
 

 
 

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 های اردشیر: آفریده

 داستان بزرگ انسان

 

 اردشیر مهرداد
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 3131 یدهه از ایرانی، مدرن کاریکاتور گذارپایه (،3131-3131) محصص اردشیر

 گفته وی هنر یدرباره شاملو احمد یافت. راه مطبوعات فضای به شاملو احمد مدد به

 هر این من برای -است چنین نیز اردشیر قلم است، جراحی چاقوی عبید قلم اگر» :بود

 ها،پهلوانی یاالنچی ها،طمع ها،حماقت دهندگان نشان اند.جامعه کاراکترهای ثباتان دو،

 محصص .«همسایگانمان و مائیم اندجامعه آشنای هایآدم او هایآدم ها...خودپسندی

 رد عمر پایان تا ناگزیربه بود شده مهاجرت از ناگزیر انقالب از پیش هایسال در که

 هایکارتونیست ترینبزرگ از یکی عنوانبه وی از زیست. نیویورک در 3131 سال

 همایش در شده ارائه سخنان خوانیدمی چهآن شود.می برده نام بیستم قرن در جهان

 و هنر در محصص اردشیر میراث :بدن سیاست» عنوان با محصص، اردشیر بزرگداشت

 .است (3313 شهریور 33) 2122 سپتامبر نهم نیواورلئان، الیوال دانشگاه در ،«سیاست

 (سیاسی اقتصاد نقد)

 

 فیحر کردن اضافه و است فراوان بررسی و نقد محصص اردشیر کارهای توصیف در

 شده، ادهد من به که فرصتی از تشکر با وصف، این با .دشوار بسیار ناشنیده و ناگفته

  .گذارم میان در را او هنر و کار از خام هایبرداشت برخی بتوانم امیدوارم

 

۱ 

 انسانی و هنرمند محصص اردشیر از چهنآ بتوان شاید خطوط ترین کلی در

 هخالص او هنری خالقیت و اجتماعی تعهد ،انتقادی نگاه در را است ساخته همتابی

 .کرد

 تعهدم هنرمند الگوی از سارتر که تعریفی با مطابق است متعهدی هنرمند اردشیر

 ایدب بیانی اشکال است معتقد و کرده درک را تاریخ معنی که کسی :دهدمی دست به

  .گیرد قرار جمعی یمبارزه الزامات درخدمت

 نچهآ «تبیین» به او .رودمی فراتر آن «شرح» از ،اما اردشیر، تاریخ، به خود نگاه در

 ویدگمی بلکه بیند،می چه گویدنمی تنها هایشنقش در .پردازدمی یافته تاریخ در

 .توضیحی چه آن بر و دارد درکی چه بیندمی نچهآ از و بیندمی چگونه
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 حتی رود؛می فراتر بسیار تاریخ گرگزارش و گرنظاره از هایش،نقش در اردشیر،

 ترکم چیزی به او .شودمی داده او به «زمان مفسر» عنوانبه که افتخاری از رودمی فراتر

 .شودمین خرسند آن برابر در شورش از ترکم چیزی به و .کندنمی بسنده «تاریخ نقد» از

 شدکمی درازا به قرننیم نزدیک که زندمی دست شورشی به خود مویقلم و قلم با او

  .بخشدمی هویت و کندمی بازتعریف و تعریف را خود هنر و را خود آن، درون و
 

۲ 

 به متعلق !نبود ملی هنرمند یک او اما زد،می ورق را تاریخ اردشیر !است درست

 برای بود هنرمندی اردشیر .نکرد بلند را یکشور هیچ پرچم .نبود محدود یجغرافیا یک

 هیتلر و ناپلئون چون هیوالهایی خود، هایپرده در .جهان یهمه برای فصول؛ یهمه

 .را نانآ از پس «والیان» و را پهلوی و قاجار شاهان که نواخت گونههمان را

 

۳ 

 تسلیم نه و شد جماعت همرنگ نه هرگز اما داشت، دوست عاشقانه را مردم اردشیر

 به ردشیر،ا .بود بیداد نظم بازتولیدِ مهمِ ابزارِ که نشد فرهنگی تسلیم او .مسلط فرهنگ

 که یفرهنگ با همراهی در نبود هنرمندی .نبود «ارگانیک روشنفکری» گرامشی، تعریف

 .دارد عهده بر را حاکم تاریخیِ بلوکِ مونیژه ساختنِ فراهم مسئولیتِ

 هاآرمان از است ییهامجموعه و هاترکیب گیردمی جان آنچه اردشیر، یهانقش در

 آن در که گرددمی برپا شهریکالن ،هانقش این درون .جامعه پنهان آرزوهای و

 انسانِ که شهریکالن .چهرهصاحب هاهچهربی و اند نشینخوش هاونشاننامبی

 یتمالک سند او از کهنآبی است؛ اصلی شهروندِ کار انسانِ و درد، انسانِ خالی، یِهادست

 اما، !شوندمی لگدمال مردم، .ایشناسنامه و گذرنامه یا شود خواسته بانکی حساب و

 اب حتی .زنندمی فریاد و ایستندمی !ایستندمی اما شوند،می لگدمال !نه تسلیم

 تزازها در سرشان فراز بر همچنان شدهمشت یهادست دارند سینه در که ییهاگلوله

  !است

 

۴ 
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 هرجا .اندآمیخته درهم ستم و قدرت یدوگانه قدرت، به اردشیر نگاه در

 خوهاییدرنده قدرتمندان .دارد وجود نیز ایپیشهستم و ستم دارد وجود قدرتیصاحب

 یهمه و هامفتی ،هاداروغه خوندها،آ اربابان، زراندوزان، پادشاهان، کسوت در هستند

 شاندونیم و درندمی را شانحنجره و گیرندمی سواری فرودست مردم از که انهایی

 و هانگاهبان و بندهاقداره از لشکری پناه در خود و ویزندآمی دار یچوبه از و کنندمی

  .رانندمی حکم و دهندمی سروری نمایش پااندازها و هاچاپلوس و نوکرها

 نشان خدمت به را خود یهانگاره و شناسدنمی پا از سر قدرت نقد در اردشیر

 نابرابرساز ساختارهای درون او .آوردمیدر آن متضاد و دوگانه یمایهدرون نقد و دادن

 فرادست موقعیت در که آنانی صوری و واقعی قدرت میان است تضادی جستجوی در

 و ددهن نشان قدرت نآ واقعی تجسم را خود کوشندمی که نهاییآ تضاد .گیرندمی قرار

 اردشیر، یهاطرح و هانقش نگارها، .دهند جلوه خود درونی را دیگران بر خود برتری

  .زندمی باطل مهر نهاآ بر و گیردمی چالش به را هاادعا این اما،

 مگر یابدنمی راه او یهانقش به ثروتیصاحب و قدرتصاحب که، است گونهاین

 او یهاپرده در که است گونهاین و .افتد بیرون درونش هیوالی و شود دریده نقابش

 تخت بر که نیست سلطانی و پادشاه افتاد،نمی زیر به و ماندمی عرش در خدایی ترکم

 یرششمش ازغالف اش بزدلی که سرداری و ساالرسپه فرونرود؛ گردنش تا تاجش و بماند

 .رود باالتر شکمش سقف از آسمانش که ایوالی و نزند؛ بیرون

 وحشتی و رعب شناسیروان شکستن خدمت در اردشیر طنز که است گونه این

 به را نهاآ و سازند درونی فرودستان در کوشندمی قدرت صاحبان که کندمی عمل

 تبدیل مقاومت برای سالحی به اردشیر، طنز که است گونه این .وادارند تسلیم و تمکین

 مردمی خیزش دل از اردشیر طنز که است گونهاین .اعتراض برای سالحی به شود؛می

 .رسدمی بلوغ به خود و شودمی روان آن همراه خیزد،می بر معترض
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۵ 

 در .اوست یهاطرح یمایهجان مفاهیم هاپدیده و هاموضوع ذات در جووجست

 که فریندآمیباز خود یهانگاره در و یابدمی جهانی او که است جوهاوجست این

 قدرت نظام که یابدمیدر او جو،وجست این در .اندتاریکی حافظان نآ در قدرتمندان

 رهنگف هدف و انسان تخیالت به معرفتی رذالت و است استوار معرفتی رذالت یبرپایه

 نگیج بیان .رذالت این برابر در اندوقفهبی جنگی بیان او یهانگاره .رساندمی آسیب

 دشمن و است گاهیآ دشمن است، یادگیری دشمن که قدرتی نظام علیه اندوقفهبی

 خدمت در که مکانیزمی علیه اندوقفهبی جنگی بیان او یهانگاره .است روشنایی

  .فردی پروژه به انسانی یپروژه انتقال برای اهرمی و است مستقل ذهنیت سرکوب

 فردی یپروژه به انسانی یپروژه دهدنمی اجازه خود یهاآفریده در اما اردشیر

 یهانمود و مظاهر یگونه به ییهاچهره و هانام برخی که زمانی منهای .یابد تقلیل

 ...و ناپلئون و هیتلر و شاه ناصرالدین و شاه محمدرضا نظیر ایند؛می در قساوت و رذالت

 .نشاندمی «نوع» جای به را «فرد» او دیگری مورد ترکم در

 

۶ 

 در توانندمی خود هانگاره این هرگز نه و آفرید تزئین برای هرگز نه را یشهانگاره

 جویباران یحاشیه و زارانسبزه امن مرزهای از را پردازینقش او .گیرند جای تزئین قاب

 از گرفت؛ تازیانه زیر به برزن و کوی در کشید؛ چهارمیخ به هاچهارراه در و برچیده

 ،برد هم سرخ گل دیدار به .برد باال دار یهاچوبه از و دهد عبور زنجیر و غل یهادخمه

  .اعدام مراسم در اما

   .نیاورد در ینئتز خدمت به را پردازینقش اردشیر !نه

 

۷ 

 نکنم اضافه را مهم ینکته این او توصیف در اگر خطاست اما، گفتم، را همه این

 از بسیاری در .عشق و مهر از است سرشار بیداد از خشمگین و ستم از بیزار اردشیرِ که

 تقسیم شادی و فریندآمی شادی نوروزها عمو و فیروزها حاجی همراه ،هانقش و هاپرده
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 «فیل» و «شیر» چشمان با اردشیر بسیاری، یهاطرح و هانقش بسیاری در .کندمی

 بسیاری یهاطرح و هانقش در کند؛می نگاه دنیا به عشق و زندگی از سرشار و مهربان

 شیون» تابلوی در و .آیدمی در پرواز به و رقصدمی و دودمی «شتر» و «اسب» همراه

 .گریاندمی را جهانی و گریدمی اردشیر «سیاه

 

۸ 

 . قالب کار اردشیر محصص طنز است: جواد مجابی نوشت

 : اما پرسش این است! بسیار درست

 مایه؟و کدام درون کدام طنز؟

طنزی که ! حتی فراتر و .بر جامعه حاکم خالف فرهنگِ طنز یطنز :من و جواب

 !معنی پیدا کند شورش علیه آن فرهنگطنزی که در ! اثبات شود آن فرهنگ نفیدر 

طنزی  «.آمیزسخره»نه و  ستا« کنایی» نه شامایهدرون طنزی که: و جواب من 

  .اش رنج است و همدردی انسانیمایهکه درون

سهل است، به جغرافیایی تعلق دارد . خنداندنمی طنز اردشیر کمدی نیست و

چیز شوخی نیست؛ که در آن هرچه  بیرون از هجو و هزل؛ جغرافیایی که در آن هیچ

اثری از  طنز اردشیر در کاوش این جغرافیا. استکه تراژیک  ،نه کمیکد شومی ظاهر

 . سو ب بیان یک تراژدی است نشیندمی اوچه به تصویر نآ. دیابنمی سخره و کنایه

 ذهنی و روانی و جسمی فشارهای از رهایی برای .نیست دهندهتسکین او طنز

 !«شب یقصه» نه و است بخش آرام داروی نه !آیدنمی «خیالیبی» کارهب .نیست

 فرار یک .نیست پوچی و چرندیات و هزلیات از بردن لذت معادل طنز او برای

 زنگ» یک اردشیر طنز .عقل و منطق قواعد به سرسپردن و تمکین از نیست موقت

  !نیست «تفریح

 راه و .گویدمی فروید که گونهنآ ،شده سرکوب تمایالت به نیست پاسخی او طنز

  .آن یهااتیکت و هاارزش از و مدرن، فرهنگ یوغ از نیست فراری

 .کندنمی اضافه چیزی جنسی یهاجوک فرهنگ به اردشیر !نه
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 دمتخ نآ بازتولید به اًقطع و نیست اجتماعی نابرابرساز نظم حافظ محصص طنز

 ستد به تعریفی نآ از افالطون و ارسطو که است طنز از نوعی خالف !عکسهب .کندنمی

 و برتری حس نوعی ایجاد به خدمت اشاصلی کارکرد که است طنزی خالف :دهندمی

 یهاناهمخوانی درون از که است طنزی خالف .ایدسته و گروهی برای است پیروزی

  .دکنمی ارضا را زبانی و فرهنگی و نژادی یا جنسی برتری و آیدمی بیرون اجتماعی

 .ندارد جایی تنش .ندارد جایی انتظارات محصص، مهربان و نجیب نگاه در

 کنتل محصص برای .نیست خنده موضوع و ندارد جایی اکثریت انتظارات با ناسازگاری

 خنده وعموض ناسازگاری و مستمندی پریشی،روان نازیبایی، ناشنوایی، نابینایی، زبان،

 است آن زا معتقدتر بودن انسان شرف به و کندنمی لودگی او» :شاملو یگفته به .نیست

 .«کند هنرنمایی یا بگذراند وقت انسان انداختن دست به که

 وعموض ضعیف انسان فرودستی است، پایین به باال که «جوبرتری» طنز در اگر

 خنده ستباال به پایین که اردشیر طنز در کند؛می تحقیر را پایینی باالیی و است خنده

 و است «جوبرتری» که طنزی در اگر و دهد؛می زهرخند به را خود جای و زندمی یخ

 ورد،شمی نابرابری بر که اردشیر طنز در است، حاکم کمدی و خنده نابرابری، نگاهبان

  .کشدمی زبانه که است خشم

 یننماد اشکال در مراتبیسلسله شودمی نقش اردشیر یهانگاره بر که طنزی در

 یافت مراتبیسلسله کشور و زبان و دین و نژاد و قوم در نه و ملت، در نه :ندارد وجود

 دانکرده رسوب انتها در که آنانی بودن انسان آن در که شودنمی بنا هرمی .شودنمی

  .شود انکار

۹ 

 اردشیر اما، .«است جراحی چاقوی محصص اردشیر قلم» :گفت درستیبه شاملو

 و ملیت و قومیت جراحی کارهب نه و گیرد؛نمی فردیت جراحی کار به را خود قلم

 دراز جراحی تخت روی او طنز در که ساختارها و هستند هاسیستم این .جنسیت

 در و ودشمی گرفته هدف که است ستیزیانسان و جباریت، پیشگی،ستم این .شوندمی

  .شودمی سپرده جراحی تیغ به رحمانهبی نوکری و حقارت بردگی، تسلیم، کنار

 :کنم خالصه
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 کندمی تفسیر خود خاص عباراتِ با را زیسته یتجربه موضوع هر و همه محصص

 محصص .کندمی سیسأت ما زندگی و فرهنگ در نمادین فرم یک عنوانبه را طنز و

 سطح در راآن .انسانی هایفعالیت از دهدمی ارتقا ایطبقه سطح به را طنزنگاری

 زبان با ردیفهم نمادین یقالب در و دهدمی جای زندگی و فرهنگ در اساسی عنصری

  .کندمی عرضه اسطوره و

 رتقد صاحبان معرفتیِ یِهارذالت خود، توانایِ فرهنگیِ نقش با اردشیر یهانگاره

 و اهنقش با او .گیردمی چالش به (را بعدی نوالیا تا سپهساالر و سلطان و شاه از) را

 مبارزه رهایی امر برای تا دهدمی یاری ما به و شودمی همراه ما با یشهاپرده

  .بجنگیم بهتری دنیای برپایی برای و کنیم

 از مهمی بخش آفرید اردشیر چهنآ من، باور به اندازی،چشم چنین با

 .است انسان تربزرگ داستان

*** 

 تشخصی ابعاد از برخی به باشیم داشته نگاهی باشد جاهب شاید حاشیه این در

 هب هاتریننزدیک از تن چند زبان از همنآ محصص؛ اردشیر اخالقی و عاطفی انسانی،

  .اشخاکسپاری مراسم در او

رفتم به دیدارش، با ها میروز بعد از مدتآن»: ن مراسم سارا نجومی گفتآدر  

! دریغ. در آغوش و شاد از اینکه آقای محصص او را خواهد دیدنوزادم . دستی پر

درودی باید به او بدرود بگویم و ساعتی دیگر خواهم شنید که او بی دانستم کهنمی

ی کودک من به نسلی تعلق دارد که محصص را ندید، اما، درباره. دیگر در میان ما نیست

  .«اش خواهد شنید و از کارهایش خواهد آموختزندگی

 مری لوردز، یار و یاور سالیان، با چشمانی که شیر غمگین اردشیر در آن

از پروبالی که زده بود و از تالش . گریست، از تلخی و درد لحظات آخر گفتمی

. «کنم او را دیگر نخواهم دیدنمی کنم که او رفته است؛ باورنمی باور»گفت، . نافرجامش

  «!“آقای محصص”دل ما،  شما در دل ما جا دارید، در»و گفت، 

مددکار، دوست و همدم روزهای خوب و روزهای بد، رزمن تئوژن، از اردشیری 

یک روز طرحی از من کشید »چشمی کودکان؛ ساران و شوخگفت به زاللی آب چشمه
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ر محصص، من که اینقدر پی» گفتم،. دیدم مرا خیلی پیرتر از خودم کشیده. و نشانم داد

بعدها، یک روز دیدم ! و زود جایی قایمش کرد! نداد. «بده به من بده اون را،! نیستم

! محصص بود آخر. حیرت نکردم. دهدهمان طرح را درآورده و دارد به کسی نشان می

روح من بود وجدایی از او  ...او. دوست بود. برادر بود. پدر بود. او برایم همه کس بود

 .«هیهات

 این را استنلی فاهن پزشک. «نرم کردوپنجه بیست سال با پارکینگسون دست»

دستش را از . نشستنمی آمد اما او عقبمی ها بود بیماری پیشسال» .معالج او گفت

ت با این همه نه قلم را زمین گذاش. انگشتانش دیگر در اختیارش نبودند. کار انداخته بود

او  .نیافریندفرصتی نبود که از دست بدهد و کاری . عاشق کارش بود. مو راو نه قلم

 .«اردشیر محصص اوج شجاعت بود. شگفت بود

اردشیر دنیا را »: ایراندخت محصص، خواهرش، در پیامی که فرستاده بود نوشت

نگاه اردشیر نگاه دیگری بود  .دید که از چشم بسیاری از ما پنهان استمیای به گونه

 .اندیشید و انسان باقی مانداو به انسان . مخاطب او و زبان او جهانی بود. هابه واقعیت

ر ثارش را اسنادی دآسبب نیست که بی اند وهوده نیست که او را مفسر زمان خواندهبی

  .«دانندما می یی زمانههابیان واقعیت

یش هاسرعت او در کشیدن طرح»: بهروز معظمی دوست سالیان دراز گفت

گاه آخرین کتابش را برای نمایش روزی که. ناپذیرتصور، توصیفآور بود؛ غیر قابلشگفت

در دو ساعت، فقط . اش باشمکرد، این شانس را داشتم که در خانهانجمن آسیا امضا می

ای العاده، و هر یک به گونهیی یگانه، فوقهاطرح! دو ساعت، صد و هشت طرح کشید

نخواهم کرد، نه او را، و نه لبخندش را، هرگز فراموش ! نه! متفاوت از دیگری امضا شده

نید دااما می»: معظمی گفت. رفت و از شادی لبریز بودیش میهاروز با موج طرحوقتی آن

ردی تصویر م اش صبح روز دهم اکتبر یافتیم چه بود؟آخرین کاری که از او روی صندلی

 مردی که: ی مردی دیگر بودچهره تنها و نگران که روی زانوی راستش طرحی از

 «!خندیدمی

که اردشیر در آن منزلگاهی ابدی یافت، بهرام، همراه و یار دیرین، ای فراز تپهبر 

نه برای مسجد، نه برای کلیسا، برای هیچ یک حرمتی »: از اردشیری گفت پر از شگفتی

گفت، ! میمکان مقدسی که برای او وجود داشت بیمارستان بود. شناختنمی خاص



 

 
 

 های اردشیر: داستان بزرگ انسانآفریده 9

گردانند، برای درد انسان درمانی به آدم بازمی بیمارستان جایی است که در آن سالمت را

جویند؛ تقدس مکان را باید در خاصیت آن برای انسان جست میای و برای رنجش چاره

بهرام از روز دیگری گفت که شماری از کارهایش را که برای چاپ  «.نه چیز دیگری

انگیز ترش حیاکنشوقتی شنید، اولین وا». بیرون برده بودند و آنها را کسی دزدیده بود

به تنها ! ؟ خودش را برای کارهای من به خطر انداخته!گفت عجب دزد هنر دوستی. بود

یی بود که به سرقت رفته هافکر نکرد ارزش و قیمت کار روز و نه هرگزچیزی که نه آن

کرد، که بود، چه می: دزد هنردوست، اما، برای سالیان سال مشغله فکری او شد. بود

آمد و از او یادی می را پیدا کرد که گاهی به سراغشای حکم دوست ندیده کجا بود؟

 «!کردمی

 


