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  با شروع محرم، هیئت جنت الرضا شروع به آماده سازي و دوخت لباس هاي مراسم شیرخوارگان حسیني کرد.
عکس:  زینب حمزه لویي، فارس

حسین امینیان ندوشن: ضرب المثــل معروفی است به این 
مضمون که پشــت هر مرد موفقی تالش، پشتکار و همت 
زنی نهفته اســت. این مثــل البته در عالــم فرهنگ و هنر 
کاربردهای بسیاری دارد؛ چرا که گفته می شود هنرمندان و 
اهل قلم و فرهنگ از حساسیت هایی برخوردارند که افراد 
دیگر پیشه ها دور از آن عوالم هستند و بنابراین همسران این 
افراد باید از صبوری و شکیبایی ویژه تری برخوردار باشند و 
عالوه بر آن رگه هایی از عشــق و محبت بی شائبه در وجود 
آنها غلیان داشته باشــد تا این افراد را نه تنها تحمل کرده، 
بلکــه یار خاطر آنها در ریز و درشــت و فراز و فرود زندگی 
باشــند. حال اگر در همین زندگی مشــترک، جدا از وظیفه 
همسری، فردی ظرفیت های وجودی خود را به عنوان یک 
زن بشناســد و بتواند آنها را به منصه ظهور برساند، باید بر 

ذهن و تالش او بوسه تحسین زد. دکتر شیرین بیانی نمونه ای 
از این زنان اســت که ۱۱ مرداد با ســالروز تولد او هم زمان 
است. نخستین سالروز تولدی که بی همسر فرهنگ مدارش، 
زنده یاد دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن، رخ می دهد و البته 
در تمامی این ســال ها و جدا از مقام همســری آن زنده یاد، 
شــخصیت فرهنگی ویژه و مستقل خود را دارا بوده است؛ 
مورخــی که برخــی از آثارش در زمینه تاریــخ ایران میانه، 
به خصوص سه گانه اش درباره دین و دولت در عهده مغول، 
اکنون به عنوان یکــی از معتبرترین آثار مرجــع این دوران 
شــناخته شــده اســت و محققان داخلی و خارجی ای که 
بخواهند در این زمینه و آن دوران پژوهشــی صورت دهند، 
بدون تردید بی نیاز از مراجعه به آثار این فرهنگی زن تالشگر 
و صافی اعتقاد نیســتند. چگونگی شکل گیری این کتاب نیز 

نشان می دهد خانم بیانی از سال های دانشجویی و تحصیل 
و حتی زمانی که اســتاد تاریخ دانشــگاه تهران بود، جدا از 
تدریس، روی این بخش از تاریــخ ایران تمرکز کرده بود. از 
ســال های اولیه دهه ۴۰ که کتاب حــدودا ۵۰۰  صفحه ای 
آل  جالیر را منتشــر کرد، تا سال های پایانی دهه ۵۰ که سه 
کتاب دیگر هم در این زمینه نوشــت و نیــز کتابی را هم از 
زبان فرانســه برگردان فارســی کرد (تاریخ سری مغوالن)، 
در واقــع پیش زمینه و به قول اهالی فرهنگ دســت گرمی 
کتاب اصلی او (ســه گانه دین و دولت در عهد مغول) بود 
که سال ۱۳۷۰ منتشــر شد و جایزه کتاب سال بخش تاریخ 
را نیز نصیب مؤلف آن کرد. اگر بپذیریم شــخصیت افراد در 
همان دوران کودکی و نوجوانی شــکل می گیرد و خانواده 
ســهمی مهم و اثرگذار در شــکل گیری شخصیت یک فرد 

دارنــد، خانم بیانی از خانــواده ای فرهنگی برآمد. مادرش 
ملکه ملــک زاده بیانی (فرزند مهدی ملک زاده، نویســنده 
کتاب چندجلدی تاریخ مشــروطیت در ایران) از چهره  های 
برجسته در زمینه سکه شناسی است که در سال های پایانی 
دهه ۲۰، وقتی در همین رشــته از فرانســه فارغ التحصیل 
شد و به ایران آمد، عمال ریاســت این بخش در موزه ایران 
باســتان را عهده دار شــد و به نوعی پایه گذار پژوهش های 
علمی در سکه شناســی در رشته تاریخ دانشگاه تهران شد. 
پدرش، خانبابا بیانی نیز استاد تاریخ و پایه گذار دانشگاه تبریز 
اســت و آثارش به خصوص در زمینه تاریــخ دوره ناصری 
ازجمله آثار درخور ارجاع به شــمار می رود. طبیعی است 

در چنین فضایی که هم مادر ســر در تاریخ دارد و هم پدر، 
فرزند هم به چنین رشــته ای گرایش پیــدا کند. نگارنده به 
صفت آشنایی از نزدیک با دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن 
و رفاقتی که بین ایشــان و پدر مرحومم در سال های قبل از 
انقالب وجود داشــت، گاه و بی گاه حضور خانم دکتر بیانی 
را هم در ندوشــن و در مزرعه صــدر در منزل خواهر دکتر 
اسالمی ندوشــن شاهد بودم؛ جدا از آنکه در سال های اخیر 
هم به تناسب ارتباط همان ســال ها، در تماس هایی که با 
دکتر ندوشــن داشــتم نیز گاهی با خانم بیانی گپ و گفتی 
صورت می گرفــت و این ارتبــاط اگر چــه از راه دور ادامه 
داشــت. در صحبت با فرزندان و نوه های خواهرزاده دکتر 
اســالمی می شــنیدم که تا چــه انــدازه و به خصوص در 
ســال های آخر حیات دکتر اسالمی، از نقش فرشته  خصال 
خانــم دکتــر بیانــی در مراقبت و پرســتاری (جســمی و 
فرهنگی) از ایشــان یاد می کردند. در آن سال ها به یاد دارم 
روزی خانم دکتر بیانی به ندوشن آمده بودند و می خواستند 
دختــران قالی باف و نوجوانان زیلوباف و بچه های شــش 
و هفت ســاله ای را که برای تأمین معیشــت خانواده شان 
مجبــور به این فعالیت بودند، ببیند. یکی از فروشــندگان و 
واســطه گران قالی و گلیم ســعی کرد با همان نشان دادن 

قالی و گلیم ماجرا را فیصله دهد اما خانم دکتر بیانی گفت 
دوست دارد از نزدیک شاهد قالی بافی در همان منزلی باشد 
که جای خواب و خوراک دختران و زنان قالی باف اســت و 
من شــاهد بودم که چقدر مهربانانه با آنها صحبت می کند 
و بــه درد دل های آنها مشــفقانه گوش می ســپرد. بعدها 
فهمیدم قصدشان این بود که به خانواده های آن بچه ها و 
کودکان کاری که روز و شب کار می  کردند، کمکی هم بکند. 
اکنون که این نوشته را می نویســم، در تماسی که با ایشان 
داشتم (شــامگاه روز دوشنبه یکم آگوست به وقت کانادا) 
و صحبتی بیش از یک ســاعته که از هر دری و جایی سخن 
راندیم، از عشــق و عالقه اش به ایــران برایم گفت و اینکه 
روی کتاب بیســت و هفتمش تمرکز کرده  است. حتی وقتی 
من دعوتشــان کردم سری به فرانســه بزنند که میزبانشان 
باشم، گفتند تنها آرزویم این است که بار دیگر به ایران بروم. 
بی تردید نام این فرهنگی زن نامدار عرصه پژوهش تاریخی، 
در عرصه تاریخ پژوهی ایران ماندگار خواهد ماند. برایشــان 
که نخســتین سال بی همســر دانشورشــان را می گذرانند، 
آرزوی طول عمر با عزت نفس دارم و به یاد این بیت موالنا 
می افتم که گرچه گل رفت و گلستان شد خراب / بوی گل را 

از که جوییم از گالب.

روایت یک گفت وگو با شیرین بیانی

فرهنگی زن نامدار عرصه تاریخ پژوهی

سریال خانه سبز - بیژن بیرنگ، مسعود رسام -۱۳۷۵
رضا صباحی (خسرو شکیبایی): ببین…

دلخوری، باش… عصبانی هستی، باش… قهری، باش… هر چی می خوای باشی باش…
ولی حق نداری با من حرف نزنی…

فـهمیـدی؟

دیـالـوگ روز

 

 
پــس از پیکار ده تن از پهلوانــان ایرانی با ده تن از 
جنــگاوران تورانی که بــه پیروزى بی چــون و چراى 
ایرانیــان انجامید و نبــرده مردان از دو ســوى با تیغ 
و خنجــر و گرز و کمند به میــدان کارزار گام نهادند و 
ســرانجام ایران بر توران برترى جست، پیران دانست 
که در برابر خواســت یزدان پاك، چاره اى ندارد و باید 
خشــنود به خشنودى او باشــد. اکنون پیران نگریست 
و دانســت چه هنگامی فرا رســیده است. آن گاه بنا بر 
سرشت خویش، مردى به کار گرفت و در برابر گردش 
روزگار بایســتاد. پس تیر و کمان برگرفت و دو جنگاور 
پیــر -گودرز و پیران- یکدیگــر را زیر باران تیر گرفتند و 
گودرز دانست که خدنگ تیر توان از پاى درآوردن پیران 
ویســه رزم دیده را ندارد، پس اسب او را هدف گرفت، 
اســب بر خود بلرزید و بر زمین فروغلتید و سوار دلیر 
آن در زیر اسب به جاى ماند و پیران دانست که روزگار 
او به ســر رسیده اســت و او را از این تیره روزى چاره و 
رهایی نیست. با همه نیرو، اسب را به کنارى زده، به پا 
خاســت و از برابر گودرز بگریخت و به سوى کوه رفت 
تا شــاید در آن بلندجاى از گزند گودرز در امان باشــد، 
از دویدن خســته شده، به ســتوه آمد. امید آن داشت 
گودرز، او را به خود وانهد. گودرز اندیشه ریختن خون 
پیران را نداشــت، از گریختن پیران آب در دیده بگرداند 
و از گردش روزگار بیمی در دلش افتاد و فریاد برآورد: 
«اى پهلوان نامدار، چه شد که این گونه دوان و هراسان 
شــده اى و همانند نخجیر می گریزى؟ آن ســپاه و آن 
فرماندهی چه شد؟ از میان لشکریان کسی به یارى تو 

نیامده اســت و هیچ کس فریادرس تو نیست، پس آن 
همه زور و دالورى چه شــد؟ آن سالح و آن گنج و آن 
فرزانگی چه شــد؟ تو تکیه گاه و ستون پهلوانان توران 
بودى. اکنون تو که آفتاب روشــن افراسیابی خاموشی 
می گیری و زمانه بر تو پشت کرده؛ به هنگام کینه در پی 
چاره مباش. وقت آن اســت که زنهار بخواهی تا زنده 
تو را بی آنکه حرمتت را بشکنم، نزد شاه ایران برم. شاه 
بر تو خواهد بخشود که تو جهان پهلوان هستی و نزد 

همه ما گرامی داشته می شوى».
پیران در پاســخ گفت: «مرا هرگز چنین فرجامی در 
پندار خویش نیز نبود و با این فرجام، مرگ مرا خوش تر 
تا زندگانــی. همه ما با مرگ زاده شــده ایم که همزاد 
ماســت و ما را جز گردن نهادن چاره نیست. از بزرگان 
شــنیده ام هر چند در جهان به شادى روزگار بگذرانی، 
سرانجامت مرگ اســت و کس را از مرگ چاره نیست 
و مرا اکنون که به اینجا رســیده ام، ســرزنش شایسته 
نیســت». پیران پیرامون کوه بگشت، راه گریزى نیافت، 
به ســتوه آمد، پیاده بلنداى کــوه را در پیش گرفت و 
چون شکاربانان گام به فراز نهاد و در همان حال سپر 
بر بازو بســته و ژوبین به دست گرفته با دشوارى از آن 
فرود به آن فراز می رفت و چون به صخره اى رسید، به 
باالى آن جســت و خنجرى را که آذین کمر کرده بود، 
همانند تیر به ســوى گودرز افکند. تیر بر ســینه گودرز 
ننشســت و بازوى او را زخمــی کارى زد. گودرز از این 
زخم به خشــم آمده، ژوبین بیفکند و زره او را ســر به 
سر بردرید. ژوبین از پشت، راه جگر او را گرفت و پیران 
نعــره اى از درد برآورد و خــون جگر از دهانش بیرون 
تراوید. در همان زمان، روانش برآمد و چون شــیر ژیان 
با ســر بر زمین غلتید و در درگاه داور دادگر بنالید و در 
میان صخره ها کوتاه زمانی تپیدن گرفت و سپس براى 

همیشه از کینه توزى و رزمگاه پاى بیرون کشید.
در اینجا حکیم توس خود به سخن لب می گشاید و 

می گوید که زندگی زهرآب به آدمی می نوشاند، دل شیر 
را می درد و چرم پلنگ را می شــکافد و این گونه است 
گردش روزگار که هرگز پند هیچ آموزگارى را نمی پذیرد.
گودرز پــس از فروغلتیدن پیران، آرام آرام به ســوى 
پیکر بر زمین غلتیده اش رفت و چون او را آن گونه خوار 
و دریده دل و خاك آلوده و گسســته کمر بدید، گفت: «اى 
نره شیر، اى ســرکرده پهلوانان و اى پهلوان دلیر، جهان 
چون ما بســیار دیده، شگفتا که سوداى آن ندارد با کس 
به مهر رفتار کند». دســت در خون پیــران کرد و چهره 
خویــش با آن بیالود و براى خون ســیاوش و هفتاد تن 
فرزند و فرزندزادگان خویش زار بگریســت و در پیشگاه 
یزدان پاك بنالید. بر آن بود ســر از تن پیران جدا کند، اما 
این بدکنشــی را در خویشتن ندید، بر فراز سرش درفشی 
برپا داشــت تا سر در سایه ســار قرار گیرد. به سوى سپاه 
خویش بازگشت در حالی که خون از بازوانش می چکید.

از دیگرســوى پهلوانانــی که حریــف تورانی خود 
را از پــاى درآورده بودنــد، انتظار بازگشــت گودرز را 
می کشــیدند و چون زمانی بگذشــت و گودرز به آنان 
نپیوســت تا درفش پیروزى خــود را در آن بلندجاى 
بنشاند، همه پنداشــتند که گودرز در نبرد کشته شده، 
پس زار بگریستند از نادیدن سردارشان. آنان زارى کنان 
به سوى سپاه ایران آمدند و ناگاه درفش گودرز را دیدند 
که باد در آن پیچیده در جنبش است. از لشکرگاه آواى 
کوس برخاست. بزرگان و نبرده مردان شادمانه پیرامون 
گودرز را گرفتند و گفتند دیگر روان تیره از ســپاه ایران 
بازگشت که پیران پهلوانی رزمنده و مردى شیردل بود.
گودرز جاى رهاشــدن پیکر پیران را به انگشت به 
رهام نشان داد و از او خواست پیکرش را بر زین بگذارد 
و بی آنکه به زره و سالحش دست ببرد، او را با حرمت 
بیاورد و رهــام چنین کرد. پهلوانان ایــران چون پیکر 
پیران بدیدند، گودرز را بستودند و او را پشت و پناه سپاه 

ایران خواندند.

ساعت صفر
پادکســت  در  داســتانی  دســته بندی  در 
فارســی نام ســاعت صفر از قدیمی ترین 
پادکســت های مؤلف در ســبک داستانی 
به چشــم می خــورد. در این پادکســت با 
داســتان هایی  حرفه ای  صداگذاری هــای 
را می شــنوید کــه بــا معمای زمــان گره 
خورده اند. ســاعت صفر را به روایت امین 

متین با تمرکز زیاد گوش بدهید تا در فضای مه آلود این 
پادکست غرق شوید

اپیزود پیشنهادی: برگشتن! - قسمت ۱۸ فصل ۲
در این اپیزود داســتانی را با فضاســازی 
بســیار عالــی دربــاره داســتانی خیالی 
می شنوید که روایت آن با لحنی متفاوت 
و حرفه ای ارائه شــده اســت. نویســنده 
داســتان ایــن اپیــزود امین متین اســت 
که هــم روایت و هم متــن جذابی را به 
گوش مخاطبان این پادکســت می رساند. 
این اپیزود ممکن اســت برای شنوندگان زیر ۱۵ سال 

مناسب نباشد.

معرفى پادکست

شاهنامه خوانى

پایان روزگار  پیران ویسه

شاهنامه پژوه
مهدى افشار


