
  هاي يك زندگي چالش

 "داد انجام  تاريكي در توان نمي را ثرمبارزه مو"

  ٢٠١٣مه  -٢٥

الدين شفا در انجمن فرھنگ  شجأع استادداريوش شفا در مراسم يادبود و بزرگداشت   متن سخنرانی
  .ايران در پاريس

از انجمن فرھنگ   دانم که به عنوان يک ايرانی الزم می  ، قبل از ھر صحبتی دوستان و سروران گرامی
با ايمان به انجام   اری کنم که کار با ارزش خودش را، در شرايطی نه چندان آسان، ولیزگايران سپاس

، و اميدوارم که ددنبال ميکن سال است که به طور مداوم  ٢٨از فرھنگ ايران، وظيفه ميھنی حمايت 
  .دھمواره در کار خود موفق باش

در شھر قم به دنيا آمد و تحصيالت   در يک خانواده مذھبی) ١٩١٧( ،)١٢٩٨سال پيش ( ٩۴پدر من 
  ابتدائی را ھم در ھمان شھر به پايان رسانيد.

زمان چيزی در حدود قرون وسطايی بود، ميزان سواد مردم، به بر آورد وضعيت اجتماعی ايران در آن 
ھای غير  بود، که تازه آنھم بجز تعدادی انگشت شمار شخصيت ١در حدود %  ھای خارجی سفارت
، و  ھمانقدری که برای خواندن قرآن به زبان عربی ،، مختص به طبقه آخوند بود، و آنھم البته مذھبی

اسالمی الزم بود، احاديثی که البته بر اساس احتياج روز مرتبا تعدادشان بيشتر  نقل احاديث موثق صدر
   و بيشتر ميشد.

سرشناس از اھالی کاشان که از طرف پادشاه وقت لقب "شفا الدوله" گرفته بود، در راه   پدر او پزشکی
  شد که مدتی قرار مھاجرت به تھران در قم برای زيارت متوقف شد، و سپس به درخواست علمای شھر

در آن شھر بماند، که اين اقامت به درخواست نايب التوليه حرم حضرت معصومه که به سختی مريض 
  به درازا و به سالھا کشيد.  و برای سالمت خود نگران بود

مطب پدر بزرگ من درست روبروی صحن حرم حضرت معصومه بود، و چون شاعر خوبی بود چند 
شيکاری بر سر در مطب نصب شده بود که ظاھرا جزو آثار ااش با ک فهبيت شعر ھم از او در باره حر

  ثبت شده و ھنوز ھم وجود دارد، متن اين شعر ھست:  ملی

  آنجا فا ــــبشارت دردمندان را، دوا اين جا، ش            جا ـطفی آنـــرواق حکمت اينجا، کاخ سبط مص

  دا، آنجاــــخ  اتـــــــھيات و آيـــــرامين الـــــف          ح اروپايی ــــب يونانی و تشريــــنجا طــــدر اي

  حکم و تقدير و قضا، آنجا  است، يعنی  توانايی          حکمت و تدبير و دانائی   سبب اينجاست، يعنی

ُ د مـــــــد شفا دارد، يـــــخداون         خيص علت را ـــــشفا از نبض اينجا ميدھد تش   آنجا  عجز نما،ــــ



  برای جلوگيری از خطرات احتمالی اين شعر احتياطا با اعتقادش،  (ميبينيم که دکتر شفا الدوله با تمامی
  ھای الزم را کرده بود!!).  پيشبينی

ھم افتاد که بعدا با سرنوشت ايران بازی کرد و آن نجات دادن   از شوخی روزگار در اين مطب اتفاقی
حاج  ای بود به نام مريضی بود از مرگ حتمی که به حصبه خطرناکی مبتال شده بود، اين مريض طلبه

  آقا روح اله خمينی (البته اميدوارم دوستان از اين به بعد با من بد نشوند!!).

پس از اين دوره، چون در قم امکان تحصيالت متوسطه نبود، خانواده پدری من به تھران کوچ کرد، 
شگفتی بيدار ميشد، و با  ھای ايران کم کم از خواب فالکت بار چھار قرنی خود که مثل بقيه شھر  تھرانی

  شنا ميشد.آخبر بود،   با مظاھر تمدن روز دنيا، که بکلی از آنھا بی

منافع آنان را سخت  "باز چشمی"ھا ھم نبود، چون طبقه آخوند که اين   سانیآالبته اين بيداری به اين 
  تکفير و چماق، با آن مبارزه ميکردند.  انداخت، به سختی، و با اسلحه ھميشگی به خطر می

با تاريخ کشورشان کتاب "تاريخ ايران باستان" بود که به ھمت شادروان   جوانان ايرانی  اولين آشنايی
حسن پيرنيا نگاشته شد و با فاصله ھزار سال پس از اثر جاودانی شاھنامه فردوسی برای اولين بار 

  صحبت از ايران پيش از اسالم و شکوه تمدن آن کرد.

اين دوران طوالنی ارتباط   ساله بين سنی و شيعه، در تمامی بايد در نظر داشت که دشمنی تقريبا پانصد
ھا را با دنيای غرب قطع کرده بود، و اين دشمنی که بر اساس  ايران شيعه محاصره شده بين سنی

احتياج حفظ حاکميت ايران در مقابل دولت عثمانی توسط شاه عباس صفوی پايه گذاری شده بود، و 
ای نظير  جه رسيد، باعث شد که تا پايان دوره قاجار ايران عمال در دورهالبته در زمان خودش ھم به نتي

  بماند.  دوره شاه عباس باقی

اين دوران، با توافق و ھمراھی کامل   اين امر بسيار مطلوب طبقه آخوند بود که در تمامی البته
ھمگان را تا دوره  اختيار جان و مال ھای کوتاھی مثل نادر و کريمخان، پادشاھان ايران، به جز دوره

ل اپھلوی در دست داشته، و با ھر تغييری در راه روشنگری ايرانيان به شدت مخالفت کند (به عنوان مث
المللی ھزاره فردوسی، به ھمت و به سرپرستی شخص  نخستين کنگره بين ١٣١٣ھنگامی که در سال 

  ی نسل جوان خواندند).روحانيون آنرا تکفير کردند و خطرناک برا رضا شاه کبير برگزار شد، 

الدين شفا از نسل اين جوانانی بود که رويای جھان نگری و آرزوی پيشرفت ايران را داشتند تا  شجأع
خودش را با دنيای غرب که در اوج شکوفی  ،از عقب ماندگی وحشتناک  شايد کشور ما بتواند کمی

ھا  و عقب ماندگی در تمام زمينه  دوران پس از قرن فروغ بود جبران کند و از حقارت اين فقر فرھنگی
  بيرون بيايد.

ھای  شفا از ھمان ابتدا در اين راه قدم برداشت، و بزودی پرچمدار آن شد. ابتدا ايرانيان را با جلوه
  و بزرگداشت جھانی ،به شناساندن تاريخ پر افتخار ايران ھمت کرد شنا کرد، پس از آنآادبيات غرب 

  د، و آنگاه که شرايط أسفبار بعد از انقالب اسالمی ايجاب کرد، مبارزه بیآنرا طراحی و به انجام رساني
امان با جھل و خرافات و پسروی را يک تنه به عھده گرفت، و به گفته ھمگان اين وظيفه خود خواسته 

  سنگين و پر خطر را به بھترين وجھی انجام داد.



پايتخت، در سن شانزده  ترين ديپلمه  جوانپدر من تحصيالت متوسطه خود را با عنوان نفر اول و نيز 
مراسمی به دريافت نشان از   طی ١٣١۴ماه   دی ١٧به پايان رسانيد و به اين خاطر در روز  سالگی،

که برای اولين بار پادشاه ايران با  ،ذکر اين تاريخ برای آن مھم است دست رضا شاه کبير نائل آمد.
با شرکت در اين مراسم عمال رفع حجاب بانوان را در ھمسر و دختران خودش که بدون حجاب بودند 

  کشور در اين روز اعالم کرد. 

که به   رضا شاه در حالی« :پدرم با لحنی پر احساس خاطراتش را در اين باره اينطور به من گفت
با قامت بلند و چشمان نافذ خود به من نگاه ميکرد و  ھای وزير فرھنگ در باره من گوش ميکرد، حرف
العمل او بودم. پادشاه به طرف من آمد و در حال نصب نشان  خود باخته و نگران منتظر عکس  یمن کم

ھيچ وقت " ؛پدرانه به من تبريک گفت و سپس اضافه کرد  روی لباس من با لحنی آرام بخش، و نگاھی
ول "، و من ھم زير لبی زمزمه کردم که ق  فراموش نکن که ھميشه برای ميھنت خدمتگذار خوبی باشی

ميدونی، از آنروز به بعد ھر چند گاھی از « :پدر من ضمن تعريف اين داستان به من گفت »ميدھم.
ام به اين خواست او و قول خودم پاسخ مثبت داده و وفادار مانده  توانسته آيا واقعاً  ؛پرسم که خودم می

  .»باشم

به خاطر اشغال فرانسه از   تیپس از مد  پس از آن پدر من برای ادامه تحصيالت به فرانسه رفت، ولی
  طرف آلمان نازی مجبور به ترک آن کشور شد و دنباله تحصيل را در بيروت به پايان رسانيد.

،  باز گشت او به ايران مصادف با پايان جنگ بود و دوره آشفتگی سياسی ايران، که در آن حزب توده
سيه شوروی پيروز در جنگ، سودای ترين نيروی سياسی آنروز، با حمايت کامل از طرف رو با قدرت

  نيد.ااز اقمار شوروی را در سر ميپرور  کمونيست کردن ايران و تبديل آن به يکی

الدين شفا با تنی چند از دوستان ھمفکر و ھم باور خود حزب "ميھن  برای مقابله با اين خطر، شجأع
ماندن ايران   نی برای ايرانیپرستان" را ايجاد کرد و بطور مرتب در نشريه ارگان حزب مقاالت آتشي

  نوشت که طرفداران بسياری در بين جوانان آنروز داشت. می

شايد نتوان گفت که اين حزب و آن مقاالت آتشين چقدر در جلوگيری از کمونيست شدن ايران مٔوثر 
  قدر يقين نقش خود را در روشن کردن افکار جوانان آن دوره ايفا کردند.  بودند، ولی

ماندن آن، و شکوه و سربلندی ايران و ايرانيان از آن زمان   الدين شفا برای ايران، ايرانی شجأعمبارزه 
اش ھرگز از او   اش شد، و ديگر تا واپسين ساعات زندگی  شروع شد، با آن عجين شد، خمير مايه زندگی

  جدا نشد.

را، در بودنش،   و خرافات و تاريکیوقفٔه با جھل   او را به ايران، و مبارزه بی  زندگی  اين ايمان اصلی
  اش احساس کرد. ھای جاودانی توان ھمواره از ورای قلم او و نوشته و بعد از آن در نبودنش، می

کس و ھيچ منبعی درباره ايران معامله نکرد، و آنچه را داشت، از گاه و با ھيچالدين شفا ھيچ شجأع
و  ،ملت ايران و دفاع از فرھنگ ميھنمان کرد جا تقديمشت و يکامادی و معنوی در طبق اخالص گذ

خوشحال است که دارايی نه چندانش را خرج مبارزه و صرف روشنگری نسل جوان  ؛ھميشه ميگفت که
  ما کرده.



ای از طرف باالترين مقام روز جمھوری اسالمی برای او پيشنھادی آورد که  حتی ھنگامی که نماينده
حتی بيشتر از آن، بگيرد و دست از سر آنھا بردارد، وگرنه جای  ھرچه را که در ايران از دست داده، و

تأسف خواھد بود که ديگر نتواند بنويسد، او با لبخندی دوستانه به پيام آورنده که شخص جوانی بود 
از قول من به پيام دھنده سالم برسانيد و بگوييد شما کار خودتان را بکنيد و من ھم کار خودم «گفت 

از جمالت   و بعد به آرامی يکی » شود معامله کرد، و اينرا نمیوشت ايران در بين استرا، چرا که سرن
انجام داد توان در تاريکیمبارزه مٔوثر را نمی  .»«معروفش را يادآوری کرد که 

در سه جلد ميکرد، که جلد نخستين آن به ادب، جلد دوم به   خودش را تشبيه به کتابی  پدر من زندگی
سوم به تالش برای روشنگری اختصاص يافته است. چيزی از نوع کمدی الھی دانته،  سياست و جلد

گذرد و به  اين بار سفری که از "بھشت" شروع ميشود، از "برزخ" می  منتھا در جھت عکس آن، يعنی
  يابد. "دوزخ" پايان می

 ١٧که آنرا در سن  ھای شاعرانه" اثر معروف المارتين بود اولين اثری که از او به چاپ رسيد "نغمه
ھای  از زيباترين نثر  و زيبايی اين ترجمه از آن پس ھميشه به عنوان يکی  و روانی سالگی ترجمه کرد

سال پيش با جمالت  ٣٢که از   در درس انشائ مدارس کشور استفاده ميشد (البته تا وقتی  زبان فارسی
  جايگزين شود!).  غريبه و نامفھوم ديگر عربی

ھای ادب جھان به ايرانيان تا سالھا بدون وقفٔه ادامه  الدين شفا در راه شناساندن جلوه أعکار نوشتن شج
جزو   که ھمگی صفحه از او در ايران به چاپ رسيد ٢٠،٠٠٠جلد کتاب در بيش از  ۶۴داشت و جمعا 
 ھای پر ارزش از گنجينه  در آمدند که خاص خود او بود و يکی  ھای نگارش روانی بھترين نمونه

توان از کمدی الھی دانته، ديوان شرقی  فرھنگ و ادب ايران محسوب ميشود. از جمله اين آثار می
ھای بيليتيس، بھشت  اشعار ويکتور ھوگو، ترانه المارتين، ھای شاعرانه  گوته، اشعار بايرن، نغمه

  ھا اثر جاودان ديگر ادب غرب نام برد. گمشده ميلتون، و ده

  کنم: وران از زبان پدرم برای شما نقل میرا از آن د  خاطره جالبی

گفت که وی مجموعه   با پوزش خواھیمقدمه به سراغ من آمد و  يک روز بانوی جوان و ناشناسی بی«
ای  اگر شما مقدمه  پروائی آن ھيچ ناشری حاضر به چاپ آنھا نيست، ولی  اشعاری دارد که به دليل بی

رد نخواھند کرد. با خواندن اشعاری که برای من آورده بود برای آن بنويسيد مطمئن ھستم که ديگر 
احساس کردم که سخنور نو آوری با نبوغی بسيار بيش از آنچه خودش متوجه باشد پا به ميدان گذشته 

کردم که بزودی نام نويسنده   و در آن پيش بينی ھمين احساس را در مقدمه خودم منعکس کردم،است، و
دمه بسيار فراتر خواھد رفت. عنوان اين کتاب "اسير" و نام نويسنده "فروغ کتاب از نام نويسنده مق

  »فرخزاد" بود!

تب در ايران چاپ شده ساله اخير بطور مر  پدر من در دوران سی  کتابھای اين جلد نخستين زندگی  تمامی
ھميشه از   ديناری به او نرسيده، ولی ھرگز رسد، که البته از اين بابت به فروش می  و بطور رسمی

  اش حفظ کرده، شاد بود. اينکه از اين راه رابطه معنوی خودش را با خوانندگان درون مرزی

  به ايرانيان ھميشه مورد تقدير مراکز فرھنگی  و شناساندن فرھنگ جھانی  ھای فرھنگی اين فعاليت
  اين دوره است.ھای درجه اول شايستگی بين المللی او مربوط به  و بسياری از نشان جھان بوده،

 ----------  



سياسی او ميشود بر عکس دو جلد اول و   الدين شفا که مربوط به زندگی شجأع  جلد دوم کتاب زندگی
  آخر که بدون استثنا مورد تاييد ھمگان بوده و ھست، بسيار مورد بحث قرار گرفته.

خودش که   ايگاه اصلی، البته با حسن نيت بسيار، به او ايراد ميگيرند که از ج از يکسو کسانی
  نويسندگی بوده پايين آماده و شيفتگان قلمش را دست تنھا گذشته.

مشابه   او را در اين دوره برای ايران و ايرانيان بی  ھستند که فعاليتھای فرھنگی  در سوی ديگر کسانی
  و باالتر از ھر کار ديگری ميدانند.

گيرد، و بحث تنھا در مورد درجه اھميت  رار نمیھا ھيچ گاه شخص و شخصيت مورد ايراد ق در اين بحث
و تشخيص چگونگی نوع فعاليت است، و من ادامه اين بحث و اظھار نظرھارا به عھده ھمه آن 

  دوستان و مريدان ايشان ميگذارم.

شايد بھترين کس برای اظھار نظر در اين مورد و شرح و چگونگی اين بستن جلد اول نگارش   ولی
  الدين شفا باشد: خود شجأع   ، فرھنگی -کردن جلد دوم سياسی ، و باز  فرھنگی

دکتر محمد مصدق از جانب پادشاه مامور تشکيل دولت شد. در زمان کوتاھی  ١٣٣٠در ارديبشت ماه «
ند که آقای نخست وزير مايل به مالقات من ھستند. در اين دپس از آن از دفتر نخست وزيری اطالع دا

صدق به من گفت که مرا برای رياست اداره تبليغات و راديو در نظر گرفته و ديدار غير مترقبه دکتر م
  کند. در شرايط حساس روز روی ھمکاری من حساب می

دو شخصيت بسيار مطمئن و ھمراه روز دکتر   بعدھا دريافتم که اين انتخاب غير منتظره بر اثر معرفی
حزب "ميھن پرستان" ما بود، و ديگری  دکتر کريم سنجابی، که از ھمرزمان  مصدق بوده است، يکی

شخص دکتر   پاريس من بود، و اضافه بر اينھا آشنايی  دکتر حسين فاطمی که از دوستان دوره تحصيلی
  ھای من در نشريه ارگان "ميھن پرستان". مصدق با مقاله

تماما بر اين شنا شدم، که آآن دوره بحرانی کشورمان   ھای نفتی در اين پست جديد از نزديک با سياست
ير آن بسته شود آنھا خواه و ــــاساس تنظيم شده بود که جريان نفت شاھرگ حيات غرب است و اگر ش

بعدا معلوم شد که امپراطوری نفت (که ديرتر شاھنشاه ايران آنرا   ناخواه کوتاه خواھند آمد، ولی
د به دنبال دکتر مصدق بع  ترين امپراطوری جھان ناميد، و خودش ھم مدتی ترين و فاجعه بار بيرحم

 با ھای کشنده را از سر بگذراند و ھمچنان ای ضربت قربانی آن شد) ميتواند مانند اژدھای افسانه
  بازی کند. آتش

در سفر دکتر مصدق برای شرکت در جلسه سازمان ملل و مناظره معروف او با نماينده انگليس من 
کنم، در جريان جلسه متوجه شدم  اشاره میو به يک موضوع جالب در مورد اين جلسه  ھمراه او بودم
صبرانه  ھای آنروز بی ھا بيشتر روی دکتر مصدق است تا ديگران، چرا که ھمه رسانه که ھمه دوربين

بودند که راجع به آن صحبت زيادی شده بود، و چون اين اتفاق  غش کردن ناگھانی دکتر مصدقمنتظر 
د اعتراض به سمت من به عنوان رئيس تبليغات او نيفتاد، بعد از جلسه با نارضايتی بسيار فريا

  برويشان رفته!آبرداشتند که آنھا قول نشان دادن اين غش کردن را به بينندگان خودشان داده اند و حاال 

از يکسو، و جدائی روز افزون دولت و دربار، که دکتر    ملی ٔپس از مراجعت به ايران و شکاف در جبھه
داشت (دکتر فاطمی که بعدھا   جراجوی او در آن نقش مھمیام  باھوش ولیفاطمی وزير خارجه بسيار 



ھای روزنامه "باختر امروز" را  صادق قطب زده خودش را با او مقايسه ميکرد). دکتر فاطمی سر مقاله
ھا  د که قسمتھايی از آن نقل شود. اين مقالهافرست که خود او منتشر ميکرد، ھر شب برای راديو می

تند تر ميشد، تا بجايی که يکروز کار به ناسزاگويی به دستگاه سلطنت و شخص پادشاه تب تند و مر
رسيد و من در آنجا از پخش آن جلوگيری کردم، چون بر اين عقيده بودم که در يک کشور مشروطه 

  علنا به مبارزه برخيزد.تواند ھم قانونا دولت شاه باشد و ھم با او  سلطنتی دولت نمی

قبل آنرا   زير مرا احضار کرد و شروع به ايرادگيری از نحوه کار راديو کرد، که تا کمیفردا نخست و
دانم و اميدوارم که  را می  ھای نمونه کشوری ميدانست. من با احترام گفتم که دليل اصلی از سازمان  يکی

  استعفای من آنرا حل کند.

سياسی" بود، دوباره جلد اول کتاب زمان بقول دوستان يک "انتحار  پس از اين استعفا که در آن
  ام را باز کردم، و چند سال وقت صرف آن کردم که کمدی الھی دانته يادگار اين دوره است. زندگی

که در دستگاه رھبری کشور پيش آمد، روزی سرتيپ   ت مھمیاچندين سال بعد، و پس از تغيير
شنا بودم، مرا به منزلش آنه پاکروان پاکروان، که من با مادر ارجمند او و نويسنده بزرگ بانو امي

پاکروان   تيمسار  " در فرانسه شد).feminaمعتبر "  دعوت کرد. (خانم پاکروان بعدھا برنده جايزه ادبی
  از من خواست که در باره دوره کاری با دولت دکتر مصدق و دليل استعفای خودم صحبت کنم. مدتی

قای "عالٔ" وزير دربار از من خواسته شد که به ديدار ديگر از اين داستان گذشت و يکروز از دفتر آ
آقای عالٔ قبال نخست وزير بود، و در يک توطئه ترور فدائيان اسالم تنھا بخاطر کوتاھی ( ايشان بروم.

  قدش جان سالم بدر برده بود!).

ّوق و مش  ھای ايران را که ھميشه حامی دربار  به من گفت که اعليحضرت در نظر دارند نقش سنتی
  از بين رفته، به عھده من بگذارند.  اين سّنت فرھنگ و ادب بوده اند، و متأسفانه در قرون اخير

اين پيشنھاد برای من خوش آيند تر بود، و به ھمين دليل از آنروز  ،امکانات کاری ممکن  از بين تمامی
  »آنرا دنبال کردم.  ای خستگی تا بيست سال بعد بدون لحظه

الدين  بنا به تصميم محمد رضا شاه پھلوی، فرھنگ و ادبيات ايران از طريق شجأع بدين ترتيب بود که
  شفا به دربار ايران، و از آنجا به تمام ايران راه پيدا کرد.

روبروی او پديدار   پدر من بود، چون دروازه بزرگی  در زندگی  شروع کار در دربار ايران مرحله مھمی 
  اش را به واقعيت برساند. دن آن بتواند آرزوی ديرينهشده بود که اميد داشت با باز کر

الدين شفا ھميشه اين بود که پيشرفت ايران و ايرانيان در گرو آن است که ابتدا با  آرزوی شجأع
شنا شوند و تجديد عھد کنند و از اين راه عقده حقارتی را که آو با فرھنگ پر افتخار خود  گذشته 

ای که  برايشان شده بود از ميان بردارند. دوره  مظاھر تمدن جھانی  یچندين قرن عقب ماندگی از تمام
  خود را به پايان رسانده بود.  در طول آن جھان غرب جھش بزرگ صنعتی و شکوفايی ھنری و فرھنگی

با ت جديد خود با محمد رضا شاه در ميان گذشت و ــَ ماين اعتقاد و اين نکته ديد را پدر من در سِ 
شگفتی دريافت که پادشاه ايران ھم نه تنھا ھمين ديد و نظر را دارد، بلکه حتی بيشتر از آن در فکر و 

ھم ھست. دوران گذشته رويای باز رساندن دوباره ايران به شکوه و بزرگی  



 که ترتيب و کامل بين اين دو مرد ميھن پرست به وجود آمد  و ھمبستگی  از آن پس يک رابطه ايمانی
طراحی ميکرد و   الدين شفا برای رسيدن به اھداف مشترک ملی نحوه آن به اين ترتيب بود که شجأع

   شاھنشاه ايران ھم با حمايت کامل از او وسايل و لوازم اجرای آنرا فراھم ميکرد.

سراسر در   ھم به بار آورد، تماس با مراکز ايران شناسی  بسيار استثنايی  نتايجی  اين ھمکاری استثنايی
ه از آن پس اين ــ"، ککتابخانه پھلویھا در مرکزی جديد به نام " جھان و متشکل کردن اين فعاليت

در راه و جھت ايران   ھای وسيعی برای ھمکاری جھانی ای پيدا کردند و برنامه ھا رشد تازه فعاليت
  شناسی شروع شد.

لند پروازانه تجليل از بزرگترين اوج اين باز نگری به تاريخ و فرھنگ پر شکوه ما برنامه بسيار ب
شخصيت سياسی تاريخ ايران، کورش بزرگ بود، که جھانيان بيشتر او را ميشناختند تا خود ما ايرانيان 

، حتی روسای کشور ما ھم، از تاريخ قبل از اسالم ايران و  (تا قبل از دوره رضا شاه بزرگ تقريبا کسی
  به نام کورش با خبر نبودند).  وجود شخصی

بر اساس اين پروژه بسيار بزرگ بينانه ميبايستی مراسم بزرگداشت کورش بزرگ در ايران و با شرکت 
بود که   در تخت جمشيد برگزار شود، و اين البته در زمانی  بيشترين تعداد روسای کشور خارجی

  بسياری از جھانيان حتی قادر به پيدا کردن ايران روی نقشه جھان نبودند.

ای را با  توانست چنين پروژه ضا شاه بود که با ھدف باز سازی دوران سربلندی ايران میتنھا محمد ر
ای که ھمه مخالفان  چنين ابعاد غير قابل تصور قبول و تاييد کند و دستور برگزاری آنرا بدھد، پروژه

  ميکردند.آن شرط بندی  آبرويی آن فعاليتی بين المللی براه انداخته بودند و بر روی شکست  برای بی

، و به سرکردگی آنھا سازمان تروريستی  نيروھای چپ ايرانی  در يک اتحاد باور نکردنی، تمامی
بوده و بتازگی کار خود را شروع کرده بود، از يکسو، و   شريعتی  که در خط دکتر علی ""مجاھدين خلق

تن پادشاه ايران نگران که از قدرت گرف  ھای نفتی که با بودجه سنگين شرکت  ھای جھانی رسانه
تغذئه ميشدند، از سوی ديگر، تبليغات اغرار آميز را در خارج، و تھديدات خرابکاری و ترور را  بودند

ھم نه تنھا تمام نشد، بلکه با شدت بيشتر و وسيع  ھا  در داخل شروع کردند، که پس از برگزاری جشن
ايران بيشتر ميشد، ھمانقدر ھم اين   اعتبار جھانیقدر که قدرت محمد رضا شاه و ھر چتری ادامه يافت. 
  بيشتر ميشد.  ھای پر خرج جھانی تبليغات و تحريک

مدار بسيار  به عنوان مثال به يک مورد که باعث درگيری شديد پدر من با آقای "جرج بال" سياست
  کنم.  آن دوره شد اشاره می  سرشناس آمريکايی

ھا چاپ شد، "کوشش يک قزاق  که بالفاصله بعد از برگزاری جشنآقای جرج بال در کتاب خاطرات خود 
را برای تجديد پيوند با دوران کورش و داريوش کشورش به باد انتقاد گرفت، و اينکه   زده جھان سومی

ھا جواھراتی را بر لباس خود داشته که "در اصل يک پادشاه جنگجوی  ملکه ايران در مراسم جشن
کرده   بر عدم اصالت اين بزرگداشت تلقی  ان گورکانی ھند دزديده بوده"، دليلیاز خزانه پادشاھ  ايرانی

  بود.

از متن آن خبر داشته   ای به آقای بال نوشت که شايد کمتر کسی الدين شفا در ھمان زمان در نامه شجأع
   کنم. باشد و من امروز خالصه آنرا برای شما بازگو می



 كنم كه براي مردم فضول اين كشور جهان سومي ت ميجناب آقاي جرج بال، از شما درخواس«
ميتوانند از نسل  هاي كنوني آمريكاييترين خانوادهتوضيح بدهيد و روشن كنيد كه چطور اصيل

باشند كه در زمان سلطنت ملكه اليزابت اول از درون  ينفر دزد و آدمكش و راهزن 120آن 
اي  ي سر والتر رالي براي تشكيل مستعمرههاي انگليس بيرون آورده شده و به سرپرستزندان

يك  جديد به قاره آمريكا فرستاده شدند، اما در كشوري ديگر، با چند هزار سال سابقه تاريخي
قرن تمدن و فرهنگ كشورش را جشن بگيرد؟، و نيز لطف كنيد و براي  25تواند قزاق زده نمي
تواند الماس درياي نور را كه ران نمياي ملكه چرا كه روشن كنيد  هاي جهان سوميهمين فضول

به دليل آنكه از خزانه كشور ديگري دزديده شده به لباس خود نصب كند، مورد اشاره شما است 
اما علياحضرت ملكه انگليس ميتواند الماس دوقلوي آنرا كه كوه نور باشد، و اين بار نه تنها از 

نه پادشاهان ايران نيز دزديده شده، به عنوان گوهر خزانه پادشاهان هند، بلكه اضافه بر آن از خزا
آنكه انتقادي را بر انگيزد تاج سلطنتي بريتانياي كبير استفاده كند بي اصلي  )١(  »؟

نرسيد، اين مراسم انجام شد، ھمه آن سر شناسان ھم   ھای موذيانه به جايی با ھمه اينھا، آن شرط بندی
ميليون از مردم جھان بطور مستقيم شاھد رژه بزرگترين  آمدند و به گفته تلويزيون فرانسه چند صد

ی بودند که جھان تا به امروز به خود ديده. نتايج آنرا ھم ما ديديم که از آن پس درھای جھان شاھنشاھ
بوديم با آغوش باز و بدون ويزا و رواديد   بروی ما گشوده شد، و تقريبا ھمه جا ما را چون ايرانی

پس از پنج قرن سر بلند کرد و فھميديم که ميتوانيم بسيار دورتر برويم، و  را ما  ملیميپذيرفتند. غرور 
  فراخور خود داشته باشيم.  ھای جھان جايی شايد بزودی در رده باالی کشور

شده بود، جمع آوری   ھای آينده پيشبينی پروژه عظيم ديگری که در آن دوران شکوفايی ايران برای نسل
در جھان در مرکزی به نام "کتابخانه بزرگ   ھای ايران شناسی فعاليت  امیو مرکزيت دادن به تم

چگونگی حد و حدود اين پروژه را  نسل جوان  دانم که برای آگاھی پھلوی" بود، که من در اينجا الزم می
  بطور خالصه بازگو کنم که از روحيه و باورھای آن دوره با خبر شود.

که برای تھيه پروژه پيشنھادی اين کتابخانه کار ميکردند   و خارجی  يک گروه بزرگ کارشناس ايرانی
.  ای در بھترين سطح جھانی يک پيشنھاد برای عرضه به پادشاه ايران تھيه کرده بودند برای کتابخانه

آنھا ھمينطور پروژه ديگری ھم عرضه کردند که نشان دھنده نوع کتابخانه در آينده دورتر و بسيار 
  بيشتر بود.  که البته ھزينه آن ھم بطرز قابل توجھی مدرن تر بود،

بر خالف انتظار ھمگان شاھنشاه ايران ھمان پروژه بسيار دورنگر و پر ھزينه تر را انتخاب کرد و 
که من در نظر دارم آن  چرا ما بھترين را قبل از بقيه نداشته باشيم، برای ايرانی" :برای توجيه آن گفت

ديگری کوچک است  ".

شد برای اين پروژه يک مسابقه بين المللی زير نظر سازمان يونسکو برگزار شود، و برای تھيه  قرار
، زير نظر و به سرپرستی خود من تشکيل  مدارک اين مسابقه يک گروه کوچک و بسيار جوان ايرانی



که وزارت اين کار را  شد، که با فعاليتی شبانه روزی و برای نشان دادن ايمان ما به آينده کشورمان،
  فرھنگ ايران زمان اجرای آنرا بيش از دو سال برآورد کرده بود، در کمتر از يکسال انجام داديم.

البته اين پروژه ھم مثل بسياری   شد، ولی  پروژه يک موسسه آلمانی ۶٠١برنده اين مسابقه در بين 
جای آن تا به امروز شايد در عوض به   ديگر مشابه آن در جمھوری اسالمی به خاک سپرده شد، ولی

  خانه و گداخانه درست شده باشد!تعداد زيادی سقا

الدين شفا به او خبر داد که با  يونسکو در تماسی با شجأع  از بازی روزگار، ده سال بعد سازمان جھانی
  توافق دولت مصر مايل است اين پروژه را که ھنوز از زمان خود بسيار جلو بود، در سطحی خيلی

خواھد، که البته اين درخواست  مصر پياده کند و از نظر احترام تاييد او را می ،ر اسکندريهمحدود تر د
با شعف بسيار تاييد شد، و امروز ميتوانيد روی اينترنت اين "نمونه کوچک کتابخانه بزرگ پھلوی" را 

ميبايد داشته باشيم و نداريم افسوس ھای ديگری که  و ھمه با ھم بخاطر آن و به خاطر ھمه چيز، ببينيد
  ھم ھست.  بخوريم، که بين آنھا احترام و آبروی جھانی

در فرانسه بود، و از آن   ھای پايانی شاھنشاھی در ايران، پدر من برای انجام ماموريت خاصی در ماه
اند، پدر من با که پادشاه ايران پيام تأسف بار خود را که آخرين پيامش ھم بود در تلويزيون خو  زمانی

ھای عمرش ھم با او بود، و با خشمی بسيار از آنھايی که اين پيام را تھيه  تاسفی که تا آخرين روز
کردم که اين پيام را به اين شکل نخواند،  ای کاش آنجا بودم و پادشاه را قانع می  کرده بودند، ميگفت

  ری عنوان و گفته ميشد.چون اين پيام يک پادشاه نبود، و ھر تصميمی بايد به شکل ديگ

  شاتو، و در تاييد او روابط جمعی جھان، کوس آزادی خواھیهللا خمينی در نوفل لو که آيت  در آن زمانی
الدين شفا با افسوس ميگفت نه مردم ايران و نه جھانيان  و اصالت انقالب اسالمی را ميزدند، شجأع

  م که ھمينطور ھم شد.دانند که ھمه اينھا يک دروغ بزرگ است، و ديدي نمی

 ------------  

  و "دوزخی" آن باز شد.  سياسی پدر من بسته شد و جلد نھايی  از اينجا بود که جلد دوم زندگی

الدين شفا با تغييری صد و ھشتاد درجه تبديل به تيری  از آن روز قلم ظريف نويس و نرم نويس شجأع
نداران دين" انداخت که او به سرعت آنھا را "دکا  آتشين و تيغی برنده گشت که آتش به بنياد کسانی

  ناميد، و عجبا که ھزار سال پيش سخنور نامور ايران ھم آنھا را به ھمين نام خوانده بود:

  بجويند و دين اندر آرند پيش.         سود خويش   زيان کسان از پی

تا بيرون رفتن اين آتشی که از قلم او برخاست از آن پس ھرگز خاموش نشد و باور دارم که ھرگز ھم 
  دشمنان تاريخ و فرھنگ ايران از خاک ميھنمان، خاموش نخواھد شد.

شنايش به کار گيرد و آسرشار خودرا، به ھمراه نثر شيوا و   ت تاريخیامعلوم  او مصمم شد که تمامی
که تا  اش انتخاب کند، آرمانی  را به عنوان تنھا آرمان زندگی  مبارزه با اين دشمنان ايران و ايرانی

  پر ثمرش به آن وفادار ماند.  آخرين ساعت زندگی

وظيفه دارد که ھر طور ميتواند با اين دغلکاران که دين و اعتقاد مردم را برای   او ميگفت ھر ايرانی
گرفته اند مبارزه و مقابله کند و اجازه ندھد که اين "دکاندران دين"   فروش متاع تقلبی خود به بعضی



ئمه و اطھار و بردن آبروی اسالم ھر روز کيسه خود را پرتر و سفره ملت را خاليتر با دروغ از قول ا
  کنند.

نوشت و  الدين شفا فقط يک برنامه شبانه روزی داشت، او می اش شجأع  از آنروز و تا آخر زندگی
  نوشت.  نوشت و باز ھم می می

در پيکار «، »المسائل توضيح«بود، و پس از آن  »ايران در چھار راه سرنوشت«اولين کتابش،  
از ايران تا «، »پس از ھزار و چھار صد سال«، »تولدی ديگر«، »جنايت و مکافات«، »اھريمن
که پس از  »معمای اديان«، تا آخرين کتابش، » حقوق زن، قانون بيضه و بمب اتمی«، »اسپانيا

   درگذشت او به چاپ رسيد.

ھای دينی مستند  مسائل و تجزيه و تحليل ھا احاطه بسيار وسيع او به اين کتاب  نکته مشترک در تمامی 
جواب گوئی به   امکاناتش ھرگز در پی  ايران با تمامی  و از روی واقعيت بود، که رژيم اسالمی و مذھبی

  آنھا بر نيامد.

با يک لشگر"   به جای جواب گوئی به ھمه اينھا، مسئوالن رژيم که خود را در اين رويارويی "يک تن
ھای بسيار استاد ھستند و  را انتخاب کردند که در آن با نمونه  ای مقابله ھمان راھیبازنده ميديدند، بر

  اقل سه گروه آدمکش ارسالیشناسند، و آن فرستادن آدمکش برای او بود. حد کمتر رقيبی برای خود می
س پدر من ھيچ گاه قبول نکرد که زير حمايت دائم پلي  از طرف پليس فرانسه جلب و خنثی شد، ولی

  .»انجام داد  توان در تاريکی مبارزه مٔوثر را نمی«باشد و باز ھم تکرار ميکرد که به ھر حال 

وطنی او ھمسر باوفايش بانو کلودين شفا بود، بانويی رون بي  ھای سخت زندگی مونس اين روز
از  تر  به مراتب ايرانی  کند و احساسی ای شيرين صحبت می را بخوبی و با لھجه  فرانسوی که فارسی

اش ميکرد و ھم ھمکار بسيار با ارزشی  بسياری ايرانيان دارد. او ھم ھمسر باوفايش بود، ھم پرستاری
بدون کلودين شايد «برای کمک در تھيه و تنظيم اطالعات الزم برای نوشته ھايش، و به قول پدر من 

  .»من قادر به نوشتن ھمه اين کتابھا نبودم

اليی و زيبا در جنوب فرانسه بود که او اش منزلی وي کاری  زندگی تنھا دارايی پدر من از ھفتاد سال
ھای بازنشستگی خودش را در کتابخانه زيبايی که با حوض کوچک و فواره جلوی آن  آرزو داشت روز

ای برای  که او آنرا به عنوان شاھنامه  " بگذراند، اثر عظيمی ساخته بود به نوشتن "جھان ايران شناسی
 ١۶٠٠شده آن در   جلد پيشبينی ٢٢نظير که جلد اول از   ناميد. اين مجموعه بی ان میھزاره سوم اير

صفحه بشود، در  ٣٠،٠٠٠صفحه در ايران چاپ شده بود، ميبايد در نھايت شامل بيست و يک جلد و 
  اين باره خود او ميگويد.

  ت و به عنوان اثری بیجھان با ستايش بسياری روبرو گش  انتشار جلد اول اين اثر در مراجع فرھنگی«
ھای آن قبل از توزيع از طرف رژيم  نسخه  نظير تقدير شد. چاپ جلد دوم آن قبل از انقالب آماده شد ولی

  »منھدم شد. !ضبط شد و سپس به دستور شخص رھبر انقالب

کتابخانه با شد، ويالی جنوب فرانسه بود، و آن رويای نشستن در  هآن چيز ديگری ھم که از بين رفت
" برای سربلندی  حوض فواره دار جلوی آن و در طول سالھا نگارش دنباله "جھان ايران شناسی

  ھای آينده ايران. نسل



پدر من به اين خاطر در آپارتمانی   اش شد، و سالھای واپسين زندگی آن ويال فروش رفت و خرج مبارزه
آسانسور گذشت، که او در سنين نود سالگی  متر مربع در طبقه سوم و بدون ٣٢در پاريس با مساحت 

دقيقه برای باالرفتن و يک ساعت برای پايين آمدن از آن صرف کند.  ۴۵مجبور بود که در روز ھر بار 
با ھمه اينھا او ھيچ وقت   ھمينطور برای رفت و آمد خود بايد از مترو و اتوبوس استفاده ميکرد. ولی

داره اگر   چه اشکالی« :با لبخند ميگفت ، ی خاص بزرگان واقعیاز اينھمه ناراحت نبود و با وارستگ
  »ام پيش برود! بخورم که گران نشود، مھم اين است که کار مبارزه  بجای دو تا قھوه در روز يکی

چيزی نبوديم رژيم عقب مانده ما برای قبوالندن اينکه ما قبل از اسالم   سعی  باور او اين بود که تمامی
نخواھد رسيد چرا که جوانان ما اين روزھا اين شانس و امکان را دارند که   نبوديم به جايی  و کسی

تحقيق کنند و واقعيت ھارا پيدا کنند، و اين وظيفه ما بزرگترھا است که در اين راه آنھا را کمک کنيم و 
کجا ميايد و ديگر ھيچ گاه گول نخورند، و به  ھا را به آنھا بگوئيم تا بدانند که گرفتاری آنھا از واقعيت

گفت که بايد پنج قرن با جھان  ،توان به ملتی که ھميشه آزاده بوده ھرحال در دنيای امروز ديگر نمی
  کند.  برون مرزی خود فاصله بگيرد و با قوانين دوره بربريت زندگی

ا به وظيفه خودمان عمل کنيم و و ميگفت اگر م ،اعتقادی چشم بسته داشت  پدر من به جوانان ايرانی
ديگر از جمالت   روشنشان کنيم، آنھا خودشان ترتيب اين رژيم جاھل و سياه را خواھند داد. يکی

برای آزادی و سربلندی ايران و ايرانيان تنھا يک «  ؛معروفش را که من بسيار دوست دارم اين است
ين جمله به عنوان پيام مبارزه و ، ا» راه وجود دارد، روشنگری، روشنگری و باز ھم روشنگری

ش در گورستان مونپارناس پاريس روی سنگ مزار موقت بر  برنامه کار برای ھمه آزاديخواھان ايرانی
  شده است.  حک

اش را  انرژی مانده در جسم ضعيف و خسته  تمامی برای نوشتن آخرين کتاب خود، "معمای اديان" 
اش من ميبايد ھر روز صفحه به صفحه آنرا برای او  ھای زندگی، و با اين ھمه در آخرين روز جمع کرد

مغز   بخوانم و او غلط گيری کند. و من در شگفت بودم که با اينکه جسمش ھر روز تحليل ميرفت، ولی
پايانش به   مانده بود و ھمينطور ايمان بی  و حواسش به ھمان گونه که من ھميشه به ياد داشتم باقی

  دون درنگ در آن قدم برداشته بود.سال ب  که سی  راھی

يادم ميايد که پسر من که در آن آخرين روزھا پدر بزرگش را در بيمارستان ديده بود با شگفتی به من 
رژيم ايران را   با اين ضعف و شکنندگی حتی اسمش ھم تن  مشکل است باور کرد که انسانی" :ميگفت

  بلرزاند".

ت شب آخرين تبلور ذرات اين اراده آھنين را ھنگامی در ساعت ھش ١٣٨٩فروردين  ٢٧جمعه شب 
احساس کردم که تصحيح صفحه آخر کتاب به پايان رسيد، و او با صدايی که به زحمت شنيده ميشد 

، و از من خواست »حاال ديگر کارش به پايان رسيده و بايد ديگران راھش را به عھده بگيرند«گفت که 
ای بسيار سنگين، اين نوشتن مقدمه بر  ن بجای او بنويسم، وظيفهتا مقدمه و پشت جلد اين کتاب را م

  ھای بسياری از بزرگان ادب ما مقدمه نوشته بود. کتاب کسی که بر نوشته

نامش، و عشقش به ايران، و   الدين شفا از دنيا رفت، ولی فردای آن روز در ساعت چھار صبح شجأع
و از راه مبارزه جوانان رشيد ما برای باز پس گرفتن ھايش  از ورای نوشتهاعتقادش به ايرانيان، 

ھمانطور که در پايان نامه آخرين خواھد ماند، تا آن ھنگام   ميھنشان از نيروھای اھريمنی و ناپاک باقی
"آن روزی که ايرانيان ميھن پرست در ايران سربلند فردا بدور ھم گرد آيند، اگر خوب  کتابش نوشتم

  الدين شفا را در ميان خود خواھند يافت". استاد شجأعبنگرند چھره شادان 



در اقدامی  شده بود،  پس از درگذشتش دولت فرانسه که ادب و فرھنگش با قلم او به ايرانيان معرفی
بيسابقه برای يک غير فرانسوی، مراسم با شکوھی در کاخ وزارت فرھنگ فرانسه با حضور تعداد 

، و باعث افتخار ما بود که در اين مراسم شھبانوی ترتيب داد  و خارجی  ھای ايرانی زيادی شخصيت
  .ايران نيز به عنوان باالترين شخصيت امروز ايران شرکت داشتند و سخنانی پر محبت ايراد کردند

  جھانی  سخنان بسيار موثری از شخصيت فرھنگی  وزير وقت فرھنگ فرانسه، آقای فردريک ميتران طی
از طرف دولت فرانسه تقدير کرد و او را مدافع بزرگ تاريخ و فرھنگ   سمیالدين شفا بطور ر شجأع

  .ايران در عصر حاضر دانست

را در گورستان مونپارنس پاريس به امانت نده شد و خاکستر اوالبدش سوزاالدين شفا ک به وصيت شجأع
   سپرديم تا پس از آزادی ايران ھمانطور که خواسته بود به خاک ميھنمان برده شود.

 ---------  

  کنم: الدين شفا برايتان نقل می در اينجا من چند جمله ماندنی و ميھنی از شجأع

بر دارد، مھم آن نيست که نتيجه آن   وظيفه دارد که برای آزادی و سربلندی ميھنش قدمی  ھر ايرانی«
  ».ھا با ھم سرنوشت ساز خواھد بود قدم چه باشد، مھم آن است که نتيجه ھمه اين قدم

باشد، اثر آن از حدود سايه   برای ايران، اگر با ترس و يا حساب نفع و ضرر شخصی  رداشتن قدمیب«
  ».رود شخص دورتر نمی

را  ايران نگاه داشته و ايرانی ،ملت ايران در طول تاريخ ھميشه در پشت سر رھبرانش ايران را«
  ترين نبرد مرگ و زندگیسھمگين ، و امروز فقدان ھمين رھبری خطر آنرا پيش آورده که در اينايرانی

ھا را نگاه داشتتاريخ ميھنمان ديگر نشود اين ارزش  »

****  

الزم به ياد آوري است، در زماني كه نادرشاه افشار، ميهن پرست ايران دوست پس از  )1(
ت طاووس، را به همراه خود به فتح هندوستان الماس هاي كوه نور، درياي نور و تخ

همراه با خودش به ايران آورد، رسم روزگار بود كه سردار پيروز هرچه غنيمت بود 
ورد، ولي زماني كه انگليسي ها الماس كوه نور را از خزانه جواهرات ايران بيا

دزديدند جنگي با ايران نكرده بودند و پيروزي در ميان نبود، آن يكي كسب افتخار و 
 »دزدي تمام عيار«براي ايران بود واين يكي توسط انگليسي ها يك  غنيمت

  


