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  استاد عباس براتی پور  

بیـا کـه دیـده ام 
از انـتـظـار لبـریـزست

بیـا کـه دیـــده ام از انـتـظـــار لبـریـزست
کویــر ســینه تفتیــده ام عطــش خیزســت
بـهــارانـی رویـــش سکــــر آور  شکـــوه 
پائیزســت بهــار،  رویــت  بی طــراوت  کــه 
به بـــاغ عاطفـه عطـــر نگـــاه تو جاریست
مشــام جــان ز شــمیم تــو عطر آمیزســت
همیشــه خاطـــر مـــا آشیـــان یاد تــو باد
کــه در هــوای تــو پــرواز، خاطر انگیزســت
بخــوان کــه نغمه تو معجز مســیحایی اســت
نوای گــــرم تـو شـــور آور و شکـر بیـزست
نمی گــردد رهــا  مویــت  حلقــه  ز  دلــم 
دالویزســت بتــان  بلنــد  گیســوان  کــه 
ز کـوچـه سـار دیـار دلـــم عـبـور نـکــرد
بغیر دوســت که ایــن کوچه، کوی پرهیزســت
بیـــا و بـــر دل آلـــوده ام نـگـــاهی کـن
کــه پیش عفــو تو کــوه گنــاه ناچیزســت

بدنبال درج نامه وارده یک خواننده روزنامه با عنوان »آقای وزیر چشم 
شــما روشــن«! در صفحه ادب و هنر روز بیستم دی، روابط عمومی دفتر 
هنرهای تجسمی، پاسخی را منتشر کرد. متن پاسخ و سپس توضیح کیهان 

را می خوانید.
بی تردید بیان نظر و نقد مخاطبان درباره نمایشگاه ها و برنامه های موزه 
هنرهای معاصر تهران در ذات اتفاق خوشایندی است و موزه هنرهای معاصر 

تهران نیز از دیدگاهها و نظرات استقبال می کند.
نمایشــگاه »در جست وجوی گمشــده« شــامل آثار فریده الشایی؛ 
هنرمند نقاش و مترجم و مجموعه ای از آثار ایرانی و خارجی گنجینه موزه 
هنرهای معاصر تهران که در مطلب مذکور به آن اشــاره شده، مروری بر 
زندگی و آثار این هنرمند در دوره های گوناگون و سیر تحول آثارش است 
تا تصویر و شــناخت نســبتا دقیق و جامعی از این هنرمند به مخاطبان و 

بازدیدکنندگان بدهد.
نمایش تعدادی دست نوشته و عکس های کوچک در ویترین، نمایش 
بخشی از فیلم »قیصر« با رعایت ارزش های فرهنگی برای بیان تاثیر این 
فیلم بر جامعه و نگاه الشــایی به آن و ارائه کتاب هایی از این هنرمند در 
کنار رخدادها دیده می شــود. الشایی ضمن عالقه و عشق به طبیعت به 
جامعه و مردم و رخدادهای اجتماعی توجه داشــت، مسئولیت اجتماعی 
احســاس می کرد و این حس مســئولیت را در آثار و نوشته های خود به 

تصویر می کشید.
نمایش آثــار ایرانی و خارجی گنجینه موزه  هنرهای معاصر تهران در 
کنار آثار الشایی به منظور بیان جایگاه این هنرمند در هنر ایران و جهان 
معاصراست و الزاما تناسب و همخوانی آثار مورد نظر نیست بلکه قرار است 
تفاوت یا تشابه آثارش را با آثار هنرمندان شاخص هم دوره ایران و جهان 

همین چند ماه پیش بود که، پخش گزارشــي از صدا و ســیماي جمهوري 
اســالمي ایران، مبني بر ثبت ملي بستني سنتي زعفراني و مرصع شده با شربت 
آلبالو و آلوي برغان، کام دوستداران ثبت میراث ملموس و ناملموس را شیرین کرد.

روســتاي برغان براي جامعه خوشنویســي ما غریبه نیست. خاستگاه اخوان 
میرخاني موسســان انجمن خوشنویســان و آقا ســیدمرتضي برغاني پدر گرامی 

میرخاني ها و محترم ترین شاگرد قدوه الکتاب میرزا محمد رضا کلهر .
ثبت ملي بستني برغان نشان از پیگیري و حمایت مجموعه اي از تالشگران و 
متولیاني است که یحتمل کامشان به طعم این خوراکي شیرین شده و طاق همت 
را آن قدر واال نهاده اند که به ثبت بستني برغان همت گماشته اند. کامشان شیرین 

و خنک و دمشان گرم!
برغــان اما میــراث ماندگار دیگري هم دارد که اگرچه ریشــه در کوچه پس 
کوچه هاي تاریخ ایران زمین از قزوین و تبریز و شیراز و اصفهان و کرمانشاه گرفته 
تا هرات و بخارا دارد لکن همت حلقه نوراني اســاتید مرحومان آقا سیدحســین 
میرخاني کاتب قرآن و سیدحسن آقا میرخاني سراج الکتاب با پایمردي قلندراني 
همچــون مرحومان علي اکبرخان کاوه و ابراهیم بــوذري تحت عنوان کالس هاي 
آزاد خوشنویســي به بناي شبستاني منجر شــد که چلچراغ نورافشانش ده ها و 
ده ها متعلــم و هنرپژوهي بوده اند که احصاء نام یکایکشــان از حوصله این مقال 
خارج اســت. دریغ و صد دریغ که در وانفســایي که وزیر اماراتي متولي برگزاري 
جشنواره البرده ، صرف عجم ســتیزي و مخالفت با خط پارسي از گنجاندن رشته 
نســتعلیق در آخرین جشنواره البرده ســرباز زده و نتیجتا این جشنواره امسال با 
گرایش هاي نســخ و ثلث...آن هم با رویکرد ترکي عربي برگزار شده، ساز همنواز 
با این رویکرد ، در پســتوهاي مدرنخانه هنري خودمان هم نواخته مي شــود . صد 
البته از وزیر حاشیه نشین خلیج فارس انتظاري نیست. چشم گاهي سیاهي رفته 
و دل وقتي آشوب مي شود که متولیان حفظ و اشاعه میراث فرهنگي ما ، یا چشم 
بر واویلتاي دلسوزان شریف ترین هنر تجســمي ندارند یا شوربختانه اصال در باغ 
نیســتند. بقول یکی از استادان وقتي خطاب این سوال واقع شدند که استاد براي 
ثبت جهاني نســتعلیق چه کار باید در یک جمله گفتند: »بگذارید ثبت ملي شود 

اهانت به جایگاه 
هنر خوشنویسی

ثبت جهاني پیشکش«.
ظریفي امروز مي گفت کاشکي این نستعلیق شما هم قابل مزه مزه و لیسیدن 
بود . افســوس که دوات سیاه دل کاتبان تنها ممزوجي دوده و صمغ و مازو آن هم 
به زور بازوست که الجرم کام لیسنده را جز به تلخي و سیاهي نمي کشاند. الغرض 
جشــنواره وزین هنرهاي تجسمي فجر که بر آیند و معدلي از فعالیت هاي یکساله 
هنرهاي تجســمي در سال پیش رو است )یعني قاعده اش هم بر این است( امسال 
رنگ و لعاب دیگري بخود گرفته . اینجا این معترضه را هم از من داشــته باشــید. 
)اگر مســابقات قرائت قرآن با حذف رشــته هاي قرائت و حفــظ و ترتیل و صرفا 
مبتني بر تواشــیح برگزار شود چه سطحي براي آن متصور خواهد بود( این مثال 
را صرفا براي خوانندگاني آوردم که ممکن اســت به عمق حرکتي که در جشنواره 
فجر امســال جرقه اش زده شده آگاه نیستند. فراخوان جشنواره در حوزه هنرهاي 
تجســمي منتشر شده است، بالمآل بسیاري از طالبان حضور در آن مطابق سنت 
سنوات گذشته خوشنویساني پرنام ، خوشنام، گمنام و جویاي نامند که صد البته 
به معیارهاي حرفه اي پذیرش آثارشــان در این رقابت وزیــن، تن داده اند . اعالم 
نتایج آثار پذیرفته شــده ، آب یخ که نه تگرگي بود به درشــتي نمکدان بر ســر 
خوشنویســان بي پناه! بــاور این موضوع که فالن و فالن و فالن هم رد شــده اند ، 
براي جامعه خوشنویســي بسیار ســخت بود . تا آنکه قایق امید حقیر با مراجعه 
حضوري کمترین به دفتر جناب مالنوروزي )رئیس دفترهنرهای تجسمی و رئیس 
موزه هنرهای معاصر( به عنوان مقام مســئول ، با طفره رفتن ایشان در پاسخگویي 
مستقیم ، و ارجاع به منصوبان فرودست ، در همان جا ، به گل نشست. توفیق دیدار 
هنرمند دوست داشتني و عکاس دفاع مقدس جناب مجتبي آقایي دبیر جشنواره 
هم حاصل نشــد . النهایه پرسش بنده در کوچه صدیقي در خیابان کارگر و محل 
دبیرخانه جشنواره ، به دیدار با عزیزي منتهي شد که پرده از راز که نه....چشم در 
چشــم به من گفت امسال رویکرد جشــنواره آرت مدرن و نوگرایانه است« اصال 
امســال تاالر خوشنویسي موضوعیت ندارد ممکن است یک تابلو عکس ، بغلي آن 

نقاشي، کنارش خط آن هم با رویکرد مدرن باشد.«
در عین حال ، جویاي دبیران و اعضاي کمیته هنري حوزه هنرهاي تجســمي 
شدم. گفتند: آقاي دکتر کذا و ... با حفظ احترام براي مجموعه خدوم و قابل احترام 
انتخابي، براي من که بالغ بر ســي سال است، شاگرد مکتب عمادم و خوشه چین 
خرمن میر و میرزا هاي خط، هیچ نام درخور وزني در کمیته گزینش آثار ، درحوزه 

خوشنویسي مالحظه نشد .
آقاي دکتر جنتي وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي ! تالش حقیر براي ارجاع 
دادن به مقاالت و کوشــش زعماي خوشنویسي این خطه، در دهه هاي حکمراني 
فراماسون ها بر این ملک و بوم، براي تغییر خط فارسي ، زیره به کرمان بردن است. 
وقتي که نگاه از نوک پا تا فرق ســر فرنگي مآب شــدن، شــعار انتلکتوئل هاي از 
فرنگ برگشــته این ممکت بود همین نستعلیق نویسان بودند که علم خط ایراني، 
با همان اسلوب و شــمایل سنتي را براي حفظ نوشتار و پیامد آن ادبیات فارسي 
بر دوش کشــیدند. از قضــا وقتي در محفلي ، بزرگي چند بار واژه هنر قدســي و 
شــریف خوشنویسي را بر زبان راند با پرسش هنرمند عزیز دیگري مواجه شد که 
برادر اصرار شما بر سنجاق کردن واژه قدسي و شریف به خوشنویسي از چه بابت 
است . پاسخي در خور شنید که؛ »شما هر هنر دیگري از جمله عکاسي و نقاشي و 
مجســمه و....را که فرض کنید فراتر از عمل هنرمندانه فاعل آن احتمال دستمایه 
قرار دادن سوژه هاي ســخیف و دون مایه اي را در خود دارد اما آیا خوشنویسي را 
سراغ دارید که کالمي نازل تر از متون قدسي و عرفاني و فرامین اخالقي سرمشق 
خود کرده باشد ؟« اصال شاید یکي از دالئل تاخیر در ایجاد آشتي بین متون ادبیات 
نوگرایانه با خوشنویسي کالسیک همین رتبه و مرتبه اي است که هنوز شاگردان 
مي آموزند که بي وضو دســت به قلم نبرند و تراشــه قلم خود را جز در آب روان 

نیندازند. همین ها بس نیست؟
 آقاي وزیر! جامعه خوشنویســان که بسیاري از آنها فارغ التحصیالن و اساتید 
مکاتــب نوین هنري نیز هســتند هیچ مخالفتي با نو گرایــي و هنر مدرن ندارند 
اما حواســمان باشــد همین ترکیه بغل گوش ما با سماجت در صدد ثبت جهاني 
نستعلیق است. جشــنواره هاي کذا و کذا با جوایز چند ده هزار دالري نشا نه هاي 

تالش براي همین سرقت هنري است.
 آقاي وزیر! هنر خوشنویسي ما حتي با همان اسلوب کهن هنوز آن قدر کشش 
دارد که قابل باشــد فایل جداگانه اي را برایش در جشــنواره هنري از جمله فجر 
اختصاص داد و البته یکی از کارگزاران با بیان عبارت »خب انجمن خوشنویســان 
هم متولي هنر خوشنویســي کالسیک باشد« از زیر بار این مسئولیت شانه خالي 

کرد !
در تماس امروزم با رئیس انجمن خوشنویســان نیز از بي اطالعي ایشــان و 
مجموعــه تحت نظر در انتخاب و گزینش آثار مطلع شــدم و البته قول مســاعد 
ایشــان براي دفاع انجمن از ساحت هنرمندان خوشــنویس مرهمي بود بر زخم 

قلب مجروح. 
آقاي وزیر! ترکیب کمیته هنري جشــنواره امســال و نگاه اعمال شده بر آن 
دست کم در حوزه خوشنویسي به گونه اي است که ناخواسته ، تفال ذهني ، ما را به 

این کالم خواجه شیراز رهنمون مي شود :
»شــد آن که اهل نظر بر کناره مي رفتند- هزار گونه ســخن در دهان و لب 

خاموش«
آقاي دکتر جنتي! طرح نو درانداختن و حتي تابو شکني براي نیل به قله هاي نو 
و گشودن افق هاي جدید آن هم در عرصه هاي هنري امري مقبول و البته متهورانه 
است اما آدرس عزیزان کمیته هنري جشــنواره فجر امسال اشتباه است. از زبان 
قرآن و با لسان لین و حکیمانه خود به طراحان این سناریو بفرمایید: این تذهبون ؟! 
و اگر آنقدر دلمشــغول ماندگار شدن نامشان در عرصه هنر مدرن به قیمت حذف 
میراث ماندگار ابن مقله و ابن بواب و یاقوت و میرعلي و میرعماد و درویشــند ، ما 
به ایشان عرض مي کنیم که جان برادر »این ره که تو مي روي به ترکستان است«!
کوچک جامعه خوشنویسي 
  احمد شفیعي ها

تازه ترین شماره ماهنامه اندیشه پویا شامل پرونده ای ویژه در خصوص 
شخصیت »محمدعلی فروغی« )ذکاء الملک( است. در این پرونده فروغی 
مبدل به مردی فاضل، آزادیخواه، مستقل، صبور، سلیم النفس و متباین 
از سیطره استبداد سلطنت پهلوی و بعضا مخالف آن و مغضوب و مطرود 
آن نامیده شده است. هر چند چنین موضعی از سوی نشریه اندیشه پویا 
جــای تعجبی ندارد زیرا این ماهنامه از ابتدا مواضع محافظه کارانه خود 
را آشکار نموده است و تریبون »کاست روشنفکری ایران« چه در داخل 
و چه در خارج بوده اســت اما این پرسش مطرح است که آن اشخاصی 
که در این شــماره نشریه این چنین چهره سیاسی محمدعلی فروغی را 
تطهیر نموده اند چگونه می توانند ابعاد فاجعه بار ماحصل عملکرد فروغی 
را در برابر یک سفر بی نتیجه به کنفراس صلح ژنو و دست نوشته های این 
سفر فراموش کنند؟ آیا آقایان حافظه تاریخی خود را از دست داده اند؟ 
یا اقتضای زمانه آن است که این چنین محافظه کاری پیشه کنند؟ لذا در 
این یادداشت روی سخنم با آنهاست که مرتبا از غضب و نفرت رضاشاه از 
فروغی سخن می گویند تا به این نتیجه برسند که فروغی عجب شخصیت 
مســتقلی بود! دربار پهلوی چنان وحشتی از او داشت که تا در منزل او 
نیز افراد اجیر شده نهاده بود تا مراقب او باشند! از بس که فروغی انسانی 
وارســته و وطن پرســت بود! این عده فراموش کرده اند  که عامل اصلی 
سیطره استبداد شانزده ساله رضا شاه و نجات سلطنت پهلوی در شهریور 
1320 و تثبیت آن سلطنت به وسیله محمد رضا پهلوی، فروغی بود؟ آیا 
آنها فراموش کرده اند که نقش فروغی در طراحی مدل سیاسی حکومت 
در ایران پس از مشــروطه به تقلید از آراء فیلســوفان عصر روشنگری و 
پدران فلسفه لیبرالیســم همچون جان الک و جان استوارت میل تنها 
یک دســتاورد داشت و آن آغاز حرکتی بود که در نهایت ایران را مبدل 
به کشوری اقماری، تحت سلطه امپریالیسم انگلیس با اقتصادی وابسته 
و خام فروش کرد. فروغی بود که در راس تیمی شامل اشخاصی همچون 
علی اکبر داور و وثوق الدوله برای تمدید قرار داد اســارت بار نفت ایران و 

انگلیس )دارسی( با دولت آن کشور وارد مذاکره شد .
 جای تعجب اســت از آقای کاتوزیان که در کتاب »اقتصاد سیاسی 
ایران« انتقادات جدی به سیاست ها و اغراض استعماری دولت انگلیس 
در ایران وارد کرد که حاال عامل اصلی این سلطه استعماری یعنی شخص 

محمدعلی فروغی را انسانی سلیم النفس خطاب می کند!
معیار و مالک اشخاصی که در این نشریه این چنین فروغی را حمد و 
ستایش می کنند چیست؟ این که او اهل کتاب بود؟ گلستان و شاهنامه 
می خواند؟ با نگارش »سیر حکمت در اروپا« نسبت سوبژکتیویستی خدا 

وقتیفروغیتطهیرمیشود...
نگاهی به تازه ترین شماره نشریه اندیشه پویا

مسعود قدیمی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در کنار معاون هنری خود 
در حال بازدید از نمایشگاه آثار فریده الشایی

این هنرمند نشان دهد.
نمایشــگاه »در جست و جوی گمشده« سعی شده مرور زندگی و آثار 
الشایی را به طور دقیق و البته با رعایت ارزش های فرهنگی و اسالمی جامعه 
نشان دهد و توجه به ارزش های فرهنگی و اسالمی در تمامی برنامه ها مورد 

توجه قرار می گیرد.
توضیح کیهان:

1- چنان که پیداســت روابط عمومی دفتر هنرهای تجسمی در پاسخ 
خود تالش کرده اســت که بیشــتر به انگیزه های برپایی نمایشگاه فریده 
الشــایی بپردازد و از کنار ایرادات هنری و محتوایی، به ســادگی بگذرد و 
البته به این نحو و با تغافل، ناخواســته بر واقعیت اتفاقات غیرارزشــی در 

نمایشگاه صحه می گذارد.
2- بحــث نگارنده نامــه این بود که؛ »چرا باید آثــار و تصاویر بدون 
حجاب خانم الشــایی در کنار پخش صدای خواننده زن مشهور مصری و 
نمایش فیلمی با بازی یک بازیگر ضدانقالب معشوق اشرف پهلوی و...، در 
معرض تماشا گذاشته شود؟ متاسفانه در پاسخ  نامه، نمایش فیلم متعلق 
به اردوگاه فیلم فارســی توجیه شده اســت و از ایرادات وارده، سخنی به 

میان نیامده است.
3- روابط عمومی نگفته است با وجود هنرمندان متعهد، کدام ویژگی های 
خانم الشایی برجسته بوده که در سایه آن؛ ارشاد خود را موظف به تجلیل 
از هنرمندی می داند که در حلقه فعاالن سیاسی چپ گرا ارزیابی می شود؟
4- شاید بهتر بود که روابط عمومی ارشاد، در مقام پاسخ دهی برنمی آمد 

تا در حد توجیه گر یک اشتباه فاحش فرهنگی، جلوه نکند!

در فلسفه دکارت را نسبتی موحدانه می دانست؟ در دست نوشته های خود 
تا می توانســت چهره خود را همانند یک مصلح نمایان ساخت؟ خود را 
انسانی مستقل و مخالف سیاست های امپریالیستی انگلیس قلمداد کرد؟ 
خب انتظار داشتید که در این یادداشت ها چه بنویسد؟ از نقش خود در 
لژ بیداری سخن بگوید؟ از نطق خود در مدرسه دارالفنون بگوید که ایران 
را به آستینی بی حرکت تشبیه می کند که نیازمند دست انگلیس است تا 
حرکت کند. )رجوع کنید به نقل قول خان ملک ساسانی در مجلد اول 
کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران نوشته اسماعیل رائین ص 455( 
انتظار داشــتید از پیشینه خود بگوید یا از تجارت اجدادش در بغداد؟ از 

شعر معروف ملک الشعرای بهار که گفت:

» شاها کنم از خبث فروغی خبرت/ خون می کند این جهود 
ناکس جگرت

خطبه شهی و عزل تو را خواهد خواند / ز آن گونه که خواند 
از برای پدرت«

انتظار داشتید که در خاطراتش از روابطش با سرجاسوس انگلیس در 
ایران شاپور جی سخن بگوید؟

اشــخاصی که در ماهنامه اندیشه پویا فروغی را یک لیبرال می دانند 
مشخصا درک به خصوصی از این ایدئولوژی ندارند. آنها این گونه می پندارند 
که انقالب مشــروطه و تشکیل مجلس شــورای ملی مانند انقالب های 
لیبرالی – بورژوایی در کشوری چون فرانسه است و گویا فروغی هم یک 

لیبرال انقالبی همچون ولتر!
 این تلقی به کلی اشتباه است . زیرا در ایران طبقه بورژوازی شهری 
)آن گونه که در فرانسه پدید آمد و موجب انقالب کبیر شد( وجود نداشت، 

در مقابل طبقه فئودالی که در کنار اشــرافیت حامی سلطنت باشد نیز 
وجود نداشــت )فئودالیسم آن گونه که در غرب پدید آمد در ایران شکل 
نگرفت در مقابل نوعی زمین داری کالن در ایران پدید آمد(، هیچ تغییری 
در روند شــیوه تولید نیز پدید نیامد زیرا اقتصاد ایران صنعتی نبود، لذا 
هیچ کدام از پیش زمینه های وقوع یک انقالب لیبرال – بورژوایی در ایران 
وجود نداشت و آن عده ای که مشروطیت را بر این مبنا قضاوت می کنند 
به کلی مسیر اشتباهی رفته اند. اگر ولتر یک انقالبی است )از نوع لیبرالش 
البته( مخالف سلطنت پادشاهی و اشرافیت بود، ولتر سرتاسر زندگی خود 
را در مبارزه به سربرد، ماموران حکومت لویی چهاردهم  او را تا مرز کشور 
سوئیس تعقیب نمودند. اگر ولتر را یک لیبرال انقالبی که وابسته لژ ماسونی 
گراند اوریان بود، بدانیم پس به این نتیجه می رســیم که محافظه کاری، 
اشــرافیت طرفدار حاکمیت نظام پادشاهی در کنار کلیسا و شیوه تولید 
نظام فئودالی با انقالبی گری لیبرالی و بورژوایی اشخاصی چون دیدرو ، ولتر ، 
داالمبر و... دو پدیده در مقابله هم هستند. به تعبیر هگلی یکی تز و دیگری 
آنتی تز اســت، با این تفاسیر در ایران دوره مشروطیت آنچه اتفاق افتاد 
کامال متفاوت است، اگر فروغی را یک لیبرال بدانیم تنها به دلیل نگارش 
کتابی چون » آداب مشــروطیت دٌول« که رساله ای مقلدانه و تجددمآب 
بود، نمی توانیم منکر وابستگی او و خانواده اش به دربار قاجار شویم. پس 
این چه لیبرالی است که از دربار ناصر الدین شاه مواجب می گیرد و خود 
عامل اصلی سیطره ســلطنت پهلوی است؟ اگر انقالب مشروطه اصول 
دموکراسی را برای ایران به ارمغان آورد این چه مجلسی )مجلس اول و 
دوم ( بود که در آن همان اشخاصی صاحب کرسی شدند که تا پیش از 
مشــروطیت سیطره فردی و قومی بر مناطق مختلف ایران داشتند. اگر 
مشروطیت انحصارات را از بین برد پس چرا یک سوم کرسی های مجلس 
دوم را زمین داران کالن تصاحب کردند؟ آیا دستاورد انقالب مشروطه و 
جریان شبه روشنفکری در ایران تنها سیطره بوروکراسی بیمار وابسته به 

فروش نفت خام نبود؟
جالب اســت که در پرونده ویژه ماهنامه اندیشــه پویا در خصوص 
محمد علی فروغی هیچ اشــاره به لژ بیداری نشده است در حالی که لژ 
بیداری از اصلی ترین لژهای ماســونی مرتبط با  لژ های فرانسه همچون 
گراند اوریان و سپس لژ های انگلیس و آلمان بود لذا نقش این لژ در راهبرد 
اهداف استعمار غرب در ایران بسیار پر رنگ تر از لژ هایی بود که به تقلید 
از فراماســونری جهان در ایران پدید آمد )مانند جامع آدمیت( چنانچه 
که قرار داد نگین 1919 نیز توسط یکی از اعضای همین لژ)وثوق الدوله( 

منعقد شد. 

وقتی خبر بیماری و بستری شدن شاعر بلندآوازه کشورمان »حمید 
سبزواری« منتشر شد، اهالی ادبیات، هر یک به گونه ای در مجامع عمومی 

و ادبی، نسبت به »استاد«، ادای احترام کردند.
دو شــاعر و پژوهشگر اقلیم ادبیات در دو یادداشت، به تکریم »پدر 

شعر انقالب« پرداخته اند که با هم می خوانیم.
اسطوره شعر انقالب اسالمی

 مصطفی محدثی خراسانی
نقش شــعر و ســهم منحصر به فرد آن در شــکل گیری میراث فرهنگی ما 
واقعیتی ملموس و  بدیهی تر از آن اســت که نیازمند آوردن ادله و بحث و اثبات 

و به کرسی نشاندن باشد.
شعر اصلی ترین سازوکار معرفتی و هنری فرهنگ ساز و تنها رسانه انتقال دهنده 
فرهنگ در تاریخ معرفتی ایران است و امروزه اگر بخواهیم به جمع بندی از هویت 
تاریخی فرهنگی خویش  بپردازیم و تصویری از این هویت به دســت دهیم چه 

منبع دردست تر و موثق تری ازشعر موجود است.
امروزه نیز با آنکه شــعر به ظاهر رقبای جدی پیدا کرده و بخش عمده ای از 
کارکرد رسانه ای شعر را هنرهای دیگری، خصوصا هنرهای تصویری انجام می دهند 
اما اگر نگاهی تاویل گرا به حوزه فرهنگ داشته باشیم خواهیم دید که شعر کماکان 
از همان جایگاه و پایگاه تاریخی خویش برخوردار است و پیشتاز در فرهنگ سازی 
و انتقال آن اســت، امروز در چهارمین دهه از پیروزی انقالب اسالمی به واقع در 
میان کدام یک از گونه های هنری بصورت جامع و مانع می توان تصویری کامل تر 

و گویاتر از تصویری که شعر از انقالب و آرمانهایش ارائه می دهد سراغ گرفت.
شعر انقالب حاصل تالش جمعی شاعران انقالب درچند دهه اخیراست و در 
شکل گیری بنیان و بنای آن همه سهیم اند  و هرکدام به نسبت توانایی بخشی از 
این دستاورد عظیم را شکل داده اند، اما اگر قرار باشد رصد کنیم شعر انقالب با تمام 
مولفه های ذهنی و زبانیش در شعر کدام یک از شاعران انقالب یکجا و به تنهایی 
قابل مشاهده است بی شک آن شاعر کسی نخواهد بود جز حمید سبزواری، شعر 
سبزواری ریشه در پیشینه ها و پشتوانه های فرهنگی و ادبی ما دارد، شعری است 
تلفیق یافته از حماسه و عرفان و عشق ، معرفتی اجتماعی در شعر او موج می زند 
و در نهایت شعری مردمی است، از دیگر سو در حوزه مضامین، تمامی ارزش ها و 
آرمان های انقالب اسالمی از عدالت خواهی و دفاع از مستضعفین گرفته تا مبارزه 
با استبداد و استکبار و ارج نهادن به فرهنگ شهادت و ایثار و امید به رهایی و .... 
در آن موج می زند. شــعر سبزواری شعر عقیده و جهاد است و فریاد امت واحده 
اســالمی که خواستار وحدت است و اتحاد و مبارزه برای رسیدن دوباره اسالم به 

مجد و عظمت و رهایی قدس شریف و....
 و این گونه است که استاد حمید سبزواری اکنون و در زمان حیات با برکت  

خویش تبدیل به یکی از اسطوره های انقالب اسالمی شده اند.
همان گونه که شــهید چمران اسطوره دفاع مقدس و شهید مرتضی آوینی 
اسطوره چهره ای فرهنگی و سید آل قلم نام گرفت و شهید مطهری اسطوره اندیشه 
اسالم انقالبی و.... بدون تردید استاد حمید سبزواری با حضور مستمر و موثر خویش 
از ابتدای قیام امام خمینی در سال 1342 و با خلق آثاری که به تمامی بر شالوده 
ارزش ها و آرمان های انقالب اسالمی شکل گرفته اند، از شعرهای شکوهمندی چون 
»جلودار« گرفته تا سرودهای ماندگاری که بسیاری از آنها شناسنامه انقالب اسالمی 
هستند، سرودهایی چون»خمینی ای امام«،»برخیزید ای شهیدان«،»آمریکا مرگ 
بــه نیرنگ تو« ،»ای مجاهد« و صدها اثر دیگر، با افتخار می توان از این بزرگمرد 

به عنوان اسطوره شعر انقالب اسالمی نام برد.
این چند سطر را با ابیاتی از مثنوی جاودان »جلودار« حسن ختام می بخشیم:

»وقت است تا بار سفر بر باره بندیم
دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم
گاه سفر آمد، نه هنگام درنگ است

چاووش می گوید که ما را وقت تنگ است
گاه سفر آمد، برادر! گام بردار

چشم از هوس، از خورد، از آرام بردار
گاه سفر آمد برادر! ره دراز است

پروا مکن، بشتاب همت چاره ساز است
گاه سفر شد باره بر دامن برانیم

تا بوسه گاه وادی ایمن برانیم
وادی پر از فرعونیان و قبطیان است

موسی جلودار است و نیل اندر میان است
فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید! 
تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید! 

یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد
ای یاوران! باید ولی را یاوری کرد

ادای احترام به »پدر شعر انقالب«

استادسبزواری؛ستارهادبیاتمتعهد

جانان من! برخیز بر جوالن برانیم
ز آنجا به جوالن تا خط لبنان برانیم
آنجا که جوالنگاه اوالد یهود است

آنجا که قربانگاه زعتر، صور، صیداست
جانان من! اندوه لبنان کشت ما را

بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را«
***

برخاسته ایم تا جهان برخیزد
 رضا اسماعیلی

برخاسته ایم تا جهان برخیزد
این خفته دل از خواب گران برخیزد

بر پای ستادگان ز پا ننشینند
تا مهدی صاحب الزمان برخیزد

استاد حمید سبزواري - خالق بهترین و خاطره انگیزترین سرودهای انقالبی  
که به حق به نام »پدر شــعر انقالب« شــهرت یافته است - براي اصحاب فکر و 
فرهنگ - به خصوص اهالی شــعر و ادبیات -  نامی قابل احترام و چهره اي کاماًل 
شناخته شده است، شاعری به معنای واقعی کلمه »متعهد و انقالبی«.  این استاد 
فهیم و فرهیخته یکی از چهره های ماندگاری است که این روزها به خاطر کهولت 
ســن و ناتوانی های جسمی و مبتال شــدن به بیماری آلزایمر کمتر در مجامع و 
محافل ادبی آفتابی می شــود. استاد سبزواری هم قبله و هم قبیله شاعران متعهد 
و رســالت مداری چون کمیت و فرزدق و دعبل  اســت. او شعر را اسباب تفنن و 
تفرعن شــاعرانه نمی داند و همچون پیشاهنگان و سرهنگان شعر و ادب پارسی 
بر این اعتقاد و باور است که »شعر پرتویی از شعور نبوت« و محملی برای ایفای 
رسالت انسانی و اجتماعی ا ست. به همین اعتبار - چه پیش از انقالب و چه بعد 
از انقــالب – همواره پیرنگی خاص از دغدغه های اجتماعی - سیاســی در جان 
شــعرهای او جلوه گر بوده است. او بر بوم شــعرهای خویش، حماسه مقاومت و 
پایمردي انسان در برابر ظلم، تجاوز، تبعیض و بي عدالتي را آن گونه زیبا و گویا 
به تصویر می کشد که همة مردم جهان می توانند با اسطوره ها و نمادهاي شعري 

او احساس پیوستگي و همذات پنداري کنند.
جایگاه رفیع و شایسته استاد سبزواری در عرصه شعر و ادبیات معاصر - به خصوص 
شعر انقالب- بر کسی پوشیده نیست. چنان  که رهبر معظم انقالب نیز در دیدار با 

اعضای نکوداشت استاد حمید سبزواری با اشاره و تاکید بر این نکته می فرمایند:
»در مورد آقای حمید دو بخش در مورد شخصیت ایشان هست که هر کدام 
باید جداگانه مورد توجه قرار بگیرد: یکی رتبه شــعری ایشان است. ایشان شاعر 
بسیار خوبی هستند، یعنی هم قریحه شعری خوبی دارند و هم مضمون ساز هستند. 
هم تســلط بر لفظ و گستره میدان واژگانی دارد و هم از واژگان فراوانی استفاده 
می کند... ایشــان در شعر هم متنوع هســتند. غزل، قصیده، تصنیف و ترانه های 
گوناگون می گوید. این تنوع در باب شعر و شاعری خصوصیتی است که در همه 
شاعران یافت نمی شود. اینکه یک شاعر بتواند در انواع شعر طبع آزمایی کند یک 
امتیاز اســت و آقای حمید سبزواری از این امتیازات برخوردار هستند، و همین 
مطلب ایشان را در رتبه باالی شعر معاصر ما قرار می دهد... نکته دوم که اهمیتش 
از نکته اول کمتر نیست این است که ایشان این هنر را در خدمت مردم و انقالب 

و در خدمت بصیرت افزایی قرار داده است و این خیلی مهم است.«
     در آیینه شعرهای استاد سبزواری می توان سیمای روشن شاعری 
حکیم، بصیر و دقیقه یاب را به تماشــا نشست. شاعری که اهل مراقبه و 
محاسبه است و شعر را مرکبی برای رسیدن به سرمنزل راستی و رستگاری 
می داند. از همین رو به همان اندازه که برای »چگونه گفتن« ارزش قائل 
اســت، به »چه گفتن« نیز می اندیشد. چون به خوبی می داند که مغز و 
جوهره سخن »معنا«ست و  شعر عاری از اندیشه و بی ریشه – هر چند در اوج 

زیبایی – قالبی پوچ و توخالی است. 
شــاید بتوان رمز ماندگاری استاد را پرداختن مومنانه و هنرمندانه به هویت 
ایراني و اســالمي و ارتباط تنگاتنگ آثار او با آرمان ها و اندیشــه هاي طالیه داران 

انقالب – به خصوص امام راحل و مقام معظم رهبری – دانست. 
استاد سبزواري در یکی از ســروده هاي خویش با عنوان »فریب خویشتن« 
که تاریخ 1367 را بر پیشانی خود دارد، با توجه به آثار برخي از شاعران پیش از 
انقالب که چشم بر بسیاري از حقایق بسته و زبان به مدح صاحبان »زر و زور و 

تزویر« گشوده بودند، با طنزي گزنده می گوید:
»بعد از این ما هم پي شهرت سخن خواهیم گفت

زاغ را طاووس و خس را نسترن خواهیم گفت
یا چنان نو دولتان، هر سو به دعوي خاسته

هر عنان  بگسسته را سّنت شکن خواهیم گفت
غافل از رسم ادب، الف هنر خواهیم زد

مردم صاحب  هنر را الف زن خواهیم گفت«
استاد در شمار شاعرانی است که دلبسته این آب و خاک شهیدپرور است و در 
دوران دفاع مقدس نیز با آرزوی آزادی خرمشهر، رباعی زیر را تقدیم حماسه آفرینانی 
کرده بود که با بذل جان، خرمشهر را از چنگال دیوصفتان جهانخوار آزاد کرده بودند:

»باز آمده ایم و سرفراز آمده ایم 
از دشت خطر حماسه ساز آمده ایم

ای قله افتخار ما خرمشهر
پیروز به دامن تو باز آمده ایم«

     جان کالم آن که اگر امروز نام استاد سبزواری چون ستاره ای پرفروغ در 
سپهر شعر انقالب می درخشد، به پشتوانه دغدغه های زالل و مقدسی است که در 
سینه دردآشنای این استاد فرزانه خانه کرده است. دغدغه اسالم و انقالب و مردم و 
پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی. استاد، طی سال ها - بیش 
از نیم قرن - راه خجسته شعر انقالب را با خون دل، نقد جان و خوردن زخم زبان 
بر نوآمدگان هموار کرده و دریغ و درد که در تمام طول این ســال ها از دوســت 

و دشمن - به جرم آرمانخواهی و تعهد اندیشی - خنجر بی مهری خورده است!
     و اما امروز بر ما که ادعای خویشــــی و هم کیشــــی با استاد را داریم، 
فرض اســت که به احترام انقالب، امام و شهیدان، نام بلندش را پاس بداریم. نام 
بلند استادی را که پیر راه است و دردآگاه. ادیب و شاعر عاشق و صادقی که تمام 
زندگی خود را وقف هویت بخشــی و هستی بخشــی به ادبیات فاخر انقالب کرده 
است. از ما دور باد که گاهی به گمان رستم دستان شدن در عرصة شعر، در پیلة 

خودبینی اسیر شویم و بر قبله نمایی چنین بصیر، دلیر - اینچنین باد.
     در پایان این نوشــتار، با آرزوی ســالمتی عاجل برای استاد سبزواری، به 
عنوان حسن ختام، شما را به زمزمه غزلی فاخر و زیبا از این استاد فرهیخته دعوت 

می کنم و دامن سخن را برمی چینم:
»حدیث عشق در طومار دانایی نمی گنجد
 جنون قطره در بحر شکیبایی نمی گنجد
سراپا بی سروپایي است رندان بالجو را 

که رندی جز به وصف بی  سروپایی نمی گنجد
نیستان در نیستان ناله ام از سینه می جوشد

نوای بیدالن در نغمه نایی نمی گنجد
گریبانگیر جانم شد بالی سرو باالیی

که تصویر قدش در ذهن زیبایی نمی گنجد
هزاران نکته غیر از حسن باید خوبرویان را 
درین دفتر قیاس حسن و گیرایی نمی گنجد

خط بی  خط و خالی  پرتو ناز دگر دارد
صفای  کودکی در وهم برنایی نمی گنجد

بپوش از خودپرستان رمز و راز بت پرستی را
که در دیر و حرم این مایه رسوایی نمی گنجد

دماغ عافیت جو شور عرفان برنمی تابد
به چشم سوزان این آفاق بینایی نمی گنجد
حمیدا پای وحدت بر سر دنیای کثرت زن
که در جمعیت ما غیرتنهایی  نمی گنجد«

واکنش ارشاد به یک نامه


