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 پیش گفتار 
که شبیه شد. مجتمیع  انجام یمناسب خوانی در یک ساختمان نامنامهشاه

ترین جای های اروپانی در قرون وسیط ساخته شده است، در نامناسبقلعه

، بسیار رسد بود، و زمستان ی گفت خوان یمنامهشاه. فرسا طاقت ،آن. پایی 

او با حرکانی که هنگام حاضی نیستند یک آگیه برای این جلسه نصب کنند. 

خیام اشعار . شود؛ ویل تماشاچیان رسدشان بود توانست گرم اجرا داشت یم

مراکز آموزشی ، و مرام مولوی به کیل ممنوع است. شود یم قیچ  و حافظ هنوز 

ی طلب نیم ،اند، و جز ظاهر بر سفرۀ ادبیات نشسته ی . هیی نو برایشان کنند چی 

. شارحان، ای ندارد که بخواهند شارح آن باشند آور است؛ چون آرایهعذاب

ی ظاهر برایشان نان و آب داشته  سطحای عبور از مییل بر  ندارند که همی 

های قابل توجه مایهآفرینندگان توانی برای آفرینش هیی با دروناست، و 

ایط این کتاب را برایت یمدر . ندارند  ادبیات امروز حتی در نویسم. در این رسی

بسیاری  جانی که به ظاهر وابسته به ادبیات گذشته نیست، باز مدیون است. 

کنند از مخاطبان ادبیات نوین فارش در جهان، این آثار را به این دلیل دنبال یم

گایه داشته باشد. آنان در ن  که ادبیات فاخر فارش توانسته است جای

مندان امروز رسزمیتی که فردوش، سعدی، حافظ، مولو  و  یهستند که هیی

جمان مشهور ب گویند. خیام داشته است، چه یم -ه ترجمۀ آثار فاخر یممیی

جیم که به ترجمۀ این آثار یم رسد؛ ویل پردازد به شهرت یمپردازند، و یا میی

ی واردات با شود. همتر دیده یمدربارۀ ترجمۀ آثار معاض این شهرت کم چنی 

شود، بیش از آثاری چه به زبان فارش ترجمه یمآنخوانی ندارد، صادرات هم

 شود. های خارجی ترجمه یمبه زباناست که از ادبیات امروز 

لزوم آشنانی با ادبیات فاخر ایران از آن جهت است که شاعران امروز بدانند 

خواستیم گایه که یمها تالش نگویند چرا به جایز سالاراه چیست. پس 

گوید چرا این کتاب دست نیافتیم. آغاز راه، آسان است. کیس به ما نیم

ها که با را به چاپ رساندی؛ ویل پس از سالداستان و این مجموعه شعر 



 
 

 

 خود را وقف  دانیم. رو شدیم، گونی هیچ نیمهتوجیه روبنی 
ی

نسیل که زندگ

یک کرده است، به گونه ی ای و نسیل که به علوم انسانی پرداخته ریاضی و فی 

، هآموختگان رشتدانش ای دیگر، سواد الزم را ندارد. است، به گونه های ادنی

ند  ا بتر بیش شود، و بسیاری به این تکرار هانی تکرار یمنام . غرور ادنی درگی 

ی بسنده کردن به اینکنند. همبسنده یم که شعر، در رگ و خون ماست، چنی 

دارد. که زبان ما زبان فارش است، ما را از درک ادبیات فاخر فارش بازیمو این

ند به شناختی عمیق کنگرویه دیگر با از بر بودن چند بیت شعر گمان یم

 کردن با آندست یافته
ی

 است، زندگ
ی

ها ممکن است، اند. این آثار برای زندگ

مدیع هستیم که با اشعار این شاعران تنها شود؛ ویل شماری از ما و توصیه یم

 یم
ی

 کنیم. زندگ

است که  ویل روشن گاه مولوی و نظایم در ایران کنونی ما قرار ندارد؛زیست

 رش مورد استفادۀ آنان به چه ملتی تعلق دارد. دستور زبان فا

مندان ادبیات فاخر ایران، گنجینه روند؛ اما نه های اصیل ما به شمار یمهیی

، که دلاین ی و افتخار کردن به آنان، ما را از مسی 
خوش به آنان باشیم، داشیی

الگوهای  تر از آنان باشید. که نباید کمباید سفارش کنیم  به جوانان دارد. بازیم

ان و شیوۀ بیان تغیی  بنه برای تقلید که برای بسنده نکردن به آنان. ز  ،مناستی 

مند  که بگوییم پس از آنان مادر این . همان است یافته است، اما سی  کیل هیی

زاید، نادرست است، باید تالش کنیم که این زایش، دهر همچون آنان نیم

این اتفاق باشد. هیی ما باید  که تالش ما در جهت خالفروی دهد، نه این

اندازد، و هر سختی که مانع ین سخنان، ما را عقب یماتر برود، تر و پیشپیش

 رفت ما باشد، ناپسند است. پیش

ی دو واژۀ درجازدن و پس رفت ماست. رفت، دلیل عدم پیشمورد نظر نداشیی

رفت ار پسروی وجود دارد که درجا بزند یا دچهمواره این امکان برای هر پیش

شود، افت تحصییل، روشن است؛ ویل خارج از فضای آموزشی چه کیس 

-کند؟ یک نفر یمکیس گوش یمکه  زد کند، و  ها را گوشجرأت دارد این واژه

رفت را ببیند. تسلط بر راه، تنها روی نباشد؛ ویل بتواند پستواند انسان پیش



 
 

 

ی  از فراز نیست. انحراف از مسی  ممکن است برای ناظر  ی فراهم باشد. پایی  تر نی 

یز برود  وطیت و بگوید یک زمانی شما پیش ،اگر یک نفر به تیی روی جنبش مشی

اید، با او چه خواهند کرد؟ یک نفر بگوید یک بودید، و اکنون دچار رکود شده

های ادنی اصفهان شد؛ ویل امروز تالش ما در این زمانی داستان وارد انجمن

کنیم کند؟ همۀ ما گمان یمیست، چه کیس گوش یمزمینه متناسب با زمان ن

 یم
ی
مانیم. اگر این راست اگر به اوجی دست یافتیم، همواره در همان اوج باق

مرور تاری    خ در ها، تنها خوش بودن به گذشتهباشد، برابر است با درجازدن. دل

ی همان غرورها مانع از پیش وی ر باستانی ایران نیست؛ بلکه در تاری    خ معاض نی 

 است. 

گایه در های پیش از کیس پرسیده بودند که امروز فردوش چه جایسال

دادیم. گاه راه نیمگاه دارد؟ پاسخ داده بود: اگر بود، او را به دانشدانش

معلمان باید  ها، محافل غی  رسیم. خانهاند، چایفردوش را نقاالن نگه داشته

ون آموزان درش برای دانشهای به این پرسش پاسخ بگویند که آیا کتاب بی 

ی مفید و جذاب است؟  ده سته استتوان نامهشاهاز شهر نی  ای را طیف گسیی

اگر فردوش در میان دوستانمان باشد، اهمیت امروز  به خود جلب کند. 

مندی وارد ییک از گروهچندانی به او نیم  است هیی
ی
ها در فضای دهیم. کاق

گاهیان است. او در میان جود دانشمجازی شود. گرویه که آراسته به و 

خند نایم از او ه نخواهد شد، و تنها گایه برای ریشدگایه دیانشددوستان 

ی را وض خود قرار داد. ادبیات آزاد ناگهان خود  خواهند برد.  نیما، محمد معی 

 گاه دید. را نیازمند به دانش

ی خود را رشد دهد، و تربیت کند، و نخس مند باید ذوق هیی ی کاری که هیی تی 

ی است. شماری هستند در این مورد به نظر یم رسد، حضور در محافل هیی

مندان ما اهل انجمن بودهخواهند ثابت کنند بزرگکه یم اند، و خییل ترین هیی

ی ما در این زمان ادامۀ همان رسند که انجمنزود به این نتیجه یم های هیی

ی است. شماری دیگر یمانجمن ، دانند  های هیی ی مناستی
که محافل هیی

کت کنند. های آنترینای ندارند که در بهموجود نیست؛ ویل چاره ها رسی



 
 

 

به صورت  ا گری باشد؛ ویل انتقادهدار انتقاد و روشنتواند مشعلها یمانجمن

شود، ها دنبال یمشود از سوی انجمنچه از آن انتقاد یمکیل است، و تمام آن

انی ها، و همان ظاهرگرانی طلتی هرتها، همان شهمان مریدبازی -ها. اگر سخیی

های انجمن حالت تذکره داشته باشد، و اگر انجمن به جشن تولد تبدیل 

تر در های ادنی تقویم کم. مناسبترفتی به دست نخواهد آمد شود، پیش

د، و حتی انجمنها مورد توجه قرار یمانجمن -فکرنما درگی  بزرگهای روشنگی 

هانی که دانش های مذهتی هستند، مناسبتخیل و یا مناسبتهای داداشت

ی نازل   . ها ندارند رسودن دربارۀ آنالزم را برای  گاه عدم حضور در محافل هیی

ی رشد نیمبه -کند، دست کم دچار افت نیمترین کار است که اگر ذوق هیی

اری از اند، و بسیداران ادنی ما متعلق به جریان ادبیات آزاد بودهشود. رسدم

 نیست. انجمن
ی

 ها حالت رسیم دارد، و خایل از وابستیک

کنند هر ای گمان یمرو شاعران قدر اول گذشته هستند؟ عدهن  چه کسانی 

که تقلید و تکرار کیس به شیوۀ گذشتگان شعر بگوید، و این شیوه یعتی این

 اوتها متفکنند راهکنند. گروه دیگر به نوآوری اعتقاد دارند؛ ویل فکر یم

است، راه حافظ با راه فردوش، رایه دیگر است. کیس ادامه دهندۀ راه 

ی سطر از وصیت نیما را که فردوش است که از اسطوره ها بگوید. اما نخستی 

، دریم یانی او در راه مبارزه چه رنچی کشیده است. هنگایم که ببیتی خود بخوانی

دریانی با او چه که برای اینرا شهید نامیده است، البته تعبی  تندی است؛ ویل 

 است  اند کرده
ی
مندی که مبارزه را ادامه دهد، ادامه دهندۀ کاق . بنابراین هر هیی

مندان دوست داشتتی گذشته دربارۀ  ادبیات مبارزهکتاب   خواهد بود.  راه هیی

که بخواهد ضدیتی با ادبیات کهن ادبیات این روزگار منتشی شد، بدون این

ی نباید در برابر ادبیات  داشته باشد، و کتاب پیش رو دربارۀ ادبیات کهن ایران نی 

ا نو بایستد.  ی آن، ادبیانی دیگر است، ترانهضی ادبیات اعیی ها به هانی که میی

حس و  . تواند برای امروز ما چندان مطلتی در برداشته باشد طور معمول نیم

اض را با عوامیل مانند رساینده، خوانن ساز، و آهنگ ه، نوازنده، و دحال اعیی

، ا ها به دور از حال گذاری دوباره برای این ترانها کردند. آهنگلقنوع موسیقی



 
 

 

ها نیاز به توضیح و شماری نیاز به تر آن ترانه. بیشو هوای امروز ماست

. شده است رسودهسیاش برای مناسبتی اثبات کنیم وان دارد تا اتوضیح فر 

ی اعیی پردهپیش ، هیی ی داد، تر بوی نان یمبیشه کضی  اخوانی ی و نی  ی با ممی 

 ابتذال روبه
ی

 یا پردهپیشرو شد، و شیوۀ زندگ
ی
اق اضی نبود، و ارسی خوانان، اعیی

 پدیدآورندگان ادبیات 
ی

اف بود، در حایل که شیوۀ زندگ  ارسی
ی

متمایل به زندگ

اضی فاخر فارش،   . بوده است اعیی

ی شاعران قدر اول  و از نظر دور نداریم که اند، ها نبودهما در شمار نخستی 

ی همان ی نه جمالاند. گونه بودهبرجستگان ادبیات این روزگار نی  زاده نخستی 

ی شعر  ۀو نه نیما رسایند ، نه صادق هدایت،داستان را نگاشته است نخستی 

 بزرگ در ادبیات هانی جهشرو و پیشرا باید آنان  نو به زبان فارش است. 

 آورد. فارش به شمار 

انجامد. گزیتی یمنماید؛ ویل سپس به واژهگرچه در آغاز دشوار یمشاعری ا 

هانی مشهور برداری، و واژگان را تغیی  دیه. به واژه یاز شاعر را توانی شعری یم

های ، انتخاباست جا نشاندهها را ایندانی چرا آنبرخورد خوایه کرد که نیم

ی شاعران بسیا تری پیش روی تو قرار دارد. بسیار به ری هستند که انسان را همی 

دهند. دانند، و بیش از حالت ناخودآگایه، کار دیگری انجام نیمجسم خایک یم

پردازند؛ ویل شعرشان های مذهتی به آفرینش یمو شاعرانی هستند که در زمینه

تالش بسیار زیاد برای ارائۀ کارهانی با ظاهر قابل توجه  روحانیت الزم را ندارد. 

ی رعایت کردهکنو گمان یم اند. ویل ند اگر کارشان آییتی باشد، جانب معتی را نی 

 تواند اثری عمیق بیافریند. انسان تا عمیق نباشد نیم

ترین گونه که بیشگونه است؟ همانپیوند ما با ادبیات فاخر فارش چه

-شود، همان روشی که مراکز آموزشی برگزیدهگذاری دربارۀ آن انجام یمرسمایه

ی شود، کتابها به آن شیوه نوشته یمترین کتابشبیاند،  های پرفروش تعیی 

ی زرین مند باشد؛ ویل کوب یمکنندۀ راه هستند. عبدالحسی  توانست یک هیی

، ره های تحقیقی را به ویژه در زمینۀ زن او شد، و او رسانجام کتابنظام آموزشی



 
 

 

، چند اثر ۀ طورشعلای نگاشت که گونی رمانی شعرگونه است، عرفان به گونه

 . گونه استدربارۀ عطار این صدای بال سیمرغدربارۀ مولوی، و 

نگاشتند، و پیشنهاد شد که  نامهشاهزمانی دستور زبان فارش را بر پایۀ 

رو ا نیر معیار نوشته شود، و امروز با پدیدۀ معلمان و استادانی روبهبمطبوعات 

ی ادبیات فارش دارند  نام شاعران را نادرست تلفظ  و  ،هستیم که مدرک دکیی

و گفتار به زبان  وشتار کنند، کارمندان ادارات مربوط به نشی کتاب در نیم

 اند. فارش درست ناتوان

 ، و مادر  ،برادر  ،خواهر با لحتی باورپذیر، بیتی که عابران را ای را یمفروشنده

اگر  ،شآن کالم و این آرایای که آرایش کرده است. خواند، فروشندهپدر یم

ی است. زیبانی قلمداد شود، وسیله مند ای برای جلب مشیی باید دریابیم هیی

ی قرار داده است؟ شهرت، درآمد، دریافت جایزه،  ی  خود را واسطۀ چه چی 
هیی

مندی که هیی را بازیو ماندگاری این و آن قرار چۀ چه قرار دهد، خود بازی، هیی

د. ساعتی دلیم . ایوارهای رسگرم جشنهای، و لحظخوش به جایزهگی 

مندان قدر اول از هیی خود برای رشد انسان و ارتقای جامعه بهره برده اند. هیی

دهد، شود، و پند یمگاه که سخن سعدی از غزل و بلکه از شعر خارج یمآن

 باز قابل تحمل است. 

 کند. تر کار یمکند یا کمییک از دعواهای رایج این است که چرا دیگری کار نیم

مند همواره در برابر این  ای دارد. شگفت رسش قرار دارد که چه پیشهپهیی

منداناین ی از یک که هیی مند پیکرساز چون به سدیگر این پر نی  ش را دارند، هیی

گر تواند کار کردن خود را به نمایش بگذارد، بازیپردازد، یمکارهای فتی یم

پیشه و انجام یمسینما با شهرنی که دارد، و تبلیغانی که برای ا شود، خود را هیی

مند چه. ادبیات دشوارتر از دیگران استاندرکاران دستنامد، و روزگار یم -هیی

 کند که دغدغۀ درآمد نداشته باشد؟ از سونی هیی 
ی

معاش گونه باید زندگ

دازد از سونی به کارهای ذوقو ، نباشد  ، و تمام وقت در اختیار کش دیگر نی 

، منبع درآمدی برای ج از سونی به ؟هیی باشد  ی ایزه فکر نکند، در حایل که همی 

 نانی را به سوی او جذب کند. اتواند او را فعال نشان دهد، و امکاوست، و یم



 
 

 

دهد، و پویل ندارد، و مخاطب خاص، روح را به مخاطب عادی که پویل نیم

به جز کسانی که زحمت  . شود یم جا روشندشواری کار در اینبرد. اسارت یم

 هستند که از مرزهانی دیگر، د
فاع را از مرزهای جغرافیانی برعهده دارند، کسانی

ها بسیار ظریف است، و تشخیص آنناپیدا و کنند. این مرزها داری یمپاس

، و هنگایم که جسم دارد  فراتر از جسم ها نیاز به تالشی دشوار، و مرزبانی از آن

مند کیس است که از ه. خوانند کار یمغی  فعال باشد، او را نی  مواردی مانند یی

ی بیافریند که بتواند از ذوق جامعه پاسبانی یمذوق خود پاس بانی کند تا هیی

سک، و کیس که این پاساین توانانی را ندارد،  کیس که  کند.  داری در اندازۀ میی

سکبیند، کمرا وظیفۀ خود نیم مند نیاز به تقویت دارد، تا  . است تر از میی هیی

مند نی الزم را نداشته باشد، کاری از او برنیم توان
ذوق اگرچه غرق آید، و هیی

کار زیاد برای درآمد، کشندۀ ذوق   تواند انجام دهد. در نعمت باشد، کاری نیم

-گونه که کار زیاد برای غی  درآمد، و حتی کار زیاد در راه هیی این، هماناست

 گونه است. 

نند دیگران به کارهای مرسوم زمانه رسگرم ماکه خواهند نشان دهند  افرادی یم

 نی 
ی هستند. این از همان نمونۀ هیی آفرین نی 

عمق و بدون هستند، و هیی

ها پول و های مادی و در رأس آنیانی به خواستهبه هرحال دستمحتواست. 

مند، شهرت ممکن است ای دست اگر در این رشته نشد به جایزه. برای هیی

اگر  رحایل نیست. ه ؛ ویل ماندگاری، بهد ای دیگر برو شتهرساغ ر  د توان، یمد یاب

تواند به شیوۀ خاص خود شود، و نیمکارهای سفارشی را بپذیرد از هیی دور یم

هیی وسیلۀ  دست یابد، و اگر برای خود کار کند خریداری نخواهد داشت. 

ی حوائج   هیی برای نیازهایروزمره نیست.  غی  مادیبرآوردن حوائج مادی و نی 

معنوی است، و هنگایم که برای نیازهای مادی تولید یا مرصف شود در حد 

مندی هست که دغدغۀ درآمد ندارد، از یک کاالی مادی خواهد بود.  هیی

روزگاران را تواند حاجت همگوید تنها یمچه یممادیات به دور است؛ ویل آن

-به جای او یمکنیم، و کیس را جا بالفاصله او را حذف یمبرآورده کند. این

ی شعر گفته باشد؛ ویل اصل  نشانیم که دربارۀ سلطان محمود و حاجی قوام نی 



 
 

 

ی به کار او  که در طول زمان کهنه مسائیل  مطالب ازیل و ابدی باشد، پرداخیی

مند و برای مخاطب باشد، آن روزی  شود. نیم اگر هیی یک رسگریم برای هیی

ی نیاز   نی 
ندارد، و آن زمانی که رسگریم دیگری که نیاز به رسگریم ندارد به هیی

شود، و تر یمروز جذابوسایل رسگرم کننده روزبه دارد، نیازی به هیی ندارد. 

 جذابیت حرکت کند.  پای اینتواند پابهادبیات نیم

باید گفت که گاه مخاطب آنان بسیار اندک قدر اول دربارۀ خودستانی شاعران 

گونه توجیه کنم که حق آنان بوده ا اینخواهم این خودستانی ر بوده است. نیم

ی یم مند امروز با استناد به کار آنان چنی 
کند کند، و گمان یماست؛ اما هیی

که در این روزگار افزون بر این هرکس که خود را بستاید، ماندگار خواهد شد. 

ها را رسمشق خود قرار ایم، همان نقطه ضعفها را برجسته کردهضعفنقطه

 انجامش یم اگر کاری مورد پسند نیست، چرا با ایم. داده
ی

دگ  دهیم؟این گسیی

شود امروز انجام یم تبلیغانی کهکمیت و کیفیت در برابر   گذشتگان  ودستانی خ

اند؟ آیا تبلیغات آنان چه امکانانی را برای تبلیغ خود هزینه کردههیچ است. 

دۀ  ، گایه امروز خودستانی نیست؟ گسیی د دادن به خود، پندر برابر خودستانی

ی تا دیوار بشنود  ی  ،تر و از همه مهم ،به در گفیی اف نی  ، و یا دست کم بودهاعیی

 رفته است: نشان دادن این سنت که به هرحال تخلص در پایان شعر، به کار یم

 کنندیم ر یتزو  همه یبنگر   کیچ ون ن /  و محتسب و حافظ و مفتی  خیخور که ش یم

 یا: 

 آید / آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوا یمگفتی از حافظ ما بوی ری

و البته تخلیص که برگرفته از نام حاکمان و دریافت شده از سوی حکومت 

 هیی و ازجمله ادبیات نامید. توان ییک از هماغراق را یمنیست. 
ی

راهان همیشیک

مندان فاخر، اغراق را تا جای ممکن در خدمت مسائل معنوی درآورده اند، هیی

جا که مدح حاکم و توصیف معشوق زمیتی بوده است، حد و اندازه نگاه و آن

اند. تفاوت کار آنان با دیگران در این مطلب، روشن است. صفویان که داشته

آمدند، مداحان را اهل اغراق یافتند، و بنابراین خواستند مخاطب اشعار تغیی  



 
 

 

نو این جرأت را یافت ها تغیی  یافت، و اغراق به جا ماند. ادبیات یابد. خطاب

 قرار دهد. به کیل اغراق را مورد هدف به جای تغیی  هدف، که 

ی یا گرویه هستند که ادیبان فاخر را غی  قابل نقد یم دانند؛ به دلیل مقام هیی

عرفانیشان یا به دلیل مالحظۀ مخاطبان فراوانشان. گروه دیگر به نقد آنان 

مندانی زمییم دانند. این کتاب به جای خود نقد تی یمپردازند؛ چون آنان را هیی

ادبیات امروز افزون گوید. ، و به جای خود، از لحظات آسمانی آنان یمکند یم

ای را به ارمغان آورد، و خود را از قید و بندهانی رها کرد، نگاه تازهکه بر این

ی نقض کرد. امروز یم ترین های بر توانیم از کاستی نقدناپذیری ادبیات دیروز را نی 

مندان سخن بگوییم  . هیی

در نظر گرفته بودم که برای آغاز ویرایش این کتاب بیست و پنجم ماه را 

داشت داشت فردوش و پاسمتوجه شدم بیست و پنجم اردیبهشت روز بزرگ

یچ  زبان فارش است. شب پیش خواب دیدم در مزار حافظ هستم، داخل ضی

ون کوشیدکه در عالم واقع وجود ندارد، و یم م سنگ مزار او را از روکیسی بی 

  بیاورم. 



 
 

 

 مقدمه
کنند، و اگر کسانی هستند که اگر از کیس خوششان بیاید، از او تعریف یم

تواند گویند. در هر صنقی وجود دارند، و خوش آمدن یمبدشان بیاید، بد یم

گری به و انعام و عیدی، تشدید شود. اگر آرایش ترمزد بیشبا دریافت دست

که از کیس خوشش بیاید، از موهای او تعریف کند، در حایل که اینضف 

موی خونی ندارد، و باید در تقویت موی خود بکوشد چه خواهد شد، و در 

این کتاب به دستور کیس و گوید که موهای خونی دارد. عوض، از کیس بد یم

مزد، فراهم نیامده است. تشخیص من این بوده است که برای دریافت دست

 مادی ین ا
ی
و اندویه از کار شاعران و با این روش باید شناسانده شوند. هدق

 . در کار نبوده استگیتی 

. یک ماجرای کوتاه، دیروز که قدم یمماجرانی را تعریف یم ی کتی زدم بر زمی 

ی یافتم. بدنم زخیم، و خوردم،  ی ، چی  ی های واکنش لباسم پاره شد، و روی زمی 

ک نفر یکند ، شود، یک نفر مسخره یمر شاد یمیک نف است؛ گوناگونافراد،  

ی خوردن را پیشسفارش یم ، یک نفر دالیل زمی  ی بیتی کند که جلوی پایت را ببی 

و یک نفر دهد، یک نفر چسب زخم یمکند، سوزی یمکند، یک نفر دلیم

تر کیس هست که دریابد اصل دهد تا لباس پاره، با آن تعمی  شود. کمپویل یم

ای. جان کرده، و آن را برای چه تعریف  است ا برای چه پیش آمدهاین ماجر 

ی خوردن، مقدمه ؟پرسد چه یافتی تر کیس یمکم  ؟کالم چه بود  ای بود برای زمی 

ی یک گوهر ارزش ، یافیی ی ممکن است ماجرانی را خوب تعریف نکنیم؛ مند. یافیی

ود که مخاطب، شگونه باشد، و دلیل نیمشود که همواره اینویل این دلیل نیم

، یک سخن معمول نیست، و مخاطب  متوقف کند. اما در سطح خود را  هیی

باید رنچی را بر خود هموار کند، هنگایم که سختی معمول چنان از دست 

هنگایم که شارح های هیی چه باید کرد؟ رود، با گوهر پیچیده شده در الیهیم

دازد، و هنگگبندی  آذینتنها به تزیینات و  مند تنها به بستهوهر بی  -ایم که هیی

ی برای عرضه داشته باشد، یمبندی توجه کند، بدون این ی ان که چی  ی  می 
توانی



 
 

 

 . آری ایهام با ابهام متفاوت است؛ ویل آیا تمام خردورزی را در جامعه دریانی

مندان ما مبهم گفته ها شده نافهیمادبیات فاخر فارش ما دچار این اند؟ هیی

توان از تک تک افراد پرسید ود وضعیت ما این نبود. نیماست که اگر نشده ب

فردوش چه گفته است، و نیازی نیست آزمونی رسارسی برگزار شود تا دانسته 

ها از یاد رفته است. الماسدانند که سعدی چه گفته است. شود چند تن یم

اند در غوغای کسانی گرفتار آمده است ها کشیدهچه برای آن زحمتهمۀ آن

ها بسیار، و تنها یک غوغا بسیار است، و گزینه . دانند اصل ماجرا را نیم که

 های درش حذف شدهانجامد که به طور کیل از برنامهگوهر یمگزینه به  

اک بگذاری؛ ویل آنان چه را یافتهتو قرار بود آن است.  ای با دیگران به اشیی

ی در این راه از دست دادند، یک نفر احساس  هانی نی 
ی خود را هزینه کرد، و چی 

 رسیده دیگری از مال خود، مایه گذاشت. افرادی که
ی

اند، و امروز به روشنیدگ

درگی  شدن در مقام و پول و شهرت،  در اطراف سخن آنان کسانی هستند که با 

 که اسی  امواج   اند. دچار تارییک شدههانی از این دست، و پژوهش
مادی کسانی

مشهورترینشان آنانی هستند که . در اعماق ندارند  کاوی را هستند، توانانی ژرف

ای کاش این منتقدان درجۀ دو  گویند. ها یمهر شناسند، و از اسطو نمادها را یم

مندان درجۀ دو یم پردازد این کتاب به کسانی یم پرداختند. به تحلیل آثار هیی

تنها  که نهایت تالش آنان نمادپردازی نبوده است، و بنابراین کشف پیام آنان

به شغیل پست  ه خوب که یک نفر چ پذیر نیست. با تحلیل نمادها امکان

-و لباس  چند که القاب و عناویتی باشد، و ادبیات فاخر فارش را دریابد تا این

 هانی فاخر داشته باشد، و هیچ نداند. 

 سه راه پیش رو دارد: پدیدآورنده 

 . ، مانند خیام و حافظگوید چه برای دل خود یمآن

های درش و کمک درش، گوید. کتابچه بنابر سفارش و نیاز بازار یمآن

-تواند باشد. نظام آموزشی یمهرچند در ظاهری غی  درش، از این دست یم

، نانت در اجا این کاستی وجود دارد. کتگوید این نی در این زمینه فراهم کتی

قصد تسمخر  . د . امکان دارد این نیاز را خود پدیدآورنده ایجاد کنروغن است



 
 

 

داری، تلفیقی از ندارم؛ ویل نیاز بازار، روشن است. چند سایل است که کافه

تر است؟ . چرا کار دیگری از من بهفکری و درآمدزا شده استیک کار روشن

تری را برای این کار گذاشته، و در نهایت، عمر خود که او زمان بیشبرای این

ین است که عمر بر رس چه کاری ضف مهم ااما . را وقف این کار کرده است

یاب، یا خورایک فریع که نمونۀ آن بسیار است. این شود؟ خوراک اصیل کمیم

یتی  کار زیاد برای خوراک پریاب، تنها به جهت سود شخیص است. یک نوع شی 

رود، البته خاص است؛ ویل خاص به کار یم نوشیدنی خاص که در یک نوع 

مگر همۀ مردم همه روزه  پرفایده بودن باشد، تواند به معتی خاص بودن نیم

بت را مرصف یم یتی این نوع رسی بت همواره با آن نوع شی  کنند، و مگر این رسی

ی همشود؟ مرصف یم ی پسند پریاب تولید یک خورایک عامچنی  تواند به نیمنی 

ای کسب و کار از یالبته سنجش دنیای هیی با دن . نیازسنچی درست باشد معتی 

جنیس که باشد هنگایم که از ادعا  هیی از هر که باشد نادرست است.   هر نویع

  یاب است. خارج شود، و ناب باشد کم

 را بریم
ی
مند ظرق محتوا از ریزد. ای محیل در آن آب یمگزیند، و از چشمههیی

، و ذائقه از جانی دیگر.  ، ظرف از جانی ض است چرا کار من را جانی او معیی

یابد؟ ظرف، قالتی نید، و چرا کار من تأثی  الزم را نیمخوابرداری یمرونوشت

ی باید بویمتکراری و برگرفته از شیوه خوان با و هم های غرنی است، ظرف نی 

، و این چشمه هموار کنند  توانند رایه بهشماری هستند که یمباشد.  محتوا 

د ظرف همان لباس است، آیا زیبانی یک فر  . برای گشایش داشته باشند تالشی 

-تواند به لباس زیبا باشد، و آیا این لباس، زیباست؟ خرید یک لباس گرانیم

 است تا چه 
ی

ی رنگ پوست، و اندازه، دردرس بزرگ قیمت بدون در نظر داشیی

 که زیبا باشد. رسد به این

اگرچه این چشمه مورد استفادۀ همگان نیست؛ ویل اکنون استفاده که دوم این

، یک روستا یم زمینۀ چهار فیلمپسشود. ناگهان از آن رسم یم شود، سینمانی

ی باشد، ظرفیت های محیل به این اندازه نیست، و اثری که تنها مزیت آن همی 

 شباهتسوم دهد. بسیار زود اثر خود را از دست یم
ی

هاست، به هرحال تشنیک



 
 

 

ورت این چشمۀ خاص باید بیان شود. چهارم را یم توان با هر آنی فرونشاند، ضی

آیا جامعه، تشنۀ آب و آب نیاز جامعه مورد نظر قرار نگرفته است، که این

رس بوده، آن را برگزیده است؟ تساین چشمه است یا چون این چشمه در د

دازند، دچار تورم خواهیم شد.  هنگایم که همه به تولید یک ماده بی 

بیات ادزمینۀ یابد که نیاز جامعه چیست. ، دریممانند فردوشای هآورندد پدی

 تواند یمنفارش بازار که این سفارش سه است، و نامور معنوی  فاخر فارش

 فراگی  باشد 
 . به لحاظ زمانی و مکانی

مند نقاشی را به میان آوردم. ییک از مدیران  -اجرانی که یمروزی سخن از هیی

ی خواهد خود را عالم و   نی 
ی

آگاه از هیی نشان دهد گفت: او در اصفهان زندگ

به شهرت  شود، و از نقاش است، اگر به شهری دیگر برود دیده یم ر پکند که یم

تواند به جانی برود که رسد. سخن نادرستی نیست، یک نفر در هر شغیل یمیم

را  تری برای او قائل هستند، ممکن است به جانی برود که او ارزش بیش

ستند؛ ویل این  است، شهرنی محیل است که نیمبی 
ی

 مرزهانی تواند از ها زرنیک

ون برود. اگر نام او در جاهای دیگر شنیده شود، تنها شهرت نام  مشخص بی 

تر از جغرافیا، فراتر رفیی از زمان است، و نه فراگی  شدن هیی او، و پراهمیت

نماست، کسانی که در میانۀ سینمای بدنه قرار دارند، ینمونۀ دیگر در س است. 

جا جلودار کنند، و در آنرست یمتشکیالت سینمانی دیگری را برای خود دیک 

ند. شوند، و سمت یمیم ی روزنامه گی  ترین ردۀ ممکن که توزی    ع نگاری که از پایی 

شود، بعد از آن مدیر پخش دار یمکند، سپس دکهمطبوعات است آغاز یم

نگاری یمگری یمشود، گزارشمطبوعات یم د، مدیر تحریریه کند، کارت خیی گی 

ی یمو معاون رسدبی  یم -رسد، و رسمقاله یمشود، و رسانجام به مقام رسدبی 

تر از سی  بسیاری دیگر ، و بلکه کاملنویسد. سی  تشکیالنی او هیچ نقیص ندارد 

ی زدن زمان به این آسانی نیست.   است؛ ویل زمی 

 یم
ی
کار است؟ یک کند. ازکجا باید دانست که او ورزششخیص خود را معرق

گونه در میدان ورزشی و حال این پرسش که او چهدیدار حضوری، دیدن او 

تواند پاسچی به این پرسش باشد، و کاری است. دیدن ییک دو کار نیمورزش



 
 

 

ی  جا بادی نظر دیگران را کننده اکنون برگزار نشود. اینچه بسا مسابقات تعیی 

ها سخن از گذشته ها و مدارک؛ اما همۀ ایننامهخواست، ازجمله تشویق

ییک از ای دور که فرد در این دنیا نباشد. ده چه خواهد شد؟ آیندهاست، آین

ی به منتقد نیاز دارد تا راه مند نی 
نمانی و نیازهای فرد به دیگران تأیید است. هیی

مندی که تأیید منتقدان برجسته را به دست آورد، غم چندانی  تأیید شود. هیی

ی تکرار ندارد، گمان یم که خواهد شد. فارغ از این کند این تأیید در آینده نی 

 است که دست رد بر بیش
ی

، خطر بزرگ -مهخواهد زد. م مندانتر هیی فراموشی

. آیا جریان این ترین مطلب این است که آیا به آب گوارا دست یافته ام یا خی 

جا روابط و این آب گوارا برقرار خواهد بود، و برای مردم مفید خواهد بود؟

 کند. و ما را از پاسخ دور یمشهرت تأثی  منقی دارد، 

ی مجاورت نگاشته است. ییک از مقاالنی و استاد مشهوری است که دربارۀ جاد

گرفتار شده   و ین جادای از اگونهخود در دام   که من را شیفتۀ او کرد؛ ویل

بریم؛ ویل دیگر به کار یمراه با یکروح و روان را هماگرچه داند که است، و نیم

گوید شاعر باید از واژگانی استفاده کند او یم . از روان استروح، امری جدای 

آیا او دربارۀ روان، کار  ؟گونه باشد ها را زیسته است. آیا منتقد نباید اینکه آن

شناش های روانکتاب  بالیتی انجام داده است، و یا تجارب عرفانی دارد؟

شناش، بسیار حهانی در زمینۀ رو بسیار زیادی به نگارش درآمده؛ ویل کتاب

چه آن. البته اگر شناخت روح، از طریق مطالعه حاصل شود اندک است، 

ی رشتههای خروج روح از بدن است. هست آثاری دربارۀ روش ای در چنی 

که یک نفر چون در درس ادبیات انتظار این . مراکز آموزشی وجود ندارد 

ی دریافت کند؛ چو  درس شییم و ن فارش، کوشا بوده، نمرۀ شییم باالنی نی 

در رشتۀ  کیس که  . است اورت یک دیگر بودهجادبیات در یک روز و در م

تواند متون را به لحاظ ادنی تجزیه و تحلیل ادبیات تحصیل کرده است، یم

چه اشکایل دارد که به بررش کند؛ ویل حکمت و عرفان رایه دیگر است. 

توصیف عارف را از گاه که موسیقیانی نظم و نیر صوفیه بسنده کنند، و آن

-ترین پیامآنان اصیلبینند، آن را با مکاتب سوررئال نسنجند. رس یمانسان نی 



 
 

 

یک نفر با مطالعۀ آثار فاخر فارش دچار وجد  اند. های عارفان را ضایع کرده

، رس را به دیوار بکوبد، بر باد رفتهشود، و یک نفر ممکن است برای عمر یم

ند؛ چون خود، متون عرفانی را برای اصالح این را شماری به تمسخر یم گی 

های این مطالعه نکرده اند. جا دارد که خواننده، پس از مطالعۀ تفسی 

شناش بر شماری از فعاالن رشتۀ روان رس خود را به دیوار بکوبد.  ،بدحاالن

 است، روان همان روح است، و دانش روان
ی
-این هستند که روح، امری خراق

د علم به این مطلب است، و چه خوب که باور خود را شناش، حاصل ورو 

ی را نیم در همان آغاز به روشتی بیان کنیم.  توان به عنوان خوراک آثار هیی

ی غذای روح نیست.  ها و به  جسم مرصف کرد؛ ویل هر هیی بسیاری از هیی

توانند شناسان به خونی یمویژه هیی امروز فراتر از روان نیست، و بنابراین، روان

مندان این روزگار گذارشان به مطب ، همانآن را تحلیل کنند  گونه که گایه هیی

ی به تحلیل هیی افتادهافتد، گذار روانشناس یمروان ، و آنان است شناسان نی 

مند را تأیید کنند که آیا وارد مرحلۀ ناخودآگایه شده است  هستند که باید هیی

 . یا خی  

کند، یا پز کثیف تعریف یممناسب و آشپزی بد با غذای نایک نفر از یک آش

ی اندازه است، و یا  ی اجبار دارد که به سلیقۀ او در همی  به دلیل قیمت پایی 

ی غذا بسنده کند. در زمینۀ ادبیات قیمت معنا ندارد، اما اگر کیس از  همی 

مند نازل تعریف یم  . کند، یعتی توان دریافت او در همان حدود استهیی

شهر ما ضعیف در  یو با ییک از مدیران هیی  ،ان آمد مدیر ارشدی به اصفه

دیدار کرد. آیا امکان نداشت به جای برجسته کردن این مدیر ضعیف، او را 

-اینان تاری    خها وایم داشت؟ کرد، و به اصالح نادرستی دست کم نصیحت یم

ی در دست گرفته -توانند نادرست عمل کنند که یماند، نه تنها یمنگاری را نی 

د نادرستی خود را به تاری    خ، درست بنمایانند. تمام جریان هستی در دست توانن

ی وجود دارند، اگر نباشند، و اگر این مطلب اینان نیست. تاری    خ نگاران دیگری نی 

ی  ی  ما در این دوره نابود خواهد شد، و اگر چی 
را بازتاب ندهند، به هرحال هیی

گذشت زمان، ف نیست.  مدیون مدیران ضعی شود کهبه جا بماند، روشن یم



 
 

 

-البته شماری گذشت زمان را به سود خود یم . مطلتی جدای از تاری    خ است

اند؛ چون هنوز مانند کنند شهرت الزم را به دست نیاوردهبینند، گمان یم

ی   ! فردوش هزار سال از درگذشتشان نگذشته است  است در محفیل هیی
ی
کاق

شاید به تشکیالنی وارد شوی، و وارد شوی، و بخوایه فعالیتی انجام دیه، یا 

. چه نگایه به تو خواهند کرد، و رسانجام به  بخوایه برگۀ ثبت نام را پر کتی

مندی و تاکنون کجا بودیزبان یم شاید موفق به دریافت  ؟آورند که مگر تو هیی

که از برگه شوی؛ ویل ممکن نیست در آینده از مزایا برخوردار شوی؛ مگر این

. پیداست که در اینرو مرام آنان ن   مالک نیست، و تنها فعالیتی  ،جا هیی ی کتی

، نآتشکیالنی مورد نظر است، اگر در شمار دار و دستۀ  توانی خود یمها باشی

 . رحم است، طلبان نی شهرت نسبت بههرچه گذشت زمان را مطرح کتی

مندان نی 
 ادعا مهربان است. نسبت به هیی

ی مذهب تال  مش بسیار برای تعیی  نشان از و تحلیل هیی آنان ، ندان فاخر هیی

 نشان دهد.  کخواهد خود را به آنان نزدیگرویه یم  این دارد که هر 

چه های ناخونی مانند اعتیاد هستند، آنکنند اگر درگی  عادتشماری گمان یم

شان است، و نه زندگیشان. چه تواند بازتاب گونه هیی یمدیده خواهد شد هیی

مند نباشد؟ اگر ن ها باشد هیی قابل قبویل نیست، و اگر هست، آن عادتهیی

ی در هیی به جا خواهد ماند. به ویژه شماری از خوش نویسان دچار این توهم نی 

مند است. یم ، جدای از هیی  شوند که هیی

 ،به طراج گیاهان، پرندگان، حیواناتشود، و آغاز یمجان طراج از اشیای نی 

، و سپس ترکیتی توانی منظرهانجامد. اکنون یمها یمو انسان از ای را طرج کتی

. باالتر این چه همۀ آن ؛ها طراج ذهتی قرار دارد از این ها را تمرین کتی

ی  برشمردم، ای که شکل ویژهطراج بدون این . الگونی در برابر خود بدون داشیی

ا و تو ر  ،کوشد قدرت طراج خود را به تو بنمایاند را بخواهد طراج کند، یم

یک نوع طراج  ها کند. اسی  جادوی خطوط و ترکیب دوست داشتتی میان آن

ی دیگر،  ی است، یافیی ی از کودگ با ابرها تمرین  کاری کههمان   طرج در هرچی 

د.  کرده کند. امکان کشیدن این طرح دیده شده، جادو یمایم تا خوابمان بیی



 
 

 

؛ ویل اگر طرج را که دریافت خود توست، بر کاغذ  دارد طراج کارکشته نباشی

مند در رشته . آفرین باشی توانی شگفتشوی، و یمبیاوری، شگفت زده یم -هیی

ی راه ی از همی  ی برای بیان آن ها استفاده یمهای ادنی نی  ی کند. استفاده از هرچی 

ی، دیدن پدیده ، ها با به صورت هیی های ویژه از یک دریافتدید ویژۀ هیی

البته نیاز به پرداخت دارد. کار ابتدانی از  . رسو در دید ساده، معمویلاتفاق 

افراد بسیاری ساخته است. هنگایم که سخن از کارهای بلند و ساختار روانی 

هنگایم که نگاه تربیت شود، گونی چاه تو به شود. ها روشن یمباشد، قدرت

 با این دریا وصل شده است. هیچ کم
ی

بودی به لحظ مضمون نداری؛ ویل زندگ

-هم کند. وار است. گایه این هاله مانند هالۀ ناخودآگایه عمل یمعینک دش

ی تالش برای   را تحت تأثی  قرار دادن دیگران، جلب توجه و چنی 
ی

روند زندگ

چشیم، چشم و همو ریا  . زده کردن آنانتا چه رسد به شگفت کند منحرف یم

 مردم عادی را مختل کرده 
ی

مندو شگفتاست، زندگ  هیی
ی

، زندگ  ان را. آفریتی

، نامهشاهشود، به ویژه ادبیات فاخر فارش هنوز به صورت نفیس منتشی یم

ی در سالرسد. همقیمت به چاپ یمویل گران ؛های نازلبا نسخهگاه   ،چنی 

ی جز آثار نفیس مقدار زیادی از کارهانی که درباره خیام منتشی یم ی شود، چی 

تر شاهد تحویل ت، و کمها پیش اسآرانی در همان حدود قرننیست. کتاب

ها تا افزایش نیابد ایم. دربارۀ خیام، درک و دریافتاساش در این زمینه بوده

تحویل در تصویرگری، صورت نخواهد پذیرفت، درست است که نقاشان 

م، از روی دست یک ها تغیی  برداشتکنند؛ ویل تا دیگر برداشت نیممحیی

. توان به تصویر درآورد ها را نیمیافتنکند، محتوا همان است، و بسیاری از در 

 نوییس به کار گرفته شدهافزارهای خوشصنعت چاپ به میان آمده، و نرم

مند را اینمند یمو صنایع ثروت ،است گونه به استخدام خود توانند هیی و هیی

ی به  درآورد.   ها جاذبۀ مایل است، و ییک از آن ؛هانی دارد جاذبه ،درتقپیوسیی

تر، و ماندگاری است. هنگایم که دهیی دیگر نیاز به تأیید، نشی گس هایهجاذب

مندنمایان مند با خود یمتأیید یم هیی اندیشد چه کم از دیگران دارد، شوند، هیی

ی واالتر از آنان دارد.    و بلکه هیی



 
 

 

 ایفای نقش
پردازند. در زمان در بیش از یک اثر به ایفای نقش یمگرانی هستند که همبازی

ی  شای پیش از انقالب تا شسینم گر ممکن بود اشتیم. بازیداثر متداخل نی 

ها پردازیو چهره ،ها سیاه و سفید بود رس صحنۀ سه فیلم برود. فیلم ،در روز 

ی موجب فروش فیلم یم پیشه نی 
ی وجود ها این تداخلشد. آسان و هیی امروز نی 

ترینش این است . رایج.. ، تداخل دو فیلم، فیلم با رسیال، فیلم با تئاتر و. دارد 

پردازند. یا بعد از این که هنوز کیم از این اثر مانده است که به کار دیگری یم

احت کنند، و از این نقش رها شوند تا بتوانند نقش دیگر را  اثر باید مدنی اسیی

احت را نادیده یم  خود نقشبپذیرند؛ ویل این دورۀ اسیی
ی

ند. ما در زندگ های گی 

دهیم. ناگهان به بچۀ زمان انجام یمپذیریم، و کارهای بسیاری را همزیادی را یم

ی است که هنوز نشدهبرادر یم ی ایم، به گوییم دانی جان! یک نوع دیگر، چی 

ی که بودهآموز رشتۀ علوم تجرنی یمدانش ی  و چی 
ایم، و باید از آن گوییم دکیی

ی از مقام و عنوان کنیم. در دوران بازنرها شویم؛ ویل خود را آزاد نیم  نی 
ی

شستیک

گوییم. ذوق و شوق ما پیش از ورود به شغل چه بود، و افتخار ما پس خود یم

خواستیم قدر است؛ ویل هنگایم که مسؤولیت را برعهده داشتیم، یماز آن چه

 یا درست انجام ندهیم.  ،از آن فرار کنیم، کار مردم را انجام ندهیم
. بفیلیم یا نماییسی را یم اند که چه قدر دانستهگران آن چهه نظرت بازیبیتی

 داستان آن چیست، و چه یمگران فریع، اینکنند؟ به ویژه بازییم
ً
-که دقیقا

ها را فاش بگوید، کار او پیش از نمایش افشا خواهد بگوید. اگر کارگردان این

ند. شود. شاید دیگری از دست او تقلید کند، و یا شاید جلوی کار او را بگی  یم

، سخن خود را بگوید، چرا باید مستقیم حرف بزند؟ او یم خواهد با زبان هیی

ی زیادی درنیابد. شاید بازی ، چی   اگر به صورت آشکار به او بگونی
گر، حتی

هانی را یم
ی بتواند نقش خود را به خونی ایفا گر بازی کهگوید  کارگردان تنها چی 

کند، آن نقش خود را فراموش یم گر فریع به زودیتر. بازیکند؛ ویل نه بیش

چنان درگی  به دست آوردن نقش بعدی است که وقتی و تماییل برای درک 



 
 

 

ی درنیابد پیام اثر چه بود  . در مطلب ندارد. چه بسا هنگایم که اثر تکمیل شد نی 

ی ندارد که بداند در ورای هیی دیگران چه  ی نیست، و تماییل نی  ی  او چی 
ورای هیی

ی هست  نی 
ی

کنند، هانی که خوب بازی یمکنند؛ ویل آن همه بازی یم. در زندگ

کنند پرشمار دانند چه یمهانی که یمخواهند دریابند، و آنهانی که یمآن

دهیم تا ثابت کنیم هنوز رسگرم هستیم، کارهای بسیاری را انجام یم  . ند نیست

انی و تدریافتی  . دریس کنیمهای ما قطع نشود، با عنوانی که داریم بتوانیم سخیی

دانیم، و یا به عمد خود را نیم، است آور حال این کار برای جامعه مفید یا زیان

ای نزد ییک از کسانی که از بام تا شام خونی را که خریده کاالی  . زنیمبه نادانی یم

، احتمال دارد تشخیص ندهد چه هستبه آن شغل رسگرم . او را تشویق اند بیی

عمری به . ش را ندارد اتوانانی ک کار ساده؛ ویل او ی. کن که مانند آن تولید کن

ی کاری پرداخته است، و دست آخر نیم یت دیگری را قتواند دلیل موفچنی 

دازد. پرکاران اینبه تولید که چه رسد به این ،تشخیص دهد  به . اند گونهآن بی 

ند اکردهکاری نکن؛ ویل آیا همۀ آنانی که بر یک شغل تمرکز  اند پراکندهما گفته

مند به  ؟اند به موفقیت دست یافته جامعه، باری به هرجهت است، و هیی

شود، و بر آن دامن باری به هر جهت یمکه جامعه را نجات دهد، جای این

 ادبیات و هیی جای کارهای کورکورانه شده است.  . زند یم

اندگار تواند مهرکیس با دریافت نقش تاریچی خود یمها مقدمه بود تا بگویم ینا

 شود. تر باشد ماندگارتر یمدریافت او بیش شود، و هرچه

  



 
 

 

 زیبایی و ژرفایی
 مطالعۀ تاری    خ بشی و به ویژه تاری    خ ایران را آغاز کردم. همان 

ی
از هشت سالگ

کامل   تاری    خ چند سال بعد  روزی که از آخرین امتحان دوم دبستان فارغ شدم. 

ترین بخش، نگایه به تاری    خ هیی در هباز عبدهللا رازی مطالعه کردم. را  ایران

 شاهان پیدا کرده بودم. ها بود. عادت به هیجانپایان دوره
ی

های زندگ

ش قلمرو و کیس که این عادت را داشته باشد، لشکرکیسی  ها و فتوحات، گسیی

ی  ف در حملۀ اسکندر و چنگی  و افغان راه یونانی و مغول تواند هم، نه یمو ارسی

ی  ، چشم من را به تاری    خ   را ترک کند. شود، و نه عادت پیشی  این تاری    خ هیی

، پیوند اندیشه و تحلییل و تاری    خ مردم گشود. شگفت ترین بخش تاری    خ هیی

ی فلسفه با ادبیات و شعر بود. هرجا رکودی در فلسفه دیده یم شد، ادبیات نی 

ند از ادبیافول کرده بود.   انی کسانی هستند که نه آن اندیشه را دارند، و نه حاضی

امروز تصویر با ادبیات فاخر ما  آن اندیشه است استفاده کنند. که حاصل 

راه شده است. یک تصویرگر ممکن است چهار بار رباعیات خیام را هم

ها نشان از آیا این تصویرگریکار دشواری است؛ ویل تصویرگری کرده باشد،  

زن یا در مواردی رهآیا راه فهم ما را هموارتر کرده، و  او از ادبیات دارد؟فهم 

د از رخ اگوید کس چو حافظ نگشهنگایم که حافظ یم فهم ما شده است؟

دازیم، و یا یمتوانیم به آرایهاندیشه نقاب یم ستوانیم بهای آن بی  یم آن چه ی 

 ای بوده است که حافظ در شعر از آن نقاب برگرفته است. اندیشه

 اثری را خوانده
ً
توانسته است دیدگاه تو را تغیی   صفحه از آنای که چند حتما

قدر تغیی  یابد که بخوایه هر چه را تاکنون دهد. امکان دارد دیدگاه تو آن

که ، پیش از آنبخشو نجات . این آثار متحول کنندهای از نو بخوانی خوانده

گونه ای که ایناطالعات باشد، یک اثر ژرف است. پدیدآورنده ز یک اثر پر ا

 
ی

انان، نویسندگان، هانیست، ویژگ نی دارد که در بسیاری از مردم به ویژه سخیی

ی آگایهشود: و مدرسان یافت یم  . های الزمخساست، خایل بودن و نداشیی

، به گونه کند، خساست در ابراز نکردن خود. ای دیگر بروز یمخساست در هیی



 
 

 

مند را هم ی تالش برای ایهام و ابهام، ممکن است هیی ، د دچار خساست کنچنی 

ی بخواهد مبهم سخن بگوید، و آن گاه در روابط چه بسا در کالم عادی خود نی 

. ظرف غذا را ممکن است برای از دست دچار مشکل خواهد شد  خود  روزمرۀ

ندادن گرما و دوری از غبار محیط بپوشانند؛ ویل میهمان، گدا نیست که 

از این مراحل که آناما ای در کف دست او بریزیم. خوراک را به صورت قطره

-تواند جهانبیتی ندارد نیم، و کیس که جهانبیتی دارد نیاز به جهانعبور کند، 

مند را پر کند، برای آفرینش مطالعات یم بیتی مخاطب را تغیی  دهد.  تواند هیی

مند تر به هیی به تحقیق پرداخت، و این تحقیق هرچه بیشهانی باید در زمینه

ی یمیم اطمینان ی ده تحقیق هر روز آسان . اند ددهد که چی  تر و از سونی گسیی

رش به اطالعات و در عوض، شمار بسیار منابع در یک شود. آسانی دستیم

ها در موضوع. این تحقیقات، دست ما را در ارائۀ یک تحقیق تازه و یا ارائۀ آن

، باز یم تری تواند آثار بیشجا بنشیند، یمیک، کیس که بتواند کند پوشش هیی

ی دیگری است. افریند بی  ؛ ویل بینش، چی 

تواند بگوید پیشنهادی برای خواندن و کتانی در ، کیس نیمکتاب، زیاد است

، بعد از خواندن چند رس ندارد دست ؛ ویل کتانی که آن را به زور نخوانی

، و در پایان به خودت بد و نی 
، با شوق و ذوق بخوانی راه صفحه رها نکتی

ا کتانی که دوست داشته باشی آن را دست کم یک نگونی بسیار نیست. و ام

ها را قدر آنهانی که آنکتابیعتی   ر ادبیات فاخبار دیگر بخوانی تا برسد به 

ها کسانی که مخاطبشان آدم  از دستت رفته است.  ای که شمار آنخوانده

ها ، آدمکها ییک استهستۀ اصیل تمام انسانها. بوده است، و نه آدمک

ی باشند؛ ویل سلیقۀ آنشاید مخاطب  آدمک، هسته  . کند ها تغیی  یمآثار هیی

خواهد خود را موجودی با ظرفیت باال و ندارد، همۀ آن پوسته است؛ ویل یم

ی این اصل، بسیاری را به تقلید واداشته با درگ زیاد نشان دهد.  نادیده گرفیی

گمان را روست. آنان که این  کنند هیی امروز ما پیششماری فکر یماست. 

ها بازگردند. مراجعه به هیی گذشته برای شناخت کوشند به گذشتهندارند یم

رفت اصول آن ستودنی است؛ ویل تقلید از صورت آن در دنیای امروز به پس



 
 

 

-برای ماندگاری نیازی به نیر مسجع، زبان کهن، و قافیهانجامد. تر یمبیش

ی سطرها مت پردازی نیست.  ی زیر هم نوشیی تی معمویل را به شعر نو امروز نی 

در زمانی که معماری آزاد کردن شعر از قید و بند وزن و قافیه  . کند تبدیل یم

ی خود را از قید تزیینات رها کرد،  از این جهت بود که فرصت ژرفابخشیدن نی 

مند بدهد تر به را هرچه بیش ی  برای بیشدعونی ، نه هیی واژگان . امروز تر گفیی

 یمنازیبا را وارد ترانه 
ی

 کنند. این اثر نه ویژگ
ی

-های هیی دیروز را دارد، و نه ویژگ

ی ب  امروز را. درمان آن نی 
زگرداندن وزن و قافیه به آن نیست. این اهای هیی

مند است که باید درمان شود.   هیی

دور است که سخن آدیم، خایل از احساس باشد، و دور است که بیان آدمیک 

میک بتواند اثری با احساس بیافریند، داگر آبتواند پراحساس باشد. به هرحال 

در برابر، مطالتی هست که هنگام ترجمه  قابلیت ترجمه را نخواهد داشت. 

دهد چه هست. تر به ما نشان یمدهد، و بیشتزیینات خود را از دست یم

 مطالب فلسقی که گاه ادیبانه بیان شده از این نمونه است. 

ی،  ی بودن،  به روز بیان هیی مند را از ژرفا غافل یمو گفیی کند. از انسان، هیی

مندان برای بیان متفاوت روابط سطچ، عشقتالش نی  -اندازۀ شماری از هیی

 انسان
ی

پذیر زندگ ها که همان لولیدن است، های ظاهری و بخش تغیی 

ی   است، و اگر او به رقابتژرفاپذیر نیست. همی 
ی
مند کاق  ،ها برای انحراف هیی

دازد، به عضوی از جامعه تبدیل یم ،شهرت ،جنگ و جدال شود و حشت بی 

مندنما یا از آدمک بخش است. ای ندارد که زیانکه نه تنها فایده های هیی

ها را در گویند که از هستۀ اصیل آدمیت برخوردار نیست، و یا آدمآدمیک یم

مندانی که از انسان یم دهند. همان سطح آدمک مورد بررش قرار یم گویند، هیی

شمار کسانی که از انسان و برای انسان  . که سخنشان انسانی باشد بدون این

مندانی هستند که  ۀنبجکنند اندک نیست؛ ویل همان تالش یم ظاهری. و هیی

ها حیوان ممکن است به دنیای تمثیل روی بیاورند، و شخصیت اصیل هیی آن

 باشد؛ ویل از انسان بگویند. 



 
 

 

ی تقسیم یمک و سنبها به دو دستۀ سرسانه های زرد، و رس و شود. رسانهگی 

، و به طور معمول، هر دوی این ی -شناسانی کوپرنیکروند. ها به خطا یمسنگی 

مندان محبوب ها و گالیله ها در زمینۀ علوم انسانی دشوار است. زردها هیی

ی   کنند. نوییس را برجسته یمها هر قلنبهخود را دارند، و رسو سنگی 

مندانی هستند  آفریتی یمکه   هیی ند، شاعری که یک کنزمان زیادی را ضف هیی

-رها به دوستان شاعر خود و در انجمناکند، آن را بسال روی یک غزل کار یم

هانی کند. پیداست که هر تمریتی و هر تأمیل، محدودیتهای ادنی عرضه یم

مندی که خایل است نیمدارد، رسعت بسیار، نکوهیده است؛ ویل  تواند هیی

ی  . چه یک روز فرصت داشته باشد، چه یک سال ؛ی را هیی خود تزریق کند چی 

گونه که شمار فراوان مخاطبان و شاگردان، شمارگان چاپ و شمار جوایز همان

تواند هیی کم ارزش را فاخر جلوه دهد، و حتی یک مخاطب و یک شاگرد نیم

 . تواند هیی فاخر را به نسل بعدی منتقل کند یم

 کردند که بیشتصویرگری را مع
ی
ترین جوایز جهانی را به دست آورده است. رق

جوایز بسیار توان ها یمز این راهانیاز به فکر دارد، و و کاریکاتور تصویرگری 

 آن
ی

ها اهل فکر هستند، و بلکه پس از ادبیات، پراهمیتی را به دست آورد. همیک

ها بر روی موع همۀ آنبینند. اما چرا مجپیوند هیی خود را با اندیشه، بسیار یم

ی است تذهیب، و تزیینات معماری که همچه باید باشد نیست؟ هم، آن چنی 

شود، و نیاز به محاسبات نوییس، کاشی و آجرکاری ترکیب یمبا مقرنس، خوش

ی ها همۀ دانشبسیار و دقیق دارد.  ، نماد این دانشنیاز به فکر دارد نی  -، ریاضی

-ای را حل کرد؟ و آیا فرد بدون فکر یممسألهتوان بدون فکر، هاست، آیا یم

د؟ ای ریاضی بگی  تر ژرفمربوط به زیست ها دانشیک از ویل کدام تواند دکیی

ها نیاز هیی به این دانشها دردرسساز است؟ ماست؟ کدام یک برای حکومت

د. دارد، هنگایم که ریاضی را وارد هیی کنیم هیی هندش شکل یم تا هنگایم گی 

، و شناش رشد نکند، هیی در جا خواهد زد فه، علوم اجتمایع و روانکه فلس

تولید  عارفچه آنچه با زیست روحانی ما در پیوند است عرفان نام دارد. آن

مندانی هیی واقیع باشد. تواند اصل جنس است، و یم کند یم ن علوم را آهیی



 
 

 

ی فکر یمهدیمرفت پیش مندی نی 
وز و از کارهای کند اگر از وسایل امر ند، هیی

ها مانند تحصیل در خارج از کشور بگوید، داستانی امروزی پدیدآورده امروزی

مند دیگری از وسایل عجیب و غریب آینده یم گوید، گونی هرکیس است، و هیی

مند پیش مندانی نهایت رفتهکه داستان تخییل بنویسد، هیی تری است. هیی

، و امروز شبیه تر ای خیطشیوهتوانشان بیان یک داستان است، در قدیم به 

ای ندارد، باید شود. بیان مشتی از مشکالت، فایدهچه در غرب انجام یمآن

مند توان ریشه مند بدون جهانهیی ی بیشیانی داشته باشد. هیی ی ، چی  تر از بیتی

فن در اختیار ندارد، و در نهایت یک بیان بسیار خوب را برای یک موضوع 

باال و تبلیغات در خور به کار خواهد برد، در حایل که بسیار عایل با بودجۀ 

ی کند، و هر شود. هرکاری که بتواند ما را ژرفژرفای الزم در آن دیده نیم بی 

ی که بر ژرف ی -بیتی ما بیفزاید، مورد نیاز است. اگر مطلتی یافتی که بر ژرفچی 

اجتمایع، و  که بتوان آن را زیرمجموعۀ فلسفه، علومبیتی تو افزود، بدون این

هانی که با ژرفروان
بیتی شناش دانست، همان مورد نظر است. همۀ هیی

مند تواند به رشد ما بینجامد، بدون اینآفریده شده است، یم که بخواهیم هیی

شناس بخوانیم. دانیسی که به را فیلسوف، عالم اجتمایع، عارف، و یا روان

پشت صحنه دیدن، دون هیی را ب بینش بینجامد، نه دانیسی که ما را مغرور کند. 

ها که ه ندارد؟ پس از سالجهیی من تو  هشود. چرا کیس بباعث درجازدن یم

. تقلید از کسانی که شهرنی به دست پردازمباید مستقل شوم به تقلید یم

-سعدی مثال خونی است. تقلیدگران، نیر آن را تقلید کرده گلستان. اند آورده

اند که چه کیس در این تقلید موفق بوده، پرداخته ان به ایننمایاند، و منتقد

 گلستانچه باعث ماندگاری تر از سعدی رفته است. اما آنیا نبوده یا حتی پیش

ساده نیست،  ،البته این ترکیب شناش است. هعجامشده، توانانی سعدی در 

ی ها با بیان ادنی نها نیست، بیان دانستههیی جای بیان دانسته گونه کههمان ی 

ی نوشتهسخنان و از هیی بگذرم، پشتوانۀ  دردرسساز است.  های ما گایه درگی 

 دار است. فروش و کتابجو، کتاببا دانش



 
 

 

 خود را در انجمن ادنی به مطالتی دربارۀ اعصاب و انی سخیی پزشیک است که 

د. پزشیک دیگر سالیانی است مطالعات روانروان یم ی -شناش دارد، و یمآمی 

-یماری روانی اعضای انجمن را بگوید. او شاعر، نویسنده، پژوهشتواند نام ب

ی گر، و مدیر انجمن ادنی است، و اکنون به خیال خود به سالح روان شناش نی 

-استفاده از روان کند. مجهز شده است، و خود را برای ماندگاری آماده یم

مندی که چند کتاب روان ی، با هیی ست، شناش خوانده اشناش در کار هیی

 تفاوت دارد. 

ها و هم مندان را دیدهتلفیق هیی -زنی که با خوشای. یک ظرف قلمکاری هیی

، جذابیت ترکیب شده است؛ اما ترکیب زیبانی با ژرف و شعر  نوییس و مینا  بیتی

و ماندگاری دیگری دارد. زیبانی و ژرفانی همواره نمایندگان اندگ داشته است، 

، اتحاد مبارگ استانبوه نگری، در برابر، زشتی و سطچ . اتحاد زیبانی و ژرفانی

 که زیبانی و 
، اتحاد نامبارگ است. اتفاق کسانی است؛ ویل برای لشکر نازیبانی

اند، ناممکن است؛ چون شمار آنان ممکن راه کردهدیگر همژرفانی را با یک

 نباشد.  سیار است در هر نسل، ب

ی نارسی خوب، و یا دریافت بودجه در ان گشا های هالیوود راهدازۀ فیلمداشیی

آید، بسیاری طاقت از دست نیست. اما هنگایم که سخن از بودجه به میان یم

دهند، و اگر تالشی دارند تنها برای به دست آوردن و سپس هزینه کردن یم

کوشند آن را شود، یمدارند که در یک دقیقه بیان یم بودجه است. اگر سختی 

جانی رسیدن به آن ها به آن مقدار است. ن بودجۀ آندر نود دقیقه بگویند چو 

 آساندۀ خوب کارگردانی کرد، نکه بتوان یک اثر سینمانی را با یک تولیدکن

 حیف که این همه تالش رسانجام ماندگار نخواهد بود.  نیست؛ ویل صد 

مندانی عالقه های کالن هستند تا با آن بودجه تا مند به دریافت بودجههیی

ند. جای ممکن ا  فاصله بگی 
هیی نیاز به وقت و حوصله و عمر دارد، یط  ز هیی

ی امکانبه صورت ، درآمد و شهرت،کردن عمر  پذیر های گوناگون دیگر نی 

 است. 



 
 

 

مند برای ژرفابخیسی داشت. اینبدون بینش نیم جا جانی توان انتظاری از هیی

مند بخواهد با کلمات بازی کند، اگر بینش ندارد، اث ر او سطچ نیست که هیی

تواند بگوید من مطالعات زیادی دارم، شاید راست بگوید؛ خواهد بود. نیم

های نامناسب، ویل آثار خونی را مطالعه نکرده است، گرویه با خواندن کتاب

ی پیدا یم ی باید برخوردار از بینش بود. آنان غرور نی  کنند. برای گزینش کتاب نی 

-از بینیسی الیه برخوردار باشند، و این تر بروند نیاز استخواهند عمیقکه یم

ی مؤمن اسیم به درد یم خورد. کیس که اعماق وجود خود را شناخته جا نی 

 تواند از اعماق بگوید. است یم

کند؟ آیا مذهب ارتبایط سطچ است که ما را ظاهرگرا و نگاهمان را سطچ یم

؛ ویل انبوه کسانی هستند که مذهب را عرصۀ ظاهرگرانی کرد کرد اند. رویهخی 

تواند . دوری از مذهب نیمدهد جلوه یمهب را سطچ ، مذسطچ به مذهب

نگری است، و البته نه هر نگری شود. مذهب امکانی برای ژرفموجب ژرف

 . ها هنگام دوستی با دو آدم متضاد امکان دارد از سوی ییک از آن مذهتی بودنی

زمان ممکن است مورد همطرد شویم، ارتباط با دو انجمن ادنی به صورت 

د، و اما ارتباط با دو گروه از دو جنس متفاوت  انتقاد مدیران انجمن قرار گی 

د تری را بریمانتقاد بیش ی . امکان دارد این انتقاد را سالیان بعد و حتی پس انگی 

ی به دیگری تکرار کنند، و دل ما را بسوزانند  مذهب . از جدانی ما از ییک و پیوسیی

ه از موارد متضاد بوده است. افرادی هیی را ناسازگار با مذهب و و هیی هموار 

ی افرادی مذهب را مخالف هیی شناسانده ی مذهب و پیوسیی اند. نه کنار گذاشیی

ی به به هیی یم  باشد، و نه دوری از هیی و پیوسیی
ی

وزی بزرگ را  مذهبتواند پی 

و از کالش  باید طرد شویم تقلید است،جانی که  . بختی دانستتوان خوشیم

ون انداخته شویم کالس  کالش دارد که ما را هیی   . دردی استنی که باید بی 

ون فرستاده است، و تا دردمند نشویم، بازگشت به کالس  ی بی 
برای درد داشیی

بییند، بیان این آزارهای شخیص افراد بسیاری آزار یم و ادامۀ راه ممکن نیست. 

ی به آزارهای کیل  دمندی نیست. تر در و حتی پرداخیی



 
 

 

بندی یک کتاب داری است، در موضوعداری که رشته و کار او کتابگایه کتاب

یکند، ریاضی برچسب شییم یماشتباه یم ی -در بخش ادبیات یم کخورد، فی 

آید از یک کتاب رود، و تشخیص یک کتاب عرفانی خوب که به کار من یم

 است. نظام آموزشی  خورد دشوار عرفانی ناخوب بازاری که به درد من نیم

هانی را به صورت دستوری به ما شناسانده است، و اکنون برای راه خود، کتاب

نیاز به گزینش منابع خوب داریم. شاعران قدر اول ما پس از به دست آوردن 

تواند بینش است که یم بینش بود که به ویژه به رسودن شعر پرداختند. 

ن نیست که بدون نقشۀ راه به بجوشد، و در قالب هیی بنشیند. مطلب ای

ی اصول، شعر بگوییم، و بدون داستان دازیم، بدون در نظر داشیی نوییس بی 

ی فیلم ی در آن ندهیمنامه فیلم بسازیمداشیی ی هیچ تغیی   . ، و پس از ساخت نی 

های زمان خود رسآمد بودند، نایم داشتند، و زحمت کشیده آنان در دانش

کنند آنان راه اندک نیست، یا افرادی گمان یم توجیه به این نکته،بودند. نی 

تر تری یعتی راه هیی را برگزیدند. امروز که سخن از اشعار ابن سینا جدیساده

تر گرفته شده است، این آرزو را داریم که ای کاش او دنیای ادبیات را جدی

تری در جهت به بود، و بیش از این باید آرزو کنیم که ای کاش تالش بیش

ها پس از تغیی  حکومت انجام داده بود. به جای دانش آوردن بینش دست 

مندی یم بسیاری ادعای گاه چنان گوید در این نمایشمبارزه خواهند کرد. هیی

گوید در این شعر خود چه گفته بودم. مبارزان قبل از این کردم، و شاعری یم

مند به جز مت توانند منشأ تحول باشند. و بعد از این نیم حول کردن قهرمان هیی

آلت فعل بودن تنها مربوط به  ز است مخاطب را متحول کند. ااثر خود نی

 فضانی است هر فرد یمدنیای سیاست نیست، 
تواند آلت فعل باشد، و هیی

توان گونه یمتواند افراد را نجات دهد. کسانی را که آلت فعل هستند چهکه یم

مند نامید؟ ی وجود دارد،  هیی  نی 
اگر اثری موجب تحول مثبت و تحول منقی

ها متفاوت بوده است؛ ویل اگر تحول منقی شود، خواهیم گفت که برداشت

 شود. تر بدنام یممنقی باشد، هیی هرچه بیش تنها برداشت، تحول



 
 

 

ان کمرسد که به فکر هرکیس یم  کهینا؛ اما بودها نیاز به ترجمه داریمبرای جیی

. جانی که با ، مورد توجه نیستقرار دهد ها را مورد توجه ترجمه باید ریشه

شود. هنگایم که تنها به نیمگذاری انجام رو هستیم، رسمایهبود روبهکم

ی غرب را بنابر شهرت نویسنده و بازاری که دارد  مرصف فکر کنیم، آثار هیی

جمانی داریم که ترجمه یم کنیم. بازار با نیاز متفاوت است. نیاز شدیدی به میی

، یست، کار خونی نشده ترجمهاگر کتاب های درست باشند. انتخابدقیق و با 

جم و پدیدآورنده هر دو. هنگایم که  جم شک کرد و یا به میی یا باید به میی

جم، وقت را ضف او کند؟  پدیدآورنده ایرادی دارد چه نیازی است که میی

ارد؟ ای دخورد چه فایدهرس و ته که بیشینۀ مطالب آن به درد نیمکتانی نی 

و نارسی مشهور، اتحاد شویم است؛ ویل از آن بدتر،  ۀ مشهور ترکیب پدیدآورند

جم مشهور است. مشهور  ، نارسی ۀ مشهور ترکیب پدیدآورند  ، و میی

 
ی

ح واژگان و اعالم از سوی امروزه نگارش زندگ نامۀ پدیدآورنده در آغاز و رسی

ی برای  جم، آسان است؛ ویل هنوز قابل استفاده کردن یک میی خوانندۀ میی

ها روزگاری بدون مقدمه و حواشی و یا با ترجمه . است زبان دشوار فارش

ایهای کوتاه به چاپ یممقدمه جم بر کتاب یمرسید، و اکنون پی  -هانی که میی

ی حاشیه بر اصل استافزاید،  زبان ما، گایه . گایه نویسنده، همپییسی گرفیی

ی شهر میهن ما، گایه ساکن کشور ما و گایه همهم طور برای ی ماست، و همی 

گونه که به نشان دادن خود، کتانی را به زبان غی  اصیل گرد آورده، و همان

ی نیازی نیستاست چاپ کتاب نیاز نبوده  ی غوغا یم. به ترجمه نی  جم نی 
-میی

. جدا کردن تعلیقات در صفحات جداگانه تا نشان دهد کند، و خود را نشان یم

ی   برای گفیی
ی
ی حرق دارد؛ ویل چه کند که اکنون بودجه برای این کار دهد او نی 

شماری را برای . این تعلیقات ممکن است کار داوری در نظر گرفته شده است

مغلوب خودنمایان دیگر  ،ق بیندازد؛ ویل این خودنمایانویبه تعاز مخاطبان 

ای به کتانی پربرگ که شمار فراوان ارجاعات و . تبدیل رسالهخواهند شد 

، اصل کتاب دهد مند جلوه یمدباالی منابع، آن را منبیع ارزشفهرست بلن

گفتار، به دو و پس گفتار بیست صفحه است که با مقدمات و مؤخرات، پیش



 
 

 

ون یمهزار صفحه تبدیل شده است چیند، و . کاستی که اجناس خود را بی 

داند با دنیا و آخرت خود چه کند. نیمداند با کسب و کار خود چه یمنیم

تواند نیم؛ ویل ها را جذب کند وارهتواند جوایز جشنها یم. این پژوهشکند یم

اییط که اصل سخن جویان را جلب کند حقیقت . فوران اطالعات در رسی

ها را باید هنگام افرادی هستند که آن. نویسنده و اصل کتاب او زیر سؤال است

از  ت. نامشانها جسوارهو نامشان را در اخبار جشن ،دریافت جایزه دید 

گایه آثارشان پییسی گرفته است، و تنها کاربرد آثارشان دریافت جایزه است.  

جم در آغاز نشان یم دهد که او با پدیدآورنده آشنانی ندارد، و سخنان سخن میی

ی او را درک نکرده است. نارسی یم جم بخواهد دو صفحه دربارۀ میی تواند از میی

جم از پسد و مؤلف بنویس  این کار به خونی برآمد ترجمه انجام شود.  ، و اگر میی

پردازی در خدمت دروغجا که اصل بر خودنمانی باشد، و عوامل نشی اما آن

مخاطب خاطرخواه جانی برای این ریاجویان داشته باشد، دار باشند، و کتاب

 قلمداد شود،گونی نی ، و گزیدهباشد های این چنیتی کتاب
ی

ای چاره عرضیک

ان بزرگ، یدآورندگان به درازنوییس تشویق پد نیست.  از سوی مخاطب، نارسی

مند با های نظامسازیها و کتابسازی. مقالهشود ده یمیداران دو کتاب

 ابزارهانی مانند رایانه بسیار آسان است. 

ها را رو بوده است که البته انتخابشناش با رشد خونی روبههای روانکتاب

قدرها غتی نیست. چند تن شناش آنوزۀ جامعهکند. حرو یمبا دشواری روبه

اند که شناش خودمانی روی آوردهشناش به جامعهآموختگان جامعهاز دانش

شناش، افراد گوناگونی به روند؛ اما در روانهای خونی به شمار نیمنمونه

جا که ما خودمان ادعانی در فلسفۀ اند. در زمینۀ فلسفه از آنفعالیت رسگرم

اند کاری از آموختگان رشتۀ فلسفۀ غرب نتوانستهیم داریم، حتی دانشاسال 

ی فلسفه به جای این ند، و آموخیی د، و یا دست کم پیش بیی که ما را پیش بیی

ند  . ها شده استای برای درجازدن و دفاع از گذشتهزمینه بگذارد پیش بیی

رود. فلسفۀ وطتی برابر است با علیم که زیرمجموعۀ دین به شمار یم

اند که آثارشان ارزش ادنی دارد، و ادیبانی که نه تنها از فلسفه فیلسوفانی بوده



 
 

 

اند. امروز ادیبانی ای را به فلسفه افزودههای تازهاند که نظریهاستفاده کرده

 های دیگران دارند. از نظریهرا اند، و نه توان استفاده داریم که نه فیلسوف

گرایان قرار انحراف از سوی غرب معرضر د شناشعلوم اجتمایع و روان

  . است انحراف داخیلتنبیل و دارد، و فلسفۀ ما در معرض 

ین ر تییک از معمولهای گوناگون در کنار راه هیی قرار گرفته است، امروزه شغل

پژوهش، هیی نیست، و اگر ژرف باشد، زیبانی ندارد.  اما  ؛ها پژوهش استآن

مندان پردازند، شماری از دیگر به جز آفرینش یم هایلغی به شبسیار  هیی

 ندارد، و شماری دیگر جنبۀ اجرانی دارد شغل
مدیریتی در  ؛ها ارتبایط با کار هیی

مندان تصویری . هیی اند. تر بودهها موفقدر پذیرش این شغل زمینۀ هیی

گوید کار من رس صحنه و چه در کار جنتی جنبۀ اجرا دارد. اما در کارگردان یم

ی رسوکار داریم، و هرکیس که به گونهدنیا ای ی ادبیات به جز زیبانی با شیوانی نی 

خود را از دنیای کلمات دور کند شیوانی را از دست خواهد داد. افراد درگی  در 

ی کوتاه گزارشی از دست یم دهند تا چه اجرا، توانانی خود را در نگارش یک میی

ی.  ی ر و همگفتار و نوشتاممکن است   رسد به آثار هیی پای نیر و نظم پابهچنی 

در شعر تواناتر است؛ تری دارد، و دیگری دیگر پیش نرود، یک نفر نیر قوییک

ی یک جملۀ درست، ناتوان است ، امیدی نیست که ویل کیس که از نگاشیی

-ای است که خییل زود یمزدهآدمک شتاب . گزار هیی باشد بتواند خدمت

تر است دست شهرت بیشازجمله  اهداف شخیص و خواهد به نتیجه که 

ا در رشتۀ ادبیات فارش گاه ، حال ممکن است او استاد دانشیابد  و دارای دکیی

 . باشد 

مندان پیش  هیی
ی

رو ما مورد توجه نبوده، و درآمد و خانۀ آنان سبک زندگ

برجسته نبوده است. آنان اگر در ن  کسب و کار و یا جلب توجه دربار به خود 

. آنان اگر توجیه ه جا مانده بود رسای زرنگاری که داشتند باز بودند، گزارشی 

شان بود، و نه این که چه بپوشند، و چه به ظاهر داشتند، توجه به ظاهر هیی

-ها یمچه در مراکز آموزشی و انجمنغذانی فراهم آورند، درست خالف آن

ود، و ر یممجلس قاضی در دستاری کوچک و ای هجامکهنسعدی با   . بینیم



 
 

 

 باشد.  یمفیدارجاع تواند سعدی یم بوستاندر  . این داستانکند مجابشان یم

کشد؛ سعدی گونی خسته از آن همه فقر، در جدایل فقر را به نقد یمالبته 

مند باید به ظاهر بسنده کند گاه سفارشی در اینویل هیچ و جاه و  ،که هیی

ی روزها استاد دانش ندارد. جالل داشته باشد  و  هگذشت، از چهر گایه در همی 

ی که مخقی نبود، یک بود به چه طبقهآثار او روشن   او نی 
ی

ای تعلق دارد. زندگ

افیت هاست نفر از روزی که مهمان او شده بود، و پذیرانی او گفته بود. این ارسی

-چشد، و بلکه نیمرا نیما دیده شود، و کیس که دردهگذارد درد مردم که نیم

 . در آثار خود بازتاب دهد ها را تواند آنبیند، نیم

مندان امروز در زمان گذشته یتصو توان داشت، ییک از تصورانی که یم ر هیی

مند با دغدغه ی امروز بخواهد در است، تصوری دردناک که یک هیی های هیی

ی دردناک  مندان گذشته در امروز نی 
 کند، و تصور هیی

ی
آن جامعۀ بسته زندگ

د شد، فردوش مطرود خواهد بود، هااست. همان مطالب گذشته، تکرار خو 

ی مدتزادگاه د، سعدی در و شنیمنظایم طعنه  خواهد ها ناشناخته خود نی 

مندان فاخر، . ، و حافظ نیازمند وظیفه استبود   مادی هیی
ی

نمودار زندگ

اند، و داشتی برایشان برپا نکردهبزرگمعکوس بوده است. در زمان درگذشت، 

اند، به دلیل مبارزه با ریا، با تهمت داشته مال اندگاند، ای تدارک ندیدهیادنامه

 و نی یبدد
، جایاند، و رو بودهدیتی روبهتی ی به هیی را  گاه خود به دلیل پرداخیی

مندان  . اند در جامعۀ علیم از دست داده س پبا امروز بسنج که شماری از هیی

ی به دانشاز سال را در آغاز پیوندند. درخت طبع خود گاه یمها فعالیت هیی

 کنند. شکوفه دادن، به زمستانی رسد تبعید یم

مندان  ی مانند هر انسان دیگری هیی پردازند، هیی ند، و رسا به دیگری یمو ر یمنی 

ی در حال تغیی  است؛ ویل ذات آید، و دستاوردهای تازه یمنو یم آورد، همه چی 

ی همان.  ی حاکم بر آن نی  داند، ه شنا نیمبگذار غریقی کهیی همان است، و قوانی 

ی دیده شود. دیگری به آرایم و تنها برای نجات خود دست و پا یم در زند نی 

فضانی برای شنای خود فراهم آورد، و در این تواند . یمکند سطح شنا یم

گاه گایه کاری خودساخته نشان دهد،  خود را ورزشخودساخته،  استخر 



 
 

 

جه بز  ی مسابقه بدهد، د، نشی  . چه بسا این  نشان دهد و خود را اهل عمق نی 

های غی  عمیق تواند در آبعالقه به عمق، گایه جدی شود؛ ویل چه کیس یم

مندانی که یمبه ژرفا برود تا بخواهد گوهریانی کند؟  دانند هیی نیاز بسیارند هیی

به صورت و معتی هر دو دارد؛ ویل چه کیس این عمق را محدود کرده است؟ 

 فضانی به نظر 
ی -بسیار است؛ ویل برای چه کاری جز شهرت امکانات چنی 

؟ کیس که توان گوهریانی ندارد اگر شهرت ی را طلتی ی نکند همه چی  طلتی نی 

 نیست. دل به دریا زدن نیاز در آب ها برای شنا این مهارتباخته. 
ی
های آزاد کاق

نداری جگر شی  سفر عشق نکن.  گر به شناگری پردل دارد، و هم نیاز به دریا.  

جنگل و شت و یک سفر درازمدت است، پست و بلند و کوه و د سفر عشق

ی ابتدا بگوییم که موا ، و از همی 
ناک در آن وجود د ترسر دریا را باید بگذرانی

شود کرد که نیاز به سفری هست، . عشق پیوندی با شی  ندارد؛ ویل چه یمدارد 

 ،ا قلم پا ب هکه این سفر یک سفر درونی است، با پای دل باید رفت، نگو این

ها عادت کرده طبیع که به این خودنمانی  دل پرجرأت است.  ،و توشۀ این سفر 

-دیتو نباشد، و رس بر درگایه نساید، باز اسی  محد در خدمت دربار اگر است، 

ی به عمق، او را به امکانات خودنمانی و این شکست هاست.  عمیق برای رفیی

ی که هست قانع یم ی تصویر فراهم است، او نه  نات نور و ا. امککند همان چی 

ی غم غرق شدن دارد، و نه اندوه دیده نشدن . مدیریت شده است. همه چی 

 وکاری با هیی خود برپا تواند کسبای دارد یمکیس که مدرگ و تابلونی در زمینه

؛ خوش به شنای روی آب باشد رود، چرا باید دلیم ا که به ژرفدیگری  . کند 

ی به رسش گری اگر ش. گزار دیده نخواهد شد اما او  هوای گزارش از چنی 

مندی بزند، گزارشی از بخش سطچ کار اوست، کم ی هست گر گزارشتر  هیی

ی خطری را به جان بخرد  رود که یم، و آنهای عمیق برود ، و به آبکه چنی 

ی گوهر وجود ندارد، و بنابراین سندی موثق چرا گوهریانی نکند؟ تر از یافیی

بخواهند و بتوانند غی  ممکن است که مردم نیست.  ها نیازی به این گزارش

مندی را تشویق کنند، و به طور کیل مسابقه ی هیی مند چنی  ای در کار نیست. هیی

. مردم دارد ن ها نیازی به این نمایشغرق است، گوشی برای شنیدن ندارد، و 



 
 

 

مند را باز یم، کنند یمتشویق نجا در این تی بیا خوایه شنا کتو اگر یم دارند؛هیی

ی  مندی که در پیش چشم آنجا شنا کنهمی  -و نتواند هیجان ،ها نباشد . هیی

کجا ممکن است مردم در   آید؟های آنان را فروبنشاند به چه کار آنان یم

ی است؟   که این شعر گو ایناطراف شاعری جمع شوند که در حال شعر گفیی

مندی با  ممکن استاو حالت تمرین نداشته باشد، و صورت نهانی باشد.  هیی

شود، مردم در فرودگاه جمع شوند  جایزه و سپس برای دریافت جایزه تشویق

مندی   آمد بگویند؛ خوشای خارجی بازگشته است وارهکه از جشنتا به هیی

، هانی است که ما از ورزش کردهویل این همان برداشت ایم. روز مسابقۀ هیی

ی بسیار طوالنی است، به درازای قرن  تمام هاست، زمی 
ی

دگ مسابقۀ هیی به گسیی

مندان داشتهها از این تشویقدر این سال جهان است.  ایم؛ ویل آیا ها برای هیی

توانسته است عمق هیی ما را افزایش دهد؟ آیا هنوز مردم در تشخیص هیی 

های فروتر دچار اشکال نیستند؟  واال با هیی

ماهر نشان دادن  تر در مقدمهعمر را ضف مقدمه کردن و خود را هرچه بیش

شوند؛ ویل دستاوردی تر دیده یمانجامد. شناگران سطچ بیشبه نتیجه نیم

چه عرضه در بازار جواهرفروشان آنندارند، و درنتیجه ماندگار نخواهند شد. 

چه در آن. ، مروارید است و نه مهارت شنا شود گوهر است نه گوهریابیم

تر دیده تر بیشگ. درخت بزرگشود میوۀ درخت است نه بر بازار عرضه یم

ست. باید به باغ نیچیتی آسان میوه زاد، میوه است. شود؛ ویل قوت آدیمیم

ی باغ ا سار بلند بشاخرفت، و اسی  هیبت درختان بزرگ نشد.  رایه همبان نی 

ی ما را یمکتاب  . کند نیم ی آنفریبد. کتابهای پربرگ نی   که برداشیی
ی

ها های بزرگ

زمان  با محک زمان ندارد. را ضعیقی نیست؛ ویل توان زورآزمانی کار هر انسان 

های تزییتی گر، تالشتالش ویراستار و تدوین، نام پدیدآورنده، اثر تواند نام یم

ی را هیچ و پوچ مانند صفحه ، نوع کاغذ، طرح جلد، و در سینما نوع دوربی  آرانی

 ود. با اسکلت اصیل دیده شو و هیی بدون گوشت و پوست  ،کند 

ند، ردکهیکل و بلندقد به استخر آمده بود. کودکان با مهارت شنا یممردی قوی

ترین جای استخر ایستاد، و آب از رس او باالتر دانست. در عمیقاو شنا نیمو 



 
 

 

رسدر آب  . شنا سخن از بود، و او دو میی بود. عمق، دو میی و ده سانتی میی 

ون آوردن هر دو را دارد؛ ی  فروکردن و رس بی  ی جز فرورفیی ی ویل شنا در عمق، چی 

توانست برای او . آن اندام بزرگ و آن قد بلند و سن و سال زیاد، نیمنیست

 که درگی  کارهای حتی در آن استخر کوچک مهارت شنا 
به شمار رود. انسانی

حشت در باید خورد، و در نهایت روزمره است فریب اندام و سال خود را یم

ی انسانی یم. آباشد شنای دیگران  تواند ارزش گوهر را درک کند؟ این یا چنی 

افتد. نهایت کار او حشت قدر بلند است که دستار از رس او یمساختمان آن

ی نوع شنا باشد. دیگران را خوردن است، و نهایت کار او یم ی همی 
 تواند آموخیی

قدر احتمال دارد که او وقتی برای آموزش اختصاص دهد، چه کیس حاضی چه

ای برای این کار قدر احتمال دارد که او بودجهت به او آموزش دهد، و چهسا

دازد  غر است ال آیا او حاضی است به سخنان یک مرنی که جوان و کوتاه و  ؟بی 

تواند بنویسد؛ ویل زیر بار گایه که نیمگوش فرادهد؟ همانند استاد دانش

 اساس کار هد؛ ویل خواهد یک کار اساش انجام دیمرود، ویراستار هم نیم

نویسد، و او دهد. دیگری یمای را سفارش یمکند، و نوشتهتر یمخود را خراب

تواند به جای ما امتحان بدهد، یک تقلب کند. دیگری یمبه نام خود منتشی یم

اگر  برای چیست؟ حساب شده که موفقیت آن ردخور ندارد؛ ویل امتحان

-شوی؛ ویل این تقلببروی رسزنش یم مرکز آموزشی روزی با لباس نامرتب به 

 ،نشیند، خود که خسته و کوفته پشت فرمان یم  ایهرانند ستایند. ها را یم

مندی که پس از کارهای مسافران و خودرو را نابود یم کند. همانند هیی

آفریتی کند، و درآمدی از این راه داشته گوناگون، شب هنگام یم خواهد هیی

 ندارد، از ، و ستا را از دیگری گرفته که خودرو ای  هباشد. رانند
ی

توان رانندگ

 کند. ییک از مسافران یم
ی

-شود، راحت یمدچار حادثه نیم او خواهد رانندگ

 کردهد در پایان، از مسافران و حتی کیس که راننخوابد، 
ی

د. است، کرایه یم گ گی 

 کرده
ی

 . رود  به شمار نیمیصرانندۀ شاخ او اما  ؛ستا به نظر خودش زرنیک

ی برافروخته کیس  که ، تا چه رسد به اینشود یماز شنیدن ارزش گوهر نی 

امروز گوهرهانی به دست ما رسیده است، ما  بخواهد آن را خریداری کند. 



 
 

 

توانیم دچار آسیب کنیم، یمدر تراش دادن توانیم آن را گوهردارانیم که یم

تحریف آثار تخریب و  توانیم گوهرها را گم کنیم. ها شویم، یمرسگرم بدل

، از این نمونه است.   تاریچی

مندانی وقت خود را ضف پیچاندن جمالت یم بسیارند کسانی که کنند، هیی

-ندارند؛ ویل به خیال خود به پخت غذانی سنتی پرداختهساندوی    چ ای با میانه

ظاهری غذای آنان نه دور رس است.  ،نان و پنی  اند، کار آنان پیچاندن لقمۀ 

 و صفا نو ، دارد  جذاب
ی

ی و  ه برخوردار از سادگ وی گرفیی  محتوای الزم برای نی 

 . است

ی جدید فیلم ستان یک روز دربارۀ یک نوع دوربی  برداری ییک از دوستان دبی 

ی  ی پیش پاافتاده نی  سخن گفت. حاال هیچ مناسبتی نداشت. من و او یک دوربی 

ی  شد. جام یمهای ارزان قیمت اننداشتیم، و ساخت فیلم در شهر ما با دوربی 

هانی مانند عکاش، سینما، و زیبانی همواره یم
تواند ما را فریب دهد. هیی

 با کارآنی و گرافیک به ابزار وابسته است، 
ی های باال و نو، استفاده از یک دوربی 

، مطلب نادرستی نیست؛ ویل یک کند، مخاطب را شگفت زده یم
ی

این وابستیک

ی دارد  ط دیگر نی  موش خواهد اشود، به زودی اثر ما فر  ، اگر محتوا فراموشرسی

ی به ظاهر و فراهم آوردن این وسایل به روز و . همانشد  گونه که پرداخیی

ی نیاز به مایه دارد خواهد، درونقیمت، مایه یمگران چه روی کاغذ آن. مایه نی 

نوییس، طراج و خوشنامه و نامه و نمایشاست مانند شعر و داستان و فیلم

ی  ی وزن و قافیه دیگری نیاز به مایۀ درونی دارد. البته بیش از هرچی  تواند یمنی 

های موجود مضمونتوان دستی به رس و گوش ، یمهر کالیم را شعر جلوه دهد 

دانند مایه کسانی هستند که یم.  ها را با زبان امروز عرضه کرد کشید، و آن

اند، یا رایه ندارند؛ ویل فرصتی برای به دست آوردن آن ندارند. دیر فهمیده

 نیماند، فرصتی برای آنکه رفته
ی
وی آنگذارد ها باق ها به جنگ در چند . نی 

ی یط یم، روزگارش اینگذرد جبهۀ دیگر یم شود، و حال باید دید آیا گونه نی 

. نتیجۀ نفهمیدن، دیرفهمیدن، و خود را به  کار داند  یم او ماندگاری ندارد یا خی 

-یمتوانیم وسیلۀ نقلیه را حرکت نخستی که یم روز . نافهیم زدن، ییک است



 
 

 

 یمادهیم، روز نخستی که مسافت قابل توجیه را ر 
ی

کنیم، روز اویل که نندگ

 یم ،در یک مسی  شلوغ
ی

توانیم کنیم، و روز نخستی که یممانند دیگران رانندگ

 کنیم، روزهانی است که خندۀ جدیدتر و یا بزرگلبا یک وسی
ی

ۀ تر رانندگ

کار برای ما دشوار بود، چند  انجام تر از این . پیشنشیند بر لبان ما یم پرهیجانی 

ی به تاب ها فرمان و دنده و کالج، نگاه کردن به جلو و به آینه ، نما وهای راهلو نی 

 نیماکنون شاد هستیمآمد. به نظر نشدنی یم
ی

دانند، یا مهارت ، بسیاری رانندگ

ی ویل مانند ما ؛ پاییتی دارند  ر است، در یک آزادراه، شمار زیادی راننده بسیانی 

 هستند 
ی

ی لحظه در حال رانندگ ی ایندر همی   نی 
مند ، گونه است. در هیی هیی

آوازخوان باید شعر را درست بخواند، لحن را رعایت کند، تحریرها را از دست 

هانی که برای انجام آن . ها را رعایت کند از دستگاه خارج نشود، و نتندهد، 

 
ی

 یمروزمرگ
ی

مندان هستند، و آنکنند، هایشان رانندگ ی غی  هیی -هانی که همی 

ی را یط یم مندان بدون درد هستند. استفاده از وسیلۀ طور مسی  کنند، هیی

ی بیهوده   . است، و هیچ سودی ندارد آنان برابر با یط مسی 

تواند به گونه یمچهتواند از خود دفاع کند، که بدون ابزار نیمیک نظایم  

دازد؟ ممکن است فتوح ، دهد بجان خود را از دست کوچیک در جنگ  ات بی 

، درجات شاعری که . زیادی به دست آورده باشد  حال اگر بنابر هر مناسبتی

ی یم جونی است که برای کند، جنگغلط امالنی و انشانی دارد، اگر به عمد چنی 

ی یمگروگانجلب توجه،   عمد به  ، و بهشود گالویز یممردم خود  کند، با گی 

ی یمخود زخم یم  چنی 
جونی است جنگکند، زند، و شاعری که از روی نادانی

گیایه که بسیی را   زند. زند، و گل به خودی یمکه ناخواسته به خود زخم یم

تواند رشد کند، و نه گیاهان دیگر. ذکر کند، نه خود در این خاک یمآلوده یم

ی خواهند کرد، و گیایه تواند رشد کند، و شوری خاک را یم رسی او را آیندگان نی 

د  ی بگی  ی عمری دارد نی  ی گیاهان ای مفید برای  تواند نهادهو گیایه یم ،. هرچی 

 در کالبدی داشته باشد  دیگر 
ی

 دوباره است، ظهور زندگ
ی

، این نهاده یک زندگ

مندانی که با یک. رود دیگر به شمار یم جویانی جنگند، مانند جنگدیگر یمهیی

م نخواهند ها هیچهای محیل هستند، آنرگی  نزاعهستند که د
ّ
گاه به خط مقد



 
 

 

مندانی هستند که یم. رفت طلبانه توانند فراسوتر از مرزها بروند، و صلحهیی

 کشورگشانی کنند. 

ی مهارنی ممکن است در آن خطا کنیم، ممکن است خطانی  پس از یادگی 

یم و  رسزنش شویم،  ساده باشد که به خاطر آن مورد تمسخر قرار بگی 

اهن از این نمونه است. در این حالت یم توانیم توجیه کنیم: بازماندن دکمۀ پی 

ی شویم، و بگوییم ارزش انسان به لباس او نیست.  گرفتار بودم، یا خشمگی 

قدر است، این دفاعیات، شنیدنی نیست. باید ببینیم مقدار خطای ما چه

گاه که با هیی زند. آنکیس رسیممقدار کیم خطا از هر اساس کار ما بر چیست، 

مندان فاخر روبه ی تر است دفاع نکنیم، و همشویم، بهرو یمنازل هیی چنی 

به را اند، و نه صورت. فدا کردن صورت ها به معتی توجه داشتهنگوییم آن

مندی را فاخر خطاب یمخاطر معنا ستایش نکنیم. آن کنیم، برای جا که هیی

ی پدیدآوردن مقدار زیادی  هیی فاخر است؛ ویل شماری از محصوالت او نی 

آثار فاخر ادبیات فارش هیچ یک نایم عجیب و نام البته  تری دارد. ارزش کم

، یادآور متون مقدس دیگر گام با یکصورت و معنا هم. نیستو فریبنده غریب 

ی هست. مولوی به گونه ی بر چهای آغاز یمنی  ، کند که چه گفیی ی گونه گفیی

ته باشد؛ ویل چه گفتتی که بنابر خواستۀ الیه است، و در داستان برتری داش

ی مطرح یمموش و شبان، چه ی را نی 
کند. شبانی که نباید محتوای گونه گفیی

 . نیایش او را نقد کنیم؛ بلکه باید حالت عاشقانۀ او را مورد نظر داشته باشیم

ی برای ما نداشته باش اگر  ی  بنویسیم، و چی 
د، چه خاصیتی یک شعر را به نیر

دارد؟ شاعری دیگر، کلمات را چنان چینش کرده است که مانند نیر است، در 

یم، و اینعیتی این  نو آزمجا که وزن دارد، دیگر نیازی نیست ابزاری را از آن بگی 

هیی این قابلیت را دارد که . که ترجمه است  شتدیگری را باید پشت رس گذا

خواهم نقاط قوت خواهم ذکر کنم؛ بلکه یمیمها را نضعف. د فراتر از ابزار برو 

، بیانرا یادآور شوم.  گر نامحدود بسیاری از کارها حد و حدودی دارد، و هیی

توان با ابزار، به جز مخاطبان، نظر منتقدان . یمهای انسان استبودن توانانی 

ی به خود جلب کرد؛ ویل تأویل پذیری که نسبت هیی را با متون مقدس را نی 



 
 

 

ح  . کند، دنیانی دیگر استت یماثبا به جای جلب نظر شارحان باید قابلیت رسی

ی خود افزود، و این با ژرفابخشیدن به   پذیر است. هیی خود امکانرا به میی

 باشد، بسنده کردن گونه که آشنا نبودن با فنون یمهمان
ی

تواند دردرس بزرگ

ی یم ه عالم معنا باز دارد. ما را از ورود ب و  ،تواند محدودیتی باشد به فنون نی 

کیس که زحمت بسیاری کشیده است تا خود را به یک ورودی برساند، و 

، ما را از رسگرم شدن به دست. جا توقف کرده استاکنون همان ۀ طالنی گی 

که دعوای کهنه و نو راه به جای ایندر این حالت کند. ورود محروم یم

 را نی باید زیبانی و ژرفا قضاوت کند، تا برای ما  بیندازیم، و یا منتظر زمان شویم

یم، آنبا یک  که درگی  اجرا دیگر به کار بیی
های پرشمار یا تدریسگاه کسانی

 آنان اند تا چه رسد به آفرینش آثار عمیق. اند، از درک آثار عمیق ناتوانشده

گران خونی حتی در زمینۀ پژوهش باشند تا چه رسد به توانند آفرینشنیم

آفریتی  دازند، و با معیارهانی که . بههیی ترین راه این است که به همان اجرا بی 

جا این . تر نکنند اند دنیای هیی را پرآشوباند، و یا از دست دادهگاه نداشتههیچ

آفریتی برایشان ناممکن است های مایل خود را دارد، ذابیتج، و اجرا که هیی

-ش دهند، و شناساننده و زمینهتر این است که توانانی تشخیص خود را افزایبه

ی که تنها به عنوان نویسندگان مقاالت توجه دارد،  . ساز هیی واال شوند  رسدبی 

هیی واال شود.  پذیرایتواند آرانی دارد نیمصفحهشگردهای و عالقۀ زیادی به 

ی سنبا  ، قدرت ها شدن گرفتاریتر بیشغرور، و تعریف دیگران، ، باالرفیی

ایم های درستی داشتهاگر زمانی تشخیص کند. افت یمتر تشخیص هرچه بیش

بتوانیم بدون تأمل، این توانانی را در خود حفظ کنیم. رایه  شود کهدلیل نیم

، اعتماد نابهرا به درستی برگزیده ی ی و با رسعت تاخیی جانی ایم؛ ویل چشم را بسیی

ما قرار ، گونی هیچ دو رایه و پیچ دیگری در برابر کنیماست که به خود یم

 . ندارد 

قیمت به روابط با ارباب دنیا نیاز دارد، و به دست آوردن ابزارهای گران

ده با روح  . آدیم و ذات هپدیدآوردن آثار ژرف به روابط گسیی شماری از  یی

ی در ادبیات دارند، کتاب شعری منتشی یم های تصویری، دستی نی 
-اهایل هیی



 
 

 

. این ن آها را شناخت، توان آنتر یمبهجا کنند، یا داستانی و کتاب خاطرانی

توان تری یمدر جنگ تن به تن ابزار کمو تزیینات به سونی رفته است، عوامل 

و برخوردار توان دریافت که خایل هستند، و بسیار زود یمراه کرد، با خود هم

سپنج بودن این رسا، از سونی هیی پاسچی است به  . بیتی نیستند از جهان

نج شش روز بعد از پو  ،نه زیبانی نه از نویع که گل دارد پدیدآوردن یک گو 

از نوع آراییسی که با آب و زیر آفتاب از تقلید از آن و نه نه رود، و دست یم

و پیوند زدن آن با رسانی ، و از سونی گره زدن آن با امری متعایل رود دست یم

ابزار جدید گونه که ما با ابزار روزی کهنه خواهد شد، همان. که سپنج نیست

کنیم، به زودی کنیم، و کار دیگران را کهنه خطاب یمها را به خود جلب یمنگاه

ی خایل از این دیگران با ابزارهای تازه ی خواهند کرد. دنیای ادبیات نی  تر با ما چنی 

دچار ایم که ساخته زمیتی  . بنانی را بر شود رقابت نیست. زبان، روزی کهنه یم

ند کسانی هستند که یم. اما  زلزله خواهد شد  . آنان توانند زبان را در اختیار بگی 

ترین ابزار را به خود گره اند که ابزار و بلکه اصیلنه تنها خود را به ابزار گره نزده

. همان سخن که پدیدآورندگان ادبیات فاخر به زبان امروز ما سخن اند زده

ی جز گوییم، اند، ما هستیم که به زبان آنان سخن یمنگفته ی و نکتۀ دوم چی 

محتوا نیست. مقداری از آثار آنان برای انسان امروزی غی  قابل درک است؛ 

ی کلمات دشوار آن تشویق یم -ویل از غنانی برخوردار است که ما را به یادگی 

ح و توضیح سخنان آنان دریافت یم کند.  کنیم جایزۀ زحمتی که در راه رسی

 نیم
ی

ی مطالتی است که کهنیک  یرد. پذیادگی 

در پاسخ او دهد، های درش از مواردی است که پدیدآورنده را فریب یمکتاب

های ها را رعایت کنم، در مورد کتابگوید اجبار داشتم رسفصلبه انتقادات یم

مورد نظر نیست، زیبانی و ژرفانی دربارۀ  ،درش و دربارۀ هر اثر دیگری، موضوع

ورود نظریات و آثار ما به کتاب  . شته باشد کاربرد داتواند  یمضویع و هر م

 درش با تألیف کتاب درش متفاوت است. 

-ر شعاری را یماشود، واژۀ شعار است. آثییک از واژگانی که در نقدها تکرار یم

و  دهد؟ شعار واکنیسی غی  جدیدانیم چیست؛ ویل چرا این اتفاق روی یم



 
 

 

ی ، تمسسطچهیجانی است، گایه شعار واکنیسی در برابر آثار  غی  و  خرآمی 

 . واکنش به آثار سطچاستسطچ ، واکنیسی که خود رود جدی به شمار یم

 است. ممکن نگری ژرف با 

ی مایههیی را یم های توان تقلید دانست، اساس کار بر تقلید است، و اندگ نی 

شود، ناگوارتر این است که از نوآوری گفت، و تقلید شخیص به آن افزوده یم

های مالتوان به دستآثار را یمخوش بود. لدوری خواند، و کرد، تقلید را نوآ

ها یک بار مرصف است که حتی نباید به گوناگون تشبیه کرد. شماری از آن

را با یک طرح  مالدستتواند یم هتولیدکنند. یک فکر کرد ها آنوشوی شست

مال همان داشتتی عرضه کند؛ ویل خاصیت دستزیبا و یک جعبۀ دوست

دور انداخته شدۀ مال یک بار مرصف دستاستفاده از ثار تقلیدی . آاست

ی به دیگران برای مرصف چند باره است ی به خالقیت خود و توهی  . توهی 

، دیگر بازنیم ی کتی . گایه این تقلید گردد مخاطب. مخاطتی که به او توهی 

ی پیدا یم بار مرصف استفاده شدۀ دیگری را مال یککند، دستجنبۀ رسقت نی 

! ب ی تواند زیبا به نظر برسد؛ شود یمشعری که در انجمتی خوانده یم رداشیی

شود. شود، و خوانده نیمها حواسشان نیست، اثر شنیده یمچون خییل

انی  ان، حرکات و لباس سخیی گاه زیبانی سالن و جایاو، ها با شکردهانی سخیی

ان آمیخته یم -را نشان یمته شود، خود خنامه هنگایم که سافیلمشود. سخیی

چشم و گوش و درک اثری که در طول تاری    خ بپاید، و بتواند در برابر دهد. 

داری کند، پای و از زوایای گوناگون های مختلفمنتقدان دورهمخاطبان و 

ی یم ای مقاوم است که شویندهمانند پارچه پوسد. قابل کند؛ ویل نیمآن را تمی 

ی ها با حفظ دوام و استفاده در تمام زمان ی ی ژرف همانند دست. تمی  -آثار هیی

ی دارد و زیبانی مال مقاویم است که ظرافت  خورد، فرشی که هرچه پایم. نی 

د، و زیباتر یم شود، نه جنبۀ تزییتی دارد که تنها در موزه مورد استفاده قرار گی 

ی است که دم پای ره ی وی قزمینۀ قوی، دلیل گذران از دست برود. نه چی 

، بودن ما نیست. و  ادبیات، دلیل ژرف بودن و استفاده از و رود به دنیای هیی

توان هیی نامید، یم که آیا کار ما را درنتیجه ماندگاری نیست. پرسش ابتدانی این



 
 

 

آن پارچۀ مقاوم در اختیار ما قرار دارد؛ ویل آیا سهم ما در و آیا شعر است؟ 

ی تزی  ژرفانی دارد؟اری و استو قدر  و ارتقای آن چه اندازه است، و سهم ما چهی 

ی   ما نی 
تبلیغانی که انجام شده برای زمینۀ اصیل است، و نباید گمان کنیم هیی

ی پیوست شده  ی . اند ها تبلیغ کردهکه برای آن در طول قرناست  به همان چی 

گوییم، روشن یم نامهشاهاست؛ ویل هنگایم که از  سنتی بوده ،نوییسنامهشاه

است، مثنوی یک نوع قالب شعری است؛ ویل است که چه اثری مورد نظر م

مندان با زمینۀ مورد نظر، چناثر مولوی به یاد ما یم ی آید. پیوند هیی این هیی  ی 

 . پیوندی است

 همواره وجود دارد، از طبع
ی

دگ های گوناگون تا آزمانی در رشتهدعوت به گسیی

 با ست. یبا ژرفا ن یمعناهای گوناگون در یک رشته. تخصص، همعنوان

ده شدن منابع، نیاز به مطالعات بیش ای تری وجود دارد، حتی رشتهگسیی

های گوناگون تقسیم نماید، به زیرشاخهشناش که تخصیص یممانند حافظ

ها شود. سفارش استادان علوم انسانی این است که زیاد بخوانید، سفارشیم

ها اینداری کنید. بر سازان این است که زیاد و از زوایای گوناگون فیلمبه فیلم

گاه برای دیده   تواند دور کنندۀ ما از ژرفا باشد. خالف تخصص نیست؛ ویل یم

 
ی

دگ ، اثری که صفحات و یا ارجاعات دهند یممورد نظر قرار  را شدن، گسیی

امروز خیی چاپ دیوان  دارد.  تریای که آثار بیشتری دارد، و پدیدآورندهبیش

ی کاری را ستوده شعری را بر اساس چهل نسخۀ خیط د یدم. منتقدی چنی 

بود؛ چون برای یک شاعر غی  مشهور این اندازه مایه گذاشته شده است. این 

م به جای این  است، مصحح محیی
ی

دگ ی یک نوع گسیی که شعر فارش را نی 

که شاعران درجۀ نخست ما را بشناسد، و پیش از اینهیی را دریابد، بفهمد، 

وی به رساغ یک کار درجۀ چندم ر   باالنی که با تکیه بر نی 
ی

دگ فته، و آن را با گسیی

های و امکانات ارتبایط برای فراهم آوردن نسخه گاه، امکانات دانشجو دانش

ات تکثی   خیط ی  برابر  ، دشوار نیست، دنبال کرده است. و تجهی 
ی

دگ این گسیی

 هرچه بیش
ی

تر مصصح، دست و پا زدن برای ایجاد موج و است با آشفتیک

ی از  جه دیگرانجلب تو   . های حاصل شدهموجو مایه گرفیی



 
 

 

گشا باشد. افزون بر راهتواند سه دهۀ پیش یمهای بررش طرح جلد کتاب

ی کشش الزم را جآسیتی که به ظاهر  لد مقوانی وارد شده است، اصل چاپ نی 

ی پسند امروز نیستندارد، و از ابزار که بگذریم، دریم کهنه   . یانی اصل ایده نی 

یکننده است که یمشدن جل تواند ما را به خود د به لحاظ ظاهری، چنان مشمی 

تواند برای ما ارزش باشد، و بیاورد؛ اما دربارۀ متون، یک نسخۀ خیط کهن یم

 داشته باشد. 
ی

اث فرهنیک های بعد بنگرد، با پدیدآورنده باید به سالجنبۀ می 

ی یم -راه دیده در این هانی کهتوان از آسیبخوش بود، یم توانخاطرات هیی

بگوییم؛ ویل آیا هیی ما قابل ارائه  ها و تأیید دیگرانها و بلندی، و از پستی ایم

 مند به ما و به هیی است، خواهد بود؟ به نوادۀ ما چه؟به فرزندی که عالقه

د، برپانی کارگاه است.  های امروز که گاه شتاب یمییک از رسم های گی  کارگاه هیی

جلسه های ادنی یعتی ردن در کنار استاد و رفع اشکال و کارگاهیم یعتی کار کستج

انی ارائۀ اثر نبه تنها  ، و رابطۀ میان استاد و مخاطب برقرار است. گذرد یمسخیی

ی از ژرفا بیان نیماین کارگاه ی ، و تالشی برای کند ها در حد اعالی خود، چی 

، کاری عمیل است؛ژرفابخیسی ندارد  انی نیاز به ویل در جاه . هرچند هیی

ی اینکالس  . مباحث نظری دارد  است با عمویم شدن وسایل،  هگونهای آزاد نی 

جو هرچه زودتر یم دازد. البته ورود به بازار کار یمهیی -خواهد به آفرینش بی 

ی برای کسانی تشکیل کالس  باید تواند یک نیاز روانی و مایل باشد؛ اما  هانی نی 

  وارد شوند. شود که نیاز دارند به دنیای هیی 



 
 

 

 ضربه
ها را قلقلک خندند، آنکند، و چون مخاطبان نیمای تعریف یمیک نفر لطیفه

دهد. اگر نقاط حساس بدن را برای قلقلک دادن نشناسد، تالش او طوالنی یم

ی کاری از راه دور و خواهد شد نتیجه یا نی  ناممکن  برای مخاطبان فراوان، چنی 

هنگام تر کسانی هستند که بود، مثال واقیع ای. البته این مثال، لطیفهاست

ی به شنونده  به یمسخن گفیی زنند تا توجه او را زنند، دستشان را به او یمضی

به شود که شاهد آن در شدیدتر باشد، همانی یم جلب کنند. حال اگر این ضی

ی و  ها . این تالشریزریزکردنداستان و فیلم هستیم، کشت و کشتار و درگی 

د برای جلب  . مخاطب همانند سییل زدن به مخاطب است تا خوابش نیی

انمعلم بهها گایه یک کلمه را با صدای بلند ادا یمها و سخیی به ای کنند، یا ضی

ی  به برای ساکت کردن نیست که برای بیدار یکنند. آن فریاد و اوارد یممی  ن ضی

ام بود، بیتی  ای دارند که من دستم در ها در این زمینه لطیفهبچه . کردن است

مند ژرف به مغزم را لمس کردم! هیی کوشد روح مخاطب را نگر یمو با این ضی

پیشگایه   لمس کند.  شود که صدادار باشد، ای وارد یمبه گونه ۀ نمایشهیی

، کنده روی  ی یمزنیمصحنۀ چونی ی را بر زمی  ی -د تا مخاطب بیدار شود. چی 

کشور یک نفر سکته کند.   ای در کند که دور نیستکوبد، ممکن است ترقه

ما که دارای امکانات سینمای غرب نیست، کوشیده است به گونۀ دیگری 

های ما بسیار است، مخاطب ، مرگ و می  که در فیلممخاطب را درگی  کند 

بۀ خود را وار  شبکه را تغیی  گوید، راه یمبد و نی کند، یم د سییل خورده هم ضی

مندان  . کند ، یا سالن نمایش را ترک یمکند دهد، تلویزیون را خاموش یمیم هیی

 اشاره کرده فاخر ما 
ی

به جای اند. برای درگی  کردن مخاطب به نکات اصیل زندگ

اندن به مسألۀ مرگ ی و می 
کردن مخاطب با آن کشیی . اند پرداخته و درگی 

مند یم داند موضوعات مورد عالقۀ مردم در رستارس دنیا چیست؛ ویل هیی

مندی به جای ب با آندرگی  کردن مخاط هاست که اهمیت دارد، و چه بسا هیی



 
 

 

درگی  کردن مخاطب، خود چنان درگی  آن مطلب شود که دست به خودکیسی 

 . عتیاد باشد ابزند، یا تا پایان عمر درگی  

به را وارد کند؛ ویل اهمیت دارد که  درست است که مرصاع آخر ربایع باید ضی

به از چه جنیس است، و چه وارد کنندۀ  . شود و به کجا وارد یم نهگو این ضی

به باید نقاط حساس را شناسانی کرده باشد؛ نه این یک جا  شاعر که ضی

قدر دهد که شاعر چهها نشان یمشعرخوانی  بنشیند، و فقط شعر بگوید. 

تر ابیات را دار جلب توجه است، شاعرانی هستند که مرصاع دوم بیشدوست

گر مخاطتی ا خوانند، گردند، و سه باره یمزنند بازیمخوانند. اگر تپق بدوباره یم

، خوانند. ن را چهارباره یمآدر میان خوانش آنان سخن بگوید،  خواندن چکیسی

هانی دهند، تکاندر هوا تکان یممرتب مربوط به کسانی است که دستشان را 

 تواند در خدمت تصویرکردن شعرشان باشد. که نیم

بات د، مخاطتی که گاه یت را از مخاطب یماندک اندک حساس ،این ضی گی 

های آفرینش است، اگر حساسیت خود را از دست دهد، خود ییک از حلقه

استفادۀ زیاد از رنگ سیاه، تمام صحنه را آفرینش دچار اشکال خواهد شد. 

 باالتر از آن نیست. مخلوط کردن رنگسیاه یم
ی

ی ها با یککند، و رنیک دیگر نی 

ی را پ  خاکسیی
ی

یآورد، تمام آن رسجی دید یمرنیک ی رود. ها از دست یمها و سیی

ی هم ،ترجمۀ دقیق هانی که در کشور ما وجود دارد فیلم را یک ممنوعیتچنی 

جمان فیلم، یک داستان از خودشان روی فیلم یمکند اثر نامفهوم یم -؛ میی

چه  دانند پدیدآورنده بر نیمشناسند، و ها نقاط حساس را نیماما آن گذارند. 

برد، و یا ای نیمبهره ،، درنتیجه مخاطب فرهیختهنقایط تکیه کرده است

ی تبدیل به مخاطب باری ب جم شود. هرجهت یم همخاطب فرهیخته نی   ،میی

کننده مقداری اثر مشتی اثر منتشی کرده، توزی    ع ،مشتی اثر ترجمه کرده، نارسی 

-و چه تفاوت یمفروخته، و سینمادار مقداری فیلم به نمایش درآورده است، 

 ، ز آثار برتر است یا نه، اکند که این آثار از پدیدآورندگان مشهور است یا خی 

 آور است. ها زیاندیدن و ندیدن این آثار، تفاونی ندارد، و بلکه استفاده از آن

به یم   آید. مه به نوا درنیمخبیند، و دیگر با ز سازی که ضی



 
 

 

 حوصله
 از مواردی

ی
 و هضم ناشدگ

ی
است که در میان افراد پرمطالعه دیده  ناجویدگ

مند نی رد جا باید از واژۀ حوصله نام بشود. در اینیم
مند . هیی حوصله، هیی

خواست فیلیم سینمانی بسازد، در روزگاری موفقی نیست. ییک از دوستان یم

ی کاری در شهرستان دشوار است؛  که دریافت پروانه و جذب بودجه برای چنی 

ی اساش  ی در چنتۀ او نبود: مایه. بنابراین افرادی مأمور اما یک چی  دیگر نی 

ی هانی با موضوع مورد نظر ببیند، و نکانی را که یمشدند که فیلم توان در چنی 

کاری استفاده کرد به کارگردان انتقال دهند. خانیم چنان غرق دیدن و 

به  شناس برد. نکات در فیلمرسش او را نزد روانبرداری شد که همیادداشت

خواهد آن یانی که فیلم یمدقیقه از فیلم را ندیده، دریم سهکار رفت، و هنوز 

ها اطالیع ندارد، و این داستان د، برای کیس که از آن رسچشمهاننکات را بنمای

ی مسأله برداری نیممأموریت دوستان کارگردان را برای یادداشت آور رنجداند نی 

با کند کردن حرکت  ،نکات و تبلیغ خود  کند کردن روند برای نمایاندن  است. 

 ها ج  دو راه متفاوت است. امروز تبلیغات ،برای تأمل و ارتباط با طبیعت

رود و کوه را و  گاهآموزشو  گاهنیایشکوچه و خیابان و خانه و دفیی و اداره و 

ی عرصۀ تبلیغ اند، و انسان را به گروگان بردهبه اشغال خود درآورده  نی 
اند. هیی

مند، ابزار تبلیغده ش واره تبدیل تر به انسانتا انسان را هرچه بیش ،است، و هیی

گایه بیش از ش دقیقه   شود کهکند. پا در سینما که بگذاری، تبلیغات آغاز یم

ها گذار در خود فیلم انجام داده است. ایناست. به جز تبلیغانی که رسمایه

مند است. آن تبل ی گالیه نیست، بیان راه هیی یغات، با آن همه عیب، حستی نی 

تبلیغ به کیل  . جدا کند تواند هیی فاخر را از هیی نازل تر یمهرچه بیش ؛دارد 

که گونی است  تبدیل کردن یک مکان به مرکز تبلییعی ، سخن از ممنوع نیست

 جز این ندارد. 
ی
 هدق

، سینما، شعر  و  ،در کارهانی که با ادبیات رسوکار دارد مانند ادبیات نماییسی

 خود را نشان یمداستان، نی 
ی

 و هضم ناشدگ
ی

 در همان ناجویدگ
ی
دهد. حوصلگ



 
 

 

خواسته است و یم ،گایه انبوه امثال و حکم که در یک کار داستانی به کار رفته

ها را به مخاطب نویس از این امثال اطالع دارد، و یا آننشان دهد که داستان

شود، و از ، به خونی دیده یمبشناساند. حوصله در کار تک قانی مانند نقاشی 

ون از هیی یک کار رنگ ی در حد کار کودکان و جنیس دیگر است. حتی بی  ی آمی 

گذارد. البته یک رسم در حد نوجوانان و جوانان حوصله را به نمایش یم

مند باید مراقب باشد که به دام وسواس نیفتد. وسواس در جزییات  ،هیی

هیی جای بیناشدن  وز دور از جزییات است. ، و هیی امر دهد مخاطب را آزار یم

مندی که بینا نیست، نیم بخش باشد، و بنابراین ممکن تواند بینانی است، هیی

دازد تا خود را دست پر نشان دهد، و دقت تو را جلب   بی 
است به جزییانی

 کند. 

های قدیم را کیم پلمثایل که برای حوصله رساغ دارم یک پل تاریچی است. 

 کند، کیم راه را طوالنی هساختکج یم
ی

اند که در برابر باد و جریان آب ایستادگ

مند از این طوالنی کردهیم تر شدن استفاده کرده است. این درازتر اند، و هیی

خوایه از این گوید درست است که یمپل یمکردن مسی  برای پرگونی نیست. 

ی کار ساخ ی برای همی  ام؛ ویل ته شدهسوی رود به آن سوی رود بروی، من نی 

خواهم ارتباط تو را با آب و هوا و گیاه قطع کنم، سقاخانه و کاشی و رواق نیم

ی و حوضو شاه هانی بسته است، چۀ آرامش دارم، دو طبقه هستم. رواقنشی 

 حیس، یک آهنگ هانی بزرگهانی باز است، رواقرواق
ی

تر است، یک آهنیک

، جانی روند وزیدن نسیم تغیی  مکنشنیداری، و یک آهنگ دیداری ایجاد یم

، یک جا دید تو را محدود یمیم کنم تا باز مشتاق دیدار کند تا به خود بیانی

مند ای یمگیاه و آب شوی، هر جانی از پل، موسیقی آب را به گونه شنوی. هیی

ی معمار افزون بر این که در کار خود حوصله به خرج داده است، مخاطب را نی 

 نجااز نی 
ی
-که ابزاری برای رد شدن باشد، وسیلهدهد. بیش از آنت یمحوصلگ

ی را از تو یمکند؛ بلکه راه را سد نیمای برای رد نشدن و تأمل است.  د، رفیی گی 

ی را به تو یم ی رفیی ی را یمو آیی  ی را بیاموزاند. دهد، رفیی مندانه رفیی د تا هیی آییتی  گی 

تواند دیدگاه تو را در رستارس راه دیدن و شنیدن آگاهانه است، و یمکه به هم



 
 

 

 هوش
ی

 تغیی  دهد، و در رسارس زندگ
ی

گوید ، یمنرو  د گوینیمیارت کند. زندگ

ی دار  نور آب و  ی نگاه کن، راستی نشیمن نی  ی و نوای رود د را از این قاب نی  ، بنشی 

ی بشنو را این ی تا طبیعت را در جانت بنشانمگونه نی  . محاکات نزد این ، بنشی 

مند نه ت ی داری طبیعت، قلید است، و نه آیینههیی ، با طبیعت بودن استآیی 

-ای دیگر ارائه یمخواهد عابر را از طبیعت جدا کند، طبیعت را به گونهنیم

ارتباط با طبیعت . دهد ارائه یم با طبیعترا تر یک ارتباط عمیقو بلکه  دهد،

مند فرصتی از تو گونی برصی قلمداد شود تواند زیادهنیم و در  ،خواهد یم. هیی

شوی، یک نفر که زیادی گاه تبلیغانی یموارد نمایشدهد. و یمتبرابر، فرصتی به 

شود، کند، سوار اتوبوس شوی. درها قفل یممهربان شده است تو را مجبور یم

ایستد، افتد، و یمشود، اتوبوس راه یمیک فیلم تبلیغانی با صدای زیاد پخش یم

ح تقلبنفر وارد اتوبوس یمشود، و یک تمام یم فیلم های خود را شود، و رسی

دهد. بیست دقیقه از وقت تو رفته است، شاید کیس به عنوان خدمت یم

موافق آن موسیقی فیلم تبلیغانی نباشد، چند قدم راه در یط بیست دقیقه 

ی، یک نوع راههتن راه هم ، بهغاتیزنی برای تبلا برای تبلیغ، یک نوع گروگان گی 

 
ی

، ممکن بود با راه. حتی بدتر از راه صونی و تصویریآلودگ زنان توافقی زنی

ند، و جانشان آسوده باشد  د، مال را بیی ند و صورت گی  ، یا جانشان را بگی 

باید چهرۀ ناپسند خود را دانند، کاری جز شکنجه نیمزنان  اما این راه ؛خالص

ی به گوش ی نشانمان دهند، صدای ناخراشیدۀ خود را نی  ما برسانند، حرکات  نی 

ی باید تماشا کنیم جیبمان را خایل ریزند، اعصابمان را به هم یم، زشتشان را نی 

، و دهند زن بعدی یمگاه به دست راهآنکنند، راهمان را منحرف یم، کنند یم

داند توان دیدن کیس که نابینا باشد یم.  آورند رسانجام ما را به کیش خود دریم

ند که گمان ای بینانی را یمهنه گو ندارد؛ ویل اینان ب . مبینیهنوز یم مکنییمگی 

مند به مخاطب خود به عنوان یک ابزار نیم نگرد؛ بلکه هیی خود را ابزاری هیی

خواهد فرصت جور دیگر کند. یمتر دیده شدن یمتر دیدن و نه بهبرای به

خواهد عبور یم. برای کیس که که خود را بنمایاند نه این ؛دیدن را فراهم کند 

ی قابل، رایه هموار است، و برای کیس که فرصت بیشکند  تری دارد، هیی



 
 

 

تواند معنای شعر فاخر در نگاه اول دشوار نیست، خواننده یم گونه کههمان

آن را دریابد، و در برابر آن اشعاری است که نیاز است از فرهنگ واژگان کمک 

. گذارد خود را به نمایش یمذهن انی نی که شاعر، توانابخوایه، و یا سبک اصفه

ی حال شعر فاخر  ح و شارح و کالس درس کند یمدر عی  . تواند تو را نیازمند رسی

ی و چنانم. کند، نه اینهانی آن چنانی فراهم یمفرصت این که بگوید من چنی 

ی ورزشی به نام فوتبال به ما یم ی نی  ی است، یک نوع آیی  دهد. چرا یک نوع آیی 

؟ چرا آسیب نیمجره نیمبا مواد منف ؟ چرا جیغ و داد نیمآنی ؟زنی چرا  کتی

؟ چشم دیگران را کور نیم بینیسی نو به ما بدهد، یک تواند هیی فاخر یمکتی

یک کالس درس، البته برای استفاده از هیی معماری . باشد  نوزانی در دیدگاه ما 

، درس هیی فاخر فراتر از رشته توانی ل یمهاست. حاالزم نیست معمار باشی

آرایش ت بهشت بنگری. چند نمونه هیی دارد، هیی تزییتی که شبه کاجی مانند ه

، دوم حوض چهل چشمه و آبشار و سوم  ؛در و دیوار باشد  ازجمله با نقاشی

ی قاب ارتباط با طبیعت آهنگ دیداری و شنیداری به وسیلۀ ها و بندیهمی 

ون که آن زمان باغ بلبل نام داشته بوستانی برای عموم مردم است.  و امروز  ،بی 

ها جنبۀ شخیص داشته، گایه مهیج و مناسب برای اتاق خواب شاه آن نقاشی 

ف شده یهای بعد به ویژه در دورۀ قاجار تحر و در دوره ،که آسیب دیدهبوده  

گونی کوشیسی برای طبییع امروز از کار افتاده.  امروز  ،فواره و آبشار است. 

ید با اتوان به کارش انداخت، شبشی است. یم ساختۀجلوه دادن هیی دست

آوری امروز که البته در هر دو مورد آوری و یا به طور قطع با فنهمان فن

تر ی برق بیشو های امروز با نی  و هیی فواره ،ایهداره زیاد دیو جذابیتی ندارد. ف

ی یک آبشار مصنویع کم ارتفاع استاست.  ی یم . آبشار نی   توانهرجای دیگر نی 

ون یم، گونی چشمهلولۀ آب را زیر سطح برد  توان از ارتفاع آب را یمزند. ای بی 

ی کارگرداندکرد گونی آبشار است. جاری   -کردند فیلم  هانی تالشر روزگار ما نی 

هانی مستندنما تولید کنند، تالشی سخت برای ساده نشان دادن یک فیلم با 

 گراننابازی
ی

مند  بسیاری دیده یم، سندرم اردک که امروزه در زندگ شود، و هیی

ی در  ها با قاب. و در برابر، ارتباط با طبیعت یی خود به آن دچار شده استهنی 



 
 

 

، کهنه وجود دارد که نیازی به ابزار ندارد. ابزار، وجود خود اوست.  و این هیی

 . شود تعطیل نیم

ی از این دست بسدر دنیای امروز که دنیای نی   است نیاز به هیی
ی
یار حوصلگ

شود. دنیانی که افراد حوصلۀ خود را ندارند، گفتار و رفتارشان نماد حس یم

مند نباید به این نی نی 
 است، هیی

ی
 حوصلگ

ی
مند از حوصلگ ها دامن بزند. هیی

-حوصله بالیده است، و از سونی مخاطب و سفارشسونی در جامعۀ نی 

و هنگایم که این ها هستند. هیی نیاز به حوصله دارد، حوصلهدهندگان او نی 

 
ی

مند مشاهده کردی، باید اطمینان یانی که او از هیی زندگ
حوصله را در کار هیی

ی، سودی در بر ندارد. ازدواج  هیی
ی

ی برخوردار باشد. زندگ های مکّرر، صبح نی 

های رنگ و وارنگ، آرایش رسوصورت، لباس ،دیر از خواب بیدار شدن

تواند هیی نیماندن انجمن تا نیم شب و به درازا کشعرص، هنگام خوردن ناهار 

 ما را ماندگار کند. 

اکاند. حوصله یماهایل ادبیات، ایجاز و اطناب را شنیده هانی با این تواند اشیی

برد دچار اطناب ممل کیس که حوصلۀ مخاطب را رسیمفنون داشته باشد.  

نه گو همانبیان ندارد، گرفتار ایجاز مخل است.  ۀشده است، کیس که حوصل

ی نباید صد کرد.  برای ییک را صد نکردن باید که نباید صد را ییک کرد، ییک را نی 

باید از صد اطالع داشت، و از در برابر خود ایستاد، و برای صد را ییک کردن، 

بسیار به خودی خود حرکت بر خط تعادل . گونی برخوردار بود هیی گزیده

مند را نیم دشوار است، و اهل افراط . گنجاندن انبوه مطالب، نامیدتوان هیی

ی که ممکن است به کار مخاطب  ی و یا خایل کردن یا خایل بودن کل اثر از هرچی 

که مخاطب درنیابد، اس اینو از عدم توانانی باشد، یا وستواند اطناب یم بیاید. 

 ، ی دادن خود، و  نشان یا میل به توانا رسوکله زدن با مخاطب سطح پایی 

ی ب   شود. تر دیده یمدراز و حجییم بیششت و ر دزرگ و خودنمانی که هرچی 

مندی مطلتی دارد که نی 
ی ندارد، و حوصله بیان یمهیی ی مندی چی 

کند، و هیی

 نیست، حوصله کردن خواهد آن را با آب و تمام بگوید. ایجاز نی یم
ی
حوصلگ

نما درست کردن با آنی که از ترین شیوۀ ممکن است. آببرای ارائه در کوتاه



 
 

 

که جوشش در مسی  درستی دیگر آورده شده است، یا کوشش برای این جای

ی که آبجاری شود، و آب به همه جا و ازجمله آب یاری نما برسد. بسیی

ی است، در  ط نخستی  عمیقی انجام دهد، و حاشیۀ آن زیبا باشد. جوشش رسی

سازی انجام یم شود، باید مراقب مواردی که بدون جوشش تالش برای بسیی

 دریا نباید  هزینه
ی

 خود را به کندن جانی به بزرگ
تا  گذاشتها بود. تمام هستی

روابط عمویم هاست. شاید زمانی پر شود. تکیه بر روابط عمویم ییک از فریب

ها را کور و کر کند، و بلکه ها و گوشها را پوشش دهد، چشمعفتواند ضیم

شود ما ها باعث یم، و مجموع این تالشها را به عنوان قوت بنمایاند ضعف

های سطچ، تمام نسانا. کار شویمتمام مطالب را نادرست بفهمیم، و وارونه

ی کارهایشان سطچ است، هیی و رایه که برای تبلیغ هیی خود بریم گزینند نی 

ها پس از مرگ، روابط سالست، و درنتیجه رایه به ماندگاری ندارند. اسطچ 

. سعدی است که باید بجوشد و بجوشاند رود، و این اثر عمویم از دست یم

 گوید: یم

 هزار جهد بکردم که رس عشق بپوشم / نبود بر رس آتش میشم که نجوشم

راه با صدا باشد، و تمام صورت را بپوشاند؛ ویل خندۀ زورگ ممکن است هم

 . هستیمبرآمده از شادی درونی و دل شاد ۀ خندما در ن  

،  ایجاز به خودی خود و حتی در بی    است. تدریسون از دنیای هیی
ی

 کمک بزرگ

هیی و به ویژه در ایجاز در . ترین مفهومترین کلمات و بیشو پاسخ پرسش با کم

نقیسی بزرگ برعهده دارد. شاعران فاخر، مطلتی را به جای ش بیت در ، شعر 

که این بیت چه بیتی است، و این بیت بتواند نمایندۀ اند؛ اما اینیک بیت گفته

های های قدیم، تکثی  یک کتاب با برگدر زمان  بیت باشد اهمیت دارد. آن ش

داری یک کتاب تر تمام شود، و حمل و نقل و نگاهتوانسته است گرانتر یمبیش

وزن، قافیه، و ایجاز  شعر فراتر از کتاب است. تر بوده است. کوچک آسان

ای شناسانی ابیات هییک از راه. حفظ کند از شود مخاطب آن را یم ثآن، باع

-کند؛ ویل الحاقای اکتفا یماست. فردوش، به اشاره ایجاز  نامهشاهاصیل 

ش مطلب دارند.   کنندگان تمایل به گسیی



 
 

 

ی این  واال نی 
، نیاز به حوصله دارد. هیی  برای ارزیانی

ارائۀ گونه است. هر کیفیتی

. آورند و یمکه ادعایشان را به ر هر کاری، نویع ادعاست؛ ویل افرادی هستند  

دهددر برابر، اگرچه نق ای نویس، فراوان نیست؛ ویل نقد، دامنۀ بسیار گسیی

برای آزمودن یک انسان باید به او نزدیک شد. او را زیر نظر گرفت. الزم دارد. 

 آید ، و در نهایت نظر یک نفر دربارۀ او به دست یمسفر شویماست با او هم

. آیا ما به اغراض نباشد  ۀآلودو  ،شتاب با  ،از رس اجبار که باید بررش شود 

، و چه کیس ما توانیم ارزیانی دقیق کنیمقدر فرصت داریم، و چند تن را یمچه

ی هستیم؟  ؟را ارزیانی کرده است هیی اگر آدم خونی هستیم، آیا داور خونی نی 

های مختلف دربارۀ آن تحقیق های گوناگون در زمانواال نیاز دارد که انسان

مند و مخاطب هر دو باید این حوصله را داشته باشند. حوصله کنند.  ای هیی

مندان اهل گالیه هستند، و این کس از عهدۀ آن برنیمکه هیچ آید، همۀ هیی

مند ها زمانی که سال محک زدن هنوز نیاز به زمانی دراز دارد.  از مرگ هیی

خود  توانیم با یک تصمیم نادرست به عمر گونه که یمهمانگذشته است. 

انتخاب . کوتاه کردن عمر هیی خود هستند دار  بسیاری دوستپایان دهیم، 

-گرانی و بسنده کردن به نتایچی که در زمان حیات ما به بار یممسی  سطچ

ی ماست.  ی طول عمر کوتاه برای دوران هیی شماری نورهای اصیل  نشیند، تعیی 

های بزرگ ورافکن، نو مکمل مسی  هیی هستند، و شماری دیگر، نورهای فریع

ندازند، و مانع ایمکنند، سایه یمهانی کوچک و شماری دیگر خود را باد یا چراغ

 شوند. یماز رسیدن نور 

-برداری محض را تا حدودی تشخیص داد، و این پیشتوان رونوشتامروز یم

تری کند؛ ویل تشخیص همۀ رفت بیشبیتی وجود دارد که ابزارها پیش

-مندتر شود، و آنبا ابزار ممکن نیست. شاید ابزارها هوشها برداریرونوشت

ی رونوشت  کند؛ چراکه الفاظ گاه ممکن است یک کار خوب را نی 
ی
بردارانه معرق

ک بسیار دارد  ی هوش. از سونی رونوشتمشیی شوند، مند یمبرداران نی 

اییط یم برداری را گم کند، نگارش کوشد رد رونوشتپدیدآورنده در هر رسی

دهد. با منبع، یا بدون منبع، هر دو به یک اندازه انسان را فریب یم مطالب



 
 

 

که رسقتی صورت نگرفته است، هنگایم که منبع   کند قانع  خواهد ما را یمارجاع 

گونه است، گونی گوییم تمام مطالب از خود ماست. شعر اینوجود ندارد، یم

این بنا را طراج  گونه است، ما نقشۀوساز اینختاتمام شعر از آن ماست. س

ها ایم، و محاسبات، ویژۀ این بنا انجام شده است. در همۀ این فعالیتکرده

آییم که خود را در برابر این پرسش ها بسیار است، و هنگایم به خود یمشباهت

 قدر توانسته است محّرک ما باشد؟قرار دهیم: جوشش چه

. هنگایم بزرگ را ییک پنداشتگران پا، دزدان بانک و اختالسنباید دزدان خرده

د، چه کاری از دست شود، و جایزه یمبردار تشویق یمکه یک رونوشت گی 

ها رو خالق کیس است که دست خود را در اختالس است؟ افشاگران ساخته

ها را حذف آنپیش رو داریم:  هدو راآید، ها پیش یمهنگایم که شباهت کند. 

د، زیادی را از ما یم و انرژی یل که وقتییک از مسائ . کنیم، یا پاسخ دهیم گی 

، امکان دارد ادعای ما درست هاستپاسخ به شباهتها و گم کردن رد شباهت

 بوده است
ی
توان پاسخ داد، اگر ؛ ویل تا جانی یمباشد، شباهت، بسیار اتفاق

افراد اندگ هستند  چه خواهد شد؟ ها بسیار باشد کمیت و کیفیت شباهت

-کسانی را دیده.  شود ها یمگی  آنها گریبانکنند چرا این شباهتیانی  هکه ریش

ند. تأثی  ای که از سخن اطرافیان زیاد تأثی  یم ی گی  ها روشن و غی  قابل آن گرفیی

ی در رفتارها. هنگایم که کلمات، ، در برداشت  است انکار  مفهوم کلمات، و نی 

 شبودکمالتر قرار دارد  با منبیع پر که در باانسانی خایل باشد، به خودی خود 

ان یم -رود، کمگردی یمکند. نقاش طبیعتی که یک دل سی  به طبیعترا جیی

ان کند. علوم انسانی دنیای مطالعه با تصویرها بخواهد آن را بودی ندارد تا  جیی

 دهد. ای ما را در معرض تأثی  قرار یماست، و هر مطالعه

هانی را نشنیده
ی توانند آن را در و هنوز نیم ،اند زه شنیدهاند، یا تاافرادی نام چی 

 خونی است یمدهان خود بچرخانند 
ی ی را بگونی و دریابند چی 

ی گویند ، هر چی 

ای را خوب در شود هرکیس که بتواند واژه؛ ویل دلیل نیممندیمن بهرهآما از 

ادعا دارند به صورت جدی بسیاری . مند باشد دهان خود بچرخاند، از آن بهره

های مند است؛ اما سنجششان از صنایع بنیادین همانند ایجاز بهرهکه هیی 



 
 

 

 است. 
ی
، تنها برای یک داوری ابتدانی کاق هانی از سنجه زیبانی و ژرفانی ابتدانی

-، یا در حال حاضی در تصور من نیماست که با ترازوی ابزار ممکن نیست

 . گنجد 

درنیابیم او همان  زیست احتمال داشتاگر شاعری مانند حافظ در عرص ما یم

کرد، که هیی ما را تأیید نیماندگار شود، دوم اینمشاعری است که قرار است 

ی در ارتقای هیی ما نداشت. و اگر تأیید یم ی زمان را یم کرد تأثی  توان بسیی

د، و همدانست که نقدها در آن جای یم ی یک محکگی  رود. به شمار یم چنی 

کند. چاره نیست، خرید و فروش خود جدا یم البته هیی را از بسیی اجتمایع

ی بار از گوهر در بسیی اصیل خود ناممکن است، و آن  را برای نخستی 
که هیی

مند نیست تواند ما را از نقد یم. بسیی زمانی خود جدا کرده است، کیس جز هیی

در باید نادرست بازدارد؛ ویل برای شنیدن صدای منتقدان های پیمودن راه

ی باید با محک زمان سنجید و ، ن بود انتظار زما  . نقد را نی 

ی دانسته شد، زمانی دراز گذشته است، و این نباید ما را هنگایم که  ارزش هیی

-محک زمان اگرچه طاقت به راه گذشته بازگرداند، و از نوجونی باز دارد. 

ی طوالنی فرساست؛ ویل یک امتیاز مثبت دارد، یک رأی -مدت است. نیمگی 

 توان با تبلیغات به نتیجه رسید. کرد، و گریخت. نیمتوان تقلب  

  



 
 

 

 جوششی از درون
وهوا در اطراف اصفهان رفته بودیم. داخل آببرای گردش به شهری خوش

 شدیم
ی

تر ها گرانفروخت. به طور معمول این میوهمیوه یم آنصاحب که   بایع

ی اینتر است. این گیالسمزهتر از شهر و نی ها، گرانفروشی از میوه گونه ها نی 

 نی بود. حتی ییک از آن
ی

تر از آب مزهو بلکه کممزه ها طعم بدی نداشت! همیک

ی قیمتفروشی رفتیم، آنبود. سپس به میوه ها باالتر از اصفهان و جا نی 

 را خریداری یم
ی

-های آن خوشکند که میوهبرخوردها خوب نبود. یک نفر بایع

ای را بچیسی که طعم آن برابر با ممکن است میوهدر برابر طعم نیست. 

-داران و میوهجا به جز تربیت درخت، تربیت باغاینخروارها میوه باشد. 

ی باید انجام شود که  ی میوهفروشان نی  اشکال این هانی را پرورش دهند. چنی 

ی میوه ی کور های خونی مرصف نیماست که آنان نی  کنند، ذوق تولیدکنندگان نی 

داب با ظاهر عایل، و بدون طعم همانند کسانی که یک میوۀ شا شده است. 

توانی یم گویند؛ ویل یک بیت شعر در میان اشعارشان نیست! یم یک عمر شعر 

 به جای شعر، واژگانی مانند پژوهش، و هر هیی دیگری را بگذاری. 

 یمای احساس گمشاید مانند بسیاری دیگر در زمینه
ی

. نیاز است شدگ کتی

ی تکمک بخوایه. ساده ها، در زمینۀ کتاب است. پس از رین این کمک خواسیی

داران هانی خوب است. در این هنگام به رسدمای چه کتابها درنیافتهسال

، و بیش از پیش گمرجوع یم رایه هستند. داران گمشوی. آنان رسدمراه یمکتی

ها خود، بیش از هر کس دیگری نیاز به کمک دارند. نکتۀ اول و دوم را آن

، و نیاز به کمک؛ ویل به بدکسانی رجوع کردهای، گموب دریافتهخ
ی

ای. شدگ

 قطب مخالف آن
ً
شناس یعتی کیس که بتواند یک کتاب  خوایه. چه یمدقیقا

 کند؛ نه کیس که فهرستی از کتاب کتاب
ی
 کند. ها فراهم یمخوب معرق

ل ند، یک واحد مستقهستهای مفصیل خانهدوستانی دارم که دارای کتاب

طنتی لهای سخانهاند. البته امروز حتی کتابخانۀ خود ترتیب دادهبرای کتاب



 
 

 

-خوش دوستان یک از آنهای دیجیتال حقی  است. هیچخانهدر برابر کتاب

 اند. ها گم کردهبختی را میان کتاببخت نیستند؛ بلکه خوش

 کنند، خو کسانی هستند که نیازی نیست از آن
ی
دشان ها بخوایه کتانی معرق

ی  مند ای، خییل خوب است، عالقهاین را خوانده : دهند طور پیشنهاد یمهمی 

شوی، کتاب بالیتی فالنی بوده است، من اول عالقه نداشتم. کتاب هدیه یم

ند، و کتابهانی را از دستت یمدهند، کتابیم دهند. هانی به دستت یمگی 

 است تا ذائقۀ تو به کیل 
ی
ی آدیم کاق تغیی  یابد. باید مراقب بود دوستی با چنی 

، تغیی  مثبتی باشد.  به ذوق خودت رجوع کن، تبلیغات را کنار  که این تغیی 

، ذوقت بیشبگذار.  تبلیغات  تر شکوفا خواهد شد. هرچه به خود مراجعه کتی

 جز 
ی
 پژمردن تو ندارد. هدق

 های گوناگون. ها کتاب در رشتهبرابر است با مطالعۀ ده مطالعۀ آثار فاخر 

مندان فاخر، های کم آب و خشکیده و نارس را کنار بگذار. میوه هیی را برای هیی

چه از که درازگونی کنند. بیان آناند تا گزیده بگویند؛ نه اینبیان خود برگزیده

مند بودن خود، و پرکردن درون یم جوشد، با بیان مطلتی برای اثبات هیی

جوشش با کوشش روشن جا بخیسی از تفاوت صفحات، متفاوت است. این

ی انجام شود، البته ممکن است یک نفر نیاز داشته باشد قافیهیم پردازی نی 

ها از مواردی نگاریدهد؛ ویل اصل کالم او همان جوشش است. امروزه تک

ی به آدماست که تنها یم های تواند برای مخاطبان اندگ مفید باشد. پرداخیی

قدر جسارت داشته باشد که ست آنمشهور و در نهایت پدیدآورنده ممکن ا

دازد. مستندهای پرتره  به یک آدم نه چندان مشهور و در نهایت غی  مشهور بی 

ی این گونه است، باید ببینیم اصل موضوع چه ارزشی دارد. فوتبال ما را به نی 

 ییک از رسدم
ی

داران امروز آن کجا رسانده است که حال بخواهیم به زندگ

دازیم، و یا چهره  به یادها بیاوریم؟ را ای فراموش شده بی 

ی رویشاعران در  . ای روی داده بود برای حاجیان حادثه غوغا  دادهانی چنی 

چه با حادثۀ حج پیوند کنند. شاعری شعری ارائه داد که در هر بیت به آنیم

داخته بود. در آغاز بیت بود  داشت اشاره کرده ؛ ویل هیچ به این حادثه نی 



 
 

 

زد ای، و در پایان هر بیت گوشدیدی اشتباه کردهه در پایان یمکردی کگمانی یم

تر دارد. این کارها بیشو این حادثه کرد که این شعر، واژگانی در پیوند با حج یم

ابهام است، و نه ایهام، و آن ابهایم که مانند محو کردن در نقاشی است. مرزها 

پذیری؛ ویل . مرزبندی را نیمکتی به عمد محو یمو  ،کتی ایجاد یمدانی و را یم

مندی که مرزهای جغرافیانی را دریم
ی که از مرزهای آن هیی نوردد، و آن هیی

ی صناییع که زمان عبور یم کند، اصل را بر جوشش قرار داده است، و نه چنی 

 بر محور هیچ استوار شده است. 

دیگران  چهکرد، چشم را همگان دارند، اگر آنبه عینک  توان تشبیه هیی را یم

تواند باعث یمبینند گفته شود هیی نیست، عینیک است زائد که تنها یم

ی یم مند یمشکست نور شود یا عینیک سیاه که دید چشم را نی  د. هیی تواند گی 

د. شماری هستند که یمچشم توانند عینک دو ها را بگشاید، و یا دیدها را بگی 

با آن نیازهای روزمره را برآورده دید را برای بشی فراهم کنند، چشیم دارد که 

ی استزند، یک دید نزدیککند، آن عینک را که به چشم یمیم و یک دید  ،بی 

، یک دید حوادث زمان را بیان کرده است، و آیینۀ اجتماع به شمار  ی دوربی 

ی رود، حافظ است که از نماز کردن گربۀ زاهد یمیم گوید، و یک دید دوربی 

ی ا  گونی است. گونی نیست، فراتر از پیشلبته پیشاست. این دید دوربی 

ی ها حاصل جدیمقداری از خنده های بسیار است، مدّرش که پیش از گرفیی

 هاست، و هنگام ورود به کالس، خود را نگا کالس از شدت خنده ضعف کرده

ی روزی بوده. او مدتد دار یم -است که در کالس درس، حکم ها در آرزوی چنی 

ی برای  است که جویانی دانشدۀ او از نخروانی کند، یا  ی این کالس را که هیچ چی 

شنوی یک نفر آثار خود را در جنگل یماند. ها ندارد، این اندازه جدی گرفتهآن

مند را خورد، باید  دفن کرده بود، و آیندگان آن را کشف کردند. نباید غصۀ هیی

، جوشش باشد هنگایم که . برای مخاطبانی دل سوزاند که درکش را ندارند 

تواند در یک رود. جوشش یمبود و یا نبود مخاطب از دست یمدغدغۀ کم

ی انجام شود کس و برای هیچفضای بدون مخاطب  ی نی  ی از بی  . دغدغۀ امضا نی 

ی کس، رود. هیچیم  تا  . آورد کس پدید یمبرای هیچهیی
ی
و هنگایم که اهداق



 
 

 

سیاستی در میان باشد، نباید در انتظار جوشش و یا جوشیسی خالص بود. 

-د؛ چون سیاستبایهنگایم که جوشش اصیل باشد، ممکن است مخاطتی ن

تالش برای جلب مخاطب نباید دچار فریب  اند. ها را تغیی  دادهپردازان، ذائقه

 شود. گدانی و یا  

این بود که اگر  برای شعر ها و طول برای کوتاه کردن مرصاعتالش شعر نو 

ی و رساندن شمار ابیات به وجود دارد، با تالش برای بیش جوشیسی  تر گفیی

. شود و اطناب نمقدار الزیم که به آن غزل یا قصیده بگویند، آلوده به کوشش 

جا به کار رود که دولت نه به کوشیدن تواند در اینیم گلستانسخن سعدی در 

مندان هنگایم که به صورت است، چاره کم جوشیدن است. بس یاری از هیی

شوند، و هیی آنان درخشش پردازند، دچار افول یمای به آفرینش یمحرفه

روزهای نخست را ندارد. نباید آزادی، دوری از مراکز رسیم، روزهای آغاز، و 

ها ممکن است توان ما را زاد کند؛ . رقابتتوان از یاد برد به اندازۀ را جوشیدن 

 چوندر دنیای سینما این اطناب وجود دارد؛ ویل  . اندازد ازحالت یمویل ما را 

 به دلیل نوظهور بودن، و درگی  شدن در اسی  قالب
جلوۀ ها و شیفتۀ این هیی

های تجسیم هستیم، متوجه اطناب آن نیم گونی برصی را شویم، و زیادههیی

به اجبار نباید آوریم. فیلم بلند تعریقی دارد، و کاگردان اطناب به شمار نیم

وجود دارد؛ ویل  گنده کردنسازی برای کتاباصطالح کتاب تر از آن بسازد. کم

سازی وجود ندارد. هنگایم که پدیدآورنده از جوشش خارج الح فیلمطاص

 شود. شود، وارد کوشش و اندازه کردن و کش دادن یم

 

  



 
 

 

 اشتباه اصلی
ماری اعتماد زیادی به خود های ریز و درشت است. شراه با نادرستی انسان هم

و  ،اما یک اشتباه اصیل وجود دارد  ؛پذیرند ها را نیمدارند، و بنابراین نادرستی 

های بسیاری خود را رسگرم جزییات آن انتخاب مسی  نادرست است. انسان

ی وانمود کنند که دچار آن اشتباه  ،دهند تا به خود بقبوالنند نشان یم و چنی 

ی جاوز خوناصیل نیستند. همان مت -های دیگر حمله یمخواری که به رسزمی 

و هنگام نماز دقت داشت که  ،ساختاز رسها منار یم ،کشتکرد، مردم را یم

ی دقتی در میدان جنگ، آسان نکند جانماز او آغشته به خون باشد  . چنی 

-. گونی تمام دنیا در کار است تا ما دچار آن اشتباه اصیل بشویم. درستنیست

کلمات را آن قدر باد کنیم تا پشت باید  ی  نادرست ارزشی ندارد. کاری در مس

یم، تا در ورای آنآن ها بتوانیم هر کاری انجام دهیم، تا غلظت ها پناه بگی 

ی ریزی و شدت نادرستخون کاری ما در لطافت آن دیده نشود، گرزی آتشی 

 که بر رس هر منتقدی بکوبانیم
ی

و بلکه   ما . کلمانی بزرگ که بتواند تمام زندگ

 ما بر پایۀ . جوار را پوشش دهد های همتمام ملت و شاید ملت
ی

معتی زندگ

ریزی را جهاد جلوه دهد، تواند آن خونرسپوش دین یممعتی کلمات است. 

همۀ کارهای ما مناسک دیتی است، و روشن نیست چه کیس این مسؤولیت 

دون تحریف به خوش نباشیم که واژگانی برا بر دوش ما گذاشته است. دل

 ، برداشت، و تفسی  برابرنهاده، دست ما رسیده است، ترجمه، مفهوم، معتی

 شود. دچار تحریفتواند این واژگان یم
ی

ای اگر از کیس بخواهیم واژه های بزرگ

این خواهیم او را گی  بیندازیم، در حایل که آنانی که کند یمرا معنا کند، فکر یم

گر نیست، و هیی واال تحریف . اند او را گرفتار کرده اند معناها را در نظر گرفته

ی نیاز ؛ ویل گران نیستدر خدمت تحریف و تحریف  واال نی 
ترجمه و تفسی  هیی

و . باید معانی واژگان حفاظت شود، به مراقبت دارد تا دچار تحریف نشود 

ی معانی واژگان تصحیح هم . های خیط در کنار آن باشد حفاظت از نسخه چنی 

واژگانی مانند شعر، . ن باشد آهای خیط در کنار و تصحیح نسخهشود، 



 
 

 

ی عنوان ،ادبیات، و هیی  مند نبارا  هانی و نی  ید برای مانند شاعر، ادیب، و هیی

تصحیح دربارۀ اصالت  . کارانمان کند نباید دچار فریبها این، و رد فریب به کار ب

 در ادبیات فارش نمای چینش کلمات است؛ ویل در هرحال کلمانی اشعار و راه

ها را بدانیم. کسانی هستند که چون شود که نیاز است معتی آنتکرار یم

کنند عارف هستند، و گمان یمحقوقشان در مقایسه با دیگران بسیار نیست،  

دانند که مورد نظر حافظ تر اهل تقلب هستند، خود را همان رندی یمچون کم

ی را یمکنند که تبسیاری افتخار یم . بوده است ن یدانند، و بنابرارجمۀ یک میی

کنند که دیگران برایشان ای تکیه یمبه ترجمه یلو ؛کنند کورکورانه رفتار نیم

 خود بنگریمدانیم. معتی چند کلمه را یماند تدارک دیده
ی

  . ؟ باید به زندگ
ی

زندگ

 ، ی ی متفاوت و با یک میی ح آن میی ، با حضور در کالس رسی ی  بر پایۀ یک میی
ی

زندگ

 . است

د، مخاطبان، تری را یمتر باشد، آثار بیشواژۀ هیی هرچه بزرگ تواند در بربگی 

مندان یم ده استفاده کنند؛ ویل هیی خریداران، و هیی کوشند از این پوشش گسیی

، اندک نیستاین همه نیست
ی

دگ مند و منتقد . زیان این گسیی باید . به ویژه هیی

ۀ واقیع هیی  ی نام  یک . دقت داشته باشند  به گسیی نفر ممکن است به دانسیی

که اطالعانی دربارۀ آن دارد، فرد دیگر خوش باشد، دیگری به اینیک گل دل

دیگری تصویر آن را دیده است، دیگری گل را از نزدیک کند، بذر آن را تهیه یم

دیگری تنها به کاشت آن بسنده ، کند یمدیده است، دیگری این دیدار را تکرار 

ای کند. هرکس در مرحلهگری به جوانه زدن آن دل خوش یمکند، انسان دییم

مند ختوقف کند، به نتیجۀ نهانی نخواهد رسید.  مند بودن با هیی ب بودن و هیی

چه باید به صورت طبییع روی دهد، کسانی هستند که در آنتفاوت دارد.  

کنند، فزندشان چه جنسیتی داشته باشد، در چه تاریچی جا یمهای نابهدخالت

ه دنیا بیاید، از والدت فرزندشان بسیار شادند، هنگایم که چنسشان جور ب

شد، و یک دخیی و پش پیدا کردند گونی دیگر مسؤولیتی به گردن آنان نیست. 

گویند آن را به خدا واگذار شود یماگر به آنان بگونی تربیت فرزندتان چه یم

هروند کشوری بودن شپذیرند. کردم. آن بخیسی را که برعهدۀ انان است نیم



 
 

 

، که ادبیات در آن سابقۀ زیادی دارد، حضور در انجمن ی فن های ادنی یادگی 

ی شعر مراحیل است که بای گر ا . ها عبور کنیم، و نه توقفاز آن د شعر، و گفیی

هانی برای بازدیه و باردیه بیشنتیجه به دست آمد 
ی تر توجه کنیم چه چی 

توانیم با در میوۀ این گیاه بدانیم، یم اگر عناض به کار رفته را مفید است. 

؛ اما اگر تجارت تری داشته باشیممحصول بهبرای گیاه، ها فراهم آوردن آن

، وزین،  ، بزرگ،بر انصاف غلبه کند، محصوالنی زیبا  ی رس و بدون پیشسنگی 

ی عناض به کار رفته در اعضاعطر و طعم خواهیم داشت بدن  ی. با دانسیی

چه برای هیی الزم است کنند آنبسیاری گمان یم. ا تقویت کنیمها ر نآتوانیم یم

ی امکانات رفایه ی و جوایز،  ها یانی به رسانه، شهرت، دستداشیی داشیی

ی به ارباب قدرت استمحافظ،  مندی خودرو داشته باشد، و پیوسیی . اگر هیی

مند موفقی  . تر خواهد بود است، و اگر رانندۀ شخیص داشته باشد موفق هیی

 شاعر مقای
ی

های بسیاری ی در اصفهان با کارگردانی در هالیوود تفاوتسۀ زندگ

ی مانند شعر در اینرا پیش رو یم ی روزآمد و در کشوری که آورد. هیی جا و هیی

مند بها یم ی کاری ساخته شده است؛ ویل  ،دهد به هیی و در شهرگ که ویژۀ چنی 

 شاعر نی 
ی

ی ست، یمکه بگوید راه این نینوا به جای اینزندگ گوید که راه همی 

ی به هیی  . است رسگرم شدن به لوازیم که لوازم مورد نیاز هیی نیست، و پرداخیی

که هستۀ اصیل محصول پیش از اینکه آن لوازم فراهم شود. تنها برای این

گونه حفظ و هستۀ اصیل آدیم چیست، و چه بدانیمباید آدیم را بشناسیم، 

بگذرد، به مرگ ها به شاخ و برگ و میوهبان اغتمام وقت باگر شود. تقویت یم

ند؛ ویل نجامد ایمدرخت  . البته افراد بسیاری از وجود ریشه و اهمیت آن باخیی

هستۀ اصیل گیاه، دیگر بذر آن نیست. گیاه  . کند تر کیس به آن توجه یمکم

جا بازگشت به د کرده، و به بار نشسته است. توجه به بذر در اینشروییده، ر 

های خود را دارد، و محدودیتتقویت فرعیات، که دوم اینشته است. گذ

 
ی

کند، و ، ناخن تا جانی رشد یمرسد یم بنابراین کار ما به سمت موارد ساختیک

ای که باید به سالمت مردم داروخانه . رسد ن مصنویع یمخکار ما به نابنابراین،  

 فروشد. توجه کند، مژه و ناخن مصنویع یم



 
 

 

ی به تهم کرار موفقیت نیاز داریم، کیس که یک گیاه را پرورش دهد، چنی 

دانند که یم بسیاری توان او را کشاورز خواند. کند، و نیمسودی حاصل نیم

های دیگر تفاوت دارد، و بلکه استفاده از واژۀ تولید در هیی با تولید در رشته

، نادرست است؛ ویل در عمل، کار آن ه نباید ها همان است کتولید برای هیی

باعث فروکاهش های دیگر به شکل تولید در رشتهدر هیی تولید انبوه باشد. 

ادبیات دچار این آفت نباید گمان کنیم که شود. یممرتبۀ صنایع دستی هیی به 

پردازند، و گایه هیی خود را به کارهای دیگری یمکسانی هستند که   . شود نیم

ما را فریب ها کاریکم  این، و با اند از تولید انبوه دوری کردهکنند، عرضه یم

تواند مفید باشد؛ ویل یک نفر بیست کنم که یک کلمه یماغراق نیم . د ندهیم

آید، و یک نفر چند صفحه نویسد که یک سطر آن به کار نیمجلد کتاب یم

دهد که درش شدن کتاب ما را فریب یم نویسد که تمام آن مفید است. یم

 مؤثر. است پرفایده و اثری 

که شعر در آن سابقۀ زیادی دارد، شماری به این خاطر هستیم  در رسزمیتی 

ها در رسودن نمای آنبه خودی خود، راه ،کنند. این شادیاحساس شادی یم

ی هستند، چرا آنان در   به این خاطر اندوهگی 
یا شناخت شعر نیست. دیگرانی

 داشته است، و رس یم هجانی ب
ی

-نیمآنان ها در برابر نایبرند که شاعران بزرگ

 نی  . ه شوند دتوانند دی
ی ی غول . جهت استاین اندوه نی  ی جای دیگر نی  های هیی

ها به زبانسال ، و خود را دارد   های دیگر ترجمه شده است. هاست که هیی

شود، البته ممکن است مسابقات به ویژه در زمینۀ هیی به رقابت سالم تعبی  یم

ی به مسابقۀ کشتی  مندان ظاهر زنی تبدیل نشود و یا مشت مسابقۀ هیی ، و هیی

، ؛ ویل ا قضیه را رعایت کنند 
ی

مند به رقابت باشد، روند زندگ گر تمام حواس هیی

آور روند رو به رشد شهرت و جوایز وابستگان چنان رسساممختل خواهد شد. 

کند. به طور جدی باید از کند، و یا مغلوب یمراه یمرا یا هم است که هرکیس

ی را ارزان ای ندارد. دان این مسابقات دوری کرد که برندهمی ی ایم، هدیر تر خچی 

آوردهای قابل توجه، حاصل طور؟ التماس کردن، و چانه زدن. دستچه

بسیاری از ترها هنگام خرید. ها برای نمره و بزرگبچهالتماس و چانه است، 



 
 

 

ی  ی همی  -به این نتیجه یمهای اخی  گایه داوران در سال گونه است. جوایز نی 

کنندگان رسند که در این رشته کیس الیق دریافت جایزه نیست، و دریافت

تر کیس به صورت کنند تا غوغا بیافرینند؛ ویل کمجایزه گایه جایزه را رد یم

  تر از من وجود دارد. کند من الیق این جایزه نبودم، و بسیار بهجدی اعالم یم



 
 

 

 شاعر پهلوان
تری دارد، حال اگر بخواهیم ، چهرۀ او اهمیت بیشبرای ترسیم یک فرد 

خطوط اصیل چهرۀ فردوش را بسیار زود ترسیم کنیم، باید او را شاعری 

های میل ایران را در سطچ جهانی مطرح کرده است. که حماسه  بخوانیم

 فردوش به جا مانده است، بسیار نیست؛ ویل گزارش
ی

هانی که از زندگ

. ست که او به مطالتی که گفته، باور داشته استده این انبرداشت خوان

 ،ها پردازیها را زیسته است، و جان کالم او از داستانمطالتی که فردوش آن

ی نمادها و اسطوره هاست. او با جمشید و فریدون نبوده است؛ اما ها همی 

 خود را زیسته، و آن را برای ما بیان کرده است. 
ی

تر  که امروز کممطالتی زندگ

را برجسته  نامهشاهتر، مطالب تند و هیجانی شود. بیشه آن پرداخته یمب

شود، و جویندگان معرفت را از های عجیب خوانده یماند که با لحنکرده

توانند یم نامهشاهییک از افتخارات این است که آشنایان با کند. فردوش دور یم

کتاب   نامهشاهآیا  . دهند  ای به نام دفاع از میهن انجامطلبانهاعمال خشونت

گاه که از تر است این پاسخ را خود ما بدهیم، آنبه ؟جنگ است یا صلح

-شاهطلبانه داشته باشیم، چه فایده دارد که های خشونتبرداشت نامهشاه

 نامهشاهگاه طلب باشیم، آنگاه که ملتی صلحرا کتاب صلح بخوانیم؟ آن نامه

ی کتاب صلح است.   نی 

-شاهفردوش، بسامد باالنی دارد. بنابراین او  نامۀشاهاین رسا در  سپنج بودن

ی خود گره نزده این دنیا  ه را ب نامه یانی به برای دسترا است. او به رنج انداخیی

یا  ،اند ها اشعاری را از فردوش تغیی  دادهسال . شمارد ناپسند یم ،مادیگنج 

اند. کتانی نژادپرستانه نمایاندها  ر  نامهشاهاند، و اشعاری را به او نسبت داده

خوانی باب است، و داد و فریاد، زیاد، رواج نامهشاهخود در جلسات ادنی که 

اشعار این و آن را که خود  ای از خوان مجموعهنامهشاهام. این اشعار را دیده

-الی اشعار فردوش یمها برده است، در البهها افزوده، و دستی در آنبر آن

 یمو او را یک ایران خواند،
ی
 نامهشاهکه اگر به کند، گو اینپرست معرق



 
 

 

ی شاهان ایران به خودی خود، شود، و یا بازگردیم، ایران ما آباد یم چون رسزمی 

ی کاستی ، تاس پرداز گاه یم، و آنندارد اکنون نی  ی -ن دست به کار یمابیتی که طیی

اگر به هماییسی  را بدهند. رسایند تا پاسخ فردوش شوند، و اشعار ناپسندی یم

، دریم ،بروی نیت یانی و اصل و حواشی آن را با دقت زیر نظر داشته باشی

اند، و چه کسانی خواسته  هاصیل از برپانی این همایش چه بوده است، و چ

برداری کنند. سالم بدون طمع نیست، تا چه اند از آن بهرهکسانی توانسته

ین. ودجهرسد به مراسیم با زحمت بسیار و ب به  ای برای غذاهای چرب و شی 

ی بروند. ویژه هنگایم که سیاست ی توانی تصور حال یمبازان به رساغ کیس یا چی 

. این همایش مبدأ کتی که هزارۀ فردوش از چه رو و برای چه برپا شده بود 

داران ، و بسیاری از رسدمرود در دوران معاض به شمار یم نامهشاهتحریف 

ی  رایه است که هنوز اطر این همخ، و به راه شدند همجریان با آن  ادنی ما نی 

شعر امروز و به ویژه شعر رپ با  . گویند از محاسن این همایش یمای عده

و با رسعتی که نسبت به شعر دیروز  ،شود ای که آواها در آن خوانده یمشیوه

تر است در . بهکند بری یمای را رهو موسیقی دیروز دارد، در نهاد خود، مبارزه

برابر تحریف بایستیم، تا هیجان مبارزه، در جای خود هزینه شود، نه در برابر 

ی که در اصل، وجود ندارد.  ی  چی 

ی یمفردوش را دهقان خوانده شناساند، اند. نادرست نیست، و او خود را چنی 

مندانی که سمت ها البته از این طبقه است؛ ویل شغل او شاعری است، و هیی

خواهند بگویند که اند نیمهانی در کنار هیی برای خود تدارک دیدهلو شغ

 فردوش، شاعر بود و بس. 

شود نشان از رویارونی او با ظاهرگرایان دارد. برخوردی که با پیکر فردوش یم

گوید چه جای به است، و از اساطی  یم نامهشاهشاعری را که پدیدآورندۀ 

ی در میان مسلمانان. ا  است بر اینخاک رفیی
ی

که فردوش اهل ین امضای بزرگ

 مبارزه است. 

 



 
 

 

 دربار غزنه

های گوناگونی در دست است؛ ییک دربارۀ رفتار دربار غزنوی با فردوش روایت

مزدی گرفت، و را به نام سلطان محمود کرد، و دست نامهشاهکه فردوش این

-ای رسود. او دستها به اختالف کشید، و فردوش هجویهکه کار آندیگر این

-گاه که سکهمزد خود را به کیس بخشید، یا برای تعمی  بند، هزینه کرد یا آن

جا ها را یکتوان تمام این روایتهای سلطان رسید فردوش درگذشته بود. نیم

ها ها رسید، و حتی میان آن روایتتوان به روایتی در میانۀ اینپذیرفت؛ ویل یم

ک ه ها این است که فردوش شاعر دربار مۀ روایترا جمع کرد. وجه مشیی

ی چندان نبود. تنها   با سلطان غزنه نداشت؛ ویل ارادت او نی 
ی
نبود. اگر اختالق

، همانند تمام شاعران قدر اول در حدی که بتواند کار خود را به انجام رساند 

 رفتار و کردار  اند. پند دادهبه صورت مستقیم یا غی  مستقیم ما که سلطان را 

ندۀ پفردوش به خودی خود یم شاید  . ایم برای سلطان باشد یتوانست دربرگی 

یم، اینبه که او محمود را مدح کرد، و تا پایان عمر از تر باشد دست باال را بگی 

توان شاعر دربار دانست، و مالزم او را نیمکار خود پشیمان نشد؛ ویل باز 

اند، و در رت ویژه مدح کردهه صو بیک تن را  شاعران مبارز، . سلطان خواند 

تمام به نقد عوض به جای رویارونی با یک حاکم خاص و یک حکومت خاص 

ی توانی وضعیت آموزش را در دنیای امروز ن  یماند. پرداختهخودکامگان  گی 

، استاد یم تواند هر کاری انجام دهد، اشتباه تدریس کند، بدون مطالعه کتی

د؛ ویل نیمرس کالس برود، غیبت کند، مرخیص ها تواند خارج از رسفصل بگی 

ی یمحتی اگر آن ی بگوید. پدیدآورنده نی  ی -تواند برداشتها نادرست باشد، چی 

ون از رسفصل ، ها برود های نادرست خود را به چاپ رساند؛ ویل حق ندارد بی 

ای که مطالب را به میل دیگران کیست؟ همان پدیدآورنده  جا فردوش در این

کند، و نیاز یمتعریقی دهد؟ یا از سلطان ها را تغیی  یمو اسطوره نویسد،یم

اوضاع مایل فردوش تعریقی نداشت که اگر داشت، و  کند؟جامعه را بیان یم

ین بود، فرصتی برای رسودن اهل خوراک ، و نداشت نامهشاههای چرب و شی 

. تی بشاید توانست از راستی بگوید، و به درساگر اهل سیاست شده بود، نیم



 
 

 

ده است. فردوش در آغاز، شود که روزیبا وصف خدانی آغاز یم نامهشاه

های دربار های او با ارزشارزش رسانی خداوند را برجسته کرده است. روزی

های دولتی بدون حمایتخوانی نداشت، و او رسانجام در جانی دوردست هم

 درگذشت. و مردیم 

فردوش سلطان . اوج کار مداحان دربار بود زیست که ای یمفردوش در زمانه

ی مدح یمغراقامحمود را به صورت  ی سانی است کزمان با  کند؛ ویل او همآمی 

ظ حجم و محتوا با اشعار فردوش بسنجیم. اتوانیم شعر آنان را به لحکه یم

-فرجی و عنرصی، کارشان مدح بوده است، و محمود را به ادامۀ غارت و خون

 . اند دهریزی تشویق کر 

اند، و فردوش تری دادهونی تقابل دادن فردوش با سلطان را آب و تاب بیشگ

 د، هماننامذهب گذاشتهشیعه را در برابر سلطان ستی 
ی
گونه که سعدی صوق

در برابر خواجه نصی  برآمده از حوزه، توانسته است تقابل خانقاه و حوزه را 

تر تر باشد، باید بیشبیش ن زمینهدر ای هرچه تقابل فردوش و سلطان برساند. 

داند که رقیبان برای کیس که با دربار و رسوم آن آشناست، یماما  شک کنیم. 

یابد که فردوش خواهند کرد، و کیس که خوی خودکامگان را بداند، دریم چه

باشد. او تمام و کمال در اختیار سلطان نبود، مورد پسند سلطان توانست نیم

 . وانان و ایران باستان داشتو دل در گرو پهل

اشکال بسیاری از قلم به دستان و اهایل هیی این است که دیدگایه ندارند. کار 

دهد که آنان فاقد ای با هر امکانانی نشان یماندک یا کار زیاد، در هر زمینه

ی دیدگاه است که مانع دیدگاه اند، و کیس مانند فردوش دیدگاه دارد، و همی 

ی هیی  ی چنی 
شود. نه آنان طاقت اینان را دارند، ها یممندانی به حکومتپیوسیی

مندان یم های چه بسا ظرافت ها حکومت توانند آنان را تحمل کنند. و نه هیی

ی برای دریافت  مدج را که برای آنان رسوده شده است درنیابند، و فرصتی نی 

ی که یمآن نداشته باشند  آنان  کند، و بینند شاعری احساس چاکری یم، همی 

 است خواند،را قطب دایرۀ امکان یم
ی
ها را مورد هدف دیدگاه ؛ ویلبرایشان کاق

ی دیگری دهند دریمقرار یم یابند که در پس این داستان خوش آب و رنگ، چی 



 
 

 

ی دیگری یم جوشیسی در کار است که  جوشد. هست، از دل این شعر، چی 

ی پیوندی با آنان ندارد، این جوشش در سال ، ادامه خواهد داشتهای بعد نی 

 . ساز خواهد شد و برای دودمان آنان و بلکه برای تمام حاکمان مشکل

 

 نامه؟کدام شاه

ی آن دشمتی فریبد. را یم ضحاکشود، و از در دوستی وارد یماهریمن  ضحاک نی 

وهای روشتی نیست که  ی با نی  دازد؛ بلکه بر تخت یمبتنها به ستی  نشیند، و ی 

وهای روشتی همجا یمب اینشود. مخاطپادشاه یم پنداری ذاتتواند با نی 

با  عیار است، نه ضف رویارونی خی  و رسی کند. این یک داستان حماش تمام

-ترسیم یک جنگ و گریز به گونه ، نه کشمکیسی ناتمام، و نهمرزهانی مشخص

وهای تارییک باشد   . ای که دل مخاطب با نی 

خورشیدوار که در اطراف پهلوانان  آن هالۀهنگایم که تشخیص از دست رود، 

-پیشانی آنان تابان است دیده نیممانند که از تابنور ماه مند است، و آ نفره

امروز چارۀ کار ما چنگ  . نشیند ، و ضحایک مار بر دوش بر جای آنان یمشود 

ای که زمینۀ دعوای نامهشاهنه  ؟نامهشاهاست؛ ویل کدام  نامهشاهزدن در 

-شاهشناس و نامهشاهیانی به عنوان ای برای دستان مسابقهو میدمصححان 

، خرد ما با خرد آغاز یم نامهشاه . شده استپژوه نامه ی شود. با خرد، خردگفیی

به نام خداوند جان و را از بریم،  نامهشاههمۀ ما بیت نخست شود. فعال نیم

ح و تفسی  . خرد...  ی ج نامهشاهچه زیبا که به جای رسی ا بایستیم، در در همی 

سطر نخست، و بلکه در مرصاع نخست. خرد را بشناسیم، و آن را به کار 

دازیماندازیم ، نه هر ، و سپس به بازتعریف واژگان دیگر ازجمله دانش بی 

مگر کار دشواری  ،یانی واژگانهریش . کند آن دانیسی که دل پی  را برنا یم ،دانیسی 

توانی اصل واژگانی مانند اکنون یماصل واژۀ فریدون، فریتون بوده، و  ؟است

. به جای   بیانی
ی چه کارساز آنبگذاری. « ت»توانی یم« د»امید، و امرداد را نی 

ده خداوند روزی است نه بازسازی کاخ شاهان گذشته که شناخت خرد است. 

ما گمان  شناسیم. نمای را نیمایم؛ چون خداوند رهنمای، و ما راه را گم کردهره



 
 

 

 ایم. مشهورترین سخنان او را درک نکرده یلو ؛شناسیمفردوش را یمایم کرده

جامعۀ ما مذهتی است، و امروز تظاهر به مذهب اوج گرفته است؛ ویل 

ی خرافه هرکیس که این تظاهر را ندارد، هرکیس که مذهتی نیست، و هر  ی ستی 

-و یماند، مردیم که به سفرهای زیارنی رفته تواند ادعای خردگرانی کند. نیم

ند؛ ویل جواز استفاده از خرد را   دهند. نیمبه خود خواهند باز جواز سفر بگی 

ی به عرفان کردهخردگرانی فردوش را حربه اند، و شاعران عارف ای برای تاخیی

تواند سودمند باشد، خداوند فراتر اند. البته خرد تا جانی یمرا خردگریز خوانده

ی از خرد، خر  ی یم دگریزی نیست. از خرد است، و فرارفیی گوید: کزین فردوش نی 

ی کاربرد دارد، و یم برتر اندیشه برنگذرد.  -تواند به معتی هوشخرد در عرفان نی 

 آید. مندی و قدرنی باشد که با مراقبه به دست یم

 

 حکمت فردویس

به نیر وجود  نامهشاهپرسید: آیا که یم  استرسآغاز این گفتار، سخن دوستی 

 نامهشاهخواست خییل رسی    ع یک دور داشت، و یماز شعر ی دارد؟ او دل پر 

 کنند. خود آن را تبلیغ یمو نی  ،را به نیر بخواند و ببیند که هیچ در دل آن نیست

توانست گایه واقیع یعتی اگر یک کتاب داستانی بود که این داستان یم نامهشاه

شد، باز اکتفا تخیل فردوش با ۀو ساخت ،و گایه واقیع نباشد  ،تاری    خ باشد 

اول دور  ؛دو اشکال عمده خواهد داشت ،کردن به خواندن آن به صورت نیر 

گر، یو د ،شعر جریان یافته استدر شدن از ناخودآگاه جمیع که در کشور ما 

ی جنبه ی، همانناز دست رفیی که یک نفر داستان فیلیم را تعریف این د های هیی

 یم ،کند 
ً
های یک گونه را به صورت کیل تعریف توان داستان تمام فیلمو اصوال

، یک یا چند زندانی یم ویل دست  ؛شود خواهند فرار کنند، نیمکرد، گونۀ زندانی

، یک دخیی شوند. فیلمگی  یمشوند، و دوباره دستآخر موفق یم های عشقی

بسیار است. فیلم ورزشی  ،دیگر هستند، موانع برای ازدواجو پش شیفتۀ هم

کت کند خواهد در مسابقهفر یماین است که یک ن و با موانیع ازجمله  ،ای رسی

. اگر کیس دچار استنامۀ پهلوانان  نامهشاهشود. رو یمبود امکانات روبهکم



 
 

 

 باشد، و این بخش
ی

اگر داستانی را از آید. ها را بخواند، به حرکت دریمخمودگ

نامۀ پهلوانان  هنامشاه شنوی، باز باید برای خود یادآور شوی کهمیانۀ آن یم

دهاست.  ای زده فردوش برای به دست آوردن تاری    خ، دست به پژوهش گسیی

اند، و تاری    خ در کشور دانستهاست. کسانی که تاری    خ را به صورت شفایه یم

ی ما جنبۀ شفایه دارد. اما او آفرینشتر دانستهما و بلکه بیش گر ها در رسزمی 

مندانه عرضه کرده است، و نه ای تاری    خ را به صورت اسطورهو است،  و هیی

کار   ،به نظم درآوردن تاری    خ موجود نیستبه صورت خشک و رسیم. کار او 

ی گردآوری و رسایش او   نیست. کار دشواری که هر اثری در حوزۀ تاری    خ ممکن نی 

با  کاری تاری    خ با ادبیات استاوج هم نامهشاه . است به آفت آن دچار شود 

ده و کیفیتی  مندانهکمیتی گسیی فراگی  نیست، و  ،. تاری    خ، به اندازۀ ادبیاتهیی

گوید تاریچی است البته تاریچی که فردوش از آن یم مخاطب چندانی ندارد. 

د. که تاری    خ مرصف ندارد، و یم ی مورد استفاده قرار گی  -شاه تواند در آینده نی 

این  پرسش این است که در  رایه داستان با تاری    خ در بسیی شعر است. هم نامه

ی این پرسش وجود  رشته چه بخوانیم، و از چه کتانی آغاز کنیم؟ دربارۀ تاری    خ نی 

آغاز کرد،  نامهشاهتوان از خواند، یم نامهشاهتوان دارد، و هنوز باید گفت یم

ط را همواره خواند  نامهشاهتوان و بلکه یم ط، با یک رسی ، و البته با یک رسی

بودهای امروز به گذشته که برای کمم، اینکه دچار غرور نشویبسیار مهم، این

یم یم؛ نه این، از گذشتهپناه نیی ت بگی   . که با آن خود را باد کنیمها عیی

ها به ترین اثری است که به زبان فارش و با تکیه بر اسطورهمهم نامهشاه

اند، و شاید افرادی دست کم گرفتهدیگران این حوزه را نگارش درآمده است. 

اند. سنجش اند، وارد این حوزه شدهکه نام فردوش را جاودان یافتهنبرای ای

ویل باید دریافت  کند؛کار آنان با فردوش، قدرت فردوش را برای ما اثبات یم

ی از همان که استفاده از دنیای اسطوره چه اندازه دشوار است . افرادی به گفیی

ن اشعار را باید اشعار . ایهای فردوش مانند کاوه و آرش پرداختند آفریده

. ، هستۀ این اشعار، دور از آفرینش استفردوسیانه در قالب شعر نو خواند 

این دو شخصیت را بیش از دیگران پسندید، افراد دیگر به  ،به ویژه ادبیات نو 



 
 

 

آفریند های تازه پرداختند، کیس که پهلوانی را مانند رستم یمآفرینش شخصیت

ی باید مراقب خ بتواند آن چنان پهلوانی باشد که ، و ود باشد پیش از هرچی 

ی که یمآن پهلوان را با  ی به مسی  وهای فرابشی شعر  . خواهد هدایت کند نی 

ی یم  شاعر پهلوان نی 
تر از شاعر پهلوانان شدن باید پهلوان یخواهد، براپهلوانی

 تنها شماری از نهند؛ ویل کسانی که نام فرزند خود را رستم یم  پهلوانان بود. 

 د فرزند خود را به این نام صدا کند. نتوانیمها آن

-. او توجه ما را به داشتهبانی از زبان فارش استارزش دیگر فردوش در نگاه

وزیکند. در زمان شکستهای باستانی خود جلب یم هاست، و ها یادآور پی 

 تواند جای خود را در میان مردم باز کند. گونه یماین

؟ دربارۀ ران ما حکیم خوانده یمچرا شماری از شاع شوند، و شماری دیگر، خی 

اند. ها گفتهگویند، سخنکه حکمت چیست، و به چه کیس حکیم یماین

شود. یک نفر ادبیات حکیم به ادبیانی که پند و اندرز داشته باشد گفته یم

گوید حکیم کیس است که به چند هیی آراسته بوده است، یک نفر دیگر یم

بت با  فروشد، و چون کتانی در زمینۀ طب افشار و عسل یملیموی دست رسی

بت حکیم، و خود را حکیم یمسنتی نگاشته است، تابلو یم داند. دیگری زند رسی

ی یم ترین فرد داند، و بنابراین شایستهفلسفه خوانده است، و طب سنتی نی 

ند، خوانحکیم است! افراد دیگری فلسفه را حکمت یمعنوان برای دریافت 

حکمت از در و . زنند در حایل که در همان اصطالحات فلسقی دست و پا یم

بارد، و حتی ممکن است به صورت غی  ارادی با حکیمان بسیاری دیوار یم

ی حکیم خوانده! مدیدار کنی  را نی 
 اند. نباید خود را درگی  این القاب کرد، قاآنی

ۀ پهلوانان در منا . بسنجیم، و با معیار خود سخنان حکیمانه را بخوانیمباید 

ی حکمت نامهشاه ی نی  -پردازد. او از پهلوانان فرهست. او به هر پهلوانی نیماآمی 

-شود، و خوشگوید. کسانی که هالۀ مقدس در اطراف آنان دیده یممند یم

 دارد حاکمیت بختی یک ملت به 
ی

که هرکیس که حاکمیت ؛ نه اینآنان بستیک

جا مورد کاووس جابهگجانی تقدس دارد،  یافت، مقدس است. جمشید تا 

د، انتقاد قرار یم  . رود و با فریب اهریمن به قهقرا یم، اک تقدش ندارد حضگی 



 
 

 

کشند، فریدون آورند، و برای آن زحمت یممندی را به دست یمفرهپهلوانان، 

زکوه که در فرهنگ ایرانی جای -با شی  حیوانی که مقدس است، و سپس در الیی

و حتی فرد مقدش خوراک نامقدس، افراد  شود. نوی دارد، پرورده یمگایه می

 کند. نامقدس یمهمچون جمشید را 

ی واژه نامهشاه ی داستان رستم است، نخستی  ای که پس از شنیدن بیش از هرچی 

ایستد. منش رسد، اوست. رستم در برابر کاووس یمنام فردوش به ذهن یم

ز هرکیس که شاه است فرمان برد. پهلوان در دهد کورکورانه ارستم اجازه نیم

هنگایم که متولیان  چیست.  نامهشاهایستد تا به ما نشان دهد برابر شاه یم

، شاه، دربار و حرم اند، پهلوان نمایندۀ پایک است. رسا دچار فساد شدهمذهتی

ی است، شاه را پند یماوست که تاج  دهد، و بداندیشانبخش و مدافع رسزمی 

 که تنها قهرمان زورآزمانی و جنگای کردارشان یمرا به رسی 
آوری رساند. پهلوانی

 نیست که توانانی تشخیص درست را از نادرست دارد. 

 

 رنج

رود، ضحاک از مارهای روییده بر دوش در رنج است، از دیاری به دیار دیگر یم

 ای با تواند باشد، الزم نیست آن فرد، خودکامهو این، داستان هرکیس یم

ده باشد. هرکیس یممیرسز  ی در رنج باشد، و به هر جانی تی گسیی
ی تواند از چی 

خشو  راه کند. چارۀ کار اژدهادوش، سفر نیست. رود، آن را با خود همب امی 

و واعظ قزویتی  گوید: من خود بالی خویشم، از خود کجا گریزم؟دهلوی یم

 گوید: ز خود هرچند بگریزم، همان در بند خود باشم. یم

ی در رنج است، نیم توان گفت که او در کیس که مار بر دوش دارد، خود نی 

کیس که اطراف او را دو مار   دهد. خوشی است، و تنها دیگران را شکنجه یم

نمایندۀ  کیس،است. هنگایم که چپ و راست  گرفته است، خود، ماری 

و به نمایندۀ شیطان تبدیل نشود؟ شیطان باشند، چه انتظاری هست که ا

مار است  و البته او هنوز ضحاک است؛ ویل آن چنان نزدیک و در خدمت د

ی که مجموعۀ او و ماران را باید ماری سه رس نامید.  این تبدیل چنان تغیی 



 
 

 

ی خود دردی دیگر است. دیگر نباید به درمان اندیشید که  است که درمان نی 

مار به دوش را این مرد  ،رسانجام مردی دار به دوشباید در فکر مجازات بود. 

هم اکنون ابرقدرنی از سالج به نام شیطان رونمانی کرد  . رساند به مجازات یم

ی موجودانی یمکه بردی بیش از  ی دارد. این چنی  توانند مسافت یک دور زمی 

-گی  یمکه آنان را شیطان بنامند دلابزار خود را شیطان بنامند؛ ویل از این

کند، او باید خوراک ماران را ستی نیمضحاک در نظر خود، کار نادر  شوند. 

فراهم آورد، باعث مرگ جوانان شود تا زنده باشد، و چون حاکم برتر از دیگران 

 او ارزش بیش
ی

 ارزش تری دارد. است، زندگ
ی

 زندگ
ی

بهای مندی نیست. این زندگ

ی او  تواند است، و کیس که در خدمت شیطان باشد، نیم انرگ دیگر مزیسیی

ی چرخه گونه باشد، راه چاره هنگایم که ساختار جهان این ای نشود. وارد چنی 

کوشند به جای دو جوان، روزانه پزها یمآشدوری کردن تا حد ممکن است. 

های جور و فساد، مردود کاری با دستگاهیک جوان را خوارک مارها کنند، هم

 .  است؛ مگر در این موارد استثنانی

ایزدی را  هخواری، فر بر اثر گوشت ، و گوشت گاو را خوراک مردم کرد ،  جمشید 

رسد که گوشت مردمان را خورش دهد، و ضحایک به قدرت یماز دست یم

د، و نپرور یمبا شی  گاو را فریدون . . این مجازات مردم استکند ماران یم

ی به تصویر شود. با گرزی به شکل گاو مجازات یمضحاک  چرخۀ انتقام این چنی 

 شود. کشیده یم

 

 نی   مرد آه

نامه، یا یم بیابیم که بتوانیم دربارۀ او داستان، نمایشهخواشخصیتی را یم

هانی هست؛ ویل جنبۀ نامه بنویسیم. یک قهرمان میل با چند وجه. نامفیلم

مبارزانی آنان چندان نیست. زمان مبارزۀ آنان گایه چند ساعت یا یک روز 

ی است  در برابر کیس  ، مبارزه برای بازگرداندن قدرت به روند پیشی 
ی

و ایستادگ

دن آن ، ستاندن قدرت از شایه خواهد روند پیش رو را تغیی  دهد که یم و سی 

. این فقر در مبارزه وجود دارد، و اگر فردوش، تنها از کاوه و دیگر  به شایه



 
 

 

دانسته، نه برای این است که مبارزه را نیکو نیمگوید، بسیار کوتاه از او یم

شاهان با رأی مردم به شایه  . که دستش خایل بوده است  است برای اینبلکه 

 توانند کاری انجام دهند. رسند، و بنابراین، مردم به هنگام لغزش آنان نیمنیم

ند، باید نظر به  هنگایم که پزشکان و متولیان دین در خدمت فساد قرار گی 

 معمویل دارد، و 
ی

 مردم عادی داشت. کاوه یک مرد عادی است. او یک زندگ

این معمویل بودن توانسته است او را از فساد دربار دور نگاه دارد؛ ویل ظلم، 

آورد. مردی معمویل است، پرچم گی  است، و او در برابر ستم رس فرونیمهمه

ندۀ انسان ی دربرگی  فرزند او را برای  های معمویل است. او معمویل، و قیام او نی 

ند فرزند خود را از مرگ نجات دهد. توابرند. کاوه یمخورش کردن به دربار یم

ی عجیب است، برای این که او گونی از آهن چرا؟ برای اطرافیان ضحاک نی 

 
ی

گری نیست که خوی ها نشده است. کار او تنها آهناست. او غرق روزمرگ

 آهن را گرفته است. 

ی  ی کرده باشد، جایز در آیی  های کهن، گاه نابودی فرد هر اندازه گنایه سنگی 

ی  رسانجام ضحاک نیست.   مرگ نیست.  نی 
ی

شاید از این جهت که اعدام، مرگ

برای  ایستۀ آزارهانی که داد نبود، و شاید بساده است که هرکیس خواهد گفت 

مردم به شاه و که همواره او خطری بالقوه باشد که اگر روزی روزگاری این

ی رفتند او بازگردد. هم ی مخاطب، سخن فردوش ر همان راه پیشی  ا از این چنی 

د با این واهمه که نکند او بازگردد. پس ن  یم رسد، ن یمااین داستان به پای گی 

ی به انجام یم نامهشاهادامه دارد،  و داستان ضحاک رسد؛ ویل داستان نی 

چه باید پایان ای بزرگ. آنیابد. یک نوع پایان باز با واهمهضحاک ادامه یم

د، تارییک است، اعدام ره ب خورده، ممکن است ما را به این فکر بر فریگی 

ی تمام شد، و دیگر تهدیدی نیست. اما پهلوانان یم ند بیندازد که همه چی   ؛می 

ی  ،رستم با آن توانانی  سهراب و سیاوش دوست  ،تتی اسفندیار با آن رویی 

 ، ند، و پهلوانان یمداشتتی فردوش  . پهلوانی است که باید زنده بماند خوی می 

ی  تواند یم چند صد ساله هانی را بیافریند، در طول تاریچی شخصیت چنی 

مندان  حرکت دهد، و سپس به رسانجام برساند که گایه مرگ است. گایه هیی



 
 

 

ی یم دهند تا مخاطب را امروز شخصیت را هنوز نیافریده، در نیمۀ راه به کشیی

داستانی نوشت، و دست به قلم شد، جذب کنند. برای دشواری این راه باید 

ند؛ راه دشوار را آزمود. شخصیتاین  های آفریدۀ فردوش ممکن است بمی 

اسفندیار و رستم و رودابه و زال و ضحاک و اند. تا داستان کاوه و ویل زنده

اند، فردوش زنده اند، و تا آنان زندهنان زندهآدانیم، را یم سودابه و سیاوش

 است. 

یارات آنان محدود. رسوش، اند، و دایرۀ اختکارگزاران نور به فرمان رسوش

د نور و تارییک، نباید بر تارییک، به کیل نابود شود خواهد رهنیم جا در این، و نیی

ترسید، عمر او ها یمشود، و آن دو ماری که از آندربند یمضحاک  . یابد پایان 

 دهند. را پایان نیم

سمانی گزینش آنان آبه دست مردم نیست؛ چراکه   نامهشاهانتخاب شاهان در 

ناپذیرند؛ ویل اختیار دارند، و با این اختیار ممکن است، و آنان افرادی رقابت

یابد، حتی دیوان به جمشید قدرنی بزرگ یم است راه نادرست را بپیمایند. 

ی نیست که او را تهدید کند فرمان او دریم ی هانی به جز ناشایستی  ؛آیند. هیچ چی 

ون یماز درون. غروری رسکش که رسانجام او ر  . کند ا از دایرۀ شایستگان بی 

شیطان نتواند آن را از  شود کهچه هست خداداد است؛ ویل دلیل نیمآن

ی کیس نیست  دست خارج کند  که به حکیم ازیل بدنهاد باشد، او . ضحاک نی 

. میل تبدیل شدن خورد بالد، و رسانجام فریب ابلیس را یمدر محییط خوب یم

ی پدر هموار نیمیت اول کشور، رایه کصخشبه  شود، نباید گفت ه جز با کشیی

گونه باید ابلیس را بشناسد، آن میل مادی و این راه که او جوان است و چه

د باید هرکیس که در مقایم واال جای یم . نیستنیکان پیش رو مورد پسند  گی 

ی بزند، اگر ابلیس طمع یمتری از خود کند. مراقبت بیش تواند هرکیس را بر زمی 

د یا نتواند، شماری از مردم همان شیطان و اند در چهرۀ آدیم ظاهر شبتو 

مجّسم باشند یا نباشند، روشن است که بشی نیاز به تربیت دارد، و تربیت، 

ی جز مقاومت در برابر این وسوسه ی ها نیست. یک نفر اگر پدر خود را چی 

 معط تر باشد،یابد، و این ارث هرچه کالنبکشد، به ارث مخترصی دست یم



 
 

 

ی بیش ی رو فردوش به این مطلب یمتر استنی  تاری    خ از قتل  . پردازد ، از همی 

نگار دارد؛ ویل فردوش، تاری    خ های بسیاریپدر به دست فرزند، گزارش

ی یمزادهشود که شاهگوید، چه یمنیست، او روایتی را از درون یم کند، ای چنی 

 د. شو کار او چه آثاری دارد، و رسانجام او چه یم

گونه که ضحاک به پیشنهاد ابلیس کند، همانخواری را ترک یمجمشید گیاه

ی یمکه در چهرۀ آش خوران پذیرای . گوشتکند پزی ظاهر شده است، چنی 

کشتار پرندگان و چرندگان زمینه را برای قتل   شوند. خوار یمحاکیم گوشت

واند متهم نباشد. تجا باز ضحاک در نظر شماری یماین کند. ها فراهم یمانسان

ی باید بررش شود که ی در ما یم اما هر تغیی  گذارد، آیا معنویت ما را چه تأثی 

 ؟دهد دهد یا نیمرشد یم

نشاند. دوستی با ای ناگوار به بار یمنتیجه که خالصۀ محبت است  هبوس

نبود که محبت پش و پدری را  ضحاک، و مگر ای جز این ندارد بدان، نتیجه

 او روا  هپاک بمحبتی  ،پز خون کرده بود، چه انتظار است که آشآلوده به 

ای از برتری پزی که ابلیس نیست، نشانهحتی آش ؟پز چرا دوستی با آش ؟دارد 

ی خوراک جسم بر روح دارد. آیا شخص نخست مملکت نیاز به یک  یافیی

پزی ناشناخته، مناسیک ناشناخته خورایک ناشناخته، آش مشاور معنوی ندارد؟

از سوی  ها(، دردی ناشناخته، و رسانجام درمانی ناشناخته)بوسه دادن شانه

ی  . گری ناشناختهدرمان  جویای حقیقت است. های خونی برای نشانه ها همی 

تواند او را شناسانی تواند مانع از ورود شیطان به کاخ خود شود، نیماو نیم

تواند تغیی  نیم، ها داد تواند تشخیص دهد که نباید تن به این خوراککند، نیم

پز داد، و تواند تشخیص دهد که نباید تن به بوسۀ آشنیمخود را حس کند، 

ی طبیتی نیست که  جا اگر مان کند. اینر او را داین حالت غی  طبییع اکنون نی 

هنگایم که کیس نتواند از خود  . یافتکرد، نجات یمبه ضعف خود اقرار یم

ی با دیگرا وهای اهریمتی خواستار دفاع کند، به ستی  ن خواهد پرداخت. نی 

  برپاشدن جنگ هستند. 
ی

-امکانانی که در اختیار ما قرار دارد، ممکن است زندگ

ام  ساز مرگ شود. بخش نباشد، که زمینه همواره اطرافیانی هستند که احیی



 
 

 

را ببوسند، تعظیم کنند، او بگذارند، جلوی پای رییس بلند شوند، دست و پای 

ها با یک اشاره حاضی شوند؛ ویل کارشان را بلد نباشند. فایدۀ آن سجده کنند،

تواند اثری داشته باشد؛ بوسۀ آنان از روی محبت نیست، و نیم چیست؟

راه شده است، و ویل بوسۀ شیطان از روی محبت به کیس است که با او هم

باشد، ه را داشتۀ امکانات مهانسان اگر  کند. بسیار زود تأثی  خود را آشکار یم

 سقوط خواهد کرد. نباشد، نداشته و قدرت تشخیص 

اندیشید؛ ویل اکنون ها به درمان خود یماو باید پیش از اینراه چاره چیست؟ 

ی  . جوید پیماید، به جای درمانی بنیادین، درمانی موقتی را یمراه نادرست را یمنی 

خود را از وی و دار درمان ؟ او د شدرمان از درون نبادرد از درون است، چرا 

ی او پیشنهاد یمخواهد یمان دیگر  -. درد او را شیطان داده است، و درمان را نی 

ی موقتی و روزانه . درد، مقدمه بود تا این درمان پیشنهاد شود دهد  . این درمان نی 

تواند به یمکار او نزد یزدان است. قطیع  باید توبه کند، چارۀ  ضحاک. است

ای کا ماند، و راه رست خود را ببیند؛ ویل یمدر ناجانی دوردست رود، تا رسی

جوانان باید کشته شوند تا او زنده بماند، نوزادان  دهد. بازگشت را ادامه یمنی 

که تنها برای اینو این کشتارها نیاید،  پش باید کشته شوند تا فریدون به دنیا 

 شوند. فدای فردی بیمار یم های سالم،انسان به حکومت ادامه دهد.  او 

توبه به شود. اضطراب فردی که در رأس قرار دارد، به تمام جامعه کشیده یم

 آن به خونی بیان یماین معتی بازگشت است، و در 
شود. هنگایم که جا معتی

ی که به پرتای جز بازگشت از بنفرد چاره ، انجامد گاه یمبست ندارد، مسی 

، شود تر یمنزدیکتر ادامه دهد، به لحظات سقوط بیشهرچه این مسی  را 

ی راه و راه  . جا معنانی ندارد در این یانی ساخیی

 



 
 

 

 یار مستهوش
های شناخت یک تن، نگاه به آثار اوست. به ویژه دنیای هیی ترین راهییک از به

جمالنی بدییه که هرکیس به آن آگاه است؛ اما  . که جای بیان خود است

ات مداوم باشد، و گاه که آثار، دستآن میان ما و فرد مورد نظر  خوش تغیی 

، و نه توان با نگایه به اثر، فرد را شناختهزار سایل فاصله افتاده باشد، نه یم

ییک از  . توان با شناخت فرد، دریافت که چه از اوست، و چه از او نیستیم

ها پژوهش دربارۀ خیام است، و مشکل، نسبت دادن یا پژوهشدشوارترین 

، بحث بر رس هر یک از رباعیات اوستست که عدم نسبت یک کتاب به او نی

و هنگایم که نسبت یک ربایع به او ثابت شود، هر واژه و بلکه هر حرف آن 

و یط طریق را  ،بسیار لغزنده ا دیگر دارد که مسی  ر هانی با یکچنان تفاوت

 خود تغیی  کند، و افکار کند ناممکن یم
ی

. دور نیست که یک تن در طول زندگ

توان خیام را خیام شمارۀ سایل در تضاد باشد؛ یمبا گفتار او در کهن او در جوانی 

-؛ ویل نیمها را ادامه داد خواند، و در صورت نیاز، این شمارهشمارۀ دو و یک 

حال که مراکز آموزشی ما از شناخت  . توان خیام را تا شمارۀ صد تکثی  کرد 

یام را فیلسوف بدانیم، اگر خاند، اند، و از محتوا جدا شدهافراد دور مانده

که تا چه رسد به این ،توانند دورترین افراد به فلسفه باشند پژوهندگان اثر یم

 بوده است، و آیا و بررش کنیم که او چه ،بیاییم
ی
در رباعیات را گونه فیلسوق

، اف
ی

 خود رسوده است که در طول این زندگ
ی

ار او ثابت نبوده کطول زندگ

 است. 

تر شده است، و باز تر، بیشهای خیط بیشدا شدن نسخهرسگردانی ما با پی

به چه  ،کنند هر ربایع کهن زیبانی را اگر به خیام نسبت ندهند ای گمان یمعده

چه دست کم به ، و این مشکل که رباعیات خیام در کنار آندهند  کیس نسبت

جای پس  . ای پر از ضد و نقیض خواهد بود نظر ما خیامانه است، مجموعه

ی ؛ ویل خیامانهما به شدت سست است پای در محور خیام شکل یافته ها نی 



 
 

 

ای را بررش کنیم، حرکت ما در جهت شناخت آن بوده است، و اگر خیامانه

 . است

 مانند یوگاناندا تا  اییافت به درون شعر خیام، کار سادهره
ی
 نیست، از عارق

بیات فارش یک شارح که زبان فارش زبان مادری اوست، و در رشتۀ اد

ی برپا کنند ادنی گاه، دادگایه بد نیست اگر در کنار دانش تحصیل کرده است.  نی 

تحویل یام به ما خدست کم یک شارح چرا توانید خیام تربیت کنید، که اگر نیم

 ؟اید نداده

ترین قالب را در شعر برگزیده است، های خود، کوتاهخیام برای بیان اندیشه

ی تعداد اشعاو هم شاعری مانند فردوش ممکن است ر او بسیار نیست. چنی 

برای کار خود نیاز به قالب مثنوی داشته باشد، و شاعری مانند خیام، قالب 

-تر به عنوان شاعر یمربایع را مناسب ببیند. خیام را در زمان حیات، کم

 است، و یا عمدی اند، آیا تالششناخته
ی

های او در دانش، دلیل این ناشناختیک

کردن از چه جهت است؟   ه است که شاعری خود را پنهان کند؟ این نهانداشت

ان با شعر خود، در هراس گچون شعر، دون علم بوده، یا او از برخورد ستیهند 

 بوده است؟

ون هنگایم که ترین نیازهای ما در ادبیات است؛ چشناش ییک از بنیادیخیام

مندان پس از ابا افکاری خیام ندان مآن هیی کنیم، و برخورد یمگونه در آثار هیی

ی به خیام منسوب یم ایم؟ کیس که گونه شناختهکنیم، خیایم که او را چهرا نی 

 ای مادی دارد؟و فلسفهدر برابر خدا ایستاده است، 

مندانی این هیی را دارند که مخاطب را با خود هم راه کنند، و خیام با هیی

نوز در ن  چند صد سال ادامه رایه هراه شده است، و این هممخاطب هم

بۀ کوچک یا سهمگیتی  دارد. او دانای کل نیست که ناگهان در مرصاع پایانی ضی

-از رسگردانی آغاز یم راه مخاطب، رسگردان است. بر مخاطب وارد کند، هم

از گاه آنگوید، و از رسگردانی او یمکند، راه یممخاطب را همسپس کند، 

 دارد. پرده بریم رسانجام از رسگردانی بشی ، و گوید خود یمرسگردانی 

 



 
 

 

 غنیمت دم

 خیام را به غنیمت دم یم
ی

شناسیم. غنیمت شمردن دم، در اشعار او برجستیک

ترین شدهای دارد، و سفارش او به غنیمت شمردن دم، در ادبیات، شناختهویژه

ی گفته. هم ی کیس است که چنی  -است. اما اشتباه است که بگوییم او نخستی 

ی   اشعاری که پس از او رسوده شده، ممکن است حال و هوای اشعار او چنی 

توانیم بگوییم را داشته باشد؛ اما هرجا سفارش به غنیمت دم را دیدیم، نیم

 این شعر خیامانه است. 

 

 آینده بهشت  

 جوی یم و شهد و شی  و شکر باشد/  گویند بهشت و حوض کوثر باشد 

 تر باشدی ز هزار نسیه بهنقد/  پرکن قدح باده و بر دستم نه

، باید آن را ییک از موفق آشکارا در ترین رباعیات خیام خواند که در نگاه ابتدانی

ی های دیتی ایستاده است. مخالفان خیام یمبرابر آموزه گویند: آیا این باده را نی 

 تعبی  کرد؟ یم
اگر عرفانی نباشد، از باید بگوییم که توان تعبی  به بادۀ عرفانی

ون یمد  بی 
خیام در برابر ، فضا فضای غنیمت شمردن دم استرود. ایرۀ هیی

اگر تمام حواس ما گوید: کارانه به دین دارند، یمنگایه کاسبکه   یارانی ناهوش

. اگر خود را از یک نفس کنیمبه آیندۀ بهشتی باشد، لحظۀ حال را جهنم یم

، به ی برای دستتر از ناآگاآگاهانه که همچون باده است پر کتی یانی هانه زیسیی

 کردن در جهنم ناآگایه نیمبه آینده است
ی

ارزد. درک . آیندۀ دوردست به زندگ

ی است که به ،حضور خداوند از هم اکنون ی عیب دارد: در آینده  چند تر از چی 

، و برای به دست آوردن آن باید بار های دیگراناست، مستند است به گفته

ی از آن برای ما نیاورده است، تسنگیتی را به دوش کشید   . اکنون کیس خیی

وهش قرآن است، و هیچ تضمیتی وجود ندارد کیس که کمورد ن ،ناآگایه

 چون بهشت در رس دارد، 
ی
. انسان به در آگایه باشد مذهتی است، و اهداق

آرزو این تنها انسان نی  تواند نقد حال را دریابد، و نیم جای آرزوهای دور و دراز 

ها همواره در خطر از دست دادن لحظۀ حال هستند، و انسان . دارد توانانی را 



 
 

 

در ای دهد که در اندیشۀ آیندهترین آن برای افراد مذهتی روی یمخطرناک

ها دست . کیس که اهداف مادی دارد، ممکن است به آندوردست هستند 

، برابر با ناکایم استیابد، و یا دست نیابد. عدم دست بد و ، گونی اقبایل یانی

ی و زمان با  ادی اندکداستع  دیگران و دشمتی زمی 
در کار بوده است یا تبانی

طلتی است. ذهن، ها دست یابد، موجب غرور و افزونو کیس که به آنمن. 

 سی  نیم
ی
 مانند بهشت نیمرا شود. اما هدق

ی
معنوی به شمار آورد،  توان هدق

ی در ناآگایه، و بی ، فروررفیی در برابر نقدها و مه شدن و حاصل آن، غرور دیتی

 بدون این. ستهانادرستی 
ی
ی اهداق ی چنی 

که بداند در مسی  درست فرد با داشیی

، گمان یمیم کند برتر از بسیاری دیگر است، و هر کار نادرستی را رود یا خی 

یاب شود یا نشود، اگر بشود که در . این آینده امکان دارد دستدهد انجام یم

کند ود که هیچ، آن آینده تنها ادعاست، یک نفر ادعا یمآینده است، و اگر نش

یار انسان هوششاید دیگری بهشتی نباشد، ، و  هستمتی من بهشکه شاید 

ی، و تو را اهتواند قاطعانه بگوید که در این صورت، نقد را از دست دادیم

گر است؛ ویل دست آخر نقد را از ذهن بسیار محاسبه. توان آگاه دانستنیم

ی است که ما این پردازد. دهد، و به نسیه یمیم دست جاییم، و قرار اشکال همی 

 است به جای دیگر حرکت کنیم، و در این راه، خود و دیگران را رنج دهیم. 

حال  یارتر کند. که ما را ناهوشدهد، نه اینیاری یمای که به ما هوشباده

یم، یمو باده را به همان مفهوم رایج و نه مفهوم ا ،بیاییم  بگی 
گوید دنی و عرفانی

اب یاری تر از آن امیال و آمال است، اگر گنایه با هوشخواری، بهحتی گناه رسی

یا اگر کیس  ،یاری انجام شود تر از کار نییک است که در ناهوشانجام شود، به

 . آن را به صورت نقد انجام دهد  رود، اکنونبرای خوردن یم به بهشت یم

ی ا ح چنی   آثار سونی در بر داشته است. افرادی یمهمواره رسی
خواهند به بیانی

دازند،  و کار خود را با اشعاری از این دست، توجیه کارهای ناپسند خود بی 

بینند؛ ویل داشت این اشعار یمفان و ادیبان را در بزرگر کنند، سخن عا

ینند، ببینند که عارفان و ادیبان یمشاعر را در حدی یم . برداشت خود را دارند 

 کنند. کنند، و در حد کار خود سبک یمو شعر را به رأی خود تفسی  یم



 
 

 

ی مانند شعر خیام ادیب حق دارد  های گوناگون از یک اثر هیی به تفسی 

دازد؛ ویل  که در اند، آنای را در خود فراهم کردهافراد باید بدانند چه زمینهبی 

وع است  باشی ن  خوش یابد، یمآینۀ شعر خیام در شدۀ خود را گمهای نامشی

، این حال بد کند دی پیدا یمبو دیگری که افشده است، با شعر خیام حال 

غی  دیتی یا ضد  ،در اندیشۀ دیتی  . نمون شود او را به حیات معنوی رهتواند یم

 آن نیم
ی

، دنیا یک دم است، و کاری برای بازگشت و جاودانیک توان انجام دیتی

هرکیس آزاد است که کرده است که بیدار شویم. داد، خیام آن را برجسته  

-برداشت خود را از شعر خیام داشته باشد، و این شارحان هستند که برداشت

کنند؛ اشکال این است که نباید برداشت خود را به های خود را منتشی یم

ش دهند. اگر افشده ی از برداشت هر مخاطتی گسیی ای، لزویم ندارد دیگران نی 

 گی  شوند. شعر خیام دل

ی که برای این ربایع بیان شد، برای همگان امکان پذیر نیست، دریافت تفسی 

ی بیان شود، همه کس آن را نیم ی تفسی  فهمد، ، و نیمپذیرد و هنگایم که چنی 

ی رو خیام مورد اتهام قرار داشت، به سفر حج رفت، و کوشید خود ر   ا از همی 

ع نشان دهد پای اری از رباعیات او که عمقی ندارد، شم شاید . بند به ظواهر رسی

خواهیم بدانیم این اکنون یم بازی او با ظاهرگرایان رسوده شده باشد. لج برای

حنقد چه فایده داده شود.  ادنی  ای دارد، قصد تنها این نیست که بیت، رسی

کیس که در فکر آیندۀ خود در این دنیا یا در آن دنیاست، حال را از دست 

شود. احوال حالش خراب یمحال را از دست بدهد،  کیس کهدهد، و  یم

ی برای ما تواند نشان دهندۀ برخورد او با زمان باشد هرکیس یم ی . دنیا که چی 

تر استفاده کرده باشد، ندارد؛ ویل کیس حالش خوب است که از این نقد، بیش

تواند غم گذشته را بادۀ حال یم . و کیس عارف است که حالش خوب است

د، و ت ، در حایل که آن آیندۀ خوش هرگز نخواهد شویش آینده را بزداید بیی

جا تواند خود اینانسان نیم . تر از جسم استتر و پرشتابرکی، و ذهن، ز رسید 

 یم با تازتر باشد. باشد، و بخش دیگری از او پیش
ی

ی لحظه و هماهنیک توان همی 
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یکاران نزدیک آورده یم  از سوره ق.  31آیۀ  شود، و دور نیست. برای پرهی 

 

اب انگوری  شر

د  یم ت و قلت بیی د ۀ شیان د و /  خور که ز دل کیر  ه ف ت اد و دو م لت بیی

د یج رع ه خور   کی/  که از او   نی ای م یم ک ن ز ک   ز یپ ره   هزار علت بیی

اب انگور این قدرت را ندارد نیم این یم اب انگوری باشد. رسی ، و بلکه تواند رسی

تواند تو را با مستی خود، از این نوشیدنی یم . شود هانی یمموجب بیماری

ب بدهد آفرین باشد، و اختالفات برهاند، وحدت با مات شدن  . وسعت مشی

، یم با خاموش ، سان دید توان همه را یکچشم و دور کردن خود از نگاه جزنی

توان به وحدت رسید، و به جاست، یمکردن ذهتی که اندیشۀ اختالف از آن

 . درگ دیگر از هستی دست یافت

 

 
 
 عمر جاودان

 نستیا خود حاصلت از دور جوانی /  نستیا ن وش ک ه ع مر جاودانی  یم 

 نستیا که زندگانی   خوش باش دیم/  رسمست ارانیهنگام گل و باده و 

اب اکنون، تو ر  ون یمرسی  به روند اصیل جهان گونی ا از زمان بی 
ی برد، با پیوسیی

ی ارزش دم، زندگانی حقیقی  ، و عمر جاودان داری، دانسیی ازیل و ابدی هستی

ی جز مجموعۀ لحظه ی ی چی   نی 
ی

ها نیست. اگر قدر هرلحظه را است، و زندگ

 را دریافته
ی

 ای. بدانی زندگ

 

 رنگ و رو

و باالست مرا/  ا مر  باستیز  ی رچ ند که رنگ و رو ه  چون الله رخ و چو رَسْ

َرب
َ
 خاکم ع ل وم ن ش د ک ه در ط

ٔ
اش ازل ب  ه  ر چ  ه آراس  ت م را؟/  خانه

ّ
 ن  ق

که به کیل نابود شود. اگر به رود تا اینظاهر، زیباست، و سپس رو به زوال یم

 نی 
ی ، همه چی  ، جهت آفریده شده است، مثل و مانند خود و نی ظاهر توجه کتی



 
 

 

ی زیبا هستند، بلکه روی ما را  اگر در نهایت زیبانی باشد، بسیار است، گیاهان نی 

 به رسو تشبیه یماگر بلند باشد، و قد ما را  ،به الله
ی

-کنند؛ اما اگر از این آراستیک

و به سوی  ،ایآمدهل ز ا شاز سوی نقایانی برای چه های ظاهر بگذری، دریم

 روی. ابد یم

 

 دور باطل

ی صد بوسه ز مهر بر جب/  زندشیم نیکه عقل آفر است   جایم  زندشیم ی 

ی گر دهر چنکوزه   نیا ی و باز بر زم سازد یم/  فیجام لط ی   زندشیم ی 

شوی. آدیم که به اگر محاسبه را به دست ذهن بسپاری، دچار دور باطل یم

ه شود، پی  و شکستکند، امکانانی در اختیار او قرار داده یمآید رشد یمدنیا یم

د، و دوباره روز از نو. شود، و رسانجام یمیم تنها ظاهر را بنگری، اگر  اگر می 

سازد، و سپس گری است که یممحتوا نادیده گرفته شود، مانند کار کوزه

بیند، و از یمچه را آنذهن  . ، تکامیل در کار نیستشکند محصول خود را یم

اند درون ظرف را ببیند، تو کند، همان جسم است؛ ویل ذهن نیمآن تعریف یم

و اگر ببیند، آن را ستایش کند؛ چون محتوای این جام، ماییع است که دشمن 

 نی رود ذهن به شمار یم
ی  نی 

ی
ی محتوا، زندگ محتوا به نظر . با در نظر نداشیی

 . رسد یم

 

 پگاه آگایه

 یش   نیو /  میرنگ زنگل  بر یم صبح است دیم
ٔ
 میسنگ زن وننگ بر نام شه

 میدر زل ف دراز و دام ن چ ن گ زن/  میل دراز خ ود ب از کشدس ت از ام

گوید؟ مگر شام است، وزن این ربایع را خراب چرا شاعر زمان دیگری را نیم

بنابراین باید صبح را  توان در شب به یم و مطرب پرداخت؟یا نیم کند؟یم

. استیه را صبح کرده اگآ و شب نا  ،تعبی  به پگاه آگایه کنیم، آگایه دمیده

داند که باید دست از آرزوی دراز خود بردارد، یمدر این روزگار نو عارف اکنون 

ی دیگر  ی آبروی ما همچون  . از رنج به شادی انتقال یابد و ، چنگ زند به چی 



 
 

 

تا بتوانیم در  شیشه است، بیا آن را به دست خود بشکنیم، و خالص شویم

تواند . آرزوی دراز یماییمبیار شادی نوشی کنیم، و مجلس روشنانی روز، باده

ی به آن، از آن است  د چه موجو همان آرزوی بهشت باشد، به جای پرداخیی

 استفاده کنیم. 

  



 
 

 

 عشق سفر
؛ وی خوار بیایند د قویم خونر ها با شاعر چنان کرده بود که آرزو کنامردیم

ین ر ییک از مشهورتو مشهورترین شعر خود  ،های صلیتی نگسعدی در میانۀ ج

آدم اعضای یک بتی دبیات فارش و بلکه ادبیات جهان را رسود: اشعار ا

 ... . پیکرند 

گذرد، و در سعدی در راه بازگشت از عراق عرب به عراق عجم از اصفهان یم

کند. دوستی که حملۀ مغول او را دچار این شهر، با دوستی سپایه دیدار یم

ی زودرس کرده است. او برای سعدی از جنگ د که در آن تی  گویهانی یمپی 

ی رجی زرد، و باریده بود، و همچون خارپشت شده بود.  پردرد  باطتی سعدی نی 

آساییسی  رفته.  که در جان او فرو است   هانی تی  رجای هیی او سخن از آن ، هدارد 

ی از این دردهاست. که او در ن  آن یم  رود، برای گفیی

 

 گلستان

زمانی بسیار کوتایه به نگارش گوید در بازۀ گونه که سعدی یمهمان گلستانآیا 

درآمده، یا این از ادعاهای نادرست سعدی است؟ بگذریم که به صورت دقیق 

چه روشن است تنددستی سعدی شده؛ ویل آن گلستانه زمانی ضف نگارش چ

به نگارش درآوردن یک حکایت است. مانند طراج که با یک حرکت قلم در 

که بخواهم قدرت سعدی را جای اینبه کند. یک تابلوی کوچک را طراج یم

ی حکایتاثبات کنم، یم ح دهم. خواهم حال و هوای چنی  یک نفر با  هانی را رسی

 سعدی همانند  کش. کند، یک نفر با خطهای بریده بریده طراج یمخط

ای ها بعد، واقعهکند، او سالطراج نیست که خییل رسی    ع لحظه را ثبت یم

ی آن روی چه از کند، و آنرا مرور یم داد در ذهن او به جا مانده است این چنی 

 ای پخته. نهانی است، بداههصورت یادداشت نیست،  او  طرح پذیرد. نقش یم

نامۀ خود گوید، و خواننده را از شیوهپرده از این شتاب در نگارش یمسعدی نی 

ی گاه هاست نی که خود قهرمان آنهااو در داستان کند. آگاه یم -اشعاری یمنی 



 
 

 

گوید که گونی در زمان روی دادن داستان، شعری به صورت بداهه گفته 

 توان با قاطعیت پذیرفت. است. عالقۀ او را به بداهه یم

های آفریدۀ که بگوییم شخصیتحکایت است، و نه داستان. این گلستان

ی تفاوت حکایت   از ندانسیی
ی

سعدی چندان حرکت ندارند، و چه و چه، همیک

شود که گمان کتی قدرت سعدی یم باعث گلستانما اشعار ا . با داستان است

که اشعاری است  او را واداشته  ه،شاید نیر شعرگون یش از این نیست. بدر شعر 

 راه کند. را نزدیک به زبان نیر با آن هم

از  نمادی که نقل و ترجمه نیست، و  ،ییک از نمادهای نیر فارش است گلستان

ه مورد تقلید قرار گرفته است. از سنجش نیر منبع الهام بوده، و گااین رو 

اند، بگذرم؛ ویل گاه مضمون سعدی را با کسانی که از او تقلید کرده گلستان

 تکرار کرده
ً
 اند. دقیقا

 

ت پادشاهان  سی 

ارتباط که با دربار نی اندیشد، ضمن اینسعدی به جد به اصالح از باال یم

ی تعارف ندارد، چناننیست، شمشی  را از رو بسته است، و با شخ که ص اول نی 

 گوید: یم بوستاندر 

 ت س ت  امیدر ا یسع د خی    ک ه ت ار /   هم از بخت فرخنده فرجام تست

شود، سخنانی که در پیشانی کتاب رنجمان ذکر شاه و وزیر آغاز یمبا  گلستان  

ت پادشاهان آغاز یم گلستاندهد؛ ویل یم همه در نقد ظلم و قدح ، شود با سی 

ی سخنانی اندک نیستو در  ظالم ی چنی  ها چینش باب. جاهای دیگر کتاب نی 

ی خایل از ط ی نی  پردازد، پس از شایه از  نیست، پس از شاهان به درویشان یمیی

چند مردان را او چند سطری را در مدح نگاشته است تا دولتگوید. گدانی یم

 
ی

اگر آن  . ها که نکرده استنصیحت کند. چه سخنان تندی و چه شوجی برگ

ی ارزشی نداشت؛ چراکه خطاب آنسطرها نبود، این برگ ، ها روشن نبود ها نی 

ای پاشیده . دانهن، دور از انصاف استدها را ندیسطرها را دیدن و این برگ

اندکه  دایم  برای  -جسارتش را نداشته د که دیگرانهپندهانی دتا  ه استگسیی



 
 

 

اند نه رعیت از بهر ر پاس رعیتملوک به»گوید همانند آن داستانی که یماند. 

ی نه برای جلب توجه دولت برای به دست آوردن  گلستان« طاعت ملوک نی 

آن  گریزی است. گرانی و ستمبرای عدالتآنان جایزه که برای جلب توجه 

جراح زیرک  . تا بیمار حذر نکند  جراج است که نشیی خود را آراسته است

یتی با رستاده استگونه نشیی خود را به درون کاخ فاین ، چند کالیم به شی 

از عجیب که بیمار . بیمار خود سخن گفته است تا به جراج طوالنی تن دهد 

ی کوچک و زمان دراز جراج   رنجیم. دی یمع، و ما از سنرنجیده استآن تزیی 

ترین نسبت پردازد که خود بیشای یماز پادشاهان به نقد طایفهپس سعدی 

ی باید نقد شوند، را با آنان دارد، در  به نقد عالمان سپس وییسی و درویشان نی 

ی یم  پردازد. نی 

 

 هی  سعدی

که اثری زیباتر بیافریند گایه به عمد دستی نویس برای اینآوازخوان یا خوش

ی یم که کار برای ایننویس تازهشود. خوشبرد، و گایه حتی وزن مختل یمدر میی

که نویس ماهر برای اینبیند، و خوشای نیمدست خود را مناسب نگارش واژه

نویسان را کرده است. زیبانی را به اوج رساند. شعر سعدی رعایت حال خوش

گایه شمار دوایر موجود در مرصاع نخست با مرصاع دیگر به طرز شگفتی 

 خوانی دارد. هم

 

 عشق

مطالتی هست که ما را از سعدی  گلستاناگر هزلیات از سعدی نباشد باز در 

کند. تضاد عشق زمیتی با عشق الیه، و البته از نوع عالقه مسلک دور یمعارف

های زمیتی را سنتی بدانیم که بدون آن، جنس کودک. گونی باید عشقبه هم

رسیده است، و یا زهد را صنعتی بدانیم که شاعران روز شاعران به شب نیم

افظ و سعدی در هر اند مطالتی دربارۀ آن بگویند. اما حآن روزگار اجبار داشته

، دست کم گرفتتوان ها را یماند، نه اشعار نخست آندو گونه توفیق داشته



 
 

 

ی گفته شده است. اگر  و نه اشعار آسمانیشان را مطالتی نامید که از رس تفیی

ام، و اگر آن این زمینه را در سعدی نادیده بینگارم، پژوهیسی ناقص ارائه داده

از در آن ام. سرا انکار کنم دروغ گفته عدی آیینۀ جهان اسالم و به ویژه شی 

ها او عشق دارد که اوضاع آن زمانه را ترسیم در ورای این عشق زمان است. 

 کند: 

ل است ی  بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ / در طریق عشق اول میی

خرد که او همۀ عمر را بر رس این کار گذاشته است، و این ننگ را به جان یم

ها توانست تنها از خونی یمای ناخوب بگوید. د دربارۀ عالقهداستانی از خو 

کردی او آدم خونی است که در زمانۀ خونی و در مکان گاه گمان یمبگوید، و آن

 . توانست داستان را به دیگری نسبت دهد؟ چرا نیمبرده است. خونی به رس یم

 یماو 
ی

 . استبوده گوید که باب روز از یک سبک زندگ

، آ ی و نه هر صنعتی که ما ا یینۀ اجتمآیا هیی ع است؟ بله، و البته نه هر هیی

تالش شناس بنامیم، باید از سعدی را جامعه کهتر از اینآن را هیی بنامیم. مهم

 او در بازتاب اوضاع زمان در هیی بگوییم. 

، به کاخ سعادت که از نوع ابدی است، رایه یمسعدی  خواهد با فعالیت ادنی

، ده در به این کاخ است. اگر لغزشی در این راه داشته بوستانکه بگشاید، چنان

برای چه ترین تالش او مقصدی واالست. است، بدان که نیت اصیل او و بیش

به  کهکه تحصیل کند، برای اینخرد؟ برای ایناین همه رنج سفر را به جان یم

 . حج برود 

 

 سعدی و تصوف

ی پس چرا از او یاد نیمآیا سعدی با مولوی آشنانی داشته است؟  کند؟ همی 

از او به را باعث آمده است که سعدی را در برابر مولوی بپندارند، و سخنانی 

نقد غی  مستقیم مولوی تعبی  کنند. در میان شاعران قدر اول به لحاظ 

ر ییک از اشیفتۀ کها پیش سال تصوف رسیم، سعدی پس از مولوی قرار دارد. 

-در جمیع کوچک، او را به تقلید از سخن ییک از بازیکارگردنان ایرانی بودم. 



 
 

 

اض کرد که این را نگو. کارگردانی مند نامیدم، و  ، دانشمطرح گران اض اعیی اعیی

ی آن کارگردان یا دانش نبود که نیم خواست هیی و او از جهت دشمن داشیی

د. دانش با یک ی شاعران شماری از ما چه بخواهیم و چه نخواهیم دیگر بیامی 

اند، و مند گفته شود برخوردار بودهها دانشاز دانش تا حدی که به آن ،خر فا

ی تصوف که اگر آنان را با عرفان آشنا نیمهم ی از بینش نبود. چنی  کرد، خیی

و از ابتدا فردوش به صورت رسیم البته . هیی آنان دیدار دانش و بینش است

ی عرفان دور بوده است  همۀ ایناز دانش و نی 
ی

شاعران دور کردن خود  . ویژگ

 اند. از دانش رسیم است، آنان اشعار خود را در این حالت آزادی رسوده

 اند: نگاشتهرضا علمیه در شهای را بر باالی مدرسه گلستاناین شعر 

 اهل طریق را دیل به مدرسه آمد ز خانقاه / بشکست عهد صحبتصاحب

ده است؛ اما باید دقت کرد ه را بر خانقاه برتری دامدرسظاهر این است که او 

 گوید: نهد که یمنیم دیگر را در برابر یک رفکه او عالم و عا

 تا اختیار کردی از ان این فریق را؟گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود / 

 گوید: یمدر جای دیگر 

 که عالم دیم است / دیم پیش دانا به از عالیم استفرصت  نگه دار 

م همجا اگر به جای دانا این
َ
خوانی داشت؛ واژۀ عاِلم را به کار برده بود، با عال

داند، و این داناست که داند که عالم ارزش دم را نیماما او اهل معتی است یم

 شمرد. یم غنیمت ا دم ر 

 

 سفرها

مند  گو نیست، تدر ادعای خود راستالش مخاطبان این است که بگویند هیی

گران بر پژوهشکند، داستان خود اوست. را از زبان دیگری نقل یم هچو یا آن

اند که شماری از سفرهای سعدی حقیقی نیست؛ بنابراین باید بر رس این این

ای بسیار هبحث کنیم که او چرا از سفرهانی که نرفته گفته است. او اهل سفر 

ی  که او با آن ای  در اندازهود پیموده، خها را در خیال بوده، و شماری از رسزمی 

 ،یا ترکیب این دو  ؟چه تفاونی میان شنیدن با دیدنداشته است، کار سفر  



 
 

 

رفته دیگری ده است، به جانی نسبت داده که شاهد بو داستانی را که خود 

دو خیایل، او داستانی را برای  ، و یا هر  حقیقی یسی . بخیسی خیایل و بخاست

زمینۀ پسموعظه برگزیده است. هدف او تدریس اخالق است، چه تفاوت که 

ه شده، و او را در  استان چه باشد؟دن ای داستان خوارزم گونی خیال بر او چی 

ی تصورانی و  اند، سخن انتظاری که مردم از او داشتهشاید داشته است. ابه چنی 

ای از جهان اسالم را پیموده ، و نه کیس که گوشهدیده بودهپی  جهان یک

جا که از را وارد کند. آن ها خود تر داستان، و یا او عادت دارد که در بیشاست

. داستان سعدی و سومنات را اگر باور باید رنجور شد نگوید، عشقی زمیتی یم

. بدانیمبرهمن گو باید بخوانیم، و اگر باور کنیم باید او را قاتل م، او را دروغینکن

ی کم.  ی ی بیش و نه چی  ی  حکایتی ویل آن حکایتی است از زبان سعدی، نه چی 

مند حق دارد جغرافیا را خود، قهرمان اصیل آن استکه   آفریدۀ سعدی ، هیی

، و حق دارد از ضمی  اول شخص در حکایتی که از آن او نیست بر هم بریزد 

-تباه یمشص هر دو را به ااد. البته ضمی  اول شخص، عوام و خو استفاده کن

ی با این برداشت نادرست روبهناندازد، داستان روست. کیس که وییس امروز نی 

کند، و کشقی نیست که بگوییم سنت ها نیمهیی آشناست از این اشتباه با 

ی بود مقامه هنگایم که سعدی سخن خود را با عنوان حکایت آغاز  . نوییس چنی 

 کند، وارد دنیای هیی یمیم
ی

ون نامهشود، و از دایرۀ زندگ نوییس و سفرنامه بی 

 رود. یم

ایم. ای فروکاستهبه تذکره سخن سعدی تذکری است برای انسان که ما آن را 

تر آن است ندانی صد درم سنگ چه اندازه است، و جان کالم او را بشنوی به

سنت ایجاز را که سعدی از رسآمدان توان یم . د پرخوری کرد یابنگوید که یم

ج طوالنی بر هر سخن او نگاشت که هیچ ندارد  . آن است نادیده گرفت، و رسی

امون ادبیات عوامل نشی دلنگار، داور، و شارح، واژه خوش هستند که پی 

توان هر سخن سعدی را راست پنداشت یا دروغ، اگر یم. کنند فارش تالش یم

یابیم، و اگر راست است، خییل زود دروغ است ما به عنوان منتقد دست یم

 
ی

ی کنیم. همآوریم، و او را قضاوت یمای از سعدی فراهم یمنامهزندگ چنی 



 
 

 

آوریم، و به این مناسبت هرچه را دیگران اعالم آن زمان به دست یمای از آیینه

نویسیم، و قدرت خود را در گردآوری مطالب ها یماند در زیر این مدخلگفته

شگفتا که سعدی از هر دو سو مورد انتقاد است، گذاریم. دیگران به نمایش یم

از این جهت و برهمتی را کشته است، و  ،از این جهت که چرا تعصب داشته

به قرینۀ این دخالت  ام! که به دروغ گفته است به هندوستان سفر کرده

سعدی در داستان دیگران، دخالت دیگران است در داستان او. سعدی اشعار 

ی یم ی -و یم ،رساید نشاند، و از زبان آنان یمخود را بر دهان هرکیس و هرچی 

 نویسد. 

از بازیموی، بسیار استر  پیوند سعدی با سفر، به هر  -. او هنگایم که به شی 

ل یم ی  او در بغداد پایکند. گردد، در ربایط میی
ی

تخت جهان اسالم آن هم زندگ

در روزگاری که مغول به ایران تاخته بود، و بسیاری به بغداد هجوم برده 

بودن او در گاه بودند، بودن او در مدرسۀ بغداد، و نه در خانۀ شخیص، و  

 با سفر د
ی

قدر ر پیوند است. چه بسا او وصف رسزمیتی را آنخانقاه، همیک

 تر از دیدن بوده باشد. که این شنیدن، بهاست  شنیده 

توان از سفرهای گوناگون او، از و این را یم ،طلب استسعدی به شدت تنوع

ی او، از جاهانی کهمردم
ی آزمانی او در نیر و گزیند، از طبعبریم برای اقامت آمی 

است ه او یک طلب عر با موضوعات گوناگون مشاهده کرد. در انواع شو نظم، 

شود. رود، و اهل سماع و خانقاه یمکه تا قطتی متضاد مانند تصوف پیش یم

 . گاه رسایندۀ هزلیاتکند، گاه عاشق است، و  واعظ است، و نصیحت یم

ی مواردی آسان نیست.  نویسان روایت تذکره وانهادن آن مدارج علیم در چنی 

 ه
ی

مندان، برای انسان امروز بسنده نیستاز زندگ ؛ اما سعدی هر از چندی یی

 او یعتی دوستاز خود گفته است. در این
ی

داری تنوع سخن به جا که از ویژگ

ی نقش های گوناگون برشمرده شد، باید گفت میان آمد، و توانانی او در پذیرفیی

دنیای  ،نهذگونه. گونه و دیم آنکه او درگی  ذهن بوده است. دیم این

 نیستتضادهاست. 
ی
اق  ارسی

ی
 او زندگ

ی
، و دعوت به اعتدال در خوراک و زندگ

را و تفریط  افراطاو خود ؛ ویل در سخنان او هستآشکارا  ،ودن مسی  مدر پی



 
 

 

گایه به این قطب و گایه کاوی باشد که  شاید هم از کنج، استتجربه کرده 

ی  . آورد دریمجا و دیم جای دیگر رس گراید، دیم اینبه آن قطب یم -دربارۀ آیی 

ده استهای تصوف و به ویژه سماع نشان یم ، دهد که او به کنه مطلب ن  نیی

 . امه نداده استدگویم او چرا سماع را االبته نیم

 

 آرامش

 از همانی است که اکنون هست. علوم انسانی ، گفته  سعدیچه گایه آن

نیماصویل  لوم انسانی یک ارتباط . رابطۀ انسان با عاپذیر استگوید که تغیی 

تواند از علوم انسانی استفاده کند، و در زمینۀ که یم  تدوسویه است؛ آدم اس

دازد، و آدم واره به انحراف رفته واره که با جشنعلوم انسانی به فعالیت بی 

-خرقهداستان سعدی . ها و مسائل آنان بگوید تواند از آدمکاست، تنها یم

که دینارش را دزدان بردند؛ ویل مانند دیگران زاری   گوید یم گلستانپوشی را در 

دل ؛ چراکه با آن الفتی چنان نداشت که در هنگام مفارقت خستهکرد نیم

ی دلانسان امروز . شود  -هایش یمرامش را در اندوختهآشود، بستۀ مال یمنی 

ی را به خالف آرامش یم ، و بنابراین سخن کیس پیماید جوید، و درست مسی 

 . گوید هنوز قابل استفاده استها را برای ما یمحکایتکه این 

ی ره که تو یم/   ترسم نرش به کعبه ای اعرانی   روی به ترکستان استکی 

ی خالف مکه دارد، جنوب غرنی در برابر جانی را یم گوید که درست مسی 

مندان که شعر به ترکستان که در شمال غرنی است. این نکته ای برای هیی

وردن واژگان به صورت دقیق است. دوم آیا این شعر است؟ استخدام درآ

ون رود دتواند از کند یمکه نصیحتی یماین  بی 
ویل مشکل، تنها زائر  ؛ایرۀ هیی

تواند در هر جانی و هر حرکتی خانۀ خدا و تنها در سفر نیست، این اشکال یم

بروی دهد  خن باز این س . آورد المثل دریم، و این، شعر را به صورت ضی

ظاهر عمقی ندارد؛ ویل  وین گلستان همیشه خوش باشد، بهسعدی که 

های این ها و تجارب در پای آن نشسته است تا گلسعدی با تمام آموخته

 گلستان همیشه خوش باشد، و در طول زمان دوام بیاورد. 



 
 

 

 

 دولت پاینده

او «. هیی چشمۀ زاینده است و دولت پاینده»گوید: یم گلستانسعدی در 

 هیی و دولتزا
ی

 او یندگ
ی

مند را کشف کرده، و باور داشته است. زندگ مندی هیی

مندی که به دولت نیمو هیی او نشان از این باور دارد.  ی نه از نی  ؛پیوندد هیی هیی

ی میل به گوشهو  گی  است، . نه هرکس که گوشهدارد است که دولت گی 

 یند ابرخوردار از ز 
ی

 دست یابد؛ ویل تواند به این ز ی یمافراد.  استگ
ی

ایندگ

مند یم ی پدید آورد که هیی  را منتقل کند، هیی
ی

 و پایندگ
ی

زاینده  تواند این زایندگ

حپاینده و  پذیر باشد، هرکیس در هر تاریچی بتواند از آن استفاده کند، و رسی

ی زاینده شود  ح آثار فاخر فارش تا به این. چه بسا خود نی  جا از هر ای کاش رسی

ی که رفته  و توضیح ایناست به مسی  اصیل بازگردد، و  مسی 
ی

ح این زایندگ  رسی

 شود. توضیح 
ی

که در این آثار به کار واژگان به مناسبت اینشماری از پایندگ

 ما نیامده ، و هیچکند رفته است، گریه را از این متون باز نیم
ی

گاه به کار زندگ

 ه: جدی گرفت ک. این بیت را از مجد همگر در وصف سعدی باید است

 از سعدی مشهور سخن شعر روان جوی

 کو کعبۀ فضل است و دلش چشمۀ زمزم

 . رود او به دیدار کیس نیم ،ای است که باید به دیدارش بروند سعدی کعبه

شعرش روان است، و نیازی به کوشش ندارد، و همانند چشمه است که 

 دارد. 
ی

  زایندگ



 
 

 

 حریف باده
-تی حافظ را به خط نستعلیق یمدیوان جیگفت بردار و بخوان. پدربزرگم یم

اشعار هایم این شد که روزی بتوانم ییک از دغدغه. توانستمنیمو  ،گشودم

ی دیدم، و گاه افراط در حافظ را از رو  بخوانم. بعدها دغدغۀ بسیاری را همی 

توانی گذاری برای قانع کردن مخاطب که تو یمعالئم سجاوندی، و حرکت

؛ اما نیازهای دیگری  زبان حافظ و زبان  ،مانند آشنانی با زبان شعر بخوانی

ی وجود داشت.  با شور و شوق به معلم دیگر ما معلم چهارم دبستان عرفان نی 

دریافتم نام حافظ چه بوده است، یک نام با کمک مدیر گفت: امروز یم

، خواجه شمس  الدین محمد. طوالنی

اگر و این اطالعات توان به جای نام پذیرفت، الدین را یمآیا خواجه و شمس

گونه آشنانی نسل ما با ادبیات اینکند؟ چه دردی را از اما دوا یمدرست باشد 

 
ی

هانی که قرار بود با آغاز شد، در رسزمیتی با غنای زیاد و پر از نادانستیک

 
ی

ی هانی کم ارزش که هماندانستیک ها نبود آنبود تحقیقات و به دلیل کمها نی 

 پر شود. سیار بود، دچار خطای ب در شهرستان

خانۀ پدر افزوده شد، و من هرجا کتابحافظ   هایدیوانها بر در آن سال

ای هنامواژهها ییک از آندر انتهای کردم. یافتم، بررش یمدیوانی از حافظ یم

گذاری کنم، و من به این خیال که اگر باده را با معادل آن جای، بود  عرفانی 

ی را درخواهم یافت.  ح سالهمه چی  ها گذشت تا دریابم بدون شک نیاز به رسی

ح داشته باشد، شعر حافظ استدارماشعار حافظ   . ، و اگر شعری نیاز به رسی

هانی 
ی در زمان ما به نیاز به معتی لغوی ندارد، در ظاهر اشکال این است که چی 

ی اینگفتند. خانه یمشد، قهوهجانی که در آن چای و قلیان ارائه یم -عشق نی 

 ما و است، و گونه 
ی

 زیستۀ ماست. عشق در زندگ
ی

 پاسخ به آن در گرو زندگ

ی است که حافظ اراده کرده  ی در جامعۀ ما چه معنانی دارد، و آیا این همان چی 

مانند این است که همۀ گذرها نایم مشابه داشته باشد، و کیس نشانی  است؟

سد، چه  او ن  برد؟گونه یمبی 
 توان از نام گذر به نشانی



 
 

 

انشانی دربارۀ حافظ از روز به نگارش را به صورت خودجوش نییم  1375 سال

رو ها روبهبا استقبال بچهپرداختم، و بعداز ظهر که آن را در کالس خواندم، 

، و سالیانی من را به نگارش نیر مرصع که خارج از انتظارم بود   شد، استقبایل

معنوی خود استفاده کوشیدم از دیوان حافظ برای سی  سال بعد  از . واداشت

ح ابیات حافظ یمکنم. غزلیات او را یم -خواندم، و سخن دیگران را در رسی

یک دور دیوان او را به صورت کامل و  1378سال کردم. شنیدم، و مطالعه یم

ی به عضویت کتاببا رسعتی آهسته خواندم. هم درآمدم،  ۀ شهرداریخانچنی 

 فتم. شماری از آثار و هرچه را دربارۀ حافظ داشت به امانت گر 
ی

برجستیک

توانست جنبۀ آموزشی داشته باشد. پرورش یمداشت، و شماری دیگر 

وع به یادداشت . بتواند شارح حافظ باشد  ی که خود اخواننده برداری رسی

-حافظنقدی بر شناسان اصفهان و حافظمطلتی با نام قصد داشتم و  ،کردم

-هستم، حتی کمام حافظ خواندهچه دربارۀ آندار همۀ من وام بنویسم.  نامه

هانی که در اندازۀ هانی که در اندازۀ یک مقاله است، آن، آنبارها ها و کمبرگ

 عرض ارادنی به حافظ است. 

 شده   1381سال 
ی

کوشیدم یک نسخۀ دیوان حافظ را که در هند چاپ سنیک

خار کرد. توان به آن افتای که نیمکارنامهاین کارنامۀ من بود،   بود بازنشی کنم. 

، و کار، شهرت بکه حافظ را وسیلۀ کسنقطۀ برجسته این ، مدرکطلتی افزانی

 و جلب جنس مخالف نکردم. 

افزار حافظ رس است، نرمامروز منابع بسیاری در فضای مجازی در دست

بیش از هفتاد عنوان کتاب دربارۀ حافظ عرضه کرده است، و هر سال منابع 

ی را از سکه بیندازد. آنترسد که یمدیگری به چاپ یم چه در این واند آثار پیشی 

ای داشته نامهها خوش درخشیده، تک جلدی نبوده، و جنبۀ دانشسال

 است. 

شتاب بسیاری گرفته است، تا جانی که در دورۀ معاض، شناش حافظ

ح جامع ادنی بر دیوان حافظ وجود اند. منتقدان از ابتذال آن خیی داده
رسی

ح جامع عرفانی ندیده دارد؛ ویل هنوز  توان گونه که با فال یمهمان ام. یک رسی



 
 

 

نده های گوناگونی از شعر حافظ داشت، و در واقع فالبرداشت تواند یمگی 

ی هریک مرایم داشته خود چهرۀ اند، و خود را در آینۀ شعر او ببیند، شارحان نی 

ح داده اند دیده هآیینآن در که را   رفانی ندارد، و تنها شارج که تجارب ع . اند رسی

توانانی او بیش  . بیند با اصطالحات عرفانی آشناست، حافظ را همچون خود یم

ی از او نباید بیش از این باشد از این نیست از اثبات عارف بودن  . ، و انتظار ما نی 

بیتی و کنند که گونی فاقد جهانحافظ بگذریم، حافظ را چنان ترسیم یم

نج حاف شاعری ویالن بوده است.  ی بهره برده، آیا او نظ از اصطالحات شیی ی 

نج نجباز است؟ البته شیی ی تحقیقی ای نیستباز حرفهشیی ؛ ویل در این زمینه نی 

 انجام داده است، به هر حال از ییک دو نفر پرسیده، شاید کیم هم بازی کرده

ی او یک شخصیت است. هم و اهل تجارب گوناگون است، ند بعدی چچنی 

ی در تصوف رسیم و ذیریم که او تجربهچرا نباید بپ عرفان عمیل داشته هانی نی 

 او در آن روزگار پرتالطم در یک دیوان بازتاب یافته  است؟
ی

ابعاد گوناگون زندگ

اند به صورت کند، گمان کردههنگایم که حافظ از من و ما استفاده یم است. 

مند یمدقیق، خود را یم ی سخن تواند به جاگوید، در حایل که هیی ی دیگران نی 

 . ، و او باید خود را نشانه قرار دهد تا به دیگران برنخورد، و غوغا نشود بگوید 

 در شعر او بسامد باالنی دارد، و  وم اینس
 و که اصطالحات عرفانی

ی
دگ گسیی

در زمان ما مگر شاعری  دهد که از روی تقلید نیست. یمژرفانی که دارد نشان 

صیتی که درگذشته و او خعر بگوید؟ دربارۀ شوجود ندارد که بنابر سفارش ش

گوید، و شعر یم ،شنود است، اکنون کلمانی را از دیگران دربارۀ او یم شناختهنیم

 را از ذهن خود ، هبود چه کارهکه او این
ی
و در این سن درگذشته است، و باق

 آیا نسبت نوایان بوده است. گی  نی دار و خوش اخالق و دستسازد که مردمیم

 گونه است؟شعر حافظ با عرفان این

شده، و حتی در عرفانی نیست، و اگر رنگ به رنگ یم او های اگر همۀ غزل

ات عرفانی ابیاشکایل دارد که  کرده است، چهروز چند بار رنگ عوض یمشبانه

ح عرفانی دست کم به همان اندازه ح کنیم. البته این رسی ای که حافظ، او را رسی

روز یاز به مایۀ عرفانی دارد، و همان مقداری که در شبانهمایه داشته است ن



 
 

 

آمده است، باید به رنگ عرفان به قول این منتقدان به رنگ عرفان دریم

 در هر غزلاین رنگ . درآمد 
ی

ی که لطمه زده باشد، دیوان او را به  ارنیک ی به هرچی 

ابر اینان در بر  شود. ترین فال از آن گرفته یمدیوانی تبدیل کرده است که بیش

ی به خطا افتادهرسدرنیماز شعر  کسانی هستند که خطانی  اند. آورند، و آنان نی 

ای رندانه به آنان که به احتمال زیاد، حافظ از آن خشنود است، و خنده

ی تمن پوشیده بدارد. ان زند؛ چراکه توانسته است راز خود را از اینیم  نی 
قدانی

-کنند. آننقد او استفاده یمظ برای هستند که حتی از اشعار منسوب به حاف

گاه که سخن از دین حافظ است، استناد به شعر شحنۀ نجف اشکال دارد؛ 

توان از این غزل و غزل خلوت درویشان ویل هنگایم که نوبت به نقد برسد یم

 استفاده کرد! 

ی جز نشان دادن آنهای انجام شده ترین پژوهشهمم ی چه حافظ آشکارا چی 

پرداز  ،رند حافظ قرآن، که اینت نیست؛ سید ما پنهان بوده او از د ،گفته ی  ،طیی

مدح شاهان و ارکان رود، به شمار یماز مبارزان با تظاهر در دین و عرفان و 

ها کلیدهای این . همۀ اشعار او در یک سطح نیستو ، است دولت را گفته

ذت بردن نمای لمند که راهورود به گلستان خیال حافظ است، کلیدهانی ارزش

است؛ ویل  ورود و یا رسگردان نشدن در این گلستان پرپیچ و خم نیست. کلید 

ی   . یانی راه نه تضمی 

ی عاشقی است. آیا یم حافظ،مذهب  ی حافظ را به دخیی توان داستان دل باخیی

. البته عشقبه نام شاخ نبات باور کرد؟ تاری    خ یم -گونه یمهانی اینگوید خی 

توان آموخت، و نیازی به افراد شود. شاعری را یمتواند باعث تحوالنی در 

تواند در شور و حایل که عشقی از این دست ندارد، هرچند که بعد از آن یم

گوید حتی رسان باشد. عشقی که حافظ از آن یمالزمۀ کار شاعر است، یاری

ی قد ی او عاشقی را نشان اهل خدا  رس نیست. بل دستار مرحلۀ زمیتی آن چی 

 آیا این عشق یک عشق زمیتی و آن هم از آن نمونۀ باب روز است؟داند، یم

 است، و احافظ از آن عارفانی 
ی

ی ست که عاشق زندگ  چنی 
ی
تواند نیم  عارق

ی و خانقاهو گوشهمنتقد تصوف رسیم   نباشد. نشیتی گی 



 
 

 

شناسیم، شعر او نسبت بسیار زیادی با شعر دارد، حافظ را شاعرترین شاعر یم

ی شاعر ز  رسد اوست، و او اگر تعهدی به شعر بان فارش که به ذهن یمنخستی 

ی رو شگفت نیست که او ما را میان مجاز و  نداشت، شاعرترین نبود. از همی 

آورد، گاه از بادۀ گوید که مستی یمای سخن یمگاه از بادهحقیقت رسدرگم کند.  

که جز در گوید  یمای گوید که یک سنت ادنی است، و گاه از بادهانگوری یم

رجوع کن؛ ویل  خبه تاری     ؟حافظ که بوده است شود. میان عارفان یافت نیم

ی هیی است، آن چه در دست ما قرار دارد شعر اوست، شعری که پیش از هرچی 

ی در نوسان، و چرا باید هیی را محدود کرد؟ اگر حافظ را محدود کنیم،  هیی

دایرۀ ادبیات رسیم ندارد  تری دارد؛ ویل شارج که اطالعانی بیش از اشکال کم

مند عارف سخن بگوید. او حافظ را محدود یمیم ح خواهد دربارۀ هیی کند تا رسی

به جاهای را گردی که سفر د. مانند جهانیبر تمام اندام حافظ راست بیا او 

ی چون حاضی نیست از دریای موجدارد، و خوش نیمو ناشناخته دوردست  خی 

دن به  کند. پاک یم ها را از نقشۀ خود آنبگذرد،  سفر کردن با حافظ، دل سی 

هدایت حافظ در سفر، و به جان خریدن توفان دریانی که از پس آن دنیای 

، و او را بازجونی کردن، شود، و یا دیوان حافظ را متوقف کردنحافظ آشکار یم

؟و هرچه را فکر یم ی ی آوردن، بر رس شاخه  کنیم بر گردن او گذاشیی شاخه را پایی 

ی  ، و بر شاخه بن بریدن، راهرفیی ی کارهای گوناگونی است که ، شاخه را شکسیی

 گزیند. هرکیس بنابر عقیل که دارد بریم

 رفییع االدین در کنار مسجد لنبان در محلۀ لنبان و نکوچۀ رفیع
ی

م خانوادگ

 گوید: ق( که یم630الدین لنبانی )ملنبانی منسوب به شاعری است به نام رفیع

 جگر خستیم / بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستیمتو سودای ز  کهنآ ز ابرون 

ی یم  گوید: حافظ نی 

 که بشد دین و دانش از دستم / بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستمغی  از آنبه

-شگفت روزگاران او نیان و همیشباهت بسیار زیاد اشعار حافظ با اشعار پیش

ی است. شباهت حال و هوا، و شباهت مضام ی انگی  . چاپ ها تا نقل مرصاع ی 

دۀ دیوان گذارد. ای در این زمینه به جا نیمها هیچ شبههسال ها در اینگسیی

نشان داده است که ادبیات یا دست کم ادبیانی که او ظ چه کرده است؟ فحا



 
 

 

روحانیت در آن زمینه به فعالیت پرداخته است، فن نیست، و هیی است. 

 : وای یک بیت را تغیی  دهد حال و هتواند شاعر در پس شعر یم

 فروز / ما دم همت بر آن بگماشتیمبن حسن نه خود شد دلگل

و ای کاش ان هنوز گشوده است، یپروندۀ تأثی  و بلکه برداشت حافظ از پیشین

ین   ای پایان نپذیرد. این مرصاع حافظ مانند مرصاع آن شاعر ها به نقطهگی 

هانی با آثار دیگران دارد، شباهتاست، و اما اصل آن مرصاع از کیست، چه 

او از چه کسانی برداشت کرده است، و چه کسانی به جز حافظ از آن مایه 

ی شباهت ؟اند گرفته ها با دیوان حافظ ساده ها تنها با سنجش دیوانیافیی

 . نامۀ ابیات کار هر کیس نیستاست؛ اما تنظیم نسب

-ان حافظ، منتقد طرفترین منتقدهرکس منتقدانی دارد، و شماری از جدی

که مطلتی در عرفان داشته باشد داران حافظ هستند، کسانی که او را بدون این

بینند. گروه نخست افزایند، و کار دیگران را نیمدانند، بر شهرت او یمعارف یم

گویند حافظ در چارچوب ادبیات ، ادیبانی که یماند تر از ادیبانمنتقدان، بیش

ادی در ادبیات داشته است، و بس، و برخوردار از دهد، استعدمعتی یم

 هستند که آشنانی   از گرویه.  لحظات آسمانی نبوده است
منتقدان کسانی

ی  قرآنتوانند منتقد اعجاز ادنی این گروه دوم یم چندانی با ادبیات ندارند.  نی 

 باشند. 

 حافظ مدح شاه گفته است، آیا بسامد این مدح نسبت به دیوان او چه اندازه

دست کم یک مورد و دوم این که قدح شایه دیگر را گفته است، و این  ،است

نیازمندی او را به دربار باید بیان کرد؛ ویل زمانۀ  . کند خنتر یمها را از آن مدح

ایط چه ی از نظر دور نداشت که رسی گونه او را به آن چنان درباری نیازمند او را نی 

نی باشد ها نقطۀ ضعف است، این مدح کرده است.  که برای کسانی  و باید عیی

 همچون او به . ریزند تمام هیی خود را به پای اصحاب قدرت یم
ی

شاعر بزرگ

د، و کسانی که عددی نیستند، خاطر این نقاط ضعف مورد انتقاد قرار یم گی 

ی نقاط  این  اگر  . شوند عقی دارند در آینده به طور کیل نادیده گرفته یمضو چنی 

تر بود؛ ویل از سونی باید بگوییم چه خوب حافظ نبود، بهها در دیوان مدح



 
 

 

ی انسانی مانند دیگران ها هست، که اگر نبود نیمکه این مدح دانستیم حافظ نی 

 کشیم،های او رنج یمما از مدح شناختیم. بوده است، و اوضاع زمانۀ او را نیم

روابط او با شاه توان دربارۀ البته یم . شیده استگوییم که او کنیمرنچی از و 

به  و شاه اسحاقشاه، ، سلطان اویس، توران، شاه منصور شاه یحت   ،شجاع

دانیم، های او را نیمآسانی سخن گفت؛ ویل چون مخاطب بسیاری از خطاب

ایم. او به هر دلییل نام پی  و مراد و نام خرابات ها را یک بازی شعر دانستهآن

داریم که روا یمه، نیاورده است، و ما تباط داشتر با آن ا ای را کهو صومعه

ی  . گونه قضاوت کنیماین  هیی
ی
اگر حافظ از عرفان به عنوان ابزار برای هدق

، آنبهره برده است  ی شواهد تاریچی ها را به صورت دقیق چرا هنگام یافیی

ی کلمه یمتطبیق یم او ریاکاران را نقد کرده است، و  ؟دانیمدهیم، و برابر با عی 

 . موضع نسبت به ریاستکند، و این دورترین شعر او ما را رسدرگم یم ابهام در 

از چهره ای شاخص بوده، اجباری برای دیدار آیا چون در محیط کوچک شی 

با شاهان نداشته است؟ مولوی توانسته است خود را از حاکمان دور کند؛ 

ی از چنویل او اطرافیانی داشته، و متیک بر سازمان تصوف بوده، و حافظ  ی 

 بوده است. نانی برخوردار ناامک

آموختگان رشتۀ دانشکدۀ ادبیات نزدیک مزار حافظ باشد، و هنگایم که دانش

ده شوند، آنادبیات در آرام  دریانی که حافظ گاه یمگاه حافظ به خاک سی 
توانی

 گاه، و آن هم ادبیات. اند. دانشرا چه کسانی به مالکیت خود درآورده

که مطالتی از غیب بر زبان او برند، ییک ایندو معتی به کار یم الغیب را در لسان

ی یمجاری شده است، و یا این با دید  تواند از غیب خیی دهد. که در فال گرفیی

 از دید مادی، غیتی وجود ندارد که. توان مورد نخست را پذیرفتمادی نیم

که از هرکیس بخواهد زبانی داشته باشد، و مورد دوم یک فن است، البته فتی  

 ساخته نیست. 

ی های بلند، جایمنظومه گاه روایت است، و بسیاری از شاعران ما در غزل نی 

اند، حافظ اهل شعر داستانی نیست، دوری از روایت، از روایت غافل نبوده



 
 

 

کند؛ ویل او یک دشواری دیگر یعتی استقالل تر یمکار را برای شاعر آسان

 یت در دیوان حافظ برای خود استقالل دارد. خرد. هر برا به جان یم ابیات

با ها گونی ز مذهتی جبه کند، خ است، و حتی با خدا شوجی یمو حافظ گایه ش

ی مذهب  گایه گوید. او چه کیس است؟ آیا  شود، و گایه از عرفان یمدرگی  یمنی 

گونه و گایه اهل یم و مطرب و شاهد است، و گایه اهل عرفان. گایه این

ی امکانی وجود دارد؟ آیا او گونه، آیآن و تنها از  ،تظاهر به عرفان کردها چنی 

ی ترتیب زمانی صطالحات آن بهره برده است؟ ا ییک از مشکالت، از دست رفیی

وادی عرفان، رایه دشوار است، تعریف ازجمله حافظ است.  اشعار شاعران و 

طریق  قصد ندارم حافظ را به هر  ؟ما از عرفان و مالک ما برای عارف چیست

خیال شویم. تر است نی خواند، بههای تو نیمعارف نشان دهم، اگر با تعریف

ی که برایم قطیع است این ی که اشعار حافظ در طول تاری    خ مورد استناد چی 

 شماری از عارفان بوده است. 

ی ما این گونه است، هیی حافظ در ابهام و ایهام جلوه کرده، آیا اوضاع رسزمی 

ی بر او گذاشتهو یا اوضاع آن زما ی تأثی  ی دچار   ن چنی  که گونی شخصیت او نی 

 شده است
ی

که تأثی  نیست؛ ویل به جای ایننی عوامل،  ؟ ایندو یا چندگانیک

ی صنعتی روی آورده به ی بگوییم او از روی ترس به چنی  تر است بگوییم او چنی 

که او این خطری را به جان خریده است که اشعار دو پهلو و چند پهلو بگوید. 

که متوجه نسته است در نقادی، تا این اندازه پیش برود، پیش از آناتو 

 این زمانه، آشوب شخصیت او باشد، حاصل زمانۀ اوست. مهم
ی

ترین ویژگ

ی تالش تواند فضانی فراخ برای منتقدان پدید آورد. هماست، و آشوب یم چنی 

ی د، کسانی همچون خیام نباید فراموش شود. رایه که آنان گشودن این چنی 

، و مخاطبان است صیل حافظ چه بودهاکه مقصود فارغ از این . ایمن شده بود 

ده کرده است. او اند ایهام، کاربرد اشعار او چه کسانی بوده  را گسیی

 



 
 

 

 پی  مغان

خوابد؛ طالح است، به هرحال هرکیس یمصکسانی را داریم که خواب ندارند، ا

احت یماز آناند، شماری ها به هم پیوستهویل آن کنند، و شماری دیگر ها اسیی

ی وجود ها پیشبیدارند. بسیاری از شغل نکارااز هم داشته، و افرادی  تر نی 

 تر اند، و این در زرتشتیان، بیشهستند که شغلشان را نسل به نسل حفظ کرده

آتش جاوید . تواند موبد شود واضح است. تا کیس پدرانش موبد نباشند، نیم

ی به آن پیوست کن. آنان که شغل خود را نسل یعتی آتش ه میشه روشن را نی 

انی در شغل آنبه نسل حفظ کرده ها داده شده است. تغیی  و اند، البته تغیی 

کیس است که گونی هیچ تغیی    پی  مغاناما  توان انکار کرد. را نیم بلکه تحریف

دار وظیفۀ تدا عهدهخود از ابو تبدییل را برنتابیده، و چون عمری طوالنی دارد، 

 خود بوده است. 

 

 نماز مستان

سخن . معنانی ندارد ، پذیرشبدون این راه ییک از اصول عرفان تسلیم است، 

کند: به یم حافظ از مشهورترین سخنانی است که این اصل را برای ما بیان یم

ی یک قطره و دو قطره که بایسجاده کن گرت پی  مغان گوید  سجاده  د . نه ریخیی

د رنگ یم ط خالف آزادی بشی نیست؟ آیا چون و چرا تسلیم نی آیا .  بگی  رسی

؟ گوید خالف مذهب هم باشد مخالفت نکنجا که یم، آن هم اینعقل است

نامد. شیعه را پی  یم البته نه تسلیم به هرکیس، تسلیم به پی  و نه هر که خود 

ی از والیت یم عۀ تنوری ای که به شیگوید؛ ویل نه والیت هرکیس. شیعهنی 

. انسان اینشهرت یافته است، یم  را دارد  خواهد تسلیم معصوم باشی
ی

ویژگ

تا  ست، تسلیم او د کنکه تسلیم کیس شود، هنگایم که برای دیگری کار یم

تواند با نظام اداری مخالفت . یک کارمند چه اندازه یمد حقوق دریافت کن

این تسلیم ن ندارد، ای در دیریشهما تسلیم رسومانی هستیم که هیچ کند؟ 

 ما دیده یم
ی

سخن از راه معنوی  شود؛ ویل هنگایم کهخالف عقل در تمام زندگ

. سالک بر رس راه تناقیصی بزرگ کنند آید، همه ابراز مخالفت یمبه میان یم



 
 

 

 جزنی قرار یم
ی یعت با طریقت، و از سونی شنیدن سخن پی  نی  د، تناقض رسی گی 

یعت بپیماید، و قدم در رایه دیگر  ، مجاز نیست رایه را است دیناز  خالف رسی

. تا این تناقض روی ندهد بگذارد، توقف نکردن، ادامۀ راه، با تناقیصی که دارد 

مند در جانی باید آموختهشود، همانرفتی حاصل نیمپیش
های گونه که هیی

ی به ژرفا باید این پوسته را شکستخود را نقض کند  ، و برای . برای رفیی

ی پوسته  باید پذیرش داشت که حتی پذیرش این پذیرش به صورت شکسیی

 دست نظری مشکل است
ی

. پوسته برای محافظت بود، اکنون تو به بلویع

؛ چون خود ای که یمیافته ی، چارچوب را باید بشکتی اث بیی  از خود می 
توانی

ی کرده،  . ارچوب باشد چتواند اسی  حقیقی نیم حافظ خود سجاده را به یم رنگی 

ی کردن، مقدمه و آمیخته با رنگ یم است. ا و اشعار  ای است برای این رنگی 

 پذیر نیست. آغاز کار، نماز مستانه جز با این مقدمه امکان

 

 تناقض

دربارۀ آن ها توان کتابای است که یمکنندهجیی و اختیار از مباحث خسته

مورد عالقۀ کسانی است . جیی و اختیار نزد شاعران و ازجمله حافظ نگاشت

ی بخوانند، و مدافعان حافظ را ه خواستهک بکوبند که پس اند حافظ را جیی

ی بود. مطالعۀ اشعار حافظ در زمینۀ جیی  ، او را چه شد؟ حافظتان که جیی

ی نشان نیم را از  نی هاتناقض . گنجد دهد، و در تسلیم و رضای عارفانه یمجیی

ب او در طول عمر نسبت داد، یا حافظ یم که او دیوان این توان به تغیی  مشی

چه اشکایل دارد که او شب هجر را تاریک دیده است، و مدّونی نداشته است. 

های البته تناقض؟ رسوده باشد نامۀ هجر و یط شدن سپس از شب وصل 

دهند نیتشان خی  ها را بزرگ جلوه یمتری دارد. کسانی که این تناقضبزرگ

-حساب و کتابش با ادبیانی است، و  خواهند بگویند او شاعر بودهاست! یم

ح عرفانی که آنان در آن مهارنی ندارند ندارد  ،هاست ، و البته و نیازی به رسی

 است. 
ی

 و دوچهرگ
ی

  صنعتی مانند ایهام در نظر آنان دوگانیک
ی

حافظ به دوگانیک

قدر تناقض دارد که منطق را نمایاند، آنکند، و خود را چندگانه یمبسنده نیم



 
 

 

تا   منطق شعر چیست، تا دریانی منطق شعر او چیست. به هم بریزد تا بدانی 

 درست و نادرست را کنار بگذاری. بدانی درست این است که 

ی است. خود را پنهان نکرده  او چه کیس است؟ چهرۀ اصیل او چیست؟ او همی 

ریزان روح است، جانی شعر حافظ عرقهاست. ای از تمام اینمجموعهاست. 

ی یم ان یمرسد، و جانی حبه یقی  برای این است  گوید از رسگردانی یماگر شود، ی 

ان است، آیا باید خود را ره کند. شک خود را پنهان نیم یافته بنمایاند؟که حی 

ی را بیان یم تواند کند، و این سلوک طوالنی نیماو حاصل چند قرن اندیشۀ بشی

دست او  گفته است، و   یشعر تنها چرا باید بگوییم او  خایل از تناقض باشد. 

های که متناقض باشد؟ او راهخواهد بگوید، ولو اینباز است که هرچه یم

اگر توان  وده است: از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. مگوناگون را پی

شناش کند؟ درک این همه تناقض در کیس نیست، چه اضاری دارد که حافظ

توان آب و لیمو و ، یمو در آفتاب دراز کشید  ،آرد و شکر خورد آب و توان یم

بت درست کرده است.  به جای  شکر خورد، و پشتک زد؛ ویل حافظ حلوا و رسی

تر است از او به شاعِر عارف یاد کنیم که که او را شاعر، عارف بخوانیم بهاین

، دانسته
ی

-شاید این عنوان بتواند مجموعه بودن او و ترکیب شدن کامل زندگ

تناقض در بسیاری وجود دارد، کم و  نشان دهد. ها، و دیدگاه او را ها، تالش

مند؛ ویل حافظ توانسته است با این همه تناقض  مند و غی  هیی
از زیاد، هیی

 یک
ی

 در اوج تناقض، این نگاهپارچیک
ی

بانی از فکری خود دفاع کند، این یگانیک

 ترین تناقیصی است که از پس آن برآمده است. شیشه در کنار سنگ، بزرگ

، و بعد برداشت بدی از آن کرده باشند باشد که  د مطلتی گفتهتوانآیا نیم

ات مدوایم نداشته است که او مجبور نبخواهد آن را  قض کند؟ آیا زمانه تغیی 

ی جامعه از افراط ها از تفریط بگوید، و هنگایم که آن شود برای دور داشیی

 را نقض کند تا جامعه متعادل شود؟  سخن خود دچار تفریط شده است 

ی از نامرادیییک های روزگار و  از دوستان که اعتقادی به ماورا ندارد خشمگی 

رود رفت، و از دیوان روی در کنار زایندهکاران، به پیادهخیانت دوستان و هم

 گفت حافظ اهل سازش است. حافظ فایل گرفت. یم



 
 

 

طلب است، البته آن انقالنی که او در ن  آن است، حافظ یک انقالنی سازش

هانی که علیه او یک انقالنی واقیع است، از آن انقالنی  به این سازش دارد. نیاز 

-کنند. او ممکن است با دیگری سازش کند؛ ویل با خود نیمخود انقالب یم

ده، مکّرر، و عمیق. سازد. خود را نقض یم ی از  کند، نقیصی مداوم، گسیی این نی 

 
ی

اف خود اعتقادی بویژگ ه ماورا ندارد، از های حافظ است کیس که به اعیی

ج بر حافظ یمحافظ فال یم د، یا رسی که بتواند حافظ را ، بدون ایننویسد گی 

ی بیاورد    . از آسمان به زمی 

پردازی بزرگ است؛ بنابراین  ی ی بر پایۀ تناقض استوار است، و حافظ، طیی طیی

ی باشد، و ، ممکن است این تناقضگوید نتواند از تناقض نیم ها بسیار سنگی 

نیازمند به توجیه کند؛ ویل کار او جز این نیست، او شغیل جز این برای ما را 

خود در نظر ندارد، این داستان خود اوست که امکان دارد مانند هرکیس که 

دچار شک شود، و این شک فلسقی را بیان کند،  ،خواهد عایم باشد یا عالمیم

و . لم صنع نرفتو یا راوی شک دیگران باشد، و بگوید: پی  ما گفت خطا بر ق

پرداز نبود.   ختتانیماگر تا به این حد پیش  ی او زبان حال ایرانی است،  که طیی

خواهد چرخ را بر هم زند. هم آن کیس که و هم آن کیس که یم هم عارف

دیوان حافظ به  ندازد. دراخواهد طرج نو تسلیم است، و هم آن کیس که یم

 ست. اجز تجیل ایهام تجیل تضاد 

مند را گناه؛ اما نیمشود ه هیی با گناه آغاز یمگویند کیم  دانست یکار توان هیی

آمد جامعه . منظور از گناه باید انجام کاری خالفکه شغیل جز گناه ندارد 

، طاعت از دست نیاید گنیه باید کرد باشد، گناه همه جا به یک معتی نیست. 

واری یا  ی  : طاعتی گر ننمودی گنیه باید کرد. به قول هادی سیی

پردازی کند، باید حافظ را بشناسد. آنکیس که یم ی ی که   انخواهد طیی شان طیی

ی یبادوری از حافظ است. به دلیل عمقی ندارد،  ی مکتوب را از طیی د حساب طیی

ای زودگذر تواند در پیوند با خندهشود، یمچه شنیده یمشفایه جداکرد. آن

ی را از مخا ی مکتوب قرار نیست خنده گرفیی طب فدای سطچ باشد؛ ویل طیی

ی امروز از سمت تازۀ او به عنوان مدیر جوانی را یم بودن کند.  شناسم که همی 



 
 

 

باخیی شدم. باشگایه تروریستی زیر پوشش کار  تر دار و آب نمدیر یک نهاد نا

ور است که موجود کوچیک را مثل من دیده باشد تا چه رسد به دفرهنگ. 

زنامه، سپس یک بار در خیابان، یک که به یاد بیاورد. روزگاری در دفیی رو این

. نه برخوردی نه درخواستی و نه ی  بار در اتوبوس و یک بار در شب طیی

ی در وجود او گذاشته شده است تا کیس مانند من گالیه  . دو چی  خصومتی

چهرۀ او و تازد؟ باز چرا به این آسانی پیش یمنداشته باشد که این آدم دغل

به مخاطب منتقل کند، ترین مطالب را ند اصیلتوارفتار او در چند ثانیه یم

-گذار برنامهاما او رسمایه . طلتی خوایه، میل به شهرت، و برتریغرور، زیاده

ی هست. ییک از آن  از جیب مردم نی 
ی

ای لودهها برنامۀ های به اصطالح فرهنیک

ی است.  -ای جز این به بار نیماو به جریانی پیوسته است که نتیجه با نام طیی

 نتیجهنش
ی

ی را فراهم کرده است که جز لودگ ی بسیی -یمای ندارد. اند، و او نی 

ی گفتهتوان کار او را با  اند سنجید. آنان اصل شاعران فاخری که گایه مدح نی 

ی داشتهفریع های اخهشاند، ای فاخر هدایت کردهجریان را در زمینه اند، نی 

ی که دربار برای  ر گاه بیچه. کاری کنند ها پنهانکه در مورد آنبدون این بسیی

اند که دربار برای اند، و یا در ن  نبودهخوش نکردههم کرده است دلاها فر آن

ی فراهم آورد آن ها رسگرم آلودکنندگان آب را به آن شاخه؛ بلکه گلها بسیی

مند در برابر سیاست. اند کرده ، هنگایم که مدار باشد بازان باید سیاستهیی

-واهند چشمۀ زاینده را کور کنند، بخیسی از هیی خود را هزینه یمخبیند یمیم

اند، و تاری    خ هیی پر از ها کور کردهای که آنان چه چشم. در تاری    خ خواندهکند 

بسیی فراهم شده از . ها را دربار کور کرده استکسانی است که چشمۀ آن

ی زیرشاخه مند زیرک نی 
هانی را سوی آنان در خدمت اهداف آنان است، و هیی

ی آورد که در خدمت هدف خود استفراهم یم ی . اسی  مسی  دیگری شدن چی 

ون از دربار باشد؛ ویل . جز دور شدن از هدف نیست مندی امکان دارد بی 
هیی

مندان درباری به  تمام هیی او تمام و کمال در اختیار دربار باشد.  ی  هیی که بسیی

 فراهم آبرای دربار 
ی

 یماعتماد یم آورد یملودگ
ی

، و ممکن پردازند کنند، و به لودگ

ی به هدف، طم است گاه از اهداف خود بگویند که التی شعاری است. پرداخیی



 
 

 

گاه آلوده کند هیچشود، و گمان یمآنی که به خود مغرور یم. کاری عمیل است

رسچشمه و یا حاکمان به نخواهد شد، در حایل که خطر انحراف وجود دارد. 

ند، رود را به اقامتیمن حاشیۀ اصیل رود حتی  برند، یمگاه خود روند تا لذت بیی

د، و کاخشان ویران و البته جریان  صورت گی 
های ضعیف را تا نکند طغیانی

، و گردوغبار اند خشکرا یمچشمه رویه نی  یهابرداشتتغیی  اقلیم و  . شود 

ی هنگایم که درخت را زیاد تکان دهند، میوۀ نیم . شود نصیبمان یم ی رس نی   پایی 

ی افتد، و اگر اضار کنند یم میوۀ نارس، و اگر باز اضار کنند شاخ و برگ نی 

ون یمیم ند خون بی  دوش را بیش از اندازه به کار گی  مند  . آید افتد. اگر شی  هیی

و شاید تصمیم برد، از چشمۀ زایندۀ خود لذت یمنوزادۀ بالیعی است که فرد 

د  زنده و بینا و بالیعی  آدمکند، او جاری یم های خود را در بسیی هیی زایشبگی 

مرده و کور و نابالغ شود. او مگر نازاده و نمایان آدماسی  معتی ندارد است که 

مند اگر  بخواهد آن را گدانی کند؟ بودی دارد کهچه کم ی تنها و هیی آگایه همی 

 است. 
ی
به صورت ای که مسی  آن را جوشش چشمهرا داشته باشد برای او کاق

 بازان تفاوتسیاستساخته شده از سوی مصنوع مسی  با  دهد شکل یمبییع ط

ییک دیگر از  انعطاف بسیار زیاد رسانجایم جز انحراف نخواهد داشت. . دارد 

ها با مردم بودن و برای مردم بودن است. واژگانی زیبا که ممکن است انعطاف

و یا بسیار سطچ به نادرستی بینجامد، و هیی را محدود به مردم همان زمان 

 کند. 

 

 علم نظر

همچون رستم به دنیا بیاورد را بتواند پهلوانی رسی که زال برای گزینش هم

. رودابه برگزیده کند که برخوردار از علم نظر استراه یمکیس را با خود هم

ی این نامهشاهو  زنی زیبا و قوی ؛شود یم -. حافظ از علم نظر یمگونه استنی 

 : گوید 

 بود نا یگفت که در علم نظر ب  کیس  نیکا/   دل یا شناشن طلب ار حسناز بتان آ



 
 

 

اند با نگاه دریابند این، آنی هست که مورد نظر توانستهاند که یمکسانی بوده

مند باید علم نظر داشته باشد. ورود به موضویع بدون این . هیی -است یا خی 

کند. داستان تلف یمبرداری الزم را کند، وقت او را که بتواند از آن بهره

، پیکر مورد نظر را یم
ی

تراشید. دید، و تنها زواید را یمپیکرتراشی که در سنیک

این معنا  تواند بار بیند که این کلمات یمشاعری همچون حافظ با علم نظر یم

د یا نه.   را برعهده بگی 

  



 
 

 

 دیدار با عرفان
ی واژه د، عرفان است. رسیدن نام مولوی به ذهن یمنای که پس از شنخستی 

ای در درون و راه کنیم. مبارزها با واژۀ مبارزه همر البته عرفانی که باید آن 

ون، و نه از جنس جنگ و جدال ییک از انتقادات به مولوی  های معمول. بی 

که دیدگاه هرکیس این است که چرا شعری دربارۀ ایران ندارد؟ نخست این

 است که وطن د
ی
ر نگاه او وطن مادی نیست. متفاوت است. مولوی عارق

های انقالنی و مارکسیستی نادرست گونه که نقد فردوش بر پایۀ دیدگاههمان

ی از دیدگاه وطن تواند درست باشد. دوم، دوستی نیماست، نقد مولوی نی 

دوستی هرکیس در موقعیتی رشد یافته است. حملۀ مغول شاعران را از میهن

ای؟ ک نفر بگوییم چرا این درس را خواندهجدا کرد. مانند این است که به ی

، چرا این کتاب را خواندی، و چرا آن را نخواندی؟  حال که این درس را داشتی

روشن است که آن درس در برنامۀ آموزشی قرار داشته، و آن کتاب به عنوان 

خواهند این را در برعکس جلوه دهند. کتاب درش بوده است. شماری یم

وستی را از ما گرفت، و بنابراین ایرانی نتوانست در حملۀ دعرفان آمد و وطن

 کرده بود کشته مولوی از برابر مغول یممغول دفاع کند. 
ی

گریزد، اگر او ایستادگ

 کرده بودند، مغول متوقف یمیم
ی

گاه شد، و آنشد، شاید اگر امثال او ایستادگ

ردم ایران و آیا پایید؛ اما آیا آنان از متر یمشاهیان بیشحکومت خوارزم

پردازد که ارمغان آن صلح منتخب مردم ایران بودند؟ مولوی به آفرینیسی یم

 او شارح عشق است:  گریزد. است، او نه از مغول که از دور باطل خشونت یم

 تر استزبان روشنگر است / لیک عشق نی زبان روشن گرچه تفسی  

ی است، و نیازی  که از ابتدا خونی 
آن نیست، و بلکه سکوت به زبان در  عشقی

 که با سکوت نبالد، محکوم به غی  واقیع بودن به
ترین آزمون آن است. عشقی

 ورزی کار جهان را پیشعشق . بالد حقیقی در بسیی سکوت یمعشق  . است

توان توضیح داد، و نیازی به توضیح ندارد. کاری عمیل برد. عشق را نیمیم

د است، و هر توضیچ وقت عمل را یم  . گی 



 
 

 

 او و بازماندن این نسخه تا  مثنویای از فراهم آمدن نسخه
ی

در زمان زندگ

های مولوی است. با وجود این نسخه تا حدی از اقبایلروزگار ما از خوش

ی  . ایمغوغای مصححان در امان مانده ح سخنان مولوی نی  در تا حدودی رسی

ی ییک از خوش ای اوست، هاقبایلدست عارفان قرار داشته است، و این نی 

 عارفان 
ی

گ -سالج در دست میهن نامهشاهای که آثار او نه چون به گونهچی 

و باشان، خوش، و نه چون خیام در دست دوستان بوده استپرستان و شاه

  . ننه چون حافظ در دست ادیبا
ی

، صفت معنوی مثنویهای ییک دیگر از ویژگ

 دگان معنا باشد. تواند نشانۀ خونی برای جویندر ادامۀ آن است که یم

وجود دارد که در آغاز تکلیف خود را تا بدین حد  مثنویتر کتانی مانند کم

گوید من این کند. مولوی یمروشن کرده باشد: بشنو این نی چون حکایت یم

ام، و خودی رسودهنی هستم، اشعار را در حالت خایل بودن، در حالت نی 

افرادی که در اسارت ذهن  ت. رسودن اشعار برای من یک فعالیت عرفانی اس

 و حتی نیایش و هیی خود را آلوده به رس یم
ی

 یمبرند تمام زندگ
ی
کنند، و عارق

، در حالت نی مانند مولوی یم آفریتی  و ازجمله هنگام هیی
ی

-تواند در تمام زندگ

توانی به کاری خودی باشد. برای لذت بردن و برای درک شیوۀ مولوی یم

دازی  ،تواند یک کار سادهمل در آن غرق شوی. این کار یمو به صورت کا ،بی 

کاری   ،پس از این قدم زدن باشد. و  مانند تنفسروزمره  و یک کار رس در دست

، و سپس وارد را    دارد امتحان کن، ساخت یک کاردستی
ی

که حالت آفرینندگ

، از سادهدنیای هیی شو. سفال هاست، و گری، طراج، و نقاشی ترین این هیی

رین کار، رسودن است. شعر با واژگان رسوکار دارد، و نیاز به رعایت وزن دشوارت

جا که آن و قافیه است، این آفرینش بدون آلوده شدن به ذهن، دشوار است. 

، جانی است که او جانی برای خدا صورت اشعار مولوی را چندان قوی نیم یانی

خود را نشان  ،قباز کرده است. جاهای خایل که شاعر کنار رفته است تا خال

ی برای دریافت نظم الیه دهد.  دست کشیدن از مهندش  ،دوری از نظم بشی

 برای بروز هندسۀ الیه. انسانی 



 
 

 

ی را نخوانند. آن ،دارند چه کتانی را بخوانند  افراد توجه ی ی و چه چی  گاه میی

ی اصیل مراجعه کنند؛ اما مولوی ،گزینش شده را نخوانند  دعوت به  و به میی

، وجود خود توستدر وجود تو و بلکه کند. جانی که  یمۀ اصیلمرسچش

ای که نیازی نیست به سوی آن حرکت رسچشمه . مطالعه و مشاهدۀ خود 

ی   ترین،دست نرویم. سالمکنیم؛ بلکه نیاز است در آن بمانیم، و به پایی 

ی واراترین، زاللگ ناپذیر که قابل حمل و منبیع تمایم منبع.  ترینترین و مطمی 

د یا تواند آن را ست، کیس نیمنقل ا  ،ایماین رسچشمه را به بیل گرفته برباید. بیی

ی   گردیم. دست در ن  آب یمو در پایی 

اگر رقص و سماع را حرام بدانیم، کار چرخیدن کودکان چه حکیم دارد؟ حرکتی 

رایه  است خودجوش و مولوی، سماع خود را بر این پایه بنیاد گذاشته است. 

 . ، نه حرکتی نفسانی نفسبرای رهانی از 

 ما پاسچی پرسش
ی

ی هانی هست که زندگ ها این آنترین کنندهاست به آن. تعیی 

بان در این باره داستان نحوی و کشتی است که علم چیست و عالم کیست؟ 

 شود داریم، و سپس تمام کوشخرشتۀ انتخاب دقت بسیار زیادی برای است. 

ی دیگری است.  های رشتۀ خود ما این است که در آزمون  چی 
ی

وز شویم. زندگ پی 

برای انتخاب رشته، جیی خانواده و اجتماع پیش روی ماست، و ما از جباریت 

هنگایم که از هیی بگوییم،  گوییم. خداوند و ندادن آزادی انتخاب به انسان یم

مند نیستیم؛ بنابراین  پیش رو  تر ساده امتحانی بسیاری خواهند گفت ما هیی

.  و لباس بپوش، لباش که قرار دارد. برو  تو را بیان کند، خود خودت باشی

ایم، ند، بنابر سلیقۀ روز خریدهانبویه لباس داریم که دیگران به ما هدیه داده

ی بنابر حرف دیگران، یا بدون توجه به این که سلیقۀ خود ما چه هست. چنی 

 کند؟ چهتواند گونه یمانسانی چه
ی

، تواند گونه یمزندگ گر خود بیاندر هیی

ی بیان این خود است.   نی 
جان  باشد؟ هنگایم که خود حقیقی آشکار شود، هیی

نیاز به تأیید دیگران،  ایم. ما در خطر است، و ما خود را به کلمات رسگرم کرده

کوشیم برتری خود جا که تأیید دیگران نیست، یمکند. آنما را از آزادی دور یم

ی دانیسی دارم، و شما ندارید. دیگران اثبات کنیم. من چ ر را ب هانی در اشکال نی 



 
 

 

ها را به درس نخواندن، دنبال کردن یک رشته، بینیم، و آن اشکالدیگران یم

کنیم. یمگاه اجتمایع، و جنسیت آنان مرتبط چهره، اندام، زادگاه، خاست

کرد، اگر سالم بود ازدواج یمطورند، ها ایناند، همۀ زنهمۀ مردها احمق

که هرکیس هرکاری انجام دهد، نکته اینشود. گونه یمزدواج کند اینهرکس ا

ی برود، از نظر ما ایراد دارد، و مهم که اشکال اصیل را ما تر اینو از هر مسی 

یانی هایم، اشکایل وجود ندارد که بخواهیم آن را درست یا نادرست، ریشگرفته

ی اشکال ی از در همی  تراشی حتی فارغ شود. اشکالتراشی وارد یمکنیم. نحوی نی 

 ما وجود دارد 
ی

 هنوز با از دنیای درس و تحصیل در تمام زندگ
ی

، و این ویژگ

 . انسان است. مولوی دست بر مشکیل گذاشته که هنوز کهنه نشده است

ی نیمتبسیاری هس ی -دانند؛ ویل افرادی هستند که نادانی خود را نیمند که چی 

ند، و یمش را یمها دست پیپذیرند، و شماری از آن خواهند به دیگران گی 

ی بدهند.   آموزش نی 

، تاری    خ تولد است. 
ی

اگر کالس تاری    خ باشد، و ییک از موارد مورد توجه در زندگ

 خود را بنویسد، و برای جلسۀ بعد بیاورد، استاد بگوید هرکیس تاری    خ
ی

چۀ زندگ

 خود 
ی

بسازد،  اگر کالس مستند باشد، و هرکیس قرار باشد مستندی از زندگ

ی که مورد توجه ماست، تاری    خ تولد است، تاری    خ تولدی که  ی ی چی  در نخستی 

ی بسیار مورد توجه و گاه بحثرسیم و علیم تاری    خ  ی است. نی    انگی 
ی

تاری    خ زندگ

شود، و گونی اگر تاری    خ ها آغاز یمبزرگان در کشور ما با بحث در تاری    خ تولد آن

ی نباشد، در شمار بزر تولد کیس بحث -آغاز مطلب با این بحث . گان نیستانگی 

مولوی به تولدی دیگر توجه دارد،  . تواند مطلب را تحلییل نشان دهد ها یم

-تولدی که زادن واقیع انسان است، زادنی که تنها شامل شماری از عارفان یم

 شود: 

ی  ی / ت ا ببخشندت حواس نوربی   اندگ جنبش بکن همچون جنی 

ون روی / از   واسع شویوز جهان چون رحم بی 
ٔ
ی در عرصه   زمی 

 ،تواند خود را تکثی  کند، در نهایتاین زادن ویژۀ انسان است، حیوان و گیاه یم

، در نهایت، جوانه زدن دوبارۀ درختی که خشک شده است، یک خودباروری



 
 

 

 که پی  شده است؛ ویل انسان یم ،ایوالدت ققنوس افسانه
تواند زودتر زمانی

یل به استقبال مرگ ناخود برود، و خود را متولد سااز مرگ و زودتر از کهن

 معنوی ما با این تولد آغاز یم. کند 
ی

 و جوشش، حاصل تولد شود. زندگ
ی

زایندگ

 در ن  نخواهد بود چشمه است. 
ی  نی 

ی
-چنان، تا خود حقیقی متولد نشود، بلویع

ی رضای حق بر حظ نفس ا ر نشانۀ بلوغ  گلستانکه سعدی در  در پییسی جسیی

وارتر است نوزانی یک ملت دش. . باروری بدون بلوغ ناممکن استشمرد بریم

ی را با دادهای تاری    خ ییک از روی، افتد و در یک تاری    خ مشخص اتفاق نیم همی 

داد؟ این در چه تاریچی روینوزانی یا رنسانس  نیم،کیمبا تاری    خ آن حفظ 

فکری، های زمینه، و عوامل، پیشدر اروپا یک تاری    خ مشخص ندارد داد روی

د باید و آثار آن  ی تغیی  یم . مورد بررش قرار گی  ، کند، بینشبا تولد همه چی 

، و حتی خوراک ما و به طور کیل دنیای ما.  گویش  و شنوانی

ی جز تاری    خ دربار نبود، و امروز که تاری    خ مردم طرح شده زمانی  ی تاری    خ چی 

 کسانی یم
ی

ن یدارند. با اتری در ظاهر پردازند که اهمیت بیشاست، به زندگ

 معلمان و مدرسان دانش
ی

گاه گاه باید به مدرسان دانششیوه، در میان زندگ

چه در . آنپرداخت، و در میان مدّرسان باید استادان را برگزید نه استادیاران را 

 
ی

وار ای چه کوتاه و چه بلند، چه تفصییل و چه فهرستنامهآغاز هر زندگ

ی جز نام و تاری    خ نیست. استاری    خ تولد است. شناهمیت دارد،  ی نامۀ ما چی 

شود که گونه تبلیغ یمسه تاری    خ، تاری    خ تولد، تاری    خ مرگ و تاری    خ ازدواج. این

تری دارند، و به ویژه پشها در جامعۀ ما اختیار بیشازدواج با اختیار ماست، 

-البته اینگویند من خودم زن گرفتم، کیس به من زن نداد. ها یمشماری از آن

نه نیست، مقدار زیادی از آن وابسته به تصمییم است که جامعه برای ما گو 

ی یمفرضاز پیش گرفته، پیش برد که هانی که در ذهن ماست، ما را به مسی 

ی مطابق با آن انجام یم شود. اما والدت، اجباری است که ممکن ازدواج نی 

اض کرده باشیم فرزندشان را ه ، امروزه افرادی هستند کاست بارها به آن اعیی

ی جز تولد کار . اقدام عمیل در برابر این اجبار  آورند در تاریچی رند به دنیا یم

 دوباره نیست: 



 
 

 

، به تالش بدن ما با تالش دیگران متولد شده است؛ ویل  برای تولد خود حقیقی

است، و در کتانی  د تاری    خ تولد، هویت ما نیست، یک عد. خود ما نیاز است

این . سخن از این اعداد و ارقام نیستری    خ هست؛ ویل تا قرآن مجیدمانند 

نگاری خود را به آن اری    خکه بکوشند تبه جای ایناند، و کشف را بسیاری کرده

ند  ما تاری    خ . اند که تاری    خ قرآن، تاری    خ نیستجا رسیدهبه این سمت و سو بیی

امروز سخن . ایمهانی مانند تاری    خ تولد و تاری    خ مرگ اشتباه گرفتهرا با تاری    خ

و چه کیس نیست، به چه کسانی استاد  ،است که چه کیس استاد است

ای که بروی، این دعوا هست. و به چه کسانی نگوییم. در هر رشته ،مبگویی

ی استادی است که زمینۀ تولدی دیگر را فراهم استا دی که پدر دوم است، چنی 

ی آورد.  یم تواند نقش پدری داشته یم گونهزند چهطور حرف یمکیس که همی 

تواند فرزند استاد کیس که یم  صدها پدر داشتیم. گونه بود ما اگر این باشد؟

ی فرزندی است. فرزندان نستی گایه نزد فرزند ان معنوی پدر باشد این چنی 

روند که از سخنان پدر برای ما بگو. شما یک عمر در کنار او مرحوم خود یم

ودید، این فرزند معنوی شاید چند دقیقه در سال در خدمت او بود، آن همه ب

ی نخواهد آمد.   سخنان به کار شما نیامد، این چند کلمه نی 

سازی عجیب قرینههنگایم که به دقت به آثار تاریچی بنگری، متوجه یک نوع 

 در سقف در قسمت باالی حوض. در کاخ عایل قاپو و کاخ ر شوی؛ فیم
ی

ورفتیک

ی  گونه است. ستون اینچهل ست، و در سقف باال احوض، فضانی گود در زمی 

 ایجاد کرده
ی

ی فرورفتیک ی نماز در نزد شیعه باید هماند. پیشنی  تر سطح و یا پایی 

به آن پیش ایستادن نسبت به مردم. محراب در پاسخ  گودیاز مردم باشد.  

که خود در انتظار این پاسخ این دنیا بدون پاسخ نیست، و عاقل آنهرکاری در 

ی شود: باشد؛ نه این  که هنگام دریافت پاسخ خشمگی 

 این جهان کوه است و فعل ما ندا / سوی ما آید نداها را صدا

گونی   ،گویند ن یمهای گوناگو خواهند؛ ویل چون به زبانچند نفر انگور یم

 در میان است. هنوز برداشت بسیاری این است که ترجمه یم
ی
تواند اختالق



 
 

 

جا از اشعار دیگر نزدیک کند، باید در اینها و به ویژه مذاهب را به یکملت

یم، او عشق را باعث نزدییک انسان  بیند: ها یممولوی در جاهای دیگر کمک بگی 

اب رسمست کیمله از ج/  میراهمو ه میدلما همه هم  میرسی

 زبانی را: کند؛ نه همدیل را توصیه یمو هم

 گانگانیبسا دو ترک چون ب یا/  زبانو و ت رک همد ب س ا ه ن یا

 ترستبه زب انی از هم یدل مه/  گرستیخود د پ س زبان محریم

ند؛ بسیاری در حال مرور درس ییک ها هستند، بسیاری با ظاهر خود درگی 

تر کند؛ خواهد لباسش را مرتبتر کند، و دیگری یممویش را صافخواهد یم

تر کیس است که از آغاز روز در ن  درست کردن فهم خود باشد، و کچی اما کم

قیمت ممکن است چروکیده گونه که یک لباس گرانآن را صاف کند. همان

تواند ن مزدی کالنکارآزموده با دستگر  باشد، و یقۀ آن درست نایستد، آرایش

قیمت نتواند مو را درست و شامپوها و مواد گران مو را درست اصالح کند،

های دشوار و پسند روز و حل مسائل تحصیالت زیاد در رشته ،نگه دارد 

ی نشانۀ فهم درست نیست:   سخت نی 

 مردم اندر حشت فهم درست/  به قدر فهم تست میگو یم نچیا
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