آراﻣﮕﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺳﭙﻨﺘﺎ
ﭘﺪر ﺳﯿﻨﻤﺎي اﯾﺮان وﯾﺮان ﺷﺪ !
وﯾﺮان ﮐﺮدن آراﻣﮕﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺳﭙﻨﺘﺎ ،در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﺎردﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارداد ﮐﻪ در رژﯾﻢ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ و
ﻣﻼﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ دارد دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در آرﻣﮕﺎه اﺑﺪي ﻧﯿﺰ،
ﮐﺴﯽ از ﺗﺠﺎوزﻫﺎي ﻋﻤﺎل آن در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ  .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن آراﻣﮕﺎه ﺳﭙﻨﺘﺎ
ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮه ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺶ ﺗﺮﯾﻦ و
ﺗﺒﻬﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ » آدم « ﻫﺎ در اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ  .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ  ،در اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآورده اﻧﺪ .
زﻧﺪه ﯾﺎد ﺳﭙﻨﺘﺎ در  1286ﺷﻤﺴﯽ در ﺗﻬﺮان دﯾﺪه ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد  .ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎدر و داﺋﯽ ﺧﻮد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﯾﺎﻓﺖ  .در دوران ﺟﻮاﻧﯽ  ،ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن  ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻮدﺗﺎي رﺿﺎ ﺧﺎﻧﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﺎي ﺑﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺑﻮد .
ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺟﻮاﻧﯽ را اﮔﺮ در ﺟﻮش و ﺧﺮوش ﺑﻨﺎي آﯾﻨﺪه اي آزاد ﺗﺮ ﻧﮕﺬارد ،زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﺎﮐﺮده از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .
دﺳﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري داﺷﺖ و ادﯾﺒﯽ ﺗﯿﺰ ﺑﯿﻦ و ﺷﺎﻋﺮي ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮد  .اﺻﻔﻬﺎﻧﯿﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان او را ﭘﺪر ﺳﯿﻨﻤﺎي
اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ  .ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺻﺪا را او آﻏﺎز ﮐﺮد  .ﻓﯿﻠﻢ » دﺧﺘﺮ ﻟﺮ « ﮐﻪ او
ﺳﺎﺧﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ اﺳﺖ .

او در زﻣﺮه ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﯾﺮان ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  :در
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﻣﺼﺪق ،در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺑﺤﺮﯾﻦ از
اﯾﺮان  ،ﻣﺒﺎرزي ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮد .
در ﺳﻦ ﻟﻮﺋﯽ و ﻫﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد  .در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن » ﻓﺮوﻫﺮ « ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺳﺮوده از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ  .ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﯿﺮه ﺑﻮد و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي از آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ  .ﺑﺮ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮي داﻧﺎ ﺑﻮد و ﺑﺮ ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺴﻠﻂ
داﺷﺖ .
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ  ،ﻣﯽ ﺗﻮان از  – 1اﺷﮏ ﺳﭙﻨﺘﺎ  – 2 ،اﺧﻼق در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ،
 - 3ﻧﻮآﻣﻮز ﻣﺰدﯾﺴﻨﺎ در دو ﺟﻠﺪ  – 4 ،ﭘﺮﺗﻮي از ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن  – 5 ،زرﺗﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد و ﭼﻪ ﮐﺮد ؟  – ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺷﻌﺎر ﻣﻠﯽ
ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ  – 7 ،ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﺷﻌﺎر ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﮔﻠﺸﻦ اﯾﺮان ﭘﻮر  – 8 ،در ﺑﺎره ﺳﺨﻨﻮران دوران ﭘﻬﻠﻮي  – 9 ،اﯾﺮان و
اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮ  – 10 ،ﺳﺮوده ﻫﺎي دﻫﻘﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ...ﯾﺎد ﮐﺮد .
ﺷﺎدروان ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺳﭙﻨﺘﺎ در اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ  .ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻔﺖ و در
ﻃﻮل اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ  ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري ﻓﻌﺎل در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮد .
اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﺎن زورﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ آراﻣﮕﺎه او ﯾﻮرش ﺑﺮده و آن را وﯾﺮان ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺮ دوام ﺣﯿﺎت او ﮔﻮاﻫﯽ داده
اﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ در وﯾﺮاﻧﻪ اي ﮐﻪ از آراﻣﮕﺎه او ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،آﺋﯿﻦ ﻣﺮگ و وﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﺘﯿﺒﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .

