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 ا بورژو  ه   اعادۀ حیثیت کلم 

سالم. عرض شود به حضورتان، که در این یک قرنِ گذشته، که              

یک در »خدا زندگی کرده ام، از این بندۀ حقّ چهار پنجمش را روی زمینِ 

( 1« )بورژوا»که بگذریم، بقیۀ مردم به معنی اصلیِ کلمۀ بیچارۀ « صد هزار

، مطمئنّ بوده است که «بورژوا»می گفته ای « چپگرا»اعتنایی نداشته اند. به 

        ، حسّ «بورژوا»می گفته ای « راستگرا»داری به ش فحش می دهی. به 

بارش می کنی. بیاییم، محِض رضای حقیقت،  می کرده است که متلک

 اِعادۀ حیثیتِ تاریخی بکنیم.« عالم لغت»در « ابورژو»برای کلمۀ 

با غارنشینی وُ صحرانشینی « تمدّن»همه، ان شاء اهلل، می دانیم که            

وُ چادر نشینی وُ شبانیِ ایلیاتی شروع نشد. با زندگانیِ خودکفایِ قبیلگی در 

با نظامِ ریش سفید ساالری وُ مدد خواهی از عالمِ غیب شروع نشد. واحه ها، 

در واقع با کشاورزی وُ کلبه سازی وُ باغداری وُ روستا نشینی شروع « تمدّن»

شد، چون  آدمیزاد بعد از کشت و برداشت محصول، وقِت آزاد پیدا کرد 

بدیل به وُ، فکر کرد ُو، اختراع کرد وُ، چه کرد وُ چها کرد، تا روستاش ت

شهرک شد وُ، شهرکش تبدیل به شهر وُ، شهرهاش به کشور وُ، بقیۀ قضایا، 

 شد.« تمدّن»تا صاحبِ 

که کلمه ش را ما از عربی گرفته ایم و فرانسویها به ش « تمدّن»  

  عربی،« مدینۀ»(، با 2«)سیویالیزیشن»و انگلیسیها « سیویلیزاسیونِ»می گویند 

است، و « شهرنشینی»و معنیش در اصل  ، همریشه است،«شهر»به معنای 

      برداشت « تمدّن»معنایی که مردمِ دنیای امروز از «. صحرا نشینی»متضادّ 

حالت و موقعیتِ پیشرفته ای از توسعۀ فکری، فرهنگی و مادّی »می کنند، 

وُ علوم به درجات  در یک جامعۀ انسانی است که در زمینۀ ادبیات ُو هنر

و  دستگاهها وُ نهادهای سیاسی و اجتماعی پیچیده ای به عالی رسیده باشد، 
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 «آورده باشد. وجود

، در نتیجه «شهر نشینی»مساوی باشد با « تمدّن»خوب، پس وقتی  

شد، حتّی اگر « شهرنشین»، و کسی هم که «متمدّن»می شود « شهرنشین»

 خانۀ به مشامش نخورده باشد، با همان شغل و مقامش، وَ« فرهنگ»بویی از 

ش انتظار دارد که همه به ش «بنتلی»یا  «بنز»چند میلیاردیش، وَ اتومبیل 

 ، و او افتخار بکند.«متمدّن» بگویند

در اصل  یعنی « ابورژو»همۀ اینها را گفتم که بگویم کلمۀ فرانسوی  

؛ و بگویم که اگر «روستانشین»یا « روستایی»در مقابل « شهرنشین»

فرهنگ »ای کوچک و بزرگی که داشته اند، ها، با همۀ عیبه«ابورژو»

( قانع و 3« )روستا نشینِ»را به وجود نیاورده بودند، امروز بچّه های « شهری

(هنوز هم با زراعتشان روزگار می گذراندند، و از 4« )قابیل»بی آزار شدۀ 

قانع و « چادرنشینِ»خدای قهّارشان طلب مغفرت می کردند، و بچّه هایِ 

                (هم در کوهپایه ها بز و گوسفندشان را 4« )هابیل» همیشه بی آزارِ

 می چراندند و عبادتِ خدای غفّارشان را به جا می آوردند. 

وقتی بعضیها از فلسفۀ افالطون، یا هگل، یا مارکس، یا هر بندۀ عقل و  

درست « مذهب»یک جور « گرایی»یا « ایسم»استداللِ دیگری با پسوند 

ها ُو «رعیّت»ها ُو «پرولِتر»مجبور می شوند برای احقاِق حّق  کنند، آنوقت

معنی و معرّفی « استثمارگر»و « سرمایه دار»را « ابورژو»ها، کلمۀ  «مستضعف»

هایی بسازند «اشبهِ بورژو»بیگناه « عوام النّاس»بکنند و ندانسته و نخواسته از 

نده استادی وُ، بی عار ( جهل وُ، بیفکری ُو، نخوا5« )شاخِ»که بیایند بر سرِ 

« بُنِ»و ننگی وُ، دست و زبان به مُزدی وُ، پشت به ارباب گرمی بنشینند، وَ 

به حقیقتِ خدایی  را ( اخالق ُو، عزّتِ نفس وُ، حیثتِ انسانی ُو، اعتقاد 5)

 .(5ببُرّند )

_____________________________________ 

 قۀ متوّسط تحصیلکردۀ شهرفرد وابسته به طب  (Bourgeoisبورژوآ ) -1
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 habitant du، به معنی ساکن شهر )«burgensis»نشین، از ریشۀ التین   

bourg و ،)«bourg » شهر( در زبان التین(«burgus.» 

و در زبان انگلیسی « civilization»تمدّن در زبان فرانسوی  -2

«civilisatinon.» 

 دهاتی در مقابل شهری.روستا نشین: زارع، کشاورز، ساکن ده،  -3

، پسران آدم و حوّا، که «Abel»و « Cain»قابیل و هابیل:  در انگلیسی  -4

اوّلی کشاورز و باغدار بود، و دوّمی شبان و گلّه دار. یهوه، خدای توراۀ، 

هدیه هابیل را که برّۀ قربانی بود، پذیرفت و هدیۀ قابیل را که میوه و گندم 

 ابیل سخت حسودیش شد و هابیل را کشت. و سبزیجات بود، ردّ کرد. ق

اشاره ای است به این سخن از سعدی « بر سر شاخ نشستن و بن بریدن» -5

:/ دیو د بستان نظر کرد خداوند؛/ دیبر یبر سر شاخ بن م یکی»شیرازی: 

 «...کندی م که برجان خود ،برمن نه،/ کندی مرد بد مه این ک بگفتا
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 بود من رتقصی  ش همه

 بازنشسته معلّم که را، انگلیسی های همسایه از یکی پیش روز چند. سالم 

  و بود آفتاب تصادفاً. دیدم خانه پشتِ پارکِ  توی مدّتها، از بعد است،

 آماده زدن حرف و نیمکت یک روی نشستن برای را دومان هر طبعِ آفتاب

 . بود کرده

 بتوانیم تا بودیم همدیوار ایۀهمس کاشکی امّا. هستیم همسایه ما»: گفتم 

 و( 1) «همدیواری» و «همسایگی» از من آنوقت و« .ببینیم را همدیگر بیشتر

 حرف برایش ایران هوای و آب در «دیوار» و «سایه» خاصیتهایِ و معنیها

 زد حرف «همسایه» معنی به ،(2) «نِیبر» کلمۀ ریشۀ و معنی از هم او و زدم،

 ،«مجاور» ،«نزدیک» معنی به «نِی» از مرکّب ی،آلمان اصل در است اسمی که

 . «زارع» ،«روستایی» ،«ساکن» معنی به «بُر» و ،«کِناری»

 وقتی و کرد، پیدا ادامه ساعتی یک «زبان» حوشِ و حول در صحبتمان 

 و هنر، زیباترین اختراع، ترین مهمّ که بودیم رسیده نتیجه این به پاشدیم،

 جور این البتّه خوب،. است بوده «زبان» ادآدمیز معجزۀ انگیزترین حیرت

 چی بدانند دقیقاً و عمیقاً و عالماً طرف دو که دارد لذّت وقتی گوها و گفت

       هیچ سر درد و دلخوری از غیر گو و گفت وگرنه، گویند، می دارند

 . ندارد ای نتیجه

 ارِبیم همسرِ عیادتِ به که ایرانی، نویسِ مدرن شعر خانم یک به مثالً 

 دانم نمی و بود، خوانده او برای را اش تازه شعر و بود آمده حقّ بندۀ این

  : فتمگ بخواهد،  نظر هم من از باید که بود کرده فکر چرا
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 دربارۀ بتوانم که  ندارم مدرنی خیلی ذهن من! خانم بخشید، می» 

 ،راستی امّا،. باشم داشته مطبوعی و مطلوب نظر فارسی مدرن شعرهای

 شده صفت بی  /همسایه صفتِ  /ما زبان کوچۀ در»: اید گفته که آنجایی

 حالت در تنُدربه  که است، اسم اصل در همسایه کلمۀ که دانید می ،«است

 «  !رود می کار به هم صفت

 صفت همسایه! دارید اختیار»: گفت و زد نوازی سفیه عالمانۀ لبخند 

 «همسایه» گفت می هی. داشتن ای فایده توضیح و بحث« .نیست اسم است،

 . دهد می «صفت» مزۀ فقط دید می و چشید می را آن خوب و

 همسایه کلمۀ بخواهد دلتان شما وقتی خانم، خوب،»: گفتم دلسردی با 

 «!بگیرد شما از را حقّ این تواند نمی هیچکس باشد، صفت فقط شما برای

 «فارسی هنگفر» از چهارم جلد کتابهام، قفسۀ از رفت شد، پا جا از 

 توضیحات چشم با بازکرد، زانوهایش روی آورد، را «معین» جلدی شش

 به داد را کتاب و جست جا از پیروزی قاه قاه با و خواند را «همسایه» کلمۀ

 استادیش در که معین دکتر مرحوم هم این! آقا بفرمایید،»: من دست

 « !ندارد شکّی هیچکس

 در همسایه،»: است آمده معین فارسی فرهنگ در. گفت می درست 

 باشند سقف یک زیر در که کس چند یا دو( صفت) همسادَه،( 3) گیلکی

 هم نزدیک یا متّصل آنان خانۀ یا اتاق که کس چند یا دو( مجازاً(. )4)

 همسایۀ» است شده داده «همسایه» بودنِ صفت از که هم هایی نمونه و« .باشد

 دوّمی و است، «اسم» دو هر اقاًاتّف که «مملکت همسایگانِ» و است «درویش

 . «صفت» شد می آنوقت بود، «همسایه مملکتهای» اگر
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( 5) «وبستر» جلدی سه جامع انگلیسی لغتنامۀ دوّم جلد شدم، پا هم من 

 بلند جا از. نداد مهلت. بخوانم برایش را«نیبر» کلمۀ توضیحات که آوردم را

 فارسی زبان با را انگلیسی زبان دخواهی می شما»: گفت و خندید قاه قاه. شد

 زبان با شود نمی دستوری لحاظ از را فارسی زبان اوّالً کنید؟ مقایسه

 حالی در دارد، سابقه سال هزار چند فارسی زبان ثانیاً . کرد مقایسه انگلیسی

 «...ش ش ش همه انگلیسی زبان که

 و« !ودب عالی شعرتان بَه، بَه»: بودم نگفته که بود من تقصیر ش همه 

 ! خالص

____________________________________ 
 نباشد، دیواری تا آفتاب در که است بدیهی: همدیواری و همسایگی -1

                 نسخۀ در که باشد دلیل همین به شاید. نیست میان در ای سایه

 .  همسایه»: است آمده «همسایه» کلمۀ تعریف در «دهخدا لغتنامۀ» اینترنتی

 که خانواده دو یا تن دو(.  آنندراج. )دیوار هم( مرکب صفت[ )یِ/  یَ هَ]

 کنایه، به و کنند، زندگی خانه یک قسمت دو در یا دارند خانه هم کنار در

 «.مجاور و قرین

 جمله از آلمانی، همشاخۀ زبانهای در. همسایه (  =neighbour) نِیبُر -2

. است نشده ساخته بودن همدیوار مبنای بر «همسایه» کلمۀ هلندی و انگلیسی

 و مزرعه هر زبانها، این داریِ مزرعه و روستایی محیط در دور، گذشتۀ در

 دیگر روستایی های خانه و ها مزرعه با است بوده مجاور آن، روستایی خانۀ

 برای. است کرده می «همسایه» را آنها زارع دو همکناری و نزدیکی و

 :بخوانید را زیر متن توانید می« neighbour» انگلیسی کلمۀ ریشۀ مالحظۀ

Old English neahgebur (West Saxon), nehebur (Anglian) "neighbor," 

from neah "near" (see nigh) + gebur "dweller," related to bur "dwelling" 
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 (see bower). Common Germanic compound (cognates: Old Saxon 

nabur, Middle Dutch naghebuur, Dutch (na)bur, Old High German 

nahgibur, Middle High German nachgebur, German Nachbar). 

 لغت مقابل در که دارد دلیلی آیا که کنم می ُسؤال فقط کنم، می سُؤال -3

 «گیلکی» گویش در را آن تلّفظ صورت فارسی، فرهنگ یک در «همسایه»

 های لهجه از خیلی در گیلکی، از غیر یاورند؟ب است، «همساده» که هم،

 اینترنتی نسخۀ در. «همساده» گویند می «همسایه» جای به فارسی زبان

 کلمۀ برابر در «ش. ع» امضای با ویراستاری ظاهراَ ،«دهخدا لغتنامۀ»

 گویش دیگر و کازرونی گویش به است همسایه»: است نوشته «همساده»

 آیا. گویند می «همساده» محاوره زبان در مه کاشان در. «ایران جنوب های

 به علمی غیر خاصّ توجّه این دلیل «معین محمّد دکتر» بودن «گیلک»

 است؟ بوده «گیلکی» گویش

 کس چند یا دو» عبارت از ذهنی کهنه یا ذهنی کند علّت به حقّ بندۀ این -4

 دستگیرم چیزی «همسایه» لغت تعریف در «باشند سقف یک زیر در که

 سالها که هستند «کس چند یا دو» ها خانواده همۀ که بینم می چون ،نشد

 «همسایه» همدیگر به خودشان نه و کنند می زندگی «سقف یک زیر در»

   !دانند می یکدیگر همسایۀ را آنها دیگران نه گویند، می

5- WEBSTER’S Third New International Dictionary (Unabridged) 
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 !  تجارتی شده استهمه چیز 

، به مناسبت «تداعیِ معانی»سالم . پیش از این دربارۀ عمل ذهنیِ 

دیگری، صحبت کرده ام. این دفعه فقط  می خواهم بگویم که این عمل 

پیش بیاید، و آن هم فقط  بعضیهاذهنی یک چیزی نیست که فقط برای 

نها وُ گفتنها پیش بیاید.  ذهن همه مان، از صبح تا شب، در جریان دید گاهی

وُ شنیدنهامان، در ضمن کارهای دیگر، بارها و بارها، و خیلی وقتها بدون 

 انجام می دهد. « تداعیِ معانی»اینکه بگذارد ما بفهمیم، برامان عمل 

یک خصوصیت اساسی و خیلی مهمّ تداعی معانی این است که هر کس  

( خودش، و 1« )زادفرح »، فوراً می رود به «ف»با دیدن، شنیدن، یا گفتنِ 

 چه قدر با هم فرق دارند! « فرح زادها»خدا می داند که  

خیال کنید باز، از زور پیسیِ روزگار، به قتِل عاِم لحظه های عزیز  

عمرتان رضایت داده اید و خودتان را نشانده اید رو به روی تلویزیون. 

 را می بندید و همینکه آگهیهای تجارتی شروع می شود، چشمهاتان

 گوشهاتان ناچار، برای بیشمارُمین بار، مثالً می شنود: 

           ما از دنیاتان مواظبت »یا  (، 2« )پیشرفت مهمّترین تولید  ماست!» 

         به این »(، یا 4« )بدون آن پا از خانه بیرون نگذارید!»(، یا 3« )می کنیم!

 (.5« )می گویند نوشابه!

آگهیها ادامه دارد. امّا حاال شما دیگر  هنوز چشمهاتان بسته است، و 

 یِ یکی از این«ف»گوشهاتان هم آنها را نمی شنود، چون تداعی معانی با 
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خوشا به »های تاریخ: «فرح زاد»های تجارتی شما را برده است به «شعار»

حال کسانی که به جُرم عدالت خواهی آزار و شکنجه می بینند، زیرا 

 (6عیسی مسیح صَّلی االَبِه علیه. )«: شان است!ملکوتِ آسمان از آن ای

کارگران جهان متّحد شوید! زیرا جُز زنجیرهاتان چیزی ندارید که از » 

 (7مارکس و ِانگِلس، رَضیَ اهللُ عَنهُما. )«: دست بدهید!

آدولف هیتلر، لَعنَۀُ الجِنّ َو «: یک ملّت، یک سرزمین، یک رهبر!» 

 (8ألبد. )ا لیإاالِنس عَلَیهِ 

امروز اعالم می کنم که هرکس در انتخاب مذهب، انتخاب محّل » 

زندگی، و انتخاب شغل آزاد است، مشروط بر اینکه هرگز به حقوق دیگران 

کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه «: تجاوز نکند!

 (9.)جهان ۀد، شاه چهار گوشکَسومر و اَ

یکی از بیشمار وعده «: و رستگار شوید! دنبال من بیایید تا خوشبخت» 

 (10دهندگان تاریخ، از سیصد هزار سال پیش تا امروز. )

امّا دیگر حاال همه فهمیده اند که در عصر ما، مخصوصاً از جنگ جهانی  

(، نمایشنامه نویس و منتقد ادبی معاصِر 11« )اریک بنتلی»دوّم به بعد، به قول 

چیز بدلی شده است. به جای زبان، یک مشت  همه»آمریکاییِ انگلیسی تبار، 

کلمه و عبارت من درآوردی و مهمل داریم، به جای اعتقاد به اصول، یک 

 «مشت شعار داریم، و به جای اندیشه های اصیل، یک مشت حرفِ پوچ!

بله، همه چیز، از اخالق و آیین و سیاست گرفته تا هنر و ادبیات، ظاهر  

تجارت هم احتیاج به تبلیغ دارد، و تبلیغ هم و باطن، تجارتی شده است، و 

 ( خیلی 12شعار می خواهد، و انواع شعارها را هم مشاورهای متخصّص )
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 آسان، امّا به قیمتهای گزاف، می سازند.

___________________________________ 

، که علی «است« فرح زاد»فهمم  یمن م« ف» ییتا تو بگو»ضرب المثل  -1

به کار برده است، مفهومی دارد « چرند و پرند»دا هم آن را در اکبر دهخ

عاقل »به معنی « العاقل یکفیه اإلشارۀ»ضرب المثل عربی مفهوم تقریباً مثل 

 .است یکاف یرا اشارت

2-  “Progress is our most important product” « پیشرفت مهمّترین

 «.جنرال الکتریک»شرکت  شعار «تولید  ماست!

3-  “We Look After Your World” «!یکی   «ما از دنیاتان مواظبت می کنیم

 از شعارهای شرکت گاز بریتانیا.

4-  Don’t leave home without it! «رونیبدون آن پا از خانه ب 

 «. امریکن اکسپرس»شعار کارت اعتباری  «!دینگذار

5- It is the real thing! «!شعارهای یکی از  «به این می گویند نوشابه

 شرکت تولید کوکاکوال.

است که کسانی را که در « عادل»خیلیها معتقدند که خدا به این دلیل  -6 

می کند. شما هم همین اعتقاد « مجازات»می کنند در آن دنیا « ظلم»این دنیا 

 را دارید؟

به زبان  این شعار در بیانیۀ حزب کمونیست، نوشتۀ مارکس و انگلس -7

 Proletarier aller Länder»!ت آمده است: آلمانی به این صور
vereinigt Euch » که در انگلیسی می شود«Proletarians of all  
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countries, unite! .» زیرا ُجز زنجیرهاتان»بعد جملۀ توضیحی و تفسیری 

 You have nothing to lose but) ) «چیزی ندارید که از دست بدهید! 
your chains! اضافه کرده اند. را به آن 

این بوده « یک مّلت، یک سرزمین، یک رهبر»البد منظور هیتلر از شعار  -8

همۀ آریاییهای سفیدپوست موبور چشم آبی جهان بعد از نابودی »است: 

نژادها و قومهای دیگر دنیا در امپراتوری کرۀ زمین به رهبری شخص هیتلر 

 «برای یک دورۀ هزار ساله!

کورش بزرگ، شاه شاهان، شاه جهان، بعد از پیروزی  بخشی از اعالمیۀ -9

 در ایجاد امپراتوری پهناور هخامنشی.

اگر شعارهای همۀ رهبران بزرگ تاریخ ملّتهای جهان، مخصوصاً مال  -10

آن رهبرهایی را که علمدار جنگ و کشتار و غلبه بر ملّتهای دیگر بوده اند، 

بیایید تا خوشبخت و رستگار  دنبال من»خالصه کنید، از حوزۀ معنای شعار 

 بیرون نخواهد بود.« شوید!

(، منتقد، نمایشنامه نویس، خواننده، و Eric Bentleyاریک بنتلی ) -11

، «یک قرن قهرمان پرستی(. »1916 -مترجم آمریکاییِ انگلیسی تبار )؟ 

)نقد ادبی(، و « در جست و جوی تئاتر»، «نمایشنامه نویس در مقام متفکّر»

« اآلن هستی، یا هرگز بوده ای؟»، «برای زیستن و زمانی برای مردنزمانی »

 )عضو حزب کمونیست(، از نوشته های اوست.

اگر در یکی از هزاران رشتۀ تجارت عصر حاضر فعالیت دارید و به  -12

شعارهای اصیل و بی نظیر و افسون کننده احتیاج پیدا کرده اید، برای 

 یغات بافی بیشمار در اینترنت مراجعه کنید.   خریداری آنها به مؤسّسه های تبل
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 همدردی !   هب این می گویند

چند روز بود که توی ناحیۀ ما در لندن، هر جا می رفتم، می دیدم  الم.س

برق و هر چیز دیگری که می شده است،  به تنۀ درختها، به تیرهای چراغ 

توی ناحیه مان، هرجا دو هفته ای هم بود که  .یک روبان زرد گره زده اند

رفته بودم، دیده بودم که به هر چیز که می شده است، عکس یک دختر 

چهارده ساله را چسبانده اند و باالش با حروف درشت چاپ کرده اند 

گمشده: خواهش می کنیم  اگر آلیس ما را  دیدید، به شمارۀ فالن تلفن »

 «کنید!

شلوغ و جنگل را می فهمیدم. در شهر بزرگ و « گمشده»خوب،  

موالیی مثل  لندن، آن هم با در نظر گرفتن این واقعیتِ مسلّمِ بی چون و 

چرا که هر نفر از هشت نُه میلیون نفر جمعیتش یک نوع از هفت هزار میلیون 

آدمیزاد حّی و حاضر است، بعضی از افراد، از هر سنّ و سالی، خودشان گم      

ا را، بعضی از آدم نماهای فاسد می شوند، و بعضیها را، مخصوصاً دختره

( می دزدند،  می برند، و بعد از ... بعد از چی بگویم؟... جسدشان 1الشّعور )

 را گمُ به گور می کنند!

در بازارچۀ محلّه، به مغازۀ خیریه که رسیدم، پیش از آنکه بروم به  

کتابهای دست دوّمش نگاهی بیندازم، از یکی از خانمهایِ گردانندۀ مغازه 

این روبانهای زردی که اینجا به درختها و نرده ها زده اند، برای »پرسیدم: 

 «چی هست؟

دختر خانم بیست و دو سه ساله لبخند درخشانش را از روی صورتش  
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برای امید! برای اینکه مادر و پدرش »برداشت و با لحن غم آلودی گفت: 

 « شان برگردد!آرزو دارند دخترِ گمشده شان، آلیس، زنده به خانه 

و من که اوّل صبح، در صدر اخبار تلویزیون شنیده بودم که مأموران  

را که به قتل رسیده است، پیدا کرده اند، به دختر خانمِ « آلیس»پلیس جسد 

 « حیف که امیدشان بر باد رفت!»لبخند باختۀ توی غم فرو رفته گفتم: 

و « ن! تمام مردم بریتانیا!امید همه بر باد رفت! تمام مردم لند»و او گفت:  

بله، درست می گویید. »و دختر خانم گفت: « تمام مردم دنیا!»من گفتم: 

 «تمام مردم دنیا. به این می گویند همدردی!

به مغزم نیش زد و گفت بگو، که « سِرتِق»یکدفعه یکی از آن تداعیهای   

ی، به شرط ببینید، خانم، شاید درست باشد که به این بگویند همدرد»گفتم: 

و مکث کردم، « اینکه وجدان آدم برای دردهای مردم تبعیض قائل نشود!

چون فهمیدم که دارم شعار اخالقی می دهم و حرفم به دیوار خورده است. 

 چی می خواهم بگویم. ندختر خانم منتظر بود که ببیند م

یک همچین وقتهایی یک سؤالهایی به ذهن آدم می آید. مثالً »گفتم:  

دو تا سؤال آمد تو ذهن من. یکی اینکه آیا خداوند عالم پیش از آنکه اآلن 

قاتل آلیس و خود آلیس نطفه شان بسته بشود، می دانست که این فاجعه 

پیش خواهد آمد؟ و سؤال دوّم، که برای دنیای ما از اوّلی خیلی مهمّ تر 

ت، است، اینکه آیا آنهایی که کارخانه جات اسلحه سازیشان در این دویس

هم تولیدات و  سیصد سال گذشته یک روز از کار نیفتاده است، و هر روز

صادراتشان بیشتر شده است، در همدردی با خانوادۀ آلیس جزو تمام مردم 

          دنیا هستند؟ و اگر هستند، چرا برای جان دهها و صدها نفر انسانی که  

 و  جنگهای داخلیهر روز در جاهای جهل زده و فقر گرفتۀ این دنیا، در 
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 «منطقه ای، کشته می شوند، هیچ ارزشی قائل نیستند؟     

              آخر آنها تو جنگ کشته »دختر خانم سرش را جنباند و گفت:  

 «می شوند. جنگ فرق می کند!

           محلّ و موقعیت همدردی فرق  ،خوب، بله، برای وجدان»گفتم:  

ک نفر در صلح، هزاران بار بیشتر از درد کشته می کند. درد کشته شدن ی

 « شدن هزاران نفر در جنگ، وجدان جمعیت را آزار می دهد!

__________________________________________ 

فقط به کسانی می شود گفت که در جامعۀ نابه سامان « فاسد الشّعور» -1

ده سخت عقل و شعور انسانیشان ناقص شده است و مثل حیوانهای درن

 فرق می کند!« فاسد الوجدان»خطرناک، امّا بیگناه هستند، که البتّه با 
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ن فرقی    و جمعش   مفرد رد  با هم چندا  ندا

در لندن، آدم وقتی می بیند که یکی از راننده های هفتاد و دو   سالم. 

سالۀ ملیتیِ یکی از آژانسهای تاکسی تلفنی، که یک جوان سی و پنج شش 

را با معنایی به کار می برد که اویِ هشتاد ساله، « مّلت»ایرانی است، کلمۀ 

چهل سالی ست نشنیده است، هم خوشحال می شود، هم تعّجب می کند، 

 غُصّه اش می گیرد.« ملّتها»هم باز برای آیندۀ 

    صداش« جیمی»است و اینجا « جمشید»این آقای راننده، که اسمش  

ید که رانندۀ یک ماشین مدل باالی اسپورت آلبالویی، هم می کنند، وقتی د

دارد خالفِ مقّررات سبقت می گیرد، هم بوق می زند، با لحن تأسّف باری 

 «ملّت را می بینید؟»گفت: 

ملّت را، با این معنای به خصوصش، دیدم! ملّت با این معناش نظم و  

 منطق و تفکّرو  فرهنگ وقانون سرش نمی شود. با مفهومهایی مثل جامعه 

سر و کاری ندارد. همیشه  واجتماعی آشنایی و حقوِق فردی  واخالق  و

باید مثل گلّه چوپان با چوب باالی سرش باشد. ملّت با این معناش هم 

 مفرد و جمعش با هم چندان فرقی ندارد.«. جمع»است، هم « مفرد»

نه که بگویم مفرد و جمعش در این چیزی که هست، فقط خودش  

صیرکار است. ولی حاال که هست و این طوری است، البد یک تفاوتی تق

            دارد با آنهایی که وقتی از یک نفر یک عملِ ناهنجارِ ضّد اجتماعی 

               ، و«ملّت را ببین!»می بینند، در اشاره به همان یک نفر می گویند: 

 «یارو را ببین!»نمی گویند: 
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کارِ خِالفِ انتظاری سر می زند، کاری است « یارو»ز یک البد وقتی ا 

که باعثِ تعجّبِ آدم می شود، امّا برای دیگران ضرری ندارد. زیپ 

شلوارش را باال نکشیده است! دکمۀ کتش را باال پایین انداخته است! امّا 

پوستِ موزی را که خورده است، از پنجرۀ ماشین پرت نکرده است توی 

 «ملّت را ببین!»کرده بود، می گفتی:  خیابان، که اگر

را از دهخدا بپرسید، از قول لغتنامه نویسهای « ملّت»البتّه اگر تعریف  

، و فرهنگ «دین، کیش، شریعت، مذهب، گروه»پیش از خودش می گوید: 

پیروان یک دین، مجموعۀ افراد »هم به اینها اضافه می کند: « معین»فارسی 

و « غیر فرهنگی»ها هیچ ربطی به آن معنیِ خاصّ امّا این تعریف«. یک کشور

 این کلمه ندارد. « خارج از قاموسیِ»

( نظامی و سیاستمداری بود که در 1« )اولیِور کراموِل»در تاریخ انگلیس  

(، پادشاه انگلیس و پارلمان مملکت، طرف 2اختالفِ اساسی چارلز اّول )

و به دارش کشید و  پارلمان را گرفت و با چارلز جنگید و شکستش داد

، به خودش گفت «رئیس جمهوری»مملکت را جمهوری کرد و به جای 

که « کریمخان زند»، مثل «حافظ الرّعایاء»(، یعنی تقریباً 3« )لُرد پروتِکتور»

 «.وکیل الرّعایاء»به خودش گفت: « پادشاه»به جای 

با داشته اند براش « مردم»یک جا که « الیور کرامول»می گویند همین  

هیجان زیاد کف می زده اند و هلهله می کرده اند، به اطرافیهاش گفته است: 

این مردم اگر اآلن در حال تماشای به دار کشیدنِ من هم بودند، همین طور »

 «کف می زدند و هلهله می کردند!

اگر مُحال هم باشد، باید امیدوار بود یک روزی بیاید که در هیچ جای  

( به 4« )گلّه»را، زبانم الل، به معنای مجازی « مردم»و  «مّلت»دنیا کلمه های 
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   کار نبرند، ان شاء اهلل! 

___________________________________ 

 1658-1599 (Oliver Cromwellاُلیور کرامول ) -1

 (1600-1649(، پادشاه انگلستان )Charles Iچارلز اوّل ) -2

 (Lord Protectorحافظ الرّعایاء ) -3

« mass»کلمۀ « توده»و « عوام»، «عامّه»در معنی « مردم»در انگلیسی برای  -4

هم در موردهایی به « رمه»و « گلّه»به معنی « herd»را به کار می برند. کلمۀ 

 به کار می رود.« تودۀ مردم»و « عامّه»و « جمعیت»معنی 
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 ماندگی؟  ... یا لعنت عقب 

سالم، اوّل اینکه شاید این عرضی که حاال می خواهم سالم. و بعد از  

     بکنم، به کلّی اشتباه باشد. آدم دربارۀ یک چیزی فکر می کند، تحقیق 

می کند، و دسِت آِخر به نتیجه ای می رسد، و این نتیجه را، درست یا غلط 

 ( به این مُدّعا1) « انزال وحی»عرضه می کند. ادّعا هم نمی کند که از طریق 

 رسیده است. 

در این چهل سالی که در غربت انگلیس زنده مانی کرده ام، از حرفهای  

( 2« )کالچِر»، که اینجا به ش می گویند «فرهنگ»سفت و ثقیلی که دربارۀ 

شنیده ام و خوانده ام، باالخره به این «  کوُلتور»و در فرانسه به ش می گویند 

سال عمر نتوانسته ام معنای واقعی نتیجه رسیده ام که یا من توی این هشتاد 

 یک معنای واقعیِ واحد و ثابتی ندارد.« فرهنگ»را بفهمم، یا « فرهنگ»

اآلن سال چهاردهم از قرن بیست و یکم میالدی است. آیا من این حقّ  

       را دارم که بپرسم امروز، وقتی به یک آدم، از هر جای این کرۀ زمین، 

چی « بافرهنگ»، منظورمان از این صفتِ «نگآدمی است بافره»می گوییم: 

هست؟ کسی که این صفت را دارد، چی دارد؟ آیا کسی که مثالً در 

خراسان این چیز را دارد، همان چیزی را دارد که یک کسِ دیگر در پاریس 

 آن را دارد؟ 

علم و دانش و »را « فرهنگ»لغت شناسهای معروف و معتبر خودمان  

 ادب »را « بافرهنگ»تعریف کرده اند و « نجیدگیعقل و ادب و بزرگی و س
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، و در این «و ادیب و رفیع و بلند مرتبه و پاک نژاد و دانا و عاقل آموخته

معنی مطابقتش داده اند با کلمه ای در زبانهای التینی و اروپایی از ریشۀ 

م تعلی»و به عربی « آموزش و پرورش»(  که معناش به فارسی 3« )اِدوکارِه»

( 4« )کولتورا»یا « فرهنگ»است. البد در لغت شناسی فارسی بینِ « و تربیت

 الزم   ندیده اند که فرقی قائل بشوند.« ِادوکاِره»یا « آموزش و پرورش»و 

حاال یک سری هم بزنیم به یکی از لغتنامه های جامع و معتبر انگلیسی،  

تعریف کرده است ، چی «فرهنگ»را که ما به ش می گوییم « کالچر»ببینیم 

(. از سیزده تا معنای اصلی و فرعی ای که این لغتنامه داده است، با دو 5)

  : نیرومند کردن 1»بیان می شود، از این قرار: « فرهنگ»تاش مفهوم واقعیِ 

و گسترش دادنِ قوّۀ تعقّل و تفکّر از طریق آموختن و دانش اندوختن؛  و 

ین طریق در جهت تحقیق در روشنفکری وُ روشن بینی ای که از ا -2

  واقعیت پدیده های طبیعی و جهان مادّی و معنوی حاصل  علمیِ شناختِ

 «می شود.

، از شما «فرهنگ»خوب، با این دو تا تعریف فارسی و انگلیسی از کلمۀ  

( فالن کانال تلویزیون غربی 6نمی پرسم، از فالن پژوهشگر مردم شناسیِ )

اهل تحقیق علمی هستی، عصر خرافات تو که عالم هستی، »می پرسم: 

اجدادی را پشت سر گذاشته ای، و این معنیهای اصلی و جهانی و علمی 

را می دانی، چه طور است که در موقع صحبت از مجموعۀ رسمها « فرهنگ»

و سنّتها و عقیده ها و رفتارهای وابسته به زندگی شبانی و قبیله ای چند هزار 

که در دهۀ دوّم قرن بیست و یکم میالدی هم سال پیش این قوم یا آن قوم 

 «در تابوتِ فکری اجداد خود نفس می کشند، به اسم فرهنگ یاد می کنی؟

اگر من همین امروز، به ریش کوپرنیکها و گالیله ها و نیوتنها و  

 من عین جدّ اعالی»( فرهنگ شما می خندیدم و می گفتم: 7اینشتینهای )
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هزار سال پیش ظهور کرد، اعتقاد دارم که خدا، خودم که در حدود سه  

در روز سوّم آفرینش، دو نیّر بزرگ ساخت، نیّر اعظم را برای سلطنت روز 

(، باز هم همچین اعتقادهایی 8« )و نیُر اصغر و ستارگان را برای سلطنت شب

را، دور از جناِب فرهنِگ خودتان، جزو فرهنگ من می دانستید، یا لعنت 

 «عقب ماندگی؟

_______________________________________ 

به معنای فرود آمدن وحی از سوی باری تعالی « اِنزالِ وحی»اصطالح   -1

مرکز »، «پژوهش»به گزیدگان او زیاد به کار می رود. در وب سایت 

لَقَدْ جاءَکَ اْلحَقُّ مِنْ َربَِّک »آمده است : « پژوهشهای اسالمی صدا و سیما

به یقین حق، همه اش از  » (94آیۀ یونس: سورۀ  مِنَ الْمُمْتَرینَ. )فَال تَکُونَنِّ

البته « .یآورندگان به تردید باش یپروردگارت بر تو آمد، پس مبادا از رو

است؛ چنانکه  «یانزال وح»آشکار است که مصداق اصلی حق در این آیه، 

 یوح مانند انزال یاز بخش اول آیه روشن می شود. اگر معرفت به امور

از حکمت  ی، در چنین مواردممکن نباشد، تکلیف به یقین و پرهیز از شکّ

 «.به دور است یاله

( با فرهنگ، که البتّه cultured« )کالچرد»(، فرهنگ، culture« )کالچر» -2

فرق می کند. آدم « تحصیلکرده»(، یعنی educated« )اجوکِیتِد»با کلمۀ 

فرنیای جنوبی درجۀ دکترای مدیریت ممکن است که از دانشگاه، مثالً کالی

 گرفته باشد، امّا بافرهنگ نباشد.

 انگلیسی« education»(، تربیت کردن. کلمۀ educare« )ادوکارِره» -3
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 به معنای آموزش و پروش از همین ریشه است.

 ( فرهنگ )التینی(.cultura« )کولتورا» -4

سترسی به آن آسان یکی از جامع ترین لغتنامه های اینترنتی که د -5

 دارد، با این نشانی: نام «The Free Dictionary»،است
                                       www.thefreedictionary.com  

(. البتّه هر خبرنگاری نمی تواند پا توی anthropologyمردم شناسی ) -6

 شناسها بکند و درست راه برود. کفش مردم

7- «Copernicus» ،«Galileo Galilei» ،«Isaac Newton»،  و

«Albert Einstein» .چهار تن از بزرگترین دانشمندان غربی ،  

« عهد عتیق»در ترجمۀ فارسی سفر پیدایش از  18و  17و  16آیه های  -8

را  اعظم ریّ ، نختسا بزرگ ریّو خدا دو ن(: »Holy Bibleدر کتاب مقدّس )

و خدا   را. ، و ستارگانشب سلطنت یاصغر را برا ریّ روز و ن سلطنت یبرا

 دهند، و تا سلطنت ییروشنا نیتا بر زم گذاشت آسمان آنها را در فلک

 که دیجدا کنند. و خدا د یکیرا از تار یی، و روشنابر روز و بر شب ندینما

 « .کوستین
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 !  نیست  ، گرهب سمور  باشد هک   نور

(، اوّلین 1« )جورج واشنگتن»سالم. راستی، وقتی ما، مثالً، می گوییم:  

رئیس جمهوری آمریکا، سردار جنگ استقالل آمریکا، یکی از 

بنیادگذاران ایاالتِ متّحد آمریکا، و رئیس مجمع تنظیم قانون اساسی 

این است که چون دربارۀ او زیاد  آمریکا را می شناسیم، منظورمان غیر از

شنیده ایم ُو خوانده ایم وُ فیلم دیده ایم، فکر می کنیم او را می شناسیم؟ 

خودمان که در زمان او، در همسایگی او، در نشست و برخاست با او، 

این باشد که با تجربۀ « او را می شناسیم»زندگی نکرده ایم تا منظورمان از 

و باطنِ او سر درآورده ایم، و فهمیده ایم که شخصی و مستقیم، از ظاهر 

 چه جور آدمی است.

« جورج واشنگتن»( بودیم و می گفتیم 2« )تامس پین»حاال اگر، مثالً،  

صادق »را می شناسیم، قضیه فرق می کرد. مثل این بود که زنده نام، 

( را می شناسد. خوب، این دو نفر با 3« )بزرگ علوی»، گفته باشد «هدایت

، اعضای قسم «مجتبی مینوی»( و 4« )مسعود فرزاد»نفر دیگر، از جمله  چند

نخوردۀ یک انجمن بی آیین نامه بودند و بیشتر عصرها، تا پاسی از شب 

 بود. « الله زار نو»( توی خیابان 5« )ُرز نوار»گذشته، محفلشان کافۀ 

تازه نه خیال کنید که همه شان یک خلق و خو داشتند و یک جور فکر  

هشتاد ساله های امروز، آنهایی که با این چهار -می کردند. نه! از نسلِ هفتاد

نفر از راه خواندن آثارشان آشنایی دارند، می دانند که این گروه، از لحاظ 

 از شباهتهاشان بود. شاید  بیشتر  خیلی   تفاوتهاشان و فلسفه،  اخالق   و فکر 
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، نه حتماً به آنهای «بزرگ علوی»با  ، در کمال دوستی«صادق هدایت»همان 

        این چهره ای که»دیگر، بلکه یکوقت پیش خودش گفته بوده باشد: 

مردم از این دوست نازنین ما می شناسند، هیچ ربطی به چهرۀ واقعی او 

فرض کنیم که اینها همه شان، پیش رو کمتر و پشت سر بیشتر،  (6« )ندارد.

و همدیگر را مسخره می کردند و قاه قاه هم  از همدیگر انتقاد می کردند

می خندیدند. امّا این جوری بودنِ اینها که اهل فکر و قلم بودند، با این 

جوری بودنِ اهلِ سیاست و حکومت، از لحاظ تأثیری که در طرزِ نگاه و 

طرز فکر جامعه دارد، خیلی فرق می کند. یکدفعه می بینی ای دل غافل، 

« گربۀ»کر باطل، دهها، یا صدها، سال است که یک ای عقلِ عاطل، ای ف

« سمورِ»دغلباز کوچه و پسکوچۀ سیاست را، در تاریکیِ جهل و بیفکری، 

 نجابت و آزادی و حقوق بشر می دیده ای.

-، این آمریکایی«تامس پین»این قضیه وقتی به ذهنم آمد که دیدم  

 نظریه پردازِ اجتماعی، انگلیسی، این مبارزِ سیاسی وُ انقالبی، این فیلسوف وُ

عقل »و « عصر خرد»و « حقوقِ انسان»نویسندۀ کتابهای خفته بیدارکنِ 

، در نامۀ سر    «پدر انقالب و استقالل آمریکا»، مفتخر به لقبِ مّلی «سلیم

 می گوید: « جورج واشنگتن»گشاده اش به رفیقِ همفکر و همرزمش، 

ائن... ای در ادارۀ امورِ و امّا تو، حضرت، ای در دوستیِ خصوصی خ» 

دولت ریاکار، مردم دنیا در خواهند ماند که تو سُست عقیده بودی یا دغلباز؛ 

         اصولِ پاکِ اعتقادیِ خودت را زیر پا گذاشتی، یا هرگز به هیچ اصولی

 «پا بند نبودی...!

دو تا شخصیتِ بزرگ تاریخ آمریکا، دو تا دوست دیده و شناخته! آدم  

 از اوّل خلقت تا حاال، هر فکر می کنم  من که  بکند؟   واند فکرچی می ت

< 24 > 



کس که روی این زمینِ خدا، از صُلبِ یک مرد و در رَِحمِ یک زن به  

وجود آمده باشد، نه معصوم بوده است، نه فرشته. آدمها همه تابع 

ۀ موقعیتهاشان هستند،  و بهترینهاشان آنهایند که خوبیهاشان، برای جامع

 انسانی، بر بدیهاشان بچربد.

___________________________________ 

( اوّلین رئیس جمهوری آمریکا، George Washingtonجورج واشنگتن ) -1

(، Thomas Jefferson(، تامس جفرسون )John Adamsجان آدامز ) باکه او 

در صدر جمهوریت « رؤسای راشدین»(، James Madisonو جیمز مدیسون )

 االت مّتحد آمریکا را تشکیل می دهند. ای

 1809-1737( Thomas Paineتامس پین ) -2

صادق هدایت و بزرگ علوی در حدّی با هم دوست بودند که در سال  -3

، یعنی بیگانه و غیر ایران، «انیران»با شین پرتو مشترکاً کتابی با عنوان  1310

از صادق « سایۀ مغول» شامل سه داستان کوتاه ناسیونالیستی منتشر کردند:

شب »)دربارۀ هجوم اعراب به ایران( از بزرگ علوی، و « دیو»هدایت، 

 شین پرتو(.»)دربارۀ حملۀ اسکندر به ایران( از  « بدمستی

هم در حدّی بود که مشترکًا « مسعود فرزاد»دوستی صادق هدایت با  -4

 را نوشتند و منتشر کردند.« وغ وغ ساهاب»قضیه های کتاب 

(، از کافه های شبه پاریسی در خیابان الله Rose Noire« )رُز نوآر»کافۀ  -5

 زار نو عهد صادق هدایت و یارانش.

اگر به نامه ها و خاطرات صادق هدایت، بزرگ علوی، مسعود فرزاد،  -6

 مجتبی مینوی، و یاران دیگر این جمع رفیقِ شفیقِ درست پیمان، و حریف 
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ان، دسترسی داشته باشید، به نکته هایی بر می خورید حجره و گرمابه و گلست

و بعد واقعاَ  1316درسال  »از قبیل این نکته در خاطرات بزرگ علوی: 

سر  به لندن رفت. من در زندان به ینویم]مجتبی[ افتاد. « ربعه» در  یریگاوم

حافظ و  حیفرزاد هم به دنبال تنق]مسعود[ جنگ درگرفت و  م،بردیم

کرد.  یخودکش سیدر پار تیهدا]صادق[ 1951ت. در سال سرنوشتش رف

 ینبه دشمنا لیتبد نیریو فرزاد رخنه کرد . دوستان د ینویم انیم یدشمن

به  یمرد و فرزاد مردار شد/ علو تیهدا» گفت: یشدند. فرزاد شعر نیخون

 یوقت« .دار شدبه لندن رفت و پول ینویچپ زد و گرفتار شد/ م یعل ۀکوچ

 ینویم انیشستم خبردار شد که م ،در غربت خواندم یا در مجلهشعر را  نیا

حافظ  شکرآب شده است. بعدها  یسر شعرها زگریو فرزاد ست هندهیست

هم گذشته  یو از پدرکشتگ دهیکش یبه دشمن یجدل علم نیکه ا افتمیدر

 « است.
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 احساس شارع ، رد  رد فکر عالم

خواهم بگویم، شاید آنهایی که شصت سال سالم. این را که حاال می  

چهل  -پیش، بیست سالشان بوده است، با تجربۀ بیشتری که دارند، از سی

برسند. اوضاع دنیا را مالحظه می کنید؟  قشمعساله های امروز، زودتر به 

آدم هر جور فکرش را می کند، می بیند دنیا، با این اوضاع، نمی تواند آیندۀ 

ده ای داشته باشد. خوب، همینش گاهی آدم را با یک روشن و امیدوار کنن

 روز زندگی، یک سال پیر می کند.

با وجود این، گاهی هم، البتّه به ندرت، چیزی پیش می آید، پاک وُ  

خجسته، شایستۀ انسان، سبز مثل امید، طالیی مثل عشق، آبی مثل احساس، 

ن می کند. همین سرخ مثل اندیشه، که آدمِ پیر را برای چند لحظه ای جوا

(، 1« )کریستوفر کادوِل»اآلن من در بهارِ ُخرّم و آفتابی این چند تا جمله از 

دور از اوضاع دنیای امروز نشسته ام و این احساس در دلم موج می زند که 

 «.تجارت»باشد، نه بردۀ « شعر»فقط وقتی موفّق است که همزادِ « علم»

انگلیسی، که شاعر هم هست، در  ، متفکّر«کریستوفر کادول»ببینید این  

چه می گوید و چه طور می گوید: « زیبایی»خود دربارۀ « علمی»بحث 

انسان، این پروردۀ زندگی در جامعه، در همه حال با طبیعت روبه روست، »

و در طبیعت زیبایی کشف می کند. طبیعت در خود زیبایی نمی بیند؛ 

انسان می میرد، و به همین دلیل  جانوران به گلها و ستاره ها نگاه نمی کنند.

 جریانِ رشد و تحوّلِ فرد در جامعه این قابلیت را در او به وجود می آورد 
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 «که در گلها و ستاره ها زیبایی ببیند.

جمله های ساده ای است، امّا اشاره به معنیهایی عمیق و پیچیده دارد. از  

که شاید انسانِ دل به یک اشاره اش یکدفعه این فکر در ذهنم درخشید 

تکنولوژی و تجارت خوش کردۀ امروز، که در فردیتِ خودش می خواهد 

به تنهایی صاحب همۀ دنیا باشد و ببیند که دیگران هیچ چیز ندارند، و از 

 فقر و بیچارگی آنها لذّت ببرد، نگاهش به طبیعت عوض شده است. 

« علم» ودش سرگرمِخ« فکر»در گذشته، یعنی تا وقتی که هنوز انسان در  

 خودش دلگرمِ « احساس»بود، و می خواست کشف کند و بداند، و در 

غلبه کند و « مرگ»بر واقعیت « زیبایی»بود، و می خواست با ستایش « شعر»

زندگی کند، مدام « حقیقت» ابدیت را در لحظه های درخشِش زود گذرِ

ر، هزاران نفر، از ده نفر، صد نف« داشتن»در فکر این نبود که بخواهد در 

    میلیونها « ناداری»میلیونها نفر جلو بزند، به پشت سر خود نگاه کند، و از 

      نفر همنوع خود لذّت ببرد، و واقعیِت مرگ را در مستیِ این جنون

 فراموش بکند. 

خود « احساس»است و در « عالم»خود « فکر»، که در «کریستوفر کادوِل» 

خود اشاره ای هم به این معنی عمیق و پیچیده  ، در جمله های سادۀ«شاعر»

، امّا آنچه «خوب»است، نه « بد»دارد که انسان در موجودیتِ طبیعیِ خود، نه 

هست، و آنچه در او هست، ذاتیِ او نیست، حاصل زندگی در جامعه و تابع 

 است.  « موقعیت»تغییرات 

تابید، چند نوری که از این دو اشارۀ این روشنفکر انگلیسی به ذهنم  

دقیقه ای مرا، در اوضاع نومید کنندۀ دنیای امروز، به معنای زندۀ انسانیت 

      به 1936در « کادول»امیدوار کرد. شاید در نامه ای دیگر گفته باشم که 
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تیپ رزمندگان داوطلب بین المللی در جنگ داخلی اسپانیا پیوست و در 

( همیشه زنده 2. نامش و آثارش )، در سنّ سی سالگی کشته شد1937فوریۀ 

 خواهد ماند.

______________________________________ 

کریستوفر »( اسم مستعار Christopher Caudwellکریستوفر کادوِل ) -1

(، نویسنده، شاعر، Christopher St John Sprigg«  )سنت جان اسپریک

 و صاحبنظر در نظریه های نقد ادبی.

وتاهش یک مجموعه شعر، دو مجموعه داستان کوتاه، کادول در عمر ک -2

و  توهّم»یک رمان و شش کتاب در نقد ادبی نوشت، که  معروفترین آنها 

 ( است.Illusion and Reality« )واقعیت
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 !االَبصار قول وَع ال  اولییا  عتبروا اف

ت آن دیروز بیست و پنجم دسامبر بود، روزی که دنیای مسیحی سالم. 

(، می داند، و 1، روز تولّدِ عیسی مسیح، فرزند مریم )«کریسمس»را با نام 

است و آغاز « ژانویه»بزرگترین جشن سال. پنج روز بعد از آن هم، روز اّول 

یک سال نو میالدیِ دیگر. دیروز فرخنده را، با یک روز تأخیر، و پنجشنبۀ  

ران و جهان تبریک می گویم، آینده را با پنج روز تقدیم، به همۀ مسیحیان ای

 با این آرزو که صلح و سالمت بر آدمیان فرمانروا شود.

و حاال به مناسبت زاد روز عیسی مسیح، می خواهم چند کلمه ای دربارۀ  

یک پیوند ظریف بین مسیحیت و فرهنگ ایرانی حرف بزنم، و این 

دارد،  موضوعی است که فکر می کنم هر ایرانی فرهیخته ای از آن اطّالع

، سه «مغ»و به همین دلیل یاد آوری آن در این موقعیت که داستانِ آمدنِ سه 

(، از 3(، با گرفتنِ ردِ ستارۀ داوود )2« )پادشاه»، سه «دانامرد»، سه «مجوس»

( برای دیدار و ستایشِ عیسای نوزاد، 5« )بیت الّلحم»( به 4« )مشرق زمین»

 شورِ معنی خالی نخواهد بود.  در سراسر دنیای مسیحیت تازه می شود، از

به چهار کتابی که با تفاوتهایی جزئی، سخنها و معجزه های عیسی  

         ، «جلجتا»تا مصلوب شدنش بر تپّۀ « اورشلیم»مسیح، از موقع آمدنش به 

  و برخاستنش از گور و رفتنش به آسمان، در آنها روایت شده است، 

«. خبر خوش»، «مژده»، «پیام نیک»، «رتبشا»( می گویند، به معنی 6«)انجیل»

  (،7« )انجیل متّی» نامهای   با  که  انجیل،  چهار این   نویسنده های  دربارۀ
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( شناخته شده 10« )انجیل یوحنّا»(، و 9« )انجیل لوقا»(، 8« )انجیل ُمرقُس»    

شدنِ  است، اطّالعاتی دقیق و موثّق موجود نیست، و گفته اند که زمان نوشته

 آنها بین شصت تا صد سال بعد از میالد مسیح است.

ام و چون عیسی در ایّ »باب دوّم از انجیل متّی این طور شروع می شود:  

ناگاه مجوسی چند  ،د یافتدر بیت لحم یهودیه تولّ ،پادشاه (11) هیرودیس

 ،از مشرق به اورشلیم آمده گفتند کجاست آن مولود که پادشاه یهود است

 «.ایمایم و برای پرستش او آمدهاو را در مشرق دیده ۀه ستارزیرا ک

             جای شکرش باقی است که بعضی از لغتنامه سازهای ایرانی پیش 

ردیف « مُغ»یا « مجوس»، جزو معنیهای مُحیّرالعقولی که برای «دهخدا»از 

ه همۀ را هم آورده اند، وگرنه تنها معنایی ک« پیرو دین زردشت»کرده اند، 

آن لغتنامه سازان در مورِد آن اتّفاق نظر و اّتحاد فکر و اشتراکِ مصلحت 

، «گاو پرست»است، که با این حساب، هندوها « آتش پرست»دارنِد، 

سنگ »و مسلمانها « صلیب پرست»(، مسیحیها 12« )ستاره پرست»یهودیها 

 حساب می شوند!« سیاه پرست

        دشت، پیرو آیین مهر یا میتراایرانیها پیش از گرویدن به آیین زر 

(. بعد هم، بنا بر روایتهای مختلف، بین دوازده تا بیست و چهار 13بودند )

را ستایش می کردند، غافل از اینکه در « اهورا مزدا»قرن در آتشکده ها 

اهل دوزخ.  و( مشرک 14)و تمام این مدّت آتش پرست بوده اند و گبر 

با پیروی از لغتنامه نویسهای خودمان، اصطالح  این غربیهای اهلِ علم هم،

را، به صورتِ مترادف با « آتش پرست»(، به معنی 15« )فایر ُورشیپر»

 ضبط کرده اند. « کاِفر»، وَ «گبر»، «زردشتی»

           ملل و »یِ خودمان از کتاب «دهخدا»برای عبرت بیشتر، این را هم  
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مجوس »نقل کرده است: « یشهرستان میکرد بن عبدالمحمّ»تألیف  ،«نحل

و  فیآن کتاب را تحر یمرد ؛داشتند یبودند که کتاب آسمان یا فهیطا

و  ؛افتندی دیکتاب اصل را ناپد بامداد ،شب بگذشت کیچون  ؛کرد لیتبد

رو آنان را اهل کتاب نتوان  نیو از ا ؛کتاب به آسمان برده شد ندیگو

 «.شناخت

 العُقول وَاالَبصار!فَاعتَبِروا یا اُولِی  

_________________________________________ 

ست. در «خدا»است و پدرش « مریم»در مسیحیت مادر حضرت عیسی  -1

است. در نشریۀ « روح اهلل»می گویند و لقبش « عیسی بن مریم»اسالم به او 

 به نقل از« پدر عیسی که بود؟»در پاسخ به سؤال « مکاشفۀ مسیح»اینترنتی 
منابع  در»( آمده است: 344 فحۀ، ص 21 لدج) یباقر مجلس دبحاراالنوار محمّ

اسالم،  یآمده است که پس از گسترش نسب یخیتار یریو تفس ییروا

گو و اسالم گفت امبریفرستادند تا با پ نهیرا به مد یندگانینجران، نما ینصارا

را انجام  آمدند. نخست عبادت خود نهیبه مسجد مد آنان و مناظره کنند و

 که بود؟ یموس پدر -: بحث  پرداختند]و[ به مناظره  امبریدادند و سپس با پ

 وسفی پدر -عبداهلل.  -؟ ستیشما ک پدر - )ص( فرمودند : عمران. امبریپ

فرمودند؛ آنگاه  ی)ص( مکث امبریپ که بود ؟ یسیع پدر - .عقوبی -که بود؟ 

گفتند:  یم انیحیمس. نازل شد  «عنداهلل کمثل آدم یسیان مثل ع»ۀ شد ادی یۀآ

در مقام پاسخ  هیآ« ندارد ، پس پدرش خداست. یپدر انسان یسیحال که ع»

آدم پدر  دیستیشما معتقد ن ایآ: شبهه نازل شد و مفادش آن است که نیبه ا

هم مثل اوست؛ همانطور که آدم پدر نداشت و شما قبول  یسیندارد؟ ع

  دهیندارد و به امر خدا آفر یپدر زین یسی، عستیکه او فرزند خدا ن دیدار
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  «!شده است 

در منابع مسیحی به زبان انگلیسی مردانی که از مشرق زمین برای دیدار  -2

(، به معنی wise men« )وایز مِن»به بیت لحم می آیند، « عیسای نوزاد»

(، به معنی king« )کینگ»و همچنین « دانا مردان»یا « مردان خردمند»

فارسی است، که « مغ»خوانده می شوند. امّا اصل این کلمه همان « اهپادش»

کرده اند، و در « مجوس»شده است و عربها آن را « ماگوس»در یونانی 

  (.Megi« )مِجای»( است و جمع آن Magus« )میگُس»انگلیسی مفرد آن 
« ماگوس»که به زبان یونانی است، همان کلمۀ « انجیل متّی»در متن اصلی 

(μάγος magos به کار رفته است که اصل فارسی آن )«است.« مغ 

که ستاره ای است شش پر و در ترسیم از روی هم « ستارۀ داوود» -3

    گذاشتنِ دو مثلّث متساوی االضالع به دست می آید، در نزد یهودیان 

سابقه ای دراز دارد، امّا در عصر جدید سمبولِ هویّت ملّی و مذهبی قوم 

 ت.یهود شده اس

می آیند، « مشرق زمین»در متن انجیل گفته شود که سه مغ از که وقتی  -4

« مغ»بدیهی است که در مشرق کشوری جز امپراتوری ایران نبوده است که 

، رهایی «کورش»داشته باشد. ضمناً در کتاب مقدّس یهودیان « مجوس»یا 

از جانب  ، مقامی در حدّ  پیغمبری و رسالت«بابل»بخش یهودیان از اسارتِ 

 دارد.« یهوه»

در دانشنامۀ ویکیپدیای فارسی این طور « بِت لِحِم»یا « بیت الّلحم» -5

 تی: بیِبت لِحِم، در عرب לחם בית یلحم )در عبرتبی»تعریف شده است: 

تحت  ی،باختر ۀلحم در کران تیب یت فرماندارمدر قس یلَحم( شهر

 عیگ و صنافرهن یست که قطب مرکزی انیحکومت خودمختار فلسط

 «.شدیلحاظ م نی( فلسطیستی)تور یجهانگرد



(، در اصل ترجمۀ کلمۀ یونانی Gospel« )گاسپل»در انگلیسی « انجیل» -6

«euangelion» .به معنای مژدگانی، پاداش آوردن خبر خوش 

 -Gospel of Mark  9انجیل مرقس،  -Gospel of Matthew 8انجیل متّی،  -7

 .Gospel of Johnانجیل یوحنّا،  -Gospel of Luke 10انجیل لوقا، 

یا هرود در دانشنامۀ ویکیپدیای فارسی آمده است: « هیرودیس »دربارۀ  -11

 رودیه ای( سیرودیه Ἠρῴδης:یونانیُهرودوس،  הֹוְרדֹוס:ی)عبر رودیه»

 یاز سو هیهودی ی( پادشاه و والHerod the Greatبزرگ ) رودیه ایل اوّ

پس از زاده شدن  د،یدر عهد جد یمتّ لیبر اساس انج ... روم بود یامپراتور

 ۀآمدند تا دربار سیرودیه داریبه د ران،یسه مغ )سه مرد مجوس( از ا ،یسیع

را در شرق  یاز او پرسش کنند، چرا که اختر و هودیخبر زاده شدن پادشاه 

 ستوسیبود که کر دهیاز آن از کاهنان و کاتبان شن شیپ رود،یبودند. ه دهید

 تیپس مردان مغ را به ب شود؛یزاده م هیهودیلحم  تیدر ب انیهودی حیمس ای

 یآگاه یبه و افتند،یه را لحم فرستاد و از آنها خواست که هرگاه آن بچّ

را آگاه  رودیبودند، ه دهیکه د ییاؤیدهند؛ اما مردان مجوس بر اساس ر

 «..نکردند.

ستارۀ شش پر داوود  در مورد یهودیان اشاره  به همان« ستاره پرست» -12

است. بدیهی است که حرمت گذاشتن به چیزی مثل ستاره یا آتش یا 

صلیب، به عنوان سمبول معنایی یا حقیقتی دیگر، کسی را ستاره پرست، 

 آتش پرست، یا صلیب پرست نمی کند.

( در قرنهای دوّم تا چهارم میالدی Mithraismآیین مهر یا میتراییسم  ) -13

توری روم رواج داشت. میترا )مهر( خدای خورشید، عدالت، در سراسر امپرا

  در نزد امپراتورها محبوبیت و حرمت  ،و پیمان، در مقام حامی وفاداری
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امپراتور کُنستانتین به آیین مسیح در اوایل  نِویدَرَ فراوان داشت. از زمان گِ 

رواج افتاد، قرن چهارم میالدی، رفته رفته میتراییسم در امپراتوری روم از 

ولی با توجّه به وجود عنصرهای مشابه در آیین مهر و مسیحیت، گفته اند 

که تأثیر آیین مهر در دورۀ تکوین و توسعۀ مسیحیت در امپراتوی روم زیاد 

(، Ernest Renan« )ارنست رنان»بوده است. شاید به همین دلیل باشد که 

ها و تمدّنهای باستانی خاور نویسنده و فیلسوف قرن نوزدهم فرانسه که با زبان

اگر استقرار و توسعۀ مسیحیت به علّتی »میانه آشنایی داشت، گفته است: 

 « زوال می یافت، جهان پیرو آیین مهر می شد.

به خود گرفته است، « زردشتی»که نزد مسلمانان معنی « گبر»کلمۀ  -14

نامۀ اینترنتی عربی است. در لغت« کافر»چنانکه نوشته اند، در اصل همان کلمۀ 

(. آتش  یریمغ.)جهانگاین طور تعریف شده است: « گبر»دهخدا کلمۀ 

: هربذ، مجاور  نیبه د یپرست . )برهان ( )انجمن آرا(. مجوس . زرتشت

 لغت از گبر دوپورداوۀ دیعقه االرب (. ب یگبران . )منته یآتشکده و قاض

 ندی)گور( گو هیاست و امروزه در ترک مشتقّ عربی «کافر» ۀشیهم ر آرامی

 یاسالم رانیدر ا یاست ول نیاز د رونیشرک و بمطلق مُ  یمعنه آن اصالً ب و

کار رفته ه استخفاف ب یاستعمال نوع نیاطالق شده و معناً در ا انیبه زرتشت

 «...است

برای آتش پرست . ( = آتش پرستfire worshipper) «فایر ُورشیپر» -15

 ,Mazdean, Dualist :(noun)»ه است: در انگلیسی این مترادفات داده شد
Parsee, Geber, Zoroastrian, Magian » ،مَزدََیسنی، ثنویه مذهب، پارسی(

 گبر، زردشتی، مجوسی(.
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 سلف سرویس!   ! چی؟   خود خدمت

سالم. اآلن چند روزی است که یک موضوعِ مهمّ ذهن مرا به خودش  

ام آن را با شما در میان بگذارم،  مشغول کرده است، امّا هربار که خواسته

دیده ام که صحبت کردن دربارۀ آن کارِ چند دقیقه که هیچ، کارِ ساعتها 

هم نیست، چون به تمامِ چیزهایی که دنیای امروز را هَشَلهَف و بی صفت 

 ( کرده است، مربوط می شود. 1)

 امّا باالخره، کاچی بِه از هیچّی ست، و کاچی این است که یک قرن، 

دو سال کمِ پیش، درست در وسط جنگ جهانی اّول، یک بندۀ شیطانی به 

(، یکی از شهرهای ایالِت 3« )مِمفیس»( در 2« )کالرنس ساندرز»اسمِ 

پیگلی »آمریکا، یک خواربار فروشی بزرگ راه انداخت به اسمِ « تِنِسی»

(، و طوری ترتیبش را داد که بیشترِ کار را مشتریها خودشان 4« )ویگلی

هم به اسمِ عجیب « سلف سرویس»انجام بدهند و به همین دلیل یک صفتِ 

و غریبِ فروشگاهش اضافه کرد، که معنیش تو قوطی هیچ عطّاری پیدا 

 (. 5نمی شود )

آنوقت، بعد از جنگ جهانی دوّم، یک بندۀ شیطان دیگری به اسمِ  

د، ، که توی انگلیس خواربار فروشی بزرگ دار(Sainsbury)«سِینزبری»

چه خدمت بزرگی می « سلف سرویس»کشف می کند که شیوۀ ابلیسیِ 

کند به مذهب سرمایه داری و چه منفعت بزرگی دارد برای سرمایه دارها. 

چگونه بریتانیا به یک کشور سلف سرویس مبدّل »بگذارید عینِ جملۀ مقالۀ 

   بعد»وید: می گ  نقل بکنم. ( را براتان 6« )ایندیپندنت»  ، از نشریۀ معتبرِ«شد
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سینزبری از امریکا دیدار کرد، دید که با انجام گرفتنِ کارهای لُرد   از آنکه

خرید به وسیلۀ خودِ مشتریها چه قدر از لحاظ وقت و پول به نفع فروشگاه 

  « تمام می شود.

های بزرگ زنجیره ای، شعبه های همۀ بانکها، اهحاال دیگر فروشگ

سفلیس سلف »و بسیار جاهای دیگر، همه دچار ایستگاههای پمپ بنزین، 

        شده اند، و مردم هم خوشحال که خودشان شده اند کارگر  «سرویس

می روی توی فروشگاه، دور می گردی، جنسهایی »مواجب آنها: جیره و  بی

را که می خواهی انتخاب می کنی، می گذاری توی ترولی، می آیی توی 

ایستی، نوبتت که رسید، کُد جنسها را صف ماشین سلف سرویس وای می 

           یکی یکی می دهی به ماشین، ماشین حساب می کند، جمع می زند، 

      می گوید این قدر شد، با اسکناس یا کارت اعتباری به ماشین پرداخت 

 « می کنی، ماشین ازت تشکّر می کند، می روی بیرون!

نکه فکر کند که کمِ کمش مشتری خوشحال آمده است بیرون، بدونِ ای 

پنج دقیقه، عین یک دستیار فروشِ با تجربه، برای صاحبان فروشگاه 

دقیقه ها را گذاشته اند « پنج»کارکرده است، و صاحبان فروشگاهها این 

ساعت کار، و یک دستیار « هشت»تاش شده است « نَوَد و شش»روی هم، 

ی کشور سلف سرویس فروش را بیرون کرده اند تا برود، به جمع بیکارها

 بپیوندد. 

شعبۀ محلّی بانکت را که بیست سال پیش بستند. با اتوبوس می روی به  

نزدیکترین شعبۀ بازار ناحیه، که شش تا باجه داشت. چند سال پیش سه تاش 

را بستند، به جاش شش تا ماشین سلف سرویس گذاشتند. حاال وارد شعبه 

 به شما یاد بدهد   جلو که آید می   لبخند  خوش که می شوی، یک خانم 
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خانم، شما »سلف سرویس بشوید. با احترام و دلسوزی به ش می گویم: 

بشویم تا خودتان  سدارید به ما مشتریهای بانک یاد می دهید سلف سروی

بِّر و بِّر به من نگاه می کند و   «را، مثل آن سه تا همکارتان بیندازند بیرون؟

 « این چه حرفی ست می زنید، آقا!»: بدون لبخند می گوید

راستی هم ها؟ خوشا روزی که همه جا سلف سرویس بشود و همۀ مردم  

 بیکار!

_________________________________________ 

را فکر نمی کنم نسل فرزندهای من به کار ببرند، نسل « بی صفت»کلمۀ  -1

تلفّظ می کرد: وای بر  مشدّد« ف»می برد، و آن را با  پدر من زیاد به کار

 «!بی صِف فَت»آدمِ 

 (Clarence Saundersکالرنس ساندرز ) -2

 (Tennessee( در ایالتِ تِنِسی )Memphisممفیس ) -3

 (Piggly Wigglyپیگلی ویگلی ) -4

فقط خواربار فروش، یا قوطی عطّار: عطّارهای قدیم فقط عطر فروش،  -5

یاهی و طبیعی بود و توی تن دواهای گخکار اصلیشان فرونبودند؛ 

 قوطیهاشان دوا برای هر دردی پیدا می شد.

 ( The Independentایندیپندنت ) -6
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ا   بشنو  !  گوش نکن ، امّ

سالم. یکی از چیزهایی که این بندۀ حقّ همیشه ازش پرهیز داشته ام،  

ن نصیحت ساختن از نتیجۀ تجربه های یک دورۀ معیّن زندگی و تحویل داد

جوان، »آن به نسلی است که هنوز خودش آن دوره را تجربه نکرده است: 

از منِ پیر بشنو، این کار را نکن! ما به سنّ تو که بودیم، کردیم و پشیمان 

 «شدیم!

هجده  -خوب، معلوم است دیگر. اگر قرار می بود که یک جوانِ هفده 

 -او در هفدهساله به نصیحت پدر بزرگش گوش کند، و آن کارهایی را که 

هجده سالگی خودش کرده بود، و بعدها سخت پشیمان شده بود، نکند، 

حاال هزارها سال بود که نوع بشر در کرۀ زمین منقرض شده بود، و سایر 

بچّه های زبان بسته و معصوم و مطیع و قانع و پا از خطّ غریزه و سنّت بیرون 

دِ طاغی و یاغی او خالص از شرّ این آدمیزاد، این فرزن« ننه طبیعت»مگذارِ 

 شده بودند.

پس این تجربه ای که حاال می خواهم حرفش را بزنم و هشتاد سال طول  

است، نه مالِ « شنیدن»کشید تا به جایی رسید که گفتنی شد، فقط مال 

مگر شنیدن با »می شنوم که یکی دارد زیرِ لبی می گوید: «! گوش کردن»

 « گوش کردن فرقی می کند؟

ه، البتّه! این را تقریباً همه می دانند. شما، مثالً، توی یک خیابان خوب، بل 

، چون به گوشتان «می شنوید»شلوغ که هستید، صد جور، هزار جور صدا 

 (، امّا اگر همراه کسی هستید، میان همۀ آن صداها، به حرفهای 1می خورد )
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 «. گوش می دهید»همراهتان 

ه هشتاد سالی عمر کرده باشد، بارها و بله، می خواهم بگویم آدمی ک 

بارها مریض شده است، دکتر رفته است، توی بیمارستان خوابیده است، و 

ها یک جور رابطۀ « مریض»ها و « دکتر»خالصه فهمیده است که بین 

به وجود می آید، که راستش برای هر دوشان ضرر دارد. « آسمانی-زمینی»

انگار دکتر با عالم باال ارتباط پیدا مریض به دکتر طوری نگاه می کند که 

، او شد کرده است و نفسش مسیحایی شده است و آدم همینکه وارد مطبّ

 پیدا کردن.« شفا»شروع می کند به 

    دکترها رفته رفته از این احساس و برداشت مریضها حُسنِ استفاده  

 کرده اند و خیلیهاشان حتّی باورشان شده است که مریض موجود نادانِ 

بیچارۀ حقیری است که با عجز وُ التماس وُ توکّل به درگاه خداوندی دکتر 

ببیند تا نسخه ای « هیاولیاء اللّ »پناه آورده است و باید از دکتر ادا و اطوار 

که برایش می پیچد، عالوه بر تأثیر شیمیایی ، که به عالم جسم مربوط است، 

 تأثیرِ سیمیایی هم پیدا کند! 

سیمیا دیگر چه صیغه ای است؟  صیغه نیست! علمی  چی؟ می گویید 

است عقدی، وَ خیلی هم جدّی و مهمّ، که به عالم روح مربوط می شود و 

( را تشکیل می دهند، و 2« )علوم خُفیه»با علم کیمیا و علم لیمیا، سه تایی

دانستِن آنها کار هرکس هرکس نیست، و آدم نظر کرده می خواهد، و 

 ت خیلی باالتر، و از معجزات کمی پایین تر. کاری است از کراما

خالصه، فکر می کنم شاید بهتر باشد که دکترها، که همان طبیبها یا  

( 3پزشکها باشند، با مریض، که همان بیمار باشد، خودمانی تر رفتار کنند )

هم مثل تحصیل  «طبابت»تا بیچاره مریض یا بیمار خیال نکند تحصیل 
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دمیزادیِ محصّل را عوض می کند و به درجۀ اجتهاد ماهیت آ، «فقاهت»

( که رسید، عالم باالیی و ملکوتی می شود و تاج سر بندگاِن 4پزشکی )

بیمارِ نادانِ بیچارۀ حقیرِ بخت برگشتۀ آفریدگار عالم و پروردگارِ عالمیان! 

 . اَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ 

_____________________________________ 

« گوش کردن»با « شنیدن»برای یقین پیداکردن در مورد فرق داشتنِ  -1

مثالهای زیاد در ذهن همه هست. مثالً یک نفر از یک نفر دیگر می پرسد: 

شنیدم که دارد یک چیزی »اوّلی جواب می دهد: « شنیدی یارو چی گفت؟»

و فعل یکی اگر معنی این د« می گوید، امّا گوش نکردم ببینم چی می گوید.

 می بود، فقط یکی از آنها را می داشتیم.

را هم داریم که شاید از آنها معتبرتر « جفر»، علم «علوم خفیه»در کنار  -2

، «کشاف اصطالحات الفنون»به نقل از « دهخدا»باشد. مالحظه کنید که 

 دربارۀ علم جفر چه می فرماید: « یتهانو یمحمدعل خیش»تألیف 

که بناء  ثیاز حرف از آن ح شودی ن بحث ماست که در آ یعلم» 

          هم  رینامند و علم تکس زیرا علم حروف ن مستقل به داللت است و آن

است  یآنچنان یدبر فهم خطاب محمّ یعلم آگاه نای ۀو فائد ندیگوی م

از رسائل  یشناختن علم زبان عرب چنانکه در پاره اه نشود مگر ب سریکه م

جهان تا هنگام انقراض آن  نیعلم حوادث ا نیاز ا تاسبدان اشارت رفته 

سند در شرح مواقف در مقصد دوم گفته است که از  دیشناخته شود. س

است که  یاقسام علوم علم جفر و جامعه است و آن عبارت از دو کتاب

 علمۀ قیالم بر طرلوۀ و السّالصّ هیعل نمنیؤرالمیام نیحضرت امام المتق

                جهان رخ خواهد داد در آن دو کتاب نیانقراض ا تارا که  حوادثی حروف
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فرزندان آن حضرت بوده اند،  که از  فرموده است و امامان برحقّ ادداشتی 

    را از آن دو کتاب استخراج  ندهیعلم آشنا بوده و همواره احکام آ نیبد

امام هشتم  که یعهد توالی قبول ۀعهدنام ۀدر نسخ یاند. حتّ رمودهی فم

و  ینجانشی مونأم که آن از بعد ، نوشته مونأ)ع ( به م ضالرّا یبن موس یعل

 یا»آن حضرت وعده داد، مرقوم داشته است که ه خالفت را بعد از خود ب

که در نزد پدران تو  دهیروشن گرد یزهائچی تو بر خالفت حقوق از مونأم

 شوم وقت ۀفیو خل نیرا که بعد از تو جانش فیتکل نیروشن نبوده . من ا

مغاربه را از علم حروف بهره  وخیو ش. «ردیامر انجام نپذ نیجز ا رمیپذمی 

 همیعل هللسالم ا تیعلم به اهل ب نیباشد و معلومات خود را در ا یبیو نص

 ۀلیوسه که ب دمید ایمنتسب دانند و من خود در شام منظومه  نیاجمع

که ماحصل  دمیبود و شنکرده  یبه احوال پادشاهان مصر اشارت رموزی

 یانته -آن منظومه از کتاب جفر و جامعه استخراج شده است  درجاتمن

 «!؟دیماقال الس

اگر به «. ادا و اطوار»و بدوِن « ناز»یعنی رفتار بدونِ « رفتار خودمانی» -3

توجّه کنیم، می فهمیم که چرا حافظ شیرازی در « ناز»معنیهای مختلف 

که حتماً یکی از ممدوحان او بوده است، در  «معشوق»دعای سالمت برای 

گزند  ۀجود نازکت آزرد/ و مباد ازمندین بانیتنت به ناز طب»غزلی می گوید:  

و فروغی بسطامی، احتماالً با داشتنِ این بیت حافظ در ذهن، در غزلی « !مباد

« !بانیاز ناز طب یالصش کردی / خرا به درد عشق کشت یفروغ»گفته است: 

، کرشمه:»چنانکه دهخدا نقل کرده است: « ناز»عنیهای مختلف  این هم م

 «، ادا، اطوار، قر و غربیله، غنجاره!غمزهی، بیدلفر، وهیش، دالل ،غنج

 را برای رفیق شفیق درست« طبّ»قضیۀ افاده های بعضی از دکترهای  -4
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پیمانم، استاد زشکی خراسانی می گفتم، خندید و گفت که بعضی از 

هم از این جور افاده ها دارند، و از یکیشان که شاعر هم « ادبیات»ی دکترها

در « اجتهاد»هست، حکایت کرد که خیال کرده بود آدم با داشتنِ درجۀ 

خواندن قصاید خاقانی، می تواند در زمینۀ هر علمی صاحب ادّعا باشد، یعنی 

د زشکی با بپندارد و انشاء به هم ببافد، و وقتی استا« بحرالعلوم»خودش را 

فروتنی خواسته بود این نکته را حالیش کند، دوستی او به دشمنی تبدیل 

شده بود، و استاد زشکی هم، محض تفنّن، چند بیتی در این باب ساخته بود 

  ، از این قرار:  «این نیز بگذرد»و گذاشته بود توی صندوقچۀ 

 .ن شدم یو ب دیو از خود بُر رفت  دل، که دوست دشمن شد، یمژده، ا

 .زبانِ عناد الکن شد با   صفا فصاحت داشت، انِ یب در

 .آتش گرفت و گُلخن شد سخت  از بُغضش ینیهمنش گُلشنِ 

 .صد من شد یِ وُ، او مدّع بود   مثقال کیاو، به وَزن،  دانشِ 

 .هم مُلَوّن شد اکار،یر هم    ،یکرنگینکرد  ابشیکام

 !هر فن شد فیفن حر نیهم با ،ییسوفسطا نیزبان بود ا خوش

 :را سِفت کرد وُ آهن شد یرو   مسِ او طال نشد از صِدق، چون

 دشمن شد. نواشیخودِ ب با   ،ینیمن نشد، چو واب دشمنِ 
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 !  ست هوا    هوا 

( با یک عالمت تأسّفِ گنده، یعنی: 1« )وات اِ میزِربل ِوِدر!»سالم. 

زِ احساساتِ آب و این یکی از دهها جور ابرا« وای، چه هوای گندی!»

هوایی ای است که در انگلیس، مخصوصاً بیرون از خانه، آدم از 

رهگذرهای آشنا و غریبه زیاد می شنود: در طول روز، گاهی در تمامِ طوِل 

روز، و گاهی چند بار در روز، در فاصله های تغییرِ فصِل روزانه، به این 

پنجره آسمانِ آبی وُ آفتابی را معنی که مثالً اآلن، در هوای وَلَرمِ پاییزی، از 

با عجله لباس می پوشی، فوراً ساک خرید را بر می داری، بدو  ،می بینی

 خودت را می رسانی به بازارچۀ محلّه ... 

خودِ زهوار در رفته ام را نگفتم! نصفه راه  .گفتم بدو؟ شما را گفتم 

می رسی، رگبار  بازارچه، ابرِ سیاه خورشید را می بلعد، و به سرِ بازارچه که

نمی خواهد به ت مهلت بدهد که چترت را باز کنی. در همچین موقعیتی 

همسایه ای که سالهاست می بینیش، ولی اسمش را نمی دانی، چشمش که 

به تو افتاد، بدونِ اینکه لبخندش را فراموش کند، با لحن یک پهلوان 

 «وات اِ میزرِِبل وِدِر!»شکست خوردۀ بی تقصیر می گوید: 

این بار، برای اوّلین بار، گله اش از ناسازگاریِ طبیعت را تأیید نکردم،  

و مثل اینکه بخواهم رازِ بزرگی را به او بسپارم، چترم را کنار بردم، سرم را 

 خوب به ش نزدیک کردم، و آهسته گفتم: 

وقتی از هوای این جوری اذیت می بینم، از خودم بدم می آید، به » 

 از نگاهش فهمیدم که منظورم را نفهمیده است.« !خودم لعنت می کنم
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وقتش هم نبود که وایستم در توضیح این اشاره، براش کلّی فلسفه بافی  

کنم. خودمانیم، اگر خورشیدِ ارجمند، امروز هم مثل میلیونها سال گذشته، 

مشغول سوختن خودش باشد وُ، زمینِ ارجمند هم مثل میلیونها سالِ گذشته، 

رِ بی ارادگیِ خودش مشغول طوافِ خورشید باشد وُ، ابرهایِ ارجمند در مدا

هم مثلِ میلیونها ساِل گذشته، در سیِر ادوارِی خودشان باشند، از دریا به 

آسمان، و از آسمان به زمین، و در راهِ برگشتشان به دریا، پایین بریزند ُو، 

وجودِ ناچیِز هیچکدامشان هم از وجودِ منِ اشرفِ مخلوقات که هیچ، از 

خودشان هم هیچ حسّ و خبری نداشته باشند، چرا منِ آدمیزاد باید به خودم 

  «وای! چه هوای گندی؟»بدهم که بگویم:  حقّ

شاید سلّولهای قرمز و سفیدِ خونِ من هم که مثل ماهی توی رگهای  

رودخانه وارِ بدنِ من ظاهراً زندگی مستقلّی دارند، وقتی ترکیباتِ خونی من 

اِر عیب و علّتی می شود، یکدفعه همه شان به وحشت می افتند و فکر دچ

می کنند، گناهی کرده اند وُ دنیاشان دارد به آِخر می رسد، و به زبان گلبولی 

وای، آب زندگیمان چه گند شده است! خدایا، رحمی، »می گویند: 

 «نجاتی!

هزار سال گاهی وقتها فکر می کنم اگر ما آدمها، بعد از دویست، سیصد  

      زندگی در روی زمین، با شناختی که از زندگی جانورهای دیگر پیدا 

کرده ایم، حاال دیگر مثل آفتاب برامان روشن شده بود که کرۀ زمین برای 

(، و 2نشده است )« مهندسی»و « طرح»راحت زندگی کردنِ ما آدمیزادها 

خودمان « وسیله»تنِ و ساخ« فکر»این ماییم که مجبوریم با به کار انداختِن 

را با وضعیت اقلیمی هر جایی از زمین که تصادفاً آنجا هستیم، سازگار کنیم، 

 ( را می گذاشتیم کنار، و به جای3« )اشرِف مخلوقاتی»افاده و اِهِنّ وُ تُلپِّ 
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اینکه با ترس و نفرت به همدیگر نگاه کنیم، با فروتنی و حیرت به دستگاه 

می بریدیم ُو، با اعتقاد « افسانه»دیم، و یکبارگی دل از کائنات نگاه می کر

 می کردیم.« بهشتِ خدا»، زمین را «واقعیت»به 

می گویید نگویم هوا گند نیست؛ هوا هواست، گندی از ماست! باشد،  

  نمی گویم!

___________________________________ 

 (: چه هوای گندی!!What a miserable weatherوات اِ میزرِبل وِِدر! ) -1

           حضرت داوود « زبور»یا « مزامیر»در  115از مزمور  16و  15آیۀ  -2

یید خلق کرۀ زمین برای تأعلیه السّالم، یکی از سندهای آسمانی متعدّد در 

*  خداوند هستید که آسمان و زمین را آفرید شما مبارکِ»آدمیزاد: 

 * آدم عطا فرمود یمین را به بنا زآسمانها، آسمانهای خداوند است و امّ

باب  28و  27بودنِ آدمیزاد، آیه های « اشرف مخلوقات»سند آسمانی  -3

 «:کتاب مقدّس»در « عهد عتیق»از بخش « سفر پیدایش»اوّل در 

. دی. او را به صورت خدا آفردیپس خدا آدم را به صورت خود آفر» 

گفت:  شانیداد؛ و خدا بدرا برکت  شانیاو خدا  د؛یرا نر و ماده آفر شانیا

 انیو بر ماه د؛ییط نماو در آن تسلّ د؛یر سازرا پُ نیو زم د؛یشو ریبارور و کث»

حکومت  خزند،یم نیکه بر زم یواناتیح ۀو پرندگان آسمان، و هم ا،یدر

 «!دیکن
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 گل خشخاش قرمز

 از دست خستۀ جسمِ بریده، نفس رسیدم، که اتوبوس ایستگاه به. سالم 

 پنج انگلیسیِ پیرمردِ یک دستِ بغل نیمکت، روی کردم ول را شسته جان

 رویِ  کاغذیِ شقایقِ گلِ به افتاد که نگاهم و تر، پیر خودم از سالی شش

 یعنی ،(red poppy) «پاپی رِد» گویند می ش به اینجا که گُلی پالتوش، یخۀ

 .شد تازه دلم داغ ،«قرمز خشخاش»

 قرمز خشخاشِ گلِآن  به نگاه یک دم،کر مرد پیر به نگاه یک هی 

! بشری عالمِ در جنگ جنونِ و جهل عالمتِ است شده من برای که کاغذی

            که نوامبر ماهِ یازدهمِ از پیش یکشنبۀ نزدیکهای سال، هر اینجا، آخِر

 و دولتی، سازمانهای کارمندهای و ارتشیها مخصوصاً همه، تقریباً شود، می

 شوند، می ظاهر تلویزیونی های برنامه توی که کسهایی همۀ استثناء بدونِ

 چشمگیری شان سینه پیشِ  از جایی یک در کاغذی قهاییشقا این از یکی

 .کند می نمایی سوگوار و

 خورد می وول مغزم توی کرم مثل داشت همیشگی سؤال آن باز حاال 

 این توی ایدش! بپرس مرد پیر این از بابا، بپرس، که زد می نیش وجدانم به و

 نکرده خودش از را سؤال این هم بار یک زندگیش، سال چند و هشتاد

           اوّل جهانی جنگ متارکۀ سالگردِ  نوامبر یازدهم: اند گفته ش به. باشد

            .ست هجده و نهصد و هزار سال یازدهمِ ماهِ صبحِ یازده ساعت در

 می «هستید؟( 2E) تو ای وبوسات منتظر شما آقا، ببخشید،»: پرسم می ازش

  «.بله»: گوید
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 نکرده هم را فکرش اصالً شاید»: گویم می دلم توی. شوم می خوشحال  

 شقایق گلِ تاجِ بریتانیا ملکۀ دست با و زدن، سینه به شقایق گلِ این که باشد

 در که سربازهایی خودِ برای گذاشتن، گمنام سربازِ  یادبود بنای پای در

 «!ندارد خاصیتی هیچ شوند، می و اند شده تهکش جنگها

 به که خشخاشی گلِ این ببخشید،»: گفتم راحت وجدان با دیگر حاال 

 همین انگار که گفتم طوری را این و «دارد؟ خاصّی معنای اید، زده تان یخه

 . لندن به ام آمده خاورمیانه کوهِ پشت در ای دهکوره از امروز

 بزرگداشت سمبول گل این»: گفت و کرد نگاه من به تعّجب با 

               ادامۀ در من و «... اند شده کشته جنگ در که است سربازهایی

       امروز تا تاریخ اوّل از مقدّسی هدفهای از دفاع برای که»: گفتم حرفش

 «!اند شده می کشته و اند کشته می

 سؤالم یلتکم در من ولی زد، لبخند فقط جواب، جای به چرا دانم نمی 

 ارتش وارد و کند می انتخاب را سربازی شغل که کسی شما، نظر به»: گفتم

 ش به چی برای دهند؟ می تعلیم ش به چی برای که داند می شود، می

 «دهند؟ می اعتبار و عّزت ش به دهند؟ می درجه ش به دهند؟ می مواجب

  «.داند می البد بله،»: گفت و داد تکان را سرش

 همین از اگر»: گفتم سؤالم تکمیلِ ادامۀ در و دادم تکان را سرم هم من 

 شیپوریِ  بزرگداشتِ و خشخاشی گلِ افتخارات گول کسی دیگر امروز

 آنهایی همۀ حال، عین در و نخورد، را «بشوی کُشته نگذار امّا بکُش،» شغلِ

 دنبال بروند و بدهند استعفا دارند، را شریف شغل این دنیا ارتشهای در که

    «شد؟ خواهد طور چه افتخارات، بی مدنیِ و کشوری غلِش یک
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  من دست بغل هم خشخاشی گل آقای و بودیم اتوبوس توی دیگر حاال

   برسم، ایستگاهم به من که آنی از پیش. کردیم می صحبت و بود نشسته

 جنگ هم با دنیا ملّتهای» :که بودیم رسیده نتیجه این به تقریباً مان تایی دو

 خودِ  مال جنگها همۀ بگوییم، دنیا دولتهای گردانندگان به باید. دارندن

 « !بجنگید را جنگهاتان هم با بروید خودهاتان. شماهاست
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 دل  عقل و هب هم سازی 

اینجا در لندن، آدمی مثل من، که چهل سال اوّل عمرش را در  سالم. 

، وقتی از جلو خانه ای رد بشود که خراسان و تهران زندگی کرده باشد

دارند نوسازیش می کنند، یا از جلو ساختمانی رد بشود که دارند از بنیاد 

می سازندش، نمی تواند دلش به حال کارگرهای ساختمانی نسوزد. اینجا 

باد و باران و سرما فصلی نیست. کارگری که اوّل صبح کارش را در آفتاِب 

ن است که چند ساعت بعد مجبور بشود آن بهاری شروع کرده باشد، ممک

 (.1را زیر فحشهای باران و لگدهای بادِ زمستانی ادامه بدهد )

هوا ابر بود، باد هم شروع کرده بود به جوالن، امّا باران هنوز برای نزول  

آماده نشده بود. یک جوان قد بلندِ الغر اندام، و یک مرد میانه سالِ چاقِ 

باغچۀ جلویِ یک خانۀ به اصطالح، در دستِ نو  سر تراشیده، داشتند در

سازی، که حاال یک گودالِ گِل و الی بود، مخلوط با سنگ و َسقَط و 

 چندتایی لوله و کابل زنگ زده، با قیافۀ دَمَغ کار می کردند.

چشم دیده بود، عقل به فکر افتاده بود، و دل تپشِ همدردی گرفته بود.  

زی می گفتم که حال آنها را عوض کند، باید وای می ایستادم و یک چی

ولی نمی دانستم چی باید بگویم. در همچین موقعهایی، بعضی وقتها، عقل 

و دل یکی می شوند و به آدم الهام می دهند. رفتم جلو و با لبخندِ رفیقانه، 

( فارسی گفتم. 3« )خسته نباشید»( یا 2«ِ )خدا قوّت»به انگلیسی، چیزی شبیهِ 

 یدند و با احترام به من نگاه کردند. شاید فکر کرده بودنددست از کار کش
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 که می خواهم چیزی ازشان بپرسم. 

هر »( عقل و دل گرفته بودم، گفتم: 4با همان الهامی که از به هم سازیِ ) 

وقت به کار شما خانه سازها نگاه می کنم و می بینم در چه هوایی، از چه 

خِر خانۀ زیبایی تحویل می دهید که یک چیزهایی، در چه جاهایی، دستِ آ

      خانواده با شادی توش زندگی می کنند و از زندگیشان لَذّت می برند، 

 «می دانید پیشِ خودم چی می گویم؟

حاال آنها هم که دیده بودند، بر خالفِ انتظارشان، به جای پرسیدنِ  

و با چیزی، دارم کارشان را تحسین می کنم، لبخندِ همدالنه زدند 

کنجکاویِ ساکتشان منتظرِ شنیدنِ دنبالۀ حرف من ماندند. کارگر جوان 

 (5« )پیشِ خودت چی می گویی، رفیق؟»طاقت نیاورد و گفت: 

از خودم می پرسم: راستی، چرا جزوِ معجزه هایی که در این سه »گفتم:  

           هزار سال گذشته در کتابهای مقدّسِ ملّتهای مختلف حکایت شده

(، حتّی یکیش این نبوده است که مثالً یک معجزه گر در وسط 6ت )اس

یک صحرا به قومِ آوارۀ خودش بگوید: غصّه نخورید؛ دنبالِ آبادی 

نگردید؛ آبادی خالی پیدا نمی شود؛ چشمهاتان را ببندید و تا صد بشمرید؛ 

و همینکه نَوَد وُ نُه را گفت، همه چشمهاشان را باز کنند و ببینند: عجب 

 « آبادیِ ُخرّم و با صفایی! و چه خانه های دو طبقۀ زیبایی!

کارگر میانه سال سرش را خاراند و قاه قاه خندید، و کارگر جوان سرش  

را تکان داد و با دستش اشاره کرد به خانۀ دو طبقۀ نیمه ویرانۀ در دستِ 

نه به این صورت »گفتم: « این خانه را می گویی، رفیق؟»نوسازی و گفت: 

 « ه اآلن هست؛ وقتی تمام شد و آمدند توش نشستند!ک
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و هر سه خندیدیم و من خدا حافظی کردم و رفتم. برای آن دو کارگر  

ش «جدّی»تمام شده بود، امّا برای من حکایت تازه به قسمت « شوخی»

رسیده بود، و همین طور، معجزه هایی که دربارۀ آنها چیزها شنیده بودم و 

و قدیم ترینشان مال تقریباً سه هزار سالِ پیش است، در ذهنم خوانده بودم، 

  زنده شد، و دیدم: نه، میان آنها از معجزۀ ساختنِ آبادی خرّم و با صفا با 

 (7خانه های زیبا و بادگیرهای بهشتی خبری نیست. )

_________________________________________ 

انگلیس زندگی کرده باشند مهاجرهایی که چندین و چند سال هم در  -1

و با هوای دمدمی مزاجش آشنا شده باشند، باز هم به ش عادت نمی کنند 

و به خودشان حقّ می دهند که از تغییرات چهارفصلی  روزانه اش دلخور 

 باشند و غُر بزنند.

 More power to your« )مُر پاِور تو یُور اِلبو»در انگلیسی عبارت  -2

elbowمعمواًل به «آرنجت قدرت بیشتر پیدا کند»ت الّلفظیِ (، با معنیِ تح ،

« خدا قوّت»نزدیک به مفهوم « در کارت موفّقیت بیشتر داشته باشی»معنای 

)خدا قوِّت بیشتر به ت بدهد(، به کار می رود. در موقعیتهای مشابه گاهی 

هم  به کار برده می شود که به معنای تحسین از کار یک « وِل دان!»عبارتِ 

 فارسی است.« دست مریزاد»و « آفرین»فر، تقریباً مترادف ن

                    را « خسته نباشید»چهل سال پیش ما در تهران به ندرت عبارت  -3

می شنیدیم، یا به کار می بردیم، و معموالً در موقعیتی گفته می شد که آدم 

« سالم»ت با فشار و خستگی کار را در کسی مشاهده می کرد. حاال این عبار

، «عرض سالم و خسته نباشید با»پیوند ترکیبی خورده است و می گویند 

 و طرف هنوز از    کنند می   تلفن نفر  به یک   صبح دم   که موقعی   حتّی
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 رختخواب بیرون نیامده است!

در اینجا هوایی به کار نرفته است. حافظ شیرازی « به هم سازی»اصطالح  -4

به هم ر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، / من و ساقی اگ»می گوید: 

« با هم ساختن»و « به هم ساختن»در این بیت «. و بنیادش براندازیم! سازیم

به معنی همدستی کردن و متّحد شدن به کار رفته است. در یکی از چاپهای 

اگر »جدید دیوان حافظ دیدم که این بیت را به این صورت ضبط کرده اند: 

غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، / من و ساقی در او تازیم و بنیادش 

 «! براندازیم

معموالً کارگران در انگلیس اگر بخواهند با شما رسمی و محترمانه  -5

  مخاطب قرار « governer»، مخفّف  «gov»حرف بزنند، شما را با کلمه 

گر بخواهند با شما می دهند که یعنی فرماندار، حاکم، ارباب، آقا، و ا

 «. رفیق»که یعنی « mate»خودمانی حرف بزنند، به شما می گویند 

را به کار می برند « معجزه»اصطالح « انبیاء»برای کارهای خارق العادۀ  -6

خارقِ عادتی »را: « کرامت»اصطالح « اولیاء»و برای کارهای خارق العادۀ 

د، مقابل معجزه که از که به دست ولی انجام یابد کرامت نامیده می شو

ابو سعید »یکی از کرامات «. پیغمبر صادر گردد )فرهنگ فارسی معین(

مالحظه می کنیم: « اسرار التّوحید»را در این حکایت از کتاب « ابوالخیر

اند که وقتی در میهنه جماعت صوفیان را چند روز بود که گوشت آورده»

جمع را تقاضای  نداشت و نبود که در مطبخ به کار برند و حسن ترتیب آن

بود. روزی شیخ برخاست و جمع در خدمت شیخ برفتند تا از گوشت می

دروازۀ راه مرو بیرون شد و بر باالی زعقل شد که بر سر بیابان مرو هست و 

 آمد تا پیش شیخ و در آهویی از صحرا پیدا شد و می .بیستاد و توقف کرد

<53> 



گفت نباید نباید! پس آمد و میگشت. شیخ را آب در چشم میزمین می

گوید گوید؟ میشیخ روی به جمع آورد و گفت دانید که این آهو چه می

فدای اصحابنا کنم تا فراغت دل شما حاصل گردد و ما  ام تا خودآمده

کند. پس شیخ و اصحابنا گوییم نباید که بچگان داری و او الحاح میمی

ان قصاب ت. پس شیخ آهو را به دکّبگریستند و نعره ها زدند و حالتها رف

فرستاد و حسن را گفت بگو تا به کارد تیز او را بسمل کند تا امشب صوفیان 

حسن به حکم اشارت برفت و کار ساخته گردانید و  .را مرادی حاصل شود

 «جماعت بیاسودند از آن گوشت آهو.

باشم، اینکه من دربارۀ چنین معجزه ای چیزی نخوانده باشم یا نشنیده  -7

دلیل آن نمی شود که هیچکس دیگر هم دربارۀ آن چیزی نخوانده یا نشنیده 

 باشد. اگر شما در جایی خوانده اید، ما را خبر کنید و بر آگاهی ما بیفزایید.
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 ساده اه، آموخته اه، فرهیخته اه
 یک به که باشد آمده پیش بارها، هم شاید شما، برای حتماً. سالم 

 بوده منطقی غیر و عجیب سخت او نظر به که اید گفته چیزی تهمصحب

 معروفی و معتبر شخص دربارۀ که است آمده پیش بارها من برای مثالً. است

 انکار را آدم این ای حرفه مهارت و دانشگاهی های آموخته من»: ام گفته

 آدمیزاد، هستیِ و حیات مسائل در فلسفی تأمّل لحاظ از او ولی کنم، نمی

 «!ندارد ای تجربه و رکد

. نداریم کاری «بودنش کی» به است؟ کاره چه و هست؟ کی طرف 

 حرف خیلی شود می «بودنش کاره چه» بابِ در امّا! ببریم اسم چرا بیخود

 معتبر و ممتاز استاد تا چند گذشته سال هشتاد در ما دانشگاههای اگر. زد

 یکیش باشند، دیده خودشان به ساختمان و راه مهندسی رشتۀ در واقعی

             انگلیسی زبان به دانشگاهیش تألیفات. است محترم شخص همین

     یکی دربارۀ بخواهی همینکه او، با گو و گفت در امّا. دارد جهانی اعتبار

   بزنی، حرف آدمیزاد درونی دنیای انگیز حیرت و عجیب وادیهای از

 .گیرد می اش خمیازه

 از که است این بگیرد، ای تجربه همچین از واندت می آدم که ای نتیجه 

 خودش، پیشِ را، آنها و باشد، نداشته انتظاری جور همه دنیا، آدمهای همۀ

 . بکند بندی طبقه دسته سه در

 طبیعیشان احتیاجات اندازۀ به مغزشان از که ای ساده آدمهای: یک 

  است، روزنامه نخواند حدّ در باشند، داشته سواد هم اگر و کنند می استفاده
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 . طلبکاریهاشان و بدهکاریها صورت نوشتن و

 مختلف های رشته در و آموخته علم و رفته دانشگاه آدمهای: دو 

 بیرون در ذهنشان که ای شده دکتر فوق و دکتر و لیسانسیه فوق و لیسانسیه

 . ندارد گذاری و گشت هاشان آموخته دایرۀ از

 در ذهنشان دو، دستۀ از چه باشند، یک دستۀ از چه که آدمهایی: سه 

 گذار و گشت آدمیزاد درونیِ دنیای انگیز حیرت و عجیب وادیهای همۀ

       و خرافات و سنّت های بیغوله از باشند، دنیا کجای هر اهل  و دارد،

    دیگر کس هیچ و چیز هیچ به خداداد، عقل جز و اند گذشته تعصّب

 .ندارند احتیاج

 دوّم دستۀ به توانیم می ،«ها فرهیخته» بگوییم سوّم تۀدس این به اگر 

 یادمان به که بکنیم تکرار و ،«ها ساده» اوّل دستۀ به و ،«ها آموخته» بگوییم

 از آورم می «حرف» تا چند حاال و. ها فرهیخته ها، آموخته ها، ساده: بماند

 ببینید و منطق و عقل محکّ به بزنید را حرفها این شما. مشهور آدم تا چند

 . کرد حساب شود می دسته سه این از کدامیک جزو را آنها های گوینده

 که فرانسه هجدهم قرن نویسندۀ و فیلسوف ،(1) «ولتر» اینها از یکی 

        کار به بیعدالتیهاشان توجیه برای را «فکر» معموالً مردم -(1: است گفته

 به را دنیا «خرافات» -( 2. فکرهاشان کردن پنهان برای را «زبان» و برند، می

 (.2) کند می  خاموش را آتش این «فلسفه» و کشد، می آتش

 تهافت» کتاب فمؤلّ  هجری، پنجم قرن فقیه غزالی، محمّد دیگر یکی 

  درباب آن در که( 4) «سعادت کیمیای» کتاب و فلسفه ردّ در(  3) «الفالسفه
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 خانه تیمار زن که بود نآ چهارم فائدۀ»: گوید می «نکاح فوائد» از یکی

 مشغول بدین مرد اگر که کند، کفایت شستن و پختن و رُفتن کارِ و بدارد

 (5) «...بازماند عبادت عمل و علم از شود،

 بقّال ماجدۀ والدۀ غزالی، و وُلتر از مشهورتر اینها، از دیگر یکی و 

 محرا مسجد به رواست خانه به که چراغی»: است فرموده که( 6) خرزویل

 « !است

 قاجاریه، عهد اوایل نامعروف شاعر ،(7) «اصفهانی همای» هم یکی و 

 میخانه ساکن/  زن؛ خرقه اندر آتش بسوزان، مِنبر بخور، می»: است گفته که

 «. مکن آزاری مردم و باش

____________________________________ 

-François) «آروئه ماری فرانسوآ» مستعار اسم( Voltaire) وُلتر -1

Marie Arouet)، ،عصر هجدهم، قرن فرانسوی فیلسوف و مورّخ نویسنده 

 .اروپا در روشنگری و خردگرایی

 تعجّب شاید باشد، اتریش هجدهم قرن نابغۀ آهنگساز موزارت، خوب، -2

 به ای نامه در «وُلتر» مرگ خبر شنیدن با اند، گفته چنانکه اگر باشد نداشته

 شنیده خودتان شاید که بدهم، شما به خبر یک»: باشد نوشته خود پدر

 یک عین سگ، یک عین مُرد ُمرد، خدا بی رذل آن ولتر، اینکه آن و باشید،

  «!بود حقّش جانور،

 کتابی عنوان( فیلسوفان گوییتناقض) «الفالسفه تهافۀ» یا الفالسفه تهافت -3

 در یرانیا ۀبرجست رمتفکّ و فقیه، دانشمند، غزالی، محمد ابوحامد از است

  ردّ در طور همین و یونان فالسفۀ عقاید و آراء ردّ در که هجری پنجم قرن
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 در کلی طور به و واقع در و( سینا ابن و فارابی مخصوصاً ) اسالمی فالسفۀ

 به فتحی حسن را کتاب این. استشده نوشته عربی زبان به که فلسفه، رد

 به اعتقادی، هایانگیزه با کتاب این در فلّؤم .استکرده ترجمه فارسی

 مورد حنی،شدیداللّ طرز به را آنها و]می کند[  کرده انتقاد فالسفه از تشدّ

 روشن را فالسفه اقوال تناقضات مورد چندین در و دهدمی قرار سرزنش

 پدیا،ویکی)«  .شمردمی کفر مستلزم را تناقضات این از بعضی و]می کند[ 

 (آزادۀ دانشنام

 دین اصول دربارۀ غزالی محّمد امام از است کتابی: «ادتسع کیمیای» -4

 شده نوشته فارسی زبان به هجری پنجم قرن سالهای آخرین در که اسالم

 ...الدّین، علوم احیاء بزرگ کتاب از است ایچکیده سعادت کیمیای. است

 مقدمۀ. استنوشته خود مادری زبان به ترتیب و نظم همان با را آن غزالی که

 آخرت و دنیاشناسی، خداشناسی، خودشناسی،: است عنوان چهار در کتاب

 عبادات،: ]است[ شده تقسیم رکن چهار به احیاء مانند کتاب متن. شناسی

 (آزاد ۀدانشنام پدیا،ویکی) .مُنجیات و مُهلکات، معامالت،

 تعهّد با باید که است موجودی «زن» و است «انسان» مرد دیگر عبارت به -5

 داری، خانه پروری، نسل داری، هبچّ مثل، تولید  بخشی، لذّت های وظیفه

 یعنی ،«مرد» یعنی ،«او» تا کند خدمت ،«او» به «شُستن و ُپختن و رُفتن» شامل

 عبارتِ  به. بماند مشغول  عبادت عمل و دین علم به و باشد فارغ ،«انسان»

 زن بر ،است «مرد» انسانی وظیفۀ که «عبادت عمل و دین علم» دیگر عبارتِ

            «انسان» مرد مثل هم او اگر چون نیست، «وظیفه» و «واجب» و «الزم»

 این دادنِ انجام در وقت تمام بودن مشغول با «غزالی» قول به بود، می

 .ماند می باز خدا عبادت عمل و دین علم از خدمات،
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 لالمث ضرب یک «است حرام مسجد به رواست، خانه به که چراغی» -6

 است بدیهی امّا است، بوده که آن گویندۀ اوّلین که داند می خدا و است

 مادر مثل کسی است، بوده خودش زمانۀ صدای است، بوده کس هر که

 در را خانه تا است کرده می خود پسر به را نصیحت این که خرزویل البقّ

 . نکند فراموش مسجد مقابل

. شناختم نمی را «اصفهانی همای» نامه، این نوشتن زمان تا راستش، -7

 «نو عصر» اینترنتی سایت در. نکردم پیدا هم مبسوطی اطالّعات او دربارۀ

 نیز شیرازی همای نام به گاهی که اصفهانی همای قلی رضا»: است آمده

 1176 با برابر قمری 1212 سال به شیراز در دشتولّ شود، می خوانده

 1254 با برابر مریق 1290 سال به اصفهان در وفاتش و خورشیدی

 بود قاجار شاه محمد و شاه فتحعلی معاصر وی. است داده رخ خورشیدی

 همای قلی رضا. درگذشت قاجار شاه ناصرالدین سلطنت اوائل در و

 بزرگ پدر و اصفهانی طرب نصیر دمحمّ ابوالقاسم میرزا پدر اصفهانی

 «.بود( خورشیدی 1359 - 1278) همایى الدینجالل روانشاد
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رد!   یفی      تعر   اقنون  ندا
 پرتی حواسّ دچار روزگار لطف از که من امّا دانم، نمی را شما. سالم 

 کرۀ این در آدم بنی حیات تاریخ از« تَشَعشُع» ُپر دورۀ این توی ام، شده

 آن از که داری معنی چیزِ خورد، می گوشم به که «قانون» کلمۀ خاکی،

       شبیه سازی برای است ای شده عربی ونانیِی اسم شود، می دستگیرم

 (.1) سنتور

 در را «قانون» کلمۀ طور چه خراباتی، رند آن ،«شیرازی حافظ» ببینید 

 آن معنی به هم است، برده کار به معروف ساز آن معنی به هم بیت یک

 به که ام شنیده زیاد را این فقط و ندارم تعریفی هیچ برایش من که چیزی

 در ،(2) «مقنّنه قوّۀ» گویند می نوعش، هر از ،«شوری مجلس» یا «نپارلما»

 :  «مجریه» و «قضائیه» قوّۀ دو کنار

 بخش، « نِی»و «  دَف»(، ما را هب فریادِ 3« )مُحتسب»را، « خدا »  

 (4نخواهد شد! )« اقنون»بی « افساهن»از این « شرع« »سازِ»هک   

             افتخار و اطمینان با «اینها» امروز که قانونی برای گویم می اینکه 

 دورش و دارند، می وَرش خشونت و خشم با «آنها» فردا گذارندش، می

 تعریفی هیچ دهند، می رقیبش به افتخار، و اطمینان با را، جاش و اندازند، می

 به «تعریف» علمی، مقّدسِ منطقِ اساس بر که است دلیل این به ندارم،

 (. 5) گویند می معیّن موضوع یک جهانی نایمع و ماهیت شناساندن
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 «اختالس» کلمۀ «تعریفِ» اینترنت در «معین» فارسی فرهنگ از شما مثالً 

 ربودن؛»: است این دهد، می شما به فرهنگ این که جوابی و پرسید می را

 یک از را سؤال همین«. مسئول شخصِ توسّط مالی سوءاستفادۀ دزدیدن؛

 سوء یا دزدیدن»: گوید می شما جواب در ،(6) کنید یم انگلیسی لغتنامۀ

 است سازمانی به متعلّق یا است، شده سپرده شخصی به که پولی از) استفاده

 (:کند می کار آن برای شخص که

 به را آن جای من که است آورده مثالی انگلیسی لغتنامۀ آن اینجا در و 

 هایرسانه ۀنوشت به»: دهم می دارتر معنی و تر محسوس و تر زنده مثالی

 ایران تاریخ در اختالس بزرگترین  تومانی میلیارد هزار سه اختالس ایران

 دولتی مسئوالن که کردند اعالم اختالس پروندۀ مُتَهَمانِ از تن دو .استبوده

 «.اند داشته دست پرونده این در

 هر رد زمانی، هر در زبانی، هر به ای، لغتنامه هر از «اختالس» کلمۀ برای 

 خواهد تعریفی دو همین حیطۀ در شما جواب بخواهید، تعریف  حکومتی،

 ظلمت، و آفتاب، و اختالس، تعریف دیگر عبارت به. کردم عرض که بود

 وقتی «قانون» امّا. است جهانی و ثابت همیشه اینها امثال و دروغ، و باران، و

 حبِصا هر کند، می عوض صاحب قدرت چون باشد، «قدرت» به وابسته

 . آورد می را خودش قانون آید، می که جدیدی

 در و بود، «یونان» دنیا دموکراسیهای اوّلین از یکی تاریخ، شهادت به 

 همین و بود، «سقراط» فلسفه بنیادگذارهای بزرگترین از یکی یونان این

 با حقّ» که قاعده این با بیباک و سرسخت خودش، زمان در که  سقراط

 جرمِ به ،«قدرت» به وابسته« قانونِ» حکم به کرد، می همبارز( 7)«است قدرت

  محکوم «جوانان کردن گمراه» و «اخالق فساد» و «خدایان به احترامی بی»
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 (.8) شوکران جام نوشیدن به مجبور و شد مرگ به

 که قانون مصلح و سیاستمدار و شاعر ،(9) «حکیم سولون» شهادت به  

 قانون هم او عهد در بود، آمده دنیا به اطسقر از پیش سالی هفتاد و صد

 است، عنکبوت دام مثل قانون»: گفت که بود دلیل همین به. نداشت تعریفی

 اگر امّا شود، می گرفتار بیفتد، آن توی قدرتی بی و کوچک موجود اگر

   «!بگریزد و کند پاره را دام تواند می باشد، بزرگ موجود

__________________________________________ 

 کلمۀ تعریف در معتبر، است ای لغتنامه عربی زبان در که «المنجد»-1 

 آالت از آلتی»: است نوشته آیین، و قاعده و اصل معنی بر عالوه ،«قانون»

 کلمه این ریشۀ که است کرده تأکید و «است تارهایی دارای که طرب

 . است یونانی «کانُن»

 و فاضل معموالً ایران در پیش، الس هفتاد شصت همین تا گذشته در -2

          فارسی زبان از بهتر و بیشتر را عربی زبان که گفتند می کسی به ادیب

           کسی به سواد با معموالً اخیر دهۀ چند در که طور همان دانست، می

 قانون کلمۀ. بداند فارسی زبان از بهتر و بیشتر را انگلیسی زبان که گویند می

 که نکردند مجبور را ما عربها ولی عربها، از ما و گرفتند یونانی از اعربه را

 در «قوّه» کلمۀ چون و ،«تقنین» مصدر از «مُقَنِّن» بگوییم «قانونگذار» جای به

 باشد، داشته مطابقت باید موصوف و صفت عربی در و است مؤنّث عربی

 که نپندارد همسایه دهنکر خدا تا «مقنّنۀ قوۀ» بگوییم و کنیم مؤنّث را «مقنّن»

 .بیسوادیم ما
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 نهی و معروف به امر اش وظیفه که حکومت مأمور داروغه،:  «محتسب» -3

 که اند عقیده این بر صاحبنظران امّا ؛(معین فارسی فرهنگ) است منکر از

 امیر منظورش دارد، محتسب به ای اشاره که هرجا غزلهایش در «حافظ»

 در»: است شیراز ریاکار و سختگیر ادگرایبنی حاکم مظفّری، مبارزالدّین

 «!بگشایند ریا و تزویر خانۀ در که  /مپسند خدایا ببستند، میخانه

 در)« فریاد» ،«مُحتسب» ،«خدا» های کلمه به اگر حافظ بیت یک این در -4

« بخش»  ،«نِی» ،«دَف» ،(برآرند دادخواهی در که بلندی آواز معنی به اصل

 آلت معنی به هم)« ساز» ،(غفران عفوکردن،=  «بخشیدن» از امر، فعل)

 آنها معنیهای و ،«قانون بی» ،«افسانه» ،«شرع» ،(سامان معنی به هم موسیقی،

 حواسّمان و کنیم توجّه خوب آنها اجتماعی و اخالقی مذهبی، ارتباطهای و

 .    آمد خواهد ذهنمان به مهمّ انتقادیِ های نکته بسیار باشد، جمع حسابی

 معنای کردنِ بیان»: کنند می تعریف طور این انگلیسی در را «ریفتع» -5

 یا ماهیت کردنِ توصیف» ،«ای کلمه مفهوم و معنی مثالً چیزی، دقیقِ

 تن تعریف به عمالً «قانون» کلمۀ ترتیب، این به. «چیزی اصلی خصوصیات

 .دهد نمی

  embezzlement: گویند می کردن اختالس و اختالس به انگلیسی در -6

 . to embezzle و

 المثل ضرب فارسی ترجمۀ «است قدرت با حقّ» عبارت که کنم می فکر -7

«Might is right »باشد. 

 دست به نام همین به گیاهی ریشۀ از که خطرناکی سمّی مادّۀ»: شُوکران -8

  نوشانیدن با مردم، از پنهان زندان، در را سقراط(. عمید فرهنگ) «آید می
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  مردم، از پنهان فین، حّمام در را کبیر امیر چنانکه کردند، اعدام نشوکرا جام

 عامّ  مأل در را آنها که داشتند دلیلی خودشان برای البد. کشتند رگ زدنِ با

 ! نکشیدند دار به

 سیاستمدار، یونانی،[ میالد از پیش 558-638( ]Solon) سولون -9

 قانون اصالح برای او تالشهای که اجتماعی، فیلسوف و شاعر قانونگذار،

 را نامش آتن در اخالقی و اقتصادی سیاسی، فساد و انحطاط با مقابله در

 . کرد ماندگار
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 روزگار    سیلی  و  آربو داری 

سالم. راستی شما هیچوقت براتان پیش آمده است که توی دلتان،  

، «آبرو»این فریضۀ یواشکی، چیزی گفته باشید به این مضمون که: خدایا، 

، با سابقۀ «آبرو داری»و مخصوصاً مراتب ادای این فریضۀ مقدّس ملّی، یعنی 

 چند هزار ساله اش، دارد مرا دیوانه می کند؟

چه معنیهایی دارد و « آبرو»بپرسید « معین»و « دهخدا»البتّه اگر شما از  

، منزلت، مت، قیقدر، ناموس، ارج، عِرض، شرف، اعتبار، جاه»آنها بگویند: 

(، شما که صاحب عقل 1«)...، مناعتتیثیح، شکوه، فرّ ، عزّ، مقاممرتبت، 

با این معنیها هرگز شِکوه  و « آبرو»سلیم هستید، بدیهی است که از کلمۀ 

شکایتی نخواهید داشت، که به جای خود، خیلی هم در حفظ آن خواهید 

 خواهید گفت: « صائب تبریزی»کوشید، و همصدا با 

 (. 2«)دهیمحیوان نمی  هما آربو هب چشم /     آربو، حیات ابد زره اقتل است بی» 

نه خیر! شما اگر از نسلی هستید که، شکرِ خدا، مادر بزرگ یا پدر  

شما اگر آبرو »هشتاد، هشتاد و چند ساله ای دارید، ازش بپرسید:  بزرگِ

ارهایی که مثالً یکی از ک»بپرسید: و « داری نمی کردید، چه طور می شد؟

هیچوقت شده بود که با »بپرسید: و « برای آبرو داری می کردید، چی بود؟

و « وجودِ همۀ آبروداری، یک چیزی پیش بیاید که آبروتان ریخته باشد؟

بپرسید... دربارۀ آبروداری هر چی به ذهنتان می آید، بپرسید. ضمناً 

 که راستش را خودتان قسم بدهید مرگ  مادربزرگ یا پدر بزرگتان را به 
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 بگوید و الپوشانی نکند! 

در میان شاعرهای بزرگ قدیم، در جست و جویی که در اینترنت  

به کار برده « منفی» یا« بد»را با معنایی « آبرو»کردم، به کسی بر نخوردم که 

در بی اعتباری « عرفانی»، آن هم در غزلی «مولوی بلخی»باشد. فقط 

        فنا »آدمِ غافل از اعتبارِ ارزشهای معنوی و ارزشهای دنیایی، خطاب به 

 ( گفته است: 3« )فی اللهی

 ، ختهیر اتیح آبِ ،آبرو یتو برا یا»  

 «...ختهیقند و نبات ر ،گرفته در دهان زهر  

شما اگر تعریف هر کدام از این معنیهایی را که لغتنامه های فارسی برای  

ی انگلیسی بپرسید، هیچکدام از ی دهند، از لغتنامه هام« آبرو»کلمۀ 

         می گیریم، مطابقت قانع  تعریفهای آنها با معنایی که ما از این کلمه

 کننده ای ندارد. 

« َاپی ِیرنس« »آبرو»کلمۀ ترین کلمۀ انگلیسی به مفهوم  نزدیک 

(appearance است، به معنای )«وقتی یک «. صورتِ ظاهر»و « ظاهر

خودش را حفظ کند، به فارسی در « اَپی یرنس»که انگلیسی تالش می کند 

می کند، همان چیزی که با سابقۀ چند هزار ساله اش، « آبرو داری»واقع 

 شاید حاال دیگر بعضیها را، اگر دیوانه نکند، کالفه بکند.

آبِ »، که در واقع «آبرو»حاال خوب برویم تو بحرِ همین کلمۀ فارسی  

(، یعنی 4« )کسرۀ اضافه»، و «رو»و « آب»ست، مرّکب از دو کلمۀ « رو

« ولیِ عهد»، «صاحبِ نظر»، «صاحبِ خانه»، مثل «مضافً اِلیه»و « مضاف»

 ، «صاحبخانه»و می خوانیم   می نویسیم اسم مرکّب،  مقام  را، در  که آنها 
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 «.ولیعهد»، «صاحبنظر»

ی و رنگِ ظاهر و لطافت یطراوت و تازگ»هم « آب»یکی از معنیهای  

چیزی است که شایستگی داشتنش « آبرو»است، و با این حساب « و رویی

را داریم، و متأسفانه در  دورۀ وانفساه نداریم، ولی تالش می کنیم هر طور 

 که می شود، به مردم نشان بدهیم که آن را داریم. 

فکر نمی کنم تو را خوش بیاید »به خدایِ آدمهای روی زمین می گویم:  

روزگار سرخ  یلیبا س شان را صورت خودها برای آبرو داری که بیشتر آدم

 « بدارند!نگه 

_______________________________________ 

تألیف محمّد حسین خلف تبریزی، به تصحیح دکتر « برهان قاطع»در  -1

« آب»نیامده است، امّا این کلمه در شمار معنیهای کلمۀ « آبرو»معین، کلمۀ 

 ، لطافت و قدر و قیمت ،عّزت و آبرو ،رواج و رونق .. ».آورده شده است: 

طرز و روش و قاعده  ،جاه و منزلت  ،دولت و ترقّی، فیض و عطا و رحمت

کنایه از لؤلؤ و  ،همواره به راه رونده  ،... و کنایه از خجلت زده ،و قانون

 «تیغ و شمشیر جوهر دار ...  ،جواهر

آورده « آبرو»در زیر کلمۀ « دهخدا»ه به بیتهایی از چند شاعر دیگر هم ک -2

 است، نگاه می کنیم:

 )فردوسی(« هان آبرونزد مِ یجو نیبد؛ / بازگو خسروی ۀنام نیا ،شو*** »

 اهیعمل نامه س وانیده ب که! / ببار ی،ابر خطاشو یا ،رودی م آبرو*** »

 .)حافظ(« میآمده ا

 « کرداکتساب خواهم  آبرو / خانهیخاک م همچو خواجو زِ*** »
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 )خواجوی کرمانی(

 )سنایی(« یشانیخاک درگاه او به پ /هتران بهر آبرو روبند مِ*** »

؛ / باشمی و ناله آشنا م هیگر با/  باشمیاز خاک در تو چون جدا م*** »

« باشمی چنگ ز ناله با نوا م چون، / دارمی آبرو م هیشمع ز گر چون

 )مولوی(.

فناء فی اهلل ... تبدیل »در تصوّف است.  « فناء فی اهلل»اشاره به مرتبۀ  -3

صفات بشری به صفات حقّ تعالی و خصائص الهیه می باشد و این مرحله، 

 سیّد جعفر سجّادی(. –)فرهنگ علوم عقلی « مرحلۀ سوّم فناست.

انگلیسی است. چون در خّط « of»کسرۀ اضافه برابر با حرف اضافۀ  -4

وشته نمی شود، ما آن را در میان مضاف و ( نe« )ـِـ » فارسی مصوّت کوتاه 

مضافً الیه نمی بینیم، امّا آن را می خوانیم، حتّی در کلمۀ مرکِّب 

    که جای خالی آن را حذف کرده ایم )تختِ خواب(. در « تختخواب»

، که مضاف و مضافً الیه است، کسِرۀ «صاحبخانه»کلمه های مرکبّی مثل 

 حب + خانه(. اضافه به کلّی حذف شده است )صا
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 !  هب ربدگی   رحمت   صد
 از و ام افتاده شکّ به بارها و بارها من که خدمتتان کنم عرض. سالم 

 که موردی هر در و «کنی؟ می کار چه داری دانی می» :ام پرسیده خودم

 زبانِ  با جامعه و کنم می «بردگی» دارم واقع در بله، ام، دیده است، بوده

 است، همگانی و «جهت هر به باری» زبانِ جور یک که ،خودش مخصوصِ

 .ام کرده قبول مؤمنانه هم من و است، گذاشته دیگری چیزِ را اسمش

 آهنی قفس جلو وحش، باغِ یک تو پیش، سالِ پنجاه چهل آید می یادم 

 با عصبی، و بیقرار زندانیِ یک مثل که پلنگه. تماشا به وایستادم پلنگ یک

 و وایستاد من مقابلِ در دفعه یک رفت، می راست و پچ به تند قدمهای

      کوتاه و تند نگاهِ یک همان با انگار. انداخت من چشمهای توی عجیبی نگاهِ

. نیست آزاد ترسد، می که کسی! هستی آزاد کنی می خیال تو»: گفت من به

 «!آهنی قفسِ این توی حتّی منم، آزاد

 توی زنجیر و غل با و کردند می انشکارش که هم، ها «برده» من نظرِ به 

                شرقی، کمتر و غربی بیشتر بازارهایِ در و انداختند می شان کشتی

 اسیر: داشتند را پلنگه همان احساس امّا بودند، عصبی و بیقرار فروختند، می

     سختی. نبودند برده امّا دیدند، می رفتاری بد کردند، می بیگاری بودند،

 که دیدند می مثالً و بیدار، دلشان و بود باز چشمهاشان امّا ند،کشید می

 طور چه دهد، می نشان دستهاش زیر به که هیبتی و قدرت آن با اربابشان،

  پیششان  او  ریشِ که باالدستهایش از بعضی و هاش، بچّه و زن یکوقتهایی

 برده ها همان  آنوقت. کنند می استفاده  سوء  ازش  برده  عینِ  بود،  گرو
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 هاش بچّه و زن و اربابشان ادای شدند، می جمع هم دور که استراحت برای

                قاه قاه آنها زندگیِ مسخرگی به و آوردند می در را باالدستهاش و

 .خندیدند می

 زن و مرد یک که اید نشنیده یا اید، ندیده هیچوقت خودمانیم، راستی، 

 این در باشند، همدیگر نامزد درازی مدّت بشوند، همدیگر عاشق جوان

 یک و بکنند، ازدواج هم با باالخره و بشود، تر عمیق و تندتر عشقشان مدّت

 و بشود، عوض همدیگر به نسبت رفتارشان کم کم گذشت، که مدّت

 همدیگر «صاحب» باشند، همدیگر «عاشق» اینکه جای به دیگر آنوقت

 محضری سند جانبه، دو «بردگیِ» این در شانخود «مالکیتِ» برای و بشوند،

 ؟«زناشویی» سند باشند، داشته هم

 از پرده شاید: کنیم نگاه اطرافمان به خوب و بزنیم «شکّ» عینک یک 

 «فرض» صورت به برامان را آنها جامعه در زندگی که چیزهایی روی

 هزار مستقیمِ غیر بردگیهایِ چه که ببینیم و برود کنار به است، درآورده

 دارد جریان مان جامعه در «مستقیم بردگیِ » از تر دردناک و تر زشت برابر

 ! بینیم نمی ما و

 بگذاریم، کاله همدیگر سر بدهیم، باج همدیگر به بترسیم، همدیگر از 

 وسیله یک و هزار به و باشیم، نداشته انصاف و رحم ای ذرّه همدیگر برای

 باال را همدیگر حقّ و بکنیم، سلب همدیگر از را آزادی دیگر طریق و

 پُرکن دهن خاصّ اسمهای «داریها برده» و «بردگیها» این همۀ برای و بکشیم،

 رفتار یک «بردگی» که باشد راحت خیالمان و باشیم، داشته پسند جامعه و

 !است شده مُلغی است وقت خیلی که بود انسانی غیر ظالمانۀ
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 برابر صد با غیرمستقیمش، امّا ،است شده مُلغی مستقیمش بله، هم آن 

 یک: برده اند شده دنیا مردم همۀ. است کرده پیدا رواج سخت پنهانی، ظلم

 بردۀ صدی، در چند و نود اکثریتِ یک و ،«طمع» بردۀ درصدی، چند اقلیتِ

 !      «طمعکاران»
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 رهبران ردوغ می گویند؟  چرا 

و « چرا رهبران دروغ می گویند؟»این است: سالم. عنوان نامۀ این هفته  

عنوان کتابی است که سه سال و اندی پیش در این  ،این را من نمی گویم

ه به آن برخورده ام و سخت دیار منتشر شده است و من تازه در کتابخانۀ محلّ

تعجّب کرده ام از طرح همچین سؤالی! عنوان فرعی کتاب هم این است: 

 « یاست بین المللی!حقیقتِ دروغگویی در س»

(، استاد علوم سیاسی در دانشگاه 1« )جان میر شیمِر»نویسندۀ این کتاب،  

ست. البد هر سال عدّه ای دانشجوی پژوهندۀ صاحبنظر، با « شیکاگو»

     امضای او درجۀ دکتری می گیرند. ضمناً در حوزۀ  روابط بین المللی 

جهانی، عالمانه و صادقانه نظریه پرداز معتبری است. پس با این اعتبار 

حقیقتِ دروغگویی در سیاست بین المللی را بر مال می کند. پس چشمۀ 

 فکرش در فیضان باد.

دروغگویی بین المللی به »این استاد در مقدّمۀ کتابش می نویسد:  

می گیرد، امّا تفاوتِ دروغهایی که دولتها به  شکلهای مختلف صورت

که رهبرها به ملتهای خودشان می گویند، همدیگر می گویند با دروغهایی 

که واقعاً باید همین طور هم باشد. امّا بعد در همان مقدّمه « بسیار مهمّ است!

 اظهار می دارد که:

رهبرها معمواًل به دالیل موجّهِ استراتژیک دروغ می گویند، نه به این » 

 ضیلت علّت که پست یا فاسد باشند. من نمی خواهم بگویم که دروغگویی ف
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بزرگی است و دروغ بین المللی هرچه بیشتر گفته بشود، بهتر است، بلکه 

حرفم این است که دروغ گفتن  گاهی وقتها در این دنیای ُپر از خطر یکی 

 «از خصوصیات سودمند سیاستمداری است.

شما که مثل این بندۀ حّق، اهل سیاست نیستید و اصالً از سیاستمدارها،  

ای « نظریه»چه بدشان، دلِ خوشی ندارید، از شنیدن همچین  چه خوبشان،

چه احساسی به تان دست می دهد؟ با احساسی که به من دست داده است، 

می گویم من به این قضیه علمی نگاه نمی کنم. از این بابت از بیخ عامی و 

( و 2« )پولیتیک»اُمّی هستم. آن چیزی که فرانسویها به ش می گویند 

است که ما کلمه ش را از « سیاست»(، در فارسی 3« )پالیتیکس» انگلیسیها

 عربی گرفته ایم. 

خوب، امّا اینجا یک نکتۀ ظریف هست که اگر خوب به ش توجّه کنیم،  

          می بینیم آن چیزی که فرانسویها کلمه ش را یادمان دادند و انگلیسها

ن مردم کوچه و بازار بین المللی اش را برامان معنی کردند، طوری توی ذه

است، جدا شد « علم و تدبیر مملکتداری»که معنیش « سیاست»رفت که از 

و معنی دیگری پیدا کرد. تهران و شهرهای بزرگ نه. اآلن بروید توی یکی 

چرا اینجا همه »از دهات دور افتاده و به یک پیر مرد بیل به دوش بگویید: 

 « به هم پُلـتیـک می زنند؟

بُهتان نزنید، آقا، معصیت »تایی در جوابتان خواهد گفت: پیر مرد روس 

دارد! نگویید همه. همۀ ما اهل پُلتیک زدن نیستم! همه حقّه باز و دروغگو 

« نیستیم! همه مکّار و کالهبردار نیستیم! همه شیطان نیستیم! همه شیّاد نیستیم!

و اگر حرفش را با عذرخواهی قطع نکنید، همین طور به ردیف کردن 

  ادامه خواهد داد.« پُلتیک زدن»مترادفات 
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نه در عصر ما که گند همه چیز درآمده « دروغ»و « سیاست»راستش  

است، بلکه از ابتدای تاریخ همۀ قومها و ملّتها، به شهادت مکتوباتشان، 

نقشهای دو روی سکّۀ حکومت بوده است. سیاستمدار هم اگر نمی خواست 

د، می رفت کاسب می شد. در کسب آدم دروغهای صد درصدی بگوی

 (.    3دروغ می گوید، امّا نه دروغ صد در صدی )

_______________________________________ 
، استاد 1947(، آمریکایی، متولّد John Mearsheimerجان میر شیمِر ) -1

چرا رهبران دروغ می »علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو، مؤلّف کتاب 

، «شهریار»، مؤلّف کتاب «نیکولو ماکیاولی»نباید آدم را به یاد  ، که«گویند

بیندازد، « سیاستنامه»، مؤلّف کتاب «خواجه نظام الملک طوسی»یا به یاد 

می شود     گفته اند که در مصاحبه ای گفته است: درسی که از این کتاب

سنجیده دروغ بگویید، خوب دروغ بگوید، و در »گرفت این است که : 

 «خوب به انجام برسانید! ،که می کنیدرا یت کاری نها

در انگلیسی. در دورۀ قاجاریه  politicsبه فرانسوی و  politique -3و  -2

مهد فرهنگ اروپایی دانسته می شد و بسیاری « فرنگستان»کشور فرانسه یا 

از لغتهای مربوط به اشیاء و امور عصر جدید از زبان فرانسوی گرفته شد. 

 List of»یای فارسی فهرست بسیاری از این لغتها زیر عنوان در ویکیپد

French loanwords in Persian » آمده است. 

مثالً قصاب ممکن است در مورد گوشتی که می فروشد، دروغهایی  -4

بگوید، امّا نمی تواند مثل یک سیاستمدار، به جای گوشت، خاک ارّه به 

 مشتری بدهد )توضیح واضحات(! 

 <74 > 



 اقنون شهر؟  یا    مان شهر آر

سالم. از عهد نوجوانی تا حاال، که آخِرهای عهدِ پیریِ این بندۀ حّق  

به ذهنم « جام شوکران»را می شنیده ام، فوراً « سقراط»است، هر وقت اسم 

، و بعد هم «مدینۀ فاضله»را، فوراً « افالطون»می آمده است، و هر وقت اسمِ 

بوده است و تقریباً آنچه ما دربارۀ سقراط « راطسق»شاگرد « افالطون»اینکه 

           و فلسفه اش می دانیم، در نوشته های افالطون خوانده ایم، که تقریباً 

به فارسی ترجمه « محمّد حسن لطفی»همۀ آنها را هم بزرگواری به اسم 

 کرده بود.

ا این را باید اعتراف بکنم که من، برعکسِ شما که می دانسته اید، ت 

(، تألیفِ خانم 1« )مدینه های فاضله»همین چند روز پیش که کتابی به اسم 

، بعد از «افالطون»را نخوانده بودم، نمی دانستم که جناب « مرلین کاورلی»

او باشد، « آرمان شهرِ»یا « مدینۀ فاضله»، که همان «جمهوری»نوشتنِ کتاب 

آرمان »اصولِ این شکستِ درخشانش در پیاده کردنِ مختصری از  و بعد از

( به اسمِ 2، قلمرو حکومتِ  استبدادیِ ابوحُمقی )«سیراکیوز»در« شهر

حکومتِ فیلسوفان در »، بر پروندۀ «سیسیل»(، در جزیرۀ  3« )دیونیسیوس»

بایگانیِ »مُهرِ سکوت زد و آن را به گوشۀ تاریکی از « مدینه های فاضله

 حافظه اش انداخت.« راکد

نوشته است، « مِرلین کاوِرلی»است، و این طور که  امّا این طور نبوده 

« واقعیتها»ارسطو، شاگردِ افالطون، که بر عکس استادش، چشمش بیشتر به 

 که بزرگترین  فهمیده بود   می کرد، سیر « خیال»بود، و کمتر در عالم   باز
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 یا « سرشت»این است که حضرت استادی « مدینۀ فاضلۀ افالطون»نقص در 

این موجوِد دمدمی « هواجِس ُو َوساوِس نفسانیِ»(، و 4« )طبیعتِ آدمیزاد»

از هر « فلسفه»مزاجِ هوسباز را در نظر نگرفته است، و خیال کرده است که 

و « انساِن واال»نوعش، چه زمینی، چه آسمانی، می تواند از یک فرمانروا 

 بسازد.« سلطانِ معصوم»

نوشته است، خوبیش این است که « یمِرلین کاوِرل»امّا این طور که  

، دیر یا زود فرشتۀ «سلطه»نشده، فهمید که در فضایِ «  سلطان»افالطون 

خُبث و دِنائت می گیرد. به « دیوِ»خفه می شود و جایش را « معصومیت»

( را نوشت، 5« )قوانین»عبارت دیگر افالطون، ده یازده سالِ بعد که کتاب 

را تا اندازه ای رفع کرد، چون این « هوریجم»این نقصِ فلسفی در کتاِب 

، «فکر مدینۀ فاضله در یونان و روم باستان»از کتابِ « مِرلین کاِورلی»طور که 

(، نقل کرده است، حاال دیگر افالطون به تجربه 6« )جان فِرگوسون»تألیف 

 وُ به فراست دریافته بود که مدینۀ فاضله قانون شهر است:

ن تابعِ قدرت و فاقدِ اختیار و مرجعیت باشد، حکومتی که در آن قانو» 

در راِه نابودیِ خود پیش می رود. به وضوح می بینم که مملکتی که در آن 

قانون بر دولتمردانِ آن حاکم است، و آنهایی که زمامِ امور را در دست 

دارند، بنده و خدمتکار قانون هستند، از امنیت و سایر برکاتی  که خدایان 

 «ها عطا می فرمایند، برخوردار می مانند.به همۀ ملّت

خوب، البتّه این را هم در نظر داریم که حرفهای ده، بیست، سی قرن  

       پیش، حتّی آنهاییش که امروز هم متین و منطقی به نظر می آید، مالِ 

دوره هایی از تاریخ است که جمعیتِ سرتاسر عالم، شاید به اندازۀ جمعیت 

          چک دنیای امروز نبود، ... قارّۀ دوقلوی آمریکایکی از کشورهای کو
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کشف نشده بود،... انواعِ ماشینها اختراع نشده بود،... طال هنوز زرد بود و  

بود و خروس « سقّز»و « قندران»هنوز « آدامس»طالی سیاه پیدا نشده بود، ... 

 نشان نشده بود، ... و هزارها هزار نشده بودهای دیگر!

_________________________________ 

 Merlinدکتر مرلین کاوِرلی )« (، تألیف Utopia« )مدینه های فاضله» -1
Coverley مدینۀ فاضله یا آرمانشهر را در « فکر»در کتاب خود (. مؤلّف

نوشته های فیلسوفها و نویسنده های پیش از افالطون تا اواخر قرن بیستم 

 معرّفی و بررسی کرده است.

احمق »، مترادف است با «پدر حماقت»با معنی تحت الّلفظی « ابو حُمق» -2

این نوع ترکیب در ساختن صفت و لقب یا کنیه در نزد عربها همیشه «. کبیر

ی، که به دلیل زیرکی به او لقب عَمر بن هشام مخزومرایج بوده است. مثالً 

د بن عبداهلل، پیغمبر داده بودند، بعدها به دلیل دشمنی او با محمّ« ابو الحکم»

 «. جاهل کبیر»یا « پدر جهالت»، معروف شد، یعنی «ابو جهل»اسالم، به 

 در عهد افالطون. « سیراکیوز»( حاکم مستبد Dionysius« )دیونیسیوس» -3

« هیومَن نیچر»، در انگلیسی «سرشت انسان»یا « طبیعت آدمیزاد» -4

(human nature مردم کوچه و بازار در مورد .) خوبی»کسی که به »

بکند، معموالً می گویند: آدم است، شیر خام « بد»معروف باشد و کاری 

 خورده است، جایز الخطاست.     

(، یکی از مهمترین کتابهای افالطون که موضوع The Laws« )قوانین» -5

بین چند « مکالمه»آن مثل موضوعات سی و چهار اثر دیگرش به صورت 

      است که « سقراط»گیرد، و یکی از این چند نفر نفر مورد بحث قرار می 
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بحث را غیر مستقیم هدایت می کند، ولی استثنائا در مجلسهای مکالمات 

 شرکت ندارد. « قوانین»کتاب 

 Utopias of the« )فکر مدینۀ فاضله در یونان و روم باستان»  -6
Classical World جان فِرگوسون»(، تألیف( »John Ferguson ناشر ،)

،Thames and Hudson  1975 –لندن. 
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 ریچه اهی کشف د  و بان  ز

سالم. عرض کنم خدمتتان که گاهی وقتها، که تصادف یاری می کند 

و فرصتی پیش می آید که با یک یا چند تا همکار جوان، چند دقیقه ای 

وضوعِ جالبِ توجّهی اشاره گفت و شِنُفتی داشته باشم، و توی حرفهامان به م

شده باشد، شده است که یکدفعه آن همکار، یا یکی از آن چند تا همکار، 

 خندۀ معنی داری بکند و بگوید:

« حتماً حاال می روید و این موضوع را می کنید یک نامه ای از لندن؟»  

نمی دانم! »که من معموالً در جواب لبخندی می زنم و صادقانه می گویم: 

 «شاید.

باید نکته ای جرقّه بزند، دریچۀ کشفی باز بشود، و واقعیت یا حقیقتی  

که وجود داشته است،   امّا از توجّهِ خیلیها، از جمله این بندۀ حقّ، دور مانده 

بوده است، به مخزِن تجربه ها و دریافته های آدم راه پیدا کند، و آدم 

حاال متوجّهِ این نکتۀ مهمّ چرا من تا »یکدفعه به خود بیاید و مثالً بگوید: 

 « اجتماعی نشده بودم؟

این مجلّه را هنوز می خواهی، یا بیندازمش »همسرتان ازتان می پرسد:  

که می گوییم، و خیلی چیزهایی را که دیگر به دردمان « دور»این « دور؟

در لغتنامه ها « دور»، کجاست؟ از تعریفهای «آنجا»نمی خورد، می اندازیم 

ما نیست، و چیزی را که پرتاب کرده ایم به آنجا، « نزدیک»ه می فهمیم ک

یا برده ایم و انداخته ایم آنجا، فاصله اش حاال از ما آن قدر هست که اگر 

  است، از بدیش کامالً در امانیم.« بد»
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، آن قدر بد که حاال دیگر، ان شاء اهلل، توی چیزِ بدی است« تُف»مثالً  

کوچه و خیابان هم نمی اندازیم. آن تک و توکی هم که می اندازند، 

خودشان نمی اندازند که، خدا نکرده، روی کفش یا لباسِ « نزدیک»

 می کنند. « پرت»از خودشان « دور»خودشان بیفتد. به 

در صد مردم در روستا ها حاال اگر صدها سالِ پیش بود، و بیش از نَوِد  

از خانه ها و مزرعه ها، آن قدر زمین خالی، یا « دور»زندگی می کردند، 

بیابانِ بَرَهوت بود، که مردم آشغالها وُ کثافتها وُ هرچه بدتر از اینها شان را 

 آنجاها. « بیندازند»از خانه ها و مزرعه هاشان و « دور»ببرند 

سابقۀ تاریخی « دور انداختن»بِ بله، می خواهم بگویم که فعل مرکّ  

درازی دارد. حاال دیگر وقتی همسرتان می خواهد مجلّۀ خوانده شده ای، 

، از اتاق می رود بیرون، «دور بیندازد»یا هر چیز بد و زائد و آشغالی را 

توی ظرِف « می اندازد دور»اتاق، در دو سه قدمی اتاق، آن را « نزدیکِ»

(، یعنی کاغذ، مقوّا، پالستیک، 1احیا شدنی) زباله، یا توی ظرفِ چیزهای

           شیشه وُ بطری خالی، و آنوقت  هفته ای یکبار کامیونهای مخصوص 

از شهر و برای امحاء « دور»می آید و آنها را می برد به جاهای مخصوصِ 

 (. 2یا احیاء خالی می کند )

شن بیان بکنم؟ مالحظه می فرمایید؟ آیا توانستم منظورم را درست و رو  

       می خواهم بگویم اگر خوب دقّت بکنیم، می بینیم، هزار سال پیش که

( حاال خیلی فرق می کرد. 3« )دور انداختنِ»با « دور انداختن»می گفتیم 

مردم را باال می برد و « فرهنگِ»می ماند، امّا تحوّل وُ پیشرفت « ثابت»کلمه 

 می دهد.« تغییر»معنی کلمه را 
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اگر تیرم به خطا نرفته باشد، در این یک تیر و دو نشان بازی، خواستم  

اوّالً بگویم که آدم چه طوری یکدفعه یک چیزی برایش کشف می شود، 

و ثانیاً اینکه حاال دیگر خیلی از کلمه هامان آن معنیهای چندین و چند قرن 

 به خدا و ِخرد سوگند. ،پیش را ندارد

_______________________________________ 

انواع چیزهای مصرفی می گویند « احیاء کردنِ»انگلیسیها به  -1

(. نمی دانم برای این معنی فرهنگستان جدید recycling« )ریسایکلینگ»

فارسی چه کلمه ای ساخته است، و ذوق و سوادِ فرهنگستانهای تکنفرۀ سیّار 

 چه کلمه هایی از خودشان در آورده اند.

 ی)فرهنگ فارس یزیبردن چ انیاز م ؛کردن دیناپد ؛محو کردن :محاءاِ -2

  اکیتر دیکشت خشخاش و تول تیوضع یابیارز گزارش» مثالً در (. نیمع

مزارع خشخاش  امحاء تیوضع»می خوانیم: « 1389 زمستان - در افغانستان

 در مناطق ینگران کننده بود. ناامن اریبس یالدیم 2010در افغانستان در سال 

مزارع خشخاش دچار  امحاءافغانستان موجب شد تا روند  یو غرب یبجنو

بی مصرفی را دوباره  ؛ چیززنده کردن ؛دنیزنده گرداناِحیاء:  «مخاطره شود.

         قابل مصرف کردن، مثل احیای پالستیک از ظرفها و بطریهای خالی و 

 plastic)« احیای پالستیک»بی مصرف پالستیکی. به یک نمونه از کاربُردِ 
recycling factory ًدر یک سایت اینترنتی نگاه می کنیم، که تصادفا )

نقد فقط به  ما /میدار کیشده همه سه تا ت دییتا»منظوم است و طنزآمیز: 

 یایاح ۀکارخان»/  آرومه یهمه چ نکهیبه ا علمِ با/  میدار کیرنگ مات

  «.میدار کیپالست
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، «throw away»فارسی می گویند « انداختنِ دور»در انگلیسی به مفهوم  -3

امّا برای مفهوم تازه ای که این عمل در عصر جدید پیدا کرده است، از فعل 

«dump » استفاده می کنند، به معنیِ خالی کردن )مثلِ خالی کردن بار از

کامیون(، ریختن و رفتن )مثل ریختنِ زباله و خرت و پرت در جاهای غیر 

مین کار را بخواهند به طور قانونی انجام بدهند، هر چیز مجاز(، که وقتی ه

( می برند و آنجا dumping siteکهنه و به درد نخور را به محلهای مجاز )

«dump ».می کنند 
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 ( 1) هنوز خیلی وقت داریم

سالم. پیشِ خودتان بماند، دیروز توی پیاده روِ باریکِ کوچۀ درازمان،  

( 2، و ساکِ چرخی به دست، برخوردم به یک جنتلمنِ انگلیسیِ )عصا زنان

شصت، شصت و پنج سالۀ درشت هیکل، هفت ستونِ بدنش از سالمت 

برخوردار، و فوراً خودم ُو ساک چرخیم را کشیدم کنار تا او که کالسکۀ 

شما »رد، رد بشود، و به ش گفتم: بچۀ یک سال، یک سال و نیمه ای را می بُ

 «من خیلی کُند راه می روم!بفرمایید. 

جنتلمن انگلیسی محترمانه لبخندی زد و تشکّر کرد، ولی ظاهراً همین  

را  کافی ندانست، َو کالسکه را با بّچۀ بی لبخند و بی اخم « آدمگَری»قدر 

      و هاج و واج نگهداشت و حتمَا از راهِ دلسوزی، و برای دلگرمیِ من

   تش می رسد که ناچار باشیم خیلی کُندباالخره برای همه مان وق»گفت: 

 (3« )راه برویم!

این بچّۀ »من هم که جنتلمن نیستم، امّا عملِ به مِثل سرم می شود، گفتم:  

و جنتلمنِ انگلیسی از این سؤال جا خورد، و با لحنی « مامانی نوۀ شماست؟

نه خیر، آقا، بچّۀ »که نمی توانست خطا بخش وُ پوزش پذیر باشد، گفت: 

 «خودم است!

اینجا بود که بُهتم زد و چند لحظه ای الل ماندم، و بعد، در مُنتهای  

من برای تندرستی و خوشبختیِ »پریشان فکری، همین طور هوایی گفتم: 

 « همۀ بچّه های دنیای امروز دعا می کنم. روزِ خوبی داشته باشید!

 ال،و جنتلمنِ انگلیسیِ شصت، شصت و پنج ساله، صاحبِ بچّۀ یک س
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یک سال و نیمه، البُد سخت دلخور از من که او را پیر و پدر بزرگ دیده 

 بودم، رفت وُ مرا، خطا کرده و شرمسار، به حالِ آشفتۀ خودم رها کرد. 

خداییش را بخواهید، حّق با او بود. چرا من باید خیال کرده باشم که  

حدّ اکثر در سی یک مردِ حاال شصت و پنج نَه، بگوییم شصت ساله، که 

سالگی با یک زنِ حدّ اقلّ بیست و پنج ساله ازدواج کرده بوده باشد، و بچّۀ 

اوّلشان، به فرض، پسر بوده باشد و حاال بیست و نُه ساله شده باشد، مسلّمَا 

نمی تواند با یک پدر شصت ساله و یک مادر پنجاه و پنج ساله، صاحب 

 شده باشد؟  یک برادرِ تنیِ یک سال، یک سال و نیمه

از منِ به اصطالح محّقق بعید بود که در برخورد با این مردِ شصت،  

شصت و پنج ساله، واقعیتهای علمِ جانور شناسی و علمِ زیست شناسی را در 

مدّ نظر نداشته باشم، و در عوض از دیدگاهِ تمدّن و فرهنگ و اخالق و 

نیمۀ همراهش نگاه  شعور و عاطفۀ انسانی به او و بچّۀ یک سال، یک سال و

 «این بّچۀ مامانی نوۀ شماست؟»کنم و از او بپرسم: 

همین تازگیها یک جا خوانده بودم که در هندوستان، که می گویند  

بزرگترین دموکراسی دنیاست و در عینِ حال بیشترین جمعیتِ فقیرِ این دنیا 

ه اگر این را هم دارد، یک مرد نَوَد و شش ساله بچّه دار شده است! که البتّ

بچّه را یک زن از او حامله شده بوده باشد، این زن باید حدّ اقل پنجاه سال 

با او اختالف سنّ داشته باشد، که باز هم چندان تعجّبی ندارد. قبالً هم یک 

جای دیگر خوانده بودم که در پاکستان بعضی مردهای پنجاه، شصت ساله 

 هم تعجّبی ندارد. با دخترهای نُه ساله ازدواج می کنند که آن 

 خودتان می دانید که نزدیکترین نوعِ حیوان به نوعِ انسان میمون است،  

< 84 > 



برای هدِف  ( خودش را حفظ کند، و4و میمون معموالً تا بتواند نرانِگیِ )

طبیعی با نرهای خانواده اش بجنگد، ماده های چندین نسل از خانواده اش 

        و ما شاءَ اهلل!  َجلّ الخالِق را خودش حامله می کند. راستی که

____________________________________ 

   که معمّا به نظر« هنوز خیلی وقت داریم»عنوان این نامه را گذاشته ام  -1

می آید، امّا فکر می کنم بعد از خواندنِ نامه معنیش کامالً روشن باشد. به 

 م؟ نظر شما برای چه چیزی هنوز خیلی وقت داری

در چند دهۀ اخیر همه چیز مردم در انگلیس آن قدر تغییر کرده است  -2

که آدم در کوچه و بازار زیاد به مردهایی بر نمی خورد که سر و وضعشان 

آنها را جنتلمن نشان بدهد. امروز اگر مردی کت و شلوار تنش باشد، 

ش را کراوات زده باشد، سرش را معمولی اصالح کرده باشد، اینجا و آنجا

خال نکوبیده باشد، و با لهجه ای حرف بزند که شمای مهاجر نسل اّول 

بفهمید، همچین آقایی جنتلمن انگلیسی است. باقی خصوصیات جنتلمنهای 

 صد سال پیش، پیشکشش.

 I am»، با این جملۀ انگلیسی: «من خیلی کُند راه می روم »به ش گفتم: -3
a very slow walker »از همان صفت  و او هم جنتلمنانه«slow walker »

 که من به کار برده بودم، استفاده کرد و گفت: 

For all of us there comes a time when, by compulsion, we 

become slow walkers  

            برای تأمّلی زیست شناسانه و مردم شناسانه و تاریخ شناسانه در -4

در « کتاب اوّل پادشاهان»وانید به جامعه های دو سه هزار سال پیش، می ت

 ، دربارۀ حضرت داوود پادشاه و نبی«عهد عتیق»بخش اوّل « کتاب مقدّس»
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حضرت  و پسر و جانشین او« مزامیر»یا « زبور»بنی اسرائیل، و صاحب کتاب 

سلیمان، مراجعه کنید. اگر وقت، یا حوصله، یا هر دوی آنها را ندارید، به 

، هر چند شده و سالخورده ریپ و داود پادشاه * »ی بکنید: این مختصر نگاه

را  یو و خادمانش  *  .شدینم گرم کنیل دند،یپوشانیم لباس او را به

 حضور پادشاه بطلبند تا به جوان یا، باکرهما، پادشاه یآقا جهت به»گفتند: 

، ما، پادشاه یبخوابد تا آقا ]او[ تو و در آغوش د،ینما یو او را پرستار ستدیبا

و  دندیمنظر طلب کوین یدختر لیحدود اسرائ یدر تمام پس « * .بشود گرم

 کوین اریدختر بس و آن  * .آوردند او را نزد پادشاه ،افتهیرا  هیشونم شَکِیاَب

 او را . امّا پادشاهکردیم ، او را خدمتنموده یرا پرستار منظر بود و پادشاه

)نشناخت یعنی با او مجامعت نکرد. اگر پادشاه دیگر نمی توانست  .نشناخت

                 زنی را بار دار کند، باید بر کنار می شد و پسر ارشدش جای او را 

 من»: ، گفترا برافراشته شتنیخو ،تیپسر َحجِّ ایاَُدن آنگاهمی گرفت. ( * 

 شیپ نفر را که و پنجاه ها و سوارانارابهخود  یو برا« نمود. خواهم سلطنت

.. )امّا بنا بر قول قبلی داوود، سلیمان پادشاه .ساخت ایبدوند، مه یو یرو

شد و در نتیجه ادُنیا عصیان کرد. ابتدا خواست ابیشکِ شونمیه را که به عقد 

نقشۀ داوود در آمده بود ولی باکره مانده بود، به زنی بگیرد. امّا سلیمان به 

او پی برد و او را کشت و ابیشکِ شونمیه را به حرمسرای خودش فرستاد. 

، که یکی از قدیم ترین و «غزل غزلهای سلیمان»گفته اند که معشوق در 

زیباترین شعرهای عاشقانۀ روستایی جهان است، همین ابیشکِ شونمیه 

«Abishag Sunnammite ».بوده است 
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 ربط  کاروان  ماندگی   رد

 ( به گوشتان می خورد،Romania« )رومانی»سالم. شما وقتی کلمۀ      
اوّلین چیزی که به ذهنتان می آید، چی هست؟ بعضیها ممکن است آقای 

(، دیکتاتور سابق کشورِ رومانی به ذهنشان بیاید Ceaușescuچائوشسکو )

یِز عبرت انگ« تراژدیِ»باال رفتنِ او از پلّه های عظمت، و « کُمدیِ»و 

          (. امّا من که اهل سیاست نیستم، اوّلین چیزی که به ذهنم 1سقوطش)

می آید، کولیهای رومانی و موسیقی آنهاست، و این که بزرگترین اقلیِت 

کشور رومانی هستند، و دیگر اینکه بیشتر رومانیاییها از موسیقی آنها 

 خوششان می آید، امّا از خودِ آنها نه چندان. 

کر نمی کنم شما بخواهید شرحی از تاریخ زندگیِ کولیهای ف      

پراکنده در سرتاسر دنیا بشنوید. ضمناً من هم خوشم نمی آید که بگویم ما 

، «غربال ساز»یا « غربیل بند»، یعنی «قرشمال»یک وقتی به کولیها می گفتیم 

و در عین حال، به جای فحشهایی مثِل بی شرم و بی حیا و دهن دریده و 

 (. 2« )قرشمال»یطه می گفتیم سل

، تألیف «فرهنگ لغات عامیانه»و خوشم هم نمی آید که بگویم در       

نوشته شده است: « کولی»در تعریف کلمۀ « سیّد محمّد علی جمالزاده»

 رانیکه در تمام عالم پراکنده اند و در ا نیهستند چادرنش معروفی ۀفیطا»

 ( 3« ).است یدزد ناًایو اح یریکارشان فروختن سبد و فالگ

چیزهایی که این کولیهای پراکنده در دنیا، از جمله کولیهای کشور       

، در حدود هزار و پانصد سالِ پیش از بخشِ شماِل غربیِ هند «رومانی»
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برداشتند و با خودشان به هر جا که رفتند، بردند، زبانشان بود و موسیقیشان، 

    (4ک وُ بی مالکیت وُ سبکبار زندگی کردنشان. )وَ آزاد وُ بی مَرز وُ بی مُل

سرودها یا تصنیفهاشان تاریخ زندگیشان است و آوازها و آهنگهاشان طنین 

غمها و شادیهاشان. برای خودشان می نواختند، می خواندند، می رقصیدند، 

 می گرفتند.« پاداش»و به مردم لّذت و نشاط  می دادند، و از مردم 

جهانی و به هم چسبیدنِ شرق و غربِ اروپا، و ایضاً زد و نظم نوین       

، این خواب را آشفته کرد، به «ارباب المغارب»با « ارباب المشارق»بندهای 

طوری که حاال وقتی من دارم سرباالییِ تُند پیاده رو یک خیابان باریک را 

عصا زنان و هنّ وُ هنّ کنان، حلزون وار، طیّ می کنم، و آهنگ آشنای 

کی از ترانه های کولیهای رومانی به گوشم می خورَد، می بینم یک مرد ی

کولیِ میانه سالِ تنها، بی خانواده، بی کاروان اسبی، کنار دیوار نشسته است، 

با کاسه ای پالستیکی، مشتی پول خرد در تهِ آن، آکاردئون می زند، و 

و  سرش به دو طرف در چرخش است، و چشمهایش با التماس به دستها

 چشمهای عابرهایِ به خود مشغول آویزان. 

یکدفعه پیاده رو موقّتاً خلوت شد. نگاه کردم، دیدم حاال فقط من       

هستم و او. در دو قدمیش  وایستادم که هم آهنگِ  آشنای او را بشنوم، هم 

خستگی در کنم. امّا او آهنگ را قطع کرد، َو رویش را از من بر  گرداند. 

ا من باالخره نومید شدم و به راه افتادم. ده قدمی که از او دور منتظر ماند ت

شدم، ظاهراَ نحسی من هم از او دور شد و پیاده رو دوباره عابر دار، و او 

 دوباره آکاردئونش را به صدا درآورد. 

دلم گرفت. احساس کردم که او دیگر کولی نیست. آزاد وُ بی مَرز       

 سبکبار نیست. دیگر نه برای دل خودش می زند، وُ بی مُلک وُ بی مالکیت وُ
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نه برای لذّت و نشاِط دیگران. مطرب نیست. پاداش نمی خواهد. گدا شده 

 است. خسته است. تنها می زند. برای گدایی می زند!

_______________________________ 

آقای چائوشسکو، در موقعیت آشفته و بی سامان اقتصادی و سیاسیِ  -1

، سرکوبی شورشیان شهر بزرِگ 1989شورش، در هجدهم دسامبر ک

را بر عهدۀ فرمانبران و همسرِ وفادارش گذاشت، و به مصداقِ « تیمیشوآرا»

، برای دیداری رسمی از جمهوری اسالمی «الغریق یتشبّث بکلّ الحشیش»

ایران، به تهران رفت و خیلی زود برگشت و انقالبیون مملکتش خیلی زود، 

 ت و دوّم دسامبر، او و زنش را گرفتند و تیرباران کردند.در بیس

را « کولی»(، یعنی gypsy)« جیپسی»اینجا، در انگلیس، استفاده از کلمۀ  -2

(، traveller«)تراوِلِر»دور از ادبِ اجتماعی می دانند و به کولیها می گویند 

ه و قابلِ نکتۀ جالبِ توجّ است.« همیشه مسافر»، که منظورشان «مسافر»یعنی 

، «جیپسی»می گویند، نه « کولی»تأمّل این است که کولیها به خودشان، نه 

، و «رُمانی»، بلکه به زبان خودشان، به خودشان می گویند «همیشه مسافر»نه 

( هستند، اسم قومشان Romania« )رومانی»با اینکه بزرگترین اقلیِت کشورِ 

، با «رومانی»مردم   رتباطی ندارد.و زبانشان با اسِم ملّت و زبانِ این کشور ا

پیوند دارند، امّا کولیها «  ایتالیای عهد باستان»و « روم»و سرزمین « التین»زبان 

که در حدودِ هزار و پانصد سال پیش از بخش شمال غربی هندوستان، به 

قولی از ناحیۀ کشمیر، شروع کردند به کوچ کردن به اطراف دنیا، در زبان 

« لوم»(، که به صورتهای Rom« )رُم»شان می گفتند  هندی آن دوره به

(Lom و)«دُم( »Dom هم ضبط شده است، که طبقۀ پایینی از جامعه شان )

 نوازنده و خواننده و رقّاص دوره گرد یا سیّار. ،بودند

< 89 > 



در اینجا تعدادی از بقیۀ تعریفها و معنیهایی را که در لغتنامۀ اینترنتی   -3

غربال ی، لوری، ؟ لول ی= کابل یکاولی، کول »، می آورم: دهخدا آمده است

 یدختر ایبه مجاز زن (. شود انیو لول ی، لول یو رجوع به لور). یغربت ،بند

 یسخت آواز درشت و ب ی. زنادیفر اریشرم بس یکند. زن ب ادیفر اریکه بس

. طهی. سلادیپر داد و فر یکند. زن اریبس ادیکه عادتاً داد و فر یشرم. زن

صدا و  و سر به خط مرحوم دهخدا(. به مجاز کودکان پر ادداشتی)

 یل( کوانهیلغات عام فرهنگ. )از ندیزبان را گو و زنان دزد و بد غویغجیج

به مجاز به کار  شتریصورت ب نیبد یاست منته یبند؛ مراد همان کول لیغرب

شود.  یصدا اطالق م و سر پر یو بچه ها یو آپارد طهیرود و به زنان سل یم

 یجمالزاده(. فاحشه. )آنندراج ( )فرهنگ فارس ۀانی)از فرهنگ لغات عام

 .(باءشرم . )ناظم االط یب نی(. مردم صحرانش نیمع

  حرف « کولیها»البتّه این واقعیت را هم در نظر داریم که وقتی دربارۀ  -4

با خصوصیات و فرهنگی معیّن، « آدمیزادها»می زنیم، از گروه معینی از 

از آسمان آمده، « فرشتگان»وردۀ موقعیت و محیط، حرف می زنیم، نه از پر

همان طور که دیگر قومها و ملّتهای دنیا هم خوب و بد دارند و همه شان 

 نیستند.« فرشته»
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ی فکر و ی   صدا  دل صدا

سالم. خواهش می کنم به این چیزی که حاال می خواهم ازتان       

اگر فرضاً معجزه ای بشود »بفرمایید. سؤالم این است: بپرسم، خوب توجّه 

        و با این معجزه شما بتوانید، در موقعی که دارید به حرف کسی گوش 

 آن آدم، « زبانِ»می کنید، دو تا صدا بشنوید، یکی صدای آن آدم را از 

  (، چه حالی پیدا 1آن آدم )« دلِ»آن آدم را از « فکرِ»یکی هم صدایِ 

 د کرد؟ خواهی

« زبان»مثالً وقتی یک دوستِ خیلی نزدیکتان در جوابِ شما به       

حتماً، به روی چشم، با کمالِ میل، خیلی هم خوشحال می شوم که »بگوید: 

و بالفاصله « این کارِ کوچک را برایِ دوستِ عزیزی مثلِ تو انجام بدهم.

نَفَست از جای  چی خیال می کنی؟»او را بشنوید که می گوید: « دلِ»صدای 

گرم در می آید! انگار توی این دور و زمانه زندگی نمی کنی که بدانی 

مردم خودشان چه گرفتاریهایی دارند! دوست! دوست! نخواستیم بابا! 

« کاشکی روم می شد، به ش می گفتم: خدا حافظ، عوضی! دیدار به قیامت!

 چه حالی به تان دست می دهد؟

ی این دنیا، رابطۀ آدمها در جامعه چه اصل و فکر می کنید اآلن تو      

اساسی دارد؟ همین نظمِ نسبی ای که در جامعه های دنیا، از عقب مانده 

   ترینِ آنها تا پیشرفته ترینشان برقرار است، به برکِت همان اصل و اساِس 

         ، و زباِن بی صدای «مصلحت»است، زبانِ صدا داِر « گیدو زبان»

 . برویم زبانِ مصلحت را شکر کنیم که از عهد حضرت (1« )واقعیت»
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تا حاال زورش بیشتر بوده است وُ زبانِ واقعیت را بی صدا نگهداشته آدم 

 (.2است )

ببینید، اآلن اگر ما یک بوق اسرافیلی برداریم، برویم سرِ قطب شمالِ       

دویست میلیون  تمام هزار و« آهای، گوسفند!»زمین وایستیم، و فریاد بزنیم: 

چرا؟ « بع ع ع ع ع له!»جمعیت گوسفندهای دنیا یکصدا خواهند گفت: 

حیوان هستند. همه شان گوسفندند! « نوع»برای اینکه همه شان یک 

 شخصیت یکیشان با شخصیت همه شان ذرّه ای فرق ندارد. 

اگر بعضی از حامیان شخصیتِ حیوانات به این حرف اعتراض داشته       

امّا »دون جواب، به حقّ اعتراضشان احترام می گذارم و می گویم: باشند، ب

ما انسانها، با وجود همۀ شباهتهایی که در خیلی چیزها داریم، اآلن در حدود 

موجود دوپایِ مُتَفکّرِ متخَّیلِ مُتعقّلِ مُتَکلّمِ متَحَیّر « نوع»هفت هزار میلیون 

ی «المثنّا»یا « کُپیه»که عیناً هستیم. در سراسرِعالم یک انسان پیدا نمی شود 

 یک انسان دیگر باشد، حتّی دوقلوهای ظاهراً یکسان.

هر کدام از ما، از موقعی که از رحِمِ مادر بیرون می آید، تا موقعی       

که به رَحِم زمین بر می گردد، در هر لحظه از زندگیش چیزی در کامپیوترِ 

ینِ آن در کامپیوترِ مغز یا مغزش، یا در دفتر روحش، ضبط می شود، که ع

دفتر روحِ هیچکِس دیگر ضیط نشده است و نمی شود و نخواهد شد. به 

عبارت دیگر، هر انسانی که به دنیا می آید، در عین حالی که در جامعۀ 

انسانها زندگی می کند و با انسانهای دیگر روابط اجتماعی دارد، در 

 است. موجودیتِ کاملِ مستقلّ خودش، منحصر به فرد

         هر  می گویید از این حرفها چه نتیجه ای می خواهم بگیرم؟      

اگر خودم، فقط برای خودم  نتیجه ای، یا هیچ نتیجه ای، حکمش با شماست.

<92> 



خواسته باشم نتیجه ای بگیرم، این است که هر دین و آیینی دارم، از هر قوم 

نوع « میلیون منهای یکهفت هزار »و قبیله ای هستم، نخواهم که این 

در جامعه، و با جامعه،  همه کُپیه یا المثنّای من باشند. با صلح و صفا، آدمیزاد

  (4« )زندگی خودم را بکنم.

____________________________________ 

(، شاعر و نمایشنامه نویس ایرلندی Oscar Wildeاسکار وایلد ) -1

با زبان دلش حرف می زند،  آدم وقتی دارد»( گفته است: 1900-1854)

 « خودش نیست؛ یک نقاب به ش بدهید تا بتواند حقیقت را بگوید!

( که معروف حضورتان Otto von Bismarck) سمارکین بتو فُاُ -2

هست. اوّلین صدر اعظم آلمان بود، که بعضی از موّرخها او را سیاستمداری 

پا را در حالت صلح و هوشمند و میانه رو دانسته اند که توانست مدّتی ارو

اگر می خواهید همۀ مردم دنیا »آرامش نگهدارد. گفته اند که گفته است: 

به عبارت دیگر هیچکس انتظار « گول بخورند، عینِ حقیقت را بگویید!

 ندارد که از کسی حرف راست بشنود. خدا کند این طور نباشد!

، داستان (Mark Twainشاید به همین دلیل باشد که مارک تواین )  -3

حقیقت تا بخواهد کفشهاش »( گفته است: 1835-1910نویس آمریکایی )

 «  را پاش بکند، دروغ نصف دنیا را سیر کرده است.

ش «حقیقتِ خود»آدم با »به عبارت دیگر)چنانکه این بندۀ حق گوید(:   -4

در دنیای بیرون. کسانی « واقعیت همه»در دنیای درونش زندگی می کند، با 

هند این دو دنیا را یکی کنند، یا از روی خوشخیالی زندگی که بخوا

 خودشان را حرام می کنند، یا از روی جهل زندگی دیگران را.
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 ا یی حّو  یا  رغور کبر

سالم. در این نامه می خواهم از حقیقتِ بزرگی حرف بزنم که در       

ت در فضای برابرِ درخششِ معنای آن خورشیدِ خدا کورسوی بی معنایی اس

سرگردان. شاید تا به حال به شما نگفته باشم، شاید به هیچکس نگفته باشم 

که من چهل، پنجاه سالی است که دیگر برای ُمرده ها گریه نکرده ام، یعنی 

   من دیگر برای مُرده ها گریه نمی کنم. مُرده ها هرکه بوده اند وُ هر چه 

انگار هرگز نبوده اند، وَ در نتیجه  بوده اند، خاک شده اند وُ پاک شده اند وُ

به هیچ چیز احتیاج ندارند، وَ آفرینها یا نفرینهایی هم که نثار آنها می کنیم، 

 بر می گردد به خودمان تا عبرتی بگیریم، که نمی گیریم.

بله، مهمّ فقط زنده ها هستند. عالم هستی وُ همۀ رمزها وُ رازها ُو       

وُ با زنده ها وُ برای زنده ها وجود دارد. بنابراین شگفتیهاش فقط در زنده ها 

گریه هم وقتی معنی دارد که از زنده ها و برای زنده ها باشد. خوب که فکر 

قدر »هایی که برای مرده ها می کنیم، شباهت به « گریه»کنیم، می بینیم 

از مرده ها همان قدر بی معنی است، که « قدر دانی»از مرده ها دارد! « دانی

 برای مرده ها.« گریه کردن»

(، 1هم دو جور داریم)« گریه»این را هم همه مان خوب می دانیم که       

یک جورش گریه ای است که از درد جاری می شود، از ناتوانی وُ 

ستمدیدگی وُ بی پناهی وُ بی کسی جاری می شود، که طبیعی است، 

 صیانِت واکنشی است، شخصی است، و ریشه اش در، به اصطالح، حسّ

 ذات است، که حقّ مسّلم همۀ موجودهای زنده است. 
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ای است که به ندرت، آن هم فقط در « گریه»یک جورِ دیگرش       

لحظه هایی از زندگی بعضی از انسانها از دلشان، از اعماِق روحشان، از 

سراپردۀ شعور انسانیشان، به چشمشان فوران می کند، و هیچوقت هم به زار 

ن تبدیل نمی شود. فقط به چشم می آید تا روحِ لطیف انسان از نیروِی زد

 او، در هم نشکند. « معنویتِ خداییِ»او، در اوجِ « احساسِ»طوفانیِ 

بغضِ همچین احساسی، اگر در گلو بماند، و سینه را بگیرد، و با یک       

نفس بند یا دو هقهقه از گلو، و یک یا دو قطره اشک از چشم بیرون نیاید، 

      می شود. در همچین  می آید و قلب می ایستد و شمع حیات خاموش

لحظه هایی است که بر ما معلوم می شود که چرا تک و توکی از اجداد ما، 

در چند هزار سالِ پیش، وقتی به عظمتِ مقام انسان در کائنات پی بردند، به 

خلق کرده  تصوّرِ خدایی رسیدند که باید انسان را به صورتِ خودش

 (.2باشد)

شما که برخورد با همچین لحظه هایی را در زندگی خودتان تجربه       

         کرده اید، می دانید که گاهی این تجلّی شکوهِ خدایی در روحِ انسان 

می تواند به طرزی بسیار ساده پیش بیاید، به طوری که از هر هزار شاهد 

واقعه درنگ بکند و از مالحظۀ آن  عینی، شاید فقط یکی باشد که در برابر

اشک به چشمش بیاید، نه اشکِ ترحّم، بلکه اشکِ سعادتِ درک عظمت 

 خدایی انسان.

بر کفِ آسفالتۀ پیاده رو یکی از خیابانهای شهری از شهرهای جهان،       

، با رو سری «حوّا»، با فخر و غرور کبریایی «دانشجویی»دختری در سنّ 

بر روپوش سیاه آویخته، چهار زانو نشسته، دستی از سمت  سفیدِ بلندِ از پشت

راست حایل صورت و در دست دیگر، روی زانوها دفتر بزرگی گشوده، 
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نگاهِ چشمهای از نظر پنهانِ او بر نوشته های دفتر در حرکت، و در کنار  و

او کیف سیاه برزنتی او نهاده، و در جلو او... خوب نگاه کنید: در جلو او 

بساط سادۀ واکس زدن کفش رهگذران، خاموش و منتظر. آهای، مولتی 

      میلیاردهای حقیرِ ذلیلِ مستأصلِ دنیا، لعنت را از شکوه خدایی این روح

بی نیاز بشنوید! اشکهای شما در پیشواز مرگ می ریزد! در خوِر زندگیِ 

 هیچکس نیست!

_________________________________________       

را در نوعبندی علمی، سه نوع دانسته اند: اوّل « گریه»یا « اشک»البتّه  -1

که قرنیۀ چشم را مدام نمناک و تازه نگاه می دارد. دوّم « اشک نهادی»

  ، که ناشی از واکنش چشم است در مقابل شیء آزار «اشک واکنشی»

 دهنده ای که وارد چشم شده باشد، مثل خاشاک، دود، ذّرات آب پیاز و

که از هیجانِ زیاد، فشار روحی، درد « اشک روانی»مانند اینها. و سوّم  

 شدید، غم عمیق، شادی بزرگ، و مانند اینها ناشی می شود.

موضوع آفریده شدن انسان به شکل خدا، که در یهودیت، مسیحیت، و  -2

عرفان اسالمی مطرح شده است، تعبیری است از وجود صفاتی در انسان که 

از حیوانات دیگر نیست، و انسان با داشتنِ این صفات است که در هیچیک 

 خدا جو شده است، و خود را تجلّیگاه صفات خدایی دانسته است. 
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م چهار مقاهل؟  چهار مقاهل؟  کدا

سالم. اوّل این را بگویم که نمی گویم همۀ مردم دنیا، ولی هستند       

خوب می بینند، هم فکر می کنند ببینند آدمهایی که هم بدیِ اوضاع دنیا را 

چه باید کرد. یک در میلیونی  برای بهتر شدنِ اوضاع دنیا چه می توان کرد و

، و همیشه بوده اند و «مصلحِ اجتماعی»از این آدمها که به شان می گویند 

همیشه خواهند بود، کسهایی هستند که فکرهای مصلحانه شان را جمع و 

ت کتاب در می آورند که شاید... چی بگویم؟ ... جور می کنند و به صور

 بگذریم!

از نظر من، که می تواند نظرِ خیلیها باشد، مردم دنیا را می شود به سه       

(، از این قرار: پنج در صدشان، اهل قدرت و ثروت و 1دسته تقسیم کرد )

حکومت، پنج در صدشان اهل فکر و حقیقت و هنر، و نود در صدشان اهل 

 اری و ماندگاری و گذرانِ زندگی. سازگ

مصلِح »(، 2«)رابرت اووِن»جنّت مکان، « چهار مقالۀ»امّا وقتی کتابِ       

( را 4« )وِیلز»(، ولیعهد نشینِ 3«)دارُ االَلحان وَ الَطرَب»اهالیِ  ، از«اجتماعی

(، و 5«)جامعه از دیدگاهی دیگر»توَرّق می کردم، که عنوانِ اصلیش هست 

، عبارِت «چهار مقاله دربارۀ شکل گیریِ شخصیتِ انسان»عیش عنوان فر

چهار »( انداخت و 6«)نظامی عروضی سمرقندی»مرا به یاد « چهار مقاله»

چهار »، و عنوان فرعیش «مجمع النّواِدر»اش که عنوان اصلیش هست « مقاله

، و هدف از تألیفِ آن «مقاله دربارۀ ماهیت دبیری و شاعری و نجوم و طبّ

 است، و« کاری»پادشاه را روشن شود و معلوم گردد که دبیری نه خُرد  تا»
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« صنعتی»ضروری است، و طبّ « علمی»، و نجوم «شغلی»شاعری نه اندک  

ناگزیر، و پادشاهِ خردمند را چاره نیست از این چهار شخص: دبیر و شاعر 

 « و منجّم و طبیب.

ر گذاشتم، و رفتم سراغِ چهار مقالۀ را مُوقّتاً کنا« ویلزی»چهار مقالۀ       

و مثل گذشته دیدم که بله، نثرش زیبا و مزیّن به سبک است و « سمرقندی»

، و در مقدّمه عالمیان را «وضعِ موجود»دیدگاهش قبولِ بی چون و چرای 

یک قِسم آن است که ... همّتِ ایشان بیش از آن »دیده است: « سه قِسم»

نود در »، یعنی «ه جذبِ منفعت و دفع مضرّتنرسد که تدبیر مَعاش کنند ب

یک قِسم اهل ِبالد و مدائن که ایشان را تمدّن و تعاون و استنباطِ »؛ و «صدیها

مشغول به پیشبردِ تمدّن و « پنج در صدیها»؛ یعنی «حِرَف و صِناعات بُوَد

...« آنند که از این همه فراغتی دارند »صنعت و علوم مادّی؛ و یک قِسم هم 

کار ایشان آن باشد که ... از حقایق اشیاء بحث کنند، و در آمدنِ خویش »و 

 (7«. )انبیاء»و « حُکَمایند»و این قسم « ... تأمّل، و از رفتن تفّکر

آن « سمرقندی»و همان طور که مالحظه می کنید، در طبقه بندیِ       

شمرده می شوند، اصاًل « اهل قدرت و ثروت و حکومت»پنج در صدی که 

، بلکه «نه مردم»به حساب نیامده اند، چنانکه انگار از ما بهترانند، یا « مردم»

 «! دیگرانند»

رابرت « چهار مقالۀ»امّا اصلِ حرف و مقصودِ اصلی همانا معرّفی       

در جامعه های جهان امروز « وضع موجود»اووِن است که در اصل مخالف با 

می توان به تدریج آموزش داد تا  افراد هر جامعه ای را»است و می گوید: 

فارغ از بیکاری و بطالت، فقر و گرسنگی، جرم و جنایت، قصاص و 

، یعنی «مجازات، زندگی کنند. اینها همه از نتایج مسلّم جهل و نادانی است
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 ناشی از نادرستیِ نظامهای مختلفِ حاکم بر جامعه های سراسر جهان.

را به « رابرت اووِن ویلزی»الۀ کاش کسی هّمت کند و چهار مق      

 بنشاند.« نظامی عروضی سمرقندی»فارسی در کنار چهار مقالۀ 

________________________________________ 

دسته بندی مردم دنیا بستگی به موضوع مورد بحث دارد. اگر موضوع  -1

 بحث، معنی و درک دموکراسی باشد، مردم دنیا را باید به هفت هزار میلیون

 دستۀ یکنفره تقسیم کرد.

(، فیلسوف و مصلح اجتماعی بریتانیایی Robert Owenرابرت اووِن ) -2

(، از مردم ویلز، از متفّکران هوادار نظام مبتنی بر سوسیالیسم 1858-1771)

 در جامعه های بشری.

به این « خانۀ آواز و شادمانی»، به معنی «داّر االَلحان وَ الطََرب»عنوان  -3

( داده می شود که اکثریت مردم آن اهل آوازند و Wales« )ویلز»ه دلیل ب

 موسیقی.

بریتانیا داده می شود، که در « ولیعهد»لقبی است که به « پرنسِ ویلز»  -4

 صاحب این لقب است.« الیزابت»، پسر ارشد ملکه «چارلز»حال حاضر، 

  Aت: این اس« جامعه از دیدگاهی دیگر»عنوانِ کامل انگلیسی کتاب  -5

New View of Society; or, Four Essays on the Principle of the 

Formation of the Human Character                                          

که به تصحیح و اهتمام محمّد قزوینی و به « چهار مقاله»نام کامل مؤلّف  -6

بن عمر بن علی نظامی احمد »کوشش دکتر محمّد معین انتشار یافته است، 

 است.« عروضی سمرقندی
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به این صورت « نظامی عروضی»از نظر « قِسم بندی عالمیان»متن کامل  -7

پس این عالم به سه قِسم آمد: یک قسم آن است که نزدیک است »است: 

به عالم حیوان، چون بیابانیان و کوهیان که خود همّتِ ایشان بیش از آن 

عاش کنند به جذبِ منفعت و دفع مضرّت، باز یک قسم نرسد که تدبیر مَ

اهل بِالد و مدائن که ایشان را تمدّن و تعاون و استنباطِ ِحرَف و صِناعات 

بود، و علوم ایشان مقصور بُوَد بر نظام این شرکتی که هست میان ایشان تا 

نهاراً، انواع باقی ماند، باز یک قِسم آنند که از این همه فراغتی دارند لیالً و 

سرًّا و جهاراً، کار ایشان آن باشد که ما که ایم و از چه در وجود آمده ایم 

و پدید آرندۀ ما کیست؟ یعنی که از حقایق اشیاء بحث کنند، و در آمدنِ 

خویش تأمّل، و از رفتن تفکّر، که چگونه آمدیم و کجا خواهیم رفتن؟ و 

د و تَلَّقف و تَکَلّف و خواندن باز این قُسم دو نوعند: یک نوع آنند که به استا

به کُنهِ این مأمول رسند و این نوع را حکما خوانند، و باز نوعی آنند که بی 

 «استاد و نبشتن به منتهای این فکرت برسند و این نوع را انبیاء خوانند.
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 یکپارچگی رد خرابی دنیا

       دنیا، از هر قوم و سالم. همان طور که می دانید، آدمهای پنج قاّرۀ  

قبیله ای، از قدیم ترین روزگارها، هر وقت اوضاع محیطی و اجتماعیشان 

که  آخرِالزّمان نزدیک است،  خیلی خراب می شده است، فکر می کرده اند

 (. 1« )دی ِاند ایز نای!»یا به قولِ انگلیسیها 

(، 2« )کتاب مقدّس»در مسیحیت، بر اساس آیه های پراکنده در       

عالئمِ ظهور چیزهایی است مثل پیدا شدنِ مسیحهای دروغی، جنِگ میانِ 

     ملّتها، قحط و گرسنگی، بیماریهای طاعونی، رواج نفرت و خیانت، و 

 زلزله ها و طوفانهای مرگبار!

گذشته است، « عالئم»این « اعالمِ»امّا در این دورۀ درازی که از       

ه آنها اضافه شده است، از آن جمله بروز عالئم غریب و عجیب تری  ب

( 3های)«پیامد»انقالبهای مذهبی در عصر طالییِ علم و تکنولوژی، که از 

، بعد از سیاست «جورج بوش بزرگه»ای است که «عالمتِ معروفه»آن 

، و رسیدن «ریاستِ سازمان سی آی اِی»آموزی و تجربه اندوزی در مقام 

 ، اعالم کرد.«ریاست جمهوری آمریکا»به مقام 

( را می گویم، که در واقع 4« )نظم نوین جهانی»به یادتان نیست؟       

« باراک حسین اوباما»شروع شد و حاال در دورۀ « ریچارد نیکسون»در دورۀ 

، یا به قول انگلیسیها، «یکپارچه شدگی جهان»دارد به کمال می رسد. 

 باشد.« ن جهانینظم نوی»( هم باید همزاد همین 5« )گلوبوالیزیشِن»

تا حاال هرچی عرض کردم، مقدّمه ای بود برای یک عرض مهمّتر       
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شاید به شنیدنش بیرزد. وقتی دنیا یکپارچه بشود، شمای انگلستانی، یا که 

، باید خودت را آماده کنی که هرچی توی هر شهر یا «هرجای دیگرستانی»

( قاّرۀ عالم اتّفاق می افتد، 6در شش )« خراب آبادی»هر دهکوره ای در هر 

بر خالف میل و عادت و سنّتِ شما، کم کم در شهرهای با شکوه و 

 روستاهای بهشتی شما هم اتّفاق بیفتد و بیفتد و عادّی بشود.

مگر همه جا صحبت از این نیست که دنیا دارد یکپارچه می شود؟       

مشغول کارند، همین اآلن، توی همین لندن، صدها آژانس تاکسی تلفنی 

ببخشید، آقای راننده، »هرکدامشان با دهها راننده. با کلّی احترام می پرسید: 

پاکستانی، یونانی، »در جواب می شنوید: « شما در اصل کجایی هستید؟

بنگالدشی، رمانیایی، بلغاری، لبنانی، افغان، عراقی، سومالیایی، ایرانی، 

پیش رانندۀ محترمی گفت  لهستانی، الجزایری، و ... و همین چند روز

 ( و چه تعریفهایی کرد از این مملکت.7« )اریتره ای»

آدم وقتی مهاجر باشد و چهل سال پیش به لندن آمده باشد، و در       

این چهل سال هی تغییرهایی در اوضاع سیاسی و اجتماعی و بانکی و 

باشد  بازرگانی و اخالقی و رفتاری انگلیسیها دیده باشد و افسوس خورده

          ، احساس «آنجاها»هم دارد کم کم می شود مثل « اینجا»که ای وای، 

همه اش از عالئم یکپارچه شدگی جهان و نظم نوین آن  می کند که اینها

 است، و این حقیقت چند روز پیش بر من مسلّم شد.

نزدیک چهار راه شلوغ، تقریباَ روبه روی عمارت شهرداری، در       

          توبوس ایستاده ام و اقالً بیست تا اتومبیل و اتوبوس پشت ایستگاه ا

چراغ قرمز منتظرند، که می بینم یک سواری دارد پشت سر هم بوق اهللُ 

 رانندۀ آن سواری، میان  وای! نگاه کنید!  بوق برای چی؟  می زند!  اکبری 
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رفیقش، دارد رهگذرهای پیاده رو آن طرف خیابان، چشمش افتاده است به 

 برای عرض چاق سالمتی با بوق صداش می کند! 

____________________________ 

 The End is Nigh«: آخر الزّمان نزدیک است» -1

عهد »یهودیان و « عهد عتیق»شامل ، The Holy Bibleکتاب مقدّس:  -2

 مسیحیان.« جدید

نتیجه ای به کار  فارسی به معنای« پیامد»کلمۀ « عقب مانده ها»در عهد   -3

آن زیاد یا حتمی « از پی آمدنِ»می رفت که بعد از انجام دادن عملی احتمال 

« تبعات»ست، به جای آن از کلمۀ عربی « جلو رفته ها»است. حاال که عهد 

« معروفه»( استفاده می کنند. ضمناَ در کاربُرد صفت مؤنّث ه)جمع مؤّنث تبع

عربی، « عالمت»ر نیست! کلمۀ ، خبث نیتی در کا«عالمت»برای کلمۀ 

 خودش مؤّنث است، صفتش هم باید مؤنّث باشد: عالمت معروفه!

جورج بوش »چیزی است که ، New World Order«: نظم نوین جهانی» -4

، در سخنرایی اش در کنگرۀ آمریکا به آن 1991در ششم مارس « بزرگه

بعضیها که  اشاره کرد و آنچه اکنون در خاور میانه می گذرد، )به نظر

نظرشان به خودشان مربوط است و به درد خودشان می خورد( هنوز از نتایجِ 

 سََحرِ آن است.

5- globalization یکپارچگی جهان، یا یکپارچه شدگی جهان، به هر ،

 معنایی که شما بخواهید از آن بگیرید.

 -3اروپا،  -2آسیا،  -1می گویند کرۀ زمین دارای پنج قارّه است:  -6

 قاّرۀ بزرگ  دو تا  خودش   امّا آمریکا  اقیانوسیه. - 5آمریکا،  - 4ریقا، آف
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یکی قارّۀ آمریکای شمالی، یکی هم قارّۀ  آمریکای التین )آمریکای  است،

 مرکزی و جنوبی(.

در )بحر احمر( سرخ  یایدر ۀبر کران یکشور ترهیار( Eritreaاریتره )» -7

مستقل  یوپیاز ات ییپس از جدا 1993 که در سال قاستیآفر یشمال شرق

سرخ ساحل دارد. نام  یایدر ۀدر کران لومتریک 900از  شیکشور ب نیشد. ا

)به نقل « است.گرفته شده« سرخ نیسرزم» یبه معنا یونانی یااز واژه رهیارت

 از ویکی پدیا(. 
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 !   نفی حکمت مکن

عیب مِی جمله بگفتی، »ده است: سالم. خواجه حافظ شیرازی فرمو      

( فعالً این 1« )!چند یحکمت مکن از بهر دل عام ینفهنرش نیز بگوی،/ 

        و دانندگانِ « لطف طبع»بیتِ درخشانِ دل انگیز را که شناسندگانِ 

( آفرین گویِ گویندۀ آنند، در پیش ذهن داشته باشیم 2« )سخن گفتنِ دری»

 تا بعد. 

سی سال اخیر چه قدر شنیده ایم که زن یا مرد جوانی در این بیست       

که قانون خداییِ طبیعت، تصادفاً، برای زندگی کردن و خوش زندگی 

کردن در همین جا، روی زمین، که شاید تنها بهشت در همۀ کهکشانهای 

عالم باشد، به او امکان وجود عطا کرده است، خودش را در میان جمعی از 

 ند تا...همنوعهایش منفجر می ک

را از کی می خواهیم بگیریم؟ از او؟ « تا چی؟»تا چی؟ جواِب این       

              از اوها؟ یا از آنهایی که راه بهشت را با کشتن دیگران به اوها نشان 

می دهند؟ نه! بیفایده است! تاریخ هم هنوز برای جوابِ آن آمادگی ندارد. 

ه هیچ حیوانی برای خودش جز حفظ جان امّا با اطمینان می توانیم بگوییم ک

خودش هدف دیگری نمی شناخته است و نخواهد شناخت. همۀ شیرها، 

همیشه و در همه جا شیر بوده اند و همه یک مذهب داشته اند و این مذهب 

 فقط یک اصل داشته است و آن حفظ جانِ خودِ شیر بوده است.

کنم که بر خالف تصّورِ حاال باز من اینجا می خواهم نکته ای عرض       

 بعضیها، اصالً پرده برداشتن از یکی دیگر از رازهاِی پوشیدۀ وجوِد معمّاییِ 
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آدمیزاد نیست. این غربیها چهارصد، پانصد ساِل پیش شروع کردند به  

شکستنِ دیوار بسیار بلندِ حاشا، و از شکافی که کم کم در این دیوار باز 

قیق تری به درونِ مخفی نگهداشته شدۀ کردند، توانستند نگاههای د

 خودشان بیندازند.

( دیوارِ حاشا ایستادند و 3های )«ارباب»بله، شجاعت کردند، و جلو       

چیزی را که در تماشای علمی درونِ خودشان دیدند، گفتند و نوشتند  هر

ای »تا مردم از شناختنِ خودشان به وحشت نیفتند و دادشان به هوا نرود که: 

 «ی! مگر ما هم یکی از حیوانات هستیم؟وا

بله، ما در اصل یکی از حیوانات هستیم »و اگر از بعضیها شنیدند که:       

، مردم به امر اربابهای دیواِر «و در اصل مذهبی و اخالقی خلق نشده ایم

        حاشا، زبانش را از قفا بیرون نکشند و خودش را برای عبرت دیگران

 شمع آجین نکنند.

بله، در اینجاست که می خواهم در بیتِ خواجه حافظ شیرازی کلمۀ       

را بگذارم و بگویم که از عهدِ غار « حیوان»را بردارم و به جایش کلمۀ « مِی»

هایی را که در خودمان دیده ایم، حیوانی دانسته ایم، و «عیب»تا امروز همۀ 

حیوانات تأمّل و « هنرِ»الپوشانیش کرده ایم، و نیامده ایم دربارۀ همان یک 

که « عامی چند»تعمّق و تفّحص و تحقیق کنیم، و برای راضی نگهداشتنِ 

به آواز »( کرده ایم و 4« )نفی حکمت»همان اربابهای دیوار حاشا بوده اند، 

تنها حُسن یا هنر حیوانات این است که اخالقی »( نگفته ایم که: 5« )بلند

            ا الپوشانی نمی کنند، و از امر خدا نیستند و به همین دلیل هیچ چیز ر

              سر نمی پیچند، و در نتیجه از ریاکاری و تعّصب و خیانت به همنوع 

 «در امانند!
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تعجّبی ندارد. حیوانات شرم و حیا و اخالق سرشان نمی شود. هرجا       

هوسشان تنگشان گرفت، در مأل عامّ، قضای حاجت می کنند. هر جا 

گرفت، در مأل عامّ، عشقشان را می ورزند. به پورنوگرافی هم احتیاج 

ندارند. در کتاب مقدّس هم خدا فقط آدم و حوّای اخالقی را از باغ 

           درندشت بهشت اخراج می کند. حرفی از اخراِج حیوانات بی شرم و

 (.6بی اخالق در میان نیست )

________________________________________ 

فکر می کنم جا دارد که همینجا تمام این غزل حافظ را بخوانیم تا در  -1

ذهن داشته باشیم که مخاطبِ او کی ست و او به کی می گوید که برای 

حکمت، یعنی فلسفه و علم را نفی « عامی»خوش نگهداشتن دل یک مشت 

 می کند و به دامن خرافات می چسبد:

 پیغامی چند   هک فرستم هب تو    محرمی کو      ایامی چندو شد یم حسب حالی ننوشت 

ن مقصد عالی نتوانیم رسید ما   گامی چند  هم مگر شیپ نهد لطف شما  بدا

 و زبن جامی چند  فرصت عیش نگه دار  چون می از خم هب سبو رفت و گل افکند نقاب

 امی چنددشن هب    ای چند ربآمیزبوهس قند آمیخته با گل هن عالج دل ماست

ن هب سالمت بگذر  ات خرابت نکند صحبت بدانمی چند زاهد از کوهچ رندا

 نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو

یان خرابات  رید ز خدا یار شماست، ای گدا  انعامی چند  چشم انعام مدا

 ته با خامی چندهک مگو حال دل سوخ  هب رددی کش خویش  پیر میخاهن هچ خوش گفت



گارا   حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت  نظری کن سوی انکامی چند ،کام

 خودتان ببینید کی ست این مخاطب. 

ز شعر دلکش »اشاره ای است ضمنی به این بیت از یک غزل حافظ:   -2

 .«داند یلطف طبع و سخن گفتن در که/  بود آگاه یحافظ کس

عربی « ربِّ»جمع مکسّر کلمۀ « ارباب»انیم بله، سواد آن قدر هست که بد -3

است، امّا این جمع در فارسی در حالت مفرد هم، البتّه « پروردگار»به معنی 

و همچنین به معنی آقا و صاحبکار و « رعیت»و در مقابل « مالک»به معنی 

یا « اربابها»مانند اینها، به کار می رود، و در این حالت جمع آن می شود 

 «.اربابان»

را به معنای قدیم آن به کار برده است، یعنی همۀ « حکمت»حافظ کلمۀ  -4

به کسانی مثل سقراط و « فیلسوف»علمها و در رأس آنها، فلسفه. در ابتدا 

که در همۀ علمهای زمان خود استاد  افالطون و ارسطو و ابن سینا می گفتند

یافت و بودند. بعدها علمهای مختلف، از جمله ریاضیات و طبّ، وسعت 

مستقل شد، و فلسفه با معنای امروزی در کنار آنها قرار گرفت و به حیطۀ 

 علوم انسانی در آمد.  

عاشق و رندم و »از حافظ است، در این بیت: « به آواز بلند»عبارت  -5

 « .دارم وشیهمه منصب از آن حور پر نایو/  به آواز بلند خوارهیم

که عنوانش « موسی»م از کتاب اّول در آیۀ نوزدهم و بیستم از باب دوّ -6

صحرا و هر  وانیخداوند خدا هر ح»است، می خوانیم که « سِفر پیدایش»

خواهد  نام چه که ندیآورد تا بب و نزد آدم سرشت نیرا از زم آسمان ۀپرند

  ۀهم آدم پس*  او شد. نام را خواند، همان اتیحیهر ذ آدم نهاد و آنچه
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خوب است که « نهاد. صحرا را نام واناتیح ۀو هم آسمان و پرندگان میبها

خشکی و دریا و آسمان اسمهایی را که آدم به زباِن  یها«ذی حیات» همۀ

روی آنها گذاشت، فراموش کردند و گرنه فکر کنید حاال چه « باغ عدنی»

 غوغایی می شد.
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 مجّسمه  و  بت   ق  فر

سالم. این را صادقانه عرض می کنم که نمی دانم چی باعث شد       

بشود. خود پرستی؟ بُت پرستی؟ یا یک چیزِ دیگر! « مجسّمه ساز»آدمیزاد 

       امّا در این هشتاد سال زندگانی و زنده مانی، درست یا غلط، این را 

مه مجسّ« بُت»فهمیده ام که آدمیزاد از همان اوّلِ کار می دانسته بود که 

 ای بُت نیست. «مجسّمه»هست، امّا هر 

پیش از آنکه، در جای نامعلومی از هزارۀ دوّمِ پیش از میالدِ مسیح،       

(، در عصرِ 2( جدّ اعالی بنی اسرائیل و بنی اسماعیل )1خلیل اهلل، )« ابراهیم»

 ( یا4« )توحیدی»(، بتها را بشکند و دینِ 3« )بابل»، پادشاه اساطیرِی «نمرود»

یهودیت، مسیحیت، و اسالم را بنیاد بگذارد، قومهای مختلِف «ِ یکتا پرستی»

دنیا در عالم خیالی خودشان خداها یا رّب النّوعهای زیادی داشتند و 

خیلیهاشان هم با تصوّری که از هر خدایی در ذهنشان نقش می بست، 

د و مجسّمه ای می ساختند تا بتوانند در مقابلش وایستند و ستایشش بکنن

 خواستهاشان را به عرضش برسانند.

در واقع آنها بتهاشان را با نیازها و آرزوهاشان می ساختند و       

قدرتهایی را که می خواستند خودشان داشته باشند، و نداشتند، به بتهاشان 

می دادند. به عبارت دیگر بتهاشان نماینده های خودشان بودند. بتهاشان، 

 یافته و به خدایی رسیدۀ خودشان بودند.زبانم الل، وجودِ کمال 

خوب، حاال اگر قبیله هایِ کوچکِ روستانشینِ این هنرمندهای بت       

ساز، بعد از چندین و چند هزار سال، بشوند ملِتهای بزرگِ متمدّنِ جهانگیر 
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و جهاندار و جهان آشوب، و روستاهای کوچکشان شهرهای بزرگ با 

داهای کوچکشان جاشان را بدهند به پادشاههای قصرهایِ باشکوه، و کدخ

بزرگ و خودشان بشوند دستیار و خدمتگزار آنها و اصحابُهُم، می شود 

 تصوّر کرد که ...

... که چی؟ که امپراتورها و پادشاهها، و حتّی سر به فرمانهاشان،       

بمانند و چندین و چند برابر آنها « بُت پرست»دیگر دلشان نخواهد مردم 

این خداها سر تعظیم « مجسّمۀ»داشته باشند و همه ش بروند پیش « خدا»

فرود بیاورند و آنها را ستایش کنند، بلکه دلشان بخواهد مردم فقط یک 

و گمان  اسیو ق الیبرتر از خخدا داشته باشند، و آن هم یک خدای نادیدۀ 

 (. 5) وهمو 

بُت »هنرمندهای  موقوف شد، ولی، الحمد هلل،« بُت سازی»آنوقت       

، و دل و رودۀ قصرها و سرسرای حکومتخانه ها و «مجسّمه ساز»شدند « ساز

خیابانهای شهرها و باغهای عمومی و هر جای عمومی دیگر، پر شد از 

 «.از خدا باالتران»و « از مردم بهتران»های « مجسّمه»

و شدند ها خیلی اهمیت پیدا کردند «مجسّمه»این بود و بود تا اینکه       

قدرتهای حاکم، و الزم شد که وقتی یک «ِ سمبول»، یا «مظهر»، یا «رمز»

رفتانده »و رفت، یا « به سرآورده شد»عمرش به سر آمد، یا « قدرتِ کهنه»

 ، مجسّمه هاش هم مثل همۀ چیزهای دیگرش برچیده شود و ...«شد

به زباله و »و اینجایش خیلی تأمّل انگیز است که معمواًل می گویند       

راستش چیزی که این بندۀ حقّ را به صحبت « انداخته شود!  دان تاریخ

         ترغیب کرد، خیابانهای شهر لندن است. « مجسّمه»و « ُبت»دربارۀ فرق 

زباله دان »نه فقط خیابانهاش، بلکه می بینم، به یک حساب، همه جاش 
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ی آیند و می روند، و بر ، کم خوب و کم بد، م«دولتها»( است. 6)« تاریخ

( تا، 7ها به جای خود می مانند )«قانون»ها و «مجسّمه»عکسِ خیلی جاها، 

، شرح واقعیتها و واقعه های «تاریخ زباله دان نیست»البُد،  ثابت کنند که 

 .   ملّتهاگذشته در حیات 

_____________________________________ 

 لیاست و او را خل غمبریپ میضرت ابراهلقب حخلیل »ابراهیم خلیل اهلل:  -1

دوست »)لغتنامۀ دهخدا(. خلیل اهلل یعنی  ندیگو یم زین هلللیحمن و خلالرّ

، چنانکه لقب موسی کلیم اهلل است، یعنی سخنگوی خدا. قابل تأمّل «خدا

، پدر ابراهیم، کارش بُت تراشی بود: پدر بت تراش، «آزر»آنکه گفته اند 

 پسر بت شکن!

داشت، و بعد « هاجر»از کنیزی به نام « اسماعیل»یم یک پسر، به نام ابراه -2 

هم لقب « اسرائیل»نامیده شد. « اسحاق»پسری آورد که « ساره»همسرش 

      « اسرائیل»، پسر اسحاق، نوۀ ابراهیم بود. قوم یهود را فرزندان «یعقوب»

       تنامۀ در لغ« اسماعیل»می خوانند. دربارۀ « بنی اسرائیل»می دانند و 

در کتاب عهد عتیق آمده است که « سفر پیدایش»دهخدا، به نقل از 

 کیخود نکاح کرد و دوازده پسر که هر  یبرا یا همصری ۀزوج...لیاسماع»

بنابراین، به فرزندان «. دکر دیاعراب بودند تول فیاز طوا یکی سرئی و سأر

 «.اعیلبنی اسم»اسماعیل، که عربها باشند، می توانیم بگوییم 

 یباِبل است که دعو یریپادشاه اساط ،ابن کنعان بن کوش» :نمرود -3

به  مبعوث گشت و خلق را یغامبریدر عهد او به پ میکرد. ابراه اییخد

درهم شکست. به فرمان  را انیبابل یدعوت نمود، و بتها گانهی یپرستش خدا

 ه خواست خداا بامّ ندند،را در آتش افک میبرافروختند و ابراه ینمرود آتش
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 )لغتنامۀ دهخدا(. گلستان گشت هللا لیخل میآن آتش بر ابراه 

که در انگلیسی به آن « یکتا پرستی»یا « دین توحیدی»مراد از  -4

«Monotheism»  ّمی گویند، اعتقاد به وجود خدای یگانه، آفریدگار کل

یت عالم هستی است. معتبر ترین دینهای توحیدی سه دین یهودیت و مسیح

و اسالم است که اصل و منشأ آنها یکی است. امّا دین زردشتی را هم 

توحیدی می دانند و می گویند اعتقاد به وجود اهریمن، الزاماً اعتقاد به 

 نیست.« دوتا پرستی»وجود دو خدا، یا 

مصراعی است از یک شعر سعدی « و گمان و وهم اسیو ق الیخبرتر از » -5 

و گمان و  اسیو ق الیبرتر از خ یا«: »گلستان»شیرازی در دیباچۀ کتاب 

تمام گشت و  مجلس؛ / میو خوانده ا میدیهر چه گفته اند و شن زوَ  /وهم 

 «.میهمچنان در اوّل وصف تو مانده ا ما، / عمر دیبه آخر رس

را به « زباله دان تاریخ»در فارسی نمی دانم اّول بار کِی و کی عبارت  -6

« بدیها»و « بدها»تصوّر بعضیها این باشد که تاریخ  کار برده بوده است. شاید

را در « خوبیها»و « خوبها»خود نگاه می دارد و  « زباله دانِ جهنّمیِ»را در 

خود، حال آنکه اگر تاریخ را حافظۀ سرگذشت ملّتها بدانیم، « تاالر بهشتیِ»

در رقم زدن سرگذشت هر ملّتی همۀ افراد آن مّلت در حدّ خود سهمی 

زباله دان تاریخ »آمده است: « ویکی پدیا»د. در دانشنامۀ انگلیسیِ دارن

)هچنین آشغالدان تاریخ، تلّ آشغال تاریخ، یا گود زبالۀ تاریخ( مجازاً جایی 

است برای انبار کردن اشخاص، وقایع، آثار، اعتقادات و غیره، وقتی که در 

نوزدهم در تاریخ فراموش یا بی اعتبار می شوند. این اصطالح در قرن 

در « لئون تروتسکی»جاهای مختلف به کار رفته بود، امّا بعد از آنکه آن را 

 25کنگرۀ دوّم شوراها در پتروگراد را، در  «منشویکها»واکنش به رفتار 

<113> 



موقعیت خود را « بلشویکها»ترک کردند و موجب شدند که  1917اکتبر 

بانها افتاد. تروتسکی در مستحکم کنند، به کار برد، این اصطالح بر سر ز

شما افرادی بیچاره و منزوی هستید! »خطاب به منشویکها گفته بود: 

ورشکسته اید. نقشتان را بازی کرده اید و کارتان تمام شده است. از این به 

 « بعد بروید به جایی که در انتظار شماست: زباله دان تاریخ!

« اولیور کرامول»، یکی از جملۀ بزرگانی که مجسّمه هاشان مانده است -7

(Oliver Cromwell) [1658-1599 نظامی و سیاستمدار معتبر انگلیسی و ]

نمایندۀ پارلمان است که در اختالف چارلز اوّل، پادشاه انگلستان با پارلمان، 

طرف پارلمان را گرفت و جنگ نیروی وفادار به پارلمان با نیروی وفادار به 

پارلمان پادشاه را به جرم خیانت به ملّت سلطنت را رهبری کرد و با رأی 

به « وکیل الرعایا»اعدام کرد و خودش زمام حکومت را در مقامی مشابه 

( پادشاه Charles the First« )چارلز اوّل»دست گرفت؛ و دیگری همین 

هنری »اعدام شد؛ و یکی هم « اولیور کرامول»انگلستان است که به حکم 

[ است که یکی از با قدرت ترین 1547-1491( ]Henry the Eight« )هشتم

، «پاپ»و در عین حال بدنام ترین پادشاهان انگلستان بود که در مخالفت با 

کلیسای انگلستان را از کلیسای کاتولیک روم جدا کرد و خودش شد هم 

پادشاه و هم رئیس کلیسا و در قانون اساسی پادشاهی را حقّی اعطاء شده 

و شش زن گرفت و دو تا شان را طالق داد، دو  از جانب خدا اعالم کرد،

سالگی مرد، و ششمین  36تاشان را به جرم زنا اعدام کرد و یکیشان هم در 

سال از او جوان تر بود، زنده ماند و او را در گور  21و آخرین زنش که 

 ماه بعد به دیار باقی شتافت. 15کرد، ولی متأسفانه 
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 دستور پخت کوکوی سبزی 

سالم. راستی شما، چه آقا، چه خانم، اهل آشپزی هستید؟ یعنی هنر       

فراتر می رود و مثالً  به « تخم مرغ نیمروی ساده»آشپزیتان از حّد پختنِ 

چند نوع  اًمی رسد؟ یا مثالً می دانید که حدود« کوکوی سبزی»پختنِ 

راک همه ( یا مثالً در جایی خوانده اید که سابقۀ این خو1)؟کوکو داریم

( یا مثالً 2پسند ملّی به عهد کدامیک از سالطینِ کدام سلسله بر می گردد؟)

      « خاگینه»می گویند و «   کوکو»فکر کرده اید که بر چه اساسی به آن 

           ( یا از کسی شنیده اید که چه کسی یا چه جور آدمی 3)؟نمی گویند

 (4)؟می تواند آن را اختراع کرده باشد

       من خودم جواب هیچکدام از این سؤالها را نمی دانم. امّا این را      

از « دهخدا»می دانم که کوکو پرستانِ مؤمن می توانند، از طریق لغتنامۀ 

معروف  ،نهیخورش خاگ یبه معن »( بشنوند که کوکو 5« )انجمن آرا»لغتنامۀ 

 از که کوالتأز ما ینوع »: که ( بشنوند6« )آنندراج»؛ و از لغتنامۀ «است

 یاد می کند.« بیضۀ مرغ»( از 7«)اللّغۀ  غیاث»؛ و ببینند که «سازند ضهبی

که  یطعام»: که در یادداشتش بخوانند« دهخدا»و البتّه از زبان خودِ       

 یروغن سرخ کنند. قسم در( 9)زده  یۀو جز آن با خا دهیکوب( 8) یِاز گندنا

 . («10) کرده کوفته سبزی و مرغ یۀاز طعام با خا

ببخشید. می دانم که خیلی وقت است که ما بدون احتیاط می گوییم       

خیلی از ادیبهای ما، البد از روی « دهخدا»، ولی ظاهراً تا عهد «تخم مرغ»

 بیضۀ »یا « بیضه»بگویند « تخم مرغ» به جای   که احتیاط، ترجیح می دادند 
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( از کلمۀ 11« )خاگ»زمان ما صورت  در«. خایۀ مرغ»یا « خایه»، و «مرغ

مانده است: « خاگینه»در کلمۀ مرکِّب « تخم مرغ»( به معنی 12«)خایه»

، غذایی ساخته «خاگینه»، می شود «ئینه»به عالوۀ پسوندِ اسم سازِ « خاگ»

 «. پشم»که پوشاکی است ساخته شده از « پشمینه»، مثل «تخم مرغ»شده از 

توضیح واضحات شد! امّا البتّه کوکوپرستانِ بازهم باید ببخشید.       

مؤمن می توانند به یک کتاب آشپزی معروف و معتبر مراجعه کنند و ببینند 

        کوکوی سبزی ای که به تناولِ آن و شکر خدای روزی رسان مشغول 

می شوند، از چه موادّی درست شده است. در یکی از کتابهای جامع 

رترین کدبانوها، این موادّ الزم برای کوکوی آشپزی، تألیف یکی از معتب

تخم مرغ، روغن فراوان، تره، جعفری، شوید، »سبزی ذکر شده است: 

گشنیز، چند برگ کاهو، زرشک، گردوی خُرد کرده، جوش شیرین، نمک 

 «.و فلفل

چند وقت پیش، برای یک مهمان بسیار خِبره در طبّاخی ملّیِ       

زی پلو و ماهی، مقداری کوکوی سبزی هم کالسیک و مدرن، در کنار  سب

چه کوکوی خوشمزه ای! به »گذاشتم. وقتی تکّه ای از آن خورد، گفت: 

 « موادِ معمولیش چیزی اضافه کرده ای؟

این کوکو، غیر از تخم مرغ وُ جعفری وُ نمک وُ کمی »گفتم:       

 «روغن، هیچ چیز دیگر ندارد!

طنز، به نتیجۀ اخالقیِ این درس  می دانم که خودتان، از پسکوچۀ      

آشپزی رسیده اید. با وجود این عرض می کنم که نمی دانیم کوکوی سبزی 

را کی و کِی اختراع کرد، امّا دور از واقعیت نیست اگر بگوییم که دستور 

پختِ اصیل و صحیح آن از یکی از مادرهایِ مقّدسِ سلسلۀ حّوایان، با 

<116> 



ز مادر به دختر، در طول قرنهای متمادی، به دست تحویلِ سنّتهای طبّاخی ا

ما امروزیها رسیده است تا آن را عیناً و تماماَ برای نسلهای آینده تا روز 

    قیامت، حفظ کنیم، ان شاء اهلل.

________________________________________ 

به یک روایت، بیست و پنج نوع، از آن جمله و در رأس آنها کوکوی  -1

 از« کوکو»برای تعریف « دهخدا»با توجّه به این واقعیت که  -2ی. سبز

استفاده می کند، نه از لغتنامه های تألیف شده « قاجاریه»لغتنامه های دورۀ 

در دوره های قدیم تر، شاید اختراع کوکو هم در همان دوره انجام گرفته 

        ،«شاد»ص به متخلّ ،د پادشاهمحمّ، تألیف «آنندراج»لغتنامۀ  -3 باشد!

منه  راج یآنند گجپت رزایمهاراجه م یرمنشیم ن،یدالّییفرزند غالم مح

 1254 دکن هندوستان، االتیاز ا نگریجیو التیا ۀسلطان بهادر، راج

فقیری آن را اختراع کرده است که دور از چشم « رعیت»البد  -4 شمسی.

کو کردن چندتایی مرغ نگه می داشته است، آن هم برای کو« ارباب»

، «انجمن آرای ناصری»لغتنامۀ  -5 تخمشان، نه برای کباب کردن گوشتشان!

در لغتنامۀ  -6 هجری شمسی. 1249، تیهدا خانیقل رضا ءعرارالشّیام فیلأت

به کوکو اشاره شده است، ولی به طوری که « خاگینه»با کلمۀ « انجمن آرا»

است ساخته  یوراکخخاگینه »نقل کرده است: « فرهنگ نظام»از  « دهخدا»

 یهم زده در روغن سرخ کنند و گاهه را ب دهیاز تخم مرغ که زرده و سف

  (.االسالمیداع یدعلمحمّ  ، تألیفنظام  )فرهنگ «.زندیر  قند هم ایشکر 

ی، رامپور نیبن جالل الد نیالد اثیمحمد غ، تألیف «اللّغۀ اثیغ»لغتنامۀ  -7

و به لغت  ر،یس ۀفطای از و کولأم یاهیگ»گندنا:  -8 هجری شمسی.1205

 )دهخدا به نقل از لغتنامۀ ناظم« کراث نامند. یمردم تهران تره و به تاز
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البد یعنی تخم مرغی که زرده و سفیدۀ آن را « خایۀ زده» -9 االطبّاء(. 

هم البد یعنی سبزی خُرد « سبزی کوفته کرده» -10خوب به هم زده باشند. 

را در « تخم»و « خایه»و « بیضه»سه کلمۀ  -11 ده.کرده، سبزی کوبیده، له ش

دانست. کاربرد آنها در معنی متفاوت « مترادف»زبان فارسی امروز نمی توان 

( هست، امّا دیگر testicle« )خصیه»مترادف با « خایه»و « بیضه»شده است. 

، به نقل از لغتنامۀ دهخدا: «خاگ» -12به کار نمی رود. « تخم مرغ»به معنی 

( )ناظم االطباء(. تخم پرنده.  یناصر یمرغ. )برهان قاطع( )انجمن آرا ۀضبی»

است که  قسم انگور کیکبک  خاگِ ||. یمرغانه. چوز .)فرهنگ نظام (

به آن  هیبوده و به تخم کبک مشهور و شب رازیباشد و در ش یم سینف اریبس

 (. یناصر یاست. )انجمن آرا
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 !أسفا وا   أسفا،  وا 

البتّه شما خودتان خیلی بهتر از من می دانید که یک چیزی را  سالم.      

کرده « سلب»می کنند، که آن چیز را به ناحقّ از او « اعاده»وقتی به کسی 

باشند. پس مثالً وقتی یک آدمِ لودۀ بچّه گول زنِ بزرگ فریب به اسم 

مملکت مجری ( بتواند در رادیو و تلویزیون ملِّی یک 1« )جیمی سَویل»

(، و با پول جمع کردن برای چند تا سازمان 2چند تا برنامۀ عامّه پسند بشود)

(  بکند، 4«)مردم همیشه در اکثریت»(، خودش را محبوب القلوب 3خیریه )

( بگیرد، و در مرگش  مراسم با 5«)ِسر»دولتِ وقت از ملکه لقبوصیّۀ تبه  و

این آدم، «ِ حیثیت»عاً بشود شکوه بزرگداشت ترتیب بدهند و همۀ اینها جم

 و بعد ...

... بله، و چند وقت بعد، متأسفانه تقّش در بیاید که این آدم انحراف       

سر و  کودکانبا »جنسی داشته است، و دست کم شصت سالی، هر جا که 

(، و هر وقت که امکانش دست می داده است، با 6« )کارش می افتاده است

ءِ شهوت می کرده است، و مسئوالن کودک نوازیهای پلیدش اطفا

، العهده علی الرّاوی، «بی بی سی»سازمانهای ذیربط و ذی نفع، از آن جمله 

بویی از سیرتِ گرگی این میش به مشامشان خورده بوده است، ولی، خوب 

 دیگر ...

خوب، که خوب! حاال چه کار باید بکنند؟ البد می آیند عقلها را       

           حیثیتی را که به ناحّق برای او ساخته بودند،  روی هم می گذارند، و

   می دارند  می کنند و کلنگ بر« سلبِ حیثیت»پس می گیرند، یعنی از او 

                   می کنند. « نابود»او را « یادبود»و در یک چشم به هم زدن بنای 
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داخت، خواندِن راستش چیزی که مرا به یاد این حماسۀ سیاه اخالقی ان 

(، نویسنده و 7« )سیریل اِدوین میچینسون جُود»کتابی است از پروفسور 

واأسفا! واأسفا! که چه »فیلسوف و جامعه شناس انگلیسی. باید بگویم: 

( و 9( و داروین)8کردند با این آزاد مردِ متفکّر، آن هم در زادگاِه نیوُتن )

 ( 10)! «تامس پین»

 از معروف ترین روشنفکر« دکتر جُود»ه اند که من نمی گویم، گفت      

برتراند »و « جورج برنارد شا»های بریتانیایی زمان خودش بود و به اندازۀ 

شهرت و اعتبار داشت. در بیست و سه سالگی کارمند دولت شد، امّا « راسل

با عنوان رئیس بخش فلسفه و روانشناسی  1930کارمند دولت نماند. در سال

( دانشگاه لندن به کار مشغول شد و با انتشارِ دو کتاِب 11« )بِربک کالجِ»

 ( نامش بر سر زبانها افتاد.12«)راهنمای فلسفه»و « راهنمای اندیشۀ نو»

و چند « پروفسور جُود»رادیو بی بی سی با انتخاب  1940در سال       

حضر در م»(، برای اجرای برنامه ای ثابت با عنوان 13استاد و دانشمند دیگر )

( هیئتی علمی تشکیل داد و این برنامه بعدها در تلویزیون هم 14« )عقالء

ادامه یافت و کارش دادن جوابهای علمی و تحلیلی و مباحثه ای به سؤالهای 

 شنوندگان بود.

این متفکّر کم نظیر، که از او بیش از صد کتاب و رسالۀ با ارزش به       

وخی با شرکت راه آهن، بدون ، محض ش1948جا مانده است، در آوریل 

بلیت سوار ترن شد. او را گرفتند، دو پوندِ آن زمان جریمه اش کردند، و 

این ماجرا، با آب و تابی مناسبِ زشت ترین رسوایی قرن در صفحۀ اوّل 

هم او را اخراج « بی بی سی»روزنامه های معتبر چاپ شد، و دستگاه 
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رنج این ظلم و تحقیر بیمار و زمینگیر چرا؟ کی می داند؟ بیچاره از  .کرد

، در شصت و یک سالگی 1953شد، و بعد سرطان هم گرفت و در آوریل 

به غارت بُرده شدۀ او « اعادۀ حیثیتِ»مُرد و ظاهرًا هیچکس، هرگز، به فکر 

 نیفتاد! 

_________________________________________ 

(، Sir James Wilson Vincent "Jimmy" Savile)جیمی سَویل  -1

دو برنامه ای که او را مشهور کرد و بی بی سی را  -2... 2011-1926

خرسند، یکی برنامۀ موسیقی پاپ بود در معرّفی محبوب ترین آهنگهای 

       ( که Jim'll Fix It« )جیم ترتیبش را می دهد»روز، و دیگری برنامۀ 

گذاشتند و جیمی سویل برای بچّه ها آرزوهاشان را با این برنامه در میان می 

گفته شده است که او برای چند  -3به آرزو رساندنِ آنها اقدام می کرد. 

بیمارستان و سازمان خیریه در حدود چهل میلیون پوند پول جمع آوری 

.     شهرت او شده بود  حسن پشتوانۀ   نوعدوستانه اش  این کار و   بود  کرده

        را من به معنای آن اکثریتی « یتمردمِ همیشه در اکثر»اصطالح  -4

ساخته ام که در هیچ شرایطی سرشان آن قدر درد نمی گیرد که به آن 

و تا به حال  ،دستمال ببندند، و با هر موقعیتی سازگار می مانند و ماندگار

با توصیۀ دولت به وسیلۀ  (Sir« )سر»لقب  -5 هرگز از اکثریت نیفتاده اند.

ی که با هر شغل و در هر موقعیتی خدماتی با ارزش مقام سلطنت به کسان

برای نظام و مردم انجام داده باشند، اعطاء می شود. در انگلیسی به صاحب 

فارسی « شهسوار»( می گویند که تقریباً برابر با Knight« )نایت»این لقب 

اشاره ای است به این  -6 می گوییم.« سرباز»است، و در بازی ورق به آن 

زبان  ،/ پسفتاد تبا کودک سر و کار چون که«: »مثنوی مولوی»بیت از 

 Cyril Edwinسیریل اِدوین میچینسون جُود ) -7 «!گشاد دیبا یکودک
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Mitchinson Joad .)8- ( نیوتُنSir Isaac Newton )یکدانزیف، 

-1727یسی، کاشف نیروی جاذبه )انگل لسوفیفو شناس، ستاره ،یداناضیر

( طبیعیدان و زیست شناس Charles Darwinین )دارو -9(. 1642

است « بنیاد انواع»انگلیسی، صاحب نظریۀ تکامل، که معروف ترین اثر او 

 (Thomas Paineتام )تامس، توماس( پین ) -10(. 1882-1809)
فیلسوف، نظریه پرداز سیاسی، مبارز انقالبیِ انگلیسی تبار آمریکایی، از 

، «حقوق انسان»ریکا، که معروف ترین آثار او بنیادگذاران ایاالت متّحد آم

 (.Birkbeck Collegeبِربِک کالج ) -11است. « عقل سلیم»، و «عصر خرد»

(، راهنمای فلسفه Guide to Modern Thoughtراهنمای اندیشۀ نو ) -12

(Guide to Philosophy.)  13-  هیئت اصلی سه نفر بودند، پروفسور

استاد فلسفه، جولین هاکسلی  جامعه شناس وسیریل ادوین میچینسون جود، 

(Julian Huxley زیست شناس و فیلسوف، و آرچیبالد بروس کمپبل ،)

(Archibald Bruce Campbell ،افسر نیروی دریایی، نویسنده و مورّخ ،)

و در هر برنامه چند صاحبنظر مهمان. مهمانهای اوّلین برنامه یکی جیمز 

(، نویسندۀ سوسیالیست و James Francis Horrabinفرانسیس هورابین )

 Jeanنمایندۀ پارلمان از حزب کارگر بود، و دیگری جین مکالکلن )
McLachlan.نویسنده و پژوهشگر ) 
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 ، گوشتستان چوبستان

سالم. نمی دانم آدم باید خدا را شکر کند، یا از خدا گله مند باشد،       

گذرد و بی خیالش باشد! می بینم آقای میانه که نمی تواند نگاه کند، ببیند، ب

سالی که توی ایستگاه اتوبوس وایستاده ست، کاپشنی به تن دارد با مارکِ 

 (. 1« )تیمبرلند»انگلیسیِ 

نمی توانم بی خیالش باشم. می روم توی فکر، ببینم اگر بخواهیم       

ه ذهنم ب« چوبستان»این اسم را فارسی کنیم، چی می شود. چیزی غیر از 

و حسّ می کنم اسمِ مسخره ای « چوبستان»(. چند بار می گویم 2نمی آید )

            هم « درختزار»یا « درختستان»داریم، و طبیعی است؛ « جنگل»است. 

، مثلِ این است که آدم به «چوبستان»می توانیم بگوییم، و طبیعی است؛ امّا 

 «.گوشتستان»یک گلّه گوسفند بگوید 

ه می کنم و می بینم روی آستینِ آقای میانه سال عالمتِ نگا      

مخصوصِ شرکتِ دوزندۀ کاپشن، به شکل درختی که همۀ شاخه های 

نازک و برگهاش را زده باشند و اسکلتش مانده باشد، در وسطِ یک مربّع 

ببخشید، آقا، اجازه می دهید »خود نمایی می کند. می روم جلو و می گویم: 

 «آستینِ کاپشنتان یک عکس بگیرم؟من از مارک روی 

اشکالی ندارد، »لبخند می زند و با لهجۀ خارجیِ غلیظی می گوید:       

       برایش توضیح می دهم، و او «. امّا عکسِ آن را برای چی می خواهید؟

بی دلیل می خندد و می گوید اهل کشور پرتقال است. می فهمم که منظورم 

ی بی دلیل می خندیم. عکس را می گیرم، و در را نمی فهمد و حاال دو تای
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اند، و با « جامعه»اند و « جنگل»دلم برای کشتارِ تک تک درختهایی که 

   تبدیل « چوبستان»در کرۀ زمین، به « زیبایی»و « زندگی»هجوم دشمنهای 

 می شوند، می گریم.

ای را یهودیها و مسیحیها، خدا موجودهای زنده « کتاب مقدّس»در       

و از او می خواهد که « آدم»که خلق می کند، یکی یکی می آورد پیش 

های همه «اسم»مسلمانها هم خدا « قرآنِ»(. در 3بگذارد)« اسم»روی آنها 

« شناخت»هر چیز، یعنی « اسم»(، و دانستنِ 4یاد می دهد )« آدم»چیز را به 

(، همان 5حرومند)ها از آن م« فرشته»همه چیز، و این هنر یا موهبتی است که 

 (. 6محرومند )« عشق»طور که از 

اجداد ما، در چند هزار سال پیش، برای اینکه در عالمِ هستی به همه       

چیز مفهومی انسانی بدهند، برای واقعیتِ ناشناختۀ هر چیز افسانه ای یا 

اسطوره ای می ساختند. درخت در چشمِ آنها و در ذهن آنها یک موجود 

ثل خودشان بود. جان داشت، دل داشت، روح داشت، عشق زندۀ مستقل م

 داشت، دنیای خودش را داشت.

اگر می خواستند بدانند درخت چیست، برای این نبود که مثالً با       

« چوبستان»ماشینهای پر قدرتِ جهل و طمع جنگلهای آمازون را تبدیل به 

 مصرِف کردند، دست به کارِ « مصرف»ها را که «جسِد درخت»بکنند و 

زمینهایِ غصب شده از جنگلها، برای تهیۀ مسکن و تولیدِ قوت وُ غذای 

( بشوند، و ارقام 7آدمهای آماری )« اضافه بر سازمانِ»میلیونها تخم و ترکۀ 

 حسابهای بانکی شرکتهای بزرگ را درازتر بکنند.

حاال که عصر افسانه ها و اسطوره ها را پشت سر گذاشته ایم و در  

می و تجربی همه چیز به اوج رسیده ایم، متأسّفانه داریم عادت شناخت عل
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همیشه با  نگاه کنیم. اکثریتِ« مصرف»ز دریچۀ ا می کنیم که به همه چیز

، ازحیوان و گیاه و اشیاء «عالم مصرف»( همه چیز را، در 8زمانه بسازمان )

     عدی، و گرفته تا خدمات، به ترتیبِ اهمّیت، مایحتاجِ مِعدی، تحت المِ

 فوق المِعدی می بینیم و بس! واعاقبتاه!

_______________________________________ 

(، جنگلی که درختهای آن را برای تهیۀ چوب Timberland) تیمبرلند -1

صنعتی و ساختمانی می اندازند، یا زمینی که برای تهیۀ این نوع چوب در 

اسم یکی از « تیمبرلند»م که آن درختکاری می کنند. ضمناً نمی دانست

 شرکتهای معروف طرّاح و سازندۀ انواع لباسها و کفشهای مُد باالست.

در انگلیسی به معنی الوار و چوب صنعتی و ساختمانی  (timberتیمبر ) -2

         به معنی زمین، به صورت پسوند هم به کار می رود. مثالً « لند»است، و

پس می توانیم «. کوهستان»، یعنی (highland« )هایلند»می گویند 

 بخوانیم.« چوبستان»را در ترجمه )البتّه به طنز( « تیمبرلند»

              ، از کتاب عهد عتیق، در کتاب مقدّس، «سفر پیدایش»در باب دوّم  -3

 ۀصحرا و هر پرند وانیو خداوند خدا هر ح»را می خوانیم:  20و  19آیه های

خواهد نهاد و  نام چه که ندیآورد تا بب و نزد آدم تسرش نیرا از زم آسمان

و  میبها ۀهم آدم پس او شد. نام را خواند، همان اتیحیهر ذ آدم آنچه

 «نهاد. صحرا را نام واناتیح ۀو هم آسمان پرندگان

وَعَلَّمَ آدَمَ  »آمده است: « بقره»( از سورۀ 31در قرآن، در آغاز آیۀ ) -4

« ...]خدا[ همه ]معانى[ نامها را به آدم آموختو»یعنی «  ...مَاء کُلَّهَااألَسْ

 )سایت پارس قرآن(.
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و در ادامۀ همین آیه و دو آیۀ بعدی، خدا به فرشته ها حالی می کند که  -5

ثُمَّ »...چیزی سرشان نمی شود، و این آدم است که قوّۀ شناخت دارد: 

 ﴾31﴿ۀِ فَقَالَ أَنبِئُونِی بِأَْسمَاء هَؤُالء ِإن کُنتُمْ صَادِقِینَ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالَئِکَ

قَالَ یَا  ﴾32﴿قَالُواْ سُبْحَانَکَ الَ عِلْمَ لَنَا ِإالَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّکَ أَنتَ الَْعلِیمُ الْحَکِیمُ 

لَ أَلَمْ أَقُل لَّکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ غَیَْب آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسَْمآئِهِمْ فَلَمَّا َأنبَأَهُمْ بِأَسَْمآئِهِمْ قَا

سپس  »، یعنی ﴾33﴿السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا کُنتُمْ تَکْتُمُونَ 

گویید از اسامى اینها آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود اگر راست مى

آنچه ]خود[ به ما  ما را جز ،هى توگفتند منزّ. (31به من خبر دهید )

فرمود اى آدم ایشان . (32تویى داناى حکیم ) ؛اى هیچ دانشى نیستآموخته

فرمود  ،را از اسامى آنان خبر ده و چون ]آدم[ ایشان را از اسماءشان خبر داد

دانم و آنچه را آشکار آسمانها و زمین را مى ۀآیا به شما نگفتم که من نهفت

 )سایت پارس قرآن(.  (33دانم )مى ،اشتیددکنید و آنچه را پنهان مىمى

شور »در اشاره به محروم بودنِ فرشته ها از عشق، که به یک تعبیر  -6

فرشته عشق نداند که »باشد، حافظ شیرازی در غزلی می گوید: « دانستن

سعدی شیرازی « !زیبه خاک آدم ر یجام و گالب بخواهی / ساق یا ،ستیچ

 گناه ییعشق اگر گو ثیحد»می گوید : « آدم»و « عشق»هم در اشاره به 

 «!ا بود و آدمحوّ  زِ ،لاوّ گناه، / ستا

       را من برای جمعیت مقلّد و پیرو به کار« آدمهای آماری»اصطالح  -7

برده ام، جمعیتی که اعتبارش به شناسنامۀ او و رقمی است که هر یک از 

ۀ موارد همین افراد آن به جمعیتِ کلّی یک کشور می افزاید و در هم

   رقمی و آماری او به حساب می آید، نه فردیت او. شخصیتِ

برداشتی است از این بیت که باید از « با زمانه بساز»عبارتِ صفتیِ  -8
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خود، تو مگرد/ وگر  حالِ اگر سپهر بگردد زِ»سعد سلمان باشد: مسعود 

 «.زمانه نسازد، تو با زمانه بساز
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 دارنده  باز   سالحهای

سالم. مقدّمتاً این را بگویم که دروغِ یک کاسبِ مؤمنِ معتقد به مَعاد       

(. 1آن انداخت)« ساده گول زنِ»و آتشِ جهنّم مرا به یاد بمب اتمی ولقبِ 

می دانید که اآلن پنج تا قدرت بزرگ دنیا، که چون قدرت بزرگند، حقّها 

د، جمعاً صاحب آن قدر ِسالحِ هسته ای هستند که و امتیازهای استثنایی دارن

برای سه بار نابود کردِن کاملِ کرۀ زمین و تمامیِ موجودات زندۀ آن از 

 کافی هم کافی تر است.

عبارتند از « صاحبُ الحّق وَ االمتیاز»بله، آن پنج تا قدرت بزرگِ       

باید چُنین باشند و  آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، و چین. چرا؟ چرا اینها

چُنین کنند؟ زبانم الل، خدا هم نمی داند! امّا این را تقریباَ همه می دانند که 

همان یک باری هم که یکیشان در جنگ جهانی دوُم آمد هیروشیما و 

( را بمبارانِ اتمی کرد، نتیجۀ ضدّ حیاتی و ضدّ انسانی و ضدّ 2ناگاساکی)

های این پنج قدرت، «سیاست باز»رین خدایی این کار باید برای سبک مغزت

هایِ مملکتهای بی قدرت به اندازۀ «حکومت باشی»و سنگین هوش ترین 

 می بوده باشد!« شعورانگیز»کافی 

حاال بوده بود یانه؟ اگر می بوده بود، البُد فهمیده بودند که بمب       

آن را هی  باشد، و بشود« باز دارنده»(، که بتواند 3نیست)« سالح»اتمی اصالً 

ساخت و ساخت و انبار کرد تا خودِ این پنج تا قدرتِ بزرگ را از همدیگر 

(، و همۀ مملکتهای بی قدرت دنیا را از هر پنج تاشان، و بی قدرتها 4بترساند)

هم کم کم، هوس کنند که چند تایی بمب اتمی داشته باشند تا در میدانِ 
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 پیش خداشان شرمنده نباشند! فیلها، موشهای بیعُرضه قلمداد نشوند و

جهانی دوّم، قدرتهای همدستِ فاتح سر تقسیم «ِ جنگ داغ»بعد از       

بدونِ مشورت با و کشید، « جنگ سرد»دنیا با هم چپ افتادند و کارشان به 

(، اسم بمب 5«)سالح دفاعی»و « سالح تهاجمی»عقلِ سلیم، آمدند در مقابل 

، یعنی بله، ما می دانیم که نباید باش «هسالح بازدارند»اتمی را گذاشتند 

حمله بکنیم، نباید باش دفاع بکنیم، امّا خوب است که داشته باشیمش تا 

 اگر...

تا اگر چی؟ تا اگر یکی از قُلدُرهای اتمی آن قدر فوّارۀ شعورش       

رفت باال و آن قدر کاسۀ احتیاطش لبریز شد که آمد ... که آمد چی؟ که 

را سرتاسر به جهنّم تبدیل کرد، بقیه هم بمبهای اتمی آمد کرۀ زمین 

بازدارنده شان را از پستو در بیاورند و بترکانند تا خودشان هم در نابودیِ 

               کاملِ کرۀ زمین سهمی داشته باشند؟ بابا، بیایید دست ور دارید از

نمی شود این بازیهای تو خالی و بی مزّه ای که باش حتّی بچّه ها را هم 

 گول زد!

قدرتهای بزرگ بگوید: « غیرِ مُتّعظِ»هایِ «واعظ»یکی نیست به این        

شما که خودتان سازنده و انبار کنندۀ بیش از نَود و ُنه در صد بمبهای اتمی »

دنیا هستید، بیایید انسانیت کنید و شرافتمندانه این انبار نَود و نُه در صدی را 

میان بردارید تا آنوقت بتوانید هر لولو سر خرمنی  به طرزی علمی و عملی از

درست کند، ُدمش را با یک کهنۀ « ترقّۀ اتمی»که خواست یواشکی 

 ( بگیرید، بیندازیدش تو سبد کاغذ باطله!6خشک)

سالحهای اتمی خیلیها را به یاد « بازدارندگیِ»بله، صفِت ساده گول زنِ  

بازداشتنِ »سفۀ وجودیش ی اندازد، همان آتشی که فلم« آتش جهنّم»

<129> 



بوده است! امّا بیاییم الحقّ وَ االنصاف « فرزندانِ حضرتِ آدم از ارتکابِ گناه

بگوییم که در این دو سه هزار سال گذشته چند نفر از میلیاردها مؤمنِ دنیا 

را در طولِ عُمرشان، صد در صد، از ارتکابِ گناههای صغیره و کبیره باز 

 داشته است؟

__________________________________________ 

خیلی ساده باشد که به ش بگویند و باور کند که بمب  خوب، آدم باید -1

« سالح بازدارنده»، بلکه یک «دفاع»است، نه برای « حمله»اتمی نه برای 

(deterrent weapon)   است، یعنی اگر شما آن را داشته باشید، هیچکس

 کند. جرئت نمی کند به شما حمله

« هونشو»( یکی از شهرهای بزرگ جزیرۀ Hiroshimaهیروشیما ) -2

(Honshu( و ناگاساکی )Nagasaki یکی از بزرگترین شهرهای جزیرۀ )

، نزدیک به پایان جنگ 1945( در کشور ژاپن در سال Kyushu« )کیوشو»

جهانی دوّم به وسیلۀ نیروی هوایی ایاالت متّحد آمریکا بمباران اتمی شد و 

 ین لکّۀ ننگ تا ابد از دامن تاریخ حیات بشر پاک نخواهد شد.  ا

 ای  ی باشد که هرگز نباید خورده شود، چنین مادّه«زهر»اگر مادّه ای  -3

بگذارند و همه « سالح»نیست. پس اگر چیزی بسازند و اسمش را « دارو»

د، نرببدانند که آن را هرگز، چه برای حمله و چه برای دفاع، نباید به کار ب

است و در دست « فریب»نیست. در دست عاقالن « سالح»اصالً « چیز»این 

 «.زهر بی تریاق»دیوانگان 

، در زمان فرمانروایی خروشچف در شوروی و ریاست 1962در سال  -4

جمهوری کندی در آمریکا، استقرار موشکهای بالیستیک شوروی در 

شچف را با موجب خشم دولت آمریکا شد و کندی جدّاً خرو« کوبا»
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به کاربرد بمب اتمی در حمله به روسیه ترساند و خروشچف جا زد  تهدید

و موشکهای شوروی را از کوبا بیرون برد. سؤال: کدامیک از این دو 

 دیوانه تر یا فریبکارتر بود؟« سیاست باز»

دو اصطالح آدمیزاد ساخته ای است « سالح دفاعی»و « سالح تهاجمی» -5

آهای آدمیزاد، »زبان آدمیزادی می دانست، می گفت: « تانک» که مثالً اگر

با این اصطالحها سر کی را می خواهید کاله بگذارید؟ من تانکم. یک 

        وسیلۀ کشتن و خراب کردن در موقع جنگ هستم. اگر با من به شما

، و اگر در همان موقع شما در مقابل حمله «تهاجمی»حمله کنند، می شوم 

خودتان از این بازی مهمل «. دفاعی»از من استفاده کنید، می شوم کننده ها 

 با کلمه ها خنده تان نمی گیرد؟

در زمان بچّگی از بزرگسالها زیاد شنیده بودم که به مناسبت بگویند  -6

نمی دانم این اصطالح استفاده « دُمش را با کهنۀ آبی بگیر، بیندازش بیرون!»

چه معنی و توضیحی « نجس»یا « مکروه»یزی برای برداشتنِ چ« کهنۀ آبی»از 

داشته است. در لغتنامۀ دهخدا و فرهنگ فارسی معین هم آن را نیافتم. شما 

 در این باره اطالّع مفید و موثّقی دارید؟
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کاهه کاهی  ، و   ، طنز ف  طنز ف

با چهارصد و پنجاهمین نامه ام از لندن سالم عرض می کنم، و به همین  

 دییگله مندانه بفرما دیخواه یم هایاگر شما هم مثل بعض ت می گویم  مناسب

هم تلخ،  یلیوقتها خ یاست، و گاه یجدّ یلیحقّ خ ۀبند نی( ا1« )طنزِ»که 

 کیهم با  یکه گاه دیانتظار دار هایحقّ به جانبِ شماست، و اگر مثل بعض

 ( شما را قاه قاه بخندانم، انتظارتان به جاست.2« )کاههفُ»

 یاز کس دیرا با یکه هر کار دییفرما یم قیامّا خودتان حتماَ تصد      

و  لیهاب»از عهد  ،«کالغ»آن کار را داشته باشد. مثالً  «تیاهل»خواست که 

 ایدرخت  نبوده است. سرِ «آوازخوان» ،شیچند وقت پ نی( تا هم3) «لیقاب

که منتظر را  یو مردم ست،کرده ا یم« قار قار»نشسته است و  یبر لب بام م

گفته اند:  یمکرده است و به ش  یبوده اند، خوشحال م« خبر خوش»

 « !یخوش خبر باش»

 «ییبد صدا» آمده است، کالغ در یم شیپ« آواز»موضوع  یامّا وقت      

 یصدا ،ینینش هیکه عربها، در عهد باد ضمناَ گفته اند  ، و معروف بوده است

         ییو جدا لهیقب وچک ۀنشان اند وُ دانسته یرا شوم م «غراب»، یا کالغ

  (.4عشّاق )

در «. رخبرآوَ »و  ،باشد« کالغ»حّق  ۀبند نیکه ا دیکن الیحاال خ      

و با قارقارش  ندیرا بب اتیو واقع ،بگردد خیتار یو خرابه ها ایدن یهایآباد

امّا اگر به عرضتان برساند.  «یجازیا رِیتفس»و با  ،«یطناباِ لیتفص» یآنها را ب

دلتان را  «یقنار»و « بلبل»که با آواز  دیانتظار داشته باش« کالغ» نیاز ا
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     سرتان را گرم کند، اعتراف ها«یطوط»دلچسبِ  یو با قصّه ها زدیبرانگ

 .ندارد تیکار اهل نیا یکند که برا یم

 ینکته ها نیاز هنرمندانه تر یینمونه ها یفارس کیکالس اتیدر ادب      

جنبه از  نیا ۀدارد و دربار شیدر غزلها یرازیحافظ شخواجه را  زیطنزآم

نوع  نینوشته اند. ا اریما مقاله و رساله بس ۀدور یصاحبنظرها او یهنر کالم

 کارخاصّ خودشان به  ییها وهیمعاصر هم، به ش یاز شاعرها یطنز را بعض

 : ،گفته است مثالً ،. حافظ (5) برده اند

 ،  می کنند منبر  و محراب   رد  لوهواعظان کاین ج   

 ، آن کارِ دیگر می کنند. هب خلوت می روند  چون  

طنز »که گفته شود، عنوانِ  یا ینوع طنز، با هر ظرافت هنر نیبه امن       

 یتجربه هادر جریانِ  یهر دوره ا یِعادّ «مردمِ»دهم.  یم «رسوا کننده

          آشناحسابی  یمقام و حرفه اخودشان با ظاهر و باطِن اهل هر  ۀروزمرّ

را  شانجامعه  یها«نامردم»، نیریخودشان با طنزِ تلخ و ش نِیشوند، و ب یم

شود. در زمان  یاز نکته هاشان ضرب المثل م یلیو خ ،کنند یم« رسوا»

از واعظها  یاریبس ای یبعض «رونیب»و « تو»فقط حافظ نبود که از هم  حافظ

 .خبر داشت

خواهم  ی، م«وا کنندهسطنز ر» یاهبر استاد نیآفربا نثار صد حاال       

طنز  نوع نیادر . اشته ایم و داریمهم د« طنز آگاه کننده»ما که  میبگو

کاری ندارد. « خلوت»واعظها در « آن کارِ دیگر کردنِ» بهنویسنده یا شاعر 

د، هدفش این است که آنچه را که این واعظها در محراب و بر مِنبر می گوین
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طنز آگاه »حرفهای عتیق و از اعتبار افتادۀ آنها را با « جلوۀ»حالّجی کند، و 

 اش بشکند. « کننده

در ادبیات « طنز رسوا کننده»به نظر من که می تواند نظر خیلیها باشد،       

در هر دوره ای « سابقه»دارد و با ماهیت و کیفیت این « سابقه»ما هزار سالی 

کرده « دوره پسند»و « نو»های آن دوره «نامردم»خّصاتِ خودش را با مش

است که کم داشته ایم و کم داریم، و شاید « طنز آگاه کننده»است. امّا آن 

عقب مانده ایم، و همین « رُنسانس»به همین دلیل هم باشد که پانصد سالی از 

 طنز است که معموالً جدّی است و گاهی وقتها خیلی هم تلخ.   

______________________________________ 

فسوس ا»این طور تعریف شده است: « طنز»در لغتنامۀ دهخدا کلمۀ  -1

سخن ، لقب کردن، کردن بیع، دنیخند یبر کس، فسوس داشتن، اکردن

در ویکی پدیای فارسی )دانشنامۀ آزاد(  «.هیخرسُ ، طعنه، به رموز گفتن

 یهام تناسبات در عرصهاست که عد یطَنز هنر»دربارۀ طنز نوشته اند: 

نشان  ،]می رسد[ رسندیرا که در ظاهر متناسب به نظر م یمختلف اجتماع

هنرمندانه  انی. هنر طنزپرداز کشف و بشودیخنده م یۀخود ما نیو ا دهدیم

 زیر برانگطنز تفکّ...  است« متناسبات» نیعدم تناسب در ا یشناختییبایو ز

بر خنده استوار  عتشیدارد. گرچه طب هیو چند ال دهیچیپ یتیاست و ماه

برتر و آگاه  یبه هدف لین یبرا انگاردیم یالهیا خنده را تنها وساست، امّ

خنده  نیا در پس اامّ خنداند،یکردن انسان به عمق رذالتها. گرچه در ظاهر م

تلخ و وحشتناک وجود دارد که در عمق وجود، خنده را  یتیواقع

طنز  ۀدر بار]دلیل[ خاطر  نی. به همداردیر وا متفکّو انسان را به  خشکاندیم

خنده کردن آه آه.  یعنیکردن قاه قاه، طنز  هیگر یعنیطنز »اند: گفته
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 غیکار ت رایفرض نمود ز حیاجرّ غیت کیمانند  توانی طنز را م جهیدر نت

 «باشد. ین مآبه منظور بهبود  ییبرش جا حیجرا

، «اقرب الموارد»و « االرب یمنته»به نقل از  فکاهه در لغتنامۀ دهخدا، -2

تعریف شده است. در انگلیسی انبساط نفس  یمزاح برا، و الغی، خوش منش

 (satire« )ساتایر»( شناخته می شود و با طنز که humour« )هیومِر»با کلمۀ 
البتّه بسیاری از فکاهه ها عالوه بر خنداندن و انبساط . است، فرق می کند

ه هایی در انتقاد از رفتارهای اجتماعی و نارواییهای سیاسی در خاطر، کنای

 خود دارد، ولی جنبۀ تفریحی آن قوی تر است.

می دانید که در اسطورۀ آدم و حوّا و خانواده شان، وقتی قابیل برادرش  -3

هابیل را می کشد، مدّتی هر جا می رود، جسد او را به دنبال خود می کشد 

را مأمور می کند که در « کالغ»کار کند. یهوه یک و نمی داند با آن چه 

جلو چشم قابیل با نوک و پنجه هایش یک چاله بکند و یک گردو را توی 

بوده « کالغ»آن دفن کند. پس اوّلین راهنمای دفن مردگان، به امر یهوه، 

 است.

عربها نوعی از کالغ )غراب( را پرنده ای شوم می دانستند و منوچهری  -4

ه در شعر خود از شعر عربی تأثیر زیادی پذیرفته است، طبیعت دامغانی ک

محیط شاعران عرب و فرهنگ آنها در قصیده هایش بیش از طبیعت و 

فرهنگ خود او به نمایش در می آید. از موضوع بد شگونی صدای کالغ 

 یو وا نیغراب ب نیفغان از»در مطلع قصیدۀ معروفش این طور یاد می کند: 

            و ملک الشعراء بهار در ساختن « !او یفکندمان نوا در نوا که/  او

خود از این قصیدۀ منوچهری تأثیر پذیرفته است و « جغد جنگ»قصیدۀ 

« !که تا ابد بریده باد نای او /فغان ز جغد جنگ و مرغوای او»گفته است: 
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/  دامغان شد اقتدا به اوستاد »و قصیده اش را این طور به پایان آورده است: 

 «!فغان از این غراب بین و وای او

آشنایی دارند،  آنها که دوستدار شعرند و با آثار شاعران برجستۀ معاصر -5

چه آثار آنها که در ایران هستند و چه آثار آنها که مقیم کشورهای خارجی 

آنها را در شعرهای معروفشان « طنز رسوا کنندۀ»شده اند، نمونه هایی از 

 نیازی به ذکر نامها و نمونه ها نیست.دیده اند. 
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 و غیبت    ذکر خیر

(، اگر پشتِ 1سالم. در آن عهدی که ما را وقت خیلی ناخوش نبود)      

ش بود، و اگر می خواستند «ذکرِ خیر»ش را می گفتند، «خوب»سرِ کسی 

می کردند، شروع « غیبتش نباشد»ش را بگویند، حرفشان را با عبارتِ «بد»

او بود. خوب، معلوم است که بدگویی از « غیبتِ»چون قصدشان واقعًا 

دیگران و نسبتهای دروغ به آنها دادن در پشتِ سرشان کار ناپسندی است 

آن « حاکمیت مذهب»از آن چشم پوشی می کند، نه « اخالق انسانی»که نه 

 (. 2را بی مجازات می گذارد)

وص نیت در پیشگاه حقیقت، عهد می کنیم حاال ما می آییم، با خل      

« سؤال»بر حذر بداریم. اینجاست که « غیبت»که خودمان را از ارتکاب 

می خواهد. مثالً یک نویسندۀ جوان تازه کار نظر شما « فَتوا»پیش می آید و 

را دربارۀ ماهیتِ کتابی از فالن نویسندۀ معروف می پرسد، که متأّسفانه به 

(. شما سری تکان می دهید و در 3زدی پیوسته است )تازگی به رحمتِ ای

 می گویید:« اخالق علمی»پیروی از اصول 

عزیز جان، من تألیفات این آدم را خوب می شناسم. اگر توی هر »      

مقاله یا کتابش فقط از مقوله ای حرف می زد که علمش را داشت، البتّه 

            امرز همینکه وارد (، امّا این خدا بی4باید تحسینش هم می کردیم )

مقوله های بیرون از حیطۀ معلوماتِ خودش می شد، مُهمَل به هم می بافت، 

و با اسم بردن از نویسنده های معروف خارجی و نقل حرفهایی از آنها، 

خودش « مس»بدون اینکه کتابهای آنها را خوانده باشد، سعی می کرد روی 

ن را در بازار آشفته و بی عیار امروز بزند و آ« عیار 24»ی «طال»عالمت 
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 «عرضه کند!

حاال همین شمای پیرِو اصول اخالق علمی بروید همین نظر را به       

تفصیل و با توضیحهای مُدلّل بنویسید و منتشر کنید. واویاله! غیبت! بُهتان! 

آن هم پشت سرِ مرده، که حیّ و حاضر نیست تا از خودش دفاع کند؟ ننگ 

 تو، ای ملعون!بر 

خوب، شمای ملعون، که فکر می کنید نویسنده و شاعر و فیلسوف       

(، زنده 4و هنرمند و سیاستمدار و حاکم و ظلّ اهلل و نور الشّیطان و امثالُهم )

یا مُرده، هرچی هرکس درباره شان می داند، باید به مردم بگوید تا مردم، 

وجاهِت »یقه هستند، برای اعتقاد به که اکثرشان همیشه از خیلی بابتها در مض

آنها « شهرت»و « ادّعا»و « اسم»این دسته از آدمها افسون زدۀ « معنوی و ملّی

نشوند و محض رضای حقیقت، نگاهی هم به چهرۀ زیرِ نقابیِ آنها بیندازند، 

 دارید؟« فتوا»از کی « مسئله»برای این 

رازی فتوا داریم که هم  و من به نیابت از شما می گویم از سعدی شی      

در علم آیات و احادیث اجتهاد داشت، هم از شجاع ترین منتقدهای اخالق 

فردی، اجتماعی و سیاسی زمان خودش بود. آن بزرگوار فرموده است که 

 کردن رَوایِ ُعرفی و شرعی است: « غیبت»از سه کس 

 ...دل خلق ینیب گزند  رب    او  کز / یکی پادشاهی مالمت پسند  

  ...رپده رب خویشتن ردد خود می / هک   تندوم رپده رب بی حیایی م    

 (5«)انراست خوی/ زِ فعل بدش رههچ دانی بگوی!  رتازویِ سوم کژ   
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پس به فَتوای سعدی، غیبت در همه جا و همیشه، از فرمانروای       

عار، و از  ستمگر، و از آدمهای بی حیایِ رسوایِ بی بند و بار و بی ننگ و

، که در معاملۀ مادّی و معنوی با مردم، تقّلب «کژ ترازوهایِ ناراست خوی»

می کنند، رَواست، و این سوّمی در حوزه های نقد ادبی، نقد اخالقی، نقد 

 اجتماعی، و نقد سیاسی واقع می شود. 

__________________________________________ 

ناخوش نبود ... با یادآوری این بیت  در آن عهدی که ما را وقت خیلی -1

هجرت  ز /ت که ما را وقت خوش بودمدّ نیدرا»از دیباچۀ گلستان سعدی: 

 )تاریخ تألیف گلستان(. ششصد و پنجاه و شش بود

کُفر دانسته « خدا»هر عملی که نسبت دادنِ آن به « اخالق انسانی»در  -2

یان جامعه است و ترک سر بزند، زشت است و به ز« آدمیزاد»بشود، اگر از 

در مذهبهای ابراهیمی، یعنی یهودیت، « غیبت»است. اّما « واجبِ عقلی»آن 

به حساب آمده « معصیت»، یا مُصطلح تر بگویم، «گناه»مسیحیت و اسالم، 

در « غیبت»دارد. در کتاب مقدّسِ مسیحیان از « ُمجازات آن دنیایی»است و 

اپاکی، و خیانت، و در قرآن ردیف عملهای زشتی مثل طمع، ناسپاسی، ن

یاد شده « بدگمانی»و « جاسوسی»از سورۀ حجرات( در ردیف  12)آیۀ 

است، با این زنهار که هرکس غیبت بکند، انگار گوشتِ برادرِ مُرده اش را     

 می خورد.

اگر از یک نویسنده از بابت نوشته اش غیبت بکنیم، نقد ادبی است؛ اگر  -3

ها و تقلبهایش در همان نوشته غیبت بکنیم، نقد اخالقی از او از بابت نادرستی

و نقد اجتماعی را به نقد ادبی اضافه کرده ایم؛ و اگر نوشتۀ او میان حقّ و 

باطل در نوسان باشد، و پیروی از گرایش فکری او گمراه کنندۀ نسلِ آرمان 
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همۀ  جوی جوان باشد، غیبت ما از او وارد نقد سیاسی می شود. حاال اگر

این نقدها را دربارۀ نویسنده ای بکنیم که فوت کرده است، پشت سر مرده 

ناروا گفته ایم که صد برابر از غیبت زشت تر است. شاید این طور باشد و 

 این بندۀ حقّ در اشتباه باشد و خواهان عفو.

نویسنده ای که اثری از خود منتشر می کند، خود را در آن نوشته در  -4

و قضاوت دیگران قرار می دهد، و باید منتظر قضاوتهای  معرض مالحظه

مختلف مثبت و منفی، و درست و نادرست باشد. نویسنده هم، مثل 

شمرده « غیبت»سیاستمدار، یک فرد عادی نیست که حرف زدن دربارۀ او 

 شود. هر دو باید دقیقاً و حتی االمکان به مردم شناسانده شوند.

گفتار اندر » سعدی چنین است:« بوستان»صورت کامل این قطعه در  -5

 «در عالم تربیت –بوستان »از باب هفتم « روا باشد شانیا بتیکه غ یکسان

 /چهارم خطاست یدرگذشت نیا وز/  رواست بتیکه غ دمیکس را شن سه

است از  حالل/  گزند ینیاو بر دل خلق ب کز/  مالمت پسند یپادشاه یکی

 یائیح یپرده بر ب دوم/  د از او بر حذرخلق باشن مگر/  او نقل کردن خبر

/  نگاه ،برادر یا ،حوضش مدار ز/  شتنیپرده بر خو دردیخود م که/  نتَمَ

فعل  زی / ناراست خو یکژ ترازو سوم/  به گردن به چاه درافتدی او م که

 ی.بگو یبدش هرچه دان
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 !  ره هچ طالست  باد     خاکستر

شروع می کنم، چون « زبانم الل»که حرفم را با سالم. می بخشید       

       نفرت پیدا « طال»می خواهم بگویم تازگیها نمی دانم چرا این قدر از 

کرده ام. البتّه پیش از اینها هم با طال میانه ای نداشتم. این حلقۀ طالی ازدواج 

هم که می بینید، اگر فلزّ دیگری می بود، در این پنجاه و شش سال، چند 

 نوبت زنگ زده بود و پوسیده بود و عوض شده بود.

موسی »را می دانم که همه می دانند. وقتی « گوسالۀ سامری»داستان       

، خدای قومِ «یهوه»با « طور»رفت باالی کوه « سینا»در صحرای « کلیم اهلل

را ازش بگیرد، چهل روز آن باال بود، « ده فرمان»خودش، مالقات بکند و 

 م کم کم از بی موسایی و بی خدایی بی طاقت شدند.و خوب، مرد

، از وردستهای موسی، و «سامری»به روایت قرآن، شخصی به اسم       

(، از مجموع طالهای قوم یک 1برادر موسی )« هارون»به روایت توراۀ، 

بی طاقت خوشحال شدند، و شروع کردند به دور  گوساله ساخت و مردمِ

دن و آواز خواندن و گوسالۀ طالیی را گوسالۀ طالیی گشتن و رقصی

پرستش کردن، که یکدفعه موسی به امر خدا، سراسیمه و غضبناک، بر 

 گشت پیش قومش و... 

خشم »و خوب توجّه بفرمایید به عین روایت توراۀ که می فرماید:       

موسی شعله ور شد، ... و گوساله ای را که مردم ساخته بودند در آتش 

       آن را کوبید  و گردِ آن را بر آب پاشید و آن آب را بهسوزاند، و بعد 

                                                                                    («. 2بنی اسرائیل نوشانید)
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خوب، این قصّه است، اسطوره است، از قدیم ترین اسطوره هاست.       

در تفسیر این اسطوره چی به ذهنتان می آید؟ به نظر تفسیر می خواهد. شما 

   را پرستش« گوساله»شما، آنجا، توی صحرای سینا، قوم موسی، در واقع 

طال! معیار قیمتها! آبروی بازارها! گرانبهاترین ًثروت  را؟« طال»می کردند، یا 

ر ملّتها! معتبرترین سکّۀ امپراتوریها! کجاها زیادش پیدا می شود؟ باش، غی

از زینت آالت، چیها می سازند؟ کجاها به اسم ًثروت ملّی به صورت 

 شمش، یا در واقع به صورت آُجر قزّاقی، نگهش می دارند؟ 

         می گویند از اوّل تاریخ زندگانی بشر تا همین سه سال پیش،       

هفتاد و چهار هزار تُن طال در سرتاسر دنیا استخراج شده  همه ش صد و

          های زنجیر به «سیاه»می گویند که نصف این مقدار را فقط  است، و

پای آفریقای جنوبی از معدنهای خودشان، با دستهای خودشان درآورده اند 

           های از اروپا آمدۀ صاحب اختیار شده تقدیم کرده اند! «سفید»و به 

 طال! طال!  

رصِ طال داشته اند و دارند نه خیال کنید که خودِ معبدها و کاخها ح      

                 و آدمها را برای شکوه و جاللِ خودشان به طال کاری و طال داری 

، علیه السّالم، وقتی به امر «یوشع»وا می داشته اند و می دارند! حضرت 

به سرزمینِ قوم « ارض موعود»، برای تصرّفِ عُدوانیِ «موسی»خدای 

در  هر آنچه»اش به حکم او و به امر خدا ، حمله کرد و صلحجوه«کنعان»

 دم را به گاو و گوسفند و االغ یو حت ،ریو پ و جوان از مرد و زن بود،شهر 

 آتش بود، به در آن شهر را با آنچه »(، و 3« )ردندک هالک ریشمش

 باشدیخداوند م وقف... و طال  نقره یتمام»، به آنها گفت که «دندیسوزان

 (4« )!شود خداوند گذارده ۀخزان و به
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 بیخود نیست که این بندۀ حق این قدر از طال نفرت دارد، و از خدای       

همۀ ادیانِ بر حقّ به زاری می خواهد که تمامی این در حدود صد و هشتاد 

( طالی موجود در جهان را، در هرجا و به هر شکل که هست، 5هزار تُن )

 به خاکستر تبدیل کند! آمّین! در طَرفَۀُ العَینی

_______________________________________ 

در « سفر خروج»در باب سی و دوّم از « گوسالۀ طالیی»دربارۀ پرستش  -1

در فرود  یموس که دندید قوم و چون»کتاب مقدّس آمده است: « عهد عتیق»

 زیبرخ»را گفتند:  یو، شده جمع نزد هارون نمود، قوم ریتأخ از کوه آمدن

 که ،یمرد، موس نیا رایما بخرامند، ز یرو شیپ بساز که انیما خدا یو برا

 هارون «.است شده او را چه میدانیآورد، نم رونیمصر ب نیما را از زم

 و دختران و پسران زنان در گوش طال را که یهاگوشواره»: گفت شانیبد

 نیزرّ یهاقومْ گوشواره یتمام پس  «.دیاوریب ، نزد منکرده رونی، بشماست

و آنها را از  آوردند. ، نزد هارونکرده رونیبود ب شانیا یدر گوشها را که

 شده ختهیر ۀگوسال کرد، و از آن نقش را با قلم ، آنگرفته شانیا دست

تو را از  که باشند،یتو م انیخدا نیا لیاسرائ یا»گفتند:  شانی، و اساخت

بنا  آن شیپ یمذبح د،یرا بد نیا هارون و چون «آوردند. رونیمصر ب نیزم

 و بامدادان «.باشدیم هوهی دیفردا ع»: ، گفتداده ندا در کرد و هارون

 آوردند، و قوم یسالمت یایو هدا دند،یگذران یسوختن یایه، قربانبرخاسته

 و خداوند به برپا شدند. لعب جهته نشستند، و ب دنیو نوش ردنخو یبرا

مصر  نیاز زم تو که قوم نیا که رایبرو، ز ری، بزشده روانه»: گفت یموس

 «..اند.فاسد شده ،یاآورده رونیب

، برادر موسی، سازندۀ گوسالۀ طالیی «هارون»در روایتهای اسالمی  
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و به بن ظفر،  یموسخصی از نزدیکان موسی، به اسم نیست. سازندۀ آن ش

در قرآن به این صورت اشاره شده است که « طه»حکایت او در سورۀ 

موسی، بعد از گرفتن ده فرمان در باالی کوه طور، برای برگشتن پیش 

اى موسى چه چیز تو »قومش بیصبری نشان می دهد و خدا به او می گوید : 

گفت اینان در پى منند و ؟ شتاب واداشته استرا ]دور[ از قوم خودت به 

فرمود در حقیقت ما . شتافتم تا خشنود شوى من اى پروردگارم به سویت

پس ت. قوم تو را پس از ]عزیمت[ تو آزمودیم و سامرى آنها را گمراه ساخ

موسى خشمگین و اندوهناک به سوى قوم خود برگشت ]و[ گفت اى قوم 

آیا این مدت بر شما طوالنى  ؟وعده نیکو ندادمن آیا پروردگارتان به شما 

نمود یا خواستید خشمى از پروردگارتان بر شما فرود آید که با وعده مى

ولى  ،گفتند ما به اختیار خود با تو خالف وعده نکردیم! من مخالفت کردید

آالت قوم بارهایى سنگین بر دوش داشتیم و آنها را افکندیم و از زینت

پس براى آنان  .آالتش را[ همین گونه بینداختزینت ]خود[ سامرى ]هم

اى که صدایى داشت بیرون آورد و ]او و پیروانش[ گفتند این پیکر گوساله

مگر . خداى شما و خداى موسى است و ]پیمان خدا را[ فراموش کرد

دهد و به حالشان سود و بینند که ]گوساله[ پاسخ سخن آنان را نمىنمى

حقیقت هارون قبال به آنان گفته بود اى قوم من شما به و در ! زیانى ندارد

اید و پروردگار شما ]خداى[ وسیله این ]گوساله[ مورد آزمایش قرار گرفته

گفتند ما هرگز . رحمان است پس مرا پیروى کنید و فرمان مرا پذیرا باشید

دست بر نخواهیم داشت تا موسى به سوى ]گوسالۀ طالیی[ از پرستش آن 

 «.پارس قرآن»به نقل از سایت « طه»از سورۀ  91تا  83آیه های « ...ددما بازگر

باید دید که در این اسطوره منظور از سوزاندن و کوبیدن و گرد کردن  -2
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طال و نوشانیدنِ آن به بنی اسراییل چه بوده است. تعبیرها متفاوت است. 

ش خدای یکتا و شاید یکی از تعبیرها این باشد که بر گشتن از آیین پرست

       نو کردن بت پرستی گناهی بوده است که قوم موسی باید آن را جبران

             می کردند، پس می گرفتند، و فرو می خوردند تا دلهاشان دوباره 

 پاک شود!

کتاب »، عهد عتیق، ترجمۀ فارسی «صحیفۀ یوشع»به نقل از باب ششم در  -3

 «.مقدّس

صحیفۀ »یشتری داشته باشند، می توانند تمامی کسانی که کنجکاوی ب -4

 The Book of»، یا تمامی «کتاب مقدس»در ترجمۀ فارسی « یوشع
Joshua » در«The Old Testament » در ترجمۀ انگلیسی«The Bible » را

 بخوانند و عبرت بگیرند و آمرزیده شوند.

هزار  174در آمار سه سال پیش مجموعۀ طالی استخراج شده در جهان  -5

تُن برآورد شده است. شاید طالی استخراج شده در این سه سال مقدار آن 

 هزار تُن رسانده باشد. 180را به 
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 ایمان  سادگی دیچیپه  موضوع 

سالم. از وقتی که می بینم یک عدۀ، متأسّفانه، خیلی کثیر، از       

         راه« ایمان ساز»، به هدایت سرِ نخ دارهای «ایمان دار»آدمهای سادۀ 

« تمدّن»، قدیم ترین آثار «کّفار»افتاده اند و با جدیدترین ُکلنگهای ساخِت 

را، عرق ریزان، خراب می کنند، ذهنِ خستۀ بیچاره ام گرفتارِ موضوِع 

 «.سادگیِ ایمان»پیچیدۀ عجیبی شده است که موقّتاً اسم آن را می گذارم 

اِی »با ایمان، بدونِ اینکه از حرکتهای فکر می کنم این ساده های       

در پشتِ خیمۀ سیاستهای « ایمان ساز»انگشتانِ سرِ نخ دارهایِ « وُاللهیِ

( بویی به مشمشان خورده باشد، خیال می کنند که به فکر و به عقیده 1زمانه)

و به اختیارِ خودشان، می خواهند به مردِم پیشرفتۀ دنیا حالی کنند که 

 که است. کالهشان پس معر

می خواهند در تجدید عهد با خدای قدیمشان به مردم عاصی و       

خلق کرده « عبادت»روسیاه دنیای جدید بگویند خدا آدمیزاد را برای 

« دارُ االمتحانِ»(. آدم ایمان داری که این عُمرِ چند روزه را در این   2است)

 برای عبادتِ خدا زندگی می کند، باید سبکبار باشد. 

بهترین جایی که آدم می تواند واقعَا سبکبار باشد، صحراست،       

        صحرای پاک و مطهّرِ خدا، زیر آسمانِ صاف و مقدّسِ  خدا، که آدم 

می تواند بیرون از حایلِ سقف و دیوار، رو به ملکوتِ اعلی، َچشم به درگاهِ 

 خدا، دست به دُعا بردارد، و دل به ستایشِ معبود بسپارد.

خوب، اگر نمی خواهید گرفتار لعنتِ ابدیِ این بنده های ایمان دار  و 
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شان از مو «معروف»شان در زیرِ تیغِ «امر»بشوید، باید گردنتان در اطاعت از 

نازک تر باشد، و نگذارید آتشِ معصیتهاتان خون معصومشان را چنان به 

راهیتان « مکافاتدار ال»جوش بیاورد که در نَهیتان از مُنکَر یکراست به 

 کنند. 

پس تکلیفِ معیّن و مُقدّرِ خود را بدانید، و با خلوص نیت تصدیق       

کنید که برای یک همچین زندگی ای که پایه اش فقط و فقط بر عبادتِ 

که کانون فسادِ فی « شهر»خداوندِ قادر و قاهر استوار شده است، اصالً 

ض است، و با عبادِت االرض است، چه کوچکش، چه بزرگش، نقضِ غر

 خدا منافات دارد. 

پس در دهۀ دوّم قرن بیست و یکم میالدی بنده های سادۀ ایمان دار       

از غرض « بیش از این»خدا چه باید بکنند تا خدا از آنها راضی باشد؟ باید 

بیش از »اصلی زندگی،  که اصوالً و فروعاً عبادتِ خداست، دور نشوند و 

در راهِ  «بیش از این»آلوده نکنند، و « کفر»دّیاتِ اهلِ خود را با ما« این

« پیش»است و سزاوارِ لعنتِ خدا، « شیطان»، که اساساً از اختراعاتِ «تمدّن»

بگردند، و برای « واپس»نروند، و بکوشند که از این پس به صراطِ مستقیم 

از ذهن و « مرگ بر پیشرفت»و « مرگ بر تمدّن»آمرزشِ کامل، ذکرِ 

 شان نیفتد!زبان

را به « مرگ بر پیشرفت»راستی، اگر بخواهند همین ذکر یا شعار       

« دِث تو پراگرِس»بگویند، چی می شود؟ شاید اگر بگویند: « انجلیزی»زبان 

(، مُرادشان به حاصل آید. البتّه بدیهی است که  ذکر اگر به زبانِ عربی 3)

ی شود. شاید اگر بگویند باشد، اصلح است! نمی دانم عربی این شعار چی م

 ، دُعاشان مُستَجاب بشود.«لِلَتقَدّم»یا « اَلمَوتُ لِلتَطَّور»
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    !آمّین یا ربّ العالمین 

_________________________________________  

که عروسکهای توی خیمه که « خیمه شب بازی»اشاره است به  -1

در پشت خیمه متّصل است، و  حرکتهاشان با نخ به انگشتان بازیگران اصلی

 صداشان هم از گلوی آنها بیرون می آید، از اصل قضیه خبر ندارند.

وَمَا »در تأیید این موضوع نازل شده است: « الذاریات»از سورۀ  56آیۀ  -2

و جن و انس را نیافریدم جز براى »، یعنی «خَلَْقتُ الْجِنَّ وَاْلإِنَس إِلَّا لِیَعْبُدُونِ

جالل   ]به نقل از سایت پارس قرآن[.« )عبادت کنند(. رستندآنکه مرا بپ

، با توجّه به مضمون «مثنوی معنوی»الدّین محمّد مولوی هم در دفتر سوّم 

شد عبادتگاه  /چون عبادت بود مقصود از بشر»این آیه می گوید: 

 ستیعبادت ن جز/  بخوان نیما خلقت الجن و االنس ا...  /کش سقرگردن

 «...انمقصود از جه

. Down with Progressیا  ،Death to Progress«: مرگ بر پیشرفت» -2

را ببینند، آن را  «Progress»برای کسانی که بخواهند ریشه شناسی کلمۀ 

 در اینجا نقل می کنیم: Etymology Online Dictionaryاز سایت 

Progress (n.) late 14c., "a going on, action of walking 

forward," from Old French progres (Modern French 

progrès), from Latin progressus "a going forward," from past 

participle of progredi (see progression). 

Progression (n.) late 14c., "action of moving from one 

condition to another," from Old French progression and 

directly from Latin progressionem (nominative progressio) 

"a going forward, advancement, growth, increase," noun of 

action from past participle stem of progredi "go forward," 

from pro- "forward" (see pro-) + gradi "to step, walk," from 

gradus "step" (see grade (n.)).  
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 قید  داریم ات  قید 

سالم. بگذارید اوّل از صفتهایی که بعضیها ... نه بعضیها، بلکه خیلیها،  

بعد از شنیدنِ چیزی که حاال می خواهم بگویم، به من اعطاء خواهند کرد، 

چند تاییش را خودم نثارِ خودم بکنم تا بعد بتوانم با وجدانِ راحت حرفم را 

من آدمی هستم کهُنه فکر، کج خیال، عقب مانده، تشریفاتی، بزنم. بله، 

 متظاهر، مُتَحجّر، و صد بدتر از اینها. 

وِل »حاال می خواهم، با الهامی که از سر و وضع بعضی از جوانهای       

( حرف 2( و بند)1اینجا گرفته ام، از قید)«ِ اِوا، چه حرفهایی!»و « کُن، بابایی!

اریم: مثبتش که ما را از جامعۀ بی قید و بند بزنم که دو جورش را د

مان کرد، و منفیش که بعضی از ما «آدمیزاد»ها نجات داد و «حیوان»

ش «قید»، در ضدّیت با خدا و انسان، «قُلدُر ساالری»آدمیزادها در نظامهای 

زدیم، هم « برده ها»را زنجیر کردیم و عجبا! که هم آن را به دست و پای 

را طناب کردیم و باش ُمجرمهای « بند»، و «آزاده ها»بان به دست و پا و ز

 ناآگاه و معترضهای آگاه را به دار آویختیم.

چیز »( و 3«)شکار کُن»وقتی از جنگل خدا بیرون آمدیم و       

، یا «وضع»( شدیم، اوّلین قید و بندهای مثبت را برای خودمان 4«)وَرچین

ی به آنها به ولنگاری، یا بی قید و بندی کردیم تا با پایبند« نازل»، یا «صادر»

بندیِ آدمیزادی،  حیوانیتمان برنگردیم. مثالً شاید یکی از فرمانهایِ قید و

جای نشستن و »(، این می بوده است که: 5پیش از نزوِل ده فرمانِ معروف)

 خوردن و خوابیدنِ خود را تمیز نگهدارید، و هرگز در همانجا قضای
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 «!نکنید حاجت 

اگر  «خانمِ اوا، چه حرفهایی!»نه خیر، « آقایِ ول کن بابایی!»نه خیر،       

از آن دوره سیصد هزار سال هم گذشته باشد، قید و بندهای مثبتی که ما را 

آدمیزاد نگهداشته است، کهنه شدنی نیست. ما آدمیزادها، بچّه مان که به 

السّالم قسم، حیوان به دنیا   ( علیه 6«)ابوالبشر»دنیا می آید، به حقّ و حرمتِ 

   می آید. این ما پدر و مادرها، در جامعۀ انسانی، هستیم که نمی گذاریم 

بچّه مان مثل میمونها انگشت تو دماغش بکند و عن دماغش را در بیاورد و 

به ش نگاه بکند و بگذارد توی دهنش و قورت بدهد و کیف بکند. وَ قِس 

 !عَلی هذا، اِلی ما شاءَ اهلل

می روی سرِ کار؟ دکتر هستی توی مطبّ یا بیمارستان؟ معلّم هستی       

توی مدرسه یا دانشگاه؟ گوینده یا مُجری یکی از برنامه های یکی از 

( هستی؟ 7تلویزیونها هستی؟ کارمند ادارۀ سجلّ احوال یا وزارت وزّاریات)

ت، خود توی هر محیطی که داری رسماً کار می کنی، محض رضای خدایِ

نگو می خواهی لباس راحت بپوشی، آزاد باشی! راحتی و آزادی که ربطی 

 به شلختگی ندارد.

با این سر و وضعی که داری باش می روی سرِ کار و به ش می گویی       

راحتی و آزادی، آن گداهه که دم ایستگاهِ ترن، کنارِ دیوار نشسته است و 

     ش از مالِ تو بهتر است! کاسۀ گداییش را جلوش گذاشته است، سر و وضع

(  8) «مائو تسه تونگ»در عهدِ آقام « چین»باید حتمًا توی جامعه ای مثل 

زندگی بکنی که مجبورت کنند مثل یک گوسفند از یک گلۀ هزار و 

دویست میلیونی، همه جا با همان یک جور لباس ظاهر بشوی و به عالمت 

 بفهمیدستت باشد تا  دهن، یک کتاب کوچک قرمز توی تویِ سبز علفِ
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 راحتی و آزادیِ انسانی یعنی چی؟ 

اگر می خواهیم در زندگی قید و بند نداشته باشیم، مگر معنیش این        

است که می خواهیم قید همۀ قیدها را بزنیم و به هیچ بندی پا بند نباشیم؟ 

ا را از ای خدای تاریخ، نسلهای آیندۀ م»( بگوییم: 9«)داریوش وار»بیاییم 

 «بی قیدی و شلختگی و بی انضباطی در امان بدار!

_____________________________________ 

یک کلمۀ عربی است که خیلی معنیها دارد. یک معنیش دستور « قید» -1

، یعنی کلمه ای که «adverb»زبانی است، که در انگلیسی به ش می گویند 

بگذریم، از معنیهای منفیش چگونگی فعل را توصیف می کند. از این که 

غل و زنجیر است و تسمه یا شّالق چرمی، یوغ، و از معنیهای مثبتش تعیین، 

 تثبیت، و از معنیهای خنثاش محدودیت، شرط، اندازه، مقدار، درجه. 

باید از مشتقات « بنده»باید مثل کلمۀ هم که ظاهراً فارسی است، و « بند» -2

گره، مفصل، پیوند، طناب، ریسمان، »معنای ، نقل از لغتنامهباشد، به « بستن»

، و گنهکاران نهند رانیو اس وانگانیدست د ایو  یکه بر پا یسمانیو ر ریزنج

 «...ی و ریگ یشتو بند کُ لهیح، بیفر ،لهیح، مکر

ترجمۀ ساده و خودمانی اصطالح « چیز ورچین»و « شکار کن»  -4و  -3

است در اشاره به انسانهای  (Hunter-gatherer«)گدرر -هانتر»انگلیسی 

پرداخته بودند و نبه زراعت و دامداری هنوز  پیش از عصر کشاورزی که

اچار بودند که با شکار حیوانات وحشی و چیدن و جمع کردن میوه ها و ن

 برگها و دانه های گیاهان وحشی زندگی کنند.

 با مالقات در «موسی» که است فرمانی ده همان معروف فرمان ده -5
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 لوح دو بر ای نوشته صورت به سینا صحرای در طور کوهدر باالی  یهوه با

 دریافت کرد. سنگی 

صفی اهلل است، « آدم»، به معنی پدر آدمیزاد، یکی از صفتهای «ابوالبشر» -6

 است.« بنی آدم»و در مقابل آن، صفت فرزندانِ او 

کار برده ام، که در  به« ایکس»یا « فالن»را به جای « والزّاریات»وزارت  -7

را به « زاری»و « وِزر»همخوانی دارد، و « وزارت»عین حال آهنگِ آن با 

که عنوان یکی از سوره های قرآن است، « و الذّاریات»ذهن می آورد، و به 

 است.« سختی و بدبختی»ربطی ندارد، و در زبان محاوره و عامیانه به معنی 

کتاب »که  نیخلق چ یجمهورذار (: بنیان گتسه دونمائو تسه تونگ ) -8

دوران حکومت « لباس سادۀ یکرنگِ»و « انقالب فرهنگی»، «سرخ

 . تدیکتاتوری پرولتاریایی او معروف اس

دعای داریوش هخامنشی به درگاه اهورا مزدا، چنانکه می دانید، در امان  -9

 نیاهورامزدا ا»داشتن ایران از سه چیز است: دروغ، خشکسالی، و دشمن: 

 «و از دروغ. یاز سپاه دشمن، از خشکسال دیور را بپاکش
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 بلند   آرزواهی   و دستهای کواته 

اِن شاءَ اهلل »سالم. تصدیق بفرمایید که اوضاع دنیا خیلی به دُعایِ       

احتیاج پیدا کرده است. می بینم حتّی یک دوست هشتاد « خوب خواهد شد

لندن، مهد انقالب صنعتی دنیا، دارد از و یک سالۀ انگلیسی، توی همین 

        بیکاری جوانهای تحصیلکرده و بی توجّهی دولت نسبت به وضع آنها 

می نالد. آخِر، نوۀ خواهرش با لیسانس باستانشناسی، اآلن نزدیک به دو سال 

 است که کار پیدا نکرده است. 

بی پول سوخت،  من هم دلم به حالِ این جوانِ دانشگاه دیدۀ بیکار و      

ولی خوب، آدمی که بخواهد به واقعیتها پی ببرد، نمی تواند زود خودش را 

عرض حال شاکی کافی  به دستِ احساسات بسپرد. برای قضاوت، شنیدنِ

( در تمام این دو سال فقط 1پیتر)»نیست. از این دوستِ انگلیسی پرسیدم: 

خورد؟ می خواسته است شغلی پیدا کند که به رشتۀ تحصیلیش ب

 «باستانشناسی؟

(! اآلن خیلی 2نه خیر، جانم)»و دوست انگلیسی آهی کشید و گفت:       

وقت است که برای هر کاری که فکر می کرده است، ازش برمی آید، 

درخواست داده است، حتّی معلمّی دبستان، که گفته اند اگر احتیاج به معلّم 

 («3د دوره دیده باشد!)هم داشته باشند، لیسانس به درد نمی خورد! بای

حاال من بندۀ حقّ کاری به صد سال پیش ندارم که انگلیس       

امپراتوری داشت و سیاستمدارها و اعضای دولتهاش البد باید از حاالییها 

 (، امّا حرفم این است که چرا مردم باید خیال 4بیشتر چیز سرشان می شد )
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  رای هر مشکلی باید معجزه ای تویکنند که دولتها از آسمان می آیند و ب

آستینشان داشته باشند؟ اوّالً دولتمردها وقت ندارند که بنشینند و درست 

فکر کنند، و ثانیاً دوره ای که سیاستمدارها اهل فکر و عمل بودند، نه اهل 

 حرف و وعده های تو خالی، خیلی وقت است که گذشته است. 

یم که نمی خواهیم بنشینیم، درست راستش، این ما، خودِ مردم هست      

فکر بکنیم. اگر مردم اختیار خودشان و مملکتشان را چشم بسته و فکر نکرده 

بدهند به دست یک مشت آدم بی خاصیتی که بعضیهاشان حتّی نمی توانند 

فقط همان یک خانوادۀ خودشان را اداره کنند، و توی این پنجاه، شصت 

را داده اند و افتضاح کرده اند، چرا باید  سال گذشته، بارها امتحان خودشان

(، انتظار داشته باشند که هستی بخِش 5از این ذاتهای نایافته از هستی بخش)

 مملکت بشوند؟

آخِر، بابا، این شصت و چند میلیون جمعیتِ مملکتی مثل بریتانیا، از        

رشته های پزشکی و دامپزشکی و مهندسی راه و ساختمان و مهندسی 

ورزی که بگذریم، به چند میلیون لیسانسیه و فوق لیسانسیه و دکتر در کشا

مثل باستانشناسی وتاریخ و جغرافیا و دفترداری و حسابداری و  رشته هایی

 کامپیوتر و امثال اینها احتیاج دارد؟ 

انتخاباتیِ متّکی بر « واقعاً»پارلمانیِ « رسماً»یک طرف دولتهای       

که بیچاره ها توی چهار سال حکومت، وقت ندارند  را داریم،« دموکراسی»

که بررسی کنند، ببینند مملکت در ده، پانزده سال آینده به چه تعداد اهل 

تخصّصهای دانشگاهی و حرفه ای احتیاج دارد که براش برنامه ریزی کنند، 

و در  پس ولش! بگذار تحصیلکرده های بیکار، ناچار، بروند کاسب بشوند!

     انتخاباتیِ متّکی بر« حرفاً»پارلمانیِ « اسماً»لتهای یک طرف هم دو
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را داریم که چون تا روز قیامت وقت دارند، الزم نمی بینند « دیکتاتوری»

که ککشان برای آیندۀ مملکت بگزد، پس ولش! بگذار تحصیلکرده های 

بیکار، ناچار، بروند کارمند و کارگزار و کارگر و شریک دولت بشوند! 

 لسّالم!وا

_____________________________________ 

( اسم نوۀ خواهر دوست هشتاد و یک سالۀ انگلیسی Peter« )پیتر» -1

خوشتان نمی آید، به ش بگویید جان، « پیتر»علیزادۀ طوسی است. اگر از 

 جیمز، جورج، یا ... فرقی نمی کند. 

نیش به آن کلمۀ ای نمی گویند که برای شکستن بد شگو«نه»انگلیسیها  -2

        شان غلیظ و خودمانی باشد، «نه»اضافه کنند. خیلی که بخواهند « خیر»

  .(Nope« )نوپ»می گویند 

بعضیها می روند سه چهار سال در رشته ای لیسانس می گیرند که تقریبًا  -3

   به درد هیچ کار موجود در جامعه نمی خورد و باالخره به کاری مشغول 

عد از دیپلم، یک دورۀ یک هفته ای برای یادگرفتنش کافی می شوند که ب

 است. 

آخر در دورۀ بُرو بُروی امپراتوری، دولتهای بریتانیای کبیر دستشان توی  -4

امور چهار تا قارّۀ دنیا بند بود و باید عرضۀ ادارۀ یک همچین امپراتوری ای 

 را می داشتند.

است که « جامی»ه است، از این عبارت، چنانکه در لغتنامۀ دهخدا آمد -5

« !بخش یهست تواند که شود یک /بخش یاز هست افتهیذات نا »گفته است: 
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ال سر
ّ

 ارسطاطالیس   کوهچ    بق

ن که فکر نمی کنم تا حاال در هیچ جایی از این دنیای مسالم.       

خاکی، در هیچ زمانی، از عهد غار نشینی تا امروز که عهد آپارتمان نشینی 

است، بچّه ای از پدرش سؤالی کرده باشد که از مجهوالت آدمیزاد باشد، 

و پدره چشمهایش را بسته باشد، به پیشانیش تقّه هایی زده باشد، و جوابِ 

منطقی و قانع کننده ای پیدا نکرده باشد، و دستِ آخِر ماچی آبدار به لُپّ 

نمی دانم... راستش  قربانت بروم،»بچّه ش چسبانده باشد، و به او گفته باشد: 

 «نمی دانم! برو از مادرت بپرس!

اینی که اآلن عرض کردم، یکی از جزءهای اساسی در ترکیبِ       

زندگیِ اجتماعیِ آدمیزاد بوده است، و حیف که این نکته را بقّال سرِ کوچۀ 

( نگفته است. و در تکمیلِ این نکته می گویم که شاید تا همین 1« )ارسطو»

د سالِ پیش، هیچ پدری نبوده است که در برابرِ سؤالِ همچین دویست، سیص

 بچۀ فضول و گستاخی بی جواب مانده باشد.

همین واقعیت خودش روشن می کند که چرا در میان یکصد و       

نبوده است. شاید « زن»بیست و چهار هزار پیغمبر مُرسل حتّی یکیشان هم 

د اگر به بچّه اش بگوید: به ندرت پدری پیدا می شده است که فکر نکن

آنوقت دیگر نخواهد توانست او را مطیع و سر به فرمانِ خودش « نمی دانم!»

 نگهدارد. 

امّا البتّه در میانِ فیلسوفها، که مثلِ پیغمبرها، تا همین اواخِر، همه شان       

   بوده اند کسهایی که در مقابل سؤالهای بی جواب،  بوده اند،« مرد»
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و ننشسته اند « نمی دانم!»مادرها، با صداقت و سر بلندی گفته اند: مثل  

 خیالبافی و داستان سازی و حرّافی بکنند.

پیرو فلسفۀ »(، یعنی 2«)ال ادریه»در عربی به این فیلسوفها گفته اند       

سابقۀ این طریقۀ فکری در یونان به قرن پنجم پیش از میالد بر «. نمی دانم

نه وجود خدا، به معنای آفریدگار و پروردگاِر « الادری»م می گردد. یک آد

عالم و آدم، را ردّ می کند، نه در این باره استداللهای اهل مذهب را تصدیق 

        هم « اهل شکّ»(، به معنیِ 3«)شکّاکین»می کند. به همین دلیل به اینها 

 می گویند.

ر هر خانواده  پدر، حاال برگردیم به دورۀ زندگی زراعتی و شبانی که د 

ساالر »بود، و این سلطان، یا « سلطان قبیله»بود و ساالرِ ساالرها « ساالر»

با اتّکاء به رابطه اش با عالم غیب و « پِیتریارک»(، یا در انگلیسی 4«)اعظم

این بر و قضیه «. پدر ساالری»، شد ضامنِ حفظ نظام «همه چیز دانی»موهبتِ 

ار سال پیش، در گوشه ای از خاورمیانۀ امروز، قرار بود و بود، تا چند هز

، پی در پی شدند «یعقوب»، و بعد نوه اش «اسحاق»و بعد پسرش « ابراهیم»

قبیلۀ خودشان و همه چیز همین جور ادامه پیدا کرد، و آدمیزاد « ساالر اعظم»

پدر »روستا نشینِ زارع و گلّه دار، شهری و صاحب صنعت هم شد، و 

ت و عنایت خدا، با ساختن کاخها و معبدها، ریشه هاش ، به خواس«ساالری

 محکم و محکمتر شد. تاکی؟

تا همین پانصد، چهارصد سالِ پیش که کم کم، در اینجا و آنجای       

ها به «پدر»دنیا، تک و توک بچّه هایی پیدا شدند که رفتند جوابهای 

کردند، و ( 5های چند هزار سالِ گذشته را خوب تو رسی و ته رسی)«بچّه»

هیچکدام علمی نبود و راضیشان نکرد، و خودشان برای یافتنِ جواب 

<157> 



کردند به تحقیق و تجربه، و قدم به قدم جلو رفتند، تا رسیدند به شروع  

 اینجا و امروز.

ها «زن»ها، یعنی «مادر»و البتّه با همّت و حرفهای اینها بود که        

ها، یعنی «پدر»هیچ فرقی با « نمی دانمها»و « می دانمها»فهمیدند که از لحاظ 

با « انسان کامل بودن»ها ندارند و در چشم خدای ناشناخته از لحاظ «مرد»

 آنها کامالً برابرند.     

_____________________________________ 

(، فیلسوف و عالم بزرگ یونانی، Aristotle –ارسطو )ارسطاطالیس  -1

معلّم »، شاگرد افالطون، پیشروتر از او، ملّقب به قرن چهارم پیش از میالد

 ، پدر فلسفه و دانش عمومی در غرب، و نیز در شرق.«اوّل

در هر دوره ای، از قدیم قدیم تا امروز بسیار « ال ادریین»یا « ال ادریه» -2

بوده اند و دستگاه فلسفی خاصّی درست نکردند، و چه بسیار آدمهایی که 

تامس » 1869می دانستند و در انگلیسی هم تازه در سال بودند و ن« ال ادری»

« )هنری هاکسلی Thomas Henry Huxley زیست شناس انگلیسی اسم )

« )اگنوستیک» agnostic را برای آنها ساخت و طریقت « ال ادری»( به معنی 

« )اگنوستیسم»فکری آنها با اصطالح نو ساختۀ  agnosticism زبان  در (

بهتر شناختنِ کلمۀ مرّکب انگلیسیِ نوساختۀ فلسفه رایج شد. برای 

«agnostic ، ریشه شناسی آن را در اینجا می آوریم:«  

Agnostic (n.) 1870, "one who professes that the existence of a First 

Cause and the essential nature of things are not and cannot be known" 

[Klein]; coined by T.H. Huxley (1825-1895), supposedly in September 

1869, from Greek agnostos "unknown, unknowable," from a- "not" + 

gnostos "(to be) known" (see gnostic). Sometimes said to be a reference 

to Paul's mention of the altar to "the Unknown God," but according to 

Huxley it was coined with reference to the early Church movement 

known as Gnosticism (see Gnostic). 
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Gnostic (n.) 1580s, "believer in a mystical religious doctrine of spiritual 

knowledge," from Late Latin Gnosticus "a Gnostic," from Late Greek 

Gnostikos, noun use of adjective gnostikos "knowing, able to discern, 

good at knowing," from gnostos "known, to be known," from gignoskein 

"to learn, to come to know" (see gnostic (adj.)). Applied to various early 

Christian sects that claimed direct personal knowledge beyond the 

Gospel or the Church hierarchy; they appeared in the first century 

A.D., flourished in the second, and were stamped out by the 6th. 

« بَطریَرک»و « بَطرَک»( را به صورت Patriarch« )پِیتریارک»در عربی 

ریشه شناسی  معرّب کرده اند. برای بهتر شناختنِ این کلمۀ مرّکب انگلیسی،

 آن را در اینجا می آوریم:

 patriarch (n.) late 12c., from Old French patriarche "one of the Old 

Testament fathers" (11c.) and directly from Late Latin patriarcha 

(Tertullian), from Greek patriarkhes "chief or head of a family," from 

patria "family, clan," from pater "father" (see father (n.)) + arkhein "to 

rule" (see archon). Also used as an honorific title of certain bishops in 

the early Church, notably those of Antioch, Alexandria, and Rome .  

فرهنگ فارسی  ، در«Skeptics»، در انگلیسی «شکّاکان»یا « شکّاکین» -3

 نکهیحکما هستند معتقد به ا ازجماعتی »این طور تعریف شده است:  «معین»

 یحصحی خذأو م زانیبه معلومات خود م نیقیکسب علم و  یانسان برا

او عاجز است، چه  یو عقل از اصالح خطا کندی خطا م ندارد. حسّ

و و مزاج و ذوق و فهم و زمان و مکان  هیاشخاص به حسب اختالف بن

   مختلف  اکاتشانآنها ادر ریو انس و عادت و غ تیاوضاع و احوال و ترب

 دینبا یامر چیدر ه نیدهند، بنابرا ینم صیتشخ کسانیو امور را  باشدی م

 یتلق دیو شبهه با دیرا با ترد زیاظهار کرد و همه چ یجزم و حکم قطع أیر

و عدم عاطفه  یلیتما یو ب یطرفبی هم اخالق ۀجنب ینمود و در اعمال زندگان

وجود داشته و  دینوع عقا نیهم ا اقدم انیکرد. هرچند در م اریاخت دیرا با

که به  یکس یمذاق بوده، ول نیهم یدارا زین ییپروتاغوراس سوفسطا
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 رونیپ شودمی  شمرده آن سسّؤمذهب معروف است و بلکه م این

(Pyrrho) شکاکان  انیما م یبود. فضال یاست که معاصر اسکندر مقدون

و  شتهدارند فرق نگذا گریکدیکه به  یاز جهت مشابهت انییو سوفسطا

 «خوانده اند. ییاک را هم سوفسطاشکّ

به کار برده ام. اگر « Patriarch»را در مقابل « ساالر اعظم»اصطالح  -4

خانواده « ساالر»یا « رئیس»معنی اصلی این کلمه با ریشۀ یونانی به معنی 

است، مثل « ساالر اعظم»رهبر همۀ این ساالرها باشد،  باشد، پس کسی که

 که رئیس الوزراء یا نخست وزیر است.« وزیر اعظم»

در فارسی که با ترکیب سازی می تواند دامنه اش همیشه در گسترش  -5

)وارسی( را داریم، که یعنی فعلهای « بازرسی»و « بررسی»باشد، ترکیبهای 

را داشته ایم، ولی امروز می گوییم « باز رسیدن»و « بر رسیدن»مرکّب 

پس در زبان طنز می توانیم موضوعی «! باز رسی کردن»و « بررسی کردن»

 )ارزیابی( کنیم.« ته رسی»)تحلیل( و « تو رسی»را 
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 می شویم   ریالیتی  وِرچوآل داریم 

. ( شروع بکنیم1سالم. بیاییم صحبت را با ذکر خیری از دینوسورها )      

خیلی از عالِمهای اهلِ تحقیقِ فرضیه ساز معتقدند که دینوسورها، این تنه 

سنگینهای سبک مغزِ بد قوارۀ بی خاصیت، در حدوِد شصت و شش میلیون 

( یا 2، و به واسطۀ سقوطِ یک سیّارک )«ننه طبیعت»سالِ پیش، به خواستِ 

( 3«)یَکونیِکُن فَ»سنگ بزرگ آسمانی به رویِ کرۀ زمین، و تغییرات جوّیِ 

 آن، سجلّ حیات و موجودیتشان برای ابد مُهرِ باطله خورد.

کوچک »هایِ «تنه گُنده»بگذارید یک فرضیه هم این باشد که       

ر قابلیت و امکانِ ادامۀ حیات در کرۀ زمین را نداشتند و نوعشان گ، دی«مغز

بنا بر یک باید منقرض و نابود می شد و جاشان را پرنده ها می گرفتند، که 

 فرضیۀ دیگر، گرفتند.

می خواهم بگویم سرنوشتِ این کلّه کوچکهای تنه گنده، با آن       

عاقبتشان، شباهتِ معکوسی دارد به سرنوشتِ احتمالیِ ما آدمیزادها که 

موجودهایی هستیم کلّه گُندۀ تنه کوچک، که بر عکس ماهیت و  موقعیِت 

، راهِ انقراض و نابودیمان را هموار دینوسورها، خودمان داریم، قدم به قدم

 می کنیم.

آشنایی « اینترنت»و « کامپیوتر»شما که، البُد، با زبان بین المللی       

(. این طور که 4« )وِرچوآل ریالیتی»دارید، می دانید که به چی می گویند 

، که مطابِق «واقعیتِ مجازی»شنیده ام، در فارسی ترجمه اش کرده اند به 

 و« غیرِحقیقی»عالّمه دهخدا، یعنی  مرحوم  به خطِ  یادداشتی  یح صر نّص 
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علمی ، و مطابق تعریف ساده و صریح لغتنامه های منطقی و «ضدّ حقیقی» 

«: محیط، فضا، یا واقعیتِ ساختگیِ کامپیوتری»(، یعنی 5این طرفِ آبها )

 چیزی که واقعی به نظر می آید، امّا ساختگی است. 

م از جلو خانه ای رد می شوم که روز پیش کارگری داشت دار      

اش را برای چمن کاریِ جدید محکم و صاف می کرد. «باغچه»خاک کندۀ 

می بینم امروز، یعنی یک روز بعد، چمنِ سبز و خرّم و یکدست، کفِ باغچه 

را گرفته است. معجزه شده است! می روم جلو، خم می شوم و خوب نگاه 

واقعیت »! گیاه نیست! زنده نیست! چند متر مربع می کنم. چمن نیست

 است. « مجازی

صد و ده، بیست سال پیش که این خانه هارا می ساختند، مردم       

دیگری بودند. چمن وُ گل وُ گیاه کاری در باغچۀ کوچک جلو خانه و 

باغچۀ بزرگ عقب خانه، جزئی از لذّتِ خانه داشتن توی شهر بود، جزئی 

از زندگی توی خانه بود. حاال: ای بابا! کی حوصله دارد! کو  از لذّت بردن

وقت! از صاحبش بپرسی، البُد خواهد گفت: خوب، همین هم ظاهرش که 

عینِ چمن است! چه فرقی می کند! عوضش نه آب دادن می خواهد، نه 

 زدن، نه مواظبت!

است: یعنی « واقعیتهای مجازی»خوب، صاحبِ این خانه آدم عصر       

هایِ ساختگی، مصنوعی، دروغی، گول زننده، بی حقیقت، «دّ حقیقتض»

         ست که امروز اصالً به ذهن «دیگر چیها»پوچ، و دیگر چی؟ و این 

راه پیدا نمی کند. خانه مان، کارمان، « دنباله روهای همیشه در اکثریت»

همه خورد و خوراکمان، تفریحاتمان، ثروتمان، میراثمان، فکرمان، هنرمان، 

چیزمان دارد کم کم مجازی و ساختگی می شود و ککمان نمی گزد. 
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 ، چه ربطی به «ِورچوآل ریالیتی»بس کن، آقا! این قدر آیۀ یأس نخوان!  

 ها دارد!«دینوسور»

_______________________________________ 

1- «dinosaur :»و  می دانم. تقریباً همه تلفّظِ انگلیسیش را گرفته اند          

که « دینوسور»، و من فقط اینجا به این دلیل می گویم «دایناسور»می گویند 

    بگویم ما در زبان فارسی کلمه های اروپایی را معموالً با تلّفظ فرانسوی 

می گیریم که لحنش با لحن فارسی همخوانی بیشتری دارد: مثالً می گوییم 

 «! ِریدیو»، نه «رادیو»

« planetoid»یا « asteroid»در برابر « سیّارۀ کوچک»ه معنی ب« سیّارک» -2

 به کار می رود که به آن سنگ آسمانی هم می گویند.

این طور تعریف شده است: « کُن فَیَکون»در فرهنگ فارسی معین  -3

بشو، پس می شود.  –بباش، پس بباشد آن -1مرّکب از دو جمله(:  ت)عبار

 إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ « : یس»، سورۀ 82توضیح: مأخوذ از آیۀ 

)چون خواهد)غدا( که بر گزارد کاری، همی گوید: بباش، پس بباشد آن(. 

زیر و زبر، خراب و ویران. کن فیکون شدن: زیر و زبر شدن، منهدم  -2

را به معنای زیر « کن فیکونی»صفت « کن فیکون»گردیدن(. من از عبارت 

 ( ساخته ام.cosmicبر شدن کیهانی و آفرینشی )و ز

4- «virtual reality :» این اصطالح انگلیسی را در فارسی این طور تعریف

تا با  دهدیاست که به کاربر امکان م یا یفناور یمجاز تیواقع»کرده اند: 

معنیش را نفهمیدم. « اندرکنش داشته باشد. یاانهیرا یسازهیشب طیمح کی

ار دیگر با دّقت بخوانم. تازه باز هم معلوم نیست که فهمم به باید چند ب
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                                                                                        معنیش قد بدهد.

آدم وقتی توی یک جزیره زندگی بکند، کشورهای «: ااین طرف آبه» -5

ماوراء »، «آن طرف دریاها»، یعنی «overseas»برایش می شود « خارجی»

می تواند اشاره ای باشد به « این طرف آبها»پس «. آن طرف آبها»، «بحار

 جزیرۀ انگلستان! 
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 سگ خوری   جشنوارۀ 

به نظر شما که فارسی زبان هستید، و با این زبان ادیباتِ هزار  سالم.      

صیده های خاقانی و غزلهای حافظ و و صد و اند ساله ای دارید، و ق

مثنویهای ایرج میرزا را می خوانید و می فهمید، وقتی مثالً از کسی بشنوید 

و کشور را سگ خور کردند  یدرآمد افسانه ا»یا در جایی بخوانید که: 

سگ »، از کلمۀ مرکّب «من نمی گذارم مالم سگ خور بشود»، یا «رفت

 چه معنایی می گیرید؟« خور

خورندۀ »که « شراب خور»درست به نظر نمی آید که فکر کنیم مثل       

باشد. پس اگر من بگویم « خورندۀ سگ»هم « سگ خور»است، « شراب

مالم »، «مالم را سگ خورد»، منظورم این است که «مالم سگ خور شد»

است، البد شرعاً چیز « نجس»به عبارت دیگر سگ چون شرعاً «. حرام شد

 تبدیل می کند!« حرام»وجودِ منحوسش آن را به  حالل هم که بخورد،

، «چین»در جایی از کشور « سگ خوری»بنابراین، صحبت از جشن       

درآمد افسانه ای یک « سگ خور کردنِ»مال کسی یا « سگ خور شدن»به 

خورندۀ »یعنی « سگ خور»کشور، هیچ ارتباطی ندارد. خیلی از چینیها 

است که گوشت « حالل»مان قدر هستند و گوشت سگ براشان ه« سگ

 مرغ و ماهی.

حاال سگ می خورند، بخورند، نوشِ جانشان، ولی اینکه در       

( 2( ، یکی از شهرهای چین، سرزمین شعر ُو ابریشم وُ نگارخانه)1«)یولین»

( و 3وُ مینیاتور وُ حکمت وُ فیلسوفهای آیین سازِ بزرگی مثل کنفوسیوس)
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بر پا کنند، و « جشنوارۀ سگ خوری»ل در اوّل تابستان (، هر سا4الئو تسه)

دِ سگ و سگ توله بکشند وُ بپزند وُ بخورند وُ کیفِ عالم را بکنند، کاری 

 است   که ...

کاری است که چی بگویم؟ کاری است که حتّی مسلمانهای مؤمن،       

          است، بلکه مأموران شهرداری هاشان« نجس»که نه تنها سگ براشان 

           راه می افتند توی کوچه ها و خیابانها، هر جا سگ دیدند، به ش زهر 

( را از نجاست و نکبتِ وجودِ شیطان 5می خورانند و محیطِ نظافت وُ ایمان)

( پاک می کنند، وجدان حالل دوست و حرام گریزشان 6آفریده شان)

استاد »ی که منقلب می شود، چه رسد به خاج پرستهای سگ دوستِ انگلیس

هر مسلمانِ خدا در حیرت است »در وصفشان گفته است: « زشکی خراسانی

 (7« )اینجا که، آه! / این پدر سگ تخمِ چشمِ انگلیسی، یا سگ است؟

یکی از صدها بانگ اعتراض به این عملِ زشتِ مشمئزّکنندۀ       

نهار: ز»وحشتناکِ غیرانسانیِ ضدّ اخالق با این دو جمله شروع شده است: 

نگذارید جشنوارۀ گوشت سگ خوری یولین برگذار شود. بیش از ده هزار 

 (8«)سگ و توله سگهای نوزاد را در این فستیوال می کشند!

وقتی وجدانِ من هم از این جنایت بیدار و منقلب شد، رفتم تو فکر       

و سگ را با گوسفند وُ گاو وُ آهو وُ مرغ وُ کبک وُ چی و چی وُ سایر 

دارهای حالل گوشت مقایسه کردم، و با کج فهمیِ خودم فهمیدم که جان

و گرنه « اخالق انسانی»مربوط می شود، نه به « عادتِ انسانی»این قضیه به 

در جشنوارۀ بزرگشان، برای پاکسازی نژادی، شش میلیون « نازی»آلمانهای 

وز، در یهودی را کشتند و گوشتشان را سوزاندند، و بعد از آن هم تا به امر

   همه جا، مخصوصا در خاورِ میانه، به پا در میانیِ مذهب، و دست در 
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کشته اند و می کشند و خاک « آدم و بچّه آدم»سیاست، مدام میانیِ 

 ( می کنند و رگِ غضب خدا هم نمی جنبد!9خورد)

_____________________________________  

 شهرستان ناحیۀ خود مختار(، یکی از چهارده Yulin« )یولین» -1
«Guangxi Zhuang ».در جمهوری توده ای چین 

 به معنی نقاشخانه است« نگارستان» -2

 یسالها نیب ینینامدار چ لسوفیر و فمتفکّ (Confuciusکنفوسیوس ) -3

 ه است،بود «کونگ فو تسه» ینینام او در زبان چ .الدیقبل از م 479 یال 551

 )از ویکیپدیای فارسی(. نده اگفت یم وسیکنفوسبه او  یحیغان مسمبلّ یول

را « تائو نییآ» الد،یششم قبل از م ایدر قرن پنجم  (Lao Tzu) الئوتسه -4 

رود. الئوتسه به  یبه شمار م نیبزرگ چ ۀاز فالسف او کرد. یگذار هیپا

 است «یل نیو»نام او  ،ینیچ یسالخورده است. بنا به افسانه ها میحک یمعنا

بل ق 524متولد شد و در سال « چو» التیدر ا بل از میالدق 604 که در سال

)کتاب  نگیتائو ته ج، او نیی. کتاب مقدس آافتیز وفات یناز میالد 

فلسفه  انگذاریو بناقطعه کلمه قصار است.  81( شامل یو تقو قتیطر

نهاده شده  کیرفتار نآن بر  یۀمذهب که پا. در این است سمیومذهب تائوئ

از مورخان  یکی. سته می شوددان هودهیب یو رسوم مذهب فاتیتشراست، 

 یگیو فروما رنگیالئوتسه از ن»: سدینو یم «نی یسزوما چ»به نام  ینیچ

                یو از شغل خود که کتابداراست نفرت داشته  استمدارانیس

 چیکند و ه یرا ترک م نیشود و چ ی، خسته ماست بوده یکتابخانه سلطنت

  رفته است ایکه او در کجا و چگونه از دن داندینم قیور دقکس به ط
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 فارسی(. پدیای ز ویکیا)

را در  نی. نگارستان چنچیۀ ؛ نگارخاننینگارستان چ«: نگارستان» -4

 ع،یطرفه و نقش و نگار بد ریپر از تصاو پنداشته اند نیدر چ یداستانها موضع

 «دژ هوش ربا»خانه خوانده اند. در داستان و همان است که به نام نگار

 نیشده است. ا یمعرف نینگار در سرحد چ پرنقش و ینگارستان شهر

از  اتورینیو مخصوصاً م یدر انواع نقاش انینیشده که چ دایشهرت از آنجا پ

 .( نمعی قاطع برهان ۀیحاشاز خاص داشته اند. ) یمهارت ربازید

النّظافت من »ای است تلویحی به حدیث ، اشاره «محیط نظافت و ایمان» -5

 «.النّظافت نصف االیمان»یا « االیمان

با نفرت و کراهتی که بعضی از مسلمانان نسبت به سگ نشان می دهند،  -6

 می شود از دید آنها سگ را آفریدۀ شیطان دانست.

انگلیسیها با « سگ پرستی»قصیدۀ طنزیۀ استاد زشکی خراسانی در بارۀ  -7

آنکه  /در دیارِ انگلستان حقّ همیشه با سگ است»آغاز می شود: این مطلع 

و در آن بیتهایی هست مبّین افراط « آسوده در اینجا سگ است یدارد خاطر

دِل  یبی سگ به تعبیر ۀخان»و تفریط در رفتار با سگها. در بیتی می گوید: 

           ، و در «دلها سگ است ۀدر خان یصفا و روشن چون/  آرزوست یب

       یک هر ل»پایان اشاره ای هم به حال مهاجرانی مثل خودش می کند: 

 یین پدر سگ تخِم چشِم انگلیس/ ا در حیرت است اینجا که آه یبیگانه ا

دوستش در  /در این دیار یدوست ییافت زُشک یتوان یک/  یا سگ است؟

این دو جمله از مقاله ای با  -8«هر انگلیسی تا سگ است!ی زندگ

به قلم  Urgent: Stop the Yulin dog meat eating festivalانعنو

Elisa Caracciolo و ترجمه شده است. نقل 

<168> 



هم به کار می رفته است « خورده شدۀ خاک»به معنی «: خاک خورد»  -9

باشد که ربطی « سگ خورد»کوتاه شدۀ « سگ خور»و شاید که اصطالح 

 ندارد. «خورندۀ سگ»به 
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 هن؟   هک  چرا 

سالم. حتماً شما هم وقتی شنیدید که در جایی از این دنیای درندشِت       

آشفتۀ بی نظام، یکی از مقامات مسئول دولتی در مورد مرگ دو زن در 

است بوده  نیا یاله تیخواست خدا و مش»یک آتش سوزی گفته است: 

مثل این بندۀ حقّ اصاًل  (،1«)دو خانم جان خود را از دست بدهند نیکه ا

همان  ،هرچه خدا خواست»مشیت خدا که تعجّب ندارد:  تعجّب نکردید.

از قدیم ترین روزگارها، از قول بزرگترین علمای الهیات، با ذکر « !شود یم

 تیبه مش زیهمه چ»آیاتِ مُبین و احادیث معتبر، گفته اند و شنیده ایم که 

بیخود « .یاله تیمگر به مش ،شود ینمدر عالم واقع  زیچ چیهو است،  یاله

   نیست که ستاره های درخشان علم و ادب و حکمت و عرفانِ ما معتقد 

  :بودند که

ی!  رگی ات  نبرد    بجنبد زِ جای،   اگر تیغ عالم »    « نخواهد خدا

اگر یک دختر بچّه »به رانندۀ پاکستانیِ تاکسیِ تلفنی می گویم:       

بدود توی خیابان و برود زیر ماشین، این هم مشیتِ  دنبال توپش یکدفعه

چرا که نه؟ دوستش دارد، تا هنوز معصوم »و او می گوید:  «الهی است؟

 «است، می بردش پیش خودش!

نمی دانم این جور مؤمنها از عشقِ به خداست، یا از ترسِ اوست که       

هرچه باشد،  این طور خودشان را تسلیم مشیت او می دانند و مشیت او را،

خیر بنده هاش؟ ببینیم حکیم نظامی در این باره به خدا چه می گوید: 
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 ( 2) «گشاید زبان جز هب تسلیم تو؟   تو ِبیم  آنکه از    زرهۀ    هک را »  

بودن خالق و « جّبار»و با همان اصالتِ تسلیم و خلوصِ ایمان به       

 ی این طور اشارت می کند:بودن زندگ« جبری»بودن مخلوق و « مجبور»

 « قضای تو این نقش رد من نبشت.            گر بدم رد سرشت،   و  اگر نیکم»  

وقتی آدم ایمانش خالص و کامل باشد، مثل مالِ آن مقام مسئول       

بدون اراده و مشیت ی هیچ امر»دولتی، و مثل مالِ حکیم نظامی، می داند که 

و چرا هم ندارد. بیخود نیست که خیلی از ، و چون «شود یواقع نم یاله

وَرمی داشتند و آن را « انبر»را با « رباعیهای خیّام»مؤمنها یک وقتی کتاب 

 گفته است: « نظامی»برعکس « خیّام»نخوانده می انداختند توی آتش، چون 

 هن دین؛    و   دنیا هن     و  هن اسالم   و   هن کفر     ( 3رندی دیدم نشسته رب خِنگِ زمین،)» 

، هن حقیقت، هن شریعت، هن یقین!  
ّ

 « اندر دو جهان هک را بُوَد زرهۀ این؟!         هن حق

هر قوم و  (4« )پیشدادیانِ»هایی که از عهدِ «هیتلر»حاال من به آن       

همۀ قومها و ملّتهای دنیاست، با اسمهای « پسدادیان»ملّتی تا حاال که عهدِ 

ایفایِ مشیِت الهی زشت ترین ستمها را  و در طریقِ  دیگری ظهور کرده اند

کرده اند، کاری ندارم. امّا همین چند دقیقه پیش، در ذهنِ تاریخیم سری 

 در نیویورک.« آشویتس»زدم به نوۀ یکی از بازمانده های 

     درس« بررسی تطبیقی آیینها و اسطوره های کهن»توی دانشگاه       

گناههای نابخشودنی ملّت آلمان در عهد »رۀ می دهد و یک کتاب هم دربا

در جنباندن تیغهای عالم « مشیت الهی»نوشته است. همین بحثِ « هیتلر
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آقا، »بریدن رگهای آدمیان را پیش کشیدم، خندۀ تلخی کرد و گفت:  و

اینهایی که این حرفها را می زنند، جاهلند. به مفهوم خدا که رازِ ناگشودنی 

ت می کنند. مشیتِ او در نظامِ هستی است، نظام هستی هستی است، اهان

 «مشیتِ اوست، نه هر غلطی که من بکنم!

_______________________________________ 

علت سقوط دو زن بر  ۀدربار، معاون شهردار تهران  ی،عبداله یمجتب -1

تشک در »گفت: در جریان آتش سوزی آسفالت و درگذشتن آنها  یرو

. از زمان باز ستین یاتیوجود داشته، اما تشک در همه جا عمل حادثه ۀصحن

 قهیدق 6کردن تشک و باد کردن آن با پمپ تا زمان قابل استفاده شدن آن 

 قهیدق 4 ات 4 یدر ط بایاتفاقات تقر نیا ۀکه هم یزمان الزم است. در صورت

نم دو خا نیبوده که ا نیا یاله تیخواست خدا و مش.. رخ داده است. میو ن

 «جان خود را از دست بدهند.

 «:به نام ایزد بخشاینده»، «شرفنامۀ نظامی گنجه ای»از بخش اوّل  -2

/  ...تو راست ییخدا ،دیما خدمت آ ز / ،تو راست ییجهان پادشا ایخدا

آنکه از  ۀکه را زهر /...اریب ییناورد تا نگو نیزم / ؛ببار یینبارد هوا تا نگو

 / ،می ازی گر ناتوان م ،گر آسوده /...تو میه تسلزبان جز ب دیگشا /تو  میب

ی / اکه آن در ازل رانده یبه حکم /...می ازی چنان م ی،دیکآفر چنان

 ی...اقلم ز آنچه گردانده نگردد

 انیدو تن برگذشتند پو»خِنگ یعنی اسب سفید موی. فردوسی گوید:  -3

هم به کار رفته  به معنی مطلق اسب«. اهیس گردی و خنگ ۀبار یک/ ی راهه ب

 نخست ۀ. طبقاتیطبق روا رانیا نسالطی از اولۀ سلسل»پیشدادیان:  -4 است.

 ، پادشاهلقب هوشنگ شداد،پی ۀکلم  و آن از  رانیا  داستانی  پادشاهان  از

<172>  



است)لغتنامۀ دهخدا(. در ویکی پدیای فارسی این شرح  خوذأم یداستان

 در پادشاهان ۀسلسل نینخست انیدشدایپ»دربارۀ پیشدادیان آمده است: 

(، Pēš-dād) شدادیپ ییِ . معادل اوستاباشدیم انیرانیا رینامه و اساطشاه

خاندان  کینام طبعاً نام  نیمقدم است. ا ی(، به معناPara-dātaپَرَداتَ )

گروه را مقدم  نیا رایاند. زگروه نهاده نیاست که بعدها بر ا ینبود، بلکه نام

انسان  نیبه عنوان نخست ومرثیاز ک رانیا ریاساط در .اندشمرده گرانیبر د

جزو  زی. اما در شاهنامه او نشودیم هیاو تک یشده، و کمتر بر پادشاه ادی

است  یهوشنگ کس ،ی. در متون پهلودیآیبه حساب م یشدادیدودمان پ

 نیکه او را نخست رودیگمان م نیو چن ،باشدیم شدادیلقب پ یکه دارا

دوره،  نیا یابتدا در است.که بر جهان فرمان رانده انددانستهیم یپادشاه

 یاهشرفتیمرحله به مرور شاهد پ نی. در اکنندیپادشاهان با فرّه سلطنت م

 یریادگی یاز جمله کشف آتش، چگونگ ،یمردم در جهات مختلف زندگ

است که  دیدوره، جمش نیا تیشخص نی. مهمترمیو... هست یساختمان ساز

را از او  یادشاهپ منیاهر ۀخورد بیو فر فّرهیضحاکِ ب ت،یدر نها

             جهان را  یضحاک، بد پادشاهی ۀ. در تمام مدت هزارسالستاندیم

و دوباره پادشاهانِ با فرّه به سلطنت  شودیم رهیبر او چ دونی. فرردیگیفرا م

 «.شودیو توران آغاز م رانیا یو نبردها رسند،یم
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 خودش می رقصد  هب ساز   طبیعت

سالم. این را همه می دانند که باران فَتّ و فراوان هرجا بیاید، زمینِ       

آنجا را گیاه پرور می کند و مردم آنجا را اهل سبزه و گل و گیاه. مردمی 

که در جاهای صحرایی و خشک زندگی می کنند، وقتی گذارشان به جایی 

داشته باشد، و سبزه زارهای خُرّم، و درختهای بیفتد که نهرهای آبِ روان 

 زیبایِ سایه افکن، از خوشحالی داد می زنند: بهشت، بهشت!

بله، از برکتِ همین بارانِ فتّ وُ فراوان است که مردم انگلیس، برای      

یکی از جدّی ترین سرگرمیها و لذّت بخش ترین « باغبانی»بیشترشان 

         شناسی لندن، با باغ درندشت گیاه(، 2«)کیو گاردن(. »1هنرهاست)

نمونه های خوبی که از تمام گل و گیاههای عالم دارد، در دنیا کم نظیر 

است. امّا این هم از یادمان نرود که وقتی آفریقا با جنگلهاش و معدنهاش 

افتاد زیر دست و پای فرماندارها و فرمانگزارهای اروپایی، خدا می داند که 

ش، از فیل و زّرافه گرفته تا شیر و پلنگ « آزاد»جانورهای چند در صد از 

و چی و چی و چیها، فدای گلوله های الکی خوش جنتلمنهای شکار دوستِ 

 طبیعت آزارِ انگلیسی شدند. 

؟ «وحشی»، و نمی گویم جانورهایِ «آزاد»چرا می گویم جانورهایِ       

شده است که بگوید ما آدمها برای اینکه می بینم، ظاهراً، یکی تا حاال پیدا ن

، چون اسیرشان هم که می کنیم و توی «وحشی»به این جانورها می گوییم 

خالصِ ذلیل و بیچارۀ « بردۀ»، یعنی «اهلی»قفسِ آهنیشان هم که می اندازیم، 

 خاک بر سر نمی شوند. خودمانیم، این آفریقا، با این وضعی که اآلن دارد،
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ی چهل سال پیش است که هنوز سایۀ تمدّن همان آفریقای  صد و س

 بلژیکیها و فرانسویها و انگلیسیها روی سرش نیفتاده بود؟

بهتر است خاک از روی تاریخ این دویست سیصد سال گذشتۀ دنیا       

            پس نزنیم که بوی گندش مغز آدم را داغ می کند. راستش در اصل 

باغچۀ بیرونیِ خانه ای می گذشتم  می خواستم بگویم دیروز وقتی از کنار

که هنوز پیرمرد هشتاد و چند سالۀ بازنشسته ای، که شاید پدر بزرگ اهل 

خانه باشد، با آهستگی و نرمی و عشق، باغبانی آن را می کند، چشمم افتاد 

به درختچه ای توی یک گلدان بزرگ که سه تا ساقۀ در هم بافته داشت، 

را سه شاخه کرده باشند و آنها را در یک  مثل اینکه موهای  یک زن جوان

 لنگه در هم بافته باشند.

   دیدنی بود. تماشایی بود. و البتّه تأمّل انگیز بود. آدم را به فکر وا       

( تفنّن و تفریح آدمیزاد در نظم و 3می داشت. بازی با طبیعت. انگولکِ)

توی گلدان پیر  نظام آزاد طبیعت. در این حدّش، خوب، عیبی ندارد. گیاه

مرد باغچه دوستِ خوش ذوق کار خودش را می کند. در مارپیچ سه ساقه 

 قد می کشد و با نگاه به آسمان و خورشید باال می رود.

امّا نمی دانم چرا یکدفعه به یاد هندوانۀ بی تخمه افتادم و گندمهای       

د، و به که فقط یکبار می شود آنها را کشت کر ( 5دستکاری ژنتیکی شده)

یاد کشتِ خارج از َرحِم دستکاریِ ژنتیکی شدۀ آدمهای ماشین وارِ مطیع و 

     مُنقادِ نظامهای شیطانی به سفارش هیتلرهای امروز و فردا افتادم و سرم 

 گیج رفت.

را « تکنولوژی»می خواهد و « علم»از « تجارت»نگرانی کارهایی که        

را به خدمت بگیرد، « اهل علم»در همه جا  «پول»وا می دارد که با هیپنوتیزم 
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         آدم را در روز روشن گرفتار کابوس « غفلت از غفلت»در یک لحظۀ 

با من بساز! دست از »می کند و صدای طبیعت را می شنود که می گوید: 

 «انگولک بردار!

_________________________________________ 
بودِن گل و گیاه پروری در نزد انگلیسیها « هنر»یکی از نشانه های  -1

 Annual Chelsea Flowerدر لندن )« چلسی»نمایشگاه ساالنۀ گل و گیاه 

Show .است که بین المللی شده است ) 

( در دانشنامۀ آزاد ویکی پدیا این طور Kew Gardens« )کیو گاردن»-2

های زندۀ مجتمع باغهای کیو بزرگترین مجموعۀ گیاه»معرّفی شده است: 

بنیاد یافت. در حال حاضر بیش از  1840جهان است. این مجتمع در سال 

گیاه مختلف دارد، و شمارۀ گیاههای خشک کرده ای که در  30000

بایگانی آن نگهداری می شود، بیش از هفت میلیون است، و کتابخانۀ آن 

 هم دارای بیش از هفتصد و پنجاه هزار کتاب است.

 درمص):»آمده است « انگولک کردن»ا زیر فعل مرّکب در لغتنامۀ دهخد -3

با انگشت، سودن  یزیور رفتن با چ ؛به انگشتان دنیمرکب( در تداول، کاو

چشمت را انگولک مکن تا خوب شود. )از  گردی: بدو انگشتان ۀوستیپ

را به معنی دخالِت « انگولک کردن»امّا مردم معموالً « (.لفؤم یادداشتهای

 آور در امور هم به کار می برند.  جاهالنه و زیان

 The Dangers of« )خطرهای مهندسی ژنتیک»در اینرنت زیر عنوان  -4
Genetic Engineering مقاله های زیادی پیدا می شود. نشانی یکی از سایتها )

 که من پیدا کردم، این است: 

http://online.sfsu.edu/rone/GEessays/gedanger.htm 
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 کنم، پس من عقیده دارم! من فکر می

سالم. گاهی آدم یکدفعه یک چیزی به ذهنش می آید که تعجّب       

می کند که چرا این قدر دیر متوجّهِ همچین واقعیت ساده ای شده است. 

یکی از جمله های کوتاهی که همۀ انگلیسیها، از هر طبقه ای باشند و دنیای 

ند، و معموالً خیلی از اظهاراتشان معنویشان هر قدر باشد، زیاد به کار می بر

من فکر »( است، که یعنی I think« )آی ثینک»را با آن شروع می کنند، 

 «.می کنم

انگلیسی را فارسیش که « فکر می کنم»البتّه در بعضی از موردها این       

معلوم نیست چه طوری « عقیده»، که این «به عقیدۀ من»می کنیم، می شود: 

به « حافظه»؟ یا «فکر کرده ام»یا من برای رسیدن به آن پیدا شده است. آ

، از اجدادم به من رسیده است؟ مسئله ای که هیچ  توضیح المسائلی «حافظه»

براش جواب ندارد، همین عمل یا فعِل خجستۀ شگفتِ باشکوه و دردناِک 

 است.« فکر کردن»

نسویِ قرن (، فیلسوف و ریاضیدان فرا1«)رُنه دِکارت»می دانید که       

، یکی از «اهل فکر»هفدهم میالدی، جملۀ معروفی دارد که به گفتۀ 

عنصرهای اساسی در فلسفۀ غربی است و پایه ای است برای همۀ دانشها. 

 (2«)من فکر می کنم، پس من هستم!»حضرت دکارت فرموده است: 

ابو »های ایرانی، و «ابن سینا»های یونانی، و «افالطون»خوب،       

های فرانسوی، و «پاستور»های ایتالیایی، و «گالیله»(، و 3های عرب)«ءالعال

(، و امثالشان از ملّتهای 4های آلمانی)«اینشتاین»های انگلیسی، و «داروین»
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و گاهی در حرفهای شفاهی یا کتبیشان می گفتند « فکر می کردند»دیگر هم 

 «.به عقیده من»

( تا امروز همۀ چیزهایی 5ها )«اُمّ البشر» ها و«ابوالبشر»از عهدِ اوّلین       

 که تُخم و ترکۀ آنها را از جنگل بیرون آورد و به تمدّن و فرهنگ رساند 

          فکر »و اشرفِ مخلوقاتشان کرد، حاصلِ رنجِ کسهایی بوده است که 

حاال خیلی از آدمهای  ای داشته اند.«عقیده»و از خودشان « می کرده اند

( پیش می آید، می بینید هم خودشان 6«)قسمت»وقتی حرفِ  امروز، مثالً

« عقیده دارند»، هم مثل اجدادشان خیلی «فکر کرده اند»درباره ش خیلی 

بیخود نیست که معلّمانه و با «. شود یقسمت هرچه باشد همان م »که 

انسان در  ۀعدم نقش و اراد یبه معنا قسمت»دلسوزی می گویند: 

 دهیآفر اریاخت یانسان آزاد و دارا رایز ست،ین درستی زندگ یدادهاویر

 تیبلکه مستند به اراده و مش ست،یمطلق ن یآزاد نیه ااست، البتّشده 

 « خداوند است.

(، 7آمریکایی)«ِ هنری فورد»این حرف حکیمانه آدم را به یاد       

می اندازد، که می گویند گفته است: « فورد»مؤسّس کارخانۀ اتومبیل سازی 

مشتری ای در انتخاب رنگ اتومبیلی که می خرد، آزاد است، به شرط  هر»

 «آنکه رنگ سیاه را انتخاب کند!

فکر کردن »پس بیاییم خودمان را از تعجّب خالص کنیم و بگوییم:       

دو نوع است، یک نوعش آن است که آدم با فکر، حرفها و حکمتهای 

( 8«)استفتاء»ش می داند، یعنی اجدادش را به یاد می آورد و آنها را مال خود

می کند، و نوع دیگرش آن است که آدم می خواهد به واقعیت یا ماهیت 

چیزی پی ببرد، و می رود مطالعه می کند، تحقیق می کند، تجزیه می کند، 
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تحلیل می کند، قیاس می کند، استدالل می کند، استنتاج می کند، و برای 

من فکر     می کنم، »بتواند با اطمینان بگوید خودش به نتیجه ای می رسد تا 

  (9«)پس من عقیده دارم!

_______________________________________ 
فرانسوی  یداناضیر و لسوفیف(، René Descartes« )رنه دِکارت» -1

(. از آثار او، چنانکه در دانشنامۀ آزاد ویکیپدیا آمده است، 1650-1596)

کاربردن عقل، گفتار در روش درست بهشده است: اینها به فارسی ترجمه 

      ترجمه احمد ،اولی ۀتأمالت در فلسف  -ی فروغ یترجمه محمدعل

« فکر تیقواعد هدا» -ی افضل یاعتراضات و پاسخها، ترجمه عل -ی احمد

 ی.دیبدره یترجمه منوچهر صانعهرسه « انفعاالت نفس»و « اصول فلسفه»و 

« je pense, donc je suis»انسوی این است: اصل جملۀ دکارت به فر -2

 ,I am thinking»و « I think, therefore I am»که در زبان انگلیسی به 
therefore I exist ».ترجمه شده است 

(، شاعر و فیلسوف و نویسندۀ سوری عرب، 973-1058ابو العالء معرّی ) -3

 که در وادی شکّ و سؤال پیشاهنگ عمر خیّام بود. 

، در «نسبیت»(، فیزیکدان و صاحب نظریۀ Albert Einstein« )اینشتاین» -4

اصل آلمانی بود و بعد از ترک وطن، مدتی در کشورهای ایتالیا، سوییس، 

اتریش )در بخشی که امروز جزئی از جمهوری چک است(، و بلژیک 

 زندگی کرد و سرانجام مقیم و شهروند آمریکا شد.

اّم »است، و « آدم»ر اساطیر آیینهای ابراهیمی )پدر انسان( د« ابوالبشر» -5

بپرسید، برای آنها اسمهای « داروینیها»ست. از «حوّا»)مادر انسان(، « البشر
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 دیگری دارند.

به معنای آنچه برای هر فرد از انسانها مقدّر شده است، معمواًل « قسمت» -6

را حتمًا « قسمت!یا نصیب و یا »همراه است. عبارت معروف « نصیب»با کلمۀ 

به معنای بخت و مشیت آلهی از ترکی، « قسمت»زیاد شنیده اید. کلمۀ عربی 

حافظ در این بیت با طنزی  وارد زبان انگلیسی شده است.« kismet»با تلفّظِ 

 در / دادند یبه کس کیو خون دل هر  یم مجا»می نالد: « قسمت»نهفته از 

 «!باشد نیقسمت اوضاع چن ۀریدا

(، مؤسّس شرکت اتومبیل سازی فورد در Henry Ford« )فورد هنری» -7

 نکتۀ مهملِ معروفش که زبانزد شده است، این است:  آمریکا.

Any customer can have a car painted any colour that he 

wants so long as it is black. 

] اِ ت ِ استفتاء. »در لغتنامۀ دهخدا این طور تعریف شده است: « استفتاء» -8

( یهقیخواستن . )تاج المصادر ب یکردن . فتو ی( طلب فتودرمص ربیتا [ )ع

 نیاالرب (: در ا یخواستن . )منته ی. جواب فتو دنیپرس ی(. فتو ی)زوزن

همه بر آن منکر شدند.  ،حکما استفتاء رفت ریعلما و مشاه انیباب از اع

 «(.352ص  ینیمی ختاریۀ )ترجم

ادۀ طوسی، با پشتوانۀ جملۀ حکیمانۀ دکارت، به جملۀ ادیبانۀ علیز -9

 انگلیسی می شود: 

I think, therefore I have an opinion 
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 ندیدند حقیقت ...   چون

واقعاً »سالم. این را جدّی عرض می کنم. گاهی از خودم می پرسم:       

داشته می شود یک روزی بیاید که دنیا به اندازۀ عهد کوروش کبیر جمعیت 

باشد و تمام این کمتر از صد میلیون جمعیتِ تمام آبادیهای به جا ماندۀ دنیا 

در کمال صلح و صفا، با روابط بین المللی صد در صد دوستانه و عادالنه 

 «زندگی بکنند؟

و خودم، بعد از چند لحظه ای تأمّل، باز به هزار و یک دلیل، در       

ی از این دلیلها، که به صورتِ یک جوابِ این سؤال عاجز می مانم و یک

سؤال گنده پیش می آید، این است که به فرض واقعیت پیدا کردنِ یک 

همچین موقعیت بین المللی ای، آیا مردم آبادیهایِ دنیا، که خودشان از دو 

خواهند « زن»و « مرد»، یعنی «متفاوت»نگوییم، از دو جنس « مخالف»جنس، 

صفا و دوستیِ کامل با هم، برای خود، و بود، خواهند توانست با صلح و 

 برای هم، زندگی کنند؟ 

و « جنس مذکّر»در انگلیسی به صف آراییِ اختالفاتی و مبارزاتیِ       

(، که 1«)فِمینیستها با مِیل شوُوینیستها»می گویند جدال « جنس مؤّنث»

راً حاال مثالً و ظاه«. جنگ زن و مرد»فارسیِ ساده و بی تشریفاتش می شود 

      و رسماً در جامعۀ انگلیس مردها تا اندازه ای روشان را کم کرده اند و 

به مساواتِ نسبی « رو داری»زنها تا اندازه ای روشان بیشتر شده است و در 

 رسیده اند.

امّا، بله، امّا... امّا یک چیز را نمی شود انکار کرد، و آن این است که       
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« قراردادی»وجود دارد که با ناخنهای « طبیعی»ک گرهِ انگار در این قضیه ی

دارد، که « عُلُوّ فکری»در « درِک انسانی»باز نمی شود، و احتیاج به ناخنِ 

 شاید پیدا شدنش تا روز قیامت در صحرای محشر طول بکشد.

، یا «نقّالِ لطیفه»اگر این طور نبود، پس چه طور است که عدّه ای       

( 2«)اِستَند آپ کُمِدین»به قولِ خودِ همین انگلیسیها  یا ،«جوک تعریف کن»

این قدر بازارشان در میکده ها و کاباره ها و تلویزینها گرم است و این قدر 

تماشاگرِ َپر و پا قرصِ بشنو و کیف ُکن و قاه قاه بخند دارد، و این قدر        

انی در جنگ های قطور ُو مصوّر وُ نفیس در زمینۀ متلک پر« جوک نامه»

 لفظی زن و مرد منتشر می شود؟ 

های کاباره ای «لطیفه گو»یکی از جوکهای معروفِ یکی از معروفترین  

مرد »، به معنای «فمینسمِ افراطی»و تلویزیونی انگلیس که از آب گل آلودِ 

تفاوت »( و  می گیرد، این است که: 3، حسابی ماهی گرفته است)«ستیزی

وای! که این جوک « ه باطری طرف مثبت هم دارد!مرد و باطری این است ک

         تا حاال چه قدر زنها را خندانده است و دلشان را خنک کرده است، و 

     چه قدر مردها را برای تظاهر به دور بودن از تعصّبِ جنسیِ به خنده 

 واداشته است!

ر عکس خودمانیم! یعنی واقعاً زنهای انگلیسی معتقدند که مردها، ب      

« مثبت»است، و بر عکس باطریها که هم طرف « مثبت»زنها که همه چیزشان 

      بویی« مثبت»است و از « منفی»، همه چیزشان «منفی»دارند، هم طرف 

نبرده اند؟ که در این صورت این جوکشان را می شود، با این جواب تکمیل 

 « تقصیر خودتان است که آنها را می زایید!»کرد که 

 وک دیگر این نقّال معروفِ لطیفه هایِ مرد افکن این است که:یک ج 
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می گویند آسان ترین راه برای رسیدن به قلب مردها، رسیدن به شکم » 

آنهاست، ولی من می گویم آسان ترین راه فرو کردنِ یک کارد تیز در 

 «سینۀ آنهاست!

_______________________________________ 

« مذکّر»( است، و Feminineفِمینین )« مؤنّث»لیسی در زبان انگ -1

اعتقاد »( به معنای Feminism« )فمینیزم»(. پس اگر Masculineمَسکولین )

به برابری حقوق انسانی زن و مرد در جامعه و در مقابل اخالق و قانون و 

باشد، کردار و رفتار سنّتی « مذهب و مبارزه برای دست یافتن به این حقوق

به علت ناآگاهی و خودبینی نمی گذاشته است که زن از این حقوق مرد که 

( شناخته شود. Masculinism« )مسکولینیزم»برخوردار شود، باید با عنوانِ 

( male chauvinism« )میل شووینیزم»امّا در انگلیسی برای این معنی از 

یی در اصل فرانسوی است و معنی آن ملّی گرا« شووینزم»استفاده می کنند. 

و بعدها از اواسط قرن نوزدهم،  ،یا ناسیونالیسم کورکورانه و افراطی است

جنسیت گرایی »برای مفهوم « رمذکّ»( به معنی maleدر ترکیب با کلمۀ )

 به کار رفته است.« افراطی مرد

(: نمی دانستم که این اسم stand up comedian« )استندآپ کمدین» -2

ان  معنای خودش در چند دهۀ ُپر تحوّل و اصطالح انگلیسی عیناً و با هم

مورد  9350دادم و از « گوگل»فارسی به کار می رود. آن را به  ناخیر در زبا

خنده  یطنز و استند آپ کمدویدیوهای »کاربرد آن خبر داد، از آن جمله 

 «.در شبکه تهران یوندیدار حسن ر

( Jo Brand« )جو برند»معروف انگلیسی « استند آپ کمدین»اسم این  -3

 .است
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 شرقی   فرنگ   شهر

سالم. چند روز پیش، من، بندۀ حقّ، و دو تا از هموطنهای مهاجر،       

، در قهوه خانۀ باالی فروشگاه بزرگ محلّه نشسته بودیم، «قاسم»و « فریدون»

، برگشته بود، داشت با لحِن «دوبِی»و فریدون، که تازه از سفر تفریحیش به 

( 1از پیشرفتهای حیرت انگیز و عالمگیرِ این امیرنشینِ ) حسرت و افسوس

  ( دادِ سخن می داد.2«)نفت آباد»

قاسم که حاال خیلی وقت است ندیده ام از بابت چیزی حسرت       

فری خان، این همه »بخورد یا افسوسی داشته باشد، سری تکان داد و گفت: 

ین گفتی، محض از معجزات علم و صنعت و تکنولوژی در این شیخ نش

 «احترام به طبیعت، از نفت و پول هم ذکرِ خیری بکن.

کردم که فریدون حواسّش نیست که ببیند دارد از عجایِب  حسّ      

          حرف می زند، یا پیشرفتهای ده « شهر فرنگِ شرقی»سفرش به این 

ه ها ( آن را با حیرت تحسین می کند. به جای اینکه متوجّهِ اشار3ستاره ایِ)

و کنایه های گزندۀ قاسم بشود و توی ذوق و شوقش بخورد، هی می گفت 

 بهمان است.« کشور دوبی»فالن است، « کشور دوبی»

کشور »شاید به  همین دلیل هم بود که قاسم، در حالی که عبارت       

ش را از جیبش «آی فون»را کشدار و سنگین تکرار می کرد، « دوبی

ها! فریدون جان، »با آن ور رفت، و آنوقت گفت:  درآورد، دو سه دقیقه ای

هزار نفر جمعیت  110میلیون و  2اینجا می گوید: امیرنشین دوبی همه اش 

 نفرشان خارجی 300هزار و  751میلیون و  1در صدشان، یعنی  83دارد، که 
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 (4«)و غیر عرب اند! 

و « ها؟خارجی از کجا»من به تحریکِ حسّ کنجکاویم پرسیدم:       

در  53اینجا می گوید »قاسم، بعد از چند لحظه آیفون خوانی گفت: 

صدشان، یعنی بیشتر از یک میلیونشان هندی اند، و بقیه پاکستانی، 

هزار نفری هم از  120بنگالدشی، فیلیپینی، سریالنکایی، آمریکایی، و 

 «ملیتهای دیگر.

برقِ افسانه ای فریدون که چشمهای ذهنش هنوز از تماشای زرق و       

خوب، این خودش هوِش »خیره مانده بود، گفت: « کشوِر دوبی»پیشرفتِ 

در صد ملّت این کشور را نشان می دهد که پول نفتشان را حیف  17همان 

 « و میل نمی کنند و باش آیندۀ مملکتشان را می سازند.

ن، فریدون خا»حاال دیگر قاسم از لبخند به قاه قاه افتاد و گفت:       

         ای هستی، و چشمت عدد ها را «آدم حسابی»کجای کاری، رفیق؟ تو 

می بیند، ثروتها را می بیند، توی این بهشتِ مصنوعی، در وسط صحرا، 

ای می بودی، «آدمِ کتابی»آسمانخراشها را می بیند و باغها را. امّا اگر 

از طبیعت  خوانده بودی و فکر کرده بودی و حاال می دانستی که این بهشت

جواز ساختمان نگرفته است. جواز ساختمانش را پول نفت در این چهل و 

 (5«)چند سال گذشته صادر کرده است.

آره، »من که می خواستم بازهم ساکت بمانم، تاب نیاوردم و گفتم:  

فریدون جان، بهشتی که معجزۀ ساختنش در صحرا پول نفت باشد، همچین 

، بادِ معجزه اش در می رود. آنوقت آن که نفت شروع کرد به ته کشیدن

( دیگر 6در صد جمعیت مهاجرش هم رحل اقامت به کارستانهای) 83

خواهند افکند. مگر اینکه آینده بینی بعضی از اقتصادیون درست در بیاید و 
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( غیرنفتیشان 8( توریستی و سودِ سرمایه گذاشتهای)7بتوانند با درآوردهای)

 «نهای دنیا سرِ پا نگهدارند.روکُبرای پول دِ این بهشت صحرایی را 

و آنوقت باد با شن و »و قاسم که حاال لبخند هم نمی زد، گفت:       

غبارش مالک این بهشت می شود، بهشتی که دوبی است در شرق نفتی، نه 

 (6« )الس وگاس در غرب صنعتی.

_____________________________________    

کوچک به  نینشخیاز هفت ش یمتحده، اتحاد یرات عرباما «:نیرنشیام» -1

است  نیالقوو ام مهیالخراس ره،یشارجه، عجمان، فج ،یدب ،یابوظب یمهانا

هر  ..شکل گرفت. یالدیم 1971دسامبر  2در  ایتانیکه بعد از استقالل از بر

 کی، اما ]است[ برخوردارند یاز استقالل فراوان «نیرنشیام» 7 نیاز ا کی

 یعال یو شورا کندیم فهیوظ یفایبه عنوان حاکم کشور ا یموروث ریام

را انتخاب  نهیدولت و کاب سیاست، رئ ریل از هفت امام که متشکّحکّ

آل  دیبن زا فهیخل خیدولت امارات ش سیو رئ ری. در حال حاضر امکندیم

 امارات است. یکشور ابوظب نیا نینشخیش نیگترو بزر تختی. پااست انینه

 ۀناخالص سران دیدارد و تول اریرا در اخت ایدن ینفت ریذخا نیز بزرگترا یکی

 )نقل از ویکی پدیا(.  است. یغرب یاروپا یکشورها نیآن در حد ثروتمندتر

می تواند برای جاهایی مثل دوبی و کویت اسمی با مسمّی « نفت آباد» -2

ندۀ آن صاحب یا آباد کن باشد. خیلی از روستاهای ایران از ترکیب اسمِ

با «به اصطالح ساخته شده است، که بعضی از آنها « آباد»روستا با پسوند 

 است، مثل: چنارآباد، چغندرآباد، کالغ آباد، کاریزآباد، گنج آباد. «مسمّی

از وقتی که هتلها را با ستاره درجه بندی کردند، بهترین هتلها، در غرب  -3

هرسازی مدرن در جاهایی و در شرق، پنج ستاره بود، امّا از وقتی که ش
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غربیها سپرده شده است، شمارۀ ستارۀ و زرنگیِ دوبی به همّت و هوش مثل  

هتلها باال رفت و به هفت و هشت رسید و شاید از هشت هم باال زده باشد 

 ۀنیهز»و ما خبر نداریم. در سایتی خواندم که در هتل هشت ستارۀ دوبی 

 «.رسدیهزار دالر م 13شب به  کیاقامت 

دانشنامۀ »به « دوبی»برای آگاهی بیشتر دربارۀ جمعیت و ترکیب جمعیتی  -4

این « فارسی»ی انگلیسی مراجعه شده است. آمار سایت «پدیایآزاد ویک

 اندک تفاوتهایی دارد. آن دانشنامه با آمار سایت انگلیسی 

« دوبی»در همان سایت فارسی ویکیپدیا در  اشاره به نفت و جمعیت در  -5

 نیکار در ا یبرا یشد تا کارگران خارجموجب کشف نفت »می خوانیم: 

 یکوتاه اریکه در مدت بس یشهر به سرعت به آن نقل مکان کنند به طور

 یالمللنیاز منابع مهم ب یکیآن اضافه شد و آن را به  تیدرصد به جمع 300

ترک  1971آن را در سال  ایتانیکه بر یاز زمان دیجد یکرد. دب لینفت تبد

 کرد شروع به شکل گرفتن کرد.

      پیدا« کار»، به معنی جایی که «من در آورده»لغتی است «: کارستان» -6

 می شود.

« عایدی»، به معنی «درآمد»، که با «من درآورده»لغتی است «: درآورد» -7

بیشترش « درآورد»، امّا «درمی آید»کارمزد است و « درآمد»فرق می کند. 

پول درو می »پول از جیب کسانی است که با کار دیگران « در آوردن»از 

هزار دالر  13)*(، مثل هتل هشت ستاره ای که برای یک شب اقامت « کنند

 از جیب مسافر دربیاورد.

، به معنی گذاشتن سرمایه «من درآورده»لغتی است « سرمایه گذاشت» -8
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کشورهای خارجی.  در مستغالت و شرکتها و سازمانهای تولیدی و خدماتی

به « سرمایه گذاری»با « سرمایه گذاشت»فکر بکنیم، می بینیم که که خوب 

   اندازۀ تفاوت کالمی، تفاوت معنایی دارد.

دگرگون »در مقام استعاری قدرت « صحرا»بر « باد»دربارۀ فرمانروایی  -9

. زمان در شعر فارسی بسیار اشارتهای زیبا و شگفت داریم« ویرانگر»و « ساز

)خیّام « میو بر باد شد میاز خاک در آمد» به چند نمونه نگاه می کنیم:

نه خود » -)حافظ شیرازی( « ستا عمر بر باد ادیباده که بن اریب» -نیشابوری( 

« بر باد رودیم ،ستی ریهرکجا که سر که/  و بس یبه باد رفت مانیسل ریسر

 ریو سر مانیت سلتخ /ست که بر باد داد ا خاک همان» -)سعدی شیرازی( 

 ای /که شادروان عمر ،خواجو ،دل منه بر ملک جم» -)عبید زاکانی( « قباد

 نیچون غنچه ا» -)خواجوی کرمانی( « ای افسانه ا، یرود بر باد یافسونه ب

« نفس، همه را باد برده است یکشیم تای / ادهیچ شیبساط که بر خو

 )صائب تبریزی(.
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 است  زیاد   خدا   صبر 

سالم. امروز صبح در را که باز کردم، دیدم باز دو تا از آن مبلّغهای  

( با کتابها و جزوه هاشان، و با لبخندهای ُپر 1«)شاهدان یَهوه»مسیحیِ فرقۀ 

از نورِ معصومیتشان، آمده اند که مرا به صِراطِ مستقیمِ مسیحایی هدایت 

طِ عالمگیرِ مُدام در تبلیغ، مجلّه ای بکنند. می دانید که این فرقۀ گسترده بسا

         (  که به دویست و بیست زبان دنیا منتشر 2«)برج دیدبانی»دارد به اسم 

 می شود.

این دفعه یک خانم میانه سالِ انگلیسیِ چینی تبار بود، و یک جوانِ       

           هفده، هجده ساله، که بعد معلوم شد نه برادِر کوچک، بلکه پسِر 

بزرگ همان خانم است. عنوان کتاب جیبی ای که به دستِ من داد، آدم را 

تعلیمات واقعی کتاب مقدّس »به هوس سؤال کردن می انداخت: 

 ( 3«)چیست؟

من کتاب مقدّس را، از »با لبخندی تقریباً شبیه لبخند خودِ او، گفتم:       

و بیش، می دانم اوّل تا آخرش، خوانده ام و تعلیماِت واقعیش را هم، کم 

چی هست؟ فقط اگر حملِ بر فضولی نشود، می توانم بپرسم که خودِ شما 

 «تمامِ کتاب مقدّس را، آیه به آیه و کلمه به کلمه، خوانده اید؟

و او هم نگفت نه، و با اطمینان گفت: « نه!»انتظار نداشتم بگوید:       

ه گفت، لبخندش پر نور و این را ک« حفظم. البتّه. خیلی از آیاتِ مهّمش را»

  پس ماجرایِ مالقات حضرت موسی با یهوه در باالی کوهِ»تر شد. گفتم: 
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یا ده « احکام عشره»( همان جاست که یهوه 4طور را خوب یادتان هست؟) 

فرمان را به موسی داد که برود به قومش ابالغ بکند. اوّلین حکم مهمّش این 

 « بود که: قتل مکن!

چینی تبار با همان چهرۀ متبسّمِ نورانی، امّا با لحنِ فاتحانه و خانم       

نه خیر. قتل مکن فرمان اوّل نیست، فرمان ششم است. در »معلّمانه گفت: 

با « . فرمان دوّم...نباشد از من ریغ گرید انیتو را خدافرمان اوّل می گوید: 

، مهمّ ترینش آخر من از آن ده فرمان»لبخند حرفش را قطع کردم و گفتم: 

را همین قتل مکن می دانم. اگر این فرمان را رعایت نکنیم، نُه تای دیگر 

 «باطل می شود!

نه، نه! اوّلین و »خانم چینی تبار لبخندش را جمع کرد و گفت:       

از  ریغ گرید انیتو را خدا مهمّترین فرمان همان است که یهوه می فرماید:

اگر این را »گفتم: « رعایت نکنید، کافِر هستید.. اگر این فرمان را نباشد من

 «رعایت بکنم، ولی آدم بکشم، کافِر نیستم، ها؟

نه، کافر نیستید. قتل بکنید، »خانم چینی تبار آشفته شد و گفت:       

راستش روی سخنم با خانم بود، امّا خودِ سخنم « گناهکارید، کافِر نیستید!

ایستاده بود و فقط نگاه می کرد. و برای پسرش بود که در یک قدمی او

هنوز لبخند « بسیار خوب. بگذارید یک سؤالِ شخصی ازتان بکنم.»گفتم: 

 به صورتش برنگشته بود، ولی سرش را برایم تکان داد. 

مردم سرزمین کنعان چه گناهی کرده بودند که یهوه، دِم »گفتم:       

  به قوم تو  مرِگ حضرت موسی، به ش گفت: سرزمینی که وعده اش را

داده ام، همینجاست که فعالً کنعانیها توش زندگی می کنند. به قومت بگو 
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، از زن و مرد، و پیر و جوان و بچّه بکشند، و ارض رابروند همۀ کنعانیها 

موعود را تصرّف کنند.  کشتارِ کنعانیها چی حساب می شود؟ نه قتل، نه 

 «گناه؟

ا دوباره توی صورتش پهن کرد و گفت: خانم چینی تبار لبخندش ر      

شما توجّه نمی کنید. گفتم که اوّلین و مهمّترین فرمان یهوه به قوم موسی »

(. مردم کنعان خدایان 5)نباشد از من ریغ گرید انیرا خدا این است که شما

 «دیگر داشتند. کافر بودند!

م. نتیجه ای در مقابل منطق او زبانم الل شد و سر تسلیم فرود آورد      

منطق است و همه « ایمان»که گرفتم این بود که برای بعضیها همان خودِ 

 می شود توجیه کرد.  « منطق»چیز را با این 

_________________________________________ 

آزاد ویکی پدیا این  ۀدانشنام ( درJehovah’s Witnessشاهدان یهوه ) -1

که در قرن  باشدیم تیحیمس یهاخهاز شا یکی»طور معرّفی شده است: 

 شتریب 2013آمار منتشر شده در سال  یۀوجود آمد و بر پاه ب یالدیهجدهم م

به  یااند که در مجلهبوده تیحیمس نیشاخه از د نیا روینفر پ ونیلیم 8از 

خود را براساس کتاب مقدس، منتشر  دینظرات و عقا یباندهینام برج د

 46 یبیتقر راژیو در ت یاز جمله فارس ایزبان دن 220مجله به  نی. اکنندیم

 «.شودینسخه منتشر م ونیلیم

سازمان شاهدان  گانیرا هیعنوان نشر(، Watch Tower« )برج دیدبانی» -2

 یاز آموزش جهان ی. انتشار آن بخشستیفروش ن یبرا هینشر نیاست. ا هوهی

 بدون یالدیم 1879از سال  یباندیبرج د ۀمجل است. انیحیکتاب مقدس مس
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 )ویکی پدیا(وقفه منتشر شده است. 

این « تعلیمات واقعی کتاب مقدّس چیست؟»عنوان انگلیسی کتاب  -3 

 ?What Does the Bible Really Teachاست: 

کتاب مقدّس، در باب « عهد عتیق»احکام دهگانه یا ده فرمان در بخش  -4

و خدا »ها شروع می شود:  بیستم، از سفر خروج آمده است و با این آیه

 تو، که یخدا ،هوهی هستم من» : را بگفت کلمات نیا ۀفرمود و هم تکلم

 ریغ گرید انیتو را خدا .آوردم رونیب یغالم ۀو از خان مصر نیتو را از زم

 «..نباشد. از من

وم یهوه در باب بیست و یکم از سفر تثنیه در زمینۀ رفتار با اسیران به ق -5

 هُوَهیو  ،یکن خود جنگ تا با دشمنان یرو رونیب چون»موسی می فرماید: 

 انیو در م ،یکن ریرا اس شانیو ا دینما میتسل دستت را به شانیا تیخدا

خود  یزن او را به یو بخواه یاو بشو عاشق ،دهید یصورت خوب زن رانیاس

خود را  ببر و او سر خود را بتراشد و ناخنخود  ۀخان او را به پس ،یریبگ

پدر و  یتو بماند، و برا ۀ، در خانکرده رونیخود را ب یریاس . و رختردیبگ

، شوهر او بشو و او او درآمده به و بعد از آن رد،یگ ماتم ماه کیمادر خود 

رها  دلش خواهش او را به ،ینباش یراض یو اگر از و تو خواهد بود. زن

 لیاو را ذل چونکه مکن یاو سخت و به هرگز مفروش نقره او را به کنی، لکن

 «.یاکرده
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 ... دیار خود   ر د   هک رهکس

سالم. اینجا لندن است، پایتخت انگلستان. زمانِ واقعه بیست و چهار       

یس جمهوری ، چهل و یکمین رئ«جورج بوش بزرگه»سالی بعد از سخنرانی 

، و موضوع سخنرانی اعالمِ آغاِز «سی آی ای»آمریکا و رئیس سابق سازمانِ 

، در اشاره به جنگ آزادی بخش انرژی در «نظم نوین جهانی»عصرِ 

 : ، با تأکید بر این ِشعار تاریخی که«کویت»

چیزی که در معرض خطر قرار گرفته است، نه فقط موجودیت یک »      

یک آرمان بزرگ است: آرمان نظم نوین جهانی که کشور کوچک، بلکه  

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

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

( چنین گفته اند و چنین شنیده ایم، امّا چه دیده اند مردم عراق و 1«)بخشند.

 انستان ُو کجا وُ کجا؟ بروید... از خودشان... بِپُرسید!  لیبی و سوریه و افغ

اگر مثال هفته ای یک روز، یک زن میانه سال سومالیایی می آید       

خانۀ شما را مثل یک دسته گل تمیز می کند، توی دلتان یا به دیگران 

 « کارش! کند از یم آدم حظّکلفت به این می گویند. »نگویید: 

، به «ناآگاهی»، در میدان «تغییر»و « تنّس»یش از جنگِ این خانم پ      

در سومالی، کدبانوی خانۀ خودش بود و « دستهای پنهان»آتش بیارِی 

 در«. خانم معلّم»شاگردهایش در مدرسه با احترام و محبّت به او می گفتند: 
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و  می بینید،« مظهر کلفتی»است که شما، ناخواسته او را « نظم نوین جهانی» 

     های دنیا اهانت«خدمتکار»، ناخواسته به روحِ انسانیِ «اربابانه»با این نگاه 

 می کنید.

بعد از « کلفت»( و 3پیش از جنگ در سومالی)« خانم»موقعیت این       

جنگ در لندن، مرا به یاد این ضرب المثل معروف انداخت، که می گویند 

ۀ بیداری از خوابِ قدرت به هدایتِ ابراهیم ادهم، پادشاه عیّاشِ بلخ، در دور

، «غربت»، و آوارگیِ درویشانه در «وطن»، و ترکِ سلطنت و جالی «خضر»

نه در فرار از مصیبتِ جنگ، بلکه در طریق شناختِ حقیقت، به سلمانی ای 

سرم »که او را با ظاهر گدایی ژنده پوش، آدم حساب نکرده بود، گفته بود: 

سلمانی،/ که هرکس در دیار خود سری دارد را سرسری متراش، ای استاد 

 (4«)وَ سامانی!

نه خیر. پناهجویانِ از شکنجه و زندان و مرگ گریخته، و آوارگان       

بی خان و مان شدۀ جنگهای جهل و جنون، به هدایت خضرهای دروغین 

حیطۀ سیاست بین المللی، در وطنهایِ آباء و اجدادی خودشان، با حقیقتهای 

ن خودشان، غمها و شادیهای خودشان را دارند، و اگر مُبّشرهای تلخ و شیری

آشوب انگیز، سوار بر اسبهای سیاه آنها را توی گودال نظم « دموکراسیِ»

نوین جهانی نیندازند، خودشان هزارها سال است که توانسته اند، در هر 

موقّت « گوشمالی»وطنی و ملّی خودشان را « استبدادِ»دوره ای به نحوی 

 هند، و نفسی تازه کنند. بد

بله، می دانم که شمایی که در جاهایی مثل لندن زندگی می کنید،       

در چشمهای رانندۀ تاکسی تلفنی ای که در عقب را با لهجۀ عراقی برای 

شما باز می کند، یک مهندس راه و ساختمان می بینید، و در چشمهای 
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ده رو کوچۀ شما را جاروب می کند، رفتگری که با لهجۀ رومانیایی دارد پیا

یک رئیس موزۀ تاریخ سیاسی می بینید، و در چشمهای خدمتکاری که با 

مثل یک دسته گل تمیز می کند، یک   لهجۀ سومالیایی خانۀ شما را

 کدبانوی محترم و یک خانم معلّم محبوب!

_______________________ 

ورج بوش )پدر( نقل کرده متن انگلیسی چند جمله ای که از سخنرانی ج -1

 شد، در اینجا آورده می شود: 

What is at stake is more than one small country; it is a big 

idea: a new world order, where diverse nations are drawn 

together in common cause to achieve the universal 

aspirations of mankind--peace and security, freedom, and the 

rule of law. 

اصل بیتی که این مصراع دوّم آن است، به «: بِروید از خودشان بِپرسید» -2

« شعرا جمله تَالمیذ مَن اند/ بِروید از خودشان بِپرسید!»این صورت است: 

که ظرافت در طنز معنی و بیان آن به کمال آمده است. مصراع اوّل به خوبی 

ل را بیان می کند. مصراع دوّم را اگر درست بخوانیم، از یک ادّعای باط

)هجای کوتاه( در « ب»وزن خارج است و ناچار باید آن را با تکیه روی 

، آنها را به هجای بلند تبدیل کنیم تا وزن درست «بپرسید»و « بروید»فعلهای 

 «شان بِـــه ُپرسید!بِـــه روید از خودِ»: شود

مبارزه با رژیم در نگی طوالنی بوده است سومالی ج« جنگ داخلی» -3

            (، Mohamed Siad Barre« )محمّد سیاد بری»یا « زیاد باره»

در که دیکتاتور نظامی، در مقام ریاست جمهوری دموکراتیک سومالی، 

تا به  1991شروع شد و بعد از فروپاشی حکومت او در سال  1980دهۀ 

             ختلف با نیروهای دولتی ادامه داشته حال، با درگیری گروههای مسلّح م
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 است.

سرم را سرسری متراش، ای استادِ سلمانی، / که هرکس در دیارِ خود » -4

، «که ما هم در دیاِر خود سری داریم و سامانی!»یا « سری دارد، َو سامانی!

سخن »هست، ولی نمی تواند ساختۀ شاعری « معنی دان»گفتۀ منظوم آدمی 

داستان این ضرب المثل را، شاید، همه بدانند. ابراهیم ادهم،   باشد.« دان

پادشاه بلخ، در قرن دوّم هجری، در اوج عیّاشی، با هدایتِ رندانۀ حضرت 

خضر، از خواب غفلت انگیخته می شود، تخت و تاج و مُلک و ملّت را رها 

پادشاهِ  می کند و با لباس درویشی راه آوارگی در پیش می گیرد. مادر

درویش و صوفی شده، طال و جواهر بارِ شتر می کند و با یک کاروان مالزم 

آهای، این شتروار طال و جواهر مژدگانی کسی »راه می افتد با جارچی که: 

بعد از ماهها یا سالها  کاروان « است که ابراهیم ادهم را به ما نشان بدهد!

ده مو، در آنجاست، و مادر به شهری می رسد که درویش ژنده پوش ژولی

او ناچار، برای پنهان ماندن، به دکّان سلمانی پناه می برد. یکی از شاگردان 

سلمانی که بیکار است، با احساس ترحّم به اصالح ریش و موی درویش 

مشغول می شود، ولی استاد سلمانی شاگرد را توبیخ می کند و درویش را 

بد برای بزنگاه پیدا کردن داستان، از دکّان بیرون می اندازد. در این وقت، ال

سرم را سرسری متراش، ای استاِد » ابراهیم به دکّان برمی گردد و می گوید:

و به شاگرد « سلمانی، / که هرکس در دیارِ خود سری دارد، وَ سامانی!

 برو به آن جارچی بگو ابراهیم ادهم اینجاست و»سلمانی می گوید: 

 «مژدگانی ات را بگیر!
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 ؟ دشمنان  یا   دیگران 

سالم. من، بندۀ حقّ هم، مثل بیشتر مردم، تصدیق می کنم که هر       

زبانی به زبانی دیگر قابل ترجمه هست، امّا در عینِ حال، فکر می کنم که 

هایی پیش می آید که به خودِ «امّا»در موردِ بهترین ترجمه ها هم گاهی یک 

 ار فرهنگیِ آنهاست.کلمه ها ربطی ندارد، و مربوط به ب

( را tolerance( )1« )تالِرِنس»برای مثال می پرسم: کلمۀ انگلیسی       

            در فارسی به چی یا به چیها ترجمه می کنیم؟ در فرهنگهای انگلیسی 

               آن را به مدارا، تحمّل، بردباری، سعۀ نظر، و اغماض ،به فارسی

  « مدارا»ری از موردها در ترجمه همان کلمۀ کرده اند. در بسیا ترجمه

 مناسب می افتد.

به عقیدۀ من، »به یک انگلیسی میانه سالِ مسیحی مؤمن می گویی:       

( کالم خدا نیست، کالم آدمهایی است که خیال کرده اند، 2کتاب مقدّس )

یا خواسته اند دیگران خیال کنند، که خدا خودش آن پیغامها را به شخص 

داده است و از آنها خواسته است که پیغامهایش را عیناً به مردم برسانند  آنها

 « تا به راه راست هدایت شوند!

این را می گویی، و آنوقت، برای اثبات عقیده ات تا می توانی و       

الزم می دانی، دلیل و برهان می آوری، و وقتی خاطر جمع شدی که برای 

« فکر»بر تخت فرمانروایی « ایمان»ای را به ج« علم»همصحبتِ انگلیسی 

 نشانده ای، ساکت می شوی و نفس تازه می کنی.

و تازه، همصحبت انگلیسیِ تو، که در تمام این مدّت، ساکت و       
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دقّت، با همان لبخند گرم همیشگیش به حرفهای تو گوش داده است، با با 

ویه ای که شما به بله، درست است. از زا»لحن گرم همیشگیش می گوید: 

موضوع نگاه می کنید، حرفتان کامالً دُرُست و منطقی است. امّا چون من 

از زاویۀ دیگری به موضوع نگاه می کنم، هنوز هم می بینم کتاب مقدّس 

برایم چیزهایی دارد که حرف هرکس باشد، به من آرامش می دهد، از 

 (3«)جمله بعضی از مزمورهای عرفانیِ منسوب به داوود!

هستید، و آن « علم گرا»و حاال تازه همصحبتی شما، که تصادفاً       

    ست، گرم تر و «ایمان گرا»، و در عینِ حال «علم شناس»انگلیسی که 

دلپذیر تر می شود و می نشینید و از زاویه های خودتان دربارۀ عرفان مذهبی 

 و غیر مذهبی حرف می زنید.

 برای تو و همصحبتِ « مدارا»که کلمۀ و حاال تازه احساس می کنی       

با هم خیلی فرق می کند. « معنی»یکسان است، امّا در « لفظ»انگلیسی تو در 

دارد برنامه ای  یو گرنه چه طور است که  می بینی یک ایستگاه تلویزیون

              نشان می دهد، که «  مُلحِدِ»از یک علم شناسِ علم گرایِ  المذهبِ 

ن با مذهب به این دلیل مخالفم که با تعلیماتش می خواهد ما م»می گوید: 

(،  و یک ایستگاه دیگر 4« )به نشناختنِ عالم هستی و حیات راضی باشیم

سه  ( متعصّب که مثل اجداد دو5ی )«خلقت گرا»برنامه ای دارد از یک 

هزار سال پیشِ خودش، معتقد است که خدا عالم هستی و حیات و انسان 

( خلق کرد، و از حرفهای کفرآمیِز اوّلی 6سال پیش ) 6015 را یکجا در

و اطمینان « مدارا»آسمان به زمین نمی آید و ملّت و مملکت و حکومت، با 

 خاطر، به کارهای خوب و بد خودشان ادامه می دهند.  

 من، نمی دانم در کدامیک،« فرهنگ ذهنیِ»یا در « ذهن فرهنگی»در        
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« دشمنان»(، آدم با 7«)حافظ»است که به گفتۀ لسان الغیب  چیزی« مدارا» 

البُد  همعقیده و « دوستانِ»، و چیزی که آدم با «دیگران»می کند، نه با 

 (8است و مردی و جوانمردی.)« مروّت»همدینِ خودش می کند، 

_______________________________________ 

داشته باشیم که همین انگلیسیهایی (: البتّه باید توجّه  (toleranceمدارا -1

« مدارایی»که در مورد مذهب، عقاید سیاسی، و حقوق فردی مردم خیلی 

هستند، در مورد چیزهایی که تجاوز به حقوق انسانی دیگران باشد، اصاًل 

را جایز نمی دانند. در دهۀ آخر قرن بیستم برای جلوگیری « مدارا»ذرّه ای 

و گذشت در مورد نقض بعضی از مقرّرات قاطعانه از هرگونه چشم پوشی 

وضع شد که در « Zero tolerance policy»اجتماعی خّط مشیی با عنوان 

بگوییم، یا هر عنوان « موارد قطعی بودن مجازات»فارسی می توانیم به آن 

می شود جامع تر و بهتری که شما پیشنهاد کنید. ترجمۀ تحت اللفظی آن 

 !«خط مشی صفر مدارا»

یهودیان و « عهد عتیق»( شامل کتاب The Holy Bibleمقدّس ) کتاب -2

« خمسۀاسفار »مسیحیان است. مهمترین بخش عهد عتیق « عهد جدید»کتاب 

چهار »، و مهمترین بخش عهد جدید «مزمور داوود»موسی، و صد و پنجاه 

 است.« انجیل

 Everyday Mysticism: Meeting God Faceدر کتابی با عنوان ) -3

to Face« :)ریچارد گریبل»، نوشتۀ «عرفان روزمرّه: دیدار رو در رو با خدا »

(Richard Gribble آمده است که در )«نه تنها دربارۀ « مزامیر داوود

نزدیکی انسان و خدا سخن گفته می شود، بلکه خواندنِ مزمورها انسان را 

 به خدا نزدیک می کند. خواننده احساس می کند که خودش گویندۀ دعا
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در مزمورشده است. ولی هستند صاحبنظرانی که معتقدند ذهنیت یهودی  

به علّت یکتاپرستی، خشک و انعطاف ناپذیراست و تمایل به واقعیت گرایی 

          مادّی و وابستگی به سّنت، نمی تواند خود را به تفکّر عرفانی بسپارد.

 ال اَدری!نمی دانم. 

(، استاد Richard Dawkins« )داکینزریچارد »گویندۀ این سخن  -4

دانشگاه آکسفورد، زیست شناس و صاحبنظر در رفتارشناسی حیوانی، و 

 Delusion of)است« موهومیتِ خدا»یا « خدای موهوم»مؤلّف کتاب 

God .) 

       به کار برده ام. « Creationist»را به معنی « خلقت گرا»اصطالح   -5

را به کار می برند، « خلقتگرایی»هم اصطالح  ،دیده ام که در فارسی امروز

 را.« آفرینشگرایی»هم 

خلقتگرایان بر اساس تاریخهای ذکر شده در کتاب عهد عتیق، از خلقت  -6

از حضرت  عالم و آدم تا تولّد حضرت عیسی را این طور محاسبه کرده اند:

در  (Terahاز سام تا طارَح )؛ سال 1056در حدود  (Shemآدم تا سام )

از ؛ سال 130در حدود  (Abrahamاز طارح تا ابراهیم )؛ سال 320حدود 

 دورۀ اقامت در مصر؛ سال 290در حدود  ابراهیم تا ورود اسرائیل به مصر

 497در حدود  از خروج از مصر تا بنای معبد سلیمان؛ سال 430ود ددر ح

در . سال 3208جمعاً از خلقت عالم تا بنای معبد سلیمان  در حدود . سال

 سال. 6015نتیجه عمر عالم هستی از خلقت تا امروز در حدود 

صاحب  ،ز دستم رودیل مد»خواجه حافظ شیرازی در غزلی با مطلع  -7

 شیآسا»می گوید: « که راز پنهان خواهد شد آشکارا دردا/  دالن خدا را

 به« .با دشمنان مدارا ،تدوستان مروّ  با/  دو حرف است نیا ریتفس یتیدو گ
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نظر می آید که بعضی از شاعران قدیم معتقد بودند که زردشتیها و مسیحیها  

خدا هستند، و بنابراین دشمنان « دشمن»( البد همۀ پیروان مذهبهای دیگر  )و

خدا را دشمن مسلمانان می دانستند. اگر این طور نبود، شاید سعدی 

ای کریمی »نمی گفت: « گلستان»شیرازی، استاد سخن فارسی، در مقدّمۀ 

 یرا کجا کن دوستان ی /خور دار فهیوظ ترساو  گبر / بیکه از خزانه غ

البتّه سعدی هم نصیحت می کند « ی!نظر دار نیا دشمنتو که با  ،/محروم

کن که انگار دوست او هستی، و آنوقت منتظر « مدارا»که با دشمن چنان 

ا بکن!  فرصت باش، و همینکه فرصت پیش آمد، معطّلش نکن و پوستش ر

دو را به فرصت توان کند ع»این است: « بوستان»عین سخن او در باب اوّل 

 «.پوست / پس او را مدارا چنان کن که دوست

 ی،مردعربی است، به معنی  [ردمَ]یعنی  «رءمَ» از أخوذم« مُرّوت»کلمۀ  -8

. تفتوّ ،تیرجولی، اریع، انصافی، بزرگواری، جوانمردی، مردانگ

 . )لغتنامۀ دهخدا(
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  ! می آوریم رد   شاخ

سالم. به یادم می آید  و در بایگانی کامپیوترم می بینم که سیصد و       

ام از لندن، با عنوان «عریضه»هشتاد و سه هفته پیش، در هشتاد و چهارمین 

، در شِکوِه از کیفیت برنامه های تلویزیونی «دیو تماشا کن دییایامّا حاال ب»

 نییپا یونیزیتلو یکه سطح برنامه هاای به همان اندازه »ه ام که اینجا گفت

، که البتّه منظورم بیشتر «باال رفته است یتجارت یهای، سطح آگهاست آمده

جنبۀ گیرایی و سرگرم کنندگیِ آگهیهای تجارتی و ترفندهایِ زیرکانۀ 

 سینمایی در تهیۀ آنها بوده است. امّا حاال می خواهم بگویم: 

 اینها کی اند که داستانهای این آگهیهای تجارتی را می نویسند؟ از»      

کدام کرۀ مسخره و هشهلهفِ کدام منظومۀ بی شمس و بی قمرِ کدام 

کهکشانِ پوچ و بیمعنی این عالمِ بی چون و چرایِ حیرت انگیز می آیند؟ 

اگر مالِ خودِ همین کُرۀ زمین هستند، مگر خودشان زندگیِ خانوادگی 

د که ببینند جریان یک زندگیِ واقعیِ معمولی، در یک خانوادۀ ندارن

 معمولی، معموالً چه طوری می گذرد؟

چهل، پنجاه سال پیش، در تهران، وقتی تلویزیونِ تجارتی آگهی       

را می گذاشت، و یک آدم زحمتکشِ عیالوار، پول نان و « نمکِ صدف»

جبورش می کردند با خاویارش را از راه آگهی خوانی درمی آورد، و م

و بعد از چند ثانیه، « نمکِ صدف چه کرده؟»ابلهانه ای بگوید:  لحنِ لوس و

و این جملۀ « همه را نمک گیر کرده!»خودش در جوابِ خودش بگوید: 

( 1« )کُن»لوس و ابلهانه را طوری بگوید که انگار هنرِ لفظ و معنیِ آن از 
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التر و واالتر است، آدم حالش از عالمِ هستی، با گفتنِ خدا در خلقتِ

اینها »بیمایگی و ابتذال این آگهی به هم می خورد و توی دلش می گفت: 

 «کی اند دیگر!

، همۀ دست اندرکارهای تهیۀ آگهیهای تجارتی «اینها»و منظور از       

های آنها. با این آگهیهایی «صحنه ساز»ها و «حرف نویس»بود، مخصوصاً 

ند بارِ مردم می کنند، می گوییم بابا، صد رحمت به همان که حاال اینجا دار

نمک فروشهای بی نمکِ قدیم! یارو جوانکِ خوشگلِ خوش بر و باالِی 

( می زند 2« )وَشَق»خوشپوشِ بیعار و بیکار، بعد از اصالح صورتش، اُدُُکلُنِ 

« جادوییِ»خودِ او، مخلوط با بویِ « نرانگیِ»و می رود توی خیابان. عطرِ 

ادکلنِ وَشَقی، در فضای خیابان و توی ساختمانها و اتومبیلها و اتوبوسها و 

می کند و مثل « سِحر»قطارها، و هرجا نه بهتر عالم می پیچد، و همۀ زنها را 

 برگِ خزان به دنبال جوانک می خزاند!

بله، این یکی از بهترین نمونه های اعجاز در مسخرگیٍ آگهیهای       

ی در مسخره کردنِ شعور انسانی کسانی است که برای تجارتی تلویزیون

چنین خاصیتی چنین ادکلنی مصرف کنند و ندانند که مضمون چنین آگهی 

تجارتی ای اهانتِ قابلِ شکایت و تعقیبِ غیرِ قابل گذشتی است نسبت به 

 شخصیت و حیثیتِ انسانیِ تمام زنهای عالم. 

ودر رختشویی استفاده می کند. توی خانه، خانم خانه دار، از فالن پ      

چند تا خانم همسایه را که از پشِت کوه آمده اند، به آشپزخانه اش دعوت 

    می کند، و اعجاز پودر رختشویی و خاصیتِ لکّه بریِ آن را به رخِ آنها 

می کشد. زن و شو هر و بچّه، دوست و آشنا و همسایه، پیر و جوان، دارا و 

ه در آگهیهای تلویزیونی کارهایی می کنند فقیر، در تمام جامعه، هم
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حرفهایی می زنند که در عالم واقعی و زندگیِ واقعیِ آدمهای واقعی  و 

یا  جامعه اصالً اّتفاق نمی افتد، که اگر بیفتد، همه احتیاج به اقامت موقّت

 ( دارند.3دائم در بیمارستانهای روانی )

 م. توجّه بکنیم، شاخ در می آوریم!عینِ واقعیت است. توّجه نمی کنی      

_________________________________________

      

در عربی فعل امر است، و در لغتنامۀ دهخدا این طور تعریف شده « کُن» -1

کوناً. و  کونیشو)باش (، مشتق از کان  معنی به است امر ۀغین صکُ»است: 

شدن موجودات .  دایب پدر روز ازل دربا یاشارت باشد به امر حق تعال

از کان . بشو. )ناظم االطباء(. بباش : کن امر  ۀ( )آنندراج (. کلم اثی)غ

 دهخدا( رحومبه خط م ادداشتی) «، بباش پس بباشد. کونیف

ناظم فرهنگ »در لغتنامۀ دهخدا، به نقل از  (Lynx« )قشَوَ»دربارِۀ   -2

به روباه، پوست او را  هیاست در ترکستان شب یجانور»، می خوانیم: «اءاالطبّ

 «باشد. منیا ریوشق بپوشد از علت بواس نیهرکه پوست ندیسازند، گو نیپوست

و « دیوانه خانه» های ، کلمه«بیمارستان روانی»البد با پیدا شدن  -3

هم دیگر کاربرد ندارد، آن هم در « تیمارستان»و حتّی « دارالمجانین»

 رالمجانین تبدیل شده است.موقعیتی که منطقۀ وسیعی از دنیا به دا
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 سال    81     سال می شود  9     ات    9   

سالم. آدم اگر هشتاد و یک سالش باشد، نُه سال دُُرست یک نُهُمِ       

عمرش می شود. همین دیروز، یعنی ُدرُست نُه سالِ پیش بود که اوّلین 

ای شنونده ها و خواننده را بر« آنالین»، و کتبی در «رادیو»عریضۀ صوتی از 

بود و با این جمله « همسایگی»های فارسی زبان فرستادم. عنوانِ عریضه 

را ندارد  یلندن همان مفهوم یاهال یبودن برا هیهمسا»شروع شده بود که 

 ( 1« ).میاز آن در ذهن دار هایرانیکه ما ا

ای از چهل سال پیش که ما توی این کوچۀ بن بستِ بیست تا خانه       

ساکن شدیم، یکی از آن همسایه های چهل سال پیشی هم دیگر اینجا 

د، ساکن جای دیگری نساکن نیست. اگر رحلِ اقامت به بهشت نیفکنده باش

. و باز هم رابطۀ ما با همۀ نداز این دنیای درندشتِ پُر در و دروازه شده ا

« عرب»که  است، و با یکی دیگرشان« ایرانی»همسایه ها، حتّی با یکیشان که 

 توی کوچه است.« سالم و علیکِ»است، فقط همان 

امّا با همسایۀ دیوار به دیوار...، که نه، ... با همسایۀ پرچین به پرچینِ       

سمت راست، که وقتی آمدند، ساکنِ این کوچه شدند، بچّۀ اوّلشان بغل 

ود، سالم مادرش بود، و حاال بچّۀ اّولِ همان بچّه بدو بدو به کودکستان می ر

و علیکمان احوالپرسی هم به دنبال دارد، و رابطه مان از حیث اعتماد در 

 حدّی است که یک کلید زاپاس در خانه مان همیشه پیش آنهاست، و ...

مان را، در هر دو طرف،  و پرچینِ شمشادی بینِ باغچه های جلوی      

چند باری، معموالً او هرس می کند وُ به اصطالح می پیراید، و هر از 
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باز به »ببیند منِ پیرمرد دارم این کار را می کنم، به شوخی می گوید:  اگر

 «مرز ما تجاوز کردی! این بار دیگر شکایتت را به سازمان ملل می کنم!

با وجود این، هنوز نه یک بار ما آنها را، حتّی برای صرف چایی و       

آنها ما را. نکتۀ قابل تأمّل اینکه بیسکویت به خانه مان دعوت کرده ایم، نه 

ما از این همسایگی لندنی ِدق »در خاتمۀ عریضۀ نُه سالِ پیش گفته بودم: 

نکرده ایم، ولی حسرِت آن همسایگیِ تهرانی هم دلِ ما را ترک نکرده 

 ، عرض کرده بودم که:«همسایگیِ تهرانی»،  و دربارۀ مفهومِ «است

کرد، حدّ اکثر فردا  یما نقلِ مکان م ۀکوچامروز به  یاگر خانواده ا»      

با هم دردل  م،یبعد با هم دوست بود ۀو حّداکثر از هفت م،یشد یبا هم آشنا م

 بتیغ گریسر همد پشتو  م،یکرد یبا هم نشست و برخاست م م،یکرد یم

اسباب درد سر  م،یرفت یم گریهمد ۀرو قربان و صدق شِیپ م،یکرد یم

را  گریهمد یۀسا میخواست یو م میکرد میعوا با هم د م،یشد یم گریهمد

و  میدیبوس یرا م گریهمد یو رو میکرد یم یو با هم آشت م،یبزن ریبا ت

 «شد. یم ریزاشک محّبت از چشمهامان سرا

(، با 2حاال توی این عریضه خواسته ام، چون اهل تیر اندازی نیستم )      

ا این عریضه که چهارصد و (. اوّل اینکه ب3یک سالم، سه تا فیل هوا کنم )

        نُه ساله « نامه ای از لندن»شصت و هشتمین عریضۀ این بندۀ حقّ است، 

 ها؟  می شود. نُه ساله می شود که بشود! به کسی چه مربوط است!

در تهرانی که در ذهن و روح « همسایگی»دوّم اینکه از شما بپرسم       

ه در جای دیگری از خاکِ خدا ما شکل گرفته بود، در این چهل سالی ک

 آبِ غربت می خوریم، چه حال و تحوّلی پیدا کرده است؟ 
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از شما بپرسم که آیا واقعاً حرفهایی که شنیدنش به  و سوّم اینکه باز     

اندازۀ گفتنش و گفتنش به اندازۀ فهمیدنش فکر بخواهد، آب در هاون 

 والسّالم، عریضه تمام! کوبیدن است؟

_________________________________________ 

وقت دور انداختنی داشته باشند و از روی « سه و نیم دقیقه»شاید کسانی باشند که  -1

کنجکاوی بخواهند، نمی دانم با چه نیتی و چه مقصودی، تمام عریضۀ اوِل این بندۀ 

لندن  یاهال یبودن برا هیهمسا -ی گیهمسا »حقّ را بخوانند، خوب، بفرمایند بخوانند: 

که من  یی. در تهران، تا آنجامیاز آن در ذهن دار هایرانیرا ندارد که ما ا یهمان مفهوم

ما نقلِ  ۀامروز به کوچ یبود که اگر خانواده ا نیا یگیدر حافظه دارم، مفهوم همسا

با هم دوست  عدب ۀو حدّاکثر از هفت م،یشد یکرد، حدّ اکثر فردا با هم آشنا م یمکان م

و پشت سر  م،یکرد یبا هم نشست و برخاست م م،یکرد یبا هم دردل م ،میبود

اسباب درد سر  م،یرفت یم گریهمد ۀرو قربان و صدق شِیپ م،یکرد یم بتیغ گریهمد

 م،یزنب ریرا با ت گریهمد یۀسا میخواست یو م میکرد یبا هم دعوا م م،یشد یم گریهمد

و اشک محبّت از چشمهامان  میدیسبو یرا م گریهمد یو رو میکرد یم یو با هم آشت

 یهایختگیمطبوع و نامطبوع و آم ینوع برخوردها نیاز ا یشد. با مجموعه ا یم ریسراز

 گرفت. یدر ذهن و روح ما شکل م «یگیهمسا»ساز و ناساز بود که مفهومِ 

و  ستیبن بست، با ب ۀکوچ کیکه ما در لندن، در  یو چند سال یس نیدر ا      

 یها هیرفته اند؛ همسا کوچ کرده اند و ییها هیهمسا م،یشده ا هیساسه تا خانه هم

 نیهم ماندگار مانده اند. ارتباطِ ما با ا هیآنها را گرفته اند؛ و چند همسا یجا یدیجد

 یکیشده است. سالم و عل ی ما در کوچه محدود میِگهگاه یها به برخوردها هیهمسا

دو جمله  یکیشده است،  یاضافه م کیبه سالم و عل یزیو اگر چ م،یکرده ا یم

 ییبوده است. صحبت از هوا، آن هم در چند کلمه، در واقع اظهارِ آشنا« هوا» ۀدربار

درصدِ موارد  90است. هوا هم که در  یگیحُسن رابطه و احترام متقابل در همسا دیِیو تا

 یِ ارانو ب کیروزِ تار چه»: یشنو یم ای ییگو یم کیو بعد از سالم و عل ست،یخوب ن

 «!یخوب یِچه روزِ آفتاب»: هیدر صد بق 10و در « !یزیمالل انگ
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و چند سال  یکه آدم س ،یگیهم شد همسا نیا»: دییگو یخودتان م شیالبد پ      

خبر نداشته  گریباشد، و اصالً از حالِ همد هیو سه تا خانواده همکوچه و همسا ستیبا ب

و چند  یس یطیمح نیما در چن یول« کند! یدق م یطیمح نیچن کیباشند. آدم در 

آنها از  م،ی. اگر ما از حالِ آنها خبر نداشته باشمیو دق نکرده ا میکرده ا یسال زندگ

 حالِ ما خبر دارند. 

ظرف  کیدر زد، و  هیهمسا یخانمها نیاز هم یکیموارد،  نیاز ا یکیدر       

ن داد و من آن را رد نکردم، پخته بود، به م مارمیهمسر ب یرا که برا یسوپ مخصوص

 یگیهمسا نیاو بردم. بله، ما از ا ۀدسته گل به در خان کیرا با  یو روز بعد ظرف خال

هم دلِ ما را ترک نکرده  یتهران یِ گیهمسا نالبتّه حسرت آ یول م،یدق نکرده ا یلندن

 «است.

اگر کاری را طوری انجام بدهیم که به جای یک نتیجه، برایمان دو تا  -2

نتیجۀ مفید و الزم داشته باشد، مثل این است که در شکار با یک تیر دو تا 

است که من « با یک تیر دو نشان زدن»آهو زده باشیم. ضرب المثل این کار 

 و شما اصالً اهلش نیستیم. 

اگر کاری بکنیم که سر و صدایی به راه بیندازد، امّا کار مُهملی باشد  -3

نداشته باشد، ضرب المثلش این است که که برای هیچکس هیچ خاصیتی 

     در این عریضه سه تا فیل هوا « سالم»و من با یک « فیل هوا کرده ایم.»

 کرده ام. 

 « نهم  دفتر  پایان »

 2015اکتبر  23
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