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25 ام اردیبهشت در تقویم روز بزرگداشت بزرگترین سراینده ى شعر فارسى، 
ابوالقاسم فردوسى و روز پاسداشت زبان فارسى ثبت شده است. اگر از  حکیم 

جناب حکیم علتش را جویا شویم، مى شنویم:
به پاى آمد این قصه یزدگرد /به ماه سپندارمذ روز ارد

که اشاره به اتمام سرودن شاهنامه در 25 اسفند سال 388 شمسى -400 هجرى 
قمرى- دارد.(دور از ذهن نیست که نامگذاران این روز «ارد» را «اُرد» خوانده و 
تعبیر به اردیبهشت کرده باشند!) شاهنامه اثرى منظوم با حدود 60,000 بیت شعر 
از  بیت- حکایت  از 6  براى سرودنش -روزى کمتر  است که صرف سى سال 

ظرافت هاى مدنظر شاعر دارد.

شعر و رسالت پیامبرگونه
خالق اصلى شاهنامه مى فرماید«الرحمن، علم القران، خلق االنسان، 
علمه البیان.» با خواندن این آیه متوجه مى شویم اولین چیزى که 
خداى متعال بعد از خلقت انسان، در مورد او اشاره مى کند، تعلیم 

بیان است، بیان معجزه ى آفرینش است.
در اقسام بیان، شعر این خصوصیت را دارد که از جمال و زیبایى 

باعث شده است یک  امتیاز  این  برخوردار است، 
رسانه ى تاثیرگذار باشد و به تبع آن مسئولیت آور 
این  است.  شاعر گذاشته  بر دوش  تعهدى  و  شده 
طول  در  جریانى  خدمت  در  گرفتن  قرار  تعهد، 
تبیین  و  روشنگرى  وظیفه ى  که  است  بشر  تاریخ 
در  بالینات».(  رسلنا  ارسلنا  دارد:«لقد  برعهده  را 
مقابل، جریان اغوى را داریم«الغوینهم اجمعین» 

که همان حرف شیطان است.)
اشتباه  به  این است که برخى  اینجا مطرح مى شود  نکته اى که 
جنبه ى زیبایى شناختى شعر و جنبه ى هنرى آن را از جنبه ى تعهد 
شعر تفکیک مى کنند، یعنى شعر را تقسیم مى کنند به شعرى که براى 
خودش رسالت قائل است و شعرى که شعر محض است و مى گویند 

اولى شعر نیست، «شعار» است! این یک مغالطه واضحى است:
«سعدى اگر عاشقى کنى و جوانى / عشق محمد بس است و آل محمد»

«به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست / عاشقم بر همه عالم 
که همه عالم از اوست»

با  بخوانى  زبر  قرآن   / بسان حافظ  گر خود  فریاد  به  رسد  «عشقت 
چارده روایت»

در  تاریخ  طول  در  که  است  شاعرانى  اشعار  از  اى  نمونه  این ها 
رابطه اى دو  از جهت  قله رسیدنشان  به  اند که  ایستاده  هنر  قله ى 
طرفه است، یعنى وقتى شعرمان را درخدمت مفاهیم عالى اخالقى، 
منافع  هاى  سرفصل  اخالقى،  ارزشهاى  بیت،  اهل  فضایل  توحید، 
به آن ارزشها و  تنها  نیست که  انقالبى قرار دهیم، این جور  ملى و 
به آن معارف خدمت کرده باشیم، بلکه به شعر خودمان هم خدمت 

کرده ایم و شعرمان ارتقا پیدا مى کند.

پاسداشت زبان فارسى
بسى رنج بردم در این سال سى/ عجم زنده کردم بدین پارسى

همه ى ما این بیت از شاهنامه را بارها شنیده ایم که خود فردوسى 

زحمتش را به زبان آورده و مى گوید سى سال تمام مرارت ها را 
چرا  اما  است.  کرده  تحمل  ملى  زبان  داشتن  نگاه  زنده  براى  تنها 

پاسدارى از زبان ضرورت دارد؟
زبان هر قومى، نشانه اى از هویت آنان است که تغییر و تحوالت 
از  داشت.  خواهد  تاثیر  آیندگانشان  هویت  و  فرهنگ  روى  آن، 
سویى دیگر، برعکس این اتفاق نیز بدیهى است و تغییر فرهنگ ها، 
اثرش را روى زبان ملل نیز نشان مى دهد. اگر اسالم آوردن ایرانیان 
زبانى  تغییرات  و  لغات جدید  بدانیم، ورود  فرهنگى  را یک تحول 
نیز یکى از جنبه هاى این تحول خواهد بود. اما به همت شاعران و 
بیهقى،  بزرگى چون فردوسى، مولوى، سعدى، حافظ،  نویسندگان 
زبان  با  شدن  عجین  عین  در  فارسى  زبان  و...  غزالى  محمد  امام 
عربى، کامال ازبین نرفت و اصالت خویش را حفظ نمود. فرهنگستان 
که  است  ایران  فرهنگستان  چهار  از  یکى  نیز  فارسى  ادب  و  زبان 
ورود  برابر  در  آن  حفظ  در  سعى  فارسى  واژگان  دادن  پیشنهاد  با 
واژگان جدید دارد. اما در سال هاى اخیر با اتفاقى در عرصه ى هنر 
و رسانه مواجه گشته ایم که دقت نظرى جدى تر را در راستاى حفظ 

زبان و ادبیان فارسى، مى طلبد.

فاصله گرفتن شعر از رسالتش
اهالى  و  شاعران  با  رمضانى  دیدار  در  انقالب  رهبر  گذشته  سال 
فرهنگ و ادب کشور درخصوص زبان فارسی ابراز نگرانی کردند 
جریان  در  زیرا  نگرانم  حقیقتًا  فارسی  زبان  به  راجع  گفتند:«من  و 
صداوسیما  از  من  است...  فرسایش  حال  در  فارسی  زبان  عمومی، 
زبان  ترویج  به جاي  اینکه  به دلیل  گله مندم، 
صحیح و معیار و زبان صیقل خورده و درست، 
گاهی زبان بی هویت و تعابیر غلط و بدتر از 
انتشار  را ترویج می کند.  تعابیر خارجی  همه 
از  نویسنده  یا  مترجم  فرنگی یک  لغت  فالن 
و  لغت  تلویزیون، موجب عمومی شدن آن 
می شود.»  مضر  زوائد  به  زبان  شدن  آلوده 
ساخت  و  زبانی  ولنگاري  از  ایشان  همچنین 
در  صداوسیما  از  آن ها  پخش  و  ترانه ها  برخی  نازل  بسیار  لفظی 
انتقاد کردند و گفتند:«زبان فارسی قرن هاي متمادي  نیز  سریال ها 
است که عمدتًا به وسیله  شاعران بزرگ حفظ شده و اینگونه سالم و 
فصیح به دست ما رسیده است، بنابراین ما باید حرمت زبان را حفظ 
کنیم و اجازه نداریم با بی مباالتی آن را به دست فالن ترانه سراي 
بی هنر بدهیم که الفاظ را خراب کند و بعد نیز با پول بیت المال در 

صداوسیما و دستگاه هاي دولتی و غیردولتی پخش شود.»
پررنگى در حفظ  بسیار  نقش  تلویزیون،  و در صدر آن  ها  رسانه 
مانند  جزئیاتى  به  توجهى  بى  با  اما  دارند.  فارسى  زبان  اصالت 
ترانه هاى سخیفى که در سال هاى اخیر گریبان هنر خصوصا موسیقى 
را گرفته است، زبان فارسى در معرض خطر فرسایش قرار دارد. در 
واقع دیگر ورود و حتى جایگزینى لغات جدید از سایر زبان ها نیست 
که زبان فارسى را تهدید مى کند بلکه بى محتوایى آثار ترانه سرایان 
فارسى زبان و فاصله گرفتن از ادبیان کهن فارسى، تبدیل به خطرى 
جدید شده است که کمتر کسى متوجه آن است. گویا شعر در این 
معارف  آموزش  بجاى  و  داده  ازدست  را  خویش  رسالت  ترانه ها 
متعالى اخالقى و... به کنار هم قرار دادن واژگانى عادى مربوط به 

اتفاقات عادى و حتى ضد ارزشى روزمره بسنده کرده است.
حداقل  کرد،  منع  شنیدن  از  را  ها  انسان  نمى توان  که  آنجا  از 
کارى که در مقابله با این روند مى توانیم انجام دهیم، ترویج ادبیات 

اصیل فارسى در مدارس، دانشگاه ها و رسانه هاست.

است  م�دی  قرن ھای  فار�   ”زبان 
حفظ  بزرگ  شاعران  به وسیله    

ً
عمدتا که 

ما  دست  به  فصیح  و  سامل  این�ونه  و  ش� 
را  زبان  حرمت  باید  ما  �ابراین  است،  رسی� 
را  آن  يب مباالىت  با  ندارمي  اجازه  و  کنمي  حفظ 
به دست فالن ترانه سرای يب ھ� بدھمي. �“

کوچه
زبان ما، ھویت ما!

فاطمه موذین ٩٧ مهندیس شییم



تغیري در فرم، ا���اط  در ��توا
کوچه

فاطمه اشریف٩٧ مهندیس شییم

هنر؛ کاوش وراى مرزهاى انسانى و شاید موسیقى در مرکز ثقل کاوش، 
اتصالى بین جسم فانى و روح باقیست. حتى اولین ارتباط بین مادر و فرزند 
در شکم خویش از طریق صدا ست. صداى قلب جنین براى مادر و صداى 

مادر براى جنین قابل تشخیص و معناست .الالیى هایى که 
مادرانمان بر بالینمان خواندند احتماالً اولین،خاطره انگیز 
ترین و از بهترین آواهایى بوده که چون آغوزى ما را با 

آن پرورش داده اند.
انسان در شادى، غم، جمع ها و خلوت خود حتى براى 
مواردى که ممکن است عجیب به نظر بیاید؛همچون خروج 

اجنه، از ابزارآالت موسیقى بهره برده است.1
در  و  داشته  غارنشینان وجود  زمان  از  ظریف،  هنر  این 
تناقضى عجیب همچنان از محبوب ترین ملزومات زندگى 

انسانى به شمار مى رود و در عرصه رقابت با هنر هاى جدیدتر(به عنوان 
مثال سینما) پا پس نمى کشد و جزو پرطرفدار هاست.در ایران نیز از قدیم 
ابزار  ساخت  در  ایرانیان  و  داشته  اى  ویژه  سنتى جایگاه  موسیقى  االیام 
آالت موسیقى همچون چنگ،سنتور و ...جزو پیشگامان به شمار مى آیند.

این هنر مى دهد.هرچند  انحطاط  از  انقالب خبر  از  بررسى موسیقى پس 
هنوز هم موسیقى سنتى طرفداران خاص خویش را دارد، اما مقایسه ها نشان 
مى دهند موسیقى هاى جوان پسند همچون پاپ و رپ گوى سبقت را از 

این رقیب قدیمى ربوده و در صدرعالقه مندى ها نشسته اند.
این گزاره به خودى خود ایرادى ندارد اما با مقایسه محتواى این دو 
سبک، به شکافى عمیق در مفهوم پى خواهیم برد. موسیقى سنتى که عموما 
از شعر هاى اصیل ایرانى همچون اشعار حافظ و موالنا ،شاعران عرفانى، 
وامدار بوده و موسیقى پاپ که تراوش ذهن جوانانى است که عموما رابطه 
عاشقانه بین دختر و پسر براى آنها موضوع اصلى را شکل داده یا رپ که 
عموما اعتراضى به یک موضوع (که باز هم تا حد زیادى شخصى شده)است.

این نزول عجیب در معنا به دلیل تفاوت در مزاج موسیقى در دو یا سه دهه 
اخیر به وجود آمده است .

البته در این بین جریان هاى دیگرى نیز وجود دارند :موسیقى مایوس 
این  دارد.  زیادى  طرفداران  ساله ها   17 تا   15 بین  متاسفانه  که  کننده 

آنها  تهییج  سبب  و  زیاد کرده  قشر  این  در  را  به خودکشى  تمایل  موسیقى 
مى شود. این آسیب بزرگ باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعى شده و قابل 

چشم پوشى نیست.
دسته بعدى آهنگ هاى بى محتواییست که عموما از خواننده هاى ایرانى 
که به خارج از ایران پناهند شده اند منتشر مى گردد. جالب آنکه مخاطبان 
این گروه نیز عموماً جوانان زیر 30 سال و در بعضى موارد حتى کودکان 
دبستانى قلمداد شده و با ادبیات مخصوص آنان(کتاب، استاد 

و...) ترانه سرایى مى شود.2
موسیقى  و  شد  کشیده  زوال  این  به  موسیقى  که  شد  چه 
دانانى که در ایران بودند یا به سایه پناه برده و یا از ایران 
دلیل  مهمترین  شاید  و  درونى  عامل  شدند؟متاسفانه  خارج 
مدیران  ریزى  برنامه  عدم  و  مدیریت  سوء  بتوان  را  آن 
با این نخبگان و روحیه حساس  داخلى دانست که برخورد 
به  زدن  دامن  با  و  نکرده  درك  خوبى  به  را  آنها  هنرى  و 
به  از روحانیون و قشر  بعضى  تعصبات بى دلیل و بى منطق 
آنها  بر  را  را چنگ زده و عرصه  آنها  ظاهر مذهبى،گلوى 
تنگ نموده اند.البته جنگ نرمى که امروزه در آن هستیم و مدیریت خوب 

جریان مخالف براى استفاده بیشتر از این فضا به تغییرات دامن مى زند.
در  که  همانگونه  است.  کشور  داخل  در  مشکالت  همه  کلید  همچنان  اما 
انقالبى  هنرمندان  فراوان  تالش  با  ارزنده  بسیار  موسیقى  انقالب  روزهاى 
ساخته شد و این هنرمندان خود را از مردم جدا ندیده، حتى از اجراى زنده 
در میدان ها براى مردم دریغ نکردند تا نشان دهند موسیقى و اسالم تقابلى 
به حد  ایرانى را  بهره جست و موسیقى  از آنها  نیز مى توان  امروزه  ندارند 

اعالى خود بازگرداند.
سخنان رهبر انقالب در نماز جمعه 20 دى 1364:« هنر در ذات خود یک 
چیز مقدس است. ارائه هنرهاى خوب تا حدى که با موازین شرعى در تضاد 
نباشد، هنر مطلوب است.این جور نیست که همه هنرمندان زمان گذشته بد 
داشته  اثرى  تواند  مى  موازین شرعى و خوب  با  منطبق  باشند.یک آهنگ 

باشد که گاهى ده سخنرانى نمى تواند آن اثر را داشته باشد.»
1-در جنوب ایران و در ناحیه هرمزگان قبیله اى ازآفریقایى هایى که به ایران مهاجرت کردند وجود دارد.آنها براى خروج جنیان از 

ابزار آالت موسیقى دست ساخته خود بهره مى برند.

2-البته جریان هاى دیگرى نیز وجود دارند مثل نواهاى محلى یا قشرى به آهنگ هاى غیر فارسى زبان(چه شرقى و چه غربى و چه 

عربى)گوش مى دهند اما هدف این یادداشت بررسى این جریانات نیست.

ظریف،  ھ�  ”این 
غار��ینان  زمان  از 
در  و  داشته  وجود 
از  مه�نان  ��یب  تناقضی 
ملزومات  ترین  ��بوب 
مشار  به  ا��اىن  ىم رود.“زندگی 

کتاب باز
شهرآشوب

کوچه

ــال  ــا در س ــد. مگس ه ــى باش ــارتر م ــل س ــته ژان پ ــود و نوش ــرا مى ش ــرده اج ــه پ ــه در س ــت ک ــر درام اس ــک اث ــا ی ــنامه مگس ه نمایش
ــاد انســان هایى اســت کــه  ــع نم ــن نمایشــنامه در واق ــاند.  ای ــت رس ــه ثب ــام خــود ب ــه ن ــات را ب ــل ادبی ــده نوب ــوان برن ــالدى عن 1964می
ــان را  ــر آن ــه بنــد کشــیدن مــردم، قصــد حکومــت ب ــا ب ــى کــه ب ــه و زارى خالصــه مى شــود و حاکمان ــد دینــدارى فقــط در گری معتقدن

ــد.  دارن
در قســمتى از ایــن نمایشــنامه از زبــان ژوپیتــر، پادشــاه خدایــان در اســاطیر یونــان مى خوانیــم: ”اورســت! مــن تــو را خلــق کردم!آهنــگ 
خــوش افــالك را گــوش کــن، ایــن آواى عظیــم الطــاف را کــه در چهــار گوشــه آســمان طنیــن مــى انــدازد. بــا اراده مــن، زبــان لطیــف جــزر 

و مــد، ماســه را مــى لیســد و در ســاعت معیــن عقــب مــى رود. مــن گیاهــان را مــى رویانــم. دنیــا خــوب اســت، مــن آن را بنــا بــر اراده خــود خلــق کــردم و مــن خوبــى هســتم. ولــى 
تــو بــد کــرده اى و اشــیا بــا زبــان بــى زبانــى متهمــت مى کننــد. و حتــى بــدن خــودت هــم بــه تــو خیانــت مــى کنــد چــرا کــه بــا احــکام مــن مطابقــت مــى کنــد، چــون داس بــه 

تــو نفــوذ مى کنــد، چــون کــوه تــو را خــرد مى کنــد، چــون دریــا تــو را مى بــرد و مى غلطانــد. دنیــا تــو را خطــاکار مى دانــد. گناهــت را قبــول کــن و آن را منفــور بــدان.“



کوچه

محمدصادق خوشنوید ٩٧ برق
 شھیدچمران

سابق)  (بوذرجمهور  خرداد  پانزده  خیابان  در   1311 سال  پاییز  اوایل 
در  آسودگى  بناى  او  براى  که    گشود  چشم  کودکى  سرپولک  محله 
انتصاریه  مدرسه ى  در  را  تحصیل  آغازین  دوران  مصطفى  نبود.  زندگى 
البرز  پامنار گذراند و براى دوران متوسطه به مدرسه دارالفنون و  محله 
تفسیر  بر درس  نشستن  با  هدایت  مسجد  در  را  فعالیت هاى ضمنى  رفت. 
آیت اهللا طالقانى و درس منطق شهید مطهرى و دیگر اساتید آغاز کرد. 
همین زمینه هاى فکرى بود که باعث شد پس از قبولى در دانشگاه تهران 
ادامه  را  فعالیت هاى خود  و  دانشگاه دربیاید  اسالمى  انجمن  به عضویت 
شهید  کند،  شرکت  نفت  ملى شدن  زمان  تا  سیاسى  مبارزات  در  و  دهد 
چمران بعد از واقعه 28 مرداد  به نهضت مقاومت ملى پیوست و به مبارزات 
خود جنبه رسمى بخشید، پس از فارغ التحصیلى در رشته ى الکترومکانیک 

بورسیه دانشجویان ممتاز را کسب کرد و به آمریکا رفت. 
پس از ورود به آمریکا به دانشگاه «تگزاس اى اند ام» رفت و در رشته 
برق مشغول به تحصیل شد  پس از آن رشته ى پالسما را در دانشگاه برکلى 
کالیفرنیا  گذراند و موفق به دریافت دکترا در این رشته شد. در همین  
ایام  براى نخستین بار به همراه دوستان هم فکر انجمن اسالمى دانشجویان 
آمریکا را تاسیس کرد. رهبرى تظاهرات مقابل سازمان ملل،کاخ سفید، و 
سفارت خانه ایران در آمریکا و بست نشینى در معبدگاه سازمان ملل باعث  

آن شد که بورسیه تحصیلى  او قطع شود. 
چمران به استخدام آزمایشگاه بل درآمد و تا قبل از عزیمت به مصر در 
اسالم  براى  براى مصطفى که همواره  بود.  به کار  مشغول  آزمایشگاه  آن 
تقابل  از  مسلمانان پس  تضعیف  بود، دیدن  مبارزه کرده  آرمان هایش  و 
اسرائیل و اعراب سخت بود. پس عطاى امکانات آمریکا را به لقایش بخشید 
و به مصر رفت و دوره هاى چریکى را در مصر گذراند و به عنوان یکى 
ایجاد  براى  انتخاب شد. سپس چمران  برتر دوره  دانش آموخته هاى  از 
یک پایگاه تعلیم دوره هاى چریکى به لبنان رفت، این امر باعث آشنایى 

چمران با امام موسى صدر و پایه ریزى جنبش امل شد. 
پس از پیروزى انقالب، دکتر چمران به ایران  آمد و وظیفه تربیت نیروها 
در کاخ سعدآباد را بر عهده گرفت، در ماجراى پاوه به این شهر مى رود و 
با ورود ارتش به کردستان، مسئولیت آن منطقه به چمران واگذار مى شود.

پاوه نشان دهنده هوش نظامى و قدرت ایمان مصطفى بود و همین امر 
باعث شد که مصطفى از طرف امام به عنوان وزیر دفاع و منصوب شود 

و به سامان دهى و بازسازى ارتش بپردازد. 
شوراى  مجلس  دوره  دراولین  چمران 
تهران  مردم  نماینده  عنوان  به  اسالمى 
براى  تالش  و  ارتش  اصالح  شد.  پذیرفته 
چمران  دکتر  دغدغه هاى  از  آن  بازسازى 
در مجلس بود به سبب این تالش ها بود که 
چمران از طرف امام خمینى به عنوان عضو 
مسئول  و  شد  منصوب  دفاع  عالى  شوراى 
بازسازى  روند  درباره  مستمر  گزارش دهى 

ارتش به امام شد. 
ستاد جنگ هاى  شروع جنگ چمران  با 
نامنظم را تشکیل داد و با ایجاد واحدهاى 
بسزایى را در  براى آن ستاد نقش  مختلف 
ایجاد جاده هاى جنگى  مقاومت شهر ها و 
ستاد  واحد  تدابیر  جمله  از  کرد.  ایفا  را 

دادن  قرار  و  کارون  روى  بر  کانال  ایجاد  نامنظم  جنگ هاى 
تانک هاى  که  باعث شد  کار  این  که  بود  انتقال آب  پمپ هاى 

عراقى چندین کیلومتر عقب نشینى بکنند.
درآمد،  عراق  ارتش  محاصره  در  سوسنگرد  مدتى  از  پس 
مصطفى مسئولیت هماهنگى ارتش و سپاه را در آن منطقه قبول 
کرد و به همراه حضرت آیت اهللا خامنه اى به سوسنگرد رفت و در 
آن منطقه بود که زخمى شد ولى با همان جراحت به محاصره 

سوسنگرد پایان دادند. 
براى سرکشى  بود، مصطفى که  پرواز چمران  نقطه  سوسنگرد 
به سوسنگرد رفته بود بعد از دیدار از سنگرها، با دوربین مشغول 
بررسى خط مقدم عراقى ها بود که خمپاره هاى عراقى به سمت 
او و نیروهایى که تازه از چمران دستور براى ایستادگى و عدم 
اصابت  بود.  شده  شلیک  بودند  گرفته  او  از  را  بیشتر  پیشرفت 
شد  معبودش  به  او  رسیدن  باعث  مصطفى  به  خمپاره ها  ترکش 
و این چنین مصطفى آنچه را که در لبنان و پاوه و اهوازو ... را 

مى جست پیدا کرد. 
نماد  مصطفى  بود،  امتحان ها  و  انتخاب  مرد  چمران  مصطفى 
بین  همواره  معبود  به  رسیدن  براى  که  است  کامل  انسان  یک 
دوراهى حق و باطل قرار گرفته است. انتخاب ها و اقدامات به 
و  لبنان  مثل  بزنگاه هایى  در  مصطفى  هنگام 
پاوه و .... بود که باعث رشد او شد، چمران 
در  است.  ایمان  کنار  در  عمل  بارز  نمونه 
و  خانه نشینى  باعث  حوادث  که  زمان هایى 
در  جامعه  برجسته  افراد  از  بسیارى  سکوت 
آن  که  آنچه  براى  مصطفى  شد  ظلم  برابر 
بدون  حتى  جنگید  و  ایستاد  مى دید  حق  را 
حتى  مصطفى  جغرافیایى.  موقعیت  به  توجه 
جریان هایى  وجود  انقالب  پیروزى  از  پس 
و  دید  را  داشتند  انقالب  انحراف  قصد  که 
دربرابر آنان ایستادگى کردو به تبیین مواضع 
و  تالش ها  نتیجه  مصطفى  پرداخت،  آنان 
انقالب  و  اسالم  راه  در  خود  مجاهدت هاى 
را با شهادتش دریافت کرد، شهادت مصطفى 
اثبات درستى مسیرى بود که او پیموده بود. 


