
  

  

  

  

  

  فرهنگ و هنر ما در برابر تاريخ

  آتشي كه نميرد 

  

  صادق همايوني 

  

  

  مقدمه

آموزان به اتفاق  كنم روزي را كه سال اول دبيرستان بودم و به همراه گروهي از دانش فراموش نمي

  پوش و آراسته و كتاب منضبط و در عين حال شيك گير و ناظم سخت تني چند از دبيران و

اوايل دي ماه بود و . تخت جمشيد رفته بوديمبه  گردش علمي عنوان لين بار بهخوانده، براي او

در آن روز صدايي . ها بسيار سخن گفت در آنجا همو از پيشينه. روزي بسيار سرد و ابري و نمناك

پنداشتم كه تاريخ ورق  آمد مي نم باران مي در آن هواي ابرآلود كه نم. شنيدم كه كمتر شنيده بودم مي

ديدم كه براي سوزاندن و ويران كردن تخت جمشيد  را مي» تائيس«ورد و از دورهاي دور خ مي

خيزد تا كاخي را  ها و فريادها از سر مستي برمي افكند و چه هلهله هاي زيباي آنجا مي آتش بر پرده

آن ترين پيام آزادي براي بشر آن روز سرداده فرو ريزند و هنوز هم هرگاه به  كه زيباترين و كهن

  .گيردم انديشم تب و تابش مي گذشت مي لحظاتي كه در آن روز از ذهن و خاطرم مي

آن گردش علمي و آن روز گذشت ولي صدايي كه در آنجا از فرهنگ كهن ايران زمين   

كه صداي فرهنگ و هنر و آزادگي چون با  ام را به خود مشغول داشت چرا شنيدم مدام انديشه
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 هر ثيرگذارترند و اصوالًأتر و ت  ديرپاي،تر تر، رويايي  صدايي لطيفدرون سر و كار دارند از هر

اي ناشنيده گرفت و يا خاموش كرد مگر صداي فرهنگ و هنر و انديشه  گونه توان به صدايي را مي

اين واقعيتي است كه تاريخ . كه جوهري درخشان از روح بلند و تسخيرناپذير انسان به همراه دارد

ها و اوج و افول  ها و پيروزي ها و شكست اي سطحي كه شرح جنگ اليه. ندا ها چند اليه ملت

ست كه گاه با درد ي اهاي ها و قلدري ها و ويراني  بيشتر روايتگر يورشوهاست  ها و دودمان سلسله

ورزي و تحريف حقايق در   چرا كه غرض استدوره ها ب هاي بسيار درآميخته و از واقعيت و رنج

 ديگر اوضاع سياسي و اقتصادي و اجتماعي است كه حاوي علل ةالي. خورد مي به چشم آن بسيار

سفانه اكثر قريب به اتفاق أهاست و مت  و سقوط سلسلهيها و پيروز ها و آشتي و عوامل جنگ

كه ترس از پادشاهان خودكامه  اند بدان بپردازند اند نخواسته يا نتوانسته مورخين كه در دربارها بوده

 مردم را اعم از شهري و روستايي و عشايري و حتي وابستگان به خود و ة تود،ورو عموماً مغر

دانستند و مسلم است كه درآويختن با چنين  مقداري بيش نمي دربار را رعاياي حقير و بي

 ديگري كه بيش از هر نيرويي آكنده از توان و شگرفي ةالي.  استمداراني بازي با آتش بوده قدرت

ويژه نخبگان داشته و هرگز نشيب  هها و ب ق زندگي مردم و جان و روان نسلاست و ريشه در عم

 افسونكار و جاودان ة الي،ترين اثري نداشته و فرازها در استمرار ذهني و پنهاني آنها كوچك

اي  اين اليه در اعماق هر جامعه. هاست ها و قوميت بند پنهاني مليت فرهنگ و هنر است كه شيرازه

آنكه  پيوسته و در هر شرايطي به دنبال پويايي و تكامل خود است و بيكه  داردي هايي درون ريشه

از  و كند انگيزش خود را بر محيط تحميل مي سار دلنشين و فرح كشد و با سايه ديده شود قد مي

ها و پيوند با آنهاست كه اين خود نيرويي ديگر بدان   تغذيه از ساير فرهنگ آنهاي ويژگي

ها اعم از هنرمند و دانشمند و  ترين انسان  خالقةر اينكه در ذهن و ذوق و انديشت  مهم.بخشد مي

 ذوقي و كالً ، هنري،هاي فكري دهد و در پديده نخبه به حيات پربركت و مستمر خويش ادامه مي

رساند و از همين روست  به اثبات ميرا شود و به صور گوناگون حضور خود  فرهنگي آشكار مي

تر و  ها سترگ ند با پيوند با ديگر فرهنگمند تر بهره تر و غني  از فرهنگي كهنهايي كه كه ملت

. سازد شان را نه تنها بسيار مشكل بلكه محال مي شوند و همين رازست كه اضمحالل ورتر مي مايه

تواند  اي پرتوان و زنده و فعال است كه هيچ چيز نمي به زبان ديگر فرهنگ چونان عنصر و پديده
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ستد بيشتر  اش در داد و تر باشد چونان كسي كه سرمايه تر و پرمايه ش ببرد و هرچه كهناز ميان

 فرهنگي ةاست قدرت جذب و هضم و تغذيه و درنتيجه كسب نيروي بيشتري را داراست و الي

 موقعيت خاص اين سرزمين كه از لحاظ زيرا. رود ميشمار  بهو هنري كشور ما از اين مقوله 

هاي بزرگ پيشين از هندي و مصري و يوناني و چيني بوده و خود  رراه تمدنجغرافيايي در چها

نيز داراي فلسفه و انديشه و مذهب و تاريخ پرنشيب و فراز، دستي چنان پر داشته كه عالوه بر 

ها بوده، كه اين  ثيرگذار بر آن فرهنگأ خود عاملي مهم و ت،هاي فرهنگي ديگران جذب مايه

اين را نه از سر تعصب و خامي بلكه بر مبناي اسناد و مدارك و .  استيدهامتيازي ويژه بدان بخش

  .توان ادعا كرد آثار و بناهاي بازمانده و بازيافته مي
* * *  

 ،هزار سال پيش از ميالد مسيح ها آمده است كه سيالك كاشان در هفت در تاريخ فجر تمدن  

 هاي تمدن بشري بوده حل نخستين پديده م،كرده اي را تجربه مي يعني دوراني كه بشر تمدن تپه

دست آمده است كه  هاي بسيار كهني به  ايران آثار تمدنةدر بعضي از روستاهاي پراكند. است

هاي زيباي رنگ شده در  سنگي و خانه  سيستان از دوران ميانة زن از شهر سوختة الهةمجسم

دست آمده و داراي  نهاوند به كرمانشاهان و ظروف سفالي كه از حصار دامغان و گيان ةدر گنج

. شمارند مي آن جزو حيوان و مربوط به چهارهزار سال قبل از ميالد است، ، پرنده،نقش درخت

آرتور . كردند پيش از هخامنشيان، كيانيان در مشرق ايران زمين با شكوهي تام و تمام حكومت مي

از سوي ديگر ايي و فارسي و هاي پهلوي، اوست زباناز يكسو كريستين سن دانشمند دانماركي كه 

دانست و كتب و مقاالت بسيار  هاي عربي، دانماركي، فرانسوي، آلماني و انگليسي را مي زبان

نظيرند و از شيفتگان فرهنگ و هنر و تاريخ و ادبيات  هايش دقيق و بي معتبري را نوشته و پژوهش

ياني كه در شاهنامه از آنان ياد  در كتاب كيانيان به اثبات رسانده كه شاهان ك،اين سرزمين است

اند كه بسيار پيش از هخامنشيان در مشرق ايران  اند و سلسله و تباري بوده شده وجود داشته

لي يزيسته و دال  ويشتاسب بوده كه در زمان زردشت مي آنهااند و آخرين كرده حكومت مي

برد و پهلوانان و قهرمانان  ينه نام ميهاي اوستا در اين زم دهد و از جمله از نوشته كننده ارائه مي قانع

 بررسي مورد ايرانيان را ،پادشاهان مذكور در اوستا در روايات بازمانده از دين پيش از زردشت
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اند كيانيان را با  هاي هرتل و هرتسفلد را كه كوشيده دهد و با اين كار باارزش فرضيه دقيقي قرار مي

هاي ما   اين اظهار نظر سيماي تاريخي بعضي از اسطورههخامنشيان انطباق دهند رد كرده است و با

ها  توان پنداشت كه بسياري از تصاوير و سنگ نماياند و به وضوح مي اند مي را كه در شاهنامه آمده

هاي تخت جمشيد را آنجا كه پيوند ميان جانوران و انسان و پرندگان است  ها و سرستون و ستون

  .ن زمين استهاي كهن ايرا رواياتي از اسطوره
* * *  

گذاران را از بر ديدگان ما  هنر رئاليستي و پوياي دوران هخامنشي است كه صف خراج  

پويايي ذهن و ذوق و خالقيت غيرقابل انكار هنرمندان و مردم آن زمان روايتگر گذراند و  مي

د گرگاني آن را داريم كه فخرالدين اسع» ويس و رامين«ما از آن روزگاران داستان شورانگيز . است

اي از  را در قرن پنجم هجري قمري از زبان اصلي كه پهلوي بوده به نظم پارسي درآورده و نسخه

 مجتبي ، پاريس استةاند و در كتابخان  كه براي سلطان عثماني محمد بن مرادخان نوشته،آن را

ها و   شوريدگيهاي آن و رواني، شورانگيزي و جذبه.  خود منتشر كرده استازاي  مينوي با تحشيه

دهد و انسان از آن  هاي دلدادگي نهفته در آن، آن را اثري بسيار زيبا و هنرمندانه نشان مي گيآشفت

پردازي بايد وجود  نويسي و افسانه  داستانةيابد كه فرهنگ غني و متعالي و پرباري در زمين درمي

هاي بعدي ديگر  اسكندر و يورشچه بيداد .  استدست ما رسيده اي از آنها به داشته باشد كه نمونه

هاي   ذكر نام و نشاني به زبان بدون آتش يا امواج آب سپرده و ياة آن آثار دلپذير را به شعلةهم

  .اند التين يا عربي ترجمه شده

نويسان بزرگ و فالسفه و  نفوذ تعاليم مذهبي ايرانيان و فرهنگ اين ديار حتي در كار درام  

هاي سوفوكلس و اسليلوس و  نامه كه در نمايش  چنان،نفي و انكار استدانشمندان يوناني غيرقابل 

ها و  تأثير گات نويسي اينان شديداً تحت نامه  نمايشةشيو. ثير آشكار استأپورينيديس اين ت

 يكتاپرستي ايرانيان در برابر ةحتي عقيد. سرودهاي مذهبي و اشعار هجائي ايران آن زمانست

كه يكي از داليل  نحوي اي چون سقراط اثر گذاشته به د فالسفهيپرستي يونانيان در عقا بت

ميترا . شمار يونانيان بود هاي بي  اعتقاد و طرح يكتاپرستي در برابر بت،محكوميت سقراط به مرگ

وري نفوذ   مقربي كه در باورهاي ايرانيان بود در فرهنگ يونان و روم با آن مايهةو آناهيتا دو فرشت
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هاي ديگر كشورهاي اروپايي راه يافت و هنوز كه  به انديشه و باورها و فرهنگكرد و از آن طريق 

سازي و  ويژه در شعر و نمايشنامه و مجسمه ههنوز است در آثار درخشان هنري آنان ب

هاي يكي از   جالب اينكه بعد از جنگ جهاني دوم در خرابه.نمايند مينويسي جلوه  داستان

 ايراني كشف شد كه يادگاري از روزگار تسلط روميان ة فرشت،ترااي از مي هاي لندن مجسمه خانه

ما خود نيز از آثار كهن، پرستشگاه آناهيتا را در تنگ چوگان بيشابور شهري . ر بريتانياستيبر جزا

الملل آن  كه در خطوط ارتباطي بين  جايي، شاپور بنا نهادةكه شاپور اول ساساني در كنار رودخان

يهود ) خداي واحد(حتي بسياري برآنند كه اعتقاد به يهوه . اي برخوردار بود زمان از اهميت ويژه

  . استت گرفتهئنيز از عقايد ديني و فلسفي ايران نش

خوانيم كه ايرانيان  اي چون هراكليوس مي ني چون هرودوت و فالسفهاهاي مورخ در نوشته  

اخالق .  را داشتندهاري آنمند بودند كه مردم كمتر كشو  بهرههايي لتل و خصيقديم از فضا

گساري، برپاي داشتن جشن تولد، در  نوازي، خودداري از افراط در مي درويشانه و كريمانه، مهمان

. اند  از آن جمله،ها و ديدارهاي پس از مفارقت آغوش مهر گرفتن و بوسيدن يكديگر در مهماني

نان دروغگويي را از گناهان آ. هاي اجتماعي است الفباي معاشرتهم آداب و عاداتي كه امروز 

 كودكان تا پنج سالگي نزد مادر ،بردند  در تربيت فرزندان اهتمام فراوان به كار مي،شمرند بزرگ مي

گرفتند و  هاي او قرار مي و تحت تربيت او بودند و از آن پس در كنار پدر و زير نظر او و آموزش

كيد پدر با اصول اخالقي مهمي چون راستي أتآموختند و با  سواري و تيراندازي را مي اسبويژه  به

در آن روزگار هنرهاي دستي در اوج كمال بود و . شدند بند مي و راستگويي آشنا و بدان پاي

 ة جيحون كه هم اكنون در موزةگنجين. جالب اينكه هنر جواهرسازي ايران تالي نداشت

زه هديه شده اين حقيقت را مسلم دست يك انگليسي افتاده و بعد به مو  بهبريتانياست و تصادفاً

اي كه در نهايت ظرافت و هنرمندي ساخته شده و پر از  هنوز دير زماني از كشف كوزه. سازد مي

شناس   استروباخ باستانةوسيل اين كوزه به. گذارد ها و گردنبندهاي زيبا بود نمي دستبندها، گوشواره

ست كه  ا ايران باستانةون در موزدست آمد و هم اكن انگليسي ضمن كاوش در پاسارگاد به

افزاست و نيز بايد از  كار رفته حيرت اش به  كمالي كه در پرداخت هنرمندانهوطراحي و پختگي 

اي موسوم به كليوا نام برد كه خداي ماه چون شاهي بر تخت روان نشسته و  تصوير جام نقره
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 .همتاست ردونه، ظرافتش بي تصوير ماه و گاو و گةنظر از فلسف كشد كه صرف گاوي آن را مي

 هخامنشي بودند كه براي نخستين بار براي ارتباطات، چاپارخانه و بريد را ابداع ةايرانيان دور

هاي  نمودند و براي دسترسي بهتر به آب در نقاط خشك به حفر قنات پرداختند و با ايجاد شبكه

. راضي خشك جاري ساختندترين گونه بر سطح ا آبرساني زيرزميني آب را از اعماق به ساده

سيس أ مردم اين ديار در آن زمان تةوسيل بههاي خصوصي براي اولين بار در اقتصاد جهاني  بانك

ها  هاي اين بانك  سرمايه. مدارك و اسناد آنها هم اكنون موجود و غيرقابل نفي و انكار است،شد

اره بوده كه بعدها يونانيان به التج هاي حمل مال شامل منازل، مزارع، غالمان، چهارپايان و كشتي

  .تقليد از ايرانيان مبادرت به ايجاد بانك كردند

مين اجتماعي در خوري برخوردار بودند و اين را أويژه كارگران از ت هطبقات مختلف و ب  

در . دارد هاي ساخت بناست روشن مي الواح كشف شده از تخت جمشيد كه حاوي ارقام هزينه

 معماري آشوري و بابلي بودند و بيشتر ةتأثير شيو  كه نخست تحتاينكه  با وجود،مورد معماري

هاي  كردند و از جمله مانند آنجا از پلكان وسيع و مجسمه  بابل تقليد ميهاي راز فرم قص

گر  دادند كه جلوه نان ذوق و ظرافتي در تقليد بروز ميچگرفتند ولي آن موجودات بالدار بهره مي

كدام  كه در هيچ  چنان،ساخت  بناهايشان را از ساير ملل متمايز مية و شيو ايراني بودةروح و فلسف

شوند و به خاطر همين رازهاي  ها ديده نمي مانده در كشورهايي چون مصر آن ويژگي از آثار بجا

ثير هنر معماري ايراني أكه ت ناشناخته و مشخص بود كه توجه يونانيان آنچنان بدان جلب شده بود

هاي  توان به وضوح مشاهده كرد چه يونانيان بعد از جنگ يونانيان مي» ارتي نونپ«را در بناي 

 رفت و آمد بسيار داشتند و با ديدن معماري درخشان ايران به تقليد )شوش(متعدد خود با ايران 

كه  زماني.  فرهنگ و هنر ايران به هند نيز كشيده شده بودة در همان زمان دامن.از آن پرداختند

 اوزوكا ايجاد شد كه عالوه بر قسمتي از هند ،ي موريا توسط جاندار اگوتيا و جانشين اوامپراتور

گرفت، نه تنها طرح تشكيالت منظم اداري   افغانستان و بلوچستان امروزي را نيز در مي،كنوني

 هخامنشي بلكه حتي سبك معماري پرشكوه آپاداناي شوش و تخت جمشيد نيز مورد تقليد ةدور

شناسي در تاكسيال كه پايتخت آن  هاي باستان رار گرفت و اين حقيقت را كاوشصرف آنان ق

عالوه نشان داده است كه آثار تمدن و هنر و فرهنگ  امپراتوري بود به اثبات رسانده است و به
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شود كه ضرب سكه، گزينش دين زردشتي و بناهايي نظير  ايران در جاي جاي آن خطه ديده مي

 ساخته بر مبناي ،دومين امپراتور موريا، ويژه بناهايي كه اوزوكا ه ب. شمارندهاي ايراني در آن كاخ

 از اشكال و تصاوير گاو و فرشته و عقاب رها در آن قص.تقليد از تاالرهاي پرسپوليس است

 اوزوكا. توان ديد  شهر سارنات از حفريات پاتنه هم اكنون مية فراوان شده و آنها را در موزةاستفاد

هاي سنگي و آهني چه بسيار كه از  نگاري پرداخته و بر ستون  داريوش به لوح و سنگةونيز به شي

 . ستوني از آنها موجود است،االسالمي دهليةقبخود سخن رانده و هم اكنون در مسجد عظيم 

  . استهمين امپراتور چاپارخانه و بريد را نيز به روش ايرانيان ايجاد كرده

ش و احترام به عقايد و خدايان ساير ملل تحت و كورةطلبان يخواهانه و آزاد سياست آزادي  

 جهل و تعصب موضوع كوچكي نيست كه بتوان به سهولت از آن ة او، در آن روزگار تيرةسيطر

 بريتانياست و آزادي و آزادگي را توجيه و ة معروفش كه در موزةمنشور او بر استوان. گذشت

اگرچه پيش از . رهنگ ما، بلكه فرهنگ و تمدن جهانستكند نه تنها از مفاخر تمدن و ف تفسير مي

هايي چون پانيشادهاي هند از آزادي نام برده شده و در پاسخ اينكه ازل و ابد چيست  او در نوشته

شود ولي  آسايد و در آزادي منحل مي آيد و در آزادي مي گويد كه عالم از آزادي به وجود مي مي

ي را براي اولين بار در جهان آن روز به معني و مفهوم اين كورش صاحب اقتدار بود كه آزاد

 آثار فلسفي ةدر مورد فلسفه اگرچه هم. دبوبند   بدان پاي،واقعي امروزيش مطرح و توجيه كرده

 رئيس جمهوري ،كه اشاره شد از ميان رفتند ولي به روايت مورخين يوناني پريكلس كهن، چنان

 فصلي در ، افالتون.نام اسپزيا ازدواج كرد ي ايراني و آگاه بهي و با بانوداد همسر خود را طالق ،آتن

باره نگاشته و نيز نوشته كه اين بانوي فكور ايراني در كاخ خود فالسفه را گرد آورده و از آنان  اين

هاي بعد يعني قرون  اي كه قرن  شيوه،پرداخت هاي فلسفي و ديني مي كرد و به بحث پذيرايي مي

ناگزاگوراس كه چون سقراط و ارستو و زنون صاحب مكتب . رانسه باب شد در دربار ف١٨ و ١٧

ايست كه در آن  فلسفي است و خود تا سن بيست سالگي در سپاه خشايارشاه بوده از فالسفه

  .جلسات حضور مستمر داشته است

در مورد هنر آن زمان با توجه به نقش و نگارهايي چون شير و غزال در شكارگاه و صف   

وار بر گردنبندهاي طاليي  اران هديه بر دست و شيرهاي زيباي بسيار ظريفي كه صليبگذ خراج
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 تصاوير تركيبي نظير سر انسان و ةدست آمده، از هنري درخشان و رئاليستي نشان دارند و دربار هب

توان آنها را تقليدي از هنر ساير ملل يا ملهم از اساطير  بدن پرنده يا سر پرنده و بدن حيوان مي

  .ها و اعتقادات درآميخته با تخيل دانست كهن خود ايران زمين و افسانه

هاي پاك و نخستين ايجادكنندگان  آوران انديشه توان گفت هخامنشيان پيام در يك جمله مي  

به همين دليل آنچنان  كنندگان فكر و دانش و فلسفه و هنر و فرهنگ زمان خود بودند و و مبادله

همه حوادثي كه بر ما گذشت   و آنمتماديهاي   كه با گذشت قرنتمدني را تحقق بخشيدند

اي غني در   چه اگر پشتوانه،رسد مقامي ارجمند داشته نظر مي هنر موسيقي به. نمايد افتخارآميز مي

موسيقي وجود نداشت بعد از آنان و اشكانيان در زمان ساسانيان به آن اوج و كمال و تنوع و 

 ةهاي فرهنگي بود كه ايران آن زمان، از حمل د و همين پديدهرسي زيبايي و گستردگي نمي

سوزي و خونريزي خم بر ابرو نياورد و  همه ويراني و آتش  اسكندر با آنةبيدادگرانه و سبعان

ها نشد بلكه چنان  نه تنها تسليم واقعي شقاوت اي بر باد رفت ولي ايران ماند و اگرچه سلسله

 كه همسري ايراني برگزيد و بزرگان قرار دادن و آشكار خود تأثير شكوه پنها اسكندر را تحت

 خود ، به هند و بازگشت سپاهيانش به يونانةلشكرش را نيز تشويق به اين كار كرد و در حمل

  . ما در جهان آن روز شدندةحامالن پيام فرهنگ ما و هنر و انديش
* * *  

ي يهاي او نيز بود از سو امل انديشههاي ماني كه در عين حال ح مينياتورهاي ابداعي و نقاشي  

 نقاشي ،اي  تا سرزمين چين رسوخ يافت و بنا بر عقيدهي ديگر مديترانه و از سوةتا مصر و حاشي

دست آمده از اواخر  تصاوير منقوش بر ظروف به. چيني با الهام از آنها رونق و گسترش يافت

شاپور اول لطافت و ذوق و ظرافتي ويژه زمان  هل دوران ساسانيان و بي اشكانيان و اواةدور

 شعر و موسيقي . ساسانيان نيز علم و فلسفه و هنر اعتباري واال داشتةدر دور. انگيز دارند حيرت

هم تنيده و درآميخته در زندگي عموم مردم به فراخور حالشان رسوخ يافته ه چون دو همزاد ب

 زندگي ذوقي مردم ة موسيقي در عرصي آن روزگاران بايبودند و اشعار زيبا و ساده و روان هجا

 و بخش شود العين مشاهده مي آثار به رايآن هنوز در بسياري از نقاط . چون زره و زنجير بودند

 از يكسو با .تنوع در اشعار بسيار زياد بود. دهند  از فرهنگ هنري مردم ما را تشكيل مييعظيم
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 ،هاي حماسي  و از ديگرسو به گونههايشان درآميخته بود هاي زندگي و كار و سرگرمي پديده

ما هنوز از آن زمان نواهاي . شد هاي ويژه پرداخته و خوانده مي  روائي و با آهنگ، عشقي،انتقادي

هاي دقيق علمي اين امر را به اثبات  هور و شمشال را در موسيقي كردي داريم كه پژوهش

  .اند رسانده

دانان   موسيقي،هاي باربد و نكيسا از نامدواوين شعراي قرون اوليه پس از اسالم سرشار   

، »سروستان«، »نوروز و زرگ« آنان چونان ةبزرگ دوران ساساني و نواهاي ساخته و پرداخت

موسيقي تا بدان حد گسترش يافته بود . و بسياري ديگر است» ماه بر كوهان«، »آرايشن خورشيد«

هايي كه بامداد  راسم گوناگون، آهنگكه براي هر روز آهنگي خاص ساخته بودند و به عالوه در م

ها   اين تفاوت.اند  هم از نظر لحن و هم ابزار متفاوت بوده،نواختند يا نيمروز يا پسين يا شامگاه مي

. بينيم ها يا عزاها يا مراسم ديگر مي را هنوز هم در نقاط دور افتاده و نيز در ميان عشاير در عروسي

بافان صاحب ذوق  كوبان روستاها و قالي گردان، خرمن روشان، دورهف اگر هنوز بنّايان، طوافان، ميوه

كنند، اگر  و آهنگران و حتي نمدماالن به هنگام كار نواهاي خاص و در خور كارشان زمزمه مي

نهايت  گمان همه نشان از گستردگي بي دهند، بي ي سر مييمادرانمان با صدايي شورانگيز الال

راندن گلّه  بينيم كه در ميان عشاير براي دوشيدن شير يا امروز مي. هاي ما دارند موسيقي در گذشته

 وجود دارند كه يچادرها نواهاي خاص ها يا زير سياه هاي تنهايي در كوه و دشت يا بر دامنه يا شب

ها يا روستاها يا  كنيم كه در بسياري از آبادي هنوز مشاهده مي. بسيار از ارزش و اهميتشان غافليم

چون شود،  نواخته ميهاي گوناگون و متنوعي  نشينان، در مراسم عروسي آهنگ گلدر ميان جن

 آغازش با صداي پرشور و وشود  نواي صبحگاهي كه در بامداد نخستين روز عروسي نواخته مي

گاه بردنشان يا  افكن كرناست يا نواي به حمام بردن عروس يا داماد يا حنابندان يا به حجله ولوله

بازي و رقص شمشير و  چوپي زنان و يا چوب بازي مردان و نيز دستمالهاي  براي رقص

ها و نيز خروش  هاي شاد و سرگرمي ها نواهاي خاص وجود دارد و حتي گاه براي بازي شاباش

 اوليا و اشقيا كه همه ةخواني و هنگام مقابل ويژه در تعزيه هطبل در مراسم عزاداري يا طبل جنگ ب

ها  مهري  بية موسيقي نجيب ما دارد كه با همةدان و فضاي گستردو همه داللت بر وسعت مي
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اثرشان  انگيز و بهجت نسبت به آن و تضييقاتي كه براي استمرارشان وجود داشته به حيات فرح

  .كنند اند و سرزنده و پويايند و هر دل و روحي را افسون مي ادامه داده

هاي زيبا كه هنوز  بري  هاللي بلند، و گچهاي هاي رفيع طاق هنر معماري ساسانيان با ايوان  

  .شود كمالي در خور داشته است هاي مدائن ديده مي آثاري از آنها در ويرانه

 ةاي در منطق نوشت كه خوشبختانه ترجم در زمان انوشيروان بود كه پولس فارسي رساله  

نيان نوشته است  ارزش و اعتبار فلسفه در زمان ساساة آگانياس دربار.سرياني آن در دست است

كه فلسفه اهميت فراوان داشته حتي پادشاه با اورانيوس كه از فالسفه و پزشكان نامي آن روزگار 

آمدند و  ميهم بدان و دانشمندان گرد ودر زمان او م.  استها و گفتگوها داشته در يونان بوده بحث

از انوشيروان . كردند  ميمجادلهبا يكديگر پرداختند و   آفرينش و يكتاپرستي ميةبه بحث دربار

نام پرسكيانوس و  هاي وي از فيلسوفي يوناني به اي باقي مانده است كه حاوي پرسش رساله

هاي خود از اطالعات فلسفي انوشيروان در  آگانياس در نوشته.  التين آن موجود استةترجم

اشيم كه در همان به خاطر داشته ببايد هاي فلسفي و ديني ابراز شگفتي كرده است و نيز  زمينه

  .دمنه به پهلوي درآمدو دوران بود كه كتبي چون كليله 
* * *  

سفانه به علل گوناگون اكثر آثار معتبر مكتوب فكري و هنري أ مت،بعد از اسالم آوردن ايرانيان  

همه آثار فكري  يا سوخت يا شسته شد و يا به آب رودها افتاد و همين است كه كمتر نشاني از آن

خذ و أذكر م هم حقيقتي است كه بسياري از آنان بي و هنري و ديني كهن بازمانده و اينو فلسفي 

 در اين ميان . به عربي درآمدند و به همان شيوه بعضي به التين ترجمه شدندنام نويسنده مستقيماً

 اي سينه به سينه و نسل به نسل گونه آنچه اسير لوح و قلم كمتر بود نظير معماري يا موسيقي به

 در تاريخ طبري آمده است كه يكي از معماران ايراني دربار .پويايي خود را از دست ندادند

كه ايرانيان اسالم را برتر و  ولي با وجودي. ساسانيان تجديد بناي مسجد كوفه را بر عهده داشت

 هاي مهمشان در اين گزينش نداي برادري و تر شمردند و بدان گرويدند و يكي از انگيزه گرامي

 مردم در ايران پيش از اسالم بود ولي ةها و طبقات چهارگان برابري اسالم و فروريختن نظام كاست

شمردند و زبان فرهنگ و هنر ايران زمين   را موالي ميآندانستند  اعراب كه خود را فاتح ايران مي
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با كه با ي مخالفت مي ورزيدند و عجيگو كردند و حتي با پارسي را زبان كفر و زندقه تلقي مي

سيبويه بيضاوي بود كه قواعد زبان عربي را  ابن! همه سخن در مورد معلقات سبعه وجود آن

نام ابونواس زيباترين اشعار را به زبان  خود را نوشت و شاعري اهوازي به» الكتاب«دريافت و 

را المثلي  مانند ايرانيان در مورد نوشتن و نويسندگي به عربي ضرب عربي سرود و درخشش بي

»  به عبدالحميد و ختمت به ابن العميدةب الكتاةعبد«زبان ساري و جاري كرد كه  ميان فضالي عرب

به اين معني و مفهوم كه نويسندگي به زبان عربي با عبدالحميد يحيي آغاز شد و با اين عميد پايان 

ن بار آداب و  چه، عبدالحميد براي نخستي.گرفت كه اينان هر دو از مفاخر بزرگ فرهنگي ايرانند

سان  زبانان آموخت و بدانان ياد داد كه سخن را چگونه آغاز كنند و چه  نوشتن را به عربةشيو

در حقيقت . شمارند اش به پايان برند و هنوز هم او را شيخ نويسندگان مي سامان بخشند و چگونه

!  تحقير كار مواليانهاي اينان بود كه نويسندگي اعتباري ديگر يافت و آن را كه به در اثر نوشته

  !شمرند به قولي نردبان صدارت و علو درجات اجتماعي و سياسي گرديد مي

 اشعار هجائي پيش از اسالم نه تنها ةالشعرا بهار بر آنست كه تنوع و گسترش و دامن ملك  

سبب شد كه بسياري از شعراي عرب در اوزان هجائي شعر بسرايند بلكه شعر هجائي ايران بود 

مقفع صاحب  نبا. ور و غني ساخت و موجب نضج اوزان عروضي گرديد عربي را مايهكه شعر 

كتاب ادب الكبير و ادب الصغير كتب بسياري را چون خداينامه و كليله و دمنه كه از آفات مصون 

 عباسي تنوري را ةهر چند سرنوشتي شوم داشت و به دستور خليف. مانده بودند به عربي برگرداند

 مشتعل نمودند و پدرش را نيز كه در اثر شكنجه دستش قطع شده بود نيز آوردند حاضر كردند و

  !و سپس به اتهام كفر و زندقه در تنورش انداختند و بعد پدرش را نيز

گري و زايش بازمانده بود با فرهنگ  پيوند فرهنگ كهن ايران كه يكي دو قرن از جلوه  

اي   خود مايه وهاي گوناگون زمان بود ز فرهنگاي درآميخته ا  كه در عين حال مجموعه،اسالمي

 ةهاي تابناكش در هم انگيزي شد كه جلوه  موجب چنان باروري حيرت،غني به همراه داشت

سزا  هاي دانش و فرهنگ و هنر و معنويات ما كه شرايط و امكانات نيز در آن نقشي به عرصه

  .داشته متجلي شد
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مطهري در خدمات متقابل ايران و اسالم عرب در ولي اين واقعيتي است كه به قول مرتضي   

 بعد از فتح كشورهايي چون ،صنعت و هنري كه در خور باشد نداشت) ص(زمان پيامبر اكرم 

  .برداري اعراب قرار گرفت النهرين بود كه صنعت و هنر اينان مورد بهره ايران و سوريه و بين

كاري يا  ويژه ايران را براي معرق هو بكاران و هنرمندان و معماران اين نواحي  خلفا صنعت  

 زير نظر استادكاران ين مساجد و يا تعمير و تكميل آنها به كوفه و ساير نقاط بردند كه معموالًئتز

دار و   ساساني، اسالم با تمدني پيشينهةدر حقيقت بعد از فروپاشي سلسل. پرداختند ايراني به كار مي

در . بودحال هاي پيشين و نيز زمان   تمام تمدنة دربردارنددار همسايه شد كه كهن و پخته و ريشه

شود كه در آن   ذكر شده كه هيچ فن و صنعت مهمي در عالم پيدا نميكتاب صنايع ايران صراحتاً

  .ذوق و هنر و ظرافت ايراني متجلي نباشد

 ،طه بودپيرايه و بدون حركت و نق رو بود كه نوشتن قرآن كه تا آن زمان ساده و بي  از همين  

پردازي در  حاشيه و حاشيهو با ذوق و هنر ايراني عجين شد و طرح گلبوته و نقش و نگار 

ويژه در كوفه بودند و نيز ديگران به كار گرفته شد و تحولي  ه ايرانياني كه بةوسيل بهنگارش قرآن 

رحي مقله بود كه براي خط كوفي ط ابن. وجود آمد عظيم هم در خط و هم در نوشتن قرآن به

ها با گلبوته يادگاري از دوران ساساني  ها و نوشته ين كتيبهئديگر درانداخت كه البته پرداخت و تز

  .ها در اوج كمال بود نبشته  سنگةاست كه در آن زمان حتي در حاشي

تاريخي آنچنان زيبا، هنري و دقيق و زنده نوشت كه مقامش را تا » محمدبن جرير طبري«  

دانان ايراني بودند كه هنر موسيقي را نه تنها براي اعراب و  موسيقي. بردلقب شيخ مورخين باال 

بن نافي متخلص به  ابوالحسن علي.  بخشيدندتمسلمين بلكه براي جهان هنر آن روز اعتبار و قدر

زرياب از شاگردان اسحاق موصلي در دوران امويان به اندلس رفت و در دربار عبدالرحمان مقامي 

هاي عود تغييراتي داد و طرحي تازه براي موسيقي  ت و همو بود كه در سيمشامخ و رفيع ياف

هم آنچنان اصولي و دقيق كه هنوز با قواعد  هايي براي آواز تصنيف نمود، آن تنظيم كرد و آهنگ

و ! هايي كه در جهان داشته و دارد منطبق است  پيشرفتةعلمي موسيقي جهاني امروز با هم

.  آوازي سوئيت كه پانصد سال بعد از او تازه در اروپا رواج يافتةتركيبي است كه از قاعد

اميه از ارجان فارس  دانان بزرگ ايراني است كه در اثر ستم عامل بني بن ماهان از موسيقي ابراهيم
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دانان عالم اسالم شد او نه تنها بر موسيقي ايراني  ترين موسيقي به كوفه مهاجرت كرد و از بزرگ

  . كامل داشتةرومي، يوناني و عربي نيز احاطبلكه بر موسيقي 

يعقوب كندي كه در اواخر قرن سوم هجري زاده شد كسي بود كه اولين كتاب موسيقي   

علمي را به زبان عربي نوشت و موسيقي درخشان ما كه به علل گوناگون دچار ركود شده بود در 

يباري كه با مانعي برخورد كشورهاي عربي و اسپانيا و شمال آفريقا پويايي گرفت و چون جو

هاي غربي و  بينيم كه در ميان آهنگ امروزه ما مي. كنان جاري شد كرده باشد در آن نقاط زمزمه

 و اين در اثر دارد ديگر ة غربي، موسيقي اسپانيولي با روح و ضمير و جان ما رابطةموسيقي گسترد

در واقع اين فرايند . ا از آن زمانستهم تنيدگي و درهم تنيدگي موسيقي اسپانيولي با موسيقي م به

 پيوند اين دو است و اين نيز واقعيتي است كه بسياري از ابزار و آالت موسيقي ما نيز وارد ةزاد

  .موسيقي اعراب شد چه آنان جز دف و طبل و بوق ابزار ديگري نداشتند

هاي  ن از مقام مقام آ٣٠ كشورهاي عرب ة مقام موسيقي موجود در كلي٥٢ از ،راه دور نرويم  

هاي ايراني است مانند شور، اصفهان، بيات، نور عجم، ماهور، كه نقش بردگان و  ايراني و با نام

  .ثر بوده استؤالعاده مهم و م اسراي ايراني در اين گسترش و نفوذ فوق
* * *  

رفان اند ولي در قرون بعد ع ملأهاي سياسي ايرانيان در قرون اوليه بسيار قابل ت هر چند قيام  

وري و درخششي يافت  اي از فرهنگ اسالمي چنان مايه دار ايراني بود كه با آميخته عميق و ريشه

اي از فرهنگ ايران پس از اسالم بود  عرفان در حقيقت جلوه. دارد مل واميأاي را به ت كه هر انديشه

نهفته در آن و  چه شور و حال ،ها در برابر مهاجمين و بيدادگران زمان رخ نمود كه در خانقاه

همه رازهاي سر به مهر و پيچ و خم راه دراز نيل به  اش با آن گرايي بارور و افسونگرانه درون

خوئي و شقاوت  ترين پناهگاه معنوي و فرهنگي و روحي شد و سبعيت و درنده حقيقتش عالي

 آن روزگار را انگيز انسان تنها و اسير خشونت و بيداد جاري زمان را نفي كرد و چون سايباني فرح

سار سبز و خرم خود فراخواند و عشق و شور و جذبه آفريد و عطر معنويتي عميق را در  به سايه

  :آلود و پرهول پراكند و به قول سنائي آن فضاي مسموم و خون

  آتش آب سوز عشق آمد    آب آتش فروز عشق آمد
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   :ويا به زبان موالنا

  د و چاالك شدص آمـكوه در رق  جسم خاك از عشق برافالك شد

  عباسي از زندانش به مقتل بردند و يكةبن منصور حالّج بيضاوي كه به دستور خليف حسين  

خورده يافته بود دست و پاهايش را  اش زدند و بعد با آنچه در سرنوشت خود رقم هزار تازيانه

فيف شيرازي بن محمدبن خ بريدند و او را سوزاندند و خاكسترش را به دجله ريختند و نيز عبداهللا

خوانند نيز از فرزندان فرهنگ كهن  معروف به شيخ كبير و ابواسحاق كه شيخ مرشد يا غازيش مي

 هميشه پر درخشش حكيم ابوالقاسم فردوسي توسي با اثر جاوداني ة چهر.ايراني و اسالمي بودند

ي  شاهنامه و حضور و وجود فالسفه و نويسندگان و پزشكان،و اساطيري و حماسي پارسيش

سينا و ابوريحان بيروني صاحب آثارالباقيه  الرئيس ابوعلي چون ابوبكر محمدبن زكرياي رازي، شيخ

هاي قلب بودند كه وجود زندگي و استمرار حيات فرهنگي و علمي اين  و همه چون تپش

حكيم ابوالقاسم فردوسي از احياكنندگان . كردند ها روايت مي سرزمين اهورايي را در برابر هجوم

ان و فرهنگ و تاريخ اساطير ايران زمين بود و نقشي بزرگ و حياتي در احياي مليت ايراني در زب

كه اسالم آوردن  شايد اگر او نبود زبان ما نيز نبود و اگر هم بود چنين نبود چنان. پناه اسالم داشت

ت مصريان و شامات و آفريقاي شمالي موجب آن شد كه اينان زبان و فرهنگ و قوميت و ملي

 تركان ةزبان شدند و همين ماجرا در آسياي صغير در اثر حمل خود را از دست دادند و عرب

هاي در عين حال اسالميش در آن روزگار آنچنان  درخت فرهنگ ايران با ويژگي. عثماني روي داد

  .كس قادر به نفي اعتبارش نيست شكوفا و پربار و سرسبز است كه هيچ

 بغداد را كه سعدي بزرگ از ة مشهور نظاميةكه مدرسالملك است  اين خواجه نظام  

كند و كساني چونان شيخ ابواسحاق شيرازي را بر كرسي  آموختگان آنست برپاي مي دانش

  .هم در بغدادي كه مركز ثقل جهان اسالم است  آن،نشاند استاديش بر مي

اترين رباعيات دان است كه زيب حكيم عمر خيام نيشابوري شاعر، فيلسوف، منجم و رياضي  

رسد و با همكاري اوست كه تني چند از  سرايد و در رياضيات به اوج كمال مي جهان را مي

نگارند و در جهان علم آنچنان موقعيت درخوري حاصل  دانشمندان نجوم، تقويم جاللي را مي

ي كه از زمين به آن كره ارسال ا  ماه نام او نيز در نگارهةكند كه به هنگام دسترسي زمينيان به كر مي
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شود و در همان قرونست كه  شود در رديف بزرگان علمي رياضيات و نجوم جهان نوشته مي مي

الدين شيرازي چون بلبلي بر درخت پر شاخ و برگ و سرسبز ادب و هنر اين ديار  شيخ مصلح

و امام فخر رازي و دهد و بزرگاني چون موالنا صاحب مثنوي كبير  سرايي ابديش را سر مي نغمه

زيند و با آثار فكري خود خوني ديگر در رگ فرهنگي پوياي ايراني جاري  نظامي نيز مي

  .سازند مي
* * *  

همه فشارها و  مانند و شورانگيزشان بود كه ايران توانست آن  و آثار بياين افرادوجود   

در شهر نيشابور يك يورشي كه  .نداها و بالهايي چون يورش چنگيزي را از سر بگذر توفان

ميليون و هفتصد و پنجاه هزار نفر را به كام خون و نيستي كشيد و حديث بلخ و بدخشان و 

هر چند در تقابل فرهنگ و . هرات آن روزي كه بخشي از خراسان بزرگ بودند نيز جز اين نبود

م ز حضور آن قوگشمشير گردن كساني چون شيخ عطار كه عرفان مجسم بود زده شد ولي هر

االمر  دار ما شود و در نهايت و نفس متجاوز نتوانست موجب اضمحالل فرهنگ و هويت ريشه

 ة سبعيت و خشونت به زير سلطةاين فرهنگ و مذهب و دانش و هنر ايران بود كه آنان را با هم

 استدراك كيفيت لذّات معنوي و ذوقي را ةلطافت روح و درك زيبايي شيو  خود كشيد وةمقتدران

الدين محمد مولوي و سعدي   جالل،خواجه نصيرالدين طوسي، شمس تبريزي.  آموختبدانان

روزي  هاي شبانه هاي عميق در آن تيرگي داران معنويت مظهر تجليات بزرگ فرهنگي و مشعل

  .وحشت و بيدادند

ها هنوز هم عطر دالويز و جانبخش آثارشان  مرداني با آثاري آنچنان بزرگ كه پس از قرن  

 امروزي ةاي را در هر كجاي جهان پهناور و آشفت  هر صاحبدل و صاحب انديشهمشام جان

  .دهد نوازش مي

هاي فرهنگي و تاريخي ايرانيان با يورش  بعد از توفان سهمگين چنگيزي و مقاومت  

هم به پايان رسيد و  تيموريان باز آتش ويراني و آشفتگي و مرگ و آوارگي برافروخته شد ولي آن

خونريز  وار قد كشيد و اين قوم مهاجم و د كه سرافرازانه از ميان موج خاكستر، ققنوساين ايران بو

توسط ايرانيان هرات . را نيز چون چنگيزيان اسير اعتبار فرهنگي و هنري و فلسفي خود ساخت
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آن زمان برابري » ونيز«و » فلورانس«كه پايتخت تيموريان بود چنان شكوهي يافته بود كه با 

ر به جايي رسيد كه جانشينان تيمور مشتاقانه و سرافرازانه اديبان و نويسندگان و كا. كرد مي

نهادند و بزرگ  اي درخور، ارج مي گونه معماران ايراني را در پناه خود گرفته و آنان را به

  .بردند هايشان بهره مي شمردند و از وجود و ذوق و آگاهي مي

 كتاب .هاي زمان برپا و بنا شد ترين كتابخانه شكوهبا -هرات - ايرانيان در پايتختشانبه دست  

ها و مساجد كتابخانه  آن قوم آنچنان رواج يافت كه حتي در خانقاهمردم و كتابخواني در ميان 

هاي گوناگون گسترش يافت و سبك هراتي در خوشنويسي و نقاشي و  هنر در زمينه. ايجاد شد

 ةاب حافظ با همكاري چند تن از فضالي برجستترين كت  بزرگ.تذهيب و تجليد كتب پديدار آمد

هم  امروز . عبداهللا مرواريد نوشته شدبه قلم خطي حافظ ةپانصد نسخ گيري از ايران و با بهره

هاي آن زمان كه اكثراً به همت  هاي بزرگ جهان در نيويورك، لندن و پاريس از داشتن كتاب موزه

 بايسنقر ةاي كه در كتابخان  از جمله شاهنامه.بالند  مي، هنر و خالقيت ايرانيان نوشته شدهةو در ساي

  .نگاشته شده كه از اوراق زرين هنر جهاني است
* * *  

 مرواريد كه در الدين عبداهللا  شهاب.هنر خوشنويسي در اين دوران رونقي به كمال داشت  

اب و  الكتّةقبلعلي مشهدي كه القاب  نوشتن كتاب حافظ مشهور از او سخن رفت و سلطان

سلطان الخطاطين را داشت و نيز محمد عمادالملك يا ميرداماد و عليرضا عباسي كه شاه عباس او 

گويند كه وي .  خود را به او بخشيد در آن شمارندةرا لقب شاهنواز داد و منصب كتابداري كتابخان

وري رباعي مشه. شاعر نيز بوده است و در بستر مرگ آخرين رباعي خود را چنين سروده است

  .دانند خوانند و مي شناسند ولي آن را مي اش را نمي كه بسياري سراينده

  م و اي بينوا دلمــنصيب گوش اي بي  بگذشت عمر و گفت و شنو با تو رو نداد

  زند از سينه تا دلم وج ميـخونها كه م  مــرون نريختــودم و بيــصد بار لب گش

هاي  زيست نيز از چهره جري قمري ميالدين بهزاد كه در قرن دهم ه نقاش بزرگ كمال  

 ٥ترين آثارش يك جلد كتاب سعدي است با  از مهم. شاخص و جاوداني هنر نقاشي ماست

. تصوير با امضا العبد بهزاد كه اين كتاب در مصر است و ديگر تصويري از سلطان حسين بايقرا
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. زبانزد روزگار استبافي كه در سرزمين، ريشه و تاريخي بس كهن دارد و حديث آن  هنر فرش

امان چنگيز و تيمور راه تعالي خود را  هاي وحشيانه و بي در اين دوره نيز در ميان هجوم يورش

هاي جهان با سي و دو  ترين فرش ها، چه نفيس ها و رنگ  راز و رمزهاي نقشةپيمود با هم مي

 شاه صفي ةشد و به مقبر مردم آن روز به شمار ستارگان آسمان بود بافته ةميليون گره كه به عقيد

اهدا گرديد و متولي كوردل و نادان مقبره آن را به درم ناچيزي فروخت و بعدها با مبلغي كالن 

  . ويكتوريا و آلبرت لندن خريداري شد و هم اكنون از ذخاير نفيس آنجاستةبراي موز

ه در معماري نيز در اوج كمال بود و گذشته از كساني چون محمدبن محمود اصفهاني ك  

الدين محمد به   اميرتيمور را ساخته بود، معماران هنرمند و آگاهي چون استاد شمسةسمرقند مقبر

ستون و  خان، چهل وردي اهللا، پل اهللا لطف ها و عماراتي چون مسجد شيخ ساختن مساجد و پل

  . خان در شيراز پرداختندةبهشت در اصفهان و مدرس هشت

ي يشود و شعرا  نو ايجاد ميةپذيرد و در آن شيو  ميشعر نيز در دوران صفويه دگرگوني  

پوش،  پاي  هاي دور و گاه پياده، بي يابند كه براي ديدارشان از راه چون صائب آنچنان منزلتي مي

او . نهند كه محضرش را درك كنند و از سخنش بهره گيرند روي به اصفهان محل اقامتش مي

 او و شعراي بزرگ ديگري گسترش از سوياي كه   شيوه،كند  نويني را در شعر ايجاد ميةشيو

  . يابد مي

  :گويد خود مي

  كه جاي بلبل آمل در اصفهان خاليست  كنم صائب به طرز شعر تاثزه قسم ياد مي

 دار و رازآلودي كه بايد سبك اصفهانش خواند و به غلط هندي ناميده شده سبك زيبا و گره  

 عزيمت خيل شعرا به هند و در نهايتجاد شد  سرايش شعر در اصفهان اية چه اين شيواست،

هايي كه بين شعرا و نويسندگان براي رفتن به هند باب شده بود آنان را همانند  موج مسافرت

 در آن خطه استمرار يافت كه البته ،كشانيد  مردم بدان ديار ميةبسياري از مردم چون تجار و تود

ز لحاظ اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مذهبي  شرايط خاص زمان اةها زاد ها و مسافرت مهاجرت

بودند باالخص كه ايرانيان به علت دانايي و نبوغ در دربارهاي هند قدرت و نفوذ و اعتبار فراوان 

دريغشان به شعرا و خيل اهل ادب تأثيري عميق در اين پناه بردن آنان  هاي بي يافته بودند و كمك



 

  

 شناسي ايران فرهنگ عامه و مردم676

 شعراي توانايي چون محتشم كاشاني برادرش عبدالعلي كار به جايي رسيده بود كه. به آنجا داشت

  .را با شعري كه براي سلطان دكن سروده بود راهي آن ديار كرد

و اين برادر هموست كه محتشم در رثايش شعر دردناكي سروده است و ناگفته نماند كه   

اند و گاه  داختهها پر ويژه از شعرا هم از مهاجرت به هند دل خوشي نداشتند و به شكوه هبسياري ب

  .اند هند را به تعريض جگرخوار توصيف كرده

  چه روز بود كه راهم بدين خراب افتاد؟    ون مراــسليم هند جگرخوار خورد خ
* * *  

  به پهلو خشك شد دستم سبووار    ز درد آخر در اين هند جگرخوار

  :و صائب بر آنست كه

  ام غريبان مطلبفيض صبح وطن از ش    صائب از هند مجو عزّت اصفاهان را

تنها كليم است كه زيبايي كشمير مسحورش ساخته و وطن را از يادش برده آنچنان كه دل   

بندد يا بعضي از اينان چون نظيري كاشاني كه فقط به قصد تجارت به هند  به يار و ديار كشمير مي

  .روند مي

نمايد چه   طبيعي ميرسد كه اين امر تا حدي سرايي به خاطر گسترش تشيع به اوج مي مرثيه  

هاي زمان   عقايد و فلسفه و انديشهتأثير تحتهاي هنري  ها و شيوه اين اصلي كلي است كه سبك

آليسم مايه گرفته و سبك كالسيك از ناسيوناليسم و  خودند سبك رمانتيك شيللر و ديگران از ايده

مذهبي حاكم بر ايران نيز شتين، شرايط نيرئاليسم از همين فلسفه و كوبيسم از نظريات سه بعدي ا

  .ترين مراثي را سروده است كه محتشم كاشاني زيباترين و دلنشين كرد چنان سرايي مي ايجاب مرثيه

هاي   مهم ديگري اشاره كند كه مظالمي نظير ايجاد گروهةداند كه به نكت در اينجا ضروري مي  

صفوي و كشت و كافورهاي هاي درنده براي محكومين به مرگ در دربارهاي  آدمخوار و يا سگ

هاي  دوران انوشيرواني ارتباطي به بستر حركت فرهنگي و هنري بطني جامعه ندارند و روش

شوند و چه بسا كه از نظر باور  جويانه براي حفظ قدرت فردي تلقي مي توزانه و انتقام فردي و كينه

  .و فرهنگ ملي امروزي سخت مردودند و غير انساني
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ويژه از قرن  سازند به داب و رسوم ايراني كه بخشي عظيم از فرهنگ را ميباري در آن ايام آ  

هنوز در مصر در روز سيزدهم . دواند پنجم هجري به بعد در سراسر اقاليم اسالمي ريشه مي

شود به نام شم النسيم كه آدابش شبيه سيزده نوروز است و نيز  فروردين ماه مراسمي برپا مي

 به همراه نفوذ اشعار بزرگاني چون سعدي از راه مغولستان در چين بسياري از سنن و آداب ما

 دريانوردان به آفريقاي جنوبي و زنگبار روي كرده و ةوسيل بهفارس  ثير گذاشته و يا از راه خليجأت

عنوان حامالن فرهنگ و هنر متعالي زمان از همين  نيز در همان دوران خيل عظيمي از شيرازيان به

هاي آن   جالب اينكه هنوز هم در آنجا جلوه،ها نهادند  پاي بدان سرزمين،مسير براي تجارت

خواني كه  ويژه تعزيه ههاي مذهبي و ب  سوگواريبرگزاريها در ايام نوروز و نيز در  مهاجرت

ها به زبان   تعزيهشوند جالب اينكه مثالً شود در آن كشورها مشاهده مي صورت خاصي اجرا مي به

  !فارسي آن روزگارند

در هند نيز چنين بود كه در دربار محمدشاه هندي و سلطان ابراهيم عثماني، مقارن دوران   

كوشيد كه در اجراي آنها از  صفويه انجام مراسم نوروزي موجب رقابت آنان بود و هر درباري مي

 در هند در فصل بارندگي برسات كه مقارن بهار است در كمتر جايي بود كه . گيرديديگري پيش

ترين  پادشاهان تيموري و دربار پادشاهان دهلي و دكن پرشكوه. سم نوروزي برپاي نشودمرا

السعدين با هنرمندي،  اميرخسرو دهلوي در مثنوي بلندي با عنوان قران. داشتند مراسم را برپاي مي

  .مراسم نوروزي دربار معزّالدين كيقباد را در قرن هشتم هجري قمري ترسيم كرده است

  ت ملك خواستندـ زربفةپرد  دــاراستنـاق بيــه طـ نــةصف

  عرش دگر بر زمين انگيختند  دــق آويختنــتخت زدند و تت

  ابر سر از شرم به چادر كشيد  چتر زهر سو ز فلك سر كشيد

 .شد در زمان اكبرشاه به اوج رسيد استقبالي كه از آن مي استمرار مراسم نوروزي در هند و  

تقويم ايراني در آنجا رايج . مرجان از آن قبيل بود  واختنش با درترتيب تخت از طال و مرصّع س

همه جا . بستند زن را آذين ميرين جهانگير پسر اكبرشاه در ايام نوروز كوي و بدر زمان نورالد. شد

خنياگران در كوي و برزن . خاست كردند و صداي طبل و كرنا از همه جا برمي را چراغاني مي

 كتاب ةالملك شيرازي نويسند بعد از آنكه ممتاز محل دختر عين. خواندند  ميآوزاهاي شورانگيز
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شاه جهان تقديم كرده بود به عقد شاه جهان درآمد،  طب دارا شكوهي كه كتابش را به محمد پسر

چه نورجهان همسر شاه جهان با مشاورت منجمان . العاده شد ويژه امير فوق هنوروز در آن ديار ب

 تزئينات و ةگزيد و هم  مراسم و ترتيب تزئينات هر نوروزي رنگي خاص برميدرباري براي انجام

بعد از درگذشت اين بانو جسدش را . آراستند حتي حيوانات و بال و پر پرندگان را بدان رنگ مي

به دكن بردند و دفن كردند و بنا بر وصيت همو و به امر پادشاه يكي از معمارات بزرگ شيرازي 

 همكاري عبدالحق فرزند محمدقاسم شيرازي و گروهي از برگزيدگان معماران موسوم به عيسي با

ل قرن ي او در اواةترين بناهاي عالم يعني تاج محل را بر مقبر زمان و زير نظر او زيباترين و عالي

 بارز آنها را ةويژه شيرازيست كه نمون ههاي ايراني و ب  باغة سبك آن به شيو.يازدهم هجري ساختند

ين داخل عمارت نيز زئدر ت. دتوانيم ببيني آباد و دلگشا مي هاي ارم و عفيف وز در باغهم امر

  .رباعيات خيام را نقش كردند

خان است كه شاه  مردان معماران ايراني از مشاورين معتمد دربار بودند كه يكي از آنان علي  

اران ايراني در قلب گونه سبك معم ساخت و بدين جهان بدون نظر و مشورت او هرگز بنايي نمي

زبان رسمي و درباري هند شد و هنوز هم اعتبار درخوري ،  فارسي و از ديگرسو هند رسوخ كرد

ها به فارسي است و فرهنگ و هنر توانا  اسناد معامالت زمين و قباله را پس از چند قرن داراست و

نمايد و حتي  ناپذير مي و پوياي ايران چون تارهاي زرين آنچنان در فرهنگ هندي تنيده كه تفكيك

هاي آنها كه كداميك از  م نزديكند كه بررسي ريشه ههاي ما آنقدر به ها و افسانه بسياري از اسطوره

ت  كه زبان و ملي افراديدر مورد تركان عثماني همان. نمايد اين دو سرزمين بوده مشكل مي

ازهاي فرهنگ و هنر ايران شدند  رةزد باد دادند آنچنان افسون كشورهايي چون آسياي صغير را بر

  . آن تا حواشي دانوب و بالكان گرديدندةكه خود از حامالن گسترش و اشاع

 عثماني كه در عين ةزبان ديگر ادب و فرهنگ و هنر ايران بر امپراتوري عظيم و گسترده ب  

نان  غني فرهنگي بهره داشت چةحال از تمدن و فرهنگ كهن تركي برخوردار بود وخود از بستر

كه مدام در رقابت و معارضه با  مطلوبي گذاشت كه پادشاهان عثماني با وجودي ثير عميق وأت

پادشاهان ايران بودند فارسي گفتن و فارسي نوشتن و متولي فرهنگ و هنر فارسي بودن را از 
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. شد  امور ديواني و اداري و درباري به زبان فارسي انجام ميةشمردند هم افتخارات خود مي

  .تأثير فرهنگ ايران در عثماني ايجاد شد هاي بزرگي تحت بخانهكتا

 عمومي ةوجود آمد و اولين كتابخان هاي خصوصي در قرن هشتم ق به نخستين كتابخانه  

پادشاهي عثماني به فرهنگ و هنر و دانش ايران به . عثماني در سيصد سال پيش ايجاد گرديد

. شمردند  بهره ماندن از آن از غبني براي خود ميويي كم بهره بودن يا كمگنگريستند  حرمت مي

شان نوشته شده و  هاي شخصي كتب خطي فارسي كه به دستور و تشويق آنان براي كتابخانه

ب فارسي تامروزه نسخ منحصر به فرد و نفيس بسياري از ك. ست اموجود است از شمار بيرون

اي از كليات   ديوان كبير موالنا و نسخهالشعراي دولتشاه سمرقندي،ة ناصري، تذكرةنظير اخالق نام

 شوند كه سواي انبوه كتب خطي فراوان و هاي تركيه نگهداري مي ها و موزه سعدي در كتابخانه

االوليا به آناتولي و اقامتش در قونيه و وجود  عزيمت سلطان. نفيس ديگر فارسي در آن ديارند

ور ساخت كه پنداري درخشش  جا چنان شعلهموالنا در آن خطّه، فرهنگ و عرفان ايراني را در آن

 اشراقي يا خسرواني ايران كهن دارد و ةدر واقع عرفان ايراني كه ريشه در فلسف .آن جاودانه است

هايش در گاتاها در آنجا كه سخن از ديدن و يكي شدن با حقيقت است نمودار است و   بارقه

با درآميختن با    به نور و خورشيد تشبيه كرده،نصيب نمانده و حقيقت را افالتون نيز از تأثير آن بي

فلسفه و عرفان مشائي اسالمي به بهترين گونه در اشعار موالنا و نيز عطّار متجلي است به بهترين 

گرايي آن روزگاز  انگيز در منظر معنويات و درون و پيوند اين دو عرفانست كه ديدگاهي حيرت

  .دهد جاي مي

كارگيري اصطالح اسم اعظم در  لدين محمد حافظ و بها ه شمسجغروب خوا طلوع بي  

زمين   افشان و درخشان ايران بال اشعارش اشارتي است گويا به تعالي فرهنگ و تمدن و هنر

ه ك  چنان.اي كه هرگز خاموشي نخواهد پذيرفت و پيوسته فعاالنه در زايش و تكاپوست گونه به

رهنگ بزرگ و غني و جامع و اساسي در هر هاي هر ف گونه حركت و داد و ستد از ويژگي اين

  .زمان و هر مكاني است

 و باليا از سوي چنگيزيان و تيموريان با يدهمه شدا نقاشي و مينياتور ايراني بعد از تحمل آن  

اي خاص به اين هنر بخشيد و آنچنان اين  سبك هرايتي جلوه. قدرت ابداع و ابتكار به اوج رسيد
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 .آموخت  نقاشي شده و رموز آن را ميةشيفت ها كه شاه اسماعيل مدتهنر مورد توجه قرار گرفت 

هاي هفت رنگ ايراني با تعابيري چون كاشي  كاشي. رقيب بود سازي ايران بي سفالگري و كاشي

ها،  ساز محراب  است و سبز زمرد و قرمز ياقوت از اركان شگفتيي مرواريدةسفيد به منزل

  .در مساجد شدند ها و سر ها، ايوان ها، طاق گلدسته

نشين   اوليارئوس از نمايندگان دوك.اين برهه از زمان مناسب است وضع اقتصادي ايران در  

گويد و نژاد  هاي پروار سخن مي ها و انبوه دام خاطرات خود از گلّه هولشتاين در دربار صفوي در

دان نگوسف. كند  ميو نوع آنها و همراهان خود را وادار به خريد و حمل آنها به سرزمين خودشان

هاي بز نيز فراوان بوده و شترهاي يك  اند گلّه ها را داشته ترين پشم ترين و مرغوب بخارائي عالي

ها قلب  فرش. اند كرده ها را خيره مي نجيب تركمني چشم هاي زيبا و كوهانه و دو كوهانه و اسب

حركت نادرشاه در برابر . دندتسخير كرده و مقام اول جهان را به خود اختصاص داده بورا اروپا 

هايشان و توفيقات سياسي و نظامي او وجهي از مقاومت فرهنگي و ديرينگي  افاغنه و بيدادگري

به بستر فرهنگي كشورهاي  هاي فرهنگي و هنري ما را آن را با خود داشت و بسياري از جلوه

ست چون احمد د ي چيرهندر آن زمان خطاطا .خورده و نيز همسايگانمان سوق داد شكست

 ريزي و درويش عبدالحميد طالقاني استاد خط شكسته و پزشكاني مشهور چون حكيم محمد ني

  .زيستند هاشم شيرازي مي
* * *  

 پادشاه رئوف و بيداردل ،خان زند  كريمةدر دوران زنديه با آرامشي كه در اثر سياست مدبران  

 هنر و فرهنگ كه براي رشد ،تراز داشتكه خود را وكيل خواند و از عنوان پادشاهي اعراض و اح

تكامل و تعالي خود را استمرار  اي درخور، سير گونه و توسعه نيازمند محيط امن است به

آميزش با همگان اعم از دوست يا دشمن و نيز   صدر و رفتار مالطفتة آزادگي و سع.بخشيد مي

هنر . شي و هنر فراهم ساخته بود مناسبي براي رشد معماري، نقاةخيل هنرمندان و دانشمندان زمين

حسب روايت سياحان خارجي در . صورت نمايشي پاي به عرصه نهاد يني تعزيه در زمان او بهئآ

هاي تاريخي و بزرگان زمان و  هاي بزرگ رنگي از چهره  نقاشي،خان  آثار و بناهاي كريمةهم

 آنان ة كه از جمل،شد ته مي نقاشان پرداخدست بههاي مذهبي و عشقي  هاي اساطيري و افسانه نقش



 

  

681  ...هاي دو سوية  قارة هند جستاري در نشان هاي زرين فرهنگ و هنر ايراني در شبه افق

تنان  ي از آنها هم اكنون در هفتيها ترسيم تصاويري بوده از سعدي و حافظ كه خوشبختانه نمونه

  .شيراز وجود دارند

 پارس ةعمارت زيباي كاله فرنگي در باغ موز هاي بازار و مسجد و حمام وكيل و ساختمان  

فراوان در طرق و شوارع بين راهي ايران، هاي  امروز در شيراز و كاروانسراهاي متعدد و پل

  .اند معماري اصيل ايران را ظرافت و روحي ديگر بخشيده
* * *  

اي كه داشت  القوهبهاي  ها و امكانات و توانايي توانست با فرصت در دوران قاجاريه ايران مي  

هاي هنري  جلوه. اي از آن را گشود دگرگون شود و تولدي ديگر يابد اي كه اميركبير دريچه گونه به

ب و نفت فضا را انباشت و آدود خيانت رجال نوكرم.  غبارآلود و تيره شدند،و فرهنگي و دانش

هاي  انگيز بيگانگان كه با تهديد و تطميع درباريان و سياستمداران همراه بود و توطئه نفوذ حيرت

ت نه تنها بافت گرف مداران شمالي و جنوبي صورت مي  قدرتاز سويرانه شومي كه مدام مزو

از برق غرب زرق و . اجتماعي و اقتصادي بلكه اركان فرهنگي و ملي و تاريخي را متزلزل كرد

بسياري از هوشمندان و آگاهان زمان را نيز فريب داد و هرچند هويت فرهنگي ما دور 

هاي سياسي كساني چون قائم مقام و اميركبير متجلي شود و از كيان ملك  خواست در چهره مي

  .كرد هايي شوم نابودشان مي دفاع كند سرنوشت

اقتصادي دشمنان  هاي شوم سياسي و دوران قاجاريه است كه استبداد از يكسو توطئه در  

وار فرهنگ و   موريانه،توانا و از ديگرسو غفلت روشنفكران از درك ارزش و اعتبار ايران زمين

كنند و  ه در برابر دربار قد علم ميني شجاعاناكشند و حتي روحاني هويت ما را به تباهي مي

به نشيب است و غفلت و ناتواني و  دهد ولي سير حوادث رو هايي دليرانه رخ مي مقاومت

شود و آن سيره و روش  كاري و خيانت و بوالهوسي رو به فراز، حتي كشور پاره پاره مي ندانم

در عين حال هنر معماري راه . شدك برد به كندي مي بسيار توانايي كه جامعه را از درون به جلو مي

 شيرازي و ةدهد و كساني چون استاد معمار صادقي كه از معماران برجست متكامل خود را ادامه مي

شوند و  آباد و نارنجستان قوام در شيراز است به كربال اعزام مي  بناهائي چون كاخ عفيفةسازند

 شمسي ١٣٧٣ي يونسكو را كه در سال  دكتر نوشتاني رئيس ميراث فرهنگي سازمان جهانةاين گفت
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ترين كيمياگران تاريخند زيرا  ديدار از معماري ايران گفت معماران ايراني و كاشاني بزرگ پس از

 كساني چون اسيرعلي يا .رسانند  عمل ميةبه عينه به عرصهر حرفي را اند  از خاك طال ساخته

هاي خود،   توانايية با عرضر شد نيزاسيسپاه عثماني با علي تبريزي كه در جنگ چالدران  عجم

معمار دربار عثماني گرديد و شاگرداني چون ستيان يا صنعان پرورش داد كه از معماران بزرگ 

  .عثماني شدند
* * *  

ان پهلوي هرچند سخن از ايران كهن و فرهنگ ايران زمين بسيار است ولي سطحي است وردر د

 ةتوان گفت سيطر يابد و حتي مي كه شايد و بايد نمي انو راه به درون و اعماق فرهنگ اين ديار چن

هاي قهرآميز، بالندگي فرهنگ ايران زمين را  م با اجراي برنامهأ و تكنيك و فرهنگ غرب تونتمد

نوعي القائات زورگويانه و به دور از روش و منش . دهد كشد و مجال پروازش نمي به سكون مي

زدگي  كشد كه نوعي غرب افكند و كار به جايي مي يه ميهمه چيز سا  اجتماعي و سنتي برةو سير

هنري و اجتماعي وسياسي و حتي اقتصادي راه را بر رشد طبيعي فرهنگ بالنده و اصيل  فكري و

بينيم  عين حال مي  در.گيرد ايران از هويت فرهنگي ايراني و اسالمي خود فاصله مي بندد و مي

لشعرا بهار و نيما يوشيج و نويسندگاني چون سيد ا ي چون ملكيناموراني چون دهخدا و شعرا

 تجويدي و فرشچيان از ، بهزاد،الملك زاده و صادق هدايت و نقاشاني چون كمال محمدعلي جمال

 عراق و دفاع ةها و حمل كشند و بعد از انقالب نيز ناهمگوني زير خاكستر دوران قاجاريه سر برمي

هاي هنري و فرهنگي ديرين   دريافت و درك ارزشهاي ديگر ما را از مقدس مشكالت و درگيري

ناپذيرند و از  خود كه در عين حال با فرهنگ و تمدن اسالمي گره خورده و عجين شده و تفكيك

 هوشياري و دقت و تمام با .دارد مرداني بهره گرفته باز مي هاي بزرگ زوال انديشه  بيةسرچشم

 تحقير ةايم و گاه حتي به ديد ته يا ناخواسته بريده خود خواسةايم امروزه از گذشت داشتهتالشي كه 

 با بار تالش و رنج و تجربه و ذوق و بينش خالق و گذشتههاي  آنچه را كه نسل. نگريم بدان مي

  و ظلمتها چون كوهي استوار برجاي بود و مدام چون شمع در تيرگي آگاهانه اندوخته بودند و

داد  رخشيد و به ما اميد و شوق بيداري و بيداردلي ميد جان و دل و زندگي مادي و معنوي ما مي

 ،كاري  مليله،دوزي  ترمه و زري، جانماز، زندگي ما پديدار بود كه تسبيحةو در عرص
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هاي   پنجره،ها  درك، درها،ها گل ميخ، ها  سقاخانه،ها  محراب،ها  گلدسته،هاي گنبدها كاري كاشي

 ظروف سفالي و ، تكل قاطرها،ها ه و زين اسب دهن،خوري هاي شربت  قاشق،قشنگ و رنگارنگ

هايي از آنها بودند ناآگاهانه كوچك و حقير شمرديم و حتي   ديگر نمونهةفلزي و هزاران پديد

كه  غيرقابل رقابت خود را حفظ كنيم در حالي هاي نفيس و زيبا و نتوانستيم اعتبار جهاني فرش

 ة ديار طالئي ما به راه افتادند و رازهاي ناشناختبيگانگان عاشقانه در جهان و نيز در كوي و برزن

هر ملكي را دريافتند و در حقيقت به روح فرهنگ ساير ملل دست يافتند و همه را كريمانه و 

 اجتماعي كشور خود، به ةري و پيكرنهاي فرهنگي و ه مخلصانه در پرداخت و تقويت شالوده

ز آنها در پرداخت هنر و صنايع خود، يا اعتبار  اعم از برداشت ا، و به طرق گوناگونمختلفانواع 

  .كار گرفتند هاي خود به بخشيدن به موزه

 دشمن راه گر سفانه ما نه تنها متوجه اوضاع نشديم بلكه در برابر چشمان بيدار و نظارهأمت  

  !  خود را هم گم كرديمةخان

 قاصد گوناگون وميان سيل خارجياني كه در يكي دو قرن اخير با م عنوان نمونه در به  

 بودند كساني چون كلوديوس جيمز ،اند هاي متفاوت براي اقامت يا سفر به ايران سفر كرده انديشه

 شركت نفت بود و در شيراز اقامت داشت و ة انگليسي كه كارمند سادCladius Jame Richريچ 

به  با پول خود براي خدمت وي.  در همين شهر درگذشت١٨٣١ سالگي به سال ٤٤در سن 

يس فارسي را در همين شهر شيراز ف خطي از كتب نة جلد نسخ٨٠٠فرهنگ كشورش متجاوز از 

انيا اهدا نمود يا شايد ندانيم و باور نكنيم كه در قرن يت برةنام خود به موز خريداري كرد و به

هزار و ششصد و چهل بار چاپ شد و درآن قرن بعد از  نوزدهم رباعيات حكيم عمر خيام يك

ترين رقم چاپ و انتشار كتب جهان را به خود  هاي شكسپير بزرگ دس و نوشتهكتب مق

اختصاص داد و يا هم امروز شاهديم كه غرب با چه ولعي روي به مثنوي كبير كرده است در 

نام نقد و بررسي ا تازند و ب كه وقيحانه به سعدي يا حافظ مي كه در ميان ما هستند كساني حالي

با فرهنگ ما بيشتر آشنا شدند و   هرچه بيگانگان،.از ارزش آنها بكاهندانند تو ميبرآنند كه هرچه 

هاي آن برآمدند ما نيز آگاهانه و ناآگاهانه  به اعتبارش بيشتر پي بردند و در پي تاراج و نفي ارزش

زوال معنوي خويش فاصله  هاي بي سرمايه  خود و فرهنگ و تمدن خود وةاز خود و گذشت
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هاي رزمي و موسيقي و آداب و رسوم و  حتي در ورزش هاي خود را زش ارتمامگرفتيم و 

ها و  هاي خود را كه بار فكري و آموزش بسيار غني دارند و قصه بازي .ها سبك شمرديم سنت

هايي چون معماري را تقويت نكرديم و به جهان عرضه  هاي خود و پديده ها و حتي الالئي افسانه

هاي ما از گلهاي  نگذاريم گلخانه. يختيم و در ديگران پنهان شديمنداشتيم و در حقيقت از خود گر

هايي  هاي زرد و سوسن و سنبل سكرآور نسترن، نرگس، گل سرخ، ارغوان و نسترن زيبا و معطر و

شوند و يا به تاراج و براي اصالح بذر به غرب  هاي خارجي نابود مي كه در تعارض با گل

هاي رنگارنگ و آبگون  ها و شربت ا از نقش و نگار سفالينههاي م روند خالي بماند و سفره مي

هاي بهار نارنج و بيدمشك و نعناع و اترج خالي بماند و دربست تسليم سوغات  عصاره

به كمالي  هاي بسيار و موسيقي ما توانايي. هاي غرب با تركيبات شيميايي مضرشان نشويم كارخانه

تراشيم كه موسيقي ما  ي جايي دست و پا كنيم و بهانه ميايم در جهان موسيق دارد ولي ما نتوانسته

هاي شادند   نواهاي اصيل محلي سرشار از تم.هاي شاد هم فراوان داريم ما موسيقي. انگيز است غم

ضعف ماست نه اين نشان  كه استپرداخته نشده به آنها ولي خامند و از نظر علمي و تكنيكي 

انگيز باشد مگر بسياري از غزليات و ابيات حافظ هم  غمموسيقي ما، به فرض هم كه موسيقي ما 

انگيز بلكه خونبارترين و در عين حال  انگيز نيست؟ آيا از اعتبار آن كاسته است؟ كه نه تنها غم غم

   جهان است؟ةترين غزليات عاشقان شورانگيزترين و درخشان

  ون مي چكيدآنقدر دانم كه از شعر ترش خ  ق كش ندانم بردل حافظ كه زدــتير عش

همه استعدادهاي  آن ايم چرا سينماي ما با چهره است؟ آيا از خود پرسيده چرا تئاترمان بي  

و تنها سينماي فسا پس از چهل سال و يا ! و به افول است؟ردرخشاني كه به جهان عرضه كرده 

 در  دهم درصد٣به تعطيلي بينجامند؟ چرا ما فقط بايد سينماي لنگرود بعد از سي سال چرا 

 علمي جهاني سهم داريم و نه بيشتر؟ چرا نويسندگان و شعرايمان را به كسب مطالب ةعرض

 ة دهةز بزرگ و معتبر جهاني راه نيست؟ و چرا تيراژ كتابهايمان دو تا سه هزار جلد و به اندازيجوا

 و تعداد ها هكرد خيل باسوادان و تحصيل كه جمعيت ما سه برابر شده و چهل است در حالي

  .هايمان با آن زمان قابل مقايسه نيستند انشگاهد
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هاي قيمتي با آن غنا و پيشينه نيز در جهان  ما در صنايعي چون طالسازي و استفاده از سنگ  

ترين صادركنندگان  كه كشورهايي چون هند يا چين همانند ايتاليا از بزرگ نقشي نداريم در حالي

 دويست و سي و هشت ميليارد دالر بوده ٢٠٠١ند و درآمد چين در ماه اوت  هستاين صنعت

 ها و دانشجويان و ايم دانشگاه اي اعم از هنر و علوم و ادبيات نتوانسته  ما هنوز در هيچ زمينه.است

ها و نيز  اند كه نسل ببرها و پلنگ ها نوشته  در روزنامه.مان را با كتب روز آشنا كنيم پژوهشگران

ند و چه بسيار ا حفظ آنان در حال نابودي ر غفلت ما دري در اثيهاي نوك طال هماها و طوطي

   ... .چراهاي ديگر

هاي فرهنگي و هنري و اجتماعي آگاهي از تنگناها  در مقولهعقيده دارم  اينها من ةبا هم  

  .ميرد  چرا كه اين آتش نمي،تواند نخستين گام در رفع آنها باشند مي

  و سرخ گل به در آيدباغ شود سبز   بلبل عاشق تو عمر خواه كه آخر

  

  منابع

  »مقاالت«

 ، سال نهم،۱۳۸۰ شهريور ۲۲ پنجشنبه ، همشهريةروزنام ،»از انقراض اسب مينياتوري ايران جلوگيري كنيم «-
  .۲۵۰۲ ةشمار
 ة شمار، سال دهم،۱۳۸۰ دي ماه ۴شنبه   سه، همشهريةروزنام ،»)گزارش(اوج هنر نگارش مصحف شريف  «-

۲۶۰۱.  
 آبان ماه ۲ چهارشنبه ، ايرانةروزنام ،۱ ة شمارةنام  ويژه،المللي استادان زبان و ادبيات فارسي نسومين مجمع بي -

۱۳۸۰.  
، ۱۳۸۰ آبان ماه ۲۶ شنبه ، پياپي۳۱ ة شمار،)ريهنش(كتاب هفته ، »هاي سفر فرانكفورت يادداشت« شكرخواه، يونس، -
  .۳۱۸ مارةش
 ،)چاپ شيراز( عصر مردم ةروزنام ،»قي ساساني بر موسيقي تازيانثير موسيأنگاهي گذرا بر ت، .فر، الف  مسعودي-
  .۱۷۳۹ ة شمار، سال هفتم،۱۳۸۱فروردين ۲۷شنبه  سه
 سال ،۱۳۸۱ ارديبهشت ماه ۱۶ دوشنبه ، همشهريةروزنام ،»محل اثر معماري ايراني در هند تاج« وافري، راحله، -

  .۲۷۱۵ ،دهم
  »كتب«

  .۱۳۵۵ ، چاپ دهم، سازمان انتشارات اشرفي،المعارف يا فرهنگ دانش و هنرةريدازاده، پرويز و ديگران،   اسدي-
  .۱۳۳۸ ، كتابفروشي يهود ابروخيم و پسران، به تصحيح مجتبي مينوي،رامين ويس و اسعد گرگاني، فخرالدين، -
  .۱۳۴۶ ، تهران،پيدايش خط و خطاطان ايراني، عبدالمحمدخان، -
  .۱۳۳۳ ، تهران، انتشارات گوتمبرگ،شعر در ايرانالشعرا،   بهار، ملك-
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  .۱۳۵۶ ،نيا  مسعود رجبة ترجم،تاريخ هنر اسالمي پريس، كريستين، -
  .۱۳۴۸ ، چاپ دانشگاه شيراز،دانشگاه شيراز،  ادب و تاريخ ايرانةزمين پنج گفتار در -
  .۱۳۴۶ ، انتشارات دانشگاه شيراز،تقويم تاريخي فرهنگي ايراننظر، حسن،   خوب-
   .۱۳۴۶ ، انتشارات دانشگاه شيراز،هاي پيش از تاريخ تمدنـــــــــ ،  ـــــــ-
  .۱۳۷۵ تابستان ، پيشرو، تهران، چاپ نخست،مجموعه مقاالت ،»شناخت و تحسين هنر« دانشور، سيمين، -
  .۱۳۷۵ ،نشر چشمه،  عاميانهةهاي كردي و هفت قص ها و مثل افسانه درويشان، علي اشرف، -
  .۱۳۳۶، كتاب بنگاه ترجمه و نشر،  فريادة ترجم،اهنماي صنايع اسالمير، .م.  ديماند، س-
  .۱۳۷۹، هاي ايرانيان باستان اصل و نسب ريشه رضايي، عبدالعظيم، -
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