
ماهنامه اجتماعی اقتصادی

شماره 9 / تیر1400  خورشیدی

52 صفحه / 5 هزار تومان

دیرینهشناسی
قهوهوچای

درایران

/ مونا فرجاد
از تک گویی های 

زنانه می گوید

/ داستان کوتاه از 
محمدرضا 
آل ابراهیم

فرار از ترس

/ نوشتاری از
دکتر شفیعی کدکنی
به بهانه 14 تیر روز قلم

جادوی مجاورت
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ماهنامه اجتماعی - اقتصادی
استان های فارس، بوشهر، کرمان، 

هرمزگان، یزد

شماره 9/ سال ششم

تیرماه  1400 خورشیدی

ذوالقعده - ذوالحجه - 1442 مهشیدی

June - July 2021

مدیر مسئول: امین رجبی
سردبیر: غالم رضا شعبان پور
با همکاری شورای نویسندگان

اجرا: مؤسسه مطبوعاتی
 فارس پژواک نی ریزان 

نشانی:

فارس/ نی ریز/ خیابان طالقانی/ مؤسسه 

فرهنگی هنری کوثر نور تارم/ طبقه سوم

راه های ارتباطی:

53837028 - 071                  تحریریه
53830901 - 071                  دورنگار
09178001808                        همراه

09178001808   تلگرام و واتساپ

neytaak@gmail.com :رایانامه

لیتوگرافی و چاپ:
عصر مردم: شیراز/چهارراه مالصدرا

- مطالب درج شده در ماهنامه الزامًا نظر 
شورای نویسندگان نمی باشد.

- نی تاک در ویرایش مطالب آزاد است.

- مطالب دریافتی بازگردانده نمی شود.

در این شماره می خوانید: 

ت
س

یا
س

امام خمینی و اصالت رأی جمهور                     8  

چهره زنانه شورای شهر بوکان
چرا که نه                     10

ت
یا

دب
/ نوشتاری از دکتر شفیعی کدکنی به بهانه 14 تیر روز قلما

جادوی مجاورت                      34  
/ داستان کوتاه از محمدرضا آل ابراهیم

فرار از ترس                       43 

هر غلطی غلط مصطلح نیست                                                              45 

له
قا

رم
/ به بهانه 7 تیر سالروز انفجار دفتر حزب س

جمهوری اسالمی و شهادت دکتر بهشتی

گوشه هایی از نظرات دکتر بهشتی                     4  

ی
اع

تم
اج

خ 
ری

دیرینه شناسی قهوه و چای در ایران                         12  تا

شکوائیه اهالی ده برین نی ریز
برای دکتر محمد مصدق                                                            23  

اکنون که درین ظلمِت آمیخته با زهر
آفاق خموش اند، تو خورشیدُسرا باش

در فرصِت بی واژه ی زخم و شب و زندان
در کوچه ی زنجیر، صدا باش و رها باش

خون می چکد و خاُمشی از خنجِر این دیو
از حنجره ی صاعقه فریاِد خدا باش

شعر ققنوس / محمدرضا شفیعی کدکنی / از کتاب: طفلی به نام شادی

گو
فت

/ گفتگو با بازیگر سینما و تلویزیون مونا فرجادگ

شکست کرونا 
با  تک گویی های زنانه                                                            48  
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غالم رضا شعبان پور / سردبیر:

سید  دکتر  آیت الله  ترور  سالروز  تیر  هفتم 

محمد حسینی بهشتی است که در سال 13۶0 

جمهوری  حزب  دفتر  انفجار  در  خورشیدی 

اسالمی به شهادت رسید. عامل انفجار سازمان 

مجاهدین خلق )منافقین( بود.

این عالم دینی که مجتهدی مسلم و اندیشمندی 

نشده  شناخته  چندان  هنوز  دانشگاهی  بود، 

است. در این نوشتار به گوشه هایی از دیدگاه های 

ایشان می پردازیم.

الف( در نظر و عمل معتقد به وحدت مذاهب 

اسالمی به ویژه تشیع و تسنن بود

»بهشتی دغدغه اسالم و وحدت مسلمانان را 

داشت. گاهی اشهد ان علی ولی الله را در اذانش 

پیرامونش  زیادی  حدیث  و  حرف  نمی گفت. 

ساخته بودند تا جایی که برخی از او پرسیدند نظر 

شما درباره عزاداری اباعبدالله الحسین چیست؟ 

جواد اژه ای آنچه از یکی از پاسخ ها به چنین 

سؤالی را به یاد دارد چنین روایت کرده که ایشان 

گفته است: شما این حادثه جانگداز را به صورت 

طبیعی برای افراد بازگو کنید، کدام قلب سالمی 

است که از این جنایت بزرگ متأثر نشود، ولی 

اسالم برای ما مهمتر است. بدون اینکه بخواهیم 

تشیع خود را زیر پا بگذاریم. او گفته بود ضرورتی 

ندارد به خاطر تشیع مان با اهل سنت درگیر 

شویم تا دشمن مشترک مسلمانها سودش را 

ببرد« )شیرعلی نیا، 1397: ۶0( 

این دیدگاه دکتر بهشتی موجب جذب و جلب 

مسلمانان اهل سنت به مرکز اسالمی هامبورگ 

در آلمان شد. مرکزی که ایشان مسئولیت آن 

را از سال 1343 به دستور آیت ا.... سید محمد 

هادی میالنی از مراجع تقلید مقیم مشهد، به 

عهده داشت. همانگونه که در عکس شاهد آن 

هستیم که نماز جماعت به امامت عالمی شیعی 

و مأمومین اهل سنت برگزار شده است. البته 

متأسفانه این دیدگاه برای شهید بهشتی گران 

تمام شد و در داخل ایران برخی او را متهم به 

وهابیگری کردند: »...تالش بهشتی برای وحدت 

به عنوان  بزرگش  اتهام های  از  مسلمانها حاال 

تضعیف تشیع و والیت امیرالمؤمنین شده بود؛ در 

شهر خودش اصفهان نیز به شدت علیه او حرف 

می زدند و برخی روحانیون آشکارا او را وهابی 

معرفی می کردند.«   ... و  مزدبگیر عربستان  یا 

)همان: 7۶(

سرمقاله:
به بهانه ۷ تیر سالروز انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی و شهادت دکتر بهشتی

گوشه هایی از نظرات دکتر بهشتی له
مقا

سر
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این مسئله به پس از انقالب اسالمی هم کشیده 

شد به طوری که چند تن از علمای تهران توسط 

فرزند  حائری  مهدی  دکتر  االسالم  حجت 

آیت ا... شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه 

علمیه قم به امام پیام دادند که از کاندیداتوری 

بهشتی و مفتح در انتخابات اولین دوره مجلس 

نفر  دو  این  چون  کند  جلوگیری  خبرگان 

سلیقه شان به اهل سنت خیلی نزدیک  است ]...[ 

ما هیچ وقت حاضر نیستیم در چنین انتخاباتی 

بکنیم.  شرکت  می کنند،  شرکت  اینها  که 

)الجوردی،1387: 98 و 99 ( البته امام قبول 

نمی کنند.

حتی  کشورها  دیگر  با  ارتباط  ب(موافق 

آمریکا بود.

ایشان در سخنرانی خود در جمع بازاریان تهران 

»... آن مقدس مآبی  اسفند 1358 گفتند:  در 

سیاسی که ما با هیچ خارجی تماس نگیریم مبادا 

مردم بگویند که اینها با خارجی ها حرف می زنند، 

من این را یک ضعف می دانم و هیچ فرد و گروهی 

را که به این ضعف دچار باشد دارای عزت و توانایی 

خدا  به  ایمان  و  توحید  از  برخاسته  قدرت  و 

نمی یابم«)شیرعلی نیا، 1397: 1۶8(

بر پایه همین اعتقاد در سال 1358 قبل از اشغال 

بروس  با  دانشجویان،  توسط  آمریکا  سفارت 

لینگن و هنری پرشت از مقامات سفارت آمریکا 

در محل مجلس خبرگان مذاکره کرد. آنگونه که 

در اسناد منتشر شده سفارت آمریکا آمده ایشان 

به کاردار سفارت و مقام همراهش گفته: » بهبود 

روابط بیشتر به نفع آمریکا بوده تا به نفع ایران. 

ایران انقالبی از حمایت و تفاهم آمریکا استقبال 

خواهد نمود ولی به هیچ وجه به آمریکا وابسته 

نخواهد بود.«)همان( .

کاردار سفارت در گزارش این دیدار به وزارت 

محمد  سید  دکتر  الله  آیت  آمریکا،  خارجه 

حسینی بهشتی را اینگونه توصیف کرد: »بهشتی 

شخصیت مؤثر و گیرایی است. مطمئنًا در ظاهر 

و اگر بتوان بر اساس این گفتگو قضاوت کرد، 

از لحاظ فکری و عقلی هم مؤثر و گیراست. او با 

اعتماد به نفس فوق العاده به طور آرام و شمرده و 

انگلیسی خوب صحبت می کند، رفتار او در تمام 

مدت آرام و غیر احساسی بود«)همان(.

ای کاش عالمانی مسلمان چون بهشتی بودند 

و در عمل اسالم را معرفی می کردند. اگر امثال 

بزرگ  شهرهای  دیگر  و  هامبورگ  در  ایشان 

اروپایی مستقر شده بودند، منحرفان آدم کش 

خشک مغزی همچون داعش موفق به جذب 

جوانان مسلمان اروپایی نمی شدند. امروز جهان 

اسالم بیش از پیش به عالمان عاِملی همچون 

شهید بهشتی و استاد مطهری نیازمند است. 

یاد و نامش همیشه جاودان و مرام و مشربش 

سرلوحه زندگی همگان باد.

شاد وسالم و موفق باشید

 منابع:

 1.شیرعلی نیا، جعفر) 1397( روایتی از زندگی 

و زمانه آیت الله سید محمد حسینی بهشتی، 

تهران: سایان.

2. الجوردی، حبیب)1387( خاطرات مهدی 

حائری یزدی، تهران: صفحه سفید.
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به بهانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

امام خمینی و اصالت رأی جمهور
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برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم بهانه ای بود تا باری دیگر بحث »جمهور« و لزوم پاسداری از آن به میان آید. بویژه آن 
که چهره های شاخصی از کاندیداها ردصالحیت شدند  و حتی کسی چون علی الریجانی هم که از مقربان نظام است نتوانست از سد 

شورای نگهبان عبور کند.
ریشه لفظ جمهوری، اصطالح التین »res publica« به معنای »امر عمومی« است. در تعریف کلی، جمهوری شیوه حکومتی 
است بر پایه مردم ساالری که مردم آن، حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خودشان را )مستقیم یا غیرمستقیم( از طریق 
زمامدارانی که با رضایت و رأی آنان )مستقیم یا غیرمستقیم( تعیین می کنند به گونه ای که توارث در آن دخالتی نداشته باشد.  

زمامداران نیز اقتدارات معین قانونی خود را در یک مدت محدود و تحت نظارت مردم اعمال می نمایند.
در زیر  نوشتاری از محمدتقی فاضل میبدی استاد دانشگاه مفید قم )منتشر شده در خردادماه 1390( برگزیده ایم  که در آن به 
اصالت رأی جمهور در اندیشه امام خمینی)ره( پرداخته است که به مناسبت نزدیکی سالروز رحلت بنیانگذار جمهوری اسالمی و 

انتخابات ریاست جمهوری به بازنشر آن پرداخته ایم.

محمدتقی فاضل میبدی

استاد دانشگاه مفید قم

 

در  و  پاریس  در  امام  اندیشه های  بر  مروری 
نشان  انقالب  پیروزی  از  پس  سخنرانی های 
مردم«  رأی »جمهور  برای  ایشان  که  می دهد 
اصالت قائل بودند... اندیشه جمهوریت، آزادی، 
رأی مردم و مردم ساالری جزو اندیشه های رکنی 
خمینی  امام  است...  اسالمی  جمهوری  نظام 
برخالف ارباب کلیسا حاکمیت دینی را از طریق 

مردم ممکن می دانست.
امام خمینی پیش از اینکه یک اندیشمند سیاسی 
فقاهت  اندیشه  براساس  که  بود  فقیهی  باشد، 
فعالیت مبارزاتی خود را آغاز کرد. نوآوری ایشان 
در اندیشه فقاهت این بود که جمهوریت را در 

کنار اسالم می دید و اندیشه جمهوری اسالمی 
برای نخستین بار توسط این فقیه بزرگوار مطرح 
شد. هرچند سالها پس از آن عده ای خواستند 
مصلحتًا  امام  که  کنند  توجیه  اینگونه  را  آن  
اندیشه جمهوری را مطرح کرده است و در اسالم 
رأی اکثریت معنا ندارد، این ولی فقیه است که 
تحقق  در  مردم  و  است  نظام  مشروعیت بخش 

مشروعیت هیچ نقشی ندارند.
اما مروری بر اندیشه های امام در پاریس و در 
نشان  انقالب  پیروزی  از  پس  سخنرانی های 
مردم«  رأی »جمهور  برای  ایشان  که  می دهد 
از  پس  متأسفانه  ولی  بودند.  قائل  اصالت 
رحلت ایشان با تالش عده ای که در مقام حذف 
جمهوریت بودند، اندیشه جمهوریت به عنوان 
یک تئوری مغفول واقع شد و مسئله فقاهت بر 

جمهوریت غلبه پیدا کرد. 

یادداشت:
به بهانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

امام خمینی و اصالت رأی جمهور
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مسئله برجسته دیگر در اندیشه امام تأکید ایشان 
روی مسئله »آزادی« بود. امام قائل بود که تمام 
گروه ها در کشور آزادند و هر کسی باید سخن خود 
را بدون هیچ توطئه ای بگوید و در قالب آزادی 

اندیشه، تشکیل احزاب تحقق یابد.
و  مردم  رأی  آزادی،  جمهوریت،  اندیشه 
نظام  رکنی  اندیشه های  جزو  مردم ساالری 
جمهوری اسالمی است. آنچه که دنیا را متوجه 
این نظام کرد، دین در کنار سیاست و یا جمهوریت 
در کنار اسالمیت بود. در دانشگاه های دنیا این 
مسئله مورد توجه فراوان قرار گرفت. دانشمندان 
زیادی به نقد و بررسی این مسئله پرداختند. 
این توجه شاید از آن رو بود که اروپا در دوران 
قرون وسطی این اندیشه را با شکست پشت سر 
گذاشته بود. تنها تفاوت در این بود که آنان ارزشی 
کلیسا  روحانیت  نبودند.  قائل  مردم  رأی  برای 
همه چیز را برای خود می خواست. اما با شروع 
نهضت پروتستانتیسم و آمدن جریان الئیسیته، 
حاکمیت کلیسا در هم شکسته شد. در ایران، امام 
خمینی برخالف ارباب کلیسا حاکمیت دینی را 
از طریق مردم ممکن می دانست و اینگونه بود که 
برای نخستین بار در کنار یک نظام دینی، نهادهای 
و  ریاست جمهوری  پارلمان،  قبیل  از  انتخابی 
انتخابات خبرگان برای رهبری مطرح شد و قانون 
اساسی کشور پس از حاکمیت خداوند، حاکمیت 
را از آِن مردم دانست. راه درست تر آن بود که بعد 
از رحلت امام، ُبعد جمهوریت نظام برجسته تر 
می شد و در کنار آن آزادی های مصرح در قانون 

اساسی، باالخص مطبوعات را پاس می داشتیم.
 از ویژگی های مرحوم امام اصرار بر این امر بود 
که نهاد حکومت تا آنجا که ممکن است در دست 
روحانیت نباشد و روحانیت ناظر بر جریان دولت 

باشد و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را 
انجام دهد. اما متأسفانه آنطور که باید روحانیت 
از  در جایگاه خود قرار نگرفت و مردم پاره ای 
شکست ها را به حساب روحانیت گذاشتند، این 
واقعه ای بود که نباید اتفاق می افتاد. جالب این که 
در دعوا و اختالف میان شورای نگهبان، که یک 
نهاد عمدتًا روحانی است، با مجلس که نهادی 
عرفی است، امام طرفداری از شورای نگهبان را 
انتخاب نکرد، بلکه برای حل این اختالف مجمع 
تشخیص مصلحت را پیشنهاد کرد که افرادی از 
طرف روحانیون و غیر روحانیون در آن حضور 
دارند تا اداره کشور تنها در دست روحانیت نباشد 
و صاحبان تخصص و تجربه در آن حضور داشته 

باشند.
 بدین ترتیب به نظر می رسد در ایام سالگرد رحلت 
امام رسانه ها باید به نقد و بررسی افکار گذشته 
بپردازند. زیرا هیچ گاه امام قائل نبود که سخنان او، 
در زمینه حکومت و ارتباط با دیگر کشورها، سخن 
آخر است. استناد به سخنان امام در مسائل ارزشی 
می تواند همیشگی باشد؛ اما در مسائل مربوط 
به امور سیاسی نمی توان این سخنان را جاودانه 
نیز  معصومین  سخنان  که  همانطور  پنداشت، 
مثل  کشوری  با  رابطه  فی المثل  است.  چنین 
آمریکا را اگر امام در زمان حیات خود نهی کرد، 
این دلیل نمی  شود که همیشه این قطع ارتباط 
وجود داشته باشد، باید تأمین مصلحت نظام را 
منظور کرد. بنابراین ما اگر خواسته باشیم امام را 
به عنوان رهبر و مؤسس انقالب و نظام جمهوری 
در ذهن جامعه زنده نگهداریم باید به حقایق 
بیشتر توجه کنیم و به نقد و بررسی افکار ایشان 
بپردازیم که این بهترین بزرگداشت برای امام 

خمینی خواهد بود.

ت
س

سیا
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چهره زنانه
شورای شهر بوکان 

چرا که نه
مصطفی داننده / عصر ایران:

ریاست  انتخابات  به  مربوط  اخبار  تمام  میان  در 
در  بوکان  شهر  شورای  انتخابات  نتایج  جمهوری، 
غرب کشور بسیار مورد توجه اهالی رسانه و مردم قرار 

گرفت.
در انتخابات این شهر، 3 زن توانستند وارد شورای 
شهر بوکان شوند و یک نفر خانم هم توانست به عنوان 

عضو علی البدل به شورا راه پیدا کند.
موفقیت این 4 زن، بسیاری از نگاه ها را به سمت خود 
جلب کرد. ژیال عبدی که بنر تبلیغاتی او به صورت 
گسترده در شبکه های اجتماعی پخش شده بود رأی 

اول این دوره شوراهای بوکان بود.
جایگاه نفر ششم و هفتم هم به ترتیب به دو زن دیگر 
به نام های گالویژ حسنی و پخشان سلیمی رسید. 
ژیال عبدی در دانشگاه درس حقوق خوانده اما وکیل 
نیست. او با دو هزار و 700 رأی نفر اول شهر بوکان 

شده.
گالویژ حسنی وکیل دادگستری است. از قضا او در 
دور اول بررسی ها، رد صالحیت هم شده بود و در 
این انتخابات توانسته دو هزار و 47 رأی جمع کند. 
پخشان سلیمی هم دبیر علوم اجتماعی مدرسه بوده 

که فقط چهار رأی از حسنی کمتر به دست آورد.
برخی از ناظران سیاسی و البته بخشی از مردم بر این 
باور بودند که این زنان به خاطر پوسترهای جذاب و 
متفاوت توانستند به شورای شهر راه پیدا کنند و مردم 

به خاطر تخصص به آنها رأی نداده اند.
در این میان سؤالی مطرح است که آیا مردم به مردان 
به خاطر تخصص رأی می دهند که این بار به زنان به 

خاطر تخصص رأی نداده اند؟
در شورای شهر به ویژه در شهرهای کوچک، تنها 
مسئله ای که اهمیت ندارد تخصص در زمینه شهر 

است. در همین تهران با این همه ادعا، مگر مردم به 
رأی می دهند؟  نامزدها  به  بودن  خاطر کارشناس 
سکه  اگر  می دهند.  رأی  لیست  به  فقط  آنها  نه، 
اصالح طلبان رایج باشد، نماینده آنها وارد شورای شهر 
می شود و اگر انتخابات بی رمق باشد اصول گرایان به 

خیابان بهشت )محل شورای شهر تهران( می روند.
واقعًا اگر انتخابات در ایران بر اساس تخصص انجام 
می گرفت، می شد به انتخاب مردم بوکان ایراد گرفت 
که بر اساس چه معیارهایی به خانم ژیال عبدی رأی 
داده اید؟ اما واقعًا هیچ اشکالی به این انتخابات با 

سیستم فعلی وجود ندارد.
واقعًا چه اشکالی دارد این همه مردان بی تخصص 
وارد شورای شهر و روستای سراسر کشور شده اند و 

حاال 4 زن این مسیر را طی کنند؟
نکته بعدی این است که این زنان به پوشش عرفی 
مردم نزدیک و از پوشش رسمی دور هستند و همین 
باعث توجه بیشتر مردم به آنها شده است. باید به این 
معنا هم توجه کرد این بانوان برای بوکان یک برند 
ساخته اند و ایران امروز از رأی مردم بوکان حرف 

می زند و بسیاری آنها را تمجید می کنند.
حداقل فایده این انتخاب این است که این زنان در 
شورای شهر، تصمیمات زنانه می گیرند و می توانند 
به روح شهر کمک کنند. روح شهرهای ایران خسته و 

خاکستری است.
آنقدر در تمام این سال ها به فکر گسترش فیزیکی 
شهرها بودیم که فراموش کردیم، مردم برای زندگی 
دارند.  و شادی هم  رنگ  به  احتیاج  در یک شهر 
پایتخت را نگاه کنید؛ امان از رنگ هایی که روح آدم 
را جال بدهد. شهر پر شده از ساختمان های سفید و 

سیاه! 
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 برای دکتر محمد مصدق

تاریخ اجتماعی
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قهوهوچایدرایران
به کوشش: غالم رضا شعبان پور

اکثر  در  رایج  نوشیدنی  یک  عنوان  به  چای 

خانواده  های ایران و دنیا مصرف می شود. چند 

شاپها«،  »کافی  در  قهوه  مصرف  است  سالی 

منازل، محل کار، هتل ها و... رایج شده است، اما 

قهوه از دیر باز مورد توجه ایرانیان بوده و همین 

بس که »قهوه خانه« در ایران سابقه ای حداقل 

400 ساله دارد. جایی که نوشیدنی اصلی در 

آنجا قهوه بوده است.

برای اطالع خوانندگان عزیز بر آن شدیم که در 

این مقاله تقریبًا طوالنی به تاریخچه ورود چای 

و قهوه، تجارت و مصرف و ابعاد اجتماعی آن 

بپردازیم. دیرینه شناسی تنباکو و توتون را به 

مجالی دیگر موکول می کنیم.

الف( قهوه ابتدا در کجا تولید شد؟

در  ابتدا  که  است  گیاهی  دانه ای  قهوه 

سرزمین های اطراف دریای سرخ و شمال آفریقا 

مانند اتیوپی و یمن در جنوب عربستان کشت 

 ،)1510( مصر  قبل  سال  پانصد  حدود  شد. 

سوریه)1530( و در 1554 میالدی امپراتوری 

این  با  بودندکه  نخستین کشورهایی  عثمانی 

استفاده  آن  از  و  آشنا شده  گیاهی  محصول 

کردند. قهوه را ابتدا گیاهی دارویی می دانستند 

اما به مرور تبدیل به یک نوشیدنی مداوم شد. 

سالک الدین محمد حموی یزدی در اواخر قرن 

نوشته  میالدی(  )شانزدهم  مهشیدی  دهم 

در  و  همگان  عرب  سرزمین های  »در  است: 

ایران اغلب مردم امروزه به نوشیدن قهوه عادت 

کرده  ادعا  او   )205 کرده اند«)مته،1398: 

در امپراتوری عثمانی و عراق هم زّهاد و عّباد و 

هم اهل فسق و فساد به یکسان آن را ضروری 

می دانستند«)همان(

ب( مصرف قهوه در ایران

ایرانیان در دوره پادشاهی صفویان و در اواخر 

قرن دهم مهشیدی با قهوه آشنا شدند.

قهوه ابتدا به دربار صفویه راه یافت و نوشیدنی 

ثابت شاه و درباریان شد به طوری که ُپستی در 

دربار به عنوان »قهوه چی باشی« تأسیس شد. 

مطبخ  یک  دارای  اصفهان  در  سلطنتی  کاخ 

قهوه بود که در آن قهوه مصرفی دربار را تحت 

بو  می کردند،  انبار  باشی  قهوه چی  نظارت 
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می دادند و آماده می کردند. قهوه چی باشی از 

همراهان شاه محسوب می شد. )همان: 224( از 

مهمانان خارجی که به دربار صفوی می آمدند با 

قهوه پذیرایی می شد. مانند پذیرایی از »اکبر« 

آن  بر  عالوه  مشهد.  در  گورکانی  شاهزاده 

مقامات دولتی و حکمرانان والیات نیز به وفور 

از قهوه استفاده می کردند و با آن از میهمانان 

پذیرایی می کردند. »جان فرایر« که در سال 

ایران  در  میالدی(   1۶77( مهشیدی   1088

بوده می نویسد: »مقامات حکومتی معمواًل به 

مهمانان خود قهوه تعارف می کردند« او تعریف 

کرده که چگونه حکمران و شهبندر بندر عباس 

با قهوه، چای و گالب از او پذیرایی کرده است. 

»جان بل« اسکاتلندی در 1129 مهشیدی به 

ضیافت شام در خانه یکی از مقامات بلند پایه 

شهر اصفهان دعوت شده بود که قهوه و شربت به 

نوبت و مرتبًا آورده می شد. )همان: 225(

اما قهوه در چار دیوار کاخ محصور نماند و به 

تدریج وارد خانه های مردم شد. ابتدا ثروتمندان 

و پس از آن به تدریج طبقه متوسط و فرودستان 

و کارگران و کشاورزان هم روی به مصرف قهوه 

آوردند. مته رودی در کتاب تفریحات ایرانیان 

می نویسد: »قهوه ضمن این که یک نوشیدنی با 

خواص دارویی محسوب می شد، در ایران اواخر 

صفوی همان چیزی دانسته می شد که اکنون 

نوشیدنی  یک  است:  شده  جهان  سراسر  در 

مصرف  اجتماعی  محیط  در  که  طعم  خوش 

می شود. قهوه را داغ و بدون شکر، از فنجان های 

چینی کوچک می نوشیدند و اغلب در کنارش 

شیرینی جات و پسته می گذاشتند که به گفته 

تنکابنی آن را خوش طعم تر می کرد ]...[ این 

شبانه  مهمانی های  و  جشن ها  در  نوشیدنی 

آورده می شد و همینطور هم در گرمابه هایی 

که محل رفت و آمد ثروتمندان بود، وقتی از 
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حمام بیرون می آمدند تا لباس 

آماده  برایشان  قهوه  بپوشند، 

شده بود.« )همان: 223 و 225(

در  قهوه خانه  تأسیس  ج( 

عصر صفوی

همراه با مصرف عمومی قهوه 

قرن  اواخر  در  مردم  توسط 

دهم مهشیدی، قهوه خانه هم 

تأسیس شد. اولین قهوه خانه ها 

در اصفهان که پایتخت صفویه 

بود در میدان نقش جهان راه 

رایج ترین  قهوه خانه  افتادند. 

از  بردن  لذت  برای  مکان 

نوشیدن قهوه بود.

سفرنامه اش  در  شاردن  ژان 

را  قهوه خانه ها  فضای  و  شکل 

چنین ترسیم کرده است:

از  عبارتند  ها  مکان  »این 

به  جادار  و  بزرگ  تاالرهای 

عمومًا  مختلف،  شکل های 

شهرها  در  مکان ها  زیباترین 

گردهمایی  محل  زیرا  هستند 

به  مردم  سرگرمی  و  تفریح  و 

آنها،  از  بعضی  می روند.  شمار 

بزرگ،  شهرهای  در  خصوصًا 

حوض آبی در وسط دارند. دور 

تا دور تاالرها، سکوهایی است 

به ارتفاع حدود سه فوت )کمتر 

از یک متر( و پهنای تقریبا 3 تا 

یا بیشتر بسته  4 فوت، کمتر 

]...[ که روی  بزرگی مکان  به 

زمینی  مشرق  شیوه  به  آن 

قهوه خانه ها  می نشینند. 

کارشان را از صبح زود شروع 

زمان  شلوغترین  و  می کنند 

نیز  و  صبح ها  همان  برایشان 

 :1398 )مته،  عصرهاست.« 

)22۶

در قهوه خانه ها همراه با صرف 

قهوه، سرگرمی های دیگری نیز 

وجود داشت. مشتریان شطرنج 

اشعار  از  می کردند،  بازی 

شاعران، قصه ها و داستان های 

شاهنامه، موعظه های روحانیان 

درویشان  مداحی های  و 

روز  اخبار  می شدند.  بهره مند 

وضعیت  دیارشان،  و  شهر 

اقتصادی، درددلهای اجتماعی 

بین آنها رد و بدل می شد. به 

همین خاطر نیمکت ها در قهوه 

می شد  چیده  طوری  خانه ها 

که هم بتوانند دور همی گفتگو 

تماشاخانه  مانند  هم  کنند، 

برنامه ها را تماشا کنند.

از  شاه عباس  کم کم  اما 

نگران  قهوه خانه ها  وضعیت 

سیاسی  او  نگرانی  عمده  شد. 

قهوه خانه  در  مردم  بود. چون 

حکومت  و  شاه  از  انتقاد  به 

قهوه ابتدا به 

دربار صفویه 

راه یافت و 

نوشیدنی ثابت 

شاه و درباریان 

شد به طوری 

که ُپستی در 

دربار به عنوان 

»قهوه چی 

باشی« تأسیس 

شد.

اولین 

قهوه خانه ها 

در اصفهان که 

پایتخت صفویه 

بود در میدان 

نقش جهان راه 

افتادند.



 15

14
00 

 تیر
/ 9 

اره
شم

م / 
شش

ال 
س

تاریخ اجتماعی

می پرداختند، بعضی علمای دینی هم قهوه خانه 

را جایی دانستند که مردم وقتشان را به بطالت 

می گذرانند؛ این حساسیت زمانی بیشتر شد 

و  حضور  یافتند  قهوه خانه ها  در  صوفیان  که 

اشعار صوفیانه  خواندند و رقص شبانه جوانان 

پسر در آنها رایج شد؛ لذا دستور تعطیلی آنها 

صادر گردید. حدود بیست سال طول کشید تا 

قهوه خانه ها اصالح شدند. در دوره شاه عباس 

دوم مشتریان قهوه خانه ها عمدتًا از قشر فضال، 

ادبا، اهل اندیشه و افراد درستکار شد. قهوه خانه 

شهر های  سایر  در  بلکه  اصفهان  در  تنها  نه 

کوچک و بزرگ، بین راه ها و در جاده های بین 

واردات قهوه به بندرعباس در دوره یازده ساله توسط کمپانی هند شرقی هلند

سال وزن تجارت قهوه به پوند هلندی سال وزن تجارت قهوه به پوند هلندی

1۶42-43 39100 1۶48-1۶49 120۶00

1۶43-1۶44 9۶201 1۶49-1۶50 120000

1۶44-1۶4۶ ---- 1۶50-1۶51 15۶000

1۶4۶-1۶47 55485 1۶51-1۶52 78337

1۶47-1۶48 125333 1۶52-1۶53 12۶880

منبع:مته، رودی، 1398: 21۶
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شهرها و حتی در روستاها رایج 

شد. به هر حال قهوه خانه نقطه 

عطفی در تفریح ایرانیان بود. 

با توجه به این نکته که تا قبل 

قهوه خانه ها،  راه اندازی  از 

تجمع  و  گردهمایی  محل 

مردم در دو مکان بود: آنها که 

اهل مسائل معنوی و اخالقی 

بودند در مساجد گرد می آمدند 

و از عبادات و مواعظ و مراسم 

دینی بهره مند می شدند، آنها 

نبودند  مسائل  این  اهل  که 

به میخانه ها می رفتند و باده 

نه  که  عده ای  می نوشیدند، 

جزء دسته اول و نه جزء دسته 

دوم بودند بالتکلیف بودند و 

مورد  جمعی  تفریحی  برنامه 

با  نداشت.  وجود  پسندشان 

مکان  قهوه خانه ها  تأسیس 

مناسبی برای اینان به وجود 

مساجد  مؤمنان  البته  آمد. 

از  هم  میخانه ها  میخواران  و 

مشتریان قهوه خانه بودند.

از  واقع می توان  به  یا  به طنز 

تفریح  جامعه شناسی  منظر 

پاسخی  قهوه خانه ها  گفت 

بودند به سؤال شاعر این شعر 

که :

میان مسجد و میخانه راهی است

غریبم ، ُمسئلم این ره کدام است؟

د( تجارت قهوه در ایران

قهوه در ابتدا در حجم و وزن 

بلکه  نمی شد  ایران  وارد  زیاد 

حجاجی که از طریق بصره به 

اقدام  مکه  در  می رفتند  حج 

و  می کردند  قهوه  خرید  به 

مقداری همراهشان می آوردند. 

تاجران محلی به ویژه در جنوب 

و  فارس  خلیج  بنادر  و  ایران 

دریای عمان قهوه را از یمن و... 

افزایش  با  اما  می کردند.  وارد 

مصرف قهوه و همگانی شدن 

نوشیدنی  یک  عنوان  به  آن 

کمپانی های  نظر  مطلوب، 

خارجی به سوی آن جلب شد؛ 

شرقی  هند  کمپانی  جمله  از 

هلند. آماری از واردات قهوه به 

بندرعباس در دوره یازده ساله 

توسط کمپانی مذکور از سال 

به  میالدی   1۶53 تا   1۶42

شرح جدول صفحه قبل است. 

ارقام این جدول  همانطور که 

فروش  قیمت  می دهد،  نشان 

رفته  کننده  مصرف  به  قهوه 

رفته کاهش یافت. رقابت بین 

این  دالیل  از  واردکنندگان 

مسئله بود؛ به طوری که از هر 

یک پوند،  37/5 سکه الری در 

سال 1۶38، به 24 سکه الری 

در سال 1۶5۶ کاهش یافت. 

کم کم 

شاه عباس 

از وضعیت 

قهوه خانه ها 

نگران شد. 

چون مردم در 

قهوه خانه به 

انتقاد از شاه 

و حکومت 

می پرداختند، 

بعضی علمای 

دینی هم 

قهوه خانه 

را جایی 

دانستند که 

مردم وقتشان 

را به بطالت 

می گذرانند؛ لذا 

دستور تعطیلی 

آنها صادر 

گردید
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الزم به توضیح است که 2/205 پوند برابر یک 

کیلوگرم است. ارزش سکه الرین »یا الری« در 

سال 1928 ده پنی بوده است. در قرن شانزدهم 

پنج الری برابر یک اشرفی طال بوده است.

هـ( چای جایگزین قهوه

احتمال دارد ایرانیان با حمله مغوالن به ایران 

شده  آشنا  دارویی  گیاهی  عنوان  به  چای  با 

باشند. خواجه رشیدالدین فضل اله )متوفی 718 

ایرانی  تاریخ نگار و طبیب مشهور  مهشیدی( 

که در مقام صدر اعظم در خدمت غازان خان 

با  چینی  نوشیدنی  یک  را  چای  بود،  مغول 

خواص طبی ذکر می کند.)همان: 323( شاردن 

هم در قرن یازدهم مهشیدی نوشت در ایران 

مثل اغلب جاهای دیگر چای را بیشتر یک دارو 

می شناسند تا نوشیدنی مقوی)همان: 324(. 

»اولئاریوس« که در دهه 1040 مهشیدی و 

1۶30 میالدی به ایران سفر کرده نوشته است: 

»چای از چین و از طریق آسیای مرکزی به ایران 

می رسید و تاتارهای ازبک آن را از مسیر زمینی 

حمل می کرده اند.« )همان(

اسنادی از عصر صفوی در دست داریم که بیانگر 
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مصرف چای است از جمله از 

سفرش  جریان  در  »کمپفر« 

 1095 سال  در  اصفهان  به 

چای  با  قزوین  در  مهشیدی 

»ویلوت«  بود.  شده  پذیرایی 

نوشت: ».... ایرانیان که قهوه را 

هرگز با شکر مصرف نمی کنند، 

می نوشند.«  نبات  با  را  چای 

سال  در  صفوی  سلیمان  شاه 

888 مهشیدی مقداری چای 

هدیه ای از سفیر تایلند دریافت 

سال  در  روسیه  سفیر  و  کرد 

1128 مهشیدی مقداری چای 

هدیه  حسین  سلطان  برای 

آورد. )همان: 325( اما مصرف 

به طوری  نشد  همه گیر  چای 

هلند  شرقی  هند  کمپانی  که 

حدود صد کیلو چای در سال 

در  بیشتر  مهشیدی   1053

انبار نداشته است. در این زمان 

اصلی  و  رایج  نوشیدنی  قهوه 

بود و چای چه در دربار و چه در 

میان مردم بسیار کمتر از قهوه 

مصرف می شد.)همان: 32۶(. 

با سقوط صفویان و هرج و مرج 

از آن و اشغال اصفهان  ناشی 

سپس  و  افغان  اشرف  توسط 

و  شاه  نادر  آمدن  کار  روی 

زندیه کار و کسب قهوه خانه ها 

و مصرف قهوه و واردات آن با 

این  در  شد.  رو برو  مشکالتی 

ساله،  یکصد  حدود  دوره ی 

قهوه و قهوه خانه از رونق افتاد 

در  اندازه ای  تا  مردم  هر چند 

منازل استفاده می کردند. هیچ 

کدام از قهوه خانه های مشهور 

)نقش  شاه  میدان  اطراف 

غارت  از  اصفهان پس  جهان( 

باقی  مهشیدی   1134 سال 

گزارشی  در  نماند.»پورتر« 

همه  »خیابان ها  است:  آورده 

و  ساکت  بازارها  مخروبه،  جا 

همانقدر  کاروانسراها  متروک، 

فراموش شده...« )همان: 329( 

چندان  اجتماعی  تاریخ  لذا 

روشنی در این دوره یک قرنی 

در دست نداریم.

این وضعیت تا قرن سیزدهم و 

ادامه  قاجارها  آمدن  روی کار 

در  »راپیترگوردون«  داشت. 

سال   207( مهشیدی   1235

ایران  در  »چای  نوشت:  قبل( 

کم  خیلی  قیمتش،  علت  به 

 : )همان  می شود.«  مصرف 

استیرلینگ«  »ادوارد   )333

ضمن بحث درباره خراسان در 

دهه 1820 میالدی اشاره کرده 

که چای از مناطق شمالی چین، 

از مسیر بخارا به ایران می رسد 

)سه  گران هر من  بهای  به  و 

تا قبل از 

راه اندازی 

قهوه خانه ها، 

محل گردهمایی 

و تجمع مردم در 

دو مکان بود: آنها 

که اهل مسائل 

معنوی و اخالقی 

بودند در مساجد 

گرد می آمدند؛  

آنها که اهل این 

مسائل نبودند 

به میخانه ها 

می رفتند و باده 

می نوشیدند، 

عده ای که نه جزء 

دسته اول و نه 

جزء دسته دوم 

بودند بالتکلیف 

بودند. با تأسیس 

قهوه خانه ها 

مکان مناسبی 

برای اینان به 

وجود آمد. 
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فروخته  رپیه  کیلوگرم( چهل 

همان  در  »فریزر«  می شود. 

توانست  مازندران  در  دوران 

و  دشواری  با  چای  مقداری 

قیمتی گران تهیه کند.)همان 

: 333( در آن زمان هنوز چای 

در  نمی شد.  کشت  ایران  در 

تاریخ  به  مقاله  همین  ادامه 

ایران  در  چای  کشت  شروع 

می پردازیم.

اما کم کم چای در دربار فتحعلی 

شاه و شاهان بعدی رواج یافت. 

حداقل  ثروتمندان  همچنین 

یک وعده در شبانه روز چای 

گفت  می توان  کردند.  مصرف 

عوامل زیر که به تدریج رخ داد 

موجب شد مصرف چای رونق 

گیرد و جایگزین قهوه شود: 

در  روسیه.  و  ایران  روابط   -1

از  زودتر  مصرف چای  روسیه 

ایران شروع شده بود به طوری 

آن  از  و  اختراع  را  سماور  که 

استفاده می کردند.

2- واردات زیاد چای از طریق 

روسیه و هند به ایران و ارزان 

شدن قیمت آن 

طبقه  آمدن  وجود  به   -3

روشنفکر در ایران که از چای به 

جای مشروبات الکلی استفاده 

می کردند.

به  روسیه  از  سماور  ورود   -4

به دستور  آن  و ساخت  ایران 

امیرکبیر

به  شکر  گسترده  واردات   -5

همراه  که  شیرینی ای  ایران، 

ماده  و  می شد  مصرف  چای 

اولیه تولید نبات است.

تجارت  مسیر  شدن  باز   -۶

امپراتوری عثمانی به ایران از 

طریق آذربایجان

در توضیح عوامل باال می توان 

سیزدهم  قرن  تا  نوشت: 

میالدی(  )نوزدهم  مهشیدی 

تجارت ایران قابل توجه نبود اما 

پس از آن رقابت اقتصادی میان 

روس و انگلیس حجم تجاری 

ایران با جهان را بسیار باال برد. 

مسیر  از  که  کاالهایی  ارزش 

روسیه به ایران وارد می شد از 

397000 روبل در سال 1241 

مهشیدی به حدود دو میلیون 

رسید.   1245 سال  در  روبل 

بزرگی  شهر های  در  روسیه 

انزلی،  رشت،  تبریز،  همچون 

)گرگان(  استر آباد  اردبیل، 

اقتصادی  کارگزار  تهران  و 

مستقیم مستقر کرد. در پی این 

دگرگونی »میگنان« در اواخر 

»تجارت  نوشت:   1830 دهه 

در  کامل  طور  به  ایران  چای 

اقدام مفید 

امیرکبیر این 

بود که پس از 

دریافت سماور 

اهدایی از 

ملک التجار 

روسیه آن را به 

یک صنعتگر 

اصفهانی داد تا 

نظیرش را بسازد. 

»استاد اصفهانی 

از عهده آن خوب 

برآمد. امیر او 

را بنواخت و 

چنانکه رسمش 

بود سرمایه ای 

در اختیار او 

گذاشت تا به فن 

سماورسازی 

بپردازد. 

متأسفانه پس از 

عزل امیرکبیر، 

صدر اعظم 

ناالیق بعدی 

آنقدر به این 

صنعتگر 

فشار آورد که 

ورشکست شد.
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)همان:  روس هاست«  انحصار 

 )348

 1277 سال  حوالی  در 

میالدی(   18۶1( مهشیدی 

به  روس  تاجر  سیصد  حدود 

همراه  و  می آمدند  مازندران 

با  تجاری،  کاالهای  سایر  با 

»استکان«  و  »سماور«  خود 

این واژگان هر دو  می آوردند. 

روسی اند. 

اقدام مفید امیرکبیر این بود که 

پس از دریافت سماور اهدایی از 

ملک التجار  قرتسوف«  »ویش 

را به یک صنعتگر  روسیه آن 

را  نظیرش  تا  داد  اصفهانی 

از  اصفهانی  »استاد  بسازد. 

عهده آن خوب برآمد. امیر او را 

بنواخت و چنانکه رسمش بود 

سرمایه ای در اختیار او گذاشت 

تا به فن سماورسازی بپردازد. 

همچنین بنابر شیوه خود مقرر 

ساختن  سال  چند  تا  داشت 

استاد  آن  انحصار  در  سماور 

باشد.« )آدمیت، 1385: 394 و 

395( متأسفانه پس از عزل و 

به شهادت رساندن امیرکبیر ، 

صدر اعظم ناالیق بعدی آنقدر 

به این صنعتگر فشار آورد که 

ورشکست شد.

گسترده  واردات  دیگر،  عامل 

چای از روسیه و هند به ایران 

زیر  زمان  آن  هندوستان  بود. 

مستقیم  استعمار  و  سلطه 

انگلستان بود. لذا آمار ثبت شده 

چای از هند به ایران در اسناد به 

نام انگلستان ثبت شده است. 

رقیب  به  تبدیل  کشورها  این 

شده  چای  صادرات  در  چین 

است  آمده  گزارش  در  بودند. 

انگلستان  از  چای  واردات  که 

لیره   34870 از  )هندوستان( 

به  استرلینگ در سال 1878 

در  استرلینگ  لیره   9۶۶00

بعد(  سال  )ده   1887 سال 

)مته،  است.  یافته  افزایش 

)354 :1398

و( رونق دوباره قهوه خانه ها

گسترده  مصرف  به  توجه  با 

قاجارها  زمان  در  چای 

گرفتند.  رونق  قهوه خانه ها 

البته قهوه خانه هایی که عمدتًا 

به جای قهوه در آنها چای سرو 

قهوه  هنوز  چند  هر  می شد. 

یک نوشیدنی برای پذیرایی از 

مهمانان همراه با قلیان بود. 

که  فرانسوی  »اورسول« 

مهشیدی   1300 سال  در 

تهران  در  )1882-3میالدی( 

و  تهران  بازار  وصف  در  بوده 

 »اف. ال. بیرد« 

توصیفی از 

قهوه خانه های 

اواخر دوره قاجار 

دارد که جالب 

است:

چای خانه یک 

باشگاه سیاسی و 

اجتماعی مردمی 

)دمکراتیک( 

ایرانی است. 

محلی بسیار 

جالب که ما در 

آمریکا چیزی 

مشابه آن را 

نداریم.
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تصویرگری آن می نویسد: »... 

پس از آن زمان یک ساعت کیف 

فرا می رسد، یعنی یک ساعت 

با چای و قلیان، از این سِر بازار 

تا آن سرش، در زیباترین و با 

شکوهترین گذرها که در آنها 

همه  در  می فروشند،  فرش 

گوشه ای،  هر  در  و  خیابان ها 

فقط صدای سماورها و قل قل 

گوش  به  قلیان ها  در  آب 

می رسد.«)همان: 3۶3(

هم  قهوه خانه ها  ساختمان 

هم  و  بود  قدیمی  و  سنتی 

مدرن و شیک. »اف. ال. بیرد« 

قهوه خانه های  از  توصیفی 

اواخر دوره قاجار دارد که جالب 

است:

باشگاه  یک  »چای خانه 

مردمی  اجتماعی  و  سیاسی 

است.  ایرانی  )دمکراتیک( 

در  ما  بسیار جالب که  محلی 

را  آن  مشابه  چیزی  آمریکا 

جا  همه  چای خانه  نداریم. 

روستا  در  شهر،  در  هست. 

مسیرهای  کنار  در  حتی  و 

اینجا  در  بیابان.  در  کاروان 

یک کاسب کار کالفه یا مسافر 

خسته می تواند با نوشیدن یک 

فنجان چای، کشیدن سیگار یا 

قلیانی با آرامش و فراغ خاطر و 

کمی گفتگو درباره اخبار روز 

و شایعات با افراد هم سنخ و 

همفکرش، جان تازه ای بگیرد و 

خستگی در کند. نمای ظاهری 

هر  است  ممکن  چای خانه 

و  خشت  با  اتاقکی  از  چیزی 

گل گرفته تا قهوه خانه )کافه( 

خیابان  بزرگ  و  مجلل  های 

به هر حال  اما  باشند،  الله زار 

را  اصلی  و  لوازم ضروری  این 

بزرگ  برنجی  سماور  دارد: 

استکان  کافی  تعداد  روسی، 

چای کوچک، نعلبکی هایی به 

رنگ روشن و قاشق های چای 

قلیان  چند  ملیله ای،  خوری 

برای استفاده عمومی و فضایی 

شاید  که  دوستانه  و  مطبوع 

قدیمی  میخانه های  یادآور 

آمریکا باشد.« )همان: 385(

مورد  قهوه خانه ها  کم کم  اما 

گرفتند.  قرار  حکومت  غضب 

به علت کمبود گندم، نان در 

نانوائی های تهران کم و گران و 

موجب اعتراض و تظاهرات زنان 

شاه  ناصرالدین  نزد  آنان  شد. 

رفتند و از قهوه خانه ها شکایت 

کردند که مکانی شده اند برای 

درآمد  بروند  تا  شوهرانشان 

نوشیدن  صرف  را  روزانه شان 

کنند  دخانیات  استعمال  و 

به علت کمبود 

گندم، نان در 

نانوائی های 

تهران کم و گران 

و موجب اعتراض 

و تظاهرات 

زنان شد. آنان 

نزد ناصرالدین 

شاه رفتند و از 

قهوه خانه ها 

شکایت کردند 

که مکانی شده اند 

برای شوهرانشان 

تا بروند درآمد 

روزانه شان را 

صرف نوشیدن 

و استعمال 

دخانیات کنند 

و باعث فقر و 

فالکت شوند. 

شاه شکایت 

آنها را پذیرفت و 

دستور داد: 

»همه 

قهوه خانه ها در 

پایتخت تعطیل 

شود



22

14
00 

 تیر
/ 9 

اره
شم

م / 
شش

ال 
س

عی
تما

 اج
یخ

ار
ت

و باعث فقر و فالکت شوند. شاه شکایت آنها را 

پذیرفت و دستور داد: 

شود.  تعطیل  پایتخت  در  قهوه خانه ها  »همه 

فرمان  بعد  روز   ]...[ شد  تعطیل  قهوه خانه ها 

قهوه خانه های  همه  که  شد  صادر  سلطنتی 

والیات هم تعطیل شوند. ]...[ زنان البته بسیار 

خوشحال و راضی هستند؛ اما قهوه خانه نشینان 

که بخش بزرگی از جنس مذکر )مردان( در 

شهرهای بزرگ ایران را تشکیل می دهند، در 

یأس و نا امیدی به سر می برند.« )همان: 378(

اما سیاست ضد قهوه خانه حکومت در دهه های 

1850 و 1880 هیچ  تأثیری در جلوگیری از 

تمایل فزاینده ایرانی ها به چای نداشت و کشت 

چای در استان های شمالی ایران از سال 1900 

میالدی )1317 مهشیدی( در شهر الهیجان 

در استان گیالن توسط کاشف السلطنه شروع 

شد. کاشف السلطنه اهل گیالن بود و در دهه 

1890 سرکنسول ایران در هند بود. او در هند 

با کشت چای آشنا شده بود. درسال 1338 

کشت  زیر  سطح  میالدی(  مهشیدی)1920 

چای به یکصد هکتار رسید و یک دهه بعد به 

هشتصد هکتار افزایش یافت.)همان: 383(.

نوشیدن چای همچنان در ایران ادامه دارد و 

کمتر خانواده ای است که اهل چای نباشد، هر 

چند در 20 سال گذشته گرایش به مصرف قهوه 

در شکل های مختلف رایج شده و کافی شاپ ها 

به عنوان قهوه خانه های جدید پذیرای مشتریان 

قهوه نوش هستند. 

منابع :

1- آدمیت، فریدون )1385( امیرکبیر و ایران، 

تهران: انتشارات خوارزمی

ایرانیان،  تفریحات   )1398( رودی  مته،   -2

مترجم: مانی صالحی عالمه، تهران: نشر نامک
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شکوائیه اهالی ده برین 
نی ریز برای مصدق
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شکوائیه اول
به تاریخ 1328/5/25

مقام ریاستی معظم مجلس مقدس 
شورای ملی کشور ایران

می رسانیم  عرض  به  محترمًا  عجز  نهایت  با 
رنجبران گرگعلی، بهزاد، کهزاد، آزاد، کمرخان، 
بشنه  ده برین  رعایای  قره چاهی  نامان  سلیم  
نی ریز فارس مایحتاج زندگانی و راه معیشت 
فدویان هرکدام با یکعده عائله زیادی منحصر به 
چهل یا پنجاه یا شصت الی هفتاد رأس گوسفند 
است و رعیتی مزرعه متعلق به دو نفر دوری و 
انغوزه چینی و فعله گی و بدبختی های دیگر را هم 
عهده  داریم باز هم در آخر هر سال مبلغ هنگفتی 
به اشخاص مقروض هستیم یا اینکه تمام خوراک 
ما بیچارگان نان جو یا ذرت یا ارزن می باشد 
که هر کس زندگانی و زحمات ما بیچارگان را 
مشاهده کند که در آفتاب گرم تابستان و آب 
تلخ و شور در مار و عقرب تحصیل معاش برای 
خود و عائله خود با خوردن نان جو و ندیدن رنگ 
روغن یا قند و چایی را خدا می داند به حال ما 
رقت می آورد با این وصف اداره دارایی نی ریز از ما 
رابعه مالیات گوسفنداری می کند آنچه را شفاهًا 
و کتبًا استدعا می کنیم حاضریم التزام چشم مان 

گوسفندی  فوق  تعداد  از  بیش  اگر  بدهیم  را 
داشتیم عین آن گوسفند تسلیم دولت و خود ما 
را هم اعدام کنند و یا مأمور بیاید گوسفند را به ما 
تحویل بدهد تا مالیات مقرری را دو برابر بدهیم 
به هیچ وجه ترتیب اثر به عرایض ما بدبختان 
داده نمی شود یک سال است ما بدبختان را از 14 
الی 20 فرسخ ُبعد مسافت تا نی ریز که هرکدام در 
گوشه بیابانی مشغول بدبختی هستیم به نی ریز 
احضار و از کار و بدبختی باز می کنند. نی ریز 
که می آییم بیست روز الی یک ماه نه ]خوانده 
نشد[ ما را دور سر می گردانند به محض اینکه 
رفتیم عقب بدبختی خود  دو مرتبه ما را احضار 
می کنند. ]خوانده نشد[یا مأمور مخصوص به 
محل بیاید هر ماه تعداد گوسفند ما مشمول 
مقرری  مالیات  برابر  دو  حاضریم  مالیات شد 
را بپردازیم و اعدام هم بشویم. هرگاه عرایض 
ما بیچارگان مقرون به حقیقت باشد شر این 

ظالمان را از سرما بیچارگان بنمایید. 
نی ریز فارس آدرس کوی شادخانه منزل حاجی 

حسین کوچکی
بهزاد  قره چاهی-  آزاد   - قره چاهی  گرگعلی 
قره چاهی -کهزاد قره چاهی- سلیم قره چاهی - 

کمر خان قره چاهی 

چندی پیش به همت جناب استاد غالم رضا آراسته همشهری ساکن تهران و معلم مدرسه تیزهوشان، 4 سند 
تاریخی مربوط به حدود 70 سال پیش به دستمان رسید که شامل دو طومار و دو نامه اداری است. طومارها مربوط 
به سالهای 1328 و 1331 خورشیدی است؛ همزمان با نخست وزیری دکتر محمد مصدق. دو نامه اداری نیز پاسخی 
است به همین شکوائیه ها. در آن سالها تعدادی از اهالی روستای ده برین )بخش پشتکوه آن زمان و قطرویه کنونی( 
از نی ریز، که از مالیات بر گوسفندداری خود شاکی بودند، دو شکوائیه  علیه اداره دارایی وقت نوشته و در سال 1328 
خورشیدی برای رئیس مجلس شورای ملی و در سال 1331 خورشیدی برای دکتر محمد مصدق نخست وزیر ارسال 
می کنند. گرچه ظاهراً شکوائیه آنان به جایی نمی رسد اما این اسناد دارای ارزش تاریخی است که تصویر و متن آن 

برای اولین بار منتشر می شود.
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شکوائیه دوم
به تاریخ 1331/11/10

پیشگاه معظم نخست وزیر 
جناب آقای دکتر محمد مصدق  

رونوشت مجلس شورای ملی 
محترمًا بعرض می رساند قریب دو سال است 
که جنابعالی کرسی نخست وزیری را عهده دار 
شدید. در تمام این مدت، اوقات و فکر خود را 
صرف کارهای مملکتی و آسایش ملت رنج دیده 
ایران نموده اید و دست عمال خارجی و کارکنان 
استعمار گر را از سر ملت بیچاره کوتاه نموده اید 
که حق ما ملت ستمدیده پایمال اجنبی نشود 
و در حال رفاه و آسایش زندگی بسر می بریم. 
ما ملت هم از خدای خود خواهانیم که سایه 
همچون پیشوائی از سر ما کوتاه نکند و بر الیحه 
تصویب  به  آنجناب  از طرف  که  قانون گذاری 
می رسد ما ملت از جان و دل می پذیریم چرا که 
برای پیشرفت و ترقی و تعالی کشور می باشد. 

من جمله الیحه سهم ازدیاد کشاورزان و توزیع 
قند و شکر در هر بخش ]خوانده نشد[ ماها از 
سهمیه قند و شکر خود از اداره دارائی نی ریز 
محرومیم و الیحه تصویب مالیات که تمام به نفع 
کشور و ملت است در صورتیکه اولیای امور به 
این گونه اوامر رسیدگی و حق را از باطل تمیز 
از روی حقانیت هر کسی که مشمول  دهند 
مالیاتی می شود البته باید بپردازد نه آنکه از روی 
اغراض شخصی و منافع خصوصی چند خانوار 
بیچاره را من غیرالحق مشمول مالیات سازند 
هنگامیکه  است  حاکی  امر  سوابق  بطوریکه 
اخطار های بدون سابقه اداره دارائی نی ریز در 
خصوص مالیات گوسفند داری که در تاریخ یک 
برج برای سه سال به اینجانبان ابالغ گردید در 
عوض رسیدگی به دادخواست ما و اعتراضات 
مربوطه اینک با کمال تأسف مشاهده می شود 
ملت حقانیت  اعتراضات  و  به جای رسیدگی 
را پایمال و فقط از روی نشانی های مغرضانه 

ت
ی اس

س تزئین
عک
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کمیسیون  نی ریز  بردرآمد  مالیات  متصدی 
محترم حل اختالف فسا رأی قطعی متضمن قید 
قیوداتی صادر در صورتی که ما ملت بیچاره و دور 
افتاده عرض حال بدبختی خود را پس از صدور 
اخطار به اولیای امور عرض نمودیم که به حال 
ما رسیدگی شود و جوابی که از طرف نمایندگان 
به  تظلمات  پاسخ  در  شوری  مجلس  محترم 
رسیدگی  انتظار  فرمودند  ابالغ  دادخواست ها 
کامل را داشتیم زیرا اگر حقًا دولت به درآمد 
مالیات اخذ می نماید فدویان  دارای گوسفندی 
بردرآمد  مالیات  مقررات  نیستیم که مشمول 
شویم. اینک مستدعی است مقرر فرمایند که به 
ندای ملت فقیر جواب مثبت صادر فرموده ضمنًا 
حاضریم که یک نفر مأمور صالح خداشناس برای 
رسیدگی به تظلمات سرشماری گوسفند مورد 
دعوی اداره دارائی نی ریز اعزام تا رسیدگی نماید. 
در صورتی که ماها مشمول این مالیات شویم 
با کمال افتخار و مباهات حاضریم نظر به اینکه 
اولیای امور از غرض متصدی مالیات بردرآمد 
نی ریز نسبت به ما بیچارگان مستحضر شوند 
دالئل ذیل به عرض می رسد که این پرونده هایی 
که برای ما بیچارگان تنظیم نموده روی غرض 
و نظر شخصی است. آیا این مالیات عمومیست 
یا منحصر به عده معدودی است؟ اطالع از سایر 
بخش ها نداریم ولی از بخش نی ریز که همجوار 
و هم محل هستیم اطالع کامل داریم و در زمان 
حضور بازرس به عرض خواهیم رسانید اگر برای 
بخش نی ریز عمومیست چگونه می شود بعضی 
از این محل ها از قلم افتاده و برای چند نفر از 
قبیل ما بیچارگان اخطار صادر و به کمیسیون 
شهرستان فسا فرستادند. کمیسیون مزبور هم 
اواًل  برای اطالع ماها فرستاده اند  دعوتنامه ای 

ماها از قانون بی اطالع و ضمنًا به واسطه بعد 
مهلت  تقاضای  زراعت کاری  موقع  و  مسافت 
نبوده متأسفانه آن  چند روزه و تجدید وقت 
و  بیچارگان  ما  بضاعت  عدم  از  محترم  اداره 
بی اطالعی، به جای رسیدگی و تجدید وقت از 
بردرآمد  متصدی  مغرضانه  پرونده های  روی 
نی ریز سیدجعفر جاللی رأی قطعی صادر و به 
وسیله اداره دارائی نی ریز برای وصول ارسال آیا 
در سه سال دارائی نی ریز متصدی نداشته و یا 
ما ساکن این حدود نبودیم ولی بدبختی اینجا 
است اگر داد بدبختی خود را به اولیای امور عرض 
کنیم مأموری که دولت از مرکز برای رسیدگی 
ذیل  اواًل  می فرستد  بیچارگان  ما  شکایت  و 
عرض حال نام ده یا دهستان که ساکن هستیم 
اسم برده و می بریم در موقعی که بازرسی بیاید 
البته در محل آمده و ماها اطالع پیدا نموده 
عرض حال بدبختی خود را به عرض می رسانیم. 
آیا مأمورین دولت از کدام یک ماها تحقیقات 
کتبی یا شفاهی نموده؟ اگر به اداره دارائی نی ریز 
بیاید پس از مدت مدیدی اطالع پیدا نمی کنیم 
و دارائی نی ریز همان دارائی است که متصدی 
مالیات بردرآمدش این اخطارهای من غیرالحق 
را برای ما بیچارگان صادر کرده البته در نبودن 
معلوم  متصدی  جواب  و  بازرس  تکلیف  ماها 
است ولی امیدواریم که ندای ما عده رنج دیده به 
هدف اجابت رسیده و دولت محبوب ملی از ظلم 
و تعدیات این قبیل کارمندان جلوگیری نموده 
تا بتوانیم به زراعت و جوکاری خود ادامه داده 
چون آقای سید جعفر جاللی متصدی مالیات 
بردرآمد و بستگانش محلی است و نسبت به ما 
با سابقه مغرضانه دارند تا زمانیکه در اداره دارائی 
نی ریز باشند تاب مقاومت و زیست در این محل را 



 27

14
00 

 تیر
/ 9 

اره
شم

م / 
شش

ال 
س

تاریخ اجتماعی

نداریم ناچاراً دست عیال خود را گرفته به والیت 
غربت آواره شویم.

مختار زارعی - جعفر قره چاهی - مراد قره چاهی 
- اثر انگشت بهزاد قره چاهی - اثر انگشت کمر 
قره چاهی - اثر انگشت گرگعلی جعفر قره چاهی 

- مراد قره چاهی - تیمور قره چاهی - اثر انگشت 
محمد قره چاهی - اثر انگشت احمد بغری - اثر 
علی قلی  انگشت  اثر  بغری-  قربان   انگشت 

قره چاهی
)تعدادی از اسامی خوانده نشد(
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پاسخ اول به شکوائیه دوم ثبت شده به تاریخ 1332/2/30

وزارت دارائی

به وسیله اداره دارائی فسا _ آقای ممتاز زارعی و سایر رعایای بهویه و ده برین پشتکوه

در پاسخ نامه شکوائیه مورخه 31/11/23 شما به عنوان ریاست محترم مجلس شورای ملی اشعار می دارد  موضوع 

فوق در دست رسیدگی و اقدام قرار گرفته و نتیجه بعداً اطالع داده خواهد شد.

از طرف رئیس اداره تشخیص درآمد - سمندریان 

رونوشت به انضمام عین رونوشت شکوائیه رعایای پشتکوه جهت اطالع اداره دارایی شهرستان فسا ارسال 

می شود تا موضوع را مورد رسیدگی دقیق قرار داده و نتیجه را ضمن اعاده شکوائیه به اظهارنظر صریح اطالع 

دهید.

از طرف رئیس اداره تشخیص درآمد - سمندریان 

رونوشت عطف به مرقومه شماره 13131- 31/12/21 جهت اطالع اداره دبیرخانه مجلس شورای ملی ارسال 

می شود.

از طرف رئیس اداره تشخیص درآمد - سمندریان

پاسخ دوم به شکوائیه دوم ثبت شده به تاریخ 1332/6/1۷

وزارت دارائی

به وسیله اداره دارائی فسا

آقایان بهزاد قره چاهی و مختار زارعی و جهانگیر زارع و گرگعلی قره چاهی و سایر حشمداران نی ریز

پیرو نامه های شماره 31300 -31/11/2۶  و 2027- 32/1/2۶ اشعار می دارد بطوریکه دارائی محل اطالع 

می دهد مالیات مورد مطالبه از شما طبق رأی صادره کمیسیون حل اختالف با توجه  به اوضاع و احوال صادر 

گردیده و قطعی است و چون طبق الیحه تسویه مالیات های معوقه آراء صادره از کمیسیون حل اختالف غیرقابل 

واخواهی و تجدید نظر می باشد لذا شکایت شما وارد نبوده و باید هر چه زودتر در پرداخت مالیات متعلقه اقدام 

نمائید.

از طرف رئیس اداره تشخیص درآمد - سمندریان

رونوشت ضمن اعاده عین ارجاعیه پیرو نامه شماره 31849-31/12/12 جهت اطالع اداره کل بازرسی 

نخست وزیری ارسال می شود-  

از طرف رئیس اداره تشخیص درآمد - سمندریان 

رونوشت پیرو نامه شماره 2027-32/1/2۶ جهت اطالع اداره دبیرخانه مجلس شورای ملی ارسال می شود.

از طرف رئیس اداره تشخیص درآمد - سمندریان

//
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دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

محقق، شاعر و استاد ادبیات دانشگاه تهران

1- قبل از آن که به موضوع اصلی این گفتار توجه 

کنید به همین عنوان مقاله اندکی بیندیشید، 

بودم  گفته  اگر  توضیحی.  هرگونه  از  مجّرد 

همنشینی«  »جادوِی  با  مجاورت«  »افسوِن 

از  بسیاری  بنابرگفته  همنشینی«  »افسوِن  یا 

اهل ادب و حتی علماِی اصول و جمعی از ارباب 

می توانست  ترکیبات،  ازین  کدام  هر  منطق، 

َبَدل از دیگری بیاید و همان معنی را که ترکیِب 

نخستین در ذهن ایجاد کرده بود، ایجاد کند. 

آنها  مقایسه  و  نمونه ها  درین  تأمل  اندکی  اّما 

با »جادوی ِمجاورت«، این اندیشه را به ذهن 

می آورد که در »جادوِی مجاورت«، نوعی تأثیر 

یا سایه روشِن معنایی وجود دارد که در »جادوِی 

»افسوِن  ترکیِب  دو  اگر  و  نیست  همنشینی« 

مجاورت« و »جادوِی همنشینی« را در مرحله 

دوم با »افسوِن همنشینی« مقایسه کنیم، چنان 

می نماید که »افسوِن همنشینی« در القاِء مفهوم 

از آن دو ترکیب دیگر مؤثرتر است. اگر کسی 

تمایزهاست،  این  منکِر  گفتار  از  مرحله  درین 

تا به مباحث  باید قدری شکیبایی نشان دهد 

بعدی این گفتار برسیم و به شواهد و نمونه های 

اصلی، اّما یقین دارم که بسیاری از خوانندگان از 

هم اکنون می توانند با من هم عقیده باشند که 

»جادوِی مجاورت« باِر معنایی بیشتری را با خود 

دارد و در مقام مقایسه، »افسوِن همنشینی«، بعد 

ازو قرار دارد.

علت این تأثیر، همان جادوِی مجاورت است یا 

افسوِن همنشینِی »ج« در  افسوِن همنشینی. 

جادوِی مجاورت و همنشینِی »ن« در »افسوِن 

»جادوِی  در  نهفته  موسیقی  همنشینی«. 

شنونده  همنشینی«  »افسوِن  و  مجاورت« 

را از خود بی خود می کند تا پیامی را که این دو 

بافت، در خود نهفته دارند، بهتر جذب کند. در 

صورتی که در آن ترکیباِت دیگر، یعنی »جادوِی 

هسته  هم،  مجاورت«  »افسوِن  و  همنشینی« 

مرکزِی داللت مشترک است.

اما چرا »جادوِی مجاورت« با داشتِن دو عامِل 

از  نیرومندتر  »ج«،  دو  یعنی  مشترک  صوتِی 

»افسوِن همنشینی« با سه عامِل صوتِی مشترک 

یعنی سه »ن« عمل می کند؟ فعاًل به طوِر اجمال 

باید عرض کنم که این امر به طبیعِت آوایِی زبان 

فارسی باز می گردد که در نظاِم ساختارِی کلماِت 

نقد ادبی:
به بهانه 14 تیرماه روز قلم

جادوی مجاورت



 35

14
00 

 تیر
/ 9 

اره
شم

م / 
شش

ال 
س

ت
ادبیا

رایِج آن - آنها که در گفتار و نوشتار، بیشترین 

بسامِد کارُبردی را دارند - »ج« کمتر حضور دارد 

تا »ن«. یعنی اگر به طوِر تصادفی چند دقیقه از 

یک گفتگوی تلفنی را تجزیه کنیم یا پاره ای از یک 

نوشته را، می بینیم که در آنها، کلماتی که دارای 

»ن« هستند به مراتب بیشتر از کلماتی هستند 

که دارای »ج« اند. پس در زبان فارسی »ج« 

بسامد کمتری از »ن« دارد و همین سبب می شود 

که وقتی در یک بافت یا ترکیب، این حرف، دو 

بار سر و کّله اش پیدا شود، نوعی تجلی و ظهور 

آشکارتری را از خود نشان بدهد.

با این اشاره کوتاه، به این نتیجه می توان رسید 

که »جادوِی مجاورت« یکی از مهمترین عوامِل 

شیوه های  و  زبانی  تأثیراِت  در  کننده  تعیین 

بالغی ست، همان چیزی که بعضی از انواع آن را در 

بالغت های ملل مختلِف جهان چندین هزار سال 

است که ادیبان و ارباِب بالغت با عنواِن »جناس«، 

یا معادل های آن، در زبان های فرنگی شناخته اند 

و در باب آن بحث کرده اند و به رده بندی انواع آن 

پرداخته اند.

تا اینجای بحث، امری است که کمتر کسی در 

درستی آن تردید می کند و اگر تردیدی باشد، 

نتیجه عدم تأمل یا کمی تجربه افراد است که با 

گذشِت زمان و اندیشه در مصادیق و نمونه های 

آن، خود به خود اصالح می شود و چنین کسانی 

هم، بعد از مدتی، به همین نتیجه خواهند رسید 

که »جادوِی مجاورت« امری است تعیین کننده.

تأثیِر هنری جادوِی مجاورت، در شاهکارهای 

ادبِی جهان و در کتِب مقدس عالم، و در صدِر 

همه آنها قرآن کریم، امری است که هیچ کس از 

آشنایان در آن تردیدی ندارد. در اینجا بحث بر 

سر امری دیگر است که شاید تاکنون به آن توجه 

دکتر شفیعی کدکنی در جوانی
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نشده باشد. قصِد من در این گفتار فقط طرح 

این مسئله است ولی اثباِت آن و تحلیِل نتایج 

اجتماعی و تاریخِی آن، کار سالها تحقیق توسط 

گروه های مختلف پژوهندگان خواهد بود.

در  که  است  این  کلمات  این  نویسنده  عقیده 

سرنوشِت اجتماعی و تاریخِی ما ایرانیان، مانند 

بسیاری از اقوام و ملت های دیگر، این جادوِی 

مجاورت تأثیری شگفت و تعیین کننده داشته 

بوده  زبانها  همه  در  مجاورت  جادوِی  است؛ 

و هست و خواهد بود و چنان نیست که فقط ما 

تاریخی  از مقدرات  زبانانیم که بخشی  پارسی 

داده  شکل  مجاورت  جادوِی  را  ما  فرهنگیِِ  و 

است، بی گمان دیگر اقوام جهان نیز در تأثیراِت 

و  زیسته اند  مجاورت  این جادوِی  غیرمستقیِم 

خواهند زیست. در میان زبانهای اندکی که من 

با آنها مختصر آشنائی یی دارم، می توانم بگویم 

جادوِی مجاورت در فارسی و عربی، بیشتر از زبان 

انگلیسی سرنوشت ساز بوده است و اگر بخواهم 

به تأثیراِت عمیِق اجتماعِی جادوِی مجاورت در 

فارسی و عربی بپردازم ناگزیرم که بگویم جادوِی 

نیرومندتر  نیز  فارسی  از  عربی،  در  مجاورت 

است و ما ایرانیان، بسیاری از ویژگیهای فکری 

و فرهنگِی تاریِخ خود را -به خوب و بدش، درین 

لحظه کاری ندارم- از همین جادوِی مجاورت 

در زبان عربی داریم که یک »سجع«، یا یک 

»جناس«، گوینده ای را به گفتن سخنی، خواه 

سنجیده و خواه نسنجیده، واداشته و او تحت 

تأثیر جادوِی مجاورت، آن گفته را بر زبان رانده و 

اندک اندک تبدیل به َمَثلی با حکمتی شده است 

و جادوِی مجاورت چندان نیرومند بوده است که 

نسل اندر نسل، آن َمَثل یا حکمت را پذیرفته اند 

و به عنوان یکی از حقایق عالم تلقی کرده اند 

و بر اساس آن منظومه فکری و فرهنگِی خود را 

در طول تاریخ شکل داده اند. وقتی به مجموعه 

تأثیرات این جادوِی مجاورت می اندیشیم متوجه 

می شویم که اینها چه نقش بزرگی در شکل دادن 

نظاِم فکری و فرهنگی ما داشته اند و این چیزهایی 

که ما منظومه تفکِر اجتماعی خود را براساس 

مجموعه آنها، شکل داده ایم، بخِش عظیمی از 

آن، برخاسته از جادوِی مجاورت است. 

تاریخ در »زندان سرای زبان«  انسان، در طوِل 

قواِی  لحاِظ  به  که  همان گونه  و  است  زیسته 

جسمانی بدون خوردن و نوشیدن حیات آدمی 

قابل تصور نیست، بدون زبان نیز حضور تاریخی 

انسان امکان پذیر نیست. زبان، ُبعِد وجودِی تاریخ 

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در مراسم اهدای جایزه 
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار به پروفسور ریچارد فرای
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حیات بشر است و هر قومی در درون زباِن خویش 

زیست می کند و از پنجره کلمات و ساختارهای 

صوتی و نحوِی آن به جهان می نگرد و جهاِن 

اندیشگِی خود را می سازد. این نکته که ما، در 

زندان سرای زبان زندگی می کنیم جزء بدیهیات 

اولیه است، آنچه در زمینه این نکته می خواهم در 

اینجا بیفزایم این است که »جادوِی مجاورت« 

نسبت  گویا،  فارسی،  زباِن«  »زندان سرای  در 

به بسیاری زبانهای دیگر، نقش مؤثرتری دارد 

یا می توانیم بگوییم زبان فارسی نیز مانند عربی 

یکی از زبانهایی است که جادوِی مجاورت در 

آن، سهم عظیمی در شکل دادِن اندیشه و مسیر 

تاریخ اجتماعی ما داشته است چندان که بعضی 

از خاورشناسان را به سخنان نابخردانه ای گستاخ 

کرده است.*

یک حکایت مشهور در کتابهای تاریخی همه 

بن  صاحب  می گویند  که  است  شده  نقل  جا 

عّباد، این وزیر ایرانی عرب دوست، چندان اسیر 

جادوِی مجاورت بود که به نتایج گفتار خویش 

کمتر می اندیشید، از جمله روزی نامه ای به یکی از 

ُقضاِت خویش در شهر قم، نوشت که »ایها القاضی 

بقم قدَعَزلناَک َفُقم*« و آن قاضی بیچاره وقتی 

حکِم عزِل خود را مشاهده کرد، گفت: »من هیچ 

گناهی ندارم، سرنوشت مرا سجع »ُقم« )= نام 

شهر( و »َفُقم« )= پس برخیز( تعیین کرده است!« 

و حق با آن قاضی بوده است. اگر اصل داستان هم 

جعلی باشد، باز مانع از آن نیست که بپذیریم این 

داستان جعلی، نماینده حقیقتی بزرگ در تاریِخ 

فکرِی ماست: چه مایه گفته ها که بر زبان بزرگان 

ما، در جذبه این جادوِی مجاورت، جاری شده 

است که خود هرگز درباره آن نیندیشیده اند، و 

بعد از آن که آن فرمایش بر لب آن بزرگ جاری 

شده است، در پرتو جادوِی مجاورت مانند سنگی 

که در اقیانوسی پرتاب شود، امواِج آن هر لحظه و 

هر لحظه، گسترده و گسترده تر شده است و مایه 

شکل گیری یک اندیشه در محیط جامعه شده 

است و چه بسا که دیگری در جذبه این جادوِی 

مجاورت به تفسیر و تأیید آن فرمایش کذایی 

پرداخته است و آن موج برخاسته از پرتاب آن 

سنگ را به امواج دیگری، بسی پهناورتر، َبَدل 

کرده است. گرچه امری مخاطره آمیز است اما 

می گویم و می آیمش از عهده برون که بخش 

عظیمی از تصوف ابن عربی و اتباع او، حاصل 

جادوِی مجاورت در زبان عربی است. این را در 

کتاب »زبان شعر در نثر صوفیه« به تفصیل نشان 

داده ام.

یکی از شیفتگاِن این جادوِی مجاورت در قرِن 

ابوالحسن  الرئیس  شیخ  ما،  فرهنگ  در  اخیر، 

خورشیدی(   1297 )متوفی  قاجار  میرزای 

بوده است. مردی ادیب و شاعر و سخنور که هم 

در شعرش و هم در نثرش آثار این شیفتگی به 

جادوِی مجاورت را در نخستین نگاه می توان دید. 

این شیخ الرئیس قاجار در خطابه و سخنوری بر 

روی منبر نیز غالبًا مسحور این جادوِی مجاورت 

می شده است و گاه سخنانی بر زبان می رانده است 

که مایه بی آبرو شدن خود یا اعضای خانواده اش 

می شده است. او کاری به این نداشته که پیام 

نهفته در این جادوِی مجاورت چیست، او فقط به 

ارضای این میل شدید خویش در کارُبرد جادوِی 

مجاورت می اندیشیده است، از جمله چیزهایی 

که در این زمینه از شادروان استاد بدیع الزمان 

فروزانفر، شنیدم یکی این بود که استاد فروزانفر 
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می گفت: شیخ الرئیس میرزای قاجار در مشهد، 

در مسجد گوهرشاد، بر منبر بود و در طنطنۀ 

الفاظ و بازی با کلمات مسحور و می گفت: »َپَدر 

در فکر الُکلُّ فی الُکل و َپَسر در فکر الُکل و ُفُکل« 

و با این بهره مندی از جادوِی مجاورت کلمات، 

آبروی پسر خودش را می برد و او را به سر منبر به 

شرابخواری تشهیر می کرد و هم از استاد فروزانفر 

شنیدم که می گفت در زمانی که شیخ الرئیس 

میرزای قاجار در مشهد بر منبر مشغول سخنرانی 

بود یا در حال تدریس، مردی گدا و بیچاره از سر 

درماندگی و درد به او پناه آورد و چنین عرضه 

داشت که ای شاهزاده! کمکی به من کن که از 

گرسنگی، خودم و خانواده ام، در آستانه مرگیم 

و این نیازمندی خود را به گونه ای عرضه داشت 

که دل همه حاضران بر آن مرد بینوا، سوخت و 

بعضی به حال گریه درآمدند، و حضرت شاهزاده 

از همان باالی منبر به آن مرد گرسنه گدا، فرمود: 

»این طور که نمی شود، راَهکی برو، آَهکی بکش، 

َقَدَمکی برو، ِدَرَمکی بگیرا«

این شاهزاده ادیب و سخنور، کاری به این نداشت 

که آن مرد بی نوا از گرسنگی دارد می میرد، فقط 

به این می اندیشید که چه گونه حتی شیفتگی 

خود را نسبت به جادوِی مجاورت، ارضا کند.

این دو سه حکایت ساده، حتی اگر تمامی آنها 

تاریخ  در  از حقیقتی هراس آور  باشد،  مجعول 

فرهنگی ما خبر می دهد و آن نقش بی چون و 

چرای »جادوِی مجاورت« است در شکل گیری 

»فرمایشات  و  مثل ها  و  حکمت ها  از  بسیاری 

بزرگان« که اگر نظاِم آوائِی زبان فارسی یا عربی، به 

گونه ای دیگر بود و جادوِی مجاورت، در شکلهای 

دیگری خود را می توانست نشان دهد، بی گمان، 

بزرگان،  فرمایشات  و  مثل ها  و  حکمتها  آن 

می توانست معنائی عکس معنای کنونی داشته 

باشد و چه بسیار از معیارهای ارزشی ما، به نوعی 

دیگر ظهور می کرد و برعکس معیارهای ارزشی 

امروز ما می شد.

زبان  آرائی کلمات  واج  اگر  ندارم که  تردیدی 

فارسی، و یا عربی، به گونه ای بود، جز آن که 

اکنون هست، و در نتیجه آن نظام آوائی، جادوِی 

مجاورت، تظاهرات دیگری می داشت بخشی از 

اندیشه ما، امروز، به گونه ای دیگر خود را نشان 

می داد و چه بسیار چیزها که امروز برای ما محترم 

و قدسی است، در آن صورت چنین نبود و چه بسا 

که خیلی از چیزها که در نظر ما امروز حرمتی 

ندارد، در نتیجه آن نوع دیگر از اشکال جادوی 

مجاورت، تبدیل به امور محترم و قدسی می شد.

امثال و حکمت ها و  به ساختار صوتی  نگاهی 

فرمایشات بزرگان، و تحلیل نظام صوتی آنها و 

گونه  ازین  بسیاری  در  نقش جادوی مجاورت 

عقاید  از  بسیاری  خاستگاه  می تواند،  سخنان 

خرافی یا غیرخرافی تاریخ اجتماعی و فرهنگی 

ما را روشن کند. این کاری است که در آینده، 

بی گمان، انجام خواهد شد. از رسیدگی به مسأله 

»بادنجان بم« تا »خرِس خوانسار«. 

آشکاری  و  پنهان  تظاهرات  مجاورت،  جادوِی 

بیندیشیم،  آنها  بیشتر درباره  دارد که هر چه 

بیشتر به آثار طبیعِی آن پی می بریم. جادوی 

مجاورت، گاه »عددی« را ایجاب کرده است، در 

نتیجه چیزی که فقط دو تا بیشتر نبوده است سوم 

و چهارم و پنجمی هم برای آن برساخته اند و آن 

برساخته های موهوم در پرتو جادوی مجاورت، 

عینیت و تحقق خارجی یافته است و اندک اندک 
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جزء عقاید اجتماعی و از اجزای سازنده فرهنگ 

ما شده است. جادوِی مجاورت، گاه، چنان عمل 

کرده است که ما را وادار به پذیرفتن »اجتماع 

نقیضین« یا »ارتفاع ضدین« کرده است و ما برای 

توجیه این تناقضها و تضادها، در طوِل تاریخ ناچار 

به انواع تالش ها شده ایم و بسیاری از چیزهایی 

را که خرد آدمی نمی تواند بپذیرد، جزء عقاید 

آن  عمل  در  و  ساخته ایم  خویش  اجتماعی 

تناقضها و تضادها را پذیرفته ایم.

میل به جهان بینی شهودی و گریز از جهان بینی 

عقالنی در تاریخ فرهنگ ما، علل و عوامل بسیاری 

دارد: از نظام های خودکامه حاکمیت که پایه های 

قدرت خود را در زمین این گونه جهان بینی ها 

بیشتر و بهتر می توانند استوار کنند، تا آنچه جبر 

جغرافیائی خوانده می شود، اینها همه به جای 

خود قابل قبول است اما در کنار این عوامل، و 

شاید هم در صدر این عوامل، باید از مسئله جادوی 

مجاورت، غافل نبود و اندک اندک برای رهائی 

ازین بن بست تاریخی، این عامل پیچیده و در 

عین حال آشکارا را، مورد نقد و بررسی قرار داد.

با چراغ تجربه و دوری از تعصب و با نگاهی به 

عوامل جهانی پیشرفت اندیشه فلسفی و سیاسی 

در طول تاریخ بشر، می توان در تمام قلمروهای 

حضور جادوی مجاورت، به پژوهش پرداخت و 

از امثال و حکم و فرمایشات بزرگان، آغاز کرد و 

کار را ادامه داد تا به پایه های خرد فلسفی و خرد 

سیاسی ما رسید.

از آنجا که فرهنگ ایرانی، فرهنگی ست دیرینه 

سال، و زبان فارسی دری عالوه بر تأثیرپذیری 

ایرانی  زبانهای  دیگر  ادامه  عربی  زبان  از 

بسیاری  که  کرد  تصور  چنین  می توان  است، 

عقاید  از  بسیاری  و  ما  امروزی  اندیشه های  از 

اجتماعی و خرافی ما محصول جادوی مجاورت در 

زبانی جز زبان فارسی باشد. اگر حکمتی یا مثلی 

از عصر ساسانی سازنده فالن اعتقاد خرافی و 

ضد عقالنی ماست، ممکن است، امروز رابطه آن 

را با جادوی مجاورت در زبان فارسی دری نتوانیم 

نشان دهیم ولی تردیدی نیست که بسیاری از 

عقاید دینی دوران ماقبل از اسالمی ما، می تواند 

برخاسته از جادوی مجاورت در زبان پهلوی و 

لهجه های مختلف آن و دیگر شاخه های زبانهای 

ایرانی از قبیل خوارزمی و ُسغدی و... باشد که این 

از راست: ایرج افشار، هوشنگ ابتهاج، محمدرضا شفیعی کدکنی در منزل افشار
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زبانها در شکل گیری عقاید زردشتی و مانوی و 

زروانی ما تأثیر داشته و جادوی مجاورت در یکی 

از آن زبانها ممکن است مایه پیدایش اندیشه ای 

شده باشد که امروز میان آن اندیشه و جادوی 

مجاورت در زبان فارسی، رابطه ای آشکار نتوانیم 

به دست آوریم.

سوء  آثار  کالنصوص«،  »الُنفوُس  می گویند: 

تاریخی  اسناد  اگر  را،  مجاورت  جادوی  این 

ملت ما به حد کمال باقی بود، در همین یک 

مورد، می توانستیم به صورت یک کتاب تدوین 

کنیم: چه مقدار تردیدها و ترسها، در تاریخ ما، 

النفوس کالنصوص است و  به  محصول عقیدۀ 

این یک اندیشه خرافی ست که ایرانی مستعربی 

که مخرج »ص« و »س« برای او تمایزی نداشته 

این سجع را به جاذبه جادوی مجاورت بر زبان 

رانده و قالبی برای اندیشه اجتماعی ما ساخته 

است و خدا می داند چه مقدار از عقب ماندگیهای 

تاریخی ما و شکست های اجتماعی ما و درماندگی 

قهرمانان ملی ما در بسیاری از لحظه ها، حاصل 

پادشاهی،  است؛  کالنصوص  النفوس  همین 

امیری، پهلوانی می خواسته است به جنگ دشمن 

برود یکی از حاضران کلمه ای تردید آمیز بر زبان 

می رانده است و آن قهرمان یا یکی از حاضران به 

تأثیر روانی النفوس کالنصوص، بذر حالت دودلی 

و شک و ترس و هراس را می کاشته است و در 

نتیجه آن قهرمان، از تصمیم خویش بر می گشته 

است. همین االن هم در فارسی عصر ما می گویند: 

»نفوس می زند« یا »نفوس نزن«* - یعنی حرفی 

مگو که مایه دو دلی و تردید شود.

و  »نفوس«  هماوائِی  مجاورت،  جادوِی 

»نصوص«، شنونده را بی اختیار تسخیر می کند 

و پیام نهفته در این عبارت را به او تلقین می کند 

و آن بیچاره، خرد خویش را به جاذبه این تأثیر 

این  نمی اندیشد که  و هرگز  از دست می دهد 

گیرم  است؟  کدام  »نصوص«  آن  و  »نفوس« 

نفوس همچون نصوص شد )که هرگز نیست، و 

این جادوی مجاورت است که این عینیت موهوم 

را تحقق می بخشد( آخر نباید پرسید که کدام 

نصوص و اعتبار آن نصوص چه قدر است؟

این یک نمونه از تأثیرات سوء جادوِی مجاورت بود 

و جای آن دارد که محققانی در آینده مجموعه 

تظاهرات این امر را در تاریخ اجتماعی و فکری ما 

بررسی کنند و عماًل به نوعی جامعه شناسی زبان 

بپردازند.

از ویژگیهای جادوِی مجاورت این است که سخن 

را، هر قدر بی معنی و خرد ستیزانه باشد، حرمتی، 

و ابهتی می دهد که شنونده بی اختیار تسلیم آن 

می شود.

2- عیب می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. هنگام 

آن رسیده که جادوی مجاورت را از چشم انداز 
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دیگری هم مورد مطالعه قرار دهیم و آن جانب 

خالق و هنری آن است. در بحث پیشین، اشارتی 

کوتاه به نقش ویژه جادوِی مجاورت و تأثیر بالغی 

آن کردیم و اینک می پردازیم به چشم انداز هنری 

آن که چه گونه عناصری دور از هم را، در طیف 

آنها را  مغناطیسی خاص خود گرد می آورد و 

عینیت یا اتحاد می بخشد و ما در پرتو جادوِی 

مجاورت، از رهگذر تشابه صوری آن عناصر یا 

وحدت صوتی آنها، نسبت به جنبه معنوی آنها 

- که چه قدر از یکدیگر دورند - غافل می شویم و 

آنها را چنان که در صورت در معنی هم نزدیک به 

هم احساس می کنیم.

از  عظیمی  بخش  که  گفت  می توان  تقریبًا 

انتخاب پارادایم های زبان شعر بر محور جادوِی 

مجاورت است، و تمام شاعران بزرگ از رودکی 

تا بهار و شهریار و نیما تا اخوان ثالث، آگاه و نه 

آگاه، بخشی از خالقیت هنری خویش را در حوزه 

جادوی مجاورت نشان داده اند و کمتر شاعری 

است که شعرهای خوبی از او بر جای مانده باشد 

مجاورت  جادوی  انداز  چشم  ازین  بهره ای  و 

نبرده باشد. حتی می توان تکامل هنر شاعری 

بعضی از گویندگان را، در طول عمرشان، با درجه 

کرد.  بررسی  مجاورت  جادوِی  با  آشنائی شان 

مقایسه چاپ های مختلف اشعار استاد شهریار 

یکی از نمونه های خوب این نکته است که چه گونه 

محور  بر  کارهایش  در  شاعر  بعدی  اصالحات 

جادوِی مجاورت حرکت کرده است.

میانین،  قافیه های  قافیه ها،  که  است  درست 

تسجیع ها، جناس ها ابزارهای هنر نهائی شاعران 

بوده اند و هستند و این گونه شگردها جلوه های 

جادوی مجاورت اند، اما درین چشم انداز ما به آنها 

کاری نداریم بلکه می کوشیم، یکی از نقش های 

نه چندان آشکار جادوی مجاورت را، که در خلق 

زیبائی ها و ایجاد ساخت و صورت های شعری 

اهمیت بسیار دارد، مورد بررسی قرار دهیم. به 

این ابیات از مثنوی شریف توجه کنید:

صبح شد، ای صبح را پشت و پناه!

عذر مخدومی حسام الدین بخواه 

عذرخواِه عقل ُکل و جان تویی

جاِن جان و تابِش مرجان تویی 

تافت نور صبح و ما از نور تو 

در صبوحی از می منصور تو

در طیف مغناطیسی وزن و قافیه ها، هرگونه تضاد 

با تعارض با ناهمگونی مفهومی که میان کلمات 

باشد، خود به خود کمرنگ می شود و شاعران 

بزرگ، کاری می کنند که اصاًل دیده نشود. در 

همین ابیات، به مقوله »جاِن جان و تابش مرجان« 

قدری بیندیشید. برای آن که بتوانم بهتر سخن 

خویش را عرضه کنم از ناچاری این کلمات را 

به معادل های معنائی آنها، یا به فرض پذیرفتن 

آنها  مترادفهای  به   - زبان  در  ترادف  نظریه 

بر می گردانم و به جای »جاِن جان« »روِح روح« را 

می گذارم و مصراع را بدین گونه می نویسم:

روِح روح و تابش مرجان تویی 

که  می شود  متوجه  خواننده  که  اینجاست  در 

این دو مقوله فرسخ ها از هم دورند؛ »روِح روح« 

چه نسبتی با »تابِش مرجان« دارد؟ یا برعکس 

»جاِن جان« را حفظ می کنیم و به جای »تابش 

مرجان«، »تابش لؤلؤ« را می گذاریم:

جاِن جان و تابش لؤلؤ تویی 

باز خواننده می پرسد که آخر چه نسبتی است 

وقتی  ولی  لؤلؤ«  »تابش  و  میان »جاِن جان« 
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جادوی مجاورت در هنر موالنا مصراع را به این 

شکل عرضه می دارد: 

جان جان و تابش مرجان تویی 

و  خواننده  مجاورت  جادوی  این  نیرومند  تأثیر 

شنونده را چنان بی خویش می کند که احساس 

می کند »جان جان« همان »تابش مرجان« است 

و »تابش مرجان« همان »جاِن جان« به ویژه وقتی 

که در بافت کلی بیت با نقش موسیقائی قافیه این 

جادوی مجاورت تقویت می شود و می خوانیم:

عذر خواه عقل کل و جان تویی

جان جان و تابش مرجان تویی 

مولوی، هم  از هنر جالل الدین  بخش عظیمی 

در مثنوی شریف، و هم در دیوان کبیر، از همین 

جادوِی مجاورت سرچشمه می گیرد. او بسیاری 

از مفاهیم دور از هم را، در پرتو جادوِی مجاورت، 

چنان نزدیک به هم می کند که خواننده نه تنها آنها 

را غیر متناسب احساس نمی کند، بلکه در ذهن او، 

آن مفاهیم، تا مرز عینیت به هم نزدیک می شوند:

روز تویی، روزه تویی، حاصل دریوزه  تویی

آب تویی، کوزه تویی، آب ده این بار مرا 

اگر این کلمات را به معادلهای آنها بازگردانیم، 

طبعًا از قلمرو جادوِی مجاورت بیرون خواهیم آمد 

و در آنجاست که دوری این مفاهیم را نسبت به 

یکدیگر احساس می کنیم ولی تا در پرتو جادوی 

احساس  را  آنها  تنها  نه  دارند،  قرار  مجاورت 

نمی کنیم بلکه همه آنها را یک چیز می بینیم.

3- اگر از نبوغ ذاتی و خالقیت شگفت آور موالنا 

بگذریم و بخواهیم سرچشمه های هنر او را در 

تاریخ شعر فارسی جستجو کنیم، باید بپذیریم که 

در توجه به جادوِی مجاورت، موالنا، مثل بسیاری 

از جوانب، موثر از حکیم سنائی غزنوی است، در 

این جا عطار نقش چندانی ندارد. موالنا مستقیمًا 

به سنائی و کارهای او، هم در حدیقه و هم در 

غزلیات، نظر دارد. به این ابیات از غزلیات سنائی 

توجه کنید: 

َرحل بگذار ای سنایی! رطل ماالمال کن

این زبان را چون زبان الله یکدم الل کن

یک زمان، از رنگ و بوی باده روح القدس را

در ریاض قدس عنبر مغز و مرجان بال کن

شاهد شیرین نخواهد زاهدان تلخ را

شاهدی چون شهدخواهی رطل ماالمال کن

4- نه تنها در حوزه شعر و نثرهای هنری، به 

مجاورت  جادوِی  صوفیه،  شطحیات  ویژه 

و  امثال و حکم  تأثیری آشکار است که در  را 

فرمایشات بزرگان نیز، چنان که گفتیم، نقش 

جادوِی مجاورت نقشی است آشکار. یکی دیگر 

بیرون  تجلیات شگفت آور جادوِی مجاورت،  از 

از مجموعه آنها که یاد کردیم، در قلمرِو مفرداِت 

زبان است و نوعی »عطِف ناهمگون ها« که حجم 

قابل مالحظه ای از تعابیر زبان فارسی را تشکیل 

می دهد و بخشی از آن در حوزه اتباع قرار می گیرد: 

فیل و فنجان، تنگ و ترش که هیچ مقوله ای از 

مقوالت منطقی، جز مقوله »وجود«، آنها را در 

زیر پوشش خود قرار نمی دهد، با این همه وقتی 

این کلمات را می شنویم مثل این است که در 

چیز بسیار نزدیک به هم و حتی شیء واحدی را 

شنیده ایم. جادوِی مجاورت فیل و فنجان را یکی 

می کند و تنگ و ترش را، که دو مقوله منطقی جدا 

از هم اند، به یک مفهوم واحد بدل می کند.

»عطف های  یا  ناهمگون« ها  »عطِف  باب  در 

ناهمگون«، من جای دیگر، بحثی کرده ام  که در 

اینجا مجالی برای تکرار آن نیست.
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محمدرضا آل ابراهیم

نویسنده و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ

 

َکل امیر وارِد َکَپر شد و رو کرد به طرِف زن و 

بچه هایش و گفت: نمی دونم؟ در حیرتم که چرا 

انجیرهای مان کم می شه؟

خیرالنساء گفت: شاید برکت از انجیرهای ما دور 

شده؟

َکل امیر گفت:  چه می گویی زن؟! اتفاقًا امسال باِر 

خوبی داره. 

خیرالنساء گفت: نکنه می دزدن؟

َکل امیر گفت: این چه حرفیه که می زنی؟ ما همه 

چارچیشی مواظبیم. بعد از همه ی این ها، تا به 

یاد داریم، دزدی در کار نبوده.

اصغر نگاهش را از مادر گرفت و رو به پدرش کرد و 

گفت: شاید تازگی ها پیدا شده.

َکل امیر گفت: این چه حرفی ست که می زنی بابا؟

خیرالنساء قوری چای را از روی ُخلگ های آتش 

برداشت و سه استکان برای شوهر و دو فرزندش ُپر 

کرد و گفت: حاال بیا بشین یک استکاِن چای بخور 

تا استقومتت سِر جای خودش بیاد.

و  نشست  ُکَرَپه  سِر  بر  َکَپر  جلو  در  امیر  َکل 

همین طور که استکاِن چای را از روی سینی 

برمی داشت، نگاهش به آن دور دورها دوخته 

بود و نمی دانست دارد به چه فکر می کند. َحبِّ 

قندی در دهان انداخت و استکان چای را بر لب 

ُبرد. دهانش سوخت و ناگهان به خود آمد و گفت: 

ضیفه چرا این قدر داغش کرده ی؟

خیرالنساء گفت: ُخب یک کمی صبر می کردی.

در آن گرمای ظهر، باِد خنکی وزید. َکل امیر َنَفِس 

راحتی کشید و رفت تا ببیند جای پایی می بیند 

یا نه؟ چند قدمی که از َکَپر دور شد رو برگرداند 

و گفت: بابا اصغر! با اکبر بیایین تا گشتی بزنیم.

آن دو بلند شدند و َمْلکی های خود را پوشیدند و 

همراِه پدر به انجیرهای دور از َکَپر رفتند. بر زمین 

خیره شده بودند. ناگهان اکبر گفت: بابا! بابا! جای 

پا!

اصغر و پدرش به طرِف اکبر رفتند. بله، درست 

َمْلکِی مردانه و دو َمْلکی  دیده بود. جای یک 

کوچک تر بر روی خاِک نرِم زمین نقش بسته بود. 

پی برداری کردند. دزدها از آن طرِف مالکی شان 

آمده بودند و میوه های چند درخت انجیر را برده 

بودند. َکل امیر نمی دانست جای پای کیست؟ با 

خود اندیشید: یعنی چه کسی راِه دزدی بلد شده 

است؟

داستان کوتاه:

فرارازترس
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به َکَپر آمدند. نمی دانست چکار کند. شب شد. تا 

صبح کشیک می داد ولی کسی نیامد. شِب بعد هم 

خبری از دزدها نشد. انجیرها همچنان در حاِل 

رسیدن بود. شِب سوم از بیدارخوابی و خستگی 

خوابش برد. صبح که بلند شد به سراِغ انجیرهای 

دور از َکَپر رفت. باز هم از محصوالِت چند تایی 

درخِت انجیر، خبری نبود.  هم چنان در فکر بود 

که چگونه ُمِچ دزدان را بگیرد. او نه تیر و تفنگی 

داشت و نه قدرِت بازویی. فقط می خواست ببیند 

دزدش کیست؟ به همین خاطر پس از سه چهار 

روز فکر به این نتیجه رسید که برود و در یکی از 

همان انجیرهایی که مورِد دستبرد قرار می گیرد، 

مخفی شود و به انتظار بنشیند. همین کار را هم 

کرد. در بیِن شاخه های یک درخت نشسته بود 

که صدای پای سه نفر را شنید. جلو آمدند و یک 

چادر، دور تا دوِر زیِر درخِت انجیر پهن می کردند 

و درخت را تکان می دادند. انجیرهای بر چادر 

می ریختند.  گونی  در  و  کرده  را جمع  ریخته 

جلوتر که آمدند، َکل امیر دید پدری هست و دو 

فرزندش. از حرف زدن هایشان فهمید که هاشِم 

همسایه هست و دو پسرش. چیزی نگفت. آن ها 

به زیِر انجیری آمدند که َکل امیر در روی شاخه ای 

از آن نشسته بود. هاشم و دو پسرش چادر را پهن 

کردند. تکاِن محکمی به انجیر دادند. امیر از روی 

شاخه به زمین افتاد. دو پسِر هاشم ترسیدند و به 

هوا پریرند. هاشم جلو آمد و چند لگد و توسری به 

َکل امیر زد. َکل امیر با حالتی اعتراض گونه گفت: 

هاشم، انجیرهایم را که می َبری، پس چرا دیگه 

ُکتکم می زنی؟

هاشم گفت: تا جونت باال بیاد. َزهله ی بچه هایم را 

بردی. مگر ندیدی که چطور از ترس فرار کردن! 

1398/۶/10 
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زبان شیرین پارسی

هر غلطی غلط مصطلح نیست
رضا شکراللهی

روا نیست هر وقت کسی غلِط ما را در گفتار یا 

غلط  بگوییم  بالفاصله  می گیرد،  نوشتارمان 

مصطلح است. غلط مصطلح )یا غلط مشهور یا 

غلط عام*(، با همه غلط بودنش، آن قدرها هم 

بی حساب و کتاب نیست. مثاًل اگر من به جای 

»اصطکاک« بگویم یا بنویسم »اصطحکاک« و 

در جواب کسی که غلطم را گرفته، بگویم غلط 

چشم هایش  که  می دهم  حق  است،  مصطلح 

گرد شود و بگوید: »غلط کردی که غلط مصطلح 

است.«

ولی مثاًل اگر بگوییم فالن راننده سوبله پارک 

کرده، یا شاید هم چوبله، این یک غلط مصطلح 

است. یعنی غلطی که استفاده از آن بسیار رایج 

است در حدی که دیگر نمی توان آن را به راحتی 

جزو غلط ها ردیف کرد.

مثال دیگرش واژه  فرانسوی »دولوکس« است. 

به کار  برای چیزی  فرانسه  زبان  دولوکس در 

می رود که تجمالتی و باشکوه باشد، اما خیلی 

کلمه  این  که  می کنند  تصور  فارسی زبانان  از 

از ترکیب عدد دو با کلمه  لوکس ساخته شده و 

برای همین، کلمه های سه لوکس و چهارلوکس 

را هم بر مبنای تصور خودشان می سازند و به کار 

می برند.

یا از این پرکاربردتر، واژه های سه قلو و چهارقلو 

و… بر اساس کلمه ی دوقلوست. دوقلو یا دوغلو 

در اصل و ریشه اش یک واژه  ترکی است مرکب 

از »دوق« و »لو«. ریشه  دوق، مصدر دقماق یا 

دغماق به معنای زادن است. »لو« هم عالمت 

بنابراین کلمه  ترکی دوقلو برای  نسبت است. 

اما مثل همان  به کار می رود.  همزاد و جفت 

»دولوکس«، خیلی ها خیال می کنند این کلمه 

از دو قسمت عدد دو و »قلو« ساخته شده، پس 

سه قلو و چهارقلو و پنج قلو هم داریم.

این خود از پویایی و زایندگی شیریِن زبان است 

که می تواند صورِت یک واژه از زبان دیگر را بگیرد 

و در ساخت واژه های دیگر در معنای دیگر، از آن 

استفاده کند. ساختی که در ابتدا غلط محسوب 

می شود، اما به کام گویندگان عام آن زبان آن قدر 

شیرین می آید تا کم کم می شود غلط مصطلح و 

مشهور، و بعد هم به جایی می رسد که دیگر جنبه  

غلط بودنش را کاًل از دست می دهد.

اما باور کنید که هر غلطی غلط مصطلح نیست؛ 

خصوصًا غلط هایی امالیی از قبیل توالت فرهنگی 

به جای توالت فرنگی، یا همان اصطحکاک به 

جای اصطکاک که در ابتدای این یادداشت گفتم. 

زبان  اصطکاک یک مصدر عربی است که در 
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فارسی به معنای سایش و مالش جا خوش کرده 

و دارد زندگی اش را می کند. خداوکیلی رویتان 

می شود مثاًل مالش را بگویید یا بنویسید مالحش 

و بعد که ایرادتان را گرفتند، جواب بدهید که 

غلط مصطلح است؟!

عام:  غلط  یا  غلط مصطلح  از  *تعریف دهخدا 

»آن چه برخالف قیاس یا گفته  لغویان یا ائمه  ادب 

بود لیکن عامه  مردم و فاضالن و نویسندگان آن 

را پذیرفته باشند، مانند صندوق و زنبور که در 

فارسی به فتح اول تلفظ شوند حال آن که در اصل 

به ضم اند.«

وبگاه خوابگرد

حسین حائریان

مادربزرگ برایم از سفر هدیه آورده بود.
جعبه  کادو را که باز کردم از خوشحالی باال و 

پائین می پریدم و فریاد می زدم...
آخ جون...آتاری!

آن روزها هر کسی آتاری نداشت؛
تحفه ای بود برای خودش! کارم شده بود صبح 
تا شب در دست گرفتن دسته  خلبانی آتاری 
و هواپیما بازی کردن. مدتی گذشت و من هر 
روزم را با آتاری بازی کردن شب می کردم 
و هر چه می گذشت بیشتر از قبل دوستش 

داشتم.
خوشحال ترین کودک دنیا بودم... تا اینکه 
یک روز خانه  یکی از اقوام دعوت شدیم؛ وارد 
خانه که شدم چشمم خورد به یک دستگاه 
بهش  داشت.  خانواده  آن  پسر  که  جدید 
می گفتند میکرو. آنقدر سرگرم بازی شدیم 
که زمان فراموش شد. خیلی بهتر از آتاری 
داشت؛  بیشتری  بازی های  خیلی...!  بود. 

داشت؛  بیشتری  دکمه های  بازی  دسته  
بازی هایش بر عکس آتاری یکنواخت نبود 
و داستان داشت. تا آخر شب قارچ خور بازی 
کردم و هواپیمای آتاری را فراموش کرده 
بودم. به خانه که برگشتیم دیگر نمی توانستم 
آتاری بازی کنم. دلم را زده بود. دیگر برایم 
جذاب نبود. مدام آتاری را با میکرو مقایسه 
می کردم. همش به این فکر می کردم که چرا 
من نباید میکرو داشته باشم ولی یک بار نشد 
بگویم چرا من آتاری دارم و دیگران ندارند. 
امروز که در انباری الی تمام خرت و پرت های 
قدیمی آتاری ام را دیدم فقط به یک چیز فکر 
کردم... ما قدر داشته هایمان را نمی دانیم. 
دیگران  با  کردنشان  مقایسه  درگیر  آنقدر 
می شویم تا لذتشان از بین برود و دلزده مان 
کند. داشته های دیگران را چوب می کنیم و 
می زنیم بر سر خودمان و عزیزانمان و به این 
رؤیای  شاید  ما  داشته های  نمی کنیم  فکر 
خیلی ها باشد. زندگی به من یاد داد مقایسه 

کردن همه چیز را خراب می کند. 

آتاری
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گفتگو با بازیگر سینما و تلویزیون مونا فرجاد

شکست کرونا 
با  تک گویی های زنانه

گفتگوی اختصاصی
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گفتگو:محمد جاللی

برسد  نمی کرد که روزی  را  هیچ وقت تصورش 
و دیگر از باالی سن)Scène( تئاتر، مردم را در 
سالن نبیند. عالقه مندانی که دیگر برای تماشای 
خانه ها  تاریک  به  سینمایی  فیلم های  و  تئاتر 
نمی روند. این روزها کنار هم نشستن هم وحشت 
مشاغل  از  برخی  تا  شده  سبب  همین  و  دارد 

کرکره هایشان پایین کشیده شود. 
امیدی هم به عادی شدن حداقل در کوتاه مدت 

نیست و فعاًل روزگار، طعم کرونا می دهد...
در این بین بسیاری از تئاتری ها کار خود را از دست 
دادند و آنانی که قوتشان به شغلشان وابسته بود 
تئاتر را کنار گذاشتند و به مشاغلی دیگر روی آورند 
و کرونا ریه های تئاتر را از کار انداخت اما این پایان 

کار  نیست اگر...
در یک خانواده هنرمند متولد شده باشی و ذهن 
خالقت هنوز بازیگردانی می کند و پدرت سالیان 
سال نقش آفرین تلویزیون باشد و بیش از ۶0 اثر 
فاخر داشته بود و خواهرت »مارال« نیز راه پدر را 
ادامه داده و هنوز سوپراستار سینما است و تو نیز 
بار در دوسالگی طعم دوربین و کات  اولین  که 
دادن های پیاپی را چشیده باشی  راه چاره ای جز 
مخاطبان  با  ارتباط  برای  جدید  مسیری  یافتن 

نخواهی  داشت...
***

مونا به سراغ پدرش جلیل فرجاد می رود و موضوع 
می خواهد  می گوید  می گذارد.  میان  در  او  با  را 
»تک گویی های زنانه« را شروع کند با استفاده از 
حروف الفبا و بهره گیری از دوست نویسنده اش که 
هنوز ناشناخته مانده اما بناست تا قصه های به روزی 
را مطرح کند  و گوشه چشمی هم به آداب و رسوم 

گذشته ایران زمین داشته باشد.
پدر که سال های سال دستی بر آتش دارد می گوید: 
کاِر بسیار سختی است و وقتی که می شنود مونا قرار 
است به تنهایی آن را انجام دهد و خودش باشد و 
متن و گوشی موبایلش با تعجب به او نگاه کرده و 

ابراز تردید می کند...
اما مونا سختکوش تر از این حرفاست و بنا دارد کار 

را به سرانجام برساند.
موبایل را روی میز قرار می دهد و برای تنظیم کادر 
از طراح  استفاده می کند؛  از چند کتاب  تصویر 
صحنه، نور کافی، دوربین آنچنانی و صدا بردار 

خبری نیست... خودش است و گوشی موبایلش.
دکمه شروع را می زند و آن را در فضای اینستاگرام 
»monafarjad«منتشر  شخصی اش  پیج  و 
روبرو  جدید  کاری  با  نفر  هزار   400 و  می کند 

می شوند.

گفتگو با بازیگر سینما و تلویزیون مونا فرجاد

شکست کرونا 
با  تک گویی های زنانه
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استقبال بی نظیر…
حاال همه منتظرند تا پنجشنبه ها از راه برسند 
و مونا با یک تک گویی تازه و با متنی خالقانه تر 
را  آثارش  او  مخاطبان  آنکه  جالب تر  و  بیاید 
بازخوانی کرده و آن را برای مونا می فرستند و 
»#تئاتر_همچون_ هشتگ  با  بی ریا  هم  او 

دوامدادی«آن را منتشر می کند.
آری مونا  به خوبی توانست تنها بودن در خانه 
را به یک جذابیت تبدیل کند و بی تردید این اثر 
او برای سالیان سال خواهد ماند تا هرگاه آثارش  
را دیدند، بگویند که محدودیت خالقیت ایجاد 

می کند.
و  است  نظری  اقتصاد  رشته  فارغ التحصیل 
به  در  را  خود  سینمایی  و  حرفه ای  فعالیت 
عنوان بازیگر از سال 1382 با سریال »مزرعه 

آفتابگردان« آغاز کرد.
وی عالوه بر بازیگری چند اثر خودش را دوبله 
کرده است و این دو فاکتور مهم، کافی بود تا مونا 

بتواند ایده  ای خالق ارائه کند.
نی تاک با این هنرمند گفتگویی انجام داده که در 

زیر آن را می خوانید:
وی در ابتدا گفت: با آمدن کرونا و از آنجایی که 
تئاتر از جمله مشاغلی بود که با تعطیلی روبه رو 
شد و امکان اجرا وجود نداشت باید فکری نو 
می کردم. البته در ابتدا تصورم از کرونا یک دوره 
کوتاه مدت بود اما در ادامه دیدم که نه، همچنان 
ادامه دارد و هنوز هم این مسئله دامن جهان را 

گرفته است.
پدر هنوز هم خاک تئاتر را می خورد و مونا هم 
از همان جنس است و دلتنگ تئاتر. او می گوید: 
نشستم و فکر کردم ببینم چه می شود کرد که به 
این نتیجه رسیدم با استفاده از تک گویی می توان 
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راهی جدید یافت و پروتکل ها را نیز رعایت کرد.
با دوست نویسنده ام که تمایلی به معرفی خودش 
ندارد این موضوع را مطرح کردم و او نیز به من 
پیشنهاد داد تا از کتاب »واژه های عامیانه« برای این 

کار بهره بگیرم.
بر اساس پیشنهاد او در هر قسمت از اجرا به یکی از 
حروف  الفبا اختصاص می دهیم و بدین ترتیب 32 
قسمت برای تک گویی ها در نظر گرفته و قرار شد در 

صفحه اینستاگرام خودم، منتشر کنم.
البته به غیر از اجرا بنا داشتیم تا یک بار آموزشی 
نیز از این مسئله برداشت کنیم و با مراجعه به این 
کتاب متوجه شدیم که بسیاری از واژه ها و کلمات 
به دست فراموشی سپرده شده است و به همین 
دلیل  دیالوگ  و مونولوگ هایی انتخاب کردیم تا 

این واژگان را زنده کنیم.
در پاسخ به این سؤال که چرا از فضای اینستاگرام 
برای کار خود استفاده کرده است گفت: به نظر من 
اینستاگرام فضایی را ایجاد کرده تا هر نفر برای 
خود رسانه ای داشته باشد و بر اساس آن نظرات، 
اعتقادات و حتی زندگی روزمره خود را به تصویر 

بکشد و به مردم نشان دهد.
از  و  اینستاگرام هر سن و سالی وجود دارد  در 
آنجایی که اغلب این افراد با فضای تئاتر و نمایش 
آشنا نیستند و مباحث ادبیات کالسیک را چندان 
را  کلیپ ها  زمان  دلیل  همین  به  نکنند  درک 

حداکثر 5 دقیقه در نظر گرفتیم.
در مورد شروع کارش گفت: پدرم از این مسئله 
خبر نداشت و من برای شروع حتی پایه دوربین 
هم نداشتم و از یک میز و چند کتاب استفاده کردم. 
من از پدرم خواستم تا سکوت کنند و حتی گربه 
خانگی امان که »غنچه« نام دارد  و بسیار به من 
وابسته است، به جایی دیگر انتقال دهند تا بتوانم 

اجرای خود را انجام دهم.
فرجاد در خصوص اینکه آیا به فکر اجرای حضوری 
این نمایش ها هم هم هست یا خیر پاسخ منفی 
داد و گفت: با توجه به شرایط کرونا فکر نمی کنم 
بشود اجرای حضوری داشت و تاکنون نیز روی این 

موضوع فکر نکرده ام.
ده قسمت از »تک گویی های زنانه« مونا فرجاد 

منتشر شده و کماکان ادامه دارد.



قمری 
10 اردیبهشت ماه 1400

محیط زیست نی ریز
عکس: هادی قانع
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