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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

  

  بھرام رحمانی

 ٢٠١٨ فبروری ١۵

 !روز عشاق بر عاشقان خجسته باد اي قروز عش ،ولنتاينروز 
روز  !ھستيم ست که به يادشون ولنتاين، تنھا روز عشاق نيست روز عشق ورزيدن به تمامی کسانی ترديد روز اما بی

  !دوستی و برابری در تمام جھان است عشق ورزيدن به آزادی و ھمبستگی، صلح و امنيت،

  

 ١٤است که اين مناسبت ھر سال در روز  قغربی روز ابراز عش ن مدر گھای ميانه و سپس فرھن سده

دانيم با افسانه  ن روز می ايۀپيشين چه از  کامل و دقيق والنتين در دست نيست و آنۀتاريخچ اما. شود برگزار می فبروری

  .تاس درآميخته  اھ

تزئين . والنتين از شھرت خاصی برخوردار است  روزۀبه عنوان ھدي ت دادن شکالئیامريکا  وئیدر کشورھای اروپا

  .درو شمار می روز به شکالت و پختن انواع آن نيز از آداب اين

  !اند  کرده اسالمی، اين روز را ممنوعیھا دولت. دانند می مبرخی از علمای اسالمی، روز ولنتاين را حرا

تبليغاتی با نمادھای قلب، نيم قلب، گل رز  ھای توليد انواع پوستر، بروشور، جعبه و کارت ٩١٣٨ در ايران از سال

ھا و افراد دار در اين روز ممنوع است و از سوی مراجع قانونی با مغازه رسانی قرمز و ھر گونه فعاليتی مبنی بر اطالع

 طلبی  حکومت اسالمی ايران، از موضع ارتجاعی و جھل و جھالت و خشونتًاساسا. شود قانونی می متخلف برخورد
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به طوری که ھر سال به  سران و گردانندگان آن، با ھر نوع شادی و جشن و سرور مردم سر خصومت و دشمنی دارند

   .زنند شالق می رحمانه اند بی ھا دستگير کرده صدھا دختر و پسری که در جشن

ليس وپ  ممنوع کرده و٢٠٠٢فروش محصوالت مربوط به روز والنتين مانند گل رز را از سال ،عربستان سعودی

  . را به فروش نرسانندئیداران خواسته تا چنين چيزھا مذھبی اين کشور از مغازه

فرھنگ مسلمانان آن  بارا اين جشن » دننامتناسب بو«چه که  دليل آن برخی مقامات حکومتی و مذھبی به ،ازييلدر ما

تا جلو مردم را از برگزاری مراسم روز ولنتاين  اند اندازی کمپين ضد ولنتاين، تالش کرده راه دانند، با به کشور می

  .بگيرند

ولنتاين را فرھنگی غربی دانسته، آن را مغاير با آداب و فرھنگ   کشور پاکستان روزئیمقامات حکومتی و قضا

  .اند داشت اين روز را ممنوع اعالم کرده برگزاری ھرگونه مراسم و گرامی  خواندند وپاکستان

ھای  رسال کارتچنين ا  مختنق شکسته شده و ھمیھا فضای سانسور دولت ھای اخير، اما با راه افتادن اينترنت در سال

ميليون کارت ولنتاين الکترونيک  ١۵ بيش از ٢٠١٠ رواج پيدا کرده است به طوری که تنھا در سال ولنتاين الکترونيک

   .ارسال شده بود

ناميده شده است و در اين » دوستی و عشق«  و کلمبيا ولنتاين روزوی التين مانند مکزيکامريکادر برخی از کشورھای  

ار ز برگاپانجچون   جنوبی ولنتاين، ھمريایودر ک. کنند نيز قدردانی می شان شان از دوستان روز مردم عالوه بر محبوب

روند و  اند به رستوران می  شکالت ھديه نگرفتهچمار ١۴  وفبروری ١۴ رتفاوت که مردان و زنانی که د می شود با اين

  .دکنن و بر زندگی مجردی خود ناله می خورند نودل سياه می

که  چنان.  ولنتاين موفق نبوده استۀکدام به انداز دنيا رواج يافته ھيچ  که از طريق فرھنگ غربی درئیھا در بين سنت

اين روز  .کنند بھاترين کادوھايشان را به مناسبت اين روز تھيه می کشورھای آسيای شرقی، عشاق گران طبق آمار در

شن محبوبيت کشورھای جھان، اين ج تر شد امروز در بيش که دورانی در قرون وسطی در اروپا گرامی داشته می

که در ھند آن را يک  اند چنان به مذھب به مخالفت با آن برخاسته ھای سنتی آغشته تری يافته است ھرچند که فرھنگ بيش

  .اند داشت اين روز تقبيح و منوع کرده ھای اسالمی، گرامی و يا حاکميت نامند می» امپرياليستی«سنت 

قرن چھاردھم  و عشق جسمانی در آثار جفری چاسر شاعر انگليسیدر قرون وسطی پيوستگی روز ولنتاين  بار اولين

از قرن . اند کرده تبريک ابراز عشق می در اين مناسب عشاق با اھدای گل، شيرينی و ارسال کارت. مطرح شده است

انبوه توليد  داشت ولنتاين به صورت ھای گرامی نوزدھم کارت

 شکالت فراتر در قرن بيستم کادوھای ولنتاين از گل و. شود می

   . در اين روز طراحی شدءجواھراتی مخصوص اھدا رفت و

. متولد شد ن ميالدی در لند١٣٤٠جفری چاسر در حدود سال 

. ليونل، دوک کالرنس بود در کودکی مدتی نوکر و غالم ھمسر

پديد آمد،  هنھضت نوينی که در فرانس  ر د١٣٥٩به سال 

در سال . شرکت جست و دستگير گرديد، ولی سال بعد آزاد شد

ازدواج کرد، سپس به مدت ده سال در  تبا فيليپا رو ١٣٦٦

، فرانسه، و )امروز يمجبل( موريتی سياسی در ايتاليا، فالندرأم

ن خود آشنا مت کرد و با نويسندگان معروف زمالمباردی خد
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   .شد

 از دوران پرشکوه ئیھا  و تحولی اساسی و شکوفا شدن جوانهتغييرمقدمات  ها ظھور چند نويسند ميالدی و ب١٤در قرن 

 Geoffrey) ر نويسندگان اين دوران، جفری چاسۀاما از ميان ھم.  ميالدی فراھم آمد١٧ و ١٦ قرون رنسانس در

Chaucer)  گرا   واقعۀبه عنوان اولين نويسند ستاو که عنوان پدر ادبيات انگليسی را از آن خود کرده ا. مشھورتر است

يعنی لندن و (  مرکزی انگلستانۀآثار خود گويش رايج در منطق وی و وايکليف در نوشتن. شود و طنزنويس شناخته می

 که در مناطق شمالی و ئیھا از ھمين رو است که اين گويش خاص و نه گويش. کردند را انتخاب) شھرھای مرکزی

تصرف کرد، جفری چاسر   ميالدی که انگلستان فرانسه را١٣٥٩در سال . ود، اولويت پيدا کردانگلستان رايج ب جنوبی

جفری .  پوند پرداخت کرد١٦انگلستان برای آزادی او  به عنوان اسير جنگی توسط سپاه فرانسه گرفته شد و پادشاه

 ئیسزااين سفرھا در آثار او نقش ب. تفعال بود چند سفر به فرانسه و ايتاليا داش چاسر در زمانی که در دستگاه قدرت

 . شدداشت، چرا که در اين جريان بود که با آثار دانته آليگيری، پترارک و بوکاچيو آشنا

 او ۀاما اثر برجست. فرانسوی و ارجاعات به متون کالسيک را پيش گرفت  و منظوم خود سبکئیچاسر در آثار ابتدا

کند که برای  ريزی گرا در نويسندگی پی  واقعئیاو در اين اثر توانست الگو.  بوداز اين قاعده مستثنا ھای کنتربری قصه

 ۀھای کلی گويند با موضوع، زبان و ويژگی ھر داستان در اين مجموعه متناسب. ھا در ادبيات انگليسی باقی ماند قرن

 .ھا نگاشته شده است داستان

 داستان کوتاه در ادبيات انگليسی شناخته ۀ اولين مجموعبه عنوان ھای کنتربری به زبان شعر نگاشته شده و قصه

  مايلی در جھت جنوب٦٥شود که گروھی از زائران در سفر   ميالدی آغاز می١٣٨٧بھار سال  داستان از. شود می

مذھبی، ھر کدام از  در اين سفر. ِغربی به سمت کنتربری و بارگاه قديس مقدس، توماس ابکت در حرکت ھستند

چاسر از ھمان آغاز قصد داشت که ھر کدام .  ھستنديده شده از ناحيه چاسر نماينده قشر خاصی از اجتماعاشخاص برگز

 داستان ١٢٠داستان در برگشت از بارگاه مقدس، تعريف کنند که با اين حساب از زائران دو داستان در رفت و دو 

 ٢٤دنيا رفت و تنھا  اب خود را به پايان برساند ازاين در حالی است که چاسر پيش از اين که بتواند کت .شد نگاشته می

 .تداستان نوشته شده اس

را  (Tabard) د مرد و زن در کاروانسرای تبر٣٠چاسر گردھم آمدن  ھای کنتربری در قسمت پيش درآمد کتاب قصه

که ھمگی برای شان در اين است  به ديگری نيست و تنھا وجه اشتراک ھا شبيه ھيچ کدام از شخصيت. کند توصيف می

  برایئیدر اين گردھما. ِابکت که دو قرن پيش در کنتربری خاک شده است راھی ھستند زيارت محل دفن توماس

 با ئیکاروانسرا که در جا شود که ھر يک داستانی تعريف کنند و صاحب سرگرم کردن خود در مسير تصميم گرفته می

ترين داستان را گفت  شود که در آخر به کسی که جذاب  انتخابعنوان داور اصلی نام ھری بيلی خوانده شده است به

 مصرع نگاشته شده است از جھت توصيف واضحی که از ٨٦٠درآمد اصلی کتاب که در  پيش.  رايگان ھديه کندئیغذا

 : استای به قسمتی از اين توصيفات شده در ادامه اشاره. دھد مشھور است ھا ارائه می شخصيت ھر يک از

  .دبر کرده و در آرزوی آزادی و تواضع به سر می ھای بسيار شرکت ای که در جنگ ادهنجيب ز -

مھربان دارد و از آداب معاشرت اجتماعی با خبر  شخصيتی صميمی و خالف تصور غالب در اجتماعای که   راھبه-

  .تاس

رايجی که راھبان را به ماندن خرامد و تصور  خزدارش بر زين اسب می ھای فاخر و جامه  کشيشی فربه که با چکمه-

  .دورز گيرد و به شکار کردن عشق می را به سخره می کند در صومعه توصيه می
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مالکان زمين دوست او ھستند، کمک کردن به مريضان و مستضعفان را  کاران مشروب فروشی و  راھبی که خدمت-

بلکه بايد  رساند  نمیئین را ندارند فرد را به جاشا اعتقاد دارد کمک کردن به کسانی که پول نان شب خواند و مبتذل می

  .ِدست کسانی را گرفت که مالک ھستند و وضع مالی خوبی دارند

  .د کن بازرگانی که مقروض بودن خود را مخفی می-

  .د حاضر است نان شبش را ھم بدھ محققی از دانشگاه آکسفورد که در راه علم-

چه که ھست  تر از آن سوءاستفاده دارند باخبر است و ھميشه خود را مشغول  که قابليتئیھا دانی که از قانون  حقوق-

  .ددھ نشان می

  .ت بار ازدواج کرده اس٥ آن زمان، ھای خالف تعليمات مسيحيت و محدوديتکه  (Bath) َث زنی از شھر ب-

او . و مستضعف يکی استبرای او ثروتمند  .که از تمام صفات عالی انسانی برخوردار است (parson) ی کشيش بخش-

  .پسندد داد و مسيحيت واقعی می از جھات اعمال ھمانی است که تعليم می رود و از نظر اعتقادی و ھم مسير را پياده می

 فساد اجتماعی حاکم در ۀدھند ھای کنتربری ھستند نشان درآمد کتاب قصه  بخشی از پيشۀاين توصيفات که تنھا خالص

از  فقر و نداری از يک طرف و فساد در درون کليسا از طرف ديگر و پيروی مردم. ميالدی است ١٤انگلستان قرن 

به اعتقادات رايج آن دوران و  چاسر با توجه. دھد  اصلی آن دوران را تشکيل میۀخرافات و سخنان دروغ کليسا شاکل

  .چون طبيبی مھربان تشخيص دھد  ھمفسادھای اجتماعی را ئیگوی خود توانسته است به زيبا نگاه تيز و زبان بذله

 مرد و ١٠بوکاچيو در دکامرون . دکامرون بوکاچيو نگاشته شده است ثيرأ زيادی تحت تۀھای کنتربری تا انداز قصه

ھر  .تر است  اشرافی ھستند اين در حالی است که انتخاب چاسر مردمیۀکه ھر دو متعلق به طبق کند زنی را توصيف می

خالف دکامرون . زمان است  که چاسر با ظرافت انتخاب کرده است گواھی وضعيت بريتانيای آنئیھا کدام از شخصيت

کند که با ميل و اراده راه  ھستند، چاسر مردمی را وصف می کند که از طاعون در حال فرار که افرادی را توصيف می

تن   آن زمان ايتاليا توسط دهۀانيون جامعطور حتم نسبت به روح در دکامرون به. اند گرفته سفری طوالنی را در پيش

  ... وارد شده استئیقصه گو نقدھا

مھارتی سرود و در طی نيم قرن سير و سياحت و سير آفاق و انفس قھرمانان  تربوری را با چناننھای ک سر داستانچا

ھا و  خنده می دردھا، داده است که آدی خويش جاۀاز طبقات مختلف را چنان زيبا و مناسب در منظوم متعدد داستان

مباشر، راھبه، چند کشيش، راھب عاشق  در ميان قھرمانان شھسوار، پسر شھسوار،. کند ھا را حس می ھای آن ناکامی

در اين منظومه به وصف و سخن درآورده و روح و جان واقعی در  را… چی و  خانه ران، مسافر پيشه، دانشجوی کشتی

  .داستان دميده است

 داستان را سروده ٣٢ داستانی که وعده داده، فقط ٥٠و در مجموع  معايب جامعه را خوب درک کردهسر مفاسد و چا

خفايای روانی  در. شود اما از طبع توانای شاعر نيز مطالب بکر پديد آمده است منابع مختلف ديده می ھا از است اقتباس

ھای  از خطاھا و حقارت. گفته است ھا سخن ھای داستان کاوش کرده و به زبان ھر يک به مناسبت حال آن شخصيت

پرستی  از خرافه. کند ھا می و ھجو عميق از قبايح و آلودگی شناسد آدمی خوب آگاھی دارد و نقائص بشری را خوب می

  .عھد خويش دور بود

وی . دپرشور و رسام و مصدر زندگی مردم انگلستان قرن چھاردھم بو وی انسانی با نشاط و پرقدرت و در نويسندگی

  ادبياتًکتاب غفلت نکرد، سفرھای داخل و خارج انگلستان وی را شاعری توانا کرد مخصوصا ۀاز جوانی از مطالع

 ۀواسطه  او را ب،ردُو چون م گذشت کرد می ثير گذاشت، روزگارش با اعانات و کارھای دولتی که میأايتاليائی در وی ت
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سر مطالعه را اچ! خاطر شاعری خاک سپردند نه به رستان بهمينستر بود در اين گو جر امالک دير وستأکه مست اين

  .شد رسانيد و غرق در مطالعه می شغل موظف، خود را به کتابھايش می داشت و بعد از اتمام ھر خيلی دوست می

 ساثر بئوتيو هفلسف ش شھوت را به نظم درآورد تسلی بخۀخوب، خان ھای زنان کتاب دوشس، انجمن ماکيان، افسانه

Boethius  کننده است، ولی  کريسيد گرچه طوالنی و شايد خسته تروپلوس و ۀدر سرودن منظوم. را ترجمه کرد

 بيت ٥٦٩٦ بيتی که از بوکاچيو گرفت ٢٧٣٠استفاده کرد و بر که از آثار کاچيو  ترين شعر روانی انگلستان است بزرگ

  . افزودنيز

ای از وصال گذشت  د و چون لحظهبيت بخواند تا به معشوق برس ٦٠٠٠بايستی  کريسيد برای رسيدن به معشوق می

موضوع  افکند  ميان آن دو میئیريزد و جدا  ميان آن در ھم میئیريزد و جدا را بر ھم می سر بساط عاشق و معشوقچا

شود با دعای  آخيلس کشته می دسته سر چون ترويلوس بن باستان اقتباس شده و قھرمان چااين منظومه از يونا

  .دھد می  آب، ابن و روح القدس داستان را پايانۀای دربار زاھدانه

  ! دوستانم خجسته بادۀروز والنتاين بر ھم

   

 :ھا تقديم به شما  سلطان قلبۀتران
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