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  ارثيه ادبی ما: احسان طبری

  رستاخير ايران
  با نبرد عليه جهالت گستران
  و خرافه پرستان آغاز می شود

  
نياز مهم و مرآزی و تاريخی ميهن ما چنين است و بهمين جهت در . ايران نيازمند يك رستاخيز عميق و وسيع مادی و معنوی است *

   .عرضه داشت ارثيه ادبی ايران به جامعه، بايد اين نياز تاريخی را آنی از نظر دور نداشت
فرهنگ نيرنگ آميز  اين نكته را دريافته بود و به نبرد با ؛ ميهن خود بودیآه شيفته اعتالاحمد آسروی شادروان  *

پرسوز بسود ی پر درد و دلی  با جانرا آه آه متفكران بزرگ گذشته مابود  در آنجا او یخطا.  برخاسته بودعصر
  .اد ناسزا گرفتبناروا به انسانيت انديشيده و قلم زده  بودند ب

 
را فالسفه يونان و ) رتوريك( برخی از قوانين علوم ادبی و بالغي

بويژه ارسطو تدوين و تنظيم آرده بودند و برخی ديگر بوسيله 
از .  گرديده بودادب شناسان عرب و ايرانی و بويژه ايرانی تنظيم

آنجمله در قرنهای پنجم وششم برخی از ايرانيان مانند عبدالقادر 
جرجاني، جاراله زمخشری لغوی و مفسر معروف شمس قيس 

ديگران با سعی و استقصاء آامل  رازي، رشيدالدين وطواط و
اوج ممكن ه  و آنرا بدهای مختلف علوم ادبی را مدون آردن رشته

  . آن زمان رساندند
ايد اين سنن پرمايه ايرانی ادب شناسی و نقد ادبی را نب  

 ولی خطاست اگر ،بكلی ترك گفت و به مغاك فراموشی افكند
توان به يك  تصور شود تنها بكمك آن ضوابط و قواعد فرسوده مي
  .تحليل و نقد ادبی آه امروزه دارای ارزش باشد دست زد

...  
ن مرحله در جهان امروز شعر و نثر در تكامل خود از آ  

جناس  .آه شعر و نثر آالسيك ما در آن بود بسی فراتر رفته است
 علوم ادبی و سنتی ما ءتوان باتكا شعر و نثر امروزی را نمي

 معيارهای زيبائی و ،نظرگاه آفرينش هنری. توضيح داد و فهميد
های سنجش همه و همه از بيخ و بن دگرگون شده  توقعات و مالك

  .است
های مختلفی   مدتهاست به بخشادب شناسی معاصر  

 .يك از آن خود مبحث مفصل و مستقلی است تقسيم شده آه هر
تئوری عمومی "يكی از مباحث عمده ادب شناسی علمی امروزی 

در اين مبحث از سرشت اجتماعی اثر ادبي، .  نام دارد"ادبيات
ها و قوانين تكامل آن، نقشش در جامعه انسانی سخن در  ويژگي

ين مبحث همچنين عامل بيان اصولی است آه برای ا. ميان است
آه با ترآيب آن اثر ادبی پديد ( بررسی و ارزيابی مصالح ادبي

يكی ديگر از مباحث مهم . بايد مورد مراعات قرار گيرد) شود مي
 است آه سلسله مشخص و "تاريخ ادبيات"شناسی معاصر ادب

ميت آثار ادبی مقام و اه آند و تاريخی تكامل ادبيات را مطالعه مي
و مصنفان آن آثار و انواع مكاتب و اساليب ادبی را آه طی زمان 

تاريخ . گرداند اند و فلسفه بروز و شيوع آنها را روشن مي پديد شده
ادبيات علمی معاصر با تذآره نويسی قرون وسطائی تفاوت 

زيرا در اينجا سلسله تكامل ادبی در متن ، ماهوی و آيفی دارد
 معنوی سراسر اجتماع و با آشف پيچ و مهره تكامل مادی و
های ادبی و تعليل دقيق تاريخی آنها همراه است و  درونی پديده

  .آند تنها بذآر مشخصات بيوگرافيك سخنوران بسنده نمي
شناسی معاصر نقد ادبی يا  يكی ديگر از مباحث مهم ادب  

 وظيفه نقد ادبی عبارت از تحليل همه جانبه اين. سخن سنجی است
نظر  يا آن پديده ادبي، ارزيابی بهای هنری و فكری آن اثر از

عالوه برمباحث . های اجتماعی است تكامل ادبی و نيازمندي
 يا استتيك نيز سخن "زيباشناسي"شناسی بايد از دانش  گانه ادب هس

در اين علم مسئله ماهيت هنر و زيبائی هنري، رابطه هنر . گوئيم
ري، معيارهای هنر بودن، و با واقعيت، شيوه آفرينش هن

 و آيفيت حصول احساس "زشت زيبا و" سرنوشت فلسفی مقوالت
زيباشناسی يا . گيرد زيبائی در روان آدمی مورد بحث قرار مي

 آليه ،استتيك در واقع پايه فلسفی نه تنها ادب شناسی بلكه
گويد و  های هنر است و از مقوالت عام هنری سخن مي رشته

ن پی بردن به مباحث آن، درك عميق مباحث طبيعی است آه بدو
گاههای مشخص زيبائی هنری و شايد مهمترين  ادب آه از جلوه

های  وار از بخش اين بيان فهرست. گاه آنست ميسر نيست جلوه
شناسی معاصر و از مسائل مطروحه در علم زيباشناسی شايد  ادب

 نشان بدهد آه مابين علوم لغوی و بالغی قرون وسطائی ما و
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شناسی امروزی از لحاظ نوع مباحث و برداشت مسائل  دانش ادب
ها چه تفاوت آيفی و ماهوی مهمی است و  و دامنه و برد پژوهش

چگونه فراگرفتن اين علوم اخير برای بررسی ارثيه ادبی ايران 
  .از ضروريات است

شناسی و استتيك در آشور ما  هيچيك از اين مباحث ادب  
ی در خورد  خويش را احراز نكرده است و چنانكه بايد و شايد جا

ای آه از جانب برخی روشنفكران  های با ارزش جداگانه تالش
فاضل آه با فرهنگ معاصر جهانی آشنائی دارند بكار رفته و 

پرداز و رهگشا نيست و  ساز، منظره رود هنوز دوران بكار مي
ن سنجان ما همان مجاری آهن خهنوز مجاری فكری ادبا و س

چنگ آه   سنجان قوي سخنو  هنوز ادب شناسان تيزبين است و
اسلوب علمی را با تبحر آافی در آميخته باشند به پيراستن باغ 

اند و هنوز اين مرتع از جهتی زمين  آهن ادبيات فارسی نپرداخته
جا . ايست آه در انتظار شيارهای عميق آاوشگران است بكري

 استفاده از منابع شناسی و زيباشناسی با  دارد در رشته ادب
ای نوشته و در مباحث آن  مختلف خارجي، آتب مفصل و سنجيده

هائی از ادب و هنر ايرانی بعنوان تمثيل و برای تجسم  نمونه
  .مطالب آورده شود تا بتدريج زمينه آار فراهم آيد

 اخير در آشور ما يك سلسله تاليفات گاه های در سال  
از . بيات در ايران شده استمختصر و گاه مفصل درباره تاريخ اد

 آقای "سخن سخنوران" آقای همائي، "تاريخ ادبيات"آنجمله است 
 آقای رضازاده شفق، "تاريخ ادبيات"الزمان فروزانفر،  بديع

 آقای سعيد "تاريخ ادبيات"اهللا صفا،   آقای دآترذبيح"تاريخ ادبيات"
اد و نيز تعد) يافت آه زمانی در سالنامه پارس نشر مي( نفيسي

ها درباره شاعران و نويسندگان جداگانه و  آثيری تك نگاري
انبوهی مقاالت تحقيقی آه در مجالت ادبی طی پنجاه سال اخير 

ها و متون قديمه  بوفور نشر يافته و يا در مقدمه و حواشی ديوان
بدون ترديد همه اينها .  استبوسيله مصححين آنها نگاشته شده

 ولی خصيصه عام اين آثار همان ، تدارآاتی ذيقيمتی استحمصال
جزئی تاريخ ادبی مسائل استغراق در نقاط زيستی گويندگان و 

  . است
آتب و مونوگرافيها و مقاالت پژوهشگرانه و استادانه   

فراوانی آه بوسيله جمعی محققين موشكاف و متبحر نگاشته شده 
مصالح آافی برای اجرای يك عمل وسيع تعميمی و تدارك تاريخ 

  .می دهدت آشور ما بدست ادبيا
ست خبرای تنظيم تاريخ تكامل ادبی در ايران بايد ن  

مسئله دوره بندی تاريخ ايران بر اساس قوانين عينی تطور اجتماع 
ادبيات آه شانی از . و مسئله بيان مختصات هر دوره حل شود

شئون هنری و شكلی از اشكال شعور اجتماعی است، از بقيه 
اقتصادي، سياسي، قضائی و معنوی وی زندگی اجتماع، حيات 

انگيز،  درك شان نزول اين همه سخنان آراسته و دل. جدا نيست
لذا بايد نخست ديد . بدون درك محيط اجتماع آنها محال است

جامعه ديرينه ما از چه مراحل و منازلی در سفر دراز و رنجبار 
تاريخ . خود گذشته و چه مسير تكاملی خاصی را طی آرده است

بندی تاريخ آشور را براساس سلسله شاهان يا  ويسان ما دورهن
مسلم است آه تحول  .اند ايلغار اقوام و قبايل بيگانه نهاده

های سلطنتی و يورش اجنبی را پايه گرفتن آاری است  سلسله
معيار صحيح . آم مضمون و نادرستدر عين حال آسان ولی 

دی جامعه، پايه تحوالت سرشتی و بنياه بندی علمی توجه ب دوره
جامعه آشور ما نيز . گرفتن تطورات اقتصادی و اجتماعی است

تابع همان قوانين عامی است آه جوامع ديگر انسانی برحسب آنها 
طی قريب هفت هزار . اند و به مقتضای آنها تطور و تكامل يافته

سال تاريخ در آشور ما، آه آن اقوام و قبايل گوناگون، از 
فالت ايران ه ائی و سامی وترك و مغول بنژادهای مختلف آري

اند، حيات  يورش برده يا آوچيده و بتدريج با ساآنانش درآميخته
مادی جامعه ما، از جهت ماهيت خود، همان مراحل را پيموده 

انده است، يعنی در راست آه بشريت در نقاط ديگر سياره ما گذ
ای نظام بتدريج ج )آاليارپاتر( ای و پدرشاهي آغاز نظام طايفه

آند و بسط  داری رخنه مي سپس برده. گيرد آمون اوليه را مي
دار و  يابد و آنگاه فئوداليسم يا نظام اشراف و مالآان زمين مي

 نسل  کهگردد و سپس آنطور رعايای سر بفرمان آنها مستقر مي
داری  سرمايهه معاصر شاهد آنست اين نظام جای خود را ب

ی درنظر داشت آه توالی اين اشكال منتها بايد بخوب. گذارد ميوا
های مهمی  عمده اقتصادی و اجتماعی در ايران دارای ويژگي

است آه در بروز آنها مختصات جغرافيائی و تاريخی موثر بوده 
ن ايرانی آه خواستارند تحليل علمی تاريخ اوظيفه آن محقق. است

 همانا آشف اين ،دور و دراز وطن خود را بدست دهند
مثال نظام بردگی در ايران بدان شكل آالسيك آه . هاست ويژگي

داری تحت  شد، وجود نداشته و رژيم برده در يونان و رم ديده مي
تاثير سلط عميق مقرارت پاتريارآال بيشتر جنبه بردگی خانگی 

 اين ،بخود گرفته و حتی قرنها پس از بسط مناسبات فئودالی
شايد بتوان . ستبردگی در مقياسی وسيع در ايران باقی بوده ا

گفت آه نظام بردگی در آشور ما  نوعی سير خفی داشته  و در 
؟ و !آال و سپس فئودال خود را نهان آرده بودارمتن نظام پاتري

اما فئوداليسم در آشور ما نخست دارای اين خصيصه است آه 
  . را دربر گرفته است"ابديتي "سخت بطول انجاميده و عمر آن

ا از اواخر حكومت اشكانيان و  در آشور مفئوداليسم  
 نيمه دوم قرن بيستم  ازشود و فقط ما  اوائل ساسانيان پديد مي

ويژگيهای اقتصادی و . شاهد زوال تدريجی و نهايی آن هستيم
اجتماعی فئوداليسم ايرانی بسيار است و با فئوداليسم آالسيك 

 نه در ،های جدی فرانسه  و ديگر آشورهای اروپای غربی تفاوت
  درهفده قرنی آه فئوداليسمطی . هيت بلكه در اعراض داردما

های  سيمايش يكسان نماند و در آن دگرگوني، ميهن ما استوار بود
توان از قرن سوم تا قرن هفتم و هشتم ميالدی  مي. مهمی روی داد

 و تجزيه یرا دوران پيدايش، بسط و استقرار تدريجی نظام فئودال
ده و تبديل دهقانان آزاد به رعايا مالكيت مشاع پاتريارآال در 

از آن زمان تا قرن چهاردهم ميالدی فئوداليسم راه نضج و . شمرد
ايلغار مغول بحران . اعتالء خود را طی آرد و سر در نشيب نهاد
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از آن هنگام تا . فئوداليسم را تشديد آرد و آنرا بسوی انحطاط برد
ژيم راآد قرن آنونی دوران انحطاط و بحران عميق و مكرر ر

های  آن نطفه. فئودالی و دوران تجزيه دردناك پيكر اجتماع ماست
رسيد در  داری آه در بهترين دوران صفوی بنظر مي سرمايه

.  زود مختنق شد و رآود جامعه ادامه يافت،ايران آغاز رشد نهاد
  .داری امكان پذيرفت رشد آند تنها در پنجاه سال اخير سرمايه

 ما، دشواری مسئله آب، وجود  آشوریشرايط جغرافيا  
دائمی قبايل چادر نشين و آوچنده  در آنار مردم ساآن در ده و 

 های خرم از آشور شهر، گذار دائمی قبايل آسيايی جويای چراگاه
ما، بنوبه خود عواملی است آه در سير تكامل جامعه اثرات عميق 

ر انگيز تاريخ آشو های غم شگفتياز . خود را باقی گذاشته است
 از در داخل جامعه بسياری چند مورد يكی اين است آه در ما

ها و جنگهای خرابی  های تكامل سريع پديد شده ولی يورش محمل
های جنينی را   آن محمل،گستر و در دوران اخير تسلط استعمار

  .پامال و نابود آرده است
سراسر تاريخ ديرين ايران از نبردهای تلخ و دشوار   

طبيعت ناسازگار، نبرد عليه مهاجمين يغماگر و مردم، نبرد عليه 
استيالجو، نبرد عليه شاهان و حكام و اشراف ستم پيشه، نبرد عليه 

ن اين و اشباع است و از درگستران جهالت پروران و خرافه
 بارها و بارها مردانی با صفات بزرگ ،پيكارهای سخت و خونين

اند و برای  ههای آهنين برخاست های روشن و عزم انسانی و عقل
استقالل، آزادي، تكامل معنوي، حريت فكری و وارستگی انسانی 

  .اند بسختی رزميده
بندی علمی تاريخ ايران بايد توالی جبری اشكال  در دوره  

اقتصادی و اجتماعی اين مبارزه  سخت و تلخ مردم و پيشوايان 
های معينی آه به جامعه ما  وی برضد دشمنان و آن خصيصه

تنها پس از اجراء . آرد پايه قرار گيرد عطا مياه آنرا سيمای ويژ
بندی تاريخ تكامل  دورهتوان  بندی صحيح تاريخ ايران، مي دوره
بندی سراسر تاريخ اقتصادي، اجتماعي،   را بر اساس دورهادبی

  . سياسی و معنوی جامعه  ما روشن آرد
عين حال بايد درنظر داشت آه خود رشته تكامل  در  
جا و از آنجمله  در آشور ما دارای قوانين ويژه  رادبی در ه

 زيرا در پيدايش مكاتب و آثار ادبی و در تشكل ،درونی خود است
بينی اديبان وسخنوران عالوه برنقش درجه اولی آه محيط  جهان

آند، خود سنن و موازين  اقتصادی و اجتماعی و معنوی بازی مي
ن، فرهنگ عوام های خاص آن حرفه، مختصات زبا ادبی و پيشه

يا فولكلور، جريانات ادبی آشورهای ديگر دارای تاثير محسوس 
پيدايش و تحول سبكهای مختلف در شعر از . و انكارناپذير است

خراسانی و عراقی ودر نثر از مرسل و مصنوع و بروز اصناف 
انی  مانند حماسه و وصف و شعر عرف،مختلف ادب و رونق آنها

نويسی و تدوين مواعظ حكمی و  هل مقانگاری و و غنائی و واقعه
دينی و هزل و مطايبه و مديحه شاهان و وزيران و نعمت خاندان 

علی و امثال آن همه و همه تنها در مقطع  نبوت و تعزيت آل
تشريح شرايط محيط اقنصادي، اجتماعي، معنوی و ادبی زمان 

 توان فلسفه بروز مكاتب و و تنها بدينسان ميقابل توضيح است 

ثار و ارزش و مقام و توجيه و سمت تاريخی آنها  را شناخت و آ
تنها در اين مقطع . نوآور را از مقلد و مبدع را از متتبع جدا آرد

است آه سخنوران و آثار آنها از موجودات هماهنگ و يكنواخت 
بار به مقوالت تاريخی مشخص آه دارای هويت روشن  و آسالت

اغراق . امنه تحقيق وسيع استد. شوند و خاص خود هستند بدل مي
نيست اگر گفته شود آه بر روی آثار منظوم سخنوران قدراول 
مانند شاهنامه فردوسي، خمسه نظامي، مثنوی مولوي، آليات 

نند ساليان دراز توا سعدي، غزليات حافظ پژوهندگان متعددی مي
بهمين ترتيب در آثار منثور . ررسی آنندباز جهات مختلف 

بوريحان و گرديزی و بيهقی و ااز بلعمی و پارسی نويسان 
منور گرفته  تا عنصرالمعالی و  عروضی و محمدبن نظامي

ابوالمعالی و قاضی حميدالدين و جرفادقانی و راوندی و عوفی و 
. ندمير و بسيار ديگرااهللا و خو فضل نسفی و جوينی و رشيدالدين

های ها الزم است تا به اسلوب صحيح اين تل آشفته گوهر نسل
های خاص نهند و بر آن  بندی آنند و در طبله شاهوار را طبقه

تشريح و توضيح آافی بنويسند و در تاالرهای قرون زيورهای 
روح و خرد مردم ايران را بگسترند و جلوه آنرا چنانكه شايد و 

ترين   و اال بر اين تل مغشوش تنها بهترين و شناخته؛بايد بنمايانند
های تاريخی و تحقيقي،   ای چه بسا آاوشگوهرها تابشی دارند و

های ماهرانه، تشريحات و تفسيرات بجا بتواند  نقدها و سنجش
  .های جانفروز فراوانی را بخواستاران عرضه دارد يافت

  
  رستاخيز مردم ايران

نكته ديگری آه طرح و حل آنرا در اين مقال ضرور   
تواند و بايد  شمرم مسئله نقشی است آه ارثيه گرانبهای ادبی مي مي

 ،هيچ ايرانی آگاه و حساس. در رستاخيز خلق ايران ايفاء آند
های پرتوفشان مدنيت  ترديد ندارد آه وطن او آه زمانی از آانون

آاران  وران و هنرمندان و بهترين صنعت بود و بزرگترين انديشه
ترين آشاورزان و باغبانان در شهرهای انبوه و  و آزموده

اند، اينك ديريست از قافله  زيسته ادش ميروستاهای خرم و آب
تندپوی تاريخ واپس مانده و بانگ درای آاروان ترقی را تنها از 

برای جبران عقب ماندگی  .شنود  مبهم ميه نحویمنازل دور ب
دوقرنی ما در زمينه علم وهنر و صنعت و آشاورزی و  -يكي

 وار الزم است تا  مسلمْا يك عمل جسورانه جهش،سازماندهی
 اين یرا به هدف برساند و برای اجرا بتواند هر چه زودتر ما

جهش نيز بايد تمام نيروها را بحداعلی گرد آورد و بسيج آرد و 
ن و جانی يب و با عزمی پوالدين و عقلی واقعبه جنبش واداشت 

  . شيفته هدف و دلی بی باك به پيش شتافت
ايران نيازمند يك رستاخيز عميق و وسيع مادی و   

نياز مهم و مرآزی و تاريخی ميهن ما چنين است و .  استنویمع
بهمين جهت در عرضه داشت ارثيه ادبی ايران به جامعه، بايد اين 

  . نياز تاريخی را آنی از نظر دور نداشت
آيا بين محتوی ارثيه ادبی و اين نياز مهم تاريخ آنونی   

آشور ما يعنی ضرورت ايجاد رستاخيز ژرف در حيات آشور 
  .ادی است؟ آری و نهتض
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آري، تضاد است، زيرا سخن آفرينان آهن ايرانی در   
اند آه با شرايط آنونی تاريخی سخت متفاوت  زيسته شرايطی مي

ارثيه ادبی ما بطور عمده يك ارثيه قرون وسطائی است و . بود
العصر و هم عصرما بآن اندازه از مايه و  هنوز ثروت ادبی قريب

سيده است آه بتواند با آن ارثيه قرون عمق و ارزش و نفوذ نر
 و 19( هجري14و 13هاي وسطائی پهلو بزند، يعنی ما در قرن

ايم در شعرو نثر آنچنان آثار عظيم و  هنوز نتوانسته) ميالدي20
تا  4های  واقعْا برجسته ادبی بوجود آوريم آه در قرن

معنای اين سخن . پديد آورده بوديم) ميالدي14تا10(هجري8
سال و  600تا 500معنای اين سخن آنست آه حداقلچيست؟ 
 سال فاصله زمانی ما را از بهترين و 1000 تا 900حداآثر
و اين فاصله زمانی ! آند ترين آثار ادبی پارسی دور مي برجسته

مقتضيات و نيازمنديهای رشد و حيات جامعه . بسيار بزرگی است
 آه خوشفكرترين المثل زمانی بود في. ما در آن ايام بكلی ديگر بود

ترين ايرانيان برخی تعاليم عرفانی يا شيوه رندی و  و آزاده
يا تشيع و باطنيگری را ) شيوه خوشباشي: بقول حافظ( قلندري

سپری برای نبرد فكری و مقاومت روحی عليه تسلط بيگانگان و 
در آن . دادند های خادم آنها قرار مي نشاندگان و ايدئولوژي دست

ی خونين فرق متكلمين از معتزله  و اشاعره  و ها ايام آه نزاع
مغزانه و   شكخفرق مذهبی از ناصبی و رافضی و تعصبات دينی 

و غيره و غيره آور مذهبی  مراعات سالوسانه  آداب و رسوم مالل
پرستی مولوی و اينكه مذهب عشق را جانشين  گير بوده، جهان همه

دانست و  يآرد و همه افراد بشر را يك گهر م ها مي مذهب
  :گفت مي

  اختالف خلق از نام اوفتاد           چون بمعنا رفت آرام اوفتاد
  :گفت و يا مي

  ازآفر و ز اسالم برون است نشانم         
   از فرقه گريزانم و زنار ندانم 

يعنی نظرياتی آه از باور او به وحدت وجود ناشی   
 و ی فقيهانرياشده، يا آزاد انديشی خيام و حافظ آه زرق و  مي

اند و  گرفته  را بباد سخره ميزاهدان گمراهداران و  صومعه
اند، نقشی  داده های جهان را اندرز مي برخورداری از زيبائي

 .مترقی داشت و تموجات ارواح سرآش و طاغی و بندناپذير بود
ولی امروز، در شرايط ديگر، همان آثار بويژه اگر بدون درك 

تواند از جهت  ی بررسی شود ميعميق و مجزا از تحليل علم
بند و بار و طفيلی  های بي های اتكالی و الابالي، روش ايجاد روحيه

  .بخش، بازی آند منشانه نقشی زيان
مروت  ارباب بي" زمانی ثنای پادشاهان و ديگر،مثْال  

 آه حمايت مادی و معنويشان شرط ضرور آار و فعاليت  "دنيا
داول و رايج و عادی شمرده ای مت اهل علم و ادب بود، پديده

و از اين نكات ، ای ارتجاعی است شد ولی امروز اين پديده مي
بهمين جهت درست است اگر گفته شود . توان ذآر آرد فراوان مي

صوص در صورت درك خب( سطائيوبين محتوی ادبيات قرون 
های آنونی معنوی جامعه ما نوعی تضاد  و نيازمندي) سطحی آن

اد نيست، اگر گنجينه ادبی گذشته با تنقيح و  نه، تض،ولی .است
تنظيم الزم و بنحوی آه در جهت خواست تكامل معنوی جامعه 

افكار  بخش، های جان انديشه. است، در دسترس وی قرار گيرد
انساندوستانه و خردمندانه و نكات و حكايات و داستانهای 

انگيز آه پرورنده بهترين عواطف بشردوستی و فداآاری  عبرت
در راه حقيقت و مردم است در اين گنجينه به وفور وجود دارد و 

 روح  مردم و بوجود آوردن یتوان از آن برای اعتال بخوبی مي
عواطفی سرزنده، اميدوار، راسخ و چاالك آه الزمه شرآت در 

  .پيكارهای بزرگ تاريخی است استفاده آرد
قيق اآنون بايد ايرانی باور داشته باشد آه بدون معرفت د  

قوانين طبيعت و اجتماع، بدون نبردهای سخت و دشوار، بدون 
ه ناپذير ب  و اميد آاهشهمبسته و متحد، بدون لجاج در هدفعملی 
تاريخ را برای . توان درعرصه تاريخ پيروز شد يمآينده، ن

آاهالن، پنداربافان، خودپسندان مستغرق در خويش، عشرت 
تاريخ تنها در مقابل . دان طلبان، منتظران معجزات غيب نساخته

 نه ،شود معرفت مقتدران و اقتدار صاحبان معرفت تسليم مي
پرورش . درمقابل سرشك و آه و دعا و ندبه خواری و زاري

 ی اين است محمل معنوی اجرا-نسلی نيرومند و آگاه و رزمجو
اگر ما هنوز در رستاخيز ملی خود فاتح . رستاخيز موفقيت آميز

  . ف اين محمل معنوی تاثير داشته استضع" ايم مسلما نشده
 ؛ ميهن خود بودیآه شيفته اعتالاحمد آسروی شادروان   

 فرهنگ نيرنگ آميز عصراين نكته را دريافته بود و به نبرد با 
ولی خطای آسروی در آنجاست آه وی در عين . برخاسته بود

 در دوران ،را های قرون وسطائی ما حال نقش تاريخی ايدئولوژي
را آه با  درستی درك نكرده و لذا متفكران بزرگ گذشته ماخود ب

جانی پر درد و دلی پرسوز بسود انسانيت انديشيده و قلم زده  
علل خذالن ايرانيان در قبال . اد ناسزا گرفتبناروا به بودند ب

تر از آنست آه شادروان آسروی  تنها آنرا به  ايلغار مغول بغرنج
توان  آری مي. سازد ها مربوط مي شيوع انديشه عطارها و مولوي

گنجينه ادبيات قرون وسطائی ما را در مقطع نيازمنديهای جامعه 
های هوشمندانه، از روی ذوق و متناسب،  معاصر، با زنده آردن

در اختيار مردم قرار داد و متون آامل و موثق را تنها برای 
 اينكار از لحاظ ديگر نيز. پژوهندگان ادبی و لغوی تدارك ديد

در آثار منظوم و منثور ادبی آالسيك مطالب فراوانی . الزم است
آموزان و  آه از جهت خوانندگان متوسط امروزی و دانش

جاذبه است،  جلوه و بي خيز، منسوخ، بي جويان زائد، مالل دانش
عرضه اين آثار بدين شكل و بدون توضيحات وسيع . فراوان است

ها،  ف مدايح و نعتلغوي، ادبي، تاريخي، فلسفی و بدون حذ
گوئيها و حكمت بافيها  ها و قلمبه مطايبات و هزليات و درازنويسي

فايده و امثال آن، به هيچ وجه سودمند نيست، عالوه بر آنكه  بي
 با فرض مهارتش در تلفيق آلمات و -ديوان هر قافيه پردازی آه

افروز است، نبايد محل   فاقد فكری دلنشين و طبعی جان-ابيات
المثل  ئی زائد بر سزاوار قرار گيرد و اگر متون دواوين فياعتنا

ها و نظائر آنها از جهت نياز  ها، هاللی جغتاني ها، المعي ارزقي
 یتاريخی قابل حفظ و تحشيه است، از جهت استفاده عمومی بها
ترين  خاصی ندارد و همان بهتر آه تنها مهمترين آثار برجسته
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ا آن تنقيح و ترتيب و تنظيمی آه شعراء و نثر نويسان ما، آنهم ب
ذآرش گذشت، در دسترس عامه و مورد استفاده آموزندگان ادب 

  .پارسی قرار گيرد
درباره ضرورت افزودن تعليقات وسيع و دقيق لغوي،   

ادبي، تاريخی و فلسفی به مهمترين آثار سخنوران عمده ما ذآر 
وم و ادبيات ايران اعم از منظ: يك نكته ديگر نيز ضرور است

منثور از اصطالحات علوم عقلی و ايماني، اساطير تاريخی و 
های علوم و معارف قرون  قصص دينی اشباع است و آن رشته

شده، اينك به حق و بجا بوسيله  وسطائی آه زمانی تدريس مي
طرز تفكر و . علوم مثبته عصر ما از عرصه رانده شده است

 يعنی دين، منطق سخنوران ما بر جريانات عمده فكری عصر
آالم، عرفان، فلسفه زمان خود متكی بود و قرآن و احاديث قدسی 
ونبوی و روايات ماثوره از امامان و عقايد و احكام و افكار 

آن جامعه . متداوله در پايه قضاوتها و احتجاجات آنها قرار داشت
های آن  فئودالی ويژه مشرق زمين با همه طبقات و قشرها و زمره

سال پيش در آشور ما آامال محفوظ مانده و آه تا چند ده 
 بسرعت سترده و ،جوالنگاه فعاليت حياتی و فكری اديبان ما بود

اگر اين عوامل را در آنار عامل آهنه شدن بسياری . شود محو مي
از نكات زبانی و لغوی و اصطالحات زبان فارسی و تاثير نقش 

رسی داشته تري آه در گذشته زبان عربی در شيوه نگارش پا جدي
شود آه گسست معنوی عميقی  بگذاريم، آنوقت آامال روشن مي

بين درك نسل معاصر و آتی ايران و ارثيه ادبی قرون وسطائی ما 
اين وضع ضرورت مطلبی را آه عنوان . در آار پيدايش است

ايم يعنی افزودن انواع توضيحات دقيق و مستند را به آثار  آرده
سازد و  اريخی و فلسفی موآدتر ميادبی از جهت لغوي، ادبي، ت

گرداند آه برای جلوگيری از پيدايش و ژرف شدن اين  الزم مي
  .گسست معنوی از هم اآنون تدابيری انديشيده شود

درباره مسئله مورد بحث در اين مقال از آنجمله راجع   
های ما  به ضرورت پرداختن بيشتر به ارثيه ادبی ايران در زبان

ستانی اوستائي، پهلوی اشكاني، پهلوی پارسی با( قبل دري
و آشنا آردن مردم با آن، راجع به ضرورت ترجمه آثار ) ساساني

عمده برخی از ايرانيان تازی نويس مانند ابن مقفع، ابوحيان 
توحيدي، ابوعلی مسكويه، غزالي، ثعالبي، ابوالفرج اصفهاني، 

ان عربی الزمان همدانی و بسياری ديگر آه آثار هر يك در زب بديع
شود و هموطنان اصلی آنها حق دارند  ترين آثار شمرده مي از جليل

مند شوند و نيز ضرورت شناساندن وسيع  از لذت اين آثار بهره
هائی بود آه بخاطر احتراز از  ارثيه ادبی ايران به جهانيان گفتني

آنچه آه نوشته . شود اطناب از آنها بهمين اشاره گذرا اآتفاء مي
ها و آرزوها در اين اميد  هرستی است از برخی انديشهشده تنها ف

آه هم ميهنانی با مايه الزم و همت رسا از گوشه و آنار برای 
تحقيق آنها و نيزتحقيق آنچه آه خرد و ابتكار خود آنها در اين 

آند، دست بعمل بزنند و دينی را آه نياآان و نسل  زمينه حكم مي
  .حاضر برگردن آنها دارند ادا آنند

  
  "بانزمسائلی از فرهنگ، هنر و "ز کتاب نقل به تلخيص ا

   نوشته احسان طبری

کره شمالی سنگری که امريکا با فتح  بقيه(
  )37از ص ..... آن 

رقيب و مخالف "يا  و) مشاور امنيت ملی اياالت متحده
می تواند تغييراتی را ) به نقل از جورج دابليو بوش( "استراتژيک

 پنتاگون موجب شود، از جمله در بافت در برنامه های نظامی
. ارتش و تبديل آن از نيرويی زمينی به نيرويی هوايی و دريايی

اين نيرو مجهز به بمب های قوی و راکت های دوربردی خواهد 
شد که قادر به تعيين سرنوشت جنگ از هزارها مايل فاصله می 

  . باشند
در هفته های گذشته همچنين بر تعداد نيروهای 

هدف اين . ی اياالت متحده در منطقه افزوده شده استنظام
اقدامات و بويژه جابجايی نيروهای اياالت متحده از اروپا به آسيا، 
به بهانه واهی دفع خطر کره شمالی، کشوری که دارای هيچگونه 
منابع نفتی نبوده و از زمان تاسيس تا کنون برای هيچکدام از 

ر واقع ايجاد فشار نه تنها بر همسايگانش تهديدی بشمار نيآمده، د
و تحميل سياست های فشار بر چين آن کشور، بلکه از همه مهمتر 

اقدامات وسيع نظامی اياالت . اياالت متحده به آن کشور می باشد
متحده در منطقه خليج فارس در جهت کنترل نفت منطقه بطور 

  ...  غيرمستقيم اقدامی است در اين جهت
ينه و با توجه به اينکه به با توجه به اين پيش زم

 ارتباط با تاسيس دو رآکتور وعده های داده شده، بويژه در
 باتمام 2003 مگاواتی که قرار بود که تا سال 1000ای  هسته

رسيده و مورد بهره برداری قرار گيرد جامه عمل پوشانده نشد، 
کره شمالی کار بر روی تاسيسات هسته ای يونگ بيون را از سر 

ن اقدام را منابع دولتی آن کشور ضرورت فوری در اي. گرفت
تا کنون به هيچ وجه اثبات نشده . رفع کمبود انرژی اعالم داشتند

که آن کشور از نظر تکنولوژيکی قادر به توليد پلوتونيوم مورد 
  ...استفاده در بخش نظامی می باشد

کره شمالی با اتخاذ سياست اخير بويژه دو هدف را  
  :دنبال می کند

 صرف نظر از تبليغات و اقدامات پروپاگانديستی پرده از -اول
  سياست دوگانه اياالت متحده بردارد؛

 پيونگ يانگ با اين اقدام در صدد است، حداقل رسمًا -دوم
برابر حقوق شناخته شود و بطور همزمان نشان " دشمن"بعنوان 

دهد که با روی کار آمدن رئيس جمهور جديد کره جنوبی 
 .دو کره حتی بدون مداخله خارجی قابل حل هستنداختالفات 
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