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 انجمن فرهنگی میراث ایرانیان

اندیشه و نوشته های شجاع الین شفا ،«فروغهایی در تاریکی»  

 

فرهنگی شجاع الدین شفا -میراث ادبی   

 ایمان انصاری

 

؛اقایان ،خامها ،اساتید محترم ،اقای داریوش شفا بسیار گرامی ،گرامیبسیار خانم کلودین شفا   

نواده استاد شفا برای حضور در این گردهمایی دعوت شدم و بار سنگین وقتی این افتخار نصیب من شد و از جانب خا

پرسش نخست از خودم این بود که  ،بدوش من گذاشته شد «فرهنگی شجا الدین شفا-میراث ادبی»سخن گفتن درباره 

.«یا توانایی انجام این مهم را خواهم داشت یا خیر؟آ»  

 ه بوددقیقه ای را که برای سخنان من در نظر گرفته شد 9سید و زمان شده بدستم رمانبندی زوقتی برنامه  ،چندی بعد

 ،که نه تنها من متشچون این اطمینان را دا ،نهایتا خوشحال شدم و به اصطالح نفس راحتی کشیدم ،را مشاهده کردم

 ،کند را فرهنگی شجاع الدین شفا صحبت-دقیقه درباره میراث ادبی 9یز توانایی اینی که در بلکه هیچکس دیگری ن

.نخواهد داشت  

.این سخنان برگرفته شده از نوشته های استاد را تقدیم حضورتان میکنم ،بهمین خاطر با آرامش کامل  

 

 استاد شفا زندگی خودشان را به سه بخش تقسیم کرده اند

 

ترجمه ها و آشنایی با ادبیات غرب و آثار ادبی پارسی   -  ادبی         -بخش آغازین       

 

مسئولیتهای سیاسی و کارهای انجام شده در این دوران   -سیاسی       -انه        بخش می  

 

واکنش به یک کاله گذاری بزرگ که انقالب اسالمی نام گرفت   -روشنگری   -بخش پایانی         

 

 

ستاد را فرهنگی ا-من نیز با بررسی کوتاه این سه بخش زندگی او تالش خواهم کرد که بطور خالصه میراث ادبی

.بنمایش بگذارم  
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ادبی          -بخش آغازین            

 

نشان  را به سینه شجاع الدین شفای دانش آموز و شاگرد اول  1314از زمانی که اعلیحضرت رضا شاه کبیر در سال 

وطنت فراموش نکن که باید برای همیشه خدمتگزار خوبی برای »دبیرستانهای پایتخت نصب کردند و به او گفتند 

.و با وسواس تا پایان عمر به آن وفادار ماند ،  شجاع الدین شفا این مسئولیت سنگین را جدی گرفت«باشی  

در زمان رضا شاه که جنبش نوینی ساختار چهارصد ساله راکد مانده از زمان صفوی را دگرگون مینمود، از سویی 

.ر ایران آغاز شدد «جنبش ملی گرایی»و همسو  «جنبش آشنایی با فرهنگ غرب»  

آگاهی واقعی درباره گذشته پر افتخار ایران پیش از اسالم، در جامعه وجود نداشت و تنها یک کتاب در این  ،تا آنزمان

در باره ایران باستان بچاپ رسیده بود، و این جنبش آغازی بود برای تحقیقات و  (مشیر الدوله)زمینه از حسن پیرنیا 

.ره ایران باستانچاپ کتابهای با ارزش در با  

جنبش آشنایی با فرهنگ غرب که درست در راستای رسالت دیرینه فرهنگ و ادب پارسی شکل گرفته بود نیز، آغازی 

.بود برای ترجمه آثار ادبی بزرگ غرب به زبان پارسی و چاپ آنها  

وامل تحول فکری ، از اساسی ترین ع«جنبش آشنایی با فرهنگ غرب»و « جنبش بازشناسی تاریخ ایران باستان»

گسترده ای هستند که در بیش از سی سال گذشته، همه کوششهایی راکه برای بازگردانیدن جامعه امروز ایران به 

.دنا دوران آخوند ساالری صفوی صورت گرفته را، عقیم گذاشته  

.نقشی اساسی داشت ،شجاع الدین شفا در هر دو جنبش  

 

ردب امن هاابکتن یا ز شاهکارهای او میتوان ازا. کتاب از او بچاپ رسیده بود 44، 1331تا سال   

1اثر آلفونس دوالمارتین« نغمه های شاعرانه»ترجمه    

2اثر گوته« دیوان شرقی»ترجمه   

3لویی ریاثر پ« ترانه های بلیتیس»ترجه   

هنر و » نشان نقد نوشتند و این کتاب بر 6و ژول رومن 5، آندره موروا4آندره مالرو. «ایران در ادبیات فرانسه»

.به شجاع الدین شفا اهدا شدجمهوری فرانسه « ادب  

جمهوری ایتالیا برای این  «شایستگی»دکترای افتخاری دانشگاه رم و نشان . 7اثر دانته« کمدی الهی»ترجمه 

 -اولین نسخه چاپی کمدی الهی  که در ونیز به ایران،و البته در سفر رسمی . ترجمه به  شجاع الدین شفا اهدا شد

.به شجاع الدین شفا اهدا کردند رئیس جمهور ایتالیا ،پ رسیده بود راایتالیا بچا  

.تهیه و چاپ میشد جلد نیدنچ رهنگنامه ای بود که میبایست درف که« جهان ایرانشناسی»جلد اول   

                                                           
1
 Alphonse de la Martine 

2
 Goethe 

3
 Pierre Louÿs 

4
 André Malraux 

5
 André Maurois 

6
 Jules Romains 

7
 Dante 
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سیاسی          -بخش میانه            

 

در کابینه « داره تبلیغاتریاست ا»در سمت  ،کوتاه مدت لیتیاو فع 1331پس از تشکیل یک سازمان سیاسی در سال 

بود که شجاع الدین شفا بدعوت حسین عال، وزیر دربار شاهنشاهی  1334، از سال 1331دکتر محمد مصدق در سال 

.خود را آغاز کرد تدم ینالوط رآمد و کار سیاسیدبه استخدام دربار  ،وقت  

 

. در تهران بود( اشتراکا با سازمان یونسکو) مبارزه با بیسوادی تشکیل کنگره بین المللیاولین ابتکار او   

سپتامبر، روز گشایش این کنگره در تهران، از طرف سازمان ملل متحد، روز جهانی مبارزه با بیسوادی اعالم  8روز 

.شد  

.افزایش داد ار حیثیت بین المللی ایران ،یداوسیب اب یناهج مبارزه پیشاهنگی ایران در  

 

هی از برجسته ترین شخصیتهای علمی و فرهنگی ایران، با ، با شرکت گروتشکیل شورای فرهنگی سلطنتی

.سرپرستی عالیه پادشاه، یکی دیگر از ابتکارات شجاع الدین شفا بود  

 

.، از دیگر کارهای پر افتخار شجاع الدین شفا استکتابخانه پهلوی یبنیانگذار  

 

د شجاع الدین شفا انجام گرفت نیز، بار که به پیشنها آیین بزرگداشت جشنهای دو هزار و پانصد سال شاهنشاهی ایران

.تاریخی و فرهنگی بسیار مثبت و زیادی برای ایران داشت  

 

فرهنگنامه جهان »از دیگر ابتکارات شجاع الدین شفا میتوان از استفاده از مدارک و اسناد گردآوری شده برای 

اثر بسیار مطلوبی در نمایاندن فرهنگ پر نام برد که  خارجی پادشاه در سفرهای رسمی، در سخنرانیهای «ایرانشناسی

.بار ایران به جهانیان داشت  

 

در دوران پادشاهی محمد رضا شاه آریامهر، ایران با گذشته های پر افتخار خود آشتی کرده بود و در محافل سیاسی 

.دنیا، ایران کشوری سربلند، پر قدرت و با احترام بود  

 

.در این زمینه نیز، نقشی چشمگیر داشت خدمات شایسته و شایان شجاع الدین شفا  
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روشنگری          -بخش پایانی            

 

دئولوژی ویرانگر زلزله ای بنیاد سیاسی و اجتماعی جامعه ایران را به لرزه درآورد و یک ای 1331زمانی که در سال 

اتی، زیر بنای حکومت خود را و واپسگرا حاکم بر کشور شد و بر پایه اصول فکری قرون وسطایی و فرهنگ وارد

ساخت، شجاع الدین شفا برای خود این وظیفه را احساس کرد که مبارزه وسیعی را با این رژیم زر و زور و تزویر، 

.با سالح روشنگری آغاز کند  

 

و او این ضرورت را  دنهویت ملی ایرانی، فرهنگ پارسی و هم فرهنگ اسالمی ایران مورد دستبرد قرار گرفته بود

ساس کرد که با تهیه و انتشار کتابهایی با اسناد و مدارک روشن، پادزهری در برابر زهر تبلیغات سازمان یافته ضد اح

.ملی و ضد ایرانی رژیم حاکم بر کشور، به جامعه ایرانی تزریق کند  

 

، «ی دیگردولت»، «از کلینی تا خمینی»، «جنایت و مکافات»، «پیکار با اهریمن»، «ایران در چهار راه سرنوشت»

کتاب، برای مبارزه و روشنگری در خارج ایران منتشر  14مجموعا ... و... و « پس از هزار و چهار صد سال»

.کرد  

 

در راه بار حفظ فرهنگ ایران، یک نفر که بتنهایی کار یک »بقول جناب سیروس آموزگار که افتخار حضور داده اند، 

.«مملکت ادا کرد، شجاع الدین شفا بود لشگر را انجام داد و تمام دین خودش را به  

 

، شجاع الدین شفا تالش کرد که در مقابل دروغ دکانداران دین، آنچه نسل جوان ایران، در تمام این سالهای روشنگری

.برای ساختن ایران فردا به آن احتیاج دارد را در اختیارش بگذارد  

 

وریها و احسب واقیتها و شواهد مسلم و نه پیش دالزمه این، یک حسابرسی درباره تاریخ، بدون تقلب، بر 

.موضعگیریهای از پیش ساخته ای که یا مارک تعصب مذهبی و یا مارک تعصب ملی گرایانه داشته باشند، بود  

 

در راه گردآوردن اسناد روشن و معتبری که در اصالت آنها جای تردید باقی  ،طرش نیا زا یوریپ ابشجاع الدین شفا 

پاسخ روشن و واضحی باشند به پرسشهای ضروری و بنیادی سازندگان ایران  ،هانیست، تالش بسیار نمود تا این کتاب

این هزاره،  زاغآ برای چه، ایرانی که رستاخیز ملی خود را در » یاریی باشند،  در یافتن پاسخ این پرسش که .فردا

.«، این هزاره را به پایان برد؟سرفرازانه آغاز کرده بود، چنین راه گم کرده  
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مشکل بنیادی جامعه ایران، حتی با  ،شفا با درس گرفتن از ناکامیهای مبارزات، به این نتیجه رسیده بود که شجاع الدین

 زاین مشکل بسیار اصولیتر، مشکل سرطان مزمنی است که ا. یک پیکار رهایی بخش ملی، به تنهایی حل شدنی نیست

ل عمر نسلهای پیاپی، بطور منظم و گسترده وط دوران صفوی به بعد، در رگ و پوست ملت ایران ریشه دوانیده و در

.ریشه دار تر شده و راه را بر روشنگری امروز بسته است  

 

.جنبش روشنگری شجاع الدین شفا، جنبش آگاهی و دانش و پیشروی است در برابر انقالب دروغ و ریا و واپسگرایی  

 

شفا، روشن نگاه داشتن مشعل فروزان تمدن  در هر سه بخش زندگی و در همه تالشهای خود، هدف اصلی شجاع الدین

. و فرهنگ ایرانی بوده  

 

.دوب یگدنز رد وا ییاهن فده ،ناریا رابرهگ خیرات رب هیکت اب ،یگنهرف تیوه ،یلم تیوه ظحف  

 

 اب هسیاقم رد ،لماک کرادم و دانسا زا اهبنارگ و ریظنیب هعومجم نیا ،افش نیدلا عاجش یگنهرف-یبدا ثاریم

 دهاوخ نیمزناریا ناناوج زا یلسن ره ،ور شیپ هرازه رد ،نآ رب هیکت اب هک تسیا «همان ناریا»  ،«همانهاش»

 قیاب یناریا تسد رد نانچمه ار ندمت نازورف لعشم نیا و دراد هاگن هدنز ،اری انریا تیوه و یلم گنهرف ،تسناوت

.دراد هاگن  

زورنآ دیما هب  

 

داش شحور  


