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

- نی تاک در ویرایش مطالب آزاد است.
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/ امین رجبی/ مدیرمسئول

همین ابتدا باید گفته شود که نگارنده 
در این نوشتار قصد ارائه توصیه  اخالقی 
ندارد که خود را سخت به آن محتاج 

می داند.
شبه  منظری  از  که  است  آن  قصد 
پنهان  آسیِب  یک  به   جامعه شناختی 

پرداخته شود.
ما مردِم جهاِن سوم و صدالبته ایران، از 
یک ناهماهنگی مزمن رنج می بریم و هر 
چه می گذرد، بیشتر در کالِف سردرگِم 
همین  می شویم.  گرفتار  ناهماهنگی 
سال  به  »سال  َمَثِل  همواره  که  است 
قربون پارسال« ِورد زبان مردم است و 
آن را زیبنده حال و احوال و روزگار خود 

می دانیم.
ناهماهنگی حالتی است که اجزای یک 
سیستم با هم هماهنگ عمل نمی کنند 
و آن مجموعه خواه ناخواه دچار به هم 
از  شدن  دور  منابع،  اتالف  ریختگی، 
هدف، و از دست دادن فرصتها می شود و 

این طبیعی است.
همه ی  اگر  موسیقی  دستگاه  یک  در 
کلیدها و سیمها در یک نظام هماهنگ 
کار نکنند، ساز ناکوک می زند و صدای 
گوشخراشی می دهد. چه برسد به یک 
جای  در  باید  نوازنده  هر  که  ارکستر 

خودش باشد و به موقع و هماهنگ با 
دیگران بنوازد.

بیرون  ارکستری  چنین  از  که  صدایی 
می آید روح نواز و دلنشین است. اما اگر 
فقط یکی از اعضا ساز خودش را بزند و یا 
سازش کوک نباشد، چه بر سر آن صدای 

دلنشین خواهد آمد؟
یا رقص  افراد حاضر در یک رژه  همه 
گروهی باید هماهنگ و منظم باشند و اگر 
تعدادی و حتی یکی کار خودش را بکند و 
کاری به دیگران نداشته باشد، همه چیز 

به هم می ریزد.
پس باید هرچیزی و هر کسی در جای 
خودش باشد، باال و پایین رعایت شود، 
سرعتها میزان باشد، ترتیبها حفظ شود، 
جایگاه افراد به هم نریزد، و در کل همه  ی 

اجزا هماهنگ باشند.
این هماهنگی برای یک سیستم بزرگ 
مثل جامعه بسیار حیاتی تر و ناهماهنگِی 

در آن بسیار مخرب تر است.
با اندک تأملی در می یابیم که جهان سوم 
و البته ایراِن ما در یک ناهماهنگی عجیب 
و غریِب اجتماعی به سر می برد و می توان 
بدون اغراق گفت که تقریبًا کمتر چیزی 

در سر جای خود قرار دارد.
عموم  و  نیست  حاکم  شایسته ساالری 
نخبگان به جای صدر در ذیِل جامعه اند. 
در حالی که نیکوترین حالت برای هر 

ساِز  ناكوِک  زندگِی ما ایرانی ها 

له
مقا

سر
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را  بهترین ها  که  است  آن  جامعه ای 
برگزیند.

ترافیِک ما نماد دیگری از ناهماهنگی 
است. سرعت رفتن ها، ترمزهای ناگهانی، 
پی درپی  صدای  قانون،  نکردن  رعایت 
بوق، موتورسواری های خطرناک، و همه 

و همه یک بلبشوی عجیب و غریب است.
از  است  دیگری  نماد  ما  شهرسازی 
ساختمانهای  ناهماهنگی.  و  بی نظمی 
و  انفرادی  معماری های  تودرتو، 
خودرأیانه، و برج های بلندباال کدامشان 
نظاِم هماهنگ شهرسازی  منادِی یک 
است؟ این را مقایسه کنیم با معماری 
نقش جهان اصفهان،  مسجد و بازار وکیل 
شیراز، و خانه های سنتی یزد. قدم زدن 
در میان ساختمانهای ناهماهنگ -حتی 
اگر لوکس و پرزرق و برق باشند- چه 
اثری بر ما  می گذارد؟ و در مقابل قدم 
زدن در میدان نقش جهان اصفهان چه 

حس و حالی به ما می دهد؟
جای  سر  جامعه  در  چیزی  که  این 
خودش نیست، در مدیریت جامعه نیز 
هویداست؛ در اقتصاد، فرهنگ، سیاست، 
درمان، ورزش، نظام آموزشی و و و و ... 
در همه چیز می توان به وفور ناهماهنگی 

دید.
این زندگی در ناهماهنگی ها چه بر سر ما 

می آورد؟
اما در مقابل، در کشورهای اسکاندیناوی 
فنالند،  و  دانمارک  نروژ،  شامل سوئد، 
جامعه در یک سیستم هماهنگ پیش 

می رود. 
به عنواِن مشِت نمونه ی خروار، در این 
کشورها اگر یک فرد به بیماری العالج 
و فلج کننده ای مبتال شود و حتی اگر 
امیدی به زنده ماندنش نباشد، دولت او را 
رها نمی کند و در یک سیستم هماهنگ 
نه شعاری قرار  مورد حمایِت واقعی و 
می دهد. حتی خانه او را مناسب سازی 
می کند، به خانواده اش مشاوره می دهد، 
به فرزندانش رسیدگی می کند، درمان 
او را پی  می گیرد، درآمد او را تضمین 
می کند، برای او پرستار می فرستد، سعی 
می کند او را به بدنه جامعه متصل نگه 
دارد تا به افسردگی نیفتد، و حمایتهای 
شگفت آوری که برای فقط یک خانواده 
به کار می گیرد. )نمونه واقعی آن در کتاب 
»مرگنامه اوال کارین« آمده که در همین 

شماره معرفِی آن را آورده ایم(
ایراِن خودمان  با  مقایسه کنیم  را  این 
و یک جانباز قطع نخاع که برای وطن 
جنگیده و جان خود را به میدان برده و 
حاال ناتوان و زمین گیر است. چه به روز 
او و خانواده او می آید و جامعه و حکومت 
چگونه آنها را مورد حمایت قرار می دهد؟

در آن کشورها و بیشتِر کشورهای جهاِن 
اول و حتی دوم، سعی می شود زندگی 

مردم روز به روز بهتر و بهتر باشد.
البته نباید مطلق انگاری کرد و همه چیِز 
آن کشورها را سفید و بی نقص دید. ولی 
هدِف ما از ذکر این مثال، ارائه یک شمای 

کلی از زندگی مردمان آنجا و ایران است.

سرمقاله
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وسوسه  ما  همه  شاید  شرایط  این  در 
شویم که گوشه ای بنشینیم و دولت و 
مسئوالن را مقصر بدانیم و خودمان را 
تبرئه کنیم. البته که این راحت ترین کار 
است. ولی با عرض معذرت باید نیشتری 
به خود بزنیم و بگوییم که مشکل، بیشتر 
از خودمان است و دروِن ناهماهنِگ ما 
که  ناهماهنگی ای  سوم.  جهان  مردم 
در بیرون هم نمود یافته و در رانندگی، 
شهرسازی و مدیریت ما خود را نشان 

می دهد.
اگر رانندگی ما بد است، قوانین را زیر پا 
می گذاریم، حق دیگران را راحت نقض 
مرتب  و  تمیز  خودرومان  و  می کنیم، 
نیست، تقصیر اینها بر گردن مسئوالن 
نیست و بعالوه نشانی است از دروِن ناساز 

و ناکوک و ناهماهنِگ ما.
است  این  نشانه  درونی  ناهماهنگِی 
که اجزای درونِی ما سر جای خودشان 

نیستند. 
بی نظمی درونی و بیرونی، قانون گریزی، 
ظلم )در همه اشکاِل خود، حتی پارک 
مدیریت  نامناسب(،  جای  در  خودرو 
مطالعه  خانواده،  اقتصاد  ضعیف 
نکردن، بی توجهی به سالمت شخصی 
نامناسب، نداشتن  و خانوادگی، تغذیه 
ارتباط مؤثر با خداوند و مسائل معنوی، 
ندادن اهمیت کافی به خانواده، نداشتن 
رابطه مؤثر و مفید با دیگران، و ... اینها 
درونی  ناهماهنگی  نشان دهنده  همه 

است.
دارد،  درونی  هماهنگی  که  شخصی 
است،  هماهنگ  هم  او  بیرونی  زندگی 
آرامش دارد، زود از کوره در نمی رود، 
توجه  به سالمت خود  است،  قانونمند 
می کند، شجاع است، اجازه پایمال شدن 
حق خود و حتی دیگران را نمی دهد، اهل 

پارتی بازی و رشوه و ارتشاء نیست، و ...
چقدر  شخصی  چنین  کنار  در  بودن 

لذت بخش و آرامش دهنده است.
بارها شنیده ایم که اگر خواهان اصالح 
آغاز   خودمان  از  باید  هستیم،  جامعه 
در  ماجرا  کلید  حقیر،  نظر  به  کنیم. 
همین هماهنگِی درونی است که موجب 
بیرونی و اجتماعی می شود  هماهنگِی 
درونی  هماهنگی  به  مردم  بیشتر  اگر 

برسند.
بیگناه  هم  نظام  و  حکومت  که  البته 
نیست. راِه آغاِز اصالح در جامعه از درون 
خودمان آغاز می شود و راِه آن تربیت 
خانواده  برعهده  هم  تربیت  این  است. 
بر عهده نظام  است )وظیفه ما( و هم 
آموزشی کشور شامل آموزش و پرورش، 
آموزش عالی، رسانه ها، سازمان دینی، و 

... )وظیفه حکومت(.
یک  معلم،  یک  پدر،  یک  مادر،   یک 
با  می تواند  سلبریتی  یک  و  روحانی، 
تربیِت درست و درون هماهنِگ خود، 

جامعه ای را به هماهنگی برساند.
چنین باد
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و پدرش قاضی زین العابدین خان
نی ریزی 
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زندگی استاد
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و پدرش قاضی زین العابدین خان نی ریزی 

/ قاضی زین العابدین خان نی ریزی و فرزندانش
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منصورخان عابدینی، نقاش واقعگرا

)9 دی 1306 خورشیدی تهران - 10 بهمن 1397 کرج(

زنده یاد استاد منصورخان عابدینی، متولد 1٣0٦ خورشیدی در تهران آخرین فرزند 

قاضی زین العابدین خان نی ریزی است.

او از پیشکسوتان هنر نقاشی واقعگرا، و استاد بسیاری از هنرمندان و نقاشان و اساتید 

دانشگاه هنر بود. منصورخان کار هنری خود را از 9 سالگی و به طور خودجوش آغاز کرد 

و به سرعت پیش رفت.  اولین آثارش از سال 1٣24 در کتابهای درسی آن زمان چاپ 

شد.  از سال 1٣2٦ در 20 سالگی تدریس در دبیرستانهای تهران را آغاز کرد. در اولین 

حضور نمایشگاهی خود در »انجمن فرهنگی ایران و آمریکا« به سال 1٣٣٦، جایزه 

نخست را از آن خود کرد. او تا زمان بازنشستگی در سال 1٣52 به کار خود ادامه داد.  

پس از بازنشستگی نیز از پای ننشست و کار تدریس را در آتلیه شخصی خود تا واپسین 

سالهای عمر ادامه داد تا این که در 10 بهمن 1٣97 و در  91 سالگی روی در نقاب خاک 

کشید.

برای روشن شدن وضعیت و جایگاه تاریخی شخصّیت های هنری و مطرح در این 

خاندان، باید به چند ریشه خانوادگی اشاره کرد. 

یکی از این »ریشه«ها، از »سّید قطب« عارف نامی  قرن دوازدهم )دوره صفویه( و جد 

»آمیرشهاب الّدین شیرازی« آغاز می گردد. دیگر ریشه مهم و هنری خاندان، »میرزا 

آقا بزرگ شیرازی«، نقاش باشِی دربار محّمد شاه و ناصرالّدین شاه قاجار است. سوم 

»میرآقا نّقاش باشی و خوشنویس«، جّد خاندان میرزاها و خاندان »عابدینی- سلیمی« 

و جّد »قاضی زین العابدین خان عابدینی« است.  بیشتر افراد  این خاندان از نی ریز و 

شیراز برخاسته اند.

نی تاک در پرونده این شماره خود به زندگی استاد منصورخان عابدینی پرداخته و 

در این راه از کمک جناب آقای خسرو عابدینی فرزند بزرگ ایشان که خود از اساتید 

نقاشی است بهره فراوان برده است. 

نوشتنی است اولین بار در سال 1٣80 به همت هفته نامه عصر نی ریز و توسط هنرمند 

فقید زنده یاد سید مرتضی مرتضوی مصاحبه ای با استاد منصور عابدینی در زمان حیات 

ایشان انجام شد که در نخستین شماره ها به چاپ رسید. هرچند قرار بود ادامه آن 

مصاحبه نیز توسط مرحوم مرتضوی آماده شود که به دالیل نامعلوم به انجام نرسید. 
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/  به کوشش  امین رجبی

خاندان هنرمند و هنردوست عابدینی، زاده 

نی ریزند. بزرگ آنان میرزا زین العابدین خان 

)پدر استاد منصورخان عابدینی( در حدود 

سال 125٣ خورشیدی در نی ریز زاده شد.

معصومه  بانو  و  محمدباقر  میرزا  فرزند  او 

آغابیگم بود و از سوی پدر یک برادر به نام 

میرزا محمدعلی سلیمی و از سوی مادر یک 

برادر دیگر به نام   سید محمدرضا فاطمی 

داشته. او همچنین از همسر دیگر پدرش 

یعنی دختِر میرزا موسی بزرگ دارای یک 

خواهر به نام فاطمه بوده است.

زندگی  به  جوانی  همان  از  زین العابدین 

زاهدانه و عالمانه رو آورد و به همه مواهب 

زندگی مادی پشت کرد تا در سایه تالش و 

را  زندگی جدیدی  کوشش شخصی خود 

پایه ریزی کند. یکی از عالقه مندی های او 

تحصیل علم بود. 

در آن زمان تحصیالت عالی، در مدارس و 

فیضیه ها انجام می گرفت و هنوز دانشگاه به 

عنوان یک سازمان آموزشی شکل نگرفته بود.

او در جوانی از نی ریز جالی وطن کرد و 

برای کسب علم ابتدا به شیراز، مشهد و قم 

رفت و در نهایت به شیراز مراجعت کرد و به 

محضر درس استاد هم والیتی خود، یعنی 

عصر  فیلسوف  و  میر شهاب الّدین، حکیم 

و  صدر  ُترک ها،  مدارس  در  مشروطیت، 

شجره نامه خاندان میرزاها

1- میرآقا  نّقاشباشی و خوشنویس

2- میرزا عابدین

2- منصور خان1- محمدباقرخان

4- معصومه همسر مرحوم نصراله بهرامی و مادر
شهید مسیح بهرامی

1- بیگم همسر مرحوم 
سیدحسین طغرایی

 و مادر برادران طغرایی

5- منصور٣- حاجیه بی بی2- علی آقا سلیمی

٣- میرزا محّمدباقر + )همسر( معصومه آغابیگم

1- زین العابّدین خان نی ریزی
+ )همسر( فاطمه )عزت السادات(

 2 - میرزا محّمدعلی سلیمی
+ )همسر( دختر سّیدمهدی

میرزامحمد٣- محمدسعید 5- خدیجه4- نصرت

7- جمیله٦- ثریا
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سپهساالر راه یافت.

تلمذ نزد این استاد برجسته، برای او خوش 

یمن بود و این ارتباط »شاگرد و استادی«، 

در سال 128٣خورشیدی و در ٣0 سالگی، 

به وصلت بین او و بانو عزت السادات دختر 

استاد انجامید.

 14 و حدود  شد  عدلیه  وارد  ادامه  در  او 

سال )از 1294 تا 1٣08 خورشیدی( در 

دادگستری تهران مشغول به کار قضاوت 

بود و سپس برای مأموریتی ٣ ساله به قزوین 

رفت و رئیس عدلیه قزوین شد.

فرزندش  کوچکترین  سال  همین  در 

منصور چشم به جهان گشود. اما  دو سال 

بیشتر نداشت که پدر به ناگاه چشم از جهان 

فروبست.

خان  زین العابدین  قاضی  ناگهانی  فوت 

بهترین  در  او  که  بود  زمانی  در  نی ریزی 

شرایط ممکن و در اوج محبوبیت به سر 

می برد و با درگذشتش، شهر قزوین به کل 

تعطیل شد. 

این واقعه را فرزند بزرگش محّمدباقرخان 

عابدینی، که در آن هنگام 10 ساله بوده، به 

خوبی به یاد دارد:

و  َعَلم  بزرگ،  جمعیتی  پیشاپیش  »در 

حرکت  به  مشعل هایی  و  پرچم ها  و  ُکتل 

به  حرکت  هنگام  در  و  بودند  آورده  در 

/ قاضی زین العابدین خان نی ریزی در جمع کارکنان و قضات دادگستری قزوین / حدود سالهای 1٣05تا 1٣08خورشیدی 
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گورستان امامزاده شاهزاده حسین، مردم 

در قالب دسته و هیئت راه افتاده و عزاداری 

می کردند و جملگی بزرگان شهر در پی پیکر 

ایشان در حرکت بودند و همه شهر سوگوار و 

تعطیل بود«.

مرگ قاضی، زن و فرزندانش را با مشکالت 

فراوانی مواجه کرد.

زین العابدین خان در زمان حیات عالوه بر 

عدلیه  ریاست  و  القضاتی«  »قاضی  شغل 

و  بود  مشغول  هم  »وکالت«  به  قزوین، 

مشهور است که زمین و امالک بسیاری را 

به عنوان حق الوکالت و همچنین از طریق 

خریداری به دست آورده بود. با درگذشت 

ناگهانی این مرد خّیر و خوش نام و به مرور 

زمان بر اثر ُخردسالی فرزندان و بی توجهِی 

بزرگترها و صد  البته ویژگی های شخصیتِی 

همسر متدّین و خانه دارش، همه این امالک 

توسط برخی از منسوبین به یغما رفت و 

بعدها هم فرزندانش نتوانستند حق خود و 

خانواده را باز پس گیرند.

زین العابدین خان نی ریزی، از ُحسن ُخلق و 

شخصّیت نیکوئی برخوردار و زبانزد خاص و 

عام بود، و دامنۀ این شهرت تا به عصر حاضر 

نیز رسیده است.

پس از این واقعه، به ناچار خانواده به کمک 

دایی شان )سید رضاخان شهابی()*(، به منزل 

/ قاضی زین العابدین خان نی ریزی در جمع کارکنان و قضات دادگستری قزوین / حدود سالهای 1٣05تا 1٣08خورشیدی 
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پرونده ماه

پدری در تهران بازگشتند. خانه ای در محله 

قدیمی  شاپور، بین بازارچه معّیر و بازارچه 

نو، کوچه طاووسی. 

پدر که فوت کرد، همه  بار سنگین مسئولیت 

سرپرستی خانواده نسبتًا پر جمعیت - چهار 

دختر و سه پسر- بر دوش مادر و دختر بزرگ 

ایشان نصرت خانم و اعضای خانواده افتاد. 

و  بود  خانواده  فرزند  کوچکترین  منصور 

نیازمند به توجه. او می گوید:

»مادرم زنی متدین و بسیار عاشق خانواده 

شهاب الدین  میرزا  بزرگ  دختر  او  بود. 

شیرازی، از فقها و مدرسان و حکیم مشهور 

زمان مشروطیت بود؛ زنی باسواد که قرآن 

را از بر داشت و به شعر و ادبیات، خصوصًا 

مثنوی موالنا که همیشه آن را در کنار دست 

خود داشت، عشق می ورزید.«

منصور از یک سو توجه و مهر مادر و خواهر 

از سوی  و  داشت  را  بزرگترش  برادران  و 

دیگر مورد عطوفت و توجه دایی اش بود؛ 

توجه و عطوفتی که به خصوص با استعداد 

و عالقه     ای که در منصور نسبت به نقاشی 

دریافت، بیشتر هم شد، اگر چه رضا شهابی 

بود، ولی  نقاشانه اش  بسیار مراقب خلوت 

حضورش و آثاری که به دیوار خانه داشت، 

برای عالم کودکانه منصور، بسیار الهام بخش 

بود. او نیز ارادت و عالقه بسیاری به دایی خود 

پیدا کرد. نقاشی را اینگونه کشف کرد و به 

مرور و به رغم هم بازی های فراوانی که در 

*- رضا شهابی متولد 1280 که از 17 سالگی نزد کمال الملک فراگیری نقاشی را دنبال کرده بود در این زمان در استخدام 
وزارت فرهنگ بود و تدریس می کرد. شجاع الدین شهابی مجسمه ساز معاصر درباره پدرش می گوید: 

»پدرم شادروان رضا شهابی هنگام کار یک مقوا هم کنار دستش داشت و وقتی کار نمی کرد آن را روی طرح یا نقاشی اش 
می گذاشت. مطلقًا نمی خواست فوت و فن کارش را به کسی یاد دهد و این شاید به این دلیل است که خودش هم به سختی 
نقاشی را فرا گرفته بود. او که از پنج سالگی یتیم شده بود خیلی زود مجبور می شود به سر کار برود. در 17 سالگی شاگرد 
کمال الملک می شود. کمال الملک هم که شرایط سخت پدرم را فهمید هیچ شهریه ای از او دریافت نمی کرد ولی به علت 
مخالفت شدیدی که در خانواده اش با نقاشی کردن او وجود داشت همیشه مخفیانه به این کار می پرداخت و وسایل کارش را 

پنهان می کرد.
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شد.  سرگرمی اش  بهترین  داشت،  اطراف 

مادرش نیز برای این کار، وی را بسیار تشویق 

کرد.  بویژه این که دایی مادر یعنی میرزا آقا 

بزرِگ شیرازی )نقاشباشی( معروف به خان 

دایی بزرگ نقاش بود. 

او  داشت  آرزو  خردسال  منصور  مادر 

هم راه خان دایی را طی کند و همیشه به 

نّقاشی  دایی  خان  مثل  »تو  می گفت:  او 

می کنی« .

منصورخان در این باره می گوید:

»پیشینه نقاشی در خانواده ما طوالنی است و 

برمی گردد به دایی مادرم، آقا بزرگ شیرازی، 

که از نقاشان دوران قاجار بود و مادرم او را 

برایم مثال می آورد و تشویقم می کرد که 

مثل او شوم.«

به سن مدرسه که رسید، در دبستان »حکیم 

نقاشی  از  غیر  به  شد.  ثبت نام  نظامی « 

عالقه دیگر او کارهای دستی بود و اغلب 

اسباب بازی هایش را خود می ساخت. بزرگتر 

که شد، خصوصًا به کار با چوب عالقه مند 

شد. 

»از همان کودکی چیزهای زیادی با چوب 

می ساختم؛ مثل ماشین باری، ترن با هفت - 

هشت تایی واگن، هواپیما،... 

ده - دوازده ساله بودم که یک آپارات با مقوا 

و چوب ساختم، برای به حرکت درآوردن 

فیلم، هندل و چرخ دنده های آن را با چوب 

تراشیدم و زنجیرش را با چرم درست کردم. 

منبع نورش هم چراخ گردسوزی بود که 

ماه
ده 

ون
پر
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می گرفت.  قرار  آپارات  ذره بین  دو  پشت 

پانزده ساله بودم که یک سه تار و یک سنتور 

کوچک ساختم....«

عالقه اش به نجاری او را به رشته درودگری 

در هنرستان صنعتی، که توسط آلمانی ها 

اداره می شد، سوق داد. همزمان نیز نقاشی را 

با اشتیاق و پشتکار ادامه داد.

تا  شب ها  گاه  می کردم.  کار  »شبانه روز 

استاد  می یافت.  ادامه  کارم  صبح  سپیده 

کار.  به  می کرد  تشویقم  همیشه  شهابی 

درباره کارهایم چیزی نمی گفت، اما همان 

نگاه کردن به کارهای او برایم تعلیم بود. 

نقاشان  زیاد روی کارهای  با مطالعه  بعداً 

کالسیک اروپا بهره های زیادی بردم. از نوع 

قلم زنی، ترکیب رنگ، و کمپوزیسیون های 

آنها چیزهای زیادی یاد گرفتم. همه اینها 

را از روی کوشش خودم پیدا کردم. حتی 

فرا  مطالعه  طریق  از  و  خودم  آناتومی  را 

گرفتم. وقتی هفده - هجده ساله بودم، در 

اجرای تصویرسازی برخی از کتابهایی که 

به استاد شهابی سفارش داده می شد، با وی 

همکاری می کردم؛ از جمله، چند جلد کتاب 

آناتومی که به سفارش دانشگاه بود و همین 

طورکتاب فارسی آن زمان که با مرکب و قلم 

فرانسه کار شدند«. 

وزارت  استخدام  به   1٣2٦ در  منصور 

فرهنگ درآمد. ابتدا به کاری اداری گماشته 

شد. همین سال نیز با مساعدت و توصیه 

دایی و همسر ایشان )رضا شهابی و بانو( 

پرونده ماه
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ازدواج کرد؛ با دوشیزه فاطمه خانم نهال که 

خواهر همسر ایشان می شد و در استخدام 

وزارت فرهنگ بود. 

)متولد  پروانه   ،)1٣29 )متولد  خسرو 

1٣٣0(، مینا )متولد 1٣٣٣(، پرویز )متولد 

1٣٣4(، فرهاد )متولد 1٣٣9(، نادر ) متولد 

1٣44( و 10 نوه و ٣ نتیجه ثمره این ازدواج 

هستند.

در 1٣28 به سربازی رفت. پس از پایان دو 

سال خدمت، به ادامه کار در وزارت فرهنگ 

تدریس  به  تهران  مدارس  در  و  پرداخت 

مشغول شد. 

»اولین سال تدریس به دبیرستان »پیرنیا« 

در  فرستاده شدم.  راه آهن  میدان  نزدیک 

کالس بیش از پنجاه دانش آموز بود و در 

مدت کمتر از یک ساعت هم درس می دادم 

و هم کارشان را نظارت می کردم و گاه هم 

این،  با وجود  برایشان چیزی می کشیدم. 

رابطه بسیار خوبی با بچه ها پیدا کرده بودم. 

جمشید مشایخی و علی نصیریان از جمله 

دانش آموزان این مدرسه بودند.«

سال ها  این  همه  در  عابدینی  منصورخان 

نقاشی را با جدیت ادامه  داد. عالوه بر آن، 

عالقه دیرینش به نجاری را نیز دنبال  کرد. 

ساز، سه پایه، میز و صندلی، ...به مرور اما با 

افزایش تعداد فرزندانش مشکالت معیشت 

وی نیز بیشتر  شد. در عین حال، نقاشی 

مفّری برای مواجهه با این مشکالت نیز بود.

به  که  اندیشه،  دبیرستان  در  »مدتی 

ایتالیایی ها تعلق داشت، تدریس می کردم. 

برای نمازخانه آنجا از مسیح و مریم شانزده 

صحنه نقاشی کردم و ...« 

در  گروهی  نمایشگاه  یک  در   1٣٣٦ در 

وی  از  تابلویی  آمریکا«،  و  ایران  »انجمن 

شد.  نخست  جایزه  دریافت  به  موفق 

بود.  نمایشگاهی اش  حضور  اولین  این 

نمایشگاه بعدی به طور گروهی در »انجمن 

لیسانسه های تهران« اتفاق افتاد. )1٣٣9(. 

تدریس خصوص نقاشی را از 1٣45 شروع 

کرد. در 1٣52، بعد از بیست و پنج سال 

معلمی، از آموزش و پرورش بازنشسته شد. 

از این پس با فرصت و فراغت بیشتری نقاشی 

را دنبال کرد. بیش از هرکار به نقاشی از چهره 

عالقه مند بود و به مرور موفق به ساخت 

ماه
ده 

ون
پر
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پیکره  زیادی  تعداد  با  کمپوزیسیون هایی 

اسطوره های  و  داستانها  از  شد. مضامینی 

از  مذهبی  داستانهای  و  مشاهیر  ایرانی، 

جمله موضوعات مورد عالقه وی در نقاشی 

بود. 

»کمپوزیسیون هایی را که می سازم - به رغم 

تعداد زیاد پیکره در آنها - هیچ کدامشان 

حالی  در  این  و  نیست  یکدیگر  به  شبیه 

است که همگی را ذهنی و بی هیچ مدلی 

را که شروع می کنم،  کاری  هر  می کشم. 

ابتدا آن را در ذهنم می سازم سپس روی 

بوم می آورم. روی بوم هم آنها را با طراحی 

می کشم.  جزئیات  همه  با  و  کامل  و  رسا 

گاه پس از تکمیل طراحی روی بوم، آنقدر 

کامل است که از من می خواهند دیگر رنگ 

نگذارم! پیش از کشیدن هر موضوعی ابتدا 

درباره آن خوب مطالعه می کنم و از دل آن 

کمپوزیسیون هایم را شکل می دهم. مثاًل، 

»منطق الطیر«  از  صنعان«را  »شیخ  تابلو 

و  ریاضت  سال  هشتاد  روایت  گرفتم. 

از  صنعان،  شیخ  پی  در  پی  خوابهای 

بت پرست شدن او و بعد داستان سفرش به 

قسطنطنیه و دیدن دختر ترسا و ...«

اروپایی  کشور های  به  سفر  چند  فرصت 

و آمریکا و دیدار از موزه های متعدد آنها در 

مقاطع گوناگون در شناخت بیشتر وی از 

نقاشی آکادمیک و شیوه کار این هنرمندان 

نقش مؤثری داشت. 

فعالیت نمایشگاهی عابدینی، از ابتدای دهه 

شصت بیشتر شد .

افراد خانواده:
همسر: فاطمه نهال-احترام عابدینی )درگذشت: 1٣91/2/4( 

فرزندان:

1.  خسرو عابدینی: )زاده 1٣29( لیسانس ادبیات انگلیسی، لیسانس و فوق لیسانس 

نقاشی، طراح، گرافیست نقاش و مدرس

2.  پروانه عابدینی: )زاده 1٣٣0( لیسانس ادبیات دراماتیک با رتبه اول و برنده بورسیه 

تحصیلی در کشور ایتالیا و دریافت جایزه نقدی از نخست وزیر وقت. 

٣.  مینا عابدینی: )زاده 1٣٣٣( دیپلم متوسطه، نقاش و مدرس.

4.  پرویز عابدینی: )زاده 1٣٣5( مهندس مکانیک از دانشگاه A&M  تگزاس، نقاش.

5.  فرهاد عابدینی: )زاده 1٣٣9( فوق لیسانس فیزیک، ریاضی و کامپیوتر از دانشگاه های 

لوئی پاستور و استراسبورگ فرانسه. 

٦.  نادر عابدینی: )زاده 1٣44( لیسانس نقاشی، نقاش، خوشنویس و مدرس.   

پرونده ماه



18

14
00 

هر
1 / م

ه 2
مار

 / ش
شم

ل ش
سا



 19

14
00 

هر
1 / م

ه 2
مار

 / ش
شم

ل ش
سا



20

14
00 

هر
1 / م

ه 2
مار

 / ش
شم

ل ش
از جمله، حضور در موزه هنرهای معاصر به سا

اتفاق فرزندان هنرمندش، در انستیتو گوته، 

سهراب  نگارخانه  نیاوران،  فرهنگسرای 

سپهری، نگارخانه پافر، ...

استاد منصور خان عابدینی در 1٣8٦ به 

مهر شهر کرج نقل مکان کرد و همچنان 

فعالیت نقاشخانه خود را در سکوت و خلوت، 

که همیشه مورد عالقه اش بود، ادامه  داد. 

در بهار سال 1٣91، همسر و یار و مونس 

از  چشم  نهال،  خانم  فاطمه  دیرینه اش، 

جهان فرو بست و این سکوت وخلوتش را 

رنگی از تنهایی وغم بخشید. 

او بعد از فوت همسرش ٦ پرتره از او کشید 

و به ٦ فرزندش تقدیم کرد و دیگر هیچگاه 

نقاشی نکشید.

او  درباره  استاد  فرزند  عابدینی  خسرو 

می گوید:

و  خلق  خوش  فعال،  بسیار  مردی  پدرم، 

مهربان بود که از آغاز جوانی روی پای خود 

ایستاد، و به دلیل نبود پدر و در حمایت مادر 

و خواهر بزرگ تر خود، زندگی را ساخت. 

او مردی خودساخته و متکی به نفس بود 

و با ازدواج زود هنگام، توانست به همراه 

همسر فداکار و فعال خود، صاحب شش 

فرزند گردد. هر دو در وزارت فرهنگ وقت و 

آموزش و پرورش فعلی مشغول به کار بودند. 

چهار پسر و دو دختر، 10 نوه و دو نتیجه 

حاصل این ازدواج است.

/ در کنار همسر
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کوچک بوده و هنوز هم هست و آثار ایشان 

هنر  به  عالقه مندان  نمایش  معرض  در 

نقاشی است. طی مدت 50 سال، منزل ما در 

خیابان نگارستان هفتم، خیابان پاسداران 

فعلی بود، و از سال 1٣8٦ به مهرشهر کرج 

عالقه مندان  روز  هر  کردیم.  مکان  نقل 

بسیاری از آثار این هنرمند پرکار و فعال 

بازدید می کنند.

امروز بحث نگهداری از آثار استاد که دارای 

بسیار  است  بسیار  مادی  و  معنوی  ارزش 

بااهمیت می نماید. در این باره موضوع را با 

برخی مسئولین شهرداری و ارشاد در میان 

گذاشته ایم و امیدواریم که برای نگهداری 

و نمایش آثار ایشان مکانی و یا امکاناتی در 

تهران  در  گیرد، چه  قرار  فرزندان  اختیار 

و یا مهرشهر کرج و یا حتی نی ریز، آماده  

همکاری در این زمینه هستیم.

من می خواهم از نشریه شما کمک بگیرم 

و با همکاری شما از مردم شریف نی ریز و یا 

شیراز درخواست یاری کنم و با کمک اهالی و 

خیرین و هنر دوستان و مسئولین، مکانی در 

این شهر در نظر بگیرند تا آثار استاد عابدینی 

نگهداری شود و به نمایش درآید.

زندگینامه کوتاه
استاد منصورخان عابدینی
- 9 دی 1٣0٦: تولد در تهران.

/ در کنار فرزندش خسرو

پرونده ماه
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- 1٣15: آغاز به کار طّراحی و نّقاشی )9 

سالگی(.

- 1٣21: ساخت اولین ساز »سه تار« و اولین 

»سنتور« در ابعاِد کوچک با میله های چوبی.

- 1٣24: اولین اثری که از وی باقی است: 

»دفتر جانورشناسی سال 1٣24«، شامل 

1٦4 طرح مستقل.

- 1٣24: اولین آثار گرافیکی چاپ شده: 

»کتاب چاپی فارسی سال 1٣24« شامل 

تعدادی از آثار طّراحی با مرکب چین و قلم 

فرانسه به سفارش وزارت فرهنگ

- 1٣24: فارغ التحصیلی از مدرسه حکیم 

نظامی تهران.

نّقاشی  و  طّراحی  تدریس  آغاز   :1٣2٦  -

عبرت،  پیرنیا،  تهران:  دبیرستانهای  در 

مهرتجریش، تمّدن، عالمه، خرد، خاقانی، 

امیرکبیر،  پهلوی،  مروی،  حافظ،  شرف، 

دبیرستان نظام، دارالفنون، اندیشه، مرجان، 

فردوسی، شهریاِر قلهک، و پویا.

- 1٣42: چاپ 2 ُمدل طراحی به همراه 

جمعی از هنرمندان: 1- ُمدل نقاشی سال، 

2- ُمدل نقاشی ِرنو.

آتلیۀ شخصی،  - 1٣45: آغاز تدریس در 

»موزه کوچک منصور عابدینی«.

فرهنگ  وزارت  از  بازنشستگی   :1٣52  -

)آموزش و پرورش کنونی(.

- 1٣55: سفر به کشورهای سوئیس و آلمان 

برای بازدید از آثار هنری غرب.

- 1٣58: سفر به کشورهای فرانسه، آلمان و 

ایتالیا جهت بازدید از آثار هنرمندان غرب.

ماه
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ون
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نمایشگاه های انفرادی:
عابدینی  منصور  کوچک  موزه   :1٣٦7  -

مراسم بزرگداشت 50 سال فعالیت هنری، 

)ضرابخانه، تهران(.

- 1٣٦8 : نگارخانه سهراب سپهری.

- 1٣٦8 : نگارخانه پافر.

-1٣74: نمایشگاه در افتتاحیه فرهنگسرای 

سرو توسط رئیس جمهور وقت.

نمایشگاه گروهی:
و  ایران  انجمن  در  نمایشگاه   :1٣٣٦  -

آمریکای سابق و دریافت جایزه نخست با 

تابلوی »ُگل گالیل«. 

- 1٣٣9: نمایشگاه در انجمن لیسانسیه های 

تهران وابسته به وزارت فرهنگ.

- 1٣٦1: نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر 

تهران، )نمایشگاه خانوادگی با 45 تابلو به 

همراه فرزندان.

- 1٣٦2: نمایشگاه در انستیتو گوته به همراه 

اساتید علی کریمی، نصرت کریمی  و خسرو 

عابدینی)فرزند استاد(.

-1٣٦4: نمایشگاه در فرهنگسرای نیاوران، 

یادبود شادروان اصغر محمدی.

هنر  بینال  دومین  در  شرکت   :1٣٦8  -

گرافیک ایران، موزه هنرهای معاصر تهران.

-1٣70: نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر 

تهران ) چهره پردازی(.

-1٣70: نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر 

تهران، نمایشگاه دوساالنه نقاشان ایران.

/ آخرین نقاشی. پرتره همسر مرحومش

پرونده ماه
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برگ،  نگارخانه  در  نمایشگاه   :1٣75  -

فرزندان  همراه  به  خانوادگی  نمایشگاه 

)نمایشگاهی از سه نسل یک خانواده(.

- 1٣87: نمایشگاه در نگارخانه موزۀ کوچک 

نمایشگاه  فرزندان،  و  عابدینی  منصور 

خانوادگی )مهرشهر(. 

- 1٣88: نمایشگاه در نگارخانه موزۀ کوچک 

نمایشگاه  فرزندان،  و  عابدینی  منصور 

خانوادگی)مهرشهر(. 

آموزشگاه  در  نمایشگاه   :1٣89  -

نمایشگاه  تجسمی  عابدینی،  هنرهای 

خانوادگی)تهران(. 

هنرهای  انجمن  در  نمایشگاه   :1٣89  -

البرز،  استان  هنری  حوزۀ  و  تجسمی 

نمایشگاه خانوادگی ، )گام مشترک(.

انجمن  در  نمایشگاه   :1٣97 و   1٣9٦  -

هنرهای تجسمی و ارشاد ُاستان البرز، کرج، 

نمایشگاِه پیشکسوتاِن نقاِش استان البرز.

استاد عابدینی نود و یک سال و یک ماه و یک 

روز عمر کرد و در 10 بهمن 1٣97 دار فانی را 

وداع گفت و  در بهشت سکینه کرج، قطعه نام 

آوران )هنرمندان( به خاک سپرده شد.

حاج  آقایان  جناب  از  فراوان  تشکر  با 

عابدینی)فرزند  خسرو  سلیمی،  علی آقا 

که  طغرایی  ضیاءاله  سید  و  منصورخان( 

یاریگر ما بودند.

/ جشن تولد 90 سالگی
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نادر شاه افشار؛ ناپلئون ایران 
را چقدر می شناسیم؟
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/  مهرداد خدیر / عصر ایران

با این که تنها 12 سال سلطنت کرد و در 
58 یا 59 سالگی کشته شد اما نادر، بسیار 
پرآوازه است و بخشی از این اشتهار به خاطر 
لقب »ناپلئون شرق« است. برخی از وجوه 
شخصیت و کارنامۀ نادر را می توان اینگونه 

مرور کرد:

1. ناپلئون شرق؛ مشخص نیست چه کسی 
این لقب را به او داده و اشارات ناپلئون به 
نادرشاه در نامه به فتحعلیشاه قاجار تا چه حد 
اصالت دارد اما می توان گفت که پس از اسالم 
چنین فتوحانی نداشته ایم و با فرماندهی او 
بود که افغان ها، روس ها و عثمانی ها از شرق 
و غرب و شمال ایران رانده شدند و زندگی او 
به ناپلئون بناپارت شباهت هایی دارد. برخی 
مخالف اند  ناپلئون  به  تشبیه  با  نظر  این  از 
که مقدم بر او بوده و ناپلئون را نادر فرنگی 

می دانند نه نادر را ناپلئون ایرانی!

2. هند؛ اگرچه نام نادر شاه در ایران بلند 
است اما اگر در هند از شما خواستند نام یک 
شخصیت بزرگ ایران را بر زبان بیاورید دور 
نادرشاه را قلم بکشید! چرا که به هند یورش 

برد هر چند در توجیه گفته می شود سه بار 
به  هند اخطار کرد  800  افسر اشرف افغان 
را که در قتل عام مردم ایران نقش داشتند به 
ایران تحویل دهد و چون این کار را نکردند 
دستور حمله به هند را داد و متجاوزان را در 
بازار دهلی به دار آویختند و بازگشتند ولی در 
هند نماندند و حکومت محمد گورکانی را هم 

به او بخشید.
نادر از حمله به هند دو هدف داشت: اول 
گوش مالی متجاوزان و دوم غنیمت گرفتن. 
به سربازان وعده داد هر چه از هند بیاورند 
نصفانصف تقسیم خواهد شد. نیمی از آِن آنان 
و نیم دیگر برای حکومت نادر. پس این سخن 
گزاف نیست که خیلی ها  با انگیزه های مادی 
و به قصد کسب غنیمت، به هند یورش بردند. 
همین رفتار در حافظۀ هندی ها تلخ نشسته 
و به نادرشاه به چشم کسی که اموال آنان را 
تاراج کرده می نگرند و به اخطارهای قبلی او 

کار ندارند.

٣. زنبورک؛ در برخی کتاب ها آمده که یکی 
نادرشاه  لشگر  در  نظامی  مشهور  ادوات  از 
»زنبورک« بود که شاید بتوان با معیارهای 
آن زمان به تانک های امروزی تشبیه کرد! 
این هم نباشد قطعًا نقش مهمی در پیروزی 

نادر شاه افشار؛ ناپلئون ایران
را چقدر می شناسیم؟ یخ

ار
ت
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سپاهیان او ایفا کرد.

مورخان  میان  در  شعبانی؛  رضا  دکتر   .4
اندازۀ  به  کس  هیچ  ایرانی  تاریخ پژوهان  و 
دکتر رضا شعبانی دربارۀ او پژوهش نکرده 
و ننوشته است و گزاف نیست اگر گفته شود 
که  است  ایران  تاریخ پژوه  نادرشناس ترین 
عمر خود را صرف او کرده است و افسوس 
می خورد که فرانسویان انبوهی از کتاب ها را 
دربارۀ ناپلئون نوشته اند ولی نادر در ایران به 
قدر کافی شناسانده نشده است. شوربختانه 
خود دکتر شعبانی هم در ده بیست سال اخیر 
آن قدر در حال گشایش رشته تاریخ در شعب 
مختلف دانشگاه آزاد بوده که کمتر فرصت 
یافته دربارۀ نادرشاه نکات تازه ای کشف و 

منعکس کند. با این حال به اعتقاد او:
» فرزند امام قلی بیک، پوستین دوز خراسانی 

بحبوبۀ  در  که  است  شجاعانی  زمره  در 
در  را  کشور  که  پردامنه ای  آشفتگی های 
بر گرفته بود و در پی از هم گسیختگی های 
خارجی  دشمنان  هجوم های  ُملک،  داخلی 
نیز مضاعف شده و اوضاعی سخت مغشوش و 
مشّوش و نابسامان پدید آورده بود برای نجات 
وطن قیام کرد و با یارگیری از جان نثاری های 
دیگر فرزندان خلف ایران، در طی مدتی کوتاه 
بر همه طغیان های درون مرزی و مشکالت 
بیرونی غلبه یافت. کار تدابیر درست او در 
تهییج نیروهای مردمی به جایی رسید که 
در طی مدتی قریب به ده سال ) 1148 - 
11٣8( مزرهای اولیه کشور را به عهد صفویه 
باز گردانید و سپس در خالل دوران سلطنتی 
کم دوام )11٦0 - 1148( همۀ همسایگان 
مخل و آسیب آفرین را بر سر جایشان نشانید. 
بخش های مهّمی از فالت ایران را که به واسطۀ 
اهمال کاری و سوء تدبیر حکومت های پیشین 
از پیکره ی اصلی منتزع می نمودند، همانند 
خاک  اقصای  تا  پنجاب،  و  سند  دّره های 
کشمیر، مناطق آریایی نشین غرِب هندوکش 
و پامیر تا ترکستان شرقی، یعنی همه  آن چه 
که ماوراءالنهر تاریخی و خراسان بزرگ را تا 
استپ های آسیای مرکزی تشکیل می دهد 
و نیز داغستان و سرزمین لزگی های دلیر را 
تا آن سوی جبال بلند قفقاز به خاک وطن 
منضم ساخت. وسعتی که ایراِن پس از اسالم 

بدان مشهور مانده است.«

5. نادر و اخوان؛ شعر مشهور و ضرب المثل 
شدۀ اخوان ثالث )نادری پیدا نخواهد شد/ 

/  نگاره ای از نادرشاه کاری از چارلز هیث

تاریخ
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کاشکی اسکندری پیدا شود( از زیباترین و 
اشعار  در  یأس  جلوه های  تکان دهنده ترین 
فارسی )در فضای پس از کودتای 28 مرداد 
1٣٣2( است و کار به جایی می رسد شاعری 
از فرط نومیدی  که تخلص »امید« داشت 

سرود:

هر که آمد بار خود را بست و رفت
ما همان بد بخت و خوار و بی نصیب

ز آن چه حاصل ، جز دروغ و جز دروغ؟
زین چه حاصل ، جز فریب و جز فریب ؟

باز می گویند : فردای دگر
صبر کن تا دیگری پیدا شود

نادری پیدا نخواهد شد ، امید
کاشکی، اسکندری پیدا شود

 البته بعدتر نام شعر را از »نادر یا اسکندر« 
به »کاوه یا اسکندر« تغییر داد و در بیت آخر 
هم به جای »نادری پیدا نخواهد شد« نوشت: 

کاوه ای پیدا نخواهد شد.

٦. داروخانۀ نادرشاه؛ به جز دکتر رضا شعبانی 
که شیفتۀ نادرشاه بود و هست و عموی فقید 
خودم که اهل بازار و کسب و کار اما عاشق 
شخصیت نادر بود، یک والۀ دیگر نادرشاه را 
نادرشاه  داروخانۀ  صاحب  می شناسم:  هم 
)میرزای  تهران  سابق  نادرشاه  خیابان  در 
شیرازی( که هیچگاه حاضر نشد نام داروخانه 
به  نادرشاه  از  خیابان،  نام  تغییر  تبع  به  را 

میرزای شیرازی تغییر دهد!

7. کتاب؛ با این که نادر شخصیتی نظامی بود 
اما دربارۀ او گفته می شود بسیار کتاب دوست 
بوده است. رضا شعبانی دربارۀ این وجه از 
شخصیت نادر می نویسد: »مردی که ظاهراً 
هیچگاه به مکتب نرفته و درسی نخوانده بود 
به مردم و میهن خود سخت عالقه داشت. او 
تاریخ می دانست و به دقایقی از آنها، خاّصه آنها 

/  سکه نقره نادرشاه )ضرب داغستان(

یخ
ار

ت
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علیه الرحمه  طوسی  فردوسی  شاهنامه  که 
روایت کرده بود، بسیار آشنا بود.

به مصائب سهمگین تاریِخ وطن و از جمله 
کامل  وقوفی  مغول  هجوم  مهیب  فاجعۀ 
مّلت  حیاِت  کهِن  داستان های  از  داشت. 
مردمی  سرفراز  زندگی  بن مایه های  و  خود 
دوش  بر  را  هزاره ها  کوله بار  سنگینی  که 
می کشیدند، آگاهی یافته بود و در جای جای 
سخنانی که به نقل معاصران از وی باقی مانده 
است، بدان ها اشاره و استناد می کرد و هم 

بدان ها تفاخر می ورزید.«

8. تأیید ریش سپیدان؛ با این که به ضرب زور 
و سالح می توانست حکومت کند اما قریب 
٣00 سال پیش بزرگان و شمایخ و رؤسای 
قبایل را در دشت مغان گرد آورد و آنان بودند 
که نادر را بر تخت سلطنت نشاندند. کاری که 

هیچ پادشاه دیگری نکرده بود. 

9. کیش شخصیت؛ با این همه نادر هم به 
کیش شخصیت دچار شد و رو به استبداد 
آورد و حتی فرزندان خود را کور کرد و از چشم 
خیلی ها افتاد و جان بر سر همین رویکرد 
و  نگهبانان  دست  به  سرانجام  تا  گذاشت 

/  نقشٔه ایران در سال 1747 م، برابر با 11٦0 ه .ق و 112٦ ه . ش و هنگاِم مرِگ نادرشاه که توسط امانوئل بوئن، جغرافی دان و 
نقشه کِش بریتانیایی ترسیم شده است. این نقشه وسعت و محدودٔه پادشاهِی افشاریان را نمایش می دهد.

تاریخ
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محافظان خود کشته شد چرا که بیم داشتند 
صبح روز بعد سراغ آنان بیاید.

انگلیسی   مورخ  الکهارت«  »الرنس 
می نویسد:

»نادر در ماه های پایانی عمر در اوج خشونت 
حکومت می کرد و به دالیلی چند به تمامی 
سردارانش سوءظن داشت. شبی رئیس آنان را 
احضار کرد و چنین گفت: من از نگهبانان خود 
راضی نیستم ولی از وفا و دلیری شما آگاهم. 
حکم می کنم فردا صبح همه آنان را توقیف و 
زنجیر کنید و اگر کسی مقاومت کرد به او رحم 
نکنید. حیات من در خطر است و برای حفظ 
جان فقط به شما اعتماد دارم. نوکری گرجی 
شنید و این موضوع را به اطالع سرداران نادر 
رساند و مصمم شدند تا دیر نشده، نادر را از 
میان بردارند. پاسی از شب گذشته به خیمۀ 
قاجار  محمدحسن خان  دختر  چوکی، 
رفتند که نادر آن شب در سراپرده او بود. 
نادر اما پر ابهت بود و ترس بر آنان چنان غلبه 
کرد که جرئت ورود به خیمه را نیافتند. تنها 
محمدخان قاجار، صالح خان و یکی دیگر وارد 

شدند و چوکی تا متوجه شد نادر را بیدار کرد.
نادر خشم ناک از جای برخاست و شمشیر 
کشید. پایش اما به ریسمان چادر گیر کرد و 
نقش بر زمین شد. تا خواست برخیزد، صالح 
خان ضربتی وارد آورد و یک دست او را قطع 
کرد. سپس محمد خان قاجار سر نادر شاه را از 

تن جدا ساخت.«

10. شیعه بود یا سنی؛ دربارۀ مذهب او هم 
نشانه های روشنی در دست نیست. برخی در 

ادامۀ سنت صفویه در شیعه بودن او تردید 
ندارند اما تظاهری نداشت. با این حال اگر هم 
شیعه نبود ضد شیعه هم نبود اما به تعبیر امروز 
بیشتر ملی بود تا مذهبی و جنبه های هویتی 
و ملی تشّیع برای او مهم بود تا مذهبی. به 
روحانیون هم چندان مجال دخالت نمی داد 
ولی به بارگاه امام هشتم توجه می کرد. در این 
اما شکی نیست که اولویت برای او سرزمین 

ایران بود.
زادۀ درگز و مقتول در قوچان، در مشهد به 
خاک سپرده شد و در سال 1٣42 خورشیدی 
آرامگاه او در مجموعه ای به نام باغ موزه نادری 
و با طرح و هنر هوشنگ سیحون ساخته شد. 
مجموعه ای که موزۀ سالح هم برای آن در نظر 

گرفته شده است.
*****

انگیزه اصلی این نوشته جدای از 10 نکتۀ باال 
طرح این پرسش است که آیا آن قدر که در 
مدارس و آموزشگاه ها و رسانه های فرانسه و 
غرب دربارۀ ناپلئون می گویند و می نویسند ما 
هم به نادر پرداخته ایم؟ آیا برای دمیدن روح 
ملی به نسل جوان، توجه به تیم ملی فوتبال 
و پخش مکرر سرودهای میهنی در روزهای 
منتهی به انتخابات کفایت می کند یا ایران و 
ایرانی نادرشاه را هم باید بشناسد؟ خاصه این 
که دو وجه دارد و نشان می دهد کشورگشایی 
کافی نیست و استبداد و خودرأیی چگونه 
خیابان  مانند  اگر  شاید  داد.  او  دست  کار 
کریم خان نام خیابان نادرشاه هم ولو با حذف 
شاه آن حفظ می شد بیش از این دربارۀ نادر 

می دانستند/ می دانستیم.
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پرونده ویژه
شعری از زنده یاد 
شمس اصطهباناتی

/      داستاِن شكاِر 

گوِرخر در َکفه ی َقطرو

فرهنگ و ادبیات
/      بیستم مهرماه یادروز حافظ

حافظ و دریا
/      معرفی کتاب

قایق راندن بدون پارو
/      دل نوشته ای به دوست شهیدم، 

سعید رضا کاوه
 مرا هم بَِبر . . .
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این واقعه در اردیبهشِت 1325 در قطرویه ی نی ریز اتفاق افتاده است

داستاِن شكاِر گوِرخر در َكفه ی َقطرو
شعر: شمس اصطهباناتي

شمس اصطهباناتی )1۲۸۸   استهبان- 13۵۸ شیراز(
در سال 1288 خورشیدی در یک خانواده مذهبی روحانی در استهبان کودکی تولد یافت که نامش 

را محمد نهادند. محمد شمس فرزند مالآقا و از نوادگان حاجی محمد باقر اصطهباناتی واعظ است. 

وی با گذراندن تحصیالت مکتبی، دوران کودکی را پشت سر گذاشت. در سن دوازده سالگی به 

سرودن شعر پرداخت. طبع روان و ذوق فراوانش خیلی زود او را به عنوان شاعری محبوب در دل 

مردم جای داد. در ابتدا کارمند بلدیه )شهرداری( استهبان شد، ولی روح لطیف، عاطفه سرشار، 

نازکی خیال، بلند نظری و آزادمنشی اش او را از محیط خشک اداری بیرون کشید و خود را از قید و 

بند قوانین اداری رها ساخت.

از آن جایی که به خاندان عصمت و طهارت ارادتی خاص داشت، لباس روحانیت پوشید و به عنوان 

یکی از بهترین وعاظ و ناطقین، نه فقط در استهبان که در طیف گسترده ای از استان فارس مشهور 

شد و با صدای خوش و حضور ذهن فعال و نکته سنجش، زبانزد خاص و عا م گردید.

شمس، این شاعر دلسوخته و مردمی، در عین حال خوش مشرب و هنرمند که بر حق، بنیانگذار 

و تثبیت کننده فرهنگ عامه مردم استهبان است، در 24 تیر سال 1٣58 در سن 70 سالگی 

درگذشت و در جوار مرقد مطهر سید عالء الدین حسین )آستانه( شیراز به خاک سپرده شد و با 

مرگش، ضایعه ای جبران ناپذیر بر فرهنگ مردم، شعر، ادب و ادب دوستان وارد ساخت. 

نی تاک: شعر زیر شرح واقعه ای است که در اردیبهشت سال 1٣25 خورشیدی )75 سال پیش( 
در کفه قطرویه نی ریز رخ داده و ماجرای سفر جمعی از بزرگان استهبان و نی ریز به این منطقه به 

میزبانی زنده یاد معاون الدیوان حاکم نی ریز است. زنده  یاد شمس اصطهباناتی که خود از همراهان 

سفر بوده، این واقعه را با لحنی طنزگونه و به زیبایی و مهارت به نظم آورده است.

این شعر اولین بار به همت استاد محمدرضا آل ابراهیم پژوهشگر تاریخ و فرهنگ گردآوری شده و 

گویا نسخه دستنویسی از آن وجود ندارد. استاد آل ابراهیم به گفته خودشان حدود ٣0 سال پیش 

از دانش آموزان خود می خواهند اگر شعری از شمس در حافظه پدران و پدربزرگان دارند بیاورند 

که یکی از دانش آموزان این شعر را از پدربزرگش می شنود و بازنویسی می کند. بعدها ابیات دیگری 

از شعر به همت پروفسور ناصر صادقی )اهل استهبان( و همچنین آقاى محمدعلی پیشاهنگ ) در 

حافظه برادران احمد قلی و امان الّله ضیغمی( در اختیار استاد آل ابراهیم قرار می گیرد و تکمیل 

می شود. )در متن واژه هایی را به صورت نقطه چین آورده ایم.(
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فرهنگ و ادبیا

صبِح قطرو چو َبر فروخت جمال
نوبِت کوچ گشت و استعجال)*(

از پِی صیِد گور جمع شدند

اَفسراِن َیل و َسراِن رجال

جیِپ بی پیر)*( برِق سیر گرفت

اَندر آن دشِت حیرت آور بال

یک طرف جیِپ حضرِت سرهنگ

می دوید از جنوب رو به شمال

یک طرف بود حضرِت سرُگرد

همچو اسفندیار و رستِم زال

بود اسفندیاریش همراه

که ُبدى در َنَبرِد رستِم زال

افسِر پاک رأِى ُمعتقدى

که جوانی ست ِجدى و َفّعال

َرزمجویی به اتفاقش بود

که ِز نکوئیش نبود مثال

هم جوانمرد دکترى کاو بود

راحِت روح و ُمصلِح احوال

با خوانین به جیِپ دیگر بود

شخِص مسعودِى حمیده ِخصال

َسطوت و ارجمند)1( و فاتح)2( بود

جیپ شان از چریک ماالمال

کامیونی که ُپر ُبد از ژاندارم

من و کشفی در او َبسی َبدحال

جیپ چون قاطرى ُبدى به جلو
کامیون چون شتر ُبدى ُدنبال)٣(

َنه َمرا حیرت آمد از ُجلگه
در تحیر روند از او ِعقال)*(

کفه ى بی ریگ و صاف و پاک چنان

که نمی دید َرمِل)*( او َرّمال

گفتم اینجاست عرصه ى محشر

که از او اینچنین کنند نّقال

َگر نهی ... اَر)*( به قطِب جنوب

آشکارا ُبَود ِز ُقطِب شمال

شرِق او متصل به مرکِز دهر

غرِب او مّتصل به شهِر خیال

َگر خاللی ببایدت کردن

َنُبَود خارى از براى خالل

َبس که َنرم است خاِک آن وادى

کرده گویا طبیعتش غربال

َرمل و ریگی مجو در آن جلگه

که نیاید به علم و فن َرّمال

َنه ُتل و َدره و َنه دست انداز

َنه شکاف و َنه ُقله و َنه ِجبال

همچو بهراِم گور می راندند

جیپ از َبهِر صیِد گور و غزال

بارى آخر دو گوِر اسب زدند

هر دو آبستن و سیزده سال

گور، مقتول و گورکش، مجهول

زآن که می بود مختلف اَقوال

لیکن آن شب به خواب دیدم من

گورها را به شکِل بچه ُشغال
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ناِم صّیاد و شخص تیرانداز

کردم از هر دوشان درست سؤال

هر دو گفتند حِق واقع، لیک
من نگویم که هست اَمِر محال)4(

یکصد و شصت من به وزن آمد
هر یکی)5( با گواهِی کّیال)*(

هر کسی برده عضوى از هر گور

گوئیا دزد دیده مال و ِمنال

مرکِب گوریان نموده نزول

در وزیره به عّزت و اجالل

کاروان از وزیره چون در رفت
آهویی رسید روِز زوال)*(

بخِت َبد بین که ناگهان آمد

آهویی را رسید روِز زوال

کشته آمد به تیِر نامعلوم

همچو گوران شد آن زمان پامال

شب به قطرو دوباره برگشتند

َبر َسِر)٦( فاتِح بلنداقبال

اتفاقًا به دستگاهش بود

سیهی نام پیکر نی اقبال

خورده آن شب کباِب آهو و گور

تا سحر هر یکی به حّد کمال

آن َقَدر خورده شد که ُپر گردید

شکِم مؤمنین به شکِل جوال

بعِد صرِف کباب با آن نحو

باز شد باِب فعل و استفعال

به سهولت چو نیم شب ُخفتیم

صبح ِچل َتن ِز ما گرفت ِاسهال

شاید این گورخر که گشت کباب

بوده او ُکره ى َخِر َدّجال

حکِم ِاسهال سخت نازل شد

راه افتاد به سرعِت اِنزال

صبِح ما عیِش شب ُمَنغَّص)*( کرد

کیِف ما رفت رو به اضمحالل

رودها شد ِز روده ها جارى

َبدتر از رودبال یا ُکربال

کرده خود با اجازه ى دکتر

هر یکی یک دوایی استعمال
َتق َتق و ضربه ى شکم روشان)*(

همچو ُذّرت که می کنند بالل

نعره می زد ِز یک ِکنار ُدُهل

پاره می شد ِز یک طرف ِمتقال

َبر َسِر آفتابه و لولین

همه با یک دگر نموده جدال

َبر َدِر مستراح شورش شد

قیمِت ُدر گرفت، ظرِف ُسفال

خوب اسهال و آن مسلسل ریز
اقصالب)*( اوفتاد دور مبال)*(

تا کند کی سقوط کابینه

تا که را نوبت آید اَندر فال
همه دادند داد وابطنا)*(

همه جویند راِه دفِع مالل
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گفت صادر کوپن مگر که شود

مرتفع از جماعت آن اشکال

اعتباِر کوپن چنین دادند

از َسِر آفتاب تا به زوال

باز می شد کوپن خرید و فروش

َده یکی بود بهره ى داّلل

در نبرد چراغ ارزانی

گشت روشن چو دّکه ى بّقال

لیکن آن جا هم از تهاجم و زور

فقرا را نمی رسید مجال

َگر کسی هم َمجاِل ریـ ... یافت

َنه به تفصیل، بلکه بود ِاجمال

شترى سعی می نمود به زور
که رود زودتر پِس پاچال)*(

هم در آنجا ِز َفرِط بی نظمی

بود خروار کم تر از ِمثقال

هر که ُبد ناتوان و بیچاره
اَندر آن جا ُبدى به صف نِعال)*(

ناتوانی َنَفس زنان می رفت
زیِر باِر شکم چو یک حّمال)7(

گفتمش زود سوِى َمبرز)*( شو

کوپِن خویش را نما اِبطال

َبر گرفت آفتابه را َبر دست

ناگهان از میاِن آن جنجال

ُقلدرى راِه او ُبرید به زور

رفت و کابینه را نمود اشغال

ناتوان چون ِز خویش شد مأیوس
َرخت َبر َسر گذاشت چون َغّسال)8(

رفت از ِده، برون در کفه شد
... مون کرد تا به  تل ...)9()*(

آرى آن کس که ُپر خوَرد این سان
این چنین ری... نش هست مئال)*(

َترک کن ُپر خورى که تا نشود
مستراحت نهایِت آمال)10(

معنای واژه ها:

استعجال= شتاب کردن

بی پیر= ؟

ِعقال= این واژه در اینجا به دو معنی قابل کاربرد 

است: 1- خردمندان 2- شتر ماده نوجوان

َرمل= ریگ، شن، ماسه

... اَر:گویا واژه ای بوده دور از نزاکت که حذف 

شده.

کّیال= پیمانه کننده، کیل کننده

آهویی رسید روِز زوال)*(:این مصرع و مصرع دوم 

بیت بعدی مشابه است و به احتمال نباید اینگونه 

باشد.

ُمَنغَّص = مکدر ساختن،  ناخوش کردن

شکم روش = شکم روی = اسهال

نشد.  یافت  معنایی  واژه  این  برای  اقصالب= 

به احتمال فراوان باید »اقصاب« باشد )جمع 

ُقصب( به معنی پشت ها و روده ها. 

َمبال= مستراح

داد وابطنا= در اینجا »داد از شکم«
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پاچال= گودال

نِعال= جمع نعل. در چند معنی کاربرد دارد: 

بی قرار بودن، خدعه به کار بردن برای فریب 

دیگران.

َمبرز= مستراح

 تل ....= نام یک مکان در بخش قطرویه.

مئال= مٔالة= بر غفلت و بی خبری دررسیدن کار 

و آماده نبودن جهت آن و ندانستن.

پی نوشت:

1- گونه اى دیگر: ضیغمی. )محمدخاِن ضیغمی 

فرزنِد محمدابراهیم خان ُمَلقب به ضیغم االیاله 

فرزنِد جعفر فرزنِد محمد باقِر نی ریزى(

2 - فاتح = امیر محمد حسین خاِن فاتح ُملقب 

 1٣24 به ساِل  درگذشته  به معاون الدیوان 

خورشیدى، مدفون در شهِر رى - شاه عبدالعظیم 

- ] که در این شعر، ایشان[ میزبان بوده است.

٣ - گونه اى دیگر: جیِب همچو قاطِر مبین ِز جلو / 

کامیون چون شتر مبین دنبال

4 - لنگه اى دیگر: ما ندانیم که بود قاتل حال

5 - گونه اى دیگر: گورها

٦ - گونه اى دیگر: خانه ى

7 - لنگه اى دیگر: تا نهد باِر خویش چون حّمال

8 - گونه اى دیگر: حّمال

9 - گونه اى دیگر: هر کسی خورد عضوى از هر 

گور / ...مان کرد تا به َتّل .....

10 -  با سپاس از پرفسور ناصر صادقی که این 

شعر را از پاریس ارسال نمودند و هم چنین 

که  پیشاهنگ  محمدعلی  آقاى  جناِب  از 

بخش هایی از شعر را از محبِت ایشان داریم که 

طبِق گفته ى ایشان: »شعر را برادراِن ضیغمی 

)احمد قلی و امان الّله( از حفظ داشتند که به 

نگارنده )محمد علی پیشاهنگ( دادند. ایشان 

به نقل از امان اللَّه ضیغمی فرزنِد محمد در ادامه 

اشعار  از  زیادى  قسمت هاى  البته  می افزایند: 

سروده شده از صفحه ى خاطر محو و در اینجا 

ذکر نگردیده.

زیاد  به احتماِل  که:  شده اند  متذکر  ایشان   

سرودِن اشعاِر یاد شده در ساِل 1٣27 یا 1٣28 

خورشیدی بوده است.

1٣85/12/٦ ، استهبان

محمدرضا آل ابراهیم
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/ احمد ارشاد

از جمله واژه هایی که حافظ بزرگ در اشعارش فراوان به کار برده، »دریا«، »بحر«، »کشتی«، 
»گرداب« و »طوفان« است. در بسیاری از ابیات، حافظ ترس و وحشت خود را از دریا و طوفان 
بیان داشته. این ابیات تحت تأثیر سفری است که به دعوت حاکم بنگال یا دکن، با کشتی 
بادبانی به جزیره هرمز می رود. در این مسیر کشتی دچار طوفان می شود و حافظ را آشفته 

می کند.
دیگر واژه های مورد استفاده توسط حافظ، »کشتی نشسته« و »کشتی شکسته« است. در 
انتخاب واژه ها از فرهنگ بسامدی حافظ که دکتر مهین دخت صدیقیان با همکاری دکتر 

بیستم مهرماه یادروز حافظ

حافظ و دریا

/ عکس نگارنده در میدان مطالعه شیراز / عکس: الهام حضرتی



38

14
00 

هر
1 / م

ه 2
مار

 / ش
شم

ل ش
سا

ت
بیا

و اد
گ 

هن
فر

ابوطالب میرعابدینی، انتشارات امیرکبیر چاپ کرده، بهره برده ام و ابیات هم از دیوان حافظ 
خانلری است. 

یکی از ابیات معروف بیت 5 غزل نخست است:
شب تاریک و بیم موج و گردابی 

چنین هایل
کجا دانند حال ما سبک باران 
ساحل ها؟ 
این بیت را من عماًل تجربه دارم و 
کالم به کالم آن را حس کرده ام. 
در سفر پژوهشی سواحل و جزایر 
فارس  خلیج  و  عمان  دریایی 
)تابستان 1٣٦2( با دکتر مهدی 
تجّلی پور، من مسئولیت عکاسی 
و فیلمبرداری را برعهده داشتم. 
با  قشم  از جزیره  روز عصر  یک 
قایق ماهیگیری شرکت شیالت 
جنوب به نام »هامور 2« به سوی 
بودیم.  حرکت  در  بندرعباس 

آفتاب در حال غروب بود و رفته رفته هوا تاریک می شد. به جز قایق ما هیچ جنبنده ای روی 
دریا نبود. ناگهان دریا متالطم شد. امواج به ارتفاع چند متر از دو طرف قایق باال می آمد. سکوت 
بود و وحشت. صدای نفس کشیدن هم نمی آمد. همه مضطرب و نگران بودیم. ناگاه صدای 
بی سیم قایق بلند شد: هامور 2 - هامور 2 موقعیت خود را گزارش کن. توجه ما جلب شد؛  ناخدا 

موقعیت خود را گزارش داد. نفسی کشیدیم. من بالفاصله گفتم:
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

»که می دانند« حال ما سبک باران ساحل ها 
این برنامه، زیر نظر شرکت شیالت جنوب و وزارت کشاورزی بود. از این پیام فهمیدیم با 

شرکت شیالت در ارتباط هستیم و حواسشان به ما هست و راحت شدیم. 
همچنین است غزل 11٦ بیت ٣ :

چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود
ندانستم که این دریا چه موجی خونفشان دارد
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در این بیت و بیت زیر جناب حافظ با شدت هر چه بیشتر ترس و وحشت خود را از موج بیان 
می کند و موج را خونفشان می داند. او باید موج و تالطم دریا و خطر موج روبرو شده باشد که 

این چنین موج را توصیف می کند. 
بس آسان می نمود اّول غم دریا به بوی سود

غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد
در این بیت نیز معلوم است که حافظ با طوفان 
روبرو شده است، که ابتدا فکر نمی کرده سفر 
دریا خطر هولناک طوفان را هم دارد. بعد که 
عجب  می گوید:  می شود،  روبرو  طوفان  با 
غلطی کردم و نمی دانستم که طوفان این قدر 
خطرناک و وحشت انگیز است  و حتی در برابر 
صد ها مروارید هم ارزش ندارد که خود را به این 

خطر بیندازد. 
عشق دردانه است من غواص و دریا میکده

سر فرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم
حافظ در دیوان خود 20 بار واژه »بحر« را به 

کار برده است:
بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی

فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست
این بیت خاطره  ناخوشی را به یادم می آورد: استادان جوادی پور و اسفندیاری از بنیان گذاران 
هنر نقاشی نوین در ایران هستند. جوادی پور تعریف می کرد که در سالهای دور در میدان 
توپخانه  تهران با اسفندیاری نگارخانه ای به نام آناهیتا دایر کردیم. در برنامه  افتتاحیه از دکتر ... 
)که نامش به یادم نمانده( دعوت کردیم که درباره هنر و ادبیات صحبت کند. روز افتتاح پشت 
تریبون قرار گرفت و صحبت از هنر به ادبیات و شعر رسید و به حافظ پرداخت. و رسید به غزل 

75 بیت ٦  :
بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی

فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست 
لیوان آب را برداشت و به لب گذاشت که ناگهان لیوان از دستش افتاد و پشت تریبون نقش 
زمین شد! همه وحشت زده بلند شدیم! دکتر سکته و تمام کرده بود!! ولوله ای برپا شد و جلسه 

به هم ریخت و نگارخانه پیش از افتتاح تعطیل شد.
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در چند بیت زیر از گرداب و غرق شدن می گوید:
کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی

فتاده زورق صبرم ز بادبان فراق
بسی نماند که کشتی عمر غرقه شود

ز موج شوق تو در بحر بی کران فراق
*****

هر چند غرق بحر گناهم ز صد جهت
تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم

*****
آشنایان ره عشق در این بحر عمیق

غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده
شاعر ما طوفان را نیز 11 بار  به کار برده ازجمله :

یار مردان خدا باش که در کشتی نوح
هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را

*****
بس آسان می نمود اول غم دریا به بوی سود

غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد
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*****
پیش چشمم کمتر است از قطره ای

آن حکایت ها که از طوفان کنند
 *****

ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بال
گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر

*****
ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند

تا تو را نوح است کشتی بان ز طوفان غم مخور 
*****

گریه  حافظ چه ارزد پیش استغنای عشق
کاندرین طوفان نماید هفت دریا شبنمی

او همچنین کشتی را 1٣ بار به کار برده:
کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز

باشد که باز بینیم دیدار آشنا را
درباره  کشتی شکستگان و کشتی نشستگان بسیار سخن رفته و هیچ کدام به نتیجه درستی 
نرسیده است. در شرح سودی آمده است: »کشتی نشستگان یعنی گروهی که کشتی شان در 
دریا به گل نشسته، و حرکت نمی کند. )یعنی افرادی که در کشتی نشسته اند، نه خود کشتی 

به گل نشسته!(« باد موافق را »باد شرطه« می گویند. 
ما کشتی نشستگانیم؛ یعنی کشتیمان روی دریا متوقف گشته و حرکت نمی کند. ای باد 

موافق برخیز - بَِوز؛ شاید که به ساحل برسیم و آن یار آشنا را باز ببینیم ... 
سفر دریایی حافظ

حافظ در سال 7٦7 مهشیدی به یزد که تحت سلطنت شاه یحیی )برادرزاده ی شاه شجاع( بود 
عازم شد و به خدمت شاه یحیی رسید و او را مدح گفت: 

دارای جهان نصرت دین خسرو کامل
یحیی ابن مظفر ملک عالم و عادل
ولی چون شاه یحیی در خّست مشهور بود، شاعر را بی بهره گذاشت. مردم یزد نیز قدر چنان 

بزرگواری را ندانسته و او را رنجاندند، حافظ می سراید:
خّرم آن روز کزین منزل ویران بروم

راحت جان طلبم وز پی جانان بروم
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دلم از ظلمت زندان سکندر بگرفت
رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم

ور چو حافظ ز بیابان نبرد ره بیرون
همره کوکبه  آصف دوران بروم

او از راه بیابان همراه با آصف )جالل الدین توران شاه وزیر شاه شجاع( به شیراز برگشت. پس 
از سفر یزد، حافظ به قصد رفتن به هند تا جزیره هرمز می رود. سفر هرمز را نیز محمد معین 
در حافظ شیرین سخن جلد اول ص 15٦ شرح کرده. سفر هرمز را مؤلف فارسنامه، به تاریخ 
هفتصد و هشتاد نوشته است. بنابراین، این مسافرت پس از سفر یزد باید اتفاق افتاده باشد و 

بیشتر حافظ پژوهان بر همین عقیده هستند. 
فرصت شیرازی در کتاب آثار عجم این مسافرت را چنین نقل می کند: سلطان محمودشاه 
زمانی که والی دکن شد، شعرای عرب و عجم به دربارش می رفتند و از خوان احسانش بهره مند 
می شدند. خواجه حافظ نیز به مسافرت دکن راغب شد. اما امکان مالی نداشت. تا اینکه میرزا 
فضل الله اینجو که در دکن منصب صدارت داشت، مقداری سکه طال جهت خواجه فرستاد 
تا به دکن آید. اما حافظ چون مقروض و مدیون بود، پس از رسیدن آن وجوه از هندوستان، 

قرض های خویش را پرداخت و به جانب الر عزیمت نمود و گفت:
دال رفیق سفر بخت نیکخواهت بس

نسیم روضه  شیراز پیک راهت بس
در الر یکی از دوستان فقیر خود را مالقات کرد و بقیه  هزینه  سفرش را به او داد. اما دو نفر از 
بازرگانان الر که عازم هندوستان بودند، چون آوازه شاعر را می دانستند، در الر به حضور حافظ 
رسیده و هزینه  سفرش تا هند را متقبل شدند. حافظ با آنها به کشتی نشست. قضا را بادی 
مخالف بوزید و دریا را منقلب ساخت و به سختی به جزیره هرمز رسید. حافظ از رفتن به هند 
امتناع ورزید و از کشتی بیرون رفت و غزلی سرود و نزد میرزا فضل الله فرستاد و خود به شیراز 

شتافت. غزل این است:
دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد

به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمی ارزد
چه آسان می نمود اول غم دریا به بوی سود

غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد

پی نوشت:
این نوشتار گزیده ای است از کتاب »حافظ و ...«، انتشارات تخت جمشید شیراز، از همین قلم
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معرفی کتاب

قایق راندن بدون پارو
مریم نورائی نژاد

اطالعات کتاب 

عنوان: مرگ نامه اوال کارین

نویسنده: اوال کارین لیندکوئیست

برگردان: پریسا موسوی

نشر روزنه / 244 صفحه

تصور کنیم یک روز خیلی معمولی در میان همه 

روزمرگی های به ظاهر ساده و بی  اهمیت متوجه 

می  خواهیم  که  آن  گونه  چپ  مان  دست  شویم 

چنین  به  ما   واکنش  اولین  نمی  کند.  حرکت 

رخدادی، مراجعه به پزشک و نسبت دادن این 
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وضعیت به یک تنش عصبی یا ناکارآمدی یکی 

از اعضای داخلی بدن است. اما اگر این روند ادامه 

پیدا کند و هر یک از ما متوجه شویم به بیماری 

نادری مبتال شده  ایم که به زودی سلسله اعصاب 

کارهای  قدرت  و  می  اندازد  کار  از  را  بدن مان 

ما  از  را  مانند غذا خوردن  کوچک روزمره مان 

می  گیرد؛ چه واکنشی خواهیم داشت؟ با علم به 

اینکه وراثت، محیط و خود ما هیچ نقشی در ابتالء 

به این بیماری نداریم، چه بر سرمان خواهد آمد؟ 

عزیزان  مان را چگونه آماده می  کنیم که ما را در 

ناتوان  ترین حالت ممکن از یک انسان ببینند؟

*****

زندگی نامه  یک  اوال-کارین«  »مرگ نامه  کتاب 

خودنوشت است که به نوعی، پاسخ سؤال  های باال 

را در خود گنجانده است. اوال- کارین لیندکوئیست 

در  سوئد  تلویزیون  مطرح  مجری  و  نویسنده 

آستانه 50 سالگی، با داشتن چهار فرزند و موفقیت 

یا  ای. ال. اس  ترسناک  بیماری  به  حرفه  ای؛ 

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک مبتال می  شود. این 

بیماری با سرعت زیادی کلیه اعصاب ماهیچه  های 

حرکتی بدن را ضعیف کرده و در آخر، ارگان  های 

داخلی بدن از جمله ماهیچه  های تنفسی را هم از 

کار انداخته و منجر به مرگ فرد مبتال می  شود. 

بیماری  این  با  مواجهه  از  پس  اما  اوال-کارین 

به  ابتالء  روزهای  روزنوشت   می  گیرد  تصمیم 

بیماری  اش را بنویسد. او به دلیل درگیری با این 

بیماری از یک گزارشگر تما م   وقت تلویزیونی به 

کسی تبدیل می شود که بدون کمک دیگران حتی 

از  امور شخصی اش  ابتدایی ترین  انجام  به  قادر 

جمله غذا خوردن، راه رفتن و… هم نیست. تصمیم 

او برای نوشتن آنچه این بیماری بر سرش آورده 

از دو جنبه فردی و اجتماعی اهمیت دارد و منجر 

به نوشتن خودزندگی نامه  ای قابل تأمل می  شود. 

او می نویسد؛ با ابتالء به ای. ال.اس دو راه پیش  رو 

دارم. راه اول اینکه بخوابم و در انتظار مرگ، تلخی 

کنم و دوم اینکه بنویسم؛ با امید اینکه چیز به درد 

بخوری برای دیگرانی باشد که به دلیل ذات آدمی، 

هر لحظه در معرض از دست دادن هستند. من راه 

دوم را انتخاب می  کنم هرچند امیدی به آینده  ام 

نیست و کورسوی روشنی به چشم نمی  خورد اما، 

همین لحظه را پاس می  دارم و مثل کودکان، تنها 

در لحظه حال باقی می  مانم. مثل بچه  ها به بعد از 

این فکر نمی  کنم و تنها می  خندم؛ بی  پایان. توان 

جسمی اوال-کارین در هفت ماه آخر زندگی  اش هر 

روز تحلیل می  رود. به محض ابتالء به ای. ال. اس 

تنها با دو انگشتش می  نویسد اما در ماه هفتم 

نوک بینی  اش به عنوان تنها نقطه دارای اعصاب 

برایش ممکن می  کند.  را  نوشتن  بدن اش، کار 

برای اوال هر لحظه، یک زندگی است و او سوار بر 

همین واقعیت، ادامه می  دهد.

روند از کار افتادن کلیه اعصاب اوال-کارین هفت 

ماه طول می کشد. در این هفت ماه زندگی اوال و 

خانواده  اش به کلی تغییر می  کند. خانه و محل 

فوق العاده  اجتماعی  با حمایت  های  زندگی  اش 

و تعریف شده در سیستم دولتی سوئد تغییرات 

ورودی  رمپ  باالبر،  برایش  می  کند.  اساسی 

نصب  به خانه، دستشوئی مخصوص …  ویلچر 

می  کنند. پرستارهایی با وظایف مشخص و جزئی 

به سراغش می  آیند و مراقبت های پزشکی  اش 

روزبه روز متناسب با شدت پیش روی بیماری  اش، 

بیشتر می  شود. ارتباط اوال با تمام این جنبه  ها نه 

به راحتی اما انسانی برقرار می  شود. عالوه بر خود 
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او و شرایط خاص اش، تک تک چهار فرزندش نیز 

نامحسوس روانی و عاطفی  تحت مراقبت های 

جلسه  طی  فرزندانش  معلمان  می  گیرند.  قرار 

هماهنگ شده  ای به خانه اوال می  آیند و در جریان 

جزئیات بیمار  ی  اش قرار می  گیرند. هرچند به 

اعتراف اوال این جلسه برایش بسیار رنج آور تمام 

از  زیادی  اما همه کسانی که ساعات  می  شود 

شبانه روز با کودکان او سر و کار دارند؛ به شکل 

برنامه  ریزی شده  ای در جریان مشکل کشنده او 

قرار می  گیرند. حمایت اجتماعی و پزشکی که 

اوال در این کتاب به شرح جزئیاتش پرداخته برای 

ما، که تقریبًا کمتر دید ه  ایم یک بیمار، حمایتی 

کند،  دریافت  خانوادگی  حمایت  های  از  فراتر 

شگفت آور است.

برنامه  ریزی  گونه  ای  به  بتواند  دولتی  اینکه 

کند که فرد مبتال به یک بیماری نادر و غیرقابل 

درمان و با عاقبت تلخ مرگ، تا آخرین لحظه  

است بس  زندگی کند؛ کاری  انسانی  عمرش، 

قابل تحسین. در چنین سیستمی که همدلی و 

درمان  اولویت  های  جمله  از  بیمار  با  همراهی 

محسوب می  شود، عالوه بر رفع نیازمندی  های 

فیزیکی فرد مبتال، مراقبت از آنچه این بیماری 

بر سر نزدیکان بیمار می  آورد نیز قابل تأمل است. 

روندی انسانی و اخالقی که از سیستم کارآمد 

سوئد  آن  رأس  در  و  اسکاندیناوی  دولت  های 

برمی  آید و بس. سیستمی که می  تواند کرامت 

انسانی را نه در شعار بلکه در عمل و تا لحظه آخر 

از عمر یک شهروند پیاده سازی کند. اوال-کارین  

می  میرد مثل همان صد و پنجاه نفری که به گواه 

آمار تاکنون در سوئد به ای. ال. اس مبتال شده و 

مرده  اند اما، جالب اینجاست که او در تمام لحظات 

حمله این بیماری پرشتاب به جسمش، لحظه ای 

احساس غریبی نمی  کند. او همانند هر انسان 

دیگری که به بیماری سختی مبتالست، بارها از 

خودش می  پرسد چرا او باید به این بیماری مبتال 

شود؟ اما هرگز به این فکر نکرده که چون عاقبتی 

مثل مرگ در انتظارش است از سوی خانواده، 

اطرافیان و جامعه  اش طرد شده است. من فکر 

می  کنم وقتی کسی اینچنین مبتالست و بیش 

می  کند  احساس  را  مرگ  نزدیکِی  دیگران،  از 

دلیل  به  می  تواند  لحظه عمرش  آخرین  تا  اما 

پیشرفته  ای  کامپیوتری  متناسب  سیستم  های 

که دولت در اختیارش قرار داده به کار دلخواهش 

یعنی نوشتن ادامه دهد، حتمًا احساسش نسبت 

اول  که  مائی  از  است  متفاوت  بیماری  اش  به 

ترس مان در ابتال به بیماری  های العالج، طرد 

اجتماعی است…

مخاطب ایرانی این خود زندگی نامه  فوق  العاده 

با احساس، عالوه بر تحسین تصمیم اوال برای 

واقعیت  با  زندگی،  لحظات  آخرین  تا  نوشتن 

دولتی،  اجتماعی  حمایت  های  فقدان  گزنده 

روبرو می  شود. بیاییم فکر کنیم اتفاقی که برای 

اوال افتاد برای هر یک از ما بیفتد. آیا می  توانیم 

انتظار داشته باشیم محل زندگی  مان به سرعت 

برایمان مناسب  سازی شود؟ آیا فرزندان  مان بیش 

از خودمان از این بیماری آسیب روحی و روانی 

برایمان  دولت  است  ممکن  آیا  دید؟  نخواهند 

پرستار و متخصصانی همدل بفرستد که همزمان 

بیشتر  ما  از  مراقبت  شان  بیماری  پیشرفت  با 

و بیشتر شود؟ فکر کردن به پاسخ هر یک از این 

سؤاالت، تفاوت  های زمین تا آسمان حمایت  های 

اجتماعی از بیماران خاص در کشورهای مختلف 
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را برایمان پررنگ  تر می  کند. این کتاب در هر 

جای دنیا که خوانده شود، مخاطبش را بیشتر 

خودش  جامعه  اجتماعی  واقعیت  های  متوجه 

یک  قطعًا  بیماری.  این  ویژگی  های  تا  می  کند 

فرد اروپایی یا آمریکایی خواننده این کتاب که 

در استانداردهای سالمتی و مراقبتی به مراتب 

باالتری زندگی می  کند و یک فرد ایرانی خواننده 

متفاوتی  کاماًل  احساسات  دچار  کتاب،  این 

حمایت  هایی  از  کتاب  این  در  شد.  خواهند 

نمی  رسد  به ذهن  مان هم  اصاًل  می  خوانیم که 

زیرا امکان تجربه مشابهی را نداشته و نداریم. 

اصل ماجرایی که به زبان ساده برای ما قابل تصور 

هم نیست برای اوال در گوشه دیگری از دنیا قابل 

اعتراض و سؤال هم هست.

****

در بخش هایی از کتاب می خوانیم:

به  و  می شوم  آغاز  که  است  جایی  کتاب  این 

من  مرگ  دربارۀ  کتاب  این  می رسم.  پایان 

انتظار  نیست که  است. شبیه کتاب خاطراتی 

دارید. افکار روزانه و پروازهای پرشتاب ذهنم 

را به سوی خاطراتم نوشته ام؛ و البته تعدادی 

»در  واقعیت.  بر  مبتنی  مشاهدات  و  مصاحبه 

نیمه راه« زندگی ام بیماری نادر اسکلروز جانبی 

آورد.  هجوم  من  به  )ای. ال. اس(  آمیوتروفیک 

این بیماری یک دورۀ سریع و تهاجمی است. و 

فقط یک پایان دارد: مرگ. درمان ناپذیر است و 

بهبودنیافتنی. بر سر انسان در چنین وضعیتی 

چه می آید؟ یک سال پیش گزارشگر تمام وقت 

تلویزیون بودم؛ امروز بدون کمک نه می توانم 

چیزی بخورم، نه راه بروم، نه خودم را بشویم. به 

خاطر هرآنچه تجربه نکرده  ام، اندوه عمیقی را در 

وجودم احساس می کنم. این که به زودی چهار 

فرزندم را ترک خواهم کرد، مرا از پا درآورده 

است. اما هم زمان لذت بسیاری می برم و از تجربه 

کردن چیزهایی که با آن روبرو می شوم شادم. 

خانۀ من هر روز بارها با صدای خنده پر می شود.

*****

اروپائی و آمریکایی  به نظر می  رسد مخاطبان 

اوال-کارین برای او دل می  سوزانند که چرا به این 

بیماری سخت و مهلک مبتال شده و مخاطب 

ایرانی  چون من، عالوه بر این احساس دلسوزی 

و همدردی، دائم به این فکر می  کند که راستی 

کرامت انسانی و حفظ آن توسط سیستم  های 

سیاسی و حکومتی، کجا باید وارد عمل شود؟ 

مگر نه اینکه انسان وقتی از دست و پای خود 

می  افتد و به قول قدیمی  ها خوار می  شود، نیازمند 

حمایتی فراتر از حمایت خانواده است؟ راستی 

نقش دولت  ها در حمایت از بیمارانی که سرنوشت 

قطعی آنها مرگ زودهنگام است، چیست؟ از این 

سؤال  ها که پاسخ هرکدامشان چیزی جز افزودن 

بر سرخوردگی  های اجتماعی به ارمغان نمی آورد، 

ارزش  حتمًا  اوال-کارین  زندگی نامه  بگذریم؛ 

خواندن دارد چرا که آدمی را با یک نمونه بارز و 

توسط سیستم  انسانی  کرامت  عملیاتی حفظ 

سیاسی حاکم روبرو می  کند.

مفهوم بازگشت به خود و دوباره خود را فهمیدن، 

رخ  کوتاه  ماه  در طول همین هفت  اوال  برای 

می  دهد. او درمی  یابد تجربه هر کاری برای آخرین 

بار می  تواند آن کار را بسیار متفاوت  تر از گذشته 

کند. آنچه در نهایت در این کتاب توجه خواننده 

را به خود جلب می  کند فارغ از مسائل مربوط به 

حرمت  گذاری  مذهبی،  همراهی  های  و  نیایش 
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است.  زندگی  و  مرگ  مرز  در  انسان  به 

حرمت گذار ی ای که در نهایت به انسانی شدن 

منش اوال و جامعه اوال می  انجامد، و در نهایت 

نیازمند  با توجه واقعی به احتیاجات یک فرد 

مراقبت، به انسانی  تر شدن آن جامعه می انجامد. 

کیفیت زندگی اوال در هفت ماه باقی مانده تا 

لحظه مرگ، هر روز پائین  تر و پائین  تر می  آید 

اما آنچه در نهایت روح او و اعضای خانواده اش را 

حفظ کرده و حتی رشد می  دهد، سیستم جامع 

خدمات اجتماعی است که اجازه می  دهد او در 

سخت  ترین روزهای زندگی  اش بنویسد.

انتشارات روزنه را باید تحسین کرد برای انتخاب  

ظاهر  در  کتاب  این  عنوانی.  چنین  انتشار  و 

زندگی نامه  ای است مثل سایر زندگی نامه  ها اما 

در واقع دنیایی از اندیشه توأم با احساس همدلی 

را به مخاطب خود عرضه می  کند. قطع جیبی 

کتاب، خواندن بدون توقف آن را راحت  تر کرده 

و ترجمه خانم پریسا موسوی نیز توانسته راه 

برقراری ارتباط با اصل موضوع کتاب یعنی حفظ 

کرامت انسانی حتی با وجود فرارسیدن مرگ 

حتمی را هموارتر نماید. عنوان کتاب در ترجمه 

فارسی و بنا بر تصمیم مترجم از قایق راندن 

بدون پارو به مرگ- نامه اوال-کارین تغییر یافته 

معاونین اش،  و  بهداشت  وزیر  آرزومندم  است. 

کلیه کارمندان این وزارتخانه و تمام پزشکان، 

متخصصان و شاغالن عرصه سالمت و درمان 

شانس خواندن این کتاب را پیدا کنند و برای 

لحظاتی هم که شده به مسئله بزرگ و غیرقابل 

قطعیت  با  انسانی حتی  کرامت  اغماض حفظ 

مرگ زودهنگام، بیندیشند.

*****

تمام دوران بزرگسالی ام فکر می کردم سر آخر 

همه چیز خوب خواهد شد. اول باید این کار را 

انجام دهم بعد از آن همه چیز سامان می گیرد.

اما این طرز فکر دیگر امکان پذیر نیست. اتفاق 

عجیب این است: این روزها که بیمار العالجی 

هستم، لحظه های لذت عمیق را با همه وجود 

درک می کنم؛ چیزی که تا پیش از این به ندرت 

اتفاق می افتاد. شادمانی در من پایدار نبوده اما در 

حال حاضر اولویت زندگی ام است.

برای همین است که می خندم.

و اگر این تنها کاری است که با فلج بصل النخاعی 

می شود انجام داد، پس موهبتی است که ای.ال.

اس برایم به ارمغان آورده است.

*****

به زودی میوه های درخت تیس مزه تلخشان 

را از دست می دهند و سهره های سرسیاه و بال 

الکی ها را چاق می کنند. قارچ های قیفی از سرما 

جان سالم به در می برند و من برای پرسه زدن زیر 

درختان صنوبر دلتنگ می شوم.

تند  بوها  که  جنگل  همین  در  دیده ام  خواب 

هستند و نور از البه الی شاخه ها رد می شود و 

خزه ها نم گرفته اند، دراز کشیده ام تا بمیرم. بی 

آن که از زندگی دل زده یا آرزومند مرگ باشم، 

آن  به  شده ام؛  طبیعت  انکار ناپذیر  خویشاوند 

نزدیک نزدیکم.

منابع: 

- سایت مشق نو

- سایت ٣0بوک

- پایگاه مؤسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

- پایگاه مرور
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 مرا هم ِبَبر . . .
دل نوشته ای به دوست شهیدم، سعید رضا کاوه پیشقدم

عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است
دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است

تن بی سر عجبی نیست، رود گر در خاک 
سر سرباز ره عشق به پیکر عجب است
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سالم سعید عزیز
پس از حمد و ستایش پروردگار، امیدوارم 

سالمم را که از راهی بسیار دور به سویت 

عادِت  طبق  البته  باشی.  پذیرا  می آید، 

جمالت آغازین نامه هایم، دیگر نمی گویم 

ماللی نیست؛ که ماللی هست و آن هم نه 

برای شما آسمانیان که برای ما زمینیان!

آنقدر دلتنگت شدم که تاب نیاوردم و با 

بنویسم.  برایت  دلنوشته ای  گفتم،  خودم 

نامه  برایت  سعید،  عنوان  با  همیشه 

می نوشتم اما این بار با نام شهید، و این، 

می کند.  سخت  برایم  مقداری  را  نوشتن 

بعد هم نمی دانم نامه را در کدامین صندوق 

پستی بیندازم تا به دستت برسد! ولی در هر 

صورت مطمئنم که نامه ام را می خوانی. چه 

کنم که قصه، قصه ی دل است و فراق. روزی 

که چشمانت را بستی و از این دنیای دون 

برای همیشه بار سفر بستی، بیست و سه 

سال هم نداشتی. ولی امروز حدود ٣2 سال 

از آن زمان می گذرد و بی شک چشمانت را 

به دنیایی باز کردی که درک ذره ای از آن 

برای من امکان پذیر نیست.

به هر حال امروز، روز متفاوتی برای من است 

که دستم، قلم بر گرفت تا دل خاکستری 

خود را بر صفحه ای سپید جاری سازد؛ تا پلی 

باشد بین من و تو. آن هم پلی عمودی از 

فرش تا عرش.

من موقعیت تو را درک نمی کنم ولی تو 

می فهمی .  خوب  را  من  منظور  مطمئنًا 

آرایش این کلمات در کنار هم برای کسانی 

مثل شما که »عند ربهم یرزقونید« شاید 

جایگاهی نداشته باشد؛ ولی این قطره های 

ناچیز، شاید بتواند عطش چند ساله ام را 

مقداری فرو نشاند وگرنه من می دانم که این 

تشنه را چه با حقیقت آبشار و این ناتوان را 

چه با وصف گل سرخ . اصاًل سعید رضا کاوه 

کجا و سعید رضا کامرانی کجا ؟

سعید جان
یادت هست، لشکر المهدی)عج( با بچه های 

عباسعلی  شاهدی،  سعید  کمیل،  گردان 

نصیرزاده،  رضا  صفایی،  محمد  راغب، 

غالمرضا قوی بازو، فرهنگ زردشت، محمد 

نژاد  امراله  شمسی،  حسن  رهنورد،  علی 

کودکی، حسن سرپوش، سید عبدالرسول 

علی اکبر  شرقی،  شهرام  معصومی، 

علیشاهی، محمود همتی، ابوالفضل صادقی، 

داشتیم؟!  دورانی  چه  و...  ساالری  احمد 

سالم همه را برسان و به آنها بگو که پشت 

در ماندن و از قافله جا ماندن خیلی سخت 

است!

 کاش االن در کنارم بودی، هر چند بیشتر 

سعی می کردی که شنونده باشی تا گوینده 

و هر گاه ضرورت ایجاد می کرد که سخنی 

بگویی، به اندکی بسنده می کردی و من 

از  گفتن  سخن  اگر  که  می شدم  متوجه 

از  شک،سکوت  بی  باشد،  نقره  جنس 
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طالست.

که  است  زیادی  زمان  شهیدم،  دوست 

حرمت  خیلی ها  می کنم؛  غربت  احساس 

خون تو را نگاه نداشتند. آخر مگر نه این 

و  گذرگاه ها  اکثر  در  شما  عکس های  که 

اسم هایتان در نبش کوچه ها فریاد می زنند 

که آی آدم ها ... اما کو چشمی که سوسویی 

را ببیند و کو گوشی که نجوایی را بشنود؟

می کنم،  خوشنویسی  تمرین  هنگامی که 

قلم نی را برمی دارم و با مرکب الجوردی 

به یاد آن روزها که شعری را روی دیوار 

سال  در٣2  مخروبه خرمشهر  بیمارستان 

پیش نوشتم دوباره می چرخانم .

 آه سنگر بی تو من پژمرده ام

من در اینجا الله ها را دیده ام 

آه سنگر سرو را ببریده اند

آه این جا الله ها را چیده اند 

سعید جان، من کجا می توانم تو را فریاد 

کربالی  یا  ام القصر  فاو-  جاده  در  کنم؟ 

شلمچه، بمباران جفیر، اروند کنار، جزیره 

مجنون و... یادت هست در شلمچه راه را 

گم کردیم؟ نیستی که ببینی، امروز من و 

کرده ایم.  گم  هم  را  آخرت  راه  خیلی ها، 

این  از  سرخوشیم  متأسفانه  هم  گاهی 

گمراهی. سعید عزیز!

بیا و یک بار دیگر کنارم بنشین. دستم را 

بگیر و راه را نشانم بده. من نه تنها لیاقت 

شهادت را، که لیاقت دوستانی چون شما را 

هم نداشتم. خوشا به حالتان که جمعتان 

جمع است.

یادت هست، مجروحان در کانال شلمچه، 

قمقمه های خالیشان را زیر خاک می کردند 

که کمتر احساس تشنگی کنند. ولی حاال 

باشی  باید  است.  متفاوت  خیلی  قضیه، 

و ببینی و چه بهتر که نیستی که دیدن 

هم ندارد. من نمی دانم اآلن کجایی! ولی 

مطمئنم که حالت بهتر از ماست. خیلی دلم 

می خواست بدانم در آخرین لحظات زندگی 

این دنیا چه گفتی! سر به بالین کدامین 

آسمان  کدامین  به  و  گذاشتی  فرشته 

رهنمون شدی! ولی این را خوب می دانم که 

خیلی مدیون توام که:

رفتی ولی کجا که به دل جا گرفته ای

دل جای توست گرچه دل از ما گرفته ای

شاید من اندک توشه ای را که در دوران 

این  بودم در  حماسه و خون جمع کرده 

از  باز  لیکن  باشم.  داده  دست  از  سالیان 

درگاه خدای بزرگ ناامید نیستم که: »ایاک 

نعبد و ایاک نستعین« من چیزی ندارم که 

تقدیمت کنم؛ ولی از تو خواهشی داشتم 

که:

 مرا هم ببر با خودت تا دوباره بخوانم برایت 

شطی از ستاره

به امید دیدار
سعید رضا کامرانی/ بهار 1٣98

ساز و نوا
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/     یکسال از فراق استاد گذشت...

محبوبیت یک راز
/ سرگذشت موسیقی ایران

ساز و نوا
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/     محمد جاللی

این بار می خواهیم از مردی بنویسیم از ماه 

مهر... کسی که اول مهر 1٣19 چشم به 

جهان گشود و در 17 مهر 1٣99 به دیار باقی 

شتافت.

موسیقی دان و خواننده ایرانی؛ زاده مشهد، 

کسی که 80 سال زیست، خسرو آواز ایران 

لقب گرفت و سال گذشته به دلیل سرطان 

کلیه جانش را از دست داد.

او همواره خود را با مردم می دید و کمتر 

محمدرضا  »استاد  نام  که  بود  کسی 

شجریان« را نشنیده باشد.

ربنای او اثری جاویدان در پیوند مذهب و 

موسیقی بود؛ هر چند صدا و سیما سالهاست 

این صدا را از مردم ایران زمین محروم کرده 

اما او یگانه فردی بود که توانست در هنگام 

افطار در ماه رمضان با صدای ملکوتی اش 

دست نیازمان را به سوی خالق بی نیاز دراز 

کند.

با  خود  دوستداران  میان  در  شجریان 

و  ایران«  آواز  »استاد  همچون  عناوینی 

»خسرو آواز ایران« شناخته می شود.

بسیاری از مردم ایران او را مهمترین چهره 

مهم  نمادهای  از  یکی  و  ایرانی  موسیقی 

فرهنگ و موسیقی ایران زمین می دانند.

شجریان از آوازه ای بین المللی هم برخوردار 

بود و توانست جایزه »خداوندگار موسیقی« 

را دریافت کند و نامزد جایزه »ِگِرمی« شود.

به عنوان  انجمن آسیا  از سوی سایت  او  

پرآوازه ترین هنرمند موسیقی اصیل ایرانی 

معرفی شده است. شجریان همچنین توسط 

رادیوی عمومی ملی )NPR( در سال 2010 

یکی از 50 صدای برتر جهان معرفی شد.

او استاد خط بود. خوشنویسی را در باالترین 

مقام می دانست و در خط نستعلیق حرفی 

برای گفتن داشت.

ایرانی،  موسیقی  عالی  شورای  رئیس 

باغ  دلنواز،  گروه شهناز، شرکت  بنیانگذار 

هنر بم و طراح چند ساز موسیقی از دیگر 

عناوین استاد آواز بود.

اما راز محبوبیت شجریان در میان ایرانیان 

چیست؟

محبوب ترین  از  یکی  به  را  او  چیزی  چه 

نوا
 و 

از
س

یکسال از فراق استاد گذشت...

محبوبیت یک راز
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هنرمندان در میان جامعه ایران تبدیل کرده 

است؟

وی در یکی از مصاحبه های خود با یورونیوز 

به راز محبوبیتش اشاره می کند و می گوید 

ایجاد  محبوبیت  خود  مردم،  با  همراهی 

می کند. البته موسیقی باعث آشنایی است 

اما تنها علت نیست و رفتار، گفتار و کردار فرد 

نیز پشت سر موسیقی قرار می گیرد.

مثاًل یکی از هنرمندان که سالها محبوب مردم 

بود یک اشتباِه اشتباهی کرد و همین باعث 

شد مردم او را کنار بگذارند! پس این موسیقی 

نیست، این رفتار است، این کردار است.

جامعه آگاه است، جامعه بیدار است، جامعه 

مو را از ماست می کشد، کوچکترین اشتباه  

در برابر پروژکتوری که جامعه بر روی شما 

تا شما هیچ  انداخته است، سبب می شود 

چیزی را نتوانید پنهان کنید؛ کوچکترین 

اشتباه و ریاکاری بزرگ می شود و به شما 

نشان می دهند.

من سعی کردم اشتباه نکنم، البته می گویم 

سعی کردم اینکه اشتباه کردم یا نه، نمی دانم.

عقیده دارم موسیقی من برای مردم است، 

برای وزیر و وکیل و رئیس جمهور نمی خوانم 

هرچند اگر آنها هم با مردم باشند موسیقی 

را می شنوند. ما باید انسانها را در اولویت قرار 

دهیم و موسیقی را برای آنها ارائه کنیم؛ فرق 

نمی کند چه ایرانی چه غیرایرانی... موسیقی 

برای انسانیت است.

»مهدی  بود؛  پدر  دِل  عزیِز  محمدرضا 

بعد  سال ها  که  نمی کرد  تصور  شجریان« 

ایرانی  میلیون ها  دِل  عزیِز  پسرش،  همین 

خواهد شد. 

»محمدرضا شجریان« هم عاشق پدرش بود 

و هم پشتکار مادر را به ارث برده بود.

زمانی که تصمیم گرفت به تهران برود تا 

صدای خوشش را در رادیو امتحان کند، به 

حرمت پدر که دوست نداشت وارد موسیقی 

شود، نام هنری »سیاوش بیدگانی« را انتخاب 

کرد.

به عشق پدر بود که آلبوم »به یاد پدر« را با 

تالوت چند سوره ی قرآن کریم، در زمانی که 

معروف و مشهور بود منتشر کرد. آن زمان 

دیگر پدر نبود که ببیند حاال او عزیز دل ملت 

ایران است.

17مهر، خبر تلخ درگذشت شجریان منتشر 

به تلخی  بزرگ،  و  کوچک  از  مردم  شد. 

تهران  بیمارستان جم  روبروی  و  گریستند 

»مرغ سحر« خواندند.

18 مهر، خسروی آواز ایران مجدداً عزم مشهد 

کرد و این بار به توس رفت تا در کنار آرامگاه 

فردوسی، فخر ادبیات ایران، آسوده بخوابد. 

19مهر، درست 18روز پس از جشن تولد 80  

سالگی اش، او را با صدای »ربنا«، کنار موزه 

قدیمی اش  دوست  نزدیکی  در  و  فردوسی 

»مهدی اخوان ثالث« به خاک سپردند.

بود:  ایران در مصاحبه ای گفته  آواز  استاد 
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»من نه اهل غرورم و نه خودشیفته و نه اهل 

تکبرم. غروری اگر دارم، غرورم، غرور فرهنگی 

است، غرور ملی است، غرور شخصی نیست. 

من غرور شخصی ام را فدا می کنم برای غرور 

ملی ام و غرور فرهنگی ام. چون فرهنگم مال 

ملتم است و ملتم غرور من است، ملتم یک 

ملت متمدن و با فرهنگ است.«

و  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  عبدی،  عباس 

نوشت:  ایشان  از درگذشت  اجتماعی پس 

استاد شجریان به چنان استغنایی رسیده 

بود که حاضر به زیر پا گذاشتن اصول اخالقی 

درست خود نبود و این راز مانایی شجریان 

است.

عروج  و   واكنش ایرانیان
حسین علیزاده موزیسین: »استاد شجریان 

نشان داد که برای همیشه زنده خواهد ماند 

و فراموش نمی شود. استاد شجریان قدرتی را 

نشان داد که حتی وقتی در این دنیا نیست، از 

وجود او ترس دارند.«

تأسف باِر  »خبِر  موسیقی دان:  پژمان  احمد 

شجریان  محّمدرضا  ُاستاد  درگذشِت 

به  یاد  شد.  این جانب  عمیِق  تأّلم  موجِب 

محمدرضا  و  من  دیداِر  نخستین  می آورم 

حسیِن  زنده یاد  استاِد  دعوت  به  شجریان 

دهلوی و آقاِی محموِد کریمی دست داد و 

در طوِل سالیانی که گذشت هر چند تداوِم 

مستمر نیافت لیکن رشتٔه مهر هرگز گسسته 

آرامشی  درگذشته  هنرمنِد  آن  برای  نشد. 

ابدی و برای خانوادٔه داغ داِر ایشان صبر و 

آرامش آرزو دارم.«

محمد اصفهانی خواننده:

»من از تو صبر ندارم که بی تو بنشینم

کسی دگر نتوانم که بر تو برگزینم

استاد، صدای بی نظیر شما با اشعار بی نظیری 

عجین شده که همواره در ما زندگی می کند. 

چون  نمی گویم  تسلیت  را  مفارقت  این 

حضور  مقام  در  که  مدت هاست  شجریان 

متمکن است.«

شجریان  »استاد  خواننده:  قربانی  علیرضا 

عزیز همیشه در قلب مان باقی خواهی ماند.« 

کیهان کلهر موسیقی دان: »جان از تن آواز 

رفت.«

شجریان  »استاد  خواننده:  ناظری  شهرام 

رفتنی نیست، او برای همیشه ی تاریخ زنده 

و جاوید است.«

اصغر فرهادی کارگردان: »محبوب قلبهای 

ایرانیان جهان را ترک کرد.«

بهروز وثوقی بازیگر: »روحت شاد رفیقم.«

اردالن سرفراز شاعر و ترانه سرا: »آری این 

باز  سِر  گویی  را  مصیبت  بی امان  سیالب 

ایستادن نیست. عزیزانی که می روند اما هرگز 

نمی میرند با مرگ تن پایان نمی گیرند حتی 

اگر این صحنه از آنان یک چند خالی ماند.«

محمود دولت آبادی نویسنده: »تلخی پایاِن 

زندگی شجریان منحصر به این کمتر از یک 
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سال اخیر نبود که با گرمای خانواده، دلدادگی 

پزشکان مجرب و علِم پزشکی زنده نگه داشته 

شد. تلخی عمیق تر آن بود که هنرمند ممتاز 

آواز ایران در اوج کمال یافتگی، حضور و بانِگ 

بی نظیرش دریغ شد از مردمی که اکنون به 

سوگ او نشسته اند و اشک می ریزند.«

مهران مدیری بازیگر و کارگردان: »هرگز از 

مرگ نهراسیده ام اگرچه دستانش از ابتذال، 

شکننده تر بود. هراِس من باری همه از مردن 

در سرزمینی ست که مزِد گورکن، از آزادِی 

آدمی افزون باشد…«

شجریان  »استاد  فوتبالیست:  دایی  علی 

متعهدانه  او  است.  ماندگار  ابد صدایش  تا 

و شکیب و با تأمل فرهنگ ناب ایرانی را در 

ایران  مرزهای  از  به خارج  قامت موسیقی 

کشید. این واقعه دردناک را به همایون عزیز 

و خانواده محترم استاد و عموم مردم ایران 

تسلیت عرض می نمایم.«

ساز و نوا
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/     به کوشش کمیل امین پور
مدرس و نوازنده تار و سه تار  و مدیر مسئول مؤسسه 

فرهنگی هنری نواسازان هنر اول سار نی ریز

مقدمه 
مقوله تحقیق و پژوهش، آن هم موسیقی، 
بنابر نظر اکثریت کسانی که در این زمینه 
است.  دشوار  بس  کاری  می کنند  فعالیت 
تحقیق وپژوهش در موسیقی ایرانی سختی 
صد چندانی دارد ولیکن به دالیلی همچون 
مخالفت های عقیدتی در طول سالیان، اسناد 
و مدارک زیادی را به تاریخ کنونی منتقل 

نکرده است. 
است  منبع  چند  از  برگرفته  زیر  مطالب 
زیادی  بس  سختی های  آنها  گردآوری  که 
در پی داشته و وقت زیادی صرف شده. در 
اینجا به بازخوانی و بازنویسی تجمیعی این 
منابع می پردازیم تا حداقل قدمی در راستای 

پیشرفت این هنر برداشته باشیم.
یکی از دغدغه های نگارنده که چندین سال 
انجام  نموده،  هنر  این  یادگیری  صرف  را 
پژوهشی از سیر تحول موسیقی ایرانی از زمان 
اساطیری تا قبل از اسالم و از بعد از اسالم 
هنر  این  ناشنیده های  تا  می باشد  تاکنون 
فاخر و اصیل و البته مهجور بیشتر ملموس 

شود. 
دوران باستانی

دوره اساطیری 
با آنکه از این دوران اطالع قابل مالحظه ای 
مدارک  استناد  به  ولی  نیست  دست  در 
موجود می توان به استمرار موسیقی در آن 
دوران پرداخت. به عنوان مثال فردوسی در 
شاهنامه، ساختن بعضی از سازهای ایرانی را 
به شهریاران باستانی و اساطیری ایران نسبت 
می دهد. این اثر حماسی مبتنی بر روایتها و 
باستانی است که در عین دخالت  مدارک 
تخیل شاعرانه و پرداختهای ادبی نباید به 
کلی نادیده گرفته شود. از آن جمله می توان 

سرگذشت موسیقی ایران
بخش نخست
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طبل بزرگ هوشنگ و عالقه جمشید به سرنا 
یا سرنای )سرنا( را نام برد.

فردوسی در این راستا نای سفید را به منوچهر 
ابن خردادبه  ولی  داده  نسبت  افراسیاب  و 
در کتاب اللهو و المالهی کشف نای سفید 
را به کردان و نای سیاه را به ایرانیان نسبت 
را  چنگ  و  دونای  که  همچنان  می دهد. 

ساخته ایرانیان مي داند.
آثار  اساطیری،  روایتهای  این  مقابل  در 
مکشوفه و بازیافته از دورانهای باستانی، به 
خوبی نمایانگر استمرار هنر موسیقی در ایران 
باستان است. قدیمی ترین اثری که می توان 
به آن اشاره نمود اثر ُمهر استوانه است متعلق 
به هزاره چهارم قبل از میالد که به وسیله 
پروفسور پینهاووسدلوگاز و دکتر هلن کانتور 
میالدی  تا 19٦٦  سالهای 19٦1  بین  در 
در چغامیش دزفول کشف شد و کهن ترین 
همنوازی را نشان می دهد و  احتمااًل مربوط 

به یک ضیافت توأم با مراسم مذهبی است.
شکل زیر:

اثر  این  درباره  پینهاووسدلوگاز  پروفسور 
کرده  نظر  اظهار  چنین  باستانی  ارزشمند 
است: » یکی از این نمونه ها نخستین سندی 
به شکل هنری  موسیقی  از  بشر  که  است 
گروهی  تصویر  این  دارد.  یافته  سازمان 
نوازنده را نشان می دهد که در واقع پیشرو و 
بنای ارکسترهای امروزی را مجسم می کند. 
چنگی بزرگ دیده می شود که پشت سر آن 
نیم رخ نوازنده زانو زده ای به چشم می خورد و 
عالوه بر آن فرد دیگری مشاهده می شود که 
با دست های باز طبل می نوازد. سپس دیگری 
دو آلت شاخ مانند را به دست گرفته است. در 
آغاز می پنداشتیم به لحاظ خمیدگی ممکن 
است دارای زبانه باشد ولی دیدیم که انتهای 
آن دو آلت به دهان نوازنده می پیوندد. این بود 
که چنین نتیجه گرفتیم این نوازنده نوعی 
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آلت بادی را که شاید بوق باشد می نواخته 
است و آن دیگری هم که به دست گرفته 
است ظاهراً زدنش با دیگری متفاوت است. 
نفر چهارم آوازه خوانی است که دست را زیر 
گوش گذاشته است و این همان حالتی است 
که در هنر مصر باستان نیز دیده می شود و هم 
اکنون به عنوان رسمی در خاورمیانه باقی 

مانده است.
نشان  را  ارکستری  فوق  تصویر  بنابراین 
و  بادی، زهی  آن سازهای  در  می دهد که 
نوازندگان  با  آوازه خوان  و  بوده اند  کوبه ای 
همکاری می کنند. اما این ارکستر گوشه ای از 
صحنه اصلی محسوب می شود. نوازندگان به 
استثنای نوازنده طبل همگی به سمت راست 
چرخیده اند و در برابر فردی دیده می شود 
که روی بالشت یا مسندی نشسته است و در 
جلوی خود میزی دارد که احتمااًل بر روی 
آن  از  خدمتکاری  و  دارد  خوراکیهایی  آن 

پذیرایی می کند.«
در دوران باستان نوعی بوق صدفی و نوعی 
شیپور سیاه به نام ُکرنا در ایران رایج بوده 
است، که هنوز نیز در برخی از مناطق آسیای 
میانه و ایران و هند به همین نام در برخی 
جزء  می شود.  واقع  استفاده  مورد  مراسم 
به   kara باستان  فارسی  زبان  در  ُکرنا  اول 
معنای مردم و سپاه و جزء دوم آن، نای در 

سانسکریت nada  بوده است. 
دکتر ساسان سپنتا در کتاب خود می نویسد:

سخنرانی  ایراد  برای   1٣٦9 سال  بهار  در 

و شرکت در کنگره بزرگداشت یک هزار و 
موسیقیدان  باربد،  سالگرد  چهارصدمین 
تاجیکستان  در  که  ساسانی،  عهد  مشهور 
برگزار شد به آن دیار عزیمت کرده بودم. در 
اتفاق شادروان محمد  به  بازدیدها  از  یکی 
عاصمی رئیس گروه کنگره و عضو پیوسته 
و کمال الدین  علوم شوروی سابق  آکادمی 
عینی رئیس انجمن خاورشناسان جمهوری 
تاجیکستان به دره رودخانه وخش رفتیم. 
اهالی محل از زن و مرد با همان لباسهای 
سنتی و رنگارنگ خود طی مراسمی به شیوه 
قدیم از ما استقبال کردند. چند نفر که با ُدُهل 
و ُکرنا قطعات موسیقی اصیل و سنتی خود 
را می نواختند نزدیک شدند و دخترانی که 
لباسهای محلی به تن داشتند مقداری نان 
تازه خانگی و نمک به ما تعارف کردند و سپس 
طی مراسم گلریزان که از دوران باستان به 

یادگار مانده بود به مرکز شهر هدایت شدیم. 
پایان دوره اساطیری 

ادامه دارد

منابع : 
- سرگذشت موسیقی ایران، روح اله خالقی 

- چشم انداز موسیقی ایران، دکتر ساسان 
سپنتا

- تاریخ مختصر موسیقی ایران، محمدتقی 
بینش خراسانی 

- تاریخ موسیقی ایران، حسن مشحون 
- تاریخ موسیقی خاور زمین، هنری جرج فارمر
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