
 شفا يناز استاد شجاع الد ينامه كوتاه يزندگ

در يک خانواده که از  در شهر قم ١٩١٨ خورشيدی برابر با ١٢٩٧ برابر با ايرانی، ٢٤٥٧شفا در سال ينشجاع الد داستا
و متوسطه را در قم و تهران  يیابتدا يالتتحص. رباز به پيشه پزشکی و شفا دادن مردم گذران زندگی می کردند زاده شددي

 يسو پار يروتبه ب يلادامه تحص یگرفت و سپس برا يسانسل یفارس ياتادب ۀرساند و از دانشگاه تهران در رشت يانبه پا
   .رفت

و  از سوی نازی های هيتلری ل فرانسهپس از آغاز جنگ جهانی دوم و اشغا )١٩٤١(١٣٢٠ برابر با ٢٤٨٠ سال در
که  يوو راد يغاتکل تبلاداره ، به کشورش بازگشت و به عنوان مترجم در تجاوز کشور های هم پيمان به خاک ايران سپس

سالها به  يندر هم .استخدام شد، همزمان فعاليت سياسی را نيز آغاز کرد با پشتکار رضا شاه بزرگ گشايش يافته بود
اسم منتشرکرد که سرمقاله  ينبا هم يزرا ن یداد و روزنامه ا يلپرستان را تشک يهنچند از همفکرانش حزب م یاتفاق تن

  .به قلم او بود يشهآن هم یها

  .بود که با شعار بيزاری از وابستگی به بيگانگان به حزب توده می تاخترا حزب ميهن پرستان، حزبی ملی گ

به  )١٣٣٨( ٢٤٩٨تقل شد و در سالشفا به وزارت دربار من يندربار بود،  شجاع الد يرعال وز ينکه حس یزمان در
 يخبه تار یشمس یهجر يختار ييرجشن دو هزار پانصد ساله و تغ یبرگزار. يددربار منصوب گرد يروز یمعاونت فرهنگ

  .شفا بود ينشجاع الد یها يدهاز ا ايرانی

  .نهاد و مورد توجه قرار گرفته بوداين تاريخ در يک جلسه به حضور شاهنشاه ايران پيش

اه برای تجليل از ای فرهنگی در حضور شاهنشدر جلسه مشترکی از نظاميان، وزيران، نخست وزير و ديگر شخصيت ه
سال  ٥٣٩پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی تشکيل يافته بود، آغاز تاريخ ايرانی بر مبنای منشور حقوق بشر کوروش، در 

   .پيش مطرح و مورد تصويب قرار گرفت

  :پيشنهاد شده بود

د، سالي كه كوروش بزرگ در شهر بابل فرمان نپيش از زاده شدن عيسي را سرآغاز تاريخ ايران بشمار آور 539سال 
  .بنگارش درآورد و بدست تاريخ سپرد ) منشور حقوق بشر را(هوده هاي مردمي 

ز تاريخ جهان شمرد ، چرا كه تا پيش از عيسي را نه تنها سرآغاز تاريخ ايران، بلكه مي توان آن را  سرآغا 539سال 
آن زمان ، تاريخ،  ميدان كشاكش زورآوران زمانه بود براي بدست گرفتن چوبدست فرمانروايي، در پي گشوده شدن 
دروازه هاي بابل بدست سپاهيان مهر گستر كوروش بزرگ، و رها سازي اسيران در بند، و بنگارش درآوردن فرمان 

  . ميدان تاريخ گذاشتندپا به  مردمهوده هاي مردمي، 
  

يک چنين  پس از مدتها شور و مشورت با فرهيختگان و تاريخ نگاران و رعايت همه جوانب و پروتوکل ها بطوريکه
؛ )اعراب و اسراييل وجود داشت در آن زمان روابط بسيار حسنه ای با( يگان عرب نشودموجب رنجش همسا تغييری

گزکی دست يهوديان بدهد که مبادا تصور کنند به دليل آزاد سازی يهوديان از بابل  تغييرين شايسته نبود تا اگذشته از آن 
  .گرفته است در جهت نزديک شدن به اسرائيل صورت اين تغيير

  
سيلندر معروف (باشد  مردم بابل زمان انتشار فرمان کورش بزرگ در مورد آزادی گاهنامهتصميم بر آن می شود که مبدا 

  .)کورش بزرگ
  

استاد شجاع الدين درحاليکه بسيار نگران بود، شاهنشاه  که همه چيز تاييدو امضا شده بود، در فردای آن جلسه پرشور،
را به دفتر خويش فرا می خوانند و ضمن ابراز نگرنی، اعالم ميدارند، ديشب تا بامداد خواب به چشم ما نيامده،  شفا



نگران هستم اگر تاريخ بر مبنای منشور حقوق بشر کوروش که ارتباطی با آزادی يهوديان دارد بکار گرفته شود 
به ويژه که  .خواهد کرد، و ما که در حال سازندگی هستيم دشمنان بيشتری خواهيم يافتهمسايگان عرب مارا خشمگين 

استاد شفا مسئله تصويبنامه جلسه . تاريخ را به زمان ديگری تغيير بدهيد بشدت در يک جنگ سرد با عراق قرارداريم،
تا آنکه با مشورت دوباره برخالف نظر تمام شرکت . فرمايند را عنوان می کنند ولی شاهنشاه همچنان ابراز نگرانی می

يعنی با وجود اينکه . تر کشانده می شود يشخالف آرمان و آرزوی شاهنشاه تاريخ به بيست سال پکنندگان در جلسه و بر
سال پيش از ورود شکوهمند او سندی استوار بر روز تاجگذاری کوروش نيست ولی به آنروز استناد می گردد که بيست 

  .به بابل رخ داده بود
  

اعالم داشتند شاهنشاه خود عالقمند بود تا تاريخ نامه ای به نگارنده  يک گفتگوی تلفنی که پيروآن با استاد شفا در
و برمبنای منشور حقوق  ش از زايش مسيحسال پي ۵٣٩برمبنای هوده های مردمان بابل براساس تاريخ چهاردهم اکتبر 

ولی موقعيت زمان، و مسئله امنيت ايران، و دوری جستن از حمالت جنگ سرد ويا احتماال  باشد؛ بشر کوروش بنا شده
  : ايشان در نامه ای چنين نوشته اند .جنگ فيزيکی اجبار به تغييرآنرا ضروری ميکند

  

ی  « شا ر شا ،  نای  ار  ی  شا ر شا وی اساس  مد رضا شاه پھ ی  تدوران پادشا وف  با ه  یا ر صدور  نای 

رگ  ودورش  ودن ی  ی  ود  ود با و ک  ل  یار ھم  ی و   یا ھات  ی  ود و ده  ھاد  ز پ شد ا   ھمان زمان  ه  ی  صالح دا و

وز  آ  یا ا ان  اساس  ر ا نای  ده  ف  ی  یا ظات  د ن مال ی با جا  یار  ورش  ر  وق  ی  ھا   ».ه 
  

از اينروز است در تارنماي  .شايسته است گاهنامه ايرانی براساس بيانيه جهانی حقوق بشر کوروش بکار گرفته شود
  .رش به آن گاهنامه اشاره مي شوداستاد شفا و در اين نگا

 
                                                         ّ           تعيين مبدأ جديد براي تاريخ ايران، اساسي ترين قدم براي رسمي ت دادن بر «: هوشنگ نهاوندي رئيس دانشگاه در اين جلسه گفت

 ».ال ايراني است   ّ       قومي ت آهنس
 

ّ                           تقويم جديد يك تقويم صد در صد ايراني و مل ي و باز گويندة تحو ل اصيل تاريخ پرافتخار ماست                   ّ                                       .« 
 

ّ                               ايران به صورت يك واحد مستقل ، و ملت ايران به صورت يك گروه «: فرهنگ مهر رئيس دانشگاه پهلوي شيراز در اين جلسه گفت                           
ّ                                   متشك ل، با آورش و سلسلة هخامنشي به وجود  .»آمد    

 
ما در اين لحظات از قرن بيست و ششم تاريخ «: از جمله. امير عباس هويدا نخست وزير بعد از تصويب در اين جلسه سخناني گفت

ولي  …   بديهي است آه تقويم هجري قمري آه تاريخ مذهبي ماست، بجاي خود محفوظ خواهد ماند. شاهنشاهي سخن مي گوئيم
        ّ                                                                           اين واقعي ت تاريخي است آه در تمام اين دوران طوالني، يك ايران و يك نظام شاهنشاهي وجود                            ّ  تصميم امروز شما در واقع تجل ي

  .»داشته و دارد، و اين دو آنچنان به يكديگر پيوسته اند آه يك مفهوم دارند

 .يداقامت گز يسدرخارج و در شهر پار مردم ايراناز  ياریبس نندما ١٩٧٩شورش پس از  استاد شجاع الدين شفا،

 :توان بخش کرد یم يزخود او به سه دوران متما ۀشفا را بنا به گفت ينشجاع الد زندگی

 :دوران جواني

پر  یها ينهاز گنج يکیاو  یکه مجموع ترجمه ها يدآثار بزرگان ادب جهان گرد ۀصرف ترجم يشتراو که ب یدوران جوان
گوته، اشعار  یشرق يواندانته، د یاله یترجمه ها، کمد ينا ۀاز جمل. شود یمحسوب م يرانا ياتادب ارزش فرهنگ و

و دهها اثر  يلتونبهشت گمشده جان م يس،ت يلیب یترانه ها هوگو، يکتوراشعار و ين،شاعرانه المارت ینغمه ها يرن،با



آن شايسته است گفته شود برگردان کتاب های سنگين در اين سطح به پارسی آنهم به  .گردد یجاودان غرب را شامل م
  .شيوائی يکی از شاهکار های هنری استاد شفا بحساب می آيد

و تأليف از شجاع الدين شفا به چاپ رسيد که نام آورترين آنها،  برگردان، حدود شصت عنوان )١٣٥٧( ٢٥١٧تا سال 
  )١٣٣٥( ١٩٥٦ مدی الهی، اثر دانته آليگيری، شاعر سده های سيزدهم و چهاردهم ايتالياست که در سالترجمه ک

بکار بسته است از  کمدی الهیآن زحمتی که استاد شفا برای برگردان شايد  .برای نخستين بار در ايران به چاپ رسيد
و  ردبه قدری پيچيده است که برگردان آن استادی ويژه ای الزم دا اين نسک. سوی دانته آليگيری مصروف نشده باشد

دان چنين کتابی جرات و جسارت و دليری ويژه ای ردر همان زمان هم برگ - تنها از شخصيتی مثل استاد شفا بر می آمد
  .ميخواست

کمدی الهی، در سه جلد با عنوان دوزخ، برزخ و بهشت، سفر خيالی دانته به جهان پس از مرگ است، آنچه به ترجمه 
با حجم کتاب دارد و شخصيتها و                  ً             هايی است که تقريبا  حجمی برابر  شجاع الدين شفا غنای بيشتری بخشيده، پاورقی

   .رويدادهايی را که در متن اصلی کتاب به آنها اشاره شده به خواننده معرفی می کند

ديگر تجديد چاپ نشد، تا سالها ناياب بود و معدود نسخه هايی که از آن در بازار مانده  ١٩٧٩شورش کمدی الهی پس از 
همت فرزندش بسياری ازآثار  بهتا اينکه سرانجام در سالهای اخير بود به بهايی گزاف به صورت قاچاق فروخته می شد 

  .تاستاد شفا تجديد چاپ شده اس

 :دوران ميان سالي

شفا فرهنگ و  ينشجاع الد ياریبس گفتهبود که به  يرانخدمت او در دربار پادشاه ا استاد شفا یو پختگ يانسالیوران مد
دوران خدمت او در دربار  ينحاصل ا. همواره با دربار پهلوی عجين بود به باالترين دوران خود رساند را يرانا ياتادب

 یبه حساب م يادن یکتابخانه ها يناز بزرگتر يکی ۀاز جمل يد،رس یبود که اگر به ثمر م یپادشاه، پروژه کتابخانه پهلو
بلکه  او برگزار شد، صدها  يشنهادکه به پ يرانا یدو هزار و پانصد ساله شاهنشاه یجشن ها ۀبر آن با برنام عالوه. آمد

در سرتاسر جهان نوشته و منتشر  يرانفرهنگ و تمدن ا ۀدر بار يامختلف دن یمقاله و رساله و کتاب به زبان هاهزار ها 
 ٢٥٠٠ساله بطور بی نظيری بيش از  ٢٥٠٠به دليل برگزاری جشن های . بوده بقهسا یب يادر دن يخکه تا آن تار يدگرد

. هزاران نفر در سرتاسر دنيا با تمدن ايران آشنا شدند. آموزشگاه و مدرسه و صدها بيمارستان و مهد کودک گشايش يافت
جلد  ينکرد و دوم يداانتشار پ يرانجلد آن در ا ينبود که نخست »یشناس يرانجهان ا« ۀمجموع یورمهمتر از همه جمع آ
  .چاپ شد ردر خارج از کشو یو فارس يايیبود به زبان اسپان ياآن که مربوط به اسپان

  : يرايزن فرهنگ

احزاب چپ وابسته و به  خاندان سلطنتی از ديد از به دربار پهلوی راه يافت که جانبداریشجاع الدين شفا در روزگاری 
 .نشانه ارتجاع بود" روشنفکران" اصطالح

گذريهای فرهنگی شاه ايفا کرد، بويژه در سياستهای ملی گرايانه  او رايزن فرهنگی شاه شد و نقش مهمی در سياست
و روشنگری تاريخ و  حمله اعراب به ايرانايران باستان و نکوهش " عظمت"شاهنشاهی و انديشه بزرگداشت و احيای 

در روحيه ايرانيان سرآمد عصر خود شد بطوريکه اکثر دانشگاه های معتبر جهان پژوهش  فرهنگ اسالمیآثار  تاثيرات
يونسکو و دانشگاه سوربون پاريس از . های استاد شفا را دررديف کارهای نويسندگان وپژوهشگران معتبر قرار ميدهند

 .ناسان می باشندنمونه اين قدر ش

   .شجاع الدين شفا با قلم فاخرش، نويسنده سخنرانيهای مهم شاه شد

دربار شاهنشاهی، متمرکز بر برپايی کتابخانه ای عظيم شد که به دستور  درالدين شفا واپسين سالهای خدمت شجاع 
 .، بنا بود ايران را به کتابخانه های مهم جهان پيوند دهد و الگويی برای ديگر کشورها شودپهلوی محمدرضا شاه



ن زمان معاون صادر کرد و شجاع الدين شفا را که در آ )١٩٧٣=٢۵١٢( ١٣٥٢ن ساخت کتابخانه را در سال شاه فرما
در کمتر از شش  ١٩٧٩به او سپرد و انصافا تا سال و رياست آن را  کرد کتابخانه ساختفرهنگی وزارت دربار بود مأمور 

سال هزاران جلد کتاب های معتبر در اين کتابخانه جمع آوری شد و رد پای فرهنگ ايران تا گوشه کنار ايران از چين تا 
 .آمريکای جنوبی دنبال شد

در قلب تهران ساخته شود و ظرف ده سال به بهره برداری برسد و در همان آغاز، " کتابخانه ملی پهلوی"قرار شد 
» قادسيه نخست«ولی يورشی هماننده  .دهدهزار عنوان نشريه را در خود جای  ٢٥ششصدهزار عنوان کتاب و بيش از 

 .همان بالئی را که به کتابخانه تيسفون آورد نصيب کتابخانه پهلوی کرد

  : دوران سوم زندگاني

  . است  يرانا ماليان در ١٩٧٩شورش استاد شفا، پس از  یدورن سوم زندگ

، شجاع الدين شفا را به کوچ اجباری فرستاد، طرح که در نگاه استاد شفا به قادسيه دوم می ماند ١٩٧٩شورش سال 
کتابخانه ملی پهلوی برای هميشه ناکام ماند و کتابخانه شخصی شجاع الدين شفا هم که به نوشته خودش، چهارده هزار 

 .جلد کتاب در آن داشته، مصادره شد

ب را رده هزار جلد کتا     ً             تقريبا  همه اين چها است شجاع الدين شفا نوشته 
 .خوانده و حاشيه نويسی کرده

گزيد، فصل تازه زندگی اش را با قلم شجاع الدين شفا در فرانسه اقامت 
کتابی منتشر کرد زدن عليه نظام جديد حاکم بر ايران آغاز کرد و بزودی 

که يکی از شاهکار های ادبی ايران ويک پژوهش ژرف در اديان 
-٥٥٣(بنمايه اين کتاب به بيش از بيست برگ می رسد . ابراهيمی است

٥٩٠.( 

سخنی است ژرف با سند های تاريخی و ، »تولدی ديگر« نسک
خواندن اين اثر شيوا برای . پژوهشی بی نظير رو به نسل آينده ايران

  .هر ايرانی بسيار توصيه می شود

ریاز «: در سرآغاز اين نسک آمده است سا یاد  و  ید  اصا ا س    

ب ا  ا ت  صا دین ا د ا ار  و ا ودش با و ه  سا  ن   را   ی ا

با . دیو  ند  و دا   ». دیما را 

ای دارد که درجايگاه بهترين اثر  ويژهآثار اين دوره از زندگی او، از لحاظ پايه های علمی و پژوهشی استواری نوشته 
   .های جهانی مطلوب سازمان های فرهنگی، دانشگاه ها و يونسکو می باشد

. يدآغاز گرد» در چهار راه سرنوشت يرانا« نسک وزيناول با نوشتن  یاز همان سالها، زندگی پس از شورش استاد شفا
و مکافات،  يتجنا يمن،اهر يکار، در پ)ينیتا خم ينیاز کل( المسائل يحمانند، توض يیبا کتابها يببه ترت يزآن ن یدر پ
دهها مقاله  يزادامه داشت و همزمان ن یو بمب اتم يضهو چهار صد سال، حقوق بشر، قانون ب هزارپس از  يگر،د یتولد

 .يدخارج از کشور منتشر گرد ياتدر نشر يشانو رساله از ا



داشت به  يمخود بود که تصم ۀو آماده کردن کتاب تاز يدبازد يناز در گذشت خود مشغول آخر يششفا پ ينشجاع الد استاد
  .آن را منتشر کند یزود

آنانی که بيگانه پرستی و بخش بزرگی از  ی درچشم به خارخدمات شجاع الدين شفا در دربار پهلوی از سالها پيش او را 
کينه توده چپ گرايان از همان زمان که استاد  .مبدل کرده بود، بويژه چپگرايان را پيشه کرده بودند ايرانی پشت به ايران و

با وجود اين استاد شفا به  . شفا در حزب ميهن پرستان مقاله های تند برعليه بيگانه پرستان می نوشت آغاز شده بود
عمرش از قلم زدن عليه  روزهایتا واپسين گونه اين بی وطنان توجهی نداشت و همچنان يک تنه » ناله های خفاش«

ه علی خامنه ای از چند نامه ايشان خطاب ب.  بازنايستاد ، و آگاه ساسی نسل فردای ايرانمهوری اسالمیحکومت ج
  .شاهکار های ادبيات ايران بشمار می رود

برايش دشوار بود، لذا ميزی برای خود درست درروزهای آخر زندگی از ناراحتی کمر رنج می برد و پشت ميز نشستن 
  .ه بود تا بتواند سرپا و ايستاده به نويسندگی ادامه بدهدکرد

شجاع الدين شفا در حالی از دنيا رفت که از او با عنوان شخصيتی فرهيخته و دانشور ياد می شد که به تاريخ و ادبيات 
  . ايران و جهان احاطه داشت

 :شفا ينشجاع الد يادار سوابق

  یدربار شاهنشاه يرمعاون وز -
 یدر امور فرهنگ يرانا یالملل ينب يرسف -  
 یپهلو یکتابخانه مل يسرئ -  
 .یشناس يرانا یالملل ينکل انجمن ب يردب  -
 

 :يافتخار يها سمت
 

ُ  دانشکده ر م ياتادب یدکتر افتخار*                
 دانشگاه مسکو يختار یدکتر افتخار*     
 يااسپان يختار یسلطنت یعضو وابسته آکادم*     
  يشهامر پورگشتال اتر یعضو وابسته آکادم*     
  

  :نشان هاي فرهنگي
  

نشان شايستگی جمهوری ) آلمان(لژون دونور، فرانسه، پالم آکادميک، هنور و ادب، فرانسه، صليب بزرگ شايستگی، 
نشان عالی شايستگی اتريش، نشان سلطنتی ستاره شمال، سوئد، نشان ) انگلستان(نشان سلطنتی ويکتوريا ايتاليا، 

نشان گرگوار کبير، واتيکان، نشان ريوبالنکو، برزيل، سلطنتی اورانژ ناسايو، هلند، نشان سلطنتی لئوپولد، بلژيک، 
  . الخامس، مراکش، نشان وسام الجمهوريه، تونسنشان ليبرتادور، آرژانتين، نشان وسام الشرف، مصر، نشان محمد 

  
جهان ايران شناسی دايره المعارف روابط فرهنگی ايران بايکايک کشور های جهان از آغاز تا به امروز، که در دهه 

انستيتوی پژوهشی چهل کشور مختلف جهان  ١٦دانشگاه و  ٤٨آکادمی،  ٢٦در تهران بچاپ رسيد از جانب  ١٣٥٠
  : مورد تقدير قرار گرفته است که از جمله آنها می توان

  
، فرهنگستان علوم اتريش، فرهنگستان )سابق(گستان فرانسه، فرهنگستان ايتاليا، فرهنگستان علوم اتحاد شوروی فرهن

هند، دانشگاه پاريس، کالژ دوفرانس، دانشگاه مسکو، دانشگاه رم، دانشگاه وين، دانشگاه ژنو، دانشگاه استکهلم، 
کوی لهستان، دانشگاه ه ای گوتنيگن، و مونيخ آلمان، دانشگاه اسلو، دانشگاه کپنهاک، دانشگاه  های ورشو، کروا

دانشگاه های هاروارد و کلمبيا، پرينستون،کاليفرنيا و شيکاگوآمريکا، دانشگاه تورنتو، دانشگاه سيدنی آستراليا، 



 آرژانتين، و بيئونوس آيرس دانشگاه های دهلی نو و الهور و داکا هندوستان، داشنگاه های مکزيک، ريودوژانيو
  . انشگاه قاهره مصر، سازمان بين المللی يونسکو، و انجمن بين المللی خاورشناسان نام بردد

در تهران بچاپ  ١٣٥٥مجموعه اين اظهار نظر ها شامل متن اصلی و ترجمه پارسی آنها در نشريه مستقلی در سال 
  .رسيده است

   

و در بار دوم . يدگرد یبستر يمارستاندر ب يماریدو بار به علت ب ، هفته ای پيش از نوروز،ماه گذشته يکشفا در  استاد
به خانه اش منتقل و  يلروز چهار شنبه چهاردهم آور یبه درخواست شخص يرند،از معالجات خود بگ یمثبت يجۀآنکه نت یب

  در منزل خود در گذشت يلوربامداد شنبه هفدهم آ

 
  :تهيه و تنظيم از 

  ک- ح


