
پیشینه ی فرهنگ و هنر در فالت 
ای��ران ب��ه بیش از ٨ هزار س��ال 
می رسد و از روی یافته های چشم گیر بر جای مانده 
از روزگاران پیش از تاریخ به درس��تی می توان گفت 
که کنده کاری، از نخستین کارهای هنری انسان های 
نخس��تین است. پیش از پیدایش خط، ُمهر در ایران، 
نخس��تین اب��زار و ارزش��مند ترین پایه در ش��ناخت 
نوشته ها بود و ایرانیان بیش ترین بهره را در ساخت و 
پیش رفت شناسه ی):هویت( ُمهر، در جهان داشته اند.
محمدج��واد ج��دی، زاده ي 1340 خورش��یدی 
در تبریز، پژوهش��گر، جواهرس��از، خوش��نویس و 
نویس��نده ی زمینه  ه��ای هن��ری، خوشنویس��ی و 
ُمهرشناس��ی و دارای مدرک ارزش��یابی درجه یک 
هنری)دکت��ری( اس��ت. وی در خانواده ای آش��نا با 
هنر زاده شد و به شوند):دلیل( بودن در کنار پدری 
هنرمند به هنر کنده کاری دلبس��ته  ش��د. نشست و 
برخاست پدر با استادان برجسته  ي هنر خوشنویسی 
و خرید نگین ها و تابلوهای ارزش��مند از سوی پدر، 
راهگش��اي گرایش وی به خط های کنده ش��ده در 
ُمهرها و نگین ها ش��ده است. »جدی« سال ها کار 
در کن��ده کاری، بازدی��د از کش��ورهای گوناگون و 
ناش��ناخته بودن تاریخ و هنر ایران و برداشت های 
نادرس��ت به ویژه در زمینه ی ُمه��ر و کنده کاری در 
بیرون از ایران را انگیزه ي پژوهش و نوشتن تاریخ 

ُمهر و کنده کاری در ایران برمی شمرد. 
وی استادی نامدار در زمینه ی ُمهرشناسی است و 
کتاب ها و نوشته  های بسیاری در زمینه ی شناسایی 
ُمهرها و تاریخ آن ها را به رش��ته ی نگارش درآورده 
اس��ت. »ُمهر و حکاکی در ایران«، »ش��یرازنامه«، 
»ُمهرها و نگین ها«، »ُمهرهای س��لطنتی«، »صد 
پند لقمان« و اینک کتاب »دانشنامه ُمهر و حکاکی 
در ایران« که به تازگی از س��وی کتابخانه، موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی و فرهنگستان 
هنر منتش��ر ش��ده اس��ت از کتاب های این اس��تاد 
ارزش��مند اس��ت. »نگاه��ی ب��ر خط��وط ُمهرها و 
سکه های ضرب شیراز«، »سکه، ُمهر و سیر تحول 
خط و خوشنویس��ی در عصر ایلخانی«، » تاملي بر 
جای��گاه و ویژ گي ُمهره��اي دوره صفوي«، »ُمهر 
گوهری بر تارک خط و نقاش��ی« و... از نوشته هاي 

دیگر »جدی« هستند. 
خواهشمندم برای آغاز س�خن، اندکی از جایگاه 

ُمهرشناسی و هنر کنده کاری بگویید؟ 
بی گم��ان دیرینگی ُمه��ر به دیرینگی داس��تان 
مالکی��ت آدمي و پاگرفت��ن آن مي رس��د. در ایران، 
در جایگاه نخستین ابزار نش��ان دادن یگانه بودن و 
ارزش��مند ترین پایه  در ارزش بخشی و شناخت اسناد 
کاربرد داشته و از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. 
تاریخ و پیش��ینه ی ُمهر در جغرافی��ای ایران بزرگ، 
نزدیک به 6 هزار س��ال دیرینگ��ی دارد. حتا واژه ي 
پارس��ی ُمهر برگرفته از واژه ي ِمهر اس��ت و مشتق 
از نام جمش��ید، دارنده ي کهن ترین ُمهر و انگشتری 
اس��ت که پسوند شید یا خورش��ید دارد. این واژه به 
زبان تازی و ترکی نیز وارد شده و به کار رفته است. 
درب��اره ی ُمهرها همین بس ک��ه بدانیم حکیم 
ابوالقاس��م فردوس��ی ُمهر را یکی از ارکان پایه ای 
ج��اه و جالل پادش��اهی به ش��مار آورده و یادآوری 
وی ب��ه خداوند شمش��یر و گاه نگین ش��وند ارزش 
آن و نشانه ی توانمندی و شهریاری است. در کتاب 
مادیان هزار داِدس��تان؛ که تنها سند زنده ی ویژه ی 
نظام حقوقی روزگار ساس��انی و ایران باستان است 
به روشنی می خوانیم: »سندی که ُمهر آن پاک شده 
و نی��ز اظهارنامه ای که ُمهر آن از میان رفته باش��د 
بی ارزش):اعتبار( اس��ت و واژه ی ب��ی ارزش، برای 

چنین سند و اظهارنامه ای به کار می رود.« 
درباره ی ویژگی های هنر کنده کاری و ُمهرسازی 
نیز باید یادآور شوم، استادان کنده کار، این هنرمندان 
فراموش ش��ده ی زمانه ی ما، افزون بر اس��تادی در 
هنر خوشنویس��ی و آگاهی ژرف از پایه های نظری 
هنر تجسمی و هم جواری واژه ها از کاردانی ویژه ا ی 
در طراحی، ترکیب بندی، قرینه سازی طغرا و سپس 
کنده کاري بهره مند بوده اند، چرا که س��طح کوچک 
و اندک این س��نگ ها، نیازمند تالش ویژه ای بود و 
در ارزش هنری آن همین بس که ُمهر هر کس��ي، 
برگ شناس��ه  و شناسنامه ی او و نقش ُمهر و سجع 
آن نمایان گ��ر تبار، پسند):س��لیقه(، بنی��اد باورها و 
جایگاه اجتماعی او به شمار می رفت و شوند بالندگی 

دارندگان آن ها بوده است.
چه ش�د که به س�راغ ُمهرها رفتی�د؟ و هم چنین 

انگیزه شما از نوشتن این دانشنامه چه بود؟ 
موضوعی ب��ا این ارزش، ش��وربختانه چندان از 
س��وی پژوهش��گران، با اقبال روبه رو نبود و گمان 
م��ی رود کاره��ای انج��ام گرفته ي پیش��ین، براي 
موضوعی چنین گسترده بسنده نبود؛ به ویژه آن که 
بسیاری از خاور شناسان باختری با دیدن نوشته های 
عربی و قرآنی سجع ُمهرها و نگین های کنده کاری 
ش��ده آن ه��ا را هن��ری ازآِن کش��ورهای عربی یا 

از شوندهاي):دالیل( ماندگاری 
حاف��ظ،  ش��عر  دیرمان��ی  و 
سمت وسوي اس��توره ای آن است. شعر حافظ در آباد 
گردش):س��یر( می کند و از بزرگ ترین پرسش های 
آدمی س��خن می گوید. داستان آفرینش و چگونگی 
آن و باالرفت��ن به آس��مان):معراج( و رس��تاخیز در 
زبانی نمادین نمود مي یابد.  ستیز همیشگي)آغازین 
و فرجامی��ن( آدم و فرش��ته؛ و رن��د و زاهد بر پایه ي 
دوگانه انگاری اس��اتیری بینش ایران��ی پا مي گیرد و 
پیامبران��ی چ��ون آدم و نوح و ه��ود و صالح و خلیل 
و یوس��ف و موس��ا و عیسا و س��لیمان، نقش آفرین 
نمایش های وی هس��تند. پادش��اهان کهن ایران از 
جمشید و فریدون تا اسکندر و دارا و بهرام گور، بازیگر 
نمایش هستند. بهره اي نیز برای عارفانی استوره ای 
چون اویس و بایزید و حالج و عاش��قانی چون لیلی 
و مجنون کنار گذاش��ته شده است. این توان شعری 
وی با وام گرفتن اس��تعاره ها و نمادهای اس��تعالیی 
چون جام و آیینه و گیسو و خال و نمادهای رویاروي 
مسجد و خرابات و فرشته و رند  و تسبیح و زنّار، خود 

را نشان مي دهد.
استوره ها و نقش مندی نمایشی در شعر حافظ

آن چه بازگو ش��د، بخش��ی از س��خنان دکتر مریم 
حس��ینی، استاد ادبیات فارسی دانش��گاه الزهرا بود، 
که درباره ي »تجلی استوره در شعر حافظ« در مرکز 
فرهنگی شهر کتاب سخن  گفت. وی باورمند است 
که چندین نوش��تار):مقاله( درباره ی اس��اتیر در شعر 
حافظ نوشته شده و کم وبیش همه ي کسانی که این 
نوش��تارها را نوشته اند به دنبال این بوده اند که براي 
نمونه، جمشید را در دیوان حافظ بشناسانند و بگویند 
که جمشید چه کس��ی بوده و چگونه پنداشته شده 
است یا به دنبال این بوده اند که دریابند عارفانی چون 
ح��الج و بایزید چگونه جایگاه اس��توره ای یافته اند. 
به دنبال این بوده اند ک��ه بودن):حضور( پیامبران را 
در دیوان حافظ بررس��ی کنند، از آدم تا عیسا را که 
نقش پذیر هستند، در دیوان او بشناسانند و هاله های 
استوره ای و نقش مندی نمایشی آن ها را به کنکاش 
بنشینند. هرچند روشن است که همه ی این بررسی ها 
درست است. بخش ارزشمند بودن استوره ها در شعر 
حاف��ظ با همین هاس��ت. ام��ا پیش از ای��ن که من 
تصویرهای اس��توره ای را در ش��عر حافظ گسترش 
بدهم و به نمودهای اس��توره ای بپردازم، می خواهم 
نگاهتان را به آن جا بکشم که بودن اساتیر در دیوان 
حافظ چگونه است؟ آیا هوشمندانه و خردمندانه و از 
سر آگاهی است؟ یا از سر ناخودآگاهی؟ و این که این 
بودن و جلوه و نمود اس��اتیر در شعر حافظ شوند چه 

ویژگی هایی در شعر او شده است؟
ماندگاری شعر حافظ و شاهکار بودن آن

هنگامی درباره ی ماندگاری ش��عر حافظ و شاهکار 

را  ویژگی های��ی  می ش��ود  کن��کاش  آن  ب��ودن 
برمی شماریم که هم در پیکر و نمای شعر او هست و 
هم گوناگونی معانی و زمینه ها):مضامین( در شعر او. 
یکی از ویژگی هایی که شاهکارهای ادب و کارهای 
مان��دگار در تاریخ ادبی جهان دارند بودن یک زمان 
بیکران در آن هاس��ت؛ زمانی ُپر کشش که شنونده 
هنگامی که در براب��ر آن جای می گیرد از چارچوب 
این جهانی و یک جایی آن بیرون می شود و در زمان 
پیش می رود. ش��اهکارها ش��نونده ی خودشان را از 
زمان کران مند به زمان بی کرانه راهی می کنند. آن ها 
را به زمان ها و جاهایی می برند که کران مند نیستند و 
بی کرانه و بی پایان هستند. این بی پایانی و گستردگی 
یکی از ش��وندهای:)عوامل( گزارش):تأویل( پذیری 
نوش��ته های ادبی اس��ت. به راس��تی ی��ک گنگی 
درونی):ذاتی( در متن ادبیات هس��ت که آن را برای 
شنونده پیچیده می کند. بسیاری از این پیچیده بودن 
در دست همین استوره هایی است که در درون شعر 
است و خودشان را در زمان گسترده می کنند. جای 
دادن ش��نونده در زمان اساتیری یکی از شوندهای 

چنین گسترشی است.
دسته ی دیگر از این نمودها، بودن پادشاهان است. 
شاید بزرگ  ترین پادشاهی که در دیوان حافظ خود 
را نشان داده و سخت حافظ اورا دوست داشته بوده، 
جمشید است. بارز ترین ویژگی جمشید داشتن جام 
جم اس��ت. این جام یکی از ارزشمندترین نمادهای 

استوره ای در شعر حافظ است:
گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم 

گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد
یک��ی دیگر از نمادهای��ی که حافظ بس��یار به آن 
پرداخته آیینه اسکندری است. نگرشی که حافظ به 
این آیینه داشته برای این است که حافظ سخت از 

دل و جام، دل آگاه است:
من آن آیینه را روزی به دست آرم سکندر وار 

 اگر می گیرد این آتش زمانی ور نمی گیرد
آیینه سکندر جام می است بنگر 

تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
سکندر را نمی بخشند آبی 

 به زور و زر میسر نیست این کار
آیینه سکندر و جام جم همه جا در دیوان حافظ رمز 

دل پاک و پاک کننده ی عارف است.
حافظ ب��ه خضر نی��ز ن��گاه  وی��ژه ای دارد. یکی از 
ُپربس��امدترین نمادهای اس��توره ای در شعر حافظ 
»آب حیات« اس��ت. نگاه ویژه ی او به آب حیات به 
شوند نگاه استوره ای است که حافظ به داستان آغاز 
آفرینش دارد. به هر روی نمادهایی که حافظ به آن ها 
نگاه ویژه ای داش��ته به گونه ای همه ی آن ها ما را به 

داستان آفرینش آدم و روز آغازین پیوند می دهند.
)شناسه: 30944(

عثمان��ی مي پنداش��تند ک��ه درس��ت کردن این 
باورهای نادرست یکی از آرزوهای دیرین من 
بود که نزدیک به س��ه دهه از بهترین دوره ی 
زندگی ام را به خود ویژه  کرد که خوش��بختانه 
گوی��ا اینک و با چاپ ای��ن کتاب ها، برآورده 

شده است.
در کتاب ت�ان ی�ادآور ش�ده اید ک�ه دیرینگی 

ُمه�ر و کن�ده کاری در ای�ران ب�ه بی�ش از 6 هزار 
سال می  رس�د. آیا ایران در ُمهر و کنده کاری 

پیش�ینه ی درازدامنی داشته است؟ و از آن 
روزگار در کاوش ه�ای باستان شناس�ی 
یافته هایی به دس�ت آمده که گویای این 
پیشینه باشد؟ خواهشمندم در این باره 

بیش تر بگویید.
تاریخ ُمهر در ای��ران دیرینگی 

دارد.  چندهزارس��اله 
ُمهره��ا  ش��ناخت  دان��ش 
ب��راي   )sigillographie(
تاریخ گذشتگان  با  آشنایي 

و ُمهر، سندي ارزشمند و گویا است که همواره نگاه 
پژهشگران را به سوی خود کشیده است.

با نگاه به پیشینه ی فرهنگ و هنر در فالت ایران 
ک��ه به بیش از ٨ هزار س��ال مي رس��د و یافته های 
فراوان و چش��م گیر به جای مان��ده از روزگار پیش از 
تاری��خ مي توان گف��ت که کنده کاري، از نخس��تین 
کارهای هنري انسان های نخستین است و پیش از 
پیدایش خط، ُمهر در ایران، نخس��تین ابزار استواری 
یگانه بودن و ارزش��مندترین پایه در ش��ناخت اسناد 
بوده اس��ت و ایرانیان بیش ترین بهره را در ساخت و 
پیشرفت بزرگ شناسه ی »ُمهر« و به گفته ای، نشان 
یا شناسنامه در جهان داشته اند که از سوی کشورها 

و مردمان دیگر نیز نمونه برداری شده است. 
از دوره ی میان س��نگي ک��ه کن��دن پیکره هاي 
گیاهي، جانوري و انس��اني بر صخره و سنگ رواج 
یافت، هنرمندان با بهره گیری از ابزارهاي ابتدایي، 
بنیان گذار هنري شدند که هزاران سال، از دیواره ی 
سر برافراشته ی کوه ها و صخره ها تا مساحت اندک 
س��نگ هاي قیمتي را، عرصه ی هن��ر و ذوق خود 
کردن��د. در این میان، کنده کاري بر ُمهرها ش��ایان 
توجه بیشتري اس��ت و ظرافت و دقت در آفرینش 
این آثار به شوند اهمیت کاربردي و نیز محدودیت 
فضاي آن ها، بس��یار س��تودني اس��ت. شکل هاي 
هندس��ي که بر ُمهرها دیده مي ش��ود، بهترین سند 
به جامان��ده از کهن ترین خط انس��ان، یعني پایه و 

اساس پیدایش خط تصویري به شمار می آید. 
ب��ه یاري این یادگارهاي کهن مي توان درباره ی 
جای��گاه فرهنگي و اجتماعي و حت��ا روانی و منش 
گذش��تگان آگاهی به دست آورد. بی گمان دیرینگی 
ُمه��ر به دیرینگ��ی مفهوم مالکیت آدمي و اس��توار 
س��ازی آن اس��ت و به درس��تي ای��ن یادگاره��اي 
به جای مان��ده، باس��تاني ترین کتاب هاي انس��اني و 
ایراني به ش��مار مي آین��د. در تاریخ ایران باس��تان، 
کنده کاری و کش��یدن تصاویر و خط ها بر ُمهرها و 
نبشته ها باشکوه هر چه بیشتر روا بوده و قلم نقاشان 
و خطاطان نخستین در کنده کاری نیز کاربرد داشته 
است و هنرمندان آن روزگار، کار خود را نه با مرکب 
و بر کاغذ که  بس��یار آسیب پذیر است، بلکه با نقش 
آن بر ِگل تري ک��ه در آتش و گرمای آفتاب پخته 
مي ش��د و نیز با نوش��تن روی س��نگ )حجاری( یا 
کنده کاری بر سنگ هاي سخت، جاودان مي ساختند 
و از دس��ت برد آس��یب تاریخي در پناه مي داش��تند. 
چنان چه گفته اند نگارش یا نگاشتن به چم):معناي( 
نقش کردن اس��ت و واژه ی نقاشی در زبان تازی از 

همین نگاشتن پارسی گرفته شده است.
در ای��ران باس��تان حلقه یا نگین و انگش��تري 
نش��انه ی توانمندی، پادش��اهی و فرمانروایي است 
که از س��وی خداوند داده مي شود. در ریگ ودا هم 
مي خوانی��م که جمش��ید همین خاتم و انگش��تري 
را داش��ت. اشاره ی فردوس��ي به خداوند شمشیر و 
گاه نگین، نش��ان هایي از پادش��اهي اس��ت. شاه از 

خداوند، شمشیر و نگین یا انگشتري را که نشانه ی 
توانمندی و شهریاري است، مي ستاند... 

هنر ُمهرس�ازی و کنده کاری در زمان هخامنش�ی 
و ب�ودن پادش�اهان بزرگی چون ک�ورش و داریوش 

هخامنشی چه ویژگی هایی داشته است؟
روح ن��وآور ایراني در زمان هخامنش��ي به اوج 
خود رس��یده و  برآیند هزاران س��ال تالش هنري 
در کاره��ای ارزن��ده در زمینه ه��اي گوناگون مانند 
کنده کاری و نقر س��نگ هاي س��خت و ُمهرسازي 
نمود یافته اس��ت. در ُمهرهاي اس��توانه اي فراوان 
به جامانده از روزگار هخامنش��ي، شاه پیاده یا سوار 
بر ارابه و تیر و کمان به دس��ت، سرگرم شکار شیر 

یا گراز دیده مي شود. 
همان گونه که در کت��اب از زبان داریوش؛ آمده 
است اکنون به کمک گل نوش��ته هاي دیواني )ِگل 
ُمه��ر ک��ه آن را گرگت یا گل آوش��ت مي نامیدند( 
به آس��انی پي مي بریم که ب��رای نمونه یک کارمند 
در زمان هخامنش��ي، هنگام سفر و ماموریت خود، 
گذرنامه اي ُمهرش��ده به همراه داش��ته است که در 
آن، راهی ک��ه از آن می گذرد، میزان آرد، ش��رب، 
نیازه��ای ش��خصي و این که از س��وی چه کس��ي 
دس��تور یافته، نوشته شده و در دفترهاي حسابرسي 
و ایس��تگاه هاي پس��تي همه ی هزینه ها را کسانی 
ک��ه با گل تازه آماده ی انجام کار بودند، یادداش��ت 
می کردند. جای دس��ت هاي بر ِگل فش��رده شده و 
نش��ان انگشتان ِگلکار به خوبي بر روي ِگل به دست 
آمده از ساختمان روبه روي کاخ خزانه تخت جمشید، 

گویای این سخن است.
بدین گون��ه، همه ی کس��انی ک��ه به گونه ای با 
سازمان دیوانی هخامنشي سر و کار داشتند ناچار به 
داشتن ُمهر بوده، همیشه آن را همراه خود نگهداری 
مي کردند. ازاین رو، گاه از ُمهرهای سیلندری یا لول 
س��ود می جس��تند و برخي ُمهر را ب��ر نگیني کنده، 
بر انگش��تري خود مي نش��اندند و برخي دیگر، ُمهر 
را چون گردنبندي ب��ر گردن خویش مي آویختند و 
دو ته قیطان را به یاری حلقه اي زنگوله اي مانند در 
پشت س��ر اس��توار مي کردند که این حلقه، درکنار 
نگه��داری ُمهر، بلند و کوتاه ش��دن قیطان ُمهر را 
شدنی مي س��اخت و دارنده ی آن را از بیرون کردن 

آن بي نیاز می کرد. 
»یگان��ه بازنمایي شاهنش��اهی پ��ارس پیش از 
شاهنش��اهی داریوش، ُمهري اس��ت ک��ه در زمان 
داریوش نیز در تخت جمش��ید به کار مي رفته است، 
ول��ي آش��کارا ب��ه روزگاری بس��یار پیش ت��ر از او 
وابس��تگی دارد. ب��ر این ُمهر گفته ی کورش پس��ر 
 )Teispes( یا تیسپس )Tedajebqieh( چیش��پش
کنده شده است. مردمان ری و پارس کورش انشان 
را، ب��ا این که در این ُمهر به روش��نی ش��اه نامیده 
نشده است، نیای کورش بزرگ مي دانند. چیزی که 
بر ُمهر کنده ش��ده است نمایشی جنگي و عیالمي 
است که پس از آن در هنر کنده کاری بر سنگ هاي 

هفتـه نـامـه خبری    فـرهـنـگی

ُرمان نویس��ي در ای��ران پیش��ینه اي تاریخي ندارد. آغاز آش��نایي 
ایرانی��ان با گونه ي ادبي ُرمان، از راه برگردان):ترجمه( کتاب هاي 
باخترزمین��ي بود. براي نمونه، در س��ال 1304 مه��ي )در روزگار 
ناصرالدین ش��اه قاجار( ُرمان »تلماک« نوشته ی فنلون از فرانسه 
به فارسي برگردان شد. بدین گونه بود که خواننده ي پارسي زبان، با 
گونه ي ادبي تازه اي به نام ُرمان آشنا شد. نخستین رمان تاریخي 

ایران را خس��روي کرمانشاهي نوشت. رمان او »شمس و طغرا« 
نام داش��ت. او در زمان جنگ جهاني نخس��ت ک��ه باختر):غرب( 
ایران دس��ت خوش جنگ ها و س��تیزها بود، به ش��هر کوچک و 
دورافتاده ي ماهیدش��ت پناه بُرد و در آن جا س��رگرم نوشتن رمان 
خود ش��د. کتاب سه پوش��ینه ای):جلدي( او در سال 132٨ مهي، 
نوش��ته شد و داستان آن به روزگار تاریخي و ُپرآشوب فرمانروایي 

مغوالن بر ایران بازمي گش��ت. شمس، قهرمان داستان خسروي 
است که شاهزاده اي ایراني و دلباخته ي دختري به نام طغرا، فرزند 
یک��ي از فرمانروایان مغول اس��ت. رمان »ش��مس و طغرا« پر از 
کشمکش هاي هیجان انگیز و عاش��قانه است. آن هایي که رمان 
خسروي را بررسي کرده اند، نوشته اند که او از رمان هاي الکساندر 

دوما بسیار رنگ پذیرفته است. )شناسه: 30941( هنر
ب و 

اد

رسوده

نوشتار

 ُمهر، دست آورد ایرانیان است نه کشورهای عربی و عثمانی! 

نخستین رمان تاریخي ایران

4
بے مرگے و جاودانگے

تاری�خ ُمهر در ایران دیرینگی چندهزارس�اله دارد. 
دان�ش ش�ناخت مهره�ا ب�راي آش�نایي ب�ا تاریخ 
گذشتگان و مهر، س�ندي ارزشمند و گویا است که 
همواره نگاه پژهش�گران را به س�وی خود کش�یده 
اس�ت. با نگاه به پیش�ینه ی فرهنگ و هنر در فالت 
ایران که به بیش از 8 هزار سال مي رسد و چیزهای 
فراوان و چش�م گیر به جای مان�ده از روزگار پیش از 
تاریخ مي ت�وان گفت ک�ه کنده کاري، از نخس�تین 

کارهای هنري انسان های نخستین است.

         12 July. 2014  No.309  Vol:14  8 Page       شنبه 21 تير 1393 خورشیدی  دين ايزد و تيرماه 3752 زرتشتی  سال چهاردهم   8 رویه

گفت وگو با محمدجواد جدی، نویسنده، ُمهرشناس و خوشنویس

آناهید خزیر
گفتوگو

اسداهلل اسدی
سراينده

چیستا پاک سرشت
نوشتار

کوچک وجهه اي فراوان به دس��ت آورده است. این 
صحنه س��وارکاري را نش��ان مي دهد که س��رگرم 
جهش از روي دو جنگ جوي بر زمین افتاده و نبرد 
با یک س��رباز پیاده است« )بریان 13٨1: ج 1، ص 

)137-13٨
در هم��ه ی ُمهرهاي ش��اهي ک��ه داریوش به 
کارکن��ان بلندپایه اش به جاي ُمه��ر خدمت مي داد، 
نماي یک نخل و در ُمهر نامدار داریوش )داري ووش 
= دارنده ی خوبي( نمای دو نخل دیده مي شود. این 
ُمهر اس��توانه اي که در گنجینه ی):موزه ی( بریتانیا 
نگهداري مي ش��ود از 2537 سال پیش برجا مانده 
اس��ت. در کنار دو نخل بخش های گوناگون کنده 

شده بر این ُمهر به گونه ی زیر است:
سه رده خط میخي در سوی چپ، نقش ُمهر به 
سه زبان پارسي باستان گوشه ی راست، عیالمي و 
بابلي با نوشته ی: »ادم داري ووش خشاي ثي ي« 

)منم داریوش شاه(
باید یادآور ش��د که داریوش دستور ساخت خط 
میخ��ی به زبان پارس��ی باس��تان داد ک��ه بر روی 

ُمهرهای آن زمان به کار گرفته شد.
ارابه اي دوچرخ که داریوش بزرگ با جامه و تاج 
باشکوه کمان به دست سرگرم شکار شیر است و به 
همراه مرد پارس��ي ارابه ران )افسار به دست( بر آن 

سوار است و ارابه را دو اسب مي کشند.
بخش ه��ای به کاررفته در ُمه��ر داریوش بزرگ 
به گونه اي اس��ت که نمادهاي چیزهایی چون: توان 
)تیراندازي، شکار شیر و سوارکاري( تندي):سرعت( 
)ارابه و اس��بان نیرومند( دارای��ی و آباداني )نخل( 
دانش )نوش��تار به خط میخي به سه زبان( معنویت 
)فروهر( با خوب اندیشی، در آن به کار رفته و از این 

دید ُمهري کمیاب است.
در فصل پایانی کتاب دانش�نامه ُمهر و حکاکی در 
ایران، به فرهنگ نامه ی ُمهر و کنده کاری در س�رود و 
ادب پارسی پرداخته اید. ارزش این پرسمان):مساله( 

را در چکامه ها چگونه بررسی کرده اید؟
می دانید که روش و چگونگی آفرینش بسیاری 
از هنرهای هنرمندان این مرز و بوم به ش��وند نبود 
رواج نگه��داری از روش ه��ای س��اخت این کارها 
پوش��یده مانده است. ش��ما کمتر کتاب یا نوشته ای 
می بینید که در آن موبه مو به روش انجام یک هنر 
در گذشته پرداخته باش��ند و بدینسان با گستردگی 
شاخه های هنری بسیار، ما در زمینه داشتن آگاهی  
و چگونگ��ی آفرینش کارها و حتا زندگی هنرمندان 
ب��ا کمب��ود بن مایه):منابع( روبه رو هس��تیم. من در 
پژوهش ه��ای خ��ود گاه در البه الی نوش��ته ها و 
سروده های س��رایندگان که خوشبختانه شمارشان 
کم نیس��ت، به س��روده هایی برخورد می کردم که 
به خوبی گره از پیچیدگی در این هنر می گش��ود و 
مرا به بیش تر نگریس��تن به ای��ن بن مایه ها دلگرم 
می کرد. برای نمونه ش��ما در میان این چکامه ها به 
این بیت از صائب تبریزی برمی خورید که می گوید:

سینه پیش ناخن الماس می سازد سپر         
هرکه خواهد چون نگین ساده نام آور شود

همان گونه ک��ه می بینید این بیت به آس��انی ما 
را ب��ه کاربرد الماس از س��وی کن��ده کاران عقیق 
برای کارش��ان رهنمون می ش��ود. دیدن نکته های 
کلیدی از این دس��ت در میان چکامه های پارس��ی 
برایم دلنش��ین و از ارزش وی��ژه ای در راه پژوهش 
برخ��وردار بود و مرا بر آن داش��ت فص��ل چهارده 
ای��ن کت��اب )ص 609 : فرهنگنامه ُمهر و حکاکی 
در ش��عر و ادبیات پارس��ی با بیش از 200 مدخل( 
را به ای��ن مهم ویژه کنم که این فصل به راس��تی 
می توانس��ت خود به تنهایی کتابی جداگانه و نوین 
باش��د که برای نخستین بار در چارچوب یک فصل 
در این کتاب آمده اس��ت. برای پژوهش و نوش��تن 
این فصل بیش تر دیوان های سرایندگان پارسی گو 
از رودکی تا ش��هریار با ریزبینی بی مانندی بررسی، 

کندوکاو و از آن ها یاری گرفته شده است. 
و سخن آخر...

بی مناس��بت نیس��ت اینک که سخن از سرود و 
ادب پارسی است چکامه ای را تقدیم شما و گرامی 
خوانندگان هفته نامه وزی��ن امرداد کنم که بامداد 
امروز  )16 تیرماه( س��روده ش��ده و »افسون هنر« 

نام دارد:
 چیست این راز نهان 
در پس الفاظ کهن؟ 

چیست در پرده این نقش نگین
 که مرا می ِکشد اندر پی خویش؟  

 می برد در دل تاریخ مرا
 از پس گرد و غباری سنگین 

 با شکوهی که در آن پنهان است 
 می سراید غزلی ناب و پیاپی در گوش   
 می نوازد به سرودی چه هماهنگ آهنگ

 تاکند عاشق دلبسته خویش
 این تن خسته مشتاق به افسون هنر           

)شناسه: 30942(

»سی لحن باربد« »سی آوای سیاووش«*

یاد جمشید در دیوان حافظ

بخ��وان  ز  آرای�ش خورش�ید   تابان
ب��ه   اورنگ�ی   و   ناقوس�ی    بپ��رداز
چو  دل  از  باغ ش�یرین  ش��اد گردد
به   تخت طاقدیس�ی،  گر  نشس��تی
چ��و  کام  از  حلق�ه ی کال�وس   یابی
»کویروشب، س��کوت« و  راه شبدیز
»به��ار دلک��ش«   آرد   رام�ِش جان
چو   با   س�رِو س�هی   همراز  باش��ی
بی��ا   بنگر   به   سروس�تاِن   ش��یراز
 بخوان   از   س�بز  در  س�بِز  بهاران
به     ش�ادروان مروارید     بر   خوان
شب فرخ ،   شِب  »آراِم جان«  است
بب��وی   آن   غنچه ی کب�ک دری   را
چو  ش��ب  در فکِر ف�رخ روز بگذشت
ب��ه   دل گ��ر قفل رومی   بر  نش��یند
چو  دل  می سوزد   از  کیِن سیاووش
ز  کیِن ایرج،   اکنون  گر  ش��ود  یاد
ی��ادی آورد  ب�اد  گن�ج  از  بک��ن 
به گنج گاو و »برگ س��بز« می کوش
ز    گنج س�وخته    س��رپوش    بردار
نشان   از  ماه  بر کوهان    چو   داری
به   گوش��ی   گر  نشیند   مشک دانه
بیا    و    س��از    با    مش�کویه   آمیز
چه   هوش��ی  می برد   آن   مهرگانی
اگ��ر    م�روای نی�ک    آید    هنر   را
بزن     دس��تی    به     ناقوس زمانه
چ��و   گردد   نیمروز   آید    به   یادم
بکش  در پرده  نوش�ین باده ی مست
ز  گام    و    پرده ه��ای    ن�از ن�وروز
تو  و    نخجیرگان   و  دام   و   دانه

دمی��ده   الل��ه   از    »خوِن جوانان«
ک��ه   »س��از قصه گو«  آی��د  به  آواز
ل��ِب   فرهاد   پ��ر    »فریاد«   گردد
به    فرمان   آوری   آوای    مس��تی
دگر   از  ش��هد  و   شکر   سر   بتابی
خمار   ش��ب   نگردد   خواب   پرویز
ب��ه   »آهنِگ وفا«    در  کوهس��اران
همان   کبک   دِر 1 ،    تاراز2  باشی
گ��ذر   کن    س��احل  کاروِن    اهواز
»خزان و چش��م یار« و »بوی باران«
»بیاِد عارف«   از   نو  گل   بر افشان
حدیِث    عاشقی     ورد    زبان   است
»نس��یم«  و  »دود و عوِد« دلبری را
»س��پیده«   بردمد   بر  پهنه ی  دشت
کلیِد     »راز دل«    غم    را   بچیند
نوای زخمه در »گلبانگ« و »چاووش«
جهان  شرمنده  می گردد،  ز  »بیداد«
»دِل مجنون«  کند زان  پرده ش��ادی
زمین خرم شود زآن »چشمه ی نوش«
که    گرمایش رسد  بر   »خلوت یار«
»شب وصل« ، »انتظار دل« ، بر آری
ب��ر   انگیزد    »نوا«    بر  بام    خانه
پیاِم    »قاصدک«    باش��د  دل انگیز
ز   س��ر    با     »یاد ایاِم«     جوانی
زباِن    »عش��ق دان��د«،  این  گهر را
بپیچد      آن       نوای       جاودانه
از  آن  تیری  که   آرش کرده   شادم
ازین »جام تهی«  هرگز مکش دست
زمین »چهره به چهره«، شادی افروز

رها    کن    تیر     در    تور     زمانه 

* پیشکش به جناب محمدرضا شجریان استاد آواز ایران
داخل » « ، نام آلبوم هاي استاد شجریان و گذاره هاي پررنگ، نام سي لحن باربد است.

1- کبک دِر: کبک دري
2- تاراز: نام کوهي در بختیاري است که کبک دري آن نامدار است.

)شناسه: 30943(
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