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ٔ
 ایران مصوب ششم کنگرٔە حزب   حزب تودۀ   از برنامه



و فـرآیـنـِد  سان است ها، یک گونی ی ناهم سرشِت خودکامگی، با همه
ِدسپوتیسم، چیزی نیست جز تمرکز و انحصار قدرت در دست یک فرد؛ 

داند که حتا آنان را گو نمی فردی که خود را در برابر مردم، نه تنها  پاسخ
انـد کـه پـیـِش او  داند و برعکس، این مـردمگویی هم نمی الیِق پاسخ

ی ُخرد و کالن و در فرجاِم کـار، هـر ها گیری گو هستند! تصمیم پاسخ
چه هست و نیست در دسِت خودکامگان است. از نگاِه اینان، مـردم  آن

اند که از هوش، توانایی و "بصیرت" برخوردار اند و تنها خودکامگان نادان
کند درست و به جا است و نـاگـفـتـه ای می اند! هرکاری که خودکامه� 

پیداست که خادماِن "دربار" و "بیت" نیز با شادمانی بسیار، آن را تاییـد و 
زایـد و کنند. خودکامگی، فرهنگ متناسب با خود را مـی"تئوریزه" می

 ِکشد: فرهنگی در خدمِت خودکامگی و خودکامگان.برمی
 

بند دو ماده نخسِت "قانون مجازات مقدمین بـر عـلـیـه امـنـیـت و 
خورشیدی، که به قـانـون  ١٣١٠خرداِد  ٢٢استقالل مملکت"، مصوِب 

چـه هـر  گوید: "چـنـان معروف شد، میرضا شاه سیاه ضد کمونیستی 
ی جمعیتی باشد که مرام یا رویه آن  ایرانی عضو دسته، جمعیت یا شعبه

باشد، به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهـد شـد".   اشتراکی
تبصره این قانون، "دسته و جمعیت" را از دو تن به باال تعریف کرده  تنها 

هـای � فـکـر بـا انـدیشـه چه دو دوست و هم بود. به دیگر سخن، چنان
داشتند، بر پـایـه ایـن دیگر دیدارهایی می اشتراکی (کمونیستی) با یک

-قانون، ُمجرم بودند و به حبس انفرادی از سه تا ده سال محکوم مـی
با کاربسِت این قانون، چـه بـر سـر رضا شاه شدند. و البته دیدیم که 

های کشور آورد. دستگـیـری جـوانـاِن ُنخبه

 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ٢ 

 خودکامگی و ُخردمایگی

 ٣ادامه  در صفحه 

-کند و فکر و اندیشه مـیزمین تا چشم کار می تاریِخ دیرپای ایران 
کنده از خودکامگان و خودکامگی است: چه سرها کـه در دِل  پوید، آ

ها رفتند و چه انبوه، چشمانی که از حدقه درآورده  روزگاران بر فراز نیزه
شدند؛ چه کالبدها که در روغِن داغ جوشیدند یا زنده زنده پوست کنده 

شان  خواراِن شاه، تکه پاره های ُپرشور که آدم� و دوپاره شدند؛ چه جان
های آنان شراب نـوشـیـده شـود؛ چـه  کردند تا در استخوان ُجمُجمه

ی مرگ سـپـرده شـدنـد و  اندیش که به دار و جوخه های پاک� انسان
پیکرهایشان گروه گروه در گورهای بی نام نشان به خاک سپرده شد: 

بند قپانی، دوختن دهـان،  شالق، درفش، دشنه و ساتور، آپولو، دست
ی  هـای شـکـنـجـه ریختن سرب داغ در گلو و ... این همه اما، شیوه

 اند: ساِن یکایِک خودکامگان و خدایگاناِن تاریخ هم
 

  دریغ بودبی این سرزمین من چه
  ی مطبوع خویش راکه سایه   
  های ذواالکتاف پهن کردبر شانه   
  ها میان عطش سوختو باغ   
  ها تناب گذر کردو از شانه   
  )خسرو گلسرخی(دریغ بود این سرزمین من چه بی   

                     
خطی سرخ و خونین برفراز زمان ها و مـرزهـا، خـودکـامـگـان و 

پـیـونـدد. اسـتـبـداد بـه ها را در فرگشِت تاریخ به هم مـی خودکامگی
ای بیش و کم همانند؛ بـازتـولـیـد مایه های گوناگون اما با درونشکل
شود و در این میانه خودکامه، زمانی سایه خـداسـت (پـادشـاه) و می

هنگامی دیگر، نماینده خدا بر روی زمین (ولی فـقـیـه). سـاخـتـار و 



 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ٣ 

خواِن آن روزگار که در تاریِخ مـعـاصـِر  فکر، پیشرو، ُپرشور و کتاب روشن
و رژیِم رضا شاه هایی از برخورِد اند، گوشهنفر معروف شده ۵٣ایران به 

دکـتـر تاباند. برای نـمـونـه،  فکران آن دوره، برمی پادشاهی را با روشن
منِد بزرگ و الماِس تراش خورده جنبِش نویـِن چـِپ  دانشتقی ارانی 

ایران را در زندان، چنان زجرُکش کردند، که مادرش نتوانست پیکر او را 
 شناسایی کند.

 
در استبداد و خودکامگِی رژیم والیت فقیه نیزهمین بس که نخـسـت 

اش بی برگـزارِی حـتـا یـک دادگـاِه  وزیِر پیشین و رئیس مجلِس وقت
نمایشی، نزدیک به یازده سال است که در زنداِن خانگـی(حصـر)انـد و 

شود و ممنوع التصویر � رئیس جمهور دیگرش، از سران فتنه خوانده می
ی خـود چـنـیـن � است. هنگامی که رژیم با صاحب منصباِن گذشـتـه

بـانـاِن  گراِن اجتماعی، پشـت رفتاری دارد، وای به روزگاِر کارگران، ُکنش
گراِن محیط زیست، وکیـالن آزاده، پـژوهـنـدگـان،  حقوِق زنان، ُکنش

جویان، زنان و مرداِن رزمنده  نگاران، نویسندگان، جوانان، دانش روزنامه
 و دگراندیش.

 
 "فرهنگ رانتی"
گاه و دلیِر جامعه سرکوب مـی هنگامی که نخبگان و انسان  -های آ

شـود. خواران و ُسـفـلـگـان بـاز مـی شوند، راه برای بی مایگان، پاچه
نشـانـنـد تـا � کشند و بـاال مـیخودکامگان به ناچار ُخردمایگان را برمی

های آنان شوند. خـودکـامـگـی در گر و ُمبلِغ سیاست کنان، آوازهُکرنش
ی تاریخ، به ُخردمایگان نیاز دارد و ُخردمایگان نیز تنهـا در سـایـه  پهنه

 یابند.  نمایی می�گری و جلوه�است که میدان جلوه خودکامگی
خواراِن فرهنگی (و نیز � گاِه یکه تازی پاچه برهوِت خودکامگی، جوالن

ی  ی سرکوب و به حاشیه رانـدِن بـزرگـاِن  پـهـنـه اقتصادی) و گستره
شود، به ورز سرکوب می فرهنگ است. هنگامی که هنر پیشرو و اندیشه

کـنـد. در ایـن " است که "رشد" مـیفرهنگ رانتیناچار و تنها، این "
های فرهنگِی "غیر خودی" اعدام، زندانـی و میانه، بزرگان و شخصیت

دسـتـی  شوند، در بایکوت خبرِی مطلق یا فشار مالی و تنگشکنجه می
شوند و گیرند، احضار و بازجویی و باورجویی (تفتیِش عقیده) میقرار می
ی تعزیر، بـه  چکان و تازیانه� دهند، یا برای گریز از ساتوِر خونوثیقه می

 گریزند. بیروِن از کشور می
گـراِن سـالـوس، در  در همین هنگام، ُخردمایگاِن چاپلوس وُکـرنـش

های گوناگون فرهنگی ماننِد رادیو و تلویزیون، فیلم و سینما، تآتر، پهنه
های با رانت…  ادبیات، شعر، موسیقی، کاریکاتور، طنز و نیز مطبوعات

-دولتی و حکومتی برکشیده و با پول مردِم این آب و خاک سیرآب مـی
شوند تا در خدمِت سیاست، فرهنگ و گـفـتـمـاِن چـیـره و حـاکـم، 

هـا � آفرینی کنند. در این میانه اما کانوِن نویسندگان ایـران بـا ده نقش
یابد دفتر و کلوبی داشته باشد. َزهی  ی فرهنگی، اجازه نمی سال پیشینه
 شرم و آزرم! 

 
، مـرتضـا کـیـوانچون  شاعراِن  بزرگ و ناموِر این مرز و بوم را هم

کنند؛ بـزرگـانـی از اعدام میپور  سعید سلطانو  خسروگلسرخی
و سیاوش کسرایـی افکنند؛ را به زندان میه. الف. سایه ی  گونه

هـای خـودمـانـِی کشانند و سپس محفـلرا به تبعید می نادر نادرپور
مـدار دهند! رهبری که گزینِش ُرمـان "شعرخوانی با "رهبر" ترتیب می

احمد اعـطـا سبِک کشور  ی بزرگ و صاحب "ی نویسندهصفر درجه
�ی آن، وتـو مـی ستیزانه مایه جنگ ) را به خاطِر دروناحمد محمود( 

گونه، شخصیِت حقیر و فرومایـه خـود را بـه نـمـایـش  کند و بدین ادامۀ خودکامگی و ُخردمایگی
های داسـتـانـِی  گذارد. مداِر صفر درجه، یکی از بهترین فرآورده می

ایران و جهان است که وزارت فرهنگ وارشاِد اسالمی و وزیِر وقـِت 
، آن را به عنواِن ُرمان برگزیده بیست سال عطاالله مهاجرانیآن 

ادبیات داستانی کشور پیشنهاد کرده بودند که با ُحکِم حکومتی، از 
 ها کنار گذاشته شد.  ی گزینِش بهترین دایره
 

هـا بـر سـر � کوتاه سخن، ستم و جـفـایـی کـه در ایـن سـال
های آن آشکار نشده ی گوشه مندان ایرانی رفته و هنوز، همه اندیش

از معمـاراِن عبدالکریم سروش گنجد. آقاِی  است، در بیان نمی
داند  هم میموالنا به اصطالح "انقالِب فرهنگی" که خود را شیفته 

از دهـان و  ١٣٩۵[!] سی و دو سال زمان نیاز داشت تا در ساِل 
بـزرگ در دیـداِر بـا احسان طـبـری ی  فِک شکسته و کج شده

 ) بگوید. ١٣۶٣(ساِل محمد تقِی جعفری "عالمه" [!] 
 به راستی که: 

 هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا
فریدون (چه این نامردمان با جان انسان می کنند  آن

 ) مشیری
 

-تاریخ نویسان و پژوهندگان دروغیِن رژیم والیت فقیه، با بـودجـه
زنند، به  های بسیار کالن که به ویژه از وزارت اطالعات به جیب می

های باستان و  شوند تا تاریِخ ایران را به ویژه در بخشکار گمارده می
چنین تاریِخ حزب توده ایـران  پیشااسالم، و تاریِخ معاصر کشور و هم

اند. در این  را کژتابی و تحریف کنند و تاریخ وهویتی دروغین بیافرین
عبدالـلـه از قماِش �  میانه از پژوهندگانی خودخوانده و خودفروخته

گران و دژخـیـمـان بـوسـه  های شکنجه نیز که بر دستشهبازی 
شود. در این تاریخ جـعـلـی و سـاخـتـگـی،  گیری می زنند، بهره می

انـد و  ی روحانِی آنان، قهرماناِن تاریخ سرکردگاِن رژیم والیی و عقبه
گـانـه،  ای، وابسـتـه بـه بـی پیکارگراِن ملی و چپ و به ویـژه تـوده

 و نافرهیخته! � جاسوس
هنر، قدر � بزرگ، بیسعدی در رژیم والیت فقیه، بر خالِف گفته 

چینـد و سـخـتـی نشیند و هنرمند، لقمه میبیند و در صدر میمی
بیند. شرم آور است که تازه این ُخردمایگاِن برآمده از فـرهـنـِگ می

-رانتِی امروِز کشور، به داوری پیرامون کار و میراِث بزرگاِن عـرصـه
-پردازند و آنان را به سخره هـم مـیهای گوناگون فرهنگی نیز می

 گیرند:
 اش نخوانند اهِل ِخَرد بزرگ

 )           سعدی(که ناِم بزرگان به زشتی َبَرد 
 
                                  چکیده 

های مدنـی، سـنـدیـکـاهـا، � ها، کانون� ای که انجمن� در جامعه
های مستقِل از حکومـت، یـا  چنین روزنامه ها وهم� احزاب، سازمان

تـخـتـه � شوند، فرهنِگ رانـتـی شـلـنـگ وجود ندارند یا سرکوب می
شونـد و خـردمـایـگـان  اندازد. بزرگان پهنه فرهنگ سرکوب می می

تـوانـد � شوند. اما این وضعیِت ناپایدار و ناعادالنه، نـمـی برکشیده می
 همیشگی باشد. 

در این آب و خاک، فرهنِگ ستیز  با خودکامگـی، تـاریـخـی بـه 
دیرینگِی همان خودکامگی دارد. میهن ما از این مرحله نیز خـواهـد 

های واقعی، مشخص خواهند شـد و بـزرگـان و گاه گذشت؛ جای
گاِه در خوِر خود خـواهـنـد  کاراِن فرهنگِی این مرز و بوم در جای ویژه

 نشست. این را تاریخ به ما نشان داده است. 



سـیـد جـمـال ، فرزند زاده محمدعلی جمالبود یکی نبود" نوشتٔه 
 ١٣٠٠روحانی ازلی شهید انـقـالب مشـروطـیـت، بـه سـال واعظ 

خورشیدی دانست. این کتاب شامل شش داستان کوتـاه اسـت و بـه 
گرا (رئالیستی)  آغازگر داستان نویسی به شیوه واقع لحاظ فرم ومحتوای  

و مدرن ایرانی است. درهمۀ این شش داستان کوتاه، نوعـی رخـوت و 
تصـویـر کشـیـده  ماندگی حاکم بر اوضاع  به  سستی اجتماعی و واپس

های موجود در درون جـامـعـه در قـالـبـی  اند و با انتقاد از واقعیت شده
ای  گـونـه گر شده است و به جلوه ها  گرا در آن هنری، روح ادبیاتی جامعه

های درونـی جـامـعـه و  ها تناقض شود. در این داستان آشکار دیده می
وصـف و   فاصلۀ طبقاتی و زندگی قشرهای بینابینی در آن بازه زمـانـی

 شوند.  بازنمایی می
 

(صاحب کتابفروشی کاوه در تهران و مصحح عبدالرحیم خلخالی 
دیوان حافظ) دربارٔه نشر و توزیع" کتاب یکی بود و یکی نبود "از سـوی 

دانـم از  نویسـد" : نـمـی می زاده جمالای به  این کتابفروشی در نامه
اوضاع ایران مسبوق هستید یا نه. کتاب یکی بود و یکی نبود شمـا بـه 

های تکفـیـر بـه حـرکـت و فـریـادهـای،  تهران ولوله انداخت. چماق
العز واالحترام و سـایـر  بلند شد. علمای اعالم و ذاکرین ذوی ،واشریعتا

مؤمنین عالی مقام در مساجد و منابر اجتماع نموده در مقابـل کـفـر و 
آرایی گشتند. در این بین یکی از وکـالی مـجـلـس  زندقه مشغول صف

ســـلـــیـــمـــان مـــیـــرزا مـــقـــدس [
راجع به قانون هیئت منصفه   ]اسکندری

 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ۴ 

 تأثیر حزب تودۀ ایران بر بالندگی ادبیات میهن ما

 ۵ادامه  در صفحه 

در ارزیابی و بررسی تاریخ ادبیات سد (صـد) سـال گـذشـتـه ایـران 
توان از تأثیر عظیم انقالب اکتبر  بر فضای انـدیشـگـی، ادبـی و  نمی

روحی جامعه و سپس تأثیرعمیق اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی حـزب 
توده ایران، در پیشرفت و اعتالی ادبیات معـاصـر کشـور مـا سـخـن 

خواهانه و مـردمـی  توان ادعا کرد که ادبیات ترقی نگفت. به جرات می
معاصر میهن ما با گسترش فعالیت حزب توده ایران و مطبـوعـات آن، 
پس از ایجاد سدهای اساسی استبداد رضاخانی که در برابر فعالـیـت و 

هـایـی  درنهایت موجودیت حزب کمونیست ایران ایجاد کرده بود، بستـر
برای رشد یافت. این تأثیر چنان ژرف بود که حتی دشمنان و مخالـفـان 

آن اذعان دارند. پیش از تأسیس حزب تـوده ایـران، در  حزب ما نیز به
دوره حکومت پلیسی رضاخان، زمینه و فرصتی برای خـلـق و تـرویـج 

دکتـر پـرویـز ادبیات مردمی فراهم نبود. این چرخش کیفی عظیم را 
در خالل سخنانی در نخستین کنگره نویسندگان ایـران ناتل خانلری 

خورشیدی چنین بیـان کـرد: "در دوره دیـکـتـاتـوری  ١٣٢۵در سال 
حدی شـدیـد بـود کـه ذوق را در  رضاخان فشار پلیس و سانسور به 

 ]١کرد." [ های نویسندگان و شاعران خاموش می دل
همین دلیل در این دوران تنها آثاری که در جهت پیروزی اهریمن  به  

کـردنـد و انـبـاشـتـه  فرسایی مـی استبداد و ثنا و ستایش دیکتاتور قلم
های اجتماعی بودند، مـجـال انـتـشـار  هایی تهی از واقعیت ازمضمون

 یافتند.  می
 

توان انتشار مجموعه داستان "یـکـی  سرآغاز ادبیات داستانی نو را می



پژوهشگر سیاسی و فرهنگی، دربارۀ نـقـش حـزب مـا در گسـتـرش 
"آنچه پس از مدتی کـوتـاه بـرتـر از هـمـه و  گوید: فرهنگ و هنر می

آوری تـمـامـی نـیـروهـای  تر از همه سر برآورد و با جذب و گرد گسترده
های دیگر در میان توده مردم نـفـوذ یـافـت،  دموکرات بیش از سازمان

تریـن مـرجـع انـدیشـه و  ترین واصلی بود که به بزرگ ،حزب توده ایران
فرهنگ و هنر نو و مترقی جامعه ایران بدل شد. درحقیقت حـزب تـوده 

فرهنگی و هنـری  -تنها به آفرینش و گسترش نیروهای فکری ایران نه 
گونـه نـیـروهـا، کـه در  تازه دست زد بلکه در قدم اول فضا را برای این

گذشته وجود داشتند ولی امکان هرگونه جوالن اندیشه و فـرهـنـگ از 
آنها گرفته شده بود، باز کرد و آنها جای خود را در این حزب یا در اطراف 

های گوناگون تـمـام  حال فعاالنه و از راه آن یافتند زیرا این حزب درعین
امکانات را برای اظهار وجود و رشد آنها فراهم ساخت، و گذشته از آن 

نیز در درون و   ای از فرهنگیان و هنرمندان پیشتاز و نوپرداز را نسل تازه
] برای یک حزب چه افتخاری باالتـر از ۴در اطراف خود پرورش داد." [

های فـکـور و هـنـرمـنـد  هایش پرورشگاه انسان این که عرصه فعالیت
ها و � های ادبی در نشست� ها و کنکاش� ها، درنگ جامعه باشد. گفتگو

نـویسـی  و قصـه  های حزبِی حزب ما، در پیشبرد و گسترش ُرمان حوزه
 نقشی اساسی داشتند. 

 
دوستی و آمد و شد شماری از ادیبان و نویسندگان برجسته ازجـمـلـه 

با بعضی از مسئوالن وقت حزب ما و در کنـار فضـای صادق هدایت 
پیکار و کشاکش اجتماعی و شکوفایی ذهنی پـرنشـاط   جامعه که بر اثر

هدایـت را موجب شد.  "حاجی آقا" و سرزنده شده بود، خلق اثری چون
را با قـلـمـی  رضاخاندر این داستان بلند با نوعی طنز تلخ، فساد دوره 

حـاج  ای همچـون کند و چهرٔه اجتماعی شیوا چنان هنرمندانه بیان می
اش را که همزادهای آنان اکـنـون هـم نـقـشـی  آقا ابوتراب و حواشی

کننـد بـا هـنـرمـنـدی  پررنگ در اقتصاد و سیاست کشورمان بازی می
خورشیدی از سـوی مـجـلـه  ١٣٢۴در سال  حاجی آقا کند. ترسیم می

سال  از انـتـشـار آن،  ٧۵رغم گذشت  منتشر شد و به خانلریسخن 
صـادق های مـحـبـوب و پـرخـوانـنـده اسـت.  هنوز در زمره داستان

هـای زبـان  ، در این اثر، با زبانی بهره گرفته از گوشه و کـنـایـههدایت
پرستی را  ویژه اصطالحات رایج تهرانی، خرافه و خرافه عامیانه مردم، به 

بینانه صادق هدایت و زبان شفـاف  گیرد. نگاه واقع زیر تازیانه طنز می به 
های مهم ادبـیـات � های کوتاه و بلندش، به ویژگی و نافذ آن در داستان

گرای کشورمان بـدل شـده اسـت و تـوانسـتـه اسـت،  داستانی واقع
نویسندگانی بسیار را چه در زمان هدایت و چه پس از آن بـه ادبـیـات 

 کشورمان تقدیم کند. 
 

با پیدایش استعدادهایی جدید و نویسندگان مـتـعـهـد و مـردمـی و 
های ژرف اجتماعی و گذر از اسارت و حقارت � مایه� رویکردشان به درون

آمیز و بدبینانه نسبت بـه سـرشـت بشـر،  های تک ُبعدی، یأس نگرش
شوند. در سـرآغـاز  دربرابر ادبیات مردمی گشوده می  هایی گسترده افق

های اجتماعـی و آرمـانـی  نویسی، خواست گرا در داستان تولد هنر واقع
نـامـه  "سیاحـت چربید. شان می های هنری و فنی ها بر توانایی� نویسنده

یـا  "مسیـر طـالـبـی" وای  العابدین مراغه زیننوشتٔه  ابراهیم بیگ"
میرزاعبدالرحیم تـبـریـزی قلم  ، بهمیرزا ابوطالب خانسفرنامٔه 

هایی روشنگر همچون "مسلک المحـسـنـیـن" و � ، و کتاباصفهانی
در آستـانـه میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی "کتاب احمد" به قلم 

هایی از این نوع ژانر ادبی هستنـد. اگـر چـه  انقالب مشروطیت، نمونه
گـاهـی بـخـشـی بـه  این کتاب ها در دوران انقالب مشروطـیـت در آ

قشرهایی گسترده از افراد تـأثـیـری فـراوان 

 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ۵ 

 ادامۀ تأثیر حزب تودۀ ایران بر بالندگی 

 ۶ادامه  در صفحه 

نطقی فرمودند که به زعم اصحاب، رایحٔه کفر از آن استشمام می شـد 
رسید...  نظر می موحش و درهم و برهم به  و... تکفیر شد. اوضاع بسیار

خالصه اینکه علمای اعالم برای سانسور مقاالت جراید و الغای قانون 
یکی بود و یـکـی  ،جزای عرفی و جلوگیری از شنایع و ُمنهیات از قبیل

کـتـاب   تا پانزدهم شهر [ماه] جاری در مسجد بودند... به واسطه ،نبود
شما کم مانده بود که کتابخانه ما آتش بگیرد و خودمان نیز شهید ایـن 

از قراری که بعدها معلوم شد نویسندِه یکی بود یکی نبود را  راه بشویم."
تنها تکفیر کرده بودند بلکه مهدورالدم [که هـرکـس اجـازه داشـت  نه 

 ]٢قتل برساند] هم اعالم شده بود.[  بدون تحمل مجازات او را به
در مشفق کـاظـمـی "نوشته مرتضی  تهران مخوف " انتشار رمان 

گرا در آن دوران  ، یکی دیگر از بروزهای جوانه داستان واقع١٣٠۵سال 
 در میهن ما است.

که فعالیت حزب کمونیست ایران هنوز مخفیانـه  رضاخاندر عصر 
زده، نداشتن آشنایی کـافـی  علت فضای بسته و خفقان ادامه داشت، به

به آثار داستانی مدرن در ادبیات جهانـی و گـذشـتـه از آن، بـحـران 
شد که داستان نویسی در آن  خاموشی و سکون جامعه، موجب آن می

هـایـی از  رفته نتواند مفاهیمی اجتماعی و مضـمـون� هم� دوران، روی
دلواپسی نسبت به انسان و سرنوشتش بنگارد و در قالبی هنرمندانه، بـا 

واقعی و روزمرٔه قشرهای زحمتکش   دردهای زبانی عامه فهم، روایتگر
 و تهیدستان جامعه شود.

 
وجـود  با فروپاشی دیکتاتوری رضاخانی و بهحزب تودۀ ایران تولد  

زمـان  آمدن گشایشی نسبی در فضای سیاسی و اجتماعی کشـور هـم
هـای  یافته حزب که همگـام بـا انـدیشـه  بود. فعالیت پرشور و سازمان

هـای  بـیـنـی عـلـمـی در عـرصـه مترقی و الهام گـرفـتـه از جـهـان
جـا   و میراث بـه  مان ازجمله فرهنگ و هنر زندگی در میهن  گوناگون

ای گسـتـرده � گونه  ورزان حزب کمونیست ایران بود، به مانده از اندیشه
نظیر در فـرم و مـحـتـوای شـعـر و   هایی چنان کم اثرگذار شد و تکانه

وجـود آورد کـه  بـه  نگاری داستان و همچنین زبان و محتوای روزنامه
مـان دانسـت.  شاید بتوان آن را آغاز رنسانسی فکری و ادبی در میـهـن

ــ لـنـیـنـیـسـم کـه در -گرا با گرایش به مارکسیسم نویسندگان جامعه
کارزارهای اجتماعی و سیاسی حزب توده ایران پرورده شـدنـد، عـالوه 
برداشتن ذوق و قریحه ادبی و هنری، با نگاهی درست و واقـعـی بـه 
مسائل جامعه، و کسب تجربه و معرفت الزم در مسیر پیکار پـیـگـیـر و 

ناپذیر علیه ارتجاع داخلی و امـپـریـالـیـسـم، در افشـانـدن بـذر  آشتی
 های مترقی، تأثیری بسزا داشتند.  اندیشه

شناسی دانشکده علـوم  ، استادیار جامعهمحمدرضا جوادی یگانه
اجتماعی دانشگاه تهران، در توضیح تأثیر حزب ما بر ادبیات داستـانـی 

گواهی تاریخ، حزب تودۀ ایران، جـریـان اصـلـی  "به نویسد: ایران، می
طورکـلـی ایـدئـولـوژی  مارکسیسم در ایران بود، حزب توده [ایران] و به

ـ سوسیالیستـی نـیـروی مسـلـط در فضـای سـیـاسـی -کمونیستی
نگاهی به تـاریـخ زنـدگـی  رفته، درنهایت، با نیم شمار می روشنفکری به

شود. تقریبًا همه نویسنـدگـان و  ادیبان آن دوران نیز این تأثیر تأیید می
ای، از اعضا (یا هواداران) حزب  کم برای دوره شعرای آن دوران، دست

"این تأثیر در قالب باورهای سوسـیـالـیـسـتـی در  اند. توده [ایران] بوده
 ]  ٣ادبیات ایران تا امروز هم ادامه دارد. [ 

 
این نقش حزب در ادبیات ایران و نوع نگـارش درخشـانـی کـه پـی 

، نویسنده و محمدباقر مؤمنیافکند، همچنان پویا و تأثیرگذار است. 



دهـد. او مـرگ رازنـاک  جاودانه و رازناک به خواننده هایش ارائـه مـی
خـواهـان بـه   درخت انجیر معابد را نماد کشتار دم افزون انـبـوه آزادی

بـه احمد محمود دانست.  دست گزمگان تاریک اندیش اسالمی می
 گفت. روشنی از تاثیر حزب توده ایران بر نوشته هایش سخن می

 
"اشِک سبالن" رمان دو  وآذین  م. ا. بهنوشتٔه  "دختر رعیت" رمان 

نـویسـی  ، اثرهایی از این ژانر داسـتـانابراهیم دارابیجلدی، نوشته 
، پژوهشگـر تـاریـخ محمدحسین خسروپناهنوین میهن ما هستند. 

حزب توده ایران  ١٣٣٢ـ  ١٣٢٠های  نویسد: "در سال معاصر ایران، می
تنها نقش و تأثیری جدی در وقایـع و رونـد تـحـوالت سـیـاسـی و  نه 

اجتماعی داشت بلکه با فراهم کردن امکان انتشار و معرفی آثـار ادبـی 
مدرن (شعر نو، داستان کوتاه و ُرمان) و از طـرفـی تـبـلـیـغ و تـرویـج 
واقعگرائی انتقادی و رئالیسم سوسیالیستی تأثیر عمیقی بر روند رشـد و 

طوری   گسترش ادبیات مدرن و درک ادبی و هنری در ایران گذاشت به
با اینکه حـزب تـوده [ایـران] در  ١٣٣٢مرداد  ٢٨که پس از کودتای  

صحنۀ سیاسی ایران به حاشیه رفت [فعالیت مخفی داشت] اما نظرات 
و مواضع ادبی و هنری این حزب در دهه بیست همچنان پرجاذبه مانـد 

توجهی از نویسندگان و شاعران تحت تأثیر آن نظرات، آثـار  و عده قابل
 ]۵" [  خود را خلق کردند.

 
رغم پـیـگـردهـا،  ، به٣٢مرداد  ٢٨همه، پس از کودتای ننگین  بااین 

ها و تبـعـیـدهـا، نـیـروهـای  ها، اعدام ها، شکنجه ها، زندان دستگیری
ای در میدان مبارزه ماندند. درحقیقِت امر بخـشـی از ایـن  رزمنده توده

نیروها، روشنفکران و هنرمندانی بودند که در درون یا پیرامـون حـزب، 
ای سرسختانه برای پیشبرد فرهنگ و هنرمتـرقـی و  همچنان به مبارزه
 ١٣٢٠هـای دهـه  ها از اوایـل سـال ای دادند. توده مدرن، ادامه می

هـای رئـالـیـسـتـی از  خورشیدی در سطحی گسترده به ترجمـه رمـان
های مطرح جهانی دسـت زدنـد کـه بـه آشـنـایـی مـردم و  نویسنده

 نویسندگان کشورمان با زیر و بم هنر رئالیستی تأثیری به سزا داشت. 
ترجمۀِ رفـیـق آلکساندر سرافیمویچ اثر  "سیل آهن" آثاری چون:

ــخــش ــب ــام ــد ک ــدالصــم ــب ــن ،ع ــی ــگ ــان" "رن ــم ــر  ک ــدا اث وان
گـانـه  "لحظـات هـفـده ،احسان طبریترجمه رفیق   واسیلوسکایا

"جـان  ،رصـدیتـرجـمـه رفـیـق یولیان سمـیـونـوف اثر  بهاران"
"زمـیـن  و "دن آرام" ،رومـن روالناثـر  "ژان کـریسـتـف" و شیفته"
آذیـن) محمود اعتـمـادزاده (بـهترجمه رفیق  شولوخوف نوآباد"

رحـیـم ترجمه رفـیـق رابرت ترسال اثر  پوش" "بشر دوستان ژنده  ،
اصـغـر  عـلـیترجمه زنـده یـاد ماکسیم گورکی اثر  "مادر" ،نامور

 توان نام برد.  ها اثر دیگر را می و دهسروش 
بـا انـتـشـار  ١٣٢٠های دهه  از سوی دیگر حزب توده ایران در سال

های گوناگون  نشریات فرهنگی در آشنایی هنرمندان کشورمان با پهنه
هنر پیشرو در تربیت نویسندگانی با روح و اندیشه مردمی چنـان اثـرات 

هـای بـعـد ایـن  ژرف و مانایی در جامعه بر جای نهاد کـه طـی دهـه
 ها بر ادبیات داستانی کشورمان مهر و نشانی نازدودنی زدند.  نویسنده

هـا  ای هـای پـرثـمـر تـوده گزاف نیست که بگوییم فعالیـت سخنی به
در رشد ادبیات داستانی کشورمان داشته است. چنـدیـن   سهمی عمده

مـرداد در حـوزه ادبـیـات  ٢٨هایی که بعد از کودتای  نسل از نویسنده
بودند. در  ها متأثر  ای های توده زدند، از آموزه داستانی کشورمان قلم می
هـا، نـویسـنـدگـان  رغم همۀ دشواری شاهی به شرایط خفقان دوره ستم

ای با تالشی ستودنی در راه پیشرفت و شکوفانی ادب و فـرهـنـگ  توده
هایی فداکـار چـون  شناختند. از سویی انسان مان سر از پا نمی سرزمین

)، بـه. آذیـن( محمود اعتمادزاده رفقا 
بـا ابراهـیـم یـونسـی و محمد قاضی 

 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ۶ 

 ٧ادامه  در صفحه 

 ادامۀ تأثیر حزب تودۀ ایران بر بالندگی 

مجتـبـی بـزرگ اند.  داشتند ولی متناسب با شرایط تاریخی آن دوران
هـای  پـاره "ورق هایـش"، "چشم هایی ماندگارمانند با نوشتن رمانعلوی 
فـارسـی   "چمدان" رمان ها"، و "نامه نفر"، مجموعٔه داستان ۵٣" زندان"،

رئالیستی، از جایگاهی ویژه برخوردار شد. او با آفـریـنـش شـخـصـیـت 
"ماکان"، نقاش هنرمند و مبارزی سرسخت و منضبط و عاشق  داستانی
هـایـش، روحـیـٔه  چشـم های او، محبوب دور از هنرمند در رمـان چشم
جویی را در خوانندگانش، به ویـژه جـوانـان مشـتـاِق دگـرگـونـی  مبارزه

نفر کـه درحـقـیـقـت  ۵٣اش در کتاب  اجتماعی آفرید و با هنر ستودنی
توان آن را رمانی تاریخی نام نهاد، از فداکاری و مجاهدت مـبـارزان  می

شـان بـرای  های انسانی حزب کمونیست ایران در راه دستیابی به آرمان
نویسی کشـورمـان  هایی شورانگیز و مانا در داستان سعادت مردم، لحظه

و آزادی زندانیان سیاسی (که بـیـشـتـر  ١٣٢٠پدید آورد. پس از شهریور 
آنان اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران وشماری از آنان شاگـردان 

"آژیـر"،  با انتشار روزنـامـهوری  جعفر پیشهبودند)، دکتر تقی ارانی 
نوشت و در هر شمارۀ این روزنـامـه  هایی از خاطرات زندانش را می گوشه

از زنـدان  وری پیـشـههای � رساند. حکایت چاپ می بخشی از آن را به
تأثیری بـزرگ بزرگ علوی نفر از سوی  ۵٣در نگارش رمان  رضاخان

 داشت. 
 

پـدیـدار شـدنـد کـه   در ادامه رشد هنر رئالیسم، نویسندگانی پـرآوازه
کار بردند که آثـار آنـان بـا  تکنیک هنری و مضمون را چنان خالقانه به

، بـا احمد مـحـمـودتراز شناخته شدند.  های مطرح جهان، هم رمان
ها"، برشی از تـاریـخ مـعـاصـر  "همسایه نوشتن رمان فراموش ناشدنی

تصویر کشید که از سوی مشتـاقـان  مان را با قلمی رسا و جذاب به میهن
هایی پرشمار رسیـد. ایـن  ادبیات با استقبالی فراوان روبرو شد و به چاپ

نظران ادبیات، ستوده شد. ابـتـکـار و  رمان از سوی بسیاری از صاحب
"داستـان  خالقیت ذهن بارور این نویسنده توانمند مردمی با انتشار رمان

نشان داد که سیر اعتالی ادبیات داستانی در کشور مـا، در  یک شهر"
آمـیـزی زمـان و  مسیر شکوفایی قرار دارد. جریان سیال ذهنی و درهم

اغـراق  مکان در این رمان چنان هنرمندانه ارائـه شـده اسـت کـه بـی
گـرا حـتـی در سـطـح  نظیر در ادبیات واقع ای کم توان گفت، نمونه می

جهان است. در  این رمان نبرد پـیـگـیـر و جـانـبـازانـه در راه خـلـق، 
ای در  هـای افسـران تـوده آفـریـنـی نظیر و حـمـاسـه های بی مقاومت
و محتوای زنـدگـی قـهـرمـانـان   شاهی در زیر شکنجه های ستم زندان
باخته در راه عدالت و آزادی به شورانگیزترین وجهی با قلمی شـیـوا  جان

ها و داستان یک شـهـر بـر  بیان شده است. تأثیر شگرف رمان همسایه
عـلـت دشـمـنـی کـیـن  بـه والیی" خواننده چنان عمیق است که "رژیم

اش با ادب و فرهنگ مردمی، نزدیک به چهار دهه اسـت کـه از  توزانه
حاکی از قـدرت احمد محمود های  کند. رمان بازنشر آن ممانعت می

نویسی را  سحرانگیز قلم او است که بامهارتی درخور ستایش، هنر رمان
 های پرافتخار رسانده است. در کشورمان به قله

 
این امر به ویژه در رمان دو جلدی "درخت انجیر معـابـد"، جـلـوه ای 

در "جنگ و صلح" آفـریـده و  تولستویدرخشان دارد. اگر آنچه را که 
ها بر قلم آورده و در  در "فوماگوردیف" از خصال داللماکسیم گورکی 

"کلیم سامگین" از زمینه های پیدایی انقالب اکتبر ترسیم کرده است را 
گرای، تبر زدن درختان در "باغ آلـبـالـو" را   انسان چخوِف بر آن چه که 

داری در روسـیـۀ تـزاری   نماد فروپاشی فئودالیسم و زایـش سـرمـایـه
همه را یک جا بـا واژگـانـی احمد محمود دانسته است، بیافزاییم؛   می



جویی کنند. ما نیز به سهم خود این موضوع را در آیـنـده بـیـشـتـر  و پی
 خواهیم شکافت.

 
قـلـم مـحـمـود  بازیگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوسـت، بـه   .١

 .١٣٧۶، انــتــشــارات عــلــم، تــهــران،  ٨١٩، ص ٢طــلــوعــی، ج 
، تـهـران، ٩٨-٩٧کوشش ایرج افشـار،ص زاده، به ـ خاطرات جمال ٢

١٣٧٨ 
، پائیز و زمسـتـان ٢، شماره ۴شناسی هنر و ادبیات، سال  ـ جامعه ٣

١٣٩١.  
 بهمن  ١٢نقش حزب توده [ایران] در گسترش فرهنگ و هنر،  ـ  ۴

 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ٧ 

 ادامۀ تأثیر حزب تودۀ ایران بر بالندگی 

هایی درخشان از ادبیات کالسیک جهانی تحولی ژرف و شگرف  ترجمه
شدند و از سوی دیگر  شان را موجب می بر طیفی گسترده از خوانندگان

یاد مـانـدنـی  با نوشتن رمان به محمد افغانی علیای چون  نویسنده
تصـویـر  شوهر آهو خانم، درد و رنج زن ایرانی را با واژگانی حماسـی بـه

 کشید.  می
 
بـا   ای در نشریهمحمد قوچانی برانگیز اینکه شخصی به نام  توجه  

که تا کنون بارها تالش کرده است با استفاده از اسـنـاد  "مهرنامه" نام 
امنیتی و تحریف تاریخ به ایجاد ذهنیت ضد کمونیستی   اعتباِر منابع بی

های تاریخی و عـمـلـکـرد  هایش در برابر واقعیت  کمک رساند، تالش
مردمی حزب توده ایران و تأثیر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حزب مـا 

"اما این حزب همچنان مضمون روزگار  نویسد: اثر مانده است. اومی بی
شـدت  ماست، مضمون عصر ماست چرا که ذهن و زبـان ایـرانـی بـه

 ای است." تحت تأثیر زبان و ادبیات توده
 
ای بارز مـاهـیـت و سـرشـتـی  گونه  رژیم جمهوری اسالمی، که به 
ای  مانده و ارتجاعی دارد، هیچ عرصه ، و واپس ضد فرهنگ  ستیز، علم

مان نـیـسـت  از زندگی سیاسی، تاریخی، فرهنگی و هنری را در میهن
هـای  هـا و چـهـره نوعی در معرض هـجـوم دسـتـگـاه که هرروزه و به

نصـیـب نـگـذارد.  هـایـش بـی تـعـرض  اش قرار نـدهـد و از تبلیغاتی
و یک سال استقـرارش بسـیـاری از   اسالمی در طول  چهل حکومت

قتل رسانید و طـیـفـی   و قمع و به نویسندگان مترقی کشورمان را قلع 
های فکری مختلف را برای  ها و اهل قلم با گرایش گسترده از نویسنده

ی دهشـتـنـاک زنـدانـی،  تحمیل آرامشی گورستانی در کشور، به گونه
 شکنجه و سالخی کرد. 

 
های حزبـی  نقش وتأثیر انکارناپذیر نویسندگانی که در عرصه فعالیت

هـای  های جامعه ایـران را از جـنـبـه پرورش یافتند و توانستند معضل
مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مورد پژوهش و بـررسـی قـرار 

گاهـی دهند و با درسنامه ای  هایی علمی به مردم و زحمتکشان کشور آ
تر ببخشند، ستودنی است. با این وجود می توان مدعی شد کـه  افزون

تبلور زبان کنونی سیاسی ـ اجتماعی و تا حدی علمی ـ فلسفی فارسـی 
به برکت فعالیت متمرکز یا پراکندٔه حزب و مطبوعات آن انجام گرفـتـه 

های سیاسـی  است. سدها (صدها) و هزاران واژٔه نو، زبانزدها و عبارت
های تـاریـخـی  و اجتماعی و ادبی و شیؤه بیان از سوی حزب در برش

تـوان  گوناگون به میان کشـیـده شـده اسـت. در ایـن پـهـنـه مـی
،  آیـیـن نـیـک، طبریمانند رفقا   های برجسته و بلندآوازه شخصیت
 و ... را نام برد.  آگاهی، جوانشیر

 
بـرد کـه در آن  سـر مـی داری بـه نسل ما هنوز در نظامی سرمـایـه

هـای آن  و ملتی از ملتی دیگـر از ویـژگـی  کشی انسان از انسان بهره
داری  "جهان سومی" وابسته به نـظـام سـرمـایـه ای است. ما در جامعه

هایی که در رونـد تـولـیـد  کنیم. اما با الهام از زندگی انسان زندگی می
رهایـی را در افـق   توانیم پرتوهایی از برند، می مادی و معنوی رنج می

 گر باشیم.  نظاره مان  مبارزه
 

هایی از خدمات برجستـه حـزب  ما در این جستار کوشیدیم به گوشه
شـویـم  تودۀ ایران بر ادبیات داستانی کشورمان بپردازیم، خرسنـد مـی

مان هر چه بیشتر این مبحث را واکـاوی   پژوهشگران و محققان میهن

 ادامۀ یادی از د کتر مهرداد بهار
اش، بیش از پنج سال زمان ُبرده است. اثری که در  سازی شده و آماده

ی چاپ بود اما ناشِر کتاب، چندان در راِه انتشاِر آن  آماده ١٣٧٠ساِل 
را به چاپ   سال بعد) آن ٢۴( ١٣٩۴اندازی کرد که وقتی در ساِل  سنگ

گذشته بود. در مهرداِد بهار رساند، بیست و یک سال از درگذشِت 
گفته است: پور  دکتر اسماعیلی اهمیِت دانشیِک این آفرینه اما  باره

رواِن اوست که  های مانی و پی ی ُجستارها و ُسروده کتاب، دربرگیرنده
با کشِف آثاِر فلسفی در این کشور، به بهار زیستند. من و  در چین می
 ها نیز دست یافتیم. کتاب، دارای سه بخش است: این نوشته

  
 اِی زندگِی مانی و عرفاِن گنوسی یک ـ تحلیِل دویست صفحه

 های مانوی دو ـ بازگرداِن متن
کنده از نگاره نامه سه ـ واژه های  ی گسترده، و نیز پنجاه صفحه آ

 ی مانی. یاتوِر رنگیِن چینی در باره مینی
 

 فرجام
 

دستی  بیش و کم در رنج و تهیمهرداِد بهار یاد �زندگِی زنده 
هایی است که راِه دمکراسی و  ی انسان گذشت؛ این سرگذشِت همه

آفرینانی که در برابِر هرگونه  نوردند؛ رزم ترازِی اجتماعی را درمی هم
دکتر زنند.  های دسیسه نمی ایستند و بوسه بر دست خودکامگی می
های کودکِی خود نوشته بود که  ای از یادمانده در گوشهمهرداِد بهار 

حضوِر پدر ـ برای  واده ـ البته بی راِه خانه در هشت ـ ُنه سالگی به هم
گردش به روستای ییالقِی َدَرکه رفته بوده است: "مستخدمی پیر 
داشتیم که دسِت مرا گرفت و در آن حدود، به گردش ُبرد." ناگاه چشِم 

نواخت.  مردی افتاد که بر سنگی نشسته بود و تار می بهار به روستایی
است"؛ پدِر  َملکمستخدم به روستایی سالمی کرد و گفت: "این پسِر 

چنان تار  شناختند. َمرد در حالی که هم را همه با این نام میمهرداد 
گویی؟ گفتم: نه. گفت: خاک  نواخت، از پسربچه ُپرسید: "شعر می می

بهشِت  ی اطالعات، دو اردی بر سرت و به تار زدن ادامه داد." (روزنامه
١٣٨٠  .( 

 

که روزی آن پیرمرد به شوخی گفته بود،  چناندکتر مهرداِد بهار و 
سالگی، شوالِی خاک را بر  ۶۵در سِن  ١٣٧٣آباِن  ٢٢سرانجام در روِز 

اش کوشیدند پیکِر این  واده سر ِکشید و برای همیشه آرام گرفت. خانه
گاِه  ی دانش و ستیز را در گورستاِن ظهیرالدوله و در کناِر آرام استوره
به خاک بسپارند که شهرداِر وقِت تهران،  الشعرای بهار ملک
به خاطِر متروکه بودِن این گورستان اجازه  حسیِن کرباسچی غالم

نداد؛ وی اما از بازماندگاِن بهار تا فردای آن روز زمان خواست تا جایی 
دکتر مرد برایش دست و پا کند که کرد: یک روز بعد،  مناسِب این بزرگ
، نخستین کسی بود که در بخِش هنرمنداِن مهرداِد بهار

 زهرای تهران به خاک سپرده شد. بهشت



شناختِی کشور بود، که ُمهر و  تنها از تأثیرگذارترین استاداِن استوره
پژوهِی ایرانی نشانده بود.  ی) استوره نشاِن خود را نیز بر فراروند (پروسه

ای از  گذاِر میتولوژِی دانشیِک ایرانی، به گونه چون پایه او هم
ای (ایرانی و  شناختِی علمی دست یافته بود که هر پژوهنده روش

های  های ایرانی، به سراِغ ایده َانیرانی)، ناگزیر است در پردازِش استوره
کادمیسین ی وی بَرَود (چندان نوآورانه های شوروی، چنین  که آ

هوده نیست که  کردند) و البته که این، کم دستاوردی نبود. بی می
شناختِی  پدِر استورهرا الشعرای بهار  ملکی  فرزنِد شایسته
 اند. نامیده علمِی ایران

ِمهرداِد کاِر استاد  دوست و همپور  دکتر ابوالقاسِم اسماعیل
شناختِی ایران  که آیا وی به راستی پدِر استوره در پاسخ به اینبهار 

گری است که کتاِب  ، نخستین پژوهشدکتر بهارگوید:  است می
نوشته است. پیش از او، هیچ  ١٣۵١مستقِل "اساتیِر ایران" را در ساِل 
های  ها انجام نشده بود. البته پژوهش کاِر ُپر و پیمانی در این زمینه

هم به ابراهیِم پورداوود توان تا روزگاِر استاد  شناختی را می استوره
گِر اوستا بود و در هاِمش (حاشیه) آن، به  واپس ُبرد؛ وی اما تنها واگویه

 پورداوودپرداخت. به گویِش دیگر،  های ایران زمین نیز می استوره
ای به  شناختی نداشت و تنها تا به اندازه ی استوره دانشی در زمینه

اما نه تنها  بهارهای زرتشتی و کهِن ایران پرداخته بود.  استوره
های کهن واگویه کرده که  های ایراِن باستان را بر پایه خوانش استوره

ها را آناکاوی (تحلیل) و بررسی  ن شناختی، آ های استوره بر بنیاِد مکتب
ی فرهنِگ آریایی و  ، فرهنِگ ایرانی را آمیزهدکتر بهارهم کرده است. 

شود فرهنِگ  گفت مگر می دانست و می پیشاآریایِی فالِت ایران می
ها در ایران، فرهنگ و خط و  ایالمِی خوزستان را که پیش از آریایی

رودان را بر  کتیبه و دین داشتند و نیز ُهنایش (تأثیِر) فرهنِگ میان
 فرهنِگ ایرانی نادیده گرفت؟

: گذِر پور دکتر اسماعیلی  به گفته

 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ٨ 

شناختِی علمِی ایران یادی از دکتر مهرداِد بهار؛ پدِر استوره  

 از چشِم استوره

 ٩ادامه  در صفحه 

 فروشان درگذشت نوبِت کهنه
 )مولوی(نوفروشانیم و این بازاِر مااست 

 
اش، خورنِد  شناختی ـ تاریخی ی استوره بینانه های ژرف گمانه
شناسانی  های سنتی و کالسیِک زمانه نبودند. چه بسیار، استوره دیدگاه

اش  های علمِی او رسیدند اما در آغاز، نگرِش نوبینانه که بعدها به آموزه
تافتند. اگر کتاِب "ما و جهاِن اساتیرِی" وی را که برآینِد گفت و  را برنمی

با او است، سنجاِر این داوری بگیریم، هوشنِگ گلشیری شنوِد 
شناختی (متدولوژِی) استاد را  گاه پرده از آَوره(نکته)هایی که روش آن

 اند: ها چنین آورِد این آموزه زنند برخواهیم گرفت. کوته هاشور می
ِگَروی (گرایِی) آریابنیادانه هیچ نسبتی با حقیقِت این ِگَرِوش  ـ ناب١

 ندارد؛
های مانده از ایراِن  کردهای پژوهشی ـ نگارشی به متن ـ در روی٢

اِی  باستان، باید با جزءنگری به واکاوی و واسازِی اجزای جهاِن استوره
 های هستی دست یافت؛ مایه ایرانی پرداخت تا بتوان به ُبن

ـ پژوهندگاِن ما نباید از برمانده (میراِث) معنوِی خود، کلیتی ٣
آوردهای آموزگانی (تئوریِک)  ورجاوند (مقدس) بسازند و نیز نباید دست

نیافتنی بدانند. ما باید خوانشی بربنیاِد  ناک و دست غرب را درشت
چه  شناختِی دانشیک (علمی) و برآمده از نگاِه ایرانی به آن روش
 ایم وداریم، به دست دهیم. داشته

 
) در کتاِب "ما ١٣٧٣آباِن   ٢٢ـ  ١٣٠٩(دِه ِمهِر دکتر مهرداِد بهار 

ی دانشیک،  و جهاِن اساتیری" با درافکندن (طرِح) یک گمانه
را واگویه و اثبات کند: فراَدِهش (سنت/ترادیسیون)، به  کوشد آن می

شود اما استوره برای رواسازی و پذیرفتنی کردِن  دشواری دگرگون می
منِد ُپرآوازه برای به ُکرسی  کند. این دانش سنت، به آسانی تغییر می

گیرد و به  های باستانی بهره نمی های خود، تنها از آوره نشاندِن آموزه
هایی، نه  رود. وی با چنین آموزه های امروزیِن تاریخ هم می سراِغ نمونه



گوید:  دسِت شاهان و قهرمانان که فرارفتی اجتماعی می داند و می
"علِل وقوِع حوادِث اجتماعی ـ تاریخی، فردی نیست و نیاز به 

های مساعِد اجتماعی ـ تاریخی دارد و شرایِط جغرافیایی و روانِی  زمینه
دادِن حوادِث [آن] مؤثر است... نه هرکه مدعِی  ها در روی انسان

دارد و نه هرکه در  برداشتی عینی است، در واقع به درستی گام برمی
پیماید. این نظر که  عینی دیدِن تاریخ، دچاِر تعصب است، راِه راست می

اند و این که  ی اقوام در اعصاِر کهن، راِه مادرساالری را پیموده همه
اند، هرچند برداشتی  ی جوامِع بشری، عصِر بردگی را طی کرده همه

گانه است و گویندگاِن  آید اما به کلی با حقیقت بی عینی به نظر می
ها حتا تعریفی درست از مادرساالری و بردگی در دست ندارند؛ یا  آن

دهند  تعریفی چنان محدود و اروپایی از مادرساالری و بردگی ارائه می
 های زمین، هماهنگ نیست..." که با حقیقِت تاریِخ جوامِع دیگِر قاره

های  ها و دین ، استورهدکتر بهارهای  ی بنیادیِن پژوهش زمینه  
های آریایی (هند و  مایه تر به ُبن ایرانی بود که در این گستره، بیش

های ایراِن باستان و ُهنایش (تأثیِر)  ها و آیین اروپایی)، فراوانِی دین
پردازد. وی در  ها، می ای از آن رودان بر پاره های میان ها و دین استوره

گرا نیستیم و اثراِت  کتاِب "ما و جهاِن اساتیری" بر آن است که "ما تاریخ
جور، تکراِر  بینیم... همین اش را در زندگِی اجتماعِی [خود] می شوم

ی تاریخ را  را؟ چون تاریخ را به یاد نداریم؛ تجربه کنیم، چه تاریخ می
 کنیم." حفظ نمی
منِد ُپرآوازه  خواراِن جمهورِی اسالمی اما با این دانش جیره
را تاریِخ ایران را از زماِن یورِش بربرهای مسلماِن  افتادند که چه درمی

ها و سپس  گیرد و از پیشاتاریخ، از روزگاِر استوره نمی  تازی به ایران، پی
 آغازد؟!  ها می حماسه

 
 مندان از زباِن دانش

 
های  ها و نوشته که بود و چه کرد؟ گفتهمهرداِد بهار استاد 
وراِن ایرانی در این باره کم نیستند؛ ولی برای پرهیز از  دانش
مرد را در پی  آوردهای چند فرهنگ هایی از گفت نگاری، نمونه فراخ
 آوریم: می

 :استاد ایرِج افشاِر سیستانی
دوست بود که در راِه  ای ایران ، فرزانه ـ پژوهندهمهرداِد بهار"

های ژرف، استوار  طلب بود که من از نبشته جو و کمال پژوهش، حقیقت
وری  ی فرهنگ و زباِن ایران، هماره بهره بنیاِد او در زمینه و تازه
ی پادشاِه شعِر معاصِر فارسی  ام. او فرزنِد شایسته داشته

ورِی تحقیقاِت  ] بود که دماوندوار در راِه دامنهالشعراِی بهار ملک[
انگیز  گمان حقی سترگ و تحسین ایراِن باستان، پای افشرده است و بی

 مندی تمام." ، هم فروتن بود و هم دانشمهردادبر ما دارد. 
 :دکتر محمد تقِی راشد محصل

بسته بود و آن را افتخار  به فرهنِگ ایرانی بسیار دل بهار"
دانست؛ اما در این باره، پنداِر افراطی نداشت. بخصوص وقتی کاِر  می

آمد،  های فرهنِگ ایراِن باستان پیش می داورِی علمی در زمینه
داد که دیِد  نگریست و اجازه نمی ی عوامل را می موشکافانه، همه

شخصِی او بر مسائِل علمی، سایه افکند. فرهنِگ باستانِی ایران را به 
پنداشت که در گذِر زمان جریان یافته و از  مثابه شطی عظیم می

کوشید در این فرهنِگ  بارهای گوناگون مایه گرفته است. می جوی
های اساتیری و  ترکیبی، عوامِل اصلی را از عارضی بازشناسد و الیه

فرهنگِی هردوره یا تمدن را مشخص کند... در طوِل نزدیک به سی 
سال پژوهش، بالندگی و رشِد طولی و عرضی را در کارهای او آشکارا 

گاهی توان دید. دامنه می گیرد و [...] او را  های او نرم نرم اوج می ی آ
 کند..." ی اساتیِر ایرانی، شاخص می در زمینه

 :پور دکتر ابوالقاسِم اسماعیل
طرحی سترگ برای دکتر بهار "

 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ٩ 

 ادامۀ یادی از د کتر مهرداد بهار

 ١٠ادامه  در صفحه 

های وی پس از سی ـ چهل سال، هم در  زمان اما نشان داد که آموزه
ی  های غربی در باره میاِن پژوهندگاِن ایرانی و هم در پژوهش

های روسی، جای خود را باز  های ایرانی، به ویژه در پژوهش استوره
ها را  آندکتر بهار اند که  هایی رسیده کرده و این همه، به همان آموزه
این است که فرهنِگ ایرانی، بهار های  تئوریزه کرده بود. گوهِر تئوری

فرهنِگ ناِب هند و اروپایی نیست، زیرا آریاها در حدوِد سه هزار سال 
پیش به ایران آمدند ولی ما از چهار ـ پنج هزار سال پیش، فرهنِگ 

که آریاها نه داراِی خط و  ایم. شگفت این بومِی پیشاآریایِی خود را داشته
رفتگِی ایالمی (عیالمی)ها و  نگارش، و نه فرهنگی به پیش

را اینک بسیاری از دکتر بهار های  اند. گمانه ها بوده رودی میان
 اند. ی فرهنِگ ایراِن باستان پذیرفته پژوهندگاِن پهنه

 
 گاِه علمِی دکتر بهار جای

        
شناسی است که از دیدرِس  نخستین استورهدکتر مهرداِد بهار 
دکتر های ایرانی پرداخته است.  تیکی به استوره مارکسیستی و دیالک

ی  کده ها پیِش پژوهش ، فرنشین (مسئوِل) سالفر ن مرتضا رضوا
دکتر گوید:  شناختِی سازمان میراِث فرهنگِی ایران در این باره می مردم

مند در  های علمِی ارزش های پژوهشی و گمانه گذاِر دیدگاه پایهبهار 
های ایرانی است که بر ژرفای شناخِت ما از فرهنِگ  خوانِش استوره

های روزگاِر خود بود که  ایرانی، تأثیِر بسیار گذاشته است. او از برترین
دانست و از  جو را در کشِف حقیقت، بزرگ می نقِش استاد و دانش

برای دکتر بهار تافت.  های سنتِی مرید و مرادی، روی برمی دیدگاه
گذاشت و از این  ی گفت و شنود را باز می های خود زمینه واگویه ایده
 کرد. ها را بازگو می رهگذر آن

ماننِد ُبنَدهش، دکتر بهار های  افزاید: نوشته میفر  دکتر رضوان
پژوهشی در اساتیِر ایران، ادیاِن آسیایی، از استوره تا تاریخ و... از منابِع 

های  اند. انگیزه شناختِی ایران های استوره علمی و بنیادین در خوانش
فروپاشِی اشکانیان، رویارویِی بازرگانی و برزیگری در روزگاِر اشکانیان، 

چه در  ها با َایاری (عیاری) و هرآن ها و پیونِد آن بررسِی آییِن زورخانه
ها به حماسه در ایران مطرح است، همه از  ی فرارفِت استوره باره
 ی دکتر بهارند. های تازه آموزه

اش اما  شناختی هاِی استوره ی دانش و نوآوری با همهمهرداِد بهار 
را از  شود آن کردی که می مندی بود فروتن و افتاده حال؛ روی دانش
گفتاِر  که در پیش ی ِنبیگ(کتاب)هایش نیز دریافت. چنان دیباچه

نویسد: "هرگز مدعِی آن نیستم که از  "ُجستاری در فرهنِگ ایران" می
توان دفاع کرد ولی برآنم که این کتاب در  ی مطالب کتاب می همه

کند.ِ این دیِد اجتماعی ـ  تمامیِت خود، دیدی مشخص را دنبال می
تاریخی است که در ُجست و جوِی حقیقِت ملموس و منطقی است و بر 

 نگرد..." های اجتماعی ـ تاریخی می اساسی عینی و نه ذهنی، به پدیده
های بسیار  ی کتاِب ُبندهِش خود به "نارسایی چنین در دیباچه وی هم

پردازد و این در آنی است که از آغاِز  در شناخِت" خود از ُبندهش می
ی ُبندهش،  نامه اش، با این کتاب آشنا بوده است: "واژه تحصیالت

ی این دوراِن کلنجار رفتن با ُبندهش و درنیافتِن درسِت آن  نتیجه
است. اما تسخیِر این ستیِغ استوار، پیوسته آرزوی من بوده است و از 

ام؛ هرچند هنوز  ناگشتنی، همیشه لذت ُبرده های رام ستیز با این صخره
هم با وجوِد انتشاِر ُبندهش، خود را بر این چکاد، چندان استوار 

ام  بینم... شادم که سرانجام، پس از بیست و اندی سال، توانسته نمی
گاه" تقدیم کنم؛ اگرچه  ادعاِی "ِخَردی همه ای از ُبندهش را بی ترجمه آ

ی نهایی  های مترجماِن قبلِی ُبندهش، ترجمه این نیزچون دیگِر ترجمه
 نیست..."

ی  در کتاِب ُجستاری در فرهنِگ ایران، تاریخ را نه ساختهدکتر بهار 



 .١٣٩٧بهار، چاِپ نیلوفر، 
 ی دکتر بهار در باره

،  ۵۴ی کلک، ش  نامه شناختِی دکتر مهرداِد بهار، ماه ـ کتاب١
 ١٣٧٣شهریوِر 

 ١٣٧۶ی دکتر مهرداد بهار،  ـ یادنامه٢
 

 ُجستارهای پراکنده
 
ی چیستا،  نامه های تاریخِی آن، ماه ـ ورزِش باستانِی ایران و ریشه١

 ١٣۶٠ش دو، مهِر 
 ١٣۶٠ی جشِن سده، چیستا، ش شش، بهمِن  ـ در باره٢
 ١٣۶٢، فروردیِن ١٨ـ١٧ـ نوروز؛ زماِن مقدس، چیستا، ش ٣
 ١٣۶۶، تابستاِن ٢٠نامه، ش  ی ایران نامه ـ کبوترها، فصل۴
یاد  ـ استوره، بیانی فلسفی با استدالِل تمثیلی (گفت و گوی زنده۵

امیر کاووِس باالزاده با دکتر بهار)، نشریه ادبستاِن فرهنگ و هنر، ش 
 ١٣۶٧دو، بهمِن 

ی  نامه ی "چهل و چند سال با امید"، ماه ای چند در باره ـ نکته۶
 ١٣٧٢کلک، ش چهل، تیِر 

 ١٣٧٢ی کلک، ش چهل و یک، َامرداِد  ـ دو سروِد مانوی، ماهنامه٧
ـ گفت و گو با دکتر مهرداد بهار، مصاحبه کنندگان: دکتر داریوش ٨

ی  نامه شناس و دکتر کتایون مزداپور، ماه شایگان، دکتر علی محمد حق
 ١٣٧٣، شهریوِر ۵۴کلک، ش 

ی ایران شناسی، ش چهار، زمستاِن  ـ خاطراِت سیاسی، مجله٩
١٣٧٣ 
ی کلک،  نامه ی ُپرشکوِه باران آور (ترجمه)، ماه ـ تیشتر؛ فرشته١٠

 ١٣٧۴، مهر ۶٧ش 
، پاییز ۶۴نامه، ش  فکری در ایران، مجله ایران ـ بحراِن روشن١١
١٣٧٧ 
گاِه قتِل متوکل دارد، مجله  ـ چهارشنبه سوری منشاء از شبان١٢

 ١٣٨١و فروردین  ١٣٨٠، اسفنِد ١٣٢ـ  ٣گزارش، ش 
ی شعِر  ـ...و نگاهی دیگر: بررسِی آرا و نقدهای گوناگون در باره١٣

 ١٣٨٣، مهر  ٣٢ی آزما، ش  نامه اخوان ثالث، ماه
 ١٣٨۵، مهر و آباِن 55ی بخارا، ش  نامه ـ خاطراتی از پدرم، ماه١۴
ها و  های باستانی ایران؛ مقایسه زورخانه ـ آییِن مهر و ورزش١۵
 .  ١٣٩٠، آذر ٨٨ی حافظ، ش  نامه های ِمهری، ماه گاه نیایش

 
 ی دکتر بهار نامه زیست

 
ریزِی حزِب  روِز جشِن مهرگان و نیز در روِز پی در سالمهرداِد بهار 

در تهران زاده شد. پدرش  ١٣٠٩ی ایران (دهِم مهرماِه)  توده
منداِن تاریِخ ادبیاِت ایران بود  ترین دانش از بزرگالشعراِی بهار  ملک

های  شاهی ی دولت واده ، از خانهی صفدری سودابهو مادرش 
شاِه قاجار  علی فتحاش به  ای که پشت کرمانشاه بود: شاهزاده

های فیروِز بهرام و البرِز  رسید.در دبستاِن جمشیِد َجم و دبیرستان می
ی ادبیاِت فارسی به  تهران درس خواند و برای گذراندِن دوره

گاِه تهران رفت. نوجوانی بیش نبود که به  ی ادبیاِت دانش کده دانش
ی ایران پیوست و گام در راِه نبرد با خودکامگی و  حزِب توده
های اجتماعی نهاد. نخست بار، وقتی در واکنش به فساِد  نابرابری

گاِه تهران دست به شورش و پرخاش زد، برای سه  شورای مالِی دانش
ی زنداِن قصِر تهران شد. آزادِی از زندان اما از دلیری و  ماه، روانه

گاِه تهران  جوِی ساِل دوِم دانش اش نکاست و هنگام که دانش جویی رزم
گاه  گری در راِه ملی شدِن صنعِت نفِت ایران، از دانش بود به ُجرِم کنش

های قصر،  ) در زندان١٣٣۴رانده شد و برای چهار ساِل آزگار (تا ساِل 
قلعه، به شکنجه  االفالک و قزل فلک

مهرداِد بهار و زنجیر کشانده شد. 

 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ١٠ 

 ادامۀ یادی از د کتر مهرداد بهار

 ١١ادامه  در صفحه 

اند از:  اساتیِر ایران داشت که برخی از رئوِس مطالِب آن عبارت
ی اقوام و تطوِر فرهنگِی ایران، منابِع اساتیِر ایران، آفرینش،  استوره

ها در ارتباط با  مردم، پایاِن جهان، بهشت و دوزخ در اساتیِر ایران، آیین
های ایرانی. در این  ی کارکرِد استوره و حماسه استوره و بحث در باره

ی میانه ایرانی را به سرانجام  طرِح گسترده، او تنها توانست اساتیِر دوره
ی اساتیِر ایران را  گانه ی مراحِل سه برساند و پژوهِش او همه

شناختِی  توان آغاِز استوره حال، تحقیقاِت او را می گیرد. با این دربرنمی
 گاهی دانست." ی علمی و دانش ایران به شیوه

 : مصطفا ملکیان
 بهارهای  ی فلسفه بودم اما" در کالس که "سخت شیفته با آن

کردم زیرا "شخصیت و منِش اخالقی و روانِی او مرا  آزادانه شرکت می
کرد... کسی را ندیدم که این همه برای اخالق، اهمیت  مجذوب می

 قائل باشد و اخالق را در رفتارش، به طوِر عینی نمایش دهد."
 

 های بهار نوشته
 

ها کتاب  اش، ده در گذراِن زندگِی ُپرباِر فرهنگیدکتر مهرداِد بهار 
و ُجستاِر دانشیک و نوآورانه از خود برجای گذاشت که فهرسِت نه 

 ها چنین است: چندان کامِل آن
ی ُبندهش (پهلوی ـ فارسی)، چاِپ بنیاِد فرهنِگ ایران،  نامه ـ واژه١

١٣۴۵ 
ـ جمشیدشاه، چاِپ کانوِن پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ٢

١٣۴۶ 
 ١٣۴٧ـ بستور، چاِپ کانوِن پرورش...، ٣
های زاد اسَپرم (پهلوی ـ فارسی)، چاِپ بنیاِد  ی گزیده نامه ـ واژه۴

 ١٣۵١فرهنِگ...، 
 ١٣۵٢ـ اساتیِر ایران، بنیاِد فرهنِگ...، ۵
 ١٣۵۵ـاشکانیان، ۶
، چاِپ دوم با ١٣۶٢ـ پژوهش در اساتیِر ایران، چاِپ نخست توس ٧

گاه  بازنگری و افزونه  ١٣٧۵های تازه، نشِر آ
ـ ترجمه و گزارِش ُبندهش، نوشته َفرَنبغ داَدگی، چاِپ توس، ٨

 ١٣۶٩و  ١٣۶٠
 ١٣۶۴و  ١٣۶٣ـ ُجستاری چند در فرهنِگ ایران، چاِپ فکِر روز، ٩
های کودکان (جمشید شاه، بستور، رستم و دیِو سفید)،  ـ داستان١٠
 ١٣۶۴چاِپ 
خاِن  ـ در باره قیاِم ژاندارمرِی خراسان به رهبرِی کلنل محمد تقی١١

 ١٣۶٩پسیان، چاِپ معین، 
 ١٣٧٠ـ رستم و دیِو سفید، چاِپ نگار، ١٢
 ١٣٧٢ی شاهنامه، چاِپ سروش/نگار،  ـسخنی چند در باره١٣
 ١٣٧٢ـ تخِت جمشید (با نصراللِه کسراییان)، چاِپ ١۴
 ١٣٧٣ـ رستم و سهراب، چاِپ نگار، ١۵
 ١٣٧۵ـ ادیاِن آسیایی، چاِپ چشمه، ١۶
 ١٣٧٧ـ از استوره تا تاریخ، چاِپ چشمه، ١٧
ی ایران، شانزده گفتار در  ـ بنیادهای استوره و حماسه١٨
گیِر کوورجی  پژوهِی سنجشی، جهان شناختی و حماسه استوره

خواه (ویراستار)، مهرداِد بهار (نقد و بررسی)،  کویاجی، جلیِل دوست
گاه،   ١٣٨٨چاِپ آ

های ایرانی (از اوستا تا شاهنامه)، نشرهای زرین و  ـ حماسه١٩
 ١٣٩١سیمین، 
هاِی زنده رود/ پور)، چاپ ـ ادبیاِت مانوی (با ابوالقاسِم اسماعیل٢٠

 ١٣٩۴کارنامه، 
ـ ما و جهاِن اساتیری، گفت و شنوِد هوشنِگ گلشیری با مهرداِد ٢١



های پساانقالب به دستوِر رژیِم  اما در سالمهرداِد بهار تربیت کرد. 
اسالمی، به بانِک مرکزی بازگشت و تا ده سال پس از آن که بازنشسته 

 های گوناگوِن اقتصادی، روزگار گذراند. ی متن شد، به ترجمه
 

 بهار، از زباِن بهار
 

ِکشیده که  مندی بود خودساخته و رنج اما دانشدکتر مهرداِد بهار 
برانگیِز پدِر بسیاردان(عالمه)ی  گاِه رشک هرگز نکوشید در پرتِو جای

نیاز از هرگونه  مندی بود بی خود اعتباری به دست آورد. او خود دانش
اندیشی، نوآوری و دانِش شگفِت  اش ژرف گاه شأِن خودساخته که تکیه

 نویسد: های خود می او بود. وی در بخشی از یادمانده
آمد، فریاد  "پدرم مردی بلندباال، الغر و عصبی بود... اگر به خشم می

ها را  ی ما بچه گرفت. حوصله آورد و وحشت و ترس، خانه را فرامی برمی
محبت هم  تر داشت... انسانی عمیقأ شاد نبود اما خشن هم نبود؛ بی کم

ی این زندگی و جهاِن  نبود و حتا گاه به لطافِت بهار بود... اما او از همه
دستی، او را  پیراموِن خود، در رنج بود؛ به ویژه زندگِی اجتماعی و تنگ

واده و فرزندان خالصه  داد... جهاِن مادِر ما در مسائِل خانه عذاب می
های سیاسی و  ای عظیم بود انباشته از تالطم شد و جهاِن پدر، پهنه می

ی ما  ها: زندان، تبعید و فقر. اموری که خانه اجتماعی و نتایِج مادِی آن
را از شادِی الزم محروم داشته بود... وقتی پدر را به اصفهان تبعید 

ای را که  کردند، زندگِی ما دشوارتر شد؛ هیچ درآمدی نداشتیم. باغچه
ها پیش در سردسیِر َدَرکه خریده بود به فروش رساندیم و  پدر، سال

های شادروان  هایی چند را پرداختیم... سرانجام اگر محبت بدهی
، وساطت نکرده بود، رضاشاهنبود و در نزِد محمد علِی فروغی 

ی این  بود. در این تبعید و تنها در دوره تر در انتظاِر ما می ای تیره آینده
الشعرای میداِن سیاست و مجلِس شورا نبود؛  تبعید، پدر دیگر آن ملک

او از آسمان فرو آمده بود و از جمله برای من که در آن هنگام کودکی 
گفت: کاری که از او عجیب بود. هرچند این  چهارساله بودم، قصه می

گر بود، هیچ نشاطی،  خاِن ستم ی دیوی به ناِم سیاه ها که در باره قصه
خواست در پرده، به ناِم  انگیخت. او می شوری و شوقی در من برنمی

را در چشِم من چون عفریتی جلوه دهد و رضاشاه خان،  سیاه
ای نیاز داشتم!.. بعد از  دانست که من در تلخِی آن ایام، به فرشته نمی

سرای  بازگشت به تهران، با وجوِد عقِد قراردادی برای تدریس در دانش
عالی، و آغاز به تألیف و تصحیِح کتاب، وضِع ما چندان بهتر نشد... پدر 
در اموِر تربیتِی ما جدی بود... به یاد دارم که در کالِس چهارِم 
دبیرستان، تجدیدی شده بودم؛ در این زمان، پدرم وزیِر معارف بود. 

کردم با سفارشی، کارم درست خواهد شد.  شکایت به او بردم و گمان می
پدر بازرسی به دبیرستان فرستاد. پس از گزارِش بازرس که به زیاِن من 

ی مِن تنبل  بود، نه تنها سفارشی به عمل نیامد که پدر پوستی از کله
ها نکنم. ما هرگز عادت نکردیم از موقعیتی،  َکند تا دیگر از این غلط
ی دبیرستان، به مبارزاِت  ها بعد، در اواخِر دوره سوءاستفاده کنیم... سال

سیاسِی چپ کشانده شدم و پدر از این امر، دِل خوشی نداشت...[با این 
ی  ام، با  همه همه] وقتی دید که من با آثاِر مکتبِی چپ آشنا شده

رِس من بود  بیماری که داشت، بسیاری از آثاِر این مکتب را که در دست
 گرفت و خواند..."

 
 تراژدِی ادبیاِت مانوی

 
 خسته مشو ای ِخَرد
 تن درمده ای عشق

 ی مانوی) بیا گرِد هم آییم...(از یک سروده
 

منِد ادبیاِت  کارهای دکتر مهرداِد بهار یکی هم کتاِب ارزش�از شاه
دکتر کارِی  مانوی است که با هم
نگاشته پور  ابوالقاسِم اسماعیل

 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ١١ 

 ادامۀ یادی از د کتر مهرداد بهار

 ٧ادامه  در صفحه 

) ١٣٣۶گاه بازگشت و دو سال بعد ( پس از آزادی از زندان، به دانش
 های زباِن اوستایی و پارسِی باستان شد. ی رشته آموخته دانش

خورشیدی به انگلستان رفت و در  ١٣٣٧در ساِل مهرداِد بهار 
ی  گاِه لندن در رشته های خاوری و آفریقایِی دانش ی زبان مدرسه
ی کارشناسِی برتر  ) تا رتبه١٣۴۴ـ  ١٣٣٨های شرقی و آفریقایی ( زبان

ها، در  (فوِق لیسانس) به فراگیرِی پرداخت. وی در همین سال
مرزِی ایران ُپرکارانه شرکت داشت و در  جویِی برون های دانش جنبش
ونِد گروِه دبیراِن کنفدراسیوِن  ) هم١٣۴٠ـ  ١٣٣٩های ( سال
چنین، عضِو گروِه  هم بهارجویاِن ایرانی بود.  آموزان و دانش دانش

چند، سردبیِر این نشریه  ی پژوهشِی چاِپ لندن و یک نویسندگاِن رسانه
کاری داشت. وی اما  ی پارسی نیز هم چون نامه هایی هم بود و با رسانه

جویِی برون مرزی،  های فرهنگی ـ دانش اندازی و چاِپ نشریه در راه
 دستی بلند داشت. 

 
هاِی  ی دکتراِی زبان و استوره در بریتانیا تا ردهدکتر مهرداِد بهار  

ی  ی دکترای خود را در زمینه نامه کهِن ایران به آموزش پرداخت و پایان
به پایان رساند و دکتر ِمری بویس آفرینش در اساتیِر ایران، زیِر نگاِه 

را داشته باشد به ایران بازگشت.  که فرصِت دفاِع از آن پیش از آن
گاِه لندن، کسانی بودند  اندوزی در دانش استاداِن او در روزگاِر دانش

والتر هینتس، مری بویس، هارولد بیلی، چون پروفسورها:  هم
اما چندی بعد، تِز دکترای دکتر بهار . مکنزی و پروفسور بیوار

با  ١٣۴۶تکمیل کرد و در ساِل دکتر صادِق کیا خود را با راهنمایِی 
های ایراِن  شناختی و زبان ی زبان ی دکترا در رشته دفاِع از آن، به گامه

 گاِه تهران دست یافت.  باستان از دانش
 

 های ستِم ساواک سال
 

مندی ُپرآوازه  به دانشدکتر مهرداِد بهار هایی که  درست در سال
سویِی  ی هم اما فروتن و افتاده حال فراروییده بود، ساواک، به بهانه

گاِه  ی ایران، نگذاشت به استخداِم دانش های حزِب توده وی با آرمان
گاه که حِق او بود دست  تهران درآید و بر ُکرسِی استادِی این دانش

یابد. هم از این رو به استخداِم بانک مرکزِی ایران درآمد: میزی 
نشست و کارهای  ی بانک به او داده بودند که می کوچک در گوشه

ده سالی را در بانک مرکزی گذراند  بهارداد.  اش را انجام می پژوهشی
های باستانِی  شناختی و زبان ها در گروِه زبان و البته در این سال

های ایرانی و  ی استوره گاه تهران، رشته ی ادبیاِت دانش کده دانش
ُمزدی و غیِر  ی دست تاریِخ فرهنِگ ایراِن باستان را به گونه

 استخدامی، تدریس هم کرد. 
 دکتر پرویِز ناتِل خانلری  منِد ُپرآوازه سرانجام به یارِی یک دانش

که به تازگی بنیاِد فرهنِگ ایران را پی ریخته بود، به صورِت کارمنِد 
که بر دکتر بهار انتقالی، از بانِک مرکزی به این بنیاد گسیل شد. 

ها سال در  های اوستایی و پارسِی باستان چیرگی داشت، سال زبان
های  بنیاِد فرهنگ و فرهنگستاِن ادب و هنِر ایران، مسئوِل گروِه زبان

، ١٣۵٢ـ ١٣۵١های  شناختی بود. وی در سال پیشااسالم و استوره
های ایرانِی میانه و باستاِن فرهنگستاِن زباِن ایرانی  ی زبان کده پژوهش
های  تر از هفت سال، بسیاری از متن اش در کم ریخت و به یاری را پی

ی  نامه چنین برای تدویِن دانش پهلوی به چاپ سپرده شد. وی هم
گذاری  اساتیِر ایران، گروِه اساتیِر فرهنگستاِن ادب و هنِر ایران را پایه

کرد؛ دریغا که کار به پساانقالب ِکشید و کاربدستان اسالمی نگذاشتند 
 مند، به چاپ سپرده شود.  ی ارج نامه این دانش
نخستین کسی بود که در ایران، به پژوهش در دکتر بهار گونه  بدین

هاِی ایرانی پرداخت و در این زمینه، شاگرداِن فراوان  ی استوره باره



]. این  ١٩۶۵ زبان انگلیسی، انتشارات دنیس دابسون، لندن ،     روسی  به 
درآمد درحالی که از سوی دستگاه  سـانسـور    ١٩١۵ شعر نخستین بار در   

شدت ُمثله  شده بود. در مقدمٔه ناشِر آلمانی برگردان ایـن شـعـر بـه    به  
آلمانی نیز  گفته شده است: چهار بخِش این شعر، دربـردارنـدٔه چـهـار  

 چالش در برابر استبداد تزاری است.    نافرمانی و 
 

ای غـریـووار، سـروده    بخش دوم از شعر بلند "ابر در تنبان"، چارتکه 
 مایاکوفسکی 
 ناصر مؤذن برگردان:  

      
٢                                                                               
 بستای و بسرای مرا! 

 مندترم من از کبیران. که ارج
 بر همٔه آنچه پیش از این شده است،

 .١نهم َنِه مطلق می
 

 گاه هیچ
 خواهم بخوانم. چیزی نمی هیچ
 ؟ ها کتاب

 هایی!  وه چه کتاب
                                                                                                

 -کردم از این فکر می  پیش
 شوند: طوری ساخته می ها این کتاب

 آمد،                                                                    شاعر می
 کرد،   سادگی باز می را به  لبانش
  -لوح گذاشت ساده درنگ بنای زمزمه کردن می آمیز بی و الهام

 بفرمایید!   
 -شود و معلوم می

 از آنکه زمزمه کردن آغازند،    پیش
 زنند داغان شده از خلجان،�ها پرسه می  مدت

 شان  لجِن قلب  و زند خموش در الی و غلت و غوطه می
 خنِگ تخیل.  ٢کپورِ 

 ها، جوشانند همراه دلنگ دلنگ قافیه مادامی که می
 زیپویی، از عشق و بلبل آب

                           -٣پیچد خود درمی شده به زبان  خیاباِن بی
 خیابان هیچ چیز ندارد تا با آن فریاد کند و حرف بزند. 

 باِبلِی شهرها را، های  برج
 بریم از نو،  خود باال می با مباهات به

                                                                               و خدا
 زده   های شخم  این شهرها را بسان زمین 

 کند ویران می
 .  ۴هم ریخته و زبان و سخن را در

 
 داد.    پیش ُهل  خیابان، الل، عذاب را جلوتر از همه به

 فریاد سیخ از حلقوم سر برآَورد.
 سیخ شدند، گیر کرده در پهنای گلو،

 های استخوانی. های گوشتالو و درشکه تاکسی
 سینه پامال از پاسار عابران پیاده، 

 مثل سینٔه مسلول تخت.
 بست.     شهر راه را با تاریکی

 

 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ١٢ 

 ِبستای و ِبُسرای مرا
 مندترم من از کبیران! که ارج

انگیزٔه بزرگداشت مایاکوفسکی شاعر،  به
 نویسنده، نقاش، و انسان 

 ١٣ادامه  در صفحه 

در اتـاق کـارش  مایاکوفسکیدقیقه  ١۵و  ١٠آوریل، ساعت ١۴
اش  تیر به زنـدگـی (در لوبیانسکی پروِیزد، مسکو) با شلیک گلوله هفت

جـا  ، بـهبه هـمـهآوریل و با عنوان:  ١٢تاریخ  یی به دهد. نامه پایان می
نقل از کتاب: مایاکوفسکِی نوآور، انـتـشـارات پـروگـرس،  گذارد [به می

 زبان انگلیسی)]. (به ١٩٧۶مسکو، 
روسـیـه  حزب بلشـویـک سالگی به عضویت١۴در  مایاکوفسکی

های هنری و سـیـاسـی  های پیش از انقالب به فعالیت درآمد و از سال
پس از سه سال بازداشت و تبعیـد در سـال  مایاکوفسکیروی آورد. 

، تحصیل در مدرسه هنرهای زیبای مسکو را آغاز کرد. مـیـراث  ١٩١١
از جمله کتاب، نمایشنامه و  ، دوازده جلد اثر ادبی،مایاکوفسکیادبِی 

او از  انقالب کبیر اکتبر نگاشته شده است. شعر است که عمدتا پس از
ادبیات منظوم و شعر بهره گرفت و آن را در خدمت نیازهای جهـان در 
حال تحول سده بیستم قرار داد و از آن سالحی مـوثـر در راه مـبـارزه 

 طبقه کارگر خلق کرد.
 

هـا  برد امـا بـنـدٔه آن از اشعار کالسیک لذت می مایاکوفسکی
گفت: هنر باید با زندگی درآمیخته شود. یا بایـد در هـم  شد. او می نمی

، شعر بلند "ابر در ُتنـبـان"  مایاکوفسکی آمیخته شود یا باید نابود شود. 
نامـیـد.    ای غریْووار، می   ]، یا چارتکه Tetraptychرا چارتکه [تتراپتیچ =  

شود و با وجود تـکـه    چارتکه... از چهار تصویر هنری مختلف ساخته می 
سازد... این شیوه  بیشـتـر در نـقـاشـی  و    تکه بودن، کاری واحد را می 

درآمـد، در    شود. در این اثر، غیر از پـیـش   کار برده می   سازی به   مجسمه 
،  تـان   مرگ بر عشق چهار بخِش شعر چهار غریْو سر داده شده است:  

. شاعر  تان   مرگ بر مذهب و    تان   مرگ بر جامعه ،  مرگ بر هنرتان 
انـجـیـل ،     ترین  افتاده پیش خواست شعر بلند ابر در تنبان در حکِم   می 

مبانی  فوتوریسم، و در کل، مبانی ادبیات انقالبی روس دانسـتـه شـود  
، مترجم شعر "ابر در ُتـنـبـان" از  هربرت مارشال [برگرفته از: مقدمٔه  



 یا از آنان عاجزانه بخواهیم:
 "کمکم کن!" 

 استدعای سرود
 کنیم!          ٩ یا اوراتوریو

 -ما خود خالقانیم در سرود پرشور
 . و سروصدای آزمایشگاه  هیاهوی کارخانه

 
 مرا با فاوست چه کار،

                                                                                    ١٠وپری این فشفشٔه نمایش جن
 خورد همراِه مفیستوفلس بر پارکت افالک!   که ُسر می

 دانم که من این را می
 میِخ  توی پوتینم 

 ترست از اوهام  گوته! دهشناک
 

 من،
 ترین، دهان زرین

 که هر کالمش   
 زایای دوبارٔه روح است،
 کند، به جسم منزلت عطا می

 -گویم به شما می
 ترین ذرٔه زندٔه حیات خردک

 ام و خواهم کرد!                     پربهاتر است از هرآنچه کرده
 

 بشنوید!
 کند، ابالِغ وحی می

 و پا زنان و زجرکشان،  دست
 زرتشِت فریاد برلِب امروزه روزان!

 ما
 سان شمد آغشته به خواب با چهره، به

 ، چون چلچراغ  آویزان،  با لب و لوچه 
 ما،

 آباد شهر،    جذام  اعمال شاقه  محبوسان
 -های خوره پوشاندند جایی را که طال و لجن با تاول

 ناب تریم از الژورِد آسماِن ونیزیایی،  
 زمان! که شسته و پاکیزه است از دریا و آفتاب هم

 
 کنیم ما که نیست   تف می

 ١١در هومرها و ُاویدها
 نقش مردمی همچو ما، 

 رو از دوده . آبله
    -دانم من می

 دید   شد گر می خورشید خاموش می
 های زِر جان ما را!  کان

 
 اند. ها و عضالت نماز و دعای راستین شریان

البه بخواهیم!                                                            یا که نه، مرحمت زمانه را باید به 
 -ما

  -هر تنی از ما
 گیریم هامان می کف پنجه به

 را!   جهان ١٢زمام رانش
                                                   

 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ١٣ 

 ادامۀ نود سال از مرگ والدیمیر مایاکوفسکی 

 ١۴ادامه  در صفحه 

 و وقتی که ـ 
 با وجود این! ـ 

 ازدحام را تف کرد بر میدان،
 پس از اینکه لگدکنان بر گلوی کلیسا را تارانده بود،

 نظر چنین رسید: به
    ۵وازاِن سرود و ثنای مالئِک مقرب های همآ در گروه
       ۶رفته را کیفر دهد! تاراج آید تا به خدا می

 
 شروع کرد به غریدن:  و خیابان  نشست و 

 "بزن برویم برای کوفت کردن!" 
 

      ٧ ها ها و کروپک کنند کروپ گریم می
 های جبین تهدیدگر شهر را، سگرمه

 و در دهان
 پوسند،  های ُمَتَوفا می های کوچولوی واژه نعش

  -شوند کنند درحالی که فربه می فقط دوتا واژه زندگی می
 "آدم رذل"

 و یکی دیگر،
 طور که پیداست "بورش". این

 
 شاعران،                                            

 خیس از گریه 
خـوران  کله سرازیر از خیـابـان، یـاِل مـوهـای گـوریـده تـاب یک

 کنان  هق هق
 ٨جور دوتایی گویند: "چگونه  با توجه و تکیه بر آن می

 و دختر خانم، 
 و عشق،

 و گلک زیبای شبنم آجین
 شود ساخت؟"  ای می ای قصیده مدیحه

 
  -و ریسه در پِی شاعران                
 خیِل خیابانیان: 

 دانشجوها،
 ها، روسپی

 پیمانکارها.
 

 آقایان!
 دارید! دست نگه

 شما که گدا نیستید،
 شماها جربزٔه صدقه خواستن را ندارید! 

 
 ما، لندهورهای ُسروُمروُگنده،

 انداز، فراخ  شلنگ
  -شان  از ریشه بکنیم الزم نیست به آنان گوش بدهیم، بلکه باید 

 آنان را  
 اند خودشان را مثل ضمیمٔه رایگان که چسبانده 

 ای! به هر تختخواب دو نفره
 



 فارسی است].
 

 :٢های بخش  پانویس
 

 nihil ـ ١
آمـده  woblaزبان روسی و با تـلـفـظ  "، در متن اصلی به�����" ـ ٢

های آلمانی و انگلیسی "پهن ماهی" یا "سفره ماهی" یـا  است. در ترجمه
واژٔه "ظرافت و نرمی" ترجمه شده است. ُوبال نوعی ماهی "کپور" اسـت. 

کـنـد. بـا تـوجـه بـه  ماهی کپور معموًال در کف رود یا آبگیر زندگی مـی
های روسی از جملـه  باف بودن ماهی کپور در فرهنگ عامه و فابل خیال

 ـ م.  -.سالتیکوف شچدرین در قصه برای بزرگساالن نوشته 
کار گرفتن ایهام است بـرای  پیچیدن خیابان"  به خود در شاید "به  ـ ٣

هـا  ای که از این برج در کـتـاب نقاشی  راه پیچاپیچ بر ِگرد برج بابل بنا به
 است. ـ م.   

= balal = verwirrend"باِبل"، در عبری، بر گرفته از َبـَلـل [  ـ ۴
ای ضِد خـدا  شونده]. باِبل در یهودیت، شهر نمادیِن قدرت جهانی درهم

ای کـه  = خانـه Ziqqurat Etemenakiکه در آن زیکورات اتمناکی (
مـتـر و زیـر  ٩١بلنـدای ای به شالودٔه آسمان و زمین است) برج پلکانی

متر مربع است. حکایت بنای این برج در بابل، بـه تـوجـیـه  ٨٢٨١بنای
شود. نوک این برج بنا بود به آسمان برسـد،  ها مرتبط می گوناگونِی زبان

های آدمیـان را درهـم  حرمتی، زبان َیُهوه از برای مجازات چنین هتک
هـا  کس زبان کس دیگر را نفهمید و انسان کرد، و بدین سان، دیگر هیچ

 شدند.  باید در سراسر زمین پراکنده می
باِبل در مسیحیت، شهر نمادین قدرت جهانی ضِد مسیحی، و نـام 

شهِر ُرم است که در مقابل اورشـلـیـِم آسـمـانـی قـرار دارد  مستعاِر دنیا
]. "در تـورات، ١٩٩۶[فرهنگ میتولوژی، بلینگر، آوگزبورگ، آلـمـان، 

رودان) که َاخالف نوح در آن  النهرین  یا میان شهری در ناحیٔه باِبل (بین
کردند بر آن شدند تا در آن برجی بسازند (برج بابل)  یک زبان تکلم می به

و بدان وسیله به آسمان برسند. برای همین بلندپروازی، چنان شدند که 
هـای  السنه کوشـش وسیلٔه تبلبل فهمیدند. خدا به دیگر را نمی سخن یک

همین جهت بابل به معنی تبلـبـل  جاِی کفرآمیز آنان را از بین برد و به بی
کار رفته" [فرهنگ معین]. بعضی همین را توجـیـه  و اختالط و اشتباه به

محمدجـعـفـر دانند [فرهنگ اساطیر تألیف  های جهان می تعدد زبان
 ]. معینالمعارف مصاحب، فرهنگ  ، دائرةیاحقی
، و   arkhangelovaروســی] بــا تــلــفــظ:  [بــه �����������    ـــ۵

Erzengelchoral آلمانی]. بنا بر "کتاب مقدِس" مسیحیان و نـیـز  [به
"قرآِن" مسلمانان، مالئک مقرب خداوند، یعنی: میکائیـل، جـبـرئـیـل، 
واسرافیل هستند که توجهی ویژه به انسان دارند و خواست و ارادٔه خـدا 

 های آلمانی]. نقل از: فرهنگ دارند [به ها به انسان اعالم می را آن
و جریان کشـیـش  ١٩٠۵ای باشد به  انقالب  ممکن است اشاره ـ ۶

 گاپون ـ م. 
آلمانی، و انگلیسی (در انگلیسی با   کروپ به هر سه زبان روسی، ـ ٧

ها، صاحبان صنـایـع  کروپمعنای "خناق". خانوادُه  )، بهcroupامالی 
هـای  جـهـانـی سـالح  فوالد و اسلحُه آلمان. این خانواده در دو جـنـگ

کرد [منابع مختلف زیر مدخل کروپ]. آلمـان  سنگین آلمان را تولید می
مجارستان و عثمانی [ترکیه] بـا  -در جنگ جهانی اول همراه با اتریش

روسیه تزاری و در جنگ جهانی دوم همراه با ایتالیا و ژاپـن بـا اتـحـاد 
 شوروی در جنگ بود. چنان که در مقدمه کتاب اشاره شد، 

و در خالل جنگ جهانی اول نـوشـتـه  ١٩١۵شعر ابر در تنبان در 
 شد. ـ م. 
ـ منـظـور دو واژٔه "آدم رذل" و ٨

 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ١۴ 

 ادامۀ نود سال از مرگ والدیمیر مایاکوفسکی 

              
 ها کشیده شد   این، به جلجتاِی سالن

 ِیف. در پترزبورگ، مسکو، ُادسا، کی
 و در آنجا حتا یک تن هم نبود

 که
 فریاد سر نداد: 

 "به صلیب بکشیدش،
 به صلیبش بکشید!"

    -اما نزد من
 مردم،

 -و آنانی هم که آزردند مرا
 تر کسان تنها شمایید.    تر و نزدیک گرامی
 اید، گمان دیده بی
 زندش؟!   زند سگ دستی را که می سان لیس می چه

                                                                                                    
 من،                                                                  

 مایُه ریشخنِد طایفٔه امروزیان،
 ای چنان که لطیفه

                                      و هرزه، ١٣دراز 
 بینم آمدن کسی را از فراز کوهساران زمان  می
 بیندش.  کس نمی که 

 
 ماند، بند مردم از دیدن می جایی که چشم نیم

 َسرخیِل اردوی گرسنگان
 در تاج خار انقالب،

 ١۴ شود شانزدهمین سال نزدیک می
 

 و طالیه دارتان در آن، منم؛
 جا؛ منم آنجا که درد است، در همه

  های جاری اشک بر قطره
 منم.                                                                 صلیب، مصلوب کرده خویشتن را بر 

 شود بخشید.   چیز را نمی دیگر هیچ
 خویی پروردند.                            ها نرم من داغ زدم بر ارواحی که در آن

 این دشوارتر است از تسخیِر                                                                                   
 هزاربارٔه هزار باستیل!

 
 و آنگاه، 

 آمدنش 
 که به بلوا اعالم شود،  

  -افتید راه می به سوی منجی به
 برای شما من

 کشم، روح را بیرون می
 کنم، پاسارش می

                                                                                                                                                              -تر شود! تا بزرگ
 و خواهمش سپرد به شما این خونین را                                                                               

 همچو پرچم.
               ************************ 

 ١۵ادامه  در صفحه [آنچه با "ـ م." مشخص شده است، توضیح برگرداننـده شـعـر بـه 



 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ١۵ 

 
 اگر خبر را شنیدید

 مرد را نکوهش نکنید:
 او خورشید را و مردم را دوست داشت

 و در گنجای توان خود کوشید.
 ورزی ساخته نشده بود برای کینه

 تافت و خواری را نیز بر نمی
 دانست نه َسرَوری می
 توانست. و نه بندگی می

 شمرد پایان سرخ را از پایان سیاه برتر می
 ولی چون همٔه درها بسته شد

 از تنها دری رفت که گشاده بود.
 

 در پس چهر خندانش
 ماللی ژرف النه داشت

 دانم آیا گناه او بود نمی
 بردند یا گناه کسانی که به او رشگ می

 و آیا مردی مانند او
 در خورِد رشگ بود؟

 کرد؟ و جای را بر کسی تنگ می
 

 داشت  او حزب را و انقالب را دوست می
 و در این جان پرغوغا

 که جز برای دوست داشتن نبود
 شگفتا که خموشِی مرگ در آن راه یافت.

 آن مرد را و سرنوشت واژگونش را از یاد نبریم!
 سرود جاندارش را
 بدروِد دل آزارش را

 آرمان پاکش را
 تالش دردناکش را...

 
                ******************** 

 
احسان در باره عکس: تصویر سمت راست 

 والدیمیر مایاکوفسکیـ تصویر سمت چپ طبری 
 

 ُسراینده: احسان طبری

 ترانٔه بدرود!
 یاد والدیمیر مایاکوفسکی به 

 ـ م.-"بورش" است.
(روسـی): سـرودی کـه روی  Orator] ��������(آلمـانـی)؛  Oratoriumـ [٩
شود (سعدی حسنی)؛ فرم آوازی مربوط به دورٔه باروک  های مذهبی تصنیف می روایت

ای آوازی و چندبخشی با همراهـِی ارکسـتـر و آواز  )؛ "قطعهپور امیراشرف آریان( 
های کنسرت (و نـه  جمعی، بر روی متنی طوالنی و مذهبی یا روشنفکرانه که در سالن

در سالن اپرا) قابل اجرا باشد. ..." [نقل به اختصار از کتاب: چگونه از موسیقی لـذت 
 ]. پرویز منصوریببریم، نوشتُه 

، اجـرای rchenspiel�Mآلـمـانـی  و بـه �������روسی  وپری، به ـ نمایش جن ١٠
های پـرهـزیـنـه و  وپری، همراه با تکنیک های جن ای بسیار مجلل از افسانه نمایشی

گونه همراه با  هایی بزرگ در محیطی جشنواره پردازی و ساختن سن پرتالش در صحنه
نقل از فرهنگ روسی به آلمانی]. تـوضـیـح ایـنـکـه، در  آتشبازی و پرتاب فشفشه [به

(مـتـن کـامـل  یوهان ولفگانگ فون گوتهاقتباسی از نمایشنامٔه "فاوست" نوشتٔه 
به فارسی برگردانـده اسـت) ازجـمـلـه فـیـلـم صـامـتـی آذین  م. ا. به"فاوست" را 

ای از   اکران شد که در صـحـنـه ١٩٢۶در  فریدریش ویلهلم مورنائوکارگردانی  به
پیچد و طـاعـون  هایی تیره و کامًال گشوده بر فراز شهر، مثل ِمه می آن، مفیستو با بال

ی دیگر، فاوست به همراه مفیستـو در  ا آورد، و در صحنه را با خود به شهر فاوست می
های بسیار دارد   شباهت گوتهخورد. این نسخه سینمایی با نسخه ادبی  آسمان ُسر می

 ـ م. -گیری از منابع اینترنتی فارسی]. [با بهره
قبل از میالد]. آفرینندٔه "ایلیاد" و "اودیسه" [اثری  ٨۵٠، شاعر یونانی [هومر ـ ١١

نام "سرودهای هومـری"، و نـیـز "جـنـگ  ای به دربارٔه خدایان و اساطیر] و مجموعه
ویدها".  ها و قورباغه موش

ُ
بـعـد از مـیـالد].  ١٨ -قبل از میالد ۴٣، شاعر رومی [ا

ویدشعرهای 
ُ
ها  جویی از شعر است و به سه دستٔه عاشقانه بیانگر افکار او دربارٔه لذت ا
هایـی کـه در  های اساطیری، و منظومه بازی)، منظومه ها (کتاب هنر عشق یا مغازله

 ].مصاحبالمعارف  اختصار از: دائرة شوند [نقل به تبعیدگاه سروده است، تقسیم می
 نقاله. ، تسمه Antriebsriemen  ـ ١٢
زنم صفت "دراز" دارای  قدی بلند داشت، بنابراین حدس می مایاکوفسکیـ ١٣

 ـ م.  -.مایاکوفسکیایهام است در اشاره به لطیفٔه هرزه و قِد بلنِد 
جای "شانزدهمین سال" آمده بود "ساِل  ـ در چاِپ نخست شعر ابر در تنبان، به ١۴

های بعدی به "سال شـانـزدهـم" یـا  غرنبه". این "سال" مبهم، در چاپ روزهای آسمان
 "شانزدهمین سال" تبدیل شد [توضیِح مترجم این شعر به آلمانی].

 ادامۀ نود سال از مرگ والدیمیر مایاکوفسکی 

  ١٩۵٨والدیمیر مایاکوفسکی در مسکو مجسمه یادبود 



های دیواریش که در شهرهای گوناگوِن جهان آفرید، نزدیک و نقاشی
نیز در تهران، ونیز، لندن، اتحاد شوروی، � گاِه نقاشی به بیست نمایش

ایروان، بوستون و یالتا (نمایِش فرهنگِی "روزهای آیوازوفسکی در 
 کریمه") برگزار کرد.

 
وی در بیاِن سبِک نقاشِی خود درگفت و گویی خاطرنشان ساخته 

ها در من وجود  بستگی نسبت به سنت جور دل است: "... همیشه یک
کردم، ردپایی از  هایی که مدرن هم کار می داشت و حتا در دوره

ام که اگر از  خورد. بر این باور بوده ها در کارهایم به چشم می سنت
هایم جدا شوم، مثل این است که  های گذشته در نقاشی سنت

هوشنگ ، که نیما یوشیجتنها   ام. ...  نه ام را گم کرده شناسنامه
هم از این ویژگی برخوردار بود[ند]. طبعا اگر ابتهاج (سایه) 

ُسرایی به سبک و �توانست به غزل ] آن پشتوانه را نداشت، نمیسایه[
 سیاق خود دست پیدا کند."

 
اند. گره خوردهزندگی و تاریخ ارامنه های او با مایه نقاشیدرون
کشِی ارامنه  هایش در پیوند باجنایِت بزرگ و نسلای از نقاشیمجموعه
از سوی امپراتوری عثمانی است. از دیگر  ١٩١٧تا  ١٩١۵های�در سال

(کشیش،  کومیتاسهای �توان از ُپرتره�کارهای او در این پهنه می
سازان ارمنی)، آرام �موسیقی دان و از برجسته ترین آهنگ

های کتاِب �سازبزرگ ارمنی)، و نیز به نقاشی خاچاطوریان (آهنگ
(شاعر برجسته ارمنی) که دربرگیرنده هوهانس تومانیان یادنامه 

 به فارسی است، نام ُبرد. تومانیان های �برگرداِن ُسروده
های او نقاشی دیواری بزرِگ رنگ روغن در  یکی از زیباترین نقاشی

(بنای تاریخی در تهران  که جزو اثرهای توماس توماسیان خانه 
ملی است. ولی شوربختانه هم اکنون در حال ویرانیست) است که در 

(از پهلوانان میهنی داوید ساسونی ای از داستان حماسی �آن پرده
ارمنستان که برای دفاع از ارمنستان در برابر یورش اعراب تازی 

 مقاومتی حماسی کرد.) را بازآفرینی کرده است. 
ی  هایی تاثیرگذار، و نیز از آمیزههایش را با کارُبرِد رنگاو اندیشه

های تند و جسورانه و تعاملی مرموزگونه در میاِن نور و سایه، بیان رنگ
بین، امیدوارکننده و تأییدکننده زندگی او ازدور کرد. هنِر خوشمی

بومش و از دروِن پیکار ها، از زاددست

 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ١۶ 

 به انگیزه درگذشت ِادمان آیوازیان: 
 »امهای سرزمین مادریرنگ«

 ١٧ادامه  در صفحه 

پس از سی و هفت سال دوری و مهاجرت، در آستانه هشتاد 
سالگی، به زادگاهش تهران و سرزمین مادریش بازگشت. هنردوستان 

�ها) و سازه ها (نقاشی وهنرمنداِن سراسِر جهان او را به پاِس نگاره
ها بار در شهرهای هایش دهشناختند. نقاشیهای معماریش خوب می

گوناگون جهان به نمایش در آمده و ستایش همگان را برانگیخته 
هایش و هایش، توانایی�بودند. اما آرزویش این بود که نگاره

های بلندش را با مردم میهن و زادبومش تقسیم کند. او همواره  اندیشه
ها که  گفت: "همیشه در این سالبه یاد ایران و زادگاهش زیست. می

 ام."ام، با خواب و خیال گذشته زندگی کرده از ایران دور بوده
 

خورشیدی درتهران ١٣٨٩اش را درآبان � گاه نقاشی نخستین نمایش
ی هنر برگزار کرد.  ی خانه های االهیه و پاسارگاِد مجموعهو درگالری

اش را �های انتزاعی و آبستره�ها، نقاشی گاه او در این نمایش
هایش را از طبیعِت شهری و روستایی ایران رنگ�"رباعیات" و آب

هایی پس از بازگشایی درهای سالِن � "نقِش خاطره" نام نهاد. تنها دقیقه
هایش به فروش  گاهش در تهران الزم بود تا همگِی نگاره نمایش

هایی دیگر گاه برسند. پس از آن نیز، در سفرهای خود به ایران، نمایش
ام" در  های سرزمین مادری های رنگ گاه "نقاشی را، مانند نمایش

 َسرای نیاوران برپا کرد. �در گالری فرهنگ ١٣٩۵شهریور
در باشگاه آرارات تهران در  ١٣٩٧هایش در آبان بار، نقاشی واپسین

 برابر دید همگان قرار گرفتند.
 

اندازهایی از �او چشم  های نخستین ها و نقاشی های طراحیسوژه
طبیعت و زندگِی جاری در بازارها و روستاهای اطراف تهران بودند. 

ی روستاهای ارمنی و هنرهای دستی روستاییاِن محلی  چندان شیفته
نشیِن َنماگرِد اصفهان، تابلوهای   بود که به ویژه در دهکده ارمنی

ی نماگرد بر کارهای او تاثیری  شمار آفرید. محیط و فضای دهکده بی
ها و ها، رنگجا بود که برداشت بدیل بر جای گذاشتند. در آن�بی

هایی ژرف و انسانی را از محیط و جریاِن سیاِل زندگی مردم ساده سوژه
هایی محکم برای مایه و پایه�برگرفت؛ کاری که در آینده، به دست

 اش تبدیل شدند. نخوردههای بکر و دستهای مدرن و ایدهنقاشی
 

میالدی، در کنار کارهای مهم معماری ١٩٩۵تا  ١٩۵٠هایدر سال



 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ١٧ 

 ادامۀ به انگیزه درگذشت ِادمان آیوازیان
 گیرد.های  تاریخی سرچشمه میهای مردم در گذرگاهآفرینیو حماسه

 
نقاش و معمار شناخته شده در ادمان (ادیک) آیوازیان سخن از 

خواندند، می ادیکاش او را  سراسر جهان است. وی که دوستان
-نفس با دیدگاهی انسانی و انسانهنرمندی متعهد، انسانی نیک

بر اثر بیماری کرونا در  ١٣٩٩دوستانه بود که درروز ششم فروردین 
 بیمارستانی در لندن درگذشت.  

 
تبار در تهران  ای ارمنی خورشیدی در خانواده ١٣١٠در سال  ادیک

سالی بیش نداشت که به  زاده شد. ازکودکی عاشق نقاشی بود. سیزده
سالگی، برنده جایزه نخست مسابقات جهانِی  ١۶طراحی روی آورد ودر

هنری جوانان تهران شد. ُنه سال پس از آن نیز، جایزه فرهنگ و هنِر 
خورشیدی برای  ١٣۵٢دوساالنه تهران را از آن خود کرد. او درسال 

�ادامه آموزش به خارج از کشور رفت و از جمله درانگلیس در کالِج ِسر
 جاِن لندن تحصیل کرد. 

 
خواهان علیه  فکران وآزادی در جواني به اردوگاه و صف روشن ادیک

داد و ستم پیوست. او پیوندی دور و دراز ودوستِی ژرف وعاطفی با  بی
هوشنگ ابتهاج (ه.ا. ای و  شاعر تودهدکتر محمد زهری رفیق 

چنین از دوستان نزدیک  همادیک ، شاعِر بزرگ ایران داشت. سایه)
در زیر شکنجه، در  ١٣۶۴بود که در سالگاگیگ آوانسیان رفیق 
های رژیم والیت فقیه جان باخت. او هنوز هم پس از گذشت  دخمه
ناک  گفت، چشمانش نم سخن می گاگیگها، هنگامی که از  سال
بود و او را به مثابه "انسانی گاگیک شیفته رفتار و منش  ادیکشد.  می
 دانست.  همتا به معني واقعي کلمه" می نظیر و بي کم

ه. الف. یک بار پس از شِب شعر شاعِر بزرگ و مردمی ایران  ادیک
پس از  گاگیکسخن گفت: "  گاگیگ آوانسیاندر لندن از سایه 

هاي انساني و حزبي خود  انقالب، تمام وقت خود را در راه آرمان
کرد. از  گذاشته بود و در آن شرایط دشوار، از کسي کمکي دریافت نمي

کاري در  که به او برنخورد، از او تقاضاي هم  همین رو، من براي این

اش را دریافت کند... و  که حقوق  کارهاي ساختماني کردم، به شرط این
ُبرِد اهداِف  اش در راه  پیش های حزبي و تالش�او علیرغِم مسئولیت

هاي ساختماني را با اطمینان  حزب، این کار را پذیرفت ...پروژه نقاشي
عزیز و بلند همِت دوست داشتني با ُخلق و خوي و  گاگیكخاطر به 

�منش عالي انساني، سپردم". واگویه این خاطره با سرازیر شدِن اشك
را  سایهی  راه بود. وی در همان شب، طرِح ُپرتره همادیک هاي 

 ِکش کرد. پیش سایهرا استادانه به پایان ُبرد و سپس به  ریخت، آن
 

به جاست اشاره شود که هم میهنان ارمنی از آن زمان که در ایران 
های آزادیخواهانه و نیز در �کنند، تاثیری به سزا در جنبش�زندگی می

های گوناگون چون تیاتر، �بالندگی فرهنگ پیشروی ایران در پهنه
های علمی از خود  سینما، موسیقی، آواز، نقاشی و همچنین در گستره

ها  بالد که در این سال�اند. حزب توده ایران به خود می بر جای گذاشته
خواه  گروهی از بهترین یاران و اعضای حزب را ارمنیان آزادی

توان از رفقا �اند. برای نمونه می وپیکارجوی ایران تشکیل داده
از اعضای حزب کمونیست ایران و از نخستین آرداشس آوانسیان 

آرسن باخته مانند �راهان حزب توده ایران و قهرمانانی جان هم
و نیز از آوانسیان، وارطان ساالخانیان، گاگیک آوانسیان 

 ، نخستین بازیگر زن تآتر ایران نام ُبرد.لرتا هایراپتانرفیق 
 

در لندن، این نوشته به چشم  ادیکهای �گاه در دفتِر یکی از نمایش
 آید:  می

کسی پیچیدگی معنوی، ناامیدی یا اثری از  آیوازیانهای �"در بوم
گیرید  های او قرار می بیند ... شما تحت تأثیر شادِی نقاشی بحران نمی

که در روح ما، آرزوی شیرینی برای شرق، طبیعت و دوران گذشته، 
 کند." لیکن نه دوره باستان، را بیدار می

 
 *  نام و یادش گرامی باد!

 
های �*(برای نگارش این یادواره، از کتاب "ایران ـ ارمنستان، پل

 طالیِی ـ نقاشاِن ارمنِی ایران در قرن بیستم" بهره ُبرده شده است.)



روایاِن ریاکار و خودکامه  پرخاش علیِه استثمارگران، امیران و فرمان
که   ای بینانه، در هنگامه انجامید. او با دیدی زنانه اما سخت ژرف می

وارِی مادران و  ادبیاِت ایران سخت در تسخیِر مردان بود، از بزرگ
گفت و همواره خواهاِن برابرِی  آزادگی زنان و دختراِن کشور سخن می

ناِک میاِن زنان و  نابرابرِی دهشتپرویِن اعتصامی زن و مرد بود. 
ی  شناخت و خواهاِن رفِع ستم از نیمه دید و می مردان را به خوبی می

 ِکِش جامعه بود: ستم
 

 اند بزرگ اگر فالتُن(افالتون) و ُسغرات بوده
 بزرگ بوده پرستاِر ُخردِی ایشان ...

 ای قضا ننوشت به هیچ مبحث و دیباچه
 برای َمرد کمال و برای زن، نقصان

 ی هستی زن از نخست بوده ُرکِن خانه
 بست و بی بنیان؟ پای ی بی که ساخت خانه

 
خورشیدی در تبریز  ١٢٨۵در بیست و پنِج اسفنِد پرویِن اعتصامی 

های فارسی،  های کودکی، زبان زاده شد و از همان نخستین سال
های  منِد خود آموخت. توانایی انگلیسی و عربی را نزِد پدِر دانش

کودکی، بزرگانی   آغازین  های اش چنان بود که از همان سال شاعرانه
و نیز پدِر شاعرش او را به الشعرای بهار  ملکو  دهخداماننِد استاد 

ی آمریکایِی ایران ـ  اما در مدرسهپروین کردند.  ُسرودِن شعر تشویق می
جا که همواره شاگرِد ممتاِز مدرسه بود،  کلیسا به آموزش پرداخت و از آن

شد، برای چندی در همین مدرسه   آموخته که دانش ١٣٠٣پس از ساِل 
 به تدریِس زبان و ادبیاِت انگلیسی پرداخت. 

 
الله  فضلبیست و هشت ساله بود که با پسرعموی پدرش ـ 

ـ رییس شهربانی کرمانشاه ازدواج کرد و با او رهسپاِر این اعتصامی 
ی این  شهر شد. از بِد حادثه اما دو ماهی بیش برنگذشته بود که میانه

 پروینی پدری بازگشت.  هردو شکرآب شد و شاعِر جواِن ما به خانه
سرشتی حساس و شاعرانه داشت و شوهرش یک ارتشِی خشِن و 

ها برای  گیر بود: ُنه ماه بعد، آن سخت

 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ١٨ 

گرِد درگذشِت پرویِن اعتصامی ی سال به انگیزه  

 فرزنِد انقالِب مشروطه

  ١٩ادامه  در صفحه 

 
 حدیِث روشِن ظلِم شما و ذلِت ما

حقیقت است، چه را صحبِت از مجاز 
 کنیم؟

  پروین اعتصامی               
    

 
هفت سالی بیش نداشت که سرودِن شعر را 

یوسِف اعتصامِی آغاز کرد. پدرش، 
اش بود.  مشوقالملک)  آشتیانی (اعتصام

اش،  ای مانده از هشت سالگی در مناظره
اش را به  دیدگاِه کودکانه اما سخت اجتماعی

 داوری گذاشته بود:
 

 نخودی گفت لوبیایی را:
 چنین، تو دراز؟ کاز چه من ِگردم این

 گفت: ما هردو را بباید بخت
 ای نیست، با زمانه بساز... چاره

 
ی کودکانه  ی ساده های او را بر همین قطعه گاِه سروده اگر گرانی

، سال به رخشنده (پرویِن) اعتصامیبگذاریم، خواهیم دید که 
گاهانه شود،  تر می اش ژرف بینِی طبقاتی ُسراید، جهان تر می سال  آ

بازند و راه را بر شعرهای  می  رنگ اش،  ی اخالقی های ساده سروده
 سازند: اش هموارتر می اجتماعی ـ طبقاتی

 
 بر ای رنج

 
 بر تا به ِکی جان کندن اندر آفتاب، ای رنج
 بر ریختن از بهِر نان از چهره آب ای رنج

 زین همه خواری که بینی زآفتاب و خاک و باد
 بر؟ است ُمزدت ُجز نکوهش یا ِعتاب ای رنج چی

 ماِل خویشتن کن پرسشی  از حقوِق پای
 بر ترسی ِز هر خان و جناب ای رنج چند می

 جمله آنان را که چون زالو مکندت، خون بریز
 بر...  وندر آن خون، دست و پایی کن خضاب ای رنج

 
را آوردیم، پرده از نگاِه  که بندهایی از آن بر، چنان ی ای رنج ُسروده 
کنده از درد و رنج و  ژرفا طبقاتِی شاعر به جامعه به  ی سراپا طبقاتی و آ
هاِی  گیرد و این برای زنی اسیر در چنبره گرداِب سنت دستی برمی تهی

آمیز؛ به یاد داشته باشیم که حتا پدر  دیرینه، شناختی است نبوغ
اش، با تکیه بر همین  خواه، شاعر، ادیب، مترجم و رزمنده آزادی

های اجتماعی، مخالِف چاِپ دیواِن شعرهایش بود و این کار  فرادهش
تنها پس از پروین دانست!  را برای یک زن، خودنمایانه می

های خود را چاپ کند و  اش بود که توانست دیواِن ُسروده ازدواج
 ستایِش همگان را برانگیزد. 

 
زمان با امضای قانوِن مشروطه زاده شده  اعتصامی که همپرویِن  

اند، شاعری  خواندهفرزنِد انقالِب مشروطه بود و از این رو او را 
گاه از مسایِل اجتماعی بود. وی از فساد، تزویر و نابرابرِی  جانب دار و آ

هایش به خیزش و  ُبرد و همین درد و رنج در ُسروده اجتماعی رنج می



 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ١٩ 

 گرِد درگذشِت  پروین ی سال ادامۀ به انگیزه
داِد تلخ، شاعِر جوان و  همیشه از هم جدا شده بودند. در پِی این روی

سرای عالِی  ی دانش خانه داری در کتاب گراِی ما به کاِر کتاب مردم
 تهران پرداخت.

 
 رضاشاه و پرویِن اعتصامی 

 
او را به رضاشاِه پهلوی (در سی سالگِی شاعر)،  ١٣١۵در ساِل 

اش نشاِن درجه سه لیاقت بیاویزد. شاعِر  دربار فراخواند تا بر گردن
ای با خودکامگان نداشت، از پذیرِش جایزه  گِر ما که اما میانه شورش

سر باز زد و حتا فراخواِن پادشاِه مقتدِر ایران را برای تدریس به ملکه و 
 ولیعهِد کشور نادیده گرفت. 

ستیزی، با  او خود در این باره گفته بود که باورش به ستم
به درباِر پروین خوانی نداشت. پاسِخ  گونه هم هایی از این فراخوان

 ی زیر نبود: شاهنشاهی چیزی ُجز قصیده
 

 برزگری پند به فرزند داد
 کای پسر این پیشه پس از من تو راست

 مدِت ما جمله به محنت گذشت
 نوبِت خون خوردن و رنِج شماست...

 ناِن خود از بازوی مردم مخواه
 گر که تو را بازوِی زورآزماست...

 بایدت اول، نه کار تجربه می
 صاعقه در موسِم خرمن، بالست
 گفت چنین: کای پدِر نیک رای!

 ی ما ستِم اغنیاست صاعقه
 ی آنان، همه آرام و خواب پیشه

 قسمِت ما درد و غم و ابتالست
 دولت و آسایش و اقبال و جاه

 هاست، حِق ما کجاست؟ گر حِق آن
 خوریم قوت به خوناِب جگر می

 روزِی ما در دهِن اژدهاست
 غله نداریم و گِه خرمن است
 هیمه نداریم و زماِن َشتاست

 َبرند حاصِل ما را دگران می
 زحمِت ما زحمِت بی مدعاست...

 
ی  پژوه بود که با همه با این همه  او چندان روادار و عدالت

، در شعِر بیست و شش بندِی زن در رضاشاههایش با  ناسازگاری
ایران، کشِف حجاِب او را ستود. چهار بیت از این سروده که از چاِپ 

آهنگی با احکاِم شریعت،  سوِم دیواِن وی به این سو، به اتهاِم ناهم
 آید: اند در پی می همواره سانسور شده

 
 بایست اما از حجاب چشِم دل را پرده می

 چادِر پوسیده بنیاِد مسلمانی نبود
 خسروا! دسِت توانای تو آسان کرد کار

 ور نه در این کاِر سخت، امیِد آسانی نبود
 گشته ِکشتی، ناخدای شد گر در این گم شه نمی

 ساحلی پیدا از این دریاِی توفانی نبود
 باید این انوار را پروین به چشِم عقل دید

 ِمهِر رخشان را نشاید گفت نورانی نبود... 
 

 ١٣٢٠سرانجام در روِز پانزدِه فروردیِن پرویِن اعتصامی 
خورشیدی در حالی که هنوز از مرِز سی و پنج سالگی برنگذشته بود، 

اش، در داماِن  مباالتِی پزشِک خانوادگی بر اثِر حصبه و به خاطِر بی

) درگذشت و در اختِر شورِی بخشایشیگیِن خود ( مادِر اندوه
 سپاری شد.  ی قم خاک گاِه خانوادگِی خود در حرِم معصومه آرام
 

ترین شاعراِن کالسیِک تاریِخ ادبیاِت  پس از مرِگ این یکی از  بزرگ
ایران، شعری از او یافتند که در باالِی آن نوشته شده بود: "این قطعه را 

اندازه زیبا که بر سنِگ  ام". شعری بی برای سنِگ مزاِر خودم ُسروده
 نگاری شد: گورش، خراش

 
 اش بالین است که خاِک سیه این

 اختِر چرِخ ادب، پروین است
 گرچه ُجز تلخی از ایام ندید

 اش شیرین است هرچه خواهی سخن
 صاحِب آن همه گفتار امروز
 سایِل فاتحه و یاسین است

 دوستان به که ِز وی یاد کنند
 گین است دِل بی دوست، دلی غم
 فرسااست خاک در دیده بسی جان

 سنگ بر سینه بسی سنگین است
 بیند این بستر و عبرت گیرد

 بین است هرکه را چشِم حقیقت
 هرکه باشی و ِز هرجا برسی

 آخرین منزِل هستی این است
 گر باشد آدمی هرچه توان

 چون بدین نقطه رسد، مسکین است
 جا که قضا حمله کند اندر آن

 چاره، تسلیم و ادب، تمکین است
 زادن و کُشتن و پنهان کردن
 دهر را رسم و رِه دیرین است

 گاه کس که در این ِمحنت ُخرم آن
 خاطری را سبِب تسکین است.

 
 نام و یادش، ماندگار باد!                         



در تکاپوی نمایش "زن وظیفه شناس" خود بود. در همان روزها اسـتـاد 
 نوشینرا برای بازی در این نمایش به  لرتارفیق  اسمائیل مهرتاش

پیشنهاد کرد که همین آشنایی در روند تمرین و اجـرای زن وظـیـفـه 
) ١٣١٢شناس ژرف و ژرف تر شد و سرانجام هم بـه عشـق و ازدواج (

 انجامید. 
 

توپـاز   به دنبال پیمان زناشویی شان گویا لرتاو نوشین نخستین کار 
) پدر تـآتـرعـلـمـی ١٣١٣مهر ١٣بود. سال پس از آن (مارسل پانیول 

مـجـتـبـا و مین باشـیـان ، ذکاءالملک فروغیایران با همکاری 
و در هتل پاالس  فردوسیی  ، سه تابلو خود را در جشن هزارهمینوی

زال و ایـن هـر سـه نـمـایـش (لـرتـا در تهران به صحـنـه بـرد. 
هایی استادانـه ارایـه  )  بازیرودابه،رستم و تهمینه و بیژو ومنیژه

های بازتر هـنـری را  اما افق لرتاو نوشین داد. همکاری سایه به سایه 
ی کارهای نمایشی وی را تا قلمرو کـارگـردانـی و  گشود و دامنه لرتابر 

 آموزش بازیگران و مدیریت تآتر گسترد. 
 

های هنـری خـود را بـه  ) توانایی١٣٢٧ی آبی ( در نمایش پرنده لرتا
بـیـژن های تآتری به دو کودک نمایش، نشان داد. وی  ویژه با آموزش

های بعد سازمان چریک های فدایی خـلـق  خردسال، رهبر دههجزنی 
رفـت بـه  بار در همین نمایش به صحنه می را نیز که برای نخست  ایران

ای نمایش در  خوبی آموزش داده بود. در فرایند این اجرا، بینندگان حرفه
کـوچـک را نـوشـیـن های تی تیل و می تیل پرنده ی آبی، دو  بازی
 درخشیدند.  دیدند که چه قدر هم خوش می می
 

 ١۵درکوتاهه تاریخ هم روزگار ما هیچ روی آمدی همچون تیرانـدازی 
، در ناکامی تآتر ملی ایران نقش بازی نکرده است. شاهبه  ١٣٢٧بهمن 

و بازداشت شماری از هـم حزب توده ی ایران رویکردی که انحالل 
وندان کمیته ی مرکزی حزب و به ویژه پدر تآتر علمی کشور ــ  رفـیـق 

  ها را پنبه کرد. ی بافته ـ را در پی داشت به یکباره همه نوشین
 

ــ پـس از   ١٣٣١سرانجام در روزهای پایانی تابستان دکتر نوشین 
چهار سال زندگی پنهانی ـ  مرزهای کشورش را درنوردید و به دوشـنـبـه 

ماند و راه و روش وی را در  اما باید میلرتا پایتخت تاجیکستان رفت. 
گرفت. و به راستی هم که ایـن  پایه ریزی و فرابرد تآتر نوین کشور پی می

با خون دل برافروخـتـه نوشین ای نگذاشت چراغی را که  هنرمند توده
 بود از کورسو بیفتد و راه او نپیموده بماند. 

تنها پس از کودتا که اوباش چـمـاق 

 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ٢٠ 

 به یاد رفقا ُلرتا و نوشین

 ٢١ادامه  در صفحه 

هـای فـروردیـن و  هایی که گذشتند و در پیش رویند در مـاه در هفته
و رفـیـق  لرتا هـایـراپـتـیـاناردیبهشت، سالروز درگذشت رفیق بانو 

هـر دو در  نوشیـنو لرتا است. رفیق  دکترعبدالحسین نوشین
 خارج از کشور و دور ازمیهنی که به آن عشق می ورزیدند، درگذشتند. 

خورشیدی در شهر ویـن پـایـتـخـت  ١٣٧٧در روز نهم فروردین  لرتا
در پـی بـیـمـاری  ١٣۵٠اردیبهشت  ١٢در روز دکتر نوشین اتریش و 

 سرطان گواره (معده) در بیمارستان، در شهر مسکو درگذشت.
 

از همین روی در ادامه یادی کوتاه خواهیم داشت به زندگی و پیـکـار 
این دو انسان و هنرمند گرانقدر معاصر میهنمان که در فرگشـت هـنـر 

 تیاتر در ایران تاثیری بی بدیل از خود به یادگار گذاشتند.
 

 به یاد لرتا ـ ستاره ها بر صحنه می درخشند
 

خورشیدی در باغ ییالقـی  ١٢٩٠در سال لرتا هایراپتیان تبریزی 
پدر بزرگ خود در زرگنده ی تهران زاده شد. یازده سال بیش نداشت که 

ی آواز کـنـسـرواتـوار بـرلـیـن کـه  ی رشته دانش آموخته آقابوفبانو 
کرد، او را فرا خواند کـه در یـک  هرازگاهی کنسرت موسیقی برگزار می

شـد  ی موزیکال که در بیرون از مدرسه و به زبان فارسی اجرا می قطعه
اش در یک نمایـش  بازی کند. او بعدها نیز در چهاردهمین سال زندگی

در ساتنیک آقابابیـان موزیکال در گراندهتل تهران و به کارگردانی 
 ی گل به هنرنمایی پرداخت.  نقش یک غنچه

 
که بعدها در نـمـایـش   -لرتاتوانایی های بازیگری و صدای زیبای 

همواره راه و روش های تازه را بـه رویـش  -چراغ گاز آن را از دست داد
ساله ناگاه خـود را یـکـه تـاز  ١۴-١۵لرتای گشودند. بدین گونه،  می

 اش چیزی برای گفتن داشت.  ی نوپایی دید که با همه تآتری می
اسـمـائـیـل ساله با جامعه ی باربد بـود کـه  ١٧  لرتایهمکاری 
و دیـگـران قدرت منصور کرد و  اش را تنظیم می موسیقیمهرتاش 

در لرتا ی زمانی اما  نوشتند. در این چرخه های تآتری برایش می قطعه
نمایش های موزیکال "لیلی و مجنون"، "خسرو و شیرین" و "یوسـف و 

 زلیخا" بازیگر نقش های نخست بود. 
 

های نـمـایشـی  ها و سن با نبوغ رشک برانگیز هنریش بر صحنه لرتا
های رازناک تآتری چنـان شـاهـکـار  شد و بر گستره تر می بزرگ و بزرگ

آفرید که کارگردانان هنرهای نمایشی برای همکاری بـا او سـر و  می
) و ١٣٠٩آن زمان به تهران آمده ( نوشیندست می شکستند. رفیق 



تآتر سعدی را به آتـش  شعبان جعفری (بی مخ)به دست به رهبری 
 لـرتـاکشیدند و واپسین شراره ی تآتر علمی کشور را نیز فرو نشناندنـد، 

نیز به ناگزیر کشورش را تنها گذاشت و با رنجی جانکاه از راه پـاریـس و 
وین به تاجیکستان رفت و به همسرش پیوست. وی پس از یـک سـال 

ی تاجیکستان با نوشین به مسکو رفت تا تآتر بخوانـد.  زندگی در دوشنبه
ی مسکو دانشجویـان سـالـمـنـد را  های روزانه ولی از آنجا که دانشکده

ی تآتر مسکو رفت و چهار سال  ی آزاد به دانشکده پذیرفتند، به گونه نمی
 های نمایشی پرداخت.  به اندوختن تجربه

 
ی گفتارهای نمایشی، آن چـیـرگـی  در اندازه لرتاو نه  نوشیناما نه 

مادرزادانه را بر زبان روسی نداشتند و به ناچار از قلمروهنرهای نمایشـی 
در سـال نـوشـیـن در هماهنگی بـا  لرتابرکنار ماندند. چنین بود که 

 به تهران برگشت.  ١٣۴٣
 

اما در بازگشت به تهران با هـمـکـاری شـمـاری از یـاران  لرتارفیق 

محمدتقی مینا، علـی رضـا افضـلـی پـور و به ویژه با  نوشین
تآتر کسرا را اجاره کرد و یـک گـروه تـازه نـفـس محمدعلی جعفری 

توران مهرزاد، رقیه چهره آزاد، جمیله ندایی، تآتری پی ریخت: 
نصرت کریمی، رضا عبدی، عزیزاله بـهـادری، اسـمـائـیـل 

در تـآتـر کسـرا لرتا و... از دیگر همکاران جعفری، پرویز فنی زاده 
سخت گرفت که سـرانـجـام در لرتا بودند. با این همه روزگار چندان بر 

برای سرپرستی نوه اش که به تازگی مادر خود را از دسـت  ١٣۵٨سال 
(سالروز درگذشتـش)، بـا  ١٣٧٧داده بود به وین رفت و تا نهم فروردین 

و نوه خردسالش، در پایتخـت اتـریـش روزگـار کاوه نوشین پسر خود 
 گذراند. 

 
های نمایشی رویید  ها و سن از اندک هنرمندانی بود که بر صحنهلرتا 

هایی را کـه دوسـتـش  اش انبوه انسان و بالید و بزرگ شد و با هر بازی
هاشان را به پویش کشـیـد، پـویشـی  داشتند به اندیشه واداشت و ذهن

بزرگ که چـگـونـه مـی کارل مارکس رازگونه از دیدرس این آموزه ی 
 شود جهان گرداگرد خود را دگرگون کرد؟

 
زنـدگـی اش بـود. در  لرتاراست این است که شگفت ترین نمایش 

سال پیش از این در شهر وین برگزار شـد،  ٢٢مراسم خاکسپاری او که 
در صحنۀ تاتر زیست و لرتا هایراپتیان از جمله چنین گفته شد: "بانو 

عاشق راستین آن بود. امروز اگر چه او دیگر در میان مـا نـیـسـت امـا 
های خالقانۀ هنری او و تاثیرات کارش بر حضور او داللت مـی  فراورده
 "نام و یادش گرامی باد!کنند. 

 
 به یاد دکتر نوشین ـ پدر تیاتر علمی ایران

 
 ١٢٨۴در زمسـتـان دکتر سید عبدالحسین نوشین خراسانی 

از واعظان خوش محمد باقر نوشین در شهر مشهد زاده شد. پدرش 
صدا وسرشناس شهر بود. او که نتوانسته بود در بـرابـر وبـا تـاب آورد 

سه ماهه را تنها گذاشت و رفت. سال وبایی اما سه ماه بعد نیـز نوشین 
شیرخواره را امـا خـالـه  نوشینرا از او گرفت. سرپرستی  نوشینمادر 

اش در  ی دایـی بزرگ تر که شد به خانـهنوشین اش به گردن گرفت. 
). سپس ١٢٩٨پایتخت رفت و در دبستان اشراف تهران درس خواند (تا 

سال بیشتـر نـداشـت بـه رزم  ١٣-١٢به مشهد بازگشت و درحالی که 
پـیـوسـت و در نـبـردهـای کلنل محمد تقی پسیـان آوران هوادار 

 ی وی شرکت جست.  خواهانه آزادی
 

به تهران بازگشت و پـس از دریـافـت دیـپـلـم  نوشینسپس رفیق 
تن از نخبه ترین دانش آموزان کشور بـا  ٩٩)  همراه با ١٣٠٧متوسطه (

بورسیه وزارت معارف ایران به فرانسه فرستاده شد تا تاریخ و جـغـرافـیـا 
ی  ی هنرهای نمایشی بود پس از پـایـان دوره بخواند. اما او که شیفته

ی پیش دانشگاهی اش در کنسرواتوار شهر تولوز فـرانسـه در  یک ساله
اسـمـاعـیـل رشته ی هنرهای دراماتیک نام نویسی کرد، غافـل کـه 

سرپرست دانشجویان گسیل شده به ناچار بورسیه تحصیلی او را  مرآت
 نخواهد پرداخت. 

ی تـآتـر  در همان سال نخست چنان در رشـتـه نوشینبا این همه 
در  نوشیـندرخشید که توانست بر صحنه برود و هنرنمایی کند. رفیق 

اش به تهران برگشت  برای گردآوری دست مایه آموزشی ١٣٠٩تابستان 
و در گـرانـدهـتـل  لرتای زن وظیفه شناس خود را با بازی  و نمایشنامه

در هـمـیـن لـرتـا  ونوشین تهران بر صحنه آورد. آشنایی و همکاری 
 )   این دوانجامید.١٣١٢نماش، سرانجام به عشق و ازدواج (

 
) و با خرمنـی از ١٣١١سرانجام دانشگاه را به فرجام رساند ( نوشین
گاهی های نمایشی به تهران بازگشت. نخستین شاهکار بزرگ نمایشی  آ

)  زال و رودابه، رستم و تهمینه و بیژن و منیـژهنوشین سه تابلو (
با این کار "شخصیت هنری احسان طبری بود که به گفته ی زنده یاد 

ی فردوسـی بـر  و در جشن هزاره ١٣١٣اش" بروز کرد. نمایش در سال 
مـجـتـبـا ) و تهمینه(   لرتا)، رستم(در نقش  نوشینصحنه آمد و 

حسـیـن و  علی اصـغـر گـرمسـیـری(شاه سمنگان) و مینوی 

 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ٢١ 

 ادامۀ به یاد رفقا لرتا و نوشین



 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ٢٢ 

 ادامۀ به یاد رفقا لرتا و نوشین

 در آن هنرنمایی کردند.خیرخواه 
نوشیـن سه تابلو چنان توجه خاورشناسان اروپایی را برانگیخت که از 

برای شرکت در جشنواره ی تآتر مسکو فراخوان شد. و لرتا و خیرخواه 
کنـسـتـانـتـیـن با سبک های نمایشی  نوشیندر همین سفر بود که 
و دیگران بیشتر آشنا شد. سپس بـه  ِمه ِیرهولدو استانیسالوسکی 

از مسکو به پاریس رفت و چند ماهی را نیـز بـه  خیرخواهو  لرتاهمراه 
 پژوهش و بررسی در تآتر فرانسه و اروپای باختری گذراند.

 
بـه دنـبـال راه انـدازی هـنـرسـتـان  ١٣١٧در سال  نوشینرفیق 

پایه گذار آن بود برای دو سـال  سید علی نصرهنرپیشگی تهران که 
به تدریس فن بیان و بازیگری در این هنرستان پـرداخـت و سـرانـجـام 
هنگامی که سیاست های این کانون آموزشی را با ذوق هنری و جـهـان 

 شناختی دانشیک (علمی) خود ناسازگار دید از آن کناره گرفت. 
 

برای کاربست تآتر نوین کشور بـه پـی ریـزی  ١٣٢١او خود در سال 
ابـراهـیـم هـا  هایی کـه در آن های آموزشی پرداخت. کالس کالس

گلستان، حسین خیرخواه، حسـن خـاشـع، مـحـمـد عـلـی 
جعفری، صادق شباویز، نصرت کریمـی، تـوران مـهـرزاد، 
مصطفا و مهین اسکویی، محمدتقی مینا، منوچهر کی مرام، 

و... به تدریس یـا آمـوزش  رضا رخشانی، مهدی امینی، رضا مینا
 هنرهای نمایشی پرداختند. 

ی  (ارگان سیاسـی حـزب تـوده شهبازکالس ها در دفتر روزنامه ی 
با آموزش تآتر علمی به هنـرآمـوزان خـود، نوشین ایران)  برگزار شد و 

ی تـآتـری بـرای بـه صـحـنـه آوردن  سرانجام به یک گـروه ورزیـده
فـرهـنـگ های جهان دست یافت و بدین گونه تآترهای مدرن  بهترین

 ریخت.   ) را پی١٣٢۶(مهر  فردوسی)  و ١٣٢٣(اردیبهشت 
    

های بازگشت آزادی نسـبـی و  سال ١٣٢٠های پس از شهریور  سال
و در همین حال سـال هـای پـی  نوشیناوج و گسترش کار نمایشی 

ریزی و شکوفایی حزب طبقه ی کارگر ایران بود. بیش و کم یـک مـاه 
رفـیـق  ١٣٢٠پس از جا به جایی قدرت در ایران در دهـم مـهـر مـاه 

ایرج اسکندری، رضا روسـتـا و سلیمان میرزا به همراه  نوشین
ی ایران پرداخت و در نخستین نشست آن به  و... به پی ریزی حزب توده

 ی مرکزی حزب برگزیده شد.  عضویت در کمیته
 

تـا پـایـان  نوشیـنای می گویند  ای ستیزان حرفه به رغم آنچه توده
سوز  نشین حزبی که هموندی دل اش نه یک عضو پاسیف و کناره زندگی

 و وظیفه شناس در کادر رهبری حزب توده ی ایران بود.
 

دکتر نوشین بر زبان های اوستایی، پارسی باستان، پهلـوی، روسـی، 
هـا  هایی را از برخی از این زبـان فرانسوی و عربی چیرگی داشت و آفرینه

 به ویژه از روسی و فرانسوی به پارسی برگردانده بود. 
 

وی همچنین فشرده ای از پژوهش های بنیادین خود را در زمینه ی 
(سخنی چند درباره ی فردوسی) گرد هم آورد شاهنامه ی فردوسی 

که همچون پایان نامه (دکـتـریـن) و، دسـتـاوردی مـانـنـد نـامـزدی 
 های فیلولوژیک و دکترای علوم برایش به ارمغان آورد.  دانش

 
به جز تآتر نوین و علمی، پایه گذار مکتب دانشیـک گـویـش  نوشین

نمایشی در ایران نیز هست. نخستین کسی بود که گفتاِر پِس صـحـنـه 
نفره را با سن گـردان و  ۵٠٠ی  (سوفالژ) را به دور افکند و تآتر پیشرفته

 اتاق های چهره پردازی (گریم)  و جز آن پی ریزی کرد. 
 

ی  ی خوانش و انتقاد دور میز را در بـرنـامـه بود که شیوه نوشیناین 
تمرینی بازیگران گنجاند و پیش از هر اجرا، نمایشی ویژه بر صحنه آورد 
و فرهیختگان کشور را فرا خواند که کار را پیش از اکران همـگـانـی آن 

هایش  گیری ببینند و برای بهبود آن نقد کنند. او توانست با برخی سخت
 ای تربیت کند.  ی حرفه بیننده

 
های نمایش وی، سیگار کشیدن و تخمه شکستن و مـانـنـد  در سالن

شدند. اینکه در پـایـان  آن روا نبود و درهای سالن سر ساعت بسته می
آمدند و شور و  نمایش کارگردان و بازیگران بازو به بازوی هم بر سکو می

های نـوشـیـن بـود. وی  گفتند از نوآوری ستایش بینندگان را پاسخ می
 همچنین فن درست گفتن را در ایران کارگردانی کرد و جا انداخت. 

 
با کنار گذاشتن سوفلور از پستوی تآترها نخستین کسی بـود  نوشین

ی رفت  که بازیگران خود را واداشت نمایشنامه ها را از بر کنند. او زمینه
و آمد کارکنان را در پشت سکو نمد پوش کرد تا صـدای گـام هـاشـان 

 تمرکز بازیگران و بینندگان را در هم نیاشوبد. 
 

پردازی به شیوه ی نوین، دکوراسیون هـمـاهـنـگ بـا فضـای  چهره
بود. او در نوشین نمایشی و میزانسن مدرن نیز از نوآوری های استاد 

ی گروه حتا شاگـردانـش را  اش همه های نمایشی روزهای پایانی تمرین
آورد که کار نمایشی را به نقد کشند. بیهوده نیست که او را  گرد هم می

 نامیده اند.پایه گذار تیاتر نوین ایران 
 

به معنای درست واژه، انسـان و دکتر عبدالحسین نوشین رفیق 
 ی خود بود. هنرمند تراز نو زمانه

 
 نام و یادش گرامی باد!

 
================================== 

 
لـرتـا : برگرفته از کتاب "بردی از یادم"، مروری بر زندگی لرتاعکس 

ـ نگین انگشتر تیاتر ایران، نـوشـتـه زنـده یـاد  هایراپتیان (نوشین)
 زاون قوکاسیان

 
" ـ عبدالحسین نوشین: برگرفته از کتاب "یادنامه نوشینعکس 

 نصرت کریمیبنیانگذار تیاتر نوین ایران ـ به کوشش زنده یاد 
 

هـای  به نشـانـی نوشینو  لرتابرای مطالعه کامل یادواره های رفقا 
 زیر نگاه کنید:

 
بازیگر و کارگردان مردمی تآترعلمی ایران  لرتا هایراپتیانی � یادواره

آذرمـاه  ٩٣۶،٢۵درخشند ـ نامه مردم شـمـاره � ستاره ها بر صحنه می
١٣٩٢ 

http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-
36-24/2360-2013-12-17-11-12-32 

 
) پـدر ١٣۵٠ــ ١٢٨۴( عبدالحسین نوشین ی رفیق دکتر � یادواره

 ١٣٩٢دی  ٢٣، دوشنبه،٩٣٨تئاتر علمی ایران ـ نامه مردم شماره 
http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-
45-55/2387-2014-01-14-00-45-27 



 بافید که می
 و این است آن گل آتش فروز شمعدانی

 خندد که در باغ بزرگ شهر می
 و این است آن لب لعل زنانی را

 خواهید که می
 زند ارواح ما و پرپر می

 اندر سرود عشرت جاویدتان
 های هر کتابی را و عشق ماست الی برگ

 خوانید. که می
 

 دانید شما یاران نمی
 کرد هایی، تن رنجور ما را آب می چه تب
 شد هایی، به جای نقش خنده، داغ می چه لب

 گردید و چه امیدهایی در دل غرقاب خون، نابود می
 ایم اندر نمای دوره ی خود ولی ما دیده

 حصار ساکت زندان
 های زندگانی را فشارد نغمه که در خود می

 گدازد آهن تنها ی خود می و رنجی کاندرون کوره
 طلسم پاسداران فسون، هرگز نشد کارا

 کسی از ما،
 نه پای از راه گردانید

 و نه در راه دشمن گام زد
 هاتان م خندد به روی با و این صبحی که می
 هاتان جوشد درون جام و این نوشی که می

 گواه ماست، ای یاران!
 های ما گواه پایمردی
 گواه عزم ما
 کز رزم ما
 تر شد. جانانه

                                    ******************** 
گاهی بیشتر پیراموِن  هاِی ادبی و علمـِی  زندگی و آفرینهبرای آ

توانید به یادواره رفـیـق  دکتر محمد زهری میای،  شاعِر بزرِگ توده
  در نامه مردم نشانی زیر نگاه کنید:

 
https://www.tudehpartyiran.org/2016-08-09-20-35
-12/1278-2016-08-09-20-44-52 

 ٢شمارۀ   ١٣٩٩فروردین  ٢۵دوشنبه    ٢٣ 

گرِد درگذشِت دکتر محمد زهری ی بیست و پنجمین سال به انگیزه  

 به فردا!
گرد درگـذشـت  زمان بود  با  بیست و پنجمین سال هم ١٣٩٨اسفندماه  

 . شاعر  رنج ها و دردهای میهن ماندکتر محمد زهری رفیق 
کـه در ”  گـرای گر انسان  شاعر و پژوهش” در یادواره رفیق محمد زهری 

رفـیـق زهـری   دربـارهٔ  ١٣٨٩اسفنـدمـاه  ٩  ،٨۶٣  شمارهٔ “  مردم  نامهٔ ” 
در دکتر مـحـمـد زهـری ”   خوانیم: نگاشته شده است، از جمله می

دکتر ایـرج آور بود که در زمان ریاست   شناختی چندان نام  قلمرو کتاب
ی گـردآوری و   ی ملی ایران نوآوری وی در زمیـنـه  بر کتابخانهافشار 

) بـر کـرسـی ١٣٤٢شناختی ملی ایران ( ی کتاب نگارش نخستین دوره
ُنه جـلـد از  ١٣٤٢-١٣٥١های   ی سال  نشست و وی توانست در میانه

   این دوره را درآورد...
هـای هـجـایـی و  در نقدی نقادانه بـر طـرحرحمان هاتفی زنده یاد 
او بر این سوداست که وظیفه ” نوشته بود: اردشیر محصص افشاگر 

(در “  ی هنر تنها تعریف و تفسیر زندگی نیست، بل تغییـر آن اسـت...
). و ١٣٥٠اردیبهشت  ٣٠بهار یک بلوغ حاصلخیز، روزنامه ی کیهان، 

آیـد. از  نیز راست می زهریاین دکترینی است که بر جهانبینی و شعر 
آیا می ” است که از هنرمندان پرسیده بود:  گورکیاین دیدرس، حق با 

ـــد؟ ـــی ـــخـــش ـــاب ب ـــت ـــی را ش ـــدگ ـــش زن ـــپ ـــد ت ـــی ـــوان  “ت
فـردای   هنر راستین، هنری که به پایه ریزی دژهای تسخیرناپذیـر پـس

اندیشد، هنر شتاب بخشیدن به زندگی و فرارویـانـدن آن بـه  تاریخ می
فرازه ها و چکادهای واالتر و سرانجام کاربست سوسیالیسـمـی اسـت 

 پویا و انسانی. 
 

کوشید بـا  به سهم خود چنین هنرمندی بود و میدکتر محمد زهری 
ـ رونـد حزب توده ی ایران های انسانی حزِب خود ـ  کاربسِت آرمان

پویشگر تاریخ را شتاب بخشد. کاراکتر و شخصیت واال و متین و فروتن 
سو و دانش و بینش فرهنگی ـ ادبی او چنان بود که خود بـه  وی از یک

اش بود اعتبار می بخشید. چه بسیار کسان کـه بـه  حزبی که او شیفته
ی ایران پیوستند یا برای حـزب  ی او به حزب توده پاس شخصیِت نژاده

 “وار او ارج نهادند. وی نیز همچون کاراکتر شایسته
 

 به فردا
 

 به گلگشت جوانان
 یاد ما را زنده دارید ای رفیقان!

 که ما در ظلمت شب
 زیر بال وحشی خفاش خون آشام
 نشاندیم این نگین صبح روشن را

 ی انگشتر فردا به روی پایه
 و خون ما

 به سرخی گل الله
 دار بیدل به گرمی لب تب
 رنگ ژاله به پاکی تن بی

 ریخت بر دیوار هر کوچه
 ی هر کوه و رنگی زد به خاک تشنه

 و نقشی شد به فرش سنگی میدان هر شهری
 و این است آن پرند نرم شنگرفی



 لطفًا در مکاتبات خود با آدرس های زیر از ذکر هرگونه نام اضافی خودداری کنید.
 آدرس پستی: 

B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK 
            http://www.tudehpartyiran.org »میل-ای«آدرس های اینترنت و 

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 
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 ام،  همواره اشتباه دانسته
 اند:  مهاجران این نامی را که بر ما نهاده

 مهاجران به معنای کوچندگان است.
  اما ما کوچ نکردیم

 به خواست و انتخاب خود به کشوری دیگر.         
 ما مهاجرت نکردیم تا در کشوری برای همیشه بمانیم، 

 بلکه ما گریختیم.
 ها. شدگانیم، تبعیدی  ما رانده

 و نه خانه،که تبعیدگاه، سرزمینی است، که ما را پذیرفت. 
 

 تر به مرز به سر می بریم ناآرام، هر چه نزدیک
 در انتظار روز بازگشت،

 ترین دگرگونی را درآنسوی مرز کوچک
 پاییم، می

 از هر تازه واردی 
 پرسیم  کنجکاوانه می

 تا هیچ چیز فراموش نشود
 از یاد نرود

 و همچنین بخشوده نشود.
 آن چه رخ داد، نباید بخشیده شود!

 فریبد. های آب نیز، ما رانمی آه، حتی آرامش تنگه ـ راه
 ما فریاد را 
 شنویم. های آنان تا این جا می از اردوگاه

 
 یی هستیم   ها ما  نیز خود کم و بیش همانند خبرهای تبهکاری

 ها برآمدند و از مرزها برگذشتند. که از اردوگاه
 گذرد های پاره از میان جمع می هر یک از ما که با کفش

 دهد گواهی می
 دار کرده است.  بر ننگی که اینک، کشور ما را لکه

 
 اما هیچ یک از ما

 این جا نخواهد ماند.
 واپسین سخن هنوز، رانده نشده است.

 
******************** 

 ُسراینده: برتولت برشت
مهر برگرداننده: میم. الف. کاوه  

گذاری مهاجران درباره نام  

 

 برتولت برشت
 

 ١٨٩٨فوریـه  ١٠تنها پنجاه و هشت سال زندگی کرد (برتولت برشت 
گوست  ١۴  - ولی در این عمر کوتاه خود، دو جنگ جـهـانـی را  ) ١٩۵۶آ

انسانی ستیزنده و جانبدار بود و از استثمار شوندگان و برشت شاهد بود. 
کرد. شاید بـتـوان  ها و ستمگران دفاع می� ستمدیدگان در برابر فاشیست

گفت که هیچ شاعری همانند او نتوانسته است دوران سـیـاه و عـفـونـی 
فاشیسم را در شعرهایش با قلم خود به تصویر کشد و بر علیه آن بستیزد. 
او باورمند به یک جامعه انسانی و پیکارگر صدیق و راستین  رسـیـدن بـه 

 ای بود.  چنین جامعه


