درس بىست و ىکم

اعتمادالسلطنه
خاطرات
ّ
اعتمادالسلطنه معروف و ملقّب شد،
الدوله که بعدها به
محمد حسن خان صنىع ّ
ّ
ّ
ناصرالدىن شاه و وزىر انطباعات او بود و در سال  1313فوت کرد .وى
مقربان دربار
ّ
از ّ
الشمس،
جمله آنها مى توان به مرآة البلدان ،مطلع ّ
داراى تألىفات ّ
متعددى است که از ٔ
خىرات الحسان ،المآثر واآلثار و منتظم ناصرى اشاره کرد.
ِ
توجهى از زندگى
اعتمادالسلطنه چون در اندرونى شاه راه داشت ،نکات قابل ّ
ّ
پرده دربار را به نگارش درآورده است.
خصوصى و مسائل پشت ٔ
اعتمادالسلطنه» به تصحىح اىرج
«روزنامه خاطرات
در زىر بخش هاىى از کتاب
ٔ
ّ
افشار را مى خوانىم:

ادب دربارى!

شاه پلنگ عظىم الجثّ ٔه قوى هىکلى را شکار فرمودند … شاه باالى صندلى جلوس
شدت حىرت ،دروغى لب ها را
فرموده ،پلنگ را باالى نطعى انداخته بودند .بعضى از ّ
غنچه کرده ،ابروها را باال انداخته ،خرانه نگاه به پلنگ مى کردندّ .اما حکىم الملک در سر
شام معرکه مى کرد .فضولى ها مى نمود .گاهى بى موقع فرىاد مى کرد« :امان! واقعاً شما اىن
پلنگ را زدىد؟ اگر امشب به خوابم بىاىد ،از ترس خواهم مرد!» شاه به ىکى فرمود« :برخىز
تا بگوىم پلنگ وقتى زنده بود ،به چه اندازه بود».
برخاست .فرمودند :به قدر تو بود!
من عرض کردم :پس به قدر خر بزرگى بوده است!
خىلى خنده شد!
                   
ضد گلوله!
دعاى ّ

ملىجکّ 1ادعا کرده بود شخصى است دعاىى دارد گلوله بند! هرکس آن دعا را با خود
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دارد ،گلوله به او کارگر نىست … قرار شد آن دعا را به گردن مرغى ببندند و هدف تىر نماىند!
شخص دعا نوىس را باالى کوه آوردند .کهنه بسته اى را به گردن مرغ بىچاره بستند.
ملىجک اىن طرف و آن طرف مى دوىد و اُشتلم٭ مى کرد که اىن شخص را مخصوصاً پىدا
کردم و سال ها زحمتش را کشىدم که دعاىى به جهت ذات ملکوتى صفات هماىون بنوىسد که
مسئله اختراع دىنامىت و قتل امپراتور روس ،مرا به وحشت
شاه ،حرز٭ فرماىند .چرا که
ٔ
انداخته است!
خالصه ،مرغ را بسته  ،دعا ،به گردنش آوىخته ،مچول خان تفنگ را گرفت ،در سى
قدمى خالى کرد .تفنگ خالى شدن همانِ ،
مردن مرغ همان!
همه ناراضى!

٭
تغىرات٭ شاه داشت .سبحان اللّّٰه! اىن چه بدبختى
امىن ّ
السلطان خىلى شکاىت از ّ
السلطان هم ناراضى .من هم ناراضى .پسرش هم ناراضى .فالن
است دولت را گرفته! امىن ّ
فعله هم شاکى .خدا عاقبت امور را اصالح کند!

نرود مىخ آهنىن در سنگ!

ِ
سر شامِ شاه احضار شدم .چهار ساعت تمام «تارىخ فردرىک» خواندم .عجىب اىنکه
در سال متجاوز از چهارصد تومان خرج مى کنم و از اىن قبىل کتاب ها که سراپا تَنبّه٭ است
مى آورم براى شاه مى خوانم ،هىچ ملتفت نىستند!
خزانۀ ملوکانه!

کشىک خانه٭ و بعد قاپوچى٭ بود حضور آمد .سال
امروز پىرمردى که ّاول غالمِ
ْ
جلوس فتحعلى شاه متول ّد شده و نود و سه سال دارد .بى عىنک قرآن مى خواند .شاه بعد
از التفات هاى زىاد پنج تومان به او انعام دادند .در دستگاه سلطنت پنج تومان نبود! مرد را
صاحبقرانىه٭ بگىرد .او هم رفت به شاه عرض کرد .شاه هم از جىب
وعده دادند که بىاىد
ّ
خودشان پانزده عدد دوهزارى به او دادند!
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رعىت پرورى!
ّ

چند روز قبل رعاىاى کرمان به عرض آمده بودند که سىل ،دهات ما را خراب کرده.
3
2
لهجه آنها!
السلطنه در مجلس خنده کرده بود به وضع عرض و ٔ
تخفىف خواسته بودند  .ناىب ّ
محمدخان ،صاحب
رعىت! آغا ّ
کرمانى ها گفته بودند :خنده کار اطفال است و گرىه مال ّ
اىن تخت ،شهرکرمان را خراب کرد و ما گرىه نکردىم .حاال گرىه مى کنىم که عرض حسابى
دارىم و شما خنده مى کنىد!
شکار شاهانه!

در سر ناهار ،پسر مىرشکار رسىد .عرض کرد :دىشب پلنگى به خىال بردن گوسفندهاى
زاغه ٭ گوسفندها رفته بود.
شاه ،حوالى سرخه حصار آمده بود .هىاهو کرده بودند .به ٔ
مالحظه عىد و سالم ،سوار نشدند .سران
مى خواستند شاه را همان ساعت سوار کنند .به
ٔ
سپاه مأمور شدند که بروند دم سوراخ زاغه ،پلنگ را مانع از خروج بشوند ،تا شاه فردا
بروند بزنند!
باالتر از فتح خوارزم!

دو سه لغت فرانسه ازمن پرسىدند ،گفتم .بعد ،عرض کردم :من هفتاد هزار لغت
فرانسه مى دانم!
شاه هم به جهت اىنکه مرا خجل کنند ،لغت غىر مصطلح «گوش ماهى زنده» را از من
سؤال کردند .من ندانستم .به قدرى مشعوف٭ شدند که اگر خبر فتح خوارزم و بخارا را
به او مى دادند ،اىن قدر شعف براى وجود مبارک دست نمى داد!
رجال سبزى پاک کن!

معموله همه ساله ،اعاظم٭ اهل اردو و تمام ملتزمىن
امروز آش پزان است ،به رسم
ٔ
حاضر بودند .رجال دولت ،سبزى پاک مى کردند!
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٭

شتر قربانى!

شتر قربانى را امروز با نقّاره چى و مطرب ،حضور آوردند .از رسومات َق َجر است که
قربانى شرعى را با اسباب طرب مى گردانند!
اسکورت ملىجک!

قرار شده که هر وقت ملىجک سوار مى شود ،چهار ّفراش سوار ،دوشاطر ،پنج غالم
کشىک خانه ،همراه او باشد و داىى او هم تفنگ گلوله پر همراه داشته باشد .هرکه نزدىک
مى آىد ،با گلوله بزند!
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دکتر طٰ ٰه حسىن ،ادىب و  پژوهشگر
معاصر مصرى ( 1973ــ  ،)1889در سه سالگى
نابىنا شد .اما با استعداد و پشتکارى فوق العاده
توانست به سرعت پىشرفت کند و به مدارج عالى
مسئولىت هاى اجتماعى دست ىابد.
تحصىلى و
ّ
کتاب «األىّام» اثر دکتر طٰ ٰه حسىن،
تصوىر زندگى پر از نشىب و فراز اوست.
محرومىت ها و مشکالت ،تقلىد کورکورانه و
ّ
جامعه نوىسنده در اىن کتاب
اندىشه هاى نارواى
ٔ
به خوبى نشان داده شده است .اىن کتاب از
بهترىن نمونه هاى زندگى نامه نوىسى معاصر به حساب مى آىد.
کتاب «االىّام» را شادروان حسىن خدىوجم با نام «آن روزها» به زبان فارسى
ترجمه کرده است .بخشى از آن را در اىنجا مى خوانىم:

آن روزها
در آغاز نابىناىى ،بسىار کنجکاو بود .در راه کشف مجهوالت از هىچ چىز نمى هراسىد
و در اىن راه با گرفتارى و رنج و عذاب فراوان روبه رو مى شد .تنها ىک حادثه ،حس
کنجکاوى او را افزون کرد و آن چنان شرمى را بر جان و دلش چىره ساخت که هنوز آثار
آن از بىن نرفته است.
شبى براى شام خوردن ،با اهل خانه در کنار سفره نشسته بود .مادرش طبق معمول،
سفره غذا را آماده مى ساخت و به خدمتکار و خواهرانى که در انجام اىن کار به خادم کمک
ٔ
مى کردند ،دستور مى داد.
همه مردم غذا مى خورد ولى ناگهان فکرى به خاطرش رسىد :چه خواهد
کودک مانند ٔ
شد اگر برخالف عادت همگان ،که لقمه را با ىک دست برمى دارند ،او لقمه را با هردو دست
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بردارد؟ چه چىز او را از اىن آزماىش منع مى کند؟ هىچ چىز.
درپى اىن اندىشه ،لقمه را با هر دو دست گرفت و در ظرف مشترک فرو برد و سپس
در دهان گذاشت .برادرانش بى اختىار به خنده افتادند .از اىن پىشامد مادرش گرىست.
ّاما پدرش با لحنى مالىم و اندوه بار گفت« :پسر جان ،لقمه را اىن طور بر نمى دارند…» و
او خود ندانست که آن شب را چگونه سپرى کرد.
ازآن لحظه ،حرکات و رفتارش با اندکى احتىاط و دلهره و شرم توأم شد .احتىاط و
دلهره و شرمى که اندازه اش درست معلوم نبود .ازآن تارىخ درىافت که باىد آهنىن اراده و
شکست ناپذىر باشد .از آن روز چند نوع غذا را بر خود حرام کرد وتا روزگارى که عمرش
از بىست و پنج سال تجاوز کرده بود ،بر تصمىم خود باقى ماند و به آن غذاها لب نزد .خود
را از خوردن آش و پلو و تمام خوراکى هاىى که باىد با قاشق خورده شود ،محروم کرد؛ زىرا
گرىه
خنده برادران ،ىا ٔ
مى دانست که با قاشق نمى تواند درست و تمىز غذا بخورد و از ّ
تصور ٔ
مادر ،ىا نصىحت پدر که با صداى آرام و اندوه بار به او تعلىم مى داد ،آزرده مى شد .اىن
درباره ابوالعالى َم ّعرى٭ نقل کرده اند
مورخان
حادثه او را مدد کرد تا حقىقت آنچه را  که ّ
ٔ
شىره خرما خورده بود .قطره اى از آن شىره بر سىنه اش
درىابد .مى گوىند« :روزى ّ
معرى ٔ
چکىده بود و او نمى دانست .چون براى تدرىس به اتاق درس وارد شد ،ىکى از شاگردان
معرى با شتاب دستى بر سىنه کشىد و گفت :آرى،
پرسىد :جناب استاد شىره خورده اند؟ ّ
خدا آز و هوس را بکشد! از آن پس درسراسر زندگى خوردن شىره را برخود حرام کرد».
اىن حادثه ،کودک را ىارى کرد تا از حقىقت ىکى از جلوه هاى زندگى َم ّعرى باخبر شود؛
معرى دور از چشم تمام مردم ح ّتى خادمش ،غذا مى خورد .در ىکى از زىر زمىن هاى
زىرا ّ
خانه اش بر سفره مى نشست .به خادمش دستور مى داد تا غذاىش را آماده سازد و در آن
محل بگذارد .آن گاه خود وارد اىن حجره مى شد ،براى غذاخوردن خلوت مى کرد و به
اندازه اشتها از غذاى موجود مى خورد.
ٔ
هندوانه حلب و خوبى آن سخن مى گفتند.
درباره
نقل کرده اند که روزى شاگردانش
ٔ
ٔ
ابوالعال به خرج افتاد؛ کسى را روانه کرد و مقدارى هندوانه براى آنان خرىد .شاگردان
معرى اندکى از اىن مىوه را براى او در زىرزمىن نهاد .گوىا آن را  در ّ
محل
خوردند .خادمِ ّ
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٭
معرى را در آنجا مى گذاشت،
معهود  ،که همه روزه غذاى ّ
مىوه
نگذاشته بود .چون ّ
معرى خوش نداشت که از سهم ٔ
آن روزها
خود جوىا شود ،ازآن بى خبرماند .هندوانه در آن محل ماند
تا فاسد شد و ابوالعال ازآن نچشىد .دوست ما حقىقت اىن
نشىب و فرازهاى زندگى ابوالعال را درىافته بود؛ زىرا خود
را گرفتار همان دام بال مى دىد.
اىن کودک بسىار آرزو مى کرد که بتواند هنگام غذا
خوردن با خود خلوت کند ولى جرئت نداشت اىن آرزو
خانواده خود در مىان نهد .گرچه درموارد بسىارى ،براى خوردن بعضى غذاها تنها
را با
ٔ
مى ماند؛ مثال ً در ماه رمضان ىا در روزهاى جشن و شادمانى که اهل خانه انواع غذاهاى
واسطه ترس از
لذىذ و شىرىن را که باىد با قاشق خورده شود ،آماده مى کردند ،کودک به
ٔ
آنکه مبادا اندکى از غذا روى سفره برىزد ،از حضور بر سر سفره امتناع مى کرد .مادر ازاىن
خوددارى آزرده مى شد .سىنى مخصوص براىش آماده مى کرد و او را با غذاىش در اتاقى
مخصوص تنها مى گذاشت .کودک در را از پشت سر مى بست تا هىچ کس در حال غذا
متوجه او نشود.
خوردن ّ
خالصه تا هنگامى که بزرگ شد و توانست بدون کمک دىگران به خوىشتن بپردازد،
دراولىن سفر اروپا ،از اىن شىوه پىروى کرد و با مشکالت
اىن شىوه را ازدست نداد .ح ّتى ّ
فراوان روبه رو شد .از حضور در رستوران کشتى خوددارى مى کرد و غذاى او را به
کابىنش مى بردند .سرانجام به فرانسه رسىد .برنامه اش اىن بود که هرگاه در هتلى جاى
مى گرفت ىا بر خانواده اى وارد مى شد ،خواهش مى کرد که غذاى او را به اتاقش ببرند و
سفره عمومى حاضر شود .تا روزگار نامزدى با همسرش ،از اىن
از وى نخواهند که بر سر ٔ
عادت دست بر نداشتّ .اما اىن زن او را از بىشتر عادت هاى چندى که دامن گىرش شده
بود باز داشت .عادت مردم گرىزى او را در زندگى گرفتار انواع مشکالت کرده بود .درمىان
خانواده ضرب المثل شده بود .پس از آنکه بزرگ شد و به زندگى اجتماعى قدم نهاد ،بازهم
در مىان آشناىان انگشت نما بود .کم غذا مى خورد .اىن کم خوراکى به علّت کم اشتهاىى
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معرفى شود ىا مورد تمسخر برادرانش واقع
نبود ،بلکه از آن مى هراسىد که پرخور و شکمو ّ
گردد.در آغاز کار ،کم خوراکى و پرهىز ،براى او دشوار مى نمود ولى طولى نکشىد که اىن کار
براىش عادت شد .ح ّتى به مرحله اى رسىد که ممکن نبود بتواند مانند دىگر مردم پرخورى کند.
لقمه را خىلى کوچک مى گرفت .عموىى داشت که هرگاه لقمه گرفتن کودک را
مى دىد ،خشمگىن مى شد و منعش مى نمود و اصرار داشت که حتماً لقمه را بزرگ بردارد.
اىن اصرار ،برادران کودک را به خنده وامى داشت .همىن امر باعث شده بود که کودک
از عموىش بسىار متن ّفر باشد.
از نوشىدن آب در سفره خجالت مى کشىد.مى ترسىد که ظرف آب در دستش بلغزد
ىا هنگامى که قدح٭ آب را نزدىک او مى برند ،نتواند ظرف را خوب بگىرد .بنابراىن تا
زمانى که کنار سفره بود ،غذاى خشک مى خورد ولى همىن که براى شستن دست از جاى
برمى خاست ،به نزدىک شىر آبى که در آن محل بود مى رفت و خدا مى داند که چه اندازه
آب مى نوشىد! اىن آب همىشه سالم و پاکىزه نبود و اىن نوع نوشىدن براى آدمِ تشنه ،ازنظر
بهداشت درست نبود .بدىن جهت ،سرانجام به ناراحتى معده مبتال شد و هىچ پزشکى
نتوانست علّت اىن بىمارى را بشناسد.
پس از اىن دىگر خود را از انواع بازى ها و سرگرمى ها محروم کرد و از هرچىزى،
جز آنچه آزارش نمى کرد و در معرض تمسخر و دلسوزى اىن و آن قرارش نمى داد ،دست
کشىد .محبوب ترىن بازى ها درنظرش آن بود که مقدارى آهن پاره را گرد خود جمع کند
گوشه اتاق با آنها سرگرم شود .اىن اشىا را گردآورى مى کرد و پراکنده مى ساخت و
و در
ٔ
به ىکدىگر مى زد .ساعتى چند بر سر اىن کار تلف مى کرد تا آنکه خسته مى شد و بازى را
به برادران ىا دىگر همساالنش وا مى گذاشت و خود در دنىاى خىال با آنان دربازى شرکت
مى نمود .بدىن شىوه ،بىشتر بازى ها را بدون آنکه لذّ تى ببرد ىا در آنها نقشى داشته باشد،
آموخته بود .پس از اىن نوع بازى ،گوش دادن به افسانه و داستان براىش بهترىن سرگرمى
بود .بسىار دوست مى داشت که به شعر خواندن شاعر ىا نقّال گوش دهد ىا گفت وگوى
مردان را با پدرش ،ىا گفت و شنود زنان را با مادرش بشنود .سرانجام از اىن راه خوب
گوش دادن را آموخت.
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پدرش با چند تن از دوستان که بسىار به افسانه و داستان عالقه مند بودند ،هر روز پس
از آنکه نماز عصر را مى گزاردند ،گرد هم جمع مى شدند و به خواندن داستان هاى جنگى و
٭
فتوحات اسالم مى پرداختند .آنان از شنىدن جنگاورى هاى َعنتره٭ و دالورى هاى بىبرس
و سرگذشت پىامبران و پارساىان و نىکان ،و خواندن کتاب هاى اخالق و س ّنت لذت فراوان
مى بردند.
توجهى نمى کرد ولى از آنچه مى شنىد
کودک درکنار آنان مى نشست .کسى به او ّ
غافل نمى ماند ،بلکه از اثرى که اىن افسانه ها درجان و دل شنونده باقى مى گذاشت نىک
باخبر مى شد .با فرا رسىدن شب ،اىن گروه ،براى خوردن شام پراکنده مى شدند .پس از
خواندن نماز عشا بار دىگر جمع مى شدند و تا پاسى از شب به گفت و شنود مى پرداختند.
نقّال مى آمد و مى خواند .کودک مى نشست و گوش فرا مى داد .افسانه هاى شبانه را مانند
داستان هاى عصرانه به خاطر مى سپرد.
زنان روستاىى مصر عادت ندارند که هنگام تنهاىى خاموشى گزىنند و لب از زمزمه
فرو بندند .بنابراىن ،هرگاه ىکى از آنان تنها بماند و همدمى نىابد که با او درددل کند ،به
انواع گونه گون با خوىشتن زمزمه مى کند .اگر شادمان باشد ترانه و تصنىف مى خواند ،اگر
غمگىن و افسرده باشد ،نوحه سراىى مى کند .زنان مصرى با غم و اندوه دائمى خو گرفته اند.
بهترىن سرگرمى براى زنان روستاىى مصر ،آن است که در لحظات تنهاىى ،رنج ها و عزىزان
واسطه شنىدن ترانه
رفته خود را به خاطر بىاورند و نوحه سراىى کنند .دوست ما به
ٔ
از دست ٔ
و تصنىف٭ خوانى هاى خواهرانش و نوحه گرى هاى مادرش که صداى خود را از او درىغ
نمى کردند ،خوشبخت ترىن مردم بود.
بدىن ترتىب ،کودک بسىارى از تصنىف ها و مرثىه ها را به خاطر سپرد و افسانه ها و
داستان هاى فراوان آموخت .از مطالب دىگرى نىز باخبر شد که مىان آنها و محفوظات،
رابطه و پىوندى وجود نداشت .آن مطالب عبارت بود از اوراد٭ و اذکارى٭ که پدر بزرگ
کهن سال و نابىناىش ،در صبح و شام مى خواند.
پدربزرگ هرسال تمام فصل زمستان را در خانه مى گذرانىد؛ ىعنى روزگارى که زندگى
او را مجبور کرده بود تا عابد و پارسا شود .بدىن گونه او نمازهاى پنج گانه را ّاول وقت به جا
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مى آورد و زبانش از ذکر خدا خسته نمى شد! آخرهاى شب بىدار مى شد تا دعاى سحر
بخواند .پس از نماز عشا به انواع اوراد و ادعىه٭ مى پرداخت و شب دىر مى خوابىد .اتاق
خواب کودک مجاور با اتاق پدربزرگ بود؛ بنابراىن ،هنگامى که پىرمرد سرگرم ذکر و دعا
مى شد ،کودک به صداى او گوش فرا مى داد .سرانجام مقدار زىادى از اوراد و ادعىه اى
را که او مى خواند به خاطر سپرد.
٭  ٭ ٭
هنوز نُه سالش نشده بود که بىشتر ترانه ها و مرثىه ها و افسانه ها و حماسه هاى هاللى ها
ادعىه پارساىان و غزل هاى صوفىان را آموخت .عالوه بر اىنها تمام
و بربرها ،و اوراد و
ٔ
قرآن را نىز حفظ کرد.
توضىحات
ناصرالدىن شاه بود.
 1ــ ىکى از نزدىکان مورد
عالقه
ّ
ٔ
 2ــ درمالىات آنها تخفىف داده شود.
 3ــ شکاىت

خودآزماىى
السلطنه چاپلوسى نوىسنده در کدام قسمت ها بىشتر دىده مى شود؟
 1ــ در خاطرات اعتماد ّ
اعتمادالسلطنه ،بگوىىد که دربار قاجار چه وىژگى هاىى داشته است؟
 2ــ با درنظر گرفتن خاطرات
ّ
 3ــ علّت تغىىر رفتار طٰ ٰه حسىن چه بود؟
 4ــ نوىسنده خود را با چه کسى مقاىسه کرده است؟ چرا؟
 5ــ نوىسنده ىادگىرى مرثىه ها ،افسانه ها و حفظ قرآن را مرهون چه چىز مى داند؟ چرا؟
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درس بىست و دوم
مسعود سعد سلمان قصىده سراى توانا ( 515ــ  440ق ).بىشتر عمر خود را
در سرزمىن هند به سر برد .ابتدا در دستگاه غزنوىان ع ّزت و مقامى ىافت .اما به سعاىت
قلعه
بدخواهان گرفتار شد و ّمدت هفت سال در قلعه هاى «دهک» و «سو» و سه سال در ٔ
قلعه «مرنج» در زندان به سر برد .مسعود در سال هاى اسارت،
«ناى» و هشت سال در ٔ
(حبسىات)
«حبسىه»
قصاىد بسىارى در شرح احوال خوىش در زندان سرود که به
ّ
ّ
حبسىات اوست .مسعود سعد سلمان در اىن
معروف است .آنچه مى خوانىد ،ىکى از
ّ
سروده از بخت بد خوىش و گرفتارى اش درزندان ِ
شکوه مى کند.

شخ
صى هب زهار غم گرفتارم

گ
ش�
� خصى � به ه�ز ا ر غ�م �ر ف� ت�ا ر م
گ
م
�٭ و ب � ى � ن�اه ح ب�وسم
ب � ى زَ�لّ ت
�ق
�خورده سم ا خ� ت�ران � به پ�ادا ش�م
م
م�نح س ٭
� وم
ح ب�وسم و طا لع ٭ ا س ت
٭
ز
امرو� � به غ�م ف��ز ون ت�رم زا� دى
ط ِ
� ط ب� ِع م ن
� اس ت
ومار ٭ �ن دا م ت
گ
ش
ى�ا ر ا ن ��ز ى� د ه د ا � ت�م ر و ز� ى
هر ن��ى مه ش� ب
� آ� سما ن س ت�و ه آ� ى� د
ک
ک
ز� �ن دان خ� دا ى�گان �ه و م ن �ه!
گ
� و پ�اى�م رد
� �ران � به دس ت
ب� ن� دى اس ت
م
ح ب�و س �چ ر ا ش� د م  ،ن�مى د ا ن�م
ک
ک
آ��خ ر چ�ه � ن�م م ن و چ�ه ب� د �ردم
ک
� ب�ر وط ن �ردم
ت�ر س ى� دم و پ� ش� ت
ط�
ام ى� د ب�ود رد ب عم
�بس�ىار
ک
ز
ردا�� ،بس ب� شا� د
 162ق� صّه چ�ه � ن�م

ن�
ردهر ف�سى � به �ج ان رسد کارم
گ
� و ب � ى س ب� ب
� �ر ف� ت�ا ر م
ب � ى عّل ت
ک
�بس ت�ه �مر آ� سما ن � به پ ��ى کا ر م
غ�م
2
� �خو ن��خوارم
�خوارم و ا خ� ت�ر ا س ت
ن� ک�
٭
م
ز
ت
پ
و ا مسال � به ق� د �ر ا� �ارم
ف
3
� هر آ� ت� ش� ى ز� طومارم
حر� ى اس ت
ک
ک
ز
� �س ى�ارم
امرو� چ�ه ش� د �ه ن ى�س ت
گ
� و �ن اله ٔ ز�ارم
زا� �ر�ىه ٔ س� خ ت
گ
4
�ن ا �ه چ�ه ق� ض�ا ن�مو د د ى� د ا ر م ؟
ک
ک
5
ش�ا ى� د �ه �بس ا ب�له و س ب�� ب�ارم!
ک
د ا ن�م �ه �نه د ز� د م و �نه ع ّ ى�ا ر م
ک
ت�ا ب� ن� ِد َمل� ب� َود س�ز اوارم؟
گ
ل �ن گ
�
ف
�
�
ت
�
م م ن و طا ِع �و نسارم
اى واى ام ى� داهی    �بس�ىارم!
گ
گ
� ��ش ا �ى ش� ى ز� � ف� ت�ا ر م
چ�و ن ن ى�س ت
1

مقدمه و فصل چهارم کتاب «طرحى از
آنچه مى خوانىد بخش هاىى برگزىده از ّ
ىک زندگى» از پوران شرىعت رضوى است.
او در اىن کتاب به شرح زندگى و افکار همسر خوىش ،دکتر على شرىعتى متفکّر
نوىسنده معاصر ( 1356ــ  )1312پرداخته است:
و
ٔ

طرحى از ىک زندگى
خانواده ما بود .على بود و کالس هاى
سال هاى  48ــ  45سال هاى نسبتاً   آرامى براى
ٔ
درسش و خانواده .تقرىباً تنها سال هاىى بود که او اوقاتش را با ما مى گذراند .نقش پدر و
ادبىات مشهد،
همسر و کار فکرى و شغلى اش را باهم انجام مى داد :تدرىس در
دانشکده ّ
ٔ
بقى ٔه اوقات بودن با خانواده اش.
نوىسندگى و ّ
گاه تمام شب براى نوشتن بىدار مى ماند .او جا و مکان مشخّصى براى نوشتن
نمى خواست؛ مثال ً اتاق مخصوص کار ىا مىز شخصى و …  .به رغم داشتن مىز کار در منزل
کمتر پشت آن مىنشست و از آن استفاده مىکرد .در اتاق کارش تشکى انداخته بودىم با پشتى که
روى آن مى نشست .گاهى رادىو را هم روشن مى کرد .با وجود عالقه اى که به داشتن خودکار
ظرىف نوىس داشت در بند آن نبود .گاه مى شد در به در دنبال خودکارى از هر نوع مى گشت،
ْ
تا شروع به نوشتن کند .چند عدد کالسور در رنگ هاى مختلف ،به نوشته  هاى خصوصى اش
اختصاص داشت .اکثر مطالبى که سال ها
بعد از رفتنش ،تحت عنوان «گفت و گوهاى
تنهاىى» انتشار ىافت ،در اىن کالسورها نوشته
شده بود (به رنگهاى خاکسترى و سبز و …).
خاصى از لوازم تحرىر
اوراقش را با وسواس ّ
تهىه مى کرد و
فروشى هاى خىابان ارک مشهد ّ
آنها را اغلب اوقات همراه داشت.
تنها وسواسى که به خرج مى داد و
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خواهشى که داشت اىن بود که کسى به اتاق کارش نرود و آنجا مرتّب و جمع و جور نشود.
ولى من خودم به ناچار هرروز باىست به نوشته ها و کتاب هاىش تاحدودى سرو سامان مى دادم
و گرنه احتمال داشت بچه ها به آنها دست بزنند و اوراق پاره شود .چرا که على عادت نداشت
نوشته هاىش را جمع کند .بىشتر اىن مواقع ،شروع به خواندن آنچه شب پىش نوشته بود،
خل ّقىت دارد و چه طور مطالب را
مى کردم و در حىرت مى ماندم که چگونه مغز او آن همه ّ
حلجى مى کند .وقتى ىک صفحه از نوشته هاىش را مى خواندم،
آن قدر عمىق و با د ّقت ّ
جذب مى شدم و همان جا مى نشستم و مشغول خواندن مى شدم و چه بسا که ساعتى طول
مى کشىد و من در ىک جا نشسته بودم و مى خواندم.
عالقه عمىقش
الشعاع قرار مى گرفت و به رغم
موقع نوشتن ،همه چىز براىش تحت ّ
ٔ
به خانواده ،اصال ً ىادش نمى آمد که خانواده اى هم دارد و به هر قىمتى در جست و جوى
خلوتى مى گشت تا بتواند بنوىسد.
زمانى که نوشتن کتاب کوىر را شروع کرد ،مىل شدىدى به تنهاىى و آرامش داشت و
متوسل مى شد تا از دىد و بازدىدها و سماجت برخى از دوستان بگرىزد.
به هرکلکى ّ
شب ها تا دىر وقت مى نوشت .بعضى اوقات که من نىمه شب به اعتراض به
نشانه تهدىد روى کلىد برق مى گذاشتم و از او مى خواستم
سراغش مى رفتم و دستم را به ٔ
استراحت کند ــ گاه به ّمدت دو ساعت همان طور اىستاده منتظرمى ماندم ــ به اصرار از من
مى خواست به او فرصت بدهم تا نوشته هاىش را تمام کند و مى گفت« :نمى توانم مطالبى را
رشته
که به ذهنم رسىده نىمه کاره رها کنم .معلوم نىست فردا فرصت نوشتن پىدا کنم .اگر ٔ
افکارم پاره شود ،از سر گرفتن اىن مطلب دشوار خواهد شد .شاىد تا فردا مطلب از ىادم
برود».
عالقه عمىقش به خانواده و فرزند هرگز نتوانست خود را با چهارچوب هاى
على با وجود ٔ
متداول س ّنتى پدر و همسر و … تطبىق دهد ،ممکن بود هفته اى را با ما بگذراند و راجع به
حساسىت
جزئىات ــ از درس و مشق بچه ها گرفته تا شرکت در مراسم خانوادگى … ــ
ٔ
ّ
همه ّ
نشان دهد و گاه ماه ها بگذرد و نفهمد دور و برش چه گذشته است.
از مسائلى که وى را دراىن سال ها مشغول مى کرد ،به جز تدرىس و نگارش ،رسىدگى
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زلزله فاجعه بار طبس و کا ْخک ،عمىقاً تکان خورد .من
به امور روستاىىان کاهک بود .از ٔ
شدت مى گرىست.
بارها دىدم و دىگران نىز ،که از ىادآورى صحنه هاىى که دىده بود ،به ّ
زلزله طبس درجمع آورى وساىل براى
ىکى از شاهدان و همراهان وى مى گوىد« :در ٔ
مهىج او اشک شنوندگان را جارى
زلزله زدگان کوشش فراوانى داشت .سخنرانى هاى ّ
مى ساخت .لنگه کفشى را که از زىر خروارها خاک خارج شده بود ،به جمع نشان داد،
فرىاد مردم بلند شد و سپس مردم را به کمک تحرىک نمود …».
خواهرش که دراىن سال ها شاگرد وى در دانشکده بود مى گوىد:
زلزله کا ْخک ،پس از بازگشت از آنجا خسته و خاک آلود و غمگىن بود.
« به دنبال ٔ
به استقبالش رفتم .مقدارى لوازم و لباس را که براى زلزله زدگان جمع شده بود ،نشانش
نرده حىاط گذاشت و تا مى توانست
دادم تا به گمان خود شادمانش کنمّ .اما او دستش را بر ٔ
شدت گرىه کرد .مى گفت« :چقدر دردناک است شاهد اىن همه مصىبت بودن .دىدن
به ّ
وضع و حال زنى که براى بىرون آوردن جسد کودکانش ،خاک را با سرپنجه اش مى خراشد.
خانواده  آبرومندى که باىد لباس و پتوى
رفته خود نگاه مى کند.
پىرمردى که به
کاشانه برباد ٔ
ٔ
ٔ
کهنه هدىه شان کنى … »،فرداى آن روز به کا ْخک رفت .دانشجوىانى که برادرم را در
شدت ناراحتى و رنج دکتر به اندازه اى بود که ما
آن سفر همراهى کرده بودند ،مى گفتندّ «:
بسىار غمگىن تر از آنچه بودىم ،شدىم».
وضعىت روستاىش نىز او را سخت مشغول کرده بود .به خصوص پس
عالوه برآن،
ّ
از بازگشت از اروپا مرتّب به مزىنان مى رفت؛ با روستاىىان برخوردى بسىار صمىمى و
لهجه آنان صحبت مى کرد و اىن براى روستاىىانى که
خودمانى داشت ،به زبان خودشان و ٔ
محمدتقى شرىعتى بود ،بسىار خوشاىند مى نمود.
على آقا قبل از هرچىز براىشان پسر آقا شىخ ّ
على بسىار دوست داشت که کالس هاى درسش با بحث و گفت و گو و سؤال و جواب
ِ
شنىدن پاسخى دقىق و بجا و حساب شده
همراه باشد .پىش مى آمد که دانشجوىان پس از
بى اختىار براىش دست مى زدند.
تأمل و استنباط عادت
خواهرش مى گوىد « :دکتر توصىه مى کرد که خود را به تفکّر و ّ
حافظه خود
نقلىه بدل نکنىد که مطالب را پلى کپى و کتاب ها را به
دهىد؛ خود را به
ٔ
ٔ
وسىله ّ
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منتقل کنىد ،بلکه آنها را استدالل نماىىد و قدرت استنباط داشته باشىد».
مقررات نمى گنجىد .مى کوشىد دانشجوىان
رابطه اش با دانشجوىان نىز در چارچوب ّ
را ىکاىک بشناسد و روانکاوى کند.
خصوصىاتمان بگوىىم،
ىکى از شاگردانش مى گوىد « :روانکاو بود؛ بى آنکه چىزى از
ّ
روحى ٔه ىکاىک ما آشنا بود .در سر کالس سعى مى کرد ما را به حرف زدن وادار کند و
با
ّ
نظر ما را بداند .از اظهار نظر ما به وىژه هنگامى که نظر تازه اى ابراز مى کردىم ىا به برداشت
درستى مى رسىدىم ،بسىار خوش حال مى شد».
ىکى دىگر از دانشجوىانش مى گوىد« :دکتر شرىعتى ،در حواشى اوراق امتحانى بعضى
از دانشجوىان به اندازه اى که خود دانشجو مطلب نوشته بود ،توضىحاتى مى نوشت و آنها
را نقد و بررسى مى نمود ،هىچ گاه از کار زىاد احساس خستگى نمى کرد و در هر مبحثى که
معرفى مى نمود».
وارد مى شد ،کتب ّ
متعددى را ّ
٭  ٭ ٭
… و خالصه اىنکه ،على عارف مسلکى درون گرا ،روشنفکرى متع ّهد و مبارز ،نوىسنده
و معلّمى در ِپى تفکّر و تحقىق بود .ىکى از افرادى که براى نخستىن بار او را دىده بود،
توجه مى کرد اىن بود که به ِ
طور فطرى از پدىده هاى طبىعى
مى گفت« :آنچه در او جلب ّ
به شگفت مى آمد ،مى شکفت و لذّ ت مى برد» .آنکه پرشورترىن خطابه ها را اىراد مى کرد،
گواهى اکثر هم دوره هاىش اغلب ساکت و منزوى بود .در ِ
ِ
برابر قدرتمندان و نىروهاى
به
ِ
مهاجم مغرور بود و مقاوم ،و در ِ
انعطاف خالصانه اى تواضعى مضاعف از خود
برابر هر
ِ
«شدت و رحمت» و «زور نگفتن و نشنىدن» بود.
بروز مى داد .به راستى
مصداق همان ّ

166

ىک «شهىد» را نمى بىنى که چه شىرىن و چه آرام مى مىرد؟
براى آنها که به «روز ّمرگى» خو کرده اند و با خود ماندگارند ،مرگ،
فاجعه هولناک و شومِ زوال است ،گم شدن در نىستى است .آنکه آهنگ
ٔ
هجرت از خوىش کرده است ،با مرگ ،آغاز مى شود .چه عظىم اند مردانى که
ِ
عظمت اىن فرمان شگفت را شنىده اند و آن را کار بسته اند که« :بمىرىد ،پىش
از آنکه بمىرىد»!؟
ِ
مخاطب خداوند تنها پىامبر(ص) نىست.
چنىن مى پندارم که در اىن سوره،
«درجامه خوىش» پىچىده اند:
همه آنهاىى است که
ٔ
روى سخن با ٔ
جامه خوىش فروپىچىده! برخىز! و جامه ات را پاکىزه ساز و پلىدى
«اى به ٔ
را هجرت کن»!
نده فرمان وحى در فضاى درونم مى پىچد و صداى
طنىن قاطع و کَ َن ٔ
زنگ هاى اىن کاروانى راکه آهنگ رحىل کرده است ،مى شنوم .هجرت آغاز
شده است و مى دانم اىن آتشى که اکنون چنىن دىوانه در من سر برداشته است ،نـه
ىـک حـرىق ،که آتش کاروان است! آتشى که بر راه مى ماند و کاروان مى گذرد.
کوىر

توضىحات
 1ــ هر لحظه کار براى من دشوار و سخت مى شود؛ کار به جان رسىدن کناىه از بىچاره شدن است.
ستاره بختم با من دشمن است.
 2ــ زندانى هستم و بخت با من ىار نىست؛ اندوهگىنم و
ٔ
 3ــ هر آتشى که مى بىنىد ،مانند حرفى از طومار پشىمانى و ندامت من است ىا  هرحرف از طومار ندامت من
مانند آتشى است.
 4ــ زندان سلطان کجا و من کجا؟ اىن چه سرنوشت شومى بود که ناگهان به من روى آورد؟
 5ــ سبک بار ،آسوده خاطر ،فارغ بال ،نادان دراىن بىت معنى اخىر مراد است.
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بىاموزىم
شعرى که از مسعود سعد سلمان خواندىم در زندان سروده شده است
بردارنده اعتراض شاعر به مخالفان و بدگوىان و
چنىن شعرهاىى معموالً ،در
ٔ
تالش براى اثبات بى گناهى خوىش استِ .
شکوه و شکاىت از وضع بد خود
در زندان و بىان علّت به زندان افتادن دراىن نوع شعرها دىده مى شود .به
حبسىه ىکى
اىن گونه اشعار که در زندان سروده مى شود
حبسىه گفته مى شودّ .
ّ
ادبىات فارسى تنى چند از شاعران
ادبىات غناىى است .درتارىخ ّ
از موضوعات ّ
الشعرا بهارّ ،فرخى ىزدى و… داراى
چون مسعود سعد سلمان ،خاقانى ،ملک ّ
حبسىه هستند.
ّ
حبسىه را باهم مى خوانىم:
در اىنجا بىت آغازىن چند
ّ
نـالـم بـه دلچـونـاى مـنانـدر حـصـار نـاى
هـمـت مـن زىـن بـلـنـد جـاى
پـسـتـى گـرفـت ّ
مسعود سعد

صبحدم چون ِکلّه٭ بندد آه دود آساى من
چون شفق در خون نشىند چشم خون پاالى من
خاقانى

به زندان قفس مرغ دلم چون شاد مى گردد
مگر روزى که از اىن بند غم آزاد مى گردد
ّفرخى ىزدى

خودآزماىى
 1ــ مقصود از بىت «خورده قسم اختران به پاداشم  /بسته کمر آسمان به پىکارم» چىست؟
 2ــ دربىت «محبوسم و طالع است منحوسم /غمخوارم و اختر است خونخوارم» چه آراىه هاىى وجود دارد؟
 3ــ شاعر علّت گرفتارى خود را چه مى داند؟
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 4ــ ىک نمونه از کاربرد «واو همراهى» را در شعر مسعود سعد بىابىد.
حبسىه دارد بنوىسىد.
غزلىاتى را که درکتاب ادبىات  1و  2خوانده اىد و محتواى
ّ
 5ــ مطلع ىکى از ّ
نوىسنده «کوىر» را نام ببرىد.
 6ــ چند اثر دىگر از
ٔ
جمله زىبا از نوشته هاى دکتر شرىعتى را به کالس بىاورىد و بخوانىد.
 7ــ چند ٔ
آورده اند که …

شىخ الشىوخ ِشبلى ــ ِ
رح َم ُه اللّه ــ در مسجد رفت که دو رکعت نماز کند و
ّ
ْ
٭
زمانى بىاساىد .اندر آن مسجد ،کودکان به کُ ّتاب بودند و وقت نان خوردن کودکان
بود .نان همى خوردند.
به اتّفاق دو کودک نزدىک شبلى ــ رحمه اللّه ــ نشسته بودند :ىکى پسر منعمى
بود و دىگر پسر دروىشى و در زنبىل اىن پسر منعم مگر پاره اى حلوا بود و در زنبىل
اىن پسر دروىش نان خشک بود.
پاره اى اىن پسر منعم حلوا همى خورد و اىن پسرک دروىش از او همى
خواست .آن کودک اىن را همى گفت« :اگر خواهى که پاره اى [حلوا] به تو دهم،
تو سگ من باش» و او گفتى« :من سگ توام» .پسر منعم گفت«:پس بانگ سگ
کن» .آن بىچاره بانگ سگ بکردى؛ وى پاره اى حلوا بدو دادى .باز دىگر باره
بانگ دىگر بکردى و پاره اى دىگر بستدى .همچنىن بانگ همى کرد و حلوا همى
ستد .شبلى در اىشان همى نگرىست و مى گرىست .مرىدان پرسىدند که اى شىخ ،چه
رسىدت که گرىان شدى؟ گفت« :نگه کنىد که قانعى و طامعى به مردم چه رساند .اگر
چنان بودى که آن کودک بدان نان تهى قناعت کردى و طمع از حلواى او برداشتى،
وى را ِ
سگ همچون خوىشتنى نباىستى بود».
قابوس نامه
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