فصل ششم
فرهنگ و هنر
اهداف ک ّلى فصل:

ادبىات
1ــ آشناىى با مسائل گوناگون فرهنگى و هنرى و پىوستگى آنها با ّ
فارسى
2ــ آشناىى با ارزش هاى دىنى ،ملّى ،فرهنگى و هنرى اىران
زمىنه فرهنگ و هنر
3ــ آشناىى با برخى از بزرگان ادبى صاحب اثر در ٔ
الىت هاى ىادگىرى
4ــ تواناىى انجام ّفع ّ
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درس چهاردهم
دکتر محمود صناعى (والدت  ،1298اراک ،درگذشت  ،1364لندن) در
ادبىات فارسى ،زبان خارجه ،حقوق و روان شناسى
رشته هاى فلسفه ،علوم تربىتىّ ،
تبحر داشت .آنچه مى خوانىد برگرفته از کتاب «آزادى و تربىت» اوست.
ّ
تخصص و ّ

تربىت انسانى و س ّنت م ّلى ما
آدمىت و اخالقى که در اىن روزگار باىد راهنماى کوشش
براى روشن کردن اصول ّ
متوسل شوىم .اگر اىرانى خدمتى به جهان
تربىتى ما باشد ،لزومى ندارد به کمک خارجىان ّ
درباره
آدمىت و اخالق است.
رابطه
ٔ
کرده باشد ،بىش از همه چىز در روشن کردن اصول ّ
ٔ
انسان با خدا و انسان با انسان ،در تعلىمات دىنى و اخالقى بزرگان ما لطىفه٭اى نىست که
مقدس
فروگذار شده باشد .مثنوى مولوى در عمق و در لطافت فکر دىنى نه تنها از کتب ّ
همه آنها با ذهن انسان قرن بىستم سازگارتر است .تعلىمات
فرنگىان کمتر نىست ،بلکه از ٔ
اخالقى و انسانى پىشواىان فرهنگى ما از قبىل فردوسى و غ ّزالى و خواجه عبداللّه انصارى
و ناصرخسرو و سناىى و عطّار و مولوى و سعدى و حافظ مى تواند براى روشن کردن
ادبىاتى محبّت و خدمت به همنوع
هدف هاى تربىتى ما بزرگ ترىن منبع الهام باشد .در کمتر ّ
ادبىات ما.
و از خود گذشتگى تا اىن حد ستوده شده است که در ّ
حس شرافتمندى ،مناعت٭ ،اعتماد به نفس ،اطاعت نکردن از زور و طغىان در برابر
ّ
اهم ّىت دلىرى و رادمردى و آزادگى در سراسر
ستمگرى ،ترجىح دادن مرگ بر ننگ و ّ
شاهنامه فردوسى به بهترىن وجه دىده مى شود.
ٔ
تنها داستان رستم و اسفندىار را در نظر بگىرىد؛ موضوع اساسى اىن داستان طغىان
رستم در برابر زورگوىى پدر اسفندىار است[ .رستم] با آنکه از سىمرغ خبر ىافته است که اگر
اسفندىار را نابود کند خاندان او تباه خواهد شد ،تباهى خود و خاندان خود را بر پذىرفتن

101

ننگ و رسواىى رجحان مى دهد .وقتى اسفندىار به او مى گوىد که چون شاه چنىن امر کرده
است ،رستم باىد بند بر گردن با او به دربار شاه رود ،رستم به او مى گوىد:
ک
�
�به د ى� د ا ر ت� آ� ر ا ى� ش� ج�ا ن � من
گ
ک
م�ر ب��ن د  � ،ز� ب��ن د عا ر ى ب�و د
ک
ن� ب� ى��ن د مر ا ز� ن� د ه ب�ا ب��ن د �س

ک
�
ز� م ن هر �چه خ�واهى ت�و �فرمان � من
ک
�ش
�
س
ش
�
�
�
ز
ت
� ى ب و د � ت� کا ر ى ب و د

ک
�ه ش
رو� ن روا �نم �بر ىا� ن ا س ت� و �بس

و عاقبت با تىر گز او را نابود مى کند و خود سر به سرنوشت مى سپارد.
حمله مغول مى گذرد ،چنىن مى نماىد که هنوز صفات
با آنکه بىش از هفت صد سال از ٔ
اخالقى قومى که مغول بر او حکومت مى کرد ،در آداب و اخالق برخى افراد دىده مى شود.
تحمل کردن ،چاپلوسى و تملّق گفتن ،خدعه و دروغ و تزوىر و رىا ،وحشت از
ستم کشىدن و ّ
٭
اىنکه راست راه بروند و آنچه در دل دارند ،با صراحت بر زبان آورند .همه صفات مذموم
جامعه بهترى بسازىم ،باىد مثل آبله و ماالرىا با آنها مبارزه
اخالقى هستند که اگر بخواهىم
ٔ
کنىم .دراىن مبارزه مى توانىم از افکار و اعمال گذشتگان خود الهام گىرىم .روزگارى
عده اى در اىن سرزمىن معتقد بودند که:
اىرانىان ىا الاقل ّ
1
بنده درم نتوان کرد
دانـش و
ّ
آزادگـى و دىـن و مر ّوت            اىن همه را ٔ
حس احترام به حقوق خود و
از هدف هاى اساسى تربىت باىد آن باشد که در افراد ّ
مسئولى ِت اجتماعى
دىگران ،احترام به آزادى خود و دىگران ،عدالت خواهى و تن ّفر از زور،
ّ
و وظىفه شناسى ،همکارى و زىستن با دىگران در صلح و صفا تقوىت شود .اصول دىن
اسالم و تارىخ صدر اسالم مى تواند بهترىن مثال هاى مساوات ،برادرى و عدالت خواهى
بقى
«الم ُ
را به ما نشان دهد .در کمتر دىنى مى توان تعلىماتى چون ُ
بقى َم َع الکفرو ال ى َ ٰ
لک ى َ ٰ
َمع الظّلم »2ىا ِ«ا َّن اکرمکم عنداللّه اتق ٰىکم » 3ىا ِ«انّما المؤمنون ِا ْخوة »4و از اىن قبىل ىافت.
در آموختن تارىخ ساسانىان به کودکان خود ،باىد تأکىد کنىم آنچه موجب سقوط
امپراتورى اىران شد ،انحطاط اجتماعى و دىنى و اخالقى دستگاه حکومت ِ
اىران آن زمان
تجمل پرستى و
مهم آن مى توان به اختالف عظىم طبقات جامعه ،رواج ّ
بود و از عوامل ّ
توده عظىم ملّت از دىن مبىن اسالم
فساد و نبودن عدالت اجتماعى اشاره کرد .بدىهى است ٔ
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ــ دىنى که آزادى و مساوات و عدالت و برابرى براى آنها هدىه مى آورد ــ استقبال کردند و
تأسفى نداشتند.
از سقوط امپراتورى عظىم ولى  فاسد ساسانىان ّ
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توضىحات
از  قصىده عنصرى شاعر قرن پنجم با اىن مطلع:
 1ــ بنابر نقل امثال و حکم دهخدا بىتى است
ٔ
برخرد خوىش بر ما ستم نتوان کرد            خوىشتن خوىش را ُدژم نتـوان کرد
اىن شعر به شاعران دىگرى نىز نسبت داده شده است.
 2ــ حکومت با کفر پاىدار مى ماند ولى با ظلم نه.
سوره ُح ُجرات)
(آىه ،13
 3ــ گرامى ترىن شما نزد خدا پرهىزگارترىن شماستٔ .
ٔ
سوره ُح ُجرات)
ىکدىگرند(.آىه ،10
 4ــ مؤمنان برادر
ٔ
ٔ

خودآزماىى
 1ــ چه داستان دىگرى از شاهنامه مى شناسىد که موضوع آن طغىان مردم علىه ظلم حاکم باشد؟
 2ــ با توجه به متن ،اهداف بنىادىن تربىت را برشمرىد.
تحولى بزرگ شمرده مى شود؟
 3ــ چرا در تارىخ اىران سقوط ساسانىان سرآغاز ّ
 4ــ مفهوم بىت زىر در کدام قسمت اىن درس آمده است؟
من آنم که در پاى خوکان نرىزم              مر اىـن قىمتى ُد ّر لفظ درى را
مقدس غربىان برتر مى داند؟
 5ــ چرا نوىسنده ،مثنوى معنوى را از کتاب هاى ّ
 6ــ در خالل مبارزات اسالمى مردم کشور ما که به سرنگونى حکومت پهلوى انجامىد ،چه خصلت هاى

پسندىده اى در مردم تجلّى ىافت؟

103

درس پانزدهم
«دکترمحمدعلى اسالمى نُدوشن» در سال  1304شمسى در ندوشن نزدىک
ّ
ىزد به دنىا آمد .در سال هاى جوانى به عنوان شاعر شناخته شد ّاما به تدرىج شعر را رها
کرد و به نقد و تحقىق و ترجمه پرداخت .نثر دکتر اسالمى زىبا ،خوش آهنگ و دل نشىن
است .از آثار مشهور او «جام جهان بىن»« ،آواها و اىماها»« ،صفىر سىمرغ» و «روزها»
نوشته زىر قسمتى از کتاب «صفىر سىمرغ» است .نوىسنده در اىن
را مى توان نام برد.
ٔ
کتاب به توصىف سفرهاى خود به چند کشور اروپاىى و بعضى شهرهاى اىران از جمله
اصفهان پرداخته است.

جلوه هاى هنر در اصفهان
شده افسانه است که
دمدمه هاى٭ اردىبهشت ،اصفهان چون
شاهزاده افسون ٔ
ٔ
طلسمش٭ را شکسته اند و آرام آرام از خواب بىدار مى شود .شکوفه هاى به و بادام ،رؤىاهاى
شده اوىند و بىد مجنون ،معشوقه اى که زلف هاى خود را بر او افشانده استّ .اما بهار
پرپر ٔ
جاوىدان ،در اىن رنگ ها و نقش هاى کاشى ها جاى دارد؛ بهار منجمد و رمزآلود ،چنان
که گوىى کالبد بنا ،مىناىى٭ است که روح اىران را در آن حبس کرده اند.
مجموعه حىرت انگىز ،از خود پرسىدم ،به چه معناىند اىن
من بار دىگر در برابر اىن
ٔ
نقش ها و رنگ ها؟ چه مى خواهند بگوىند اىن بوته ها و خط ها و اسلىمى٭ ها که درهم
مى پىچند ،به هم مى پىوندند و باز مى شوند و مى روند و باز مى گردند ،مانند رگ هاى ىک ِ
بدن
ردپاى آنها را تا به ِآخر دنبال کرد.
زنده و سرانجام در نقطه اى گم مى شوند؛ بى آنکه بتوان ّ
تنها جوابى که مى ىابم ،اىن کلمه است :بهشت .اىن نقش ها و رنگ ها ،آرزو و رؤىاى
جهانى بهتر را در خود دارند .جهانى شبىه به بهشت که در آن کوشىده شده است تا «ناپىدا
کران» در «محدود» جاى گىرد و النه اى براى «نامحدود» ُجسته شود.
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اصفهان ــ مسجدشىخ لطف ال ّله

در قعر ضمىر٭ سازندگان بنا مى باىست به نحو ناآگاه آسمان به زمىن پىوند بخورد و
نمازگزاران و بىنندگان و حاجتمندان ،ساعتى بروند به عالم باال؛ به جاىى که در آن ،رنج و
غم و پىرى و زوال و احتىاج را راهى نىست.
در ضمىر سازندگان بنا اىن تصوىرها بوده و به همراه آنها چىزى باز برتر و معنوى تر و
آن ،آرزوى در هم شکستن محدودىّت بشرى است پاى ِبند تن ،دست ىافتن به رهاىى و عروج٭.
ِ
احساس لطىفى است  ،
نقش ها و رنگ ها ،گوىى بىننده را با خود مى برند ،سبک و آرام؛
گوىى بر پلّه هاى ابر پا نهاده اى و باال مى روى؛ به همان حالتى که وصف مراحل معراج شده
است.
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مجرد٭ دارند؛ چنان که عىن آنها را در عالم خارج
به طورکلّى گل ها و بوته ها ،حالت ّ
جنبه ِ
رمزى بسىار قوى برخوردارند که بعضى از آنها را رىشه اى
نمى توان دىد و نىز از ٔ
کهن است.
سه نقش دىگر نىز پر معناىند؛ ىکى قاب٭بندى هاى محرابى شکل ،دوم ط ُّره هاى کنار
سردرها؛ ىعنى کاشى هاىى که به شکل گىسوى بافته ،پىچ پىچان به پاىىن کشىده مى شوند و
غالباً در درون گلدان هاى مرمرى جاى مى گىرند .سوم طاووس هاى سر در مسجد شاه اند.
طاووس ــ چنان که مى دانىم ــ مرغ بهشتى است و هم او بود که به رواىت تفسىرها ،شىطان
را در ورود به بهشت ىارى کرد .گرچه طاووس به سبب رعناىى و رنگارنگى خود همواره
توجه نگارگران بوده است ّاما چون تنها مرغى است که حضورش در کاشى کارى هاى
مورد ّ
رابطه او با بهشت
مذهبى اصفهان دىده مى شود (آن هم بر در مسجد) ،موضوعى بى ارتباط به ٔ
تصورى که معماران بنا از بهشت داشته اند.
نمى تواند بود و اىن نىز باز مى گردد به ّ
ّاما سروهاىى که در چند نقطه دىده مى شوند ،حکاىت آنها نىز مى پىوندد به دوران
کهن .مى دانىم که سرو ،درختى بهشتى است؛ هم از جهت همىشه سبز بودنش و هم شاىد
به سبب رعناىى اى که دارد.
مسجد شىخ لطف اللّه ،از لحاظ تطابق معمارى با موضوع ،شاهکارى است .ظرافت
و ُحجب٭ و لطف ،در سراپاى معمارى و نقوش و رنگ ها دىده مى شود.
ّاما رنگ ها نىز براى خود عالمى دارند .ماىه هاى کبود و آبى و الجوردى و سبز و
مبىن آسمان اند
فىروزه اى که رنگ اصلى زمىنه ها را در کاشى ها تشکىل مى دهند ،به گمان من ّ
کناىه مىنو٭ را در خود مى نماىند.
(و شاىد گاهى آب) و همان ٔ
اىن رنگ ،در مسجد شىخ لطف اللّه به رنگ شىر قهوه اى تبدىل مى شود که شوخ تر و
جوان تر و زمىنى تر است و با روح بنا بىشتر سازگارى دارد .رنگ هاى دىگر نىز هىچ ىک از
(مدرسه چهارباغ)
دوره متأ ّخر فزونى مى گىرد
ٔ
مفهوم کناىه اى بى نصىب نىستند؛ زرد که در ٔ
و سبکى و شادى بىشترى در نقش ها مى نهد ،حالتى از گل آفتاب گردان را به ىاد مى آورد
افشاننده نور.
نماىنده آفتاب و روشناىى باشد؛
و به گمان من مى تواند
ٔ
ٔ
اىن احساس و استنباطى است که من درنگاه هاى سرىع خود از بعضى گوشه هاى
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جزمىت٭ ىا
تصور شود که آنها را با ّ
دنىاى شگرفى که بناهاى اصفهان است ،داشته ام .تا نه ّ
اطمىنان خاطر بازگو کرده ام ،باىد بگوىم :اىن مقدار ،تنها بىان خام و گنگ و مبهمى است
از آنچه من دىده و درىافته ام .چىزى که بدان ىقىن دارم ،آن است که در پس اىن نقش ها و
رنگ ها ،عالمى نهفته است که کشف آن ،بى اندازه شورانگىز خواهد بود و اگر من فرصت
حق آن را ادا کنند.
و توفىق آن را نىابم ،امىدوارم که دىگران ّ
خودآزماىى
 1ــ در سطر سوم منظور از «او» چىست ىا کىست؟
 2ــ چرا نوىسنده نقش کاشى ها را «بهار منجمد» نامىده است؟
عقىده پىشىنىان اشاره
جمله «گوىى کالبد بنا ،مىناىى است که روح اىران را در آن حبس کرده اند» به کدام
 3ــ در ٔ
ٔ
درباره اىن تشبىه چىست؟
دارد؟ نظر شما
ٔ
درباره سرو خوانده ىا
خصوصىاتى که در متن به سرو نسبت داده شده است ،چه وىژگى هاى دىگرى
 4ــ جز
ّ
ٔ
شنىده اىد؟
نشانه گراىش ذهنى سازندگان بنا به بهشت مى داند؟
 5ــ نوىسنده چه نقش هاىى را ٔ
کلمه ممال همانند «اسلىمى» بنوىسىد.
 6ــ سه ٔ
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درس شانزدهم
نوىسنده معاصر ،عبدالحسىن
خالصه ىکى از نوشته هاى
آنچه مى خوانىد
ٔ
ٔ
شماره  )7و سپس در مجموعه
وجدانى است که ابتدا در مجل ّٔه ىغما (سال ،21
ٔ
داستان «عمو غالم» به چاپ رسىده است .در اىن اثر ،نوىسنده ىکى از مشکالت فرهنگى ــ
مخرب و زىان بار آن را در قالب داستان بىان مى کند.
اجتماعى عصر ما و آثار ّ

خسرو
از سال چهارم تا ششم ابتداىى با خسرو هم کالس بودم .درتمام اىن ّمد ِت سه سال
نشد که ىک روز کاغذ و مدادى به مدرسه بىاورد ىا تکلىفى انجام دهد .با اىن حال ،بىشتر
نمره هاىش بىست بود .وقتى معلّم ِ
ِ
خواندن انشا خسرو را پاى تخته صدا مى کرد،
براى
دفترچه
ٔ
من ىا مصطفى را که در دو ِ
طرف او ِ
روى ىک نىمکت نشسته بودىم ،برمى داشت و
صفحه
ٔ
ِ
صداى گرم و َرسا به اصطالح
سفىدى را باز مى کرد و ارتجاال ً ٭ انشاىى مى ساخت و با
نمره بىست با مبلغى آفرىن و َا ْح َسنت تحوىل مى گرفت و
امروزى ها «اجرا مى کرد» و ىک ٔ
سر ِ
شاخ شمشاد مى آمد و ِ
ِ
جاى خودش مى نشست!
مثل ِ
و ّاما سبک «نگارش» که نمى توان گفت (زىرا خسرو هرگز چىزى نمى نوشت) باىد
بگوىم ِ
ِ
گلستان سعدى .در آن زمان
سبک « تقرىر٭» او در انشا تقلىدى بود کودکانه از
شاعران مشهور و ِ
ِ
ِ
اشعار
متون ادبى و
ما گلستان سعدى را از بَر مى کردىم و منتخبى از
ِ
الصبـىان را از کالس چهارم ابتداىى به ما درس مى دادند خسرو تمام درس ها را ِ
سر
صاب ّ
ن ُ
کالس ىاد مى گرفت و حفظ مى کرد و دىگر احتىاجى به مرور نداشت.
ِ
ىک روز مىرزا مسىح خان ،معلّمِ
معىن کرده
انشاى ما که
ِ
موضوع «عبرت» را براىمان ّ
بود ،خسرو را صدا کرد که انشاىش را بخواند .خسرو هم مطابق معمول دفتر انشاى مرا
صفحه سفىدى از آن را باز کرد و با همان آهنگ گىرا و حرکات سر و دست و
برداشت و
ٔ
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اشارت هاى چشم و ابرو شروع به خواندن کرد .مىرزا مسىح خان سخت نزدىک بىن بود و
ح ّتى با عىنک دور بىضى و دسته مفتولى٭ و شىشه هاى ِ
کلفت زنگارى ،درست و حسابى
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
نمى دىد و ملتفت نمى شد که خسرو از روى کاغذ سفىد ،انشاى خود را مى خواند.
بارى خسرو انشاى خود را چنىن آغاز کرد:
کنج خلوتى از بَرزن ،دو خروس را دىدم که
«دى که از دبستان به سراى مى شدم ،در ِ
بال و پر افراشته در هم آمىخته و گَرد برانگىخته اند…»
در آن زمان ،کلمات «دبستان» و «برزن» ِ
مانند امروز متداول نبود و خسرو از اىن نوع
َ
روزمر ٔه خود نىز آنها
محاوره عادى و
کلمات بسىار در خاطر داشت و ح ّتى در صحبت و
ّ
ٔ
را به کار مى برد و اىن ىکى از استعدادهاى گوناگون و فراوان و در ِ
عىن حال چشمه اى از
خوشمزگى ِ
هاى رنگارنگ او بود.
ِ
ارتجالى خسرو را عرض مى کردم .دنباله اش اىن بود:
انشاى
دىده حرىف نواخت به َص ْدمتى که «جهان تىره شد
« ىکى از خروسان ضربتى سخت بر ٔ
ِ
خروس غالب حرکتى
پىش آن نامدار» .الجرم سپر بىنداخت و از مىدان بگرىخت .لىکن
مناسب حال دروىشان .بر ِ
ِ
حرىف مغلوب که تسلىم اختىار کرده و َمخذول٭ و ناالن
کرد نه
استرحام٭ مى کرد ،رحم نىاورد و آن چنان او را مى کوفت که «پوالد کوبند آهنگران» .دىگر
ِ
مىان مىدان جستم .نخست ِ
طاقت دىدنم نماند .چون برق به ِ
خروس مغلوب را با دشنه اى
که در جىب داشتم ،از رنج و عذاب برهانىدم و حاللش کردم .آن گاه به ِ
خروس سنگ دل
سمل کردم٭ تا ِ
سزاى عمل ناجوانمردانه اش سرش از تن جدا و او را نىز ِب ِ
پرداختم و به ِ
عبرت
همگان گردد .پس هر دوان را به سراى بردم و از آنان هلىمى٭ ساختم بس چرب و نرم.
مـخور طعمه جـز خسروانى خورش      که جان ىابدت زان خورش ،پرورش
به ِدل راحت نشستم و شکمى سىر ِ
نوش جان کردم:
٭
ِ
             به از ِ
عـمر هفتاد و هشتاد سال»1
دمى آب خوردن پس از بدسگال
آهنىن فرسوده را در ِ
ِ
چهره گشاده و خشنود ،قلمِ
دوات چرک
مىرزا مسىح خان با
ٔ
پشت ِ
عىنک زنگارى ِ
ِ
گرفته شىشه اى فرو برد و از ِ
انگشت
نوک قلم را َورانداز کرد و با دو
ٔ
بلند و استخوانى خود کُرک و پشمِ ِ
طمأنىنه تمام پاک کرد و پس از ىک
سر قلم را با وقار و
ٔ
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ربع ساعت ،نمره بىست با جوهر بنفش ِ
براى خسرو گذاشت و ابد ًا هم اىرادى نگرفت که
ٔ
ِ
بچه جانّ ،اوال ً خروس چه الزامى دارد که حرکاتش «مناسب حال دروىشان» باشد؛ دىگر
خروس غالب چه بدسگالى به تو کرده بود که سر از تنش جدا کردى؟ خروس ِ
ِ
عبرت
اىنکه،
همه اىنها گذشته اصال ً به چه حق خروس هاى مردم را سر برىدى
چه کسانى بشود؟ و از ٔ
و هلىم درست کردى و خوردى؟ خىر ،به ِ
قول امروزى ها اىن مسائل اساساً مطرح نبود.
عرض کردم حرام از ىک ِ
دست کاغذ و ىک ِبند انگشت مداد که خسرو به مدرسه
کف ْ
ِ
بىاورد ىا ِ
همه درس هاى حفظى
الى کتاب را باز کند؛ با اىن حال ،شاگرد ممتازى بود و از ٔ
بىست مى گرفت .مگر در رىاضى که کُ َمىتش لنگ بود … و همىن باعث شد که نتواند
2
دوره ابتداىى را بگىرد.
نامه
تصدىق ٔ
ٔ
٭     ٭     ٭

خانواده خسرو را مى شناختم .آنها اصال ً شهرستانى بودند .خسرو در کوچکى
من
ٔ
ِ
نوه
بى مادر شد .پدرش آقا رضاخان ّ
توجهى به تربىت او نداشت .فقط مادربزرگ او بود که ٔ
پسرى اش را از جان و دل دوست مى داشت .دل خوشى و دل گرمى و تنها پناه خسرو هم
در زندگى همىن مادربزرگ بود؛ زنى با خدا ،نمازخوان و ُم َق ّدس .با قربان و َص َدقه خسرو
را هر روز مى نشاند و وادار مى کرد قرآن براىش بخواند.
ِ
استعدادهاى خداداد خسرو آوازش بود.
دىگر از
عباس بود .شعر هم مى گفت؛ زىاد هم مى گفت ّاما به قول نظامى
معلّمِ قرآن ما مىرزا ّ
«خشت مى زد» .3زنگ قرآن که مى شد تا پاىش به کالس مى رسىد به خسرو مى گفت« :بچه!
بخوان» .خسرو هم مى خواند.
خسرو موسىقى اىرانى ،ىعنى آواز را از مرحوم دروىش خان٭ آموخته بود.
ىک روز که خسرو ِ
زنگ قرآن ،در «شهناز٭» شورى به پا کرده بود ،مدىر مدرسه که
اىوان دراز از ِبر کالس ها رد مى شد ،آواز خسرو را شنىدِ .
در ِ
وارد کالس شد و به مىرزا
عباس ِعتاب کرد که «اىن ِ
تالوت قرآن نىست .آوازخوانى است!» .مىرزا عبّاس تا خواست
ّ
ِ
جوابى بدهد ،خسرو اىن بىت سعدى را با آواز خوش شش دانگ خواند:
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اشتر به ِ
شعر َعرب در حالت است و ط َ َرب
4
گـر ذوق نىست تـو را کژ طبع جانورى
مدىر آهسته از کالس بىرون رفت و َدم بر نىاورد .خسرو همچنان مى خواند و مدىر از
پشت در گوش مى داد و لذّ ت مى برد که خود مردى ادىب و صاحبدل بود.
٭     ٭     ٭
ىک روز خسرو برخالف عادت مألوف٭ ىک کىف حلبى که روى آن با رنگ روغن
ناشىانه گُل و بُـ ّته نقّاشى شده بود ،به مدرسه آورد .همه حىرت کردند که آفتاب از کدام سمت
برآمده که خسرو کىف همراه آورده است!
ِ
ِ
ناصرالدىن شاه
زنگ ّاول نقّاشى داشتىم .معلّم نقّاشى ما ىکى از سرتىپ هاى
دوران
ّ
بود و ما هم او را «جناب سرتىپ» مى گفتىم.
خسرو با آنکه کىف همراه آورده بود ،دفتر نقّاشى و ِ
ِ
تصوىر سرتىپ
مداد مرا برداشت و
را با «ضماىم و تعلىقات» 5در ِ
نهاىت مهارت و استادى کشىد و نزد او برد و پرسىد« :جناب
سرتىپ ،اىن را من از ِ
روى «طبىعت »6کشىده ام؛ چه طور است؟» مرحوم سرتىپ آهسته
اندکى خود را جمع و جور کرد و گفت« :خوب کشىدى؛ دستت خىلى ّقوت داره!».
محتواى  آن کوزه ِ
ِ
ِ
پهلوى او نشسته بودم دىدم
خسرو ِدر کىف را باز کرد .من که
هاى
ِ
«مربّا  جات» .معلوم شد مادر بزرگش ُم َربّا پخته و در
رنگارنگ کوچکى بود پر از انواع ُ
زىارت قم آن ِ
بازگشت از ِ
کىف حلبى و کوزه ها را آورده بود.
ِ
خسرو بزرگ ترىن کوزه را که مرب ِ
خدمت جناب سرتىپ برد و دو دستى
اى ِب ْه داشت،
َُ ّ
تقدىمش کرد .سرتىپ هم که رهاوردى ِ
باب دندان نصىبش شده بود با خوش روىى و در
ِ
عىن حال ُحجب و فروتنى آن را گرفت و باال کشىد و هر وقت ُم َربّا از کوزه بىرون نمى آمد با
ِ
ِ
صداى بلند [مى]گفت:
انگشت تدبىر آن را خارج مى کرد و با لذّ ت تمام فرو مى داد و به
سر
7
«الها! صدهزار مرتبه ُشکر» ،که ِ
شکر نعمت نعمتت افزون کند.
ِ
فراگرفتن موسىقى.
گفتم خسرو آوازى بسىار خوش داشت و استعدادى ّفىاض٭ در
ِ
امتحان سال ششم ابتداىى برنىامد ،ىکى از دوستان موسىقى شناس که در آن
عهده
وقتى که از ٔ
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ِ
ِ
آموختن
موسىقى مـلّى
اوان دو کالس از مـا جـلوتر بـود بـه خسرو توصىه کرد که به دنبال
برود … خسرو بـى مىل نبود که دنبال موسىقى بـرود ولـى وقتى مـوضوع را به مادربزرگش
گفت ،به قول خسرو اشک از دىده روان ساخت که اى فرزند ،حاللت نکنم که مطربى و
ِ
خودرو و
عالمان دىن بودند» .8خسرو هم با آنکه
قبىله من
مسخرگى پىشه سازى که «همه ٔ
ُ
ِ
خودسر بودِ ،
مادربزرگ ناتوان را به گوش اطاعت شنىد و ِپى موسىقى نرفت.
اندرز
سن و سال با شاگردان
خسرو در ورزش هم استعدادى شگرف داشت .با آن ّ
کالس ِ
(مدرسه ما نُه کالس بىشتر نداشت) کشتى مى گرفت و همه را زمىن
هاى هشتم و نهم
ٔ
مى زد؛ به طورى که در مدرسه حرىفى در ِ
برابر او نماند.
نمره هفت
گفتم که خسرو در
ّ
رىاضىات ضعىف بود و چون نتوانست در اىن درس ٔ
بىاورد ،با آنکه نمره ِ
معدل نمره هاىش  15/75بود ،از امتحان ششمِ
هاى دىگرش همه عالى و ّ
ابتداىى رد شد .پس ترک تحصىل کرد و ِ
دنبال ورزش را گرفت.
ِ
قهرمانى کشتى کشور برگزار
من دىگر او را نمى دىدم تا روزى که ّاولىن
مسابقه
ٔ
شد .خسرو را درمىان ت ُ َشک با حرىفى قوى پنجه که از خراسان بود دىدم .خسرو حرىف
را با چاالکى و حسابگرى به قول خودش «فرو کوفت» و در چشم به هم زدنى پشت او را
به خاک رسانىد .قهرمان کشور شد و بازوبند طال گرفت دىگر «خسرو پهلوان» را همه
مى شناختند و مى ستودند و تکرىمش مى کردند .ولى چه سود که «حسودان تنگ نظر و
ِ ٭
گفته خود اوست،
عنودان بدگهر» وى را به مى و معشوق و لهو و لعب کشىدند (اىن عىن ٔ
در روزگار شکست و ِخ ّفت) به طورى که در مسابقات سال بعد با رسواىى شکست خورد

و بى سروصدا به گوشه اى خزىد و رو نهان کرد و به کلّى ورزش را کنار گذاشت که دىگر
«مرد مىدان نبود» .اىن شکست ىک باره او را از مىدان قهرمانى به منجالب فساد کشىد
«فى الجمله نماند از معاصى٭ ُمنکرى٭ که نکرد و ُمسکرى٭ که نخورد» 9ترىاکى و شىره اى
شد و کارش به ولگردى کشىد.
روزى در خىابان او را دىدم؛ شادى کردم و به سوىش دوىدم .آن خسرو مهربان و
چهره تکىده اش بدبختى و سىه روزى
خون گرم با سردى و بى مهرى بسىار نگاهم کرد .از
ٔ
مى بارىد .چشم ِ
هاى درشت و پرفروغش چون چشمه هاى خشک شده سرد و بى حالت
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خود را گرفت و رفت:
«کبوترى که دگـر آشىان  نـخواهد دىد

شىره ترىاک ،آن شىر بى باک
شده بودٔ .
را چون اسکلتى وحشتناک ساخته بود.
خداى من! اىن همان خسرو است؟! از
حالش پرسىدم؛ جوابى نداد .ناچار بلندتر
حرف زدم؛ با صداىى که به قول معروف
گوىى از ته چاه درمى آمد ،با زهر خندى
گفت :داد نزن؛ «من گوش استماع ندارم
ِلمن تَقول» .10فهمىدم کر هم شده است .با
آنکه همه چىز خود را از دست داده بود،
چشمه ذوق و قرىحه و استعداد ِ
هنوز
ادبى
ٔ
او خشک نشده بود و مى تراوىد .از پدر و
مادربزرگش پرسىدم .آهى کشىد و گفت:
«مادربزرگم دو سال است که مرده است.
بابام راستش نمى دانم کجاست» .گفتم:
«خانه ات کجاست؟» آه سوزناکى کشىد و
در جوابم خواند و بدون خداحافظى راه
قضا همى بردش تا به سوى دانه و دام»

٭     ٭     ٭

از اىن مالقات چند روزى نگذشت که خسرو در گوشه اى ،زىر پالسى ُمندرس
بى سروصدا جان سپرد و آن همه استعداد و قرىحه را با خود به زىر خاک برد.
ک
�
�ى
م
س
عاد�
� �ىاى
ت
ب��ىام زو�م ت

٭     ٭     ٭

ص
� ب� د �ج ىدا� ى �ج ىدا� ى
ز�هم ح ب� ت

حا ف� ظ�

113

جالل رفىع نوىسنده و روزنامه نگار با ذوق روزگار ماست ،تاکنون آثارى چند
همچون« :فرهنگ مهاجم ،فرهنگ مول ّد» و ِ
شداد» از او به چاپ رسىده
«در بهشت ّ
است.
نوشته زىر با زبانى طنزآمىز به ىکى از مسائل فرهنگى جامعه ىعنى پرگوىى
او در
ٔ
معرفى مى کند.
مى پردازد و آن را ىکى از آفات اجتماعى ّ

ماىع حرف شوىى
بس است دىگر ،اى بعضى از وزرا و وکالى عزىز ،اى بعضى از خطبا و پىش از
خطباى عزىز ،الاقل قدرى بىشتر تحقىق و مطالعه کنىم و قدرى کمتر سخن بسراىىم .به قول
حافظ ،اى برادران رحمى و اخىر ًا نىز اى خواهران ،که دارىد اضافه مى شوىد به
سلسله
ٔ
مصور بس است  .گاهى با
سخنرانان ،شما هم رحمى .اىن همه انتشار امواج مکتوب و ّ
خودم مى گوىم ،کاش ىک نوع «ماىع حرف شوىى» اختراع شود و جز اخبار مربوط به کوپن و
صفحه جراىد و تلوىزىون
همه حرف هاى زاىد را از
امثال آن و جز حرف هاى خوب و الزمٔ ،
ٔ
کىسه کتاب هاى مربوط به گرامر و قواعد و
و رادىو ،پاک بشوىد و ببرد و برىزد به داخل ٔ
دستور زبان فارسى؛ مبحث حروف اضافه! ولى بعد به خودم مى گوىم :هر کس امر به خىر
نامه اعمال
مى کند ،باىد ّاول از خودش شروع کند .همىن حرف هاىى هم که امثال تو در ٔ
جراىد مى نوىسىد ،به چه درد مى خورد؟ جز به درد گرىه اى و خنده اى و به فکر واداشتنى؟
دىگر چه؟ آىا تره اى هم در عمل براى اىن حرف ها خرد خواهد شد؟ پس… بشوى اوراق
11
اگر همدرس (همدرد)ماىى ،که علم (درد) عشق در دفتر نباشد!
واژه «سخن رانى» ،نخستىن بار از کجا آمده است؟ راستى را ،باىد دىد
نمى دانم اىن ٔ
چرا سخن راندن؟ چرا از راندن ،سخن به مىان آمده است؟ ممکن است من د ّقت نکرده
باشم ومعناى درست و ترکىب خوبى داشته باشد و اهل فضل و فن بتوانند رهنمود بدهند
ّاما تا جاىى که به ىاد دارم ،در شعر سعدى ،سخن دانى دىده ام« .سعدىا گرچه سخن دان و
مصالح گوىى  /به عمل کار برآىد به سخن دانى نىست»!
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الب ّته حاال باىد من و شما به خودمان بگوىىم :بعدىا (همان سعدىا! سعدى دوم!) گرچه
سخن ران و مصالح گوىى ،به عمل کار برآىد به سخن رانى نىست .به قلم رانى هم نىست.
(من خودم مى دانم!) ولى در هر حال ،سخن از راندن است .چرا؟ فکر نمى کنىد که هر کس
فن خطابه بوده است؟ خطابه هاى روم قدىم
نخستىن بار اىن ترکىب را به کار برده ،تحت تأثىر ّ
ِ
و ىونان باستان؟ خطابه ها و خطبه هاى امثال «دموستنس» ،خطىب حرفه اى و
کامپىوترى
عصر باستانى غرب؟!
فن خطابه در اعصار گذشته ،به قول همان سعدىا (!) اسب فصاحت
گمان مى کنم ّ
درمىدان بالغت راندن و به جوالن درآوردن بوده است؛ ىعنى خطىب ،سواره و مستمعان،
پىاده بوده اند! خطىب بر مرکب چموش سخن سوار مى شده و الب ّته قبل از آن هم ،سال ها
تمرىن مى کرده تا مرکب چموش را به مرکب خموش تبدىل کند و آن گاه ،سمند سخن را
درمىدان ذهن و روح و مغز و دل مستمعان به جوالن درمى آورده! ىعنى مغز آنها را مىدانى
مى دانسته و مى رانده در آن مىدان.
ملهم و متأثّر از چنىن سابقه اى و معادل
پس شاىد سخن راندن ،ترجمه وتفسىرى باشد َ
داخلى براى چنىن نگاه احتماال ً خارجى اى .الب ّته در ىونان و روم که سخن را مى راندند،
فن خطابه ،از بهترىن وساىل عصر به شمار مى رفت.
ّ
ابدالدهر نمى تواند همچنان بهترىن
وسىله
فن سخن راندن معلوم است که تا ّ
ٔ
ّاما اىن ّ
وصول به مقصود باشد .شاىد هم اصطالح «سخن راندن» ،مربوط به همىن عصر ماشىنى
فعلى خودمان ىعنى عصر جدىد (عصر روم جدىد و عصر ىونان جدىد) باشد .چىزى قرىب
قرىنه مؤىّدش هم نظرى ّ ٔه دىگرى است که
اتومبىل رانى ،پىکان رانى ،بنزرانى و از اىن قبىلٔ .
مى گوىد لفظ اروپاىى «ماشىن» از «مشى» عربى گرفته شده و در اصل« ،ماشى» بوده است
به معناى رونده!
«سخن رانى» از اىن جمله است که البته هر چه هست ،به نظر من خصوصاً حاال دىگر
دراىن عصر و زمان مى توان گفت شاىد اىن ترکىبش توهىن به مستمع باشد .بعضى از ما گمان
شىوه راندن همىشه و در همه جا ىا اغلب موارد راه گشا و کارساز است.
کرده اىم که اىن ٔ
نصرالدىن
غافل از اىنکه هر شىوه اى براى هر هدفى مناسبت و کاراىى ندارد .خدا بىامرزد ّمل
ّ
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معروف را که گفتندش« :فالن کس در پشت بام معطّل مانده و نمى تواند پاىىن بىاىد و خلقى
دراىن کار حىران اند .چه کنىم؟» گفت« :طناب بىاورىد» .آوردند .گفت« :ىک سر طناب را
بر باالى بام بىفکنىد تا وى آن را بر کمر خوىش بندد ».چنىن کردند  .آن گاه گفت« :حاال همه
کمک کنىد و سر دىگرش را که در دست شماست ،محکم بکشىد» .کشىدند .آن بى نوا از
بام با مخ بر زمىن افتاد و در دم جان سپرد! ّمل را دىده بودند که مى گرىخت و دست حسرت
و حىرت برهم مى کوفت و مى گفت« :درىغا که من بارها به همىن ترتىب ،در چاه ضاللت
فرو افتادگان را نجات داده بودم (!) ندانم که اىن بار چرا آن تجربه ،صفرا فزود )!( 12و آن
ِ
بىنواى بربامِ حىرت فرو مانده را اىن گونه داد که همگان دىدند! شگفتا،
شىوه ،ترتىب اىن
سر اىن دوگانگى بر من معلوم نشد .مگر آنکه بگوىم علل و اسباب در دست من است ولى
ّ
اثر ونتىجه در دست اوست و با اونشاىد پنجه در ىقه افکندن!»
خدا رحم کرد که بعضى از ما مجرىان امور ،خداى ناکرده خدا نشدىم! وگرنه از
همان آسمان هفتم ىک سره سىم کشى مى کردىم به کرات پاىىن و بلندگوىى خداپسندانه نصب
مى کردىم در وسط آسمان و زمىن و ىکسره براى عالم و آدم سخن رانى مى کردىم! همىن و بس!
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توضىحات
 1ــ ىک لحظه زندگى پس از دفع دشمن از عمر هشتاد ساله لذّ ت بخش تر است .بىت از بوستان سعدى است.
 2ــ تصدىق به معنى تأىىد کردن و تصدىق نامه در گذشته به جاى «گواهى نامه» به کار مى رفت.
 3ــ منظور اىن است که پرحرف بود .اشاره است به شعر نظامى … :آن خشت بود که پرتوان زد.
(حدى) به نشاط و وجد مى آىد .اگر تو اىن نشاط را نداشته باشى ،جانور
 4ــ شتر نىز از شعرخوانى عرب ُ
بى ذوقى هستى.
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 5ــ مقصود نشان هاى ارتشى است.
 6ــ از سر ذوق و استعداد ذاتى و طبىعى.
 7ــ قسمتى از بىت موالناست:
شـکر نـعمت نعمتت افزون کنـد            کفر نعمت ،از کفت بىرون کند
 8ــ مصراع از سعدى است:
قـبىله من عالمان دىن بودند        مرا معلّم عشق تو شاعرى آموخت
هـمه ٔ
 9ــ از باب دوم گلستان سعدى است.
 10ــ مصراعى از سعدى است.
 11ــ بىتى است از حافظ.
 12ــ اشاره به اىن بىت موالناست:
از قضا سرکنگبىن صفرا فزود                   روغـن بـادام خـشکى مى نمود

بىاموزىم
در متن «ماىع حرف شوىى» ،نوىسنده کوشىده است ىکى از ضعف ها و
شىوه غىرمستقىم نقد و نکوهش کند .به چنىن
ناهنجارى هاى اجتماعى را به ٔ
نوشته هاىى طنز گفته مى شود .طنز هم در نثر و هم در شعر به کار مى رود.
در طنز هدف ،هشدار دادن ،اصالح نابه سامانى ها و ناهنجارى هاى
اجتماعى است و معموال ً با نوعى درشت ِ
نماىى آمىخته با خنده همراه است.
رىشه
وظىفه او از بىن بردن
گفته اند که طنزنوىس ،پزشک روح است و
ٔ
ٔ
بىمارى هاىى چون دوروىى ،غرور ،حرص ،دروغ و… است.
فخرالد ىن على  صفى ،دهخدا ،نسىم شمال،
در آثار عبىدزاکانى،
ّ
ِ
پردازى گذشته
جمال زاده ،ابوالقاسم حالت و کىومرث صابرى نمونه هاىى از طنز
و معاصر دىده مى شود.
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خودآزماىى
 1ــ مقصود از اصطالحات زىر را بنوىسىد.
کمىتش لنگ بود ــ مثل شاخ شمشاد ــ سپر انداختن ــ باب دندان
 2ــ علل انحراف خسرو چه بود؟

 3ــ شما چه دالىل دىگرى را براى گرفتار شدن افراد در دام اعتىاد مى شناسىد؟
 4ــ ىک نمونه از سرانجام شوم افتادن در دام اعتىاد را بنوىسىد.
 5ــ با مراجعه به «باب خاموشى» از گلستان سعدى ،داستان ىا قطعه اى متناسب با درس «ماىع حرف شوىى» بىابىد.
 6ــ در عبارت «مبحث حروف اضافه» چه اىهامى وجود دارد؟
 7ــ بىت زىر با کدام بخش متن ،ارتباط معناىى دارد؟
به صوت خوش چو حىوان است ماىل         زحــىـوان کم نــشـاىد بـودن اى دل
عمادالدىن على فقىه کرمانى
ّ
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آورده اند که …

٭
صىاد
در آبگىرى سه ماهى بود :دو حازم  ،ىکى عاجز .از قضا ،روزى دو ّ
بر آن گذشتند و با ىکدىگر مىعاد٭ نهادند که دام بىارند و هر سه را بگىرند .ماهىان اىن
زمانه جافى٭ را دىده بود،
سخن بشنودند؛ آنکه حزم زىادت داشت و بارها دست برد ٔ
سبک روى به کار آورد و از آن جانب که آب درمى آمد ،برفَ ْور بىرون رفت .دراىن
صىادان برسىدند و هر دو جانب آبگىر محکم ببستند.
مىانّ ،
پىراىه خرد و ذخىرت تجربت بى بهره نبود ،با خود گفت:
دىگرى هم که از ٔ
«غفلت کردم و فرجام کار غافالن چنىن باشد و اکنون وقت حىلت است .هر چند
فاىده بىشتر ندهد؛ با اىن همه عاقل از منافع دانش هرگز نومىد نگردد
تدبىر در هنگام بال ٔ
و در دفع مکاىد٭ دشمن تأخىر صواب نبىند .وقت ثبات مردان و روز فکر خردمندان
صىاد او را برداشت و چون
است ».پس خوىشتن مرده کرد و بر روى آب مى رفتّ .
صورت٭ شد که مرده است ،بىنداخت .به حىلت خوىشتن در جوى افکند و جان
به سالمت برد.
و آنکه غفلت بر احوال وى غالب و عجز در افعال وى ظاهر بود ،حىران و
سرگردان و مدهوش و پاى کشان ،چپ و راست مى رفت و در فراز و نشىب مى دوىد
تا گرفتار شد.

کلىله و دمنه
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