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 كتابها و آدمها، من يار مهربانم

 راستي هرگز انديشيده ايد اگر كتاب نبود خانه  ما چگونه بود؟  

محمد حسين عزيزي                                                                                                                                                                                     

          the more you read, the more you know  
the more you know, the smarter you grow  
the smarter you grow, the stronger your voice  
when speaking your mind or making your choice.  
~~ Unknown 

فروغ صبح دانايي كتاب است   

از دير باز ،  سرگذشت  و سرنوشت  شگفت آوري داشته است . چه   كتاب  نيز مانند آدمي                                
زماني كه بر لوح گلي ، سنگهاي كوهساران و پوست جانوران نوشته مي شد و چه در دوره اي كه صنعت چاپ 

نمودار شد و حروف سربي و مركب  به كار رفت و چه امروزه كه رايانه ،  به پيدايش و نگارش كتاب كمك 
 شاياني كرده است . تفاوتي نمي كند كتاب، كتاب است .

 برخي كتابها  ماندگار مي شوند چرا كه محدود به يك ناحيه جغرافيايي و برش زماني ويژه اي نبوده اند وشما 
همين االن مي توانيد سياهه اي طوالني از آنها را بنويسيد ، اما  بعضي ديگر حتي پيش از مرگ نويسنده مرده 

اند، يعني تاريخ مصرف داشته اند و پس از گذشت مدتي و به سر آمدن تاريخ انقضايشان  به زباله دان تاريخ 
پرتاب شده اند ( مي توانيد فهرست بلند بااليي تهيه كنيد) . كتابها   گاه در آتش كين  و دشمني وناداني 
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سوزانده شده اند(مثال در آلمان هيتلري ) و گاه برخي از آنها را  شايسته احترام بر شمرده اند  و زماني ، بعضي 
را زيان آور خوانده اند. كتابها  توانسته اند آدميان  را به تفكر، خنده و گريه ، و سرخوشي ، و رويا  وادارند، به آنها 
بياموزند و هشدار دهند  و گاه با نيروي شگرف و جادوئي واژه هاي خود ، زندگي فرد و يا گروهي را از بيخ وبن  

 دگرگون كنند .نمونه اين موارد هم كم نيست .

آدمها براي كتابها مراسم رونمايي و تكريم بر پا كرده و مي كنند و روز كتاب و جشن كتاب مي گيرند ، به نقد و 
معرفي و گرد آوري آنها پرداخته  و برخي عاشق دلباخته كتابها  مي شوند. افزون بر آگاهي رساني ، كتابها براي 
ما ، با مهرباني قصه وداستان گفته اند و ما را سرگرم كرده اند و به مرور، برخي آدمها در يافته اند كه مي توان با 

آنها براي تمام عمر دوستي پايداري ير قرار كرد  . برخي كتابها شيره جان نويسنده اي بزرگ را در  برگ برگ 
خود  دارند و شيريني و يا تلخي تجربه نويسنده  را به كام خواننده ريخته اند . ما با خواندن كتاب به دنياي 

 نويسنده گام نهاده و با غمها ، شاديها ،دانسته ها و تجربه هاي او شريك مي شويم .

طي سده ها ، برخي كتابها در حوزه  فرهنگ وادب و سياست و اقتصاد و دانش و فن آوري حرف آخر را زده اند  
و گويي،  در سراسر اين تاريخ  پر نشيب و فراز، جان آدميان با روح كتابها در هم آميخته ، جدايي ناپذيربه 
زندگي با يكديگر ادامه داده اند. اگر كتابها نبود ند  زندگي كاستي بزرگي داشت  و چه بسيار دانستني هاي 

امروزين كه اصال در كار نبود . اين كتابها بودند كه پرتوي  به راه تاريك گذر آدمي در كوره راه زندگي ا فكندند  
و براي  آدمي  هديه اي گرانبها را به ارمغان آوردند و آن دانستن بود. بدون كتاب آدمي چيزي نمي دانست و يا 
بسيار كم مي دانست و يا اگر مي دانست به زودي فراموش مي كرد . بخش بزرگي از حافظه جمعي انسان،  در 
گنجينه سترگ كتابخانه ها نهفته است . كتابها چكيده انديشه و خرد ورزي آدمي از روزي است كه نوشتن را 

آموخته و پيدايش نشر و چاپ به شيوه نوين در سده پانزدهم ميالدي ، اين تجربه  را در گستره جهاني بيش از 
 پيش پراكنده است.

راستي چه چيزي مانند كتاب مي توانست از افسانه پريان گرفته  تا حساب و نجوم و معماري وپزشكي و شيمي 
و فيزيك و شعر و تاريخ و هنر و داستان و تخيل وتجربه و دستاوردهاي همه ملل را در همه دورانها به ذهن 

بسپارد و بي مزد و منت بر اي همگان باز گويد ؟ بي سبب نبوده كه خودكامگان تاريخ در طول تاريخ ،  ازبرخي 
كتابها مي هراسيده اند و گاه مراسم كتابسوزان بر پا كرده اند و كتابها را به هزاران بهانه و توجيه از دم تيغ 

مميزي گذرانده و برگهاي آنرا در آتش كين و ناداني سوازنده اند و شيرازه آنها را از هم گسيخته اند و زماني 
انساني بر سر نگارش ، خواندن و يا حتي  مالكيت كتابي جان باخته است و يا دچار داغ و درفش و حصر و تبعيد 

شده است چرا  كه اين كتابها هستند كه با پيام آشكار و پنهان خود ، به نبرد با زشتيها و ناراستي ها رفته و 
 سيماي يك زندگي بهتر و آرمانشهر را ترسيم كرده اند.
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 ما به كمك كتابها توانسته ايم در پرتو ذهنهاي خالق ، زيباييهاي زندگي و جهان را در شعر و داستان بيابيم ، از 
زنان و مردان بزرگ بشنويم ، رويدادهاي تلخ و شيرين گذشته را بازكاوي كنيم ،عطش كنجكاوي علمي خود را 

سيراب نماييم وبه همه جاي اين جهان پهناور سفر كنيم وروايت مردمان ديارهاي دور دست را بشنويم و 
 شگفتي هاي طبيعت بيكران را بيابيم .

: برخي كتابها را بايد چشيد ، بعضي را بايد بلعيد ، "فرانسيس بيكن"اما همه كتابها يكسان نيستند و به گفته 
 خانه "   و بايد همانگونه كه گفته اند  هميشه به ياد داشت :"برخي را بايد جويد و بعضي را بايد هضم كرد.

  اما نه هر كتابي ، كه برخي كتابها فقط  قفسه ها را پر مي كنند و  "بدون كتاب همانند پيكر بدون روح است. 
-ود كتاب ب كه منتقد دوستشبه نويسنده اي :  گويندسبب نابودي بيشترجنگلهاي سر سبز مي شوند....   

  دوست باشد،ي مرا خواندهايد، گمان ميكنم در آن چيزهاي تازه و حقيقي زياد اخيرگفت: نميدانم كتاب 
 متأسفانه چيزهاي حقيقي آن تازگي ندارد، و چيزهاي تازه آن اما ، است درست" لبخندي زد و گفت: شمنتقد

 "عاري از حقيقت است.

 قيصر امين پور گفته است :

 بعضي از كتابها ساده لباس مي پوشند و بعضي لباسهاي عجيب و غريب و رنگارنگ دارند.   

بعضي از كتابها براي ما قصه مي گويند تا بخوابيم و بعضي قصه مي گويند تا بيدار شويم.   

عضي از كتابها تنبل هستند. بعضي از كتابها زياد مي خوابند و هميشه خميازه مي كشند.  ب 

بعضي از كتابها شاگرد اول مي شوند و جايزه مي گيرند. بعضي مردود مي شوند و بعضي تجديد.   

بعضي از كتابها تقلب مي كنند. بعضي از كتابها دزدي مي كنند.   

بعضي از كتابها به پدر و مادر خود احترام مي گزارند و بعضي حتي اسمي هم از پدر و مادر خود  
نمي برند.  

بعضي از كتابها هر چه دارند از ديگران گرفته اند و بعضي از كتابها هر چه دارند به ديگران  
مي بخشند.  
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بعضي از كتابها فقيرند و بعضي گدايي مي كنند.   

    . . . بعضي از كتابها پر حرفند ولي حرفي براي گفتن ندارند و 

  

                   
 شوپنهاور گفته است :

 
Reading is equivalent to thinking with someone else's head instead of with 

one's own." 
 

The Bookworm, 1850, by Carl Spitzweg م1850         كرم كتاب- اثر كارل سپيتزوگ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://quotationsbook.com/quote/4785/
http://quotationsbook.com/quote/4785/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bookworm
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bookworm
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bookworm
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Spitzweg
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Spitzweg
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Spitzweg
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 فروغ صبح دانايي كتاب است - بخش دوم  
 

 م.ح.عزيزي
 

كتابخواني هم براي خودعالمي دارد.در گذشته يكي از الزامات آن سر زدن به كتابفروشي ها بود. 
زيرا بايد به كتابفروشي ها سر مي زدي تا از تازه هاي دنياي نشر آگاه مي شدي . زيرا مانند امروز 

از اينترنت و آگاهي رساني اينترنتي كه واقعا از بزرگترين ابداعات معاصر بشري است ، و مثال  
آمازون دات كام  خبري نبود.رسانه هاي عمومي آن دوران هم چندان در اين زمينه فعال  نبودند. 
البته ، در برخي نشريات كتابهاي تازه معرفي مي شدند، و افزون بر آن ،  مجله مستقلي هم به نام 

 ابتدا به  صورت ماهنامه  و سپس در  كسوت يك 1357 تا سال 1337از سال  " راهنماي كتاب"
 ، احسان يارشاطر منتشر مي شد كه صاحب امتياز و سردبير اين مجله ، دكتر تهرانفصلنامه در 

-1304استاد دانشكده ادبيات دانشگاه تهران و مدير و دستيار سردبير آن زنده ياد ايرج افشار (
 ش) ، ايرانشناس و كتاب شناس برجسته بود. راهنماي كتاب نشريه جالبي بود و منحصرا 1389

 فرهنگ ايراني مي پرداخت. دوره كامل راهنماي كتاب در ◌ٴ به معرفي كتاب هاي مفيد در زمينه
 در بيست جلد  توسط انتشارات سخن دوباره منتشر شده كه به خوبي نشانگر  همت 1388سال 

واالي دكتر يار شاطر  و  استاد زنده ياد ايرج افشار در معرفي كتابهاي مفيد است. واقعا روح بزرگ 
 استاد افشار با كتاب عجين شده بود. 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1
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 تهران.–استاد ايرج افشار در كتابخانه شخصي 

     

 
     كتابفروشها نيز نوعا انسانهاي جالبي بودند و از دير باز  بسياري از آنها  افرادي آگاه  و فرهنگ 
دوست بوده اند كه خود به خواندن كتاب عالقه داشتند و هنوز ظاهرا  در دهه هاي پيشين فشار 

اقتصادي آنها را وادار  به عرضه هر چه بيشتر لوازم التحرير به جاي كتاب نكرده بود . اما به تدريج 
كتابفروشي هايي را در جاي جاي كشور ديديم كه تعطيل گرديده و حتي برخي به كبابخانه بدل 

شدند! زيرا اولي كه تامين كننده خوراك روح بود رونقي نداشت و دومي كه به نيازهاي شكم 
آدميان مي پرداخت ! و مسلما هميشه خواهان بيشتري داشت و هنوز دارد. البته خوشبختانه بر 

خالف مشكالت ريز و درشت ، برخي كتابفروشي ها هنوز هم استوار ماند ه اند، هرچند بي ترديد 
 كتاب فروشي اساسا، حرفه سود آوري نيست.

 
**** 

 سر زدن به كتابفروشي هاي شيراز نم يكي از تفريحات بزرگ    از همان دوره كودكي و نوجواني 
 بود- كه ابتدا در بازار وكيل  شيراز هايقديمي ترين كتابفروشي- از  از كتابفروشي احمدي.بود

معرفت در ايضا كتابفروشي هاي  تا كتابفروشي مرحوم رعناحسيني در خيابان دهنادي و ،گرفته 
 و خالصه همه (چهارراه مشير )كل مشيردر  محمدي در خيابان داريوش و هاشمي ،مشير فاطمي 

بيندازم . كتابفروشي  كتابفروشي هاي بزرگ و كوچك ديگر. كتابفروش بالدي را نمي توانم از قلم
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 چندي پيش .سالهاست به فرهنگ شيراز خدمت مي كند خوشبختانه كه ، كوچكي در خيابان زند 
 او خواستم تا اجازه دهد ز كردم و اييبه آنجا سري زدم و به ياد گذشته با آقاي بالدي گفتگو

شيراز  در  و كتابخواني شريفي است و از خاطرات كتاب خونگرم وعكسي از او به ياد گار بگيرم .مرد
يكي از استادان پيشين پزشكي به نگارنده مي  گفت كه اگر قرار باشد  گفت.سخن هاي شنيدني

مجسمه هايي ازخدمتگزاران معاصر دانش و فرهنگ در شيراز نصب شود بايد تنديس آقاي بالدي 
هم در شهر در معرض ديد همگان گذاشت ، زيرا به گفته ايشان آقاي بالدي چند دهه پيش ، با 

 درهاي علم و معرفت و انديشه – به بهايي اندك –كرايه دادن كتابهاي آموزنده به دانش آموزان 
هاي نو را از راه كتابها بر روي  آنها گشود و چه كاري از اين بهتر است؟ آقاي بالدي برايم گفتند 

كه در ابتدا سالها كتابها را به ويژه با بهاي اندكي مثال شبي دهشاهي ( دو دهشاهي =ر يك ريال ) 
تا يك قران  كرايه مي دادند و به اين طريق دوستداران كتاب مي توانستند گفتني هاي اين 

 دوستان مهربان را بشنوند.
 

 
 آقاي بالدي ، مردي شريف و خدمتگزار كتاب و فرهنگ در شيراز

 
 فروشگاه  را پدر و پسر اداره مي كردند. در شيراز، خيابان مشير فاطميكتابفروشي معرفت        

بزرگي بود و تا آنجا كه به خطر مي آورم از لوازم التحرير در آن خبري نبود.مي توانستي با آرامش 
و فراغ بال كتابها را ببيني و انتخاب كني .براي نمونه ديوان پروين را از كتابفروشي معرفت خريدم. 
نوعي معصوميت و صداقت وصف ناپذير در كالم پروين موج مي زند. حامي و دوستدار ضعيفان بود 

و ستم و جور را بر نمي تابد. شاعر خود  زندگي شادي نداشته و جامعه مرد ساالر آن روز به او 
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ستم كرده و اندوه آنرا در شعرهايش مي توان يافت اما همانگونه كه خود براي سنگ مزارش 
 سروده : گرچه جز تلخي از ايام نديد / هرچه خواهي سخنش شيرين است ....

مرا مجذوب مي كرد . حتي بوي چسب و هميشه  كه بود در كتابها نهفته رمزي نمي دانم چه   
همراه   آنوقتها كتابها حروف چيني مي شد از اينرو غالبا  به مركب و چاپ  سرمستم مي كرد .

كتاب غلطنامه باال بلندي بود كه بايد پيش از خواندن آنها را درست مي كردي. اما اينها مانعي 
  وسوسه مي شدم و ، در برابر كتابهاي جوراجور فورا مي رفتم هابه كتابفروشينبود.  هنگامي كه 

 كتابهاي دلخواه را ،نداشتم همراه پول كافي اگر مي خريدم. گاه عاقبت ، كتاب و يا كتابهاي را
 مبلغ پول توجيبي دوره دانش خريداري نمايم و بدين ترتيب نشان مي كردم تا در دور بعدي

آموزي كه بايد طبق مرسوم روزگار صرف خريدن تنقالت مي شد سر از كتابفروشها در مي آورد و 
 بيشترش - كه آن زمان ماهانه سيصد تومان بود - كمك هزينه دانشجوييبعدا هم بخش زيادي از 

 مهمان  گاه به گاه اما سر خم مي سالمت/ شكند اگر سبويي و ما هنوز،در راه كتاب خرج مي شد
براي يك دانشجو پول كمي نبود و با احتساب ، آنروزها هم كيسه پدر بوديم . البته سيصد تومان 

 دست كم پنجاه دالري مي شد كه به حساب امروز  حدود ،ن دوره آ تومان  هفت- دالري شش 
  .بودپنجاه هزار تومان 

 
افزون بر كتابفروشي ها چند دستفروش  هم در خيابان زند و ساير جاها بودند كه بساط كتاب را 

در پياده رو بر پا مي كردند و انواع كتابهاي دست دوم فارسي و انگليسي ، آلماني ، فرانسه و... را به 
قيمت مناسب عرضه مي كردند . گاه ساعتها دور اين بساطهاي كتاب پرسه مي زدم. بوي كتابهاي 

قديم با كتابها  نو متفاوت بود . گاه در ميان انبوه اين كتابها برخي كتابهاي نادر و كمياب و ديرياب 
پيدا مي شد كه شوق كتابخوانان حرفه اي را بر مي انگيخت  و چانه زني بر سر قيمت در مي 

گرفت. گاه  در صفحات كتابهاي دست دوم به ويژه در صفحه هاي آغازين نوشته و يا عبارتي از 
دارنده پيشين كتاب ديده مي شد. حتي برخي ممهور به نام كسان بود و ناباورانه مزين به مهر يك 

موسسه رسمي دولتي يا كتابخانه همگاني بود كه انسان نمي توانست بفهمد اين كتابها چگونه به 
بيرون راه يافته اند. بين اوراق برخي از كتابهاي دست دوم گاه عكس ، نامه و تمبر پستي ديده مي 
شد. هميشه از ديدن  كتابهايي كه معلوم بود متعلق به فردي كتابدوست بوده و پس از مرگ وي 
ورثه محترم بيصبرانه بر آن چوب حراج زده و سرانجام آنها از جاي گرم و نرم خود در قفسه هاي 

كتابخانه مالك آنها را از دست داده و بر تكه روزنامه يا مقوايي  با بي حرمتي كنار خيابانها قرار 
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گرفته اند غمناك مي شدم و اين نشان مي داد كه فرد كتابدوست فرهنگمند الزاما ژنهاي 
كتابدوستي را به اعقاب خود منتقل نمي كند بر عكس ممكن است آنها به شخصيتهايي كتاب 

گريز تبديل شوند. بعدا دانستم چه نسخه هاي خطي يگانه اي كه وراث محترم به دالالن كتاب به 
بهايي ناچيز نفروخته اند و چه آثاري كه بر اثر سود جويي به تاراج نرفته است.  كاش همه كساني 
كه كتابخوان و كتابدوست و دوستدار فرهنگ و انديشه اند در زمان حيات خود تكليف كتابهايشان 

را روشن كنند و آنرا به كتابخانه يا موسسه اي علمي يا فرهنگي واگذارند. اقدامي كه شماري از 
 فرهيختگان اين ملل در دهه هاي اخير انجام داد ه اند و نمونه اخير آن استاد ايرج افشار است. 

 
حال پس از دست كم چهار دهه از آشناييم با كتاب ، گاه مي انديشدم كه بسيار خوشبخت بود ه 

ام كه توانستم كتابهاي زيادي بخوانم و زمانهايي كه صرف خواندن كتاب كرد ه ام را از بهترين 
ساعات عمر خود مي دانم. چه خاطرات دلنشيني كه از زبان اين يار مهربان نشنيدم گاه در قالب 
شخصيتهاي يك داستان كتاب فرو مي رفتم با آنها همزاد پنداري مي كردم . از برخي متنفر مي 

شدم ، به برخي عشق مي ورزيدم . بعضي از آنها مرا خوشحال مي كردند وبرخي كال فه سر درگم. 
چند كلمه اي هم بايد از كتابفروشي دهنادي از خيابانهاي منشعب از زند گفت . در آنجا 

كتابفروشي عجيبي بود كه آقاي رعنا حسيني و همسرش آنرا اداره مي كردند. با كتابفروشي هاي 
متعارف متفاوت و ديدني بود. آن دو كف كتابفروشي مي نشستند و انبوه كتابها ظاهرا بي هيچ نظم 

و ترتيبي روي هم تلنبار شده بود.  تخصص اصلي آنها عرضه كتابهاي درسي بود. كافي بود كه نام 
كتابي را بگويي . آقاي رعنا حسيني يا همسرش پس از قدري جستجو،  نا باورانه آنرا مي يافتند و 

به تو مي دادند و در صورتيكه موجود نبود بعدا مراجعه مي كردي .عالوه بركتابهاي درسي،  در 
بين كتابهاي رعنا حسيني ، آثار غير درسي هم بود. انواع خودنويس از سناتور گرفته تا المي و 

پاركر هم داشتند و قطعات آنهم در اين كتابفروشي جادويي موجود بود. خوشبختانه هنوز خانم 
رعنا حسيني همچنان در آخرين باري كه به آنجا سر زدم به اين فعاليت ارزنده ادامه مي دهد كه 

 عمدتا درسي ، به دست خواستاران آنست.كتابفروشي كوچكي هم در –همانا رساندن كتاب 
خيابان طالقاني فعلي بود. مسئول آن مرد نازنيني بود كه كتابهاي دست دوم و لوازم التحرير مي 

فروخت. مغازه بسيار كوچك بود اما از مكانهايي بود كه به آن سر ميزدم .بسياري از كتابها از جمله 
شلوارهاي وصله دار رسول پرويزي ، كتابهاي جمالزاده ، محمد حجازي و كتابهاي صادق چوبك 

وعزيز نسين و عباس پهلوان و ديگران را از همين كتابفروشي كوچك تهيه كردم و از خواندن آنها 
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لذت بردم .قصه عينكم نوشته پرويزي برايم بسيار جالب و خواندني بود. زيرا حال و هواي آن روز 
برخي از مردم در شيراز را به خوبي تداعي مي كرد. نثر آن نيز روان و دلچسب بود و به گمانم 

هنوز قصه ي خواندني و زيبايي است....فارسي شكر است اثر جمالزاده هم كه از بهترين كارهاي 
اوست، هنوز پس از چند دهه خواندني و جذاب است.اين كتابها در قطع جيبي به بهاي نستبا 

 ريال بود. من كتابهايي كه مي خريئم مانند جان عزيز ميداشتم . مهر 20 تا 15مناسب بين 
الستيكي تهيه كردم كه روي آن كتابخانه شخصي و نان و نام خانوادگيم حك شده بود . بعدا مهر 

تاريخ و شماره هم به آن افزودم و بدين ترتيب احساس مالكيتم تكميل تر مي شد البته به اين 
معنا نبود كه آنرا به دوستان و آشناهايم امانت ندهم هرچند بسياري از كتابهايي كه به امانت دادم 

هرگز باز نگشت. معروف است كه خبرنگاري از آيزاك آسيموف نويسنده روس تبار ساكن آمريكا 
كه نويسنده پركاري بود و كتابهاي علمي تخيلي مي نوشت و بسياري از آثار او سالها پيش در 
ايران ترجمه و منتشر شده پرسيد چرا در كتابخانه شخصي تان كتابها اندكند و آسيموف شوخ 

طبعانه  پاسخ داد : براي آنكه بسياري را به امانت داده ام و برنگردانده اند و اينها كه مي بيني نيز 
كتابهايي است كه من از ديگران گرفته ام و بر نگرداند ه ام ! اما من تا امروز به ندرت كتابي به 

امانت گرفته و برنگردانده ام اما كتابهاي بسياري به امانت داد ه ام اما هرگز دوباره زيارتشان نكرده 
ام.بهر حال كتاب براي خواندن است هر كس بخواند خوب است و حبس كتاب در قفسه ها بي 

آنكه مخاطبي بيابد گناهي است بزرگ و نابخشودني . كتاب براي خواندن است و نمايش در قفسه 
كتاب .بدتر از آن حبس كتابها در كتابخانه هاي همگاني است.زماني يكي از اساتيد با سابقه 

 در صد كتابهاي آن گم نشود نشانه آنست كه غير 10كتابداري برايم گفت : كتابخانه اي كه تا 
فعال است ! البته اين بدان معنا نيست كه بايد كتابهاي كتابخانه هاي همگاني را بر داشت و به 

خانه آورد بلكه  انتقادي است به برخي كتابخانه هاي همگاني كه با هزار ترفند در شبكه تو در توي 
مقررات اداري از عرضه كتابها به دوستداران آن سر باز مي زنند و بدتر آنكه گاه مي كوشند كه 

كتب قديم و ناياب را به صورت گنجينه هاي سر به مهر تا ابد نزد خود نگه داشته و حتي دستيابي 
پزوهشگران را با صد مانع روبرو مي سازند و اين نقض غرض است زيرا مولف اثر هرگز قصدش اين 

نبوده كه اثرش را كسي نبيند و نخواند . من نمونه آنرا در يك كتابخانه معتبر كشور در سالهاي 
 اخير به چشم خود ديد ه ام ولي از نام بردن آن معذورم.

دوست داشتن كتابخانه در دوره دانشجويي هم ادامه يافت و درهاي كتابخا نه هاي بزرگتري به 
رويم گشوده شد : ابتدا در دانشكده ادبيات ، و سپس در دانشكده پزشكي دانشگاه شيراز و بعد تر 
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در بيمارستان نمازي كه داستان آنرا بايد جداگانه بنويسم.اين كتابخانه كتابهاي متنوعي داشتند : 
تخصصي و عمومي. نكته مهم آن بود كه به خاطر تدريس به زبان انگليسي در دانشگاه شيراز، 

 عمد تا انگليسي به تدريج فراهم شد. دبير زبان –امكان خواندن وآشنايي با متون خارجي 
دبيرستان به ما گفته بود اگر كسي يك زبان مي داند يك نفر است و اگر دوزبان مي داند دونفر 
است و.. اين پند آموزنده در عمل بعدا برايم اثبات شد و آموزش به زبان خارجي هر چند مورد 

اعتراض برخي بود و هست اما عمال دنياهاي جديد انبوهي از كتابهاي ارزنده  را به روي خواننده 
 عال قه مند ايراني مي گشود.  

  
افزون بر سر زدن به كتابفروشيها و آشنايي با كتاب فروشان محترم ، كتابخواني و دوستداري كتاب 
، پاي انسان را به كتابخانه ها هم باز مي كند. در دوره متوسطه كه در دبيرستان نمازي  درس مي 

خواندم عضو كتابخانه ملي شيراز واقع  در خيابان طالقاني فعلي بودم و به آنجا سر مي زدم.  
همانند كتابفروشي ، كتابخانه هم برايم مكان مقدسي بود .به قفسه كتابها بايد به عنوان گنجينه 

هايي سرشار از نبوغ و خرد و تاريخ و تجارب انسانها نگريست و كتابداران كساني هستند كه 
مهربانانه كتاب دوستان را در يافتن منابع مورد نظرشان ياري مي رسانند و در شناخت كتابها و 
نويسندگان به آنها كمك مي كنند ، از اينرو كتابداري حرفه مقدسي است. آن روزها مراجعين 

نوجوان و جوان كتابخانه ملي شيراز دو گروه بودند دسته اي كه بيشتر از كتابخانه به عنوان قرائت 
خانه براي خواندن درس در زمان امتحانات  استفاده مي كردند و گروه كمتري كه به عشق 

كتابهاي كتابخانه به آن سر مي زدند . براي من كتابخانه ملي جايگاهي بود كه مي توانستم كه در 
آنجا به كتابها ونشرياتي كه دوست داشتم دست يابم. فضاي كتابخانه آرام و دوست داشتني بود و 
صدها كتاب به شيوه ويژه كتابداران در قفسه هاي كتاب مرتب و آراسته و بر حسب موضوع دسته 

بندي شده بود و دوستدارا ن  را به سوي خود فرا مي خواند. كارت كتابخانه ملي براي من تنها  
يك كارت ساده نبود ، بلكه آنرا بخشي از هويت خود مي دانستم . از اينرو سالهاست آنرا به يادگار 

 نگه داشته ام.    
 اكنون در ميانسالي تنها به خواندن دو دسته كتاب بسنده كرده ام : كتابهاي ادبي و فرهنگي و  

. پس از گذشت  ايرانتاريخ دويست ساله اخيرمربوط به  به ويژه  ،زندگينامه بزرگان و آثار تاريخي
با گذشت  به خاطر سپاري مطالب توانافزايش يافته، اما حيف كه بسيار ساليان سرعت خواندنم 
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 الزم براي هايعينك از ابزاركم كم   ،به اندازه گذشته نيست. از همه بدتر آنكهعمر طبيعتا 
 با اينهمه ، خواندن كتاب هميشه  لذت بخش و آموزنده است..مي شود خواندن 

   
از پيامد هاي ديگر كتبخواني براي من پيدايش شوق نوشتن بود.براي برخي خواندن و نوشتن الزم 

 و ملزوم همند و اين مقوله اي است كه مي توان جداگانه به آن پرداخت . 
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 بخش سوم : فروغ صبح دانايي كتاب است

 دكتر محمد حسين عزيزي

-------------------------------------------------------------------

------------------ 

 - ادينبورك )،  بانوي هنرمند و شاعر گفته است:1959جين اورشد* (زاده 

To read is to empower  
To empower is to write  
To write is to influence   
To influence is to change   
To change is to live.   

 

يعني آنكه خواندن و نوشتن به هم پيوسته اند و اين دو با زندگي ما رابطه تنگاتنگي 
دارند . البته همه كساني كه كتاب مي خوانند  الزاما نويسنده نيستند ، اما، بيشتر 

كساني كه دستي به قلم برده اند حتما كتابهاي زيادي  هم خوانده اند و برخي نيز 
كتابخوان هاي قهاري بود ه اند . پس خواندن پيش شرط الزم نوشتن است و تفاوتي 

نمي كند كه اين نوشته علمي و پژوهشي است و يا رمان و شعر ومتن ادبي ... و روشن 
است كه همه كتابها نتوانسته اند ماندگار شوند و اثر گذاري آنها به گونه اي باشد كه 

 زندگي آدمها را تغيير دهد .

 آري خواندن الزمه نوشتن است و نويسندگان گذشته هم بسيار كتاب مي خوانده اند 
تا بتوانند بهتر بنويسند. نمونه آن در تاريخ پزشكي كهن ما، رازي است. شمار نوشته 

هاي او را بيش از دويست دانسته اند .رازي تا پيش از آنكه در اواخر عمرش نابينا شود ، 
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بسيار مي خوانده است .نمونه ديگر ابن سينا ست كه به تعبير دكتر محمد علي اسالمي 
ش)، حتي درشبهاي مهتابي و سوار بر اسب در سفرهايش كتاب 1304ندوشن (زاده 

مي خوانده است.  از اينرو، او توانسته دهها اثر در زمينه هاي گوناگون  تاليف كند و 
كتاب قانون در طب حدود يك مليون واژه دارد  و اگر امروزه ، يك مقاله علمي بين سه 

تا پنجهزار كلمه داشته باشد ، كتاب قانون ، برابر  حدود دويست - سيصد مقاله پر و 
پيمان است و قطعا الزمه ي اين كار سترگ آنهم چندين سده پيش ،  خواندن آثار 

ق) اديب و نويسنده  255-160پيشينيان و معاصران بوده است. نمونه بعدي ، جاحظ (
در سده سوم هجري  بوده است كه در زمينه هاي گوناگون شامل  نامور از اهالي بصره

ادبيات،  كالم، سياست و بعضي شاخه هاي علوم طبيعي قلم فرسايي كرده است . در باره 
 او زير سنگيني  وريختهانبوه كتابها به روي جاحظ فرو مرگ او گفته اند كه سرانجام 

 كتابها جان سپرده است !

) بيوشيميست و نويسنده 1992 - 1920 مثال ديگر در دوران معاصر، آيزاك آسيموف (
مشهور معاصراست كه در خاطراتش گفته كه از كودكي به كتاب خواندن روي آورده و 

 بوده است .آسيموف در نوجواني اوديسه و ايلياد همر را از "كرم كتاب"به تعبير خودش 
 تخيلي نوشته و البته او –حفظ مي خوانده است .وي بيش از پانصد كتاب علمي 

حافظه اي قوي و كم نظير هم داشته است ، كه مي توان    حافظه اي فوتوگرافيك 
 اگر پزشكم به من بگويد بيش از پنج دقيقه ديگر زنده نيستم وقتم "دانست . وقتي آسيموف گفته بود :

 ! را تلف نكرده ، سريع تر تايپ مي كنم

 ش ) بود كه در پنج دهه ، 1389- 1304نمونه ديگرهمروزگار ما زنده ياد ايرج افشار ( 
حدود سيصد كتاب  و هزار مقاله منتشر كرد. استاد افشار كتابخواني جدي،  دانشوري 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6%DB%B0_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6%DB%B0_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5%DB%B5_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5%DB%B5_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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كتاب شناس و نسخه شناسي برجسته بود و چند سال پيش از در گذشتش، بيش از 
سي هزار كتاب خود را همراه با حدود ده هزار عكسي كه شخصا از ديدني ها ، بناها و 

شخصيت هاي علمي و فرهنگي گرفته بود و افزون بر آنها ، صد ها نامه ي شخصيتها از 
 مشروطيت به بعد را به مركز دايره المعارف بزرگ اسالمي  به امانت اهدا نمود .

*** 

خواندن كتاب ، به ويژه كتابهاي جذاب و خواندني از همان ابتدا شوق نوشتن را در من 
 كه يادش –برانگيخت . زير بناي آن همانگونه كه گفته شد تشويق و حمايت پدرم 

 براي خواندن گلستان بود. ما  سالها پيش در دوره دبستان –برايم هميشه گرامي است 
و دبيرستان نشريه اي به نام پيك دانش آموزرا به بهاي سه ريال در يافت مي كرديم كه 

مطالب كوتاه و خواندني ، داستان و نوشته هاي علمي به زبان ساده داشت . به عالوه 
نقاشي ها و عكسهاي آن نيز بر جذابيتش مي افزود . بعد ها دانستم كه برخي از گرد 
انندگان آن روز پيك دانش آموز آدمهاي كار كشته و فرهيخته اي از جملع زنده ياد 
دكتر غالمحسين ساعدي نويسنده و نمايشنامه نويس معروف سالهاي بعد بوده و آن 

نقاشي هاي زيبا را نقاشان چيره دستي مانند پرويز كالنتري   نقاشي مي كرد ه اند و از 
اين رو جاذبه  داشت  .دانش آموزان  مي توانستند براي پيك ،  نامه ، داستان ، شعر و 

 نقاشي بفرستند.

    1348    عنوان پيك دانش آموز-
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  (برگرفته از سايت استاد پرويز كالنتري)1352پيك جوانان  سال- 

اوايل دهه پنجاه خورشيدي ،   دانش آموز دوره متوسطه در دبيرستان نمازي شيراز 
بودم و كم كم كتابخواني نيمه حرفه اي. معلم انشاي ما هميشه مرا ترغيب و تشويق 

مي كرد . براي خودم دفتر چه شعري داشتم و به خيال خودم شاهكارهاي ادبيم ! را در 
شهر ايراني شهري است كه پشت هر "آن مي نوشتم.  چون به گفته پرويز كالنتري 

 چه رسد به شيراز كه از ديرباز شهر گل و بلبل و شعر "پنجره اش شاعري نشسته است
بوده است . از اين رو ، در مسابقه مشاعره شركت كردم و در سطح استان رتبه خوبي به 

دست آوردم زيرا شعرهاي زيادي از حفظ مي خواندم و البته همه اينها مانع درس 
خواندنم نبود، بلكه برايم نوعي سرگرمي و تفنن به شمار مي رفت. با خواندن پيك 

دانش آموز آن سال به صرافت افتادم كه مطلبي براي آن بفرستم و شعر نويي كه  آن را 
در توصيف برفي كه آن سال در شيراز باريده بود، سروده بودم  ،  فرستادم و در شماره 

بعدي نا باورانه ديدم كه شعرم را چاپ كرده اند كه البد،  با نگاهي پدرانه و شاگرد 
نوازانه براي تشويق من دانش آموز بود ، اما من نادان از خوشحالي سر از پا نمي 

شناختم و بارها  آنرا مي خواندم و به ديگران نشان مي دادم . البته بعد از گذشت حدود 
چهل سال وقتي به آن به اصطالح شعر نويي كه نوشته بودم مي نگرم ، از ساده لوحي 
نوجوانيم  كمي تا قسمتي خجالت زده مي شوم و گرچه تالش كرده بودم كه زيبايي 
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طبيعت در زمستان و يك روز برفي را   بيان كنم اما مثال در مقايسه با شعر معروف 
خيزيد و خز آريد كه هنگام خزان است /باد خنك از جانب خوارزم "منوچهري دامغاني 

**  كه به زيبايي هرچه تمامتر شاعر با نازك خيالي هنرمندانه چند صحنه "وزان است
طبيعت  را در قالب شعربيان كرده ،   گفته ابتدايي من تداعي كننده حكايت  همان 

بوريا باف بوده است( سعدي فرموده : بوريا باف اگرچه بافنده است / نبرندش به كارگاه 
حرير )   اما بهر حال  آنرا هنوز نگه داشته ام ، به نشانه نخستين اثر ادبي مششع خود! 
هرچند آثار بعدي  ناچيز تا كنون دست كمي از همان شعر بدوي ندارد! دكتر باستاني 

اگر صد سال بر مشكم "ش ) مي نويسند كه در كرمان  مي گفتند : 1304پاريزي (زاده 
 و اين مي رساند كه مثال براي كره "زني چوق / همان دوغم ، همان دوغم همان دوغ !

شدن شرايط ديگري الزم است. از شوخي گذشته ،  سالها پيش جايي در باره آواي 
 مطلبي )1916-1876(جك لندن  اثر مشهور  (The call of the wild)وحش 

خوانده ام كه اشاره به آن بي فايده نيست . نويسنده با احتساب  انتشار چاپهاي مكرر و 
عرضه و فروش ميليونها نسخه اين كتاب تا آن زمان ، گفته بود كه چشمهاي جك لندن 

دست كم بيست ميليون دالر مي ارزد  زيرا او با توصيف دقيق مشاهدات خود در آواي 
) چنان صحنه هايي  آفريده كه انبوهي از خوانندگان را در 1903وحش(نوشته شده در 

سراسر جهان مجذوب و خواهان اين اثر كرده و اال مثال صحنه يك روز برفي و زمستان 
را ميليونها نفر ديگر هم بارها ديده اند ( از جمله نگارنده در كسوت دانش آموز 

  در آن زمستان برفي شيراز !) اما فقط  اين جك لندن 52دبيرستان نمازي در سال 
بوده كه آواي وحش را خلق كرده است.اين اثر سالها پيش توسط  پرويز داريوش  

  و از دوستان صميمي جالل مترجم و شاعر، نويسندهتهران ) 1379 مشهد - 1301(
 آل احمد به فارسي ترجمه شده است و اثري كم نظير است. 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85
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  نويسنده آمريكاييجك لندن

  
اما آيا دارا بودن چشم سر، براي نگارش هنرورانه  يك  اثر كافي است؟ پس درباره آثار 

هلن كلر كه از كودكي ناشنوا و ناشنوا بوده - كدامين عامل سبب ماندگاري آثار او شده 
و اساسا وي چگونه زيباييهاي پيرامون خود را بهتر ازبسياري از  بينايان  بيان كرده 

 است؟

) ، بانوي مشهور آمريكايي Helen Keller   1880 -  1968/( مي دانيم كه هلن كلر
، از ابتداي كودكي در  اثربيماري ، بينايي و شنوايي خود را همزمان  از دست داده بود ، 

) ،خواندن ، Anne Sullivan  ("آن سوليوان"ولي توانست به همت آموزگاري  به نام 
 نوشتن و  سخن گفتن را بياموزد و به دانشگاه راه يابد. وي نخستين بانوي نابينا و نا

شنوايي بوده كه در رشته هنر  درجه كارشناسي دريافت كرده  وبه تدريج در زمينه 
نويسندگي  و فعاليتهاي اجتماعي ، به شهرت جهاني رسيده  و دوازده  هاي سخنراني ،

كتاب نو شته  كه به زبانهاي مختلف ترجمه گرديده است . در ايران نيز كتاب 
، منتشر شده است  . وي "  داستان زندگي من "زندگينامه  خود نوشت هلن كلر به نام 
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 خانم كلر، رمز كار را بيان " Three  Days to See "درمقاله اي، با عنوان اصلي 

 هلن كلركرده است ، 

گاهي من دوستان بينايم را آزمايش مي كنم تا در يابم آنها چه چيزهايي را مي بينند. اخيرا  ":او نوشته است 

با يكي از دوستان خوبم كه از  يك راه پيمايي طوالني در جنگل بازگشته بود ، ديداري داشتم. از او پرسيدم كه 
 . من  بارها ناباورانه اين پاسخها را شنيده ام ، اما " چيز خاصي نبود "آنچه را ديده است بازگويد و او پاسخ داد :

از مدتها پيش ، متقاعد شده ام كه افراد بينا كمتر مي بينند.از خود مي پرسم چگونه كسي  مي تواند ساعتها در 
جنگل راه برود وچيزي  كه ارزش گفتن داشته ، نديده  باشد. من كه نمي ببينم صدها چيز را فقط از راه لمس 

كشف مي كنم. تقارن ظريف يك برگ را حس مي كنم. دستم را با اشتياق، پيرامون پوسته هاي نرم درخت 
توس( غان ) و يا پوست زمخت و درهم پيچيده درخت كاج عبور مي دهم. در بهار، شاخه هاي درخت را به اميد 

آنكه جوانه اي بيابم ، لمس مي كنم  زيرا كه  نخستين نشانه بيداري طبيعت پس از خواب زمستاني است. من 
بافت ظريف مخملي يك گل را احساس مي نمايم و چين و شكنهاي فوق العاده آن  را كشف مي كنم و  گوشه 

اي از معجزه طبيعت برايم روشن مي شود .گاهي نيز اگر بختم به قدر كافي ياري كند ، دستم را به آرامي بر 
روي درختي كوچكي گذاشته و لرزش پرنده خوشبختي كه با همه توان آواز مي خواند، لمس مي كنم. هنگامي 

كه آبهاي سرد پرخروش يك رودخانه از بين انگشتان باز دستهايم عبور كند ، شادمان مي شوم .براي من ، فرش 
پرپشت سوزنهاي درخت كاج و يا سبزه هاي اسفنج مانند، از مجلل ترين فرشهاي ايراني هم خوشايندترند. براي 
من ، نمايش پرشكوه فصول ، هيجان آور است ،  نمايش  پايان ناپذيري  كه بازي  بازيگران آن ، در سر انگشتانم 

 ***"جريان مي يابد.

با خواندن مقاله هلن كلر در يافتم كه برخي افزون بر چشم سر با ديگر حواس پنجگانه 
خود و باالتر از آن با چشم جان هم مي بينند و مشاهده آنها چنان دقيق است كه آدمي 

شگفت زده مي شود و اين رمز برتري يك اثربزرگ را از يك نوشته عادي است .اثري 
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كه ماندگار مي شود .... راستي شما  از كتابهايي كه تاكنون به  فارسي نوشته شده 
(شامل نثر و شعر ) كدامين اثر يا آثار را ماندگارترين و برترين مي دانيد؟ نگارنده چشم 

 به راه خواندن ديدگاههاي همه عزيزاني است كه اين نوشته را مي خوانند.

 

 پي نوشت : 

 *   Jane Evershed     

 * * بخشي از ابتداي شعر معروف منوچهري دامغاني سده پنجم ه.ق

و خز آريد كه هنگام خزان است خيزيد 

باد خنك از جانب خوارزم وزان است 

 

آن برگ رزان بين كه بر آن شاخ رزان است  

گويي به مثل پيرهن رنگ رزان است 

   ،  ژانويه42 -35 ، صص1 ، شماره Atlantic Monthly *** برگردان نگارنده از نشريه  اتگليسي زبان آتالنتيك ماهانه     

  -  م .ح.ع  1933
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 داستان كتابخواني من-  بخش چهارم

 دكتر محمد حسين عزيزي

-------------------------------------------------------------------

------------------------- 

گزينش كتاب  مناسب براي خواندن، نيازمند داشتن شناخت كافي از نويسنده آن اثر است .  ابتدا كه كتابخواني 
را آغاز كردم  نويسندگان را نمي شناختم و  يا شناخت بسيار اندكي از آنها داشتم كه  بيشتر محدود به دانسته 

هايي بود  كه پشت جلد و يا در پيشگفتار  كتابها در باره زندگي و آثار نويسنده بيان شده بود.  از سوي ديگر 
هنوز كتابهاي مستقل براي كودكان و نوجوانان چندان رايج نشده بود و كتابهاي متنوع   در بازار نشر نبود  . از 
اينرو من به ناچار هر كتابي كه به دستم مي رسيد با ولع تمام مي خواندم هر چند از برخي از آنها سر در نمي 
آوردم . اما به داستان و شعر عالقه زيادي داشتم . براي نمونه ، موش و گربه عبيد زاكاني از نخستين كتابهايي 

بود كه وقتي دانش آموزبودم  خريدم و با شوق و ذوق فراوان خواندم و  بعدها نيز از خواندن دوباره  آن لذت مي 
بردم ، زيرا در اين داستان  منظوم و پركشش ، طنز  ظريفي نهفته بود ،  مثال رجز خواني موشها در غياب گربه 

مرا به خنده  و شگفتي وا مي داشت . اين كتاب،  روي كاغذ كاهي و بدون ظرافت ويژه اي از نظر صفحه آرايي و 
اندازه حروف  با جلد نازك كاغذي چاپ شده بود  و بهاي آن شايد حدود پنج ريال بود. تصويرهايي هم متناسب 

با موضوع كتاب به آن افزوده بودند كه هرچند ساده و ابتدايي بود ، اما تخيل مرا بر مي انگيخت ،  اما در باره 
مولف اثر در آن داده اي نبود. بعدا دانستم  كه عبيد،  طنز پردازي پيشرو و منتقدي  تيز بين وازمردمان   قزوين 

بوده  كه در سده هشتم هجري مي زيسته و آثار متعددي نگاشته است . البته داستان موش و گربه براي  كود 
 موش ابتداي كتابكان و نوجوانان سروده نشده ، اما به گمانم  بسياري از نوجوانان در گذشته آنرا خواند ه اند.  

  و خواننده را به خواندن داستان فرا مي خواند :آغاز مي شدزير  با اشعار و گربه 

اگر داري تو عقل و دانش و هوش 

بيا بشنو حديث گربه و موش 

بخوانم از برايت داستاني 

كه در معناي آن حيران بماني 
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 دو برگ از كتاب مصور و قديمي موش و گربه

دادن فريب در واقع  بستن و پيمانپس از و راستي كه با خواندن آن حيران مي شدي ،  كه چگونه گربه ها، 
   و گربه هاها  جنگ بين موش  اين زمان پنج پنج مي گيرد ...) و در پي آن  و(، عهد خود را مي شكنندشها مو

 دنباله ي ماجراهاي جالب ديگر...  . در عالم كودكي ، مي توانستم  تك تك  اين صحنه ها در ذهن و درمي گيرد
كودكانه ام   با نگريستن به نقاشي هاي كتاب ، همانند يك فيلم سينمايي جذاب و پر حادثه  ببينم  و بعدا 

هنگامي كه  تلويزيون متداول شد و كارتون هاي فرنگي گوناگوني را  ديدم و مثال وقتي اثر معروف آقاي والت 
 ساخته 1930 م.) يعني ميكي موس- كه  با رنگ و لعاب و ترفندهاي هنرمندانه ، در سال 1966- 1901ديزني (

شده بود و ما آنرا چند دهه بعد در ايران  ديديم  ، پيوسته به ياد موش و گربه عبيد بودم و آرزو مي كردم كاش 
، روزي هنرمندان ايراني ، كارتون زيبايي از آن بسازند و البته اين آرزويي است كه هنوز تا سنين ميانسالي 

نگارنده اين سطور ، ظاهرا عملي نشده  و يا اگر هم انجام شده باشد ، من ازآن نا آگاهم .البته بعدا با خواندن 
مطالب  بيشتر ، بر آگاهي من درباره عبيد زاكاني و آثار فاخر او افزوده شد  و نوشته هاي زنده ياد 

و استاد ادبيات كه كليات عبيد را نخستين   پژوه   فرهنگ  )، نويسنده1374-1303 دكترمحمدجعفر محجوب (
  ش منتشر كرده بود نقش عمده اي در معرفي او  به كتابخوانان ايراني داشت .1336بار در 

 زنده ياد دكتر محمد جعفر محجوب .

اما داستان موش و گربه ، به درون كشور محدود نمانده  و به زبانهاي ديگر هم ترجمه شده و اخيرا هم در نوشته 
 ، سروده  موش و گربه در سوئد بر اين باور است كه علي محدث اي اينترنتي دريافتم كه پژوهشگري به نام آقاي 

 بلكه  از سراينده  ديگري مربوط به دوره صفوي است و...  اما براي ما فرقي نمي كند ، موش عبيد زاكاني نيست
دو صفحه از  ر اينجا  ، و گربه ، همان موش و گربه است ، داستان جالبي كه حتما  به خواندنش مي ارزد و د
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 موجود است و گفته اند كهن ترين نسخه موش و گربه  تونس كه در– مصور رنگي موش و گربه  خطي نسخه 
 تاريخ ش نامعلوم ونام كاتبكه  خط نسخ نسخه اي است به اي است  كه تا كنون شناخته شده، مي بينيد . 

   )(برگرفته از اينترنت . است  هجري1153شعبان آن نگارش 

 

   ).(برگرفته از اينترنت  است  هجري1153شعبان آن  تاريخ نگارش ش نامعلوم ونام كاتبكه  خط نسخ به از موش و گربه سخه اي ن

        

 از موش و گربه و عبيد زاكاني كه بگذريم ، به تدريج كه كتابهاي بيشتري خواندم  با نوسندگان آنها بيشتر آشنا 
شدم . ماهي سياه كوچولو از نخستين كتابهاي كودكان و نوجوانان بود كه در پايان دوره دبستان خواندم. اثري از 
صمد بهرنگي از انتشارات كانون پرورش كودكان و نوجوانان آنروز، با نقاشي هاي دلنشين و هنرمندانه و داستاني 

دلپذير اما متفاوت . قصه ماهي كوچك سياهي كه فضاي تنگ جويبار را بر نمي تابيد و هواي رفتن به دريا در 
 سر داشت .بعدا داستانهاي ديگر صمد بهرنگي را خواندم ماهيم

 ماهي سياه كوچولو

   قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب –) 1388 تير 18 - 1300 كتابهاي شادروان مهدي آذري يزدي (
برگرفته از متون ادبي گذشته به زباني شيرين نوشته شده است و از جمله كتابهايي بود كه در همان دوران  
نوجواني به تدريج آنها را خواندم و به گمانم بسياري از ايراني ها در دوره كودكي و نوجواني آنرا خواند ه اند . 

ه بار چاپ شده است . بعدها كه سي و س ، 1386 تا سال  ، قصه هاي كليله و دمنهيكم ،جلد براي نمونه 
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سرگذشت آذري يزدي را خواندم ، از ذوق لطيف و فرهنگمندي مردي آرام اما با انديشه هاي جالب كه حتي 
تحصيالت رسمي چنداني نداشته، ازدواج نكرده وتقريبا همه عمر را خادم قلم و كتاب و نوشتن و دوستدار 

 كودكان و نوجوانان اين سرزمين  بوده ، شگفت زده شدم.

 با گسترده تر شدن دامنه كتابخوانيم ، گرچه تدريجا بر دانسته هايم در مورد شرح احوال و آثار نويسندگان 
افزوده شد ،  ولي هميشه دلم مي خواست هنگامي كه كتابي را مي خوانم از نويسنده آن بيشتر بدانم، به ويژه 
اگر او  نويسنده ي اثر مهمي بود  و البته آنروزها دستيابي به اين گونه اطالعات براي يك نوجوان چندان ساده 

نبود. در نگاه آن روز من ، نويسنده و شاعر ،  انساني شگفت انگيز و بلكه  ابر انسان بود، با توانايي هاي خارق 
العاده اي  كه او را از آدمهاي معمولي متمايز مي كرد. البته  اين نگرش به مرور  تعديل شد ونمود منطقي يافت . 

در آن دوران،  منبع دانسته هاي ما از بزرگان علم و ادب و فرهنگ بسيار محدود بود.  فقط گاه معلمي در 
 اغلب مربوط –مدرسه، بنا به عالقه شخصي  و يا متناسب با درس فارسي و يا انشا ، در باره مولفي و يا شاعري 

به  سده هاي پيشين - در كالس مطلبي مي گفت و آن وقت براي دانش آموز عالقه مند،  مشكل اصلي،  يافتن 
منابع به زبان ساده بود، به گونه اي كه پاسخگوي نيازهاي فكري يك نوجوان باشد. از اين رو، در ان روزگار 

بيشتر تصوراتي كه از نويسندگان كتابها داشتم ،  خيال پردازانه و ذهني بود و  نقاشي و عكيس برخي كتابها نيز 
اين تصورات را بيشتر مي كرد . مثال، نقاشي هاي خيالي از چهره سعدي ، حافظ ، خيام و ديگر نام آوران دانش و 

ادب  در كتابها ،   سبب مي شد كه هنگام خواندن آثارشان شكل و شمايل و دوران زندگي آنها را تصور كنم . 
مثال در عالم خيال ، مي توانستم حافظ را در لباس مردمان ايراني سده هاي پيش   تصور كنم كه از كوچه اي  

در شيراز مي گذرد ، كوچه اي با رايحه دل انگيز عطر بهار نارنج  و  سر سبز از حضور  سرونازهاي بلند قامتي كه 
سر بر آسمان افراشته اند و بلبالني كه در باغهاي خرم شيراز آن دوران ، پيام آور شادي اند ... و يا آنكه سعدي را 

در ذهنم مجسم مي كردم كه با وقار وآرامش ، در حالي كه دفتري در دست دارد،  مي گذرد و به رهگذران به 
نشانه مهرسري تكان مي دهد... برخي از اين نقاشي ها  كه در كتابها مي ديديم   واقعا هنرمندانه بود ، مثال 

)، نقاش و مجسمه ساز برجسته و از 1374 - 1273چهره ابوعلي سينا ، اثر استاد رروانشاد ابوالحسن صديقي (
شاگردان مرحوم كمال الملك  را  انجمن آثار ملي آن دوره ، رسما به عنوان چهره اصلي  ابوعلي سينا شناخته بود 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B4
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. نقاشي هاي زنده ياد محمد تجويدي در بيشتر كتابهاي شعر از جمله ديوان حافظ و رباعيات خيام خاطره بر 
 انگيز و دوست داشتني بود.

-  
-  

   چهره ابوعلي سينا  -اثر استاد صديقي  -

  روي جلد اتر زنده ياد محمد تجويدي استاد نگارگر  نقاشي     

 راه ديگر آشنايي بيشتر با نويسندگاني كه آثارشان را مي خواندم، خواندن  مصاحبه ها و  زندگينامه هاي خود 
نوشت آنها و يا كتابهايي بود كه  ديگران در باره زندگي و آثار آنها نوشته شده بودند . از همان ابتداي كار، 

خواندن سرگذشت بزرگان علم و ادب  برايم بسيار لذت بخش بود. عادتي مطلوب كه هنوز در من باقي است ،  
زماني كامل  تر مي شود كه بتواني   شاعري ، اين حال و هواي دوست داشتني  هميشه با خود مي گفتم كه اما 

، نويسنده   ، هنرمند  و دانشوري  كه اثرش را مي خواني - نه در عالم خيال، بلكه در عالم حقيقي  و از نزديك 
ببيني ، و يا  باالتر آنكه  با او  همكالم شوي و خالصه مي خواستم سر در بياورم كه به مصداق فرموده حافظ : 

آنها كه خاك را با نظرشان كيميا مي كنند  جه كساني هستند  و اين آرزويي بود كه از خوش اقبالي گاه در 
طول زندگيم ، به شيوه اتفاقي يا به سبب خواستن و تالش ميسر شد و توانستم برخي از بزرگان دانش و ادب و 

فرهنگ و اهل دانش و معرفت را از نزديك ببينم. مثال در دوره دبيرستان در شيراز با كتابهاي شعر مرحوم 
) آشنا شده و كتاب التفاصيل ، و بعدا رها، پويه ، نافه را خواندم  اما  1364 خرداد 9 - 1298فريدون توللي ( 

دلم مي خواست  سراينده و نويسنده  اين آثار  را از نزديك ببينم بدانم  چه ويژگيهايي دارد و روشن بود كه اين 
خواسته آنهم براي يك نوجوان يا جوان ، به سادگي  دست يافتني نبود   تا آنكه روزي با پدرم بر حسب اتفاق  

 ساله بودم ، سالخورده به 18 -17ايشان را در خيابان ديديم  كه  حدودا پنجاه ساله بود  و البته از نظر من كه  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B4
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نظر مي رسيد . مرحوم پدرم برايم گفت كه آقاي توللي  در اداره باستان شناسي كار مي كند و ذر فارس فرد 
مشهور و متنفذي است. همين ديدار اتفاقي سبب شد كه  از آن پس بهتر بتوانم  با شعرهاي توللي را كه آنروزها 

در روزنامه پارس شيراز كه  به مديريت مرحوم عزيز شرقي منتشر مي شد  رابطه بر قرار كنم  وبا شوق بسيار  
 او كه سالها پيش خوانده ام ، در گوشم طنين انداز است . مطلع شعر "سوگند"بخوانم. هنوز مصرعي از شعر 

...   دو سال پيش نيز، فراز و فرود توللي  برآنم ، كه تا بگسلم بندها  /   گرانبار شد ، گوشم از پند هاچنين بود  : 
ونوشته و  شعر او را ، به قلم زيبا ي  استاد  صدرا ذوالرياستين ، شاعر بزرگ شيرازي همروزگار  ما  خواند ه ام و 

 شنا خت من از توللي و شعر او افزايش يافته است .

   

بعدا ، بارها در كوچه و خيابان و سپس  در دانشكده ادبيات،  استادان نام آورادب و فرهنگ ديگري در شيراز  
مانند دكتر عبدالوهاب نوراني وصال ، دكتر محمد علي مژده و  ... را  به طور اتفاقي مي ديدم  واين عاملي براي 

خواندن آثار آنها بود. گاه نيز در سخنراني هاي علمي و ادبي شركت مي كردم .براي نمونه  احتماال حدود دو 
 ش ) استاد كنوني دانشگاه جورج واشنگتن ،  كه 1312سال پيش از انقالب ،  از دكتر سيد حسين نصر ( متولد 

در آن زمان در تهران استاد دانشگاه  بود ، دعوت شده بود تا به شيراز بيايد  و ايشان در دانشكده ادبيات شيراز  
براي دانشجويان سخنراني كردند.  دكتر نصردر ان زمان   حدودا چهل  و چند ساله بودند  و پيشاپيش مي 
دانستم كه انساني دانشور است و گفتارش نو آورانه  و جالب خواهد بود. از اينرو  در جلسه سخنراني ايشان 

شركت كردم و از گفتارسنجيده و عالمانه او  لذت بردم . پس از سخنراني نبز جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد . 
شركت در آن سخنراني سبب شد كه بعدا كتابهاي ايشان را بخوانم. يكي از كتابهاي آموزنده ايشان علم و تمدن 
در اسالم نام دارد كه زند ه ياد احمد آرام مترجم چيره دست معاصر آن را به فارسي ترجمه كرده است.در اين 

كتاب خدمات  مشاهيرعلمي ايران نيز به جامعيت و به طور مستدل بيان شده است  وبه نطر نگارنده اين سطور 
 از كتابهايي است كه مي توان به عنوان يكي از مراجع بررسي تاريخ علم در ايران از آن بهره برد.
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  بخش پنجم–داستان كتابخواني من 

 

و آثار نوشتاري متفاوت است. برخي كتابها حتي پيش از مرگ   تاثير گذاري و ماندگاري كتابها         

نويسندگان آنها مي ميرند و  اثر چنداني از آنها بر جا نمي ماند ، اما بعضي از آنها محدوده هاي قومي، 

جغرافيايي و زماني را پشت سر مي گذارند و ماندگارند .با گسترش دامنه كتابخوانيم ، به تدريج 

آموختم كه كتابهايي را كه حرف چنداني براي گفتن ندارند بايد كنار بگذارم، زيرا عمر آدمي كوتاه 

است و نمي توان  هر كتابي را خواند. آنچه در اينجا به آن مختصرا اشاره مي كنم برخي ازآثار ي است 

 كه در چهار دهه گذشته تا حدي با آ نها آشنا شده ام و بر ذهنم به نوعي تاثير گذاربوده اند .

نخست به شعر مي پردازم و روشن است كه نگرش و گزينش من كا ستي ها و محدويت هايي  دارد 

وكامال نسبي است ، چه بسا كتابخوانهاي ديگري كه تجربه كامال متفاوتي داشته باشند . من دريافته 

ام كه از ديربازيكي از مهمترين عناصر فرهنگ و تمدن ايراني شعر و شاعري بوده است كه در بين 

همه هنرها در اين سرزمين ، دست كم ازعصر فردوسي   تا دوره كنوني خوش درخشيده  هر چند 

برخي اين گرايش مفرط ايرانيان به شعر را نقد كرد ه اند، ولي برخي از اشعار ايراني  مورد اقبال 

خوانندگان  از فرهنگهاي ديگر هم قرار گرفته است. نمونه آن رباعيات خيام است كه پس از ترجمه 

هرچند خود او گفته   ) نويسنده انگليسي شهرت جهاني يافت.1883 -   1809ادوارد فيتز جرالد ( 

 "شك دارم كه جز ترجمه اي بس يك سويه از عمر خيام به دست داده باشم. ":

  1905، چاپ ادوارد فيتزجرالدتصويري خيالي از خيام  از رباعيات خيام، نسخه  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF
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همانگونه كه پيش از اين نيز گفتم آشنايي من با شعر از كودكي و با گلستان سعدي و با تشويق 
 موش و گربه عبيد يكي از نخستين آثار .شادروان پدرم آغاز شد.سپس شعرهاي ديگري خواندم

منظومي بود كه به مذاقم بسيارخوش آمد.كم كم شعرهاي خوب ديگري  هم كه در كتابهاي درسي 
دهه چهل و پنجاه شمسي بود ،توجه مرا به عمق و زيبايي شعر فارسي بيشتر كرد .از سروده هاي 

رودكي وفردوسي و نظامي و مولوي و حافظ و... تا پروين اعتصامي و ايرج ميرزا و بهار و حبيب يغمايي 
 "برگزيده ادب فارسي"وديگران. در دوره دانشگاه نيز در درسهاي دوره پيش پزشكي ، كتاب جا لب 

 )، از شاگردان مرحوم بديع الزمان 1387 -1302، گرد آورده ي زنده ياد دكتر علي اصغر خبره زاده(
فروزانفر و از دوستان صميمي روانشاد جالل آل احمد ، كتاب درسي ما بود كه افزون بر نوشته هاي بر 

گزيده ادب فارسي ، در آن شعر كهنه و نو منتخب نيز مثال ازسروده هاي اخوان ثالث ، فروغ فرخزاد 
وكتابهايي معروفي به ،تسلط داشته خبره زاده به دو زبان عربي و فرانسه و... وجود داشت . دكتر

 نوشته بوريس پاسترناك، زن سي ساله اثر از جمله ترجمه هاي دكتر ژيواگو فارسي ترجمه كرده بود 
آرتور اثر ظلمت در نيمروز  ورومن روالنبه قلم ، جان آزاد  هنري استاندالاثرانوره دو بالزاك، ناپلئون 

 .كاستلر 

 دكتر خبره زاده

من به سبب عالقه فردي، افزون بر اينها ، كتابهاي شعر ديگري هم  مي خواندم و در نشرياتي مانند 

روزنامه پارس شيراز، سپيد و سياه  و بعدا يغما ... شعر شاعران مختلف  ازقديم و جديد  را دنبال مي 

كردم و از خواندن آنها  لذت مي بردم. بعدها اشعار طنز آن دوره نيز در نشريه توفيق خواندم و به آنها 

عالقه مند شدم.  در اينجا بايد كمي از نشريه توفيق و خط مشي آن بگويم .توفيق نشريه فكاهي و 

 ش به دستور 1350سياسي جالبي بود كه حدود پنجاه سال منتشر شد و سرانجام متاسفانه  درسال 
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دولت وقت (هويدا ) توقيف گرديد. بنيان گذار و صاحب امتياز و اولين مدير آن حسين توفيق بود. 

روي جلد مجله عبارت «توفيق روزنامه ايست ملي و مستقل كه به هيچ حزب و دسته و جمعيتي 

» ديده مي شد. شخصيت دوست داشتني عمده  در مجله  بستگي ندارد» و «ارگان رسمي حزب خران

توفيق، كاكاتوفيق، بود.  توفيق به زبان طنز از نخست وزيران و نمايندگان مجلس آن دوران شديدا 

انتقاد مي كرد و به نوعي نشريه روشنفكران آن دورانبه شمار مي رفت  كه از انتشار آگهي هاي دولتي 

خودداري مي نمود . بيشتر همكاران توفيق با نام مستعار فعاليت مي كردند، مانند  كبوتر قاصد ،  اجل 

معلق  ،  اردك ميرزا ،  ابن جني ،خروس اخته و.... و توفيق در عالوه بر فعاليت مطبوعاتيش توفيق 

فكاهي ماهانه و سالنامه فكاهي توفيق و آلبوم توفيق را نيز منتشر مي كرد. فرهنگ توفيق نيز  كتابي 

بود  كه واژه فكاهي زيادي در آن بود. از همكاران مشهور توفيق مي توان از زنده ياد ابوالقاسم حالت 

در 1371) شاعر، مترجم و طنزپرداز نام برد .وي در سوم آبان سال 1371 - 1298ملقب به ابوالعينك (

 حالت اشعار زير است ، و مي بينيم كه او حتي ◌ٴ اثر سكته قلبي درگذشت . بخش هايي از وصيت نامه

 مرگ را به سخره گرفته است:

 بعد مرگم نه به خود زحمت بسيار دهيد
 

 نه به من بر سر گور و كفن آزار دهيد

 نه پي گوركن و قاري و غسال رويد
 

 نه پي سنگ لحد پول به حجار دهيد

 به كه هر عضو مرا از پس مرگم به كسي
 

 كه بدان عضو بود حاجت بسيار دهيد

 اين دو چشمان قوي را به فالن چشم چران
 

 كه دگر خوب دو چشمش نكند كار دهيد

 وين زبان را كه خداوند زبان بازي بود
 

 به فالن هوچي رند از پي گفتار دهيد

 كله ام را كه همه عمر پر از گچ بوده است
 

 راست تحويل علي اصغر گچكار دهيد

 وين دل سنگ مرا هم كه بود سنگ سياه
 

 به فالن سنگ تراش ته بازار دهيد

...........................................................  . .................................. 

 ريه ام را به جواني كه ز دود و دم بنز
 

 در جواني ريه او شده بيمار دهيد

................................................ 
 

............................................ 

 چانه ام را به فالن زن كه پي وراجيست
 

 دهيد معده ام را به فالن مرد شكم خوار

 گر سر سفره خورد فاطمه بي دندان غم
 

 دهيد به كه، دندان مرا نيز به آن يار

................................................. 
 

............................................... 
 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B1
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 ابوالقاسم حالت

) (با نامهاي مستعاربچه 1385 -  1325عمران صالحي (   از ديگر همكاران مشهور  طنز پرداز توفيق
جواديه، زرشك، ابوطياره ) ، كيومرث صابري فومني،  پرويز خطيبي بودند. مرحوم كيومرث صابري 

  - مجله گل آقا را به سبك و سياق توفيق  رابر پا كرد. 1369فومني بعدها - در سال 

البته غالب نسل روشنفكرهمروزگار من در دهه چهل و پنجاه خورشيدي، با شاعران گذشته و شعر 

كالسيك فارسي ، ميانه ي خوبي نداشتند زيرا  آنها را مداحان حكومت جور مي دانستند كه در دربار 

شاهان گذشته پرسه مي زدند تا صله اي بگيرند و مضمون شعر آنها را تكرار مكررات و غير متعهد 

مي دانستند و مقوله اي با عنوانهنر براي هنر را بر نمي تابيد و هنر متعهد مي خواستند .از سوي ديگر 

، نيما دگرگوني بزرگي در شعر فارسي ايجاد كرده بود و شعر نو رواج فراون داشت. در اين حال و هوا 

 دوره شيرين  كودكي و تاثير عميق گلستان   من نيز شعر نو را دنبال مي كردم ، اما بنا به آموزش

سعدي همچنان از خواندن و لذت بردن از شعر گذشتگان بر خوردار بودم ،  يعني نمي توانستم آنها را 

رها كنم ، ولو آنكه يكي از بت هاي روشنفكري آن زمان ، از سعدي به عنوان يك شاعرغيرمتعهد به 

در آن وقتي كه ما را "سرنوشت توده ها ، در عصر حمله مغول ياد كرده بود! زيرا سعدي گفته بود : 

 . "وقت خوش بود/ ز هجرت ششصد و پنجاه و شش بود

البته عالوه بر خواندن شعر فارسي ، گاه اشعار خارجي هم كه ترجمه شده بود و در نشريات منتشر  

) ، شاعر بزرگ هند و نخستين آسيايي برنده 1941-1861مي شد ، مي خواندم. براي نمونه از تاگور(

 ش  از راه بوشهر به ايران آمده و به  شيراز  و اصفهان  و تهران هم 1311 فروردين  25 در  نوبل كه

 سفر كرده بود . مرحوم بهار هم  برايش شعري سروده و خوانده بود :

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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 گفته شده اين شعر خوش آبدار            سيصد و ده چون بگذشت از هزار
هدية تاگور لقب دادمش                        جانب بنگاله فرستادمش

بگذرد آن طوطي شكر شكن                     از وطن حافظ شيرين سخن
جانب ايران بگرايد ز هند                       طوطي بنگاله بر آيد ز هند

پاي ز سر كرده و بشتافتم                  چون من از اين مژده خبر يافتم
بلكه فزونتر به جمال و كمال                ديدمش آن سان كه نمودم خيال

زانش گرفتيم چو جان در ميان                           اوست نمودار بت باميان
 هدية ايران بپذير از بهار                           اي قلمت هديه پروردگار

 
 
 

 
  

 تاگور نمي توانسته به فارسي بنويسد اما مي توانسته اشعار فارسي از جمله شعر حافظ را بخواند.
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غالمرضا رشيد ياسمي، ايستاده : علي دشتي، تاگور ، عباس اقبال آشتياني، محمدتقي بهار، رديف نشسته ازز راست :  از رجال فرهنگي ايران؛  وشماري تاگور  ش  - 1311
 .عيسي صديق، فلسفي، سعيد نفيسي

 

 اين شعر از سروده هاي تاگور است :

 )http://nosratdarvishi.com/article.aspx?id=277( به نقل ا ز قلبم را در دنيا پرتاب كردم   

 قلبم را در دنيا پرتاب كردم

 تو آن را گرفتى.

 به دنبال شادى بودم، اندوه نصيبم كردى،

 به من اندوه بخشيدى و شادى را دريافتم.

 قلب من تكه تكه پخش شده بود

 ها را در دست گرفتى و به نخ عشق كشيدى. تو تكه

 رهايم كردى و از اين در به آن در سرگردان شدم

 تا نشانم دهى كه سرانجام چه قدر نزديكى.

 عشق تو مرا غرق در تشويش عميق كرد.

 وقتى سرم را بلند كردم ديدم كه

http://nosratdarvishi.com/article.aspx?id=277
http://nosratdarvishi.com/article.aspx?id=277
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 ام. در آستانه درت ايستاده

 

  تاگور نقاش هم بوده و اين يكي از نقاشي هاي اوست. 

 . 
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 بخش ششم- داستان كتابخواني من 

 دكتر محمد حسين عزيزي

           در بخش پيشين  شرح بسياركوتاهي در باره ي آثار منظومي كه خوانده ام ، ارائه شد و اينك به اجمال 
به آثار اثر گذار نثر مي پردازم ، اما به سبب گستردگي موضوع ، كتابها را به دلخواه دسته بندي  مي كنم . از 

اينرو نخست به برخي  كتابهاي خاطرات و زندگينامه هاي خود نوشت و ديگر نوشت رجال علمي ، ادبي ، 
 تاريخي و  فرهنگي  مي پردازم .

به  باور اين نگارنده ، خواندن اين دسته از آثار بسيار آموزنده است ،  ولي متاسفانه،  در گذشته نگاشتن اين گونه 
آثار توسط دانشوران و مشاهير علم و ادب و فرهنگ و تاريخ در ايران چندان مرسوم نبوده ونوشته ها در مورد 
صاحبان آثار علمي ، ادبي و تاريخي  و فراز و نشيب زندگي آنها اندك ، پراكنده ،  مبهم و گاه آلوده به افسانه 

پردازي شده است ، زيرا دانشمندان و ادبا و فرهنگمندان گذشته ما به ندرت از خود و باورها و خاطراتشان سخن 
گفته اند (به جز ابوعلي سينا كه زندگينامه خود را براي شاگردش- جوزجاني - تقرير كرده و شاگردش هم 

تكمله اي بر آن افزوده است) كه شايد يكي از داليل اصلي آن مصلحت انديشي و ترس از حاكمان بوده  از اين 
رو بيشتر مطالبي كه ما در باره آنها مي دانيم را ديگران (نويسندگان ايراني و خارجي ) نوشته اند و اساسا  مي 
توان گفت  پيشينه ي خاطره نويسي و نوشتن شرح احوال و زندگينامه نويسي در كشور ما بيشتر به دهه هاي 

( به تعبيرحافظ كه مي گويد : حسب حالي ننوشتيم و شد ايامي چند ) "حسب حال نويسي"اخير بر مي گردد و 
  . در ايران از دوره قاجار به بعد  در ايران مرسوم شده است"روزنامه ي خاطرات"و اصطالحا نگارش 

 است كه ازرجال فرهنگي دوره "خاطرات اعتماد السلطنه "يكي از مهمترين اين آثار متعلق به دوره قاجار، 
 ناصري بود ه و خاطرات او به كوشش استاد زنده ياد ايرج افشار منتشر گرديده است. 

 اعتماد السلطنه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Etemaad.jpg
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هرچند كه  اعتماد السلطنه هم نتوانسته  يا نخواسته همه باورها و برداشتهاي  خود را بيان كند ، با اين همه 
خاطرات او از منابع مهم دوره ناصري به شمار مي رود و براي پژوهندگان و دوستداران تاريخ آن دوره 

  بوده كه  در سياستمدارومدير چندين نشريه و روزنامه نويسنده  مترجم، اعتماد السلطنه بسيارسودمند است .
 در آنجا ه كه به فرانسه رفته و دارالفنون بوددانش آموختگان  نخستين  به دنيا آمد واز ق. در تهران1259 سال

مترجم  ،  و پس از بازگشت به ايرانه فنون نظامي پرداخت آموختن سال به تحصيل زبان فرانسوي ودوازدهمدت 
 و در بسياري از سفرهاي همدت بيست وپنج سال همنشين ناصرالدين شاه بودو شده است  شاه ويژه ناصرالدين

وزير ، بوده است. وي پس از مرگ اعتضادالسلطنه همراه  او باداخلي و خارجي از جمله سه سفر شاه به اروپا 
 اما به نظر مي رسد ،ه  با آنكه روشنفكري منتقد و تجددخواه بوده وانطباعات و رئيس دارالترجمه گرديد

از او چهره اي  ارتقاي مدارج و مناصب و حفظ امتيازها و منافع شخصي برايجاه طلبي ها و تالش مداوم وي 
در آن روزگار كه سياست پيشگان ايران يا در جبهه روسيه بودند يا انگليس، محافظه كار ساخته است.

رو، مورد دشمني عوامل اين اعتمادالسلطنه اردوگاه روس ها را برگزيد و با آنها روابط پنهاني برقرار كرد و از
از او آثار  ناميد. هرگذار آن دورياثت رجال  از اعتمادالسلطنه را مي توان با اين همه ،انگليس در ايران واقع شد.

 در اصل اين آثار متعلق به او نيست و حاصل تالش فكري ازمتعددي به جا مانده اما او همواره متهم شده كه  
پايه  ديگر نقاط تاريك زندگي اعتمادالسلطنه آن است كه او را از ديگر دانشوران آن عصر است به عالوه ، از

كه ه بود  شد يادآوروي در نامه اي به ناصرالدين شاه زيرا  كتاب و مطبوعات در ايران مي دانند. مميزي گذاران 
  هم  در ميان ملل جهان مرسوم است. ظاهراً شاه ان كار ضروري و، دستگاهي كه متولي سانسور باشدبرپايي

، كه البته خود او از نخستين ه بود و دستور تدوين آيين نامه مربوط به اين امر را صادر كردهپيشنهاد او را پذيرفت
 به ، ترجمه شده بود به فارسي كه توسط او(خرنامه )  و كتاب منطق الحمار شدكساني بود كه گرفتار سانسور 

 . (برگرفته  از ويكي پديا)دستور شاه توقيف گرديد

 "بخارا " ش به كوشش آقاي علي دهباشي سردبير مجله وزين 1379كتاب خرنامه اثر اعتماد السلطنه  در سال 
 داستان زندگي يك خر است از زبان  .خر نامه منتشر شده است كه ناشر آن كتاب پنجره در تهران بوده است

با  اثري است  و استدادهشرح  از دوران كودكي تا  خويش را آخرين صاحب خود شرح احوالرايخود او كه ب
دكتر  دانسته اند و شادروان نقد اجتماعي  جامعه آن دوران را در واقع اين كتاب و طنزبه   دلپذير و آميختهنثري

.نسخه صوتي بخشهايي از اين  مقدمه نوشته اند  بر آن  «مجتبي مينويي» زنده ياد استاد و«فريدون آدميت»
 كتاب  را با قرائت زيباي آقاي رضا افتخاري ، به نشاني زير مي توان يافت و از شنيدن آن لذت برد :

http://www.mehremihan.ir/chandresanei/91-goftogoo/767-kharnameh-2.html 

http://www.mehremihan.ir/chandresanei/91-goftogoo/767-kharnameh-2.html


38 
 

  

 توسط ميرزا  ناصرالدين شاه مرگ حدود يك ماه پيش از، سالگي 53  ميانسالي و دراعتمادالسلطنه در سن
خاطرات اعتماد اللسطنه را از نظر ارزش تاريخي براي شناخت  بر اثر سكته قلبي درگذشت. رضاي كرماني ،

بيشتر روحيات ناصرالدين شاه و حال و هواي مردم  آن دوران همسنگ  كتاب خاطرات اسداله علم وزير دربار 
  محمد رضا پهلوي دانسته اند.( به  كتاب خاطرات علم بعدا مي پردازيم )

*** 

    يكي از رويدادهاي مهم در تاريخ معاصر ايران نهضت مشروطيت است . رجال سياسي و فرهنگي عصر 
 يكي از اين آثار خواندني است كه به قلم "حيات يحيي"مشروطه نيز بعضا خاطرات خود را نگاشته اند. كتاب 

  نگاشته شده است.  پيشگامان فرهنگ نوين در ايران) از1241ـ1318(ميرزا سيد يحيي دولت آباديحاج 

ميرزا سيد يحيي دولت آبادي حاج 

  

   متاسفانه ،   در دوره رضا شاه حسب حال نويسي دچار ركود شده  كه بيشترين سبب آن ترس از حكومت 
جعفر قلي خان سردار بوده است. يكي از آثارارزنده به جا مانده از آن دوران خاطرات  و يادداشت هاي روزانه  

- و وزير جنگ دوره رضا شاه پسر بزرگ عليقلي خان سردار اسعد بختياري ملقب به  سردار اسعد سوم - بهادر
 است كه هرچند به دفاع از اقدامات او پرداخته ، اما حاوي اطالعات جالب تاريخي  نيز هست.

رويداد  شرح حال خود, به برخي نگارشيكي از رجال مهم دوره سلطنت احمدشاه و رضاشاه است كه افزون  وي 
  كتاب .  كرده استاشاره نيز   از جمله نهضت جنگل و مرگ تيمور تاش و و وقايع ديگر تاريخي آن دورههاي 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B1
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 است. كتاب  تصاويري از سرداران بختياري و جعفرقلي خان, عليقلي خان و حسين قلي خان سردار اسعدحاوي
 خاطرات سردار اسعد به كوشش استاد زنده ياد ايرج افشارتوسط انتشارات اساطير منتشر شده است .

تيمور تاش و داور عليرغم عبدالحسين ر دردناك است ، زيرا او نيز همانند جعفر قلي خان سردار بهاد سرنوشت 
آنكه در تحكيم پايه هاي حكومت رضا شاه نقشي اساسي داشته ، سرانجام به غضب او گرفتار شده و به دستور او 

هران به قتل تش در زندان موقت 1313 و در فروردين هش دستگير شد1312 در سال او جانش را گرفته اند.
  (برگرفته  از ويكي پديا).ه است رسيد 

     رجعفر قلي خان سردار بهاد

 شرح زندگاني " در دهه هاي اخير در ايران ، كتاب سه جلدي " حسب حال نويسي "يكي از بهترين نمونه هاي 
 ش) ، از نخستين دانش آموختگان مدرسه سياسي است كه هرچند از 1329- 1255اثر عبداله مستوفي ("من 

جمله دولتمران  بود ه اما  از دوران جواني به نويسندگي عالقه داشته و از دوستان زنده ياد علي اكبر دهخدا بوده 
شرح "و به علت تسلط به زبان فرانسه  چندين نوشته علمي را به فارسي ترجمه كرده،  اما مهمترين اثر او

 است كه آنرا طي پنجسال نگاشته است. اين كتاب نشانگر دامنه اطالعات نويسنده و دقت نظر "زندگاني من
 اوست و تصوير نسبتا دقيقي از زندگي مردم ايران در آن دوران نشان مي دهد. 

  عبداله مستوفي

 تا 1338مربوط به سالهاي  جلد2   در دو) ش 1357 – 1273 دكتر عيسي صديق( خاطرات ،"يادگار عمر"
 ش از كتابهاي ارزشمند خاطره نويسي در دوره پهلوي است كه حاوي اطالعات ارزشمندي به ويژه در 1352

مورد برپايي دانشگاه تهران است . وي از پيشگامان گسترش دانش نوين در ايران و از پايه گذاران دانشگاه تهران 
  بوده است .
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  دكتر عيسي صديق 

 

 بعد از مشروطيت بود كه ◌ٴ جزو اولين گروه از دانشجويان اعزامي به خارج در دورهش  1290در سال  وي
 ◌ٴ دانشنامه پاريس را به پايان رساند و از دانشگاه ورساي  دانشسراي◌ٴ دوره ش 1297شد. در سال  فرانسه عازم

، پزشك ايران ادوارد براون به عنوان دستيار كيمبريج  رياضي گرفت. چندي نيز در دانشگاه◌ٴ ليسانس در رشته
به ايران مراجعت ش  1297به مطالعه و تدريس زبان فارسي پرداخت. عيسي صديق در سال  شناس انگليسي ،

گيالن، رئيس تعليمات عاليه، معلم  كرد و به سمت بازرس مدارس منصوب شد. چندي نيز رئيس فرهنگ
 ايران در مجمع ◌ٴ وزارت فوايد عامه، نماينده ودارالمعلمين مركزي، رئيس دفتر دارالفنون  حقوق،◌ٴ مدرسه در

دانشگاه  به دعوتش  1309بين المللي آموزش و پرورش در ژنو و رئيس دفتر وزارت عدليه بود. در سال 
از آن دانشگاه شد.  فلسفه  دكتري در◌ٴ براي مطالعه و تحقيق به آمريكا رفت و موفق به اخذ درجه كلمبيا

وزير دربار پهلوي، اقدام به تهيه و  عبدالحسين تيمورتاش همزمان با تحصيل در دانشگاه كلمبيا، بنا به درخواست
 دانشگاه را به جاي ◌ٴ  كه براي اولين بار واژهاين دكتر صديق بودتنظيم طرح تاسيس دانشگاه تهران كرد. 

دكتر . به ايران بازگشت و مامور تأسيس دانشگاه تهران شد ش1310دارالفنون به كار برد. دكتر صديق در سال 
دانشسراي   رياست و استادي1319، تا سال 1313در  دانشگاه تهران عيسي صديق پس از تأسيس

 (برگرفته  از ويكي پديا)را عهده دار بود.   علوم◌ٴ دانشكده و عالي

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%D9%94_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%D9%94_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%D9%94_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%D9%94_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%D9%94_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%D9%94_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 دانشگاه تهران

 

  اولنيز نقش عمده اي داشت و به عنوان نايب رئيس فرهنگستان ش 1314در  فرهنگستان ايران  در تشكيلاو 
 انتخاب شد. 

 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


42 
 

  داستان كتابخواني من –بخش هفتم 

 

 ئكتر محمد حسين عزيزي 

-------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

در بخش پيشين از ديدار دكتر عيسي صديق با ادوارد براون در لندن  سخن گفتيم و خاطره اي از اين مالقات را 
 يكي از كتابهاي خاطره نويسي يك "ايرانيان  ميان  در يكسال "آورديم . از آنجا كه كتاب خاطرات براون با عنوان 

   م است ، در اينجا به معرفي براون و آثا او مي پردازيم .1887دانشورانگليسي در باره ايران در سال 

 آن  حاصل  كه  آمد ايران  به  1887 اكتبر در و ايرانشناس نامي ،  پزشك )1926-1862 ( بروان  ادوارد دكتر

 فراتر و معمولي  خاطرات  از غني تر بسيار آن  محتواي  كه  بود"ايرانيان  ميان  در يكسال " عنوان  با خاطراتش  نگارش 
 شهرهاي  باره  در  “-ايرانيان  ميان  در يكسال “خاطراتش   كتاب  در براون  ادوارد. است  عادي  سفرنامه هاي  از

 سردنيس  گفته  به . است  نوشته  خواندني  مطالبي  كرمان  يزد، شيراز، اصفهان ، تهران ، تبريز، جمله  از ايران  مختلف 
 و فرسا طاقت  مشقات  تحمل  در العاده اش  خارق  ظرفيت . كند انكار را براون  ادوارد نبوغ  نمي تواند هيچكس : «راس 

 عنوان  به  را او شخصيت  كه  بود گفتگو و محاوره  در وي  توانايي  همچنين  عبارات ، قالب  در تفكرش  ابراز قابليت 
 ديباچه  در او.»مي كرد نمايان  متعالي  حد در صاحبدل  و احساس  با مردي  و جدي  و غيرتمند پژوهشگري 
 مشيت  بنابر است ، پروردگار رحمت  به  اميدش  كه  گناهكار و مقدار بي  بنده  اين  بعد، اما: «مي نويسد سفرنامه اش 

 رفسنجان ، و بم  در زماني  و كرمان  در زماني  گذاردم ، سر پشت  را بيابانها كرده ، سياحت  ايران  خاك  در عالم ، خالق 
 معرفت  خرمن هاي  از و ديدم  سفر اين  در بسيار بدايع . بودم  ناراحت  تشنگي  از گاه  و زحمت  در گرسنگي  از گاهي 
 ...» و چيدم  هايي  خوشه 
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 براون   ادوارد

 

 

  دورسلي  شهر نزديك )  Uley  (اولي  روستاي  در 1862 فوريه  هفتم  در كمبريج ، دانشگاه  استاد براون  ادوارد 
)Dursly  (عهده  بر را سازي  كشتي  مهندسي  شركت  يك  مديريت  پدرش . آمد دنيا به  گلوسسترشاير ايالت  در 

 تركي  زبان  تا كوشيد و برانگيخت  شرق  به  را او توجه ) 1878-1877 (عثماني  و روس  جنگ  جواني ، در. داشت 
 و يافت  راه  كمبريج  دانشگاه  به  پزشكي  تحصيل  براي  وي . بود برخوردار استثنايي  حافظه اي  قدرت  از او. بياموزد

 و كرد دنبال  را شرق  به  عالقه اش  پزشكي ، آموختن  هنگام  براون . رساند پايان  به  را خود تحصيالت  1887 در
)  Pemborke  (پمبورك  كالج  در سپس . آموخت  را سانسكريت  حدي  تا و عربي  فارسي ، ويژه  به  شرقي  زبانهاي 

 به  1887 اكتبر در آن  از پس . كرد شرق شناسي  مطالعات  صرف  را خود زندگي  همه  و شد پذيرفته  كمبريج  در
 به  براون  توجه  1893 سال  در. بود» ايرانيان  ميان  در يكسال  «عنوان  با خاطراتش  نگارش  آن  حاصل  كه  آمد ايران 

 دانشگاه  عربي  زبان  استاد 1902 سال  در براوان .  شد جلب  مشروطيت  نهضت  به  آن  از پس  و ايران  ادبيات 
 هرگز و شد قلبي  حمله  دچار 1924 سال  در سرانجام  براون  دكتر. يافت  ادامه  او عمر پايان  تا كه  شد كمبريج 
 م  1926 ژانويه  25 در سرانجام  و داد دست  از را خود همسر 1925 ژوئن  در. نيافت  باز را پيشين  سالمت 

.   شد سپرده  خاك  به  انگلستان  در و درگذشت 

. است  ايران  فرهنگ  زمينه  در او استادي  و مهارت  است ، يافته  ادامه  امروز به  تا كه  براون  ادبي  شهرت  رمز بي ترديد
 نظير خاورشناسان ، بين  در معدودي  موارد در جز او انديشه هاي  كه  طوري  به  بود محققانه  و علمي  او روش 

: از عبارتند ايران  مورد در براون  تأليفات  عمده ترين .  است  نداشته 

 جلد چهار در ايران  ادبيات  تاريخ  نگارش - 1 
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 ايرانيان  ميان  در يكسال - 2 

 ايرانيان  انقالب - 3 

 فارسي  مهم  كتاب  چند تصحيح - 4 

) اسالمي  (عربي  طب  تاريخ - 5 

 كشورهاي  به  آن  مفاخر و ايران  شناساندن  در براون  دكتر. شده اند ترجمه  فارسي  به  براون  آثار عمده   
: مي نويسد براون  باره  در نامي  شناس  ايران  افشار، ايرج  استاد. است  داشته  عمده اي  نقش  انگلستان  ويژه  به  ديگر

 او زيرا است ، كرده  خدمت  ايران  به  سايرين  از بيش  براون  شناسان  ايران  و مستشرقين  تمام  بين  از من  عقيده  به «
 وجود افسانه آميز هم  آن  نامي ، جز ديگران  براي  ايران  از كه  كرد ما مملكت  وقف  را خود قلم  روزگاري  در

.»  نداشت 

 آن  تأليف  زبان  از سال  پنج و هشتاد حدود آنكه  با براون  ادوارد اثر ايران  ادبيات  تاريخ  كتاب    
 زمان  از اول  جلد. است  فارسي  ادبيات  پژوهشگران  و دوستان  ادب  مراجعه  مورد مهم  كتب  از همچنان  مي گذرد

 از جلد چهارمين  و  , جامي تا سعدي  از سوم  جلد و سعدي  تا فردوسي  از دوم  جلد فردوسي ، زمان  تا باستان 
 در براون  دكتر. است  شده  منتشر 1932 سال  در چهار جلد. مي گيرد بر در را براون  ادوارد زمان  تا صفويه  دوره 
 و مي رساند پايان  به  بودم  گرفته  عهده  به  پيش  سال  بيست  از بيش  كه  را كاري  مجلد اين : «است  نوشته  باره  اين 

 آغاز م  1880 تابستان  در را فارسي  زبان  يادگيري  كه  وقتي  از چون . كشيده ام  عمر يك  كه  است  زحمتي  بيانگر
. مي پرورانده ام  دل  در همواره  را ايران  ادبيات  تاريخ  كامل  دوره  يك  نگارش  آرزوي  سالگي ، هجده  از يعني  كردم 
 سال  در و مي گرفت  بر در را ميالدي  پانزدهم  قرن  روزهاي  نخستين  تا فردوسي  زمان  تا آغاز از آن  نخست  بخش 
 آراسته  زيورطبع  به  1906 سال  به  سيزدهم  قرن  اواسط  در مغول  حمله  تا آن  ادامه  و رسيده  چاپ  به  1902
.»  شد چاپ ) م  1502-1265 (تاتار سلطه  زير ادبيات  تاريخ  نام  به  سوم  جلد تا گذشت  سال  چهارده . گرديد
 خوب  را فارسي  زبان  براون : «مي نويسد ايران  ادبيات  تاريخ  چهار جلد مقدمه  در سجادي  ضياءالدين  دكتر

 از تماماً را حافظ  ديوان  قزويني  محمد گفته  به  و بگويد سخن  فارسي  به  هميشه  است  داشته  عالقه  و مي دانسته 
 ايرانيان  به  نسبت  و است  بوده  ايران  مدافع  موارد از بسياري  در براون  ادوارد: «مي گويد وي .» است  داشته  حفظ 

.»  مي نگرد بزرگداشت  و احترام  ديده  با هم  اسالم  به  نسبت  است ، شده  قائل  خاص  احترام 
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  بخش  هشتم–داستان كتابخواني من 

 دكتر محمد حسين عزيزي

---------------------------------------------------------- 

در بخش ششم با نگاهي گذارا از چند كتاب  خاطرات  نام آوران معاصر ايران سخن گفته شد  و در اينجا به 

 اثر نويسنده  توانا و نامي همروزگار ما ، استاد دكتر محمد اسالمي ندوشن ( زاده "روزها "كتاب گرانسنگ 

آن پس از آن  دو جلد ديگر ت و انتشار ياف1363 جلد نخست،در سال    ش- ندوشن يزد )  مي پردازيم.1304

 .در سالهاي      شدند

 عنوان كتاب بر گرفته از اين شعر مولوي است :

  در غم  ما روزها بيگاه  شد

  روزها با سوزها همراه  شد

  باك  نيست  رو بروزها گر رفت  گو

  توبمان ، اي  آنكه  چون  تو پاك  نيست 

 

  استاد دكتر محمد اسالمي ندوشن
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يكي از سعادت مندي هاي راقم اين سطور آن بود كه در عالم كتابخواني از دوره جواني ، با نوشته هاي پر مغز ، 
شيرين ، سنجيده و خرد ورزانه اين استاد فرزانه كه از سخنگويان راستين فرهنگ و ادب و تمدن و تاريخ اين 

سرزمين است آشنا شدم . و اين شخصيت گرانقدر فرهنگمند پيوسته به باور نگارنده اين سطور نمادي از از يك 
شخصيت دانشور و خردورز ايراني بود ه اند كه با زير و بم دگرگوني هاي دنياي كنوني در عرصه فرهنگ و 

پيشرفت راستين به خوبي آگاهند و  راه تعالي و بهروزي اين ملت و جهانيان را در عصر كنوني مي شناسند ، از 
تمدن و تاريخ و فرهنگ و ادب  گذشته اين سرزمين كامال مطلعند و نقاط قوت و ضعف ما و دنياي امروز در حد 

مطلوب مي دانند و به سرنوشت هموطنان و سعادت مندي آنها بسيار عالقه مند  و خالصه آنكه به گواهي 
آثارشان  در چند دهه گذشته، و  در ميان  انبوه نوشته ها و سخنان ارزشمند ايشان واژه هاي فرهنگ و ايران از 

پر بسامد ترين كلمات بوده است و اي كاش همه جوانان اين مرز و بوم آثار اين پير فرزانه را بخوانند و به  يكايك 
واژهاي آن توجه كرده و به محتواي نوشته هاي ايشان ببينديشند. افزون بر ده ها كتاب و صدها مقاله به قلم 
ايشان ، دكتر اسالمي  ندوشن خاطرات خود را با عنوان روزها در سه جلد منتشر كرد ه اند كه بي هيچ گزاقه 

 گويي از كم نظير ترين نمونه هاي خاطره نگاري به زبان فارسي در دوره معاصر است. 

 است. كتاب روزها آن گونه  كتابي است كه خواننده را با " روزها"نثر بسيار دل انگيز آن از عوامل جذابيت كتاب
خود به دنياي كودكي و جواني نويسنده مي كشاند و او را در لحظه هاي شيرين و تلخ راوي آنچنان شريك مي 

 كند كه رها كردن آن به سادگي  ميسر نيست 
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 .دكتر اسالمي  نوشته اند:

نسلي  از  دنيائي  كه  رفت  و دنيائي  كه  در كار آمدن  است  - زندگي  كرده ايم  كه  هيچ  - ما در برزخ  ميان  دو دنيا» -

 «.ايراني ، اين  موقعيت  را نداشته  و نخواهد داشت 

و شادي  و زيبائي  و زشتي   شكرانة  آنكه  دراين  «دوران  دورانها» زيسته ام  كه  بيش  از هر دوران ، ژرفا، غم  من  به » -

خوانده ها و شنيده هاي  خود را بر قلم  آورم ، با خلوص  و  روح  بشر را منعكس  كرده  است ، مي كوشم  تا ديده ها و

 «...خضوع 

 «.خورده  است  پيام آور قرون  هستيم  ؛ نسلي  كه  گذشته هاي  دور در وجودش  به  دوران  جديد پيوند ما» -

آوردنها، برسر مزار روزها بازگشتن ها نشانة  آن  نيست  كه  آرام   از همة  اينها كه  بگذريم ، آيا اين  نوشتن ها، به  ياد» -

با بيم  كمتر بشنويم ، خود  مي كوبد، و آيا همة  اينها يكي  از همان  ترفندها نيست ، براي  آنكه  نداي  او را آرام  مرگ  بر در

 «را با گذشته ها مست  كنيم ...؟

به  صبح  گاه  عمر،  بآهستگي  باز مي شود. ما بر پشت  خاطره ها روندگان  بر جاي  مانده ايم . سفر كننده  كالف  زمان » -

 «...روزگاري  نشسته ايم  و مي نگريم  و حكايت  مي كنيم : روزي  بود و

 «و آنگاه  اين  سؤال  پيش  آمده  است : «سيمرغ  يا مگس ؟

يك  «آميب » تفاوتي  ندارد.  انسان  كيست ؟ سيمرغ  يا مگس ؟ و يا هر دو؟ از ديدگاه  طبيعت  كور با مگس  و حتّي » -

ولي  همين  موجود ناچيز داراي  جوهره اي  است  كه  او را   «شد؟ بزرگان  گذشتة  ما گفته اند: «آمد مگسي  پديد و ناپيدا

قرار مي گيرد، درحالي   كائنات  قرار مي دهد، زيرا كائنات  در مغز او متصور مي شود، در زير سيطرة  فكر او برتر از همة 

 «.كه  آن  خود از خود بي  خبر است 

در پي  دارد، كه   جهت  «برترين » است  كه  مي داند كه  هست ، و مي داند كه  اين  «هست »، نيستي  اي  انسان  از اين » -

 «.نيست  تفاوت  ميان  هستي  و نيستي  جز همين  دانستن  و آگاه  بودن 

بر كيفيت  زندگي ، و زندگي  كردن  با آگاهي   بنابراين ، تالش  وتكاپوي  او در همين  دايره  گنجيده  مي شود: افزودن »

 «...است . هر كسي  از اين  بابت  براي  خود حكايتي  دارد. بشنويم  مرگ . حديث  بشر، حديث  زندگي  و مرگ 
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 را در بر مي 1323 تا 317 1 سالهاي   ) خاطرات نويسنده مربوط به 1366 (چاپ نخست جلد دوم  روزها 

 و اين دوراني است كه دكتر اسالمي ندوشن دوره دبستان و دبيرستان را مي گذراند ه اند . در پيشاني  گيرد،

 كتاب نقل قولي از شارل بودلر مي خوانيم :

  :زيسته ام  بعضي  از لحظات  زندگيم  را دوبار

 يكي  آنگاه  كه  آنها را زيسته ام ؛ ديگرآنگاه 

 .يقين  آنها را هنگامِ نوشتن  عميق تر زيسته ام ه نوشته ام . ب كه  آنها را

 

فزونتر  زندگي  همين  است  كه  هست . نه  معماّئي  در آن  است  و نه  رازي " و در پيشگفتار جلد دوم كتاب آمده است :

كس  نگشود و نگشايد به  حكمت  اين  معماّ را  » از آنچه  ادراك  آدمي  به  آن  دست  مي يابد. اگر گذشتگان  ما گفته اند كه 

و بي   بوده  است . ولي  خود اين  نارسائي  اگر نبود، بشر چه  مي بود؟ بي  حرف  وبي  حديث  »، معماّي  آن  همان  نارسائي  آن 

نمي بود، ما حتّي  نمي دانستيم  كه  «گله مندي »  مهر و كين . از اينكه  زندگي  نارساست  نبايد گله مند بود، زيرا اگر چنين 

 ".چنان  بي  مزه  مي بود كه  چه  بسا به  كردنش  نمي ارزيد چيست ، و زندگي  بي  گله مندي 

 

  به عال قه مندان عرضه شد . در ابتداي كتاب آمده است :1376و باالخره جلد سوم روزها در سال 

  محال  است  چيزي  نبشتن  كه  به  ناراست  ماند

 آن  را به  تعصبي  و تربدي  كشد سخني  نرانم  كه 

 «ابوالفضل  بيهقي »

ايران  و چند سالي  خارج  از   را در بر مي گيرد،يعني يعني  دوران  تحصيل  من  در1334تا آذر 1323مجلد از شهريور  اين : دكتر ندوشن نوشته اند

 .كشور

 دكتر اسالمي در مقدمه كتاب نوشته اند :

خاك  ايران  پا به  عرصة  وجود ننهاده  است  كسي  كه  آنچه  در دل  دارد  نبايد انتظار داشت  كه  همة  دريافت هاي  خود را به  بيان  آورده  باشم . هنوز در البتّه » -

  «.در طبق  اخالص  بگذارم  بگويد. اماّ هرچه را كه  امكان  گفتنش  بود، كوشش  داشتم  كه  با صراحت  و صميميت  بتواند

 . «كه  در آن  به  سر برده ايم  ايران  نام  دارد زندگي  مي كنيم ، و از آن  نه  كمتر عجيب ، دوراني  بوده  است  خيلي  زود دريافتم  كه  ما در كشور عجيبي  كه » -
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 :نيز در مقدمه  آمده  است 

ارزيابي  كنيم  و به  آن  بها بدهيم ... حرف  بر سر آن  است  كه   هرگز نبوده  است  كه  كشور خود را - براي  آنكه  كشور ماست  - بيش  از آنچه  هست  اين  توقّع » -

 «...هست  بشناسيم ، با عيب ها و حسن  هايش  او را آنگونه  كه 

مي توانيم  گفت  كه  با آنكه  امروزي  بوده ايم ، با  بوديم : يكي  انكه  در كار رفتن  بود و ديگري  آنكه  در كار آمدن ، و بدينگونه  ما ناظر تالقي  و مزج  دو دنيا» -

 «.چنين  موقعيت  بي  نظير حيف  بود كه  به  وصف  گذارده  نشود پيشينيان  همسفر شده ايم . يك 

  .هم  بوده  است ، بهاي  نازنيني  خود را پرداخته  نداريم  كه  اين مرز و بوم  اگر در دوران  هائي  كانون  مصائب  بوده  است ، بزرگ  از نظر دور

 «.از خالل  من  به  گفتار درآمده  است  شده ، زندگي  خصوصي  من  نيست ، بلكه  بازتاب  زندگي  دوراني  از ايران  است  كه  آنچه  در «روزها» گفته » -

  :سنائي  خود ما هم  گفته  است  هيچ  سرزمين  ديگري  در جهان  شبيه  نيست . نيچه  مي گفت :«مرد تنها بزرگ  است » و ايران  سرزميني  تنهاست ، يعني  به » -

 «نشان  زيبائي  است  ملك  عالَم  به  زير تنهائي  است  مرد تنها»

  سپس افزوده اند :

  :اين  جلد از «روزها» را با اين  غزل  حافظ  آغاز كردم 

  خوش  اي  همه  شكل  تو مطبوع  و همه  جاي  تو خوش  دلم  از عشوة  شيرين  شكرخاي  تو

  همچو گلبرگ  طري  هست  وجود تو لطيف  همچو سرو چمن  خلد سراپاي  تو خوش 

  خوش  هم  گلستان  خيالم  ز تو پر نقش  و نگار هم  مشام  دلم  از زلف  سمن  ساي  تو

  تو خوش  در ره  عشق  كه  از سيل  بال نيست  گذار كرده ام  خاطر خود را به  تمنّاي 

  تو خوش  شكر چشم  تو چه  گويم  كه  بدان  بيماري  مي كند درد مرا از رخ  زيباي 

توالي  تو خو  در بيابان  طلب  گرچه  ز هر سو خطري  است  مي رود حافظ  بي  دل  به 

 

   )/http://www.eslaminodushan.com( بر گرفته از 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eslaminodushan.com/
http://www.eslaminodushan.com/
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 / بخش نهم–داستان كتابخواني من 

 دكتر محمد حسين عزيزي 

------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 

      خواندن و نوشتن  گاه براي  ما موقعيت هاي وِيژ ه اي فراهم مي كند تا با انسانهاي دانشوري در ديگر نقاط 
جهان آشنا شويم . البته امروزه به سبب  ارتباطات اينترنتي ، اين پيوندهاي سازنده  به مراتب آسان تر شده اند 

كه در گذشته هرگز تصور آن هم نمي رفت و به راستي كه اينك از نظر تبادل داده ها  اين دنياي پهناور به 
 ناميده اند .براي آنكه )Global Village (دهكده اي كوچك تبديل شده است  كه به درستي آنرا دهكده جهاني

اندك  تنوعي در اين نوشته هاي ناچيز ايجاد شود ، در اين بخش مي خواهم يك  خاطره كه من آنرا ازپيامدهاي 
مثبت جستجوي كتاب و كتابخواني مي دانم برايتان  بازگو كنم . اما اين ماجراي شخصي چه ربطي به داستان 
كتابخواني و بخش زندگينامه نويسي و خاطرات نام آوران دارد؟ نخست آنكه  بيان آن شايد  براي ديگران هم 

سودمند باشد و از سوي ديگر ، در واقع به نوعي به خاطره نويسي و زندگينامه يكي از مشاهير جهاني پزشكي  
 كه به شيراز هم آمده بود ، مرتبط است . 

به نام دكتر  دانشمند و  نو آور  ماجرا ازاين قرار بود: سال پيش نگارنده براي نوشتن مقاله اي در باره يك جراح 

 ، كه نام او در فرهنگنامه هاي معتبر پزشكي و كتابهاي درسي )Allen O. Whipple) 1881 - 1963//  آلن او. ويپل 

روش  "يبن المللي رشته جراحي ، به عنوان ابداع كننده روشي براي جراحي لوز المعده آمده وآن را به نام او

  ناميده اند ."ويپل

 )http://www.healthhype.com/what-is-whipple-surgery-reasons-for-whipple-procedure.html(ر.ك :

 در باره شرح حال و خدمات ارزنده علمي او بيشتر بدانم و بتوانم از منابع معتبر تا در اينترنت جستجو مي كردم 
به عنوان ماخذ نوشته ام ، سود جويم. در اين جستجو ، به چكيده ي مقاله  ي جالبي  در باره زندگينامه ي دكتر 

ويپل  بر خوردم  كه نويسنده اي به نام دكتر سمير ، پزشك  جراح  در آمريكا  آنرا نوشته بود و چون بر روي 
اينترنت فقط چكيده مقاله ارائه شده بود،  بر آن شدم كه به نويسنده آن ايميلي بفرستم واز ايشان در خواست 

كنم  در صورت امكان  متن كامل مقاله مزبور را برايم بفرستند . اين كار را  انجام دادم ، اما مطمئن نبودم كه آيا 
پاسخي دريافت مي كنم يا نه ؟ اما ، خوشبختانه نويسنده محترم آن مقاله به سرعت به نامه من با محبت پاسخ 

http://www.healthhype.com/what-is-whipple-surgery-reasons-for-whipple-procedure.html
http://www.healthhype.com/what-is-whipple-surgery-reasons-for-whipple-procedure.html
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مثبت دادند و متن كامل مقاله را با ايميل برايم فرستادند و اين آغاز نامه نگاري هاي بعدي  من و دكتر سمير 
 بود كه در دنباله اين نوشتار شرح كوتاه  آنرا مي خوانيد. 

 ـ 1274(محمد نمازيدر نامه نخست ، من براي دكتر سمير نوشته اي كه به زبان انگليسي، در باره مرحوم 

ش ) كه چند سال پيش  1334 در شيراز ( تاسيس بيمارستان نمازي ش)، بنيانگذار 1351

  نقاشي از چهره مرحوم محمد نمازي

منتشر كرده بودم ،  نيز ارسال كردم. در آن مقاله آمده بود كه نخستين عمل جراحي در بيمارستان نمازي شيراز 
  ش  ، توسط همين پروفسور ويپل معروف انجام شده است .1334در سال   

 پدر آلن  او.  ويپل  - ويليام ويلي ويپل -  از ميسيونرهاي مسيحي بوده ، كه به ايران آمده بود  و ساكن 

 به دنيا آمده و چهارده سال نخست زندگيش را در ايران  گذرانده  بود و خواندن اروميهآذربايجان شد، و آلن در 

و نوشتن زبان فارسي را افزون بر انگليسي  و زبان آسوري  آموخته ، سپس به آمريكا رفته ودر كالج طب كلمبيا ، 
 م،  رسما حرفه جراحي را آغاز كرده 1910در رشته پزشكي درس خوانده   وسپس  تخصص جراحي گرفته و در 

 بازنشسته شده است .در مقاله اي كه براي 1946 م ، استاد رشته جراحي در كلمبيا بوده و در سال  1921و در 
دكتر سمير  فرستادم ، عكسي  دسته جمعي هم از دكتر ويپل ونمازي و پرستاران و دانشجويان  بود كه در سال 

 .:( ر.ك  م در بيمارستان نمازي گرفته شده بود 1954 ش/ 1334

http://www.ams.ac.ir/aim/09123/0021.pdf پس از آن دكتر سمير برايم نوشت از اينكه دانسته دكتر ( 
ويپل در ايران به دنيا آمده است شگفت زده شده و سپس افزوده بود عالوه بر مقاله اي كه در باره ويپل نوشته ام 

 م در امريكا منتشر كرده ام . دكتر 2003، كتابي هم در باره زندگي او با همكاري يك پزشك ديگر ،  در سال 

(نسطوريان از فرقه هاي مسيحيت منسوب به نسطوريوس مسيحيان نسطوري سمير سپس افزوده بود كه از 
بودند كه از كليساي اورتودكس جدا شده و پيروانش امروزه بيشتر در ميان آسوريان ايران، عراق، سوريه و لبنان 

هستند).- آسوري و عراقي االصل است  كه مدت شش سال در زمان جنگ ايران و عراق ، به عنوان پزشك جراح  

http://www.ams.ac.ir/aim/09123/0021.pdf
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و با فشار وتهديد حكومت صدام ، در نزديكي خطوط مقدم نبرد اجبارا به طبابت پرداخته،  اما با شروع جنگ تازه  
عراق عليه كويت  توسط صدام  ، سرانجام به آمريكا رفته، زيرا ديگر نمي توانسته مصائب جنگ دوم هم تحمل 
كند و از اين رو به آمريكا مهاجرت كرد ه است . دكتر سمير وقتي در آمريكا ساكن شده ، چون مي دانسته كه 
دكتر ويپل نيزاز مسيحيان  آسوري بوده ، تالش كرده كه نزديكان او را در آنجا بيابد  و سرانجام داماد ويپل ، 

 ) را پيدا كرده و با وي آشنا مي شود. Bing (دكتر بينگيعني پزشك سرشناس جهاني متخصص قلب، به نام 

بينگ  همان كسي كه در كتابهاي پزشكي مربوط به قلب نشانگاني مادزادي  ( سندرومي ) به نام او و پزشك 
 دكتر سمير برايم نوشته بود كه   .Syndrome) (Taussing-Bing   ديگري به نام توسينگ ثبت شده است

 .  ساله است و مطمئن نيست كه ديگر او زنده باشد96 م ) داماد ويپل ، يعني  دكتر بينگ،  2010اكنون ( در 

پس از آشنايي با دكتر بينگ او دست نوشته   خاطرات دكتر ويپل  را  به دكتر سمير  داده  تا آنرا منتشر كند  و 
 م  منتشر كرده ا ند. 2003سرانجام دكتر سمير با همكاري  پزشك ديگري ، كتاب خاطرات ويپل را در سال 

  

از نوشته دكتر سمير دريافتم كه دكتر ويپل شخصيتي جالب و چند بعدي بوده كه افزون بر پيشگامي در رشته 
 جراحي ، به ادبيات ، تاريخ و تمدنهاي كهن ، به ويژه تمدن شرق دلبستگي تام داشته است .
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 دكتر ويپل جراح نام آور           

  http://www.ouhsc.edu/surgery/CandyJar.asp)( منبع تصوير   

    و بدين ترتيب رايطه اينترنتي نگارنده با دكتر سمير ادامه يافت و من مقاله اي كه به انگليسي در باره پيشينه 
دانشگاه گندي شاپور در عهد ساسانيان نوشته بودم ودر آن به نقش سازنده  پزشكان نسطوري هم اشاره كرده 

در شهرت مدرسه پزشكي گندي شاپور، پزشكان مسيحي "بودم برايش فرستادم  . در اين مقاله آمده بود : 
 م، مدرسه ادسا  489پس از آنكه در سال ”نسطوري نقش عمده اي داشته اند.دكتر نصر در اين مورد نوشته اند :

}Edessa به عربي الرّها و امروزه آنرا اورفه مي نامند} به امر امپراتور روم شرقي بسته شد و پزشكان آن به، 
 در اين مدرسه، پزشكان نسطوري به آموزش پزشكي ”جندي شاپور پناهنده شدند ، بر رونق مدرسه افزوده شد.

   "يوناني مي پرداختند

(  http://www.ams.ac.ir/aim/08111/0023.pdf)  ر.ك    

 و دكتر سمير در پاسخ برايم مقاله اي كه در همين زمينه نوشته بود و موضوع آن نقش پزشكان نسطوري در بر 
پايي مدرسه ادسا و همچنين در مدرسه گندي شاپور بود ، برايم فرستاد ! كه بسيار آموزنده بود .به عالوه در يكي 

از ايميل ها براي دكترسمير نوشتم كه صدام نه تنها در حق شما ظلم كرد و شما را به اجبار وادار به مهاجرت 
كرد ، بلكه به ميهن عزيز ما دست اندازي نمود و خسارات هاي زيادي وارد ساخت و برايش نوشتم ما از نزديك 

شاهد بوده ام كه چه  جوانان نازنيني براي دفاع از كشورمان ايثار گرانه  جان خود را فدا كردند... و ناباورانه 
ايميلي دريافت كردم كه دكتر سمير موضوعي را در آن مقاله منتشر كرده بود،  كه بسيار دردناك بود . يكي 

داستانست پر آب چشم . او در باره جنايت هاي صدام، در حوزه پزشكي سخن گفته بود و نوشته بود حكومت 

http://www.ouhsc.edu/surgery/CandyJar.asp
http://www.ouhsc.edu/surgery/CandyJar.asp
http://www.ouhsc.edu/surgery/CandyJar.asp
http://www.ams.ac.ir/aim/08111/0023.pdf
http://www.ams.ac.ir/aim/08111/0023.pdf
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صدام از پزشكان از جمله دكتر سمير خواسته بود  كه علت مرگ مخالفان او را كه به  روشني در اثر شكنجه 
مرده بودند ،  به عنوان پزشك به دروغ تاييد كنند كه عامل مرگ آنها بيماري بوده است و اگر آنها نمي پذيرفتند 

مورد تعقيب قرار گرفته و در صورت افشاگري، كشته مي شدند و دكتر سمير به همين دليل خاك عراق را در 
 آستانه جنگ صدام عليه كويت ترك كرده بود.  

 در  مكاتبه هاي بعدي دريافتم كه  دكترسمير جراح قابلي است و در دانشگاهي در آمريكا  تدريس مي كند و 
عالوه بر زبان عربي و انگليسي و آسوري ، و چند زبان ديگر ،اندكي  كردي هم مي داند  ، و اخيرا مشغول 

آموختن اسپانيايي است!  او همچنبن  از خانواده و سرگرمي هايش نوشته بود  و نمونه اي از عكس هايي كه از 
طبيعت گرفته بود همراه با چند نقاشي زيباي رنگ و روغن كه  با الهام از طبيعت  نقاشي كرده بود ، برايم 

فرستاد و افزوده بود  هرچند  ايران را نديده است، اما آنرا دوست دارد . از اين رو  من نيز برايش عكسهاي زيبايي 
از طبيعت ايران و به عالوه تصوير برخي از مينياتورهاي كم نظير  استاد فرشچيان را فرستادم و برايش نوشتم كه 

ايران كشوري زيبا و دوست داشتني است و منهم  به عكاسي عالقمندم و عكس هايي كه از طبيعت ايران  از 

- در دامنه زيباي كوهساران البرز و   نزديك  قله دماوند به پارك طبيعي الرجمله عكس زير را كه در سفري 

  ر.ك– 89سفر نامه سد الر به قلم نگارنده  - فصلنامه ره آورد گيل- زمستان گرفته بودم ، برايش  ارسال كردم .(
:http://www.drmhazizi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=196:-89&catid=46:2010-

09-12-05-24-27&Itemid=74( 

 در پس زمينه تصوير بخشي از قله ي دماوند خودنمايي مي كرد و در جلو تصوير خوشه خميده گياهي خودرو 
ديده مي شد و كنار آن خوشه صاف كوتاه تري  ديگري بود  . دكتر سمير در پاسخ  نوشته بود:  عكس زيبايي 

ى السنابلُ تنحني الم"است  و اين عكس مرا به ياد سخني از امام علي (ع) انداخت و به عربي نوشته بود  : 

  آنرا به انگليسي هم بيان كرده بود : و". والفارغات رؤوسهنَّ شوامخُ بتواضعٍ

Full spikes bend down their heads in humbleness while the empty ones look up in arrogance. 

http://www.drmhazizi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=196:-89&catid=46:2010-09-12-05-24-27&Itemid=74
http://www.drmhazizi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=196:-89&catid=46:2010-09-12-05-24-27&Itemid=74
http://www.drmhazizi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=196:-89&catid=46:2010-09-12-05-24-27&Itemid=74
http://www.drmhazizi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=196:-89&catid=46:2010-09-12-05-24-27&Itemid=74
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 نمايي از قله زيباي  دماوند(عكس از نگارنده )

خوشه هاي پربار،  "   مضمون كالم ارزشمند منتسب به امام علي ،  كه دكتر  سمير برايم نوشته بود اينست :

   "فروتن و سر بزيرند ، در حالي كه سنبله هاي ميان تهي  از خودبيني  سر بر مي  فرازند . 

*** 

 خالصه آنكه من نكته هاي آموزنده زيادي از جمله در مورد زندگي جالب  و خدمات ارزشمند دكتر ويپل ، 
دانشگاه گندي شاپور و ...  از نوشته هاي  دكتر سمير آموختم ، كه آنرا  از دستاوردهاي جالب  كتابخواني مي 

دانم و هم از اين روست كه  خواندن كتاب را دوست دارم و ازهمنشيني و دوستي با آن لذت مي برم و مشتاقم 

 و  فراغتي"كه  ديگران هم در اين تجربه لذت بخش شريك شوند. بي سبب نيست كه خواجه شيراز فرمود :

 "چمني. گوشه و كتابي

 ز عمر طرف نبستيم جز در آن محفل 
 كه همزبان قلمي، همنشين كتابي بود
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 بخش دهم–داستان كتابخواني من 

 دوستان گرامي

ارزشمند شما مي شوم. البته اگر در   اوقات  اين بخش آخرين  قسمتي است كه با نوشتن آن مزاحم

آينده فرصت و سعادتي يافتم دوباره برداشت خود را از كتابها باز گو مي كنم . بهر حال از شما كه اين 

 دارنده اين وبگاه - كه اين فرصت را برايم –نوشته هاي ناچيز را خوانديد و از آقاي دكتر نوروزي 

 فراهم فرمود، بسيارسپاسگزارم. به پايان آمد اين دفتر حكايت همچنان باقي ...

 دوستدار : م. ح. عزيزي

*** 

عبرت آموز،   اما حكايت دهم را به كتاب خاطره يكي از پزشكان ايراني اختصاص داد ه ام ، داستاني 

كه بسيار تلخ و جانكاه است و به گفته فردوسي بزرگ : يكي داستانست پر آب چشم. خواندن اين  

كتاب آدمي را به شگفتي و اندوه  وا مي دارد ، زيرا در مي يابد كه گاه  اين انسان تا چه حد مي تواند 

سي پير نمي  "ها كه  نمي آورد....عنوان كتاب خطرناك شود  و بر سر همنوعانش چه در ماگادان ك
 است . من اين كتاب را دوبار خوانده ام و هر بار عميقا در اندوه نويسنده  بي آنكه او را از  ”شود

نزديك بشناسم شريك شده  و از رويداد هاي تلخ  دردناكي كه بر سر او آمده، به شدت  اندوهگين 

ش شادمان گشته ام . نثر كتاب روان و  شده  و سرانجام  به عنوان يكي از هموطنان او از رهايي ا

دلنشين  است و خاطرات راوي را صادقانه بيان مي كند . به گمان من ، اگر روزي كارگردان برجسته 

  اي از روي آن فيلمي مي ساخت، بي ترديد مورد توجه مخاطبان بسياري قرار مي گرفت.
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 ش در ساري به دنيا 1305صفوي در سال  عطابه روايت كتاب ، 
 به دانشكده پزشكي بوعلي سيناي شهر دوشنبه در تاجيكستان ش 1335/ 1956آمد . وي در سال 

راه يافت . پس از فراغت از تحصيل ، به مدت دو سال به طبابت در نزديكي شهر دوشنبه پرداخت و 
0Fپس از آن دوره ي تخصصي جراحي كليه و مجاري اداري را در دانشكده مذكور گذراند .

دكتر    �
صفوي خاطرات عبرت آموز و تلخ خود را در كتابي با عنوان «درماگادان كسي پير نمي شود » ، 

1F ش در ايران منتشر شده است .1383نگاشته است . كتاب مزبور در سال 

�  

 دكتر صفوي از انگيزه نگارش آن سخن گفته و مي نويسد : « هموطنان ، در چند جاي كتاب 
عزير ، اين خاطرات غمگين و وحشتناك را در ايام پيري با قلم ساده و بي پيرايه ، بدون شاخ و برگ 
براي نسل آينده مي نويسم كه بدانند ده سال از عمر يك ايراني ، در قطب شمال ، در شرايط طاقت 

2Fفرساي نظام استاليني چگونه گذشت .

وي بر اين باور است : « سرگذشت انسان يكي از بهترين و   �
پر ارزش ترين گنجينه هاي بشري است . بدون انتقال اين گنجينه و تجربيات بشري ، وجدان ، انصاف 

3F، شيوه هاي كار و زندگي و شعور نمي توانست شكل بگيرد .

� 

صفوي در ساري ، در خانواده اي تنگدست به دنيا آمد .  دكتر عطا بر اساس روايت كتاب ،     
در دوران كودكي و نوجواني ، شاهد ناداري مردم ، بي عدالتي و محروميت در جامعه و رنج هموطنان 

خود ، بود .وي در اين باره مي نويسد : « ساري در آن زمان ، بيشتر از پانزده تا بيست هزار نفر 
جمعيت نداشت ... كيا كال ، يك بخش از امالك شاهنشاهي مازندران بود كه رضا شاه به زور غصب 
 كرده بود . من كالس هاي چهارم ، پنجم و ششم را در كياكال گذراندم . در اين زمان در كياكال ، بي

كاري مردم مازندران را مي ديديم كه چگونه تمامي اهالي از پير و جوان ، زن و مرد ، حتي هم سن و 
سال هاي من ،همانند برده جان مي كنند . از همان هنگام نوجواني بود كه در وجود من كينه عليه 

4Fنظاميان امالك رضا شاهي در من ريشه دواند و براي هميشه در خاطرم نقش بست .»

از اين رو ؛  �
                                                           

 1383صفوی ؛ عطاء : درماگادان کسی پير نمی شود ، به کوشش اتابک فتح هللا زاده ، نشر ثالث ، تهران ، -  �
 1383 - صفوی ؛ عطاء : درماگادان کسی پير نمی شود ، به کوشش اتابک فتح هللا زاده ، نشر ثالث ، تهران ، ˻
 103 - همان ص ˼
 103 - درماگادان کسی پير نمی شود ، ص ˽
 14 ص 12 - در ماگادان کسی پير نمی شود ، ص ˾
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 م ) در شهرستان شاهي ( قائم شهر كنوني ) به عضويت سازمان جوانان 1944صفوي در نوجواني ( 
حزب توده در مي آيد . وي علت گرايش خود را به آن حزب ، ديدن فقر و محروميت مردم و تبليغات 
حزب بر شمرده است و مي گويد : « در عرض پنج سالي كه ارتش شوروي ، ايران را اشغال كرده بود ، 

دو شهر مازندران يعني شاهي و بهشهر بيشتر از ديگر شهرهاي مازندران زير نفوذ شوروي و حزب 
5Fتوده بود ... و شاهي آن وقت شهر كارگري و حزب توده در آنجا قوي بود .»

 سپس مي افزايد كه �
رهبران حزب توده ، گاهي از تهران براي سخنراني و تبليغات به آن جا مي آمدند و در جاي ديگري از 

 : « ما اين دروغ ها را باور مي كرديم و گول مي خورديم ...» و با پيروزي ارتش سرخ نويسدكتاب مي 
6Fبر فاشيسم هيتلري ، اعتبار شوروي به خصوص نزد ما حزبي ها دو چندان شد . »

دكتر صفوي  �
افزوده است : « با يك دنيا اميد به آينده ، وطنم را دوست داشته و هميشه در اين فكر بودم كه چكار 

بايد كرد كه مردم كشور ما زندگي شايسته و بهتري داشته باشند .»از اين رو ، نيز مانند بسياري از 
7Fجوانان در آن زمان به اشتباه ، تنها راه نجات ايران را در برنامه حزب توده مي ديد. 

 اما به زودي به �
 . وي مي نويسد : « بعدها    اردوگاه كار اجباري قطب شمال در نزديكي .خطاي فاحش خود پي برد

بنا به روايت كتاب « درماگادان   �8F."آالسكا به ساده لوحي خود و كعبه خود ( مسكو ) ناسزا مي گفتم 
كسي پير نمي شود » پس از آن كه صفوي جوان به عضويت حزب توده درآمد ، بعد از پايان دوران 

به دانشسراي مقدماتي ساري راه يافت ، اما تحصيل خود را نيمه تمام رها كرد و به همراه ، دبيرستان 
سه تن از دوستانش ( كه يكي از آن ها به خاطر فعاليت هاي سياسي به زندان محكوم شده بود و قصد 

فرار به شوروي داشت ، در سن بيست سالگي رهسپار بهشت دروغين مي شود . اما بالفاصله پس از 
رغم آن كه خود را عضو حزب توده ايران معرفي مي كنند و يعبور از مرز و ورود به خاك شوروي ، عل

مدارك خود را به ماموران نشان مي دهند ، به اتهام جاسوسي بازداشت شده و پس از تحمل زندان 
ماگادان ، واقع در شمال  اردوگاه  صادره از مسكو ، به اتفاق به ، انفرادي ، سر انجام با حكم ك .گ .ب 

 ، مسرنوشت شواين شرقي سيبري ، فرستاده مي شوند . صفوي در اين باره مي نويسد :« تاريخ آغاز 
بخش اعظم كتاب   ��9F. ...." يعني در سن بيست سالگي من بود 1336 برابر با مهر ماه 1947اول اكتبر 

خاطرات عبرت آموز دكتر صفوي به تشريح خاطرات تلخ او از اردوگاه كار اجباري ماگادان اختصاص 
10Fيافته است .*

�� 

                                                           
 27همان ، ص - ˿
 .33 ، ص 29 ص 21 - در ماگادان کسی پير نمی شود ، ص ̀
 33 - همان ،  ص ́
 42 - همان ، ص ̂

 40 - در ماگادان کسی پير نمی شود . ص ˹˺
 شاهد درد و رنج و شور بختس هزاران (Magadan)الزم به توضيح آن که هيچ نقطه ای از جهان ، به اندازه ماگادان     ...˺˺ •

انسان دربند نبوده است . ماگادان ، يکی از اردوگاه های کار اجباری دوران حکمفرمايی استالين ، ديکتاتور خون آشام شوروی 
 به قدرت رسيد و به فرمان او اردوگاه های کار اجباری به تدريج در دهه 1924بوده است . استالين پس از مرگ لنين در سال 
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مي داني ماگادان چگونه جايي است ؟ آن چنان جايي است كه در دكتر صفوي مي نويسد : « 
 ماه 8 نفري مي گريستند و فقط يك نفر مي خنديد و او هم ديوانه بود . ماگادان جايي است كه 99آن 

 ماه روز است . ماگادان جايي است كه مردگان را در كيسه اي مي گذاشتند و روي برف هاي 4شب و 
ابدي مي انداختند . جايي است كه كسي ترانه شاد نمي خواند . زندانيان هرگز پير نمي شوند . 

زندانيان ماگادان سرود الوداع با عزيزان مي خواندند و مي گريستند كه ديگر نخواهند توانست هرگز 
 60ن گاهي به مستاكودكان ، والدين و عزيزان خود را در آغوش بگيرند . در ماگادان ، درجه سرما در ز

 درجه زير صفر كار مي 50درجه زير صفر مي رسد . طبق قانون سوسياليسم استاليني ، در سرماي 
« هرگروه كاري وي سپس به شرايط دشوار كار اجباري در ماگادان پرداخته و مي نويسد :  ��11F كرديم .»

بايد در هر شيفت ، سيصد تن ذغال سنگ را از اعماق معدن به كارگران باال ، تحويل مي داد . هر 
 گرم نان 1200كارگر بايد هجده تن ذغال سنگ در واگن مي ريخت و در اين صورت مي توانست 

دريافت كند . اما آنان كه مثل من توانايي اين كار طاقت فرسا نداشتند ، پانصد گرم نان بيشتر نمي 
اما صفوي عليرغم همه اين مصائب دوام آورد و اميد ��12F گرفتند . البته اين نان فقط اسمش نان بود . »

 . او مي نويسد :« اما با اين همه هر طور بود ، ه استآزادي و بازگشت به وطن او را زنده نگه مي داشت
با مرگ مبارزه كرديم و زنده مانديم كه آزاد شويم ، به وطن برگرديم و سرگذشت شوم خود را براي 

  ��13F» .مردم خود و جوانان شرح دهيم تا آن ها اشتباه ما را تكرار نكنند.

آري ، خاطرات دكتر صفوي از ماگادان به قدري تلخ و گزنده است كه گاه خواننده توان خود 
را براي شنيدن دنباله ماجرا ها از دست مي دهد ، اما به اميد آنكه رويداد هاي تلخ آن پايان يابد ، به 

ناچار بقيه كتاب را مي خواند و از نامردمي و ستمي كه عمال استالين به هزاران انسان در بند به نام 
عدالت و پيشرفت و عناوين دهن پر كن ديگر در خود احساس خشم و انزجار و نا اميدي و حرمان مي 
كند ... و با خود مي انديشد به راستي  كه حرمت و كرامت انسان چگونه در طول تاريخ بارها لگد مال 
شده و عبرتي حاصل نگرديده  ... و از خود مي پرسد چرا برخي چنين مي كنند ؟ و چه عاملي آنها را 

                                                                                                                                                                                           
 بر پا شد . فعاليت 1933 ، در دوازده ناحيه روسيه بر پا شد تا مخالفين را به آن جا اعزام کنند . اردوگاه ماگادان نيز در 1930

 به اوج خود رسيد . هنگامی که استالين پی برد که زمين شناسان در بخشی از سيبری ، به 1950اين اردوگاه ها تا اوايل دهه 
معدن طال دست يافته اند ، به سازمان امنيت شوروی ( بعدا ً ک.گ. ب) دستور داد که اردوگاهی در ماگادان بر پا کنند و با استفاده 

از نيروی کار هزاران زندانی نگون بخت به استخراج معدن منطقه بپردازند . پيرو اين دستور ابتدا ده زندانی که مهندس معدن 
 با هيجده ميليون نفر، يعنی زمان مرگ استالين ، روی هم رفته 1953بودند به اردوگاه مزبور ،  اعزام شدند و از آن پس تا سال 

قطار و کشتی به اردوگاه مزبور فرستاده شدند . شرايط دشوار زندگی ، بدی تغذيه ، کار طاقت فرسای طوالنی ، سردی زياد هوای 
 جان باختند . اما به جای اين جنايت هولناک ، چهار و نيم ميليون نفرآن ناحيه و باالخره تنبيه و شکنجه سبب شد که دست کم 

با بهره گيری از نيروی بدنی زندانيان بی پناه ، تنها طی سه ک.گ.ب توانست با پيروی از فرامين شيطانی و سوداگرانه استالين ، 
 تن ذغال سنگ و ... به دست 8924000 تن نفت ، 407000 تن نيکل ، 6511 تن طال ، 35 م ) ، 1934 تا 1931سال ( 

  ! ( نقل از منابع و مدارک اينترنتی در مورد ماگادان ، به زبان انگليسی )آورد

  110 - در ماگادان کسی پير نمی شود . ص ˻˺
 .126 - همان ، ص ˼˺
 149 - در مادگان کسی پير نمی شود . ص ˽˺
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به چنين جنايات هولناكي در حق فرودستان وا مي دارد و اينها و ده ها پرسش ديگر با خواندن اين 
 كتاب و كتابهاي مشابه در ذهن خوانندگان نقش مي بنندد.  

 درگذشت و خروشچف 1953در ادامه كتاب به روايت نويسنده ، پس از آن كه استالين در 
صورت گرفت و از فشارهايي كه در اردوگاه اندكي زمام امور را در دست گرفت ، در شوروي اصالحاتي 

14F مي توانست در اوقات فراغت ، زبان روسي بياموزد . او ها بر زندانيان اعمال مي شد ، قدري كاسته شد . به طوري كه

و باالخره  ��

 روز زندان و اردوگاه كار اجباري و يكسال و 11 ماه و 2 سال و 7« پس از  به او اطالع مي دهند كه حكم آزادي او صادر شده و 1956، سرانجام در اول فوريه  اسارت پس از سال ها 
15Fچهار ماه و ده روز تبعيد مي توانستم اين ديار را ترك كنم .»

پس از آزادي صفوي تصميم بازگشت به ايران داشته اما مطلع مي شود كه برخي از ايرانيان مهاجر اهل شاهي ( قائم  ��
16F ) در شهر دوشنبه ( استالين آباد قبلي ) ، مركز تاجيكستان هستند و حتي برخي از آن ها به تحصيل علم پرداخته اند ،  كنونيشهر

نگران بود كه اگر به وي و از سوي ديگر  ��
:« براي خود دليل تراشي مي كردم كه از كجا معلوم كه مرا در ايران به ايران بر گردد ، به زندان حكومت شاه گرفتار شود . از اين رو پس از آزادي به دوشنبه مي رود . وي مي نويسد 

17F ، به آرزوي پدرم جامه ي عمل بپوشانم و پس از درست شدن اوضاع به ايران برگردم .»مزندان نيندازند ؟ پس چه بهتر كه به استالين آباد ( دوشنبه ) بروم ، وارد دانشكده پزشكي شو

بدين  ��
تخصص جراحي كليه و  مدرك  راه مي يابد و در سال ششم با يكي از همكالسي هاي تاجيك خود ازدواج مي كند و  - تاجيكستانترتيب صفوي به دانشكده پزشكي دوشنبه

اما ن به كار مي پردازد ااري ( اورولوژي ) در يك بيمارستان در تاجيكستردر بخش جراحي كليه و مجاري اد  2003 و در سال داردمجاري اداري را از آن دانشكده دريافت مي 
 مي شود و با  -  موفق به دريافت رواديد از سر كنسول گري ايران در باكو پس از دوندگي بسيار1367 پس از انقالب ، به فكر بازگشت به ايران مي افتد و در مرداد ماه او

18F .گرددشادماني بسيار راهي ايران مي 

 م وارد خاك وطن شدم . تمام شب ، چشم بر هم نگذاشته بودم . پر 1989 مارس 28 روز ، در 176 سال و 41:« پس از  وي در اين باره مي نويسد ��
19F ."هيجان ترين لحظات زندگيم بود

�� 

وز تأسيس جمصمم مي شود كه در ايران بماند و با دوندگي بسيار مو پس از بازگشت به ايران ، دكتر صفوي ابتدا براي ديدار با آشنايان خود راهي ساري مي شود 
پس از مدتي اقامت در ايران با همسرش به تاجيكستان باز وي مطب در ساري را بدست مي آورد . اما به داليلي كه در كتاب به آن ها پرداخته است ، علي رغم ميل باطني ، 

 سال از عمرم در زندان و در اردوگاه هاي استاليني و غربت خانمانسوز گذشت . با آن كه درد پنجاه و پنج ، هفتاد و پنج ساله شدم . بيش از 2003 اكتبر 14« امروز مي گردد .او مي نويسد : 
زندانيان اردوگاه هاي استاليني درماني نداشت و اين درد هر روز عميق تر و مزمن تر مي شد و با مرگ پايان مي يافت ، اما من با ياد وطن و خاطرات دوران تحصيل و طبيعت مازندران و بوي 

20Fپرتقال و نارنج و ليمو و ريزش نم نم باران ها زنده ماندم و حاال نيز چنين است . در اين سن و سال با ياد وطن زنده ام و در عالم خيال ، خود را در مازندران حس مي كنم .»

��  

خالصه آنكه مي توان  با اطمينان خواندن اين كتاب را به همه كتابخوانان و دوستداران تاريخ معاصر ايران پيشنهاد كرد. در ماگادان كسي پير نمي شود از جمله 
كتابهايي است كه بايد از آن تجربه تاريخي آموخت . تجربه اي جانگزا ، اما شنيدني .  تاريخ  از اين خاطره هاي دردناك  بسيار دارد ... چه مي توان كرد؟ اين ها واقعيتهاي 
تلخي است كه بايد آنها را شنيد و از آنها براي بهتر زيستن درسي آموخت و اين رسالت را كتابها و نويسندگان  بر عهده گرفته اند. اما پرسش اينست : كه هر چند استالين 

 اميد كه اين چنين نباشد ... سالهاست مرده و نظام ستمكارانه او هم ساقط شده آيا بشريت باز هم شاهد بر پايي اردوگاههاي مرگ استالينيستي مانند ماگادان نخواهد بود؟

 قربانيان در اردوگاههاي مرگ در دوره ستم استالين

                                                           
 78 - همان ، ص ˾˺
 214 - در مادگان کسی پير نمی شود ، ص ˿˺
 224 - همان ص ̀˺
 224 - درمادگان کسی پير نمی شود ، ص ́˺
 318 ، ص 275 - همان ، ص ̂˺
 325 - همان ، ص ˹˻
 341-340 - در مادگان کسی پير نمی شود . ص ˺˻
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