀ که بود داده 

 »نگهبان

 آدمیزاد، که کرد فراموش نباید  (Merry Monarch)« عیّاش سلطان»  -3

 کلمۀ. «کند زندگی خوش» که است شده خلق این برای جانداران، بقیۀ مثل

 است «کردن زندگی» و «گذراندن» ،«بودن» اصلیش معنی هم عربی «عیش»

 براقلیتی نباید «گذرانی خوش» پس. «کننده زندگی بسیار» یعنی «عیّاش» و

 شیوۀ و سبک به عیّاشی البتّه. ناروا مردم اکثریت بر و باشد روا مردم از

 فرزند یک مُرد، که وقتی. نارواست «آدم» فرزندان همۀ بر «دوّم چارلز»

 هایش معشوقه از تا هفت از فقط ولی بشود، او جانشین که نداشت مشروع
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 .شدند نمی حساب «فرزند» که داشت «بچّه» تایی دوازده

 مظفّری مبارزالدین امیر کردن کور دربارۀ ای«قطعه» در شیرازی حافظ -4

 /ستان گیتی خسرو غازی، شاهِ »: است گفته شجاع، شاه پسرش، فرمان به

/  شکستمی سپاهی حمله یک به گه/   چکیدمی خون او شمشیر از آنکه

 /حبس کردمی سبببی را سروران/ ...   دریدمی قلبگاهی هویی به گه

 مسخّر چون /عراق و تبریز و شیراز عاقبت/   بریدمی سر خطربی را گردنان

 چشم در میل/  بدو بینشجهان بُد روشن آنکه/   رسید در وقتش کرد،

 «.کشید بینشجهان

 چارلز دربار رجال از و انگلیسی شاعر(:John Wilmot) «ویلموت جان» -5

 .داشت بلند ای مرتبه طنز در که دوّم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<143> 



خشم خاموش گرسنه اهی جهان
 

می خواهم بدانم، شما تازگیها، در این سالم. و بعد از سالم،   

روزگار وانفساه، از اُعجوبه آدمهایی، حرفهایی نشنیده اید یا در جایی 

حرفهایی نخوانده اید که از شدّتِ خشم وُ یأس وُ حیرت، بخواهید فریادتان 

طاق آسمان نهم را بشکافد و سرتان را چنان به پایۀ عرش خدا بکوبید که 

ذرّاتِ روحِ خون آلودتان دامنِ پاکِ همۀ فرشتگان  مغزتان متالشی شود و

 ( را لکّه دار کند؟1بی درد و بی عشق و بی گناه )

کلمه حرفهای یکی از این اعجوبه آدمها،  500کافی ست که از   

خالصه ای در چند کلمه بشنوید تا بدانید که در چه زمانه ای نفس می 

صدای چه معرکۀ دل آشوبِ کشیم و پروردگار عالم تماشاگر پر صبر و بی 

ذهن پریشِ ایمان شکنِ حقیقت کُشِ امید براندازی ست! آن خالصه اینکه: 

هر کس نگران نان امروزش باشد و در دغدغۀ فردا، به خدای روزی رسان »

 «از عالم غیب، ایمان ندارد.

صبح روز جمعه به خویشاوند بازنشسته شده ات تلفن می کنی،   

بیچارۀ دردمندش می گوید که از وقتی بازنشسته  ازش احوالی بپرسی، زن

شده است، صبحها تا بعد از ظهر یک جا، و عصرها تاچند ساعتی از شب 

گذشته یک جای دیگر کار می کند، و جمعه ها، از خستگیهای شش روزه، 

تا نزدیک ظهر نمی تواند از جا بلند بشود، آخر بچّه ها هنوز تحصیالتشان 

 تمام نشده است. 

آن بزرگواری که توی جامعه اش می خواهد به این جور و   
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(، 2آدمهای نگران معاشِ خانواده، درس ایمان به خدای روزی رسان بدهد )

، می آورد که «سعدی شیرازی»آیه و حدیث به کنار، شعر از استاد سخن، 

 ۀدر بن چاهی به زیر صخر /حاجت موری به علم غیب بداند»فرموده است: 

( و دو بیت باالیی این بیت از غزل را البد نخوانده است، یا خوانده 3)« !اصمّ

است و در معنی آنها تأمّل نکرده است تا بداند و به کسی نگوید که 

برخاسته شان، گاهی    « تأمّل»های درستِ از «سخن»ها هم در کنار «سعدی»

ریخته های پرتِ  خالی از فکر و تأمّل هم از نوک قلمشان روی دفتر «حرف»

 (.4است )

بزرگوار، در کنار صدها بیتِ « سعدی»در آن دو بیت باالیی،   

درخشانِ به معنی گوهرِ و منطق پذیر و انسان فهم و خدا پسندِ غزلهای 

 از در بخشندگی و بنده نوازی»دیگرش، این طور قلم انداز کرده است که: 

/  م و درویشخورند منع قسمت خود می/  ماهی دریا ،مرغ هوا را نصیب /

 «!ه و عنقابرند پشّ روزی خود می

این چه جور برداشتی از معنای خلقت موجودات زنده است، که   

را فقط برای این هدف خلق کرده «  ماهی دریا»خدای بخشندۀ بنده نواز 

( و این چه جور تصوّری از پروردگار 5آن را بخورد؟ )« مرغ هوا»باشد که 

، را فقیر آفریده باشد و کاسۀ «فقیر»، یعنی «درویش»عادل و رئوف است که 

، «دارا»، یعنی «منعم»گدایی به دستش داده باشد و او را به در خانۀ 

مقدّرِ خودش را به صورت « روزی»بفرستد تا « صاحب نعمت»، و «ثروتمند»

کفر « خدا»با التماس و دعا از او دریافت کند؟ آیا چنین تصوِّری از « صدقه»

ها، یا مولتی میلیونرها و مولتی میلیاردرهای «منعم»ا واقعاَ مطلق نیست؟ آی

« قسمت خود»و فقیرهای آسیا و افریقا هم با « قسمت خود می خورند»امروز 
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 از گرسنگی و بیماری می میرند؟

در پیشگاه خدای حقیقت شرمسار و سرافکنده بایستیم و مناسب   

بزرگوار این دو بیت را « سعدی»اوضاع و احوال مردم این روزگار از همان 

ترِک دنیا به مردم آموزند / خویشتن سیم و غلّه اندوزند.../ »نقل کنیم که 

عالم که کامرانی و تن پروری کند / او، خویشتن، گم است، که را رهبری 

 (6« )کند!؟

____________________________________ 

 زیرنویسها:

فرشته »لسان الغیب حافظ گفته است: فرشته، « بی عشق بودن»در مورد  -1

« !بخواه جام و گالبی به خاک آدم ریز/  ای ساقی ،عشق نداند که چیست

می مانند. غم نان و غم جان هم که نداشته « بی گناه»بی عشق که باشند، 

 می مانند. « بی درد»باشند، 

این بزرگوار اگر یک لحظه پیش از مبادرت به سرزنش آدمهای درماندۀ  -2

بی ایمانی به خدای روزی »رفتار غم و نگرانی معاش و صادر کردن حکم گ

، فکر می کرد که روزیِ خودِ  او از کجا و در ازای چه اعتقادی به «رسان

 چه چیز و چه خدمتی به چه کسانی می رسد، شاید ... نمی دانم!

« اصمّ ۀدر بن چاهی به زیر صخر /حاجت موری به علم غیب بداند »بیت  -3

اوّلین غزل دیوان سعدی ست که در حکم دیباچه  و ستایش پروردگار از 

/  اول دفتر به نام ایزد دانا»ست. در ابتدای ستایشنامه می گوید: اعالم هستی 

صورت خوب /  اکبر و اعظم خدای عالم و آدم/  صانع پروردگار حی توانا

، نصیب مرغ هوا را/  از در بخشندگی و بنده نوازی/  آفرید و سیرت زیبا
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برند  روزی خود می/  خورند منعم و درویش قسمت خود می/  ماهی دریا

در بن چاهی به زیر صخره /  حاجت موری به علم غیب بداند/  ه و عنقاپشّ

و در بیت پایانی با کمال فروتنی، خردمندانه اقرار می کند که: ...«  اصمّ

هم کی وَ ،کمال توور نه /  سعدی از آن جا که فهم اوست سخن گفت»

به عبارت دیگر اعتراف می کند که ستایش او در حدّ فهم « !رسد آن جا

از معمّای حیات است، نه در حدّ  یک زیست شناس صاحب « ادیب»یک 

 نظر و فرضیه پرداز قرنها بعد.

روزی رسانی »حکایتی دارد در « بوستان»سعدی بزرگوار در باب دوّم  -4

یکی »که در آن می گوید: « روزی مقدّر» ، و برداشت نادرست از«خدا

که چون /  فرو ماند در لطف و صنع خدای/  روبهی دید بی دست و پای

در این /  خورد؟ بدین دست و پای از کجا می/  برد؟ زندگانی به سر می

شغال نگون /  شغالی به چنگ ،که شیری برآمد/  بود درویش شوریده رنگ

دگر روز باز اتفاق /  روباه از آن سیر خورد ،بماند آنچه/  بخت را شیر خورد

یقین، مرد را دیده بیننده ؟ / 1...!؟که روزی رسان قوت روزش بداد/  اوفتاد

!؟!؟ کز این پس به کنجی نشینم چو مور/  شد و تکیه بر آفریننده کرد/  کرد

که /  زنخدان فرو برد چندی به جیب/  که روزی نخوردند پیالن به زور /

چو /  نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست/  ی فرستد ز غیببخشنده روز

 چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش/  چنگش رگ و استخوان ماند و پوست

مینداز /  برو شیر درنده باش، ای دغل/  ز دیوار محرابش آمد به گوش /

چه باشی چو /  چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر/  خود را چو روباه شل

این که می بینیم حکایت معنیهایی ضدّ و نقیض ...«  سیر؟ روبه به وامانده

دارد، علّتش این است که در زمان سعدی علیه الّرحمه هنوز سعی و عادت 

بیامیزند و « حکمت آسمانی»را با « فلسفۀ زمینی»متفکّران بر این بود که 
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 همکاسه کنند.

امکان نیافته بود تا آن در زمان سعدی هنوز فیلمبرداری از اعماق دریا ها  -5

بزرگوار ببیند که آن پایینها از جانوران و گیاهان آب زی چه دنیای زیبا و 

تنازع »آشفته ای بر پاست و قضیۀ آکل و مأکول بودن موجودات زنده و 

 ی آنها به این ساده بینی ها و ساده اندیشی ها نیست.«بقا

نقل شده است. « دیگلستان سع»این دو بیت از حکایتی از باب دوّم  -6

ین سخنان افقیهی پدر را گفت هیچ از»حکایت این طور آغاز می شود: 

بینم مر ایشان  کند به حکم آنکه نمی مان در من اثر نمیرنگین دالویز متکلّ

خویشتن سیم و غلّه /  ترک دنیا به مردم آموزند: را فعلی موافق گفتار

/  چه گوید نگیرد اندر کسهر /  المی را که گفت باشد و بس/ ع اندوزند

اَتَأمُرونَ ! / نه بگوید به خلق و خود نکند /عالم آن کس بود که بد نکند 

او  /عالم که کامرانی و تن پروری کند ! /الناسَ بِالبِِرّ َو تَنْسَونَ اَنفَُسکُم

 «!؟...ست که را رهبری کندا خویشتن گم
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 هب این می گویند نفرین 

سالم. اگر این روزها، بدون اینکه کسی قلقلکتان بدهد، گاهی   

چیزهایی پیش می آید که شما را بخنداند، از این بابت خوشحال باشید، 

چون اوضاع روزگار هنوز نتوانسته است چشمۀ خنده را در وجودتان 

بخشکاند. پس حاال برای اینکه این چشمه را جوشان نگهدارید، بخندید، 

 « به خیلی چیزهای زشت و پلید و ناروا قاه قاه بخندید. بیشتر بخندید،

این چیزی است که من تازگیها، وقتی در همصحبتی با یک   

آشنای ایرانی یا انگلیسی، داریم تو باتالق یأس فرو می رویم و بوی نکبت 

نفسمان را بند می آورد، یکدفعه بحث را قطع می کنم و لبخند     می زنم 

این چیزها را با چشم باز و ذهن بیدار ببینیم، و علّتهاش را بیا »و می گویم: 

بفهمیم، و از بابتِ آنها متأسّف باشیم، ولی به همه ش بخندیم، چون صد 

سال دیگر، نسلهایی صاحب زمین و زمان خواهند بود که به جهالتها و 

 «بالهتهای تاریخی ما خواهند خندید.

( در 1« )ون کُرنلیوسجودس»حاال می بینم یک بابایی به اسم   

( 2عنوان دارد )« خنده سوری»یا « جشن خنده»مقدّمۀ یکی از کتابهاش که 

و مجموعه ای است ازنکته ها و حکایتهای طنزآمیز و خنده آور، نوشته 

هرگز در طول تاریخِ بشر، یک آدم معمولی، به اندازۀ امروز، برای »است: 

ت. ذهن و روح او را درد تسکین روحش، به شوخ طبعی احتیاج نداشته اس

و غمِ جنگها، تروریسم بین المللی، کینه و نفرت، بیماریهای مُهلک، و فقر 

محاصره کرده است. برای اینکه نگذارد مغزش از این همه فشار داغان 
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 «بشود، باید گاهگاه دست به دامن خنده بشود!

که نمی  و حاال، من بندۀ حقّ، در همفکری، با این آدم روشن بینی  

دانم اصلش کجایی ست، و می دانم که اسقف کلیسای متودیست 

(، و خودش فعالً، این طور که 3هندوستان برای کتابش مقدّمه نوشته است )

ناشرش گفته است، در حیدر آبادِ هند، اقامت دارد، قا قاه می خندم، و از 

بریتانیا، « ویلز»کتابش به نامۀ یک زن ناشناس اشاره می کنم، اهلِ والیِت 

( فرانسه، به            تاریِخ 4« )کان»یا « کن»)نمی دانم چرا( مقیمِ شهِر 

(، 5« )گالدستون»پانزدهم مارس صد و بیست و سه سال پیش، در ِخطاب به 

، امپراتوریس بریتانیای کبیر، با «ملکه ویکتوریا»یکی از نخست وزیرهایِ 

 به آن عالیمقام.نثار کردن دشنامهای بزرگ و نفرینهای اصیل 

یکی از نفرینهای این خانم به اندازه ای بزرگ و اصیل است که   

من بندۀ حقّ را دچار حیرت کرده است، مخصوصًا از لحاظ توجّهی که در 

این نفرین به مهمّترین نقص در سرشتِ  انسانی قدرتمندهای  مغرورِ جاهِل 

ترجمۀ فارسی این جامعه های بشری، در طول تاریخ، داشته است. این است 

ای پیر مرد ریاکار، تو وجدان نداری. با وجود »نفرین.              می فرماید: 

این، من دعا می کنم که خدا، پیش از آنکه بمیری، یک ذرّه وجدان به تو 

 « از عذابش حسابی آتش بگیری! بدهد، تا

این واقعاً هم ها! با توجّه به ایمان و صدق و صفایی که در نفرین   

زن سادۀ ویلزِی صد و بیست و سه سالِ پیش نهفته است، فکر می کنم هم 

گرفتار یک ذرّه وجدانِ خود ساخته، برای اینکه مغزِمان « خاکی»ما آدمهای 

از کشیدنش اظهار عجز کرد، داغان نشود، به قولِ « آسمان»از فشارِ باری که 

 پروردگار عالم و، احتیاج به خنده داریم، هم «جودسون کُرنلیوس»آقای 
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آدم، که بعضیها را با معجزه هاش بد عادت کرده است، حاال دیگر برای  

نجات دستگاه خلقتش باید به آنهایی که عطا نفرموده است، پیش از 

 مرگشان یک ذّره وجدان عطا بفرماید.

__________________________________ 

         : او را (Judson K. Cornelius« )جودسون ک. کُرنلیوس» -1

ناشرهایش پژوهشگر تعلیم و تربیت، گردآورندۀ چندین کتاب از نکته ها 

 و حکایتها و گفته های طنز آمیز از ملتهای مختلف دنیا معرفی کرده اند. 

را برای آن « خنده سوری»که من « جشن خنده»عنوان انگلیسی کتاب  -2

 .«A Feast of Laughter»ترجمۀ مناسب تری می دانم، این است: 

 .Bishop Dr S. K« )دکتر اس. ک. پارمار»مقدّمۀ کتاب به قلم   -3

Parmar.اسقف کلیسای متودیست در هندوستان است ،) 

 4- «Cannes»   است و فستیوال « کن»شهری ست در فرانسه که تلفّظ  آن

فیلم در آن بر گذار می شود، امّا در مطبوعات فارسی آن را به صورت 

 هم می نویسند. «کان»

- 1898(،William Ewart Gladstone« )ویلیام ایوارت گالدستون» -5

«. ملکۀ ویکتوریا»یکی از نخست وزیرهای معروف در دورۀ سلطنت  1809

او پیرترین نخست وزیر بریتانیا بوده است. چهارمین دورۀ نخست وزیری او 

سال  84گیری کرد بود. وقتی که از مقام خود کناره  1894تا  1892ازسال 

 داشت.
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 اختراعات معنی و ، ارزش ، هدف

سالم. حاال کار به این نداریم که امروز آدم می تواند در تهران   

سوار هواپیما بشود، روی صندلی لم بدهد و در کمتر از شش ساعت در 

فرودگاه لندن پیاده بشود. امّا تا پیش از اختراع اتومبیل، و وارد کردنش به 

با ایران، و به راه افتادن اتوبوسهای مسافرتی، اگر کسی می خواست، نه 

کجاوه یا پالکی، بلکه سوار بر اسب هم خودش را از مشهد به تهران برساند، 

با در نظر گرفتن ساعتهای استراحت و خورد و خواِب خودش و اسِب زبان 

کیلو متر در ساعت می  20ساعت هم که با سرعتِ 10بسته اش، روزی 

ماه و شبانه روز، یعنی در حدود یک  44کیلومتر مسافت،  880تازاند، طیّ 

 (. 1نیم،   طول می کشید )

حاال که من و شما با اتوبوسِ مجهّز به همه ضروریات، می توانیم   

ساعت از تهران به مشهد برسیم، می فهمیم که اختراع  14تا  12در عرض 

اتومبیل چه هدف، چه ارزش، و چه معنایی داشته است. به زبان سادۀ منطقیِ 

و سریع و کم هزینۀ مسافر از نقطۀ  آن رساندنِ راحت« هدفِ»همه فهم، 

 مبدأ، مثالً از تهران، به نقطۀ مقصد، مثالً به مشهد است.

شبانه روز از زندگیِ  43آن هم جلوگیری از تلف شدنِ « ارزش»   

آن را هم « معنی»آدمیزاد، یعنی با ارزشترین چیز معنی دار در عالم هستی. و 

شبانه روز، بر پشِت اسب،  44 اگر بخواهیم بدانیم، کافی ست که گذراندنِ

مشهد، و همۀ رنجها و دلهره ها و پیشامدهای               -بی سر پناه، در جاّدۀ تهران

تخت »ساعت روی صندلی راحت، یا  14تا  12نامطلوبش را با گذراندن 
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 اتوبوس مقایسه کنیم.« روانِ

بیل. حاال اختراع اتوم« معنیِ»و « ارزش»و « هدف»خوب، این بود   

شما بیایید یک اتومبیل شخصی، یک اتوبوس شهری یا اتوبوس مسافرتی، 

یک کامیون چهار چرخ یا هجده چرخ، یک تانکر، و امثال اینها را، که 

است، با « مقصد»به نقطۀ « مبدأ»هدفِ همۀ آنها ُبردنِ مسافر یا بار از نقطۀ 

تر در ساعت، با کیلوم 130تا حد اکثر  30سرعتهای مجاز، بین حد اکثر 

«. اتومبیل مسابقه»یکی از این قارقارکهایی مقایسه کنید که به آنها می گویند 

 (، چون اسم دیگری ندارم که روش بگذارم.  2می گویم قارقارک )

( خیلی دراز و بد قواره، با چهار 3« )شاسی»یک اتاق که نه، یک   

ر جلو برای تا چرخ خیلی گنده، با یک محفظه یا هولوفدانی کوچک د

اینکه راننده خودش را به زور بچپاند آن تو، و آنوقت چندتایی از این 

قارقارکها، روی جاّده ای دایره وار که به هیچ جا نمی رود، یعنی مبدأ و 

کیلومتر در ساعت با هم  370تا  300مقصدش یک جاست، با سرعت 

بشود و برود  مسابقه بدهند، و یکیشان  با اختالف چند ثانیه یا کمتر اوّل

 باالی سکّو، بطری ده لیتری شامپانی را شلیک کند تو هوا. که چی؟

« اتومبیل»اختراع «ِ معنی»و « ارزش»و « هدف»که آقا در شکستنِ   

بشود، و در سّن « قهرمان»برای جمعیتِ از خود خالی ماندۀ قهرمان پرست، 

مسخره که چه عرض کنم، با « کار»سال  9سی و یک سالگی، در طول 

میلیون پوند، برابر  200کردن هدف و ارزش و معنی انسانی و مقدّسِ کار، 

او، گردانندگان این « آلت دست شدگیِ »میلیون دالر ثروت، و از قِبل  292

 (4جور دکّانهای بی کاال صدها برابر ثروت او، پول درو کنند. )

مدام  و به این ترتیب، با گردشِ صدها جور دکانهایی از این قبیل،  
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دنیا افزوده بشود و بر جمعیت زحمتکش « مفت خور»بر جمعیت بیکارهای 

نظم »و گرسنۀ دنیا بیفزاید، تا دست خدا از آستین طبیعت به در آید وُ این 

 را از هم بپاشد. آمّین! « نوین شیطانی

_______________________________________    

 زیرنویسها:        

ست آوردن این ارقام به سایتهای مختلف در اینترنت مراجعه برای به د -1

ی داشته باشد، فکر نمی کنم این «زیاد»یا « کم»کرده ام. اگر در حسابهایش 

 ضعف به قدرت اصل موضوع خدشه ای وارد کند. ها؟

     وقتی تصویر اتومبیلهای مسابقاتی بر پردۀ ذهنم ظاهر شد، بی تأمّل و -2

آخر روی غربالی که بخواهند باش آب « رقارک!قا»بی اختیار گفتم 

بردارند، ببرند تو هاون بکوبند، چه اسمی می شود گذاشت؟ به لغتنامه نگاه 

که یکدفعه همینطوری از ذهنم به زبانم پریده « قارقارک»کردم، ببینم برای 

در تداول مردم  –غارغارک » -بود، چه تعریفهایی داده شده است. دهخدا:

 ییلهایو اتومب ماهاهواپی ۀبه هم یطور کله و ب ،ویراد ،بلندگوعوام طهران، 

و امثال آن با نظر استهزا و تمسخر  داشته باشند ادیز یکه سر و صدا

 هیشب ییکودکانه که از آن صدا یا چهیباز» -معین: « .ندیغارغارک گو

 انیژ»با این مفهوم: « قارقارک»و کاربرد کلمۀ « .خاست یقارقار برم

(Citroen )و فولکس  یفرانسو(volkswagen )دو یآلمان یقورباغه ا :

 بایدوم بودند که تقر یزمان جنگ جهان متیارزان ق یکوچولو قارقارک

 یبازار کارخانه ها یباعث کساد نینداشتند و هم ریبه تعم یازین چیه

بود که  لیدل نیهمه بابت ناراحت بودند و ب نیشده بود و از یساز لیاتومب

  «را متوقف کردند. دشیتول
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آن  یرو گرید یکه بخش ها لیاتومب یاسکلت اصل( chassis)«یشاس» -3

 )معین(. شود یسوار م

کرده « مسابقات اتومبیل رانی»امیدوارم با برداشتی که من در این نامه از  -4

ام، دوستداران تماشای این مسابقات را نرنجانده باشم. برداشتهای من از 

 است. فلسفه را کسی جدّی نمی گیرد.« فلسفی»خیلی چیزها 
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 انسان شدگی ماشین عالئم از 

سالم. آنوقتها که علم هنوز از فلسفه جدا نشده بود و به استخدام   

تکنولوژی در نیامده بود، و تکنولوژی هم بردۀ تجارت نشده بود، و هنوز 

نه قدرت پول، هر وسیلۀ تازه ای مبنای ارزشها حیات و معنویت انسان بود، 

که اختراع می شد، فلسفه ای داشت، و  فلسفه ش هم دو تا اصل مهمّ و 

اساسی، یکی حفظ سالمت جسم انسان، و یکی هم حفظ سالمت عقل 

 انسان.

سال  5500( در 1اگر مجموع اختراعات بشر، از اختراع چرخ )  

« ماشین»بیستم را در کلمۀ  پیش گرفته تا اختراع کامپیوتر و اینترنت در قرن

خالصه کنیم، فلسفۀ وجودی ماشین این نبود که بیاید جسم ما را از کار 

بیندازد و جای اعضای ما را بگیرد، و عقل ما را از کار بیندازد و به جای ما 

و برای ما فکر بکند، تصمیم بگیرد و عمل کند، و به خلقت و سرنوشت 

 انسان قاه قاه بخندد.

دّی عرض می کنم، با آتشفشاِن فکرم و با زلزلۀ روحم این را ج  

عرض می کنم، که این روزها    نمی خواهم، اگر موقعیت با تیپا مجبورم 

نکند، پا از خانه بیرون بگذارم. عصا زنان داری توی پیاده رو می روی 

خودت را به ایستگاه اتوبوس برسانی، می بینی یک چیزی مثل آهویی که 

 ا ش گذاشته باشد، از کنارت ردّ شد.  پلنگ سر به پیِ

« اسکوتر( »2نگاه می کنی، می بینی باز یکی از آن بچّه های نیم وجبی )

سوار است، که انگار یکپارچه با همان اسکوتر به دنیا آمده است. به اطراف 

<156> 



نگاه می کنی، ببینی کی همراهش است. بله، البد آن خانم جوانی که دارد، 

تر فاصله از تو، با انگشتها و همۀ حواسّش سخت گرفتار با سی، چهل م

 ،  سالّنه سالّنه، از باالی کوچه می آید.«آیفون»

وای می ایستی تا به ت برسد، و به ت که رسید، با سؤالت   

ببخشید، خانم، آن بچّۀ شماست، تهِ کوچه، کنار »غافلگیرش می کنی: 

 ( 3« )اسکوترش، روی زمین نشسته است؟

         لبخند « چه طور مگر؟»جوان، هاج و واج، می گوید: خانم   

خدا حفظش کند. چه مهارتی دارد! چند وقت »می زنی و می گویی: 

شش ماهی »همان طور هاج و واج، می گوید: « اسکوتر سواری می کند؟

بنشین، اآلن می آیم، »و با صدای خیلی بلند به بچّه اش می گوید: « می شود!

 «اِلی جان!

ببخشید، »باز به مادر جوان که دارد راه می افتد برود، می گویی:   

خانم، این سؤال را مثل یک پدر بزرگ از شما می کنم. اِلی بدون اسکوتر 

و مادر جوان، که کم کم دارد بی طاقت  می شود، می « هم راه می رود؟

 «حاال که خوب یاد گرفته است، نه زیاد!»گوید: 

خانم »هی و عقده ت را خالی می کنی: و تو دیگر لفتش نمی د  

عزیز، این بچّه اآلن موقع رشد سریع بدنش است. احتیاج به راه رفتن و 

دویدن دارد. اگر بخواهد مدام اسکوتر سواری کند، ده، دوازده ساله که 

شد، رشدِ دو طرف بدنش، مخصوصاً رشدِ پاهاش، خدا نکرده، نامیزان 

 «خواهد شد و طرز راه رفتنش...

 شما دکتر»نم جوان حرفت را قطع می کند و با دلخوری می گوید: خا
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و خانم راه می افتد و در « نه، خانم، فقط پدر بزرگم!»می گویی: « طبّید؟

 « پس نگران نباشید!»حالی که از تو دور می شود، می گوید: 

و تو که از صبح تا شب، تقریباً در همه جا، و تقریباً در رفتار همه   

( و خر افسونکارش، 4« )دجّال تجارت»س، عالئم مختلف و متعدّدِ ظهور ک

، را می بینی، و یکیش را هم نمی توانی حالی یک مادر جوان بکنی، «ماشین»

 چه طور می توانی نگران نباشی؟  

________________________________________  

کشف شده « هرینبین النّ»در ناحیۀ « چرخ»گفته اند که دیرینه ترین  -1

پیش از میالد از چرخ در کوزه گری، و در حدود  3500است. سومریها در 

 سال بعد از آن در ارابه سازی، استفاده می کردند.  300

بدون اغراق بچّه های یک سال و نیمه تا « بچّه های نیم وجبی»منظور از  -2

ارادۀ مادرها و سه ساله است که هنوز راه رفتن یاد نگرفته، به انتخاب و 

پدرهای کلّه دار بی فکر، در اسکوتر رانی، مهارتشان از اّرابه رانهای رزمی 

و بزمی روم باستان بیشتر است و زندگی برای آنها بدون اسکوتر، که یکی 

 از مهمترین اعضای بدنشان شده است، امکان پذیر نیست.

اده رو ناهموار به چشم خود دیده ام که بچّه ای که با سرعت زیاد در پی -3

اسکوتر می رانده است، معلّق شده است، روی زمین نشسته است، و گریه 

کرده است تا مادرش بیاید و به او که هنوز در ایستادن و راه رفتن مهارتی 

 ندارد، کمک کند.

« تولید»در صد مردم ضروریات حیاتی جمعیت را  10در دنیایی که  -4
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و بیشتر « الزم »کمتر « خدماتیِ»مشغول امور  در صد بقیه سخت 90بکنند، و 

است که همه را افسون زدۀ این نظام « دجّال تجارت»باشند، « کاذب»

 انحطاط و زوال می کند. یک دهان خواهم به پهنای فلک!
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 اترخی  آسمان و   غیب دست 

                 را « اَلمَأموُر مَعذور»سالم. نمی دانم شما وقتی جملۀ اسمیۀ   

می شنوید، چه حالی به تان دست   می دهد. من که می شنوم، دور از جان 

شما، مثل پُتک می خورد تو کلّه م! بیاییم، دو کلمۀ این عبارت را معنی 

است که کار معیّنی را کسی که به او امر شده »در لغتنامه: « مأمور»کنیم. 

امر کننده کیست؟ یک شخص، یا دستگاه، در هر حال رئیس، «. انجام بدهد

کسی که برای کاری که انجام داده »هم در لغتنامه: « معذور»آقا باالسر، 

 (.1« )است، عذرِ موجّه دارد و بی تقصیر است و از بازخواست معاف

این دو تا تعریف را که پهلوی هم بگذاریم و به هم ربط بدهیم،   

و این جملۀ کوتاه و ساده، در طول تاریخ « مأمور معذور است!»می شود: 

تمام جنایتهای پلیدی بوده است که « آییننامۀ»طوالنی انسان در کُرۀ زمین، 

 فته است. به دسِت عدّه ای از انسانها، علیه عدّۀ دیگری از انسانها انجام گر

شورش را در بیاوریم ُو برای مثال یکراست برویم به سراغ   

، چون مای امروز نه، بلکه فقط 1939در« نازی»، رهبر آلمان «آدولف هیتلر»

( خواهند توانست از شخصیتها و حکومتهای 2« )هفتاد و هفت سالِ دیگریها»

 امروز، بدون درد سر و با خیال راحت مثال بیاورند.

بعد از شکستِ  دولت آلمان در جنگ جهانی  یزده سالده پان  

اوّل، که حاصلش برای ملّت آلمان ویرانی و سرشکستگی و فقر و 

درماندگی بود، دستِ غیب آسمان تاریخ را سوراخ کرد و یک مُنجی تمام 

 (.3انداخت پایین )« رهبر»، یعنی «فورِر»، با لقبِ «هیتلر»عیار، به اسم 
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سخنرانیهای رعد آسایِ سحر آمیز گوسفند را به گرگ تبدیل  و این منجی با

کنندۀ امید بخشِ غرور آفرینِ به تالش اندازِ برو کار، کار، کار می کِن 

اقتصاد ساِز، مردم را برای مبارزه با فلسفۀ پوچ انسانیت و از میان برداشتِن 

ها، آدم نماهای به درد نخورِ مزاحم، از جمله کولیها، معلولها، یهودی

کمونیستها، سوسیالیستهای بی ناسیونال، رهبران اتّحادیه های صنفی، و سایر 

 مخالفهایِ خودِ منجی بزرگ، آماده کرد.

خوب، البتّه چون این منجی بزرگ خودش را فرستادۀ خدا می   

دانست، و اکثریت مردم آلمان خدا پرستِ مسیحی بودند، می توانست در 

ر این ساعت از خدای تعالی می خواهم د»یک سخنرانی تاریخی بگوید: 

که ما را در کار بزرگمان یاری کند و این شجاعت را به ما عطا فرماید که 

همواره در راه صواب قدم برداریم. من اعتقاد راسخ دارم که انسانها که 

پروردگار عالم آنها را آفریده است، باید مطابق مشیت خدای قادر متعال 

نمی تواند تاریخ جهان را تغییر دهد، مگر آنکه  زندگی کنند. هیچ انسانی

 «در هدف خود و همۀ تالشهایش توکّل به خدای بزرگ داشته باشد.

و مردم خدا پرست و خدا دوست آلمان به این فرستادۀ خدا ایمان   

آوردند و توکّل کردند و هر دستوری که او و حواریونش دادند، سمعآً و 

بر انجام دادند و دادند  تا جنگ جهانی دوّم طاعتآً، در راه خدا و رضای ره

هم با شکست آلمان و خودکشی منجی به پایان رسید و محاکمۀ حواریون 

 و کارگزاران منجی بزرگ، به جرم جنایت علیه بشریت آغاز شد. 

( با ابراز ندامت به حکم آیۀ 4در صد اینها ) 99و حاال بود که   

گناهی کردند، و بازهم صدای خدا را ادّعای بی « المأمورُ معذور»شیطانی 

از عقل خفتۀ خود نشنیدند که هر انسانی به تنهایی مسئول عملی است که به 
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مستّقل « آمر»به اندازۀ عقل « مأمور»دست او انجام می گیرد، و چون عقل 

و کامل و مسئول است، هیچ مأموری معذور نیست! معذور نیست! معذور 

 نیست!

________________________________ 

« کارد»سر یک نفر را با « آمر»مؤمن به افکار و احکام « مأمور»اگر یک  -1

ببرد، در موقع بازخواست، برای بی تقصیری و بیگناهی خود دو تا شاهد 

دارد، یکی شخص امر کننده که بزرگ است و با قدرت است و روزی 

 رّعایا، و دیگری شخص کارد!  رسان است و محبوب القلوب و مالک ال

سال از دورۀ گرگ شدگیِ شبان  77میالدی است،  2016حاال که سال  -2

سال  77فرشته خوی آلمان نازی و آغاز جنگ جهان دوّم می گذرد. در این 

هیتلرهای ریز و درشت دیگری  بوده اند و هستند که هفتاد و هفت سال 

 ل و مانعی نخواهد داشت.دیگر رو کردن پروندۀ جنایتهای آنها اشکا

توانست با سالها سخنرانی « آدولف هیتلر»، باالخره 1937در سال  -3

به فقیران و »، «همسایگان خود را دوست بدارید»منجیانه، و با پیامهای 

علیه خشونت و بیرحمی به مقابله »و « معلوالن و بیماران یاری کنید

دگان خوب اوست و صدر ، ثابت کند که فرستادۀ خدا و منجی بن«برخیزید

 اعظم و رهبر ملّت پاک و برتر نژاد آلمان بشود.

یکی از شعارهای با معنی حزب نازی آلمان چیزی بود به این مضمون:  -4

حتماً سازندۀ این شعار در دادگاه « رهبر، فرمان از توست، اطاعت از ما!»

ره خود هیچکاره بودیم. همه کا ام»نورنبرگ، در دفاع از خود گفته بود: 

 « هیتلر بود.
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 زمین  واراثن حال هب خوشا

 852سالم. چند روز پیش، در یک فروشگاه بزرگ زنجیره ای، با   

شعبه در هند و مصر و روسیه و یونان و فرانسه و   189شعبه در بریتانیا، و 

(، یک 1مجارستان و فنالند و اسپانیا، با سود خالص ساعتی صد هزار دالر )

پوند دستمزد می گیرد، در جواب من، به  7خانم صندوقدار، که ساعتی 

می    فروشگاه فالن اِلِه می کند، ِبلِه »یا « این فروشگاه»جای اینکه بگوید 

 «ما اله می کنیم، ما بله می کنیم!»، گفت: «کند

این اوّلین باری نبود که می دیدم یک کارگر ساده، که ممکن   

است با شکایت یک مشتری از فروشگاه بیرونش کنند، خودش را توی 

مجموعۀ سهامداران »، یا «سرمایه دار»، یا «بابار»، یا «صاحبکار»شکمبۀ 

او در این گمگشتگی گُجستۀ ناخجسته  « منِ»گُم می کند، و « شرکت بزرگ

 در می آید.« ما»هضم و هدر  می شود و به صورِت 

خانم عزیز، چرا می گویی ما؟ مگر شما صاحب »به او می گویم:   

ت مدیره ش؟ یا از این فروشگاه زنجیره ای هستید؟ یا از اعضای هیئ

آزاد و سر بلند و زحمتکش و بزرگوار « من»سهامدارهای اصلیش؟ حیفِ 

خودتان نیست که خودتان را با این آشغالهای استثمار گر مفت خور حّق 

 «نشناس بو گندو قاطی می کنید و می گویید ما؟

خانم صندوقدار، که ظاهراً از معنی کلمه های آزاد و سر بلند و   

زحتمکش و بزرگوار خوشش آمده بود، و نباید انتظار می داشتم که با جمله 

های لفظ قلمی من، معنی اصلی حرف مرا فهمیده باشد، لبخند مشتری نواز 
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ا مشتریهامان ببخشید، آقا، ما اینجا، همیشه، ب»بی نور و بی حالی زد و گفت: 

که حرف می زنیم، می گوییم ما، و خوب، همه منظورمان را می فهمند! ما 

کی هستیم که ادّعا بکنیم صاحب فروشگاهیم! وظیفه مان این است که به 

حرف مشتریهامان گوش بدهیم و چیزی نگوییم که باعث سوء تفاهم 

 (2« )بشود!

یدم و برای رفع سوء من هم لبخند زدم، نه، لبخند که نه، واقعاً خند  

خانم عزیز، شوخی کردم! دیدم آخرهای وقت است، خسته »تفاهم گفتم: 

اید، خواستم بخندید! وگر نه، حّق با شماست. درست گفتید. تازه 

کشورهایی مثل چین، هند، بنگالدش، ویتنام، کامبوج، سریالنکا، کنیا، و 

دوزند، باید ممنون شما امثال اینها که برای فروشگاه شما انواع لباسها را می 

باشند که این همه به اقتصادشان کمک می کنید. خوبیش این است که توی 

پوند  56بیشتر این کشورها حد اقل دستمزد مثل اینجا، تو انگلیس، روزی 

 )3(«پوند است. خدا به همه بدهد برکت! 4یا  3نیست، روزی 

عمر، این  از فروشگاه آمدم بیرون و توی دلم گفتم: با این همه  

همدردی با »و « دلسوزی به حال مردم»همه فکر، این همه تجربه، هنوز فرق 

را نفهمیده ای. حاال آمدی و دلت به حال این خانم صندوقدار « مردم

سوخت و حالیش کردی که عزّت نفس داشته باشد و حیثیت انسانیش را 

ف حفظ کند و ننگش بیاید که خودش را به صاحبان طمّاع و بی انصا

استثمارکُنِ فروشگاه وابسته احساس بکند، چه دردی از او دوا خواهد شد؟ 

فروشگاه آنهاست، «. فروشگاه ما»، «ما»باشان همدردی کن. بگذار بگویند 

آنهایی که آنجا کار می کنند! همه جا مال آنهایی است که آنجا کار می 

 کنند، نه مال یک مشت مال مردم خور!
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( خواسته بود بگوید 4عیسی در انجیل متّی ) بله، شاید حضرت  

 «.بردباران وارث زمین خواهند شد»، گفته بود «زحمتکشان»

________________________________________ 

 زیرنویسها:

می فرمایید اگر اسم این فروشگاه بزرگ زنجیره ای پوشاک و خوراک  -1

 را نبریم، حرفمان سندیت ندارد؟ اختیار دارید!

آخر این انگلیسیها که مثل همه جای دنیا پول مشتری را می خواهند، نه  -2

خودش را، به زبان خیلی لی لی به ال الی مشتری می گذارند و می گویند: 

«The customer is always right» حقّ همیشه با مشتری است!»، یعنی» 

فروشگاه  پیراهن مردانه ای را که توی هند یا بنگالدش دوخته باشند، این  -3

پوند. همین  6پوند، یعنی دانه ای  18یک بستۀ سه تاییش را می دهد به 

پوند کمتر نخواهد  29پیراهن را توی انگلیس دوخته باشند، یک دانه ش از 

 بود. خدا به کی بدهد برکت؟ 

انجیل متّی اوّلین انجیل از انجیلهای چهارگانه است. سه تای دیگر  -4

و یوحنّاست. در آیۀ پنجم از باب پنجم انجبل متی انجیلهای َمرقُس، لوقا، 

خوشا به »از قول عیسی مسیح، در خطاب به حواریونش گفته شده است: 

 « حال حلیمان )بردباران و صابران( زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد.
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 داشتم می شانس اگر

نیامده سالم. امیدوارم شما در زندگیتان هیچوقت موقعیتی پیش   

امّا در میان فارسی «  بخشکی ای شانس!»باشد که با دلخوری گفته باشید: 

و « بخت»( از 1« )شانس»زبانها کم نیستند آنهایی که با کلمۀ فرانسوی 

خودشان ننالند، یا حتّی یک وقتهایی « طالع»و « قسمت»و « نصیب»و « اقبال»

 لعنتش نکنند.

اگر شانس »انی شنیدم که چند روز پیش، وقتی از یک آشنای ایر  

، رفتم توی این «می داشت، به جای تهران، در واشنگتن به دنیا آمده بود

را که از زبان فرانسوی به « پیشامد»، به معنی «شانس»فکر که چرا ما کلمۀ 

خوش »است، به معنی مثبتِ « خنثی»عاریت گرفته ایم، و معنیش در اصل 

 ار می بریم؟ به ک« خوش اقبال»و « خوش طالع»، «بخت

ست، نه آنهایی « بی ادّعا»و « عادّی»که می گویم، منظورم  مردم « ما»البتّه 

که در چند دهۀ اخیر زبان فارسی را مستعمرۀ لغت و دستور زبان انگلیسی 

(. از عهد فردوسی و سعدی و ابوالفضل بیهقی بگیرید تا حاال 2کرده اند )

درست و اصیل و فصیح و که نمی دانم عهد کیهاست، همۀ کسهایی که 

بلیغ حرف می زده اند و می نوشته اند، فارسیشان را از همین مردم عادّی و 

 بی ادّعا یاد گرفته اند.

آن فرانسه یا فرنگی که ما در عهد قاجاریه شروع کردیم از زبانش   

خیلی از لغتها و از فرهنگش خیلی از معنیهای تازۀ دنیای جدید را عاریه 

( انقالب 3« )آزادی، برابری، و برادری»گرفتن، فرنگستانی بود که با شعار 
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بود، و آن را به گرفته « کلیسای کاتولیک»کرده بود؛ فرمانروایی علم را از 

(، داده بود؛ 5« )آکادمی فرانسه»( و 4« )دانشگاه سوربون»صاحبان بر حقّش، 

( همۀ فکر و حواسّشان را متمرکز کرده بودند روی دنیایی 6و فیلسوفهاش )

که توش زندگی می کنیم و می توانیم بشناسیمش و ازش با عقل و علم  

از همه مهمّتر اینکه زنجیر بهشت بسازیم، یا با جهل و بیفکری جهنّم؛ و 

را از گردن انسان برداشتند و مسئولیت زندگیش را دادند به دست و « جبر»

 خودش.« اختیار»

و این یعنی اینکه هیچکس با بخت وُ اقبال وُ نصیب وُ قسمتی از   

پیش مقدّر به دنیا نمی آید؛ و روی پیشانی هیچکس هیچ چیز نوشته نشده 

 و ،ازل یحکم ازل و قضا»تعریف لغتنامه ای  ، یا به«سرنوشت»است؛ و 

(، از خیاالت باطل است؛ و چه   7« )شده باشد ریآنچه در روز ازل تقد

گلیم بخت کسی را که بافتند  »( باشد که گفته است: 8فخرالدّین عراقی )

، و چه حافظ شیرازی که «!سفید کردن آن نوعی از محاالت است/  سیاه

گلیم بخت کسی را که /  و کوثر سفید نتوان کردبه آب زمزم  »گفته است: 

 ، حرفش در بازارِ علم و عمل انسان عصر جدید خریدار ندارد.«!بافتند سیاه

و آنوقت ما، در قرن نوزدهم ، درعصر درخشان علم و عمل   

بی عملِ علم فرنگی بشویم، می آییم کلمۀ  فرانسه، که می خواهیم مقلدِ

« اتّفاق»و « تصادف»نکه بیاوریم، بنشانیم کنار فرنگی را، به جای ای« شانس»

، می بریم، می سپریمش به دست طالع وُ بخت وُ اقبال، تا ذلیل و «پیشامد»و 

 تو سری خورِ نصیب و قسمت ازلی بشود.

است که تا پیش نیامده « پیشامد»برای فرانسوی زبان « شانس»بله،   

ش خبر ندارد، و است، هیچکس، چه در زمین، چه در آسمان، از آمدن
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می افتد «: طاس»( است که اصطالحی است در بازی با 9اصلش از التین )

َمل »بیاید، برای فرانسوی « بد»وُ آنچه بیاید، تصادفی است، شانسی است. 

 (. 11« )بون شانس»بیاید، « خوب»( است، 10« )شانس

_______________________________________ 

بخت و اقبال، اختر،  -1در لغتنامه های فارسی:  (،chance« )شانس» -1

 فرصت، میزان احتمال.  -2طالع، 

یکی از نشانه های تسلیم زبان فارسی به سلطۀ زبان انگلیسی، چنانکه  -2

 نیاما ا»بارها گفته ام، آوردن فعل جمع برای اسمهای معنی است، مثل: 

و یک « .شوندبه نفعتان تمام  تیدر نها دیشا ندیآ شیکه پ یحوادث بد

نشانۀ دیگر ساختن کلمه های جدید از روی ریشۀ انگلیسی و التین است، 

 و کنار گذاشتن کلمه هایی که در چهارده قرن گذشته به کار می برده ایم.

)لیبرته =  Liberté, égalité, fraternitéشعار انقالب کبیر فرانسه:  -3

 رنیته = برادری.آزادی، اِگالیته = برابری، فرات

دانشگاه  نیتری می( قدLa sorbonne: یدانشگاه سوربُن )به فرانسو -4

 دهیاست که به اختصار سوربن نام سیفرانسه است. همان دانشگاه پار

 ،سوربن رابرت د 13دانشگاه نام خود را از دانشمند قرن  نی. اشودیم

 )از دانشنامۀ آزاد ویکی پدیا( مؤسس کالج سوربن گرفته است.

( که در سال L'Académie française) آکادمی یا فرهنگستان فرانسه -5

است، شده یگذار هیپا زدهمیس ییو در زمان حکومت لو یالدیم 1635

انقالب  یدر پ .رودیبه شمار م یفرانسو ینهادها نیتری میاز قد یکی

ا در امّ ،به عمل آمد یریکز جلوگمر نیا یتهایاز فعال 1793فرانسه در سال 
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 یشد. فرهنگستان فرانسه دارا اءیناپلئون بناپارت اح وسطدوباره ت 1803سال 

 )از دانشنامۀ آزاد ویکی پدیا( است. یچهل عضو انتخاب

برجسته ترین فیلسوفان فرانسه در عصر خردگرایی و روشنگری: مونتی  -6

(Michel Eyquem de Montaigne؛ دکارت) (René Descartes ؛)

(؛ وُلتر Montesquieu(؛ مونتسکیو )Nicolas Malebrancheمالبرانش )

(Voltaire( ؛ ژان ژاک روسو)Jean-Jacques Rousseau ؛ دیدرو)

(Denis Diderot( ؛ داالمبر)Jean le Rond d'Alembert ؛ اوگوست)

 (.Auguste Comteکُنت )

بخت، طالع، اقبال. »مده است: آ« شانس»برای « فرهنگ فارسی معین»در  -7

« شانسی»، و برای «توضیح: احتراز از استعمال این کلمۀ بیگانه اولی است!!!؟

از روی بخت و اقبال، تصادفاً، اتّفاقاً: شانسی حرفش درست »آمده است: 

 برداشت و داوری دربارۀ این تعریف و توضیح با شما.« درآمد.

ارف قرن هفتم هجری، در غزلی فخرالدّین عراقی، شاعر غزل سرای ع -8

می مغانه مرا بهتر از /  چنین که حال من زار در خرابات است »با مطلع 

سفید /  گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه »، گفته است: «مناجات است

و حافظ شیرازی، شاعر زیرکسار و رند « !کردن آن نوعی از محاالت است

تضمین کرده است و در قطعه قرن هشتم هجری یک مصراع از این بیت را 

ز حضرت احدی /  ندا در داد نبه گوش جان رهی منهی ای »ای گفته است: 

حقیقت آنکه /  ست نصیبا که ای عزیز کسی را که خواری، / ال اله اال اهلل

گلیم /  به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد! / نیابد به زور منصب و جاه

« جمع»مالحظه می کنید که فاعل جمله « !بخت کسی را که بافتند سیاه

 «بافندگان گلیم بخت انسانها چه کسانی هستند؟»می پرسیم: «! بافتند»است: 
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 ( چنین آمده است: chanceدر ریشه شناسی کلمۀ شانس ) -9

c. 1300,"something that takes place, what happens, an 

occurrence" (good or bad, but more often bad), from Old 

French cheance "accident, chance, fortune, luck, situation, 

the falling of dice" (12c., Modern French chance), from 

Vulgar Latin *cadentia "that which falls out," a term used in 

dice, from neuter plural of Latin cadens, present participle of 

cadere "to fall. 

 = پیشامد بد. malchance«= مَل شانس» -10

 = پیشامد خوب. bonne chance« = بون شانس» -11
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 خواّص  رومی   و عواّم  موالانی 

پنج »سالم. نمی دانم در کجا مطلبی خواندم به انگلیسی، با عنوانِ   

دلیل تأمّل انگیز دربارۀ اینکه چرا در آمریکا رومی پرفروش ترین شاعر 

، صاحب «جالل الدّین محمّد مولوی بلخی»توضیح بدهم که « است؟

 (. 1می شناسند)« رومی»را در غرب بیشتر با تخّلص « مثنوی معنوی»

نم در کجا و از کی مطلبی خواندم به فارسی که در آن و نمی دا  

به  ،قتاًیحق»(، گفته است: 2نویسنده، این طور که من یادداشت کرده ام )

 یتیاز او ب ایو  شمیندیمن به موالنا ن ایکه  ستین یروز ،کلمه یواقع یمعن

 « !در گفتار و نوشتار خودم از او استفاده نکنم و به او استناد نکنم اینخوانم و 

از او « مولوی»توضیح بدهم که خیلی از همفکران ایرانی و تُرکِ   

، «مای آقا»، «ام سرور»( یاد می کنند، که یعنی 3« )موالنا»با لقب 

این لقب را همۀ صوفیهای عرفان پناهی که خدای مسجد «. ما خداوندگار»

در خانقاه عبادت می کنند، به مرادهای شاعر طبع خود داده اند. تا آنجا  را

، «فخرالدّین عراقی»، «عبدالّرحمان جامی»، «سنایی غزنوی»که من می دانم 

، همه «اقبال الهوری»، و حتّی «صائب تبریزی»، «شیخ محمود شبستری»

و موالنا جالل الدّین بوده اند. البتّه اینها همه با ذکر اسم موالنایند، « موالنا»

 (.4محمّد بلخی، بدون ذکر اسم)

با این مقدّمه، می خواهم بگویم که چه آن محقّق انگلیسی زبانِ   

در آمریکا، و چه آن مُریدِ مؤمنِ فارسی « رومی»کاشف دلیلهای محبوبیت 

، و در گفتار و نوشتار خود همواره استناد «موالنا»زبانِ همه روزه در اندیشۀ 
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کننده به او، منظورشان ساده و پر مغز و عامّه فهم بودن، یا عمیق و همیشه 

درست و همیشه معتبر و در هر بحثی قابل استناد بودنِ همه و تک تِک 

 او نیست.« مثنوی »بیتهای 

و این مترجمها و مفسّرهای « موالنا»خود این مریدهای خودی   

ا و نتیجه گیریهای او را در ، اگر تک تک حکایتها و تمثیله«رومی»بیگانۀ 

(، و به 5خوانده    باشند )« مثنوی معنوی»بیست و پنج هزار و اندی بیت 

اصطالح اهل تحقیق، مورد تأمّل و خوض و غور و مداقّه قرار داده باشند، 

و از خانقاه او که بیرون آمدند، گشتی هم در گلزار غزلهایش زده باشند، 

 خوب می دانند که:

با دو تا آدم کامالً متفاوت سرو کار دارند: یکی « ا رومیموالن»در   

است وبنیاد هستی « خواصّ( »6آزاد فکری که شاعر خوش نظمِ )« رومی»

(، و معتقد است که: 7« )اسطرالب اسرار خدا»را برعشق می داند، و عشق را 

، و در چشم اندازی بیرون از حیطۀ «(عشق از همه دینها جداست8ملّت )»

، و به همین «عاشقان را مّلت و مذهب خداست»ها، می بیند که: همۀ مذهب

( ُپر است / روی به ما آر که 9کعبه چو از سنگ پرستان )»دلیل می گوید: 

 («10قبله ی خداست!)

( 11و یکی آدم مذهبی جبریِ متعصبّی که شاعرِ سست نظمِ )  

داند، و در  است، و گبر و جهود و ترسا را کافر و حقیر و گمراه می« عوامّ»

عین حال معتقد است که روی زمین هیچ اتّفاقی نمی افتد، و از هیچ  

ها و «موسی»آدمیزادی عملی سر نمی زند، که مشیت خدا نباشد، و 

 ها، همه مطیع امر خدا و مجری مشیت اویند.  «فرعون»

دیده می شود، یکی « موالنا رومی»و این دوگانگی شخصیت فکری که در 
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نشانه های این واقعیت است که انسانهای بزرگ، بزرگیشان در این  دیگر از

کنیم، « گم»کنیم و بپرستیم و خودمان را در آنها « بت»نیست که ما آنها را 

بلکه باید آنها را هم مثل خودمان آدمیزاد بدانیم و آنها را در خودمان 

 (. 12دا کنیم )بشناسیم، و خودمان را در آنها بشناسیم و خودمان را در آنها پی

____________________________________ 

در سایت « رومی»پنج دلیلی که برای محبوبیت موالنا  -1

www.suficomics.com ( :مخاطب  -1ارائه شده است، اینهاست

از شعر برای رساندن پیامهایش استفاده می  -2شعرهایش همۀ مردمند؛ )

خواننده  -4پیامهایش جهانی و برای مردمان سراسر عالم است؛ ) -3کند؛ )

و آنچه می گوید  -5هایش را به سیر در عوالم روحانی دعوت می کند؛ )

است. )وهمۀ این تعریفها و ستایشها برای دربارۀ حاالت و تحوّالت درونی 

و بعضًا « مثنوی»کلمات قصاری است که بر اساس بیتهای برگزیدۀ اکثراً از 

او به انگلیسی ترجمۀ آزاد کرده اند، از آن جمله این که: « دیوان غزلیات»از

دیروز زرنگ بودم و می خواستم دنیا را تغییر بدهم، امروز خردمندم و می »

 « را تغییر بدهم!خواهم خودم 

این مطلب فارسی را هم در سایتی از سایتهای اینترنت یافته بودم و جمله  -2

هایی را که نقل کرده ام از خودم در نیاورده ام. آنهایی که می توانند مفهوم 

 این جمله ها را در کالمهایی متفاوت نوشته یا گفته باشند، بسیارند.

( تلفظ Mevlana« )مِوالنا»( را Mowlana« )مُوالنا»البتّه ترکها عبارت  -3

 )ما( است.   « نا»)سرور( + « موال»می کنند. عربی این عبارت  

در خیابان اصلی محلّۀ ما، در غرب لندن، رو به روی رستوران بزرگِ  -4

را داریم، « موالنا»(، رستوران بزرگ Persian Palace« )کاخ پارسی»
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« جالل الدّین محمّد بلخی»کنندۀ آن همان  که بدون ذکر اسم، منظور دایر

اسم درستش « استانبول»ترکیه است. زمانی « قونیۀ»است که آرامگاه او در 

واقع بود، و چنین بود که « امپراتوری روم شرقی»بود و در « کُنستانتینوپول»

 شد.« رومی»، ملقّب به «قونیه»( یا Konya« )کُنیا»مولوی بلخی، مقیم 

را نخوانده « مثنوی معنوی»ی شود از فارسی زبانهایی که کتاب در اینجا م -5

این حکایتهای آن را بخوانند:  خاطر حیتفر یبرااند، دعوت کرد که ال اقلّ 

زهر و  هچنانک اندتیر مشو فرعون هر دو مسخّ یموس هآنک انیدر ب -1)

؛ خلوت تا ناموس نشکنده پازهر و ظلمات و نور و مناجات کردن فرعون ب

با خر خاتون  هک زکیداستان آن کن -3؛ )را ازیامحمود نواختن سلطان  -2)

 انهیو او را چون بز و خرس آموخته بود شهوت راندن آدم راند یشهوت م

به لحاظ حفظ عفّت کالم  تیحکا یعنوان طوالن یۀ...از نقل بق ییو کدو

شست زنان ن انیو در وعظ م دیچادر پوش هک یجوح تیحکا -4؛ )میمعذور

صبر  -5؛ )زد یانعره ،ستا مرد هاو را بشناخت ک یزن ،کرد یو حرکت

 از زجری من او را ب ،غالم را زجر مکن هفرمودن خواجه مادر دختر را ک

آن دو  تیحکا -6؛ )نه کباب خام ماند ،سوزد خینه س هطمع باز آرم ک نای

اتفاقا امرد  یخفتند شب یا در عزب خانه ،امرد یکیکوسه و  یکی ،برادر

به لحاظ حفظ عفّت کالم  تیحکا یعنوان طوالن یۀاز نقل بق... خشتها بر 

 .میمعذور

با اینکه مولوی مضمونهای بسیاری از «: شاعر خوش نظم خواصّ» -6

غزلهایش را بارها و بارها در غزلهای دیگری تکرار کرده است و آنچه را 

 150یا حد اکثر در  100 یا 50غزل گفته است، می توانست در  3229که در 

غزل بگوید، بیتهای روان، زیبا، پر شور، همیشه نو، و درخشانی دارد که 
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نظیر آنها در دیوانهای دیگر غزل سرایان پیش و بعد از او زیاد نیست. 

 وضع ٔ  مشاهده  برای که است آلتی»در لغتنامه: « اسطرالب»تعریف 

بیشتر  که باشد رفت. آلتی کار میه ب آنها در افق ارتفاع و تعیین ستارگان

اهل ایمان اگر از گیرند.  و ستارگان آفتاب ارتفاع سازند و بدان از برنج

خدا حرف بزنند، منظورشان این است که هیچ آفریده ای به کُنه « اسرار»

آنها پی نمی برد، امّا با عشق است که می تواند نشانۀ این اسرار باشد. رومی 

 طرالب اسرار خداستسشق اع /ق ز علتها جداست علت عاش»گفته است: 

      خجل باشم از میچون به عشق آ  / انیعشق را شرح و ب میگو هرچه  /

 / ستا روشنتر زبان یعشق ب کیل  /ست ا زبان روشنگر ریتفس گرچه / آن

  چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت /  شتافت یقلم اندر نوشتن م چون

هم عشق  یشرح عشق و عاشق  /در شرحش چو خر در گل بخفت   عقل /

  ...«گفت 

را به معنای اصلی آن، که « ملّت»مولوی در این بیت کلمۀ «: ملّت عشق» -8

 ، آیین، و شریعت است، به کار برده است.شیک، مذهب، نید

، اشارۀ مولوی به مناسک «کعبه چو از سنگ پرستان ُپر است »در مصراع  -9

طواف کعبه و بوسیدن حجر االسود )سنگ سیاه( است. اگر به حج، 

، مولوی «خاج پرست»مسیحیان که صلیب یا خاج را می بوسند، بتوان گفت 

 «.سنگ پرستان»هم می تواند به بوسندگان حجر االسود بگوید 

، شاید منظور مولوی این «خداست یبه ما آر که قبله  یرو»در مصراع  -10

هستند و خدا در دل یا ذهن یا وجود « ما»که در مجموع ها «انسان»باشد که 

آنها حضور دارد، برای یکدیگر مثل قبلۀ خدا می مانند، و این تعبیری است 

 «.سیمرغ»در منطق الطّیر، در جست و جوی « سی مرغ»شبیه تمثیل سفر 
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این واقعیتی است که صرف نظر از معنیهای «: شاعر سست نظم عوامّ» -11

، و صرف نظر از بسیاری حکایتها و تمثیلهای زشت «مثنوی»واال در بعضاً 

ساز معتبری « مثنوی»ترکیب و بد کالم آن، در هزار سال گذشته هیچ شاعر 

نبوده است که نظمی به اندازۀ نظم مولوی سست و ناشیانه و ناهموار داشته 

باشد. شناسندگان سخن فارسی از این واقعیت آگاهند و عطای همان 

یهای واالیی را که در آثارش پیدا می شود، جبران کنندۀ لقای سستی و معن

 ناهمواری نظمش می دانند.
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 است  اسطوره انسان

سالم. با اجازه تان، می خواهم چند دقیقه ای شما را از دنیای   

که روح سبک می « افسانه»و « خیال»، ببرم به دنیای «تاریخ»و « واقعیت»

و ذهن آزاد. منظورم از افسانه قصّه هایی نیست که بچّه ها را با آنها خواهد 

سرگرم می کنند. اسکندر پا می شود، با یک سپاه چهل و پنج هزار نفره، 

می آید به ایران، سپاه صدهزار نفرۀ داریوش را شکست می دهد و ایران را 

ه شرح آن و ب« واقعیت»به زیر فرمان خودش در می آورد. به این می گویند 

 «.تاریخ»می گویند 

حملۀ « تاریخ»و « واقعیت»حاال برگردیم به چند هزار سال پیش از   

اسکندر به امپراتوری ایران، یعنی به آن دوره ای که مردم یونان ذهنشان 

گرفتار مسئلۀ خدا و آفرینش شده بود، و داشتند کم کم، در سایۀ نبوغ و 

صاحب یک خدای بزرگ، به اسم تخیّل غیبگوهای افسانه ساز خودشان، 

(، و کلّی خدای مذکّر و مؤنّث کوچک می شدند، و برای Zeus« )زئوس»

کاخهای با شکوه  می ساختند، با « المپ»زندگی آنها در باالی کوه 

برای « اندرونی»برای رتق و فتق امور جهان و جهانیان، و « بیرونی»تاالرهای 

 (.1و ناسالم خود آنها)عیش و نوش و مشغولیات و تفریحات سالم 

یکی از این غیبگوها نشست پیش خودش فکر کرد که اگر   

نمی داشت که باش شبهاش را روشن کند، و در زمستانها « آتش»آدمیزاد 

باش سرما را بشکند، و هر روز باش غذاهاش را بپزد، و با معجزۀ آن صاحب 

 (. 2هزار جور صنعت بشود، چه روزگاری می داشت )
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(، 3« )خدائاًخدا»غیبگوی تازه وارد و انسان دوست، وقتی داستان  این

» زئوس، و وردستهاش را خوب بررسی کرد، با تعّجب به تأسّف افتاد که: 

یعنی چه! چرا تا حاال هیچ افسانه سازی به این فکر نیفتاده است که حّق 

ز آنوقت بود که ا« انسان را از بابت کشف آتش و اختراع صنعت ادا کند!

را « آتش»( خواست یار فداکار انسان بشود و برود Prometheus« )پرومته»

 از گنجینۀ پنهان زئوس بدزدد و به انسان هدیه کند! 

و خوب، البتّه زئوس هم خشمش گرفت و پرومته را بُرد سر قّلۀ   

قاف، به زنجیر بست و یک عقاب را هم مأمور کرد که هر روز جگر او را 

بخورد، و هر شب جگر او باز سر جاش بیاید، برای شکنجۀ بیرون بکشد و 

(، که یعنی در دستگاه زئوس از رحم و عدالت در حقّ انسان خبری 4فردا)

 نیست.

به این جور افسانه ها که در تاریخ واقعیتِ زمانی مکانی ندارد، و   

بخور »انسان در عالم خیالی خودش آنها را ساخته است تا به زندگانی مهملِ 

ی حیوانی خودش معنایی بدهد، می گویند «پس بینداز و بگذار و برو و

اسطوره  «پرومته» ، و«جمشید»، «آدم و حوّا»، «کیومرث»داستان «. اسطوره»

و « پل پوت»و « هیتلر»و « چنگیز»و « اسکندر»است و خیالی، و داستان 

 تاریخ است و واقعیت زمانی مکانی دارد.« جورج بوش»

را معنی می کنند: « اسطوره»امه های فارسی، کلمۀ آنوقت در لغتن  

امّا به نظر من بندۀ حقّ که می تواند نظری «. سخن پریشان و بیهوده و باطل»

پریشان و بیهوده و باطل باشد، آنچه انسان کرده است که در ماهیت و جوهر 

است، و بقیۀ کارهایش، که در « تاریخ»آن با حیوانات مشترک بوده است، 

است، یعنی ما در « اسطوره»و علم و هنر و ادبیات خالصه می شود، فلسفه 
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خودمان « حیوانیت»آنچه می کنیم و می گوییم و نمی ماند، یعنی در 

، و در آنچه می کنیم و می گوییم و می آفرینیم و می ماند، یعنی «تاریخیم»

 «. اسطوره ایم»خودمان « انسانیت»در 

_________________________________________ 

 زیرنویسها:

در ادبیات کالسیک  یونان، زندگی و رفتار خدایان با زندگی و رفتار  -1

شاهان و درباریان و بسیاری از مردم عادّی بی شباهت نبود، و از آنها هم 

کارهایی مثل توطئه، زد و بند، قتل، دزدی و زنا و  ناشایستهای دیگر سر می 

افالطون سخت از آن انتقاد می کرد. ظاهرًا بر زد، و این موضوعی بود که 

، خدای توراۀ، که انسان را به شکل خود خلق کرد، مردم «یهوه»عکس 

 یونان خدایانشان را به شکل و با رفتار و کردار خودشان خلق کرده بودند.

دربارۀ اهمیت کشف و مهار کردن آتش در بنیاد و توسعۀ تمدّن بشر   -2

 Johan« )یوهان گودزبلوم»نوشته اند، از آن جمله بسیار پژوهیده اند و 

Goudsblom جامعه شناس هلندی، کتابی تألیف کرده است با عنوان )

، که نمی دانم به فارسی ترجمه شده است یا نه. تصوّر دنیای «آتش و تمدّن»

 بی آتش، زندگی انسان در جنگل است، در همزیستی با وحوش.

ساخته « شاهنشاه»با نظر به کلمۀ « ی خدایانخدا»، به معنی «خدائاً خدا» -3

به زبان آرامی و با خط  کلمه های معیّنی  یپهلو یها در نوشتهشده است. 

پهلوی نوشته می شد و آنها را با تلّفظ فارسی میانه  می خواندند. به این کلمه 

و می خواندند « ملکاملکاً »می گفتند. مثالً می نوشتند « هزوارش»ها 

، شاهنشه»این طور تعریف شده است: « شاهنشاه»در لغتنامه . «شاهنشاه»

              «.شاه شاهان و سرآمد پادشاهان یعنیمخفف شاهان شاه  ،شاهنشا
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و دادنِ آن به انسان، از جانب « دزدیدن آتش»برای « پرومته»مجازات  -4

به کیفیتی تعیین شده است که شباهت زیادی به  زئوسخدای خدایان، 

إِنَّ الَّذِینَ َکفَُروا »دارد که می گوید: « نساء»از سورۀ  56مجازات کفر در آیۀ 

بِآیَاتِنَا سَْوفَ نُصْلِیهِمْ نَارًا ُکلَّمَا نَضَِجتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَیْرَهَا لِیَذُوقُوا 

کسانی که به آیات ما کافر شدند »، یعنی: «هَ کَانَ عَزِیزًا حَکِیمًاالْعَذَابَ إِنَّ اللَّ

تن آنها )در  یکنیم که هر گاه پوستهای وارد م یآنها را در آتش یزوده ب

دهیم تا ی آن قرار م یبه جا یدیگر یآن( بریان گردد )و بسوزد( پوستها

« .دهدی حساب کیفر م یو رو کیفر را بچشند، خداوند توانا و حکیم است

 (. )به نقل از وب سایت پارس قرآن
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یت بشوم   قربانت ربوم، فدا

سالم. فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا، به هیچ زبانی، به اندازۀ   

(. با کسی، 1همدیگر بروند )« قربان»ایران و به زبان فارسی، این قدر مردم 

کنیم، قربانش   می رویم؛ از  رو در رو، یا تلفنی، یا در نامه خدا حافظی می

شروع می کنیم؛ می « قربانت بروم»کسی خواهشی می کنیم، جمله مان را با 

، به نشانۀ احترام و «نه، آقا»، «بله، آقا»خواهیم به شخص باال مقامی بگوییم 

که کوتاهش « نه، قربانت گردم»، «بله، قربانت گردم»بندگی می گوییم 

 (2« )نه، قربان!»، «ربان!بله، ق»کرده ایم و شده است 

هموطنِ در غربت یافتۀ آشنا دلِ دوست رفتاری دارم که هر وقت   

یی دارد، مرا از طعم یا عطرِ آن خبر بی « با معنا»یا « با مزه»از وطن خبر 

گفتم: « سالم، رفیق!»نصیب نمی گذارد. گوشی را که برداشتم، تا گفت: 

 « من هستی. قربان تو مهربان بروم که همیشه به یاد»

چه تصادف جالبی! اآلن به ت زنگ زدم »و او خندید و گفت:   

و تعریف « که بگویم: بیا خودمان را از شرّ این قربان رفتن خالص کنیم!

کرد که خواهرش، که سالهاست، اقّالً هفته ای یکبار، تلفنی احوال پرسِ او 

د، قربانش بوده است، اخیراً از او خواهش کرده است که اگر دوستش دار

زنده بماند « دوست داشته شدن»و « دوست داشتن»نرود، چون آدم باید برای 

 و خیلی هم سر حال باشد.

و آنوقت این هموطن کلّی از توجّه خواهر گرامیش به این جور   

نکته های ریز و دور از نظر تعریف کرد، و گفت که حاال خودش چند 
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و علیک و خدا حافظی، به جای وقت است سعی می کند در موقع سالم 

و هر دو قبول «. خوش و سر حال باشی»، «زنده باشی»، بگوید «قربانت بروم»

کردیم که ترک عادتهای بد سخت است، امّا وقتی آدم بدیش را بفهمد، 

 (3کم کم آسان می شود. )

زنده »ازش تشکّر کردم و گفتم: « با مزۀ پر معنی»از بابت این خبر   

و با دلی گرم و ذهنی مشغول گوشی را « ال باشی، رفیق!و خوش و سر ح

قربان خاک پای همایون »گذاشتم، و حاال دیدم زیر لب دارم می گویم: 

 (4می دانید این را کیها به کیها می گفتند؟ )«. مبارکت شوم

خدایی که روح و قانون عالم هستی است، نه کسی را مبارک   

قربان  می بخواهم خودم را گوسفندوارآفریده است، نه نامبارک. اگر من آد

کسی بکنم، به خودم مربوط است. از اوّل ظهور آدمیزاد تا حاال هرکس که 

از رحم یک مادر به دنیا آمده باشد، نه جسمش، که گندیدنی است، مبارک 

بوده است، نه خاک پایش که خاک پای همه است، و به هیچ دلیلی و برای 

 را ندارد که کسی قربانش بشود.هیچ خیر و خاصیتی قابلیت آن 

این یک جور تعارف است. »می شنوم که خیلیها می گویند:   

جدّی نیست. همه این را می دانند. چه آنهایی که می گویند، چه آنهایی که 

جنّت مکان می « ناصرالدّین شاه»می دانم. این را مثالً هم « می شنوند!

که در ِخطاب به او « کبیر میرزا تقی خان امیر»دانست، هم صدر اعظمش، 

 «. مبارکت شوم ونیهما یقربان خاک پا»می نوشت: 

بله، همه این را می دانند که پیش از خدای ابراهیم خداهای   

دیگری بودند که خوششان می آمد انسان براشان قربانی کنند. خدای 

( بود که فرشته اش برای قربانی گوسفند مهیّا کرد، و البتّه حاال 5ابراهیم )
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د، می شتر هم قربانی می کنند، ولی دیگر انسان نه! انسان را شکنجه می کنن

کشند، به دار می آویزند، تیرباران می  کنند، ولی قربانی نمی کنند. پس ما 

 هم بیاییم عادت کنیم که به هیچ معنایی، قربان همدیگر نرویم.

________________________________________ 

 زیرنویسها:

به  ،یزبان چیبه ه ا،یدن یجا چیکنم در ه یفکر نم »در اّول نامه گفتم  -1

این «. بروند گریهمد« قربان»قدر مردم  نیا ،یو به زبان فارس رانیا ۀانداز

قربانت »حدس من بود. برای امتحان گوگل را باز کنید و ترجمۀ انگلیسی 

به جست و جو   «May I be sacrificed for you»را که می شود « گردم

، چند در صدش مورد کاربرد این جمله 9000گرش بدهید و ببینید از تقریباً 

 در متنها و موضوعهای ایرانی و فارسی و اسالمی  آمده است. 

را  «نه، قربان»، «بله، قربان»در عبارتهای « قربان»در لغتنامه های مختلف،  -2

بله، قربانت »معنی کرده اند و نگفته اند که کوتاه شدۀ « Sirآقا = »مترادف 

 است.« نه، قربانت گردم»، «گردم

ترک آنها سخت »حرف می زنیم و می گوییم « عادتهای بد»وقتی از  -3

، «است، امّا اگر به بدی آنها پی ببریم، ترک آنها کم کم آسان می شود

« عادت»، مثل معتاد شدن به هروئین نیست. «اعتیادهای بد»منظورمان ترک 

که نوعی « گل مژه»در فارسی اختالف معنی دارد. مثالً وقتی به « اعتیاد»با 

، از یک عادت بد پیروی «سنده سالم»در لبۀ پلک است، می گوییم عفونت 

 می کنیم، نه از یک اعتیاد بد.

و خیلی اظهارات چاپلوسانۀ « قربان خاک پای همایون مبارکت شوم» -4
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دیگر را فقط  صدر اعظمها به سلطانها نمی گفتند. وزیرها و حاکمهای 

والیتی به صدر اعظمها می گفتند، و کارگزارهای وزیرها و حاکمهای 

والیتی به آنها. چاپلوسی و دروغ و بی شخصیتی و بی اعتقادی آیین نامۀ 

 سلسلّۀ مراتب اداری و حکومتی بوده است. 

در امتحان « اسحاق»ر قربانی کردن پسرش داستان حضرت ابراهیم و ام -5

در « کتاب عهد عتیق»از « سفر پیدایش»کردن ابراهیم، در باب بیست و دوّم 

 ،وقایع این از بعد شد واقع و »*به این صورت آمده است: « کتاب مقدس»

  لبیک دعرض کر، ابراهیم یا گفتکرده بدو  امتحان را ابراهیم خدا که

 یعنی ،یدار می دوست را او و توست نۀیگا که ،را پسرخود اکنون   گفت*

 ییکوهها از یکی بر ،آنجا در را او و ،برو موریا زمین به و بردار را اسحاق

 ابراهیم ،بامدادان بگذران* ختنیسو نیقربا یبرادهم  می نشان تو به که

 خویش پسر با را خود نوکران از نفر دو و ،بیاراست را خود االغ ،برخاسته

 یسو به و شد روانه ،شکستهختنی سو نیقربا یبرا هیزم و برداشته ،اسحاق

چشمان  ابراهیم ،سوم روز در و رفت*  ،بود فرموده را او خدا کهنی مکا آن

  خود خادمان ابراهیم بهدید * آنگاه دور  از را مکان آن ،کرده بلندخود را 

  عبادت و ،رویم بدانجا پسر با من تا ،بمانید االغ نزد اینجا در شما: گفت

 بر ،گرفته را ختنیسونی قربا هیزم ،ابراهیم پس  * بازآییمکرده نزد شما 

 با هردو و ،دست خود گرفت به را کارد و آتش و ،نهاد اسحاق خود پسر

پدر  یا: کرده گفت  خطاب را ابراهیمخود پدر  اسحاق و * می رفتند هم

بّره قربانی   لکن ،هیزم و آتشگفت اینک   ؟لبیک من پسر ای گفت! من

 مهیا خود یبرا را نیقربابرۀ   خدا من پسر ای گفت  ابراهیم*  ؟کجاست

  فرموده بدو خدا که نیمکا بدان چونرفتند *   هم با دو هرساخت و  خواهد

 پسر و ،نهاد هم بر را هیزم و ،نمود بنا را مذبح آنجا در ابراهیم ،رسیدند بود
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 خود دست ابراهیم و گذاشت * برمذبح ،هیزم باالی ،بسته را اسحاق ،خود

 شتۀفر ،درحال نماید * ذبح را خویش پسر تا گرفت را کارد ،کرده دراز را

عرض  ! ابراهیم ، ایابراهیمای :گفت  و داد در ندا را یوآسمان از  خداوند

 زیرا ،مکن هیچ بدو و ،مکن دراز پسر بر را خود گفت دست لبیک *کرد 

 من ازیگانۀ خود را  پسر چونکه ،ترسی می خدا از تو که دانستم اآلن که

 اینک که کرده دید  بلند را خود چشمان براهیما ،آنگاهنداشتی*  دریغ

 ابراهیم پس.  شده گرفتار شاخهایش به ،یا بیشه در ،یو عقب در ،چیقو

 ختنیسو نیقربا یبرا ،خود پسر عوض در را آن ،گرفته را قوچ و رفت

 و*  داد در ندا آسمان از ابراهیم به ،اوندخد  شتۀفر دیگر ... بار * گذرانید

 را کار این چونکه ،خورم می قسم خود ذات به: گویدمی  گفت خداوند

 ودهم   برکت را تو آینه هرنداشتی*  دریغ را خود نۀیگا پسر و یکرد

 ۀکنار بر که ریگهایی مثل و ،آسمان ستارگان مانند ،سازم کثیر را تو ذریت

شد ...«  خواهند متصرف را خود دشمنان یها دروازه توذریت دریاست و 

( و نزد مسلمانان، خدا در 107تا  101، آیه های الصافاتدر قرآن )سورۀ 

خواب از ابراهیم می خواهد که پسر اوّلش، اسماعیل را که مادر او هاجر 

است، قربانی کند، نه پسر دوّمش، اسحاق  را که مادرش ساره است. اسحاق 

یهودیان و اسماعیل جدّ اعراب است، یعنی که اسرائیلیها و عربها عمو جدّ 

 زادگان همدیگر هستند.
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 کند؟   کی     را   بیستون 

سالم. نمی دانم آدم در چه موقعیتی یکدفعه مصراعی از یک بیت   

و زبانش را گرفتار می افتد  یممعروف، مثل ویروس آنفلوآنزا، توی ذهنش 

بیستون را عشق کند »کند. مصراعی که من به ش مبتال شده بودم، این بود: 

 ( 1« )و شهرتش فرهاد برد!

حتماً شما هم این را امتحان کرده اید که یک کلمه یا یک جمله   

را پشت سر هم، با صدای بلند، بیست، سی بار تکرار کنید، و آنوقت یکدفعه 

 مه یا جمله به چند تا صوت بی معنی تبدیل شده است.ببینید که آن کل

برای اینکه ذهنم را از قارقار این مصراع سمج خالص کنم،   

پرسیدم این مصراع از « دهخدا»آوردمش روی کاغذ و ساکتش کردم. از 

چه بیتی است و مال کدام شاعر است. در جوابم فقط گفت از امثال است 

ها و «وبسایت»م، توی هیچکدام از هم پرسید« گوگل فارسی»(. از 2)

هاش اسمی از گویندۀ این مصراع نبود، ولی بیشتر آنها مصراع «وبالگ»

گل را باد  ضیو ف دیرنج گل بلبل کش»دیگرش را داشتند که این است: 

 ( 3)« برد!

و حاال که تمام بیت روی کاغذ، جلو چشمم است، هر چه فکر   

ۀ آنهایی که یک مصراع از این بیت می کنم،   نمی توانم حدس بزنم که هم

می دانند، چه تعبیر و تفسیر مشترکی برای آن « عشق»را مثلی در ستایش 

 (.4دارند )

ها، بین «شیرین»ها و «فرهاد»کشش بین « عشق طبیعی»اگر   
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باشد، و « دختران حوّا»و همۀ « پسران آدم»، بین همۀ «ژولیتها»ها و «رومئو»

هفت هزار میلیون جمعیت مرد و زن دنیا، همین اآلن فرض بگیریم که از 

پنج هزار میلیونشان، به حکم بلوغ جسمی، و به نسبت توان و طلبِ سنّی، 

« عشق»را « بیستون»باشند، بر اساس ادّعای این مثل، که « عشق بازی»مشغول 

چه رابطه ای می تواند وجود « فرهاد»و « عشق»، بین «فرهاد»کنده است، نه 

 باشد؟داشته 

اگر عشق در وجود فرهاد نیست، اگر »من و شما با هم می پرسیم:   

عشق ذهن و روح فرهاد نیست، پس چیست و کجاست؟ حاال دیگر چند 

قرنی هست که بچّه های چشم و گوش باز شدۀ آدم و  حوّا فهمیده اند که 

چیزی است که در همۀ جانورها، از آمیب بی همه چیز تا « عشق طبیعی»

ا همه چیز آنها، که آدمیزاد باشد، با اصل و قاعده و قانونی یکسان، اشرف ب

 بقای نوع آنها را تأمین و تضمین کرده است. 

(، که خودش را به اسم 5« )اشرف مخلوقات»امّا، فرق عشقِ   

( می شناسد، با بقیۀ مخلوقات که احتیاج به خود شناسی ندارند و 6« )انسان»

مثل همۀ جانورها، با عشق « نوعاً»که هر انسانی، بی اسم می پلکند، این است 

احتیاج به عشق « فرداً»خودش خدمت می کند، امّا « بقایِ نوع»طبیعیش به 

« انسانی»فارغ باشد، و بتواند به زندگی « فنای فردی»دیگری دارد تا از فکر 

خودش معنایی پاک و آسمانی و خدایی بدهد، و همچین معنایی را هم فقط 

 (.7به دست بیاورد )تواند  یم« نشآفری»با 

آفرینش چی؟ آفرینش هر چی. یعنی همۀ چیزهایی که توی این    

دویست، سیصد هزار سال با فکر و تخیّلش آفریده است و اسمش را گذاشته 

است هنر و علم و فرهنگ و تمدّن. یعنی همۀ چیزهایی که جانورهای دیگر 
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طبیعی و بقای نوع و زندگی بی معنی  احتیاج به ش ندارند و با همان عشق

سرشان گرم و دلشان خوش است. عشق انسانی است که با تیشۀ آفرینش 

فکری و هنری به سنگ جان می دهد. و فرهاد آفرینندۀ این عشق است. 

 دون انسان وجود ندارد.عشق انسانی ب

 بیستوان را عشق کند و شهرتش فرهاد برد؟ چه حرفها!  

_________________________________________ 

 زیرنویسها:

معرّفی می کنند. مثالً در لغتنامۀ « کوهکن»فرهاد را در لغتنامه ها با لقب  -1

 :کوهکن »آمده است: « غیاث اللغۀ»و « آنندراج»دهخدا به نقل از فرهنگ 

، کوه نیرشی وصل ٔ  وعده  بیبه فر زیکه خسروپرو رایز ،«فرهاد»لقب 

به عبارت دیگر « !ساخته بود دایو راه هموار پ دهیرا از فرهاد کندان ستونیب

مهندس، معمار، سنگتراش، پیکر تراش، یا خالصه هنرمند نبود، « فرهاد»

یک کارگر قوی هیکل و پر زور بود که با تیشه اش مثل ماشینهای جاده 

سازی امروز در مسیرهای کوهستانی صخره ها را می شکست، در حالی که 

همیشه برداشتمان از هنر او، سنگتراشیِ هنری بوده است، و از او هنرمندی  ما

مثل میکالنژ تصوّر می کرده ایم. برداشت و تصّور ما درست است، یا 

 تعریف و توضیح لغتنامه ها؟

آمده است: « فرهاد»، در اشاره به «بیستون»در لغتنامۀ دهخدا، در تعریف  -2

آن را  نیرشی ٔ  فرموده ه است مشهور که فرهاد ب یدر داستانها نام کوه»

را عشق کند و شهرتش  ستونیب»مصراع « امثال»و زیر عنوان «  .کنده است

« فرهاد»آورده شده است، بدون ذکر نام گویندۀ آن. در معرّفی « فرهاد برد

هم در لغتنامۀ دهخدا، کارگر کوهکنی را می بینیم که زور بولدوزری دارد، 
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کتاب  تیاست که بنابه روا یمرد، کوهکن – فرهاد»ر سنگتراشی: نه هن

در عشق  زیخسروپرو بیداشته و رق یشغل سنگتراش ینظام نیریخسرو و ش

 نیسرانجام جان خود را بر سر ا یدختر شاه ارمنستان بوده است . و نیریش

را به او دادند از  نیریمرگ ش نیکه خبر دروغ یعشق گذاشت و هنگام

[ شد و  نیریزن ] ش نای ٔ   فتهیفرهاد فر... و جان سپرد دتیدرغل هفراز کو

سنگ  دنیگماشت. فرهاد در آن کوه به بر ستونیخسرو او را به کندن کوه ب

بود که امروز صد  میچنان عظ دیبر یکه از کوه م یمشغول شد و هر پاره ا

 «.ی[بلعم یطبر ختاری ۀترجم] آن را نتواند برداشت مرد

، چون در نقل تمام «مصراع دوّم»و نمی گویم « مصراع دیگر»می گویم  -3

را عشق کند و شهرتش  ستونیب»بیت در مأخذهای مختلف مصراع مثل شدۀ 

، در بعضی مصراع اوّل است و در بعضی مصراع دوّم. ضمناً «فرهاد برد

، «رنج گل بلبل کشید و فیض گل را باد برد»در مصراع « فیض گل»عبارت 

بوی »، در جایی «برگ گل»ضبط شده است، در جایی « گلبوی »در جایی 

 «.  حاصلش»، و در جایی «آن

آن معنای یکسانی است که همۀ « تعبیر و تفسیر مشترک»منظور از  -4

کسانی که به مناسبت این مصراع را بازگو می کنند، در ذهن دارند. این 

ی تواند معنای یکسان و مشترک، بر اساس ترکیب کالمی مصراع جز این نم

نیرویی است بیرون و سوای خود آن انسان، و انسان « عشق»باشد که 

موجودی است بی اراده و اختیار که به منزلۀ وسیله ای در محلّ ظهور عشق 

واقع می شود. شاید خود گویندۀ اصلی مصراع هم دقیق و خاطر جمع نبوده 

 است که چی می خواهد بگوید!  

ندین آیه هست که به برتری انسان بر در قرآن چ«: اشرف مخلوقات» -5
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وَلَقَْد «: االسراء»از سورۀ  70همۀ مخلوقات اشاره دارد، از آن جمله در آیۀ 

کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَْحرِ وََرزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاِت وَفَضَّلْنَاهُْم 

. ترجمۀ فارسی، به نقل از وبسایت پا رس قرآن: نَا تَفْضِیًلا عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خََلقْ

 یو دریا )بر مرکبها یداشتیم و آنها را در خشک یآدم را گرام یما بن»

دادیم، و بر  یپاکیزه به آنها روز یراهوار( حمل کردیم، و از انواع روزیها

 «بخشیدیم. یاز خلق خود برتر یبسیار

« اسم»جّه دربارۀ انسان خصوصیت انسان در یکی از نکته های شایان تو -6

در عالم هستی و همۀ چیزهای معنوی « مادّی»گذاشتن روی همۀ چیزهای 

است. در قرآن « زبان»در عالم فکری و خیالی خود اوست که پایۀ اختراع 

از سورۀ بقره  31خدا اسم گذاری بر همه چیز را به انسان می آموزد. در آیۀ 

آدَمَ الَْأسْمَاءَ ُکلَّهَا ثُمَّ َعرَضَهُمْ عََلى الْمَلَائِکَۀِ فَقَالَ َأنْبِئُونِی  وَعَلَّمَ»آمده است: 

ترجمۀ فارسی به نقل از وبسایت پارس «. بِأَسْمَاِء هَؤُلَاءِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ

سپس علم اسماء )علم اسرار آفرینش و نامگذاری موجودات( را »قرآن: 

نها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر به آدم آموخت بعد آ یهمگ

از کتاب « سفر پیدایش»امّا در « .اینها را برشمارید یید اسامیگویراست م

کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان خدا از انسان می خواهد که « عهد عتیق»

آمده است: « سفر پیدایش»از باب دوّم  19بر همه چیز اسم بگذارد. در آیۀ 

رنده آسمان را از زمین سرشت و پ ر حیوان صحرا و هرو خداوند خدا ه»

ه آدم هر ذى حیات را چه نام خواهد نهاد و آنچنزد آدم آورد تا ببیند که 

 « خواند، همان نام او شد.

« زندگی»را در « مرگ»شاید انسان تنها جاندار یا مخلوقی باشد که  -7

شناخته است و در آیینهایی مثل  یهودی و مسیحی و اسالم برای خود به 
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نوع »که در آن حیات « دنیای فانی»وجود دو دنیا باور پیدا کرده است، یکی 

که فرد بعد « دنیای باقی»می رود، و یکی « فنا»به « فرد»ادامه دارد، امّا « انسان

از مرگ در آن بقای ابدی پیدا می کند. امّا چون دلش می خواهد برای ابد 

مثل همۀ « عشق طبیعی»در دنیای فانی بماند و جبراً آن را ترک می کند، در 

از سنگ « عشق انسانی»می گذارد، و در « یادگار»جانوران از خود فرزند به 

ان وقفی گرفته تا اکتشافات و اختراعات و قبر و مسجد و مدرسه و بیمارست

فلسفه و ادبیات و هنرهای نقاشی و مجسمه سازی و رقص و آواز و موسیقی 

 و فیلم، و امثال اینها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانستن  عشق سرمست 

(، به زبان علمی: نوعِ انسان امروزی، به 1«)هومو ساپی ینز»سالم.   

(. می خواستم نکته 2«)جانور دانای سخنگو»معنی بی تعارف و تشریفات: 

عرض کنم که نقض غرضش می شود « کار برای زندگی»ای دربارۀ غرض 

(، دیدم قضیه برمی گردد به زمان ظهور انسان در 3«)زندگی برای کار»

باغ بی در و دیواری، در شرق آفریقا. پس آن نکته را می  جنگلی، در

 گذاریم برای بعد.   

می گویند، و من، بندۀ حّق، از آنها، یعنی از اهل تحقیق در وادی   

علم و منطق، نقل می کنم که نوع آدمیزاد امروزی، که همان هومو ساپی 

پیش، با یِنز، یا جانور دانای سخنگو باشد، در حدود دویست هزار سال 

( ظهور کرد و تماشا کرد و حیرت کرد 4تکامل یک نوع جانور آدم نما )

و خواست بداند و بشناسد و سر به هوا شد و پا به راه شد و دست به کار شد 

 و دست به کار ماند و خواهد ماند.

جانور دانای سخنگوی سرگردان، یعنی « تاریخ»اینجاست که  زا  

دوره که از شروعش در حدود دویست هزار  و این  شود، یشروع م« انسان»

سال می گذرد، در مقایسه با دورۀ پیش از تاریخش، یعنی دورۀ زندگی 

اجداد دوپای گول زبان بسته ش، که دو میلیون و هشتصد هزار سالی طول 

 کشید، تقریباً هیچ به حساب می آید. 

، تهگول زبان بس یدوپاحاال چه طور شد که عدّه ای از این اجداد   

بعد از دو میلیون و هشتصد هزار سالی انسان دانای سخنگو شدند، شاید این 
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می گویند، از سعادتی باشد که  علم و منطق یدر واد قیاهل تحقطور که 

با به هم چسبیدن و یکی شدنِ دوتا از بیست و چهارتا کروموزومشان، 

نصیبشان شد، و قضیۀ فکری و فلسفی و علمی و منطقی و تحقیقی و تجربی 

تازه از اینجا شروع   می شود، و قصّۀ بچّه گول زنک « تاریخ تکامل انسان»

 له شد، سر و تهش هم بیاید.نیست که بشود با چند تا اله شد، ب

و خوب البتّه آدم، انسان، جانور دانای سخنگوی سرگردان که   

حاال دویست هزار سالی از عمرش می گذرد، دورۀ بچّگیش خیلی دراز 

سه هزار سالی جوان، و حاال،  بود. ده، دوازده هزار سالی نوجوان بود، دو

 (.5می کند )چهارصد پانصد سالی است که دارد بلوغ عقلی پیدا 

خوب، طبیعی بود که در دورۀ بچگی و نو جوانی، با تخیّل قوی   

او را از زندگی سرد « دل» یهستسربستۀ  یمعمّاها نکهیا یبراای که داشت، 

ساختنِ افسانه های دلگرم کننده به این معمّاها موقّتی جواب می  نکند، با

 (. 6« )مدّن انسانتاریخ ظهور و تکامل و ت»داد. این را به ش می گوییم 

مثالً انسان سه، چهار هزار سال پیش، که دورۀ جوانیش بود، و در   

این دوره قومهای مختلف، در جاهای مختلف زمین افسانه های خودشان را 

(، امروز تعجّب نمی کنیم اگر در یکی از آنها بخوانیم که 7می ساختند )

« شعور»و  T«عقل»و « دانش»خدا وقتی آدم و حوا را به گناه خوردن میوۀ 

جدا شدن، از جنگل بهشت بیرون کرد، « حیوانات»پیدا کردن و از جمعیت 

همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده، »گفت: 

اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات جاویدان نیز بخورد 

 « و تا به ابد زنده ماند!

ه خدا دور درخت حیات جاویدان شمشیر و از آنوقت بود ک  
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آتشبار گردان گذاشت و انسان را برای ابد به زادن و مردن محکوم کرد. ما 

امروزیها می توانیم بگوییم: که این حرف دور از شأن خدا و خالف عقل 

و علم است، امّا اگر اهل تحقیق در وادی علم و منطق باشیم، نمی توانیم از 

ازِ سه چهار هزار سال پیشمان، که از عشق دانستن سرمست اجداد افسانه س

 بودند، ایراد بگیریم. بله؟

______________________________________   

 زیرنویسها:

(، نوع تکامل یافتۀ انسان که امروز homo sapiens) نزی یهومو ساپ -1

، «هومو»هفت هزار میلیون سر زده است، و همه به یک اندازه  جمعیتش از

هستند، و جانشان مقدّس و محترم است، امّا همه به یک اندازه « انسان»یعنی ، 

 یعنی دانا و بخرد نیستند. ،«ساپی ینز»

از عصر باستان تا امروز دربارۀ انسان تعریفهای «: سخنگو یجانور دانا» -2

مختصر گوناگون داده اند، از آن جمله انسان حیوانی است ناطق )سخنگو(، 

ن حیوانی است منطقی، انسان حیوانی است سیاسی، انسان حیوانی است انسا

 شاعر، انسان حیوانی است ابزار ساز، انسان حیوانی است ... شما بگویید!

غرض زندگی برای »را نقض کرده ایم و پیرو « غرض کار برای زندگی» -3

شده ایم.! )اگر نمی خواهید دربارۀ این موضوع چیزی بشنوید، چی « کار

 گویم؟(ب

، یعنی انسان امروزی، «هومو ساپی ینز»(، که hominid« )جانور آدم نما» -4

 )دو پای ایستاده( آن تکامل پیدا کرد. « هومو ارکتوس»احتماالً از نوع 

، و «خرد گرایی»و « روشنگری»یعنی از قرن پانزدهم میالدی در دورۀ  -5
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 «.کلیسا»از « علم»استقالل و جدایی 

عنوان یک کتاب معیّن نیست،  «ظهور و تکامل و تمدّن انسان خیتار» -6

عنوان یک کتابخانه است، چون در چند قرن اخیر، دانشوران و پژوهشگران 

« تمدّنهای انسانی»و « تکامل انسان»، «ظهور انسان»و تاریخ نویسان در زمینۀ 

زرگی به اندازه ای کتاب نوشته اند که از مجموع آنها می توان کتابخانۀ ب

 تشکیل داد. در اینجا به چند تا از این کتابها اشاره می شود:

(، از چارلز داروین The Descent of Man« )ظهور انسان» –الف( 

(Charles Darwin( طبیعیدان و زمین شناس انگلیسی )1882-1809. ) 

(، Evolution, The Human Story« )تکامل: داستان انسان» –ب( 

(، انگلیسی، پژوهشگر در زمینۀ Alice May Roberts) «آلیس می رابرتز»از

 کالبد شناسی تاریخی، نویسنده، و استاد دانشگاه.   

پی یر تیار دو »( از The appearance of Man، )«پیدایش انسان» –ج( 

، فیلسوف و فسیل شناس (Pierre Teilhard de Chardin« )شاردن

 (.1955-1881تاریخی فرانسوی )

« فرناند برودل»(، از A History of Civilizationsمدّنها )تاریخ ت –ج( 

(Fernand Braudel ،)( 1985-1902مورّخ فرانسوی .) 
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   آسمانی رد هک ما پدر ای

سالم. همان طور که می دانید، انگلیسی زبانهای مسیحی به   

ما «. خدای تو عرش»(، یعنی 1«)گاد این هِوِن»می گویند « خدای باال سر»

آِی سوئر بای گاد »، آنها می گویند «به خدای باال سر قسم...»می گوییم 

«. خدا همه جا هست»(. البتّه آنها هم مثل ما اعتقاد دارند که 2«)این هِوِن...

با وجود این، در موقع نماز و دُعا دستها را باال می برند، رو به آسمان می 

منظورشان « نام تو مقدّس باد! ای پدر ما که در آسمانی.»کنند و می گویند: 

است که  علّامه دهخدا، « عرش»ست، و منظورشان از آسمان، «خدا»از پدر، 

 در تعریف آن، به نقل از لغتنامه نویسهای پیش از خودش، گفته است:

العالمین که  آسمانی که باالی همه آسمانها باشد. تخت ربّ»  

تعریفش کرده نشود و کیفیت آن و بیان حدّ آن در شرع جایز نباشد، و 

انگلیسی « تعالی می درخشد. گویند یاقوت سرخ است که از نور حقّ

( و آن را این طور 3«)اِمپیری یَن»می گویند « عرش»زبانهای مسیحی به 

، که با «نباالترین طبقۀ آسمان؛ جایگاه خدا و فرشتگا»تعریف می کنند: 

 تعریف لغتنامه های فارسی فرق زیادی ندارد.

اینکه مفسّرهای صوفی مسلک، متدیّن دنیا این تعریفها را چه   

جوری تعبیر می کنند که خیلی از عقل آدمهای امروز دور نباشد، بحِث 

دیگری است، و البتّه همه مان با تعبیرهاشان، کم و بیش، آشنا هستیم. مثالً 

 (.4«)قلب مؤمن عرش خداست»ه یک تعبیر می گویند: می دانیم که ب

شاید خوب که دقّت کنیم، این فکر در ما پیدا بشود که همین   
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به منزلۀ « دل»صوفی مسلکهای متدیّن بوده اند که با توکّل بی حدّشان به 

که جای آن، « عقل»، از «کانون ایمان، و عشق به خدا و حقیقت در انسان»

انسان است، رو گردانده اند و حتّی با آن به « مغز»ی انسان، در وجود جسمان

( است، سؤال 5فضول)« عقل»دشمنی و جنگ برخاسته اند، چون به نظر آنها 

که « دل»می کند، چون و چرا می کند، شکّ می کند، گمراه می کند، امّا 

« یقین»، از موهبت «ایمان»و به هدایت « عشق»جایگاه خداست، با توکّل به 

 می رسد.« رستگاری»رخوردار می شود و به ب

سؤال  در اینجاست که من بندۀ حقّ نتوانسته ام به شکّ نیفتم و  

« قلب»هرچه باشد، به « دل»خداداد متوسّل نشوم. منظور از « عقل»نکنم وبه 

که به کمک ریه خون پاک را از راه رگها به تمام ذرّات بدن می رساند، 

ز عضوهای حیاتی است، مثل کلیه که مال یکی ربطی ندارد. قلب هم یکی ا

 را به یک فرد دیگر پیوند می کنند.

انسان است که مرکز همۀ آگاهیهای « مغز»می گوید فقط « عقل»  

انسان از خود و بیرون از خود است. در وجود بیدار و آگاه انسان هیچ چیز 

ن است، در انسا« مغز»که مرکز دریافت آن « خیال»یا « اندیشه»نیست که با 

و « تفکّر»ذهن او پیدا نشده باشد. فقط در مورد جانورهای دیگر، که از قوّۀ 

، مجموعۀ «عقل»برخوردار نشده اند، می توانیم بگوییم که به جای « تعقّل»

های طبیعی راهنمای آنهاست، که راهنمایی است بی فکر و بی خطا «غریزه»

 له انسان، و...و بی گناه در حیات طبیعی همۀ جانورها، از جم

( را کانون غریزه های ذهنی 6« )قلب»یا « دل»و شاید روا باشد که   

مُتَعالی است،  و« انسانی»که منحصراً « عقل»بدانیم، و آن را با « جانوری»شدۀ 

به مقایسه نگیریم، و فاصلۀ خود و خدا را، که هرگز از عرش تا زمین نبوده 
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خدای توی »، جوابگوی «خدای باال سر»ی است، از میان برداریم، و به جا

 را به کمال برسانیم.  « انسانیت»باشیم تا  « سر

________________________________________  

 زیرنویسها:

در انگلیسی « heaven»(. معنی کلمۀ God in heaven«)گاد این هِوِن» -1

نکتۀ  .بوده است. بعدها مفهوم مذهبی پیدا کرده است« آسمان»در اصل 

این است که « آسمان»به معنی « heaven»قابل توجّه در ریشه شناسی کلمۀ 

گفته است که ریشۀ این   «Watkins»یک زبان شناس آمریکایی به اسم 

، یعنی مادر «Proto-Indo-European»کلمه احتماالً بر می گردد به زبان 

زبانهای ، شامل سانسکریت، پارسی باستان، و «هند و اروپایی»زبانهای 

اروپایی، که زبان آریاییهای باستان در هند و ایران، پیش از کوچ عدّه ای 

« تیز»( به معنی ak« )آک»از آنها به قاّرۀ اروپا بوده است. در آن زبان کلمۀ 

( به معنی akman« )آکمان»و « سنگ»( به معنی man« )مان»بوده است، و 

امروز فارسی زبانها « انآسم»چه شباهت نزدیکی دارد «. طاق سنگی سپهر»

 آن روز اجداد هندیها و ایرانیها و اروپاییها!  « آکمان»با 

(، که I swear by God in heaven« )آِی سوئر بای گاد این هِوِن...» -2

به خدایی که در »اگر بخواهیم مفهوم آن را به فارسی برگردانیم، می شود: 

ینکه در فارسی بگوییم ، مثل ا...«عرش آسمان جای دارد قسم می خورم 

، خدایی که از زمین تا باالترین جای آسمان نهم با «به خدای باال سر قسم»

 ما فاصله دارد.  

(: باالترین طبقۀ آسمان، که در عهد باستان آن empyrean«)اِمپیری یَن» -3

را قلمرو آتش یا نور مطلق می دانستند، و اقامتگاه خدا و فرشتگان، همان 

<198> 



دوش دیدم که »ه حافظ در خواب دیده بود و در بیداری گفته بود: جایی ک

مالیک در میخانه زدند / گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند / ساکنان حرم 

 «ستر و عفاف ملکوت / با من راه نشین باده مستانه زدند.

در «. جای خداوند در قلب مومن است»، یا «قلب مؤمن عرش خداست» -4

، جلد پنجاه و «بحار االنوار مجلسی»حدیث قدسی از  چندین وبالگ این

لم یسعنی سمائی وال ارضی ولکن یسعنی قلب عبدی »پنجم نقل شده است: 

آسمان و زمین وسعت وجود مرا ندارد ، ولی قلب بنده مومن »، یعنی «المومن

 .«من جایگاه من است

بی »و  «چوبی»را « پای استداللیان»که « موالنا رومی»صوفیانی مثل  -5

و مانع وصول عاشق به معشوق حقیقی، « فضول»می خوانند، عقل را « تمکین

، اگر واقعاً گویندۀ این رباعی باشد، «عمر خیّام»که خداست، می دانند. شاید 

ناب کنم  ۀبرخیزم و عزم باد»در آن به طنز عقل را به فضولی متهم می کند: 

ل پیشه را مشتی می / اب کنم / این عقل فضورنگ رخ خود به رنگ عنّ /

 «بر روی زنم چنانکه در خواب کنم!

فکوک )یا کلید اسرار فصوص الحکم(، تألیف  ۀترجم »در کتاب  -6

و آنچه را که » ، آمده است: «قلب»و « عقل»صدرالدین قونوى، در اشاره به 

حکما عقل مجرد گویند، اهل اهلل روح گویند، لذا عقل اول را روح القدس 

و آنچه « ه را که حکما نفس ناطقه گویند، اهل اهلل قلب نامند.نامند، و آنچ

را که اهل اهلل قلب گویند، ما امروزیان می توانیم مجموع غریزه هایی بدانیم 

که انسان و جانوران مشترکاً دارند، ولی در زندگی انسان حالت و کیفیتی 

ریزی پیچیده پیدا کرده است. یک نمونه از هزارها غریزۀ مشترک، حسّ غ

 دوست داشتن فرزند و حفاظت از اوست. تأمّل و مقایسه می خواهد.
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ی اکثریت نکنیم    اقلیت را فدا

سالم. درد دل می کنم. یک ماه و اندی پیش رفتم به کتابخانۀ   

، «باروخ اسپینوزا»(، نوشتۀ 1« )رسالۀ الهی سیاسی»محلّه ترجمۀ انگلیسی 

      امانت بگیرم. نداشتند. گفتند سفارشفیلسوف قرن هفدهم هلندی را به 

می دهند از کتابخانۀ مرکزی ناحیه بیاورند. رسید، با ایمیل خبرم می کنند. 

بعد از یک ماه و اندی خبرم کردند. فقط یک نسخه داشته اند، آن هم یک 

 سالی ست که گم شده است.

کتاب خانم، وقتی یک »رفته ام آنجا، به خانم کتابدار می گویم:   

مهمّ، مثل همین رسالۀ الهی سیاسی اسپینوزا گم می شود، و یک سال و 

اندی هم از گم شدنش می گذرد، یک نسخۀ دیگر نمی خرند، به جاش 

بستگی به نوع کتاب دارد. کتابی را که »خانم کتابدار می گوید: « بگذارند؟

هرست یک سال، دو سال کسی به امانت نگرفته باشد، اگر گم هم نشود، از ف

 «( و کتابش را هم برای فروش می گذارند.2کتابخانه در می آورند )

خانم کتابدار عینِ واقعیت را می گفت. خودِ من چندین نسخه از   

، به مبلغی نزدیک به کتابهای مهمّ فلسفیم را از کتابخانۀ ناحیه خریده ام

هفتاد سالی  خ و هولناکی! شصت،ل. آدم غمش می گیرد. چه غم تمُفت

ست که معیارهای فرهنگی دارد عوض می شود. معیار همۀ چیزهایی که ه

انسان را از غار به اینجا رسانده است، دارد عوض می شود. خیلیهاش به کلّی 

 عوض شده است و راه قهقرا پیش پای بشریت گذاشته است!

درد دل می کنم. از شما می پرسم: در این دویست، سیصد هزار   
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هومو ساپی »ظهورِ نوعِ انسان امروزی، یا به اصطالح اهل علم، سالی که از 

     بسیار کم « اقلیتِ»(، می گذرد، همۀ اختراعات و اکتشافات را 3«)ینز

بسیار زیاد جامعه ها؟ در همۀ جامعه ها « اکثریت»جامعه ها کرده است، یا 

نقّاشها، فیلسوفها، دانشمندها، نویسنده ها، شاعرها، هنرمندها، آهنگسازها، 

، همجسّمه سازها، معمارها، مهندسها، پزشکها، استادهای دانشگا

بسیار « اقلیت»پژوهشگرها، و به طور کلّی تمدّن سازها و فرهنگ پردازها، از 

 بسیار زیاد جامعه ها؟« اکثریت»کم جامعه ها بوده اند، یا از 

همین اآلن آنهایی که نگران آلودگی محیط زیست و از هم پاشی   

  م زنجیرۀ حیات در کرۀ زمین هستند، و به چشم علم در آیینۀ حقیقت نظ

می بینند که جنون زیاده خواهی قدرتمندان حاکم بر اقتصاد جهان، فاصلۀ 

درماندگان فقر و غاصبان ثروت را به اندازه ای زیاد کرده است و خواهد 

در  کرد که دیگر هیچ قانونی نخواهد توانست حفظ نظم و برقراری صلح را

جامعه های بشری تضمین کند، چند در صد از جمعیت هفت هزار میلیونی 

 دنیا را تشکیل می دهند؟ 

درد دل می کنم. از شما می پرسم: این اکثریتی که بدون اعتناء   

به فکر و بصیرتِ بر پا نگهدارندگانِ تمدّن و فرهنگ بشری، رأی کاغذی 

بازار سیاست می اندازند،  خودشان را به صندوقهای عوام فریبی بازیگران

تسّلط ( 4)«دموکراسی»یا « مردم ساالری»کی و چه طور خواهند فهمید که 

ها نیست. اگر شیطان «کلمۀ مار نویس»ها بر «شکلِ مار کِش»و حکومت 

بخواهد « اکثریت ناآگاه»سیاست با سوء استفاده از زور عددی و جمعیِ 

ادی محروم نگهدارد، این را در فکر و عمل از آز« اقلیت آگاه»همیشه 

که « فاجعه»خواهد افتاد و « همیشگی»در آشفتگی و آشوب از « همیشه»
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 بیاید، چون از طبیعت و تاریخ فرمان می برد، اکثریت و اقلیت سرش نخواهد 

شد. اگر جویندۀ حقیقت در راه خداییم، بیاییم زور بازو را بر زور فکر 

 ن را به آشوبگاه وحش تبدیل نکنیم. حاکم نکنیم و در آرامش سرای تمدّ

________________________________________ 

(، نوشتۀ Theologico-Political Treatise) «یاسیس یاله ۀرسال» -1

، فیلسوف هلندی، یکی از مهمّترین آثار فلسفی عصر جدید «باروخ اسپینوزا»

نام نویسنده، به  ، بدون1670در اروپا شناخته شده است. این کتاب در سال 

در آمستردام منتشر شد. برای مصون ماندن ناشر « Jan Rieuwerts»وسیلۀ 

و نویسنده از آزار متعّصبان مذهبی، در صفحۀ اوّل محلّ انتشار شهر 

معرّفی شد. ضمناً «  Henricus Kunraht»هامبورگ در آلمان و ناشر آن 

، آن را به جای زبان اسپینوزا برای اینکه کتاب او در هلند سانسور نشود

هلندی، به زبان التین نوشت. محتوای کتاب بررسی انتقادی مذهب و 

 سیاست است.

در چند دهۀ اخیر فقط کتاب نیست که در کتابخانه های عمومی اگر  -2

 حساب می شود، و آن را از« جا تنگ کنه»خواننده هایش در اقلیت باشند، 

ی اندازند. در رادیوها و قفسه ها و فهرست کتابهای موجود بیرون م

تلویزیونها هم از شمار شنوندگان و بینندگان برنامه ها آمار گیری می کنند 

و اگر مالحظه کنند که برنامه ای از این لحاظ خیلی در اقلیت است، ادامۀ 

آن را، از حیث اخالق و منطق تجارت، جایز نمی دانند و حذفش می کنند. 

شما  !از اقلیت چه آینده ای خواهد داشت معلوم نیست این اکثریت بی نیاز

 بگویید.

، به نوع «انسان بخرد»(، به معنی homo sapiens)«نزی یهومو ساپ» -3
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امروزی گفته می شود که بین سیصد تا دویست هزار سال پیش ظهور انسان 

کرد. از نوعهای دیگر انسان جز فسیل و ابزارهای ساده چیزی به جا نمانده 

( نامیده شده است، Neandertal« )نئاندرتال»نوع آنها انسان است. یک 

فسیل آن در درّۀ نئاندرتال آلمان پیدا شده است. گفته اند که این نوع   چون

 هزار سال پیش از میان رفته است. 41هزار تا  39انسان در حدود 

به معنای درست کلمه  (democracy) «یدموکراس» ای «یمردم ساالر» -4

باید حکومت نمایندگان منتخب مردم بر تمامی مردم یک کشور باشد، امّا 

 49.99در واقعیت حکومت اکثریت عددی مردم بر تمامی مردم است. حتی 

در صد، اقلیت در برابر اکثریت محسوب        50.01درصد مردم در مقابل 

در  50.01خب برای می شود، یعنی فرضاً در چنین موردی یک دولت منت

در صد مردم همان کشور 49.99صد مردم دموکراسی پارلمانی است و برای 

 دیکتاتوری است.
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   بت سازی و بت رپستی رد عصر تبلیغات

سالم. با اجازۀ اهل تحقیق و قیاس و استقراء، می خواهم دربارۀ   

یکی از خصوصیات جامعۀ انگلیس، که حاال چهل و یک سالی است که 

درست در گوشه ای از آن ناظر خاموش عدّه ای از مردم پایتختش بوده ام، 

حکمی صادر کنم. چی شد که به فکر حکم صادر کردن افتادم؟ غلط،  ای

 کنم، از این قرار:حاال عرض می 

چند وقت بود، سر شبها، از سه تا خانه آن ورتر صدای طبل می   

شنیدم، از این طبلهای موسیقی پاپ که چند تا سِنج هم دارد: دارارام، دیری 

ریم، دیم، دام، جینگ! در یک سالم و علیک با آقای همسایه، معلوم شد 

چهارده ساله اش، در  که ماشاء اهلل، ماشاء اهلل، چشمم به کف پاش، پسر

 موسیقی پاپ، استعداد خارق العاده ای دارد.

آوازش هم »این طور که پدر بچّه با کمال فروتنی می گفت:   

( الهام می گیرد. در آواز از جان لِنون، در طبل از 1خوب است. از بیتلها )

رینگو استار . ما هم تشویقش می کنیم. البـتّه درسش را هم می خواند، امّا 

 «عالقۀ اصلیش موسیقی پاپ است.

حاال اگر عصرها، یا روزهای تعطیل، بروید توی پارک پشت   

خانۀ ما که بچّه و بزرگ توش فوتبال هم بازی می کنند، از ده تا پدری که 

با پسرهای شش، هشت، ده، دوازده ساله شان پا به توپ        می زنند، 

ق العادۀ او در فوتبال، حرفهایی بپرسید، اقّالً یکیشان دربارۀ استعداد خار

  (.2شبیه حرفهای پدرآن یکی تحویلتان می دهد )

<204> 



توی دنیای امروز که همۀ کارها تخصّصی شده است، و روز به روز هم 

تخصّصی تر می شود، از لحاظ شغل و حرفه، هر آدمی جزئی از ماشین 

طبیب است، نه  آالتِ کارخانۀ زندگی در جوالنگاه تمدّن است. مثالً فالنی

(، در تشخیص و درمان همۀ 3«)قانون»در کتاب « ابن سینا»به معنی عهد 

تخّصص دارد، و خودش برای هر « مجاری ادرار»بیماریها، بلکه فقط در 

 درد و عارضه ای باید متخصّص حاذق و قابل اعتمادی سراغ داشته باشد.

 در یک همچین دنیایی، در جنگل موالی تخصّصهای شغلی و  

حرفه ای، آدم باید از کار روزانه که خالص می شود، برگردد به زندگی 

« انسان»فردی و خانوادگیش، و از قالب ماشینی کارخانۀ تمدّن در بیاید و 

بشود. یعنی فکر بکند، تفریح بکند، آواز بخواند، ساز بزند، برقصد، بگردد، 

ا چیزهایی تماشا بکند، کتاب بخواند، و خالصه با مشغول کردن خودش ب

که او را از حیوانیت، به آدمیت، و از آدمیت به انسانیت، رسانده است، به 

 زندگی فردیش معنایی دلپذیر و خرد پسند بدهد.  

بچّه تان، مثال، گیتار می زند، آوازش هم بدنیست، چه عالی! این   

چیزها در زندگی به ش شادی خواهد داد و نخواهد گذاشت احساس 

دگی بکند! بگویید ببینم، می خواهد وارد جامعه که شد، چه تنهایی یا افسر

(، که در 4« )فالنی»کاره باشد؟ می گویید خوانندۀ پاپ؟ مثل کی؟ مثل 

سیزده سالگی آواز خوانِ پاپش کردند، و با ترفندهای تبلیغاتی ازش برای 

نوجوانها بت ساختند، و حاال، در بیست و دو سالگی، درآمد ساالنه ش بین 

 تا هشتاد میلیون دالر است؟ شصت 

نه! هولناک است! این خالف قانون طبیعت و خالف مذهب   

تاریخ است. نه، نه! آن حکمی که گفتم می خواهم صادر کنم، این است 
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که این دجّال بازیها نظم کارخانۀ تمدّن را به هم خواهد ریخت. بخش 

وسیعی از ثروتهای ملّی که حاصل کار واقعی آدمهای واقعی جامعۀ واقعی 

با شغلها و حرفه های واقعی است، به هدر خواهد رفت، و بیماری فقر جامعۀ 

 بشری را دچار فاجعه خواهد کرد، فاجعه ای سخت، سخت و وحشتناک! 

_________________________________________ 

 زیرنویسها:

(: گروه چهار نفرۀ معروف موسیقی پاپ بریتانیا The Beatles« )بیتلها» -1

(، پل مک کارتنی John Lennon، به نامهای جان لنون )1960  در دهۀ

(Paul McCartney( جورج هریسون ،)George Harrison و طبّال ،)

(، که شهرتشان عالم را گرفت و آدم را Ringo Starr) آنها، رینگو استار

 مات کرد. 

حاضر، در انگلیس، پسر بچّه هایی که توی پارکها با شور و  در حال -2

حرارت فوتبال بازی می کنند، آرزوشان این است که در آینده، نه پزشک، 

مهندس، استاد دانشگاه، وزیر، نخست وزیر، تاجر، روزنامه نگار، خلبان، 

دنیا به »(، یا David Beckham« )دیوید بکام»پلیس، فالن، یا بهمان، بلکه 

، فوتبالیست حرفه ای بشوند، که درآمد ساالنه اش چیزی در حدود «امک

 سه میلیون و چهار صد هزار پوند است. 

، «نایبن س یابوعل »اسم کتابی است از « القانون فی الطبّ»یا « قانون» -3

فیلسوف و استاد در همۀ علوم، در نیمۀ دوم قرن چهارم و نیمۀ اوّل قرن پنجم 

ویکی پدیا، دانشنامۀ آزاد، این طور معرّفی شده است: هجری. این کتاب در 

 ۀنیزم در نایابن س یاز کتابها یکیبه اختصار قانون،  ای قانون در طبّ»

 سیاروپا تدر یبه هفتصد سال در مراکز علم کیکه نزد ستی اپزشک
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 یاست و عبدالرحمن شرفکندنوشته شده ی. اصل کتاب به زبان عربشدیم

ترجمه  یآن را به زبان فارس ،یشمس 1360و  1340 یها)هَژار( در دهه

در طب و از  نایکتاب ابن س نیترو مفصل نیترکتاب مهم نیا .تاسکرده

آثار  نیترپس از اسالم و ازجمله مهم رانیدر تمدن ا یاُمّهات کتب طب

 «    است. میقد یایپزشکان دن

های موسیقی پاپ امروز را، به زبان  «فالنی»اگر شرح حال بعضی از این  -4

« آزاد ۀدانشنام ا،یپدیکیو»سایتهایی مثل در فارسی یا انگلیسی، 

(Wikipedia, free encyclopedia)  بخوانید، مالحظه خواهید کرد که

هایی « بازیچه»این دستگاههای تبلیغاتی موسیقی پاپ با چه آسانی ای از چه 

چه بُتهای بزرگی می سازند و آنها را با « فارغ از فکر»برای بسیاری از مردم 

 چه ترفندهایی به ستایش و پرستش این بتها وا می دارند!     
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 ایشان کار از ما قرائت

رو گردانده است و « زبان فارسی»سالم. نمی دانم چرا خدا از   

گذاشته است که هر کس هر بالیی می خواهد، به سرش بیاورد. بارها گفته 

سرزمین نیست، تاریِخ حکومتها نیست، « ملّت»ام و بار دگر می گویم، که 

ه و اصیل و سنجید« ادبیات»است، و جان و سرمایه و ثروِت زبان هم « زبان»

 واالی آن است.

دیگر آدم تا کی می تواند جلو خشم و جنون را بگیرد و باز هم   

« سجلّ»آخِر، شمایِ  صاحب اختیار، که یکدفعه خوابنما شده اید و »بگوید: 

فارسی شدۀ مصطلح و ادبیاتی را باطل می « عربی»لغتهای « کارت ملّی»و 

را به دستشان می دهید، « رسیفا»( و حکم اخراج از مملکت زبان 1کنید )

می دانید که اگر عربها بخواهند زبان امروز خودشان را از وجود کلمه های 

خارجی عربی شده پاک کنند، باید برگردند به دورۀ جاهلیت، و به تمدّن 

 بگویند؟« الوداع»و فرهنگ دنیای امروز 

نه فقط عربها، بلکه گوینده های هر زبانی که در هفت، هشت   

بوده اند و با علم و صنعت و « هست در جهان»ر سال گذشته، اهل هزا

تجارت و ادبیات و هنر ملّتهای دیگر در ارتباط ، همین وضع را دارند، از 

آن جمله انگلیسی زبانها که زبانشان امروز با قدرت ترین زبان عالم است، 

 و نوشته های علمی و فلسفی و ادبی زبانهای دیگر، اگر ارزش و اهمیت

جهانی داشته باشد، به آن ترجمه می شود، و رسمیت و اعتبار جهانی پیدا 

 می کند. چی بگویم؟
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، خواندن «خواندن»است، به معنی « عربی»( یک کلمۀ 2« )قرائت»  

اسم فاعل قرائت می «. قرآن»هر چیز، امّا برای فارسی زبانها معموالً خواندن 

به طور عامّ، خوانندۀ هر چیز، « انندهخو»، برای عربها به معنی «قارئ»شود 

 امّا برای فارسی زبانها فقط خوانندۀ قرآن. 

با تأسیس مدرسه های جدید، می آیند برای آموختن زبان فارسی   

کتابهایی تهیه می کنند. اسم آنها را چی   در کالسهای دبستان و دبیرستان

تمرین  بگذارند؟ کتاب خواندن فارسی؟ کتاب یادگیری فارسی؟ کتاب

خواندن و نوشتن فارسی؟ نمی دانیم چه اسمهایی به ذهن تهیه کننده های 

 این کتابها آمده بود، که آنها را  رسا و روشن و مناسب ندیده بودند. 

قرائت »امّا می توانیم حدس بزنیم که، با توجّه به اصطالح رایج   

، «ائت فارسیقر»( در مکتبهای قدیم، آمدند اسم آنها را گذاشتند 3« )قرآن

چند سال بود که این «. کتاب قرائت فارسی کالس سوّم ابتدایی»مثالً 

اصطالح جا افتاده بود؟ هفتاد سال. شاید هم بیشتر! چه عیبی داشت که باید 

« قرائت»بیایند عوضش کنند؟ و چه طور شد که یک عّدۀ دیگر همین 

مثالً می گویند:  نشاندند؟« تفسیر»و « تعبیر»، «برداشت»اخراجی را به جای 

 «. شدی بام یستیفاش یقرائت( 4) سمیالروو سک یاز دموکراس شانیقرائت ا»

، به جای کتبی گذاشتند «گفتاری»به جای شفاهی گذاشتند   

گذاشته اند « سمعی»به کار رفت، جا افتاد، قبول شد. به جای «. نوشتاری»

که جای  ، هنوز تصدیق قبولی نگرفته است. باور می کنید«شنیداری»

ای «! کتاب خوانداری سوّم ابتدایی»؟ «خوانداری»را داده باشند به « قرائت»

 به تو پناه می برم!« قضا»، از طوفان «حیرت»نوح 

خوانساالر و آشپزی « خواندار»طَبَق بود، سفره بود و « خوان»  
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را کرده اند « قرائت»شده است، و « پارسینه سازی»حاال که عهد  پسباشی. 

بگوییم « شکّلت»، به «یخوردار»بگوییم  «هیتغذ»، ما هم بیاییم به «خوانداری»

، «متیهز»، به «یشُستار»، «طهارت»، به «تاریپخ»، «یطبّاخ» ، به«یختاریر»

   وَ قِس علیهذا!. «یختاریگر»

_______________________________________ 

 :سهایرنویز

حافظ نگاه کنیم. کلمه هایش را بشمریم بیاییم به یکی از بهترین غزلهای  -1

است و یازده بار تکرار می شود، فقط یک بار « ردیف»را که « می کنند»و 

به حساب بیاوریم، و ببینیم نسبت کلمه های در اصل عربی غزل به کلمه 

های در اصل فارسی آن چه قدر است. زیر کلمه های در اصل عربی خط 

 می کشیم:

 کنندمی تعزیر پنهان خورید باده که  کنندمی تقریرچه  عود و چنگ که دانی

 کنندجوان و سرزنش پیر می یبع  برندمیعشاق  رونقو  عشق ناموس

 کنندمی اکسیرکه  خیالدر این  باطل  و هنوز حاصلتیره هیچ نشد  قلبجز 

 کنندمی تقریرست که  یحکایت مشکل  مگویید و مشنوید عشق رمزگویند 

 کنندمی تدبیرتا خود درون پرده چه   ر صد فریبمغروما از برون در شده 

 کنندن نگر که چه با پیر میسالکااین   دهند بازپیر مغان می وقت تشویش

 کنندمیتقصیر  معاملهخوبان در این   توان خریدمی نظردل به نیم ملک صد 

 کنندمی تقدیربه  حوالهدگر  قومی  دوست وصلنهادند  جهدو  جدّ به  قومی

 کنندمی تغییرست که  ایکاین کارخانه  دهر ثباتمکن بر  اعتماد فی الجمله

 کنندمی تزویرچون نیک بنگری همه   محتسبو  مفتیو  حافظو  شیخمی خور که 

تازه یاد آوری می شود که بعضی از همین کلمه های عربی در   
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« اکسیر»و « ناموس»است، از جمله اصل از زبانهای دیگر داخل عربی شده 

« یونانی»، لغتنامۀ معروف عربی به عربی،  «المنجد»که اصل آنها، به گواهی 

« خوانداری»است. زبانی که همۀ لغتهایش بومی و سره باشد وجود ندارد. با 

 درد تاریخی درمان نمی شود.« قرائت»کردن 

شده است و مترادف  ضبط « قِراءۀ»در لغتنامۀ عربی به صورت « قرائت» -2

همین اسم فعل «. مطالعه»، «خواندن»به معنی «: قُرآن»است با اسم فعلِ 

دارد و با حرف « کتاب»در واقع اشارت به مفهوم « خواندن»، به معنی «قُرآن»

کالم »نازل شده بر پیامبر، یعنی « کتاب»نام « اَلقُرآن»، به صورت «اَل»تعریف 

نام مجموعۀ نوشته های مقدّس یهودیان در انگلیسی هم  می شود.« اهلل

است، از ریشۀ « The Bible»، «عهد جدید»و « عهد عتیق»ومسیحیان، شامل 

 «.کتاب»(، به معنی مطلق τὰ βιβλίαیونانی )

چون خواندن قرآن در نزد مسلمانان فارسی زبان با «: قرائت قرآن» -3

هبی و با دقّت خواندن هر کتاب دیگر فرق     می کند و فریضه ای است مذ

عبارت عربی آن را که « خواندن کتاب»و حرمت همراه است، به جای 

 تا با زبان قرآن از قرآن یاد کرده باشند.   است، به کار برده اند« قرائت قرآن»

: «باشد یم یستیفاش یقرائت سمیسکوالرو  یاز دموکراس شانیارائت ق» -4

طور می نوشتند:  همین جمله را در حدود سی و هشت سال پیش این»

ایشان از دموکراسی و جدایی دین از سیاست، برداشتی فاشیستی  برداشت»

 ظاهراً حاال باید در فکر استقالل و آزادی زبان بود.«. است
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قفلی سنجاق ع  مختر از یادی
 

( و 1« )کرامات اولیاء»سالم. از شما می پرسم: چرا من باید از   

بیفتم؟ اآلن توی این دنیای « سنجاق قفلی»به یاد « معجزات قدّیسین»

درندشت، با هفت هزار و چهارصد میلیون جمعیتش، آیا کاخ، عِمارت، 

خانه، آپارتمان، کلبه، یا آلونکی هست که حتّی یک دانه سنجاق قفلی توش 

پیدا نشود؟ اگر باشد و پیدا نشود، باید هیچ چی توش پیدا نشود. از در خانه 

ده به ایستگاه اتوبوس، با دقّت به زمین نگاه کنید، حتمًا تا سر خیابان، نرسی

 در این پانصد، ششصد قدم، حدّ اقلّ یک سنجاق قفلی پیدا می کنید.

اگر اسمی از سوزن، نخ، سوزن نخ کن، میخ، چکّش، پیچ،   

پیچگوشتی، پاشنه کش و امثال اینها نمی آورم، برای این است که از کشتی 

            فن و رادیو و تلویزیون و ماهواره و سفینۀ فضاییو ترن و هوا پیما و تل

  و کامپیوتر و اینترنت و ایمیل و پیوند قلب و امثال اینها هم الزم نیست 

 اسمی ببرم. 

است، « ولی»که مفردش « اولیاء»اوّل این را بگویم که در لغتنامه،   

«. ارساس و پدوستان خدا و مردمان مقدّ»این طور تعریف شده است: 

کار »است، این طور تعریف شده است: « کرامت»هم که مفردش « کرامات»

«. اولیاء صادر شود و مردم از آوردن آن عاجز باشنداز خارق العاده ای که 

بکنند، به ش می گویند « انبیاء»حاال اگر همین کارهای خارق العاده را 

 «.معجزه»

مثالً حضرت موسی یکی از معجزه هایش این بود که عصایش   
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(. 2بر زمین می انداخت، به امر خدای بنی اسرائیل به مار تبدیل می شد )را  

یا مثالً حضرت عیسی یکی از معجزه هایش که فقط یک بار الزم شده بود، 

 (. 3تبدیل کردن آب به  شراب ناب بود )

، نمی دانم یهوه در «معجزه»در  بعد از موسی، با بسته شدن  

را بر اولیای قوم بنی اسرائیل باز کرد یا نه، امّا این را می دانم که « کرامت»

یا اولیای مسیحی باز کرد « قدّیسین»را بر « کرامت»در « کلیسا»بعد از عیسی، 

 و باز نگهداشت.

، «جوزپه»مثالً هفده قرن بعد از عیسی، یک قدّیس مسیحی به اسم   

ی ایتالیا، یکی از کرامتهایش این بود که گاهی «کوپرتینو»اهل آبادی  (4)

در موقع نماز دچار جذبه می شد، جست می زد باال و توی هوا می رقصید. 

« اولیاء»، یکی از بزرگترین «بایزید بسطامی»یا این طور که شیخ عطّار دربارۀ 

بهه دار به خودمان می گوید، توی شکم مادرش که بود، تا مادرش لقمۀ ش

دهن می گذاشت، او در رحم مادر سخت به تقاّل می افتاد تا مادر آن لقمه 

 (.5را باال می آورد، آنوقت آرام  می شد)

بعد از برسی و ارزیابی اجتماعی و فرهنگی همۀ معجزات و   

سنجاق »کرامات قدیم است، که آدم فضولباشی ای مثل این بندۀ حق به یاد 

(، مکانیک فقیر آمریکایی می افتد 6«)والتر هانت»را  می افتد که آن« قفلی

 که صد و شصت و هفت سال پیش اختراع کرد. 

و آنوقت است که می بینم کردگار عالم و پروردگار عالمیان که   

          بیرون از مشیت او هیچ چیز نیست و هیچ چیز نمی شود، از ده پانزده 

        کم« کرامت»و « معجزه»به  احتیاجشانخُرد خُرد قرن پیش که آدمها 

و « معجزه»منّت گذاشت، و جای « عقل گرایی»و « علم»شد، به انسان عصر 
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تفویض فرمود که « ابتکار»و « ابداع»و « صُنع»و « اختراع»را به « کرامت»

حاصل « جدیدترین»است و « سنجاق قفلی»حاصل این عطیه « ناچیز ترین»

 (7الصّانعین!) ُیحِبُّ الصّانِعَإِنَّ «. نترنتای»است و « کامپیوتر»آن 

_________________________________ 

 زیرنویسها:

را به زبان انگلیسی ترجمه کنیم،  «اءیکرامات اول»اگر بخواهیم عبارت »  -1

، که اگر آن را به «Miracles of the Saints»می شود چیزی مثل 

زبان است «. معجزات قدّیسین»فارسی ترجمه کنیم، می شود چیزی مثل 

 دیگر، تابع فرهنگ رایج جامعه اش. 

، دربارۀ معجزات حضرت موسی چنین آمده «طه»، در سورۀ «قرآن»در  -2

گفت این عصاى من ؟ در دست راست تو چیست  ،و اى موسى»است: 

مى تکانم و      با آن براى گوسفندانم برگدهم و  بر آن تکیه مى. است

آن را ، فرمود اى موسى. آیدکارهاى دیگرى هم براى من از آن برمى 

رمود . فخزیدپس آن را انداخت و ناگاه مارى شد که به سرعت مى . بینداز

 «.بازخواهیم گردانید آن را بگیر و مترس به زودى آن را به حال نخستینش

دربارۀ یکی از معجزه های حضرت عیسی « یوحنّا»جیل در باب دوّم از ان -3

سی عی مادر و بودسی عرو جلیل قانای در ،سوم روز در و»چنین آمده است: 

 چون و. کردند  دعوت سیعرو به نیز را شاگردانش و سیعی. بود آنجا در

 زن یا ی گفتو به عیسی ندارند.گفت  بدو عیسی مادر تمام شد، شراب

نوکران  به مادرش.  است نرسیده هنوز من ساعت ؟است کار چه تو با مرا

 برحسب گیسن قدح شش آنجا در و. بکنید گوید می شما به هرچهگفت 

سی عی داشت.کیل  سه یا دو گنجایش یک هر که بودند نهاده یهود تطهیر
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بدیشان  پس کردند.لبریز  آنها و کنیدپر  آب از را قدحها گفتبدیشان 

 رئیس چون وبردند.  پس ببرید.  مجلس رئیس نزد به و بردارید اآلنگفت 

 کجا از که ندانست و بچشید ،بود گردیده شراب که را آب آن مجلس

 مجلس دانستند. رئیس می ،بودند کشیده را آب که نینوکرا لیکن ،است

 آورد وّل میا را خوب شراب کسی هر گفت بدو ،ساخته مخاطب را داماد

 نگاه حال تا را خوب شراب تو لیکنآن، از  بدتر ،شدند مست چون و

 گشت صادر جلیل قانای در سیعی از که است تیمعجزا ابتدای این و داشتی!

 «آوردند. ایمان او به شاگردانش و کرد ظاهر را خود جالل و

،  Giuseppe da Copertino:  «نویکوپرت» ی، اهل آباد«جوزپه» -4

(1603-1663.) 

عطّار نیشابوری دربارۀ این کرامت بایزید شیخ « تذکرۀ االولیاء»در  -5

جدّ وی گبر بود، و از بزرگان بسطام یکی پدر »بسطامی، چنین آمده است: 

وی بود. واقعه با او همراه بوده است از شکم مادر. چنانکه مادرش نقل کند: 

هرگاه که لقمه به شبهت در دهان نهادمی، تو در شکم من در تپیدن آمدی، 

 «ا باز انداختمی.و قرار نگرفتی ت

(، مکانیک و مخترع آمریکایی که بعد از Walter Hunt«)والتر هانت» -6

سنجاق قفلی، چرخ خیّاطی با کوک زنجیره ای، یک نوع خودنویس، 

جاروب ماشینی برای روبیدن خیابانها، ماشین میخ سازی و چندین اختراع 

 از او یاد نمی کند.به ظاهر ناچیز ولی بسیار مفید اختراع کرد، و امروز کسی 

؛ صنعتگر؛ سازنده؛ ور شهیپ؛ دست کار»به تعریف لغتنامه «: صانع» -7

 همه/  نع صانعهمه در صُ رانیشده ح: خدا یاز نامها ینامآفریننده؛ 

« اهلل»یکی از نامهای « الصّانع»اگر « .ناصر خسرو –سرگشتگان شوق مبدع 

<215> 



إِنَّ اللَّهَ  »، و از جملۀ «الصّاِنعَإِنَّ  »توانیم بگوییم ، می «إِنَّ اللَّهَ »باشد، به جای 

، در آیۀ چهارم « داردمی خدا پرهیزگاران را دوست »به معنی « یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ

 «.نینِعالصّاإِنَّ الصّاِنعَ یُِحبُّ  »الهام بگیریم و بگوییم « التّوبه»از سورۀ 
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 چی؟ آغاز! دهه پایان

، 2006سالم. ده سال پیش، فکر می کنم جمعه، بیستم اکتبر سال   

از رادیو « علیزادۀ طوسی»به قلم و با صدای « نامه ای از لندن»بود که اوّلین 

فارسی بی بی سی پخش شد. ده سال، پانصد و بیست هفته، هر هفته یک 

یگر از یک نامه، به طولِ زمانی سه و نیم دقیقه، به اندازۀ یک خبر فوری د

 حملۀ تروریستی دیگر، یک بمباران دیگر، در جایی از خاور میانه!

هم که من، بندۀ « علیزادۀ طوسی»شما که جای خود دارید. خود   

حقّ، باشم، باورم نمی شد که بتوانم برای پنجاه و دو هفته، که یک سال 

مچین شمسی باشد، در زمینه ای که با موضوع اوّلین نامه در ذهن داشتم، ه

برنامه ای را ادامه بدهم، بدون اینکه کفگیرم به ته دیگ بخورد و بخواهم 

سعی کن هر طور می توانی، »( برنامه بگوید: 1« )ویراستار»تعطیلش کنم، و 

با همین شکل و کیفیت، برسانیش به هفتۀ پنجاه و دوّم، جاش را می دهیم 

 «به یک برنامۀ دیگر.

انصد و بیستم، و می بینم در این ده و حاال رسانده امش به هفتۀ پ  

سال اوضاع عالم و اخالق عالمیان، بهتر که نشده است، هیچ، دست کم ده 

جهل و طمع،  « باغ»از « هر دم»برابر بدتر هم شده است، و روز به روز و 

بیفکری و بی مسئولیتی، قدرت خواهی و پول پرستی، فریبکاری و دروغ و 

، زشت تر از زشت تری «بری می رسد»یات ریا، نابودی محیط و معنای ح

اش باز «خود پرورده»و « عقل خدا داد»(، و هر کس که چشم 2می رسد )

به همزبانهای به سهم خود، ، «خطر»است و بصیر، باید در برابر این همه 
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 خودش هشدار باشی بدهد. 

در این ده سال گذشته، گاهی که با دوستی، آشنایی، صحبت به   

های جمع ضایع کنندگان حد «ندانمکاری»تحلیل یکی از بیشمار طرح و 

اقلّ ده هزار سال تالشهای فکری انسانهای تمدّن ساز و فرهنگ آفرین می 

می افتم، چون موضوعهایی « نامه هایی از لندن»کشد، به یاد موضوع یکی از 

که هسته یا مایۀ اصلی نامه ها را تشکیل می دهد، آشفتگیهای ناشی از 

( جامعه های غربی و شرقی است، 3« )مؤتلف»، امّا «مختلف»ویهای کجر

فقط به مالحظه و تأمّل معدود « حواس پرتی بشریت»که در این عصر 

( واپس نگه می دارند و 4« )دجّالیان»افرادی در می آید که خود را از قافلۀ 

 ( جماعت نمی شوند.5همگلّه و همکلّۀ )

نان »و همگلّگی در جماعتِ می خواهم عرض کنم که همکلّگی   

دمی را عیش و عشق »و « رقص به آهنگ روز کن»و « به نرخ روز خور

، در آغاز قرن بیست و یکم چنان غوغای گوش نواِز هوش براندازی «دان

به پا کرده است که هشدارباشهای اهل فکر و حقیقت، اگر شنیده هم بشود، 

 (.6شده است )« زرِ زیادی»برای جماعت 

عرض را کردم تا عرض کنم که در پایان هشتاد و دو  و این  

ده ساله شد، و قرار شده است که « نامه ای از لندن»سالگی من، بندۀ حقّ، 

        مجموعۀ پانصد و بیست تای ده سال گذشته در یک دفتر با عنوان 

آنالین فارسی « صفحات ویژۀ»برود، در « خوش خبر باشی، ای کبوتر شرق»

استاد مصلح الدین زشکی خراسانی « زشکیات»در کنار ، «بی بی سی»

شروع سال یازدهم نامه ها گفتن هم که  شود، اِن شاء اهلل! از« آرشیو نشین»

 «استاد زشکی»دارد. فقط به یاد رباعی « آمد، نیامد»است و « حرف پیش»
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 فرموده است:  افتادم که

  !دارد یو تاب چیپبا ظاهرِ ساده،    دارد، یتو حرف، حساب ۀدر نام

 دارد. یمگو نامه، کتاب شیدر پ  خواننده اگر اهل تأمّل باشد،  

_______________________________________ 

 زیرنویسها:

نامه »ده سال پیش وقتی که به مقامات چند رده ای بخش فارسی نوشتن  -1

با برنامۀ را پیشنهاد کردم، ویراستار ذیربط خبر داد که مقامات « ای از لندن

باشد « زیر چهار دقیقه»موافقت کرده اند، مشروط بر اینکه « نامه ای از لندن»

       خوب است؟ گفت عالی است و همواره « سه و نیم دقیقه»و من گفتم 

 عالی ماند. 

را به خاطر دارید، « مخزن االسرار»این بیت نظامی گنجه ای از کتاب  -2

؟ «بری می رسد، / نغز تر از نغز تری می رسدهر دم از این باغ »که می گوید: 

 هر»از آن در زبان فارسی ضرب المثلی ساخته شده است به این صورت: 

 «!رسد یم تازه تر از تازه تریرسد، /  یم یباغ بر نیدم از ا

یک جور دیگر، « غربی»دنیا را یک جور می بیند، « شرقی»البتّه چون  -3

در راه نابودی « کجروی»اصلِ است، ولی در « مختلف»کجرویهاشان 

 پیدا می کنند. « ائتالف»فرهنگ و تمدّن دارند 

به کسانی می گویند که در هر مقامی باشند، در هر موقعیتی با « دجّال» -4

حرف و عمل خود عوام را، که در هر جامعه ای اکثریت را تشکیل می 

ل خود می دهند، برای رسیدن به مقصودهای شوم خود، می فریبند و به دنبا

را می شود « دجّالیان»برند، تا جهنّم، و جهنّم یکی و یک گونه نیست! پس 
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 به کار برد.« عوام فریب خورده»به معنی 

فکر نمی کنم این دو کلمۀ مرکّب احتیاج به توضیح «: ۀهمگلّه و همکلّ»  -5

ری داشته باشد. وقتی آدم در تفکّر استقالل نداشته باشد، و با جماعت همفک

 کند، در واقع فکر نمی کند! 

مورد کاربرد  17،500را گرفتم، « زر زیادی»از گوگل فارسی  سراغ  -6

نشان داد. از لغتنامه های معتبر پرسیدم، گفتند رسمیت ندارد، یعنی قابلیت 

زِر: »ورود به لغتنامه را پیدا نکرده است. فقط یک لغتنامۀ اینترنتی گفت: 

 «.پرت گفتنرت و چحرف مفت؛ زر زدن: 

 پایان دورۀ دهم

 2016اکتبر  21
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