ّ
آیاامیرپازواری عامی و امی بوده است؟
محسن مجیدزاده (م .م  .روجا)

محسن مجیدزاده (ـ1306ش ،بابل)

با نام ادبی «م .م  .روجا» ،از پژوهشگراا واگاااا پاشگاهشع اگ ا
اماوز طبای است .باشتا کواشهای او در حوزة فاهشع بومی و ااگ ار
اماا پازواری میبااد.
از جمله آثارش ابارتشد از :صد تاانة اماا پگازواری ،اماگا پگازواری و
ا ا و موساقی ،آیانهای باستانی ،پژوهش و ااح دیوا اماا پازواری.

***
هما گونه که اکثا پژوهشدگا و محققا محتام خطّه مازندرا آگاهی

دارند ،سالهای اخاا گاوهی از پژوهشراا و فاهشع دوسگتا ارجمشگد
در مجامع گوناگو فاهشری در مورد این اااا تبایسگاا سگاشانی ایگااد
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نموده یا مقاالتی به نشایّات گونگاگو اراهگه دادهانگد کگه زحمگات آنگا
ارزامشد و در خور سپاس و تقدیا است.
ناز در مورد دو جلد کتاب کشزاالساار مازندرانی که به اهتمام بانهگارد
دُر و محمّداگیاع مازنگدرانی در سگالهگای  1277ق و1283ق در سگگن
پتازبورگ روساه به چاپ رساده بود ،تحقاقات ماتلیی بگه امگآ آمگده
است و چو اساس و پایة کار محقّقان تشهگا همگان کتگاب بگوده اسگت،
کاری ارزامشد و پسشدیده مگی نمایگد ویگی بشگا بگه اللگی کگه انبااگته از
ااتباهات ااشی از دیدگاه گوناگو میبااد ،اایسگتة بارسگی و فرفاگابی
باشتا است ،چشا که مثالً یکی از ااتباهات توجه آ مطلبی است که در
صیحة124جلد ناست درج گادیده ،مبشی با این که اماا پازواری مگادی
دهاتی و اوام بوده است ،بدین گونه:
«آ طوری که مشهور هسّه مادی باه (اماا پگازواری دهگاتی و اگوام
(= از قااری که مشهور است به این نحو است کگه مگادی بگود دهقگا و
اوام .
با توجه به اا ار پا از م لومگات و دربادارنگدة دانگش گونگاگو کگه
وسالة گادآورندگا به چاپ رساده ،نتاجه گافتگه مگیاگود کگه آنگا از
محتوای اا ار گادآورده اده ناآگاه از دانش و باشش اااا بودهانگد زیگاا
اگا به میاهام اایی اا ار پی میبادند ،هاگز جملة یاداده را در مقدّمگه
کتاب نمیگشجاندند و تأیاد نمینمودند؛ بلکه ممکن است بگاای مقاصگد
دیرای در این زماشه گام با میدااتشد.
باری ،باای اثبات این که مطلب باال به دور از حقاقت و اماا پازواری
مادی اارف و دانشمشد بگوده اسگت ،بگه گونگة فشگاده ناگا خوانشگدگا
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ارجمشد را به مطایب زیا جلب مینمایم:
چشا که از اا ار موجود و دستاس با میآید با ایگن کگه اگااا بگه
اضگطاار و اجبگار ناهشجگار زمگا بگه کارهگای داگواری نااگا اگاگادی
رویرای  ،مزدبراای در انجام امور اایاکاری و حتّی محکوم اگد بگه
انجام باراری و مانشد آنها تن در داده بود ،مع ایوصف در چشگان تشرشاهگا
وآوارگیهای توانیاسا ،از یادگاای و آموزش امور فاهشرگی گ اجتمگاای،
یحاهای فاوگذار نکاده ،انسانی اارف ،فاضآ ،متدین و آگگاه بگه دانگش
ضاوری در دستاسی باابا ااوة ت لام و تابات زما خود ناز بوده است،
زیاا:
.1در گذاگگتة نگگه چشگگدا دور و پگگاش از تأسگگام و ایجگگاد مگگدارس
پاشافتة نوین ،رسم بااین بود که در مکتبخانهها اگاگادا و نوآمگوزا
را در ابتدای اما کتبی نااا امگه جگز  ،نبگابایبّگباا ابونبگا فااهگی،
تاسّآ ،ااح ت ایف ،جامع ایمقدّمات ،انموزج و ...تدریم مینمودند .از
جمله این که اماا پازواری در اا ار اااقانة خویش از وافههای بگه کگار
رفته درکتاب ابونبا فااهی ،بهاه گافته بود:
ته جاد و ته صدر ره ویشه هاکشم گشت
ته اان و ایه زنّه ماه هزار خشت
تاثوب به مشه جسد چشو بوی زات
چشونه که ته ااشان کحآها کادی مشت
صد وساشوهه،جادگادنه،هاکشم گشت
ایه یوهه که زنّه ماه هزار خشت
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ثوب جوموهه،مه تن این چشان بوی زات
اان چشم وکحآ ساموهه که هاکادی مشت
چرونری باداات و بهاهباداری از میاد وافههای اابی و درسی بگاال
از کتاب نباب یاداده در حال فااگاای ایام تحباآ به اکآ و اگمایآ
امکا پذیا است و نه در باداری و امّی بود (از دیرا سوی نشگانرا ایگن
است که درآ ابا امااکال ماکز آموزش ،ت لگام و تاباگت ی شگی دارای
مکاتب سوادآموزی بوده است  ،باای اثبات اما ،ایشک بگه کتگاب نبگاب
ابونبا فااهی نراه میکشام:
الف ـ در بحا تقارب:
ایه :یب ،یسا چه؟ :زبا  ،فم :دها
ید وجارحه :دست و حلقوم نای
ب ـ در بحا رمآ:
جاد :گاد  ،صدر :ساشه ،رکبه :زانو ،رأس :سا
ثوب :جامه ،رزق :روزی ،زاد :تواه ،باب :در
اان :چشم و انف :باشی ،حاجب :اباو ،ا ا :موی
نقیْ :مغز و احم ،پاه و اُذ  :گوش ،اطاوش :کا
ااش :سقف و بات :خانه ،کحآ :سامه ،رمآ :ریع
حسن :خوبی ،قبح :زاتی ،جاف :خشک ،رطب :تا
مالحاه میاود که کلاة وافههگای جاگد ،صگدر ،اگان ،اگیه ،ثگوب،
کحآ ،ااشاً از کلمة نباب فااهی در اباات اااا تجلّگی و تاگاها نمگوده
است.
 .2ااص امّی و بیسواد هاگز قادر به ساود اا ار با اوزا قگوافی
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مشاص و مشاّم و گشجاناد آیگات قاآنگی و حگدی

و روایگات اابگی

درآنها ناست ،زیاا تا ذهن از م انی قاآ سااار نبااگد ،نمگیتگوا از آ
درکاربای بدین ااواهی در متو اا ار بهاهمشد اد.
اایا توجه است:
الف ـ اماا پگازواری آیگات قاآنگی را بگا بهگاهگاگای از سگورههگای
ایشّمم( ، 91یم(یاسان گ  46و طه(طاها گ 20به چه زیباهی،آ وافهها
را در اباات زیاگشجاناده است که مؤیّگد ااگااف و تسگلّط وی بگه قگاآ
مجاد میبااد.
ب از باسوادا که از درک و فهم آنها ،ممکگن اسگت اگاجز و نگاتوا
بااشد:
وایشّممُ تشه چااوهه ،وَایضُُُّّّحاها
یا قاص قمامونن ،اذا تَلاها
دندو یاسان ساشه ذییو طاها (طه
اماا به همان تو،پی بَورد به جاها
ب ـ بهاهباداری از وافههای قاآنی و حدی :
واجب ایوجودِ الّم االسمامه
کَشتَ کشزاً کَاه ره من بواامه
خماا اده (کادة آب چهآ صبامه
ارزو میاوش ،درّ گاو بهامه
مبااع ناست ااگاره بگه آیگة  31از سگورة بقگاه اسگت :و اَلَّگم آدم
االسما َ کُلّ ها گ و مبااع دوم ااگاره دارد بگه حگدی
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قدسگی کشگت کشگز ًا

مایااً فاحببتُ اَ اُااَف فَاَلقتُ ایالقَ یَکَی اااف (=مگن گشجگی پشهگا
بودم ،دوست دااتم که اشاخته اوم «قدرتم را آاکار کشم » راآفایدم کگه
ماا بششاسشد .
مبااع سوم ناز اااره دارد به حدی

قدسی «خَمَگاُه طاشگة آدم باگدی

ارب ان صباحاً» (=ساات آدم در چهآ بامداد با دستا او سااته اد
 .3اگا پذیافته بااام که (اباات زیا از آ اماا پازواری یا مشتسگب بگه
اوست (که سشدی باای اثبات آ از دیراا وجود ندارد چرونه میتوا
وی را بی سواد و امّی خواند؟
یک ذرّه نمونستِ که ناونستاما
یک نکته نمونستِ که ندونستاما
اِسا که دفتادونش ره خونستاما
هادونستاما،هچّی ندونستاما
ذرّه ای نمانده که ناوانده باام
یک نکته نمانده که ندانسته باام
اکشو که دفتادانش راخواندم
دانستم که هاچ نمادانم
این بات نشا میدهد که اااا این بات را با تب ات و فاوتشگی ویگژه
از آثار ابواکور بلای کگه در دورة سگاماناا مگیزیسگته مطای گه و بهگاه
گافته است و نشانرا این است که اماا پازواری همة داگواریهگایی کگه
هستی اش را فااگافته بگود،آنی غیلگت نورزیگده و در کمتگاین زمگا و
فاصگگت ممکشگگه بگگه مطای گگة آثگگار باجسگگتة پاشگگاشاا بگگا فرفاگگابی ویگگژه
میپاداخته است و من در دیوا تشایحی وی در مورد ایگن باگت پسگان
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آوردهام:
«می گویگد :هشرگامی کگه بگه دفتگا دانگش راسگتان دسگت یگافتم ،بگه
خوداشاسی رسادم ،آگاه ادم که چازی نمیدانگم (فاوتشگی ویگژة اگااا
بزرگوار و این گونه ااتااف به نادانی و ناآگاهی مینماید که خود دیاگآ
باآگاهی و فاهااتری این انسا واال و وارسته اسگت و ناگز ایگن گیتگار
فالسوف یونا سقااط را در ذهن متبادر و تداای مینمایگد کگه در م بگد
دییی گیته بود :دانش او به جاهی رساده است که میداند که «نادا » است
و ابواکوربلای ناز در باتی گشجانده است:
کگگه بگگدانم همگگی کگگه نگگادانم

تا بگه جگاهی رسگاد دانگش مگن

همچشان باتوجه و پاوند به جهت پاشان تلماحی به این بات ابن ساشا
دارد:
آخا به کمال ذرّه ای راه ناافگت

اندر دل من هزارخورااد بتافت

 .4کسی که از دانش و سواد کافی بهاه ندااگته بااگد ،توانگایی آ را
ندارد که در یک چهارپاره ،ها مبگااع را بگه یگک زبگا دیرگا و ویگژه
بسااید:
ای ماه رخ ساو قد سامان تن(پارسی
مایَاجَحُ بایشّاس اَلی ویدِ حسن (اابی
کاها کاه،هچی هچی،تن تن تن(گویا پهلوی یازرتشتی
سن یاشی مسن ،یاکن مسن سَن سَن سَن(تاکی
با این کوتاه سان و سایا مطایب فاضالنه و اارفانگهای کگه در دیرگا
اا ار وی جلوه مینماید .ثابت و تاًکاد میاود که امااپازواری ،بگا تمگام
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داواری های جانرذاری کگه زنگدگی اش را فااگافتگه بگود ،از فااگاگای
دانش و م لومات زما خویش هاگز کوتگاهی نکگاده اسگت و ناگز ایگن
ماتبا ثابت میکشد که اااا افزو با این که امّگی نبگوده ،بگاش ازحگد
م مول از دانش زمگا و پاشگاا بهگاه دااگته واز اافگا و فضگالی آزادة
اباخویش به امار میآمده است.
در این گیتار به همان موضوع امّی و اامی نبود و بلکه اهگآ فضگآ
ودانش بود اماا بسشده مینمایم و در این اندیشهام که اگاکگاروا امگا
اجگگازه دهگگد ،در آیشگگده ،در مگگورد چرگگونری افکگگار ،باگگشش اجتمگگاای،
آزاداندیشی ،تسلامناپذیای ،اافا گاایی ویژة او ،انسا مداری ،ااگتغاالت
و سیاهای اجباری یا اختااری و باالخاه دربگارة گگم ماگگی و گمرگاهی
زنگدگی وی پاراگای و اقگگدام نمگوده ،در طگی جگگزوهای بگه دوسگگتدارا
پاشکش نمایم.
یادش گاامی وروانش اادباد

................................................................................................................................................................

این اثر با حمایت کانون توسعه پایدار امیرکال ( بنیاد امیر پازواری) به چاپ رسیده است.
آدرس کانون توسعه پایدار امیرکال :استان مازندران ،شهرستان بابل ،شهر امیرکال ،خیابان
طالقانی ،خاتماالنبیاء ،محلّه حاجی کال اول ،نرسیده به مسجد امام رضا ،پالک ،108
واحد ،2کدپستی ، 4731944547 :تلفن: 011-32343198 :
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