
  ...شجاع الدين شفاء تولدی ديگر در تبعيد

سنده عصر کنونی ايران، و نامورترين نوي منزلتبراستی برای من بسی مشکل است در
کسی بگويم که آثار گذشته او، مرا در جوانی با دنيای احساس و جذبه  در مقام و مرتبت

نشدنی ليفات محققانه و فراموش أھای بزرگترين شاعران جھان آشنا کرده و در پيری با ت
  .است رھنمون کرده اش، بسوی حکمت و دانايی

ً مفتون و مبھوت شخصيت م ن از لحظه نخست آشنايی خود با شجاع الدين شفاء عميقا
و خاطره خوش اين ديدار فراموش  دبی او شدم و تا کنون بر سر آن لحظاتعلمی و ا

  .نشدنی استوار و پايدار مانده ام

بلھوسانه، عناد و لجاج کودکانه که در پيرامون شفاء ھم دمی از قيل و قال ھای  بيائيم با
موجود بوده و ھست و فضای حکمت و دانش را آلوده ميکند، دوری گزينيم و اين 
انديشمند، اديب و مبارز دلير و خستگی نا پذير را محترم بداريم و مقام او را در غنی 

و وجود آثار او را  اتتأليف ...ايرانيان ارج گذاريم ساختن ادبيات عصر مقاومت و بيداری
در اين لحظات حساسی که ميھنمان اکنون گرفتار آن است را مغتنم شماريم و از آثار بجا 

  .مانده از او در حل مشکالت اجتماعی و سياسی ايران سود بريم

تأليف آثاری چون  ترجمه  بزرگترين آثار شاعرانه، شاعران و نوسسندگان جھان تا  ميان
پس از ھزارو چھار صد «و » جنايت و مکافات«، »تولدی ديگر« ؛» المسائل توضيح«

ی، مکانی و فاصله در معنی، سبک نگارش و فاصله زمان...فاصله فراوان است »سال
در روح حساس و  ی ايرانو دگرگونيھاتحوالت  زيرا ھمه...ھدف بخوبی ديده ميشود

به انديشيدن در چگونگی يک و او را بود  هگذاشتبجا آزاده زنده ياد شفا تأثير شگرفی را 
  ....ه بودانقالب بی رحمانه خونين و خانمان برانداز رھنمون شد

در اينجاست که زندگی شجاع الدين شفاء مرا بياد زندگی و آثار سنت آگوستين، حکيم 
  .شت عقل را با ايمان آشتی دھدالھی می اندازد که کوشش دا

ھر دو تسليم . شفاء چون سنت آگوستين، ھر دو در ايام جوانی طعم خوش گناه را چشيدند
ھر دو در تاالرھای . خواھشھای دل خود شدند و در ستايش شکوھمندی و جالل پرداختند

منقش و مجلل خطابه ھا خواندند و به کف زدنھا و تحسين کسانی دلخوش بودند که 
  ...ندگيشان از الف و گزاف مشحون بودز

اما سر انجام شفاء بمانند سنت آگوستين در روزگار سالمندی به روشنايی راه جست و به 
پند و اندرز جوانان پرداخت و پيران از ميھن رانده و سرگردان در غربت و تبعيد را 

و تا  گرفتن ش در غربت آرام و قرارندگيراھنمايی کرد و در اين راه در ھمه دوران ز
 را آغاز در کنار يار و ھمسر فداکارش کلودين شفاء مبارزه جانانه ای آخرين لحظه حيات



و در کنار ھوشمندان و کرد و خالق آثاری شد که سالھای سال ھمراه نسلھای آينده ايران 
زاد و شکوھمند به انديشمندان چون فانوسی به راه آنان و برای رسيدن به ايرانی آ

  ...نور افشانی مشغول گرديد روشنايی و

در ايران ميھنمان، ما را گرفتار بزرگترين بحران و طوفان  1979دگرگونيھای سال 
 زيرا مھاجمين گذشته  .و اقتصادی تاريخ خود کرداجتماعی  –سياسی  -فرھنگی –اخالقی 

تاراج ھمه و در پی  و حکومتگران اين دوران اما مھاجمين... بدنبال ثروت و قدرت بودند
 »ھويت ايرانی«يعنی  فرھنگی و تاريخی ايران، ارزشھای ترين بنيادينھمه چيز و تغيير 

در سرزمين ما ادامه  د ونحکومت ميکن مقدس گويانو دروغ اين خيانت بودند و ھنوز
  ...دارد

شجاع الدين شفاء در چنين محيط آشفته و پر دسيسه بر خالف ميل باطنيش مجبور به 
  ...شد ترک ميھنش

انقالب مبدأ حوادث ...جامعه انسانی پيوسته در حال تحول و تاريخ بی وقفه ورق ميخورد
شد و مسير زندگی او را  يی در زندگی شخصی و آموخته ھای اوگوناگون و دگرگونيھا

بکلی تغيير داد و اين دوری و ھجران سبب شد تا از مترجمی مشھور، نويسنده ای بزرگ 
ضروری بود تا تاريخ بيداری ايرانيان، که » ديگر یتولد«گوئی ...دو بی پروا متولد گرد

و  با ميرزا فتحعلی آخوندزاده، ميرزا آقاخان کرمانی، صادق ھدايت و احمد کسروی
اريخ آغاز و ادامه پيدا کرده بود، با شجاع الدين شفاء ؛ اين ميراث گران بھای ت ديگران

  ...ه حيات خود ادامه دھدو ب دو قرن اخير ايران جانی دوباره بگيرد

اديبانه و با زبردستی ترجمه شاھکارھای شعر جھان را  و کسی که در گذشته با توانمندی
دانته را با استادی و کمال ادبی » کمدی الھی«بما ارمغان نموده بود و از ھمه مھم تر 

ه افتخار بر سينه او نقش گرفتبفارسی ترجمه و تفسير کرده و بھمين خاطر نشانھای 
» نسل نو خاسته«بدون چشمداشتی به نشانھا، برای » دوران بی وطنی«بود، اکنون در 

  .فرا ميخواند» ولی فقيه«می نوشت و آنان را بمقاومت و سر پيچی از فرمانھای 

ھر گاه نام ايران را به بزرگی از . شجاع الدين شفاء عاشق و فريفته تمدن ايران کھن بود
ا در نوشته ای کھنه، جمله ای در ستايش ايران ميخواند، زبان بيگانگان می شنيد و ي

نفس در سينه حبس ميکرد، سر را باال ميگرفت، چشمانش را بگوشه ای نا معلوم 
  .ميدوخت و از اعماق وجود خود آھی پر سوز سر ميداد

تو گويی خود را در ميان کاخھا و کتابخانه ھای ھخامنشيان و ساسانيان می يافت و چون 
عقيده ه ب...ميشد فلک کشيده مشغوله جنگ ديده به پاسداری آن بناھای سر بدالوری 

و با ھمه  او، آنچه در دوران پھلوی با ھزاران موانع سياسی، اقتصادی و فرھنگی
، ساخته و پرداخته شده، نتيجه انديشه ھای ترقی خواھانه و ميھن کمبودھا و نا مراديھا



 هدوردھا با جھل و عناد آلوو از اينکه آن دست آپرستانه شاھان دوران پھلوی بوده است 
  ....گرديده، غمی بی پايان بر روح و جسم او سنگينی ميکرد

دريافته بود که تنھا روشنگری ست که ذھن ايرانيان را که در » دوران بی وطنی«وی در
 در اين بود تشويش و اضطرابند، روشنايی می بخشد، اکنون شادی و رضايت خاطر او

ی و نادرست ه ايرانی را نظمی نوين بخشد، تا ساحت عقل را از ارزشھای تقلبکه مفکر
ق وحشت آن را داشت که ميھن کھنسالش با ھمه قدمت تاريخی دينی مصفا سازد، او بح

  ...و فرھنگی که اکنون اسير آشفتگی شده بسقوط و تباھی کشيده گردد

  

دثی که در دوران او اتفاق انگيزه و حوا» تولدی ديگر«شجاع الدين شفاء در مقدمه 
  :افتاده و علت نوشتن خود را چنين بيان ميکند

ً به پژوھشھايی اختصاصی تری « زندگی دوران بيوطنی سالھای بعد از انقالب مرا الزاما
و پيامدھای ناشی از آن " واليت فقيه"زيرا که فاجعه  در زمينه ھای مذھبی واداشت

توضيح "ر ھمين راستا بود که چندين کتاب منجمله مستقيماً از مذھب مايه گرفته بود و د
  »از من بچاپ رسيد" المسائل، از کلينی تا خمينی

از ھمين زمان شجاع الدين شفاء چون حکيمی کھنسال پندنامه ھای خود را بر مبنای 
در باره «گذشته خويش، بنگارش کشيده و مسئوليت عميق خود را » سوابق و تجارب«

بدوش ميکشد، او » از مدتھا پيش در جھان مترقی شناخته شده...آن واقعيتھايی که 
، که اگر در دوران گذشته ميداند و بخوبی ميداند، ھرچند که در لفافه به بيان آن ميپردازد

بموقع شناخته شده بود، احتماالً «سانسور مانع انتشار اين حقايق نمی شد و اين واقعيتھا 
  .»ی پايانی قرن بيستم در کشور ما بسته ميشدراه بر انقالبی قرون وسطايی در سالھا

آغاز کرده و تالش » نسل نو خاسته«با اين ھمه شفاء سالھاست که باب گفتگو را با 
مستمر او بر اين بود که بين حکمت و بلھوسی فرقی ايجاد نمايد و جوانان و ارواح 

دوران بی «د، در ھمه آثاری که در را به تعقل و بلوغ فکری دعوت ميکرشوقمند 
نوشته است، نقد خرافات مذھبی ست که بيالنی جز ننگ و رسوائی در پی نداشته » وطنی

  ...می بايد ھر چه زودتر اين ننگ از دامان ايرانيان زدوده گردد بعقيده او و

شجاع الدين شفاء آثار انديشمندان عصر روشنگری اروپا را بخوبی و دقت مطالعه کرده 
ولتر، روسو و فيلسوف گوژپشت آلمانی کانت است و راه آنان را  و بيش از ھمه متأثر از

  دنبال ميکرد

چھار راه »ع الدين شفاء در غربت با کتاب کم آشنای ميراث ادبی و تحقيقی شجا
مقاومت و پيکار شاعرانه گذشتگان » نبرد با اھريمن«آغاز ميشود، در کتاب « سرنوشت



، ھزارو چھارصد »توضيح المسائل«تکدانه را منتشر کرد و در کتاب جنجال برانگيز و 
را با قلمی که تنھا در انحصار خود اوست » دکانداران دين«سال فرھنگ حماقت و لئامت 

اين کتاب عظيم، ارمغانی فراموش نشدنی به تاريخ ادبيات انتقادی عصر . ترسيم کرد
رش خواھند بيداری ايرانيان است و بن مايه آثار بيشماری ست که نسلھای آينده بنگا

  .آورد

» توضيح المسائل«و بويژه در  ھمه آثار شجاع الدين شفاء ساده و ھمه کس فھم است
آنچنان می نويسد که خواننده در می يابد که او دارد نقد خرافات و ابلھی مذھبی در ايران 

  ...ميکند؛ اما کمتر کسی متوجه طنز زھرآگينی که در کتاب نھفته است می شود

که نتيجه مطالعه صدھا سند و کتاب است، » جنايات و مکافات«جلدی در کتاب چھار 
بازتابی عميق در محافل سياسی ايجاد کرد و ھنوز در پيرامون تزھا و نظريه ھايی که 
شجاع الدين شفاء در پيرامون انقالب ايران ابراز کرده است بين جناح چپ و راست 

در اين کتاب شجاع الدين . مه داردسياسی، بحث و گفتگو خاتمه نگرفته و تا کنون ادا
پند ميدھد که منافع کشورشان را بھرزگی و بيعاری بباد » نسلھای نو خاسته«به  شفاء

  ...ندھند و به روح ملی اعتماد کنند

ديع خلق چه خوشبخت بود شجاع الدين شفاء که در ھر مقوله ای می نوشت، شاھکاری ب
 انتقادی و تحقيقی او در تاريخ ادبيات آثاربلکه ھمه » تولدی ديگر«نه تنھا ...ميکرد

و تا کنون اثری نمی شناسم، که نقد کتب مقدسه با اين وسعت و ايران يکتا و بی مانند 
سراسر کتابھای شفاء بيان شوق او به . مھارت از جانب يک ايرانی، انجام گرفته باشد

  .انديشه و حکمت است

يان را بسوزاندن خرقه و عبا تشويق نمی ايران شجاع الدين شفاء حاجت بگفتن نيست که
کرد بلکه به ايرانيان ھشدار ميداد که از خيالبافی و ھواخواھی فريبکارانه دينی دست 
بردارند؛ زيرا کھنه پرستی، جھل و خرافات عامل اصلی عقب ماندگی ايران از قافله تمدن 

  .است

دترين انديشمند سالھای اخير زمنوبی ترديد اگر او را جنجال آفرين و پرکارترين و پير
  م، حق ديگران را در بيداری ايرانيان نا ديده نگرفته امبنام

بچاپ ھای متعدد رسيد است و در ايران به  او تنھا نويسنده ای ست که آثارش در تبعيد
خوانندگان ...اشکال مختلف، ولی پنھانی در دسترس عالقمندان بيشمارش قرار ميگيرد

رغبت  ھمه و ھمه مشتاقانه آثارش را با نيستند، چپ و راستآثارش از طبقه خاصی 
  .بچنگ می آورند و با تمتع و کنجکاوی ميخوانند



براستی چرا به پندھا و اندرزھای اين نويسنده بزرگ و آزاد انديش و اديب گوش فرا 
  ندھيم؟

عبث و  آيا می بايد ھنوز ھم بر پوچی ھا، با عناد و لجاج پافشاری کنيم و بدنبال کارھای
  بيھوده گام برداريم؟

ما را به حکمت و ...سال حکومت خون و وحشت وسيله تبه کاران مقدس نما 35آيا 
  دانايی نرسانده است؟

آيا به اين خاطر که او چون سنت آگوستين با اشراف و درباريان ھم نشينی داشته، ھنوز 
بريم ولی در مقابل و آثارش را دزدان ميخوانيم و سود مي...او را سرزنش خواھيم کرد

  ؟ديگران نامی و نشانی از شجاع الدين شفاء نمی دھيم

ياد  ھميشه با احترام...و بيداری ايرانيان خيل مبارزان راه آزادی يم ياد او را ھمراهبيائ
و بخاطر حيرت انگيزترين مبارزه ای که يک ايرانی انديشمند يکه و  کنيم و گرامی بداريم

است، به احترامش کاله از سر بر گيريم و برای شادی روح او  تنھا تا کنون انجام داده
يادش ...لحظه ای بيادش آرام و در سکوت کامل به او و انديشه ھای ايرانيش بيانديشيم

  گرامی و روحش آزاد و شاد باد

  »شجاع الدين شفاء ياد بود« متن سخنرانی 
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