


سخنی با خوانندگان

ــراوان،  ــا تالش هــای ف ــود کــه ب در اردیبهشــت ماه ســال ١٣٩٨ ب
اولیــن شــماره نشــریه ســروش منتشــر شــد. در گرماگــرم تــالش  
ــیوع  ــا ش ــه ب ــود ک ــریه ب ــماره از نش ــن ش ــار دومی ــرای انتش ب
ــد.  ــام مان ــروه ناتم ــات گ ــام اقدام ــا، تم ــاری کرون ــی بیم ناگهان
حــال پــس از حــدود دو ســال وقفــه، دومیــن شــماره از نشــریه 
ــزدان  ــاری ی ــا ی ــه ب ــت ک ــد اس ــود. امی ــر می ش ــروش منتش س
ــیر،  ــن مس ــع ای ــی موان ــر تمام ــان، ب ــی عزیزانم ــاک و همراه پ

ــم.  ــق آیی فائ
ــه در  ــی ک ــی عزیزان ــه از تمام ــم ک ــب می دان ــان واج در پای
انتشــار ایــن شــماره از نشــریه مــا را یــاری نمودنــد،  چــه عزیزانی 
کــه نامشــان در فهرســت ذکــر شــده و چــه عزیزانــی کــه ذکــر 
نشــده ماننــد اقایــان علــی پیــران، اســماعیل بیابانــی و... قدردانــی 

نمایــم.
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دکتر کوروش فتحیتاریخ در آئینه شعر

از همــان دم کــه محمــد وصیــف نخســتین شــعر پارســی را در ایــران 
ــر  ــه در ظاه ــی ک ــعر پارس ــروز، ش ــه ام ــا ب ــرود ت ــام س ــد از اس بع
کامــی مــوزون و مســجع و حاصــل خیــال تلقــی مــی شــد، در واقــع 
ــوده اســت. در همــان  ــان خــود ب ــه زم ــی و آئین ــت ایران پاســدار هوی
ــمار  ــات پرش ــر تهاجم ــی در براب ــپاهیان ایران ــران و س ــه ای ــان ک زم
ــاورد و  ــت نی ــاب مقاوم ــار ت ــول و تات ــوام چادرنشــین شــرقی و مغ اق
نتوانســت از عهــده مــرزداری و مرزبانــی ایــن خــاک و دیــار برآیــد، 
ایــن شــعر و کام پارســی بــود کــه بــا تعامــل و همدســتی حکمــت، 
ــران را نمــود.  فلســفه پاســداری هویــت و مــرز تاریخــی- سیاســی ای
هویتــی کــه حتــی مرزهــای سیاســی قــرن حاضــر کــه حاصــل نیــات 
و اهــداف دول اســتعماری بــود نیــز نتوانســت آن را خدشــه دار ســازد. 
تــا جائــی کــه نغمــه گــوش نــواز و جــان فــزای شــعر حافــظ و ســعدی 
و مولــوی و فردوســی و ده هــا نمونــه دیگــر از زبــان و کام مردمــان 
ــن  ــای چی ــوتر از مرزه ــی آنس ــد و حت ــا هن ــاز ت ــه و قفق ــیای میان آس

طنیــن انــداز اســت.

 به شعر حافظ شیراز می رقصند و مینازند     
  سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

چگونــه اســت کــه در دورانــی کــه هنــوز مفهــوم سیاســی مــرز وجــود 
ــه  ــت؟ ب ــا فرهنــگ شــکل گرف ــد ب ــران تاریخــی در پیون نداشــت، ای
ــوده  ــی ب ــاعر ایران ــی و ش ــن شعرپارس ــان ای ــیاری از محقق ــم بس زع
ــای فرهنگــی ایــن ســرزمین در نقــش  ــه غن ــر افــزودن ب کــه عــاوه ب
ــوان گفــت کــه شــعر  ــی ت ــن م ــران ظاهــر شــدند. بنابرای ــان ای مرزبان
جــدای از هــر کارکــرد ادبــی و هنــری، پدیــده ای اســت بــا کارکــرد 
ــم  ــدا از ه ــوزه ج ــخ دو ح ــعر و تاری ــه ش ــی. اگرچ ــی و تاریخ سیاس
هســتند و درک ســازگاری ایــن دو در یــک اثــر مشــکل اســت، 
چــون خاســتگاه اولــی خیــال اســت و خاســتگاه دومــی عالــم واقــع، 
ــترده  ــور گس ــازنده، حض ــودمند و س ــزاری س ــوان اب ــه عن ــعر ب ــا ش ام
ــخ  ــه دارد. تاری ــخ نگاران ــای تاری ــه ه ــی و اندیش ــون تاریخ ای در مت
نــگاران بــرای بیــان مقاصــد خــود از و گاه تبییــن و تفســیر رخدادهــا 
از آن بهــره هــا بــرده انــد. هــم زمانــی و بازتــاب دادن وضــع موجــود 
ــی  ــد زاکان ــعر عبی ــت.  ش ــعر اس ــی ش ــای اساس ــه کارکرده از جمل
ــی  ــه حاکمیّت ــری ک ــت؛ عص ــول اس ــر مغ ــفته عص ــاع آش ــه اوض آئین
ــر  ــود و اگ ــرده ب ــد ک ــواع مفاس ــر از ان ــلمان آن را پ ــه و غیرمس بیگان
مؤرخــان بــه واســطه محدودیــت هــای سیاســی و اخاقــی زبــان بیــان 
آن را نداشــتند، ایــن شــعر عبیــد اســت اســت کــه وضــع زننــده زمــان 
خویــش را بــا آزادگــی بــی مثالــی ترســیم کــرده و محقــق امــروز در 
بازنمائــی آن دوره، بیــش از متــون تاریخــی بــه آن اســتناد مــی کنــد. 
دیــوان هــاي شــاعران، حــوادث و رویدادهــاي زیــادي را در بــردارد و 
هــر شــاعري متناســب بــا زمانــه اي کــه در آن زیســته، آن هــا را بیــان 
ــور  ــر ش ــر دوران سراس ــدی روایتگ ــن فریوم ــن یمی ــت. اب ــرده اس ک

نهضــت ســربداران خراســان اســت کــه بــدون شــناخت شــعر او، هــر 
نــوع تاریــخ نــگاری در مــورد نهضــت ســربداری ابتــر خواهــد بــود.

  واجـب بُـَود از راه نیــــــاز، اهـــــــل َزَمـن را   
 درخواستن از حّق به دعــا، شیخ حسن را

 آن سایه ي یزدان که چو خورشید بیاراست
  رایش به صفـــــــــا، روی زمین را و َزَمن را

 بیــان تلخکامــی هــای تاریخــی از زبــان شــعر از دیگــر کارکردهــای 
شــعر اســت. در هنگامــه اســتبداد زمانــه از چنگیــز و تیمــور تــا 
ناصرالدیــن شــاه و رضاشــاه، ایــن شــعر اســت کــه مرهمــی بــر زخــم 

ــی آزرد. ــان را م ــز جانش ــا مغ ــتبداد ت ــی اســت کــه اس مردمان

رفت شاه و رفت ملک و رفت تاج و رفت تخت
باغبان زحمت مکش کز ریشه کندند این درخت 

ــان نهــان اســت کــه شــور  ــه اســت و همیــن زب ــان نهــان زمان شــعر زب
ــی را  ــی و انقاب ــای اجتماع ــت ه ــزد و حرک ــی انگی ــی را برم مردم
ســامان مــی دهــد. بنابرایــن محقــق تاریــخ در یافتــن الیــه هــای نهانــی 
ــر  ــی ه ــی و سیاس ــی اوضــاع اجتماع ــان، بازنمائ ــذر زم ــه در گ جامع
دوره و درک وضــع روانــی و فرهنگــی گذشــته تاریخــی، قطعــاً 
ــاز دارد. کارکــرد  ــع مســتند نی ــوان یــک منب ــه عن ــه شــعر ب و حتمــاً ب
ــده هــاي سیاســی،  ــگار ای ــخ ن اســتنادي شــعر در آن اســت کــه تاری
ــا ابیاتــی از شــاعران تأییــد  ــر بیــت ی ــا تکیــه ب اجتماعــی و عقلــی را ب
مــی کنــد و گاه از آن بــرای تفســیر وضــع تاریخــی یــک دوره ســود 

مــی بــرد.
از منظــری دیگــر، شــعر در آمــوزش و تدریــس تاریــخ نیــز کارکــرد 
ــان تاریــخ کــه گاه بســیار خشــک و  ــادی دارد. تلطیــف زب بســیار زی
ــوزش و  ــعر در آم ــای ش ــن کاربرده ــت از کمتری ــاف اس ــد انعط فاق
تدریــس تاریــخ اســت. معلــم تاریــخ بــا بهــره گیــری از شــعر چــه در 
بیــان و توضیــح تاریــخ و چــه در تفســیر و تبییــن گذشــته، موجبــات 
افزایــش تــوان یادگیــری فراگیــران را فراهــم خواهــد آورد. همچنیــن 
ــری  ــتگی یادگی ــعر، خس ــودن ش ــیقایی ب ــودن و موس ــز ب ــال انگی خی
تاریــخ را بــرای یادگیرنــدگان کاهــش داده و حتــی در امــر بــه خاطــر 

ســپاری و فهــم دانســته هــای تاریخــی یاریگرشــان خواهــد بــود.



دکتر شیوا حیدریحکیم ابوالقاسم فردوسیدکتر کوروش فتحی

به نام خداوند جان و خرد          کزین برتر اندیشه برنگذرد

ابوالقاســم منصــور بــن حســن ملقــب بــه فردوســی از حماســه ســرایان 
ــن  ــزرگ تری ــی، ب ــعر فارس ــای ش ــی همت ــتاد ب ــران و اس ــزرگ ای ب
ــان  ــزرگ جه ــرایان ب ــه س ــی از حماس ــران و یک ــرای ای ــه س حماس
ــار حماســی  ــن آث ــدان او شــاهنامه، در شــمار بهتری ــر جاوی اســت. اث
عالــم اســت. ایــن اثــر بــزرگ کــه درحــدود پنجــاه هــزار بیــت دارد، 
ــرب در  ــۀ ع ــا حمل ــود ت ــن عه ــم تری ــران از قدی ــخ ای ــرح تاری در ش
قــرن هفتــم میــادی مــی باشــد کــه شــامل قســمت هــای اســاطیری، 

داســتانی و قســمت تاریخــی اســت.
ــران را  ــته ای ــخ گذش ــا تاری ــه تنه ــاهنامه ن ــرودن ش ــا س ــی ب فردوس
ــول  ــخ را در ط ــن تاری ــان ای ــام ایرانی ــرای تم ــه ب ــرد، بلک ــاودان ک ج
ــاب اســطوره هــای  ــده نگــه داشــت. شــاهنامه کت تمــام ســده هــا زن
ــه  ــی اســت. اگــر فردوســی شــاهنامه را نمــی ســرود، امــروز ب ایران

ــتیم. ــی نداش ــا دسترس ــطوره ه ــن اس ــیاری از ای بس
ــی  ــن ایران ــای که ــتان ه ــاب داس ــاهنامه کت ــن، ش ــته از ای گذش
اســت؛ کتــاب آداب و رســوم و آئیــن هــای کهــن نیــاکان 
ــاهنامه  ــا ش ــرد ت ــه کار ک ــی وقف ــال ب ــی س ــی س ــت. فردوس ماس
را بــه پایــان برســاند. شــاهنامه تقویــم مصــور حماســه و تاریــخ و 

ــت. ــن اس ــران زمی ــگ ای فرهن
ــه  ــب، ب ــل مطال ــگام نق ــت هن ــب امان ــظ جان ــی در حف فردوس
ــدان  ــی و می ــر طبیع ــف مناظ ــارت در وص ــت مه ــردن نهای کارب
هــای جنــگ و قهرمانــان منظومــۀ خــود و لشکرکشــی هــا و نظایر 
ــر در تضاعیــف داســتان  ایــن هــا و ذکــر حکــم و مواعــظ دلپذی
هــا و آغــاز و انجــام قصــص، کمــال توانایــی را نشــان داده اســت. 
ایــن شــاعر اســتاد، در بیــان افــکار و نقــل معانــی و رعایت ســادگی 
زبــان و فکــر و صراحــت و روشــنی ســخن و انســجام و اســتحکام 

و متانــت کام بــه درجــه ای از قــدرت اســت کــه کامــش همــواره 
در میــان اســتادان، نمونــۀ اعــای فصاحــت و باغــت شــمرده شــده و 
بــه منزلــۀ ســخن ســهل و ممتنــع تلقــی گردیــده اســت. )صفــا، 1374: 

)132
ــی و  ــتان مل ــخ و داس ــده کــردن تاری ــاظ زن ــی، از لح ــم فردوس حکی
از جهــت دمیــدن نفــس تــازه بــه زبــان فارســی، بــی شــک در زمــرۀ 
بــزرگ تریــن شــاعران اســت و هیــچ شــاعر پارســی زبــان مــا در ایــن 

هنــر بلنــد پایــه، بــه مقــام رفیــع او نمــی رســد.
دکتــر خالقــی مطلــق بــر ایــن بــاور اســت کــه هیــچ کتابــی در ادبیــات 
ــاهنامه  ــد ش ــه مانن ــدارد ک ــود ن ــان وج ــات جه ــی ادبی ــی و حت فارس
ــد  ــا کن ــش ایف ــت نق ــک مل ــگ ی ــت و فرهن ــی، در سرنوش فردوس
ــر گــذار باشــد. محمــد علــی اســامی ندوشــن  ــه اث ــه ایــن پای ــا ب و ت
ــاب در  ــا کت ــی را تنه ــاهنامه فردوس ــز ش ــر نی ــژوه معاص ــی پ فردوس
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ادبیــات جهــان مــی دانــد کــه در سرنوشــت یــک ملــت تغییــر ایجــاد 
کــرده اســت. شــاهنامه در بــادی امــر داســتان رزمــی ایــران اســت و از 
آن جهــت تصــور خواننــده بــر آن اســت کــه سراســر کتــاب مشــحون 
اســت از جنــگ و دالوری هــای قهرمانــان؛ ولــی درحقیقــت چــه بســا 
معانــی باریــک و مطالــب فلســفی، اخاقــی و اجتماعــی ژرفــی در تــار 

و پــود ایــن اثــر عظیــم نهفتــه اســت.
نتایــج اخاقــی و اجتماعــی کــه در سراســر ایــن اثــر ســترگ چشــم 
ــی دارد  ــزی و پندآمــوزی های ــرت انگی ــت از عب ــداز اســت، حکای ان
ــده  کــه بــس سرشــار از ســودمندی و دقــت نظــر اســت و هــر خوانن
ای را بــر آن مــی دارد کــه حداقــل یــک بــار هــم کــه شــده، ایــن اثــر 
ــه در آن آشــنا شــود و  ــا اصــول انســانی نهفت ــد و ب را از نظــر بگذران

ــوزد. درس بیام
ایــن دیــوان ارجمنــد ســند ملیــت ماســت؛ آن زمــان کــه زبــان و ادب 
پارســی و فرهنــگ و آداب و رســوم مــا در مقابــل نفــوذ زبــان و ادب 
ــازه  ــی ت ــی داشــت، شــاهنامه جان ــه را در پ ــازی ســیری عقــب گون ت
ــد و ســبب  ــران دمی ــات ای ــخ و ادبی ــه گل فرونشســته تاری ــد ب در کالب
ــه آن  ــی جــاودان را ب ــد و حیات ــن فرهنــگ متمــدن گردی ــای ای اعت

هدیــه داد.
ملتــی کــه مردانگــی، فتــوت، دلیــری و شــجاعت در مقابــل جنگاوری 
و پیــکار را ســرلوحۀ اعمــال و کنــش هــای خــود قــرار داده و کمــر 
همــت بــه انجــام آن بســته و مقیــد و متعهــد بــه آییــن هــا و روش هــای 
نیــاکان و اجــداد خــود اســت؛ ملتــی کــه در هرحــال بــه مناســبت زمان 
ــروردگاری  ــد سپاســگزار و شــاکر پ ــد مــی دان و مــکان خــود را مقی
ــات اعتــای ایــن فرهنــگ را فراهــم نمــوده اســت.  باشــد کــه موجب
شــاهنامه سرگذشــت شــاهان اســت و یادنامــۀ پهلوانــان و شــعری 
شــورانگیز و آهنگیــن کــه نمایشــگر دلیــری هــا و شــگفتی هاســت. 
فریــاد دل هــای نیــاکان ماســت، آن هــا کــه روزی شــکوهی داشــتند و 
آن هــا کــه از نابــودی عظمــت ایــران کهــن دل آزارده انــد. بازگشــت 
بــه گذشــته و آگاهــی از ریشــه هــا، وظیفــۀ هــر اندیشــمند فرهیخته ای 
اســت. ایــن کتــاب صــرف نظــر از همــۀ برتــری هــا و ویژگــی هــا و 
مزایــای شــعری و شــیوایی هــای کامــی و باغــی، گنجینــه ای اســت 
ــت در  ــری اس ــند منحص ــی و س ــی و تاریخ ــای اجتماع ــی ه از آگاه
ــت  ــتانی مل ــر باس ــی از مأث ــوه گاه ــی و جل ــای مل ــنت ه ــناخت س ش

ایــران کــه همــواره شایســته بــوده و هســت. )ســپهری، 1381: 15(



سجاد جلیلیانانقالب اسالمی و مسائل خلیج فارس

اصــوالً خلیــج فــارس و مناطــق مرتبــط بــه آن، بــه مثابــه  یــک ناحیــه 
انــزوا نمی تواننــد اهمیــت و ارزش  بــه تنهایــی و در  جغرافیایــی 
ــن مولفــه  ــا در نظــر گرفت ــر داشــته باشــند؛ بلکــه تنهــا ب خاصــی در ب
ــه  ــک ناحی ــه ی ــی ب ــت بخش ــه هوی ــدام ب ــوان اق ــی ت ــر، م ــای دیگ ه
ــر ایــن اســاس وقایــع سیاســی همیشــه در حــوزه  جغرافیایــی نمــود. ب
هــای جغرافیایــی معینــی صــورت مــی پذیرنــد و عوامــل جغرافیایــی 
ــد  ــر چن ــود ه ــن وج ــا ای ــتند. ب ــذار هس ــر گ ــا تاثی ــکل آن ه ــر ش ب
جغرافیــا را می تــوان بــه عنــوان یکــی از عوامــل مهــم در قــدرت ملــی 
محســوب نمــود؛ ولــی نبایــد ایــن نکتــه را دور از ذهــن نــگاه داشــت 
کــه اهمیــت آن بــه طــور نســبی از عواملــی چــون اقتصــاد، تکنولوژی، 
قــدرت و روحیــه انســانی ناشــی مــی شــود. در واقــع تمامــی مولفــه هــا 
زمانــی معنــا و مفهــوم واقعــی خــود را بــه منعصــه ظهــور مــی گذارنــد 
کــه در مقــام مقایســه بــا ســایر کشــورها در زمــان، مــکان و موقعیــت 
ــوان دریافــت کــه یکــی  ــن اســاس می ت ــر ای ــد. ب ــرار گیرن خاصــی ق
از اساســی تریــن علــل توجــه بــه منطقــه خلیــج فــارس در طــی قــرون 
ــه  ــه نهفت ــن منطق ــت ژئوپلیتیکــی ای ــا و اهمی متمــادی، در ویژگــی ه

اســت.
ــی از راه     ــوان یک ــه عن ــدان دور ب ــه چن ــته ن ــارس در گذش ــج ف خلی
هــای مواصاتــی غــرب بــه هندوســتان، دارای اهمیــت خاصــی بــوده 
اســت. همچنیــن در رابطــه بــا کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس، ایــن 
موقعیــت ارزش غیرقابــل انــکاری را دارد. از طرفــی کشــور ایــران بــه 
صــورت پــل ارتباطــی بیــن شــرق و غــرب و همینطــور، بــه صــورت 
حــد فاصــل بیــن روســیه و خلیــج فــارس و دریــای عمــان قــرار دارد. 
از ســوی دیگــر، شــبه جزیــره عربســتان از نظــر جغرافیایــی دو آبــراه 
ــای ســرخ را در  ــان و دری ــای عم ــی دری ــارس، یعن ــج ف ــم خلی مه
ــا بحــر  ســواحل خــود دارد. همینطــور، کانــال ســوئز نیــز در رابطــه ب

احمــر و تنگــه بــاب المنــدب دارای اهمیــت مــی باشــد.
یکــی دیگــر از مولفــه هــای اهمیــت بخــش بــه مســئله خلیــج فــارس، 
ــت  ــن اهمی ــن بی ــه در ای ــد ک ــی باش ــه م ــن منطق ــازار ای ــا ب ــط ب مرتب

ــع  طبیعــی از جملــه نفــت، گاز و ســایر منابــع طبیعــی مناب
ر  نقــش د بــازار  ایــن  حیــات 

بــی بدیلــی را ایفــا مــی نماینــد. بــه طــوری کــه مهــم تریــن ارزش و 
ــارس  ــج ف ــع سرشــار نفــت در خلی ــه، وجــود مناب ــن منطق ــت ای اهمی
ــت  ــه اهمی ــا توجــه ب ــع ب ــی باشــد. در واق و کشــورهای حــوزه آن م
ــاده  ــع و م ــروی محرکــه صنای ــوان نی ــه عن ــرژی و ب ــه ان نفــت در تهی
ــل  ــتم عام ــرن بیس ــی ق ــت در ط ــی، نف ــای اساس ــد کااله ــه تولی اولی
بســیار مهمــی در تحــوالت نظامــی، سیاســی و اقتصــادی جهــان بــوده 
ــامی  ــاب اس ــه انق ــتیم ک ــاهد هس ــن ش ــن بی ــود. در ای ــد ب و خواه
ــیاری از  ــع بس ــود، مناف ــتعماری خ ــد اس ــای ض ــت ه ــاذ سیاس ــا اتخ ب
کشــورها و قــدرت هــای غربــی وابســته بــه نفــت، بــازار و موقعیــت 
ــده  ــره افکن ــه مخاط ــدیداً ب ــارس را ش ــج ف ــه خلی ــتراتژیک منطق اس
اســت. قدرت هــای فرامنطقــه ای بــرای ادامــه حضــور و کســب 
ــه  ــرای تــداوم بخشــیدن ب ــر منطقــه ســلطه یابنــد و ب منافــع، بایســتی ب
ایــن ســلطه، حضــور دولت هــای وابســته منطقــه ای در ثبــات سیاســی 
منطقــه خلیــج فــارس نقــش کلیــدی را ایفــا مــی نمایــد و ایــن گــزاره 
ــا ادامــه و حفــظ وضــع  ــه ایــن معناســت کــه ثبــات سیاســی، جــز ب ب
موجــود امــکان پذیــر نمــی باشــد. امــا بــا پیــروزی انقــاب اســامی، 
ایــن ســاختار بــه طــور جــدی بــه چالــش کشــیده شــده اســت؛ زیــرا 
ــوذ  ــد نف ــی توان ــه، م ــورهای منطق ــی در کش ــر انقاب ــترش تفک گس
ــه شــدت کاهــش داده و حیــات اقتصــادی آن را در ایــن  غــرب را ب

ــلط منطقــه بــه خطــر انــدازد و در نتیجــه  ــه تس ــر منطق ب
و جهان را دشوار نماید.

ــتر  ــه بیش ــرای مطالع ــنهاد ب پیسش
ــائل  ــارس و مس ــج ف ــاب خلی : کت
آن، دکتــر همایــون الهــی، نشــر 
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ــه  ــی از جامعــه و شــرایط تاریخــی زمان ادبیــات هــر جامعــه ای بازتاب
خــود مــی باشــد. در ایــن میــان پرداختــن به آثــار ادبــی زمان گذشــته، 
مــي توانــد ابهــام بســیاري از مســائل تاریخــي را بزدایــد. ادبیــات نــه 
تنهــا ابــزاري در جهــت بیــان رویــداد هــا بــوده؛ بلکــه بــه چگونگــي 
وقــوع رویــداد هــا نیــز مــي پــردازد. در ایــن راســتا ادبیــات همــواره 
در بررســي مطالعــات تاریخــي، مــورد توجــه و اهمیــت بــوده اســت. 
بــي توجهــي بــه ایــن گنجینــه عظیــم ادبــی، پیامدهــاي ناگــواري را در 
تاریــخ نــگاري بــه دنبــال دارد. در تاریــخ کشــور مــا نیــز، آثــار ادبــي 

ــي  ــات تاریخ ــار از اطاع ــه سرش ــد ک ــود دارن ــیاري وج بس
و اجتماعــي دوره هــاي مختلــف تاریخــي هســتند. 

ــه،  ــوس نام ــه قاب ــوان ب ــی ت ــار م ــن آث ــه ای از جمل
داســتان ســمک عیــار و ... اشــاره کــرد. بررســي 

ایــن آثــار نــه تنهــا مــا را بــا تاریــخ اجتماعــي 
ــود  ــه خ ــد، بلک ــي کن ــنا م ــا آش آن دوره ه
ــز  ــي را نی ــت مل ــداوم هوی ــه ت ــار زمین آن آث

فراهــم مــي ســازند. در بررســي تاریــخ 
جهــان نیــز، آثــار ادبــي بســیاري وجــود 

ــح،  ــگ و صل ــان جن ــه رم ــد ک دارن
رمــان بینوایــان و ... از جملــه آن هــا 
بــه شــمار مــی رونــد. در ایــن میــان 

کنــار  در  نیــز  آثــار شکســپیر 
ــت  ــي، اهمی ــاي ادب ــي ه ویژگ

ــد. ــژه اي دارن تاریخــی وی
شکســپیر)1616- ویلیــام 

نمایشــنامه  و  ادیــب  1564م( 
انگلیســي،  بــزرگ  نویــس 
در نیمــه قرنــی مــی زیســت 

کــه انگلســتان یکــی 
باشــکوه  از 
دوران  تریــن 

را  خــود  تاریــخ 
کــرد  مــی  طــی 

مملــوء  او  محیــط  و 
سیاســتمداران،  از 

و  نویســندگان  مکتشــفان، 
ســیاحان بــزرگ بــود؛ ولــی 

او توانســت بیــن ایــن بــزرگان، 
مقامــی بلنــد پایــه بــرای خــود کســب 

ــد. وی طــی 52 ســال عمــر خــود، در  کن
حــدود 37 نمایشــنامه و 154 غــزل یــا قصیــده 

بــه اضافــه قطعــات منظــوم دیگر نوشــت. نمایشــنامه 
هــای تاریخــی او، بــه وقایــع بــی روح و کهنــه روح تــازه 

ای مــی بخشــند و شــخصیت هــای واقعــی ادوار مختلــف را، بــا طــرز 
ــم  ــده مجس ــرای خوانن ــدام، ب ــر ک ــات ه ــادات و خصوصی ــر و ع فک
ــوان در تشــریح دوره نفــرت  ــی ت ــر را م ــن هن ــه ای ــی ســازند. نمون م
ــت  ــا مصیب ــارد دوم ی ــری ریچ ــاره گی ــا کن ــان ی ــلطنت ج ــز س انگی
ــان  ــن می ــپیر، 13:1396( در ای ــت. )شکس ــارم یاف ــری چه ــای هان ه
ــل از  ــم. قب ــر حکــم مــي پردازی ــي نمایشــنامه حکــم در براب ــه معرف ب
معرفــي کامــل نمایشــنامه، بهتــر اســت کــه زمینــه تاریخــي نمایشــنامه 

کنیــم. بررســي  را 
شــکل گیــری نخســتین دولــت  ملــت هــا را 
بــی گمــان بایــد در تاریــخ انگلســتان 
وقتــی  شــاید  کــرد.  جســتجو 
ــه  ــه ک ــتم در آن لحظ ــری هش هن
ــتافت؛  ــی ش ــه م ــاق ملک ــر ط ب
ــا  ــوب ه ــش آش ــز در ذهن هرگ
ــد  ــی چن ــای داخل ــگ ه و جن
ــی  ــور نم ــدی را متص ــه بع ده
شــد. تاریــخ انگلســتان در 
پــی قانونــی کــردن طــاق 
ــتم،  ــری هش ــاه هن پادش
وســیعی  دگرگونــی 
ــه ای کــه  ــه گون یافــت؛ ب
اقــدام وی در وهلــه اول، 
کلیســای  جدایــی  زمینــه 
از  را  انگلســتان)انگلیکان( 
رم  کاتولیــک  کلیســای 
خــود  ســاخت.  فراهــم 
موجــب  امــر،  ایــن 
ریاســت هنــری 
بــر کلیســای 
ن  نگلیــکا ا
در  شــد. 
دوم،  وهلــه 
ــری را  ــدام هن اق
مــی تــوان بــه مثابه 
اقدامــی بــه تمــام معنا 
تعبیــر  نیــز  انگلیســی 
کــرد؛ چــرا کــه از خــروج 
بخــش اعظمــی از مالیــات بــه 
قصــد خزانــه پــاپ جلوگیــری 
بــه  هشــتم  هنــری  اقــدام  کــرد. 
تبــع، زمینــه اختافــات مذهبــی میــان 
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ــتان  ــاخت. در انگلس ــکارتر س ــا را آش ــتان ه ــا و پروتس ــک ه کاتولی
پــس از هنــری، شــاید بتــوان دوره ملکــه الیزابــت اول را دوره مهمــی 

کــرد. ارزیابــی 
ــن  ــی از مقتدرتری ــوان یک ــی ت ــت)1603-1558م( را م ــه الیزاب  ملک
ــود؛  ــتان ب ــه پروتس ــود اینک ــا وج ــرد. وی ب ــام ب ــس ن ــان انگلی حاکم
ــه روی در  ــدال و میان ــا اتخــاذ سیاســت اعت در دوره ســلطنت خــود ب
زمینــه هــای مذهبــی و سیاســی، توانســت تعادلــی در فضــای داخلــی 
ــی از  ــن دوره تاریخ ــی ای ــد. بررس ــاد کن ــتان  ایج ــی انگلس و خارج
اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت؛ چــرا کــه کشــمکش هــای خونیــن 
و درگیــری میــان کاتولیــک هــا و پروتســتان هــا، بخشــی وســیعی از 
تاریــخ اروپــا در دوره جدیــد را در بــر مــی گیــرد. ایــن کشــمکش هــا 
تــا بــه ثمــر رســیدن صلــح وســتفالی)1648م( ادامــه مــی یابــد. ویلیــام 
شکســپیر نیــز در همیــن دوران مــی زیســته اســت. هنــر وی در عرصــه 
تئاتــر و نمایــش ســبب موفقیــت و شــهرت وی شــد؛ بــه گونــه ای کــه 
حتــی حمایــت هــای ملکــه الیزابــت اول را نیــز جلــب کــرد. یکــی از 
ــر حکــم  ــای وی، نمایشــنامه حکــم در براب ــن نمایشــنامه ه ــم تری مه
ــگارش  ــادی ن ــال 1604 می ــه در س ــنامه ک ــن نمایش ــد. ای ــی باش م

یافتــه، برگرفتــه از انجیــل متــی مــی باشــد:
ــه  ــی ک ــدان طریق ــرا ب ــود؛ زی ــم نش ــما حک ــر ش ــا ب ــد ت ــم مکنی »حک
ــه ای  ــدان پیمان ــد و ب ــد ش ــم خواه ــز حک ــما نی ــر ش ــد ب ــم کنی حک
کــه پیماییــد، بــرای شــما خواهنــد پیمــود. و چــون اســت کــه خــس 
را در چشــم بــرادر خــود مــی بینــی و چوبــی را کــه در چشــم خــود 
ــي: »اجــازه  ــرادر خــود مــي گوی ــه ب ــه ب ــا چگون ــی؟ ی داری نمــی یاب
ده تــا خــس را از چشــمت بیــرون کنــم«؟ و اینــک چــوب در چشــم 
توســت؟ اي ریــا کار، اول چــوب را از چشــم خــود بیــرون کــن، آن 
گاه نیــک خواهــي دیــد تــا خــس را از چشــم بــرادرت بیــرون کنــي!« 

)شکســپیر، 8:1399(
همــان طــور کــه اشــاره شــد، اقــدام هنــری هشــتم در جدایــی از دایــره 
ــتان  ــای انگلس ــتقال کلیس ــه اس ــر ب ــاپ، منج ــایی پ ــت کلیس حاکمی
گردیــد. چنیــن فضایــی موازنــه را بیشــتر بــه نفــع پروتســتان هــا تغییــر 
ــه طــوری کــه پــس از مــرگ الیزابــت اول، جنبــش اصاحــی  داد؛ ب
ــت  ــه »نهض ــه ب ــت ک ــکل گرف ــا ش ــتان ه ــان پروتس ــی در می اعتراض
ــگ  ــه جن ــش، زمین ــن جنب ــات ای ــد. اقدام ــر گردی ــم« منج پیوریتانیس
هــای داخلــی انگلســتان)1652-1641م( را فراهــم ســاخت. شکســپیر 
کــه در فضــای پســا هنــری مــی زیســت، افــراط گرایــی دینــی زمــان 
ــن  ــه ای ــوق شــدیدا ب ــود. وی در نمایشــنامه ف خــود را درک کــرده ب
مســئله مــی پــردازد. او در ایــن نمایشــنامه بــه خوبــی اوضــاع و شــرایط 
ــی  ــی دین ــراط گرای ــار اف ــد. در کن ــی کن ــف م ــود را وص ــه خ جامع
کــه شکســپیر در ایــن نمایشــنامه بــه بیــان آن مــی پــردازد، بــه مســائل 
ــا  ــا ب ــه ی آن ه ــت و رابط ــت و حقیق ــت، عدال ــون رحم ــی چ مختلف
تکبــر و تواضــع، قشــرگري و خشــکه مقــدس بــودن حــکام و لغــزش 
آن هــا در مســائل اخاقــي، ســوء اســتفاده از ابــزار قــدرت و ... مــي 

ــردازد. )شکســپیر،1399( پ
ــن نظــر کــه  ــر حکــم، از ای ــي نمایشــنامه حکــم در براب ــه طــور کل ب
نمایــه اي از انگلســتان قــرن 17 مــي باشــد و تاریــخ اجتماعــي زمانــه 

ــیاري دارد. ــد، ارزش بس ــي کن ــس م ــود منعک ــپیر را در خ شکس

منابع:
شکســپیر )1396(، تــاش بیهــوده عشــق، ترجمــه عــاء الدیــن 

پــازارگادي، نشــر علمــي فرهنگــي
ــدي  ــا مه ــه علیرض ــم، ترجم ــر حک ــم در براب ــپیر )1399(، حک شکس

پــور، نشــر چشــمه
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مبین قادرمرزیجشن تیرگان

جشــن تیــرگان یکــی از جشــن هــای ایرانــی اســت کــه در روز تیــر 
از مــاه تیــر برابــر بــا دهــم تیرمــاه برگــزار مــی گــردد. جشــن تیــرگان 
ــاران  ــتاره ب ــت تیشتر»س ــی داش ــور گرام ــه منظ ــران ب ــگ ای در فرهن
آور« رواج داشــت و بنــا بــه ســنت در روز تیــر از مــاه تیــر انجــام مــی 
ــه  ــه روز ادامــه داشــت و ب گردیــد. ایــن جشــن فرخنــده در حــدود ن
همــراه ســده و نــوروز و مهــرگان از جملــه مهــم تریــن جشــن هــای 

ایرانیــان بــود.
»در جشــن تیــرگان مــردم بــه کنــار چشــمه هــا و رودهــا مــی رفتنــد و 
ضمــن آب تنــی مراســمی بــه شــکل آب پاشــی مــی دارنــد کــه بــه آن 

اب ریــزگان، آب پاشــان یــا سرشــوران مــی گفتنــد«
ــالی  ــا خشکس ــه ب ــاران و مقابل ــزش ب ــن آرزوی ری ــن جش ــدف ای ه
بــود. در ایــن جشــن تعــدادی بــاور مردمــی و عمومــی وجــود داشــت 
ــه  ــا ب ــدادی از آنه ــه تع ــد. ب ــی گردی ــن جشــن برگــزار م کــه در حی

ــد: اختصــار اشــاراتی مــی گردی
1-جشن آب پاشان»آب ریزان«

ــار  ــر چهــره کیخســرو کــه کن ــی مــی نویســد»بیژن ب ابوریحــان بیرون
ــد و  ــاز کن ــود را ب ــم خ ــا چش ــید ت ــود آب پاش ــده ب ــمه خوابی چش
ایرانیــان بــه همیــن منظــور بــه ســر و صــورت خــود عــاوه بــر 

شستشــوی و روزانــه آب مــی پاشــند.«
2- فال کوزه

ــه دوشــیزه ای منتخــب کــوزه ای ســفالی ســبز  »روز قبــل از جشــن ب
ــی  ــه م ــا آن را دول ــه اصطاح ــد ک ــی دادن ــاد م ــان گش ــگ ده رن
نامیدنــد. ایــن فــرد بــا آب تمیــز کــوزه را پــر مــی کــرد و بــر دهانــه 
کــوزه دســتمال ســبز رنــگ ابریشــمی قــرار مــی داد. پــس کــوزه را 
نــزد مــردم مــی بــرد آنهایــی کــه آرزو داشــتند جســم کوچکــی چــون 
سکه،سنجاق،انگشــتر و . . . در کــوزه مــی انداختنــد و دختــر جــوان 
ــتند  ــور داش ــن حض ــه در جش ــی ک ــن جمعیت ــته و بی ــوزه را برداش ک

حاضــر مــی شــد در حالیکــه ســالخوردگان هــر کــدام شــعری را مــی 
خواندنــد همــان دختــر دســتش را درون کــوزه بــرده و جســمی را بــه 
ــا ایــن جســم  ــرون مــی آورد کســی کــه قب ــی از آن بی طــور تصادف
ــعر  ــه ش ــد ک ــی فهمی ــود م ــه ب ــوزه انداخت ــی درون ک ــت قبل ــا نی را ب

ــده شــده وصــف حــال اوســت.« خوان
3-دستبند تیر و باد

ــه  ــس ک ــر ک ــیرینی ه ــوردن ش ــد از خ ــیزدهم و بع ــح روز س در صب
ــر  ــام تی ــه ن ــدی ب ــد بن ــی کن ــا قصــد داشــت نیت ــی داشــت و ی آرزوی
ــه مــچ  ــود ب ــه شــده ب ــاد کــه از هفــت ریســمان هفــت رنــگ بافت و ب
ــرد و در  ــی ک ــاز م ــد آن را ب ــه روز بع ــت و ن ــی بس ــود م ــت خ دس
ــت و . . .  ــوه،روی درخ ــاالی ک ــت بام،ب ــد پش ــی مانن ــه مرتفع منطق
ــه  ــت را زمزم ــن بی ــان ای ــی انداخــت و همزم ــد را م ــی ایســتاد و بن م

ــی کــرد: م
»تیر برو باد بیا غم برو شادی بیا     

بیــا« مرواریــدی  خوشــه  بیــا  روزی  بــرو  محنــت 
ــاد رنــج و غــم هــا  ــود کــه ب منظورشــان از ســرودن ایــن بیــت ایــن ب
ــادی و  ــا ش ــازد و متقاب ــان دور س ــکونی ش ــه مس ــا و منطق را از آنه

ــان آورد. ــه ارمغ ــا ب ــرای آنه ــبختی را ب خوش
4-الل شیش)ترکه(

بــه ایــن مراســم نــوروز طبــری نیــز مــی گوینــد. شــب قبــل از جشــن 
ــه ای  ــه ســوی خان ــه دســت ب ــان ترکــه ب شــب ســیزدهم تیرمــاه جوان
مــی رفتنــد و در آن خانــه را بــه صــدا در مــی آوردنــد. صاحــب خانــه 
بــا گشــاده رویــی تمــام از آنهــا اســتقبال مــی کــرد و جوانــان بــه طــور 
ســمبلیک بــا همــان ترکــه هــا او را مــی زدنــد و بعــد از گرفتــن هدایــا 
ــز ترکــه  ــد او نی ــل مــی دادن ــه مضــروب تحوی ــه صاحبخان ترکــه را ب
ــن  ــه ای ــرک نگهــداری مــی کــرد شــاید ب ــوان شــی متب ــه عن هــا را ب
مقصــود کــه مــی توانــد تباهــی هــا و پلیــدی هــا را بــا ایــن چــوب در 
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طــول ســال از خانــه اش بیــرون کنــد.
5-سفال شکستن

در ایــن زمینــه دو دیــدگاه وجــود دارد یکــی اینکــه چون مــردم مدت 
هــای طوالنــی در محاصــره افراســیاب تورانــی قــرار داشــتند و نمــی 
ــه  ــای روزان ــد و نیازه ــش زندگــی کنن ــایش و آرام ــا آس ــتند ب توانس
ــیاب و  ــر افراس ــرو ب ــروزی کیخس ــد از پی ــازند بع ــن س ــان را تامی ش
فراهــم شــدن امنیــت کامــل مــردم بــه آن روزهــای ســخت و مصیبــت 
بــار و آرزوی عــدم تکــرار آن گنــدم را پختــه و آن را مــی خوردنــد 
ــر  ــی دیگ ــتند و دیدگاه ــی شکس ــفال را م ــای س ــرف ه ــپس ظ و س
ــر  ــام تی ــت مق ــه بزرگداش ــوط ب ــر مرب ــن ام ــه ای ــد ک ــی گوی ــه م ک
ــی  ــت. برخ ــرار گرف ــر ق ــا آرش کمانگی ــد ب ــا در پیون ــت و بعده اس
ــرو  ــر و کیخس ــرگان و آرش کمانگی ــن تی ــن جش ــگران بی از پژوهش
ــه  ــتا ب ــاختند. آرش در اوس ــرار س ــد برق ــی پیون ــله کیان ــاه سلس پادش
شــکل»ارخش« دارای تیــر تیــزرو و ســخت کمــان آمــده اســت ایــن 
اســم در پهلــوی ســتاک تیــر و بــه فارســی پیشــوا و یــا آرش کمانگیــر 

اســت.
6-آرش کمانگیر و جشن تیرگان

ــن چهــره هــای اســاطیری و حماســی  ــر از مردمــی تری آرش کمانگی
ایرانــی اســت کــه از آغــاز ادبیــات ایرانــی مــورد توجــه مــردم ایــران 
بــوده اســت.یکی از اســطوره هــای در پیونــد بــا جشــن تیــرگان افســانه 
بســیار زیبــا و دلکــش آرش کمانگیــر یــا شــیوا تیــر اســت. آرش برای 
ــه گمــان از ایــن  ــان همیشــه چهــره ای محبــوب داشــته اســت ب ایرانی
روی بــوده اســت کــه نویســنده هــای ســده هــای گذشــته کوشــیده اند 
تــا داســتان آرش کمانگیــر را بــا جشــن تیــرگان بیامیزنــد و بــه آرش 
مرزســاز همــان هیکلــی را بدهنــد کــه بــرای تشــتر آب ســاز و زندگی 
ــی  ــان م ــزد ایرانی ــرز را در ن ــت م ــن اهمی ــند و ای ــی شناس ــن م آ،ری
رســاند. گمــان مــی رود کــه تیریشــت بــه ویــژه بــا بندهــای 6،37،38 
نخســتین منبــع نویســندگان اســامی دربــاره آرش باشــد. مطابق اوســتا 
اهورامــزدا بــر تیــر مــی دمــد و امشاســپندان و مهــر دارنــده دشــت های 
ــد  ــزدان اشــی و پارن ــد و ای ــی آورن ــم م ــر را فراه ــراخ راه گــذر تی ف
ــر  ــم تی ــر روز چهارده ــد. تی ــی کنن ــه او را همراهــی م ســبک گردون
ــنگی در  ــزار فرس ــود در ه ــی ش ــده م ــزرگ نامی ــرگان ب ــه تی ــاه ک م
ــان  ــام جه ــر ب ــات پامی ــو در ف ــت از آن س ــه فرونشس ــی فرغان حوال
تاجیــکان در دامنــه هــای جنوبــی کــوه مشــتاق دشــت ســبز و بیکــران 
گســترده اســت و ایــن ســبزه زار مخملیــن شــهری کوچــک و صمیمی 
ــه در آن و  ــوش دارد ک ــوران« در آغ ــکورگان»تاج گ ــام تاش ــه ن را ب
در کــوه هــا و مرغــزاران عشــایر فارســی زبــان تاجیــک زندگــی مــی 
ــه عشــایر بلکــه ســرکوهی مــی نامنــد. درختــی  کننــد کــه خــود را ن
گــردوی پیــر در آن دیــار اســت کــه بــر پایــه داســتان هــای تاجیــک 
مــی گوینــد همــان اســت کــه تیــر آرش بــر آن نشســت و مــرز ایــران 
و تــوران از یکدیگــر بازشــناخت. بــه ایــن درخــت نیــز درخــت آرش 
مــی گوینــد و بــه همیــن دلیــل کــوه افراســیاب و دره شــینگان ار کــه 

در کنــار آن اســت مــرز ایــران و تــوران مــی خواننــد.
7-کیخسرو و جشن تیرگان

برخــی بیــن جشــن تیــرگان و کیخســرو پیونــدی برقــرار کــرده انــد. 
کیخســرو پادشــاه اســطوره ای ایــران در دوره کیانیان اســت. نــام او در 
اوســتا » کــوی هــو وســره« یــا » کــوی هــو ســر ونگــه« در پهلوی»کوی 

هــو ســرو« و در فارسی»کیخسرو«اســت. او فرزنــد ســیاوش مقتــول و 
فرنگیــس اســت کــه از دو پدربــزرگ متفــاوت برخــوردار اســت. پدر 
پــدرش کاووس و پــدر مــادرش افراســیاب اســت کــه روزگاری دراز 
ــد. او مشــابه جمشــید از شــخصیت هــای مشــترک  دشــمن هــم بودن
هندوایرانــی اســت. در ودا نامش»سوشــروس« آمــده اســت. در اوســتا 
بــا عنــوان فرهمندترین،دالورتریــن و بزرگتریــن شــهریار ایرانــی 
ــوان پادشــاهی« و »هوســروه«  ــز از دو بخــش کی»عن ــام او نی اســت. ن
بــه معنــای نیــک نــام یــا خوشــنام تشــکیل شــده اســت. پایــان دوران 
ــه او  اســاطیر ایرانــی در شــاهنامه فردوســی و حماســه ملــی ایرانیــان ب
مربــوط مــی شــود. از ایــن جهــت هیــچ پادشــاهی مقــام او را نــدارد. او 
موفــق شــد جنــگ خونیــن و دامنــه دار ایرانیــان و تورانیــان را بــه انتهــا 
ــی  ــا چگونگ ــرو ب ــهریاری کیخس ــه ش ــت ک ــوان گف ــی ت ــاند. م برس
ــی  ــه آن م ــگام و هنگام ــه در هن ــا آنچ ــش و ب ــاز و پایان ــگفت آغ ش
گــذرد نمونــه آرمانــی شــهریاری و رهبــری کامــل و بــی کــم و 
کاســت از دیــدگاه ایرانیــان بــوده اســت. بــه کیخســرو انجــام کارهای 
ــه  ــد انتقــال قــدرت از دودمــان شــاهی ب بســیار مهمــی نســبت داده ان
غیرشــاهی، او آگاهانــه و از ســر انصــاف پســرش را جایگزیــن خــود 
ــه  ــب را ب ــام لهراس ــه ن ــته ب ــرداران شایس ــی از س ــه یک ــد بلک نگردانی
عنــوان جانشــین برگزیــد از ایــن رو لهراســب اولیــن پادشــاه سلســله 
ــن  ــدارد. همچنی ــوند»کی« ن ــه پیش ــت ک ــی اس ــی در دوران کیان ایران
ــرای  ــه ب ــدرت کاری ک ــه از ق ــه و داوطلبان ــیدن آگاهان ــت کش دس
سیاســتمداران و حکومتگــران امــری محــال و غیرممکــن بــه نظــر مــی 

رســید.

برگرفتــه از: یونســی،محمدتقی و خوشــه چین،علی، اســفندماه1397،» 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــتان ب ــران باس ــای ای ــن ه ــا و آیی ــن ه ــی در جش پژوهش
ــش  ــتین همای ــاالت نخس ــه مق ــرگان«، مجموع ــرگان و مه ــن تی جش

ــی ــه طباطبای ــی  دانشــگاه عام ــی تحقیقــات ادب مل




