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  اعليحضرت )1396( 2556نقد پيام نوروزي 
  كدام پيام !

  حقوقدان -يضاميرف

  :علشاه قاجاراست که گفتهحبيتی منتسب به فت

  دودلم          کرابه مھربگيرم دراين ميان خجلم نشسته ام به ميان دودلبرو

بنده درکمال خجلت بين دوپيام نوروزی اعليحضرت گيرکرده ام ونميدانم کدام اصل است وميتواند واقعا 
ن آری به اتفاق برآ ؛وان شدهمثل اينکه مطلب غيرقابل انتظاری عن .حامل منويات اعليحضرت باشد

   .نظرکنيم

  .مده استآدريک پيام که درسايت خود اعليحضرت پياده شده 

        من وخانواده ام نوروز باستانی رابه ھمه ايرانيان درايران وسراسرجھان -ان عزيرمھم ميھن((
درخانه        مارا ، تمام زيبائی ابدی تاريخ وفرھنگ شکوھمندامتاستق مردم کشورما با. شادباش ميگويم

ھمه سختی       ا وجودتاريخ ما فراترازوقت است وب *.)١( وخارج ازکشورھمواره با خود حمل نموده اند
دوباره  تااست      ن نيز ممکن آکه  وری ميکندآمدن نوروزبه ما ياد آھا که چندين نسل بطول انجاميد 

  )) )٢(* بھار راه خودرابه کشورما بازگرداند

 مده وآمطالبی ھست که اصال بياناتی که درسايت ايشان  درپيام ديگری که اعليحضرت قرائت  فرمودند
مفھوما ونه منطوقا ھيچ  نه ن پيام قرائت شده ھست کهآ ن اشاره شد وجود ندارد ومطالبی درآ باال به در

  .ارتباطی به مفاھيم پيامشان درسايت معرفی شده خودشان ندارد

  اين حساسيت چرا

مده که پيام مختصر اعليحضرت درسايتشان حاوی آاين جھت بوجود  اين حساسيت الاقل برای بنده از
اره ساده ارايه ادبی استعاره بيان شده است وھمين استع ی ايشان است که دروايده سياسمکنونات قلبی 

توسط  خطابه پيامنھا ازآو ،عليحضرت قابل تحمل نبودهتحريم سياسی اوستمگر شرورنيز برای نگھبانان 
يم فعاليت تحميل تحريق برای بنده که درجريان تحق و ،حذف کرده اند نراآدربرنامه تلويزيونی  اعليحضرت 

وايجاد  را نشان داد بارزه مزبور بسرعت خود ومحدوديتھای تحميلی ايشان ھستم  سياسی به اعليحضرت 
  .تکليف کرد

  مقصود ازاستعاره چيست 

ن بدان صيغه است که استفاده کننده آو ،استعاره يک ابزارھنری است دربيان مطلب ويا شعرويا توليد نثر
ن واژه طوری است که آکه شباھت فکری وتصوری  را بکارميگيرد عبارت ويا سخنی ،ازابزاراستعاره



 حقوقدان -اميرفيض -کدام پيام -نقد پيام نوروزی اعليجضرت                                     ۵ از ٢ برگ ٢٠١٧/٠٣/٢٢، چھارشنبه= شيد تير

شنونده را به مقصود حقيقی استفاده کننده ازاستعاره رھنمون ميشود و تعريفی که مقبول عامه ازاستعاره 
  >استعاره ناميدن چيزی است به نام ويا لفظی جزنام اصلی اش< است اين است که ميگويند

  موارد استعاره

ن استفاده کرده آ از بسيار، سعدی وحافظ بسيار ؛اشعارشعرای فارسی زبان بسيارمتداول است استعاره در
   :سعدی است اند از

  بدرخشيد وماه مجلس شد          دل رميده مارا انيس ومونس شد ستاره ای

   .، استعاره ازمعشوق استیکه دربيت باال ستاره ا

       :يا و

  يک ساعتی نگنجان درسايه عنايت   ، ميجوشد اندرونم       اب خوبانتفآای 

که دراين بيت متوجه شخص خاصی است که شاعرنخواسته نامی ازاوبرده  فتاب خوبان استعاره استآ
   .باشد

 شعرا ونويسندگان وسخنرانان برای استعاره درفعاليت ھای سياسی ضد حکومت بسياررواج دارد .
ين اينکه شنوندگان درع و ؛عاره استفاده ميکننددرمعرض تعقيب قرارنگيرند ھمواره ازاستاينکه 

او نامی  ميدانند که مقصود ومنظور سخنرانی کيست ولی چون صراحتا از وخوانندگان متون
   .درميان نيست  خطر تعقيب به مراتب کمتراست

است که پيچيده  و بادکوبه ای عالی پياممحمد رضا ی قاآ  نمونه جالب وزنده ای که ميتوان ارائه داد اشعار
شعر چه  ميدانند که مقصود از رضه ميشود  که تمامی شنوندگانگان عشنوند به ه وتشبيه،اراستع در

   .شخصی است

  .اجازه بدھيد که با يک نمونه بحث استعاره پايان داده شود واين تحرير برود به موضوع اصلی

که ميخواھند  طور ھر و ،دونفرماموربيگانه دبيرخانه را متصرف شده< :مده استآدر نوشته ھا بکرات 
  .>روکردار اعليحضرت اعمال نظرميکنندگفتابر 

نکه نيازی آعبارت باال درحالت استعاره بيان شده است وھمه کسانی که درجريان مبارزه ھستند بدون 
   .نھارا ميشناسندآورد آزبان  بر خبيث  فاسد را ن دوآباشد که گوينده نام 

  امـــــا استعاره درپيام اعليحضرت
  استعاره اول )-1(

   :م ايشان عبارت زيراستجمله استعاريه درپيا

  مارا درخانه وخارج ازکشورھمواره با خود  زيبائی ھای تاريخ وفرھنگ شکوھمندتمام             

  حمل نموده اند           
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 شامل چه چيزھائی است که ما درخانه وخارج ازکشور   زيبائی ھای تاريخ وفرھنگ شکوھمند ما
فرھنگ ما ايرانيان ازچه  ؟ وزيبائی ھای شکوھمند تاريخی کشورما درچيستنھا ھستيم؟ آحامل 

  ؟باب شکوھمند شناخته شده است

 ؛ن تاليف پرفسور پيروز داور داده است که نشان ميدھدآجواب اين مھمات را کتاب ايران وفرھنگ وتمدن 
ای کھن تاريخی  ايران ھمه تحوالت فرھنگی وساخت وسازو استفاده ازابزار وبطورکلی درايجاد تمدن ھ

زادگی به مردم جھان  تابه امروز داشته است  تنھا اين اشاره آ وبرجسته ترين سھم دربخشيدن زندگی 
ھنی کشف وکندن آ که انواع واقسام ابزار پادشاھی ھوشنگ شاه پيشدادی بود رروزگا کافی است که در
باالخره دوران  را متداول کرد  و جانشين ھوشنگ شاه يعنی تھمورس ھنرخط ونوشتن و ،قتاب معمول شد

                                                     .تمدنی درخشان اداره ميشدشيد بود که سرزمين ايران بزرگ و با شاه جم

   )ھمان کتاب(   

 پادشاھی و ن بهآاال که مخرج مشترک  ،تاريخ ايران ھيچ تحولی ازھيچ بابت منظورشدنی نيست در
 زشتی ويا زيبائی درتاريخ وفرھنگ واداب ورسوم کشورومردم ما وجود اگر .سلطنت متصل شده باشد

   .ن به ھمان موھبت خدادادی سلطنت مستقراستآداشته باشد سررشته 

  زفرھنگ روشنگرپربھاست           زماست ، شاه وميھن خدا شعار

   .ازيادگارھای پادشاھی ھوشنگ شاه است ھمين نوروز که يکی ازپايه ھای فرھنگ ما ايرانيان است 

ر ھمراه انسان است  اعتقاد ن چيزی که بنا برپيام اعليحضرت درخانه وخارج ازکشور ويا درخطر وحذآ
 ؟کنيمن با خودمان درخارج ازکشور حمل ميفرھنگ وتاريخ کشورما چه چيزی را ما از ،گرنهاست و

اساسا تاريخ وفرھنگ قابل حمل ونقل نيست که ھرفردی درداخل وخارج ازکشور با خودش حمل  گرنهو
  .کند

که درعرض  ريشه دارترين اعتقادات درفرھنگ ما ايرانيان يکی اقتدا وشاه دوستی وفاداری به شاه  است 
اساس دين  ره وديگری يکتا پرستی که قرنھا قبل ازاسالم سي و ده استمآخداشناسی وميھن پرستی 

   .ايرانيان بوده است

شرمساری وتحمل خجالت درمقابل اعمال جمھوری اسالمی  زکامال درک ميکنم که ماايرانيان اکنون بج
پيام  که در ھمانطور ؛ن روی قضيه ھم قابل پنھان کردن نيستآولی نمايش نيستيم چيزی قادربه 

 روح و ؛ايرانيان جدا شدنی باشد ازيست که ی تاريخی وفرھنگی ما چيزی نمده زيبائی ھاآاعليحضرت 
 طبيعی درخون و  فنومن اين ساخت و ،فکر ايرانيان ازخميره سلطنت ووفاداری به شاه ساخته شده است

فرھنک  ھمواره زيبائی ھای تاريخ ومده آنجا که درپيام اعليحضرت آ روح وجان ايرانيان متمرکز است و
   .ير استتائيد ھمين برداشت اين تحر ما ھمراه ماست 

 قلبی خودشان را درعبارت استعاره  استه اند التفاوت واحترام ومنوياتاعليحضرت دراين قسمت ازپيام خو
بيگانه مانع پست ورذل ودست نشانده  که متاسفانه دوعنصر بيان کرده باشندن آبه سلطنت وتداوم  تبنس

  .حذف شده است خطابه ای که اعليحضرت قرائت فرمودند اين مھم در ن شده وآروان شدن 

  )بهار -استعاره دوم-2(
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ری ميکند که نيز ممکن است تا آومدن نوروزبه ما ياد آھمه سختی ھا که چندين نسل بطول انجاميد <
   .راه خودرابه کشورھا بازگرداند بھاردوباره 

 از . واژه بھاردرراستای استعاره موارد عديده بسياری داردبھار درپيام اعليحضرت واژه استعاره است
درفلسفه اسالمی  بھاربه قيامت تشبيه شده  ،سپری شدن دوران جوانی را به بھارتشبيه کرده اندجمله 
 نخست ازجھت تصوير ؛ادبيات فارسی ما دارای دوجنبه مفھومی است در بطور کلی بھار< ولی ،است

ن جنبه  با دوم ازجنبه  نفسانی است  که اي ؛سازی شاعرانه  که بسيارسابقه داروعموميت داشته است
بھارمانند بسياری ازواژه ھا درذھن  درنتيجه مفھوم  و ،ت ايران شدورود تصوف وعرفان وارد ادبيا

مفھوم بھار قرين تحوالت درونی ونفسانی انسان وزبان بزرگان ادب ما دچاردگرگونی ھائی شد ودرنتيجه 
    .ندويزی برای تحول درونی خود قرارداده اآنرا دستآوشاعران ما  ، ھاست

  بھاروتصويرسازی شاعرانه)(                                                                                     

  وردĤدست

واژه بھار درپيام اعليحضرت متوجه جنبه معنوی ونفسانی بھاری است که درتصوروخيال اعليحضرت 
 حالت تشبيه و و استويزی برای تحول درونی وفکری ايشان بکاررفته آدست ودرعبارت ديگر شده ظاھر

ای به معن را به داليلی که درذيل ارائه ميدھد استعاره بھار رواين تحري ؛ا استعاره را به عھده گرفته استي
  .دوران شکوفائی سلطنت ايران يافته است

   داليل

) جنبه تصويرینيست ( پيام اعليحضرت متوجه وبيان کننده فصل بھار ، دربھار اژهو بطورحتم  .١
ل مردم ما شده يحمبرکشوروملت ما وھمه سختی ھا که تزيرا تسلط غاصبانه جمھوری اسالمی 

ن يک امرطبيعی است وھيچ ارتباطی به آمدن بھار وپايان آ نشده و مدن نوروز ويا بھارآمانع 
نای  نفسانی درمعادله معبنابراين الزم است که  ؛اند نداردسختی ھائی که مردم ما متحمل شده 

  .مزبور شاخص عمل قرارگيرد

  بامدادی که تفاوت نکند ليل ونھار        خوش بود دامن صحرا وتماشای بھار

وبه حساب بھارفصلی گذاشت  زيرا  وان به حساب جنبه مادی وتصويرینميت را ،بھار درپيام واژه .٢
 ،نکه ماھيت پيام وپيام دھنده ونيز گيرندگان پيام درحوزه کارسياسی قابل شناخت استنخست اي
بزک نمير بھار ھمان < واژه ودرعبارت ديگرنميشود گفت که مقصود ومفھوم از رفاھی نه کار
 يا ما ايرانيان سی وچند سال است مبارزه ميکنيم که بھارآ .است >د  کمبزه با خيارميادآبھارمي

   ؟بھارسياسی برکشورما بتابدبيايد ويا مبارزه ميکنيم که بارديگر شکوفائی  ه وخياربياد وکمبز

 اجازه  ،بيان کنده ھدف وخواست است که شرائط ،افرادژه استعاره ای است که درکالِم بھار وا .٣
 را بھار دزنده با نژاد درنطق سازمان ملل سه بار شعار یاحمد  .نرا نميدھدآصريح طرح وبيان 

 ر حضوربھا زامقصودش بھارفصلی بود ويا دگرگونی مورد نظر او (مقصود احمدی نژاد يا آ ،داد
  .)امام زمان بوده است
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اره ای است که متوجه استع ،بھار عربی که عنوان مشخصه برای قيامھای کشورھای عربی است .۴
   .نه بھارفصلی ن ملتھا بود آکارسياسی يعنی تحوالت ودگرگونی ھای عظيم سياسی 

دوران  جز ،جايگزين بھارساختواستعاره درپيام مشمول  ازجنبه نفسانی چه موردی را ميتوان .۵
شکوھمند ن دوران آنام  ؛شکوفائی ايران درمقابل دوران ظلمت وتاريکی وخشونت وفقروناداری

چيست جز دوران سلطنت مشروطه ايران که ھم مردم دينشان را سال پشتوانه پيشرفت  ٧٠با 
ولی  ؟راوھم امينت ورفاه  م حقوقی عدم دخالت دين درحکومت وقانونگزارداشتند وھم سيست

 استعاره ازطريق  ازندارند حتی درحدی که بخواھند  تارزادی گفآھمانطور که ميدانيد اعليحضرت 
مزاحمت  با . زادی شده استآازايشان سلب برسانند  منويات قلبی خودشان را بظھور ه بھارواژ

     .نھم مالحظه ميفرمائيدآننده مواجه ميشوند که شده اند  که ی بسيارشکھا وسانسورھا

>  مفيد استعاره بودن بھاربه ممکن است تا دوباره بھارراه خودرابه ايران بازگرداندعبارت < .۶
 تداوم رژيم سلطنتی ايران است چراکه مگرفصل بھارھرسال بموقع خود وارد ايران نميشود و

 )دوباره بھاربه ايران بازگردد( وممکن است  واژه ھا ازه استفادھم تمام نميگردد  پس  قع خودبمو
   .برانه استزائد ونا مدّ 

باشد ولی درمورد بازگشت  صادق وروان > نميتواند درمورد فصل بھارممکن  است< رکيبت .٧
بجا ودرست استعمال ميتوان  >ھمه سختی ھائی که چندين نسل بطول انجاميده<ا پايان سلطنت وي
   .شده باشد

راه خودرابه ايران < ودربيان اعليحضرت است نآنچيزی که ايرانيان وھويت ملی منتظربازگشت آ
  .ن است  نه فصل بھارآسلطنت وتداوم  مده آ> بازگرداند

مترتب اين مقام ازمعناست که چيزی که برای اعليحضرت وملت ايران  ،> درپيامدوباره< اژهو .٨
. دارند درپيام نوروزی اعليحضرت مطرح است ن دوران راآ بازگشت سابقه دارد وايرانيان انتظار

تجسم دوران  وری وآيا فصل بھاراست يا استفاده ازاستعاره بھار برای ياد آ ؛اين دوران کدام است
  ؟شاھنشاھی ايران

خرين دليلی که ميتوان برای اثبات اصالت اين تحرير ارائه داد ھمين است که اين پيام که بنحوی آ .٩
داشت بوسيله خدمه  درباره تداوم سلطنت حالت استعاره اشاراتی ازمنويات اعليحضرتنھم درآ

 پيامر دزاد سياسی اعليحضرت  آکشورھای بيگانه دراجرای طرح ھنری پرشت وسلب فعاليت 
  ١ .ايشان حذف شده است گفتاری

  پيام به سانسورچيان
      .><ای ستمگر، ستم مکن چندان که بمظلوم، کارگردد تتگ        

                                               
پيام در اين برگ از سايت رسمی اعليحضرت خوانده و شنيده ميشود. ھردو  -١
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