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با عرض سالم خدمت همۀ بزرگوارانی که در این جلسه 

ســعادت دیدارشان را داشته ام و احساس خوشحالی بی حد 

خــودم را از این همه لطف و عنایت و مهربانی که نصیب 

بنده شده است خدمتتان تقدیم می کنم.

برای من مشّخص کردند که دربارۀ هرنمند ایرانی و گذشته 

و آینده اش چند کلمه ای بگویم، هر موضــوع و مبحث 

این چنینی درحقیقت بهانه ای اســت برای انتقال یک معنا، 

انتقال معنای آدمی که گامن می کند در طول عمر درازش 

صاحب معنایی شــده اســت و اگر فروتن باشد و احساس 

تکلیف بکند خودش را موظّف می داند که آن معنا را به هر 

ترتیبی و از هر راهی منتقل کند.

من هم در طول سال های گذشته ذرّه ای فروگذاری نکرده ام 

و آنچنان که در ســعی و طاقتم بوده است هر معنایی که 

به دست آورده ام را در اختیار دیگران نیز گذاشته ام و همه 

را با خود رشیک کرده ام، حاال اینکه حجم این معنا و نوع و 

جنسش از چیست، آن بحث دیگری است که بعدها معلوم 

خواهد شد ولی در همین حد، این احساس وظیفه و تکلیف، 

عنرصی است که من را زنده نگه می دارد و من را از این سو 

به آن سو می کشاند و احساس می کنم که وظیفه ای دارم و 

ســعی می کنم که وظیفه ام را انجام دهم، بنابراین خدمت 

شام عرض می کنم که مثل هر مطلبی و هر سخنی این هم 

جای بحث و شک و تردید دارد و هر کسی می تواند حرفی 

که تحویلش داده می شود را به متامی نپذیرد و می تواند آن 

را ناکافــی بداند یا می تواند نظر خودش را ارجح و غالب 

برآن بشناســد، اشکالی هم ندارد و خیلی خوب است که 

این چنین باشد ولی نکتۀ اصلی منت صحبت ها نیست، نکتۀ 

اصلی در مکامله است و اینجا متأّسفانه تک گویی است 

ولی خب تک گویی خودش می تواند مقّدمۀ یک مکاملۀ 

بعدی باشــد. نکتۀ اصلی در آمد و شد ذهن انسان هاست، 

نکتۀ اصلی در این است که چطور آدم ها می توانند دربارۀ 

مسایلی که برایشان اهّمیت دارد و مهم است جستجو کنند 

و حاصل جستجو را در اختیار همدیگر قرار دهند. بنابراین 

نفس مکامله و نفس صحبت کردن دربارۀ موضوعی که 

موردتوّجه عموم اســت برای من مهم و کافی است. اینکه 

پیشــاپیش بخواهم براساس جستجوی خودم در طول ۵۰ 

سال گذشته حق و حقوقی برای خودم قایل باشم و فکر 

کنم که هرچه من می گویم باید به سمع قبول شنیده شود 

و پذیرفته شــود، چنین چیزی وجود ندارد. جستجوی من 

دربــارۀ موقعیت هرنمند، موقعیت هرنمند ایرانی باالخص، 

صحبت سال و ماه نیست. یک نقاشی هست که من هم 

در یکی از کتاب هایم درباره اش نوشته ام و هم اغلب به آن 

اشاره می کنم. این نقاشی اتّفاقاً نقاشی مهّمی هم نیست 

حتّی شاید نقاشی خیلی خوبی هم نباشــد ولی برای من 

همیشــه موضوع خاصی را مطرح کرده است که همچنان 

مشغلۀ ذهنی بنده است. دو تا نقاشی است که در مورد 

هر دو صحبت مخترصی می کنم و بعد به این موضوعی که 

مکلّف هستم درباره اش صحبت کنم، می پردازم.

این نقاشی که من می گویم واقعاً اسم نقاشش هم االن 

یادم نیست، اگر بگردم پیدا خواهم کرد، این نقاشی در 

زمان جنگ دوم جهانی در شوروی نقاشی شده است، زمانی 

که دورۀ خوبی در تاریخ نقاشــی جهان نیست، دوره ای که 

احساسات گرایی با آن ایدئولوژی بیش از حد در آن غلبه دارد 

ولی مانع منی شــود که این نقاشی طراوت و حس و معنای 

خودش را احراز نکند، این نقاشی دربارۀ نقاشی است که 

در هامن سال های جنگ روی چهارپایه اش نشسته و یک 

سه پایه با یک بوم سفید در مقابلش قرار گرفته است. در 

داخل اتاق پالتو پوشــیده و معلوم است که بخاری هیزمی 

که در اتاق وجود دارد دکوری است؛ زیرا در اتاق نه هیزم 

وجود دارد و نه نفت. او ناچار اســت که در اتاق خودش 

پالتو بپوشد. سال های سختی است و او با نشانه هایی خیلی 

کوچک این سال های سخت را به تصویر می کشد. اسم این 

نقاشی "من چه باید بکشم؟" اســت. بوم سفید را جلوش 

گذاشته است و خیره به آن نگاه می کند و فکر می کند 

که اکنون عاقبتش هم معلوم نیست. در این سال هایی که 

عّده ای می جنگند و کشــته می شوند و مسایل بسیار جّدی 

مطرح اســت، وظیفۀ یک نقاش چیست و چه باید بکشد؟ 

این ســؤال را به ما پاسخ منی دهد ولی سؤال کننده را برای 

ما مطرح می کند، ســؤال کننده خود هرنمند است، هرنمند 

همیشه دارد این فکرها را می کند، من کی هستم؟ از کجا 

آمده ام؟ وظیفۀ من چیست؟ رابطۀ من با مردم چگونه 

است؟ رابطۀ من با خودم چگونه است؟ کدامش را باید 

برتری بدهم؟ آیا می شود آمیزه ای از این ها را به وجود آورد؟ 

چو بید بر رس ایامن خود می لرزم، این سؤال خیلی مهم 

است. آدمی که سؤال می کند آدم رشیفی است.

نقاشی دیگری که بسیار برای من جّذاب است و در مقاله ای 

به آن اشاره کرده ام یک نقاشی از گاسپارد دیوید فردریش، 

نقاش اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ است. او آدمی را 

کشیده که پشتش به ماست و روی یک تخته سنگ ایستاده 

است. یک لباس مشکی بلندی پوشیده و موی رسش هم 

مشکی درنتیجه ما یک سیلویت پرهیبت از او می بینیم 

و صورتش را منی بینیم، چرا پشــتش به ماست؟ برای اینکه 

دارد منظرۀ روبه رویش را نگاه می کند. منظره چیســت؟ 



منظرۀ فوق العاده زیبا و تکان دهنده ای است؛ کوه ها 

هســتند، آسامن اســت و ابری که تا گلوی کوه ها باال آمده 

است، طبیعت زیبا که حیرانی می آورد، که آدم منی داند در 

قبال این همه زیبایی و شــکوه و عظمــت چه باید بکند. 

همیشه برای من این نقاشی بازگو کنندۀ هرنمند بوده است، 

هرنمندی که دارد چشم انداز را نگاه می کند و دارد می بیند 

بدون اینکه ما عکس العمل این چشم انداز را بتوانیم در 

صورتش ببینیم، برای اینکه پشتش به ماست ولی ما مطمنئ 

هستیم وقتی که متاشایش متام شــد رویش را به سمت ما 

برمی گرداند و از آنچه که دیده است گزارش دقیق و حسی 

خود را خواهد داد و به ما خواهد گفت که چه دیده است، 

منی شود هرنمند برنگردد از آن منظره، صورتش را برنگرداند 

و مردمی را که پشت رسش ایستاده اند و طلب این را دارند 

که بازگو کند برایشــان که چه دیده است، بی خرب بگذارد. 

هرنمند گزارشــگر است، هرنمند به جهان می نگرد و حاصل 

نگرش خودش را با ما در میان می گذارد. اینگونه اســت که 

هرنمند در شــکل احساســاتی و وجه عمدۀ خودش تبدیل 

می شــود به هاتف، تبدیل می شود به بازگوکنندۀ آن چیزی 

که ما باید بدانیم و چون آنکه او باالی تخته سنگی ایستاده 

اســت که بلند است پس او بیش تر و کامل تر می بیند و به 

آن چشم انداز ارشاف دارد و ما را در جریان قرار خواهد داد 

و ما را بی خرب منی گذارد. 

این سؤال همیشه بوده است، من یا هر کدام از ما که 

شغل مان را در کار هرن انتخاب کرده ایم، از کجا آمده ایم، در 

کجا قرار گرفته ایم، و حاصل ســعی ما به کجا خواهدرفت؟ 

این ســؤالی است که در میان همۀ هرنمندان ریز و درشت، 

پیر و جوان، پیشگام و پیشتاز مطرح است، اگر عنوان هم 

منی کنند باز مطرح اســت. ما با تاریخ چه نسبتی داریم؟ 

می خواهیم بدانیم در گذشــته چه اتّفاقاتی افتاده است و 

برای چه؟ فقط برای قّصه و رسگرمی؟ نه قرار است که تاریخ 

به ما بگوید که ما از کجا آمده ایم و تبار ما چیست؟ تاریخ 

قرار است به ما بگوید که جایی که ایستاده ایم با این نگرش 

تاریخی با این پندی که باید از آن بگیریم، آیا جای محکمی 

است؟ آیا جای درستی است؟

تاریخ فقط قرقره کردن قّصه ها نیست، قّصه هایی که اغلب 

هم دروغند، هر کسی به نوعی آنها را تعریف کرده است. 

هرکسی به یک جایی از این فیِل به عبارت موالنا دست زده 

و آن را به نوعی تعریف کرده اســت که برمی گردد به این 

نکته که کجای آن را ملس کرده است، عاجش را ملس کرده، یا 

خرطومش یا پایش را. تاریخ این چنین است. اّما تاریخ -اگر 

از جزییاتش بگذریم- قرار است یک علم کلّی به ما بدهد، 

به ما بگوید که گذشته چگونه بود است و اگر عربتی در 

تاریخ باشد -که در دوره هایی کمرت و در دوره هایی بیش تر 

بوده است- چگونه بتوانیم از این عربت برای استحکام 

حال خودمان اســتفاده کنیم. در میان دو ناپیدا، دو معدوم 

به قول خیام که نه مبدأ و نه نهایتش پیداســت، ما حیران 

ایستاده ایم، گذشته که رفته است، آینده را هم که منی دانیم 

چیست، پس حال برای ما مهم است. اّما این حال یک حال 

منفرد به قول فرنگی ها هدونیستی اپیکوری )هوس گرایی، 

کیش لذت( نیست که ما از حال خودمان رصف لّذت بربیم، 

در حقیقت حال ما رسگرم توشه سازی می شود برای آینده ای 

که در راه است و می دانیم که در راه است.

هرنمند ایرانی در طول تاریخ راهی را طی کــرده تا به 

حال ما رسیده است، تا به حال من رســیده است، تا به 

حال تک تک شام رسیده اســت. این چه راهی بوده که 

او طی کرده اســت؟ من این را خیلی فرشده خدمت شام 

عرض می کنم راهی که هرنمند ایرانی باالخص طی کرده 

وگرنه این شــمول گسرتده تری دارد و شامل جاهای دیگر 

هم کامبیش می شــود، ولی ما داریم دربارۀ حال خودمان 

جستجو می کنیم، در طول تاریخ معموالً می گویند تاریخ 

هرن ایران ۷۰۰۰ ساله است، در طول این ۷۰۰۰ سال شاید 

از قدیمی ترین منونه هایی که در طبیعت پیدا شده است 

که مربوط به قرن ۵ قبل از میالد اســت تــا اکنون حدوداً 

۷۰۰۰ سال می گذرد، هرنمند ایرانی چگونه کار کرده است؟ 

آیا هرنمند ایرانی از آغاز به عنوان یک هرنمند کار کرده 

است؟ نه، همیشه فاصلۀ خیلی کمی بین هرنمند و صنعتگر 

بوده است. این دو در دوره هایی روی هم منطبق بودند و 

تفاوتی نداشتند، هرنمند خودش را صنعتگر می دانست و 

بسیاری از آثار صنعتی را می گفتند هرنمندانه است. هرنمند 

بعد از مّدتی صاحب یک صنف می شود. در دوره هایی که 

هرکس می توانست روی یک کاسۀ گلی نقاشی کند با رنگ 

گیاهی از چوبی که به زمین می کوبیده و نوک آن را متالشی 

می کرده تا مانند قلم مو به کار بربد. یعنی حدود ۷۰۰۰ سال 

قبل آرام آرام می رسد به یک صنف، آدم هایی که کار بلد 

هســتند، آدم هایی که کار خاصی را بلدند؛ می توانند تزیین 

کنند، می توانند نقاشی کنند و می توانند مجسمه بسازند، 

در عین حال فکر می کردند و درست هم فکر می کردند که 

در کجای این مراودات و مناسبات اجتامعی قرار گرفته اند. 

بســیاری از اوقات هرنمند ابزار زور شده است. سعی کرده 

قدرتی را به منایش بگذارد یا تثبیت کند که پوشالی و پوک 

بوده اســت ولی مزدش را می گرفته است. هرنمند در جایی 

مستقالً عمل می کرده است و مایل نبوده که سخنگوی 



صنف با گروه دیگری باشد .آرام آرام راهش را ادامه داده 

است تا به صورت وجودی درآمده تا صنفش به صورت 

صنفی درآمده اســت که مهم و قابل اعتنا بوده است، که 

جامعه از این صنف بی نیاز نبوده اســت. فالن پادشاهی 

که می خواســته قدرت خودش را به منایش بگذارد، فالن 

پادشاه ساسانی یا هخامنشی هرنمندی را باید در اختیار 

می گرفته که این هرنمند با ابزار کار خودش شکوه او را به 

منایش درمی آورده. نقش برجسته های سنگی ساسانی همۀ 

پادشاهان ساســانی را به شکل آدم های تنومند و کوه پیکر 

نشان می دهد. آیا واقعاً همۀ آنها تنومند و کوه پیکر بودند؟ 

در نقش برجستۀ معروف نقش رستم که شاهپور اّول را 

سوار بر اسب نشان می دهد، هرنمند آن قدر او را بزرگ 

تصّور کرده است که نوک پایش به زمین می رسد، یعنی انگار 

به جای اسب، سوار کره اسبی شده است. هرنمند تناسب را 

تغییر داده اســت برای اینکه می خواهد عظمت جسامنی 

کســی جایگزین عظمت اجتامعی اش شود، هرنمندی بوده 

که برای دل خودش کار می کرده اســت، بی سفارش و 

بی زور ولی حتامً هرنمندی بوده اســت که ســعی می کرده 

نوعی تعادل میاد این دو ایجاد کند، میان هرن رسمی و 

هرن شخصی، هرنمند در گذشته همیشه پولش را از مردم 

منی گرفته، هرنمند به یک دستگاهی وابسته می شده و از 

آن سفارش می گرفته است. اّما هرنمندانی بودند که دل 

خودشان را که معنای شخصی خودشان را به هیچ کس و به 

هیچ صاحب زر و زوری منی فروختند.

دربارۀ خطاطی یک بار خواندم که در دورۀ شــاه طهامسب 

صفوی زندگی می کرده و او را به دربار شــاه طهامسب 

دعوت می کنند زیرا معروف بــوده به اینکه صدای خوبی 

دارد و می تواند به خوبی آواز بخواند. او می نشــیند و شاه 

طهامســب صفوی به او تکلیف می کند که برایم چیزی 

بخــوان. او می گوید که خواندنم منی آید! فکر کنید به آن 

پادشاه بسیار مقتدر صفوی می گوید خواندنم منی آید. قطعاً 

شاه طهامسب دلخور می شود ولی به روی خودش منی آورد 

و بعد برای اینکه آقایی خودش را به رخ بکشــد می گوید 

که به او زر و اســب و اسرت و غالم و کنیز بدهند. خطاط 

می گویــد آنها را هم منی خواهم و رسش را می اندازد پایین 

و صاف از دربار بیرون می آید. این هم منونۀ یک هرنمند 

دیگر ایرانی است.

اّمــا این قّصه ها و این تفاوت ها حکم کلّی منی تواند بدهد. 

هرنمند یک صنف اســت و احتیاج به یک سفارش دهنده 

دارد و برابر این سفارش کار می کند اّما یک نکته را نباید 

از یاد بربیم، که نکتۀ اصلی عرایض من اســت، نکتۀ اصلی 

این اســت که این هرنمند از کجا آمده است؟ این هرنمند 

محصول چیست؟ بله به مقدار زیادی محصول آموزش 

گرفنت از استادان بزرگ قبل خودش یا معارص خودش است، 

بله هرنمند می آموخته، از استادش کار می کرده، بیش از 

استادش و این سّنت همیشگی بوده است، یعنی استاد 

شــاگرد می گرفته، به او می آموخته و سعی می کرده طوری 

قّصه ترتیب داده بشــود که شاگرد نرود جلو دکان او دکان 

تازه ای باز کند و کار او را کساد کند. این تنگ نظری ها هم 

در بسیاری از جاها بوده است. بسیاری از اوقات استاد دخرت 

خودش را به همرسی شاگرد عزیز و نابغه اش می داده تا این 

هرن از خانواده بیرون نرود، خب همه این موارد بوده است، 

اّما بحث اصلی رس چیز دیگری است، شاگرد به جز اینکه از 

اســتادش یاد می گرفته به چه متّکی بوده است، چه چیزی 

نجات بخشش بوده و چه چیزی او را در جامعه اش معّزز 

و محرتم می کرده است؟ آن سّنتش بوده است، این هرنمند 

به یک سّنت وابسته بوده، این سّنت چگونه عمل می کرده؟ 

این ســّنت چهارچوب را به او می داده. قبل از اسالم منونۀ 

نقاشی خیلی کم است و ما به رضس قاطع منی توانیم دربارۀ 

نقاشی ایران قبل از اسالم صحبت بکنیم، منونه هایی وجود 

دارد ولی آنها یک چشم انداز وســیع به ما منی دهد. حال 

در دورۀ بعد از اســالم چه کسی این چهارچوب ها را تعیین 

می کرده؟ فالن امیر، فالن وزیر، فالن پادشاه؟ چه کسی؟ 

این چهارچوب ها را تفّکر تعیین می کند، سّنت تعیین 

می کند، باید و نبایدها در جایی مشّخص شــده است. 

بنابراین هرنمند خودش را نه به زور بلکه بر اساس اعتقادش 

ملزم می داند که این چهارچوب را رعایت بکند، این قاب را 

رعایت بکند و می کند. شبیه سازی نباید باشد، سایه روشن 

نباید باشــد، پرسپکتیو نباید باشد، خب بله همۀ این ها را 

می داند و می شناسد و انجام می دهد. برهنگی نباید در 

نقاشــی باشد، منی کشد، اّما در کنار همۀ این ها این سّنت 

بین مسلامنان از یک جایی می آید، بخش عمدۀ آن از دین 

می آید، دین چهارچوب ها را پیشاپیش تعیین می کند. نه 

خیلی به سختی و نه غیرقابل تغییر دادن، تغییرات جزیی، 

ولی باالخره چهارچوب اصلی در آن مشّخص است.

اگر سبک های مختلف در نقاشی ایرانی به وجود می آید این 

بخاطر این است که هر کسی می تواند جستجوی شخصی 

خودش را در درون این چهارچوب شــکل بدهد و کارش 

متفاوت بشود و متفاوت هم هســت. مگر رضا عباسی 

مسلامن نبوده، مگر کامل الدین بهزاد مسلامن نبوده است، 

مگر نقاشانی که اسمشان را ما منی دانیم و در هامن دورۀ 

غزنوی یا ســلجوقی زندگی می کردند، مگر این ها مسلامن 



نبودند؟ نوع نقاشی هایشان خیلی فرق می کند، برای اینکه 

هرکســی روایت شــخصی خودش را هم دخیل و داخل 

می دانــد پس این کار را می کند. هرنمند به چه چیزی واقعاً 

تکیه دارد؟ او به یک روح فرهنگی تعلّق دارد که در عین 

حال در آن چهارچوب هم بدون آنکه اطاّلعی داشته باشد، 

بدون آنکه دقیقاً بداند که هرن در دورۀ هخامنشی ها چه 

بوده که اصالً منی دانسته دوره ای به نام دورۀ هخامنشی 

وجود دارد، یا هرن دوره ساســانی چگونه بوده است یا هرن 

۵۰۰ ساله حکومت اشــکانیان چگونه بوده است، منی داند 

ولی یک روحی مرتّباً و به صورت پیوسته نسل در نسل در 

هرنمندان ایرانی جاری بوده است. این هرنمندان این روح را با 

خودشان حمل می کردند این روح را در خودشان جذب کرده 

بودند پس به ناچار هر اثری که به وجود می آوردند شــمه ای 

از آن را بازگــو می کردند، بدین صورت اســت که ما به یک 

وحدتی در هرن ایران برمی خوریم، به وحدتی که در حقیقت 

تنّوع های گوناگون را می تواند در درون دل خودش جا بدهد.

این روح در طول سالیان، هرنهای عظیمی به وجود می آورد 

که هم قالب های مادی اش معلوم است و هم اینکه از کجا 

ســفارش گرفته شده و هم اینکه این اثر هرنی قرار است 

به کجا برود، هم چنین مشــّخص می کند کــه این هرنمند 

آیا شغلش این است، صنعتش است یا کاسبی اش؟ اگر در 

درباری یا دستگاهی، امیر یا وزیری پول می دهد تا یک عّده 

هرنمند جمع بشوند، می رود و در آنجا کارش را می کند، اگر 

این دستگاه بهم بخورد مثل دورۀ شاه طهامسب صفوی که 

همــۀ هرنمندان را از دربار خودش می راند، خب این ها که 

رسشان را منی گذارند زمین، این هرنمندان می روند و کارگاه 

کوچک خودشــان را به وجود می آورند، مهاجرت می کنند و 

به هند می روند، مهاجرت می کنند و به عثامنی می روند، 

مهاجرت همیشه میان هرنمندان بوده است و هنوز هم 

هست. این ها نکات اصلی بوده است که هرنمند ایرانی 

با آنها مواجه بوده است. به صورت خالصه عرض می کنم، 

در گذشته تکیه بر سّنت بوده است، تکیه بر سفارش بوده 

است و تکیه بر آن روح بزرگ داشته اند که نسل در نسل 

هرنمندانی بزرگ پدیدار می شوند، هرنمندانی که در عین 

حال که به آن سّنت و به آن روح تکیه دارند، برای من 

خودشان، برای داوری خودشان و برای روایت خودشان هم 

جایگاه قایلند. از زیبایی گرفته تــا تقلیل صحنه به یک یا 

دو نفر تا وسعت دادن به کارشان در ورق های متعّدد یک 

کتاب، تا اینکه از منت کتاب در نگارگری ها خارج بشوند و به 

حاشیه برسند و در حاشیه نقاشی بکنند. آن وسعت برایشان 

کافی نیست، جایی که خوشنویس برایشان معلوم کرده 

کافی نیست. روزگار خوشی داشتند برای اینکه تکلیف شان 

معلوم بوده است. هم سفارش دهندگان معلوم بوده اند و 

هم روح فرهنگی مســتمر و پیوسته در جریان بوده است. 

می دانستند که چه درست است و چه درست نیست، شاید 

ریشــۀ دقیق هر نکته که در میان بوده را منی دانستند ولی 

به آن روح کلّی اعتنا و تکیه داشتند. از سفارش گرفنت ابایی 

نداشتند، عاری نداشتند، از داشنت کارگاه های کوچکی که 

برای دل خودشان کار کنند مانند آقا لطفعلی شیرازی ابایی 

نداشتند. خوش بودند، کارشان را بلد بودند، از استادشان یاد 

می گرفتند و هرجا سؤالی داشتند به سّنت رجوع می کردند 

و بــدون آنکه بدانند آن روح در آنها جاری بود. کّل این 

قصه ادامه پیدا می کند تا قرن ۱۱ه.ق تا زمان شــاه عباس و 

جانشــینانش، تا زمان نفوذ متّدن موجود جهان غرب در کل 

ســاحت فرهنگی اقتصادی و اجتامعی ایران، آرام آرام این 

نفوذ رشوع می شود، آرام آرام این تأثیرگذاری رشوع می شود، 

یک شبه که نیست.

در کلیسای وانک اصفهان قرار است که نقاشی های مذهبی 

نقاشی بشود. پس نقاشی به نام میناس را می فرستند در 

حلب تا نقاشی غربی یاد بگیرد. در همین دوره جانشینان 

شاه عباس گروه عظیمی از هرنمندان غربی به ایران می آیند 



و در اصفهان رشوع به کار می کنند. قرب خیلی هایشــان هم 

در جلفای اصفهان وجود دارد. این ها هرن را وارد می کنند 

منتها این ها به زور پس گردنی که هرن را وارد منی کنند، 

اشتیاق این هم هست که ما ببینیم آیا می توانیم نقاشی 

بکشیم که عین واقعه باشد که عین طبیعت باشد. ولی 

این فقط یک اقدام فرهنگی نیســت این گسرتش مناسبات 

سیاسی و اجتامعی و اقتصادی و فرهنگی است میان ایران 

و جهان غرب. نه کسی مقرّص است و نه کسی متّهم است. 

تاریخ این را می گوید پس باید نگاه کنیم ببینیم چه اتّفاقی 

در آن لحظه دارد می افتد. در آن لحظه معنایی که به سّنت 

تکیه داشته است آرام آرام کم رنگ می شود. چرا؟ برای آنکه 

آن سّنت دارد کم رنگ می شود، ولی در طول زمان در طول 

بیش تر از یک قرن و نیم ادامه پیدا می کند تا برسد به 

کامل امللک تا برسد به هرنمندانی که می توانند عیناً یک 

نقاشــی غربی را کپی کنند. این در دورۀ شاه طهامسب 

صفوی ممکن نبود. چرا؟ برای اینکه مناسبات اقتصادی که 

زمان شاه عباس و بعد در جنگ های ایران و روس که شکست 

خوردند ایرانی ها از روس ها و هامن طوری که از عثامنی ها در 

دورۀ صفویه، شاه اسامعیل شکست خورده بود از توپ های 

عثامنی، که این توپ ها نشانۀ تکنولوژی برتر بودند.

در دورۀ قاجاریه، در زمان فتحعلی شــاه قاجار متوّجه 

می شوند که ارتش ایلی بی انضباط ایرانی منی تواند جلو 

قشون روس ایستادگی کند که بعدها پشت ناپلئون را 

شکست. خب ایرانیان آرام آرام عقب می روند، وقتی شام 

عقب بروید، طرف مقابل با یک فرهنگ وســیع و یک 

فرهنگ همه جانبه قدم به قدم جلو می آید. این دورۀ 

فرتتی است که آغاز می شود، این دوره فرتت بالتکلیف کننده 

است، انسان آن دوره را از شــکل انداخته و سؤال هایش 

را منی تواند پاســخ دهد. این دوره، دورۀ رسگشتگی است. 

این هامن دوره ای است که در آن تابلو هم اشاره کردم، 

ما چه بکشــیم، پس نقاشی دورۀ زند و قاجار به وجود 

می آید. آدم ها دیگر به آن آدم های قبلی ارتباطی ندارند، 

شباهتی ندارند، دیگر آن ابعاد عرفانی عظیم نقاشی ایرانی 

و نگارگری ایرانی دیگر وجود ندارد، ابعادش همه نفسانی 

است، رقاصان، مطربان، یک دیس میوه است، دیس گیالس 

است و یک طوطی هم نشسته و دارد گیالس ها را می خورد. 

من منی خواهم هرن درخشــان دورۀ قاجاریه را تقلیل بدهم 

ولــی می خواهم بگویم آرام آرام چگونه از آن مضمون تهی 

می شــود. میراث می رسد به نسل ما قبل من نسل شاگردان 

کامل امللک، یعنی نقاش هایی که عادت کردند نقاشی غربی 

را جایگزین کنند. چرا نقاشی غربی را جایگزین کردند؟ 

چرا مکتب کامل امللک و شاگردانش نقاشی رسمی ایران 

می شــود؟ چرا از اوایل قرن ۱۴ شمسی این اتّفاق می افتد؟ 

به یک دلیل خیلی ساده: برای اینکه در جای دیگر هم 

این اتّفاق دارد می افتد! اّولین اتومبیلی که به ایران می آید 

در زمان مظفرالدین شــاه قاجار است، خیلی در شکل و 

ترتیبی منادین، خیلی منادین، بار اّولی که من این را شنیدم 

فکر کردم قّصه ساخته اند ولی نه قّصه نیست، درویش خان 

نوازنده را زیر می کند و می کشد، این معنی اش این است که 

تکنولوژی غرب می آید و آخرین منونۀ درخشان یک نوازندۀ 

فوق العاده سّنتی را از میان می برد. خب کسی با این قصد 

این کار را نکرد ولی ما از این متثیل اســتفاده می کنیم و 

می گوییم در این دوره اتّفاقاتی که افتاده است جز حیرانی 

چیزی بار نیاورده است. نقاشی سّنتی، نگارگری سّنتی که 

شــده است نقاشی شکل دورۀ زند و قاجار، کامل امللک 

را برمی کشــند تا نقاشی غربی را به متامی تقلید کنیم و 

آن اســتاد بزرگ به متامی تقلید می کند، در نهایت قدرت. 

هنوز به دورۀ کنونی نرسیده ایم که ما اندیشه کنیم که کجا 

ایستاده ایم، چه می کنیم، این سؤال ها آرام آرام پیش می آید. 

از دهۀ بیست شمسی این سؤال در وجوه مختلفش مطرح 

می شــود. ما که هستیم؟ کجا ایستاده ایم؟ نقاش هایی که 



تازه از خارج آمده بودند، جلیل ضیاء پور و دیگران و نقاشی 

کوبیســم را با خودشان آورده بودند، خب این ها می آیند و 

نقاشی کوبیسم را نگاه می کنند و می گویند، نقاشی ضعیفی 

است به نسبت کارهای هرنمندان بزرگی که در آن دوره در 

نیمۀ اول قرن بیســتم دارند کار می کنند، معلوم است که 

ضعیف است برای آنکه آن پشتیبانی را ندارند آن درخت 

تناور نقاشی جهان غرب که پشــت این ها نایستاده است. 

معلوم است دارند ادا درمی آورند سعی شان دلپذیر است 

ولی دارند ادا درمی آورند. ما کجا آن مراحل را طی کرده ایم 

تا اکنون به این نتیجه برسیم که ما فیگور را می خواهیم 

درهم بشکنیم و پیکاسو بشویم، ما اصالً آن مقّدمات را طی 

نکرده ایم، نقاشی امپرسیونیسم نداشــته ایم، ما چه چیزی 

را می خواهیم بشکنیم ما اصالً نقاش آکادمیک درجه اّول 

نداشته ایم. کامل امللک را می گوییم که کارهایش در موزۀ 

لوور است، چه کسی می گوید که کارهای کامل امللک در 

موزۀ لوور است؟ دریغ از یک دانه از کارهای او که در یکی 

از موزه های بزرگ دنیا باشــد، او برای ما کامل امللک است. 

بّچه من برای من عزیز است، من می گویم نابغه است، شام 

هم تأکید کنید که نابغه اســت، بــرای اینکه بّچه عزیز من 

است. خوب کامل امللک هم بّچۀ عزیز ماست، وقتی که در 

معرض این ســؤال قرار می گیریم که تو چه کسی هستی و 

این چیزی که داری می کشــی چی هست؟ می خواهی مثل 

من کار کنی و بعد به خود من این کار را بفروشــی. خب 

من که خودم هســتم. این ســؤال پیش می آید که ما کجا 

ایستاده ایم؟ جســتجو ادامه پیدا می کند. مکتب سقاخانه، 

مکتب نقاشی قهوه خانه ای به شکل دیگری در می آید. 

نقاشــی خط به وجود می آید. این ها پاسخ ما هستند. برای 

اینکــه ما می خواهیم به خودمان و جامعه مان بگوییم ما 

شکل جدیدی هســتیم از تعامل میان سّنت و تجّدد، حاال 

کجا این مشکل را نداشته است، ژاپن نداشته؟ داشته. هند 

نداشته؟ مرص نداشــته؟ همه داشته اند. ما در جستجوی 

پاســخ برمی آییم. بعضی وقت ها جستجوی ما اثر و نتیجه 

می دهد. نقاشی خط کم نیست، مکتب سقاخانه کم نیست، 

حداقل دیگر از نظر نقد هرنی و کیفیت آثار و اینکه ما 

با بی رحمی و رصاحت بخواهیم کیفیت این ها را تعیین 

کنیم اگر از این نقطه نظر وارد نشــویم جستجو است و هر 

جستجویی فی النفسه خوب است، فی النفسه زیباست.

می رســیم به حال، به حالی که این جستجوها قرار است 

نتیجه داده باشد، بله و در جایی نتیجه داده است. در 

مهم تریــن حراجی های دنیا وقتی که کار هرنمندان ایرانی 

عرضه می شود کار هرنمندانی بیش تر عرضه می شود و 

بیش تر خریداری می شــود که از مکتب نقاشی خط آمده 

است مانند نقاشی های محّمد احصایی یا از مکتب نقاشی 

ســقاخانه مانند نقاشی های زنده رودی و پرویز تناولی. ۲ تا 

۸ میلیون دالر کارهایشان را می فروشــند، نوش جان شان، 

این مبلغ اصالً پول زیادی نیست. به اندازۀ درآمد یک 

روز یک مقاطعه کار اســت که در طول چند دهه ثروت 

اندوخته است، این مبلغ به اندازۀ در آمد یک روز او هم 

ممکن است نباشد. من بارها گفته ام متام درآمد عمر من از 

راه نقاشــی به اندازۀ درآمد یک روز پرس جوانی است که 

اتومبیل وارد می کند. اینجا دعوا و بحثی نیست، هرکس هر 

کاری بلد اســت انجام می دهد اّما من نگاه می کنم تا ببینم 

جایی که ما ایستاده ایم آیا جای محکمی است؟ آیا زیر پای 

ما مطمنئ است؟ مشکوکم!

ما در هر لحظه از جســتجویامن چشم به جای دیگری 

دوخته ایم. روزی نیست در منزل من تلفن زنگ نزند و یک 

هرنمند جوان از من نپرسد که چگونه می تواند در حراج های 

بزرگ رشکت کند. هرچه من سعی می کنم با مهربانی 

و با داللت توضیح بدهم که هرکدام از ایــن حراج ها 

چهارچوب هایی دارند، الک هایی دارند که تقریباً چیزی از 

آنها بیرون منی رود، هرکدام از این حراج ها مقّرراتی دارند 



که این مقّررات بر اســاس انتخاب آنها صورت می گیرد، 

هیچ کدام از این ها را نقاش جوانی که بیســت تا منایشگاه 

انفرادی نداشته باشد قبول منی کنند. اّما چه حاصل زیرا که 

من می دانم این ها چه می خواهند و حق هم دارند جایگاه 

خودشان را بخواهند، معنای خودشان را بخواهند، موفّقیت 

می خواهند، شناخته شــدن می خواهند و حّق شان است و 

حق هر هرنمندی اســت، چه بزرگ و چه کوچک. اّما حال 

من مغشوش است، حال من مثل یک برگ در اهتزار است. 

چه کسانی من را می خواهند؟ از کجا من را می خواهند؟ 

آیا اصالً من را می خواهند؟ اگر در نظر بگیریم که نقاشــی 

جزو رضوریات زندگی آدم ها نیست، جز خرید آنها نیست 

و آدم ها می توانند بدون نقاشی سال های خودشان را سپری 

کنند، بدون متاشــای نقاشی، بدون به دیوار زدن نقاشی، ما 

می فهمیم که این چه کار خطیری است. چقدر فروخنت آن 

سخت است. البته آنهایی که بدون نقاشی می توانند زندگی 

بکنند خب نوع زندگی شان، نوع زندگی دلخواهی که بنده 

و امسال من تعریف می کنیم نیست. آدم هایی هستند که 

با چیزهای کم زندگی می کنند، چیزهای اساسی و عظیم را 

منی بینند و ظاهراً هم خیال می کنند خیلی بهشــان خوش 

می گذرد. بگذرد!

حال من مغشــوش است، حال من نامعلوم است، من 

کجا ایستاده ام؟ منی دانم. من در کجای جهان ایستاده ام؟ 

منی دانم. من در مملکت خودم کجا ایستاده ام؟ منی دانم. 

بازار هرنی که در ایران به وجود آمده اســت آیا در همۀ 

وجوهش درست دارد عمل می کند؟ چطور می شود کار یک 

نقاش در فاصلۀ دو حراج ۸ برابر بشود؟! چه اتّفاقی افتاده 

است؟ اتّفاق از اینجا رشوع شده که آیا من به چیزی اصیل 

دل بســته ام یا به چیزی پرپری در اهتزاز؟ جمله معروف 

اندی وارهول، نقاش امریکایی است که می گوید اگر اثر 

هرنی تبدیل به کاال نشود منی ماند. اثر هرنی مساوی است 

با کاال. من داوری منی کنم که این خوب است یا بد. کار من 

در اینجا گزارش دادن اســت و داوری نیست. پس عّده ای 

هستند که کاال می خرند، عّده ای هستند که امضا می خرند، 

عّده ای هستند که چیزهایی می خرند که منی دانند چیست.

من به عنوان درد دل شخصی عرض می کنم، یک تابلویی 

زمانی در یک حراجی که مال خودم هم نبود، یعنی مال 

من بود ولی فروخته بودم به مبلغ ۱۲هزار تومان در ســال 

۱۳۵۸، سال ها بعد در سال ۲۰۰۶ به حراج گذاشتند، قیمت 

آن باال رفت و رقابتی پیش آمد، صورت یک آدم رنسانســی 

بود که صورتش را با تیغ خراشیده بود و یک کاغذ ۶ تا شده 

و باز شده به عنوان نامۀ اعاملش روی سینه اش قرار داده 

بودم. این را یک آقای بسیار عزیزی به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ دالر 

خرید. نوش جانش، نوش  جان فروشنده اش. بعدها من گله 

کردم از کسی که نقاشی من را فروخته بود و گفتم حداقل 

یک دسته گل برای من می فرستادی، من که توقّعی از تو 

نداشتم. آدمی که نقاشی من را خریده بود این اواخر وقتی 

می خواست از نقاشی تعریف کند، بیان کرده بود آن تابلویی 

که یک عدد مبل! روی سینه اش هست، از لندن بفرستید 

به دبی. فکر می کرد آن کاغذ نامۀ اعامل، مبل اســت! حاال 

شاید ضعف نقاشی من بوده است. واقعاً منی دانم من برای 

خودم چه جایگاهی قایلم؟ آن کاغذ ۶ تا شدۀ بازشده با 

قســمت های برجسته و فرورفته را فکر کرده بود یک مبل 

است. من منی دانم کارم را چه کسی می خرد، من منی دانم 

کار من چگونه داوری خواهد شــد، کار من تبدیل به کاال 

می شود، اسم تبدیل به امضا می شود، این حال من است. در 

همۀ وجوهش نه به قیمت های باال می شود دل خوش کرد 

و نه از قیمت های پایین می شــود دل شکسته شد. این حال 

بسیار مغشوش نامشّخص و نامالیم است. اینجا نوشتند از 

آینده بگویم، من که پیشگو نیستم. منی دانم در آینده چه 

می شــود، ولی شاید آینده را به نوعی از حرکت کلّی حال 

بتــوان حدس زد. آیندۀ من در جایی رقم می خورد که من 



از یک کل بهره بربم، مانند اجداد نقاشم در ۵۰۰ یا ۷۰۰ یا 

۸۰۰ ســال پیش که به یک روح بزرگ تکیه داشتند. از آن 

ســیراب می شدند، از آن بهره می گرفتند، سؤال منی کردند 

ولی پاسخ را پیشاپیش به آنها داده بود و این فقط دربارۀ 

ما و هرن قبلی ما و روزگار گذشته نیست. نقاشان بزرگ 

دورۀ رنسانس ایتالیا هم همین طور بودند. آنها هم به یک 

روح بزرگ تکیه داشتند، آنها هم وقتی که کار می کردند از 

یک معنای جمعی، روح جمعی برخوردار می شدند. نقاشان 

مدرنیسم هم از یک روح جمعی بهره می بردند. از آغاز قرن 

بیستم که مدرنیسم در تداوم مدرنیته رشوع کرد به ظاهر 

شدن، توافق جمعی که مدرنیسم با خودش آورده بود، بر 

این مبنا بود که فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در 

اندازیم. مدرنیســم رشوع کرد به انکار هر چه که ما قبلش 

بود. پیکاسو نقاشی هایی دارد که بازســازی کرده است؛ 

نقاشی استاد بزرگ، یکی از بزرگ ترین نقاشان تاریخ نقاشی 

جهان یعنی والسکز را بازسازی کرده است، آنها را می گذارد 

و دوباره کار والسکز را می کشد. چگونه می کشد؟ مضحک، 

خط خطی، جابه جا، عمداً این کار را می کند وگرنه پیکاسو 

یکی از تواناترین نقاشــان آکادمیک قرن بیستم است. او 

بــه عمد این کار را می کند، چرا به عمد این کار را می کند؟ 

با گذشــته یک رابطۀ عشق و نفرتی دارد. وقتی که یک 

نقاشی را نگاه می کنید می بینید که عشقش در این است 

که آن را انتخاب کرده و نفرتش در این است که آن را انکار 

کرده است. پس انتخاب و انکار پیاپی آمدند. این یک روح 

جمعی است، در کجا این اتّفاق نیفتاده است. این همه 

سبک در طول ۵۰ سال در جهان غرب به وجود آمده است، 

عمر هر کدام شان ۲۰ یا ۳۰ سال بود. برای چه این ها از یک 

روح جمعی مطابعت می کردند؟ آیا این ها عمدی این کار را 

می کردند؟ نه، عمدی نبوده است. مدرنیته وقتی که جهان 

را در ترصّف خودش می گیرد طرز آرایش موی رس گرتا گاربو 

در هند تقلید می شود. ســبیل داگالس فرینکس، هرنپیشۀ 

امریکایی در تهران رایج می شــود، که بهش سبیل داگالسی 

می گوینــد، یعنی یک فرهنگ جهانــی، یک فرهنگ غربی 

مسلّط، دارد جایگزین می شود. این ماجرا طول می کشد اّما 

اتّفاق می افتد. خب اگر این را به عنوان یک مؤلّفه در نظر 

بگیریم پاسخ خیلی مشکل نخواهد بود، هربار که این روح 

جمعی غایب است هرنمند متزلزل می شود. در آغاز دهۀ 

۸۰ روح جمعی مدرنیســم متام می شود زیرا آن معنایی که 

پشتیبانش بود یعنی مدرنیته ای که آن را تأسیس کرده بود و 

حامیت می کرد آن هم فرو می نشیند. بنابراین این ها همه 

صورت های معنا هســتند. حاال نگاه کنیم ببینیم معنای ما 

در گذشته چه بوده که اشاره کردم و خیلی با اختصار نگاه 

کنیم ببینیم معنای حال ما چیســت؟ این معنای نامشّخص 

غیرمستحکم! و بعد ببینیم که در آینده چه خواهد شد.

در آینده اگر ما به عنوان یک جامعه بتوانیم آرام آرام در 

وجــوه مختلف مان از ادبیّات گرفته تا فناوری یا هر چیزی، 

صاحب معنای خاصی بشویم، معنایی که ما را متامیز کند، 

معنایی که ما را بهم متّصل کند. اینکه شــاعر از نویسنده 

بهره بربد، اینکه نویسنده از هرنمند نقاش بهره بربد و اینکه 

همۀ این ها از تفّکر و فلسفه و هر چیزی که می تواند 

پشــتیبانی کنند و از این وضعیت بهره بربند آن وقت است 

که احتامالً ما صاحب مبتدیات و مقّدمات تأسیس یک روح 

می شویم. وقتی که ما این روح را به دست آوردیم یعنی 

صاحب روح قومی، فرهنگی، هرنی و تاریخی خودمان 

شــدیم، آن وقت شاید بشود آینده را پیش بینی کرد. به این 

معنا پیش بینی کرد که ما همیشه در طول تاریخ هرنمندانی 

بودیم که توانسته اند میان آنچه که از بیرون به آنها داده 

شده و آنچه که آن روح اصلی آنها بسرتساز بوده و زمینه 

بوده اســت اتّحاد و اتّفاق و تعامل ایجاد کنند. این شــکل 

ابری که در نگارگری ها وجود دارد از چین آمده است. کی؟ 

حدود ســال ۸۰۰ ه.ق به بعد، نقش اژدها کی آمده است؟ 

ما اصالً در هرنمان اژدها داشته ایم؟ ما هیچ وقت اژدها 

نداشــتیم، نقش اژدها با حملۀ مغول و از راه چین می آید. 



قبل از آن که در هیچ جایی نقشی از اژدها نکشیده ایم. 

خب این اژدها و ابر می آید، این کوه ها می آیند، این ها 

می آیند اّما ما صاحب ید مســلّط هستیم ما صاحب دست 

پر قدرتی هستیم که هر چیزی را که برمی داریم می توانیم 

از آن خود بکنیم. به بناهای تخت جمشــید نگاه کنید، به 

نقش برجسته های ساسانی نگاه کنید، به کتاب های مصّور 

بی نظیری که در طول هزار ســال کتاب آرایی ایران به وجود 

آمده اند نگاه کنید. با خوش بینی، با امید اگر مجّدداً این موج 

تأسیس بشود، اگر این دورۀ افرتاق و فرتت را که خصوصاً 

در دورۀ ۲۰۰ سالۀ حکومت قاجاریه مسلّط و جایگزین شد 

و ما را از معنا و هویت آرزوی خود بودن عاری کرد، اگر 

ما قادر بشــویم این را پشت رس بگذاریم و این روح بزرگ 

را مجّدداً تألیف کنیم با هامهنگی، با همراهی، با دوســت 

داشــنت همدیگر، با یاد گرفنت از همدیگر و با توافق بر رس 

این مسأله، آن وقت چرا که نه!

اگر ما خط را از الفبای عربی گرفتیم و آن را به این صورت 

فاخر و مجلّل و بی نظیر درآوردیم. بدون اینکه من بخواهم 

ســهم و حق خوشنویســان بزرگ عثامنی، هند و جاهای 

دیگر را از یاد بربم. اگر ما خط هایی به وجود آورده ایم که 

ما به وجود آورده ایم، قلم هایی به وجود آورده ایم که ما 

به وجود آورده ایم. نستعلیق از کجا آمده، شکسته نستعلیق 

از کجا آمده اســت، این را ما تألیف کردیم، از کجا تألیف 

کردیم، خواب منا شــده بودیم، بله می گویند که خواب منا 

شده بودیم. اتّفاقاً می گویند میرعلی تربیزی که واضع خط 

نستعلیق بود در خواب حرضت علی بن ابی طالب را دید 

و حرضت با انگشت به گردن غازی اشاره کرد و گفت از 

خم و چم این گردن بیاموز. خب این قّصه اســت، واقعیت 

این است که خط نستعلیق در طی یکصد سال تألیف شد. 

ذرّه ذرّه، خرد خرد. احتیاج به رویای میرعلی تربیزی نیست. 

ما اگر بتوانیم تألیف کنیم خوب بهرتین منونه که پشــت 

رسمان داریم، خوشنویسی نستعلیق را ما تألیف کرده ایم. 

الفبــا را از اعراب گرفتیم، ما تألیفش کردیم، عروس خطوط 

جهان اســالمی است. چرا نتوانیم در آینده از این تألیفات 

بکنیم. احتامالً باید بتوانیم دوباره هم انجام بدهیم. ما البته 

خیلی از خودمان متشکریم و می گوییم ملّت خیلی باهوش 

و بااســتعداد و فوق العاده درخشانی هستیم، که هستیم 

و در تاریخ هرن هم همیشه این را ذکر کردیم که همۀ 

نقش برجسته های هخامنشی هرکدام از یک گوشه آمده اند، 

از بابل، آشور، مرص و یونان آمده اند. خب ما این ها را 

تألیف کردیم و چه تألیف باشکوه و زیبایی انجام داده ایم. 

شــام وقتی تخت جمشید را نگاه می کنید، یک رس سوزن 

خشــونت بین دو انسان را در آن منی بینید. بله انسان هایی 

هســتند که دارند یک حیوان بالدار را می کشند ولی آن 

نشانۀ اهریمن و رش اســت. در متام تخت جمشید آدمی، 

آدمی را منی کشد. شام بروید نقش برجسته های آشور را نگاه 

بکنید، یک تل درست کرده اند از کلّه ها و دست و پاهای 

بریده. ما ملّت فوق العاده ای بودیم. من در این جمع عزیز 

حضور دارم و قطعاً اعالم می کنم کــه همچنان هم ملّت 

بزرگی هســتیم و اگر بودیم و هستیم خوب چرا نگویم که 

خواهیم بود، رشطش را عرض کردم، مشکالت را عرض کردم.

جهان از مداخله، از فروخنت معنای خودش به ما رسسوزنی 

کوتاه نخواهد آمد. اصالً منی تواند، مگر می شد جلو مدرنیته 

را گرفت؟ چه جوری جلوش را گرفتند، خیلی هم سعی 

کردند ولی جریانی بود که در جهان راه افتاده بود. خب ما 

کاری که کردیم هامن کاری بود که ژاپنی ها کردند، ژاپنی ها 

این تألیف را کردند، گرفتند و ساختند. اگر ژاپنی ها این کار 

را نکرده بودند که قایق های چوبی بادبانی خیلی کوچکی 

می ساختند، اگر نیاموخته بودند، آن وقت در جنگ بین 

خودشــان یعنی ژاپن و روس در سال ۱۹۰۵ قادر نبودند 

کــه ناوگان ارتش تزاری را که رزم ناوهایــش، قطر فوالد 

بدنه اش پنج سانتی مرت بود را نابود کنند. بله آنها دانستند 

چگونه این کار را بکنند، آنها آموختند، آنها برداشت کردند 

و استفاده کردند. من -به هر حال خیلی به خاطر سن و 

ســامل جای آینده نگری ندارد- منی دانم که در بیست سال 

آینده و حتّی یک سال آینده چه ممکن است بشود؛ اّما 

اگر بخواهم جمع بندی کنم و نتیجه بگیرم، بله آیندۀ هرن 

ایران مرشوط و موکول است به تألیف مجّدد آن روح 

بزرگ و محکوم است به اینکه جای خودش را بشناسد، 

متامی اســتعداد خودش را رسهم کند. به جنگ جهان هم 

منی خواهد برود، الزم نیســت این کار را بکند. با هرنی که 

در جهان منترش شــده و هرن مد روز هم معلوم نیست که 

حتامً و الزاماً باید مبارزه کند یا خودش را به آن بســپرد. 

هیچ کدام از این ها نیســت، معنا در درون اینجاست، معنا 

درون دل هرنمندان ماست، معنا در درون دل تک تک آحاد 

ملّت ماســت و این ها وقتی که آن روح را تأسیس کردند و 

وقتی که همدیگر را دوست داشتند، وقتی که از همدیگر 

آموختند، وقتی که با همدیگر نجنگیدند، احتامالً معنایی را 

می توانند تأسیس کنند که این معنا نه اینکه جهان را خرد 

کند و جایگزین بشود و رو کم کند و همۀ این شعارها، 

می تواند به عنوان یک معنای اساسی به عنوان یک معنای 

جّدی شــناخته بشود و مورد احرتام قرار بگیرد، احرتامی که 

الیق این ملّت بزرگ است.


