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ادبیــاتفاخرفارسی

پیشگفتار

شاهنامه ی
خوان در یک ساختمان نامناسب انجام یمشد .مجتمیع که شبیه
اروپان در قرون وسیط ساخته شده است ،در نامناسبترین جای
قلعههای
ی
آن .ی
پایی ،بسیار رسد بود ،و زمستان ،طاقتفرسا .شاهنامهخوان یمگفت
حاض نیستند یک آگیه برای این جلسه نصب کنند .او با حر ی
ی
کان که هنگام
اجرا داشت یمتوانست گرم شود؛ ویل تماشاچیان رسدشان بود .اشعار خیام
ی
آموزش
و حافظ هنوز قیچ یمشود ،و مرام مولوی به کیل ممنوع است .مراکز
چیی طلب نیمکنند .ی
بر سفرۀ ادبیات نشستهاند ،و جز ظاهر ،ی
هی نو برایشان
عذابآور است؛ چون آرایهای ندارد که بخواهند شارح آن باشند .شارحان،
ی
همی ظاهر برایشان نان و آب داشته
مییل برای عبور از سطح ندارند که
است ،و آفرینندگان ی
ی
توان برای آفرینش هی با درونمایههای قابل توجه
ندارند .در در این یرسایط این کتاب را برایت یمنویسم .ادبیات امروز ی
حت در
جان که به ظاهر وابسته به ادبیات گذشته نیست ،باز مدیون است .بسیاری
ی
از مخاطبان ادبیات نوین فارش در جهان ،این آثار را به این دلیل دنبال یمکنند
که ادبیات فاخر فارش توانسته است جایگایه داشته باشد .آنان در ن
هستند که ی
ی
رسزمیت که فردوش ،سعدی ،حافظ ،مولوی و
هیمندان امروز
خیام داشته است ،چه یمگویند .ی
میجمان مشهور به ترجمۀ آثار فاخر یم-
پردازند ،و یا ی
میجیم که به ترجمۀ این آثار یمپردازد به شهرت یمرسد؛ ویل
دربارۀ ترجمۀ آثار معاض این شهرت کمتر دیده یمشود .هم ی
چنی واردات با
صادرات هم ی
خوان ندارد ،آنچه به زبان فارش ترجمه یمشود ،بیش از آثاری
خارج ترجمه یمشود.
ی
است که از ادبیات امروز به زبانهای
آشنان با ادبیات فاخر ایران از آن جهت است که شاعران امروز بدانند
لزوم
ی
راه چیست .پس از سالها تالش نگویند چرا به جایگایه که یمخواستیم
دست نیافتیم .آغاز راه ،آسان است .کیس به ما نیمگوید چرا این کتاب
داستان و این مجموعه شعر را به چاپ رساندی؛ ویل پس از سالها که با

ی
گون هیچ نیمدانیم .نسیل که زندگ خود را وقف
ینتوجیه روبهرو شدیم ،ی
ی
ی
ریاض و ی
فییک کرده است ،به گونهای و نسیل که به علوم انسان پرداخته
ادن،
است ،به گونهای دیگر ،سواد الزم را ندارد .دانشآموختگان رشتههای ی
هان تکرار یمشود ،و بسیاری به این تکرار
ادن درگیند .نام ی
بیشتر با غرور ی
ی
بسنده یمکنند .همچنی بسنده کردن به اینکه شعر ،در رگ و خون ماست،
و اینکه زبان ما زبان فارش است ،ما را از درک ادبیات فاخر فارش بازیمدارد.
ی
شناخت عمیق
گرویه دیگر با از بر بودن چند بیت شعر گمان یمکنند به
ی
ی
دست یافتهاند .این آثار برای زندگ است ،زندگ کردن با آنها ممکن است،
و توصیه یمشود؛ ویل شماری از ما تنها مدیع هستیم که با اشعار این شاعران
ی
زندگ یمکنیم.
ی
کنون ما قرار ندارد؛ ویل روشن است که
زیستگاه مولوی و نظایم در ایران
دستور زبان فارش مورد استفادۀ آنان به چه ی
ملت تعلق دارد.
ی
هیمندان ادبیات فاخر ایران ،گنجینههای اصیل ما به شمار یمروند؛ اما نه
یی
داشی و افتخار کردن به آنان ،ما را از مسی،
اینکه دلخوش به آنان باشیم،
بازیمدارد .به جوانان باید سفارش کنیم که نباید کمتر از آنان باشید .الگوهای
مناست ،نه برای تقلید که برای بسنده نکردن به آنان .زبان و شیوۀ بیان تغیی
ی
ی
یافته است ،اما سی کیل هیمند همان است .اینکه بگوییم پس از آنان مادر
دهر همچون آنان نیمزاید ،نادرست است ،باید تالش کنیم که این زایش،
روی دهد ،نه اینکه تالش ما در جهت خالف این اتفاق باشد .ی
هی ما باید
ی
سخت که مانع
پیشتر و پیشتر برود ،این سخنان ،ما را عقب یماندازد ،و هر
پیشرفت ما باشد ،ناپسند است.
یی
نداشی دو واژۀ درجازدن و پسرفت ،دلیل عدم پیشرفت ماست.
مورد نظر
همواره این امکان برای هر پیشروی وجود دارد که درجا بزند یا دچار پسرفت
ی
آموزش چه کیس
شود ،افت تحصییل ،روشن است؛ ویل خارج از فضای
جرأت دارد این واژهها را گوشزد کند ،و که کیس گوش یمکند؟ یک نفر یم-
تواند انسان پیشروی نباشد؛ ویل بتواند پسرفت را ببیند .تسلط بر راه ،تنها

پاییتر ی
از فراز نیست .انحراف از مسی ممکن است برای ناظر ی
نی فراهم باشد.
اگر یک نفر به تییز برود ،و بگوید یک ی
زمان شما پیشروی جنبش ی
مشوطیت
ی
بودید ،و اکنون دچار رکود شدهاید ،با او چه خواهند کرد؟ یک نفر بگوید یک
ی
ادن اصفهان شد؛ ویل امروز تالش ما در این
زمان داستان وارد انجمنهای ی
زمینه متناسب با زمان نیست ،چه کیس گوش یمکند؟ همۀ ما گمان یمکنیم
ی
اگر به ی
اوج دست یافتیم ،همواره در همان اوج باق یممانیم .اگر این راست
باشد ،برابر است با درجازدن .دلخوش بودن به گذشتهها ،تنها در مرور تاری خ
ی
باستان ایران نیست؛ بلکه در تاری خ معاض ی
نی همان غرورها مانع از پیشروی
است.
سالهای پیش از کیس پرسیده بودند که امروز فردوش چه جایگایه در
دانشگاه دارد؟ پاسخ داده بود :اگر بود ،او را به دانشگاه راه نیمدادیم.
فردوش را نقاالن نگه داشتهاند ،چایخانهها ،محافل غی رسیم .معلمان باید
به این پرسش پاسخ بگویند که آیا کتابهای درش برای دانشآموزان بیون
نی مفید و جذاب است؟ شاهنامه توانسته است طیف ی
از شهر ی
گسیدهای را
به خود جلب کند .امروز اگر فردوش در میان دوستانمان باشد ،اهمیت
 .ی
ی
کاق است ی
هیمندی وارد ییک از گروهها در فضای
چندان به او نیمدهیم
مجازی شود .گرویه که آراسته به وجود دانشگاهیان است .او در میان
دوستان دانشگایه دیده نخواهد شد ،و تنها گایه برای ریشخند نایم از او
ی
معی را وض خود قرار داد .ادبیات آزاد ناگهان خود
خواهند برد .نیما ،محمد
را نیازمند به دانشگاه دید.
هیمند باید ذوق ی
ی
هیی خود را رشد دهد ،و تربیت کند ،و نخس ی
تی کاری که
در این مورد به نظر یمرسد ،حضور در محافل ی
هیی است .شماری هستند
که یمخواهند ثابت کنند بزرگترین ی
هیمندان ما اهل انجمن بودهاند ،و خییل
زود به این نتیجه یمرسند که انجمنهای ی
هیی ما در این زمان ادامۀ همان
هیی است .شماری دیگر یمدانند که محافل ی
انجمنهای ی
مناست،
هیی
ی
موجود نیست؛ ویل چارهای ندارند که در بهترینهای آنها یرسکت کنند.

انجمنها یمتواند مشعلدار انتقاد و روشنگری باشد؛ ویل انتقادها به صورت
کیل است ،و تمام آنچه از آن انتقاد یمشود از سوی انجمنها دنبال یمشود،
ی
سخی یان-
طلتها ،و همان ظاهرگر یانها .اگر
همان مریدبازیها ،همان شهرت ی
های انجمن حالت تذکره داشته باشد ،و اگر انجمن به جشن تولد تبدیل
ی
ادن تقویم کمتر در
شود ،پیشرفت به دست نخواهد آمد .مناسبتهای ی
انجمنها مورد توجه قرار یمگید ،و ی
حت انجمنهای روشنفکرنما درگی بزرگ-
هان که دانش
داشتهای داخیل و یا مناسبتهای
ی
مذهت هستند ،مناسبت ی
ی
الزم را برای رسودن دربارۀ آنها ندارند .گاه عدم حضور در محافل هیی نازل
بهترین کار است که اگر ذوق ی
هیی رشد نیمکند ،دست کم دچار افت نیم-
ادن ما متعلق به جریان ادبیات آزاد بودهاند ،و بسیاری از
شود .رسدمداران ی
ی
انجمنها حالت رسیم دارد ،و خایل از وابستیک نیست.
ی
کسان نرو شاعران قدر اول گذشته هستند؟ عدهای گمان یمکنند هر
چه
ی
کیس به شیوۀ گذشتگان شعر بگوید ،و این شیوه یعت اینکه تقلید و تکرار
کنند .گروه دیگر به نوآوری اعتقاد دارند؛ ویل فکر یمکنند راهها متفاوت
است ،راه حافظ با راه فردوش ،رایه دیگر است .کیس ادامه دهندۀ راه
ی
نخستی سطر از وصیت نیما را که
فردوش است که از اسطورهها بگوید .اما
ی
رنچ کشیده است .هنگایم که ی
ببیت خود
یان او در راه مبارزه چه ی
بخوان ،دریم ی
دریان با او چه
را شهید نامیده است ،البته تعبی تندی است؛ ویل برای اینکه ی
ی
کاق است .بنابراین هر ی
هیمندی که مبارزه را ادامه دهد ،ادامه دهندۀ
کردهاند
راه ی
ی
هیمندان دوست داشتت گذشته خواهد بود .کتاب ادبیات مبارزه دربارۀ
ی
ی
ضدیت با ادبیات کهن
منتش شد ،بدون اینکه بخواهد
ادبیات این روزگار
ی
داشته باشد ،و کتاب پیش رو دربارۀ ادبیات کهن ایران نی نباید در برابر ادبیات
ی
نو بایستد .ادبیات ی
ادبیان دیگر است ،ترانههان که ی ی
می آنها به
اعیا یض،
ی
مطلت در برداشته باشد .حس و
طور معمول نیمتواند برای امروز ما چندان
ی
حال ی
اعیاض را با عوامیل مانند رساینده ،خواننده ،نوازنده ،و آهنگساز ،و
ی
موسیق ،القا کردند .آهنگگذاری دوباره برای این ترانهها به دور از حال
نوع

و هوای امروز ماست .بیشتر آن ترانهها نیاز به توضیح و شماری نیاز به
ی
مناسبت سیاش رسوده شده است.
توضیح فراوان دارد تا اثبات کنیم برای
پیشپرده ی
هیی ی
خوان ،ی
ممیی و نیی
ی
اعیا یض که بیشتر بوی نان یمداد ،با
ی
ی
زندگ پیشپردهخوانان ،ی
اعی ی
اض نبود ،و یارساق یا
ابتذال روبهرو شد ،و شیوۀ
ی
ی
متمایل به زندگ یارساف بود ،در حایل که شیوۀ زندگ پدیدآورندگان ادبیات
فاخر فارش ،ی
اعی ی
اض بوده است.
ی
نخستیها نبودهاند ،و از نظر دور نداریم که
شاعران قدر اول ما در شمار
برجستگان ادبیات این روزگار ی
نی همانگونه بودهاند .نه جمالزاده نخستیی
ی
نخستی شعر
داستان را نگاشته است ،نه صادق هدایت ،و نه نیما رسایندۀ
هان بزرگ در ادبیات
نو به زبان فارش است .آنان را باید پیشرو و جهش ی
فارش به شمار آورد.
شاعری اگرچه در آغاز دشوار یمنماید؛ ویل سپس به واژه ی
گزیت یمانجامد.
ی
هان
یمتوان شعری را از شاعری مشهور برداری ،و واژگان را تغیی دیه .به واژه ی
برخورد خوایه کرد که نیم ی
دان چرا آنها را اینجا نشانده است ،انتخابهای
ی
همی
بسیار بهتری پیش روی تو قرار دارد .شاعران بسیاری هستند که انسان را
جسم خایک یمدانند ،و بیش از حالت ناخودآگایه ،کار دیگری انجام نیمدهند.
مذهت به آفرینش یمپردازند؛ ویل شعرشان
و شاعر یان هستند که در زمینههای
ی
کارهان با ظاهر قابل توجه
روحانیت الزم را ندارد .تالش بسیار زیاد برای ارائۀ
ی
ی
آییت باشد ،جانب ی
و گمان یمکنند اگر کارشان ی
معت را نی رعایت کردهاند .ویل
انسان تا عمیق نباشد نیمتواند اثری عمیق بیافریند.
پیوند ما با ادبیات فاخر فارش چهگونه است؟ همانگونه که بیشترین
ی
رسمایهگذاری دربارۀ آن انجام یمشود ،همان ی
آموزش برگزیده-
روش که مراکز
ی
تعیی
اند ،بیشترین کتابها به آن شیوه نوشته یمشود ،کتابهای پرفروش
عبدالحسی زرینکوب یمتوانست یک ی
ی
کنندۀ راه هستند.
هیمند باشد؛ ویل
ی
ی
آموزش ،رهزن او شد ،و او رسانجام کتابهای تحقیق را به ویژه در زمینۀ
نظام

عرفان به گونهای نگاشت که گون ی
رمان شعرگونه است ،شعلۀ طور ،چند اثر
ی
دربارۀ مولوی ،و صدای بال سیمرغ دربارۀ عطار اینگونه است.
ی
زمان دستور زبان فارش را بر پایۀ شاهنامه نگاشتند ،و پیشنهاد شد که
ی
استادان روبهرو
مطبوعات با رنی معیار نوشته شود ،و امروز با پدیدۀ معلمان و
هستیم که مدرک ی
دکیی ادبیات فارش دارند ،و نام شاعران را نادرست تلفظ
یمکنند ،کارمندان ادارات مربوط به ی
نش کتاب در نوشتار و گفتار به زبان
فارش درست ناتواناند.
بیت که عابران را با ی
فروشندهای را یم ی
لحت باورپذیر ،خواهر ،برادر ،مادر ،و
پدر یمخواند ،فروشندهای که آرایش کرده است .آن کالم و این آرایش ،اگر
مشیی است .باید دریابیم ی
زیبان قلمداد شود ،وسیلهای برای جلب ی
هیمند
ی
ی
هی خود را واسطۀ چه ی
چیی قرار داده است؟ شهرت ،درآمد ،دریافت جایزه،
هیمندی که ی
و ماندگاری ،ی
هی را بازیچه قرار دهد ،خود بازیچۀ این و آن قرار
ی
ساعت دلخوش به جایزهای ،و لحظهای رسگرم جشنوارهای.
یمگید.
ی
ی
هیمندان قدر اول از هی خود برای رشد انسان و ارتقای جامعه بهره بردهاند.
آنگاه که سخن سعدی از غزل و بلکه از شعر خارج یمشود ،و پند یمدهد،
باز قابل تحمل است.
ییک از دعواهای رایج این است که چرا دیگری کار نیمکند یا کمتر کار یمکند.
ی
هیمند همواره در برابر این پرسش قرار دارد که چه پیشهای دارد .شگفت
نی از یکدیگر این پرسش را دارند ،ی
اینکه ی
هیمندان ی
هیمند پیکرساز چون به
کارهای ی
فت یمپردازد ،یمتواند کار کردن خود را به نمایش بگذارد ،بازیگر
ی
ی
تبلیغان که برای او انجام یمشود ،خود را ی
هیپیشه
شهرن که دارد ،و
سینما با
ی
یمنامد ،و روزگار دستاندرکاران ادبیات دشوارتر از دیگران است .هیمند چه-
ی
زندگ کند که دغدغۀ درآمد نداشته باشد؟ از سون ی
هیمعاش
گونه باید
ی
سون به کارهای ذوقکش دیگر نیدازد ،و تمام وقت در اختیار
نباشد ،و از ی
ی
ی
همی ،منبع درآمدی برای
سون به جایزه فکر نکند ،در حایل که
هی باشد؟ از ی
اوست ،و یمتواند او را فعال نشان دهد ،و امکا ی
نان را به سوی او جذب کند.

مخاطب عادی که پویل نیمدهد ،و پویل ندارد ،و مخاطب خاص ،روح را به
ی
کسان که زحمت
اسارت یمبرد .دشواری کار در اینجا روشن یمشود .به جز
ی
مرزهان دیگر،
کسان هستند که از
افیان برعهده دارند،
ی
دفاع را از مرزهای جغر ی
پاسداری یمکنند .این مرزها ناپیدا و بسیار ظریف است ،و تشخیص آنها
ی
مرزبان از آنها نیاز به ی
تالش فراتر از جسم دارد ،و هنگایم که جسم
دشوار ،و
ی
غی فعال باشد ،او را ینکار یمخوانند .هیمند کیس است که از مواردی مانند
هیی بیافریند که بتواند از ذوق جامعه پاس ی
ذوق خود پاس ی
بان یمکند تا ی
بان
کند .کیس که این توانان را ندارد ،در اندازۀ ی
میسک ،و کیس که این پاسداری
ی
میسک است .ی
را وظیفۀ خود نیمبیند ،کمتر از ی
هیمند نیاز به تقویت دارد ،تا
توان الزم را نداشته باشد ،کاری از او برنیمآید ،و ی
هیمند ینذوق اگرچه غرق
در نعمت باشد ،کاری نیمتواند انجام دهد .کار زیاد برای درآمد ،کشندۀ ذوق
حت کار زیاد در راه ی
است ،همانگونه که کار زیاد برای غی درآمد ،و ی
هی این-
گونه است.
افرادی یمخواهند نشان دهند که مانند دیگران به کارهای مرسوم زمانه رسگرم
نی هستند .این از همان نمونۀ ی
هستند ،و ی
هیآفرین ی
هی ینعمق و بدون
یان به خواستههای مادی و در رأس آنها پول و
محتواست .به هرحال دست ی
برای ی
هیمند ،شهرت ممکن است .اگر در این رشته نشد به جایزهای دست
یابد ،یمتواند رساغ رشتهای دیگر برود؛ ویل ماندگاری ،به هرحایل نیست .اگر
سفارش را بپذیرد از ی
ی
هی دور یمشود ،و نیمتواند به شیوۀ خاص خود
کارهای
ی
دست یابد ،و اگر برای خود کار کند خریداری نخواهد داشت .هی وسیلۀ
نی حوائج غی مادی روزمره نیست .ی
برآوردن حوائج مادی و ی
هی برای نیازهای
معنوی است ،و هنگایم که برای نیازهای مادی تولید یا مرصف شود در حد
یک کاالی مادی خواهد بود .ی
هیمندی هست که دغدغۀ درآمد ندارد ،از
مادیات به دور است؛ ویل آنچه یمگوید تنها یمتواند حاجت همروزگاران را
برآورده کند .اینجا بالفاصله او را حذف یمکنیم ،و کیس را به جای او یم-
حاج قوام ی
نشانیم که دربارۀ سلطان محمود و ی
نی شعر گفته باشد؛ ویل اصل

یی
پرداخی به مطالب ازیل و ابدی باشد ،مسائیل که در طول زمان کهنه
کار او
ی
ی
نیمشود .اگر هی یک رسگریم برای هیمند و برای مخاطب باشد ،آن روزی
نی نیاز ندارد ،و آن ی
که نیاز به رسگریم ندارد به ی
هی ی
زمان که رسگریم دیگری
دارد ،نیازی به ی
هی ندارد .وسایل رسگرم کننده روزبهروز جذابتر یمشود ،و
ادبیات نیمتواند پابهپای این جذابیت حرکت کند.
خودستان شاعران قدر اول باید گفت که گاه مخاطب آنان بسیار اندک
دربارۀ
ی
خودستان را اینگونه توجیه کنم که حق آنان بوده
بوده است .نیمخواهم این
ی
است؛ اما ی
ی
چنی یمکند ،و گمان یمکند
هیمند امروز با استناد به کار آنان
هرکس که خود را بستاید ،ماندگار خواهد شد .در این روزگار افزون بر اینکه
نقطهضعفها را برجسته کردهایم ،همان نقطه ضعفها را رسمشق خود قرار
ی ی
گسیدگ انجامش یمدهیم؟
دادهایم .اگر کاری مورد پسند نیست ،چرا با این
ی
ودستان گذشتگان در برابر کمیت و کیفیت تبلیغان که امروز انجام یمشود
خ
ی
ی
هیچ است .آنان چه امکانان را برای تبلیغ خود هزینه کردهاند؟ آیا تبلیغات
ی
خودستان ،گایه پند دادن به خود،
خودستان نیست؟ در برابر
گسیدۀ امروز
ی
ی
گفی تا دیوار بشنود ،و از همه مهمتر ،ی
اعیاف ی
به در ی ی
نی بوده ،و یا دست کم
نشان دادن این سنت که به هرحال تخلص در پایان شعر ،به کار یمرفته است:
یم خور که شیخ و حافظ و ی
مفت و محتسب  /چ ون ن ی ک بنگری همه تزویر یمکنند

یا:
ی
گفت از حافظ ما بوی ریا یمآید  /آفرین بر نفست باد که خوش بردی بو
و البته تخلیص که برگرفته از نام حاکمان و دریافت شده از سوی حکومت
ی
همیشیک ی
هی و ازجمله ادبیات نامید.
نیست .اغراق را یمتوان ییک از همراهان
ی
هیمندان فاخر ،اغراق را تا جای ممکن در خدمت مسائل معنوی درآوردهاند،
و آنجا که مدح حاکم و توصیف معشوق ی
زمیت بوده است ،حد و اندازه نگاه
داشتهاند .تفاوت کار آنان با دیگران در این مطلب ،روشن است .صفویان که
آمدند ،مداحان را اهل اغراق یافتند ،و بنابراین خواستند مخاطب اشعار تغیی

یابد .خطابها تغیی یافت ،و اغراق به جا ماند .ادبیات نو این جرأت را یافت
که به جای تغیی هدف ،به کیل اغراق را مورد هدف قرار دهد.
ی
گرویه هستند که ادیبان فاخر را غی قابل نقد یمدانند؛ به دلیل مقام هیی یا
عرفانیشان یا به دلیل مالحظۀ مخاطبان فراوانشان .گروه دیگر به نقد آنان
هی ی
یمپردازند؛ چون آنان را ی
مندان زمی یت یمدانند .این کتاب به جای خود نقد
ی
آسمان آنان یمگوید .ادبیات امروز افزون
یمکند ،و به جای خود ،از لحظات
بندهان رها کرد،
بر اینکه نگاه تازهای را به ارمغان آورد ،و خود را از قید و
ی
نقدناپذیری ادبیات دیروز را ی
ی
نی نقض کرد .امروز یمتوانیم از کاستهای برترین
ی
هیمندان سخن بگوییم.
بیست و پنجم ماه را برای آغاز ویرایش این کتاب در نظر گرفته بودم که
متوجه شدم بیست و پنجم اردیبهشت روز بزرگداشت فردوش و پاسداشت
زبان فارش است .شب پیش خواب دیدم در مزار حافظ هستم ،داخل یضیچ
ی
روکیس بیون
که در عالم واقع وجود ندارد ،و یمکوشیدم سنگ مزار او را از
بیاورم.

مقدمه
ی
کسان هستند که اگر از کیس خوششان بیاید ،از او تعریف یمکنند ،و اگر
بدشان بیاید ،بد یمگویند .در هر ی
صنق وجود دارند ،و خوش آمدن یمتواند
با دریافت دستمزد بیشتر و انعام و عیدی ،تشدید شود .اگر آرایشگری به
ضف اینکه از کیس خوشش بیاید ،از موهای او تعریف کند ،در حایل که
خون ندارد ،و باید در تقویت موی خود بکوشد چه خواهد شد ،و در
موی ی
خون دارد .این کتاب به دستور کیس و
عوض ،از کیس بد یمگوید که موهای ی
برای دریافت دستمزد ،فراهم نیامده است .تشخیص من این بوده است که
ی
این شاعران و با این روش باید شناسانده شوند .هدق مادی و اندویه از کار
ی
گیت در کار نبوده است.
ماجران را تعریف یم ی
کت .یک ماجرای کوتاه ،دیروز که قدم یمزدم بر ی
زمی
ی
زمی ،ی
خوردم ،بدنم زخیم ،و لباسم پاره شد ،و روی ی
چیی یافتم .واکنشهای
افراد ،گوناگون است؛ یک نفر شاد یمشود ،یک نفر مسخره یمکند  ،یک نفر
زمی خوردن را پیش ی
ببی ،یک نفر دالیل ی
سفارش یمکند که جلوی پایت را ی
بیت
یمکند ،یک نفر دلسوزی یمکند ،یک نفر چسب زخم یمدهد ،و یک نفر
پویل یمدهد تا لباس پاره ،با آن تعمی شود .کمتر کیس هست که دریابد اصل
این ماجرا برای چه پیش آمده است ،و آن را برای چه تعریف کردهای .جان
کالم چه بود؟ کمتر کیس یمپرسد چه ی
یافت؟ ی
زمی خوردن ،مقدمهای بود برای
یافی ،ی ی
یی
یافی یک گوهر ارزشمند .ممکن است ماجر یان را خوب تعریف نکنیم؛
ویل این دلیل نیمشود که همواره اینگونه باشد ،و دلیل نیمشود که مخاطب،
خود را در سطح متوقف کند .اما ی
هی ،یک سخن معمول نیست ،و مخاطب
ی
سخت معمول چنان از دست
رنچ را بر خود هموار کند ،هنگایم که
باید ی
ی
یمرود ،با گوهر پیچیده شده در الیههای هی چه باید کرد؟ هنگایم که شارح
تنها به تزیینات و آذینبندی گوهر بیدازد ،و هنگایم که ی
هیمند تنها به بسته-
چیی برای عرضه داشته باشد ،یم ی
توان ی
بندی توجه کند ،بدون اینکه ی
میان

دریان .آری ایهام با ابهام متفاوت است؛ ویل آیا تمام
خردورزی را در جامعه
ی
ی
هیمندان ما مبهم گفتهاند؟ ادبیات فاخر فارش ما دچار این نافهیمها شده
است که اگر نشده بود وضعیت ما این نبود .نیمتوان از تک تک افراد پرسید
ی
آزمون رسارسی برگزار شود تا دانسته
فردوش چه گفته است ،و نیازی نیست
شود چند تن یمدانند که سعدی چه گفته است .الماسها از یاد رفته است.
ی
کسان گرفتار آمده است
همۀ آنچه برای آن زحمتها کشیدهاند در غوغای
که اصل ماجرا را نیمدانند .غوغا بسیار است ،و گزینهها بسیار ،و تنها یک
گزینه به گوهر یمانجامد که به طور کیل از برنامههای درش حذف شده
است .تو قرار بود آنچه را یافتهای با دیگران به ی
اشیاک بگذاری؛ ویل آنان
چیهان ی
ی
نی در این راه از دست دادند ،یک نفر احساس خود را هزینه کرد ،و
ی
ی
دیگری از مال خود ،مایه گذاشت .افرادی که به روشنیدگ رسیدهاند ،و امروز
ی
کسان هستند که با درگی شدن در مقام و پول و شهرت،
در اطراف سخن آنان
ی
هان از این دست ،دچار تارییک شدهاند .کسان که اسی امواج مادی
و پژوهش ی
ی
توانان ژرفکاوی را در اعماق ندارند .مشهورترینشان آنان هستند که
هستند،
ی
نمادها را یمشناسند ،و از اسطورهها یمگویند .ای کاش این منتقدان درجۀ دو
ی
به تحلیل آثار ی
کسان یمپردازد
هیمندان درجۀ دو یمپرداختند .این کتاب به
که نهایت تالش آنان نمادپردازی نبوده است ،و بنابراین کشف پیام آنان تنها
با تحلیل نمادها امکانپذیر نیست .چه خوب که یک نفر به شغیل پست
ی
عناویت چند و لباس-
باشد ،و ادبیات فاخر فارش را دریابد تا اینکه القاب و
هان فاخر داشته باشد ،و هیچ نداند.
ی
پدیدآورنده سه راه پیش رو دارد:
آنچه برای دل خود یمگوید ،مانند خیام و حافظ.
آنچه بنابر سفارش و نیاز بازار یمگوید .کتابهای درش و کمک درش،
ی
آموزش یم-
هرچند در ظاهری غی درش ،از این دست یمتواند باشد .نظام
کاست وجود دارد .کتان در این زمینه فراهم ی
ی
کت ،نانت در
گوید اینجا این
ی
روغن است .امکان دارد این نیاز را خود پدیدآورنده ایجاد کند .قصد تسمخر

ی
تلفیق از
ندارم؛ ویل نیاز بازار ،روشن است .چند سایل است که کافهداری،
یک کار روشنفکری و درآمدزا شده است .چرا کار دیگری از من بهتر است؟
برای اینکه او زمان بیشتری را برای این کار گذاشته ،و در نهایت ،عمر خود
را وقف این کار کرده است .اما مهم این است که عمر بر رس چه کاری ضف
یمشود؟ خوراک اصیل کمیاب ،یا خورایک فریع که نمونۀ آن بسیار است .این
کار زیاد برای خوراک پریاب ،تنها به جهت سود شخیص است .یک نوع شی ییت
ی
نوشیدن خاص به کار یمرود ،البته خاص است؛ ویل
خاص که در یک نوع
ی
خاص بودن نیمتواند به معت پرفایده بودن باشد ،مگر همۀ مردم همه روزه
این نوع یرسبت را مرصف یمکنند ،و مگر این یرسبت همواره با آن نوع شی ییت
چنی تولید یک خورایک عامپسند پریاب ی
مرصف یمشود؟ هم ی
نی نیمتواند به
نیازسنچ درست باشد .البته سنجش دنیای ی
ی
هی با دنیای کسب و کار از
معت
ی
ی
هر نویع که باشد نادرست است .هی از هر جنیس که باشد هنگایم که از ادعا
خارج شود ،و ناب باشد کمیاب است.
ی
ی
هیمند ظرق را بریمگزیند ،و از چشمهای محیل در آن آب یمریزد .محتوا از
جان ،ظرف از جان ،و ذائقه از جان دیگر .او ی
معیض است چرا کار من را
ی
ی
ی
قالت
رونوشتبرداری یمخوانید ،و چرا کار من تأثی الزم را نیمیابد؟ ظرف ،ی
تکراری و برگرفته از شیوههای غرن است ،ظرف ی
نی باید بویم و همخوان با
ی
محتوا باشد .شماری هستند که یمتوانند رایه به این چشمه هموار کنند ،و
ی
زیبان یک فرد
تالش برای گشایش داشته باشند .ظرف همان لباس است ،آیا ی
یم تواند به لباس زیبا باشد ،و آیا این لباس ،زیباست؟ خرید یک لباس گران-
ی
یی
داشی رنگ پوست ،و اندازه ،دردرس بزرگ است تا چه
قیمت بدون در نظر
رسد به اینکه زیبا باشد.
دوم اینکه اگرچه این چشمه مورد استفادۀ همگان نیست؛ ویل اکنون استفاده
سینمان ،یک روستا یمشود،
از آن رسم یمشود .ناگهان پسزمینۀ چهار فیلم
ی
ی
همی باشد،
ظرفیتهای محیل به این اندازه نیست ،و اثری که تنها مزیت آن
ی
بسیار زود اثر خود را از دست یمدهد .سوم شباهتهاست ،به هرحال تشنیک

را یمتوان با هر یآن فرونشاند ،یضورت این چشمۀ خاص باید بیان شود .چهارم
اینکه نیاز جامعه مورد نظر قرار نگرفته است ،آیا جامعه ،تشنۀ آب و آب
این چشمه است یا چون این چشمه در دسترس بوده ،آن را برگزیده است؟
هنگایم که همه به تولید یک ماده بیدازند ،دچار تورم خواهیم شد.
پدیدآورندهای مانند فردوش ،دریمیابد که نیاز جامعه چیست .زمینۀ ادبیات
فاخر فارش امور معنوی است ،و نه سفارش بازار که این سفارش نیمتواند
زمان و ی
به لحاظ ی
مکان فراگی باشد.
روزی سخن از ی
هیمند ی
نقاش را به میان آوردم .ییک از مدیران اجر یان که یم-
ی
نی آگاه از ی
خواهد خود را عالم و ی
هی نشان دهد گفت :او در اصفهان زندگ
یمکند که پر از نقاش است ،اگر به شهری دیگر برود دیده یمشود ،و به شهرت
ی
جان برود که
یمرسد .سخن نادرست نیست ،یک نفر در هر شغیل یمتواند به ی
جان برود که او را
ارزش بیشتری برای یاو قائل هستند ،ممکن است به ی
ی
مرزهان
شهرن محیل است که نیمتواند از
بیستند؛ ویل اینها زرنیک است،
ی
مشخص بیون برود .اگر نام او در جاهای دیگر شنیده شود ،تنها شهرت نام
هی او ،و پراهمیتتر از جغرافیا ،فراتر ی
است ،و نه فراگی شدن ی
رفی از زمان
ی
کسان که در میانۀ سینمای بدنه قرار دارند،
است .نمونۀ دیگر در سینماست،
سینمان دیگری را برای خود درست یمکنند ،و در آنجا جلودار
یک تشکیالت
ی
ی
یمشوند ،و سمت یمگیند .روزنامهنگاری که از پاییترین ردۀ ممکن که توزی ع
مطبوعات است آغاز یمکند ،سپس دکهدار یمشود ،بعد از آن مدیر پخش
خینگاری یمگید ،مدیر تحریریه
مطبوعات یمشود ،گزارشگری یمکند ،کارت ی
و معاون رسدبی یمشود ،و رسانجام به مقام رسدبیی یمرسد ،و رسمقاله یم-
ی
تشکیالن او هیچ نقیص ندارد ،و بلکه کاملتر از سی بسیاری دیگر
نویسد .سی
ی
ی
است؛ ویل زمی زدن زمان به این آسان نیست.
ی
شخیص خود را معرق یمکند .ازکجا باید دانست که او ورزشکار است؟ یک
ی
ورزش و حال این پرسش که او چهگونه
دیدار حضوری ،دیدن او در میدان
ی
ورزشکاری است .دیدن ییک دو کار نیمتواند پاسچ به این پرسش باشد ،و

ی
تعییکننده اکنون برگزار نشود .اینجا بادی نظر دیگران را
چه بسا مسابقات
خواست ،ازجمله تشویقنامهها و مدارک؛ اما همۀ اینها سخن از گذشته
است ،آینده چه خواهد شد؟ آیندهای دور که فرد در این دنیا نباشد .ییک از
ی
ی
نمان و
نیازهای فرد به دیگران تأیید است .هیمند نی به منتقد نیاز دارد تا راه ی
ی
تأیید شود .ی
چندان
هیمندی که تأیید منتقدان برجسته را به دست آورد ،غم
ندارد ،گمان یمکند این تأیید در آینده ی
نی تکرار خواهد شد .فارغ از اینکه
ی
بزرگ است که دست رد بر بیشتر ی
فر ی
هیمندان خواهد زد .مهم-
اموش ،خطر
ترین مطلب این است که آیا به آب گوارا دست یافتهام یا خی .آیا جریان این
آب گوارا برقرار خواهد بود ،و برای مردم مفید خواهد بود؟ اینجا روابط و
شهرت تأثی ی
منق دارد ،و ما را از پاسخ دور یمکند.
ی
مقاالن
استاد مشهوری است که دربارۀ جادوی مجاورت نگاشته است .ییک از
که من را شیفتۀ او کرد؛ ویل خود در دام گونهای از این جادو گرفتار شده
است ،و نیمداند که اگرچه روح و روان را همراه با یکدیگر به کار یمبریم؛ ویل
ی
واژگان استفاده کند
روح ،امری جدای از روان است .او یمگوید شاعر باید از
که آنها را زیسته است .آیا منتقد نباید اینگونه باشد؟ آیا او دربارۀ روان ،کار
ی
ی
عرفان دارد؟ کتابهای روانشناش
بالیت انجام داده است ،و یا تجارب
هان در زمینۀ روحشناش ،بسیار
بسیار زیادی به نگارش درآمده؛ ویل کتاب ی
اندک است ،البته اگر شناخت روح ،از طریق مطالعه حاصل شود .آنچه
ی
هست آثاری دربارۀ روشهای خروج روح از بدن است.
چنی رشتهای در
ی
آموزش وجود ندارد .انتظار اینکه یک نفر چون در درس ادبیات
مراکز
فارش ،کوشا بوده ،نمرۀ شییم باالن ی
نی دریافت کند؛ چون درس شییم و
ی
ادبیات در یک روز و در مجاورت یک دیگر بوده است .کیس که در رشتۀ
ادن تجزیه و تحلیل
ادبیات تحصیل کرده است ،یمتواند متون را به لحاظ ی
کند؛ ویل حکمت و عرفان رایه دیگر است .چه اشکایل دارد که به بررش
موسیقیان نظم و رنی صوفیه بسنده کنند ،و آنگاه که توصیف عارف را از
ی
.
انسان ینرس یمبینند ،آن را با مکاتب سوررئال نسنجند آنان اصیلترین پیام-

های عارفان را ضایع کردهاند .یک نفر با مطالعۀ آثار فاخر فارش دچار وجد
یمشود ،و یک نفر ممکن است برای عمر بر باد رفته ،رس را به دیوار بکوبد،
ی
عرفان را برای اصالح
این را شماری به تمسخر یمگیند؛ چون خود ،متون
مطالعه نکردهاند .جا دارد که خواننده ،پس از مطالعۀ تفسیهای این
بدحاالن ،رس خود را به دیوار بکوبد .شماری از فعاالن رشتۀ روانشناش بر
ی
این هستند که روح ،امری خراق است ،روان همان روح است ،و دانش روان-
شناش ،حاصل ورود علم به این مطلب است ،و چه خوب که باور خود را
روشت بیان کنیم .آثار ی
ی
هیی را نیمتوان به عنوان خوراک
در همان آغاز به
ی
ی
جسم مرصف کرد؛ ویل هر هیی غذای روح نیست .بسیاری از هیها و به
ی
خون یمتوانند
ویژه هی امروز فراتر از روان نیست ،و بنابراین ،روانشناسان به ی
آن را تحلیل کنند ،همانگونه که گایه ی
هیمندان این روزگار گذارشان به مطب
نی به تحلیل ی
روانشناس یمافتد ،گذار روانشناسان ی
هی افتاده است ،و آنان
هستند که باید ی
هیمند را تأیید کنند که آیا وارد مرحلۀ ناخودآگایه شده است
یا خی.
یک نفر از یک آشپزی بد با غذای نامناسب و آشپز کثیف تعریف یمکند ،یا
ی
ی
پایی اجبار دارد که به
همی اندازه است ،و یا به دلیل قیمت
سلیقۀ او در
ی
همی غذا بسنده کند .در زمینۀ ادبیات قیمت معنا ندارد ،اما اگر کیس از
ی
هیمند نازل تعریف یمکند ،ی
یعت توان دریافت او در همان حدود است.
مدیر ارشدی به اصفهان آمد ،و با ییک از مدیران ی
هیی ضعیف در شهر ما
دیدار کرد .آیا امکان نداشت به جای برجسته کردن این مدیر ضعیف ،او را
ی
نادرستها وایم داشت؟ اینان تاری خ-
دست کم نصیحت یمکرد ،و به اصالح
نگاری را ی
نی در دست گرفتهاند ،نه تنها یمتوانند نادرست عمل کنند که یم-
ی
ی
هست در دست
نادرست خود را به تاری خ ،درست بنمایانند .تمام جریان
توانند
ی
اینان نیست .تاری خنگاران دیگری نی وجود دارند ،اگر نباشند ،و اگر این مطلب
را بازتاب ندهند ،به هرحال ی
هی ما در این دوره نابود خواهد شد ،و اگر ی
چیی
به جا بماند ،روشن یمشود که مدیون مدیران ضعیف نیست .گذشت زمان،

مطلت جدای از تاری خ است .البته شماری گذشت زمان را به سود خود یم-
ی
بینند ،گمان یمکنند شهرت الزم را به دست نیاوردهاند؛ چون هنوز مانند
! ی
کاق است در محفیل ی
هیی
فردوش هزار سال از درگذشتشان نگذشته است
ی
ی
فعالیت انجام دیه ،یا شاید به تشکیالن وارد شوی ،و
وارد شوی ،و بخوایه
ی
بخوایه برگۀ ثبت نام را پر کت .چه نگایه به تو خواهند کرد ،و رسانجام به
زبان یمآورند که مگر تو ی
هیمندی و تاکنون کجا بودی؟ شاید موفق به دریافت
برگه شوی؛ ویل ممکن نیست در آینده از مزایا برخوردار شوی؛ مگر اینکه از
کت .پیداست که در اینجا ی
ی
مرام آنان نروی ی
فعالیت
هی ،مالک نیست ،و تنها
باش ،یم ی
ی
تشکیالن مورد نظر است ،اگر در شمار دار و دستۀ آنها ی
توان خود
را مطرح ی
کت .هرچه گذشت زمان نسبت به شهرتطلبان ینرحم است،
نسبت به ی
هیمندان ینادعا مهربان است.
هیمندان فاخر ،و تحلیل ی
تعیی مذهب ی
ی
هی آنان نشان از
تالش بسیار برای
این دارد که هر گرویه یمخواهد خود را به آنان نزدیک نشان دهد.
ناخون مانند اعتیاد هستند ،آنچه
شماری گمان یمکنند اگر درگی عادتهای
ی
ی
دیده خواهد شد ی
هیشان است ،و نه زندگیشان .چهگونه هی یمتواند بازتاب
هیمند نباشد؟ اگر نباشد ی
ی
هی قابل قبویل نیست ،و اگر هست ،آن عادتها
نی در ی
ی
هی به جا خواهد ماند .به ویژه شماری از خوشنویسان دچار این توهم
هی ،جدای از ی
یمشوند که ی
هیمند است.
طراج از اشیای ینجان آغاز یمشود ،و به طراج گیاهان ،پرندگان ،حیوانات،
و انسانها یمانجامد .اکنون یم ی
توان منظرهای را طرج ی
کیت از
کت ،و سپس تر ی
ی
اینها را تمرین ی
ذهت قرار دارد؛ همۀ آنچه
کت .باالتر از اینها طراج
یی
الگون در برابر خود .طراج بدون اینکه شکل ویژهای
داشی
برشمردم ،بدون
ی
را بخواهد طراج کند ،یمکوشد قدرت طراج خود را به تو بنمایاند ،و تو را
ی
داشتت میان آنها کند .یک نوع طراج
اسی جادوی خطوط و ترکیب دوست
ی
دیگر ،ی ی
هرچیی است ،همان کاری که از کودگ با ابرها تمرین
یافی طرج در
کردهایم تا خوابمان یبید .کشیدن این طرح دیده شده ،جادو یمکند .امکان

دارد طراج کارکشته ی
نباش؛ ویل اگر طرج را که دریافت خود توست ،برکاغذ
بیاوری ،شگفت زده یمشوی ،و یم ی
باش .ی
توان شگفتآفرین ی
هیمند در رشته-
ی
های ادن ی
ی
هرچیی برای بیان آن
همی راهها استفاده یمکند .استفاده از
نی از
ی
هیی ،دیدن پدیدهها با دید ویژۀ ی
به صورت ی
هی ،دریافتهای ویژه از یک
ابتدان از
اتفاق ساده ،معمویل و در دیدرس .البته نیاز به پرداخت دارد .کار
ی
روان
افراد بسیاری ساخته است .هنگایم که سخن از کارهای بلند و ساختار ی
گون چاه تو به
باشد ،قدرتها روشن یمشود .هنگایم که نگاه تربیت شود ،ی
ی
دریا وصل شده است .هیچ کمبودی به لحظ مضمون نداری؛ ویل زندگ با این
عینک دشوار است .گایه این هاله مانند هالۀ ناخودآگایه عمل یمکند .هم-
ی
ی
چنی تالش برای جلب توجه و تحت تأثی قرار دادن دیگران ،روند زندگ را
منحرف یمکند تا چه رسد به شگفتزده کردن آنان .ریا و چشم و همچشیم،
ی
ی
زندگ ی
زندگ مردم عادی را مختل کرده است ،و شگفت ی
هیمندان را.
آفریت،
ی
منتش یمشود ،به ویژه شاهنامه،
ادبیات فاخر فارش هنوز به صورت نفیس
ی
گاه با نسخههای نازل؛ ویل گرانقیمت به چاپ یمرسد .همچنی در سال،
منتش یمشود ،ی
ی
چیی جز آثار نفیس
کارهان که درباره خیام
مقدار زیادی از
ی
نیست .کتابآر یان در همان حدود قرنها پیش است ،و کمتر شاهد تحویل
اساش در این زمینه بودهایم .دربارۀ خیام ،درک و دریافتها تا افزایش نیابد
تحویل در تصویرگری ،صورت نخواهد پذیرفت ،درست است که نقاشان
ی
محیم ،از روی دست یکدیگر برداشت نیمکنند؛ ویل تا برداشتها تغیی
نکند ،محتوا همان است ،و بسیاری از دریافتها را نیمتوان به تصویر درآورد.
صنعت چاپ به میان آمده ،و نرمافزارهای خوشنوییس به کار گرفته شده
هی و ی
است ،و صنایع ثروتمند یمتوانند ی
هیمند را اینگونه به استخدام خود
یی
هان دارد؛ ییک از آنها جاذبۀ مایل است ،و
درآورد .پیوسی به قدرت ،جاذبه ی
جاذبههای دیگر نیاز به تأیید ،ی
نش گس ییدهتر ،و ماندگاری است .هنگایم که
هیمندنمایان تأیید یمشوند ،ی
ی
هیمند با خود یماندیشد چه کم از دیگران دارد،
و بلکه ی
هیی واالتر از آنان دارد.

ایفاینقش

بازیگر یان هستند که همزمان در بیش از یک اثر به ایفای نقش یمپردازند .در
سینمای پیش از انقالب تا شش اثر متداخل ی
نی داشتیم .بازیگر ممکن بود
در روز ،رس صحنۀ سه فیلم برود .فیلمها سیاه و سفید بود ،و چهرهپردازیها
آسان و ی
نی موجب فروش فیلم یمشد .این تداخلها امروز ی
هیپیشه ی
نی وجود
دارد ،تداخل دو فیلم ،فیلم با رسیال ،فیلم با تئاتر و . ...رایجترینش این است
که هنوز کیم از این اثر مانده است که به کار دیگری یمپردازند .یا بعد از این
اثر باید ی
مدن ی
اسیاحت کنند ،و از این نقش رها شوند تا بتوانند نقش دیگر را
ی
بپذیرند؛ ویل این دورۀ ی
اسیاحت را نادیده یمگیند .ما در زندگ خود نقشهای
زیادی را یمپذیریم ،و کارهای بسیاری را همزمان انجام یمدهیم .ناگهان به بچۀ
برادر یمگوییم دان جان! یک نوع دیگر ،ی
چیی است که هنوز نشدهایم ،به
ی
ی
ی
تجرن یمگوییم دکی و چیی که بودهایم ،و باید از آن
دانشآموز رشتۀ علوم
ی
ی
ی
رها شویم؛ ویل خود را آزاد نیمکنیم .در دوران بازنشستیک نی از مقام و عنوان
خود یمگوییم .ذوق و شوق ما پیش از ورود به شغل چه بود ،و افتخار ما پس
از آن چهقدر است؛ ویل هنگایم که مسؤولیت را برعهده داشتیم ،یمخواستیم
از آن فرار کنیم ،کار مردم را انجام ندهیم ،یا درست انجام ندهیم.
ی
نماییس را یم ی
بیت .به نظرت بازیگران آن چهقدر دانستهاند که چه
فیلیم یا
ً
یمکنند؟ به ویژه بازیگران فریع ،اینکه دقیقا داستان آن چیست ،و چه یم-
خواهد بگوید .اگر کارگردان اینها را فاش بگوید ،کار او پیش از نمایش افشا
یمشود .شاید دیگری از دست او تقلید کند ،و یا شاید جلوی کار او را بگیند.
او یمخواهد با زبان ی
هی ،سخن خود را بگوید ،چرا باید مستقیم حرف بزند؟
حت اگر به صورت آشکار به او بگون ،ی
شاید بازیگر ،ی
چی زیادی درنیابد.
ی
ی
خون ایفا
هان را یمگوید که بازیگر بتواند نقش خود را به ی
کارگردان تنها چی ی
کند؛ ویل نه بیشتر .بازیگر فریع به زودی نقش خود را فراموش یمکند ،آن
چنان درگی به دست آوردن نقش بعدی است که ی
وقت و تماییل برای درک

مطلب ندارد .چه بسا هنگایم که اثر تکمیل شد ی
نی درنیابد پیام اثر چه بود .در
نی ندارد که بداند در ورای ی
ورای ی
چیی نیست ،و تماییل ی
هی او ی
هی دیگران چه
ی ی
هان که خوب بازی یمکنند،
هست .در زندگ نی همه بازی یمکنند؛ ویل آن ی
هان که یمدانند چه یمکنند پرشمار
هان که یمخواهند دریابند ،و آن ی
آن ی
نیستند .کارهای بسیاری را انجام یمدهیم تا ثابت کنیم هنوز رسگرم هستیم،
ی
ی
ی
سخی یان و تدریس کنیم.
عنوان که داریم بتوانیم
دریافتهای ما قطع نشود ،با
حال این کار برای جامعه مفید یا زیانآور است ،نیمدانیم ،و یا به عمد خود را
ی
ی
کسان که از بام تا شام
خون را که خریدهای نزد ییک از
به نادان یمزنیم .کاالی ی
به آن شغل رسگرماند یبی ،احتمال دارد تشخیص ندهد چه هست .او را تشویق
تواناناش را ندارد .عمری به
کن که مانند آن تولید کن .یک کار ساده؛ ویل او
ی
ی
چنی کاری پرداخته است ،و دست آخر نیمتواند دلیل موفقیت دیگری را
تشخیص دهد ،چه رسد به اینکه به تولید آن بیدازد .پرکاران اینگونهاند .به
ما گفتهاند پراکندهکاری نکن؛ ویل آیا همۀ ی
آنان که بر یک شغل تمرکز کردهاند
به موفقیت دست یافتهاند؟ جامعه ،باری به هرجهت است ،و ی
هیمند به
جای اینکه جامعه را نجات دهد ،باری به هر جهت یمشود ،و بر آن دامن
یمزند .ادبیات و ی
هی جای کارهای کورکورانه شده است.
ی
تاریچ خود یمتواند ماندگار
اینها مقدمه بود تا بگویم هرکیس با دریافت نقش
شود ،و هرچه دریافت او بیشتر باشد ماندگارتر یمشود.

زیباییوژرفایی

ی
سالگ مطالعۀ تاری خ ی
بش و به ویژه تاری خ ایران را آغاز کردم .همان
از هشت
روزی که از آخرین امتحان دوم دبستان فارغ شدم .چند سال بعد تاری خ کامل
ایران را از عبدهللا رازی مطالعه کردم .بهترین بخش ،نگایه به تاری خ ی
هی در
ی
پایان دورهها بود .عادت به هیجانهای زندگ شاهان پیدا کرده بودم.
کیسها و فتوحات ،ی
لشکر ی
گسیش قلمرو و کیس که این عادت را داشته باشد،
ی
ی
یونان و مغول و افغان
چنگی و یارسف ،نه یمتواند همراه
در حملۀ اسکندر و
ی
ی
پیشی را ترک کند .این تاری خ هی ،چشم من را به تاری خ
شود ،و نه عادت
ی
تحلییل و تاری خ مردم گشود .شگفتترین بخش تاری خ هی ،پیوند اندیشه و
فلسفه با ادبیات و شعر بود .هرجا رکودی در فلسفه دیده یمشد ،ادبیات ی
نی
ی
کسان هستند که نه آن اندیشه را دارند ،و نه ی
افول کرده بود.
حاضند از ادبی یان
که حاصل آن اندیشه است استفاده کنند .امروز تصویر با ادبیات فاخر ما
همراه شده است .یک تصویرگر ممکن است چهار بار رباعیات خیام را
تصویرگری کرده باشد ،کار دشواری است؛ ویل آیا این تصویرگریها نشان از
فهم او از ادبیات دارد؟ آیا راه فهم ما را هموارتر کرده ،و یا در مواردی رهزن
فهم ما شده است؟ هنگایم که حافظ یمگوید کس چو حافظ نگشاد از رخ
اندیشه نقاب یمتوانیم به آرایههای آن بیدازیم ،و یا یمتوانیم بیسیم آن چه
اندیشهای بوده است که حافظ در شعر از آن نقاب برگرفته است.
ً
حتما اثری را خواندهای که چند صفحه از آن توانسته است دیدگاه تو را تغیی
دهد .امکان دارد دیدگاه تو آنقدر تغیی یابد که بخوایه هر چه را تاکنون
ی
بخوان .این آثار متحول کننده و نجاتبخش ،پیش از آنکه
خواندهای از نو
یک اثر پر از اطالعات باشد ،یک اثر ژرف است .پدیدآورندهای که اینگونه
ی
ی
سخیانان ،نویسندگان،
نیست ،ویژگها ین دارد که در بسیاری از مردم به ویژه
یی
نداشی آگایههای الزم.
و مدرسان یافت یمشود :خساست ،خایل بودن و
خساست در ی
هی ،به گونهای دیگر بروز یمکند ،خساست در ابراز نکردن خود.

چنی تالش برای ایهام و ابهام ،ممکن است ی
هم ی
هیمند را دچار خساست کند،
چه بسا در کالم عادی خود ی
نی بخواهد مبهم سخن بگوید ،و آنگاه در روابط
روزمرۀ خود دچار مشکل خواهد شد .ظرف غذا را ممکن است برای از دست
ندادن گرما و دوری از غبار محیط بپوشانند؛ ویل میهمان ،گدا نیست که
خوراک را به صورت قطرهای در کف دست او بریزیم .اما آنکه از این مراحل
بیت دارد ،و کیس که جهان ی
عبور کند ،نیاز به جهان ی
بیت ندارد نیمتواند جهان-
بیت مخاطب را تغیی دهد .مطالعات یمتواند ی
ی
هیمند را پر کند ،برای آفرینش
در زمینههان باید به تحقیق پرداخت ،و این تحقیق هرچه بیشتر به ی
هیمند
ی
چیی یمداند .تحقیق هر روز آسانتر و از سون ی
اطمینان یمدهد که ی
گسیده
ی
ی
یمشود.
آسان دسترش به اطالعات و در عوض ،شمار بسیار منابع در یک
موضوع .این تحقیقات ،دست ما را در ارائۀ یک تحقیق تازه و یا ارائۀ آنها در
پوشش ی
هی ،باز یمکند ،کیس که بتواند یکجا بنشیند ،یمتواند آثار بیشتری
بیافریند؛ ویل بینش ،ی
چی دیگری است.
کتان در
کتاب ،زیاد است ،کیس نیمتواند بگوید پیشنهادی برای خواندن و ی
ی
نخوان ،بعد از خواندن چند
کتان که آن را به زور
دسترس ندارد؛ ویل ی
ی
صفحه رها ی
نکت ،با شوق و ذوق بخوان ،و در پایان به خودت بد و ینراه
نگون بسیار نیست .و اما کتان که دوست داشته ی
باش آن را دست کم یک
ی
ی
ی
ی
هان که آنقدر آنها را
بار دیگر بخوان تا برسد به ادبیات فاخر یعت کتاب ی
ی
خواندهای که شمار آن از دستت رفته است.
کسان که مخاطبشان آدمها
بوده است ،و نه آدمکها .هستۀ اصیل تمام انسانها ییک است ،آدمکها
شاید مخاطب آثار ی
هیی باشند؛ ویل سلیقۀ آنها تغیی یمکند .آدمک ،هسته
ندارد ،همۀ آن پوسته است؛ ویل یمخواهد خود را موجودی با ظرفیت باال و
با درگ زیاد نشان دهد .نادیده ی ی
گرفی این اصل ،بسیاری را به تقلید واداشته
است .شماری فکر یمکنند ی
هی امروز ما پیشروست .آنان که این گمان را
ندارند یمکوشند به گذشتهها بازگردند .مراجعه به ی
هی گذشته برای شناخت
ی
ستودن است؛ ویل تقلید از صورت آن در دنیای امروز به پسرفت
اصول آن

بیشتر یمانجامد .برای ماندگاری نیازی به رنی مسجع ،زبان کهن ،و قافیه-
پردازی نیست .امروز ی
یی
نوشی سطرها مت یت معمویل را به شعر نو
نی زیر هم
ی
تبدیل یمکند .آزاد کردن شعر از قید و بند وزن و قافیه در زمان که معماری
ی
نی خود را از قید تزیینات رها کرد ،از این جهت بود که فرصت ژرفابخشیدن
ی
را هرچه بیشتر به ی
دعون برای بیشتر ی ی
گفی .امروز واژگان
هیمند بدهد ،نه
ی
ی
نازیبا را وارد ترانه یمکنند .این اثر نه ویژگهای ی
هی دیروز را دارد ،و نه ویژگ-
های ی
هی امروز را .درمان آن ی
نی بازگرداندن وزن و قافیه به آن نیست .این
ی
هیمند است که باید درمان شود.
دور است که سخن آدیم ،خایل از احساس باشد ،و دور است که بیان آدمیک
بتواند پراحساس باشد .به هرحال اگر آدمیک بتواند اثری با احساس بیافریند،
مطالت هست که هنگام ترجمه
قابلیت ترجمه را نخواهد داشت .در برابر،
ی
تزیینات خود را از دست یمدهد ،و بیشتر به ما نشان یمدهد چه هست.
ی
فلسق که گاه ادیبانه بیان شده از این نمونه است.
مطالب
ی
بیان ی
ی
ی
هیی ،به روز بودن ،و گفی از انسان ،هیمند را از ژرفا غافل یمکند.
تالش ناندازۀ شماری از ی
هیمندان برای بیان متفاوت روابط سطچ ،عشق-
ی
ی
های ظاهری و بخش تغییپذیر زندگ انسانها که همان لولیدن است،
ی
همیها برای انحراف ی
ی
ژرفاپذیر نیست.
هیمند کاق است ،و اگر او به رقابت،
جنگ و جدال ،شهرت ،و حشت بیدازد ،به عضوی از جامعه تبدیل یمشود
که نه تنها فایدهای ندارد که زیانبخش است .آدمکهای ی
هیمندنما یا از
آدمیک یمگویند که از هستۀ اصیل آدمیت برخوردار نیست ،و یا آدمها را در
هی ی
همان سطح آدمک مورد بررش قرار یمدهند .ی
مندان که از انسان یمگویند،
ی
ی
کسان که از انسان و برای انسان
انسان باشد .شمار
بدون اینکه سخنشان
ی
ی
تالش یمکنند اندک نیست؛ ویل همان جنبۀ ظاهری .و هیمندان هستند که
ممکن است به دنیای تمثیل روی بیاورند ،و شخصیت اصیل ی
هی آنها حیوان
باشد؛ ویل از انسان بگویند.

رسانهها به دو دستۀ سبک و سن ی
گی تقسیم یمشود .رسانههای زرد ،و رس و
ی
سنگی ،و به طور معمول ،هر دوی اینها به خطا یمروند.
شناسان کوپرنیک-
ی
ی
ی
ها و گالیلهها در زمینۀ علوم انسان دشوار است .زردها هیمندان محبوب
ی
سنگیها هر قلنبهنوییس را برجسته یمکنند.
خود را دارند ،و رسو
هی ی
ی
ی
ی
مندان هستند که زمان زیادی را ضف هیآفریت یمکنند ،شاعری که یک
سال روی یک غزل کار یمکند ،آن را بارها به دوستان شاعر خود و در انجمن-
ی
هان
ادن عرضه یمکند .پیداست که هر تمریت و هر تأمیل ،محدودیت ی
های ی
ی
دارد ،رسعت بسیار ،نکوهیده است؛ ویل هیمندی که خایل است نیمتواند
چیی را ی
ی
هی خود تزریق کند؛ چه یک روز فرصت داشته باشد ،چه یک سال.
همانگونه که شمار فراوان مخاطبان و شاگردان ،شمارگان چاپ و شمار جوایز
نیمتواند ی
هی کم ارزش را فاخر جلوه دهد ،و ی
حت یک مخاطب و یک شاگرد
یمتواند ی
هی فاخر را به نسل بعدی منتقل کند.
ی
ی
جهان را به دست آورده است.
تصویرگری را معرق کردند که بیشترین جوایز
تصویرگری و کاریکاتور نیاز به فکر دارد ،و از این راهها یمتوان جوایز بسیار
ی
ی
اهمیت را به دست آورد .همیک آنها اهل فکر هستند ،و بلکه پس از ادبیات،
پر
ی
پیوند هی خود را با اندیشه ،بسیار یمبینند .اما چرا مجموع همۀ آنها بر روی
هم ،آنچه باید باشد نیست؟ هم ی
چنی است تذهیب ،و تزیینات معماری که
با مقرنس ،خوشنوییس ،ی
کاش و آجرکاری ترکیب یمشود ،و نیاز به محاسبات
نی نیاز به فکر دارد ،ی
بسیار و دقیق دارد .همۀ دانشها ی
ریاض ،نماد این دانش-
هاست ،آیا یمتوان بدون فکر ،مسألهای را حل کرد؟ و آیا فرد بدون فکر یم-
تواند ی
دکیای ی
ریاض بگید؟ ویل کدامیک از دانشها مربوط به زیست ژرفتر
ماست؟ کدام یک برای حکومتها دردرسساز است؟ ی
هی به این دانشها نیاز
هی کنیم ی
ریاض را وارد ی
دارد ،هنگایم که ی
هی هندش شکل یمگید .تا هنگایم
که فلسفه ،علوم اجتمایع و روانشناش رشد نکند ،ی
هی در جا خواهد زد ،و
ی
روحان ما در پیوند است عرفان نام دارد .آنچه عارف تولید
آنچه با زیست
ی
ی
ی
یمکند اصل جنس است ،و یمتواند هی واقیع باشد .هیمندان آن علوم را

پیشرفت یمدهند ،ی
هیمندی ی
نی فکر یمکند اگر از وسایل امروز و از کارهای
ی
داستان امروزی پدیدآورده
امروزیها مانند تحصیل در خارج از کشور بگوید،
ی
گون هرکیس
است ،و هیمند دیگری از وسایل عجیب و غریب آینده یمگوید ،ی
هی ی
هیمند پیشرفتهتری است .ی
که داستان تخییل بنویسد ،ی
مندان نهایت
توانشان بیان یک داستان است ،در قدیم به شیوهای خیطتر ،و امروز شبیه
ی
مشت از مشکالت ،فایدهای ندارد ،باید
آنچه در غرب انجام یمشود .بیان
ی
ی
بیت ،ی
هیمند توان ریشهیان داشته باشد .هیمند بدون جهان ی
چیی بیشتر از
ی
فن در اختیار ندارد ،و در نهایت یک بیان بسیار خوب را برای یک موضوع
بسیار عایل با بودجۀ باال و تبلیغات در خور به کار خواهد برد ،در حایل که
ژرفای الزم در آن دیده نیمشود .هرکاری که بتواند ما را ژرف ی
بی کند ،و هر
ی
مطلت ی
چیی که بر ژرف ی
یافت که بر ژرف-
بیت ما بیفزاید ،مورد نیاز است .اگر ی
ی
بیت تو افزود ،بدون اینکه بتوان آن را زیرمجموعۀ فلسفه ،علوم اجتمایع ،و
روانشناش دانست ،همان مورد نظر است .همۀ ی
هیهان که با ژرف ی
بیت
ی
آفریده شده است ،یمتواند به رشد ما بینجامد ،بدون اینکه بخواهیم ی
هیمند
را فیلسوف ،عالم اجتمایع ،عارف ،و یا روانشناس بخوانیم .ی
دانیس که به
دانیس که ما را مغرور کند .ی
بینش بینجامد ،نه ی
هی را بدون پشت صحنه دیدن،
ی
باعث درجازدن یمشود .چرا کیس به هی من توجه ندارد؟ پس از سالها که
ی
ی
شهرن به دست
کسان که
باید مستقل شوم به تقلید یمپردازم .تقلید از
ر
خون است .تقلیدگران ،نی آن را تقلید کرده-
آوردهاند .گلستان سعدی مثال ی
اند ،و منتقدنمایان به این پرداختهاند که چه کیس در این تقلید موفق بوده،
یا نبوده یا ی
حت پیشتر از سعدی رفته است .اما آنچه باعث ماندگاری گلستان
توانان سعدی در جامعهشناش است .البته این ترکیب ،ساده نیست،
شده،
ی
همانگونه که ی
هی جای بیان دانستهها نیست ،بیان دانستهها با بیان ادن نیی
ی
دردرسساز است .از ی
هی بگذرم ،پشتوانۀ سخنان و نوشتههای ما گایه درگیی
با دانشجو ،کتابفروش و کتابدار است.

ی ی
مطالت دربارۀ اعصاب و
ادن به
ی
پزشیک است که سخیان خود را در انجمن ی
ی
روان یم ی
سالیان است مطالعات روانشناش دارد ،و یم-
آمید .پزشیک دیگر
ی
تواند نام بیماری روان اعضای انجمن را بگوید .او شاعر ،نویسنده ،پژوهش-
گر ،و مدیر انجمن ادن است ،و اکنون به خیال خود به سالح روانشناش ی
نی
ی
مجهز شده است ،و خود را برای ماندگاری آماده یمکند .استفاده از روان-
هیی ،با ی
شناش در کار ی
هیمندی که چند کتاب روانشناش خوانده است،
تفاوت دارد.
ی
هیها و همکاری ی
تلفیق ی
هیمندان را دیدهای .یک ظرف قلمزن که با خوش-
نوییس و مینا و شعر ترکیب شده است؛ اما ترکیب زیبان با ژرف ی
بیت ،جذابیت
ی
ژرفان همواره نمایندگان اندگ داشته است،
زیبان و
ی
و ماندگاری دیگری دارد .ی
ی
ژرفان ،اتحاد مبارگ
یبان و ی
در برابر ،زشت و سطچنگری ،انبوه است .اتحاد ز ی
ی
زیبان و
است؛ ویل برای لشکر
نازیبان ،اتحاد نامبارگ است .اتفاق کسان که ی
ی
ژرفان را با یکدیگر همراه کردهاند ،ناممکن است؛ چون شمار آنان ممکن
ی
است در هر نسل ،بسیار نباشد.
داشی ی
یی
نارس خوب ،و یا دریافت بودجه در اندازۀ فیلمهای هالیوود راهگشا
نیست .اما هنگایم که سخن از بودجه به میان یمآید ،بسیاری طاقت از دست
یمدهند ،و اگر ی
تالش دارند تنها برای به دست آوردن و سپس هزینه کردن
ی
سخت دارند که در یک دقیقه بیان یمشود ،یمکوشند آن را
بودجه است .اگر
جان
در نود دقیقه بگویند چون بودجۀ آنها به آن مقدار است .رسیدن به آن ی
که بتوان یک اثر سینمان را با یک تولیدکنندۀ خوب کار ی
گردان کرد ،آسان
ی
نیست؛ ویل صد حیف که این همه تالش رسانجام ماندگار نخواهد بود.
هی ی
ی
مندان عالقهمند به دریافت بودجههای کالن هستند تا با آن بودجه تا
هی فاصله بگیند .ی
جای ممکن از ی
هی نیاز به وقت و حوصله و عمر دارد ،یط
کردن عمر ،درآمد و شهرت ،به صورتهای گوناگون دیگر ی
نی امکانپذیر
است.

ی
ی
جان
بدون بینش نیمتوان انتظاری از هیمند برای ژرفابخیس داشت .اینجا ی
نیست که ی
هیمند بخواهد با کلمات بازی کند ،اگر بینش ندارد ،اثر او سطچ
خواهد بود .نیمتواند بگوید من مطالعات زیادی دارم ،شاید راست بگوید؛
خون را مطالعه نکرده است ،گرویه با خواندن کتابهای نامناسب،
ویل آثار ی
ی
غرور ی
نی پیدا یمکنند .برای گزینش کتاب نی باید برخوردار از بینش بود .آنان
که یمخواهند عمیقتر بروند نیاز است از ی
بینیس الیه برخوردار باشند ،و این-
جا ی
نی مؤمن اسیم به درد یمخورد .کیس که اعماق وجود خود را شناخته
است یمتواند از اعماق بگوید.
آیا مذهب ارتبایط سطچ است که ما را ظاهرگرا و نگاهمان را سطچ یمکند؟
ی
کسان هستند که مذهب را عرصۀ ظاهرگر یان کردهاند .رویکرد
خی؛ ویل انبوه
سطچ به مذهب ،مذهب را سطچ جلوه یمدهد .دوری از مذهب نیمتواند
ی
امکان برای ژرفنگری است ،و البته نه هر
موجب ژرفنگری شود .مذهب
ی
ی
دوست با دو آدم متضاد امکان دارد از سوی ییک از آنها
بودن .هنگام
مذهت
ی
ادن به صورت همزمان ممکن است مورد
طرد شویم ،ارتباط با دو انجمن ی
انتقاد مدیران انجمن قرار گید ،و اما ارتباط با دو گروه از دو جنس متفاوت
انتقاد بیشتری را بریم ی
انگید .امکان دارد این انتقاد را سالیان بعد و ی
حت پس
یی
پیوسی به دیگری تکرار کنند ،و دل ما را بسوزانند .مذهب
جدان ما از ییک و
از
ی
ی
ی
و هی همواره از موارد متضاد بوده است .افرادی هی را ناسازگار با مذهب و
افرادی مذهب را مخالف ی
یی
یی
پیوسی
گذاشی مذهب و
هی شناساندهاند .نه کنار
ی
بزرگ باشد ،و نه دوری از ی
به ی
یی
پیوسی به مذهب را
هی و
هی یمتواند پیوزی
ی
جان که باید طرد شویم تقلید است ،و از کالش
یمتوان خوشبخت دانست .ی
ی
که باید بیون انداخته شویم کالس یندردی است .هی کالش دارد که ما را
یی
داشی بیون فرستاده است ،و تا دردمند نشویم ،بازگشت به کالس
برای درد
و ادامۀ راه ممکن نیست .افراد بسیاری آزار یمبییند ،بیان این آزارهای شخیص
و ی
یی
پرداخی به آزارهای کیلتر دردمندی نیست.
حت

گایه کتابداری که رشته و کار اوکتابداری است ،در موضوعبندی یک کتاب
اشتباه یمکند ،ی
ریاض برچسب شییم یمخورد ،ی
فییک در بخش ادبیات یم-
ی
عرفان خوب که به کار من یمآید از یک کتاب
رود ،و تشخیص یک کتاب
ی
ی
عرفان ناخوب بازاری که به درد من نیمخورد دشوار است .نظام آموزش
هان را به صورت دستوری به ما شناسانده است ،و اکنون برای راه خود،
کتاب ی
نیاز به گزینش منابع خوب داریم .شاعران قدر اول ما پس از به دست آوردن
بینش بود که به ویژه به رسودن شعر پرداختند .بینش است که یمتواند
بجوشد ،و در قالب ی
هی بنشیند .مطلب این نیست که بدون نقشۀ راه به
یی
داشی اصول ،شعر بگوییم ،و بدون
داستاننوییس بیدازیم ،بدون در نظر
ی
یی
داشی فیلمنامه فیلم بسازیم ،و پس از ساخت نی هیچ تغییی در آن ندهیم.
آنان در دانشهای زمان خود رسآمد بودند ،نایم داشتند ،و زحمت کشیده
بودند .ینتوجیه به این نکته ،اندک نیست ،یا افرادی گمان یمکنند آنان راه
یعت راه ی
سادهتری ی
هی را برگزیدند .امروز که سخن از اشعار ابن سینا جدیتر
شده است ،این آرزو را داریم که ای کاش او دنیای ادبیات را جدیتر گرفته
بود ،و بیش از این باید آرزو کنیم که ای کاش تالش بیشتری در جهت به
دست آوردن بینش به جای دانش انجام داده بود .پس از تغیی حکومتها
بسیاری ادعای مبارزه خواهند کرد .ی
هیمندی یمگوید در این نمایشگاه چنان
کردم ،و شاعری یمگوید در این شعر خود چه گفته بودم .مبارزان قبل از این
و بعد از این نیمتوانند منشأ تحول باشند .ی
هیمند به جز متحول کردن قهرمان
اثر خود نیاز است مخاطب را متحول کند .آلت فعل بودن تنها مربوط به
دنیای سیاست نیست ،هر فرد یمتواند آلت فعل باشد ،و ی
فضان است
هی
ی
ی
که یمتواند افراد را نجات دهد.
کسان را که آلت فعل هستند چهگونه یمتوان
هیمند نامید؟ تحول ی
ی
منق ی
نی وجود دارد ،اگر اثری موجب تحول مثبت و
تحول ی
منق شود ،خواهیم گفت که برداشتها متفاوت بوده است؛ ویل اگر
منق باشد ،ی
تنها برداشت ،تحول ی
هی هرچه بیشتر بدنام یمشود.

جیان کمبودها نیاز به ترجمه داریم؛ اما اینکه
به فکر هرکیس یمرسد که برای ی
جان که با
ترجمه باید ریشهها را مورد توجه قرار دهد ،مورد توجه نیست .ی
کمبود روبهرو هستیم ،رسمایهگذاری انجام نیمشود .هنگایم که تنها به
مرصف فکر کنیم ،آثار ی
هیی غرب را بنابر شهرت نویسنده و بازاری که دارد
می ی
ترجمه یمکنیم .بازار با نیاز متفاوت است .نیاز شدیدی به ی
جمان داریم که
خون نیست،
دقیق و با انتخابهای درست باشند .اگرکتاب ترجمه شده ،کار ی
میجم شک کرد و یا به ی
یا باید به ی
میجم و پدیدآورنده هر دو .هنگایم که
پدیدآورنده ایرادی دارد چه نیازی است که ی
میجم ،وقت را ضف او کند؟
کتان ینرس و ته که بیشینۀ مطالب آن به درد نیمخورد چه فایدهای دارد؟
ی
ترکیب پدیدآورندۀ مشهور و ی
نارس مشهور ،اتحاد شویم است؛ ویل از آن بدتر،
نارس مشهور ،و ی
ترکیب پدیدآورندۀ مشهور ،ی
میجم مشهور است.
ی
امروزه نگارش زندگنامۀ پدیدآورنده در آغاز و یرسح واژگان و اعالم از سوی
ی
میجم ،آسان است؛ ویل هنوز قابل استفاده کردن یک ی ی
می برای خوانندۀ
ی
حواش و یا با
فارشزبان دشوار است .ترجمهها روزگاری بدون مقدمه و
مقدمهای کوتاه به چاپ یمرسید ،و اکنون پیایههان که ی
میجم بر کتاب یم-
ی
افزاید ،ی
یی
گرفی حاشیه بر اصل است .گایه نویسنده ،همزبان ما ،گایه
پییس
ی
همیطور برای
هممیهن ما ،گایه ساکن کشور ما و گایه همشهری ماست ،و
کتان را به زبان غی اصیل گرد آورده ،و همانگونه که به
نشان دادن خود ،ی
ی
ی
ی
چاپ کتاب نیاز نبوده است به ترجمه نی نیازی نیست .میجم نی غوغا یم-
کند ،و خود را نشان یمدهد .جدا کردن تعلیقات در صفحات جداگانه تا نشان
ی
دهد او ی
حرق برای ی ی
گفی دارد؛ ویل چه کند که اکنون بودجه برای این کار
نی
در نظر گرفته شده است .این تعلیقات ممکن است کار داوری را برای شماری
از مخاطبان به تعویق بیندازد؛ ویل این خودنمایان ،مغلوب خودنمایان دیگر
کتان پربرگ که شمار فراوان ارجاعات و
خواهند شد .تبدیل رسالهای به ی
فهرست بلندباالی منابع ،آن را منبیع ارزشمند جلوه یمدهد ،اصل کتاب
بیست صفحه است که با مقدمات و مؤخرات ،پیشگفتار و پسگفتار ،به دو

کاست که اجناس خود را بیون یمچیند ،و
هزار صفحه تبدیل شده است .ی
نیمداند با کسب و کار خود چه یمکند .نیمداند با دنیا و آخرت خود چه
یمکند .این پژوهشها یمتواند جوایز جشنوارهها را جذب کند؛ ویل نیمتواند
حقیقتجویان را جلب کند .فوران اطالعات در یرساییط که اصل سخن
نویسنده و اصل کتاب او زیر سؤال است .افرادی هستند که آنها را باید هنگام
دریافت جایزه دید ،و نامشان را در اخبار جشنوارهها جست .نامشان از
آثارشان ی
پییس گرفته است ،و تنها کاربرد آثارشان دریافت جایزه است .گایه
سخن ی
آشنان ندارد ،و سخنان
میجم در آغاز نشان یمدهد که او با پدیدآورنده
ی
نارس یمتواند از ی
او را درک نکرده است .ی
میجم بخواهد دو صفحه دربارۀ ی ی
می
ی
خون برآمد ترجمه انجام شود.
و مؤلف بنویسد ،و اگر میجم از پس این کار به ی
اما آنجا که اصل بر خودنمان باشد ،و عوامل ی
نش در خدمت دروغپردازی
ی
جان برای این ریاجویان داشته باشد ،مخاطب خاطرخواه
باشند ،و کتابدار ی
ی
ی
گون ینعرضیک قلمداد شود ،چارهای
کتابهای این چنیت باشد ،و گزیده ی
نیست .تشویق پدیدآورندگان به درازنوییس از سوی مخاطب ،ی
نارسان بزرگ،
و کتابداران دیده یمشود .مقالهسازیها و کتابسازیهای نظاممند با
ارهان مانند رایانه بسیار آسان است.
ابز ی
خون روبهرو بوده است که البته انتخابها را
کتابهای روانشناش با رشد ی
ی
با دشواری روبهرو یمکند .حوزۀ جامعهشناش آنقدرها غت نیست .چند تن
ی
خودمان روی آوردهاند که
از دانشآموختگان جامعهشناش به جامعهشناش
ی
خون به شمار نیمروند؛ اما در روانشناش ،افراد گوناگون به
نمونههای
ی
ادعان در فلسفۀ
فعالیت رسگرماند .در زمینۀ فلسفه از آنجا که ما خودمان
ی
اسالیم داریم ،ی
حت دانشآموختگان رشتۀ فلسفۀ غرب نتوانستهاند کاری از
یی
آموخی فلسفه به جای اینکه ما را پیش یبید ،و یا دست کم
پیش یبیند ،و
بگذارد پیش یبیند زمینهای برای درجازدن و دفاع از گذشتهها شده است.
ی
وطت برابر است با علیم که زیرمجموعۀ دین به شمار یمرود.
فلسفۀ
ی
ی
ادن دارد ،و ادیبان که نه تنها از فلسفه
فیلسوفان بودهاند که آثارشان ارزش ی

ی
ادیبان
استفاده کردهاند که نظریههای تازهای را به فلسفه افزودهاند .امروز
داریم که نه فیلسوفاند ،و نه توان استفاده را از نظریههای دیگران دارند.
علوم اجتمایع و روانشناش در معرض انحراف از سوی غربگرایان قرار
دارد ،و فلسفۀ ما در معرض تنبیل و انحراف داخیل است.
امروزه شغلهای گوناگون در کنار راه ی
هی قرار گرفته است ،ییک از معمولترین
ی
زیبان ندارد.
آنها پژوهش است؛ اما پژوهش ،هی نیست ،و اگر ژرف باشد ،ی
ی
هیمندان بسیاری به شغلهای دیگر به جز آفرینش یمپردازند ،شماری از
شغلها ارتبایط با کار ی
ی
مدیریت در
هی ندارد ،و شماری دیگر جنبۀ اجر یان دارد؛
هی .ی
زمینۀ ی
هیمندان تصویری در پذیرش این شغلها موفقتر بودهاند.
جنت جنبۀ اجرا دارد .اما در
کارگردان یمگوید کار من رس صحنه و چه در کار ی
دنیای ادبیات به جز زیبان با شیوان ی
نی رسوکار داریم ،و هرکیس که به گونهای
ی
ی
.
شیوان را از دست خواهد داد افراد درگی در
خود را از دنیای کلمات دور کند
ی
ی
ی
ی
توانان خود را در نگارش یک می کوتاه گزارش از دست یمدهند تا چه
اجرا،
ی
ر
ی
ی
رسد به آثار هیی .ممکن است گفتار و نوشتار و همچنی نی و نظم پابهپای
یکدیگر پیش نرود ،یک نفر رنی قویتری دارد ،و دیگری در شعر تواناتر است؛
یی
نگاشی یک جملۀ درست ،ناتوان است ،امیدی نیست که
ویل کیس که از
ی
بتواند خدمتگزار هی باشد .آدمک شتابزدهای است که خییل زود یم-
خواهد به نتیجه که اهداف شخیص و ازجمله شهرت بیشتر است دست
یابد ،حال ممکن است او استاد دانشگاه و دارای ی
دکیا در رشتۀ ادبیات فارش
باشد.
ی
ی
سبک زندگ هیمندان پیشرو ما مورد توجه نبوده ،و درآمد و خانۀ آنان
برجسته نبوده است .آنان اگر در ن کسب و کار و یا جلب توجه دربار به خود
بودند ،گز ی
ارش از رسای زرنگاری که داشتند به جا مانده بود .آنان اگر توجیه
به ظاهر داشتند ،توجه به ظاهر ی
هیشان بود ،و نه اینکه چه بپوشند ،و چه
ی
آموزش و انجمنها یم-
غذان فراهم آورند ،درست خالف آنچه در مراکز
ی
ی
.
بینیم سعدی با کهنجامهای و دستاری کوچک در مجلس قاض یمرود ،و

مجابشان یمکند .این داستان در بوستان سعدی یمتواند ارجاع مفیدی باشد.
گون خسته از آن همه فقر ،در جدایل فقر را به نقد یمکشد؛
البته سعدی ی
ی
ی
ویل هیچگاه سفارش در اینکه هیمند باید به ظاهر بسنده کند ،و جاه و
ی
جالل داشته باشد ندارد.
همی روزها استاد دانشگایه درگذشت ،از چهره و
ی
ی
ی
آثار او روشن بود به چه طبقهای تعلق دارد .زندگ او نی که مخق نبود ،یک
نفر از روزی که مهمان او شده بود ،و پذیر یان او گفته بود .این یارسافیتهاست
که نیمگذارد درد مردم دیده شود ،و کیس که دردها را نیمچشد ،و بلکه نیم-
بیند ،نیمتواند آنها را در آثار خود بازتاب دهد.
ییک از تصور یان که یمتوان داشت ،تصویر ی
هیمندان امروز در زمان گذشته
هیمند با دغدغههای ی
است ،تصوری دردناک که یک ی
هیی امروز بخواهد در
ی
زندگ کند ،و تصور ی
هیمندان گذشته در امروز ی
نی دردناک
آن جامعۀ بسته
است .همان مطالب گذشته ،تکرار خواهد شد ،فردوش مطرود خواهد بود،
نظایم طعنه یمشنود ،سعدی در زادگاه خود ی
نی مدتها ناشناخته خواهد
ی
بود ،و حافظ نیازمند وظیفه است .نمودار زندگ مادی ی
هیمندان فاخر،
معکوس بوده است .در زمان درگذشت ،بزرگ ی
داشت برایشان برپا نکردهاند ،و
یادنامهای تدارک ندیدهاند ،مال اندگ داشتهاند ،به دلیل مبارزه با ریا ،با تهمت
پرداخی به ی
بددی یت و ن ی
یی
هی ،جایگاه خود را
دیت روبهرو بودهاند ،و به دلیل
ی
ی
در جامعۀ علیم از دست دادهاند .با امروز بسنج که شماری از هیمندان پس
از سالها فعالیت ی
هیی به دانشگاه یمپیوندند .درخت طبع خود را در آغاز
ی
زمستان رسد تبعید یمکنند.
شکوفه دادن ،به
نی مانند هر انسان دیگری یمروند ،و رسا به دیگری یمپردازند ،هیی
ی
هیمندان ی
نو یمآید ،و دستاوردهای تازه یمآورد ،همه ی
چی در حال تغیی است؛ ویل ذات
نی همان .بگذار ی
ی
قوانی حاکم بر آن ی
ی
غریق که شنا نیمداند،
هی همان است ،و
و تنها برای نجات خود دست و پا یمزند ی
نی دیده شود .دیگری به آرایم در
فضان برای شنای خود فراهم آورد ،و در این
سطح شنا یمکند .یمتواند
ی
استخر خودساخته ،خود را ورزشکاری خودساخته نشان دهد ،گاه گایه

شیجه بزند ،مسابقه بدهد ،و خود را اهل عمق ی
نی نشان دهد .چه بسا این
عالقه به عمق ،گایه جدی شود؛ ویل چه کیس یمتواند در آبهای غی عمیق
هی ی
مندان که یمدانند ی
به ژرفا برود تا بخواهد گوهریان کند؟ بسیارند ی
هی نیاز
ی
به صورت و ی
معت هر دو دارد؛ ویل چه کیس این عمق را محدود کرده است؟
ی
فضان به نظر بسیار است؛ ویل برای چه کاری جز شهرت-
چنی
امکانات
ی
ی
ی
طلت نی نکند همه چی را
طلت؟ کیس که توان
گوهریان ندارد اگر شهرت ی
ی
ی
ی
.
.
باخته این مهارتها برای شنا در آبهای آزاد کاق نیست دل به دریا زدن نیاز
به شناگری پردل دارد ،و هم نیاز به دریا .گر نداری جگر شی سفر عشق نکن.
سفر عشق یک سفر درازمدت است ،پست و بلند و کوه و دشت و جنگل و
ی
همی ابتدا بگوییم که موارد ترسناک در آن وجود
دریا را باید بگذر یان ،و از
دارد .عشق پیوندی با شی ندارد؛ ویل چه یمشود کرد که نیاز به سفری هست،
ی
درون است ،با پای دل باید رفت ،نه با قلم پا،
گو اینکه این سفر یک سفر
خودنمانها عادت کرده
و توشۀ این سفر ،دل پرجرأت است .طبیع که به این
ی
است ،اگر در خدمت دربار نباشد ،و رس بر درگایه نساید ،باز اسی محدودیت-
هاست .امکانات خودنمان و این شکست عمیق برای ی ی
رفی به عمق ،او را به
ی
همان ی
.
چیی که هست قانع یمکند امکانات نور و تصویر فراهم است ،او نه
غم غرق شدن دارد ،و نه اندوه دیده نشدن .همه ی
چی مدیریت شده است.
کیس که مدرگ و تابلون در زمینهای دارد یمتواند کسبوکاری با ی
هی خود برپا
ی
کند .دیگری که به ژرفا یمرود ،چرا باید دلخوش به شنای روی آب باشد؛
ی
چنی
اما او دیده نخواهد شد .گزارشگری اگر به رسش هوای گزارش از
ی
هیمندی بزند ،گز ی
ارش از بخش سطچ کار اوست ،کمتر گزارشگری هست
ی
چنی خطری را به جان بخرد ،و به آبهای عمیق برود ،و آنکه یمرود
که
ی
ی
گوهریان نکند؟ سندی موثقتر از یافی گوهر وجود ندارد ،و بنابراین
چرا
ی
نیازی به این گزارشها نیست .غی ممکن است که مردم بخواهند و بتوانند
هیمندی را تشویق کنند ،و به طور کیل مسابقهای در کار نیست .ی
چنی ی
ی
هیمند
غرق است ،ی
گوش برای شنیدن ندارد ،و نیازی به این نمایشها ندارد .مردم

در اینجا تشویق نیمکنند ،ی
هیمند را باز یمدارند؛ تو اگر یمخوایه شنا ک یت بیا
همیجا شنا کن .ی
ی
هیمندی که در پیش چشم آنها نباشد ،و نتواند هیجان-
های آنان را فروبنشاند به چه کار آنان یمآید؟ کجا ممکن است مردم در
اطراف شاعری جمع شوند که در حال شعر ی ی
گفی است؟ گو اینکه این شعر
او حالت تمرین نداشته باشد ،و صورت نهان باشد .ممکن است ی
هیمندی با
ی
جایزه و سپس برای دریافت جایزه تشویق شود ،مردم در فرودگاه جمع شوند
تا به ی
ی
خارج بازگشته است خوشآمد بگویند؛
هیمندی که از جشنوارهای
ویل این همان برداشتهان است که ما از ورزش کردهایم .روز مسابقۀ ی
هی،
ی
ی ی
ی
زمی مسابقۀ ی
طوالن است ،به درازای قرنهاست ،ی
گسیدگ تمام
هی به
بسیار
ی
جهان است .در این سالها از این تشویقها برای هیمندان داشتهایم؛ ویل آیا
هی ما را افزایش دهد؟ آیا هنوز مردم در تشخیص ی
توانسته است عمق ی
هی
واال با ی
هیهای فروتر دچار اشکال نیستند؟
عمر را ضف مقدمه کردن و خود را هرچه بیشتر در مقدمه ماهر نشان دادن
به نتیجه نیمانجامد .شناگران سطچ بیشتر دیده یمشوند؛ ویل دستاوردی
ندارند ،و درنتیجه ماندگار نخواهند شد .در بازار جواهرفروشان آنچه عرضه
یمشود گوهر است نه گوهریاب ،مروارید است و نه مهارت شنا .آنچه در
بازار عرضه یمشود میوۀ درخت است نه برگ .درخت بزرگتر بیشتر دیده
یمشود؛ ویل قوت آدیمزاد ،میوه است .میوه ی
چیت آسان نیست .باید به باغ
رفت ،و اسی هیبت درختان بزرگ نشد .شاخسار بلند با باغبان ی
نی همرایه
ی
نیمکند .کتابهای پربرگ ی
یی
برداشی آنها
نی ما را یمفریبد .کتابهای بزرگ که
ی
آزمان را با محک زمان ندارد .زمان
کار هر انسان ضعیق نیست؛ ویل توان زور ی
ی
تزییت
یمتواند نام اثر ،نام پدیدآورنده ،تالش ویراستار و تدوینگر ،تالشهای
ی
دوربی را هیچ و پوچ
مانند صفحهآر یان ،نوع کاغذ ،طرح جلد ،و در سینما نوع
کند ،و ی
هی بدون گوشت و پوست و با اسکلت اصیل دیده شود.
مردی قویهیکل و بلندقد به استخر آمده بود .کودکان با مهارت شنا یمکردند،
و او شنا نیمدانست .در عمیقترین جای استخر ایستاد ،و آب از رس او باالتر

می بود ،و او دو ی
سانت ی
بود .عمق ،دو ی
ی
می .شنا سخن از رسدر آب
می و ده
فروکردن و رس بیون آوردن هر دو را دارد؛ ویل شنا در عمق ،ی
یی
فرورفی
چیی جز
نیست .آن اندام بزرگ و آن قد بلند و سن و سال زیاد ،نیمتوانست برای او
ی
مهارت شنا ی
حت در آن استخر کوچک به شمار رود.
انسان که درگی کارهای
روزمره است فریب اندام و سال خود را یمخورد ،و در نهایت باید در حشت
ی
ی
انسان یمتواند ارزش گوهر را درک کند؟ این
چنی
شنای دیگران باشد .آیا
ساختمان آنقدر بلند است که دستار از رس او یمافتد .نهایت کار او حشت
ی
یی
همی نوع شنا باشد.
آموخی
دیگران را خوردن است ،و نهایت کار او یمتواند
ی
چهقدر احتمال دارد که او ی
وقت برای آموزش اختصاص دهد ،چه کیس حاض
است به او آموزش دهد ،و چهقدر احتمال دارد که او بودجهای برای این کار
ی
مرن که جوان و کوتاه و الغر است
بیدازد؟ آیا او حاض است به سخنان یک ی
گوش فرادهد؟ همانند استاد دانشگایه که نیمتواند بنویسد؛ ویل زیر بار
ویراستار هم نیمرود ،یمخواهد یک کار اساش انجام دهد؛ ویل اساس کار
خود را خرابتر یمکند ،و نوشتهای را سفارش یمدهد .دیگری یمنویسد ،و او
به نام خود ی
منتش یمکند .دیگری یمتواند به جای ما امتحان بدهد ،یک تقلب
حساب شده که موفقیت آن ردخور ندارد؛ ویل امتحان برای چیست؟ اگر
ی
آموزش بروی رسزنش یمشوی؛ ویل این تقلب-
روزی با لباس نامرتب به مرکز
ها را یمستایند .رانندهای که خسته و کوفته پشت فرمان یمنشیند ،خود،
مسافران و خودرو را نابود یمکند .همانند ی
هیمندی که پس از کارهای
گوناگون ،شب هنگام یمخواهد ی
هی ی
آفریت کند ،و درآمدی از این راه داشته
ی
باشد .رانندهای که خودرو را از دیگری گرفته است ،و توان رانندگ ندارد ،از
ی
ییک از مسافران یمخواهد رانندگ کند .او دچار حادثه نیمشود ،راحت یم-
ی
خوابد ،در پایان ،از مسافران و ی
حت کیس که رانندگ کرده است ،کرایه یمگید.
ی
به نظر خودش زرنیک کرده است؛ اما او رانندۀ شاخیص به شمار نیمرود.
کیس از شنیدن ارزش گوهر ی
نی برافروخته یمشود ،تا چه رسد به اینکه
گوهرهان به دست ما رسیده است ،ما
بخواهد آن را خریداری کند .امروز
ی

گوهردارانیم که یمتوانیم آن را در تراش دادن دچار آسیب کنیم ،یمتوانیم
رسگرم بدلها شویم ،یمتوانیم گوهرها را گم کنیم .تخریب و تحریف آثار
ی
تاریچ ،از این نمونه است.
ی
هی ی
ی
کسان که
مندان وقت خود را ضف پیچاندن جمالت یمکنند ،بسیارند
میانهای با ساندوی چ ندارند؛ ویل به خیال خود به پخت غذان ی
سنت پرداخته-
ی
اند ،کار آنان پیچاندن لقمۀ نان و پنی ،دور رس است .غذای آنان نه ظاهری
ی
سادگ و صفا و محتوای الزم برای نیوی ی ی
گرفی
جذاب دارد ،و نه برخوردار از
است.
ی
ییک از دوستان دبیستان یک روز دربارۀ یک نوع دوربی جدید فیلمبرداری
دوربی پیش پاافتاده ی
ی
ی
نی
مناسبت نداشت .من و او یک
سخن گفت .حاال هیچ
ی
دوربیهای ارزان قیمت انجام یمشد.
نداشتیم ،و ساخت فیلم در شهر ما با
ی
هان مانند عکاش ،سینما ،و
زیبان همواره یمتواند ما را فریب دهد .هی ی
ی
ی
گرافیک به ابزار وابسته است ،و استفاده از یک دوربی با کار یآنهای باال و نو،
ی
ی
نادرست نیست؛ ویل یک
مخاطب را شگفت زده یمکند ،این وابستیک ،مطلب
یرسط دیگر ی
نی دارد ،اگر محتوا فراموش شود ،به زودی اثر ما فراموش خواهد
یی
پرداخی به ظاهر و فراهم آوردن این وسایل به روز و
شد .همانگونه که
گرانقیمت ،مایه یمخواهد ،درونمایه ی
نی نیاز به مایه دارد .آنچه روی کاغذ
است مانند شعر و داستان و فیلمنامه و نمایشنامه و طراج و خوشنوییس،
ی
درون دارد .البته وزن و قافیه ی
ی
نی یمتواند
هرچی دیگری نیاز به مایۀ
بیش از
ی
هر کالیم را شعر جلوه دهد ،یمتوان دست به رس و گوش مضمونهای موجود
ی
کشید ،و آنها را با زبان امروز عرضه کرد.
کسان هستند که یمدانند مایه
ی
فرصت برای به دست آوردن آن ندارند .دیر فهمیدهاند ،یا رایه
ندارند؛ ویل
ی
ی
که رفتهاند ،فرصت برای آنها باق نیمگذارد .نیوی آنها به جنگ در چند
جبهۀ دیگر یمگذرد ،روزگارش اینگونه ی
نی یط یمشود ،و حال باید دید آیا
یمداند کار او ماندگاری ندارد یا خی .نتیجۀ نفهمیدن ،دیرفهمیدن ،و خود را به
ی
نخست که یمتوانیم وسیلۀ نقلیه را حرکت یم-
نافهیم زدن ،ییک است .روز

ی
ی
نخست که مسافت قابل توجیه را رانندگ یمکنیم ،روز اویل که
دهیم ،روز
ی
ی
نخست که یمتوانیم
در یک مسی شلوغ ،مانند دیگران رانندگ یمکنیم ،و روز
ی
روزهان است که خندۀ
با یک وسیلۀ جدیدتر و یا بزرگتر رانندگ کنیم،
ی
ی
پرهیجان بر لبان ما یمنشیند .پیشتر از این انجام چند کار برای ما دشوار بود،
فرمان و دنده و کالج ،نگاه کردن به جلو و به آینهها و ی
نی به تابلوهای راهنما،
ی
ی
نشدن یمآمد .اکنون شاد هستیم ،بسیاری رانندگ نیمدانند ،یا مهارت
به نظر
پاییت دارند؛ ویل مانند ما ی
ی
نی بسیار است ،در یک آزادراه ،شمار زیادی راننده
ی
نی اینگونه است ،ی
همی لحظه در حال رانندگ هستند .در ی
هی ی
ی
هیمند
در
آوازخوان باید شعر را درست بخواند ،لحن را رعایت کند ،تحریرها را از دست
هان که برای انجام
ندهد ،از دستگاه
خارج نشود ،و نتها را رعایت کند .آن ی
ی
ی
ی
ی
همی-
هان که
روزمرگهایشان رانندگ یمکنند ،غی هیمندان هستند ،و آن ی
طور مسیی را یط یمکنند ،ی
هیمندان بدون درد هستند .استفاده از وسیلۀ
آنان برابر با یط مسیی بیهوده است ،و هیچ سودی ندارد.
یک نظایم که بدون ابزار نیمتواند از خود دفاع کند ،چهگونه یمتواند به
فتوحات بیدازد؟ ممکن است در جنگ کوچیک جان خود را از دست بدهد،
ی
مناسبت ،درجات زیادی به دست آورده باشد .شاعری که
حال اگر بنابر هر
ی
جون است که برای
امالن و
غلط
انشان دارد ،اگر به عمد چنی یمکند ،جنگ ی
ی
ی
جلب توجه ،گروگانگیی یمکند ،با مردم خود گالویز یمشود ،و به عمد به
ی
ی
جون است
خود زخم یمزند ،و شاعری که از روی نادان چنی یمکند ،جنگ ی
که ناخواسته به خود زخم یمزند ،و گل به خودی یمزند .گیایه که ی
بسی را
آلوده یمکند ،نه خود در این خاک یمتواند رشد کند ،و نه گیاهان دیگر .ذکر
یرس او را آیندگان ی
نی خواهند کرد ،و گیایه یمتواند رشد کند ،و شوری خاک را
ی
ی
نی بگید.
هرچیی عمری دارد ،و گیایه یمتواند نهادهای مفید برای گیاهان
ی
ی
دیگر داشته باشد ،این نهاده یک زندگ دوباره است ،ظهور زندگ در کالبدی
ی
هی ی
دیگر به شمار یمرود .ی
جویان
مندان که با یکدیگر یمجنگند ،مانند جنگ
ّ
هستند که درگی نزاعهای محیل هستند ،آنها هیچگاه به خط مقدم نخواهند

هی ی
رفت .ی
مندان هستند که یمتوانند فراسوتر از مرزها بروند ،و صلحطلبانه
گشان کنند.
کشور ی
ی
خطان
پس از یادگیی مهارن ممکن است در آن خطا کنیم ،ممکن است
ی
ساده باشد که به خاطر آن مورد تمسخر قرار بگییم و رسزنش شویم،
بازماندن دکمۀ پیاهن از این نمونه است .در این حالت یمتوانیم توجیه کنیم:
ی
خشمگی شویم ،و بگوییم ارزش انسان به لباس او نیست.
گرفتار بودم ،یا
ی
این دفاعیات ،شنیدن نیست .باید ببینیم مقدار خطای ما چهقدر است،
اساس کار ما بر چیست ،مقدار کیم خطا از هرکیس رسیمزند .آنگاه که با ی
هی
نازل ی
هیمندان فاخر روبهرو یمشویم ،بهتر است دفاع نکنیم ،و هم ی
چنی
نگوییم آنها به ی
معت توجه داشتهاند ،و نه صورت .فدا کردن صورت را به
خاطر معنا ستایش نکنیم .آنجا که ی
هیمندی را فاخر خطاب یمکنیم ،برای
پدیدآوردن مقدار زیادی ی
هی فاخر است؛ ویل شماری از محصوالت او ی
نی
ارزش کمتری دارد .البته نام آثار فاخر ادبیات فارش هیچ یک نایم عجیب و
غریب و فریبنده نیست .صورت و معنا همگام با یکدیگر ،یادآور متون مقدس
ی
گفی بر چهگونه ی ی
نی هست .مولوی به گونهای آغاز یمکند که چه ی ی
گفی،
ی
گفتت که بنابر خواستۀ الیه است ،و در داستان
برتری داشته باشد؛ ویل چه
ی
ی
ی
ی
موش و شبان ،چهگونه گفی را نی مطرح یمکند .شبان که نباید محتوای
نیایش او را نقد کنیم؛ بلکه باید حالت عاشقانۀ او را مورد نظر داشته باشیم.
اگر یک شعر را به رنی بنویسیم ،و ی
ی
خاصیت
چیی برای ما نداشته باشد ،چه
دارد؟ شاعری دیگر ،کلمات را چنان چینش کرده است که مانند رنی است ،در
ی
عیت اینکه وزن دارد ،دیگر نیازی نیست ابزاری را از آن بگییم ،و اینجا آزمون
ی
دیگری را باید پشت رس گذاشت که ترجمه است .هی این قابلیت را دارد که
فراتر از ابزار برود .ضعفها را نیمخواهم ذکر کنم؛ بلکه یمخواهم نقاط قوت
را یادآور شوم .بسیاری از کارها حد و حدودی دارد ،و ی
هی ،بیانگر نامحدود
توانانهای انسان است .یمتوان با ابزار ،به جز مخاطبان ،نظر منتقدان
بودن
ی
ی
را ی
نی به خود جلب کرد؛ ویل تأویلپذیری که نسبت هی را با متون مقدس

دنیان دیگر است .به جای جلب نظر شارحان باید قابلیت یرسح
اثبات یمکند ،ی
ی
را به ی ی
می خود افزود ،و این با ژرفابخشیدن به هی خود امکانپذیر است.
ی
همانگونه که آشنا نبودن با فنون یمتواند دردرس بزرگ باشد ،بسنده کردن
به فنون ی
ی
محدودیت باشد ،و ما را از ورود به عالم معنا باز دارد.
نی یمتواند
کیس که زحمت بسیاری کشیده است تا خود را به یک ورودی برساند ،و
طالن ،ما را از
اکنون همانجا توقف کرده است .رسگرم شدن به دستگیۀ
ی
ورود محروم یمکند .در این حالت به جای اینکه دعوای کهنه و نو راه
زیبان و ژرفا ین را
بیندازیم ،و یا منتظر زمان شویم تا برای ما قضاوت کند ،باید ی
ی
کسان که درگی اجرا یا تدریسهای پرشمار
با یکدیگر به کار یبییم ،آنگاه
شدهاند ،از درک آثار عمیق ناتواناند تا چه رسد به آفرینش آثار عمیق .آنان
نیمتوانند آفرینشگران خون ی
حت در زمینۀ پژوهش باشند تا چه رسد به
ی
ی
هی ی
معیارهان که
آفریت .بهترین راه این است که به همان اجرا بیدازند ،و با
ی
هیچگاه نداشتهاند ،و یا از دست دادهاند دنیای ی
هی را پرآشوبتر نکنند .اینجا
که ی
هی ی
آفریت برایشان ناممکن است ،و اجرا جذابیتهای مایل خود را دارد،
توانان تشخیص خود را افزایش دهند ،و شناساننده و زمینه-
بهتر این است که
ی
ساز ی
هی واال شوند .رسدبیی که تنها به عنوان نویسندگان مقاالت توجه دارد،
و عالقۀ زیادی به شگردهای صفحهآران دارد نیمتواند پذیرای ی
هی واال شود.
ی
یی
باالرفی سن ،تعریف دیگران ،غرور ،و بیشتر شدن گرفتاریها ،قدرت
با
ی
ی
تشخیص هرچه بیشتر افت یمکند .اگر زمان تشخیصهای درست داشتهایم
توانان را در خود حفظ کنیم .رایه
دلیل نیمشود که بتوانیم بدون تأمل ،این
ی
ی
ی
ی
یی
جان
را به درست برگزیدهایم؛ ویل چشم را بسی و با رسعت تاخی ،اعتماد نابه ی
گون هیچ دو رایه و پیچ دیگری در برابر ما قرار
است که به خود یمکنیم ،ی
ندارد.
به دست آوردن ابزارهای گرانقیمت به روابط با ارباب دنیا نیاز دارد ،و
پدیدآوردن آثار ژرف به روابط ی
گسیده با روح آدیم و ذات ه یی .شماری از
اهایل ی
دست ی
ی
ی
منتش یم-
نی در ادبیات دارند ،کتاب شعری
هیهای تصویری،

ی
داستان و کتاب خاطر یان .اینجا بهتر یمتوان آنها را شناخت ،آن
کنند ،یا
سون رفته است ،در جنگ تن به تن ابزار کمتری یمتوان
عوامل و تزیینات به ی
با خود همراه کرد ،و بسیار زود یمتوان دریافت که خایل هستند ،و برخوردار
بیت نیستند .ی
ی
از جهان ی
سون
پاسچ است به سپنج بودن این رسا ،از
هی
ی
زیبان نه از نویع که گل دارد ،و پنج شش روز بعد از
پدیدآوردن یک گونه ی
ی
دست یمرود ،و نه تقلید از آن و نه از نوع آراییس که با آب و زیر آفتاب از
سون گره زدن آن با امری متعایل و پیوند زدن آن با رس یان
دست یمرود ،و از ی
که سپنج نیست .ابزار روزی کهنه خواهد شد ،همانگونه که ما با ابزار جدید
نگاهها را به خود جلب یمکنیم ،و کار دیگران را کهنه خطاب یمکنیم ،به زودی
چنی خواهند کرد .دنیای ادبیات ی
ی
نی خایل از این
دیگران با ابزارهای تازهتر با ما
رقابت نیست .زبان ،روزی کهنه یمشود .بنان را بر ی
زمیت ساختهایم که دچار
ی
ی
.
کسان هستند که یمتوانند زبان را در اختیار بگیند آنان
زلزله خواهد شد .اما
نه تنها خود را به ابزار گره نزدهاند که ابزار و بلکه اصیلترین ابزار را به خود گره
زدهاند .همان سخن که پدیدآورندگان ادبیات فاخر به زبان امروز ما سخن
نگفتهاند ،ما هستیم که به زبان آنان سخن یمگوییم ،و نکتۀ دوم ی
چیی جز
محتوا نیست .مقداری از آثار آنان برای انسان امروزی غی قابل درک است؛
غنان برخوردار است که ما را به یادگیی کلمات دشوار آن تشویق یم-
ویل از ی
ی
ی
کند .جایزۀ زحمت که در راه رسح و توضیح سخنان آنان دریافت یمکنیم
ی
مطالت است که کهنیک نیمپذیرد.
یادگیی
ی
کتابهای درش از مواردی است که پدیدآورنده را فریب یمدهد ،او در پاسخ
به انتقادات یمگوید اجبار داشتم رسفصلها را رعایت کنم ،در مورد کتابهای
ژرفان دربارۀ
زیبان و ی
درش و دربارۀ هر اثر دیگری ،موضوع ،مورد نظر نیست ،ی
هر موضویع یمتواند کاربرد داشته باشد .ورود نظریات و آثار ما به کتاب
درش با تألیف کتاب درش متفاوت است.
ی
واژگان که در نقدها تکرار یمشود ،واژۀ شعار است .آثار شعاری را یم-
ییک از
ی
واکنیس غی جدی و
دانیم چیست؛ ویل چرا این اتفاق روی یمدهد؟ شعار

ی
واکنیس در برابر آثار سطچ ،تمسخر ی
ی
آمی و غی
هیجان است ،گایه شعار
ی
واکنیس که خود سطچ است .واکنش به آثار سطچ
جدی به شمار یمرود،
با ژرفنگری ممکن است.
ی
ی
هی را یمتوان تقلید دانست ،اساس کار بر تقلید است ،و اندگ نی مایههای
شخیص به آن افزوده یمشود ،ناگوارتر این است که از نوآوری گفت ،و تقلید
کرد ،تقلید را نوآوری خواند ،و دلخوش بود .آثار را یمتوان به دستمالهای
گوناگون تشبیه کرد .شماری از آنها یک بار مرصف است که ی
حت نباید به
شستوشوی آنها فکر کرد .یک تولیدکننده یمتواند دستمال را با یک طرح
ی
داشتت عرضه کند؛ ویل خاصیت دستمال همان
زیبا و یک جعبۀ دوست
است .آثار تقلیدی استفاده از دستمال یک بار مرصف دور انداخته شدۀ
ی
ی
دیگران برای مرصف چند باره است.
توهی به
توهی به خالقیت خود و
توهی ی
ی
مخاطب.
کت ،دیگر بازنیمگردد .گایه این تقلید
مخاطت که به او
ی
جنبۀ رسقت ی
نی پیدا یمکند ،دستمال یکبار مرصف استفاده شدۀ دیگری را
ی
یی
انجمت خوانده یمشود یمتواند زیبا به نظر برسد؛
رداشی! شعری که در
ب
چون خییلها حواسشان نیست ،اثر شنیده یمشود ،و خوانده نیمشود.
ی
ی ی
ی
زیبان سالن و جایگاه
سخیانها با شکردهان سخیان ،حرکات و لباس او ،ی
ی
سخیان آمیخته یمشود .فیلمنامه هنگایم که ساخته شود ،خود را نشان یم-
دهد .اثری که در طول تاری خ بپاید ،و بتواند در برابر چشم و گوش و درک
مخاطبان و منتقدان دورههای مختلف و از زوایای گوناگون پایداری کند،
مانند پارچهای مقاوم است که شوینده آن را ی
تمی یمکند؛ ویل نیمپوسد .قابل
تمیی .آثار ی
استفاده در تمام زمانها با حفظ دوام و ی
هیی ژرف همانند دست-
نی دارد .ی
مال مقاویم است که ظرافت و زیبان ی
فرش که هرچه پایمخورد،
ی
ی
تزییت دارد که تنها در موزه مورد استفاده قرار گید ،و
زیباتر یمشود ،نه جنبۀ
نه ی
چیی است که دم پای رهگذران از دست برود .زمینۀ قوی ،دلیل قوی
بودن ما نیست .ورود به دنیای ی
هی ،و استفاده از ادبیات ،دلیل ژرف بودن و
درنتیجه ماندگاری نیست .پرسش ابتدان اینکه آیا کار ما را یمتوان ی
هی نامید،
ی

و آیا شعر است؟ آن پارچۀ مقاوم در اختیار ما قرار دارد؛ ویل آیا سهم ما در
ی
ژرفان دارد؟
تزیی و ارتقای آن چه اندازه است ،و سهم ما چهقدر استواری و ی
ی
ی
تبلیغان که انجام شده برای زمینۀ اصیل است ،و نباید گمان کنیم هی ما ی
نی
به همان ی
چیی پیوست شده است که برای آن در طول قرنها تبلیغ کردهاند.
شاهنامهنوییس ،ی
سنت بوده است؛ ویل هنگایم که از شاهنامه یمگوییم ،روشن
است که چه اثری مورد نظر ماست ،مثنوی یک نوع قالب شعری است؛ ویل
هی این ی
اثر مولوی به یاد ما یمآید .پیوند ی
هیمندان با زمینۀ مورد نظر ،چن ی
ی
پیوندی است.
ی ی
آزمان در رشتههای گوناگون تا
دعوت به گسیدگ همواره وجود دارد ،از طبع ی
عنوانهای گوناگون در یک رشته .تخصص ،هممعنای با ژرفا نیست .با
ی
گسیده شدن منابع ،نیاز به مطالعات بیشتری وجود دارد ،ی
حت رشتهای
مانند حافظشناش که تخصیص یمنماید ،به زیرشاخههای گوناگون تقسیم
ی
انسان این است که زیاد بخوانید ،سفارشها
یمشود .سفارش استادان علوم
به فیلمسازان این است که زیاد و از زوایای گوناگون فیلمبرداری کنید .اینها
خالف تخصص نیست؛ ویل یمتواند دور کنندۀ ما از ژرفا باشد .گاه برای دیده
ی ی
گسیدگ را مورد نظر قرار یمدهند ،اثری که صفحات و یا ارجاعات
شدن،
خی چاپ دیوان
بیشتری دارد ،و پدیدآورندهای که آثار بیشتری دارد .امروز ی
ی
چنی کاری را ستوده
شعری را بر اساس چهل نسخۀ خیط دیدم .منتقدی
بود؛ چون برای یک شاعر غی مشهور این اندازه مایه گذاشته شده است .این
ی ی
ی
ی
محیم به جای اینکه شعر فارش را
گسیدگ است ،مصحح
نی یک نوع
بفهمد ،ی
هی را دریابد ،و پیش از اینکه شاعران درجۀ نخست ما را بشناسد،
ی ی
باالن که با تکیه بر نیوی
به رساغ یک کار درجۀ چندم رفته ،و آن را با گسیدگ ی
دانشجو ،امکانات دانشگاه و امکانات ارتبایط برای فراهم آوردن نسخههای
ی ی
ی
گسیدگ برابر
تجهیات تکثی ،دشوار نیست ،دنبال کرده است .این
خیط و
ی
است با آشفتیک هرچه بیشتر مصصح ،دست و پا زدن برای ایجاد موج و
جلب توجه دیگران و مایه ی ی
گرفی از موجهای حاصل شده.

بررش طرح جلد کتابهای سه دهۀ پیش یمتواند راهگشا باشد .افزون بر
آسیت که به ظاهر جلد مقوان وارد شده است ،اصل چاپ ی
نی کشش الزم را
ی
ی
ی
یان اصل ایده نی پسند امروز نیست .کهنه
ندارد ،و از ابزار که بگذریم ،دریم ی
ی
شدن جلد به لحاظ ظاهری ،چنان مشمیکننده است که یمتواند ما را به خود
بیاورد؛ اما دربارۀ متون ،یک نسخۀ خیط کهن یمتواند برای ما ارزش باشد ،و
ی
جنبۀ میاث فرهنیک داشته باشد .پدیدآورنده باید به سالهای بعد بنگرد ،با
ی
هان که در این راه دیده-
خاطرات هیی یمتوان خوش بود ،یمتوان از آسیب ی
پستها و بلندیها و تأیید دیگران بگوییم؛ ویل آیا ی
ایم ،و از ی
هی ما قابل ارائه
به فرزندی که عالقهمند به ما و به ی
هی است ،خواهد بود؟ به نوادۀ ما چه؟
ییک از رسمهای امروز که گاه شتاب یمگید ،برپان کارگاه است .کارگاه ی
هیهای
ی
یعت کارکردن درکنار استاد و رفع اشکال و کارگاههای ادن ی
تجسیم ی
یعت جلسه
ی
ی
ی
سخیان ارائۀ اثر نیمگذرد ،و رابطۀ میان استاد و مخاطب برقرار است.
تنها به
ی
ی
این کارگاهها در حد اعالی خود ،چیی از ژرفا بیان نیمکند ،و تالش برای
ژرفابخیس ندارد .هرچند ی
ی
هی ،کاری عمیل است؛ ویل در جاه یان نیاز به
مباحث نظری دارد .کالسهای آزاد ی
نی اینگونه است با عمویم شدن وسایل،
ی
هیجو هرچه زودتر یمخواهد به آفرینش بیدازد .البته ورود به بازار کار یم-
ی
تواند یک نیاز ی
روان و مایل باشد؛ اما باید کالسهان ی
کسان تشکیل
نی برای
ی
شود که نیاز دارند به دنیای ی
هی وارد شوند.

ضربه
یک نفر لطیفهای تعریف یمکند ،و چون مخاطبان نیمخندند ،آنها را قلقلک
ی
طوالن
یمدهد .اگر نقاط حساس بدن را برای قلقلک دادن نشناسد ،تالش او
ی
چنی کاری از راه دور و برای مخاطبان فراوان ناممکن
یا یننتیجه خواهد شد،
ی
است .البته این مثال ،لطیفهای بود ،مثال واقیعتر کسان هستند که هنگام
سخن ی ی
گفی به شنونده یضبه یمزنند ،دستشان را به او یمزنند تا توجه او را
ی
همان یمشود که شاهد آن در
جلب کنند .حال اگر این یضبه شدیدتر باشد،
داستان و فیلم هستیم ،کشت و کشتار و درگیی و ریزریزکردن .این تالشها
برای جلب مخاطب همانند سییل زدن به مخاطب است تا خوابش ینید.
ی
سخیانها گایه یک کلمه را با صدای بلند ادا یمکنند ،یا یضبهای به
معلمها و
ی
ی
می وارد یمکنند .آن فریاد و این ضبه برای ساکت کردن نیست که برای بیدار
کردن است .بچهها در این زمینه لطیفهای دارند که من دستم در ی
بیتام بود،
و با این یضبه مغزم را لمس کردم! ی
هیمند ژرفنگر یمکوشد روح مخاطب را
لمس کند .گایه ی
هیپیشۀ نمایش به گونهای وارد یمشود که صدادار باشد،
روی صحنۀ چون ،کنده یمزند تا مخاطب بیدار شود .ی
چیی را بر ی
زمی یم-
ی
کوبد ،ممکن است ترقهای در کند که دور نیست یک نفر سکته کند .کشور
ما که دارای امکانات سینمای غرب نیست ،کوشیده است به گونۀ دیگری
مخاطب را درگی کند ،مرگ و می که در فیلمهای ما بسیار است ،مخاطب
سییل خورده هم یضبۀ خود را وارد یمکند ،بد و ینراه یمگوید ،شبکه را تغیی
یمدهد ،تلویزیون را خاموش یمکند ،یا سالن نمایش را ترک یمکند .ی
هیمندان
ی
فاخر ما برای درگیکردن مخاطب به نکات اصیل زندگ اشاره کردهاند .به جای
یی
کشی و میاندن به مسألۀ مرگ و درگیکردن مخاطب با آن پرداختهاند.
ی
هیمند یمداند موضوعات مورد عالقۀ مردم در رستارس دنیا چیست؛ ویل
درگی کردن مخاطب با آنهاست که اهمیت دارد ،و چه بسا ی
هیمندی به جای

ی
خودکیس
درگی کردن مخاطب ،خود چنان درگی آن مطلب شود که دست به
بزند ،یا تا پایان عمر درگی اعتیاد باشد.
درست است که مرصاع آخر ربایع باید یضبه را وارد کند؛ ویل اهمیت دارد که
این یضبه از چه جنیس است ،و چهگونه و به کجا وارد یمشود .وارد کنندۀ
شناسان کرده باشد؛ نه اینکه شاعر یک جا
یضبه باید نقاط حساس را
ی
ی
بنشیند ،و فقط شعر بگوید.
شعرخوانها نشان یمدهد که شاعر چهقدر
ی
دوستدار جلب توجه است ،شاعران هستند که مرصاع دوم بیشتر ابیات را
مخاطت
دوباره یمخوانند .اگر تپق بزنند بازیمگردند ،و سه باره یمخوانند ،اگر
ی
ی
در میان خوانش آنان سخن بگوید ،آن را چهارباره یمخوانند .خواندن چکیس،
ی
هان
مربوط به کسان است که دستشان را مرتب در هوا تکان یمدهند ،تکان ی
که نیمتواند در خدمت تصویرکردن شعرشان باشد.
مخاطت که گاه
این یضبات ،اندک اندک حساسیت را از مخاطب یمگید،
ی
خود ییک از حلقههای آفرینش است ،اگر حساسیت خود را از دست دهد،
آفرینش دچار اشکال خواهد شد .استفادۀ زیاد از رنگ سیاه ،تمام صحنه را
ی
رنیک باالتر از آن نیست .مخلوط کردن رنگها با یکدیگر ی
نی
سیاه یمکند ،و
ی
ی
ی
خاکسیی را پدید یمآورد ،تمام آن رسجها و ی ی
سییها از دست یمرود.
رنیک
ی
هان که در کشور ما وجود دارد فیلم را یک
ترجمۀ دقیق ،همچنی ممنوعیت ی
اثر نامفهوم یمکند؛ ی
میجمان فیلم ،یک داستان از خودشان روی فیلم یم-
گذارند .اما آنها نقاط حساس را نیمشناسند ،و نیمدانند پدیدآورنده بر چه
نقایط تکیه کرده است ،درنتیجه مخاطب فرهیخته ،بهرهای نیمبرد ،و یا
نی تبدیل به مخاطب باری به هرجهت یمشود .ی
مخاطب فرهیخته ی
میجم،
مشت اثر ترجمه کرده ،ی
مشت اثر ی
ی
ی
منتش کرده ،توزی عکننده مقداری اثر
نارس،
فروخته ،و سینمادار مقداری فیلم به نمایش درآورده است ،و چه تفاوت یم-
کند که این آثار از پدیدآورندگان مشهور است یا خی ،از آثار برتر است یا نه،
ی
تفاون ندارد ،و بلکه استفاده از آنها زیانآور است.
دیدن و ندیدن این آثار،
سازی که یضبه یمبیند ،و دیگر با زخمه به نوا درنیمآید.

حوصله

ی
ی
ناجویدگ و هضم ناشدگ از مواردی است که در میان افراد پرمطالعه دیده
هیمند نحوصله ،ی
یمشود .در اینجا باید از واژۀ حوصله نام برد .ی
هیمند
ی
ی
سینمان بسازد ،در روزگاری
موفق نیست .ییک از دوستان یمخواست فیلیم
ی
ی
چنی کاری در شهرستان دشوار است؛
که دریافت پروانه و جذب بودجه برای
چی اساش دیگر ی
اما یک ی
نی در چنتۀ او نبود :مایه .بنابراین افرادی مأمور
شدند که فیلمهان با موضوع مورد نظر ببیند ،و ی
ی
چنی
نکان را که یمتوان در
ی
.
کاری استفاده کرد به کارگردان انتقال دهند خانیم چنان غرق دیدن و
یادداشتبرداری شد که همرسش او را نزد روانشناس برد .نکات در فیلم به
یان که فیلم یمخواهد آن
کار رفت ،و هنوز سه دقیقه از فیلم را ندیده ،دریم ی
نکات را بنمایاند ،برای کیس که از آن رسچشمهها اطالیع ندارد ،و این داستان
مأموریت دوستان کارگردان را برای یادداشتبرداری نیمداند ی
نی مسأله رنجآور
است .کند کردن روند برای نمایاندن نکات و تبلیغ خود ،با کند کردن حرکت
برای تأمل و ارتباط با طبیعت ،دو راه متفاوت است .امروز تبلیغاتجها
کوچه و خیابان و خانه و ی
دفی و اداره و نیایشگاه و آموزشگاه و رود و کوه را
به اشغال خود درآوردهاند ،و انسان را به گروگان بردهاند .ی
هی ی
نی عرصۀ تبلیغ
شده است ،و ی
هیمند ،ابزار تبلیغ ،تا انسان را هرچه بیشتر به انسانواره تبدیل
کند .پا در سینما که بگذاری ،تبلیغات آغاز یمشود که گایه بیش از ش دقیقه
ی
تبلیغان که رسمایهگذار در خود فیلم انجام داده است .اینها
است .به جز
ی
حست نیی
ی
گالیه نیست ،بیان راه هیمند است .آن تبلیغات ،با آن همه عیب،
هی فاخر را از ی
دارد؛ هرچه بیشتر یمتواند ی
هی نازل جدا کند .تبلیغ به کیل
ی
گون
ممنوع نیست ،سخن از تبدیل کردن یک مکان به مرکز تبلییع است که ی
ی
هدق جز این ندارد.
ی
نماییس ،سینما ،شعر ،و
کارهان که با ادبیات رسوکار دارد مانند ادبیات
در
ی
ی
ی
ی
داستان ،ینحوصلگ در همان ناجویدگ و هضم ناشدگ خود را نشان یمدهد.

ی
داستان به کار رفته ،و یمخواسته است
گایه انبوه امثال و حکم که در یک کار
نشان دهد که داستاننویس از این امثال اطالع دارد ،و یا آنها را به مخاطب
ی
خون دیده یمشود ،و از
قان مانند نقاش ،به ی
بشناساند .حوصله در کار تک ی
ی
ی
جنیس دیگر است .ی
حت بیون از هی یک کار رنگآمیی در حد کار کودکان و
یک رسم در حد نوجوانان و جوانان حوصله را به نمایش یمگذارد .البته
ی
هیمند باید مراقب باشد که به دام وسواس نیفتد .وسواس در جزییات،
هی امروز دور از جزییات است .ی
مخاطب را آزار یمدهد ،و ی
هی جای بیناشدن
ی
بینانبخش باشد ،و بنابراین ممکن
است ،هیمندی که بینا نیست ،نیمتواند ی
ی
جزییان بیدازد تا خود را دست پر نشان دهد ،و دقت تو را جلب
است به
کند.
ی
مثایل که برای حوصله رساغ دارم یک پل تاریچ است .پلهای قدیم را کیم
ی
ی
طوالن
کج یمساختهاند که در برابر باد و جریان آب ایستادگ کند ،کیم راه را
ی
یمکردهاند ،و ی
طوالنتر شدن استفاده کرده است .این درازتر
هیمند از این
گون نیست .پل یمگوید درست است که یمخوایه از این
کردن مسی برای پر ی
ی
ی
سوی رود به آن سوی رود بروی ،من نی برای همی کار ساخته شدهام؛ ویل
نیمخواهم ارتباط تو را با آب و هوا و گیاه قطع کنم ،سقاخانه و ی
کاش و رواق
ی
هان بسته است،
و شاهنشی و حوضچۀ آرامش دارم ،دو طبقه هستم .یرواق ی
هان بزرگتر است ،یک آهنیک حیس ،یک آهنگ
هان باز است ،رواق ی
رواق ی
جان روند وزیدن نسیم تغیی
شنیداری ،و یک آهنگ دیداری ایجاد یمکنم ،ی
بیان ،یک جا دید تو را محدود یمکنم تا باز مشتاق دیدار
یمکند تا به خود ی
ی
ی
جان از پل ،موسیق آب را به گونهای یمشنوی .هیمند
گیاه و آب شوی ،هر ی
معمار افزون بر اینکه در کار خود حوصله به خرج داده است ،مخاطب را نیی
ی
از ینحوصلگ نجات یمدهد .بیش از آنکه ابزاری برای رد شدن باشد ،وسیله-
ای برای رد نشدن و تأمل است .راه را سد نیمکند؛ بلکه ی ی
رفی را از تو یمگید،
رفی را یمگید تا ی
رفی را بیاموزاند .ی
هیمندانه ی ی
رفی را به تو یمدهد ،ی ی
آیی ی ی
و ی
آییت
که به همراه دیدن و شنیدن آگاهانه است ،و یمتواند دیدگاه تو را در رستارس

ی
ی
زندگ تغیی دهد ،و در رسارس زندگ هوشیارت کند .نیمگوید نرو ،یمگوید
است نشیمن ی
آب و نور را از این قاب ی
نی نگاه کن ،ر ی
ی
بنشی و نوای رود
نی دارد،
را اینگونه ی
ی
بنشی تا طبیعت را در جانت بنشانم .محاکات نزد این
نی بشنو،
ی
هیمند نه تقلید است ،و نه آیینهداری طبیعت ،ی
آیی با طبیعت بودن است،
نیمخواهد عابر را از طبیعت جدا کند ،طبیعت را به گونهای دیگر ارائه یم-
دهد ،و بلکه یک ارتباط عمیقتر را با طبیعت ارائه یمدهد .ارتباط با طبیعت
نیمتواند زیادهگون برصی قلمداد شود .ی
ی
فرصت از تو یمخواهد ،و در
هیمند
ی
ی
ی
فرصت به تو یمدهد .وارد نمایشگاه تبلیغان یمشوی ،یک نفر که زیادی
برابر،
مهربان شده است تو را مجبور یمکند ،سوار اتوبوس شوی .درها قفل یمشود،
ی
تبلیغان با صدای زیاد پخش یمشود ،اتوبوس راه یمافتد ،و یمایستد،
یک فیلم
ی
فیلم تمام یمشود ،و یک نفر وارد اتوبوس یمشود ،و رسح تقلبهای خود را
به عنوان خدمت یمدهد .بیست دقیقه از وقت تو رفته است ،شاید کیس
ی
ی
تبلیغان نباشد ،چند قدم راه در یط بیست دقیقه
موسیق فیلم
موافق آن
ی
تنها برای تبلیغ ،یک نوع گروگان گیی ،یک نوع راهزن برای تبلیغات ،به همراه
ی
حت بدتر از راه ی
ی
ی
صون و تصویری .ی
توافق
زن ،ممکن بود با راهزنان
آلودگ
صورت گید ،مال را یبیند ،و جانشان آسوده باشد ،یا جانشان را بگیند و
خالص؛ اما این راهزنان کاری جز شکنجه نیمدانند ،باید چهرۀ ناپسند خود را
نی نشانمان دهند ،صدای ناخراشیدۀ خود را ی
ی
نی به گوش ما برسانند ،حرکات
زشتشان را ی
نی باید تماشا کنیم ،اعصابمان را به هم یمریزند ،جیبمان را خایل
یمکنند ،راهمان را منحرف یمکنند ،آنگاه به دست راهزن بعدی یمدهند ،و
رسانجام ما را به کیش خود دریمآورند .کیس که نابینا باشد یمداند توان دیدن
بینان را یمگیند که گمان یمکنیم هنوز یمبینیم.
ندارد؛ ویل اینان به گونهای ی
ی
ی
هیمند به مخاطب خود به عنوان یک ابزار نیمنگرد؛ بلکه هی خود را ابزاری
برای بهتر دیدن و نه بهتر دیده شدن یمکند .یمخواهد فرصت جور دیگر
دیدن را فراهم کند؛ نه اینکه خود را بنمایاند .برای کیس که یمخواهد عبور
کند رایه هموار است ،و برای کیس که فرصت بیشتری دارد ،ی
هیی قابل،

همانگونه که شعر فاخر در نگاه اول دشوار نیست ،خواننده یمتواند معنای
آن را دریابد ،و در برابر آن اشعاری است که نیاز است از فرهنگ واژگان کمک
بخوایه ،و یا سبک اصفها ین که شاعر ،توان یان ذهن خود را به نمایش یمگذارد.
شعر فاخر در ی
عی حال یمتواند تو را نیازمند یرسح و شارح و کالس درس کند.
ی
ی
چنی و چنانم .این
چنان فراهم یمکند ،نه اینکه بگوید من
هان آن
فرصت ی
ی
ی
آیی است ،یک نوع ی
یک نوع ی
آیی نی ورزش به نام فوتبال به ما یمدهد .چرا
ی
با مواد منفجره نیمآن؟ چرا آسیب نیمزن؟ چرا جیغ و داد نیم ی
کت؟ چرا
ی
ی
ی
ی
چشم دیگران را کور نیمکت؟ هی فاخر یمتواند بینیس نو به ما بدهد ،یک
نوزان در دیدگاه ما باشد .یک کالس درس ،البته برای استفاده از ی
هی معماری
ی
هی فاخر فراتر از رشتههاست .حال یم ی
باش ،درس ی
الزم نیست معمار ی
توان
هی دارد ،ی
کاج مانند هشت بهشت بنگری .چند نمونه ی
به ی
هی ی
تزییت که آرایش
در و دیوار باشد؛ ازجمله با ی
نقاش ،دوم حوض چهل چشمه و آبشار و سوم
ی
همی قاببندیها و آهنگ دیداری و شنیداری به وسیلۀ ارتباط با طبیعت
ی
بوستان برای عموم مردم است.
بیون که آن زمان باغ بلبل نام داشته ،و امروز
آن ی
نقاشها جنبۀ شخیص داشته ،گایه مهیج و مناسب برای اتاق خواب شاه
بوده که آسیب دیده ،و در دورههای بعد به ویژه در دورۀ قاجار تحریف شده
ی
کوشیس برای طبییع
گون
است .فواره و آبشار ،امروز امروز از کار افتاده .ی
جلوه دادن ی
هی دستساختۀ ی
بش است .یمتوان به کارش انداخت ،شاید با
همان فنآوری و یا به طور قطع با فنآوری امروز که البته در هر دو مورد
جذابیت ندارد .فواره زیاد دیدهای ،و ی
ی
هی فوارههای امروز با نیوی برق بیشتر
نی یک آبشار مصنویع کم ارتفاع است .هرجای دیگر ی
است .آبشار ی
نی یمتوان
گون چشمهای بیون یمزند .آب را یمتوان از ارتفاع
لولۀ آب را زیر سطح برد ،ی
ی
هان تالش کردند فیلم-
گون آبشار است .در روزگار ما نی کارگردان ی
جاری کرد ی
ی
هان مستندنما تولید کنند ،تالش سخت برای ساده نشان دادن یک فیلم با
ی
ی
زندگ بسیاری دیده یمشود ،و ی
هیمند
نابازیگران ،سندرم اردک که امروزه در
ی
نی در ه یی خود به آن دچار شده است .و در برابر ،ارتباط با طبیعت با قابها

وجود دارد که نیازی به ابزار ندارد .ابزار ،وجود خود اوست .این ی
هی ،کهنه و
تعطیل نیمشود.
ی
ی
در دنیای امروز که دنیای ینحوصلگ است نیاز به هیی از این دست بسیار
حس یمشود.
دنیان که افراد حوصلۀ خود را ندارند ،گفتار و رفتارشان نماد
ی
ی
ی
ی
ی
ینحوصلگ است ،هیمند نباید به این ینحوصلگها دامن بزند .هیمند از
سون مخاطب و سفارش-
سون در جامعۀ ینحوصله بالیده است ،و از
ی
ی
ی
.
دهندگان او ینحوصلهها هستند هی نیاز به حوصله دارد ،و هنگایم که این
ی
هیمند مشاهده کردی ،باید اطمینان یان که او از ی
حوصله را در کار ی
هی زندگ
ی
ی
نی برخوردار باشد .زندگ ی
هیی ،سودی در بر ندارد .ازدواجهای ّ
ی
مکرر ،صبح
دیر از خواب بیدار شدن ،لباسهای رنگ و وارنگ ،آرایش رسوصورت،
خوردن ناهار هنگام عرص ،و به درازا کشاندن انجمن تا نیم شب نیمتواند ی
هی
ما را ماندگار کند.
ی
هان با این
اهایل ادبیات ،ایجاز و اطناب را شنیدهاند .حوصله یمتواند اشیاک ی
فنون داشته باشد .کیس که حوصلۀ مخاطب را رسیمبرد دچار اطناب ممل
شده است ،کیس که حوصلۀ بیان ندارد ،گرفتار ایجاز مخل است .همانگونه
که نباید صد را ییک کرد ،ییک را ی
نی نباید صد کرد .برای ییک را صد نکردن باید
در برابر خود ایستاد ،و برای صد را ییک کردن ،باید از صد اطالع داشت ،و از
ی
گون برخوردار بود .حرکت بر خط تعادل به خودی خود بسیار
هی گزیده ی
دشوار است ،و اهل افراط را نیمتوان ی
هیمند نامید .گنجاندن انبوه مطالب،
ی
هرچیی که ممکن است به کار مخاطب
و یا خایل کردن یا خایل بودن کل اثر از
توانان باشد ،یا وسواس اینکه مخاطب درنیابد،
بیاید .اطناب یمتواند از عدم
ی
ی
پایی ،یا میل به توانا نشان دادن خود ،و
رسوکله زدن با مخاطب سطح
ی
هرچی بزرگ و درشت و دراز و حجییم بیشتر دیده یمشود.
خودنمان که
ی
ی
ی
ی
مطلت دارد که ینحوصله بیان یمکند ،و هیمندی چیی ندارد ،و
مندی
هی
ی
ی
یمخواهد آن را با آب و تمام بگوید .ایجاز ینحوصلگ نیست ،حوصله کردن
برای ارائه در کوتاهترین شیوۀ ممکن است .آبنما درست کردن با یآن که از

ی
درست
جای دیگر آورده شده است ،یا کوشش برای اینکه جوشش در مسی
جاری شود ،و آب به همه جا و ازجمله آبنما برسد .ی
بسیی که آبیاری
ی
ی
نخستی است ،در
عمیق انجام دهد ،و حاشیۀ آن زیبا باشد .جوشش یرسط
مواردی که بدون جوشش تالش برای ی
بسیسازی انجام یمشود ،باید مراقب
ی
ی
جان به بزرگ دریا نباید گذاشت تا
هزینهها بود .تمام هست خود را به کندن ی
شاید ی
زمان پر شود .تکیه بر روابط عمویم ییک از فریبهاست .روابط عمویم
یمتواند ضعفها را پوشش دهد ،چشمها و گوشها را کور و کر کند ،و بلکه
ضعفها را به عنوان قوت بنمایاند ،و مجموع این تالشها باعث یمشود ما
تمام مطالب را نادرست بفهمیم ،و وارونهکار شویم .انسانهای سطچ ،تمام
هی و رایه که برای تبلیغ ی
کارهایشان سطچ است ،ی
هی خود بریمگزینند ی
نی
سطچ است ،و درنتیجه رایه به ماندگاری ندارند .سالها پس از مرگ ،روابط
عمویم از دست یمرود ،و این اثر است که باید بجوشد و بجوشاند .سعدی
یمگوید:
هزار جهد بکردم که رس عشق بپوشم  /نبود بر رس آتش میشم که نجوشم
خندۀ زورگ ممکن است همراه با صدا باشد ،و تمام صورت را بپوشاند؛ ویل
ی
درون و دل شاد هستیم.
ما در ن خندۀ برآمده از شادی
ی
ی
ایجاز به خودی خود و ی
حت در بیون از دنیای هی ،کمک بزرگ است .تدریس
و پاسخ پرسش با کمترین کلمات و بیشترین مفهوم .ایجاز در ی
هی و به ویژه در
شعر ،ی
مطلت را به جای ش بیت در
نقیس بزرگ برعهده دارد .شاعران فاخر،
ی
یک بیت گفتهاند؛ اما اینکه این بیت چه ی
بیت است ،و این بیت بتواند نمایندۀ
آن ش بیت باشد اهمیت دارد .در زمانهای قدیم ،تکثی یک کتاب با برگهای
بیشتر یمتوانسته است گرانتر تمام شود ،و حمل و نقل و نگاهداری یک کتاب
کوچک آسانتر بوده است .شعر فراتر از کتاب است .وزن ،قافیه ،و ایجاز
شناسان ابیات
آن ،باعث یمشود مخاطب آن را از حفظ کند .ییک از راههای
ی
اصیل شاهنامه ایجاز است .فردوش ،به اشارهای اکتفا یمکند؛ ویل الحاق-
کنندگان تمایل به ی
گسیش مطلب دارند.

کیفیت برای ارزیان ،نیاز به حوصله دارد .ی
هی واال ی
ی
نی اینگونه است .ارائۀ
هر
ی
هر کاری ،نویع ادعاست؛ ویل افرادی هستند که ادعایشان را به رو یمآورند.
در برابر ،اگرچه نقدنویس ،فراوان نیست؛ ویل نقد ،دامنۀ بسیار ی
گسیدهای
دارد .برای آزمودن یک انسان باید به او نزدیک شد .او را زیر نظر گرفت .الزم
است با او همسفر شویم ،و در نهایت نظر یک نفر دربارۀ او به دست یمآید
که باید بررش شود از رس اجبار ،با شتاب ،و آلودۀ به اغراض نباشد .آیا ما
ارزیان دقیق کنیم ،و چه کیس ما
چهقدر فرصت داریم ،و چند تن را یمتوانیم
ی
نی هستیم؟ هیی
را ارزیان کرده است؟ اگر آدم خون هستیم ،آیا داور خون ی
ی
ی
ی
واال نیاز دارد که انسانهای گوناگون در زمانهای مختلف دربارۀ آن تحقیق
کنند .ی
هیمند و مخاطب هر دو باید این حوصله را داشته باشند .حوصلهای
که هیچکس از عهدۀ آن برنیمآید ،همۀ ی
هیمندان اهل گالیه هستند ،و این
زمان دراز دارد .ی
محک زدن هنوز نیاز به ی
زمان که سالها از مرگ ی
هیمند
گذشته است .همانگونه که یمتوانیم با یک تصمیم نادرست به عمر خود
پایان دهیم ،بسیاری دوستدار کوتاه کردن عمر ی
هی خود هستند .انتخاب
نتایچ که در زمان حیات ما به بار یم-
مسی سطچگر یان و بسنده کردن به
ی
ی
ی
تعیی طول عمرکوتاه برای دوران هیی ماست .شماری نورهای اصیل
نشیند،
ی
مسی هی هستند ،و شماری دیگر ،نورهای فریع و مکمل ،نورافکنهای بزرگ
هان کوچک و شماری دیگر خود را باد یمکنند ،سایه یماندازند ،و مانع
یا چراغ ی
از رسیدن نور یمشوند.
امروز یمتوان رونوشتبرداری محض را تا حدودی تشخیص داد ،و این پیش-
ی
بیت وجود دارد که ابزارها پیشرفت بیشتری کند؛ ویل تشخیص همۀ
رونوشتبرداریها با ابزار ممکن نیست .شاید ابزارها هوشمندتر شود ،و آن-
ی
گاه ممکن است یک کار خوب را ی
نی رونوشتبردارانه معرق کند؛ چراکه الفاظ
ی
مشیک بسیار دارد .از سون رونوشتبرداران ی
نی هوشمند یمشوند،
ی
پدیدآورنده در هر یرساییط یمکوشد رد رونوشتبرداری را گم کند ،نگارش
مطالب با منبع ،یا بدون منبع ،هر دو به یک اندازه انسان را فریب یمدهد.

ی
رسقت صورت نگرفته است ،هنگایم که منبع
ارجاع یمخواهد ما را قانع کند که
گون
وجود ندارد ،یمگوییم تمام مطالب از خود ماست .شعر اینگونه است ،ی
تمام شعر از آن ماست .ساختوساز اینگونه است ،ما نقشۀ این بنا را طراج
کردهایم ،و محاسبات ،ویژۀ این بنا انجام شده است .در همۀ این فعالیتها
شباهتها بسیار است ،و هنگایم به خود یمآییم که خود را در برابر این پرسش
قرار دهیم :جوشش چهقدر توانسته است ّ
محرک ما باشد؟
نباید دزدان خردهپا ،دزدان بانک و اختالسگران بزرگ را ییک پنداشت .هنگایم
که یک رونوشتبردار تشویق یمشود ،و جایزه یمگید ،چه کاری از دست
افشاگران ساخته است؟ خالق کیس است که دست خود را در اختالسها رو
کند .هنگایم که شباهتها پیش یمآید ،دو راه پیش رو داریم :آنها را حذف
کنیم ،یا پاسخ دهیم .ییک از مسائیل که وقت و انرژی زیادی را از ما یمگید،
گم کردن رد شباهتها و پاسخ به شباهتهاست ،امکان دارد ادعای ما درست
ی
جان یمتوان پاسخ داد ،اگر
باشد ،شباهت ،بسیار اتفاق بوده است؛ ویل تا ی
کمیت و کیفیت شباهتها بسیار باشد چه خواهد شد؟ افراد اندگ هستند
ی
یان کنند چرا این شباهتها گریبانگی آنها یمشود.
کسان را دیده-
که ریشه ی
ی
ای که از سخن اطرافیان زیاد تأثی یمگیند .تأثی ی
گرفی آنها روشن و غی قابل
انکار است ،در برداشت کلمات ،مفهوم کلمات ،و ی
نی در رفتارها .هنگایم که
ی
انسان خایل باشد ،به خودی خود با منبیع پر که در باالتر قرار دارد کمبودش
ی
طبیعت که یک دل سی به طبیعتگردی یمرود ،کم-
جیان یمکند .نقاش
را ی
ی
جیان کند .علوم انسان دنیای مطالعه
بودی ندارد تا بخواهد آن را با تصویرها ی
است ،و هر مطالعهای ما را در معرض تأثی قرار یمدهد.
ی
هان را نشنیدهاند ،یا تازه شنیدهاند ،و هنوز نیمتوانند آن را در
افرادی نام چی ی
ی
دهان خود بچرخانند ،هر ی
خون است یمگویند
چیی را
بگون و دریابند چی ی
ی
ما از آن بهرهمندیم؛ ویل دلیل نیمشود هرکیس که بتواند واژهای را خوب در
دهان خود بچرخاند ،از آن بهرهمند باشد .بسیاری به صورت جدی ادعا دارند
که ی
هیشان از صنایع بنیادین همانند ایجاز بهرهمند است؛ اما سنجشهای

ی
هان
زیبان و
ابتدان ،تنها برای یک داوری
ژرفان از سنجه ی
ی
ابتدان کاق است .ی
ی
ی
ی
است که با ترازوی ابزار ممکن نیست ،یا در حال حاض در تصور من نیم-
گنجد.
اگر شاعری مانند حافظ در عرص ما یمزیست احتمال داشت درنیابیم او همان
شاعری است که قرار است ماندگار شود ،دوم اینکه ی
هی ما را تأیید نیمکرد،
هی ما نداشت .زمان را یمتوان ی
و اگر تأیید یمکرد تأثیی در ارتقای ی
بسیی
دانست که نقدها در آن جای یمگید ،و هم ی
چنی یک محک به شمار یمرود.
هی را از ی
البته ی
بسی اجتمایع خود جدا یمکند .چاره نیست ،خرید و فروش
بسی اصیل خود ناممکن است ،و آنکه ی
گوهر در ی
ی
نخستی بار از
هی را برای
بسی ی
زمان خود جدا کرده است ،کیس جز ی
ی
هیمند نیست .نقد یمتواند ما را از
پیمودن راههای نادرست بازدارد؛ ویل برای شنیدن صدای منتقدان باید در
انتظار زمان بود ،و نقد را ی
نی باید با محک زمان سنجید.
هیی دانسته شد ،ی
هنگایم که ارزش ی
زمان دراز گذشته است ،و این نباید ما را
نوجون باز دارد .محک زمان اگرچه طاقت-
به راه گذشته بازگرداند ،و از
ی
ی
فرساست؛ ویل یک امتیاز مثبت دارد ،یک رأیگیی طوالنمدت است .نیم-
توان تقلب کرد ،و گریخت .نیمتوان با تبلیغات به نتیجه رسید.

جوششیازدرون
برای گردش به شهری خوشآبوهوا در اطراف اصفهان رفته بودیم .داخل
ی
بایع شدیم که صاحب آن میوه یمفروخت .به طور معمول این میوهها گرانتر
از میوه ی
فروشها ،گرانتر از شهر و نمزهتر است .این گیالسها ی
نی اینگونه
ی
ی
بود .ی
حت ییک از آنها طعم بدی نداشت! همیک ینمزه و بلکه کممزهتر از آب
بود .سپس به میوه ی
فروش رفتیم ،آنجا ی
نی قیمتها باالتر از اصفهان و
ی
برخوردها خوب نبود .یک نفر بایع را خریداری یمکند که میوههای آن خوش-
ی
بچیس که طعم آن برابر با
طعم نیست .در برابر ممکن است میوهای را
خروارها میوه باشد .اینجا به جز تربیت درخت ،تربیت باغداران و میوه-
ی
ی
هان را پرورش دهند .اشکال این
فروشان نی باید انجام شود که چنی میوه ی
نی میوههای خون مرصف نیمکنند ،ذوق تولیدکنندگان ی
است که آنان ی
نی کور
ی
ی
کسان که
شده است .یک میوۀ شاداب با ظاهر عایل ،و بدون طعم همانند
یک عمر شعر یمگویند؛ ویل یک بیت شعر در میان اشعارشان نیست! یمتوانی
ی
واژگان مانند پژوهش ،و هر ی
هی دیگری را بگذاری.
به جای شعر،
ی
ی
شاید مانند بسیاری دیگر در زمینهای احساس گمشدگ یمکت .نیاز است
یی
خواسیها ،در زمینۀ کتاب است .پس از
کمک بخوایه .سادهترین این کمک
هان خوب است .در این هنگام به رسدمداران
سالها درنیافتهای چه کتاب ی
رجوع یم ی
کت ،و بیش از پیش گمراه یمشوی .آنان رسدمداران گمرایه هستند.
آنها خود ،بیش از هر کس دیگری نیاز به کمک دارند .نکتۀ اول و دوم را
ی
ی
بدکسان رجوع کردهای.
خوب دریافتهای ،گمشدگ ،و نیاز به کمک؛ ویل به
ً
دقیقا قطب مخالف آنچه یمخوایه .کتابشناس ی
یعت کیس که بتواند یک
ی
ی
فهرست از کتابها فراهم یمکند.
کتاب خوب معرق کند؛ نه کیس که
ی
دوستان دارم که دارای کتابخانههای مفصیل هستند ،یک واحد مستقل
حت کتابخانههای سل ی
برای کتابخانۀ خود ترتیب دادهاند .البته امروز ی
طنت

در برابر کتابخانههای دیجیتال حقی است .هیچیک از آن دوستان خوش-
بخت نیستند؛ بلکه خوش ی
بخت را میان کتابها گم کردهاند.
ی
ی
کتان معرق کنند ،خودشان
کسان هستند که نیازی نیست از آنها بخوایه ی
ی
همیطور پیشنهاد یمدهند :این را خواندهای ،خییل خوب است ،عالقهمند
بالیت ی
ی
فالن بوده است ،من اول عالقه نداشتم .کتاب هدیه
یمشوی ،کتاب
هان به دستت یمدهند.
هان را از دستت یمگیند ،و کتاب ی
یمدهند ،کتاب ی
ی
ی
ی
چنی آدیم کاق است تا ذائقۀ تو به کیل تغیی یابد .باید مراقب بود
دوست با
که این تغیی ،تغیی ی
مثبت باشد .به ذوق خودت رجوع کن ،تبلیغات را کنار
بگذار .هرچه به خود مراجعه ی
کت ،ذوقت بیشتر شکوفا خواهد شد .تبلیغات
ی
هدق جز پژمردن تو ندارد.
مطالعۀ آثار فاخر برابر است با مطالعۀ دهها کتاب در رشتههای گوناگون.
هیمندان فاخر ،ی
میوههای کم آب و خشکیده و نارس را کنار بگذار .ی
هی را برای
گون کنند .بیان آنچه از
بیان خود برگزیدهاند تا گزیده بگویند؛ نه اینکه دراز ی
درون یمجوشد ،با بیان مطلت برای اثبات ی
هیمند بودن خود ،و پرکردن
ی
صفحات ،متفاوت است .اینجا ی
بخیس از تفاوت جوشش با کوشش روشن
یمشود ،البته ممکن است یک نفر نیاز داشته باشد قافیهپردازی ی
نی انجام
دهد؛ ویل اصل کالم او همان جوشش است .امروزه تکنگاریها از مواردی
یی
است که تنها یمتواند برای مخاطبان اندگ مفید باشد.
پرداخی به آدمهای
مشهور و در نهایت پدیدآورنده ممکن است آنقدر جسارت داشته باشد که
به یک آدم نه چندان مشهور و در نهایت غی مشهور بیدازد .مستندهای پرتره
نی اینگونه است ،باید ببینیم اصل موضوع چه ی
ی
ارزش دارد .فوتبال ما را به
ی
کجا رسانده است که حال بخواهیم به زندگ ییک از رسدمداران امروز آن
بیدازیم ،و یا چهرهای فراموش شده را به یادها بیاوریم؟
ی
دادهان غوغا
برای حاجیان حادثهای روی داده بود .شاعران در چنی روی
ی
یمکنند .شاعری شعری ارائه داد که در هر بیت به آنچه با حادثۀ حج پیوند
داشت اشاره کرده بود؛ ویل هیچ به این حادثه نیداخته بود .در آغاز بیت

ی
گمان یمکردی که در پایان یمدیدی اشتباه کردهای ،و در پایان هر بیت گوشزد
ی
واژگان در پیوند با حج و این حادثه دارد .این کارها بیشتر
یمکرد که این شعر،
ی
ابهام است ،و نه ایهام ،و آن ابهایم که مانند محو کردن در نقاش است .مرزها
را یم ی
کت ،و به عمد محو یم ی
دان و ایجاد یم ی
کت .مرزبندی را نیمپذیری؛ ویل
هیمندی که مرزهای جغرافیان را دریمنوردد ،و آن ی
آن ی
هیی که از مرزهای
ی
ی
چنی صناییع که
زمان عبور یمکند ،اصل را بر جوشش قرار داده است ،و نه
بر محور هیچ استوار شده است.
ی
هی را یمتوان تشبیه به عینک کرد ،چشم را همگان دارند ،اگر آنچه دیگران
یمبینند گفته شود ی
هی نیست ،عینیک است زائد که تنها یمتواند باعث
نی یمگید .ی
شکست نور شود یا عینیک سیاه که دید چشم را ی
هیمند یمتواند
چشمها را بگشاید ،و یا دیدها را بگید .شماری هستند که یمتوانند عینک دو
دید را برای ی
بش فراهم کنند ،چشیم دارد که با آن نیازهای روزمره را برآورده
یمکند ،آن عینک را که به چشم یمزند ،یک دید نزدیک ی
بی است ،و یک دید
ی
دوربی ،یک دید حوادث زمان را بیان کرده است ،و آیینۀ اجتماع به شمار
ی
دوربی
یمرود ،حافظ است که از نماز کردن گربۀ زاهد یمگوید ،و یک دید
ی
گون است.
گون نیست ،فراتر از پیش ی
است .این دید دوربی البته پیش ی
ّ
ی
ی
گرفیهای بسیار است ،مدرش که پیش از
مقداری از خندهها حاصل جدی
کالس از شدت خنده ضعف کرده است ،و هنگام ورود به کالس ،خود را نگاه
ی
چنی روزی بوده است که در کالس درس ،حکم-
یمدارد .او مدتها در آرزوی
ی
ی
روان کند ،یا خندۀ او از دانشجویان است که این کالس را که هیچ چیی برای
ی
.
آنها ندارد ،این اندازه جدی گرفتهاند یمشنوی یک نفر آثار خود را در جنگل
دفن کرده بود ،و آیندگان آن را کشف کردند .نباید غصۀ ی
هیمند را خورد ،باید
ی
مخاطبان دل سوزاند که درکش را ندارند .هنگایم که جوشش باشد،
برای
دغدغۀ کمبود و یا نبود مخاطب از دست یمرود .جوشش یمتواند در یک
نی انجام شود .دغدغۀ امضا ی
فضای بدون مخاطب و برای هیچکس ی
نی از ی
بی
ی
یمرود .هیچکس ،ی
هیی برای هیچکس پدید یمآورد .تا هنگایم که اهداق و

ی
ی
جوشیس خالص بود.
سیاست در میان باشد ،نباید در انتظار جوشش و یا
مخاطت نیابد؛ چون سیاست-
هنگایم که جوشش اصیل باشد ،ممکن است
ی
پردازان ،ذائقهها را تغیی دادهاند .تالش برای جلب مخاطب نباید دچار فریب
گدان شود.
و یا ی
تالش شعر نو برای کوتاه کردن مرصاعها و طول شعر برای این بود که اگر
ی
جوشیس وجود دارد ،با تالش برای بیشتر ی ی
گفی و رساندن شمار ابیات به
مقدار الزیم که به آن غزل یا قصیده بگویند ،آلوده به کوشش و اطناب نشود.
سخن سعدی در گلستان یمتواند در اینجا به کار رود که دولت نه به کوشیدن
است ،چاره کم جوشیدن است .بسیاری از ی
هیمندان هنگایم که به صورت
حرفهای به آفرینش یمپردازند ،دچار افول یمشوند ،و ی
هی آنان درخشش
روزهای نخست را ندارد .نباید آزادی ،دوری از مراکز رسیم ،روزهای آغاز ،و
جوشیدن را به اندازۀ توان از یاد برد .رقابتها ممکن است توان ما را زاد کند؛
ویل ما را ازحالت یماندازد .در دنیای سینما این اطناب وجود دارد؛ ویل چون
اسی قالبها و شیفتۀ این ی
هی به دلیل نوظهور بودن ،و درگی شدن در جلوۀ
ی
گون برصی را
هیهای تجسیم هستیم ،متوجه اطناب آن نیمشویم ،و زیاده ی
ی
تعریق دارد ،و کاگردان به اجبار نباید
اطناب به شمار نیمآوریم .فیلم بلند
کمتر از آن بسازد .اصطالح کتابسازی برای کتابگنده کردن وجود دارد؛ ویل
اصطالح فیلمسازی وجود ندارد .هنگایم که پدیدآورنده از جوشش خارج
شود ،وارد کوشش و اندازه کردن و کش دادن یمشود.

اشتباهاصلی
ی
نادرستهای ریز و درشت است .شماری اعتماد زیادی به خود
انسان همراه با
ی
نادرستها را نیمپذیرند؛ اما یک اشتباه اصیل وجود دارد ،و
دارند ،و بنابراین
آن انتخاب مسی نادرست است .انسانهای بسیاری خود را رسگرم جزییات
ی
چنی وانمود کنند که دچار آن اشتباه
نشان یمدهند تا به خود بقبوالنند ،و
ی
اصیل نیستند .همان متجاوز خونخواری که به رسزمیهای دیگر حمله یم-
کرد ،مردم را یمکشت ،از رسها منار یمساخت ،و هنگام نماز دقت داشت که
چنی ی
ی
نکند جانماز او آغشته به خون باشد.
دقت در میدان جنگ ،آسان
گون تمام دنیا در کار است تا ما دچار آن اشتباه اصیل بشویم .درست-
نیست .ی
ی
کاری در مسی نادرست ارزش ندارد .باید کلمات را آن قدر باد کنیم تا پشت
آنها پناه بگییم ،تا در ورای آنها بتوانیم هر کاری انجام دهیم ،تا غلظت
ی
آتشی
خونریزی و شدت نادرستکاری ما در لطافت آن دیده نشود ،گرزی
ی
ی
که بر رس هر منتقدی بکوبانیم.
کلمان بزرگ که بتواند تمام زندگ ما و بلکه
ی
ی
تمام ملت و شاید ملتهای همجوار را پوشش دهد .معت زندگ ما بر پایۀ
ی
معت کلمات است .رسپوش دین یمتواند آن خونریزی را جهاد جلوه دهد،
همۀ کارهای ما مناسک ی
دیت است ،و روشن نیست چه کیس این مسؤولیت
ی
واژگان بدون تحریف به
را بر دوش ما گذاشته است .دلخوش نباشیم که
دست ما رسیده است ،ترجمه ،مفهوم ،ی
معت ،برابرنهاده ،برداشت ،و تفسی
ی
این واژگان یمتواند دچار تحریفهای بزرگ شود .اگر از کیس بخواهیم واژهای
را معنا کند ،فکر یمکند یمخواهیم او را گی بیندازیم ،در حایل که ی
آنان که این
معناها را در نظر گرفتهاند او را گرفتار کردهاند .ی
هی واال تحریفگر نیست ،و
در خدمت تحریف و تحریفگران نیست؛ ویل ترجمه و تفسی ی
هی واال ی
نی نیاز
ی
معان واژگان حفاظت شود ،و
به مراقبت دارد تا دچار تحریف نشود .باید
ی
ی
حفاظت از نسخههای خیط در کنار آن باشد .همچنی معان واژگان تصحیح
ی
شود ،و تصحیح نسخههای خیط در کنار آن باشد.
واژگان مانند شعر،

نی عنوانهان را مانند شاعر ،ادیب ،و ی
ادبیات ،و ی
هی ،و ی
هیمند نباید برای
ی
فریب به کار برد ،و اینها نباید دچار فریبکارانمان کند .تصحیح دربارۀ اصالت
ی
کلمان در ادبیات فارش
اشعار و راهنمای چینش کلمات است؛ ویل در هرحال
ی
تکرار یمشود که نیاز است ی
معت آنها را بدانیم .کسان هستند که چون
حقوقشان در مقایسه با دیگران بسیار نیست ،گمان یمکنند عارف هستند ،و
چون کمتر اهل تقلب هستند ،خود را همان رندی یمدانند که مورد نظر حافظ
بوده است .بسیاری افتخار یمکنند که ترجمۀ یک ی ی
می را یمدانند ،و بنابراین
کورکورانه رفتار نیمکنند؛ ویل به ترجمهای تکیه یمکنند که دیگران برایشان
ی
ی
تدارک دیدهاند .ی
معت چند کلمه را یمدانیم؟ باید به زندگ خود بنگریم .زندگ
ی
می ،با حضور در کالس یرسح آن ی ی
زندگ بر پایۀ یک ی ی
با یک ی ی
می متفاوت
می ،و
است.
ی
واژۀ هی هرچه بزرگتر باشد ،آثار بیشتری را یمتواند در بربگید ،مخاطبان،
گسیده استفاده کنند؛ ویل ی
هیمندان یمکوشند از این پوشش ی
خریداران ،و ی
هی
ی
گسیدگ ،اندک نیست .به ویژه ی
این همه نیست .زیان این ی
هیمند و منتقد باید
گسیۀ واقیع ی
به ی
یی
دانسی نام
هی دقت داشته باشند .یک نفر ممکن است به
ی
اطالعان دربارۀ آن دارد ،فرد دیگر
یک گل دلخوش باشد ،دیگری به اینکه
بذر آن را تهیه یمکند ،دیگری تصویر آن را دیده است ،دیگری گل را از نزدیک
دیده است ،دیگری این دیدار را تکرار یمکند ،دیگری تنها به کاشت آن بسنده
یمکند ،انسان دیگری به جوانه زدن آن دل خوش یمکند .هرکس در مرحلهای
هیمند بودن با ی
توقف کند ،به نتیجۀ نهان نخواهد رسید .ی
هیمند خوب بودن
ی
ی
تفاوت دارد.
کسان هستند که در آنچه باید به صورت طبییع روی دهد،
ی
ی
تاریچ
جنسیت داشته باشد ،در چه
دخالتهای نابهجا یمکنند ،فزندشان چه
به دنیا بیاید ،از والدت فرزندشان بسیار شادند ،هنگایم که چنسشان جور
ی
ی
مسؤولیت به گردن آنان نیست.
گون دیگر
شد ،و یک دخی و پش پیدا کردند ی
بگون تربیت فرزندتان چه یمشود یمگویند آن را به خدا واگذار
اگر به آنان
ی
کردم .آن ی
بخیس را که برعهدۀ انان است نیمپذیرند .شهروند کشوری بودن

ادن ،یادگیی فن
که ادبیات در آن سابقۀ زیادی دارد ،حضور در انجمنهای ی
شعر ،و ی ی
گفی شعر مراحیل است که باید از آنها عبور کنیم ،و نه توقف .اگر
ی
هان برای بازدیه و باردیه بیشتر
نتیجه به دست آمد توجه کنیم چه چی ی
مفید است .اگر عناض به کار رفته را در میوۀ این گیاه بدانیم ،یمتوانیم با
فراهم آوردن آنها برای گیاه ،محصول بهتری داشته باشیم؛ اما اگر تجارت
ی
ی
سنگی ،وزین ،پیشرس و بدون
محصوالن زیبا ،بزرگ،
بر انصاف غلبه کند،
ی
ی
دانسی عناض به کار رفته در اعضای بدن
عطر و طعم خواهیم داشت .با
یمتوانیم آنها را تقویت کنیم .بسیاری گمان یمکنند آنچه برای ی
هی الزم است
یی
یی
داشی
یان به رسانهها و جوایز،
داشی امکانات رفایه ،شهرت ،دست ی
پیوسی به ارباب قدرت است .اگر ی
یی
هیمندی خودرو داشته باشد،
محافظ ،و
ی
ی
هیمند موفق است ،و اگر رانندۀ شخیص داشته باشد موفقتر خواهد بود.
ی
زندگ شاعری در اصفهان با کار ی
گردان در هالیوود تفاوتهای بسیاری
مقایسۀ
ی
ی
را پیش رو یمآورد .هیی مانند شعر در اینجا و هیی روزآمد و در کشوری که
به ی
ی
چنی کاری ساخته شده است؛ ویل
هیمند بها یمدهد ،و در شهرگ که ویژۀ
ی
ی
همی
زندگ شاعر یننوا به جای اینکه بگوید راه این نیست ،یمگوید که راه
پرداخی به ی
است .رسگرم شدن به لوازیم که لوازم مورد نیاز ی
یی
هی
هی نیست ،و
تنها برای اینکه آن لوازم فراهم شود .پیش از اینکه هستۀ اصیل محصول
آدیم را بشناسیم ،باید بدانیم هستۀ اصیل آدیم چیست ،و چهگونه حفظ و
تقویت یمشود .اگر تمام وقت باغبان به شاخ و برگ و میوهها بگذرد ،به مرگ
باخیند؛ ویل
درخت یمانجامد .البته افراد بسیاری از وجود ریشه و اهمیت آن ی
کمتر کیس به آن توجه یمکند .هستۀ اصیل گیاه ،دیگر بذر آن نیست .گیاه
روییده ،رشد کرده ،و به بار نشسته است .توجه به بذر در اینجا بازگشت به
گذشته است .دوم اینکه تقویت فرعیات ،محدودیتهای خود را دارد ،و
ی
جان رشد یمکند ،و
بنابراین کار ما به سمت موارد ساختیک یمرسد ،ناخن تا ی
بنابراین ،کار ما به ناخن مصنویع یمرسد .داروخانهای که باید به سالمت مردم
توجه کند ،مژه و ناخن مصنویع یمفروشد.

هم ی
چنی به تکرار موفقیت نیاز داریم ،کیس که یک گیاه را پرورش دهد،
سودی حاصل نیمکند ،و نیمتوان او را کشاورز خواند .بسیاری یمدانند که
تولید در ی
هی با تولید در رشتههای دیگر تفاوت دارد ،و بلکه استفاده از واژۀ
تولید برای ی
هی ،نادرست است؛ ویل در عمل ،کار آنها همان است که نباید
باشد .تولید انبوه در ی
هی به شکل تولید در رشتههای دیگر باعث فروکاهش
ی
هی به مرتبۀ صنایع ی
دست یمشود .نباید گمان کنیم که ادبیات دچار این آفت
ی
کسان هستند که به کارهای دیگری یمپردازند ،و گایه ی
نیمشود.
هی خود را
عرضه یمکنند ،از تولید انبوه دوری کردهاند ،و با این کمکاریها ما را فریب
یمدهند .اغراق نیمکنم که یک کلمه یمتواند مفید باشد؛ ویل یک نفر بیست
جلد کتاب یمنویسد که یک سطر آن به کار نیمآید ،و یک نفر چند صفحه
یمنویسد که تمام آن مفید است .درش شدن کتاب ما را فریب یمدهد که
اثری است پرفایده و مؤثر.
ی
رسزمیت هستیم که شعر در آن سابقۀ زیادی دارد ،شماری به این خاطر
در
احساس شادی یمکنند .این شادی ،به خودی خود ،راهنمای آنها در رسودن
ی
اندوهگی هستند ،چرا آنان در
یا شناخت شعر نیست .دیگر یان به این خاطر
ی
جان به رس یمبرند که شاعران بزرگ داشته است ،و اینها در برابر آنان نیم-
ی
ی
ی
ی
توانند دیده شوند .این اندوه نی ینجهت است .جای دیگر نی غولهای هیی
خود را دارد ،و سالهاست که ی
هیها به زبانهای دیگر ترجمه شده است.
مسابقات به ویژه در زمینۀ ی
هی به رقابت سالم تعبی یمشود ،البته ممکن است
کشت و یا مشت ی
زن تبدیل نشود ،و ی
مسابقۀ ی
هیی به مسابقۀ ی
هیمندان ظاهر
ی
قضیه را رعایت کنند؛ ویل اگر تمام حواس ی
هیمند به رقابت باشد ،روند زندگ،
مختل خواهد شد .روند رو به رشد شهرت و جوایز وابستگان چنان رسسامآور
است که هرکیس را یا همراه یمکند ،و یا مغلوب یمکند .به طور جدی باید از
میدان این مسابقات دوری کرد که برندهای ندارد .ی
چیی را ارزانتر خریدهایم،
چهطور؟ التماس کردن ،و چانه زدن .دستآوردهای قابل توجه ،حاصل
التماس و چانه است ،بچهها برای نمره و بزرگترها هنگام خرید .بسیاری از

جوایز ی
ی
همیگونه است .در سالهای اخی گایه داوران به این نتیجه یم-
نی
رسند که در این رشته کیس الیق دریافت جایزه نیست ،و دریافتکنندگان
جایزه گایه جایزه را رد یمکنند تا غوغا بیافرینند؛ ویل کمتر کیس به صورت
جدی اعالم یمکند من الیق این جایزه نبودم ،و بسیار بهتر از من وجود دارد.

شاعرپهلوان
برای ترسیم یک فرد ،چهرۀ او اهمیت بیشتری دارد ،حال اگر بخواهیم
خطوط اصیل چهرۀ فردوش را بسیار زود ترسیم کنیم ،باید او را شاعری
ی
جهان مطرح کرده است.
بخوانیم که حماسههای میل ایران را در سطچ
ی
هان که از زندگ فردوش به جا مانده است ،بسیار نیست؛ ویل
گزارش ی
مطالت که گفته ،باور داشته است.
برداشت خواننده این است که او به
ی
مطالت که فردوش آنها را زیسته است ،و جان کالم او از داستانپردازیها،
ی
ی
.
نمادها و اسطورهها همیهاست او با جمشید و فریدون نبوده است؛ اما
ی
زندگ خود را زیسته ،و آن را برای ما بیان کرده است.
مطالت که امروز کمتر
ی
ی
هیجان شاهنامه را برجسته
به آن پرداخته یمشود .بیشتر ،مطالب تند و
کردهاند که با لحنهای عجیب خوانده یمشود ،و جویندگان معرفت را از
فردوش دور یمکند .ییک از افتخارات این است که آشنایان با شاهنامه یمتوانند
اعمال خشونتطلبانهای به نام دفاع از میهن انجام دهند .آیا شاهنامه کتاب
جنگ است یا صلح؟ بهتر است این پاسخ را خود ما بدهیم ،آنگاه که از
شاهنامه برداشتهای خشونتطلبانه داشته باشیم ،چه فایده دارد که شاه-
نامه را کتاب صلح بخوانیم؟ آنگاه که ی
ملت صلحطلب باشیم ،آنگاه شاهنامه
ی
نی کتاب صلح است.
باالن دارد .بنابراین او شاه-
سپنج بودن این رسا در شاهنامۀ فردوش ،بسامد ی
یی
یان به
نامه را به این دنیا گره نزده است .او به رنج انداخی خود را برای دست ی
گنج مادی ،ناپسند یمشمارد .سالها اشعاری را از فردوش تغیی دادهاند ،یا
کتان نژادپرستانه نمایاندهاند.
اشعاری را به او نسبت دادهاند ،و شاهنامه را ی
خود در جلسات ادن که شاهنامه ی
خوان باب است ،و داد و فریاد ،زیاد ،رواج
ی
این اشعار را دیدهام .شاهنامهخوان مجموعهای از اشعار این و آن را که خود
بر آنها افزوده ،و ی
دست در آنها برده است ،در البهالی اشعار فردوش یم-
ی
معرق یمکند ،گو اینکه اگر به شاهنامه
خواند ،و او را یک ایرانپرست

ی
رسزمی شاهان
بازگردیم ،ایران ما آباد یمشود ،و یا ایران به خودی خود ،چون
بیت که ی ی
است ،اکنون ی
کاست ندارد ،و آنگاه یم ی
ی
طیپردازان دست به کار یم-
نی
ی
هماییس
شوند ،و اشعار ناپسندی یمرسایند تا پاسخ فردوش را بدهند .اگر به
ی
ی
یان نیت
بروی ،و اصل و حواش آن را با دقت زیر نظر داشته باش ،دریم ی
ی
کسان خواستهاند ،و چه
برپان این همایش چه بوده است ،و چه
اصیل از ی
ی
کسان توانستهاند از آن بهرهبرداری کنند .سالم بدون طمع نیست ،تا چه
رسد به مراسیم با زحمت بسیار و بودجهای برای غذاهای چرب و شیین .به
چیی بروند .حال یم ی
ویژه هنگایم که سیاستبازان به رساغ کیس یا ی
توان تصور
ی
کت که هزارۀ فردوش از چه رو و برای چه برپا شده بود .این همایش مبدأ
تحریف شاهنامه در دوران معاض به شمار یمرود ،و بسیاری از رسدمداران
ادن ما ی
نی با آن جریان همراه شدند ،و به خاطر این همرایه است که هنوز
ی
.
عدهای از محاسن این همایش یمگویند شعر امروز و به ویژه شعر رپ با
ی
رسعت که نسبت به شعر دیروز
شیوهای که آواها در آن خوانده یمشود ،و با
ی
موسیق دیروز دارد ،در نهاد خود ،مبارزهای را رهبری یمکند .بهتر است در
و
برابر تحریف بایستیم ،تا هیجان مبارزه ،در جای خود هزینه شود ،نه در برابر
ی
چیی که در اصل ،وجود ندارد.
ی
چنی یمشناساند،
فردوش را دهقان خواندهاند .نادرست نیست ،و او خود را
ی
البته از این طبقه است؛ ویل شغل او شاعری است ،و ی
هیمندان که سمتها
و شغلهان در کنار ی
هی برای خود تدارک دیدهاند نیمخواهند بگویند که
ی
فردوش ،شاعر بود و بس.
رویارون او با ظاهرگرایان دارد.
برخوردی که با پیکر فردوش یمشود نشان از
ی
شاعری را که پدیدآورندۀ شاهنامه است ،و از اساطی یمگوید چه جای به
ی
خاک ی ی
رفی در میان مسلمانان .این امضای بزرگ است بر اینکه فردوش اهل
مبارزه است.

دربار غزنه
ی
دربارۀ رفتار دربار غزنوی با فردوش روایتهای گوناگون در دست است؛ ییک
اینکه فردوش شاهنامه را به نام سلطان محمود کرد ،و دستمزدی گرفت ،و
دیگر اینکه کار آنها به اختالف کشید ،و فردوش هجویهای رسود .او دست-
مزد خود را به کیس بخشید ،یا برای تعمی بند ،هزینه کرد یا آنگاه که سکه-
های سلطان رسید فردوش درگذشته بود .نیمتوان تمام این روایتها را یکجا
روایت در میانۀ اینها رسید ،و ی
ی
حت میان آن روایتها
پذیرفت؛ ویل یمتوان به
ی
مشیک همۀ روایتها این است که فردوش شاعر دربار
را جمع کرد .وجه
ی
ی
نبود .اگر اختالق با سلطان غزنه نداشت؛ ویل ارادت او نی چندان نبود .تنها
در حدی که بتواند کار خود را به انجام رساند ،همانند تمام شاعران قدر اول
ما که سلطان را به صورت مستقیم یا غی مستقیم پند دادهاند .رفتار و کردار
فردوش به خودی خود یمتوانست دربرگیندۀ پیایم برای سلطان باشد .شاید
بهتر باشد دست باال را بگییم ،اینکه او محمود را مدح کرد ،و تا پایان عمر از
کار خود پشیمان نشد؛ ویل باز او را نیمتوان شاعر دربار دانست ،و مالزم
سلطان خواند .شاعران مبارز ،یک تن را به صورت ویژه مدح کردهاند ،و در
رویارون با یک حاکم خاص و یک حکومت خاص به نقد تمام
عوض به جای
ی
ی
خودکامگان پرداختهاند .یمتوان وضعیت آموزش را در دنیای امروز نگیی
ی
کت ،استاد یمتواند هر کاری انجام دهد ،اشتباه تدریس کند ،بدون مطالعه
رس کالس برود ،غیبت کند ،مرخیص بگید؛ ویل نیمتواند خارج از رسفصلها
چیی بگوید .پدیدآورنده ی
حت اگر آنها نادرست باشد ،ی
ی
نی یمتواند برداشت-
های نادرست خود را به چاپ رساند؛ ویل حق ندارد بیون از رسفصلها برود،
فردوش در اینجا کیست؟ همان پدیدآورندهای که مطالب را به میل دیگران
ی
تعریق یمکند ،و نیاز
یمنویسد ،و اسطورهها را تغیی یمدهد؟ یا از سلطان
ی
تعریق نداشت که اگر داشت ،و
جامعه را بیان یمکند؟ اوضاع مایل فردوش
ی
فرصت برای رسودن شاهنامه نداشت ،و
اهل خوراکهای چرب و شیین بود،
اگر اهل سیاست شده بود ،نیمتوانست از ر ی
است بگوید ،و به درس یت بشاید.

خدان آغاز یمشود که روزیده است .فردوش در آغاز،
شاهنامه با وصف
ی
روزی ی
رسان خداوند را برجسته کرده است .ارزشهای او با ارزشهای دربار
ی
ی
دولت
جان دوردست بدون حمایتهای
همخوان نداشت ،و او رسانجام در ی
و مردیم درگذشت.
فردوش در زمانهای یمزیست که اوج کار مداحان دربار بود .فردوش سلطان
آمیی مدح یمکند؛ ویل او همزمان با ک ی
محمود را به صورت اغراق ی
سان است
که یمتوانیم شعر آنان را به لحاظ حجم و محتوا با اشعار فردوش بسنجیم.
ی
فرج و عنرصی ،کارشان مدح بوده است ،و محمود را به ادامۀ غارت و خون-
ریزی تشویق کردهاند.
ون تقابل دادن فردوش با سلطان را آب و تاب بیشتری دادهاند ،و فردوش
گ ی
ی
شیعه را در برابر سلطان ی
ستمذهب گذاشتهاند ،همانگونه که سعدی صوق
در برابر خواجه نصی برآمده از حوزه ،توانسته است تقابل خانقاه و حوزه را
برساند .هرچه تقابل فردوش و سلطان در این زمینه بیشتر باشد ،باید بیشتر
شک کنیم .اما برای کیس که با دربار و رسوم آن آشناست ،یمداند که رقیبان
چه خواهند کرد ،و کیس که خوی خودکامگان را بداند ،دریمیابد که فردوش
نیمتوانست مورد پسند سلطان باشد .او تمام و کمال در اختیار سلطان نبود،
و دل در گرو پهلوانان و ایران باستان داشت.
اشکال بسیاری از قلم به دستان و اهایل ی
هی این است که دیدگایه ندارند .کار
ی
امکانان نشان یمدهد که آنان فاقد
اندک یا کار زیاد ،در هر زمینهای با هر
ی
همی دیدگاه است که مانع
دیدگاهاند ،و کیس مانند فردوش دیدگاه دارد ،و
هی ی
چنی ی
ی
یی
مندان به حکومتها یمشود .نه آنان طاقت اینان را دارند،
پیوسی
و نه ی
هیمندان یمتوانند آنان را تحمل کنند .حکومتها چه بسا ظرافتهای
فرصت ی
ی
نی برای دریافت
مدج را که برای آنان رسوده شده است درنیابند ،و
ی
همی که یمبینند شاعری احساس چاکری یمکند ،و آنان
آن نداشته باشند،
ی
را قطب دایرۀ امکان یمخواند ،برایشان کاق است؛ ویل دیدگاهها را مورد هدف
قرار یمدهند دریمیابند که در پس این داستان خوش آب و رنگ ،ی
چی دیگری

هست ،از دل این شعر ،ی
ی
چی دیگری یمجوشد.
جوشیس در کار است که
پیوندی با آنان ندارد ،این جوشش در سالهای بعد ی
نی ادامه خواهد داشت،
و برای دودمان آنان و بلکه برای تمام حاکمان مشکلساز خواهد شد.
کدام شاهنامه؟
دوست وارد یمشود ،و ضحاک را یمفریبد .ضحاک ی
نی آن دشمتی
ی
اهریمن از در
ی
ی
نیست که تنها به ستی با نیوهای روشت بیدازد؛ بلکه بر تخت یمنشیند ،و
ی
روشت همذاتپنداری
پادشاه یمشود .مخاطب اینجا یمتواند با نیوهای
ی
رویارون خی و رس با
کند .این یک داستان حماش تمامعیار است ،نه ضف
ی
ی
کشمکیس ناتمام ،و نه ترسیم یک جنگ و گریز به گونه-
مرزهان مشخص ،نه
ی
ای که دل مخاطب با نیوهای تارییک باشد.
هنگایم که تشخیص از دست رود ،آن هالۀ خورشیدوار که در اطراف پهلوانان
ی
پیشان آنان تابان است دیده نیم-
فرهمند است ،و آ ن نور ماهتابمانند که از
شود ،و ضحایک مار بر دوش بر جای آنان یمنشیند .امروز چارۀ کار ما چنگ
زدن در شاهنامه است؛ ویل کدام شاهنامه؟ نه شاهنامهای که زمینۀ دعوای
یان به عنوان شاهنامهشناس و شاه-
مصححان و میدان مسابقهای برای دست ی
ی
ی
نامهپژوه شده است .شاهنامه با خرد آغاز یمشود .با خرد ،خردگفی ،خرد ما
فعال نیمشود .همۀ ما بیت نخست شاهنامه را از بریم ،به نام خداوند جان و
ی
همی جا بایستیم ،در
خرد . ...چه زیبا که به جای یرسح و تفسی شاهنامه در
سطر نخست ،و بلکه در مرصاع نخست .خرد را بشناسیم ،و آن را به کار
اندازیم ،و سپس به بازتعریف واژگان دیگر ازجمله دانش بیدازیم ،نه هر
ی
ی
یان واژگان ،مگر کار دشواری
دانیس ،آن دانیس که دل پی را برنا یمکند .ریشه ی
ی
است؟ اصل واژۀ فریدون ،فریتون بوده ،و اکنون یم ی
واژگان مانند
توان اصل
نی بیان .به جای «د» یم ی
امید ،و امرداد را ی
توان «ت» بگذاری .آنچه کارساز
ی
است نه بازسازی کاخ شاهان گذشته که شناخت خرد است .خداوند روزیده
رهنمای ،و ما راه را گم کردهایم؛ چون خداوند رهنمای را نیمشناسیم .ما گمان

کردهایم فردوش را یمشناسیم؛ ویل مشهورترین سخنان او را درک نکردهایم.
مذهت است ،و امروز تظاهر به مذهب اوج گرفته است؛ ویل
جامعۀ ما
ی
ی
مذهت نیست ،و هر خرافهستیی
هرکیس که این تظاهر را ندارد ،هرکیس که
ی
ی
نیمتواند ادعای خردگر یان کند .مردیم که به سفرهای زیارن رفتهاند ،و یم-
خواهند باز جواز سفر بگیند؛ ویل جواز استفاده از خرد را به خود نیمدهند.
یی
تاخی به عرفان کردهاند ،و شاعران عارف
خردگر یان فردوش را حربهای برای
جان یمتواند سودمند باشد ،خداوند فراتر
را خردگریز خواندهاند .البته خرد تا ی
ارفی از خرد ،خردگریزی نیست .فردوش ی
از خرد است ،و فر ی ی
نی یمگوید :کزین
برتر اندیشه برنگذرد .خرد در عرفان ی
نی کاربرد دارد ،و یمتواند به ی
معت هوش-
ی
قدرن باشد که با مراقبه به دست یمآید.
مندی و
حکمت فردویس
ر
ی
رسآغاز این گفتار ،سخن دوست است که یمپرسید :آیا شاهنامه به نی وجود
دارد؟ او دل پری از شعر داشت ،و یمخواست خییل رسی ع یک دور شاهنامه
را به رنی بخواند و ببیند که هیچ در دل آن نیست ،و ینخود آن را تبلیغ یمکنند.
ی
داستان بود که این داستان یمتوانست گایه واقیع ی
یعت
شاهنامه اگر یک کتاب
تاری خ باشد ،و گایه واقیع نباشد ،و ساختۀ تخیل فردوش باشد ،باز اکتفا
کردن به خواندن آن به صورت رنی ،دو اشکال عمده خواهد داشت؛ اول دور
شدن از ناخودآگاه جمیع که در کشور ما در شعر جریان یافته است ،و دیگر،
رفی جنبههای ی
از دست ی ی
هیی ،همانند اینکه یک نفر داستان فیلیم را تعریف
ً
کند ،و اصوال یمتوان داستان تمام فیلمهای یک گونه را به صورت کیل تعریف
ی
ی
زندان یمخواهند فرارکنند ،نیمشود؛ ویل دست
زندان ،یک یا چند
کرد ،گونۀ
عشق ،یک دخیی
ی
آخر موفق یمشوند ،و دوباره دستگی یمشوند .فیلمهای
ی
و پش شیفتۀ همدیگر هستند ،موانع برای ازدواج ،بسیار است .فیلم ورزش
این است که یک نفر یمخواهد در مسابقهای یرسکت کند ،و با موانیع ازجمله
کمبود امکانات روبهرو یمشود .شاهنامه نامۀ پهلوانان است .اگر کیس دچار

ی
ی
داستان را از
خمودگ باشد ،و این بخشها را بخواند ،به حرکت دریمآید .اگر
میانۀ آن یمشنوی ،باز باید برای خود یادآور شوی که شاهنامه نامۀ پهلوانان
است .فردوش برای به دست آوردن تاری خ ،دست به پژوهش ی
گسیدهای زده
ی
است.
کسان که تاری خ را به صورت شفایه یمدانستهاند ،و تاری خ در کشور
ی
ما و بلکه بیشتر دانستهها در رسزمی ما جنبۀ شفایه دارد .اما او آفرینشگر
است ،و تاری خ را به صورت اسطورهای و ی
هیمندانه عرضه کرده است ،و نه
به صورت خشک و رسیم .کار او به نظم درآوردن تاری خ موجود نیست ،کار
او گردآوری و رسایش ی
نی نیست .کار دشواری که هر اثری در حوزۀ تاری خ ممکن
است به آفت آن دچار شود .شاهنامه اوج همکاری تاری خ با ادبیات است با
کیفیت ی
کمیت ی
ی
ی
هیمندانه .تاری خ ،به اندازۀ ادبیات ،فراگی نیست ،و
گسیده و
ی
ی
ی
تاریچ است
تاریچ که فردوش از آن یمگوید
چندان ندارد .البته
مخاطب
که تاری خ مرصف ندارد ،و یمتواند در آینده ی
نی مورد استفاده قرار گید .شاه-
نامه همرایه داستان با تاری خ در ی
بسی شعر است .پرسش این است که در این
رشته چه بخوانیم ،و از چه کتان آغاز کنیم؟ دربارۀ تاری خ ی
نی این پرسش وجود
ی
دارد ،و هنوز باید گفت یمتوان شاهنامه خواند ،یمتوان از شاهنامه آغاز کرد،
و بلکه یمتوان شاهنامه را همواره خواند ،و البته با یک یرسط ،با یک یرسط
بسیار مهم ،اینکه دچار غرور نشویم ،اینکه برای کمبودهای امروز به گذشته
عیت بگییم؛ نه اینکه با آن خود را باد کنیم.
پناه ینییم ،از گذشتهها ی
شاهنامه مهمترین اثری است که به زبان فارش و با تکیه بر اسطورهها به
نگارش درآمده است .دیگران این حوزه را دست کم گرفتهاند ،و شاید افرادی
برای اینکه نام فردوش را جاودان یافتهاند ،وارد این حوزه شدهاند .سنجش
کار آنان با فردوش ،قدرت فردوش را برای ما اثبات یمکند؛ ویل باید دریافت
که استفاده از دنیای اسطوره چه اندازه دشوار است .افرادی به ی ی
گفی از همان
آفریدههای فردوش مانند کاوه و آرش پرداختند .این اشعار را باید اشعار
فردوسیانه در قالب شعر نو خواند ،هستۀ این اشعار ،دور از آفرینش است.
به ویژه ادبیات نو ،این دو شخصیت را بیش از دیگران پسندید ،افراد دیگر به

ی
پهلوان را مانند رستم یمآفریند
آفرینش شخصیتهای تازه پرداختند ،کیس که
ی
ی
هرچی باید مراقب خود باشد ،و چنان پهلوان باشد که بتواند آن
پیش از
ی
پهلوان را با آن نیوهای فرابشی به مسیی که یمخواهد هدایت کند .شعر
ی
پهلوان شاعر پهلوان ی
نی یمخواهد ،برای شاعر پهلوانان شدن باید پهلوانتر از
ی
پهلوانان بود.
کسان که نام فرزند خود را رستم یمنهند؛ ویل تنها شماری از
آنها یمتوانند فرزند خود را به این نام صدا کند.
ارزش دیگر فردوش در نگاه ی
بان از زبان فارش است .او توجه ما را به داشته-
ی
باستان خود جلب یمکند .در زمان شکستها یادآور پیوزیهاست ،و
های
اینگونه یمتواند جای خود را در میان مردم باز کند.
چرا شماری از شاعران ما حکیم خوانده یمشوند ،و شماری دیگر ،خی؟ دربارۀ
اینکه حکمت چیست ،و به چه کیس حکیم یمگویند ،سخنها گفتهاند.
ی
ادبیان که پند و اندرز داشته باشد گفته یمشود .یک نفر
ادبیات حکیم به
ی
یمگوید حکیم کیس است که به چند هی آراسته بوده است ،یک نفر دیگر
ی
کتان در زمینۀ طب
رسبت با لیموی دستافشار و عسل یمفروشد ،و چون ی
ی
سنت نگاشته است ،تابلو یمزند یرسبت حکیم ،و خود را حکیم یمداند .دیگری
سنت ی
فلسفه خوانده است ،و طب ی
نی یمداند ،و بنابراین شایستهترین فرد
برای دریافت عنوان حکیم است! افراد دیگری فلسفه را حکمت یمخوانند،
ی
فلسق دست و پا یمزنند .حکمت از در و
در حایل که در همان اصطالحات
دیوار یمبارد ،و ی
حت ممکن است به صورت غی ارادی با حکیمان بسیاری
دیدار کنیم! نباید خود را درگی این القاب کرد ،ی
قاآن را ی
نی حکیم خواندهاند.
باید سخنان حکیمانه را بخوانیم ،و با معیار خود بسنجیم .نامۀ پهلوانان در
ی
نی حکمت ی
شاهنامه ی
پهلوان نیمپردازد .او از پهلوانان فره-
آمی است .او به هر
ی
مند یمگوید.
کسان که هالۀ مقدس در اطراف آنان دیده یمشود ،و خوش-
ی
ی
بخت یک ملت به حاکمیت آنان بستیک دارد؛ نه اینکه هرکیس که حاکمیت
جان تقدس دارد ،گکاووس جابهجا مورد
یافت ،مقدس است .جمشید تا ی
انتقاد قرار یمگید ،ضحاک تقدش ندارد ،و با فریب اهریمن به قهقرا یمرود.

پهلوانان ،فرهمندی را به دست یمآورند ،و برای آن زحمت یمکشند ،فریدون
ی
الیزکوه که در فرهنگ ایر یان جای-
با شی حیوان که مقدس است ،و سپس در ی
گایه مینوی دارد ،پرورده یمشود .خوراک نامقدس ،افراد و ی
حت فرد مقدش
را همچون جمشید نامقدس یمکند.
ی
ی
هرچی داستان رستم است ،نخستی واژهای که پس از شنیدن
شاهنامه بیش از
نام فردوش به ذهن یمرسد ،اوست .رستم در برابر کاووس یمایستد .منش
رستم اجازه نیمدهد کورکورانه از هرکیس که شاه است فرمان برد .پهلوان در
برابر شاه یمایستد تا به ما نشان دهد شاهنامه چیست .هنگایم که متولیان
مذهت ،شاه ،دربار و حرمرسا دچار فساد شدهاند ،پهلوان نمایندۀ پایک است.
ی
ی
رسزمی است ،شاه را پند یمدهد ،و بداندیشان
اوست که تاجبخش و مدافع
ی
را به ی
آزمان و جنگآوری
رسای کردارشان یمرساند .پهلوان که تنها قهرمان زور ی
توانان تشخیص درست را از نادرست دارد.
نیست که
ی
رنج
ضحاک از مارهای روییده بر دوش در رنج است ،از دیاری به دیار دیگر یمرود،
و این ،داستان هرکیس یمتواند باشد ،الزم نیست آن فرد ،خودکامهای با
ی
ی
ی
جان
رسزمیت گسیده باشد .هرکیس یمتواند از چیی در رنج باشد ،و به هر ی
برود ،آن را با خود همراه کند .چارۀ کار اژدهادوش ،سفر نیست .امیخشو
ی
قزویت
دهلوی یمگوید :من خود بالی خویشم ،از خود کجا گریزم؟ و واعظ
یمگوید :ز خود هرچند بگریزم ،همان در بند خود باشم.
کیس که مار بر دوش دارد ،خود ی
نی در رنج است ،نیمتوان گفت که او در
ی
خوش است ،و تنها دیگران را شکنجه یمدهد .کیس که اطراف او را دو مار
گرفته است ،خود ،ماری است .هنگایم که چپ و راست کیس ،نمایندۀ
شیطان باشند ،چه انتظاری هست که او به نمایندۀ شیطان تبدیل نشود؟
البته او هنوز ضحاک است؛ ویل آن چنان نزدیک و در خدمت دو مار است
که مجموعۀ او و ماران را باید ماری سه رس نامید .این تبدیل چنان تغییی

است که درمان ی
نی خود دردی دیگر است .دیگر نباید به درمان اندیشید که
باید در فکر مجازات بود .رسانجام مردی دار به دوش ،این مرد مار به دوش را
ی
رونمان کرد
ابرقدرن از سالج به نام شیطان
به مجازات یمرساند .هم اکنون
ی
ی
ی
ی
که بردی بیش از مسافت یک دور زمی دارد .این چنی موجودان یمتوانند
ابزار خود را شیطان بنامند؛ ویل از اینکه آنان را شیطان بنامند دلگی یم-
شوند .ضحاک در نظر خود ،کار نادر ی
ست نیمکند ،او باید خوراک ماران را
فراهم آورد ،باعث مرگ جوانان شود تا زنده باشد ،و چون حاکم برتر از دیگران
ی
ی
ی
است ،زندگ او ارزش بیشتری دارد .این زندگ زندگ ارزشمندی نیست .بهای
یی
زیسی او مرگ دیگران است ،و کیس که در خدمت شیطان باشد ،نیمتواند
ی
چنی چرخهای نشود .هنگایم که ساختار جهان اینگونه باشد ،راه چاره
وارد
دوری کردن تا حد ممکن است .آشپزها یمکوشند به جای دو جوان ،روزانه
یک جوان را خوارک مارها کنند ،همکاری با دستگاههای جور و فساد ،مردود
استثنان.
است؛ مگر در این موارد
ی
جمشید ،گوشت گاو را خوراک مردم کرد ،و بر اثر گوشتخواری ،فره ایزدی را
از دست یمدهد ،و ضحایک به قدرت یمرسد که گوشت مردمان را خورش
ماران یمکند .این مجازات مردم است .فریدون را با شی گاو یمپرورند ،و
ی
چنی به تصویر
ضحاک با گرزی به شکل گاو مجازات یمشود .چرخۀ انتقام این
کشیده یمشود.
مرد آهنی
ی
شخصیت را یمخواهیم بیابیم که بتوانیم دربارۀ او داستان ،نمایشنامه ،یا
هان هست؛ ویل جنبۀ
فیلمنامه بنویسیم .یک قهرمان میل با چند وجه .نام ی
مبارز یان آنان چندان نیست .زمان مبارزۀ آنان گایه چند ساعت یا یک روز
ی
ی
پیشی و ایستادگ در برابر کیس
است ،مبارزه برای بازگرداندن قدرت به روند
که یمخواهد روند پیش رو را تغیی دهد ،ستاندن قدرت از شایه و سیدن آن
به شایه دیگر .این فقر در مبارزه وجود دارد ،و اگر فردوش ،تنها از کاوه و

بسیار کوتاه از او یمگوید ،نه برای این است که مبارزه را نیکو نیمدانسته،
بلکه برای این است که دستش خایل بوده است .شاهان با رأی مردم به شایه
نیمرسند ،و بنابراین ،مردم به هنگام لغزش آنان نیمتوانند کاری انجام دهند.
هنگایم که پزشکان و متولیان دین در خدمت فساد قرار گیند ،باید نظر به
ی
مردم عادی داشت .کاوه یک مرد عادی است .او یک زندگ معمویل دارد ،و
این معمویل بودن توانسته است او را از فساد دربار دور نگاه دارد؛ ویل ظلم،
همهگی است ،و او در برابر ستم رس فرونیمآورد .مردی معمویل است ،پرچم
او معمویل ،و قیام او ی
نی دربرگیندۀ انسانهای معمویل است .فرزند او را برای
خورش کردن به دربار یمبرند .کاوه یمتواند فرزند خود را از مرگ نجات دهد.
ی
گون از آهن
چرا؟ برای اطرافیان یضحاک نی عجیب است ،برای اینکه او ی
است .او غرق روزمرگها نشده است .کار او تنها آهنگری نیست که خوی
آهن را گرفته است.
ی
در ی
سنگی کرده باشد ،جایز
آییهای کهن ،گاه نابودی فرد هر اندازه گنایه
ی
نیست .رسانجام ضحاک ی
نی مرگ نیست .شاید از این جهت که اعدام ،مرگ
ارهان که داد نبود ،و شاید برای
ساده است که هرکیس خواهد گفت بایستۀ آز ی
اینکه همواره او خطری بالقوه باشد که اگر روزی روزگاری شاه و مردم به
پیشی رفتند او بازگردد .هم ی
ی
چنی مخاطب ،سخن فردوش را از این
همان راه
پس ن یمگید با این واهمه که نکند او بازگردد .این داستان به پایان یمرسد،
و داستان ضحاک ادامه دارد ،شاهنامه ی
نی به انجام یمرسد؛ ویل داستان
ضحاک ادامه یمیابد .یک نوع پایان باز با واهمهای بزرگ .آنچه باید پایان
گید ،تارییک است ،اعدام رهبر فریب خورده ،ممکن است ما را به این فکر
بیندازد که همه ی
چی تمام شد ،و دیگر تهدیدی نیست .اما پهلوانان یممیند؛
ی
رویی یتت ،سهراب و سیاوش دوست
توانان ،اسفندیار با آن
رستم با آن
ی
ی
ی
داشتت ،پهلوانان یممیند ،و خوی پهلوان است که باید زنده بماند .فردوش
ی
ی
تاریچ چند صد ساله
هان را بیافریند ،در طول
یمتواند چنی شخصیت ی
ی
حرکت دهد ،و سپس به رسانجام برساند که گایه مرگ است .گایه هیمندان

امروز شخصیت را هنوز نیافریده ،در نیمۀ راه به ی ی
کشی یمدهند تا مخاطب را
ی
داستان نوشت ،و
جذب کنند .برای دشواری این راه باید دست به قلم شد،
این راه دشوار را آزمود .شخصیتهای آفریدۀ فردوش ممکن است بمیند؛
ویل زندهاند .تا داستان کاوه و ضحاک و زال و رودابه و رستم و اسفندیار و
سودابه و سیاوش را یمدانیم ،آنان زندهاند ،و تا آنان زندهاند ،فردوش زنده
است.
کارگزاران نور به فرمان رسوشاند ،و دایرۀ اختیارات آنان محدود .رسوش،
نیمخواهد رهبر تارییک ،به کیل نابود شود ،و ینید نور و تارییک ،نباید در اینجا
پایان یابد .ضحاک دربند یمشود ،و آن دو ماری که از آنها یمترسید ،عمر او
را پایان نیمدهند.
انتخاب شاهان در شاهنامه به دست مردم نیست؛ چراکه گزینش آنان آسمانی
است ،و آنان افرادی رقابتناپذیرند؛ ویل اختیار دارند ،و با این اختیار ممکن
ی
قدرن بزرگ یمیابد ،ی
حت دیوان به
است راه نادرست را بپیمایند .جمشید
ی
ی
هان
فرمان او دریمآیند .هیچ چیی نیست که او را تهدید کند؛ به جز ناشایست ی
از درون .غروری رسکش که رسانجام او را از دایرۀ شایستگان بیون یمکند.
آنچه هست خداداد است؛ ویل دلیل نیمشود که شیطان نتواند آن را از
دست خارج کند .ضحاک ی
نی کیس نیست که به حکیم ازیل بدنهاد باشد ،او
در محییط خوب یمبالد ،و رسانجام فریب ابلیس را یمخورد .میل تبدیل شدن
به شخصیت اول کشور ،رایه که جز با ی ی
کشی پدر هموار نیمشود ،نباید گفت
که او جوان است و چهگونه باید ابلیس را بشناسد ،آن میل مادی و این راه
پیش رو مورد پسند نیکان نیست .هرکیس که در مقایم واال جای یمگید باید
مراقبت بیشتری از خود کند .طمع یمتواند هرکیس را بر ی
زمی بزند ،اگر ابلیس
بتواند در چهرۀ آدیم ظاهر شود یا نتواند ،شماری از مردم همان شیطان
ّ
مجسم باشند یا نباشند ،روشن است که ی
بش نیاز به تربیت دارد ،و تربیت،
ی
چیی جز مقاومت در برابر این وسوسهها نیست .یک نفر اگر پدر خود را
بکشد ،به ارث مخترصی دست یمیابد ،و این ارث هرچه کالنتر باشد ،طمع

ی
ی
همی رو فردوش به این مطلب یمپردازد .تاری خ از قتل
نی بیشتر است ،از
پدر به دست فرزند ،گزارشهای بسیاری دارد؛ ویل فردوش ،تاری خنگار
ی
ی
چنی یمکند،
روایت را از درون یمگوید ،چه یمشود که شاهزادهای
نیست ،او
کار او چه آثاری دارد ،و رسانجام او چه یمشود.
جمشید گیاهخواری را ترک یمکند ،همانگونه که ضحاک به پیشنهاد ابلیس
ی
چنی یمکند .گوشتخوران پذیرای
که در چهرۀ آشپزی ظاهر شده است،
حاکیم گوشتخوار یمشوند .کشتار پرندگان و چرندگان زمینه را برای قتل
انسانها فراهم یمکند .اینجا باز ضحاک در نظر شماری یمتواند متهم نباشد.
اما هر تغییی باید بررش شود که چه تأثیی در ما یمگذارد ،آیا معنویت ما را
رشد یمدهد یا نیمدهد؟
ی
بوسه که خالصۀ محبت است نتیجهای ناگوار به بار یمنشاند.
دوست با
بدان ،نتیجهای جز این ندارد ،و مگر ضحاک نبود که محبت پش و پدری را
ی
محبت پاک به او روا
آلوده به خون کرده بود ،چه انتظار است که آشپز،
دوست با آشپز؟ ی
ی
حت آشپزی که ابلیس نیست ،نشانهای از برتری
دارد؟ چرا
یی
یافی خوراک جسم بر روح دارد .آیا شخص نخست مملکت نیاز به یک
مشاور معنوی ندارد؟ خورایک ناشناخته ،آشپزی ناشناخته ،مناسیک ناشناخته
ی
درمان ناشناخته از سوی
(بوسه دادن شانهها) ،دردی ناشناخته ،و رسانجام
ی
خون برای جویای حقیقت است.
درمانگری ناشناخته .همیها نشانههای ی
شناسان
او نیمتواند مانع از ورود شیطان به کاخ خود شود ،نیمتواند او را
ی
کند ،نیمتواند تشخیص دهد که نباید تن به این خوراکها داد ،نیمتواند تغیی
خود را حس کند ،نیمتواند تشخیص دهد که نباید تن به بوسۀ آشپز داد ،و
اکنون ی
طبیت نیست که این حالت غی طبییع او را درمان کند .اینجا اگر
نی ی
به ضعف خود اقرار یمکرد ،نجات یمیافت .هنگایم که کیس نتواند از خود
ی
ی
اهریمت خواستار
ستی با دیگران خواهد پرداخت .نیوهای
دفاع کند ،به
ی
ی
برپاشدن جنگ هستند .امکانان که در اختیار ما قرار دارد ،ممکن است زندگ-
بخش نباشد ،که زمینهساز مرگ شود .همواره اطر ی
افیان هستند که ی
احیام

بگذارند ،جلوی پای رییس بلند شوند ،دست و پای او را ببوسند ،تعظیم کنند،
سجده کنند ،با یک اشاره ی
حاض شوند؛ ویل کارشان را بلد نباشند .فایدۀ آنها
چیست؟ بوسۀ آنان از روی محبت نیست ،و نیمتواند اثری داشته باشد؛
ویل بوسۀ شیطان از روی محبت به کیس است که با او همراه شده است ،و
بسیار زود تأثی خود را آشکار یمکند .انسان اگر همۀ امکانات را داشته باشد،
و قدرت تشخیص نداشته نباشد ،سقوط خواهد کرد.
راه چاره چیست؟ او باید پیش از اینها به درمان خود یماندیشید؛ ویل اکنون
ی
ی
ی
ی
موقت را یمجوید.
درمان
درمان بنیادین،
نی راه نادرست را یمپیماید ،به جای
درد از درون است ،چرا درمان از درون نباشد؟ او درمان و داروی خود را از
دیگران یمخواهد .درد او را شیطان داده است ،و درمان را ی
نی او پیشنهاد یم-
دهد .درد ،مقدمه بود تا این درمان پیشنهاد شود .این درمان ی
ی
موقت و روزانه
نی
است .ضحاک باید توبه کند ،چارۀ قطیع کار او نزد یزدان است .یمتواند به
جان دوردست رود ،تا ی
رسای کار نادرست خود را ببیند؛ ویل یمماند ،و راه
ی
ینبازگشت را ادامه یمدهد .جوانان باید کشته شوند تا او زنده بماند ،نوزادان
پش باید کشته شوند تا فریدون به دنیا نیاید ،و این کشتارها تنها برای اینکه
او به حکومت ادامه دهد .انسانهای سالم ،فدای فردی بیمار یمشوند.
اضطراب فردی که در رأس قرار دارد ،به تمام جامعه کشیده یمشود .توبه به
ی
ی
خون بیان یمشود .هنگایم که
معت بازگشت است ،و در اینجا معت آن به ی
فرد چارهای جز بازگشت از بنبست ندارد ،مسیی که به پرتگاه یمانجامد،
هرچه این مسی را بیشتر ادامه دهد ،به لحظات سقوط نزدیکتر یمشود،
یی
معنان ندارد.
یان در اینجا
ی
ساخی راه و راه ی

هوشیارمست
ییک از بهترین راههای شناخت یک تن ،نگاه به آثار اوست .به ویژه دنیای ی
هی
ی
که جای بیان خود است.
جمالن بدییه که هرکیس به آن آگاه است؛ اما
آنگاه که آثار ،دستخوش تغییات مداوم باشد ،و میان ما و فرد مورد نظر
هزار سایل فاصله افتاده باشد ،نه یمتوان با نگایه به اثر ،فرد را شناخت ،و نه
یمتوان با شناخت فرد ،دریافت که چه از اوست ،و چه از او نیست .ییک از
دشوارترین پژوهشها پژوهش دربارۀ خیام است ،و مشکل ،نسبت دادن یا
عدم نسبت یک کتاب به او نیست که بحث بر رس هر یک از رباعیات اوست،
و هنگایم که نسبت یک ربایع به او ثابت شود ،هر واژه و بلکه هر حرف آن
هان با یکدیگر دارد که مسی را بسیار لغزنده ،و یط طریق را
چنان تفاوت ی
ی
ناممکن یمکند .دور نیست که یک تن در طول زندگ خود تغیی کند ،و افکار
ی
جوان با گفتار او در کهنسایل در تضاد باشد؛ یمتوان خیام را خیام شمارۀ
او در
یک و شمارۀ دو خواند ،و در صورت نیاز ،این شمارهها را ادامه داد؛ ویل نیم-
ی
آموزش ما از شناخت
توان خیام را تا شمارۀ صد تکثی کرد .حال که مراکز
افراد دور ماندهاند ،و از محتوا جدا شدهاند ،اگر خیام را فیلسوف بدانیم،
پژوهندگان اثر یمتوانند دورترین افراد به فلسفه باشند ،تا چه رسد به اینکه
ی
بیاییم ،و بررش کنیم که او چهگونه فیلسوق بوده است ،و آیا رباعیات را در
ی
ی
طول زندگ خود رسوده است که در طول این زندگ ،افکار او ثابت نبوده
است.
ی
رسگردان ما با پیدا شدن نسخههای خیط بیشتر ،بیشتر شده است ،و باز
زیبان را اگر به خیام نسبت ندهند ،به چه
عدهای گمان یمکنند هر ربایع کهن ی
کیس نسبت دهند ،و این مشکل که رباعیات خیام در کنار آنچه دست کم به
نظر ما خیامانه است ،مجموعهای پر از ضد و نقیض خواهد بود .پس جای
پای ما به شدت سست است؛ ویل خیامانهها ی
نی در محور خیام شکل یافته

است ،و اگر خیامانهای را بررش کنیم ،حرکت ما در جهت شناخت آن بوده
است.
ی
رهیافت به درون شعر خیام ،کار سادهای نیست ،از عارق مانند یوگاناندا تا
یک شارح که زبان فارش زبان مادری اوست ،و در رشتۀ ادبیات فارش
تحصیل کرده است .بد نیست اگر در کنار دانشگاه ،دادگایه ادن ی
نی برپا کنند
ی
که اگر نیمتوانید خیام تربیت کنید ،چرا دست کم یک شارح خیام به ما تحویل
ندادهاید؟
خیام برای بیان اندیشههای خود ،کوتاهترین قالب را در شعر برگزیده است،
و هم ی
چنی تعداد اشعار او بسیار نیست .شاعری مانند فردوش ممکن است
برای کار خود نیاز به قالب مثنوی داشته باشد ،و شاعری مانند خیام ،قالب
ربایع را مناسب ببیند .خیام را در زمان حیات ،کمتر به عنوان شاعر یم-
ی
شناختهاند ،آیا تالشهای او در دانش ،دلیل این ناشناختیک است ،و یا عمدی
داشته است که شاعری خود را پنهان کند؟ این نهان کردن از چه جهت است؟
چون شعر ،دون علم بوده ،یا او از برخورد ستیهندگان با شعر خود ،در هراس
بوده است؟
خیامشناش ییک از بنیادیترین نیازهای ما در ادبیات است؛ چون هنگایم که
هیمندان پس از او برخورد یمکنیم ،آن ی
با افکاری خیامگونه در آثار ی
هیمندان
را ی
نی به خیام منسوب یمکنیم ،خیایم که او را چهگونه شناختهایم؟ کیس که
در برابر خدا ایستاده است ،و فلسفهای مادی دارد؟
هی ی
مندان این ی
ی
هی را دارند که مخاطب را با خود همراه کنند ،و خیام با
مخاطب همراه شده است ،و این همرایه هنوز در ن چند صد سال ادامه
دارد .او دانای کل نیست که ناگهان در مرصاع ی
ی
سهمگیت
پایان یضبۀ کوچک یا
بر مخاطب وارد کند ،همراه مخاطب ،رسگردان است .از رس ی
گردان آغاز یم-
کند ،سپس مخاطب را همراه یمکند ،و از رس ی
گردان او یمگوید ،آنگاه از
گردان خود یمگوید ،و رسانجام از رس ی
رس ی
گردان ی
بش پرده بریمدارد.

غنیمت دم
ی
خیام را به غنیمت دم یمشناسیم .غنیمت شمردن دم ،در اشعار او برجستیک
ویژهای دارد ،و سفارش او به غنیمت شمردن دم ،در ادبیات ،شناختهشدهترین
ی
ی
چنی گفته .هم-
نخستی کیس است که
است .اما اشتباه است که بگوییم او
ی
چنی اشعاری که پس از او رسوده شده ،ممکن است حال و هوای اشعار او
را داشته باشد؛ اما هرجا سفارش به غنیمت دم را دیدیم ،نیمتوانیم بگوییم
این شعر خیامانه است.
آینده بهشت
گویند بهشت و حوض کوثر باشد  /جوی یم و شهد و شی و شکر باشد
پرکن قدح باده و بر دستم نه  /نقدی ز هزار نسیه بهتر باشد
ابتدان ،آشکارا در
باید آن را ییک از موفقترین رباعیات خیام خواند که در نگاه
ی
دیت ایستاده است .مخالفان خیام یمگویند :آیا این باده را نیی
برابر آموزههای ی
ی
ی
عرفان نباشد ،از
عرفان تعبی کرد؟ باید بگوییم که اگر
یمتوان تعبی به بادۀ
دایرۀ ی
هی بیون یمرود .فضا فضای غنیمت شمردن دم است ،خیام در برابر
ناهوشیار یان که نگایه کاسبکارانه به دین دارند ،یمگوید :اگر تمام حواس ما
ی
بهشت باشد ،لحظۀ حال را جهنم یمکنیم .اگر خود را از یک نفس
به آیندۀ
ی
ی
ی
یان
آگاهانه که همچون باده است پر کت ،ی بهتر از ناآگاهانه زیسی برای دست ی
به آینده است .آیندۀ دوردست به زندگ کردن در جهنم ناآگایه نیمارزد .درک
حضور خداوند از هم اکنون ،بهتر از ی
چیی است که چند عیب دارد :در آینده
است ،مستند است به گفتههای دیگران ،و برای به دست آوردن آن باید بار
ی
خیی از آن برای ما نیاورده است.
سنگیت را به دوش کشید ،تاکنون کیس ی
ی
تضمیت وجود ندارد کیس که
ناآگایه ،مورد نکوهش قرآن است ،و هیچ
ی
مذهت است ،و اهداق چون بهشت در رس دارد ،در آگایه باشد .انسان به
ی
جای آرزوهای دور و دراز نیمتواند نقد حال را دریابد ،و تنها انسان ینآرزو این
توانان را دارد .انسانها همواره در خطر از دست دادن لحظۀ حال هستند ،و
ی

مذهت روی یمدهد که در اندیشۀ آیندهای در
خطرناکترین آن برای افراد
ی
دوردست هستند .کیس که اهداف مادی دارد ،ممکن است به آنها دست
گون اقبایل بد و
یان ،برابر با ناکایم است ،ی
یابد ،و یا دست نیابد .عدم دست ی
ی
ی
ی
استعدادی اندک در کار بوده است یا تبان دیگران و دشمت زمی و زمان با
طلت است .ذهن،
من .و کیس که به آنها دست یابد ،موجب غرور و افزون ی
ی
ی
سی نیمشود .اما هدق را مانند بهشت نیمتوان هدق معنوی به شمار آورد،
و حاصل آن ،غرور ی
یی
فروررفی در ناآگایه ،و بیمه شدن در برابر نقدها و
دیت،
ی
ی
ی
یی
چنی اهداق بدون اینکه بداند در مسی درست
داشی
نادرستهاست .فرد با
ی
نادرست را
یمرود یا خی ،گمان یمکند برتر از بسیاری دیگر است ،و هر کار
انجام یمدهد .این آینده امکان دارد دستیاب شود یا نشود ،اگر بشود که در
آینده است ،و اگر نشود که هیچ ،آن آینده تنها ادعاست ،یک نفر ادعا یمکند
ی
بهشت نباشد ،انسان هوشیار
که شاید من بهش یت هستم ،و شاید دیگری
یمتواند قاطعانه بگوید که در این صورت ،نقد را از دست دادهای ،و تو را
نیمتوان آگاه دانست .ذهن بسیار محاسبهگر است؛ ویل دست آخر نقد را از
ی
همی است که ما اینجاییم ،و قرار
دست یمدهد ،و به نسیه یمپردازد .اشکال
است به جای دیگر حرکت کنیم ،و در این راه ،خود و دیگران را رنج دهیم.
بادهای که به ما هوشیاری یمدهد ،نه اینکه ما را ناهوشیارتر کند .حال
ی
عرفان بگییم ،یمگوید
دن و
بیاییم ،و باده را به همان مفهوم رایج و نه مفهوم ا ی
ی
حت گناه یرسابخواری ،بهتر از آن امیال و آمال است ،اگر گنایه با هوشیاری
انجام شود ،بهتر از کار نییک است که در ناهوشیاری انجام شود ،یا اگر کیس
برای خوردن یم به بهشت یمرود ،اکنون آن را به صورت نقد انجام دهد.
ی
ی
ی
سون در بر داشته است .افرادی یمخواهند به
همواره رسح چنی ابیان آثار ی
کارهای ناپسند خود بیدازند ،و کار خود را با اشعاری از این دست ،توجیه
کنند ،سخن عارفان و ادیبان را در بزرگداشت این اشعار یمبینند؛ ویل
برداشت خود را دارند .شاعر را در حدی یمبینند که عارفان و ادیبان یمبینند،
و شعر را به رأی خود تفسی یمکنند ،و در حد کار خود سبک یمکنند.

ادیب حق دارد به تفسیهای گوناگون از یک اثر ی
هیی مانند شعر خیام
بیدازد؛ ویل افراد باید بدانند چه زمینهای را در خود فراهم کردهاند ،آنکه در
ن خوش ی
باشهای ی
نامشوع است گمشدۀ خود را در آینۀ شعر خیام یمیابد،
و دیگری که افشده است ،با شعر خیام حال بدی پیدا یمکند ،این حال بد
دیت ،غی ی
یمتواند او را به حیات معنوی رهنمون شود .در اندیشۀ ی
دیت یا ضد
ی
ی
دیت ،دنیا یک دم است ،و کاری برای بازگشت و جاودانیک آن نیمتوان انجام
داد ،خیام آن را برجسته کرده است که بیدار شویم .هرکیس آزاد است که
برداشت خود را از شعر خیام داشته باشد ،و این شارحان هستند که برداشت-
ی
منتش یمکنند؛ اشکال این است که نباید برداشت خود را به
های خود را
ی
ی
مخاطت گسیش دهند .اگر افشدهای ،لزویم ندارد دیگران نی از
برداشت هر
ی
شعر خیام دلگی شوند.
دریافت تفسیی که برای این ربایع بیان شد ،برای همگان امکانپذیر نیست،
ی
چنی تفسیی بیان شود ،همه کس آن را نیمپذیرد ،و نیمفهمد،
و هنگایم که
ی
همی رو خیام مورد اتهام قرار داشت ،به سفر حج رفت ،و کوشید خود را
از
ی
ی
پایبند به ظواهر رسع نشان دهد .شاید شماری از رباعیات او که عمق ندارد،
برای لجبازی او با ظاهرگرایان رسوده شده باشد .اکنون یمخواهیم بدانیم این
ی
ادن داده شود.
نقد چه فایدهای دارد ،قصد تنها این نیست که بیت ،رسح ی
کیس که در فکر آیندۀ خود در این دنیا یا در آن دنیاست ،حال را از دست
یمدهد ،و کیس که حال را از دست بدهد ،حالش خراب یمشود .احوال
هرکیس یمتواند نشان دهندۀ برخورد او با زمان باشد .دنیا که ی
چیی برای ما
ندارد؛ ویل کیس حالش خوب است که از این نقد ،بیشتر استفاده کرده باشد،
و کیس عارف است که حالش خوب است .بادۀ حال یمتواند غم گذشته را
یبید ،و تشویش آینده را بزداید ،در حایل که آن آیندۀ خوش هرگز نخواهد
رسید ،و ذهن ،زیرکتر و پرشتابتر از جسم است .انسان نیمتواند خود اینجا
ی
ی
همی لحظه و
باشد ،و بخش دیگری از او پیشتازتر باشد .با هماهنیک یمتوان

ْ َ َّ ُ ْ ُ َّ یَ َ
ُْ َ
ی
قی غ ْ َی َبعيد؛ بهشت
همیجا را به بهشت تبدیل کردَ .و أ ِزلف ِت الجنة ِللمت
ی
پرهیکاران نزدیک آورده یمشود ،و دور نیست .آیۀ  31از سوره ق.
برای
رشاب انگوری
یم خور که ز دل ر
کیت و قلت یبید  /و ان دی شۀ ه ف ت اد و دو م لت یبید
پ ره ی ز م ک ن ز ک ی م یا ین که از او  /ی ک ج رع ه خوری هزار علت یبید
این یم نیمتواند یرساب انگوری باشد .یرساب انگور این قدرت را ندارد ،و بلکه
ی
ی
مست خود ،از
نوشیدن یمتواند تو را با
هان یمشود .این
موجب بیماری ی
ی
اختالفات برهاند ،وحدتآفرین باشد ،و وسعت مشب بدهد .با مات شدن
جزن ،یمتوان همه را یکسان دید ،با خاموش
چشم و دور کردن خود از نگاه ی
کردن ی
ذهت که اندیشۀ اختالف از آنجاست ،یمتوان به وحدت رسید ،و به
ی
هست دست یافت.
درگ دیگر از
عمر جاودان
ی
ی
م ی ن وش ک ه ع مر جاودان اینست  /خود حاصلت از دور جوان اینست
ی
زندگان اینست
هنگام گل و باده و یاران رسمست  /خوش باش دیم که
ی
یی
گون
رساب اکنون ،تو را از زمان بیون یمبرد ،با پیوسی به روند اصیل جهان ی
دانسی ارزش دم ،ز ی
ی
ی
یی
حقیق
ندگان
هست ،و عمر جاودان داری،
ازیل و ابدی
ی
نی ی
است ،و زندگ ی
چیی جز مجموعۀ لحظهها نیست .اگر قدر هرلحظه را
ی
ی
بدان زندگ را دریافتهای.
رنگ و رو
َ
ْ
/
ه رچ ند که رنگ و روی زیباست مرا چون الله رخ و چو رسو باالست مرا
ّ
ٔ
َ
م ع ل وم ن ش د ک ه در ط َربخانه خاک  /ن قاش ازل ب ه ر چ ه آراس ت م را؟
ظاهر ،زیباست ،و سپس رو به زوال یمرود تا اینکه به کیل نابود شود .اگر به
کت ،همه ی
ظاهر توجه ی
چی ینخود و ینجهت آفریده شده است ،مثل و مانند،

بسیار است ،گیاهان ی
زیبان باشد،
نی زیبا هستند ،بلکه روی ما را اگر در نهایت
ی
ی
به الله ،و قد ما را اگر بلند باشد ،به رسو تشبیه یمکنند؛ اما اگر از این آراستیک-
یان برای چه از سوی نقاش ازل آمدهای ،و به سوی
های ظاهر بگذری ،دریم ی
ابد یمروی.
دور باطل
ی
جایم است که عقل آفرین یمزندش  /صد بوسه ز مهر بر جبی یمزندش
ی جام لطیف  /یمسازد و باز بر زم ی
ای ن کوزهگر دهر چن ی
ی یمزندش
اگر محاسبه را به دست ذهن بسپاری ،دچار دور باطل یمشوی .آدیم که به
ی
امکانان در اختیار او قرار داده یمشود ،پی و شکسته
دنیا یمآید رشد یمکند،
یمشود ،و رسانجام یممید ،و دوباره روز از نو .اگر تنها ظاهر را بنگری ،اگر
محتوا نادیده گرفته شود ،مانند کار کوزهگری است که یمسازد ،و سپس
محصول خود را یمشکند ،تکامیل در کار نیست .ذهن آنچه را یمبیند ،و از
آن تعریف یمکند ،همان جسم است؛ ویل ذهن نیمتواند درون ظرف را ببیند،
و اگر ببیند ،آن را ستایش کند؛ چون محتوای این جام ،ماییع است که دشمن
ی
زندگ ی
یی
نی ینمحتوا به نظر
نداشی محتوا،
ذهن به شمار یمرود .با در نظر
یمرسد.
پگاه آگایه
ٔ
صبح است دیم بر یم گلرنگ زنیم  /وی ن ش یشه ناموننگ بر سنگ زنیم
دس ت از امل دراز خ ود ب از کشیم  /در زل ف دراز و دام ن چ ن گ زنیم
چرا شاعر زمان دیگری را نیمگوید؟ مگر شام است ،وزن این ربایع را خراب
یمکند؟ یا نیمتوان در شب به یم و مطرب پرداخت؟ بنابراین باید صبح را
تعبی به پگاه آگایه کنیم ،آگایه دمیده ،و شب ناآگایه را صبح کرده است.
عارف اکنون در این روزگار نو یمداند که باید دست از آرزوی دراز خود بردارد،
به ی
چیی دیگر چنگ زند ،و از رنج به شادی انتقال یابد .آبروی ما همچون

شیشه است ،بیا آن را به دست خود بشکنیم ،و خالص شویم تا بتوانیم در
روشنان روز ،باده ی
نوش کنیم ،و مجلس شادی بیاراییم .آرزوی دراز یمتواند
ی
ی
ی
همان آرزوی بهشت باشد ،به جای پرداخی به آن ،از آنچه موجود است
استفاده کنیم.

عشقسفر
نامردیمها با شاعر چنان کرده بود که آرزو کرد قویم خونخوار بیایند؛ وی
صلیت ،مشهورترین شعر خود و ییک از مشهورترین
سعدی در میانۀ جنگهای
ی
ی
اشعار ادبیات فارش و بلکه ادبیات جهان را رسود :بتآدم اعضای یک
پیکرند. ...
سعدی در راه بازگشت از عراق عرب به عراق عجم از اصفهان یمگذرد ،و در
ی
ی
دوست سپایه دیدار یمکند.
دوست که حملۀ مغول او را دچار
این شهر ،با
هان یمگوید که در آن تی
پیی زودرس کرده است .او برای سعدی از جنگ ی
نی ی
باریده بود ،و همچون خارپشت شده بود .سعدی ی
رج زرد ،و ی
باطت پردرد
ی
ی
هان است که در جان او فرو رفته.
آساییس
دارد ،هرجای هی او سخن از آن تی ی
که او در ن آن یمرود ،برای ی ی
گفی از این دردهاست.
گلستان
ی
آیا گلستان همانگونه که سعدی یمگوید در بازۀ زمان بسیار کوتایه به نگارش
درآمده ،یا این از ادعاهای نادرست سعدی است؟ بگذریم که به صورت دقیق
چه ی
ی
تنددست سعدی
زمان ضف نگارش گلستان شده؛ ویل آنچه روشن است
در به نگارش درآوردن یک حکایت است .مانند طراج که با یک حرکت قلم
یک تابلوی کوچک را طراج یمکند .به جای اینکه بخواهم قدرت سعدی را
ی
هان را یرسح دهم .یک نفر با
اثبات کنم ،یمخواهم حال و هوای چنی حکایت ی
خطهای بریده بریده طراج یمکند ،یک نفر با خطکش .سعدی همانند
طراج نیست که خییل رسی ع لحظه را ثبت یمکند ،او سالها بعد ،واقعهای
ی
چنی
را مرور یمکند ،و آنچه از آن رویداد در ذهن او به جا مانده است این
نهان است ،بداههای پخته.
نقش یمپذیرد .طرح او یادداشت نیست ،صورت ی
سعدی ینپرده از این شتاب در نگارش یمگوید ،و خواننده را از شیوهنامۀ خود
آگاه یمکند .او در داستانهان که خود قهرمان آنهاست ی
نی گاه اشعاری یم-
ی

گون در زمان روی دادن داستان ،شعری به صورت بداهه گفته
گوید که ی
است .عالقۀ او را به بداهه یمتوان با قاطعیت پذیرفت.
گلستان حکایت است ،و نه داستان .اینکه بگوییم شخصیتهای آفریدۀ
ی
یی
ندانسی تفاوت حکایت
سعدی چندان حرکت ندارند ،و چه و چه ،همیک از
با داستان است .اما اشعار گلستان باعث یمشود که گمان ی
کت قدرت سعدی
در شعر بیش از این نیست .شاید رنی شعرگونه ،او را واداشته است که اشعاری
را نزدیک به زبان رنی با آن همراه کند.
گلستان ییک از نمادهای رنی فارش است ،نمادی که نقل و ترجمه نیست ،و از
این رو منبع الهام بوده ،و گاه مورد تقلید قرار گرفته است .از سنجش رنی
ی
کسان که از او تقلید کردهاند ،بگذرم؛ ویل گاه مضمون سعدی را
گلستان با
ً
دقیقا تکرار کردهاند.
سیت پادشاهان
سعدی به جد به اصالح از باال یماندیشد ،ضمن اینکه با دربار ینارتباط
نیست ،شمشی را از رو بسته است ،و با شخص اول ی
نی تعارف ندارد ،چنانکه
در بوستان یمگوید:
هم از بخت فرخنده فرجام تست  /ک ه ت اری خ سع دی در ای ام ت س ت
ی
ی
پیشان کتاب رنجمان
سخنان که در
گلستان با ذکر شاه و وزیر آغاز یمشود،
یمدهد؛ ویل گلستان با سیت پادشاهان آغاز یمشود ،همه در نقد ظلم و قدح
ی
ظالم و در جاهای دیگر کتاب ی
ی
سخنان اندک نیست .چینش بابها
چنی
نی
ی
نی خایل از ط ی یی نیست ،پس از شاهان به درویشان یمپردازد ،پس از شایه از
گدان یمگوید .او چند سطری را در مدح نگاشته است تا دولتمردان را چند
ی ی
ی
شوجها که نکرده است .اگر آن
برگ نصیحت کند .چه سخنان تندی و چه
نی ی
سطرها نبود ،این برگها ی
ارزش نداشت؛ چراکه خطاب آنها روشن نبود،
سطرها را دیدن و این برگها را ندیدن ،دور از انصاف است .دانهای پاشیده
برای دایم که ی
پندهان دهد که دیگران جسارتش را نداشته-
گسیانده است تا
ی

ی
داستان که یمگوید «ملوک بهر پاس رعیتاند نه رعیت از بهر
اند .همانند آن
طاعت ملوک» گلستان ی
نی نه برای جلب توجه دولت برای به دست آوردن
جایزه که برای جلب توجه آنان برای عدالتگر یان و ستمگریزی است .آن
جراج است که ی
نشی خود را آراسته است تا بیمار حذر نکند .جراح زیرک
اینگونه ی
نشی خود را به درون کاخ فرستاده است ،چند کالیم به شی ییت با
ی
طوالن تن دهد .عجیب که بیمار از
بیمار خود سخن گفته است تا به جراج
ی
تزیی کوچک و زمان دراز جراج نرنجیده است ،و ما از سعدی یمرنجیم.
آن
سعدی پس از پادشاهان به نقد طایفهای یمپردازد که خود بیشترین نسبت
وییس و درویشان ی
را با آنان دارد ،در ی
نی باید نقد شوند ،سپس به نقد عالمان
ی
نی یمپردازد.
هی سعدی
آوازخوان یا خوشنویس برای اینکه اثری زیباتر بیافریند گایه به عمد دستی
می یمبرد ،و گایه ی
در ی ی
حت وزن مختل یمشود .خوشنویس تازهکار برای اینکه
دست خود را مناسب نگارش واژهای نیمبیند ،و خوشنویس ماهر برای اینکه
زیبان را به اوج رساند .شعر سعدی رعایت حال خوشنویسان را کرده است.
ی
گایه شمار دوایر موجود در مرصاع نخست با مرصاع دیگر به طرز شگفتی
هم ی
خوان دارد.
عشق
مطالت هست که ما را از سعدی
اگر هزلیات از سعدی نباشد باز در گلستان
ی
عارفمسلک دور یمکند .تضاد عشق ی
زمیت با عشق الیه ،و البته از نوع عالقه
زمیت را ی
به همجنس کودک .گون باید عشقهای ی
سنت بدانیم که بدون آن،
ی
ی
صنعت بدانیم که شاعران
روز شاعران به شب نیمرسیده است ،و یا زهد را
مطالت دربارۀ آن بگویند .اما حافظ و سعدی در هر
آن روزگار اجبار داشتهاند
ی
دو گونه توفیق داشتهاند ،نه اشعار نخست آنها را یمتوان دست کم گرفت،

مطالت نامید که از رس ی ی
تفی گفته شده است .اگر
و نه اشعار آسمانیشان را
ی
ی
پژوهیس ناقص ارائه دادهام ،و اگر آن
این زمینه را در سعدی نادیده بینگارم،
را انکار کنم دروغ گفتهام .سعدی آیینۀ جهان اسالم و به ویژه شیاز در آن
زمان است .در ورای این عشقها او عشق دارد که اوضاع آن زمانه را ترسیم
کند:
ی
ی
بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ  /در طریق عشق اول میل است
او همۀ عمر را بر رس این کار گذاشته است ،و این ننگ را به جان یمخرد که
ی
خونها
داستان از خود دربارۀ عالقهای ناخوب بگوید .یمتوانست تنها از ی
خون و در مکان
خون است که در زمانۀ ی
بگوید ،و آنگاه گمان یمکردی او آدم ی
خون به رس یمبرده است .نیمتوانست داستان را به دیگری نسبت دهد؟ چرا.
ی
ی
او از یک سبک زندگ یمگوید که باب روز بوده است.
هی ،آیینۀ اجتماع است؟ بله ،و البته نه هر ی
آیا ی
ی
صنعت که ما
هیی و نه هر
آن را ی
هی بنامیم .مهمتر از اینکه سعدی را جامعهشناس بنامیم ،باید از تالش
او در بازتاب اوضاع زمان در ی
هی بگوییم.
ادن ،به کاخ سعادت که از نوع ابدی است ،رایه
سعدی یمخواهد با فعالیت ی
ی
بگشاید ،چنانکه بوستان ،ده در به این کاخ است .اگر لغزش در این راه داشته
است ،بدان که نیت اصیل او و بیشترین تالش او مقصدی واالست .برای چه
این همه رنج سفر را به جان یمخرد؟ برای اینکه تحصیل کند ،برای اینکه به
حج برود.
سعدی و تصوف
آیا سعدی با مولوی آشنان داشته است؟ پس چرا از او یاد نیمکند؟ همیی
ی
ی
سخنان را از او به
باعث آمده است که سعدی را در برابر مولوی بپندارند ،و
نقد غی مستقیم مولوی تعبی کنند .در میان شاعران قدر اول به لحاظ
تصوف رسیم ،سعدی پس از مولوی قرار دارد .سالها پیش شیفتۀ کار ییک از
کارگردنان ایر یان بودم .در جمیع کوچک ،او را به تقلید از سخن ییک از بازی-

گران مطرح ،دانشمند نامیدم ،و کار ی
اعیاض کرد که این را نگو .ی
گردان ی
اعیاض
داشی آن کارگردان یا دانش نبود که نیمخواست ی
یی
هی و
او از جهت دشمن
ی
دانش با یکدیگر بیامید .ما چه بخواهیم و چه نخواهیم شماری از شاعران
فاخر ،از دانش تا حدی که به آنها دانشمند گفته شود برخوردار بودهاند ،و
هم ی
خیی از بینش نبود.
چنی تصوف که اگر آنان را با عرفان آشنا نیمکرد ،ی
ی
هی آنان دیدار دانش و بینش است .البته فردوش به صورت رسیم و از ابتدا
ی
از دانش و ی
نی عرفان دور بوده است .ویژگ همۀ این شاعران دور کردن خود
از دانش رسیم است ،آنان اشعار خود را در این حالت آزادی رسودهاند.
این شعر گلستان را بر باالی مدرسهای علمیه در شهرضا نگاشتهاند:
صاحبدیل به مدرسه آمد ز خانقاه  /بشکست عهد صحبت اهل طریق را
ظاهر این است که او مدرسه را بر خانقاه برتری داده است؛ اما باید دقت کرد
که او عالم و عارف را در برابر یکدیگر نیمنهد که یمگوید:
گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود  /تا اختیار کردی از ان این فریق را؟
در جای دیگر یمگوید:
نگه دار فرصت که عالم دیم است  /دیم پیش دانا به از عالیم است
َ
عالم هم ی
خوان داشت؛
عالم را به کار برده بود ،با
اینجا اگر به جای دانا واژۀ ِ
اما او اهل ی
معت است یمداند که عالم ارزش دم را نیمداند ،و این داناست که
دم را غنیمت یمشمرد.
سفرها
ی
تالش مخاطبان این است که بگویند هیمند در ادعای خود راستگو نیست،
و یا آنچه را از زبان دیگری نقل یمکند ،داستان خود اوست .پژوهشگران بر
ی
حقیق نیست؛ بنابراین باید بر رس این
ایناند که شماری از سفرهای سعدی
سفرهان که نرفته گفته است .او اهل سفرهای بسیار
بحث کنیم که او چرا از
ی
ی
رسزمیها را در خیال خود پیموده ،در اندازهای که او با آن
بوده ،و شماری از
ی
سفر کار داشته است ،چه تفاون میان شنیدن با دیدن؟ یا ترکیب این دو،

ی
جان نسبت داده که دیگری رفته
داستان را که خود شاهد بوده است ،به ی
ی
ی
ی
است.
داستان را برای
حقیق ،و یا هر دو خیایل ،او
بخیس خیایل و بخ ییس
موعظه برگزیده است .هدف او تدریس اخالق است ،چه تفاوت که پسزمینۀ
گون خیال بر او چیه شده ،و او را
این داستان چه باشد؟ در داستان خوارزم ی
ی
چنی تصور یان واداشته است .شاید انتظاری که مردم از او داشتهاند ،سخن
به
یک پی جهاندیده بوده ،و نه کیس که گوشهای از جهان اسالم را پیموده
است ،و یا او عادت دارد که در بیشتر داستانها خود را وارد کند .آنجا که از
ی
عشق ی
زمیت یمگوید ،نباید رنجور شد .داستان سعدی و سومنات را اگر باور
نکنیم ،او را دروغگو باید بخوانیم ،و اگر باور کنیم باید او را قاتل برهمن بدانیم.
چیی بیش و نه ی
حکایت است از زبان سعدی ،نه ی
ی
ی
چیی کم.
حکایت
ویل آن
ی
آفریدۀ سعدی که خود ،قهرمان اصیل آن است ،هیمند حق دارد جغرافیا را
ی
حکایت که از آن او نیست
بر هم بریزد ،و حق دارد از ضمی اول شخص در
استفاده کند .البته ضمی اول شخص ،عوام و خواص هر دو را به اشتباه یم-
اندازد ،داستاننوییس امروز ی
نی با این برداشت نادرست روبهروست .کیس که
هی آشناست از این اشتباهها نیمکند ،و ی
با ی
کشق نیست که بگوییم سنت
ی
چنی بود .هنگایم که سعدی سخن خود را با عنوان حکایت آغاز
مقامهنوییس
ی
ی
یمکند ،وارد دنیای هی یمشود ،و از دایرۀ زندگنامهنوییس و سفرنامه بیون
یمرود.
سخن سعدی تذکری است برای انسان که ما آن را به تذکرهای فروکاستهایم.
بهتر آن است ی
ندان صد درم سنگ چه اندازه است ،و جان کالم او را بشنوی
که یمگوید نباید پرخوری کرد .یمتوان سنت ایجاز را که سعدی از رسآمدان
ی
طوالن بر هر سخن او نگاشت که هیچ ندارد.
آن است نادیده گرفت ،و یرسج
شارح ،واژهنگار ،داور ،و عوامل ی
نش دلخوش هستند که پیامون ادبیات
فارش تالش یمکنند .یمتوان هر سخن سعدی را راست پنداشت یا دروغ ،اگر
دروغ است ما به عنوان منتقد دست یمیابیم ،و اگر راست است ،خییل زود
ی
زندگنامهای از سعدی فراهم یمآوریم ،و او را قضاوت یمکنیم .هم ی
چنی

آیینهای از اعالم آن زمان به دست یمآوریم ،و به این مناسبت هرچه را دیگران
گفتهاند در زیر این مدخلها یمنویسیم ،و قدرت خود را در گردآوری مطالب
دیگران به نمایش یمگذاریم .شگفتا که سعدی از هر دو سو مورد انتقاد است،
ی
برهمت را کشته است ،و از این جهت
از این جهت که چرا تعصب داشته ،و
که به دروغ گفته است به هندوستان سفر کردهام! به قرینۀ این دخالت
سعدی در داستان دیگران ،دخالت دیگران است در داستان او .سعدی اشعار
ی
هرچیی یمنشاند ،و از زبان آنان یمرساید ،و یم-
خود را بر دهان هرکیس و
نویسد.
پیوند سعدی با سفر ،به هر روی ،بسیار است .او هنگایم که به شیاز بازیم-
ی
گردد ،در ربایط ی ی
میل یمکند .زندگ او در بغداد پایتخت جهان اسالم آن هم
در روزگاری که مغول به ایران تاخته بود ،و بسیاری به بغداد هجوم برده
بودند ،بودن او در مدرسۀ بغداد ،و نه در خانۀ شخیص ،و گاه بودن او در
ی
ی
رسزمیت را آنقدر
خانقاه ،همیک با سفر در پیوند است .چه بسا او وصف
شنیده است که این شنیدن ،بهتر از دیدن بوده باشد.
سعدی به شدت تنوعطلب است ،و این را یمتوان از سفرهای گوناگون او ،از
مردم ی
آزمان او در رنی و
آمیی او ،از
جاهان که برای اقامت بریمگزیند ،از طبع ی
ی
نظم ،و در انواع شعر با موضوعات گوناگون مشاهده کرد .او یک طلبه است
قطت متضاد مانند تصوف پیش یمرود ،و اهل سماع و خانقاه یمشود.
که تا ی
واعظ است ،و نصیحت یمکند ،گاه عاشق است ،و گاه رسایندۀ هزلیات.
ی
چنی مواردی آسان نیست .روایت تذکرهنویسان
وانهادن آن مدارج علیم در
ی
از زندگ ه ییمندان ،برای انسان امروز بسنده نیست؛ اما سعدی هر از چندی
ی
ویژگ او ی
یعت دوستداری تنوع سخن به
از خود گفته است .در اینجا که از
یی
پذیرفی نقشهای گوناگون برشمرده شد ،باید گفت
توانان او در
میان آمد ،و
ی
که او درگی ذهن بوده است .دیم اینگونه و دیم آنگونه .ذهن ،دنیای
ی
ی
ی
تضادهاست .زندگ او زندگ یارساق نیست ،و دعوت به اعتدال در خوراک و
در پیمودن مسی ،آشکارا در سخنان او هست؛ ویل او خود افراط و تفریط را

تجربه کرده است ،شاید هم از کنجکاوی باشد که گایه به این قطب و گایه
به آن قطب یمگراید ،دیم اینجا و دیم جای دیگر رسدریمآورد .دربارۀ ی
آیی-
های تصوف و به ویژه سماع نشان یمدهد که او به کنه مطلب ن ینیده است،
البته نیمگویم او چرا سماع را ادامه نداده است.
آرامش
ی
ی
گایه آنچه سعدی گفته ،همان است که اکنون هست .علوم انسان از
ی
انسان یک ارتباط
اصویل یمگوید که تغییناپذیر است .رابطۀ انسان با علوم
ی
انسان استفاده کند ،و در زمینۀ
دوسویه است؛ آدم است که یمتواند از علوم
ی
انسان به فعالیت بیدازد ،و آدمواره که با جشنواره به انحراف رفته
علوم
است ،تنها یمتواند از آدمکها و مسائل آنان بگوید .سعدی داستان خرقه-
ی
پوش را در گلستان یمگوید که دینارش را دزدان بردند؛ ویل مانند دیگران زاری
نیمکرد؛ چراکه با آن ی
الفت چنان نداشت که در هنگام مفارقت خستهدل
شود .انسان امروز ی
نی دلبستۀ مال یمشود ،آرامش را در اندوختههایش یم-
جوید ،و درست مسیی را به خالف آرامش یمپیماید ،و بنابراین سخن کیس
که این حکایتها را برای ما یمگوید هنوز قابل استفاده است.
ترسم نرش به کعبه ای اعران  /ی
کی ره که تو یمروی به ترکستان است
ی
غرن در برابر
جنوب
دارد،
مکه
خالف
ی
مسی
جان را یمگوید که درست
ی
ی
ی
غرن است .این نکتهای برای هیمندان که شعر به
شمال
در
که
کستان
تر
ی
استخدام درآوردن واژگان به صورت دقیق است .دوم آیا این شعر است؟
نصیحت یمکند یمتواند از دایرۀ ی
ی
هی بیون رود؛ ویل مشکل ،تنها زائر
اینکه
خانۀ خدا و تنها در سفر نیست ،این اشکال یمتواند در هر جان و هر حرکتی
ی
روی دهد ،و این ،شعر را به صورت یضبالمثل دریمآورد .باز این سخن
سعدی که وین گلستان همیشه خوش باشد ،به ظاهر ی
عمق ندارد؛ ویل
سعدی با تمام آموختهها و تجارب در پای آن نشسته است تا گلهای این
گلستان همیشه خوش باشد ،و در طول زمان دوام بیاورد.

دولت پاینده
ی
سعدی در گلستان یمگوید« :هی چشمۀ زاینده است و دولت پاینده» .او
ی
ی
هی و دولتمندی ی
یندگ ی
هیمند را کشف کرده ،و باور داشته است .زندگ او
زا
ی
ی
ی
و هی او نشان از این باور دارد .هیمندی که به دولت نیمپیوندد؛ نه از ینهیی
و میل به گوشهگیی است که دولت دارد .نه هرکس که گوشهگی است،
ی
ی
برخوردار از زایندگ است .افرادی یمتواند به این زایندگ دست یابد؛ ویل
ی
ی
پایندگ را منتقل کند ،ی
ی
هیی پدید آورد که زاینده
هیمند یمتواند این زایندگ و
ی
تاریچ بتواند از آن استفاده کند ،و
پاینده و یرسحپذیر باشد ،هرکیس در هر
چه بسا خود ی
نی زاینده شود .ای کاش یرسح آثار فاخر فارش تا به اینجا از هر
ی
مسیی که رفته است به مسی اصیل بازگردد ،و یرسح این زایندگ و توضیح این
ی
پایندگ شود .توضیح شماری از واژگان به مناسبت اینکه در این آثار به کار
ی
رفته است ،گریه را از این متون باز نیمکند ،و هیچگاه به کار زندگ ما نیامده
است .این بیت را از مجد همگر در وصف سعدی باید جدی گرفت که:
از سعدی مشهور سخن شعر روان جوی
کو کعبۀ فضل است و دلش چشمۀ زمزم
سعدی کعبهای است که باید به دیدارش بروند ،او به دیدار کیس نیمرود.
شعرش روان است ،و نیازی به کوشش ندارد ،و همانند چشمه است که
ی
زایندگ دارد.

حریفباده
پدربزرگم یمگفت بردار و بخوان .دیوان جی یت حافظ را به خط نستعلیق یم-
گشودم ،و نیمتوانستم .ییک از دغدغههایم این شد که روزی بتوانم اشعار
ی
همی دیدم ،و گاه افراط در
حافظ را از رو بخوانم .بعدها دغدغۀ بسیاری را
عالئم سجاوندی ،و حرکتگذاری برای قانع کردن مخاطب که تو یمتوانی
ی
آشنان با زبان شعر ،زبان حافظ و زبان
بخوان؛ اما نیازهای دیگری مانند
ی
عرفان ی
نی وجود داشت .معلم چهارم دبستان ما با شور و شوق به معلم دیگر
یمگفت :امروز با کمک مدیر دریافتم نام حافظ چه بوده است ،یک نام
ی
طوالن ،خواجه شمسالدین محمد.
آیا خواجه و شمسالدین را یمتوان به جای نام پذیرفت ،و این اطالعات اگر
آشنان نسل ما با ادبیات اینگونه
درست باشد چه دردی را از اما دوا یمکند؟
ی
ی
ی
هان که قرار بود با
آغاز یشد ،در رسزمیت با غنای زیاد و پر از نادانستیک ی
دانستیکهان کم ارزش که همانها ی
نی به دلیل کمبود تحقیقات و نبود آنها
ی
در شهرستان دچار خطای بسیار بود ،پر شود.
در آن سالها بر دیوانهای حافظ کتابخانۀ پدر افزوده شد ،و من هرجا
ی
دیوان از حافظ یمیافتم ،بررش یمکردم .در انتهای ییک از آنها واژهنامهای
ی
عرفان بود ،و من به این خیال که اگر باده را با معادل آن جایگذاری کنم،
همه ی
چی را درخواهم یافت .سالها گذشت تا دریابم بدون شک نیاز به یرسح
اشعار حافظ دارم ،و اگر شعری نیاز به یرسح داشته باشد ،شعر حافظ است.
اشکال این است که ی
چیهان در ظاهر نیاز به ی
معت لغوی ندارد ،در زمان ما به
ی
جان که در آن چای و قلیان ارائه یمشد ،قهوهخانه یمگفتند .عشق ی
نی این-
ی
ی
ی
.
گونه است ،و پاسخ به آن در گرو زندگ زیستۀ ماست عشق در زندگ ما و
در جامعۀ ما چه معنان دارد ،و آیا این همان ی
چیی است که حافظ اراده کرده
ی
ی
نشان
است؟ مانند این است که همۀ گذرها نایم مشابه داشته باشد ،و کیس
ی
نشان او ن برد؟
بیسد ،چهگونه یمتوان از نام گذر به

انشان دربارۀ حافظ
سال  1375به صورت خودجوش نییم را از روز به نگارش
ی
پرداختم ،و بعداز ظهر که آن را در کالس خواندم ،با استقبال بچهها روبهرو
ی
سالیان من را به نگارش رنی مرصع
شد ،استقبایل که خارج از انتظارم بود ،و
واداشت .از سال بعد کوشیدم از دیوان حافظ برای سی معنوی خود استفاده
کنم .غزلیات او را یمخواندم ،و سخن دیگران را در یرسح ابیات حافظ یم-
شنیدم ،و مطالعه یمکردم .سال  1378یک دور دیوان او را به صورت کامل و
ی
رسعت آهسته خواندم .هم ی
چنی به عضویت کتابخانۀ شهرداری درآمدم،
با
ی
و هرچه را دربارۀ حافظ داشت به امانت گرفتم .شماری از آثار برجستیک
ی
آموزش داشته باشد .پرورش
داشت ،و شماری دیگر یمتوانست جنبۀ
ی
خوانندهای که خود بتواند شارح حافظ باشد .رسوع به یادداشتبرداری
مطلت با نام حافظشناسان اصفهان و نقدی بر حافظ-
کردم ،و قصد داشتم
ی
نامه بنویسم .من وامدار همۀ آنچه دربارۀ حافظ خواندهام هستم ،ی
حت کم-
هان که در اندازۀ
هان که در اندازۀ یک مقاله است ،آن ی
برگها و کمبارها ،آن ی
عرض ار ی
ادن به حافظ است.
ی
سال  1381کوشیدم یک نسخۀ دیوان حافظ را که در هند چاپ سنیک شده
ی
بازنش کنم .این کارنامۀ من بود ،کارنامهای که نیمتوان به آن افتخار کرد.
بود
طلت ،مدرکافز یان،
نقطۀ برجسته اینکه حافظ را وسیلۀ کسب و کار ،شهرت ی
و جلب جنس مخالف نکردم.
امروز منابع بسیاری در فضای مجازی در دسترس است ،نرمافزار حافظ
بیش از هفتاد عنوان کتاب دربارۀ حافظ عرضه کرده است ،و هر سال منابع
ی
پیشی را از سکه بیندازد .آنچه در این
دیگری به چاپ یمرسد که یمتواند آثار
سالها خوش درخشیده ،تک جلدی نبوده ،و جنبۀ دانشنامهای داشته
است.
جان که
حافظشناش در دورۀ معاض ،شتاب بسیاری گرفته است ،تا ی
ی
ادن بر دیوان حافظ وجود
منتقدان از ابتذال آن ی
خی دادهاند .رسح جامع ی
ی
دارد؛ ویل هنوز یک یرسح جامع عرفان ندیدهام .همانگونه که با فال یمتوان

ی
گوناگون از شعر حافظ داشت ،و در واقع فالگینده یمتواند
برداشتهای
خود را در آینۀ شعر او ببیند ،شارحان ی
نی هریک مرایم داشتهاند ،و چهرۀ خود
ی
را که در آن آیینه دیدهاند یرسح دادهاند .شارج که تجارب عرفان ندارد ،و تنها
ی
عرفان آشناست ،حافظ را همچون خود یمبیند.
توانان او بیش
با اصطالحات
ی
ی
از این نیست ،و انتظار ما نی از او نباید بیش از این باشد .از اثبات عارف بودن
حافظ بگذریم ،حافظ را چنان ترسیم یمکنند که گون فاقد جهان ی
بیت و
ی
شاعری ویالن بوده است .حافظ از اصطالحات ی
ی
شینج نی بهره برده ،آیا او
ی
شینجباز است؟ البته ی
ی
شینجباز حرفهای نیست؛ ویل در این زمینه ی
تحقیق
نی
انجام داده است ،به هر حال از ییک دو نفر پرسیده ،شاید کیم هم بازی کرده
است .هم ی
چنی او یک شخصیت چند بعدی و اهل تجارب گوناگون است،
چرا نباید بپذیریم که او تجربههان ی
نی در تصوف رسیم و عرفان عمیل داشته
ی
ی
است؟ ابعاد گوناگون زندگ او در آن روزگار پرتالطم در یک دیوان بازتاب یافته
است .هنگایم که حافظ از من و ما استفاده یمکند ،گمان کردهاند به صورت
دقیق ،خود را یمگوید ،در حایل که ی
هیمند یمتواند به جای دیگران ی
نی سخن
بگوید ،و او باید خود را نشانه قرار دهد تا به دیگران برنخورد ،و غوغا نشود.
ی ی
ی
گسیدگ و
باالن دارد ،و
سوم اینکه اصطالحات عرفان در شعر او بسامد ی
ژرفان که دارد نشان یمدهد که از روی تقلید نیست .در زمان ما مگر شاعری
ی
ی
وجود ندارد که بنابر سفارش شعر بگوید؟ دربارۀ شخصیت که درگذشته و او
ی
کلمان را از دیگران دربارۀ او یمشنود ،و شعر یمگوید،
نیمشناخته است ،اکنون
ی
اینکه او چه کاره بوده ،و در این سن درگذشته است ،و باق را از ذهن خود
یمسازد که مردمدار و خوش اخالق و دستگی یننوایان بوده است .آیا نسبت
شعر حافظ با عرفان اینگونه است؟
ی
ی
عرفان نیست ،و اگر رنگ به رنگ یمشده ،و حت در
اگر همۀ غزلهای او
شبانهروز چند بار رنگ عوض یمکرده است ،چه اشکایل دارد که ابیات عرفانی
ی
عرفان دست کم به همان اندازهای که حافظ،
او را یرسح کنیم .البته این یرسح
ی
عرفان دارد ،و همان مقداری که در شبانهروز
مایه داشته است نیاز به مایۀ

به قول این منتقدان به رنگ عرفان دریمآمده است ،باید به رنگ عرفان
ی
ی
هرچیی که لطمه زده باشد ،دیوان او را به
درآمد .این رنگارنیک در هر غزل به
ی
دیوان تبدیل کرده است که بیشترین فال از آن گرفته یمشود .در برابر اینان
ی
کسان هستند که از شعر رسدرنیمآورند ،و آنان ی
نی به خطا افتادهاند.
خطان
ی
که به احتمال زیاد ،حافظ از آن خشنود است ،و خندهای رندانه به آنان
یمزند؛ چراکه توانسته است راز خود را از اینان پوشیده بدارد .منت ی
قدان ی
نی
هستند که ی
حت از اشعار منسوب به حافظ برای نقد او استفاده یمکنند .آن-
گاه که سخن از دین حافظ است ،استناد به شعر شحنۀ نجف اشکال دارد؛
ویل هنگایم که نوبت به نقد برسد یمتوان از این غزل و غزل خلوت درویشان
استفاده کرد!
ی
مهمترین پژوهشهای انجام شده چیی جز نشان دادن آنچه حافظ آشکارا
گفته ،و از دید ما پنهان بوده است نیست؛ اینکه حافظ قرآن ،رند ،ی ی
طیپرداز،
و از مبارزان با تظاهر در دین و عرفان به شمار یمرود ،مدح شاهان و ارکان
دولت را گفته است ،و همۀ اشعار او در یک سطح نیست .اینها کلیدهای
کلیدهان ارزشمند که راهنمای لذت بردن
ورود به گلستان خیال حافظ است،
ی
و یا رسگردان نشدن در این گلستان پرپیچ و خم نیست .کلید ورود است؛ ویل
ی
یان.
نه تضمی راه ی
باخی حافظ را به ی
ی
عاشق است .آیا یمتوان داستان دل ی ی
دخیی
مذهب حافظ،
هان اینگونه یم-
به نام شاخ نبات باور کرد؟ تاری خ یمگوید خی .البته عشق ی
ی
تحوالن در افراد شود .شاعری را یمتوان آموخت ،و نیازی به
تواند باعث
ی
عشق از این دست ندارد ،هرچند که بعد از آن یمتواند در شور و حایل که
ی
عشق که حافظ از آن یمگوید ی
الزمۀ کار شاعر است ،یاریرسان باشد.
حت
ی
زمیت آن ی
در مرحلۀ ی
چیی قابل دسترس نیست .او عاشق را نشان اهل خدا
یمداند ،آیا این عشق یک عشق ی
زمیت و آن هم از آن نمونۀ باب روز است؟
ی
ی
ی
ی
چنی عارق نیمتواند
عارفان است که عاشق زندگ است ،و
حافظ از آن
منتقد تصوف رسیم و گوشهگیی و خانقاه ی
نشیت نباشد.

حافظ را شاعرترین شاعر یمشناسیم ،شعر او نسبت بسیار زیادی با شعر دارد،
ی
نخستی شاعر زبان فارش که به ذهن یمرسد اوست ،و او اگر تعهدی به شعر
ی
همی رو شگفت نیست که او ما را میان مجاز و
نداشت ،شاعرترین نبود .از
ی
حقیقت رسدرگم کند .گاه از بادهای سخن یمگوید که مست یمآورد ،گاه از بادۀ
ادن است ،و گاه از بادهای یمگوید که جز در
انگوری یمگوید که یک سنت ی
میان عارفان یافت نیمشود .حافظ که بوده است؟ به تاری خ رجوع کن؛ ویل
هرچی ی
ی
هی است،
آنچه در دست ما قرار دارد شعر اوست ،شعری که پیش از
هیی در نوسان ،و چرا باید ی
ی
هی را محدود کرد؟ اگر حافظ را محدود کنیم،
ی
اطالعان بیش از دایرۀ ادبیات رسیم ندارد
اشکال کمتری دارد؛ ویل شارج که
یمخواهد دربارۀ ی
ی
هیمند عارف سخن بگوید .او حافظ را محدود یمکند تا رسح
او بر تمام اندام حافظ راست بیاید .مانند جهانگردی که سفر را به جاهای
حاض نیست از دریای موج ی
دوردست و ناشناخته خوش نیمدارد ،و چون ی
خی
بگذرد ،آنها را از نقشۀ خود پاک یمکند .سفر کردن با حافظ ،دل سیدن به
دریان که از پس آن دنیای
هدایت حافظ در سفر ،و به جان خریدن توفان
ی
بازجون کردن،
حافظ آشکار یمشود ،و یا دیوان حافظ را متوقف کردن ،و او را
ی
گذاشی؟ شاخه را ی
یی
پایی آوردن ،بر رس شاخه
و هرچه را فکر یمکنیم برگردن او
ی
یی
یی
شکسی ،و بر شاخه بن بریدن ،راهکارهای گوناگون است که
رفی ،شاخه را
هرکیس بنابر عقیل که دارد بریمگزیند.
ی
کوچۀ رفیعالدین در کنار مسجد لنبان در محلۀ لنبان و نام خانوادگ رفییع
لنبان منسوب به شاعری است به نام رفیعالدین ی
ی
لنبان (م630ق) که یمگوید:
برون از آنکه ز سودای تو جگر خستیم  /بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستیم

حافظ ی
نی یمگوید:
بهغی از آنکه بشد دین و دانش از دستم  /بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستم

شباهت بسیار زیاد اشعار حافظ با اشعار پیشینیان و همروزگاران او شگفت-
ی
انگی است .شباهت حال و هوا ،و شباهت مضام ی
ی تا نقل مرصاعها .چاپ
ی
گسیدۀ دیوانها در این سالها هیچ شبههای در این زمینه به جا نیمگذارد.
ی
ادبیان که او
حافظ چه کرده است؟ نشان داده است که ادبیات یا دست کم

در آن زمینه به فعالیت پرداخته است ،فن نیست ،و ی
هی است .روحانیت
شاعر در پس شعر یمتواند حال و هوای یک بیت را تغیی دهد:
گلبن حسن نه خود شد دلفروز  /ما دم همت بر آن بگماشتیم
پروندۀ تأثی و بلکه برداشت حافظ از پیشینیان هنوز گشوده است ،و ای کاش
نگییها به نقطهای پایان نپذیرد .این مرصاع حافظ مانند مرصاع آن شاعر
هان با آثار دیگران دارد،
است ،و اما اصل آن مرصاع از کیست ،چه شباهت ی
ی
ی
کسان به جز حافظ از آن مایه
کسان برداشت کرده است ،و چه
او از چه
ی
ی
گرفتهاند؟ یافی شباهتها تنها با سنجش دیوانها با دیوان حافظ ساده
است؛ اما تنظیم نسبنامۀ ابیات کار هر کیس نیست.
ی
منتقدان دارد ،و شماری از جدیترین منتقدان حافظ ،منتقد طرف-
هرکس
ی
مطلت در عرفان داشته باشد
داران حافظ هستند ،کسان که او را بدون اینکه
ی
عارف یمدانند ،بر شهرت او یمافزایند ،و کار دیگران را نیمبینند .گروه نخست
ی
ادیبان که یمگویند حافظ در چارچوب ادبیات
منتقدان ،بیشتر از ادیباناند،
ی
معت یمدهد ،استعدادی در ادبیات داشته است ،و بس ،و برخوردار از
ی
ی
آشنان
کسان هستند که
آسمان نبوده است .گرویه از منتقدان
لحظات
ی
ی
چندان با ادبیات ندارند .این گروه دوم یمتوانند منتقد اعجاز ادن قرآن ی
نی
ی
باشند.
حافظ مدح شاه گفته است ،آیا بسامد این مدح نسبت به دیوان او چه اندازه
است ،و دوم این که قدح شایه دیگر را گفته است ،و این دست کم یک مورد
از آن مدحها را ر
خنت یمکند .نیازمندی او را به دربار باید بیان کرد؛ ویل زمانۀ
او را ی
نی از نظر دور نداشت که یرسایط چهگونه او را به آن چنان درباری نیازمند
ی
ی
عین باشد برای کسان که
کرده است .این مدحها نقطۀ ضعف است ،و باید ی
ی
تمام ی
هی خود را به پای اصحاب قدرت یمریزند .شاعر بزرگ همچون او به
ی
کسان که عددی نیستند،
خاطر این نقاط ضعف مورد انتقاد قرار یمگید ،و
چنی نقاط ض ی
ی
عق دارند در آینده به طور کیل نادیده گرفته یمشوند .اگر این
و
سون باید بگوییم چه خوب
مدحها در دیوان حافظ نبود ،بهتر بود؛ ویل از ی

ی
که این مدحها هست ،که اگر نبود نیمدانستیم حافظ ی
انسان مانند دیگران
نی
بوده است ،و اوضاع زمانۀ او را نیمشناختیم .ما از مدحهای او رنج یمکشیم،
رنچ نیمگوییم که او کشیده است .البته یمتوان دربارۀ روابط او با شاه
و از ی
شجاع ،شاه یحت ،شاه منصور ،سلطان اویس ،تورانشاه ،و شاه اسحاق به
ی
آسان سخن گفت؛ ویل چون مخاطب بسیاری از خطابهای او را نیمدانیم،
آنها را یک بازی شعر دانستهایم .او به هر دلییل نام پی و مراد و نام خرابات
و صومعهای را که با آن ارتباط داشته ،نیاورده است ،و ما روا یمداریم که
ی
هدق ی
هیی
اینگونه قضاوت کنیم .اگر حافظ از عرفان به عنوان ابزار برای
ی
بهره برده است چرا هنگام ی ی
تاریچ ،آنها را به صورت دقیق
یافی شواهد
تطبیق یمدهیم ،و برابر با ی
عی کلمه یمدانیم؟ او ریاکاران را نقد کرده است ،و
ابهام در شعر او ما را رسدرگم یمکند ،و این دورترین موضع نسبت به ریاست.
آیا چون در محیط کوچک شیاز چهرهای شاخص بوده ،اجباری برای دیدار
با شاهان نداشته است؟ مولوی توانسته است خود را از حاکمان دور کند؛
ویل او اطر ی
افیان داشته ،و متیک بر سازمان تصوف بوده ،و حافظ از چن ی
ی
امکا ی
نان برخوردار نبوده است.
هنگایم که دانشکدۀ ادبیات نزدیک مزار حافظ باشد ،و دانشآموختگان رشتۀ
ی
دریان که حافظ
ادبیات در آرامگاه حافظ به خاک سیده شوند ،آنگاه یمتوان ی
ی
کسان به مالکیت خود درآوردهاند .دانشگاه ،و آن هم ادبیات.
را چه
ی
مطالت از غیب بر زبان او
لسانالغیب را در دو معت به کار یمبرند ،ییک اینکه
ی
جاری شده است ،و یا اینکه در فال ی ی
خی دهد .با دید
گرفی یمتواند از غیب ی
غیت وجود ندارد که
مادی نیمتوان مورد نخست را پذیرفت .از دید مادی ،ی
بخواهد ی
زبان داشته باشد ،و مورد دوم یک فن است ،البته ی
فت که از هرکیس
ساخته نیست.
منظومههای بلند ،جایگاه روایت است ،و بسیاری از شاعران ما در غزل نیی
ی
داستان نیست ،دوری از روایت،
از روایت غافل نبودهاند ،حافظ اهل شعر

کار را برای شاعر آسانتر یمکند؛ ویل او یک دشواری دیگر ی
یعت استقالل
ابیات را به جان یمخرد .هر بیت در دیوان حافظ برای خود استقالل دارد.
ی
حافظ گایه شوخ است ،و ی
گون با
شوج یمکند ،به جز
حت با خدا
ی
مذهتها ی
مذهب ی
نی درگی یمشود ،و گایه از عرفان یمگوید .او چه کیس است؟ آیا گایه
اهل یم و مطرب و شاهد است ،و گایه اهل عرفان .گایه اینگونه و گایه
ی
ی
امکان وجود دارد؟ آیا او تظاهر به عرفان کرده ،و تنها از
چنی
آنگونه ،آیا
رفی ترتیب زمانی
اصطالحات آن بهره برده است؟ ییک از مشکالت ،از دست یی
اشعار شاعران و ازجمله حافظ است .وادی عرفان ،رایه دشوار است ،تعریف
ما از عرفان و مالک ما برای عارف چیست؟ قصد ندارم حافظ را به هر طریق
عارف نشان دهم ،اگر با تعریفهای تو نیمخواند ،بهتر است ینخیال شویم.
ی
چیی که برایم قطیع است اینکه اشعار حافظ در طول تاری خ مورد استناد
شماری از عارفان بوده است.
ی
ی
رسزمی ما اینگونه است،
هی حافظ در ابهام و ایهام جلوه کرده ،آیا اوضاع
چنی تأثیی بر او گذاشته که گون شخصیت او ی
ی
نی دچار
و یا اوضاع آن زمان
ی
ی
دو یا چندگانیک شده است؟ این عوامل ،ینتأثی نیست؛ ویل به جای اینکه
ی
ی
ی
چنی
صنعت روی آورده بهتر است بگوییم او
چنی
بگوییم او از روی ترس به
خطری را به جان خریده است که اشعار دو پهلو و چند پهلو بگوید .اینکه او
توانسته است در نقادی ،تا این اندازه پیش برود ،پیش از آنکه متوجه
ی
شخصیت او باشد ،حاصل زمانۀ اوست .مهمترین ویژگ این زمانه ،آشوب
است ،و آشوب یمتواند فضان فراخ برای منتقدان پدید آورد .هم ی
چنی تالش
ی
ی
کسان همچون خیام نباید فراموش شود .رایه که آنان گشودند ،این چنیی
ایمن شده بود .فارغ از اینکه مقصود اصیل حافظ چه بوده است ،و مخاطبان
ی
کسان بودهاند ایهام ،کاربرد اشعار او را ی
گسیده کرده است.
او چه

پی مغان

ی
کسان را داریم که خواب ندارند ،اصطالح است ،به هرحال هرکیس یمخوابد؛
ویل آنها به هم پیوستهاند ،شماری از آنها ی
اسیاحت یمکنند ،و شماری دیگر
از همکاران بیدارند .بسیاری از شغلها پیشتر ی
نی وجود داشته ،و افرادی
هستند که شغلشان را نسل به نسل حفظ کردهاند ،و این در زرتشتیان ،بیشتر
واضح است .تا کیس پدرانش موبد نباشند ،نیمتواند موبد شود .آتش جاوید
یعت آتش همیشه روشن را ی
ی
نی به آن پیوست کن .آنان که شغل خود را نسل
به نسل حفظ کردهاند ،البته تغیی یان در شغل آنها داده شده است .تغیی و
گون هیچ تغیی
بلکه تحریف را نیمتوان انکار کرد .اما پی مغان کیس است که ی
ی
طوالن دارد ،خود از ابتدا عهدهدار وظیفۀ
و تبدییل را برنتابیده ،و چون عمری
خود بوده است.
نماز مستان
.
معنان ندارد سخن
ییک از اصول عرفان تسلیم است ،این راه بدون پذیرش،
ی
ی
سخنان است که این اصل را برای ما بیان یمکند :به یم
حافظ از مشهورترین
ی
ی
سجاده کن گرت پی مغان گوید .نه ریخی یک قطره و دو قطره که باید سجاده
رنگ یم بگید .آیا تسلیم نچون و چرا خالف آزادی ی
بش نیست؟ آیا یرسط
ی
عقل است ،آن هم اینجا که یمگوید خالف مذهب هم باشد مخالفت نکن؟
البته نه تسلیم به هرکیس ،تسلیم به پی و نه هر که خود را پی یمنامد .شیعه
ی
نی از والیت یمگوید؛ ویل نه والیت هرکیس .شیعهای که به شیعۀ تنوری
ی
شهرت یافته است ،یمخواهد تسلیم معصوم ی
باش .انسان این ویژگ را دارد
که تسلیم کیس شود ،هنگایم که برای دیگری کار یمکند ،تسلیم اوست تا
حقوق دریافت کند .یک کارمند چه اندازه یمتواند با نظام اداری مخالفت
ی
رسومان هستیم که هیچ ریشهای در دین ندارد ،این تسلیم
کند؟ ما تسلیم
ی
خالف عقل در تمام زندگ ما دیده یمشود؛ ویل هنگایم که سخن از راه معنوی
ی
تناقیص بزرگ
به میان یمآید ،همه ابراز مخالفت یمکنند .سالک بر رس راه

ی
ی
جزن
سون شنیدن سخن پی نی ی
قرار یمگید ،تناقض رسیعت با طریقت ،و از ی
از دین است ،مجاز نیست رایه را خالف یرسیعت بپیماید ،و قدم در رایه دیگر
ی
تناقیص که دارد .تا این تناقض روی ندهد
بگذارد ،توقف نکردن ،ادامۀ راه ،با
ی
ی
جان باید آموختههای
پیشرفت حاصل نیمشود ،همانگونه که هیمند در ی
خود را نقض کند .برای ی ی
رفی به ژرفا باید این پوسته را شکست ،و برای
شکسی پوسته باید پذیرش داشت که ی
یی
حت پذیرش این پذیرش به صورت
ی
نظری مشکل است .پوسته برای محافظت بود ،اکنون تو به بلویع دست
یافتهای که یم ی
ی
بشکت؛ چون خود
توان از خود میاث یبیی ،چارچوب را باید
ی
ی
رنگی کرده،
حقیق نیمتواند اسی چارچوب باشد .حافظ خود سجاده را به یم
ی
رنگی کردن ،مقدمهای است برای
و اشعار او آمیخته با رنگ یم است .این
آغاز کار ،نماز مستانه جز با این مقدمه امکانپذیر نیست.
تناقض
جی و اختیار از مباحث خستهکنندهای است که یمتوان کتابها دربارۀ آن
ی
ی
جی و اختیار نزد شاعران و ازجمله حافظ مورد عالقۀ کسان است
نگاشت .ی
جیی بخوانند ،و مدافعان حافظ را بکوبند که پس
که خواستهاند حافظ را ی
جی ،او را
جیی بود .مطالعۀ اشعار حافظ در زمینۀ ی
چه شد؟ حافظتان که ی
جیی نشان نیمدهد ،و در تسلیم و رضای عارفانه یمگنجد .تناقضها ین را از
ی
ی
حافظ یمتوان به تغیی مشب او در طول عمر نسبت داد ،یا اینکه او دیوان
ّ
مدو ین نداشته است .چه اشکایل دارد که او شب هجر را تاریک دیده است ،و
سپس از شب وصل و یط شدن نامۀ هجر رسوده باشد؟ البته تناقضهای
ی
بزرگتری دارد.
کسان که این تناقضها را بزرگ جلوه یمدهند نیتشان خی
ی
است! یمخواهند بگویند او شاعر بوده است ،و حساب و کتابش با ادبیان-
ی
ی
مهارن ندارند ندارد ،و البته
عرفان که آنان در آن
هاست ،و نیازی به یرسح
ی
ی
ی
ی
صنعت مانند ایهام در نظر آنان دوگانیک و دوچهرگ است .حافظ به دوگانیک
بسنده نیمکند ،و خود را چندگانه یمنمایاند ،آنقدر تناقض دارد که منطق را

ی
دریان منطق شعر او چیست .تا
به هم بریزد تا بدان منطق شعر چیست ،تا ی
ی
بدان درست این است که درست و نادرست را کنار بگذاری.
ی
همی است .خود را پنهان نکرده
او چه کیس است؟ چهرۀ اصیل او چیست؟ او
جان
است .مجموعهای از تمام اینهاست .شعر حافظ عرقریزان روح است ،ی
یقی یمرسد ،و جان حیان یمشود ،اگر از رس ی
به ی
گردان یمگوید برای این است
ی
که حیان است ،آیا باید خود را رهیافته بنمایاند؟ شک خود را پنهان نیمکند.
ی
او حاصل چند قرن اندیشۀ ی
طوالن نیمتواند
بشی را بیان یمکند ،و این سلوک
خایل از تناقض باشد .چرا باید بگوییم او تنها شعری گفته است ،و دست او
باز است که هرچه یمخواهد بگوید ،ولو اینکه متناقض باشد؟ او راههای
گوناگون را پیموده است :از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود .اگر توان
درک این همه تناقض درکیس نیست ،چه اضاری دارد که حافظشناش کند؟
یمتوان آب و آرد و شکر خورد ،و در آفتاب دراز کشید ،یمتوان آب و لیمو و
شکر خورد ،و پشتک زد؛ ویل حافظ حلوا و یرسبت درست کرده است .به جای
شاعر عارف یاد کنیم که
اینکه او را شاعر ،عارف بخوانیم بهتر است از او به
ِ
ی
شاید این عنوان بتواند مجموعه بودن او و ترکیب شدن کامل زندگ ،دانسته-
ها ،تالشها ،و دیدگاه او را نشان دهد .تناقض در بسیاری وجود دارد ،کم و
هیمند و غی ی
زیاد ،ی
هیمند؛ ویل حافظ توانسته است با این همه تناقض از
ی
ی
یگانیک در اوج تناقض ،این نگاه ی
بان از
یکپارچیک فکری خود دفاع کند ،این
ی
تناقیص است که از پس آن برآمده است.
شیشه در کنار سنگ ،بزرگترین
مطلت گفته باشد که برداشت بدی از آن کرده باشند ،و بعد
آیا نیمتواند
ی
بخواهد آن را نقض کند؟ آیا زمانه تغییات مدوایم نداشته است که او مجبور
یی
داشی جامعه از افراطها از تفریط بگوید ،و هنگایم که آن
شود برای دور
دچار تفریط شده است سخن خود را نقض کند تا جامعه متعادل شود؟
ی
خشمگی از نامرادیهای روزگار و
ییک از دوستان که اعتقادی به ماورا ندارد
خیانت دوستان و همکاران ،به پیادهروی در کنار زایندهرود رفت ،و از دیوان
حافظ فایل گرفت .یمگفت حافظ اهل سازش است.

انقالن که او در ن آن است،
انقالن سازشطلب است ،البته آن
حافظ یک
ی
ی
هان که علیه
انقالن واقیع است ،از آن
نیاز به این سازش دارد .او یک
انقالن ی
ی
ی
خود انقالب یمکنند .او ممکن است با دیگری سازش کند؛ ویل با خود نیم-
نقیص مداوم ،ی
سازد .خود را نقض یمکند ،ی
مکرر ،و عمیق .این ی
گسیدهّ ،
نی از
ی
ویژگهای حافظ است کیس که به ی
اعیاف خود اعتقادی به ماورا ندارد ،از
حافظ فال یمگید ،یا یرسج بر حافظ یمنویسد ،بدون اینکه بتواند حافظ را
از آسمان به ی
زمی بیاورد.
طی بر پایۀ تناقض استوار است ،و حافظ ،ی ی
یی
طیپردازی بزرگ است؛ بنابراین
ی
سنگی باشد ،و
نیمتواند از تناقض نگوید ،ممکن است این تناقضها بسیار
ما را نیازمند به توجیه کند؛ ویل کار او جز این نیست ،او شغیل جز این برای
خود در نظر ندارد ،این داستان خود اوست که امکان دارد مانند هرکیس که
ی
فلسق را بیان کند،
یمخواهد عایم باشد یا عالم ،دچار شک شود ،و این شک
و یا راوی شک دیگران باشد ،و بگوید :پی ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت .و
اگر تا به این حد پیش نیمتاخت که ی ی
طیپرداز نبود .او زبان حال ایر یان است،
هم عارف و هم آن کیس که یمخواهد چرخ را بر هم زند .هم آن کیس که
تسلیم است ،و هم آن کیس که یمخواهد طرج نو دراندازد .دیوان حافظ به
جز تجیل ایهام تجیل تضاد است.
ی
یمگویند که ی
هی با گناه آغاز یمشود؛ اما نیمتوان هیمند را گناهکاری دانست
که شغیل جز گناه ندارد .منظور از گناه باید انجام کاری خالفآمد جامعه
باشد ،گناه همه جا به یک ی
معت نیست .طاعت از دست نیاید گنیه باید کرد،
یا به قول هادی ی ی
ی
طاعت گر ننمودی گنیه باید کرد.
سیواری:
ی
ی
طیپردازی کند ،باید حافظ را بشناسد .آنان که ی
کیس که یمخواهد ی
طیشان
ی
طی مکتوب را از ی ی
عمق ندارد ،به دلیل دوری از حافظ است .باید حساب ی ی
طی
شفایه جداکرد .آنچه شنیده یمشود ،یمتواند در پیوند با خندهای زودگذر
باشد؛ ویل ی ی
طی مکتوب قرار نیست خنده ی ی
گرفی را از مخاطب فدای سطچ
ی
ی
همی امروز از سمت تازۀ او به عنوان
جوان را یمشناسم که
بودن کند .مدیر

ی
تروریست زیر پوشش کار
باخی شدم .باشگایه
مدیر یک نهاد نان و آبدارتر ی
فرهنگ .دور است که موجود کوچیک را مثل من دیده باشد تا چه رسد به
اینکه به یاد بیاورد .روزگاری در ی
دفی روزنامه ،سپس یک بار در خیابان ،یک
بار در اتوبوس و یک بار در شب ی ی
ی
درخواست و نه
طی .نه برخوردی نه
خصومت .دو ی
ی
چی در وجود او گذاشته شده است تا کیس مانند من گالیه
ی
آسان پیش یمتازد؟ چهرۀ او و
نداشته باشد که این آدم دغلباز چرا به این
رفتار او در چند ثانیه یمتواند اصیلترین مطالب را به مخاطب منتقل کند،
طلت .اما او رسمایهگذار برنامه-
غرور ،زیادهخوایه ،میل به شهرت ،و برتری ی
ی
فرهنیک از جیب مردم ی
نی هست .ییک از آنها برنامۀ لودهای
های به اصطالح
ی
با نام ی ی
طی است .او به جریان پیوسته است که نتیجهای جز این به بار نیم-
ی
نی ی
نشاند ،و او ی
بسیی را فراهم کرده است که جز لودگ نتیجهای ندارد .یم-
توان کار او را با شاعران فاخری که گایه مدح ی
نی گفتهاند سنجید .آنان اصل
جریان را در زمینهای فاخر هدایت کردهاند ،شاخههای فریع ی
نی داشتهاند،
بدون اینکه در مورد آنها پنهانکاری کنند .هیچگاه بر ی
بسیی که دربار برای
آنها فراهم کرده است دلخوش نکردهاند ،و یا در ن نبودهاند که دربار برای
آنها ی
بسیی فراهم آورد؛ بلکه گلآلودکنندگان آب را به آن شاخهها رسگرم
کردهاند .ی
هیمند در برابر سیاستبازان باید سیاستمدار باشد ،هنگایم که
بخیس از ی
یمبیند یمخواهند چشمۀ زاینده را کور کنند ،ی
هی خود را هزینه یم-
کند .در تاری خ خواندهای که آنان چه چشمها کور کردهاند ،و تاری خ ی
هی پر از
ی
کسان است که چشمۀ آنها را دربار کور کرده است .ی
بسی فراهم شده از
ی
ی
هان را
سوی آنان در خدمت اهداف آنان است ،و هیمند زیرک نی زیرشاخه ی
فراهم یمآورد که در خدمت هدف خود است .اسی مسی دیگری شدن ی
چیی
جز دور شدن از هدف نیست .ی
هیمندی امکان دارد بیون از دربار باشد؛ ویل
هیمندان درباری به ی
هی او تمام و کمال در اختیار دربار باشد .ی
تمام ی
بسیی که
ی
ی
دربار برای آلودگ فراهم یمآورد اعتماد یمکنند ،و به لودگ یمپردازند ،و ممکن
یی
الت شعاری است.
پرداخی به هدف،
است گاه از اهداف خود بگویند که مط ی

کاری عمیل است .یآن که به خود مغرور یمشود ،و گمان یمکند هیچگاه آلوده
نخواهد شد ،در حایل که خطر انحراف وجود دارد .حاکمان به رسچشمه و یا
ی
حت حاشیۀ اصیل رود نیمروند تا لذت یبیند ،رود را به اقامتگاه خود یمبرند،
ی
طغیان صورت گید ،و کاخشان ویران
و البته جریانهای ضعیف را تا نکند
شود .تغیی اقلیم و برداشتهای ینرویه چشمه را یمخشکاند ،و گردوغبار
نصیبمان یمشود .هنگایم که درخت را زیاد تکان دهند ،میوۀ نیمرس ی
نی ی
پایی
یمافتد ،و اگر اضار کنند میوۀ نارس ،و اگر باز اضار کنند شاخ و برگ ی
نی
یمافتد .اگر شیدوش را بیش از اندازه به کار گیند خون بیون یمآید .ی
هیمند
فرد نوزادۀ ی
بالیع است که از چشمۀ زایندۀ خود لذت یمبرد ،و شاید تصمیم
بسی ی
بگید زایشهای خود را در ی
هی جاری یمکند ،او آدم زنده و بینا و ی
بالیع
است که ی
معت ندارد اسی آدمنمایان نازاده و مرده و کور و نابالغ شود .او مگر
ی
ی
همی آگایه
گدان کند؟ و هیمند اگر تنها
چه کمبودی دارد که بخواهد آن را ی
ی
را داشته باشد برای او کاق است .چشمهای که مسی آن را جوشش به صورت
طبییع شکل یمدهد با مسی مصنوع ساخته شده از سوی سیاستبازان تفاوت
دارد .انعطاف بسیار زیاد رسانجایم جز انحراف نخواهد داشت .ییک دیگر از
ی
انعطافها با مردم بودن و برای مردم بودن است.
واژگان زیبا که ممکن است
نادرست بینجامد ،و ی
ی
هی را محدود به مردم همان زمان و یا بسیار سطچ
به
کند.
علم نظر
ی
زال برای گزینش همرسی که بتواند پهلوان را همچون رستم به دنیا بیاورد
کیس را با خود همراه یمکند که برخوردار از علم نظر است .رودابه برگزیده
یمشود؛ ی
زن زیبا و قوی و شاهنامه ی
نی اینگونه است .حافظ از علم نظر یم-
گوید:
از بتان آن طلب ار حسنشناش ای دل  /کاین کیس گفت که در علم نظر بینا بود

کسان بودهاند که یمتوانستهاند با نگاه دریابند این ،ی
ی
آن هست که مورد نظر
است یا خی .ی
هیمند باید علم نظر داشته باشد .ورود به موضویع بدون این-
که بتواند از آن بهرهبرداری الزم را کند ،وقت او را تلف یمکند .داستان
ی
پیکرتر یاش که در سنیک ،پیکر مورد نظر را یمدید ،و تنها زواید را یمتراشید.
شاعری همچون حافظ با علم نظر یمبیند که این کلمات یمتواند بار این معنا
را برعهده بگید یا نه.

دیدارباعرفان
ی
نخستی واژهای که پس از شنیدن نام مولوی به ذهن یمرسد ،عرفان است.
ی
البته عرفان که باید آن را با واژۀ مبارزه همراه کنیم .مبارزهای در درون و
بیون ،و نه از جنس جنگ و جدالهای معمول .ییک از انتقادات به مولوی
این است که چرا شعری دربارۀ ایران ندارد؟ نخست اینکه دیدگاه هرکیس
ی
عارق است که وطن در نگاه او وطن مادی نیست.
متفاوت است .مولوی
ی
کسیست نادرست
انقالن و مار
همانگونه که نقد فردوش بر پایۀ دیدگاههای
ی
است ،نقد مولوی ی
ی
دوست نیمتواند درست باشد .دوم،
نی از دیدگاه وطن
ی
ی
دوست
موقعیت رشد یافته است .حملۀ مغول شاعران را از میهن
هرکیس در
جدا کرد .مانند این است که به یک نفر بگوییم چرا این درس را خواندهای؟
ی
داشت ،چرا این کتاب را خواندی ،و چرا آن را نخواندی؟
حال که این درس را
ی
روشن است که آن درس در برنامۀ آموزش قرار داشته ،و آن کتاب به عنوان
کتاب درش بوده است .شماری یمخواهند این را در برعکس جلوه دهند.
عرفان آمد و وطند ی
وست را از ما گرفت ،و بنابراین ایر یان نتوانست در حملۀ
ی
مغول دفاع کند .مولوی از برابر مغول یمگریزد ،اگر او ایستادگ کرده بود کشته
ی
یمشد ،شاید اگر امثال او ایستادگ کرده بودند ،مغول متوقف یمشد ،و آنگاه
حکومت خوارزمشاهیان بیشتر یمپایید؛ اما آیا آنان از مردم ایران و آیا
ی
آفرینیس یمپردازد که ارمغان آن صلح
منتخب مردم ایران بودند؟ مولوی به
است ،او نه از مغول که از دور باطل خشونت یمگریزد .او شارح عشق است:
گرچه تفسی زبان روشنگر است  /لیک عشق ینزبان روشنتر است
ی
ی
خونی است ،و نیازی به زبان در آن نیست ،و بلکه سکوت
عشق که از ابتدا
ی
بهترین آزمون آن است.
عشق که با سکوت نبالد ،محکوم به غی واقیع بودن
حقیق در ی
ی
بسی سکوت یمبالد .عشقورزی کار جهان را پیش
است .عشق
یمبرد .عشق را نیمتوان توضیح داد ،و نیازی به توضیح ندارد .کاری عمیل
است ،و هر توضیچ وقت عمل را یمگید.

ی
فراهم آمدن نسخهای از مثنوی در زمان زندگ او و بازماندن این نسخه تا
روزگار ما از خوشاقبایلهای مولوی است .با وجود این نسخه تا حدی از
غوغای مصححان در امان ماندهایم .یرسح سخنان مولوی ی
نی تا حدودی در
دست عارفان قرار داشته است ،و این ی
نی ییک از خوشاقبایلهای اوست،
ی
چیگ عارفان به گونهای که آثار او نه چون شاهنامه سالج در دست میهن-
پرستان و شاهدوستان بوده است ،و نه چون خیام در دست خوشباشان ،و
ی
نه چون حافظ در دست ادیبان .ییک دیگر از ویژگهای مثنوی ،صفت معنوی
خون برای جویندگان معنا باشد.
در ادامۀ آن است که یمتواند نشانۀ ی
کتان مانند مثنوی وجود دارد که در آغاز تکلیف خود را تا بدین حد
کمتر ی
ی
روشن کرده باشد :بشنو این ن چون حکایت یمکند .مولوی یمگوید من این
ین هستم ،اشعار را در حالت خایل بودن ،در حالت ینخودی رسودهام ،و
ی
عرفان است .افرادی که در اسارت ذهن
رسودن اشعار برای من یک فعالیت
ی
ی
ی
زندگ و ی
حت نیایش و هی خود را آلوده یمکنند ،و عارق
به رس یمبرند تمام
ی
ی
ی
مانند مولوی یمتواند در تمام زندگ و ازجمله هنگام هیآفریت ،در حالت ین-
خودی باشد .برای لذت بردن و برای درک شیوۀ مولوی یم ی
توان به کاری
بیدازی ،و به صورت کامل در آن غرق شوی .این کار یمتواند یک کار ساده،
در دسترس و یک کار روزمره مانند تنفس و قدم زدن باشد .پس از این ،کاری
ی
ی
کاردست ،و سپس وارد
را که حالت آفرینندگ دارد امتحان کن ،ساخت یک
نقاش ،از سادهترین این ی
دنیای ی
هی شو .سفالگری ،طراج ،و ی
هیهاست ،و
دشوارترین کار ،رسودن است .شعر با واژگان رسوکار دارد ،و نیاز به رعایت وزن
و قافیه است ،این آفرینش بدون آلوده شدن به ذهن ،دشوار است .آنجا که
جان برای خدا
جان است که او ی
یان ،ی
صورت اشعار مولوی را چندان قوی نیم ی
باز کرده است .جاهای خایل که شاعر کنار رفته است تا خالق ،خود را نشان
دهد .دوری از نظم ی
بشی برای دریافت نظم الیه ،دست کشیدن از مهندش
ی
انسان برای بروز هندسۀ الیه.

افراد توجه دارند چه کتان را بخوانند ،و چه ی
چیی را نخوانند .آنگاه ی ی
می
ی
ی
ی
گزینش شده را نخوانند ،و به می اصیل مراجعه کنند؛ اما مولوی دعوت به
جان که در وجود تو و بلکه وجود خود توست،
رسچشمۀ اصیل یمکند .ی
مطالعه و مشاهدۀ خود .رسچشمهای که نیازی نیست به سوی آن حرکت
ی
پاییدست نرویم .سالمترین،
کنیم؛ بلکه نیاز است در آن بمانیم ،و به
ی
مطمیترین منبع .منبیع تمایمناپذیر که قابل حمل و
گواراترین ،زاللترین و
نقل است ،کیس نیمتواند آن را یبید یا برباید .این رسچشمه را به بیل گرفتهایم،
و در ی
پاییدست در ن آب یمگردیم.
اگر رقص و سماع را حرام بدانیم ،کار چرخیدن کودکان چه حکیم دارد؟ حر ی
کت
است خودجوش و مولوی ،سماع خود را بر این پایه بنیاد گذاشته است .رایه
ی
برای رهان از نفس ،نه حر ی
نفسان.
کت
ی
ی
ی
ی
.
هان هست که زندگ ما پاسچ است به آن تعییکنندهترین آنها این
پرسش ی
ی
است که علم چیست و عالم کیست؟ داستان نحوی و کشتبان در این باره
است .دقت بسیار زیادی برای انتخاب رشتۀ خود داریم ،و سپس تمام کوشش
ی
زندگ ی
چی دیگری است.
ما این است که در آزمونهای رشتۀ خود پیوز شویم.
جی خانواده و اجتماع پیش روی ماست ،و ما از جباریت
برای انتخاب رشته ،ی
ی
خداوند و ندادن آزادی انتخاب به انسان یمگوییم .هنگایم که از هی بگوییم،
ی
بسیاری خواهند گفت ما ی
امتحان سادهتر پیش رو
هیمند نیستیم؛ بنابراین
قرار دارد .برو و لباس بپوش ،لباش که تو را بیان کند ،خود خودت ی
باش.
انبویه لباس داریم که دیگران به ما هدیه دادهند ،بنابر سلیقۀ روز خریدهایم،
ی
بنابر حرف دیگران ،یا بدون توجه به اینکه سلیقۀ خود ما چه هست.
چنی
ی
ی
زندگ کند؟ چهگونه یمتواند در ی
هی ،بیانگر خود
انسان چهگونه یمتواند
حقیق آشکار شود ،ی
ی
هی ی
نی بیان این خود است .جان
باشد؟ هنگایم که خود
ما در خطر است ،و ما خود را به کلمات رسگرم کردهایم .نیاز به تأیید دیگران،
ما را از آزادی دور یمکند .آنجا که تأیید دیگران نیست ،یمکوشیم برتری خود
ی
ی
هان در
را بر دیگران اثبات کنیم .من چنی دانیس دارم ،و شما ندارید .اشکال ی

دیگران یمبینیم ،و آن اشکالها را به درس نخواندن ،دنبال کردن یک رشته،
چهره ،اندام ،زادگاه ،خاستگاه اجتمایع ،و جنسیت آنان مرتبط یمکنیم.
همۀ مردها احمقاند ،همۀ زنها اینطورند ،اگر سالم بود ازدواج یمکرد،
هرکس ازدواج کند اینگونه یمشود .نکته اینکه هرکیس هرکاری انجام دهد،
و از هر مسیی برود ،از نظر ما ایراد دارد ،و مهمتر اینکه اشکال اصیل را ما
یان
گرفتهایم ،اشکایل وجود ندارد که بخواهیم آن را درست یا نادرست ،ریشه ی
کنیم .نحوی ی
همی اشکالتر یاش وارد یمشود .اشکالتر یاش ی
ی
حت فارغ
نی از در
ی
ی
از دنیای درس و تحصیل در تمام زندگ ما وجود دارد ،و این ویژگ هنوز با
انسان است .مولوی دست بر مشکیل گذاشته که هنوز کهنه نشده است.
ی
بسیاری هستند که ی
نادان خود را نیم-
چیی نیمدانند؛ ویل افرادی هستند که
پذیرند ،و شماری از آنها دست پیش را یمگیند ،و یمخواهند به دیگران
آموزش ی
نی بدهند.
ی
ییک از موارد مورد توجه در زندگ ،تاری خ تولد است .اگر کالس تاری خ باشد ،و
ی
استاد بگوید هرکیس تاری خچۀ زندگ خود را بنویسد ،و برای جلسۀ بعد بیاورد،
ی
اگر کالس مستند باشد ،و هرکیس قرار باشد مستندی از زندگ خود بسازد،
نخستی ی
ی
چیی که مورد توجه ماست ،تاری خ تولد است ،تاری خ تولدی که در
ی
نی بسیار مورد توجه و گاه بحث ی
تاری خ رسیم و علیم ی
انگی است .تاری خ زندگ
گون اگر تاری خ
بزرگان در کشور ما با بحث در تاری خ تولد آنها آغاز یمشود ،و ی
تولد کیس بحث ی
انگی نباشد ،در شمار بزرگان نیست .آغاز مطلب با این بحث-
ها یمتواند مطلب را تحلییل نشان دهد .مولوی به تولدی دیگر توجه دارد،
تولدی که زادن واقیع انسان است ،ز ی
ادن که تنها شامل شماری از عارفان یم-
شود:
جنی  /ت ا ببخشندت حواس نوربیی
ی
اندگ جنبش بکن همچون
ٔ
ی
وز جهان چون رحم بیون روی  /از زمی در عرصه واسع شوی
این زادن ویژۀ انسان است ،حیوان و گیاه یمتواند خود را تکثی کند ،در نهایت،
ی
درخت که خشک شده است،
یک خودباروری ،در نهایت ،جوانه زدن دوبارۀ

والدت ققنوس افسانهای ،ی
زمان که پی شده است؛ ویل انسان یمتواند زودتر
از مرگ و زودتر از کهنسایل به استقبال مرگ ناخود برود ،و خود را متولد
ی
ی
کند .زندگ معنوی ما با این تولد آغاز یمشود .زایندگ و جوشش ،حاصل تولد
ی
ی
بلویع ی
نی در ن نخواهد بود ،چنان-
حقیق متولد نشود،
چشمه است .تا خود
ی
ی
ی
که سعدی در گلستان نشانۀ بلوغ را در پییس جسی رضای حق بر حظ نفس
بریمشمرد .باروری بدون بلوغ ناممکن است .نوز یان یک ملت دشوارتر است
ی
همی
و در یک تاری خ مشخص اتفاق نیمافتد ،ییک از رویدادهای تاری خ را با
ی
تاریچ رویداد؟ این
با تاری خ آن حفظ یمکنیم ،نوز یان یا رنسانس در چه
رویداد در اروپا یک تاری خ مشخص ندارد ،و عوامل ،پیشزمینههای فکری،
و آثار آن باید مورد بررش قرار گید .با تولد همه ی
چی تغیی یمکند ،بینش،
گویش و شنوان ،و ی
حت خوراک ما و به طور کیل دنیای ما.
ی
ی
ی
زمان تاری خ چیی جز تاری خ دربار نبود ،و امروز که تاری خ مردم طرح شده
ی
ی
کسان یمپردازند که اهمیت بیشتری در ظاهر دارند .با این
است ،به زندگ
ی
شیوه ،در میان زندگ معلمان و مدرسان دانشگاه باید به مدرسان دانشگاه
پرداخت ،و در میان ّ
مدرسان باید استادان را برگزید نه استادیاران را .آنچه در
ی
آغاز هر زندگنامهای چه کوتاه و چه بلند ،چه تفصییل و چه فهرستوار
اهمیت دارد ،تاری خ تولد است .شناسنامۀ ما ی
چیی جز نام و تاری خ نیست.
سه تاری خ ،تاری خ تولد ،تاری خ مرگ و تاری خ ازدواج .اینگونه تبلیغ یمشود که
ازدواج با اختیار ماست ،به ویژه پشها در جامعۀ ما اختیار بیشتری دارند ،و
شماری از آنها یمگویند من خودم زن گرفتم ،کیس به من زن نداد .البته این-
گونه نیست ،مقدار زیادی از آن وابسته به تصمییم است که جامعه برای ما
هان که در ذهن ماست ،ما را به مسیی یمبرد که
از پیش گرفته ،پیشفرض ی
ازدواج ی
نی مطابق با آن انجام یمشود .اما والدت ،اجباری است که ممکن
است بارها به آن ی
اعیاض کرده باشیم ،امروزه افرادی هستند که فرزندشان را
ی
تاریچ رند به دنیا یمآورند .اقدام عمیل در برابر این اجبار کاری جز تولد
در
دوباره نیست:

ی
حقیق ،به تالش
بدن ما با تالش دیگران متولد شده است؛ ویل برای تولد خود
کتان
خود ما نیاز است .تاری خ تولد ،هویت ما نیست ،یک عدد است ،و در ی
مانند قرآن مجید تاری خ هست؛ ویل سخن از این اعداد و ارقام نیست .این
کشف را بسیاری کردهاند ،و به جای اینکه بکوشند تاری خنگاری خود را به آن
سمت و سو یبیند به اینجا رسیدهاند که تاری خ قرآن ،تاری خ نیست .ما تاری خ
هان مانند تاری خ تولد و تاری خ مرگ اشتباه گرفتهایم .امروز سخن
را با تاری خ ی
ی
است که چه کیس استاد است ،و چه کیس نیست ،به چه کسان استاد
ی
کسان نگوییم .در هر رشتهای که بروی ،این دعوا هست.
بگوییم ،و به چه
ی
استادی که پدر دوم است ،چنی استادی است که زمینۀ تولدی دیگر را فراهم
ی
همیطور حرف یمزند چهگونه یمتواند نقش پدری داشته
یمآورد .کیس که
باشد؟ اگر اینگونه بود ما صدها پدر داشتیم .کیس که یمتواند فرزند استاد
ی
نست گایه نزد فرزندان معنوی پدر
باشد این
چنی فرزندی است .فرزندان ی
مرحوم خود یمروند که از سخنان پدر برای ما بگو .شما یک عمر در کنار او
بودید ،این فرزند معنوی شاید چند دقیقه در سال در خدمت او بود ،آن همه
سخنان به کار شما نیامد ،این چند کلمه ی
نی نخواهد آمد.
هنگایم که به دقت به آثار ی
تاریچ بنگری ،متوجه یک نوع قرینهسازی عجیب
ی
یمشوی؛ فرورفتیک در سقف در قسمت باالی حوض .در کاخ عایل قاپو و کاخ
چهلستون اینگونه است .حوض ،فضان گود در ی
زمی است ،و در سقف باال
ی
ی
ی
فرورفتیک ایجاد کردهاند .پیشنماز در نزد شیعه باید همسطح و یا ی
پاییتر
نی
از مردم باشد .گودی محراب در پاسخ به آن پیش ایستادن نسبت به مردم.
هرکاری در این دنیا بدون پاسخ نیست ،و عاقل آنکه خود در انتظار این پاسخ
ی
خشمگی شود:
باشد؛ نه اینکه هنگام دریافت پاسخ
این جهان کوه است و فعل ما ندا  /سوی ما آید نداها را صدا
گون
چند نفر انگور یمخواهند؛ ویل چون به زبانهای گوناگون یمگویند ،ی
ی
اختالق در میان است .هنوز برداشت بسیاری این است که ترجمه یمتواند

ملتها و به ویژه مذاهب را به یکدیگر نزدیک کند ،باید در اینجا از اشعار
مولوی در جاهای دیگرکمک بگییم ،او عشق را باعث نزدییک انسانها یمبیند:
ما همه همدلیم و همراهیم  /جمله از یک یرساب رسمستیم
و همدیل را توصیه یمکند؛ نه هم ی
زبان را:
ای ب س ا ه ند و و ت رک همزبان  /ای بسا دو ترک چون بیگانگان
پ س زبان محریم خود دیگرست  /همدل ی از همزب یان بهترست
بسیاری در حال مرور درسها هستند ،بسیاری با ظاهر خود درگیند؛ ییک
یمخواهد مویش را صافتر کند ،و دیگری یمخواهد لباسش را مرتبتر کند؛
کچ
اما کمتر کیس است که از آغاز روز در ن درست کردن فهم خود باشد ،و ی
آن را صاف کند .همانگونه که یک لباس گرانقیمت ممکن است چروکیده
باشد ،و یقۀ آن درست نایستد ،آرایشگر کارآزموده با دستمزدی کالن نتواند
مو را درست اصالح کند ،و شامپوها و مواد گرانقیمت نتواند مو را درست
نگه دارد ،تحصیالت زیاد در رشتههای دشوار و پسند روز و حل مسائل
سخت ی
نی نشانۀ فهم درست نیست:
اینچ یمگویم به قدر فهم تست  /مردم اندر حشت فهم درست
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