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/  زنده یاد آیت الله سید محمود طالقانی

مرحوم سید عبدالرحمان کواکبی از مردان 

اسالم  عالم  اخیر  قرن  پیشروان  و  متفکر 

می باشد.  ارزشی  با  آثار  دارای  او  است. 

چندی پیش به مناسبت پنجاهمین سال 

درگذشت وی در سوریه و مصر مجالسی برپا 

شد و تمبر هایی از صورتش و کتاب هایی از 

کواکبی  مرحوم  گردید.  منتشر  سیرتش 

مانند سید جمال الدین ایرانی االصل بود. جد 

او سید ابراهیم از سادات اردبیل بود که به 

حلب هجرت نمود. در سال 1271 مهشیدی 

در خاندانی اهل علم و فضیلت متولد شد. 

پدرش سید احمد بهاء الدین از مدرسین بنام 

جامع اموی و مدرسه کواکبیه بوده است. 

پس از آن که مادرش »عفیفه« دختر مسعود 

آل نقیب مفتی وفات یافت خاله اش صفیه که 

از زنان عالمه و ادیبه اسالمی بود سرپرستی 

وی را نمود و بذرهای پاک فضیلت و تقوا 

در زمینه فکرش کشت کرد، آنگاه او را به 

پدرش برگرداند.

در  و  می دانست  را  ترکی  و  فارسی  زبان 

ادبیات عرب توانا بود. علوم اسالمی و فلسفی 

و تاریخی را فرا گرفت و در علوم اجتماعی 

و علل ترقی و انحطاط ملتها بسی دقیق 

گردید. در اثر این تربیت خانوادگی و توسعه 

فکری و اطالع از احوال معارف شرق و غرب 

کواکبی و استبداد  

له
مقا

سر

عبدالرحمن َکواکبی )زاده 12۶۶ مهشیدی در حلب، سوریه( 
در جهان عرب به عنوان یک انقالبی بزرگ و آزادی خواه 
شناخته می شود و از اندیشمندان ضد استبداد بود که با 
سلطه عثمانیان بر سوریه مبارزه می کرد.  او تیره ای از فرزندان 
ابراهیم صفوی از عمرای بزرگ اردبیل بود که به شامات 
مهاجرت و در آن جا توطن اختیار نمودند و با نام کواکبی در 
آن حدود و بعدها درجهان عرب شهرت و معروفیت بزرگی 

یافتند.
عبدالرحمن فرزندی از این خانواده است که در سال 12۶۶ 

مهشیدی درحلب به دنیاآمد و در آن شهر تربیت یافت.
درزمان او که عثمانی ها بر شامات تسلط داشتند عبدالرحمن 
علیه آنان به پا خاست و نهضتی در آن منطقه به راه انداخت. 

عثمانی ها او را دستگیر و زندانی کردند.
او برای بیداری مسلمانان به زنگبار، حبشه، هند و نقاط دیگر 
سفر کرد و سرانجام در مصر اقامت افکند و در سال)1320 

مهشیدی( در آن جا به مرگ مشکوک درگذشت.
در زیر مقاله ای به قلم زنده یاد آیت الله سید محمود طالقانی 

آورده ایم و از نگاه او به این شخصیت مبارز پرداخته ایم.



 5

14
00 

ان
/ آب

 13
ره 

شما
م / 

شش
ال 

س
اخالقش  و  بلند  همتش  و  وسیع  نظرش 

شد  متوجه  نخست  کواکبی  شد.  برومند 

که علت عقب ماندگی مسلمانان اختالل 

وضع اقتصادی آنان است. به این جهت به 

کارهای عمرانی و زراعی مانند امتداد خط 

آهن و احیاء زمین های موات و تأسیس بنادر 

در اطراف حلب پرداخت. او تا اندازه ای در 

کار خود موفق شد ولی در همه نقشه های 

اصالحی خود با کارشکنی ُعمال و مأمورین 

استبداد عبد الحمید روبرو می گردید. بدین 

جهت فکر خود را متوجه بیداری مسلمانان و 

برانگیختن قوای فرسوده آنها کرد. با زبان و 

قلم وارد معرکه جنگ با استبداد شد. چندی 

سردبیر مجله »الفرات« بود و مجله ای هم 

»الشهباء« در سال 1293 هجری  نام  به 

مهشیدی منتشر کرد که دولت عثمانی پس 

از انتشار 15 شماره، امتیاز آن را لغو ساخت. 

پس از آن مجله ای به نام »االعتدال« به دو 

زبان ترکی و عربی منتشر کرد که عمر آن 

مجله هم کوتاه بود.

منصب  مهم،  شغلهای  بر  عالوه  کواکبی   

نقیب السادات را نیز داشت. پس از مدتی 

که در وطن خود به مطالعه و تجربه سرگرم 

بود برای مطالعه احوال و اوضاع مسلمانان و 

تحقق افکار بلندش - که بیشتر متوجه درهم 

شکستن بندهای استبداد و آزاد ساختن و 

حرکت دادن جهان اسالم بود - چاره ای ندید 

جز آنکه از خانه و وطن و شغلهایی که داشت 

چشم بپوشد. از این جهت به سرزمین های 

آماده تر و دورتر از محیط های اعراب و قدرت 

نفوذ استبداد سفر کرد. نخست برای اغفال 

بهانه  به  مأمورین حکومت عبدالحمیدی، 

منصب قضاوت شرعی با فرزندش به سوی 

مصر کوچ نمود و از آنجا به گردش و مطالعه 

کشورهای آسیای غربی و آفریقا پرداخت. 

چندی در بیابان های جزیرةالعرب سیاحت 

کرد و روزها و شبهایی را بر کوهان شتر 

گذراند و از نزدیک با قبائل و سران عرب 

آشنا شد. در وادی دهناء و اطراف یمن آثار 

تاریخی و شئون اجتماعی را مطالعه کرد و از 

آنجا به سرزمین هند و شرق آفریقا رهسپار 

شد. دوباره به مصر بازگشت تا از آنجا به 

سرزمین های مغرب برود؛ ولی چون پس از 

چندی که در مصر برای بهره برداری از افکار 

و مطالعاتش توقف کرد اجل دامنگیرش شد. 

در این سفر مانند طبیب حاذق و مهندس 

و  اقتصادی  و  اجتماعی  بیماری های  بینا 

منابع زمینی مسلمانان را بررسی کرد و نتایج 

فکری بسیاری اندوخت و سالح خود را برای 

جهاد مقدسی که در پیش داشت آماده تر 

ساخت تا با قدرت فکری نیرومندتری بر 

سنگرهای ستم و استبداد بتازد.

دستگاه  با  پرده  بی  کواکبی  این  از  پس 

استبداد عثمانی اعالم جنگ داد و خود را 

سپر بی پناهان و مظلومان نمود. او آشکارا 

از  استبداد  دستگاه های  که  نمود  اعالم 

مشتی مردم فرومایه و پست برپا می شود 

که با ترس و تقرب به درگاه مستبد بزرگ 

سرمقاله
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به  خدمت  و  جاسوسی  و  پرونده سازی  و 

و  خون  از  و  می شوند  پشتیبانی  شهوات 

می اندوزند.  مال  عمومی  سرمایه های 

و  خودکامی  استبدادی،  حکومت 

قانون شکنی اش از مستبد بزرگ تا پاسبان و 

فراش و رفتگر ظاهر می شود. در حلب جمعی 

از مردمان با شخصیت و وکالی دادگستری 

را با خود هم فکر ساخت تا از بیچارگان و 

مظلومین حمایت نمایند. مردم را بر والی 

حلب عارف پاشا که مردی ستم پیشه بود 

برانگیخت و آنان را وادار ساخت که شکایت 

به »باب عالی« برند، ولی او هم برای درهم 

شکستن قدرت معنوی کواکبی به دسیسه 

و پرونده سازی پرداخت و با ساختن اوراقی، 

کواکبی را به خیانت دستی با بیگانگان متهم 

نمود تا به درون زندان های تاریکش کشاند. 

می دانست  را  محاکمه  پایان  که  کواکبی 

به محاکمه تن نداد و با کوشش دوستانش 

محاکمه را به محکمه بیروت بردند و در آنجا 

تبرئه شد. پس از چندی باز عمال حکومت 

دسیسه نمودند و کسی را واداشتند به سوی 

جمیل پاشا والی گلوله شلیک کند به این 

له
مقا

سر
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بهانه کواکبی و جمعی از دوستانش را به 

زندان افکندند. او و یارانش زمانی را در زندان 

گذراندند اما در محکمه تبرئه شدند.

اختر فکر و نفوذ شعاع منطق سید کواکبی 

نگرانی  می شد  بیشتر  و  فروزان تر  هرچه 

عثمانی  خالفت  استبداد  و  ظلم  دستگاه 

فضای  که  همچنان  زیرا  می شد.  بیشتر 

تاز  و  تاخت  مساعد  محیط  شب،  تاریک 

راهزنان و درندگان و حشرات موذی است، 

جهل و نفاق و غفلت عمومی مردم محیط 

مساعدی برای نموو دوام استبداد و ظلم و 

خودسری است. آنچه پرده تاریک استبداد 

ایمان و  را متالشی می سازد هوشیاری و 

پیوستگی و توجه مردم به مسئولیت است؛ 

به این جهت کسانی که برای هوشیاری و 

پیوستن طبقات و ایجاد روحیه مقاومت و 

شماره  دشمن  بکوشند  مردم  مسئولیت 

یک استبداد و خودسری فردی و طبقاتی 

هر  با  استبداد  عمال  آیند.  می  شمار  به 

وسیله ای که در دست دارند برای محدود 

ساختن و از میان برداشتن چنین مردانی 

اعمال  مراقب  هزار چشم  با  و  می کوشند 

و حرکات آنها هستند. آنان بر سر راهی که 

این مردان قصد خیر و اصالح دارند موانعی 

می گذارند و دام هایی می گسترانند.

پراکندگی  و  فساد  و  جهل  که  کواکبی 

مسلمانان را از یک سو و پرده های تاریک 

فشار و زور و خودسری عمال استبداد را از 

دیگر سو می نگریست، در وجدان حساس و 

زنده خود فشار و نگرانی برای آینده اسالم 

را سخت احساس می کرد و خود را مسئول 

می دانست. به این جهت شب و روز برای 

مسلمانان  مقاومت  روح  ایجاد  و  بیداری 

تالش می کرد.

گناه بزرگ به حساب در بار ظلم خالفت 

عثمانی همین بود. عمال این دستگاه خود 

سری، به اشاره مستبد بزرگ، برای از میان 

بردن یا محدود کردن او در کار بودند.

از  کواکبی  خاندان  که  شد  گفته  پیشتر 

دودمان اهل بیت و سادات شریف بودند و 

او با آن شرافت نصب و حسب مقام نقابت 

اشراف یعنی ریاست و نظارت بر خاندانهای 

منصب  این  داشت.  را  نواحی  آن  سادات 

برای  عباسی  خلفای  زمان  از  عنوان  و 

برگزیده ترین مردان علوی بود تا هم انتصاب 

و شرافت سادات محفوظ بماند و هم مرجع 

رسیدگی امور و مدافع مظلومین آنها باشند. 

احترام مسلمانان  مورد  مقام همیشه  این 

عالقه مند به خاندان پیغمبر )درود خداوند 

بر او و خاندانش باد( بود؛ به خصوص اگر 

با مقام علم و اخالق و فداکاری جمع شود 

چنانکه سید کواکبی چنین بود.

 این روش دستگاه های خودسری است که 

افراد پست و متملق را به صورت مردان حق 

و فضیلت در می آورند و آنها را به مقاماتی باال 

می برند و میدان نفوذشان را باز می گذارند 

تا هم توجه مردم عامی را از شاخص های 

فضیلت و آزادمنشی برگردانند هم دست 

سرمقاله
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پرورده های خود را در دل مردم جای دهند 

و هم با سوء اعمال و رفتار این افراد فریبکار 

مردم را دچار بدبینی و اشتباه سازند. یکی 

شخصی  عبدالحمید  استبداد  ارکان  از 

یا در حقیقت  نام »ابوالهدی صیادی«  به 

»ابوالضالل شیادی« بود. این مرد پیشینه 

روشنی نداشت ولی با فکر شیطانی و خوی 

به زورمند جبار، و  تملق و پستی نسبت 

پلنگ صفتی و درندگی نسبت به ضعیف 

خود را به سلطان نزدیک کرده و از این راه 

مقام و نفوذ و ثروتی به دست آورده بود. او 

در سراسر کشورهای غرب اسالمی نامش به 

عنوان سید العرب و مستشارالملک و حامی 

الخالفه برده می شد. او با هر جنبش اصالحی 

و  دسیسه  قربانی های  می کرد؛  دشمنی 

پرونده سازی وی یا در زندان های تاریک به 

سر می بردند یا در سینه قبرستانها و شکم 

جانوران دریایی »بسفور« و اعماق دریا جای 

داشتند.

و  سرسختی  جمال الدین  مرحوم  نظر 

مقاومت در برابر این شخص بود و می گفت 

سزای او تنها چوبه دار است. نظر مرحوم 

شیخ محمد عبده این بود که باید با او نرمی 

ماند.  برکنار  از شرش  تا  کرد  مالطفت  و 

می گفت جای داشت که سید جمال الدین 

از دربار آستانه چند لیره بیشتر برای او و 

فرزندانش بگیرد و به او دهد تا دهانش بسته 

و از کیدش در امان ماند. این شخص برای 

آنکه از نفوذ و مقام کواکبی بکاهد و بر نفوذ 

خود بیفزاید خاندان خود را از سلسله سادات 

معرفی کرد و مقام نقابت اشراف را برای خود 

طلبید. با آن که دارای هیچ َحَسب و نسب 

شریفی نبود. سید کواکبی در این باره سخت 

ایستادگی نمود. به صحت َحَسب و نسبش 

اختالف  نکرد.  اعتراف  علوی  خاندان  به 

و ستیزه میان این دو قطب متقابل فکری 

اتهامات  با  ابوالهدی  گرفت.  باال  خلقی  و 

مخالفت با نظامات و مصالح عالیه و خیانت به 

امیرالمؤمنین و خلیفه المسلمین برای سید 

پرونده سازی کرد. نتیجه آن شد که اموال و 

امالک سید را مصادره و ضبط نمودند؛ ولی 

هر چه فشار بر او بیشتر می شد مقاومتش 

سخت تر می گردید و هرچه آسایش زندگی 

و بهره مادی اش کمتر می گردید نور امید و 

حرارت جهادش بیشتر می گشت. 

بود  این  عبد الحمید  روش های  از  یکی   

وعده  با  را  خود  سرسخت  مخالفین  که 

نوازش نزد خود می خواند و همه گونه  و 

وسائل آسایش و احترام برای آنها فراهم 

می ساخت و آنها را زیر نظر خود می گرفت 

و در قفسی زرین زندانی می کرد. چنانکه 

با مرحوم سید جمال الدین چنین کرد تا 

مسمومش نمود یا به مرگ خود از دنیا رفت 

و خیال خلیفه از جانب او راحت شد. اگر 

مخالفین به او نزدیک نمی شدند و به دامش 

نمی افتادند این دام را در هر زمین و شهری 

که آنان بودند می گستراند. برایشان خلعت 

و نشان می فرستاد و مقام و منصبی به آنان 

له
مقا

سر
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می داد تا زبانشان بسته شود و از نظر مردم 

هوشیاربه  کواکبی،  چون  گردند.  ساقط 

بود  این نقشه های شیطانی دربار خالفت 

به آستانه خالفت روی نیاورد و دعوتشان 

او  نتوانستند  راه  این  از  آنان  نپذیرفت.  را 

را به دام آورند. از باب عالی برایش خلعت و 

اداره شهرداری  و  فرستادند  افتخار  نشان 

َحَلب و اطراف آن را به او واگذار کردند ولی 

کواکبی پرنده شکم خواره ای نبود که برای 

دانه به دام افتد. عقاب بلندپروازی بوده که 

محیط فکرش وسیع تر و هدفش عالی تر از 

توجه به این امور بود. او پیوسته وضع نکبت 

بار عمومی عاَلم اسالم و گذشته و آینده آن 

را از افق باالتری می دید. او به هر سو چشم 

می گرداند فساد و ظلم و جهل توده مردم 

را از یک سو و اعصاب تخدیر شده از ترس 

و ناامیدی و ُمهرهای خاموشی بر دهان زده 

شده مردان عاِلم و هوشیار را از سوی دیگر 

ناله مظلومان و زنان بیوه شوهر کشته  و 

و  می دید  را  بی سرپرست  یتیم  اطفال  و 

می شنید. با این چشم بینا و روح حساس 

چگونه مقام و مال دنیا می توانست اعصابش 

را تخدیر نموده و روح آتش فشانش را این 

خاکسترها خاموش سازد. کواکبی می دید 

که جهان غرب قوای فکری و صنعتی خود 

جمع  را  خود  سیاست  و  می برد  پیش  را 

و  شرق  جهان  بر  تا  می سازد  متمرکز  و 

به  را  آن  ملل  و  بتازد  اسالمی  کشورهای 

بند استعمار کشد و سرمایه ها و منابع آن 

را بر باید و آنها را زبون و خود را قوی و فربه 

سازد. او می دید به همین نسبت، به حکام 

ناتوانی و  و زمامداران اسالمی بر جهل و 

چون  می کوشند.  مسلمانان  پراکندگی 

را  همین  خلق  اداره  و  سیاست  درس  از 

خوانده اند که هوشیاری و علم و قدرت ایمانی 

نمی  آنها  خودسری  و  حاکمیت  با  مردم 

سازد. کواکبی می دید سیاست استعماری با 

وسائل و ابزار نوین خود چون سیل خروشان 

پیش می آید و استبداد و خودسری در اثر 

پایین بودن سطح فکر مردم و خیانت های 

داخلی راه را برای آن باز کرده و هستی 

مسلمانان را در معرض آن قرار داده است.

پس از رنج ها و محدودیت هایی که کواکبی 

در حلب و سوریه تحمل نمود و تجربیاتی 

که در این مدت به دست آورد به این نتیجه 

بذرهای  شدن  ثمربخش  برای  که  رسید 

فکریش محیط آماده تری بیابد. محیطی که 

از فشار سخت و مرکز خالفت استبدادی و 

مراقبت ُعمال آن دورتر باشد. محیطی که 

مردمش برای درک و فهم مطالب اجتماعی 

مستعد تر باشند. او با نظر بلندی که داشت 

خود  وطن  را  عربی  و  اسالمی  کشور  هر 

می دانست و یقین داشت که اگر موج آزادی 

از استبداد و خودسری از هر کرانه کشور 

برخیزد به کرانه های دیگر می رسد. با این 

اندیشه در سال 1318 هجری مهشیدی 

به مصر هجرت کرد؛ گرچه مصر هم در زیر 

فشار استبداد، دوران خاموشی را می گذراند 

سرمقاله
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و توده مردم در حال جمود فکری به سر 

می بردند ولی هجرت سید جمال الدین به 

مصر و خطابه ها و نوشته ها و مناظرات او و 

تشکیل جمعیت برادران اسالمی و پیدایش 

مردان دیگری از صاحبان نظر و ایمان و عزم، 

مردم را مستعد و هوشیار کرده بود. شیخ 

محمد عبده در توصیف مصر پیش از رفتن 

مردم  می گوید  آنجا  به  جمال الدین  سید 

مصر پیش از سال 1293 همه چیز خود را 

عمال او می دانستند که هر  ِملک حاکم اعال و ُ

جور بخواهد تصرف نماید و در مقابل خود 

انقالبهایی  نمی پنداشتند.  رأی  صاحب  را 

که در مصر و سودان پیش آمد، مانند انقالب 

اعرابی پاشا و متمهدی سودانی گرچه آرام و 

خاموش شده بود ولی آثار و حرکتی در افکار 

و اعصاب باقی گذارده بود.

 از جهت دیگر شاخ به شاخ شدن سیاست 

استعماری غرب  که از طریق آفریقا پیش 

می آمد و استعمار ترک که در داخل بالد 

اسالمی بود، محیط حرکت و تکانی برای 

مردم آن سرزمین به وجود آورده بود. در 

این میان مردان آزادمنش و متفکری برای 

مبارزه هم صدا شده بودند و قلم هایی به کار 

افتاده بود.

هنگامی  مصر  وضع  از  اجمالی  بود  این   

مردان  شد.  کشور  آن  وارد  کواکبی  که 

صاحب نظر و قائدین فکری، مقدم وی را 

گرامی داشتند و با او اجتماعات و مجالسی 

قلم  صاحبان  جامعه  با  کواکبی  داشتند. 

می کرد  همکاری  نیز  نامی  نویسندگان  و 

و مقاالتی درباره استبداد و علل و آثار آن 

منتشر نمود که پس از انتشار آنها را یکجا 

جمع کرد و مطالبی بر آن افزود و به صورت 

»طبایع  نام  به  مؤثری  و  ارزش  پر  کتاب 

استبداد( چاپ شد.  )طبیعت  االستبداد« 

این کتاب که در موضوع و نوع خود بخصوص 

در آن زمان بی سابقه و بی مانند بود، تأثیر 

دانشمندان  و  نظر  اهل  افکار  در  بسزایی 

این کتاب در فکر عمیق  اسالمی داشت. 

و روح آرام فقیه و عالم بی مانند آیت الله 

نائینی اثری ایجاد کرد و موجی پدید آورد 

که از قلمش کتاب دقیق و مستدل »تنبیه 

االمه و تنزیه المله« تراوش نمود؛ گرچه این 

کتاب در حین جنبش آزادیخواهی به عنوان 

مشروطیت نوشته شده ولی هدف کلی آن 

بیان احوال شرایط حکومت از نظر اسالم و 

شیعه است و با آنچه در کشورهای اسالمی 

تطبیق  درآمده  مشروطیت  صورت  به 

نمی نماید.

عزت  و  استقالل  که  نیست  تردید   جای 

مسلمانان و ایجاد محیط مناسب برای رشد 

فکری و اخالقی و حفظ حقوق و نوامیس 

هیئت  افراد  و  حکومت  وضع  به  وابسته 

حاکمه است. هر فرد رشید و عاقل مسلمانی 

تا آنجا که بتواند برای اصالح حکومت در 

پیشگاه خداوند و انبیاء و اولیاء مسئولیت 

دارد و باید به وظیفه و تکلیف خود آشنا و 

روشن باشد.

له
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حکایت
دو   استاد

سیدقطب و میرزا       احمد نی ریزی 
در زمانه زوال صفویان

299  سال از فتنه افغان گذشت 

پرونده ماه
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/  گردآوری: امین رجبی

بعد از سقوط ساسانیان به دست اعراب در 

سال 29 خورشیدی )1371 سال پیش(، 

ایران قرنها دچار هرج و مرج و دست به 

دست شدن حکومتها بود تا این که آخرین 

حمله  با  سرزمین  این  تمدنی  نشانه های 

حمالت  از  پس  رفت.  زوال  به  رو  مغول 

ضربه  سومین  مغول ها  اعراب،  و  اسکندر 

مهلک به ایران را به سال 597 خورشیدی 

)803 سال پیش( به ایران زدند. جوینی در 

تاریخ جهانگشا، گوشه ای از آن چه را که پس 

از حمله مغول بر ایران رفت چنین روایت 

می کند: »و یکی از بخارا پس از واقعه گریخته 

بود و بخراسان آمده، حال بخارا ازو پرسیدند 

گفت: آمدند و کندند و سوختند و کشتند و 

بردند و رفتند. جماعت زیرکان که این تقریر 

شنیدند اّتفاق کردند که در پارسی موجزتر 

ازین سخن نتواند بود و هرچه درین جزو 

مسطور گشت خالصه و ُذنابة آن این دو سه 

کلمه است که این شخص تقریر کردست ...« 

)انتشارات نگاه، تصحیح محمد قزوینی، ذکر 

استخالص بخارا، ص183(

در ایراِن پس از اسالم، مذهب تسنن حاکم 

بود و شیعیان همواره در اقلیت بودند. شرایِط 

سخِت حاکم بر زندگِی شیعیان باعث شد 

فرقه های صوفیه رو  به  تدریج  به  آنها  که 

بیاورند و دنیاگریزی و عزلت پیشه کنند. 

اما حمله مغول ها و برانداختن عباسیان و 

کشتن خلیفه اهل تسنن، این مجال را برای 

خود  فعالیتهای  که  آورد  بوجود  شیعیان 

این تغییرات  را گسترش دهند. به دنبال 

اجتماعی و از طرفی خالء بوجود آمده در پی 

ضعف تیموریان، پایه های شکل گیری یک 

حکومت مقتدر شیعه ایجاد گردید و سلسله 

صفویه پایه گذاری شد.

حکایت دو   استاد
سیدقطب و میرزا احمد نی ریزی 

در زمانه زوال صفویان

299  سال از فتنه افغان گذشت 
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صفویان دودمانی ایرانی و شیعه بودند که 

خورشیدی   1101 تا   880 سال های  در 

فرمانروایی  ایران  بر  سال   221 مدت  به 

کردند. بنیانگذار دودمان پادشاهی صفوی، 

شاه اسماعیل یکم است که در سال 880 

و  کرد  تاجگذاری  تبریز  در  خورشیدی 

آخرین پادشاه صفوی، شاه سلطان حسین 

است که در 1101 خورشیدی از افغان ها 

برافتاد.  صفویان  سلسله  و  خورد  شکست 

هرچند پس از او چند نفر به عنوان جانشین 

تاریخ نگاران  بیشتر  اما  کردند  تاجگذاری 

و محققان اتفاق دارند که سقوط اصفهان 

پایانی بود بر سلسله صفویه.

پادشاهی  چندین  اسالم  از  بعد  اگرچه 

ایرانی مانند صفاریان، سامانیان، طاهریان، 

زیاریان، آل بویه، و سربداران روی کار آمدند، 

لیکن هیچ کدام نتوانستند مانند صفویه تمام 

ایران را زیر پوشش خود قرار دهند و میان 

مردم ایران یکپارچگی پدیدآورند. بویژه در 

سالهای حکومت شاه عباس صفوی که ایران 

به اوج اقتدار و شکوفایی رسید. پس از او اما 

صفویه به تدریج رو به ضعف نهاد تا این که 

توسط افغانهای شورشی ساقط شد.

نکته جالب این که هردو واقعه ی برآمدن و 

برافتادن صفویان در آبان ماه رخ داد. یکی در 

ابتدای آن و دیگری در انتها. تأسیس دولت 

تصویر شاه اسماعیل اثر هنرمند ناشناس ونیزی 
در قرون وسطا/ نسخه اصلی در موزه فلورانس 

نگهداری می شود

نگاره شاه عباس بزرگ، اثر نقاش ناشناس ایتالیایی
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صفوی در آخرین روز آبان 880 خورشیدی 

به دست شاه اسماعیل اول بود و انقراض آن 

در اولین روز آبان سال 1101 خورشیدی در 

زمان شاه سلطان حسین و با تصرف اصفهان 

به دست شورشیان افغان.

در این دوران یعنی سالهای پایانی سلسله 

صفویه که هرج و مرج کشور را فرا گرفته 

بود، در نی ریز شهری کوچک در شرق فارس 

به فاصله 32 سال دو کودک به دنیا آمدند 

ایران در سده  که بعدها هر کدام سرآمد 

12 مهشیدی شدند؛ یکی در هنر و دیگری 

در حکمت و عرفان: میرزا احمد نی ریزی 

خط  خوشنویس  نامدارترین  و  بزرگترین 

نسخ ایرانی و کاتب قرآن و ادعیه، و سید 

از  نی ریزی  حسینی  محمد  قطب الدین 

نامدار و برجسته و قطب  حکما و عرفای 

سلسه ذهبیه.

این هر دو نادره دوران، در یک دوره یکی 

در زمان پادشاهی شاه عباس دوم و دیگری 

در زمان شاه صفی دوم زاده شدند. احمد 

نی ریزی در 1035 خورشیدی )3۶5 سال 

پیش( و سید قطب الدین محمد نی ریزی 32 

سال بعد در 10۶7 خورشیدی )333 سال 

پیش(. آنها هر دو سقوط اصفهان به دست 

افاغنه را شاهد بودند زمانی که میر احمد ۶۶ 

ساله و سید قطب 34 ساله بود.

احمد نی ریزی پس از تحصیل در زادگاه 

اصفهان  راهی  غیاثیه،  مدرسه  در  و  خود 

شد و در سال 1100 مهشیدی به دربار شاه 

سلطان حسین راه یافت.

او دوران پادشاهی نادرشاه را درک کرد و 

در سال 1120 خورشیدی در 88 سالگی 

وفات یافت. سید قطب الدین هم تا زمان 

کریم خان زند زنده بود و در سال 1138 

خورشیدی و در 73 سالگی روی در نقاب 

خاک کشید.

در  نی ریزی  بزرگمرد  دو  این  آیا  که  این 

نه،  یا  داشته اند  دیداری  هم  با  اصفهان 

اطالعاتی در دست نیست و منابع به آن 

زمانه ای  در  دو  هر  اما  نکرده اند.  اشاره ای 

زندگی می کردند که صفویه در اوج ضعف 

بود.

نگاره شاه سلطان حسین صفوی
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پرونده ماه

زندگی و زمانه میرزا احمد نی ریزی
دکتر فرهنگ ارشاد در مقاله ای محققانه با 

عنوان: »نگاهی تاریخی - جامعه شناختی 

بر هنر خوشنویسی« به توضیحاتی درباره 

همین  از  و  پرداخته  هنر  جامعه شناسی 

و  شکل گیری  اجتماعی  زمینه های  زاویه، 

اعتالی هنر استاد احمد نی ریزی را بررسی 

کرده است. او می نویسد: 

سده  دوم  نیمه  در  نی ریزی  احمد  میرزا 

یازدهم هجری در نی ریز زاده شد. نام پدرش 

را اهالی محل »مال علی اکبر« گفته اند. استاد 

احمد نی ریزی برخی از آثار خود را با عبارت » 

... ابن شمس الدین محمد، احمد نی ریزی« 

امضا کرده یا به گفته قدیمی ها »رقم زده« 

است. به این ترتیب لقب پدرش »شمس 

علی« و »شمس الدین محمد« بوده است. 

که  افرادی  قدیم،  دوران  در  که  می دانیم 

متعلق به خانواده هایی بودند که در سلسله 

مراتب منزلتی و الیه های باالتر اجتماعی 

قرار داشتند، دارای القابی بودند که خانواده 

یا دیگران بر آنها می نهادند. عنوان »مال« را 

شاید اهالی محل )محله سادات نی ریز( به 

پدرش داده بودند. این خود گویای پایگاه 

اجتماعی او در نی ریز بوده که در بیش از 350 

سال پیش، استاد نی ریزی از پدری باسواد 

)مال( و احتمااًل روحانی برخوردار بوده است. 

عناوین السلطان ... یا شمس الدین و مانند 

اینها هم القاب احترام آمیزی بوده که شاید 

عکس پاناروما از شهر نی ریز که برای اولین بار در یک نشریه منتشر می شود/ تاریخ عکس نامشخص است
در پشت شهر، کوه قبله دیده می شود
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خود نی ریزی برای پدرش به کار می برده 

که باز هم نشانه ای از فرهنگ طبقه ای - 

خانوادگی او بوده است. او را به مدرسه غیاثیه 

آن زمان نی ریز می سپارند تا علوم زمان را 

بیاموزد و سپس در همان مدرسه به آموزش 

شاگردان مشغول می شود. اینها همه گواهی 

بر آن است که استاد نی ریزی از خانواده ای با 

منزلت نسبتًا باال - دستکم در جامعه آن زماِن 

نی ریز- برخوردار بوده است. یا شاید بتوان 

گفت از جهت موقعیت طبقاتی در جامعه 

ایرانی، به الیه های متوسط و یا حتی کمی 

باالتر اجتماعی تعلق داشته است.

او خوشنویسی را در نی ریز فرا گرفت و چنین 

می نماید که در همان زادگاه خود به سطح 

استادی در این هنر رسیده است.

خانواده های  بیشتر  برای  قدیم  دنیای  در 

به  را  فرزندان خود  نبود که  ایرانی میسر 

مدرسه یا حتی مکتبخانه بفرستند. روشن 

اثر  یک  زیبایی  فهمیدن  برای  که  است 

خوشنویسی، نخستین شرط الزم داشتن 

عواِم  مردم  که  است  بدیهی  است.  سواد 

دنیای سنتی به کلی بیگانه از هنر و محروم 

تندیس خیالی از استاد میرزا احمد نی ریزی در موزه گنجینه فرهنگ فارس
این موزه در محل خانه زینت الملوک در انتهای خیابان لطفعلی خان زند شیراز دایر است
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از ذوق زیبایی شناسی نبودند، آنها خود را 

)فولکلور(  روستایی  و  عامیانه  هنرهای  با 

دلخوش می کردند. به همین خاطر در دوران 

قدیم - برای نمونه در دوران صفویه در ایران 

- تمایز بین هنر عوام و هنر خواص بارزتر بوده 

است. چنان که امروزه که آموزش سواد و 

توانایی خواندن و نوشتن نزدیک به همگانی 

شدن است، دیگر خطاطی و خوشنویسی 

در زمره هنر خواص دسته بندی نمی شود. 

ولی در دوران صفویه که جمعیت باسواد 

درصد جمعیت   10 از  کمتر  شاید  کشور 

کشور بوده است، انتظار جز این نمی رود که 

این هنر در محافل خاص و آسوده خاطر 

جامعه ما، مخاطبان خود را بیابد. از این رو 

اگر هنرمندانی چون استاد احمد نی ریزی 

با شبکه ای اجتماعی حشر و نشر داشت که 

از الیه های مرفه بوده اند، امری غیر منتظره 

نیست.

می توان گمان کرد که استاد احمد نی ریزی 

نی ریز  از  سالگی   30 به  نزدیک  سن  در 

تاریخ  هم  )بعضی  کرده  کوچ  اصفهان  به 

مهاجرت او به اصفهان را سال 1100 برآورد 

تندیس خیالی از استاد میرزا احمد نی ریزی در موزه نی ریز
این موزه در خیابان استاد احمد نی ریزی در کنار بنای یادبود این استاد بزرگ قرار دارد
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کرده اند(. به هر حال به نظر می رسد که او 

خوشنویسی  در  اصفهان  به  ورود  هنگام 

استاد نسبتًا ماهری بوده است.

رقم  به  را  آثار خود  از  بعضی  او  هر چند 

»السلطانی« امضاء نموده که نشانه وابستگی 

او به دربار شاه سلطان حسین است ولی او 

پایانی  سالهای  در  و  پادشاه  این  از  پیش 

حکمرانی شاه سلیمان صفوی به اصفهان 

نخستین  سالهای  آن  در  و  می شود  وارد 

ورود به این شهر هنوز در شبکه اجتماعی 

نسخه خطی روی پوست منسوب به استاد میرزا احمد نی ریزی / متعلق به زنده یاد میرزا مهدی طاهری

اه
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رو

پ
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ویژه ای قرار نگرفته بوده که مورد توجه درباریان باشد و در آثارش 

نشانه ای از وابستگی او به شاه سلیمان دیده نمی شود. این غیر 

منتظره نیست و با نظریه های کنونی مهاجرت هم مطابقت دارد 

که هر مهاجر پس از ورود به کوچگاه، چندی طول می کشد تا 

جایگاه اجتماعی خود را بیابد و با سازگاری با محیط و فضای 

تازه، به زندگی مورد انتظار خود برسد )یا نرسد(. در هر صورت، 

در نخستین اثری که با لقب سلطانی و در اصفهان امضاء نموده 

سال 1107 است که 3 سال از پادشاهی شاه سلطان حسین 

گذشته است.

آثار و تاریخ و امضاء در پایان آنها گواهی می دهند که او در 

سن نزدیک به 30 سالگی از نی ریز به اصفهان کوچ کرد. این 

را نمی دانیم که او هنگام مهاجرت، ازدواج کرده بوده است یا 

خیر. آن چه هست این که در آن زمانها، سن ازدواج پایین تر از 

امروز بوده و اندکی غیرعادی می نماید که در سن 30 سالگی 

ازدواج نکرده باشد. ولی از سوی دیگر ازدواج و تشکیل خانواده، 

دشوارتر  را  آن  کردن  عملی  و  مهاجرت  برای  تصمیم گیری 

می کند. وانگهی طبق گفته استاد جالل الدین همایی، احمد 

نی ریزی در اصفهان و با خاندان »سادات خاتون آبادی« محله 

پاقلعه ازدواج کرده و نوادگان او در واقع اصفهانی بوده اند. ولی اگر 

درباره وضعیت ازدواج او در آستانه مهاجرت به اصفهان سندی 

در دست نیست، آثار او و تاریخ آنها به خوبی گواهی می دهند که 

او هنگام مهاجرت به اصفهان فردی سوادآموخته و خوشنویسی 

ماهر بوده و این می توانسته است انگیزه او برای مهاجرت را به 

طور عینی تقویت نماید.

ازدواج او با خاندان پرنفوذ و مورد احترام خاتون آبادی نشان 

می دهد که نی ریزی خود مقام باالیی از لحاظ اجتماعی داشته 

است. چه این که خاندان خاتون آبادی از خاندان های علمی 

مشهور و پرنفوذ در اصفهان و تهران بودند که منصب رسمی 

/    سالهای 

پایانی سلسله 
صفویه که هرج 
و مرج کشور 
را فرا گرفته 
بود، در نی ریز 
شهری کوچک در 
شرق فارس به 
فاصله 32 سال 
دو کودک به دنیا 
آمدند که بعدها 
هر کدام سرآمد 
ایران در سده 12 
مهشیدی شدند

پرونده ماه
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تا  دوازدهم  قرن  )اصفهان:  شهر  دو  این  در  امامت جمعه 

چهاردهم، تهران: قرن سیزدهم تا انقالب اسالمی( را در اختیار 

داشتند. سیده نصرت امین، از بانوان نامدار این خاندان است. 

اجداد آنها از سادات ساکن مدینه بودند که به دعوت حاکم 

خراسان به مشهد و سپس تعدادی از آنها به قم و اصفهان 

مهاجرت کردند.

تنها اطالعی که از فرزندان و نوادگان او داریم، گزارشی است 

که استاد همایی درباره  یکی از نوادگان دختری وی، به دست 

می دهد. با توجه به مطالبی که او در کتاب تاریخ اصفهان آورده، 

معلوم می شود که میرزا احمد دختری داشته که به همسری 

خاتون  سادات  از  که  آبادی  خاتون  اسماعیل  محمد  میر 

آبادی پاقلعه ای اصفهان بوده در می آید و نتیجه این ازدواج 

میرزا  وفات  از  پس  است.  بوده  خاتون آبادی  میرابوالحسن 

احمد خانه وی که در محله پا قلعه واقع بوده است، به ارث، به 

میرابوالحسن می رسد و بعدها نیز به صورت ارث به آقا میرزا 

عبدالکریم میر عمادی از سلسله سادات خاتون آبادی پا قلعه 

منتقل می شود. مرحوم همایی آن خانه را که در حیات او هنوز 

پابرجا بوده، دیده و گزارشی از اتاق مشق و کتابت میرزا احمد که 

به صورت ارسی سمت قبله ساخته شده بود ارائه داده است. او 

ظاهراً صاحب پسری به نام میرزا محمد بوده و دعایی نیز به خط 

خود به او تقدیم داشته است.

ارشاد می نویسد: استاد احمد نی ریزی پس از ورود به اصفهان، 

و شاید  نگذرانده  از سر  را  دوران چندان دشواری  احتمااًل 

آشنایانی از پیش داشته تا او را در مرحله نخستین مهاجرت و جا 

افتادنش در اصفهان حمایت کنند. هر چند او با ورود به اصفهان 

در همان روزهای نخست جذب دربار نشده ولی چندان هم 

طول نکشید که توانست لقب »سلطانی« را برای خود بگیرد و 

برای شاه سلطان حسین دعای کمیل بنویسد. هرچه بود استاد 

/    احمد نی ریزی 
در 1035 
خورشیدی )365 
سال پیش( و 
سید قطب الدین 
محمد نی ریزی 
32 سال بعد در 
1067 خورشیدی 
)333 سال پیش(. 
آنها هر دو سقوط 
اصفهان به دست 
افاغنه را شاهد 
بودند زمانی که 
میر احمد 66 ساله 
و سید قطب 34 
ساله بود.

اه
ه م
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احمد نی ریزی بیش از 30 سال در اصفهان با 

آرامش و رضایت نسبی زندگی کرد. زمانی 

اثر بی کفایتی شاه سلطان حسین  که در 

دوران انحطاط و دشواری زندگی در اصفهان 

فرا رسید، زندگی او هم دچار آشفتگی شد و 

در آن شرایط آفرینش هنری او کاهش پیدا 

کرد. 

او در بیست سال پایانی عمرش که هم زمان 

با آشفتگی ها و انحطاط دوران صفوی است 

نتوانست آثار زیادی چون گذشته به وجود 

آورد. او عالوه بر آثاری که به فرمان شاه 

سلطان حسین و ) ظاهراً ( برای او کتابت 

کرده، آثار متعددی هم برای صاحب منصبان 

و حتی علماء زمان خود در اصفهان نوشته 

است. منظور این که شبکه حشر و نشر میرزا 

احمد نی ریزی در اصفهان، بیشتر الیه های 

خواص طبقه مرفه جامعه شهری بوده اند. به 

نظر می رسد حتی شاگردان او نیز از همین 

الیه های اجتماعی بوده اند. چنان که لطف 

علی خان داغستانی، سپهساالر لشکر شاه 

سلطان حسین از جمله شاگردان او بوده 

است. با این همه، اسناد و مدارک موجود 

اشاره ای بر این ندارند که او مقامی درباری 

داشته است. 

گفته می شود استاد احمد نی ریزی از زمان 

ورودش به اصفهان تا حدود سال 1130 

اقامت در  به 30 سال  )نزدیک  مهشیدی 

اصفهان(، آثاری را آفریده که نشان می دهد 

وی در آن سالها در اصفهان با آسایش و 

می کرده  سپری  را  خود  زندگی  آرامش 

است. ولی در ده ساله بعد )سالهای حمله 

به اصفهان( زندگی  افغان  و فتنه محمود 

آشفته ای داشته است. حتی به نظر می رسد 

که در این دهه چندان آثار قابل توجهی هم 

می نویسد،  سمسار  استاد  است.  نیافریده 

گسیختگی هایی که در روند پدید آوردن 

آثار هنری وی ایجاد شده بیشتر ناشی از 

شرایط سیاسی و اجتماعی آشفته اصفهان 

بوده، یعنی در سالهایی که محمود افغان 

محاصره  را  آنجا  برده،  یورش  اصفهان  به 

و سپس اشغال کرده و صرفنظر از چیره 

شدنش بر شاه سلطان حسین، روزگار مردم 

اصفهان نیز بسیار آشفته و دردناک بوده که 
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استاد نی ریزی هم یکی از آن مردم بوده است. یک اثر قابل 

توجه و سندی مهم در این بحث شامل دو نسخه دعای 

دوازده امام است که در کتابخانه کاخ - موزه گلستان حفظ 

می شود. تاریخ کتابت یکی از این دو نسخه سال 1132 و 

دیگری ده سال بعد است. سمسار که این دو سند را به دقت 

وارسی کرده، توضیحی را با یکی دو نقل قول مستقیم که از 

یادداشت استاد احمد نی ریزی بر گرفته ارایه داده که در 

اینجا نقل می کنیم:

»در صفحات 53 - 54 نسخه اول، کاتب ]احمد نی ریزی[ به 

قلم رقاع عالی شرحی نوشته است که »در ایام ظلم و جور 

افغان ... که احوال مردم دارالسلطنه اصفهان قرین تشویش 

و ... بوده هر کس در بیغوله و خرابه ای گریزان«، ولی به 

خانه حاجی محمد صراف پناه برده، چند روزی در آن جا 

پنهان بوده است و او و دیگر منسوبانش در حق وی مهربانی 

»این  که  می افزاید  نی ریزی[  ]استاد  سپس  کرده اند. 

دعاگو ]از این پس متن به قلم شکسته نستعلیق نوشته 

شده - افزوده سمسار[ در تدارک تالفی« مهربانی ایشان 

»به تحریر دوازده امام موفق گردید ... 1142 اصفهان«. 

پیداست که نسخه برای ابراز سپاس از حاجی محمد صراف 

سالها پس از زمان محاصره  اصفهان نوشته شده است ... 

احمد نی ریزی 20 سالی هم پس از سقوط شاه سلطان 

به  بود  نادری  دوران  در  آن  از  سالی  چند  که  حسین 

زندگی در اصفهان ادامه داد، تا این که در سنی نزدیک به 

90 سالگی چشم از جهان بربست، در حالی که آثار قابل 

توجهی از خود باقی گذاشت.

استاد جالل الدین همایی در کتاب تاریخ اصفهان مدفن 

وی را »بقعه درب امام در اصفهان دانسته و گفته فعاًل اثری 

از آن دیده نمی شود«.

/    ازدواج احمد 
نی ریزی با خاندان 
پرنفوذ و مورد 
احترام خاتون آبادی 
نشان می دهد که 
نی ریزی خود مقام 
باالیی از لحاظ 
اجتماعی داشته است. 
چه این که خاندان 
خاتون آبادی از 
خاندان های علمی 
مشهور و پرنفوذ 
در اصفهان و تهران 
بودند که منصب 
رسمی امامت جمعه 
در این دو شهر را در 
اختیار داشتند.
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زندگی و زمانه سید قطب الدین 
محمد حسینی نی ریزی

سید قطب الدین محمد حسینی نی ریزی در 

نی ریز فارس زاده شد. تاریخ دقیق تولد او 

دانسته نیست. 

چنانکه قطب  الدین خود اشاره کرده است، 

سی سال قبل در دوران جوانی غزلی از عطار 

را شنید که بعدها آن را به عربی ترجمه کرد 

و سپس در سال 1145 مهشیدی معانی آن 

را به عربی در قالب قصیده و با عنواِن قصیده 

این  با  این رو،  از  به نظم درآورد؛  عشقیه 

فرض که او در آن زمان یعنی در سال 1115 

پرتره  سید قطب الدین محمد نی ریزی

پرونده ماه
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مهشیدی پانزده ساله بوده، والدت او را در 

سال 1100 مهشیدی دانسته  اند.

او از حکما و عرفای نامدار و برجسته و قطب 

سلسه ذهبیه در دوره صفوی و متأخر از 

صدرالمتألهین است. 

و  تحقیقات  نیز  و  او  متعدد  آثار  به رغم 

وى  احوال  شرح  درباره  که  پژوهشهایی 

انجام گرفته، از دوران کودکی و نوجوانی 

وى اطالعی در دست نیست، و تاریخ حیات 

و زندگانی وى نیز به صورتی روشن و واضح 

بیان نشده است. محققان معاصر نیز بیشتر 

به تکرار مطالب و کّلی  گویی پرداخته اند.

سیدقطب الدین در زادگاه خود نشو و نما 

یافت و در همانجا نیز به تحصیل پرداخت.

توجه به عبارات مقدمه ترجمه غزل عطار  

دوران  همان  در  او  که  می شود  دانسته 

نوجوانی که به احتمال در زادگاهش به سر 

یافته  آشنایی  عرفانی  ادبیات  با  می  برده، 

است.

چنین دانسته می شود که سیدقطب الدین، 

در  را  مقدماتی  تحصیالت  آنکه  از  پس 

زادگاهش فراگرفت، به شوق دیداِر عارفی 

حقیقی و صاحبدلی به کمال رسیده، به سفر 

پرداخت و سرانجام به محضر شیخ علی  نقی 

اصطهباناتی رسید.  در برخی منابع آمده 

است که او در شیراز، در بقعه شاه داعی الّله 

خدمت شیخ  علی  نقی اصطهباناتی رسید؛ 

اّما برخی، به ویژه پژوهشگران متأخر، دیدار 

آن دو را در اصطهبانات دانسته  اند که البته 

احتمال اخیر صحیح تر به نظر می رسد.

به هرحال، او نزد شیخ طریقت خود که در 

آن زمان از بزرگاِن سلسله ذهبیه و شیخ 

ارشاد و خرقه این طریقت بود، به کسب علوم 

و معارف الهی و طی طریق پرداخت، و به 

دامادى شیخ علی  نقی نیز مفتخر شد. 

قطب  الدین، شیخ علی  نقی را بسیار ستوده 

و او را یگانه دراویش زمان خود و فردى کامل 

خوانده است. 

درباره مالقات سید قطب  الدین با شیخ علی 

طریقت  به  او  تشّرف  و  اصطهباناتی،   نقی 

ذهبیه و همچنین ازدواجش با دختر شیخ 

علی  نقی حکایتی نقل کرده و گفته  اند که 

پس از کسب معارف الهی و طی طریق، شیخ 

علی  نقی اصطهباناتی به او گفت: »پیر عشق 

من جناب شیخ نجیب الدین رضا رحمه الّله 

علیه در حق شما سخنی فرموده و وصیتی 

کرده و آن این است که فرمود: از قصبه نی ریز 

سّید عزیز، بزرگوار و ولی نامدارى بیرون 

می آید که شورى در عالم می  افکند. در آن نیز 

سرى از ما هست، می باید او را تربیت نمائی و 

خلیفه ارشاد خود کنی، او بر قدم ما در والیت 

حرکت می نماید، ولی قدمش از ما سریع تر 

است در والیت، به سبب سیادت و بزرگ 

 زادگی از خانواده سیادت  و والیت ... من از 

جانب پیر عشق خود مأمورم که صبیه خود 

را به شما عقد نمایم.«
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مطالب باال در رساله »یک قسمت از تاریخ 

حیات و کرامات حضرت سید قطب  الدین« 

آمده و دیگران نیز به نقل از آن، این حکایت 

را ذکر کرده  اند .

وی بعد از شیخ علی نقی اصطهباناتی، در 

فارس مروج طریقۀ ذهبیه و مرشد و مربی 

به  او سفرهایی  این طریقت شد.  سالکان 

قزوین، قم، کاشان، اصفهان و نجف داشت 

نیز  تعلیم  و  تدریس  به  سفرها  این  در  و 

می پرداخت.

از حمله  سید قطب الدین می بایست قبل 

افغانهاـ  یعنی پیش از سال 1134 مهشیدی 

به اصفهان رسیده باشد. زیرا بیشتر منابع 

به حضور او در اصفهان، پیش از آن تاریخ 

اشاره کرده اند. به هر حال او در حدود 1131 

یا 1132 مهشیدی وارد اصفهان شد و از 

محضر اردستانی و آقا خلیل  استفاده کرد، و 

تا اوایل دهه 1140 مهشیدی در آنجا اقامت 

گزید. عالوه بر آن، چنانکه خود او اشاره 

کرده است، در شهرهاى اصفهان، شیراز، 

قزوین و کاشان خدمت بسیارى از عالمان 

و دانشمندان رسید و از محضر آنان سود 

جست.

شاهد  نزدیک  از  اصفهان،  در  قطب الدین 

بی توجهی  نیز  و  صفویه  دولت  اضمحالل 

به  عالمان ظاهرى  از  برخی  و  دولتمردان 

اصول و مبانی شرعی و دینی بود و این مطلب 

و  الخطاب  فصل  منظومه هاى  در  بارها  را 

کنزالحکمه بیان کرده و در آن منظومه ها، 

اوضاع آشفته سیاسی ـ اجتماعی و دینی 

سالهاى پایانی حکومت شاه سلطان حسین 

صفوى را به نظم آورده است.

تاریخ حیات و  از  در رساله »یک قسمت 

کرامات حضرت سید قطب  الدین محمد« 

و نیز در کتاِب میزان الصواب، و به تبع آن 

در منابع و پژوهش هاى معاصر، از مالقات 

با شاه سلطان  مکاتبه سید قطب الدین  و 

حسین صفوى سخن به میان آمده است.

گفته  اند که او شاه را از فتنه قریب الوقوع 

افغانها آگاهانید و به او هشدار داد، اّما جواب 

سلطان این بود که: »راست است که فتنه 

افاغنه در کار است، ما هم خود به عالوه 

تدارک دولتی، تدارک دعائی کرده قدغن 

فرموده ایم در اندرون که از رجال و نساء 

سادات موسویه، نخود را الاله ااّل الّله بخوانند 

آش  ان شاءالله  درکارند  مساًء  و  صباحا 

معتبرى فراهم کرده به کل خلق می خورانیم 

خواهد  بال  دفع  موسویه  سادات  باطن  از 

شد، از جناب شما هم ملتمس دعا هستیم 

زحمتی  زیاده  فرموده  اید،  دولتخواهی  که 

نیست.«

این جواب تحقیرآمیز و مشحون از طعن و 

تعریض که خود نشانده حماقت و جهالت 

شاه سلطان حسین است، سیدقطب الدین را 

مأیوس گردانید.

از  یکی  در  قطب الدین  هرحال،  به 

پرونده ماه
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بحرانی ترین  و  پرآشوب ترین  سخت ترین، 

اصفهان  در  صفویان  حکومت  دوره هاى 

فصل  در  که  مطالبی  به  توجه  با  زیست. 

الخطاب آورده، دانسته می شود که او سالها 

در  افغانها،  توسط  اصفهان  تصرف  از  پس 

آنجا سکونت داشته است، زیرا از نجات خود 

و خانواده اش از بالها و مصیبتها و از فتح 

دوباره اصفهان و ورود شاه طهماسب دوم 

)حک 1135 ـ 1145 مهشیدی( ـ که در 

تاریخ 1142 مهشیدی اتفاق افتادهـ  سخن 

به میان آورده است  از این رو، می توان به 

 1142 حدود  تا  وى  که  گفت  احتمال 

مهشیدی در اصفهان بوده است. او ضمن 

اشاره به نجات و رهایی خود و خانواده  اش از 

فتنه و بالى افغانها، به ورود شاه طهماسب 

نیز اشاره کرده و گفته است که رساله  اى با 

عنواِن طّب الممالک جهت راهنمایی شاه و 

دولتمردان نوشت.

او بعد از سال 1142 مهشیدی به شیراز 

بازگشت و تا حدود دو دههـ  یعنی تا اوایل 

دهه 11۶0 مهشیدی ـ در آنجا به تعلیم و 

تربیت مریدان، تألیف و تصنیف و وعظ و 

آرامگاه امامزاده سید جالل الدین عبدالله جد سید قطب الدین محمد حسینی نی ریزی واقع در ضلع جنوبی 
کاروانسرای سروی نی ریز / در سالهای اخیر سنگ قبر این عالم بزرگ توسط افراد ناشناس شکسته شده است.
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ارشاد اشتغال ورزید.

او در این مدت، به زادگاهش نی ریز سفر کرد 

و گفته اند که در آنجا مدتی در آرامگاه شیخ 

عبدالّله مغربی  به تدریس پرداخت. 

در  اقامتش  مّدت  در  قطب الدین  سید 

شیراز، شاگردان و مریدانی تربیت کرد که 

مهمترین آنان محمدهاشم شیرازى، خلیفه 

و داماد او بود.

او به احتمال در 11۶3 مهشیدی رهسپار 

عرفانی  رساله  در  او  شد.  نجف اشرف 

به  خطاب  مهشیدی   1170 سال  در  که 

محمدهاشم نوشته، از »توقف شش  هفت 

سال در ارض مقّدس نجف« سخن گفته  و 

محمدهاشم نیز در رساله  اى اشاره کرده که 

»... قطب االفاق سید قطب  الدین محمد ادام 

الله برکاته ... قرب هشت سال است که در 

نجف اشرف ... در گوشه فقر منزوى و متوطن 

می باشند«.

اشرف  نجف  در  عمر  آخر  تا  الدین  قطب  

سکونت گزید و در آنجا به تدریس و تصنیف 

و تربیت مریدان هّمت گماشت. 

او در سال 1173 مهشیدی دعوت حق را 

لبیک گفت و در وادى السالم نجف اشرف، به 

خاک سپرده شد.

از سید قطب الدین محمد نی ریزی حدود 27 

اثر نقل شده است: حکمة العارفین )ملّقب به 

فصل الخطاب، شامل سه هزار بیت عربی در 

عرفان(، کنز الحکمه، شمس الحکمه، انوار 

الوالیه، شرح دعاء الصباح، ترجمه منظوم 

دعای صباح و القصیده العلویه النحویه از آن 

جمله است.

شرایط اجتماعی - اقتصادی ایران و 
اصفهان در پایان سلسله صفویه

هر دو بزرگمرد زمانه و نادره های دوران، 

میرزا احمد و سید قطب الدین محمد در 

زمان افول و انقراض صفویان از نزدیک شاهد 

حوادث بودند و در فتنه افغانها در اصفهان 

سکونت داشتند.

به گواهی بسیاری از منابع تاریخی، دودمان 

بود  صفوی حکومتی قدرتمند و ثروتمند 

دوران  صفویان  زمان  در  ایرانی  جامعه  و 

سیاسی  حتی  و  فرهنگی  اقتصادی،  رشد 

به  نسبت  کم  )دست  را  توجهی  قابل 

گذشته( تجربه می کرد. ولی به علت برخی 

طوالنی  جنگهای  و  نادرست  سیاستهای 

با  داخلی  و جنگهای  ازبکان  و  عثمانی  با 

رقبای قدرت، حکومت صفوی به انحطاط 

گرایید و چندان نپایید که از لحاظ سیاسی و 

همچنین اقتصادی دچار بحران شد. هر چند 

شاه عباس قدرتمندترین پادشاه صفوی و 

شاید یکی از قدرتمندترین شاهان جهان 

از  هم  قدرت صفوی  انحطاط  دوران  بود، 

اواخر حکومت شاه عباس آغاز شد و پس از 

او دیگر ستاره بخت صفوی هرگز درخشش 

دیرین را نیافت. اوضاع اقتصادی ایران در 

پرونده ماه
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مراحل پایانی حکومت صفوی  به اندازه ای خراب شده بود که 

برای نمونه قیمت نان در اصفهان از زمان شاه عباس تا شاه 

سلطان حسین، ده برابر افزایش یافته بود.

پس از شاه عباس، چهار پادشاه دیگر )صفی میرزا، عباس دوم، 

سلیمان و شاه سلطان حسین( شاهانی ناالیق و بی توجه به 

امور مملکتی بوده و به شکمبارگی و عیش و نوش توصیف 

شده اند. در زمان شاه سلطان حسین، دخالت درباریان و 

خواجه سرایان در امور مملکتی و مخصوصًا در عزل و نصب 

مقامات، باعث شد که شیرازه حکومت و مملکت به کلی از 

هم پاشیده شود. به ویژه این که شاه سلطان حسین آدمی 

ضعیف النفس و خرافاتی بود و به جادو و جمبل باور داشت و 

سرانجام در زمان او بود که به دنبال خبط و خطاها و بی کفایتی 

او، محمود افغان زمان را مغتنم شمرد و به ایران حمله کرد و 

دودمان صفوی را برچید.

دوران حمله محمود افغان به اصفهان، دورانی بسیار سخت و 

دردناک برای مردم اصفهان بود و همانطور که پیش از این هم 

آمد استاد احمد نی ریزی که در این شهر می زیسته ناچار به 

خانه حاجی محمد صراف پناه برده بود.

اما برای این که بتوانیم شرایط آن دوران را بهتر درک کنیم، 

به مقاله ای محققانه با عنوان »عرفان و راه برون رفت از بحران 

سیاسی در اندیشه  سیاسی قطب الدین محمد نی ریزی« 

نوشته دکتر مهدی فدایی مهربانی عضو هیئت علمی دانشگاه 

علمی  هیأت  عضو  خسروپناه  عبدالحسین  دکتر  و  تهران 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی متوسل می شویم.

در این مقاله به شرایط حاکم بر دهه پایانی حکومت صفویان 

و بویژه تالشهای فکری قطب الدین برای تحلیل و ارائه نظریه 

نجات از سقوط توسط وی پرداخته شده است.

او مهم ترین اندیشمندی است که به سقوط صفویه در شرایط 

/    همزمان با 

یورش افاغنه، 
تقریباً اثری از 

صوفیاِن آغازیِن 
دوره صفوی 

نبود. همان 
صوفیان قزلباشی 

که در زمانه شاه 
اسماعیل اول 

قزلباش با فریاد 
»یاشیخ یاشیخ« 
به صفوف دشمن 

زده و هیچ 
واهمه ای به خود 

راه نمی دادند.
در آن سالهای 
تیره، خلوص 

صوفیاِن آغازین، 
جای خود را به 

امرایی داده بود 
که با تصور اینکه 

مبادا پیروزی 
برای لشگر فالن 
امیر ثبت شود، 
پشت یکدیگر را 
خالی می کردند.
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بحران صفویان توجه کرده است، و در »طب الممالک و فصل  

الخطاب«، تأمالتی در این موضوع داشته است و در خالل آنها 

نوع خاصی از اندیشه سیاسیـ  عرفانی را ارائه کرده است.

اندیشه های سیاسی نی ریزی، جدای از این در رساله دیگری با 

عنوان »رساله سیاسی در تحلیل علل سقوط صفویه« به چاپ 

رسیده است.

یکی از مواردی که احتمااًل باعث ورود نی ریزی به اندیشه 

سیاسی شده است، عالقه شدید وی به »نهج البالغه« است؛ 

اندیشه سیاسی  از عزیمت گاه های محل رجوع  یعنی یکی 

و  منابع  در طبقه بندی  نی ریزی  واقع،  در  است.  عرفانی  ـ 

افرادی  زمره  در  باب سیاست،  در  عرفانی  تأمل  مختصات 

است که بر مبنای عهدنامه مالک اشتر به تأمالت سیاسی 

پرداخته اند.

در اندیشه نی ریزی، بر خالف برخی از صوفیاِن قشری، این 

انسانهای یک اجتماع هستند که سرنوشت خود را رقم می زنند 

و جبر، چیزی جز اعمال انسان نیست. به همین جهت، »تمامی 

نصوصی را که به آنها استناد می کند، نصوصی است که دلیل 

تغییرات اجتماعی را برخاسته از متن خواست جامعه و انسانها 

می داند«. او در رساله سیاسی، نشان می دهد که »به هیچ روی، 

تسلیم اوضاع نشده و آنها را قابل برگشت می داند«.

با وجود این، وی از تفکرات دینی فاصله نگرفته و تحلیل وی 

سیاسی  اندیشه  نیست.  اجتماعی  اوضاع  بر  مبتنی  صرفًا 

نی ریزی بر این مبنا استوار است که در مقابل بیماریهای 

بیرونی اجتماع، درمانی بر مبنای آرای عرفانی ارائه دهد و 

بدینگونه در کسوت یک طبیب روحانی، ایفای نقش کند.

همانگونه که در فصل نخست کتاب خود، با عنوان »االسباب 

و العالمات« آورده، معتقد است: »شکستن پیمان با خدا و 

رسول«، سبب »تسلط دشمن« شده است.

/    قطب نی ریزی 
شاه سلطان 
حسین را از فتنه 
قریب الوقوع افغانها 
آگاهانید و به او 
هشدار داد، اّما جواب 
سلطان این بود: 
»راست است که فتنه 
افاغنه در کار است، 
ما هم خود به عالوه 
تدارک دولتی، 
تدارک دعائی کرده 
قدغن فرموده ایم در 
اندرون که از رجال 
و نساء سادات 
موسویه، نخود را 
الاله االّ الّل بخوانند 
صباحا و مساًء 
درکارند . انشاءالل 
آش معتبری فراهم 
کرده به کل خلق 
می خورانیم از باطن 
سادات موسویه 
دفع بال خواهد شد، 
از جناب شما هم 
ملتمس دعا هستیم 
که دولتخواهی 
فرموده  اید، زیاده 
زحمتی نیست.«

پرونده ماه
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نی ریزی در حدیثی معنادار در نقد برخی علمای وابسته به 

دربار می آورد که به جای معیار حق، پابوسِی سلطان می کنند: 

»رسول خدا)ص( فرمود: فقها، امانتدار رسوالنند تا وقتی که در 

دنیا وارد نشوند. از آن حضرت پرسیدند ورود آنان به دنیا به چه 

معناست؟ آن حضرت فرمود: پیروی از سلطان! وقتی چنین 

کردند در دینتان از آنان برحذر باشید«.

در الیه های همین اندیشه ورزی است که ما با شرایط آن 

دوران و عمق بحران آشنا می شویم.

آغازیِن  از صوفیاِن  اثری  تقریبًا  افاغنه،  با یورش  همزمان 

دوره صفوی نبود. همان صوفیان قزلباشی که در زمانه شاه 

اسماعیل اول قزلباش با فریاد »یاشیخ یاشیخ« به صفوف 

دشمن زده و هیچ واهمه ای به خود راه نمی دادند.

در آن سالهای تیره، خلوص صوفیاِن آغازین، جای خود را به 

امرایی داده بود که با تصور اینکه مبادا پیروزی برای لشگر 

فالن امیر ثبت شود، پشت یکدیگر را خالی می کردند.

تعهدنامه سیاسی حاکم و مردم
شرایط سیاسی و بحرانهای پایان عصر صفویان در میان علما، 

عرفا و اندیشمندان با دو واکنش مواجه شد؛ عده ای عافیت 

خویش را طلب کردند و نقشی منفعالنه را پیش گرفتند تا 

شرایط به حالت عادی بازگردد و عده ای نیز در نقش اصالح گر، 

ظاهر شدند و سعی نمودند راهکاری برای خروج از بحران 

را  راه حل  نی ریزی  قطب الدین  میان،  این  در  دهند.  ارائه 

در نوعی تعهدنامه سیاسی سه جانبه دید. او در »رساله 

سیاسی« که به جرئت باید آن را مهمترین رساله سیاسی بر 

مبنای عهدنامه مالک در طول تاریخ اندیشه سیاسی در ایران 

دانست، معتقد است باید از سلطان تعهدی گرفته شود تا 

حکومت وی از حدود خارج نشود. در این تعهدنامه، سه طرف 

مشارکت کننده باید حضور داشته باشند:

/    اگر شاه، نادان 
باشد و بدون عقل، 
سخن هر کس؛ 
خوب یا بد را گوش 
فرا دهد، میان 
دوست و دشمن 
کسانی که در پی 
آبادانی مملکتند با 
کسانی که در صدد 
تخریب، فرقی 
نمی نهد. او همان 
ستمگر ترسوِی 
رشوه گیرنده 
و ضایع کننده 
سنت است. در 
این صورت است 
که اّمت، هالک 
می گردد
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الف( سلطان یا حاکم؛ ب( عالمان؛ ج( مردم. 

نی ریزی، معتقد است بعد از امضا، این تعهدنامه باید به تمامی 

»ممالک محروسه« فرستاده شود. وی سپس توضیح می دهد 

که چرا این عهدنامه باید به ممالک محروسه ارسال شود. 

اهمیت فرستادن چنین عهدنامه ای ـ که وظیفه سلطان را 

اقامه عدل، بر اساس همان عهدنامه مالک می داندـ  به ممالک 

محروسه، آن است که خرابی مملکت به خاطر غلبه دشمنان 

است، بلکه اواًل غفلت سلطان و ارتشاء امراء است، حتی اگر 

دشمن هالک شود، علت اولیه باقی است.

نی ریزی در این رساله، دارای قلمی بی باک است و در آن از 

انتقاد بر سلطان، هراسی ندارد. خود نی ریزی، رساله را »حق، 

ناب گرچه تلخ است« نامیده است. از سوی دیگر این رساله، 

دارای نوعی دید مثبت، نسبت به مردم است. نفِس دخالت 

دادن مردم به عنوان یکی از ارکان سه گانه عهدنامه در آن دوره 

زمانی یک نوآوری فکری است که بر اساس انسان شناسِی 

عرفانی، مطرح شده است. نی ریزی، جدای از نقد بر سالطین، 

نسبت به علمای درباری نیز انتقادات تندی ارائه داده است و 

مرتبًا فریاد »یا علماء دین  الله« و »یا علماء امه سیدالمرسلین« 

سر می دهد که »کجاست شجاعت و کجاست غیرت در حالی 

که از اطراف و اکناِف بالد، زنان به اسارت درمی آیند، ناموس 

مردم از میان می رود و ما مانند قاعدین بر جای خود نشسته ایم. 

اگر این تشّیع و ایمان است که وای بر حال شما؛ »قْل بِْئَسَما 

َیْأُمُرُکْم بِِه إِیَماُنُکْم ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمِنیَن« بقره/ 93 بگو: ایمان شما 

سخت شما را به کار بد و کردار زشت می گمارد، اگر ایمان 

داشته باشید.«

نقد نی ریزی، متوجه برخی علمای قشری است که با نقد 

عرفان و تصوف اصیل، مردم را به کج راهه می بردند. او در 

»فصل الخطاب« در موارد متعدد، این علما را »اشباه العلم« 

/    ای برادران 
دینی ما و ای 

علمای امت 
رسول الل)ع(! 

اگر از آن دسته 
مردانی هستید که 

امیر مؤمنان)ع( 
وصفشان کرد، 

حداقل برای حفظ 
حیات آنان و 

نگهداری دختران 
و پسران و زنان، 
به ناچار تالشی 

کنید تا جان در امان 
بماند و فرزندان 
و زنان از ننگ در 
امان باشند پیش 

از آنکه ننگ، همراه 
عذاب دردناک 

یکباره بر سرمان 
فرود آید و »آن 

زمان گریزگاهی 
نباشد.

پرونده ماه
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با عرفا را مخالفت با »منبع دولت صفوی« 

صوفی  فرقه ای  صفویه،  که  چرا  می داند؛ 

بودند. بنابراین، در نظر وی یکی از دالیل 

پایگاه  از  دورشدن  صفوی،  خاندان  زوال 

مشروعیت خود است که البته با توجه به 

مسائل اعتقادی، این دالیل را شرح می دهد. 

استاد وی »علی نقی اصطهباناتی« از عرفایی 

بود که در زمان خود؛ یعنی 9 سال قبل از 

فتنه افغانها، سقوط سلسله صفوی را خبر 

اینگونه  را  استاد  نی ریزی، خبر  بود.  داده 

منظوم کرده است.

و اخبر شیخی قدس الله روحه

ببتسع سنین قبل تلک البلّیه

فتنه اهل الملک عند ابتالئهم

بلعن کبار االولیاء االعزه

و خبر داد شیخ من قدس الله روحه/ نه سال 

پیش از این بال / در مورد ابتالی اهالی این 

سرزمین به فتنه شان/ به سبب لعن کردِن 

بزرگان اولیاء بزرگوار 

)نی ریزی، رساله سیاسی، ص23(.

به زعم وی شاِه کنونی، بر خالف شاهاِن 

پیشین صفوی، راه دیگری را در پیش گرفته 

است. به همین دلیل، با وجود تمجیدهایی 

که از »سلسله جلیله صفوی« دارد، علما را 

به خاطر ُقرب به شاه، مورد حمله قرار داده 

و همین را از عوامل خرابی اوضاع ذکر کرده 

شرایط  در  است  معتقد  نی ریزی،  است. 

اجتماعی،  بحرانهای  و  سیاسی  حساس 

این علمای قشری و درباری، فرار را برقرار 

ترجیح خواهند داد و پشتوانه خوبی برای 

حکومت به شمار نمی روند.

هناک دراویش النواصب غالبوا

علی ملک ایران بَاعظم فتنه

و ذریه من خالدبن ولید قد

طغوا فی البالد الشیعه العلویه

فراعنه من حزب افغان خاصموا

و قد عاملوا مع اهلها باالهانه

فجاسوا بال رحم خالل الدیار اذ

لقد دخلوهـا بِاعتداء وُعنوه

و قد قاتلوا اهل الممالک فی قری

محآصنه من غیر رحم و رأفه
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و بعض دراویش التشّیع دافعوا

و قد عجز و ابل صور عوا فی الهالکه

و اشباه اهل العلم حین تزلزلت

ذعائهم فی حّب جاه الفضیله

لقد هربوا عند المصائب فی القری

و ِعّزتهم قد بّدلت بالمذّله

)آنگاه که درویش های ناصبی غلبه کردند/ بر ملک ایران 

با بزرگترین فتنه / و خاندانی از خالدبن ولید/ تجاوز کرد به 

سرزمین های شیعه علوی/ فراعنه ای از گروه افغانها دشمنی 

کردند/ و حقیقتًا با اهالی خود اهانت ها کردند/ پس بی رحمانه 

درون خانه ها را جست وجو کردند/ داخل شدند با دشمنی و 

غلبه/ و چه کشتند اهالی ممالک در روستاها را/ و تازیانه زدند 

آنها را بدون رحم و رأفت/ در حالی که بعضی از درویش های 

تشیع دفاع کردند/ به تحقیق ناتوان شدند و ندای هالکت و 

نگون بختی سر داده شد/ و زمانی که اشباه اهل علم متزلزل 

شدند/ فضیلت و کمال جای خود را به حّب جاه داد/ همانا در 

هنگامه سختی ها از آبادیها گریختند/ و عّزت آنها به خواری 

بدل گشته است / نی ریزی، رساله سیاسی، ص38(

وی در این شعر، به خوبی نشان می دهد که علت اصلی نزدیکی 

علمای ظاهری و »اشباه اهل  العلم« به دربار، »حّب جاه« 

است. بنابراین، در هنگامه تزلزل حکومت، کاری نخواهند کرد. 

این تحلیل نیز مبتنی بر گفتارهای حضرت علی در نهج البالغه 

است و به طور کلی بر مبنای منابع منقول، تأمالت سیاسی 

نی ریزی، دارای اعتبار است. نی ریزی، غالبًا تحلیل های خود 

را به استناد نهج البالغه ارائه داده است و جالب اینجاست 

که وقتی پس از نگارش »رساله سیاسی«، مورد اذیت و آزار 

قرار گرفت به نجف اشرف، گریخته و در همانجاست که 

»فصل الخطاب« را سروده است.

/    نی ریزی، 
جدای از نقد بر 
سالطین، نسبت 
به علمای درباری 
نیز انتقادات تندی 
ارائه داده است 
و مرتباً فریاد »یا 
علماء دین  الل« 
و »یا علماء امه 
سیدالمرسلین« 
سر می دهد که 
»کجاست شجاعت 
و کجاست غیرت 
در حالی که از 
اطراف و اکناِف 
بالد، زنان به 
اسارت درمی آیند، 
ناموس مردم از 
میان می رود و ما 
مانند قاعدین بر 
جای خود نشسته 
ایم. اگر این تشّیع 
و ایمان است که 
وای بر حال شما
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لبه تیز حمالت نی ریزی، عالوه بر علمای 

ظاهری، علیه سلطان نیز هست. او در بخشی 

از رساله که به درمان و معالجه اختصاص داده 

است با استناد قرآنی، دلیل این مصیبت را 

حکم نکردن بر اساس آیات خدا می داند؛ چرا 

که خداوند فرموده است »و هر که بر وفق 

آیاتی که خداوند نازل کرده است حکم نکند، 

»ظالم  و   ]104 ]آل عمران/  است«  کافر 

است« و »فاسق است« ]مائده/ 44[.

به زعم وی، »خرابی مملکت از ناحیه غلبه 

نخست،  مرحله  در  بلکه  نیست،  دشمنان 

غفلت شاه و فساد مالی امیران است. اگر 

بر این گمان هستید که دشمنان به زودی 

به هالکت خواهند رسید، بدانید که علت 

نخستین، هنوز پابرجاست و همین طور بعد 

از این ]پا برجا خواهد بود[. آیا به جز این راهی 

برای درمان این خرابی ها وجود دارد و آیا راه 

نجات دیگری هست؟«

او مرتبًا تکرار می کند که حتی اگر فتنه افغان 

نیز از میان برچیده شود، »علت نخستین« 

همچنان باقی است. این نشان می دهد در 

نظر وی اساسًا ساختار حکومت صفویان در 

آن دوره زمانی، دارای بحرانی ذاتی است. به 

عقیده وی، تنها تشکیل حکومتی بر مبنای 

عهدنامه مالک که در آن سه رکِن »سلطان«، 

باشند،  شده  لحاظ  »علما«  و  »مردم« 

می تواند صفویان را از بحرانی که گرفتار آن 

شده بودند، خارج سازد. بدین ترتیب، وی 

مداخله گِر  عامل  واردکردن  با  دارد  سعی 

و  سلطان  یعنی  قدرت؛  معادله  در  مردم 

علمای ظاهری، عماًل قدرت هر دو را کنترل 

کند.  نی ریزی در مورد شاه می گوید: »اگر 

شاه، نادان باشد و بدون عقل، سخن هر کس؛ 

خوب یا بد را گوش فرا دهد، میان دوست و 

دشمن کسانی که در پی آبادانی مملکتند با 

کسانی که در صدد تخریب، فرقی نمی نهد. 

و  رشوه گیرنده  ترسوِی  ستمگر  همان  او 

ضایع کننده سنت است. در این صورت است 

که اّمت، هالک می گردد«.  با توجه به تربیت 

شاه سلطان حسین در حرمسرا و بی کفایتی 

وی در اداره امور که در اواخر سلسله صفویان 

ساختار  بر  فزاینده ای  ضعف  شد،  دیده 

حکومت صفویان، نمودار گشت. گزارشات 

می کند.  تأیید  را  مدعا  این  نیز  نی ریزی 

نی ریزی تأکید می کند که »اگر شاه، فردی 

مصّمم و صاحب اراده نباشد... عده ای بی سر 

و پا در حکومت او طمع خواهند ورزید. در 

این صورت، آیا آنها که موقعیت برتر دارند، 

همچون رومیان و هندیان و جز آنها طمع در 

ملک او نخواهند کرد؟«

در  نهایی  راه حل  نی ریزی،  قطب الدین 

وضعیت بحرانی فوق را تشکیل یک میثاق 

و تعهدنامه گروهی بر مبنای عهدنامه مالک 

اشتر می داند: در حدیث آمده است که »برای 

نیز  دارد«شما  وجود  قرعه ای  مشکلی  هر 

پس از  قرعه بر یک شاه از این سلسله بزرگ 
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صفوی آرائتان را یکپارچه کنید و بر اساس 

بدان  را  اشتر  مالک  مؤمنان)ع(،  امیر  آنچه 

دستور داده و از او تعهد گرفته از شاه، میثاق 

گردآوری  چون  مسائلی  درباره  بگیرید. 

کار  با دشمنان، سامان دادن  پیکار  خراج، 

مردم و آبادکردن شهرها. آن امام، قانون، 

کیفیت  و  شهر  اداره  و  امارت  و  حکومت 

برخورد با رعیت »و اینکه آنها را صنف هاست 

سامان  دیگر  برخی  با  جز  برخی  کار  که 

نمی یابد که از جمله آنهایند لشگریان الهی، 

دبیران که نامه های عمومی و یا خصوصی 

می نگارند و داوران دادگستر، کارگزاران که 

به انصاف و مدارا عمل می کنند، اهل خرید 

و خراج انداز اهل ذمه و توده های مسلمان 

مردم، بازرگانان، اهل حرَفت و صنعت، طبقه 

دون پایه از حاجت مندان و درویشان .

نی ریزی،  اندیشه  عرفانِی  وجوه  از  جدای 

شاید بتوان گفت عبارات باال از نخستین 

مدعیات در تاریخ اندیشه ایرانی باشد که 

از محدودکردن قدرت پادشاه و تعهدی که 

مقام شاهی باید در مقابل مردم داشته باشد، 

»رساله  با  بدین ترتیب  است.  رانده  سخن 

مفهوم  اولین بار،  برای  نی ریزی  سیاسی« 

»سلطنت مطلقه« که در دوره میانه تئوریزه 

شده بود، زیر سؤال می رود و این قابلیت، 

بدون شک در کلمات علی بن ابی طالب)ع( در 

عهدنامه مالک، نهفته است.

عهدنامه مالک و به تبع آن »رساله سیاسی« 

به  نزدیکی  به جهت  نی ریزی  قطب الدین 

مختصات تفکر الهی، جایگاه مهمی برای 

اختیار مردم در شکل دهی به سعادت خود در 

نظر گرفته اند. نی ریزی در سطوح عملی تر، 

چگونگی  مشورت،  کیفیت  درباره  حتی 

مجهزساختن سپاه و فرستادن جاسوسان 

نیز سخن می گوید که بیان این فقرات از 

زبان یک عارف، تقریبًا عجیب است. با این 

تمامی پیشنهادات نی ریزی دارای  وجود، 

بدین  و  است  قرآنی  و  استناداتی حدیثی 

طریق با نشان دادن شیوه درست حکومت 

بر مبنای عهدنامه مالک در نهج  البالغه ـ 
پرونده ماه

نقاشی زیبایی از نمای جنوبی اصفهان قدیم
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که در آن »راحِت مردم« لحاظ شده استـ   

به مدعای نخستیِن خود که دوری از شیوه 

اسالمِی حکومت باعث بحراِن کنونی شده 

است، بازمی گردد.

نی ریزی به برادراِن و علمای دینی جامعه 

آن  از  مردانی  که  می کند  توصیه  خویش 

جنس باشند که علی)ع( توصیف کرده است:

امت  علمای  ای  و  ما  دینی  برادران  ای 

رسول الله)ع(! اگر از آن دسته مردانی هستید 

امیر مؤمنان)ع( وصفشان کرد، حداقل  که 

برای حفظ حیات آنان و نگهداری دختران 

و پسران و زنان، به ناچار تالشی کنید تا جان 

در امان بماند و فرزندان و زنان از ننگ در 

امان باشند پیش از آنکه ننگ، همراه عذاب 

دردناک یکباره بر سرمان فرود آید و »آن 

زمان گریزگاهی نباشد. / پایان

سنگ قبر آقا سیدنورالدین ملقب به میرزا بزرگ )متوفی 1313 مهشیدی( فرزند آقا میرسید شهاب الدین احمد و 
پدر میر شهاب الدین نی ریزی و از نوادگان سیدقطب الدین نی ریزی. او از خوشنویسان قلم نسخ است )برگرفته از 

کتاب تاریخ و فرهنگ نی ریز / محمدجواد شمس نی ریزی(
آرامگاه و  سنگ قبر او در قبرستان میر شهاب الدین احمد است.
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اندیشه

به بهانه 27 و 29 آبان )18 و 20 نوامبر( 
روزهای جهانی فلسفه و کودک

فلسفه کودکی در
 گذر تاریخ
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/ جواد فرزانفر دکترای فلسفه تعلیم و تربیت
از دانشگاه تربیت مدرس

فلسفه دوران کودکی به مباحثی همچون 

مفهوم کودکی، جایگاه کودک در جامعه و 

اینکه کودک کیست و چگونه می تواند باشد 

می پردازد. 

در این مقاله سعی شده است تا جایگاهی 

که کودک در دوران باستان، قرون وسطی، 

رنسانس و دوران معاصر داشته است، مورد 

بررسی و کنکاش قرار گیرد.

دوران باستان 
عالیق  و  خصایص  به  باستان  دنیای  در 

کودکی توجهی نمی شد. هر نوع توجهی به 

او صرفًا ناظر به آینده بود و دوران کودکی 

دنیای  به  ورود  برای  بود  مقدمه ای  تنها 

ازکودکان  تولد  بدو  همان  از  بزرگساالن. 

و  قدرتمند  پسران  به  شدن  تبدیل  توقع 

از  که  »آنگونه  می رفت.  کارآمد  دختران 

گزارش های تاریخی و همچنین داستان ها 

و اساطیر به جا مانده از دوران باستان بر 

می آید، دوران کودکی نه تنها به عنوان یک 

دوره مستقل و دارای ویژگی های مختص 

به خود به رسمیت شناخته نمی شد، بلکه 

دورانی زائد و سربار در زندگی بشر به شمار 

می آمد. دورانی که می بایست تا حد امکان 

به  سریع تر  هرچه  کودک  و  شود  کوتاه تر 

پا بگذارد« )شاه آبادی  دنیای بزرگساالن 

فراهانی، 1382، ص57(. 

در این دوران کودکان طبقه پایین جامعه از 

آموزش در خور توجهی برخوردار نبودند و 

بسیاری اوقات به تربیت بدنی اکتفا می شد. 

از آنجا که اکثر مناصب ارثی بود، کودکان 

قرار  دیوانی  تعالیم  تحت  باال  طبقات 

می گرفتند تا بتوانند در آینده به راحتی از 

به بهانه 27 و 29 آبان )18 و 20 نوامبر( روزهای جهانی فلسفه و کودک

فلسفه کودکی در گذر تاریخ 
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پس این مناصب برآیند، البته این تعالیم نیز تنها به پسران 

اختصاص داشت و دختران صرفًا آموزش خانه داری آن هم 

تحت سرپرستی مادر خود می دیدند.

ویل دورانت در تاریخ تمدن درباره وضعیت کودکان در 

و  معرض خطرها  در  »کودکان  می گوید:  باستان  دوران 

بیماری های گوناگون قرار دارند و به همین جهت مرگ و میر 

در میان آن ها فراوان است. دوره جوانی در اینگونه اجتماعات 

کوتاه بود؛ زیرا ازدواج بسیار زود انجام می گرفت و از همان 

وقت مشقت های زن و شوهری پیدا می شده و هر فرد ناچار 

بوده است هر چه زودتر خود را برای کمک به اجتماع و دفاع 

از آن آماده کند«

نگریسته  وسیله  یک  همچون  کودک  به  باستان  درچین 

می شد و دوران کودکی ارزش چندانی نداشت. در خانواده 

چینی پدر رهبر حقیقی بود و به مثابه آسمان در جهان تلقی 

می شد. هدف اصلی تربیت کودک در چین باستان، آماده 

کردن او برای ورود به دنیای بزرگسالی، آشنا کردن با مراسم 

و مناسک سنتی و اطاعت از پدر و پرستش نیاکان بود. هر 

چند که برخی از متفکران این دوران، مثل کنفوسیوس 

دیدگاهی نسبتًا مثبت به کودک داشته اند؛ با این همه تفکر 

حاکم، دوران کودکی را درخور اهمیت نمی دانست. به عقیده 

اولیای  از  اطاعت  کودک  وظیفه  هرچندکه  کنفوسیوس 

خویش است، اما پدر نباید فرمانروایی خویش را مستبدانه به 

کار برد و برکودک بیش از اندازه سخت گیرد. او ارزش انسان را 

در قدرت جسمانی و برخورداری از ثروت و مقام نمی دید؛ بلکه 

فردی را سزاوار ارج و احترام می دانست که همانند کودکان 

قلبش سرشار از احساس باشد، با توجه به همین اندیشه 

است که کنفوسیوس می گوید: انسان های بزرگ، قلب های 

کودکانه ای دارند. 

/    کنفوسیوس 
می گوید: 

انسان های 
بزرگ، قلب های 

کودکانه ای دارند.

/    در روم باستان 
پدر نسبت به 

کودک خود اختیار 
مطلق داشت. پدر 

درباره سرنوشت 
نوزاد تصمیم 
می گرفت که او 
را در خانواده 

بپذیرد یا به 
معرض فروش 

گذارد، وی 
می توانست 

فرزندانش را به 
صورت برده 
بفروشد یا بر 
اساس سنت 

مرسوم شورای 
خانوادگی، پسر 

خود را به مرگ 
محکوم کند. 

شه
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فرمانروایان،  برهمنان،  طبقه  به  جامعه  و 

می شد.  تقسیم  نجس ها  و  بازرگانان 

پایین ترین طبقه یعنی نجس ها از هرگونه 

تعلیم و تربیتی محروم بودند و وظیفه شان 

اکثراً خدمت به طبقات باالتر بود. در این 

اجتماع، تربیتی که در ارتباط با کودکان 

صورت می گرفت بسیار سخت، خشن و بر 

پایه تهذیب بود.

در مدارس یکی از وظایف اصلی کودک این 

بود که همواره در خدمت معلم خود باشد و 

در غیر این صورت، تنبیه می شد. »محصل 

مجبور است به معلم خود کمک کند حتی 

اگر معلم مشغول تطهیر خود باشد« )تاریخ 

اندیشه های تربیتی، فردریک مایر، ترجمه 

فیاض(. 

وضع کودکان در ایران باستان نیز چندان 

تفاوتی با جوامعی که نام برده شد، نداشت. 

دوران کودکی  به  اهمیتی  این جامعه  در 

داده نمی شد و توجه به کودک تنها ناظر به 

آینده ایشان بود. لوحه های گلی مانده بر جا 

از زمان هخامنشیان، حاکی برآن است که در 

آن دوره، کودکان نیز درکنار افراد بزرگسال 

به کار و کارگری مشغول بوده اند. »مزد هر 

طبقه از کارگران دقیقًا تعیین شده و مزد 

یک کودک، یک زن، یک مزدور یا پیشه ور 

متخصص مشخص شده است« )ایران از آغاز 

تاکنون، گیرشمن، ترجمه محمد معین(.

آیین قربانی کردن کودکان در دوره باستان

شه
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از  سهراب  شدن  »زاده  بابکان«،  »اردشیر  داستان های 

مادرش« و »سیاوش« در شاهنامه فردوسی و »بستور« از 

کتاب »یادگار زریران« که از آن دوران به جای مانده، همگی از 

این موضوع روایت می کنند که دیدگاه حاکم در ایران باستان 

برآن بوده است تا دوران کودکی را نادیده گیرد ویا آن را هر چه 

کوتاه تر سازد. برای نمونه در داستان »سیاوش« می خوانیم که 

کیکاووس پدرسیاوش باتمام عالقه ای که به فرزند خود دارد، 

او را به رستم می سپارد تا تبدیل به یک جنگاور شود. از طرف 

دیگر فردوسی نیز با ذکر سریع مراحل رشد و بالندگی سیاوش 

خواستار آن است که قهرمانش هر چه سریع تر دوران کودکی 

را طی کند و به دنیای انسان های قابل توجه یعنی بزرگساالن 

پا بگذارد. 

در روم باستان آنچه باعث می شد به کودک حق زندگی داده 

شود، این بود که امید می رفت در آینده عضو مفیدی برای 

اجتماع خود باشد؛ و گرنه جامعه برای جایگاه کنونی او ارزش 

چندانی قائل نمی شد. در این تمدن، پدر نسبت به کودک 

خود اختیار مطلق داشت. پدر درباره سرنوشت نوزاد تصمیم 

می گرفت که او را در خانواده بپذیرد یا به معرض فروش گذارد، 

وی می توانست فرزندانش را به صورت برده بفروشد یا بر اساس 

سنت مرسوم شورای خانوادگی، پسر خود را به مرگ محکوم 

کند. 

جایگاه کودک در یونان باستان نیز وضعیتی همسان با جوامع 

ذکر شده داشت. یونان باستان به دو بخش عمده تقسیم 

می شد: اسپارت و آتن. هدف تربیت در اسپارت این بود که از 

کودکان درآینده سربازان نیرومند، بی باک و مطیع بسازد. 

نوزاد چون متولد می شد، سرنوشتش به دست مجلس شیوخ 

این مجلس کودک را معاینه می کرد واگر  قرار می گرفت. 

خلقتش را کامل می دید، به مادرش بر می گرداند و بدین سان 

/    در یونان 
باستان نوزاد 
چون متولد می شد، 
سرنوشتش به 
دست مجلس شیوخ 
قرار می گرفت. این 
مجلس کودک را 
معاینه می کرد واگر 
خلقتش را کامل 
می دید، به مادرش 
بر می گرداند 
و بدین سان 
کودک حق حیات 
داشت و اال او را 
در چاله تای ژت 
می انداختند. 

/    در یونان هر 
سال اطفال را برابر 
مذبح آرتمیس 
شالق می زدند و برد 
با کسی بود که بیش 
از همه درد را تحمل 
نماید.
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کودک حق حیات داشت و اال او را در چاله 

تای ژت می انداختند. 

پسرها مجبور بودند از هفت سالگی خانواده 

فوج  در  زمان  همان  از  و  کنند  ترک  را 

کوچکی، فنون رزم را فرا می گرفتند. اطفال 

عادت  گونه ای  به  سخت  تمرین های  با  را 

می دادند که بتوانند سرما، گرما، گرسنگی، 

شکایت  و  کرده  تحمل  را  درد  و  تشنگی 

و  می رفتند  راه  پابرهنه  کودکان  ننمایند. 

در تمام فصل های سال به یک شکل لباس 

می پوشیدند و بر روی نی هایی که از کنار 

رودخانه می چیدند، می خوابیدند. از آنجایی 

که غذای کافی به آن ها نمی دادند برای فرو 

نشاندن گرسنگی ناچار بودند که از این جا و 

آنجا غذایی بربایند و اگر در این حین گرفتار 

می شدند، مورد تنبیه قرار می گرفتند. در این 

محیط نظامی ، تحمل کتک و شالق خوردن 

به مسابقه گذاشته می شد. هر سال اطفال را 

برابر مذبح آرتمیس شالق می زدند و برد با 

کسی بود که بیش از همه درد را تحمل نماید.

شاید بتوان حاکم بودن چنین دیدگاهی از 

سوی اسپارتیان را به حساب جنگ ساالری 

دیدگاهی  اما سلطه چنین  گذاشت،  آنان 

میان قوم آتن، به روشنی بی ارزش بودن 

آشکار  باستان  یونان  در  را  »کودک« 

آتنی »برای پیشگیری  می نماید. شهروند 

از افزایش جمعیت و تجزیه  فقر آور اراضی، 

شرعًا و عرفا کشتن نوزادان را مباح می داند. 

هر پدری که فرزندی ضعیف یا ناقص به 

وجودآورد یا او را از صلب خود نداند، در 

قدیمی ترین 
اسباب بازی های 
کشف شده 
مربوط به دوران 
باستان

شه
دی

ان



 43

14
00 

ان
/ آب

 13
ره 

شما
م / 

شش
ال 

س

کشتن مختار است. فرزند بردگان به ندرت مجال زنده ماندن 

می یابند. دختران را بیش از پسران می کشتند؛ زیرا که به 

هنگام شوی کردن باید جهیزی با خود ببرند« )تاریخ تمدن، 

ویل دورانت، ج 2، ترجمه آریان پور و دیگران(.

افالطون در کتاب پروتاگوراس زندگی یک کودک آتنی را 

چنین شرح می دهد: تربیت و تنبیه از سال های اول کودکی آغاز 

می شود. مادر، پرستار، پدر و دایه به منظوراصالح کودک، از او 

خرده گیری می کنند و کودک نمی تواند سخنی به زبان آورد و 

یا کاری انجام دهد بدون این که آنان بگویند این سخن درست 

است یا نادرست؛ این افتخار آمیز است و آن شرم آور؛ این ثواب 

است و آن گناه. کودک در صورتی که از امر آن ها اطاعت نماید 

خوب است و گرنه بد و سزاوار تنبیه. او بسان تکه چوبی است 

که بر آن لباس پوشانده اند. در مراحل بعدی او را نزد معلمان 

می فرستند و آنان آزاد هستند تا هرگونه که میلشان می کشد با 

او رفتار نمایند.

پاره ای از والدین نیز نوزاد خود را در ظرفی سفالین می گذاشتند 

و در نزدیک معبد او را رها می کردند. حقی که پدران در نابود 

کردن فرزند خویش داشتند، روشی بس خشونت آمیزی بود 

برای اصالح نژاد. 

 قرون وسطی
بزرگسال جایگاه  اگر چه در دوره های پیشین حداقل فرد 

ویژه ای در جامعه داشت، در قرون وسطی اما، انسان بزرگسال 

نیز بی ارزش پنداشته می شد. به تبع آن روشن است که کودک 

نیز در این میان جایگاهی نداشت. بوبن درکتاب رفیق اعلی 

اهمیت  شما  به  کسی  سیزدهم،  قرن  کودکان  می نویسد: 

نمی دهد. بسان گله ای هستید که گاه دچار تب می شود و 

جنگ ها، قحطی ها وطاعون پراکنده اش می سازد. در سال های 

/    پستالوتسی 
معتقد بود حتی 

افرادی نیز که 
دچار تباهی و 

گمراهی شده اند 
واجد طبیعتی 
پاک و معنوی 

می باشند. انسان 
تنها آنگاه به راه 

بد خواهد رفت که 
راه به سوی نیکی 
بر او بسته باشد.
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نخستین زندگی اتان بسیار از شما کم به سخن می آید و اگر هم 

به زحمت نگاهی به شما کنند، با همان نگاه رقت باری است که 

به سگان مزرعه می کنند، همان سگانی که شما در کوچه ها با 

آن ها بازی می کنید. کودکان قرن سیزدهم، شما مانند گیاهان 

خودرویی می مانید که بدون کوچک ترین توجهی، در برابر 

بزرگساالن قد می کشید.

در این دوره آموزش و پرورش کودکان با سخت گیری های 

فراوان همراه بود. به زعم کلیسا سالمتی به مثابه موهبتی 

بود که از جانب خدا به کودک هدیه می شد و در این بین پدر و 

مادر حق هیچ دخالتی در این رابطه نداشتند. به سخن دیگر به 

مراقبت و بهداشت کودکان چندان توجهی نمی شد. نشانه های 

به جا مانده از قرون وسطی حاکی از آن است که تقریبًا بیست 

درصد از نوزادان در بدو تولد می مردند.

سنت اگوستین در کتاب اعترافات، درباره دوران کودکی خود 

چنین می گوید: »اگر در تحصیل کاهلی می کردم، تأدیب بدنی 

می شدم که رسم آن ایام بود. ما بازیگوشی می کردیم و از سوی 

کسانی که خود نیز ]زمانی[ اهل بازی بودند کیفر می دیدیم. 

اگر کودکان مایل بودند که از تماشای نمایش ها و بازی ها 

محظوط شوند، پدران و مادران، کودکان را با رغبت به شالق 

می سپردند«. 

از آثار به جای مانده قرون وسطی مشخص می شود که در 

پاره ای از اجتماعات، سن هشت سالگی را پایان دوران کودکی 

می پنداشتند. برای نمونه می توان به نامه یکی از نجیب زادگان 

انگلیسی به پسرش، اشاره نمود. »این آخرین نامه ای است که 

به عنوان یک کودک برای تو می نویسم چون تو در آستانه ورود 

به سن نه سالگی هستی. از این پس تو بایستی تمام بازیچه ها 

و بازیگوشی ات را کنار بگذاری و ذهن خود را به مسائل جدی 

معطوف کنی«.

/    امرسون 
می گوید:  
اگر ما به طبیعت 
اصیل کودکان باور 
داشتیم، این گونه 
آن ها را آموزش 
نمی دادیم. ما کمتر 
به تربیت بدن های 
آن ها می پردازیم. 
ما چشم و دست را 
آموزش نمی دهیم. 
ما آن ها را به فهم 
و درک و مقایسه 
برخی از حقایق، 
مهارت در کاربرد 
اعداد و کلمات 
تمرین می دهیم، ما 
می خواهیم آن ها را 
حسابدار، دادستان 
و مهندس بار آوریم، 
نه انسان توانا، 
پرشور و صاحب 
قلب بزرگ
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پس از سپری شدن قرون وسطی و آغاز دوره 

رنسانس، نگرش ها نسبت به فلسفه دوران 

کودکی تغییر یافت و کودک روز به روز جایگاه 

آغازین  نقطه  کرد.  پیدا  را  خویش  واقعی 

رنسانس را می توان در کشور ایتالیا یافت. 

برخی از متفکران براین باورند که در این دوره 

این کشور مرکز فرهنگی اروپا گردید. هدف 

تربیت به زعم بسیاری از اندیشمندان این 

دوره انسان بار آوردن کودک یعنی انسانی 

ساده و طبیعی و بی ریا و متمایل به صداقت و 

حقیقت است.

زمان  این  متفکران  از  یکی  که  مونتنی 

می باشد، معتقد است که کودک باید بدون آن 

که به رنج و زحمت بیهوده افتد از راه بازی 

مطالب را بیاموزد. به نظر او معلم باید بدون 

با آنچه اقتضای  هیچ سختگیری و مطابق 

طبیعت کودک حکم می کند ابتکار و خالقیت 

را در وی برانگیزاند و روشی به کار گیرد که 

یادگیری کودک توأم با فهم عمیق باشد و او را 

برای عمل آماده کند.

یکی از مربیان بزرگی که سهم زیادی در 

تغییر مفهوم کودکی داشت، روسو بود. او 

اندیشه های نوین تربیتی خود را در کتاب 

امیل یا آموزش و پرورش، مطرح نمود. 

روسو از روش های آموزشی که به روحیات 

طبیعتش  با  و  ندارد  توجهی  هیچ  کودک 

سازگار نیست، به شدت انتقاد می کند. به زعم 

کودکان در ایران دوره قاجار همچون بزرگساالن کار می کردند و لباس می پوشیدند
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او، طبیعت در کودک یک سری توانایی ها و 

استعداد هایی نهاده که برای شکوفایی آن ها 

الزم است مسیر طبیعی رشد طی شود. دوره 

رشد  این  برای  دوره  مناسب ترین  کودکی 

طبیعی می باشد. از این رو ما باید برای این 

دوره اهمیت زیادی قائل شویم و کودکان 

را همانگونه که هستند، بپذیریم و دوست 

بداریم. 

»دوران کودکی را دوست بدارید و بازی ها، 

تشویق  را  آن  دلپذیر  غریزه  و  سرگرمی  ها 

هست  کسی  شما  میان  در  آیا  نمایید. 

گاهگاهی بر دوره کودکی که همیشه تبسم 

افسوس  می باشد،  آرام  روح  و  لبهاست  بر 

این کودکان  برای چه می خواهید  نخورد؟ 

بی گناه را از استفاده از این زمان کوتاه که به 

سرعت از چنگشان می گریزد محروم سازید؟ 

چرا می خواهید اولین سال های زندگی را که 

به سرعت سپری می شود، آمیخته با درد و رنج 

نمائید؟ مگر نمی دانید این روزهای خوش 

همانطور که برای شما باز نمی گردد، برای 

آن ها نیز باز نخواهد گشت« )امیل یا آموزش 

و پرورش، ژان ژاک روسو، ترجمه منوچهر 

کیا(.

روسو آموزشی را به حال کودک مناسب و 

مفید می داند که مطابق با طبیعت او باشد و 

گرنه بی فایده و باعث رنج و عذاب اوست. با 

توجه به همین دیدگاه است که می گوید: 

طبیعت کودک طوریست که فقط »اکنون« 

را می فهمد و درباره »آینده« چیزی نمی داند. 

آموزشی که این نکته مهم را نادیده می گیرد 

و توقع دارد که کودک »اکنون« را فدای 

»آینده« نماید، آموزشی ظالمانه و به دور از 

انصاف است. 

الهام بخش  روسو  افکار  که  از کسانی  یکی 

مکتبخانه ای در ایران اواخر دوره قاجار
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او گردید، پستالوتسی بود. او بسیاری از اندیشه های روسو را 

زندگی کرد و بدینسان به زندگی بسیاری از دست اندرکاران 

تعلیم و تربیت پس از خود، اندیشه داد. به عقیده پستالوتسی 

طبیعت آدمی  نیک و پاک می باشد. او می گوید: »شخصیت هر 

فرد، چه کودک و چه بزرگ، مقدس است«. با توجه به همین 

آدمی  جنبه ای معنوی  بود که وی هم در طبیعت  دیدگاه 

می دید و هم تربیت را وسیله ای می دانست که می توان به کمک 

آن ارزش حقیقی فرد را به او شناساند. وی نه تنها طبیعت 

کودک را نیک می دانست، بلکه معتقد بود حتی افرادی نیز که 

دچار تباهی و گمراهی شده اند واجد طبیعتی پاک و معنوی 

می باشند. »انسان به خودی خود می خواهد نیک باشد، ولی 

می خواهد که این با نیکبختی همراه گردد. از این رو تنها آنگاه به 

راه بد خواهد رفت که راه به سوی نیکی بر او بسته باشد« )نگاهی 

به فلسفه آموزش وپرورش، میر عبدالحسین نقیب زاده(.

با توجه به همین اندیشه است که اظهار می دارد: »هزاران 

هزار انسان ]گمراه[ با خشنودی بسیار راه درست را در پیش 

می گرفتند، اگر می دانستند که چگونه در این راه گام بگذارند، 

به  یاری  برای  دستی  اگر  می داشتند،  انگیزه ای  و  نیرو  اگر 

سویشان دراز می شد«.

بنابراین اگر صدها انسان گمراه از بین می روند، بدین سبب 

است که کسی نیست تا آنان را به ارزش خود آگاه کند و 

نجاتشان دهد.

برای  میالدی،   1809 سال  از  روز  اولین  در  پستالوتسی 

شاگردانش یک سخنرانی داشت که خود، بازتابی است از همین 

دیدگاه. »علیه مقاصد یا تمایالتتان هیچگونه کینه ای احساس 

نمی کنیم و به آن ها هیچ تجاوزی روا نمی داریم، چیزی را منع 

نکرده و خواهان چیزی جز شکفتن نیستیم... دور باد از ما فکر 

این که از شما مردمی  چون خودمان یا همانند اغلب معاصرانمان 

/    مونته سوری 
معتقد است که 
تمام جنگ ها، 

کینه ورزی ها، 
بی عدالتی ها و 

تجاوزات، ریشه 
در برخورد 

استبدادی است 
که بزرگساالن 

نسبت به کودکان 
روا می دارند؛ و 

بدینسان از همان 
ابتدا بذرهای 

پرباری را در او 
می کشند که در 

آینده نوید دهنده 
زندگانی سرشار 
از صلح وشادی 

بود. 
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بسازیم. شما باید به یاری مراقبت هایمان، به صورت مردمی  که 

طبیعت شما اقتضا می کند درآیید، سعی من بر آن است که 

طبیعت انسانی را تا عالی ترین درجه و شریف ترین مقام باال برم«. 

به همین خاطرست که در مدارس پستالوتسی همواره کودک 

و نیازهای او اصل شمرده می شد و هیچ گونه تجاوزی به آن روا 

نمی شد و همواره سعی برآن بود تا برنامه هایی در این مدارس 

گنجانده شود که مطابق با روحیه کودکان و برطرف کننده 

نیازهای آنی و آتی آن ها باشد. 

یکی از موضوعات اساسی در اندیشه های تربیتی پستالوتسی که 

او همواره بر آن تأکید می کند عشق و محبت در تعلیم و تربیت 

است. آرمان محبت بر فلسفه تربیت پستالوتسی فرمانرواست، 

محبتی که باید بی انتها باشد وشاگردان ضعیف را هم مانند 

شاگردان موفق در برگیرد، حتی هنگامی که از شاگردان خطایی 

هم سر بزند در آن محبت، نقصانی حاصل نشود.

 1757 سال  در  انگلیسی  اندیشمند  و  نقاش  شاعر،  بلیک، 

میالدی در خانواده ای فقیر به دنیا آمد. دوران کودکی او آمیخته 

با رؤیا و تخیل بسیار بود و شاید به همین خاطر به هنر عشق 

بلیک هنگام ده سالگی وارد مدرسه طراحی شد  می ورزید. 

وتحت تأثیر مکتب نقاشان رنسانس قرار گرفت. او در سن 22 

سالگی به دانشگاه سلطنتی رفت. وی بعدها گفت: »شور جوانی 

و استعداد هایم در آنجا به خاطر سختگیری های بیش از حد 

مسئولین تباه گشت«.

این شاعر انگلیسی در 22 سالگی کتاب »نغمه های معصومیت« 

را نوشت. در این اثر به گونه ای جانبدارانه ویژگی های دوران 

کودکی )تخیل، بازی و شادی( مورد ارج و احترام قرار می گیرد. 

پنج سال بعد یعنی در سال 1794، »نغمه های معصومیت و 

تجربه« وی منتشر شد که درست همزمان بود با انقالب فرانسه. 

او از این انقالب طرفداری می کند و مانند هر انقالبی انگلیسی 

/    یک زن سالخورده 
وینتویی چنین گفته 
است:... سفید پوستان 
درختان را قطع 
می کنند و همه چیز 
را می کشند. درختان 
می گویند این کار را 
نکنید، ما احساس درد 
و رنج می کنیم، به 
ما آسیب نرسانید؛ 
اما انسان های سفید، 
درخت ها را تکه تکه 
می کنند. روح زمین از 
آن ها متنفر است...«

/    ورنر معتقد 
است در دوران 
بزرگسالی بر اثر 
آموزش وپرورش 
نادرست، هوش 
فنی- هندسی 
جایگزین هوش 
فیزیونومی 
 می گردد و ما 
بیشتر دنیا را 
از دید مهندسان 
یا متخصصان 
می نگریم. دیگر 
دیدن یک درخت در 
ما شور و شوقی 
نمی آفریند.
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دیگر، نسبت به کلیسا و دولت انتقادات تند و پرشوری ابراز 

می دارد. »زندان ها با سنگ های قانون ساخته شده اند و 

فاحشه خانه ها با خشت های مذهب. همانطور که کرم پروانه 

زیباترین برگ ها را برای تخم گذاری انتخاب می کند و 

بدینسان نابودشان می سازد، کشیش نیز برای خراب کردن، 

درست دست بر روی زیباترین شادی های مردم می گذارد« 

)بنتلی، 1975، ص30(. البته این بدین معنا نیست که بلیک 

اعتقادات دینی نداشت. وی از مذهبی انتقاد می کند که 

کشیشان آن را دستمایه کارهای ناپسند خویش ساخته 

بودند.

جلوه  کودکان  آمریکایی،  مربی  و  شاعر  منظرامرسون،  از 

طبیعتی ناب هستند که به صورتی مقدس به این جهان پا 

گذاشته اند. بسیاری از بزرگساالن وحدت خود را با طبیعت 

از دست داده اند و از این رو با این جهان احساس بیگانگی 

می کنند؛ حال این که کودکان هنوز در وحدت حیاتی با خود 

و با طبیعت به سر می برند. به همین خاطر است که از فطرت 

مطمئن تری برخوردارند و چشمانشان به آسانی حقیقت 

را از امور غیر حقیقی، تشخیص می دهد. از نگاه امرسون، 

کودک نماد صداقت و معصومیت است، یعنی درست نماد 

همان چیزی که در وجود بزرگساالن رنگ باخته است و 

به همین دلیل، وقتی ما چهره کودکان را نگاه می کنیم، به 

طور دردناکی، احساس حقارت می کنیم. با توجه به داشتن 

چنین دیدگاهی است که او همواره به دیده احترام به کودکان 

می نگریست.

امرسون همواره خاطرنشان می کرد که »نبایستی به خلوت 

کودک تجاوز کرد« و معتقد بود این جمله را باید بر سردر 

هر خانه ای که کودکی در آن زندگی می کند نصب کرد. 

امرسون می گوید: من بچه ها را دوست دارم، آنها صاحبان 

/    به شازده 
کوچولو گفتم: 

عجیب است! همه 
چیز حاضراست! 

هم چرخ، هم دلو و 
هم طناب. شازده 
کوچولو خندید، 

دست به طناب 
برد، دسته چرخ 

را چرخاند و چرخ 
مانند بادنمای 

کهنه ای که مدت ها 
پس از نشستن باد 

صدا کند، نالید. 
شازده کوچولو 

گفت: می شنوی؟ 
ما چاه را بیدار 

کرده ایم و او آواز 
می خواند.
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اصلی میدان ها و خیابان های شهر هستند. با هزار شور و شوق 

به سالن های نمایش می روند، سخنان همه افراد اطراف خود را 

می شنوند و با این همه، عمق نمایش را می بینند. هیچ ِسّری 

از آن ها پنهان نمی ماند. هر جا که هستند، پر از شادی و فریاد 

می شود. خود را به دست بازی می سپارند و دنیای اطراف خویش 

را یکسره فراموش می کنند. او از آن چه نظام تربیتی در قبال 

کودکان در پیش گرفته است سخت شکایت می کند، آن را فلج 

کننده و کسالت آور می داند. به اعتقاد وی، تعلیم و تربیت باید 

مانند خود انسان وسیع و گسترده باشد. ما به کودکان تعلیم 

می دهیم مردانی مثل ما شوند حال این که باید به آن ها یاد دهیم 

که آرزو کنند چه می توانند باشند. »اگر ما به طبیعت اصیل آن ها 

باور داشتیم، این گونه آن ها را آموزش نمی دادیم. ما کم تر به 

تربیت بدن های آن ها می پردازیم. ما چشم و دست را آموزش 

نمی دهیم. ما آن ها را به فهم و درک و مقایسه برخی از حقایق، 

مهارت در کاربرد اعداد و کلمات تمرین می دهیم، ما می خواهیم 

آن ها را حسابدار، دادستان و مهندس بار آوریم، نه انسان توانا، 

پرشور و صاحب قلب بزرگ... عشق به »خود تنزل یافته« در پدر 

است که می خواهد کودکش منش و سرنوشت او را تکرار کند؛ 

انتظاری که بچه را واقعًا مأیوس خواهد کرد«. 

کینه ورزی ها،  جنگ ها،  تمام  که  است  معتقد  سوری  مونته 

بی عدالتی ها و تجاوزات، ریشه در برخورد استبدادی است که 

بزرگساالن نسبت به کودکان روا می دارند؛ و بدینسان از همان 

ابتدا بذرهای پرباری را در او می کشند که در آینده نوید دهنده 

زندگانی سرشار از صلح وشادی بود. 

بیستم محسوب  بزرگان روانشناسی کودک در قرن  از  ورنر 

می شود. ورنر در مورد دو نوع هوش یا دو نوع طرز تفکر که از 

همان کودکی به طور موازی و هم زمان رشد می یابند سخن 

می گوید. هوش »هندسی- تحلیلی« یا »منطقی و فنی« و هوش 

/    ورنر براین 

باور است که کودک 
به واسطه داشتن 
هوش فیزیونومی ، 
خود را در طبیعت 
و طبیعت را در 
خود می داند و با آن 
احساس خویشتن  
دوستی می کند. 
بنا به اظهار وی: 
اقوام بدوی نظیر 
کودکان، احساس 
می کنند با بقیه 
دنیا یکی شده اند. 
آن ها در مقایسه با 
بزرگساالن جامعه 
مدرن به میزان 
بیشتری ادراک 
فیزیونومی  از خود 
نشان می دادند. به 
عنوان مثال، بومیان 
ساکن آمریکا چنین 
می پندارند که با 
طبیعت هم احساس 
هستند. در نتیجه با 
مشاهده بی اعتنایی 
سفیدپوستان به 
طبیعت به شدت 
تعجب می کردند. 
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»فیزیونومی « که تنها در دوره کودکی وجود 

دارد و زمانی که فرد به سنین بزرگسالی پا 

این نوع هوش،  ناپدید می شود.  می گذارد، 

جهان  و  پدیده ها  از  تلقی  طرز  نوع  همان 

هستی است که در دنیای عرفان و شعر از 

طریق شهود و الهام به انسان دست می دهد. 

بدین سان می توان گفت که بنا به اظهار ورنر 

باید بین هوش کودکان، عارفان و شاعران 

شباهت هایی وجود داشته باشد. به عبارت 

دیگر، هوش فیزیونومی  هوشی است که عرفا 

و شعرا توانسته اند تا زمان بزرگسالی آن را در 

خود حفظ نمایند. 

کودکانه  هوشیاری  همین  فیزیونومی که 

و  نگری  کلی  توان  خود  صاحب  به  است، 

هوشیاری  همین  با  می دهد.  بینی  وحدت 

گونه ای  به  هنرمندان  و  عارفان  که  است 

نقب  کودکیاشان  روزگار  به  نوستالوژیک 

می زنند و چونان سال های نخستین زندگی، 

پیوستگی همه اجزا، سیر می کنند و با هستی 

اندرونی و بیرونی به مثابه کلی در هم تنیده 

درگیر می شوند.

از طریق هوش »فیزیونومی « خود  کودک 

نادیدنی  و  غیب  دنیای  به  پای  راحتی  به 

می گذارد و با آن ارتباط برقرار می کند. او 

بنشیند که  تماشای چیزهایی  به  می تواند 

حتی به تخیل بزرگساالن نیز ره ندارد. کودک 

می تواند به آسانی از سطح اشیا و پدیده عبور 

نموده، با الیه های ژرف و عمیق آنان تماس 

روحی و حسی بگیرد. همین تماس است که 

یکی از منابع خالقیت و نوآوری در کودک 

می باشد. داشتن هوش فیزیونومی  در کودک 

باعث می شود که او اشیا را دارای جان و روح 

بداند. در داستان »درخت زیبای من« اثر 

واسکونسلوس )1378( و »شازده کوچولو« 

منعکس  را  خود  زیبایی  به  نگرش،  این 

می سازد: »به شازده کوچولو گفتم: عجیب 

است! همه چیز حاضراست! هم چرخ، هم دلو 

و هم طناب. شازده کوچولو خندید، دست 

به طناب برد، دسته چرخ را چرخاند و چرخ 

مانند بادنمای کهنه ای که مدت ها پس از 

نشستن باد صدا کند، نالید. شازده کوچولو 

گفت: می شنوی؟ ما چاه را بیدار کرده ایم و او 

آواز می خواند«. 

ورنر براین باور است که کودک به واسطه 

داشتن هوش فیزیونومی ، خود را در طبیعت 

و طبیعت را در خود می داند و با آن احساس 

خویشتن  دوستی می کند. بنا به اظهار وی: 

اقوام بدوی نظیر کودکان، احساس می کنند 

با بقیه دنیا یکی شده اند. آن ها در مقایسه با 

بزرگساالن جامعه مدرن به میزان بیشتری 

می دادند.  نشان  فیزیونومی  از خود  ادراک 

به عنوان مثال، بومیان ساکن آمریکا چنین 

می پندارند که با طبیعت هم احساس هستند. 

در نتیجه با مشاهده بی اعتنایی سفیدپوستان 

به طبیعت به شدت تعجب می کردند. یک 

زن سالخورده وینتویی چنین گفته است:... 
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سفید پوستان درختان را قطع می کنند و 

همه چیز را می کشند. درختان می گویند این 

کار را نکنید، ما احساس درد و رنج می کنیم، 

به ما آسیب نرسانید؛ اما انسان های سفید، 

درخت ها را تکه تکه می کنند. روح زمین از 

آن ها متنفر است...« 

هوش  تفکر  طرز  این  که  است  چگونه  اما 

سنین  به  پا  کودک  هنگامی  که  شهودی 

بزرگسالی می گذارد، روز به روزکم رنگ تر 

عاملی  مهم ترین  ورنر  منظر  از  می شود؟ 

روش های  است،  دخیل  زمینه  این  در  که 

نادرست تعلیم و تربیت می باشد. روش هایی 

که به تعبیر نیچه بر آن است تا از همه سکه 

جمود  که  »آموزش هایی  و  بسازد  رایج 

تفکر، محدودیت ابتکار، از بین رفتن حس 

کنجکاوی، ضعیف شدن ظرفیت حیرت و 

کاستمندی شگفتی کودک را باعث شده و 

صدها بالی خانمان سوز دیگر را در واپاشی 

نگاه و نگرش ناب او در پی دارد«.

بزرگسالی  دوران  در  است  معتقد  ورنر 

هوش  نادرست،  وپرورش  آموزش  اثر  بر 

فیزیونومی  فنی- هندسی جایگزین هوش 

 می گردد و ما بیشتر دنیا را از دید مهندسان یا 

متخصصان می نگریم. دیگر دیدن یک درخت 

در ما شور و شوقی نمی آفریند. از دید ما، 

حتی انسان ها نیز بر اساس ابعادی فاقد جنبه 

فردی یا انسانی طبقه بندی می شوند. برای 

نمونه ما آن ها را بر اساس مرزهای جغرافیایی، 

جنسیت، رنگ پوست و یا طایفه تقسیم بندی 

می کنیم. به عبارت دیگر، حتی انسان ها را 

همچون اشیا تلقی می کنیم، اما کودکان و یا 

کسانی که دارای هوش شهودی و فیزیونومی 

انسان ها  به  دیگری  دیدگاه  از   هستند 

می نگرند و حتی اشیا و موجودات بی جان را 

نیز جان دار و زنده احساس می کنند. با این 

همه، نباید هرگز ظرفیت خود را برای درک 

فیزیونومی  از دست بدهیم .

با هم نگری
که  گفت  می توان  آمد،  آنچه  به  توجه  با 

دوران  فلسفه  مورد  در  عمده  رویکرد  دو 

بر  کودکی وجود دارد. در رویکرد اول که 

تربیت سایه  و  تعلیم  تاریخ  اکثر دوره های 

گسترانده، بر عدم آگاهی، در خود ماندگی، 

ضعف، نقص و گرایش کودکان به غرایز پست 

اصرار می ورزد. به طور کلی نام این رویکرد 

را می توان رویکرد »کودک به مثابه وسیله« 

نامید. در مقابل، رویکرد دوم بر آگاهی، روحیه 

تخیل  و  معصومیت  خالقیت،  پرسشگری، 

مثابه  به  »کودک  می کند.  تأکید  کودکان 

هدف« نامی  است که می توان بر روی این 

رویکرد نهاد. 

توضیح نی تاک:

منابع این مقاله به جهت اختصار حذف شد 

که در دفتر نشریه موجود است.
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فرهنگ و ادبیا

نوشتاری از استاد ابوالقاسم فقیری

حوادث در
ترانه های محلی  

فرهنگ و ادبیات
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فر
/ گردآوری و پژوهش: ابوالقاسم فقیری

اگر بخواهیم از جلوه های گوناگون فرهنگ 
محلی  ترانه های  بسازیم،  چهره ای  مردم 
زیباترین  که  هستند  چشم ها  منزله  به 
جزء یک چهره اند. به ترانه های محلی که 
احساسات تجسم یافته روستائیان ساده دل 
و کوه نشینان پاک نهاد است، آگاهی دارید. 

کدام دلی است که از شنیدن این ترانه های 
شیرین محلی به وجد نیاید؟ 

به  را  روستائیان  عواطف  محلی  ترانه های 
طوری عریان مجسم می نماید که آدمی در 
مقابل این همه صفا و پاکی به واقع تحت 

تأثیر قرار می گیرد. 
است  مظهری  ناحیه  هر  محلی  ترانه های 
از زیبایی و طرز اندیشه مردم همان ناحیه، 
بند،  و  قید  بدون  و  آزاد  روح های  سمبل 
نماینده  گداز،  و  پرسوز  دلهای  ترجمان 

تمّنیات و خواستها و ...
چه بسا مضامینی قوی در قالب کلماتی ساده 
و روان ریخته شده که تار و پود وجود انسانی 
را به ارتعاش در می آورد. این مضامین عالی 
مملو از زیبایی به حد کمال است؛ آن هم نه 

زیبایی دروغین و پیرایه دار.
در  می توان  را  محلی  ترانه های  مضمون 
عشق و عاشقی، درد و هجران، امید و آرزو، 
نامرادی ها، واخوردگی ها، گله و انتظار - که 
این پدیده ها برای همه ما آشناست - خالصه 

حوادث در
 ترانه های محلی  
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کرد. 
متأسفانه  محلی  ترانه های  از  بعضی  در 
تحریف به عمل آمده و بیشتر این ترانه ها 
به طوری در هم قاطی شده اند که تشخیص 
یا  فارس، کرمان  به  آنها که متعلق  منشأ 
خراسان است مشکل به نظر می رسد؛ مگر 
آن که ترانه رنگی یا نشانی از محیط با خود 

داشته باشد.
بیشتر سرایندگان ترانه های محلی گمنام 
و ناشناسند؛ تنها شماری از آنها مانند این 
باقر  فایز دشتستانی،  را می شناسیم:  عده 
الرستانی، حسینا، مهدی، ابن لطیفا، صابر، 
ترکی،  علی  مفتون،  شمسا،  نجما،  محیا، 
عزیز فیلی و... و با توجه به تعلق خاطری که 
مردم هر ناحیه به این سرایندگان دارند، 
همان ها  نام  به  هم  را  دیگران  ترانه های 

می خوانند.

پیشگامان گردآوری ترانه های محلی 
1- حسین کوهی- کرمانی-  با هفتصد ترانه 

ترانه های  با  گری گوریان-  روبیک   -2
روستایی ایران 

3- پرویز نیلوفری- با ترانه های ملی ایران 
4- دکتر سید محمد بن عبدالله کیوان پور- 

با ترانه های کردی 
5- یوسف بخشی خوانساری- با ترانه های 

محلی خوانسار
۶- دکتر ابراهیم شکور زاده - با ترانه های 

روستایی خراسان 
7- م- س- پ با ترانه های کردی با ترجمه 

فارسی
8- رجبی- با ترانه های روستایی کرمان

محلی  ترانه های  با  شعبانی-  عزیز   -9
آذربایجان

10- صادق همایونی با کتابهای: ترانه هایی 



56

14
00 

ان
/ آب

 13
ره 

شما
م / 

شش
ال 

س

از جنوب- یک هزار و چهارصد ترانه محلی- 
ترانه های محلی  باقر الرستانی-  ترانه های 

فارس- زنان و سروده ایشان 
کتاب های  با   - فقیری  ابوالقاسم   -11
ترانه های محلی و سیری در ترانه های محلی 
12- زهرا فرخ پور با ترانه های ِرِی من، رغبت 

تو 
13- محمد احمد پناهی »پناهی سمنانی« 
- با ترانه و ترانه سرائی در ایران- سیری در 

ترانه های محلی ایران 
14- عیسی نیکوکاری - با ترانه های نیمروز 
15- عبدالمجید زنگوئی - با ترانه های فایز 

محیا-  ترانه های  با   - حبیبی  احمد   -1۶
ترانه های مشهور- مجرم بستکی 

17- لسان الحق طباطبائی - با داستانها و 
دوبیتی های حسینا 

18- ضیاء کمانه با واگویه های صابر 

حوادث در ترانه های محلی
قدیمترین حادثه ای که در ترانه های محلی 
بازتاب یافته، هجویه عامیانه معروفی است 
که مردم خراسان پس از شکست  اسدبن 

عبدالله از خاقان ترک  برایش ساخته اند:
از ختالن آمذیه
برو تباه آمذیه
آواره باز آمذیه

بیدل فراز آمذیه
به این معنا: ازختالن باز آمده است، با روی 
سیاه باز آمده است، آواره باز آمده است، 

بیدل فراز آمده است.
شاه منصور از پادشاهان خانواده آل مظفر 
است. وی از جمله کسانی است که به وسیله 
خواجه شیراز مدح شده است. درباره شهامت 
تیمور گورکانی  امیر  برابر  او در  دلیری  و 
گفتگو فراوان است. وی در مصاف با امیر 
او در  تیمور شجاعانه کشته می شود. قبر 
شیراز است در محله شاهزاده و به نام »گود 
شازده منصور« معروف است. وی نزد مردم 

شیراز از محبوبیتی خاص برخوردار است.
منصور  شاه  پیرامون  بیشتر  اطالع  )برای 
می توان به کتاب بحث در آثار و افکار و احوال 
حافظ تألیف دکتر غنی جلد اول مراجعه 

کرد.(
در این ترانه از شاهزاده منصور یاد شده است: 

به حق نور به حق آیه نور
به حق کند و بند شاه منصور

که هر که حاجتی داره روا کن

ت
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گره در کارم افتاده تو وا کن
*****

ایران  جنوبی  سواحل  به  پرتغالیها  حمله 
قسمتی از تاریخ صفوی را تشکیل می دهد. 
در این ترانه این موضوع را مشاهده می کنیم. 

فرنگی اومده بندر گرفته
اول کشتی دوم لنگر گرفته

سالم از من به شاه عباس رسونین
که کافر دین پیغمبر گرفته

اول-  عباس  شاه  کتاب  به  شود  )رجوع 
قسمت سوم روابط شاه عباس با پرتغال و 

اسپانی، تألیف استاد نصرالله فلسفی(
شاه عباس در بین مردم از محبوبیتی خاص 

برخوردار است. مخصوصًا در قصه های شاه 
عباس، که مجموعه قابل توجهی را تشکیل 
می دهد. ترانه ای را که می خوانید از جمله 
ترانه هایی است که زنها هنگام زدن مشک و 

گرفتن کره می خوانند: 
مشکی زدم نالیدم

چنگال کردم مالیدم
چنگال مو، آبدار شد
زن اربابم بیدار شد 

هی جان، هی جان، جانم مشک
جانم به قربونت گشت

گله رفت و دیر اومد
شوَچر خورد و سیر اومد

ت
فرهنگ و ادبیا
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از دولت شاه عباس
خورجین پر َزر اومد

هی جان، هی جان، جانم مشک
جانم به قربونت گشت 

1-  چنگال: نوعی غذاست -  مخلوطی است 
از روغن، عسل یا شیره و نان

SOW CAR  -2 ُشوَچر: چون در شبهای 
شوچر  بدان  ببرند  چرا  به  را  گله  مهتابی 

می گویند. 
واقعه رژی 

پیرامون واقعه رژی در صفحه 84۶ »تاریخ 
مفصل ایران« تألیف عباس اقبال آشتیانی 

چنین می خوانیم:
 1308 سال  در  دخانیات  انحصار  »امتیاز 
داخل در مرحله عمل شد و شرکتی که به نام 
هیأت دخانیات شاهنشاهی ایران در لندن 
تأسیس یافته بود، نمایندگانی به این کشور 
  )REGIE( به رژی اداره ای که  و  فرستاد 
معروف شد تشکیل داد و مقدمات انحصار 
خرید و فروش و صدور دخانیات ایران در 
دست عمال آن شرکت شروع گردید. مردم 
ایران که در این تاریخ بر اثر اندک آشنایی 
یافتن به احوال ممالک خارجه و خواندن 
انتشار  استانبول  در  که  فارسی  جراید 
می یافت، پس از اطالع بر شرایط انحصارنامه 
و مقایسه آن با امتیازی که دولت عثمانی در 
باب انحصار دخانیات خود با شرایط بهتری 
به  شروع  بود،  داده  خارجی  شرکتی  به 
مخالفت با اساس آن کردند و امین السلطان 

هر قدر می خواست که با تهدید و تطمیع، 
علمای شیعه را که به یاری مردم برخاسته 
و حکم تحریم استعمال دخانیات را داده 
بودند، از راه خالف برگرداند، توفیق نیافت 
و مخالفت با رژی کم کم حکم قیام مردم 
را بر ضد دربار و اصول استبداد پیدا کرد و 
قائد قوم در این طریق در تهران حاج میرزا 
اجله  از   )1243-1312( آشتیانی  حسن 
علمای اصول و در عتبات حاج میرزا حسن 
شیرازی متوفی 1312 رئیس طایفه شیعه 
بودند که هر دو جداً در بر انداختن اساس 
آنکه  تا  کردند  پافشاری  انحصار  امتیاز 
باالخره شاه و امین السطان از ترس شورش 
مردم و اعالن جهاد علما آن امتیازنامه را در  
1۶ جمادی االولی  1309 ملغی نمودند و 
شرکت دخانیات شاهنشاهی بساط خود را 
از ایران برچید. واقعه رژی و توفیقی که در 
راه الغای امتیاز آن نصیب ملت و علما شد، به 
ایشان فهماند که می توان با پافشاری و قیام 
اقدامات خودسرانه حکومت استبدادی  از 
صدراعظم جلوگیری نمود، و این مقدمه ای 

شد برای همین گونه قیامها ...«
حال تأثیر تحریم تنباکو در ایران در این 

ترانه چنین است:
خبر اومد که تنباکو ور افتاد

که همسایه به همسایه نمیداد
یکی بیدی خبر می داد به یارم

که باد لوک می کرد می فرستاد  
بکش قلیون که تنباکو غمی نیست
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که قلیون کمتر از یه همدمی نیست
اگر قلیون نباشه همدم من
بسوزه کوه و دریا از غم من 

به قربون حنای پشت دستت
تو قلیون چاق مکن می سوزه شستت 

تو قلیون چاق نکن بر من حرومه
خودم چاق می کنم میدم به دستت 

دلم از دود تنباکو سیاهه
اگر باور نداری نی گواهه 

اگر باور نداری نی تو بشکاف
دل من هم مثال نی سیاهه 
رسیدم من در دالونت ای ِول
شنیدم ُقل ُقل قلیونت ای ِول

نهادی لب به روی نی قلیون
من و قلیون بال گردونت ای ِول

)بیدی= بودی / لوک = شتر نر/ ِول = یار 
محبوب( 

*****
سربازگیری به سبک جدید از زمان رضا شاه 
در ایران باب شد. به طور کلی تاریخ دقیق آن 
را از سال 1300 که ارتش نوین ایران ایجاد 
شد، می توان به حساب آورد. از سربازگیری 
به سبک جدید چنین یاد شده است. در 

شیراز به سربازی، »ِاجباری« می گویند. 
به هنگ شونزه جهرم رسیدم
صدای تبل شیپوری شنیدم 

ت
فرهنگ و ادبیا
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همه گفتند که شیپوِر نظامه
دو سال زندگی بر من حرامه 

 *****
خداوندا نگهبانم دم در

دو سال سربازی  کی می رود سر
دو سال سربازی آسان بگردان

ببینم بار دیگر روی دلبر
 *****

شبی که منزلم بود خونه کاهدون
ز اقبالم گرفته برف و بارون

دعا از من به ماه بس جان رسونین
به خط کردن تراشیدن سرامون

 *****
خطی اومد، خط سربازیت بود
خطی اومد، خط زندانیت بود

الهی جیگر دشمن بسوزه
که حاال وقت نومزد بازیت بود 

 *****
به توی قلعه دیوار بلندم

منم در باغ تخت درگیر بندم 
دعای من به ماه بس جان رسونین

مرخص شم بیام عقدت ببندم  
 *****

خداوندا نگهبانم دم در
دو سال سربازی کی می رود سر
نه یک ماه و نه دو ماه و نه سه ماه

چطور طاقت بیارم  24 ماه 
 *****

بالنگ نوبر جهرم دراومه

وظیفه بودم و ساَلم سر اومه 
سالم من به نومزدم رسونین
لباس سربازیم از تن دراومه  

*****
حوزه سربازگیری اومد اَ تهرون

گلکو زحمت بکش طالقت ِبسون
طالُقم َوت نیسوونم برو سلومت

دو سالت ِخذمت بکن بیو و حونت 
دوسالم 24 ماهه، قرنش درازه 

ئی ترسم ای ِدِی جادوم و تو نسازه 
HOVZE    SARBAZ   GIRI   UMAD A-TERUN

 GOLAKU   ZAHMAT   BEKES   TALAQETE  

 BESSUN

 TALAQOME   VAT   NISUNOM   BOROV  

 SALUMAT

DO  SALET   XEZMAT   BOKON

BIYV   VA   HUNAT

 DO SALOM   BISTO CAR   MAHE

QARNES   DERAZE

   I-TARSOM- I   DEY   JADUM   VA   TO  

NASAZE

حوزه سربازگیری از تهران آمده است 
محبوبم زحمت بکش طالقت را بگیر 

طالقم را نمی گیرم به سالمت به سربازی برو 
دو سالت را خدمت کن و به خانه ات برگرد 
دو سال 24 ماهه، مدت خیلی درازی است 

می ترسم از اینکه مادرم با تو نسازد. 
بخش  روستاهای  از   = کاهدون  خونه   -1
روستا  این  نام  اکنون    - جهرم  »خفر« 
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»خاوران« شده 
2- باغ تخت = یکی از مراکز نظامی شیراز

بالنگ  می گویند  خیار  به  شیراز  در   -3
BALANG. در گذشته همیشه خیار در 
اختیار مردم نبود. نزدیک های عید پایش به 

بازار باز می شد، آن را دانه ای می فروختند.
4- این ترانه مربوط به شهرستان ممسنی 
فهلیان  در  را  آن  پیش  سال   ۶4  - است 

ممسنی یادداشت کرده ام .
*****

گرانی قند را در شهریور بیست حتمًا به یاد 
آمده  ترانه ها چنین  در  این حادثه  دارید. 

است: 
دو تا دختر در این محله خیاطه
یکیش قند و یکیش حبه نباته

بقربون همان حب نباتو

که قندو اومده باال کساته
 *****
درخت توت در ایوان زهرا

پلنگ و شیر در فرمان زهرا
همه گویند که نرخ قن گرونه
ز قند شیرین تره بوسای زهرا

1- کساته = کساد است -  چیزی که بازارش 
از رواج افتاده است.

2- قن = قند »چای را محض ریش سفید قند 
می خورند«. 

در شهریور بیست چون قند گران بود، مردم 
چای را با حلوا، آب نبات و نبات، توت خشک، 

خرما، یا کشمش می خوردند.
*****

در سال 1324 خورشیدی عشایر جنوب 
علیه دولت وقت قیام کردند. عشایر را ناصر 

ت
فرهنگ و ادبیا
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قشقائی و برادرانش هدایت می کردند که 
سرانجام قیام آنها توسط ارتش درهم کوبیده 

شد. 
این سال در شیراز به سال نهضتی معروف 
است. این واقعه در ترانه ها بدین شکل آمده : 

عزیزم دو- دو اسبت بنازم
عبای سبز یک دستت بنازم
شنیدم می روی دعوای ناصر

عبا و دعوا و اسبت بنازم
 *****
بقربون قد و باالی قشنگت

بقربون قطار پر فشنگت
شنیدم می روی دعوای ناصر
شوم کفتر بیایم سیل جنگت

1- سیل =  سیر دیدن -  از این واژه در شیراز 
سیالنی را داریم. سیالنی یعنی تماشاچی.

*****
این ترانه اشاره ای است به اولین سرشماری 

در شیراز : 
کوچه ها را قبله کردند 
خونه ها را نمره کردند 

بهر ای سرشماری 
از خونه در نیائی

*****
می گویند: سالها پیش هفتاد روز بعد از عید 
نوروز برف زیادی در شیراز می بارد. در این 

ترانه این حادثه را چنین می بینیم: 
ز بعد هفتاد

چه برفی افتاد
به حق این پیر 
به قد این میل  

1- پیر در اینجا مقصود پیر بناب است - 
تفرجگاهی است در جنوب شیراز - بیشتر 

درباره این پیر بدانیم: 
بناب،  پیر   =  PIR- BANO بنو  »پیر 
کیلومتری  پانزده  در  است  گردشگاهی 
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جنوب شیراز - دلیل اشتهار این گردشگاه 
به »پیر بنو« وجود آرامگاه شیخ اقطع در 
آنجاست که او را پیر بناب می خوانند -  این 
آرامگاه در سرچشمه واقع شده است - پیر َبُن 
را به شکل پیر َبُنو هم می نویسند »فرهنگ 
محمود  شیرازی-  اصطالحات  و  واژه ها 

سپاسدار 1397«
*****

رشید  فرزند  تنگستانی  احمدخان 
عبدالرسول در مصاف با انگلیسها با هفتاد 
کشته  ناجوانمردانه  یارانش  از  نفر  دو  و 
یاد  او  از  اینچنین  ترانه ها  در  می شود. 

می شود: 
خبر اومد که دشتستون بهاره

زمین از خون احمد الله زاره
خبر َور مادر پیرش رسونین

که احمد یک تن و دشمن هزاره

فهرست منابع : 
احوال حافظ،  و  افکار  و  آثار  1- بحث در 

تألیف: دکتر غنی 
نصراله  استاد  تألیف:  اول،  عباس  شاه   -2

فلسفی
3- تاریخ مفصل ایران، تألیف: عباس اقبال 

آشتیانی
4- دلیران تنگستانی، تألیف: محمدحسن 

رکن زاده آدمیت  
5- هفتصد ترانه، کوهی کرمانی

۶- مجموعه کتابهای استاد صادق همایونی 
7- سیری در ترانه های محلی،  ابوالقاسم 

فقیری 
8- ترانه های روستایی ایران 

9- ترانه های محلی جهرم،  صمد فرزین نیا 

ت
فرهنگ و ادبیا
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ت
بیا

و اد
گ 

هن
فر

1234567891011121314151617181920

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
پاسخ در شماره بعدی نی تاک



 65

14
00 

ان
/ آب

 13
ره 

شما
م / 

شش
ال 

س

D :افقی

1- شهری نزدیک تهران - نامه رسان قدیمی 

سرزمین   - شاهنامه  تورانی  پهلوانان  از   -

بلقیس

2- همه - نرم و مالیم - نقشه فرنگی - بازی 

قهوه خانه ای - اولین گل آفرینش

3- دراز گوش - نوعی نیزه کوچک - مرکز 

مازندران - سیماب و نقره - جشنواره معروف 

سینمایی

4- از پرندگان کوچک - نت چهارم - دستگاه 

تهویه را گویند - واحد بازی والیبال - حجم 

هندسی

5- دندانه سوهان - خواننده موسیقی رپ - 

گشوده - پول نقد - نفی عرب

۶- چرب زبان و حیله گر - ناپدری - اسم - 

گروهی از فراغه مصر

 - عجول  هواپیمای   - نخوانده  درس   -7

سپاه شاه اسماعیل صفوی - جدید و تازه - 

نمایش نامه نویس و منتقد ادبی ایرلندی تبار

 - انداز ها  زیر  از   - کارتونی  دختر   -8

آتش پرست - رفیق همدل - ساز شاکی!

9- حرف ندا - آزاد از بند - خیس - توان و نیرو 

- صدمه و آسیب

10- فرشته مقرب - نشانه - نوعی موسیقی 

خارجی- اندیشمند و با تدبیر

درخت  گونه ای   - انگشتری  11-نگین 

جنگلی - ساز تیره! - الگو و نمونه

12- ماه سرد - جسم معدنی چکش خوار - 

آبدیده - مردم - دست عرب

 13- مجازات شرعی - پیمانی که در سال 

1949 طی یک معاهده سیاسی بین چند 

روحانی  رئیس  عنوان   - شد  بسته  کشور 

بودایی - برگزیده و باهوش - پشته

14- پادشاه - پسوند شباهت - جنگل بسیار 

بزرگی در شمال آمریکای جنوبی - واحد 

سطح - متضاد بد

15- بزرگترین رودخانه اروپای مرکزی - فلز 

سنگین - زمانه و دوران - الهه ماه و جنگلها 

در روم باستان

تاریخ  مشت زن  برترین  ترکی-  نام   -1۶

بوکس سنگین وزن جهان - گشوده - یاد 

گرفتنی لقمان از بی ادبان - عالمت جمع 

عربی

معروف  زندان   - مکان   - اهمیت  با   -17

فرانسه - زائو ترسان - الفبای تلگراف

18-پایه و اساس - یادگیرنده - خاکستر - 

رسم کننده - گالبی

19- تلخ عرب - دعای زیر لب - نفس خسته - 

دیوار گلی - زیر پا مانده

20- گردنبند اسارت - از شاعران بنام دوران 

سلجوقیان - از پیست های اسکی ایران - 

پایتخت یونان

ت
فرهنگ و ادبیا
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1- از آثار باستانی سروستان - از خیران بنام 

شیرازی

2- عالمت مفعولی - شهر آرزوها - کاشف 

واکسن آبله - ای دل! - معاون هیتلر

3- باال بر اجسام - مسابقه اتومبیل رانی - 

فرشته موکل بر دین و تدبیر امور - آشیان 

درندگان - روحانی زرتشتی

4- هرگز نه عرب - از غالت - دستگاه اعدام 

فرانسوی ها - دوستی - محصول پرچانگی

5- حرف تنفر - شناسنامه قدیمی - شهر 

کرمان - حیوان نجیب - اصفهان قدیم

 - پرتابی  ماه   - ستبر  و  بزرگ  تخته   -۶

طوالنی ترین  و  پر آب ترین   - جوانمرد 

رودخانه ایران

در  دریاچه ای   - ماتسین  اثر   - قاصد   -7

بیماری های تنفسی -  از   - استان فارس 

نوعی یقه

8- از خواهران برونته - دوری - نام غالم 

سلطان محمود - کج و مایل - محل ورود

9- گذر عمر - جشن و مهمانی - آتش را 

گویند - سالح انفجاری - واحد سطح

10- شهری در چرخ خیاطی! - گل و الی ته 

جوی - دیوار بلند - از وسایل آرایش قدیمی

11- بیم و ترس - جغد - آن چه پنهان و 

پوشیده است - گازی است بی رنگ و بی بو

برهنه   - مردم   - 12- حرف دهن کجی 

- غذای گیاه - کمبود آن در بدن باعث 

بیماری گواتر می شود

پادشاه   - نازک  نان   - نوعی خودرو   -13

مغولی - درخت نورسته - خرس آسمانی

جام   - »هرج«  همیشگی  14-همراه 

جمشیدی - جامی که سقراط آن را سر 

کشید - رفوزه - چوپان

15- کتابی از هومر شاعر و داستان سرای 

یونانی - طالی سیاه - بخشندگی - زندان 

معروف فرانسه

1۶- پوستین - فلز چهره - من و جنابعالی - 

مقابل باخت - بین چیزی

17- چله کمان - نفی عرب - جنگ بین 

ایران و اعراب - حرف انتخاب - گالبی

18- آفت گندم - حاشیه کتاب - رنگ گنبد 

آسمان - آخرین و بازپسین - عالمت جمع 

فارسی

19- روز ناشنوا - دیدنی در ارتش - راه 

میانبر - گلخن حمام - پایتخت فراری

 - ایرانی  نسطوری  پزشک مسیحی   -20

دومین پادشاه سلسله سلجوقیان

ت
بیا
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گ 

هن
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عقاب شعر بلندی است از پرویز ناتل خانلری 

تهران  در  مهر  مجّلٔه  در   1321 سال  که 

منتشر و به صادق هدایت پیشکش شد.

دانشنامه ایرانیکا »عقاب« را سرشناس ترین 

شعر فارسی قرن بیستم دانسته  است. 

پرویز ناِتل خانَلری زادٔه 29 اسفند 1292 و 

درگذشته 1 شهریور 13۶9 از اهالی ناتل نور 

مازندران، ادیب، سیاست مدار، زبان شناس، 

نویسنده و شاعر معاصر ایرانی بود.

محمدرضا شفیعی کدکنی در بررسی شعِر 

دورٔه شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد 

می گوید:

در مایه های سنتی شاید موفق ترین شعر 

این دوره- و همٔه دوره های اخیر- »عقاب« 

خانلری باشد، اگرچه او خود از چهره های 

برجستٔه تجدد ادبی این سال هاست.

تهران(  دانشگاه  )دانشیار  هادی  روح الله 

سرایش،  دلیِل  به  توجه  با  را  شعر  این 

تقدیم آن به صادق هدایت، نقل جمله ای 

پاسِخ  و  انتشار،  زماِن  خواص الحیوان،  از 

ماندگارترین  از  آن،  به  دیگر  شاعران 

سروده های معاصر می داند.

عقاب  شعر  مضموِن  نویسندگان  برخی 

را الهام گرفته از حکایتی در داستان دختر 

سروان اثر الکساندر پوشکین می دانند.

عقاب در قالب مثنوی سروده شده و دارای 

81 بیت است که پرویز ناتل خانلری آن را در 

سال 1321 خورشیدی سروده است.

اما شعر دیگری که در کنار منظومه عقاب 

به چشم آمد، پاسخی بود که زنده یاد دکتر 

بررسی شاهکار شعر معاصر فارسی

ُعـقاب 
و پاسخ به عقاب )آشتی(
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فخرالدین مزارعی به آن داد با عنوان: »پاسخ 

عقاب« یا »آشتی«

سید فخرالدین مزارعی متخلص به »آرزو«، 

فرزند سید محمد از علماى شیراز متولد 

استاد  مترجم،  شاعر،  خورشیدی،   1309

دانشگاه های تهران و عالمه طباطبایی بود 

که در سال 13۶5 وفات یافت.

مثنوی »عقاب« استاد خانلری یادآور دورانی 

پرتکاپو از بازآفرینی و خالقیت شاعرانه در 

روزگار معاصر و زبان پارسی در دوران پس 

از مشروطیت است. آن منظومه توصیفی و 

تعلیمی که بی گمان برازنده عنوان برگزیده 

مابعد  آثار  در  کالسیک  چکامه های  از  و 

و  است، شعری شناخته شده  مشروطیت 

بسیار محبوب قلمداد می شود. استقبال یا 

جواب زنده یاد مزارعی نیز اگر به پای شعر 

خانلری نمی رسد اما از جهتی دیگر شهرتی 

بسزا دارد، زیرا همانقدر که شعر و برخی 

ابیاتش شناخته و در افواه عموم جاری است، 

شاعرش کم شناخته و دیوان و سروده هایش 

ناشناخته است.

دکترمحمدرضا شفیعی کدکنی می نویسد:

اگر قرار شود ده شعر برجسته از عصر ما 

انتخاب شود، احتمال انتخاب کدام شعرها 

بیشتر خواهد بود؟ پیداست که اینجا قلمرو و 

سلیقه است… آنچه من در آن تردیدی ندارم 

این است که شعر »عقاب« خانلری یکی از آن 

ده شعر است. درباره آن ُنه شعر دیگر اختالف 

نظرها بیشتر خواهد بود. شاید کمتر شعری 

از میان شعرهای معاصر بتوان یافت که در 

چنین موقعیت و مناسبتی، بیشترین تأیید 

را به همراه داشته باشد.

اخیر  صدسال  شاعران  میان  در  خانلری 

بیشترین  شعر،  حجم  کمترین  با  ایران، 

پایگاه شعری را به دست آورده است. وقتی 

ُمرداب« که  به مجموعۀ کوچک »ماه در 

تقریبًا حاوی تمامی شعرهای اوست نگاه 

می افکنیم تعجب می کنیم که شاعری که در 

همۀ مباحث جّدی تاریخ شعر معاصر، یکی از 

چهره های مورد بحث است، مجموعۀ میراث 

شعری او به صد صفحه هم نمی رسد. از آنجا 

که »صفحه« تعریف علمی و دقیقی ندارد 

اجازه بدهید بگویم، به ششصد بیت )= هزار 

و دویست سطر( هم نمی رسد. از قدما فقط 

باباطاهر و خیام را داریم که در چنین حجم 

کمی صدرنشین تاریخ شعر هزار و دویست 

دکتر شفیعی کدکنی و دکتر پرویز ناتل خانلری
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سالۀ ما شده اند و در متأخران، و به ویژه در 

صد سال اخیر، این خانلری است که با چنین 

حجم بسیار محدودی از شعر، تا بدین حّد 

مورد توّجه و بحث قرار گرفته است.

خانلری را در کنار نیما و گلچین گیالنی 

باید از نخستین شاعرانی به شمار آورد که 

مفهوم تجدد در شعر را عماًل ادراک کرده اند 

کوشیدند.  آن  رساندن  سامان  به  برای  و 

)دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، »با چراغ 

و آیینه«، انتشارات سخن، تهران 1390، 

صفحات 490 و 491(

دکتر خانلری در یادداشتی، در مجله »پیام 

نو« درباره منشاء الهام شعر عقاب چنین 

نوشته است:

»در سال 1308 داستان »دختر سروان« اثر 

پوشکین شاعر بزرگ روس را از روی ترجمه 

فرانسه به زبان فارسی درآوردم و آن جزء 

کتاب فروشی  طرف  از  »افسانه«  مجموعه 

خاور در سال بعد چاپ و منتشر شده است. 

قصه کوتاهی که در آن کتاب از قول یکی 

از اشخاص داستان نقل شده بود، از همان 

گاه در ذهن من جای گیر شد و چند سال 

بعد قطعه فوق را که بر زمینه همان قصه 

است ساختم. بی مناسبت نیست اصل قصه 

که منشاء این قطعه بوده است در اینجا نقل 

شود:

تو  که  بگو  پرسید:  کالغ  از  عقاب  »وقتی 

چگونه سیصد سال عمر می کنی و حال آن 

که عمر من بیش از سی و سه سال نیست؟ 

کالغ جواب داد: سبب این است که تو خون 

جانوران زنده را می خوری اما من به خوردن 

مردار قانعم. عقاب اندیشید که خوب است 

من نیز مردار خواری را بیاموزم. پس عقاب و 

کالغ هر دو پرواز کردند. مرده اسبی به راه 

افتاد دیدند، فرود آمده بر آن نشستند. کالغ 

شروع به خوردن و تحسین کرد، اما عقاب 

یکی دو بار بر آن منقار زد و به کالغ گفت: 

نه، برادر، یک بار خون تازه خوردن از سیصد 

)دکتر  است.«.  بهتر  مردارخواری  سال 

غالمحسین یوسفی، چشمه روشن، علمی 

1392، ص ص ۶7۶ و بعد(

دکتر پرویز ناتل خانلری در اواخر عمر
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عقاب

   گشت غمناک، دل و جاِن عقاب

چو ازو دور شد اَّیـام شباب

دید ِکش، َدور به انجام رسید

آفتابش به لِب بام رسید

باید از هستی، دل بر گیرد

ره سوی کشور دیگر گیرد

خواست تا چاره ناچار کند

دارویی جوید و در کار کند

ِی چاره کار صبحگاهی ز پـِ

گشت بر باِد سبک ِسیر سوار

گّله، کآهنگ چرا داشت به دشت

ناگه از وحشت، ُپر ِولـِوله گشت

وان شبان، بیم زده، ِدل نِگران

ِی َبّره نوزاد دوان شد پـِ

کبک، در دامن خار ی آویخت

مار پیچید و به سوراخ گریخت

آهو ِاستاد و نگه کرد و َرمید

دشت را خِط غباری بکشید

لیک صّیاد سـِر دیگر داشت

صید را فارغ و آزاد گذاشت

چاره مرگ، نه کاری است حقیر

زنده را دل َنَشود از جان سیر

صید هر روزه به چنگ آمد زود

مگر آن روز که صّیاد نبود

آشیان داشت بر آن داَمِن دشت

زاغکی زشت و بد اندام و َپَلشت

سنگ ها از َکِف طفالن خورده

جان ز صد گونه بال در برده

سا ل ها زیسته، افزون ِز ُشمار

شکم آَکنده، ز َگند و ُمردار

بر سر شاخ ُورا دید عقاب

ز آسمان، سوی زمین شد به شتاب

گفت که:» ای دیده ز ما َبس بیداد

با تو امروز مرا کار افتاد

مشکلی دارم اگر ُبگشایی

بکنم آن چه تو می فرمایی «

گفت: » ما بنده درگاِه توایم

تا که هستیم هوا خواِه تو ایم

بنده آماده ُبَود، فرمان چیست؟

جان به راه تو ِسپارم، جان چیست؟

دل، چو در خدمت تو شاد کنم

ننگم آید که ز جان  یاد کنم «

این همه گفت، ولی با دِل خویش

گفت و گویی دگر آورد به پیش

کاین ستمکار قوی پنجه، ُکنون

از نیاز است، چنین زار و َزبون

لیک ناَگه چو َغَضبناک شود

زو حساب من و جان، پاک شود

دوستی را چو نباشد ُبنیاد

َحزم را باید از دست نداد

در دل خویش چو این رأی ُگزید

پر زد و دور َتـَرک جای ُگزید
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زار و افسرده، چنین گفت ُعقاب

که: »مرا ُعمر، ُحبابی است بر آب

راست است، این که مرا تـیز َپـر است

لیک پرواِز زمان تیـز تـر است

من گذشتم به شتاب از َدر و َدشت

به شتاب اَّیـام از من بگذشت

گر چه از ُعمر،  دل سیری نیست

مرگ می آید و تدبیری نیست

من و این َشـهـَپـر و این شوکت و جاه

ُعمرم از چیست بدین َحد کوتاه؟

تو بدین قامت و باِل ناساز

به چه فن  یافته ای ُعمِر دراز؟

پدرم نیز به تو دست نیافت

تا به منزلگه جاوید شتافت

لیک هنگام َدِم باز َپسین

چون تو بر شاخ شدی جایُگزین

از َسـِر َحسرت، با من فرمود

کاین همان زاِغ َپلید است که بود

ُعمر من نیز به  َیغما رفته است

یک ُگل از َصد ُگِل تو نشکفته است

چیست سرمایه این ُعمِر دراز؟

رازی این جاست، تو بگشا این راز!«

زاغ گفت: » اَر تو در این تدبیری

َعهد ُکن تا سخنم بِپذیری

ُعمرتان گر که پذیرد کم و کاست

دگری را چه گنه؟ کاین ز ُشماست

ز آسمان هیچ نیایید ُفرود

آخر از این همه پرواز، چه سود؟

پدر من که پس از سیصد و اَند

کاِن اَندرز ُبد و دانش و َپند

بارها گفت که بر َچرِخ اَثیر

بادها راست فراوان َتأثیر

ـِر خاک َوَزنـد بادها َکز ِزبـَ

تن و جان را نرسانند َگَزنـد

هر چه از خاک، شوی باالتر

باد را بیش َگَزند است و َضَرر

تا بدانجا که بر اوِج اَفالک

َود، ِپیِک َهالک آیِت مرگ بـُ

ما از آن، سال بسی  یافته ایم

کز بلندی،  ُرْخ َبر تافته ایم

زاغ را میل ُکَند دل به َنشیب

ُعمر بسیارش، اَر گشته َنصیب

دیگر این خاصیِت ُمردار است

عمر ُمردارخوران بسیار است

ـِهین درمان است َگند و ُمردار ِب

چاره ی َرنِج تو زان آسان است

خیز و زین بیش،  َرِه چرخ َمپوی

ُطعمه ی خویش بر اَفالک َمجوی

ناودان، جایَگهی سخت نِکوست

بِه از آن، ُکنِج حیاط و لِب جوست

من که صد نکته ی نیکو دانم

رَزن و هر کو داَنم راه هر بـَ

خانه، اَندر َپِس باغی دارم

َونَدر آن گوشه ُسراغی دارم



72

14
00 

ان
/ آب

 13
ره 

شما
م / 

شش
ال 

س
ت

بیا
و اد

گ 
هن

فر

خوان گسترده ی اَلوانی هست

خوردنی های فراوانی هست!«

آن چه زآن، زاغ چنین داد ُسراغ

َگندزاری بود، اَنـَدر َپِس باغ

بوی َبد، رفته از آن، تا َرِه ُدور

َمعدِن َپّشه، مقامِِ زنبور

نِفـَرَتش، گشته بالی دل و جان

سوزش و کوری دو دیده، از آن

آن دو همراه رسیدند از راه

زاغ بر ُسفره خود، َکرد نگاه

گفت: »خوانی که چنین اَلوان است

الیِق َمحَضِر این مهمان است

می ُکَنم ُشکر که درویش نِـَیـم

ِخِجل از ما َحَضـِر خویش نِـَیـم «

گفت و ِبشُنود و ِبخورد از آن َگند

تا بیاموزد از او، ِمهمان َپند

*****

ُعمر در اوِج َفَلک ُبرده به َسر

َدم زده در َنَفِس باِد َسَحر

ابر را دیده به زیـِر َپـِر خویش

َحَیوان را همه َفرمانـَبـِر خویش

بارها آمده شادان ز َسـَفر

به َرَهش بسته َفَلک طاِق َظَفر

سینه َکبک و َتـَذرو و ِتیـهو

تازه و گرم شده ُطعمه او

اینک اُفتاده بر این الشه و َگند

باید از زاغ بیاموزد َپند!

بوی َگنَدش دل و جان تافته بود

حال بیمارِی ِدق  یافته بود

دلش از نِفَرت و بیزاری، ریش

گیج شد، َبست َدمی دیده خویش

یادش آمد که بر آن اوِج ِسِپـهر

هست پیروزی و زیبایی و مهر!

َفّر و آزادی و َفتح و َظَفر است

َنَفِس ُخـّرم باد سَحر است

دیده ُبگشود به هر سو نَِگریست

دید ِگرَدش اثری زین ها نیست

آن چه بود، از همه سو خواری بود

وحشت و نِفَرت و بیزاری بود

بال َبر هم زد و َبر َجست از جا

گفت که: »ای  یار، بِـَبخشای َمرا

سالها باش و ِبدین ِعیش بِناز

تو و ُمردار، تو و ُعمِر دراز

َمن نِـَیـم َدرخوِر این ِمهمانی

َگند و ُمردار، تو را اَرزانی

گر در اوِج َفَلَکم باید ُمرد

ُعمر در َگند، به َسر َنتـوان ُبرد!«

َشـهـَپـِر شاِه هوا، اوج گرفت

زاغ را، دیده بر او مانده ِشِگفت

سوی باال ُشد و باالتر ُشد

راست با ِمـهـِر َفَلک، َهمَسر شد

لحظه ای چند بر این لوِح َکبود

ُنقطه ای بود و سپس هیچ َنبود…!

*****
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آشتی
آشتی جوابی است به منظومه »عقاب«. این 

منظومه ـ که به »بازگشت عقاب« معروف 

استـ  حدود سال های 1342 یا 1341 به 

بعد سروده شده و ظاهراً در سال 1344 در 

یکی از نشریات  انتشار یافته است.

»لحظه ای چند بر این لوح کبود

نقطه ای بود و سپس هیچ نبود«

*****

همه آفاق به زیر نظرش

کهکشان زیر پرتیز پرش

تند، چون مرغ نظر می زد بال

تیز، می رفت چو شاهین خیال

رهبر قافله اش زنگ سکوت

راه پیمای دیار ملکوت

زیر و باالش نبودی انباز

غیرشاهین زمانش به فراز

در نوشتند همه ملک و مکان

ناگهان دیده شاهین زمان،

المکان دید هویدا از دور

حوریانش همه در چشمه نور

المکان گلشن جان پروِر جان

که در او پر نزند مرغ زمان

المکان دام صفت کام گشاد

و اندر آن دام، شب و روز افتاد

شادمان گشت دل شاه سپهر

خیمه افروز به بام مه و مهر

از شب و روز چنان باد گذشت

همچو صید از َبِر صیاد گذشت

ُبرد از دست زمان گوی سبق

گشت در اوج، همای مطلق

از شب و روز فرا شد به شتاب

و اندر آن لحظه چنین گفت عقاب:

»راست است اینکه زمان تیز پر است

لیک بال من از او تیزتر است

بسته شد بال و پرهمسفران

منم از روز و شب اینک گذران.«

دکتر فخرالدین مزارعی
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رخت بر بست ز زندان مکان

رست از قید گرانبار زمان

ابدیت شد و از هستی رست

تا به بحر ابدیت پیوست

عالمی دید همه زیبایی

چون بهشت دل من رؤیایی

از شراب کهِن ُخّم اَلست

َمَلکاِن فلکی جام به دست

ِگرِد او نغمه زنان حلقه زدند

َگرِد ره از پر و بالش ستدند

باده خوردند و به او نوشاندند

خونش از آتِش ِمی  جوشاندند

روحش افسوس که آماده نبود

جان او ساغر این باده نبود،

که به ُکنجی نخزد دنیایی

به سبویی نرود دریایی

عالمی داشت همه مستی و ذوق

جان شایق به لب آمد از شوق

شوق چندانکه ز حد در گذرد

آب خضر است که از سر گذرد

آمد از سطوت گردون به ستوه

همچنان کاه که از هیبت کوه

تا دلش را نگزد رنج سکوت

گفت: کای پردگیاِن ملکوت،

من نیم در خور این جاه و جالل

این جاللت به شما باد حالل

این چنین گفت و ز اوِج افالک

بال بگشود سوی عالم خاک!

به سر الیتناهی زده پای

شده زان مرحله چونان که خدای

بال بر سقف فلک ساییده

دیده اش دیده خدا تا دیده

خسرِو خّطه پهناور عرش

عرش را دیده به زیرش چون فرش

همه جا پر زده چندی گستاخ

اندر آن ُطرفه َپِرشگاِه فراخ،

خّرمی دیده نشاط و شادی

بهتر از آن، همه جا آزادی

دیده او، ز نظرگاِه بشر

به نظر گاِه خدا بسته نظر

خاک هندوی ملک دانه او

مزرع سبز فلک النه او

شد َپَرش بسته به دست تردید

لحظه ای ماند و بسی اندیشید

کز چه برتافت رخ از اوج صعود

وز چه آمد به دلش میل فرود؟

گر رِه آمده را بسپارد

به از اینجا به کجا روی آرد؟

به دالرایی این چشم انداز

ت
بیا

و اد
گ 

هن
فر
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دور از اینجا به کجا یابد باز؟

یادش آمد زپذیرایی زاغ

خوان گسترده اندر پس باغ

آنچه خود گفت بدان زاغ پلید

و آنچه را زاغ بدو گفت و شنید

خواست تا همچو شرر دود شود

ناگهان سوزد و نابود شود

دید باال همه عمر است و بقاست

سوی دیگر همه مرگ است و فناست

لرزه انداخت به جانش یک دم

رنج هستی غم جانکاه عدم

بیم مرگ از تن و جانش می کاست

رنج هستی ز روانش می کاست

دلش از آتش تردید به تاب

می گرفت آتش و می گفت عقاب:

میوه ی باِغ بقا در به دری است

سوِد بازاِر عدم بی خبری است

نیستی! نیست بود در همه حال

نیست هستی را اّمید زوال

گر ز زندان بقا سیر آیم

بدر از آن به چه تدبیر آیم؟

هیچ دردی بتر از بودن نیست

بودنی کش َسِر فرسودن نیست

چیست سود من از این در به دری

به که دل بندم در بی خبری

زاغ اگر از غم هستی به در است

سود آن است که او بی خبر است

به که دل فارغ از این داغ کنم

و آنچه عمری است کند زاغ کنم

در دلش وسوسه ی بود و نبود

کرد از اوِج مهی میِل فرود

رفت و اندر پس آن باغ نشست

زاغ را دید و َبِر زاغ نشست

یافت گسترده یکی سفره نغز

شربتش خون و خوراکش همه مغز

*****

چون وراشوکت شاهینی کاست

شیون از خیل عقابان برخاست

کای فرود آمده از اوِج مهی

رو نهاده به دیاِر سَیهی،

دشمن ما همگان شاد ز ُتست

آبروی همه بر باد ز ُتست

دل ما از تو به یکباره برید

برو ای ساخته با زاِغ پلید

قطره را تا که به دریا جاییست

پیش صاحبنظران دریاییست

ور ز دریا به کنار آید زود

شود آن قطره ناچیز که بود

»قطره دریاست اگر با دریاست

ور نه او قطره و دریا دریاست«.

ت
فرهنگ و ادبیا
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/ رضا شکراللهی

کرد  یادآوری  توئیتر  در  میرزاده،  نازنین مان،  رفیق 
که شعر ایران ای سرای امید در کتاب فارسی کالس 
پنجم با غلط منتشر شده است. چرخی زدم و دیدم انگار 
اشتباهی است فراگیر، به خصوص در بنِد پایانی آن. 
متن کامل و درسِت این ترانه ی میهنی مشهور هوشنگ 
ابتهاج )سایه( را در ادامه می آورم و سپس توضیحات 
خود سایه را درباره ی »شکفته باِش« آخر شعرـ  که شش 
سال پیش در مقاله  مهدی فیروزیان در مجله ی بخارا 

منتشر شد.

ایران ای سرای امید
بر بامت سپیده دمید
بنگر کزین رِه ُپرخون

خورشیدی خجسته رسید
اگر چه دل ها پرخون است
شکوه شادی افزون است

سپیده ی ما گلگون است، وای گلگون است
که دست دشمن در خون است

ای ایران، غمت َمِرساد
جاویدان شکوه تو باد

راه ما راه حق، راه بهروزی ست
اتحاد اتحاد، رمز پیروزی ست

صلح و آزادی، جاودانه، بر همه جهان خوش باد
یادگار خون عاشقان، ای بهار!

ای بهار تازه جاودان، در این چمن شکفته باش!

مهدی فیروزیان در مجله  بخارا به طور مفصل به ترانه ی 
ایران ای سرای امید یا همان سپیده پرداخته، که بخشی 
از آن را که به همین اشتباه مربوط است و مستند به 

توضیحات خود سایه، در ادامه می آورم:
ترانه با این لخت به پایان می رسد: »ای بهار تازه جاودان 

درین چمن شکفته باش!« با توجه به این که در سراسر 
ترانه با قافیه پردازی درخشانی روبروییم، بی قافیه بودن 
این لخت، همواره برایم پرسش انگیز بوده است. به ویژه 
این که ترانه سرا دو لخت پیشتر از آن چنین سروده است: 
»صلح و آزادی جاودانه بر همه جهان خوش باد«، که 
پایان یافتن آن با واژه »باد« این گمان را نیرو می بخشد 
»باش«  جای  به  باید  »باد«  هم  پایانی  لخت  در  که 

بنشیند.
شاید بر پایه  همین گمان بوده است که محمد معتمدی 
در کنسرتی که در سال 87 به همراه لطفی و هم نوازان 
شیدا اجرا کرد، با دست بردن در ساختار ترانه  ایران ای 
سرای امید آن را چنین خواند: »این بهار تازه جاودان 
درین چمن شکفته باد!« )استاد ابتهاج را از این دخل 
و تصرف آگاه کردم و ایشان با چنین استداللی آن را 
ناپسند دانستند: این صورت تازه چه بهتر از ترانه  من 
باشد و چه بدتر، درست نیست. چون ترانه در آغاز چنین 
نبوده و آنچه من گفته ام و مردم شنیده اند چیز دیگری 

است.(
هرچند در آن صورت هم از آن جا که واژه پیش از »باد« 
در دو لخت، قافیه ساز نیستند )خوشـ  شکفته(، »باد« 
این  را ردیف نمی توان دانست و چنین تصّرفی حتا 
تصور را پدید می آورد که ترانه سرا دچار لغزش شده و 
قافیه ای نادرست به کار برده است. اما باید دانست که 
سایه آگاهانه از قافیه پردازی در این لخت پرهیز کرده 
است. آن گاه که انگیزه او را جویا شدم چنین گفت: ترانه 
باید در هماهنگی با آهنگ ساخته شود. در این آهنگ، 
هرجا ملودی تکرار شده، من با آوردن قافیه در ترانه آن 
قرینه بودن آهنگین را نشان داده ام و تکرارها را برجسته 
کرده ام. اما جمله  آخر از نظر ملودیک با همه جمالت )از 
جمله لختی که با »شکفته باد« به پایان می رسد( فرق 
دارد. برای همین حتا در ترانه هم می بایست این تک 

بودن حس می شد.

برگرفته از وبگاه ادبی خوابگرد

منِت درست و اکمِل ایران ای سرای امید
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کنسرت فرزاد فرخ در نی ریز/ 1397/ عکس: حامد راستی
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/     محمد جاللی

با  و  کرده  جمع  را  بندیلش  و  بار  کم کم  کرونا 
به  زندگی امان  است  قرار  سراسری  واکسیناسیون 
روال عادی بازگردد، زندگی ای که می گفتیم خسته 
کننده شده اما هیچ وقت فکرش را نمی کردیم که 

روزی برسد و انتظارش را بکشیم...
کرونا به غیر از اینکه بسیاری از عزیزانمان را گرفت، 
افسرده امان کرد. عادت به خانه نشینی، دل بستن 
که  گوشی هایی  در  زدن  دور  و  مجازی  فضای  به 
زندگی امان را تحت شعاع خود قرار داده به یک امری 

عادی تبدیل شده است.
و  افسردگی  از  ناگفته ای  آمارهای  میان  این  در 
خودکشی به گوش می رسد؛ آمارهایی که مسئوالن 
زیر بارش نمی روند اما وجود دارد و روز به روز هم در 
حال اوج گیری است، متأسفانه رسانه ها از درج اخبار 
مربوط به خودکشی منع شده اند در حالی که دلیلی 
منطقی و قانونی برای آن نمی توان یافت! و در مواجه با 

این اخبار  تنها افسوس می خوریم...
در اینجا بنا نداریم به واکاوی علل و عوامل خودکشی 
بپردازیم اما چه کنیم تا زندگی امان پس از کرونا رنگ 

شادی به خود بگیرد؟
چه باید کرد تا مردم بار دیگر قهقه های بلند بزنند و 
سالن های برگزاری  تشویق های آنچنانی را به خود 

ببینند؟
شاید دو راهکار نجات بخش را باید دنبال نمود:

موسیقی و صدای رضایت
اگر کمی دقت کنید متوجه می شوید که کنسرتهای 
استقبال  با  مختلف  دوران  در  نی ریز  در  موسیقی 
بسیار خوبی روبرو شده اند از کنسرت های محدود در 
سالن آمفی تئاتر ارشاد گرفته تا کنسرت های بزرگی 
که توسط شهرداری و فوالد غدیر نی ریز برگزار شد، 
کنسرت های همچون حمید عسکری، فرزاد فرخ و 

حتی اجرای فضای باز حمید ماهی صفت.
بنده در هر سه کنسرت برگزار شده برای پوشش 
خبری آن حضور داشتم و کمتر کسی بود که در 
پایان اجرا خرسند نباشد مخصوصًا کنسرت حمید 
عسکری و اجرای طنز حمید ماهی صفت که با حمایت 
شهرداری و برخی از کارخانجات شهرستان همراه شد 
و مردم با بلیت های ارزان سالن ها را در سانس های 
مورد نظر به حالت انفجار در آوردند و حتی در هنگام 

اجرا بودند کسانی که پشت در ماندند.
جالب تر آنکه کسانی هم از شهرهای همجوار خود 
را برای این کنسرت ها به نی ریز رسانده بودند، از 

سیرجان، استهبان، فسا و داراب و.. 
در کنار این کنسرت  رونق کسب و کار نیز در نی ریز 
موقتی  اقامت  آنان  که  ساعتی  برای چند  حداقل 

داشتند، مهیا شد.
صدای شور و شوق و تشویق بسیار نشاط انگیز بود و 

در آخر همه با رضایت سالن اجرا را ترک کردند.
فعالیت کنسرت ها  واکسیناسیون همگانی  با  حاال 
هم مجاز شده، اخیراً سرپرست معاونت هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفته: با پیگیری های وزیر 
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نی ریز را شاد کنیم



 79

14
00 

ان
/ آب

 13
ره 

شما
م / 

شش
ال 

س

فرهنگ، تصمیم بر بازگشایی کنسرت ها با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و ورود به شرایط عادی در 

جامعه گرفته شده است. 
هنرمندان، گروه ها و تهیه کنندگان و کنسرت گذارها 
از هم اکنون می توانند برای صدور و اخذ مجوز به دفتر 
موسیقی و مراجع ذی ربط مراجعه کنند تا پس از طی 
دریافت  را  برگزاری کنسرت  اداری، مجوز  مراحل 

کنند.
متولیان  همراه  به  عمومی  فرهنگ  شورای  باید 
فرهنگی راهی پیدا کنند تا با کمک کارخانجات نی ریز 
سیمان  خاکستری،  سیمان  غدیر،  فوالد  همچون 
سفید، معادن سنگ و... زمینه حضور اینگونه برنامه ها 

را  فراهم نمایند. 
البته موسیقی قرار نیست همیشه و همه جا به صورت 
پاپ برگزار شود. اجرای موسیقی به همراه برنامه های 
سنتی توسط ایل شاهسون نی ریز یکی از جاذبه های 
گردشگری نی ریز قبل از کرونا بود که با استقبال روبرو 

شد و نوروزهای متفاوتی را با ساز و آواز قدیمی رقم 
زدند. اما همه اینها نیاز به برنامه ریزی، پیدا کردن 

افراد فعال و حرکت به سوی تغییر دارد...

سینما، یک کمبود خاموش
سینما در دهه هفتاد خورشیدی در نی ریز وجود 
داشت... در آن زمان چندین و چندبار به سینمای 

کوچک اما باصفای نی ریز رفته بودم.
بلیت های سینما در همه جا فروخته می شد از گیشه 
خود سینما گرفته تا مغازه های مختلف؛ حتی برخی 
از مؤسسات فرهنگی مثل »خانه جوان« بلیت ها را به 
عنوان هدیه به افراد می داد تا سینما جنب و جوشش 

را از دست ندهد...
هرچند سینمای نی ریز حتی درجه دو هم نبود و غالبًا 
نبودند، محیط  به روز  که پخش می شد  فیلم هایی 
سالن چندان بزرگ نبود اما چون بود بدان افتخار 

می کردیم.

ماهور

برگزاری جشن ایل شاهسون/ 1397
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اما سینما کم کم رو به زوال رفت، ضعف مدیریت بود 
یا عدم استقبال را نمی دانیم هر چند نمی توان سیاه 
و سفید نگاه کرد،  هرچه بود سینما نتوانست چرخش 

را برگرداند.
سالها پس از تعطیلی سینما، برنامه »هفت« که به 
مسائل هنر هفتم می پرداخت برای تهیه سینمای 
خاموش به نی ریز آمد اما مسئوالن وقت پس از پخش 
ویژه برنامه نی ریز بخاری ازشان بلند نشد و سینما 
تعطیل ماند. در ادامه  عباسعلی ایمانیان سینمای 
مرده نی ریز را به دست گرفت و تصمیم  داشت با  
فیلم های نمایش خانگی سینما را زنده کند اما نشد 

که نشد...
پس از آن چند سری در قالب »سالم سینما« سینمای 
پرتابل به نی ریز آمد و چند فیلم به روز را به نمایش 
در آورد که با استقبال هم روبرو شد اما موقتی بود و  

محدود...
اما پس از کرونا کمبودش بیش از پیش احساس 

می شود و می تواند محرکی برای شادی باشد.
بررسی ها نشان از آن دارد که شهرداری و مخصوصًا 
شخص شهردار و تعدادی از اعضای جدید شورای شهر 
موافق سینما هستند و به دنبال آنند تا سالن سینما در 
نی ریز ایجاد شود که اگر اینگونه گردد مکان تفریحی 

حضور مردم در کنسرت فرزاد فرخ/ 1397
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دیگری برای مردم به پا خواهد شد.
اما این نکته را هم باید مد نظر قرار داد که قرار 
نیست سینما درآمدزا باشد. سینما یک نیاز زندگی 
است؛ نیازی که می توان در آن نشست فیلمی مثل 
»دینامیت« را دید و خندید و یا »قهرمان« اصغر 
فرهادی را زودتر از نتیجه اسکار نظاره کرد و بدان 

افتخار نمود.
تمام کسانی که دغدغه  باید  باشد  اما هر چه که 
فرهنگی شهر را دارند برای برون رفت از عوارض 

منفی کرونا کاری کنند.
نمایی از سینما نی ریز/ دهه 80

ماهور
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/     به کوشش کمیل امین پور
مدرس و نوازنده تار و سه تار  و مدیر مسئول مؤسسه 

فرهنگی هنری نواسازان هنر اول سار نی ریز

پیش از این، بخش نخست این نوشتار را 

)مهرماه/12(  نی تاک  پیشین  شماره  در 

تاریخ موسیقی  خواندید. در آن بخش به 

اساطیری  و  باستانی  زمانه ی  در  ایران 

پرداختیم. همچنین به مهر استوانه ای اشاره 

رفت که در چغامیش نزدیک دزفول کشف 

شد که براساس توضیحاتی که کاشف آن، 

یعنی پروفسور دلوگاز و دکتر کانتور داده 

بودند یک همنوازی در یک مراسم مذهبی 

بود. در این بخش به دوره مادها و ایالمیان 

اشاره می کنیم.

دوران باستانی 
دوره مادها و ایالمیان )شوش( 

هر چند اطالعات زیادی از دوره مادها در 

قراین نشان می دهد که  دسترس نیست، 

موسیقی در این دوره گسترش قابل توجهی 

داشته است به ویژه در مراسم مذهبی. 

باستان  یونان  معروف  مورخ  هرودوت 

هخامنشی،  دوره  در  ُمغها  می گوید: 

نیایش های مذهبی مربوط به خدایان را با 

آواز و بدون همراهی با سازهایی نظیر نای 

اجرا می کردند. 

با آنکه زمان زردشت به درستی مشخص 

نیست ولی به احتمال زیاد در دوران ماد 

می زیسته و درصدد اصالح آیین های آلوده 

به خرافات ُمغ ها برآمده است. در هر حال 

بخش اصلی کتاب زردشت یا اوستا به نام 

گات ها یا گاث ها مجموعه ای از شعر آزاد 

)هجایی( به نظر می رسد که با آهنگ و به 

صورت نیایش خوانده می شده است. 

همچنان که بخش دیگر اوستا به نام یشت 

سرگذشت موسیقی ایران
بخش دوم
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نیایش گونه  آواز  یا  آواز  معنی   )yasht(

دارد. تصور می شود واژه )گاه( در موسیقی 

ایرانی به شکل پسوندی در نام دستگاه ها و 

ردیف ها یادگار همان گاث یا گات باستانی 

باشد که در فارسی میانه یا پهلوی »گاس« 

شده )به معنی سرود( و سپس در فارسی 

دری به شکل گاه درآمده است. به خصوص 

که در موسیقی کنونی ایران از پنج گاه بیشتر 

نداریم،چنانکه اندرگاهان پارسیان نمازهای 

)بالتشبیه( پنجگانه مندرج در گاتاست که 

ابوریحان بیرونی آنها را ذکر کرده است )بهار، 

ج1، ص 8 (.

 از اینجاست که در اوستا بارها تکرار و توصیه 

شده است که گات ها را با آواز بخوانند و نیز 

از این رو است که زمزمه یا خواندن آهسته 

در نظر زرتشتیان اهمیت ویژه ای دارد و در 

اوستا اشاره شده است »کسی که تنها به 

مضامین گاتها توجه کند یا فقط گوش بدهد 

مأجور نخواهد بود« و نیز گفته شده است 

هرگاه کسی گات ها را با آواز نخواند یا مانع 

شود کسی به آواز بخواند مرتکب گناه بزرگی 

شده است. این بود که زرتشتیان یا آریایی ها، 

دعاهای خود را که موزون و آهنگین بود 

می سرودند و عقیده داشتند اگر چنین باشد 

برای  بیشتر می شود.  به مراتب  آنها  تأثیر 

نمونه می توان به سرود »َاِشم َوهو« توجه 

نیکی  بهترین  »راستی  می گوید:  که  کرد 

است، خرسندی است« )گات ها ، سرودهای 

زردشت، دفتر یکم ، 14 یک( 

سروش که در اوستا به صورت سروشه از آن 

یاد شده و در زبان پهلوی به شکل سروش 

درآمده است نام فرشته ای بوده که در آیین 

و  است  داشته  واال  پایگاهی بس  زردشت 

روز هفدهم هر ماه خورشیدی را منصوب 

به او می دانستند که در آن روز به نیاشگاه ها 

زند  همچنین  می خوانند.  دعا  و  می رفته 

با  یا تفسیر و ترجمه پهلوی اوستا را نیز 

آهنگ و آواز خوش می خوانده اند چنانکه 

زند خوان یا زند باف در فرهنگ ها از جمله 

در برهان قاطع به معنی بلبل ، فاخته و به 

طور کل هر مرغ خوش آواز دیده می شود و 

می گوید :   ناصری«  آریای  »انجمن  مؤلف 

» با مالحظه این که زند را مقربان خوش 

آواز می خوانده اند ، بلبل را زندباف گویند «. 

منوچهر دامغانی هم گفته : زند  وافان بهی ، 

زند زبر برخوانند - بلبالن وقت سحر زیر و 

ستا جنبانند.

سرزمین ایالم را اگر نتوان خاستگاه یا پایگاه 

ماهور
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موسیقی ایران دانست ، بدون تردید می توان 

آن را یکی از نخستین و بهترین کانون های 

این هنر زیبا و واال در ایران زمین به شمار 

آورد. در حدود هزاره پانزدهم  تا دهم قبل 

از میالد که بر اثر تغییر آب و هوا و خشک 

شدن تدریجی دریای پهناوری که بخش 

بود ،  بر گرفته  در  را  ایران  فالت  مرکزی 

اقوامی که تا آن تاریخ در کوهستان ها و غارها 

آمدند  فرود  به دشت ها  زندگی می کردند 

و شهر نشینی را آغاز کردند. چنین بود که 

کاسیت ها،  گوتی ،  لولوبی ،  مانند  اقوامی 

ایالمی ها یا ساکنان کوهستان های زاگرس 

موفق شدند در حدود هزاره سوم قبل از 

میالد تمدنی به وجود آورند و در آن میان 

ایالمی ها سرزمین وسیعی را که شامل بخش 

عظیمی از خوزستان ، لرستان و سرزمین 

کوهستانی بختیاری می شد به تصرف خود  

درآوردند و شاهنشاهی نیرومندی تشکیل 

دادند که مرکزش شوش بود.

انگلیسی  مشهور  موسیقی شناس  فارمر 

َاکادی  و  سومری  کتیبه های  استناد  به 

دوران  در  که  است  نتیجه رسیده  این  به 
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PUZUR-( پزوراینشوشیناک  فرمانروایی 

م(  ق.   27 سده   /  INSHUSHINAK

عده ای از موسیقی دانان ایالمی هر پگاه و 

شبگاه در برابر درهای معبد اینشوشیناک 

اینشوشیناک  می کردند.  اجرا  موسیقی 

که نامش در اسامی بسیاری از فرمانروایان 

ایالمی ظاهراً به عنوان تیّمن و تبّرک دیده 

می شود ، خدای مورد ستایش ایالمی ها بود 

که مظهر قدرت و نگهبان شوش محسوب 

فرمانروایان  از  دیگر  یکی  می شد. چنانکه 

ایالمی به نامه شیلک اینشوشیناک مانند 

پزور اینشوشیناک برای تجلیل یا ستایش 

از آنجا که  اینشوشیناک معابدی ساخت. 

فارمر به اجرای موسیقی در معبد شوش 

داد  احتمال  می توان  است  کرده  اشاره 

نظیر  شاید  و  مذهبی  موسیقی  گونه ای 

نقاره زنی و همراه با نیایش بوده است. اگر 

نظر هانری پرونیز صحیح باشد و آواز آنتی 

فونیک )سؤال و جواب کلیسا( مقارن سده 

چهارم میالدی از ایران و از راه اِِدسا )سوریه( 

به بیزانس رفته باشد، وجود شباهتی بین 

آواز گریگورین که به وسیله پاپ گری گوری 

قلعه شوش

ماهور



86

14
00 

ان
/ آب

 13
ره 

شما
م / 

شش
ال 

س

مقدس )۶04. م( در کلیساها رواج یافت، 

یعنی دو دسته شدن خوانندگان کلیسا و 

به صورت  مقدس  کتاب  آیه های  خواندن 

سؤال و جواب به تناوب با آنچه دسته های 

سینه زنی و عزاداری در مراسم سوگواری ایام 

محرم در ایران اجرا می کنند کاماًل محسوس 

است و بعید به  نظر می رسد این شباهت 

تصادفی باشد.  این است که می توان احتمال 

داد همین روش بوده است که به تدریج 

به چند صدایی ،  تبدیل  با  و  یافته  تکامل 

پایه های هارمونی را در موسیقی تشکیل 

داده است.

نگاره  ایالم  یا همنوازی  از موسیقی سازی 

جالب توجهی در مجاری برجسته »کول 

فرعون« یا »فرح« وجود دارد که به عقیده 

فارمر پیشوایان مذهبی را در حال تقدیم 

موسیقی دان  سه  و  می دهد  نشان  قربانی 

ایالمی نیز در این مراسم شرکت و همکاری 

دارند:

یکی ظاهراً دف )یا دایره( می زند و دو نفر 

دیگر چنگ یا جعبه صوتی در باال و پایین 

)َون( می نوازند. چنگی که فارمر از آن به 

عنوان »ون« یاد کرده است همان سازی 

است که در نگاره زیبا وحجاری طاق بستان 

کرمانشاهان، از میراث های هنری گرانبهای 

دوران ساسانی دیده می شود. وجه تسمیه 

آن به )ون( مربوط است به ساختش با چوب 

درخت زبان گنجشک، که در زمان پهلوی 

ون یا وون گفته می شود و در عربی به صورت 

)ون( یا صنج و جنک درآمده است. 

سند دیگری برای اثبات اصالت و دیرینگی  

موسیقی ایران و پایگاه واالی ایالم، تندیسی 

پاریس  لوور  موزه  در  که  سفالین  است 

نیمه  ایالمی  نوازنده  و  می شود  نگهداری 

برهنه را سرگرم نواختن تنبور دسته بلندی 

نشان می دهد و ظاهراً متعلق به هزاره دوم یا 

اول قبل از میالد است./ پایان قسمت مادها 

و ایالمیان

منابع : 
سرگذشت موسیقی ایران، روح اله خالقی 

ساسان  دکتر  ایران،  موسیقی  چشم انداز 

سپنتا

محمدتقی  ایران،  موسیقی  مختصر  تاریخ 

بینش خراسانی 

تاریخ موسیقی ایران، حسن مشحون 
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