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" مهشید אمیرشاهی ، كار حرفه אی خود رא در زمینه ی نویسندگی با یכ مجموعه دאستاנ كوتاה تحت عنوאנ 

وی در زمینه ی دאستاנ نویسی ، ترجمه و نقد نویسی بسیار پركار . ی چهل آغاز كرد در دهه " كوچه ی بנ بست 
كه تا بحال “ مادرאנ و دخترאנ“رماנ אدوאری ، " در سفر  "،"در حضر" رماנ بنامهای پنجبعد אز אنقلاب . بودה אست 

 و  به چاפ رسیدה אست “ماה عسل شهربانو“و " ددה قدم خیر "،" عروسی عباس خاנ"سه جلد آנ تحت عنوאنهای 
دאستانهای كوتاה وی  تعدאدی אز. همچنیנ تعدאد زیادی مقاله و نقد بزبانهای אنگلیسی و فرאنسه چاפ شدה אست 

ترجمه ی مجموعه אی אز دאستانهای . بزبانهای אنگلیسی و فرאنسه و آلمانی و روسی و عربی ترجمه شدה אست 
نیز آمادה ی " در حضر" دאنشگاה تگزאس منتشر شدה و ترجمه ی אنگلیسی توسط. " Suri and Co "طنز آمیز אو با نام

مهشید אمیر شاهی هم אكنوנ در دאنشگاה سوربנ به تدریس می كند و همچناנ كار نویسندگی رא نیز . چاפ אست 
 .بزودی به چاפ خوאهد رسید“ حدیث نفس مهر אولیاء“بنام “ مادرאנ و دخترאנ“جلد چهارم . אدאمه می دهد 

 
مهشید אمیرشاهی אما علاوה بر אینكه یكی אز برجسته تریנ نویسندگاנ معاصر אیرאנ אست ، یכ شخصیت سیاسی 

معرف אفكار ، مطالب ، مصاحبه ها و “ هزאر بیشه“كتاب . و אجتماعی ویכ مبارز خستگی ناپذیر نیز هست
 .فعالیتهای وی در عرصه ی سیاسی و אجتماعی אست

 
 در سه بخש  كه و مصاحبه های مهشید אمیرشاهی אست، سخنرאنیهاאز مقالات ، نقدهاگزیدה אی "  هزאر بیشه"

 منتشر 2000 آנ رא در سال “ارאנب“ و نشر אست فارسی ، אنگلیسی و فرאنسه توسط رאمیנ كامرאנ گردآوری شدה 
جای مقالات با אنتخاب درست و در كنار هم قرאر دאدנ ب" هزאربیشه"به گماנ مנ گردآورندה ی . كردה אست 

برگزیدה ی אمیرشاهی موفق به شناساندנ جنبه هایی אزچهرה ی سیاسی و אجتماعی وی بعنوאנ یكی אز برجسته 
 .تریנ چهرה های عرصه ی فرهنگ אیرאنی شدה كه بدلایلی كه خوאهیم دید، كمتر بدאנ پردאخته شدה אست 

 رאندנ جوאناנ و روشنفكرאנ  بایت خویש برאی جلوگیری אز شكست حتمی حاكمحاكمیנ אسلامی در شرאیطی كه 
، حیله و نیرنگ رא به جزء به سوی نوعی سیاست گریزی و در نتیجه بی تفاوتی نسبت به سرنوشت خویש

كه روح خستگاנ رא به بیدאری  بس گرאنبهاست گنجی " هزאر بیشه"،جدאناشدنی حكومت خویש بدل ساخته אند
تشخیص אیנ . ری در رאهی كه در هر قدم آנ هزאرאנ بیرאهه אست می خوאند  و عزم دل شكستگاנ رא به אستوא

אمیرشاهی یكی אز معدود كسانی ست كه سربلند אیستادה . بیرאهه ها و همچناנ אیستادנ ، كاریست بس دشوאر
می توאنیم با تمامی نظرאتש موאفق نباشیم ، می  .אست ، كه می دאند كجا و خوب می دאند چرא אیستادה אست 

 .  אما می توאنیم و می بایست אیستادנ رא אز אو بیاموزیم .برخی אز عقایدש رא دوست ندאشته باشیم توאنیم 
 

در روزهای . مهشید אمیرشاهی با درכ عمیق אز شرאیط حاكم بر هردورה ، آگاهانه بر خلاف موج شنا كردה אست
قی كه در آנ روزگار در كمتر كسی می سوختند، אو با منط“ تب אنقلابی“   كه همه در شور 57پر تنש אنقلاب 
 تכ نفرה در مقابل موجی كه می رفت تا سرنوشتی شوم در سایه ی یכ حكومت توتالیتر برאی  یافت می شد،

آنچه אو می دאنست و پیש بینی می كرد ، بقیه یا ندאنستند و یا . “نه“ : אیستاد و گفت  خویש رقم زند،
ترجیح دאد ، אما سكوت نكرد و پای به میدאנ “ محبوبیت “رא به “  تنهایی“بانوی سربلند ما . نخوאستند كه بدאنند

 . مبارزה گذאشت
 

در... “ رאمیנ كامرאנ در مقدمه ی هزאر بیشه ، אمیرشاهی رא بدرستی با آندرה ژید مقایسه می كند كه   هیچگاה
سیار شهامت تیزبینی با و אست نشدה پنهاנ هنر تاریخی در پشت حساس وموאقع مبارزה نهادה به میدאנ پا

אست گذאشته صحه آنها درستی بر زماנ گذشت كه كردה אتخاذ ناپسند مردم سیار گاה با אینهمه . “ ... موאضعی
د،...  ژ برאی و هم אمیرشاهی برאی دאردهم قرאر אز روشنفكری بالاتر مقامی در وی.. אدبیات موقعیت

هی نویسند) میرش هنر رאیשهم مدیوנ ستقلال و دلیری مرهوנ روشنفكری אوست و هم “گی و درאیت
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هزאر “منتشر شد ، אولیנ مقاله ی “ آیندگاנ“  در روزنامه ی 1357كه درسال “ אنقلابزدگی عمومی “مقاله ی 

 . אست كه در عیנ حال سرفصل ورود אمیرشاهی به میدאנ مبارزה ی سیاسی نیز هست“ بیشه 
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حیرتم...  در مسאمروز و روشنفكرאנ متعهد چرא بیشتر ند كه كردה سكوت مس. ول طنز بكارءمتعهد و با رא ول
مس و تعهد كه نها אتفاقا چوנ طنبردم همهولیتشاנ אند، ننشسته ك  مرزאكرאمسا

مخא ب



شا به مسابقه یحتی دست آخوندی رژیم در كم אحترאز كنند، كم حكومتی وقت دستگاה با نزدیكی به ی
مذهبی گاה دس به شدנ نزدیכ برאی אی אند-گستاخانه گذאشته ع. دولتی אی، یכ خامنه زیر چتر دسته دהیכ
خاتمی  عبای زیر مشت و یכ علم رفسنجانی ببینند به. زیر אیנ كارها قبحی در كمتریנ بدوנ אینكه אفرאد یנ

نوع یכ با حالا و دאنستند می خوאری و خفت אسباب آمیزی مبالغه طرز كه در گذشته به ند زدה אعمالی دست
رند   گذ می نمایש معرض به رא همه چشمی ح  : شوخ אز كه אی אزجایزה دאرد، سرشاנ جا بالای گیرند می ضرאت

אیנ با چندنزدیكی به خرت بگوید بهشاנ آخوندی אینكه



 بر فضای حاكم  كه كرد آغاز دورאنی در) دهه ی چهل(فعالیت خویש رא بعنوאנ نویسندה אمیرشاهی مهشید 
د و مریدی و و אیجاد روאبط مرא" غیرخودی"جامعه ی روشنفكری  با دسته بندی و باند بازی و لجנ مال كردנ 

 : می گوید אو در אینمورد،)  متاسفانه تا אمروز نیز تغییر چندאنی نكردה אست (حذف دیگری همرאה بود 
 
مدعیاנ"  كه زمانی در طلبید نمی قیت خل و אلزאما هنر ولی شت د شهرت جنجال و دگی یس سالهایی كه ن در

با و دאشتند نگه می رא گرم پسندی سهل بازאر مینویسندگی خود مریدאנ تعدאد گفتند به می عوאم تكرאر آنچه
باشم  مرشد و مرאد كه ندאشتم سر آנ هرگز مנ ، אم. فزودند نبودה خوאست عوאم روی دنباله خوאنندה. هرگز هرگز

אم نكردה خودم تصور אز تر نادאנ ..." . رא
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فارس" : در مورد زباנ دאستانهایש می گویدאو  به رא دאستانهایم هایمנ زباנ به توאنستم می ، می نویسم ی

كند  می سرزمیנ وصل آנ فرهنگ به مرא فارسی ولی زباנ بنویسم، غذא. دیگر مנ به فرهنگ آנ אز كه فی ند
אست رساند زباנ فارسی אز. می رא و ما ست كردה بازی אی عمدה نقש بسیار אیرאנ ریخ در فارسی زباנ

دאدה אست نجات خطرאت كه نفسب. بسیاری روزی آخریנ تا دאنم كه می خود ی وظیفه عنوאנ نویسندה مנ به از
بنویسم فارسی به رא هایم دאستاנ كشم كنم  . می אم و می كردה دیگر های زباנ به تحقیقی دאستاנ های. كار ولی

گنجد  می فارسی كلمات در قالب فقط خیزد، می אم بر شدה بزرگ آנ با كه بطנ فرهنگی אز چوנ            ."  مנ
 
 

در  ، אمیرشاهی با وجود אینكه خود رא یכ روشنفكر سیاسی می دאند و אز אبرאز نظرאت سیاسی אש אبایی ندאرد
 :  אینمورد می گویدאو در. كار آفرینש אدبی بسیار سختگیر אست و אز شعار و پیام در אدبیات فرאری ست

 
زنیم ...  می حرف ریم د تا آدم به دو به . رאجع میرאجع سیاسی شعور دאرאی رא خودש كه אمیرشاهی مهشید

و نویسد می رماנ كوتاה نویسندה كه دאستاנ אمیرشاهی مهشید رאجع به شدה و ست وאرد میدאנ سی به دאند و
كند خوب بنویسد می אستثنا... سعی بی همه كه كنیم می طی دאریم رא تاریخماנ אز دورה אی ما معتقدم مנ

لویت אزناگزیریم باید هم رא אنصاف אیנ ولی كنیم بی אبهام مطرح رא روشנ و سیاسیماנ های خوאسته و ها
ریس كردנ مسا و رאس كه بدهیم نشاנ تحلیلخودماנ و אمكاנ تجزیه كه كنیم به كسانی وאگذאر رא سیاسی ل

رند אست. سیاسی  د بارز كاملا مנ سیاسی های لا . אلویت دمكرאسی و مملكت برאی خوאهمیمנ سیته می
كه با אیנ كسانی ی همه به رא خودم برم و می سر به دאیم و جنگ مبارزה אسلامی در جمهوری رژیم با بنابرאیנ

دو אصلند خوאهاנ آנ و مخالفند شند-رژیم ب كه سیاسی و ی فكری هر خانوאدה می كنم-אز خلاصه. نزدیכ حس
د: كنم می شعار سیاسی كار هنریم در شخصا نه می بافممנ دبیات مبارزאت سیاسی אم نه در مנ. هم אز .. אیנ

بود شاה אیנ دورאנ אز شكایتشاנ تریנ عمدה كه كسانی אز بسیاری كه אست אیנ كند می متعجب رא آنچه مנ אما
شدה ته گر آنها אز فعالیت سیاسی אمكاנ دאشتند كه شاكی باشند-كه حق هم فاجعه ی-و אز ناگهاנ بعد

ب دאشته باشندאنقلاب فرهنگی فقط فعالیت خوאهند می و كردند نفی رא سیاست كلی אز تعریف! ه حتی یعنی
گرفته אند فاصله هم אنساנ ! ...אرسطویی

به چند مطلب درخشاנ אز خانم אمیر شاهی بر می خوریم كه نگاה تیزبیנ و هوشیارאنه אو به “ نقد“در بخש 
دقت فوق אلعادה  ی אو در پردאخت زباנ و همچنیנ شناخت אو אز אدبیات متوנ و نوشته های دیگرאנ و همچنیנ  

بنظر بیاید ، “ بیرحمانه“هر چند كه ممكנ אست برخی אز אیנ نقدها . در אیנ نقدها به نهایت نمایاندה می شود
ار به جا אما با كمی دقت و مقایسه با متوנ نقد شدה ، در خوאهیم یافت كه نه تنها بیرحمانه نیست ، بلكه بسی

אست و با هماנ دقتی نوشته شدה אست  كه אو بعنوאנ نویسندה نیز אز ما خوאنندگاנ آثارש می طلبد و سهم غیر 
 .قابل אنكار خود אوست در گسترש אمكانات ساختاری و زبانی در אدبیات فارسی

و " در حضر" ی دو رماנ در هزאر بیشه مصاحبه هایی نیز با אمیرشاهی در مورد آثار אدبی אש و بخصوص دربارה 
" طنز تلخ"یا " طنز سیاה"در سفر كه به نقد رفتارهای كنونی אجتماعی ما می پردאزند ، دربارה ی طنز و بخصوص 

شخصیت " هزאر بیشه"אما همانگونه كه در آغاز نیز אشارה كردم ، مركز ثقل . چاפ شدה אست  در زباנ אدبی אש
 می ماند كه گردآورندה نیز در سرمقاله وعدה אی جز אیנ به خوאنندה  אجتماعی אمیرشاهی אست و باقی-سیاسی 

  . ندאدה אست
 

و " در حضر "كه در جمعی در مورد   دیدה می شود ، אز جمله آنجا خانم אمیر شاهی  نیزאیנ طنز در زباנ گفتار
 : تماسهای خوאنندگاנ تعریف می كند

אز فرאن  ...  شتم د كه هایی تلفנ אز אولیנ بودیكی باشد،. سه جوאنی پسر كنندה تلفנ كه آمد می بر صدא אز
אز: گفت אلبته كلفت مנ صدאی אمیرشاهی؟ אندאزدآقای می אشتباה به جنسیتم مورد گاה در رא شنوندה .  شت تلفנ،
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و گفتم كردم تصحیح رא هستم: جوאנ אمیرشاهی مנ: پرسید. بفرمایید-مנ خانم نیستند؟ خانه شوهرتاנ
خودسالهاست برאی مطلبی وقتی و אست سخت برאیم در خانه شوهری تصور حتی و אم خو كردה شوهری بی به

آورد می ملال مختصری دیگرאנ عی אطل شدה باشد بی حوصلگی گفتم. آدم אینقدر بدیهی كم آقای: با אینجا ما
ندאریم دאرید. אمیرشاهی فرمایشی پرسید... حالا אگر و برید ر دربا: صحبتم مנ بایدپس با كی كتاب برحذر ی رה
گفتم  بزنم؟ مנ-درحضر: حرف با گفت.  و مسخر آلودה به אحتمالا تردید حضر؟: با نكنم! در بعد به. خیال و

كرد كلافگی: دشوאری אضافه با بار אیנ رسانید؟ می پیغام رא اנ شوهر به بعد شما ولی نیست، אیנ مهم حالا
אمیرش: گفتم قای شوهر و شما دאرید؟ گفت  آقا كار چه حضر در با كنید، بندה رא رها و می: اهی سخه یכ

گفتم  . خوאهم و كردم ذكر هم رא كتاب و قیمت دאدم رא خوאهد: نشانی پست آدرس بفرستید برאیتاנ אیנ به چكی
بعد رسید. شد روز دو אمیرشاهی-چכ آقای   “.. به نام
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در جهت محو אستبدאد و برقرאری دمكرאسی در אیرאنی و تلاש אو صرאحت و شهامت در بیاנ אندیشه و پشتكار 
. ، بهیچوجه باعث نمی شود كه אو با وجود אمیدی كه به آیندה ی אیرאנ دאرد ، هرאسهایש رא پنهاנ كند مدرנ 

جمهوری אسلامی یكی אز مخوف تریנ حكومتهای تاریخ جهاנ אست و بهمیנ دلیل و بدلیل فشارهای بی وقفه אی 
אی
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אفكار נ حكومت بر روح و روאנ و جاנ אنسانها روא دאشته אست ، مسلما אثرאت منفی بیشماری در شكل گیری كه 
  :در אیנ مورد אمیر شاهی می گوید. خوאستهای אیرאنیاנ خوאهد دאشتو 

مس אحساس با مردאنی صاحب فرهنگ، زناנ و دאرد مردאنی و زناנ به نیاز مملكت ولیت برאی بهروزیءفردאی
مس حساس وאقعاءهمگاנ و  تعصب، گونه هر مردאنی فارغ אز و زناנ حقوق אقلیتها، به حفظ نسبت ولیتی ویژה

ست تعصب گونه مذهبی. مقصودم هر ظلم دلیل مباد به אست كه אیנ مملكتم برאی آیندה ی مנ אز نگرאنیهای یكی
فرد   متعصبانه خدאپرستی آנ با مقابله به عنوאנ אست رفته ما به وكه بشویم خاכ پرستی گرفتار تعصب

نوسكی بیفتیم" ژیری گسیخته لجام ستیزی بیگانه دאم به بیاوریم و אفرאطی رو ناسیونالیسم نوع یכ به  ...  وאر

 
 رجوع “هزאربیشه“با نظرאت و אندیشه ی אمیرشاهی ، شاید بهتر باشد كه خوאنندה به كتاب  برאی آشنایی بیشتر

. در مجموعه אی دیگر ، منتقدאنی به تحلیل و بررسی آثار אدبی אمیرشاهی بپردאزند ر بار و م كه دگאمیدوאر. كند 
 مهمتریנ ها رא گفته אوאجازה بدهید אیנ مطلب رא باز با گفته אی دیگر אز אمیرشاهی به پایاנ ببریم، چرא كه 

 : אست 
 

پذیرم" ...  نمی رא باخت وجه هیچ می كن  . به كار كشیم، نفس می ویسیم هنوز می كتاب و می كنیم אنتقاد .  یم،
بدهیم دماנ به خ كه تكانی یנ אست حرفها برאی אیנ ی پذیرم. همه نمی باخت رא هیچ وجه ."به

 
 
 
 
 

                       
 به اينكه يك     خوشحالم آه ابراز اميد من   . به چاپ رسيد  “ نيمروز  “  نوشتم آه در نشريه ي    2001اين مطلب را من در سال    : توضيح  

ويژه نامه ي آامل در مورد آثار خانم امير شاهي ، به چاپ برسد ، اينك، دوسال بعد از نگارش اين مطلب، به همت دوستان نشريه                            
، من اين مطلب را بازخواني  و با حذف و اضافه آردن بخشهايي آن را                     “  ويژه نامه    “به بهانه ي اين       . به واقعيت پيوست     “  تالش “

 )  2003اآتبر  . ( ه ام  بازنويسي آرد   
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