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  خواني پيش
  منصور كوشان
 حضور جمعي ضامن حضور فردي

ويژه در بيرون از مرزهاي ايران، در نزد تك تك ها، به در اين كه پاسخ تمام اين پرسش... 
جا و  اي در اين اي، شعله ِ جرقه پرتو هرازگاهي. نويس وجود دارد، انكارناپذير است نويسندگان فارسي

ا توجه به كميتي كه وجود دارد، با توجه به انتظاري كه اما ب. جا دليل بارزي است براي اين ادعا آن
رود، با توجه به اهرم مخربي كه سي سال است تار و پود فرهنگ و ادب فارسي را در زير  مي
كنندگان  ِ توليدكنندگان و مصرف ويژه با توجه به گستردگيسنگين خود مهار كرده و به "عباي"

ممكن است  ، اين خطر هولناك وجود دارد كهها رهقا كشورهاي گوناگون ت درفرهنگ و ادبيا
هاي ديگر، بيش از آن كه توانمند و  كاك با فرهنگطجواري و اص فرهنگ و ادبيات فارسي، در هم

  9          .خورده شود، فرسوده و ناكارا گردد صيقل
  بازنگري ادبي

  نسيم خاكسار
  حكايت شرحه شرحه شدن

 پروا، نگاه به اي تأكيد بر پرسشگري بيج به آدمي، بهدر اين چرخش انديشه از سوي ابليسي ... 
ها  عارف يا انديشمند اين مكتب فكري با بيرون كشيدن روايت. چرخد سوي بازخواني متن قرآن مي

و كالم قرآن از ميان متن اصلي و جا دادن آن در دل متني ديگر يا در ظرفي ديگر، فرصت اين را 
ها و  هايي تأكيد كند كه در متن اصلي و ميان روايت ل بر بخشأمت دلخواه و به كند كه به پيدا مي
ها، عشق و عجز و بخشش و محبت  جايي متن  به در اين جا. هاي ديگر گم و گور و محو بودند كالم

تري پيدا كرده است و محورهاي  ي آدم و خدا در متن تازه نماياني بيش گونگي رابطه هو توبه در چ
  17      .وندش وگو مي اصلي بحث و گفت

  سعيد هنرمند
  دو نگرش بر عشق در ادبيات فارسي

سلسله (كاركردي داخلي دارد و هدفش نمايش پايگان ‘ آفرينيدگر’اما ‘ قدرت داخلي’در نوع ... 
ديگر ’تواند، خواهد، و در واقع نمينمي‘ قدرت داخلي’. هاي مختلف است داخلي ميان طبقه) مراتب
. كندن باشند، نابود كند؛ چون خيلي ساده با اين كار خود را هم نابود ميرا، كه همان فرمانبرا‘ داخلي

) كنترل(بنابراين، مهار . ، در اين حالت، تنها نياز و خواهش مطلق است‘ديگر’هاي حركت و انگيزه
كار گيرد؛ گرچه در  تواند بهويژه قدرت سياسي، مي ترين مكانيسمي است كه قدرت، به كردن مهم

. صنعتيپيش هاي هويژه در جامعبه –برد از قدرت منفي، تملك و نابودي بهره ميمواردي نيز 
‘ ديگر داخلي’هايي هستند كه براي مهار ترين مكانيسم ممنوعيت و سركوب جنسي و عشقي نزديك

  38  .گيرند مورد استفاده قرار مي



   
              ي ادبي نظريه

  محمود فلكي
  ماضي روايتي در داستان

انتشار ِ سال ،دهد كه در آن ي مشخصي را به دست مي گذشته) 1903مارس  2(يخ آيا اين تار... 
واقعي را  ي تجربه ،ورد؟ آيا اين زمانآ هاي واقعي آن زمان را به خاطر مي و انسان) 1931(رمان 

اين تاريخ تنها . ابد؟ به هيچ وجهي سال پيش از انتشار رمان ارتباط مي 28ورد كه به آ يخاطر م به
عنوان  كند كه در زندگي شخصيت رمان بسيار مهم است و از آن طريق ما به ا بيان ميروزي ر
كنيم كه يكي از  مجسم مي) اش( شخصيت رمان بوم ِ زيستعنوان  آغاز قرن بيستم را به ،خواننده

جا  در اين. و معناي آن نوع زندگي است "اش"ي ي تجربه نوع ويژه ِ مؤثر در نشان دادن هاي ملاع
ي عطفي در  تخيلي است كه براي او نقطه فرديتخيلي در زندگي  ِ يك اكنون و حتا امروز ،زمان

ي تجربه  گذشته ،نيست كه در آن "آن زماني«اين زمان به هيچ وجه . آيد اش به حساب مي زندگي
  59  .ي نويسنده و خواننده مطرح باشد شده

  داستان
  عباس معروفي

  ي برهنه شاهزاده
69  

  رپو منيرو رواني
  نخستين روز درس
73  
  ناصر زراعتي
  تله
79  

  فرهنگ و جامعه
  فرج سركوهي

  صدايي و روايت اقليت درآمدي بر فرهنگ تك
اخير نيز  ي هاي دور و نزديك، كه حتا در سه دهه حذف روايت اقليت در ايران نه فقط در گذشته... 

نويسي و از فرآيندهاي مهم  هنامه و خاطر نامه، خودزندگي نويسي، زندگي تاريخ ِ از روندهاي اصلي



       

هاي با نفوذ و مؤثر جامعه  كل، حكومت و قدرت و اليه ي نه فقط جامعه. فرهنگ جامعه ايراني است 
هاي اقليت نيز  هاي اپوزيسيون فرهنگي و سياسي، كه حتا حامالن روايت ها و گرايش و گروه
عي و گرايش و گروه خود اجتما ي هايي را كه با روايت مسلط جامعه، حكومت، اليه روايت

اخير،  ي هاي گسترده ساختاري و نظري سه دهه از ديگر سو تحول. كنند ناسازگاراند، حذف و طرد مي
ها، متناسب با نياز متحول  هاي اقليت را تا حدي فراهم آورده و برخي از اين روايت امكان طرح روايت

ها به  ، ترميم و در ميان برخي اليهاجتماعي، كشف، بازسازي ي اين يا آن گرايش و اليه ي شده
  91  . اند روايت اكثريت بدل شده

  علي زرين
  يادداشتي بر موقعيت ادبيات معاصر فارسي در جهان

ِ آن چيست يا به  ي جهاني بودن و جهاني شدن از كجا آغاز شد و بار معنايي راستي را اين دغدغه ...
ابه ذاتي ذهني و جزو ذهنيت جمعي ما قرار شايد از زماني كه مفهوم وطن به مث چه معني است؟

در همين حدود زماني بود كه . اين دغدغه هم به سراغ ما آمد -حوالي انقالب مشروطيت - گرفت 
ويژه اروپاييان،  سياسي ما با ديگران، به -ي وضعيت اجتماعي انديشمندان و جهانديدگان ما به مقايسه

تر به وضع خود نظر  تر و معيار سنجشي وزين ني بيشبي پرداختند و همين باعث شد كه ما با واقع
  97  .بياندازيم و به ارزيابي آن برخيزيم

  نقد و بررسي
  علي نگهبان

  اكنون مدرن –تجدد ادبي يا جخ 
بود كه پيش از آن آخوندزاده  جا مي سخن دوستدار تنها در آن صورت به. جا نيست چنين نقدي به... 

مگر نه اين . تاريخي در گفتمان اجتماعي معاصر ايران مطرح شود توانسته باشد در متن يك فراشد
گيرد؟ پس پاسخ آخوندزاده به او بايد اين  است كه مدرنيته نيز يك فراشد است كه در تاريخ شكل مي

  ."ها ممكن نيست ي من چه حاصل كه انتشار آن اما از اين مطالب مرقومه"باشد، 
 اي كه سير پرورش و روند فرگشت تاريخيِ منتقدانه هاي توان گفت كه نگاه روي، مي از اين

منتقدان آخوندزاده و ديگر . باوري دارند اي ذات گيرند، ريشه در گونه ها را ناديده مي پديدارها و انديشه
جمهوري اسالمي تا حكومت آوران نسل اول مدرنيته و سكوالريزم، كه از خداساالران  پيام
شوند، در داشتن اين  انديش ايدآليست را شامل مي هاي مطلق يسينگرايان سكوالر و حتا آكادم بومي

  107  .ندا باورانه مشترك خوي سرشت
  رضا اغنمي

  هايي از عشق در گذر هفت دفتر گرته
. بشري دارند هاي گيريِ اجتماع شكل ي اي دراز به مثابه خنياگران، درميان مردم جهان سابقه... 

فارغ از . اند گوي راستين مردم خود بوده ها، سخن ر اكثر واقعهدهد كه د ها  نشان مي ي آن كارنامه
با آوازهاي لطيف و گاه . اند حضور گزمه و عسس، پيام اصلي را با ساز و دهل به ميان مردم برده



    
دوستي . اند و چنگ و رقص و كرشمه، مردم را به هشياري و بيداري فراخوانده  گزنده، همراه با نغمه

چنان، مرگ، ويراني و تباهي  اند، هم هستي را فرياد كشيده ِ رت عشق و زيباييِها،  ضرو بين انسان
ها افتاد كه جنگ سرد پيش  ها، وقتي بر سر زبان آواز بيتل. اند ها در جنگ را نكوهش كرده انسان
  123  .اي ديگر گرفتار كند رفت تا دنيا را در فاجعه مي

  پژواك
  مهدي فالحتي
  پيوست مانيفست كانون

ي جدال و جدلِ كانون نويسندگان ايران، نمادي از  و در اين عرصه. و نماد تكنوكراسي ستا... 
زنند؛ حركت  هاي نظام، روغن مي كارشناساني كه به چرخ: ست ها هاي موجود در رسانه تكنوكرات

ونگي گ هكنند؛ گاه، كارشناسانه، از چ دانند، توجيه مي طور كه مايلند و صالح مي هاي نظام را آن چرخ
شوند؛  سخنِ جداسران از حكومت مي رو گاه، به تصادف، هم كنند و ازاين ها انتقاد مي حركت چرخ

ست و البته در  اندازها ها و دست هاي نظام در چاله شان براي پيشگيري از افتادن چرخ ي سعي همه
 و سازشي ندارند كنند، هيچ نرمش انداز ايجاد مي در برابر ماشين نظام، چاله و دست مورد كساني كه

جو  آيد و بيش از يك سرباز جنگ شان مي با اين تفاوت كه زيركي به كمك. مثل يك سرباز نظام  –
توانند در دو نظام  حتا مي). اند جانسخت: يا(لوح، در ميدان نبرد، قادر به حفظ جان خوداند  و ساده

  143  .يي واحدي داشته باشند دشمنِ پي در پي، شغل رسانه
  خيطنز و شو

  علي حصوري
  ي ديگر غم شوخي، راه فرار، چهره

تر دو  معمول دو طرف كه بيشبه طور است با ) ندرت بيش از يك رويداد  و به(حكايت رويدادي ... 
هاي گوناگون شكل  شوخي از راه ِ سازي خنده. معمول خنده دار داردبر حسب ند و پاياني شخصيت

گاري يا ناهماهنگي نتيجه با مقدمه يا عرف، عادت، آداب، طور كلي بايد آن را ناساز  گيرد كه به مي
اهالي سه شهر  ثلم( طرف بنابراين گاه شوخي دو رويداد و بيش از دو. رسوم و اخالق جامعه خواند

  .دنبال دارد انگيز به اي گاه تلخ يا تاسف ه دارد و نتيجه خند) گوناگون
 165    
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رسيد، بدون هويت جمعي نيز  ِ پويا توان به هويت جمعي بدون هويت فردي نمي
گاني  تاريخ فرهنگ و ادب بر دوش فرهيخته. ِ پويايي داشت توان هويت فردي نمي

ِ خود، بر  اند هم معرفت فردي خود را، با تكيه به فرهنگ نياكاني ستهاستوار است كه توان
. اشان دور نيفتند ي زمانه ِ روزمره ي خود بپااليند و هم از متن زندگي ي زمانه فراز جامعه

گمان آن گفتمان  ِ هويت ايراني باشد، بي تواند اهرم پااليش و پويايي چه امروز مي آن
درون صدها متن نظم و نثر يا شعر و روايت  ي  م شدهبرآمده از سنت و قدرت در ه

كرده است؛ آن معرفتي ” اشغال“نيست كه حجم بسياري از فرهنگ و ادب فارسي را 
هاي درخشان فرهنگ هزار  ي متن ي مستقل آفرينشگران فرهيخته است كه در خواسته
ب بزرگ ويژه پس از انقالي بعد از حاكميت اسالم در ايران، به و چند صد ساله

حفظ زبان، فرهنگ ايراني و تأثير عميق آن بر پيكره و نماي . مشروطيت نهفته است
چون  اي و نويسندگان فرهيحته 1ويژه از راه انتشار ادبيات كساني چون مانياسالم، به

اي نيست، اما هرگز تكرار آن همراه با آن چنان پرسش  روزبه دادويه سخن تازه
 –ايراني بودن را مستقل از هويت جمعي” منيت“كه هم  اي همراه نگشته است شايسته

  . گردد  ملتي –گشاي شفافي براي رسيدن به هويت جمعي  اُمتي نشان بدهد و هم راه
هاي شكست، چه در گذشته و چه امروز، جدا از  ي سال ايراني، در همه

ه، مدام ها فراهم كرد كاري ِ خود از خفت ندانم بنيادي كه براي رهايي هاي بي توجيه
ِ خود پنهان كرده  اش را در افتخارهاي تاريخي اي هاي ريشه هاي خود و ضعف ناتواني
ي شصت خورشيدي دو چندان گشته  هاي دهه اين حادثه، در بعد از سرخوردگي 2.است
چرا منتشر شده كه  و بي پرسش ي بي ها كتاب و صدها مقاله در همين دو دهه ده. است

يراني در حفظ زبان، حفظ فرهنگ و حفظ سرزمين بوده ها، غرور ا ي آن سخن همه
ِ  مهابا پيش رفته كه ارزش ژرف و انكار نشدني جا بي اين معنا گاه تا آن. است

هاي ايراني، در  ويژه استورهي ابوالقاسم فردوسي در حفظ تاريخ، فرهنگ، به”نامه شاه“
پر تنگناي اسالم، اثرهاي  منديِ ِ آن گم گشته؛ يا در مقابله با قانون پشت ارزش زباني

هاي عميق آن، تبليغ شده  لرزه بدون آگاهي از پس 3)مانوي – عرفان ايراني(عرفاني 
  .است

هاي فرهنگ  از همكاران همين شماره، بخشي از پيچيدگي  جا كه چند متن از آن
تر پرداخته  هاي آتي به اين بحث عميق و در شماره(گيرند،  و ادبيات را به پرسش مي

امان در  سامان سامان گرفته ي نابه جا، بيش از اين به گذشته اكنون و اين) شود مي
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ي نخست و  گردم به جمله كنم و بازمي ويژه اثرهاي منظوم اشاره نميهاي ادبي، به متن

  .ِ بيان آن چرايي
ي فرهنگ معاصر، دست كم، در ژرفاي انديشه،  ي جاودانه از ميان چند چهره

هاي بعد جاي  ي خود و نسل بر زمانه  ي ادبي تأثير عميقِ دو چهرهِ فعاليت و  گستردگي
هاي فردي در گفتار و كردار و انديشه بودند و  چرا كه هم داراي ويژگي. ترديدي نيست

  . هم همراه و هماهنگ با همكاران خود
، اش ترين شكي داشته باشد در معرفت و راه برگزيده نيما بدون اين كه كوچك

ِ نويسندگاني قابل به سادگي و  است و بدون همكاري” صدا دست بييك “دانست  مي
هدايت نيز يقين . توان رسيد چنان كه شايسته است، به ساحل انتشار انديشه و هنر نمي

اي، جويي روان و  و بدون دريچه ”خورد مثل خوره روح را مي“داشت كه تنهايي 
را  ها و اثيري ها ميان لكاتهي  توان چنان كه شايسته است فاصله ي سروي، نمي سايه

  . آشكار گرداند
عصر با اين  هاي نويسندگان و روشنفكران هم به گواهي تاريخ شفاهي و نوشته

ي انساني،  بستگي به هويت فردي، كه برآمد انديشه ي دل دو چهره، اين هر دو، با همه
گسترش  اشان، براي هموار كردن تعالي و ها است و استقالل فردي هنري و جذاب آن

ويژه در صادق هدايت اين خصلت جمعي، به. فرهنگ و ادبيات از هيچ كوششي نگذشتند
  . تر آشكار است بيش

هاي  ها، نامه اش، با نشست گيري و خصلت كوه نشيني ي گوشه اگر نيما با همه
ِ ادبيات  تر شعر و هستي شناسي هاي خود، امكان شناخت به بدون مخاطب عيني و مقاله

هاي  ي گريزش از جمع و جماعت، در زمينه كند، هدايت نيز با همه ميرا فراهم 
هم نيما و هم هدايت بر اين باور بودند . اي آرام نيست گوناگون فرهنگ و ادبيات لحظه

هاي  ها، ناگزيرند كه در فعاليت اشان، نوشتن و انتشار آن هاي فردي كه در كنار فعاليت
ِ اين را نداشت كه  اگر حوصله و  توانايينيما . جمعي مشاركت جدي داشته باشند

اي پويا و نو گرد آورد، هدايت با  اي را بنياد بگذارد يا جمعي را بر محور انديشه نشريه
نقش اين هر دو در انتشار . ي خصلت انزواطلبش، هرگز از اين مهم غافل نشد همه

هموار كردن ها در ايجاد فضا، شناخت و  ي خود و تأثير مهم آن هاي زمانه نشريه
ي نو و مستقل از سنت و قدرت بر هيچ پژوهشگر و اهل قلم ايراني پوشيده  انديشه
به  –ِ بسياري آشكار است  ِ ادبي كه در آن از خود گذشتگي –ميراث اين حركت . نيست
ي  ، مجلههفته  كتابي شاخص آن، احمد شاملو با  چهره. رسد هاي بعد نيز مي نسل

  . كتاب جمعهو  شهر نايرا ي نامه ، هفتهخوشه
هاي پيش،  ِ تك تك شاعران و نويسندگان نسل اگر بخواهم از تأثير جمعي

هاي  گي هايي كه  داراي هويت فردي و استقالل شاخص بودند، ياد كنم و ويژه آن
ِ  اي بر پيشاني ها را برشمارم، متن از چارچوب ديباچه ِ آن فردي و جمعي ” جنگ زمان“ِ

هاي ماندگار و تأثيرگذار  ِ حافظه، كافي است از جنگ خاطر بيداري به تنها. رود فراتر مي
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اند و هيچ  هاي مرجع ي گذشته ياد كنم كه هنوز هم مجموعه در تاريخ چند دهه
تواند از چند و چون كيفيت و كميت فرهنگ و  ها نمي پژوهشگري بدون خواندن آن

ي آفرينش اثرهاي مهم معاصر، ويژه شناخت زيربنا و محيط و فضاادبيات هر دوره، به
  .متني كامل و ارزشمند ارايه بدهد

، كتاب ماه، كتاب هفته، موسيقي، خروس جنگي، صدف ،قرن بيستم
، جوانه، روزن، لوح، جگن، االفالك فلك، آرش، زمانه دفترهاي، جهان نو

توان نام برد كه گردانندگان  ي ديگر را مي ها مجموعه و ده جنگ اصفهان، توس
كوشيدند در  ِ سر راهشان، به ضرورت مي ها با وجود تمام سدهاي اقتصادي و سياسي آن

به صورت ... ادبي، فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي و (ي ديگر  ها نشريه كنار ده
نامه كه يا مستقل بودند يا دولتي يا نيم  نامه و گاه نامه، فصل نامه، ماه روزنامه، هفته
ها را حفظ كنند و در هر فرصت ممكن  استقالل آن” و دندانچنگ “، با )دولتي يا حزبي
  . منتشر گردانند

ي  شود؟ چه اتفاقي افتاده است كه ديگر، هيچ مجموعه اكنون ما را چه مي
نويس در آن معرفت و  گان فارسي شود كه در آن هم فرهيخته ديگري منتشر نمي

گان نو، پژوهشگران، منتقدان و ديگر مبادله كنند و هم پويند هاي خود را با يك توانايي
  رسي داشته باشند؟ خوانندگان مشتاق دانستن و ورزيدگي به آن دست

، تالش در راه ساختن راهي آزاد براي انتشار ”سانسور“ها مبازه با  آيا سال
روي و  رخوت، انزوا، تك  هاي گوناگون و ساختارهاي متفاوت ادبي ما را به انديشه

وطن كشانده است يا تهي بودن از معرفت نو، بيگانه بودن  همفرهنگ و  بيگانگي با هم
  ها؟ با شگردهاي مدرن يا هراس از داوري

توانيم چونان  اي درون و برون ما را دگرگون كرده است كه نمي چه حادثه
ريزيم و شبان و روزان ما را  مي” عرق روح“كم در راهي كه براي آن  پيشينيانمان، دست

ه است، گامي جمعي در راه شناخت، تعالي و گسترش فرهنگ و محاط در خود گردانيد
  امان برداريم؟ ادبيات زمانه
طور  خواهد نمود عيني بيابد؟ چه گونه مي كي، كجا و چه” درد مشترك“اين 

تبديل كرد تا ” درد مشترك“به ” خورد هايي را كه مثل خوره روح را مي زخم“توان  مي
  گشا و ماندگار؟ بماند راه) اي انديشه(به قول فروغ از آن صدايي 

ِ ادبي تا  چرا با وجود نبودن سانسور در بيرون از مرزهاي ايران هيچ تالش جمعي
، مكث، سنگهايي چون  امروز دوام نيافته يا مخاطبي گسترده نيافته است؟ چرا نشريه

ي  ها نشريه و ده گردون، كانون نويسندگان در تبعيد ي دفترها، پر، آفتاب
هاي حزبي،  ادبي ديگر در بيرون از مرزهاي ايران، و دور از چارچوب منشفرهنگي و 

، انداز چشم، سيمرغ ،بررسي كتابهايي چون  نامه ها و گاه نامه دوام نيافتند و فصل
ِ ما باشند و در شمارگاني تأثيرگذار منتشر  توانند صداي جمعي نمي... و  باران، آرش

  شوند؟ مشكل كجا ست؟



         1388 ، بهار1جنگ زمان         12
شته، شاعران و نويسندگان و منتقدان و پژوهشگران ناتوان از مگر در دوران گذ

توانستند شعر و داستان و نقد و  انتشار اثرهاي خود به صورت مستقل بودند يا نمي
آفريدند  مي” مصيبت“هاي عمومي منتشر كنند كه براي خود  پژوهش خود را در نشريه

جنگي فرهنگي، ادبي، “ند زدند تا بتوان مي” نان شب خود“و از وقت آفرينش خود و 
مسئوليت در راه تعالي فرهنگ، ادب و “ها از  منتشر كنند؟ مگر تعريف آن” هنري

، از هر ديدگاهي، با تعريف ما از آن متفاوت بود؟ مگر تعريف ”هاي انساني موقعيت
كند؟ آيا انسان فرهنگي، بيرون از مرزهاي سياسي  ها تغيير مي انسان و انسانيت در دوره

  انسان نيازمند فرهنگ خود نيست؟ ِ خود ديگر افياييو جغر
ويژه در بيرون از مرزهاي ايران، در نزد  ها، به در اين كه پاسخ تمام اين پرسش

اي،  ِ جرقه پرتو هرازگاهي. نويس وجود دارد، انكارناپذير است تك تك نويسندگان فارسي
اما با توجه به كميتي كه . جا دليل بارزي است براي اين ادعا جا و آن اي در اين شعله

رود، با توجه به اهرم مخربي كه سي سال است  وجود دارد، با توجه به انتظاري كه مي
ويژه با  سنگين خود مهار كرده و به” عباي“تار و پود فرهنگ و ادب فارسي را در زير 

كنندگان فرهنگ و ادبيات فارسي كشورهاي  ِ توليدكنندگان و مصرف توجه به گستردگي
فرهنگ و ادبيات فارسي، ممكن است ، اين خطر هولناك وجود دارد كه ها قاره گوناگون
خورده  هاي ديگر، بيش از آن كه توانمند و صيقل كاك با فرهنگطجواري و اص در هم

خصوصي،   )”وبالگ“و   ”سايت“(حضور هزاران تارنما  .شود، فرسوده و ناكارا گردد
كتاب شعر، شهرگان، عصر نو، ، نيلگون ،اثر، شهروندگروهي و عمومي مانند 

كدام نه دليلي  ها، هيچ ها نشريه در كنار اين و حتا ده …و اخبار روز، ايران امروز 
  . ها تراز با آن هاي فرهنگي و ادبي است و نه هم ها و جنگ براي جاي خالي مجله

در طول همين تاريخ پر فراز و نشيب مملو از شكست ايران، كم نبودند 
ي عمر در تقابل و  ارزشمند ايراني، كه همه ورزان پروران و انديشه و ادب سازان گفرهن

اي انديشه و آفرينششان را از ساختن و  اند و لحظه ها بوده ها و قدرت مبارزه با سنت
بيرون از تمام  ها آزادي و برابري و رفاه انسان - هاي برتر انساني  احياي موقعيت

ها و  بازنداشتند و سختي –ي، دولتي، حزبي و سازماني هاي ايدئولوزيك دين چارچوب
تر  گونه است كه امروز حاصل تالش بيش چه. هاي بسياري را متحمل شدند مصيبت

دهد و بر اين  هاي آفرينشگريِ را نشان مي اهل فرهنگ و ادب، سرخوردگي از مسئوليت
ريع، اثرهاي ژرف هاي س  ي ارتباط زند كه در جهان كوچك شده پندار نادرست دامن مي

  تر جايي دارند؟    و تعمق برانگيز كم
ويژه به جوانان در  ممكن است بتواند به كساني، به” اينترنتي“هاي  وجود امكان

ايران، فرصتي براي گريز از سانسور و انتشار اثرهاي خود بدهد، اما به يقين هرگز 
هاي نو و  ن بروز انديشهي محيط و فضايي گردد كه در آن امكا تواند فراهم كننده نمي

ي عظيم  با گذشت چند دهه از عمومي شدن اين رسانه. هاي شگرف وجود دارد معرفت
رو به افزايش است كه از  جدي ِ هاي فرهنگي و ادبي گسترده، نه تنها شمارگان كتاب
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است  اي بنابراين انتظار بيهوده. هاي معتبر هم هيچ كاسته نشده تعداد خوانندگان نشريه
هاي اينترنتي، هم بر غناي فرهنگ و  خوش به اين باشيم كه با وجود رسانه دلاگر 

و مجله   چنان كه روزنامه هم. شود و هم بر گروه خوانندگانمان ادبمان افزوده مي
نتوانست جاي كتاب را بگيرد، راديو نتوانست جاي روزنامه را پر كند، تلويزيون نتوانست 

هاي صوتي و تصويري  هاي گوناگون رسانه ينما و گونهراديو را از دور خارج گرداند، س
را  نامه ابزارهاي ديگر انتشار و گسترش شعر، داستان، رمان و نمايش  نتوانستند هويت

ي فرهنگي و  ويژه جامعه ها، به خيالي است اگر ايراني محو و نابود گردانند، زهي خوش
تواند مشكل سانسور فرهنگي در  مي ،”اينترنتي“هاي  ِ آن بپندارد كه با وجود رسانه ادبي

ها، يك  ي اين رسانه در واقع همه. كن كند ايران يا در هر ايراني را، از اين راه ريشه
تر و همبستگي  تر، آفرينش بيش ي ژرف ي فرهنگي سالم را تشويق به انديشه جامعه

     .كند و گذر كردن از اين بحران نه غفلت و انزواطلبي تر مي گسترده
ي ايران و هر ايراني در طول تاريخ خود با دو سانسور  اقعيت كه جامعهاين و

هاي گفتاري  رو بوده است، در تمام شيوه به عمومي و خصوصي يا اجتماعي و شخصي رو
هاي  چنان كه همين ناتواني در همبستگي. ِ ايراني مشهود است گي و رفتاري و انديشه
فردي و همراه گشتن با ديگري از  يا ناتواني در حفظ استقالل صنفي يا سياسي

گانش امكان باليدن  اي بدون فرهيخته هيچ جامعه. هاي آن است ترين خصلت شاخص
ِ ژرف و  هاي فرهنگي اي هم بدون بستر الزم براي گفتمان ندارد، هيچ فرهيخته

شرط . هاي شهروندي برسد هاي اجتماعي، سياسي و حق تواند به آزادي درخشان، نمي
ز سد سانسورهاي حكومتي و اجتماعي، شكستن سد سانسورهاي فردي گذر كردن ا

آن سدهايي كه در منيت نادرست هر كدام از ما، چه نويسنده، چه خواننده، نهفته . است
ِ خود اين بحران فرساينده را  ِ فرهنگي، ادبي، صنفي بستگي دهد با هم است و اجازه نمي
  .  پشت سر بگذاريم

با وجود برتر بودن از ديگري، بپذيرد ” من“كه اين  آيا زمان آن نرسيده است
تواند نايل شود؟ آيا زمان آن  هايي رسيده باشد يا مي ديگري نيز ممكن است به برتري

تواند  ، بپذيرد كه مي”ديگري“هايش با  رغم تمام اختالف ، به”من“نرسيده است كه اين 
يا زمان آن نرسيده است كه صداي خود را حفظ كند؟ آ در درد ديگري شريك شود و باز 

به اين واقعيت برسد كه حتا هنوز هم امكان آموختن از فرهنگ و ادب خود و ” من“اين 
از همكار خود و از هموطن خود وجود دارد؟ آيا هنوز زمان آن نرسيده است كه بپذيرد 

تواند بخشي از هويت فرهنگي و  اي كه مي است كه با هر نشريه” من“ي اين  وظيفه
گام شود؟ آيا هنوز اين واقعيت آشكار نگشته  راه و هم را منتشر كند، هم” من“اين  ادبي

كننده يا نويسنده و  عنوان توليدكننده و مصرفتواند به نيز مي” من“است كه اين 
خواننده، سهمي جدي در پيشرفت و غناي فرهنگ و ادب فارسي داشته باشد؟ آيا زمان 

هايش  بد ممكن است دست كم، بخشي از دانستگيدريا” من“آن نرسيده است كه اين 
  نادرست باشد؟
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  ِ ما باشد؟ تواند ضامن حضور فردي ِ ما نمي آيا حضور جمعي

” جنگ زمان“ي  نامه ِ يك نهاد فرهنگي، مانند فصل آيا آزادي، استقالل و پويايي
بستگي براي رسيدن به  ي كوچك هم ، يك تمرين، يك تجربه تواند يك روزنه نمي
  ِ فرهنگ و ادب ايراني، و نهايت ايران زمين باشد؟ ادي، استقالل و پوياييآز

ها را كنار بزند و با در  ِ ايراني ي پراكندگي تواند بهانه آيا اندكي پذيرش، نمي
اي را با اثرهايي ارزشمند به هر  ”نشريه“ي پست،  هاي پيشرفته اختيار گرفتن امكان

كننده باشيم و  توانيم هم توليدكننده و هم مصرف نميخواننده رساند؟ آيا هر كدام از ما 
مان و پرداخت بهاي ناچيزي از درآمدمان، يكي از  ي بخشي از توانايي ارزشمند با ارايه

  باشيم؟” جنگ زمان“ِ  كنندگان جدي يا يكي از كمك  نويسندگان و يكي از خوانندگان
كه با انتشار  1357خراش من در ايران بعد از سال  هاي به راستي دل تجربه

دنياي هاي مستقلي چون  شود و به همكاري با مجله آغاز مي ايراني  نامه هفته
 بوطيقاي نو، تكاپوي  نامه ِ ماه يابد و سرانجام با سردبيري تداوم مي گردون، سخن

رغم واكنش  رسد، چنان من را خسته كرده بود كه به ي پايان مي به نقطه آدينهو 
، و پيشنهاد ”ناكجاآباد“در اين  ِ ناگزيرم ننده، بعد از ماندگارينشين هزاران خوا دل

اي جدي در تبعيد، نتوانستم مسئوليتي چنين سنگين را  دوستان، و ضرورت انتشار مجله
انتظار حركتي  هر دم چشم) 1999از (در تبعيد   هاي زندگي اما در اين سال. بپذيرم

ون پرتويي درخشان در روشنايي جمعي بودم كه نه چون شهابي در تاريكي، كه چ
ويژه كه من نيز چون بسياري روز به روز بر اين اشتباه آگاه  به. حضور داشته باشد

هاي جدي را  ها و جنگ جاي مجلهند نتوا نميادبي فرهنگي و  شدم كه تارنماهاي مي
ِ و ادبي  خأل فرهنگيبگيرند و   دنگرداي كارا  د و وسيلهنرا پر كنمهاجران و تبعيديان  ِ

دهد كه نه تنها اين اتفاق  اما واقعيت آشكار نشان مي. هاي گوناگون براي گفتمان
هاي درخشان خبري و  رود همين تارنماها با تمام ويژگي نيفتاده است كه بيم آن مي

اي پرتاب شده،  اش به گوشه اين فرهنگ شرحه شرحه شده را كه هر تكه اشان، سياسي
پس، از . اش بسيار سخت باشد امكان سربلند كردن دوباره چنان روزگاري بكشانند كه به
جا كه پس از يك سال چالش باخود باز بر اين امر پابرجا ماندم كه انتشار يك  آن
گوي سالم و سازنده ميان  و ها و گفت ِ ارتباط انديشه ، براي امكان برقراري”مجله“

ضروري است، بر آن شدم شاعران و نويسندگان و منتقدان و پژوهشگران و خوانندگان 
ها و سدهاي نويي كه سر راه است، بار ديگر مسئوليت انتشار  ي سختي كه با همه

ها عامل بازدارنده در ايران  اي را بپذيرم و اكنون كه ديگر ناگزير به مبارزه با ده ”نشريه“
 ِ شما، تمام همت خود نيستم و سد سكندر سانسور نيز سر راه نيست، بكوشم با همكاري

ِ  تا با ياري و همراهي ؛”نگ زمانج“ِ  ي فرهنگي و ادبي نامه را بگذارم در انتشار فصل
سوي تمام خوانندگان  هاي ژرف و شكيل باشد به شما، سكوي پرتاب تمام معرفت

  .سوز فرهنگ و ادب فارسي در سراسر جهان بسته و دل دل
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اران، پس از گونه كه تمام دوستان و همك سخن آخر اين كه اميدوارم همان
 انتشار اهرماشان  حيرت از اين تصميم، مشوق و همراه من گشتند و قول همكاري

ي دست اندركاران فرهنگ و ادب و فرهنگ  شد، شمايان نيز، همه نخستين شماره
به خوانندگان و ” جنگ زمان“ِ خود، ارسال اثرها، شناساندن  دوستان، با همكاري

  .پويايي آن را ممكن گردانيدنهادهاي فرهنگي، امكان تعالي و 
  .اين صدا، در پاسخ شما، پويا ست
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  :نوشت حضور جمعي ضامن حضور فردي پي
  
حضور ِ اسالم،  هاي ماندگاري ها، يكي از اهرم ِ ساساني با تجاوز عرب ِ امپراتوري پس از فروپاشي - 1

احياي فرهنگ و  ها براي ِ آن بازگشت مانويان و مزدكيان از تبعيد و فعاليت جديعلني و 
ها، صحرايي بودن  رو، به ناگزير، براي رهايي از شمشير عريان عرب از اين .ادبيات خود بود

، يكي از موبدان بازگشت به استبداد هاي اسالم و ايستادگي در برابر فرهنگ و قانون
 هاي گوناگون فرهنگ شهري و متمدن بود و دگرگوني ها شناساندن وجه ِ آن هاي جدي فعاليت

چنان كه نهضت .  اسالمي ايجاد كردن از راه تفسير و تأويل –هاي عربي   عميق در خصلت
  .اي داشت ويژه در دوران خليفه مأمون و منصور نقش ويژه و گسترده در اين امر، به” شعوبيه“

اي، پس از شكست  ِ ايرانيان، ساختن اسكندر افسانه هاي بزرگ تاريخي تراشي يكي از اين توجيه -2
انگيز امپراتوري  ديگري، شكست فاجعه. ِ هخامنشيان از اسكندر مقدوني است بار امپراتوري تخف

ي نهضت علويان و  ويژه در دوره چنان كه براي خاندان علي، به. ها است ساسانيان از عرب
ها و  ها و رسم هاي بسيار كردند و بسياري از آيين تراشي هاي بويه و زيار، افسانه حكومت

گران  هاي عربي نسبت دادند كه همه از تجاوزگران و ويران ايراني را به شخصيتهاي  سنت
 .فرهنگ و تمدن ايراني بودند

برند، ريشه و بنيادش در  اسالمي نام مي –چه از آن با عنوان عرفان اسالمي يا عرفان ايراني  آن -3
هاي مانوي،  ضتمزدكي و نههاي  در حقيقيت پس از شكست قيام. تفكر ماني و مانويان است

هاي اجتماعي،  ويژه بعد از رانده شدن مزدكيان و مانويان و سرانجام زرتشتيان از تمام ساحت به
هاي مسلمان شده، براي رهايي از ستم و ايستادگي در برابر حكومت  فرهنگي و سياسي، ايراني

ادند و هاي گوناگون گسترش د معرفت مانوي را با توجيهتر  اسالمي، تفكر مزدكي و بيش
ِ  هاي ناانساني و ضد فرهنگي ، در برابر قانون)منفي(ي انفعالي  اي مبارزه كوشيدند با گونه

ها، با  اي كه در گذر سال حادثه. ها، مقاومت كنند تر از عرب هاي مسلمان ها و ايراني عرب
ويژه با حكومت صفويان به كلي شكلي ديگر گرفت و هر چه به زمان  حكومت سلجوقيان و به

از طريق (ي آن  هاي مانوي يا مقابله ِ آن و جنبه هاي مزدكي يا فعال تر شد، جنبه معاصر نزديك
، محوتر و نابودتر گشت و عرفان )انساني - مينوي -هاي فرهنگي به وجهبخشيدن  ارزش

 گري درويشگري،  انسان اجتماعي، به صورت صوفي ي ايراني، تهي از هر گونه معرفت سازنده
 . اسالمي درآمد ِ و دريوزگي

  
  
  
  
  

   



          

 
 
 
  تراود مهتاب مي
  تاب درخشد شب مي

  دم شكند خواب به چشم كس و ليك نيست يك
  ي چند غم اين خفته

  شكند خواب در چشم ترم مي
  نگران با من استاده سحر

  خواهد از من صبح مي
  كز مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را

  در جگر ليكن خاري
  شكند از ره اين سفرم مي

  آراي تن ساق گلي نازك
  كه به جان دادمش آب

  شكند اي دريغا به برم مي
  سايم ها مي دست

  تا دري بگشايم
  پايم بر عبث مي

  در كس آيدكه به 
  شان در و ديوار به هم ريخته

  .شكند بر سرم مي
  نيما يوشيج

 
 
 

 بازنگري ادبي
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  نسيم خاكسار
  حكايت شرحه شرحه شدن

  )ه نقل و روايت از دو متنتأملي بر چند پار(
 

       
 

و من با . منظورم تداوم خواندن است. آورد ميرا خواندن يك متن، خواندن متني ديگر 
رو شدن با بيان  به هاي آخر آن، و رو عطار نيشابوري، و رسيدن به برگ الطيرمنطق خواندن

مرغان رفته بود براي ي پايانيِ سفر دشوارش كه همراه  عطار در قطعه” بيچارگيِ“و ” عجز“
زده  گيريِ خام و شتاب در ترديد از اين كه با يك نتيجه. يافتن مقصود، در انديشه فرو رفتم

آن حرف پايانيِ كتاب زود بسته شود، مصمم شدم با حفظ همان نتيجه  درهاي انديشيدن به
تاب و زمان اين ك هاي هم سفري در متن. اي از ذهنم، سفري آغاز كنم ها در گوشه گيري

ها را  يعني صداي بلند كالم در متن. و فكر را رها كنم كه خوانش بينامتني كند. پيش از آن
هاي خاموشي  هايي در گوشم خاموشي بگيرد و راه باز گذارد براي بيان بگذارم براي لحظه

و نيز . تر خوانده بودم را كمي پيش بيهقي تاريخ. چرخند ها مي كه در راستايي ديگر در آن
ها فكر يا  پس از خواندن آن. سهروردي را عقل سرخِ ناصر خسرو و سفرنامهاز آن  بعد

ورزيِ ذهنيت  چه رخ داد در جهان انديشه. ي اين سفرم شده بود پرسشي در آغاز، انگيزه
ايراني كه سفر روشن بيهقي در تاريخ يك دوره، و سفرِ زمينيِ ناصر خسرو براي ديدن جهان 

ي كار و سفرشان  هايي كه انگيزه هاي گوناگون براي يافتن پرسش عهو ديدار با مردم و جام
ها در  و چرا سفر روشن آن. ِ عطار همراه مرغان انجاميد شد، دو قرن بعد به سفر تمثيلي مي

خاك و كوشش براي ثبت وقايع تاريخي، به سفر در تاريكي و زندان شدن در جهاني ذهني 
هايي  ها پرسش انجاميد؟ اين عقل سرخ روردي دري جهان توصيفي و تمثيليِ سه از گونه

دانستم و خوانده بودم كه جهان ذهنيِ ايراني  مي. كردم نيز بود كه در آغاز سفر از خودم مي
به ايران و از قرن دوم هجري تا قرن ششم و هفتم، جهاني است   ي عرب بعد از حمله

ده بود و بسياراني برخاسته بودند تا با اي عظيم و ناگهانيِ رخ دا زلزله. سرشار از راز و پويايي
اي  اگر لحظه. نگاه كردن به خود و به جهان پيرامون، از اين تكانه به چيزي ديگر برسند

هاي ديگراني چون ابن مقفع، بايزيد  تر آوردم نام بگذاري همراه همان چند نامي كه پيش
وني، ابوالسعيد ابوالخير، بابا بسطامي، حالج، بلعمي، رازي، رودكي، فردوسي، بوعلي سينا، بير

طاهر، خيام، روزبهان بقلي، مولوي، شمس، سعدي و حافظ در ذهنت بچرخند متوجه 
سال چه دوران عظيمي از نظر حجم و سربلندي تفكر در ايران  شوي كه اين چند صد مي

  .بوده است
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هاي  هاي يك كتاب را بايد در كتاب گفتم ناخوانده با خواندن هر كتاب به خودم مي

هايي  تر بود كه چنگ انداختم باز به متن پس براي دانستن بيش. ديگر ديد، تا خوانا شوند
كه در  سمك عيارو  كليله و دمنهخواجه نظام الملك،  نامه سياستديگر چون 

در بيتوته، در اين رباط  . شرح شطحياتو خواندم و خواندم تا رسيدم به . رس داشتم دست
كنم  تفصيل آوردم كه وقتي شروع مي ها را در مقدمه به اين. ي رسيدمتازه بود كه به فكرهاي

ها  آن شوم به ضرورت، مجبور مي هام و چرا جاهايي، ب هايي رفته به تأمل، بداني از چه راه
  .اشاره كنم
  

  الطيرهاي پاياني منطقسفر، يكي از قطعه آغاز
  

و حكايت سفر مرغان . نويي بلندي است و سروده شده در قالب مث منظومه لطيرامنطق
داستان سفر مرغان به سوي “جوي سيمرغ و برخي نظر بر اين دارند كه و جست  است به

در ادبيات پيش از اسالم ايران چنين داستاني وجود “و ” اي كهنسال داشته سيمرغ ريشه
  1”.ي در آن روي داده استهايفرهنگي، جامعه تغيير هاي  داشته است و با تحول

آورد و نيز  هاي تمثيلي و گاه تاريخي مي منزل، حكايت ين سفرِ منزل بهعطار در ا
سفري براي  كشف  متفكران پيش از خود تا سفر مرغان را به رآيهايي از نظر و  نقل

چه از  آن“. هايش در معنا و پيدايي وجود، انسان، طبيعت و ماوراي طبيعت تبديل كند پرسش
رفت شناسي و شناخت وجود و تامل در اسرار خلقت هاي عرفاني در حوزه مع ظرايف آموزش

هايي نيست كه  و پست و بلند مدارج روحي انسان در اين كتاب آمده است از نوع حرف
متفكران و  شاعران و  هايثرارا كه دنبال كنيد در   هر جزء آن“و  2”روزي به پايان رسد

  3”.توانيد پيدا كنيد نويسندگان قبل از عطار مي

آورم همه در  جا مي ها را اين هايي از آن هايي ديگر كه بخش قطعهاين قطعه و 
ها  با آن منطق الطيراند كه سفر تمثيليِ عطار همراه مرغان در كتاب  مجموع هشت قطعه

  :نويسد ي پاياني  مي او در بيان حال خود در نخستين قطعه. يابد پايان مي
  بيني خوشي تو فروغ  شمع مي“

  شينبيني در سر او آت مي
  آن كه از بيرون كند در تن نگاه
  ”كي برد هرگز درون سينه راه

  
  :كند كه و با اين حرف قطعه را تمام مي

  اين زمان جز عجز و جز بيچارگي“
   4”بارگي اي يك ندارم چاره مي
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آورد كه بعد از  اش برسد اين حكايت تمثيلي را مي سپس، پيش از آن كه به حرف نهايي
  :پرسد جوانمرد از او مي. بيند خواب مي را به مردن شبلي جوانمردي او

  گقت حق با تو چه كرد اي نيكبخت؟ “
  گفت چون شد در حسابم كار سخت
  چون مرا بس خويشتن دشمن بديد 
  ضعف و نوميدي و عجز من بديد

  رحمتش آمد بدان بيچارگيم
  5”.بارگيم پس ببخشود از كرم يك

  
  :آيد هاي شبلي خود به فرياد مي حرفي  گاه در پناه اين تمثيل و در ادامه و آن

  خالقا بيچاره راهم تو را “
  همچو موري لنگ در چاهم تو را 

  ام دانم كه من اهل چه من نمي
  ام يا كجاام يا كدامم يا كه

  عمر در خون جگر بگداخته
  اي  از عمر ناپرداخته بهره

  گم شده)  دنيا( دل زدستم رفته دنيي
  .صورتم نامانده معني گم شده

  نه كافر نه مسلمان مانده من
  دو حيران مانده در ميان هر

  در دري تنگم گرفتار آمده  
  6”.ديوار پندار آمده روي در

   اين بيان عجز و بيچارگي عطار از چيست؟
آيا نه از اين است كه، نه مسلمان مانده است و  نه كافر؟ در ميان هر دو حيران 

  م روي در ديوار پندار و خيال آورده است؟مانده؟ و در نهايت در اين سرگرداني و ابها
داند  و چون مي. زند ي روشن حرفي است كه عطار در پايان سفرش مي اين خالصه

ي كتاب با استفاده  باك و تا حدي كافرانه است در آخرين قطعه كه اين حرف بسيار تند و بي
خواهد كه  مي) خدا(يعني ابواالسعيد ابوالخير آورده، از حق  مقاماتاز داستاني تمثيلي كه از 

نادان را كه با بوسعيد كرد نكند وجوانمردي كند و شوخ و ) دالك حمام ( كار آن قايم 
  .چركي را كه او بر زبان آورده است  ناديده بگيرد

  قايم مطلق تويي اما به ذات“
  وز جوانمردي نيايي در صفات
  شوخي و بي شرمي ما در گذار

  7”.شوخ ما وا پيش چشم ميار
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. رسد باكي در سخن برسد به عجز مي پرسش و بي رفت به ست تالشي كه مي شكارا پيداآ

توان از  هايي پنهان هست كه مي سخن” بيچارگي“و ” عجز“الي همين بيان آشكار  اما البه
هايي كه  سخن. ها بهره گرفت و عالمت، براي راه يافتن به شناختي از آن  ها چون نشانه آن

هايي  تر از متن داشته باشند و هم متن را ادامه آن حرف و سخن كهن اي هم  بايد پيشينه
  . ديد در صورت و بياني ديگر

  .سخن گفتن رو در رو و برابر با حق - 
  .صورت انساني دادن به حق - 
  .بي پروايي در ابراز انديشه - 
  .پنهان كردن حرف و سخن در پوشش تمثيل - 
  .نزد عارفان پيشين ييز كفرگوگونه سرگرداني و ني و سابقه داشتن اين - 

هايي، به قولي، بينامتني باشند كه زير پوشش  توانند سخن ها كه آورده شد مي اين
  .اند عجز پنهان مانده

نيمه دوم قرن ششم و ربع اول قرن هفتم “اگر تاريخ زندگي عطار را در فاصله 
يان كرده است بايد سراغ ها ب هايي كه او در همين قطعه چه آن  ، براي انديشيدن به8”بدانيم
متني كه بر حسب اتفاق نخست نظرم را گرفت . زمان او تر از او رفت و يا هم هايي پيش متن

گرچه عطار . ها از يك مكتب فكري هستند هردو اين. روزبهان بقلي بود شرح شطحيات
ي مكتب عرفان خراساني است و روزبهان از فارس؛  از خراسان است و پرورده و پرورنده

استناد  ي زماني روزبهان به فاصله. جايي كه پس از او سعدي و حافظ را در دامان خود پرورد
هجري آورده شده است،  627با عطار كه وفات او در   606 -  522تاريخ تولد و مرگش در 

كتاب . اند زمان تقريب متفكرهايي هم ها به شود گفت كه آن اي است سي ساله و مي فاصله
روزبهان بقلي هر . روزبهان به نثر شرح شطحياتشعر است و  ر بهعطا منطق الطير

ساختار . رسيده در اين كتاب آورده است شدست چه را كه از شطح عارفان پيش از خود به آن
اما در كليت خود . پردازد كسي و به موضوعي مي و هر قطعه به. كتاب قطعه قطعه است

ان آن از سوي عارفان گوناگون در چند گونگي بي هشرح يك روايت كلي است از شطح و چ
 منطق الطيرچون . هم دارد منطق الطيرهمين ساختار را تا حدودي . سده پيش از مؤلف

هم در كليت ساختاري خود، سفر مرغان است براي يافتن سيمرغ، اما در هر بخش يا قطعه، 
ا، روايت ه توان گفت هردو آن در واقع مي. شود حكايتي مجزا و مستقل هم آورده مي

گويا اين بناي در اساس شرحه شرحه، يا قطعه . اند هايي بنا كرده اصليشان را بر پاره روايت
ورز ايراني در آن چند  قطعه، خود تمثيلي است از شرحه شرحه شدن فكر و انديشه و انديشه

  .كند اش به آن اشاره مي صد سال كه مولوي هم در آغاز مثنوي
  فراقسينه خواهم شرحه شرحه از “

  ” تا بگويم شرح درد اشتياق
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  در شرح شطحيات، نقل حالج
  

  : آورد كه اي مي روزبهان بقلي در تعريف از شطح در قطعه
و آن خانه را كه آرد در آن خُرد كنند مشطاح گويند از بسياري . شطح حركت است“

پس سخن در صوفيان شطح ماخوذ است از حركات  اسرار . حركت كه درو باشد
ون وجد قوي شود و نور تجلي در انوار الهام كه عقول ايشان را حادث شود دلشان، چ

چون ببينند . جوالن كنند) شكوه و عظمت و درخشندگي ( برانگيزاند، آتش عالم بها 
اختيار مستي در ايشان  نظايرات غيب و مضمرات غيب ِغيب  و اسرار عظمت، بي

از صاحب وجد كالمي صادر شود از  جنبش درآيد زبان به گفتن درآيد  درآيد، جان به
و عبارتي . تلهب احوال و ارتفاع روح در علوم مقامات، كه ظاهر آن متشابه باشد

چون وجهش نشناسند در رسوم ظاهر، و ميزان آن . باشد، آن كلمات را غريب يابند
  9”.مفتون شوند) معتقد، باورمند(نبينند، به انكار و طعن از قايل 

  
هايي است بر  ن كه از نامش پيداست، تأويل و تفسير يا شرحچنا هم شرح شطحيات

به زبان عربي انشاء نموده و بعداٌ به “روزبهان بقلي اين كتاب را نخست . پاره پاره هايي شطح
خواهش مريدان خود در شيراز تفسيري به فارسي بر آن نگاشت كه حجم اين تفسير به زبان 

  10”.باشد ان عربي ميزب فارسي سه برابر حجم  انشاء قديم به

ها نوشته شده به  ها در آغاز هر قطعه و بين تفسيرهايي كه از سوي مؤلف بر آن شطح
هاي كتاب را در  ترين قطعه حالج بيش هاي و شطح. شود آورده مي صورت پاره پاره 

  . گيرد برمي

زبان  و آن را به الفاظ متصوفه به. در خاطرم آمد كه شطحيات مشايخ جمع كنم“
چون . استعانت از حق خواستم و بر وي توكل كردم در جمع آن. ي شرحي بگويمعرب

ترين شطحيات از آن  در آن علم خوض كردم و ديوان ايشان مطالعه كردم بيش
آن از همه . سلطان عارفان بايزيد و شاه مرغان عشق، حسين ابن منصور حالج يافتم

وي غمناك شدم، از براي  برنجانيدن. الخصوص از آن ِحالج علي. تر ديدم مشكل
تخليص اين علم از طعن حاسدان رنج بسيار كشيدم، تا كتابي مفرد در غرايب علم 

  11”.شطح به فضل حق جمع كردم

  
. دانند قرن چهارم هجري مي هاي قرن سوم و اول هايخرآحالج را فيلسوف و شاعر قرن 

گري چون روزبه پسر دادويه حدود دو قرن پيش از او تاريخ تفكر ايراني، انديشمند شجاع دي
او گفته بود كه  ي انديشمندي كه مهدي، خليفه عباسي درباره. مشهور به ابن مقفع را داشت

يوناني و پهلوي به عربي كه اصل  اثرهايها نخوانده بود در ترجمه از  هيچ كتابي از زنديق
  .آن از ابن مقفع نباشد
  :گويد مي ،انديشد چه را كه مي نآ. باك دارد هايش زباني صريح و بي حالج در شطح
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ترا منزه دانيم از تقرب : گفت. عرفات ايستاده بود اند كه به از حسين نقل كرده“

  12”.تو بيزار گشتم از وحدانيت گفتن موحدان تو به. بندگان
  يا  

: گفت» .كني دعوي نبوت مي«منكري، حسين منصور را معارضه كرد گفت “
  13»“.كني بسي واكم مي اُف بر شما باد كه از قدر من«
  

اش به حكم خليفه عباسي المقتدر باهللا  دليل همين بيان صريح و آشكار انديشه او را به
  :كنند كشند و قطعه قطعه مي هاي بسيار مي زنداني و بعد از شكنجه

بزدند و بعد از آن دست و پاي وي ببريدند و آن گه ) تازيانه( اورا سه هزار دره “
  14”.د از آن بسوختندو بع. برآويختند

  
باكي و دانش با ابن مقفع همتا بود، در پايان زندگيش نيز فرجامي چون او پيدا  او كه در بي

نثر روزبهان در اين كتاب وقتي از زندگي حالج و در توصيف شخصيت او و رفتارش . كرد
و ثبت  ها ييجز اش به نثري كه با توجه. هاي وسيع داستاني نويسد، نثري است با قابليت مي

  :ها، در خلق كردن فضا و موقعيت توانايي شگفتي دارد و تعقيب آن
يي نيكو  خانه. بسي سعي كردم تا در زندان شدم«شيخ ابوعبداله فرمود كه “ 

بسته و ) ريسمان و طناب پيچيده( ديدم، و فرشي خوب انداخته، و حبلي 
و غالمي . مهيابرو افكنده، و اسباب مجلس همه ) حوله، دستمال(يي  منشفه
چه : پرسيدم. سقايه رفته تا وضو كند به: ست؟ گفت شيخ كجا: پرسيدم. ايستاده

تر  درين زندان بيش: گفتم. هژده ماه: كني؟ گفت مدت ست تا خدمت شيخ مي
با سيزده بند آهنين هرروز هزار ركعت نماز : باشد؟ گفت مشغوليِ ِ او به چه مي

شيخ درآمد با رويي نيكو و قدي . ها بوديم چون درين سخن.......كند نافله مي
خوش، صوفي سپيد پوشيده بود، و فوطه رملي بر سر نهاده، نعلي طاق در قدم 
. داشت، همچون آفتابي با هيبت و عظمت كه از مطلع برآيد، بر طرف صفه برآمد

از : از كدام شهر؟ گفتم: فرمود. از پارس: اي جوان از كجايي؟ گفتم: مرا گفت
اگر : گفت. بر مشايخ از من پرسيد تا به حديث ابوالعباس بن عطا رسيدخ. شيراز

جا؟  چون آمدي در اين: ديگر گفت. ها نگاه دار بيني او را بگوي زينهار آن رقعه
  15»“.به معرفه بعضي لشكريان پارس: گفتم

  
فيلسوفي كه نه . منصور حالج معاصر است با محمد زكرياي رازي، پزشك و فيلسوف ايراني

ترين كسان در اسالم بلكه كل تاريخ  اش يكي از تواناترين و آزادانديش نسبت به زمانه“نها ت
توانايي  نهايت به گرمي بي با دل. او يك خردگراي ناب بود. انديشه بشر بايد به حساب آيد

  16”.هايشدريغ  در بيان ايده پروا و بي خرد، آزاد از هرگونه تعصب؛ و بسيار بي

  17”.وده است ... ن رد عقلي اصل نبوت و مخالفان اصولي هرگونه ديناز پيشتازا“او 
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اي با هم داشتند روشن  ديگر را ديده بودند يا مكاتبه كه حالج و زكرياي رازي يك اين
دو انديشمندي كه در بيان . چه اهميت دارد معاصر بودن اين دو فيلسوف است آن 18.نيست
گرانجانان دراعه و “هايي كه به زبان روزبهان،  ديشهباك و شجاع بودند، ان هاشان بي انديشه

اگر در كشتن رازي كه انديشمندي . آمد شان را خوش نمي”رسمان زمانه بي“و ” دستار پرست
ي ديگر بود، موفق نشدند، اما در توطئه براي قتل و تكفير حالج و تني چند بعد از او  از گونه

اين شوخان ِ جاهل از سر حسد در خون “ند و كارگيريِ هيچ  اسبابي فروگذاري نكرده از ب
آن سبك روحان سعي كردند، و آن پاكان حضرت را به دست ناپاكان اوباش باز دادند، تا از 

  19”.و از حسد به دست خون بازدادند..... سر غوغا آن شاهان راست نهاد را برنجانيدند

ي از نوع حالج كه بعد از اي از عارفان روزبهان در آغاز كتابش پس از نام بردن زنجيره
با دلق ”نويسد يكي را هاي فراوان به حكم قاضيان دين به قتل رسيده بودند، مي شكنجه

و حالج را  21”نعل بر سر فروكوفتند و بدان بكشتند“و ديگري را  20”هژده مني چون بكشتند
  22”.يدا بودچنداني بزدند كه باطنش از ظاهرش پ“شير نرم كرده بودند  اي كه به با تازيانه

محابا،  بيترس و  ست كه خواننده كتاب دريابد كه مؤلف بيا همين سه نمونه كافي
  . كرده است ها شرح شطح

  قول حالج و شرح روزبهان بر آن
  

آمده ” لحالجا في الشطحيه“آورم قولي است از حالج كه زير فصل  اين قطعه كه در پي مي
  :است

دقيق شد نزد ) من(در آن بر شد، و فهم  علم من نظر«گويد كه  حسين در شطح مي“
ناسوتم . ست نعوتم ناسوتي. من منم، و وصف نيست. من منم، و نعت نيست. بشر

. ام حكم من آن ست كه من پيش نفس من محجوب. محو اوصاف روحاني ست
چون وقت كشف نزديك رسيد، نعوت وصف محو شد، . حجاب من پيش كشف است

ن نفس نيستم، و نفس نيست، من تجاوزام، نه چون م. ام من از نفس من منزه
غيبت از . ازليت را تعود نيست. ظهورم نه حلولم و در هيكل جثماني باديم. تجانس

حقيقت وصف،  جنّه و ناس شناسد، نه معرفتي به. احساس است، خارج از قياس است
 آن يكي مزاج خورد، و» قدعلم كل اناس مشربهم«ليكن به قدر طاقت از معارف آن 

آن  يكي شخص بيند، و آن يكي را واحدي مالحظه او به وصف . آن يكي صرف
همه از . آن يكي در بحار تفكر غرق. و آن يكي متحير در ادويه طلب. محتجب

خواص برو راه يافتند، برسيدند و . اند، همه قصد كردند و گمراه شدند حقيقت خارج
راهشان نمود، . ذليل شدند هستشان كرد. شان كرد، متالشي شدند ثابت. محو شدند

ايشان . ايشان را ببست  به شواهد خود. شان كردند گم. طلب گمراهي كردند
اشكال ايشان بر . اند اند، گويي كه غايبان شاهدان. اند ند، گويي كه منقطعانا واصالن

  23”.ايشان ظاهر شد، واحوال ايشان بر ايشان پنهان
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او . ان حالج است، سخن حالج روشن استروزبهان از سخن ي اين قول كه ترجمه در
خدا باال  ي خود يا انسان را تا مرتبه ي گاه مرتبه و آن. گويد كه فهم او از بشر دقيق شد مي
از ” نعت“با توجه كه . نشاند كند و خود يا انسان را جاي آن مي خدا را محو مي. كشاند مي

من منم و وصف . نيست من، منم و نعت“گويد  صفات خداوند است، او به صراحت مي
ناسوتم محو اوصاف . نعوتم ناسوتي ست “: گويد چه الهوتي است مي و با رد آن” .نيست
  ”.ظهورم نه حلولم. من تجاوزام نه تجانس“: زند و در نهايت بي پروا بانگ مي” .ست روحاني

 چه از اثرهاي او به ما رسيده به و آن. نويس ايراني است حالج از انديشمندان عربي
هايي كه از  ها در بيان ديگران و ميان حكايت و نقل اي است از آن عربي است يا ترجمه شده

فارسي ندانستن او در  حكايتي است كه بسيار روشن به شرح شطحيات در. اند او آورده
  :كند سخن گفتن هم اشاره مي

 .در حلقه  نشسته بود - رحمته اهللا - و علي سهل صوفي. حسين در اصفهان برسيد“
گويي، و من  در معرفت سخن مي! اي بازاري: گفت. حسين منصور برابرش بنشست

هفتصد درجه است و ) غلبه حق بر سالك و عارف(و ميان صحو و اصطالم . ام زنده
شهري كه مسلمانان در آن : علي سهل  گفت.اي اي و بوي آن نشنيده تو نشناخته

حسين منصور ندانست . ي رفتسخن به پارس. باشند، نشايد كه تو در آن شهر باشي
. مردم در قفاء او افتادند، تا خانه او ببينند و بركنند. برپاي خاست. گويد كه او چه مي

  24”.ين شهر پيش از آن كه ترا بكشندابيرون شو از : شخصي بيامد و به حسين گفت

  
ي او ي علي سهل صوفي جا آشكار است با چنان سخنان كه از او در آن قول آمده، به گفته

اما ببينيم روزبهان بقلي درتفسير يا تأويلش از آن . در شهري نباشد كه مسلمانان باشند
وجوي چيست؟ نخست  گويد و در جست سخنان، كه در پايان قول حالج آورده است، چه مي

  .آن را بخوانيم
ياد كرد . در ين فصل حقايق توحيد و نعت شواهد موحدان وصف كرد: قال“

ناسوتيت و روحانيت . از خود و سر مقام خود خبر داد. د از حقخو محجوبان را به
از دقت نظر خود ) چه آن(آنچ . را شرح داد؛ پيدا كرد كه در ملكوت حق چون باشد

خواست،  ي عرفان خلق آن را، علم حق مي و ادراك و فهم و علم خبر داد، و قله
خود  گه به او، آن برو پيدا شد از جمال و جالل حق و نور غيب) چه  آن(و آنچ 

ليكن ! الهي تو آن مني: كالم انبساط است چنان كه گويد عامي. اضافت كرد
اما چون از انوار قدم مرات كواشف غيب بيند و دويي نداند . الحق للحق وال خلق

. چون آسمان قدم مطالع شرق ازل را مشاهد است. راست گويد او را كه دريابد
ساالر آدم و من دونه، كه چون  ق، كارواندار عش جا بنگر حديث سرمايه آن
از آن است  كه ناسوت  در روح  25»لست كاحد كم  انا انا وال نعت«: گويد مي

به نفس  26»قل الروح من امر ربي«. گه وصف نماند آن .ملكوتش غرق شد
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اما چون از خود بيرون آمد، نور قدم برو پيدا شد، . محجوب بود، چون با نفس بود
از نفس منزه  27».قالت ان الملوك اذا دخلو قريه افسدوها«شد  وصف ازو محو

. چون نفس نماند. به نور حق از اثر طبيعي مقدس شد. زيرا كه جان بود. بود
يا أيتها «قال اهللا تعالي . اين معاني طمانينت است. جسم و جان همه جان شد

  28»“النفس المطمئنه

  
  :توان در اين چند جمله خالصه كرد يتاويل و تفسير روزبهان را از قول حالج م

  .كند حالج در صف موحدان است و حقايق توحيد وصف مي - 
كرده همه سخن يا به بيان او ” به خود اضافت“چه كه از حق است و حالج  آن - 

  .كه از شادي ديدار با حق، از او صادر شده است” كالم انبساط است“
دانند همانند  ي كه خدا را از آن خود ميو سخن آشكارا كفر او را با وجد مردم عام - 

ها را به تأويل و تفسيري كه از قول او دارد نزديك كند و نيز از تيزي و  كند تا معاني آن مي
آيد مولوي در يك قرن بعد در  به نظر مي. برندگي و آشكارگي معاني كفرآميزشان بكاهد

كايت از زبان خدا به ش و سرزنشي كه در آخر ح”موسا و شبان“سرودن مثنوي حكايت 
  .كند، متأثر از همين گونه تفسيرها يوده باشد موسا مي

. هاي ديگر كتاب هم است از اين گونه تأويل و تفسيرها از سخنان حالج در صفحه
من “: گويد گذارد و مي صراحت خود را جاي اهللا مي براي نمونه وقتي در جايي، حالج به

صراحت  فرمان  ، اهللا به"اعراف"در سوره  قرآندر  ، دو قومي كه 29”.مهللك عاد و ثمودم
جان از ) سرشاري(اين كالم از امتالء “نويسد كه  ها داده بود، روزبهان مي هالكت آن به

  30”.قدم را به قدم بديد و خود را فراموش كرد. سكر توحيد است

  : ويدگ براي نمونه حالج مي. از اين گونه تفسيرها از قول حالج در تمام كتاب هست

آتشش بترسانيدند ابليس را، از  به. صاحب من و استاد من ابليس و فرعون است“
و به . دريا غرق كردند و از پي دعوي باز نگشت فرعون را به. دعوي باز نگشت
   31”.وسايط مقر نشد

  
  :كند و روزبهان تفسير مي

 به وعيد بازنگشتند؛ اقتدا از ايشان رجوليت بپسنديد، كه چون از دعوي به“
  32”.مذهب ايشان شجاعت ايشان كرد، نه به

  
استدالل ابليس و فرعون و محاجه  اما در همين كتاب هست جاهايي كه آشكارا حالج به

آيد  ، نقلي از حالج مي”7في القطعه ”در. شجاعت ايشان تر اقتدا كرده تا به ها با اهللا بيش آن
هاي موسا از  پرسش هايي كه ابليس به گويد و پاسخ ي موسا و ابليس مي كه در آن از مناظره

  :گويد موسا به او مي. دهد چرايي عدم اطاعتش از اهللا مي
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موسا گفت الجرم صورتت . بود نه امر) امتحان(آن ابتال «امر بگذاشتي؟ گفت “

بر ) اعتماد(حال را معول . و اين ابليس است. گفت اي موسا آن تلبيس بود. بگرديد
و اگرچه . چنانك بود؛ نگرديد. ن معرفت صحيح استآن نيست زيرا بگردد، ليك

. ياد، ياد نكند! اي موسا«: اكنون ياد كني او را؟ گفت“: موسا گفت. شخص بگرديد
  33»“.من مذكورم و او مذكور است

  :و جايي ديگر
سجود ماليكه سجود مساعدت بود، ": گفت) نام حسين حالج است(غريب“

  34»“.از طول مشاهدت بودابليس در سجود ) حاشا و انكار( جحود

  
و اين همان ابليسي است كه وقتي نامش و كارهايش در متن عارفاني چون ميبدي در 

اين گونه تفسير و تأويل  ي است كه رفتارش به”ملعون”و” لعين”آيد، مي كشف االسرار
  :شود مي

صورت ديد، صفت نديد، . آن مهجور لعين، ابليس، از آدم گل ديد، دل نديد“
   35”.د، باطن نديدظاهر دي

  
هايي كه از حالج آورده شد، سخن بر سر غيرديني بودن يا نبودن، يا به اهللا باور  در قول

جا از اهميت  توجه برخوردار است فكر كردن او به  چه در اين داشتن يا نداشتن او نيست، آن
و  هاي عرف گذاري هاي آن چون يك حقيقت غير قابل رد، در ارزش متني است كه داده

ي بود كه از كارها وكردارهايوگو كشاندن و ترديد در  گفت داشت و به شرع چون و چرا برنمي
او در . ها را كشف كرد ها بايد يقين داشت و تنها بايد معاني آن ديد دينداران در درستي آن

ايستد  ها، ابليس و فرعون، مي ترين باكانه كنار ملعون ، بيكارهاجهت به پرسش درآوردن آن 
محاجه با خدا، حق يا اهللا نشستند و فرمان او را اطاعت نكردند استاد خود  آنان را كه به و

گويد كه  حالج  درهمان قولي كه در ابتداي اين پاره از او آوردم، به صراحت مي. داند مي
  .”تجاوز است نه تجانس“، ”حلول“است و نه ” ظهور“

لول بتوان قايل شد همين است كه تو اگر مفهومي براي ح“اند و  حلوليان فنا في اهللا
  :نويسد مي منطق الطيرو عطار در  36”فاني شوي و جز حق باقي نماند،

  و گم شو حلولي اين بود تو در“
  37”هرچه اين نبود، فضولي اين بود

به خود كه از صفات ” ظهور“و با اطالق صفت ” حلول“ي  درواقع حالج با گذشتن از مرحله
گذرد و خود را در سركشي از فرمان خدا يا حقيقت غير قابل  ممنوع مياهللا است، از مرزهاي 

در قولي از او ابليس به  شطحياتجايي در . گذارد مي” ابليسيان“و ” فضوليان“رد، در صف 
 - بار زيرا كه ترا ندا كردند  يك. اگر سجود كردمي آدم را، مثل تو بودمي“: گويد موسا مي

سجود  39»اسجدو الَدم«ومرا ندا كردند هزار بار كه . دي، بنگري38گفتند اُنظر الي اجبل
  40”.دعوي من معني مرا. نكردم
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  .پيش از حالج هم بوده است ها از اين گونه شطح
رفته بود و ” تجاوز“قرني پيش از حالج بايزيد بسطامي هم در وجد تا مرزهاي 

سر داده ” انيسبحاني ما اعظم ش“ي چون نداي هاي شطح 41گفته شمس شده به” گمراه“
 بياراي مرا به“يا از حق مي خواهد  42”زند خيمه برابر عرش مي“اما او در نهايت  . بود

. احديتم رسان تا خلق تو چون مرا ببيند ترا ببينند وحدانيت و در پوش مرا يگانگي تو و به
است  تر نرفته و تنها حالج ي حلول پيش ، كه آشكار است تا مرحله43”.جا تو باشي نه من آن

كند كه  كند و اعالم مي گذرد و آشكارا از ابليس ستايش مي باره از مرز ممنوع مي كه يك
  .گويد مي” تجاوز“ست و سخن از اناسوت او محو اوصاف روحاني 

خالفت امويان  ي هاي آن از دوره پرسش درآوردن كالم و روايت و به قرآنبحث از 
ورزان غيراسالمي شروع كرده بودند كه براي  شهآغاز شده بود و مسلمانان در مواجهه با اندي

آنان . ي منطق شوند وگو و ارايه بحث و گفت ها نيز متوسل به اثبات و حقانيت دينشان آن
ها  كه دين زرتشتي را بايد بر آن) مسيحي، مزدكي، يهودي( نخست با سه دين نامبرده“

آيند و  وي پاسخ برميوج به جست“شده و سپس ” دين خود آشنا تافزود تازه با مشكال
مرجع و سند اصلي  44”شوند و بناي كالم را مي ريزند طبيعتاٌ در اين كار به مرور ورزيده مي

گونگي آفرينش جهان و  ههاي آن از چ و روايت ”قرآن“وگو كالم  ها براي بحث و گفت آن
. ها بودند طرفدران علم كالم از زمره نخستين اين گروه و فرقه. انسان و روز رستاخيز بود

ي يوناني آشنايي پيدا كرده  امپراتوري اسالمي گسترش پيدا كرده بود و مسلمانان با فلسفه
تر، از زبان خليفه مهدي در ستايش از عبداله ابن مقفع آورده شد كه كتابي از  پيش. بودند
اي ه اين بحث و جدل. ها و فلسفه يوناني نخوانده بود كه به ترجمه ابن مقفع  نباشد زنديق

ها  تر در امر نبوت و پيدايش عالم و پروردگار بود كم كم و در طول سال فيلسوفانه كه بيش
بغداد و دمشق از جمله . برپا شده بود دربرگرفت ها مركزهايي را نيز كه براي كسب علم

ها مركزهايي براي آموزش و تحصيل علم داير شده بود و از  شهرهايي بودند كه در آن
حالج كه در اوان كودكي همراه خانواده به . در جهان اسالم برخوردار بودندگير  شهرتي عالم

 بعد ،پرداخت” دارالحفاظ شهر واسط به فراگرفتن علوم مقدماتي”عراق رفته بود، نخست در
جا تعليم ديده و بعد در بصره  در  رفت و مدتي آن” تر به بغداد براي كسب تعاليم بيش“
بنده بايد خود را در مقابل خدا “عالمي كه معتقد بود . ر آمدد ،”حلقه شاگردان سهل تستري“

  45.گرفت” از او خرقه“و ” مانند ميت بين دو دست غسال بداند
تر به هندوستان و  اندوزي و كسب دانش بيش ها، او به قصد تجربه بعد از اين آموزش

وگو با  فتترديد در طول اين سفرها و در آشنايي و گ بي. مكه و جاهاي ديگر سفر كرد
عربي ترجمه شده بود  هايشان به انديشمنداني ديگر با تفكرهاي فيلسوفان يوناني كه كتاب

توان در جهت  ي او را مي باكانه هاي بي همين دليل پرسش به. هايي پيدا كرده بود آشنايي
ه ي او انديشمنداني ديگر نيز به آن پرداخت شمار آورد كه در زمانهه هايي خردورزانه ب پرسش
توان از رازي دانشمند و انديشمند ايراني غير ديني هم عصر او نام برد  براي مثال مي. بودند
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و نبوت را مردود  46”بود» اش كالٌ ضد ديني و جزئأ ضد اسالمي به سبب نگرش فلسفي“كه 
  .گرانه داشت شمارد و ديدگاهي مادي مي

ي ذهني  ي، مشغلهعرب هاي فيلسوفان يونان به ي بحث اين كه تا چه حد ترجمه
همين  ها را در چند قرن به پرسش واداشته، به انديشمندان ايراني و اسالمي بوده است و آن

روشني با حكمت  جا به ش يكمنطق الطيرعطار در كتاب . كنم يكي نمونه بسنده مي
 يا در واقع پرسش برانگيزي از” ره زدن از چه و چون“دليل  يونانيان برخورد كرده و آن را به

  :كفر هم بدتر دانسته است
  كي شناسي دولت روحانيان“

  در ميان حكمت يونانيان
  تا از آن حكمت نگردي فرد تو

  كي شوي در حكمت دين مرد تو؟
  هركه نام آن  برد در راه عشق
  نيست در ديوان دين آگاه عشق

  جا به حق المعرفه كاف كفر اين
  تر دارم زفاي فلسفه تدوس

  فر باززانك اگر پرده  شود از ك
  تو تواني كرد از كفر احتراز

  ليك آن علم، از چه و چون ره زند
  47”تر بر مردم آگه زند بيش
ي بازگردم كه در ابتداي راه از ”عجز كه وارد بخش پاياني اين تأمل شوم و به پيش از آن

رشيدالدين ميبدي عارف قرن ششم هجري  االسرار كشفعطار آوردم، از  الطيرمنطق
  :آورم سخني مي

نيازي شد، و آدم  اند كه ابليس به پنج چيز مستوجب لعنت و مهجور درگاه بي گفته“
يكي آن است . عكس آن، به پنج چيز كرامت حق يافت و نورهدي و قبول توبه به

و آدم به . كبر وي او را فرا اعتراف نگذاشت. كه ابليس به گناه خويش معترف نشد
ابليس از كرده پشيمان ) آن كه(ديگر. آمد صفت عجز باز آمد و به گناه خويش مقر

عذر نخواست؛ و آدم از كرده  خود پشيمان شد و عذر خواست و تضرع )  و(نگشت  
نيفتاد و مالمت نفس خود نكرد؛ و آدم ) در(سوم ، ابليس در آن نافرماني با خود. كرد

د واجب چهارم، ابليس توبه برخو. روي با خود كرد و خود را در آن زلّت مالمت كرد
و آدم دانست كه توبه كليد . عذر نخواست و تضرع نكرد) نافرماني(از آن) و(نديد

بشتافت و تا ) در اين راه(بر خود واجب ديد و ) او آن را( سعادت است و شفيع مغفرت؛
. ست كه از رحمت خدا نوميد شد ابليسا پنجم آن. روي قبول نديد بازنگرديد

از (ئيمان باشد و رب العزّه لئيم نيست و چنان كه ندانست آن بدبخت كه نوميدي از ل
كه ايمني از عاجزان باشد و اهللا عاجز نيست . نوميدي نيست، ايمني هم نيست) وي
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دل ) و(و آدم نوميد نگشت . پس چون نوميد شد آن شقي، در توبه به وي بسته شد
ليد تا به نا زاريد و مي و روزگاري بر درگاه بي نيازي مي. در رحمت و مغفرت بست

  48”.رحمت و مغفرت رسيد

  
در برابر خدا ” آدم“مندي از متن باال و تعريفي كه ميبدي از طلب توبه وعجز  با بهره

هاي عبداله ابن مقفع، حالج و  ورزي كند، من انديشه دارد و ستايشي كه حالج از ابليس مي
هايي پرسش جويانه  زيورزي در ايران، انديشه ور رازي و از نوع آنان را در تاريخ انديشه

هاي عطار و ميبدي و روزبهان و  ورزي گذارم، و انديشه نافرمان مي” ابليس“خوانده و در مقام 
” آدم“هايي در مقام  ورزي ، انديشه”آدم“ي  از نوع  آنان را به دليل تجليل آنان از عجز و توبه

سه بار كلمه . ام ردهآو منطق الطيرهاي پاياني  هايي كه از پاره درهمان بيت. خوانم مي
ها با نيتي  ي آن آمده است كه همه” بخشيدن”بار  و يك” بيچارگي“، چهار بار كلمه ”عجز“

  .بكار رفته كه با رفتار آدم با خدا در متن ميبدي مطابقت دارد
  

  ”آدم“در مقام  و انديشه ” ابليس“در مقام   انديشه
  

سي و مذهبي زير شديدترين فشارها ، همواره از سوي قدرت سيا”ابليس“انديشه در مقام 
قتل عبداله ابن مقفع و به دارزدن حالج و سوزانيدن جسد او، سند آشكاري است بر . بود

  .فشار و سركوب خشن اين نوع انديشه
هاي قرآني  ورزان از چه و چون معرفت و به پرسش در آوردن روايت اين نوع  انديشه

هاي ”چه و چون ره زدن“و در اين . زدند مي و نبوت و پيدايش جهان و هستي آشكارا حرف
هاشان در  ها و شرحه شرحه شدن انديشه بود كه شرحه شرحه كردن آن” مردم آگه“ها با  آن

الي  و اگر قولي از آنان باقي مانده است همه شرحه شرحه شده و در البه. آمد  تاريخ ما پيش
ع سر سخت اسالم و خوشبختانه اگر ناصر  خسرو مداف“. سطرهاي ديگران به ما رسيده است

نوشت و ابوحاتم رازي  را نمي اد المسافرينزبود و  دشمن يك دنده و تيزهوش رازي، نمي
انديشيده و چه گفته  دانستيم رازي چه مي كرد ما هرگز نمي اش را با او نقل نمي مناظره
  49”.است

شه گرفته بود، در ري” ابليس“زيِ انديشه در مقام توا  ، كه به”آدم“انديشه در مقام 
اي اسالمي و نايبانشان ه يفههاي سياسي و اجتماعي كه از سوي خل كوران همان سركوب

شد، بر آن شد كه، در پناه عشق و عجز، راهي ديگر برگزيند و در امر شناخت به  اعمال مي
ساده نگري است كه . اي به نام عرفان ايراني بسازد انسان و خدا و كل هستي، مكتب تازه

هاشان برنتافته و چون  باكي ابليسيان را در پرسشگري ته شود اين مكتب فكري چون بيگف
منصور را هنوز روح تمام جمال ننموده بود، و اگر نه انالحق “اند  شمس تبريزي گاه گفته

ها  هاشان صورتي ديگر به بيان آن و در تفسير و شرح 50”گونه گويد؟ حق كجا؟ و انا كجا؟ هچ
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ورزان  تر انديشه زندگي بيش با نگاه به. اند رابر قدرت و جهل ديني سپر انداختهاند، در ب داده

يابيم كه كار و رفتار اينان نيز سمت و سويي برابر قدرت داشته  اين مكتب فكري درمي
اگر حالج در قالب . ي ايراني است انديشيدن انديشه سخن بر سر نمونه سازي در. است

سازد تا با جهل زمانه دربيفتد،  اش را مي يس جهان انديشهتمثيلي نافرماني فرعون و ابل
عطار و ديگراني از اين سلسله، براي حرف و  ابوالسعيد ابوالخير، ميبدي، روزبهان بقلي،

متن  صوفي با اين نگاه شاعرانه به ”.گيرند بهره مي” آدم“قالب تمثيلي  هايشان از سخن
راز در ” كشف“با اين . اي عالم و آدم استقرآني داستان آفرينش آدم در پي كشف راز معن

ي ظريف و  آيد كه حاصل آن عرفان شاعرانه ي نخستين انقالبي پديد مي نگرش زاهدانه
  51”.انديش سپسين است باريك

پروا،  اي تأكيد بر پرسشگري بيجدر اين چرخش انديشه از سوي ابليسي به آدمي، به
ارف يا انديشمند اين مكتب فكري با بيرون ع. چرخد مي قرآنبازخواني متن  يسو بهنگاه 

از ميان متن اصلي و جا دادن آن در دل متني ديگر يا در  قرآنها و كالم  كشيدن روايت
هايي تأكيد كند  أمل بر بخشت خواه و به دل كند كه به ظرفي ديگر، فرصت اين را پيدا مي

-به در اين جا. محو بودند هاي ديگر گم و گور و ها و كالم كه در متن اصلي و ميان روايت
ي آدم و خدا در  گونگي رابطه هها، عشق و عجز و بخشش و محبت و توبه در چ جايي متن 

. شوند وگو مي تري پيدا كرده است و محورهاي اصلي بحث و گفت متن تازه نماياني بيش
ن او وگويش با خدا براي ديد وگويش با خضر يا گفت براي نمونه روايت قرآني موسا در گفت

چنان صورت  شرح شطحياتي فرعون در بازتابشان در متن  هايش درباره و پرسش
ها و  تواند اين بار ترس متن اصلي مي ي متن با مراجعه به كنند كه خواننده زميني پيدا مي

  .هاش را بسيار انساني و زميني ببيند هاي موسا و ناشكيبايي حيرت
فكري كه پس از پديداري آن در قرن هاي مهم كارورزان اين مكتب  يكي از تالش

طور كه بارها گفته شده، بر اين  سوم هجري از سوي عارفان بعدي نيز پيگيري شد، همان
رحمي لشكريان مهاجم  نظر نهاده شده بود كه با كاستن از خشونت متن از خشونت و بي

يرا آنان براي ز. اسالم و پس از آن از بيداد حاكمان مستبد مذهبي و فقيهان متشرع كم كنند
تاريخ در . كردند آن مراجعه مي متكي بودند و به قرآنتن م  هاشان به بيداد و خشونت

ي سپاه اسالم و يكي از  فرمانده” زياد اين ربيع“حكايتي آورده شده است از ديدار  سيستان
  :ست اميرهاي ايراني كه در بيان خشونت فاتحان مسلمان بسيار گويا

ديك عثمان رسيد كه او از سيستان بازگشت بر آن حال ربيع نز چون خبر مجاشع به“
بن زياد بن اسد الذّيال الحارثى را با سپاهى بفرستاد سوى عبداهللا بن عامر كه اين را 

 پهره كرمان برسيد، آن را به سيستان، به سيستان فرست، عبداهللا او را بفرستاد به به
با او صلح كرد، باز ربيع او را گفتا مرا مهتر آن ) شد(جالق  جا به صلح بدادند و از آن

سوى سيستان راه بايد نمود، گفت اينك راه، چون از هيرمند بگذرى ريگ بينى و از 
ست، ربيع رفت و سپاه  جا خود قلعه و قصبه پيدا ريزه بينى ز آن ريگ بگذرى سنگ

برگرفت، هيرمند بگذاشت، سپاه سيستان بيرون آمد پيش، حربى سخت كردند و 
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تر كشته شد، باز مسلمانان نيز  ار از هر دو گروه كشته شد و از مسلمانان بيشبسي
مدينه بازگشتند، پس شاه سيستان ايران بن رستم  حمله كردند، مردم سجستان به

بن آزاد خو بن بختيار و مؤبد مؤبدان را و بزرگان را پيش خواند و گفت اين كارى 
ست، و اين  ها پيدا د گذشت، و اندر كتابهزار بخواه روزى و سالى و به نيست كه به

رب اين كار راست نيايد، و   و بكشتن و به. دين و اين روزگار تا زمان ساليان باشد
كسى قضاء آسمانى نشايد گردانيد، تدبير آن ست كه صلح كنيم، همه گفتند كه 

حرب كردن عاجز نيستيم، چه اين شهر  صواب آيد، پس رسول فرستاد كه ما به
و پهلوانان ست، اما با خداى تعالى حرب نتوان كرد و شما سپاه خداييد و ما را  مردان

ها درست ست بيرون آمدن شما و آن محمد عليه السلم، و اين دولت دير  اندر كتاب
بباشد صواب صلح باشد تا اين كشتن از هر دو گروه برخيزد، رسول پيغام بداد، ربيع 

تر از حرب داريم،  گويد و ما صلح دوست  ان ميگفت از خرد چنين واجب كند كه دهق
داد و فرمان داد سپاه را كه سالح از دست دور كنيد و كسى را ميازاريد تا ) امان(اما 

هر كه خواهد همى آيد و همى شود، پس بفرمود تا صدرى بساختند از آن كشتگان و 
جا  د، برشُد بر آنها ساختن گاه هاشان و هم از آن كشتگان تكيه جامه افكندند بر پشت

نفس خود و بزرگان و مؤبد موبدان بيامدند، چون  بنشست، و ايران بن رستم خود به
نزديك صدر آمدند او را چنان ديدند، فرود آمدند و  لشگرگاه اندر آمدند به به

هاى قوى،  هاي بزرگ و لب گون بود و دندان بايستادند، و ربيع مردى دراز باال گندم
ستم او را بر آن حال بديد و صدر او از كشتگان، بازنگريد و ياران را چون ايران بن ر

  :گفت
روز فرا ديد نيايد، اينك اهرمن فرا ديد آمد كه اندرين هيچ  گويند اهرمن به مي«

گويد، ترجمان باز گفت، ربيع بخنديد بسيار،  ربيع بپرسيد كه او چه مي! شك نيست
د و گفت ما برين صدر تو نياييم كه نه پاكيزه پس ايران بن رستم از دور او را درود دا

   52»جا جامه افكندند و بنشستند صدري ست، پس همان
  

. توان آورد هاي ديگر، از اين نمونه تصويرها فراوان مي هاي تاريخ ما در متن از برگ
هايي كه نه فقط خشونت مهاجمان مسلمان عرب بلكه اسالم آوران بعدي و  نمونه

. شود شامل مي را همهاي اسالمي   ي سرزمين خودي در ايران و بقيهنومسلمانان حاكم 
كساني كه در كشتن و سوختن و تخت بر جسدهاي مخالفان خود گذاشتن، دست كمي از 

هاي مسلط و قاهر بود كه براي  ها و كابوس براي كاستن از اين گونه وحشت. آنان نداشتند
يحبونه تاثير “كشيد كه  صلي اين را بيرون ميمثال عارفي چون ابوالسعيد ابوالخير از متن ا

آمده ” عشق مردم به خدا“، پيش از ”عشق خدا به مردم“، قرآنيعني در  53”يحبهم است
ي خدايي باال ببرد يا  ي دوستي و مهر را تا مرتبه است، تا با اين تأويل و تفسير مرتبه

ر جهل از غمد حسد بركشيده طاعنان شمشي“روزبهان بقلي به درد آمده از غدر روزگار وقتي 
رمز شطح “كند كه  سعي بر آن مي” بعضي را بكشتند و بعضي را بسوختند”و 54”بودند
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يي كه مقرون حال  عاشقان و عبارت شور مستان را به زبان اهل حقيقت و شريعت و هرنكته

  .شرح دهد 55”و حديث قرآنست آن را به صورت علم و ادله 
اي فراهم كنند تا  ر طي چند قرن بر اين بوده كه زمينهگويا تمام تالش عارفان ما د

چنان متني براي اجراي قدرت  قولي استراتژيك كه تا وقتي خوانده نشده، هم اين متن به
منظور از متن . يك متن استراتژيك است قرآن“زيرا . ماند، بارها و بارها خوانده شود مي

و در سهم خود از . دهد قدرت مي. استراتژيك متني است كه سخت تنيده به قدرت است
قدرت  شود به هر تغييري در برداشت از آن باعث مي. شود طريق قدرت مستقر قدرتمند مي

ها  شوند، آن هاي استراتژيك خوانده نمي متن. مستقر برخورد، از آن بكاهد يا بر آن بيفرايد
   56”.شوند اجرا مي

اني چون عطار و روزبهان فرساي درخور ستايش عارف اين كوشش متعهدانه و جان
طي  ، اگرچه درقرآنديگران در امر كاهش دادن قدرت يا خشونت مستقر در متن  بقلي و
جا كه  هاي باال در تاريخ ادبيات ما شده، اما از آن ي ادبي و با ارزشعايثراها سبب خلق  قرن

در توجيه آن حقيقت متن و  بنياد نگرش كوشندگان اين راه بر تأويل و تفسير وفادارانه به
گذاشته شده بود، خردورزي آسيب ديد و همراه با آن، به پيروي و متأثر از متن اصلي، 

شود انگار  اين گونه مي. اثرهاي خلق شده نيز كم كم در زباني تمثيلي و تفسيري پيچيده شد
كنيم چون  هايي مي كه ما با زباني روشن و متكي به خرد و پرسش شروع بنوشتن متن

فردوسي، و پس از آن  نامه شاهرودكي و  ناصر خسرو و شعر سفرنامهو  قيبيه تاريخ
ها روي  سهروردي و نظير آن عقل سرخعطار و  الطيرمنطقزباني تمثيلي و تأويلي در  به
از حال  نامه شاهو فردوسي در  سفرنامهاگر بيهقي در تاريخ و ناصر خسرو در . آوريم مي

و سهروردي در  الطيرمنطقسپارند، عطار در  ه راه ميآيند يا گذشته آغاز كرده و روي به
هاي  ها در قالب معنايي آدم و پيچيده در اليه سفر آن. آورند ذشته ميگ روي به عقل سرخ

. سوي آينده بل بازگشت به مبداء و وصل به آن نقطه آغازين است تمثيلي، سفري نه به
. شود ساز مي وني شده و خود مكتبها، در وجود ما در يعني ترس بيرونيِ و حاكم، طي سال

ورزي، يكي در  در ضمن اين دوگانگي پنهان و اين بيان تمثيلي در دو گونه كردن امر انديشه
بوده است، باعث شده  قرآنمقام ابليس و ديگري در مقام آدم، كه حاصل نگرش به متن 

كند و حرمتي  ليس ميورزان در مقام اب كه انديشه در مقام آدم، با همه ستايشي كه از انديشه
گذارد، ذات پرسشگري و تجاوز از حقيقت متن را، پنهان در وجود خود، چيزي  كه به آنان مي

ابوالسعيد ابوالخير وقتي به گور بايزيد بسطامي . ترديد در آن بنگرد ملعون و مطرود ببيند و به
ي پاكان است اين جا“: گويد ايستد و بعد مي حرمت پيش تربت شيخ مي رسد، ساعتي به مي

   57”يا ناپاكان؟
هاي آخر اين  و اعترافي كه او در پاره الطيرمنطقدر نگاه من، پايان سفر عطار در 

انگيزترين سخناني است كه يك انديشمند  غم كند يكي از گناه خود مي ي بلند، به منظومه
  .دهد ايراني سرمي
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دگان و نه در مقام نه از دنياي زن الطيرمنطقي پاياني  شبلي پرسشگر در قطعه
و عطار كه در . باك، بلكه از دنياي مردگان و از بيچارگي خود با او سخن مي گويد عارفي بي

اين  و به” در دري تنگ گرفتار آمده“و ” نه مسلمان مانده و نه كافر“پايان سفر دريافته 
  . كند مي، با طلب استغفار و توبه و بخشش، طرح پرسش ”روي به ديوار پندار آورده“دليل 

  

  سخن آخر
  

بازگشتن . اگر كاري در پايان مانده، از نو خواندن است و بازگشتن به اول متن. سخني نيست
در راهي ديگر كه به بيان  گذاشتن قدمو كردن تأمل  ،هاي پاياني سفر عطار همان قطعه به

ها هنوز  هاي ريخته بر آن پيدا است كسي بر آن از برگ ، شاعر آمريكايي، كهرابرت فراست
     .پا نكوفته است

  2008دسامبر 
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  دنمرنه ديعس
:تايبدا رد قشع رب شرگنود  
هطلس رب قشع ،هطلس اب قشع  

 
 
 

  
هاي عاشقانه، يك نوع  سادگي ببيند، در داستانتواند بهاي ميطور كه هر خوانندههمان
مداران جامعه و سنت در جريان ها و قدرت زمان ميان آن زني دايمي بين دلدادگان و همچانه
-آيد و گاه تا حد جنگي تمام عيار پيش ميكه گاه تا حد مذاكره پايين مياي  يزن چانه. است
طور  بههاي مدرن، هاي كهن و چه در رمانها و حماسهزني، چه در عاشقانههاين چان. رود

ما . گيردهاي اجتماعي و فرهنگي آن شكل ميي جنسي و بنيانمعمول گرد يك رابطه
. كنيماين رابطه را در ازدواج يا عشقي پذيرفته از سوي جامعه تعريف مي طور معمول به

نظر فوكو،  به. ن تهديد مهمي براي نهاد ازدواج استزني و تخطي دلدادگابنابراين چانه
هاي عامل هاي ازدواج و نظام تمنا محصول گفتماني است كه تابع قانون) سكس( 1كامگاري

 صرفي اين سخن اين است كه كامگاري ديگر يك امر ترين نكته مهم 2.توليد قدرت است
. اركردهاي متفاوتي يافته استهاي حاكم بر جامعه، معنا و كطبيعي نيست و تابع گفتمان

نيز بخشي از اين  هاداستانهاي درون توان تعميم داد و گفت عشقاين سخن او را مي
از اين زاويه، يك نوع . ها، در هر جامعه كاركردي متفاوت دارند ها هستند و تابع آنگفتمان
هاي نهادينه دهد ميان سنتدر دل گفتمان ادبي نهفته است كه اجازه نمي 3سياستزيست

زني دهد كه چانهها؛ اما اجازه مي ويژه در اصل شده و تخطيِ عشقي توافق صورت گيرد، به
  . ويژه آداب ازدواج پيش بروددر سطح آداب و رسوم و به

ها را ميان انسان هاي هطاببايد توجه داشت كه آداب ازدواج بخشي از عرف حاكم است كه ر
توان ديد كه ازدواج و آداب آن، و نيز عشق و استي ميخاطر چنين سيبه. كندتنظيم مي

ها ويژه عاشقانههاي مختلف ادبي و بههاي ديالكتيكي در ژانرترين تمهيد هاي آن، مهم مانع
كنند و هم روابط جنسي ممنوع را مطرح مي: اندها به دو دليل ساده مهماين تمهيد. هستند

هاي داستاني را به وجود گاه گذارند؛ و هم گرهش ميايدئولوژي حاكم در برابر آن را به نماي
كه تقابلي  ي مهم اين نكته. تري يابند ها كشش بيشها داستان ي آنآورند تا بر پايه مي

به طور عرفي هاي غيرازدواج. عرفي وجود داردهايي غيراي ميان ازدواج سنتي و ازدواجريشه
هايي ممنوع و جز آن صورت و طبقه با عشقميان دو فرد از دو دين، دو مليت، د معمول

اين . كنندهاي عمومي ميعميقي را وارد گفتمان ترتيب دوگانگياين  بندند و بهمي
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ي نهاني ميان تواند رابطهها مي آورند كه پاسخ به آنهايي را پديد مي ها، پرسشدوگانگي
ها چه اهميتي براي اين دوگانگي اين: مثلبه ها را نشانه بروند، ها و ايدئولوژياين داستان

  هاي فارسي چيست؟ها براي ما و در عاشقانه ژانرها دارند؟ يا كاركرد آن
ي متضاد ميان ازدواج و  ها نياز داريم كه از يك سو رابطهبراي درك اين دوگانگي

عشق ممنوعه را بفهميم و از سوي ديگر تضادي كه ميان عشق و اقتدار سياسي، فرهنگي و 
هاي كند كه كاركرد عشق را در گفتماندرك اين دوگانگي به ما كمك مي. وجود داردديني 

در واقع، تعريف . هاي مختلف فرموله كنيمها را در فرهنگ هاي تقابل ميان آنادبي و شيوه
عشق در هر فرهنگ بر مبناي كشمكشي است كه در دو سطح اجتماعي و خانوادگي براي 

گيري و نظر فوكو، گز بسيار مهمي براي اندازه اري، بنا به كامگ. دهدكسب قدرت روي مي
او اين رابطه را با تحليل قدرت از منظر . است 4ميان قدرت و فرمانبر هاي هآزمون رابط

ي كتاب معروف خود روشن كردن اين رابطه، در بقيه صرف كند؛ و بهكامگاري فرموله مي
او . گذاردبررسي مي ي قدرت به از زاويه ، در يك ضدگفتمان، كامگاري راتاريخ كامگاري

گيرد تا نشان دهد كه كامگاري در مركز توليد و بازتوليد كار مي اين روش را براي اين به 
در ادامه او به . ، طرح شده بود5تر توسط معلم او، آلتاسر ايدئولوژي جاي دارد، بحثي كه پيش

ريند كه با آن ممكن است در مقابل قدرت آفرسد كه كامگاري در فرد قدرتي را ميجا مي اين
او بخشي از كاركرد نظام قدرت را تفويض  ه زمان كامگاري ب حاكم دست به تخطي بزند؛ هم

عنوان يك عاشق براي نمونه، فرد به. كند تا با آن كنترل زيردستان خود را به دست گيردمي
تر  كم. ايستدتخطي فرزند مي عنوان پدر در مقابل كند ولي خود بهاز امرهاي پدر تخطي مي

كند، اما اكثريت جامعه از قدرت در مقام كسي از قدرت توليد شده در حالت اول استفاده مي
  .برنددوم بهره مي

آورند ناپذير ميان قدرت و كامگاري پديد ميهايي گسستها رابطههر دوي اين حالت
كند كه براي مي را مطرح ميهاي مهكه بايد تعريف شوند؛ براي چنين كاري فوكو پرسش

چرا كامگاري در : پرسدوي نخست مي. اندي كاركرد عشق نيز حايز اهميتبحث ما درباره
شود؟ اين پرسش پاسخ مشخصي ندارد، ها، سركوب ميجا عاشقانه هر نوع گفتماني، و اين

ديده  عنوان يك گناهپرسد چرا كامگاري بهسپس مي. اما همه از واقعيت آن آگاه هستند
ي ميان قدرت و كامگاري، جداييِ قصد سركوب كامگاري، چرا در قلب رابطه شود؟ و بهمي

ها از طريق جدايي دلدادگان و حتا مرگ يابيم؟ چيزي كه در عاشقانهلذت را از كامگاري مي
سان  كه چرا گناه و كامگاري هميشه با هم يك پرسش ديگر اين. آيدها به نمايش درمي آن

فوكو متذكر  6ها در رابطه با لذت چيست؟كه معناي ممنوعيت اند؟ و باالخره اينديده شده
و . شدهاي شرعي و عرفي اداره مي شود كه كامگاري پيش از قرن شانزدهم توسط قانونمي
. هاي ازدواج را كنترل كنند ها به اين منظور شكل گرفته بودند كه مناسبت ي اين قانونهمه

ترتيب ثروت جديد خود، ينه اافتد تا بهاي سكوالر ميي دولتعهده اما بعد، اين كار به
هاي هاي باال چارچوب گفتمان قدرت و شيوهپرسش 7.يعني كارگر صنعتي، را كنترل كنند

  .كنندهاي مختلف نمايان ميتقابل با آن را در فرهنگ
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ن لذت از تر از هر چيز بايد اشاره كرد كه سركوب كامگاري و جدا ديد نخست و مهم

اسالمي است، گرچه دين - كامگاري نيز بخشي بنيادين از گفتمان حاكم در فرهنگ ايراني
دو، . چربيدتر حالت هژمونيك داشت و گاه قدرت سياسي بر آن مي هاي ميانه كمدر سده

تقريب در به اند، زيرا ي فارسي نيز صادقهاي عاشقانهي داستانها دربارهي اين پرسشهمه
ها جدايي ميان لذت و كامگاري موضوعي مركزي است؛ و بنابراين سركوب جنسي  تمام آن
گفتمان با اين مكانيسم سركوب . هاي فرديحل است براي كنترل خواهشترين راهنهايي

. ها كنترل كنددو سيستم عظيم مسلط آفريده تا كامگاري را هم در جامعه و هم در عاشقانه
  .هاهاي ازدواج، و نظام خواهش انونق: اند ازاين دو سيستم عبارت

شود براي بسيار مهمي مي ابزاراز اين زاويه هم هست كه عشق بدل به  تدقبا 
ها كه توسط ايدئولوژيِ قدرت در  زمان سركوب آن هاي فردي و همبازتاب مضاعف خواهش

كند كه ها، مانند شمشيري دو لبه عمل ميعشق، در اين داستان. شودروايت اعمال ميكالن
دهد، و هاي سركوب فرمانبر را توسط قدرت نشان ميعنوان ابزاري سياسي راهاز يك سو به

گذارد كه فضا براي تخطي و مقاومت را به نمايش مي هاي فردياز سوي ديگر آن خواهش
اي و گفتمان چيره كساندر اين روند ديالكتيكي است كه عشق كشمكش ميان . آفريندمي
  .گذاردبه نمايش مي –را حفظ كند  هاواهد برتري اجتماعي بر فردخ كه مي –را 

-دين به. كاركرد عشق در ادبيات فارسي، بنا بر اين استنتاج، مانند است به مذهب
دانيم كه نظام مي. خاطر نظام ازدواج نقش بسيار مركزي و مهمي در گفتمان ادبي دارد

يك، حفظ قدرت : رش دو چيز استازدواج بيش از هر چيز توسط دين شكل گرفته و كا
منظور افزايش قدرت در درون نظام ها به؛ دو، كاناليزه كردن خواهشكسانبراي كنترل 

-ها در درون گفتمان ادبي بهره ميسان از همين مكانيسم اي همشيوه عشق نيز به. اجتماعي
براي  طور كه دين قادر است درون سيستم اجتماعي، فضاييافزون بر آن، همان. برد

تابع اين نگره . مقاومت بيافريند، عشق نيز تواناييِ آفرينش يا تقويت چنين مقاومتي را دارد
تواند نمايشگر نقش جنسي و نيز كشمكش ميان مرد و زن ها مياست كه عشق در عاشقانه

  .گاه و موقعيت اجتماعي باشد براي جاي
وير شده، داراي دو نما هاي مقدس تصگونه كه در كتاب آن سلسله مراتب قدرت، به

نماي اول نمود . ها؛ دو، خدا، مرد و زن ، و دنياي حيوان)مرد و زن(يك، خدا، انسان : است
هاي متضاد ها و نژادهاي مختلف است كه در جفتي ميان مردمان مختلف از ملترابطه

‘ خلي يا مليقدرت دا’ي توان به مقابلهاين نمود را مي. آيندبه نمايش درمي‘ ديگر’و ‘ خود’
و زن ) قدرت(داخلي بين مرد  هاي هنماي دوم نماد رابط. تعبير كرد‘ قدرت خارجي’با 

هاي الهي حاكم هستند، ولي در ضمن  چنان تابع قانون است، كه گرچه هر دو هم) فرمانبر(
-ي دوگانهرابطه. نيز هستند) رعيت(و فرمانبر ) 8ارباب(ي داخلي ميان قدرت نمايانگر رابطه

شود و با هر جنبش و انقالب اجتماعي فرمانبر را بدل به كه از ديد هگل هرگز نابود نمي اي
دهد؛ نظام قدرتي كه اين رابطه، بخش مركزي قدرت داخلي را تشكيل مي. كندفرمانده مي

كه بتوان با مكانيسمي خاص  رفتي از آن نيست، مگر به يك شيوه و آن اينهيچ راه برون
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-براي اين كار نيز نياز است كه فضاي مقاومت به. ترين حالت تغيير دادهقدرت را در گسترد
  . شدت رشد كند

‘ قدرت خارجي’در مقابله با . هاي اين دو قدرت نيز متفاوت هستندتقابل و مكانيسم
دهد؛ نابودي قدرت خارجي براي ندرت روي ميجواري برابر، كه به هم: سه راه وجود دارد

ترين  اين تعريف در به. تر باالخره تملك بر آن براي كسب منفعت بيشايجاد امنيت خود؛ و 
و از دوستي نوع اول؛ و در بدترين حالت مانند است تحالت مانند است به تعريف فلسفي ارس

ها همه كه معتقد است ديگر ملت –يا شاگردش لئو اشتروس  –به تعريف كارل اشميت 
ها را نابود كرد، يا اگر  يا بايد آن: ها وجود دارد آني مقابله با دشمن هستند و تنها دو شيوه

چنين نگرشي باعث شده كه كشورهاي . ها تا حد ممكن مدارا نمود توان آن نيست بايد با آن
بسيار نزديك است به ‘ آفرينيديگر’طبيعت اين . باشند‘ آفرينيديگر’مند دايم در حال  قدرت

ها نشان  ر جنگ با دشمن خارجي و تملك بر آنها كه خود را دي اصلي در حماسهمايهبن
در . اصطالح كرد 9‘قدرت جهانگير’توان اين گونه قدرت را بنا به تعريف فوكو مي. دهدمي

يا براي افزايش قدرت ملي ‘ هويت خود’و ‘ خود’قصد ايجاد امنيت براي اين حالت و به
  .ندكطور فيزيكي يا ايدئولوژيكي جدا و نابود ميرا به‘ ديگر’

كاركردي داخلي دارد و هدفش نمايش پايگان ‘ آفرينيدگر’اما ‘ قدرت داخلي’در نوع 
خواهد، و در واقع نمي‘ قدرت داخلي’. هاي مختلف است داخلي ميان طبقه) سلسله مراتب(

را، كه همان فرمانبران باشند، نابود كند؛ چون خيلي ساده با اين كار ‘ ديگر داخلي’تواند، نمي
، در اين حالت، تنها نياز و خواهش ‘ديگر’هاي حركت و انگيزه. كندم نابود ميخود را ه

ويژه  ترين مكانيسمي است كه قدرت، به كردن مهم) كنترل(بنابراين، مهار . مطلق است
كار گيرد؛ گرچه در مواردي نيز از قدرت منفي، تملك و نابودي  تواند بهقدرت سياسي، مي

ممنوعيت و سركوب جنسي و عشقي . صنعتيپيش هاي هجامعويژه در  به –برد بهره مي
. گيرندمورد استفاده قرار مي‘ ديگر داخلي’هايي هستند كه براي مهار  ترين مكانيسم نزديك
كامگاري جايي است كه قدرت با سركوب و ايجاد تابو، ) micro level(ترين سطح در پايين

اين سيستم تمام رفتارهاي فردي را كنترل  شرم در مركز. آفريندمكانيسم مهار كردن را مي
به . كندهاي ميان تن و فضا را در پايگان اجتماعي كنترل ميچنين رابطه شرم هم. كندمي

كه گرداگرد آن  هاي بسيار مهمي براي ازدواج در هر جامعه وجود دارد؛ چنان اين خاطر، نقش
-شمول نقش مهمي بازي مي هانعنوان يك ژانر ج بينيم كه بههاي عاشقانه را ميداستان
هاي فارسي و در رابطه با بينيم عشق در عاشقانهآور نخواهد بود اگر ميبنابراين تعجب. كنند

  . كندگفتمان حاكم اهرمي بنيادين براي اعمال و كنترل قدرت ايجاد مي
. از نظر تاريخي ايران پيش از اشغال عرب يك قدرت جهانگير و جهانگشا بوده است 

در چنين . كنددنبال چندين مرتبه اشغال، سرشت قدرت در ايران تغيير مي از آن و بهبعد 
ي فرمانبري در قبال خدا  شود و در پي آن شيوهمرور دروني ميبه‘ ديگر بيروني’ ها  موقعيت

هاي از اين زمان به بعد، ساختار قدرت و مقاومت در ايران تعريف. كندو حاكم تغيير مي
هاي حاكم، وجود چندين گفتمان بيرون از دين. آورندپديد مي‘ ديگر’و ‘ خود’متفاوتي براي 
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ويژه در اين موضوع را به. گير دارندهاي ادبي، نشان از اين بحران دامنويژه در روايتبه

بحران . اندهاي پنجم تا دهم هجري آفريده شدهتوان يافت كه در سدههايي ميعاشقانه
ي چون هايثراي ميان سادگي در مقايسهبسيار مشهود است و به ايهثراتعريف عشق در اين 

داخلي در ‘ ديگر’پيش از اسالم، . توان مشاهده كردمي يوسف و زليخاو  ويس و رامين
كرد تا هاي ديگر را فتح ميسرزمين‘ قدرت جهانگير’نهايت سربازي بود كه در خدمت 

نوعي نيز بر قدرت در اين مسير او به. بتواند بر قدرت سياسي و اجتماعي داخلي بيفزايد
شود كه قدرت مضاعفي مي‘ ديگر’اما بعد از اسالم اين فرد بدل به . افزودشخصي خود مي

  .كندخارجيِ، و حاال ديگر دروني شده، او را از دو سو استثمار مي
ي در گونه. توان ديدها ميبازتاب هر دو گونه وضعيت را در دو نوع اصلي عاشقانه

ي در گونه. گيردقرار مي‘ قدرت جهانگير’ي تملك و مهار، عشق در خدمت خست بر پايهن
، به آن 10‘قدرت شباني’هاي اسالمي و صوفيانه هستند، تر بر مبناي انديشه دوم كه بيش

. ويژه در زمان حكومت تركان و مغوالنكند، وجه مسلط را دارد، بهگونه كه فوكو تعريف مي
اند و در هاي جديد كنترل شكل گرفتهي عرب بوده كه تكنيكن زمانِ سلطهظاهرً در هما به

بر اين پايه، سه گونه تكنيك مهار كردنِ مردم . اندجنسي متمركز شده هاي هكل بر رابط
ي جنسي ميان زن و مرد؛ دو، در ساختار خانواده ميان پدر و يك، در رابطه: وجود داشته است

برخي نهادهاي ديني و اخالقي كه در غياب حكومت دست به  ي اعضاي آن؛ و سه، دربقيه
. شوندها و در رابطه با عشق نيز ديده ميها در عاشقانهي اين تكنيكهمه. زدندكنترل مي
هاي فارسي ي چهارم دانست، اما در عاشقانهكنندهتوان تكنيك مهارهمسري را ميالبته چند

نويسنده عليه آن داد سخن  خسرو و شيرين اين امر تبليغ نشده است و در برخي چون
  . عنوان يك تكنيك ديدتوان بهها آن را نميداده است، بنابراين در عاشقانه

-هاي نخست هجري در فرهنگاين امر در سده. همسري در اسالم آزاد است چند
ده ما رسي اي هم كه از پيش از اسالم به هاي عاشقانهداستان. شدهاي ديگر نيز يافت مي

هاي ازدواج در اين  قانون. ويس و رامينمثل در  به –همسري دارند نشان از وجود چند
 هايثراهمسري در اين هاي اسالمي بوده است؛ با اين همه چند متفاوت از قانون هايثرا

بخش مياني . اندها قرار گرفتهزمان مورد نقد قهرمانان زن اين داستان وجود داشته و هم
خيلي مشخص به ازدواج عاشق با زني ديگر  خسرو و شيرينيا  امينويس و رداستان 

با اين اوصاف . گيردهايش اين كار را به باد انتقاد ميكه معشوق در نامه پردازد و اين مي
- همين. شودهاي عاشقانه ناديده گرفته مي ي رابطههمسري وجود داشته و تنها در سايهچند

-ر دين زرتشتي كه با اسالم متفاوت بودند و اين داستانهاي ازدواج د طور است برخي قانون
ها ازدواج با  ي آناز جمله. اندها گذشته اند و سرسري از روي آنها را ناقص طرح كرده ها آن

كه بدون هيچ  ويس و رامين،محارم است، مثل ويس با برادرش ويرو در آغاز داستان 
  .شرحي آمده است

جنسي اسالمي توانسته سيستم ازدواج  هاي ه، رابطخاطر نوع متفاوت فرمانبري به
هاي نخست پس از رغم وجود اكثريت زرتشتي در سدهو اين به. زرتشتي را از ميان بردارد
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اين معني   زرتشتي، مانند هندو و يهوديت، ديني نژادي بوده است، به. اسالم روي داده است
كه ازدواج بيرون از دين  چنان. خونتوانسته به اين دين بگرود مگر از طريق كه كسي نمي

مهم  هاي حتمل از دليلياين قانون . شدهممنوع بوده و خاطي از دين خارج مي كلي بههم 
فراموش نكنيم . هاي بعد از اسالم بوده استدر از بين رفتن جمعيت زرتشتي در طول سده

او . گبري بوده است در صد جمعيت ايران در زمان او 50الملك گزارش خواجه نظام كه بنا به
خواجه در پايان  11”.درم از مردم گبر و رافضي هستنددرمي نيم“ :نويسددر بيان اين نكته مي

زيسته است، يعني حدود پنج سده بعد از اسالم و اين زماني است كه تعداد ي پنجم ميسده
  . هاي پيش كم شده بودهزرتشتيان در مقايسه با سده

روايت موجود در  توان در دو كالنهاي ازدواج را ميمبازتاب درگيري ميان نظا
. هاي نخست يافتهاي اجتماعي در سدهتوان در شورشطور كه ميها ديد، همان عاشقانه

ها تغيير ترين راهها در حقيقت واقعيت وجودي ايراني را در عميقاشغال ايران توسط عرب
تغيير قدرت سياسي باقي نماند و فراتر از  يكه اين اشغال تنها در محدوده دليل آن اين. داد

خويشاوندي تغيير  هاي ههاي كامگاري، ازدواج و رابطآن مكانيسم اعمال قدرت را در نظام
كه  –هاي موجود ، گفتمانها  موقعيتدر اين . ي باورها نيز چنين كرد كه در حوزه داد، چنان

هاي نخستين در عاشقانه –ند ها داشتميان قدرت و خواهش هاي هنياز به آزمودن رابط
-ظاهر گفتماني ديگر پديد آمده كه با آن شورش بهپس از آن . فضايي براي مقاومت آفريدند

فرمانبر يك تضاد /جامعه و فرد/اين وضعيت ميان دولت. كندها را زير قدرت اشغالي مهار مي
وعيت و سانسور ي آن به سركوب قانون و ايجاد ممنعميق ايجاد كرده كه در نهايت دامنه

ها كار اين گفتمان جدا كردن قدرت از خواهش. هاي زباني نيز كشيده شده استعليه تخطي
ها را در معني و گفتمان خواهش گاه آنداد، چنين اتفاقي روي نميكه اگر  بوده است

هاي در دل داستان) اروتيك(هاي هزلي وجود شعرها و داستان. كردكاركردشان استحاله مي
  .اند مولوي، نمايشگر چنين وضعيت پيچيده مثنويمثل در به انه، عارف

  هاي چندي با دين داردساني عنوان يك ابزار سياسي هم عشق به
  

توانند فردي را از نخست، هر دو مي. در كل چند وجه مشترك ميان دين و عشق هست
قول معروف مريدي را العاده زياد ارتقا دهند و به  جايگاهي فرودين به مقامي با قدرتي فوق

آفرينند و اين فرد جديد را   انساني ميها از آن شخص فردي فرا با اين كار آن. مراد سازند
. دين اغلب اين كار را كرده است. كنندبراي اعمال قدرت وارد سيستمي ديني يا فكري مي

ن تري آن مقام يكي از مهم  هاي الوهي و در زير آن تفويض قدرت به آفريدن مقام
ي خاص دست هاي موقعيتعشق نيز قادر است در . هاي مختلف بوده استكاركردهاي دين

ويژه در به ها موقعيتاين . آميزدجا كه با باورهاي ديني درمي ويژه آن به چنين كاري بزند، به
هاي عاشقانه از هاي ميانه داستاندر سده. دهدخيلي قوي روي مي اي هاي رواييِدل گفتمان

توانسته جوي بيافريند كه رين ژانرها براي ايجاد چنين فضايي بوده، زيرا اين ژانر ميتمناسب
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. توانايي برتري بر ديگري را به دست آورد) ويژه عاشق يا معشوق به(در آن شخصي 

چنين اين ژانر قادر بوده چنين تصويري را جايگزين يك فرد قدرتمند مذهبي يا سياسي  هم
آفريدن شخصيتي الوهي براي خوانندگان   ن تصويري ژانر قادر بهبرعكس از طريق چني. كند
عشقي   هاي زميني دلدادگان را بدل بهتوانند خواهشها ميافزون بر آن، اين داستان. است

هاي اند، هميشه توسط قدرت  هايي كه قادر به اين كار بودهعاشقانه. آسماني يا خدايي كنند
هايي هستند كه با ي صوفيانه از نمونههاي عاشقانهاستاند. اند حاكم، حمايت و تبليغ شده

در اين . كردندآسماني راه را براي باورهاي ديني باز مي يتبديل عشق زميني به عشق
ي معشوق، هميشه جا به عشقي خدايي و ستاينده داده ها تصوير زنانه و گاه پسرانهداستان
  . است

ي افقي ميان دو هم دين و هم عشق رابطهدو، در جريان آفرينش تصوير اقتدارگرا، 
با اين كار يكي بر ديگري . كننداي عمودي و قدرتمندانه مي مرور تبديل به رابطهدلداده را به

دين اين كار را با . شودرهبر مي  ترتيب بدل بهيابد و به اينبرتريِ فكري يا اعتقادي مي
. بردهاي عاشقانه استفاده ميود خواهشدهد؛ از جمله، از خ هاي مختلفي انجام ميمكانيسم

جويانه كه در آن يكي بر ديگري مندانه و مالكيت خواهي قدرتعشق، اما، از طريق برتري
ي هاي فارسي با ريشهدر عاشقانه. رسديابد، به اين هدف ميتملك روحي و جسمي مي

ي اجتماعي هر دو اليه ي خود را در ايراني، اين مرد است كه در نهايت موقعيت پدرساالرانه
-نمونه. رسدمثل با شاه شدن عاشق به نهايت ميبه اين روند . كندو خانوادگي تحكيم مي

. ديد شيخ صنعانيا حتا در  12خسرو و شيرين، ويس و رامينتوان در هايش را مي
هاي مرد و زن تابع كنند كه شخصيتها كمك ميهاي ديني و سياسي در اين داستانروايت
هاي خدا، مرد، زن جايگاه خاص خود را مقام  -  ي الگوله مراتبِ از پيش موجود در سايهسلس
ي اين در واقع بر پايه. هاي اشتراك ميان دين و عشق استترين نقطه اين از مهم. بيابند
  .زنند  ي مشترك هر دو در همكاري با هم دست به چنين فرايندي مينقطه

هاي ون عشق زميني، دانش و شخصيتتاي افالهدانيم در انديشهكه مي چنان
اين است كه هر  آن دليل. شوندترتيب بر روي هم سوار مياند كه بهاقتدارگرا سه گونه عشق

ها بايد در هر دو محور  براي رسيدن به آن‘ خود’هستند كه ‘ ديگرهايي’ي اين موارد سه
  كسي است كه نياز به‘ خود’. افقي و عمودي قدرت و توانايي اعمال قدرت خود را واگذارد

اين . مندتري بپيوندد يا خود به آن بدل شود ها دارد تا از طريقشان به موجود قدرت اين
. كند تا به خدا بپيوندد) فنا(انسان بايد خود را محو : نگرش در تصوف نيز نقش مسلط دارد

مصراع . مانداقي ميچنان اسير نيازهايش ب هم‘ خود’ايِ از اين دست،  بدون از خود گذشتگي
هاي اما در انديشه. اي استي بارز چنين نگرهنمونه‘ تن رها كن تا نخواهي پيراهن’

ميان اين سه، هميشه روي محور عمودي استوار بوده و بنابراين به جاي  هاي هويي رابطتارس
 به اين. دافزاي  كه انسان خود را فنا كند در مسير باال رفتن هي بر قدرت زمينيِ خود مي اين

قدرت ’اين نوعي . اي از خود كندرا پاره‘ ديگرها’ترتيب تمام تالش او اين است كه 
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و عشق را در دل تبا اين نگرش است كه ارس. كنداست كه فوكو از آن ياد مي‘ جهانگير
  .بحث دوستي تئوريزه كرده است

سته داستان هاي فارسي اين دو گفتمان با شفافيت خاصي خود را در دو ددر عاشقانه
تملك - زميني پيش از اسالم نمايش مشخص عشق 13هايكامگيري. گذارندبه نمايش مي

هاي نمونه. است و بنابراين بر محور عمودي نمايش برتريِ قدرت يكي بر ديگري است
ليلي و ، خسرو و شيرين، ويس و رامين، نامه شاههاي درون مشخص آن عاشقانه

 سمك عياريا  نامه داراب، هفت پيكري چون  ن عاشقانهچندا  نه هايثراو حتا  مجنون
ويي است تا عشق تتر از نوع دوستي در تئوري ارس ها بيشعشق در اين عاشقانه. است
ي مطلق قدرت و بيانگر سلطه ورقه و گلشاهيا  ليلي و مجنونها  در ميان آن. ونيتافال

- ضدگفتمان حاكم را تشكيل مي سنت حاكم يا به زباني، قدرت پدرساالنه هستند و بنابراين
  . دهند

- وني هستند كه ما آن را در عشقتتر بازنماي عشق افال هاي صوفيانه بيشعاشقانه
وني و تالبته تفاوتي هم ميان تئوريِ افال. كنيمهاي آسماني تعريف ميهاي عذرا و عشق

توان دانش يوني متدر تئوريِ افال. ها هست كه بايد متذكر شدتعريف عشق در اين داستان
هاي اما در سنت. عنوان ابزاري براي وحدت با خدا بهره بردرا از خدا جدا كرد و از آن به

عرفان ايراني، دانش بخشي از وجود و هستيِ خدا است؛ از اين رو براي انسان، كسب دانش 
دانش ظاهري و : از ديد تصوف دو گونه دانش وجود دارد. بدون رسيدن به خدا ممكن نيست

تصوف دانش نخستين را امري مزاحم در جهت رسيدن به دانش باطني يا حقيقي . طنيبا
هايي چون كه بر داستان هاي صوفيانه هم حاكم بوده؛ چناناين نگره بر داستان. دانسته است

هاي صوفيانه عاشق در داستان. اي عربي دارند، حاكم استنيز، كه ريشه ليلي و مجنون
شود و با اين كار كشف المحجوب كند و دانش حقيقي را كسب ممكن است بخشي از خدا ب

  . رسددر اين روند هم هست كه با پيوستن به قدرت حق به جاودانگي مي. نمايد
تواند ميان عاشقان راهي براي هاي دوم تنها شخص مقتدر در جامعه ميدر نمونه

د سرانجام دو دلداده را به ي موافقت بزرگان قدرتمناين راه ممكن است بر پايه. آرامش بيابد
-ها را رقم مينابوديِ عاشقان پايان اين داستان طور ممعمول بهاما . هم برساند يا نابود كند

با توجه . هاي بارز آن است  نمونه ليلي و مجنوني چون هايثراانگيز زند، كه پايان غم
ي تنها  دهاي بيچارهدهد و اين موجواين امر هيچ پيوندي ميان عاشقان و قدرت روي نمي به

  .ازدواج يا مرگ تراژيك: دو انتخاب دارند
بينيم عشق در هر دو دسته بخشي از گفتمان سياسي و ديني حاكم بر كه مي چنان

كه سر گاه  هاي ميان عاشقان است، آن رابطه به بند كشيدنجامعه است و كارش در نهايت، 
 تراخالقي و سياسي امن هاي موقعيتبه ها  دارند، و باالخره بازگرداندن آن به شورش برمي

و به . گذارندهاي خود را به كناري ميشوند و خواهش؛ جايي كه عاشقان سر به راه مياست
هاي مختلف فرمانبري اين دليل مشخص است كه عشق يك ابزار روايي براي تعريف نوع

  .است



         1388 ، بهار1جنگ زمان         46
                                                                    
  )14ي تئوري دلوزعشق بر پايه نگاهي به(

  
كند، اما براي تر مي سياست فوكويي نزديكزيست تعريف عشق از زاويه نگاه دلوز ما را به

عشق از اين زاويه  15.درك كاركرد آن نياز داريم كه آن را در تئوريِ دلوز به بررسي گذاريم
- اي ندارد مگر كاناليزه كردن خواهشزينهچيزي نيست جز نمايش اين امر كه انسان هيچ گ

هاي قدرت از طريق پيوستن به مالكيت يا محو شدن در   اش در مسير خواستههاي جنسي
خوان كردن  هم“اي ندارد مگر روايت هيچ گزينهبنا به نظر دلوز انسان تابع كالن. قدرت برتر
بر همين  16”.با پدر و مادرش اجتماعي، با خدا در دين حاكم بر جامعه، و هاي هخود با رابط
ي عاشقان فرمانبر است هاي فارسي تصوير كردن رابطهترين وظيفه در عاشقانه قياس، مهم

از يك سو، داستان عشقي سرنوشت دردناك ). مندان بخوانيد قدرت(با مسئوالن جامعه 
. اندرها زدهت دنبال هوا و هوس خود سر به نافرماني از بزرگ دهد كه به عاشقاني را نشان مي

كند كه در صورت پذيرش تخطي بيني ميرا پيش اي ي اجتماعيو از سوي ديگر، آن فاجعه
-اسطوره. بيفتد” بوالهوسان“ي جامعه به دست شود ادارهدهد و موجب ميدلدادگان روي مي
اي براي نمايش چنين تخطي در غرب است، گرچه اين داستان در   گونهي اوديپ كهن

منظور انتقال چنين گفتماني وجود نيز به” كاووس و سودابه“داستان . انه نيستنهايت عاشق
اي  در نهايت فاجعه) اش  پسر خوانده(در اين داستان عشق ممنوع سودابه به سياوش . دارد
هاي بر اين مبنا داستان. سوزندها در آن ميآفريند كه دو كشور ايران و توران براي سالمي

ها، خيلي  كار آن. ميشه يك نوع پيام اخالقي براي خوانندگانشان دارندي فارسي هعاشقانه
هاي  هايي كه از دل قانون  انگيز است؛ ممنوعيتهاي شرمساده، بنيان گذاردن ممنوعيت

دهند و در مقابل قدرت تري به مردان مي آيند و قدرت بيشاخالق و دين بيرون مي
  .گيرندتري از زنان مي بيش

. تواند جايي براي مقاومت و شورش هم بيافرينداشاره رفت، اين ژانر ميكه  اما چنان
هاي ها و مقاومتجنسي، مانند است به جنبش هاي هدر اين حالت، كاركرد آن در قبال رابط

ظاهر هر دين جديد، براي خلق فضاي مقاومت در درون قدرت مسلط، دست به  به. مذهبي
-زند كه در آن سلسله مراتب قدرت در درون حلقهتوليد يك سيستم جديد كنترل كردن مي

كه فاستر اشاره كرده، به اين  چنان. رودشود يا تا حد سازش پيش ميي خودي انكار مي
كند و به جنسي حاكم را رد مي هاي هستم ازدواج و نقش رابطيس“منظور هر مذهب جديدي 

ر هر جنبش مذهبي تقريب دبه  17”.كند  جاي آن روش زندگي جديدي را جايگزين مي
شود و توسط آن مكانيسم قدرت را سيستم ازدواج در جهت اهداف سياسي به كار گرفته مي

دهد تا عنوان عامل اجراي قدرت تغيير مييك، نقش زن را به: دهددو گونه تغيير مي  به
-جنسي را تغيير مي هاي هدو، نقش رابط. توسط آن قدرت درون آن مذهب را افزايش دهد
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تحت چنين . ها را در درون سيستم خود كنترل كندي خواهشا از طريق آن زنجيرهدهد ت
  .شود ي است كه نقش مرد و زن در درون اين سيستم تعيين ميهاي موقعيت

هاي توان در درون داستانجنسي را مي هاي ههمين روند تغيير و تحول نقش و رابط
در اين . شوديد فضاي مقاومت استفاده ميها براي تول ويژه وقتي كه از آنعاشقانه ديد، به

جنسي حاكم  هاي هآفرينند كه در آن رابطها يك ايدئولوژي جديدي ميحالت، اين داستان
كشمكش دلدادگان بر سر يافتن نقش خود، و . شوددر كل جامعه به چالش گرفته مي

درگيري ميان ها براي نمايش ساختترين پي هاي حاكم به ها با اصل زمان درگيري آن هم
ها گونه داستاناين ها روايت در طي قرناما كالن. قدرت و فرمانبر در داستان و جامعه است
اي چون هاي اوليهبراي همين است كه داستان. را در فرهنگ ايراني سركوب كرده است

هايي چون هاي فردي بودند، جاي خود را به داستانكه سرشار از شورش ويس و رامين
  . كننددادند كه عشق مطيعانه را تبليغ مي ماربامداد خ
  جنسي ميان عاشقان از طريق تن و فضاي داستاني هاي هبطانمايش ر

  
هاي فارسي در توليد فضايي براي مقاومت از تن عاشقان در هر دو مكان خصوصي عاشقانه

. ر گرفته استويژه براي اعمال قدرت مورد استفاده قرااين كار به. اندو عمومي استفاده كرده
ها هم از تن و هم از فضا بهره برده شده است تا سلسله مراتب ميان عاشقان در اين داستان

شود ترين سطح موجب توليد قدرت مياين درگيري كه در پايين. به نمايش گذارده شود
براي فهم معناي فضا و تن در اين . حاكم ميان قدرت و فرمانبر است هاي هبازنماي رابط

  .ها ما نياز داريم كه نخست سلسله مراتب قدرت را بيازماييمنداستا
: گونه براي نمايش سلسله مراتب قدرت وجود داردتر اشاره شد كه دو گونه كهن پيش

ي نخست گونهنيز اشاره شد كه با كهن. ها؛ و خدا، مرد، و زن زن، و دنياي حيوان/خدا، مرد
ي دوم قدرت درون جامعه يعني ميان گونهكهنشوند و با خارجي تعريف مي‘ ديگر’قدرت و 

هاي تن’هر دو در قدرت خارجي ‘ ديگر’و ‘ خود’از ديد دلوز، . قدرت و فرمانبر خودي
داري بر  براي نمونه سرمايه(پايان قرار دارند هستند كه در يك درگيري مطلق بي‘ سازواره بي

يا استعمارگران در مقابل ديگر  داري بر ضد يكهاي سرمايهضد فئوداليسم، يا قدرت
  ).كشورهاي مستعمره

‘ ي خواهشكنندههاي توليدماشين’هاي ميان ي دوم نمايشگر درگيريگونهاما كهن
ي، كه هاي موقعيتدر چنين . است‘ سازوارههاي بيتن’ها با  زمان ميان آن ديگر و هم با يك

را نابود ‘ ي خواهشكنندهي توليدهاماشين’تواند نمي‘ سازوارهتن بي’دروني است، تمامي  به
كند تواند بكند و مياما كاري كه مي. كند، چون در اين صورت خود را هم نابود كرده است

كند و قطع مي‘ ي خواهشكنندههاي توليدماشين’ها را در ي خواهشاين است كه زنجيره
- تن بي’كند كه براي   هاي ايدئولوژيكي تبديل ميخواهش گونه  آن ها را به در نهايت آن

‘ ي خواهشكنندههاي توليدماشين’زمان امكان كنترل  كنند و همتوليد مي 18مازاد‘ سازواره
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اند كه شكاف ظاهر به اين دليل آفريده شدهبه هاي فارسي انبوه عاشقانه. آورندرا فراهم مي

- ها به خواستهاهشايدئولوژيكي را در سطح روايت پر كنند و امكاني براي كاناليزه كردن خو
مايه و درگيري اصلي براي همين هم هست كه بن. فراهم آورند‘ سازواره تن بي’هاي 

گرچه سرشت اين درگيري در نهايت  ،ها تصوير شده استميان دلداده هاي ههميشه در رابط
  .شود،تعيين مي‘ سازوارهتن بي’توسط 

با شراكت ‘ سازوارهتن بي’است كه  ها همان ايدئولوژياگر بپذيريم كه عاشقانه
-ها را بهتوانيم درگيريآفريند، در اين صورت مي مي‘ ي خواهشكنندههاي توليدماشين’

ي كنندههاي توليدماشين’ي اول، درگيري فقط ميان در اليه. خوبي در سه اليه نشان دهيم
، 19كنندها توليده آن هاي ههر دو داراي نياز و خواهش هستند، بنابراين رابط. است‘ خواهش

مرد خواهان . تقريب برابر، استبه ، يعني )ريزومتيك(زمان روي محور افقي  نسبي و هم
. ويژه در مكان خصوصيگيرد، بهزمان توسط زن مورد كنترل قرار مي تملك است، اما هم

  .گذارندها اين درگيري را به روشني به نمايش ميهاي خصوصي و عمومي در داستانمكان
وجود دارند كه در  )2كرونوتوپ(زمان - هاي فارسي دو فضاقريب در تمام عاشقانهتبه 

زمان، نقش مرد و زن و توان اعمال - در اين دو فضا. اند  ديگر استفاده شده جهت عكس يك
: اين دو عبارتند از. نمايش درآمده است  ها، در هر دو مكان خصوصي و عمومي، به قدرت آن
 خسرو و شيرينو ‘ زال و رودابه’ترين آن را در داستان شخصزمانِ دژ، كه م- يك، فضا

عكس كار كرده كه ديرتر توضيح در جهتي زمان - اين فضا ويس و راميندر . بينيم مي
  . دهممي

. بيندمعمول مرد زن را برهنه ميبه طور زمانِ درياچه يا آب، كه در آن - دو، فضا
  . بينيمي طرسوسي مينامه رابداو  خسرو و شيريني آن را در ي برجسته نمونه

طور خيلي ها است، بهمعمول واحد دوم يا سوم داستانبه طور زمانِ دژ، كه -فضا
دژ، كه . كندسازي ميهاي فردي را نمادها و سركوبمشخص درگيري ميان خواهش

مرد پاي آن . نيافتني استدست تمامي بهزمان خواهش مرد است،  بازنماي باكرگي زن و هم
. بينيممي‘ زال و رودابه’ي نمادين آن را در داستان ترين نمونهكامل. تاده و زن باالي آنايس

ي ي ديوار يا پنجرهآمده به صورت قرار گرفتن زن بر لبه هاثراترين آن كه در اغلب ساده
يابيم ميبوف كور اين صورت آن را هم در . اتاق باال و قرار گرفتن مرد در پايين ديوار است

زمانِ دژ، زن -در فضا. كه چند سالي پيش از آن نوشته شده است تهران مخوفهم در و 
گان  اين به معناي خواهش جنسيِ او است كه در معرض ديد همه. آيدبه مكان عمومي مي

زمان، خواهان رفتن به - دهد، اما او در اين فضامرد هم دارد نياز خود را نشان مي. قرار گرفته
خاطر اين خواهش مرد حاضر است هر كاري بكند تا خود را به هب. مكان خصوصي است

- دهد، چون از آبرو ميرغم خواهش تن رضايت به اين كار نمياما زن به. داخل دژ بيندازد
هاي جنسيِ او از ترسِ خواهش. شكندها را ميي خواهشاو در اين حالت دارد زنجيره. ترسد

جا كنترل را در دست  بنابراين او در اين. شودميدارد سركوب ‘ اش زنانگي’از دست دادنِ 
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ي اين چنيني ناشي از موقعيتگويد درگيري زن در طور كه جوديت باتلر ميهمان. دارد
  . است 21”هاي اجتماعيهاي تن و نُرمدرگيري ميان خواهش“

. به اين خاطر هم در باالي دژ جاي دارد. زمانِ دژ- اين وضعيت زن است در فضا
تكرار . است‘ زن خوب’در كنترل كردن خود و مرد بيانگر تصوير مورد نظر جامعه از توان او 

ساخته و اعمال ‘ سازوارهتن بي’اي است كه توسط  جا نماد ايدئولوژي كنيم كه باكرگي اين
به اين منظور زن . ي زن و مرد را به نفع خود كاناليزه كندخواهانههاي تنشود تا خواهشمي

 ويس و رامينو ‘ زال و رودابه’البته در داستان . جا دور شود هد كه از آنخوا از مرد مي
جا  چيزي كه هست اين. ي دقيق دارددهد، كه خود جاي مطالعهبرعكس اين اتفاق روي مي
  . ها است تا موارد استثناها با خواهشهدف نمايش درگيري نُرم
دهد كه اين نشان مي. اردبا خود ند اي زمان هيچ درگيري رواني- مرد در اين فضا

خواهد او در اين صحنه چيزي نمي. كنندي او متفاوت قضاوت ميهاي اجتماعي درباره نُرم
برد، چون او   زن برعكس در يك درگيري عميق با خود به سر مي. هايشجز ارضاي خواهش
م از و ه. خواهد مرد بمانداين خاطر مي  هم خواهش جنسي دارد؛ به. عامل دو سويه است

شود و حكم آن را به اجرا ترس بدنامي كه ايدئولوژي حاكم است، عامل اجراييِ قدرت مي
تواند مشكلي كه سر راه او است مي. نهدها نقطه پايان ميگذارد، يعني بر روند خواهشمي

روي  خسرو و شيرينچه در  آن –اگر مرد را وادار به ترك كند . بار باشد فاجعه او براي
ي اين فاجعه ازدواج مرد نتيجه. ، يعني قدرت‘سازوارهتن بي’شود عامل خود مي –دهد مي

نام  دهد با دختري بهكه شيرين او را به دژ راه نمي مثل خسرو بعد از آنبه . است با زني ديگر
- اما اگر زن نتواند بر خواهش. گيرديا رامين در گرگان يار ديگر مي. ريزد شكر روي هم مي

. رسانندي شورش ميها او را به نقطهي خواهشآيد در اين صورت زنجيره هاي خود فايق
ي آن ويس است كه تن شود، نمونهدر اين حالت نيز زندگيِ او مملو از درگيري و فاجعه مي

از سوي ديگر . شوددنبال آن تا حد مرگ توسط شوهرش تهديد مي دهد و بهبه خواهش مي
  .كند يهاي دردناك را تجربه مهم جدايي

ها كامگاري پيش از ازدواج چندان غريب  كه در آن ايراني يهايِ با ريشهدر داستان
نحوي خود را به  مرد به –معمول با همسر آينده است طور  بهالبته اين كامگاري  –نيست 

. تر برتري دارد كه زن در آن بيش –شود رساند و وارد فضاي خصوصي زن ميباالي دژ مي
است كه در آن زال با يك تير طنابي را بر ‘ زال و رودابه’ي آن داستانِ گونهي كهننمونه
-در برخي روايت. شودخوابه مي رود و با رودابه همكند و با آن باال ميي دژ قالب ميكنگره

اندازد و زال اند، به پايين مي  هاي مردمي آمده كه رودابه موهايش را، كه خيلي بلند بوده
ي باال كند و خود از طبقهگونه عمل ميويس اما خالف اين كهن. رود  ته باال ميها را گرف آن

در فضاي عمومي  تمامي بهاين كامگيري . گذاردآيد و در باغ خود را به رامين وامي فرود مي
بدنام شدن او نيز در ادبيات . عرياني متن در اين بخش بازنماي اين امر است. دهدروي مي

  . اش استين عمل جسورانهفارسي ناشي از ا
آلود ي عربي، كه كامگاري پيش از ازدواج در هر حالت گناههايِ با ريشهدر عاشقانه

ي اجتماعي، مرد را بدون هر ترديدي پس است و حكم مرگ دارد، زن ترسيده از فاجعه
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-دهند كه عشقشان تنها زن و حتي مرد مكرر نشان ميدر واقع در اين داستان. راند مي
  .كنندها را از همان آغاز قطع ميي خواهشها زنجيره با اين كار آن. واهانه نيستخ

گاه قدرت است، اما  تواند دژ خود را مهر و موم نگه دارد در جايزن تا زماني كه مي
از . دهدكه مرد وارد دژ شد و باكرگي زن رفت، زن قدرت خود را از دست مي محض اين به

تواند شود؛ و تنها با ازدواج مياو است كه دچار ننگ و نياز عميق مياين نقطه به بعد، اين 
‘ زنانگي’اما اگر اين ازدواج روي ندهد، زن . را بزدايد) ايدئولوژي حاكم(ي ننگين  اين لكه

يا اگر  –شود سخني بدل به روسپي ميبه. شوددهد و بدنام جهان ميخود را از دست مي
  .شودمحكوم به ماندن در فضاي خصوصي پشت پرده مي چنين اتفاقي هم نيفتد تا ابد

-زمان دژ است و كارش نمايش اين پرده-ي مقابل فضازمانِ درياچه، نقطه - فضا 
او در اين . زمان نمايانگر موقعيت فرودين زن در فضاي عمومي است- اين فضا. دري است

هاي مهم در از نشانه لباس كم يا برهنه. شودتر يا حتا برهنه ظاهر مي صحنه با لباس كم
از . ها استايدئولوژي حاكم است، زيرا شرم از برهنگي عامل رواني مهمي در كنترل انسان

- لباس يا كمزن بي. ي زنان استبرهنگي ابزار داوري مردم دربارهآن سو برهنگي يا نيمه
هاي اين امر در فرهنگ. هاي حاكم برابر با روسپي ديده شده استلباس در ايدئولوژي

هاي فارسي نيز با نمايش برهنگي در عاشقانه. هاي مختلف نمود يافته است مختلف به گونه
  .در كنار آب، ما شاهد انتقال اين معنا هستيم

اي معمول كنار درياچه، رود يا حتا باريكهطور  بهدهد جايي كه اين برهنگي روي مي
 هايثراما بعد از آن در تمام شود، ايافت نمي ويس و رامينزمان در - اين فضا. آب است

اي آن را نشان گونهي كهننمونه خسرو و شيرينداستان . نوعي آمده استعاشقانه به
در اين . بينددهد كه در آن خسرو در سفرش به ارمنستان، شيرين را در آب برهنه ميمي

شود صحنه اسب شيرين هم وجود دارد كه بعدها با تملكش توسط خسرو بيان نماديني مي
هم آمده  كليدريا  بوف كورزمان، در - اين فضا. ي خسرو بر شيرينخواهانهاز عشق تملك

شود زنش، در اولي، خيلي خالصه است و راوي خواهر رضاعي خود را، كه بعدها مي. است
ي خسرو و شيرين را براي صحنه تمامي بهرمان دوم، اما . بينددر كنار جوي آبي برهنه مي

ترتيب كه مارال در مسيرش براي رفتن به بدين. برداري كرده استد گرتهآغاز داستان خو
كند و جا چرا مي كند و اسبش هم در همان  شويي ميمحمد در آبي تني گلپيش خانواده
محمد با مارال ازدواج رغم داشتن زن، گلبعدها و به. بيندمحمد او را برهنه مياتفاقي گل

  .شودميكند و اسبش هم از آن او مي
آيد يعني در آغاز داستان مي. معمول نوعي پيشگويي استطور  بهزمانِ دوم،  -فضا

- زن در اين فضا. رسندهاي مختلف اين دو سرانجام به هم مي رغم اتفاقتا بگويد كه به
اش از باال، جايي او را تماشا زمان، برهنه در آب يا كنار آب است و عاشق يا همسر آينده

اما . همين دليل هم اروتيك است  شود؛ بهي نگاه مرد توصيف مي ن از زاويهتن ز. كندمي
ياري كند؛ بلكه آمده تا او را از ديدن  هاي خواننده را آبجا نيامده كه خواهش اروتيسيزم اين

بنابراين مكان عمومي، زن را براي هميشه در وضعيت . زن در مأل عام دچار شرمساري كند
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معناي آن نيست كه مرد نيز موقعيت اجتماعي خود را از  اما اين به دهد؛آور قرار ميشرم
از اين لحظه به بعد، زن . دست آورد تواند كه دوباره بهدهد يا اگر از دست داد نميدست مي

دهد؛ اما اگر معمول روي ميبه طور ازدواج . راهي جز درخواست دايم براي ازدواج ندارد
هاي فراواني براي اين نمونه. ر انتظار زن، و گاه مرد استمرگ د اساري و حت چنين نشد شرم

رابعه و ، ليلي و مجنون، ورقه و گلشاه: ها هستند ها چند تايي از آن مورد داريم كه اين
  .سالمان و ابسال، و بكتاش

هر دو نيز به اين خاطر بدنام . سودابه و ويس: دهدفاجعه براي دو نمونه روي مي
آورند تا زنان ديگر با اين ها دايم اين دو را نمونه ميي داستانيهاما بق. شوندجهان مي

اين زن چون . ي تهمينه هم قابل تامل استنمونه. ها را پاره كنندي خواهش هشدار زنجيره
كند، فرزندش با رود و حتي بيرون از ازدواج با او هماغوشي ميخود به خواستگاري رستم مي
كند، آن هم به دست خود پدر را در اندوهي توانفرسا غرق مي پاياني دردناك هم مادر و هم

 –هاي خود هستند اين فاجعه هشداري است به تمام زنان و مرداني كه در پي خواهش. پدر
توان گفت با توجه به اين موارد مي. تواند چنين باشدهاي اين داستان ميحداقل يكي از پيام

ها يك امر تخيلي است و از مرد در اين داستان زمانِ دوم و حتي خواستگاري زن-كه فضا
  .دهدبيشتر به فانتزي مردان در اين باره پاسخ مي

دهد يا ي درگيري و قدرت نسبيِ هر شخصيت را نشان ميزمان دو سويه-اين فضا
قصد تملك و نيز در اين سطح مفاهيمي سيال هستند؛ قدرت به‘ ديگر’و ‘ خود’. آفريند مي

ها در هر كدام از عاشق. ديگر را بگيرند توانند جاي يكهستند و مي ها هم نسبيتخطي
. هايي مشخص قادراند كه بر ديگري تملك فكري و جسمي بيابندها و موقعيتلحظه

كننده هستند، گرچه ممكن است نه ي اين درگيري است، زيرا هر دو توليديگانگي اما نتيجه
  .باشداز طريق كامگاري كه بيشتر در سطح عاطفي 

هايي بيرون از زمان گويد، زمانچه باختين مي ها، تابع آنزمان- هر دوي اين فضا
اند ها محدود شده بنابراين آن. پيوندشان نيز با زندگيِ واقعي و قدرتمندان قطع است. هستند

- ها براي تمجيد از اروتيسيزم آمدهزمان- هر دو اين فضا 22.ي طبيعي و اروتيكهايبه تصوير
زمانِ بيرون از زمان در بهشت يا تنها در خواب يافت : ا براي آنكه به خواننده بگوينداند، ام
همچنين بيرون از زمان است چون دور از . ها حاكم هستندشود، جاهايي كه خواهشمي

  .دسترس مصادر قدرت است
-تن بي’و ‘ ي خواهشكنندههاي توليدماشين’ها ميان در سطح دوم، درگيري 
-، كه كنترل‘سازوارهتن بي’بار است، زيرا كه جا درگيري عميق و فاجعه اين. ستنده‘ سازواره
تن ’. ندارد‘ ها ي خواهشكنندهماشين توليد’اي به توليدهاي ي نهايي است، عالقهكننده
است كه  متفاوت از آن چيزي تطبيعدر ي مازاد خود است كه تنها در انديشه‘ سازوارهبي

-تن بي’. شود بنابراين درگيري تبديل به يك اتفاق تراژيك مي. هندخوا مي‘ هاماشين’
 هااين عنصر. گذاردنمايش مي  هاي به ها و قانونمعمول خود را در سنتطور  به‘ سازواره

پدر يا دين، / هاي يك خانوادهمثل در سنتبه ي واقعي نمود يابند،  توانند در يك بدنهمي
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ي كنندههاي توليدماشين’درگيري ميان . نژادي و جز آن هاي ملي يا ي، تفاوتا هقدرت طبق
-هايي كه ريشهويژه در داستانزند، بهها را رقم ميپايان داستان‘ سازوارهتن بي’و ‘ خواهش

-هاي توليدماشين’چنين هندي،  ي ايراني، و همهاي با ريشهدر داستان. ي عربي دارند
ها در اعمال  اض دارند؛ از اين نظر نقش آنتري براي اعتر فضاي بيش‘ ي خواهشكننده

  . تر استقدرت برجسته
هاي بسيار نمايشگر درگيري‘ ي خواهشكنندههاي توليدماشين’در سطح دوم 

پيچيدگي اين . هستند‘ سازوارهتن بي’ها و  زمان ميان آن اي ميان خودشان و هم پيچيده
هاي ميان درگيري. اندازنما شدهها بهاي فيزيكي و حتا رواني شخصيتسطح در درگيري

كه در اين سطح،  جالب اين. شوددلدادگان و مصادر قدرت نيز در اين سطح خوب نمايان مي
خواهد كه او از يك سو مي دليلش اين. هاي دروني استتر از زن داراي درگيري مرد بيش

حفظ موقعيت  منظورهاي حاكم را زير پا بگذارد؛ و از سوي ديگر و به ها و اصل قانون
. ها و تبديل شدن به عامل قدرت ندارداي جز شكستن جريان خواهشاجتماعيِ خود، چاره

در . كشاندبست ميبن جا مرد است كه رفتاري متضاد دارد، و در نتيجه داستان را به اين
حلي سياسي، شورشي منظور بيرون آمدن از اين موقعيت راهي ايراني بههاي با ريشهداستان

ها را به تصميمي  آن ها موقعيتشود، يعني گاه انقالبي پيش پاي دلدادگان گذارده ميو 
رود كه رامين جا پيش مي بست تا آنبن ويس و راميندر . كشاندالعاده خطرناك ميفوق

در . شودوارد جنگ مي –كه هم شاه است و هم شوهر ويس  –ناگزير با برادرش موبد 
كند دست را يا حذف ميمعمول مرد عاشق قدرت باالبه طور ني، ي ايراهاي با ريشهداستان

طور  بهافزون بر آن، زن . دهايي شاد هستنها داستان براي همين هم اين. آيديا با آن كنار مي
بيروني است، كه با به ‘ ديگر’معمول شاه است يا دختر شاه يك كشور خارجي؛ بنابراين او 

مرد عاشق نيز يا شاه ايران است يا كسي . شودروني ميد‘ ديگر’تملك درآمدن، تبديل به 
ست كه توان تغيير قدرت را در بدترين حالت نيز قهرماني ا. كه در آينده قرار است شاه شود

دهد و گاه مثلث هايي صادق است كه در دربار روي ميي داستانويژه دربارهاين امر به. دارد
در حالت اول، شاه ايران، كه شاه يا دخترِ . ويس و رامينسازند، مثل عشقي دروني مي

زن در اين . يابدخواهد، از طريقِ جنگ بر دختر و كشور دست ميشاه كشورِ ديگري را مي
خسرو و يا شيرين است در  نامه شاهاش سودابه است در كننده است، نمونهكمك هامورد

ها ند، زيرا زن در اين داستانهست ايلياد ي مقابل ها از اين نظر نقطهاين داستان. شيرين
ي دوم، تغيير در نمونه. فروشدشود و كشورش را به اين منظور ميعاشق مرد غيرخودي مي

دهد و به اين وسيله مرد عاشق كه ضد شاه خودي تر توسط يك كودتا روي مي قدرت بيش
-داستان اش،  يا به صورت عاميانه ويس و راميناش نمونه. رسدقدرت مي كند به عمل مي

  . سمك عيارهايي چون 
. ي هندي، مرد هيچ راهي ندارد جز تغيير شخصيتش از درونهاي با ريشهدر داستان

است، يعني داستان شهرزاد  هزار و يك شبها داستان چارچوبي  يكي از مشهورترين آن
گرش ي ديالبته نبايد فراموش كرد كه اين داستان در اساس عاشقانه نيست؛ نمونه. و شهرباز
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ي عربي، اما توان عاشقان در اعمال قدرت هاي با ريشهدر داستان. است نل و دمن
. دهندهيچ عنوان انعطاف نشان نمي هاي مذهبي بهها و عرف حداقل است، زيرا قانون به

كنند و حتا باالتر، خود عامل اجراي ها ترديد نمي جالب است كه دلدادگان نيز در اين اصل
ها روي هاي اين گونه داستانه اين دليل هيچ تغييري دروني در شخصيتب. شوندها مي آن
كنند كه سرسپردگي خود را به جاي آن، دلدادگان با عشق عذراي خود تالش مي به. دهدنمي
ها و اخالق حاكم به نمايش بگذارند؛ اين كار را با سركوب و تمسخر شديد كامگاري،  قانون
بنابراين عاشق شدن در اين . دهندقدرت نشان مي نيالمتوشان به زمان وفاداري و هم
ها به معناي مرگ عاشقان است، مرگي ناگزير براي كساني كه حتا دست از پا خطا داستان
است كه شباهت ساختاري  ليلي و مجنوني اين گروه، نمونه- داستان الگو. كنندنمي

  .دارد رومئو و ژوليتزيادي به 
ي هاي با ريشهدر داستان. جا امر مهمي است اين توان اعمال قدرت توسط زنان،

اش تالشش كند، اما با از دست دادن باكرگي ايراني، زن نخست از داشتن رابطه پرهيز مي
آور بيرون بست مرگتواند او را از بنازدواج تنها راهي است كه مي. شودي ازدواج ميمتوجه
دارد دست به ول زن است كه معشوق را واميمعمطور  بههاي الگويي، اين در داستان. بياورد

اين ويس  ويس و رامينمثل در به . نفع خود تغيير دهد كاري بزند و وضعيت حاكم را به
. فكر جنگ و خلع برادر و در اصطالح امروز كودتا بيفتد كند تا رامين به است كه كاري مي

تواند پدر ند، كسي كه ميزشورش عليه شاه نمي  معمول مرد دست بهطور  بهبدون نفوذ زن 
  .يا برادرش باشد

در . گيرندها در دو دسته جاي ميهاي اين داستانواره چه رفت، طرح آن  با توجه به
رو هستيم و سپس شاهد يك  گروه نخست ما با يك وصال كوتاه مدت در آغاز داستان روبه

. دهدشگي روي ميآور است، اما پس از آن وصال هميجدايي طوالني كه تا حد مرگ عذاب
يك وصال روحاني كوتاه، سپس يك جدايي طوالني، : گونه استي دوم، اما، به اينواره طرح

در هر دو حالت، شخصيت مرد . كه فرجام آن مرگ دلدادگان و پيروزي اخالق و قانون است
ي داستان ادامه اين وضعيت تا ميانه. دهدپايگان خود را در پي وصال نخست از دست مي

شخصيت زن برعكس . يابداما موقعيت اجتماعي خود را در هر دو حالت دوباره بازمي. يابدمي
با . تواند داشته باشد دهد، يعني تنها موقعيت اجتماعي كه ميخوشنامي خود را از دست مي

  .شودگذرد و بدنامي او جاودانه مياين اتفاق او از مرز مي
ي كنندهماشين توليد’را تبديل به دو هاي جنسي مرد و زن از نگاه دلوز خواهش

تن ’ها براي  بر اين پايه آن. يابدها تداوم مي هاي آني خواهشكنند كه زنجيرهمي‘ خواهش
در اين حالت زن و مرد در موقعيتي برابر نسبت به هم قرار دارند و . كنندكار نمي‘ سازوارهبي

اين حالت هميشه با . گيردرت ميها روي محور افقي صو بنابراين تقسيم قدرت ميان آن
در مقابل، مكان عمومي مرد، كه بازنماي . آيدمكان و فضاي خصوصي به نمايش درمي

قدرت، اخالق، فرهنگ و قانون است، هميشه توسط او قابل بازيافتن  هاي هسلسله مرتب
  .است
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ند كه اهاي فارسي، براي اين نوشته نشدهها، حداقل عاشقانهكه عاشقانه نتيجه اين

اند تا قدرت دين، قانون و ي عشق كنند؛ برعكس آفريده شدهخواننده را دچار عشق و تجربه
ازدواج و : هاي عاشقانه سه گونه پايان دارندداستان. را به نمايش بگذارند رهاام نوليامت

عشق (شادي؛ تراژدي و مرگ دلدادگان؛ و تبديل كردن عشق زميني به عشقي آسماني 
- تن بي’پژوهش ما اين سه پايان همه نوعي پيروزي هستند براي  ي زاويهاز ). خدايي
محض ازدواج خود از دارند و به، زيرا در پايان اول، دلدادگان دست از شورش برمي‘سازواره
در پايان دوم، دلدادگان و مقاومتشان . زننددست به اعمال قدرت مي‘ سازوارهتن بي’جانب 
تر از بقيه است، با تبديل عشق دلدادگان به پايان سوم، كه پيچيدهدر . شوندجا ناپديد مي يك

ها به  با اين كار آن. شودها در قبال قانون و اخالق محو مي عشقي آسماني يا عذرا، نقش آن
  .گرددعنوان عامل قدرت بسيار ناچيز ميشان بهشوند و تأثير زير مهميز قدرت كشيده مي 
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  :در ادبيات فارسي نوشت دو نگرش بر عشق پي
 
در معناي سكس داشتن به كار رفته، بنابراين دليلي ندارد كه  ويس و رامينويژه داستان اين واژه در ادبيات قديم و به -1

 .دوباره آن را در اين مفهوم به كار نگيريم
2- Foucault, 1986. P. 40. 

3- bio-politics  وbio-power ، ي توليد قدرت را در هر دو سطح تا شيوهدو اصطالحي است كه فوكو ساخته
در . نشان دهد) macro-cosmos= دنياي بزرگ (و جامعه ) micro-cosmos= دنياي كوچك (خانواده 

:  نگا. دهدسياست است كه او نقش مهم كامكاري را در توليد و كنترل قدرت نشان ميبحث او از زيست
Foucault, 1986.   

ي رعيت در قرون وسطي اين معنا را در واژه. ي سياسي وجود ندارددر حوزه subjectي در فارسي معادل ثابتي برا-4
- در گفتمان. كننده در آن نظام بود و هم در معني فرد تابع نظام پادشاهيدادند، كه هم در معني فرد توليدنشان مي

در . محو شده است ‘ملت’كليت  هاي امروز اين مفهوم البالي اصطالحات مختلفي چون شهروند، فرمانبر، يا در يك
فرمانبري و  subjectivationام و براي اصطالح گرفته subjectاين مقاله فرمانبر را در كل برابر با اصطالح 

  .امآفريني را آورده- فرمانبر
5- Foucault.1986. P. 9. Althusser 

  .40همان، ص  -7      .10- 9همان، ص  -6
  .تعريف كرده است) ارباب و برده( Master and slaveاي ههگل اين دو را در اصطالح -8

9 - Imperial power       10 -Pastoral power 
 .279، )1372(الملك نظام- 11
شود كه اين امر بر قدرت خسرو در آغاز اين داستان تنها شاه ايران است، اما بعد از ازدواج با شيرين شاه ارمنستان نيز مي 12

  .افزايدسياسي او مي
  .امجا در معني عام سكس داشتن آورده كامگيري را كه از فعل مركب كام گرفتن گرفته شده، در اين -13

14- Deleuze 
- بيتن ’و  )Desiring Machine( ‘ي خواهشكنندهماشين توليد’ي ميان ترين بخش تئوري دلوز رابطه مهم -15

ا بايد دو اصطالح مهم ديگر در سيستم در كنار اينه. است) The Body without Organs(‘ سازواره
ي نخست او براي رابطه. ي افقي ميان قدرت و فرمانبر استي عمودي و رابطهفكري او را نيز متذكر شد و آن رابطه

. بهره برده  izomaticرا برگزيده است، اما براي مورد دوم از اصطالح vertical axisهمان اصطالح رايج 
rhizome )اين اصطالح را . يابندهاي در هم و بر هم است كه به صورت افقي گسترش مياي ريشهدر معن) ريزُم

هايي چون ارتش روي محور عمودي سازمان. هاي قدرت را در سطح افقي به نمايش گذارد دلوز به كار برده كه رابطه
كليسا و دانشگاه و جز آن با كنند، اما روي محور افقي يا ريزومتيك نهادهايي چون و پليس قدرت منفي را اعمال مي

هاي عاشقانه اينجا نقش مهم خود را نشان روايت. كنندمي) soft power(نرم ها اعمال قدرت كنترل انديشه
  .  كننددهند، چون به مثابه بخشي از ايدئولوژي در اعمال قدرت نقش ايفا ميمي

16- Lenz. Quoted: Deleuze & Guattari. 1983. p. 2 

17- Foster. 1991. P. 3 
اش باشد، گرچه دلوز با اصطالح مازاد خواسته مسئله را تواند شبيه به ارزش اضافه در معناي ماركسيستيمازاد مي -18

-تن بي’گويد تعريف كرده است و مي) surplus(ي مازاد براي همين دلوز آن را با واژه. تر تعريف كندگسترده
  . خود راخواهد مگر مازاد چيزي نمي ‘سازواره
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و اين توليد بر . كنندمثل توليد مثل ميبه توليدگر هستند، ‘ ي خواهشكنندههاي توليدماشين’دلوز بر آن است كه  -19

- ها را وامياي به اين توليدها ندارد و بجاي آنها اين ماشينعالقه‘ سازوارهتن بي’اما . هاي آنها استي خواهشپايه
ي ميان بنابراين رابطه. داريرا توليد كنند، به مثل پول بيشتر براي سيستم سرمايهدارد تا براي آن مازاد خودش 

  . ها بسيار حياتي و فعال استماشين
منظور توليد زمان يك واحد داستاني است كه به-فضا. ساز باختين استاصطالح دست )chronotope(زمان -فضا -20

اما نه به اين . هاي مختلف استكند، تكرار اين واحد در داستانزمان مي-آنچه آن را فضا. آيديك معناي خاص مي
. شوندهاي مختلف تكرار ميآيند، بلكه عنصرهاي خاص دارند كه دائم در داستانمعني كه هميشه به يك شكل مي

 .تر خواهد كردزمان دژ و درياچه معناي پشت اين اصطالح را روشن- ي دو فضاتوضيح متن درباره

  
21 -Butler. Quoted: Mahmood. 2005. p. 155.   22- Bakhtin, 1984. P. 23 
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  محمود فلكي
  در داستان 1ماضي روايتي

  
  

  تخيليت. 1
  

...) نوشتاري يا تجسمي و (ث ديگري كه به هنر نويسي، مانند هر بح در سخن از داستان
نگاهي انداخته ) تخيليت(2يابد، ابتدا ضروري است كه به تئوري فيكسيوناليتيت ارتباط مي

  .ي شناخت ِ اثر هنري يا متن ادبي است شود؛ زيرا اين تئوري پايه
ي خيالي يا به معنا   fingereي برآمده از واژه ، fictio، به التيني )Fiktion(فيكسيون 

جا  از آن. گيرد ساختگي است كه مفاهيم مختلفي از تصويرهاي هنري، شعر و قصه را دربرمي
كار برده شده، دربرگردان آن به  به” داستان“تدريج براي  كه اين واژه در زبان انگليسي به

ي ي پيشنهاد برابرنهاده. عنوان داستان يا ادبيات داستاني آمده است تمامي به فارسي، به
 3”داستان - 2افسانه، قصه؛  - 1“ي فيكسيون چنين است  آشوري براي واژه داريوش

عنوان معناي اصلي اين واژه برگزيده،  را هوشمندانه به” افسانه“اگرچه آشوري 
در اين نكته نهفته است ” داستان“يا ” افسانه“عنوان  دشواري ِ پذيرش ِ معناي اين واژه به

شوند؛ در حالي كه فيكسيون تنها به ادبيات يا  بيات مربوط ميي اد ها به پهنه كه اين واژه
تنها برگرداني كه به . گيرد ي هنرها را دربرمي شود، بلكه همه ادبيات داستاني محدود نمي

: دهد حسيني از آن به دست مي صالح يي است كه مفهوم آن نزديك است، برابرنهاده
 4”.اثرهاي تخيلي“

جا كه هنوز بحث جدي از آن. ي فارسي نيافتم برابرنهادهي فيكسيوناليتيت  براي واژه
ي مناسب  و مستدلي در اين رابطه در ادبيات شناسي فارسي انجام نگرفته و من نيز واژه

ي  برابرنهاده ”فيكسيوناليتيت“ي تئوري  ديگري در اين لحظه در نظر ندارم، در بحث درباره
 .برم كار مي را به ”تخيليت“

ادبيات چيست؟ : شود پيوند با ادبيات، با چيستي ِ ادبيات آغاز مي تئوري تخيليت در
بخشد؟ آيا در اساس چنين  چه چيزي يك متن ادبي يا تخيلي را از متن ِ غير ادبي تمايز مي

 ...تمايزي وجود دارد؟ و
. ام هاي گوناگون اين تئوري پرداخته گسترده به جنبه 5روايت داستانمن در كتاب 

آورم كه بسندگي يك متن  ي كوتاهي از آن را با اندكي تغيير مي بازنويسيِ پارهجا تنها در اين
كوشم از رهگذر ِنقش و كاركرد زمان ِگذشته در  متن مي -در اين پاره. مستقل را دارد

  . داستان، تفاوت يك اثر تخيلي را با يك گزارش واقعي نشان بدهم
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  منطق دستور زبان در داستان. 2
  

 ِ وجود ِ اصل ِ ويژه در رويكرد به تئوري نويسي، بهدر ارتباط با داستان ي تخيليت نظريه
پرداز آلماني،  ي نظريه سخن يا زبان در تخيلي بودن يك متن، كامل نخواهد بود، اگر به نگره

با ) 1957: چاپ نخست( 7منطق اثر ادبيهامبورگر در كتاب . پرداخته نشود 6هامبورگر كته
تفاوت بين ِ ي تازه و جذابي در ارتباط با شناخت به مسئله» يتيماضي روا«ي  طرح نظريه

متن تخيلي و واقعي پرداخت كه هنوز تازگي خود را حفظ كرده و در مركز بسياري از 
 .هاي مربوط به تئوري داستان نويسي قرار دارد بحث

ساده كوشم با رويكرد به منطق اثر ادبي و با آوردن دو نمونه از گفتاري  جا مي در اين
 :به توضيح اين نظريه بپردازم

به مثل در يك گزارش شفاهي در برابر اين پرسش كه (» آقاي الف در مسافرت بود« - 1
 )آقاي الف كجا بود؟

 )تاريخي ي از يك واقعه(» نواخت پادشاه هر شب فلوت مي« - 2
گو مطرح  ي سخن لحاظ دستوري در زمان گذشته و از سوي شناسندهاين دو مثال به

واقعي است كه موضوعي را بدون ذكر زمان و » منِ«گفتار يك  ي هر دو  گوينده. اند هشد
اكنون و «من  :ي نخست روشن است واقعي گوينده» منِ«. معين بيان كرده است ِ مكان
يعني آقاي الف زماني در گذشته در . دهم كه آقاي الف در مسافرت بود گزارش مي» جااين

 .ر در حال سفر نيست يا از سفر بازگشته استو اكنون ديگ» بود«مسافرت 
 ي چندان مانند نمونه» واقعيِ من«در مثال دوم كه يك گزارش تاريخي است،  

 كه ل شخصي آن را روايت كرده است، با اين تفاوتانخست آشكار نيست، ولي در هرح
» جاو ايناكنون ِ« عنوان يك گزارش توان آن را به چون اين گفتار گفتاري تاريخي است نمي

آن  8كوگلركبير كه فريدريش اين جمله گزارشي تاريخي است از زندگي . در نظر گرفت
يعني اين گزارش براي . ، يعني هفتاد سال پس از مرگ فريدريش، نوشته است1840را در 

 1940يي كه آن را در  گردد، و با خواننده خوانندگان زمان نوشتن، هفتاد سال به عقب بر مي
ي تاريخي به فرستنده و  وجودي زمان براي پديده ايمعن. سال فاصله دارد 170خوانده 
ي واقعي بستگي  رساني در يك مكان واقعي و يك تجربه آگاهيي آن واقعيت يا به  گيرنده

يي معين روي داده و  عنوان واقعيتي كه در گذشته ي چنين گزارشي آن را به خواننده. يابد مي
به بيان ديگر، وجود زمان ِماضي ِيك گفتار . خواند ، ميدهيي معين گزارش ش در گذشته

يا گزارشي است از سوي يك ِواقعي، به مفهوم ِسپري شدنِ موضوع گزارش شده است، 
 .در گذشته» واقعيِ من«

 :كرد داردكارگونه  هدر يك اثر تخيلي چ» ماضي«حال ببينيم 
مان گزارش شود، در يك ر» آقاي الف در مسافرت بود«ي  اگر فرض كنيم جمله

در اين گزارش حتا اگر زمان معيني . خواهدبه كلي دگرگون » آقاي الف«گاه شخصيت  آن
نيست كه آقاي الف  اخواننده ديگر به اين معنِ براي من) 1840به مثل تابستان (ه شود يارا
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يي در يك  اگر چنين جمله ).اكنون( است، بلكه آقاي الف در مسافرت بودمسافرت  در
براي آخرين بار در شهر بندري  امروز آقاي الف« :چنين باشد دتوان ادامه يابد، مي مانر

  »  .رود ميبا كشتي به آمريكا  فردااو . زدگشتي 
جا براي زمان گذشته  كه در اين ”رود مي“) فعل(ي  و كارواژه قيدهاي امروز و فردا

گزارش تاريخي مانند  توانند در يك نمي) اي الف در مسافرت بودقچون آ(اند  صرف شده
واقعي از يك زمان  ارش تاريخيِززيرا يك گ ؛عملي شود) فلوت زدن پادشاه(مثال نخست 

به . شوند آيد و در نتيجه قيدهاي زمان تنها در گذشته صرف مي واقعي برميِ نمعي
 نفركه يك  مگر اين ؛»كنسرت فلوت نواختِ در تاالر 1770فريدريش در شب ژانويه «مثل

 امروز«: تواند اين گونه شرح دهد ماني بنويسد كه در آن صورت ميي فريدريش ر درباره
جا ديگر از فضاي گزارش تاريخي  اين در» .خواست دوباره فلوت بنوازد عصر فريدريش مي
كه براي زمان حال كاركرد دارد ” امروز“؛ زيرا قيد ايم ش تخيلي شدهرخارج شده و وارد گزا

  .كار برده شده است ذشته بهاي در زمان گ براي حادثه
كارگيري قيدهايي به. ي استي گذشته كردكاراثر تخيلي فاقد  ماضي: اين بنابر
وقتي . شود امكان پذير نيست فردا در گفتار معمولي واقعي كه از گذشته نقل مي ،مثل امروز

ر كه قيد زمان را د) كند ساخت زبان حكم مي(دهد ناچار است  فردي از گذشته گزارش مي
كه در آن قيد زمان ديروز كه متعلق به » باريدبرف  ديروز«به مثل . گذشته صرف كند

، موقعيت )فعل(كارواژه  ،ماناما در يك ر .شود صرف مي )باريد(ماضي باريدن  اگذشته است ب
  .»باريدبرف  فردا«: توان نوشت دهد، زيرا مي يا عملكرد خود را از دست مي

فردا در جمله  بخواهد از قيد) اتفاق افتاده در گذشته(عي يي واق حادثه اگر گزارشگر 
 وگر ،)فرداي آن روز(» فردايش«يا » يك روز بعد«: كند ناچار است بگويد يا بنويسد استفاده

توان  مان ميولي در يك ر. دستور زبان جمله نادرست يا نامفهوم خواهد بود طقمن نه مطابق
. »برف باريد فردا. شدوارد شهر  1357 بهمن 15 آقاي ب روز“ : گونه نوشت جمله را اين

 ،ماندر يك رپس  .به كار برده شده است در گذشته يي براي حادثه فرداجا قيد  در اين
  .دهد اعتبار خود را از دست مي ،دستور زبان ِ منطق

�ي تخيلي يا جمله ي داستاني جمله. 3

  
لي است كه از سوي شخصي تخيلي بياني تخي متنگوي واقعي،  برخالف گفتار يك سخن

شخصيت يك . شركت ندارد نهفته در آن متن ي در آزمون يا تجربه خود شود كه ه مييارا
چنين شخصي از فعل در سخن به . طبيعي گفتار انسان واقعي را نداردِ محدوديت ،رمان
 تر گونه كه پيش  همان. دهد زبان را گسترش مي ِ انيمم زاكند كه نظ اي استفاده مي گونه

ي در زمان گذشته صرف هاي فعلحال يا آينده هستند با ِ كه نشانگر هاي زماني قيد ،گفته شد
ستان امكان پذير است كه كته هامبورگر آن را اِد و اين تنها در جهان گفتاري. شوند مي

هايش لباس  و او هنوز براي بچه بود عيد نوروز فردا«مانند ؛نامد مي» ماضي روايتي«
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 حاالو  فرداها قيدهاي  در اين مثال... و» بوداز سر كار برگشته  حاال«يا » بودنخريده 
فردا (در زمان آينده يا حال صرف شوند  يي كارواژهام طبيعي دستور زبان بايد با ظكه در ن

اين حالت زباني . اند گذشته صرف شده زمان جا در اين ، در)گردد حاال برمي .عيد نوروز است
يا » ي داستاني جمله«اي از اين دست، بنابراين جمله. د اتفاق بيفتدتوان تنها در داستان مي

كند و  هاي واقعي مي تر از جمله تر و متحرك س ن را حساخاست كه س» جمله تخيلي«
 ،شخص تخيلييك كه بلدهد كه در يك داستان، نه يك شخص واقعي،  همين نشان مي

  .راوي داستان است
در يك داستان از دست  ان موقعيت خود رجا كه زمان گذشته و قيد زما از آن

. شود گذرد كه تعريف يا خواند مي يي مي دهند، براي خواننده، داستان در همان لحظه مي
در (هايي بهره گرفته باشند كه زماني  از قصه وسيدفريا  هومراگرچه ممكن است 

قتي شاعر آن ولي و ،اتفاق افتاده يا در ذهن ملتي ساخته شده باشند) دورتر يها  گذشته
روي داده، بلكه به صورت ” زماني“ عنوان داستاني كه به نه كند، ها را تعريف مي قصه

عنوان داستاني كه  شود و خواننده نيز آن را به فتد نقل ميا اتفاق مي» اكنون« داستاني كه
در داستان شركت  دبه همين خاطر است كه خواننده خو. گيرد افتد پي مي دارد اتفاق مي

يعني . استوار است» من - جا اين -نونكا«ي نظام  در واقع يك داستان بر پايه. ندك مي
روايت  ”من“توسط  ”جا اين“و  ”اكنون“ه انگار همين كشود  داستان طوري تعريف مي

  . گذرد مي) خواننده(من روي جا پيش  ي داستان نيز همين اكنون و ايناشود و ماجر مي
  :تر بيان كرد توان اين نكته را روشن ي ديگر مي با ذكر مثالي در پهنه

شويم  رو مي به ي روهاييا ابزار ها شيي باشويم براي نخستين بار  يي مي  وقتي وارد موزه
 ايم و به هيچ وجه جزو نزيسته ها شييكه خود با آن )  به مثل متعلق به هزار سال پيش(
در  ،”جا اين“و  ”اكنون“ها در تن ها شييبراي ما آن . شوند ي ما محسوب نمي تجربه يا خاطرهِ

هاي نقاشي شده  چهرهيا  ها شكليا وقتي به . ندربينيم، وجود دا ها را مي ه كه آنظهمان لح
در همان  پيوندهاي درون نقاشيي  و همه ها چهرهو  ها شكلابلو بنگريم، آن تيك  رد

ي ماجراها  و همه اه و شخص ها يمان نيز شيدر يك ر. وجود دارند) ماِ اكنون(ي ديدار  لحظه
عنوان  ايم تا به ها را در گذشته نزيسته خود آن ام. رنداي خواندن وجود د مان لحظهر هد

به اين معني نيست كه داستان در اكنون   اين سخن. ي ما يا خاطره نمود يابند گذشته
براي دهد كه داستان در گذشته اتفاق افتاده، ولي  زمان گذشته در داستان نشان مي. گذرد مي
گونه كه ديديم، زمان ماضي  گذرد، زيرا همان مي )ي خوانش در لحظه( ننده در اكنوناخوِ من

  .دهد يي خود را در داستان از دست مي خصلت گذشته

�)ها فعل(ها  نقش كارواژه. 4
  

: ديگر تميز داد را بايد از يك كارواژه ي هامبورگر دو نوع بر همين پايه، مطابق نظريه
  10.”جريان درونيي  كارواژه“و  9”يان بيرونيجر ي كارواژه«
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بيروني شخص ِ نشكه حالت يا كُ» ... رفتن، نشستن، خوردن و«مانند   هايي كارواژه
هايي كه ما از بيرون در مورد   كارواژههستند، » جريان بيروني هاي كارواژه«دهند،  را نشان مي

وار بودن و دفكر كردن، امي“ند ني مايها كارواژهاما . بريم كار مي شخص واقعي شاهديم يا به
به اين معنا كه در مورد يك شخص واقعي . رنداتعلق د ”ونيرجريان د“ ي پهنهبه  ”...
به جهان  تنهادروني  ريانهاي ج ولي فعل ،كار گرفت هاي جريان بيروني را به توان فعل مي

واقعي بتوان با دقت به شخص ِ نشستن يااگر در مورد راه رفتن . روايت يا داستان تعلق دارند
ِواقعي  توان در مورد فكر كردن يا احساس يك شخص واقعي سخن تشريح پرداخت، نمي

و توان به دقت از فكر و احساس ِديگري سخن گفت  ؛ زيرا در اين مورد نميگفت )دقيق(
بيان واقعيت، اصل وفاداري به واقعيت  رد. كند خواه حدس و گمان نيز دخالت مي خواه نا

ان هوارد ج ها كارواژه  بنا براين به محض استفاده از اين نوع. ضروري است) ن دقيقبيا(
  .شويم تخيل مي
  

�زمان تخيلي و گزارش تخيلي. 5

  
باور داشتن يا اميدوار بودن را  ،فكر كردن مانندهايي   كارواژهست گفته شود كه االبته ممكن 

به مثل . كار برد تاريخي نيز به يها غير داستاني، يعني شخص هاي توان در مورد شخص مي
  .باور داشت يا اميدوار بود كه نفت را ملي كند مصدق

با  هعمدبه طور شود و  استخراج مي هاو سند ها كه اين گفته از مدرك نخست اين
گفتاورد ِ ي مصدق به شكل  حتا اگر عين جمله. تواند بيان شود غيرمستقيم مي گفتاورد ِ

عنوان شخصي  توان مصدق را به گزارش تاريخي يا واقعي نمي كمستقيم آورده شود، در ي
. باور دارد يا اميدوار است) ي روايت نقل قول در لحظه(” جا اين - اكنون“تجسم كرد كه 

به . قايل شد واقعي هاي دور را در مورد شخصِ هاي زماني توان نسبت افزون بر اين، نمي
مرواريد ده «يا» كشي كرد وازدهم اسبابقرن د هاي لر اودايرج «توان گفت كه  نميمثل 

هاي  توان به زمان يك حادثه تنها ميِ يعني در بيان واقعي .»ل پيش از خواب بيدار شداس
مرواريد «يا » ايرج سه هفته پيش اسباب كشي كرد«به مثل . ي نزديك استناد كرد گذشته

در هزار سال پيش  مان كه ماجرا در آنيك ر رولي د ،»دو ساعت پيش از خواب بيدار شد
..... زندگي يك شخص، از بيدار شدن تا حمام رفتن و خريد و هاي ييگذرد، از همه جز مي
به  ؛دهد پس زمان در يك رمان خصلت واقعي خود را از دست مي. توان سخن گفت مي

زمان « به همين خاطر، چنين زماني. مان حقيقي نيستزمان در رعبارت ديگر ، 
   .است ”گزارش تخيلي“ ،داستان گذرنده در آنو ماجرا يا  »تخيلي

هاي جريان بيروني را بتوان  كارواژهشويم كه اگر برخي از  در همين رابطه متوجه مي
توان در  هاي جريان دروني را نمي كارواژهكار برد،  يقي يا تاريخي بهقح هاي در مورد شخص

حقيقي يا تاريخي  ها دقتها، نه تن آنِ زيرا به محض كاربرد ؛دق دانستاها ص مورد آن
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زمان، گفتار از قلمرو ِ شود، بلكه با از دست رفتن خصلت حقيقي رنگ مي رنگ يا بي كم

  .شود واقعيت خارج مي
 هاي تاريخي مطرح كرد، كه به مانورد رمتوان در  اين پرسش را نيز مي جا در اين

 ار تولستوياثر  ”جنگ و صلح“مان در ر ناپلئونريخي مانند اتِِ مثل يك فرد حقيقي
بايستي يك شخص خيالي دانست يا تاريخي؟ اگر ناپلئون در اين رمان خيالي نيست، آيا بايد 

  ي ادبيات تخيلي خارج كرد؟ ز حوزهااين رمان را 
مان تاريخي، شخص تاريخي در ردر اين مورد بر اين باور است كه در يك 11لژدول

است، ولي با او » بسيار شبيه «كه به شخص تاريخي است واقع يك شخص ساختگي 
  12.هماني ندارد اين

مشكل زمان «زير عنوان  ن تاريخيازمكته هامبورگر براي توضيح اين مسئله به 
يم13»مان تاريخيدر ر ش يا آنارشي“ مان پردازد، با مثالي از رهرمان بروخ ثرا 14”ا:  

با  .بود شآگوست اروز بدي براي شاگرد مغازه سي ساله،  1903دوم مارس “
تر  يت او بيشنابعص. كه خودش استعفا بدهد ز آنايس دعوا كرده و اخراج شده بود، پيش ير

  ”.خورد تر عمل نكرده بود، خود را مي كه قاطع براي اخراج نبود، از اين
 ،دهد كه در آن ي مشخصي را به دست مي گذشته) 1903مارس  2(آيا اين تاريخ 

 ،ورد؟ آيا اين زمانآ خاطر مي هاي واقعي آن زمان را به سانو ان) 1931(انتشار رمان  ِ سال
ابد؟ به ي سال پيش از انتشار رمان ارتباط مي 28ورد كه به آ يخاطر م واقعي را به ي تجربه

رمان بسيار مهم  كند كه در زندگي شخصيت اين تاريخ تنها روزي را بيان مي. هيچ وجه
شخصيت بوم ِ زيستعنوان  غاز قرن بيستم را بهآ ،عنوان خواننده است و از آن طريق ما به

ي  وع ويژهنمؤثر در نشان دادن  هاي ملاكنيم كه يكي از ع مجسم مي) اش( رمان
تخيلي ِ يك اكنون و حتا امروز ،جا زمان در اين. و معناي آن نوع زندگي است ”اش”ي تجربه

اين . آيد به حساب مياش  ي عطفي در زندگي تخيلي است كه براي او نقطه فرديدر زندگي 
ي نويسنده و خواننده  ي تجربه شده گذشته ،نيست كه در آن "آن زماني"زمان به هيچ وجه 

.  ماني ر سازنده هايعنصر ند كه ديگرك ا ايفا ميرجا زمان همان نقشي  در اين. مطرح باشد
ان و است و همان قدر تخيلي است كه خانه، خياب ”ي واقعيت ماده“تنها يك  اين زمان،
همان قدر  1903مارس  دوم. هاي اين رمان هستند هاي مانهايم و كُلن، كه مكان حتا شهر

  .جرج اُرولدر رمان  1984تخيلي است كه سال 

�مرگ  زمان در داستان

  
پردازم، كه در آن  مي ”جنگ و صلحِ“ مان تاريخيتر شدن مسئله به ر براي روشن

طور غيرمستقيم به  طرح اين مسئله به. دارد شخصيت مشخص تاريخي به نام ناپلئون حضور
  .يابد ي طبيعت نام شخص ارتباط مي درباره ني زبا ي فلسفه نظريه
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واقعي يا تاريخي  يي ، كه حادثه1812تولستوي از جنگ بين فرانسه و روسيه در 
اين رمان . را نوشت جنگ و صلحبهره گرفت و رمان » واقعيت ي  ماده«است، به عنوان

آورد كه براي خوانندگان زمان انتشار رمان  مي ي ما همان اكنوني را به تصوير درامروز برا
ي  اش تاريخ است و گذشته ي واقعي ماني كه مادهحتا در چنين ر). 19ي  هفتاد سده ي دهه(

خواننده در آن حضور ِ واقعيِ حقيقي، زمان و آگاهي اش نيز مشخص است، من تاريخي
 شود كه در يك رمان رو مي ي ناآشنايي روبه نده همان قدر با گذشتهمان خواندر اين ر. ندارند

قدر براي ما  ل هنگام توالت رفتن تشريح شده باشد، همانمث اگر ناپلئون به. تخيلي تمامي ِبه
دانيم  كه نمي آندره اين صحنه نامعلوم است كه وجود شاهزادهِ واقعي يا غير واقعي بودن

 5/5ناپلئون ساعت «دهد كه  وقتي راوي شرح مي .خياليآيا او شخصيت تاريخي است يا 
، ”...شود ميهوا به زودي روشن . تازد و مينبه سوي روستاي شواردي ]سوار بر اسب[صبح 

تازه منتظر . كند ي خوانش ِ اين، ناپلئون را سوار بر اسب تصور مي خواننده در همان لحظه
گام با  يعني خواننده هم ؛)شود عي وارد ميآينده هم به نوجا در اين(است كه هوا روشن شود 

ي  بين خواننده و حادثه زماني ي فاصلهكند و هيچ گونه  حركت داستان در آن شركت مي
مرگ زمان “توان از  جا، به گمانم، ميدر اين  .)جا اين -كنونا-من( داستاني وجود ندارد

هاي  زماني بين حادثهي  ي خوانش ِ رمان، فاصله سخن گفت؛ چون در لحظه” در داستان
ي داستاني در هزار سال پيش هم روي داده  رود، و اگر حادثه داستاني و خواننده از بين مي

 در در حالي كهافتد؛  ي خواندن اتفاق مي باشد، آن حادثه براي خواننده تنها در همان لحظه
 .كند ظ ميي تاريخي حف اش را با حادثه ي زماني صرف تاريخي، خواننده فاصلهبه گزارش 
 دروني در مورد ناپلئون  نجريا هاي كارواژهمان بسياري از افزون بر اين، در اين ر

ها را واقعي يا مستند دانست و تنها  توان به لحاظ تاريخي آن شود كه نمي كار برده مي به
 .ي ذهن تولستوي است ساخته

قانون زيبايي  آني تاريخي در آن قوي باشد،  در واقع در يك رمان، حتا اگر جنبه
باني ِز گاه ادبي و منطقآ ي بين ناخود كند كه مشروط به رابطه عمل مي  سبكي - شناختي
شايد بتوان در اين رابطه با اتكا به . زبان معيار نيستِ بند منطقي كه چندان پاي است،
گفت كه يك متن تخيلي يك يا  16گوتفرد اليبنيتس 15»هاي ممكن جهان«ي  نظريه

» هاي ممكن جهان«پيوند با اين در متن تنها ِ بيان تخيلي. سازد ن را ميچند جهان ممك
    .)خارج از متن( حقيقي است، نه در ارتباط با جهان واقعي
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  :ِ روايتي در داستان نوشت ماضي پي

1- Epische Präteritum 
2- Fiktionalität 

  136ص . 1374تهران، نشر مركز، . فرهنگ علوم انساني: داريوش آشوري  -3
  17ص . 1369تهران، نيلوفر، . واژگان اصطالحات ادبي: صالح حسيني  -4
  1382تهران، بازتاب نگار، ). نويسي يي داستان هاي پايه تئوري(روايت داستان : محمود فلكي   -5

6- Käte Hamburger 
7-  Käte Hamburger. Die Logik  der Dichtung. München 1987. 
8- Kugler. 
9- Verben der äußeren Vorgänge 
10-  Verben der inneren Vorgänge 
11-  Doležel 
12-  Lubomir Doležel: Possible Worlds and Literary Fictions.  1989,  S. 230. In: 

Grundzüge der Literaturwissenschaft. München 1997 
13-   Käte Hamburger:  S  101-103. 
14-  Esch oder die Anarchie 
15- Theorie der „möglichen Welt” 
16- Leibnit 
  



      

  
  
  
  

  آري، تو آن كه دل طلبد آني
  اما 

  افسوس
  آلود ديري ست كان كبوتر خون

  ي جادو شده جوياي برج گم
  .پرواز كرده ست

  مهدي اخوان ثالث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  داستان
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  عباس معروفي
  برهنه ي شاهزاده

  
پوش بود  بلند سفيد ي برهنه كه يك چشمش دنبال آن دختر گيس يك شاهزاده. برهنه بودم

گشت تا شايد غافل شوند و فرصتي پيش آيد تا من بتوانم  ها مي و چشم ديگرش در بين آدم
  . سوي حياط برسانم و لباسي، چيزي پيدا كنم و بپوشم خودم را به ساختمان بزرگ آن

خواهيد، با من  اگر مي“: ه بودپوش پر شد تمام ذهنم از عطر كلمات آن دختر سفيد
  ”.بياييد

كند، تاش  اش را زير پستان چپش كشيد و انگار كه نقاشي مي هاي كشيده انگشت
موهاي خرمايي بلندش را رها كرده بود دور صورتش، و . كمرش رنگ را كش داد در گوديِ

جلوه  رنگ بي نهاش كشيده بود كه مثل ها و چشم به لب - بگويي نگويي  - رنگ  دستي كم
هاش را ماتيك تصور  نكند، شايد هم هيچ آرايشي در كار نبود و من رنگ آلبالويي لب

و . ديدم هاش را نم رنگي مي گونه ها يا برجستگيِ رنگ باالي پلك ي كم كردم، و سايه مي
  .كرد؛ زيبا بود چه فرق مي
پيرهني . رفت چيز سرمي داشتم دلم از همه قدر زيبا بود كه وقتي چشم ازش برمي آن

توانستي اندام  ساده و سفيد پوشيده بود، و بند كمرش را از پشت پاپيون كرده بود و تو مي
جور مثل پروانه بال بال بزند، بچرخد،  اش را در ميان مهمانان با نگاهت بلغزاني تا همين تركه

اگر “: چپش بكشد  اش را زير پستان روت بايستد، لبخند بزند، و انگشت كشيده هبرگردد، روب
  ”.خواهيد، با من بياييد مي

همين بود كه من هم دنبالش راه افتادم و به زحمت از ميان مهمانان خودم را بيرون 
هاي چوبي دسته  هاي حياط، روي تخت گوشه. كشيدم و خودم را در آن حياط بزرگ يافتم

  .زدند دسته نشسته بودند و حرف مي
ا و مردهايي روي آن نشسته بودند ه سمت راست چهار تخت نزديك ديوار بود كه زن

بلند پر  هاي پايه ها و ميزها ظرف ي تخت در فاصله. نوشيدند كشيدند يا شربت مي و قليان مي
  .زدند خوردند يا به سيگار پك مي هاي ديگر ميوه مي و دور ميزها شاهزاده. از ميوه قرار داشت

ديگر، چند  امتداد همهشت تخت در . تر سمت چپ هم پر از مهمان بود، و كمي شلوغ
اي دور هم جمع شده  بلند پر از ميوه، و باز چند رج ميز و صندلي، و هر جا عده ظرف پايه

  .بودند
هاي  تري بود تماماً سفيد كه درهاي چوبي و شيشه روي ما ساختمان كوچك هروب

ا هاي غذ هاي خرمالو، آشپزها ديگ اي از حياط، درست كنار درخت و در گوشه. رنگي داشت
  . كارشان بود را بار گذاشته بودند و سرشان به

دختر سفيدپوش جام شربتم را از دستم گرفت، و گذاشت روي اولين ميزي كه سه 
  ”برويم؟“: طرف من برگشت مرد دور آن حلقه زده بودند، يك سيب از ميزشان برداشت و به
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كه سر تا  اش اي هاش، و آن نگاه قهوه هاش بودم، مبهوت لب مبهوت ظرافت انگشت

  ”.بياييد“: گفت كرد و مي پام را ورانداز مي
از . دنبالش راه افتادم و ما به آن ساختمان سفيد وارد شديم در حياط به. اختيار بودم بي

ها  نور پنجره. هايي باال رفتيم، و او درهاي اتاق وسط را باز كرد چند راهرو گذشتيم، از پله
اي نسيم با موهاش بازي  تر كرده بود، و از پنجره حاال يك طرف صورت و اندامش را روشن

  .چشمه خنديد آراميِ و به ”.خب، بفرماييد“: گفت. كرد مي
برگردان  هاي گندمگون و باريكش بودم، و جورابي كوتاه و سفيد لب مبهوت ساق

ترسيدم حرف بزنم و همه چيز محو شود،  مي. داد هاش به من آرامش مي روي آغاز ساق
ديدم خواب  ي آن چيزي كه مي ترسيدم همه ك بزنم و سحر باطل شود، ميترسيدم پل مي

  . ترسيدم باشد، مي
خواست وارد اتاق شود،  و موقعي كه مي ”.تا كسي بويي نبرده، بياييد داخل“: گفت

  . ي پيانو سياهي كه كنار در بود گذاشت، و باز هم لبخند زد سيب را بر لبه
حاال . و بعد آمد درست برابرم ايستاد. اق را بستدختر در ات. من هم وارد اتاق شدم

  . هاش هاش، و پريدن رگ شقيقه ديدم، و لرزش نفس پرز بين ابروهاش را مي
ترسيدم پيش  ترسيدم بغلش كنم و از جادوي خواب به دنياي زندگان پرتاب شوم، مي مي

  . ترسيدم مي. دگان برگردمكه او را بوسيده باشم ديگر نتوانم نفس بكشم و ناكام به دنياي مر از آن
خواستم گريه  خواستم فرياد بكشم، مي آمد، مي ام بيرون مي ي سينه قلبم داشت از قفسه

  . كشيدنش را به ذهن بسپارم خواستم هيچ حركتي نكنم، فقط تماشا كنم و نفس كنم، مي
اش را به صورتم ريخت و  ام گذاشت، بعد نفس قطعه قطعه شده هاش را به شانه دست

و  ”.هاتان را دربياوريد لباس“: گفت. هاش مسح كرد دو طرف بازوهام را با كف دست از
  .كمك كرد تا كتم را از تنم در بياورم

يك آن . دانستم خوابم يا بيدار نمي. است  دانستم چه اتفاقي افتاده نمي. لرزيدم مي
م خنديدم و خيالم در دلم به خود. كنم تصور كردم كه خوابم و در بيداري آن دختر زندگي مي

يا نه هر دو ما . كنم جور اصالح كردم كه بيدارم، و در خواب آن دختر زندگي مي را اين
يا شايد هر دو ما بيداريم و در خواب . دهيم خوابيم و داريم زندگي دو نفر ديگر را ادامه مي

هم حتا اسمش را . شناختم ايم، وگرنه من كه او را نمي ديگر رسيده كسي به وصال هم
كه  محض اين يك لحظه به خودم نهيب زدم كه اسمش را بپرسم، اما ترسيدم به. دانستم نمي

و او . هيچ نگفتم. چيزي بگويم از اين وضعيت خارج شوم و ديگر نتوانم خودم را ببخشم
  ”!هاتان را دربياوريد ديگر لباس“: گفت

از او بردارم  كه نگاه آن و من بي. هاي پيراهنم را باز كنم كمك كرد كه دكمه
ريخت، و  خورد و دلم هري مي هاش مي هام به دست كردم، و دست هام را باز مي دكمه

اي كه حتا در خواب هم براي كسي اتفاق  واقعه. ي عجيب مبهوت بودم از اين واقعه
ولي من كه خواب . افتد، مگر در  خواب افتد؛ تماشاي دختري كه در اقبال كسي نمي نمي
تختخواب بزرگي پشت سر آن دختر سفيدپوش پهنه . ديدم وضوح مي را بههمه چيز . نبودم
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گفتم ما شايد هزاران . پوشيدم بود از آن چشم نمي گسترده بود كه حتا اگر دام مرگ هم مي
اي از زندگي  ايم و حاال فرصتي پيش آمده كه خاطره كرده ديگر زندگي مي سال پيش با هم

حتا اسمش را هم . شناختم گرنه من كه او را نميو. ما در ذهن يكي از ما متصور شود
  . داشتم اي از او چشم برنمي كه در آن مهماني بزرگ لحظه جز اين هب. دانستم نمي

آورد،  هاي سرآستينم را هم باز كرد، و موقعي كه پيرهنم را از تنم درمي دكمه
هاي پايينش  ندانجا بود كه ديدم يكي از د و آن. صورتش در شرمي دخترانه به لبخند نشست

تر و  داشتني كمي كج است، و فهميدم كه همين كج بودن بگويي نگويي آن دندان دوست
  . كند ترش مي شيرين

آن را هم از من گرفت، و . بعد كمربندم را باز كرد، و منتظر ماند تا شلوارم را درآورم
ي صداها را  دانستم چه بگويم، صداي قلبم همه نمي. لخت شوم نباز منتظر شد كه كامل

هام  لباس  ي و او همه. لخت مادرزاد. لخت شدم كردم، جور كه نگاهش مي همين. پوشانده بود
و از اتاق  ”.كنم توي كمد شان مي آويزان“: را روي ساعدش خواباند و با لبخندي ديگر گفت

  ”.گردم حاال برمي“: شد گفت موقعي كه از اتاق خارج مي. بيرون رفت
جز  هب. اطراف چرخيدم بعد به. چشم به در منتظر ايستادمو من وسط آن اتاق 

ها و از  از باالي پرده. چيزي در آن اتاق نبود تختخواب و يك صندلي سبز چرمي، ديگر هيچ
ريخت، و سقف را تا آن سر  درون مي ها، نور تند آفتاب بعدازظهر بهار به هالل باالي پنجره

  .كرد اتاق روشن مي
ي واقعي عشق بود كه تا آن موقع هيچ نشاني  بود؟ آيا اين چهرهي آخر دنيا  آيا لحظه

ام  از آن نداشتم، و هيچ ردي بر دلم نمانده بود؟ آيا من مرده بودم و اين تصوير پاياني زندگي
ي آن اغواگري  هاي هراسان، آن لبخندها، آن دندان كج، و همه بود؟ آيا خواب بود؟ آن نگاه

هم كوبيدم و صداش را شنيدم، صداي مهمانان كه  ام را بهه را در خواب ديده بودم؟ دست
صداي كمرنگي از موسيقي هم . خورد زدند، گنگ و هياهووار بر در و ديوار لمبر مي حرف مي

ي پرده  كنار پنجره رفتم و گوشه پلك زدم، و بعد به. هام را به صورتم كشيدم بود، و من دست
  . را كنار زدم

ديگر  هم همه مراقب من بودند؛ تا مرا ديدند با انگشت به ها در آن حياط بزرگ مهمان
نوشيدند و اگر كسي  خوردند و مي گفتند و مي دسته دسته مي. نشانم دادند و چيزي گفتند

  . طرف من كرد به كرد، دودش را پف مي سيگاري دود مي
ام مرگ بود و جا د آيا آن. شور افتاد و بعد دلم به. كنار تخت برگشتم پرده را انداختم و به

آمد؟ گفتم چه اهميتي دارد؟ عشق و وصال و مرگ همه از يك جنس و  عنقريب باليي سرم مي
مانم و تا آخر  بگذار آن دختر سفيدپوش بيايد، بهش خواهم گفت كه بر همين تقدير مي. اند طايفه
  .تحتا اگر دو قدم به مرگ مانده باشد، هر دو قدم را با او برخواهم داش. روم راه مي

بعد در اتاق را گشودم و شروع كردم به . هرچه صبر كردم نيامد. اما نيامد
عجيب . ي پيانو برداشتم، گاز زدم سيب را از لبه. كس در راهرو نبود هيچ. جوي اوو جست
ها و چوب سر سيب را كجا  دانستم دانه نمي. عطر بود، تمامي آن سيب را خوردم خوش



         1388 ، بهار1جنگ زمان         72
ها پايين رفتم، در  از پله. در و ديوار همه سفيد بود. خشيددر همه جا از تميزي مي. بيندازم

نه از دختر خبري يافتم، نه از . ها خالي بود ي اتاق همه. ها سر كشيدم راهرو چرخيدم، به اتاق
  . هام لباس

هاي باال  كمي در اتاق. ام دوباره باال رفتم، گفتم شايد جايي را از چشم انداخته
فقط در اتاق كنار درِ . ايين، ولي هيچ نشاني از كسي نيافتمهاي پ چرخيدم، كمي در اتاق
جا بوده، و  هاي كسي جوري از تنش درآمده كه انگار تا همين حاال آن ساختمان ديدم لباس

  .هاش بيرون رفته است باره پر كشيده و از توي لباس يك
ه كه برهنه بودم، يك شاهزاده برهن. از ساختمان سفيد بيرون زدم. وهم برم داشت

ها  يك چشمش دنبال آن دختر سفيدپوش خندان بود، و چشم ديگرش در بين مهمان
سو، به طرف ساختمان  گشت تا شايد فرصتي به دست آورد كه بتواند خودش را به اين مي

  . بزرگ برساند، لباسي پيدا كند و بپوشد
دانستم  مياي از حياط برابر يك دختر موخرمايي شاداب ايستاده بودم و ن من در گوشه

هام تيره و تار كرده  همه آدم، لطفش شامل حال من شده، و دنيا را برابر چشم چرا از بين آن
و  ”خواهيد، با من بياييد اگر مي“: لبخندي زد و گفت. اي از او چشم بردارم كه نتوانم لحظه

و دستش . اش را جوري زير پستان چپش كشيد كه نفسم قطعه قطعه شد هاي كشيده انگشت
اي  هاش را در تاب تركه ا جوري در گودي كمرش محو كرد كه خم شدم تا رد انگشتر

  . اندامش بگيرم
ي برهنه را بر درگاه ساختمان  درست در همين لحظه كه سرم را بلند كردم، شاهزاده

كرد كه برهنه است، و  جا خارج شده بود، و هيچ به اين فكر نمي سفيد ديدم كه هراسان از آن
همه نگاهش . فت نيفتاده بود كه لباسي چيزي پيدا كند و خودش را بپوشاندهيچ به صرا

  . گفتند لب چيزي مي كردند و زير مي
هاي براقش  هاش، و با چشم دختر موهاي خرمايي بلندش را رها كرده بود دور شانه

ي صداها  دانستم چه بگويم، صداي قلبم همه نمي. كرد كه الل شده بودم چنان مرا اغوا مي
  .كردم فقط نگاهش مي. ا پوشانده بودر

ها، جام شربتم را از دستم گرفت، و  ي طاقي و درست در آستانه ”.با من بياييد“: گفت
گذاشت روي اولين ميزي كه سه مرد دور آن حلقه زده بودند، با تردستي يك سيب از 

  . انم دادرو را نش هو ساختمان سفيد روب ”برويم؟“: ميزشان برداشت و به طرف من برگشت
ترسيدم پيش از رسيدن به آن ساختمان  تپش قلبم چنان شدت گرفته بود كه مي

ي  اين آخرين لحظه: گويدبباره كسي  سفيد نفسم بند بيايد، يا دنيا از چرخش بايستد و يك
  .ست دنيا

  . كه حرفي بزنم دنبال آن دختر سفيدپوش زيبا راه افتادم آن براي همين، بي
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  پور منيرو رواني
  نخستين روز درس

  
  

كند و او را با خودش  گذارد، زن پسرش را بغل مي زن جلويي كه پا روي ركاب اتوبوس مي
  . نشينند مي. هنوز صندلي خالي هست. كشد باال مي

  ”.مامان كنار شيشه من“
.  مدرسه را به بيرون نگاه كند - خانه  ي تا فاصله نشيند پسرك كنار شيشه مي 

هر   با  ها شود تا وقتي زنان ايستاده ميان صندلي ايستگاه به ايستكاه اتوبوس پر و پرتر مي
ها كيف به پشت خميازه  ها هنوز خالي است و بچه زنبيل. حركت اتوبوس خم و راست شوند 

كند كه چشمانش  گيرد و به پسرك نگاه مي زن زنبيلش را توي بغل محكم مي. كشند مي
پسرك ساعت شش . خورد زنگ ساعت هفت و نيم مي. خستين روز درس استن. زند برق مي

اش گذاشته و ساعت شش و  پشتي ها را توي كوله بيدار شده تمام دفترها و مداد و مدادرنگي
   .نيم حاضر و آماده دم در ايستاده

  ”.ديرم نشه مامان“
كه  هايي همان .پسرك خوش دارد به اولين صف سال برسد ، به دوستان قديمي

كشد روي سر پسرك و  زن دست مي .اند پارسال كنارش توي نيمكت كالس اول نشسته
ها ميله هاي باالي  مسافران ايستاده وسط صندلي. شود به سمت ميدان اتوبوس يله مي

كند تا اتوبوس از پيچ  ها پسرك را بغل ميز اين جور وقت زن .گيرند سرشان را محكم مي
   .ميدان بگذرد

چرخند و راننده  زند سرها ناگهان مي دور مي  اتوبوس، ميدان را اين بار وقتي
   :گويد زند و صدايي بيمار و ترسيده مي ترمزي مي نيش

  ”چه بادي تو شلوارش افتاده ؟“
   .كند گردن مي كشد و نگاه مي

پيدا نيست با دستاني بسته از پشت، آويزان چرثقيلي،   توي هوا، مردي كه صورتش
اتوبوس را  ي پنجره ي شيشه  شود رو به پسرك تا تمام خيز مي نيم زن. دخور تكان تكان مي

   :بپوشاند
  ”ببين دفترت رو جا نگذاشته باشي؟“
ها در  اي صداي كشيدن زيپ كيف كند و براي لحظه كيف كودكش را باز مي 

  :زنند پيچد و بعد صداي كودكاني كه برسر مادران خود غر مي اتوبوس مي
  ”گردي؟ يفم ميقدرتو ك مامان چه“

  .شود هاي زن ناگهان سنگين مي گوش
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اما ميان هجوم باد و هوا و فضا . هزارپايي معلق شده باشد توي فضا ي انگار از فاصله

  :شنود فرياد ترسيده و مستأصل مسافري را مي
  ”.حركت كن اقا“

. نشيند روي صورت مسافران خستگي مي. راند آيد و مي مي هم به هوش  راننده
ها و  صندلي گيرند، با اين همه روي تر مي هاي وسط ر ا محكم اند ميله كه ايستادهزناني 

  .شوند مسافران نشسته يله مي
همه چيز سر جاي خود قرار . شود ها رها مي پيچد، نفس اتوبوس توي خيابان مي

   گيرد؟ گيرد، قرار مي مي
هنوز سبز شمارد كه  دارد رديف درختاني را مي كند كه زن به پسرك نگاه مي

  .اند مانده
  ”.درخت كاج. مامان سيزده تا درخت“

صدا از گلويش . تواند اي هم ديده؟ نمي ها پرنده خواهد بپرسد روي درخت دلش مي
   :ترسد باز پسرك بپرسد مي  آيد و بيرون نمي

  ”مامان دوباره غصه خوردي كه صدات گرفته ؟“
كس براي  هيچ. شوند ند ميرسند، همه كند و سنگين بل به ايستگاه مدرسه كه مي

ها را  گيرند و آن ها كه دست مادرانشان را مي پايين رفتن از اتوبوس شتابي ندارد جز بچه
  .كشند دنبال خود مي به

توي حياط . شوند ها كيف مدرسه به پشت دست در دست مادران وارد مدرسه مي بچه
  :خراشد مدرسه صداي بلندگو هوا را مي

  ”...ه ها به صف بچ. ... بچه ها به صف“
  : زند ايستند و بلندگو داد مي ها مي مادرها توي حياط مدرسه كنار بچه

  ”...مادرا عقب، مادرا عقب “
  .گردد رود و باز سر جاي خود بر مي پاها مردد و كند كمي عقب مي

ناظم . ايستد پسر توي صف سوم مي. شود ها خوانده مي نام. بندي است روز روز كالس
  :رود پشت بلندگو مي پارسالي  وشپ چاق و سياه

  ”...از جلو نظام ... ها به صف بچه... مادرا عقب “
ها  دهد و بچه گيرند و ناظم شعار مي ي جلويي نظام مي ها دست روي شانه بچه بچه
   :دهند جواب مي
   ”...ايم، آماده  آماده“

كوبند  يها پا به زمين م بچه. خورند گره شده و خشمگين هاي كوچك تكان مي مشت
    .كند حركت مي اولين صف كنند و بعد با سوت زن پشت بلندگو و دشمن را له مي

  :دهد خدمتكار پارسالي دستش را توي هوا تكان مي. شود حياط كه خلوت مي
  ”.مادرا بيرون“
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اي دارد، يكي بايد ليوان پسركش را  هر كس بهانه. خورد هيچ مادري تكان نمي
  .... اش را  چهب بيوتيك بدهد، ديگري آنتي

   :دهد خدمتكار سر تكان مي
  .جنگ اومدن مدرسه ي ها كه نرفتن جبهه بچه

  :خورد هيچ كس تكان نمي
   ”.گم بايد در حياط رو قفل كنيم هاي خودتون مي به خاطر امنيت بچه“

  . خواهد بيرون را ببيند هيچ كس دلش نمي
  ”.كنم ها آهاي مادرا دارم درو قفل مي“

  .كش پارسالي خطآيد با  ناظم مي
  ”.مادرا در جلويي بازه“

   .ها را از توي جاليز كيش كند كند، انگار بخواهد مرغ ناظم دو دست را باز مي
   ”.مادرا بيرون...بيرون “
كنند گاهي به  گاهي به آسمان نگاه مي. ايستند ها پشت در بسته مدرسه گيج مي زن 
مادري از الي در بسته به حياط خلوت  گاهي. ها توي دست آويزان است زنبيل. زده در زنگ
كنار  ي افتد به طرف كوچه كند و راه مي زن پا كج مي. ايستد كند و باز مردد مي نگاه مي

  .پشت در نشسته  خدمتگار پارسالي. باز است مدرسه تا به در جلويي برسد كه نيمه
  ”.ميخواهم كالس پسرم را ببينم“

هاي  همه توي كالسند اال بچه. توي ساختمان رود مي. ماند منتظر جواب و اجازه نمي
  .بيند كه كنار ديوار ايستاده پسر را مي. كالس دوم

  ”چرا بيرون ايستادي مادر؟“
  :كند جا مي پسرك بند كيفش را جا به

  ”.خانم معلم گفت برين بيرون“
به  زده وحشت  معلم ايستاده است و با چشمان درشت. كشد توي كالس سرك مي

  .كند الس نگاه مياي از ك گوشه
  ”.رفت تو اون سوراخي... يه موش به اين هوا اومد تو كالس ... موش “

هاي كوچكش او را در آغوش  نشيند و دست دور شانه روي دو پا كنار پسرك مي
  .گيرد مي

دهد و  كشش را توي هوا تكان تكان مي پوش پارسالي، خط خانم ناظم چاق و سياه
كند همين حاال ست كه با يك فرمان تمام  ا خودش فكر ميكند و ب زن نگاهش مي. آيد مي

  .هاي مدرسه بيرون بكشد ها را از سوراخ سنبه موش
  ”...ياال تو كالس . موش كه ترس نداره“

لبخند بزند و دستي تكان  كند مي زن سعي. رود پسرك مردد به طرف كالس مي
   :شنود پشت در بسته مي صداي ناظم را از. شود ها بسته مي در كالس پشت سر بچه. دهد

  ”.هركس تو راهرو بياد انضباطش صفره“
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كشم  مي: خواند شود شعارهاي روي ديوار را مي ها كه رد مي افتد از كنار كالس راه مي

  ...آماده ... ايم  آماده... پيچد  ها در ذهنش مي و صداي بچه...   مرگ بر... كشم  مي...  
. كند ايستد، به آسمان نگاه مي ه اتوبوس ميتوي ايستگا. آيد از مدرسه بيرون مي

  .رسد اتوبوس از راه مي. كشد نفس بلندي مي. ها هيچ كس آويزان نيست باالي سيم برق
تصوير را ثانيه به . پشتي داشته كند مرد آويزان از چرثقيل كوله داند چرا خيال مي نمي

كند تا سر در بياورد كه توي  زند، سياه و سفيد مي كند، هاشور مي ثانيه براي خودش رنگ مي
كند حتمن پر از مدادرنگي بوده و دو تا  فكر مي. توانسته بوده باشد پشتيِ مرد چه مي كوله

. هاي درهم شده را راحت پاك كند كن كه بتواند رنگ خط براي نقاشي و يك پاك دفتر بي
اي  نبايد شيشه مامان ليوانم. خوردن و حتمن يك ليوان كوچك براي آب... و مدادتراش ... 

   ....شكنه  باشه مي
   .شود و سرانجام در ايستگاه سوم پياده مي

انگار . اند ساكت و نگران ها ايستاده آدم. آورد آرام آرام جوان را پايين مي جرثيقل
و سرش با حركت اهرم   پيرمردي چشم به آسمان دارد. بيفتد ترسند مرد به زمين مي

  :گويد ايستاده مي كنار پيرمرد جواني كه. آيد جرثقيل پايين مي
  ”.برند بيا برويم خودشان اورا مي“
  ”.كاري ندارم فقط يك دفعه ديگه...امان بده “

زن سيبك . دهد مي  جوان سر تكان. حرف بزند تواند نمي. خورد و حرفش را مي
  .رود بيندكه باال وپايين مي گلوي جوان را مي

به زمين  شود و جوان آويزان محكم ك ميآيد، به زمين نزدي پايين مي اهرم جرثقيل
به طرف جوان معدوم و صداي آخ از توي گلويش بلند  دارد پيرمرد خيز برمي. خورد مي
  .شود مي

  ”.قدغنه... كجا پدر “
  .شنود صداي مامور را زن هم مي

  . به التماس شود صورت پيرمرد جمع مي
  ”...آقا “

دو تا مامور دست و پاي . د انگار مجسمهايست جا مي همان. حرف بزند تواند و باز نمي
   .اندازند باري كه ايستاده مي گيرند و او را پشت وانت جوان معدوم را مي

  ”.مي تواني بيايي بهشت زهرا“
  ”.خير ببيني برادر” :گويد پير مرد مي
از اين كه ماموري با او حرف زده . اي توي نگاه و صورت پيرمرد نيست هيچ كينه

كند اين خوشحالي نيست اين مشنگي بعد از حادثه است و  ، زن فكر ميكمي خوشحال است
  .شوند بيندكه پراكنده مي كند زنبيل به دست و زنان ديگر را مي پا كج مي
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كند هشت و نيم  به ساعتش نگاه مي. بايد برود. بار ديگر باز شده بازار تره 
اما زور راه  تر نيست و ايستگاه بيشبار د تا بازار تره ايستگاه اتوبوس توي  ايستد مي.است

ها را با خود  رمقي كه به سختي آن بي پاهاي آيند با هاي ديگر هم مي زن .رفتن ندارد
مثل يك جانور ماقبل  ي سنگيني دارد جثه. كند تا برود جرثقيل عقب جلو مي. كشد مي

وري از روي ط چه. طوري منقرض شدند؟ با داينوسورها است چه: پرسد از خودش مي .تاريخ
 زمين رفتند؟

  .نارنج... سبز ...سرخ  
  .كشد ها دست مي ها و خيارها و هويچ گوجه  روي

  :گويد مرد مي
  ”.خانم سوا نكن“

  .كشد دستش را عقب مي
  ”.كنم سوا نمي“

اش را بفهمم اما حرفي  كشم تا سرخي و سبزي و نارنج خواهد بگويد دست مي مي
ها كه تر و تازه  ها و سبزي به ميوه زنند و بعد زل مي كنند زنان ديگر نگاهش مي. زند نمي
اي ديگر  تواند ثانيه ها مي ها و نارنج انگار همه اين سبزها، سرخ. كنند با حسرت نگاه مي. است
كجا بروند؟ زن . بگذارد و برود آيد هيچ كس دلش نمي. خورند اند و تكان نمي ايستاده. نباشد
  .ازار بروداز ب ترسد مي. ترسد برود مي هم

ها اشاره  و به ميوه” آقا سه كيلو از سبز، سه كيلو از زرد ، سه كيلو از نارنج” :گويد مي
گوچه فرنگيي بر  زن” .نارجي... زرد ...  سبز“: كند خندد و تكرار مي فروشنده مي. كند مي
ي خنكا. اند زنان ديگر پشت سرش ايستاده. كشد گذارد و نفس مي اش مي دارد روي گونه مي

زن . لبخندي محزون و گناهكار. خندد زن جلويي به رويش مي. كند اش را ناز مي گوجه گونه
  ”.باشه“: گويد دهد و مي زن جلويي سري به تأييد تكان مي” .من توي صفم“: گويد مي

تواند به  مي حاال تا نوبتش برسد و فروشنده سبز و زرد و نارنجي را توي كيسه بگذارد
  .سري بزندها هم  سبزي ي غرفه

  :گويدكشد و مي نفس مي. كشد ها نفس مي ها و سبزي سيب ي به غرفه رود مي
ها يك  اصلن از تمام سبزي“: اي بعد لحظه  و” يك كيلو نعنا ع، يك كيلو ريحان“

 ”.كيلو
   ...زنده و جوان كرفس  هاي ساقه كند به نگاه مي 

  
ن اين همه سيب و سبزي غلت ها بگويد بياييد ميا خواهد به تمام زن مي. بوي كرفس

هاي له  ريزند و گوجه جوان بيرون مي ِ پشتي كوله  ها از و سيب ها اما سبزي...  و واغلت بزنيم
آورد و با صدايي حيواني به  پشتيِ مرد جوان بيرون مي شده را دستي پشمالو از توي كوله

مين بگذارند و داينوسور بايد بايد آرام او را به ز. شوند ها له مي نه گوجه. كند بيرون پرت مي
  . ...آرام گردنش را خم كند روي زمين
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  ... كند  چشم باز مي

را بردارد زن كناريش  زرد و سبز و نارنجي  ي كيسه كند تا وقتي دست دراز مي
  ”.من ي شما هم افتاده توي كالس بچه ي بچه” :گويد مي

  ”.ش پريده بودتو همون كالسي كه موش تو“: گويد زن دوياره مي. خندد مي
همه خيلي . زند چشمانشان برق مي. ها انگار منتظرند تا موشي وسط بپرد زن.... موش

  .اند كه موشي را در گوشه و كنار شهر ديده است وقت
  ”.يه گربه ي به اين هوا بود اندازه“
  ”.من سفيدوش ديدم“
  ”.اي بود و يه دم داشت اين قدر اونوي كه من ديدم قهوه“

  . خندند زنند و نخودي مي اند حرف مي هايي كه ديده بار از موش ان ترهحاال تمام زن
  ”.زياد هم خوب نيست خوب موش“: گويد مي زن

  . شنود صداها را مي
  ”.درسته اصلن خوب نيست“

  ”.مخصوصن تو مدرسه“: گويد مي
  ”.مخصوصن توي مدرسه“: گويند مي
  ”...اگر “: گويد مي

ها مبارزه كنند و چه نوع سمي بخرند تا  با موش طور بايد گيرد كه چه و بحث در مي
  ...دخلشان را در بياورند 

    
 . دهد دفتر مشقش را نشان مي توي خانه پسرك

  ”.مامان خانم معلم خله“
  ”طور؟ چه“: پرسد زن مي

  ”.نقاشي كنيم ببين برامون يعني گربه كشيده و گفته از رو اين ده صفحه“
   .ايران است ي نقشه بيند، يو نقشه را م كند مادر نگاه مي

  ”تو را خدا مامان اين كجاش شكل گربه ست؟” :گويد پسر مي
  .زند حرفي نمي
خوره، اين  كشيد و هي گفت اين گربه موشا رو مي مون براي همه” :گويد پسر مي

  ”.خوره گربه آخرش موشارو مي
كار  هبا اين همه داينوسور چ داينوسورها چي؟يه گربه“: زن با خودش فكر كرد

  ”.تونه بكنه مي
   



          

  ناصر زراعتي
  تله

  
بويِ الكل . و در را آرام بست» .سالم«: مرد درِ عقب را باز كرد، سوار شد، به انگليسي گفت

  .پيچيد تو فضايِ تاكسي
  »كجا؟«: تاكسيمتر را روشن كردم و پرسيدم

  ».هتل اُروپا«: گفت
  .اش از تو آينه پيدا نبود چهره. ي آمريكايي داشت لهجه

فكر كردم يا زياد نوشيده، يا چون هوايِ آخرِ . تر بودطرفدو خيابان آن هتل اروپا
دهد با تاكسي  پاييز سرد است و از اولِ شب، اين بارانِ ريز بنا كرده به باريدن، ترجيح مي

  .تر راه نبود برود؛ وگرنه، پياده، پنج شش دقيقه بيش
كسي خواسته بودند و من هم چون تا كليسايِ جامعتلفني، از رستورانِ روبرويِ 

همين دور و برها بودم، اين مسافرِ آمريكايي نصيبم شد كه حدس زدم بايد همسن و سالِ 
آن شب، اين . شد اش چيزي نمي قدر نزديك بود، كرايه خودم باشد و حاال هم كه مسير اين

  .سومين مسافرِ مسيرنزديك بود كه از بداقبالي نصيبم شده بود
  »ها بزني؟ ميشه يه چرخي تو خيابون«: دم، گفتراه كه افتا

فكر كردم . اَوِنيو انداختم تو فرعيِ دست راست تا برسم به » …چرا نميشه«: گفتم
  .رسانمش هتل گردم مي زنم و برمي برمش تا ته خيابان و جلوِ موزه، دور مي مي

تر  ها، بيششينخيابان خلوت بود و ما. باريد چنان مي بارانِ ريز، نرم و پيوسته، هم
روِ دوطرف خيابان، جلوِ  شب بود و تو پياده جمعه. تاكسي، تَك و توك، در رفت و آمد بودند

  . تر شيشه يا قوطيِ آبجو به دست، صف بسته بودند ديسكوها، دخترپسرها، بيش
ن تو تو اين هوايِ سرد، زيرِ بارون، وايستاده!... ها اي دارن اين عجب حوصله«: گفت
  »ي؟صف كه چ
خواهد حرف  داند، فقط مي تر از من مي دانستم كه خودش جوابِ سئوالش را به مي

  .بزند
  ».خوان برقصنمي. دونم چه مي«: گفتم
ها هم براي بازارگرمي، يكي دو تا نگهبانِ  اين ديسوتك!... برقصن«: خنديد

  ».تر كنن تاقها رو مش دن تا اين جوون كُلُفت ميذارن دمِ در و چندتا چندتا راه مي گردن
  »...بله«: گفتم

از عصر شروع كردم بودم و تا صبح هم بايد كار . خسته بودم و حوصله نداشتم
معلوم بود طرف شامش را خورده و دمي هم به خُمره زده و حاال شَنگول است و . كردم مي
خواهد پيش از رفتن به هتل و خوابيدن، هم گشتي بزند تو شهر و هم با كسي اختالط  مي
  .كند
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نظرم  نوجوون هم كه بودم، به... وقت از رقص خوشم نيومده كه هيچمن«: گفت
رسيد آدم پاشه بره تو يه جايِ تاريك و شلوغ، پردود و دم، كه چندتا چراغِ رنگ مسخره مي

شه توش، با موسيقي بلند گوشخراش كه صدا به صدا  وارنگ دايم روشن و خاموش مي
  »كه چي؟... طرف مكي، خودشو تكون بده يا تن و بدنشو بماله بهرسه، با يه دخترِ كر نمي

: پرسيدم. زدم ، داشتم دور ميپوزئيدونجلوِ مجسمة . رسيديم انتهايِ خيابان
  »برگردم طرف هتل؟«

تاكسيمترت كه «: و خنديد» اي داري؟ با كسي قرار داري؟ حاال چه عجله«: گفت
  ».فكر كن مسيرِ من دوره. كنه داره كار مي
  ».خواي بري بخوابي فكر كردم آخرشبه، مي... نه، عجله ندارم«: گفتم

  .راندم سمت مركزِ شهر ، آهسته مياَوِنيحاال در مسيرِ برگشت از 
  »...م ميشه يه دختر برام پيدا كني؟ امشب هوس كرده«: گفت

  »؟!دختر«: با تعجب گفتم
ارِ خيابان و محكم زدم رو كشيدم كن. و تا آمد چيزي بگويد، يكهو منظورش را فهيدم

  .كه نزديك بود سرش بخورد به پشتيِ صندليِ جلوترمز؛ طوري
  »!ياال برو پايين، مادرقحبه«: برگشتم طرفش

اش از زده هايِ وحشت چشم. ي گردي داشت با موهاي سرِ پرپشت خاكستري چهره
  .زدند پسِ عينك، برق مي

  »...كه حرف بدي نزدممگه چي شده؟ من«: گفت
فهمي؟ از گشنگي هم كه بميرم، جاكشي  مي... ام، نه جاكش تاكسيمن راننده«: گفتم

گفتم گورتو گُم «: و داد زدم» !كنم؛ اونم برايِ يه آمريكاييِ جاكشِ مادرجنده مثلِ تو نمي
  »!كن

  .و در را باز كرد و پياده شد» .عصباني نشو... اوكي، اوكي«: گفت
صد و ده «: رو را كشيدم پايين يشة بغلِ سمت پيادهتاكسيمتر را خاموش كردم و ش

  ».كرون
كيفش را از جيبِ بغل درآورد و دو تا . حاال آمده بود جلو و دوال شده بود طرف پنجره

ي پولش را بدهم  ها را گرفتم و خواستم بقيه اسكناس. اسكناس صدكروني دراز كرد طرفم
  ».خوام معذرت مي«: كه گفت

  .كروني دادم دستش و نگاهش كردمدو تا بيستكروني و يك پنجاه
  .زد ها لبخند مي مثلِ بچه. و لبخند زد» ...متأسفم، واقعاً متأسفم«: گفت

ها  مدت. زد قلبم تُند مي. چنان خشمگين شده بودم كه حس كردم صورتم گُر گرفته
كسي، حرفي شد، يا مسافري،  تا يك چيزي مي... اوايل، چرا. قدر عصباني نشده بودم بود اين

اما بعد ديدم با اين شغل، اگر بخواهم روزي . آوردم خورد، سريع جوش مي م برمي زد كه به مي
كند چون  مردك چي فكر كرده؟ خيال مي... چند بار فشار خونم برود باال، كارم ساخته است

آمريكايي است و تو جيبش دالر دارد، هر گُهي » منِ بيزنس«قولِ خودشان  توريست يا به



     81       1388، بهار 1جنگ زمان      

خواستي دنيا را عوض روزگاري مي! بفرما«: تواند بخورد؟ با خودم گفتم دلش خواست مي
  »!كني، حاال ببين كارت كشيده به كجا

  ».ترسم تاكسي گيرم نياد مي... لطفان منو برسون هتل«: خواستم راه بيفتم كه گفت
  . ساكت نگاهش كردم. كمي آرام شده بودم

درِ جلو را باز كرد، نشست رو صندلي، » ل شد؟اوكي؟ ح... منظوري نداشتم«: گفت
. مدتي با كمربند ور رفت تا باالخره آن را بست. در را آرام بست و كمربند را كشيد تا ببندد

  ».زنه تو بارون مي. ميشه خواهش كنم شيشه رو ببندي«: بعد گفت
  .ي سمت شاگرد رفت باال دكمه را فشار دادم و شيشه

  »خُب؟«: گفتم
  .و سرش را تكيه داد به پشتيِ صندلي» ...بريم! متأسفم، دوست من«: باز گفت

  .كدام حرفي نزديم تا جلوِ درِ هتل، هيچ
شه هشتاد  اين فاصله حدودن مي«: گفتم. يادم رفته بود تاكسيمتر را روشن كنم

  ».كرون
ها را پنجاهي و بيستي. ها را كه هنوز تو مشتش بود، دراز كرد طرفم اسكناس

  . تم و يك سكة ده كروني پسش دادمبرداش
خوام كه باعث  بازم عذر مي! متشكرم، دوست من«: سكه را كه گرفت، گفت

  ».عصبانيتت شدم
  ».خير شب به... اشكالي نداره«: گفتم
گُم شو برو كپة مرگتو بذار تا برم دنبالِ كارم؛ شايد بتونم چند «: خواستم بگويم مي

  ».كرون كاسبي كنم
اي،  گي؛ شوفرتاكسي ببين، تو درست مي«: گفت. شسته بود سرِ جايشطور ن همان

حوصله ندارم بتپم تو . خوابي زده به سرم منم امشب بي.. كشي كارت اينه، داري زحمت مي
. تاكسيمترتو هم روشن كن... ها اگه ميشه راه بيفت گشتي بزنيم تو خيابون... اتاقِ هتل

  ».ي اي سوار كرده فكر كن مسافرِ ديگه... دختر نزنم دم حرفي از منم قول مي... نگران نباش
گفتم كه  ش مي با خونسردي، بايد به. عصبانيت نداشت. فكر كردم بيچاره حق دارد

آمد؛  گرداندمش و چند صد كروني گيرم مي مي. سراغ ندارم» دختر«قولِ او  من جنده يا به
  .خبري نبود دانستم چرا از مسافر خصوص تو اين شبِ تعطيلي كه نمي به

  .راهنمايِ چپ را زدم و راه افتادم
  »سيگار داري؟«: گفت

ي سيگار و  دست كردم تو جيبم بسته. ام ديدم خودم هم بدجور هوس سيگار كرده
  .فندكم را درآوردم

دونم سيگار كشيدن تو تاكسي مجاز نيست، اما اگه اجازه  مي... بخشي ها مي«: گفت
  ».كشم رو مي رم تو پياده يا اصلن نگه دار كنارِ خيابون، مي ...كشيم پايين بدي، شيشه رو مي
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ها بعد، دكمه. ي سيگار و فندك را دادم دستش سيگاري درآوردم و آتش زدم و بسته

  .ي بخاري ماشين را هم روشن كردم پنكه. هايِ دو طرف كمي آمد پايين را زدم و شيشه
  ».جا بكش همين. مانعي نداره«: گفتم

: ي سيگار را نگاه كرد و پرسيد بسته. بخند بچگانه بر لبش نشستباز همان ل
  »روسيه؟«

  »...تره نسبتن ارزون... نه، مالِ اوكراينه«: گفتم
  ».بد نيست... نه«: يك نخ سيگار درآورد، روشن كرد، پكي زد و گفت

  ».ضرر نيست آره، بي«: گفتم
  »...ضرر نيست ميگي، بي آره، راست«: اول انگار نگرفت، بعد از چند ثانيه خنديد

  »تو اهلِ اوكراييني؟«: پكي به سيگارش زد و پرسيد
  »...نه«: گفتم

  .كند؛ انگار منتظر بود حرفم را ادامه بدهمحس كردم با كنجكاوي نگاهم مي
  »...امايراني«: گفتم
  »...آها«: گفت

  »كجا برم؟ منظورم اينه كجايِ شهر؟«: پرسيدم
. آم گوتنبرگ من دفعه دوممه مي. دوست داري برو هر جا. كنه فرقي نمي«: گفت

  ».رم استكهلم تر مي م سوئد، بيشآ وقتي مي
بازِ فوت  ي نيمه پكي به سيگار زدم و سرم را كمي گرداندم و دود را از اليِ شيشه

  .كن را خاموش كردم پاك برف. باران انگار بند آمده بود. كردم بيرون
 لِ بزرگنحاال رويِ پراندم داشتم مي هيسينگ.  

تا سيگارم تمام شد و ته سيگار را از پنجره انداختم بيرون، او هم سيگارش را تمام 
ته سيگارش را با نوك دو انگشت گرفتم و . گردد ديدم دارد دنبالِ جاسيگاري مي. كرده بود

  .پرت كردم تو خيابان
  .بستمش. كرد ي بخاري اذيت مي صدايِ پنكه
  .كرد داده بود به پشتيِ صندلي و ساكت، جلوش را نگاه مي چنان تكيه سرش را هم

  .تر بود سويِ شهر خلوت هايِ اين خيابان
چند بار هم كه معذرت ... ام تو ذوقش؛ طفلك نُطقش كور شده فكر كردم بدجور زده

  ...خواست
  »ها؟ ري تو يكي از اين بارها يا ديسكوتك حاال چرا نمي«: دردي گفتم با هم

  »ها؟«: برگشت طرفم
  .انگار حواسش جايِ ديگري بود

هايِ  هايِ همسن و سالِ من و تو كه تنهان و گاهي شب كم نيستن زن«: گفتم
زنه اگه از مردي خوشش . زنن شينن ديرينكي مي رن تو اين جاها، مي شن مي تعطيل پا مي

م دن و بعد ه شن يه تكوني به خودشون مي اومد و مرده هم از اون خوشش اومد، پا مي
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پولي هم نبايد ... آخرِ سر هم خداحافظ شما... گذرونن رن چند ساعتي يا شبي رو باهم مي مي
  .و پوزخند زدم» .بدي

كاره نيستي و چيزهايي  معلومه كه اين! كني، دوست من اشتباه مي... نَع«: گفت
خاطرِ شه كه به كم داره سي سال مي من االن ديگه كم. زدي ي، وگرنه اين حرفو نمي شنيده

تو اين سفرها، خُب، ازين . شغلم، ماهي دو سه بار بايد سفر كنم به شهرهايِ مختلف دنيا
جورِشو هم  همه. كنه يه سيخي بزنه آد كه گاهي آدم هوس مي ها هم پيش مي جور شب

ترين  گي يه جورِشه و اتفاقن بدترين و پردردسرترين و پرهزينه كه تو مياين. م تجربه كرده
  »خواي داليلشو برات بگم؟ مي... آد نظر نمي جور به ظاهر اين ؛ اگرچه بهجورِشه

اي كارِ ديگه. فعلن كه انگار مجبوريم بچرخيم تو شهر و باهم باشيم. بگو«: گفتم
  ».نداريم

جوركه خودت  ها، همون اولن اين بارها و ديسكوتك! پس گوش كن رفيق«: خنديد
  »راستي، تو چند سالته؟... تره ون و حتي مسنهايِ همسن و سالِ خودم گفتي، جايِ زن
  ».كنم همسن و سال باشيم گمون مي«: گفتم

  :زند ديدم لبخند مي. برگشتم طرفش. رخم چند ثانيه خيره شد به نيم
  »ي، نه؟ پنجاه به دنيا اومده ي اوايلِ دهه«

  ».1953... درست حدس زدي«: گفتم
گفتم، زنِ پنجاه  هرحال، داشتم مي هب... تري خُب، پس دو سال از من جوون«: گفت
  »...زنه نظرِ من البته، ديگه پيرِ به باال، به

  »!نظرِ تو البته، نوجوونه؟ مرد پنجاه به باال چي؟ حتمان به«: خنديدم
كم، من يكي خودمو  نه، نوجوون كه نيست، اما پيرمرد هم نيست، يا دست«: گفت

  ».مدون تو رو نمي. آرم هنوز پير به حساب نمي
  ».يم تو سرازيري ها ست افتاده چه به حساب بياريم، چه نياريم، ديگه سال«: گفتم

  »طور؟ چه«: با تعجب گفت
يه منحني رو در نظر بگير، از منهايِ صفر شروع بشه، بره باال تا برسه به اوج «: گفتم

  »ي اوج نصفه ديگه، مگه نه؟ اون نقطه... ي صفر و بعد بياد پايين تا به اضافه
  »...خُب، آره«: گفت
كني؟ البته اگه سكته  قدر حساب مي درازترين عمرو تو اين روز و روزگار، چه«: گفتم

هايِ ريز و درشت  نكنيم يا سرطان نگيريم يا تصادف نكنيم و از ين انواع و اقسامِ مرض
  »...خصوص ايدز كه تو بايد خيلي مراقبش باشي، زودتر از دنيا نريم جورواجور، به

  .داد اكت گوش ميس
  »ها؟... اي يا نود گيريم هشتاد يا دست باال، هشتاد و خُرده حاال مي«: گفتم
  ».خُب، آره«: گفت
  »چنده؟... حاال حساب كن نصف هشتاد و هشت مثلن«: گفتم
  ».چهل و چهار«: گفت
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ي تو  ي و افتاده ت حدود ده ساله كه گذشته ي اوجِ منحي خُب، از نقطه«: گفتم

  »...يم يعني، افتاده... يسرازير
  »!كني تو هايي مي چه حساب! اي بابا«: خنديد
  »...گفتي بگذريم، داشتي مي«: گفتم
جور جاها، حاال اگه پير هم به حساب  رن اين هايي كه مي هرحال، زن آره، به« : گفت

  »نيان، جوون كه نيستن، ها؟
  »...خُب، بله«: گفتم
ورچروكيده با شكم و كونِ گُنده و  سالِ اصطالح ميون يه مشت به«: گفت

ي  جام، بايد بشينم غمزه حاال من كه مثلن يه شب يا چند شب اين... هايِ آويزون و پستون
بعد هم خودم براش عشوه بيام، آه بكشم، خيره بشم تو چشماش، به . خانومو تحمل كنم

يتش تعريف و تمجيد ديرينك دعوتش كنم، حتا اگه عينهو عنتَر هم باشه، از زيبايي و جذاب
آد كه سنتون  نه، اصلن به شما نمي: ش بگم كه بزرگم رو داشته باشه، به كنم و اگه سنِ ننه

هايِ بيست سي ساله داشته باشين، حتمن خيلي كم سن و سال  قدر باشه، يا مثلن بچه اين
نه كه خو كه داره تو چشمام مي تا طرف خوشش بياد و با اين! ينين كه ازدواج كردهبوده

حتمن هم بايد پاشم چند دفه باهاش شلنگ تخته ... روش نياره و لبخند بزنه گم، به دروغ مي
كشش  شب، مست و پاتيل، نعش هاشو تحمل كنم تا بعد نصفه بندازم و بعدش بشينم پرحرفي

ش، اگه بشه، يا بيارمش هتل و تازه اگه باال نياره يا احساساتي نشه و نزنه  كنم، ببرمش خونه
زيرِ گريه تا مجبور بشم نازشو بكشم و باهاش همدردي كنم، بايد هزار تا دروغ سرِ هم كنم 

م و اصلن انگار چهارصد ساله كه ما  كه مثلن من از همون نگاه اول، عاشقِ تو شده
احتمالِ  و به... ها هامون باهم جوره و ازين چرت و پرت قدر سليقه شناسيم و چه رو مي ديگه هم

مزه هوا  نزديك صبح خوابش نبره و خُرخُرش راه نيفته، با يه سكسِ لوس و بي ضعيف، اگه
وقت، يا من بايد خداحافظي كنم و بزنم بيرون، يا مجبورم تاكسي خبر اون... روشن ميشه

كه چي؟ كه با ... ش تا تمامِ روزِ بعد رو با سردرد بگذرونم كنم و اونو بفرستم بره خونه
بازي  من خوشش اومده و منم از اون خوشم اومده و باهم عشقم كه از  خانومي بوده

  »غير از اينه؟!.. يم كرده
  »خواستي باشه؟ اي هم مي مگه چيزِ ديگه... نه، همينه ديگه«: گفتم
دونم هوسِ  ها و نمي تاكسي ها و كرايه حاال اينا هيچي، اون درينك«: گفت

بيني  رو هم اگه حساب كني، ميصبحگاهي خانوم كه خواسته شامپاين براش سفارش بدم 
حاال اگه شانس بياري كه طرف توقع ... شه ها برات تموم مي ترين جنده تر از گرون كه گرون

نداشته باشه آدرس و شماره تلفنت رو بگيره كه هر چند وقت يه بار كه هوس به سرش زد، 
اشه شبِ بعد هم تازه، طرف شايد انتظار داشته ب... ت زنگ بزنه و كلي وقتتو تلف كنه به
» ...ش زنگ بزني تا تلفني، باهات حال كنه ديگه رو ببينين و بعدها هم از هر جايِ دنيا به هم

  »غير از اينه؟«: و باز گفت
  »...چي بگم؟ نه«: گفتم
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كه هر وقت شَق كردي، پا شي بري تو يه  تره يا اين خُب، حاال اين به«: گفت
تر  ي رسمي نداشته باشه، كه البته خودت به خونه ، جندهجا خونه، يا اگه مملكتي مثلِ اين جنده

هايِ مختلف خوب هم داره، بري تو خيابون، يكي از اون  ها و شكل دوني به اسم از من مي
هاشو سوا كني و طي كني باهاش تا يه راه، يه ساعت، يا يه شب تا صبح  ها و جوونخوشگل

كنه  كار مي. كنه و ناز و عشوه هم نداره يهر كار هم دوست داشتي باهات م... باهات باشه؟
باور كن از هر نظر، ... ره پيِ كارش، خداحافظ شما گيره و بعدش هم مي و حقشو مي

  »...تره تر و ارزون تر و به مناسب
ي صنعتيِ انتهايِ شمالِ شهر بوديم كه دور  هايِ سوت و كورِ منطقه حاال در خيابان

  .زدم و انداختم طرف تونل
طور گفته بود و پيدا بود آن مستيِ ماليم از سرش پريده و با همان يك  همينو او 

  ... سيگار، كلي حال كرده، چون مشخص بود سيگاري نيست و هوس كرده بود و
  ».پلِ جالبيه«: گشتيم، گفت از پلِ بزرگ كه برمي

  »...شهرِ ما ست گُلدن گيتاين «: خنديدم
  »...درسته... نسبت، آره به«: گفت

به ميدان كه . ساكت بود توريِت يرنتا . بعد از پل، انداختم طرف مركزِ شهر
  »...ها بود گمونم يه جايي همين طرف«: رسيديم، گفت
  »چي؟«: پرسيدم
ها،  سفرِ قبلي، دو سه سال پيش، سوارِ يه تاكسي شدم، منو آورد همين طرف«: گفت

  »...خترها كنارِ خيابون بودند... هايِ همين دور و ور تو يكي از اين خيابون
باز عصباني ! ببين، رفيق«: تا برگشتم نگاهش كردم، با صدايِ لرزاني، تُند تُند گفت

  ».نشي ها
تقصيري نداشت، . خود عصباني شده بودم ديدم آن بار هم بي. ديگر عصباني نبودم

نزديك حتمن دو سه سال پيش، يكي از همكارهايِ خودم سوارش كرده بود و آورده بود 
و اين » !اينم دختر! بفرما«: داشته بوده و گفته نگه... لوند روسني ماليات، تو خيابانِ  اداره

راننده تاكسي هم . شان را صدا زده و باهاش طي كرده و سوارش كرده برده هتل بابا يكي
ر ذهنِ ي خوبي هم د و خاطره... اش را گرفته؛ نه خودش را اذيت كرده، نه اين بابا را كرايه

  . ...منِ آمريكاييِ اهلِ سير و سفر باقي گذاشته اين بيزنس
  »...شم نه، عصباني نمي«: گفتم
  ».ش با خودم تو فقط منو ببر تو اون خيابونه، بقيه«: گفت

  .لوند روسنپيچيدم طرف خيابانِ 
  »دوني كه تو سوئد، خريد سكس جرمه؟ مي«: گفتم
  ».تو نگران نباش... هم مثلن جرمهتو مملك ما . دونم آره، مي«: گفت
  »...ذاره آخه گاهي پليس تله مي«: گفتم
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اگه هم پليس سر برسه، من جريمشو ... گفتم كه، نگران نباش... خيال بي«: گفت

  ».روني تو تاكسي مي... با تو كه كاري ندارن. دم مي
  .گويد ديدم پرت نمي

ايستاد و راننده  گاهي اتومبيلي مي. ندزد رو قدم مي سه چهارتايي زن، پراكنده، تو پياده
  .زد شان حرف مي يا سرنشينِ ديگر با يكي

  .راندم تا انتهايِ خيابان
  ».تر برو شه خواهش كنم دور بزني؟ كمي هم آهسته مي«: گفت

خم شده بود جلو و با دقت، تو نورِ اندك خيابان، . دور زدم و با دنده دو، آهسته راندم
  .كرد ها را نگاه مي زن

  ».دار لطفن همين بغل نگه«: يكهو گفت
  .زدم كنار و موتور را خاموش كردم

پوش، خندان  هايِ چكمه زني قدبلند، بارانيِ چرميِ زرشكي به تن، با مويِ بور و ساق
  »!سام عليك«: ي سمت من و به سوئدي گفت پيش آمد، ايستاد كنارِ پنجره

  »...ور، سراغِ اين برو اون«: گفتم
دكمه را زدم . ي سمت او اشين را از جلو دور زد و رفت دوال شد طرف پنجرهخنديد، م

  .ي سمت شاگرد آمد پايين و شيشه
  »طوري خوشگله؟ چه«: زن باز به سوئدي گفت

  ».باهاش انگليسي حرف بزن«: گفتم
  »!سالم، عزيزم«: و به انگليسي گفت» ...آها«: زن گفت

گشت سرش را برد اليِ پنجره و بنا كرد با زن مرد كمربند صندلي را باز كرد و بر
  .نجوا كردن

ي طرف خودم را تا آخر كشيدم پايين و سيگاري  انگشتم را گذاشتم رو دكمه، شيشه
  .روشن كردم
اي باهم حرف زدند تا اين چند دقيقه. كرد ي زن قطع مي شان را گاهي قهقهه پچ پچ

  ».گه گرون مي«: كه مرد برگشت طرف من
  .گفتمچيزي ن

موقع،  اون. ي جا بوده تو سه سال پيش اين. گم نه، گرون نمي«: زن به انگليسي گفت
بعد راه افتاد، دوباره از جلوِ . و باز خنديد» .چيز، اينم گرون شده حاال مثلِ همه. قدر بود اون

  »شه يه سيگار بدي من؟ مي«: تاكسي گذشت و آمد طرف من و به سوئدي گفت
. گم ش بگو من درست مي به«: رم را بگيرم طرفش، تُند تُند گفتتا آمدم پاكت سيگا
  ».بيست در صدش مالِ تو

  »؟!ها«: گفتم
ي ناخُن هايِ كشيده با انگشت. هايش را غُنچه كرد لبخند به لب، چشمكي زد و لب

  ».آتيش«: اش و گفتهايِ رژ ماليده اش، سيگاري برداشت، گذاشت اليِ لب اَرغواني
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: پكي زد و با صدايِ بلند، به انگليسي گفت. نوك سيگارش روشن كردمفندك را زيرِ 
  ».دونه كنه، مي تو اين شهر زندگي مي. ازين بپرس! مستر«

  »گه؟ درست مي... خوام معذرت مي«: مرد گفت
  »چي رو؟«: گفتم
  »گه گرون شده؟ كه مياين«: گفت

  .ي گوشم را مزيد و خنديد ، كه زن سرش را آورد جلو، نرمه».دونم نمي«: آمدم بگويم
  »...آره«: اي گفتمبا صدايِ آهسته

  »...باشه، بيا باال«: مرد فكري كرد و گفت
  »ريم هتل؟ مي«: زن گفت
  ».آره«: مرد گفت

  .رو و درِ سمت چپِ عقب را باز كرد و سوار شد زن سيگارش را پرت كرد تو پياده
  .زيادي نبودتا هتل راه . موتور را روشن كردم و راه افتادم

  .داشتم و تاكسيمتر را خاموش كردم جلوِ هتل كه رسيدم، نگه
: و دو تا پانصدكروني از كيفش درآورد و دراز كرد طرفم» !ممنون، رفيق«: مرد گفت

  »كافيه؟«
  .داد صد و هفتاد را نشان مي تاكسيمتر عدد شش

باز هم ... باشهنه، «: ي پولش را بدهم، گفت و تا آمدم بقيه» .زياد هم هست«: گفتم
  ».متشكرم

  ».گيرم من پولمو اول مي«: زن گفت
بعد دو تا پانصديِ ديگر درآورد و داد . ها خنديد مرد برگشت عقب و باز مثلِ بچه

  .دست زن و از تاكسي پياده شد
  »!شبت خوش! خداحافظ رفيق«

  »!خير شب به«: گفتم
شت، دور بزند و بيايد درِ ها را گذاشت تو كيفش و تا مرد تاكسي را از پ زن اسكناس

هايِ  سمت چپِ عقب را باز كند، تَر و فرز، دو تا صدكروني درآورد، دستش را از اليِ صندلي
و پياده شد، دست » !اينم بيست در صد تو. ممنون«: جلو دراز كرد و داد دست من و گفت

  .هتل هر دو راه افتادند طرف درِ وروديِ. انداخت زيرِ بغلِ مرد آمريكايي
كردم كه صدايِ زن را  داشتم دو تا صدكروني را كه گذاشته بود تو دستم نگاه مي

  » !جامهايِ تعطيل، هميشه اون ببين، من شب«: شنيدم كه به سوئدي داد زد
   گوتنبرگ سوئد،  2009 ژانويه 
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  :نوشت داستان تله پي

Kungsportsavenyen  : زرگِ مرکزِی شھِر ھای ب ، يکی از خياباناَِونیمعروف به
ی جلِو  در محوطه. ی ھنری و تئاتِر شھر در انتھاِی آن واقع است گوتنبرگ که موزه

ی بزرگِ پوزئيدون قرار دارد که به نوعی نماِد اين  ساختماِن موزه و تئاتر، مجسمه
 .شھِر بندری است

Järntorget :هايِ گوتنبرگ ميدان يكي از.  
Rosenlundsgatan :هايِ مركزي گوتنبرگ يكي از خيابان.  

Hisingen : ل، يكي بزرگ و يكي كوچك، بهبخشي از شهرِ گوتنبرگ، در شمالِ شرقيِ آن كه با دو پ
  .بخشِ اصلي شهر متصل شده است

 .فرانسيسكو در آمريكاپلِ بزرگ مشهورِ شهرِ سان: گُلدن گيت
   



  

  
  در سرزمين قدكوتاهان   

  اند فر كردهمعيارهاي سنجش هميشه بر مدار صفر س
  چرا توقف كنم؟

  كنم من از عناصر چهار گانه اطاعت مي
  ي قلبم  و كار تدوين نظامنامه
  كوران نيست  ِ كار حكومت محلي

  
  ي دراز توحش  مرا به زوزه

  كار  هحيوان چ در عضو جنسيِ
  كار  همرا به حركت حقير كرم در خال گوشتي چ

  است ها به زيستن متعهد كرده  گل ِ مرا تبار خوني
  دانيد ؟ ها مي گل ِ تبار خوني

 
  ماند،  ي آخر شعر تنها صداست كه مي پاره

  زاد فروغ فرخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرهنگ و جامعه
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  فرج سركوهي
  :درآمدي بر

  صدايي و روايت اقليت فرهنگ تك
  

طره نويسي از نويسي و ژانرهاي نزديك به آن چون زندگي نامه، خودزندگي نامه و خا تاريخ
منظر نظري و موضع عيني مورخ و راوي و از فرهنگ و جايگاه سياسي و اجتماعي آنان جدا 

ها هاي اقليت نيز در همه فرهنگنيست و گم شدن، سركوب، انزوا و طرد  روايت يا روايت
 . اي به قدمت تاريخ نويسي داردپيشينه

نويسي و ژانرهاي  ديگر تاريخ دهايدر ايران اما بعد سياسي و ايدئولوژيك بر بع
نويسي، در وجه غالب و به ويژه در سي سال  نزديك به آن چندان پيشي گرفته كه تاريخ

اخير، به ابزاري براي اثبات حقانيت حال مورخ و راوي و به سندي براي طلب سهم مفروض 
سياسي و هاي فرهنگي،  آينده بر مبناي احضار دگرديسه شده گذشته تقليل يافته و در جدال

  .اجتماعي به سالحي براي  اثبات و نفي بدل شده است
خوانند و چنان  اغلب معاصران، گذشته را تنها براي اثبات حقانيت اكنون خود فرامي

سنگين حال بر گذشته، گذشته را ناپديد  ي كنند كه سايه بازخواني، بازآفزيني يا بازسازي مي
  . كند لوب بدل ميو آن را به اكنون مقلوب يا آينده ذهني مط

گذشته از منظر حال و  ِ آن را، بازسازي و بازآفريني  نويسي و ژانرهاي نزديك به تاريخ
پژوهشي و آكادميك، كه  هاي موضع مورخ و راوي نيز تعريف كرده، و اين تعريف را بر متن

رخي اين تعريف ب. دهند ادعاي روشمندي، ناجانبداري، عينيت و مستند بودن دارند تعميم مي
ِ  بعدهاي شناخت ــ ذهن و روند شناسايي ــ را مطلق، بعدهايي چون عين و خودتعيني

نويسي مطلق كرده و امكان شناخت به  ساختار و تأثير بيان را محو و نسبيت را در تاريخ
  .كند معناي سنتي و نقد آن را از منظر انطباق با واقعيت عيني نفي مي

ترين  نسبيت، در يكي از مهم ي ايي در جامهگر اين تعريف اما و به رغم مطلق
نويسي تك صدايي ــ گزارش ناجانبدارانه واقعيت عيني ــ ترديد كرده  مدعاهاي سنتي تاريخ

نويسي  و با مشروط كردن روايت و تاريخ نويسي به موضع و منظر راوي و مورخ مرز داستان
تاريخي  هاي ن در متنكند كه به جاي تحليل مت و تاريخ را چندان به هم نزديك مي

توان به تحليل مؤلف و مخاطباني پرداخت كه متن را در هر بازخواني از نو تأليف و خلق  مي
  .كنند مي

ها،  در پژوهش تاريخي، حد حضور و نسبت تأثير عنصرهايي چون اطالعات، داده
 هاي از ها، مفهوم داوري از سويي و بينش، منظر، مكتب، پيش ها روش، سندها و مدرك

نگارش مورخ از ديگر سو، خودتعينيِ ساختار و فرم متن از سويي  ي ها و شيوه پيشي، فرضيه



         1388 ، بهار1جنگ زمان         92
كنند از ديگر  و موضع و منظر مخاطباني كه به هنگام خوانش اثر آن را بار ديگر تأليف مي

تواند چون موضوع نقد از منظرهاي متفاوت  دهند كه مي سو، بافتي چند بعدي به دست مي
  .بررسي شود

تاريخي و ژانرهاي نزديك به آن  هاي ا اين تعريف يا هر تعريف ديگري در متنب
و  ها ها و مقصدها آشكار يا پنهان و هدف كيفيت، شكل و نسبت حضور مفهوم

هاي  ي برآمده از حال در گذشته، تا حد بااليي به كيفيت هاي آگاهانه يا ناآگاهانه داوري پيش
ترين اثرها اين حضور  ري آن نيز وابسته است و در بهساختاري و فرم متن و خودتعيني صو

هاي  بيروني به متن ي شوند كه گذر از اليه چندان مخفي و پوشيده و چنان در فرم تعبيه مي
هاي  در ايران اما فقر فرهنگي و بار سنگين و غلظت انگيزه. دروني چندان آسان نيست

خود را از جمله در ساختارهاي ساده و تاريخي، كه  هاي سياسي و ايدئولوژيك در اغلب  متن
هاي صريح روزمره،  گيري هاي ايدئولوژيك و سياسي، جهت ابتدايي، صراحت آموزه

دهند، چندان است كه چيرگي بعد سياسي و  نشان مي.. هاي تبليغاتي و داري جانب
هاي  را نه با واسطه تحليل ها هاي سياسي و شخصي در اين متن ايدئولوژيك و تسلط انگيزه
گري به سود گرايش مطلوب  توان ديد و شتاب مؤلفان براي آوازه پيچيده، كه به آساني مي

ها،  خود چندان پر رنگ است كه از زبان پژوهش دور شده و با حضور تبليغاتي در رسانه
  .كنند نظري اثر خود را با زبان سياست عرضه مي ي هسته

ري را در خود حمل كرده و به دا اصطالح روايت را، كه بار حضور راوي و جانب
تر است، شايد نتوان به اثرهاي پژوهشي و تحقيقي و آكادميك، كه  نويسي نزديك داستان

ادعاي روشمندي، ناجانبداري ، انطباق با عينيت و اتكا به اسناد را دارند، اطالق كرد، اما 
كنند و به  قي ميجدي نيز در حضور مورخ در متن با روايت تال ِ تاريخي و پژوهشي هاي متن

نويسي و  نامه گذشته از منظر حال و موضع مورخ و راوي، كه بر خودزندگي ِ بازآفريني
تاريخي با روايت البته انكار  پژوهشي هاي تمايز متن. شوند خاطرات تسلط دارند، نزديك مي

يت و داري، عين آكادميك، كه با ادعاي مرجعيت علمي، ناجانب ِ نويسي ناشدني است اما تاريخ
تر است، در سنجش با خاطرات، در حذف روايت و  صداي نزديك روشمندي به فرهنگ تك

هاي مهم آن  كل يا اليه ي تاريخ اقليت، در حذف تاريخ و روايتي كه با تاريخ و راويت جامعه
  . تري دارد خوان است، نقش برجسته ناهم

دارانه، عيني،  اجانبن«پژوهي، انطباق با واقعيت و گزارش  ترين ادعاي تاريخ مهم
ها، تصوير  است اما فرآيندهايي چون گزينش مورخ از روي داده» روشمند و مستند گذشته

هاي با معنا،  ها به داده بندي اطالعات و داده ها، طبقه واقعه ِ آيندي علي و پي ي زنجيره
گزارش معنا و نامتناسب و نامرتبط با موضوع پژوهش،  هاي بي متناسب و مرتبط، و داده

علت و معلولي و تأثير و كنش  ي هاي آن، زنجيره مؤثر در يك رخداد و نتيجه هاي عامل
شوند و نظريه يا  حضور در متني را مي يابند يا از آن حذف مي ي ي كه اجازههاي متقابل عامل

نويسي را به  شود، تاريخ مورخ، كه از منظر و موضع حال او به گذشته تابانده مي ي فرضيه
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 ِ نويسي به منظر و موضع مورخ اعتبار علمي اما نسبي مشروطيت تاريخ. كند نزديك مي روايت
  .تاريخ و روايت تأكيد دارد هاي كند اما بر اشتراك نويسي را نفي نمي تاريخ

شود و منظر و  سان كه در ذهن و زبان دريافته و بيان مي عينيت تاريخي، به آن
هماني  يابد، با متن تاريخي و منظر مورخ اين سم ميسان كه در روايت تج بينش راوي، به آن

اين دو مقوله تاكيدي است بر آن  ي شناسانه شناخت ِ و تطابق يك به يك ندارد اما نزديكي
چه كسي و از كدام منظر «نويسي نيز ارزش معرفت شناختي اين پرسش كه  كه در تاريخ

تاريخ «اسانه پرسش قديمي شن از ارزش معرفت» كند؟ تاريخ را گزارش يا بازسازي مي
  .تر نيست  كم» چيست؟

نامه ــ به بعد  نامه و خودزندگي تقليل اغلب بعدهاي متن ــ تاريخ، خاطره، زندگي
سياسي، اثبات حقانيت كنوني و تالش آگاهانه يا ناآگاهانه براي انكار حقانيت رقيبان، 

يت ذهني و فرهنگي راويان و تواند تصويري از موقع دشمنان و مخالفان بر مبناي گذشته، مي
هاي از جامعه  جامعه كل يا اليه ِ مخاطبان اين اثرها و گزارشي از نيازهاي فرهنگي و سياسي

روشن گريز از طرح واقعيت گذشته، يكي از بعدهاي واقعيت كنوني  را به دست داده و از سايه
نامه،  به آن ــ زندگينويسي و ژانرهاي نزديك  به هنگامي كه تاريخ. جامعه را آشكار كند

هاي فرهنگي، سياسي و مكتبي  ها و گرايش نويسي ــ به نياز گروه نامه و خاطره خودزندگي
هاي ايدئولوژيك و سياسي بر تاريخ نويسي و ژانرهاي نزديك به آن چيره  بدل و انگيزه

  .هاي اقليت نيز شدت مي گيرد شوند، حذف و سركوب تاريخ، روايت يا روايت مي
هاي تاريخ و فرهنگ  هاي اقليت به انزوا در حاشيه عيد روايت يا روايتاما تب

نويسي و ژانرهاي نزديك  هايي محدود نيست كه سياست بر ديگر بعدهاي تاريخ موقعيت به
هاي اقليت به سود روايت  هاي تاريخ روايت يا روايت شود كه در تمامي دوره به آن چيره مي

  .اند انده شدههاي اكثريت به حاشيه ر يا روايت
پيشامدرن، كه  ي حذف، منزوي و ناپديد كردن روايت اقليت نه فقط در جامعه

حامالن و مدافعان روايت اكثريت انحصار ثبت تاريخ را در هنر و ادبيات و سندها و 
هاي كنوني نيز، كه اين انحصار تا حد  هاي تاريخي در دست داشتند، كه در جامعه كتاب

پذيرتر كرده است، و  ها حضور فرهنگ چند صدايي را امكان ب ارتباطبااليي شكسته و انقال
نويسي و ژانرهاي نزديك  هاي تاريخ هاي استبدادي چون ايران، از شاخصه ويژه در جامعه به

  . به آن است
هاي دور و نزديك، كه حتا در سه  حذف روايت اقليت در ايران نه فقط در گذشته

نويسي و  نامه و خاطره نامه، خودزندگي نويسي، زندگي تاريخ ِ اخير نيز از روندهاي اصلي ي دهه
كل، حكومت و قدرت و  ي نه فقط جامعه. از فرآيندهاي مهم فرهنگ جامعه ايراني است 

هاي اپوزيسيون فرهنگي و سياسي، كه  ها و گرايش هاي با نفوذ و مؤثر جامعه و گروه اليه
 ي ي را كه با روايت مسلط جامعه، حكومت، اليههاي هاي اقليت نيز روايت حتا حامالن روايت

هاي  از ديگر سو تحول. كنند اجتماعي و گرايش و گروه خود ناسازگارند، حذف و طرد مي
هاي اقليت را تا حدي فراهم  اخير، امكان طرح روايت ي گسترده ساختاري و نظري سه دهه
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 ي اين يا آن گرايش و اليه ي ها، متناسب با نياز متحول شده آورده و برخي از اين روايت

  .اند ها به روايت اكثريت بدل شده اجتماعي، كشف، بازسازي، ترميم و در ميان برخي اليه
 رايج، مشروع، پذيرفته شده،  مسلطاگر روايت اكثريت را يك يا چند روايت 

ي هاي كل، يا اكثريت و يا اليه ي جامعههايي كه  ها، روايت ها، رخدادها و انسان از دوره
ـ بارتاب راستين واقعيت  حقيقتــ گزارش واقعيت ــ و  تاريخها چون  به آن از جامعه

ها از منظر حال و موضع خود بازسازي و بازآفزيني  آن ي ــ باور داشته و گذشته را با واسطه
 هاي هايي تعريف كرد كه به دليل توان روايت كنند، تعريف كنيم، روايت اقليت را مي مي

ها از  مند نبودن حامالن اين روايت ها، بهره شمار بودن باورمندان به آن جمله كم گوناگون، از
اتوريته، مرجعيت، اعتبار، شهرت و امكان طرح مؤثر و كارساز، نيازمند نبودن هيچ يك از 

ها، تضاد اين  ها، منزوي بودن حامالن اين روايت هاي مؤثر و مهم جامعه به اين روايت اليه
...  هاي مهم جامعه و هاي جامعه، اكثريت يا اليه ها و گرايش ، خواستها ضعها با مو روايت
هاي  روشن ها و سايه شناسي و شعور جمعي يا فردي و به حاشيه زمينه تاريك روان به پس

شمار و گاه در  كم هاي ها و محفل تر ديدني يا ناديدني جامعه و فرهنگ تبعيد و در گروه كم
  .شوند ر منزوي ميشما ذهنيت فردهايي انگشت

هاي غيررسمي،  ها، همه روايت تاريخ و روايت اقليت، گذشته از درستي يا نادرستي آن
اي، منزوي، پذيرفته نشده، مطرود، منكوب، سركوب شده و گاه بخش مهمي از تاريخ  حاشيه

هاي  هاي اكثريت ــ روايت فرهنگي، اجتماعي، نظري و سياسي جامعه را كه روايت يا روايت
روايت اقليت، حتا آن گاه . كنند، در بردارد مي، پذيرفته شده، رايج و مقبول ــ  پنهان ميرس

اي از فرهنگ و گذشته گروه، گرايش و جامعه را بيان  ها در تنافر است، آن اليه كه با واقعيت
  .زنند ها ابا داشته و سرباز مي كند كه گروه، گرايش و جامعه از ديدن يا طرح آن مي

نامه،  هاي تاريخ، زندگي هاي اكثريت، در قالب روايت ي لط يا همهروايت مس
رغم  هنر، ادبيات و فرهنگ عامه، به ي ، و حتا در جامه... نويسي و نامه و خاطره خودزندگي

كنند، در اين شاخصه كه  ديگر را نفي، محدود و نقد مي رغم آن كه يك هاي خود و به تفاوت
ها  ها را پذيرفته و به آن ذ، معتبر و مؤثري از جامعه، آنهاي با نفو كل يا اليه ي جامعه

هاي اقليت، نه فقط با  اند، وجه مشترك دارند، اما روايت يا روايت رسميت و مشروعيت داده
هاي اكثريت كه با منطق دروني و ماهوي آنان نيز در تضاداند و از  محتواي روايي روايت

  .وندش ها تبعيد مي متن جامعه حذف و به حاشيه
انگيزد و با سكوت و  تاريخ و روايت اقليت، حتا اگر امكان طرح بيابد ، توجهي بر نمي

هاي اكثريت  حامالن و مدافعان روايت ي گرانه اعتنايي، و گاه با واكنش منفي و سركوب بي
  .ماند رو شده و تا زماني كه نيازي توانمند آن را به صحنه فرانخواند، در تبعيد و انزوا مي به رو

يابد كه در  هايي دوام مي هاي اقليت به ويژه در مورد روايت زندگي تبعيدي روايت
هاي مسلط بر  گرايش. اند ها و فرهنگ اقليت جامعه نيز در اقليت ها و اليه درون گرايش

كنند اما حامالن  هايي را روايت اقليت تلقي و طرد مي نويسي جامعه روايت فرهنگ و تاريخ
هايي را كه با روايت اكثريت گروه يا گرايش سازگار نيست،  گاه، روايت ها نيز، اين روايت
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چون روايت اقليت در درون روايت اقليت، نفي ، طرد، تبعيد و به انزواي مضاعف محكوم 
  .كنند مي

هاي اقليت گاه يك سره و براي هميشه در تاريكخانه تاريخ و شعور جمعي  روايت
هاي فرهنگ به زيست منزوي خود ادامه  زماني در حاشيهشوند، گاه دير فراموش و ناپديد مي

  .شوند دهند و گاه از انزواي خود خارج و به محور و مركز فراخوانده مي مي
دهند كه جامعه يا  هايي از تاريخ رخ مي فرآيند احضار روايت اقليت از انزوا در سرفصل

اي را تجربه  ي و نظري تازهاندازهاي فكر هايي از آن پوست انداخته و چشم ها و گرايش اليه
هايي از جامعه، بر مبناي نيازهاي  ها و اليه ها، گروه ها گرايش در اين سرفصل. كنند مي

كنند  تبديل مي[به روايتي ديگر ] كنند و آن را مي[ي خود، روايت مسلط را نفي  متحول شده
هاي اقليت روي  ايتشوند، به گنجينه رو بازآفريني مجدد تاريخ نيازمند مي]و آن گاه كه به

آورند و يك روايت يا عنصرهايي از آن را، كه با نيازهاي فرهنگي و فكري كنوني آنان  مي
 ي تناسب دارند ، كشف، احضار  و بازسازي كرده و به روايت اكثريت گروه، گرايش و اليه

  .كنند خود بدل مي
نظري و  هاي ساختاري، ايراني تحول ي اخير كه جهان و جامعه ي در سي ساله

ها در ايران نيز  هاي گوناگوني از اين دگرگوني فرهنگي مهمي را تجربه كرده است به نمونه
  .توان اشاره كرد مي

پژوهشي،  هاي به بعد نوشتن و خواندن تاريخ معاصر در قالب متن 60از دهه 
انقالب ي ايراني در  جامعه. نويسي در ايران رونق گرفت نامه و خاطره نامه، خودزندگي زندگي

هاي دوران پيشين، كه روزگار  اسالمي از يك دوران به دوراني ديگر گذر كرد و شخصيت
خود خواهان  ي هايي كه به اتكاي گذشته ديدند ، كسان و گرايش خود را سپري شده مي

هاي نوپايي كه براي تثبيت موقعيت حال و  نقشي در حال و آينده بودند، كسان و  گرايش
كوشيدند تا با نوشتن تاريخ و ... تاريخي و گذشته نياز داشتند و ي نامهآينده خود به شناس

جامعه نيز به بازانديشي . خاطره، خود و نقش و جايگاه كنوني و آينده خود را تعريف كنند
 28هاي مشروطه، ملي كردن صنعت نفت،  چرا كه اين بار برخالف دوره. خود نيازمند بود

مهم، و شايد براي اولين  بار در تاريخ معاصر  هاي لها و تحو و ديگر چرخش 32مرداد 
اي  جامعه. ديد وضعيت كنوني خود مي ي ايران، خود و نه بيگانگان را مسئول و پديد آورنده

هاي فرهنگ خود، خود و آينده خود را در  ترين اليه كه با انقالب و با فراخواندن عقب مانده
بازخواني و نقد خود نيازمند بود و از خود  موقعيت كنوني گرفتار كرده بود، بنگريستن،

  .پرسيد كه او كه بوده است كه سرنوشتي چنين را براي خود رقم زده است مي
 ي همه ِ دوران شكست سياسي، مكتبي، ايدئولوژيك و سازماني 60هاي  سال

بزرگ  هاي شكست داخلي با تحول. هاي فرهنگي و سياسي غير حكومتي نيز بود گرايش
هاي بنيادين و راديكال از  زمان و پرسش پايان دوران جنگ سرد به تقريب هم جهاني چون

  . خوردگان آوار شد هر سو بر شكست
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هاي حكومتي نيز به دليل مكتبي بودن حكومت و در رقابت فرهنگي و مكتبي  جناح

نويسي،  با رقباي فكري خود، به نگارش و بازسازي تاريخ خود نيازمند بودند و تاريخ
نويسي و اقبال مخاطبان به اين ژانرها تا جايي رونق  نامه نامه، خاطرات و زندگي گيخودزند

فعال براي نوشتن  ي گرفت كه پليس امنيتي حكومت ــ وزارت اطالعات ــ نيز چند مؤسسه
  . تاريخ معاصر تأسيس كرد

هاي نظري و سياسي جامعه تاريخ را هدف گرفتند،  گرايش ي اي كه همه در هنگامه
هاي موجود تعلق نداشته و به نيازهاي  هايي كه به هيچ يك از گرايش ت اقليت، روايترواي

دادند، با  هاي مطرح و مهم پاسخ نمي ها و گروه سياسي و ايدئولوژيك هيج يك از گرايش
تري تبعيد، منزوي و سركوب شدند اما از ديگر سو پراكندگي و ضرورت نقد  شدت بيش

، ها نظري و سياسي بودند، و دستاوردهاي انقالب ارتباط گذشته، كه حاصل شكست فكري و
هاي اقليت را فراهم آورده و دگرگوني  امكان چند صدايي شدن فرهنگ و طرح برخي روايت

هاي اقليت  هاي آن نياز به بازخواني برخي از روايت ساختاري و فرهنگي جامعه و برخي اليه
هاي  هاي اقليت در ميان اليه حياي روايتبا اين همه طرح ، نقد و ا. را زمينه سازي كرد

هاي فكري و سياسي باقي مانده از دوران پيش از  ويژه در ميان گرايش ايراني و به ي جامعه
رغم چند نمونه ارزشمند، به روندي جدي بدل نشد و اين  انقالب و دوران جنگ سرد ، به

يخ خود و ديگران تكرار و گذشته خود را از تار ي هاي پذيرفته شده ها هنوز روايت گرايش
  . كنند روايت اقليت را منزوي ، طرد و سركوب مي

ها،  طلبي متوليان امامزاده اي، منفعت ِ ذهني در نقد ريشه دلبستگي به گذشته، ناتواني
هاي ايراني به جاي مانده از دوران  كه در ميان گرايش.. هاي پيشين و و اتوريته ها مرجع

اند، فرديت رشد  گ سرد جهان به نمودارهاي ساختاري بدل شدهپيش از انقالب ايران و جن
نيافته، گرايش پر رنگ همراهي با جماعت، پيروي از هنجار غالب، اكثريت جامعه يا گروه و 
گرايشي كه فرد به آن تعلق دارد يا خواهان پيوستن به آن است، در حذف و طرد روايت 

ر تكرار روايت اكثريت، كه موقعيت حامالن اقليت، كه با هنجار اكثريت در تضاد است، و د
  .كند، نقشي مهم دارند آن را در ميان گروه و گرايش خودي تضمين مي

حد و عمق چند صدايي بودن يك فرهنگ و دموكراسي در يك جامعه، گروه و 
 ي توان سنجيد و با اين سنجه جامعه گرايش را با برخورد آن با روايت اقليت از تاريخ نيز مي

خواهي ايران امتياز بااليي را در كارنامه  هاي مدعي چند صدايي و دموكراسي ي و گرايشايران
  .كنند خود ثبت نمي

   



   

  رضا زرين علي
  يادداشتي بر ادبيات معاصر ايران در جهان

  
ِ آن چيست  ي جهاني بودن و جهاني شدن از كجا آغاز شد و بار معنايي راستي را اين دغدغه
ذاتي ذهني و جزو ذهنيت  ي يد از زماني كه مفهوم وطن به مثابهشا يا به چه معني است؟

در همين . اين دغدغه هم به سراغ ما آمد -حول انقالب مشروطيت - ما قرار گرفت  جمعيِ
سياسي ما  -ي وضعيت اجتماعي حدود زماني بود كه انديشمندان و جهانديدگان ما به مقايسه

تر و معيار  بيني بيش و همين باعث شد كه ما با واقعويژه اروپاييان، پرداختند  با ديگران، به
اما برگرديم به . دازيم و به ارزيابي آن برخيزيمنتر به وضع خود نظر بي سنجشي وزين

  . ي ادبيات كه بحث مورد نظر من است عرصه
داشت زيرا كه به آن آگاه . به مثل نيما يوشيج اين دغدغه را هم داشت و هم نداشت

ي  نست كه تفاوت آن چيست و انقالب شعري خود را در ارتباط و در نتيجهدا يعني مي؛ بود
هاي ديگر در اين رابطه اين  پرسش. ويژه ادبيات فرانسه ايجاد كرد تماس با ادبيات جهاني، به

باز به نيما رجوع كنيم كه انگار چندان  اي در ما ست؟ است كه در اصل چرا چنين دغدغه
نخست بيايند و ” ها خارجي“شت و حرفش اين بود كه بگذار ندا” جهاني شدن“شتابي براي 

هاي گوناگون را ببرند و سپس به تشخيص و تميز سره از نا سره بپردازند تا نوبت به او  نمونه
  .  برسد

كنم كه هرگز به اين دغدغه پرداخت، در صورتي كه  صادق هدايت هم گمان نمي
ي بيست ايران بود كه به انگليسي و  دههاي س ها و وسط ي اول شايد او نخستين نويسند

در ارتباط با او گويا كشش خود ايرانيان به . فرانسه ترجمه شد و مترجمان او ايراني نبودند
شك  البته بي. او شد اين اثر، بود كه باعث توجه خارجيان به بوف كورويژه  او، به هايثرا

  .سن انتخاب داشتهم سهمي به سزا در اين حبوف كور  درونمايه و كيفيت خود
چرا جهانيان : اي ديگر مطرح كنيم توانيم از زاويه از سوي ديگر اين پرسش را هم مي

عالقه و كششي به ادبيات معاصر ما ندارند؟ و البته اين كشش را پيشاپيش به سينماي ما 
اند، ولي حقيقت اين است كه حتا سينماي ما هم در سطح عمومي مطرح نشده  نشان داده
  .  نوز بازيچه و دستاويزي روشنفكرانه استاست و ه

ها در اساس  فراي طرح اين و آن پرسش، حقيقت اين است كه اين گونه دغدغه
يعني ما را در پرتوي نوري بارز و بخشنده قرار . مبنايي خوب و نيكو و پسنديده ندارند

يم چرا مثل اين است كه بپرس. تر حاكي از عدم اعتماد به نفس ما ست دهد و بيش نمي
درخشند يا چرا فوتبال ما در عرض  المللي نمي ي بين قهرمانان كشتي ما ديگر در صحنه

  هشت سال گذشته سيري قهقرايي را پيموده است؟
ي  تنها با فشار و پشتوانه. طلبد حرف من اين است كه جهاني شدن، جهاني بودن مي

سندگان و شاعران جهان در گروه بزرگي از نوي. شود ها، ادبيات يك ملت جهاني نمي دولت
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برخي از . اشان و هم در سفرهاشان اي جهاني داشتند هم در مطالعه قرن بيستم تجربه

هاي بزرگ شعر انگلستان و آمريكا كساني بودند كه بين آمريكا و اروپا در رفت و  مدرنيست
 - مهم از نقطه نظر اهميت سياسي ،آمد بودند و به چند زبان بسيار رايج و مهم دنيا

  .نوشتند خواندند و مي مي ،اقتصادي - اجتماعي
ي جهاني شدن خود را رو در رو  ي چهل با مسئله حتا شاعران درخشان دهه

شود  اشان مي به جاي جهاني شدن هدف اصلي. ديدند؛ يعني چندان برايشان مطرح نبود نمي
له با مرگ و به مثل فروغ كه كنش و كاركرد آفرينش را نوعي مقاب. گفت جاودانه شدن بود

  .ديد نيستي مي
ي  دغدغه 1357باره از حدود زمان انقالب بهمن  طور شد كه به يك حاال چه

مان در اين رابطه، بردن  امان جهاني شدن و جهاني بودن شد؟ و البته يك معيار ثابت اصلي
معيار ترين  انگار كه اين جايزه بزرگ. ي نوبل در صدرشان المللي بود، و جايزه هاي بين جايزه

ي نوبل بر پاشده  اي كه جايزه از دوره. كيفيت و سنجش و ارزيابي و محك ادبيات دنيا ست
است، هر سال اين جايزه به يك نويسنده يا شاعر تعلِّق گرفته است و در عمل هزاران هزار 

ي خوب از كشورهاي مختلف از اهداي اين جايزه محروم مانده و خواهند  شاعر و نويسنده
تر  مهم[ي مهم  ها، ما محروميت نويسندگان و شاعران خود را از اين جايزه خي وقتبر. ماند

شود و مبلغ  است كه بالفاصله از آن برنده مي  از هر چيز به خاطر توجه و شهرتي جهاني
هاي سياسي و تاريخي ملت يا كشورمان   موقعيتدر ارتباط با ] آورد پولي را به همراه مي

پرسيم كه چرا ايران يا ايراني اين  كنيم و مي گوييم و اعتراض مي يدانيم و به وضوح م مي
ي يك فرد نيست  جا ادبيات توليد شده به وسيله تا به حال نبرده است؟ پس در اين جايزه را

گيرد، بلكه تمامي يك كشور يا يك ملت است، تاريخ و فرهنگش،  كه مورد قضاوت قرار مي
  .شود اشان خورده مي رد به سينهسياست و اجتماعش، كه دست قبول يا 

شك جايزه بردن تنها يكي از معيارهاي ارزشمنديِ يك فرد هنرمند و شاعر و  بي
ها، زيرا كه قضاوت چند فرد در اين  ترين آن اهميت ترين و بي نويسنده است و شايد سست
خارج  كه - شود گفت مي - سان ارزش نهاييِ يك اثر يا متن ادبي انتخاب مؤثر است و به اين
تعيين ) ي زندگاني مؤلف به مثل زمان معاصر يا دوره(ي زماني  از آن متن و در محدوده

  .شود مي
ي نوبل شد، اما اين برندگي چه تاثيري بر ادبيات مصر  ي جايزه نجيب محفوظ برنده

تازه هنوز بر من معلوم نيست كه چه مقدار از . يا بر ادبيات عرب گذاشت بر من پوشيده است
و البته ما هم يك دو دهه . اي، بردني است و چه مقدار از آن دادني ايزه، يا هر جايزهاين ج

هاي ادبيِ خود  هاي فرهنگي و فعاليت است كه كار جايزه بردن و جايزه دادن را به رسم
كنم كه دوست عزيزم دكتر اردوان داوران بود كه  فكر مي. ايم و به آن نيز مفتخريم افزوده

از روز بزرگداشتي كه انجمني فرهنگي در شمال كاليفرنيا براي شادرون  گفت داستاني مي
صادق چوبك بر پا كرده بود و قرار گذاشته بودند كه او را به اصطالح سورپريز كنند و او را 

بيند كه بر ميزي عكس و  آورند و مي و خب، او را مي. سر ساعت معين به اين جلسه بياورند
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شود  باره برافروخته مي اند، كه به يك سته گل و شمع و الخ گذاشتههاي او را در كنار د كتاب
زند و علني به فحش و لغز و ليچار  و ميز و دفتر و به اصطالح التي، كافه را به هم مي

ام كه برايم مراسم بزرگداشت  ها، مگر من مرده مادر فالن به فالن شده“: گويد مي
ترين نويسندگان قرن بيستم ما ست و  به هر حال چوبك يكي از بزرگ” ايد؟ گذاشته
ي هر گونه جايزه و بزرگداشتي، اما او از درون فرهنگي برخاسته بود كه ارزش نهاييِ  شايسته

شايد هم اين گونه نمايش و بازي . سنجيد يك نويسنده و كار او را به معيارهاي ديگري مي
  . پسنديد را در سنت و رسم و روال فرهنگ ادبيِ ما نمي

ترين مشكل نويسندگان و شاعران آن عدم آزادي بيان  وري كه هنوز بزرگدر كش
ل انگليسي است كه در اتاق وجود دارد و همگي ما ثَاست، اين معضله همانند همان فيل م

هاي انتشار و  در اجتماعي كه تمام شاهرگ. ايم به انكار وجود يا ناديده گرفتنش عادت كرده
شود،  ي بنيادگراياني سانسورچي، كنترل مي ن به وسيلهپخش عقيده و نظر و نوشته در آ

رغم تمامي اين  البته به. هاي جهاني شدن و مانند آن، شايد غير واقعي و نادرست است توقع
ها نويسندگان و شاعران ايراني، چه در ايران و چه پراكنده در هفتاد سوي گيتي،  مشكل

گويم كه به شكل جمعي، هر چند پراكنده  ن مياند و با اطمينا ره از خود ساخته و پرداختهاهم
  .اند هاشان ادامه داده و از هم گسيخته، در حد توان و به وسع خود به تالش

خواهم نتيجه بگيرم كه مشكل ما تنها ناشناخته ماندن در جهان نيست،  اكنون مي
كل ما مش. پردازي و تئوري نيست انديشه و نوشتن نيست، مشكل ما نظريه امشكل ما حت
هاي ساختارگرايان و  تمام تئوري. ي عمل بر ما و جوانان ما بسته است دايره. عمل داريم

فراساختارگرايان فرانسه و روسيه و انگليس و آلمان و آمريكا نتوانست هجوم دولت و نظام 
تر باز دارد يا حتا دمكراسي پر و كامل  هاي ملي كشورهاي ضعيف اين كشورها را به سرمايه

حد  آري، در آمريكا آزادي بيان هست، به شكل بي. اي در خود اين كشورها بر پا كند و پاكيزه
ترين سهم آن به مؤسسات چند مليتي تلويزيون و راديو متعلق است كه  و حصري، ولي بيش

هاي  هاي مردم است، با تبليغ هاي هوا و فضا را كه از آن توده هاي هنگفت موج با سرمايه
  .انبارند ايان خود ميپ سياسي و تجاريِ بي
ويژه رمان، در غرب به  هاي رشد و گستردگي ادبيات، به ترين عامل يكي از بزرگ
هاي  اندازي به سرزمين داريِ گسترده و امپرياليسم بود؛ تجاوز و دست وجود آمدن سرمايه

 ها كشتي. ن پايه كلنياليسم هم در تحول رمان مؤثر بوديبه هم. ديگر و استعمار مردمان آن
ها را  هاي گيتي بردند و آن و بعدها هواپيماهايي كه شهروندان اين كشورها را به اقصا نقطه

خود اين سفرها . در معرض تجربيات ژرف و گوناگون و ماجراهاي عجيب و غريب قرار دادند
تر از  شايد مهم. هاي گوناگون شد ي خوبي براي نوشتار رمان ها، ذخيره و سفرنامه و خاطره

سپس خرده بورژوازي، قابل مالحظه از  اي از اشراف، بورژوازي و جود آمدن طبقهاين به و
نويسي رو  نظر تعداد، بود كه فرصت تحقيق و مطالعه و كنكاش يافت تا به كار سترگ رمان

  . داشته باشدرا آورد و نيز فرصت و بضاعت رمان خواني و خريد و فروخت كتاب 
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هاي تاريخي و اقتصادي و سياسي را براي   يتموقعتوانيم اين  گونه مي حال ما چه

هاي ناهمگون  ها به شكل  موقعيتويژه در صورتي كه برخي از اين  خود به وجود بياوريم، به
  يا گونه گون وجود دارد؟  

پاي تحول  هاي انساني و آزادي عمل و انديشه، هم گردم به حق باز بر مي
هاي بزرگي برداشته  هاي بيان و انديشه نيز گام يدر راه آزاد .ها داري در اين اجتماع سرمايه

رقابت . ادبي انجاميد هايثراي انتشار و چاپ و توليد  هاي مفيدي در زمينه شد كه به رقابت
هاي نخستين تحول سرمايه به نفع تحول ادبيات  ويژه در مرحله داري به ي سرمايه در زمينه
  .  نيز بود

انتشار و چاپ در عمل در انحصار دولت است و  دانيم در ايران كار طور كه مي همان
شود و آشكار است كه اين مانع بزرگي است در راه تحول و رشد  به شدت كنترل مي

بست ويران  خانه از پاي“كه  خالصه آن. ادبي هايثرااستعدادها و در نهايت خلق و بروز 
اي، يا پيش از آن پ مردمان كشور ما، دست كم هم” .خواجه در فكر نقش ايوان است - است 

شان جهاني شود، حق آن را دارند كه آزادانه بيانديشند و عمل كنند و  نويسندگان هايثراكه 
گذار از استبداد به آزادي، و از انحصار به . هاي ابتدايي انساني برخوردار باشند از حق
جهاني ي آن در سطح  ي اقتصاد، گذار تحول استعدادها و عرضه هاي آزاد در زمينه رقابت

ي جرج  ما به آزادي و دمكراسي نيازمنديم و البته نه از نوعي كه دار و دسته. خواهد بود
نيل به آزادي، در صورتي حقانيت و . آورده است” هديه“بوش براي افغانستان و عراق به 

گسترده و پاسداري  ريزي و ي خود اجتماع پايه دوام دارد كه از درون خود مردم و به وسيله
  .  شود

. آري، بر ما پوشيده نيست كه جهان انتشار در ايران محدود و سربسته و گرفته است
خواهم در ده هزار نسخه به  توانم در عرض يك ماه هر كتابي را كه مي من در آمريكا مي

پخش كنم، ولي ) تر يا حتا بيش(فروشي  چاپ برسانم و بين دست كم سي يا چهل كتاب
مان  موقعيت ادبيات. بر من گشوده نيست) ي ادب فارسي زمينه يا در(چنين امكاني در ايران 

امان  سياسي و فرهنگي - هاي تاريخي، اجتماعي، اقتصادي  موقعيتتوانيم دور از  را نمي
هاي گوناگوني داشته  ها و ضابطه تواند علت جهاني شدن ادبيات يك ملت مي. بررسي كنيم

شد ، ولي امروز ” جهاني“اكسيم گوركي دوراني بود، در پس انقالب اكتبر، كه م. باشد
زمان با او كمابيش  ره هماگوركي معاصر چخوف بود و هم. شود تر خوانده مي او كم هايثرا

شد، ولي امروز چخوف هنوز مطرح است و گوركي پس خورده است و فقط در  مطرح مي
ودند براي ل كارايي بحمهاي كمونيست جهان م زماني بود كه حزب. ها قرار دارد حاشيه

سان گروهي از شاعران و نويسندگان  و به اين” اجتماعي“به اصطالح  هايثراعرضه و توليد 
چنين محملي، خوب يا بد، ديگر وجود . شدند” جهاني“و هنرمندان كشورهاي گوناگون 

تر از هر وقت پيش  بيش –و نيز در غرب اروپا و ژاپن و استراليا  - اكنون در آمريكا. ندارد
ادبي و  هايثراشدن ” جهاني“ي  كننده هستند كه تعيين) چند مليتي(ي بزرگ ها شركت

اند تا به كيفيت هنري و  ي نخست به سرمايه و سود وابسته ها در وهله اين شركت. اند ادبي بي
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به مثل مك دونالد و ميكي ماوس و . شدن داريم و جهاني شدن” جهاني“و البته . ادبي
در جهاني كه هنوز شمارش . اند شده” جهاني“ژوپ هم  كوكاكوال و هوالهوپ و ميني

سواد بسيار است و  تر از يك دالر در روز درآمد دارند و هنوز بي عظيمي از جمعيت آن كم
شدن ” جهاني“ها را در دست خود دارند،  هاي مستبد و خودكامه سرنوشت اين ملت حكومت

علتي ژرف ] ها ي اين البته همه[ .دارد” غير ادبي“هنوز معنايي بسته و خصوصي و سياسي و 
اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي دارد كه به مثل داستان دراز يا رمان نخست در  - و تاريخي

كند و موازي با آن  گيرد و رشد مي انگلستان و اسپانيا و ايتاليا و فرانسه و آمريكا پا مي
  1.شود مي” جهاني“شان نيز  ادبيات

ما در دوران . تري را هم در اين زمينه مطرح كنيم هاي بيش حال بگذاريد كه پرسش
زماني بود كه كارل ماركس براي . كنيم هاي بسيار گسترده زندگي مي كاالپرستي و تبليغ

ي مستقيم  نوشت، ولي امروز، حتا نيويورك تايمز هم مورد استفاده نيويورك تايمز مقاله مي
انگار . ي چهارم نظام حكومتي د به قوهان هاي گروهي تبديل شده گيرد و رسانه دولت قرار مي

هاي سپيد آن است؛ و اين  ها و در بين خط كه حقيقت ديگر در متن نيست، بل در حاشيه
شده ” جهاني“ لوليتاخواني در تهرانبه مثل كتاب . پيوندد نهايت مي گونه است كه به بي

سخن گفت؟ چه شد كه به ي ارزش ماندگار ادبي آن با اطمينان  توان در باره است، اما آيا مي
هاي اروپاي غربي به ناگهان  طور شد كه امپرسيونيست شد؟ چه” جهاني“باره خيام  يك

برداري  مينياتور ايران و هند و ژاپن و چين را كشف و از آن در ديد و پرداخت و نگاه گرته
گاواد طور شد كه گوته و شيلر و كولريج و امرسون و ويتمن، حافظ و سعدي و با چه. كردند

را از آن خود كردند؟ بده و بستان و داد و ستد هماره وجود داشته و نيما ... گيتا و زرتشت و 
هاي خود را دارد؛ همانند ويتمن  ها و بالندگي شايد به سرزندگي ويتمن نباشد، ولي برومندي

ه ولي ب. شده است” جهاني“شود گفت فروغ  مي. نشده، ولي ايران نيز آمريكا نيست” جهاني“
شود گفت كيا رستمي در جهان مطرح است و  مي. واقع معيارمان براي اين كار چيست

سيرايي و اقناع هنرمند به چه شود گفت  ميدر نهايت . ها افتخار كرد اين شود به هر دوي مي
  . گيرد نحوي انجام مي
   ”.آب كم جو، تشنگي آور به دست“: گويد موالنا مي

ي حقير را نجات نخواهد  حروف سربي، انديشه همكاري“: گويد ميزاد  فرخفروغ 
  ”.داد

. خوانند مردم نمي” عموم“هنوز جيمز جويس و ماالرمه و نيمايوشيج و حتا حافظ را 
اما . گيرد رس عموم قرار مي ويژه شعر، همواره دور از دست ادبيات عالي و به در يك سطح،

داشته و شايد هم به دوراني پيش از نامه رواج  در عين حال، در روستاهاي ايران، نقاليِ شاه
ترين شعرهاي در ايران  هاي بابا طاهر شايد جزو محبوب دو بيتي. گردد فردوسي بر مي

شود و شفاهي و قلب به  نياز مي جا ست كه ديگر ادبيات از حالت كتبي نيز بي اين. اند بوده
دب پارسي است و اي كه نامش ا شود از راز گنجينه اي مي شود، گوشه قلب رد و بدل مي

  .  هاي بكر و جادويي و ديرين سرشار است از زيبايي
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. اند هم جهاني شده...توان گفت كه نيما و شاملو و فروغ و آتشي و سپهري و پس مي

شايد بيش از صد ترجمه . ي عاليِ شعر كاري ساده و همگاني نيست روشن است كه ترجمه
ي فيتز جرالد جهانگير و  ، ولي تنها ترجمههاي خيام به انگليسي ترجمه شده است از رباعي

در كار ترجمه البته يك اشكال كار، خود زبان فارسي است كه به . جهانشمول شده است
هاي عربي و فرانسه و آلماني نيست،  المللي حتا به اهميت و عمدگي زبان مثل در سطح بين

ي  ي ويژه ها، به دليل رابطه ها و حتا پاكستاني هندي. ديگر چه برسد به انگليسي و اسپانيايي
ي  اشان با انگلستان و انگليسي، زودتر و تندتر به ساحت پاياپايي، از ديدگاه ترجمه تاريخي

انگليسي به مثابه  بان خود با زبانزبين ، ”همگاني“ي گسترده و به تقريب  ادبي و استفاده
زماني كه هند از قيد  ،حوشاما يادمان باشد در آن حول و . زبان دوم رسيدند تا ما ايرانيان

رود، در ايران، ما  شود و به سوي شكوفاييِ آزادي و آزادانديشي مي استعمار انگلستان آزاد مي
شويم و در برابرمان گرفت و گير و زنجير و زندان  رو مي به هشت مرداد روو با كودتاي بيست 
متوسط ايران، تحت  ي بعد ما، دست كم تعدادي قابل توجه از مردم طبقه. و سركوب است

 ي دنيا، كننده هاي مصرف ي پيوستن به جامعه و وسوسه رعبهاي زياد و  تاثير تبليغ
اش زنداني  ي تكيده حتا نيما با آن جثه. خواهندمان مي” پرست شاه“شويم و  مي” پرست شاه“

تاريخ معاصر . آورد رو مي اجتماعي - شود و به اصطالح در شعرش به سمبوليسم سياسي مي
 - تر تاريخ پيروزي و برپاييِ خودكامگان است تا شكوفايي و روشنگري آزادانديشان  ا بيشم

  . و شايد در اساس تاريخ بسياري از كشورهاي دنيا همين گونه است
شايد حتا (چه كسي شك دارد كه كودتاي بيست و هشت مرداد، سرنوشت ما و 

  داد؟  تغيير مي) جهان را
تواند با كمك نيروهاي داخلي، در تغيير  يابد كه مي آمريكا و سازمان سيا در مي

تر سهمي عمده و نقشي مهم داشته باشد و از آن به بعد  هاي كوچك هاي ملت حكومت
ها و كشورهاي ديگر ، موفق  نزديك به پنجاه بار اين دخالت و سركوب را در مورد حكومت

اران امروز آمريكا حتا بر اين نگ برخي نويسندگان و تاريخ. رساند يا نا موفق، به انجام مي
نتايج همان برخورد و ) ژيژك زعميا حتا ناسياسي به(اند كه اوضاع سياسي در دنيا  راي

  .تصادمي است كه سياست آمريكا با حكومت ملي دكتر محمد مصدق داشت
نشان كردم، تمام روشنگري و پيشرفت اروپاي  طور كه پيش از اين نيز خاطر همان

. هاي اول و دوم جلوگيري كند و ژاپن نتوانست از كشتارهاي مليوني جنگغربي و آمريكا 
نتوانست ... باخ و ماركس و انگلس و  هاي عالي گوته و شيللر و هگل و فوير تمام نوشته

تمام . اش جلوگيري كند پذيري ملت آلمان را در برابر نازيسم ايمني ببخشد و از آسيب
نتوانستند دولت آمريكا و ) ي پاپ به عالوه(نگران دنيا پرستان و روش خواهان و آزادي آزادي

سياسي و  تمامي بهكنشي  –ي يكش انگلستان را از حمله به عراق باز دارند  متحد درجه
ديگر كارگزاران اروپاي غربي و استراليا  او انگلستان و حت نظامي كه هيئت كارگزاران آمريكا

  . ناپذير و الزم تبليغ كرده و مي كنند اجتناب را به شكلي واجب و  و ژاپن و چين و روس آن
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چه كه به  ويژه آن شاعران و نويسندگان ايراني، به هايثراشدن ” جهاني“برگرديم به 
من به شخصه مشكل اصلي و فوري را .) يابد يا نمي(يابد  شود و انتشار مي فارسي نوشته مي
منظورم امكان عرضه و . نشد” جهاني“بينم و نه در  شدن مي” ايراني“براي خودم در 

در . گرايي دخالت مميزي و انحصارطلبي و فرقه تقاضاي كاالي ادبي در يك بازار باز است بي
كند  خوب كار مي ي كافي مشكل در برابر نويسنده و شاعري كه بازار آزاد و باز به اندازه

 اوليس .توجود دارد كه ديگر به هيچ رو نيازي به چوب الي چرخ اندازي قلچماقان نيس
جويس . شود جويس به همت ازرا پاند و چند زن خيربين، ابتدا در پانصد نسخه منتشر مي

ترين نويسندگان  ميرد، در صورتي كه او يكي از بزرگ بضاعت مي خيلي جوان و ناكام و بي
ترين شاعران قرن بيست انگلستان، بازيل بانتينگ را  يكي از به. زبان است ايرلند و انگليسي

، )در ايران زيست و بر ايران و شعر و فرهنگ و مردمش عاشق شد سيزده سال همكه (
ي چهل بسياري از ايرانيان نيما يوشيج را حتا به اسم  تا دهه. شناسد تر كسي مي كم
توانم به  من مي. كردند كه هندي است شنيدند فكر مي شناختند و وقتي نام او را مي نمي

زيست، سرنوشتي  ابوالقاسم فردوسي در ايران امروز ما مي اطمينان بگويم كه حتا اگر حكيم
ميرد و در  زدگي مي وينسنت ون گوگ در فقر كامل و جنون. داشت تر از دوران خود نمي به

رود، در  فروش نمي هايش تمام عمر كوتاهش چيزي بيش از معادل بيست دالر از نقاشي
شكنند و برخي  لوي نقاشي را ميش ركورد فروش يك تابهاي نقاشيصورتي كه يك قرن بعد 

اين است سرنوشت . رسند از تابلوهايش به مبلغي بيش از صد ميليون دالر به فروش مي
برخي از هنرمندان و شاعران و نويسندگان بزرگ در دنيا؛ و هر كجا كه روي، آسمان همين 

كه در  هاي هنرمندان و شاعران و نويسندگاني ها و رنج رغم تمام ناكامي به. رنگ است
، من ايمان دارم - چه در داخل كشور و چه در مهاجرت و تبعيد  - سطحي عالي كار مي كنند

سرا بود، ولي  درعصر حافظ صدها غزل: كه در اساس كار خوب باالخره شناخته خواهد شد
  : گويد طور كه پروين اعتصامي مي همان. تنها حافظ بود كه حافظ شد

  پرم؛ س من اين وديعه به دست زمانه مي“
  زمانه زرگر و نقاد هوشياري بود 
  ي وقت  سياه كرد مس و روي را به كوره
  ”.نگاه داشت به هر جا زرعياري بود

  
در نهايت بحث در مورد جهاني كردن ادبيات ايران، بحثي كمابيش بيهوده است و 

ست كه فعاليت ذهني و  به جاي آن نيكو. من هم در دامن زدن به اين بيهودگي مقصرم
هاي انتشار و آزادي بيان در ايران بگماريم و  ي خود را در راه از ميان برداشتن مشكلعمل

هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي  تالشمان اين باشد كه اجتماعمان به پيشرفت
ي  كه دغدغه آن وقفه به كار آفرينش ادبي خود ادامه دهيم، بي دست يابد و از سوي ديگر بي

ها شوخ طبع در بعد  جاودانه شدني كه به قول بودايي. شدن را داشته باشيم جهاني يا جاودانه
تر باعث افتخار و خوشبختي است كه در ايران آزادي بيان وجود  براي من بيش آري،. آيد مي
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كه  ي ايراني جايزه نوبل ببرد يا اين كه به مثل يك شاعر يا نويسنده داشته باشد تا اين

و . مه بشود يا ما هم يك گابريل گارسيا ماركز داشته باشيمش به چند زبان ترجهايثرا
يادمان باشد كه ماركز سوار است بر قطار زبان اسپانيايي؛ زباني كه به پهناوري آمريكاي 

  .آوردهايش در جهان تحول يافته است التين و به گستردگي امپراتوري اسپانيا و دست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  يا جاودانه شدن ادبيات فارسي ي جهاني نوشت مقوله پي
  
هاي  و نه در زبان ام ي اصلي من خوانده شدن است در فارسي، در زبان مادري و پدري دغدغه - 1

ام به همين زبان  ترين وسوسه و فريفتگي نويسم، بيش من آن زمان كه به فارسي مي. ديگر
هاي ديگرم، به  نكه ضد ترجمه يا ضد زبا نه اين. انگيز آن است و نيروي جادويي و شگفت

نويسم باز هم  هايم به انگليسي، در آن زمان نيز كه به انگليسي مي ها و نوشته مصداق ترجمه
  .از روي عشق و اعتياد و كشش است به اين زبان زيبا و غني

   



         

  
  

  ها بانوي رنگ
  ها از ديدار آبي

  آورد چه مي
  جز لبخندي

  كه بركه ريگ قرمزي است
  و دنداني

  هاي نبستهكه تأللو مرواريد
  كند آينه تقديم مي به

  گردد سبز رفته و گلگون برمي
  ها ي گيالس از ميانه
  اي با گونه
  ي سرخي و لكه

  ي گيالسي جگر چالنده
  كه ستاره را

  آرايد در بركه انگيز مي خسوفي دل به
  

  ، "بانوي گيالس و گندم"اي از  پاره
  منوچهر آتشي

  
  
  
  
  
  

  نقد و بررسي
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نگھبان علی

 اكنون مدرن -د ادبي يا جختجد

  رديابي مدرنيته و سكوالريزم در ادبيات معاصر
  
  
  

اند و جوان ايراني  شدت ويران شده ما به هاي فرهنگيِ در سي سال گذشته زيرساخت
بار آمده، نه تنها از نظر هويتي، كه از لحاظ  جمهوري اسالمي بهمهار حكومت كه در 

اكنون . ه نيز تا حدود زيادي سردرگم استپرورش استعدادهاي فردي، فكري و خالق
اي از ميان  زني كنيم كه اگر همين فردا بالي سانسور به گونه بايد بتوانيم گمانه

. ي بايد داشتهايثرابرداشته شود و آزادي بيان تأمين گردد، انتظار پديداري چه گونه 
ه به ما پيش از ورود در بحث اين را هم بگويم كه شاهدهايي چند در دست است ك

يكي از اين شاهدها، . ي چراغ انتظار را نبايد چندان باال بكشيم كنند فتيله حكم مي
كند،  خم خوبي توانست كمر سانسور را به همانا جادوي دلفريب اينترنت است كه مي

اما از اين عروس كه پرده بر گرفته شد، زيبايي چنداني به ديد . اگر نگوييم بشكند
بيان، حرفي  كه نكند در فرداي آزاديِ دارد، و آن اين سي برِمان ميرو تر از همين. نيامد

. نداشته باشيم كه بيان كنيم، يا اگر هم داشته باشيم، زبانمان از گفتنش ناتوان باشد
بگذاريد پاسخ منتقدان اين نوع نگاه را هم پيشاپيش بدهم كه منظورم اين نيست كه 

آزادي بيان در خود . نه. شود ارزش بگذاريم تبع حرفي كه بيان مي ه آزادي بيان را ب
اما اين واقعيت . كه چيزي براي بيان باشد يا نباشد، بايد باشد ارزش است و فارغ از اين

مان جاي نگراني  ادبي  -خواهم ناديده بگيرم كه كيفيت آفرينش فرهنگي را نيز نمي
كن  هاي بنيان ياسترسم كه س و به پيروي از همين نكته به اين نتيجه مي. جدي دارد
سويه كودك و جوان و بزرگسال  جمهوري اسالمي كه به شكلي يكحكومت فرهنگي 

جمهوري حكومت دهد مقصر اصلي است، اما اين بيماري با  ايراني را آماج قرار مي
ي آن را بايد در يك بازخواني فراگير از  ريشه. اسالمي بر ادبيات ايراني تحميل نشد

بايد پذيرفت كه استعداد قرباني شدن در اين فرهنگ . ر جستت تاريخ معاصر و كهن
  .بوده است

ها و  تري، به آن ريشه در اين نوشتار، هدفم اين است كه با بررسي ژرف
كن فرهنگي را  هاي بنيان هايي بپردازم كه امكان ايجاد و اجراي چنين سياست خاستگاه

به ناگزير از جايي در تاريخ براي اين منظور، . جمهوري اسالمي داده استحكومت به 
درن ادبيات مدم ادبيات معاصر و به قولي  كنم كه كم و بيش سپيده معاصر شروع مي
  .آيد ايراني به شمار مي
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جا  اند؟ بايد در اين در ادبيات داستاني معاصر ايراني، مدرنيته و سكوالريزم چه معنايي يافته
ديگر  ها را به سترون كردن يك وم، آنگونه برداشت ما از اين دو مفه هنشان دهم كه چ

  .واداشته است
گشودگي جهان به روي دگرگوني با اگر مدرنيته را در بازترين شكلش به معناي 

معناي توصيف و تفسير زندگي و جهان با نگاه بگيريم، و سكوالريزم را نيز به  دخالت انساني
ادبيات داستاني از مشروطه  بشناسيم، پيگيري اين دو مفهوم در مند و خرد زميني و زمان

ي معاصر ايراني چيز  نويسنده رساند كه معناي برداشتيِ تاكنون ما را به اين نتيجه مي
معناي برداشتي از اين دو واژه، چنان كژبينانه و انحرافي بوده است كه از . ديگري بوده است

  .يدا نشده استاي مدرن و سكوالر پ تركيب آن دو، برآيندي سازنده در سوي ايجاد جامعه
ميدان را به  و دهكربلكه بر عكس، در يك ستيز خاموش دروني، هر دو مفهوم را سترون 

آن را نيز  نمود تاريخيِ. است ساختههاي ديني فراهم  تمامي براي چيرگي ژرف ارزش
 –ي  تاكنون سي ساله –جمهوري اسالمي و پايداريِ نظام توان در به حكومت رسيدن  مي

  .آن ديد
) اند كه آن را به تجدد برگردانده(ي معاصر ايراني از مدرنيته  شت مسلط نويسندهبردا

از هم و ا برداشت. ات نداشته باش؛ كاري نوين بيافرين كاري به گذشته :اين بوده است كه
  .اري به كار مذهب نداشته باشك :سكوالريزم نيز اين بوده است كه

ي  شد كه به لحاظ تئوريك وجود جامعههاي باال متوجه خواهيم  با نگاهي به تعريف
. ي مدرني داشت كه سكوالر نباشد توان جامعه سكوالر، بدون مدرنيته ممكن است، اما نمي

ضروري است كه اقتدار و چيرگي مذهب پس نشسته  –بنا به تعريف باال  –براي مدرنيته 
نياز  ر پيشست كه نگاه سكوالا از همين رو. باشد، وگر نه گشودگي ممكن نخواهد بود

تواند بنياني فراهم كند كه دخالت انساني در جهان و در  سكوالريزم مي. مدرنيته است پيداييِ
هاي معاصر ايراني، چنان نسبتي ميان مدرنيته و  اما در برداشت .زندگي ممكن شود

ي ما نه تنها كمكي به  اين دو مفهوم در جامعه. سكوالريزم هرگز برقرار نشده است
هايي به  روشن است كه چنان برداشت. اند ديگر را نيز تحليل برده اند، كه يك ردهديگر نك يك
ها  گيري آن بايست در شكل بلكه نيرويي مي. اند هم نرسيده خواه يا با گزينشي ارادي به دل

  .چيزي نيست مگر سانسور در بازترين شكل آن —يا اَبرنيرو –اين نيرو . نقش داشته باشد
سانسور اما . ترين سازه در دوام اين وضع است و چيرگي سانسور مهمنبود آزادي بيان 

هايي بپردازد كه در بسياري موردها  خواهد به سازه مفهومي بسيار كلي است و اين نوشته مي
ي سنگينِ  ي نبود آزادي انديشه و بيان هستند و تا ميزان زيادي به دليل سايه خود زاده

تر  رو بوده كه در بيش شايد از همين. اند ي، ديده نشدهسانسورهاي دولتي و ديني و فرهنگ
گفتمان جمع  -نويسندگان ما همه را به شكلي كلي زير آن كالن  شناسانه، هاي آسيب بحث
  .اند ها نپرداخته نشانه - اند و به اين خرده بسته
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دهد و بر خود پيشين و  ست كه هر چيزي در يك فرايندي روي ميا ناگفته پيدا
گفته نيز تاريخ خود را  ي ايراني از دو مفهوم پيش برداشت رايج در نزد نويسنده. دپسيني دار

پيش از آن كه وارد آن تاريخ شويم، در . اي رسيده است دارد و در آن مسير به چنان نتيجه
  .آورم اي از برداشت خود از مدرن و سكوالر را مي  ابتدا فشرده

  زماني ي يا ايناكنون-تجدد به جاي جخ: ي ايراني مدرنيته
  

. 1 مفهوم، وضعيت و تجربه: توان بازشناخت ي اصلي مي مدرن بودن يا مدرنيته را در سه جلوه
جا فرودآمده بر زمينِ غرب، و  - اي كامل، يك وردهآچون فر اما در تاريخ معاصر ما، با آن هم

ي ناتاريخي به پردازان و روشنگران ما با چنان ذهنيت نگره. پارچه برخورد شده است كليتي يك
اي از اين دگرگشت تاريخي را  گوشه ،فشردگي هجا تنها ب در اين. اند شرح و نقد آن پرداخته

  :تري از ادبيات معاصرمان بپردازم كنم تا بتوانم پس از آن به بازخواني فشرده بازگو مي
هاي آغاز قرن شانزدهم وارد زبان انگليسي شد، و از  ي مدرن در سال واژه 

modernus ي التين  منبع آن كلمه. در التين متأخر برگرفته شده استmodo  كه از
در ابتدا . به آن اضافه شده است ernusاست، و پسوند وصفي زمان  modusتر  ي كهن ريشه

هاي پاياني قرن شانزدهم آن  در سال. شد داده مي ”اكنون- همين حاال يا جخ“به آن معناي 
چه كه متعلق به زمان حاضر  بردند، و نيز به معناي آن ار ميي كهنه به ك را در تمايز با كلمه

ها نسبت به جهان  ها و ديدمان اي از گرايش اكنون نيز به مجموعه. بود و كهنه نشده بود
  . شود كه گشودگي جهان به روي دگرگوني با دخالت انساني باور دارند گفته مي

. ت كم چهار صد ساله داردبرداشت امروز فرد غربي از مدرن، ريشه در تاريخي دس
چون يك  فرد غربي مدرن را هم به عنوان يك مفهوم، هم چونان يك وضعيت و نيز هم

 نيازِ روزهاي معاصرش، به معني  مدرن، در يكي از جلوه .زيسته استبا آن تجربه داشته و 
  .اين خواست اكنون لزومن چيزي به تمامي نو نيست. نيز هست خواست اكنونيا 

نو و مدرنيته به تجدد، اكنون و گذشته ناديده  -  صر كردن مدرن به جديدبا منح
اين گونه برداشت از مدرن به تالشي براي پرش به جلو انجاميده است، . گرفته شده است

گونه زميني  هكه بدانيم بر چ آن پله يا سكويي استوار ايستاده باشيم، و نيز بي كه بر بدون اين
پندارد،  اي خود را مدرن مي اي كه چنين نويسنده از لحظه: ها بدتر اين ي ايم، و از همه ايستاده
  .داند كه هر چه پيش از آن لحظه بوده را مبتكرانه نفي كند ي خود مي وظيفه

هايي است كه به هنر و ادبيات  ي بسياري از نگره چنين ريشه اين درك از مدرن، هم
ترين پيوند انتقادي با اكنون و  كم كنند، آن هم در به عنوان خلق و آفرينش نگاه مي

با چنان رويكردهايي، در هر چرخش تاريخي، گرايش بر اين بوده  .ي آن و خويش گذشته
بنا بر اين، معناي مدرنيته در فرهنگ ما اين شده است . است كه همه چيز از نو شروع شود

به جاي  –ود خطاهاي پيشين نفي شده يا ناديده گرفته ش - هاي تاريخي و آزمون كه گام
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چون گامي آغازين دانسته شود كه بايد آن را بازانديشيد، بر آن ساخت  كه نقد شود، يا هم اين

  .و به پيش رفت

  سكوالر، سكوالريزم
  

 1850ي سكوالر در سال  واژه تر است، اما دانش گر چه مفهوم سكوالريزم بسي كهن
ها و   زندگي و جهان را بر پايه ميالدي به كار برده شد، براي ناميدن بينشي كه بنا داشت

كه از اعتقادهاي فرازميني و  جهاني توصيف و شناسايي كند، بدون آن هايي اين بنيان
مند  به معناي گيتيانه و زمان saecularisي آن در زبان التين،  ريشه. خداباورانه كمك بگيرد

  .است) در مقابل ازلي و ابدي(
اي كه مذهب تار و پودش را شكل  در جامعهي جهان  آشكار است كه شناخت گيتيانه

ي معاصر  اما اين راهي بوده است كه نويسنده. دهد بدون چالش با آن ممكن نيست مي
واروهايي كه زده است، سرانجام به ناگزير  - ي پشتك ايراني در پيش گرفته است؛ و با همه

ه مذهب واگذار ب –يافته باشد را كه فرصت توصيف و شناختش  آن بي –ميدان گيتي را 
  .كرده است

) به ويژه رمان(گفتار باال به بررسي مدرنيته و سكوالريزم در ادبيات آفرينشي  با پيش
  .پردازم از مشروطه تا انقالب مي

  بردارانه  ي گرته سكوالريزم انتقادي و مدرنيته. الف

  )جنگ اول جهاني خواهي تا از مشروطه(
  

زاده را در  نامم، از آخوندزاده تا جمال ا پيشاهنگان مياين گروه از نويسندگان، كه من آنان ر
اينان از نظر . آورم با كمي استثنا، صادق هدايت را نيز از اين گروه به شمار مي. گيرد بر مي

  .دهند اي سكوالريزم انتقادي را در كارهاي خود رواج مي نگاه مضموني و محتوايي گونه
آموزش چيزي كه آموزنده خود هم آن را هاي اين گروه گاهي همراه است با  نوشته

سكوالريزم جاري در . كردند مدرنيته است چه كه گمان مي داند؛ آموزش آن به درستي نمي
سكوالريزمي بود كه بدون گوارش،  –با كمي استثنا در مورد كارهاي هدايت  –آن ادبيات 

  .كرد ا تبليغ ميهاي خود ر هاي موجود، ارزش بدون پيمودن راه سنگالخ بازانديشي ارزش
 2.اند چند تن از منتقدان كارهاي آخوندزاده را تبليغ بازگشت به ايران باستان دانسته

او به نام ايران باستان، جهان آرماني خود را . رو تبليغ بازگشت نبود اما ناسيوناليسم او به هيچ
او حتا . نهايي نيستنقد او از اسالم نيز به هيچ رو به معناي ناسيوناليسم به ت. كند معرفي مي

كارهاي ساخته و  - و - پردازد، بلكه از نهادهاي ديني و ساز به نقد دين نيز چندان نمي
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حقوقي، برابري مالي، حكومت قانون،  او از برابريِ. كند مداران انتقاد مي ي دين پرداخته
  .كند هاي مدرن و مانند آن دفاع مي آزادي زنان، آزادي بيان، آموزش به شيوه

انديشان  اند، ناكامي آخوندزاده و هم چه كه منتقدان آخوندزاده ادعا كرده الف آنبر خ
د و ص پس از يك. هاي خود را در ايران منتشر كنند ها نتوانستند انديشه او در اين بود كه آن

گاه كساني كه   آن. هاي آخوندزاده در ايران وجود ندارد پنجاه سال، هنوز امكان انتشار نوشته
اند و ادعاي  پرداخته ي اين مدت به بدگويي از او مي با نگاه او دشمني دارند، در همهاز بيخ 

  .اند هايش را داشته ناكارآمدي انديشه
  :ترين شكلش ببينيم بگذاريد يك بار موضوع را در ساده

  .ه كرده استيهاي نويني را در يك جامعه ارا كسي ديدگاه. 1
  .اند ي انتشار نيافته كارهاي او اجازه. 2
  .هاي او حق انتشار ندارند د و پنجاه سال بعد، هنوز نوشتهص بيش از يك. 3
ي انتشار آن كارها تالش كنند،  كه براي اجازه آن منتقداني از همان آغاز، بي. 4

جا مردود  اي و يك ها را فله اند و آن انديشه ها را به ميل خود تفسير نموده طرفه آن يك
  .اند دانسته

ريشه در : ست؟ پاسخ اين استا هاي مدرن در كجا ونه برخورد با انديشهگ ي اين ريشه
يا   ي نو، بنا به اين اعتقاد، انديشه: اسالمي دارد- ي آفرينش سامي نگاه باورمندانه به افسانه

عيب و نقص، در كمال جسمي، رواني، انديشگي خود  بايست بتواند بي انسان طراز نوين، مي
و اين همان . اي بر او نتوان گرفت اي كه هيچ خرده ه گونهوجود آيد، ب در يك آن به

 –ديدگاهي است كه آدم را از گل آفريد و در او روح دميد؛ و اين همه در يك آن بود 
  .كه نيازي به تكامل تاريخي داشته باشد آن بي

از ميان منتقدان، باور نكردني است كه كسي مانند آرامش دوستدار نيز كم و بيش 
   :به بيان دوستدار. را رفته استهمان راه 
ي انتقاد اجتماعي و اصالح ديني يكي اين  ي آخوندزاده در زمينه مشكل ناآگاهانه“

 بختيِ ترين قوم و دينش را موجب نگون بخت سو عرب را نگون است كه از يك
كند، و از سوي ديگر همين اسالم را بر ديگر اديان  ي آن اعالم مي تاريخي شده
كه براي  خواند؛ و ديگر آن ي اديان را از بنياد باطل مي گاه همه د، آنده ترجيح مي

ي اين  ، پيشينه”پروتستانتيسم اسالمي“اصالح دين اسالم، يا به اصطالح خود او 
در بينش و جنبش : نمايد اي از تشيع كشف مي رفرم ديني مسيحي را در شاخه

  ).112، ص هاي تيره درخشش( ”!باطني
  

ها كارهايي آكادميك نبودند كه اكنون ما  ها، و سفرنامه واره -  ي آغازين، مقالهها آن نمايشنامه
هايي براي طرح  بلكه تالش. ي راست و درستي علمي يا فلسفي نمره بدهيم ها را بر پايه آن

  ).چنان پا بر جايند ي زيادي هم ها تا اندازه و ضرورت(روزي بودند  هايي آن ضرورت
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يم كه شايد فرض محال باشد، اما به قول معروف، فرض بگذاريد فرضي را پيش كش

شد، اقبال  هاي آخوندزاده در جامعه منتشر مي فرض كنيم انديشه: محال كه محال نيست
گونه  ههاي آخوندزاده چ پس از اجراي پروژه  تصوير جامعه. گرديد يافت و عملي مي مي
   :نويسد توانست باشد؟ او مي مي

اهل ايران . ها ممكن نيست ي من چه حاصل كه انتشار آن هاما از اين مطالب مرقوم“
انصافي  و از بي] حاكم مستبد[سوادند، بلكه از عدم توجه و اهتمام ديسپوت  غالباً بي

يكي از هزار ايشان به خوندن قادر ] خط عربي[علما و از قصور حروف زمان بربريت 
كسب سواد . كسب سواد تربيت ملت به سهولت ميسر نخواهد شد، مگر با. ... نيست

مادام ... تواند بشود مگر با تغيير و اصالح خط حاضر،  براي عموم ناس حاصل نمي
كند يا يك  كه اعتقادات پوچ در خيال مردم جاگير است، يا يك باب زيرك ظهور مي

علم را به جن و شيطان و فرشته و  شود، اين ملت بي صاحب مذهب هوشيار پيدا مي
گرواند و  ل خوارق عادت باور كننده را در يك ساعت به خود ميمعجزه و كرامت و ك

با بياني كه به پادشاه تپانچه خالي كردند، آيا از كجا . دارد ديسپوت را از ميان بر مي
معلوم است كه دوباره به چنين عمل قبيح اقدام نكنند؟ پس دوام سلطنت و بقاي 

  )26و  25، صص مكتوبات(” .پوچ سلسله موقوف است به علم و آزاد شدن ملت از عقايد
  

، پس از )الدوله توصيف شده است كمال ”مكتوبات“شخصيتي كه در (آخوند مال صادق 
گرايي  يك سده و نيم نه تنها از منبر پايين كشيده نشده، بلكه توانسته است در يك واپس

ترش ، منبر خود را از مسجد به مجلس و تخت رهبري نيز گس1357ژرف تاريخي، در بهمن 
هاي خرافي كه آخوندزاده به نقدشان كشيده بود، ملتي را  ي همان انديشه دهد، و بر پايه

  .تاريخي بكشاند - چال فرهنگي چنين به سياه اين
اشكال نگاه آرامش دوستدار در اين است كه آزمايشگاهي است، و بدون در نظر 

هاي اجتماعي و  دادهدر ايستايي . هاي تاريخي شكل گرفته است ها و داده داشتن سازه
شود گفت كه دوستدار در برشماري  البته كه نمي .كند، نه در پويايي آن فرهنگي كار مي

بيني و درستي نقد او  در روشن. خطاهاي شناختي و تاريخي موضوع كارش در اشتباه است
بود  جا مي سخن دوستدار تنها در آن صورت به. جا نيست اما چنين نقدي به. ترديدي نيست

ه پيش از آن آخوندزاده توانسته باشد در متن يك فراشد تاريخي در گفتمان اجتماعي ك
مگر نه اين است كه مدرنيته نيز يك فراشد است كه در تاريخ . معاصر ايران مطرح شود

ي من  اما از اين مطالب مرقومه“گيرد؟ پس پاسخ آخوندزاده به او بايد اين باشد،  شكل مي
  .”ها ممكن نيست چه حاصل كه انتشار آن
اي كه سير پرورش و روند فرگشت  هاي منتقدانه توان گفت كه نگاه از اين روي، مي

منتقدان . باوري دارند اي ذات گيرند، ريشه در گونه ها را ناديده مي پديدارها و انديشه تاريخيِ
مت حكوآوران نسل اول مدرنيته و سكوالريزم، كه از خداساالران  آخوندزاده و ديگر پيام

انديش ايدآليست را  هاي مطلق گرايان سكوالر و حتا آكادميسين جمهوري اسالمي تا بومي
گاه كه آن نسل  آن .ندا باورانه مشترك شوند، در داشتن اين خوي سرشت شامل مي
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هاي چيره  هاي هر چند پر اشتباه خود، جامعه را به بازانديشي ارزش پيشاهنگ، در نوشته
توانست  داشت كه هر چند خالي از خطا نبود، اما مي آزموني را برميخواند، گام نخست  فرامي
توان مدرنيته  حال اين گام را مي. هاي ديگري بينجامد هاي ديگر به برقراري ارزش در گام

: ي مهم اين است نكته. اي از آن، يا تحريفي از آن ناميد، يا تالشي در سوي آن، يا نسخه
ي خام، يا تحريف شده، در  ت نيست كه همان انديشههيچ قانون، مدرك يا شاهدي در دس

صورتي كه بتواند وارد زندگي اجتماعي شود و در آن ببالد، خود به نوعي مدرن، نوعي 
  . اش نباشد، تبديل نشود گشودگي جامعه به روي تحول، كه گيرم در غرب نمونه

همه  ،مان كتاريخ معاصر ما، منتقدان اسالمي، غير اسالمي، چپي، راستي و آكادمي
دهند   كه اجازه بدون اين ،خواندند هايمان مي هايي كه ما را به بازنگري در ارزش آن جرقه

گاه با خيال راحت به شرح و تفسير  اند؛ آن شان را طي كنند، خفه كرده ي تاريخي سير آزادانه
داراي  هايي كه ست كه همان انديشها از كجا پيدا. اند ها پرداخته ي آن”مشكل ناآگاهانه“

يافتند، و به ايجاد گفتماني آزاد  چه در جامعه رواج مي اند، چنان هايي نيز بوده”مشكل“چنان 
كردند؟ مگر نه  اي اصالح نمي هاي خود را نيز به گونه انجاميدند، آن مشكل سويه مي و همه

هاي آگاهانه و  ”مشكل“هايي كه در سنجش  ها و نوشته اين است كه امروزه حجم مقاله
بسيار بيش از حجم  ،اند ي كساني مانند ولتر، روسو، مونتسكيو و ديگران نوشته گاهانهناآ

هاي  ي پيشاهنگان مدرنيته و سكوالريزم غربي فراورده ست؟ مگر همها ها كارهاي خود آن
اند  كم و كاست، پيراسته از هر ناراست و نادرستي بوده است كه توانسته فكريشان از آغاز بي

هاي  ست كه انديشها ه و سكوالريزم به شكل امروزينش ببرند؟ از كجا پيداراه به مدرنيت
اي استبداد،  خود در اجتماع، به فروپاشي ريشه آخوندزاده و طالبوف در صورت تكامل تاريخيِ

آزادي از دين مسلط رسمي، برابري حقوقي همگاني، آزادي و برابري زنان و ديگر 
  د؟ش هاي مورد نظرشان رهنمون نمي ارزش

بايست در  مي ،اند آهنگان انتقاد اجتماعي نوشته آخوندزاده و نسل اول پيشرا چه  آن
چون دستوركارهايي  ها بررسي نمود، نه هم ي ارزش ي فراخواني به بازانديشي همه زمينه

ها كه  آن: مشكل بنابراين در سانسور است .شناسيك يا فلسفي شناسيك، دين صرفن جامعه
شان  هاي ارزشي و اعتقادهاي ديني گي مسلط را دارند، به جرم مخالفتقدرت اجرايي و فرهن
جاي چنان  باور با رد يك هاي ايدآليستي ذات زنند، و از سوي ديگر، نگاه دست به سانسور مي

بندند و  پويايي تاريخي انديشه  چنان مي هايي راه را بر فرگشت تاريخي آن بسته و هم تالش
  .كنند ممكن ميو كنش مدرن و سكوالر را نا

و ) كه منظور نوع انديشمندي او و كارهاي از آن دست است(هر روي، آخوندزاده  به
هاي چيره سر و كار داشتند، هرگز  هاي نسلي كه به شكلي مستقيم با ارزيابي ارزش نوشته
ها بود  ها و نوشته ي آن انديشه سويه بلكه اين نقد يك. ي ورود در تاريخ ما را نيافتند اجازه

به اين لحاظ، ما در تاريخ معاصر خود نقد آن چيزي را . كه تاريخ معاصر ما را شكل داد
ايم و از  اش كرده ايم كه خود وجود و حضور نداشته است؛ نقد چيزي كه پيشاپيش خفه داشته

  . صحنه خارج شده است؛ نقد جاي خالي يك چيز
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  .                                                   

  )1332از جنگ اول جهاني تا كودتاي (
  

امان ميان نهادهاي مذهبي و  هاي بي سكوالريزم در غرب از رهگذر مبارزه و چالش
 ِ در حالي كه سكوالريزم ايراني، به ويژه نوع ادبي. انديشمندان غيرمذهبي به بار آمده است

با آفريدن : نداي انتزاعي معرفي ك هاي خود را به گونه آن، تالش كرده است كه ارزش
هاي  هاي مسلط جامعه، و با پرهيز از درگيري با قلمرو ارزش اي موازي در برابر ارزش سامانه

  .مذهبي حاكم
. آهنگان مدرنيته به تاريخ وارد نشده، در سانسور خفه شدند كارهاي نسل اول پيش

ي مذهب  دهنده به اين ترتيب، راه رويكرد ديگري هموار گرديد كه آن را بايد سكوالريزم باج
ي  هاي جامعه ي نابساماني ها ريشه هاي نسل اول در اين بود كه آن ويژگي نوشته. ناميد

اين . ايراني را به درستي تشخيص داده بودند و آن را در مركز توجه خود قرار داده بودند
 اما آنان با سانسور حكومتي و فرهنگي ، با. قدرت بود - ي مذهب ريشه همانا تركيب دوگانه

رو گرديدند، و از همين رو آن نسل جاي خود را به نسل ديگري  هب جانبه رو انتقادهاي همه
ادبياتي كه  .ها درس آموخته بود و اكنون راه عافيت را پيشه كرده بود ي آن داد كه از تجربه

ل يبزرگ براي خود قا يپرداخت، اما يك استثنا از اين رهگذر پديد آمد، به هر چيزي مي
وار، نويسندگان مطرح اين دوره را از نظر بگذرانيم، خواهيم ديد كه  اگر فهرست .بمذه: بود

   .استپرداخته نبه مذهب و نهادهاي آن به شكل مستقيم هيچ اثري 
: ام ها نظر داشته تر به اين گروه از نويسندگان و نوع كار آن در اين بخش بيش

مشفق كاظمي، ربيع انصاري، محمد آذين، بزرگ علوي، حسينقلي مستعان، سعيد نفيسي،  به
  . ، محمد مسعود)1312، زيبا داستاناستثناي به(حجازي 

به عنوان يك (اگر مشكل نسل اول در اين بود كه به تعبيري تكليف خود را با دين 
روشن نكرده بود، نويسندگان اين نسل اما آن ) چونان يك نهاد(و به ويژه با اسالم ) مفهوم

. جا بستند ود گذاشتند و چشم خود را بر مشكل و صورت مسئله يكرا به كلي به حال خ
در . چنان با آن درآويزد دانست كه بايد هم دانست با دين چه كند، اما مي نسل اول اگر نمي

هاي به دست آمده از آن رهگذر، اما، نويسندگان و  پيامد جنگ جهاني دوم و آگاهي
هاي ناشي از مدرنيزاسيون رضا  ي آفت تهروشنفكران ايراني تنها به شرح سطحي و سربس

ي آن، دانسته يا نادانسته، سكوت  هاي خردسوزانه شاهي پرداختند، و در مقابلِ دين و آموزه
  .كردند

پهلوي رواج يافته بود، چندان  پاي پادشاهيِ اي كه كمابيش هم دهنده سكوالريزم باج
به ويژه پس از جنگ (اده است كه به دين و نهادهاي آن باج داده، به رژيم پادشاهي ند

ست ا همتا ي سكوالريزم ادبي كه در ايران رشد يافت، در نوع خود بي اين گونه). جهاني دوم
  .و در تاريخ دگرگوني چنين گفتماني در ديگر كشورهاي جهان نامعمول است
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هاي ديني است،  ي سنت ي فشارهاي چند سويه اين ويژگي ادبي، كه به يقين زاده
در كارهاي ) منظور رئاليسم نيست(بيني  نويسان به واقع است كه رويكرد داستانباعث شده 

اي  بيني در پرداخت داستان در دو سطح، به گونه واقع. ادبي نيز شكل خاصي به خود بگيرد
توان در داستان  كه بخش بزرگي از جامعه را نمي يكي اين: گيرد مضاعف، كاستي و كژي مي

ي زير و زبرش را فراگرفته، اين بخش  كه مذهب نزديك به همه اي و براي جامعه  —آورد 
تواند  كه آن بخش بسيار كوچكي كه مي ديگر اين. شود ي جامعه را شامل مي نزديك به همه

شود تأثيرها و نفوذهاي مذهبي را مسكوت گذارد، يا نانوشته  به داستان درآيد نيز ناگزير مي
ه شكلي مستقيم از دين، نهادهاي آن، و هر چيز در توان ب به بيان ديگر، نه مي. رها كند

توان از تأثير و نفوذ اعتقادهاي ديني در زندگي و كار  پيوند با آن سخن گفت؛ و نه مي
پس نويسنده به ناچار . در سپهرهاي خصوصي يا عمومي پرده بر داشت كسانها و  شخصيت

از . تا بتواند داستاني سر هم كندزند  بندي ادبي مي گيري، و خالي بافي، معركه دست به خيال
  .آيد همين رو، فرد ايراني هرگز به رمان در نمي

  )1357تا انقالب  1332از كودتاي ( گرايي سكوالرزدايي و بومي. پ
  تير خالص به مدرنيته و سكوالريزم   كني براي انقالب اسالمي، صاف جاده

  
ا كمك خرد زمينيِ انساني بگيريم، ها ب ي ارزش اگر سكوالريزم را به معناي بازانديشي همه

به كلي چنين نقشي را از خود 1332بايد گفت كه ادبيات داستاني پس از كودتاي امرداد 
اي جنيني بود، اما  ي پيشين اگر چه خود در مرحله داستان بلند و رمان دوره. سلب كرد

برابر مدرنيزاسيون هاي سنتي مسلط در  گونه ارزش هاي نشان دهد كه چ توانسته بود تا اندازه
و اين براي ادبياتي كه بيش از چند . اند و دستخوش تحول شده  پسامشروطه تكان خورده
شايد بتوان گفت . گذشت، مسير تكاملي پذيرفتني بود ي ايراني نمي دهه از ورودش به جامعه

رقرار اي رو به گشودگي ب نواخت و جامعه ي يك كه اگر در ايران ثبات سياسي همراه با توسعه
هاي سياسي و اجتماعي  اما پويه. گرفت شد، سير تحول رمان نيز راه ديگري در پيش مي مي
خورشيدي به رمان اين دوره ويژگي  1350و  1340ي  به ويژه در دو دهه –ملي و جهاني  –

گرايي  هاي پديد آمده در اين دوره بومي ي رمان هاي چيره يكي از ويژگي. ديگري بخشيد
هاي سنتي و بومي در  ي ارزش گرانه جا به معني پرداخت ستايش ايي در اينگر بومي. است

احمد معرفي گرديد و  توان گفت كه چنين گرايشي با كارهاي آل به اشاره مي. داستان است
آبادي به اوج  دولت كليدركه در كاري مانند  گير شد، تا اين در نزديك سه دهه پرورده و همه

  .خود رسيد
ي اين ادبيات، نگاه  هاي ساختاري و مضموني، وجه مشترك همه ي تفاوت با همه

و  كليدري رمان  كنم چنين ادعايي در باره گمان نمي. هاي بومي است گرانه به ارزش ستايش
ور  بهمن شعله سفر شبدر رماني شهري مانند . مانندهاي آن جاي چون و چرا داشته باشد

تابند، اما  هاي بومي را بازمي چيرگي ارزشها و فضاي داستان آشكارا  نيز رفتار شخصيت
اي از  نامه تبليغ ”كليدر“، گرچه مانند ”سفر شب“. پردازد ها مي تر به ستايش آن ارزش كم
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ي چيرگي  رمگي نيست، اما آشكار كننده - ي شبان هاي مذهبي، پدرساالرانه و بسته ارزش

، كه من آن ”كليدر“ني مانند نياي رما. ها و روند رو به گسترش آن در جامعه است آن ارزش
راهي كه . استسيمين دانشور  سووشوندانم، رمان  گرايي مي را مانيفست بومي

اش  ترين شيوه گيرد، در منطقي پردازي در پيش مي پردازي و داستان در شخصيت سووشون
  .شد ختم مي كليدربايست به  مي

ي دارند، و از هاي بسيار تفاوت كليدرو  شب سفر، سووشونهايي مانند  رمان
ها همانا  اما اشتراك آن. نظر ارزش ادبي نيز اين سه گونه رمان در يك رده نيستند

كارهاي صادق چوبك، و  ،توان به عنوان استثناهايي بر اين قاعده مي. گرايي است بومي
هاي  كارهايي كه كم و بيش به نوعي ارزش .هوشنگ گلشيري را نام بردشازده احتجاب 

ي آن  چنداني در جامعه كردند، اما، هرگز نتوانستند اثرگذاريِ را نمايندگي مي مدرن و سكوالر
  .زمان داشته باشند
در ذهن  –براي چندين دهه  –گرايي را  با توان بسيار زيادي ميخ بومي سووشون

اين ويژگي دروني است و به لحاظ  سووشوندر . كوبد نويسنده و روشنفكر ايراني مي
هاي  در تار و پود خود ارزش سووشون. زند ميت داستاني آن نميساختاري آسيبي به اه

ي  شان محدود به دايره نماياند كه تنها آنان كه معلومات  ستايد و چنين مي بومي را مي
  خويانه هستند، شخصيت ي دين هاي سنتي است و پايبند هنجارهاي نهادينه ي آموزه بسته

  . يابد هويت سالمي ميها  مثبتي دارند و جامعه به بركت وجود آن
هاي سنتي باشد، يا آنگلوفيل است، يا  هر كه داراي آگاهي فراتر از چهارچوب

هاي  با نگاهي به نوع پرداخت و پراكَنشِ آگاهي سووشونگرايي  بومي. آلمانفيل
  .شود هايش آشكار مي شخصيت

 دوست او ريشه در دوست و ميهن ي يوسف و شخصيت ضد استعماري، مردم مبارزه
گيرد كه مشروعيت  هايي ريشه مي بلكه از آن ويژگي. هاي مدرن يا سكوالر او ندارد آگاهي

  . گونه هستند هاي مثبت رمان نيز به همين ديگر شخصيت. خود را از مذهب دارند
تابانند؛ دكتر عبداهللا خان هم  هاي مذهبي را باز مي خانم آشكارا ارزش زري و عمه

. ش داردا نش مدرن خود، بلكه از رهگذر عرفان ايرانيهايش را نه از سرِ دا فضيلت
هاي مذهبي،  دوستي، پايبندي به نذر و آيين هاي آنان در مبارزه با بيگانگان، مردم انگيزه

كراهت نسبت به موسيقي و رقص، احساس گناه ناشي از قسم دروغ و ترس از مكافات آن و 
هاي مدرن نيستند، بلكه  ده از آگاهيها برآم هاي رفتاري شخصيت بسياري از ديگر انگيزه

  .محور هستند هاي رايج دين همان انگيزه
يا  هاي مدرن هايي هستند كه ارزش هاي منفي رمان همان سو، شخصيت از ديگر

هايي مانند ملك سهراب، ملك رستم و فتوحي نيز  شخصيت. كنند سكوالر را نمايندگي مي
هاي سكوالر و  ها و آگاهي شان به ارزش نفيهاي م اند كه ويژگي اي پرداخت شده به گونه

كند،  سكوالر را نمايندگي مي - فتوحي كه نيروي حزبي و مدرن. ها پيوند بخورد مدرن آن
كند و از مبارزه  گرايان پشت مي كارانه به بومي شخصيتي ناكارآمد است كه سر بزنگاه خيانت
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زنند نيز در  دم از آزادي مي ملك سهراب و ملك رستم كه. پرهيزد ي بيگانگان مي با سلطه
  .كنند اند و راه چيرگي نيروهاي استعماري را هموار مي عمل مزدور بيگانه

نشان بپنداريم، پس ناگزير  - چون يك درد گرايي در داستان را هم اما اگر بومي
  .دنبال دليلي بر آن باشيم خواهيم بود كه به

  ادبيات پيرو
  

ي ادبيات آفرينشي ما اين است كه همواره ارزش هاي مسلط بر بيمار يكي از عمده علت
 اي ديگر دانسته و داراي هويتي بحراني بوده است، درست همانند وجودي خود را تابع حوزه

  .ايراني فرد
ي زيادي به  ، ادبيات داستاني ايراني تا اندازه1332هاي پس از كودتاي  در سال

در  –ت اگر ادبيات داستاني اين دوره را راه نيس پر بي. پيروي از گفتمان سياسي روز گراييد
گرايي گفتمان چيره بر انديشه  آشكار است كه بومي. ادبيات پيرو بناميم –گراييش  كنار بومي

استعمارگرا - و كنش سياسي در آن دوره بود، كه در مقياس جهاني نيز با رويكردهاي پسا
تر  گفتمان چيره گراييد، اما، كمگونه ادبيات به پيروي از اين  هكه چ اين. نمود خوان مي هم

  .بررسي شده است
گرايي،  گري و تبليغ بومي براي پي بردن به چگونگي درافتادن ادبيات در ستايش

احمد فرديد، جالل آل احمد، علي شريعتي، : توجه به چند شخصيت كليدي اهميت دارد
  .اهللا خميني روح

  ند؟ا اين چهار شخصيت در چه چيزي مشترك
تالش در مخفي كردنش )  و نه مدرنيته(ديك به يك سده مدرنيزاسيون چه كه نز آن

گرفت، ناگهان از گلوي جامعه در قالب اين چهار تن، به چهار زبان  اش مي داشت و ناديده
  .متفاوت، اما در بنيان همه به يك معني، سر ريز كرد

ي دارد و تر چه اهميت بيش گرايي آشكار است، اما آن اشتراك آن چهار تن در بومي
ديد كه  ي ايراني در اين چهار تن چه مي خورد اين است كه جامعه به اين بحث نيز پيوند مي

بخشي از  هر يك از اين كسان مرشدي و مراديِ. چنان به پيروي از آنان برخاست آن
هايي بنيادين  هاي اين كسان، تفاوت تفاوت. دست گرفته گر جامعه را ب نيروهاي كنش

اگر اين . گرفتند قدرت نهفته در گفتار آگاه بودند و از آن به خوبي بهره ميآنان از . نيست
. يافت هايشان هرگز چنين اقبالي نمي نوشته –اند  كه چنين نيز كرده –نوشتند  كسان مي

هاي تأثيرگذار،  اشتراك مهم اين چهره. ي ما هستند هاي نهادينه ي ارزش اينان آشكاركننده
  .فتار در مقابل نوشتار بودها به گ بخشي آن اولويت

هاي كالسيكي  بلكه اينان نماينده. گردد اين اهميت البته به خود اين كسان بر نمي
يابي به  ي ما در دست ي شهوت ژرف جامعه كننده هستند، كه نفسِ اهميت يافتنشان ثابت 

يك هاي لوگوسنتريك و متافيز بررسي جنبه  .اسم اعظم، يا همان خواست لوگوسنتريك است
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ي ديروز و امروز ايران خود بايد موضوع بررسي  حضور در كارهاي اينان و در جامعه

  .اي باشد جداگانه
آموزشي، و آل  - ي سكوالريزم انتقادي چون نماينده در مقايسه ميان آخوندزاده، هم

چنان  گرا، انديشيدني است كه كارهاي آخوندزاده هم ي ادبيات بومي چون نماينده احمد هم
انديشان او پياپي منتشر شده و  احمد و نوع كارهاي هم شوند، در حالي كه آل ر ميسانسو

 هاي درخشش(پندارد  سنگ مي نهد و هم آرامش دوستدار اين دو را در يك كفه مي. شوند مي
گرايي او منتشر گرديد و به انقالب انجاميد، ولي  احمد و بومي در حالي كه آل. )218، ص تيره

ي اين  دوستدار در مقايسه. شود چنان سانسور مي گرايي بود، هم تقد آن بوميآخوندزاده كه من
اي  توان گفت كه شايد آنان در شكل كار تا اندازه مي. كند دو به روشي صوري رفتار مي

گرا  آخوندزاده را نيز بومي ،كه دوستدار اين. نداديگر مايه مقابل يك ما در درون ا شباهت دارند،
دوستدار در اين بررسي خود گرفتار همان نگاه . همان نگاه ناتاريخي استنامد ناشي از  مي

گرا، خواه منتقد  خواه بومي –ها را  ي اين شخصيت چنان كه او همه. كُن فَيكوني شده است
نهد نشان از اين دارد كه به اعتقاد او بايد منتظر كسي ماند كه در روز  در يك كفه مي –آن 

بتواند كالبدي از گل بسازد و در يك آن روح مدرنيته را در آن بدمد،  ي ايراني الست مدرنيته
  !باشد باش، پس مي مي –بي كم و كاست 

تواند از دام نگاه كن فيكوني رها  دوستدار خود در جايي ديگر نشان داده است كه مي
ي  محمد علي فروغي جايگاه تاريخي شايسته حكمت سير جا كه به اثري مانند شود، آن

بايست براي آخوندزاده نيز چنان جايگاهي  او مي. )246، ص تيره هاي درخشش(دهد  را ميآن 
  .هايي كه خود براي آن آورده است به همان دليل –شد  ل مييقا

گرا و پيروي ادبيات داستاني از آن همان تير خالصي بود كه  چيرگي گفتمان بومي
به . را به كلي از پاي در آورد –ي مذهب  هدهند بند و باج هر چند نيم –مدرنيته و سكوالريزم 

ها تبديل  ي خود، به ابزاري براي تبليغ آن ارزش اين ترتيب، ادبيات داستاني، در شكل چيره
  .شد

دادن، يا بازآفريني كاركرد مذهب و نقش آن در زندگي  با ناتواني در بازتاباندن، نشان
ي چيزي ناگزير شده است كه وجودش گير فردي و اجتماعي ايرانيان، ادبيات ما به ناديده

. و اين تقابلي بسيار انديشه برانگيز است. روز تابستان كوير است تر از خورشيد نيم نمايان
گاه  پردازند، و آن گونه كه نهادهاي ديني از يك سو به سانسور ادبيات منتقد خود مي همان

ي متهمي  محاكمه —ست پردازند كه در محاق سانسور خفه گرديده ا خود به نقد چيزي مي
نيز با ديده بستن بر دين و  هدهند ادبيات سكوالر باج –اند  كه زبانش را پيش از دفاع بريده

  .گيرد كه محتوايي برايش باقي نمانده است اي شكل مي ي وابستگان آن، پيرامون حفره همه
ستعاره گريخته از تمثيل و ا - هايي جسته ماند اشاره تنها چيزي كه براي داستان مي

ي زندگي  ي مذهب در اليه اليه تواند حضور ژرف و چند سويه است كه به هيچ رو نمي
سكوالريزم همواره در نسبت با دين تعريف شده . فردي و اجتماعي ايراني را بازتاب دهد

كند،  شان چه مي ها و زندگي كنند، يا دين با آن ها با دين چه مي كه شخصيت اين. است
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گريزيشان  گري يا كنش گيرند، كنش گونه از دين تأثير مي ههايشان چ گيزههايشان و ان محرك
ي داستان باشد؛ در  بايست موضوع و كارمايه گيرد، همه مي تا چه ميزان از دين مايه مي

سكوالريزم به اين معنا . حالي كه سكوالريزم ايراني خود را از اين همه بركنار كرده است
تكليف خود را با دين روشن كني و از آن پس راهت را جدا  بار و براي هميشه نيست كه يك

ي هر  بايست مدام به واكاوي و بازانديشي ريشه بر عكس، براي سكوالر ماندن، مي. كني
بايست  چنين بازانديشي و واكاوي مي. گيرد بپردازي اي كه رويارويت قرار مي كنش و انديشه

تأييد حضور دين و نهادها و نمايندگان آن؛ و يكي به شمار آوردن، : در دو سپهر انجام گيرد
  .ديگري رصد كردن نقش دين در زندگي فرد و در جامعه و نهادهايش

كرد كه خود را  هاي گوناگوني كه بر شمرديم، تالش مي سكوالريزم ايراني، در شكل
دارد، و گمان داشت كه با نپرداختن به مذهب   از آسيب مذهب و نهادهايش در امان نگاه

بنابراين تفسير و تحليل و برخورد . هاي محدودي به زندگي خود ادامه دهد تواند در حلقه مي
بوده است تا آن را بنا به منافع ) عمامه دار و بي عمامه(سره جوالنگاه مذهبيان  با مذهب يك

  .مدارانه و واليتي خود تفسير كنند اي و به اقتضاي داد و ستدهاي قدرت طبقه
نهج گرفته تا  قرآناز (هاي اسالمي  دي از هيچ يك از متنهنوز يك متن انتقا

علي  بيست و سه سالكتاب . در ايران و از سوي ايرانيان وجود ندارد) و جز آن البالغه
دشتي تنها تالش در فراهم كردن تاريخي جايگزين تاريخ رسمي از برآمدن و به قدرت 

فه شده است و در عمل نتوانسته رسيدن محمد است، كه آن هم از همان آغاز در سانسور خ
بايست سكوالريزم  در اين زمينه نيز مي. است هيچ ديالوگ معناداري در جامعه بيافريند

  .گرا را مسئول دانست دهنده يا بومي باج
توان گسترش فرديت  هاي مشترك مدرنيته و سكوالريزم را مي يكي از ويژگي

روشنگري و سپس روزگار مدرن، آفرينش  هاي ميانه تا در سير تحول اروپا از سده. دانست
هاي اجتماعي، دست كم هم  هاي ادبي اگر نه پيشاهنگ دگرگوني هنري و دگرگشت گونه

هاي اجتماعي  ي آن بوده و با اصالت و استقالل در گفتمان همگاني دگرگوني ارز و هم پايه
بالزاك و هوگو و آنژ، سروانتس تا فلوبر و  از رابله گرفته تا ميكل. مشاركت داشته است

. اند داده اي خود اهميت بسيار مي هاي نوزده و بيست به استقالل فردي و حرفه پسينيان سده
هاي انديشه و  هايش با ديگر حوزه با وجود بده بستان –به همين شكل، ژانر هنري و ادبي 

  .ي ديگري نبوده است زيرگروه حوزه –فن 
ادبيات اين است كه او حاضر به سكوت به آمدن فرد مدرن در  هاي بر  يكي از ويژگي

ايران،  1357ي پيش از انقالب  در دو دهه. خواه نيست هاي تماميت روايت - نفع كالن
سان كردن صداها موفق  گرايي تا حدود زيادي در يك ها و به ويژه بومي روايت - كالن

گ با ديگر بيانگر از امكان داد و ستد فرهنگي و ديالو - شدند، چرا كه فرد جسور خود
چنين فردي نه در قالب نويسنده و نه در شكل . نويسندگان و با جامعه برخوردار نبود

  .شخصيت داستاني در جامعه و رمان آن دوره پيدا نشد
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بايست  هاي معمول سنت و مدرنيته، مي براي سكوالر و مدرن بودن، به جاي بحث

بايد اين باشد كه چيرگي  كار ادبيات مدرن و سكوالر. تر پرداخت اي به چيزي ريشه
چنان ادبياتي . هاي برآمده از مركزهاي گوناگون را دريابد و به پرسش فردي بگيرد ارزش

  .بايد امكان ايجاد شروعي ديگر را مطرح كند
. هاي اروپايي باشد چه گفته شد، داستان ما نبايد تقليد دست چندمي از گونه بنا به آن

هاي فرهنگي و اجتماعي  ربي برآمده از دگرگونيژانرهاي اروپايي يا به طور كلي غ
كارهاي باختين چگونگي برآمدن و تحول رمان غربي را از . هاي غربي هستند جامعه
ادبيات غرب . دهد ي فرانسوي تا دوران معاصر خود، نشان مي ي رابله دمان آن، از دوره سپيده

گيري و  ي در واقع داستان شكلرمان غرب. ي انسان غربي دارد ها و تجربه ريشه در تاريخ آن
ادبيات ما ريشه در كجا . ستا تر فرديت او هاي فرد غربي، و از آن مهم ها و دگرگشت چالش

 جا اما مشكل در اين. اند دارد؟ پيشگامان ادبيات معاصر ايراني با تمام توان خود تالش كرده
ها به ميدان  شي ورود آن تال ي آن هرگز اجازه ست كه سانسور و نيروهاي چنداليها

. توانسته باشد چه داريم نمي پس نتيجه چيزي بيش از آن. اند جامعه را نداده گانيِ هگفتمان هم
و آن چيزي كه ما را از . ست كه تنها راه بازگشت به همان سكوالريزم انتقادي استا جا اين

  .دارد، همانا سانسور است باز مي –كه خود يك شروع است  –چنان بازگشتي 
شود  ن نقد و شناخت آن چيزي كه مانع از شكوفايي فرديت در فرد ايراني ميبدو

نوشتن در ژانرهاي مدرن يا پست مدرن ما را مدرن يا . هرگز مدرنيته را در نخواهيم يافت
توان رمان  بايد چنان فردي در تاريخ ما وارد شود، و تا آن زمان نمي. كند پست مدرن نمي

. ست كه نه زايندگي داريم، نه آزاديا رو ت نداريم، و از همينفردي. مدرن يا سكوالر داشت
آن . دست يافت ها توان به آن دارشان بود، اما مشكل در اين است كه نمي توان طرف مي

شناخت . درازي به بار نشيند بايست در فرايند زمانيِ اي است كه مي زايندگي يا آزادي ميوه
ر زمان و مكاني ممكن است كه سانسور كارگر هاي شكوفايي فرديت ايراني تنها د مانع
توانند همان  فضاي آزاد اينترنت، و كشورهاي آزاد ميزبان ايرانيان مهاجر و تبعيدي مي. نباشد

  .مكان و زمان مناسب براي چنان مهمي باشند
تواند از راه پيكربخشي باشد، اما از  آفريدن شايد تنها راه باشد، و اين آفريدن مي

است كه از هر مركزي، چه اروپايي، چه ايراني، خود  اوتي كه توان آن را يافته چشم فرد متف
ي  الزمه. گاه بيافريند هايي در پرانتز نگاه كند، آن ها چون واژه ي آن را كنار بكشد، و به همه

داري رهايي از بند سانسور و رهايي از فشارهاي فرهنگي سنت مسلط  چنان نگاه فاصله
  .است

ي دموكرات يا  ي ادبي، جامعه نشي را جريان ادبي، نسل ادبي، نگرهي آفري نوشته
ها در جايي  ي اين گر چه همه. آفريند استبدادي، نظام درسي يا دانشگاهي و مانند آن نمي

. گذارند، فرد است هاي بسيار ديگر تأثير مي ها و سازه جايي كه اين سازه آن. گذارند تأثير مي
آفريند  چه كار ادبي را مي اما آن. نداگيري فرد كارگر ا در شكله زمينه ها و پس اين زمينه

  .همان فرد است
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  . روييم هب ي بزرگ رو از اين رو، ما با يك حفره
رمان و داستان كوتاه پس از انقالب خود بايد موضوع نوشتار ديگري باشد كه [

  .]اميدوارم در فرصتي ديگر بررسي شود
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  :اكنون مدرن –تجدد ادبي يا جخ  نوشت پي

1. Concept, condition, experience 
؛ محمد 194آشنايى ايرانيان با فلسفه هاى جديد غرب، ص دكتر كريم مجتهدي، : براي نمونه. 2

، تيره هاي درخشش؛ آرامش دوستدار، دين زدايى و تجددطلبى در آراى آخوندزادهمددپور، 
  218صفحه 

  
  :شناسيكتاب

  .1377انتشارات خاوران، : پاريس. اي تيرهه درخشش. دوستدار، آرامش
  .1364انتشارات مرد امروز، . ي الكترونيكي نسخه. مكتوبات. علي آخوندزاده، ميرزا فتح

  .1380انتشارات خوارزمي، چاپ پانزدهم، : تهران. سووشون. دانشور، سيمين
  

   



   

رضا اغنمي

هايي از عشق در گذر هفت دفتر گرته
  
  
  

  معناهاي عشق
  و ادبي فلسفي، عرفاني : هايمتن خوانشي از

 مهدي استعدادي شاد
 ، استكهلم، سوئد2008بهار : چاپ نخست

 صفحه 276آرش 
  . اين كتاب در هفت دفتر تنظيم شده

  الزام تعريفي تازه از عشق: اول
  هاي سخن عشق پيش شرط: دوم 

  هايي از انديشيدن به عشق لحظه: دفتر سوم
  سازي براي عشق ان  و مفهومي يونان باست فلسفه: دفتر چهارم
  هاي عشق در ذهنيت عرفاني فراز و نشيب:  دفتر پنجم
  عشق در شعر مدرن و نثر معاصر  ما: دفتر ششم
  ي سخن عشق درآينده زمينه پيش: دفتر هفتم

  
  ي عشق ديباچه: دفتر اول

  
آن با  قصد ازآوردن جدول باال، توجه خوانندگان به اهميت محتوايِ اين اثري است كه مؤلف

نويسنده، . كندي عشق آشنا مي مندان را با مفهوم همه جانبه تالشي درخور تحسين، عالقه
گشايد و از بعدهاي گوناگون  هاي شخصيِ خود، دفتر عشق را مي با اشاره به تجربه

هاي ابراهيمي، اثري با اطالعاتي مفيد،  با تكيه به فرهنگ رم باستان و دين. رسد وامي
  :دهد ي زيبا و حياتيِ بشريت را در اختيار مخاطبان خود  قرار مي پديدهسرگذشت اين 

ي زيستن عشق در جواني، جاذب و سرگرم كننده بوده كه كسي را  تجربه“
كه ميان سطرها  تا چه رسد به اين. انگيخته است از تاريخچه آن چيزي بداند برنمي
هايي را دريابد كه در  رديسيهايي را بخواند كه بشر در اين رابطه نگاشته يا دگ متن

اين چيزها در زمان عاقلي سرو . اش پيش آمده است معناي عشق و رفتار وابسته
   1”.به وقت فروكش عطش جواني. شود شان پيدا مي كله
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ي متعصب و سرشار از خرافات  توان منكر شد كه در جامعه اين  واقعيت فرهنگي را نمي
گويم عشق را شناخت، حتا  م  سايه انداخته، نميسنتي كه چون چتر سياهي باالسر مرد

خواندم، انگار سرگذشت خود  وقتي اين فصل را داشتم مي. سخن از عشق گفتن نيز قبيح بود
  . شنيدم نسالنم بود كه از زبان نويسنده مي و هم

اي رواج داشت كه  مانده ي بسيار عقب هاي گذشته، شيوه در زندگي رايج نسل
و آن سحن گفتن از . افتد رنگ و رو باخته، و دارد كم كم از سكه مي خوشبختانه مدتي است

عشق و محبت و دوست داشتن در رفع نيازهاي جنسي خالصه . عشق به مفهموم واقعي بود
هويت عشق، در . عشق را نه حرمتي بود انساني و نه منزلتي در خورِ  شناختش. شد مي

به نوجواني اولين بار كه در خانواده . رح بودهاي جنسي به زشتي و بدنامي مط آلودگي رابطه
هاي حاضر، دست راستش را جلو دهانش برد، بين دو  اين كلمه به گوشم خورد، يكي از خانم

. انگشت ابهام و سبابه را گشود و زبانش را بيرون آورد و چندبار تف كرد و استغفراهللا گفت
ي  بر زبانم آمد جهت استغفار فاصله اي قبيح من چيزي نفهميدم ولي ياد گرفتم كه اگر كلمه

دروغ و ريا از اين طريق زير پوست يك يك بچه ! دو انگشت را بايد گشود و تف مالي كرد
  !ها ها، النه كرد، آن هم از كودكي  در خانواده مسلمان

” الزام تعريفي تازه ازعشق“گشايد و با تأكيد بر  مهدي استعدادي شاد اين بحث را مي
گيريِ انحطاط نهادي شده را  هاي شكل داند كه جزهاي غلط  و زمينه يخود را موظف م

بشكافد و  داغ  ننگيني را كه از اين كج فهميِ تحميلي، بر ناصيت مردم حك شده به 
  : درستي توضيح دهد

بگذريم كه اذان اسالم را، از نوع شيعه . با مجوز دروغ مصلحتي. زاده بوديم مسلمان“
براي همين، پرورده، وگرفتار سنت بومي، به . گفته بودند را، ازنوزادي درگوشمان

  2”.حتا برابر محبوب و معشوق. گفتيم راحتي درجوانيمان دروغ مي
  

گزينشش ازاين جهت . گذارد ها و زنده ياد سوسن را رو در روي هم مي و بعد، گروه بيتل
آنچه “خواند  ميعصرند، آن يكي  قابل تأمل است كه به تقريب هر دو با اندك اختالف هم

اين / دروغ، دروغ، همه حرفات دروغه “كشد  و اين يكي فرياد مي” .الزم داريد عشق است
عاشقي توي اين روزها يك / يك ذره رو راستي چرا نداري/ همه كلك ارثيه ازكي داري

  3”...دامه،

ي بشر هاي گيريِ اجتماع شكل ي اي دراز به مثابه خنياگران، درميان مردم جهان سابقه
گوي راستين مردم خود  ها، سخن دهد كه در اكثر واقعه ها  نشان مي ي آن كارنامه. دارند
با . اند فارغ از حضور گزمه و عسس، پيام اصلي را با ساز و دهل به ميان مردم برده. اند بوده

و چنگ و رقص و كرشمه، مردم را به هشياري و   آوازهاي لطيف و گاه گزنده، همراه با نغمه
هستي را فرياد  ِ ها،  ضرورت عشق و زيباييِ دوستي بين انسان. اند ري فراخواندهبيدا

آواز . اند ها در جنگ را نكوهش كرده چنان، مرگ، ويراني و تباهي انسان اند، هم كشيده
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اي ديگر  رفت تا دنيا را در فاجعه ها افتاد كه جنگ سرد پيش مي ها، وقتي بر سر زبان بيتل
اي از پايان جنگ دوم جهاني سپري  زماني، كه هنوز دو دهه درست به  آن هم. گرفتار كند
هاي گمنام پراكنده درسطح  هنوز مادران در عزاي عزيزان خود، كه در گورستان. نشده بود

ها و هياهوي جنگ  تبليغ. جهان به خواب ابدي رفته، سوگوار فرزندان و مردان خود بودند
و . ساخت مريكا و كشورهاي غربي را فراهم ميي درگيري، بين شوروي و آ سرد زمينه

وقتي گروه . ي مردم دنيا، با دلهره و هراس نگرانِ فرداي هولناكي بود زده هاي وحشت چشم
دهنده اين سرود سنجيده و  هاي شاد و جوان و موسيقي مهيج و تكان ها با آن قيافه بيتل

   All you need is love: خواندند جمعي مي لطيف را دسته
-جو نيز تحت تأثير قرار ميطلب و جنگ ترين جنگاي، ولو خشهر شنونده و ببينده

جنگ به دلش راه مي خشونت از زاري وگرفت و براي چند لحظه هم كه شده نفرت و بي
  .زد هاي هستي لبخند مي يافت و غرق در دنياي پرهيجان موسيقي به زيبايي

گزيند تا سنت  ادي شاد، سوسن را برميمهدي استعد. كند در شرق، اما مسئله فرق مي
ريگ باستاني را كه در نسل سوسن هنوز به بار است و داغ ، تلنگري بزند به  ويرانگر و مرده
ي  هاي موميايي شده ي فرهنگي كه در  صيانت نمونه كارانه و سازش  وفاداري ابلهانه

طرفه . ها است ند آن گذشتهب ها تخته بند مانده و هنوز هم ذهن چنان پاي گذشته هم هاي قرن
دهنده را برگزيده است كه هوش و  اي به ظاهر عاميانه، ولي سخت تكان كه ترانه آن

انگار كه سوسن، فرهنگ سراسر گندابِ  دروغ و ريا را بر سر ملت . انتخابش را بايد ستود
هنگي با آ. خواند مان را به محاكمه فرا مي وجدانِ هميشه در سكون قبرستاني. كوبد مي
  :پيچد ها مي ي فريادش درگوش سوز و زخمي، اما نعره دل

عاشقي توي اين / يك ذره روراستي نداري !/ اين همه كلك  ارثيه از كي داري“
  ”...روزها يك دامه، يك دامه 

هاي   جزيينويسنده درآغاز دفتر اشاره كرده كه محرك او در تدوين اين اثر، كتاب 
به تدريج با “كند اين تحرك  و اضافه مي. است ”روالن بارت“اثر  گفتمان عشق

 ي هاي شخصي تقويت شده و تمايل فردي نگارنده را به سوي شناخت تاريخچه تجربه
   4”.عشق كشيده است
اين صفت، بيانگر نفس . هاي با ارزش را يايد ارج گذاشت گويي گونه رك راستش، اين

اي . هاي تلخ در اين باره كم نداريم بههريك از ما تجر. سالم و پاكيزگي انديشه و تفكر است
گرفتند و با در نظر داشتن فضيلت  ي پندآموز بهره مي وطنان نيز از اين شيوه كاش، ديگر هم

زشت  هاي كردند، بل كه اين قبيل صفت گويي پرهيز مي قلم، نه تنها از ريا و دروغ و خالف
  .ندكرد را كه بدجوري، بر ادبيات سايه افكنده است، محكوم مي

بند كشيدن عشق را  اي از شاملو، كه با شروع حكومت اسالمي، بهنويسنده، با سروده
  :بندد حس كرده، دفتر اول را  مي

   5”.ي آبيت پيدا نيست آي عشق، چهره/ آي عشق، “
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  ”هاي سخن عشق پيش شرط“بحث در : دفتر دوم

  
ورهاي مذهبي در شناختنِ مهدي استعدادي شاد، با اشاره به دو رمان ايراني، رويِ تأثير با

در روانكاوي روح قهرمانان، از تĤثير مذهب در تزلزلِ . گذارد ماهيت گوهرِ عشق انگشت مي
انجامد، خاطر نشان  گويد و به بيراهه افتادن انسان را كه به تحقيرِ عشق ميشخصيت مي

رسد  دهد و وقتي به دو شقه شدن انسان مي سرگذشت خفت عشق را توضيح مي. كند مي
نيرنگ باورهاي مردساالنه در فرهنگ كهن را، كه از سويي حجاب است و نجابت، و از 

  :كند سوي ديگر تكفير است و فساد، افشا مي
شود تا  از يك سو در باور مذهبي مردساالرانه، اين عضو  آدمي مقدس شمرده مي“

ر به علت از سوي ديگ. ازطريق حجاب پوشيده بماند و به نجابت علني صدمه نخورد
فساد خوانده  ي جويي كه با اين عضو همراه است، تكفير شده و النه امكان كام

    6”.شود مي
  

كند كه براي  اثر كم نظير محمود مسعودي مي الغراب سورهسپس، يادي از رمان 
! و شگفتا. در پاريس منتشر شد زمان نوي  نشريه 13ي  در شماره 1367نخستين بار در سال 

ايي كه بر اين رمان نوشته شده، براي نخستين بار است كه مهدي استعدادي در ميان نقده
  : كند ، روي آن تĤكيد مي”انجمن فرهنگي عزا“شاد، با دريافت درست از پيامدهاي 

رسمي سرگرمند يا از ترس مرگ سر از ” تشييع جنازه“مردم يا با مراسم   توده“ 
دگي اجتماعي و اتالف وقت و به هدر آورند و به روند واقعي زن خلوت خود بيرون نمي

    7”.كنند رفتن زمان حال فكر نمي

مسعودي، در اين رمان زيبا و هشداردهنده، سرنوشت مردم ايران را با زباني پيچيده 
.  به نقد گرفته و فرهنگ و تاريخ سراسر جهل و غفلت ما را بازساري كرده است

ي را در برگ برگ اثر، با عقل نقاد هاي موروث ها و سستي ها، خواب رفتن تكرار عادت
،  1357ي سال   همو، بدون اشاره به واقعه. ي نقد به باد انتقاد گرفته است زير تازيانه

  . دهد گوي پرندگان شرح ميو پيامدهايش را در قالب گفت
. شود در تصادف ماشين كشته مي]الغراب سوره [، يكي از قهرمانان اين رمان خان تراب

  .نشين است و  كالغي كه هميشه همراه تراب خان بوده را يك كوهتنها شاهد ماج
  : توجه شود الغراب سوره 77به اين بخش از فصل 

شايد . گويد اُ آ مرد نشيند، مي كالغ زخمي و خوني روي قلوه سنگي سرراه او مي“
يا فقط . يا مثلن راب. شايد هم يك چيز ديگري آب. تراب، سهراب، يا حتي داراب

  :گويد مطمئن است كه به دقت شنيده كالغ مي ولي. آب
  .مرد...  

توي كوه اجنَه فراوان . كنند خواند كه در دور كردن اجنَه  معجزه  مي يكي دو ورد مي
ولي هنوز . شود دانسته خوشحال مي كه وردها را مي از اين. دهد نتيجه مي. است
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. اي سرراهش هنشيند روي شاخ مسافت زيادي سرازير نشده، كالغ دوباره مي
دوباره وردها . بار يك دسته پشم طوري الي منقارش طور زخمي و خوني، اين همان
دوباره   ولي كالغ از روي شاخه. سرازيري كوه را بگيرد بدود. خواند تا در برود را مي
 .اُ آب مرد: ... گويد مي

بيند  مي. ندك تر نگاه مي افتد به پشمي كه الي منقارش بوده پيش پاي او به زمين مي
با اين همه به كالغ . كند وحشت مي. يك دسته موي آدمي با پوست خونالودش

  .برو من هم دنبالت: گويد مي
كوه نشين سر به آسمان بلند كرده، مسير كالغ را دور گردن كوه . كشد كالغ پر مي

ي كمي نسبت به اتومبيل كه در سقوطش مسير  جسد شما در فاصله. دود مي
  ”.شود كند، پيدا مي ي ميتري را ط بيش

  :شود رو مي خواننده با اين روايت روبه 81در پايان رمان يعني بخش 
بشنيدن صداي زنگ در، راديو را خاموش كرده بدون اين كه بپرسد چه كسي در “ 
كند، بعد، نگاهي به پرچم  زده است با دربازكن برقي درِ اصلي ساختمان را باز مي مي

داريد و به سرعت از آپارتمان كوچكتان  ته، كالغتان را بر ميتان انداخ سياه پنجره
درحالي كه دست . ها در قاب در، منتظر شما ست خان پايين پله شويد، تراب خارج مي

اي به كالغش، و بعد به شمشير برَاق  زنيد، لحظه ديگر را فشرده  به هم لبخند مي هم
  ”.كنيد فرق سرش نگاه مي

  
با . چرخد ي فرهنگ و تاريخش مي خواننده گيج و غرق در گذشته. رسد و رمان به پايان مي

نياكان خواب رفته و پر افتخارش با زندگانِ معتاد بنينديشيدن و خمودي، در ذوق و شوق به 
  !فروشد حماسه سرايان خود فخر مي

: ولي راستش دريغم آمد. خواهم ازمطلب دور افتادم عذر مي. گردم سر بحث برمي
. اش را يادآور نشومكرده، پيام تكان دهنده الغراب سورهده يادي از رمان حاال كه نويسن

ياد ” باز و دالور پاك“القضات همداني، عارف  بحث، از زن ستيزي عين ي نويسنده، درادامه
باز و دالور در  دارد از هم او، كه در تبيينِ آراي عارف پاك هايي بيت  كند و اشاره به مي
  :ستيزي ست زن

كه مردي و عشق مردان داري، اين سه نوع عشق را كه به رمز گفته شد،  اناگر چن“
    8”.اي سخت با معني آمده است ها كه خواهم گفتن بازياب كه قطعه در اين بيت

  
ي خست  و انگيزه يادشده خودداري كرده هاي متĤسفانه مهدي استعدادي شاد از آوردن بيت

  .ماند كالم پوشيده مي
در بين اكثر مردم ) بازي جنس هم(هاي جنسي مرد با مرد  ها رابطه اين كه در گذشته

جهان رسم جاري بوده و هنوز هم رواج دارد مورد ترديد نيست، ولي آيا، اين كه 
بازي منظور كرد، بايد رفت  هاي عشق و عشق ي طبقه توان در محدوده گرايي را مي جنس هم

  .ها دارد ها اشاره ي كتاب به آن يسندهسراغ اهل بخيه، به ويژه ادبيات صوفيان، كه نو
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. سخن در ميان است بايد گفت كه اين رشته سر دراز دارد” عشق عرفاني”اما چون از

. هاي جسماني در عشقبازي است هاي گوناگون بشري، از لذت عشق عرفاني برآمده از تجربه
چنان رواج  هم. هاي زيادي از آشكار بودن عشق در دست است در تاريخ رم باستان نمونه

  .هايش درهمان فرهنگ آراي مختلف در آزادي  يا محدوديت
در اديان ابراهيمي نخستين بار تحقير و تكفير عشق به يهوديت نسبت داده شده 

. دهد ترين نمونه از اوضاع عشقبازي در يهوديت را توضيح مي سوره يوسف در قرآن، به. است
مردان به پستوها رفت و عشق با زنان نيز  با پذيرش مسيحيت از سوي دولت رم، عشق بين

انديش  طلبان خشك عشق آزاد مورد تكفير منزه. برحسب فرهنگ يهوديت ادامه پيدا كرد
دوران سياهي بود كه عشق آزاد گناه كبيره . تر شد كليسا قرارگرفت و روز به روز گسترده

گرديد و چه سرها  شد و دوست داشتن، مهر و محبت و انسانيت، موجب بدنامي خوانده مي
  .كه در اين راه به فتواي كليسا برباد رفت و رهروان عشق و عاشقي روانه مسلخ شدند

تسري و حضور اين اخالق بزرگ اجتماعي، چه از يهوديت باشد يا مسيحيت به 
روش تكفير عشق، ولو با مزدوجان رسمي در كليسا، با تمامي . اسالم، انكار ناپذير است

عشق و دوست داشتن به طور كامل به پستوها . اي صليبي به اوج رسيده بعدهايش در جنگ
ها طول كشيد، تجاوز و خشونت را به  ي آن جنگ ويرانگر كه قرن ادامه. ها رفت خانه و نهان

فضاي خونين سركوب و خفقانِ .  ي فرهنگ اديان تثبيت كرد عنوان بخشي از بدنه
. هم ريخته بود و فكري، اخالق عمومي را به بار با تلفات سنگين انساني، اقتصادي خشونت

هاي صليبي به پايان رسيد، بشريت خسته از  وقتي جنگ. طلبيد هاي تازه مي ترميمش شيوه
اي  هاي جنگ مشاغل تازه ويراني. هاي تازه قرار گرفت ي افق خشونت و ويراني، در آستانه

هاي  مايه. يد آفرينهاي جديد، هم درخشان بود و هم ام اجراي سياست. ايجاد كرد
ي رهايي از قيد و بندهاي سنگين و  هاي فكري، طليعه جنبش. گيربود اش چشم انساني
ي غرب نفس تازه كند و  هايي فراهم شده بود كه جامعه زمينه. داد بار كليسا را نويد مي نكبت
ش رفت كه از جا پي خرد خود علم و دانش را ارج نهاد تا رونق گرفت و تا آن  با تكيه به. كرد

  .فرهنگي كاسته شد  - نقش كليسا در تمام امرهاي اجتماعي 
هاي تازه و گوناگون  هاي هستي را در هنر و معماري و موسيقي با جلوه زيبايي

هاي  مندي جنبش قدرت و توان. هاي فرهنگ غالب مردم گرديد گسترش داد تا اصلي از پايه
مان آزمند كليسا خدا را از آسمان به زمين جا پيش رفت، كه مردم  مقابل چش فكري تا آن

هاي آزادي جنسي و رونق عشق و  در رهگذر اين دگرگوني. تابوها فرو ريخته بود. كشيدند
برتري و خرد فردي، سلب حاكميت از كليسا، از دستاوردهاي آن  . بازي پا گرفت عشق
برعكس . ي رخ ندادگير ويژه در حوزه هاي اسالمي، تحول چشم در مشرق، به. است ها تحول

هاي سنگين براي  داران اسالم با تكفير عشق و مجازات بيضه. ها شديدتر شد سركوب
وران سركوب شده   با كمك سخن” عرفان اسالمي“. ورزان، جامعه را در كنترل گرفتند عشق

همان (بايزيد بسطامي، منصورحالج ، شبلي، ابراهيم ادهم، ابوسعيدابوالخير . قد  برافراشت
ترين  تا عطار و مولوي كه به قريب آخرين و زبده...  و ) گفت خدا زير كاله من استكه 
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ها با ستايش عشق در لون آسماني در صيانت از  اين. اند گويان عرفان اسالمي در ايران سخن
  . اند هاي اين فرهنگ فضيلت و حرمت عشق، از بزرگترين آفريننده

. ها رفت شدن مردم، عشق زميني به آسمان به ايران و اسالمي ها ي عرب بعد ازحمله
هايش، با تقدسي در پشت پرده،  در اين انتقال، عرفان اسالمي گوهر عشق را با تمام ويژگي

هاي تپنده و  ي دل هاي عاشقان، دلهره ها و ناكامي حسرت. درحال استتار حفظ كرد
نجابت . ا دامن زدهاي فرهنگي ر محروميت جنسي با هزاران فساد پنهان و آشكار آلودگي

ي فساد از  توسعه.  عادت به تظاهر و چندگانگي رفتارها قوت گرفت. انساني رنگ باخت
مهدي استعدادي شاد، كه معضل آسماني . جا  و نابهنگام بود دستاورهاي  اين تقدس بي
  :نويسد شدن عشق را دريافته، مي

شود، سر از  مي ولي وقتي انسان در وادي پر شور عشق گرفتار يورش و سركوب“
  ”.آورد عشق عرفاني رو به آسمان بيرون مي

مندي خود را به ظهور آقاي  نويسنده، در برخورد با افكار ميشل فوكو كه عالقه
ي سياسي ايران با نوشتن چند مقاله و گزارش نشان داده است، خطاهاي  خميني در  عرصه
آيت اهللا خميني كه در آثارش  ي مهفوكو در ناآشنايي با طرح و برنا“ :شود او را يادآور مي

واليت “و ” كشف اسرار“اش كه در  قطار ايراني مندرج بوده، مثل بسياري از روشنفكران هم
  ”.اند وي غور و بررسي نكرده” توضيح المسايل“يا ” فقيه

  
دهد، عنصرهايي از  خواه مي هاي توضيحي كه درمورد آن جنبش آرمان از اين گذشته، در اليه

    9.اند ا و آرزوهاي شخصي فوكو نيز در گزارشش ادغام شدهه خواسته
چه را كه ميشل فوكو، و  آقاي خميني، در همان نخستين روزهاي حكومت خود، هر آن

در سيماي تمام . بيني كرده بودند نقش بر آب نمود خواهان فرنگي و ايراني پيش ديگر آرمان
كاري كه از يك رهبر . وق بشر زدعيار يك مستبد ديني، توي دهن آزادي و قانون و حق

ديني و در سيماي پيامبر و به نمايندگي تام االختيار خدا، براي مردم مسلمان ايران كه 
مهدي، با اشاره به . هايشان را صادقانه زير پايش فرش كرده بودند، تكان دهنده بود دل

و ” مگير- شبان“كارگيريِ مفهوم  اثر زنده ياد محمد مختاري، به  مدارا تمرين
  :نويسد تĤثيرپذيري از فوكو مي

ي  با اين دو متفكر، يعني فوكو و مختاري و نيز با الهام از آثارشان، بحث رابطه“
   10”.شود پي گرفت تر مي آرمان و جنسيت را دقيق

  
گونه كه در باال اشاره شد، از با تأييد اين نكته اما، از ناآشنايي فوكو با افكار تشيع، همان

، روايت ها عاشقانه ي مقدمهاو با نظري دقيق به . ري مختاري نيز غافل نيستتمايز فك
عشق ايراني تا پيش از نفوذ عشق عربي و “: كند را نقل مي” عشق ويس و رامين“او در 

و بالفاصله ” .افالتوني، اساسا عشقي است كه آميزش كامل و تمام روحي و جسمي است
  :افزايد مي
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هاي مبتني بر حساسيت زمانه را اين جا محمد مختاري از  ترين واكنش يكي از دقيق“

سازي تاريخي است كه حاكميت وقت  واكنش وي به آن پاك. خود نشان داده است
هاي اسالمي خود را حقنه  در دستور كار قرار داد و خواست كه به اصطالح ارزش

   11”.كند
  

برد،  رچه، ره به وحدت نميهاي شاعران متقدم،  گ نگاه مختاري به عشق، در ميان سروده
هاي ويرانگر مهاجمان، با  ها و هجوم وران زمانه در بحران حمله اما، با سنجش آراي سخن

هاي  مذهبي و عرفاني با حفظ ماهيت گوهري عشق، افق - هاي التقاتي نماياندن گرايش
  .دهد هاي فرهنگي هريك را توضيح مي گشايد و جلوه اي مي تازه

وران را با افكار گوناگون، مقابل  سخن. ري را دريافته استمهدي، هوشمندي مختا
اين كار را به .  كند داوري نمي. دهد به سخن هريك به دقت گوش مي. نشاند هم مي

وقتي در منظر خيال، آن همه . گذارد تا راست و ناراست را بسنجد و تميز دهد خواننده وا مي
ديدم، آرزو كردم كاش اين اخالقِ هاي گوناگون را زير يك سقف  وران با مشرب سخن

در وارسيِ آثار . داشت تحملِ دگرانديشي، در فرهنگ امروزي ما نيز حضور مثبت مي
كه نه مختاري و نه : اضافه كنم. ي جالبي اشاره كرده، كه قابل تأمل است مختاري، به نكته

گران،  يلهيچ نويسنده و پژوهشگر پيشگو نيست ولي عقل سليم و شم قوي متفكران و تحل
مختاري نيز از اين قبيل . گشايد ها را به رويشان مي زني ي برخي گمانه هر از گاهي دريچه
مهدي  . پس بايد نظرش را يادآور شد. آن كه مدعايي داشته باشد متفكران است بي

  :نويسد مي
دهد كه به خاطر سركوب  پژوهش خويش، انگار اين هشدار را مي ي او در حاشيه“

جويي در سپهر همگاني و خيابان، عطش  عي و ممنوع شدن لطافتنيازهاي طبي
   12”.شهوت از امعا و احشاي جامعه بيرون خواهد زد

  
فساد جنسي امروزي كه زير پرچم حكومت واليت فقيه، با حضور دايمي آن همه گزمه و 
عسس و دادگاه و شالق و زندان و اعدام در سراسر كشور به راه افتاده؛ برآمده از 

مختاري با احساس مسئوليت و دل پر سوز، امعا و . طبيعي مردم است هاي هاي ميل وبسرك
ها به راه افتاده، در  زده و سركوب شده را كه شرحه شرحه در خيابان ي خفقان احشاي جامعه

ساري ملت تحقير شده را كه ناموس دخترانش به  و شرم. بنيد ي زمان به درستي مي آينه
ي خليج فارس به حراج گذاشته  فروشان دبي و حاشيه ، در بازار بردهدست سوداگرانِ حكومت

شود اين ننگ تاريخي را  گونه مي او تا واپسين دم زندگي در اين فكر بود كه چه! شده است
اي از مختاري، اين بخش را  مهدي استعدادي شاد، با سروده! از ناصيت ملت ايران زدود؟

  . بندد مي
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ي گوشت  در وسوسه/ تاباند دندان را  مي/ تابد و  كه ميهمين سيب / معرفت جسم “
هي بسته و هي / پيوسته / گرداند خواهش را  مي/ خواند و  كه مي/ همين چشم / شادابش 

  باز
  13”.تا گوياتر گردد/گردد  آهسته فرامي/ي سرخ به آن حاشيه  كز اين حاشيه/ همين پوست 

  
�هايي از انديشيدن به عشق لحظه: دفترسوم

  
بوف ”هايي از با نشانه. كند ، نگاه هدايت به عشق را وارسي مي”معناهاي عشق“ي  نويسنده

بست رفتار ما به  از بن” بوف كور“هدايتي  كه هم در : نويسد مي” وغ وغ ساهاب“و ” كور
تلقي پوشالي و روزمره از ” وغ وغ ساهاب“گويد و هم در  دليل خلق و خوي استبداد زده مي

   14”.گيرد خود به تمسخر مي عشق را با طنز
زن و عشق در و سپس از دو اثر تحليليِ محمود كيانوش و شاپور جوركش، 

به “: گويد ياد كرده، مي زندگي و عشق و مرگ از ديدگاه هدايتو  دنياي هدايت
مهدي، در به كار گرفتن  15”.اند توجهي به قلمروي آفرينش وي دچار كمبود شده خاطر بي

خواهد دنبال  راحت و قدرت نشان داده، كه خواننده قرار از كف داده مياين جمله چنان ص
هاي خويش بخش ديگري از  چرا كه هدايت با طنز نوشته“:حرفش را زودتر بشنود

   16”.بيني خود را براي مخاطب آشكار كرده است جهان
مكثي قابل . كند رسد مكث مي وگذار نقادانه، وقتي به خيام مينويسنده، در گشت

بيني مردي كم نظير، در تاريخ  حترام به بزرگواري و فضيلت انديشه و دانش و جهانا
فارغ از حد و حصر جغرافيايي، رنگ و . گاني ش بود و همه فرهنگ ما كه فرهنگ جهان

در “: اش قابل تأمل است”چند وجهي”برجستگيِ او به قول مهدي ، در.  پوست و مذهب
نزد او . دهد ي ظهور منجي به كسي نمي وعده... در وطنش اديان  ي نوايي با سيطره عدم هم

نه سوشيانت زرتشتي دركار است و نه مسيحاي يهود و مسيحي و نه مهدي موعود 
به ابوالقاسم پرتو . تازد هاي خيام، به موالنا مي نويسنده، با ستايش از افكار و انديشه 17."شيعه

گيرد كه چرا از مولوي به خاطر  راد مياي” هاي فلسفي ايراني انديشه“كتاب  ي نويسنده
كند كه در چالش آشكار با  اعتنا نمي) ”پاي استدالليون چوبي بود“(عقل و خردستيزي ايشان 

  18”.خيامي قرار دارند ي نطريه
ولي .  مانده را بايد نقد كرد هر نظر غيرعقالني و عقب. البته حق با ايشان است

دانم كه فرهنگ جهاني، متشكل از  قدر مي اما اين. فتدانم چه بايد گ ي موالنا نمي درباره
ها  ها و جدال دايمي بين آن تلون انديشه.  افكار گوناگون فردهاي بشري و متفاوت از هم اند

تر  چراغ معارف بشري را روشن و پر فروغ. دارد ها را سرزنده نگه مي است كه فرهنگ
وران تاريخ  اش، از سخن نثر عربي و قرآنيهاي اسالمي و  مولوي هم، با همه انديشه. كند مي

بايد دقيق ” پاي استدالليون چوبي بود“: ي اين سخن مولوي اما درباره. اين سرزمين است



         1388 ، بهار1جنگ زمان         132
حا مفاهيم فلسفي و تفسيرهايي كه شده را كناري گذاشته و درباره  من در اين. شد و وارسيد

ن وضع ناهنجاري در فرهنگ اين پاي چوبي چنا. خواهم  موضوع را بشكافنم پاي چوبين مي
هاي  پيدا كرده، كه هر كس با پاي چوبي را نه تنها فاقد استدالل و منطق، بل كه با داوري

  ... شل، چالق و :  كنند بار ياد مي خفت هاي ناسنحيده با لقب
كنم كه پايش را به هرعلتي از دست داده  وقتي در منظر ذهنم، انساني را مجسم مي

رود با همان پاي چوبين از افتادن در چاه يا  اش با پاي چوبي راه مي يو به جاي پاي طبيع
حداقل، پاي چوبي اين خاصيت را دارد . واند بار زندگي را به دوش بكشد چاله و چوله ميت

تأكيد فالسفه و خردگرايان،  در نفي اين سخن . شود كه مانع سقوط انسان در چاه و چاله مي
كه بازدهي  آيا  منظور موالنا، اشاره به مصنوعي بودن پا و اين مولوي آيا  دليل درستي است؟

  و اصالت پاي طبيعي را ندارد،  مورد نظر نبوده است؟
من با اندك بضاعتم، هرازگاهي كه به ادبيات كالسيك : برگرديم سر مطلب اصلي

ني و از گوناگو. خورم هاي دور غبطه مي زنم، به آزادگي و وارستگي مردم  آن دوران سر مي
عصر موالنا است  سعدي هم. برم شان لذت مي ها، از تسامح و مماشات و تحمل تفاوت انديشه
  : همين فرهنگ حافظ را هم دارد.  هاي بنياديِ در فكر با آن تفاوت

  ” .اگرچه صنعت بسيار درعبادت كرد/ حديث عشق زحافظ شنو نه از واعظ “
با اين حال، مهدي كه دستي . درعشق هاي عريانش و عبيد زاكاني را ، با آن  آزادگي

داند كه در اين وادي پر از بيم و هراس چه گذشته و چه سرهاي  تر مي درفلسفه دارد، خود به
  ! پرشور برباد رفته است

كند كه  ي زيبايي نقل مي ، قطعهتورات” هاي سليمان غزل“مهدي استعدادي شاد، از 
  ”.اشاره مستقيم به كامجويي دارد“

  19”.ي لبانش بوسيد و عشق گواراتر از هر شرابي است غنچه او مرا با“
  

ستيزي  انديشان يهود، تخم تن كه در چنين فرهنگ با آن سفارش توراتي،  خشك! و شگفتا
اند كه عشق آزاد  در تمام  زار جهل و تعصب چنان به بار نشانده ستيزي را در كشت و عشق

  !اديان ابراهيمي نهادينه شده است
  

  سازي براي عشق ي پونان باستان و مفهوم فلسفه: مدفتر چهار
  

اش حك  همان گونه كه بر پيشاني. ترين بخش اين وارسي است دفترچهارم كتاب، طوالني
ي عشق و مفهوم  آن، در برشي از زمان را  شده، آراي فيلسوفان يونان تا متاخرين  در باره

اين اثر، كه بارها به نام  .شود افالتون شروع مي سمپوزيونبحث از . دهد توضيح مي
ترين اثر تاريخي و يادگاري از قرن پنجم به فارسي ترجمه شده كهن ضيافتو  مهماني

  .كند پيش از ميالد است، كه درباره عشق بحت مي
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 ي يونان باستان، الگوهاي زاهدانه ي فلسفه ي با پايان گرفتن دوران هشتصد ساله
بط نيست كه پژوهشگر، به بار نشستن بذرهاي ر بي. شود كليسايي وارد زندگي مردم مي

دهد؛ يادگاري  ستيزي و تقبيح عشق از سوي نومسيحيان را به اين دوره تحول نسبت مي زن
  .انديشان دين يهود شوم از سوي خشك

 ي فلسفه ي سالي دوره شود با ميان زمان مي اين دوره در خوانش تاريخ فلسفه هم“ 
. ي رم و مسيحيت از مقطع سقراطي تا برآمد سيطرهيعني . يونان باستان تا پايانش

] خداي عشق وكامجويي[” اروس“اي است كه در آن  اين حادثه ي آشكارترين نشانه
آن تلقي كه . گردد شود و عشق با تلقي يهودي رايج مي ناري زده ميكيوناني به 

   20”.داند عشق را فقط از آن خدا مي
  

را نيز در ) گرايي جنس هم(و كامجويي بين مردان  افالتون، در اين اثر، تمتع از عشق
هاي انسان به وصالِ زيباشناسي و رسيدن به كمال، مورد بحث قرار داده  ي عالقه محدوده

  . است
محوري، كامجويي و حضور لذت در زندگي انسان را  تن” اپيكور“ ي با نگاهي به فلسفه

باشي و عياشي را  و تفاوت خوش. اردميالن كوندرا د آهستگياشاره به رمان . كند مطرح مي
  :نويسد مي. شود هاي فارسي يادآور مي در ترجمه
باشي به  هاي اساسي يونان باستان در دفاع از خوش با اين اثر، كه يكي از متن“

جويي آدمي به مقابله با هرگونه اجبار اجتماعي  رود، او  در دفاع از عشق شمار مي
. ... يابي راه آرامش روحي دانسته است دست ي وي عشق را زمينه. برخاسته است

بازيش  هاي مهم زندگي آتني بوده و دست و دل زندگي اپيكور، كه يكي از شخصيت
نصيب نمانده  نطري سايرين بي دسيسه و تنگ  ي معروف خاص و عام، از قاعده

   21”.است
  

. چرخد جهان مي بحث و جدلِ انديشمندان و فيلسوفان هاي نويسنده در اين دفتر، در محفلِ
اند  ها ست شعار سرداده قرن“ستيز كه  تير و زنس با انتقاد شديد از آن روش كهنه روحانيان تن

حتا از مخالفان شريعت، به مثل شمس ” ها ممكن نيست دار در ميان انسان كه عشق اصالت
يز اند، پاي م تبريزي و ابن عربي را نيز، كه تحت تأثير فضاي مذهب  قرار گرفته بوده

در اين گشت و گذار پاي بحث دكارت و ژان . پردازد ها مي كشاند و بشكافتن آراي آن مي
ها را روايت  هاي آن اي از عقيده و شمه. دهد به سخنان هر دو گوش مي. نشيند ژاك روسو مي

  .كند مي
اي  با افكار دكارتي در قرن هفدهم، اين روحيه حاكم شد كه عقل بايستي به گونه“

در اين ميان ...برانگيز را به دست داشته باشد  هاي هوس شرط مهار عالقهقيد و  بي
ژان ژاك روسو از اشخاص نادري بود كه عليه باور عمومي برخاست و اعالم كرد 

   22”.شود يابي مي پذيرد كه سبب لذت فقط عقايدي را مي
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ي آراي در بررس. كند نويسنده، با دقت و عطش خاصي آراي انديشمندان را دنبال مي
هاي اول، دوم و سوم مكتب  انديشگراني كه از نسل“ي  فيلسوفان قرن بيستم، در نظريه

چون  هر كدام به سهم خود هم“كند، زيرا عقيده دارد كه  مكث مي” فرانكفورت هستند
    23”.اند پردازي توجه داشته اي تعيين كننده و مهم در نظريه نكته

حتا، . ه فارسي برگردانده شده است، غافل نيستي افكار فيلسوفان نيز كه ب از ترجمه
هاي اصلي را از بار معاني خالي  سازي، كلمه گذرد كه با معادل از غفلت مترجماني نمي

  .اند كرده
 توراتكه در ” هاي سليمان غزل“ي  به روايت مهدي استعدادي شاد، در ترجمه

   24.حريف شده استآمده، مفهوم سخن به استعاره،  با رنگ آميزي زاهدنمايانه، ت
 ي قول نويسندهكه به آثار افالتون ي دورههاي شادروان لطفي، مترجم  به ترجمه

ايشان اين اقليت اجتماعي : نويسد پرداخته، مي” اخالقي ساختن انديشه افالتوني“كتاب، به 
ا هاي مترجم رمان كوندر به لغزش 25.كنند را به مردمان فرومايه ترجمه مي) گرايان جنس هم(

تمامي باز عاشقانه و لذت  هاي به ي چك، كه به آزادي جنسي و رابطه برجسته ي نويسنده
ي كتاب  هاي مترجمان كه نويسنده ي لغزش در باره. كند جنسي انسان تأكيد دارد، اشاره مي

ها،   آن. كند ها است كه نظر خواننده را جلب مي ساني تحريف ي مهم، يك مطرح كرده، مسئله
تر اين كه بين مقام و  ساده. اند سخن تفاوتي قايل نشده ر گرفتن گوينده و صاحببدون در نظ

عدالت موعود به . اند ها، به كسي رحم نكرده در اين تحريف. اند منصب راويان فرقي نگذاشته
 توراتگر تا جايي كه مترجمان، بين خدا كه به ظاهر روايت.  طور مساوي اجرا شده است

  .اند نويس ملحد امتيازي قايل نشده است با فالن رمان
، تكيه ”عياشي“و ” باشي حوش“ها، روي مفهوم  متفاوت كلمه هاي نويسنده، در وجه

ها را با زباني ساده و قابل تفهيم  سازي گيرد و به درستي، معادل از خيام مدد مي. كند مي
. دهد وضيح ميسان مترجمان، درگذشته و حال را براي خواننده ت و روش يك. كند مطرح مي

كارانه  هاي فرهنگ ريايي و كاسب زار از رياكاريهاي مزمن، با خشمي نهفته، آلودگي بي
  .طلبد زاهدنمايان را به چالش مي

ي شريعتمداران را نبايد فراموش  گرانه با اين حال، فضاي مذهبي و چيرگيِ سركوب
ما، چتر سياه و خوفناكش ي  چنين، بيم و وحشت از گزمه و عسس را، كه در زمانه كرد و هم

، سراسر خاك وطن را پوشانده و دلِ هر ”سربازان گمنام امام زمان“درهيبت سازمان يافته 
بي انصافي است كه در رهگذر اين وادي بيم و هراس، . دگرانديش را زهره ترك كرده است

ند هر واقعيت اين است كه مترجم نيز مان. تكفير، ناديده گرفته شود ي برق شمشير آخته
و  اتي  سركوب و خفقان، با انتخابِ زبان مماش انديشمند و نويسنده و هنرمند، در زمانه
  .استعاره؛ حامل پيام روزگاران خود است

هاي  ترين فصل مهدي استعدادي شاد، در يايان اين دفتر، كه از پربارترين و خواندني
ال بعد از مرگ سقراط س 17“رود كه افالتون  مي مهمانيكتاب است، باز هم به سراغ 
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آورد و معرفي  رانان مهماني را روي صحنه مي و سپس يك يك سخن.  ”نگاشته است
  :كند مي

آور يونان باستان  چهارمين نفر آريستوفاس نامي است كه يكي از كمدي نويسان نام“
زمانه  ي دهد يكي از رندان ورزيده هايش نشان مي اويي كه حرف. بوده است

    26”.است
  

كند، بنا به روايت  را مطرح مي” دوپارگي“صحبت، آريستوفاس  وقتي بحث   ي ادامهدر 
تواند جنسي باشد مثل تفاوت زن و مرد و هم شخصيتي  دو پارگي يادشده هم مي“: مهدي 

اي كه يكي از پيامدهايش درفلسفه به دعوا بر سر  فاصله. هاي ميان من و خود مثل فاصله
   27”.است اهميت عين يا ذهن منجر شده

پنجمين سخنران . شود نويس مي اين سخنان سبب ستايش افالتون از اين كمدي
. پرستي، زيباپرستي و زيباشناسي سرآمد روزگار است است كه در ستايش جمال” آگائون“

ها حامي پا  در پس پرده“: ”ديويتما“گويد به نام  سقراط با چنين تمهيدات، از زني سخن مي
اين كه در ميان عشق مردانه كه سقراط، با تمايالت   28”.وده استبر جايي حقيقت عشق ب

نام او،  ي بارهشديد به آن شهرت داشته با پيش كشيدن سخن زن راهبه و تكرار چندين
گويد، به يقين  عشق زنانه را مطرح و از معصوميت و پاكي راهبه و قدر صومعه سخن مي

ي  آتن و  نگاهش خارج از گستره. است اين حكيم يوناني ي بيني تأييدي بر وسعت جهان
و  تأكيد در ذات و حقيقت عشق و . هاي عشقي مردان نام آور آن منطقه است ماوراي  رابطه

  .بازي با زن عشق
ي يوناني است، پاكي و ”ديويتما“در عرفان اسالمي نيز، كه بازساري ” رابعه“ظهور 

چون به “: هاي صومعه و خانگاه ريكا غافل از پنهان. كشد معصوميت زاهدانه را به رخ مي
  ”.كنند روند آن كار ديگر مي خلوت مي

  :يادآوري نويسنده نيز تأييد  درست و به جايي است در اين مقوله
تاريخي از زيك زن راهبه را كه بايستي ضامن درستي ) فيكور( ي ساختن پيكره“

رفان اسالمي وقت صحبت از ع زيرا كه به . اي باشد خوب به خاطر بسپاريد نظريه
    29”.اش را در شكل رابعه ديدار خواهيم كرد تقليد شده ي نمونه

  
  هاي عشق در ذهنيت عرفاني فراز و نشيب: دفتر پنجم

  
-در دين. اي كه از پلوتين آغاز گرديدهپديده. شود در اين دفتر، سير تحول عرفان دنبال مي

ن، فصلي از معارف ديني تثبيت هاي ابراهيمي در برخورد عقيدتي بين متكلمان وفيلوسوفا
برداري قرار گرفته و عليه ي مناديان دين مورد بهره و در موارد متفاوت وسيله. شده است
با هجوم عرب به ايران و تحميل دين اسالم به زور شمشير در . كار گرفته شدهمخالفان به
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ي  فكري در  هاين نحل. گيرد هاي گوناگون شكل مي اين سرزمين، عرفان اسالمي در جلوه

ترين اعتراض در مخالفت به عرب مهاجم و اشغالگر را  ايراني، شاخص- عرفان اسالمي
  .كند نمايندگي مي

جنبش عرفاني كه آن زمان در كنار خردگرايان بخشي از جمعيت دگرانديش ايراني “
ي  هاي خود به اين نكته رسيده كه با سيطره ورزي داده، در انديشه را تشكيل مي

الم رسمي و نيز با حضور اشغالگرانه واليت عرب بر عجم به راه و روش نطري اس
   30”.روشود ديگري روبه

  
مطرح ” ايده ئولوژي“عنوان درستي بههاي پلوتيني در اسالم كه مهدي، آن را به تبلور انديشه

هاي تند عليه حضور  اوليه چيرگي اسالم، واكنش هاي در همان قرن. كند قابل تأمل است مي
گيري عرفان  شكل. هاي جامعه را آشكار كرد و كنار كشور نشاني از نارضايتيب در گوشهعر

ايراني و دو پاره شدن آن به عرفان نظري و عرفان عملي فصل ديگري با افكار و - اسالمي
حالج و بايزيد بسطامي كه در راه وصال به خدا جان باختند . اي را گشود مسايل تازه

و صوفيان، كه فصل درخشاني از ادبيات ايران  را به خود  . ا داشتندنمايندگي عرفان عملي ر
حالج ” عرفان عملي“ ي دريك كالم ديگر، صوفيان شكل تعديل يافته“ : اند اختصاص داده

يابي صوفيگري، عارفاني نظير عين القضات و  گرچه در دوران اهميت. .. ها و بايزيدها هستند
لخ  تعصب و قشريگري دستگاه تفتيش عقايد فقيهان اند كه طعم ت سهروردي نيز  بوده

   31”.اند رسمي را بر باالي دار و مجازات اعدام چشيده
 هاي حكم قتل و تكفير هر دگرانديش آخرين راه چاره بود براي تحميل حكم

هاي  و در اين راه چه سرهاي پر شوري كه برسر دار رفت و انديشه. شريعت و چيرگي اسالم
ها  عرفان، با ظاهر بسيار جذاب سرگذشت بحثانگيزي دارد با تفاوت.  ه شددرخشاني كه تبا

و در . جا كه خردگرايان را به سكوت واداشته تا آن. هاي گوناگون و چه بسا سطحي ونگرش
توان گفت كه عرفان، اُس و  مي. ها را به انزوا كشانده است گوناگون تاريخي آن هاي مقطع

ي پندار و احساس  خوانش مطبوعي است از برتري و غلبه. رددار و استواري ندا اساس ريشه
هاي اساطيري را نزد  مشغولي بر عقالنيت كه در حوادث تاريخي با روح زمانه درآميخته و دل

اسالم كه با سركوب مردم كشورهاي  ي هاي اوليه فتح.  پندارگرايان زنده حفظ كرده است
به جلب نظر آراي دانشمندان و به حمايت   عنوان قدرت غالب، تسخير شده سامان گرفت، به
اوج اين فراخواني در دوران خالفت عباسي بود كه بغداد مركز . از رونق فكري همت گماشت

هاي  مدارس بغداد مركز مبادله و بحث و جدل و تبادل انديشه. خالفت اسالمي گرديد
ومي در كنار شارحانِ عالمان فلسفه و حقوق ر. هاي گوناگون شد گوناگون با عقيده هاي قوم

عرفان هندي و يهودي و مسيحي و زرتشتي و مانوي و ملحدان و متكلمان و فقهيان 
هاي  مكتب بغداد در سال. هاي فكري به مسالمت باهم درآميختند اسالمي، در چالش

شكوفايي خالفت عباسي، دوران تجلي علمي و فكري اسالم آزاد بود كه با گزينش تحمل و 
درآن . رونق داد و رواجش قدرت گرفت. سم دگرانديشيدن را به كار انداختتسامح،  مكاني
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اي كه خشونت بين فرهنگ يهود و مسيح در اوج بود، بغداد و  فضاي باز فكري، به زمانه
برآمدن . اي برخوردار بود سابقه ها و مركزهاي علمي اسالمي، از انعطاف و نرمش بي مدرسه

ها  در اندلس، از آثار خوش فرجام آن فضاي فكري بود  ابن رشد و ابن عربي و ابن ميمون
ها و ثابت ابن القراها  هاي ترجمه كه اين اسحق تشكيل سازمان. كه در اسپانيا شكل گرفت

يي كه خالف دستور و ها از گردانندگان اصلي آن بودند، و ناشر باورهاي ايماني و متن
دانستند كه عنصرهاي  ن آگاه ميآن انديشمندا. شريعت و مذهبِ غالبِ حكومت وقت بود

هاي استوار مدنيت يك فرهنگ متعالي را  توان پايه ها چيست و با چه بذرها مي بنيادي تمدن
اي، مجمع و نشست ديني با آن همه  گمان، پس از آن در هيچ دورهبي. نهادي كرد و جهاني

ي جهان  هعنصرهاي فكري گوناگون و ضد هم با چنان فضاي  سالم فكري در هيچ گوش
  .فراهم نشده است

. عباسيان كه برافتادند، خالفت اسالمي از بغداد به مركز عثماني نقل مكان كرد
ايراني - عثمان به ايران كشيده شد و در اين گيرودار بود كه عرفان اسالميگشايي آلكشور

يش صفويه پيدا. و در راه دفاع از كشور حس ناسيوناليستي رونق گرفت. بار ديگر به راه افتاد
انگيز مردم تبريز، نداي  عام هراس و تشكيل حكومت سركوبگر شيعه كه از آذربايجان، با قتل
ترين فاجعه را در صفويه بزرگ. خشونت را سر داده بود، براي نخستين بار وارد تاريخ شد

 هاي با سازماندهي تازه رسم. هاي اربعه را شديدتر كرد تفرقه بين مذهب. اسالم پديد آورد
اند، بازسازي  كهن وراثت و جانشيني شاهنشاهي را در دوازده امامي كه از نسل پيامبر اسالم

كرد، كه آخرينش هنوز در پرده غيبت رخ نهان كرده، كه اگر ظهور فرمايد، بساط عريض و 
فضاي عريض و طويل مذهب تشيع، با نفي خرد . طويل علماي شيعه را بايد گل گرفت

  . اسالم هم حضوردارد، پايگاه  خود را در ايران استوارتر كرد هاي بفلسفي، كه در ديگرمذه
زيرا ايران دراصل امانتدار حقيقت محمدي يعني چراغ عرفان در اسالم بود و به ... “ 

همين علت است كه ايران عشق به آل محمد و آخرين ظهور اخروي آن را كه 
   32”.مهدي موعود باشد برهمه چيز مقدم دانست

  
چنان،  هم. گشايد با هر پسوند و پيشوندي ره به جايي نمي” عرفان“، بجث و جدل و اما

جوي معنويت و حتا در جست. ماند و الينحل مفهوم، خاصيت و ماهيت عرفان ناگشوده مي
آن معنونيت مدعايي . گرباشد تواند جلوه نيز اثر چنداني در نماياندن جوهر معنوي انسان، نمي

ي  آقاي خميني است با آن  هاي عاشقانه اش سروده نمونه. افتد نميروحاني نيز، كارساز 
حكومتش، كه هرگز  67و  62هاي قتل و كشتار جمعي زندانيان سياسي در سال هاي فرمان
آلود قتل و خشونت سبعانه را با انتساب به عرفان اسالمي يا  ي  ننگين و خون توان چهره نمي

  !  با هر زهرمار ديگري زدود
  

  عشق در شعر مدرن و نثر معاصر ما: ششمفصل 
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كشد  هاي دراز، انگار كه نفس راحتي مي هاي گوناگون زمان نويسنده، پس از عبور از مرحله

: بينم ي ذهنم مي كنم و در آينه اثرش، اين احساس را مي ي منِ خواننده. براي رفع خستگي
كند  بعد لبي تر مي. كشَد ال ميمهدي، قلم را بر زمين گذاشته، نفس تازه كرده و سينه را با

  :نويسد ريزد و بعد مي هاي استراحت كوتاه طرح نويي مي در لحظه
گرايي بود كه از ميانه قرن هژده شروع گشت با اين فلسفه،  ي طبيعت فلسفه... “

گذاشت بيان علني  شدند كه نمي مردم از دست شريعت خشك و دنياستيزي آزاد مي
نرمال در كنار گفتن از ساير احساسات و عواطف جايي از نيازهاي جنسي، به طور 

   33”داشته باشد
  

پردازيِ  و بازنگري هنرمندان و نقاشان به چهره عشق ي درباره اشاره به استاندال و اثرش
گيرد و فضاي  شود كه بار ديگر رونق مي وسطا مي هاي كشي در قرن عريان و عريان

  . دهد عشق آزاد گسترش ميمالحظه را در اروپا به سوي  فرهنگيِ بي
هاي كوتاهي دارد به  چگونگي عشق در ادبيات مدرن، اشاره ي درايران، اما درباره

تر،  ي نصرت رحماني و مهم رسد سروده نظر ميبرخي شاعران كه در آن ميان به ي سروده
هاي نسل عصياني  شعر فروغ است كه مفهوم و جاودانگي عشق را قطره قطره در شريان

  :ندچكا مي
ديدم كه حجم  / خورد  ديدم كه پوست تنم از انبساط عشق ترك مي“

درماه، ماه به گودي / و ريخت، ريخت، ريخت / شد  آهسته آب مي/ آتشينم 
ديگر تمام  در يك/ ديگر گريسته بوديم  در يك. / ... / نشسته، ماه منقلب تار

/ من سردم است  “و ” .وار زيسته بوديم ديوانه/  اعتبار وحدت را  ي بي لحظه
اي يار، اي يگانه ترين /  وقت گرم نخواهم شد  من سردم است و انگار هيچ

هاي من همه از عشق  و زخم - / من عريانم، عريانم، عريانم  / ... / يار 
  ”.است

  
  هاي سخن عشق درآينده زمينه پيش: دفتر هفتم

  
و . ا كسب نمودفرهنگ مشروطيت، چند دهه طول كشيد تا توان شكستن سدهاي سنت ر

ها با گوش مردمان  سرايي راز و نيازهاي عاشقانه را در كوي و برزن پروايي از راه ترانهبا بي
 هاي ها و نشر كتاب ها و نشريه راديو، نقش گسترش مدرسه ي تأسيس اداره. آشنا كرد

ها  انهوقتي تر. تازه آشنا كرد هاي نويسي، نسل دوران مشروطيت را با مفهوم داستاني و رمان
ي مخملين زنان جوان و هنرمند بين مردم رفت، عشق و  همراه با نواي موسيقي از حنجره
قمرالملوك . هاي زيبا و روح شادي و نشاط آن آشكار شد محبت پرده از رخ برافكند و جلوه

وزيري از نخستين زنان بود درآن روزگاران پر تنش، كه صداي عشق زنانه و نامحرمش در 
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اي از تولد  انداختني تازه و تجربه پوست. پناهان را لرزاند پيچيد و پشت شريعتآسمان تشيع 
، از درونِ روشناي مشروطيت، سرك كشيده ها هاي قرن ملتي كه در پس سياهي. نوخواهي

حتا آوازخوانان ... كرد و تمرين زندگي، تا برسد به گوگوش، مهستي، حميرا و  نفس تازه مي
سزايي ايفا هاي شادماني در اين تحول فرهنگي نقش به به مثل بنگاهگرد تا خوانندگان  دوره
ولي  . بندد سينا درمورد عشق مينويسنده آخرين بخش دفتر را با اظهار نظرهاي ابن. كردند

  :دهد كه دفتر باز است و سخن ناتمام فحواي كالم نشان مي
رويكرد مختلف بنابراين با مرور اظهار نظرهاي ابن سينا در مورد عشق با سه “

اين رويكردها . رو هستيم كه در بطن فلسفيدن يونان باستان وجود داشته است روبه
ي سالمان و  ي عشق، قانون و سرانجام در همين اشاره به قصه به ترتيب در رساله

عشق در  ي سخن آينده ي زمينه از اين بازگويي پيش... ابسال وي جاري هستند
   34”.شود فضاي زبان فارسي شروع مي
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  مهدي فالحتي
  پيوست مانيفست كانون

  
  

با انتشار بيانيه كانون نويسندگان ايران در اعتراض به توقيف 
 يي چاني، بحث تازهبه سردبيري محمد قو شهروند امروزروزنامه

 كانون كه مبارزه درگرفت در ميان اهل نظر، درپيوند با كردارِ بايسته
اين موضوع، و زمينه هاي آن، . پيگير در راه آزادي بيان وقلم است

گردد؛ و به اين سبب، امروز به تازه  ا پيش، باز ميه ها و ماه به هفته
ايسته اهميت پردازم كه واكنش گسترده و ش كردن اين موضوع مي

اين موضوع، به هنگام صورت نگرفت و از كنارِ پاسخ كانون به 
 توجهي ويژه گذشتند تقريب همه بيبه ، شهروند امروزسرمقاله .

 در حال انتشار  ”جنگ زمان“حال كه نخستين شماره از نشريه
جا كه منصور كوشان، خود از فعاالن كانون در ايران  است؛ و از آن
هاي سياسي ست، تازه كردن اين  به در بردگان قتل بوده و از جان

  .  موضوع  را در نخستين شماره نشريه او، مناسب يافتم
يي شد كه من نام آن را  چه سبب سازِ بيانيه آن براي آگاهي دقيق از

هاي  پاسخ به پرونده سازي«(ام  گذاشته ”پيوست مانيفست كانون“
دو ] ايد، ز اين نخواندهكساني كه پيش ا[، )»يك مفتش فرهنگي

ي  بيانيه“: 1پيوست [مطلب ديگر را الزم است نخست بخوانيد، 
زوال “: 2پيوست . ”شهروند امروزكانون در اعتراض به توقيف 

در ضرورت استقالل نهاد ادبيات از نهاد ، رهبري روشنفكري ادبي
هايي كه در  تا اشاره *]ي متن موجود است كه در دنباله ”سياست

  . **، برايتان مبهم نباشد”مانيفست آمده پيوست“
  

چه پيوندهايي با حكومت دارد و . داماد كيست. محمد قوچاني كيست مهم نيست كه شخص
و . او نماد تكنوكراسي ست .است» امكانات موجود«در پي كدام چشم انداز مطلوب از شمار 

هاي موجود در  نوكراتي جدال و جدلِ كانون نويسندگان ايران، نمادي از تك در اين عرصه
هاي نظام را  زنند؛ حركت چرخ هاي نظام، روغن مي كارشناساني كه به چرخ: ست ها رسانه
گونگي حركت  هكنند؛ گاه، كارشناسانه، از چ دانند، توجيه مي طور كه مايلند و صالح مي آن

شوند؛  يسخنِ جداسران از حكومت م رو گاه، به تصادف، هم كنند و ازاين ها انتقاد مي چرخ
ست و  اندازها ها و دست هاي نظام در چاله شان براي پيشگيري از افتادن چرخ ي سعي همه

كنند، هيچ نرمش و  انداز ايجاد مي در برابر ماشين نظام، چاله و دست البته در مورد كساني كه
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آيد و بيش  شان مي با اين تفاوت كه زيركي به كمك. مثل يك سرباز نظام  – سازشي ندارند

). اند جانسخت: يا(لوح، در ميدان نبرد، قادر به حفظ جان خوداند  جو و ساده از يك سرباز جنگ
نه به اين . يي واحدي داشته باشند توانند در دو نظام دشمنِ پي در پي، شغل رسانه حتا مي

ي خود  اند و فارغ از اين و آن سياست و دستگاه اداري حاكم، حرفه يي حرفه مثلبه دليل كه 
به اين دليل كه هميشه در . هاي خوب هاي خوب براي بچه داشته و دارند و از اين حرف را

چه قبل و چه بعد از  –اصل در ايران در . اند اند و از شمار اصحاب قدرت كنار حاكمان بوده
سياست نداشته باشيد و سياست هم كاري به شما نداشته ه توانيد كاري ب انقالب، شما نمي

تا زماني كه حكومت، از غرولندهاي . تان را ادامه دهيد»روزنامه نگاري ي حرفه«باشد و 
اش سر نرود و كم كم شما را مضر به حال خود تشخيص ندهد،  ي شما حوصله كارشناسانه

بعد، اگر باز باور نكنيد كه حكومت، از دست خود شما . توانيد به كار خود ادامه دهيد مي
وقت، كم كم،  و آن. ارتان به زندان و تبعيد هم بيفتداش سر رفته، ممكن است حتا ك حوصله

امروز، هم در . كند بيرون پرتاب مي ايستد و شما را به كل نظام است كه در برابر شما مي
  . ها را داريم و هم در تبعيد ي اين تكنوكرات زندان، نمونه

 ي شخص ي مفصل اخير خود نوشته، در برخورد با نوشته آنچه كانون در بيانيه
، نيست؛ در برخورد با اين جماعت است كه در هر فقطيي به نام محمد قوچاني،  حقيقي

چون مانيفست و بيان  ي كانون، هم و از اين منظر، اين بيانيه  نظامي، حضور فعال دارند
ي  پيوستي ست به بيانيه. هويت اهل قلم است در برابر اهل حكومت و پيرامونيان حكومت

اين پيوست  .تن از اهالي قلم منتشر شد 134با امضاء  1373در مهرماه كه » ايم ما نويسنده«
 هاي زماني گوناگون بايد انتشار گسترده پيدا كند  ، در فاصله»ايم ما نويسنده«هم مانند بيانيه

  .تا هويت و راهنماي عمل كانون نويسندگان ايران را پيوسته يادآورد
  يپاسخ به پرونده سازي هاي يك مفتش فرهنگ

توزيِ مرگبارِ مفتشان  خواهي، يعني خصالي كه حس كينه كه چون فضيلت و دانش و آزادي و حال آن... 
  . ماند ترين احوالِ ناداني و تباهي و بندگي باقي مي انگيزد، نابود شود، جامعه در ننگين عقايد را برمي

  ديويد هيوم 
مطلبي آمده است از محمد ) 1386آذر  18شنبه  يك( شهروند امروزي  مجله 28  در شماره

دوزي،  كه سراسر حاوي افترا، پاپوش» زوال رهبري روشنفكري ادبي«قوچاني زير عنوان 
زني و تفتين در ميان اعضاي كانون  هم سازي و به خيال خام نويسنده، دوبه پرونده

هجوم به كانون نويسندگان ايران، يگانه نهاد مستقل نويسندگان . نويسندگان ايران است
در اين چهل سال، . اي نيست آزادانديش و استبدادستيز طي چهل سال گذشته، مطلب تازه

، پادوهاي امنيتي و »گفتگو«، »شرق«، »ميهن هم«، »كيهان«اركستر هماهنگ ساواك، 
اند، به زندان  اند، بسته اند، گرفته اند نوشته هاي درون و برون مرزي تا توانسته تلويزيون
اند  اند، اما هرگز نتوانسته شان نبريده است، كشته ام وقتي با اين همه تيغاند و سرانج انداخته

   .كانون را خاموش كنند
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هاي نويسنده اين است كه چرا كانون چهل روز پس از  ي فحاشي ظاهرً بهانهبه 
در مرگ او تسليتي ننوشته و هماهنگ با صدا و سيما، » شاعري جوانمرگ«درگذشت 

سپس . از او تجليل نكرده است» بيلبوردهاي شهرداري تهران«ه و هاي حكيم فرمود روزنامه
ي بازار و  ي سانسور بود و نه پادوي حجره شاعري كه نه كارمند اداره«اند كه  مرقوم فرموده

ي شرايطي كه براساس آن  بسي بيش از دو كتاب نوشته و سروده بود و اين يعني همه
آيا اصوالً .... انون نويسندگان ايران درآيندتوانند به عضويت ك شاعران و نويسندگان مي

ايران، كانوني به نام نويسندگان دارد؟ يا در اثر جبر زمان و جور زمانه اثري از كانون نمانده؟ 
هاي كانون در بيلبوردهاي  كه شاعران و نويسندگان جوانمرگ شده را بايد به جاي بيانيه

اند،  تان رسانده سيم خير، غلط به عرضنوي مي). تاكيد از ماست(» شهرداري تهران جست؟
ي  عضويت در كانون نويسندگان ايران تنها داشتن دو كتاب و كارمند اداره» ي شرايط همه«

سانسور نبودن نيست كه در آن صورت هر ميرزابنويس پشت ساختمان دادگستري يا فالن 
داشتن دو كتاب  ي بازار هم به صرف انديكاتورنويس سازمان امنيت يا بهمان پادوي حجره

ي  عضويت در كانون در وهله. داد كه از كانون درخواست عضويت كند به خود جرئت مي
خواهي كانون و  نامه كانون، سندهاي مسلم آزادي نخست مستلزم پذيرش منشور و اساس

ي درافتادن با  ي سركوب و حذف فرهنگي و باالتر از همه اراده كانونيان، نداشتن پيشينه
كانون از آغاز تولد خود هرگز جمع جبري مشتي نويسنده و شاعر و . ركوب استسانسور و س

مترجمي نبوده است كه براي گرفتن كوپن ارزاق، زمين و وام مسكن و گدايي از درگاه 
گاه آزاد همه كساني بوده است كه معتقد  كانون هم از آغاز تنفس. قدرت گرد هم آمده باشند

  :اند بوده
  
با موانع نوشتن و انديشيدن از توان و امكان فردي ما فراتر  هنگامي كه مقابله«

رو شويم، يعني براي تحقق  صنفي با آن روبه - رود، ناچاريم به صورت جمعي مي
به همين . آزادي انديشه و بيان و نشر و مبارزه با سانسور، به شكل جمعي بكوشيم

يران متضمن دليل معتقديم حضور جمعي ما، با هدف تشكل صنفي نويسندگان ا
  ). ست تاكيد از ما -نويسنده 134به نقل از متن ( »استقالل فردي ماست

  
  : وانگهي، در اصل نخست منشور كانون نويسندگان ايران آمده است

  
هيچ هاي حيات فردي و اجتماعي بي ي عرصه آزادي انديشه و بيان و نشر در همه«

فرد، گروه يا نهادي نيست  اين حق در انحصار هيچ. حصر و استثنا حق همگان است
  . »توان از آن محروم كرد و هيچ كس را نمي

  
و شاعران و نويسندگاني از ( شهروند امروزي  مورد نظر نويسنده» شاعر«به ياد نداريم كه 

ي آن  كارانه به ياد نداريم كه در قتل تبه. يك دم به اين اصول انديشيده باشد احت) اين دست
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اي از دريغ و  ترين نشانه مختاري و محمدجعفر پوينده، كوچكدو جوانمرگ ديگر، محمد 

در مذمت ) بار فقط يك(بار  يك ابه يادم نداريم كه حت. اندوه و اعتراض از خود بروز داده باشد
ولي از . چيزي گفته باشد) ي دگرانديشان وقفه چه رسد به مبارزه با سركوب بي(سانسور 

تعارف نداريم، بايد اسماعيل . اطالع نيستيم بي» ي هنري حوزه«اهتمام ايشان در تاسيس 
ي برجسته ديگر راه تبعيد  ها و صدها شاعر و نويسنده ها و ده ها و غالمحسين ساعدي خويي

ها اخراج  ها و صدها و بلكه هزاران استاد ديگر از دانشگاه گرفتند، براهني در پيش مي
هاي كشور بر كرسي استادي تكيه  اهشدند تا امثال ايشان در يكي از معتبرترين دانشگ مي

است كه خود را موظف بداند در مرگ هر » سازمان وفيات االعيان«تازه مگر كانون . بزنند
ها  سرايي كند؟ هفت هشت كانال تلويزيوني و ده دستي علَم و كُتل راه بيندازد و نوحه به قلم

داشت ايشان بس  ي در بزرگها و مراكز آموزش عال ايستگاه راديويي، بسيج سراسري دانشگاه
ي يكي  اي را كه به گفته مزار شاعر بزرگ آزاده رسانند ولي سنگ نبود؟ يكي را به عرش مي
ترين شاعر پس از حافظ است، براي  بزرگ شهروند امروزي  از نويسندگان همين شماره

د كه اگر پرس راستي، نويسنده از خود نمي. آيد شكنند و از احدي صدايي درنمي سومين بار مي
  چه كار؟» شاعر بيلبوردهاي شهرداري تهران«شاملو شاعر كانون است كانون را با 

ي مقاله نويسندگان ايران را به دو دسته ي  ست كه نويسنده در دنباله از همين جا
ي  كانون، كانون همه«گيرد كه  كند و بعد نتيجه مي تقسيم مي» چپ و راست ادبي«

ئولوژي نه تنها حكومت كه اپوزوسيون و نه فقط سياستمداران نويسندگان ايران نيست و ايد
آيا كانون ايدئولوژيك است چون در مرگ . »كند كه روشنفكران را هم دربرگرفته و رها نمي

شاعري تسليت نگفته است كه تا مغز استخوان ايدئولوژيك بود؟ آيا كانون ايدئولوژيك است 
اي باشد كه خط اماني از عالم باال دارند و  جارهخواهد مركز نويسندگان و شاعران ا چون نمي

خواه و الئيك  پي شكار چپ و آزادي پاره و مجله و انجمن و نهادي سردر در هر ورق
فرهنگ اكثريت «خواهند با گردن نهادن به اين تصديق بالتصور كه  گذارند؟ چون نمي مي

خواهند در جنگ  مياست به يوغ سانسور و بندگي گردن بگذارند؟ چون ن» جامعه ديني
  : نويسد نويسنده سپس مي حيدري و نعمتي مافياهاي قدرت طرف يكي را بگيرند؟

  
كه اصل  شايد گمان شود كه كانون به دليل وسعت مشرب ايدئولوژيك خود و اين«

توانست نهادي پيرو يك ايدئولوژي  خواست و نمي آزادي عقيده را پذيرفته بود نمي
ايدئولوژيك بوده  تمامي بهن است كه كانون همواره نهادي ديني باشد، اما واقعيت اي

... گرايي مانند اسماعيل جمشيدي يا داريوش شايگان   روشنفكران راست ااست كه حت
  . »در آن جايي نداشتند

  
كه نويسنده در جايي ديگر او را از (آقاي اسماعيل جمشيدي و نيز آقاي چنگيز پهلوان  ،اول

در تمام  1377اند و از سال  هر دو عضو كانون) است گذاشته  شمول اعضاي كانون بيرون
به ياد نداريم كه آقاي  دوم،. اند مجامع عمومي كانون نويسندگان ايران شركت داشته
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. داريوش شايگان درخواست عضويت كرده باشند و ما از پذيرش ايشان امتناع كرده باشيم
مسلمان و »ليبرال«و » راست«و » چپ«، بناي كار ما دركانون تقسيم نويسندگان به سوم ،

غير مسلمان و بهايي و كليمي، مسيحي و زرتشتي نيست، بلكه چنان كه گفتيم، مالك ما از 
ي پايبندي نويسنده به اصلِ آزادي و پذيرش و امضاي منشور كانون و از  يك سو، درجه

هاي  د با آزادياعتنايي و عنا هاي قدرت و بي سوي ديگر، پرهيز از سر سپردگي به قطب
، نويسندگان آزادند كه براي دفاع از آزادي انديشه و بيان و نشر به چهارم. اساسي مردم است

گمان دليل  خواهد با كانونيان همراه شود، بي اي نمي كانون بپيوندند يا نپيوندند؛ اگر نويسنده
مقتضيات شايد . ي كانون نيست خواهانه هاي آزادي فقط مخالفت با هدف به ضرورتآن 

تواند با  ي آزادي ندارد؛ شايد گمان دارد كه مي گيرد؛ شايد دغدغه شخصي خود را در نظر مي
خواهد سري را كه درد  هاي خود برسد؛ و شايد صاف و ساده نمي وسايل شخصي به هدف

كانون همواره نهادي «پرسيم نويسنده براي برچسب  وانگهي، مي. كند دستمال ببندد نمي
چه برهاني دارد؟ اگر كانون همواره ايدئولوژيك بوده است » ئولوژيك بوده استايد تمامي به

تقريب همگي از اعضاي بنيادگذار و به پس تكليف آن چند استثناي مورد نظر ايشان، كه 
ها از هشتاد برگذشته  كه عمر برخي از آن(شود؟ چرا اين استثناها  اند چه مي فعال كانون

توان به كانوني اتهام  گونه مي اند؟ تازه، چه همراه كانونتا همين امروز عضو و ) است
اله  آذين، هم رحمت احمد عضو است و هم به ايدئولوژيك بودن زد كه در آن هم آل

و هم كبري ) ي معمم نويسنده(مصطفي رهنما  اي و هم سعيد سلطانپور، هم شيخ مراغه مقدم
هم احمد شاملو، هم احمدرضا احمدي و  ، هم يداله رويايي و)بازيگر سينما - شهرزاد(سعيدي 

اشرف درويشيان، هم احمد محمود و هم  هم اسماعيل خويي، هم باقر پرهام و هم علي
سيدجوادي و هم سيمين بهبهاني، هم اخوان ثالث و هم  اصغر حاج اسالم كاظميه، هم علي
حسام،  آبادي و هم جواد مجابي، هم هوشنگ گلشيري و هم حسن بهرام بيضايي، هم دولت

زاده و هم  آزاد، هم صفدر تقي.آزرم و هم م.هم محمدعلي سپانلو و هم غفار حسيني، هم م
نجف دريابندري، هم شيرين عبادي و هم محمدجعفر پوينده، هم مهرانگيز كار و هم محمد 

نويسان، منتقدان، مترجمان و  ترين شاعران، نمايشنامه مختاري و در يك كالم برجسته
و تازه . اند ي ادب و هنر كشور نهاده كه در اين صد سال اخير قدم به عرصهنويساني  مقاله

رويد  مي» امروز شهروندي بعدي  داريد، و به اشارت، در چند شماره دست از رعونت برنمي
كشيد كه چرا عضو كانون  ي فراموش شده را از بايگاني تاريخ بيرون مي فالن نويسنده

. تان را آسوده كنيم ز بگذاريد تعارف را كنار بگذاريم و خيالنويسندگان ايران نبوده است؟ با
پيالگي با شاه و دربار و هويدا، و در روزگار ما نزديكي به مافياهاي  در رژيم گذشته، هم

   .قدرت، با عضويت در كانون تعارض ذاتي دارد
  : نويسيد وار مي در بخش ديگري مفتش

خواست كانون را به آن سمت  يسعيد سلطانپور عضو سازمان اقليت بود و م«
  . »بكشاند
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ي راه آزادي، تاكنون هيچ  باختهياد سعيد سلطانپور، جان ي زنده ي پرونده دانيم كه درباره مي

خرداد اين  30هاي  و پيش از درگيري 1360ياد سعيد در سال  زنده. سندي منتشر نشده است
. اي اعدام شد هيچ محاكمه ياش دستگير و و دو ماه و اندي بعد ب سال، در شب عروسي

» هويت«ي  ي اعدام او سخني نگفته است مگر مبلغان برنامه تاكنون هيچ مقام رسمي درباره
؛ وانگهي، گيريم سعيد امروز شهروندي  سازان سركوب فرهنگي از قماش نويسنده و زمينه

با كدام وكيل  شد؟ در كدام دادگاه، به كدامين گناه و بود، آيا بايد اعدام مي» اقليت«عضو 
غير «و » ليبرال«ي  مدافع و هيئت منصفه و مطابق كدام كيفرخواست؟ تازه به نويسنده

ي  خواران، در اين فاجعه ي مافياي آدم چه مربوط كه درسايه امروز شهروند» ايدئولوژيك
دردناك، با هلهله و شادماني دلقكي كه در تنگي عرصه بر پهلوانان به وسط معركه پريده 

  طلبد؟ كش مي كشد و نفس عربده مياست، 
كانون به محض ظهور نسل جديد «: ي مقاله اين كه ديگر نويسنده هاي  فاضهاز 

روشنفكران و نويسندگان مانند سيدجواد طباطبايي، بابك احمدي، عبدالكريم سروش كه 
 هايي غير از چپ سنتي داشتند موقعيت خود را از دست داد و با تغيير ايدئولوژي انديشه

ي عمومي را به روشنفكران جديد واگذار كرد  گرايي به ليبراليسم عرصه جهاني چپ از چپ
روغني نيست كه بتوان سرقفلي آن را به هر  عرصه ي عمومي بنكداري حاجي، اول. »...

ي مقاله  آيا باور كنيم كه نويسنده دوم،. »واگذار كرد«اي  طلبِ از گَرد راه رسيده فرصت
را به » ي عمومي عرصه«رين غلط منطقي نيست كه اگر كانون ت متوجه اين ساده

خواهد كه چيزي هم  واگذار كرده است، پس چرا از كانون مي» ليبرال«روشنفكران نوظهور 
ي  پرسيم چرا از اين پهلوانان نوظهور عرصه مي. بنويسد» شاعر جوانمرگ«در مرگ آن 
  !كنند، عرصه كه واگذار شده تجليل و تبجيل» شاعر جوانمرگ«خواهيد از  عمومي نمي

  :دينويس مي
ي نويسندگان آزادانديشي  زدايي از كانون كار سترگي بود كه از عهده ايدئولوژي«

رهبري كانون را  79تا  77ي سال  كه در فاصله(مانند باقر پرهام و هوشنگ گلشيري 
برنيامد  )اي كانون را احيا كند هاي زنجيره برعهده گرفت و سعي كرد از خاكستر قتل

  » ... ي ايدئولوژي چپ فرو رفته است  و كانون در چنبره
  

پرسيم كدام كار ايدئولوژي زدايي؟ يقين است كه جفايي باالتر از اين نيست كه زنده ياد  مي
خواست از اعضاي كانون  و متهم كرد كه مي” كيش خود پنداشت“هوشنگ گلشيري را به 

دستي تقديم يكي از دو قطب قدرت كند؛  ن را دوآ - زعم ايشان البد به –مغزشويي كند و 
گلشيري تا زنده بود از تعقيب و تعذيب نيروهاي امنيتي آزار ديد، تهديد به مرگ شد ولي تا 

در . رهبري كانون را به عهده نگرفت  گاه گلشيري هيچ. دم مرگ يك گام به واپس نگذاشت
هاي كانون،  وم فعاليتاين چهل سال رهبري كانون هميشه جمعي بوده و در دور س
 9شد، يك نفر در كنار  گلشيري، هنگامي كه به دبيري هيئت رهبري كانون برگزيده مي

» هاي سنگيِ كله«ر د ظاهربه ولي، به قول شاملوي بزرگ، . عضو ديگر هيئت دبيران بود
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 از اين جا. و قَدرقدرت باشد» كاريزماتيك«مفتشان فرهنگي، رهبري هميشه بايد يگانه، 
و » ترين رهبر كانون بود احمد به جالل آل«: نويسد مي امروز شهروندنويس  ت كه عريضهس

ولي تاريخ، . »احمد بوده است كانون تحت تاثير شخصيت كاريزماتيك آل«: افزايد سپس مي
رفتار اجتماعي كانونيان و اسناد تاريخي كانون گواه روشن اين واقعيت است كه كانون 

آن هيچ اعتقادي نداشته » شخصيت كاريزماتيك«ويژه از نوع  ي و بهگاه به رهبري فرد هيچ
را  1347سس سال ؤي هيئت م نفري بود كه اولين بيانيه 9احمد فقط يكي از  است؛ آل

راست اين است كه كساني كه به آزادي انديشه و بيان و قلم باور دارند و خود . منتشر كردند
. گذارند گز گردن به يوغ رهبري كاريزماتيك نميدانند هر را دشمن سانسور و خودكامگي مي

اي كه در كشاكش آزادي و خودكامگي بهاي آزادي را با گلوي به طناب و  ي آزاده نويسنده
رمگي دارد؟ نفس كانوني بودن و  - پردازد، چه نسبتي با تفكر شبان ي خود مي ريسمان تافته

هاي جعلي فرهمند و  كردن چهرهتراشي و علَم  كانوني زيستن يعني ستيز هميشگي با بت
ي عمر با قدرت سر ستيز و آويز  احمد، كه در همه نه گلشيري و نه آل. دسترس ناپذير

  .خواهد مي امروز شهروندنويس  داشتند، هرگز از آن قماش قلم به مزداني نبودند كه عريضه
هاي فردي را از  ، كانون هرگز آزاديشهروند امروزي  خالف نظر نويسندهبه

  : ي كانون آمده است در نخستين بيانيه. داند هاي اجتماعي جدا نمي زاديآ
  
  . »ي فرد و اجتماع ضرورت رشد آينده -آزادي انديشه و بيان تحميل نيست، ضرورت است«
  

كرد و باور داشت كه به خيال  اگر كانون خالقيت فردي را از پيشرفت اجتماعي جدا مي
 134ي  ديگر در بيانيه» ا محصول روح جمعي استهنر تنه«: امروز شهروندي  نويسنده

  : آورد كه  نمي) »ايم ما نويسنده«(نويسنده 
  

زيرا . ست حضور جمعي ما، با هدف تشكل صنفي نويسندگان متضمن استقالل فردي ما«
هماهنگي و همراهي او در . نويسنده در چگونگي خلق اثر، نقد و تحليل آثار ديگران بايد آزاد باشد

چنان كه  هم. شترك اهل قلم به معناي مسئوليت او در برابر مسائل فردي ايشان نيستمسايل م
  .»ست ي خود او مسئوليت اعمال و افكار شخصي يا سياسي يا اجتماعي هر فرد برعهده

  
كانون «: كند كه مان برآمده و اضافه ميأمقاله در مقام بازجو، قاضي و شاكي تو ينويسنده

گويد كه كانون به كدام بخش يا بند  و نمي» ي خودش تن نداده است نامه گاه به اساس هيچ
آيد كه به نظر ايشان  ولي از فحواي كالم او برمي» خودش تن نداده است«ي  نامه اساس

هيچ حصر و  كانون ادبيات را سياسي مي خواهد و از آزادي بيان و قلم و انديشه و نشر بي
. »مذهبي است كانون بر الئيك بودن اصرار دارد  معهدر حالي كه جا«كند، يا  استثنا دفاع مي

كوشد ثابت كند كه ادبيات و هنر بايد پاي خود را از  نويسنده در سراسر كيفرخواست خود مي
هاي اساسي  هاي سياسي كاري نداشته باشد، به سركوب آزادي سياست بيرون بكشد، به قتل
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ها و بازداشت و آزار  ات، توقيف كتابكار تعطيلي مطبوع  اعتنا باشد، و كاري به مردم بي

ي روشنفكران باب طبع ايشان از  خواه نداشته باشد و درعوض به شيوه دانشجويان آزادي
اي،  ي بازجويان حرفه شيوه  چنان كه گذشت، نويسنده به. ي قدرت برخوردار شود»راتبه«

اط تفتيش عقايد سنجد و بس شان مي نويسندگان عضو كانون را تنها به مالك عقايد سياسي
اي ديگر  اي را فدايي، گروهي را راه كارگري و دسته اي، عده اي را توده اندازد و عده به راه مي

نشاند و تازه پر رويي را به جايي  نامد و مشتي وامانده را بر صدر مي را نيروي سومي مي
يسندگان همواره ولي كانون در نو. داند رساند كه اين جماعت را اليق پشتيباني كانون مي مي

. ها و اسناد كانون گواه روشن اين مدعا است ي بيانيه همه. به چشم نويسنده نگريسته است
بر همين پايه استوار است كه نويسنده را بايد به ) »ايم ما نويسنده«(نويسنده  134مفاد متن 

ه خود گروهي و حزبي هر نويسنده امري است كه تنها ب هاي عنوان نويسنده شناخت و تعلق
كانون سرسپردگان به قدرت و عوامل سركوب و حذف فرهنگي را نويسنده . او مربوط است

ي انديشه  اساس تمكين به وضع موجود را مغاير رشد آزادانهدر داند و  و شاعر مستقل نمي
ها و اسناد خود بر آن تاكيد ورزيده و خود همواره به اين اصول عمل كرده  داند، در بيانيه مي

بندي به اصل  گمان پاي بي. ست وار شما واه روشن ما خشم لجام گسيخته و ديوانهگ. است
ولي چه . قدرت بيابند» مكاني در آفتابِ«شود كه كانونيان  آزادي بيان و انديشه سبب نمي

كانونيان در اين چهل سال به جاي تكيه بر . ، هر چيز بهايي دارد»فروغ«باك كه ، به قول 
نفسِ گردن . گرم بودند كران معنوي و هوشمندي خود پشت يروي بيهاي حاكم، به ن قدرت

  .نگذاشتن به حكم قدرت، چهل سال استقالل كانون نويسندگان ايران را تضمين كرده است
داند؛  را آغاز پايان كانون مي» نويسنده 134«متن  شهروند امروزي  سرانجام، نويسنده

هاي سياسي پاييز  ، قتل»نويسنده 134« ي راستي چرا؟ چون واكنش تند حاكميت به نامه
كار  امروز شهروندنويس  اي را در پي داشت؟ چون عريضه هاي زنجيره ، موسوم به قتل1377

داند و در اين ميان هيچ تقصيري را متوجه آمران و عامالن اين  نيروهاي امنيتي را ناتمام مي
كانون هرگز نهادي «دهد كه  و تازه با تبختر حكم مي. داند ها و ده قتل ديگر نمي قتل
ي هشيار و آگاه اين سطور متوجه نباشد  نبوده است؟ گمان نداريم كه هيچ خواننده» مدني

مهدورالدم شمردن  شهروند امروزي  هاي نويسنده سازي ي معناي واقعي پرونده كه ترجمه
  .نويسندگان مستقل و ناوابسته به قدرت است

نه » نويسنده 134«متن تاريخي و ماندگار  شهروند امروزاما برخالف نظر مفتش 
آغاز پايان كانون نويسندگان ايران كه به راستي آغاز تولدي ديگر، درخششي در شب ديجور 
نيروهاي تاريكي و جهل و خرافه و تباهي بود كه قاتالن را رسواي عام و خاص كرد و متن 

  .مبدل ساخت ي ايراني را به سند تاريخي آزادگي نويسنده» ايم ما نويسنده«
نامه، اسناد بنيادي خود و باالتر از همه به اصل آزادي  هنگامي كه به منشور، اساس

چون  هاي حاكم زمانه ندهد، هم و تمكين به قدرت» مصلحت روز«وفادار بماند و تن به 
يگانه تشكل مستقل نويسندگان مدافع آزادي بيان و قلم و انديشه و نشر دردل مردم و 

   .قل جاي داردروشنفكران مست
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گويي  پايان يافته است و از اين پس وقت و كاغذ را صرف پاسخ ناين بحث از نظر م
كنم، كه در خانه اگر كس است يك حرف بس  هاي فرهنگي نمي هاي مفتش سازي به پرونده

  :”بامداد“قول هميشه زيرا به .است
  

  كتابِ رسالت ما محبت است و زيبايي است
  هاي بوسه تا بلبل
  اخ ارغوان بسرايندبر ش

  شوربختان را اينك فرجام
  بردگان را آزاد و

  ايم نوميدان را اميدوار خواسته
  تا تبار يزداني انسان
  سلطنت جاويدانش را

  بر قلمرو خاك
  بروياند

   
  كتابِ رسالت ما محبت است و زيبايي است

  تا زهدان خاك
  ي كين از تخمه
*.بار نبندد

 

  
  :هاي پيوست مانيفست كانون يوستپ

  :1پيوست 
  شهروند امروزبيانيه  كانون در اعتراض به توقيف 

    - »من با نظر تو مخالفم اما حاضرم جانم را فدا كنم تا تو بتواني حرفت را بزني«
  .ولتر

  
توقيف اين  پيش از هر چيز. را توقيف كرد امروز شهروندهيئت نظارت بر مطبوعات نشريه 

نشريه را  اما آنان كه اين. تشار مجدد آن هستيمكنيم و خواهان ان نشريه را محكوم مي
مخالفان خود، از  در برابر شهروند امروزكنند كه  اند همان تفكري را دنبال مي توقيف كرده

قرباني همان  امروز شهرونددر واقع . كرد جمله روشنفكران متعهد و مستقل دنبال مي
انعكاس گسترده  با امروز وندشهرتوقيف . سياستي شده است كه خود مروج و پيرو آن بود
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هاي  به بهانه سروصدا و ي ديگر بي ها نشريه رو شد، حال آن كه تاكنون ده هاي روب رسانه

  .اند رفته از سوي هيئت نظارت به محاق... واهي مانند انتشار نامنظم و
ي  شده تعطيل  ي نشريات توقيف و و همه شهروند امروزما از آن رو خواهان انتشار 

بنديم  همگان پاي هيچ حصر و استثنا براي ستيم كه به اصل آزادي انديشه و بيان بيديگر ه
 .آيد بيرون مي و معتقديم آزادي بيان تنها بستري است كه آگاهي و حقيقت از دل آن

  1387آبان  21كانون نويسندگان ايران
  

انتظار . يي كه خوانديد، ناخرسند شدند شماري از دوستان، از چگونگي تنظيم بيانيه
دعوا بر سر هويت و پيشينه كانون، در جاي . گرفت جاي خود قرار مي داشتند هرچيزي سر

، و )، و در پاسخ كانون به آن مطلبشهروند امروزسردبير  –در مطلب محمد قوچاني (خود 
شايد اين دوستان، حق . يي توقيف شده نيز در جاي خود به از ادامه انتشار نشريهيشا دفاع بي
چه منظور  هر روي، آنبه. اگر تنها به خواندن همين بيانيه كوتاه، بسنده كنند - باشند  داشته

  .خواننده، خود، داور ست، نقل ماوقع است؛ و هر من از نوشتن اين سطرها
  

  :2پيوست 
  زوال رهبري روشنفكري ادبي

 
  در ضرورت استقالل نهاد ادبيات از نهاد سياست

  
 بامدادم من 

 جنگيدن  خسته از با خويش
 ي سقاخانه و خانقاه و سراب  خسته

 خسته كوير و تازيانه و تحمل
  ، در جدال با خاموشي)بامداد. الف(احمد شاملو 

 

شاعري كه نه كارمند اداره سانسور بود و نه پادوي حجره . گذرد روز از مرگ قيصر مي 40
كه براساس آن  يهاي طبازار و بيش از دو كتاب نوشته و سروده بود و اين يعني همه شر

-http://kanoon<توانند به عضويت كانون نويسندگان ايران  شاعران و نويسندگان مي
nevisandegan-iran.org< پور را شاعر و  توان قيصر امين درآيند و بدين معنا مي

. گذرد و هنوز كانون نويسندگان در سكوت است روز از مرگ شاعر مي 40اما . نويسنده خواند
نبود يا كانون، كانون نيست؟ آيا اصوال ايران، كانوني به نام نويسندگان دارد؟ يا قيصر شاعر 

در اثر جبر زمان و جور زمانه اثري از كانون نمانده؟ كه شاعران ونويسندگان جوانمرگ شده 
  هاي كانون در بيلبوردهاي شهرداري تهران جست؟  را بايد به جاي بيانيه
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قيصر شاعر بود و هم كانون داير است اما قيصر  تلخ است؛ اما واقعيت دارد كه هم
  كه كه كانون، كانون همه نويسندگان و شاعران ايران نيست و اين شاعر كانون نبود و اين

تنها حكومت كه اپوزيسيون و نه فقط سياستمداران كه روشنفكران را هم در  ايدئولوژي نه
 .ست اترين واقعيت فرهنگي عصر م كند تلخ برگرفته و رها نمي

 1347احمد در سال  آل كانون نويسندگان ايران نهادي است كه با رهبري ادبي جالل
پيدايش كانون از آغاز واكنشي سياسي بود در برابر مصادره هويت ادبي اهل . شكل گرفت

اي ادبي از  قلم و هنر و كتاب از سوي حكومت كه حكومت پهلوي قصد داشت كنگره
الدين شفا و  شجاع. الدين شفا برگزار كند هبري شجاعنويسندگان ايران و جهان به ر

بار  العابدين رهنما سران جناح راست ادبيات ايران بودند كه بزرگان آنان پيش از اين يك زين
در آن سال به همت انجمن . نبردي از اين نوع را تجربه كرده بودند 1325ديگر در سال 

هاي  ايران برپا شد كه در آن چهرهاي از نويسندگان  فرهنگي ايران و شوروي كنگره
خانلري از جناح راست ادبي و نيما يوشيج و  الشعرا بهار و پرويز ناتل اي چون ملك برجسته

: ها در همين جا شكل گرفت اولين مناقشه. احسان طبري از جناح چپ ادبي حضور داشتند
طبري به او پاسخ اي هنر را بازتاب احساس فرد دانست و احسان  اصغر حكمت در خطابه علي

بندي ادبي در  داد كه هنر محصول روح جمعي است و اين گونه بود كه سرمشق اصلي جناح
افرادي چون خانلري به دولت و . هاي بعد تشديد شد بندي در سال اين جناح. ايران تعيين شد

 هايي مانند شاملو در مقام فرياد و اعتراض و انتقاد قرار قدرت و وزارت رسيدند و چهره
شاملو به . كردند گروهي در پي انقالب ادبي بودند و برخي از ارتجاع ادبي دفاع مي. گرفتند

نجات / رهايي است/ شعر: ها بود كه سرود عنوان چهره شاخص جناح چپ ادبي در اين سال
. شود مي/ شليك/ اي كه به انجام كار و گلوله/ گرايد به يقين مي/ كه سرانجام/ است و آزادي
به تاسيس كانون نويسندگان ايران در برابر  1347بندي ادبي بود كه در سال  همين جناح

ترين رهبر كانون بود  احمد مهم گرچه جالل آل. برپايي كنگره نويسندگان ايران منتهي شد
اما هرگز در انتخابات شوراي دبيران آن شركت نكرد و به جاي وي همسرش سيمين دانشور 

  :اول اساسنامه كانون چنين آمده است در فصل. اولين رئيس كانون شد
اي است غيرتجارتي كه به منظور  كانون نويسندگان ايران موسسه«

حمايت و استيفاي حقوق مادي و معنوي اهل قلم و كمك به نشر آثار 
هاي فرهنگي از قبيل  ايشان و هدايت نوقلمان و پرداختن به فعاليت

ها يا شركت در  و نمايشها  تشكيل مجالس سخنراني، سمينارها، كنفرانس
ها، گسترش و تعالي فرهنگ ملي و آشنايي با مظاهر مختلف فرهنگ  آن

امروز جهان و نيز به منظور كمك به زندگي كساني از اهل قلم كه در 
اند در حدود اساسنامه كانون و مقررات جاري كشور تاسيس  مضيقه

داد اما در  نگي خبر مياين اساسنامه از تاسيس نهادي مدني، صنفي و فره ».شود مي
تولد كانون خود محصول انشعابي سياسي و بر مبناي . عمل كانون هرگز به آن تن نداد

كانون محل تجمع جناح چپ ادبي در برابر جناح راست ادبي بود كه . بندي ادبي بود جناح
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در . اما جناح چپ ادبي هم يكپارچه نبود. بخصوص در دربار و حكومت پهلوي نفوذ داشت

از حداقل دو جريان موازي در كانون وجود داشت؛ اول جناح چپ سنتي يا نويسندگان آغ
و سياوش كسرايي و دوم جناح ) آذين به. الف.م(عضو حزب توده مانند محمود اعتمادزاده 

) خليل ملكي و انشعابيون حزب توده(چپ مستقل يا نويسندگان متمايل به نيروي سوم 
نابهنگام جالل دوره اول كانون نويسندگان به پايان رسيد  احمد كه با مرگ مانند جالل آل

  .و عصر سلطه نسبي جناح چپ مستقل تمام شد
احمد سعي  كانون نويسندگان ايران در دوره اول تحت نفوذ كاريزماي جالل آل

شروع شد نفوذ  1356بسياري در دوري از حزب توده داشت اما در دوره دوم كه از سال 
بخشي از اين نفوذ به دليل فقدان رهبري مستقل ادبي . فزوني گرفتحزب توده در كانون 

در كانون بود و بخش ديگري از آن به شرايط جديد كشور، سقوط سلطنت پهلوي و عدم 
در اين دوره مركز فرهنگي گوته جانشين تاالر . گشت استقرار نظم جديد سياسي بازمي

زمان  هم 1348انون بود و در سال قندريز شد كه در دوره اول محل تجمع ثابت اعضاي ك
هاي شعر كانون  محل برگزاري شب 1357مركز گوته در سال . با مرگ جالل بسته شد

پس از پيروزي انقالب . شد كه سهم اين نهاد از مشاركت در سرنگوني سلطنت بود
بي در كانون نويسندگان بار ديگر آن را در معرض انشعاب قرار دبندي ا اسالمي اما جناح

آذين بود اما روشنفكران مستقلي  چنان به شاخص جناح چپ سنتي در اين دوره هم. ددا
مانند باقر پرهام هم در شوراي دبيران حضور داشتند كه با وجود خاموشي چراغ چپ 

باقر پرهام . كردند اي از حزب توده مقاومت مي مستقل در برابر تبديل شدن كانون به شعبه
بود كه  58در همين سال «: كند ياسي را چنين روايت ميداستان اين منازعه ادبي ـ س

» .ها را كنار بزنيم ها درگرفت و توانستيم در مجمع عمومي كانون آن اي دعواي ما با توده
كه به تاسيس شوراي نويسندگان (خروج حزب توده از كانون ) 18ص 32/31ش : گردون(

و در  58در پايان سال «: رهامبه گفته پ. بندي ادبي نبود اما پايان جناح) منتهي شد
. ترها تر است كانون را بسپاريم دست جوان به. گفتم من ديگر نيستم 59انتخابات بهار 

نيز از اين فكر استقبال كردند و همه ما كمك كرديم  58ديگر اعضاي هيات دبيران سال 
تا بهار  59اما در عمل ديديم كه اين دوره ـ بهار . تري انتخاب شد تا هيات دبيران جوان

ـ بدترين دوره كانون شد چون در اين يك سال كانون خيلي بد عمل كرد يعني شروع  60
يك : ها لحن و محتواي سياسي محض داشت هايي كه اغلب آن كرد به صدور اعالميه

نوشت كه خط و شعار راه كارگر داشت، در يك اعالميه ديگرش  اش را كسي مي اعالميه
) همان. (»كاري اش سياسي بود و سياسي همه... ثريت بود وخط و شعار حزب توده و اك

ثر از أكند كه در آن كانون مت اي از حيات كانون نويسندگان را روايت مي باقر پرهام دوره
از ميان سران . جناح چپ جديد ماركسيستي و روشنفكران نزديك به فداييان خلق بود

كه بدون آنكه به حزب يا گروه كانون در آن دوره يكي هم مرحوم محمد مختاري بود 
كند و در جواب باقر پرهام  خاصي وابسته باشد از عملكرد كانون در آن دوره دفاع مي

. تنها منحصر به آن چند جوان نبوده است) اگر واقعا اسمش اين است(تندروي «: نوشت
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و به گرفته  بلكه جو برانگيخته و شديد سياسي آن ايام، اكثريت اعضاي كانون را دربرمي
 58نبوده است بلكه در سال  59- 60تندروي منحصر به سال ... داشته است واكنش وامي

  بندهايي از اساسنامه كه كم به شهادت هم كه اساسنامه تنظيم شده مشهود است دست
 34/33ش : گردون(» .هاست امروز آقاي پرهام نيز از جمله پيشنهاددهندگان تعديل آن

  )27ص 
اندازه تندروانه  نسبت كانون نويسندگان و نظام سياسي تا چهاما گذشته از آن كه 

ايدئولوژي رسمي كانون يعني ه بوده، نسبت دبيران كانون با نويسندگان دگرانديش نسبت ب
ما «: كنيم باز هم به نقد باقر پرهام به كانون رجوع مي. گرايي هم جالب توجه است چپ

ها  گفتيم كه بابا روزنامه مي) 59- 60(آن موقع ت دبيران ئها يعني به اعضاي هي هرچه به اين
را گرفتند و ابوالفضل قاسمي را كه وكيل مجلس بود گرفتند باالخره اين آقا چهار تا جزوه 
تاريخي نوشته و عضو كانون است گفتيم بياييد يك اعالميه براي اين آقا بدهيد، گفتند 

. زد ند كه حزب توده در بيرون ميكرد ها ليبرال هستند يعني همان حرفي را تكرار مي اين
جا كانون نويسندگان ايران است آقاي ابوالفضل قاسمي  گفتيم بابا ليبرال يعني چه؟ اين مي

هايي از قبيل ليبرال و غيرليبرال نداشتيم اما حرف  كشي عضو كانون نويسندگان است ما خط
  )18ص - 31/ :گردون(» .رسيد ما به جايي نمي

ترين موقعيت تاريخي خود  با پيروزي انقالب اسالمي در به كه(بدين ترتيب كانون 
و حذف تدريجي  1360بار ديگر همراه با احزاب سياسي شد و با حوادث سال ) برد سر مي به

احزاب سياسي مخالف و مسلح در معرض حذف از فضاي عمومي كشور قرار گرفت وحتي 
در كنار احمدشاملو، غالمحسين (ن هايي مانند باقر پرهام به شوراي دبيرا ورود مجدد چهره

اين در حالي بود كه پيش . بخش آن نشد نجات) پور ساعدي، محسن يلفاني و سعيد سلطان
از اين حوادث مشروعيت كانون نويسندگان ايران تا جايي پذيرفته شده بود كه يك هفته 

درسه اعضاي كانون در م 1357ونهم بهمن ماه  پس از پيروزي انقالب اسالمي در بيست
من «: ها گفته بود خميني ديدار كرده بودند و رهبر انقالب خطاب به آن  علوي تهران با امام

من از چيزهايي كه در اين . اند و اظهار لطف كردند متشكرم جا تشريف آورده از آقايان كه اين
اي است كه  هاي تازه رو شدن با چهره نهضت، ثمراتي كه در اين نهضت يافتم يكي روبه

روحانيون . از هم جدا كردند قشرهاي ملت را از هم جدا كردند. رو نبودم ها روبه نون با آنتاك
... ها را با هم در صف مقابل قرار دادند را از روشنفكران از طبقات متفكر جدا كردند و آن

تر قلم شما را  پيش. تان هست شما نويسندگان االن تكليف بسيار بزرگي برعهده! آقايان
الن قلم شما باز است لكن استفاده از قلم در راه آزادي ملت در راه قيام اسالمي ا. شكستند

  ».بكنيد
يكي از . فعاليت كانون به شدت محدود و ممنوع شد 1360با وجود اين از سال 

پور بود كه از ميان  ترين اقدامات در راه محدوديت فعاليت كانون اعدام سعيد سلطان نمادين
باقر پرهام سرنوشت . ت مديره و شوراي دبيران باقي بودئنوز در هيجناح راديكال كانون ه

پور همين  همان موقع هم به مرحوم سلطان«: كند پور را چنين روايت مي سعيد سلطان
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گفتم آخر عزيز من، رفيق  مي) در خارج از جلسه(هاي تندش  درباره حرف. زدم ها را مي حرف

دو نفر از !... اي؟ وه سياسي خودت اشتباه گرفتهجا را با منبر گر من، برادر من، شما اين
. كردند ديديم سرشان به جاي ديگري بند بود اعضايي كه در دفتر كانون براي ما كار مي

عزيز من : به ايشان گفتم. يكي مثال سرش به حزب توده بود و يكي ديگر هم به جايي ديگر
اي و  اقليت نشسته اي جلسه رهبري جوري حرف نزن كه همه فكر كنند ديشب رفته

كار ... كني خوب گوش كرد اي و حاال داري در كانون پياده مي دستورهاي الزم را گرفته
جا كشيد؟ مسلما به خاطر عضويت در كانون نويسندگان ايران  چرا به آن پور مرحوم سلطان

  )همان(» .نبود
ي آن به تدريج با مهاجرت برخي اعضاپور به محاق رفت و به كانون با مرگ سلطان

در اين . خارج از ايران و تشكيل كانون در تبعيد عمال كانون در درون ايران تعطيل شد
ها احمد شاملو شاعر مشهور و عضو آخرين هيات دبيران كانون نويسندگان به صورت  سال

) ارگان كانون(» نامه كانون نويسندگان ايران«محور آن درآمد و با تعطيلي كتاب جمعه و 
و  كتاب آگاههاي محدود ادبي و نظري مانند  آن محدود به نشر كتاب يا جنگهاي  فعاليت
اي غيررسمي يافت  ، كانون نشريهآدينهنيز با انتشار مجله  60در نيمه دهه . شد آگاه نقد

بندي ادبي اما هنوز  جناح. كرد كه آرا و آثار اعضاي كانون را بدون وابستگي بدان منتشر مي
در مقاالت مسعود بهنود رنگ و بويي ليبرالي داشت اما در ذيل  آدينه گرچه. ادامه اشت

نژاد شده  اي به نام سيروس علي نگاري حرفه كه جانشين روزنامه(سردبيري فرج سركوهي 
اي كه هنگام تحوالت منتهي به فروپاشي اتحاد  اي چپ بود به گونه رسما نشريه) بود

ماندال نظام آپارتايد را ساقط و با زد و هنگامي كه نلسون  شوروي آهنگ نارضايتي مي
اي او را عامل امپرياليسم و ليبراليسم خواند و در غم  سفيدپوستان به تفاهم رسيد در مقاله
نشريات ديگري به گروه مجالت  60در پايان دهه . تنهايي فيدل كاسترو مرثيه سرود

عضو (عباس معروفي  بود كه به گردونها مجله  ترين آن مهم. روشنفكري ايران افزوده شدند
پس از توقيفي (اين مجله در دوره دوم خود . شد منتشر مي) سابق حوزه هنري و وزارت ارشاد

پرچم احياي كانون نويسندگان را با نقد گذشته آن برافراشت و به سراغ ) مدت كوتاه
مرحوم هوشنگ . هايي مانند هوشنگ گلشيري، محمدعلي سپانلو و باقر پرهام رفت چهره
  : ي صادقانه به ابهامات اساسي در تعريف كانون اشاره كرد و نوشتگلشير

اولين مشكل ما اين خواهد بود كه مقصود ما از نويسنده چه كسي است؟ مثال آيا «
چاپ دو كتاب به ... توان مترجم متن پزشكي يا گردآورندگان را نويسنده دانست؟ مي

در گذشته ... بودن نيستدهنده صالحيت كسي در احراز نويسنده  هيچ وجه نشان
كه كسي بداند  آن گرفت بي ها وقت جلسات را مي شد كه كسي ساعت بارها ديده مي

عامل ... شد چه نوشته است گاهي هم با زدوبندهاي متعارف جزو هيات دبيران مي
ترين موانع عضويت در كانون است اما در عمل و در  سانسور بودن يكي از اصلي

كساني در كانون . ه راستي مصاديق آن را مشخص كنيمگذشته نيز نتوانستيم ب
در پوشش ويراستاري به اصالح و تعديل آثار ) فكري كودكان و نوجوانان(پرورش 
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هست كه از يكي، دو نفر به دليل ) نويسندگان(باز در سابقه كانون ... دست زده بودند
ه و خواهد عمل به اين اصل بسيار دشوار بود. همكاري با ساواك سلب عضويت شد

» توان به صرف شهادت يكي دو نفر و بدون ارائه سند بدان عمل كرد بود و نمي
  )28ص 28/27ش : گردون(

  : كند بندي اعضاي كانون را به سه گروه تقسيم مي هوشنگ گلشيري در نوعي جناح
كنندگان  كه از ذكر نام مطرح... ديدند گروه اول كانون را نهادي صرفا صنفي مي«

ديدند و  گروه دوم كساني بودند كه كانون را نهادي سياسي مي... معذورم اين نظريه
زدند تنها پوششي بود براي اهداف  اگر هم از صنف يا اتحاديه اهل قلم حرف مي

هاي ديگر دارند  اين دسته به شهادت تاريخ كانون در مجموع داعيه... سياسي پنهان
حادثه است و اغلب هم در هيچ دوره  و معموال نويسنده و مثال مترجم بودنشان از بد

اند يا كساني هستند كه از بد حادثه فقدان نهادهاي  رو نبوده با هيچ مشكلي روبه
ترين صدمات را از  هاي وقت كانون بيش به غير از دولت. آيند سياسي به كانون مي

براي گروه سوم كانون نهادي صنفي ـ سياسي است؛ . اين گروه متحمل شده است
هاي  ست براي رسيدگي به معضالت اعضاي اين صنف نظير همه اتحاديهصنفي ا

صنفي ديگر، سياسي است به لحاظ اين نكته اساسي كه بدون وجود آزادي قلم و 
تواند بنويسد تا نويسنده باشد و مثال كانوني از جمع امثال او شكل  بيان كسي نمي

  )28ص 30/29ش: گردون(» بگيرد
  

روايتي ) ترين تاريخ كانون را نوشته كه به(محمدعلي سپانلو  بندي درون كانون از جناح
هاي  كاري ها و خويش گذاري كانون پيرامون هدف از آغاز بنيان«: دهد تر به دست مي دقيق

. اولين تلقي متعلق به بخش اعظمي از اعضاي كانون بود: آن سه نوع تلقي وجود داشت
المللي را  ان و نشر مصرح در قوانين داخلي و بيناينان عقيده داشتند كه اگر بتوانيم آزادي بي

پس اگر به فرض اين آرمان . ايم تر مرزهاي سانسور موجود را درنورديده به دست آوريم بيش
البته . اصلي تحقق يابد حق ما نيست كه ما به نام كانون داخل مبارزه سياسي با دولت شويم

عاليت كنند ولي نه در كانون و به نام هاي سياسي مطلوب خود ف اعضا حق دارند در سازمان
اي  كانون، تلقي دوم برعكس از لحاظ ذهني مبارزه براي آزادي بيان و قلم را وسيله يا بهانه

محسوس بود كه اينان آزادي بيان و قلم را . انگاشت براي درافتادن با تماميت رژيم مي
ر يك آينده فرضي حتي دانند و د نسبت به پيروزي حزب يا گروه سياسي خويش عمده نمي

تلقي سوم كه هواداران آن نسبت به دو گرايش پيشين ... حاضرند آن را زير پا بگذارند
هاي رسمي و تشريفاتي  كار بودند تمايل داشتند كه كانون با حداقلي از آزادي شمار و كم كم

كانون نامه (» مند شوند رسميت يابد تا اعضا بتوانند از مزاياي مادي و معنوي آن بهره
  )245، ص1380: نويسندگان ايران

با اين زاويه ديد انتقادي، انتظار  70گران براي احياي كانون در آغاز دهه  تالش
ها را برعهده گيرد اما شاملو سكوت  اي چون احمد شاملو رهبري ادبي آن داشتند كه چهره
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نسبت به ) ر نشدكه هرگز متن كامل آن منتش(وگويي با مجله آدينه  كرده بود و جز در گفت

گير بعضي  گند عالم«اي به نام  احياي كانون ابراز رضايت نكرد و در عين حال در مقاله
كه احياي كانون به جاي نيازهاي دروني  نسبت به اين) آدينه(در همين مجله » ...قضايا

ها درباره تحوالت  اشاره شاملو به برخي بدگماني. محصول فشارهاي بيروني باشد هشدار داد
) هاي فرهنگي بهبود وضع آزادي(و فضاي داخلي ) فروپاشي اردوگاه چپ(در فضاي جهاني 

با همين زاويه ديد بود كه شاملو هرگز در جايگاه جالل قرار نگرفت و . بود 70در دهه 
تير خالص . نتوانست رهبري ادبي نسل خود را برعهده گيرد و احياگر كانون نويسندگان شود

نامه . رسيد نقطه شروع كانون سوم باشد همان چيزي بود كه به نظر ميبر احياي كانون اما 
نامه، دو . كه لحظه آغاز باشد، وقت وداع بود به جاي آن» ايم ما نويسنده«نفر به نام  134

در بيرون حكومت واكنشي سخت ناباورانه . آسيب دروني و بيروني كانون را آشكار كرد
ان داد و تمايل نويسندگان به اعالم هويت صنفي نسبت به مدعيات واقعي نويسندگان نش

خود را بدون اغراض سياسي باور نكرد و همين مساله سبب شد كه گروهي از امضاكنندگان 
امضاي خود را پس بگيرند و در ) ها مرحوم عباس زرياب خويي بود ترين آن كه برجسته(

و متعاقب آن پس  ونگرددرون، حذف امضاي اسماعيل جمشيدي دبير هيات تحريريه مجله 
گرفتن امضاي عباس معروفي سردبير اين مجله و يكي از بانيان اصلي پروژه احياي كانون، 

اي در رده نويسندگان  اسماعيل جمشيدي نويسنده. نفر را در بحران فروبرد 134بيانيه 
فاقد  134گرا بود كه به نظر جناح حاكم بر نويسندگان بيانيه  نويس يا به عبارتي عامه ساده

نظر مستقيم محمد مختاري نام او از بيانيه  تعريف نويسنده بود و به همين دليل با اعمال
رهبري ناآگاه كانون «: اسماعيل جمشيدي نيز اين گونه واكنش نشان داد. حذف شد

گل به آب داده و برخالف منشور كانون نويسندگان ايران دوستان در كار مبارزه با  دسته
اي بلكه  چي شدند و آن هم نه سانسور يك كلمه يا يك جمله از نوشتهسانسور خود سانسور
اي كه همه اين تشكيالت بايد براي حمايت از او و امثال او تشكيل  سانسور نام نويسنده

جويي از صاحب اين قلم كه اعتقادي غير از  توزي، انتقام ورزي، كينه حسادت و بخل. شد مي
ترين اصل منشور كانون نويسندگان ايران يعني آزادي  اعتقاد چند تن از آنان داشته مهم

وال برده و اين نظريه را كه قشر روشنفكري ايران نابالغ است پررنگ ئانديشه و بيان را زيرس
آور به وسيله چه كسي انجام گرفت و كارگردانش كه  اما اين كار زشت و چندش. كرده است

خشك نشده است؛ كسي كه در  دونگراش در مجله  بود؟ آن كسي كه هنوز مركب نوشته
اشاره مستقيم اسماعيل جمشيدي به ) 60، ص43ش: گردون(» پنهان آن كار ديگر كرده

محمد مختاري البته چندي بعد كشته شد و عواقب سياسي قتل او در . محمد مختاري است
 اي سبب شد كانون نويسندگان جاني دوباره بگيرد و تا حدودي در هاي زنجيره پرونده قتل

» نامه كانون نويسندگان ايران«حتي نشريه كانون به نام . دولت سيدمحمد خاتمي احيا شود
سال منتشر شد و  20پس از بيش از ) 1381و  1380هاي  سال(به صورت كتاب در دو جلد 

در اين زمان احمد شاملو . دوره سوم فعاليت كانون به صورت محدود و پراكنده شكل گرفت
شد و  مجامع در محل اتحاديه ناشران برگزار مي. فاقد رهبري ادبي بود درگذشته بود و كانون
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پرداخت اما  تا حدودي به همراهي با كانون مي) عطااهللا مهاجراني(وزير وقت ارشاد اسالمي 
هاي خود را با  كه دريافت اين نهاد حاضر نيست بيانيه او نيز زماني از كانون شاكي شد احت

كند يا نه  كه اين عبارت حدود عقيدتي كانون را محدود مي اين نام خدا آغاز كند و بر سر
در خالئي كه : چه پيش از اين شاعر برجسته كانون احمد شاملو سروده بود. نظر ندارد اتفاق

نگاه و اعتماد تو را به دعايي نوميدوار طلب كرده / نه خدا بود و نه آتش، 
من /  النوع همه خداهاست كه ربو از انسان ـ  :يا در جايي ديگر گفته بود .بودم

/ انسان خداست : و نيز افزوده بود. زنم از انسان در ابديتي پرستاره گام مي
  ...حرف من اين است

 .كند بديهي بود كه چنين شاعري هرگز شعرش را به نام خدا آغاز نمي
* * * 

  
هاي  يتكانون نويسندگان ايران هرگز نهادي مدني نبوده است و دريغ و درد كه محدود

ترين نهاد روشنفكري ايران آشكار  سياسي و حكومتي هرگز اجازه نداده كه اين نقصان مهم
هاي سياسي آن  شود و همواره ضعف ساختاري كانون نويسندگان ايران ذيل محدوديت

ترين  انديشه آزادي به عنوان مهم ست كه جا اين ضعف ساختاري آن. پنهان مانده است
رين عنصر حيات يك نويسنده در كانون كمرنگ و حتي مفقود ت ارزش فرهنگي و محوري

هاي  گرايانه بها داده هرگز به ارزش هاي جامعه آن اندازه كه كانون به ارزش. است
اي، چه راه  چه توده(خواهانه احترام نگذاشته است و آن اندازه كه نهادي سوسياليستي  آزادي

باز هم . نبوده است) هاي قانوني مدافع آزادي(بوده نهادي ليبرالي ...) سوم، چه فدايي خلق و
جا  گفتم من اين بنده در داخل كانون به تندروها مي«: نويسد از باقر پرهام بخوانيد كه مي

گويم خوب است  گوييد بورژوازي بد است من مي هاي بورژوايي هستم شما مي مدافع آزادي
خواهم  دافع ليبراليسم هستم ميكنم من م آزادي بورژوازي درست است و من از آن دفاع مي

كنيد  دهيد اشتباه مي شما كه به ليبراليسم فحش مي. هاي ليبرالي دفاع بكنم از آزادي
  )20ص 32/31ش : گردون(» .هاي ليبرالي چيز خوبي است آزادي

آبادي و  هاي بعد هوشنگ گلشيري، محمود دولت و نيز در سال(اما باقر پرهام 
كانون همواره در . يي بر قاعده كلي كانون نويسندگان ايران بودنداستثناها) محمدعلي سپانلو

كرد  را تصحيح مي) ليبرالي(تاريخ خود نهادي سوسياليستي بود كه فردگرايي و آزاديخواهي 
اي  هنرمند را محكوم به پيروي از جامعه. داد گرايي را بر آن ترجيح مي گرايي و چپ و جمع

در حالي كه اكثريت جامعه ايران فرهنگي ديني . نداشتدانست كه البته نسبتي با آن  مي
اين داوري نه بديع است كه به كار حكومت در برخورد با . داشت كانون نهادي الئيك بود

شايد گمان شود كانون به دليل وسعت . كانون بيايد ونه غريب كه كانون آن را تكذيب كند
خواست و  پذيرفته بود نميكه اصل آزادي عقيده را  مشرب ايدئولوژيك خود و اين

اما واقعيت اين است كه كانون . توانست نهادي پيرو يك ايدئولوژي ولو ديني باشد نمي
هاي بسته سوسياليستي بوده  ايدئولوژيك آن هم از نوع ايدئولوژي تمامي بههمواره نهادي 



         1388 ، بهار1جنگ زمان         160
دو  از(گرايي مانند اسماعيل جمشيدي يا داريوش شايگان  روشنفكران راست ااست كه حت
زدايي از كانون اما كار سترگي بود  ايدئولوژي .در آن جايي نداشتند) گرا گرا و نخبه طيف عامه

كه در فاصله (كه از عهده نويسندگان آزادانديشي مانند باقر پرهام و هوشنگ گلشيري 
هاي  رهبري ادبي كانون را برعهده گرفت و سعي كرد از خاكستر قتل 79تا  77هاي  سال

هاي چپ فرو رفته  چنان در چنبره ايدئولوژي برنيامد و كانون هم) كانون را احيا كنداي  زنجيره
پور شاعر نيست و در مقابل  است كه حتي براساس جدول تعاريف آن شاعري چون قيصر امين

هاي شعر روشنفكران الئيك شاعرند و قيصرها نه در قياس با  استعداد كالس شاگردان بي
شاملو، اخوان، فروغ و سهراب كه در برابر شاگردان آنان شاعر محسوب  شاعراني بزرگ چون نيما،

تاريخ كانون نويسندگان ايران تاريخ زوال  .شوند كه حتي در مرگش آگهي تسليتي بدهند نمي
روشنفكري ادبي جناحي از روشنفكري است كه در آن شاعران و . روشنفكري ادبي ايران است

لبي مبتال هستند و حتي اگر خود نخواهند ديگران ايشان را ط نويسندگان مدعي به بحران رهبري
احمد و شاعري مانند احمد شاملو  اي چون جالل آل در بزرگي ادبي نويسنده. خوانند چنين مي

بسيار زمان بايد . هم شاملو شاعر رهايي بود و هم جالل نويسنده پرشور شورشي. ترديدي نيست
اره ظهور كنند چنان كه ايران امروز با وجود نويسندگان تا شاعران و نويسندگاني چون آنان دوب

اما . بهره است آبادي از شاعري به بزرگي احمد شاملو بي اي مانند محمود دولت برجسته
تر از آن است كه  اي بسي پيچيده لهأسياست مس. روشنفكران ادبي رهبران سياسي جامعه نيستند

تر از  ورزي فربه سياست. ز فن روشنفكري استتر ا سياست علمي عظيم. به شاعران سپرده شود
شود كه گفتمان كنوني  زوال روشنفكري ادبي ايران زماني آشكار مي. روشنفكري است

بينيم؛  هاي ضدامپرياليستي مي اي از بقاياي سوسياليسم و تحليل روشنفكري ادبي را آميزه
عصري كه هوگو چاوس،  هاي جنگ سرد در هاي سياسي آكنده از نظريه توطئه و آموزه تحليل

  .لنين زمانه است و پوپوليسم تنها صورت ممكن كمونيسم
به  1384و  1376جمهوري سال  روشنفكران ادبي اما در عمل در دو انتخابات رياست

بر «هايي مخالف ايدئولوژي سياسي سنتي خود دست زدند و براي اولين بار به جاي  انتخاب
ي از درون حكومت دست زنند؛ اتفاقي كه مفهوم ترجيح دادند به انتخاب» حكومت بودن

. رهبري روشنفكري ادبي در مجادالت سياسي را براي هميشه در پايان راه خود قرار داد
احمد، احمد شاملو، هوشنگ گلشيري و محمود  اكنون روشنفكران ادبي چون جالل آل

ه عصر ما هستند آبادي نه رهبران سياسي جامعه ايران كه شهروندان بزرگ و فرهيخت دولت
ها بايد بگذرد تا بزرگاني چون  كه زبانشان مايه حكمت و عامل رونق فرهنگ است و سال

اين روشنفكران البته ناظراني هوشمند بر كار ملك و مملكت هستند اما . آنان ظهور كنند
توي يك مملكت حسابي، «: چرا كه به گفته صادق هدايت. اي نيستند سياستمداران حرفه

  مان بچه ولي ضمنا همه. دهند دست متخصص نه دست من و امثال من را ميسياست 
  ».با سياست كاري نداريم سياست با ما كار دارد. سياستيم
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اي و با استقبال از زوال رهبري روشنفكري  توانند با رفتاري حرفه آيا احزاب و حاكمان مي
دهند و بپذيرند كه استقالل نهاد  زدگي رهايي ادبي، نويسندگان ايران را براي هميشه از سياست
  ترين راه دموكراسي واقعي است؟ ادبيات از نهاد سياست مقدم بر هر تفكيكي مهم

  محمد قوچاني  - )28شماره  شهروند امروزسرمقاله (
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  :نوشت پيوست مانيفست كانون پي
  

ي  حتي، بيانيهچرا كه دوست و همكار عزيز مهدي فال. است” حنگ زمان“هاي در قالب از  جمله* 
را در پيش از متن خود گذاشته بود، تا ” شهروندروزنامه “ي  و سرمقاله” كانون نويسندگان ايران“

ها  ها، در پيش از خواندن بر آن ي ناآگاه از اين متن گونه كه خودش نوشته است، خواننده همان
  . اشراف داشته باشد

داند كه  ي ايراني مي گان فرهيخته سوخته دل تر از جا كه مخاطبان خود را بيش از آن” جنگ زمان“
ضد “هاي  ي اين سال هاي نويسندگان حكومتي را در همه سازي مسايل حساسي چون پرونده

ي مقاله، به  دنباله ها را به كنند، با مشورت نويسنده آن در ايران دنبال مي” آزادي وضد فرهنگي
  .كند صورت پيوست منتشر مي

زماني با چهلمين سال تأسيس و فعاليت كانون نويسندگان  به خاطر هم ، به ويژه”جنگ زمان“** 
چهلمين سال كانون “ي  نامه گذارد و اميدوار است بتواند ويژه اين بحث را آزاد مي” ايران

  .ي كانون در همين راستا به درخواست بيانيه اي باشد را منتشر كند تا پاسخ شايسته” نويسندگان
  1386دي  يسندگان ايرانروابط عمومي كانون نو* 
  
  
  

   



      

  
  
  
  
  

  وقت آن شد كه كار دريابيم
  در شتاب است عمر بشتابيم

  ي حرص و آز بردوزيم ديده
  ي زهد و زرق برتابيم پنجه

  ايم ما گدايان كوي ميكده
  نه ز جفاي سپهر درتابيم
  نه اسيران نام و ناموسيم
  نه گرفتار ملك و اسبابيم

  روان يك زنگيم ي يك بنده
  خكان قالبيمدشمن شي

  گرد كوي مغان همي گرديم
  مترصد كه فرصتي يابيم

  عبيد    
  
  
  
  
  
  
  

  طنز و شوخي
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  علي حصوري
  1ديگر غم ي شوخي، راه فرار، چهره

  
  

معمول دو به طور است با ) ندرت بيش از يك رويداد  و به(شوخي چيست؟ حكايت رويدادي 
شوخي از  ِ سازي خنده. خنده دار دارد معمولبر حسب ند و پاياني شخصيتتر دو  طرف كه بيش

طور كلي بايد آن را ناسازگاري يا ناهماهنگي نتيجه با   گيرد كه به هاي گوناگون شكل مي راه
بنابراين گاه شوخي دو رويداد و . مقدمه يا عرف، عادت، آداب، رسوم و اخالق جامعه خواند

انگيز  اي گاه تلخ يا تاسف ه ه خنددارد و نتيج) اهالي سه شهر گوناگون ثلم( طرف بيش از دو
 .دنبال دارد به

چه بسيار از شوخي ها كه براي توصيف وضعي وخيم ساخته شده است، گرچه ظاهر 
 : آن خنده دار جلوه مي كند

را در ) رفت فضا ها به روس ي وسيله هكه ب( هاي جنوب تهران سگ اليكا ديروز بچه“
 ي وقتي من از پشت پرده :گفت. جا را پرسيدند آناز او علت آمدن به . ميدان اعدام يافتند

آمريكا . جا برگردم آهنين خالص شدم از جاهاي مختلف دنيا برايم پيغام رسيد كه به آن
مانده بودم  ... سرزمين آزادي، فرانسه سرزمين انقالبي كه بر جهان اثر گذاشت، انگلستان  و

خواهي  مي ناگر واقع! اليكاجان“ كههاي جنوب شهر تهران رسيد  كنم كه پيامي از بچهه چ
 ”... مثل يك سگ زندگي كني بيا به جنوب تهران

  
اگر چه بسيار . توفيق چاپ شد ي اين شوخي را جواني در همان زمان ساخت و در نشريه

 . چهل است ي خنده دار است، اما گوياي وخامت اوضاع جنوب شهر تهران در آغاز دهه
 شود؟ مي ي ساختهيهاچرا اين چنين شوخي

 .شود زود فراموش مي. به دليل اين كه انتقاد مستقيم كم اثر و ناپايدار است - 1
 .تري دارد انتقاد مستقيم خطر بيش - 2
 نو آن را ي هدر جام اموضوع آن را ناگوار و تلخ و در صورت تكرار حت طرح جديِ - 3

 . براي گروهي غيرقابل تحمل مي كند
موضوع كه به  كند و توجه را نه تنها به بزرگ مي آميز و شوخي موضوع را اغراق - 4

 .كند گوينده هم جلب مي
، خنده دار بودن و موجز بودن نه تنها در )ماجرا(به دليل داشتن شكل رويداد - 5

ها  همين كه چنين چيزي سال.(شود تر مي ماند بلكه دلبستگي به نقل آن بيش خاطرها مي
 ).ياد من مانده، بسيار اهميت دارد به

 .كند موافقان انتقاد را جلب مي - 6
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در . كند، زيرا كسي نبايد شوخي را جدي بگيرد مخالفان انتقاد را خلع سالح مي - 7

علت ساختن يا روايت شوخي  ايم كه كسي را به تر ديده تري دارد و ما كم هر صورت خطر كم
نين داستان چ هم. تعقيب كنند، مگر اين كه مستقيم و روشن ديكتاتوري را هدف قرار دهد

 .اي، ديگر است طنزنويسان حرفه
تر  تر مورد اعتماد است و كم مشخصي ندارد، بيش ي لف يا سازندهؤجا كه م از آن - 8

 .شود در آن غرض ديده مي
انگيز است تا خنديدني روايت  تر غم چنان كه ديديم، در اين شوخي وضعي اسفبار كه بيش

بنابراين از جمله كارهاي شوخي يا . ده استشده و به اين شكل جاي خنده و گريه عوض ش
اي  راستي غمي را در زير خنده كند و به لطيفه اين است كه جاي غم و شادي را عوض مي

همين دليل،  به. ترين ره آورد يا هنر نهفته در شوخي باشد شايد اين بزرگ. دساز پنهان مي
هاي ديگر هم به  از شوخيخواهيم ديد كه برخي . شوخي است هاي ترين نوع معروفاز اين 

 .گردد ويل ميأاين نوع ت
ي، يجو ها نه انتقاد، بلكه عيب هاي فراوان ديگري هست كه آهنگ آن اما شوخي

 ي قومي يا ملي و سرانجام حمله به نقطه تمسخر، تحقير، نشان دادن و تخريب يك ويژگيِ
ويژه  هي بيها نين شوخيچ. مثبتي در كسي يا اهالي شهري يا قومي و راندن او يا ايشان است

ي كه پس از قتل عام يها شود، مانند شوخي تر مي هنگام بروز دشمني و اختالف بيش به
 .دست تركان، نه تنها در ارمنستان كه در تمام منطقه پيدا شد ارمنيان به

  :گردد ويل ميĤها است كه به نوع اول ت ي از اين شوخييها اما گونه
ي كشوري را يگونه تنها هچ :از ملكه پرسيد تانگلسان بوش در آخرين سفر خود به“

  ؟كني اداره مي
 . هوشي دارم مشاوران با :ملكه گفت
 . اي خواست بوش نمونه

  .آمد. ملكه دستور داد توني بلر بيايد
مادر و پدرت فرزندي دارند كه نه برادر تو . لي دارمآبلر از تو سو: ملكه به او گفت

 و است؟ ست و نه خواهرت، پس چه كس ت
 . خودم هستم: بلر بالفاصله پاسخ داد
 ديدي؟: ملكه به بوش گفت

از تو سوآلي  :يس دفتر خود را خواست و به او گفتيكشورش برگشت و ر بوش به
او دو سه روزي براي پاسخ مهلت خواست و كسي را . و همان سوآل را كرد .دارم

فلد را يافت و سوآل را با او در در پايان روز سيوم در مانده، رامس. نيافت كه پاسخ دهد
 . شايد جوابش خود من باشم :او فكر كرد و گفت. ميان گذاشت

 . جواب را يافتم :رئيس دفتر نزد بوش آمد و با شادي گفت
 خوب او كيست؟  :ديبوش پرس

 .رامسفلد: رئيس دفتر بالفاصله گفت
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  ”.نه ابله، توني بلر است :بوش گفت
 

مريكا با آملت  اما انتقاد اصلي به ،اند ر يك فرد را مسخره كردهظاه بهدر اين شوخي اگر چه 
 ها شخصيتشود كه تعداد  در اين نمونه ديده مي. چنين مديراني و رئيس جمهوري است

 .شود ملتي نشانه گرفته مي احتصر بهتر است و  البته گاه از اين هم وخيم. بيش از دو است
ي تا تخريب و از ميدان در كردن يجو يبي كه بر شمرديم، يعني از عيها اما شوخي

در ايران رسم بوده است كه . ارزش يا مغرضانه نيست اي كه گفتيم بي همه و هميشه تا اندازه
رسيدند،  مناصبي مي آن به كرد يا اهاليِ شهر ديگر ترقي مي محض آن كه شهري نسبت به به

قزوين،  يخ براي اهاليِي كه در طول تاريها شوخي. شد سازي براي آنان آغاز مي شوخي
همه مربوط  ،اند و جاهاي ديگر ساخته )مركزيت اراك كنوني عراق به(اصفهان، فراهان 

نمونه را قزوينيان اندكي  .اند زماني است كه اهالي آن شهر يا بخشي از كشور ترقي كرده به
و  2يدندمناصب ديواني رس پس از  آن دوره، فراوان به مغوالن و ي گاه در دوره آن پيش و

قاجار  ي فراهانيان در دوره. بعد خوش درخشيدند صفوي به ي ويژه از دوره هاهالي اصفهان ب
 ).از قانم مقام و امير كبير تا مصدق(  رشد كردند

رفتار و گفتار و  ي ي است بر شيوهيهاي مذكور هم انتقادها بخش بزرگي از شوخي
 :خبري، ناآگاهي وعقب افتادگي نامتناسب بودن كارها يا سخنان با وضع موجود، بي

 ” با پا بخورم؟ :پاسخ داد ؟خوري چرا آش را با دست مي :به يكي گفتند
 يا

 ”؟عقل چيست :پرسيد .شود عقلت كم مي ،خوابيده غذا نخور :به يكي گفتند“
 .ها بسيار فراوان است از اين نمونه

هاي فراوان قرار  اند، در نتيجه هدف شوخي مقامي رسيده شايستگي به گاه كساني بي
شاه يكي دو تن از نمايندگان مجلس چنين وضعي را داشتند و  ي دوره هايخرآدر . گيرند مي

از اين عده بودند . هاي آن دوره قرار گرفته بودند هاي فراوان در روزنامه اسباب شوخي
كساني كه سياست همراهي با مذهب دولت منصور را كه پي آمد حوادث سال چهل و دو 

 .كرد ي مييبراي توضيح بايد گفت كه دولت منصور از بيم مذهبيان كارها. فهميدند مين ،بود
 ي دوره عده آن هاي هدر نشري. حج برد مجلس را دسته جمعي به هاي يلاز جمله يك بار وك

و » علم«طبع منصور اميرالحاج بود،  به. هاي روز قرار گرفتند بسياري از اينان هدف شوخي
 .مجيد محسني چاووشي خوان الحاج بود و يكي دو نماينده هاج الواج. كتل برداشته بودند

همين وضع . هاي پيرامون مجلس بود از سوآل” من سور در تهران، تو سور در مكه؟“
ولي هرگز رو به  ،در حال حاضر هم وجود دارد و از شدت فراواني از اهميت آن كاسته شده

 .فراموشي نخواهد رفت
ها و  زبان و تعبيرهاي گوناگون از جمله( اي گوناگون ارتباطيها از ابزاره در شوخي

مهارت برخي از . شود استفاده مي...) ها والمثلهاي معروف و جاافتاده، شعرها، ضرب عبارت
در  اذبيح بهروز كه يكي از طنزسرايان بزرگ حت. طنزنويسان در استفاده از اين ابزارها است
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اندكي با ولتر  گونه ابزارها استاد بود و از اين لحاظ هماننديِ ست، در استفاده از اينا تاريخ ما
مذهبي  هاي مونمض خود به 3ولتر در آثار خود و بيش از همه در فرهنگ فلسفي. داشت

دار است، اما كار بهروز چيز ديگري  آدم، ابراهيم و ديگر پيامبران كه البته خنده. پرداخته است
 :ولتر ي اي از يك مقاله خالصه. كنيم دو توجه مي هر اثرهايمضمون آدم در به. است

خرد  ي زيستند تا حوا به اغواي شيطان ميوه خوشي در بهشت مي ها به آدم و حوا مدت
 هردو به كار افتاد و پس از مدتي به آنان فشار ي دستگاه هاضمه. را خورد و به آدم هم داد

آنان . آن حال ديد و احوالشان را پرسيداي ايشان را در  دانستند چه كنند كه فرشته آمد و نمي
خرد را به آنان نشان داد  ي فرشته ميوه. از ناراحتي شكم گله كردند و اين كه در فشار هستند

 از اين خورده ايد؟: و پرسيد
 !بله: حوا

اي  فرشته دست او را گرفت و هر دو آنان را روي يك بلندي در بهشت آورد و ستاره
اين ترتيب آدم و حوا  جا جاي اين كارها است و به آن: داد و گفت را در اعماق آسمان نشان

زمين آمدند و از آن روز است كه زمين ما تبديل شده است به اين چيزي كه  به اين قصد به
 .هست

آدم “ تر چند جمله يا تعبير فارسي است كه از همه معروف بهروز ناظر به اما شوخيِ
سالمي آمده است كه شخصي رفت پيش يكي از مردان ا هاي در روايت. است” شود پيدا نمي

 پيش از حضرت آدم كه بوده است؟! اي بزرگوار: معروف ديني و از او پرسيد
 !آدم: پاسخ

 پيش از آدم؟: پرسش
 !آدم: پاسخ

 پيش از حضرت آدم؟: پرسش
 !آدم: پاسخ

 پيش از او؟: پرسش
 .گويم آدم اي عرب نپرس كه اگر تا قيامت بپرسي مي: پاسخ

اما در روايت بهروز پس از آخرين پاسخ آن  .پذيرد وايت به اين شكل پايان مير
او  آن حضرت مبهوت به. كند به گريه آورد و شروع مي حضرت، عرب دستمالش را در مي

جان ببين در آن  حضرت: گويد عرب در پاسخ مي. پرسد نگرد و با نگراني علت گريه را مي مي
 !شود يكي هم پيدا نمي اوده و امروزه حتها چه اندازه آدم زياد ب زمان

بهروز است كه يكي از  ي وسيله ههاي ديگري ب اسباب ساخت شوخي ”آدم بودن“اين 
 :ها بسيار معروف است آن

 هاي ديگر چه فرقي داشته است؟ حوا با زن  - 
 !او تنها زني است كه شوهرش آدم بوده - 

طنزپرداز  ي ما اين روحيهي در دست همه هست، ايبديهي است كه چنين ابزارها
را  ”گه خوردن“در فارسي تعبير نه چندان زيباي . كند است كه از آن نهايت استفاده را مي
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ذبيح . جا و گه زيادي گه مفت، گه بي: شنويم داريم و اين كه به سه شكل اين تعبير را مي
 :بهروز اين سه نوع را شرح كرده است
 گفت لقمان حكيم اي مردمان

 ه قسم باشد در جهانگه خوري س
 :كنم معني نقل مي آن را به ي متاسفانه منظومه را در دست ندارم و بنابر اين خالصه

 .گيرند گه مفت خوردن اين است كه پدر و مادر كسي برايش زن مي - 1
 .گيرد جا اين است كه كسي خود زن مي گه بي - 2
 . دگير رود زن ديگري مي گه زيادي اين كه كسي زن دارد و مي - 3

كسي  شوخي، كاري است متداول، اما اين كار از هر ها و وقايع روزانه به تبديل حرف
 . آيد بر نمي

گويد يا راست  ي كه حس شود كه شخص دارد دروغ مييجا: گفت بهروز مي
ي كه شخص بيش از يشود، جا ي كه شخص در مورد خودش دچار توهم مييگويد، جا نمي

 .دارد خنده و شوخي وا مي بهمردم را ... نشيند و حد خود مي
دو نفر از كنار ساختمان سازمان ملل : توان يافت مصداق سخن او را امروزه مي

: يكي از ديگري پرسيد. گذشتند و ديدند چراغ بسيار پر نوري از باالي ساختمان پيدا است مي
 چه خبر است؟
 .كند يس جمهور ايران سخنراني مييگمانم ر
يدن منطق شوخي است كه از قضاياي عادي تا برهان جالب بيرون كش تاز مقوال

هاي خود ندارند، در بر  ي را كه هيچ ارتباط منطقي با مقدمهيها خلف و پس از آن نتيجه
ارتباطي نور با يكي از  راني ندارد و گوياي بي سخن در مثال باال چراغ هيچ ربطي به. گيرد مي

. ها را با دادن مثال روشن كرد اين شكل ي توان نشست و همه مي. رجال بزرگ است
  .اميدوارم اين كار را در آينده بكنم

  
  :ي ديگر غم نوشت شوخي، راه فرار، چهره پي

 ،در نگاه نو” قالبي براي فكاهه، هزل و طنز) لطيفه(شوخي“ آقاي فريدون تنكابني با عنوان ي مقاله  - 1
شوخي  جا تنها به من در اين. ك كردقلمي كردن اين نوشته تحري مرا به 43تا  40، ص)86مرداد(74.ش
چه ايشان در پاسخ  مثل آنبه . ايشان هست، كاري ندارم ي بسيار ديگري كه در نوشته هاي تهنك پردازم و به مي

گونه انجام  ه، بلكه جواب اين پرسش است كه خنده چنيست پاسخ به آن پرسش ،اند نوشته ،خنده چيست
  .خنده استتعريف رواني و فيزيكي  واين. شود مي

 ي صده(را آن هم تا زمان خود ها هاي اين شخص فهرستي از نام ،حمداهللا مستوفي كه خود قزويني است -2 
  .در پايان تاريخ گزيده گردآوري كرده است) نهم هجري

3 - - Dictionnaire philosophiqu  
   



    
  :ي همكاران هاي منتشر شده كتاب

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اغنمي، رضا

 
  )رمان(ويرانگران 

روايتي ست از شيادي دو برادر خرده مالك بيعار، كه 
با استفاده از جهل و غفلت عوام، با راه اندازي 

  رسند و امامزاده در روستا، به مال ومنال بادآورده مي
  
  
  

ي مذهب و قدرت حاكم فرو  ي گسترده در شبكه
  . روند مي
  

  خاكسار، نسيم
  

  )رمان(فراز مسند خورشيد 
  فرانسهپاريس، انداز،  نشر كتاب چشم
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برش ساده اما شكيلي است از ” فراز مسند خورشيد“
  در هلند بر محور مهاجر ايرانيچند   بيروني  زندگي
كه از ديد اول شخص  عيديبيك ت  دروني  زندگي

  همان  رمان به. شود مفرد، سليم بيداري روايت مي
  
  

  
  
  

  آرام آرام در بازيي نخست، خواننده را  جمله  سادگي
كند و با خود همراه  اش سهيم مي از پيش آغاز شده

  :گرداند مي
  
بازي را اولين بار ميز توي اتاقم يادم “

ام يا  هاي كتاني داد، شايد هم زيرپوش
  ”.در آشپزخانه  دستگيره

  
  

  
  زرين، علي

  
  )شعر(كتاب من 

انتشارات سيتي اليتز، : ناشر
  سانفرانسيسكو
  2005: چاپ نخست

اين كتاب كه شعر بلندي است، پس از انتشار، همراه 
با سه نامه در خصوص حك و اصالح شعر، خاطب 
  به شاعر، از الرنس فرلينگتي كه يكي از شاعران  و 

  ، در 2006ناشران بزرگ آمريكايي است، در سال 
  .  دنور، كلرادو منتشر شده است

  
  



      

  

  

  

  

  

  

  
  

  مهدي فالحتي
  

  پنجاه گفتگو
  افرا، كانادا –نشر پگاه 

  1384پاييز : چاپ نخست
  صفحه 600

  
متن بيش از پنجاه گفتگو با اهالي » پنجاه گفتگو«

ايراني سياست ، قلم ، و فرهنگ است  بر زمينه ي 
  . گفتگو درباره ي پنجاه كتاب

تر اين گفتگوهاي كوتاه در جدلي  اهميت بيش
ي هاست و دست يافتن به يكي دونكتهبودن آن
براي نمونه ، پيش ازخواندن متن . رگفتگوبديع در ه

گفتگو با دكتر ابوالحسن بني صدر در اين كتاب ، 
تر كسي بداند كه نخستين رئيس جمهوري شايد كم

اسالمي ايران، با برگذاري همان انتخابات رياست 
يي كه از دل آن به رياست جمهوري رسيد جمهوري

 . ، مخالف بوده است 
كه نخستين رئيس  تر كسي شايد بداندو كم

دولت ديني كه در اصل گويد دولت ديني ايران، مي
   !را قبول ندارد

  طرح و اجراي جلد كارِ نيما 
  .  نيليان است

  

  

  
  
  
  
  
  
  

 كوشان، منصور

  دهان خاموش
  سوئد -نشر باران، استكهلم 

  2008بهار : چاپ نخست
  صفحه 250

  
دهان خاموش، روايت سيال نسلي است كه انقالب 

دگرگوني ژرفي در زندگي آنان ايجاد  اسالمي
راوي دهان خاموش كه در زمان انقالب  . كند مي

اي مرفه و سياسي  دوران بلوغ خود را در خانواده
ي هولناك، يكي از سوي  گذراند، بعد از دو ضربه مي

خانواده و ديگري از سوي جامعه، استقالل و 
اش را براي تداوم يك زندگي ساده از دست  توانايي

دهد و روزهاي آخر عمر كوتاه خود را با نوشتن  يم
  .گذراند ها و رويا مي واقعيت

ي جريال  ، به شويوه"دهان خاموش"رمان 
هاي  سيال ذهن، تداعي و شكست زماني، حادثه

هاي گوناگون زندگي راوي  گوناگون را از نگاه دوره
  . كند بيان مي

ها، كه نسبت به حجم   كدام از شخصيت هيچ
دشان بسيار كم است، حتا راوي نام ندارند و رمان عدا

مادر، : شوند همه بنا به نقش و كارشان ناميده مي
پدر، خواهر، استاد، صحاف، پزشك، شاطر، بقال، 

تر نگاه كنيد به  براي آگاهي بيش...  سرهنگ و 
مهدي : ي قلم خانه هاي سايت: هاي نقدها و بررسي

غنمي، اثر مهدي فالحتي، رضا ا: فالحتي، اخبار روز
  ...عباس شكري و : و شهروند

 



   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  نگهبان، علي
  

  كن شده  متن ريشه
  چند نوشتار در پيوند با خانه و خويش

  كانادا - نشر مؤلف، ونكور
  1384: چاپ نخست

ي نوشتارهايي است در  اين مجموعه در برگيرنده
تبعيد، و نيز چند نقد و  ي ادبيات مهاجرت و باره

عنوان و موضوع . بيات معاصر ايرانيبررسي از اد
  : برخي از نوشتارها از اين قرار است

جستاري نظري پيرامون ادبيات ( شده كن شهيمتن ر
نقدي بر ( است يكه زندگ يمتن؛ )مهاجرت و تبعيد

ي فرخنده حاجي  من، منصور و آلبرايت نوشته“رمان 
  ؛ )زاده

نقدي بر (زبان  ي و نمازخانه يانگشت شش
ي كوچك من از هوشنگ  تاه نمازخانهداستان كو
 بزرگ ما يها و اصالت، دغدغه تيفرد؛ )گلشيري

  ؛ )پيرامون ادبيات معاصر ايراني(
پيرامون شعر (هم ابداع، هم انحراف   جوان، شعر
درنگي بر شعر ( ايكنار در انسان؛ )ي هفتاد ايران دهه

  ؛ )منوچهر آتشي
  ).مصاحبهيك ! (باشد نيا يشعر فارس اگر

چاپ بنا به “مجموعه اكنون به شكل اين 
و به شكل كتاب الكترونيكي موجود ” درخواست

  .است
  farsi.language@gmail.com: تماس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هنرمند، سعيد

  ي ادبيات داستاني چند جستار درباره
  نشر جوان

  ، تورنتو 2006: چاپ نخست
  صفحه 236 
   978-0- 9683487-9- 6: ابكش

هاي اين كتاب دو بخش موضوعي را تشكيل مقاله
ي در بخش نخست تمركز بر مسئله. دهندمي

فردگرايي . فردگرايي و معنا در ادبيات روايي است
در . كندنقشي محوري در ادبيات مدرن بازي مي

ي ژانر هاي فردگرايانههاي اين بخش ويژگيمقاله
. اي بررسي شده استايسهرمان با رويكردي مق

هاي اين تكامل روايت در گذرگاه تاريخ از ديگر مقاله
گانه روايت در جهان بخش است كه به كاركرد سه

  .هاي ميانه و مدرن پرداخته استباستان، سده
در بخش دوم تمركز بر مفهوم و كاركرد عشق در 

نخست كاركرد ديالكتيكي . هاي فارسي استعاشقانه
ي افالتون و ارستو بررسي شده و به هعشق در فلسف

هاي بعدي تأثير اين دو تعريف در دنبال، در مقاله
هاي عاشقانه و صوفيانه طرح و واشكافي داستان

نقش عشق در مقابل اخالق اقتدارگرا اين . شوند مي
  . آوردشناسي ميي فرهنگبررسي را به حوزه

در  هامايهي آخر اين بخش به بررسي برخي بنمقاله
 .آواهاي شعري حافظ پرداخته استطرح
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  !دوستان و همكاران و خوانندگان عزيز
كنم نه  ، اما تصور نمي"!روزگار غريبي ست، نازنين": زماني احمد شاملو نوشت

داشتيم كه حتا براي  "روزگار غريبي"او و نه هر كدام از ما، اين تصوير را از 
رساندن اثر خود به دست خوانندگان دچار چونان مشكلي بشويم كه به جز رنج 
نوشتن، چاپ و انتشار هر اثري، نيروي بسياري را، ناگزير در راه پخش و 

  .رساندن آن به خواننده متحمل شويم
ي  پهنه ي پخشي وجود ندارد و يچ شبكهجا كه ه رو، از آن از اين

 –كنم تا  خوانندگان فارسي بسيار گسترده و ناشناخته است، از شما خواهش مي
، ها فروشي مانند كتاب(را،  جنگ زمانوش هاي فر امكان –در صورت امكان 

ِ خود يا جاهاي ديگري معرفي كنيد تا با اعالم  هاي زندگي در محل...) كسان و 
و ارسال آن، خوانندگان امكان دريافت آن  جنگ زماندر  ها نام و نشاني آن
 .را داشته باشند

  )ها ها و ارسال نام، تلفن و نشاني ميل آن به مثل، تماس با آن(
، رساندن معرفت نويسندگان آن به جنگ زمانهدف از انتشار 

اي براي بايگاني  خوانندگان است و نه افتخار چاپ و انتشار مجموعه
  .نويسندگان اثر و انبارهاي ناشران

ي ادبي و  هاي مهم تداوم هر نشريه دانيد كه يكي از عامل همه مي
  .فرهنگي، فروش و ارتباط آن با خوانندگان است

هاي  فوريه منتشر شد، اما شماره 1388ي بهار  تين شماره، ويژهنخس
  .بعدي يك ماه پيش از آغاز هر فصل

 2009، تابستان 2در انتظار ياري و آثارتان براي شماره 
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