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 - 33نرودای پرسشگر ،پرسش های
نرودایی:
ذهــن انســان های متفکــر همیشــه درگیر
پرسش هایی است که پاسخ مناسب را می جویند
و از این میان پرسش های شاعران ،یا پرسش های
شاعرانه از جنسی دیگرند .شاید بتوان پرسش های
شــاعران را به ســوال های کــودکان کنجکاو
نزدیک تر دید .همه ی مــا با کودکان کنجکاوی
که یکریز می پرسند و مخاطب را کالفه می کنند
سر و کار داشته ایم .و گروهی که بردبارتر بوده اند
گاه در برابر برخی پرسش ها حیرت زده شده اند.
شگفت انگیزتر آن زمانی است که کودک ،عالوه بر
پرسش ،خود در صدد بر می آید تا پاسخی فراخور
سوال خویش به جمالتش بیفزاید و تجربه نشان
داده اســت که چه بسیار پاســخ های کودکانه به
همین ســوال هــای کودکانه ،که راهگشــاترین
و بهترین پاســخ ها بوده اند .خودم بارها شــاهد
طرح این گونه ســوال ها و پاسخ های آنی همان
کودکان بوده ام ،پاســخ هایی که بسیار درست از
آب در می آمدند! نمونه اش پرســش کودکی که
از پدرش پرســید“ :چرا به آن چه پس از شــلیک
گلولــه باقی می ماند می گویند پوکه؟!” و خودش
بالفاصله در پاســخی که آن هم در هیأت سوالی
دیگر نشسته بود افزود“ :نکند برای آن که داخلش
پوک اســت؟!” .یا نمونه ی دیگر درباره ی واژه ی
بال دم
دنبال که شاید دُمبال ( ُدمب  +بال) بودهِ :
را بگیری و در پی اش روانه شوی.

گفتیــم کــه نزدیــک ترین پرســش ها به
پرسش های کودکان ،پرسش های شاعران است!
دلیلش آن اســت که هر دو گروه به پاســخ های
آمــاده و از پیش تعیین شــده و مالوف بســنده
نمی کنند .ذهن کودک همان لوح سفید جان الک
است که کمترین نوشته ها و خطوط ممکن بر آن
نقش بســته ،و ذهن شاعران نیز عالوه بر جذب و
اخذ پاســخ های علمی و فلســفی و تاریخی و ...
هنوز بدنبال پاسخی دیگر است ،پاسخ شاعرانه!
از میان اشــعار پابلو نرودا ،شــاعر مشــهور و
چپ گرای شیلیایی ،پرسش هایش بسیار معروفند:
 .The Book Of Questionsدر همین
جا بگوییم که خیلی ها خوســته اند پرسش های
نــرودا را تقلید کنند ،اما عیب کار آن ها در همین
مقلد بودن اســت .تقلید ،آن نــگاه دیگر را از تو
می گیرد .فرد مقلد بیش از هر چیز به فکر قضاوت
و واکنش دیگران اســت و این بزرگ ترین آفت
راه شــاعری اســت! از یاد نمی بریم آن جمله ی
شــاملو را که در جمله هایی با این مضمون گفت:
“هر وقت شعری می سرایم ،همه اش در این فکرم
که پاشــایی در باره ی این شعر چه خواهد گفت.
براســتی او مرا عقیم کرده است”!!(گفتیم که نقل
به مضمون است).
تعدادی از پرســش های نرودا را با این هدف
برگزیده ایــم تا نوع متفاوت و زیبا و ّ
خلق نگاه او
را به اشــیاء و طبیعت و اجتماع نشان دهیم .چون
در این نوشــته با ترجمه ی اصغر مهدی زادگان
کار داریم ،ترجمه ها را از کتاب باغ زمســتان نقل
کرده ایم که شــامل ترجمه ی سه گروه از اشعار
نرودا توسط او در یک دفتر است .در ابتدا گزیده ای
از پرسش ها:
 آیا حقیقت است که زیر پیراهن ها /آماده شورش اند؟
آیــا این شــعر اجتماعی اســت؟ آنچــه این
برداشــت را تشــددید می کند دو نشــانه است:
نشــانه ی اول شــهرت چپ گرایــی نــرودا و
نشــانه ی دوم زیرپیراهن های آماده ی شــورش!
اگر این باشــد ،یکی از نمادهــای فقر و فالکت
زحمتکشان ،زیرپیراهن های چرک و رنگ و بوی
عرق گرفته ی آنان اســت .شــاعر از شعار دادن
و کاربــرد واژه هــای مانوس مثل زحمتکشــان،
پابرهنه ها و ...خــودداری کرده و نگاهش نگاهی
تازه است.
 به چه می خنــدد هندوانه /وقتی بهقتل می رسد؟
همه چیز واضح است .تنها حکایت ،همان نگاه
شاعرانه است به موضوعی عادی.
 آنــان چه می نامند گلــی را /که ازپرنده ای به پرنده ای پر می کشد؟
آنچه همه تجربه کرده اند و برایشــان مسلم و
مالوف اســت پر کشیدن پرنده ای ،از گلی به گل
دیگر اســت .اما نگاه شــاعر باید از عادت ها فرار
کند و چیزی بدیع خلق کند .نمونه ی دیگری اگر
بخواهیم ارائه دهیم ،این است:
چند هفته در روز است؟ /و چند سال در ماه؟
 پس حقیقت نبود /کــه خدا در ماهزندگی کرد؟
عیــن ترجمه را آوردیم .هــر چند اگر زندگی
می کــرد آورده بود ،چیرگی دانــش بر خرافه و
ارتباط معکوس این دو را بهتر نشان می داد(ارتباط
معکوس از آن لحاظ که هر چه دانش جلوتر برود،
خرافه بیشتر به عقب خواهد رفت).
 وقتی محکوم می اندیشد به نور /آیاهمانند نو ِر تابیده بر توست؟
هر چند این ســوال هست که چرا در این شعر

محکوم در جایگاه فاعلی نشســته اســت؟ از هر
جهت که بنگریم ،بسیاری افراد یا گروه های دیگر
را شاعر می توانست به جای محکوم بنشاند .حرف
از یک فکر ریشــه دار و کهن است :آیا اندیشه ی
ما در باره ی مفاهیمــی همچون نور و صوت و...
می توانند جنبه ی مادی داشــته باشند؟ و از سوی
دیگر انتخاب محکوم و زندانی به خاطر محرومیت
اوست که بر جنبه ی عاطفی شعر بسیار می افزاید.
الزم مــی دانیم برای مقایســه و همچنین برای
درک بهتر شعر ،ترجمه نازی عظیما از همین شعر
را نیز بیاوریم:
 نوری که زندانی به آن می اندیشد /همان نوراست که بر تو می تابد؟
 چگونه می دانیم کدام اســت خدا/میان خدایان کلکته؟
این هم ســوالی اســت فلســفی با کنایه ای
مطایبه آمیز.
 آن ها پرسیدند از بوته ی گل سرخ/برای چند تیغ جا دارید؟
انگار از ســربازی دارند می پرســند :خشــاب
خالی ات چند تیر کم دارد تا تامین کنیم؟!
 چرا فقرا نمــی فهمند /همین که ازفقر رها می شوند؟
حتمــ ًا متوجه طعنــه ی گیــرا و اجتماعی اش
شده اید!
 آیــا حس نمــی کنی خطــر را /درخنده ی دریا؟
نــرودا کدام حالت دریا را نشــانه ی خنده اش
دانســته اســت؟ تصویر موج بلندی که می تواند
نمادی باشــد برای دهانی که به خنده باز شــده؟
آواهــای حاصل از تالطــم دریا که مــی توانند
انعکاس قهقهه های دریا باشــند؟ هر چه هســت
نشانی دیگر اســت از ذهن تصویر ساز شاعر ،آن
هم شاعری که با دریا مانوس بود( .این شعر جان
می دهد به جای تابلوهای هشدارخطر در سواحل
نوشته و نصب شود!).
 کرکس ژنده به چه کســی گزارشمی دهد /ماموریتش را؟
(مترجم به جای چه کســی ،از کی استفاده
کرده است).
 کرگدن چند وقت زندگی کرد /پساز این که رحیم شد؟
 آیا پدری کــه در رویایت می زید/دوباره خواهد مرد وقتی بیدار شوی؟
 آیــا در میانه ی پاییز /می شــنویانفجارهای زرد را؟
 چه مــی نامند گردبادهــا را /وقتیآرامند؟
و آخرین پرسشی که انتخاب کرده ایم:
 با کدام ستاره ها به سخن می آیند/رودخانه هایی که هرگز به دریا نمی رسند؟
آیا از این زیباتر و شــاعرانه تر می شــد سر به
هوایــی را برای عناصر موجــود در طبیعت به کار
بــرد؟ رودخانه هایــی که به دریاها نمی رســند،
رودهای سر به هوایی هســتند که از طی طریق
باز می مانند و گم می شوند!

برویم به ســراغ ترجمه ی مهدی زادگان.
دفتر پرســش هــا را خانم نــازی عظیما نیز
ترجمه کرده اســت و در زمان انتشــار به یاد دارم
توجــه زیادی را بــه خود جلب کــرد .ترجمه ی
مهدی زادگان را که شــامل سه گروه از شعرهای
نرودا است (پرســش ها -باغ زمستان -شعرهای
دیگر ) ضعیف دیدم ،و این باور هنگامی که برای
مقایســه و یا رفع ابهام به ترجمه ی نازی عظیما
مراجعه کردم تقویت شــد.به چند نمونه ی زیر از
ترجمه ی مهدی زادگان توجه کنید:
 آیا حقیقت اســت که پرستوها /در ماه آشیانمی گیرند؟
آیــا آن ها بهار را با خود مــی برند /تا آن را از
کینه ها گیرند؟{ص }66
 میــان ارکیده و گندم /کدام شــان به زمینمساعدند؟{ص }86
 آیا حقیقت اســت /پاییز منتظر اتفاق چیزیاست؟
و تمام این ترجمه:
اگر تمام رودخانه ها شیرین است /شوری دریا
از کجاست؟
فصل ها چگونه می دانند /جامه عوض کنند؟
چرا آرامی در زمستان /بعد با لرزه ای سریع؟
ریشه ها چگونه می دانند  /سوی نور باال روند؟
سپس حال پرسی هوا کنند /با این همه گل ها
و رنگ ها؟
آیا همیشه همان است بهاری /که نقش اش را
نو می کند؟{صص }85-84
 و نمونه ی آخر که به گمانم برای نشان دادنکیفیت این ترجمه کافی است:
مانوس تماشــایم بود /توجه نیازم
نه ،سگ ام
ِ
را بــه من می کــرد /هنوز تنهــا توجه ضروری/
اجازه دادن به شــخص مغرور اســت /که بداند او
سگ است{بخشی از شــعر سگ مردهاست.
ص.}127
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سال بیست و یکم

اقتدار نباشد .مروی است که آن سنگ همچنان تا
آخر عهد بهرام شاه افتاده بود واز برای تعظیم لفظ
ســلطان ابراهیم هیچ کس بر نمیداشت”{.تاریخ
بخش دوم فرشته .ص }174
 راســتی بعضی از این زندان ها اســم هایغریبی داشتند! مثل یکی از زندان هایی که مسعود
سعد در آن حبس بوده است :زندان مرنج! فارغ از
آن کــه نام زندان از نام یک محل خاص برگرفته
شــده است یا نه ،مصداق همان مشت آخر قصاب
است بر دنبه ی گوسفند!
 نــه تنها گروه بزرگی از اندیشــمندان خارجاز آن حزب کذایی ،که بســیاری از رهبران ،اعضا
و هواداران حزب توده نیز بــه تکرار گفته اند که
حیف و صد حیف که فردی مثل احســان طبری
بعضــی نــکات در حیــن مطالعــه ی کتاب پایش به عالم سیاســت کشانیده شد ،که ذات ًا اهل
آن کار نبــود و چه بســیار ایام و ســاعاتی که به
به خاطرم آمد که با خواننده در میان می گذارم:
 مســعود ســعد در دو نوبت و به مدت حدود جای پرداختن به هنــر و ادبیات ،وقتش را صرفبیســت ســال به زندان افتاد (دوره اول ده سال و اموری کرده که رگ و ریشه اش با آن بیگانه بود
دوره ی دوم را بین هشــت تا ده ســال گفته اند)( .برخی همین حرف را درباره ی ایرج اســکندری
اشــعاری که مسعود ســعد در زندان و در باره ی هم گفته اند).
مســعود ســعد نیز این چنین بود ،امــا نه به
دوران زندانش ســروده به قــدری موثرند که این
حبسیه ها بر سایر اشعار او سایه انداخته اند .بدلیل گفته ی ایــن و آن ،که به قول خودش و در یکی
همین تاثیر اســت که نظامی عروضی می گوید :از اشــعارش! زمانی که مسعود سعد حاکم چالندر
“وقت باشــد که من از اشعار او همی خوانم ،موی بود ،یکی از دوســتان ادیــب و حکومتی او نیز با
بر اندام من بر پای خیزد و جای آن بُود که اشــک نام محمد خطیبی ،حاکم قزدار بوده است .خطیبی
از چشم من برود” .مســعود سعد تمام سختی ها از مردان با نفــوذ در دولت غزنوی بود که هم در
را از زوایای مختلف در شــعرش ثبــت کرده ،از ســپاهی گری دستی داشت و هم اهل قلم و ادب
موضوع های کلی مثــل مدت زمان حضور در هر و شــعر بود .بــرای آن که جایگاه ادبــی ِ پر ارج ِ
محمد خطیبی را نشــان دهیم شاید همین کافی
زندان:
باشد که یادآور گردیم که سنایی و عثمان مختاری
هفت سالم بسود سو و دهک
پس از آنم سه سال قلعه ی نای در مدحش شعر سروده اند.
زمانی که مدت زندان مســعود ســعد به سال
تا موضوع هایی مثــل تنگی جا آن هم با این
پانزدهم رســیده بود ،محمد خطیبی هم به زندان
لحن!:
افتاد .در زندان بود که مســعود سعد ،از یک سو به
در سمجی چون توانم آرامیدن
کز تنگی آن نمی توان جنبیدن خطیبی دلداری می داد که بزودی آزاد خواهی شد
(و همین طور هم شد) ،و از دیگر سو او را مالمت
یا رب،گویی به چشم خواهم دیدن؟!
جایی که در او فراخ بتوان ر....ن؟! مــی کرد که ای کاش ماجــرا و عاقبت من برای
و کراهت چهره بر اثر عدم وجود نور و بهداشت امثال تو به تجربه بدل شود تا آنان که اهل فضل
و قلم هســتند گرد کارهای حکومتی و سیاســی
و غذا :
و ســپاهی نگردند .اتفاق ًا از مســعود سعد سلمان
با چنین حال و هیأت و صورت
باز نشناسدم کس از نسناس شعری در دست هست که خطاب به خطیبی است
و همین موضوع را به صراحت به شعر آورده است:
و عوری و گرسنگی چند ساله:
من و تو هر دو فضولی شدیم و چرخ از بیخ
شکم و پشت من در این یک سال
َبکندمان و سزاوار بود و اندر خور
واهلل ار یافته است جامه و نان
ز ترس بر تن ما تیز و تازه افتادی
یافته است این و لیک بس اندک
بدان زمان که رگ ما بخَ ستی از نشتر
خُ
داشته است آن و لیک بس لقان
چه اهل کوشش بودیم و بابت پیکار؟
 ...مسعود سعد به حدی در این سال های زندان
همی چه بستیم از بهر کارزار کمر؟
رنج کشــیده و سختی دیده ،که می گوید اگر رها
نه دست راست گرفتی ،به رسم ،قبضه ی تیغ
شوم ،اســب و زر نمی خواهم و بر خشتک شلوار
نه دست چپ را بودی توان ِ بن ِد سپر
می نشینم و به نانی قانعم:
بدان که ما را در نظم دست نیک افتاد
اگر خالصی باشد مرا و خواهد او
ز خود به جنگ چرا ساختیم رستم ِ زر؟
نباشدم هوس لشکر و هوای سفر...
راندن خامه
نه هر که باشد چیره به
ِ
برون کنم ز سرم باد کبر و بی خردی
بستن خنجر
دلیر باشد بر کا ِر
ِ
ز علم ،لشکر سازم ،ز اهل علمَ ،حشَ ر
کسی که خنج ِر پوالد کار خواهد بست
شوم به نانی قانع ،به جامه ای راضی
دلش چو آهن و پوالد باید اندر بر
به ّ
تبری کنم ز ُعجب و بَ َطر
خط عقل ّ
تنی چو خارا باید ،سری چو سندان سخت
همه به خشتک شلوار بر نشینم و بس
که پای دارد با گیرودا ِر حمله مگر
نه اسب تازی باید مرا نه ساز ب َزر
 بــه تکرار گفته اند و گفتــه ایم (از جمله در***
دوره پادشاهی سلطان ابراهیم غزنوی (پسر مقاله ای که به روانشــاد استاد باســتانی پاریزی
مسعود که از  451تا  492قمری سلطان غزنه بوده اختصاص یافته بود) که ادب و تاریخ ما آنچنان با
است) را می توان یکی از بدترین دوره های زندان هم عجین هســتند که تفکیک این دو از یکدیگر،
مسعود سعد سلمان دانست .دلیلش آن است که در نه برای ادبا و نه بــرای مورخان ما مقدور بوده و
این دوره ،این شــاعر جنگجو (یا جنگجوی شاعر) یا خواهد بود! به همین خاطر اســت که تعدادی از
در هر لحظــه از دوره ی طوالنی مدت زندانش ،بهترین مورخان ما ادیب هم هستند (و بر عکس)،
امید به آزادی داشــته است ،آزادی ای که محقق مثل عالمه قزوینی ،عباس اقبال ،مجتبی مینوی،
نمی شــد و ابراهیم نمی پذیرفــت .درود خداوند سعید نفیسیف ،عبدالحسین زرین کوب و  ،...یعنی
بر روان ســعدی بزرگ که در بوســتان سروده و ادبــای ما به حدی نیازمند غور و تفحص در متون
عبداهلل نــژاد نیز همین ابیات را در جای مناســب تاریخی هســتند که در سطوح باال دستی بلند در
تاریخ دارنــد و در موضوع هــای متعدد تاریخی
آورده است:
صاحــب نظرند .مورخــی که قصــد دارد تاریخ
سر پر غرور از تحمل تهی
حرامش بُود تاج شاهنشهی غزنویان را بنویســد ،نه تنهــا نیازمند مطالعه ی
دقیق دواوین شــاعران برجسته ی آن دوره است،
گنه بود مرد ستم کاره را
چه تاوان زن و طفل بیچاره را؟! که موظف است دیوان اشعار شاعرانی مثل عثمان
مختاری و ابوالفرج رونی را نیز با دقت مطالعه کند
نظر کن بر احوال زندانیان
که ممکن بُود بی گنه در میان و نکات تاریخی آن ها را استخراج نماید .و عکس
َ
این هم صادق اســت :آن که مــی خواهد تاریخ
بیندیش زان طفلک بی پدر
دل دردمندش حذر ادبیات دوره ی غزنویان را بنویسد ،آثار تاریخی این
وز آ ِه ِ
دوره را باید زیر و رو کند .این مورد ،از یک طرف
بسا نام نیکوی پنجاه سال
که یک کار زشتش کند پایمال .معایبی را رقم زده اســت :وقایع تاریخی به عنوان
اما دلیل سخت گیری های ابراهیم و نپذیرفتن موضــوع عینی ،با موضوعــی عاطفی گره خورده
خواهش ها و سفارش های متعدد که برای آزادی اســت که بارزترین عیبش رسوخ عواطف شاعرانه
مســعود انجام مــی گرفت چه بــود؟ عبداهلل نژاد در ذکر رویدادهای تاریخی است و همچنین آش
از تاریخ فرشــته اثر محمد قاســم هندوشاه درهم جوشــی که از تلفیق دو زبان کام ً
ال متفاوت
استرابادی مطلبی را نقل می کند وخودرای بودن پدید آمده اســت .این معایب تنها گریبان تاریخ را
سلطان ابراهیم و اصرار او را بر حفظ دستوری که نگرفته اند ،که در بســیاری اوقات شعر را نهیز تا
صــادر کرده ،دلیل اصلی مدت بلند زندان شــاعر حد واقعه نگاری و ثبــت ظفرنامه و ثبت حوادث
مراسم ختنه سوران فالن امیرزاده تنزل داده است!
می داند:
 امــا از طرف دیگــر این تزویــج و تلفیق،“منقول اســت که ســلطان ابراهیم روزی در
میدان غزنین می رفت .حمالی را دید که ســنگ محاســنی هم داشته است .از همه مهم تر آن که
گران بر سر نهاده ،جهت عمارت پادشاهی می برد بخش بزرگی از شــرح تاریخ اجتماعی که بدست
و رنج و مشــقّت بســیار می کشد .ســلطان را بر ما رسیده است ،مرهون همین اتفاق است و یکی
حــال وی رحم آمده ،بفرمود که آن ســنگ را در از جاندارتریــن و موثرترین اســناد موجود ،همین
همان میــدان بیندازد .مدت مدید آن ســنگ در اشــعار مسعود سعد سلمان هستند .مسعود سعد در
میدان افتاده بود .اســپان چون بدانجا می رسیدند ،اشعارش از حرفه های مختلف و صاحبان حرفه ها
می رمیدنــد و در اثنای دویدن آزار می کشــیدند .گرفته تا وصف مجالس عیش و شراب و مجالس
روزی یکی از مقربان درگاه معروض داشــت که قمار را به تصویر کشــیده است .حاالت ،عادات و
اگر حکم شــود آنســنگ را از میــدان بردارند ،از رفتارهای گروه های زیــادی از مردمان زمانه ی
مصلحت دور نباشد .سلطان فرمود که ما گفته ایم خود را که جایشان در تواریخ خالی است ،در قالب
که بگذارند .اگر گوییم بردارند ،حمل بر بی ثباتی شــعر توصیف کرده و توضیح داده اســت .مثال
قول ما کنند و آن الیق به حال پادشاهان صاحب می زنیم :بر اســاس اشــعار باقی مانده ی مسعود
ســعد ،امروز می دانیم که در غزنه ی قرن پنجم،
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عبدالرحمن مجاهد نقی

هر چه بیشتر ترجمه های اشعار شاعران بزرگ
را می خوانم بیشتر باور می کنم که بخش بزرگی
از شــعر امروز ما متاثر است از زبان ترجمه ها و
در حقیقت زبان مترجمان .معنا و موضوع اشعار
را در قالب کلی فع ً
ال کاری نداریم ،اما فرم بسیاری
از این اشــعار به وضوح زیر تاثیر ترجمه های رایج
اســت(از فرم که حرف می زنیم ،تمام جنبه ها و
زیرمجموعــه هایش را در نظر داریــم) .بنابراین
می توانیم بگوییم که بخش بزرگی از شــعر امروز،
متاثر است از ذهن و زبان مترجمان!
***
 - 34من که مسعود سعد سلمانم
زآنچه گفتم همی پشیمانم
شــاید خواننده بتواند میــزان حیرت نگارنده را
در هنــگام دیدن این عنــوان درک کند :تاریخ
شــفاهی ادبیات قدیم! وقتی مشــخصات
کتاب را که نشر هرمس منتشر کرده مرور کردم،
ســمت و ســوی حیرت عوض شــد و جایش را
نوعی تــرس از حاصل کار گرفت .نویســنده ای
امروزی قصد دارد با مطالعه ی اشعار مسعود سعد
ســلمان و مطالب متعدد در آثــار ادبی و تاریخی
در باره ی این شــاعر دوره ی غزنویان ،شاخه ی
جدیدی را در مجموعه ی تاریخ شــفاهی بنا نهد
و به مصاحبه ی ذهنی بــا او بپردازد ،مصاحبه ای
میان دو آدم با قرن ها فاصله ی عمیق!! کاری که
بس ســترگ است و دشوار .از مسعود سعد سلمان
باید بهترین شناخت ممکن را کسب کرده باشی و
از همه چیز مهم تر ،اختالف بسیار زیاد دوره های
زیســت این دو تن اســت که نفس گفتگو را زیر
ســوال می برد :یکی از دوره ی حاکمیت غزنویان
ســر برآورده با تمام محدودیت های تاریخی اش،
و دیگــری در قرنی می زید که اگر تنها چند جلوه
از آثارش را به ابراهیم غزنوی نشــان می دادند از
فرط حیرت ســر به بیابان می نهاد! و همین امر با
تمام سطوح افتراق و اختالفش ،کار گفتگو را بس
دشوار می سازد.
مطالعه ی کتاب را آغاز می کنم .سطر به سطر
که جلوتر می روم ،اعتمادم به کاربلدی عبداهلل نژاد
(متولد  )1348بیشتر و بیشتر می شود .عبداهلل نژاد
دشــواری وظیفه ی نوشتن را خوب دریافته و آن
را با تفنن اشتباه نگرفته است .باید خمیره و جوهر
کار را داشته باشــی تا بتوانی برخی مطالب رشید
یاســمی را که در مقدمه ی دیوان مسعود سعد که
تصحیح کرده ،زیر ســوال ببری! یا بخش هایی از
کتاب تاریخ غزنویان اثر کلیفورد ادموند باسورث را
به چالش بکشی و علت خطاهای باسورث را عدم
آشنایی کافی او با شعر فارسی عنوان کنی! و این
کاری اســت که عبداهلل نژاد انجام داده است .تنها
یک مورد اســت که تحت عنــوان انتقاد به ذهنم
خطور می کند :زبانی که مسعود سعد و عبداهلل نژاد
بدان تکلم و گفتگو می کنند زبانی یگانه اســت،
یگانه و یکسان با تمام خصایص ریز و درشتش .در
حالی که به سلیقه و باور من ،عبداهلل نژاد که معلوم
اســت اکثر متون کالسیک همدوره و یا مرتبط با
زندگی و شعر مسعود سعد را با دقت خوانده است،
می توانست بسیاری از خصوصیات نحوی و آوایی
و لحنی را به سخنان مسعود سعد منتقل کند (اعم
از خصوصیات تاریخی موجــود در متون دوره ی
غزنویان و خصوصیــات جغرافیایی که خاصه در
شرق خراسان ایران موجودند).
کار ،کار بزرگ و ارزشــمندی اســت .امیدوارم
ادامه پیــدا کند ،هر چند باز یادآور می شــوم که
کاری اســت بس دشــوار که عشق را می طلبد و
پشــتکار می خواهد .برای اثبات این مدعا به نام
بعضی آثار که عبداهلل نــژاد با دقت خوانده و این
تاریخ شــفاهی ادبیات قدیم را سامان داده ،اشاره
می کنیــم :آثارالوزراء ،آداب الحرب و الشــجاعه،
اصطالحات دیوانی دوره ی غزنوی و ســلجوقی،
بیهق
الفهرســت ابن ندیم ،تاریخ بناکتــی ،تاریخ ِ
ابوالحســن علی بــن زید بیهقــی ،تاریخ بیهقی،
تاریخ جهانگشــای جوینی ،تاریخ سیستان ،تاریخ
طبرســتان ،تاریــخ غزنویان اثر کلیفــورد ادموند
باسورث ،تاریخ فرشته ،تاریخ کامل ابن اثیر ،تاریخ
گزیده ،تاریخ نیشابور ِ ابوعبداهلل حاکم نیشابوری،
تذکره الشــعرای دولتشــاه ،تذکره ی هفت اقلیم،
یمینی جرفادقانی ،جغرافیای تاریخی
ترجمه تاریخ
ِ
عبدالحی حبیبی ،حبیب الســیر،
اثــر
افغانســتان
ّ
حدودالعالم ،حقیقه الحقیقه ســنایی ،خریده القصر
و جریــده العصــ ِر عمادالدین کاتــب اصفهانی،
دمیه القصر و عصره العصــ ِر باخَ رزیَ ،زین االخبار
گردیزی و طبقات ناصری منهاج ســراج ،مجمل
فصیحی ودواوین اشعار شاعرانی همچون ابوالفرج
رونی و انوری و ناصر خســرو و خاقانی و سنایی و
سید حسن غزنوی و عثمان مختاری و عنصری و
فرخی و مسعود سعد سلمان.
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موســی و فاطمه را موسو و فاطو صدا می کردند،
بسیاری از فحش ها و یا کنایه ها و شوخی های
رایج در میان مردم آن زمان را می شناسیم ،جایگاه
برخی مشاغل را می توانیم تشخیص دهیم ،آالت
موسیقی ،موقعیت اجتماعی موسیقی دان ها و آنچه
در مجالس آن ها می گذشــت را درمی یابیم و ...
برای نمونه بخشــی از یک مثنوی را یاد می کنیم
که در باره ی یکی از دبیران جوان به نام ابوالقاسم
سروده است که علیرغم جوانی ،زبان های پارسی
و تازی را خوب می داند و دیگر دبیران او را تایید
کــرده اند ،اما یک عیب بزرگ دارد که در مجلس
شراب زود مست می گردد و دچار تهوع می شود.
برای آن که در حضور شاه خرابکاری نکند ،آستین
قبایش را به کار می گیرد:
باز بوالقاسم آن خیاره دبیر
کودک است و به رای و دانش پیر
کلک او هر رقم که پیوندد
هر دبیری که دید بپسندد
تازی و پارسی نکو داند
هر چه راند همه نکو راند
گر ز طیبت در او گشادگی است
چه شد؟ آنجا بزرگ زادگی است
هیچ عیبی دگر جز آنش نیست
سیکی گرانش نیست
که تن
ِ
او ضعیف و  ،قوی دهند شراب
طبع بی تاب او ندارد تاب
چون کند ُپر ُکم و ندارد پای
طشت سازد ز آستین قبای
فراش
منتظر ایستاده ده ّ
تا چگونه رود حدیث هراش
هر چه خورده بُ َود ،براندازد
معده ی پر شده بپردازد
آنچنانش برند مست و خجل
که نشاطش فرو ُم َرد در دل
پس به شستن دهد قبا ناچار
نرسد چند گه به خدمت ِ بار
می بینیم که این ابیات از مثنوی مســعود سعد،
ذره ای ارزش ادبی ندارند ،اما گوشــه ای از تاریخ
اجتماعی تاریک ما را روشــن می سازند و چنین
شعرهایی در دیوان مســعود سعد کم نیستند( .بد
نیست در باره ی سیکی که در شعر باال هم آمده،
توضیحی بدهیم:
سیکی یا شراب مثلث یا ثلثان ،شرابی است که
پس از جوشاندن آن ،یک سومش باقی می ماند،
یک از سه ،سه یکی .آنچه در باره ی سیکی مهم
است ،حکم فقهی ابوحنیفه در این باره است .برای
آن که ایــن بخش از بحث متقن از آب در آید ،از
پرداختن به کلیات احتراز نموده و به بخشی از یکی
از بهترین تحقیقات در این باره اســتناد می کنیم:
مقاله ای که حاصل سخنرانی استاد مهدی محقق
در کنگــره ی بیــن المللی ابوحنیفه (اســام آباد
ادب و تاریــخ مــا آنچنان بــا هم عجین
هســتند که تفکیک ایــن دو از یکدیگر،
نــه برای ادبا و نه برای مورخان ما مقدور
بــوده و یــا خواهد بــود! به همیــن خاطر
اســت که تعدادی از بهتریــن مورخان ما
ادیب هم هستند

پاکستان .مهرماه  1377خورشیدی) است و عنوان
مقاله این است :االمام ابوحنیفه و االدب الفارسی.
استاد محقق ســخنرانی خود را در حضور اساتید
پاکســتانی و کشورهای اســامی و خاورشناسان
اروپایی و امریکایی ،به زبان انگلیسی و قسمتی از
آن را بــه اقتضای موقع و مقام به عربی ایراد کرد
و ما از اخبا ِر نامه ی فرهنگســتان ترجمه ی بخش
مــورد نظر را نقل می کنیم .جــدی ترین منتقد و
مخالف ابوحنیفه ،کسی نبود مگر داعی اسماعیلی
و حجت خلیفه ی فاطمی ناصر خسرو قبادیانی که
عزلت و تنهایی خود در تبعیدگاه ُیمگان را حاصل
تکفیر فقهایی می دانست که قاطبه ی آن ها پیرو
مکتب ابوحنیفه بودند:
از بیم ِ سپاه ِ بوحنیفه
بیچاره و مانده در حصارم
اما مهم ترین انتقادهای ناصر خسرو بر مکتب
فقهی ابوحنیفه بر ســه محور استوار است :تجویز
حیلــه در فقه -بهره بــرداری از رای و قیاس در
احکام شرعی -مباح دانستن سیکی پخته یا همان
شراب مثلث .و ما با این سومی کار داریم.ابوحنیفه
شرب سیکی را ،مادام که مســتی و ُسکر نیاورد،
حالل شمرده است .ناصر خسرو در اشاره به همین
حکم ابوحنیفه سروده است:
باده ی پخته حالل است به نزد تو
که تو بر مذهب بویوسف و نعمانی
و نعمان مــی دانیم اشــاره به نــام ابوحنیفه
نعمان بن ثابت اســت .در تفســیر کشف االسرار،
از ابوحنیفه نقل شــده که گفته است :و مطبوخ
که دو ســیک از آن بشود و سیکی بماند،
خوردن آن مباح اســت و ح ّد واجب نکند
تا آنگه که مســتی آرد .تفتازانی نیز در شرح
َ
المثلث ّ
الشافعی و
مقاصد گفته اســتَ :ح ِّرم
باحه ُ ابوحنیفه) .به گمانم یکی از دالیل رواج
اَ َ
هر چه بیشــتر مذهب ابوحنیفه ،همین تســاهلی
اســت که در برخی احکامش جاری شده است .به
یاد دارم که در جایــی خوانده ام که دلیل رویکرد
بخش بزرگی از امرا و اشراف و درباریان به مذهب
بوحنیفــه همین بوده اســت ،اما ماخــذ را به یاد
ندارم .ابوحنیفه گویی بیش از سه موسس مذاهب
مالکی و شــافعی و حنبلی سعی داشته احکام را با
مقتضیات زمانه همراه ســازد .هر چند ورود جدی
به این مبحث ،نیازمند براهین و مســتندات کافی
و بایسته است.

