
خویشکاری[1] زنان، و فرصت های از دست رفته
بازخوانی روایت دکتر احسان یارشاطر از »مادر« و »همسر«
ماندانا زندیان*

برابر  حقوق  خواست  جهان،  دیگر  گستره های  از  بسیاری  مانند  ایران،  در 

برای زنان، حضور پویای زنان در اجتماع و جنبش های اجتماعی، شکل گیری 

جنبش های زنان، و زندگی کردِن روزانه ی ارزش ها و باورهای زنانه، در اواخر 

قرن نوزده و اوایل قرن بیستم میالدی شکل گرفت؛ و این همه در پِی ورود 

مدرنیته و فرآیند جای گیرشدِن دستاوردهای آن، از جمله ورود زنان به مدارس 

و  مطبوعات  در  زنان  مسائل  طرح  دانشگاه ها،  و  حرفه ای  آموزشگاه های  و 

رسانه های عمومی، و شکل گیری نشریات زنان بود. 

دکتر احسان یارشاطر، ایران شناس برجسته، )13۹۷-1۲۹۹ خورشیدی/1۹۲۰-۲۰18 

دانشگاه،  در  زن  حضور  من  »برای  می گوید:  زندگی نامه اش  در  میالدی( 

ازآن جاکه از همان سال اول دانشسرای عالی، دختران جوان را در کالس های 

نمی توانستم  آن  جز  تصوری  من  یعنی  بود.  طبیعی  امری  بودم،  دیده  درس 

1-1 انسان در این جهان که گستره ی همیشگی رودررویی نیکی و بدی است، دارای مسئولیت و وظیفه  است. 

در زبان پهلوی، »خویشکاری« که داللت بر این وظیفه و انجام آن دارد، مفهومی است که از جبر دور است 

و تنها با آگاهی، ِخرَد و اختیار ممکن می شود. خویشکاری انتخاب است با چشم باز.
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از  از نسل های پیش  داشته باشم.« )ص15۲(]۲] هرچند مردان برابری خواهی 

نو  این حضوِر  از  پورداود،  ابراهیم  توجهش،  استاِد سخت مورد  از جمله  او، 

ارزش  »پورداود  می آمدند:  شگفتی  به 

زیاد  و خیلی  را می فهمید  آن  حضور 

از  پورداود  قدر می گذاشت. زمانی که 

ایرانی  زنان  بود،  رفته  آلمان  به  ایران 

به  بودند.  پیچیده  روبنده  و  چادر  در 

فرمان  شاه  رضا  بود،  برگشته  که  ایران 

کشف حجاب را صادرکرده بود، و زن 

می شد.  دیده  جامعه  متن  در  ایرانی 

دانشجویان جوان دختر که رها  دیدن 

در سطوح  لباس های شیک،  با  آزاد،  و 

باالی تحصیلی می نشستند، پورداود را عمیقاً شاد می کرد. به روشنی می شد در 

چهره اش دید که از این حضور جان می گرفت.« )ص15۲( 

نوشته ی زیر بر آن است تا در بازخوانی روایت زندگی  دکتر احسان یارشاطر 

به دو زن مهم تر زندگی اش، مادر و  را  ایرانی  نگاه یک شخصیت فرهنگی   ،

همسر، بازاندیشی کند و دریافت او را از فردیت زن و  نقش و اثرگذاری زنان 

در جایگاه انسان هایی مستقل، و نیز مادر و همسر، برشناسد.

***

دکتر یارشاطر در تحلیل متن سخنان دکتر نیره توحیدی در مصاحبه ای پیرامون 

روز زنان]3]، نگاه فراگیرش را به تعریف هویت فردی و اجتماعی و جنبش  زنان 

چنین بیان می کند: »تا مسئله ی زنان در فرهنگ و جامعه ی ما حل نشود، که 

در  یارشاطر  احسان  ماندانا؛  زندیان،  دارد:  تعلق  یارشاطر  دکتر  زندگی نامٔه  کتاب  به  صفحات  شماره ی   -۲

گفت وگو با ماندانا زندیان، انتشارات شرکت کتاب لس آنجلس، 13۹5 خورشیدی/ ۲۰16 میالدی)روایت زندگی 

استاد یارشاطر در درازای یک سال ونیم مصاحبه ی حضوری و یک سال تنظیم و ویراستاری زیر نظر استاد 

تدوین شد. اشاره های متن به حضور در محضر استاد، سرتاسر، به سفرهای کوتاه من به نیویورک به منظور 

تنظیم این کتاب برمی گردد.(

3-توحیدی، نیره؛ سهم جنبش زنان در  فرایند دموکراسی سازی در ایران؛ سامانه ی ایران امروز، مارس ۲۰16 

/http://www.iran-emrooz.net/index.php/social/more/60465    ،میالدی

http://www.iran-emrooz.net/index.php/social/more/60465/
http://www.iran-emrooz.net/index.php/social/more/60465/


367

بخش بزرگی از این حل شدن به خود زنان بستگی دارد، هیچ جنبش اجتماعی 

در مسیر درست خود قرار نمی گیرد. چون حل این مسئله به بازتعریف ذهنیت 

مردان هم نیاز دارد، ولی این بار زنان هستند که دارند این کار را برای خود و 

برای مردان هم انجام می دهند. چون رهایی زنان باید از نزدیک ترین مردان 

همراه شان شروع شود تا به جامعه و دولت برسد و این بدون همراهی مردان 

با  زنان  نوشتند.  خودشان  برای  را  اخالقیات  نوع  آن  مردان  نیست...  ممکن 

ایستادن بر فراز اخالِق ازپیش نوشته شده به دست مردان، می خواهند خودشان 

و مردان را بازتعریف کنند. این کار خودبه خود وجدانیات را از دولت ها جدا 

ایجاد درک  بیافتد.  اتفاق  توأمان  این دستاوردها مجبور است  می کند. یعنی 

مشترک میان زنان، و نیز میان زنان و مردان کمک می کند که آن درک اجتماعی 

متعلق به همه ی نهادهای جامعه بشود. درکی که شاید در جوامع دیگر هم 

هنوز به شکل کامل وجود ندارد، چون این طور دقیق و خوب بیان نشده است. 

ما تا نتوانیم مطلبی را در قالب زبان بریزیم از درک کاملش ناتوان خواهیم 
ماند.«]4]

4- دکتر یارشاطر در دوران اقامت در منزل برادرزاده اش در فرزنو، از مهمان هایی که برای دیدارش می رفتند 

برایش  و  ببرند  همراه  بودند،  مانده  دور  او  چشم  از  احتماالً  که  را  منتشرشده  تازه  متن های  می خواست 

بخوانند. در مالقاتی در بهار سال ۲۰16، من متن مصاحبه ی ماه مارس همان سال با دکتر نیره توحیدی را، 

که در ویژه نامه ی روز زنان در سامانٔه »ایران امروز« کار شده بود، برای استاد خواندم. سخنان استاد پس از 

گوش دادن به متن، چنان بود که خواهش کردم ثبتشان کنم. استاد در آن نوشته پیشنهادهایی هم برای ادامه 

خویشکاری زنان، و فرصت های از دست رفته
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نخستین خاطره ی زندگی یارشاطر به ۹۰ سال پیش از این گفته برمی گردد: »از 

اول کودکی خاطرات خیلی کمی دارم. دو سه تصویر جلو چشمم  سال های 

می آید؛ یکی از آن ها صحنه ای است که مادرم با لباسی با پیش سینه ی نسبتاً 

باز، در مسیر نگاه من، پای چرخ خیاطی نشسته بود، که ناگهان یک زنبور روی 

این تصویر، به صورت  ناراحت شدم که  اندازه ای  سینه اش نشست و من به 

یک خاطره ی بد، همیشه در ذهنم ماند. شاید برای اینکه من همیشه مادرم 

را خیلی دوست داشتم، گو این که این احساس خیلی برای من، که آن زمان 

پنج-شش ساله بودم، و طبیعتاً عواطفم درست در قالب لفظ ریخته نمی شد، 

روشن نبود. به نظرم، این دوست داشتن آن روز برای من در قالب معنا ریخته 

شد.« )ص۲5(

و پس از گذشت چند دهه از نخستین درک و دریافت معناداِر دوست داشتِن 

مادر- روحانیه میثاقیه-  تصویر مادر این گونه به یاد او می آید: »مادرم زن زیبا 

و خوش قامتی بود؛ موسیقی اصیل ایرانی را خوب می شناخت. نِی می نواخت. 

صدای بسیار خوبی داشت. مناجات که می خواند، من با اشتیاق به صدایش 

گوش می دادم. در حقیقت من شناختن موسیقی اصیل ایرانی را مدیون مادرم 

هستم. بارها پای نی زدن یا آواز خواندنش نشسته بودم. سخنران خوبی بود. 

اهل مطالعه بود و ازجمله زبان انگلیسی می خواند؛ و برایش بسیار مهم بود 

که فرزندانش درس بخوانند.« )ص۲6(

مادر، به گفتٔه دکتر یارشاطر، زنی مستقل و »نمونٔه کامل مهربانی و آزادگی« 

بود؛ »خوش فکر، بی تردید جلوتر از زمان خودش، و روشنفکر – بی آنکه این 

بود،  بهایی  در محافل  درگیر سخنرانی  برود... خیلی  به کار  در وصفش  لفظ 

از صدای خوشی که داشت برای صحبت کردن درباره ی اعتقاداتش استفاده 

می کرد.« )صص 15۹-16۰(

بیماری سخت و  از یک  را، پس  یارشاطر 1۲ ساله بود که مادر 33 ساله اش 

طوالنی، بر اثر نارسایی کلیه از دست داد. »مهم ترین اثر مادر من بر تحصیل 

من بود. همیشه می دانستم درس خواندن من چقدر برای مادرم مهم است. 

برایم خیلی روشن بود که مادرم می خواست من خوب تحصیل کنم... عالقه ی 

و تکمیل مطالب دکتر توحیدی ارائه داد. متن کامل بحث و پیشنهادهای دکتر یارشاطر را همان روز برای 

دکتر توحیدی نیز فرستادم. این سطرها از آن متن برگرفته شده است. )متن کامل پیوست این پانویس است.(
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زیاد من به مادرم از یک سو، و از دست دادن زودهنگامش از سوی دیگر، 

بعدها نیز مشوق قوی من برای تحصیل علم باقی ماند.« )ص36(

شاید بتوان فکر کرد که حضور اثرگذار مادر، با ویژگی های شخصیتی برحای 

مانده در حافظه ی دکتر یارشاطر، در کنار نقش بااهمیتش در زندگی فرهنگی 

مسائل  به  حساس  توان مند،  هوشمند،  مستقل،  آزاده،  زن  یک  تصویر  او، 

پیرامون و درگیر با کلیّت زندگی را در اندیشه و عاطفه ی فرزند نوجوان ثبت، 

پذیرفتنی بلکه محترم و ایده آل کرد- زنی »جلوتر از زمان خود« که در سال 

1۲۹۹ خورشیدی، فرزند کوچکش را 

به دایه می سپارد تا از دانش، توانایِی 

سخنوری، و صدای خوش خود برای 

کلمات  قالب  در  باورهایش  ریختن 

ارائه ی آن به جمع استفاده کند.  و 

که  این  روست  از  از جمله  و شاید 

دکتر یارشاطر در توضیح ویژگی های 

مورد نظر و مطلوب خود برای زنی 

که در سال های جوانی برای زندگی 

می گوید:  داشته  نظر  در  مشترک 

رفتار  بعد متوجه شدم که  »سال ها 

و برخورد زن با کلیّت زندگی، برایم 

خصوصیت مهم تری است. یعنی من 

باشم.«  قائل  زیاد  احترام  برایش  که  باشم  داشته  را می توانستم دوست  زنی 

)ص15۲(

نمونٔه دیگر اثرگذاری مادر بر اندیشٔه فرزند و نیروی برانگیزانندٔه این اثرگذاری 

را در آثار شاهرخ مسکوب می توان دریافت: »من در تن مادرم زندگی می کردم 

و اکنون او در اندیشٔه من زندگی می کند. من باید بمانم تا او بتواند زندگی 

کند. تا روزی که نوبت من نیز فرارسد به نیروی تمام و با جان سختی می مانم. 

امانت او به من سپرده شده است. دیگر بر زمین نیستم، خود زمین ام و به یاری 

روحانیه میثاقیه)مادر یارشاطر(

خویشکاری زنان، و فرصت های از دست رفته
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آن دانه ای که مرگ در من پنهانش کرده است باید بکوشم تا بارور باشم.«]5]

آن  زندگی  روایت  بازنویسی  زندگی نامه،  نوشتن  در  حافظه  کار  بپذیریم  اگر 

انساِن دیگِر حاضر در نویسنده است -چنان چه یارشاطر می نویسد: »روایت 

زندگی من االن برایم مثل داستانی است که من در آن بی طرفم. انگار زندگی 

دیگری است و من فقط این ها را شنیده  ام و بازگو می کنم.«-  اندوه از دست 

دادن مادر، در روان یارشاطر نوجوان، و بعدها سالخورده نیز، چنان که خود 

دلیل  یا  منبع  به  و  شده  بازتعریف  پیاپی  بلندش  عمر  درازای  در  می گوید 

داده است:  او شکل  اثرگذار دیگر  و  ارزنده  الهام بخش عالقه ها و تالش های 

»در حقیقت، از دست دادن مادر، در من یک منبع زاینده از غم ساخت که 

همیشه نوست، یعنی شاید غِم درگذشت مادرم االن کهنه شده است، ولی آن 

منبع غم هرگز کهنه نشد و به همین دلیل موسیقی اصیل ایرانی، به خصوص 

در دستگاه های همایون و دشتی اصفهان که بیشتر غم انگیز است، و نیز شعر 

کالسیک فارسی را خیلی دوست دارم.« )ص16۰(

و شاید آمیزه ای از دریافت او از شخصیت مادر، مسائل زنان و شعر کالسیک 

فارسی، پیچیده در ِخرَد و عشق توأمان، است که این گونه در »قالب زبان« 

ریخته و درک می شود: »به نظر من شعر کالسیک فارسی می تواند نمونه ی 

قابل مطالعٔه خوبی برای کوشندگان حقوق زنان باشد. 

شیؤه برخورد راویان غزل عاشقانه ی فارسی، مردان، با مقوله ی عشق زاییدٔه 

یک نگاه فلسفی است. شعر کالسیک فارسی، احتماالً تنها متن ادبی موجود در 

جهان است که در آن عاشق، که راوی شعر است، عشق را یک مسیر دشوار و 

طوالنی، و خود را درست مانند کوشنده ی جنبشی مثل جنبش زنان، رهرو یک 

فرآیند تعریف می کند. فرآیندی که بدون در نظر گرفتِن چگونگی شخصیت 

معشوق، حتی چگونگی برخورد معشوق با او، اگر رسیدن می توانست هدف 

باشد که نیست، پیش می رود و انتظار پیروزی هم ندارد. شاید اصالً پیروزی 

برایش تعریف مشخصی ندارد. همین که در راه عشق قدم گذاشته یعنی عاشق 

است؛ پس پیروز است. این نگاه، پیشاپیش، او را از خیلی تعلقات و تعریف ها 

محدودیت ها  از  فراتر  فارسی،  کالسیک  شعر  در  عاشق  یعنی  می کند.  رها 

5- مسکوب، شاهرخ، )گردآوری حسن کامشاد(؛ سوگ مادر، نشر نی، تهران، 1386، چاپ هفتم، ص3۷



371

ایستاده است و خودش را با جهان بینی و ادبیاتی که می خواهد نام می گذارد 

و تعریف می کند. این تعریف که به معنای دقیق تر یک بازتعریف است دو 

حسن دارد: یک، انتظار های متعارف جامعه سد راه او نمی شود، چون اخالق 

و وجدانیاتش را خودش بازتعریف کرده است. دو، آن حس همبستگی که از 
درک اجتماعی به وجود می آید، در این بازتعریف شکل می گیرد.«]6]

دکتر احسان یارشاطر در سال 133۹ خورشیدی)1۹6۰ میالدی( با لطیفه الویه 

آشنا می شود: »لطیفه فارغ التحصیل مدرسه ی آمریکایی نوربخش بود، و زبان 

انگلیسی را خوب می دانست. زمانی که من با او آشنا شدم، مشاور فرهنگی 

سفارت آمریکا در ایران بود و دفتر کارش در ادارۀ اطالعات سفارت آمریکا در 

ساختمانی مستقل از ساختمان اصلی سفارت قرارداشت.  

آشنایی من با لطیفه به دنبال پذیرفتِن درخواستم برای دریافت گرانتی شش 

ماهه برای مطالعه در آمریکا بود، که کارهای آن را لطیفه انجام می داد. در 

حقیقت، من در رفت وآمدی که برای انجام کارهای آن گرانت به ادارۀ اطالعات 

6- برگرفته از متن سخنان دکتر یارشاطر بر مصاحبه ی دکتر نیره توحیدی

اردوی تابستانی دختران )شهناز پهلوی و لطیفه یارشاطر(

خویشکاری زنان، و فرصت های از دست رفته
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سفارت داشتم، چند بار لطیفه را دیدم و تا اندازه ای با او آشنا شدم. بعد از 

بازگشت از آمریکا هم یکی دو بار به دیدارش رفتم و بعد هم لیست بلندی 

از موزه ها و دانشگاه ها و مکان های دیگری که می خواستم بیشتر درباره شان 

مطالعه کنم، تهیه کردم، برای تقاضای یک گرانت یک ساله، که آن هم پذیرفته 

شد و به این ترتیب چند بار دیگر هم لطیفه را دیدم و باالخره یک بار او 

را به شام دعوت کردم و رابطه ی کاری ما به دوستی تبدیل شد. من هر چه 

بیشتر لطیفه را شناختم، بیشتر فهمیدم چه انسان پاک و زاللی است ـ مثل 

که  پدرش،  زودهنگام  درگذشت  از  پس  اداره ی خانواده  که  این  آب... ضمن 

شنیده بودم تاجر موفقی بوده و متأسفانه بر اثر حملۀ قلبی درگذشته بود، از 

او انسانی مستقل و مسئولیت پذیر ساخته بود. مادر لطیفه اهل بصره بود و 

خیلی خوب فارسی صحبت نمی کرد. در نتیجه لطیفه بعد از درگذشت پدرش 

سرپرست و مدیر خانواده بود و در حقیقت خواهرانش را او بزرگ کرده بود.« 

)صص 153-154(

دانش، توان مندی و استقالل لطیفه نخستین ویژگی هایی است که در روایت 

زندگی نامٔه  به  دهه  چند  از  پس  او  از 

وارد می شود، هرچند  یارشاطر ۹3 ساله 

در  یارشاطر  دکتر  تقدیر  و  احترام 

یادکردن از همسر نیز مانند مادر سزاوار 

درنگ است: »لطیفه یک دختر استثنایی 

خوش اندام،  زیبا،  فوق العاده  ـ  بود 

موقر؛  و  محترم  مهربان،  خوش برخورد، 

هیچ خصوصیِت حتی ذره ای ناخوشایند 

در او نبود...«)ص153(

دکتر  سفر  از  پیش  درست  الویه  لطیفه 

دانشگاه  دعوت  به  آمریکا  به  یارشاطر 

با او ازدواج می کند و  کلمبیا )1۹6۰م(، 

همراه او به آمریکا می آید. برای مدتی در مرکز مطالعات خاورمیانه مشاور 

امور اداری یکی از اساتید دانشگاه می شود، هم زمان درسش را ادامه می دهد و 

یارشاطر و همسرش )لطیفه یارشاطر(:
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فوق لیسانسش را می گیرد. هرچند، بیشترین سهم عمر او در آمریکا، به گفته ی  

برای  امکانات مناسب  و  آوردن شرایط  فراهم  و  پشتیبانی  یارشاطر در  دکتر 

با »سازگاری« و »مدارا«  کار کردن همسرش می گذرد- آن چه دکتر یارشاطر، 

وصف می کند و باور دارد که درست ندیده، خوب درنیافته و قدر نگذارده 

است: »لطیفه یک زن فوق العاده سازگار بود. احتماالً من نمی دانستم یا سعی 

نمی کردم بفهمم در ذهنش چه می گذرد؛ ولی در برخورد با روند زندگی، هم 

دیر  اهل مدارا. گاهی که من شب ها خیلی  بسیار  بود و هم  بسیار سازگار 

برای  آیا  که  می پرسید  کوتاه  جمله ای  در  و  می کرد  تلفن  می آمدم،  خانه  به 

شام به خانه می آیم؛ هرچند که من تقریباً همیشه شامم را با سرعت تمام 

می کردم، و گاه حتی حین شام خوردن، به شکلی مشغول کار می شدم. ولی او 

نمونه ی اعالی مهربانی بود؛ با کار زیاد، خستگی، خشم، ایرادهای بیهوده ی 

ناسازگاری هایم  همه ی  و  نداشت،  ارزشی  هیچ  که  کوچکی  چیزهای  از  من 

می ساخت.« )ص154(

بود.  لطیفه  مهمان  ازدواج  از  پس  سال های  تمام  در  که  می گوید  یارشاطر 

بسیارش می رسید،  کارهای  به  تنها  او  و  بود  فراهم  برایش  همه چیز، هماره، 

نظام  یا  بود  در طبیعتش  انگار  »لطیفه  باشد:  پرسش  زیر  اندکی  بدون اینکه 

فکری اش این بود که شرایط آسایش همسرش را در خانه فراهم کند... اآلن که 

به آن روزها فکر می کنم، دلم خون می شود. طبیعی است که هر انسان حق 

دارد به مهمانی و سفر و سینما و تئاتر و سینما و مجلس رقص برود، و لطیفه 

هم اهل همه ی این کارها بود؛ ولی من هرگز وقت نداشتم و او هرگز شکایت 

نمی کرد.« )ص154(

میزان  ایران،  در  الویه  لطیفه  پرتالش  اجتماعی  و  فردی  زندگی  بازنگری 

تحصیالتش در مقایسه با زنان هم نسل خود، استقالل مالی اش، عالقه مندی اش 

دختران  برای  تابستانی  آموزشی  اردوهای  با  همکاری اش  زنان،  مسائل  به 

که  وقتی  و  اسالمی،  انقالب  از  پیش  سال های  در  دانشگاهی  و  دبیرستانی 

ایرانیکا  دانشنامه  امنای  با سرطان در هیأت  مبارزه  از  پیش  پایانی  سال های 

گذاشت،  ایرانیکا  برای  مالی  متعدد جمع آوری کمک  برنامه های  و  و سفرها 

بی تردید زنی »جلوتر از زمان خود« را به ما می شناساند، که با درنظر آوردن 

خویشکاری زنان، و فرصت های از دست رفته
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روحیه ی مثبت، مهربان، پذیرنده، بخشنده  و بخشاینده ای که یارشاطر از او در 

خاطر دارد، اثرگذاری اش در کامیابی های استثنایی دکتر یارشاطر انکارناشدنی 

است. »پشتیبانی اش از کار زیاد من و خوش رویی اش در برخورد با شرایط من 

بسیار مغتنم بود.« )ص158( 

حرفه ای  زندگی  یک  فراسوی  در  که  مغتنمی  »خوش رویی«  و  »پشتیبانی« 

پُرمشغله، دوستی ها و معاشرت های بسیاِر یارشاطِر عمیقاً اجتماعی و اهل دل 

را نیز در برمی گرفت. 

دانشگاه  به  پیوستن  از  پس  که  تعریف می کند  در خاطراتش  یارشاطر  دکتر 

تهران  در  ایتالیا،  خیابان  در  ساده ای  و  آپارتمان کوچک  نیویورک،  در  کلمبیا 

می خرد تا هر وقت همراه همسرش به ایران می رود، خانه ی خودشان را داشته 

باشند؛ هرچند بعدها تنها دلیل نگه داشتن آن آپارتمان را میزبانی خواننده ی 

محبوبش، بنان، می دانسته و باور داشته که اگر صدایی در فضای بهشت باشد، 

حتماً شبیه ترکیب صدای آواز بنان و موسیقی لطف الله مجد است. »تمام سال 

کرایه اش را می پرداختم که هر بار به ایران می آیم مطمئن باشم بنان دعوتم را 

می پذیرد و می آید آن جا آواز می خواند... بنان خیلی محبوب بود و به بسیاری 

جمع ها دعوت می شد که نمی پذیرفت. ولی به چند دلیل به منزل ما می آمد؛ 

یکی این که همسر من، لطیفه، میزبان بود، و لطیفه حضور دلپسندی داشت، 

و بااینکه هرگز لب به مشروب نمی زد، و چندان هم در عالم موسیقِی بنان 

نبود، ُودکا و ماست و خیار مورد عالقه ی بنان را خیلی باسلیقه آماده می کرد 

و او را با احترام و روِی گشاده می پذیرفت.« )ص۲۰۷(

دکتر  سرطان،  اثر  بر  یارشاطر  لطیفه  درگذشت  از  پس  سال   ۲۰ به  نزدیک 

یارشاطر در روبه رو شدِن داوطلبانه با خود در تعریف روایت زندگی اش، از 

کم گذاشتن های خود در برابر او می گوید و چشم هایش پر از اشک می شود در 

سکوت های کش دار پی درپی، تاآن جاکه به رعایت حالش گفت وگوی آن روز را 

می بندیم و از دفتر کار بیرون می زنیم.

»رفتار و طرز سلوک لطیفه به اندازه ای بی نقص بود که همه ی کسانی را که 

اصالً او را نمی شناختند، تحت تأثیر قرار می داد. در حقیقت، رفتار آزاِد خوبی 

داشت که به نظر من میان خانم های ایرانی استثنایی بود. یک رهایی دل پسند 
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داشت که هیچ شائبه ای هم ایجاد نمی کرد. همه را بدون اینکه فکر کند زن یا 

مردند با روی خوش می پذیرفت. طبعش این گونه بود. من در آغاز چند بار به 

او ایرادهایی گرفتم، ولی زود متوجه شدم که شیوه ی برخورد او با دوستان مان 

فقط از روی محبت بود.« )ص158(

 دکتر یارشاطر در صحبت کردن از گذشته ای که دوست می داشت به گونه ای 

دیگر سپری کرده بود، لمسی از اندوهی انسانی داشت. انگار تعریف هر یاد و 

رویداد، زندگی دوباره ی آن از پس دهه ها فاصله بود: »لطیفه، به معنای دقیق 

کلمه، حضور باشکوهی داشت. وارد هر مجلس که می شد، همه روی یشان به 

سوی او بر می گشت. من همه ی این ها را می دیدم و می فهمیدم، ولی نمی دانم 

چرا به نظرم قدرنگذاردن آن ها امری عادی و گذرا می آمد. در حقیقت درک 

نمی کردم چقدر در داشتن لطیفه سعادتمند بودم.« )ص158(

است.  یارشاطر  استاد  توجه  مورد  ویژگی های  و  واژه ها  از  یکی  »انصاف« 

می گوید مهم ترین ویژگی است که آگاهانه در ورزیدن و پروراندنش کوشیده 

است، چراکه آن قدر غرض ورزی دیده که ارزش انصاف را دریابد. و پاسخ هایش 

به پرسش های من گواه است که آن قدر انصاف دارد که فکر کند در برخورد با 

پژوهش های علمی منصف تر از رودررو شدن با روزانه های زندگی بوده است.

انسانی  را  خود  علمی  کار  عرصه ی  در  بااینکه  من  که  است  این  »حقیقت 

منصف می دانم، در خصوصی ترین گوشه های زندگی شخصی ام بی انصاف و 

زن  لطیفه  است.  دردناکی  اعتراف  این  و  بودم  ستمگر  گاهی خودبین حتی 

فوق العاده ای بود و من هیچ وقت برای آن زِن فوق العاده، شوهر خوبی نبودم. 

دریغا که این را زمانی فهمیدم که هیچ فرصت جبرانی نمانده بود و این یعنی 

ندامت. به نظر من، هر کاِر هراندازه هم غیر منصفانه، تا زمانی که فرصت 

جبرانش دریافته شود، می تواند به ندامت نیانجامد. ندامت حس تلخی است 

که فکر می کنم در بیشتر مواقع به دنبال فرار ما از نگریستن به خودمان در 

موقعیت ها و شرایط مختلف زندگی پیش می آید.« )ص15۹(

با این  همه، دکتر یارشاطر انسانی نیست که بگریزد، نه از نقد خویشتِن خود، 

نه در جبرانی که ناممکن می انگارد. 

در سال ۲۰۰۰ میالدی  با در نظر داشتن توجه همسر درگذشته اش، به مسائل 

خویشکاری زنان، و فرصت های از دست رفته
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زنان و تالش هایش در این گستره، برای قدرگذاردن عمر و زنده نگه داشتن یاد 

و نام او، در هم فکری با بنیاد میراث ایران، مبلغی کنار می گذارد تا از بهره ی 

و  به وضعیت  که  کتابی  به  یارشاطر  لطیفه  نام  به  آن هر دو سال جایزه ای 
حقوق زنان کشورهای فارسی زبان می پردازد تعلق گیرد.]۷]

»کتاب مورد نظر می تواند توسط نویسنده ی زن یا مرد نوشته شده باشد، در 

ژانرهای مختلف ادبیات داستانی، یا مجموعه مقاالت باشد، ولی باید به زنان 

بپردازد. ارزش مالی جایزه 3۰۰۰ دالر است، و بیشتر جنبه ی تشویقی دارد؛ 

البته می تواند به شناخته شدن نام و آثار آن نویسنده کمک کند.« )ص1۹4(

و این باززایی و امتداد زندگی لطیفه خانم و باورهای او در جان هستی است، 

و قدرگذاردن حضور انسانی  او، که به گفته ی دکتر یارشاطر، همیشه خواست 

و کار همسرش را قدر می گذارد.

از سوی دیگر، زمانی که در زمستان 13۹۲ خورشیدی تصمیم به ثبت روایت 

زندگی اش می گیرد، تا در ۹3 سالگی با خود، خودی که از هر تعریف یکپارچه 

می گریزد، روبه رو شود، با چشم های باز به خود نگاه کند، خود را بخواند و نقد 

کند، روایت این بازاندیشی را به »یاد لطیفه یارشاطر« پیشکش می کند- یک 

باززایی سرتاسر نو برای زنی که این روایت سخت مرهون »حضور باشکوه« 

اوست.

بازخوانی و نقد منصفانه ی خود، ویژگی انسان مدرن است. یارشاطر می گوید 

که هر سال در هژدهم ماه مه، سالروز درگذشت همسرش، به دیدار او می رود 

و همه ی این فکرها را در حضور خاک پذیرنده ی او و سنگ قبر مشترک شان 

مرور می کند.

***

استاد احسان یارشاطر در تاریخ 1۲ سپتامبر سال ۲۰18 میالدی در همسایگی 

لطیفه خانم و سنگ قبر مشترکی که استاد هوشنگ سیحون سال ها پیش در 

هیئت کتابی باز طراحی کرده بود، به خاک سپرده شد.

اثرگذارش، و جایگاه دو زن ارزنده ی  پُر و  بلند،  بازخوانی نگاه او به زندگی 

حاضر در این زندگی، خود آموزه ای است برای دیگرانی که شتاب و شلوغی 

7- https://associationforiranianstudies.org/awards/latifehYarshater

https://associationforiranianstudies.org/awards/latifehYarshater
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زندگی روزانه و متعارف های بی تأمل پذیرفته شده امکان درنگ در مهم ترین 

اوقات و پدیده های پیرامون یشان را فراهم نمی آورد- مردانی کوشا و پیروز در 

گستره های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی، که قدرنگذاردن، حتی ندیدن 

زنان زندگی شان را »امری عادی و گذرا« می دانستند یا می دانند.

از میان زندگی نامه های بسیاری که من خوانده ام، روایت زندگی دکتر احسان 

یارشاطر، دومین متن ثبت شده درباره ی زندگی یکی از مردان آگاه و اثرگذار 

به »زن« همراه  کتاب  در سرتاسر  تقدیر جاری  و  احترام  با  که  است  ایرانی 

و  »ندامت«  با  آمیخته  حسی  با  مورد  دو  هر  می شود؛  پیشکش  زندگی  شان 

و  »زنان«  قاطع  حضور  درنیافتن های  و  ندیدن ها  برای  »پوزش خواهی« 

فرصت های از دست رفته.

سیاست گر،  و  روزنامه نگار  همایون،  داریوش  زندگی نامٔه  روزگارم«،  و  »من 

)13۰۷-138۹ خورشیدی/1۹۲8-۲۰11 میالدی( نیز در ساختاری مشابه با این 

کتاب، به مادر و همسر نویسنده تقدیم شده است. همایون در پیش گفتار 

بر  که  می شود  پیشکش  زنی  دو  به  روزگارم“  و  “من   « است:  نوشته  کتاب 

زندگی ام حق اندازه نگرفتنی دارند؛ به مادرم، ثریا جمالی، و به همسرم، هما 

زاهدی. در زندگی درازم با زنان این را دریافتم که آن ها به سبب خویشکارِی 

بهتری  آدم های  هم  روی   بر  زندگی،  گوهر  بُردارندگان  عنوان  به  خود  یگانٔه 

هستند. این پوزش نامه ای به هر دو آن ها نیز هست.« 

دکتر یارشاطر در رابطه با خاطراتش از آموزگاران دوران های گوناگون زندگی 

در  ما  اکثِر  که  است  این  بیشتر  این خاطرات  بر  تأکید  از  »قصدم  می گوید: 

دقایقی از زندگِی شخصی و کاری مان، بدون آن که برنامه ریزی کرده باشیم، 

ولی  فراموش شدنی،  و  زودگذر  به ظاهر  می گیریم،  قرار  موقعیت هایی  در 

تصمیم و برخورد و رفتار آنِی ما در همان دقایق می تواند چنان اثر عمیقی 

بر اطرافیان مان بگذارد که مسیر زندگی شان برای همیشه تغییر کند. من این 

شانس بزرگ را داشتم که در سرتاسر دوران تحصیلم با معلمانی کار کنم که 

تأثیر حضورشان را امروز این گونه به یاد می آورم، و این یادآوری یک جنبه ی 

قدرشناسی از همه ی آنها را هم در خود دارد.« )ص43(

خاص  معنای  در  آموزگاری،  از  فراتر  به  می تواند  بی تردید  انسانی  نگاه  این 

خویشکاری زنان، و فرصت های از دست رفته
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تعریف شده ی آن، نیز برسد و »موقعیت های به ظاهر زودگذر و فراموش شدنی« 

خواندن  و  نوشتن  نیرومنِد  دلیِل  یک  شاید  برگیرد.  در  را  شماری  از  بیرون 

زندگی نامه همین است که تجربه های فردی و زندگی شخصی یک فرد انسانی 

می تواند به کار دیگران نیز بیاید.  

* ماندانا زندیان ، شاعر، نویسنده و پزشک، ساکن لس آنجلس آمریکا و عضو 

هیئت  تحریریه ی  فصلنامه ی »ره آورد« است، و نیز به کار و پژوهش در زمینه ی 

سرطان های مهاجم و پیشرونده، در بیمارستان  Cedars Sinai مشغول است. 

»احسان یارشاطر در گفت وگو با ماندانا زندیان« عنوان کتاب اخیر او است.

پیوست
متن کامل یادداشت استاد یارشاطر:

بُعِد روزانه ی  این مصاحبه: یک،  کنار هم گذاشتن سه مقوله ی مهم  مطرح شده در  با 

آنها،  عین حفظ  در  تعلقات،  از  زنان  رهایی  دو،  زنانگی؛  کردِن  زندگی  یا  زنان  مبارزات 

و  تعلقات  از  برآمده  محدودیت های  از  فراتر  خود  فردی  هویت  و  خود  پیداکردن  و 

آنها  به  و وجدانیات  اخالق  و  عنوان مسئولیت  زیر  که جامعه می خواهد  متعارف هایی 

تحمیل کند؛ و سه، نقش حس همبستگی یا هویت گروهی در ایجاد تغییر؛ و نیز با درنظر 

تا  قانونی  محدودیت های  از  محدودیت ها،  و  نبایدها  و  بایدها  که  واقعیت  این  داشت 

بیشتر  در  عنوان وجدانیات می شناسیم،  به  که  آنها  اخالقی، حتی شخصی ترین  و  عرفی 

موارد توسط مردان و با ذهنیت مردانه شکل گرفته و در قالب زبان ریخته و بیان شده اند، 

کوشندگان  برای  خوبی  مطالعٔه  قابل  نمونٔه  می تواند  فارسی  کالسیک  شعر  من  نظر  به 

حقوق زنان باشد. 

شیوه ی برخورد راویان غزل عاشقانه ی فارسی، مردان، با مقوله  ی عشق زاییده ی یک نگاه 

فلسفی است. شعر کالسیک فارسی، احتماالً تنها متن ادبی موجود در جهان است که در 

آن عاشق، که راوی شعر است، عشق را یک مسیر دشوار و طوالنی، و خود را درست 

مانند کوشنده ی جنبشی مثل جنبش زنان، رهرو یک فرآیند تعریف می کند. فرآیندی که 

بدون در نظر گرفتن چگونگی شخصیت معشوق، حتی چگونگی برخورد معشوق با او، اگر 

رسیدن می توانست هدف باشد که نیست، پیش می رود و انتظار پیروزی هم ندارد. شاید 

اصال پیروزی برایش تعریف مشخصی ندارد. همین که در راه عشق قدم گذاشته یعنی 

عاشق است؛ پس پیروز است. این نگاه پیشاپیش او را از خیلی تعلقات و تعریف ها رها 
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می کند. یعنی عاشق در شعر کالسیک فارسی، درست مثل تعریف دکتر توحیدی، فراتر از 

محدودیت ها ایستاده است و خودش را با جهان بینی و ادبیاتی که می خواهد نام می گذارد 

و تعریف می کند. این تعریف که به معنای دقیق تر یک بازتعریف است دو حسن دارد: 

یک، انتظار های متعارف جامعه سد راه او نمی شود، چون اخالق و وجدانیاتش را خودش 

بازتعریف کرده است. دو، آن حس همبستگی که دکتر توحیدی می گوید از درک اجتماعی 

به وجود می آید، در این بازتعریف شکل می گیرد.

این پروسه در مردان در روزگار خیلی قدیم به دلیل نیروی جسمِی بیشتر که در آن دوران 

همه چیز به آن تکیه داشته زودتر طی شده. یعنی این نیاز وجود داشته، در نتیجه زودتر 

دکتر  توضیح  از  این که درکی  بدون  احتماال  پیدا شده.  برایش  راه حلی  و  دریافت شده 

توحیدی در میان بوده باشد. راه حل این بوده: عاشق قرار نیست به جایی برسد. قرار 

است در مسیری پیش برود و بخواهد عشق را کامل تر بفهمد و بیان کند و مهم تر این که 

زندگی اش را بر این اساس بچیند. یعنی عاشق بودن یک کار جنبی یا حاشیه بر زندگی 

روزانه ی راوی شعر نیست، عاشق بودن در هر حرکت در زندگی او پخش است.

در روزگار ما انسان ها، زنان و مردان، بیش از هر چیز به تفکر و خالقیت تکیه دارند. 

نیروی اندیشه االن همان توان فیزیکی است. مسئله این است که مردان در شعر فارسی 

همان طور که گفتم موانع را از ذهن و وجدانیاتشان برداشته اند. زنان به نظر من االن 

خیلی اندیشیده در آن مسیرند. یعنی جنبش زنان را مثل مسیر عشق که همیشگی است، 

تعریف می کنند، راهی که انجامی ندارد، قرار نیست بر اساس انتظارات آنها پاسخ دهد، 

قرار نیست پیروز شود، و اصال معنی ندارد که شکست بخورد چون یک مسیر است و به 

هر جای آن برسند از جای پیش جلوتر آمده اند و چیزی جلوتر هم برای رسیدن هست. 

کوشندگان  و  زن  رهایی  و  معشوق،  و  عاشق  و  بین عشق  است.  عشق هم همین طور 

جنبش زنان  یک نزدیکی عجیب هست. و جنبش زنان در ایران به دلیل درکی که می تواند 

از ادبیات کالسیک فارسی داشته باشد، می تواند الهام بخش مبارزات زنان در سرتاسر جهان 

باشد و حتما می تواند به جنبش های اجتماعی دیگر درون ایران کمک کند.

دقیقا به همین دلیل است که این سخن نویسنده خیلی دقیق و درست است. تا مسئله ی 

زنان در فرهنگ و جامعٔه ما حل نشود، که بخش بزرگی از این حل شدن به خود زنان 

بستگی دارد، هیچ جنبش اجتماعی در مسیر درست خود قرار نمی گیرد. چون حل این 

مسئله به بازتعریف ذهنیت مردان هم نیاز دارد، ولی این بار زنان هستند که دارند این 

کار را برای خود و برای مردان هم انجام می دهند. چون رهایی زنان باید از نزدیک ترین 

مردان همراهشان شروع شود تا به جامعه و دولت برسد و این بدون همراهی مردان 

ممکن نیست. پس کار زنان خیلی دشوارتر از روایان شعر کالسیک فارسی است. مردان 

آن نوع اخالقیات را برای خودشان نوشتند. زنان با ایستادن بر فراز اخالِق از پیش نوشته 

شده به دست مردان، می خواهند خودشان و مردان را بازتعریف کنند. این کار خود به 

خویشکاری زنان، و فرصت های از دست رفته
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توأمان  است  این دستاوردها مجبور  یعنی  از دولت ها جدا می کنند.  را  خود وجدانیات 

اتفاق بیافتد. ایجاد درک مشترک میان زنان، و نیز میان زنان و مردان  کمک می کند که آن 

درک اجتماعی متعلق به همه ی نهادهای جامعه بشود. درکی که شاید در جوامع دیگر 

هم هنوز به شکل کامل وجود ندارد.  چون این طور دقیق و خوب بیان نشده است. ما تا 

نتوانیم مطلبی را در قالب زبان بریزیم از درک کاملش ناتوان خواهیم ماند. به نظرم این 

مصاحبه با بیان بسیار دقیق و قابل درکی که دارد، می تواند یک مقاله ی خیلی خوب شود. 


