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  فرهنگ آزادي و بحران انديشه

  
استبداد به معناي . حاكميت استبداد ايستاده استدر جنبش امروز، حقانيت آزادي در برابر ... 

. تر از ديكتاتوري، فاشيسم يا هر حكومت ضد آزادي و برابري است عميق آن كه بسيار عقب افتاده
آزاد در اين راي، به رغم معناي نمادين آن، انتخاب . آغاز شد "راي"در جنبش سبز، خواست مردم با 

توان  رو نيز نه مي از همين. ي ديگري آشكار نبود ا شناخته شدهي  ، مفهوم از پيش تعيين شدهو مستقل
بازپس دادن "و تداوم دولت گذشته ناميد و نه وابسته به  "وابسته به تقلب"حضور اين جنبش را 

توان  به بيان ديگر، به سختي مي. "به رسميت شناختن يكي از نامزدهاي مخالف"و  "راي
ي پاياني براي اين جنبش در  را نقطه "از نامزدهاي مخالفيكي  يروزيپ"يا  "نشيني حكومت عقب"

   9  . نظر گرفت
 بازنگري ادبي

  :داريوش آشوري
  پژواك معنايي ِ سبك در كارِِ ِ نيچه

  
 ...اثبات يا رد خدا با دليل اين جا بحث يِ اهلِ علمِ كالم يا اهلِ  هاي عقلي و نقلي به شيوه ِ  وجود

 آن است با پي يك قتلداستانِ فلسفه نيست، بلكه روايت خدايي كه تا همين . آمدهايِ هولناك
به خون افتاده است و گوركنان  چندي پيش زنده بوده است، اكنون در زيرِ ضربِ كارد بشر غرقه 

يِ فيلسوف به بحث  چرا نيچه. سپارند كه رو به گنديدگي ست يِ او را به خاك مي دارند جنازه
ي نبود خدا به زبانِ  پردازد و به جايِ دليل آوردن در باره ود و نبود خدا نمييِ ب استداللي در باره
خدا را در قالبِ يك تمثيل، با چنين پژواك تراژيك، از زبانِ يك  مرگآورد و  ادبيات روي مي

  كند؟  حكايت مي "ديوانه"
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از . شد يفلسفيدن دستخوش دگرگون يدر آن زمان وضعيت كُل. هگل تفاوت بسياري نداشته باشد

  . دوجود ندار يما جز تفكر مابعد متافيزيك گزينه و رهيافت ديگر يبعد برا اين مرحله به
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  88هاي جنبش  چالش
  

مكتبي، از قيدهاي ايدئولوژيك و مذهبي و  هاي هاي مدني، برخالف برخي حزب بشجن... 
هاي مشخص و معين با بعد فراگير شكل گرفته  هاي حداكثري همه جانبه آزاداند و بر خواست برنامه

كنند ــ  و امكان حضور فعال و موثر، نه فقط حمايتي، را براي منظرهاي گوناگون فكري خلق مي
ي و نهادي چون كانون نويسندگان، جنبش زنان و نهادهاي مدافع حقوق زنان، جنبش روشنفكر

  .اند هايي از اين دست ــ نمونه...ها و سنديكاهاي كارگري  جنبش كارگري و اتحاديه
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ي ابزاري و  سازي همان شيوه سان يك. خواهي تفاوت دارد سازي با برابري سان خواست يك... 
ها  حذف يا سركوب آن ها، به ها و پذيرش يا درمان آن جاي بازشناخت تفاوت اي است كه به آمرانه
رو، اين گرايش درست  از اين. سان كرده باشد دست و يك پردازد تا جهان پيرامون خود را يك مي

  . خواهي است وارون برابري
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  :رضا اغنمي

   ناهنجارها پژواك هنجارها و
  

فلسفه و الهيات را رو ، "و اگر فلسفه و الهيات دو دانش متفاوت باشند؟"نويسنده، در عنوان ... 
 با اشاره به. كند در تقابل دو دانش، ايمان و خرد را با عقل نقاد تحليل مي. دهد درروي هم قرار مي

و انديشمندان را روايت  و نظر برخي از بزرگان دهد دست مي هاي هردو پديده نمونه به عارضه
  .كند كه قابل تĤمل است مي

139  
  :عباس شكري -جيمز وود

  ها منتظرانهنا به عادتكنوت هامسون، 
  

نروژي نوعي از  ي دهن، نويس)1894( پانو ) 1892( رازها، )1890( گرسنگيهاي  در كتاب... 
ل وضعيت گرگ و ميش و ارمغان او حاص. پايان رسيد مدرنيست در رمان را كشف كرد كه با بكت به

گي  ت سورئاليسم و نافرهيختهعگداري و سر تاريكي غروب در ادبيات، بيگانگي و از خودبيگانگي، بي
فقط در چه  مگر آنكه پيرنگ چيزي نيست را، انديشه اين او . ادبي بود هاي و بدوي بودن تخيل

كه از داستايوسكي ياد طور  همين. از داستايوسكي گرفته بود ،دهد هاي داستان رخ مي شخصيت
چون سگي رام،  را، هم تواند طرح داستان ميگاه گرفته بود كه يك شخصيت عجيب يا حتا تازه وارد 

  .هر طور كه بخواهد به جريان بيندازد
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ها ايراني را برانگيخت  ، اعتراض عميق ميليون1388تقلب در انتخاب رييس جمهوري در خرداد  …
جنبشي كه به دليل عمومي شدن و همبستگي مردمان . انجاميد طلب آزاديكه در تداوم، به جنبش 

يا  سانيي ان آزادي، به جنبش زنجيره متفاوت از هاي هاي گوناگون و خواست بسياري با انديشه
  .جنبش سبز شهرت يافته است
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جا كه  اما از آن. هاي منتشر شده از همكارانش را در اين بخش منتشر كند نوشتاراي از  تر، گزيده بيش

رفت و قرار نبود ساختار  چه شد كه تصور مي تر از آن هاي منتشر شده به مرور زمان بيش حجم متن
ي  هاي سه همكار  و دو نويسنده نوشتاردچار كاستي گردد، ناگزير تنها  جنگ زماني  گذشته
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  برديا كوشان: طرح



 

  منصور كوشان
  فرهنگ آزادي و بحران انديشه

  
  

1 
ليد اصلي مفهوم مرگ اگر چه از منظرهاي گوناگون معنابخش زندگي يا به طور عام ك

. انگيز بوده است چنان، در گذر تاريخ و زندگي هر موجودي هراساما هم هستي است، 
هم به صورت غريزه و تجربه و هم بر اساس دانش و تعقل از مرگ  ها، به طور عام، انسان
ترسند و اين نه تنها امري طبيعي است كه عامل مهمي هم براي  و مي اند ترسيده مي

ماني و رسيدن به  امل مهمي براي واپسرفت و رسيدن به استقالل است و هم ع پيش
  .بردگي

اند انسان تنها در صورت شناخت  هاي واال نشان داده هاي تاريخي و انديشه تجربه
شناخت مرز . تواند اين مرز ناپيداي ميان مرگ و زندگي را بشناسد دقيق از موقعيت خود، مي

ها يك سان  همه انسانرو سخت و گاه ناممكن است كه براي  ميان مرگ و زندگي، از اين
مشخص نيست چه هنگام پذيرش مرگ پيروزي زندگي است و چه هنگام انكار آن . نيست

جا كه هم مكمل هم هستند و هم متضاد هم،  زيستي مرگ و زندگي از آن هم. تداوم زندگي
از براي بسياري . كند ها پنهان مي مرز ميان بردگي و آزادي را نيز در انبوهي از چراها و بهانه

ها مشخص نيست كجا انكار مرگ برابر است با تداوم انسانيت يا آزادي انساني و كجا  انسان
  .بار يا شكستن انسانيت پذيرش آن همراه است با زندگي خفت

هاي  ها يا دوره ند آن لحظهادهند كم ها، به ويژه تاريخ ايران نشان مي تاريخ ملت
ايستند و  رسيدن به آزادي را به زندگي  مي ها در برابر مرگ، آگاهانه تاريخي كه انسان

ي پر  كه در جمله "آزادي يا مرگ"به بيان ديگر، شعار . دهند وار يا حيواني ترجيح مي برده
يابد، آن  ، معناي گسترده و فرامكاني مي"چو ايران نباشد تن من مباد"طنين فردوسي 
. اند شكست مرگ رسيده ها به درك درستي از زندگي و يابد كه انسان هنگام تحقق مي

ي نه  ي عمل پوشيد و حسرت ديرينه اي كه پس از سي سال، سرانجام در ايران جامه حادثه
متنفر از مرگ و بردگي يا زندگي حيواني را  هاي خواه، كه تمامي ملت تنها ايرانيان آزادي

  .دهد پاسخ مي
ي مخوف كه  حادثه ها، به ويژه جوانان، با آگاهي از اين حضور هزاران كس در خيابان

ي شليك در گوشه و كنار  فرمان كشتار صادر شده است و دژخيمان سراپا مسلح آماده
. دهد انتخاب مرگ در راه آزادي، بر پذيرش ناگزير بردگي، الويت دارد اند، نشان مي ايستاده

است،  افتد و جهانيان را به شگفتي و تحسين واداشته چه امروز در ايران اتفاق مي در واقع آن
فرياد مردم و حضور . پيروزي انسان بر حيوانيت يا بربريت است. شكست مرگ است
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هاي متمدن و آزاد را نيز به همراهي و  ها در برابر گلوله، حتا مردمان سرزمين شكوهمند آن

اي، از مرگ و قدرت آن  خواني كشانده است، چرا كه هر كس در هر موقعيت و سامانه هم
خواهان  طلب در برابر آزادي گونه مرگ يا قدرت مرگ بيند كه چه نه ميمتنفر است و  به عي

  .به خاك ذلت افتاده است
  

2  
به . گيركننده بود ي ايرانيان نه تنها حركتي شكوهمند كه جنبشي غافل بستگي نامنتظرانه هم

رغم بيست سال فعاليت پنهان نيروهاي مخالف حكومت اسالمي و ده سال فعاليت نيروهاي 
ي مدرن، باز هم تصور روشني از چنين همبستگي وجود  حاكميت اسالم بر جامعه اصالح
هاي گوناگون، چنان در اعتراض به تقلب انتخابات  مردم، آن هم از قشرها و طبقه. نداشت
هاي شهرهاي بزرگ، به ويژه تهران  ديگر آسفالت سياه خيابان ، دوشادوش يك1388خرداد 

عين حال مضطرب خود پوشاندند كه هر گونه طرح از پيش را در زير حضور پر قدرت و در 
  .هاي ژرف واداشتند هاي جدي و بازنگري هاي سازماني را به چالش تعيين شده يا حركت

هاي گوناگوني از  ي جنبش ايران، كه اكنون با در بر داشتن طيف هاي ويژه نشانه 
نيروهاي مشخص سياسي و شود، نه تنها  ناميده مي 1"جنبش سبز"انديشه و سلك و مرام، 

ي خود واداشته است كه بسياري از  ها را، به چالش با گذشته ها و حزب ها و سازمان گروه
بيني خود  گران سياسي و اجتماعي را نيز به بازنگري در تفكر و جهان روشنفكران و تحليل

بندي  هبرايند رو به رشد و گستردگي اين جنبش، هم مرزهاي قراردادي طبق. خواند فرا مي
شده، مثل جنبش كارگران در برابر كارفرمايان، جنبش چپ در برابر راست، جنبش 

را در ...  سوسياليسم در برابر امپرياليسم يا به طور كلي جنبش فرودست در برابر فرادست و 
  . هم ريخته است

داري مطرح است و نه به طور كلي اقتصاد محور  در جنبش سبز امروز ايران نه سرمايه
در جنبش امروز، حقانيت آزادي در برابر حاكميت استبداد . كم آغازگر آن است دست يا

تر از ديكتاتوري، فاشيسم يا  استبداد به معناي عميق آن كه بسيار عقب افتاده. ايستاده است
در . آغاز شد "راي"در جنبش سبز، خواست مردم با . هر حكومت ضد آزادي و برابري است

يا   ، مفهوم از پيش تعيين شدهآزاد و مستقلاي نمادين آن، انتخاب اين راي، به رغم معن
وابسته "توان حضور اين جنبش را  رو نيز نه مي از همين. ي ديگري آشكار نبود شناخته شده

به رسميت "و  "بازپس دادن راي"و تداوم دولت گذشته ناميد و نه وابسته به  "به تقلب
نشيني  عقب"توان  بيان ديگر، به سختي ميبه . "شناختن يكي از نامزدهاي مخالف

ي پاياني براي اين جنبش در نظر  را نقطه "يكي از نامزدهاي مخالف پيروزي"يا  "حكومت
  . گرفت

هاي  ي مردم در گذر هفته خواهانه هاي خودجوش و آزادي هاي موجود حركت نشانه
در  1388ت سال گذشته، همه حاكي از آن است كه حضور هر كدام از نامزدهاي انتخابا

ي  خواهانه هاي آزادي ها شود يا خواست توانست مانع از حضور مردم در خيابان نميدولت، 
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روي كساني  دهي به جنبش يا دنبال در واقع، ناتواني در برابر سازمان. ها را ناديده بگيرد آن
ز اين صورت نمادين و نه حقيقي به عهده دارند، ناشي ا كه نقش موقت رهبري جنبش را به 

هايشان  ايستگاه يا سكوي حركت مردماني بود كه خواست "انتخابات"واقعيت است كه 
ي مردم با  حضور همه جانبه. فراتر از داد و ستدهاي روزمره يا معيشت و رفاه است

هاي مختلف و به ويژه ايستادگي جوانان در برابر  هاي گوناگون از قشرها و طبقه انديشه
يا شكست گلوله و چاقو و باتوم و هر گونه ايزار شكنجه و  "رگم"و مغلوب كردن  "زور"
تواند همه چيز حتا خواست رفاه در  گونه خواست آزادي، مي دهد كه چه ، نشان مي"قلدري"

  . هاي ديكتاتوري را نيز پس بزند داري يا خواست امنيت در حكومت هاي سرمايه حكومت
سالمي، با توجه به فراز و ي حكومت ا ي سي سال زندگي در زير سلطه تجربه

ها امنيت بدهد و  تواند به آن هايش، به مردم ايران آموخت كه نه رفاه بدون آزادي مي نشيب
رو، به يك همبستگي فراخويشي يا  از اين. تواند برايشان رفاه بياورد نه امنيت بدون آزادي مي

  . فراعقيدتي رسيدند
 

3  
هاي روحانيان توانست جان هزاران  و تخطئهها  اگر چه سي سال حكومت اسالم با توطئه

هاي وحشتناك از خودبيگانگي برساند، اما  ها انسان را به ورطه خواه را بگيرد و ميليون آزادي
جدايي : انتظار آن بود ها تاريخ ايران چشم سرانجام ايرانيان را به آن منزلگاهي رساند كه قرن

  .دين از حكومت
ي كم و بيش حكومت اسالم بر جامعه يا تحقق حكومت روحانيان مسلمان و اجرا

هاي اسالمي بر شهروندان، نه تنها به ايرانيان معنا و مفهوم ظاهر و باطن اسالم و  قانون
ها را شناساند كه به جهانيان نيز نشان داد كه در پشت  گان آن هويت روحانيان و وابسته

  .شسته استهاي پليد اجتماعي ن هاي آسماني يا الهي چه خواست فرمان
حكومت جمهوري اسالمي در ايران نشان داد كه حاكميت دين، فراتر از استبداد، 

يا هر ايدئولوژي مخربي است كه بشر در  استالينيسمداري،  ديكتاتوري، فاشيسم، سرمايه
هاي ايدئولوژيك يا  حكومت. طول تاريخ، به ويژه در دوران معاصر شاهد آن بوده است

هاي ديگر وجود و حضور خود  حاكميت فرهنگي بر فرهنگ كدام با هر گراي گوناگون، جزم
آورد انساني،  انكار فرهنگ يا هر گونه دستبا تنها  اكميت دين،اما ح. كنند را توجيه مي

  . خواهد راه خود را هموار كند و پيش ببرد مي
ان بيش آورد ايراني ي ايران، سي سال نيمي از عمر انساني است، اما اكنون دست در جامعه

ي ديگر كه  ها نشانه و ده ها خوانده ،ها ها، شنيده چرا كه ديده. از بهاي نيمي از عمرشان است
دهد جمعيت قابل توجهي از مردم  ي ايرانيان است نشان مي حاكي از گفتار، كردار و انديشه

مت هاي اخير، به چنان شناختي از هويت حكو ايران در گذر چند سال گذشته، به ويژه در ماه
هاي روزمره، چون نماز و روزه و خمس و  اند، كه هم از تكليف اسالمي و روحانيان رسيده

هاي دين و مذهب، چون  اند و هم در شك به اصل زكات و صدقه و غيره رو برگردانده
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به بيان ديگر، خشم و نفرت مردم از حكومت اسالمي و . اند امامت، عدالت و نبوت درغلتيده

چه كرده است كه تا ديروز بدون انديشيدن به  گرداني از آن ا وادار به رويها ر روحانيان، آن
دادند و امروز بدون داشتن پاسخي شايسته يا به واقع بدون  چون و چرا انجامش مي آن بي

به سخن ديگر جنبش امروز ايران، نه تنها . اند ها را وانهاده پرسش و پاسخي سازنده، آن
نيز ايداري و بقا كشانده است كه مردم نيان را به بحران پحكومت جمهوري اسالمي و روحا

ي بسيار مهمي  حادثه. اند كشيده شده "ايمان"در گدر رسيدن به آزادي به برزخ يا بحران 
كه تعهد و مسؤليت متفكران، نويسندگان و روشنفكران را در درازاي جنبش تا رسيدن به 

گونگي  ل و تفسير دين و مذهب و چهي روشنگري، تحلي آزادي، بيش از هر زمان متوجه
چرا كه هم . بگذاردپشت سر كند تا جامعه بتواند بحران انديشه و شناخت را  ميرهايي از آن 

دهد با خشم و نفرت روي برگرداندن از امر مهمي چون ايمان، بازگشت آن  تجربه نشان مي
معتقدان  اسالمي ومصلحان حكومت جمهوري  كند و هم حضور فعال را به جامعه ناگزير مي

هايي براي  اهرم آگاهانه هاي اسالم براي يك حكومت دموكراتيك يا مردم به توانايي
  .اند بازگشت دين به جامعه

  
4  

هاي سياسي  دهد گفتمان هاي تاريخي و هزاران پژوهش و نوشتار و گفتار نشان مي تجربه
است و نه مخاطبان  ها ي راه و خواست آن هاي سياسي، همواركننده برآمده از شخصيت

ي خود را ثابت كند و  كند كه انديشه هر شخصيت سياسي يا حتا فيلسوفي تالش مي. جامعه
توان از متني نا آفرينشي، انتظار  به بيان ديگر، نمي. بستر رشد و تعالي آن را هموار گرداند

چنان  و، همر از اين. هاي گوناگون بسيار يا تفسيرهاي متعدد و متفاوت فراوان داشت خوانش
دهد اين ادبيات آفرينشي و هنرها هستند كه امكان هر گونه تأويل سيال  كه تاريخ نشان مي

توانند مخاطباني ديگرگونه و  ها مي گردانند و به رغم خواست آفرينشگر آن را ممكن مي
  .ديگر داشته باشند متفاوت با يك
مداراي انساني و   نگيگو هاي آزادي، چه هاي عميق انساني، روزنه  ي معرفت چشمه

هاي  نه كه در آن امكان تحقق خواستاآگاه ي مردم يا جامعه "شهر نيكان"رسيدن به يك 
رو، بدون اين كه نقش نوشتارها  از اين. شود، ادبيات آفرينشي است فردي و قومي ممكن مي

ده گرفت يا از هاي افشاگرانه، منتقدانه و رهنموددهنده را بتوان نادي ها، فيلم ها، طرح و نقاشي
ها كاست، واقعيت اين است كه هنرهاي آفرينشي، به ويژه ادبيات در ايجاد پرسش  تأثير آن

تر  براي به اند هاي پرورش و رشد جامعه وسيله ترين و پاسخ اهميت وااليي دارند و يكي از به
  .آزاديراستين به معناي  هاي خود و نهايت رسيدن مردم به خواست تر و سريع

را به خاطر بياوريم و بدون اين  57ي ناميمون انقالب سال  ر اين كه تجربهسخن آخ
ي خود بدانيم كه  يافتن به پيروزي آن را فراموش كنيم، وظيفه هاي دست كه جنبش و راه

هاي  هاي سياسي، بررسي حكومت ها، تحليل مكتب رساندن آگاهي، شناساندن انديشه
خاب و نهايت ويژگي هويت انساني و استقالل گوناگون، ارزش جايگاه تعقل، اهميت انت
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تر از فريادها،  تر و گاه حياتي مهماي  وظيفهفردي، براي يك نويسنده، متفكر و روشنفكر 
ي ايران،  چرا كه جامعه. هاي چند هزاران نفري است هاي گره كرده و حضور در اجتماع مشت

هاي  حران انديشه و شناخت وجهآگاهانه، با ب يابي به آزادي و يك دولت مردم حتا در دست
گوناگون و متفاوت آن روبه رو است و نيازمند يك چالش جدي از فرهنگ آزادي و دولت 

  .مردمي است
  

5  
در  انايراني ي هخواهان ، به ضرورت و به دليل جنبش آزاديجنگ زماني  در اين شماره

شتار داريوش آشوري با به ويژه نو. پرخد بر همين محور مي ها تر متن هاي گذشته، بيش ماه
زمان  كسي كه هم(و نوشتار يورگن هابرماس  بك در كار نيچهس معناييِ پژواكعنوان 

با نام ) دادگاه نمايشي حكومت اسالمي است با جشن هشتادمين سال تولدش، متهم بي
و درك حقيقي از ايمان را توانايي انديشه در انتخاب  متافيزيك تفكر مابعد يها انگيزه

ي جيمز وود كه به مناسبت صد و پنجامين سال  چنان كه نوشتار روشنگرانه. ناسانندش مي
گونه نفرت از استثمار به ويژه استثمار  دهد چه كنوت هامسون نوشته شده، نشان مي

در راستاي جنبش امروز و موقعيت . كشد هاي گوناگون مي اي را به چالش فرهنگي، نويسنده
و  88هاي جنبش  چالشر فرج سركوهي با عنوان نوشتاي ايران  ي جامعه ويژه

ي  نوشتارهاي همكاران ديگر در بخش رويدادها، هر كدام نگرشي است ويژه به روند جامعه
   .ايرانيان برون و بيرون از ايران
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  :نوشت فرهنگ آزادي و بحران انديشه پي
  
، مانجنگ زي  همين شماره194ي ، صفحه88تابستان رجوع كنيد به  -1

در اي  ي سركوب و نمايش خودكامه ي مذبوحانه خطبه: نوشتارهاي
نقش ، خيانت به اختيار خود و نسل آينده، حسرت سرير خدايي

هاي حكومت تك قطبي شدن و  زمينه، ها ها در هدايت جنبش واژه
  .جنبش سبز، جنبش چند صداييو  جنبش سبز

  



 
  

  

  قمری
  

  هر صبح
  ام، قمري پاي پنجره

  .ستِ شهر و جنگل  شتيزخوان آآوا
   1360تهران 

  يلدا
  

  شب تابستان را
  افزا بود كه شبي گرم و عطش  

  .ناسپاسانه بيازردم
  رفت و ايامي چند

  .هاي نوازشگر پاييزي داد جاي خود را به نفس  
  نشناسي ي آن نان و نمك تا به پادافره
  .زمهريرم بزند طعنه به يلداي دگر  

  1360تهران 
      باقر پرهام

  ري ادبيبازنگ
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  برديا كوشان: طرح

  



  داريوش آشوري
معنايي ِ س نيچه بك در كارِِ پژواك 

  1پيوندگاه فلسفه و ادبيات

  
  
  
  
  

نوشتارِ   از نيچه پاره )Die fröhliche Wissenschaft( دانشِ شاددر كتابِ 
(Fragment)   ِم، شماره(» "ديوانه«نامداري هست با عنوانكي از كه ي)   125يِ  بخش سو

پردازيِ  ، را با صحنه»خدا مرده است«فلسفيِ وي، يعني یِ  هايِ انديشه ترين مايه بنياني
چنين پيشاهنگ  دانشِ شادكتابِ . گذارد مي به نمايش  دراماتيك و طنينِ تراژيك نيرومند

است كه نيچه،  زرتشتاما، در . است و يك سال پيش از آن نشر شده است گفت زرتشت
را تا واپسين » خدا مرده است«يِ  طرحِ نخستينِ اين ايده در كتابِ پيشين، انديشهبه دنبالِ 

بر . كند يِ آن، دنبال مي شناسانه شناسانه، و جامعه شناسانه، اخالقي، روان آمدهايِ هستي پي
كشد، كه رهنمود او ست برايِ  همين پايه است كه طرحِ گذار از انسان به اَبرانسان را پيش مي

، يعني انسانِ روزگارِ مرگ خدا و فروپاشيدنِ بنيانِ »واپسين انسان«زدگيِ  از تباهيگريز 
روزگار ِ واپسين انسان روزگار ِ . هايِ جهاني كه تا كنون بر بودن ِ خدا تكيه داشت ارزش
ها انسان، در گذار از   هايي كه با آن است، روزگار ِ بر باد رفتن ِ ارزش) نيهيليسم(انگاري  هيچ
يِ ارزياب است بر  انسان از ديدگاه او همين باشنده. يعت به جهانِ فرهنگ، انسان شده استطب

كند و در  خود، ارزشگذاري مي) اخالقيِ(هايِ ارزشي  چيز را، بر بنياد دستگاه رويِ زمين كه همه
جهانِ  آنگاه. واي به روزي كه اين بنياد به لرزه افتد ،اما. برد ها به سر مي اين جهانِ ارزش

تنها چشمِ يك  ،به روايت وي ،هايي خواهد شد كه لرزه ها و ويراني انساني درگيرِ چنان زمين
  .ها و هولناكيِ آن را ببيند تواند گستره و ژرفنايِ اين ويراني مي» ديوانه«
  

نيز يِ ديگري از كارِ نيچه  به جنبه ،در جوارِ تفسيرِ آن ،نوشتار يِ از آن پاره ا با آوردنِ ترجمه
خواهم بپردازم كه به وجه زباني و ادبيِ نويسندگيِ او ربط دارد، و آن پژواك معناييِ  مي

  .يِ او ست هايِ وي و اهميت آگاهي به آن برايِ فهمِ انديشه سبك در نوشته
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  ديوانه

نشنيده ايد داستانِ آن ديوانه را كه در روشنايِ روز با فانوسِ افروخته به بازارگاه 
؟ و »!جويم  من خدا را مي! جويم من خدا را مي«زد كه،  يوسته فرياد ميدويد و پ

چون آن جا بسياري گرد هم ايستاده بودند كه خدا را باور نداشتند، سخت خنده 
نكند بچه بوده و «ديگري گفت، » مگر رفته و گم شده؟«يكي گفت، . برانگيخت

ترسد؟ يا رفته و كـَشتي گرفته و  اش را گم كرده؟ يا رو پنهان كرده؟ يا از ما مي راه
اما ديوانه . دادند اين گونه ميانِ خود هياهوكنان خنده سر مي» به دياري ديگر زده؟

كجا رفته «خيره در ايشان نگريست و بانگ برآورد كه،  ـ  به ميانِ ايشان پريد و خيره
تالنِ او ما همگي قا! شما و من! ما او را كشته ايم: گويم است خدا؟ من شما را مي

اما چنين كاري چه گونه از ما سر زد؟ چه شد كه توانستيم دريا را سر كشيم؟ . ايم 
دانستيم چه  چه كس ما را اسفنجي داد كه با آن افق را سراسر فروشوييم؟ هيچ مي

كرديم؟ اكنون به كدام سو  اش جدا ميـ  كنيم آن گاه كه اين زمين را از خورشيد مي
يِ خورشيدها؟  كدام سو روان ايم؟ آيا نه به دور از همهروان است؟ ما خود به 

غلتيم؟ به پشت، به پهلو، به پيش، به اين سو و به آن سو؟ كجا ديگر  همواره درنمي
پايان سرگشته  فرازي در كار است و فرودي؟ آيا نه چنان است كه در يك هيچِِ بي

نشده است؟ شب آيا  دمد؟ سردتر ايم؟ مگر اين دمِ فضايِ تهي نيست كه بر ما مي
بايد در روشنايِ روز فانوس  شود؟ مگر نمي تر نمي آيد و شب تر نمي مدام پيش

رسد، كه دارند خدا را به خاك  ِمان نمي هويِ گوركنان هيچ به گوشِـ   افروخت؟ هاي
زيرا كه  --- رسد؟  سپارند؟ از آن گـَنديدگيِ خدايانه هنوز هيچ بويي به ما نمي مي

اين ما ايم كه او را كشته ! ماند خدا مرده مي! خدا مرده است!  گندند خدايان نيز مي
ترين  ريزان؟  قدسي ريزترينِ خون چه گونه خود را آرام خواهيم بخشيد، ما، خون! ايم

- و تواناترين چيزي كه جهان تاكنون داشت در زيرِ كاردهايِ ما غرقه به خون است
امين آب خود را پاك توانيم كرد؟ اين خون را كه از ما خواهد شست؟ با كد -- 

] برايِ شستنِ آن گناه[بايد  شويان، كدامين بازيِ مقدس را مي كدامين جشنِ گناه
تر از آن نيست كه ما را درخور باشد؟ ما خود آيا  بنياد كنيم؟ چنين كاري آيا ستـُرگ

 --- استده تر نبو بايد خدايان شويم تا درخورِ آن بنماييم؟ كاري از اين كارِستان نمي
و همانا آن كه از پيِ ما پا به جهان بگذارد، به سببِ چنين كارِستاني از آنِ تاريخي 

اين جا ديوانه  --- !واالتر خواهد بود؛ واالتر از هر تاريخي كه تاكنون بوده است
زده در  آنان نيز خاموش بودند و شگفت. ش نگريستا خاموش شد و باز در شنوندگان

آنگاه . چنان كه خُرد و خاموش شد ،انجام فانوس را بر زمين زدسر. نگريستند وي مي
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اين رويداد شگرف هنوز در . يِ من نيست زمانه هنوز زمانه. بسي زود آمده ام«گفت، 
آذرخش و . و هنوز به گوشِ آدميان نرسيده است --- گذار است و در گردش وــ  گشت

ها را زماني بايد تا ديده و شنيده  كارِستانتندر را زماني بايد؛ نورِ ستارگان را زماني بايد؛ 
و با اين  --- اين كارستان هنوز از دورترين ستارگان نيز از ايشان دورتر است. شوند

  "!همه، كار كارِ  ايشان است
گون كليساها درانداخت و سرود  آورده اند كه ديوانه همان روز خود را به گونه

گويد، تا او  اش را گرفتند كه چه مي گريبانچون . سر داد» آرامشِ ابدي خدا را باد«
آخر اين كليساها چيستند اگر «را بيرون اندازند، در پاسخ چيزي جز اين نگفت كه، 

  »يِ خدا نيستند؟ كه گورستان و گورخانه
  

ايِ زبان را  ورزِ بزرگي باشد كه وجه بنياديِ استعاره رسد كه نيچه نخستين انديشه به نظر مي
سبك و رابطهشناخته و اهمي از جمله نشان داده . يِ ساختاريِ آن را با معنا بازگفته است ت

خواهد معنايِ  سخت مفهوميِ آن، كه مي وــ  ظاهر سفت است كه در زبانِ فلسفه و بنياد به
رسيد تنها از آنِ زبانِ  كه به نظر مي  -- )متافور(ناب باشد و بس، تا چه اندازه استعاره 

ظاهر گذرناپذيرِ زبانِ  او توانست مرزِ به ،با اين شناخت. كند قش بازي مين -- شاعرانه باشد
يكسره به زبانِ  چنين گفت زرتشتفلسفي و زبانِ شاعرانه را از ميان بردارد و در 

ورزيِ فلسفي از تمثيل نيز  يِ نيچه در انديشه شاعرانهـ  زبانِ جدلي. ورزي كند شاعرانه انديشه
اي حكيمانه،  آوردنِ روايتي يا حكايتي كه هدف آن رساندنِ نكته ،نييع. گيرد بسيار بهره مي

و كنايه  انجيلهايِ مسيح در  ، با داشتنِ نگاه به تمثيلزرتشت. اخالقي، يا فلسفي ست
نيز از همين گونه » ديوانه«روايت . ها، سراسر آكنده از تمثيل است داشتنن به آن

  .هاست در كارِ وي، در كتابي ديگر تمثيل
اثبات يا رد خدا با دليل اين جا بحث يِ اهلِ علمِ كالم  هاي عقلي و نقلي به شيوه ِ  وجود

آمدهايي  ناپذير، با پي است، قتلي گمان يك قتلبلكه روايت داستانِ . يا اهلِ فلسفه نيست
يِ روشناييِ عالم و راهنمايِ  خدايي كه تا همين چندي پيش زنده بود و مايه. هولناك
به خون افتاده است و گوركنان دارند  نيِ انسان، اكنون در زيرِ ضربِ كارد بشر غرقه زندگا
يِ فيلسوف به  چرا نيچه. اي كه رو به گنديدگي ست سپارند؛ جنازه يِ او را به خاك مي جنازه

دا يِ نبود خ پردازد و به جايِ دليل آوردن در باره يِ بود و نبود خدا نمي بحث استداللي در باره
خدا را در قالبِ يك تمثيل، با چنين پژواك تراژيك، از  مرگآورد و  به زبانِ ادبيات روي مي

  كند؟  حكايت مي» ديوانه«زبانِ يك 
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كه نقشِ خود را در  -- درآميختگيِ شگفت يهوديت و يونانيت در قالبِ مسيحيت

اي ساخته و پرداخته  چهرهخدايِ دو -- درازنايِ دوهزاره بر تاريخ و فرهنگ اروپا زده است
ست، يعني خدايِ علمِ كالم، خدايِ كشف عقليِ  يك رخِِ خدايِ مسيحيت يوناني. است

و رخِِ . سيما ست در عالمِ تجرّد مطلق بيِمطلقفيلسوفان، خدايِ افالطون و ارسطو، كه يك 
؛ خدايي اش يهودي ست، يعني خدايِ ابراهيم و داوود و موسا و عيسا، خدايي زنده ديگرـ

. توان كرد نياز مي- و- توان گفت و راز گويد و با او سخن مي انسانگونه كه با انسان سخن مي
يِ خود، ابراهيم، كـُشتي بگيرد؛  تواند از آسمان پايين بيايد و با بنده چنان خدايي كه مي

را بر دل  -- اش؟»مردن«يا  –اش  گور داغِ ناپديد شدن يركه خدايي كه پاسكال و كي
العلل، علّت  خدايي كه بشود با استدالل اثبات يا رد كرد، خدايي كه در مقامِ علت. ندداشت
يِ   در ساختارِ يك جهانِ مكانيكي، در سرِ سلسله، )causa sui(علّت، علّت خودزاد  بي

خدايي نيست كه . نيست كه خداوندي كند و بندگي بطلبدبنشيند، خدايي ها  يِ عليت رابطه
چنين خدا خدايِ خاموشي . را بنوازد يا كيفر دهد، به او مهر ورزد يا بر او خشم گيرديِ خود  بنده

ست در خدمت فيلسوفان، و پيش از همه و باالتر از همه، در خدمت حكيم ارسطاطاليس، 
وجود . االهيات در يهوديت و مسيحيت و اسالم، برايِ فروبستنِ سيستمِ فلسفيِ او» معلّمِ اولِ«

اي كه  ست كه تسلسل نتواند رخنه كند در سيستمِ فلسفي ضروريا از آن جهت اين خد
بست  زيرا تسلسل پي. شناسيِ خود بگنجاند چيز را يكپارچه و يكباره در هستي خواهد همه مي

چنين . گشايد شكند و به بيرون از آن راه مي كند و سيستم را مي ساختارِ فلسفي را سست مي
كتابِ «فرستد و پيامبر هم ندارد و فيلسوفان هم  ه، پيام هم نميخدايِ خاموشي، از جمل

  . اش نكرده اند اي به نام»مقدس
چنان كه صوفيانِ  -- تبار اما خدايِ يهودي. خدايِ فيلسوفان در سر جاي دارد، در انديشه

دايي خ. در ژرفنايِ نهاد انساني ،ر است، در دلاش در سّ جايِ اصلي -- ما هم بسيار گفته اند
، كه تابِ ديدنِ هيچ خدايِ ديگري را در جوارِ خود عهد عتيق، به روايت »غيور«ست 
يِ خدايانِ ديگر،  خواهد همه هايِ ابراهيمي كه مي اي ست در دين همان خدايِ يگانه. ندارد
خانه دارد  ،در نهاد انساني ،و اما، خدايي كه در دل. ها، را از ميان بردارد»طاغوت«يِ  همه

پيِ او، در سيستمِ عصبي و ـ  وـ  در هر رگ. اش با تماميِ وجود آدمي درآميخته است- جودو
هايِ  نه تنها با حكم. گردشِ خون او، ودر دستگاه گوارش و دفعِاو نيز حضور و نظارت دارد

يِ پاكي و نجسيِ  يِ رفتارهايِ او در زندگيِ اجتماعي، كه در باره اش در باره حالل و حرام
نيز  ،اش و تماميِ تن ،اش هاي يِ وي با اندام نِ جذب و دفعِِ فيزيولوژيك او و رابطهجريا
اش  او را به خاطرِ گناهان. اش نگران است- ها دارد و از درونِ دلِ او بر تماميِ رفتار حكم

انگيزد هم  در او هم خوف مي. دهد اش پاداش مي كند و به خاطرِ كارهايِ نيكوي نكوهش مي
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 ،گشايِ معمايِ بزرگ زندگي و باالتر از همه، خدايي ست مشكل. ندوه هم شاديشوق، هم ا
خدايِ . زند زيرا زندگانيِ كوتاه زمينيِ آدمي را به زندگانيِ جاويد آسماني پيوند مي. يعني مرگ

خدايي ست كه . كند زندگي مياش  بندگانرواني با - يهودي در يك اتحاد جسماني
كه در بنياد دوستان و دشمنانِ خداي  ،شناساند آدمي را به او مي  »دشمنانِ«و » دوستان«
، را »دشمنانِ خدا«، »دشمنان«ِ  كشاند كه هر جنايتي در حقّ و كار را به آن جا نيز مي. اند

چنين خدايِ . كند تا در آخرت پاداش دهد يِ او ثبت مي همچون خدمتي به خود در كارنامه
اش، در هر آن از زندگانيِ  روزيِ بندگان پيِ زندگانيِ شبانهـ  وـ  اي كه در تماميِ رگ زنده

ها، حضور داشته است، خدايي كه  شمار، در درازنايِ هزاره هايِ بي تاريخي و فرهنگيِ نسل
  دهد؟  وصف كرده است، اگر بميرد، در جهانِ انساني چه روي مي» اليموت  حي«خود را 

يِ  ترين كشفي كه بر بنياد انديشه عقل، بزرگ كانت كه يك پارچه فيلسوف بود و هوادارِ
ِ خدا در  هايِ اثبات و رد هايِ مابعدالطبيعي، از جمله گزاره منطقي كرد اين بود كه گزاره

ِشان اعتبارِ  هايِ اثبات و نفي اند، يعني دليل )Antinomie(پذير  العلل، خالف جايگاه علت
اين كه خدا . يك پذيرفتني نيستند عقلي هيچدر نتيجه، از نظرِ شناخت  ،يكسان دارند و

توان پذيرفت، زيرا هر سرِ آن را كه  هست يا خدا نيست را با هيچ ضرورت عقلي نمي
خواست  ،يِ اخالق رسيد اما، هنگامي كه به مسأله. بپذيريم، با اشكالِ منطقي رو به روست

را كه تاكنون به پشتيبانيِ خدا و بيم  زيرا اخالقي.  كه اخالقي بر بنياد استنتاجِِعقالني بنا كند
پس، بر آن شد كه بنا به . يِ عقالني ديد پشتوانه از كيفر يا اميد به پاداشِ او بر سرِ پا بود، بي

. يِ مابعدالطبيعي نمانـَد پشتوانه تا اخالق بي» بيافريند«يك خدا برايِ آن  ضرورت اخالقي
يِ فرمانرواييِ او قلمروِ اخالق باشد و  ي كه دايرهچنين خداي.  هوده اما اين اختراعي بود بي

زيرا نه بيمِ دوزخ در آن است نه نويد بهشت، حتّا . خورد بس، به درد خود فيلسوف هم نمي
خدايِ او نه يك خدايِ زنده است كه جاويدان زنده . بيمِ دوزخِِ دروني، يعني ناآراميِ وجدان

در حقيقت، كانت با آن . گويد ه با آدمي سخن نميخدايي ست ك اين .بماند يا زماني بميرد
يابي  روشني«يا با برداشتي ديگر، (» ست؟ روشنگري چي«يِ نامدار، با عنوانِ  كه در آن مقاله

خواند، هنگامي  ، آدميان را به دليري كردن در به كار بردنِ عقلِ خويش فرامي)»چي ست؟
كشد و اين جا خدايي را در كار  مي رسد، از اين حكم پا پس يِ اخالق مي كه به مسأله

تواند بگنجد و يا به زور، تنها به عنوانِ  يِ وي نمي شناسانه آورد كه در طرحِ شناخت مي
 Philosophie(» دارِ يِ گريزگاه فلسفه«برايِ همين نيچه از . گنجد ضرورت اخالقي، مي

der Hinterthüren( برد كانت نام مي )115ص  ،سييِ فار ترجمه ،ها غروبِ بت( .  
همتايِ خود، اخالق را  يِ بي شاعر بود كه، با دليريِ فيلسوفانهـ  يِ فيلسوف اما اين نيچه
نگرشِ بنياديِ . طرح كرد» يابي روشني«ِ  يِ بنياديِ فلسفي و باالترين سد همچون مسأله
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بب شد كه او ذات تاريخيِ انسان، س تاريخيِ او به اخالق و ديدنِ اخالق در بسترِ زندگانيِ به

زيرا . يِ زندگانيِ خدا در زيست انساني و زيست انساني در زندگانيِ خدا را ببيند ژرفنايِ مسأله
در افقِ هستي بر انسان بود كه انسان انسان شد و ) و نخست خدايان(با پديدار شدنِ خدا 

نيچه با ويران . داو بر اين بنياد بنا ش ◌ِ پاي به جهانِ نيك و بد و زشت و زيبا نهاد و تاريخِ
همچون ) باوريِ ارسطو ذات ،باوريِ افالطون  ايده(زمانِ مطلق  كردنِ بنياد عقليِ وجود بي
گاه متافيزيك از يونانِ باستان تا امروز است، و نگريستنِ هستي  عالمِ وهمِ انساني، كه تكيه

خدا را نيز تاريخمند ديد و بر بسترِ زمان و گذراييِ آن، و انسان بر بسترِ تاريخ و گذراييِ آن، 
اروپايي با چشمِ فيلسوفانه ) Geist(تاريخِ زندگاني و مرگ او را در تاريخِ اروپا و در جانِ 

خدايِ مسيحيت خدايِ حي و ناطق و قادر و قيوم، و نورِ روشنگرِ آفاقِ جهان بود؛ .  نگريست
انسانِ مسيحي، دو هزاره با اين  انسانِ اروپايي،. گشت يِ او مي چيز به اراده خدايي كه همه

اما، اكنون چه . خدا و در اين خدا زيسته و باليده و فرهنگ آفريده و جانِ خود را پرورده بود
شده است كه دست اين انسان به خونِ خدا آلوده شده است؟ چرا اين خدا مرده است؟ چرا 

به آن پايه از قدرت يا هم به دست انسان؟ انسان چه گونه توانست  بايست بميرد؟ آن مي
تواند اين  ترين جنايت بزند؟ حال او چه گونه مي گستاخي برسد كه دست به اين هولناك

يِ اين واپسين گناه، اين  تواند كفّاره هايِ خود بشويد؟ چه گونه مي خون را از دست
  را بپردازد؟  ،ترين جنايت هولناك
يِ امكانِ  ابعدالطبيعي را از دايرهپذيرِ م هايِ خالف گمان كانت هنگامي كه گزاره بي

كه هرگز اي مطلقآن  - دانست كه كارِ خدايِ فيلسوفان گذاشت، مي شناخت بيرون مي
اي كه برايِ  اما خدايِ ابزاري. تمام است -- نكرده و در زمان و تاريخ نزيسته است زندگاني

اين خداوندگارِ روزگارِ . دتوانست زندگاني كن اخالق تراشيد نيز تاريخي نبود و نمي
زنجيري كه بر عاطفه - و- با ايماني كه به عقل داشت و كُند) Aufkälrung(» روشنگري«

، با آن خدايِ زنده و در آن خدايِ زنده،  گذاشت، جز چندي در روزگارِ كودكي و احساس مي
در بسترِ برامدنِ در نتيجه، ژرفنايِ تراژيك مرگ او را در بسترِ تاريخِ اروپا، . نزيسته بود

و » روشنگري«مرگ خدا جنايتي بود كه به دست . مدرنيت و عقالنيت آن، حس نكرده بود
هايِ روشنگري بار آمده و سرانجام  و كانت در فضايِ چيرگيِ ايده. فيلسوفانِ آن رخ داده بود
ده، با تربيت زا ، شاعرِ كشيش اما، نيچه. گشايِ آن بدل شده بود به بزرگترين فيلسوف راه

  . سخت ديني در خانواده، با تمامِ وجود تراژديِ كـُشتنِ خدا را زيسته و به جان آزموده بود
تراژدي را تنها به زبانِ ادبيات، به زبانِ شاعرانه، با آوردنِ استعاره و تمثيل و داستان 

به . ك الل استِ درد تراژي زبانِ مفهوميِ فلسفي در اين ميدان در شرحِ. توان بازگفت مي
گويد و با تمثيل و استعاره ژرفنايِ  همين دليل، او اين تجربه را به زبانِ شاعرانه بازمي
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يِ راه  آن جا كه كانت در ميانه. كند اي را دو باره زنده مي  تراژيك چنين رويداد و تجربه
صت به خود رخ!) »صانع«نه يك خدايِ (ماند و با تراشيدنِ يك خدايِ مصنوعي  بازمي
اش از  هاي ها به خوابِ خوش رود، نيچه اين داستان را با همه هول و هراس دهد كه شب مي

جهانِ انساني  اش برايِ تماميِ زيست آمدهاي كند و به واپسين پي سر تا بن دنبال مي
كند تا  هايِ هولناك گرفتار مي ها و آسيمگي خوابي و ناگزير خود را در چنگالِ بي. انديشد مي

  . يِ بشريت و به افقي بيفكند كه با مرگ خدا تاريك شده است كورسويي به آينده بتواند
ديوانه است زيرا كه در روزِ روشن با فانوسِ . است» ديوانه«قهرمانِ داستانِ او يك 

اش هم  گيرد كه برايِ آنان پرسيدن آيد و از اهلِ بازار سراغِِ چيزي را مي افروخته به بازار مي
. معنايِ نمادينِ اين آغازِ داستان روشن است. جويد را مي» خدا«او . خره استمعنا و مس بي
، در »روزِ روشن«يِ آن است كه برايِ او آن  با چراغ به بازار آمده است و اين نشانه» ديوانه«

زيرا سپس از دهانِ او . حقيقت، در عالمِ معنا، كه ساحت زيست انساني ست، شامِ تاريك است
، با نور و روشني، بريده شده »اش خورشيدـ«با كـُشتنِ خدا بند پيوند زمين با  شنويم كه مي
بازار . در اين داستان نماد كانونِ زندگيِ شهري در جهانِ بورژوايي ست) Markt(» بازار«. است

گذارد، در روشنايِ  به آن پاي مي "ديوانه"بازاري كه . يِ اقتصاد جهانِ بورژوايي ست قلبِ تپنده
كند، خاموش كرده اند، اين روشنايي  اگر آن كانونِ نوري را كه ديوانه از آن ياد مي. وز استر

آيد، از  هايِ مدرن مي در آن از كجاست؟ از كدام خورشيد است؟ اين روشنايي از كانونِ ايده
پذيرد، مگر آن كه  ، از كانونِ عقلِ سنجشگرِ بشري كه هيچ چيزي را نمي»روشنگري«كانونِ 
به همين دليل، هنگامي كه ديوانه با شوريدگي و آسيمگي از . هايِ آن ناهمساز نباشد نجهبا س
زيرا . يِ خنده است خاطر مايه آسوده» بازاريانِ«گويد، برايِ آن  شدگيِ خدايِ خود سخن مي گم

در نتيجه، زندگاني و مرگ خدا برايِ . ها مرده است احساسِ ديني، احساسِ حضورِ خدا، در آن
چنان تماميِ  كار آن وــ  كسب. كنند آنان ديگر با خدا و در خدا زندگاني نمي. ان يكسان استايش

نيچه . ماند يِ خدا نمي شان را گرفته است كه ديگر جايي برايِ پرداختن به مسأله زندگي و وقت
  :به اين نكته پرداخته است) 58نوشتارِ  پاره( فراسويِ نيك و بددر 

و هم برايِ آن (كرده ايد كه برايِ زندگيِ اصيلِ مذهبي آيا هرگز درست توجه 
موشكافيِ دلخواه آن، يعني خودآزمايي، و آن آرامشِ خيالِ لطيف كه خود را 

قدر فراغت  چه) -- ست» حضورِ خدا«نامد و آمادگيِ دائمي برايِ  مي» عبادت«
يِ مدرن، آيا نه آن است كه اين پركار[...] فراغت بيروني الزم است؟  يا نيمه

راضي، و احمقانه ازـخودـراضي، بيش از هر چيز  خودـ پرهياهو، وقتگير، ازـ
  )101آشوري، ص . يِ د ترجمه(آورد؟   پروراند و به بار مي مي» ايماني بي«
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اما . »خدا مرده است«داند كه  او مي. خبر اند اما ديوانه از چيزي خبر دارد كه آنان از آن بي

شده  كُشته. نمرده است» طبيعي  مرگ«خدا به . خود رخ نداده است خوديِ اين مرگ به 
او در زيرِ ضربِ كاردهايِ ما . »شما و من«او را كشته ايم، » ما«تر اين كه،  و هولناك. است

با اين » بازاريان«اما اين . كنند غرقه به خون افتاده است و گوركنان دارند او را به گور مي
هنوز زماني بايد تا اين خبر به ايشان . خبر اند يِ خود بي از كرده» ستكار كارِ ايشان ا«كه 
آمدهايِ هولناك اين رويداد سخت نگران و  ديوانه، اما، از اين داستان خبر دارد و از پي. برسد

اما چنين كاري چه گونه از ما سر زد؟ چه گونه توانستيم دريا را سر كشيم؟ «: حيران است
كنيم  دانستيم چه مي جي داد كه با آن افق را سراسر فروشوييم؟ هيچ ميچه كس ما را اسفن

چنان كه در جايي  ،بر اثرِ آن ،زيرا» كرديم؟ اش جدا مي  ـ  آن گاه كه اين زمين را از خورشيد
ها كه  با خالي شدنِ زيرِ پايِ اين باور چه« ،گويد مي) 343پاره نوشتارِ (ديگر در همان كتاب 

زيرا كه بر آن بنا شده اند و بر آن تكيه داشته اند و در دلِ آن رسته اند؛ از : بايد فروريزد مي
ها، و  ها، فرورفتن ها، ويراني يِ فروريختن بسيار زنجيره چه. جمله تماميِ اخالقيات اروپاييِ ما

اكنون چندان كه بايد از اين ماجرا  اما كدام كس هم --- ها كه در پيش است زبر شدن وـ زيرـ
آورِ چنان  اين منطقِ وحشت عظيم شود، پيامپيشادست خبرگزارِ بر دارد تا كه آموزگار و خ

  »زمين رخ نداده است؟ يِهرگز بر رو نبسا مانند آ كه چه يا يگرفتگ و خورشيد يزدگ يتيرگ
» بازاري«عقلِ او با عقلِ همگانيِ مردمِ از آن جهت ديوانه است كه » ديوانه«
خويش چيزهايي را مي داند و چيزهايي را  بينشِبا  او. نوري يافته استهايِ  يِ سال فاصله
اشاره چنين  هايِ نوري را به يِ سال اين فاصله. بيند نميداند و  كه كسي ديگر نمي بيند مي

. ها را زماني بايد تا ديده و شنيده شوند نورِ ستارگان را زماني بايد؛ كارِستان «: كند بيان مي
ديوانگي آن است كه » .ز از دورترين ستارگان نيز از ايشان دورتر استاين كارستان هنو

 ،ارتباطي ،يعني داشتن عقلي همگاني ،يِ فهم و شناخت عاقالنهذهنِ انساني از مرتبه
. بهره شود بهره باشد يا بي بي ،هنجار مي شود شناس كه سببِ رفتارِ به و مصلحت ،گرا جامعه

ديوانه . شود گسست او از روابط اجتماعي و طرد از جامعه مي  هنجارِ ديوانه سببِ رفتارِ نابه
اما . بهره است بي ،كند زيرا از خرد كارساز كه زندگاني را آسوده و آسان مي ،است» خرَد بي«
زدگيِ ذهنِ بيماري ست كه  يك سرِ آن تاريكي. اي دارد طيف معناييِ گسترده»  خردي بي«

از دست  ،)اسكيزوفرني(پارگي  پريشي تا روان از روان ،اي درجه شعور و خودآگاهيِ خود را به
هنجاريِ ذهني ست  اش نابه- و سرِ ديگر. كشد اش به تيمارستان مي- داده و سرانجام كار

 ،يعني. رسد مي) clairvoyance(بيني  بيني به نهان زده كه از شدت روشن روشني
تواند  بيني مي اي را پيش ن پايه آيندهبيند كه ديگران نمي بينند و بر آ را مي يیزھایچ

و  ،ارتباطي ،كه عقلِ همگاني ،اي چنين ديوانه اين. توانند كرد كه ديگران نمي
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از ديد ديگران موجود  ،بين درامده باك نهان شناس در او زيرِ چيرگيِ خرد بي مصلحت
سي با او ك. است» عالم بيش خردي از همه كم«در  ،به زبانِ حافظ ،خطرناكي ست كه

خرديِ  بر كم ،كار و بازار- و- ويژه اهلِ كسب به ،بلكه همگان ،كند همدلي و همسخني نمي
آن . كسي جز خود او نيست ،راستي به ،يِ نيچه از اين دسته است و ديوانه. زنند او خنده مي

د كه تر از آن ان زيرك ،خواهند جويانه مي كه زندگي را ساده و آسان و كام ،زرنگ» بازاريانِ«
به همين دليل . خود را وانهند و در دامِ عقلِ نظريِ خطرناك ديوانه بيفتند» عقلِ عمليِ«

ترين جنايتي كه در تاريخِِ انسان رخ  به هولناك ،آمدهايِ كارِ هولناك خود خواهند به پي نمي
گر نيچه در جايي دي. »كار كارِ ايشان است«اگرچه  ،بينديشند ،يعني كشتنِ خدا ،داده است

را در فهمِ رويدادها » بازاري«اين آسانگيريِ انسانِ ) 24نوشتارِ  پاره ،فراسويِ نيك و بد(
  :ها اين گونه بازمي نمايد سازيِ آن و ساده

پردازيِ  سازي و دروغ آدمي در چه ساده] O sancta simplisitas! [مقّدساي سادگيِ 
اين شگفت چشمي فراهم آورده  شگفتيِ كسي را كه برايِ ديدارِ  ! زيد انگيزي مي حيرت
اي  گونه به حواسِ خويش گذرنامه  دانيم كه چه  ما چه خوب مي! نهايت نيست ،باشد

-  و - جست  يِ خويش شوقي خدايي برايِ  برايِ ورود به هر چيزِ سطحي و به انديشه
از آغاز چه نيك دريافته ايم كه ! هايِ نادرست بدهيم گيري خيزهايِ بازيگوشانه و نتيجه

از  ،را بهرِ خويش نگاه داريم تا آن كه از يك آزاديِ نه چندان با معنا  نادانيِ خويش 
ور  هايِ زندگي و از خود زندگي بهره از خوشي  تا  ،خيالي و بي پروايي و جسارت يك بي
كه دانش توانسته است   و تنها بر اين پيِ استوار و خارايي از ناداني بوده است ! شويم

يعني  ،يِ خواستي بسي زورمندتر خواست دانستن بر پايه —رافرازدتاكنون خود را ب
  ...دانستن - خواست نه  

   
بيند كه در آن تنها شبحي  آلود و تيره مي بينِ خود روشناييِ روزِ ايشان را مه ديوانه با چشمِ نهان

اما . آيد ياگرچه به چشمِ ايشان روشناييِ ناب م ،شود ديده مي ،»الزم«يِ  اندازه به ،از چيزها
نزد  ،روشني ديده و سراسيمه به بازار بينيِ خود وضعِ خطرناك جهانِ ايشان را به ديوانه با نهان

شان  تا با آن به ايشان و جهانِ ،اي يعني روشناييِ تازه ،درامده و با خود فانوسي آورده ،ايشان
مِ آسودگيِ خيالِ ايشان اما عال. شان بگذارد روشني بخشد و حقيقت را به روشني پيشِ چشمان

. كوبد شود و فانوس را به زمين مي چندان دور از عالمِ آسيمگيِ اوست كه از كرده پشيمان مي
  .يِ او نيست زمانه هنوز زمانه. شود كه زود آمده است زيرا آگاه مي
و آن . خبران خبرِ ديگري نيز دارد، خبري نويدبخش برايِ اين بي» ديوانه«همه،  با اين

و همانا آن كه از پيِ ما پا به جهان بگذارد، به سببِ چنين كارستاني از آنِ تاريخي «: هاين ك
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نيچه، از سويي، سخت نگرانِ » !واالتر خواهد بود؛ واالتر از هر تاريخي كه تاكنون بوده است

، به سويِ زندگانيِ )نيهيليست(انگار  ، انسانِ هيچ»افق«يب يِ مرده پسرفت انسانِ خداـ
شدنِ افقِ جهاني كه از خدا   اما، از سويِ ديگر، در زدوده. است» واپسين انسان«يوانيِ ح نيمه

بيند؛ افقِ جهانِ آزاد از  يِ ديگري رويارويِ انسان مي گرفت، افقِ نوگشوده روشني مي
يِ خود  ها كه انسان در آن به نيرويِ اراده ها و اسطوره هايِ مابعدالطبيعي و افسانه وسوسه

به عبارت ديگر، به مقامِ اَبرانسان دست يابد و طرحِ . د معنابخشِ هستي شودتوان مي
مرگ خدا رويدادي ست . باوري را كه مدرنيت در پيش گرفته است به تماميت رساند انسان

زيرا . يِ عيسايِ مسيح از گلّه  يِ گم شده كرده، برايِ برّه - گم- يِ خداوند بندههولناك برايِ 
گيرد، و افق برينِ هستي ناپديد  ميرد، تاريكيِ شب همه جا را فرومي رشيد فروميبر اثرِ آن خو

گشايد،  اي به رويِ انسانِ دالورِ مدرن مي و، از سويِ ديگر، همين رويداد افقِ تازه. شود مي
يِ  تواند، به گفته اي كه مي هايِ كهن، زندگاني ها و خرافه افقِ زندگانيِ انسانِ آزاد از ترس

هايِ  مانَد و در آفاقِ مابعدالطبيعه، با فريبِ روشني» به زمين وفادار«وي، شادمانه ِزرتشت
  .سرگردان نگردد» دو جهان«دروغين، در ميانِ 

نوشتار ـ  ترين رويداد تاريخِ بشر را در آن پاره يِ ترسناك تراژيك اين شگرف سويه
تاريخي واالتر، را، نيز در  يِ نويدبخشِ تاريخي ديگر، يِ ديگرِ آن، سويه سويه. ديديم
  :بايد ديد مي) 343، كتابِ پنجم، دانشِ شاد(نوشتاري ديگر از همان كتاب ـ  پاره

  
  ها در بر دارد شادمانيِِ ما چه

، اين كه باور به خدايِ »خدا مرده است«اين كه -- ترين رويداد تازه آن بزرگ
يِ خود را بر ها اكنون نخستين سايه هم -- مسيحيت باورنكردني شده است

شماراني كه برايِ تماشايِ چنين  دست كم برايِ آن اندك. افكـَنـَد اروپا مي
شان چندان كه بايد نيرومند و تيز است، چنان  اي ناباوريِ چشمان منظره
اي به بددلي بدل  سپردگيِ ديرينه نمايد كه خورشيدي فرونشسته است و دل مي

تر،  شان هرروزه شامگاهي مانبايد در چش جهانِ كهنِ ما مي. شده است
اين : توان گفت كه اما در اساس مي. بنمايد» تر كهن«تر،  تر، بيگانه كننده بدگمان

تر از  نيافتني تر و دست تر از آن است و بسي دوردست رويداد خود بسي شگرف
چنان كه خبري نيز از آن به ايشان رسيده  آن كه در توانِ فهمِ بسياري باشد، آن

 ها چهراستي  چه رسد به آن كه بسياري بدانند كه از اين رويداد به باشد؛ تا
زيرا : بايد فروريزد ها كه مي با خالي شدنِ زيرِ پايِ اين باور چه --- آيد و مي بر

كه بر آن بنا شده اند و بر آن تكيه داشته اند و در دلِ آن رسته اند؛ از جمله 
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ها،  ها، ويراني يِ فروريختن زنجيرهبسيار  چه. تماميِ اخالقيات اروپاييِ ما
اكنون  اما كدام كس هم --- ها كه در پيش است زبر شدن وـ ها، و زيرـ فرورفتن

اين پيشادست خبرگزارِ چندان كه بايد از اين ماجرا خبر دارد تا كه آموزگار و 
كه  يا يگرفتگ و خورشيد يزدگ يآورِ چنان تيرگ پيام ؛منطقِ وحشت عظيم شود

گشايانِ  از جمله ما معما....زمين رخ نداده است؟ يِهرگز بر رو نمانند آ بسا چه
كشيده در ميانِ تنشِ امروز و ـ  همـ  گرفته ميانِ امروز و فردا و از مادرزاد كه جاي
- و زود) Erstlinge(زادان  به راه ايم؛ ما نخست ها چشم  فردا بر فرازِ كوه

زودي  بايد به اي كه مي آن سايه. هيِ آيند سده) Frühgeburten(زادگانِ 
پس  --- بايستي بر ما پديدار شده باشد اكنون مي راستي هم اروپا را فراگيرد، به

زدگي، و باالتر  رو با اين تيرگيـ  درـ  هيچ درگيريِ رو از چه رو ست كه ما خود بي
اش دوخته ايم؟  از همه، بي نگراني و ترس برايِ خود، چشم به فرارسيدن

 --- آمدهايِ آن بيش از آنچه بايد در ما اثر كرده است و كه نخستين پي بسا چه
يِ آن چيزي ست كه كسي  ، درست باژگونهماآمدها برايِ  اين نخستين پي

زا، كه همچون  آور و تيرگي آمدهايي نه هرگز غم تواند داشته باشد؛ پي چشم مي
مي نو، كه چندان بر د اي نور، نيكبختي، سبكباري، شادماني، شور، و سپيده گونه

جانان چون بشنويم كه  راستي، ما فيلسوفان و آزاده به.... نيست  زبان آمدني
هامان سرشار  دمد و دل دمي نو بر ما مي ، گويي سپيده"خدايِ كهن مرده است"

سرانجام افق ديگربار به رويِ ما  --- شود از سپاس، شگفتي، نويد، و انتظار مي
توانند،  هامان ديگربار مي اما سرانجام كشتي. شن نيزشود، هرچند نارو گشوده مي

زدنِ جويايِ دانش - دريا- به- هر گونه دل. روياروي با هر خطر، دل به دريا زنند
سان كه چنين  ، ديگربار گشاده شده است؛ آنمادريا، دريايِ . ديگربار روا ست

  . اي هرگز در ميان نبوده است»دريايِ گشاده«
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  ك معنايي سبك در كار نيچه،پژوا: نوشت پي

ي پيشين را در اين ميانه بازبيني كرده ام و  مقاله": داريوش آشوري، همراه يادداشت - 1
توان آن را دوباره در جنگ زمان  اگر صالح بدانيد و بپسنديد مي. گسترش داده ام

اي دو  سابقه در عالم مطبوعاتي ما كه از مقاله اگرچه اين كاري ست بي ،منتشر كرد
ي  آن زمان فرصت انتشار دوباره. براي من فرستاد ".اي منتشر شود رسيون در مجلهو

ي آممازون آماده  متن او ممكن نشد، اكنون كه جنگ زمان، جهت انتشار در شبكه
ي متفكر و فرهيحته  شود، فكر كردم فرصت مناسبي است كه خواست اين نويسنده مي

 . برآورده كنم

  سردبير
  

  
 

  
  



 

  
 

 خر تا شام آ
  

  . ستنزديك شو اگر چه نگاهت ممنوع 
  ست ي اشاره همچنان از هم پاشيده  زنجيره
  هاي نگاه  كه حلقه

  . گيرد يدر هم قرار نم
  هاي ما را  دنيا نشانه

  . ستدر حول و حوش غفلت خود ديده ست و چشم پوشيده 
  . ستنزديك شو اگر چه حضورت ممنوع 

  وقت صداي ترس 
  خاموش شد گلوي هوا 

  ارتعاشي دويد در زبان و 
  . هايش بدگمان شد فتكه حنجره به ص

  كه يك شب از خم طاقي يك صدايت  تا اين
  لرزيد و ريخت در ته ظلمت 

  . و گنبد سكوت در معرق درد برآمد
  انتظار  ي يك يك درآمديم در هندسه

  اقي تو هر كدام روي نيمكتي يا زير 
  : ميداني خلوت كرديم ي و گوشه

  . ستآراسته ورده كه خاك را چون شيارهايش خ سيماي تاب
  ست در نفرتي قديمي و خيره مانده 

  ست كه عشق را همواره آواره خواسته 
  بايست بنشيني  روي نيمكتي نمي اها تو بودي انگار كه حتتن

  . و در تراوت خاموشي و فراموشي بنگري
  محمد مختاري

 

ي فلسفي نظريه  
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  برديا كوشان: طرح

  



  مهدي استعدادي شاد -رگن هابرماسيو
  *متافيزيك تفكر مابعد يها انگيزه

  
  

 يفلسف يهامنظورم البته وجود جدل ميان مكتب. مبهم شده است هموضعيت فلسفيدن 
منظورم در واقع از . فلسفه بوده است يِپوياي يو وسيله نيست؛ زيرا جدل همواره رسانه

بر  ينظر يها جريان ي پس از هگل همهاست كه  يهايمناقشه بر سر پيش شرط ،جدل
  .متافيزيك ناروشن است وضعيتامروزه . سرش توافق داشتند

پيرامون متافيزيك را پرسش  صراحت بهها  و پيروانش مدت يديدگاه پوزيتيويست
خاطر موضوعيت  به) زعم ايشان به(آن پرسش . كردنديمعنا نفي م دونب يهمچون پرسش

، يتب و تاب ضد متافيزيك ي در آن زمانه. شديكنار گذاشته م) ايستا نبود برابر(نداشتن 
خواست كه يسونگر منظور خود را پنهان كرده و م زده و يك علم )يپوزيتيويست(ديدگاه 
  . مطلق ستايش كند يصورت امر را به يتفكر تجرب ي شيوه

 به هلو ودو پ) يياب موجوديت(نيچه نيز از همان آغاز  ينظر يها از اين گذشته، تالش
از  يساختارزداي. سر گذارند خواستند متافيزيك را پشت يكه م يهاي تالش. دو معنا بودند

 يآدورنو، كه اشكال پنهان ياز سو يو نيز نقد ايدئولوژ 1تاريخ متافيزيك توسط هيدگر
 يسلب يمتافيزيك ي هيجز ارا يرا زير سوال برد، هدف 2مدرنٔاصل و منشا ي فلسفه

negativen etaphysik  دور بهفقط نيز همواره  ينظر يها اما همين طرح. نداشتند 
  .اندهدف خود نرسيده متافيزيك چرخيده و هرگز به

 ينوساز يها رقهج  Negativismusيگراي يامروزه اما دوباره از خاكستر سلب
كانت را دارد و گاه به آن  تكيه بر افكار يدعاانوسازي كه گاه . خيزندمتافيزيك برمي

ش سپري شده كانت روزگار يشود كه پيش از ديالكتيك استعالييمتوسل م يفيزيكمتا
  .3بود

از  يستيسورئال يهاي لگرفته شوند، با تاج گُ يجد يكه بايست يفكر يها اين جنبش
 ي پراكنده ياه كه از پاره ييها دريافت. محدود در گشت و گذارند يها تصويرها و دريافت

  .اندشده يسرهم بند ر تشكيل و بر حسب حدسياتناجو يا گونه به يعلوم نظر
يگانگي و  نياز بهخواهد  مي يدار شكل خنده هم به )New Age++( نهضت جديد

، يو فرمايش يانتزاع يا يكليتي كه با مرجع قرار دادن نظام علم. كندم شده را ارضا كليت گُ
و فهم  ادراك يدر دريااما . كنديشود، خود را توجيه ميتر م كه لحظه به لحظه پيچيده

شود در جزاير پرت و يسونگرانه فقط م يك يها با تصاوير و برداشت ،گون جهان گونه
  . كرد يدورافتاده يكه تاز

ما با اولين امروزي عزيمت  يكنم كه نقطهيجديد، گمان م يبين با وجود اين ناروشن
فلسفيدن دستخوش  يلدر آن زمان وضعيت كُ. شاگردان هگل تفاوت بسياري نداشته باشد
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ما جز تفكر مابعد متافيزيك گزينه و رهيافت  يبعد برا از اين مرحله به. شد يدگرگون
  . 4وجود ندارد يديگر

را يادآور شوم و سپس به چهار  ياز تفكر متافيزيك يهاي اكنون مايلم نخست جنبه
  . ار انداختندرا از اعتب مقابله برخاستند و آن بپردازم كه با متافيزيك به ياانگيزه

 يرا متافيزيك يهاي ويي، آن جريانتجريان ارس اي بگويم كه در كناردر قرائت خالصه
ها سپس در  اين جريان. گيرنديسرچشمه م ياليسم فلسف افالتون و ايده نامم كه از افكاريم

ال، دكارت و وميراندد و پيكو  يين و نئوافالتونيان، آگوستين و توماس كوزانوتآثار فلو
  .اندشلينگ و هگل تداوم داشته ،فيخته ،نيز، كانتباسپينوزا، الي

اواخر  يها نوميناليست يگراي ، ماترياليسم عهد عتيق، شكندر صف مقابل اينا
زير عنوان  يكه بايست يهاي جريان. تاريخ مدرن بوده است يگراي ربهجوسطا و تهاي   قرن

امكانات  ارچوبدر همان چ همنان گرچه اي. شوند يگذار نام يضد متافيزيك يها جنبش
  . ماندند يباق يتفكر متافيزيك ينظر

. آورد گردتوان  يمتافيزيك را زير يك عنوان مشخص م يمنابع نظر يچندگونگ
سه  يهمگي دارا منابع آن شود گفت كهها مي به آن نگرش يخاطر وجود فاصله به اكنون
  . هستند ينظر ي همشخص

ء نشام اصل و ي وحدت در فلسفه يانگيزه جا نخست به در اين
Ursprungsphilosophie سپس به. ردكيطراز فرض م و تفكر را هم يپردازم كه هستيم 

صورت انديشه سه  ين هدايت زندگان خواهم پرداخت كه بهيآدين و در  يرستگار يمعنا
شدد و مو مفهوم  Ideenlehre) ها ايده(ها  مثال ي آموزه ،Identitaetsdenken يهمان اين

نيز در تحوالت  يپرداز گرچه خود اين سه صورت نظريه. اندبازتاب داشته يتئورآميز  اغراق
  .اندشده يخاص يهاو تغيير دوران مدرن دستخوش گسست يگراي ذهنيت

 
  يتفكر متافيزيك يهاجنبه -1

  ي اينهمانيانديشه
 ،در آن دوران. ده استبه كليت را به ارث برمجذوب نگاه آن ر يتاباستان از اس يفلسفه
و توصيف  يساز ها به زنده ها و روايت نه فقط از طريق حكايت "اصل و منشا"ي فلسفه
 يها ساحت و ساختنپردازد بلكه با محيبشر م ي و آغاز آفرينش سلسله يازل ي صحنه
  . آورديدرم يانتزاع يها صورت پديده ها را به و آفرينش، آن يازل ي صحنه يو زمان يمكان

امر . شودينهايت در نظر گرفته م يبامر ، ازل همچون ير اين دريافت انتزاعد
اين . آيديحساب م اش به گيرد و هم آفرينندهيقرار م يكه هم برابر جهان متناه ينهايت يب

 "يجهان استعالي ي آفريده يخدا"صورت ه چه ب ،نهايت يب يپديده
welttranszendenter Schoepfergott نظر گرفته شود و چه  جود طبيعت درالو و واجب

بدل  يانداز چشم دو صورت خود بههر شود، در  يتلق يتر از كُل هست يصورتي انتزاع به
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ون چبيشمارشان هم يرغم چندگونگ جهان به يو رخدادها اشيا يشود كه در آن تماميم
  . ستندكليت عام هيك از  ياند و جزيمعنا شده الوصول سهلدر ضمن  يخاص ول يموجودات

. يابديشكل م يصورت ديگر وحدت جهان البته به) در قياس با فلسفه( ريتادر اس
شكل تناظر تشابهات با ناتشابهات و يا  شكل تماس مداوم خواص با خواص يا به يعني به

 ي ها با در هم گره خوردن، زنجيره البته كه اين. صورت تصوير ظاهر و بازتاب مجازيش به
-شيوه) اما در فلسفه. (سازنديجهان را نمايان مدر وحدت وجود  ،زدن ساختن و بر هم حلقه

امر . و به جهان رويگردان استتارس ياز اين نگرش انضمام ياليستايده يانديش وحدت ي
نظر  و تفاوت در يهمان اينهاي  شكلهمچون  خود يصورت انتزاع دريگانه و امر بسيار كه 

 يهر پديده انشا بر اساس يهستند كه تفكر متافيزيك ايويژه يهاشوند، آن مبنا يگرفته م
  .فهمديرا م ياشناسانه يو هست يمنطق

است زيرا هم اساس ) يرضرورالزم و (هر دو حالت  يين امر يگانه البته دربرگيرندها
يعني هم اصل است و هم ). يشناس يهست يبرا(و هم گوهر است ) براي منطق(است 
  . و ازل ٔمنشا

پا ساختن  اثبات كردن و بر يهم برا آن. دنشو يمشتق م ير بسياروه، اماز اين رابط
يافته  عظيم و سازمان يو ازل، يك چندگونگٔركت وجود آن منشاب تا سرانجام به) جهان(

eine geordnete Mannigfaltigkeit بازتوليد شود .  
  

  اليسم ايده
 يهاي ذهنيت ي قهرمانانه يماياز تالش و زورآز يامر كُلهم امر يگانه و هم بدين ترتيب 

 يگذاري مرحله. دنفهميگذار مي مرحلهرا همچون  يهست يريز د كه طرحنشويمنتج م
 يتعريف يسو به شود وشروع مي روايت يو سطوح مفهوم ياز اشكال دستورزبان كه

  . است از هندسه يبر حسب الگوبردار رود كهمي ياستنتاج
يعني (و محصولش  يبين تفكر انتزاع ،به بعد ر از زمان پارمنيدسطهمين خا به
 ، اينيخاص و درون يافالتون از اين رابطه. شكل گرفته است يي خاص رابطه) هستي
ها  پديده يكه اصل و اساسش چندگونگ يبخش، نظام گيرد كه نظام وحدتيم را نتيجه

 ها به شان پديدها وسيله بهكه  يمفاهيم تمام .نيست يچيز ديگر است، غير از گوهر مفاهيم
  .ال اشيا هستندشوند، پيرو نظام ايدهيم يبند و نژادها دسته صورت انواع
ناب بلكه آن  يمحض و نه تصوير يافالتوني نه مفهوم) مثال(است كه ايده  يبديه

. فته استياجهان صورت  يچندگونگ ياست كه از مشاهده يا شكل و شمايل ويژه
ي  چون كه بر قله. حامل نويد وحدت فراگير هستند ه شدهشتپندا يها اين ايده ي ازعناصر

ارجاع  ينيت خير به فقط و اندنشسته يبندي شده و سلسله مراتب طبقه يمفاهيم هرم آن
از ) ها مثال(ها  ايده يگوهره مفهوم. تمام چيزها باشد يدربرگيرنده يدهند كه بايست يم

  .گيرد يعاريه م را به يور فرازماننظير كليات، ضرورت و ام يديگر يها ، محموليهست
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يكي از اين . تاريخ متافيزيك، پويايي دروني خود را مديون دو عامل مختلف است

اين . ها ميان دو شكل مختلف شناخت وجود دارد ايده ياست كه در آموزه يعوامل، آن تنش
رانه مشاهدات روشنفك ياست و ديگر مبتني بر تجربيات يشناخت، يكي گُفتمان يها شكل

  .شود يبه اثبات رسيده استخراج م يها كه از تشخيص
از و نيز  و تجلي تاريخ متافيزيك از بستر تضاد ايده با ظهور يعامل ديگر پوياي

  .خيزد يم محتوا بر وشكل كشاكش 
 تها يا تمايال بوده است كه ايده يدچار اين خود فريب خود اليسم از همان آغازايده

 ،در واقعها،  ايدهكه  يدر حال. ل محتوا و گوهره نيستندحام Formae rerum يصور
 با بروز خود ييعن. اند كرده ها را مضاعف وجود آنرا با خود حمل و  محتوا و گوهرهمواره 
. اندداده قرار همگان ملموس ي در دسترس تجربه را اشيا ي و مكرر شده ديما يمحتوا
 ،ساختنشان ياز طريق انتزاع مايل بود اه ايده يكه آموزه هستند يهمان محتواي ها اين
 .6كند يها را ارزياب نآ

 
  يآگاه يهمچون فلسفه ،اعال ي درجه ي فلسفه

را برمال  يرا داشتند كه تناقضات اصول متافيزيك هانوميناليسم و امپيريسم اين دستاورد
  . برسند يراديكال يها گيري كرده و به نتيجه

زير كشيد  به ييشناساواالي ي را از مرتبه ذاري اشياگ ، ناميتفكر نوميناليست ي شيوه
يعني  .خشك و خالي خواند گذاري صورت اسم فراگير كه به يا و آن را نه به شكل مشخصه

  . يمبخشيم كه ما به اشيا ياسم همان
 يپرداخت كه از نوميناليسم برجا مانده بود و آن ش يابهامات يامحاه ديويد هيوم ب

 يكه فاعل شناسا يامور. محسوس خواندامور اليسم را همچون  ايدهگوهر شده توسط  يب
  .شناسد مي توسط تصور خود از موضوع باز را حساس، تازه

 آن خود، يعني ي هر دو پايه ياليستايده يبود كه فلسفه ها در مقابله با اين گرايش
اين . كرد يازبازسرا ها  ايده ي هويت مستقل انديشه و نيز آموزه ل بهئاقتفكر  يشيوه
 يگراي ذهنيت به يشناس ر از هستياو با گذ ينظر يالگوها ياز طريق دگرگون يبازساز

قرار داده  Mentalismusكه اساس خود را بر شناخت روحيات  يگراي ذهنيت. صورت گرفت
  . بود

رنه كند، از زمان  يكه فاعل شناسا با خود برقرار م يا، يعني آن رابطهيخودآگاه
ي  گنجينه .دهد يم بدست) يآدمجان ( يگشايش گنجينه يرا برا يعد كليددكارت به ب

جا داده  را در خود يواقع تياعموضو واست  هااصطالح سپهر خاص تصور كه به يدرون
 يآن زمينه ياليسم آلمانتوانست از طريق جذب ايده يبدين ترتيب تفكر متافيزيك. است
سان خودآگاهي ، يعني منبع خودجوش  بدين. داز آن خود كنگرا را  ذهنيت يپرداز نظريه
كه به  يا اين فتيا ٔترين جايگاه ممكن ارتقا عالي ، يا بهياستعالي ي يهرنظ يها فراورده
   .امر مطلق بركشيده شد يمرتبه روح و جان به ي مثابه
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كننده براي خرد آفريننده بدل  شكل احكامي تعيين ال بههاي ايده هبدين ترتيب گوهر
را به امر يگانه  ييتعاملي هر ذهنيت پوياها بشود رويكردهاي  آن ي وسيله ند تا بهشو مي

das Eine شكل به يصورت بنيادگرايانه در نظر بگيريم، يعن حال اگر خرد را به. ارجاع داد 
از آن درك و  يصورت ديالكتيك گرداند، يا به يكه وجود كُل جهان را ممكن م يهنيتآن ذ

كه توسط طبيعت و تاريخ رشد و تحول  يهمچون جان و روان يم، يعندريافت داشته باشي
نيست كه هم فراگير و هم  يتامالت آن جز يدر هر دو صورت خود چيزخرد يافته است، 

  . خود مرجع است
امر  لابمق رد ،گيرد يخدمت م ميراث متافيزيك را بهيي كه جا تا آن يچنين خرد

ايده در قياس با ماده  يضامن برتر اصطالح به د وده ميارجحيت  يهمان اينامر تفاوت به 
  .ستا

، ينهايت را با متناه يكه امر يگانه را با امر بسيار، ب يدر اين ميان حتا منطق هگل
آن  ست، نتوانختقرينه مطرح سا يصورت به و ضرورت را با اتفاقات يكليت را با زمانمند

در همان مفهوم  ،چون كه خرد. دكنرا ملغا  يو ضرور ييگانه، كل رامو يپيشين ي سيطره
  .7بودانجام رسانده  اش را بهياش، عمليات فراگير و خود ارجاعمطرح شده

 
  تئوريدد شّممفهوم 

 يممتاز و خاص براي رسيدن به رستگار ياديان بزرگ جهان خود را صاحب راه يتمام
  . داننديم يروح آدم
فلسفه اما . توان نمونه آورد يرا م يمسيحيا  يمبلغان بوداي يور مثال راه رستگارط  هب

 كسي جز ،ردازپ داند و نظريه ينم يجز شناخت انديشگرانه زندگ يخود را چيز يراه رستگار
 يزندگ مختلف در اشكال يپرداز همين خاطر نظريه به. شناس نيست بوم زيست يك فرد

مردان و  از دولت باالترپردازان  نظريهدر آن زمان . داشت يدوران باستان مقام واالي
  . بودند يفعال زندگان يكه نيرو كساني. گرفتند قرار مي مددكاران و پزشكان

كاركردهاي معمول از  يپرداز ، نظريهكردن خود با ديگران لحاظ همين قياس  اما به
كسان افراد  يروبر حيات خود را  ي وازهدر "تئوريا"گرچه . گرفت يتاثير م انيزندگدر 
چنين بود كه عموم . حقيقت دست يابند ممتاز بهبرجسته و ا از اين محل گشود ت مي ينادر

  . ماندند يمحروم م يشناخت نظر به يمردمان از دستياب
نسبت به جهان  يمعمول هاي خود از واكنش عضايا يخواستار رويگردان يپرداز نظريه
از  ها و پندارهها  توصيف. داديغيرمتعارف را م يها تماس با پديدهبرقراري بود و نويد 

 يپندار خود مقدس ياز سابقه يبخش ،يكهكشان يمناسبات ستارگان و مدارها
عيدهاي يونان در اعياد  يشهرها يكه همچون نمايندگان واال يكسان. پردازان بود نظريه
  .  8جستنديشركت م يكشور

خود  را از يقدس مناسبات  بهنسبت  ياما هم آن وابستگ ،مدرن يپرداز مفهوم نظريه
 كه برايش امتياز اجتماعي خواندني خودنخبه. زاد را خانه يخوان بهخزدايد و هم آن خود نيم
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 يها اين تلق تا مدت يسنت فلسف گفته نگذاريم كه دراين نكته را نا. به همراه داشت نيز
آن  حتا. و منافع يوميه و روزمره بداند برقرار بود كه خود را متمايز از تجربيات ياليستايده

ت در شدايدور و بر مصون م يها كه دانشمندان را از پيشداوري )يولوژيكدمت(روشمندرفتار 
 خيال خوش اايشان ب. گرفتيسرل مورد توجه قرار نموتا زمان ه يآلمان يها دانشگاه
بر همين منوال بايستي گفت . نسبت به پراكسيس لميده بودند ييت تئورحبر ارج خويش

ها از طريق اعالم انزجار از ماترياليسم و  سال ،يپردازبدانه از نظريهدرك و دريافت مستكه 
كه نه تنها خود را از تجربه و علوم  يتمايل. حيات خود ادامه داده است پراگماتيسم به

 يمعنا كه به ناب بودني. نازيديبودن خود نيز م "ناب"دانست بلكه به يبرتر م يتخصص
اين رغم  اما به. بوده است يزمين "امور"با  يه پيوندنفس تزكيه شده و مجزا از هر گون

كه خود را  يانظريه. شدره اپهويت مستقل  باور بهبر  يمبتن ينظري زنجيرهتفاصيل، آن 
اثبات خود  يبرا يهمين دليل نيز نياز به. پنداشتيم همتا بي خويش، ساز در كليت دست

ميل . كشيديز جيب خود بيرون مخويش را ا يوجود يها پيش شرط يچون تمام. ديدينم
صورت  مدرن رسوب كرد، به يآگاه ي پرداز در زندگي، وقتي در فلسفه استقالل نظريه
  . 9دانستيم ياثبات خويش كاف يبرا يتنهاي درآمد كه وجود خود را به يگراي گرايش مطلق

*  
  

- فلسفهدر شكل صورت تغيير  قدرت بود، به يا زمان هگل بر اريكهترا كه  يتفكر متافيزيك
ها و  ايده ي هويت مستقل خويش، آموزه معتقد به هاي انديشه واره سه شكل به يآگاه ي

كه از بيرون بر  يتأثيرات. بودند يتأثيرات تاريخ ها اين. توضيح داديم يدد تئورشّممفهوم 
انديشه را با  يسنت يها شكل يشدند و از طريق نفوذ تحوالت اجتماعيمتافيزيك وارد م

  .ل روبرو ساختندكشم
 مندشچنين است كه از طريق شكل جديد عقالنيت رو - 

Verfahrensrationalitaet، ود، ب يو كليت متك ييگانگ گرا، كه به تماميت يآن انديشه
  .زير سوال رفت

و  يدر علوم طبيع يخاطر كاربرد روش علوم تجرب از قرن هفدهم به مندعقالنيت روش
حق و اخالق و هم در  يهابه فرماليسم كه هم در نظريه خاطر تمايل از قرن هژدهم به
گرا و  طبيعت يبر اين منوال فلسفه. كشورها تثبيت شد، رايج شده است ينهاد قانون اساس

اين امر باعث . خود نياز اثبات وجود. درگير ديدند يخود را با نياز جديدنيز  يطبيع حقوق
  .ها از بين برود ت پديدهدر شناخفيلسوفان  يشد كه امتياز و حق ويژه

اين . گيرنديشكل م يتاويل - يتاريخ علومبعد  هچنين است كه از قرن نوزدهم ب -  
كه جوامع مدرن هر  يدوراندر و امكانات ساختن مصنوعات را  يتجربيات جديد زمان علوم

 خاطر گسست به ،يخرد متناه ي امنهد. دهند ييابند، توضيح ميم يتر روزه اقتصاد پيچيده
در  اين نكته را بايستي. رسد ينظر م هتر ب كننده قانع ،تاريخي و باورهاي يدر ساختار آگاه
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همين خاطر نيز  به. در نظرگرفت ات نشدهبثاو  ياليست و ايده يخرد آسمانابعاد قياس با 
  .دشوميشروع  ياز مفاهيم اساس يفرايند استعالزداي

و  يشدگ ييابد كه شيم چنين است كه پس از قرن نوزدهم نقدي گسترش - 
البته اين نقد شامل حال . برديرا زير سوال م يارتباطات و مناسبات انسان يكاركردزدگ

ميل نقد  يچنين نگرش يها در بطن انگيزه. شود يعلم و تكنيك نيز م يبديهيت عين
. دعين و ذهن گرفتار آمده بو يكه در بند رابطه يافلسفه. استفلسفي نيز پيدا  يبنيادها

برابر  يآگاه يافتد و فلسفهينيز اتفاق م يارزش يالگوها يدر همين رابطه دگرگون
  .بازد يزبان رنگ م ي فلسفه
كالسيك تئوري بر پراكسيس در برابر اختراعات  تريربو سرانجام چنين است كه  -  

تر  هر چه بيش يهمگراي. يابديمقاومت نم ييارا ،سربرآورده و مدام در حال افزايش
اهميت  ي را متوجه ي، آگاهيعمل يبر بستر كاربرد و ساختارها ينظر يتاوردهادس

جديد از داليل  ياين نكات با برداشت. كنديم ستد و ارتباطات و داد يهاروزافزون زمينه
  . شونديم يصاحب ارج و قرب فلسف يو متناه ياين جهان يزندگ

بپردازم و  يمتافيزيك يديشهشكل ان يمشخص الغا يهاجنبه حال در ادامه مايلم به
را  يمابعد متافيزيك چه مسايل يانديشه يشيوه گذار به ياين نكته را نشان دهم كه برا

خواهم يم. بگويم مسايلمايلم در اين رابطه، واكنش خود را نسبت به اين . برابر خود داريم
 يكنش ارتباط ي هاند، از منظر نظريوجود آمده همتافيزيك ب يپس از الغا كه را يمسايل

 .توضيح دهم
 
  عقالنيت روشمندانه _2

 يشناسايي  قوهتوانست با يوفادار بود كه م يشخو يبه سرآغاز متافيزيك زمانيفلسفه تا 
خردمند  يو طبيعت و تاريخ را در ساختار يجهان را بازشناس يخردمندانه يياب خود، سازمان
باشد يا  ياستعالي ي ريزي نظريه پايه رتصو بهاين عملكرد كرد كه فرقي نمي. تعريف كند

دانست، يخرد فراگير م يكه خود را دارا يآن كليت. جهان يديالكتيك يجوو  شكل جست به
تك تك اعضا و موجودات خويش  يآن، برا ي سازنده ي چه خود جهان بود و چه سوژه

  .كرديم تضميناز خرد را  يسهم
 يسازمانده درنظر گرفته شد كه به يصر مادبعد همچون عن هبمدرنيته اما عقالنيت از 

هم  ،خرد بر اين منوال. بازيابد خود را در آن مناسبات ستتوان يو م آمديجهان برم ياجزا
  . ءو هم جز بودكُل 

مدرن و اخالق  يتجرب علوم ،البته ،ياشدهدر مقابل چنين برداشت قديمي  ين حالااب
جز روش شناخت  يند كه چيزاشتهعتماد داعملكرد و روش خاص خود ا بنياد فقط به خود
 ييجا عقالنيت تا آن مياناين در . نيست ياخالق يها نسبت به برداشت انهطرف بي يعلم
شان ا فقط در اعتبار نتايج اشخردمندانه يها كه ارزش فتيايكاهش م يشكل صور به

 وابسته يشپژوه مراحل يخردمند بدين ترتيب فرايند حصول شناخت به. نددش ميخالصه 
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فرايند ياد  يدهنده عناصر تشكيل. يمها دنبال حل مسايل هست كه در آن يمراحل. است شده

حل  است كه در پي يافته مديريت دانش سازمان در يو تجرب يشده تجمع پژوهشگران نظر
دمكراتيك و  يدولت يكه دارا كشوري. كشور است شهروندان يرفتار - مسايل اخالق

كه از طريق  مسايلي. ل استيحالل مسا يمعنا در اين جا خرد به. ستا صاحب نظام قوانين
عنوان كاشف  خرد ديگر به. دشونيمگشايي  گرهروش درست در واقعيت و رفتار مناسب 
را  اشياخود  يشده و در فرايند ذهن يطراح) كبير(سوژه ي كه از سونيست  يجهان عينيات

  . بخشيدمينظام 
ضمانت وحدت سابق  يدر پحتا گفت كه عقالنيت روشمند  زاين نكته را ني بايد البته

  . جور و واجور هم نيست ظواهر
نيز از بين  يموجودات، آن امكان يعقالنيت روشمند در كليت زندگ يدست با اين پيش

 يساختارها. گذاشتيميان ذات و ظهور تفاوت م ي آنيلهوس هبرود كه متافيزيك يم
 ي شده بيان حكامبالند، فقط بر ايعلمي برم يها نگرش شاندرونروش ياد شده كه  ياساس
آن . ندنيست) كبير(يك كليت  يطفيل بچه ديگر كه احكامي. منطبق هستند يپرداز نظريه

-يكنند و نميالبته جايگاه فرد در كهكشان را روشن نم) يروش عقالن( ياساس يساختارها
شناخت طبيعت در اين ميان . ست كجا كُلي خرد يا سيستم يگويند كه محل او در معمار

انشعاب اين  با. يطبيع دهد كه حقوقيسابق خود را از دست م يهاهمان اندازه شاخصه به
 و يدرون ي نگرهانداز  ميان چشم هم يروش، تفاوتبر سر  يو علوم نظر يعلوم طبيع

 يجربت در علوم. شود كه جايگزين تمايز ميان ذات و ظهور استيايجاد م يبيرون ي نگره
شود كه بر يدرست محسوب م با طبيعت اييارتباط عينآن فقط ، و ارقام بر اعداد يمتك

فقط از طريق ) هرمنوتيك( يكه در علوم تاويل در حالي. استوار است مشاهدات
و  يويژگ. استميسر  ي، فرهنگيجهان با تاريخ يگير الزم خواننده راه ارتباط يها شرط پيش

- يجزي يهاكشف طبيعت و چه در زمينه ياظران، چه در زمينهن ياندازها چشم يمشخصه
توانيم طبيعت را ينم گرچه. است يموضوع يها حوزه در بر انشعاب ي، مبتنيتر علوم نظر

 يكنيم و فقط از طريق نظاره و مشاهدات غيرشهود يفهميدن خود بازساز يبرا
 يفرهنگ - ياجتماع يها وردهآفر يفهم مجموعه يشويم، اما براياش عالم م يمند قانون به
كنندگان بهره  ناظران و قرائت يكه از دانش شهود روشي. نيازمنديم يروش تاويل درون به
و مواجهه  تواند از ديداريها نم خصلتها و  ويژگيشناخت دقيق  يما برا يحس يقوا. برديم

كه  صريعنا. نداشده در آمده يصورت موضوع عين بگذرد كه به تطبيع با عناصري از
، در گذشته يو چه بسا بر حسب تلقي متافيزيك .ندارند يآن راه درون زنده به موجودات

  .شتنبايد پا گذا ال ما اصالموجودات ايده از مجموعه ي اينحوزه
خويش را  يسرانجام، دانش برخاسته از روش علوم مدرن خودكفاي در فرايند يادشده،

كليت طبيعت و تاريخ  يفراگير و خودپويا كه بايست بر اين منوال تفكر. دهدينيز از دست م
اين . كند ياثبات و معرف ياساس خود را همچون شناخت فلسف يرا بفهمد، نخست بايست

و از  ينهاي يها استدالل برهان ي از طريق شيوه مه آن. در فرجام صورت گيرد يكار بايست
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 يعلم يهاكه نظريه يهاي شرط از اين گذشته پيش. اش ياصل طريق توضيح مداوم مفاهيم
اين اثبات . اثبات شوند يگيرند، همچون فرضيه هستند و در نهايت بايستيها نشات م از آن
  .مقبول گذشتهحكام ا بازبينيدر  همتاييدات تجربه صورت گيرد و  ياز مجرا تواند هممي

به است كه خود را  يهايعلمي در تضاد با انواع نظريه يهانظريه ياصل خطاپذير
) اظهار نظرها ي مجموعه( يهر نظم زبان. داننديم "ي فرد اعال و ممتاز فلسفه"اصطالح 

تعريف شده باشد كه ديگر هيچ  يشكل به يبايست ،داندب يكه خود را فراگير، كامل و نهاي
در اين صورت چه . را نياز نبرد؛ و به هيچ تصحيح و ابتكاري محتاج نباشد يشرح و بسط

بايگاني منتقل  آرشيو و بهو (خود را نيز ببندد  يتاريخ تاثيرگذار يوندهتر است كه پر به
 يداور پيش ان ازگريز يوجه با شناخت علم هيچ به هايين يگير زيرا كه اين موضع). شود

  . همگام نيست
 در جديد سر يدانش علم لابمق رد يتفكر متافيزيك است كه همين خاطر درست به

اقتدار علوم . گذر كرده است يعقالنيت فرايند به يقالنيت مادكه از ع يدانش. شود ميم گُ
  . 10كرد يهمگراي را وادار به ي قرن نوزدهم، فلسفه ي از ميانه يتجرب

 يسو رو بوده است كه هر رويكرد به هاين مشكل روب با ي رو فلسفه از همين
جبران  يفلسفه برا يها گرچه كليه تالش. بخورد يارتجاع يمتافيزيك، برچسب گرايش

منطق و رياضيات نزديك  كه آن را به يبا علوم طبيعي يا نظر يماندگي و همگراي عقب
  .شوديمنجر منيز  يجديد اشكاالت كند، همچنين بهيم

از ماترياليسم مبتذل مولشوت و بوشنر باشند يا از  يتوانند ناشيهم م اشكاالتاين 
شناخت علوم طبيعي  يدر الگورا هان خواست جيماخ منتج شوند كه م يپوزيتيويسم زمانه

نشات گيرند هم زدگان  و تاريخ يتوانند از ديدگاه ديلتامي ها اشكالالبته اين . خالصه كند
 يبين جهان) شكل شناسي(خواستند كُل فلسفه را در تاريخ فلسفه يا در تيپولوژي يكه م

خواست يم لي كهمحف. باشد "ينومحفل " يها كه محصول برداشت مستحيل كنند يا اين
اين  يدر تمام. علم راه ببرد ي و نظريه )يمتدولوژ(شناسي روشفلسفه را روي طناب نازك 

 يفلسف ي كه انديشه فقدان اين امر. خورديم چشم هبيك فقدان ها  ها و برداشت راه
جز شور و شوق شناخت  يكه چيز يهاي هم ويژگي آن. خود را از دست دهد يها ويژگي
رقابت كند كه هر  يبخواهد با علومفلسفه كه  آن يالبته ب. بوده استنفلسفه از سوي كليت 

  . كنند يم يگذار تاج يعال يبار همچون الگو
كه اصل تقسيم كار را بپذيرد و  مگر اين .وجود ندارد يرهيافت ناميفلسفه در اين  يبرا

ت كه اين مسير روشن اس. بپردازد) برابر ايستاها( موضوعات ي حوزه با روش خاص خود به
، يشناس گرچه انسان. اند سبك خود، پيموده ، هر كدام بهيتحليل يو فلسفه يرا پديدارشناس

وابسته  كافي ي اندازه را به خود ها موضوعات به اين حوزه يشناس و جامعه ياسنش روان
 يها را زير پا گذاشته و در حيطه يو تحليل يات ذهنعسرحدات انتزا يعلوم انسان. اندنساخته

  .اندنفوذ كرده يتقدسات فلسف
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فلسفه با . توسل به امور غيرعقالني است ،تنها امكان گريز يرو براي برخ از همين
 نقيمت كال حتا اگر به .اموال خود و رابطه با كليت را حفظ كند يبايست ياين توسل جوي

فلسفه را به  يهمين خاطر برخ به. شناخت باشد به يدستياب ياز قدرت رقابت برا يپوش چشم
يا . اش است كارل ياسپرس نمونه. اندبرده يراه پرتو افكندن بر حيات و تقويت ايمان فلسف

. اش است لژك كوالكوفسكي نمونه. درآوردند مكمل علوم ياورهتصورت اس كه آن را به اين
يا نظير . پيرامون هستي درآوردند يناعرف ي شكل انديشه را به كه مثل هيدگر آن يا اين

خواندند يا مثل دريدا آن را عملكرد ساختارشكنانه  يويتگنشتاين آن را فرايند زبان درمان
  .ناميدند يلقب دادند يا همچون آدورنو فلسفه را ديالكتيك سلب

ياد شده، سپس اين امكان را  ينظر يها اين گرايش يپرست البته تمايل ضد علم
اما فلسفه . خواهد باشدنمي يچه چيزنيست و  ييم فلسفه چه چيزيدهد كه بگويدست م به

. گذارديخود را نامعين و نامعلوم م يوضعيت اساس يغيرعلم يهمچون جريان انديشه
هم از  آن. هستند يروشمند قابل حصول و دسترس و شناخت گرچه در اين ميان تعينات

 خاطر به هامروز اما .شانلاستدال يوسيله شيوه هطريق روند رسيدگي و پژوهش و در نهايت ب
كه  البته پس از آن. آمدربفلسفه و علم  يتشخيص نوين رابطه بايستي به ،يوجود ابهامات

 يمنتها بايست. كُل است يخود را كنار گذارد كه علم اول يا دانشنامه يدعااين افلسفه 
يا از طريق استحاله  ورزانه خود را در نظام دانش يتواند وضعيت وجوديگفت كه فلسفه نم

فلسفه . گير از كل دانش اثبات كند چشم يگزين يدور ييكي از علوم نمونه يا از مجرادر 
مجاز نيست . را بپذيرد يو عقالنيت روشمند علوم تجرب يبديهيت اصل خطاپذير يبايست
ادعا كند  يهمچنين نبايست. حقيقت درنظر گيرد به يدستياب يخود امتياز ويژه برا يكه برا

فلسفه تازه از . ست خاص خود را دارا يسبك شهود ات يا حتموضوعا ي كه روش، حوزه
بر حق ويژه نيست و بر اين  يشركت كند كه مبتن يتواند در تقسيم كاريبعد م هاين جا ب

  . 11كار اندازد خود را به يمنوال استعدادها
ها  شمول كه بر آن جهان ييها با اين حال استعداد فلسفه چيز نيست جز طرح سوال

باشد  يهاي كليه آزمايش يعقالن يخواهان بازساز يسفه بايستلف. شته استاكيد داهمواره ت
به گو و  سخنبه داور، به ) سوژه(فاعل شناسا  را به يو پيشانظر يكه شناخت شهود

- يماز خود افالتوني را  يكه در عين حال آن بازشناس يا فلسفه. كنديكننده وصل م عمل
  . هم رساند ر گفت و گوها حضور بهد ستخوا يكه نم يبازشناس. زدايد

براي  همسر. دكنينظير م يب ياشريك زندگي تبديل بهفلسفه، آن را  ي اين جهيزيه
  . بپرورانند را پيرامون عقالنيت يا خواهند نظريهيم يكساني كه از طريق تشريك مساع

 يرابطه يد، نبايستوساكن ش ورزانه نظام دانش ي اگر در خانه ابدين ترتيب فلسفه حت
اما دفاع فلسفه . متافيزيك بود يبرا ياشاخصه يكه زمان يكليت. خود را با كليت برهم زند

. ددانبممكن  را از اين رابطه يااز رابطه با كليت بدين معنا نيست كه شناخت تعريف نشده
  . بايد تعريف شده باشد فلسفي شناخت
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 ،نشدهتبديل موضوع  به و يپيشانظر يهمچون كليت ،تك تك ما يجهان زيست برا
در بديهيات روزمره و  يشكل گستره كليت به. مشهود و حاضر است شكل ساده همواره به

عقل سليم و جهان ( دو اين. بوده است ظاهرعقل سليم در جهان زيست  كنار موجوديت
مدام از  ،انداز همچون اُفق و چشم ،كه يكليت. اندبا كليت داشته يمشابه يرابطه )زيست

خاطر مجهز  گرچه فلسفه به. و عقل سليم دور شده است )يوميه(روزانه  يها دسترس دانايي
و تجزيه و تحليل از عقل سليم فراتر رفته  يانتقاد ينافذ تامل، روشنگر ينيرو بودن به

  .است
گسسته  يكه اين جا و آن جا گاه ،با جهان زيست يدرون ايخاطر رابطه سفه بهلف

اين . دكنبازي  ورزانه فراي نظام دانش يخورد كه بايستيم ينقش آن يدرد ايفاه شود، بيم
كه بين فرهنگ كارشناسانه دانش و تكنيك،  گرانه نقش چيزي نيست جز عملكرد تاويل

. كند يگر يديگر ميانج يستد يوميه از سو و دادو سو ارتباطات  حق و اخالق از يك
 يپيام رسان و ميانج يبين هنر و زندگكه  ،يهنر - ينقد ادب درست مثل اييگراي تاويل

  .12شوديم
جهان زيست را با آن كليت همگان و يگانه  ياست كه در اين ميان نبايست يطبيع

پنداشت و قرار بود ينيست كه متافيزيك م يكليت پديده آن اين. كرد يطراز تلق هم
كه همواره است  ايامروز رابطه ي جهان زيست در فلسفه. از كُل جهان باشد يتصوير
از  يديگر يتفكر مابعد متافيزيك تلق ي زيرا شيوه. موضوع عينيت بدل شود به ينبايست

  .مفهوم جهان دارد
  
  استقرار خرد -3

. دارد يبا مهر و نشان هگل ياليسمبيش از هر چيزي تفكر مابعد متافيزيك نشان از نقد ايده
و ضروريات  ي، امور فرازمانها ليتك كليات ينقد اقتدار پنهان نخستين نسل شاگردان هگل به

  . استاد پرداخت اردر آث يبر امور خاص و گذرا و اتفاق
فويرباخ بر . مفهوم خرد مورد انتقاد واقع شد ياليستچارچوب ايده روند، آن اين بر بنا

تاكيد كرد كه بر بستر طبيعت در چالشي با امور  يو وجود ذهنياتها  عينيتاهميت عينيات 
  .د هستندبيرون از خو

 ياجتماعمناسبات  يو مجموعه يروح و ذهن را توليد ماد ي ماركس سرچشمه
تاريخ امور  ،در سرانجام كار خود هم ، آنآلود از خرد يركه گارد برابر آن درك شبح كه. دانست

اين . نمايش گذاشت خود رسيدن راديكال را به واقع در حيات شخصي خويش و خواست به
 را يدعو ي اقامه بود و آن خود خواه و مفتخر به عليه تفكر تماميت ،در كليت ها لاستدال

در همين رابطه بود كه ماركس از . اشاره داد Geistروح  يها محدوديت اعالم كرد و به
ان هگليان جوان البته يكُل جربا اين حال . دآورميان  فرايند فاسد شدن روح مطلق سخن به

نفسه  يصورت امر ف ت، جامعه و تاريخ را دوباره بهدر معرض اين خطر بود كه اعجاب طبيع
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عقب  و انديشه تفكر يپيشاانتقاد ي مرحله به عملكردي كه آن را .عرش اعال برسانند به
  . 13درانمي

- كننده قانع ينيرو ،خرد كافي نيرومند بودند تا به ي اندازه با اين حال هگليان جوان به
  . اعطا كنند يتشانوجودممور واقع و اي مند كرانفهم ، يگراي عينيت يبرا يا

و با استقرار  يدر متني تاريخ ،شدكمبودش احساس مي يكه در تاريخ طبيع ،خرد
 اي و گستره با اين حال اينان موفق نشدند در سطح. گرفتيدوباره جان م يبايست ياجتماع
ايشان  منوال ينر اب. كانت و هگل مهر و نشانه دارد، آن كمبود را جبران كنند آثاركه از 
خارج و  يافراط يصورت به ستتوانآن  طريق نيچه گشودند كه ازفعاليت  يرا برا يادريچه
  .ها نقد راديكال خرد را انجام دهد از چارچوبشده 

پيدا  )استقرار يافتهيا (تثبيت شده منطبق با خرد  يمفهومدستگاه  ،ميان نآ البته از
تفكر  ي رفتار بنيادگرايانه ي كه شيوه بود يديگر يجريان نظر فعاليت پيامداين امر . نشد
  .نقد كشيد را به گرا تذهني يبر فلسفه يمبتن

- فلسفه ي، مفاهيم اساسبود فتهكانت سرچشمه گر كه از مباحث نظري در اين جريان
 و سرمشق انديشه لحاظ الگو به اين مفاهيمگرچه . دقرار گرفتنمورد ترديد  ياستعالي ي

  .را دارا بودندهنوز اقتدار خود 
هايش محمول و كه بر شانه يذهنيت استعالي )فرا جهاني( عالمسوي  آنموقعيت 

ساكن با  تاختند، ابتدا بهيپيش م چون كليت، فرازمان و ضرورت به يمتافيزيك يها مدرك
 ي جديد در حوزه يها اين پيش شرط. جديد تصادف كردند يعلوم نظر يها شرط پيش

زمان  شكل گرفته و هم يساختمان ،لحاظ نمادين به ،هستند كه ييحامل ساختارها عينيات
دست تجزيه و تحليل  گرچه همگي از زير. بودند ياستعالي يورده هاآصاحب حرمت فر

  . اندبيرون آمده يناب تجرب
تجربي را از  شرايط  يگونه علوم انسان ها تشريح كرده كه چرميشل فوكو اين نكته 

ها و  با چند گونگي ي،استعالي يها ها سوژه كه در آن يشرايط. آن خود ساخته است
-يخود را م يو نهادها ينمادين و اشكال زندگ يها ها و نظام خويش، جهان يها يگانگي
دوگانه با  يگرفتار موقعيت يابسته كتفآدم صورت  در نهايت به اين تالش گرچه. سازند

  .14شوديم يتجرب - يناروشن استعالي يمعيارها
خواست ياو م. رساند فرجام را به ينقد تاريخ تابود كه خود را موظف ديد  يتااين ديل

بتوانند بدون اتكا  گذارد كهرا چنان حرمت  ياستعالي ي فلسفه يكه مفاهيم اساس
كار  يها وردهآضروريات فرو ند و از دست احتماالت شو ساكندر جهان  ياسرچشمه هب

 يدنخود با فرايند استقرار بخش يدرون ياجبار رابطه بهآنكه  يالبته ب. خود رها باشند يفكر
  .به جهان را از كف دهند

 يامور به يااهميت شناخت شناسانه ،يزندگ يفلسفه و جريان موسوم به يتاريخ زدگ
تاثير  يكه از مجرا ياتجربه .اندشناسيك خرد داده يزيباي يچون انتقال سنت و تجربه

چنان نيرومند  ياين اهميت بخش. آيديدست م هب يآدم بر جان يحيات تاريخي و اجتماع
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نهاد  هم يرو به جا از همين. را به كُل نابود كرد يبود كه مفاهيم كالسيك ذهنيت استعالي
 "يان زندگيجر"مفهومساختار  يمشخص ولي ب و ظاهر پويا به ياستعالي يها)سنتز(

 "يمن استعالي"و مفهوم  هردل بود كه تعلل نكسرديگر اين هو ياما از سو. جايگزين شد
  . تك تك پديدارشناسان يكسان دانست يواقع يرا كه بدان باور داشت، با آگاه

. رسندهم مي هيدگر به "زمان و يهست"در اثر  ياستدالل يها اين جريان يهر دو
معقوالت  يسرانجام ذهنيت آفريننده را از قلمرو ،)بر جا يهست( "ازايند"هيدگر زير عنوان 

آن در به ولي به هر حال . به انجام نرساند يگرچه اين كار را در تاريخ اين جهان. راند بيرون
امر تعيين كننده در اين ميان را هراس و دلهره  .ت جامه عمل پوشاندت و فرديتاريخي ابعاد

 ي كردنحابستر طر كه به يشخص. گيرديعهده م هحيات خود ب يشخص انديشگر درباره
  .پرتاب شده است جهان در زندگاني

 يتغيير. گيرديصورت م ياجبار تغيير به ياستعالي ي شدن سوژه يو فرد يبا تاريخ
خود را  ياساسي آن جايگاه دوگانه و آشنا بدين ترتيب مفاهيم. ياساس مفاهيم يدر معمار

-آن سوژه. دهنديهمچون امر يگانه برابر همگان و امر يگانه در كنار امور بسيار از دست م
كه همچون كليت  دريگ يجهان قرار ماز  ياستعالي يدر برابر آگاه يكانت يدهشعريف ت ي

 ييعن. روداز آن سخن ميدر جهان نيز  يتجرب يگرچه در مقام آگاه. بود يتجرب يتموضوعا
  . يگرباشندگان د در ميان خيلاي است باشندههمچون 

كه طراح جهان است،  ار يخواهد آن ذهنيتيم ياما هيدگر در مقابل چنين برداشت
 يتك فرد ي آننيع. ستهجهان  - در  -كه خود  است يهمچون امر كه يذهنيت. بفهمد

گرچه آن فرد در . يابديخويش را بازم) ازيند( يبرجا يهست ،يتاريخ يكه در واقعيت فضا
 ياستعالي يآگاه. خود را از دست دهد ياستعالي يخودانگيختگ ينبايست كنكاشاين 
، شرايط واقعيت صدمه بيند شآفرينش جهاني قوهو  يريز كه اصالت طرح نآ يب يبايست
  . خود را پذيرا باشد يو حيات درون جهان يتاريخ

-يچه در جهان پيش م يعني آن ،همچون امور اُنتيك ينبايستفرد را  البته اين شرايط
 ي سوژه آفرينش يها توانايي يبيش از هر چيز اين شرايطاما . دنآيد، درك و دريافت ك

در جهان  يريز طرح يبرا را يآدم يموجود در جهان را از درون محدود و آن خودانگيختگ
  .كنديخالصه مگذشته 

وجود  هب يديگر تمايزميان موسس و تاسيس شده،  يتفاوت استعالي يجا جا به در اين
 يتمالانداز اح كه چشم يبين آن طرح جهان تفاوتي. شناسانه ييعني آن تفاوت هست. آيدمي
  . گرداندرا ممكن مي ها و آشنايي واقع ديدارها كه به يگشايد با آن طرحيم را

امكان حيات  ،از جهان يريز آيا چنين طرح :آيديپيش مي جديد پرسش جا اين
  .استآفريننده انجام گرفته  ي سوژه يفهمد كه از سويم يباشندگان را همچون فعاليت

. كنديتبليغ م از هر چيزي تر را بيش يرداشتخود چنين ب و زمان يهستهيدگر در 
 يهاهمشچرداشتن سكمبود در دست رغم  به ،فرد ي)بر جا يهست(ازين دبا اين وجود 
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جهان  يبا تواناي است يفرد ييعن. جهان را دارا است مستقل در يريز امكان طرح ،حيات
  . باشد جهاني جايگاه فرا به ياموضع  كه وابسته به آن يب .يساز

كه هوسرل  يمسايل. وجود آورد هرا ب يمسايل ديگر ،صممپيشنهاد مدگر اما با اين هي
حتا سارتر نيز در . حل كند ها را آن نتوانسته بود يدكارت يها خلسه يدر آن رساله بررس

  .را بيابد ليخود نتوانست راه حل اين مسا يو نيست يهست اثر فصل سوم
 پرسششود، اين  تقسيموسس جهان م يدر تك تك مونادها يكه آگاه ياما وقت

 توانداستقرار جهان ميتثبيت و گونه  هچ ،ياالذهان بين ي از منظر رابطه ،آيد كهپيش مي
را بايد همچون  يذهنيت ديگر فقطنه  يكه هر ذهن يهم در حال آن ؟ممكن باشد اصال
 ي برايريز حريف در طرح هخودانگيخت مكاناتبا ا يتوانا ببيند بلكه همچنين بايست يحريف

فرض قرار دادن  با وجود پيش ياالذهان بين ي چنين مشكلي در رابطه. رو شود هجهان نيز روب
اصيل  يكه فقط در يگانگ فردي. فرد حل ناشدني است يبر جا هست) ازيند(هاي  شرط

  .15دارد ي راريز خود امكان طرح
ر اين داو . هيافتي برآمدر ي ارايه متاخر خود به ي هيدگر در دوران فلسفه ،در اين رابطه

 يفرد بار اضاف) يبرجا يهست(ازين از سوي ددوران بر دوش فرايند درك و دريافت جهان 
امر . ببيند فرد ياز تواناي ياستقرار جهان نشان در امرخواست نمي زيرا ديگر. نگذاشت
كت عظيم شر يثصورت ناشناس و گذرا در رخداد هد كه بدي يآن قدرت ازل از استقرار را

 يرخداد در چون زبان و پيام يا وسيله رسانه هشناسانه ب يهست ياين دگرگون. جويديم
از  ياالذهان بين ي رابطه ياين جا اشكال در برقرار. گيرديتاريخ اُنتيك صورت م يفراسو
غير قابل  ياشيوه تصور بهم يها پيام ،يدستور زبان ياما در همين دگرگون. روديبين م
  . دكننيم اعالم راستقل م ير يك هستوحض يبين پيش

 يتعرش اعال مطلق را به يحيات زبانو آفرينش  يتواناي ،همين دليل به ،هيدگر متاخر
 ينيرو چرا كه با. آيديوجود م هديگر ب ي مسئلهيك اما از همين قضيه نيز . كشانديم

 يآموزش ياتمام فراينده ،ما از جهان نهفته يكه در درك و دريافت زبان يداور پيش
چارچوب  ،حاكم ي شناسانه يفهم نابالغ و هست مين خاطره به. دفتاياز ارزش م يجهان ناي

  . دكنلحاظ مي يشدن افراد در زندگ ياجتماع مرا يبرا ي راثابت
مناسبات از  ياند و بر مدار تقديرباورانه يكل به يجهاني آدم نايهاي  در اين جا مشاهد

 مسايلحل توانند از نمي ها اين مشاهده كه طوري به. گردند يپيش تعيين شده ماز  ياحساس
همچنين در استفاده از  ياين ناتوان. اندها نايل شده آن گشايي گره رند كه خود بهببهره ب

وجود  قياخال يها مولد و دريافت ياز موقعيت بهبود يافته نيروها نيز دانش انباشت شده و
واقع بايد درك  كه به يو امور محسوس تاُفق احساسا ييرتغن ميا يستد ديالكتيك و داد. دارد

  .آيديشكل غيرقابل توضيحي درم و دريافت شوند، به
در دام  ،كنند يخرد را استعالزدايخواستند روزگاري مي كه يهاي ن تالشآتمام 

شوند و ياسير م بنابراين. اندگرفته ياستعالي ي فلسفه يرنگ و بو كه افتند مي هايي ومفه
   .يابندينم يه گريزرا
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 يعلم يالگو شوند كه گذار بهياز دور خارج م ينادرست هنگام يها آن بديل اما
 يو زبان يعمل يها توانايي. كه بر اساس تفاهم استوار است يالگوي. صورت گيرد يجديد
تفاهم  مشترك با يكديگر به يجهان اين يزندگ ي ، كه در زمينه)ها سوژه(شناسا  نفاعال
  .دارد هم مستقل هستند و هم وابسته ها را زبان خود كه نقش رسانه پيام ند، نسبت بهارسيده

ايشان  )پراكسيس(گر دستور زبان را كه امكان عملكرد  توانند نظام تنظيميها م انسان
عملكرد منشا  يها هر دوي اين لحظه. خدمت گيرند كند، براي مقاصد خود بهيرا فراهم م

  .16مشتركي دارند
يابند و يي باز مقشناسا خود را در جهان زباني ساختارمند و منط يها فاعل ،سو كاز ي

 ينظام زبان نيز همين خاطر به. كننديموجود تغذيه م يها و درك و دريافت يع معناياباز من
شرايط الزم براي  ون امر عيني و متقدم است كه بهچسخنگو هم يها در قياس با سوژه

و زباني ساختارمند و منعطف  بهجهان زيست  ،از سوي ديگر. بخشدميجان ) تفاهم(ساختار 
 يدر اين رابطه وفاق زبان. يابديتفاهم اعضاي خود استقرار م فقط در عملكرد معطوف به

به  هم و ،از فضا و زمان ياها در شبكه انسان يمند كنش هب هم كه وفاقي. گيردشكل مي
در  اظهاراتي كه. وابسته است ات جمعي ارتباط كننده در شركتعناصر اظهارهاي آري يا نه 

  .يستتوان با ترديد نگريم شاندعاهايا
 يزندگ ياجتماع يها ه در آن فرديتك ،خاص خود يها نه بر جهان يطبيع يها زبان

 يعمل يمحتاجند كه با تواناي ييها سوژه بلكه همچنين به گشايندانداز مي چشم كنند،يم
. بسنجند شان روزمره يمطرح شده را در رابطه با عملكرد زندگ يخود همواره اعتبار معناها

و جهان  ،شودياستخراج م يكه از آن رفتار ارتباط يهمچون منبع طبيع ،ان جهان زيستيم
گشت و گذار  ،رفتار ارتباطي ياد شده استعنوان  بهمحصول عملكرد آن از كه  يندگز

وارد  ينيز در آن خلل ياستعالي ي د سوژهكه حتا نبو گشت و گذاري كه. وجود دارد يمتناوب
را  يهاي مفهوم فلسفه امكان يشناسانه بود كه برا زبان يالبته اين دگرگون. كندينم
ها جا  انسان يعملكرد ارتباط يرا كه در بدنه يها بتوانيم خرد ارمغان آورد تا با آن امكان به

  . تجزيه و تحليل بنشينيم دارد، به
  
  ناسانهدگرگوني زبان ش -4

متافيزيكي از  يها گونه تفكر بعد از هگل در برداشت هدر دو بخش قبلي نشان دادم كه چ
  . پديد آمد، مستحيل شد يآگاهي  فلسفه ي كه در پيكره ،خرد

هماني  اين ياليسم و انديشهايده يي نظريه و عملكرد را فراكه رابطه پيش از آن
كه مسير تفكر مابعد  ينقد. بپردازم يآگاه ينقد فلسفه قرار دهم، مايلم به يمورد بررس
بلكه  مندروش يزبان نه تنها دستاوردها ي گذار از فلسفه. را هموار كرده است يمتافيزيك

  .نيز دارد يمحتواي يدستاوردها
-متافيزيكي نجات مي ميان تفكر متافيزيكي و تفكر مابعد ياين گذار ما را از سرگردان

اليسم و  يم كه از تقابل ايدهبيامينجات  يگاهگريز يب ي يعني ما از آن مخمصه. دهد
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حل  مسايلكند تا اين گذار همچنين اين امكان را فراهم مي. آمده بود وجود هماترياليسم ب

 در رابطه باچه  يعني آن. قرار دهيم يمتافيزيك را مورد بررس ياساسمفاهيم نشده در 
مايلم از اين . ندا بودهدخيل  يمختلف يها انگيزه يآگاه يدر نقد فلسفه. ح استرطفرديت م

  . كنم يميان چهار انگيزه را دست كم يادآور
را  يامر خودآگاه ،فاعل شناسا خود به ارجاعي  مسئلهكه در رابطه با  يهر كس )1
با مشكلي دست و پنجه نرم كند كه از  يهدف تجزيه و تحليل خود برگزيند بايستعنوان  به

وجه  هيچ تواند به ينم ييعني اين مسئله كه خودآگاه. اشته استبعد وجود د هزمان فيخته ب
  .باشد يو منشاي يازل يا پديده

شكل موضوع درآيد تا ما  تواند بهيآگاهانه نم يزندگان در خودانگيختگيامر چون كه 
محض اين كه فاعل شناسا برخود  چون به. كنيم يآن را درون ،دريافت خوددرك و با 

دگرگونه  اش يشناساي ي ، رابطهكندا همچون موضوع درك و دريافت متمركز شد تا خود ر
  . 17شوديم

و  ديگري به دنموضوعيت بخشي ي مسئلهكه در ارتباط با  يمفاهيم يپيچيدگ
بعد در خدمت اين امر قرار  هشوند، از زمان نيچه ب خود مطرح مي به دنموضوعيت بخشي

تفكر  يشيوه يورش به ييعن. ش قرار دهندمدرن را مورد يور يزندگمناسبات اند كه گرفته
  . شده يابزار خرد يشيوه موجود يا به

 يشناس موضوع ي تلقي ما از نظريه به يفرگه، منطق و معناشناسگوتلوب از زمان ) 2
   . ِآگاهي منتج شده است ي فلسفه يساز مفهوم يكه از استراتژ ياضربه. اندضربه زده
هستند كه  ياعمد برگزيده شده به اشيايا  تموضوعا ها همواره كالم هوسرلي اين به
اين طرح پيرامون . گيرديفعال و حساس در موردشان صورت م يفاعل شناسا يعمل داور

 يمورد نظر و محتوا تموضوعا يوجه با ساختار نسب موضوع تصور شده اما به هيچ
  .18آيداشان جور درنمي اصلي

كند كه بشود آگاهي را ياين رابطه شك م بهاساس در از اين گذشته ناتوراليسم ) 3
كانت را با  يزيرا در اين صورت بايست. درنظر گرفت يمستقل و ازل يهمچون پايه يا امر

  .صدا كنيم داروين هم
مقوالت مطرح  ي ازفرويد، پياژه و سوسور دسته سوم يهاالبته بعدها با پيدايش نظريه

اثبات وجود  يدرباره. را دور زدند يآگاه ي فلسفه ياساسمفاهيم شدند كه مشكل دواليسم 
هايشان را  شود ارتباطيبيان و رفتار و عمل و زبان م يچون جان صاحب تواناي يمقوالت

توانا در عمل و بيان از  ياصورت سوژه به يكه در آن عنصر اجتماع يارتباط. شاهد گرفت
كه امر  ظهور كرده است ياتر از مرحله يشپاين موجوديت زماني . پيش موجود بوده است
  .19چيزي در جهان صورت گرفته است موضوعيت بخشيدن به

اساس  يك چنين تامالتي تازه با پيدايش دگرگوني زبانشناسانه توانستند به) 4 
 يسنت يرا مديون هومبولت هستيم كه از تلق يژواين متدول. دست يابند يمحكم يمتدولوژ
اشان با  و رابطه يكه زبان را فقط الگوي تنظيم اسام ياتلقي. زبان رويگردان شد ي درباره
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تامالتي و فقط با  يبدون محتوا يجا زبان همچون ابزار نآدر . كرديتصور م تموضوعا
  .شديفهميده م براي امر پيام رساني يظاهر يشكل

 يويژه ناش هاين امر ب. از زبان است يواالتر يمعنادار جديد صاحب درك و تلق يالگو
 گرا ذهن ي فلسفه. وجود دارد يذهن ياست كه در قياس با فلسفه يمتدولوژيك يبرتراز 

 تيتوصيف گوهر موضوعا. دانستيآگاهانه م يها در درون برداشت يراهياب خود را موظف به
بودن  يدهد، همواره از كمبود ذهنيمي رو يتصور يا جريان تجرب يكه در درون فضا

  .برديصرف رنج م
 ارجاع دهيم يا به مشاهدات روشنفكرانه يا يتجربه درون ت خود را بهاينكه ما برداش

  . دكربرطرف نخواهد  را آن ايراد ياد شده ،بالواسطه  Evidenzشفافيت به
 يشود از طريق عملكردها را مي ياالذهان بين ي اعتبار مشاهدات موجود در رابطه اما
مورد سنجش  يآمار يهاها به نشانه ادراك يگذار تنظيم شده يبررس ييا از مجرا يآزمايش

  .شان مطمئن شدا يقرارداد و از درست
و  هاتوان در تحليل تصور يصورت موفق م نوع ديگر موضوعيت بخشيدن را به

اند و از طريق همين نهادها و بدل شده يزبان يها جمله بندي انجام داد كه به يتامالت
اظهارات منطبق بر دستور زبان درست را . ددارنيهايشان درك و منظور خود را بيان م گزاره

كه  آن يب .فهميد و ساختارهايشان را بازشناخت يراحت توان بهيمومي جامعه مي عدر حوزه
الگو قرار دادن . با موضوع برقرار كنيم يذهن ني صرفيم در اين مورد رابطهومجبور ش

و  تمتوجه موضوعا يلطور ك فلسفه را به :ديگر هم داشت درياضيات و منطق يك دستاور
توجه ( يفرگه و پيرس باعث اين دگرگون. درجامعه ك يموجود در حوزه عموم ياظهارنظرها

  . 20شدند) فلسفه
صورت  يمعناشناس ي هشناسانه نخست در محدود زبان يالبته روشن است كه دگرگون

  . 21شدنديم ها هحل مسئل ينيرو يكه مانع شكوفاي يقيمت انتزاعات هم به آن. گرفت
 يها تجزيه و تحليل. كه امكانش در الگوي ياد شده وجود داشت يشكوفاي

 assertorischer برهاني هاي ويژه جمله  آناليز اشكال جمله و ب معناشناسانه در واقع به
 اي توجه. گرفتيگو را در نظر نمو اين روش تجزيه و تحليل موقعيت گفت. شديخالصه م

گويان و در  سخن يها و موضعگير انتظارات و نقش متوني، بهي اهاستفاده از زبان و زمينه به
عملكرد زبان  يتجرب ي مشاهده يصور يمعناشناس. عملكرد زبان نداشت يك كالم توجه به

انجام  يعلم ي نيز اين كار توسط نظريه يمشابه يشيوه به. ديگران واگذار كرده بود را به
موجود را  يها طق پژوهش در پرسششناخت من ،ساختن خود يگرفت كه با منزويم
  .بودشناسان سپرده  نگاران و جامعه شناسان، تاريخ روان به

خود  يهد كه خصلت ذاتديقرار م يانتزاعات معناشناسانه، زبان را در چارچوب
در عملكردي كه . در اين مورد مثالي بزنيم. برديابهام م از اي  زير پرده به ش راايارجاع

اين . شود تشخيص دادديدن عمل نميطريق را از  هدننك نيت عمل ،نداردزبان در آن نقشي 
با رفتار  قياسكه عمل بيان در  در حالي. كار فقط از طريق غيرمستقيمي شايد ممكن شود
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اظهارنظرها . گو را دريابد طور مستقيم نيت سخن دهد كه بهشنونده اين امكان را مي قبلي به

شخصي و عناصر كشف اين ساختار تركيبي از . سازندان ميخويشتن را نماي ،خرد ي قوه به
ويتگنشتاين و اُستين بود،  هايكه پيامد فكر  performativ _ propositionalenاجرايي

) صوري( لكه جزئيات عملكرد را در تجزيه و تحليل فورما استنخستين گام در مسيري 
ت كه تجزيه و تحليل زباني تازه با اين تحول در پراگماتيك صوري اس. دريگدرنظر مي
ذهني را از نو مورد توجه  ي ي فلسفه هاي از كف رفته و پرسش تشود موضوعاموفق مي
كلي است كه بايستي موجود هاي  برداشتبررسي  ،دومين گام در مسير ياد شده. قرار دهد

اين . ندتفاهم برس به يجهان اموركنندگان داد و ستد عمومي بتوانند در مورد  باشند تا شركت
هايي را خاطرنشان  گيري وفاق عمومي آن ويژگي هاي پراگماتيستي براي شكل پيش شرط

تواند  ها مي يكي از اين كژ فهمي. سازي ماجرا منجر شود الايده سازند كه ممكن است بهمي
هاي  اصطالح ،گوو گفتعناصر فرض غلطي را اعالم كنيم كه تمامي اين  اين باشد كه 

اليزه چنين فرايند ايده البته وابسته به. برند كار مي را با معناي مشترك بهساني  زباني يك
هاي خود  گو براي فهم محتواي جمله آن انتظاراتي هستند كه سخن ،گوو كردن فضاي گفت

صورت  هي خاصي بگو در جا و مكان مشخص خود و در زمينه چه سخن اما آن: قايل است
گو و گفت ي دهنده تشكيل عناصره با انتظارات تمامي در رابط ،كند امري معتبر بيان مي
  .شوداعتبار محدودي نايل مي سنجيده شده و فقط به

هر  ،ساز ارتباطي اليزهناپذير و ايده هاي اجتناب شرط هنجار در پيش وجوديتخاطر م هب
 رجمنپديدارها  ي تنشي ميان حضور عقالني و حضور تجربي در حوزه به ايعملكرد تازه

صورت  هاي ضد واقعي به شرط پيش )در جريان زندگي( طوري كه همان .دوشمي
تيغ انتقادي در گوشت واقعيت اجتماعي  است كه چنين. آيندهاي اجتماعي در مي واقعيت

  .رودمي وفر
. تفاهم خود را بازتوليد كند هدفبايستي بر فراز عملكردهايي با كه مي واقعيتي
شناسي  ها بلكه بر فراز نشانه بر فراز ساختمان نحوي جمله نه تنها ،شناسانه دگرگوني زبان

جا  اما در اين. دآموجود  هبسوسور آثار در اي كه دگرگونيان هم. نيز صورت گرفته است
چون كه . افتدهاي نادرست انتزاعي مي گيري دام نتيجه مشابهي به ي شيوه ساختارگرايي به

كشد و در ضمن جايگاه فاعل شناسا عاليي برميي استمرتبه ناشناس زباني را به هاي شكلم
در  .خواندمي فرعي يهاي همچون خصلتها را  و آن دهد و سخنش را تنزل مي) سوژه(

دهند، گويند و كارهايي كه انجام ميسخن مي) سوژه ها(گونه كه فاعالن شناسا  آن كه حالي
فرديت و كه  حال آن. قابل توضيح باشد هاارو هنجها  بايستي از طريق نظام قاعده

حساب  به شچه اساس تملكات ذهنيت عمل و هرآن سخن و توانا به ابتكارهاي سوژه قادر به
ها  كه يا از آن هايي پديده. شوندهاي جانبي در نظر گرفته مي صورت پديده به ،دنآيمي

 ينا. شوندخوار شمرده مي) خودشيفتگي(ي عاليم نارسيستي منزله شود يا بهپوشي مي چشم
حال اگر كسي بخواهد به اين . ن اشاره كرده استداكان بالاي است كه ژاك نكته امر آن
كه  اعطا كند، جز اين انهها جا و منزلت در خورشان را از طريق معيارهاي ساختارگراي نكته
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، كار ديگري امور شهودي تلنبار كند ي فردي و ابتكاري را در سپهر و حوزهعناصر تمامي 
    .23ي پيشازباني تعلق داردمرحله اي است كه بهاين حوزه. نجام دهدتواند انمي

. كه دگرگوني پراگماتيكي پديدار شدبود البته از دل همين انتزاعات ساختارگرايانه 
صرف دستورزباني اسير  هاي هوجه در چارچوب قاعد هيچ زيرا دستاوردهاي استعاليي به

ي ي زباني وجود دارند و نتيجه)نهادها هم(سنتزها تر در  اين دستاوردها بيشزيرا . دندنامن
حتم اين  به. گيرنداالذهاني شكل مي ي بينهاي تفاهم سازنده هستند و در رابطه توانايي
-گو را تضمين مي دستورزباني هستند كه سالمت معنايي اظهارنظرهاي سخن هاي هقاعد
فردي و ابتكاري از زبان فضاي  ايه استفاده بايستي به ها هاما در عين حال اين قاعد .كنند

شده فراتر  هاي بيان از معناهاي استاندارد جمله ما اين واقعيت كه منظور اغلب. تنفس بدهند
هايي است كه در بستر هر توافق  هاي تفاوت روشن -ي آن سايه دهنده رود، توضيحمي
كنار فهم همه  در": ويلهلم فون هومبولت نوشته است. زباني آرميده است ي دهمدست آ هب

و احساسات  هازمان و همواره نفهميدن وجود دارد و در كنار توافق بر سر فكر چيز هم
  ."زمان دور شدن و فاصله افتادن موجود است هم

است و از سيال زاد  طور خانه االذهاني به ي بينجايي كه تفاهم زباني در رابطه از آن
ها را در خود  اندازي زبان هاي چشم تفاوتگويي آن انطباق  جا كه وفاق حاصله از سخن آن

با هدف دستيابي  هاييعملكرد .گيردفرض مي همچون پيش )امر رايا (نهفته دارد اين مانع 
د كه امر نتواند درنظر گرفته شوهمچون رسانه و حامل فرايند آموزشي نيز مي ،تفاهم به

د و نيابي منتهي شو امر فرديتيعني هم به : دنرسانبانجام  جا به تفاهم و امر آموزش را يك
شرايط  گوينده و شنونده را به ،شخصي هايگر ضمير نقش تنظيم. اجتماعي شدن مرهم به ا

فقط با . كندرساند كه در آن يكي براي ديگر نقش پيشكسوت را بازي ميمي الزام سازندگي
- ه يكي مياست ك شانندجانشين بو تفاوت مطلق بين آدم ها و امر بي اين آگاهي نسبت به

  . تواند خود را در ديگري بازشناسد
 ي ها آن مفهوم حساس و پيچيده انسان ،تي ارتباطابدين ترتيب در عملكرد روزمره

بسيار  ي، در شكله بوداساسي متافيزيك ناشناخته ماندمفاهيم كه در چارچوب  راهماني  نااين
هماني تازه جايي  نااين ي نجات مفهوم متناهيدامنه. 24دسنشنا ميو  ندفهم ميمعمولي 

عمل را رها كنيم و  مشهود و آشكار است كه ما آن ارجحيت كالسيك نظريه نسبت به
  .خرد را پشت سر گذاريم )لوگوسنتريك(مداري لوگوسزمان آن تنگناي  هم

   
  )غير يوميه(هاي فراروزمره نق پديدهرو -5

ي آكادميكي در چون رشتهدر نظام دانشي عقب نشسته و همتا كنون ي كه ميزان بهفلسفه 
پنداشت در دستيابي يكه زماني منيز باور را اين هاي ديگر تثبيت شده است، كنار دسته

بايستي  ،تواند قول رستگاري بدهدپردازي خود مي حقيقت صاحب حق ويژه است و با نظريه به
  . گذاردبكنار 
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معنايي خاص و  ، بهاز آن دست امور نادري است كه هم كه هنوز استاما فلسفه هنوز 

ديگري با دانش پيشانظري و با كليت  ي صاحب رابطهتواند ميهمچون دانشي ويژه، 
تواند بر اساس همين رابطه است كه تفكر فلسفي مي. موضوعيت نيافته جهان زيست باشد

بازنگري كه فراتر . بازنگري علوم بپردازد كل علم ، تامالت خود را داشته باشد و به نسبت به
 ياين عملكرد، بر خالف شيوه. رودشناخت و متدلوژي مي ي بررسي نظريه مشاغل از

هاي حسي و معنايي از عملكرد يوميه را در  ي علوم، برداشتبرهان متافيزيكي درباره
 Quineينواتا ك Peirceپراگماتيسم از پيرس. دهدعلمي گسترش مي ي شكلگيري نظريه

، Schelerشناسي دانش شه لر امر، همچنين جامعهتاويلگرايي فلسفي از ديلتاي تا گاد
از مرلو پونتي تا  شناسي شناخت سرل پيرامون جهان زيست ، انسانوهاي ه تجزيه و تحليل

دروني  هاي هكشف رابط دانش از زمان توماس كوهن به ي آپل و پساامپريسم نظريه
گرايان كه ريشه  نهمچنين دستاوردهاي شناختي باط. اندبرآمده شآفرينش جهان و اعتبار

اند شرايطي منتهي شده ها دارند، به هاي پيشانظري با اشيا و انسان گيري در عملكرد ارتباط
  .عملكرد از بين رفته است نسبت به ي كالسيك نظريه برتريكه در آن 

هاي جديد براي فلسفه، همچون منبع اضطراب و بيقراري  البته اين دسته از برداشت
اي فلسفه در زمانه. شوندبع اشكال مدرن شك و ترديد تغذيه ميامين منزيرا از ه. اندشده

 اي نياز ندارد و قدرت تعريف كردن معيارهاهيچ توجيه زندگي بهدر كه فرهنگ كارشناسانه 
 امكان اعتبارش .ر ديگري ندارداعتبكان اماعناصر معتبر را در اختيار گرفته است،  ي كليه و

در  ،عملكردي كه. دكناستخراج مي) پراكسيس(از دل عملكرد كه  هستند همان معيارهايي
در . دست آورده است هب صرف پردازينظريه تري نسبت به اهميت پرنسيپي بيش ه،مانزاين 

دعاهاي عام خرد استقرار اكنند تا هاي جديد حضور خود را تحميل مي گيري اين ميانه نتيجه
هاي نظري يك متن زدگي  از حوزه امروزه در بسياري. يافته را زير سوال برند

Kontextualismusي تاثير محدود دامنه گويي را به حاكم شده كه كليه مدعاهاي حقيقت
كند و استانداردهاي عقالني را جاافتاده گفتماني خالصه مي هاي ههاي زباني و قاعد بازي

  .خواندآداب و رسوم و قراردادهاي محلي مي وابسته به
صورت مشروح به اين مبحث بپردازم و فقط به يك ضد تز  نم بهتوادر اين جا نمي

لحاظ اعتباري عملكرد را بر  اين برداشت اساسي كه به. كنمبسنده مي) برنهاد مخالف(
اعتبار خود  جايي به يك شك و ترديد راديكال نسبت به داند، فقط آنپردازي برتر مي نظريه

 در مورد معيارها علميو سنجش كار باعث محدوديت شود كه نگرش فلسفي منتهي مي
نگري ياري رسانده  گيري يك چنين جزم شكل داري بهصورت خنده البته فلسفه به. باشد
شناسانه و سرانجام حتا  سپس شناخت ،شناسانه چون كه خرد را نخست هستي. است
 خرد گاهييعني . رسميت شناخته است ش بهحضور هايدر يكي از بعدو فقط شناسانه  زبان

ي كه در آن فضا موجوداتبر اساس  فقط بر اساس لوگوس اثبات شده است و گاهفقط 
هايي نظير تصور موضوعات و كار روي  بر اساس تواناييفقط گاهي نيز . اندحضور داشته

اثبات رسيده  خرد به ،هايي هم بر اساس سخناني بيانگر تشخيص واقعيت ها و موقع آن
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خاص زبان يعني همانا  هايكاركرديكي ازصورت  به مداري غربي ، خرد را سولوگ. است
از اين گذشته عقالنيت فقط در اين خالصه شده . تنزل داده است ،توصيف برخي عملكردها

بنابر اين مسايل عدالت خواهي، مسايل ذوقي . كه فقط متدلوژي بررسي احكام حقيقي باشد
  .شوندار گذاشته ميي بررسي خرد كن ها از حوزه و نيز مسايل درستي حضور انسان

چه فهم احكام حقيقي برآمده از فرهنگ دانش كارشناسانه را سخت و محدود  هر آن
هايي اين موضعگيري شامل زمينه. شودصورت غيرعقالني خوانده مي باره به يك سازد، به
 زدگي در اين جا متن. ها ريشه دارند ها برآمده و يا در آن شود كه احكام حقيقي از آننيز مي

اي كه در تامالت پيرامون خود علوم اما آن فلسفه. مداري است ي لوگوس آن روي سكه
انداز فراغ  هاي نظام دانش ببرد و از همين چشمپايان نپذيرد و نگرش خود را فراتر از جاذبه

در . نجات خواهد داد نيز مداري هاي جهان زيست بنگرد، خود را از دام لوگوس پيچيدگي به
  .26كندكه فلسفه آن خرد فعال را در عملكرد ارتباطي روزمره كشف مي اين حالت است

گرچه در اين فضا، مدعاهاي اتكا بر حقيقت نسبي، درستي هنجاري و حقانيت ذهني 
  .شوندرو و درگير مي هديگر روب انداز مشخص زباني با هم در يك چشم

ها  گرچه آن. ابنديخود تحول مي دعاها در صورت انتقادي نگريستن بهااما همين  
عملكرد روزمره در . كنندها خود را تعريف و عرضه مي كه در آنهستند هايي وابسته  متن به

بندي شده را  اي از عقالنيت ارتباطي طبقه پي تفاهم در هر طيف از رفتار معتبر خود جنبه
هاي  معيارهايي براي سنجش گسست ،همين نمايان ساختن عقالنيت. سازدنمايان مي

اشكال زندگي كه تحت تاثير قواي . دهددست مي ههاي اشكال زندگي ب ژرويكتباطي و ار
فلسفه . اندشناخت ذهني ايجاد شده ي مدرنيته در زمينه اي هستند كه در گذار بهخردمندانه

دارد،  گيري جهت اي كه نياز بهدر نقش ميانجي ميان دانش كارشناسي و عملكرد روزمره
عهده گيرد كه  تواند سودمند باشد و اين سهم را بهش فلسفه مياين نق. شودظاهر مي

عنوان  اين كار البته فقط به. ي زندگي آگاه سازد اشكال مضمحل شده ها را نسبت به انسان
. راهنما براي زندگي درست ي بر حسب نظريهنه گيرد و نهادي سنجشگر صورت مي

  .يار داردختار د كند نمي دعااهاست  كه فلسفه مدت اينظريه
جهان زيستي  آن كليت موضوعيت نيافته جاي خود را به ،پس از دوران متافيزيك

هاي نظري  حضور موضوعات بررسي ي زمينه تواند همچون پسدهد كه ميمشخص مي
 مركه ا اين. فهميد شودگونه نيز مي آن كالم ماركس در مورد تحقق فلسفه را اين. باشد

در و تجربه  از طريق درك و دريافت مناسبات عملكرد ديگر فقط خود بخشيدن به تحقق
تواند بسياري از ناراستي جهان زيست را حتا اين تحقق مي. جهان زندگي ممكن است

هاي ديني و متافيزيكي در سطح  جهان زيستي كه با اضمحالل برداشت. راست گرداند
چار انشعاب شده هاي مختلف اعتباري دخاطر وجود جنبه هبو هاي فرهنگي  معناي نظام

  . 27است
پردازي فلسفي پس از كنار رفتن اعتبار متافيزيك ديگر صاحب جايگاه نظريه
هاي گي ديگر فقط در زمينه هآن توان تجربيات پرشور در فرا روزمر. گي نيست فراروزمره
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 گرچه. اندفتهامور فراروزمره دوباره رونق يا اين حال با. هنر مستقل شده يافتني هستند

دهنده و نافذ  در برابر ظهور تكانولي  اندجهاني شدهاين  لنگي و امور يوميه كام همرروز
دين تا حد زيادي كاركرد خود را براي  كه سواي اين. رويدادهاي غيرمترقبه ايمن نيستند

گي  هتوضيح جهان از دست داده، اما از منظر نگرشي بيرون از اين دايره، هنوز براي روزمر
هنجارهاي رفتاري ارايه  ،رويدادهاي غيرمترقبه ه بادر مقابل زيرا .نشين استجا ها بي انسان
زيستي با عملكرد ديني  متافيزيك نيز از در هم همين خاطر است كه تفكر مابعد به. كندمي

گرچه . دهدزمان انجام نمي زماني امور ناهم معناي پذيرش هم را بهكار اين البته  و. آيددرمي
كند كه ارتباط خود با اي را روشن مي انگيز فلسفه شگفت كمبودآن  ،ستيزي تداوم اين هم

دهنده و تسليم  تا زماني كه زبان ديني عناصر الهام. امور غيريوميه را از كف داده است
نيز متافيزيكي خود  فلسفه حتا در شكل مابعد دارد، همراه ناپذير معناشناسانه را با خود به

در ) تاكنون ؟(كه  هستند عناصريها  اين. كناري زند و آن را به تواند جانشين دين شودنمي
   .ندافتهدرر گر اثباتهاي  گفتمان بهتوان بيان زبان فلسفي نبوده است و از دست ترجمه 
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  : هاي تفكر مابعد متافيزيكي  متن انگيزهنوشت  يپ

  
نوان اين فصل از امكان ع. ي سومين بخش فصل اول كتاب هابرماس استترجمه ،طلب حاضرم - *

  :رجوع كنيد به. انتشار يافته است متافيزيك تفكر مابعدبا نام  در كتابي كه پرسد بازگشت متافيزيك مي
Juergen Habermas:”Nachmetaphysisches Denken”,Ed.Suhrkamp.1992 

از رخداد سفر  آنجانبي و فرعي  ي انگيزه. ي متفاوت دارداثر هابرماس دو انگيزه يي ترجمهارايه
. سفر او كه چند صباحي پيش صورت گرفت، با اعتراض برخي همراه بود. خيزدهابرماس به ايران برمي

گرايش سياسي حاكم در اروپا نسبت به (تر بر تفاهم فرهنگي  هاي تهران خود بيش هابرماس در صحبت
اكم و تمايل محافظه كاران گرايش سياسي ح(هاي هانتينگتوني  آن تخاصم تمدنبا  تكيه كرد و) ايران

خاطر فروتني ناشي از مهمان بودن زياد به مو از ماست  هالبته هابرماس شايد ب. كاري نداشت) امروزي امريكا
را كي بر تساهل و بردباري متالگوهاي رفتاري  ي در سخنراني خود بحث كلي درباره. كشيدن نظري برنيامد

بيشتر مؤمنان اهل كتاب  داد كه عناصرش مي را مورد خطاب قرار ميافكار عموهر حال  كه به زيرا. ارايه داد
كه بر تمايزات نظري و اهميت دستاوردهاي مدرنيته  ،همين سخن كجدار و مريز هابرماسي. ندهستو حديث 

  . شد سخن او را مصادره به مطلوب نمايند جا كه مي مكث چنداني نداشت، دليلي بود كه مطبوعات رسمي تا آن
گردد كه در وضعيت ادبياتي برمي اصلي اين ترجمه به ي ن انگيزه فرعي گذشته، انگيزهايز ا ،باري

چه  در اين ميان .است چه از افكار او ترجمه يا تفسير شده آن يعني .فارسي از آراي هابرماس وجود دارد
كنيم و چه  را لحاظ 1373، نشر مركز، ي انتقادي مدرنيته و انديشهكارهاي بابك احمدي ، مثل كتاب 

، همه و 1381، نشر چشمه، تهران، بازخواني هابرماسعلي نوذري را مثل  هاي مفصل حسينآن نوشته
تكميل دريافت خود از ماجراهاي نظري  قرار دارند كه هابرماس در آن به يهمه پيش از اين مقطع جديد

طور مشخص شروع كرد  هب گفتمان فلسفي مدرنيتههابرماس اين بحث را در . مدرنيته پرداخته است
  . را تكميل كرده است آن) 1992( تفكر مابعد متافيزيكيو حال در كتاب ) 1985(

  
ورزي خود را در هاي انديشهشود كه منابع و انگيزهجريان فكري در اياالت متحده اطالق مي نيوايچ به -**
  :آثار فريتوف كاپرا رجوع كرد شود بهدر اين ميان مثلن مي .يدجو بومي مي هاي مختلف نظري و زيستحوزه

Fritjof Capra:”Lebensnetz”, Ed.Scherz.1996. 
-:“Das neue Denken“.  

 : ي نيچه رجوع كنيد به اثر مارتين هيدگر درباره -1 
M.Heidegger,Nietzsche,Bd 1u.2,Pfullingen.1961.  

  :شناخت ي ي فرانقد نظريه رجوع كنيد به اثر آدورنو درباره -2 
T.W.Adorno:Zur Metakritik der Erkenntnistheorie,Stuttgart.1956. 

 .ام را آورده) ي اصل و منشا فلسفه(ي  معادل جا افتاده Ursprungsphilosophie در ضمن براي لفظ آلماني
روبرت از و نيز به اثري  مسيرهاي فراردهد با نام كتابي از ديتر هنريش اشاره مي اين جا هابرماس به

  :رجوع كنيد به .اشپمان
０ - D.Henrich,Fluchtlinien,Ffm.1982 

１ - R.Spaemann,Philos.Essay.stutt.1983 
رو است ، در بخش دوم  ي سومين بخش از فصل اول آن پيش هابرماس در همين كتاب كه ترجمه - 3

 .نقد افكار هنريش نشسته است فصل اول به
  :رجوع كنيد به. دهد اشاره مي رنيتهگفتمان مددر اين جا هابرماس به اثر پيشيني خود با نام 

J.Habermas,Diskurs der Moderne,Ffm.1985.   
 :رجوع كنيد به - 5

 ّW.Beierwaltes,Denken des Einen,Ffm.1985. 
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هاي خودش از پيش  خاطر پيگيري كه به ،ي اصل و منشا فلسفه": آورد از جمله مي 2آدورنو در منبع  -6 

دام  از اين امر هراسناك است كه به ،كند تا همراه اينهماني خالصي باشد ار ميذهنيت فر امور متعين بهدست 
و هم  ندا گوهري ناب محروم هاي منتزع هم از دستيابي به تعيينات خاص ذهني بيفتد كه همچون حركت

ه ي كبير گذشتگان هرگز از دست اين تنافض رهايي نيافت فلسفه. دنهمراه دار ي خود را به ايرادهاي گذشته
  :رجوع كنيد به "نااينهماني"براي فهم اهميت تاريخي مفهوم متافيزيكي اصطالح آدورنويي . است

K.H.Haag,Der Fortschritt in der Philosophie,Ffm.1983. 
  :رجوع كنيد به - 7

D.Henrich,Hegel im Kontext,Ffm.1971.35 ff. 
 :رجوع كنيد به - 8

B.Schnell,Die Entdeckung des Geistes,Hbg 1955.22ff.  
 :رجوع كنيد به ياثبات نهاي ي فيخته در مورد ايده ي براي نظريه - 9

V.Hoesle,Hegelssytem,Bd.1.Hbg1987.  
 :رجوع كنيد به -10

H.Schnaedelbach,Philoso.in D. 1831 /1933,Ffm.1983. 

:رجوع كنيد به -11   
, J.Habermas, die Philoso. Als Platzhalter u.Interpert, in Moralbewusstsein. 
Ffm.1983.9ff. 

  . دريدا آورده است ي نظريه ي كه درباره يبراي مقايسه رجوع كنيد به منبع باال در پيوست -12
پردازي چون ماركس نيز در رابطه با مفهوم طبيعت در خود، مفهوم طبيعت براي ما و جامعه  حتا نظريه -13
 خواست گذاري از ماترياليسم تاريخي به يالكتيك طبيعت انگلس كه ميآن د. كافي نينديشيده است ي اندازه به

  . گرد كرد پيشاانتقادي عقب ي سمت انديشه ماترياليسم ديالكتيكي را از لحاظ تئوري تعريف كند، در واقع به
  :رمقايسه كنيد با بخش آخر كتاب ذي -14 

M.Foucault,Die Ordnung der Dinge,Ffm.1969. 
15-  M.Theunissen, Der Andere,Bln.1977,S.176ff   
16 – Vgl.meine Entgegnung auf TAYLOR in:A.Honneth, H.joas (Hg.), Kommunikatives 

Handeln,Ffm.1986. 

17- M.Frank,Die Unhintergehbarkeit von Individualitaet,Ffm 1986. 

18- E. Tugendhat, Einfuehrung in die sprachanal.1976 

19-siehe 16. 

20- k.o.Apel(Hg) Schriften zum Pragmatismus.1976. 

21- K.O. Apel,Transformation der Philosophie.1973 

22- J.Searle, Sprechakte,Ffm.1971. 

23- M. Frank, was ist Neostrukturslismus,Ffm. 1983 

24- K.H. Haaga.a.o.50ff. 

25- R.Rorty, Solid. Or Objectivity 

26- U.Matthiesen, Das Dickicht der Lebenswelt u. Mue. 1985 

27- Vgl in Nachmetaphysisches Denken S. 181ff. 

   



 

  بخشي گران
  

  دهم آفتاب را به تو نمي
  اش، و از آن هزار ستاره بسازي تا خرده خرده بشكافي

  دهم ماه را به تو نمي
  كنيتا به خاطر كوه نور، درياي مرواريد را انكار 

  دهم ها را به تو نمي ستاره
  مهتاب هاي بي تا بگويي خوشا شب

  
  دهم آسمان را به تو نمي
  .تا نداني چه بايد كرد

  مفتون اميني
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  داستان
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  برديا كوشان: طرح



  نسيم خاكسار
 پيرمرد

  
ديگر را  سال هم دور و نزديك، دوستان و آشناياني كه سال به هاي ي قوم و خويش همه

شناختند و فقط اسم پدربزرگ را شنيده  ديگر را نمي هاي ديگر كه هم ديدند و خيلي مين
اند توي  اش نشسته بودند جمع شده بودند و يا روزي با او گپي زده بوند و يا پاي موعظه

هاي  آدم. حال جسد پدربزرگ بكنند پدري تا فكري به ي حياط دنگال و درندشت خانه
فروشي كه دم خيابان بساط داشت و  صابون. از همه جور .اند زيادي توي حياط جمع

دانستم كليدساز و ساززن محله و  من نمي. پزها هم آمده بودند ها و پاكوره فيل فروش چس
كشيد از  هاي گل و پنجره مي خانم، و جابرآقاي نقاش كه پرده ها، اقدس عروسي ي رقاصه

كنم و به تعدادي ديگر مثل  مي ها نگاه حاال وقتي به آن. قوم و خويشانمان هستند
همه قوم و شوم كه اين  ادعلي نجار، خوشحال ميزن و مر محمد سقا و عزيزآقاي پنبه علي

  :گويد خواهرم اما انگار فكرم را خوانده است مي. خويش داريم
. شايد ده بيست نفرشان. همه كه قوم و خويش ما نيستند! گويي معلوم است چه مي"

  ".اند ربزرگبقيه قوم و خويش پد
هايي  گاه حرف. اندازه عقل گنجشك است عقلش به. گيرد من از خواهرم لجم مي

  .آورد زند كه آدم از تعجب شاخ درمي مي
وقتي قوم و خويش پدربزرگ باشند، قوم و خويش ما هم ! مينا جان": گويم مي

  "فهميدي؟. شوند مي
  ".پدربزرگ كه از قوم و خويشان ما نيست! خره": گويد مي

تري  سر و كله زدن با او در اين ساعتي كه چيزهاي جالب. دهم ديگر جوابش را نمي
كسي نيست به او بگويد اگر قوم و . براي ديدن و شنيدن وجود دارد، وقت هدركردن است

  . كردند چرا پدر و مادر بايد از او مواظبت مي. كرد ما چه مي ي خويش ما نبود پس در خانه
  ".گويي ست ميتو در. بعله": گويم مي

  .ايستم روم روي ايوان مي و مي
هاي بلند گچبري شده دارد با نيلوفرهاي كنده ما آجرفرش است و ستون ي ايوان خانه

دورتا . روند زنند و باال مي هاي سنگي را دور مي ها كه پيچ در پيچ ستون كاري شده روي آن
دو طرف ايوان دو تاقچه است  .هاي بزرگ دوازده پر است گل ها در باال منقش به دور ستون

هاي لعابي و الوان يك در ميان كار گذاشته شده  ها، كاشي باالي آن ي كه در دو نيم دايره
به خصوص كه گچ و آهك سقفش . ايوان به نظر شكل كاروانسراهاي قديمي است. است

هاي  شكل جاها چنان ي در چند جا باد كرده يا افتاده است و نم باران و رطوبت هوا در بقيه
خود مشغول  ها ذهنم را به ها ساعت عجيب و غريبي ساخته كه نگاه كردن كردن به آن

  :گويد اند و مي جمعيتي كه توي حياط جمع شده كند به علي محمد سقا رو مي. كند مي
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باالخره هر جا كه .  كنم من خودم آب شستن مرده را تهيه مي. بابا چرا معطليد "

من چوب سقايي و دوتا . شود اي ، ماندابي پيدا مي ي چشمهبخواهيد خاكش كنيد، چاه
آبي نترسيد، تا غروب هم كه شده خودم روي شانه برايتان  از بي. ام سطلم را  با خودم آورده

  ".كشم آب مي
كسي هم . رويش به همه است و به هيچ كس. زند معلوم نيست با كي حرف مي

  .دهد جوابش را نمي
خود با خودش حرف  بي. سرش مد سقا باز زده است بهمح علي": گويد خواهرم مي

اش هم از كار  گويند از بچگي وقتي زير بارهاي سنگين قُر شد، باالخانه مردم مي. زند مي
  ".افتاده است
. من حرفي ندارم. محمد قُر شده گويي علي كشي، مي دختر تو خجالت نمي": گويم مي

  "آورد؟ ت درميداني چه باليي سر ولي اگر پدربزرگ بفهمد مي
  .ترساند چون هميشه سر هر چيزي من را از پدربزرگ مي. گويم ها را از لجم مي البته اين

  ".پدربزرگ مرده است! بيالخ": گويد خواهرم مي
اگر صدبار اين جريان اتفاق بيفتد، باز هم او در عالم خودش ! ها باز هم از آن حرف

اند تا راهي براي  جا جمع شده را كه اينبيند اين همه جمعيت  انگار نمي. كند سير مي
خالصي از اين جسد پيدا كنند و دوباره مجبور نشوند چند سال ديگر بيايند و دوباره خاكش 

  .تر است حرفش را نزنم اما به. كنند
او . مراد نجار است زن و علي اش تقصير عزيزآقاي پنبه همه. محمد سقا دست بردار نيست علي
  .ها مرگ پدربزرگ را باور ندارند انگار آن. ودتر قال قضيه را بكندكنند كه ز را تير مي

  ".گردد به هر حال او بر مي. چه فايده كه مس مس كنيم": گويد عزيزآقا مي
. جاي كار از قبل خراب بوده يك. وقت تلف كردن است. بعله": گويد مراد نجار مي علي

  "گي بيندازيم كه چي؟حاال ما خودمان را از كار و زند. تقصير ما كه نيست
سمت   ي ايوان به ارتفاع همان چند پله كه در گوشه. پرد سر ايوان محمد سقا مي علي

پدر . ها سنگي است پله. ها ست، از كف زمين بلند تر است اتاق چپ آن مقابل در ورودي به
 آن كه سني ي محمد سقا با همه علي. قبلن چوبي بود. را عوض كردند دو سال پيش داد آن

ها را تكان  عضالت بازويش وقتي آن ي گره. از او گذشته است، عجيب پر زور و يغور است
با همان . شود كند به درشتي يك نارنج مي ها را بلند مي دهد و يا وقتي سطل مي

يكي از . هايي كه پوستشان كلفت است از آن نارنج. هاي روي پوست نارنج برجستگي
  .معيتجكند به  دارد و رو مي هايش را برمي سطل

  ".گيرند يك بشكه يك متر در نيم متر آب مي ي اندازه هركدام به. قدر بزرگند بينيد چه مي"
روي يكي عباس روي ديگري . سقاي تشنگان. عباس: هايش نوشته است روي سطل
  .اما روي دوتاشان عكس پنجه كشيده است. سقاي تشنگان

  ".كار جابر نقاش است": گويد خواهرم مي
  ".كشد جابر فقط پرنده و گل مي. كار جابر نقاش نيست": مگوي مي
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  ".تو نرفتي ببيني. كشيد قبلن همه چيز مي! بيالخ": گويد خواهرم مي
.  نگفتم. اش بگويم چشم درآورده دنباله خواستم به مي "تو كجا ديدي؟": گويم مي

همه آدم جمع  وقتي كه اين  هم در چنين روزي، آن. خواستم زبانش روي من باز شود نمي
  .اند تا جسد پدربزرگ را از توي اتاق بغلي بردارند و ببرند خاك كنند شده

پيش از آن هم خيلي كم به . ام جا نگذاشته آن شود كه پايم را به شايد سه سال مي
چيزي بين ترسيدن و . خوبي نيست ي نه، جرأت كلمه. كردم جرأت نمي. رفتم اتاقش مي
ديدم پدربزرگ روي  رفتم مي اتاقش مي  از آن، هربار كه به سه سال پيش و قبل. نخواستن

اش يك وجب  پيشاني. اما سرش روي مهر نبود. حالت سجود افتاده است جانماز بزرگي به
 اش ،كه هرگز به كاله اجدادي و زربافت در حاشيه و بلند قجري. از مهر فاصله داشت

ه با روكشي مخملي و سياه ديده اش روي بالشي كهن سرش نديده بودم، در كنار سجاده
گاهي تركي و . زبان عربي خواند به او در همان حالت سجود زير لب اورادي مي. شد مي

هواي توي اتاق . كرد خاطر دارم اين اواخر همه چيز را قاطي مي جايي كه به تا آن. فارسي
با . روشن بود سوز هميشه توي آن دوتا پيه. البته براي من تاريك بود. معمولن تاريك بود

بايد كمي . انگار هوا در آن اتاق اصلن حركتي نداشت. تكان هاي ايستاده و بي شعله
 بعد روي ديوار چيزهاي زيادي چشمانم را به. تاريكي عادت كند ايستادم تا چشمانم به مي

هاي ابريشمي،  هايي از اجداد پدربزرگ در چند پشت بر قاليچه نقش صورت. كشيد خود مي
هايي كه صورتشان  هايي از بناگوش در رفته، شمايل هايي بلند و گاه سبيل با ريشمرداني 

شكل ضربدر و بعالوه روي  هايي عجيب و غريب به پشت نقاب پنهان شده بود، عالمت
ها  كرد عالمت مادرم فكر مي. گذارد ها را خود پدربزرگ مي گفتند عالمت مي. ديوار گچي

گفت كه از زبان  اما پدر مي. كند براي تاراندان ارواح خبيثه كار چيزهايي مثل نظربند را مي
. هاي خاص تاريخي است ها هركدامشان نشاني از دوره پدربزرگ شنيده بود كه اين عالمت

تاريخي ديگران  ي تاريخي او و دوره ي گفت كه پدربزرگ اعتقاد داشت بين دوره پدر مي
يم االيام اين وضعيت برقرار بوده و تمام پدربزرگ به پدر گفته بود كه از قد. فاصله است
. دانست البته او خودش را جزو انبيا نمي. بردند سرمي هايي متفاوت از ديگران به انبيا در دوره

و . يك اندازه نيستند همه به. كرد خلقت آدم مثل پنج انگشتان دست است اما استدالل مي
ي عقرب و مارهاي غاشيه كه  دوره او درگفت كه  با اين استدالل، او، يعني پدربزرگ مي

ديگران نامي به  ي اما براي دوره. كند ترس و عذاب هستند زندگي مي ي هاي دوره نشانه
  .برد كار نمي

. آمد نقاب و چه با نقاب خوشم نمي من از تصاوير روي ديوار اتاق پدربزرگ چه بي
براي همين . آمد يعي نمينظرم طب وقت به نقاب بودند هيچ هايي كه بي ي صورت آن اندازه

بعد كه به اين . خواهند قشنگ كنند ضرب و زور مي كردم چيز زشتي را به هميشه فكر مي
ها خياالت عجيب و  گرفت و براي اجزاي صورت آن رسيدم ديگر فكرم باال مي نتيجه مي
دانم چه  نمي. كرد ها  هميشه مرا عصباني مي مثلن چشم بعضي از آن. كردم غريبي مي

دار در هر دو گوشه  همه روشن و نوك ها را حتمن بزرگ و اين اري داشتند كه آناصر
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كون  آمد برگ درخت توتي را درسته به نظرم مي شدم به ها خيره مي وقتي به آن. بكشند

  .شود آخر چشم به آن بزرگي كه نمي. خري بچسبانند بعد وسطش را سوراخ كنند
سوزي كه  چنان توي آتش جهنم مي! استغفار كن! استغفار كن": خواهرم گفت

  ".ماند خاكسترت هم باقي نمي
  ".ندازند توي آتش جهنم براي اين نوع فكرها كسي را نمي": گفتم
  ".اند ها مال مقدسين بعضي شمايل": گفت

خواست  مقدسين را از پدربزرگ شنيده بود و درست مثل او وقتي مي ي خواهرم كلمه
  .گفت اداش كند ق را ته حلقي مي

ها را  هاست كه آن اگر قرار است كسي در آتش جهنم بسوزد نقاش آن": فتمگ
  ".طوري كشيده است اين

  :آمد پدربزرگ كه روي سجاده خم شده بود با كشدار شدن جرو بحث ما صدايش در مي
  ".اهللاُ اكبر.اهللاُ اكبر"

  .شديم از اتاق جيم شويم ما مجبور مي
از جنس سفال . ي اتاق پدر بزرگ آويزان بودديوارها هاي عجيب و غريبي هم به مهره

هاي ايستاده و  ها توي آن اتاق تاريك با آن شعله اما تشخيص رنگ آن. و از همه رنگ
  .آمدند براي او آورده بودند ديدنش مي گفتند زايراني كه به مي. سوز خيلي مشكل بود تكان پيه بي

جا بيرون  وقت نديده بودم از آن هيچ. ريد اي از اتاقش مي  كنم پدربزرگ گوشه فكر مي
زند  آيد و كمي توي حياط قدم مي ها از اتاقش بيرون مي گفتند شب البته پدر و مادر مي. بزند

 گرفتند براي رفتن او به ها  همين را دليل مي آن. كند ها نگاه مي و به آسمان و ستاره
طور  گفتم اگر اين مي .من حرفشان را قبول نداشتم. دور حياط بود ي مستراح كه در گوشه

و مادر سر تكان . شد پدر ساكت مي. دهد است پس چرا اتاقش هميشه بوي گه و شاش مي
تر چند شبي به مد بيدار ماندم تا بيرون شدن پدربزرگ را از اتاقش  براي يقين بيش. داد مي

  .كار دست كشيدم ببينم، چون رخ نداد از اين
  .آورد ن ميمحمد سقا من را از فكر بيرو صداي علي

زند و  هايش را باال مي آستين "دهيد بروم جسد را بردارم يا نه؟ باالخره رضايت مي"
زن و  عزيزآقاي پنبه. كند كسي به او توجه نمي. دهد گره بازوهايش را نشان مردم مي

محمد سقا حواسش به  اما علي. كنند باز هم بگويد مراد نجار از آن پايين به او اشاره مي علي
  :گويم محمد سقا مي به علي. ا نيسته آن

ها را  بهتر است اول آن. رسد  تو اين همه سر و صدا، صداي تو به گوش كسي نمي"
  ".ساكت كني
و  ".كنند دارند با هم شور و مشورت مي. كنم شنيدند چه گفتم فكر مي! نه": گويد مي

  .پرد پايين از ايوان مي
خورد  چرخ كه مي. مني گشاد و پرچيندا. اش آمده است خانم با دامن رقاصي اقدس

من اگر . زند دارد با ساززن حرف مي. ابروهايش را هم قلم كشيده است. رود يك هوا باال مي
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ها انتخاب  خانم را براي نقاشي چشم شمايل هاي اقدس ها بودم چشم جاي نقاش شمايل
ها را  توي  اين چشمگويم اما حيف نيست  آيد به ودم مي ام مي تا اين فكر به له. كردم مي

  .هاي تافتون است هايي بگذارند كه به پهنا و گردي نان آن صورت
ها نگاه نكن و اال  هاش نگاه كن يا اصلن به آن زده تو فقط به نقاب": گفت خواهرم مي

  "!شوي دين مي بي
كنم  اما فكر مي. گفت هاي من را به پدربزرگ نمي البته خواهرم راز پوش بود و حرف

جاي   زدم به بار وقتي داشتم به يكي از مهرهايش دست مي چون يك. فهميد مي پدربزرگ
  "!تخم حرام": سرم داد كشيد "!.اهللا اكبر! اهللا اكبر": كه مثل هميشه بگويد آن

گفتند پدربزرگ از عالم اسرار خبر دارد و مدام با ارواح و فرشتگان و جبرييل و  مي
كردم كه آدمي مثل پدربزرگ با ارواح  ميمن هيچ تعجب ن. كند ميكاييل صحبت مي

محمد سقا با ارواح  شنيدم كه آدمي مثل كليدساز و يا همين علي اگر روزي مي. صحبت كند
  .زنند برايم تعجب آور بود حرف مي

  ".انگار خبرهايي شده! حواست كجا ست؟ دقت كن": گويد خواهرم مي
مان و شاگردش را ا محله از دور سلماني. دهند جمعيت توي حياط دارند كوچه مي

بار اگر   سالي يك. گذردكه جمعيت تا حاال منتظر آمدن او بوده است از ذهنم مي. بينم مي
پدربزرگ . كرد رفت و سر و ريشش را اصالح مي اتاق او مي داد به پدربزرگ اجازه مي

براي همين دهانش به . كرد اما سبيلش را معمولن كوتاه مي. ريشش بلند و سفيد بود
من كون كبوترها را وقتي پس پس . شد خواند عين كون كبوتر مي خصوص وقتي ورد مي

گوشت لُخم  ي دورش پرهاي نازك دارد و دايره. روند تا فضله بيندازند بارها ديده بودم مي
البته خيلي مشكل بود . در وسط، درست، عين لب و دهان پدر بزرگ بعد از اصالح بود

. ه در اتاق خودش بود و هميشه هم روي سجاده خم شده بودهميش. دهان پدربزرگ را ديد
اما سه سال پيش، همان موقع كه رفته بودم توي اتاقش و دست زده بودم به مهرهاي 

 "!تخم حرام": گفته بود  برگردانده به طرف من واو و او براي اولين بار سرش را  ي گنده
  .بودممن دهان و سبيلش را كه تازه اصالح كرده بود ديده 

سمت  ناچار به. محمد سقا از كف حياط روي ايوان بپرد تواند مثل علي سلماني نمي
  .آيد روي ايوان جا مي رود و از آن هاي سنگي مي پله

ها پيش، قبل از آن كه پدربزرگ چندبار بميرد و دوباره زنده شود روي  گفتند سال مي
ها هم حرف  و عليه خارجي كرد گذاشت و براي مردم موعظه مي همين ايوان صندلي مي

بار مردن و دوباره زنده  چون بعد از يك. شايد مردم همان موقع هوادارش شده بودند. زد مي
شدن، وقتي آمد روي همين ايوان تا براي مردم صحبت كند و باز عليه دشمنان خارجي و 

بعضي از  وقت آن. هاي پرت و پال زد كه مردم خسته شدند قدر حرف ها حرف بزند آن اجنبي
هوادارانش،  او را مجبور كردند كه توي همان اتاق بماند و فقط گاه گاهي بيرون بيايد و 

كنم  و فكر مي. كه حرفي بزند براي مردم دست تكان بدهد و دوباره به اتاقش برود بدون آن
پدر بزرگ در اعتراض به اين محدوديت بود كه حتا براي ريدن هم از اتاقش بيرون 
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زندگي، متولد شده بودم و تا آن  ن بعد از  ششمين يا هفتمين بار بازگشت او بهم. آمد نمي

  . جايي كه در ياد داشتم هرگز او را روي ايوان نديده بودم
گفت  مي. ها هم دروغ بود پدربزرگ در قديم عليه خارجي ي گفت مبارزه مادر مي

كه  مختلف زندگيش با اينهاي  دهد پدربزرگ در دوره كليدساز كاغذهايي دارد كه نشان مي
و . كمك نكرده است  هايي كه هوادار استقالل وطن بودند كمك كند، توانست به گروه مي

ها هم شايعه پراكني كرده و  توانست عليه آن براي حفظ قدرت خودش تا آن جايي كه مي
ها هم،  وقت گفت پدر بزرگ آن و به نقل از كليدساز مي. ها داده بود فتوا به زنديق بودن آن

مادر . ديد كرد كه منافع خودش را در خطر مي ها وقتي صدايش را بلند مي عليه خارجي
ها را از كليدساز  ها بود، آن گفت وقتي پدر آن كاغذها را ديد كه مهر پدربزرگ پاي آن مي

لرزيد و او يعني مادر  گفت پدر از عصبانيت مي مادر مي. گرفت و با عصبانيت به اتاق او رفت
رفته بود دنبال . يده بود كه ممكن است پدر توي اين عصبانيت كار دست خودش بدهدترس

گفت فضاي اتاق و حالت سجود پدربزرگ پدر  مي. پدر و از درز در تمام ماجراها را ديده بود
  .دو زانو نشست و كاغذها را جلو او گذاشت. اول و ناگهاني مبهوت كرد ي را در وهله

  "ها چيست پدر بزرگ؟ اين"
الحمداهللا زكات را با ": پدربزرگ در همان حالت سجود شروع كرده بود به حرف زدن

داند در  شود مخلوط كرد و فقط دو انگشت مبارك الزم بود تا قعر جهنم كه خدا مي نجاسات نمي
  "...تنباكو و صلوات، . دانم انگليس حاال استعمار بيايد، نمي. قدر است گاه آتشش چه محل ختنه

معنا حرف  واقعه بعد از چند بار مردن و زنده شدن پدربزرگ رخ داده بود بي چون اين
: گفت پدر با عصبانيت بلند شد و وقتي پاي در رسيد برگشت و با خشم گفت مادر مي. زد مي

  ".اين مرد نه عقل سالمي دارد و نه بلد است چند كالم درست حرف بزند! اراجيف ! اراجيف "
خدا با كيفي بزرگ و كهنه و چرمي رفت و آمد  ي هميشهسلماني سر طاسي دارد و 

  . كند واريس گرفته است از بس ايستاده سرپا كار مي. كند مي
هم  ها موقع خواب روي سه تا بالشِ روي ها پايشان را شب سلماني": گفت خواهرم مي

  ".شان را  در روز بكنندا گذارند تا تالفي ايستادن طوالني مي
حاال موقع ايستادن كمي لق لق . بود كه از او شنيده بودم اين تنها حرف منطقي

تنگ و گردن الغرش كه مثل خروس الري است در فكرم  ي با آن حنجره. خورد مي
حياط كاملن . كشند اما مردم نفس نمي. تواند صدايش را به گوش جمعيت برساند طور مي چه

از آن باال ديدن مردم واقعن  .ام بروم توي ايوان بايستم از قضا ترجيح داده. ساكت است
  .تماشايي است

تران حرف  پدربزرگ با ارواح و از ما به": گويد سلماني با صدايي نازك و كشيده مي
باركه رفته بودم سرش را اصالح  يك. اي نداريم ما هيچ چاره. كنند  ها كمكش مي آن. زند مي

  ".زد ريكي حرف ميكنم سرش را از مهر بلند كرده بود و داشت با كساني توي تا
دانم  اما نمي ".شود كرد بعله، بعله، كاريش نمي": گويد زن از پايين مي عزيزآقاي پنبه

  .زند چرا پوزخند مي
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  ".زند عزيزآقا هميشه پوزخند مي. عادتش است"  :گويد خواهرم مي
تران هم با او حرف  از ما به"دهد  آب دهانش را قورت مي "آنهاـ "  :گويد مي سلماني

كرد يك خروس الري را كت و  اگر داشت آدم خيال مي. فقط كاكل كم دارد ".زدند  مي
  .اند اند و روي صحنه آورده شلوار پوشانده
تو با گوش ! آهاي خروس الري": پرسد خانم از ميان جمعيت با صداي بلند مي اقدس

  "تران را شنيدي؟ خودت صداي از ما به
رود و نگاهي به دور  سلماني وا مي. خنده بزند زن نزديك است پكي زير عزيزآقاي پنبه

  .كند و برش مي
بگو ببينم تو خودت . اند تنبانت شُل شده، دهنت را كه نبسته": گويد خانم مي اقدس
  "ها را  شنيدي يا نه؟ صداي آن

  "گردد؟ رسد برمي پس چرا  هر بار، تا تنش به خاك مي": گويد سلماني مي
براي . زنند اش برق مي هاي عرق روي پيشاني قطره .رود خانم از كوره درمي اقدس

  .بينم قدر جوشي مي خانم را اين اولين بار است كه اقدس
هاي خودت صداي حرف  پرسم تو با گوش مي. گويم دليل بياور من نمي": گويد مي

  "زدن كسي را با او شنيدي يا نه؟ صدايي غير از صداي پدربزرگ توي اتاق شنيدي؟
پرد سر ايوان   شاگرد سلماني مي. خورد تپاچه روي ايوان لق لق ميسلماني گيج و دس

تُنكه . زند دامن پرچينش را باال مي. خانم سخت عصباني است اقدس. كه او را كمك كند
هايش سياهي  باالتر از شكاف وسط ران  موهاي زهارش از دور كمي زير ناف،. نپوشيده

  :گويد مي كشد و ها دست مي اقدس خانم روي آن. زند مي
  "ها چيه ؟ اين! آهاي استاد جان"

  "ها؟ ها؟": گويد كشد و با گيجي مي سلماني گردنش را  مي
به نظرم هيچ عجيب . بينم خانم را براي اولين بار است كه مي من آن جاي  اقدس

تر از پرت و  كار او خيلي طبيعي. دهد جايش را به همه نشان مي خانم آن آيد كه اقدس نمي
خانم  شايد براي همين است كه كسي به آن جاي اقدس. گويد است كه سلماني ميپالهايي 
نقاش و ساززن دلشان را  از . زنند زير خنده همه از دستپاچگي سلماني مي. كند توجه نمي

خانم  اقدس. ها دست بردار نيستند حتا بعد از سكوت جمعيت باز آن. اند زور خنده گرفته
  : گويد جمعيت مي كند و رو به دامنش را ول مي

  "!ايد عاقل تر از او گير نياورده. بابا اين آدم حواسش پرت است"
و . ام راستش من ديگر پير شده": گويد خندد و مي سلماني خودش هم بعد از مدتي مي

  ".شنوند ها عوضي مي هام بعضي وقت گوش
ي ايوان رفته جا كه رو ها و از همان گيرد به طرف پله خوران راهش را مي دوباره لق لق

  .شنوم صداي پدر را مي. ايستد رود و ميان جمعيت مي بود پايين مي
  ".يك هفته است كه بوش خانه را برداشته است. بابا يك فكري بكنيد"

  .دست سفيد شده است موهايش يك. پدر واقعن پير شده است
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ر اين مرده هزا. خورد نشيند و غصه مي مي. خورد تمامش غصه مي": گفت مادر مي

  ".كند ساله استخوان اين مرد را آب كرده است و تمام  نمي
  .شود پدر روز به روز دارد الغرتر مي

چندبار تا حاال به او گفتم خانه را ، بابا، اين .  تقصير خودش است"  :گفت  مادر مي
. آيد گفتم او به هواي اين خانه مي. بار دوم وقتي برگشت متوجه شدم! خانه را خراب كن

  ".كند نمي. گوش نكرد. كنخرابش 
 ي و حرفي را كه از گذشته. كند مادرم از عصبانيت باز هم مثل هميشه اشتباه مي

زيرا به سن او . دهد شده به خودش نسبت مي ما سينه به سينه نقل مي ي خيلي دور در خانه
اند تو كار مي اما پدر واقعن چه. خورد كه بازگشت دوم پدربزرگ را ديده باشند و پدر نمي

هاي  ستون. كشد هاي اين خانه، گاه چشم آدم را بدطور به سمت خود مي زيبايي. بكند
. هاي قديمي و رنگين درهاي ارسي با آن شيشه. هاي صندل هاي با چوب تاق. بري شده گچ

هاي بلند  نخل. هاي آبي كف آن حوض مدور وسط حياط با كاشي. هاي حجاري شده پنجره
ها را  آيد و سنگ شود استاد بنا مي هربار جايي از خانه خراب مي. چند صد ساله وسط حياط

اما فكر . رود كشد و مي اي رويشان مي ماله كند، به همان سبك قديم و با گچ عوض مي
هاي چوبي پاي  هاي سنگي كه به جاي پله از همين پله. كنم پدر ديگر شروع كرده است مي

  .ايوان ساخته است پيداست
هاي  با چشمي هراسناك كله. آيد روي ايوان شنود مي پدر را ميمادرم وقتي صداي 

بيند كه با رنگي زرد و چشماني خسته  وقتي پدر را مي. كند جمعيت را از باال نگاه مي
دهد و دوباره به اتاق  مشغول جر و بحث با مردم است سرش را با غصه تكان مي

  . گردد برمي
. اش را روي آن سوار كرده است كرباسي ي اش را كارگذاشته و پرده نقاش سه پايه

ساززن هم سازش را درآورده است و منتظر . خانم را در حال رقص بكشد خواهد اقدس مي
چنان مشغول  اش هم خانم با دامن چين چين اقدس. است تا نقاش قلم موهايش را آماده كند

  . دلفريبي است
  ".ه چندين سال  همين بساط استهر چندين سال ب«": گويد مرادعلي نجار رو به سلماني مي
  "اي؟ خانم كشيده تا حاال چند تا صورت از اقدس": پرسد شاگرد سلماني از نقاش مي

صبركن اول رنگ ": گويد گشت مي اش را مي نقاش كه داشت پي چيزي جعبه
كشد رو به پسر  بعد گردنش را مي  "!گويي ام را پيدا كنم بعد ببينم چه مزخرفي مي نارنجي

تو كه كش ! ببينم ناقال": گويد كه با چشماني كنجكاو ناظر كارهاي او است و  ميكوچكي 
  "نرفتي؟

خودت داديش به او تا . خانم است دست اقدس! نه": زنم من از روي ايوان داد مي
  ".خورد يا نه امتحان كند ببيند به رنگ بلوزش مي

اما . پهلوي من است. لهبع. بعله": گويد زند مي خانم كه دارد با ساززن حرف مي اقدس
اين تنها بلوزي . از ناچاري پوشيدمش. آيد كه با اين بلوز كسي من را نقاشي كند خوشم نمي
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اش يك هوا باال  زند و دامن چين چين چرخي مي ".خورد است كه دارم و به اين دامن مي
  .رود مي

را  چه  پرسم بلوزت وقتي به آن جا رسيدم ازت مي. نگران نباش"  :گويد نقاش مي
  ".رنگي كنم
كنم رنگ ارغواني به دامن اقدس  من فكر مي. هاي قشنگي دارد خانم واقعن ران اقدس

اگر در چرخي تند . خواهد بكند اما بسته به اين است كه چه رقصي مي. خورد تر مي خانم به
كه يك پايش را بلند كرده است روي يك پنجه پا تاب بخورد و دامنش پف كند و بعد باال 

طور كه بارها كرده است در  يايد و گردنش را به نرمي خم كند به طرف پشت، همانب
هاي سياهش را از پشت شالل كند به سمت  هاي عروسي و تولد و زلف هاي جشن پايكوبي

شود كه سني از او  خانم در اين حاالت هيچ معلوم نمي اقدس. شود زمين واقعن زيبا مي
  .گذشته است

اين حضرات انگار پاك مرده را فراموش ": ت عصباني استزن سخ عزيرآقاي پنبه
  ".اند كرده

بودن من در . شوم دارم كم كم من هم گيج مي. گويي راست مي": گويد سلماني مي
  ".اي دارد جا چه فايده اين

. اين كارها بايد به هم ربط داشته باشند ي كنم كه همه من اما يك جورهايي فكر مي
استخواني و سفتش كه به  ي بيني و كاله كپي و چانه آن عينك ذرهكليدساز كه تا حاال با 

  :گويد بخشيد خاموش ايستاده بود به سلماني مي صورت او حالت آدمي مطمئن و با اراده مي
و دستش را به طرف من كه چند قدمي او  ".كمي شكيبا باش! صبري عمو خيلي بي

  . دهد ام تكان مي روي ايوان ايستاده
گويد هميشه  مادرم مي. آدمي خاموش و كاري است. آيد ز خوشم ميمن از كليدسا

فروشد  هاي دم خيابان كه معمولن صابون عطري مي يكي از بساطي. طور بوده است همين
  "شوند؟ پس چرا دست به كار نمي": گويد محمد سقا مي به علي

  ".كنند دارند شور و مشورت مي": گويد محمد سقا مي علي
  "- يادت باشد وقتي خواستي پدربزرگ را غسل بدهي": يدگو فروش مي صابون
من گفتم آب . خواهد او را غسل بدهد كي مي": دود محمد سقا توي حرفش مي علي
  ".ريزم روي او مي
وقتي خواستي آب روي او بريزي يك صابون عطري . باشد"  :گويد فروش مي صابون

  ".يز كنيدهم كه ماتحت پدربزرگ را با آن تم فرد اعال به تو مي
  "!به شرط آن كه خودت هم به من كمك كني. باشد": گويد محمد سقا مي علي

بايد ماتحتش مثل تمام سالطين و مقدسين . مرد شريفي بود: گويد فروش مي صابون
  ".بوي عطر بدهد
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. كند محمد سقا اصلن به او توجه نمي علي. زند انگار دارد با خودش حرف مي

تو ": گويد فروش سر جلب مشتري رقابت دارد به او مي ابونعطرفروش دم خيابان كه با ص
  "!جوري؟ حرفت را تمام و كمال بزن چرا  اين

مثل من و تو كه . فهمد محمد سقا منظور آدم را مي علي": گويد فروش مي صابون
  ".سوات نيست بي

  .گيرد ام مي خنده
  "چون گفت سوات و نگفت سواد؟. خندي از چه مي": گويد خواهرم مي

من فكر . هوا روشن و آفتابي است. هنوز كمي به ظهر مانده است. دهم جوابش را نمي
ولي به . دليلي براي اين حرفم ندارم. كنم كار پدربزرگ ديگر براي هميشه تمام است مي

گيرد و آرشه را با  ساززن، سازش را سر دست مي. آيد بايد كارش تمام شده باشد نظرم مي
اما چنان . كنم محض تمرين اين كار را كرد فكر مي. كشد يهاي آن م مهارت روي سيم

  . ساززن خودش فهميد. نوايي  از آن برخاست كه هوش از سر همه برد
هايي را كه  ترين آهنگ خواهد يكي از به كنم ساززن مي فكر مي": گويد خواهرم مي

  ".ساخته است امروز بزند
يك زانويش را خم . سر شانهساز را گذاشته بود . من هنوز مست حركات او هستم

وري كرده بود و گذاشته بود  سرش را يك. كرده بود بعد آرنجش را گذاشته بود روي آن
از . ساخت آن دست راستش كه آرشه را گرفته بود مثلثي با زاويه تند توي هوا مي. روي ساز

ست كرد و بعد پايش را را. و در يك حركت سريع آرشه را كشيد. آن باال واقعن محشر بود
  .و تند سر جايش ايستاد

  .شود كسي را به اين زودي پيدا كرد همه جمعيت مگر مي توي آن. ام كليدساز را  گم كرده
  ".زند دارد با پدر حرف مي. هاي سنگي بغل پله! جاست آن"  :گويد خواهرم مي

هاي  اش را در دست گرفته است و خاموش و متفكر دارد به حرف كليدساز كاله كپي
اش زير تيغ آفتاب برق  موهاي فلفل نمكي. اش هنوز سفت است چانه. كند گوش ميپدر 
اگر پدر كاله كپي . كند كاله كپي، موهاي بلند كليدساز را صاف و نرم و خوابيده مي. زند مي

اما پدر عادت به . شود سرش بگذارد موهاي او هم عين موهاي كليدساز صاف و نرم مي
. كند فروش هنوز دارد با عطرفروش لب خيابان جر و بحث مي صابون. پوشيدن كاله ندارد

  .ها سر آمده است اش از دست آن محمد سقا حوصله علي
سر يك كلمه . فروش چيست من فهميدم منظور صابون! تمام كنيد ديگر. تمام كنيد"
  ".كنند قدر جر و بحث نمي كه اين

. گفتي در روز قيامتدهد كه چرا ن دارد كونش را جر مي": گويد فروش مي صابون
  "راحت شدي؟. خوب روز قيامت

  ".شود بينيد شور و مشورت دارد تمام مي مگر نمي. گفتم تمام كنيد": گويد محمد سقا مي علي
علي محمد ! علي محمد سقا": كند اي كه در حياط ايستاده بانگ مي پدر از گوشه

  "بگو ببينم هنوز حاضري مرده را كول كني؟!  كجايي
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دوبار، كشيده و   ".بعله. بعله": زند سقا  انگار منتظر اين حرف بود داد ميمحمد  علي
محمد سقا  علي. پرد بعد با يك جست دوباره روي ايوان مي. گويد كه همه بشنوند بلند مي

شود قُر  من كه باورم نمي. اصلن معلوم نيست قُر است. پرد قشنگ و فرز روي ايوان مي
  :گويد مي فروش  گردد و رو به صابون شود برمي وقتي پايش چفت زمين مي. باشد

  "!صابونت را آماده كن"
  ".تواني تو تنها نمي. هاش با تمام خرت و پرت": گويد پدر از پايين مي

هاي دم خيابان اطمينان  فروش ها و عتيقه من به اين بساطي": گويد محمد سقا مي علي
خودتان . شود كه پدربزرگ برگرددممكن است چيزي را كش بروند بعد همين باعث . ندارم

  ".يكي را انتخاب كنيد كه دست پاك باشد
  .گرداند پدر توي جمعيت چشم مي
  ".توانم من مي. ها زياد  سنگين نيستند خرت و پرت": كنم من از روي ايوان بانگ مي

  "!پس عجله كن": كشد پدر نفس راحتي مي
پدربزرگ دمر روي . دهد دي مياتاق عجيب بوي ب. افتم محمد سقا راه مي دنبال علي

حالت آدمي را دارد . اي نيست اش و مهر فاصله اما اين بار بين پيشاني. سجاده افتاده است
اش از زير پيراهن سفيدش بيرون  هاي استخواني دنده. كه در خوابي سنگين فرو رفته است

ند درازي هاي پشتش زير پيراهن رشته مارمان هاي استخواني مهره برجستگي. زده است
كنم تصوير  با نگاه به اطراف احساس مي. رود هاي گردنش مي ساخته است كه تا نزديكي

ها  هاي كهنه و زرد شده كه گُه مگس روي آن هاي روي ديوار، اين عكس آشناي اين پرده
نقاب و  هاي بي هاي خاك گرفته ابريشمي از صورت اي سياه گذاشته است و اين پرده نقطه

ها و  اول از نقاشي. هايي از ذهن من خفته بود در جايي تاريك در اليه با نقاب انگار
ها را  يكي آن  آن كه نگاهشان كنم يكي بي. كنم هاي اجدادي روي ديوار شروع مي قاليچه

كوچك و . چقدر مهر دارد. روم بعد سراغ مهرها مي. چپانم آورم و توي گوني مي  پايين مي
حها و گردنبندها و بازوبندهاي نخي  روم سراغ تسبي عد ميب. هاي متفاوت بزرگ و به شكل

هاي دعا كه  روم سراغ كتاب دست آخر مي. ها آويزان است آن و زنجيري كه تعويذهايي به
  .جلد جلد روي هم گذاشته شده است

  "!من منتظر تو هستم زودتر قال كار را بكن": گويد محمد سقا مي علي
اگر زيادي سنگين  . ترسم زورم به آن نرسد مي خيلي خرت و پرت دارد": گويم  مي

  "كني؟ شد تو كمكم مي
. خيال بي": گويد كوبد روي گره بازوي ديگرش و مي محمد سقا با يك دست مي علي

  ".يك بازو براي پدربزرگ كافي است
فكر . لرزاند اي تنم را مي ناگاه وزوز آزاردهنده. شوم دارم از هواي بد اتاق خفه مي

تر از  محمد سقا كه پر دل و جرأت علي. گيرد وحشتم مي. بزرگ زنده شده استكنم پدر مي
  :گويد كند و مي من است سرش را بلند مي

  "!باال  را نگاه كن"
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سوار بر هم از سر و كول هم باال . هاي مناطق نمور سياه شده است سقف از سوسك

  .كشند روند و سوت مي مي
  ".يچاره فرصت فكر كردن پيدا نكرداما  ب. حق با سلماني بود": گويم مي
  "!بجنب": گويد محمد سقا مي علي

دارم و در گوني  هاي درشتي دارد برمي بلند تسبيحي را كه مهره ي آخرين رشته
يك . شود محمد سقا خم مي علي. كشم گيرم و روي زمين مي چپانم و بعد سرِگوني را مي مي

در يك نفس هردو با هم خاموش . كند مي سوزها  هاي ايستاده پيه فوت محكم به آن شعله
گويد  و با اشاره به من مي. كند بعد با مهارت گوني بزرگي را از زمين بلند مي. شوند مي

خواست وقتي  دلم مي. سر گوني را گره محكمي زده است. پدربزرگ را در آن گذاشته است
. زنيم از اتاق بيرون مي .ديدم را مي چپاند آن محمد سقا داشت پدربزرگ را توي گوني مي علي
 ي دست ديگرش كه آزاد است لبه توي راه با يك. محمد سقا خيلي مواظب من است علي

. شوند رسيم جمعيت از ديدن ما ساكت مي روي ايوان كه مي. گيرد گوني را از  دستم مي
 اش را به سرش كليدساز كاله كپي. رود هاي سنگي پايين مي محمد سقا اين بار از پله علي

  .گذاشته است
  ".كنديم بايد همان اول صبح كلك كار را مي"  :گويد زن مي عزيزآقاي  پنبه

ساززن و . روند هاي عزاداري از در بزرگ حياط بيرون مي جمعيت به صورت دسته
  .آيند خانم نمي نقاش و اقدس

  ".بينيم تر مي تر باشد به قدر جمعيت كم هرچه. مفت چنگ ما": گويد خواهرم مي
  ".آمدند كاش مي": يمگو مي

  "خواهند خاك كنند؟ داني پدر بزرگ را كجا مي مي": گويد خواهرم مي
  ".جا راه است دوساعتي تا آن. خيلي دور از شهر است. در قبرستان عمومي. بله"
  "محمد سقا به تو گفت؟ علي"
  ".زنم خودم حدس مي. نه"
  ".ارزد حدس تو مفت هم نمي"

قدر سنگين  نبود تا خودم  اي كاش گوني آن. او را ندارميكي به دو كردن با   ي حوصله
پدر . كنم ديد كه من كار مهمي دارم مي خواست خواهرم مي دلم مي. بردم آن را سر كول مي

. من و علي محمدسقا در قلب جمعيت هستيم. روند و كليدساز پيشاپيش دسته راه مي
گونگي تشريفات حمل او ديگر  چهقدر مرده و باز زنده شده بود كه كسي به  پدربزرگ  آن

بعد جرينگ . شود ايم كه صداي ساز ساززن بلند مي چندان از خانه دور نشده. كند فكر نمي
دلم . كرد خانم هنگام رقصيدن به دست و پايش مي هاي كوچكي كه اقدس جرينگ زنگوله
ر بطن مادر و هايش گويي حركت جنيني را د نواي ساز با زير و بم. ها را دارد هواي ديدن آن
گيرد  اي را در خاك و يا پرواز آرام كبوتري را كه لحظه به لحظه اوج مي يا حركت ريشه

  .كنم احساس سبكي مي. كند دنبال مي
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هاي ضربي و  هاي بلندش، با تاق ها و گلدسته شهر را آهسته آهسته با مناره
ادگاري از توي راه هركس ي. گذاريم هاي تنگ و پيچ در پيچش پشت سر مي خيابان

گل گردن افراد دسته  ي پدربزرگ دارد به ريسماني گره زده است و آن را مثل حلقه
ها را  همه دست به دست آن. تعويذها. حهاي گلي تسبي. گردنبندهاي درشت. اندازد مي
. بندند محمد سقا مي كنند و كيسه را به گردن علي گردانند بعد در يك كيسه مي مي
هاي بيرون  قدمگاه. رود، محكم و با صالبت وانان قديمي راه ميمحمد سقا مثل پهل علي

رسيم دسته پا  به قبرستان عمومي كه مي. شوند ها يكي يكي از ما دور مي شهر و زيارتگاه
  .برند هاي مطمئن پدر و كليدساز ترديد دسته را از بين مي اما گام. كند سست مي

  "!ديدي گفتم"  :گويد خواهرم مي
  "!كني چرا ديگر پيله مي. زنم كه گفتم حدس ميمن ": گويم مي
  .ها تنگ شده است دلم براي ديدن آن. خانم هم بودند كاش ساززن و نقاش و اقدس اي
  ".هايي به آن ماهي همراهمان نباشند حيف اين سفر طوالني نيست كه آدم": گويم مي

  ".بينيم تر مي به  تر باشد قدر تعداد دسته كم هرچه. مفت چنگمان": گويد خواهرم باز مي
هاي  هايي بو گرفته با پاشويه حوض نه. هاي كاشي نه گلدسته. ديگر شهر پيدا  نيست

هاي قديمي  ها،  نه ابنيه هاي گلي، نه كاروانسراها،  نه كاخ ها، نه قدمگاه نه مناره. خزه  بسته
گذرد  هايي مي راه از شيب گردنه. ايم انگار وارد سرزميني ديگر شده. و نه قبرستان عمومي

  .هاي كلفت و سبز و تيره كه پوشيده از درختاني است كوتاه با برگ
نكند اين روح پدربزرگ است كه ما را . نفس من را گرفتند"  :گويد سلماني مي

  ".برد مي
 "!بينيش مگر نمي. پدربزرگ مرد! نه استاد": گويد شاگردش كه هنوز دنبال او ست مي

محمد سقا با تند تند راه رفتن او تكان  اي كه زير بغل علي گونيكند به  و با دست اشاره مي
  .خورد تكان مي

  ".گفتم روح پدربزرگ. نگفتم خودش": گويد سلماني مي
  "!روح ديگر چيست استاد": گويد شاگرد سلماني مي

  ".بافد فلسفه مي  خانم را دور ديده، باز چشم اقدس": گويم به شاگرد  سلماني مي
  .سلماني هم. زند ير خنده ميشاگرد سلماني ز

خوش . آدم شوخي است. گيري هاي او را جدي مي تو چرا حرف": گويد خواهرم مي
  ".دارد سر به سر مردم بگذارد

اگر خيلي به مقصد مانده، اجازه بده دسته ! كليدساز": زند محمد سقا بانگ مي علي
  ".براي رفع خستگي آوازي بخواند

  :گويد دارد و  رو به دسته با صدايي محكم مي مي رش براش را از س كليدساز كاله كپي
  ".جا بنشينند همه همين! رسيديم"

سفتش را به  ي كشد و چانه ها مي دستي روي آن. موهايش صاف و خوابيده است
  .چرخد سو مي ها به آن ي چشم همه. گرداند سو مي يك
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قطور و كوتاه و  هاي در كمرگاه آن درختاني است كه با تنه. اي است جلو ما دره

اطرافشان گياهاني بلند است . اند آور به دره داده اي وهم خيلي تيره، منظره هاي تيره،  برگ
  .دار است ها زرد و تيغ كه نوك همه آن
هاي  در تمام كتاب. ته اين دره يك داالن زير زميني است": گويد كليددار مي

هاي زيادي با اين  شدكه شباهت هاي او هميشه از مكاني صحبت مي پدربزرگ و در حرف
بار  يك. جا بسيار كشنده است اما بوي آن. جا ست مقر دايمي پدربزرگ اين. داالن دارد

جوي كشف چيزهاي قديمي همه جا را و گروهي از باستانشناسان و حفاراني كه به جست
پدربزرگ كنم همان دو نفري كه به اتاق  فكر مي. اند هاي آن پايين رفته گشتند تا نيمه مي

پشتم . هايش را جمع كردند بتوانند هواي اين داالن را  هم تحمل كنند رفتند و خرت و پرت
  .كند اي به من مي محمد سقا نگاه دلگرم كننده علي. لرزد از ترس مي

  " !ترسي نرو اگر مي": گويد خواهرم مي
سقا واقعن  محمد علي. محمد سقا دهم به پاي علي و تكيه مي ".روم مي. نه"  :گويم مي

  . سر نترسي دارد
ام و زنده بيرون  تر هم رفته هايي از اين عميق من در قنات. نترس پسرم": گويد مي

  "!فقط دستت را به من بده و بيا. آمدم
 ي محمد سقا از دره با علي. آويزم ام مي تر است گل شانه ها را كه سبك يكي از گوني
  .اند خيس و لزجها تمام  سنگ تخته. رويم مخوف پايين مي

روي . پاهات زياد فشار نياوري  ي مواظب باش به پاشنه"  :گويد محمد سقا مي علي
  ".فقط روي پنجه. پنجه راه برو

  .زند فروش صدامان مي ايم كه از باال صابون اي را طي نكرده هنوز فاصله
  "!صبر كنيد! صبر كنيد"

  "باز چه خبر شده؟": گويد محمد سقا مي علي
  "!صابون عطري را فراموش كردي! ريصابون عط"

ديگر دير شده بايد . تركمون بگيري با اين تكرار كردنت": گويد محمد سقا مي علي
خيلي دلت براي كون پدربزرگ سوخته زودتر . آمد رفتيم يادت مي كه پايين مي قبل از اين

  ".خودت را برسان
  "... آخر، "  :گويد فروش مي صابون
و بعد از نگاهي به او كه ترسان و لرزان  "!ن بكن ديگرجا": گويد محمد مي علي

  .كند كه خودمان را معطل او نكنيم سرجايش ايستاده است به من اشاره مي
در هر گام . افتيم سنگ و با احتياط به سمت پايين راه مي تخته سنگ به دوباره تخته

ي به بزرگي درخت هاي گاه قارچ. شود تر و غليظتر مي رويم هوا سنگين تر مي كه پايين
  .كند راهمان را سد مي

و صورتش  ".اند، مواظب باش سمي": گويد محمد سقا  از پشت و باالي سرم مي علي
  ".حدس بزن آن پايين چه خبره. چه بويي": كند را درهم مي
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به نظرم . گيرد وحشتم مي. رسد محمد، صدايي به گوشم مي از گوني زير بغل علي
  .نامفهوم است. گويد هايي زير لب ميرسد پدربزرگ دارد چيز مي

  ".بوي چيزهايي آشنا به مشامش خورده است. نگران نباش"  :گويد محمد سقا مي علي
  ".زند پدر بزرگ دارد حرف مي. كني محمد اشتباه مي علي": گويم مي
داني طبق روايات  مگر نمي. ها نيست گفتم االن وقت اين حرف«: گويد محمد مي علي

  ".فهمد مرده است ه سنگ لحد نخورد نميتا مرده سرش ب
  "محمد تو كه به روايات اعتقاد نداري؟ علي" : گويم مي
  ".اما پدربزرگ كه دارد. من ندارم"

ترين لحظات هم خونسرديش را از دست  در سخت. آيد محمد سقا خوشم مي از علي
  .منطقش خيلي ساده است. دهد نمي

ها چنان  سنگ تخته. آن بسيار مشكل است رسيم كه ديگر پايين رفتن از به جايي مي
داالن . كنيم ها رد مي هاي بزرگ است كه ما زوركي خودمان را از الي آن پوشيده از قارچ

آيد و زير پايمان  آن در مي ي ابري از دود و دمه از دهانه. زير زميني حاال پايين پايمان است
حشراتي كه  ي وز وز آزاردهنده. غلتد تر دره، در دور دست مي اعماق پايين  شود و به رد مي
  .كند آزرد و ته دلمان را خالي مي بينيمشان گوشمان را مي نمي

و گوني را آرام از  ".توانيم برويم تر نمي پايين. جا ست همين«: گويد محمد سقا مي علي
كه گوني پدربزرگ غلتان روي  درست همان لحظه، به محض آن. كند زير بغلش ول مي

  "!تخم حروم": رسد گذرد صداي ضعيفي از درون آن به گوشم مي غلم ميها از ب سنگ
آورد و پرتاب  اش را درمي محمد سقا هم گوني گلِ شانه علي. كنم گوني را ول مي

منتظر . كنند گوني حامل پدربزرگ و دوتا گوني ديگر مسافتي طوالني را طي مي. كند مي
  .كف دره برسند مانيم تا از ابرهاي دود و دمه بگذرند و به مي

  ".برگرديم. خوب كارمان تمام شد": گويم مي
هايش را به هم فشرده  پلك. كند محمد سقا هنوز دارد كف آن گودي را  نگاه مي علي

به محض آن كه . كنم گردم و به پايين نگاه مي برمي. و به چيزي در پايين خيره شده است
تركد و از درون  دارد، مي ف برميخورد شكا هاي كف دره مي گوني جسد پدربزرگ به سنگ
باره  سرم يك. كند تر مي هاي پايين را غليظ آيد كه دود و دمه آن گرد و غباري بيرون مي

  .گيرد محمد سقا دستم را مي علي. خورد گيج مي
  ".ديگر تمام شد! نگران نباش پسرم"

هاي  گسن تخته. كنيم هر دو احساس سبكي مي. گيريم راه سربااليي را  در پيش مي
ها فاصله از آن دور  با هر گام انگار با قرن. گذاريم ليز و بوهاي عفن را پشت سر مي

فقط . اند همه رفته. كنيم هامان را از هوايي تميز پر مي رسيم ريه به باال كه مي. شويم مي
  .خواهرم آن جا ايستاده است

  ".اند شهر  همه برگشته. عجله كنيم": گويد مي
  "ظرمان نماندند؟چرا منت": گويم مي
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  .زدگي من را ندارد محمد سقا عادي است، اصلن  بهت ها براي علي انگار رفتن آن
بعد از پايين رفتن شما، كليد ساز گفت برايشان مشكلي پيش ": گويد خواهرم مي

  ".تر است ما زودتر برگرديم شهر و به كارهايمان برسيم به. آيد نمي
آيم او را ببينم كه با  دوست داشتم وقتي باال مي. آيد از اين كار كليدساز خوشم نمي

دوست داشتم اولين كسي باشد كه به . اش زير آفتاب ايستاده و منتظر من است كاله كپي
  .زند روي من لبخند مي

محمد  علي. افتيم سه تايي، من و علي محمد و سقا و خواهرم، به سوي شهر راه مي
مسافتي راه . شود تر مي اش از ما بيش م فاصلهگام به گا. دارد هاي بلند برمي سقا شلنگ

حاال من هستم و خواهرم و هوايي صاف و روشن كه تمام اشياي . بينم نرفته ديگر او را نمي
نه . رويم انگار داريم از راه ديگري به شهر مي. دهد شان نشان ميا را به رنگ طبيعي

هايي  نه از خانه.  دور پيدا است اي از شود و نه گلدسته قدمگاهي در اطراف راهمان ديده مي
به حوالي . كه ديوارهايش شكم داده باشد هايي با تاقهاي ضربي نشاني است و نه از كوچه

هنوز همان . آيد انگار از جايي دور مي. شنوم رسيم صداي ساز ساززن را مي امان كه مي خانه
. دارد م همراهم پا برميخواهرم ه. دوم مي. حركت جنيني در بطن مادر. جذبه را برايم دارد

اي در برابرشان  اند بر زمين و به پرده بينم كه نشسته رسم مردم را مي به حياط خانه كه مي
  .نقاش در اين فاصله او را كشيده بود. خانم است تصوير اقدس. اند خيره شده

خانم روي يك پنجه پا ايستاده است و از كمر  اقدس.  خيلي بزرگ. پرده بزرگ است
ها با حركتي مواج باز شده  چين. دامنش دورش چرخيده است. ت عقب خم شده استبه سم
آن پايش كه بلند شده است، راست . اي مبهم سايه. خانم پيدا نيست جاي اقدس اما آن. است

اند در امتداد  دو دستش انگار قوسي را در هوا رسم كرده. دهد و كشيده، افق دور را نشان مي
موها شالل و آويزان به يك طرف، تا روي . اند قدرت كشيده شدهاش تا آخرين حد  سينه

بلوزش همان . اند خورده با خاك كه انگار ريشه تا اعماق زمين دوانيده خاك و چنان گره
  .دامنش قرمز. رنگ نارنجي را دارد

بعد . كنم نشينم و نگاه مي مي. نشينم روي پرده مي روم و چهار زانو روبه جلو مي
هاي  خيزم و به سمت زمين اب از حسي كه به من دست داده است از جا برميباره، بيت يك

محمد سقا هم  هاي علي گام ي هايم حتا از فاصله هاي گام حاال فاصله. دوم بيرون از شهر مي
با دست . اندازم هاي سبز شبدرها مي خودم را ميان بافه. رسم به كشتزاري مي. بلندتر است

هاي شبدر  جا پاي ريشه آن. زمين مادر را ببينم  زمين خوب،  ك،زنم تا خا ها را پس مي آن
  .بوسم برم و خاك را مي ها فرو مي سر ميان ساقه. بخشي است گرماي حيات

  .، اوترخت1984اول ماه مي 



  ابوالفضل اردوخاني
  نياز به عشق

  
دن هاش و بدترين ناسزاهاش به مادرم و كتك ز جز بدمستي از پدرم خاطره زيادي ندارم

ما چيزي از دست . هفت ساله بودم كه او مرد. تر بود من و خواهرم كه دو سال از من بزرگ
كرد اگر چه جاش  جاي خالي او را پر مي با مهرورزي زياد به من و خواهرم مادرم. نداديم

خوابيدم يا پشت  هر وقت در آغوشش مي. ترين جا براي من بود آغوش مادرم به. خالي نبود
مهر . كردم كه گويي نيستم قدر كوچك احساس مي كشيدم، خودم را آن دراز ميبه پشت او 

مادرم، و توجه زياد خواهرم سبب شد كه من خوب درس بخوانم و هميشه شاگرد اول 
سال پنجم دبيرستان بودم كه مادرم پس از ناخوشي كوتاهي، به رحمت ايزدي . باشم

آغوش گرم او . ت من درس را رها كنماين بار تنها مهر خواهرم بود كه نگذاش. پيوست
در . جاي آغوش مادرم را گرفت، صداي ضربان قلب او، جايگزين صداي قلب مادرم شد

  . شدم شدم، نيست مي آغوش او هم كوچك مي
ام بود، قبول  ي برق كه مورد عالقه ترين رتبه در رشته در كنكور دانشگاه تهران با به

ي ادبيات بود باز هم هواي  ه خودش سال دوم دانشكدهدر اين زمان خواهرم با اين ك. شدم
توانستم با  اما من مشكلي داشتم كه نمي. گذاشت احساس كمبودي بكنم نمي. من را داشت

  . توانستم بگم كس ديگه هم نمي به هيچ. او يا حتا اگر مادرم زنده بود، در ميان بگذارم
فايده  ش هر دومان بيكوش. روزي كه با يك زن روسپي هم آغوش شدم، پي بردم

شرمنده از پيش او رفتم، اما هنوز يك ماه نگذشته بود . آلتم  هيچ واكنشي نشان نداد. بود
نتيجه  هاي بي يعد از چند بار مالقات. تر از بقيه بود و با حوصله مهربان. كه باز رفتم سراغ او

  . برو پيش دكتر: پولم را پس داد و گفت
بگذار پيش تو : ك هفته بعد باز رفتم سراغش، گفتمي. ترسيدم پيش دكتر بروم مي

خسته بود، . بعد دراز كشيد. با لبخند غمگيني، نگاهي به سر تا پام كرد و پذيرفت. بخوابم
از وجودم آبي . من تا صبح نخوابيدم و نوازشش كردم و نوازشش كردم. زود خوابش برد

شدم،  تر مي ه روز كوچك و كوچكروز ب. آمد، اما در روانم جويباري جاري بود بيرون نمي
  .كردم ديگه احساس نيستي مي

جا  آن. نيستي در آغوش اين زن با نيستي در آغوش مادرم يا خواهرم تفاوت داشت
يك سال، . رفت جا او در آغوش من به خواب مي رفتم، اين ها به خواب مي من در آغوش آن
بار تا  تا اين كه يك. بردم ناه ميتر، هر ده پانزده روز، شبي به آغوش او پ شايد هم بيش

  . ديدم در رختخواب خوابيده. نگران وارد شدم. خواستم در بزنم، متوجه شدم در باز است
سوخت  او در تب خود مي. دارش خوابيدم كنار تن تب. مريض بود و تب سختي داشت

و تا  رفتم به خاطر مريض بودنش، ديگه مرتب بديدنش مي. ور بودم و من در تب او شعله
. شد اما هر بار حالش بدتر از پيش مي. بردم شد دارو و مواد غذايي براش مي جا كه مي آن
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افتند و بعد هم  شوند، به وضع اسفناكي مي بارها شنيده بودم روسپيا كه پير يا مريض مي

تونستم دست  نمي. كاري بكنم خواست يك ميرند، براي همين دلم مي  اي مي دردناك گوشه
با شرمندگي براي خواهرم، . شه تر مي تر و نحيفت ارم و ببينم هر روز ضعيفترودست بگذ

ام با اين روسپي و وضع دردناكش را  ام را گفتم و آشنايي  گريان شرح حال ناتواني جنسي
خواهرم با بزرگواري . امان بياوريم از او خواستم قبول كنه اين زن را به خانه. تعريف كردم

اگه روانشاد مادرمان هم زنده بود بدون : درنگ كنه پذيرفت و گفتاي  كه لحظه بدون اين
  .كرد شك قبول مي
ي فوق ليسانش را در  در اين زمان خواهرم دوره. امان روز او را آوردم به خانه همان

ما از . من سال سوم دانشكاه بودم. داد گذراند و در دانشگاه هم درس مي ادبيات فرانسه مي
تا اين . م، از اين دكتر به آن دكتر، از اين بيمارستان به آن بيمارستانكردي پرستاري مي زن 

  .كه پس از دو سال به علت سرطان به ديار ابدي پيوست
خواهرم با وجودي كه زيبا و تحصيل كرده بود و عشاق زيادي داشت، هرگز شوهر 

اي زيادي، به من هم جذاب بودم و دختره. كرد مانند مادري فداكار از من مراقبت مي. نكرد
. ها اظهار تمايل كنم كردم به هيچ يك از آن زدند، اما جرئت نمي قول تو زياد چراغ مي

ها كه دوست همان زن بود  ها به آغوش يكي از روسپي غمگين و سر خورده، بعضي شب
  . بردم  پناه مي

ي عالي، به عنوان مهندس در شركت برق استخدام  پس از پايان دانشكاه با درجه
كندم و كنار كارم  و با اشتياق  از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب  ايران، جان مي شدم

تا اين كه در ابتداي انقالب خواهرم هم . كردم تاريخ و فرهنگ همان منطقه را مطالعه مي
ديگر خواهري، . ي سنگين برايم قابل تحمل نبود ديگر اين ضربه. به رحمت ايزدي پيوست

با اين فكر كه در همه جاي دنيا روسپي . اشتم تا به آغوشش پناه ببرمتر بگويم مادري ند به
شود كه در كنار من با خيال راحت به خواب برود، هر چه داشتم فروختم و  اي پيدا مي خسته
بردم تا اين كه فتانه و دو  جا هم به آغوش روسپيان خسته پناه مي اين. جا آمدم به اين

  . دخترش پيدا شدند
كم  دست. جا مجبور بود كه با يك كسي ازدواج كند طر اقامت در اينفتانه به خا
من قصدم فقط كمك . اين بود كه من پا پيش گذاشتم و آن هم پذيرفت. ازدواج مصلحتي

ي تلخي كه از همسر سابقش  اما فتانه با تجربه. وطن بود و او هم گرفتن اقامت به يك هم
اما بعد از اين كه حس . دخترهاش تجاوز كنم ترسيد من به حتا مي. ترسيد داشت، خيلي مي

دخترهاش ديد يك كم آرام گرفت و پس از مدتي ترس مادر و   پدري من را نسبت به
ها  ي دخترها بودم و هم مردي كه با آن حاال من هم معلم سرخانه. دخترها از من ريخت

م، دخترها در اتاقشان بعد از شا. خورديم  ما با هم صبحانه و ناهار و شام مي. كرد زندگي مي
خواند يا با  هاي بلند كتاب مي خواندم، فتانه اغلب با پيراهن خواندند، من كتاب مي درس مي

كردم  من زير چشمي نگاهم به او بود و آرزو مي. كرد گوشي تو گوشش تلويزيون نگاه مي
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: گفتم ميها، با نگاهي پر تمنا به او  شب. ترسيدم اما مي. كنارش بنشينم و نوازشش كنم
  . شب خوش كيومرث خان: گفت و او مي. شب خوش فتانه خانم

فتانه خانم، : يك روز به او گفتم. بيش از سه سال در كنار من بود و من در آرزوي او
توانيم از هم جدا شويم، شما  حاال مي. كنيم مدت زيادي است كه ما با هم زندگي  مي
تواني با هركه دوست داري،  مي. وبي هم دارياقامتت را گرفتي، ديگر مشكلي نداري، كار خ

خواهي مرا بيرون  مي: اشك در چشمانش جمع شد و گفت. درست و حسابي ازدواج كني
: گفتم. جا خوشبختم من اين: گفت. خواهم تنها خوشبختي شما را مي. كني؟ گفتم نه به خدا

الش و پتويش را به رفت ب. كه زندگي نشد، شما در آن اتاق بخوابي، من در اين اتاق اين
مدت زيادي بود كه : خوابيم و اضافه كرد از امشب كنار هم مي: اتاق من برد و آمد و گفت

كردم،  نشستيم، من سر در كتاب داشتم، يا چشمم به تلويزيون بود، آرزو مي وقتي با هم مي
بگويي ات بگذارم، دست در دست هم، موهايم را نوازش كني،  كنارت بيايم، سرم را بر شانه

شويم، دستي به من بكشي،  وقتي از كنار هم رد مي. دوستم داري، بگويم دوستت دارم
  .گذرم، دستي به سرت بكشم اي، هر بار كه از كنارت مي وقتي نشسته

من به يك موجود نر احتباج : گفت. با شرمندگي، مشكلم را با او در ميان گذاشتم
  .ندارم، محتاج يك انسانم، تو يك انساني

طور  اين. زنده نماندند تا ببينند همسر و فرزند دارم. نشان شاد مادر و خواهرمروا
ها هم  منظورم دخترهاي فتانه نيست، اگر چه مثل فرزند دوستشان دارم و آن. نگاهم نكن

تو . جا آمدم كه خبر مهمي را بهت بدم اين. دوني ها را هم خوب مي اين. من را دوست دارند
اين تويي كه همه چيز را از همان . قدر براي من مهمه فهمي چه تنها كسي هستي كه مي

بدوني با اين كه سني ازم . روز اول شاهد بودي و حاال هم بايد زودتر از هر كسي بدوني
من نياز به مهر و نوازشي . هاي رفته آره، دريغ از سال. ام گذشته، توانايي جنسي پيدا كرده

  . مهر ماد يا خواهرانه و حتا روسپيانههمسر و نه  عاشقانه داشتم، نياز به 
  .من پدر شدم، پدر فرزند خودم

  
  
 



 
  خسرو دوامي
Rest Area   

  ت -م:  براي                                                                                              
  

هاي بلند، سياهي جاده،  ختآسمان آبي، در. آمد ماشيني از پشت سر نمي. توي آينه نگاه كرد
چراغ راهنماي . شدند گذشتند و دور مي دشت و حصارها، به سرعت از نگاهش مي یسبز

ماشين را زد؛ ضبط را خاموش كرد؛ ته سيگارش را از پنجره بيرون انداخت؛ سرعتش را كم 
كاميوني بزرگ از كنارش . ي خاكي ايستاد كرد؛ سمت راست جاده راند و جايي در حاشيه

ي باالي پيراهنش را باز  دگمه. ي جلو نگاه كرد توي آينه. ذشت و ماشين را تكاني دادگ
اش بيرون آورد؛ موهايش را شانه زد؛ ادوكلن را كف  كرد؛ ادوكلن و شانه را از كيف دستي

آدامسي در دهان . ها كشيد هايش را به هم ساييد و روي گردن و گونه دست ريخت؛ دست
اش را پاك  هاي خاكي خم شد و با دستمال كفش. را روشن كردانداخت و  ضبط ماشين 

  . اي را زمزمه كرد، راهنماي ماشين را زد  و دوباره  در امتداد جاده راند زير لب ترانه. كرد
ي  خشك و چند خانه سبز، نيمه هاي كوتاه بلند سرو، علفزاري نيمه درخت. عصر بود

تلفن چند . به شماره نگاهي انداخت. زنگ زد اش تلفن دستي. جنگلي از ديدرسش دور شدند
چند . صداي زنگ تلفن را پايين آورد و صداي موسيقي را بلندتر كرد. بار ديگر زنگ زد

روي هر موتور، دو نفر نشسته . موتورسوار،  با موتورهاي سياه، يكي يكي از كنارش گذشتند
ها، مردها را از پشت  زن. بلندهاي چرمي سياه و موهاي  بودند؛، يكي زن، يكي مرد؛  با كُت

  . تر شد صداي موتورها آرام. ها را باال كشيد پنجره. بغل كرده بودند
  .را كه ديد، راهنمايش را زد، سرعتش را كم كرد و بيرون رفت Rest Areaخروجي 

دورتر، چند تريلي بزرگ به . شدند توي پاركينگ، موتورسوارها يكي يكي پياده مي
هايي كه با عجله در  جلوي دستشويي چند ماشين بود با آدم. ه بودندموازات هم پارك شد

. از ماشين پياده شد. با دست موهايش را مرتب كرد. اي كشيد خميازه. رفت و آمد بودند
  . خنديدند زدند و مي موتورسوارها دور هم حلقه زده بودند، با صداي بلند حرف مي

اش  ، بند جادوربيني را روي شانهدوربينش را از روي صندلي پشت ماشين برداشت
  .انداخت و به طرف دستشويي رفت

هاي مشبك  ساختماني خاكستري با پنجره. دستشويي وسط پارك واقع شده بود
جلوي . ها كوچك و دو شكاف ِورودي؛ سمت راست براي مردها وسمت چپ براي زن

. را گذاشته بودند هاي ديگر هاي قهوه و ساندويچ و نوشابه و خرت و پرت ساختمان ماشين
دورتر، . طرف راست دستشويي چمنزاري بود با دو درخت بزرگ و دو نيمكت زيرهر كدام

  .رفتند هايشان در آن راه مي اي خاكي بود و كوره راهي كه چند نفر با سگ محوطه
ها و صورتش  دست. ها بودند توي دستشويي مردانه، چند نفر منتظر خالي شدن اتاقك

ها و  اي فلزي به ديوار نصب شده بود؛ با طرح به جاي آينه، ورقه. ترا با آب سرد شس
كُن را فشار داد و دستش را گرفت  ي خشك تكمه. يادگارهايي حك شده در گوشه و كنار
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چند موتور سوار سر و صداكنان وارد دستشويي . آمد زير بخار گرمي كه از آن بيرون مي
كمربند و زيپ شلوارش را باز . ا كنار كشيدخودش ر. دوتايشان پشت سرش ايستادند. شدند
زيپش را باال كشيد و كمربندش را . پايين پيراهنش را با دقت توي شلوار فروكرد. كرد
 ي موهاي روي گوشش را كنار زد و دگمه. ي فلزي شفاف ديد خودش را توي ورقه. بست

  .دوم پيراهنش را دوباره باز كرد
موتورسوارها دوتا دوتا به طرف . تبيرون كه آمد نگاهي به ساعتش انداخ

بيرون دستشويي، مردي ژوليده با . ها عكسي گرفت از دورشدن آن. رفتند موتورهايشان مي
اي را روي زمين پهن  ي چهارخانه موهاي انبوه و با ريشي بلند داشت پتوي رنگ و رو رفته

ها و  هاي پر از قوطي هي زهوار در رفته بود با انبوهي از كيس كنار مرد، يك دوچرخه. كرد مي
. به او نگاه كرد و زير لب چيزي گفت و لبخندي زد. مرد روي پتو يله شد. هاي خالي شيشه

ها دستشان  زن. صداي موتورها بلند شد. براي مرد سري تكان داد و به طرف ماشين رفت
  .را دور كمر مردها حلقه كردند و از نگاهش دور شدند

پشتي را از روي صندلي پشتي برداشت و روي  هدو كول. در ماشين را باز كرد
در ماشين را . هاي خريد را هم از روي صندلي كنار راننده برداشت پاكت. هايش انداخت شانه
ها را كنار  دوباره برگشت و پاكت. اش انداخت نگاهي به ساعت مچي. چند قدم رفت. بست

. را از جا لباسي بيرون كشيد كتش. در ماشين را دوباره باز كرد.  ماشين روي زمين گذاشت
  .ها رفت در را بست و به طرف نيمكت

تر  نزديك. زن و مردي با دو دختر بساطشان را روي يكي از ميزها پهن كرده بودند
مواج ابري  ي ي انبوهي گنجشك را ديد كه مثل تكه جلوتر كه آمد پرواز ناگهانه. شد

مرد ايستاده . وي نيمكت كز كرده بودزن ر. خاكستري بين دو درخت بلوط در پرواز بودند
هاي بافته، با توپي بازي  يكي از دخترها با موه. كرد بود و به جايي در دور دست نگاه مي

ها نان  هايش پخش شده بود، براي گنجشك آن يكي با موهاي بلندي كه روي شانه. كرد مي
مرد نگاهي . هايش نشست زن سرش را بلند كرد و لبخندي بر لب. از كنارشان رد شد. ريخت مي

  .ها  دور و بر ميز و نيمكت، بين زمين و آسمان در پرواز بودند گنجشك. كرد و سري تكان داد
هاي  الي شاخه و برگ. تر شد ها هم بيش جلو نيمكت كه رسيد، هياهوي گنجشك

 .ها را باز كرد و روميزي چهارخانه را بيرون كشيد پشتي زيپ يكي از كوله. بلوط پر بودند
چهار سنگ را در چهار طرف روميزي چيد كه باد آن را با خود . روميزي را روي ميز انداخت

. بشقاب آبي را در دو طرف ميز چيد با چنگال و كارد و دستمالي آبي در كنار دو . نبرد
پنير و انگور را در دو . هاي حلقه حلقه شده را در ظرفي حصيري به موازات هم چيد نان

. هايش را باال برد و توپ را به هوا پرتاب كرد دختر دست. جاي دادظرف بلوري كوچك 
دخترك ديگر ظرف نان را كناري گذاشت، فريادي كشيد و . انبوهي گنجشك به پرواز آمدند

زن داشت بساط . مرد روي نيمكت دراز كشيده بود. اي پرتاب كرد با پا توپ را به گوشه
  .غروب بود. روي ميز را جمع مي كرد
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دو ليوان شرابخوري را سمت راست . پشتي بطري شراب را بيرون كشيد ي كولهاز تو

بطري بازكن را برداشت و در بطري را تا . نگاهي به ساعتش انداخت. هر بشقاب گذاشت
مرد روي نيمكت . صداي پيانو در هوا پيچيد. سي دي را توي ضبط گذاشت. نيمه باال كشيد

اي  شاخه. پشتي بيرون آورد گلدان بلور را از كوله. خند زدزن به او نگاه كرد و لب. خيز شد نيم
هاي خشك شاخه را جدا كرد و آن را توي  برگ. كوچك و باريك از درخت بلوط را شكست

گلدان را . بطري آب را از پاكت بيرون آورد و گلدان را تا نيمه پركرد. گلدان بلور جاي داد
بعد ضبط را خاموش كرد و به . فتي روي ميز عكسي گر وسط ميزگذاشت و از منظره

  .طرف دستشويي رفت
جلوي مرد ژوليده دو . ها خبري نبود ها و ماشين اطراف دستشويي ديگر از ازدحام آدم

ضبط صوت كوچكي هم روي . خورده اي ساندويچ نيم ي آبجو بود و تكه قوطي له شده
زير لب آهنگي را . هايش وصل شده بود پاهايش بود، با دو سيم و دو گوشي كه به گوش

  .خنديد كرد و مي زمزمه مي
ي  چند دستمال كاغذي روي كاسه. سيفون را كشيد. اتاقك دستشويي كثيف بود و بد بو

مشبك كوچكي بود با  ي رو به رويش، نزديك به سقف، پنجره. مستراح چيد و روي آن نشست
  .يد و بيرون آمدبلند شد، سيفون را كش. انبوهي پشه و مگس كه پشت آن چسبيده بودند

ي شفاف فلزي شماره تلفني حك شده بود و  كنار ورقه. دست و صورتش را شست
تر، قلبي و زير آن  هاي آويزان و پايين ي ديگر طرح آلتي مردانه بود با بيضه گوشه. اسم زني

  .هم با خطي ناآشنا چيزي نوشته بودند
كوچكي بود با چند سكه توي  ي مقوايي جلويش جعبه. زد بيرون، مرد ژوليده سازدهني مي

هاي جيبش را توي  سكه .به طرف مرد رفت. هاي زردش نمايان شدند مرد لبخندي زد و دندان. آن
از . به طرف ماشين رفت. اش بلندتر شد مرد سري تكان داد و صداي سازدهني. جعبه خالي كرد

  . ا روشن كرداي سيگار برداشت، به در ماشين تكيه داد و سيگار ر توي داشبورد بسته
لرزش . شد تر مي رفتند و پارك خلوت ها يكي يكي مي آدم. شد كم كم تاريك مي

پتو را . درصندوق عقب ماشين را باز كرد  و از توي آن پتويي را بيرون كشيد. گرفته بود
  .در را بست و به سوي نيمكت بازگشت. ها انداخت روي شانه

اطشان را جمع كرده بودند و از نيمكت و بين راه، زن، مرد، و دخترها را ديد كه بس
زن سرش را پايين انداخته . مرد لبخندي زد و سري تكان داد. شدند ها دور مي گنجشك

يكي از دخترها توپش را دست گرفته بود؛ آن يكي سرش را برگردانده بود و  به هجوم . بود
  . كرد ها روي ميز نگاه مي گنجشك

تر شد و  نزديك. بد نان عكسي گرفتها روي س نشستن گنجشك ي از منظره
  .ها از روي ميز پريدند گنجشك

. پشتي بيرون كشيد و دو طرف ميز گذاشت دو شمع و دو شمعدان آبي رنگ را از كوله
جز . در بطري شراب را باز كرد. پتو را روي نيمكت انداخت و نشست. ها را روشن كرد شمع

پتو را . آمد زدهني صدايي در پارك نميها و صداي گاه به گاه سا ي گنجشك صداي همهمه
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اي نوشيد،  جرعه. ليوان را از شراب پر كرد. ضبط صوت را روشن كرد. روي پاهايش كشيد
سي دي ديگري توي . هاي دود در تاريكي نگاه كرد سيگاري آتش زد و به محو شدن حلقه

. به اطراف يك نگاه به ساعتش انداخت و يك نگاه. دوم را نوشيد ي ضبط گذاشت و جرعه
هايش را زير سر  دست. ي سيگارش را زير پا له كرد و روي نيمكت دراز كشيد ته مانده

جا  جا و آن بعد آسمان را ديد و هالل ماهي نصفه نيمه، و چند ستاره كه اين. حايل كرد
جز صداي گاه به گاه سازدهني و جيك جيك . هايش را بست چشم. زدند كورسو مي
. زد زن كسي را به نام صدا مي. زني آمد ي بعد صداي گرفته. آمد ها صدايي نمي گنجشك

دورتر در . تر، كنار دستشويي زني را ديد كه زير مهتابي ايستاده بود خيز شد و آن طرف نيم
. كشيد خاكي، پسركي چراغ قوه به دست، سگي را با قالده همراه خود مي ي امتداد جاده

دستش را زير نور شمع برد و دوباره به . دپسر و سگ سالنه سالنه به طرف زن رفتن
بطري را يك نفس سركشيد و بطري خالي را توي  ي ته مانده. ساعتش نگاهي انداخت

  .پسرك و سگ به زن رسيدند و توي تاريكي گم شدند. پشتي گذاشت كوله
سرش را . هايش را روي ميز حايل كرد دست. اي نوشيد بطري دوم را باز كرد و جرعه

  .د  و روي  بازوهايش گذاشتپايين آور
  

بعد . آميخت اول سكوت بود و وزوز گاه به گاه مگسي كه با صداي تپش قلبش درهم مي
بعد بوي گلپر و زردچوبه آمد و مهي . ها آمد و دوباره سكوت بود صداي پر پر زدن گنجشك
ها را به  شكها و گنج هايي كه در مه شكل شناور آدم بعد سايه. سيال و كهربايي در هوا بود

. هايش را باز كند، نتوانست خواست چشم مي. بعد صداي خفيفي را شنيد. گرفتند خود مي
زير نور شمع مرد ژوليده را ديد كه . سرش را باال برد. تر صداها دوباره آمدند، اين بار بيش

مرد قوطي آبجويي در دست داشت و پتوي رنگ و رو . خنديد باالي سرش ايستاده بود و مي
خوانَد يا  كه وردي را مي مرد با زباني مجهول مثل اين. ته را هم روي دوشش انداخته بودرف

مرد . فهمد سرش را تكان داد، كه نمي. اي گفت كند، چند كلمه چيزي را با خود زمزمه مي
مرد . پاكت سيگار را جلوي مرد گرفت. ي سيگار روي ميز اشاره كرد خنديد و به بسته
  .شب بود. هاي مرد برد تا سيگارش را روشن كند را جلوي لب شمع. سيگاري برداشت

مرد . به مرد اشاره كرد بنشيند. طور براي خودش شراب ريخت و براي مرد هم همين
بشقاب . اي گفت مرد چند كلمه. ي نان را جلوي مرد گرفت بسته. هر دو خنديدند. نشست

صداي گاه به گاه . هم زدند هاي شرابشان را به هر دو، ليوان. ديگر را جلويش گذاشت
يد كه از باالي سرشان د هاي تاريكشان را مي شنيد و سايه ها را باالي سرش مي گنجشگ

اش را از جيب بيرون كشيد و شروع به  مرد خورد و نوشيد و بعد، ساز دهني. گذشتند مي
را  دستش. صداي سازدهني مرد بلندتر شده بود. رفت سرش گيج مي. بلند شد. نواختن كرد

. تلوتلو خوران رفت آن طرف ميز و كنارمرد روي نيمكت يله شد. ي ميز گرفت به لبه
دوربين را . فالش دوربين برقي زد. اي جلوي صورت هر دويشان گرفت دوربين را با فاصله
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نيمي از . دوباره خنديدند. هاي هر دويشان گرفت ي آن را جلوي چشم چرخاند و صفحه

  .ي هر كدامشان توي عكس بود هصورت كج و معوج و پف كرد
هايش را روي زمين  دست. بين راه سرُ خورد. آرام آرام به طرف دستشويي رفت

جلوي دستشويي به ديوار تكيه داد و به آسمان نگاه كرد كه . گذاشت و دوباره بلند شد
ي مرد تكيه داد و با دست ديگر  ي دوچرخه يك دستش را به دسته. صاف بود و پر از ستاره

ي  روي كاسه. توي دستشويي رفت و در اتاقك را باز كرد. نگ دوچرخه را به صدا در آوردز
ي كوچك باالي اتاقك را ديد با  در را كه پشت سرش بست، پنجره. دستشويي نشست

  .هايش را روي هم گذاشت چشم. هايي كه اطراف آن در پرواز بودند توري مشبك روي آن و مگس
  
كمرش را جلو كشيد، سرش را به ديوار تكيه . ي نفس نفس زدنباز بوي گلپر آمد و صدا 

هاي خيس و لزج زن را پشت  دستش را پايين برد و موه. و پاهايش را از هم باز كرد داد
هايش  نيمرخ زن را ديد كه الي ران. تپش قلبش تندتر شده بود. هايش كشيد گوش
اي  ن لغزيد و گَردي قهوهقوطي دارچين پايي.. آهي كشيد و سرش را خم كرد. خزيد مي

زن دستش . دستش را جلو آورد كه در را باز كند. ي زن هاي برهنه ريخت روي موها و شانه
هاي كبود  لب. زن سرش را باال آورد. هاي زن هايش  را كشيد پشت شانه ناخن. را پس زد

. رفتند يآميختند و از صورتش پايين م ها مي هاي عرق را كه با دارچين زن را ديد و قطره
هاي  ساق. زن روي پاهاي او نشست. هاي زن از تنش باال آمدند لب. آمد بوي دارچين مي

ها و گردن  هاي زن روي گوش لب. هاي خيس زن را بوسيد لب. زن دور كمر او حلقه شدند
نفسش گرفته . ها روي هوا معلق شدند اي ديگر خورد و قوطي آرنج زن به قفسه. او سريدند

صداي وز وز مگس با صداي سازدهني و صداي . سريدند ي زن روي بدنش ميها سينه. بود
زن دستش را عقب . شد نفس كشيدن برايش غير ممكن مي. ها درهم آميخته بود گنجشك

  .در تا نيمه باز شد و هواي تازه توي گنجه خزيد. برد و دستگيره را چرخاند
   

. م آرام آرام روي موهايش بريزدسرش را پايين برد و گذاشت آبِ ولر. كرد سرش درد مي
. كنارِ در، مرد ژوليده، چمباتمه زده، خوابيده بود. صورتش را شست و از دستشويي بيرون آمد

كنار مرد . خبري نشد. دوباره زنگ زد. مرد بيدار نشد. زنگ دوچرخه را به صدا در آورد
هاي  از زير دست سازدهني را. ي پتو تلنبار شده بود چند قوطي خالي آبجو گوشه. نشست

هر كار كرد از سازدهني صدايي . ي سازدهني را با دستش پاك كرد لبه. مرد بيرون كشيد
به هالل ماه نگاه كرد . به ديوار تكيه داد و پاهايش را به موازات هم باز كرد. بيرون نيامد

 ها و هياهوي از گنجشك. ها و نيمكت نگاهي انداخت به درخت. كه هنوز توي آسمان بود
ها و از  زني را ديد كه از البه الي درخت ي بعد براي يك لحظه، سايه. ها خبري نبود آن

  .ها گذشت و در تاريكي از تيررس نگاهش دور شد كنار نيمكت
2009  
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در راه  .ام نزديك است انهخ .طرف خانهافتم  مي راه شود، ميعصر جمعه كارم كه تمام 
شالي چارخانه به .  كند حرف و با نگاه تقاضاي كمك مي گيرد و بي جلويم را ميمستي  نيمه

  .دهم جوابش را نمي. دور گردن دارد و كتي بزرگ و مندرس به دوش با موهاي ژوليده
ي مسكوني آسانسور  مجموعه. خسته و كوفته. رسم به وست هاوس در ايست وي مي

سوم برسم نفسم بند  ي تا به طبقه. كند كليد برق راهرو هم مدتي ست كار نمي. ندارد
اي  آشپرخانه دراز و باريك است و پنجره. را مي برم توي آشپزخانه خرت و پرت ها. آيد مي

  .هم رو به  كوچه دارد
 پنجره را باز شوم و تاي لحظاتي بعد بلند مي. دهم تا نفسم جا بيايد روي مبل لم مي

 باران توبخش  از الي باز پنجره بوى آرام.  ستها روشن ا تر خانه هاي بيش چراغ. كنم مي
  .دوزم هاي آن دست كوچه چشم مي به خانه .آيد مي

اهل . خانه متعلق به سايمون است. اند تا پليس ايستاده 22 ي ي شماره جلوي خانه
بار اول كه او را توي .  حاال گجبر ماهري است.سابقن عضو حزب كمونيست بوده . لهستان
. بعدها گفت اين اسم اصلي او نيست. يدم خودش را سايمون معرفي كردي محله د ميكده

ديوار  ي او هميشه با همسايه. كرد البته فرقي هم نمي. گاه ياد نگرفتم اش را هيچ اسم اصلي
هاي جمعه خانه  سايمون معمولن شب.  است سر دعوا دارد BNPبه ديوارش كه عضو حزب 

  .كند رش سر ميها را پيش دوست دخت اين شب. آيد نمي
اشان برايم دست  يكي. شاد و سرحال. آيند دو دختر بيرون مي 22 ي شماره ي از خانه
  .روند نايت كالب هاي جمعه دو تايي مي معمولن شب. مارگريتا است. دهد تكان مي

حاال با . اتاق روبه روي من را يك مرد هندي اجاره كرده كه تازه از گچرات هند آمده
  . كند هاي آن دست كوچه نگاه مي ن پايين چترش را باز كرده و به پليسدستاري نارنجي آ

اي است  ساله 63خانم استيونس بيوه زن . كند سگ خانم استيونس از دور پارس مي
خانم . كند زندگي مي 18ي  شماره ي كه شوهرش را در جنگ از دست داده و در خانه

، در حالي كه سگش مرتب پارس رود و سه تايي ها مي استيونس  يك راست سراغ پليس
  .خانم استيونس  از سايمون دل خوشي ندارد. شوند كند مشغول حرف زدن مي مي

اند وسط كوچه  دوم، درست زير پاي من منزل كرده  زوج جواني كه به تازگي در طبقه
  .كنند با نگاه مردد به باال نگاه مي

خواهد  مي. كند ميآخر كوچه زندگي  24 ي ي شماره شون مك كارتي توي خانه
يكي دو گيالس كه باال . هاي مبارزه و زنداني بودنش را با نوشتن كتابي منتشر كند سال
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. ساندرز را مي پرستد. خواهان ايرلند شمالي تعريف كردن كند از آزادي رود شروع مي مي
يك بار توي پذيرايي . برد گويد عكس ساندرز را هر جا كه منرل كند با خود مي مي
اش، وقتي كه عرق كاري شد با اشاره به عكس ساندرز مشتش را به ديوار كوبيد و بعد  خانه

  .او از پليس هاي لندن بيزار است. اي لم داد و به گريه افتاد اي گوشه زن بازنده عين مشت
شود و كمي  ها و خانم استيونس رد مي زنان از كنار جمع سه تايي پليس شون سوت

  .رود بعد تو ميايستد و  جلوي در خانه مي
از بطر شراب توي يخچال ليواني پر گردم و  با پاهايي كرخت شده به آشپرخانه بر مي

معماي  .مي شومام  دربه دريناخواسته درگير معماي  وزنم  دور اتاق چرخ مي كنم و مي
، به اين هاي ناپيدا به دنبال نشانه اي كه كالفه ،در جنوب ي باورهاي نارس باليده مهاجري

فراموش خواري  شراب در آرامش  را اش تن خستهكشد شايد بتواند  و آن سو سرك ميسو 
  ... با نوشتن داستاني و   كند

 تاشوم  ميميل بلند  ريزش باران بيناگهاني  از هجوم. روم به سراغ ميز تحريرم مي
در و  برايهاي روشن باران  پولكبا نگاه به  دهم و پنجره تكيه مي قاببه . پنجره را ببندم

  .مخوان شعر مي ديوار
كه من به خود  شود آيد و بعد دور مي صداي آژير پليس از جايي دور تا پاي خانه مي

 پرتو چراغ نورش را. كشم  روي تخت دراز مي. گيرد مستي شراب كم كمك بال مي .آيم مي
  :گذرد واب و بيدار از ذهنم ميگيرد و خ پس مي آرام

افتاد   آمد راه مي اب تابستان ماهشهر به تنگ ميها هم كه از هرم  آفت وقت نآ 
را توي فضاي خوش و هايش  وقت تر بيش .خورد رفت  كافه ملوانان و آبجوي تگري مي مي
 451پس از ديدن فارنهايت  ،هاي شرجي شباين از  در يكي . گذراند مي باشگاه نفت خرم

 نگله نشسته بود و حينهاي سيماني جلوي ب همراه فارنهايت شرجي شب روي پلهبود كه 
كه آمدند و بود خوش  فردا فكر كالس درس جان روشنش درخورد  كه آبجويش را مي نآ

  جانش كردندبرازراهي زندان  ،دست بسته انداختنش توي جيب و پس از سه ماه بالتكليفي
بايستاد و به هيچ  ها رو به ديوار بارها مجبورش كرده بودند كه چشم بسته ساعت

و بعد از هر . ي اول دستگيري هر روز بازجويي شده بود در دو هفته. نكندطرفي نگاه 
خسته و شكسته از . بدون نور حتا در روزانفرادي . بازجويي  مچاله شده به انفرادي رفته بود

كشيد و با  ي شب را پايين مي در ذهن پرده ،خيره به سقف ،دريا دل ،ي بازجوها تير طعنه
سارهاي روان  كرد به آب چشمه خوش مي سوزاند و دل را مي هاي بازجو آتش تمسخر قيافه

كوتاه و مواج فضاي انفرادي را پر  ،خراش هاي دل گاه ناله. بيرون از زندان و روز رهايي
سرش گيج . شوند كرد ديوارها و سقف نزديك مي كرد و آن موقع بود كه حس مي مي
  .داشت رفت و مغزش شيار بر مي مي
  
. تجسمش سخت است. كنم سعي مي. توانستم بازجو را به ياد بياورم، نميي  خواهم چهره مي

  . اي نيست شود و جز هراس و وحشت خاطره ذهنم كدر مي
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ها ديگر به گوشش  كردند ديگر به خود نبود و صداي صاحب دست آويزانش كه مي
تش ي استقام از هراس اين كه ته مانده. گشت مي  براي همين گرفتار كابوس. نشست نمي

تر  تر و نزديك كرد ديوارهاي انفرادي هر روز نزديك به زودي به سر خواهد آمد، احساس مي
  .تر شوند و نفس كشيدنش سخت مي

هر كدام  .استهاي مرده  فضاي خالي خانه پر از پرنده انگار. كنم سيگاري روشن مي
خرت  بعد. كنم نگاه مي را ي پنجره ريزش باران شوم و از وراي شيشه بلند مي. به يك رنگ

ريزم و فصل اول قصه را   روي ميزم را كه در كشويي دارد بيرون مي ي هاي جعبه و پرت
  .اندازم دهم و نگاهي به ليوان خالي شرابم  مي توي جعبه جا مي

بيرون آمده بود رفته بود اهواز و هر جا گشته بود كار گيرش  كه از زندان برازجان
عنوان مصحح به كار گرفته ه اي ب شده بود و توي چاپخانهناچار راهي تهران . نيامده بود
خوابيد و مجبور بود كه كف چاپخانه را كه  جا توي زير زمين مي ها همان شب. شده بود

مدير چاپخانه مرد فهميده و . كشي كند شد تميز و بعد ماپ روزها پر از كاغذ پاره مي
خواند و به  ي تخيلي و فلسفي ميها كتاب، هر وقت كه فرصت داشت ،تر بيش ،ترسويي بود

پلكان سيماني دراز و باريكي چاپخانه . ها بخواند ين دست كتابا كرد از او هم سفارش مي
. كرد و دو در آهني در قسمت باال و پايين پلكان وجود داشت را به سطح خيابان متصل مي

  .پر كرده بود پيچيد و بوي مواد چاپي همه جا را هاي آبي توي فضا مي كننده صداي خنك
اقي  ترود و ا مواجبش باال مي ،كند اش مي ماند و كار خواندن عينكي جا مي ها همان سال

واگذار  بودكند و تميزكاري به كارگري كه تازه از مالير آمده  قيطريه كرايه مي اختياريهدر
ندن و نوشتن كند خوا اي كه او را از ديوار بلند شب رد مي تنها وسيله ،آرام و ناپيدا .شود مي

نشيند  به دل جمعيت اهل قلم مي ،به مدارا ،هاي پر خواهش او چشم گذرد تا مدتى مى. است
او را از گذر شب  ،هاي زندگي و آواي خوش شرق گذرد كه حساسيت و چند ماهي نمي

  .شود رفيق جمع مي ،هاي گروهي دهد و در نشست كدرعبور مي
خورد  بعد جايي چيزي مي ،زد ها مي روشيرفت سري به كتاب ف عصرها بعد از كار  مي

ي  در حاشيه. شد رسيد پياده مي مختاري كه مي انتهاي خيابان به. شد و  سوار اتوبوس مي
گرفت و سيگار  پرسي مي مختاري  از عباس آقا كه پشت بساطش نشسته بود احوال

  .كرد اري دود ميگخريد و توي راه  سي مي
رفت و توي ايوان  ديوار سمت راست حياط باال ميهاي سيماني كنار  از پله ،هشيار
اق سمت چپ مشرف به حياط را پشت سرش تبعد در ا. ايستاد تا نفسش جا بيايد كمي مي

  .كرد زد و پنجره را رو به شب باز مي بست  و كليد برق را مي مي
كشيد و تا دل  داشت و روي تخت دراز مي كتابي از روي قفسه بر مي ،مثل هر شب

  .خواند وقتي كه مه خواب بيايد كتاب مي تا ،شب
كنم و ياد ساحل خاكي پر  عمرم فكر مي ي مانده و به باقيكشم  روي تخت دراز مي باز

هميشه جوري . چي لب كارون را هنوز ياد دارم زاثر عباس قهوه. افتم آفتاب لب شط مي
با آن كه . كندخواهد قالب تهي  كردي از گرسنگي مي كشيد كه گمان مي نشسته سيگار مي
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زد و به همين اخم  ها مي كرد ولي به عربي از روزگار بد مثال فارسي را خوب صحبت مي

ي ما را به  زاثر عباس مجلس شبانه. ها به سينه داشت از شيخ خزعل قصه. كرد كفايت مي
ها را به هم  كرد و جاي تنگ و باريكش آسمان و زمين من و خيلي از بچه خوبي تدارك مي

  .مان را در كويري خشك لم يزرعي پخش كردا همه دوخت و
داغ  مهاي شقيقه. كنم دنبال ميها  آن سالخوان  خوابيده و نخوابيده رد پاي كتاب

  .نشينم ميتخت  ي لبه .شوند مي
اق تآيد بلند شود برود و در ا شنود  و تا مي هاي پاييني را مي همسايه ي صداي همهمه

 ي ورآمده در آستانه دو مرد گردن كلفت و شكم ،ي افتاده استرا بازكند و ببيند كه چه اتفاق
كه عينك  به چشم دارد  گذارد و آن اش مي يكيشان دست روي سينه .شوند در ظاهر مي

. دهند جوابش را نمي ،پرسد با لبخندي پريشان موضوع را مي .كند دعوت به سكوتش مي
ساعتي همه جا را  نيم. كند ه ميها نگا نشيند و رنگ باخته به آن اق ميتمي رود كنج ا

ريزند و مرد كتاب خوان  اي مي گردند و دست آخر  مقداري كتاب و عكس را توي كيسه مي
دست بسته توي پيكاني  ،خوانده اي پيش روي تخت دراز كشيده و كتاب مي را كه تا لحظه

  .افتند نشانند و راه مي مي
ها را صرف  مردد و دو دل روزها و شبها  مدتشود و  مي از زندان آزادبعد از انقالب 

اتوبوس  ي راننده كمكمدتي . كند مي ها كار در بندرگاه ،در جنوبچند ماهي . كند مي سفر
كند و  سرگردان و آشفته گذران مي ،هاي جنگ با عراق و تا نيمه شود مي بريمسافر

  .آورد ميي پاكستان سر در از كويتهسرانجام 
دانم چه وقتي  نمي. مانم  جا مي روم مردد كمي آن جره ميخسته بلند مي شوم و كنار پن

پشت ميزم  .ست ساعت مرگش فرا رسيدهاها  مانم كه سال به آدمي مي. از زمان است
يك نگاه به در و ديوار  ،يك نگاه به جعبهبعد از  .روي ميز استهنوز جعبه چوبي . نشينم مي

. و صدا داخل جعبه بروم سر آرام و بيكنم خيلي  سعي مي .كنم در كشويي جعبه را  باز مي
نفس راحتي  .گيرم راحتي توي جعبه جا ميبه ولي كمي بعد  ،كشد اين كار كمي طول مي

كنم و  دست دراز مي. آسمان روشن است. افتد اق ميتا ي به قاب پنجرهچشمم . كشم مي
كم كمك  در كشويي را. دارم اي از ابر غريب آسمان خاكستري شمال لندن را بر مي تكه
  .خواند كنم توي سياهي شب كسي ترانه مي خيال مي. بندم مي

    لندن
  
  
  
  

       
BNP  - كند  هاي مقيم اين كشور را تحمل نمي حزب فاشيستي انگليس كه خارجي.  



 

  كوشيار پارسي

 يخ
  

  . كردم خواست، مي هرچه مي
سه، يك شنبه، ساعت . رفتم، هميشه همان روز هفته، همان ساعت اش مي به خانه

هايي بودند،  آدم. اما من تنها نبودم. ترين وقت هفته، اگر تنها باشي، مثل او، مثل من مرده
كردم كه  احساس مي. خنديدم خوابيدم، مي خوردم، مي هاي گوناگوني كه باشان غذا مي آدم

شايد دلم . انگار تنهام، يا كه كسي نبود، يا من كسي را نداشتم و خودم هم نبودم
 . هنوز نبودم. ها دور و برم باشند، چون كسي نبودم آدم خواست كه مي

من، . در نيمه باز بود، اما زنگ زدم، دو بار كوتاه، يك بار بلند، تا بداند كه من هستم
اش با  ي خانه دو كوتاه، يك بلند، و بعد در آستانه. عرق ِ سرد به تنم نشست. كه كسي نبودم

 . كردن ِ اين خارش ام و آرزوي آرام خارخاري در پايين تنه
اي كه با سليقه آراسته  تر بگويم؛ تنها خانه اي بود آراسته با نظم و ترتيب، يا به خانه
شناختم، جاهايي كه دوستان و  هاي ديگري كه مي ها و اتاق ها، آپارتمان خانه. شده بود

ودند اين اشيا و وسايل را گذاشته ب. كردند، مرتب و آراسته نبود خويشانم در آن زندگي مي
 . جا و آن جا

جواب . دادم؛ به خاطر خانه كنم، جواب مي پرسيد چرا چنين مي اگر كسي ازم مي
 . يك شنبه بعد از ظهر بود و زمان ساكن. آن وقت هنوز نداشتم. ديگري نداشتم

ش  خواست به دلم مي. به نظرم گوسفند بود. آن وقت هنوز نه. دوستش نداشتم
اما مثل او نيست كه با . دانم كند؟ نمي گونه رفتار مي يك مرد چه .مثل مرد رفتار كن: بگويم
كرد، سر را كمي كج گرفته و خم  هاي گوسفندوار نگاهم مي گونه، چشم هاي سگ چشم

خواست  انگار مي. متر از من بلندتر بودبيست سانتي. كرده، تا از زير ابروان نگاهم كند
كنم تا حد ممكن خودم را كوچك  سعي ميببخشيد كه هستم، به من توجه نكن، : بگويد
خواست خودش را محو كند، يا  كرد كه انگار مي ي زيبا و جادار، رفتاري مي در آن خانه. كنم

كشد، از حركت كردن ِ  پوزش بخواهد از فضايي كه اشغال كرده، از هوايي كه نفس مي
سي بود كه اين خانه را پسر ِ ك. ي بزرگي كه دارد خودش و جا به جا كردن ماده، يا از خانه

  . داشته و بعد به ارث برده
  

دانستند كه چون آن همه مؤدب است و آراسته و  مي. شناختندش همه در آكادمي مي
كالسي كه . اش برود متواضع، هر وقت، هر كسي دلش بخواهد، اجازه دارد به كالس

  . كشيدند دانشجوها با تمركز داشتند از مدل برهنه طراحي مي



  88پاييز ، 3 جنگ زمان       86  
هاي او را از ميان دانشجويان هنرهاي نمايشي انتخاب  تجسمي، مدلهنرهاي 

مديريت از اين مدارا در برابر آدم غريبي چون او راضي نبود، اما هنرهاي تجسمي . كرد مي
هنرهاي . هاشان تصميم بگيرند ي كالس توانند درباره عقيده داشت كه تنها خودشان مي

ت كه او را بايد اخراج كنند، هنرهاي تجسمي تر سر و صدا راه انداخ نمايشي هرچه بيش
نشست  گاه مي. رساند زيرا حتا به پشه هم آزار نمي. اش پافشاري كرد تر بر سر ماندن بيش

داد؟  آزارش مي. ناك بود كاري كه براي مدل وحشت. كرد كنار پنجره و بيرون را نگاه مي
  خسته كننده بود؟

  .ه بيايد و اين جا مدل بايستدگفت، كسي مجبور نيست ك هنرهاي تجسمي مي
دانستند كه پسرها و دخترهاي نمايشي پول الزم داشتند و هر سنتي براشان  اما مي
  . ارزش داشت
ديگران فقط به حضور او فكر . رفت كه او آن جا نشسته است ها يادشان مي بعضي

  . كردند مي
همه پول كه داشت با آن . رود اش از پارو باال مي مند است و پول مي گفتند ثروت

زن او را ول كرده و با دانشجوي جواني رفته بود، در همان . اش را نگه دارد نتوانسته بود زن
خواسته كه كاري هم  او مردي مي. ش را جشن گرفته بود گي شبي كه دانشجو هجده ساله

ه سني كرد و گاه با زن، تا ب پسري هم داشتند كه گاه با او زندگي مي. بكند و نه فقط نگاه
گفتند پسر خوبي  مي. شان را نبيند برسد و بتواند به سرزمين دوري برود و هرگز هيچ كدام

  . دار است، با موهاي بلند و بلوند و تاب
نشيند، پا  گونه كه گفته بودند مي نشسته بود، همان. وقتي از من خواست، دشتان بودم

اي هم از پنجره  كرد، لحظه گاه نميرو پا انداخته و سر را اندكي خم كرده، اما به بيرون ن
ها، اما  ها و قوس كرد براي كشف خميدگي ي كالس نگاهم مي همه. بيرون را نگاه نكرد

اش را به  ها تفاوت داشت با نگاه ِ او، به زماني كه خون ريخت و تامپون، كه نخ نگاه آن
گرم و . ود جمع كندتوانست آن همه خون را در خ درون رانده بودم تا كسي نبيند، ديگر نمي
  . چسبنده از جدار ِ رانم راه گرفت به پايين

آويز برداشتم و به دور خودم پيچيدم و دويدم  گفتم؛ يك لحظه، و باراني را از رخت
  .شويي سوي دست

ش  خانه توانم به تواند گاهي مرا ببيند، كه آيا مي پس از درس ازم خواست كه آيا مي
  ...پول... راستش...  من. بروم تا بتواند مرا ببيند

  .اي نيست گفتم، مساله
  .گوسفند ِ رموك. رموك. اي نيست گفت، مساله

  . گونه كه او خواسته بود اما رفتم، همان
توانيد براي من اين كار را بكنيد؟ يك شنبه، ساعت  توانيد پيراهن بپوشيد؟ مي مي

  . سه، دوبار كوتاه، يك بار بلند، در نيمه باز خواهد بود
  شود؟ ز كجا آغاز ميعشق ا



 87     88پاييز ، 3 جنگ زمان

اش، درها را شمردم، در ِ سوم را انتخاب  ي زيبا و بزرگ رو شدم، در خانه وارد ِ راه
  . شدم كردم، او گفته بود، بدون ِ در زدن بايد داخل مي

صندلي غيرعادي كه براي طرحش بايد زمان زيادي فكر . روي صندلي نشسته بود
اي در نيويورك و او روي دومي  ش در موزه يكيدو نمونه ازش ساخته شده بود، . شده باشد
گفتند، تارك دنياي هنر، آدمي كه با  ش مي دانستم؟ درباره ها را از كجا مي اين. نشسته بود

هاي  كرد، مرد كم حرف ِ دل شكسته با چشم تماشاي دختران جوان خودش را ارضا مي
  . ي نازك عينك درشت آبي و نگاه از پشت شيشه

  ا ببينم؟توانم شما ر مي
با حالت ِ . هميشه مودب بود. هرگز نگفت تو، يا خودت، و هرگز دستور نداد

  .عذرخواهانه
از آن دست . پيش تر هرگز او را با كاله نديده بودم. اش تعجب كردم از كاله

اما رو سر او خوش . گذاشتند هايي كه استعمارگران اروپايي در افريقا سرشان مي كاله
كاله . توانستم چيزي نگويم چون نمي. كاله ِ قشنگيه: اين حال گفتم با. احمق. نشسته بود

  .گذاشت كه بي توجه باشم نمي
  .ممنونم

  .كشيد با نگاهي كه انگار داشت درد مي
روزي كه زنش با آن پسرك عن . سروده است ش مي گفتند كه شعر هم مي درباره

  . ردهاي كتاب شعرش را نابود ك ي نسخه دماغو گذاشت و رفت، همه
  تان؟ توانم ببينم مي

هاي گرد آبي  دانستم كه منظورش چيست؟ با آن كاله عجيب و آن چشم از كجا مي
. فوري فهميدم و چند هفته بعد مطمئن شدم. ي عينك نبود ي عينك كه شيشه پشت شيشه
  . كرد شان مي پشت شيشه پنهان. مصنوعي. نوشي، عينك را برداشت وقت چاي

  .به هيجان آمدم
ها،  پيراهنم را آهسته باال كشيدم، خيلي آهسته، از ساق. روش ايستاده بودم رو به
ش،  تر كردم، با نگاه به كاله احمقانه ي ميان انگشتانم را جمع ها، و پارچه زانوها، ران

نگاهش و با فكر به گوسفند، گوسفند رموك، بي آن كه بدانم كه اين عشق بوده است و 
ام و كه حتا روزي خواهم  همين گوسفند خواهم شد يا شده شايد هم نه و اين كه عاشق ِ

اش بروم، در  سراغ دوستت دارم، چون اصلن قابل درك هم نبود كه هر هفته به: گفت
  .خواست ببيند برابرش بايستم و نشان دهم آن چه را كه مي

ي  هرگز كلمه. هميشه مودب. ببخشيد، سوء تفاهم شده است: اما البد خواهد گفت
  . ر زبان نياوردتندي ب

زند بي  كند، چه گونه جلق مي مرد در برابر چشمان زني كه ايستاده و دارد نگاه مي
  آن كه ادب را كنار بگذارد؟ 

  . دانم، اما او خود نهايت ِ ادب بود نمي
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  .كمي باالتر لطفن، آهان، آهان

بايد . تروارزن ِ دخ. زن يا دختر. ايستاد نبايد آن جا مي. رفت گذاشت و مي زن بايد مي
  . ايد پول مساله است، خود شما مساله: گفت مي

. كرد زد، وادارش مي گرفت، آتشش مي زن ايستاد، زنداني تمناهاي او كه فرايش مي
  .داد زن بايد خودش را نشان مي. خواست زن را ببيند مي

 تمنا و. اش را بيش از اين تحمل كنم توانستم تمناها و نگاه نمي. هام را بستم چشم
  . ي كوچكي از من تكه اش را نه به من، به نگاه

  .آهان: و دوباره. گفت، آهان
  .شناخت ي دور ديده بود، باز مي انگار چيزي را كه در گذشته

چه كفشي به پا داشتم؟ جوراب پوشيده بودم؟ صبح چه خورده بودم؟ از كنار چه 
  كسي برخاسته بودم؟

كفش راحتي براي پياده روي، . الي زانوجوراب پشمي سياه تا با. جوراب به پا داشتم
زدني ديده بودم كه  چشم چون وقتي ازم پرسيده بود، به. شورت نداشتم. ي كوتاه با پاشنه

  .گونه خواهد بود و چه خواهم كرد چه
شايد منظورش تكرار همان صحنه در كالس ِ تجسمي . شايد هم منظورش اين نبود

زدني ديده  چشم ي بود كه خودم ساخته بودم، زيرا بهشايد آن چه كه روي داده بود، چيز. بود
  تان؟  توانم ببينم مي. بودم آن چه را كه از من خواسته بود

ها لباس نپوشيده بودم و روسپي هم نبودم، هرچند براي كاري كه  مثل روسپي
كنم به من پول  داد و گرچه قرار گذاشته بوديم كه براي آن چه مي كردم به من پول مي مي
  . دبده

: و من افزوده بودم... پول... راستش... من : گفته بود. قرار را خودش گذاشته بود
  . اي نيست مساله

و اين را به مردي گفته بودم كه همان روز از بسترش برخاسته بودم، نه، بستر و 
خواب مال خودم بود كه از آن برخاسته بودم، اما او هم در آن خوابيده بود و از من  رخت

  ده؟  خوب پول مي: بود پرسيده
كرديم، ما دختر و پسرهاي آكادمي هنرهاي نمايشي، با  گي بود كه مي يك جور عمله

هاي  دانستند كه در اتاق همه مي. تقاضا زياد بود. مان هاي صاف هاي باال گرفته و شانه چانه
  . مان خالي است و حتا بدهكاريم كنيم و حساب بانكي كوچك زندگي مي

اي كه خودش  عمه. اي كه به من اميد بسته بود از عمه. اشتماما من پول د
مگر از روي : خواسته به آكادمي هنرهاي نمايشي برود و پدر و مادرش گفته بودند مي

  .ي ما رد شوي جنازه
تو موفق : گفت مي. كرد ام حواله مي حساب بانكي حاال، سر ماه، مقداري پول به

  .خودم راستش اميدي نداشتم. خواهي شد
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ي دختر و پسرها بايد هركاري را  كه من هم مثل بقيه. كردم كه بي پولم احساس مي
كردم براي بعد، براي سفري كه  انداز مي پول عمه را پس. كردم تا بتوانم بگذرانم قبول مي

انداز كردن در  دانست كه پس عمه بايد مي. خواهم رفت، براي اتوموبيلي كه خواهم خريد
  . خونم است

كردم براي ديدار  در بسترم بود، همان وقتي كه داشتم لباس انتخاب مي جواني كه
دوستم بود، . قدر پول دارم دانست كه من چه هاي گرد آبي و نگاه رموك، نمي مرد با چشم

گذاشت جلو  انگار در كاله شاپويي كه در خيابان مي. كرد برد و خرج مي كافه مي مرا به
كرد  رقصيد، شعبده بازي مي كرد، مي پانتوميم مي. شد ميي كافي پول جمع  اندازه پايش، به

من اين خيال را از سرش . و آرزو داشت روزي بتواند ياد بگيرد كه از دهانش آتش فوت كند
  . سالمتي تو نباس بفروشي: گفتم. هاش را بسوزاند خواستم گلو و ريه نمي. انداختم

  . خواست گاه ازم آن كاري را نخواست كه ديگري مي هيچ
دامن را باال و باالتر بزنم تا همه چيزي را . گاه آن گونه در برابرش نايستادم هيچ
  . خواست ببيند كه مي

  .اما اين كافي نبود
  توانستم باز شوم؟  مي

خواستم  توانست بداند اين همان كاري بود كه مي گونه مي چه. نفس در گلوم گير كرد
  . رفت خودش ور مي كرد و با هاي خيره نگاه مي بكنم و با چشم

  .هميشه ساعت سه و ربع
  .توانستم فوري بروم خواستم، مي اگر مي

ي  گرفتم و الزم هم نبود همه پولم را مي. كرد كه الزم نبود بنوشم چاي تعارفم مي
  .داد براي اين به من پول نمي. شنبه را كنارش بمانم هاي سنگين گذر بعدازظهر يك دقيقه

  .م پرسيد حصيلينوشي از وضعيت ت وقت چاي
. اند ي طرح جديدند و يا در خارج يا مشغول تهيه. گفتم كه استادها معمولن نيستند
  . شان كفرمان درآمده از اين همه بي تفاوتي

. تر خيلي بيش. بيش از آن چه كه انتظارش را داشتم. و پول را داد. گفت، بله، بله
هاي جلوي  چند لحظه بعد، كنار بوته. اش را زد همان لبخند دردناك. راهم تا دم در آمد هم

  . آوردم ي حيات داشتم باال مي دروازه
  . اين آخرين بارمه: با خودم گفتم

كردم، چاي  خواست، مي آن چه مي. ها طول كشيد ها، حتا ماه ها و هفته هفته
  .دادم هاش جواب مي سئوال كرد و به نوشيدم كه برام دم مي مي

  موسيقي دوست داشتم؟
  .دادم ميسر تكان 

  اي؟ چه موسيقي
  .همه نوع موسيقي
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  .كرد پرسش آميز نگاهم مي

خاطر او گوش خواهم داد؟ به او خواهم  اجازه داشت يك سي دي به من بدهد؟ به
  ...گفت نظرم چيست؟ به اين خاطر هم به من 

  .نه، نه، الزم نيست
بايد به او  تنها. توانستم براي خودم نگه دارم آمد، مي پس اگر از سي دي خوشم مي

ترها از نوع  آيد و مسن شان مي ها از نوعي موسيقي خوش جوان. گفتم خوشم آمده يا نه مي
  ...ي نسل ها را  ديگري، اما شايد نوعي موسيقي باشد كه همه

من . توانست بكند نگفتم آن چه را كه او تصورش را هم نمي. لبخند زد و لبخند زدم
  .دستگاه سي دي نداشتم

كرد پيش از آن كه كاري را بكنم كه او  ك سي دي آماده ميبعد هميشه ي
زيپ شلوارش را . ديگر با خودش ور نرفت. خواهد خواست، يا كه فكر كرده بودم او مي مي

نشستم در همان صندلي طراحي خاص، مغرور به آن  رفتم روش مي كرد و من مي باز مي
دلي غريب بنشيني، روي مردي بودي تا روي آن صن چون بايد تر و فرز مي. كردم چه مي

. خواهد تا روي دهد كرد تا روي دهد آن چه كه فكر كرده بودي كه او مي كه حركت نمي
داشتم و اشك را مي  شد و من عينك را برمي ش پر اشك مي هاي گرد آبي گاهي چشم

  . ليسيدم
هم اش را بد قدر كه فوري بتوانم جواب آن زمان جوان بودم، خيلي جوان، اما نه آن

دانستم كه  آن زمان چه جور آدمي بودم؟ مي. وقتي پرسيد هفده ساله بودن چه گونه است
  خواهم بكنم؟ چه مي

  .ايد شما هم كه هفده ساله بوده
  .ي ديگري بود دوره: لبحند زد
يا كه دوست داشتم همان موسيقي كه . كنسرت دعوت كند توانست مرا به يا كه مي

  رت زنده گوش كنم؟صو اش را به من داده به سي دي
  . آن زمان آن قدر جوان بودم كه هنوز كنسرت موسيقي كالسيك نديده بودم

  .اي خريدم با پول عمه پيراهن تازه
  . نظرم نفهميد كه در قسمت دوم چرت زدم به. قشنگ است، خيلي قشنگ: گفت

ديده ديگر را  شايد اگر زماني يك. اي ديديم كه مناسب نبود ديگر را در دوره شايد يك
است، جور ديگري پيش  منو دانستم كه معنايش همان  منبوديم كه من آموختم بگويم 

دادند  گي تن مي عمله ما، پسرها و دخترهاي آكادمي نمايش كه به. ما: تنها گفتم. رفتيم مي
. داد شان را مي اي بود كه پول حتا اگر پول هم داشتند، حتا اگر عمه. تا زندگي بگذرانند

عين ِ . حاال بازي بود، بازي. ي آكادمي آغاز خواهد شد، شايد هم بعدتر از دورهزندگي، پس 
  .واقعيت، اما نه واقعي

ي  نظرتان راجع به اين سي دي چيست؟ نظرتان درباره. شما: و او گفت. ما: گفتم
  ها چيست؟ باورشان داريد؟  جوان
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اش  دنبال ودآگاهم، بايد بهها بعد، در كتاب فروشي دست دوم، چيزي را ديدم كه در ناخ سال

شعرهايي براي زني كه نتوانسته بود نگه دارد، زني كه تركش كرده بود و با . بوده باشم
اي كه پاره و نابود  ي متعلق به زن بود؟ تنها نسخه نسخه. دانشجوي خيلي جواني رفته بود

برگرداندم  كتاب را. اش را حدس زد؛ قيمت خيلي بااليي گفت فروش ارزش نشده بود؟ كتاب
انداز كنم، براي دوچرخه، براي  سر جاش و فكر كردم كه ديگر الزم نيست پول پس

انداز  ي آن چيزهايي را داشتم كه ديگران بايد براش پس همه. اتوموبيل، براي خانه
  .تنها آن كتاب را نداشتم و او را هم ديگر نداشتم. كردند مي

  دانيد كه هنوز زنده است؟ مي
  م براتان؟نه خانم، بپيچ
براي اين پول بايد سه يك شنبه در . با خودم فكر كردم، سه يك شنبه. پول را دادم

  . ايستادم برابرش مي
  

ش رو زمين  هاي باغچه كردم كه از درخت هايي نگاه مي برگ پشت پنجره ايستاده بودم و به
كه تازه  كشيد و هماهنگ با آواي سوناتي بود در آشپزخانه، كتري آب سوت مي. ريخت مي

صداي ريختن آب در قوري چاي . صداي سوت خاموش شد. آشپزخانه رفت به. گذاشته بود
آمد كنارم . اتاق آورده شد سيني با قوري و فنجان به. كتري روي اجاق گذاشته شد. شنيدم
  .افتادند ها نگاه كرد كه بر زمين مي برگ به. ايستاد

  دانستم يخچال چيست؟ مي
  .دانستم نه، نمي
ي اربابي كه در گذشته، يخ  اي بوده است در جنگل ِ پشت خانه يخچال، چاله :گفت

ريختند تو چاله و با كاه  كردند و مي در زمستان يخ و برف را جمع مي. داشتند در آن نگه مي
  . ي تابستان يخ داشتند اين جوري همه. پوشاندند و خاك روش را مي
  .گذاشتند ار ميچال قر عشاق با هم سر يخ: اي زد لبخند خسته

جا  چال به ها، تنها يخ ي آن كاخ از همه. جا كرد اش و آن را جا به دست زد به كاله
  .مانده

بعد . تر رفتم نزديك. فكر كردم شايد زمانش رسيده تا چيزي را به من بگويد. لرزيدم
. ام بگويم خواسته به او گفتم، بي آن كه مطمئن باشم كه هماني بوده است كه هميشه مي

ام چرا هفته از  يا شايد فكر كردم كه دست آخر فهميده. شايد گفتم تا چيزي به او گفته باشم
الزم نبود آن چه را كه . پول نياز نداشتم چون به. كردم پس ِ هفته كاري را كردم كه مي

سوء . دانستم كه خواهد گفت بايد مي اما او گفت آن چه را كه مي. كردم براي پول بكنم مي
  . خواست واقعن عذر مي. عذر خواست. ردناكتفاهمي د
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دو كوتاه، يك . دكمه زنگ را فشار دادم. ي بعد، در برابر در ِ بسته ايستاده بودم يك شنبه

  ! بيا بيرون گوسفند. داد زدم، گوسفند. سه بلند، سه كوتاه. دوباره، دو بلند، يك كوتاه. بلند
ي شهر به او  گفتم كه همه. وردمام، هم بسترم درآ تالفي سر دوست. و تالفي كردم

  . اش خندند، به پانتوميم، شعبده بازي و رقص مي
. ش را از ريشه كندم ي گل و گياه باغچه شبي رفتم و همه. و از او هم انتقام گرفتم

  . هاش شاشيدم در حوض ماهي. هاي رزش ريدم روي گل
  .خواهم يگفتم عذر م اگر جرات داشت كه بيرون بيايد، مي. خواهم عذر مي

. هايي بروم كه درهاشان بسته بود گاه نخواستم سوي خانه بعدها، هرگز نخواستم، هيچ
زنگ . گذاشتم تا ديگران بيايند سراغم. هايي زنگ بزنم كه گوشي برداشته نشود شماره به

  . بزنند، بنويسند، منت بكشند، پافشاري كنند
ي كساني كه  همه. دست دومفروشي  همان كتاب شعرهاي او را هم روزي پس بردم به

گفتند  شايد آن زمان كه مي. شان دادم بخوانند، نظر داشتند كه شعرهاي جالبي نيستند به
ي رومانتيك را شنيده بودند و نوميدي و  خوب بوده، كسي نخوانده بودشان، چون تنها قصه

  . فروش بيست در صد از بهاي فروش كم كرد كتاب. اندوه را
  .گري هستم هنوز هم آدم حساب. تر است فكر كردم از هيچ به

عمه كه زماني پول تحصيلم را داده بود و . پيش از آن كه پس ببرم، دادم عمه خواند
به او گفتم كه شاعر را . ي تئاتر نشدم خورد كه چرا هنرپيشه هنوز هم افسوس مي

  .ام شناخته مي
  .تماشا آمد به ايستاديم، گاهي مي وقتي مدل مي: گفتم

هاي  حرف ي كساني كه به ورق زد، چند تا را بلند خواند، لبخند زد، مثل همه كتاب را
  .خندند گنده گنده اما پوچ مي

  . اند ها براي تو سروده نشده اما اين: گفت
  . ام يخ زد گفتم نه و احساس كردم تن

  1379بهمن ماه /  2001فوريه 
    

 



 

  علي صيامي -1دورنمات فريدريش
  سوسيس

  

انسان . مشام رسيد بوي جنايت به. اش كرد سوسيس ترشالقكُش و سپسانساني زنش را 
القضات كشور  قاضي. خشم و بهت بزرگ بود. يك سوسيس هم پيدا شد. دستگير شد

  .پرونده شد دارِ رسيدگي به عهده
هاي  ديوارها آينه. داخل پاشيده ها به آفتاب از ميان پنجره. سالن دادگاه نوراني است

ها  هاي پنجره بر رف. اند اي جوشان سالن را پركرده توده] مثل[مردمان  .اند زننده چشم
. سرخ. زند ِ سرِ دادستان در سمت راست برق مي تاسيِ. اند ها آويزان چلچراغ به. اند نشسته

متهم بين دو پاسبان در ميانه . هاي عينكش كوري شيشه. وكيل مدافع در سمت چپ است
القضات بر فرازِ همه بر مسند  قاضي. ها كبود دور انگشت .اند هايش بزرگ دست. نشسته است
. اش شفاف پيشاني. هايش جدي چشم. اش پرچمي سفيد ريش. ردايش مشكي. نشسته است

برفراز . قرارگرفته بر بشقابي. پيش رويش سوسيس. اش انسانيت چهره. ابروهايش برآشفته
به دست راست . ند استهايش چشمب بر چشم. ي عدالت جاي دارد القضات پيكره قاضي

. برد اش را باال مي القضات دست قاضي. از سنگ است. به دست چپ ترازويي. شمشيري
زمان در كمين . گيرد سالن آرام مي. افتد جنب و جوش از حركت مي. شوند مردم ساكت مي

اش  زبان. هايش گيوتين لب. ي زمين است اش يك كره شكم. ايستد دادستان مي. است
قاضي با . شود متهم در خود جمع مي .كوبند وار در سالن مي ها چكش واژه. يني گيوت تيغه

. هايش مانند خورشيد چشم. افتد داري ميان دو ابرو مي چينِ شيب. دهد دقت گوش مي
. لرزند شدت مي زانوهايش به. رود اش فرومي متهم درصندلي. خورند متهم برمي به پرتوهايش

سوسيسِ پيشِ روي . اند هايش سيخ ايستاده گوش. ويزانزبانش آ. كنند هايش دعا مي دست
اش  نخِ گره. اند دو انتهايش گرد. كند ورم مي. حركت است بي. رنگ است القضات سرخ قاضي
. كوچك است. كند ترينِ انسان نگاه مي پست القضات از باال به قاضي. گيرد آرام مي. زرد

هايش ته سوزنِ  چشم. نِ خشكيدههايش خو لب. اش منقار دهان. اش مانند چرم پوست
. آيد جلوتر مي. سوسيس بوي دلچسبي دارد. هايش كلفت انگشت. اش صاف پيشاني. گرد ته

اثري هاللي برجاي ] بر آن[ناخن . اش زبر پوسته. تُرد است. خود سوسيس نرم است
متهم سرش را . كند دادستان سكوت مي. ظاهرش فربه. سوسيس گرم است. گذارد مي
وكيل . برد القضات دستش را باال مي قاضي. اش كودكي شكنجه شده نگاه.  آورد يباالم

از سوسيس بخار . جهند ها در سالن مي حرف. رقصد عينك مي. پرد مدافع سريع از جا مي
سوسيس . شود ي يك چاقوي جيبي شنيده مي باز شدن تيغه. بخار گرم است. شود بلند مي

او بسيار دور . كند القضات متهم را نگاه مي قاضي. كند وكيل مدافع سكوت مي. زند شتك مي
. نگاهش تحقير. دهد القضات سرش را تكان تكان مي قاضي. يك شپش. در آن پايين است



  88پاييز ، 3 جنگ زمان       94  
مانند كوهي بر سر . اش شمشيرهاي عدالت سخنان. كند صحبت مي القضات شروع به قاضي

ديگرند براي طناب  دورِ يك ها به هايش كششِ درهم رفتن ريسه جمله. ريزند متهم فرومي
در دهان . شيرين. گوشت ترد است. كُشند مي. كنند خفه مي. 3شوند بر كتف زده مي. شدن

ها را گره  سقف مشت. كشند ديوارها هو مي. اش كمي زبر پوسته. شود مثل كره آب مي
شهر . ينزم حصارها پا به. كوبند درها بر لوالها مي. شوند ها برهم ساييده مي پنجره. كند مي

. ميرد خورشيد مي. لرزد زمين مي. شوند ها تبخير مي آب. خشكند ها مي جنگل. بازد رنگ مي
چاقوي جيبي خودش . كند اش را باز مي مرگ پوزه. متهم محكوم. شود آسمان سرنگون مي
. شوند ها بر رداي سياه كشيده مي آن. اند ها چسبناك انگشت. دهد را بر ميز قرار مي

مردمان . ها پر از سرب شش. هوا سنگين. سالن مرده است. كند سكوت ميالقضات  قاضي
اش  اجازه دارد آخرين خواسته. او محكوم شده است. صندلي چسبيده است متهم به. لرزند مي

غولي  به. كند رشد مي. كوچك است. خزد خواهش از مغزش مي. زند چمباتمه مي. را بيان كند
. گشايد زور از هم مي ها را به لب. گيرد شكل مي. كند خود را گلوله مي. شود تبديل مي

اش  ي زن بيچاره خواهد باقيمانده قاتلِ جنسي مي. دهد صدا مي. شود سالن دادگاه پرت مي به
مردم . برد القضات دستش را باال مي قاضي. كشد مي چِندش فرياد. سوسيس را: را بخورد
اجابت آخرين . يش آخرين دمِ ترومبونصدا. القضات مانند خدا است قاضي. شوند الل مي

بشقاب  القضات به قاضي. محكوم اجازه دارد سوسيس را بخورد. كند خواهش را تكليف مي
مردمان به . آرامش خفه است. كند سكوت مي. سوسيس در بشقاب نيست. كند نگاه مي

ته ها پرسشي جاي گرف در آن. اند هاي محكوم بزرگ چشم. كنند قاضي القضات نگاه مي
خود را . نشيند بر كف سالن مي. شود در سالن جاري مي. پرسش ترسناك است. است
سالن . گيرد هاي هر انساني را مي توانايي. زند زير سقف زانو مي به. كند ديوارها قالب مي به

 .4شود نماي هيوالواري تبديل مي پرسش جهان به. آيد كش مي

   2009آوريل / هامبورگ
  

1‐ Friedrich Dürrenma (1921‐1990) 
2
 - Die Wurst , Winter 1943 Seite 2٢٥‐١ (Aus der Papieren eines Wärter, Diogenes‐Verlag 

AG Zürich, 1980. ISBN 3 257 20848 0) 

اين فعل شرح عمِل خود تنبيھِی کشيش با زدن . صرف شده است geißelnدر اينجا فعل -٣
  سانتيمتر که يک ۵٠طول حدود ه طنابی ب) يانمانند زنجبرزنی شيعبه( طناب بر کتف است

بر  به نام گل سرخدر فيلِم . ای محکم شده است و سر ديگرش ريش ريش استسرش در دسته
  . ھمين نام از اومبرتو اکو اين وسيله و عمل نشان داده شده است اساس رمانی به

ی محمود ح کارشناسانهبا سپاس از بازخوانی و پيشنھادھای دوستم بھزاد عباسی و تصحي -۴
  .  فلکی

 



  
  
  

  
  
  

  
  

  ...من نيستم 
  

  من نيستم درين پيراهن
  تويي تو

  اي بر درياچه كه فرود آمده
  اي تاب كرده و آب را بي

  
  تو نيستي درين پيراهن

  منم من
  ام از در كه عبور كرده

  .ام و ماه را در آب ديده
  عمران صالحي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شعر
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  نور قدسي قاضي: طرح



  منصور خاكسار
  پنج شعر

  
  

  
  

  با دهان مرگ
  
  

  مثل تلويزيوني كه 
  اندمدارش را كج و كوله بسته

  ساعت ساعت به
  شود ش ميپخجا  و جا به

  كند تر پريشان مي و ذهنم را بيش
  

  ستون فقرات پاره اسكلتي منحصر به
  با دهان مرگ

  ي من قواره و سنگ تابوتي هم
  

  اي چه وزنه
  اند كه ان كردهي چپم آويز از دنده  

  كند درد مي ي پشت پايم حتا مويرگ زيرين عضله
  گذرد هر چه را كه از سقف عينكم مي

  زنم سايه مي      
  نقطهپ نقطه به      
  و منتظرم

  .تا آن سنگ فرود آيد
  با اين پاره نوري كه

  از خالل توري پشت در
  . کند ی ديگر را از من پنھان می چارمين صبح دوشنبه
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  علق استهنوز هم زمين م

  :گويد مي
  شرح كارت را

  ترتيب تاريخ قلم و به   قلم به
  برايم بغرست    

  
  كنم اش عمل مي توصيه  به

  كم و كاست و نامش را بي
  رويم گشوده است كنار سطر كتابي كه روبه

  نويسم مي        
  با قيد بيست و هشتمين درخواست

  
  ي كج ديوار آينه

  گرداند ي ساعت را برمي عقربه
  راام  قيافه.

  دهد تر نشان مي تاريك  
  فضايي كه بارها روشن نبوده است

  چون گرفتگي ابر
  وقتي كه داربلند نخل

  از صدا
  و ماه  
  از روشنايي    
  ماند بازمي        

  
  اي كنارم لم داده است گربه

  پا در هوا،
  ام بر آرنج نيمكت آويخته  

  
  :گويم مي

  زمين هنوز هم معلق ست
  شنود ي نميخيرم را كس خود نيست روز به  بي

  بودم  ام گذاشته و هر چه روي شانه
  .افتاده است      
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  ي دو سو آينه
  
  باز

  گذرم از همان راه مي  
  اي بسته با پنجره  

  ي دو سو و آينه
  دنشو با هيچ عبوري تازه نمي

  كه 
  حتا  
  سر برآورم    
  ام گُر نگرفته

  هنوز از آفتاب  
  و دهان خواب

  شباهت نزديكي دارد
  با ذهن مضطربم

  
  ام هميشه از خم آخر كه پيچيده

  ام زده و چشم خواب
  آن تابلو مفرغي را

  در انتهاي خيابان    
  يابد مي        

  
  ي توقف، در آستانه

  ام كه باور كنم مانده
  ام آيا رانده    

  وقتي جهان گذرگاهم
  بين دو ايستگاه

  .يابد پايان مي    
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  هنوز هم
  
  

  نهد اي كه پيشم مي نوشته دست
  با متن آن آشنام،و 

  كنم امضا مي    
  با خودكاري

  كه اتفاقي تيره است
  اي بيش نيست پسربچه

  با چشماني درشت
  گيرد كه لرزش انگشتانم را ناديده مي

  و بر نامي كه
  ام كنار امضايم گذاشته    
  خيره ست        

  
  قوچي مست
  رود كه سرباال مي  

  كنم سنگين مي -شتابش را سبك
  و هوا را 

  كه هنوز هم  
  .تاريك ست    
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Anza Borigo 

 
 

Anza Borigi  سوخت  
  خشت  خشت به
  اي كه در خود داشت از گدازه

  يا آتشي كه
  از تصرف زيبايي  
  كرد پا سبك مي      
  تر شود و تا سبك

  پا بر آن گذاشت    
  

 Apacheآمد بدي،  چه پيش
  گرگي كه

  گريد ي ماه مي سايه  سايه به  
  اي كه با ديده

   نه آتش است و
  نه خاكستر    

  زند را دور مي Papagayoو 
  

  اين آتش كجا را فراگرفته ست؟
  

  خورم يكه مي
  تا شال و 

  كفش و  
  هاي سفالي  كوزه    
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  اش هاي سوخته و كوهي كه دندان

  خورد هم مي به      
  گوشت و خوني
  در شكم دود
  از مرگ    

  گسترد زاري كه كالبد خشكش را مي و نمك
  
 Rock Hill ه استباز هم ايستاد  

  ي تاك و  از شانه
  خورشيد    
  بلندايي كه
  مانست آفتاب مي به   
  و از زيبايي
  هيچ كم نداشت  

  تر از نسيم خنك
  و فراتر از ماه
  .جا بازش نخواهي ديد كه ديگر هيچ

  
  بامي از كاكتوس و نارنج

  و طلوع و غروبي كه
  گريبان ما را

  .در اين دو روز سفر بازكرده ست
  

  همراهم،
  كند مزه مي هر بار ناني

  دهد من مي  اي به تكه
  رفيقم نيز  به

  كه از بوي آب
  زند اي چنگ مي پاره هر تخته  به

  شوق چشمه و به 
  .هواي آواز كرده ست    

  
  ...از فهرست روز 

  تا عصر شنبه    
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  كجا را
  سالنه سالنه  
  ايم ترسيده    
  با انباني سبز

  از آسمان و جلگه
  اي كه و زنگوله

  هم بسته است  هما را چون گوسفندي ب
  ايم ها آرميده سار غلف وقتي كه در سايه

  خواهم مي
  دور آن حاشيه را سياه كنم

  و اين تكه را از عكس،
  كنم اما هر چه را بزرگ مي

  سوخته ست      
  

  را ام سراسر شنبه
  اند زارها پر كرده نمك

  با چشمي كه بر آتش
  .دوخته ست    

  
 



    
  رضا زرين علي

  پنج شعر
  
  
  

  ...ها و كاز شب و جيرجير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هزاران هزار 
  جيرجيرك خواننده
  درند حجم شب را مي

  را آنقيرين و برّاق و پوست 
  صداهاي خود ِ با اركستر

  نهايت تا بي
  دهند جر مي

  
  خيزم من اما دمي برمي

  صداهاي شب خروشاندر امواج ِو 
  .روم باز در خواب فرومي

  2007اوت  3
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  ي مداد بركاغذ سايِه
  
  
  
  
  

  ترم من كه از قد يك كتاب كوچك
  تر و از معناي يك واژه تهي

  شهوت ي و با رازيانه
  ام زباني كرده هم

  و از داربست ِمو
  ام تا پشت بام پيچيده
  هاي تهران و ساري و كرمانشاه ام آن سوي جاده و رفته
  هاي برلين و لندن و واشنگتن تا جاده

  حتا خياباني خيس و كوچك در تايپه
  تورهاي هواپيماها راو غرّش مو

  مداد بر كاغذ ي با سايه
  ام پيوند زده
  ام حسرتي از نبودن تو نگذاشته

  در دل باقي بماند
  هاي قطاري پر از مسافر  كه ترا در درون كوپه

  ام از ميان صحراي تركستان گذر داده
  ام هاي تظاهر تقدس خنديده و به ريش
  ام هاي تقليد خشك را باز كرده و عمامه
  وهاي دروغگويان را باطلو وض

  ام به گُل ِشقايق رسيده
  به گفتار تو، حرف تو، الفباي تو،

 Your sweet motionsحركت تو، 
 Your pregnant silenceو سكون تو، 

  گنجد كه در درون يك كتاب يا يك واژه نمي
 2005ژويية  12
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  Rabbit Earsدر متل 
  
  

  در اتاق يك متل
  درش با تابلوي نئون قرمز بر سر

  در خيابان اسكانديدو
  در سانتافه، نيو مكزيكو

  
  :صداي تلويزيون

  تبليغ سفرهاي پرهيجان و ارزان
  :به جزاير درياي غرائب

 .سنت جان، اروبا
  فارنهايت ي درجه 98: گرماي روز

  
  - پادويي از گوادا الهارا در انتظار ژيل

  اش كريم به رغم دوست مراكشي - "گُه ي رودخانه"
  و خوش اندام ست با موهاي فرفريكه قد بلند 

  و پيراهن ِآبي روشن
  هاي هوا خور دارد كه زير بغلش سوراخ

  
  گشت و گذار در اينترنت
  كوتاهي نوشتن ي به دوستي در تايپه نامه

 به خريدار يك گليم كوچكNavajo 
  در لندن پاسخ فرستادن

  "رسد؟ كي مي"
  

   ي نخست روزنامه ي تيترهاي صفحه
The Santa Fe New Mexican 

“Summer’s First Cloudburst” 

“Summer Solstice” ها و آگهي:  
“Maria Bowl, $12,000, Serious Enquiries, Please!”  

 2005ژوئن  22
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 اين ساعت من ست

  
  
  

 اين ساعت من ست
 ي فولجر هر چند آلوده ست به كلينكس و قهوه

 و يك چشم قرمز
 كه هنوز از خواب دردناكش بر نخاسته

 هاي كوچك بدني ا خواهشب
 و آرزوهاي پهناور روحي

  
 ي پر شكوه تحويل سال دو هزار بود در لحظه

 كه از پيغمبري منصرف شدم
 و به كارهاي ساده رو آوردم

  هاي كثيف قديمي شستن ِقالي
 كه بر آن ادرار سگ و گربه نقش بسته بود

 كمياب مفيد و يآوري اشيا پرداختن به جمع
 ي مردم ر انداخته شدهاز ميان آشغال دو

 و يافتن افراد معتاد، تنها و منزوي
 ها دوست شدن و با آن

  
 ي تاريخي فرا رسيدن سال دوهزار بود در لحظه

 ام كه احساس كردم هزار ساله شده
 و اكنون آغاز جواني من ست
 و بينش تقويم را رها كردم

 هر چه بادا باد
 من كه مانند جدم

 و پياز سركنمتوانم با لوبيا و نان  مي
 ي پر نفخ ندارم و هراسي از معده

 ها به راه افتادم در خيابان
 :و سفرم آغاز شد

  
 بيرون از من هزاران شادي و غم بود
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 گاه در درونم به كشف شادي پرداختم آن
 اي چوبي كه به پنج تومان خريدم ارابه نمثل

 و در عرض يك ساعت خراب شد
  ار صف سينميي كه از يك زن جوان خوردم د سيلي

 زماني كه فقط دوازده ساله بودم
 زيرا كه مردي به او دست تجاوز رسانده بود

 خواست من ِچهارده ساله را سرهنگي كه مي
 خود كند "داماد"

 و استادان كبير دروغ و تكبر
 ها ايمان آوردم كه كم كم به آن

 گاه ايمان آوردم كه انتظارات بزرگ داشتن بيهوده ست  وآن
 باز و دغل باشيم توانيم دودوزه يعني مي -  ما آدميم

 هم به خود و هم به ديگران -  اشتباه كنيم و دروغ بگوييم
 توانيم فراموش كنيم كه ما هم بايد به مستراح برويم مي

  
 اين ساعت من ست

 و البته پر شكوه نيست
 چون زماني كه براي تامس استرن اليوت مطرح بود هم 

 راماتيك نيستو البته پاك و پر ابهت و د
 چون زماني كه براي فروغ زنگ خود را نواخت هم

 اين ساعت من ست
 هر چند كهنه و شكسته و اسقاط 

 ام نقش بسته  بر تلفن دستي
 كنم تر به آن نگاه مي و كم

 و برايم ديگر مهم نيست
 كه ساعت پر غنا و طالي نرودا نيست

 لوركا نيست ي هيا ساعت خون حماس
 بير رويا نيستتعا يا ساعت تابناك

 شجاعت مختاري و سلطانپور و نيما نيست ي هورتيا اس
  

 اين ساعت 
 ساعت فرود من ست

 افتادن و به پستي گراييدن من ست
 از حسرتي كوچك و بر صورتم نقشي مختصر
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 والبته لبخندي سپاسگزار
 بسته شده ست 

 اي پنج ريالي كه از كف يك كودك ربوده شد مانند سكه
 بزرگ جبرانش كرداما محبت مادر 

  
 اينك منم

 يا بگذار بگويم
 ،)"بگو"گويم  در اصل، خودم به خودم مي(

 مردي كه آرزوهايش مانند خرگوشي ست
 هاي هرز پنهان ست كه در ميان علف

 رهاند و خود را مي
 گيرد لمد و آسودگي مي هاي سبزِ خنك مي و بر چمن

  
 عينك من ِ بي -  يا منم اينك؟ - اينك منم

 تواند ببيند عينك نمي كه بي يا مني
 مني كه در حواشي، خانه كرده ست و خوش ست

 گرايد اي كه به طاسي مي با كله
 آيد و شكمي كه بر مي

 پايان بازي بي و اين چروك
 هاي افتاده و گريان و خايه

 ايستم ببخشيد كه اين بار مي
 در برابرتان عريان

 87آذر  7
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  1Walmartصحرا و
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي وحشيصحر
  گسترده

  هاي خار مغيالن بوته
  هاي خارا سنگ
  ي نوميدي و اميد هاي تابنده سراب

  مارهاي زنگي
  هاي كهربايي رطيل
  صحرا
  تنها

  با خورشيد
  تنها
  با ماه

  صحراي روبهان و خرگوشان،
  زاغان و آهوان دم سپيد 

  هايش را صحرايي كه كناره
  Walmartتسخير كرده ست  

  كشد س مياما هنوز زنده ست و نف
  و حضوري واقعي دارد

  
هاي بسيار در سراسر آمريكا و  وال مارت يك شركت سوپر ماركت بسيار بزرگ آمريكايي است با شعبه  - 1

 برخي كشورهاي ديگر



 

  
 وازريك درساهاكيان -چارلز بوكوفسكي 

 شعري از سرِ نامهربوني

  

  

  

  جور  همين
  نويسن بند شعر مي يه

  گاهآقاپسرها و استادهايِ دانش
  هايي كه صبح تا شب، زن

  ن سرِ كار، وقتي شوهرهاشون رفته
  كشن و شراب سرمي
  ها ها رو تو همون مجله همون اسم
  كنن رديف مي

  و هركدومشونو كه نيگا كني،
  .نويسه امسال، بدتر از پارسال مي

  هم بزني، اما تا چشم به
  !شعر درآوردن بيني يه مجموعه مي

  عينهو يه پمپِ گُنده
  كنن؛ شون شعر صادر مياز خود

  اي تو كاره انگار مسابقه
  كه اگه هم باشه، 

  .ش نامرئيه جايزه

  حاضر هم نيستن
  داستانِ كوتاه يا رمان بنويسن،

  شه فقط شعر ازشون صادر مي
  .عينهو يه پمپِ گُنده
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  بديل رو هم كه نيگا كني، از اين آثارِ بي  هركدوم

  ان، مثلِ شعرهايِ قبلي
  .نيست "شعر"كدوم  هيچ

  ها  بعضي از آقاپسر
  شن، خسته مي
  رِه، شون سرمي حوصله

  رن پيِ كارشون، كشن مي دست مي
  كنِ معامله نيستن و اما استادها ول

  ها هم كه تماِم روز اون زن
  خورن، شراب مي

  .امكان نداره دست بكشن
  نفس بعدش هم يه عده آقاپسرِ تازه

  شن، وارد گود مي
  ندازن، ميي جديد راه  چند تا مجله
  اُفته پراكني راه مي يه سري نامه

  ها و يه عده شاعر و شاعره؛ بين اين
  كشه و گاهي هم كار به جاهايِ باريك مي

  شن حضرات سوارِ همديگه مي
  كه  تا جايي
  .اد چيز درمي گَند همه

  وقتي هم كه شعرهاشون
  خوره، ها برگشت مي از بعضي مجله

  كنن، ها رو دوباره تايپ مي همون
  ها و رن سراغِ فهرست مجله عد ميب

  .ي بعدي فرستن واسه مجله مي
  ي شعر جماعتي هم جلسه

  ندازن راه مي
  تر هم مجانيه كه بيش

  به اين اميد 
  خدايي پيدا بشه كه يه بنده

  براشون دست بزنه،
  شون تبريك بگه، به

  ها، شون بيفته سرِ زبون اسم
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  ...استعدادشون كشف بشه 
  چراكه

  دشونبه نبوغِ خو
  شك ندارن؛

  از ترديد
  .اصلن و ابدن خبري نيست

  ترشون هم بيش
  كنن زندگي مي فرانسيسكو سانيا 
  نيويوركيا 

  :شون هم عينِ شعرهاشونه و قيافه
  ...همه عينِ هم 

  شناسن، همديگه رو خوب مي
  شن دورِ هم،  جمع مي

  رن ي همديگه مي قربون صدقه
  .آد يا از هم بدشون مي

  كنن، ب ميها رو انتخا خودي
  ذارن كنار و ها رو مي غيرخودي

  كنن، جور شعر صادر مي همين
  شعر 
  پشت شعر،     

  پشت شعر،                   
  ...پشت شعر                               

  :ستها مسابقه  پوك آخه بينِ كلّه
  تَق تَق تَق
  تَق تَق تَق             

  تَق تَق تَق                          
  ...تَق تَق تَق                                       

  
  

 



   
  

  

  

  

  

  زمانگ جن
  ،هاي ادبي هاي نو، تجربه است براي بيان انديشهفرصتي 

گون و رسيدن به هاي گونا فرهنگچالش گرفتن به 
  ،دستاوردهاي نو

  تر و مداراي بيشتأمل 

  زمانجنگ 
  ان و اشنايان خود معرفي كنيدبه دوسترا 



  

  با مشت و شتاب
  

  ام قديمي ست گرسنگي
  به عشق كه رسيدي

  قوت مرا
  با مشت و شتاب

  پيمانه كن  
  از بد حادثه نيست

  كه  
  به سراغ تو  
  ام آمده  

  خواهم من از پيراهنت دستمالي مي
  ام را تا زخم كهنه
  ببندم  
  و از دهانت

  اي بوسه  
  كه جهانم را
  .تازه كنم  

  حسين منزوي
  
  
  

  و جامعه فرهنگ
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  برديا كوشان: طرح



 

  فرج سركوهي

  88هاي جنبش  چالش
  
  

 هاي نظري و عملي در بدنه و رهبري جنبش ايران برخي چالش
اي كه جنبش هاي نظري تازهپرسش تركيب، بافت و محتواي تا كنوني جنبش اخير ايران،

شناختي، بينش و متد مطرح كرده است، رهبري  سياسي، جامعه ی  در عرصه فلسفهاخير 
سياسي، و نه فرهنگي، باز هم تا كنوني آقاي ميرحسين موسوي بر گرايش اصلي جنبش، 

اندازهاي ممكن حيات سياسي او و موتلفان او در آينده و در بافت قدرت و تالش تا  چشم
موسوي و متحدان او در بافت حكومت با سهم كنوني رهبري ايران براي حفظ آقاي 

هاي مذهبي در هر دو  اي كه آقاي موسوي و رفرميست تر و نيز تضادهاي تازه ضعيف
اند، تصميم آقاي موسوي را براي  سياست عملي و نظري با آن ها رو در رو شده ي عرصه

هاي  و جبهه ها اخير و متفاوت با حزب ي هاي مدني سه دهه تاسيس نهادي مشابه با جنبش
  .دهند مرسوم توضيح مي
به هنگام بودن تاسيس نهاد بر بستر  ي هايي جدي را در باره ها اما پرسش اين چالش

ها، مباني و ساختار، رهبري  محتواي نظري، برنامه ي جنبشي كه هنوز عمومي نشده، در باره
بش مطرح هاي مستقل از حكومت در جن و تركيب اين نهاد و نقش روشنفكران و گرايش

  .كنند مي
تا زمان نگارش اين متن، آغازهاي شهريور ماه، منتشر  "راه سبز اميد"ي  برنامه

، كه به دليل "هاي حداقلي خواست"نشده است اما آقاي موسوي پيش از اين از طرح 
اجراي "توانند به محور جنبش بدل شوند و  تر و خصلت فراگيرتر خود مي مقبوليت عمومي
التزام عملي و "در مورد حقوق شهروندان، سخن گفته و  "ه قانون اساسيبندهاي اجرا نشد

هاي متفاوت، به عنوان يكي از  را با تاكيد بر قرائت "بندي به قانون اساسي اسالمي پاي
و پيوستن به اين جنبش تعيين و مشاور ارشد او آقاي  ،هاي اصلي همراهي با شرط پيش

هنوز تاسيس نشده  اي پيشنهادي مركزيت اين نهادنام سه تن از اعض ،علي رضا بهشتي نيز
  .ــ آقايان موسوي، كروبي و خاتمي ـ  را اعالم كرده است

 ي شبكه"را  "راه سبز اميد"گو با خبرگزاري ايلنا و آقاي علي رضا بهشتي، در گفت
كردن تمام  يو عمل يتحقق قانون اساس"تعريف و  "ياهداف حداقل كيبا  ياجتماع
 ياجتماع ي در دستور كار اين شبكه" برشمرد كه "ياز جمله موارد"را  "آن يها ظرفيت
 كبه عنوان ي ياسالم -يكه به هويت ايران يهر كس": آقاي بهشتي تاكيد كرد. "قرار دارد

 يكه متجل يا حادثه ككه مساله انقالب ايران را به عنوان ي يهر كس" ،"سرمايه نگاه كند
را به  يبه قانون اساس يتعهد و پايبند هركسي كه" و "خواست مردم ما بوده باور دارد

  ."تواند وارد اين تشكيالت شود  يم دمبنا بپذير كعنوان ي
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التزام به قانون اساسي اسالمي شرط اصلي و الزم، اما نه كافي، حضور و فعاليت 
سياسي قانوني مجاز يا حتا تحمل شده در جمهوري اسالمي است اما اين التزام از سويي 

 "حداقلي"هاي  با خواست "سياسي"را بر جنبشي  "حداكثري"و  "ايدئولوژيك" قيدي
هاي  كند و به معناي پذيرش امتيازهاي انحصاري مذهب شيعه و تبعيض تحميل مي

عقيدتي، ديني، جنسيتي و سياسي مندرج در قانون اساسي اسالمي است و از ديگر سو راه 
در جمهوري اسالمي ــ در  "ها غيرخودي"ــ را بر عضويت منتقدان و مخالفان اين قانون 

به حامي و  "راه سبز اميد"ها و نهادهاي رهبري بسته و حضور احتمالي آنان را در  برنامه
  . دهد پياده نظام تقليل مي

قيد و  به معناي عضويت يا حمايت بي ور فعال در جنبش كنوني اما به ضرورتحض
تظاهرات كم جمعيت اما مستمر پس . نيست آقاي موسوي "راه سبز اميد" ي شرط از شبكه

خرداد را نه ستاد آقايان موسوي و كروبي يا گروه قدرت اقتصادي ــ سياسي آقاي  25از 
هاي حكومتي و محافل  مستقل از جناح "هاي اينترنتي شبكه"رفسنجاني، كه 

ي داخل كشور سازماندهي كردند و شعارهايي كه در اين تظاهرات مطرح "ها غيرخودي
اهللا اكبر، موسوي  يا حسين، ميرحسين،"دند نيز تركيبي از شعارهاي ستاد موسوي ــ ش

به جاي  "جمهوري ايراني"و حتا  "مرگ بر ديكتاتور"ــ و  "... راي مرا پس بگير و
  . بودند "جمهوري اسالمي"

هاي  هاي اينترنتي، كه درغيبت نهادهاي سياسي مستقل از جناح اما كارايي شبكه
هاي  اند، تا كنون به تبليغات، طرح بحث ها را بر عهده گرفته خشي از كاركرد آنحكومتي، ب

ها  نفوذ آن ي هاي كم جمعيت اعتراضي محدود و دامنه نظري و سياسي و سازماندهي آكسيون
حدود بوده است كه متوسط و ثروتمند، كاربران اينترنت، م ي هايي از جوانان طبقه نيز به اليه

ايراني كم تاثير و  ي ها و نهادهاي مردمي مستقل در جامعه و سازمان ها بالبته در غيبت حز
 25ميليوني  ي اصلي جنبش كنوني، كه در تظاهرات گسترده ي كم ارزش نيست اما بدنه

اي نياز دارد كه  هاي مجاز يا تحمل شده خرداد رخ نمود، به رهبران و نهادهاي سياسي و رسانه
هاي  چرا كه تظاهرات كم جمعيت نيز اگر از بستر آكسيون .دهاي بزرگ را سازمان دهن حركت

  .بزرگ تغذيه نكنند به تدريج در برابر سركوب خشن فرسوده خواهند شد
ــ جبهه مشاركت ايران : هاي مذهبي سياسي رفرميست هاي برد و نفوذ مردمي حزب

هاي  پايگاه اسالمي، سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ــ  و حزب كارگزاران سازندگي، از
شبكه . هاي اخير، محدود بود آقاي رفسنجاني ـــ ، حتا پيش از انتخابات و پيش از بازداشت

هاي ديگر آقاي  قدرتمند روحانيت محافظه كار سنتي نسل اول، از پايگاه هاي و محفل
ر قدرتمندت ي اما انشقاقي كه در نتيجه ،اند رفسنجاني، كارايي خود را تا حد بااليي حفط كرده

شدن روحانيان مخالف آقاي رفسنجاني در اين شبكه رخ نموده است، بخش مهمي از تاثير 
را خنثا كرده و آقاي هاشمي رفسنجاني و گروه اقتصادي ــ سياسي  ها اين شبكه و محفل
هاي قدرتمندي را در مركزهاي كليدي قدرت در اختيار دارند، براي كسب  او، كه هنوز اهرم

  . هاي مذهبي و آقاي موسوي نيازمنداند و نهادهاي رفرميست ها حمايت مردمي به حزب
هاي مذهبي، حزب  ائتالف حامي موسوي در انتخابات رياست جمهوري ــ رفرميست

كارگزاران و بخشي از روحانيان محافظه كار نسل اول، عقيده و كاراكتر سياسي آقاي موسوي 
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هاي مهمي  كردند و نيازهاي قدرتمند اليه سبز پنهان ي خود را با او زير پارچه هاي و اختالف
هاي رنگي  و تحول و نمادي مشابه با انقالب "تغيير"را به  "سيادت"از جامعه، كه رنگ سبز 

تعبير كرده بود، به همراه مقاومت موسوي در برابر نتايج اعالم شده انتخابات، رهبري سياسي 
  .رأس آن بدل كرد او را بر جنبش تثبيت و او را از حاصل جمع اتئالف به

هاي مذهبي و متحدان اين گرايش  هاي رفرميست و سازمان ها در موقعيتي كه حزب
آقاي موسوي، با محوريت  "راه سبز اميد"اند،  از برد و نفوذ مردمي گسترده محروم

هاي مهمي از مردم  تواند حمايت اليه اما عمومي و دربرگيرنده مي "هاي حداقلي خواست"
گويي به متحدان موتلف او آزاد كند، اما مشروط كردن  موسوي را از پاسخرا كسب و آقاي 

به متني حداكثري و ايدئولوژيك چون قانون اساسي اسالمي، برد، نفوذ و  "راه سبز اميد"
كارايي اين نهاد را محدود كرده و آن را از نهاد برآمده از جنبش عمومي سياسي به يكي از 

  .دهد يل ميهاي حكومتي تقل جناح هاي حزب
اي است كه  تداوم جنبش در چارچوب تا كنوني آن نيازمند نهاد مجاز يا تحمل شده

تحميل قيد . دهي كند هاي حداقلي سازمان هاي بزرگ اعتراضي را در بستر خواست آكسيون
ايدئولوژيك و حداكثري التزام عملي به قانون اساسي با ماهيت و ذات جنبش حداقلي در تضاد 

ور مجاز يا حتا تحمل شده نهادهاي سياسي در ايران جز با اعالم التزام عملي به اما حض ؛است
تواند مخفيانه يا  قانون اساسي ممكن نيست و هيج حزب، شبكه و سازمان بزرگ سياسي نمي

سازماني و  ي اين تضاد در عرصه. تحمل نشده به حيات فعال خود در ايران ادامه دهد
  . اند نشده يازمند است كه هنوز مطرح يا يافتهكاري و نو نهايي ابت حل تشكيالتي به راه

هاي كسب مجوز از وزارت كشور، تاسيس شبكه را  تاكتيكي كه براي دور زدن مرحله
مردم در اين شبكه  ي كند و اميدوار است كه حضور گسترده به جاي جبهه و حزب پيشنهاد مي

هاي چون تهديد  ون با ضد تاكتيكحكومت را به تحمل چنين نهادي مجبور كند، از هم اكن
  .كنند رو در رو شده است آقاي موسوي همكاري مي ي به انحالل نهادهايي كه با شبكه

آن نزد  ي هاي اجرا نشده اما التزام و حتا اعتقاد به قانون اساسي اسالمي و ظرفيت
 آقاي موسوي، رهبري تا كنوني جنبش، نه امري تاكتيكي براي تضمين حضور و فعاليت
. قانوني و كسب مجوز رسمي براي راه سبز اميد، كه امري اصولي، اعتقادي و هويتي است

و  "بيگانگان"رخ داده،  "هرج و مرج"آقاي موسوي تاكيد كرده است كه بدون اين التزام 
  . در جنبش نفوذ كرده و  از آن سواستفاده خواهند كرد "دشمنان"

و گسترش جنبش كنوني، كه هنوز  آقاي موسوي به درستي دريافته است كه دوام
هاي مشخص، ملموس، حداقلي و فراگير  كند، بر خواست هاي خود را تجربه مي نخستن گام

اما با صداقت و صراحت تاكيد كرده است كه التزام به قانون اساسي  ،و عمومي ممكن است
 هاي را از خواست "جمهوري اسالمي نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم"اسالمي و 

هاي اصلي و ماهوي جنبش   مشخص فراگير حداقلي جدا ندانسته و آن را يكي از پيش شرط
  .كند تلقي مي

مردان حكومتي و فعاالن سياسي غيرحكومتي  آقاي موسوي برخالف اغلب دولت
خود را مطرح كرده است و اين صراحت و روشني  هاي ايران تا كنون با صراحت موضع

پردازي و گريز از  گرايي، ابهام ران، كه تفسير به راي، تاويلر ايبراي زبان مبهم سياست د
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آقاي موسوي برخالف بسياري از . صراحت در حد فريب در آن نهادينه است، نعمتي است

متحدان خود از جمله آقايان خاتمي و رفسنجاني، چندان به درستي و جذابيت آراي خود 
دارد و در اين مورد به  ها را روا نمي آن ي ها يا سكوت در باره اعتقاد دارد كه پوشاندن آن

  .برد مقتداي خود آيت اهللا خميني و به رقيب خود آقاي محمود احمدي نژاد شباهت مي
هاي حركت مشترك بر  شرط ساسي اسالمي به عنوان يكي از پيشالتزام به قانون ا

تحميل انحصاري ، نزد برخي از ايرانيان خارج از ايران به كوشش براي "راه سبز اميد"بستر 
نماد سبز به عنوان تنها رنگ مجاز جنبش بر ديگران، گردآوردن همه معترضان و منتقدان 

صدايي استبدادي و  زير پرچم واحد سبز يا حذف آنان، مكانيزمي براي اعمال فرهنگ تك
شرط هر حركتي، حتا اعتصاب غذا در اعتراض به  هاي متفاوت و به پيش حذف گرايش

  .است سركوب، بدل شده
شتابزدگي برخي از ايرانيان خارج از كشور براي تحميل رنگ سبز و تك صدايي 

هاي اعتراضي و حمايتي خارج از كشور با حذف تنوع و رنگارنگي، كه حتا  كردن آكسيون
متنوع  "تندروانه و نامتناسب با شرايط"برخي مشاوران آقايان موسوي در داخل كشور آن را 

طلبان مذهبي ايران بر  اند، اما نه فقط در  اصرار اصالح ارزيابي كردهو آزاد خارج از ايران، 
حفظ قانون اساسي و سياست اصالح ساختار در چارچوب موجود، كه در فرهنگ استبدادي 

 ي طلبان مذهبي، كه گذشته هاي غيرمذهبي هوادار اصالح ما نيز ريشه دارد و برخي گرايش
  .كنند طلبان مذهبي بر آن اصرار مي بيش از اصالحاستاليني پشت سر دارند،  ي نقد ناشده

مكتبي، از قيدهاي ايدئولوژيك و  هاي هاي مدني، برخالف برخي حزب جنبش
هاي مشخص و معين با بعد  هاي حداكثري همه جانبه آزاداند و بر خواست مذهبي و برنامه

منظرهاي فراگير شكل گرفته و امكان حضور فعال و موثر، نه فقط حمايتي، را براي 
كنند ــ جنبش روشنفكري و نهادي چون كانون نويسندگان،  گوناگون فكري خلق مي

ها و سنديكاهاي  جنبش زنان و نهادهاي مدافع حقوق زنان، جنبش كارگري و اتحاديه
  .اند هايي از اين دست ــ نمونه....كارگري 

مذهبي دارد، از  تاكيد آقاي موسوي بر قانون اساسي اسالمي، كه ماهيتي ايدئولوژيك و
 ي تر شدن تدريجي تاثير و جاذبه نژاد و كم رنگ سويي، تثبيت رياست جمهوري آقاي احمدي

و از ديگر سو، در كنار تمايلي كه  كند را دشوار مي "ابطال انتخابات"ي و مشخص شعار عموم
 ها و رهبري سهمي براي آنان منظور خواهد و در برنامه از ديگرانديشان فقط حمايت مي

را ائتالف رهبري جنبش كنوني  ي كند، تضادهاي فكري و سياسي و بافت هنوز شكننده نمي
گرترين  جنبشي را كه با يكي از سركوب ي توانند ادامه ، ميو اين هر دو. كند آشكار مي
  .هاي معاصر رو در رو است، دشوار و آن را با بحران رهبري مواجه كنند حكومت

  
    قرائت واحد در عمل هاي متفاوت در ذهن و قرائت

ــ گفتار و  "سنت"در قرآن،  "وحي": قانون اساسي جمهوري اسالمي به ماخذ اصلي شيعه
  . متكي است "شرع مقدس شيعه"كردار پيامبر و امامان معصوم و 

 ي توان ديد كه در حوزه هايي را نيز مي هاي متفاوت از اين ماخذ گرايش در قرائت
مطلق يا نسبي اسالم و حقوق بشر و  "تطابق"و  سياست نظري و عملي به همگني
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سازگاري باز هم مطلق و يا نسبي اسالم با دموكراسي پارلماني باور دارند؛ اما قانون اساسي 
هاي  از قرائت يكيهاي متفاوت از اسالم، كه بر مبناي  جمهوري اسالمي نه بر مبناي قرائت

، نوشته و تصويب شده ... ه جواهري وموجود، قرائت معتقد به واليت فقيه و شرع سنتي فق
هاي متفاوت، كه بر مبناي قرائتي  است و ساختار واقعي حكومت نيز نه بر مبناي قرائت

  .واحد شكل گرفته است
هاي حكومتي، با  جناح ي ساختار حقوقي و واقعي جمهوري اسالمي بر حضور همه

اما  دارد، تاكيد "يدموكراسي درون جناحي و حكومت"سهم متفاوت، در بافت قدرت و 
كه به جدايي دين از حكومت و نظام پارلماني را هايي  گرايش ي را، همه "ها غيرخودي"

و ساخته اعتقاد دارند، از حق حضور و فعاليت مستقل و آزاد فرهنگي و سياسي محروم 
بخش مهمي از قدرت سياسي را به واليت فقيه و نهادهاي نظامي و امنيتي وابسته به او 

ها و نهادهاي كارا و قدرتمندي را براي حذف ديگرانديشان تعبيه  ر كرده و مكانيزمواگذا
  .كرده است

طلبان مذهبي تحقق  هاي غير مذهبي هوادار آقاي موسوي و برخي اصالح گرايش
دموكراسي پارلماني و لغو امتيازهاي سياسي مذهب شيعه را در واقعيت كنوني ايران 

ساز تفرقه بين هواداران دموكراسي و  و زمينه "وانهتندر"، "غير عملي"، "ناممكن"
ها التزام، و نه اعتقاد قلبي، به  برخي از اين گرايش. كنند طلبان مذهبي ارزيابي مي اصالح

دانند و بر  قانون اساسي را تاكتيكي مناسب و كارا براي تضمين حضور و فعاليت سياسي مي
نوني كسب مجوز براي نهاد سياسي يا تحمل اند كه با پذيرش اين التزام شرط قا اين گمان

در  "عملي، ممكن و قانوني"هاي  ها به خواست نظام را خريداري و با محدود كردن برنامه
  .شوند نزديك مي "دموكراسي ممكن در ايران"گام به گام به   "نظام موجود"چارچوب 

ويژه هاي مذهبي و به  هاي جناح حكومتي رفرميست ترين استدالل يكي از مهم
هايي كه از تدوين قانون اساسي بر مبناي جدايي  ها عليه گرايش هواداران غير مذهبي آن

كنند، بر ممكن نبودن تحقق اين  دين از حكومت و مباني دموكراسي پارلماني حمايت مي
هدف از راه رفرم درون ساختاري و تحول تدريجي و مشروط بودن تحقق آن به انقالب و 

  .است براندازي شكل گرفته
در اين استدالل فرهنگ غالب مردم، فرهنگي ديني و غير متحول و انقالب و 

استبداد و خشونت را تداوم  ي شود كه چرخه و رخدادي مذموم تلقي مي "شر"براندازي 
 ساختارهاي حكومتي موجود با اتكاي در اين استدالل اصالحات تدريجي از درون. دهد مي

بسيج مردمي حول محورها و "، "زني در باال ايين و چانهفشار از پ"هايي چون  به تاكتيك
تقويت نهادهاي "، ”نشيني هاي رقيب به عقب شعارهاي قانوني براي وادار كردن جناح

گيرند و در اين برداشت  در برابر نهادهايي كه مشروعيت خود را از دين مي "انتخابي
ريزي نظام و  خشونت و خونتنها راه ممكن گريز از .. . شوند و خوانده مي "انتصابي"

معرفي و بازنويسي قانون اساسي و بازسازي ساختار واقعي موجود از راه اصالح از  ،انقالب
هاي مردمي امري  گيري از اهرم اعتراض هاي حكومتي و با بهره درون با رهبري جناح

  .شود آميز و بري از خشونت جلوه داده مي ممكن، عملي و تحولي مسالمت



  88پاييز ، 3 جنگ زمان       122  
هاي موجود از اسالم،  از قرائت يكيساسي چون متني همگن و متكي به اما قانون ا

هاي رفرميستي از اسالم، به ويژه در بندهاي  راه بازنويسي يا تفسير خود را بر مبناي قرائت
،  ها ها، مذهب ها، عقيده مربوط به امتيازهاي انحصاري مذهب شيعه، نابرابري جنسيت

تبليغ،  ي بر قانون، حقوق برابر شهروندي از جمله در عرصهدر برا ها ها يا قوم ها، ملت زبان
رخي ببيان و تشكل و اختيارهاي واليت فقيه، بسته است و اصالح آن، حتا بر اساس 

شكستن . هاي رفرميستي از اسالم، جز با شكستن ساختار اصلي آن ممكن نيست قرائت
هاي رفرميستي از  قرائت ساختار اصلي قانون اساسي اسالمي براي بازنويسي آن بر اساس

ها و نقدي رو به رو است كه شكستن قانون اساسي براي نوشتن  اسالم اما با همان دشواري
  . قانوني منطبق و همگن با مباني حقوق بشر و دموكراسي پارلماني

هاي  اصالح ساختار واقعي موجود قدرت سياسي براي نزديك كردن آن به نظام
ها و نقدي رو  ، از طريق اصالح از درون، نيز با همان دشواريمبتني بر دموكراسي پارلماني

حتا تحقق اهدافي چون . به رو است كه هواداران براندازي نظام با آن رو در رو هستند
ن سد و مفروض آقاي خاتمي، و نه دموكراسي پارلماني، با هما "مردم ساالري ديني"

قعي براي تحقق ساختاري متفاوت با شود كه شكستن ساختار وا قيدهايي رو به رو شد و مي
  . ساختار كنوني

ها برهان براي تاييد  هاي مذهبي و هواداران غير مذهبي آنان البته ده رفرميست
هاي براندازي و  پذيري نظام و زيان هاي متفاوت خود از اسالم و براي اثبات تحول قرائت

گوناگون، تا  هاي به دليلهاي متفاوت از اسالم،  دهند و مبحث قرائت انقالب ارايه مي
نظري،  هاي آن برهان. آكادميك و نظري خواهد بود هاي ترين مبحث ها از جذاب سال
شوند و جذابيت نظري و آكادميك  هاي انقالب مطرح مي ي كه براي اثبات زيانهاي دليل
سياسي اما در اين واقعيت عملي تغييري  ي فلسفه ي هاي متفاوت از اسالم در عرصه قرائت

ها عامل  هاي غيردموكراتيك به دموكراسي ده گذار جامعه ي دهد كه در نحوه و شيوه مين
برخورد  ي شناختي در كاراند و كنش و واكنش و نحوه فرهنگي، تاريخي، سياسي و روان

حكومت و ساختار اصلي قدرت با تحول در اين ميان نقشي مهم بازي كرده و 
هاي مهم رخدادهايي  هاي نظري، از شاخصه يزير خودانگيختگي و خودجوشي، و نه برنامه

  .اند شورش و انقالب چون
  

  و گسست واقعيت  ها پيوند مفهوم
ها براي گذار و تحول دموكراتيك و تدريجي جمهوري اسالمي به تضاد بين  برخي گرايش

در قانون اساسي و ساختار واقعي جمهوري اسالمي اميد بسته و بر  "اسالم"و  "جمهوريت"
تا با تقويت وجه جمهوريت نظام ــ نهادهاي انتخابي رياست جمهوري و مجلس ــ  اند آن

از قدرت وجه اسالمي آن، ولي فقيه، امتيازهاي مذهب شيعه، تبعيض ديني، عقيدتي، 
بكاهند و به تدريج نوعي هارموني منطبق با فرهنگ و شرايط ايران .. . سياسي، جنسيتي و

  .خلق كنند
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هوم را به پيوستگي واقعيت و اشتراك لفظي را به اشتراك اين گرايش پپوستگي مف
كند و از ياد  مضمون و محتوا تعبير ميمعنا و تكرار واژه و اصطالح واحد را به وحدت 

  .  "كند پيوند مفاهيم گسست واقعيت را انكار نمي"برد كه  مي
هاي  با همين اصطالح در نظام "جمهوري اسالمي"اصطالح جمهوري در تركيب 

ايرانيان از مشروطه تا . نيست "يك و همان چيز"رلماني غربي، به رغم اشتراك لفظي، پا
هاي ذهني خود  ها به قالب غربي و تقليل آن هاي ايراني بر مفهوم ي كنون در پوشاندن جامه

سياسي غرب نيز  ي استاداند و براي اصطالح جمهوري مبتني بر نظام پارلماني در فلسفه
سياسي غرب جمهوري، لزومن معادل  ي در فلسفه. اند سالمي وضع كردهمعنايي ايراني ــ ا

دموكراسي در اين فرهنگ فرآيندي . دموكراسي و سلطنت، لزومن معادل استبداد نيست
هاي محدود  كه از دموكراسي.. . فرديت و گرايي، است متكي بر اومانيزم، ليبراليزم، عقل

  . يافته و نهادينه شده است هاي كهن يوناني تا امروز تكامل شهرــ دولت
هاي  وجه جمهوريت در قانون اساسي اسالمي ايران با جمهوري پارلماني در نظام

يس ك اين تمايز كافي است به شرايط ريدموكراتيك اروپاي غربي متفاوت است و براي در
جمهور در قانون اساسي اسالمي، از جمله اعتقاد و التزام ثابت شده او به واليت فقيه و 

ها از نامزدي، غيبت  مباني مذهب شيعه دوازده امامي، محروميت ديگرانديشان و غير خودي
مجلس و نمايندگان آن نيز  ي همين واقعيت در باره. نگاه كرد... شرايط انتخابات آزاد و 

  . صادق است
در ساختار واقعي ايران نيز كاركرد نهادهاي انتخابي مجلس و رياست جمهوري با 

در ايران كاركرد نهادهاي . هاي غربي متفاوت است نهادها در دموكراسيكاركرد اين 
هاي حكومتي در بافت قدرت  انتخابي رياست جمهوري و مجلس به تعيين سهم جناح

هاي  هاي جناح برنامه. شود ها، از جمله، در انتخابات تعيين مي محدود است و سهم اين جناح
ستقيم و جدي دارند و اين تاثير انتخابات را در مردم تاثيري م ي حكومتي بر زندگي روزمره

  .كند ايران به رخدادي جدي و با معنا بدل مي
به معناي رايج اين اصطالح در  "جمهوريت"قانون اساسي اسالمي تضاد بين 

را با تقليل معناي جمهوريت يا  "اسالم يا در واقع شيعه"هاي پارلماني و  دموكراسي
بر اين اصطالح حل كرده است و هر جا كه مجلس و  "رانيشيعي ــ اي" ي پوشاندن جامه

هاي قدرتمند حقوقي و واقعي بازي را  رياست جمهوري از اين حد فراتر روند مكانيزم
  .كنند قانونمند مي

قانون اساسي اسالمي، در ماهيت خود متني ايدئولوژيك و مكتبي و حداكثري است 
روندان را به دو گروه باورمندان و منكران مكتبي و ائدئولوژيك شه هاي متن ي و چون همه

، ــ به مثل "اهداف حداقلي"جنبش و . كند ـ به مثل خودي و غير خودي ـ تقسيم مي
ــ  بار ائدئولوژيك و مكتبي نداشته، .. . برگزاري انتخابات آزاد يا همان ابطال انتخابات و

هاي  ا و گرايشه گيري كرده و امكان حضور فعال اليه هاي مشخص را هدف خواست
گوناگون، از جمله معتقدان و منتقدان قانون اساسي را نه فقط به عنوان حمايت كننده و 

  . كنند ــ فراهم مي.. . ها و با حفظ هويت پياده نظام، كه در برنامه
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، از ابطال انتخابات، آزادي زندانيان ف حداقلي مطرح شده در جنبش كنونياهدا

هاي متنوع فعال در آن همگن  ، با ذات جنبش كنوني و اليه...يا  تا انتخابات آزاد... ياسي س
هاي عمومي فراگير را دارند اما پيش شرط قانون  جنبش ي و امكان بدل شدن به برنامه

سياست و ايدئولوژي، با ذات و  ي اساسي اسالمي، به دليل حداكثري بودن خود در عرصه
هاي آن را به  ش كه رهبري و برنامهتركيب جنبش كنوني ناهمگن و اگر نه تمامي جنب

  .كند طلبان مذهبي منحصر مي جناح اصالح
شرط حداكثري با ماهيت  حداقلي با ماهيت سياسي، با پيش هاي تضاد بين محوريت هدف

در . جنبش شدت دهد ي بحران سياسي را در سطح رهبري و بدنه ي تواند زمينه ائديولوژيك، مي
تحميل نماد سبز و حذف يا جدا كردن  ي تك صدايي با واسطه خارج از كشور نيز اعمال فرهنگ

  .هاي هوادارانه از جنبش را به سرعت عقيم كرد نمادهاي ديگر برخي حركت
  

  رهبري سياسي و انزواي فرهنگي 
 ي سياسي انقالب كه نماينده ي به دوران انقالب اسالمي، آيت اهللا خميني نه فقط نماينده

انقالب در آن روزگار، از زحمتكشان  ي مسلط نيروي عمده فرهنگ. فرهنگي آن نيز بود
 ي هاي اصلي طبقه فقير مياني، بخش ي نشينان شهرهاي بزرگ، اليه شهري و حاشيه

فرهنگي مذهبي و آيت اهللا خميني تجسم عالي اين .. . متوسط سنتي و غير سنتي و
  .فرهنگ بود

تمي، كروبي و هاشمي جنبش كنوني، آقايان موسوي، خا ي كننده ائتالف رهبري
اصلي  ي فرهنگي بدنه ي و نهادهاي دست اندركار آن اما نماينده ها رفسنجاني و حزب

 ي متوسط شهرهاي بزرگ، نيروي تا كنون عمده ي چرا كه طبقه. هواداران خود نيستند
هاي گوناگون تمايل خود را به فرهنگي  اما به شيوه ،خو و مسلمان است ، گرچه دينجنبش

با فرهنگ رهبران سياسي خود و به فرهنگي متمايل به برداشت ايراني از فرهنگ متفاوت 
  .غرب نشان داده است
نشينان شهري و روستايياني كه به آقاي محمود  دستان و حاشيه فقيران، تهي

نژاد راي دادند، از نظر فرهنگي و كنش و رفتار و كردار اجتماعي با او يگانگي نسبي  احمدي
توان در  متوسط شهري را با رهبران تا كنوني جنبش مي ي انگي فرهنگي طبقهاما بيگ ؛دارند

قانون اساسي اسالمي با فرهنگ رهبران تا كنوني جنبش همگن . ها ديد بسياري از آكسيون
جنبش در  تضاد نسبي است چرا كه اعتقاد اين بدنه  ي ي از آن با فرهنگ بدنههاي و بخش

ه معناي پذيرش قانون اساسي اسالمي و عالقه به خويي آن لزومن ب به اسالم و دين
 ي ها و در حوزه ارزش ي هاي نسل اول انقالب اسالمي نيست و در عرصه فرهنگ و ارزش

  .فرهنگي  رهبري جنبش در ميان هواداران خود در انزوا است
  

  هاي نظري رهبري  چالش جامعه و چالش
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آقاي موسوي نوشتم برخي تضادهاي  5شماره  ي در متني كه چند ماه پيش در نقد بيانيه
ها رو در رو شد، يادآور  نظري، عقيدتي و سياسي را كه او پس از سركوب تظاهرات با آن

  .شدم
ساختارهاي قانوني نظام مقدس تاكيد كرد و "آقاي موسوي در آن بيانيه از سويي بر 

.. . گهبان واز ديگر سو عليه شماري از همين ساختارها، از جمله واليت فقيه، شوراي ن
تضاد بين مواضع سياسي برآمده از ديناميزم دروني جنبش و عملكرد . موضع گرفته بود

بندي  گر از ديگر سو در جمله رهاي سركوبحكومت از سويي و اعتقاد به قانوني بودن ساختا
چو بيد بر سر "داد كه او ناخواسته  آقاي موسوي آشكار بود و نشان مي 5شماره  ي بيانيه

هاي مبرم  دار و ضرورت و تاريخ او را به دام ديلماي اعتقادات ريشه "لرزد ويش ميايمن خ
دار او متصور نبود و آقاي موسوي، به ويژه  تقادات ريشهعبور موسوي از اع. انداخته است

در تظاهرات پراكنده، راسخ بودن خود را در اعتقادات  "جمهوري ايراني"پس از طرح شعار 
مقتداي خود آيت اهللا خميني  ي خالفت با اين شعار و تاكيد بر جملهخود نشان داد و با م

شجاعانه در برابر بخشي از  "جمهوري اسالي نه يك كلمه بيش نه يك كلمه كم"
  . هواداران خود ايستاد

نژاد، كاهش شمار تثبيت واقعي، نه حقيقي رياست جمهوري آقاي احمدي
دت سركوب، متوسط شهري، ش ي طبقهتظاهركنندگان معترض و محدود ماندن جنبش به 

تاسيس نهاد از بستر جنبش را به آقاي موسوي تحميل .. . و ترس از دست دادن كنترل
ها و ديناميزم دروني جنبش، كه از نيازهاي رهبري  كرده است، اما نهادي كه نه از ضرورت

سياسي او در حيات  ي تواند جنبش را تضعيف و آقاي موسوي را، اگر ادامه برآمده باشد، مي
طلبان مذهبي تقليل  چارچوب نظام كنوني ممكن و پذيرفته شود، به يكي از رهبران اصالح

  .داده و سرنوشتي مشابه با آقاي خاتمي را براي او رقم زند
  
  هنگام ه هنگام و نابه تاسيس ب

تاسيس هر نهادي از بستر هر جنبشي، از خودجوشي، تنوع، انرژي، توان و خودانگيختگي 
تاسيس نهاد . كند ها كنترل مي و مصلحت ها كاهد و آن را در چارچوب امكان جنبش ميآن 

دهد ــ تاسيس  تواند جنبش را ارتقانگام و متناسب باشد، ميه بر بستر جنبش، اگر به
كارگر در قرن نوزدهم، تاسيس  یهاي كارگري از بستر جنبش صد ساله طبقهاتحاديه
ميالدي،  70و  60هاي  چپ جديد از بستر جنبش دهه هاي و حزب سبز اروپا هاي حزب

 ي تاسيس كانون نويسندگان ايران بر بستر جنبش روشنفكري در مبارزه با سانسور در دهه
  . هفتاد، ــ ي و احياي آن در دهه 40

هنگام نهاد بر بستر جنبش، يا تاسيس نهاد نه بر اقتضاي ديناميزم ه تاسيس ناب
تواند نيروي  هاي تاكتيكي و سياسي رهبري اما مي ضرورتدروني جنبش و جامعه كه بر 

و  ها ها، حزب نمونه براي سازمان. خودجوش جنبش را حذف و آن را از رمق بيندازد
نهادهايي از اين دست، كه با حذف محتوا به سود شكل، حذف متن به سود سازمان، حذف 

بسيار است، به ويژه كه جنبش ها را تقليل و تضعيف كردند  جنبش.. . بدنه به سود رهبري و
متوسط شهرهاي بزرگ باقي مانده، با  ي طبقه ي اخير ايران هنوز عمومي نشده، در محدوده
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هاي جامعه پيوند نخورده و با حكومتي رو در رو است كه از دو اهرم كاراي  ديگر اليه

  .است مند توانايي اعمال سركوب و توانايي بسيج ميليوني هواداران خود، هنوز، بهره
خرداد در تهران و چند شهر بزرگ، كه حضور  25پس از تظاهرات اعتراضي گسترده 

هاي  انبوه مردم در آن براي حكومت و نامزدهاي معترض غافلگير كننده بود، دستگاه
دهي تظاهرات و  اندازي و سازمان سركوب فعال شده و رهبري جنبش را از امكان راه

  . هايي بزرگ محروم كردند گردهمايي
هاي بزرگ، تظاهرات كم جمعيت اما مستمر، بار  در غيبت تظاهرات، تجمع و حركت

اما اغلب اين تظاهرات  ؛هاي تهران بر دوش گرفتند جنبش اعتراضي را در خيابان ي ادامه
هايي كه در اين  برخي شعارها و خواست. در كنترل رهبري، آقاي موسوي و ستاد او، نيستند

ــ به مثل جمهوري ايراني به جاي جمهوري اسالمي، رهبري را اند  تظاهرات مطرح شده
كنترل جنبش در مرزهاي اعالم . گيري صريح، جدي و مخالف، نگران كردند تا حد موضع

  .باشد "راه سبز اميد"تاسيس نهاد  هاي تواند از هدف شده و مجاز مي
م وزن ــ هاي الغر ك اند تا با سياست هويج هاي حكومتي تا كنون كوشيده ارگان

بقاي سياسي در قدرت با سهم اندك، امكان فعاليت سياسي و حضور در انتخابات  ي وعده
هاي سنگين و حجيم، ــ زندان، شكنجه، دادگاه  ــ و چماق.. . مجلس با اما و اگر و ي آينده

اتئالف .. . ها و نمايشي، تهديد، ممنوع كردن فعاليت سياسي تشكيالتي، توقيف رسانه
طلبان مذهبي و كارگزاران اجرايي دولتي و سران  كار سنتي، اصالح محافظهروحانيان 

اتئالف ــ موسوي، كروبي، هاشمي رفسنجاني ـ را براي تعيين سهام به مذاكره دعوت 
  . كنند

نياز اما او را به نهادي سياسي  جايگاه كنوني آقاي موسوي او را از حزب و جبهه بي
ها  هاي سياسي هوادار او را در برگرفته و از آن و جبهه ها ، حزبها محفل تاكند  نيازمند مي
سياسي در چارچوب نظام و قانون اساسي را براي او  ي نهادي كه تداوم مبارزه. عبور كند

سال ديگر و  2ممكن و حداكثر حمايت مردمي كنوني از او را تا انتخابات مجلس، حدود 
  . رياست جمهوري حفظ كند ي انتخابات آينده

كند كه اين نياز  ي كه مشاور ارشد آقاي موسوي ارايه داد از نهادي حكايت ميطرح
گو نيست گرچه حمايت همه  اما در اين طرح رهبري در برابر اعضا پاسخ ؛آورد را بر مي

  .آنان را خواستار است ي جانبه
آقاي موسوي بر جنبش اخير خالء مزمن  ي رهبري سياسي تا كنون تثبيت شده

هاي اينترنتي و  شبكه"اخير تا حدي پر كرد و  ي ه شده را در دو دههرهبري پذيرفت
 ي ،چون جايگزين موقت نهادهاي سياسي، تا حدي و در ميان جوانان طبقه"اي ماهواره

  . متوسط به غيبت خالء سازماني پاسخ دادند
بحران رهبري، به هر دليلي، از جمله ناتواني آقاي موسوي از پاسخ گفتن به 

تواند  نظري و عملي خود و نيازهاي جنبش يا عبور بخشي از جنبش از او، مي هاي تناقض
جنبش را با خطر احياي مجدد خالء مزمن رهبري رو به رو كند به ويژه در موقعيتي كه 

در موقعيت كنوني يا  "رهبري متكثر پذيرفته شده" ي ادعاي حضور واقعي و نه خودخوانده
كم در مرحله كنوني، توهمي  بري از متن جنبش، دستاميد به پديدآمدن خود به خودي ره
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تواند  بيش نيست و هيچ شخصيت، گرايش يا نهادي، به جز آقاي موسوي و ستاد او، نمي
نزديك جبران  ي هاي مهمي از مردم در آينده غيبت رهبري پذيرفته شده را در ميان اليه

  .كند
است ابطال آن شكل جنبش كنوني بر محور اعتراض به تقلب در انتخابات و خو

كم در ميان  هاي انباشت شده، دست بيني نشده نارضايتي گرفت و به دليل انفجار پيش
قبلي خود،  ي متوسط شهري به ويژه جوانان نسل سوم، به سرعت خود را از مرحله ي طبقه

هاي حكومتي براي بازتوزيع سهام در بافت قدرت سياسي و  مبارزات انتخاباتي جناح
  .مايز كرداقتصادي، مت

مديران و  ي طلبان مذهبي، بدنه مبارزات انتخاباتي ائتالف اصالح ي در مرحله
كار نسل اول و باند يا گروه قدرت  كارگزاران اجرايي نظام اسالمي، روحانيان محافظه

اقتصادي ـ سياسي آقاي رفسنجاني در برابر نسل دوم رهبران جمهوري اسالمي و باندها 
بندي و  صادي ــ سياسي برآمده از نهادهاي نظامي و امنيتي صفهاي قدرت اقت يا گروه

متوسط و ثروتمندان شهري و پشتيباني  ي حتا بر مبناي نتايج اعالم شده حمايت طبقه
  .روحانيان با نفوذ نسل اول را كسب كردند

نظامي استبدادي به .. و  67و  60هاي  جمهوري اسالمي حتا در اوج سركوب سال
هاي حكومي در بافت قدرت با سهم متفاوت و متحول حضور  نبود و جناحمعناي سنتي آن 

داشته و رهبر نظام، به رغم اختيارات گسترده خود در قانون اساسي، در تعيين سهم 
هاي حكومتي در نهادهاي انتخابي، جز در مواردي استثنايي، نقش تعيين كننده  جناح

  .نداشت
اسي به راي مردم در انتخاباتي محدود در جمهوري اسالمي تعيين سهم در قدرت سي

ها حق دارند تا رييس  هاي حكومتي واگذار شده و شهروندان ايراني، حتا غيرخودي به جناح
هاي حكومتي آزادانه  هاي تاييد شده جناح جمهور و نمايندگان مجلس را از ميان چهره

سياست  ي در عرصه ها هاي متفاوت جناح انتخاب كنند و چنان كه اشارت رفت تاثير برنامه
هاي اندكي مضحك  كپي. كند داخلي بر زندگي مردم، انتخابات را به روندي جدي بدل مي

ها  هاي خارج از كشور ديد كه از همه گرايش توان در برخي از حركت همين روال را نيز مي
  .كنند تا بر محور نماد تعيين شده واحد به سركوب اعتراض كنند دعوت مي

نتخاباتي آقاي موسوي به نتايج اعالم شده به چاشني انفجار بدل اعتراض ائتالف ا
ها كشاند و اعتقاد  متوسط شهرهاي بزرگ را در تظاهرات ميليوني به خيابان ي شد و طبقه

  . هاي بسياري از مردم بدل شد به تقلب در انتخابات، درست يا غلط، به باور گروه
  
  گرايان نژاد، نامزد نامطلوب اصول احمدي

نژاد، حتا در دور اول  آقاي محمود احمدي. شدت گرفته استمقابل نيز تضادها  ي جبههدر 
نسل دوم رهبران  گرا و جناح اصول ، نامزد مطلوب رهبر نظام،رياست جمهوري خود

و آنان كساني  اند؛ كه از بستر نهادهاي امنيتي و نظامي برخاستهنبود جمهوري اسالمي 
  . دادند او ترجيح ميچون آقاي علي الريجاني را بر 
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گرا جبري تحميل شده بود  نژاد براي جناح اصول در انتخابات اخير حمايت از احمدي

. داد چرا كه حمايت جدي از نامزدي ديگر بخت آقاي ميرحسين موسوي را افزايش مي
نژاد با  نژاد و مخالفت احمدي گرا با وزيران پيشنهادي احمدي مخالفت جدي جناح اصول

  .اي از همين تضادها است هاي رهبر نيز نشانهبرخي دستور
كوشند تا با آمريكا رابطه  نژاد به گرايشي در نسل دوم تعلق دارد كه مي اقاي احمدي

برقرار كرده و نظام جمهوري اسالمي را از بار سنگين تعلقات مكتبي روحانيان نسل اول 
عرفي وزيران زن، دوستي ها، م نژاد از حضور زنان در ورزشگاه حمايت احمدي. آزاد كنند

روحانيان محافظه كار . اند هاي گويايي از اين گرايش نشانه... مردم ايران با ملت اسراييل و
گرايان نسل دوم خطر حذف واليت فقيه و ظهور حاكم اسالمي،  نسل اول و برخي از اصول

ختن به پردا. ... كنند تواند غير روحاني نيز باشد را در اين گرايش احساس مي كه مي
طلبد اما تشديد تضادهاي  تضادهاي نسل دوم رهبران جمهوري اسالمي مجالي ديگر مي

  .تواند بر سرنوشت جنبش و راه سبز آقاي موسوي تاثيري جدي داشته باشد اين جناح مي
شدگان اخير و اعترافهاي  نفز از بازداشت 100دادگاه  ي گرا حتا در باره جناح اصول

فاوتي را پيشه كرده است و تضاد در اين عرصه تا حدي است كه زندانيان برخوردهاي مت
: رجوع شود به(دهد  كنندگان را نشان مي نه شكست زندانيان كه شكست بازداشت ها اعتراف

  .) جنگ زمانهمين شماره  185ي  متن شناسي اعترافات آقاي حجاريان، صفحه
  

  شش چالش و آينده
ها و  زير  تغيير سهم اين چالش. كل گرفتچالش مهم ش 6جنبش اخير ايران بر بستر 

نهد و پر  كنوني بر سرنوشت جنبش تاثير جدي بر جاي مي ي آنان در مرحله ي مجموعه
عمل، آقاي  ي ها در عرصه ها در بافت و فرآيند رخ داده تر شدن برخي از چالش رنگ

  .موسوي را در اوج يك بحران حاد سياسي با بحران نظري نيز درگير كرده است
اي از مردم، كه  هاي گسترده چالش بين اليه. ــ چالش بين استبداد و دموكراسي 1

ها را در سي سال  هاي سياسي و اجتماعي هستند و حكومتي كه اين آزادي خواستار آزادي
  .گذشته از آنان دريغ كرده است

 5تر از  هاي انتخاباتي كم رنگ مبارزه ي چالش بين استبداد و دموكراسي در مرحله
طلبان و بنيادگرايان مذهبي بود اما  تر از چالش بين اصالح چالش ديگر و به ويژه كم رنگ

تر شد و اگر جنبش ادامه يابد سهم آن  سهم اين چالش پس از سركوب تظاهرات پر رنگ
  . تر خواهد شد پر رنگ  هاي احتمالي آينده در حركت
. متوسط شهري ي طبقهدستان شهري و روستايي و  ــ چالش بين فقيران و تهي 2

دستان شهري و روستايي باز هم به رفتار، كردار،  در انتخابات اخير اغلب فقيران و تهي
تر درآمدهاي ارزي و مبارزه  توزيع عادالنه: نژاد گفتمان و شعارهاي پوپوليستي آقاي احمدي

وي را متوسط شهري، كه آقاي موس ي خوار، راي دادند و طبقه با غارتگران قدرتمند رانت
پنداشت، به او  مي.. هاي اجتماعي، تنش زدايي،رونق اقتصادي، احترام جهاني و نماد آزادي

  . راي داد
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هاي انتخاباتي، كوشيد تا با طرح  اول جنبش، مبارزه ي آقاي مهدي كروبي در مرحله
برخي شعارهاي سياسي چون تغيير بندهايي از قانون اساسي و منشور حقوق بشر اسالمي 

هاي انتخاباتي او  متوسط را جلب كند اما شمار اندك جمعيت در متينگ ي يت طبقهحما.. و
هاي انتخاباتي آقاي موسوي، نه لزومن آراي اندك او  در مقايسه با انبوه جمعيت در متينگ

متوسط به  ي تواند حاصل دست بردن در نتايج باشد، نشان از گرايش كم رنگ طبقه كه مي
گذاري كالن گروه قدرت اقتصادي ـ  ند نقش مهم سرمايهشعارهاي سياسي داشت؛ هرچ

توان  سياسي آقاي هاشمي رسنجاني را در جذب جمعيت و آراء به سود آقاي موسوي نمي
  .   ناديده گرفت

هاي  مبارزه ي متوسط شهري در مرحله ي دستان و طبقه چالش بين فقيران و تهي
اكثريت . آميز خياباني پررنگ بود مسالمتتظاهرات  ي گيري و در مرحله انتخاباتي و روز راي

حتا بر . ها آمدند هر دو قطب به نامزد مطلوب خود راي داده و براي حمايت از او به خيابان
نژاد  اساس آمار اعالم شده آراي آقاي موسوي در تهران و چند شهر بزرگ بر آقاي احمدي

  . پيشي گرفت
دست  هاي فقير و تهي توده. سركوب اما كم رنگ شد ي سهم اين چالش در مرحله

ها  خرداد، تظاهرات گسترده در اعتراض به تقلب در انتخابات، به خيابان 25روز شنبه 
ها  ي متوسط نيز پس از سركوب تظاهرات از حضور ميليوني در خيابان طبقه. نيامدند

اگر  .هزار جوان را در مقابل نيروهاي انتظامي و بسيج تنها گذاشت 5تا  3خودداري كرد و 
متوسط و  ي هاي ميليوني طبقه پس از سركوب، توده ي آقاي موسوي نتواند در مرحله

هاي نو هدايت كند، اين چالش  دستان را به حركت در قالب فقيران و تهي ي بخشي از جبهه
  .بندي ديگري ظاهر خواهد شد به پسزمينه رفته و در آينده در قالب و صف

هاي مهم تحول در الگوي  تواند از گره گاه يها در مهرماه م بازگشايي دانشگاه
  . تظاهرات اعتراضي باشد

اين ..اينترنت و: حكومت استبدادي و دستاوردهاي انقالب اطالعاتــ چالش بين  3
  .كند چالش از اين پس نيز نقش خود را حفظ مي

هاي گوناگون  هاي مذهبي و طيف هاي گوناگون رفرميست ــ چالش بين طيف 4
  . جناح حكومتي 4و چالش سياسي، اقتصادي و نظري  بنيادگرايان

كاران سنتي  ــ چالش بين نسل اول رهبران انقالب، كه اغلب به جناح محافظه 5
  .اند تعلق دارند و نسل دوم كه از نهادهاي نظامي و امنيتي برخاسته

بندي دولتمردان و  گروه: بندي قدرتمند اقتصادي ــ چالش بين دو گروه 6
كنند و   ها را نمايندگي مي خوار، كه خانواده و باند رفسنجاني آن ان رانتدار سرمايه
  .اند خواري كه از نهادهاي نظامي و امنيتي سر بركرده بندي رانت گروه

هاي  هاي اروپايي و رسانه هاي آمريكا و دولت گيري دولت ها موضع در كنار اين چالش
 ي دولت اوباما خواهان مذاكره.  اندجهاني، و نه داخلي، در كار ي بزرگ نيز در عرصه

المللي  مستقيم با ايران است و حق ايران را براي غني كردن اورانيوم با نظارت آژانس بين
مستقيم با دولت رييس جمهوري كه براي جذب  ي پذيرد اما توجيه مذاكره انرژي اتمي مي

سراييل از نقشه جهان افكار عمومي مسلمانان جهان هولوكاست را انكار و خواهان نابودي ا
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مذاكره  ي دولت امريكا در مرحله. است، در افكار عمومي مردم آمريكا و اروپا آسان نيست

نژاد از راي  چرا كه مذاكره با احمدي. داد نژاد را ترجيح مي مستقيم هر كس به جز احمدي
ا ايران مستقيم را ب ي كاهد و فضاي مانور تبليغاتي مخالفان مذاكره دولتمردان غربي مي

گيري اما، اگر فضا به زيان جنبش اعتراضي آرام شود، كم رنگ  اين موضع. تر مي كند وسيع
ها  نژاد ادامه خواهند داد اما دولت هاي بزرگ غربي به انتقاد از احمدي رسانه. خواهد شود

  .نتيجه نخواهند كرد هاي لفطي بي روابط و مذاكره مستقيم با ايران را فداي جدال
  

  ان و گرايش هاي مستقل از حكومت روشنفكر
هاي حكومتي ايران در داخل كشور يا  اغلب روشنفكران و فعاالن سياسي مستقل از جناح

كنند و به  فعاالنه در جنبش اخير حضور و شركت دارند يا با آن همراه و از آن حمايت مي
راه با حمايت كوشند تا هم هاي حكومتي در خارج از كشور مي رغم حاميان غير مذهبي جناح

روشنفكران و فعاالن سياسي . از جنبش، استقالل نظري و سياسي خود را حفظ كنند
  .اند را داشته ها اپوزيسيون مستقل در خارج از كشور نيز كمابيش همين موضع

هاي حكومتي در خارج از كشور نه فقط مشتاقانه رهبري  حاميان غير مذهبي جناح
ف موسوي، خاتمي و رفسنجاني را  تاييد كرده و جنبش ــ ميرحسين موسوي يا ائتال
هاي قانون اساسي  كنوني، در چارچوب ي كم در مرحله خواستار باقي ماندن جنبش ، دست

ها را به چارچوب جنبش  كوشند تا صداهاي متفاوت را حذف و همه حركت هستند، كه مي
هاي افراطي  خواست خود وحدت را حفظ و از طرح شعارها و ي سبز منحصر كنند تا به گفته

ها به جنبش ضربه زده و بخشي از آن، از جمله موسوي را از آن جدا  كه به گمان آن
  .كند، جلوگيري كنند مي

بيند، براي جبران  اين گرايش در بستر استبداد مذهبي خواب دموكراسي الييك مي
هاي  سياست عملي واقعيت ي هاي نظري و عملي و غيبت يا حذف خود از عرصه ناتواني

ها و  كرده و خواست "تفسير به راي"هاي گذشته  عارفان قرن ي را به شيوه "جنبش سبز"
  .دهد آرزوهاي خود را به آن نسبت مي

كند كه  ها را برجسته و به خود و ديگران وانمود مي اين گرايش با حذف متن، حاشيه
ين گرايش با ا. ها و آرزوهاي او است آن چه در ايران در حال شدن است همان خواست

دهد ، در برابر   ساده مطلوب خود تقليل مي هاي هاي نامتناسب جنبش را به حكم تاويل
هاي نظري و عملي خود كور و در موقعيت درماندگي نظري و عملي  ها و تناقض ناهمگني

  . به توهم تاثير و حضور فعال معتاد است
ها كه  ين گرايشموقعيت ستروني از اين دست اما نه فقط حاصل نظر و عمل ا

هايي نيز است  موفقيت جمهوري اسالمي در منزوي كردن آنان و برآمده از گرايش ي نتيجه
بيني و هواداري از  دموكراسي، حقوق بشر و حقوق شهروندي بخش  كه با ادعاي واقع

هاي حكومتي و مدافعان بقاي ساختار  مهمي از اپوزيسيون سياسي را به حاميان جناح
  .ليل داده استسياسي حاكم تق



  

  الو
  ام زير ابرهاي تو ايستاده
  و گلويم گرفته ست

  كنار تابستان
  زند تلفن زنگ مي

  ...اين ابتداي باران ست 
  

  گوشي تلفن ابري ست
  پيجند گير مي ها گرد شماره رنگ

  .زند بوي باران بر انگشتان حلقه مي
  ي اين هجراني سياه و توالني ست هايي كه به اندازه روي سيم

  زنم بر صدايت بوسه مي
  و ناگهان

  .ام تابستاني ميان باران
  شهيدي نازنين نظام

  
  
  
  
  
  
  

  نقد و بررسي
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  برديا كوشان: طرح



 علي نگهبان

ي يك شگرد سانسور به مثابه  
  

بايسته است كه با . هاي مردمي ايران روشن شده است خيزش اكنون بار ديگر چشمانمان به
خواهانه كمك كنيم؛ اما از سوي ديگر بايد  ن جنبش آزاديبرد اي پيش دلي تمام به  هم
  .هاي تاريخي خود نيز توجه داشت آموزه به

ي پيش تا كنون در  بيان ديگر، خيزهايي كه از سده به. ايم ي سكوالريته مانده در آستانه
اي  گونه ناكامي انجاميده است، انگار كه تاريخ هر بار به ايم، هر بار به آزادي داشته دستيابي به

  .تكرار شده باشد
خواهي و  هايي كه پيرامون ناكامي يا ناباروري آزادي ها و گفتمان پرسمان در پاسخ به

ترين پاسخ  توان از بديهي ي گذشته تا كنون مطرح شده است، مي ي ايراني از سده سكوالريته
اين ناكامي  رو كلي، اين است كه دليل هاي بديهي، و از همين يكي از پاسخ. ممكن آغازيد

  .ها است پنهان ماندن و سركوب شدن تفاوت
توان نشان داد كه اينان پيوندي  آزادي نيز مي -در بازشناخت پيوند ميان ادبيات و آگاهي 

. اگر آگاهي و آزادي باشد، ادبيات نيز فرصت شكوفايي خواهد يافت. ديگر دارند مستقيم با يك
بخش است، گر چه چنين  رسان و آزادي آگاهيتوان گفت كه ادبيات خود  از سوي ديگر مي

هاي جانبي و پيامدهاي شكوفايي ادبي و  بلكه اين خود يكي از فرآورده. اي ندارد وظيفه
. روييم بنابراين، در اين معادله با همان پرسش كهن پيوند مرغ و تخم مرغ روبه. فرهنگي است
د، ديگري نيز ناخوش خواهد اگر هر يك از اين دو ناخوش باش. ي ديگري است يكي الزمه

  .شد
سال سانسور گسسته  آزادي را دستگاه كهن - ي ما، پيوند ميان ادبيات و آگاهي  در جامعه

  .است
ميانجي  اي بي گونه پرداز به داستان. ها ست ي متن آفرينشي نشان دادن تفاوت  كار نويسنده

گون  هاي گونه ها و طبقه اليه ي كار خود را از ميان او مايه. با جامعه و مردم در پيوند است
ي  اين نوشته را ويژه. ي ايراني گرفته شده است اين امكان از نويسنده. گيرد جامعه بر مي

  .كنم گزاردن همين يك نكته مي
  .سازي پيوندي سرشتين با هم دارند سانسور و خواست يكسان

ي ابزاري و  وهسازي همان شي يكسان. خواهي تفاوت دارد سازي با برابري خواست يكسان
حذف يا سركوب  ها، به ها و پذيرش يا درمان آن جاي بازشناخت تفاوت اي است كه به آمرانه

رو، اين گرايش  از اين. سان كرده باشد دست و يك پردازد تا جهان پيرامون خود را يك ها مي آن
كاركرد معناي دادگزاري بگيريم، اگر  اگر برابري را به. خواهي است درست وارون برابري

توان دريافت كه اين معنا چيزي نيست  گاه مي دار بدانيم، آن حق خواهي را رساندن حق به برابري
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رسميت شناختن  شكل پذيرش و به چنين مديريتي گاه به. ها ي تفاوت مگر مديريت دادگرانه

 ي شده دادگري اما همان گم. شكل درمان يا بر طرف نمودن آن شود، گاه به تفاوت انجام مي
اما . ايم ايم و بهايي گزاف در پي آن پرداخته دنبالش بوده چيزي كه بسيار به. ديرين ما ست

اي از  ايم، هر بار و از پس هر خيزش، چيزي نبوده است مگر دوره دست آورده چه به آن
ي كاركرد آن  سازي همواره و در همه جا هست، ولي شيوه سان يك گرايش به. سازي سان يك

سازي هم در محيط خانوادگي، كاري، و محلي وجود  يكسان. شود ط ديگر ميمحي وابسته به
  .ها هاي سياسي، فرهنگي و مانند آن دارد؛ هم در سازمان

يا دست كم بايد از اين آزادي  –پردازد  ها مي نشان دادن تفاوت گفته شد كه نويسنده به
  .ها ي تفاوت ي هنرمندانهداستان مدرن در بنياد خود چيزي نيست مگر اجرا. برخوردار باشد

اما . ي نويسنده نيست ها وظيفه گونگي برخورد با آن ها و چه با اين همه، مديريت تفاوت
چه نويسنده از انجام  چنان. شود سازي، اين وظيفه بر نويسنده تحميل مي سان ي يك برنامه بنا به

 –اي خواهد شد  انهگرد سان ي او دچار چنان برخورد يك چنين دستوري سر باز زند، نوشته
  .شود چه در دستگاه سانسور مي چنان

ي خويش آگاه است،  سازي حاكم بر جامعه سان كار يك- و-اي كه از ساز نويسنده
پس، آگاهانه يا . چنان ساختار مسلطي بيافريند ي خود را بدون توجه به تواند نوشته نمي

  .آيد جوي راه چاره بر ميو جست ناآگاهانه، به
دست  هايي مهارت بااليي به چاره- يراني در يافتن و برساختن چنان راهنويسندگان ا

كارگيري زبان  هاي مقابله با سانسور يا گريز از آن عبارتند از به چاره- برخي از اين راه. اند آورده
بينند،  ها را ناممكن مي نويسندگان هنگامي كه نماياندن تفاوت. مجاز، تمثيل، نماد و استعاره

ي اين شگردها و  جا همه در اين. پردازند هاي گوناگون مي هاي موازي در شكل هانآفرينش ج به
  .ناميم هاي جايگزين مي هاي نوشتاري را زبان شكل

. كارگيري زبان تمثيل و استعاره دو خاستگاه بنيادين دارد و به "در پرده گويي"شگرد 
خود، هنوز آن دستگاه  خاستگاه نخست آن است كه آدمي در سپيده دم كشف توانايي زباني

رساني بدوي را چندان توانمند و پيچيده نساخته بود كه بتواند منظور خود را در زبان -پيام
اين ويژگي تا هنوز نيز با آدمي و با زبان است؛ و از همين رو همواره بايد زبان را مستعد . بياورد

  .تفسير، تأويل و تعبير دانست
يابند، اگر نگوييم تنها دليل،  عاره آگاهانه صورت زباني ميگاه كه تمثيل، نماد و است اما آن

سانسور گر چه نامي . هاي پيدايي آن سانسور است توان گفت كه يكي از دليل دست كم مي
  .درازاي تاريخ دارد اي به مدرن است، اما مسماي آن پيشينه

. اند گار گذاشتهياد هاي فراواني در اين باره به پردازان كهن ما نشانه نويسندگان و سخن
كرد  وري كه اسرار هويدا مي سهمناك براي سخن ي سخن در پرده گفتن، رمزگويي و پادافره

همين نسبت نيز بر ناگزيري نويسنده در  ها به اين نشانه. هايي از سانسور ديرپا هستند همه جلوه
  .دهند تمثيل و استعاره گواهي مي پناه بردن به
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هاي  و نمادپردازي چون پايه  هاي كهن، تمثيل انرو ست كه از همان زم از همين
. پردازي ادبي و هنري راه يافتند هاي نگره ناپذير و سرشتين هنر و ادبيات در دستگاه جدايي

هاي اصلي شعر  انگيزي را از ويژگي گي خيال پورسينا، خواجه نصير توسي و شمس قيس همه
بلكه روند دخالت . كار ادبي ما نيست اما اين ديگر تنها يك ويژگي در. آورند شمار مي به

جا رسيده است كه كار ادبي را با  تئوريك زبان تمثيل و استعاره در ادبيات امروز ايران به آن
در نگاه غالب ايرانيان معاصر، ادبيات مدرن برابر با . سنجند ي تفسيرپذيري آن مي درجه

  .شود هاي زباني پنداشته مي شگردها و آرايه
هاي پسامدرن در ايران، كارِ زباني و رهانيدن  نگره  گذشته، همراه با موج ي در چند دهه

ي مركزي بسياري از رويكردهاي هنري و ادبي رواج  چون هسته زبان از ساخت دستوري هم
ي بيان ادبي  زبان و ادبيات البته با رويكردي كه زبان را وسيله اين نوع نگاه به. پيدا كرد

دهد تا اين دو  اين نوشتار كوتاه فرصت مناسبي را به ما نمي. وت استپندارد از بنيان متفا مي
تأثيرگذاري و تأثيرپذيري اين دو نگره از  توانيم به تنها مي. ديگر بازشناسيم نوع نگاه را از يك

  .اي داشته باشيم ساز سانسور اشاره سان نيروي يك
است، و از سوي ديگر سازي  سان بنا را بر اين گذاشتيم كه هدف دستگاه سانسور يك

. سازي آن است سان پذيرفتيم كه هدف زبانِ جايگزين مقابله با سانسور و سرپيچي از يك
جا كه زبان جايگزين  از آن. دهد نوشته خاصيت تفسيرپذيري مي استفاده از زبان جايگزين به

خدمت گرفته شده است، پس دست كم يكي از تفسيرهاي متن  براي گذار از سانسور به
  .اشكال باشد بايست تفسيري مورد پسند دستگاه سانسور يا از نظر آن بي مي

گمان ما  هايي كه به هاي ديگر از متن، يعني همان خوانش افزون بر اين، خوانش
ناگزير چنان در شگردهاي زباني و  كنندگي سانسور هستند، به سان كننده در برابر يك مقاومت

تر از  كمك كارشناسان، آن هم كارشناساني خبره تنها بهاند كه  هاي بياني پيچيده شده آرايه
  .سانسورچيان، قابل استخراج هستند

سازي سانسور  تواند در برابر خواست يكسان چنين متني، در صورت انتشار، تا كجا مي
هايي  دانيم كه برد متن تجربه مي حاكم ايستادگي كند؟ پاسخ اگر چه چندان روشن نيست، اما به

  .رود ي تني چند فراتر نمي ز محفل كارشناسانهچنين ا اين
نشان  اين گونه است كه متني كه براي فرار از سد سانسور تفسيرپذير شده است قادر به

  .ي بنيادين متن آفرينشي، نخواهد بود ها، همان كار ويژه دادن تفاوت
جايگزين هاي  پذير و زبان هاي خوانش هاي آورده شده در پيدايي متن يكي ديگر از دليل

كند و به خواننده آزادي و امكان مشاركت در  اين است كه چنان متني زبان را دموكراتيزه مي
  .دهد متن را مي

چرا كه مشاركت خواننده اگر . اما تأثيري بر موضوع بحث ما ندارد. اين نگره درست است
اشد، جز ها نب سازي سانسور، يا در سوي بازنمايي تفاوت سان گري از يك در مسير پرسش

  .اي نخواهد داد هاي مورد تأييد دستگاه حاكم ميوه بازتوليد ارزش
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پذيري، چند صدايي،  ي گزارش باال اين است كه ادعاهاي پيرامون خوانش چكيده

هايي فني  تفسيرپذيري و مشاركت خواننده در متن در تحليل نهايي از شگردهايي زباني و آرايه
گردان  سان بينيم توان ايستادگي در برابر نيروي يك كه مي اين كار نيز چنان. روند فراتر نمي

  .سانسور را نداشته و نخواهد داشت
. بنياد فروكاسته است- اي ادبيات شگرد گونه سوي  سانسور ديرپا، ادبيات معاصر ايراني را به

ي آن  سانسور يا در واكنش به آن يا در نتيجه هايي كه ادبيات ما در پاسخ به ي ويژگي همه
پذيري ادبيات معاصر  هايي از كنش اينان خود نشان. نشان هستند- افته است در واقع دردي

  .مايند
وار در  ي سوسك پروازهاي بريده براي همين است كه ادبيات ما محكوم است به

  .هاي خودي و ناتوان از پرواز در فضاي باز و آزاد جهاني محفل
دهد، در همان  محيط سانسور معنا مي ي خويش تنها در هاي يگانه ادبيات ما با ويژگي

سانسور و ادبيات ما : زايي است و اين خود پارادوكس اندوه –تواند ادعاي وجود كند  محيط مي
تواند زنده  يكي بدون ديگري نمي. ديگر نيازمندند هر دو به هم. اند دو روي يك سكه شده

  .در يك كالم، بدون سانسور ما ادبياتي نداريم. بماند
گزارشي نظري بسنده نكرده باشم، بازخواني يكي از  كه تنها به براي ايناكنون 

  .آورم هاي داستان كوتاه معاصر فارسي را در پي مي ترين نمونه درخشان
  

  ساز و تفاوت فردي سان زبان يك
ي هوشنگ گلشيري داستاني است با  ، نوشته1ي كوچك من نمازخانهداستان كوتاه 

تر  تعارف كم مانند كه بي هايي بي ها و ظرفيت مندي ها، توان هايي يگانه، ريزبيني ويژگي
هايي كه اين داستان را براي گزارش خود  ديگر دليل. همانندي در ادبيات معاصر ما دارد

توان در هر سه سپهر نمادين  اين داستان را مي: برگزيدم فهرست وار به قرار زير است
)symbolic( تمثيلي ،)allegoric (ا گر و واقع)realistic (هم شخصيت دگرانديش و . خواند

نماياند، اما  گيرد؛ اگر چه برشي از زندگي و رفتار فرد متفاوت را مي هم دگرباش را در بر مي
تر و نيز دستگاه  ي بزرگ گونه جامعه دهد چه اهميت اصلي آن در اين است كه نشان مي

. گذارد تأثير مي) ي هم هستكه خود فردي فرهنگ(سانسور بر كنش، رفتار و شخصيت فرد 
اين داستان بيش از هر داستان ايراني ديگري . زبان در اين متن بسيار آگاهانه و بازتابنده است

در معني فراگير (ي كنش و واكنش ميان فرد و دستگاه سانسور  دهنده ام نشان كه من خوانده
  .است) آن

ها و  ي تفاوت كننده انكار ي سانسور هستند، ها و پستوها كه خود تداعي كننده پسله
ها را بايد  گاه ها و مخفي همين دليل است كه پسله به. هاي بنيادين وجودي ما نيز هستند فرديت
خواه در شكل  اجتماعي،  - سانسور، خواه در شكل سياسي. هاي داستان ايراني دانست از ركن

اي جانبي  بايد مسئلهدر فرآيند آفرينش داستان معاصر ايراني ن فرهنگي يا خودسانسوري، 
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ي سانسور در تار و پود آفرينش  جانبه زورمندي و حضور تاريخي، مستمر و همه. انگاشته شود
  .هنري ما انكارناپذير است

. ي سانسور آگاهانه بررسي شود هاي داستاني معاصر، نياز است كه مسئله در بررسي متن
اگر . دست داده شود نسور پديد آيد بهتوانست بدون سا به اين گونه كه تصويري از متني كه مي

اشان بازخواني  هاي زيربنايي خاستگاه ويژگي چنان شود، خواهيم توانست كارها را با توجه به
  .كنيم

اش براي مبارزه با  اي كه در كارهاي هنري و اجتماعي هاي پيگيرانه گلشيري در تالش
كاري را كه - فرهنگ پنهان سازي و - گاه ي مخفي سانسور كرد، نشان داد كه وجود پديده

. اي ژرف و بنيادين دريافته است گونه گيرد، به ها صورت مي منظور پوشاندن و سركوب تفاوت به
  .اش راه برده است هاي اجتماعي همين آگاهي است كه او را در فعاليت

در اين . رويارويي هنرمند با سانسور در فرآيند آفرينش هنري، اما، حكايت ديگري دارد
گريزي و نپذيرفتن  سازي، واقعيت - گاه هايي چون مخفي گلشيري درونمايه ان كوتاه، داست

ي ساز و كار  نوعي فرآورده هايي كه به درونمايه. كشد هاي فردي را پيش مي تفاوت و ويژگي
  .هاي مبتني بر سانسور هستند نظام

لحاظ  بهدر اين شگرد،  . شود از ديدگاه اول شخص روايت ميي كوچك من  نمازخانه
شود، امكان تداخل ذهن و عين  هاي داستان ديده مي كه جهان از چشم يكي از شخصيت اين

چه اهميت دارد اين است كه اين شگرد تا چه اندازه از پس اجراي هنري  اما آن. باال ست
  .آيد داستان برمي
هاي  فكرها و عاطفه كه خود درگير در داستان است،  ي كوچك من نمازخانهراوي 

سازي انتزاعي و  كند و به اين ترتيب، روايت در خدمت مفهوم د را در خالل گزارش بيان ميخو
ي زبان واقعي، يعني زبان مبتني بر تجربه و فرديت  در حالي كه از ارايه. گيرد ذهني قرار مي

. كند ماند و در واقع آن بعد مبتني بر ويژگي و هوبت فردي را سانسور مي ها غافل مي شخصيت
و  ها تر بيان احساس همين دليل بيش گويي دروني شبيه است و به يك تك تر به ت بيشرواي

ي  ي داستاني تجربه ها و فكرهاي ناشي از شش انگشتي بودن است، تا اجرا و ارايه وسواس
شود، نيز  هايي تجربي اشاره مي كنش حتا در چند مورد كه بسيار گذرا به. شش انگشتي بودن
طور مشخص در چهار مورد كه به پدر و مادر،  به. گيرد ثري صورت نمياجراي ديالكتيكي مؤ

يك از اين موردها از  شود، هيچ كودكي كه پايش شكسته است، فاحشه و معشوقه اشاره مي
هاي  وصف ذهنيت در حالي كه حجم بااليي از متن به. شوند و نگاه فرديِ راوي بيان نمي  تجربه

  .يابد راوي اختصاص مي
به اين معني كه در . واقعيتي عيني خودي خود ارجاعي است به انگشتي بهتركيب شش 

  .دهند عيني ارجاع مي) هايي مدلول(هايي  يافته نشان ها ما را به سطح تجربي زبان، كلمه
هاي راوي پيرامون  گرايي صرف فاصله گرفته و ذهنيت روايت از واقع ي بعد،  در مرحله

يك ". دهند به آن بار عاطفي يا شناختي خاصي مي گيرند و واقعيت انگشت ششم شكل مي
مثل بعضي سيب . هاي دنيا ي انگشت كوچك تر از همه ناخن بود كوچك تكه گوشت سرخ بي
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كردم  براي همين فكر مي... زميني  ايم كه؟ گاهي يك سيب ديده. زميني يا خيارهاي دوقلو

   2".نبايد اسمم را بگذارند حسن شش انگشتي
ي  مثل جمله. دهد گونه به آن حالتي ذهني مي شكلي وسواس ر يك چيز بهعالوه، تكرا به

  .شود طور مرتب تكرار مي كه به ".مثل يك تكه گوشت سرخ است"
اي كه تاكنون  كلمه. گيرد سازي از دل زبان ذهني شكل مي ي سوم، مفهوم در مرحله

هني ميان افراد جامعه، اي خاص بود، در كنشي بيناذ واقعيتي عيني يا تجربه كننده به اشاره
گيرد كه ديگر ارجاع يا محدود  خود مي اي و چندگانه به هاي حاشيه ها و ارجاع چندان معني

هاي  هاي ثانوي و تداعي پذيرش چنين ارجاع. شود كردنش به آن واقعيت موجود ناممكن مي
رتباطي با شود كه ا پذير مي هاي عامه گيري عقيده پرداخته شده از سوي اجتماع، موجب شكل

به اين تريب مفهوم در باور . شوند واقعيت ندارند، ولي به هر حال جانشين واقعيت اوليه مي
هاي آن پسرك فهميدم كه هست، يا از بس بعدها همه گفتند  از چشم": شود جمع آفريده مي

   3".ي مردم دنياست مثل همه... 
زماني كه . هوم معتقدندبه آن مف) دنياي آن شخصيت داستاني(ي مردم دنيا  چون همه

ديگر انگشت ششم تنها  شود،  سوي ارجاع ذهني منحرف مي زبان از ارجاع واقعي خود به
ديگر تنها يك تكه گوشت . ي آن با ساير مردم نيست نشانگر يك تفاوت فيزيكي ميان دارنده

آن كند كه شناخت  معناي ديگري اشاره مي بلكه اين مفهوم به. سرخ در پاي چپ فرد نيست
ي  شايد نشانه. اي از خشم و غضب خدا ست شايد نشانه. شناختي نياز دارد پژوهشي مردم به

  ...شايد . ي آن است نحوست دارنده
ي  محورِ بريده از واقعيت تجربي در فرايند گسترش خود وارد مرحله - زبانِ ذهن

تا سيستمي ساخته  شوند به اين طريق باورهاي مفهومي تعميم داده مي. شود پردازي مي نظريه
جويي براي رفتار و عمل  شود كه بتواند هم تبيين تئوريك آن باورها را فراهم كند و هم چاره

   4".هميشه چيزي هست كه پيدا نيست". فرد تعيين كند
   5".سازم، هر چه دلم بخواهد كنم و براي خودم چيزهايي مي من فقط نگاه مي"

گاه  دستگاهي براي ايجاد نهان اري يابد، زبان بهي ساخت سانسور اما، اگر بر جامعه سلطه
سازي و كتمان تفاوت، نه دستگاهي براي آشكار كردن  سان ابزاري براي يك شود، به بدل مي
كردم، مثل  ي كوچكي براي خودم درست مي من اگر مذهبي بودم حتما نمازخانه": تفاوت

   6".شوم ر بفهمد، اگر ببيند، تمام ميدانستم اگ اما من مي... هاي كوچك اشرافي  همان نمازخانه
وقتي برايمان چيزي روشن شد، زير برق آفتاب . طورها هستيم  ي ما همين همه"

   7".شود ديديمش، تمام مي

   8".مربوط به خود آدم. چيزهايي هست كه فقط متعلق به خود آدم است"
رد را كنترل هاي ذهني بنا شده، انديشه و كنش ف ي مفهوم دستگاه نظري كه بر پايه

همين دليل  به. راند گاه و پستو پس مي نهان تابد، آن را به دستگاهي كه تفاوت را برنمي. كند مي
  .شود رابطه ناممكن مي
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كند بر  از او خواستگاري ميي كوچك من  نمازخانه رفتار دختري نيز كه راوي داستان
هاي پايم را جمع  گفت اين ديگر چيست؟ گفتم چي؟ و انگشت"گيرد،  همين مبنا شكل مي

   9".من برايش تمام شدم. براي همين تمام شد. ديده بود. كردم
ها و كنار اسم  هايي را دارند كه توي فرهنگ ها برايش همان شكل ابدي اين عكس آدم"

  10".اند انسان كشيده
ي نظري گسسته از واقعيت زندگي، الگوهاي رفتاري خاصي را  به اين ترتيب، سامانه

ي  هاي نظري و گسسته از تجربه مفهوم. كند ها را ساماندهي مي جامعه تحميل و رفتار آدم به
عمل  گيرد و به زباني كه از ذهنيت سرچشمه مي. شوند عملي، انگيزه و محرك رفتار فردي مي

پس . شود كند كه همان دور باطل خوانده مي اي وارد مي چرخه و جامعه را بهشود فرد  منجر مي
 –فرد داراي فرديت و ويژگي فردي  –تنهايي فرد . بست زوال خواهند افتاد فرد و جامعه در بن

هاي فردي از سوي دستگاه  ها و ويژگي ي برنتابيدن تفاوت و انزواي او كه خود زاييده
ي  نمازخانهداستان كوتاه . يايي و تكامل را ناممكن خواهد ساختساز حاكم است، پو سان يك

به اين معني كه اين داستان از . كند خوبي چنين سطحي از زبان را ارايه مي بهكوچك من 
گذارد، و از سوي ديگر خود  نمايش مي ساز را بر فرد و جامعه به سان يك سو چيرگي زبان يك

  .ها ست نيز اسير زباني با همان ويژگي
نارسايي در اجراي  ها را به توان اين مشكل آشكار است كه از نگاه تكنيكي صرف، مي

هاي  ي اين نارسايي اما بايد توجه كرد كه ريشه. نويسي نسبت داد هنري و شگردهاي داستان
هاي وجودي و  ريشه داستان ايراني را بايستي با توجه به. شگردي چيزي جز سانسور نيست

تنها با آگاهي به اين . اي تنيده شده است انسور در تار و پود هر پديدهس. هويتي آن خواند
زبانه و  نواخت، تك الي سطرهاي يك توان از البه ويژگي وجودي و نهادين است كه مي

  .هاي ايراني را دريافت داستان ،ي كوچك من نمازخانهخاموش متني چون 
تر شود، الزم است  داستان روشن كه مكانيزم اثرگذاري ساختاري سانسور بر اين براي آن

گفته پرتو  سطح ديگري از زبان را نيز معرفي كنيم تا از مقايسه با سطح زباني پيش
ي كوچك من  اين سپهر زباني هم در داستان نمازخانه. تري بر داستان افكنده شود كننده روشن

زبان در اين . خوانيم ما آن را در غياب آن مي. ي متناظر به آن تعطيل شده است و هم در جامعه
يابد و  همين گونه، مدام وسعت مي به. يابد ي انساني غنا مي سطح پياپي از زندگي و از تجربه

هنگامي كه زبان . دهد هاي زندگي انساني تطبيق مي پس خود را با واقعيت. شود دگرگون مي
هاي انتزاعي و  هومآفرينش دروني دست يابد، مف ي انساني به با تكيه بر واقعيت عيني و تجربه

  .كنند آهنگ مي هاي زندگي انساني هم ناگزير خود را با تجربه نمادهاي ايستا به
شويد تا از بقال سر  صبح از خانه خارج مي. كنم ي زباني را با مثالي باز مي اين دو جنبه

پرسد،  بقال كه مثل شما ديشب به عروسي دعوت شده بوده، از شما مي. كوچه سيگار بگيريد
گذارد، سرش را  او در حالي كه سيگار را روي پيشخوان مي "ديشب عروسي خوش گذشت؟"

  "! گن عروس باكره نبوده مي"دهد،  آورد و ادامه مي جلو مي
  ...كنند و  پچ مي بينيد كه با هم پچ ها را مي جا توي محله همسايه جا و آن بعد اين
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. دامني و نجابت است كاري، پاك رستهاي انتزاعي، نماد د بكارت در زبان مبتني بر مفهوم

دامن و  تواند نتيجه بگيرد كه او پاك بديهي است كه وقتي عروس باكره نباشد، هر كسي مي
كه گفته شد، انگيزه  اي كه چنين زباني، زبان حاكم باشد، مفهوم، چنان در جامعه. نجيب نيست

 -بيني كرد كه مفهوم شتوان پي در اين مورد خاص مي. شود و محرك عمل انساني واقع مي
ي آن از طالق  هايي كه دامنه كارها و واكنش. گونه كارهايي خواهد شد نماد بكارت محرك چه

  .گيرد كاري گرفته تا قتل و خونريزي را در بر مي و ناسزا و كتك
هاي  مفهوم نشده باشد، به  ي انساني سركوب اما اگر زبان پوياي مبتني بر واقعيت و تجربه

فرد ديگر رفتار و . اي را نخواهد داد فرمايي مستبدانه ي چنان حكم واقعيت اجازه گسسته از
ي بشر قرار  هاي غيرزميني و نامرتبط با دانش و تجربه ي فتواها و حكم كنش خود را بر پايه

هاي زندگي خود مراجعه  ها و واقعيت تجربه چرا كه در اين صورت هر فردي به. نخواهد داد
متن زندگي برده  مفهوم بكارت از حالت انتزاعي خود خارج و به. را معني كند كند تا بكارت مي
. بلكه عامل فيزيكي آن بررسي خواهد شد. ديگر عامل نمادين كاربردي نخواهد داشت. شود مي

ديگري خواهد گفت . يكي خواهد گفت كه خودش فالني را ديده كه از بلندي پرت شده است
بكارت ارتجاعي هستند و كس ديگري   ختران داراي پردهثابت شده است كه درصدي از د

كاري و  درست خواهد گفت كه قضيه از اصل منتفي است چرا كه بود يا نبود بكارت ربطي به
ي زندگي خصوصي او است، در حالي  گذشته كه موضوع مربوط به يا اين. مندي فرد ندارد شرافت

هاي واقعي زندگي  خالصه، زبان. اشته استكه او از امروز با آن مرد قرار زندگي مشترك گذ
گيرد به صدا در خواهند آمد و زبان  ها سرچشمه مي هاي گوناگون آن انساني كه از تجربه

  .بازبيني خود ناگزير خواهند كرد ارتباط با زندگي را به انتزاعيِِ بي
چنان كه پيدا ست، همانندي ساختاري عميقي بين اين مثال و داستان حسن شش 

ي  نمازخانهداستان . آيد ها مي اين همانندي از ژرفاي ساختار زباني آن. تي وجود داردانگش
پردازي مفهومي  نواخت را در جهت نظريه از ابتدا تا انتها خط سيري ممتد و يككوچك من 

شود كه  نمادي تبديل مي اي كه در پايان، واقعيت عيني شش انگشتي به گونه به. كند ترسيم مي
. شود اي و مقدر ديگران مي هاي كليشه درنگ محركي براي واكنش بردن از آن، بي محض نام به

دهد  واقعيت تجربي و عيني زندگي ارجاع نمي آن را به  ي شش انگشتي مرد در مواجهه با پديده
در . تا شايد بتواند در پرتو بررسي تجربي خود نوع رابطه و رفتار خود را در برابر آن تعيين كند

ها و نمادها  پرداز حاكم است، فردها در رويارويي با مفهوم كه زبان انتزاعي مفهوماي  جامعه
همان رفتاري كه در مقابل شش . دهند اختيار، رفتار مشابهي از خود بروز مي ناگزير، يا به به

  .دهند انگشتي از خود نشان مي
قع شده نيز پيرو جو حاكم پرداز وا اي حتا فردي كه مورد ستم و تجاوز زبان مفهوم در چنان جامعه

ي  شكلي مادرزادي داراي پرده حتا دختري كه به. دفاع نيست كند، يا قادر به شود و از خود دفاع نمي مي
دفاع از خود  حسن شش انگشتي نيز قادر به. داند كار مي شكل معمول آن نبوده نيز خود را گناه بكارت به

آيد و به  ساز و غيرتجربي خود پايين نمي سان نقدناپذير، يك پردازانه، ي نظريه چرا كه زبان از قله. نيست
  .دهد نمي ي پيش كشيدن تجربي واقعيت انگشت ششم را او اجازه
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اي است كه سانسور آن را پر  انساني انتزاعي و زبان واقعي تجربي فاصله - ميان زبان فرا
سكوت واداشته  ب شده و بهها، سركو چرا كه زبان تجربه و واقعيت، زبانِ واقعي انسان. كند مي

ساز توانسته است  سان انساني يك - به اين ترتيب، در غيبت زبانِ واقعيت، زبان فرا. شده است
آمد، رفتار  صدا در مي در حالي كه اگر واقعيت انگشت ششم به. ها را كنترل كند كه رفتار انسان

  .شد انكار كشيد مي ترديد و ي فردها از باور غالب به نابخردانه و پيروي كوركورانه
توان به  طور مشخص مي به. اين زبان سانسور شده است ي كوچك من نمازخانهدر 

در زبان كودكي، در زمان مستي راوي، و در بيان : اين چند مورد در پرداخت داستان اشاره كرد
  :شود خواهد خود را آشكار كند، به سكوت واداشته مي عشق، هر بار كه راوي مي

جا نقطه چين از خود متن داستان است و اين خود عالمتي  در اين 11"...من گفتم ببين "
  .بر سانسور صداي انگشت ششم

ولي ساكت  12".انگشت ششم دارد) ابر(كه  براي اين: توانستم بگويم خواست مي دلم مي"
حسن شش انگشتي . گويد خواست بگويد را نمي چيزي كه دلش مي. گويد شود و چيزي نمي مي

او خود . دفاع از آن نيست كند و قادر به همان منطق غالب به انگشت ششم خود نگاه مي نيز با
هايش در جهت  ي تالش همه. پذيرشش نيست كند و قادر به نيز وجود تفاوت را سركوب مي

ديگران بپذيراند كه تنها يك تكه گوشت سرخ است، نه  كند به تالش مي. انكار تفاوت است
  .يك انگشت اضافه

كند كه اين مفهوم را به خاستگاه خودش برگرداند و  شش انگشتي تالش ميحسن 
نوعي تأويل دست يابد تا آن واقعيت را لخت  خواهد به او مي. هاي ذهني آن را بشكافد تداعي
. كند خواهد نيشتري به اين تاول بزند، نويسنده او را ساكت مي  اما هر بار كه راوي مي. كند

كشد، اما داستان  سازي را پيش مي گاه كاري، و مخفي ستان، پنهاندرست است كه محتواي دا
كه خود دست  ها باشد، نه اين ي تفاوت ها و افشا كننده گاه ي آن نهان بايستي اجرا كننده

اگر فرد با زبان . داستان بايد كشف آن حجاب كند. گاه بزند سازي و ايجاد نهان سان يك به
ي  شود، و اين واقعيت وجودي با همه ش آشكار ميا رديصدا درآيد، وجود ف واقعي خود به

  .هاي فردي خواهد توانست خود را اثبات كند ها و ويژگي تفاوت
چرا كه واقعيت زباني متفاوت انگشت . گردد پس رابطه ويران مي. شود اما چنين نمي
هم در برابر كند، بلكه او  ساز ايستادگي نمي سان ي زبان يك هاي برساخته ششم در برابر مفهوم

سازي و  گاه كند؛ كه البته بردش تنها در حد كنار آمدن با سانسور و نهان سازي مي ها مفهوم آن
وقتي تاريك باشد يا مثلن سايه باشد، ديگر هر ... ترسيد  مي. به هم زديم". پذيرش آن است

  13".چيز خود آن چيز نيست
. شود گاه رانده مي نهان حسن به چون انگشت ششم به اين ترتيب، زبان زنده و واقعي هم 

نفع زبان  ها را به دستگاه سانسور حاكم بر ذهن و زبان راوي صداي فردي و واقعي شخصيت
كند و با زبان  ساز حاكم بر روايت، كه حالتي فراشخصيتي دارد، خاموش مي سان ذهني و يك

  .كند صحبت مي  جاي همه دست خود و از زاويه ديد ذهني خود به يك
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ي ما  ترين نوع سانسور است كه بر جامعه ترين و عريان چه سانسور حكومتي گراناگر 

. كند، اما اين سانسور حكومتي با سانسور فرهنگي، اجتماعي ما در هم تنيده است سنگيني مي
بيانگرِ فردي و واقعي را  - ي خود پرداز ما ست كه زبان زنده سانسور بازتوليد زبان مفهوم

  .كند ، تمثيل و استعاره پنهان مي تد يا آن را در پوشش مفهومفرس گاه مي نهان به
-را اگر تنها با نگاهي شگردي كوچك من  نمازخانه چنان كه ديديم، داستاني مانند

شويم كه داراي چندين اوج و فرود در  محور بخوانيم با متني معمولي مواجه مي
گر حضور سانسور را چونان يكي از اما ا. پردازي، زبان روايي، و ساختار داستاني است شخصيت
ي پيوندها و  كننده هاي داستان درك كنيم، خواهيم ديد كه اين داستان آشكار شخصيت

در اين داستان، سير دگرگشت زبان از . تري است ساختارهاي اجتماعي و زباني بسيار ژرف
رو، داستان  از همين. شود خوبي نشان داده مي ساز به سان كننده تا زبان يك دستگاه بيان
ي  تواند بيانگر نماديني از زندگي فرد ايراني در زير سلطه ميي كوچك من  نمازخانه

دهد كه ترفندها و شگردهاي  خوبي نشان مي چنين به هم. سانسوري چند سويه شناخته شود
ي گوياي  ي ايراني در برابر سانسور چندان كارگر نبوده است، و از همين رو بازگو كننده نويسنده
  14.پذيري داستان ايراني از دستگاه سانسور حاكم است كنش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ي يك شگرد مثابهنوشت سانسور به  پي
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 جا آوردم دليل، آن را در اينهمين  به
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هاي  كند براي نشستن پاي صحبت گفتارهشتاد و چند برگي كتاب، خواننده را آماده مي پيش
فشاهي . گويد و از خودمان اني آشنا از گذشته و حالِ ديگران ميبحث انگيز نويسنده، كه با زب

شكافد و سير تحول  سياسي را مي –هاي اجتماعي  در همين آغاز عنصرهاي فرهنگي و پديده
  . كند هر يك را روايت مي

  : شود گونه آغاز مي برگ نخست كتاب، اين
  دي كدام است؟سياست چيست؟  فلسفه چيست؟ تاريخ چيست؟ و هنر شاعري يا تراژ

كه  با اطمينان از اين. فضايِ ذهنيِ اهل كتاب آشنا به. فشاهي، معلم است و مدرس دانشگاه
نيستند، در نهايت با صبر و متانت و هدف شير فهم كردن  ها اكثريت مخاطبان از خاص

 كار گرفته تا جايي عنوان يك ضرورت به الزم در خور فهم همگان را به هاي خوانندگان؛ توضيح
سخنان استاد كه  كند سر كالس درس است و سرا پا گوش به هايي فكر مي كه، خواننده لحظه
سياست و فلسفه و تاريخ ، هنر شاعري و تراژدي، و پايگاه معرفتي هريك : جايگاه علومي مانند

زبان متن كتاب با نثر روان، .  دهد در حوزه هاي ويژه، در ادب و معارف فرهنگي را شرح مي
  .هاي فلسفي است خشكيِ مفهوم و به دور از گونه رمان

گفتار با نگاهي نقادانه، آراي بخشي از دانشمندان ايرانيِ آشنا با  فشاهي، در اين پيش
پردازان فقهيِ عالمان دين را كنار هم  شناسان غربي، و نظريه هاي غرب و اسالم فلسفه
انديشگي فقيهان و دانشمندان ايراني  و از هم. كند عقيده و نظر هر يك را روايت مي. گذارد مي

دهد و از اين  دست مي اي به شناسان غرب، اطالعات تازه ي غرب  و برخي اسالم آشنا با فلسفه
گرايان را  هاي سنتيِ سنت القولند، بيمايگي فكرها وعقيده كه جملگي در نفي خرد انسان متفق

گونه  انديشيدن ديگران و انديشيدن ما يا چه": گفتار با عنوان در پيش. كشد ي نقد مي زير تازيانه
  .كند موضوع بحث را دنبال مي ،"!يابد انديشه راه يا انحراف مي

  .كند كه خواندني است هاي جالبي اشاره مي به نكته
  :اهللا عالمه محمدحسين طباطبائي استآيت اين روايت از

واند وسيلة كافي براي ت كند، نمي پس عقل چون درهمه موارد به پيروي قانون حكم نمي"
طوركليت و دوام حكم به پيروي  استثنا و به هدايت مداوم انسان باشد، ولي طريق وحي بي

سپارد كه با قدرت و علم نامتناهي خود در هر حال  كند و حكم را به دست خدايي مي قانون مي
    70ص  ".مراقب انسان است
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  :روايت ازآيت اهللا مرتضي مطهري

ها آويخته بودند و تازيانه  درمعراج ديدم كه زناني را به پستان: فرمود )ص(پيغمبر اكرم "
پرسيدم از جبرئيل . خوردند زدند، و زناني كه به موهاي سرشان آويخته بودند و تازيانه مي مي

گفتم زنان امت من؟ ! گروهي از زنان امت تو: ها چه كساني هستند؟ جبرئيل فرمود كه اين
ها افرادي هستند كه موهايشان را از نامحرم نمي  اند؟ گفت اين گفتم چه كرده: گفت آري

   79ص   ".پوشانند
  :از سيدحسين نصر

كند، و كمتر توجه به آن  در مشرق زمين، پيوسته انديشه است كه بر آدمي حكومت مي...  "
حضرت علي بن ابيطالب عليه السالم، بزرگترين . شود كه اين انديشه از كجا برخاسته است مي
ي عرفان اسالمي و عالم به معاني و اسرار باطني قرآن، به پيروان و شاگردان خود  مايندهن

اند، و در  يعني توجه كنيد كه چه گفته "انظرو الي ما قال، و ال تنظرو الي من قال "آموخت كه 
  79ص   ".بند آن مباشيد كه چه كس آن را گفته است

  :از داريوش شايگان
ي  اگر به گفته. ي اسالمي همان رسالت را داشت كه آلمان در غربايران در واقع، دردنيا"

هگل، مشعل تفكر را كه يونانيان برافروختند آلمان زنده نگاه داشت، از چراغ آسيائي در اسالم، 
هاي جديد كشور ما كه منكر اسالم و اين جنبة از تاريخ ايران  ناسيوناليست. ايران پاسداري كرد

از هرآنچه اسالمي است، دست به سوي تاريخ باستان ايران دراز  هستند و به سبب انزجار
ها،  ايران برخالف نظر اين ناسيوناليست...   شوند  زدگي دچار مي كنند و به نوعي اسطوره مي

ي فيض اهورايي را به مشكات انوار  و چشمه... محمد عشق ورزيد  اسالم را پذيرفت و به آل
ر اصل امانتدار حقيقت محمدي يعني چراغ عرفان دراسالم بود و زيرا ايران د...  نبوت پيوستند 

به همين علت است كه ايران عشق به آل محمد و آخرين ظهور اخروي آن را كه مهدي 
  82ص  ".موعود باشد بر همه چيز مقدم دانست

فلسفه و الهيات را ، "و اگر فلسفه و الهيات دو دانش متفاوت باشند؟"نويسنده، در عنوان 
با . كند در تقابل دو دانش، ايمان و خرد را با عقل نقاد تحليل مي. دهد رروي هم قرار ميرو د

و نظر برخي از بزرگان و انديشمندان را . دهد دست مي هاي هردو پديده نمونه به عارضه اشاره به
  .  كند كه قابل تĤمل است روايت مي

  :گويد از قول امام محمد غزالي مي
شود و براي جلوگيري  زرگي كه از فلسفه رياضي حاصل مياين است آفت و خطر ب"

  ".ازاين خطر بايد طالبان اين علم را ازتحصيل آن بازداشت
كسي كه بخواهد از راه عقل براي عبادات و اختالف انواع مقادير آن حكمت و "
ت الهي ها را بر اثر اتفاق و تصادف پنداشته و خالي از اسرار وحكم اي را بتراشد و يا آن فلسفه

   90-89صص  ".بشمارد، راه حماقت پيش گرفته و طريق جهالت پيموده است
هاي رسوب شده را،  خيالي ي وطني و پريشان گفتار خواندني، جوهر انديشه اين پيش

  .دهد درتاريخ رقتبار خردستيزيِ ما توضيح مي
  :و نمونه هايي از انديشمندان غرب
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كه  اكتفا نمايد، زيرا هنگامي "خداي انديشيده"انسان نبايد به يك " :از مابستر اكهارت
  91ص » .شود مي "ناپديد"گردد، پروردگار نيز همراه با آن  ناپديد مي "انديشه"

معنا و مفهوم . كند و نه عقل اين قلب است كه آفريدگار را احساس مي: "از پاسکال
   92 - 3صص  ".گردد و نه برعقل خدايي كه بر قلب آشكار مي:  ايمان نيز همين است
استوار گرديده است و نه بر  "ايمان"ي  مذهب بسيار مقدس ما برپايه: "از ديويد ھيوم

اعتبار كردن آن، چيزي جز اين نيست كه آن را تابع آزموني  بنياد عقل و روش مطمئن براي بي
   93ص ".نماييم كه به هيچ صورت تاب تحمل آن را ندارد]  عقل[

سازد تا در  فكري خواننده را آماده مي ي ي، نويسنده زمينها با اين اطالعات مفيد مقدمه
  . گشت و گذار بپردازد وادي فلسفه در فكر بزرگان به

   
  :فصل اول، نيهيليسم ويرانگر و ايدئولوژي نياكاني

درتبيين . كشش داستاني دارد. گونه و شيرين است پيش از اين اشاره شد كه زبان كتاب، رمان
تورگينف، از قول  پدران و پسراني آن را از رمان معروف  يشه، ر"نيهيليست"ي  كلمه

بررسي آراي انديشمندان  كند و سپس به ، يكي از بازيگران اصلي رمان فوق روايت مي"آركاد"
  . پردازد غرب و صاحبنظران مي
برديگر [تر موارد  يك مداواي ديگر كه ازديدگاه من و دربيش... ": گويد از قول نيچه مي

ها  كه بت] زيرا... [ها  صداي قلب بت ارحجيت دارد، عبارت است ازگوش سپردن به]  ها درمان
  ...تر از شمار واقعيت ها ست  درگيتي بسي بيش

 هاي اي دارد درتأييد وتأكيد  براصالت حقيقت، در مقابلِ نفع ي سنجيده چنين اشاره هم
  :گويد از قول زيگموند فرويد مي. ملي

توان حقيقت را به سود منافع ملي نفي نمود وعالوه  چ سرمشقي، نميبا اتكا به هي...  "
اي از شواهد و قراين، چشم به راه سودي از براي  برآن اين حق ما است كه با توضيح شبكه

ي مذهب عبرانيان  موسي به عنوان انسان، كه ناجي، قانونگذار و آورنده. معرفت خويش باشيم
آزاد كننده و شارع قوم يهود بوده، نه ازتبار عبرانيان، بلكه از  آري موسي به عنوان انسان... بود 

  100ص  ".تبار مصريان بوده است
او فرزند خلف هگل  و هگلييسم، . روسي دارد –نيهيليسم اروپايي، تباري آلماني "

  100ص ".ايسم و فرويديسم است آنارشيسم، سوسياليسم، تولستوئيسم، نيچه
ي اين كلمه در ادبيات گوناگون  با يادآوريِ كاربردهاي اوليِهقابل ذكر است كه نويسنده،  

و، در ادامه . كند معرفي مي  "ي نيهيليسم مخترع كلمه"اروپايي، سرانجام  ايوان تورگينف را 
  :گويد بررسي فكر عالمان عصر، مي

جا كه قصد خلط مبحث نداشته و عادت برآن نداريم كه خشك و تر را باهم  ما از آن"
پردازان  ديگر جدا نموده و با اتكا برمنطق، بنيادگذاران و نظريه ها را از يك نيم، حساب آنبسوزا

  :ايم نيهيليسم آلماني، روسي و فرانسوي را به دو گروه مجزا و كامال متمايز تقسيم نموده
  104 ص "... و گروه پرخاشگر و سلطه جو ... گروه شورشگر و آرمان خواه :  الف

روه الف از بزرگان اهل انديشه و ادب به مانند ماكس استيرنر، لودويك ي گها دربين اسم
فويرباخ، برونوبائوئر،  ماركس ، انگلس، اوگوست كنت، تورگينف،  داروين،  لئون تولستوي، 
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اشان، در راه تعالي و تحقق  نيچه، فرويد و بلوبر و موپاسان حضور دارند كه فكر و عقيده

  .ها ست ه و آرامش انسانهاي بشري و تأمين رفا آرمان
فشاهي، با نقد . گران و سلطه جويانند گونه كه از اسمش پيدا ست پرخاش گروه ب، همان

شكافد و اطالعات بسيار مفيدي در اختيار  ها را مي هاي آن اثرهاي گروه دوم، فكر و انديشه
  .گذارد مخاطبانش مي

كند كه قابل  اي را مطرح مي فرويد، فشاهي، نظريه "روان درماني" ي ي  نظريه درباره
  :تĤمل است

تواند  نمي) عيسي مسيح(تز شاهكار فرويد در اين بود كه قرباني شدن فرزند خدا "
 "اعتراف به گناه"ي گناه چيزي نيست جز  پذيرفته گردد، بلكه كفاره "ي گناه كفاره"عنوان  به

مرگ عيسي و (خويش و تفاوت مسيحيان با يهوديان در اين است كه گروه نخست به گناه 
اند، درحالي كه يهوديان با سماجت  اعتراف نموده ورستگار گرديده) طغيان عليه پدر يا خدا

به . ي غير يهوديان هستند روي مورد كينه اند، و از همين ي خويش به گناه اعتراف ننموده ويژه
سراسرتاريخ بوده تر، عدم اعتراف به گناه توسط يهوديان، عامل اساسي يهودستيزي در عبارت به

   113ص  ".است
پردازان دو دين يهود و مسيح، فارغ از  دانشمندان، و نظريه ي در تقابل و سنجش انديشه

اي آشنا  هاي تازه ميزانِ عقيده و باورهاي ايمان هريك، نويسنده، مخاطبان خود را با مسئله
  .كند مي

در مقابل لنين و تزار، ي او  هاي شجاعانه گيري از شهامت كم نظير تولستوي و موضع
  :كند كه خواندني است سخناني روايت مي

كه  دهند، حال آن موردحمله و مبارزه قرار مي "برون"انقالبيون، دولت را از ...  "
زند، بلكه بنيادهاي دولت را از  بادولت دست نمي]  بروني[ي  مسيحيت به هيچ روي به مبارزه

  ".سازد متالشي مي "درون"
دهد  مي "با شديدترين كلمات مورد عتاب قرار"تزار، او را   اي خطاب به امهتولستوي، در ن

  :نويسد و مي
تواند برقرار  استبداد مطلقه و مذهب ارتودوكس كه وابسته و پيوسته به آن است نمي"

گيري از خشونت در تمام اشكال آن، از نطارت پليسي گرفته تا سركوب  بماند مگر ازراه بهره
ه سركوب مسيحياني كه از مخالفت با كليساي رسمي گرفته تا سركوب اشاره ب[مذهبي 
  132ص  ".و تعليم و تربيت فاسد]  مذهبي

نويسنده، تكفير تولستوي را كه ازطرف پيشوايان ارتودوكس مسيحي صادر شده، روايت 
ها و تظاهرات گسترده و بزرگ  العمل جامعه را كه به آشوب وتعطيلي دانشگاه كند و عكس مي
  .دهد انجامد شرح مي هاي مسكو مي دم درخيابانمر

هاي درخور دانشِ يك  دهد كه در تاريخ روسيه، مطالعه اطالعات نويسنده نشان مي
، بخش بزرگي از "نيهيليسم"ي توضيح و تفسير  همو، به بهانه. پژوهشگر را كسب كرده

در . گذارد گانش ميفرهنگي روسيه را در اختيار خوانند  - هاي سياسي  رويدادها و دگرگوني
. رسد ، كه ادبيات و علوم و هنر روس به اوج مي19 -18ترين دوران، يعني قرن  ي درخشان باره
  :نويسد مي
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طلبي ناپلئون و فرانسويان بود، پس از  با اين همه، روسيه كه قرباني نظاميگري وتوسعه"
فق شد عقب ماندگي چند اي نزديك به يك قرن، نه تنها مو پيروزي بر فرانسويان  و در فاصله

ترين  هاي فرهنگي، برجسته قرني خويش را جبران نمايد، بلكه عالوه برآن، در تمامي زمينه
  ".نوابغ را به بشريت تقديم نمود

اورد  هاي علم و هنر مي ها را در تمام زمينه آوران و نابغه و سپس شرحي به اختصار، از نام 
   146 - 8صص  .بندد و اين فصل را مي

  
  ناآگاهي تا آگاهي به ناآگاهي از

پيشاني فصل حك شده،  گونه كه براختراع سياست و دموكراسي ست و همان: فصل دوم كتاب
از تولد تا بستر كمال و سپس دوران انحطاط و سقوط . شوداز زادگاه  دموكراسي شروع مي

 .دهددموكراسي آتن را با مستندات تاريخي شرح مي
ي  ، ناآگاهان را تا آستانهبحث اصلي، با مقدمه چينيِ آگاهانهفشاهي، قبل از ورود به م

و  "كانتي"و امر قاطع ] كند آغاز مي[از كانت و مكتب و مشرب فكري او .  كشاند آگاهي مي
با زبان ساده و همه . گذارد هر دو را مقابل هم مي. كند را تحليل مي "شهريار شرقي"امر قاطع 

  :گويد يم. شكافد فهم موضوع بحث را مي
ي آن با آزادي، درسه شاهكار اين فيلسوف  امر قاطع كانت يا اخالقيات كانتي و رابطه"

  ".ماوراء الطبيعه اخالقيات - 3نقد خرد عملي  -   2نقد خرد ناب   - 1تشرح و تحليل گرديده 
  149ص 

هاي تاريخ رها  پردازد و خواننده را درسايه روشن سپس به شرحه كردن موضوع بحث مي
در اين گشت و گذار و . درستي آشنا شود كند تا ببيند خود را و گذشتگان را و با روح تاريخ به مي

طاعت و  ها و رد پايي از اعتياد به هايي از عقب ماندگي ها ست، كه كم و بيش رگه فاصله
از زبان . نماياند انديشگي از پس پرده رخ مي و عوامل ايستايي و بي. شود فكري مشاهده مي بي
  :دنويس ل ميهگ

از آزادي ]  بردگان[آزادند و برخي كسان ] شهروندان يوناني[در يونان، برخي كسان، "
  152ص . "»همان شهريار است«اما در شرق، تنها يك فرد آزاد وجود دارد و او . محروم هستند

دمارات پسر آريستون شهريار "گوي خشاريار شاه، با دمارات و جا گفت نويسنده، در اين
اسپارت كه به ايران گريخته است و اكنون نقش مشاور و راهنماي خشاريارشاه را در سابق 

كند كه بسي جالب  را بازگو مي ".نمايد ويژه به آتن ايفا مي ايرانيان به يونان و به ي هنگام حمله
ي شرقي و مĤلن ايراني را در مقابل ذات "خدايگاني"فشاهي، جوهر تفكر .  و خواندني است

ي دمارات  سخنِ سنجيده. گيرد چالش مي ي دو نگرش را به دهد و شيوه قانون قرار مي ي انديشه
  .كند را روايت مي

هايي آزاده هستند اما نه كامالً، زيرا كه آنها  شهريارا، يونانيان مطمئناً انسان: دمارات"
بيم  رعاياي تو ها از اين خدايگان، بسي بيشتر از  خدايگاني ستمگر به نام قانون دارند، و بيم آن

    153ص  ".از تو است
اي از اثرهاي انديشمندان ايراني گذشته و حال را  ي همين بحث، سياهه نويسنده، در ادامه

ي بنيادي، كه مانع اصلي  هاي كهنه گذارد، و عادت هاي گوناگون فكري كنار هم مي با مشرب
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ها،  ر نويسنده، سنتي شدن عادتنظ به. گيرد باد انتقاد مي رشد فكري در طول تاريخ شده را به

گر چه اين سخن . هاي پيشروان فكري ما  رخنه كند سبب شده كه خالقيت، نتوانسته در ذهن
ست، اما واقعيت اين است ا اي تلخ فشاهي، خالف  معمول و ناسازگار با مزاج تندخويان حماسه

ان رخت بربسته، و در ها ست، فضاي مساعد رشد فكري، و خالقيت و ابتكار از اين اير كه قرن
عرفان، از  هاي شاعرها، شاخ و برگ دادن به نهايت تحشيه نويسي، تصحيح ديوان عوض تا بي

بخش  هاي گوناگون ديني زينت هرنوعش، يوناني و ايراني و عربي و اسالمي و شيعي و رساله
آمدن  پيدا ست كه در چنين حال و هواي خفه وبسته، تنها باال! ها شده ويترين كتابخانه

اجتماعي را فراهم  - ي مساعد براي گسترش فقر فرهنگي  هاي هرز است كه زمينه علف
با زايل شدن عقل و . كشاند پستي مي و ملتي را ازجايگاه خرد و منزلت عقالئي به! سازد مي

هايي از نجات و رحمت  جهل، در مؤلفه. غلتد شعور، در گندابِ ناداني فرهنگ عصر جاهليت مي
ي  بارش را درچنبره و سرنوشت فالكت. زند ذهنيت ايماني و محدود مؤمن چنگ مي بهابدي، 
فرهنگ  ": هاي پوسيده  به قول نويسنده با ستايش سنت. گيرد اسارت مي فكري به سياه

... و دست و پا بريدن وسر به نيست كردن ) سنگسار(در قصاص و تعزير و رجم ...اسالمي 
  ".شود خالصه مي

. ويسنده، اين غفلت همگاني همخواني دارد با رفتارها و كردارهاي اجتماعيبه باور ن
ي الهيات نيز فاقد قدرت خالقه  حتي در زمينه"ما . ي ويژه ندارد ربطي هم به يك طبقه

گذاري فقه شيعي  درقرون دهم و يازدهم ميالدي و پايه» كتب اربعه«از زمان تأليف . ايم بوده
» تهذيب«، و )ابن بابويه قمي(اثر شيخ صدوق » من يا يحضر فقيه«اثر كليني، » اصول كافي«

حتي در اين رشته يك تن ... ترين الهيون شيعي  و استبصار اثر شيخ حسن توسي، كار برجسته
  157ص  ".را سراغ نداريم كه همتاي مؤلفين كتب اربعه باشد

ن و نشر اثرهايي شناسا ها، وشرق فشاهي نگاه تند و تيزي دارد به دوران سلطنت پهلوي
اين . از درون آن تبليغات سركشيد 57تر كرد تا انقالب سال  كه بنيادهاي اسالمي را محكم

گرايانِ  روايت نويسنده، كه گواهي ست براي آماده شدن و يا ساختنِ وضعيت مساعد سنت
 ي سلطنت پهلوي دوم، قابل تأمل آزمند، جهت استقرارحكومت اسالمي درايران، به زمانه

  .وشنيدني است
افتخارات ايران «اگر شرقشناسان دردوران پهلوي اول، به ريختن آب در آسياب ... "
اكتفا نموده بودند، در عصر پهلوي دوم، عرفانيات و الهيات اسماعيلي ناصرخسرو و » باستان

 ابوحاتم رازي و سجستاني و الهيات و عرفانيات سهروردي و مال صدرا را نيز به آن افزودند و
و درميان !  چنان تركيب شگفتي به وجود آوردند كه عقل ناقص بشري از درك آن عاجز بود

ماندگي انديشه  اين شرقشناسان عصر پهلوي دوم، هانري كربن و نقش او در تخريب و واپس
هر چند كه او تنها نبوده و تني چند نظير احمد . اي برخوردار است در ايران از اهميت ويژه

ها كه  يكي از آن –ن نصر، داريوش شايگان و يك دو فرانسوي ورشكسته فرديد، سيدحسي
ي مائوئيستي درفرانسه بوده، پس از تدريس كتاب  بنيادگذار و رهبر يك سازمان ورشكسته

، اكنون مدرس حكمت متعاليه مالصدرا و تفسير 1960 - 1970مائو در دهه هاي » سرخ«
او را  –! البته كه از مائو تا مالصدرا راه درازي نيستكند و  سوره  الواقعه اثرصدرا را تدريس مي

  163ص  ".نمودند همراهي مي
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با . گيرد باد انتقاد مي نويسنده، در اين فصل، سهروردي و هانري كُربن فرانسوي را به
دارد  ها پرده برمي از عجز و ناتواني "امر قاطع شيخ"و  "امر قاطع شهريار"توسل به تز تاريخي 

ما را دياكونوف روسي و » تاريخ باستان«. چشم به دست و دهان ديگران دوختيم" :نويسد و مي
مارا رينولد نيكلسون انگليسي، برتلس » عرفان و تصوف«آرتوركريستن سن دانماركي، تاريخ 

. جي . ما را تي » تاريخ فلسفه«روسي، هانري كُربن فرانسوي، و آن ماري شيمل آلماني، 
ربن فرانسوي، و تاريخ صفويه و قاجاريه و معاصرما را حامدالگار و دوبوئر هلندي و هانري كُ

از ! ايم از بس كه ناتوان بوده! شناس خرده پاي فرانسوي نيكي كدي آمريكائي و يكي دو شرق
  162 - 3صص  "...ايم  بس كه فاقد اعتماد به نفس و اجتهاد شخصي بوده

ي "قالب علمي و انقالب فلسفي اروپاهمزماني ان"هاي خود، از  ي پژوهش فشاهي، در ادامه
. سنجد آن دو جريان را باهم  مي. گويد سخن مي "عصر شكوفائي مكتب اصفهان"قرن هفدهم با 

در نهايت از بازدهي و گسترش و جهاني شدن آن، و به گل نشستن اين يكي، خواننده را به قلب 
گويد  هاي اروپا مي از دگرگوني. كند ان ميها را عري انديشي ها و كج با تحليل، نابخردي. برد تاريخ مي

هاي فلسفه، رياضي، فيزيك، شيمي، سياست،  قرن هفدهم، كه در زمينه "مكتب اصفهان"و از 
و  "ماوراء تاريخ ". پزشكي، و علوم تجربي و طبيعي، گيتي را به لرزه درآورده ودگرگون نموده بود

هاي اصفهان راهم دارا  ادن و درمان بيماري، حتا توانايي تكان د"حكمت متعاليه مكتب اصفهان"
  .  170ص  "!نبوده است تا چه رسد به درمان فكري و اخالقي گيتي

نامه شواليه ژان شاردن كه دوازده سال در همان دوران  همو، سپس با استناد به سياحت
تن روسپيان سخن گفته است، از فساد گسترده آن هم  30000در اصفهان زيسته و از حضور 

به تلخي ياد كرده  و از آن همه فساد در  "در زمان حيات شيخ بهايي ، ميرداماد و مالصدرا"
  .كند نفرت و تأسف عميق خود را پنهان نمي "پايتخت مذهبي و سياسي و فرهنگي صفويان"

گفتن دارد كه هر زمان، تظاهر به مذهب در ميان مردم قوت گرفته، موج فساد هم در 
اش رونق  نمونه. شود، باال رفته است ها ست به سبك مذهبي اداره مي نظاهر قر كشور، كه به

باتشكيل حكومت اسالمي، به خلوت  57ي امروز است كه در پسِ انقالب سال سابقه فساد بي
چپاول بيت . قبح تجاوز و سرقت از بين رفت.  ها جا خشك كرد مردم هجوم برد و دركنج خانه

ي حكومت عالمان دين مبين اسالم و مجتهدان  زير سلطهالمال و گسترش فحشاء و اعتياد، 
شود تنها در تهران بيش از چهارصد هزار زن، از طريق  گفته مي. طراز اول شيعه به اوج رسيد

حكومتي كه مشروعيت خود را در حفظ سنت قرآن و رسول . كنند فروشي امرار معاش مي تن
زن زناكار، و اغماضش در مجازات ) سارسنگ(پوشي از كيفر رجم  خدا اعالم كرده، با چشم

ي مافياي فساد فحشا و اعتياد، مدعاهايش را تا مرز بطالن زير سوال  هاي گسترده تبهكاري
دهد كه بدون اطالع و مشاركت حكومت، امكان سوداگري و  قرائن نشان مي. برده است

دوران صفوي نيز كه  در. انگيزي هرگز فراهم شدني نيست ي چنين بازار پر سود نفرت ادامه
  !   اند هايي از حكومتگران در فساد دخالت داشته مورد اشاره شاردن است، به احتمال زياد دست

  
  فصل دوم، اختراع سياست و دموكراسي 

 90هاي  سراسر روايت.  شود ي يوناني آشنا مي ي انديشه در اين فصل كتاب، خواننده با گستره
سيرتحول آن با تمام هنجارها و ناهنجارها، تا انحطاط و برگي اين فصل، دموكراسي آتن و 
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زبان مطبوع روايت ها، .  برد سقوط، با زباني ساده و گيرا خواننده را به ژرفاي گذشته ها مي

اين شگرد . دهد اي برخوردار است كه فرصت ترك و كنار گذاشتن كتاب را نمي ازجاذبه
  .مطالعه را ادامه بدهد شود كه خواننده در هر وضعيتي نويسنده سبب مي

، سنت نوشتار و درنتيجه »تمدن رومي«دنبالة  هاي تمدن يوناني و به يكي ازشايستگي"
تمامي آنچه را كه ما ) و از سر تأسف(تا آنجا كه حتي . فراواني منابع و مدارك مكتوب است

  202ص  "!دانيم از منابع يوناني و رومي استخراج شده اند درباب ايران باستان مي
در يونان باستان  "قلم"و فضيلت  "نوشتن"انگيز، ارج و قربِ سنت  با چنين روايت بهت

زده  ي يونان شگفت رود، از گشاده فكري جامعه و خواننده هر چه پيش مي. گشايد چهره مي
  .شود مي

يا » غير يوناني«و » يوناني«وتمايز » شهر –دولت «تمدن يوناني برپايه ي وجود "
  ".گرديده استاستوار » بربر«

يوناينان در ميدان ": دهد ي نهادها را شرح مي وظيفه  ها سياستاز قول ارستو در 
ي  عمومي شهر گرد  آمده و جلسات بحث و گفتگوي خويش را درباب قوانين و چگونگي اداره

هر شهروند عادي اجازه دارد و ... كردند  شهر در آنجا و در حضور مردم برگزار  مي –دولت 
درحالي كه در . ي كالم را دردست گيرد و نظر خويش را بيان نمايد ند و بايد كه رشتهتوا مي

ساير نقاط به ويژه در جهان شرقي، اقتدار، چه منشاء الهي داشته باشد  و يا از طريق زور و 
هستند تحميل  "معبد"يا  "كاخ"ها كه تابع  به دست آمده باشد خويشتن را برآنثروت و شمشير 

  203ص  ".كند مي
   
  ناهنجاري در دموكراسي آتن 

ستيزي،  داري، بيگانه برده: ي يونان به مانند نويسنده، در اين بخش، از تضادهاي جامعه
نويسان و پژوهشگران،  با نقل قول آراي تاريخ. گويد ستيزي و خرد ستيزي سخن مي زن

سكه چقدر اثر مطلوب  راستي، نشان دادن دو روي به. كند خواننده منتقل مي اطالعات مفيدي به
و ذات راستي و راست و درست انديشيدن و دقيق ديدن و راست . فكري دارد از پاكي و پاكيزه

فشاهي با تكيه به سندهاي تاريخي، . كند تر، جوهر نقد و پژوهش را برجسته مي گفتن، مهم
  . دهد مي انحطاط و سقوط دموكراسي آتن منجر شده شرح اي را كه به هاي وحشيانه ناهنجاري

، تصويري شگفت و دهشتناك از وجود و حضور جادوگران يونانيآندره برنان كه در "
دست داده بود، در آخرين كتاب  در يونان باستان به» خردستيز«و حتي » غيرعقالني«عناصر

تمامي داده ها و معادالت را درهم ريخته با  جنگ و خشونت دريونان باستانخويش 
پرده از جهرة خشن وخونريز و ... نويسان و مورخان و فيلسوفان  ن و تراژدياستناد به آثار شاعرا

گذارند، جزنابودي و  هر كجا كه پاي مي... جنگاوران يوناني . ... دارد طلب يوناني بر مي جنگ
قتل عام در نهايت خونسردي، قتل اسيران جنگي، قتل زندانيان و حتي كشتار زنان و كودكان، 

و » بربر«طبيعت » اين هماني«از  سياسياتارسطو در . ... آوردند ه نميچيز ديگري به همرا
نه تنها پارسيان و بربرها مشابه «: گيرد كه و سرانجام نتيجه مي... گويد  سخن مي» برده«

بربرها از انسانيت، تنها دو پاي ... » .يكديگر هستند، بلكه اضافه بر آن، طبيعتي ستمگر دارند
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ها برتر از  اند و به همين جهت، آن اند، بدين معني كه بر روي دوپا ايستاده انسان را به ارث برده
   220 -24صص ".تر از يوناينان هستند حيوانات و پست

در آتن عصر باستان زنان ... اند  از ديگر محرومان سياسي زنان وحرامزادگان بوده"
حقوق «روم از كليه آمدند كه نه تنها مح شمار مي به»  صغير«شهروند درحكم موجوداتي 

در صورت ارتكاب زنا توسط ... اند  نيز بوده» شخصيت حقوقّي«بلكه فاقد هرگونه » سياسي
قتل  زنان شوهردار، شوهر از نظر قانوني حق داشته است كه رقيب خود يعني زناكار را به

   227 - 8صص  ".مجازات زانيه نيز به حد كافي سنگين و غير انساني بوده است. برساند
گويد، ولي از لحن كالمش پيدا ست  صراحت چيزي نمي ويسنده، از كيفر و جزاي زانيه بهن

، درحد همان مجازات اسالمي يا چيزي مشابه رجم "به حد كافي سنگين و غير انساني"كه 
هاي مدني  اي كه در اين باره، همخوانيِ احكام ديني يهود با ناهنجاري مسئله. است) سنگسار(

اي بين  چه رابطه: كند كه به ذهنِ خواننده تداعي و اين سئوال را مطرح مي سياسيِ آتن را –
مدني در دموكراسي آتن حضور مؤثر داشته و اگر  هاي ها و قانون احكام دين يهود با سنت

نواختي از كجا و از چه زماني قوت گرفته است؟ اما  داشته اين تأثير يا هماهنگيِ نزديك به يك
س است وگفتن دارد اين است كه در مشرب فكريِ دموكراسي آتن، از چه قابل درك و لم آن

معاد، پاداش و جزا، خوف و وحشت جهنم خبري نبوده و اگر هم بوده در اين كتاب اشارتي به 
  .آن نشده است

ها را يك يك در محك آزمايش  حادثه. غلتد هاي گذشته مي نويسنده كتاب در زمان
هاي فكري  هاي ذاتي يونانيان، همراه با نقل مشرب رتها، فط ضمن شرح واقعه. سنجد مي

ي آن روزگاران  اي خواندني از روان جامعه ها، تصوير جالب و مجموعه ي آن متفكرانِ برجسته
ها و اظهار نظرهاي تند و تيز واقعيت زمانه بوده، و حضور  پيدا ست كه خشونت. كند روايت مي

رت غالب هميشه رفتارش با مغلوبِ فرودست جز اين قد. داشته و دربين اهالي جاري بوده است
 هاي ترين معضل ي طبقاتي، در سراسر تاريخ بشري، يكي از بنيادي فاصله. نبوده و نخواهد بود

ي  همان رفتارهاي وحشيانه! بار نياورده است هاي خونباري كه به اجتماعي بوده و چه حادثه
هاي  راسرجهان برسرنوشت اكثريت جامعههاي گوناگون، در س باستاني تا به امروز درشكل

اما فراموش نبايد كرد كه دركنار تمام انتقادها و اظهارنظرهاي گوناگون . بشري چيرگي دارد
نگاران، پژوهشگران و صاحبنظران، دموكراسي سه قرن و اندي ِآتن، جهان را در مسير  تاريخ
سياسي را  –هاي اجتماعي   انديشهافكار و . اي انداخت و جهان و جهانيان را دگرگون كرد تازه
هاي  بشر  قانون، وارد حيات جامعه. اور پديد آورد هاي شگفت جهاني نو با مؤلفه. هم ريخت به

  .اش مورد قبول عام قرار گرفت نفوذ و داوري.  رسميت پيدا كرد. گرديد
ش جهان مشعل پايداري كه ذرات نور. تابد چه كه امروزه از مكتب آتن مانده هنوز مي آن 

  .را نوراني كرده است
هاي  ها، در پس فراز و نشيب بذر نيك و پربار آن تمدن، در بستر طوفاني و طوالني قرن

نام و  زارها و كويرهاي بي حتا درشوره. پراكنده شد. ي خاكي را درنورديد فراوان سراسر كره
تن زنجيرهاي بندگي ي انسان و گسس ي آزادي و آزادي انديشه آوازه. بار نشست نشان گيتي به

ي گيتي با نور شفاف و تابش گرماي شادي بخش خود،  درچهار گوشه. جهان را فرا گرفت
در پرتوِ آزادي و دمكراسي آتني مشعل علم . رود كه تا به امروزپيش مي. انسانيت را معنا بخشيد
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نيان تر از يونا ي پست"بربر و انسان دوپا"و پاي همان . و دانش و هنر بشري جهاني شد

ها پيش در  انگيز جهانِ امروزي را، قرن هاي شگفت به يقين بنياد پيشرفت. ها رسيد كهكشان به
ها پي ريختند، كه آزادي و آزاد زيستن و آزاد انديشيدن را  در  سناي رم باستان، همان

  .كردند هاي شهر تمرين مي ميدان
  
  هنجار در دموكراسي آتن 

  :كند از ميفشاهي، اين بخش را با سخن هگل آغ
ي  انگيزي است، و فرديت در درون آن بر زمينه ي آزادي دل جهان يوناني، پهنه"

   239ص  ".يابد ميانجي پرورش مي اخالقيات بي
در . كند يونان را تحليل مي ي گرايي جامعه ي انديشه و سپس، سير تحولِ فكري و توسعه

  :كند سپرس نقل مياز كارل يا. شكافد اهميت قانون و قانونگزاري بحث را مي
اي پاي گرفت و مستقر  شد كه تا آن زمان  طور موقت، چنان آزادي در يونان، هرچند به"

اتحاد هم سوگندي از مردان آزاد، در برابر استبداد سازماني . در هيچ جاي ديگر پديد نيامده بود
آگاهي  سان شهر آتن هارا داشت، پاي فشرد و بدين جهاني، كه ادعاي خوشبخت ساختن ملت

چين و هندوستان . را بنيان نهاد –اعم از واقعيت آزادي يا انديشه ِ آزادي   - آزادي باختر زمين 
  240 – 41صص ".شناسند بدين معني سياسي، و آزادي را نمي

و اهميت دادن . و شگفت تشكيل اعضاي مجلس خلق يونان است از مردان جوان
سالگي را پشت  18تمام شهرونداني كه ". كري استبلوغ ف ي رشد و رو به جوانان، درآستانه به

بار  40تا  10تن بود و ساليانه بين  2000تعداد اعضاي آن . گرفت سر نهاده بودند در بر مي
هاي سياسي  و اقتصادي و اجتماعي داراي حق نظر  شد و اعضاي آن درتمام زمينه تشكيل مي

   254ص  ".تر از آن داراي حق نظارت و دخالت بودند و مهم
اخالقِ مذهبي يوناني اختصاص داده و  هايي را به نويسنده، در پايان اين بخش، برگ

مبناي » اتهام ارتداد«با توجه به جوهر انديشه و تمدن يوناني، "گيرد كه  سرانجام نتيجه مي
هاي  يكي از ويژگي» مداراي مذهبي«زيرا . حقوق قابل توجهي در اين كشور نداشته است

  263ص  ".وده استتمدن يوناني ب
  

  جنگ، انحطاط، و سقوط دموكراسي آتن
هاي متضاد  ي صاحب رأي و نفوذ، با گرايش ي دو طبقه هاي داخلي، در منازعه ي جنگ توسعه

و حضور هزاران سرباز مزدور از ديگر شهرها، باالگرفتن موج فساد در نهادهاي دولتي، از 
  .سازد انحطاط را فراهم مي هاي موجب هايي است كه به باور نويسنده، ترين مسئله عمده

ي جنگ و  درباب انحطاط و سقوط دموكراسي آتني بايد گفت كه عالوه بر مسئله"
شهرها،  –شهرها، و نيز جنگ ميان دولت  –هاي داخلي در بطن دولت  سربازان مزدور، جنگ

انحطاط عوامل ديگري نظير جنگ طبقاتي، فساد نهادهاي دولتي و غيره نقشي اساسي درامر 
  270ص ".اند شهر آتن و دموكراسي آتني ايفا نموده –دولت 

از . كند فشاهي، شرحي مستند از فسادهاي مالي و سياسي مسئوالن را روايت مي
از قول افالتون . گويد توسط مسئوالن سخن مي "بيماري گردآوري هرچه بيشتر ثروت"
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شهر از  دولت. ...   ثروت دارند ه، ولعي است  كه مردمان ب]انحطاط[علت نخستين ": گويد مي
» شهر  - دولت «دو  اند، يعني به ديگر قرار گرفته اين پس به دو بخش متخاصم كه دركنار يك

شود و در چنين شرايطي، انحطاط، انفجار، و سقوط به يك امر مسلم تبديل  دشمن تقسيم مي
   272 - 3صص ".گردد مي

  :رسد ها به پايان مي فصل دوم با اين جمله
   280ص  ".گردد دموكراسي آتني  ما را يكسره به تراژدي و از تراژدي به فلسفه رهنمون مي"

  
  فصل سوم، اختراع فلسفه و اختراع تاريخ

گونه  فلسفي است، داستان –كه تاريخي  تر اشاره كردم كه فشاهي، زبان كتاب را با اين قبل
اي دارد كه خواننده  كشش ويژه .سبك انشايي ِ او راحت و روان و دلچسب است. تحرير كرده
  .اي از خود دور كند آيد كتاب را لحظه دريغش مي

فلسفه چيزي نيست جز تمرين مقدماتي براي دستيابي  "آورد كه  از قول پي يرهادو  مي
   294ص  ".به خردمندي

معناي دانشور يا  سوفسطايي، به(هاي خرد، از  زمينه تر در بحث آغازينِ فلسفه، قبل
ش را كه از  هاي فلسفه و فيلسوف و سير تحول "كلمه"شود و سپس  را يادآور مي) خردمند

  .دهد بطنِ علوم ديگر درآمده توضيح مي
هاي اين كلمات را بايد در قرن ششم قبل از ميالد يعني درعصر تولد دانش  نطفه"

ر و نيز در ويژه در نزد مهاجرنشينان يوناني در آسياي صغي يا طبيعيات در يونان و به» فيزيك«
با پيدايش نخستين انديشمندان يوناني، گذار از ... نواحي جنوبي ايتاليا جستجو نمود

جديدي ي  ها نظريه انجام پذيرفت، زيرا آن» شناسي عقالئي گيتي«به » شناسي اساطيري گيتي«
  295ص  ".شهر ارايه دادند كه مبتني بر تعقل بود –درباب منشاء جهان، انسان و دولت 

اين نقل قول، آبشخور اصلي فلسفه، در بطن علوم طبيعي و فيزيك به بار نشسته و  بنا بر
  .نخستين بذرش در زهدان مشترك آن دو شكل گرفته و به كمال رسيده است

كردند نام  نويسنده در اين فصل، از چهار مكتب فلسفي پر اهميت كه درآتن فعاليت مي
رواق تحت رهبري (روي آخرين مكتب  .دهد برد و مشرب فكري هر يك را توضيح مي مي

  .دهد ي رواقيان را شرح مي هايي چند فكر و انديشه درصفحه. كند تĤكيد مي) زنون
هاي رواقيان، كه در موردهاي بسياري با مشرب فكري متكلمين موحد، عالمان  هماهنگيِ انديشه

قدر و اقتدار بالمنازع نيروي هاي شريعت آنان يك سان است، مسئلة جبر و اختيار، قضا و  اسالم و حكم
اشاره نويسنده به اثرهاي امام . شود نهايي خداوند يكتا، بر سرنوشت بشر را  در ذهن خواننده يادآور مي

، كه بدون شبهه ازپيروان رواقيان بوده، اين "خير اتقان صنع"و "عدل الهي"محمد غزالي، در اثبات 
آن . ي رواقيان در اسالم آگاه باشد د، تا از نفوذ انديشهشو گيرد و كنجكاو مي فكر در خواننده قوت مي

  :گويد امام محمد غزالي مي. آيد در تأييد اين سخن است چه كه درپي مي
ي بشري، اختراع مفهوم يا اصطالح عالم صغير يا انسان، و عالم كبير يا  تاريخ انديشه"

نان آغاز كن كه گويي روز هر روز خويش را آن چ. ... ي رواقي است گيتي را مديون فالسفه
آخر تو است، و  هر فعل خويش را در زندگي روز مره آن گونه به انجام رسان كه گويي آخرين 

  336ص  ".فعل تو بوده است
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فلسفه چونان و  تاريخ به منزله شدن انسانيدو بخش پاياني اين فصل، يعني 

يسنده با تحليل آراي هاي اين اثر است كه نو ترين بخش از خواندني خدمتگزار الهيات
مسيحيت، «فلسفه، از زماني كه ". صاحبنظران اطالعات مفيدي در اختيار مخاطبان قرار ميدهد

» .به خدمتگزار الهيات  مبدل گرديد«شد، به خدمت كليسا درآمد و » بعنوان مذهب رسمي روم
ديشة طبيعي انحطاط ان«دوران »  انديشه  سامي  توحيد يهودي«با نفوذ افكار سامي، خصوصا 

نويسنده، در اين جا، بحث عقل و  ".آغاز گرديد» و فلسفي و اخالقي و سياسي يوناني رومي
كه خدا در قران،  هيچ چيز را  ديگر آن"هاي قرآني  وحي را مطرح كرده و با اشاره به آيه

، با نگاهي انتقادي، نگرش و نتيجه گيريِ يكسانِ هر سه دين ابراهيمي "فراموش نكرده است
ي ايمان و باورهاي آسماني كه  عقل، در تمامي اديان الهي، درسايه. كند از فلسفه را، مطرح مي

هاي  و خواننده، در آشنايي با انديشه. خارج از خرد انسان و دور ار دسترس انسان است قرار دارد
و جاودانگي روح و وحي "رسد كه ارستو از باورمندان به  فيلسوفان يونان به اين نتيجه مي

  354ص  ".پيامبري نيز اعتقاد داشته است
ي بحث فصل  درحالي كه زمينه. بندد گيري آگاهانه اين فصل را مي نويسنده، با نتيجه

را درذهن مخاطب تزريق و او را آماده كرده تا فصلي  الهيات سياسي و مهديگريبعدي 
خواننده در سوگ نادانيٍ و . ديگر كه براي ايراني و آشنا به معارف اسالمي آشنا ست روايت كند

! شود اند، از شگرد راويان ديني غرق حيرت مي سياهيِ ايمان كور دخيل بسته مردم عامي كه به
چه باعث رضايتشان بوده را، دستچين  متكلمان، در بين سخنانِ حكيمانه و پندآموز ارستو، آن
: يگر نظريههاي او مثلي د درباره. اند كرده باعناوين غلوآميز، درمؤلفههاي مذهبي گنجانده

اند،  هاي ناداني و استبداد سياسي، چنان سكوت كرده درباره قانون، حكومت و دموكراسي و آفت
سبك اديان ابراهيمي  كه انگار ارستو، رسالتش تنها درمورد بقاي روح، وحي و خداشناسي، به

  :گويد مي. خالصه شده است
هاي  ارستويي و آموزش» عقل فعال« هاي فارابي و ابن سينا در مورد ميراث انديشه"

شهرت دارد و  تفسير كبيرقرآني درمورد جاودانگي روح، از طريق ابن رشد  و كتاب او كه به 
ي ميشل اسكات به زبان التين در اروپا  ارستو، به بركت ترجمه درباره نفسشرحي است بر 
  357ص  "...پراكنده گشت 

  
  گري فصل چهارم، الهيات سياسي و مهدي

ي طوالني آن گذشته از اديان ابراهيمي، در دين  الهيات سياسي بحث انتظار است كه سابقه در
بايد كه سكوت كنند،  شان مي تا زمان ظهور هريك از منجيان، پيروان. زرتشت نيز وجود دارد

طاعت و بندگي پيش گيرند، به هر خفت و خواري تن دهند تا شكارچيان و چپاولگران، پروارتر 
جا بياورد و  وام، با باركشي و نان جويني به دست آوردن، شكر خداي عزوجل را بهشوند و ع

چنان  ي باستاني با رنگ و جالي بهشتي هم هاي پوسيده پاسدارانِ جهل را دعا كنند كه مقبره
فشانند و با زنجير عبوديت به گردن و تارهاي تنيده درذهن، به حقارت و  بر صيانتش جان مي

  !و مباهات كنند بردگيِ خود فخر
  :با آمدن منجي! اين وضع ادامه دارد تا منجي ظهور فرمايد
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هاي مادي ناپديد  از اين لحظه به بعد، نظم الهي مطلقا برتري خواهد يافت، سيه روزي"
هماوايي و همداستاني . خواهد گشت، و ديگر هيچ دشمني تهديد كننده وجود نخواهد داشت، 

  393ص  "...الخ . حكمفرمايي خواهد نمود ) راننيكوكا(ي برگزيدگان  درجامعه
و رستاخيز الهي يا . رسد پايان هستي مي هاي موعود اين كه جهان به حاصل آمدن ناجي

  .و باقي قضايا. شود مزدائي شروع مي
نگاهي دارد گذرا به اوضاع كشور در  انداز سياسي و اجتماعي چشمفشاهي، در 

هاي  ها با فقيه آن ي و مواجهه) اخباريان(پا گرفتن از . هاي مذهبي ي پيدايش مكتب باره
گري شيخي و بابي؛ و سرانجام  و نهادي شدن تفتيش عقيدههاي شيعي، مهدي) اصوليان(

ي محاكمه و مصلوب شدن عيساي مسيح به دست يهوديان، و سيد عليمحمد  همسانيِ شيوه
و هر دو، قرباني تفتيش عقيده سال بين آن دو،  1850باب درتبريز، به دست شيعيان، در فاصلة 

  !و استمرارِ قدرت تفتيش عقايد است
  :گويد وسپس با آمدن آقاي خميني،  دركمال ياس و نا اميدي مي

انديشهي وجود . توان گفت چه مي 1979گري خميني درسال  حاصل از پيروزي مهدي"
د و درباب آن به داوري گونه بايد ارزيابي نمو در عصرما را چه» ناكجا آباد«يا » مدينه فاضله«

  400ص  "مفهوم دادگري الهي چيست؟...  ... پرداخت 
  .رسد پايان مي  و كتاب به

ي اين  با آرزوي موفقيت براي محمدرضا فشاهي و توصيه به اهالي كتاب، براي مطالعه
  .اثر خوب و با ارزش

  
  
 

  



    
  عباس شكري -جيمز وود

  ها منتظرانهنا به عادتكنوت هامسون، 
 

قرار و عصبي  او بي. جوان، آشفته و كثيف، بر نيمكت پاركي در شهري سرد نشسته استمردي 
مردي پيردر كنار او . استآميزي  است و انگار كه با روح خويش در جنگ و گريز فريب

روش خود به مرد جوان . كند شروع ميبا او  مرد جوان گفتماني را. اي در دست دارد روزنامه
مرد جوان . كند پرسد كجا زندگي مي پيرمرد از مرد جوان مي. استينا ناب پيرمردفهمد كه  مي

هاي زيبا، دلنشين و گران شهر  همين دليل نام يكي از ميدان گيرد دروغ بگويد و به تصميم مي
ي آن  توان مالي پرداخت اجاره صلنا اش فعلي وضعيت ، جايي كه با توجه به.ردآو را بر زبان مي

. شناخت جوان را هم ميمرد ساختمان محل زندگي  انها ميدان را كه حتت پيرمرد نه. درا ندار
كه را اي  مرد جوان هم اولين واژه. پرسد جوان نام صاحبخانه را ميمرد بار ديگر از  پيرمرد يك

عالمت تأييد   بهمرد نابينا ضمن سر تكان دادن پير. "هيپوالتي": كند آيد، ادا مي بر زبانش مي
انگار كه اين نام نوك زبانش بوده  .شناسد داند و مي نام را مياين او . "پوالتيهي، بله" :گويد مي

ن يهم  به. شود جوان از اين وضعيت غرق شعف و شادي ميمرد . توانسته ادايش كند و نمي
د و ايافز ميروغن دروغ خود  سر پيرمرد بگذارد، بر آب و  تر سر به سبب هم براي اين كه بيش

يك نام  "هيپوالتي"شود كه  جوان به پيرمرد نابينا يادآور ميمرد  .كند مي لن تخيليآن را كام
كترونيكي هم لمخترعي كه كتاب دعاي ا. شيئي است كه توسط يك مخترع خلق شده است

هم از  لنكه انگار قب نمايد ميكند و  مرد نابينا باز هم حرف او را تأييد ميپير. اختراع كرده است
كند و  تر مي جوان باز هم دروغ خود را مهيجمرد . يده استكس ديگري چنين چيزي شن

مرد نابينا پير ".وزير سرزمين ايران بوده است مدت هفت سال نخست ،هيپوالتي": گويد مي
   ".طور است آه، بله، بله همين": دهد پاسخ مي

 ،دهدبرود كه ثبات خود را هم از دست  قرار است و مي حاال مرد جوان كه آشكارا بي
هاي  قدر ضعيف است و احمق؟ چرا او با دروغ چرا پيرمرد اين. كند عصباني شدن مي  به عشرو

حماقت   جاي اين كه پيرمرد را گناهكار بداند و متهم به  ي من سرسازگاري دارد؟ اما به احمقانه
هايش را باور نكرده  كه اصلن قصهبه اين كند  كند، كاملن برعكس عمل كرده و او را متهم مي

  :زند آشوبد و بر سر پيرمرد فرياد مي ناگهان مرد جوان برمي. است
عجب پيرمرد لجوج، ! وجود دارد هيپوالتيدي به نام مركني كه  شايد تو اصلن باور نمي"

ي تو چيست؟  لهئاصلن مس. ام ي تو را نديده هرگز نمونه. دنده، شرور و تبهكاري هستي يك
ام و حاضر نيستم كه  ين نوع برخوردها عادت نكردهبگذار برايت بگويم كه من به ا ،قاآحضرت 

  ".آن نزديك شوم  به
، استجايي كه توان در پاهايش  آيد و با سرعت تمام و تا آن نظر مي  پيرمرد ترسيده به

  .شود دور مي محلهاي كوتاه و پيرمردانه از  با گام
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نروژي  ي دهن، نويس)1894( پانو ) 1892( رازها، )1890( گرسنگيهاي  در كتاب
ارمغان او حاصل وضعيت . پايان رسيد  نوعي از مدرنيست در رمان را كشف كرد كه با بكت به

ت عگداري و سر گرگ و ميش و تاريكي غروب در ادبيات، بيگانگي و از خودبيگانگي، بي
كه پيرنگ چيزي را، انديشه اين او . گي و بدوي بودن تخيالت ادبي بود سورئاليسم و نافرهيخته

. از داستايوسكي گرفته بود ،دهد هاي داستان رخ مي فقط در شخصيتچه  مگر آننيست 
گاه طور كه از داستايوسكي ياد گرفته بود كه يك شخصيت عجيب يا حتا تازه وارد  همين
  .جريان بيندازد  هر طور كه بخواهد بهچون سگي رام،  را، هم تواند طرح داستان مي

هاي معترضه  توفان جمله بلكه ،دار داستان نيست دامهموج ا ،كه روحرا هامسون اين ايده 
هاي  انگار كه در واژه. از استرينبرگ گرفته بود ،يا گسيختگي و فاصله در داستان است
طور  در كالم هامسون، اما، اين. شوند هم وصل مي  استرينبرگ چيزهايي ناهمگون تكه تكه به

بدون  اني ديگر يب  گونه ظرافتي و به چيه شوند بدون ها وادار مي رسد كه شخصيت نظر مي  به
هر نوع هواي نفس  را انكار و خودكه است چيزي ها  در آن .با هم رو در رو شوند ،يايمعن هيچ 

در ديگرند،  واي شناسايي تئوريك يكعها گويا هماره در د آن. كنند و بلهوسي را تكذيب مي
و كنند  ميرا در حال حركت خلق هاي داستان  ها صحنه آن. چالشي هميشگي براي مبارزه

هاي تخيلي،  تر از قهرمانان داستان بيش. يابند ها مي الي صفحه هسپس خودشان را در الب
داستان را براي ما  ها آن .خوانيم د كه ما ميننويس رماني مي، هامسون هاي اروشتن انقهرمان
قهرمانان بار ديگر به پا چنين، مثل مجرمان و گناهكاران فراري، اين  هم. كنند ريزي مي طرح
رسد بيش  نظر مي  كنند كه به ي دعوا مي اند اقامه خيزند و طوري عليه ديگراني كه ناشناخته مي

ي  ها هيچ ياد و خاطره آن. روز بخت و تيره نگون اند كه وحشي و ضد قانون باشند، كساني از آن
ي ديگر،  صحنه  به اي از صحنه اند هاي پيشين انجام داده يا گفته كه در صحنهرا داري  ادامه

  . اند يها از خويشتن خويش فرار گويا آن. كنند حمل نمي
آميز داستان  هاي تخيل بافت و رشته ي هامسونها شخصيتاست كه  گونه بدين

وزن و  هاي بي شخصيت ،اند آموخته )ها آوانگارديست(گامان  پيشاز چه  ، بنا بر آنها آن. شوند مي
ام، من توسط كنوت  من تخيلي و غيرواقعي": گويند ها هرگز نمي آن. ستندنيآور غيرواقعي  مالل

حقيقي است، براي ما  لنها براي خودشان كام برعكس، خيالي بودن آن. "ام خلق شده هامسون
ها هماني است كه  ي آن غم و غصه.  ها دارند ي آن چيزي است كه آن اين همه: طور هم همين

آالم و زجر آشكار قهرمانان  ويژه كه هامسون  به. كنيم قعي حس مياما براي مردم و
.  هستندها غيرمنتظرانه تحت مهار خويش  كه آننمايد  ميكند و  اش را پنهان مي تخليلي

پس، اين هامسون است كه در واقع . ديدموضوعي حياتي نرا توان اين  بديهي است كه مي
وش جريان شعور و ه گر با تصفيه او است كه. ي نوعي رمان تخيلي مدرن است پديدآورنده

اي كه  تصفيهاو با  .كه سبك نوشتن را هم صيقل داداو است گي  فرهيخته. استخودآگاهي 
ي اوج  نوعي نقطه  به ،اوج شيفتگي و دلبستگي و عشق سنتي رمان است به نوع بشر

نمايندگي كه لكنت زبان روح و جان را دهد  را نشان ميبشري او . گرا است نويسي واقع رمان
  .حقيقيناهاي  اند نه تخيل قهرمانان هامسون روح و جان. كند مي
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 ،آيندگان آرزوهاي خوبي ارايه كنند  بهخواهند  ميبعضي از نويسندگان با اين نيت كه 

اي  در اين قرن، سلين چنين نويسنده. رامش سر بر بالين تاريخ ادبي بگذارندآبا  پذيرند نمي
بعد از  ينروژ ي ترين نويسنده بزرگ، اين هامسون بر كنوت واهمين خاطر هم   است و به

 بهرا  شآبرويي عمر با بي 1952اي كه در سال  نويسنده. سزايي گذاشته است  تأثير به ،ايبسن
. استدر ادبيات مدرن  ها ترين ترين و عجيب يكي از سخت ترديد زندگي هامسون بي. پايان برد 

اي كه حتا  ي خودآموخته را نوشت، نويسنده 1890ي  ي دههها ترين كتاب اي كه بزرگ نويسنده
عنوان   ي بيست به اي كه در سده نويسنده. نيز شد 1920ي ادبيات نوبل در سال  ي جايزه برنده

اتهام نازي بودن در   نويس از سوي منتقدان تحسين و ستايش شده بود، اكنون به ترين رمان به
، در سن هشتاد و شش سالگي بايد از حيثيت خود دفاع 1946دادگاهي سراسر دردآور، در سال 

ها  آورد كه چرا از نروژي در دادگاه در چالشي با دادستان وقت دليل ميبايست  مياو . كرد مي
دادگاه . گر آلماني تسليم كنند نيروهاي اشغال  آرامش به با خواسته است كه خود را دوستانه و

اما در همان . تفهيم كند هامسونمام وطن را به   بهفروشي و خيانت  وطن تاشده بود تشكيل 
وكيل مدافع او . نظير ادبي او براي دادستان و قاضي چالشي بزرگ بود دادگاه هم عنوان بي

اتهام از سيگريد استراي، زني كه در زمان اشغال نروژ، توسط نيروهاي نازي دستگير شده بود، 
اگر . اي بود عامل برانگيزاننده اوكه در دفاع از افروخت  نه تنها برمي ،به هامسون بودن نازي

خاطر   يقين به  بهرو نبوده است   هب ها با اقبال خوبي رو زبان آثار هامسون در جهان انگليسي
شايد هم . انگليسي بوده است  هاي او به ي بد رمان علت ترجمه  به يحتمل ،نازي بودن او نبوده

كافكا، الرنس، بلي، ماسيل و كساني چون گذاشته است؛  ها تأثير خاطر نسلي كه او بر آن  به
 .كه هامسون آفريده بودشدند چه  رامي و بدون دردسر جانشين خالقيت آنآ  بهكه  يديگران

هنوز هم . اند انگار كه اصلن هامسون خالق چيزي نبوده است يا آثار او اصلن خلق نشده بوده
. او را در برداشته باشدآثار رفتن و از رونق انداختن مورد فاشيسم بودن او بايد بخشي از ناديده گ

خاطر   اش هم به در زمان حيات احت. بديهي است كه خسوف هامسون موضوع امروز نيست
هاي پيش از جنگ  اشتياقي كه در سالهمان با نه تنها نامش تعلق خاطرش به فاشيسم، 

شايد كسي بتواند . مواجه بودبا بدنامي ها نبود كه  ر سر زبانشد، ب جهاني دوم برده مي
  . رديابي كند در كسب شهرت و اعتبار و معروفيترا اشتهايي او  بي

هينريش مان،  ،از توماس يايه اش، دستنوشته ، در سالگرد هفتاد سالگي1929در سال 
ماسيل، شودنبرگ، هرمان هسه، گوركي، اولين رئيس جمهور چكسلواكي، توماس ماساريك و 

، 1934پنج سال بعد، در سال . يكرد كه سرشار بود از ستايش و تكريم از و ژيد دريافتآندره 
فراموشي سپرده   اي آلماني كه اكنون در خارج از اين كشور به گوبلز و نويسنده جانباو فقط از 

، كه برابر بود با هشتادمين سال 1939در سال اما . داشت دريافت كرد گرامي ي شده است، نامه
  . لفرد روزنبرگ و هيتلر دريافت كردآداشت از گوبلز،  هاي گرامي ، فقط نامهشتولد

***  
ي هارالد نَس و پيمز مك فارلين  وسيله كه به هامسونهاي  نامه ي ويرايش جديد مجموعه

را مورد قضاوت و او كند كه بتوان هم سراسر زندگي  تدوين شده است، اين امكان را فراهم مي
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متولد شد و در شهركي به نام هاماراوي  1859او در سال . راداوري قرار داد و هم آثار او 
محل زندگي دوران كودكي و نوجواني او سرشار بود از . در شمال نروژ، رشد كرد) جزيره هامار(

ترين وجه در  به هايي كه به منظره. هاي وحشي رنگارنگ هاي طبيعت؛ كوه، دره و گل زيبايي
اي  در ترجمه. در روزهاي جواني است يزبيني هامسوناند، حكايت از ت توصيف شده پانرمان 

صورت زير  ها به ه كرده است، اين زيبايييارا 1955كه مك فارلين در سال  پاناز كتاب 
  : اند تصوير شده

. ام پايان تابستان در شمال نروژ انديشيده روزهاي زيبا و بي من به آخرهادر اين "
اي و  ها، با مدرسه هاي چوبي و آلونك ند از كلبهروستاهاي كوچك اما عريان كه تركيبي بود

رغم سرد   بهها،  مجتمعاين . بسته طور معمول بهروح و  كليسايي در مركز آن؛ خشك و بي
ها انگار در دامي براي  حيات و هستي آن. اي برخوردار نبودند جويانه ي عدالت بودنشان، از شبكه

منقول ناهاي  ي نگهداري و محافظت از داراييشان فداا ها زندگي هيچ گرفتار آمده بود، آن
، آن ورآ برو، قالبي و شرمآ رو، بي رترين اثر داستاني هامسون، قهرمان پ در به. شد مي

 ي روح جامعه رخ هنجارهاي خشك و بي هاي پلشت و خطرناك فردي خود را به خصلت
ها  ا را از پشت كوه آمدهه آن ،كه قهرمان قالبي ها، نگاه كردن به روستايي. كشد روستايي مي

، يوهان نيلسن ناگل است كه نمايندگي چنين رازها، دقيقن حكايت قهرمان رمان نامد مي
و . انگار مردم چيزي نيستند مگر انگل، پنير روستايي و كاكتيسم لودري .مردمي را برعهده دارد

گذراني و  وقتماندن، و آشاميدن تنها براي زنده  كند كه خوردن تلخي فكر مي به ،در شهر ناگل
دست آوردن معاش زندگي از  پر كردن وقت فراقت با الكل يا سياست، به. تلف كردن عمر است

ور آ كننده و مالل كار خستهفارغ از ها  شب، بعد هاي آهني و ماهي راه صابون رختشويي و شانه
 ان آرندتيوهكتاب  خواندنو  نها در رختخواب درازكشيد روز در زير نور كم رنگ فانوس

آرندت در اواخر قرن شانزدهم كشيش لوتريست بود كه آثار مذهبي او . (]آور است همه مالل[
  ).مردم را تحت تأثير قرار داده بود
يز بود، به اين چ مالكي بي پدرش كه خياطي ورشكسته و خرده. هامسون در فقر متولد شد

در سن نه . اوي نقل مكان كردشهرك هامار اميد كه زندگي را از نو شروع كند از شمال به
كرد،  ها زندگي مي هاي آن سالگي عملن هامسون به عمويش، هانس اولسن كه نزديكي

گرفتار درد و رنج بيماري حاد و شديدي بود كه ديگر توان طوري  بههانس اولسن . فروخته شد
. عهده داشت هتر بگوييم، كاتب او را ب حاال، هامسون جوان نقش منشي يا به. نوشتن هم نداشت

العاده مذهبي و  جا فوق شرايط زندگي در آن. جا سپري شد پنج سال زندگي هامسون در آن
اش كتك  اش را با عصاي چوبي برد كه برادرزاده عمو هانس از اين لذت مي. ودفرسا ب طاقت
گرفت با تبر  طوري كه يك بار تصميم .داشت هامسون وضعيتي وخيم، در حد خودكشي. بزند

عنوان  او به(زيستانسياليزم بود گي نوشتن او بر مبناي ا در واقع شيوه. ود را قطع كندپاي خ
ترين رمان او، در واقع  راديكال) گرد ستايش شده بود خانمان دوره ي مطرود يا بييخالق انزواگرا

، نيچه را هامسون. (است تستيز با گمراهي و انحراف اخالقي در پرهيزگاري سنت مسيحيدر 
عموي هامسون از پرهيزگاران ) .اند كه عميقن بر او تأثير گذاشتهداند  ميكساني  يكي از
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اش  ي خانه هاي زيادي از يوهان آرندت را در كتابخانه اي بود كه كتاب مانده ارتجاعي و عقب

را براي يكي از پيروان عمو  انجيلاز  هايي هشد كه آي اغلب از هامسون خواسته مي. داشت
. كه از پارسايان بنيادگراي مسيحي بودبخواند از اهالي استاوانگر  ،رش اُفته دالاولسن به نام ال

پارلمان نروژ شد و هامسون هم در مقام  ي فته دال نماينده، ا1889ُُيك دهه بعد، در سال 
هاي دوران  در يكي از مقاله. كردمنتشر ها  تالفي، يك رشته مقاله عليه او در روزنامه

هاي  يكي از خطيب بود بهكرده حمله شديدي  ،نوشت 1880در سال ه كاش  نگاري روزنامه
هامسون هرگز دوران دشوار زندگي نزد . شانگيز آور وحزن هاي مالل سبب سخنراني قديمي، به

هاي آن دوران را بر تن  ، ادعا كرد كه هنوز زخم1946در سال  اعمو اولسن را از ياد نبرد و حت
  . دارد

پايان  است و در سن پانزده سالگي به كوتاهخيلي  مسونها هاي مدرسه رفتن سال
طور شديدي اشتياق  ، اما او در مقام خواننده، واقعن به)اگر اصلن روزي شروع شده باشد( .رسيده

او هماره از . داد آورد، انجام مي دست مي خواندن داشت و اين كار را هم در هر فرصتي كه به به
همين دليل هم براي اين كه روستايي  به. ن حال خودآگاهروستايي بودنش خجول بود و در عي

الشعاع قرار گيرد، با ابراز نظرهاي پر سر و صدا يا اعالم آريستوكراسي  بودنش محو شود و تحت
  .درك ميپنهان  آن را ،اي از شخصيت و منش انسان نيچه

اين  انگيزي در طور وسوسه دوران نوجواني را پشت سر گداشت، بههامسون همين كه 
هاي بين بيست و سي سالگي بود كه اولين داستان  در سال. اي بزرگ شود فكر بود كه نويسنده

همين داستان نشان مي داد او  ر حالي كهد .بهره ماند خود را نوشت اما از موفقيت و شهرت بي
دوبار به  در همين دوران، هامسون. نويسي پيش روي دارد روزهاي خوبي را در جهان داستان

مردم اسكانديناوي سكونت داشتند؛ در از ي قابل توجهي  ريكا سفر كرد، جايي كه عدهآم
عنوان منشي براي كريستوفر  در شهر ميناپوليس او به. داكوتاس، ويسكونسيس و ميناپوليس

به او گفته بود كه  هامسون. كرد جانسون نروژي كه هم كشيش بود و هم نويسنده كار مي
تا  1886هاي  در اثناي دومين اقامت او در آمريكا بين سال. نداردهيچ وجه باور مذهبي  به

چي در ترامواي شيكاگو  عنوان كنترل چنين نه ماه به در نيروي دريايي آمريكا و هم 1888
او آس و پاسي بود . ها شهره شده بود و در بين ايستگاهتخواندن آثار ارس او به. كار بود مشغول به

. گذراند و روزنامه زيراندازش بود بر زمين سرد با دشواري مي مستان سرد شيكاگو رازكه 
گفتند اگر به او دست بزني، ترق ترق  چنان ضعيف شده بود كه همكارانش ميهمين دليل  به

  .آيد هايش در مي استخوان
كه برايش هيچ موفقيتي برگشت در سن بيست و نه سالگي از ايالتي  وقتي هامسون

چندان  رغم تاريخ نه هباي است كه در فرهنگ ادبي نروژ  خودساخته داد داشت، نشان مينادبي 
. اي درخشان خواهد شد گرفت، ستاره هايي كه در سر راه او قرار مي كهن ادبي آن ديار و مانع

دفاع  به ،اي كامال غيرمذهبي داشت ادعايي كه نشان از نويسنده، با در آمريكا او در سخنان خود
در نروژ هم موجب اين شد كه  اهمين رفتار او حت. يات نروژ پرداخته بودنمايشي و افراطي از ادب

مشهور نروژ، بنورن استيرنه ذيورنسن و چند نويسنده ديگر را  هاي نويسنده - يكي از اسقف
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با . بود طور عموم ضد مذهب  انگيز و به نگاري او بحث نوع خاص روزنامه. مورد انتقاد قرار دهد
قدي بلند داشت و . داد ها را تحت تأثير قرار مي آن تشد بهردم، هاي م حضور خود در جمع

او هم چنين فردي هيستريك، چموش، اغلب گستاخ و . بخشنده، مهربان، سرزنده و پرشور بود
يكي از دوستانش گفته است همين رفتار عجيب و غريب او موجب . در مجموع غيرعادي بود
رگاه كه مي خواست، رفتارش چنان آراسته و مؤدبانه البته ه. شد مي شدلزدگي خيلي از اطرافيان

رفتار او چنان بود كه گاه تن . چموش روزهاي پيش نيست بود كه انگار اين همان هامسون
  .ديگران احترامي و اهانت به بي زد به مي

هم هست، در سال  كه اولين اثر قابل توجه هامسون گرسنگيسي صفحه از رمان 
و موجب شور و هيجان بسيار در نروژ و منتشر شد  زمين نوي  بار در مجله نخستين 1888

. ي اين رمان را بنويس ه برو و بقيهكگفت  به هامسون زمين نوي  ناشر مجله. گشتدانمارك 
رمان . رفتي فقيرنشيني در اسلو  منطقه و بهكرد اش را ترك  او كپنهاگ، محل زندگي

. درخشندگي آن قابل اغماض نبودمنتشر شد و قدرت  1890سرانجام در سال  گرسنگي
ن ديگر نامش را با مِ تاوادار كرد را ي ادبي  با انتشار اولين رمانش جامعهكه اي جوان،  نويسنده

ِفقير و گرسنه  تشد او بهاما در اين زمان . ن كردن بر زبان نياورند، در نروژ متولد شده بودم
خوانندگانش چنين القا  او به. پر تكلفزده و  ابتدار، ش از طرفي ديگر فردي است تب. است
بنويسد كه كانت را هم از در سه بخش در باب معرفت فلسفي  نوشتارياست  قراركند كه  مي

در . ي فلسفي در مورد معرفت ننوشت اما او هرگز اين كار را نكرد و چنين رساله. سر راه بردارد
ي سفيد كاغذ را مدام پر ها نشست و صفحه هيچ دليلي بر نيمكت پاركي مي يعوض او ب

ها  درآمد اين مقاله اگر چه ،فروخت هاي خود را مي رفت و مقاله اي مي كرد، به دفتر روزنامه مي
درآمد  تأمين غذا و سرپناه نياز به. ي او را بدهد چنان نبود كه بتواند پاسخ نيازهاي هر روزه

علت طوالني بودن  هايش به لهگاهي حتا مقا. از آن برخوردار نبود تري داشت كه هامسون بيش
ها رد مي شد  ديگران، از سوي سردبيران روزنامه تشاش در گفتار و اهانت بهغيا دشوار بودن يا ا

  . بود شو باز گرسنگي مزمن گريبانگير
سالي شروع  برد و در ميان پايان مي نوشتن رمان را به] شخصيت اصلي رمان[ تانگل

فروشي  اي كه در محراب كليسايي تن در مورد فاحشه نوشتن يك سري نمايشنامه كند به مي
اين . كند؛ كاري كه اهانت و توهين به كليسا است و عقوبتي سخت در انتظارش خواهد بود مي

. نويسد سرعت مي گيرد و او انگار كه در خلسه است، به تانگل مورد استقبال قرار مي ارنوع نوشت
: شود زدگي، دچار توقف مي يجانم است با هكه توأ اش احساسات عصبي خاطر اما اغلب به

زنند و اوقات مرا تلخ  از روي روانداز كاغذي هم مرا نيش مي اكنند و حت ها پرواز مي پشه"
كنم،  شان ميا شان باز هم شديدتر فوتا رانم و با بازگشت ها را از خود مي با فوت آن. كنند مي
موذي و  هاياين موجود. يابد ان ادامه ميچن ها هم هايي كه مفيد نيستند و مزاحمت پشه فوت

از  كنند، بعد تر مي تر و سنگين شوند و با خون من خود را سنگين ب خم ميقع مزاحم به
  ".اند ايستند كه انگار از جنگ برگشته زنده سرپاي خود ميسرزدن طوري سرحال و  نيش
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ن يا پيدا چيزي براي خورد وجوي زند و در جست تانگن گوشه و كنار شهر پرسه مي

شود كه  مي يي كتاب زودي و از قرار معلوم خواننده اما به. گردد كردن كار معمولي همه جا را مي
گذارد و  رخ ميچچوب الي عمد  بهگويا او . كند ترسيم ميدر آن هاي خود را  بدبختي
هر پرسه هاي ش او در حالي كه در خيابان. كند نابود مي با تعللرا  اش آمده دست به  هاي موقعيت

هايش  نظمي و ژوليدگي خاطر بي او خود را به. گو با خويش استو زند، هماره در حال گفت مي
رفت، من بيش از پيش احساس پوچي و تهي بودن  زمان كه پيش مي": كند سرزنش مي

 را براي انجام كارهاي با گرفت و هر روزم ميفرااحساس تهي بودن روح و جسم مرا . كردم مي
جايي ببرم، كاله سر  شايد راهي به تاگفتم  هيچ شرمندگي دروغ مي بي. كرد ميارزش متوقف 
دادم و انگار از نظر  ي اين كارها را بدون هيچ خجالتي انجام مي همه... گذاشتم و  مردم فقير مي

ها را در  كند و آن آفريني مي تر اين كه تانگن دروغ ها عجيب از اين ": وجداني هم ناراحت نبودم
ها كه مدام هم تكرار  انگار اصرار بر اين نادرستي. كند واقعيت و حقيقت مي ود تبديل بهذهن خ

او به پيرمرد نابينا در پارك . ت موقتي در زمانيشوند توأمان هم آزار روح است و هم اذ مي
آشوبد كه چرا آن  و زان پس برمي) در بخش اول همين نوشتار توضيح آن آمد(گويد  دروغ مي
زند و به زني كه با تعجب و پرسش  ميرا اي  او زنگ در خانه. كند هاي او را باور مي مرد دروغ

گويد آيا او هماني است كه در يك آگهي كسي را براي چرخاندن  مي ،در را باز مي كند
وقتي زن در پاسخ . دنك ميفريني آالبته و بديهي است كه تانگر كار. پيرمردي دور شهر نياز دارد

آفرينش . كند جا را ترك مي چنين آگهي و شغلي وجود نداشته، او پشيمان آن نگويد اصل مي
 ،به من بدهد تاهاي زن كه كاري و چيزي ندارد  ها و گفته كلمه": براي او حقيقي شده بود

او .  "تأثيري عميق و بد در من داشت و مرا مثل يك دوش آب سرد سنگ روي يخ كرد
شود كه كسان ديگري  درنگ مشكوك مي بي كند و را كشف مي Kubaåي جديد  واژه
رود و براي او  او نزد پليسي مي. ربايند شنوند و اين كشف جديد را از او مي را مي شهاي حرف

گويد كه نه ساعت ده نيست و ساعت دو  پليس در پاسخ مي. كند كه ساعت ده است تعريف مي
خانه دارد؟ تانگن اصرار دارد كه نه  كمك براي رسيدن به پرسد آيا او نياز به بعدازظهر است و مي

گريه كردم ": آيد ق مييپليس فا ي سرانجام هم بر مهرباني و رفتار دوستانه. ساعت ده است
خاطر  نه به. آشوبد دوباره، بر خود مي ".چون حتا پنج كرون هم نداشتم كه به او بدهم

ن خود را براي فقر خودم م": اش العاده سبب خود القايي فقر و نداري فوق هايش كه به دروغ
با  "...آميزي خلق كردم،  هاي توهين هايي جور كردم، نام افشا كردم، براي خودم القاب و صفت

لباس كهنه و مندرس  ي متوجه، وقتي گرداند اش را برمي مقالهكه اي  سردبير روزنامه اين وجود
غرور و افتخار دروغين، با تانگن سرشار از  ،دهد پيشنهاد وام ميبه او شود  مي شو هيكل نحيف

  . كند ادبانه پيشنهاد را رد مي زده و بي احساس سرافكندگي و شرم، شتاب
چرا . نويسي منظم و منسجم بود ي رمان هصعليه عر هامسون ي اولين حمله گرسنگي

هاي  در سال. ساختگي و مصنوعي بود ،كه نزد هامسون، اين گونه نظم و ترتيب و انسجام
او را . كرد بسياريهاي  هاي زيادي نوشت و سخنراني عليه ايبسن مقاله او 1891و  1890

با بنيادهاي معمولي و ساده آفريده، هاي مختلفي  ها و شخصيت ها تيپ خاطر آثاري كه در آن به
  .داد مورد حمله قرار مي
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را اخالقي كند و  ها نوعي موضوع  كرد به در مقايسه با هامسون، ايبسن هميشه سعي مي
را همرنگ جماعت  ها شخصيت. ها تيپيعني . ها لباسي بپوشاند كه مورد پسند جمع باشند نآبه 
اش، ايبسن را مورد  سالي ميان ي، در روزهانيز چخوف. (شان جلوگيري كندا كرد تا از رسوايي مي

چيز  در زندگي هيچ"يا  ".نويس نيست نامه ايبسن نمايش": گفت چخوف مي. داد حمله قرار مي
من در آرزوي ادبياتي ": يك بار نوشت هامسون) ".كند كه ايبسن توصيف مينيست طور  آن

 ".ها باشد آنوجودي  هاي مايه و اصل بن شانهايي كه ناپايداري زياد با شخصيتهستم 
. كنند و روشنگري خودشان رفع ابهام مي ره، هماپانو  رازها، گرسنگيهاي  قهرمانان رمان

شناسد و قابل دسترسي  مردي كه او را مي به. رود نزد دكتر مي، ليوتنانت گالن پاندر رمان 
: دپرس بعدها در رمان، دكتر به كالن مي ".كنم من سالم نمي": گويد ستاخانه ميگداندش  مي
هاي اين رمان  ي شخصيت همه به وانت را مي پرسشاين  "كني؟ چرا اين كارها را مي نواقع"

رمان ": نوشت 1890ريستوفر جانسون در سال اي به ك در نامههامسون . انستمرتبط د
. هاي بزرگ نيست هاي ييالقي و رقص و پايكوبي در خانه ها، گردش ي ازدواج گرسنگي در باره

من است،  ي چه مورد توجه و عالقه آن. ايي حركت كنمه گام با چنين موضوع توانم هم من نمي
اي از آن را در خود سراغ  ذرههمان چيزي كه . پذيري بيكران روحم است شكنندگي و آسيب

اي به ناشر  در نامه ".دارم، حيات عجيب و غيرعادي ذهن، رازهاي عصبي در كالبدي كاوشگر
پيش از اين نوشته نشده،  رگزست كه هاكتابي  ، اينبا اين همه... ": خود در همان سال نوشت

  ".كتابي كه كمابيش نمونه است
ي  هايي باشد كه ساخته شخصيتدر نقش  انگيزي طور حيرت توانست به مي هامسون

هوش هامسون، داستاني در مورد  نويس با نامه روبرت فرگوسن زندگي. ذهن خودش بودند
با صداي بلند و با زبان نروژي  هامسون: كند در يك هتل در شهر نيس تعريف مياو مالقات 

او يكي . كرد نعام پرهيز ميپرداخت هر نوع ا و از خته بودمجادله پردا با يكي از كاركنان هتل به
اما در پايان اقامتش در هتل، با پرداخت مبلغ . نبود ياز ميهماناني بود كه اصلن مورد توجه كس

هاي  مانند شخصيت به. كاركنان، موجب حيرت همگان شد عنوان انعام به قابل توجهي به
. تارشكني شخصي كندبيني باشد و مدام ساخ هايش، او معتاد شده بود كه غيرقابل پيش داستان
انگار دوست . وار داشت نوشيد و رفتاري ديوانه كرد و مشروب مي طور وحشتناكي قمار مي او به

ي عخواست از هر جم ي پرتگاه باشد؛ او كسي بود كه انگار داوطلبانه مي داشت كه هماره در لبه
ن در ناراحتي و تنفر او ي آ مايه زد كه بن نازي بودن او هم به آنارشيگري تن مي احت. رانده شود
ها كنار  د كه راضي بود با فاشيسماينم اين بيزاري چنان ميشدت هاي انگليسي بود و  از دولت

ها كشور انگليس را  خواستند آلماني هايي بودند كه مي او و همسرش شايد تنها نروژي. بيايد
اي زمان جنگ، اين ميل ه اي در يكي از روزنامه وار در مقاله زانو درآورد، چنان كه جنون به

  . دروني را منتشر كرد
نظر  نوشته است همه اشتباه به 1890ي  در دهه هايي كه هامسون قهرمانان رمان

. اند منظور شده "ها ها يا خارجي يتبعيد" ي مثابه تر نقدها اين قهرمانان به در بيش اآيند و حت مي
در  گونه كه هامسون كردند، همان مي بيرون از گردونه پرت ها خودشان خود را به واقع آن در
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ها در  حضور آلمان  آميزي به طور اغراق به هامسون. كرد ها عمل مي دوران اشغال آلمان

از آن هم  باشد و بعد ي درخشان رمان همين افتخار هامسون شايد نكته. باليد كشورش مي
رو  روبهجبر با يگر انتخاب و از سوي دبا آميز او كه رمان را از يك سو  ديالكتيك شيطنت

. چيز و فقير است بيشخص ، با يك گرسنگياولين برخورد تانگن در رمان  نتقريب. سازد مي
هامسون . كسي كه هنرمند گرسنه هم از سر دلسوزي تمايل دارد يك يا دو سكه به او بپردازد

دهد كه نيكوكاري و خيرخواهي ما سفري است براي ارضاي  اي نشان مي با بصيرت نيچه
هاي خوش  چيزها، لحظه بي تانگن دوست دارد با دادن پول به. وفان غرور و دلخوشي خودمانت

ديگري  حتا در شرايطي كه خود نيز محتاج همان پولي است كه به. و خوبي داشته باشد
زند،  تانگن از پذيرفتن پول سر باز ميسر تا پاي گاه كه مرد فقير با برانداز كردن  اما آن. دهد مي
  . شود دار شده است سخت عصباني مي كه شرف و غرور او لكه انگار

آميز يا  توصيف تحريف گرسنگيويژه رمان  در اين دوران و به هاي هامسون رمان
كاري و  تنبيه و تشويق، اقرار و بخشش، گناه ي است از سيستم كليسا در باره يسوءتعبير
ي شكل  مثابه ديدن تانگن به :است كافكا و هامسون بين مخرج مشتركهمان اين . افتخار

تر اين  اما دقيق. شخوي بري از خود با استفاده از هنر بهره. اصلي شخصيت هنري كافكا است
هاي سنتي مسيحي شهيد،  يت زشت و پلشتي از كشيشصعنوان شخ بهتنها بود كه رفتار او را 

. ور گرفتار آمده استاي بين فروتني و غر مرحله درتانگن . تماشا بنشينيم دار به روزهيك يا 
دشوار است كه . ي او با پيرمرد نابيناي روي نيمكت در پارك دقت كنيد برخورد و مواجهه به

كند يا  كه احساس مياست گن كسي نتا. روح مردي مذهبي را در آن صحنه مشاهده كنيم
سرزنش خاطر دروغگويي  خواست كه به او مي. هاي او را باور نكند دوست دارد كه پيرمرد دروغ

ناگاه، گناهكارانه و  سپس و به. اش افشا شود ي پشت پرده دوست داشت كه چهره. شود
. كرد بايست احساس مي دهد براي آن چيزي كه او مي بزهكارانه، پيرمرد را مورد هجوم قرار مي

خواست كه مجازات  در كالمي ديگر تانگن مي. "شد بايست منكر باورهاي تانگن مي او مي"
از كوره  اشود و حت او عصباني مي. وغ گفته بود كه مجازات شود و كيفر ببينداو در. شود
. ي مجازات هم نيست كند و در انديشه بيند پيرمرد او را سرزنش نمي رود وقتي كه مي درمي

  . آشوبد همين خاطر هم بر پيرمرد مي به
تي يكي بقاي ديگرند، هس رسد كه گناه و كيفر الزم و ملزوم يك به اين نظر مي هامسون
خاطر  كند، آن هم به ت مسيحيت، از خود تشكر مييهنذ تانگن با وارد شدن به. ديگري است

براي كردار  ااو حت. خيرخواهي و تقدس هم بوده است شكلكرداري نادرست و قالبي كه در 
در  او در حالي كه. بالد گويد و به اين كنش خود نيز مي خود ناسزا مي اش به ي تقلبي گونه تقدس
نزاكتي هستي،  دم بيآفاستر، تو "كرد كه  غريد و پرخاش مي خود مي كرد به رويي عبور مي پياده

شود و تقاضاي  وقتي كه وارد فروشگاهي مي ".من درس عبرتي به تو بدهم تا تربيت شوي
من با فروتني و ": گويد ميو كند  كند، با فروتني و افتادگي خود را خوار و حقير مي شمعي مي

دست آوردن  امش تمام اين تقاضا را كردم كه مبادا صاحب مغازه ناراحت شود و شانس بهآر
دست  اما همين كسي كه با خضوع تمام حاضر نيست كه شانس به ".از دست برود عيك شم
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انگن با تگفتمان . آوردن شمعي را از دست بدهد، پيشنهاد مدير روزنامه براي وام را نمي پذيرد
 نعميق نوعي كه كيركه گُرد را. است ز نوعي مازوخيسم مسيحيت لوتريخودش اشباع شده ا

گويم،  به تو مي": كند تانگن خدا را نيز محكوم مي. تبديل به يك متفكر بيمار و ناراضي كرد
دادم تا  اي پروردگار دوزخ مقدس، وجود خارجي نداري، اما اگر تو وجود داشتي چنان آزارت مي

   ".لرزه درآيد و بر سرت خراب شود اي به ساختهآن را آتشي كه ات با همان  دوزخ
هاي نيچه  آموزه تواند نشانگر توجه خاص به اگر گرسنگي تنها اين را نشان داده است، مي

هامسون اين است كه  ينهاي آغازاراما زيبايي خاص نوشت. او باشد هايو شايد باز ارزيابي فكر
. كنند هاي داستاني او خود را گمراه مي خصيتگونه ش هچكه باشيم اين توانيم شاهد  ما مي
ي آشكار اين شخصيت  نمونه. كامل دارند تسلطخيال خود بر سرنوشت خود  ي كه بهانگمراه

آميز خود را از  كردار خشونت تواند ميآيد تا باور كند كه  صحنه مي تانگن به. هم تانگن است
راي خويشتن خويش توضيح دهد و بر ب –گناه، افتخار، فروتني –طريق سلك نيكي و مهرباني 

ا خوانندگان مهنوز هم . روي گناهان خود ثلنطور دقيق م روي كردار خود حساب باز كند؛ به
هاي او است يا  ها يا تخيل آن. هاي او واقعن گناه نبودند دانيم كه كنش آثار هامسون مي

و اين همه در حالي است كه . اند ي اخالق واقع شده از حيطه جطور كامل در خار رازهايي كه به
كرد و هماره تالش داشت كه خود را در مسير  خاطر گناهانش سرزنش مي انگن مدام خود را بهت

 كه ،انگن راتنهايت مقصد در  فقط ساختار گناه و كيفر و  هامسون. درست هدايت كند
ط اين را به ما او فق. دهد شود، به ما نشان نمي در رويارويي با جهان موجب ميرا هاي او  كنش

كار  هاي خود تالش دارد ساختار گناه و كيفر را طوري به دهد كه تانگن در چرخش نشان نمي
اما . تواند صاحب آن باشد كه او هرگز نميبرسد نوعي از كنترل  به ،چيره شود ها كه بر آنبگيرد 

ري ما بر اين هاي بشر هستند يا داو انگيزه چنين ساختارهايي، معناي ناكافي و مقدس توصيف
  .ها انگيزه

دهد اين است؛ مثل قهرمانش كه خالق گناهان خويش  چه هامسون به ما نشان مي آن
تو وجود ": خالق ارتباط خود با خدا است ،او هم. هايش است و الجرم در پي مكافات گناه

در آثار هامسون  ".شدم نداري، اما اگر هم وجود داشتي من بالي جان و وبال گردن تو مي
ما نياز داريم كه در يك ارتباط خلق شده با خدا . بيماري اعصاب است مذهب فانتزي مبتال به

هاي دين مسيح باور  آموزه چرا كه او خود به .اين نيز خيلي شبيه خود هامسون است. باشيم
ارتباط با خدا نيازي  در جهان تخيلي خود بهانگار اما با اين وجود . كرد نداشت و عمل هم نمي

كه در كازينوي اوستند مبلغ زيادي پول باخت،  ميالدي، بعد از آن 1900در سال . م داشتمبر
او اين راه را به من . صورت او تف خواهم كرد تا پايان عمر به ناكنو": همسرش نوشت به

. گانه است و خودخواهانه واضح است اين گفتار بچه ".باخت من او استمسؤل نشان داد و 
اما هامسون  ؟معناي بودن يا نبودن خدا باشدتواند  يا نميتواند  مي نآيا واقع باختن سر ميز قمار

از يك : ي خويش گرفتار آمده بود مانند قهرمان خود در دام مدار باورهاي له و لورده شده به
اندازم، در طرف  صورتش تف مي من به كهست اطرف خدا وجود دارد و اما او چيز يا وجودي 
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توانست كه وجود  بايست يا نمي فقط با هستي، كه او نمي. من وجود دارم ديگر، من هستم، پس

  ). اين مسؤليت او است. او اين راه را به من نشان داد(داشته باشد 
كند كه  آرامي اعالم مي روح است كه مرد مهربان مسيحي به در اين حالت خشك و بي

تباهي بزرگ تالش شمسيحي با ا بديهي است كه مرد. (ما بايد گرسنگي سخت تانگن را ببينيم
وقتي كه تانگن مدام با گرسنگي و جنون در حال ). دارد تا روح را با انكار وارد ديسيپلين كند

وام  بكت اين صحنه را به –گذارد  پرسه زدن است و از فرط گرسنگي سنگي بر دهان مي
اي  يادآور صحنه –دهد  ميهمين كار را انجام  ،مولوي  1رمان مولوي شخصيت اصلي .گيرد مي

مسيح تسليم اغواي . شود گيرد و با او همراه نمي است كه مسيح اغواي شيطان را نديده مي
انكار و نپذيرفتن تانگن را براي  نمسيح دقيق. كند شود و سنگ به نان پرتاب مي شيطان نمي

بخورند و  ها سنگ بگذاريد آن": اغواي ابليس چنين بود پاسخ مسيح به. بقاي انسان انجام داد
در رمان . كي از مسيح را خوانده بوده استسانتقادهاي داستايو در واقع هامسون. "نه نان

خواننده القا كند كه مردم بيش از آن كه  گيرد تا به نويسنده تصميم مي برادران كارامازوف
ي  يف شدهالبته در منطق تحر. اند معنويت محتاج و امور بديهي و غذا نياز دارند به ها واقعيت به

طور كه در يكي از  همان. منطقي است نخود را هم بخورد كامل امسيحيت اين كه تانگن حت
، هنگامي كه ديگر تاب گرسنگي را ندارد، انگشت خود را در دهان گرسنگيرمان هاي  صحنه

اي تأمل  ي گوارايي داشتم؟ البته بدون لحظه شد اگر چنين لقمه چه مي": جود كند و مي مي
اين منطقي است، زيرا اگر فروتني  ".هايم را بر هم فشردم را بر هم نهادم و دندانچشمانم 

تواند  هر فردي مي) و اين مورد مصداق حال تانگن است(پايان هدف روح و معنويت است  بي
اما فروتن واقعي وجود ندارد همان . تر فروتن باشد ان بهيب بيش از اين هم خوار و خفيف يا به

در هر حال بايد توجه . فروتن بودن وجود ندارد: گر سكه هم مصداق داردطور كه روي دي
خويشتن، حتا . داشت كه گذشت هميشه تواضع و فروتني نيست كه گاهي عين مقاومت است

  . نوعي سكوالر بوده است همين خاطر هم هماره به و به استي مذهبي نوعي غرور  در سلسله
***  

پايان رسيده يكي از آثار خوب او هم  به 1892ر سال كه دهم  رازهارمان بعدي هامسون، 
داري  دين ،گويي با هزل پانهم در اين رمان و هم در رمان  هامسون. است گرسنگيچون 

كه تسليم و رواداري كامل در برابر منطق را ويژه اين نظر  به ؛گيرد سخره مي مسيحيت را به
رد در كه گَُركي. نيازمند مرگ ميسح نيازمند نفي و منسوخ كردن خويشتن خويش است و

. "ي ادبي باشد تا بخواهد يك مسيحي باشد زده جنون لنآدم بايد كام": نويسد خود مي ژورنال
ت فرار كند، اما او يخواهد از جنون مسيح وار است كه مدام مي هم جنون شخصيت هامسون

آيد  نظر مي ، بهلن، مثرازهادر . كند كه از آن فراري است خود را درگير همان چيزي ميپيوسته 
عبارتي  كند وقتي ما گناهان خود را براي مردم افشا كنيم يا به كه جان نيلسن ناگل فكر مي

داشتند، دوست خواهند  ت ميستر دو ها ما را بيش از آن كه پيش آن ،گناه كنيم ديگر اقرار به
اقرار  كند به تشويق ميدر مورد ناگل، او . از گناهان ما آگاه باشند همداشت، حتا اگر اكنون 

وار را پيشنهاد  اقرار در حد ديوانه او .گناه در حدي كه خودشكني در مورد خويشتن اجرا شود به
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بهشت براي " :آمده است كه ميسح خود گفته. كند كه ميراث ناهنجار مسيحيت است مي
  ".اداران صادقوف رايتر است تا ب تر و مهربان اند روشن مسيحيت روي آورده گناهكاراني كه به

حضور او . شود ي ناگل يك روز صبح در يكي از شهرهاي ساحلي نروژ پيدا مي سرو كله
رفتارهاي  شروع به ،بالفاصله پس از ورود نتقريب. نمايد تر عجيب مي د و زننده بيشرتي زدر كُ

جا براي خود تلگرافي  او به شهر همسايه رفت و از آن. انگيز و عحيب و غريب كرد شگفت
پس از . زميني بزرگ را با مبلغي گزاف بفروشد رستاد كه در آن به او پيشنهاد شده بود تكهف

چي آن را  گذارد طوري كه نظافت مراجعت به هتل، اين تلگراف را در پاكتي سرباز روي ميز مي
هاي  اما در صفحه. پراكند كه ناگل مردي است ثروتمند ي شهر مي بيند و اين خبر را در همه مي
اين همه ثروت دارد كه حاصل فروش  چرا وقتيپرسد  دكتر از او ميكه ي رمان، جايي بعد

كمي چنين  هم. كند ناگل اين همه دارايي و ثروت را انكار مي ...  هاي او است، يكي از زمين
ي  در انديشهو ي او شده  دختر كشيش محله كه دلباخته ،داگدي شالندبراي بعدتر، ناگل 

براي خودش را است و آن كند كه آن تلگرام تقلبي  عريف ميو است، تادست آوردن دل  به
. دانستند كه ديگران نميكند  ميكاري  كند و اقرار به او خود را افشا مي. خودش ارسال كرده بود

او . تر ، اما با صراحت و شفافيت بيشگرسنگيكرد كه تانگن در رمان  را او همان كاري
كيف ويلوني است  ،شبيه اين واقعه. ديد لي براي ارتكاب آن نميكند كه دلي گناهي را اقرار مي

ي  پرسيد حقيقت دارد كه نوازنده هرگاه كسي در شهر از او مي. كه او در اتاق خود در هتل دارد
داد كه اصلن ويلون زدن را نياموخته است و در اين كيف ويلون فقط  ويلون است، توضيح مي

كردم كه همراه داشتن كيف  من فكر مي". كند اري ميهاي كثيفش را نگهد مالفه و لباس
ر هم آن را با خود حمل طهمين خا ام چيز خوبي است و به عنوان بخشي از اثاثيه ويلون به

كند كه زماني آموخته است كه  كند و اقرار مي ها بعد، او حرف خود را نقض مي مدت. "كنم مي
كه ناگل راست  فهمدتواند ب دهد كه نمي داگني شالند شكوه سرمي. گونه ويلون بنوازد هچ

پرسد كه چرا اصرار دارد كه  ضب است، از او ميغوقتي كه در خشم و . گويد يا دروغ مي
براي ": دهد هاي بد در مورد خودش براي مردم تعريف كند، در كمال آرامش پاسخ مي شايعه

شود تصور كرد كه ستم و  ياما از سوي ديگر م. "اين كه تو را تحت تأثير قرار دهم خانم شالند
داشته كه يكي از  را وامي گناه در مسيحيت و افشاي آن هامسون جور ترسناك سيستم اقرار به

در زنم تا  مي ديوار به"المثل  ضربهاي رمان را وادارد كه خود را در انزار بد كند تا  شخصيت
  . را اجرا كرده باشد "بشنود

ند امكان ندارد بگويند كه ناگل دروغگو است براي خوانندگان هم مثل خانم داگني شال
در جاري شدن باشد  عطف هنر هامسون ي همين سردرگمي خوانندگان شايد نقطه. يا نه
كار ادبي او  زيبايي خاصي به ،كه اين جريان خودآگاهيچرا  .دهد انجام ميچه  ش به آنا آگاهي

نوشته شود كه  ميچه  آننماد حقيقت اساسي است كه آگاهي همين دهد و جاري بودن  مي
در چنين . با خود نهفته است يگوو در حديث نفس و گفت اري اين نوع نوشت ريشه. است
روند  پيش ميها  گام با آن سوي مخاطبان رمان و گاهي هم ها انگار كه به ، شخصيتهاييمورد

وقتي كه  احت. كنند شوند و روح و درونشان را برمال مي ها مي خود آن صلني اهايو حتا در مورد
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چه اما وودهاوس در  چنان(كند تا خود را گول بزند  يك شخصيت از جريان آگاهي استفاده مي

) دهند هاي فالكنر مرتب انجام مي طور كه شخصيت دهد يا همان انجام مي آوستنرمان 
كند  چرا كه اين روش فرصتي را فراهم مي. رساند نوعي حقيقت را مي كند كه ي ايجاد ميكبس
قابل  ، و نه لزومن براي خودشانبراي ماكه هايي  شخصيت. اند ها در اشتباه شخصيت ريابيمدتا 

بر  تاسازند  اند ما را قادر مي كه بصري ييها جريان و روان آگاهي شخصيت زيرا .اند شناسايي
  .واقف شويم ها آنهاي قابل شناخت  توانايي

براي گول زدن و  ،ان آگاهيخود در ترديدند و از جري هامسون نسبت به يها شخصيت
ند و رهاي هامسون ساختگي و متظاه شخصيت. كنند فريب دادن خود و ما استفاده مي

خودشان هم  منحصر بهالبته تنها اين عدم عالقه . اي براي بازشناسي خود ندارند عالقه
ر بخش د. از نظر مخاطبان هم پنهان نگه دارندحتا خود را  تاند ا كه در تالشزيرا  ؛شود نمي

شود با اين فكر كه در درگيري و دعوايي بوده  ، ناگل از خواب بيدار ميرازهاآغازين رمان 
ناگهاني دارد،  ي بر اين صحنه او در اتاقش تنها است، اما در تفسيري كه هامسون. است
بلكه چنان آيد؛  نظر نمي آميز است كه اصلن واقعي به چنان اغراق"اين آغاز ناگهاني  ويدگ مي
تر  براي تأثيرگذاري بيشاست نمادي او با وجودي اين كه در اتاقي تنها بوده، كه انگار  تاس
اند  شده امسونن هاهايي مخاطب چنين شخصيت ".ساختگي وارد رمان شده است تصور به كه
هاي  شخصيت ،براي خوانندگان. او باشندهاي رمان  ن و هم شخصيتاهم مخاطب ،اكنون در تا

 ي در آثار اوليه. است ها آنقعي خود ااند كه گويا شخصيت و اه و ناشناختهرمان همان قدر سي
ها  خودشان دروغ بگويند و نه به ما، چرا كه آن توانستند به ها نه مي هامسون، شخصيت

چنين . ي خودفريبي بودند كه در انديشهرا نمايندگي كنند نوعي كساني  بهخواستند  مي
هاي خودآگاهي را  ها تخيل گويند، اما شايد آن سخن مي هايي با آگاهي كامل با ما شخصيت

ها وجود ندارد و همين  راهي براي شناخت و درك درست اين شخصيت. كنند نمايندگي مي
قادر را چالشي كه ما . شود ها مي هاي شخصيت گويي كتموجب چالشي در است كه ناآشنايي 

در هم  شاناي عميق با روح سركش هگون تر شويم و بتوانيم به ها نزديك سازد تا به آن مي
هامسون جريان شعور، آگاهي و . پايه است بيريشه و  گويا در آثار هامسون، روح، بي. بياميزيم

نوعي  هاي رمان و به شخصيت هاي حساسي به اي در لحظه هوشياري را بيش از هر نويسنده
اي پيش از  ر نويسندهمشهور است كه اين سبك را او بيش از ه. كند ها تزريق مي مخاطب به

  . است انجام دادهعمد  طور مكرر و به به خود
هاي  پيچيدگيحل كشف و  پس از ،اي كه هامسون خواسته است در آن لحظه، اما شما

كنش دوم شما چيست؟ هم گوگول و هم ملويل هر دو در برابر اين پرسش  كنيد؟ چه مي رمان
گوگول كار بر روي بخش دوم آن  ،مرده هاي روحاز بخش اول رمان  بعد. اند شكست خورده

. به مرگ گره خورده استاز بنياد مثل آندرآس تانگن، او . را شروع كرد و سپس آن را نابود كرد
نظير است، ملويل رماني نوشت كه  بي گرسنگيرماني كه مثل رمان  ديك موبياز  بعد
وع خود انگار ضد رمان بود و رماني كه در ن. هر نوع جذابيتي بودتهي از خواندني نبود و  لناص

بزرگي تنها يك بار  ي هر نويسنده": گويد در همين مورد، ملويل در جايي مي. ساختارشكن
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اين همان چيزي است كه هامسون در جهت . "اثري خلق كند هم كامل و هم جذابتواند  مي
همتا  خواست اثري بيافريند كه بي مدام مي هامسون. آن براي نوشتن در حركت بوده است

نشيند و  وجود آورده بود عقب مي خود به ي هاي اوليه او از موقعيت راديكالي كه در رمان. باشد
او آنارشيزم دوران جواني را . با ثبات بودند لنهايي كه كام يتصآفرينش شخ كند به شروع مي
طور  هاو ب. پردازد كاري فئودالي مي نوعي محافظه بعد به به 1910گذارد و از سال  كنار مي

گويد كه اگر به مدرنيسم  ها مي پذيرد كه يكي از دانايان نروژ است و به نروژي خودآگاه مي
تر از سرزمين  ماندگي بمانند، كشورشان چيزي بيش ي عقب چنان در گردونه روي نياورند و هم

يس زير پاي يچه خاك سو زودي چنان س كه تنها جذابيت توريستي دارد نخواهد شد و بهيسوي
رماني كه او اين راه حل . ها خواهد بود ي آن ها لگدمال شده، كشور ما هم در سيطره تانياييبري
كه سه است منتشر شده است؛ رماني  1917گذارد در سال  وطنانش مي پيش پاي همدر آن را 

جادويي و جذاب اين رمان،  هاي عبارت. ي نوبل ادبيات شد ي جايزه خاطر آن برنده سال بعد به
  .العاده است در بخش آغازين آن فوق به ويژه

***  
طور كامل و جامع  هم توسط روبرت فرگوسن به موضوع نازيسم بودن يا نبودن هامسون

هاي خود ارمثل هارالد نَس و جيمز مك فارلن در نوشت يكارشناسانتوسط بررسي شده و هم 
اش بود؛  رهاي سياسيشگفتي شخصيت او در واقع موتور رفتا. اند پژوهش يادشده را تأييد كرده

گفته شده كه در اين مورد او  نمثل. (اغلب اين رفتار فاقد هر نوع سوخت تئوري سياسي بود
رغم وجود كارهاي كاريكاتوروار از  بهاو ضد يهود نبوده است، .) مخالف تي اس اليوت بوده است

روژي خواست كه ن هاي با عصبانيت از مقام 1946اش، يك بار در سال  ها در آثار ادبي يهودي
تنفر . نكرده استحمله ها  را بررسي كنند تا دريابند او هرگز به يهودي هايش نوشتاري  مجموعه

سوي  اي براي آن نياورد، او را به از بريتانيا كه هرگز هم دليل قانع كننده اش بيش از اندازه
ط سربازان آلماني حقيقت او بر اين باور بود كه اشغال نروژ توسدر . حمايت از آلمان كشاند

در حين جنگ او كاملن منزوي بود و . دهد بريتانيا نجات ميي  سيطرههجوم و كشورش را از 
شود  همين دليل هم مي به.) شنود مثل كسي كه كر است و چيزي نمي(سكوت اختيار كرده بود 
ها توسط  كشي يهودي نسل اعالم كرد كه هيچ چيزي راجع به 1946گفت وقتي او در سال 

  . كرد واقع، حقيقت را بيان مي بهدانسته است،  ربازان آلماني نميس
همين . تر از آني است كه قابل حدس زدن باشد گيري او عميق شايد كه انزوا و گوشه

گويا . حساب آيد جامعه به هاي حادثهدر قبال  مسؤليتي هامسون شود كه بي عمق موجب اين مي
در سال . نزديك شود  كس هرگز نتوانست به هامسونهيچ . گرفت او هستي مردم را ناديده مي

يك دوست  ااو حت": نويسد اي مخفيانه براي يكي از دوستانش مي همسرش در نامه 1928
با توجه به گذشت ... اي براي دوستانش ننويسد  او هرگز نگران اين نيست كه نامه... ندارد 

ها را در حضورشان  ت خودش با آنشوند كه موضوع تفاو ي مردم براي او كساني مي زمان همه
هايش تنها دوستان  ارنوشت... چنين است  هامسون ناشتباه است، اما واقع لحتمياين . بيند مي

ي ما هم بايد پذيراي واقعيت موجود  ند و انگار كه همههستاويند و فراتر از آن عشق او 
   ".باشيم
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بازي و در اين راستا  سياست به استشروع كرده چنين كسي توان فكر كرد كه  نمي

ما . سياست روي آورد كه به شدهو حتا تشويق  استتعريفي از مسؤليت سياسي داشته 
. ايم عادت كرده، ي راست يا چپ افراطي است هاي خودسرانه هايي كه برآمده از سياست ايده به

منتهي  هايي كه در نهايت سبك و سياق روشنفكرانه يا ايده شوند به هايي كه مربوط مي ايده
اما هامسون مثل هميشه، به ما . اش كارگيري خشونت، آن هم از نوع غيرانساني هشوند به ب مي

در . كند پردازي مي امان صحنه ي منفي و بد واقعه را براي دهد و رويه پشت صحنه را نشان مي
خواسته كه  سياست خودسرانه فكر هم نكرده است و اصلن نمي نظر بگيريد كه او هرگز به

اي كه در جهت  ين كرداري داشته باشد، پس آيا سياست غيرمتعهدانه، آن هم غيرمسؤالنهچن
او در سفري  1943تواند درست باشد؟ وقتي در سال  برد، مي پيش مي شسياست خوي
يتلر احترامي ههامسون براي . لر را مالقات كرد، اين ديدار نابودي او را رقم زدتغيرمترقبه هي

ل كسي كه ناشنوا است در برابر او عمل كرد، سخنراني او در مورد قايل نشد، تقريبن مث
كه او هم هامسون  ،لر، جوزف ترباون در نروژتي هي طور آشكار از نماينده ي نروژ بود و به آينده

يكي از نزديكان هيتلر . هيتلر سخت عصباني شده بود. شكوه و شكايت كرد ،را دوست نداشت
ضور هيتلر نه تنها حها كسي بوده كه توانسته است در گفته است كه هامسون تن هابعد

  .ار خراب كرده استظنوعي او را در ان شخصيت او را زير سؤال ببرد كه به
گرا  هاي اصالح عنوان ايدآليست با اين وجود، هامسون هم هيتلر و هم گروبلز را به

به  1946سون در سال اي كه ناشر وفادار هام زيبايي خاصي در نامهبا كند و همين  ستايش مي
  .يابد ، نمود مينويسد او مي

خاطر  هاي هامسون از گريگ مي پرسد كه اگر او را نديده انگاشته بوده است ب در نامه
در  ،گريگ، كسي كه توسط سربازان آلماني دستگير و زنداني شده بود. وطن بوده اش  به خيانت

وي متفاوت قرار داشتيم و هنوز هم سدو اي از مرگ و زندگي ما در  در شيشه": پاسخ نوشت
ها مثل شما تحسين و ستايش كرده باشم،  كساني كه من از آن ندشمار انگشت. چنين است

كس هم بيش از  چنين هيچ هم. ي شما دوستشان داشته باشم اندازه شمارند كساني كه به انگشت
  ".شما مرا مأيوس و نااميد نكرده است

منتشر  1890ي  هاي بزرگي كه او در دهه يا رمانآيا هنر هامسون فاشيستي است؟ آ
ابتدا بايد توجه داشت كه آن ويژه  بهلوده و فاسد كرده است؟ آنويسي را  كرده است، هنر رمان

كاري كشانده شود، نوشته شده بودند؛ زماني  سوي محافظه ها پيش از آن كه هامسون به رمان
ها آثاري  كه آن رمان ديگر آن. دانست مي جنبش چپ كه او هنوز خود را وابسته و وفادار به

در هايي كه دروغ  رمان. وجود آورده است را كشف كرده  و به تنشخويها  در آن خودهستند كه 
تخيل و رمز و  هايي كه با عنايت به رمان. است يكار ي هفتهروز از تنها حقيقت يك ها  آن

كنند  مان تعريف نميا شيستي را براياند، نه تنها منش و روش فا رازهاي پنهان آن نوشته شده
هستي نه پس انسان . اند ادبيات محضتنها كه بل ،دهند كه هيچ راه ديگري را هم نشانمان نمي

اند و  اساس بيپايه و  روح قهرمانان هامسون بي، همين جهت به. ستاموضوع كار نه دارد و 
ابل شناخت نيستند و خيلي قچرا كه . پذير است ها در خشونت پنهان امكان اصولن هستي آن
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از دهد  هاي هامسون رخ مي چه در سراسر رمان آن. كنند انكار ميپذيرش شناخت خود را جدي 
افزوني احترام ما است و از طرف ديگر ها  افزايش رازآميز بودن شخصيتيك طرف 

ها  نآگاهي آدطرح خو وني احترام ما بهزف. ها ي و گاه آلوده و كثيف آنصخصو هاي مناسبت به
، منيتخاطر  قهرمانان به. كنند قهرمانان را در ذهن خواننده خراب مي خوديتها نيز  آن. است
طور  اند به هايي شوند كه انگار شخصيت گريزي دردآورشان طوري معرفي مي گرايي و جمع جمع

  . ها حساب كرد روي آنشود  نميهيچ وجه  بهكه گر  افراطي خشونت
 

 :ها نامنتظره  ت بهنوشت كنوت هامسون، عاد پي
جنگ . ، رمان است، با همين عنوان آورده شدمولوينامه نوشته شده است، اما چون  در متن اصلي، نمايش - 1

  زمان
مناسبت صد و پنجاهمين سالگر تولد كنوت   ، بههاي كنوت هامسون گزيده نامهو  گرسنگيبررسي رمان 

  ز. ج .شود هامسون، منتشر مي
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  شناسي شعر فارسي هستي  

  منصور كوشان
  

  صفحه 400، 1388چاپ اول، 
 انتشارات نوروز هنر، تهران

 
  

اند،  در اغلب مجموعه مقاالتي كه در باره شعر و داستان فارسي منتشر شده
يب است اما در كتاب پيوند نگاه و پيوند محتوايي و ساختاري درون متني غا

وجوي  جست، نخستين كتاب از مجموعه شناسي شعر فارسي هستي
نويس برجسته، كه  ، اثر منصور كوشان، نويسنده، شاعر و روزنامهخرد ايراني

شاعر ايراني از نگاهي منسجم، پيوسته و بر  12هفته گذشته منتشر شد، آثار 
  .اند اي روشمند بررسي و تحليل شده مبناي شيوه

شمار آثار جدي  توان آن را يكي از انگشت يسنده اين مجموعه، كه مينو
فارسي ارزيابي كرد، با اتكا به تجربه و   هاي اخير در زبان نقد ادبي سال

شناخت خود از موضوع نقد و با اتكا به پيوستگي ساختاري و انسجام منظر، 
اني را با شاعر اير 12اي متكثر خلق و شعر  متني واحد را در قالب مجموعه

زبان، «داند و بر سنجه  مي» خرد ايراني«معيار حضور آن چه او چند صدايي در 
و چند صدايي آثار هنري » ساختار هرمي«، كه از نگاه او »مضمون و انديشه

  .كند سازند، بررسي و تحليل مي ماندگار را مي
كوشان در اين كتاب بر آن است كه خرد ايراني بر انديشه و نگاه چند 

او در اين مجموعه كوشيده . ايي مبتني و از تك صدايي بري بوده استصد
ترين  است تا نسبت خرد چند صدايي ايراني را با ساختار هرمي در برخي از به

آزاد، براهني، خويي،  شعرهاي حافظ، نيما، شاملو، اخوان، فروغ، رويائي، آتشي،
 . سپانلو و نفيسي تحليل كند

  فرج سركوهي
  ي تارنماي راديو فردا بخشي از مقاله

  
  :با ايميل جنگ زمان شناسي شعر فارسي هستيبراي خريد كتاب 

zamn@hotmail.com-jong  تماس بگيريد.  



 

 
  ...زيبا ست با كالمي 

  
  زيبا ست با كالمي قديمي

  باز از تو عاشقانه سخن گفتن
  بردار شانه را

  سوانانبوه گي
  ها از شانه

  به عشوه  
  بياويز و  
  باز كن  
  بردار شانه را

  بشكن شكنج طره،
  .ستهوا ايستاده  -

  بپراكنش
  بياكنش از نافه

  ناز كن  
  ي نوازش دل هروداب

  !گيسوان رها  
  

  ي نوازش دل رودابه
  با دل و كمند

  با موج تازيانه و
  گيسو  
  سمند و  
  باد  

  محمد حقوقي
  

پژواك
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  نور قدسي قاضي: طرح



  علي حصوري 
 ذبيح بهروز، مرد چند چهره

  صد و بيستمين سالروز تولد او
 

خورشيدي در  1268برابر هشتم مرداد  )عيد قربان(قمري  1307ي  در دهم ذيحجه 
ي ميرزا ابوالفضل طبيب ساوجي، پزشك ناصرالدين شاه، خطاط، رياضيدان، انديشمند  خانواده
به دنيا  در نيشابور، پسري و از اتفاق دانشوران ي هنام ي ترين نويسنده و مهمي قاجار  دوره

. مادر او مازندراني و اهل نور بود. آمد كه به مناسبت روز تولدش او را ذبيح اهللا نام نهادند
ها را  ي كودكيش آن آورد كه دايه اي را به گويش مازندران ياد مي هاي كودكانه بهروز داستان

وز هشتم مرداد امسال صد و بيست سال از تولد او پس ر. براي سرگرم كردن او گفته بود
  .گذرد مي

ي ميرعماد حسني و درست مانند او  نستعليق را به شيوه. پدر بهروز خطاط بزرگي بود
ي  نوشت و از اين لحاظ تنها با ميرزا محمد حسين شيرازي كاتب السلطان، همدوره مي

نسخ، ثلث، رقاع، تعليق و كوفي، (اما طبيب، شش قلم ديگر. خويش قابل مقايسه بود
نوشت كه در دويست سال گذشته نظير ندارد و شايد از اين لحاظ  را هم استادانه مي) شكسته

اي  ي زندگي در چنان خانواده بهروز خط خوشي داشت كه نتيجه. آخرين استاد تاريخ ما باشد
رگذشت، مشق بود، گرچه او پدر را در كودكي از دست داد، اما از برادرش كه در جواني د

  .گرفته بود
ش در رياضي و ا ي امريكايي تحصيل كرد و برحسب تربيت خانوادگي بهروز در مدرسه 
بهروز در هجده سالگي . داد تري نشان مي هاي عربي، انگليسي و فرانسوي توانايي بيش زبان

 در قاهره زندگي - كه همسر ميرزا ابوالفضل گلپايگاني بود - اش به مصر رفت، زيرا خاله
او در االزهر به تحصيل پرداخت و رياضي خواند، اما به علت دلبستگي به تاريخ و . كرد مي

فرهنگ در ادبيات عرب هم تسلط يافت، به ويژه كه اقامت او در مصر ده سال طول كشيد و 
  .به تعليم و كاركردن در االزهر كشيد

س از آشنايي با ي تحصيل در رياضي پرداخت و پ گاه به انگليس رفت و به ادامه آن
بهروز در رياضي فوق ليسانس گرفت و در همكاري . ادوارد براون به دستياري او انتخاب شد

داستان از اين قرار . با برون، ميان آن دو كدورتي پيش آمد كه به رنجش براون از او انجاميد
خويش و در  تاريخ ادبيات از سعدي تا جاميچنان كه در جلد  –است كه براون 

. خواسته است ها را از بهروز مي فهم و توضيح برخي از قسمت - امي نوشته استبخش ج
  .بيني كرده است اي درخشان پيش جا براي او آينده براون در آن

. ي غزلي از حافظ را به بهروز داد تا بهروز اصل آن را پيدا كند يك بار براون ترجمه
 :شود ي غزلي بود كه چنين آغاز مي متن، ترجمه

  سخن شناس نه اي جان من خطا اينجاست  /نوي سخن اهل دل مگو كه خطاست  چو بش 
هاي نامناسب و نه چندان زيبا و حتا  بهروز به جاي دادن اصل غزل، غزلي با واژه
  :شعر حافط بود هاي مسخره ساخت و به براون داد كه داراي همان مفهوم
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  ست خطاچون فهم نمي كني مگو ه  /چون سمع كني صحبت اهل دل را  
  به به كه چه فتنه هاست اندر سر ما   /بر دنيي و عقبي نشود رأ سم كج    
  ...چون نار نمير باشـــــد انــدر دل ما    /در معــبد گبران بكنــندم تعظيم  

اي خواند و مورد اعتراض چند ايراني حاضر در جلسه قرار  براون اين غزل را در جلسه
براون از بهروز سخت رنجيد و اين . بفهمد اندكي طول كشيد ناما تا داستان را دقيق. گرفت

اما بعد براون رابطه را از سر گرفت و از جمله . ي آن دو شد و بهروز به ايران آمديباعث جدا
ي يبخشي از طنزهاي بهروز شرح ماجراها. خود را براي ديدار بهروز به ايران فرستاد ي نوه

  .گذشته است در كنار پروفسور ميو  "غور ي ممالك محروسه"است كه در 
ي را هاي بهروز در ايران نخست حسابدار شركت نفت در آبادان شد و چون طلب اعرب 

ي يهايشان را شركت گرفته بود، پرداخت، اخراج شد و به تهران آمد و در وزارت دارا كه زمين
جا مدت  د و در آناو به دارالفنون دعوت ش. شغلي به او دادند و پس از چند ماه پشيمان شدند

مدتي مترجم رضاشاه . كوتاهي كار كرد و با وزارت فرهنگ اختالف پيدا كرد و بيرون آمد
  .ذكاء الملك فروغي يادگار آن دوره است ي شد كه طنزي در باره

گويند فروغي تنها كسي بوده است كه خالف ميل شاه  داستان از اين قرار است كه مي
وزي در كاخ مرمر در حضور رضا شاه بادبزن روشن بوده و زده و مثلن از جمله ر حرف مي

شاعر . كند فروغي به شاه گفته است لطفن بفرماييد اين بادبزن را خاموش كنند، مرا زكام مي
  :سرايد دربار حاضر بوده و چنين مي

  تر بود زين بادزن نزد من به     /گفــت آقــاي فروغــي باد زن  
  وين ذكاء ملك را سازد زكام      /م   كند جان را مشا آن معطر مي

  1فاتقوا من شر ذي الريح النسا       /شمموا ريح النسا وقت المسي   

جا به تدريس رياضي و  ي دعوت كردند و در آنيهواپيما ي ناگزير او را به دانشكده 
جا تدريس كرد  سرگردي همرديف دادند، در آن ي به او درجه. مشغول شد) بالستيك( فيزك

نيروي وابر، (فيزيك  هاي بسياري از اصطالح. سرتيپي همرديف ي و بازنشسته شد با درجه
جا كه بر روي الفباي كودكان و خط فارسي  اما از آن .يادگار آن دوره است...)  نيروي فرابر و
 .ي زيادي سرباز را با سواد كرد ها راه يافت و عده كرد، از اين راه به سربازخانه هم كار مي

افسران كه تا چند سال پيش از  ي گاه شغلي تشريفاتي به او دادند، رياست كتابخانه آن
ويژه چند تن از افسران ه رفت و شاگردان و دوستان سابقش، ب جا مي به آن 1350مرگش در 

  .رفتند بازنشسته به ديدار او مي
 در مراسم مفصلي كه رژيم گذشته در مرگ او گرفت، بر اساس وصيت او به ساوه

مردمي كه به پيشواز آمده . دانستند در كجا دفنش كنند آنك نمي. بردندش )شهر پدرانش(
پس از انقالب شكوهمند . بودند، بهروز را گرفتند و بردند و در وسط پارك شهر دفنش كردند

اي ساختند كه گور بهروز در زير آن ناپديد شد، مانند گور پدر  اسالمي در پارك شهر كتابخانه
پدران  .كشيدن خيابان كجي در مقابل سر قبر آقا ناپديد شده بود هنرمندش كه با دانشمند و

  .اند صفوي شناخته شده ي بهروز تا دوره
مضمون طنزهاي او . ها طنز است بهروز كارهاي گوناگوني كرده است كه يكي از آن 

متعصب  هاي ديني، شاه و گدا، وزير و وكيل تا ترياكي و شيخي مضمون. بسيار متنوع است
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شاعران معروف   ي رفت، پندهاي حكيمانه اي كه به كوه مي مسجد، شاهزاده ي در گوشه
گذشته، سخنان فروغي نخست وزير، حقوق زنان، نامگذاري باغي كه دكتر سعيد مالك 
ساخته بود، دكتر مصدق، مستشرقاني كه ساخته بود، اوضاع كشور، كشتزاري كه كلكسيون 

به همين دليل سخت مورد نفرت و .... س شورا، مجلس سنا ويادگارهاي مردم بود، مجل
ي يزبان به بدگو ي بان در مجله جبار باغچه احت. پهلوي بود ي عده اي از رجال دوره ي كينه

هاي دروغ و زشت به او داد، چرا كه بهروز يك بار با او شوخي  و هتاكي او پرداخت و نسبت
ها تا كنون به دست من طنزآن  ي تاسفانه همهم. سواديش را به رخ كشيده بود كرده و بي

پردازم تا  ام، مي ام يا از او يا دوستان او گرفته نرسيده و به همين دليل به نشر آنچه داشته
  .آن ها هم به همت كسي چاپ شود ي شايد روزي بازمانده
در ايران تنها يك بار . رفت نوشت و در انگليس روي صحنه مي نامه مي بهروز نمايش

ي در باشگاه افسران اجرا كرد و سخت يخودش بود، تنها ي را كه نوشته تنها ي ايشنامهنم
متاسفانه محيط ما براي فعاليت چنين انسان با استعدادي . تماشاگران شد ي اسباب خنده

جيجك هاي او  نامه از نمايش. نامه منتشر نشد و از ميان رفته است اين نمايش. تنگ بود
كه به  شب فردوسي، )هاي گوناگون در تهران در برلين و چاپنخستين چاپ ( عليشاه

و بخش نخست  شاه ايران و بانوي ارمننوشت،  1313فردوسي در  ي مناسبت هزاره
  .به چاپ رسيده است در راه مهر

تر  بهروز هرچه در دانش سختگير و منظم بود در زندگي نگاه طنز داشت و بيش 
به همين جهت از شوخي با هيچ كسي ابا . ديد ا ميدار زندگي ر هاي مسخره و خنده جنبه

او مردي خداپرست و موحد بود اما با خدا . تافتند هاي او را بر نمي نداشت، البته برخي شوخي
  . كرد مي و بسيار شوخي و اغلب انتقاد و فرستادگان او هم شوخي

  اين لــوح وجــود مي زدودم  /واهللا كه گــر خــداي بودم   
  بي رنگ دورويي و دورنگي   /ديگر قشنــگي   يك عا لـم

  ساخــتم از عــدم پديدار مي   /بعد از دوسه سال فكر بسيار 
  جفتك نزدي برون عزازيل / تا بر اثر شــتاب و تعـجــيل

  برمن دو صد آفرين بخواند  /تا هركه در آن دمي بماند    
: ايشان ممكن نيست ي همه نام اند كه گفتن مردان و زنان بسياري از او تاثير پذيرفته

، نيما يوشيج، محمد مقدم استاد دانشگاه تهران، )وبرادران او عيسي و محمود( صادق هدايت
هاي فرايبورگ و  آبادي استاد دانشگاه الدين نجم صادق كيا استاد دانشگاه تهران، سيف

غفاري، امام ي، اكبر آزاد، اصالن يتهران، خسرو روزبه، مرتضي كيوان، دكتر شهيد نورا
توان نام  از دوستان او مي....  وفرخ  ، دكتر عبدالحسين نوايي، ركن الدين همايونشوشتري

 آقا ملك، حاج حسين ديگري را برد كه دكتر مصدق، دكتر محسن هشترودي، ي عده
دكتر فريدون ورجاوند، سپهبد عباس  ،دكتر مهدي آذر خان ملك ساساني، عبدالحسين بيات،

 ي و شمار ديگري از دانشمندان و سياستمداران دورهشناس فروزان  لشكر سكهكاتوزيان، سر
  دوره هاي و جمعي ديگر از مقام پهلوي هستند و از ارادتمندان او اسداهللا علم، سپهبد زاهدي

از  .اهللا گيالني و آيت اهللا طبري ي آيت به عالوه هاي او بودند، تر طالب شوخي كه بيش
صاحب چند تاليف مهم در (ي، آيت اهللا مرتضي عسكري ساوجي دانشمندان معروف اسالم
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 ي و شگفتا كه او همه از بستگان دور او و تحت تاثير فكرهاي او در تاريخ بود) تاريخ اسالم

  .ها را با هم داشت اين
 و ايرج افشار) ي ايراانيكا دانشنامهو  نامه ايراندر ( كساني مانند احسان يارشاطر

تخفيف او همت گماشتند كه خدماتشان در برخي از تحقير و به ) راهنماي كتابدر (
  .جهان مشكور است هاي هنقط

ي آن دو پس از اين  گفتني است كه نيما هم از يك شوخي او طوري رنجيد كه رابطه
بهروز يك شعر نو نوشت و آن را در حضور جمعي كه نيما هم حضور . شوخي قطع شد

  :دشو شعر چنين آغاز مي. داشت، خواند
  ...وزي؟ به سوي ديار ما نمي  /ي گشاد  از آن دره   /! اي باد

داراي جيجك عليشاه تنها . كرد هاي مستعار منتشر مي او طنز هاي خود را با نام
بن فضل سنبلي شاملو، موالنا والن، ابن ديالق يا  هاي محمد بقيه با نام. ست اسم خود او

الق الريق البوالقي القرقيزي، با رونويسي يا علي بن ديالق و به طور كامل علي بن الدي
او  ي معراجنامهيا معراجيه روايت غير دقيقي از كپي دست به دست گشته و يك بار هم 

 پيغمبر دزدانباستاني پاريزي و به نام ذبيح بهروز در كتاب  ي وسيلهه او ب ي اجازه بي
 ي آن مراجعه ي و نتيجه چنان كاري ممكن بود به قيمت جان بهروز تمام شود. منتشر شد

باستاني پاريزي دكتر محمد مقدم را واسطه قرار داد و بهروز از . بهروز به دادگستري بود
اي از برخي اثرهاي طنز محمد بن فضل سنبلي  هم  مجموعه .شكايت خود صرف نظر كرد

  .در خارج از ايران چاپ شده است
ي  كرده و در همه د زمينه كار ميدهد كه او در چن هاي بهروز نشان مي مروري بر كتاب

  .ها هم مبتكر بوده است اين زمينه
هاي  ي جنگ او بود كه نخستين بار در باره. او داراي نظرهايي در تاريخ بود. تاريخ - 1

هاي ديگران و از جمله مرتضي عسكري  بعدها بررسي. ايران و عرب ترديدهاي فراوان كرد
من در . اي ر و سرداران عرب ساختگي هستند و افسانهنشان داد كه چه بسيار از ياران پيامب

نگاري اسالمي چه گونه و  نشان دادم كه سرشت تاريخ) سامان نو 4ي  در شماره(اي  مقاله
جانشين يزدگرد سيوم را كه ) 1372 آخرين شاه(تا چه حد از واقعيت دور است و در كتابي 

هم او بود كه . رده است، معرفي كردمزاد نام دارد و هشت سال پس از يزدگرد سلطنت ك فرخ
بعدها من . براي نخستين بار گفت كه تخت جمشيد بايستي پرستشگاه بوده باشد و نه كاخ

حصوري، (خود را براي پرستشگاه بودن آن نوشتم  هاي جا يك قربانگاه يافتم و دليل در آن
  ).سياوشان
اي وجود دارد كه  تگي ويژهبهروز نشان داد كه ميان تقويم و تاريخ بس. شماري گاه - 2

او شاهدهاي اين كار را . به ويژه در جهان باستان بررسي يكي بي ديگري كاري اشتباه است
  .ي مغول نشان داد تا بعد از دوره

كودك ، دبيره، خط و فرهنگ(ي خط نوشت  بهروز چند كتاب در باره. خط - 3
او كوشيد نشان دهد كه شماري . دي آن را با تاريخ و فرهنگ نشان دا و رابطه...) و  دبيره

اند، براي نمونه شين  دهان به هنگام تلفظ ساخته شده هاي از الفباهاي جهان از روي مقطع
فارسي و خط سيريل شكل دندان ها ست و الم فارسي، عربي، پهلوي، التين و اوستايي 
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اخ بيني شكل زبان برگشته به باال ست با نود درجه گردش، ميم فارسي نيمرخ و يك سور
  ...است و ميم التين از رو به رو و دو سوراخ بيني 

به اين ترتيب او با فهماندن صدا و لرزش تارهاي صوتي و ترسيم شكل تلفظ، به 
من خود با روش او چند . داد ياد مي) گفتگو و نه زبان اشاره(كودكان و حتا الل و كرها زبان 

  .گو آموختم و با سواد كردمو الل و كر را گفت
او اگر چه در انگليس تنها فوق ليسانس رياضي گرفته بود، اما . رياضي و فيزيك - 4

آمدند و از او  شناسم كه در نوشتن تز دكتراي خود نزد او مي من خود چند نفري را مي
يكي دو نفر را هم در . گرفتند، به ويژه اگر پدرانشان با بهروز آشنايي داشتند راهنمايي مي
  .بعدها در جاهايي استاد دانشگاه شدندشناسم كه  فيزيك مي

را در  جيجك عليشاه از جمله (بهروز در انگليس نمايشنامه نوشته . نمايش - 5
 تنهااي به نام  در تهران هم يك بار نمايشنامه. رفته است و به روي صحنه مي) جا نوشته آن

هاي ديگر او  نمايشنامه. نوشت و در باشگاه افسران، خود اجرا كرد كه بسيار موفق بود
كه تنها بخش  در راه مهرو  شاه ايران و بانوي ارمن، شب فردوسيعبارتند از 

  .بخش دويم آن چاپ نشده باقي است. نخست آن چاپ شده است
البته گاهي كار او به هجو كشيده است، زيرا . شاهكارهاي بهروز طنز او است. طنز - 6

او همه چيز . توان نشان داد را با طنز نمي هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي ما برخي از جلوه
يكي از طنزهاي او را در مورد مجلس سنا نقل . و همه كس را به باد انتقاد گرفته است

  :كنم مي
شد، كار بيخ پيدا كرد تا حدي كه پزشكان  سلطان محمود رودل گرفته بود و خوب نمي      

اما سلطان حاضر نبود سنا بخورد و . 2كندتواند كار او را عالج  تجويز كردند كه تنها سنا مي
درباريان ناگزير به فكر افتادند و راه چاره را در اين ديدند . آمد ي آن بسيار بدش مي از مزه

اي سنا هم در  اي در ستايش سنا بگويند و هريك كاسه كه شاعران دربار هريك قصيده
ه آماده كنند كه وقتي آنان اي سنا هم براي شا كاسه. دست بگيرند و در دربار حاضر شوند

كشند، شاه هم به ذوق آيد و سناي خود را  هاي خود را سر مي كنند و كاسه سنا را ستايش مي
  .بخورد

اي  هاي خود ايستادند و شاه هم كاسه در روز موعود، در دربار، پنجاه و نه شاعر با كاسه
  :آغاز كرد ي خود را سنا در كنار گذاشت و نمونه را فرخي جلو رفت و قصيده

  .ناخورده از آن يك، دو، سه خروار بريند   /به به چه سنايي كه اگر شاه ببيند  
  :منوچهري جلو آمد و سرود. ي خود را تاپايان خواند و سنا را سر كشيد و به كنار رفت او قصيده

  آن قدر از او رود كه جهان را به گه كشد   /به به عجب سنا كه اگر شه از آن چشد 
به همين ترتيب پنجاه و نه شاعر . سناي خود را سر كشيد و به كناري رفت او هم 

شعرهاي خود را خواندند و سنا سركشيدند و رفتند و در پايان سلطان سناي خود را با ذوق و 
، اما در اين مدت دراز سنا كارخود را با شمار بسياري از شاعران كرده بود و 3شوق سركشيد

خدمتكاران . ان مجلس بيرون بروند، خود و مجلس را خراب كردندتوانستند تا پاي چون نمي
دربار كه اين را ديدند از فرط ناراحتي در حياط كاخ دو دسته شدند و به سبك سينه زنان  و 

  :زدند كه خواندند و سينه مي گفتند و تكرار كنان مي آهنگ ايشان، نوحه مي
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  شصت سناخور كه تركمون زند : ي يك  دسته
  كاخ سنا طعنه به جيحون زند: وي د دسته

او . دار نباشد اي از زندگي نبود كه براي او خنده گوشه. كرد بهروز با طنز زندگي مي
. تر جلوه كند ها به ارزش آن هاي مسخره و بي كرد تا جنبه گرفت و بزرگ مي ها را مي اين

فارسي، عربي و  هاي تسلط او به زبان. مهم اين بود كه زبان اين طنز را در اختيار داشت
ده . كرد هاي آلماني و فرانسوي در اين زمينه به او كمك مي انگليسي و آشنايي او با زبان

سال زندگي در محيط علمي مصر و تسلط بر عربي به او اين توان را داده بود كه از 
، ها هايي مانند ضرب المثل هايي از اين زبان در شعر خود استفاده كند و از جمله جمله جنبه

كند، اما ايمان  اين اندازه طنزانديشي انسان را كمي از مردم جدا مي. بسازد ها خبرها و حديث
، او )مهر كودك، مهر دانش، مهر خاك(بهروز به انسان، مهر او به كودك و دانش و طبيعت 

او با ايمان . گذاشت زادگي او را سخت تحت تاثير مي كرد و اشراف را به مردم نزديك مي
گفت كه رهايي انسان جمعي است و نه فردي و تا زماني كه قدرت مهار نشود، بشر  تمام مي

  .روي سعادت نخواهد ديد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :نوشت ذبيح بهروز، مرد چند چهره پي

توضيح . چه داراي باد زن است بپرهيزيد به هنگام غروب باد زن را ببوييد و از آن: ترجمه - 1
ي بادزن است كه  ي تحت اللفظي، كلمه به كلمه و ناشيانه هاين كه ذي الريح النسا ترجم

  .يعني داراي باد زن
  .رويد و مسهلي بسيار قوي است سنا گياهي است مرتعي، در خراسان مي - 2
  .توجه بفرماييد كه شمار سناتورها شصت بود - 3
  



  

  تو، با تو بی
  

  آن روز با تو بودم
  امروز با توام

  
  آن روز كه با تو بودم

 تو بودم يب -
 توام امروز كه بي

 .با توام -
  حميد مصدق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يرويدادهاي فرهنگي و ادب
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نور قدسي قاضي: طرح



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  1، جلد شناسي شعر فارسي هستي

  نقد و بررسي
  منصور كوشان
  ، تهران1387: چاپ نخست

مؤسسه فرهنگي و هنري : ناشر
  نوروز هنر

صفحه، اندازه  400جلد شوميز، 
  رقعي

  عسل هلشمي سراج: طرح جلد
  ريال 58000: بها

  
در اغلب مجموعه مقاالتي كه در باره شعر و 

اند، پيوند نگاه و پيوند  داستان فارسي منتشر شده
محتوايي و ساختاري درون متني غايب است اما 

، شناسي شعر فارسي هستيدر كتاب 
وجوي خرد  جستنخستين كتاب از مجموعه 

، اثر منصور كوشان، نويسنده، شاعر و نيايرا
نويس برجسته، كه هفته گذشته منتشر  روزنامه

شاعر ايراني از نگاهي منسجم،  12شد، آثار 
اي روشمند بررسي و  پيوسته و بر مبناي شيوه

  .اند تحليل شده
توان آن را  نويسنده اين مجموعه، كه مي

شمار آثار جدي نقد ادبي  يكي از انگشت
فارسي ارزيابي كرد، با   خير در زبانهاي ا سال

 ه و شناخت خود از موضوع نقد و بااتكا به تجرب

اتكا به پيوستگي ساختاري و انسجام منظر، 
اي متكثر خلق و  متني واحد را در قالب مجموعه

شاعر ايراني را با معيار حضور آن چه او  12شعر 
داند و بر  مي» خرد ايراني«چند صدايي در 

، كه از نگاه او »مضمون و انديشه زبان،«سنجه 
و چند صدايي آثار هنري » ساختار هرمي«

  .كند سازند، بررسي و تحليل مي ماندگار را مي
كوشان در اين كتاب بر آن است كه خرد 
ايراني بر انديشه و نگاه چند صدايي مبتني و از 

او در اين مجموعه . تك صدايي بري بوده است
د صدايي ايراني كوشيده است تا نسبت خرد چن

را با ساختار هرمي در برخي از بهترين شعرهاي 
حافظ، نيما، شاملو، اخوان، فروغ، رويائي، 
آتشي،آزاد، براهني، خويي، سپانلو و نفيسي 

  . تحليل كند
منصور كوشان با همين نگاه و روش داستان 
كوتاه، رمان و نمايشنامه ايراني را نيز در 

خرد  وجوي جلدهاي بعدي مجموعه جست
  .ايراني تحليل و بررسي خواهد كرد

در اصفهان  1327منصور كوشان در سال 
در دهه چهل با جنگ . چشم به جهان گشود
ترين نشريات ادبي تاريخ  اصفهان، از با ارزش

آثار خود را در عرصه   ايران، همكاري داشت و
منتشر  آيندگان ادبينقد در نشرياتي چون 

  .كرد مي
شان با عنوان نخستين نمايشنامه كو
، 1354در سال  قربانيان خواب پنهان

، 1369در  محاقنخستين رمان او با عنوان 
نخستين مجموعه داستان كوتاه او با عنوان 

 1370در سال  ها خواب صبوحي و تبعيدي
قديسان و نخستين مجموعه شعر او با عنوان 

  .منتشر شدند 1371در سال  آتش
جمله رمان از  10منصور كوشان تا كنون 

، ماه در  خوابراز بهار، آداب زميني
، تثليث جادو، هاي شيطان عشق، تاريكي

، دهان خاموش، زنان فراموش شده
  .را منتشر كرده است مهاجرو  تنگ دل

اثر از جمله  11در زمينه داستان كوتاه و بلند 
آواز خاموش ، زانيه، هاي زندگي واهمه

و در زمينه نقد و  زن مفرغيو  در تبعيد
حديث تشنه و اثر از جمله  6سي ادبي برر
فراسوي متن و ، ايران، ايراني و ما، آب
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به قلم كوشان  ساخت نمايشنامهو  شگرد

  .اند منتشر شده
وجوگر كه  كوشان شاعري است جست

اندازهاي گوناگوني را در زبان و ساختار  چشم
مجموعه شعر  11از . شعر خود تجربه كرده است

هاي شبنم و  سال توان به منتشر شده او مي
در ستايش ، مفهوم ديگر الفبا، ابريشم

، انهپنجره رو به ج، بانوي هوس ها
و  هاي زميني خطابه، ققنوس خواب

  .اشاره كرد  ها مولودي
منصور كوشان از فعاالن برجسته كانون 
نويسندگان ايران و يكي از اعضاي هيئت هشت 

نويسنده را در اعتراض  134اي بود كه متن  نفره
و براي آن امضا گردآوري و   سانسور تدوين به

  .آن را منتشر كردند
به سردبيري كوشان،  تكاپوماهنامه ادبي 

به دليل انتشار اين متن و انتشار گزارش هيئت 
نفره جمع مشورتي كانون نويسندگان توقيف  8

 آدينهكوشان از نخستين همكاران مجله . شد
  . اشتبود و مدتي نيز سردبيري آن را بر عهده د

نويسان  ترين روزنامه كوشان، كه از فعال
و  ايرانايران است، تا كنون مديريت مجله 

، آدينه، ديناي سخنسردبيري مجالتي چون 
را برعهده داشته و  تكاپوو  بوطيقاي نو

را  زمانجنگ فصلنامه ادبي  اكنون در نروژ 
  .كند سردبيري و منتشر مي

  ،فرج سركوهي
  ردانقل از تارنماي راديو ف 

  اِوآ

  ی داستان مجموعه
  ابوالفضل اردوخاني

ژانويه  - 1385چاپ نخست بهمن 
2007  
  نيما، آلمان: نشر

 صفحه، اندازه رقعي 140جلد شوميز، 
  

ي يك داستان بلند به نام اوآ است،  اوآ، مجموعه
واره كه طنز از  داستان 24يك پيشگفتار و 

  .ها است هاي آن بارزترين ويژگي
  

  
  

مشغول  ها است دل سال اردوخاني كه
طنزهاي سياسي و اجتماعي است، با برگزيدن 

ي  هاي جدي و روزمره، خواننده مضمون
هاي شيريني همراه  نوشتارهاي خود را با لحظه

  .گرداند مي
گفتار كتابش كه آن را به  او خود در پيش

كش كرده و سپاسگزار ايشان، به  روسپيان پيش
را براي ي خويش  ويژه اوآ است كه گذشته

  :نويسد نويسنده بازگو كرده، با فروتني مي
چه  چنان. نويسم من نويسنده نيستم اما مي"

دوم، اما دونده نيستم و در هيچ  گاهي مي
ام، مانند خيلي از  ي دو شركت نكرده مسابقه

مردم نخوانده مال هستم و در تمام امور سياسي 
  .كنم اجتماعي ابراز عقيده مي

توان به  ين نويسنده ميهاي ديگر ا از كتاب
، فروشي پروين گل، فرهنگ فرهنگ بي
درد عشق از تندرستي ، مرگ پلنگ

كلونتچه ، آمدي، اگر، تر است خوش
خر تو خر يا ، ي بلژيكي ديوانه
سالم ، هر چه باداباد، بيني خر جهان

و آخرين اثر  استكان لب پريده، روسپيان
نام  ......داستاني سياسي تاريخي او             

  . برد
كه به  ادعاي پر كار ي بي از اين نويسنده

دور از داد و ستدهاي معمول، در غربت بروكسل 
، جنگ زماني  در اين شماره كند، زندگي مي

  .شود منتشر مي نياز از عشق بي داستان
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  قبل از رسيدن

  
  2008 – 2002مجموعه شعر 
  روشنك بيگناه
  138زمستان / 2009: چاپ نخست

  استكهلم -ت ماكسيماآلفاب: نشر
  صفحه، اندازه رقعي 120جلد شوميز، 

  روشنك بيگناه: طرح جلد
  ؟: بها

  
توان به عنوان يكي از  از روشنك بيگناه، مي

هاي بعد از انقالب  معدود شاعران جدي سال
. يا شاعران موفق نسل سوم نام برد 1357

شاعري با زبان ويژه و پااليش يافته از 
در خور تعمق كه  هاي گوناگون و  مضمون

ها ستودني  كار رفته در آن گستردگي واژكان به
  . است

ي شعر،  گناه با انتشار چهار مجموعه بي
آوازهاي ، 1997 هاي در پيش رو شوق راه
و  2001 با سيلويا در پارك، 1999 گمشده

قبل از رسيدن اش  اين آخرين مجموعه
دهد نه تنها رسيدن به زبان  ، نشان مي2009

بيان ساده و صريح زندگي روزمره در شعري كه 
نشين از بارزترين  ساختاري منسجم متني دل

  . هاي او ست هاي متن درخشش

شعر كوتاه و بلند  70از ميان بيش از 
، كم نيستند قبل از رسيدني  مجموعه

توان به عنوان نمونه  شعرهاي موفقي كه مي
  :ارايه داد

  
  آيد روزي خواب هم مي
  خواهي ديد
  هايي آويزان بر ديوار با صورتك

  
  شود چشمي باز مي

  دري قفل
  

  عصري تعطيل
  گيرد كشتي پهلو مي

  لنگرها؛ زنگ زده
  كوب ها؛ تخته پنجره

  
  شكند مرز مي
  .افتد پرده مي

  
  يا
 

  شوم سفري كه مي
  كنم ها را جفت مي كفش

  كشم روي ميز دستمال مي
  چه خواهند گفت
  ساكنان بعدي

  از حضور غايبي كه اين طور
  را خود

    همه جا پهن كرده ست؟
 
  يا

  شود اي مي تمام من چهره
  ذره ذره خالي

  ها ها و نرده از قاب
  هاي گوشتخوار ديوار و چمن

  
  براي دلي كه هر روز
  شويد خود را در ايوان مي

  اي سپيد بياور حوله
  .شود جا نمي  به هيچ چيز جا
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 با آن نفطه

 
ي شعر مجموعه  

ارمنصور حاكس  
ي شعرها از علي كيافر، مجيد نفيسي و  ترجمه

 فرخنده افروخته
2009مارس : چاپ نخست  

هزاره: ناشر  
اسفنديار: طرح رو و پشت جلد  

صفحه، اندازه رقعي 88شوميز، : جلد  
دالر100: بها  

 
 

ي  منصور خاكسار، كه تا امروز سيزده مجموعه
شعر و چندين كتاب پژوهشي در سياست و 

ه است، شاعر ديرآشنايي است جامعه منتشر شد
كه خوانندگان بسياري با اثرهاي او انس و الفتي 

 .ديرينه دارند
ي شعرهاي منصور  زبان حماسي عاشقانه
ترين مسايل انساني  خاكسار سرشار از حياتي
هاي اجتماعي انسان  است و پيرامون وضعيت

  . زنند معاصر دور مي
اي است  كه مجموعهبا آن نقطه كتاب شعر 

ترجمه شده به زبان  شعر  9شعر فارسي و  14 از
انگليسي، نه تنها معطوف به فرهنگ زادگاه 

شاعر است و كه  به طور كلي زندگي انسان 
  .ها متبلور است معاصر در آن

ي شاعر  امري كه ناشي از زندگي سي ساله
نفس بودن با فرهنگ  در غربت است و  هم

  . نياكاني خود در درون فرهنگ دوم
اي كوچك آغاز  تر، با شعر با غصهاين دف

  :شود مي
  ي بيد پشت خانه بر تنه

  نويسم نامم را مي
  درختي تهي
  و رد پايي كه

  پژمرد ي پارك مي در دهانه
  از صندلي چرخداري
  پايدم چشمي دورادور مي

  كشد و پشتم تير مي
  زير نامم 
  آورم درشت م

  زمستان هيچ سالي چنين پيشبازم نكرد
  با اين كه درد

  ام شده ست غرور و غريزه چوب
  

  اما ستون ويران
  و تند بادي كه به اخم آلوده ست

  داردم تا بازگردم امي.
  به اتاقي

  انباشته از كتاب
  ي سردي كه با دريچه

  اش را پشت
  به آفتاب

  .گشوده ست
:اي از شعرهاي ترجمه شده اين هم نمونه  

 
Collision 
 
If were not from absent mindedness 
If I ran into one wall after the other 
And did not put my heart into the game. 
 
If was from the mirror 
With a two-sided wound 
from the late or the soon- 
and the role it portrayed in the game. 
 

English Translation Ali Kiafar 



  شوند پيمايان سبز مي راه
  

  و يارانش "ندا"به ياد 
  

  هاي گندم چونان جوانه
  اي ندارند جز سبز شدن كه چاره

  شوندپيمايان سبز ميراه
  هاي سبز در دست با برگه

  و شوري سرخ در رگ، 
  مرگ  اعتنا بهبي

  سر دارد  كه دستاري چركين به
  .و ردايي تيره بر تن

  ست ما آن اين سرزمين از"
  آن دستاربندان  نه از

  داي ديگر،يا هر ناجي و ناخ
  ".ست ي مااو گواه ما، ر

  
  شوند يمايان سبز ميپ راه

  با سكوت گويايي بر لب 
  و نداي رهايي در گوش، 

  بي واهمه از مرگ 
  سر دارد  كه كالهخودي كاغذي به

  .اي چوبين بر كمر و دشنه
  ست  ن ماآ اين سرزمين از"

  بندان  آن قداره نه از
  تواند  و زخم هيچ شمشيري نمي

  ي ما را  هم فشرده بههاي  دست
  ".اش جدا سازد از دامن مادرانه

  
  شوند  پيمايان سبز مي راه

  هاي سرو در دست  با شاخه
  .و برق اميد در چشم

  كشند هاي جوان شيهه مي رخش
  مرگ از بلنداي البرز  و سيمرغ بي

  .كشد ها پر مي سوي آن به
  ست  ن ماآ اين سرزمين از"

  فت شك آن را پس خواهيم گر و ما بي
  نه با تفنگ و نارنجك 

  ".مانا ياهاي ر كه با شمردن برگه
  2009ژوئن  25

 مجيد نفيسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      سياست 
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  برديا كوشان: طرح
  



 
 
 

    
 ايران 1388جنبش 

 
تقلب در انتخاب رييس جمهوري در خرداد 

ها ايراني را  ، اعتراض عميق ميليون1388
 خواهي آزاديش برانگيخت كه در تداوم، به جنب

جنبشي كه به دليل عمومي شدن و . انجاميد
هاي  همبستگي مردمان بسياري با انديشه

متفاوت از آزادي، به  هاي گوناگون و خواست
ي انساني  يا جنبش سبز شهرت  جنبش زنجيره

  .يافته است
، به پيشنهاد همكارانش بر جنگ زمان
ثبت در تاريخ و امكان    آن بود تا براي

هاي  اي از نوشتار تر، گزيده اي بيشه هشپژو
منتشر شده از همكارانش را در اين بخش 

هاي  جا كه حجم متن اما از آن. منتشر كند
چه شد  تر از آن منتشر شده به مرور زمان بيش

ي  رفت و قرار نبود ساختار گذشته كه تصور مي
هايي گردد، ناگزير تنها  دچار كاستي جنگ زمان

ي  هو دو نويسند همكار  سههاي  نوشتار
  .دشو زبان در اين بخش باز منتشر مي انگليسي

  سردبير

 
  فرج سركوهي

   "اعترافات"متن شناسي 
  آقاي سعيد حجاريان 

  
  

مشاركت ايران  ي آن چه برخي رهبران جبهه
اسالمي و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در 

نفره در روز سه  100چهارمين جلسه دادگاه 
قبلي  ي ا توجه به سه جلسهشنبه مطرح كردند، ب

  .اين دادگاه، چندان دور از انتظار نبود
ها، به ويژه متني  ها و متن اما برخي گفته

كه به نقل از آقاي سعيد حجاريان و به خط او 
هاي  در دادگاه قرائت شد، نه فقط در جمله

هاي آشكار  اي متن كه پيام كليشه
تقل گيرندگان و گردانندگان دادگاه را من اعتراف

كنند، كه در ادبيت و ادبيات متن، در  مي
هاي بين سطري، در ساختار  ها و نانوشته سفيدي

ها و در بازتاب  ها و مبحث و چيدمان موضوع
خواسته يا ناخواسته تضادهاي دروني آقاي 
حجاريان به عنوان زنداني مجبور و نه مولف 

هاي اصلي طراحان متن و  مختار، يكي از هدف
اعتبار كردن نظريات،  ـــ بي :دگاهگردانندگان دا

طلبان مذهبي از  هاي اصالح مواضع و شخصيت
زبان يكي از رهبران نظري اين گرايش، ـــ را 

اجازه داد تا  "اعتراف"اعتبار كرد و به متن  بي
به سود شخصيت واقعي مولف و عليه سفارش 

  .گيرندگان طغيان كند دهندگان و اعتراف
و اقرارهاي  ها متن اعترافات، مصاحبه

هايي  زندانيان سياسي و عقيدتي، حتا نادر نمونه
كه بدون شكنجه و فشارهاي جسمي و روحي 

هاي  شوند، تركيبي است از جمله تدوين مي
هاي آشكار  اي القايي تحميلي و پيام كليشه
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ها،  ها يا خرده واقعيت بازجويان، برخي واقعيت

، به هايي كه زنداني، خودآگاه يا ناخودآگاه پيام
هاي  ها و سپيدي عمد يا ناخواسته، در نانوشته

هايي كه از خود تعيني و  گنجاند، پيام متن مي
استقالل نسبي، ساختار و زبان متن و از وراي 

دهنده به متن  خواست و آگاهي مولف و سفارش
هايي كه از بستر تضادهاي  يابند و پيام راه مي

 دروني مولف، در موقعيت نگارش متن اجباري،
  .اند برخاسته

هاي دولتي متن قرائت شده در  رسانه
اعترفات "دادگاه آقاي سعيد حجاريان را 

به نادرستي مباني  "پرداز اصالحات نظريه
  .كنند او و اين گرايش توصيف مي "نظري"

ها متن زنداني  در تبليغات اين رسانه
بيماري كه خود قادر به قرائت متن خود نيست، 

گي نظري گرايشي قرار است مدرك ورشكست
باشد كه حدود صد سال در تاريخ ايران حضور 

  .فعال نظري و سياسي داشته است
متني كه در دادگاه و در حضور آقاي 
حجاريان و به خط او قرائت شد از سويي با 
شخصيت مختار مولف خود بيگانه بود و از ديگر 
سو شخصيت مجبور او را با واسطه ادبيت متن 

هاي بين سطري به سود  و ساختار و نانوشته
  . شخصيت مختار او  نفي كرد

متني كه در دادگاه قرائت شد نثر و 
هاي سابق آقاي  بافت، سرزندگي و طنز نوشته

حجاريان را نداشت اما در ساختار به نسبت 
هاي دولتي،  خودمتعين خود، ادعاي رسانه

زنداني  ي اي و موقعيت نويسنده هاي كليشه پيام
هاي گردانندگان دادگاه و  هدفخود را نفي و از 

و از موقعيت  "اعتراف"سفارش دهندگان 
زنداني و بيمار خود عبور كرد و  ي نويسنده

مستقل از اين همه، و حتا مستقل از خواست 
آقاي حجاريان، حقانيت نظري و سياسي متهم 

هاي نظري و سياسي  را در برابر بخش
  .كيفرخواست دادستاني نشان داد

  يك تر ز مو هزار نكته بار
در تحليل اعترافات و اقرارهاي زندانيان 

بندي و  سياسي و نظري، اغلب، ساختار، جمله

ها و مباحث متن را ناديده  چيدمان موضع
هاي  گيرند چرا كه متن را بر مبناي تجربه مي

اي از و  مكرر و تلخ، نه متني اصيل كه نشانه
دليلي انكار ناپذير بر شكنجه و فشارهاي روحي 

  .كنند جسمي تلقي ميو 
دستور دهندگان، بازجويان، 

ها  گيري گران، طراحان و عامالن اعتراف شكنجه
ها و اهداف خود نظر  نيز فقط به انتقال پيام

، اصالتي "به عنوان متن"دارند و براي متن 
قائل نيستند چرا كه خود، بيش از هر كس 

  .توليد آن باخبراند ي ديگر، از نحوه
ني كه حاصل شكنجه و هر متني، حتا مت

فشارهاي جسمي و روحي و سفارش بازجويان 
است، ادبيت و ادبيات و خودتعيني و استقالل 
نسبي خود را تا حدي و فراتر از موقعيت و 
داليل نگارش خود حفظ و به نسبت متفاوت، 

خود را در موقعيت  ي تضادهاي دروني نويسنده
زنداني مجبور، نه نويسنده و مولف مختار، 

  .كند كار ميآش
در هر متني و به ويژه در اعترافات 

راه  "هزار نكته باريك تر ز مو"زنداني مجبور 
يابد هر چند خودتعيني و استقالل نسبي،  مي

ها و  ادبيت و ادبيات و ساختار و فرم متن اعتراف
اقرارهاي تحميلي، در مقايسه با متني كه 

اي بيرون از زندان و به دلخواه خلق  نويسنده
تري متن را در  كند، با ترفندهاي پيچيده مي

اختيار گرفته و نقد ساختاري آن را دشوارتر 
  .كنند مي

هاي اول و دوران  زندان، به ويژه در ماه
دشوار بازجويي، محيط مناسبي براي تفكر و نقد 

 3تا  2تغيير عقيده و نظر نيز در . نظري نيست
ماه، حتا اگر بدون شكنجه و در آزادي رخ دهد، 
چندان معتبر نيست چرا كه تفكر و نقد نظري 

  .روندي تدريجي است
بخش مهمي از اعتراف زندانيان سياسي 

اعتبار بودن  و عقيدتي براي انتقال خبر بي
مواضع و نظريات قبلي و تغيير نظر و موضع 

شود اما داليلي كه در متن  زنداني تدوين مي
اعتباري  اعترافات آقاي سعيد حجاريان براي بي
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ظريات قبلي او و نقد و تغيير نظر او گنجانده ن
فرموله كردن نظريات قبلي او  ي اند، شيوه شده

برند و  كه به گزارشي مخدوش شباهت مي
ها در متن، از هدف  چيدمان مباحث و موضوع

اعتباري نظريات پيشين  اعالم بي: گردانندگان
  .گيرند زنداني از زبان او، فاصله مي
ندانياني كه در اثر در تحليل اعترافات ز

شكنجه و فشارهاي روحي و جسمي به نوشتن 
شوند، عالوه بر  و قرائت متني مجبور مي

هاي باال، اين نكته را نيز بايد در  ها و نكته سنجه
نظر داشت كه قرباني شكنجه و زندان، گرچه از 
پاي درآمده است، اما يك سره تسليم نشده و 

در شديدترين هايي از مقاومت انساني، حتا  هسته
مانند و اين جا و آن جا،  ها نيز زنده مي شكنجه

كشند و با  خودآگاه يا ناخوداگاه، سر بر مي
گنجاندن خود در متن، نقش مولف دوم را، 

كند، ايفا  مولفي كه مولف اول را افشا مي
  . كنند مي

هاي  هايي از سنجه به دست دادن نشانه
آقاي باال در متني كه در دادگاه به نقل از  

تر او  تواند به آزار بيش حجاريان قرائت شد، مي
در زندان منجر شود، پس من در اين جا 

 ي اما خواننده. دهم  اي از خود به دست مي نمونه
ها  تواند با اين سنجه متن آقاي حجاريان مي

هاي اصلي آن را از وراي  متن را تحليل و پيام
  .اي كشف كند هاي كليشه پيام

  
  هاي دستوري  پيام درست غلط

وزارت اطالعات مرا از فرودگاه تهران 
وقت  ي ربود و رييس جمهور و وزير خارجه

. رسمن مدعي شدند كه من در آلمان هستم
كسي كه چند سال بعد فهميدم نام واقعي او 
سعيد امامي است، به همراه دستياران خود، از 

اي به دوست  جمله مرا مجبور كردند تا نامه
م و بگويم كه اين نامه را از دختر خود بنويس

پيام اصلي نامه را شفاهي گفتند . ام آلمان نوشته
. خواستند نامه با نثر من نوشته شود چرا كه مي

كم يك صفحه باشد  دستور دادند كه نامه دست

حاوي هر مطلب غير سياسي و نامتناقض "و 
  .تا نامه باورپذير شود "خواهد كه دلت مي

ه هر بار به نامه، ك نويس نوشتن پيش
دادند، چندين بار  كارشناسان خود نشان مي
دوست دختر من . تكرار شد تا به تصويب رسيد

 ي نويسي را با كارآموزي در مجله روزنامه
، كه سردبير آن بودم، آغاز كرده بود و آدينه

پس از چند سال همكاري، نثر و سبك و سياق 
  .شناخت نگارش و ويراستاري مرا مي

ط دستوري بسيار رايج را به عمد چند غل
نمايد به جاي  به مثل مي.( در نامه گنجاندم

كند، به وسيله در جمله مجهول، در رابطه  مي
پس از آزادي دانستم كه مخاطب نامه پيام ....) و

هاي دستوري را دريافته و برادر من  درست غلط
در مصاحبه با يكي از راديوهاي خارج از كشور و 

ايي، با استناد به همان در نامه به مقامات قض
محتوايي  ي هاي دستوري، و چند نشانه غلط

جدي، كه بدون آگاهي و قصد من به نامه راه 
يافته بودند، اصالت نامه را رد كرد و چند مقام 

 آدينه ي بلندمرتبه دولتي و قضايي ، كه خواننده
  .اند نيز بودند، حق را به او داده

 هايي براي من در اين يادداشت سنجه
آقاي حجاريان به دست  "اعتراف"تحليل متن 

ها در اين متن  داده و به عمد از اشاره به نمونه
پرهيز كردم اما اين نكته نيز گفتني است كه در 

نفر اخير ، گردانندگان و  100دادگاه 
 ي گيرندگان، بر اثر ناداني يا در نتيجه اعتراف

ناگزيري يا هر دو، بخش مهمي از كار مولف 
مولفي كه نادرستي و مخدوش بودن  دوم را،

كند، خود بر عهده  متن مولف اول را افشا مي
اي، مخدوش و  هايي چندان كليشه گرفته و پيام

اند كه متن همگني  متناقض در متن گنجانده
خود را از دست داده، به متني چندپاره و 

تاثير بدل شده و فضاي  باورناپذير و الجرم بي
ي بين سطري و ادبيت ها اصلي خود به نانوشته

 .متن و مولف دوم واگذار كرده است
***  
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  نسيم خاكسار
   1گفتارهاي خياباني

  
  

  2جون 21شنبه،  يك: 1گفتار 

كه در بيست دوم خرداد امسال و پس از  چه آن
اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري در ايران 

نظير در تاريخ معاصر  اي كم رخ داد، حادثه
پس از اعالم نتايج . است مبارزات ايران

انتخابات، در بسياري از شهرهاي بزرگ ايران 
اقشار و طبقات مختلف مردم و نيز دانشجويان و 

ها ريختند و  به خيابان  - دختر و پسر –جوانان 
گزارش  نيز در تهران روز دوشنبه بنا به

ها يك ميليون و نيم نفر از مردم در  خبرگزاري
اين حادثه . پيمايي كردند اعتراض به نتايج آرا راه

  . از اهميت زيادي برخوردار است
اين روزها و جنبشي كه در اين روزها بر 
پا شده چه شكست بخورد و چه پيروز شود، چه 
به هدفي كه در پي انجام آن است يعني ابطال 
انتخابات، برسد و يا نرسد، در تاريخ مبارزات 

آميز، براي  اي مسالمت مردم چون مبارزه
اري آزادي و دمكراسي در ايران موضوع برقر

پژوهش بسياري از پژوهشگران و عالقمندان به 
من اين حركت . مسايل تاريخي خواهد شد

مردمي را كه از سه شنبه پيش شروع شده و 
هنوز ادامه دارد درخشش آغاز يك جنبش 

اگر مردم بر همين . دانم اي و مردمي مي توده
د و به شان پا فشاري كنن اولين درخواست

هاي اين نظام  تحميل آن به رژيم برسند پايه
  .كنند ارتجاعي و مستبد را لرزان مي

ترين  اين حركت، نخستين و همگاني
نمايش مقاومت مردمي است كه در طول اين 
سي سال استقرار حكومت جمهوري اسالمي 

جنبشي كه از . بدين شكل به وجود آمده است

. شود ي ميسوي مردم به ويژه جوانان سازمانده
و طبيعي است دستاورد آن  در كل جامعه اميد 

بناي اين  ي هاي نگهدارنده آفرين است و پايه
ترس و عدم . اندازد حكومت را به لرزه مي

اعتماد به توانايي به خود را در مردم و در جامعه 
برد و در برابر، ترس و عدم اعتماد به  از بين مي

را به هاي اعتراضي مردم  مهار كردن حركت
اين اهميتي . كند قدرت در حكومت منتقل مي

بنابراين  . است  كه اين جنبش مردمي دارد
پشتيباني از آن و حمايت از آن از وظايف مهم 

  .همه ما ست
و اما اين جنبش در همين درخواست به 

ما  -ظاهر حقوقي و قانوني خود از همين نظام 
كنيم و  از حال مطالبات اين حركت صحبت مي

ي اين حركت به  هايمان را در مورد آتيه فرض
هاي  تواند ستون طور مي چه  -گذاريم بعد مي

اين حكومت را بلرزاند؟ اين بحثي  ي نگهدارنده
جا چون يك مقدمه براي  است كه من در اين

اي كه در  مقدمه. كنم بحث و نظر مطرح مي
پرسش و پاسخ و نيز با شركت شما در اين 

و به روشني . ودتر ش تواند عميق بحث مي
  .تري برسد بيش

. تر از اهميت تاريخي اين روز گفتم پيش
كنم كه اين روز را از دو  و اكنون نيز تاكيد مي

ها و  يك نگاه به بااليي. شود نگاه كرد منظر مي
دست كردن  حركت كودتايي حاكم براي يك

ها و  حكومت و دوم از منظر نگاه به پاييني
  .ها رهبري آن

ها چه بسا قابل  اقدام باليئي در نگاه اول،
ي كودتا در هيجدهم  مقايسه باشد با حادثه

از  1799برومر در فرانسه كه در نهم نوامبر  
سوي لويي بناپارت انجام گرفت و اين كودتا 
ضد انقالب بورژوازي را در فرانسه به قدرت 
رساند و ديكتاتوري ناپلئون اول را مستقر 

ه رهبري اين در نگاه دوم با توجه ب. ساخت
ها و نيز سركوب  جنبش و احتمال ناپيگيري آن

را مقايسه كرد با  توان آن آن توسط  حكومت مي
ژانويه  22حركت كارگران اعتصابي در روز 

خونين  ي شنبه در روسيه كه به يك 1905
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رهبري آن حركت در دست . معروف است
اي  مبارزه ي كشيشي بود به نام گاپون كه شيوه

بعد . پيشه كرده بود مسالمت آميز بودكه با تزار 
 ي شنبه از شكست آن حركت و بعد از آن يك

آميز  طلبانه و مسالمت هاي اصالح خونين حركت
براي هميشه در تاريخ مبارزاتي اين كشور كنار 

  .گذاشته شد
در صورت شكست مردم در اين جنبش، 

شود و مردم در مبارزاتشان  استبداد تقويت مي
آميز را كنار  هاي مسالمت اهعليه استبداد ر
  .خواهند گذاشت

به هر حال با توجه به اهميت اين 
توان  گذرد و رويدادهاي آن مي روزهايي كه مي

هاي اعتراضي و مردمي آن  پيمايي گفت اين راه
هم به صورت ميليوني توانسته در بخش بخش 
شدن  اجزاي حكومتي كه در طول اين سي 

سركوب مردم و ساله بعد از انقالب بهمن در 
شان ا هاي سياسي و ايدئولوژي تحكيم پايه

پارچه بوده نقش مهمي داشته باشد و  يك
توانسته است تا همين اكنون ساختار اصلي 

 ي نگهدارنده ي رژيم يعني واليت فقيه و شبكه
هاي اين بنا به بيرون  آن را از درون تاريكي

  .پرتاب كرده و در معرض ديد قرار دهد
اسالمي يك حكومت  حكومت جمهوري

هاي ديني ساختارهاي  حكومت. ديني است
شان وضع شده  چه در قوانين آن. اي دارند بسته

براي نمونه همين . اجباري در اجرا شدن ندارد
قانون  27اعتنايي حكومتيان به همين اصل  بي

هاي  پيمايي اساسي كه اجتماعات و راه
آميز نيازي به مجوز ندارد، و معترضين  مسالمت

با اين كه . كنند به انتخابات به آن رجوع مي
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصل 
بر اساس همين ساختار بسته، وضع و تدوين 

گيري  جا كه تاسيس و شكل شده است، اما از آن
اي مدرن صورت گرفته  اين حكومت در زمانه
هايي اجتماعي و حقوقي  ناچار به پذيرفتن اصل

براي . عي جهان مدرن شده استاز قوانين اجتما
مثال پذيرفتن انتخابات براي انتخاب نمايندگان 

البته . مجلس و نيز مقام رياست جمهوري

دانند و توضيح آن  طور كه همگان مي همان
ضروري نيست در همين قانون اساسي براي 

هاي مهم  هاي همين ارگان محدود كردن قابليت
باال رفته  قانونگزاري و اجرايي چنان ديوارهايي

ها از نظر يكي از  است كه اعضا هردو آن
هاي  چي تر تداركات طلب، بيش رهبران اصالح

هاي  حفظ نظام هستند تا نمايندگان ارگان
  .مستقل

به هرحال اين ساختار بسته كه در راس 
آن از نظر اجتماعي روحانيت  قرار دارد، توانسته 

ه ي ب است با استفاده از قوانين فقه سنتي شبكه
اي از قدرت را درون خود به وجود  هم پيچيده

بياورد كه با كمك آن به مدت سي سال بر 
  .جامعه سلطه مطلق داشته باشد

اين شبكه به هم پيچيده قدرت را دو نيرو 
يكي ايدئولوژي كه همان دين . كند حفظ مي

اسالم و مذهب شيعه باشد و ديگري نيروي 
  .نظامي

ن نظام از ي نيروي ايدئولوژي اي پشتوانه
شود تا  روحانيان شروع مي ي گسترده ي شبكه

كليه نهادهاي ريز و درشت تبليغاتي و فرهنگي 
ها، هم  اين. اسالمي كه در اختيار دارد

هاي خودشان را داشتند و دارند و هم  روزنامه
مجالس فرهنگي و اسالمي خودشان را و هم 

ها  ها در قبضه تفكر آن مساجد و هم دانشگاه
  .است

ها  اش را پاسدارها و بسيجي روي نظاميني
دهند كه با كمك جنگ با عراق  تشكيل مي

تر گرفته و تبديل شده است  قوام و انسجام بيش
اي كه جدا از وظيفه  به يك لشكر عظيم توده

شان،سركوب مردم، در انتخابات هم ا اصلي
توانند نقش موثري در سنگيني كفه رأي به  مي

  .نفع حكومت داشته باشند
اين دو نيروي ايدوئولوژي و نظامي، با 
كمك قانون اساسي كه در رأسش واليت فقيه 

هماهنگي در نهادهاي  ي نشسته است و وظيفه
اين شبكه را به عهده دارد در طي اين بيست 

ها هماهنگ  اين. سال با هم هماهنگ بودند
بودند در سركوب مردم در سركوب نيروهاي 
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دانشجويان، مترقي، در سركوب جنبش زنان و 

در اجازه  ندادن به برخاستن هر صداي ديگر و 
چون . دهم شرح مفصل نمي. ديگر ي هر انديشه

 ي ساده ي ها حتا يك مجله اين. همه آگاهند
هاي ادبي را كه از  و جنگ آدينهادبي مثل 

شد  سوي نويسندگان دگرانديش منتشر مي
ريزي  و ديديد  كه با طرح. كردند تحمل نمي
اي چه باليي سر  هاي زنجيره دقيق قتل

اي  هاي فرهيخته نويسندگان آوردند و چه انسان
در ضمن اين . را در فرهنگ ما به قتل رساندند

قدرت، بعد از پايان  ي درهم پيچيده ي شبكه
جنگ با لشكر عظيمي كه در طول هشت سال 
جنگ با عراق تبديل به نيرويي قابل مالحظه 

مين  يعني با ه. رو شد شده بود روبه
هايي  به قول خودشان لشكر رهايي  بسيجي

ها از طريق  خواستند با آن مستضعفين،  كه مي
ها   ها كه سال اين. كربال، راه قدس را هموار كند

قدرت  و ايدئولوژي آن  ي براي حفظ اين شبكه
بودند حاال كه به  ها كشيده جنگيده و رنج

شهرها بازگشته بودند، سهم خودشان را در 
اند   هايي ها در واقع همان اين. خواستند قدرت مي

نژاد  در هماهنگي با واليت  كه دولت احمدي
  .شان را به عهده گرفته استا فقيه رهبري

تر و يا   بعد از بيست سال يا كمي بيش
تر به دليل فشاري كه از پايين و از سوي  كم

شد و افزايش  مردم به اين حكومت وارد مي
وي كارگران، هاي عمومي از س نارضايتي

دانشجويان، زنان، جوانان و فرهنگيان و نيز 
فسادي كه به طور معمول در اندام يك نظام 

هايي  آيد و ذاتي چنين نظام بسته به وجود مي
ها به وجود  هست، كم كم شكافي بين بااليي

ها، پيدا  جدا شدن بخشي از ملي مذهبي. آمد
شدن جمعيتي از  روشنفكران به نام روشنفكران 

يني و بعد گروهي كه اسم خودشان را احزاب د
طلب گذاشتند ناشي از همين  مشاركتي و اصالح

  .ها بود اختالف كم در بين بااليي
اختالف در باال در همان مقدار اندكش 
باعث شد بخشي از اندام همين حكومت براي 
حفظ همين نظام با توجه به  نارضايتي 

توجه  ها روزافزون مردم اندكي به مطالبات آن
اين جريان تازه كه خودش را بيرون از . كند

كرد با استفاده از  ديد، سعي مي كليت نظام نمي
اي باز كند در آن  هاي همين قانون رخنه اهرم
بخشي از . قدرت به سود مطالبات مردم ي شبكه

هاي باالي حكومت  روحانيان هم كه در مقام
بودند اندك نظري به اين سوي داشتند كه 

در نمايندگي اين جريان از خاتمي و  توان مي
كروبي ، طاهري و صانعي و بخشي از مجمع 

اما به دليل ناپيگيري . روحانيت مبارز نام برد
همين جريان در انجام وظايفي كه به عهده 
گرفته بود و موقعيتي كه واليت فقيه در قانون 

اي كه دور آن پيچيده  اساسي داشت و نيز شبكه
داشت تالش اين  ه ميرا نگ شده بود و آن

طبيعي بود كه اعضاي آن . جريان به ثمر نرسيد
قدرت كه طعم قدرت را  ي درهم تنيده ي شبكه

براي بيست سال چشيده و از مواهب مادي آن 
برخوردار بودند به سادگي حاضر نباشند به 

خواست  اي مي اي كه گاه ساز تازه نيروي تازه
حال جامعه به هر. بزند روي خوش نشان دهند

زير فشار سنگين گراني نيازهاي ابتدايي زندگي، 
بيكاري، عدم آزادي و بسياري تنگناهاي ديگر 

هاي خود حضور و مقاومت  هر دم با اعتراض
. داد هاي اخير نشان مي خود را در طول اين سال

نژاد با تكيه بر همان نيروي  دولت احمدي
اش كه پس از  بسيجي و لشكر مستضعف

خواستند  خود را از قدرت ميها جنگ سهم  سال
هاي  به جاي ايجاد كار و توليد در برنامه

اش براي رفع اين مشكل در جامعه با  اقتصادي
بلند كردن شعارهاي توخالي مثل اجراي عدالت 
و افشاي فساد مالي و قدرتمنداني كه بعد از 

هنگفتي به جيب زده بودند  ي انقالب سرمايه
ين بخش كند سخنگوي ا كرد و مي سعي مي

اين تاكيدها از اين نظر الزم است كه . باشد
نژاد براي مثال رفسنجاني  توجه شود اگر احمدي

هاي خود قرار داده و  و نوري را هدف حمله
زمان  كشد و هم ها را به رخ مي اموال آن

كند  طلبان مطرح مي پشتيباني آنان را از اصالح
 كند از كدام ها را با هم افشا مي و مناسبات آن
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سو به بيكاري و فقر روزافزون مردم كه مشكل 
  .كند اصلي جامعه ما ست نگاه مي

به هر حال اگر بخواهم كوتاه كنم اتفاقي 
خرداد امسال بعد از تقلب در نتايج  22كه در 

آراء رخ داد و سپس مداخله سريع رهبري در 
تاييد آن همه در جهت اين بود تا حكومت را 

الف در بينش كه داشت  به دليل همان اخت
ها از هماهنگي و پيوستگي و يا همان  بااليي

آمد از نو به شكل سابق  بسته بودن در مي
تر از  و استبدادي تازه و بسيار مهيب. برگرداند

براي اين كار ولي امر حتا جايز . پيش برقرار كند
ديد كه دوست  نزديكش ، رفسنجاني را  كه  مي

به انتخاب خودش رييس مجمع تشخيص 
لحت نظام و مسئول شوراي خبرگان رهبري مص

در اين حركت حكومت . است نيز قرباني كند
سپاه و همين لشكر . شود دست مي يك

ها در  ي آن مستسضعف و بسيج كه نماينده
شوند و  پارچه مي نژاد است يك دولت  احمدي

حركت به نقل از خودشان در جهت برپايي 
تثبيت حكومت اسالمي و نفي جمهوريت آن  

هاي موسوي و  از البه الي حرف. رود پيش مي
  .ها را دريافت توان اين كروبي مي

ها در   هاي اخير اگر توده در طول اين سال
سيماي حركت كارگران و اعتراض دانشجويان 
و جنبش اعتراضي زنان بارها عدم تحملشان را 
نشان داده باشند اما در طي اين روزهاي اخير 

ها  ها و شكاف بين آن است كه تزلزل در بااليي
ها  تر شده است و از همين شكاف بين آن بيش

كس  بر هيچ. اند تر شده مردم وارد كارزاري وسيع
پوشيده نيست كه هاشمي و خاتمي و موسوي و 
كروبي و بسياري  از سران حزب مشاركت و 
مجاهدين انقالب اسالمي كه اكنون موضعي  

حيات  اند در طول برابر نظر واليت فقيه گرفته
اين حكومت جمهوري اسالمي در همه اعمال 

ها از  جدايي آن. اند اين حكومت سهيم بوده
اند و در  حكومت تا همين حد هم كه ابراز كرده

اختالف در  ي دهنده اند نشان عمل وارد آن شده
  .ها ست ها و شكاف عميق بين آن بااليي

وقتي از قدرت واليت فقيه در حكومت 
 ي شود بايد شبكه مي جمهوري اسالمي صحبت

اي كه حمايت از آن را ولي فقيه بر  گسترده
اي كه از  شبكه: عهده دارد در نظر گرفت

شود و  كيهان شروع مي ي نگاران ساده روزنامه
ها و لباس  به نيروي سپاه  و نظاميان  و بسيجي

ها  ها و روحانيتي كه در طول اين سال شخصي
  .اند بردههاي مادي و معنوي  از وجود آن بهره

چه كه روشن است  در اين حركت اخير آن
دست و  اقدامي است كه ولي فقيه براي يك

متحد كردن اعضا و نهادهاي اين شبكه با هم 
اي  كه چون كانون متمركزي  شبكه. كرده است

كل آن نظام بسته را تا اين تاريخ  به هم متصل 
اي كه براي حفظ خود هم  نظام بسته. كرد مي

ساز و هم  نشگاهي دارد و هم فيلماستادان دا
نگار و هم محقق و  روحاني و هم روزنامه

هم زندان دارد و هم زندانبان و . پژوهشگر دارد
درهم  ي اين شبكه. هم اوباش لباس شخصي

قدرت اكنون اندكي ترك خورده  ي پيچيده
هايي كه اين   ها و پيام كافي است به مقاله. است

ا در جرايد ه روزها از جانب برخي شخصيت
ها از  اين پيام. اند توجه شود منتشر شده

هايي است كه تا كنون در درون و يا  شخصيت
فعال سياسي و فرهنگي   ي پيرامون اين شبكه

ها تا  اين. زنند بودند و اكنون حرف ديگري مي
ها به  روز برخاستن صداي مردم و ريختن آن

شان با اين ا خيابان در اعتراض به دزديدن آراي
هاي  اما اكنون به گونه. كردند ظام همكاري مين

خودشان در امر ابطال  ي مختلف و با بيان ويژه
كاري كه به . كنند راي با مردم همراهي مي

انجام رسيدن آن، در عمل تو دهني زدن به ولي 
  .امر و كانون اصلي اين نظام بسته است

اما آيا در چنين وضعي ولي فقيه قادر به 
  متش است؟ دست كردن حكو يك

اي  سركوب خونين پيامي است كه خامنه
را به صراحت اعالم  در آخرين سخنانش آن

  .كرده است
اگر جنبش از سوي نيروي نظامي يعني 
به زور سرنيزه و آتش گلوله  سپاه و  بسيج 
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سركوب شود اين نيروي تازه نفس در قدرت 
ديگر دست اول قدرت را در حكومت اسالمي 

ت فقيه از آن پس به نوكر و والي. خواهد داشت
. شود چون و چراي اين قدرت تبديل مي بي

همان سرنوشتي كه خلفاي عباسي در اواخر 
سلجوقيان و بعد پيدا  ي حكومتشان در دوره

توانستند حتا  كرده بودند  و نظاميان ترك مي
ها را نيز در صورت عدم تمكين به  مستمري آن

  .نظرشان قطع كنند
داشت خودش را ولي فقيه هميشه سعي 
بار با تاييد  اما اين. آشكارا برابر مردم قرار ندهد

نژاد،  سريع انتخاب رياست جمهوري احمدي
زودتر از وقت مناسب و قانونيِِ اعالم صحت 

انتخابات از سوي شوراي نگهبان و نيز  ي نتيجه
باره خودش را  سخنانش در نماز جمعه يك

تواند  مياو ديگر ن. برهنه برابر مردم آورده است
. با نصيحت آب رفته را به جوي بازگرداند

هاي  تعادلي و گريه و زاريش در پايان خطبه بي
كه به صراحت دستور سركوب  نماز جمعه، با اين

احساس  ي مردم را داده است نشان دهنده
وحشتي است كه بر جان رهبر اين حكومت 

  .افتاده است
اين جنبش تا همين لحظه يك مشكل 

د و آن ترسي است كه رهبري اين اصلي هم دار
جنبش از پيشروي مطالبات مردم و تحول 

تر  هايي عميق ها به دگرگوني هاي آن درخواست
هايي كه  اما اگر همين. در ساختار اين نظام دارد

اند  تا كنون رهبري اين جنبش را به عهده گرفته
شان بمانند ا در حد همين درخواست اعالم شده

م را تنها نگذارند، موفقيت و عقب ننشينند و مرد
اين جنبش در صورت ابطال انتخابات، يك 

از همين حاال  . پيروزي مهم براي مردم است
هاي اين قدرت پوسيده و  فروريزش پايه

اين جنبش با . شود ارتجاعي  احساس  مي
. جنبش سال پنجاه و هفت بسيار متفاوت است

ها همراه با بانگ  ها بر بام درست است كه شب
ها هم  گ بر ديكتاتور، صداي اهللا اكبر آنمر

آسمان شب بسياري از شهرها را پر كرده است، 
اما  به نظر من سر دادن اين  شعارها، هنگام 

ها يك پوشش امنيتي  شب و هنگام راه پيمايي
مضمون اين جنبش . كند ها فراهم مي براي آن

و نگاه فرهنگي اين جنبش را بايد در اين 
بر ديكتاتور، پالكاردهايي كه مرگ : شعارها ديد

شعر نيمايوشيچ و شعر سيمين بهبهاني روي 
  .ها نوشته شده است آن

من به اين جنبش مردمي با عشق و 
نگرم و بر اين باورم ما كه  احترامي عميق مي

جا هستيم بايد با تمام توانمان از آن حمايت  اين
كنيم و هر جا هستيم در همراهي با صداي 

آنان، نگذاريم كه حكومت در  ي خواهانه آزادي
فراموش نكنيم . سركوب اين حركت موفق شود

كه سي سال است ما منتظر چنين روزي بوديم 
ها مردم  تا صداي بلند آزادي را از گلوي ميليون

  .هاي ميهن بشنويم در خيابان
  2009بيست و يكم ماه جون 

  
  3شنبه، چهارم جوالي: 2گفتار 

 
You will not defeat the people  
Crying Neda in the street 
You will not defeat the people  
Crying Neda in their sleep 

  شكست نخواهيد داد مردمي را 
  كنند ندا را كه در خيابان فرياد مي

  شكست نخواهيد داد مردمي را 
  كنند ندا را كه در خوابشان فرياد مي

هايي بود از  اين چند خطي را كه خواندم تكه
اي كه جاني مودلين، خواننده و آهنگساز  ترانه

را در پيوند با كشته شدن ندا در  كانادايي آن
اي كه  ترانه. جنبش مردمي ايران خوانده است

  .ايد را شنيده شما هم مثل من بارها آن
دانم هنگام انديشيدن به  هموطنان، مي
اي  وار بزرگي كه چند هفته اين حركت حماسه
ن دارد، در ذهن تك تك است در ايران جريا

اين . هاي فراواني ايجاد شده است شما پرسش
اين . ها زيباترين بخش وجود شما ست پرسش
هركس به شما . ها را گرامي بداريد پرسش

ها را از ذهن و زبانتان  بگويد كه اين پرسش
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پاك كنيد، حتا اگر اين كس خود شما باشد، 
نده بدانيد با اين كار خيانتي است كه او به آي

  .كند مي
  :تواند از اين نوع باشند ها مي پرسش
  ي اين جنبش چيست؟ آينده

اش  اين جنبش با اين رهبران اكنوني
ها در درون اين نظام و وفادار به  وقتي هنوز آن

آن صداي اعتراضشان را عليه بيداد و 
ها  رود؟ اين اند به كجا مي ديكتاتوري بلند كرده

  هند بود؟گونه با مردم خوا تا كجا و چه
ها دوام  توانند در خيابان مردم تا كي مي
هاي خودجوش و پراكنده  بياورند؟ و اين حركت

  تا كي دوام خواهد داشت؟
چه كنيم كه نهال نورس اميدي كه در 

اي  ما روييده به درخت سرمازده ي جان همه
  بدل نشود؟

توانيم فراوان  ها مي از اين نوع پرسش
تر  را طوالني ها پرسش ي بياوريم و زنجيره

  .ها را جدي بگيريم اين پرسش. كنيم
هاي بزرگ به  انديشه: گويد فيلسوفي مي

  .آيند هاي كبوتر مي آرامي  گام
ما اين  ي اين حركت مردمي به همه

فرصت بزرگ و تاريخي را داده است كه از 
جا و در  بياييم اين. هامان بزنيم بيرون خانه

. ويمهاي بزرگ شهر دور هم جمع بش ميدان
ترين واژگان كه به حذف  سعي كنيم با مهربان

با . هيچ پرسشي نينجامد با هم سخن بگوييم
اين كار، بلوغ . ترين واژگان ترين و سنجيده آرام

اين فرصت بزرگ را به . دهد ما را نشان مي
فضايي براي كشف دانايي و نوشيدن از 

را گرامي  دانايي تبديل كنيم و آن ي چشمه
  .بداريم

اين جنبش . رسشي را حذف نكنيمهيچ پ
: مردمي در ايران خود با اين پرسش زاده شد

  راي ما چه شد؟
هاي بعد از  ي اين پرسش و پرسش دامنه

اين اولين بار است كه . آن را بايد گسترده كرد
در ايران دانش و مبارزه از همان ابتداي حركت 

حذف هر پرسش يعني . اند با هم يكي شده

سازي،  ي زندانبان، يعني توابپذيرش زندان، يعن
يعني حزب . تيرباران كردن زندانيان سياسي

پادگاني و نظامي، يعني واليت فقيه، يعني 
پس . همين حكومت نكبتي كه برقرار است

دفاع كنيم از مردمي كه طرح اين پرسش 
  .و اين مهم است. اند كرده

ندا كشته شد چون در وجود او، در بيرون 
اگذاشتنش به خيابان، حتا اگر زدن او از خانه و پ

به تماشا از خانه بيرون زده باشد، ذات 
او كشته شد، اما جان . پرسشگري نهفته بود

و بايد از . پرسشگر او در وجود ما زنده است
گلوي هر دختر و هر پسر ايراني، از گلوي هر 

ذات . انسان ايراني، زن و مرد، فرياد شود
وهر دانش و پرسشگري را زنده نگه داريم تا  گ

اي كه با اين پرسش  خردورزي، در اين مبارزه
رنگ و پژمرده  كم -راي من چه شد؟  -آغاز شد

  . نشود
كنيد  در هر شمعي كه براي ندا روشن مي

هايي  و به پرسش. به پرسش وجود او بينديشيد
و به آرامي . شود كه در ذهنتان ايجاد مي

  .هاي كبوتر با هم سخن بگوييد گام
اكنون در ايران رهبران ! هم ميهنان

شان ا هاي تازه همين جنبش مردمي در بيانيه
دولت . اند كه دولت مشروعيت ندارد اعالم كرده

خوانيم كه  و ما مي. وجاهت  قانوني ندارد
. حكومت ديگر در پيشگاه مردم مشروعيت ندارد

ي يكي از رهبران همين  مردمي كه به گفته
آب در  دانستند انتخابات جنبش از پيش مي
گفتند، اينان،  و درست مي. هاون كوبيدن است

اين مردم هنوز براي برقراري دمكراسي و 
عليه استبداد حاكم  بر پا , آزادي در ايران

اند و هنوز نيز بر ابطال همين انتخابات  ايستاده
ها  آن. فشارند دروغين و از پيش باطل پاي مي

هنوز هستند؛ هشيار و همدل، و به راهشان 
  .ه خواهند دادادام

من در گردهمايي مردم در شهر دلفت در 
  :كنم كه جا نيز تكرار مي هلند گفتم و اين
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ها  ايجاد افكار عمومي وسيع در دفاع از آن

در جهان، كاري است كه براي انجام دادن آن 
  .پارچه برخيزيم ما متحد و يك ي بايد همه

ها ست كه افكار  هنوز از وجود خود آن
نگاه كنيد به تصوير ندا . شود يعمومي ساخته م
هاي معتبر  اول تمام نشريه ي كه در صفحه

ها هنوز دارند با رفتار  آن. جهان چاپ شده است
هاي  خودشان و با مرگ و ميالدشان در خيابان

كار ما بايد . سازند ميهن افكار عمومي مي
. هايي گسترده باشد سازمان دادن گردهمايي

تر و  اي ما گستردهه قدر گردهمايي زيرا هر چه
تر به ما و  ها بيش زيادتر باشد خبرنگاران و دولت

اين اجتماع . دهند هاي ما اهميت مي حرف
شود كه ما رفتارهاي  بزرگ وقتي ساخته مي

راه  پس در اين. اي برابر هم پيشه كنيم سنجيده
بكوشيم  تا  آتش شور و همبستگي به اين 

. دورتر شو هامان شعله جنبش مردمي در دل
آخرين نگاه ندا را پيش چشم بياوريم و دست در 

  .دست هم جنبشي بزرگ را سازمان دهيم
. از ياد نبريم كه ما هنوز در آغاز راهيم

هاي ميهن امروز  خيابان. راهي كه كوتاه نيست
در پناه گاردهاي خياباني رژيم و نيروهاي مسلح 

اما خورشيدهاي جوان ناگاهان طلوع . خاموشند
. و همه جا را روشن خواهند كرد خواهند كرد

  . دانم مي
  پيروز باشيد

 2009چهارم جوالي 

١  
  
گفتارهاي خياباني عنواني عمومي است براي -

گفتارهايي در همين زمينه كه ممكن است ادامه 
  . داشته باشد

در  2009جون  21، در روز يكشنبه 1متن گفتار  - 2
برنامه كانون دانشجويان هلند در شهر دلفت در 

مردم بعد از انتخابات  ي خواهانه يوند با جنبش آزاديپ
 . بيست دوم خرداد

، در روز شنبه چهارم  جوالي 2متن گفتار   - 3
، در گردهمايي بزرگ ايرانيان در شهر 2009

      .بلژيك. بروكسل

  
  

  منصور كوشان
 

 88تابستان 

  ي سركوب ي مذبوحانه خطبه -1
  اي  و نمايش خودكامه

  در حسرت سرير خدايي
  
ي  اي در نماز جمعه هاي آقاي علي خامنه خطبه

، چنان ناشيانه و از 1388خرداد  30روز جمعه 
ي  رتبه كفايتي يك مقام عالي روي ضعف و بي

تر  ي آن كم سياسي و نظامي بيان شد كه نمونه
 ،در واقع روز جمعه. در تاريخ ديده شده است

لحظه  ي كسي بود كه لحظه به تشييع جنازه
مرگ سياسي و اجتماعي خود صحه  تر بر بيش
گذاشت و در پايان با ترفند سوخته و نازل  مي

گريه و جان بر كف دست نهادن، زبوني و خفت 
  . نمايش گذاشت تمامي به خود را به

هاي اين زبوني و  من بيش از اين كه نشانه
خواهم  نشان بدهم، اجازه مي بار را شكست خفت

ايشان،  راني هنري و تاريخي كه يك سخن به
آگاهانه يا ناآگاهانه، از شگردهاي آن ناشيانه 

هاي اين خطبه  شباهت. بهره برد، اشاره كنم
خورد  جايي با سخنراني مارك آنتوني گره مي  آن

جويي از چند مقام  كوشد با دل كه او نيز مي
ارشد نظام، حقانيت خود را نشان بدهد و 

را خواه  طلب و آزادي ي آن مردم صلح پشتوانه به
سركوب كند و انگيزه و مسؤليت ريختن 

  . گردن ديگران بيندازد خونشان را به
اثر ويليام  قيصري مشهور  نامه در نمايش

كه از گردانندگان (شكسپير، تمام اعضاي سنا 
، در برابر استبداد قيصر يك )اند اصلي امپراتوري
ديگر او  رأي با يك شوند و هم صدا و متحد مي

طلبان  دست فرصت اي به بهانهكشند تا هم  را مي
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طلبان ندهند و هم راه را براي جمهوري  و جاه
ي  آنتوني كه فرمانده مارك. مردم هموار گردانند

كل قوا است و تداوم استبداد و خودكامگي خود 
و ذلت مردم را در تداوم نظام يا حفظ قدرت 

داند، با توطئه و تزوير از اعضاي مجلس  خود مي
ند اجازه بدهند تا او در رثاي ك سنا درخواست مي
اعضاي سنا كه نمايندگان . قيصر سخن بگويد

نمايي و  مردمند، فريب اين مظلوم
خورند و به  انديشي مارك آنتوني را مي مصلحت

دهند تا براي مردم سخنراني كند و  او اجازه مي
هاي كساني چون  ي سزار و خوبي تنها از كارنامه

جا كه  ني از آنمارك آنتو. بروتوس سخن بگويد
از خشم مردم و نفرتشان از قيصر و محبوبيت 
بروتوس نزد مردم و نظام آگاه است، سخن خود 

كند كه در تاريخ بسيار  اي آغاز مي را با جمله
  : مشهور است

البته كه بروتوس مردي ": زند او فرياد مي
   ".است، شريف

جا كه سخني است در  اين جمله از آن
حقيقتي است  راستاي خواست مردم و

خواه معترض  طلب و آزادي انكارناپذير، مردم حق
مارك آنتوني از . كند را آرام مي  نظام خودكامه به

برد و آرام آرام از قدرت  اين فرصت بهره مي
بديهي . كند خود و مظلوميت قيصر دفاع مي

است با نخستين ادعاهايش، مردم ناباورانه بر 
ي  نه، باز جملهشورند و او زيركا مارك آنتوني مي

را تكرار  "البته بروتوس مردي است، شريف"
ايستادگي او  كند تا هر گونه گمان و شك به مي

پس . در برابر خواست ملت را از اذهان بزدايد
بيند و  هنگام كه خشم مردم را فروكش شده مي

داند اين خشم را سر بازايستادن نيست و تا  مي
نه آن را بر زند، زيركا چندي ديگر باز فوران مي

عليه بروتوس و ديگر همراهان او هدايت 
ي  اي از جمله كند، بدون اين كه واژه مي

  .جا كند را جا به اش محوري
البته ": كند او در همه حال تكرار مي

جا كه  ، اما از آن"بروتوس مردي است، شريف
دهد و هم  هم لحن خود را آرام آرام تغيير مي

ي ديگر  ملهها ج اين جمله را در ميان ده

ي او بيان  انگيز از قيصر و نظام خودكامه ستايش
مقتضاي لحن و  كند، معناي جمله، به مي

كند و  آنتوني تغيير مي وضعيتش در سخن مارك
انديش اما خشمگين  چه مردم ساده آن

البته بروتوس مردي است، ": يابند، مفهوم درمي
رو نيز، شورش يا خشم  از همين. است "خبيث

سود قدرت  پيمايد و به ي نادرست را ميمردم راه
  .گيرد و بر عليه آزادي شكل مي

هاي حكومت در  شخصيت حال با توجه به
اي هم قيصري  نظر بگيريد كه آقاي علي خامنه

سوي او است و هم  است كه تمام خنجرها به
خواهد با  ي كل قوايي است كه مي فرمانده

اش در نماز جمعه هر دو شخصيت را  سخنراني
اش  هم خود را از مرگ قيصري. جات بدهدن

اش حفظ  برهاند و هم خود را در قدرت نظامي
 "شريف بودن"كند و هم با شگرد بيان 

هاي معترض در برابرش را، نزد مردم  شخصيت
  .معرفي كند "خبيث"

اي با استفاده از اين شگرد  اما آيا آقاي خامنه
موفق ) البته هاشمي مردي است شريف(

  ايران را سركوب كند؟ شود مردم مي
  

سرزمين ما ايران در شرايط حساس قرار دارد و 
ها نيز در هر كجاي  طبع هر كدام از ما ايراني به

اين جهان باشيم در اين سرنوشت سهيم هستيم 
يابي  سازي را براي دست و روزهاي سرنوشت

آزادي انديشه، آزادي عقيده، آزادي : آزادي به
كار، آزادي آموزش،  بيان، آزادي اجتماع، آزادي

هاي فرهنگي،  آزادي انتخاب، در نهايت آزادي
هايي  سياسي، اجتماعي، اقتصادي و تمام حق

اي حقوق بشر ذكر  ي سي ماده كه در اعالميه
شده است، در پيش رو داريم و ناگزيريم براي 

ها ايستادگي و پافشاري كنيم و تمام  تحقق آن
را مد هاي داخل و خارج ايران  كنش و واكنش
من نيز پس طبيعي است كه  .نظر داشته باشيم

عنوان يك شهروند ايراني و بعد  نخست به
اي كه تا پاي حكم مرگ در  عنوان نويسنده به

ايستادگي  ي ديني برابر اين حكومت خودكامه
هاي بر حق خود و  كرده است و براي خواست
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ي ملي و با  حكم وظيفه كند، به مردم مبارزه مي

ي عقالني و مسؤالنه،  يك خطبه يدن شن اميد به
اي را از باي بسمه  دقت، سخنان آقاي خامنه به

در واقع سخنان . اهللا تا تاي تمته گوش كردم
دليل موقعيت  كسي را گوش كردم كه به

تاريخي، باالترين قدرت را در سرزمينمان ايران 
كنم اگر  اغراق نمي. تصاحب كرده است

ل شب و صبح، نويسم نه تنها در تمام طو مي
كه در درازاي بيان دو خطبه، مدام اميدوار 

ي  گفته تأمل و مدارا از سوي كسي بودم كه به به
هاي شكوهمند مردم  پيمايي خودش شاهد راه
ويژه جوانان جان بر كف نهاده  شريف ايران، به

در راه آزادي و استقالل و سربلندي وطنشان، 
  . بوده است

شار از كينه، آدمي بايد كور، نادان يا سر
خودپرستي و استبداد ذهني باشد تا بتواند بر 

چه در روزهاي گذشته در تمام نقاط ايران  آن
ي  شاهد آن بوده است، خط بطالن بكشد و همه

سود خود و فردي بداند  چه را آشكار است، به آن
كه فاقد هر گونه صالحيت اجتماعي، سياسي و 

انه و شرم گويي بي گونه دروغ اين. رواني است
انديشي، حتا در  دور از هر گونه مصلحت

هاي  هاي بيگانه و نظام متجاوزترين حكومت
هاي  حتا عرب. سابقه است استبدادي بي

هاي  متجاوزگر به ايران و حاكم بر آن يا مغول
پذيرش  چپاولگر نيز در شرايط حساس ناگزير به

ي ادعاهايشان  رغم همه مخالفان خود بودند و به
كردند  مخالفان خود را اذعان مي وجود و حضور

ها در چارچوب  حقوق آن و معترف به
. هاي مخرب و ضد انساني خود بودند ايدئولوژي

تاريخ گواه است كه هرگز يك مقام مسؤل 
زور بر  مملكتي، حتا اگر با كودتا و تقلب يا به

رحمانه و  مردمي حاكم شده است، چنان بي
شي و با اندي عاري از هر گونه عطوفت، مصلحت

جويي در برابر ملتي  لحني مملو از كينه و انتقام
  . ها را دارد نايستاده است كه ادعاي رهبري آن

ي استبدادي و خودكامه از ها دفاع از نظام
جانب ديكتاتورها امري بيگانه و نو نيست، اما 

ياد دارد كه فردي، آن هم در  تر به تاريخ كم

صراحت خواستار جنگي  مقام رهبر، به
ي نظامي با مردمي  اجوانمردانه و مقابلهن

طلب باشد و آشكارا مسؤليت  صالح و حق بي
  .گردن ديگران بيندازد عاقبت آن را به

اي، از  هاي روز جمعه آقاي علي خامنه خطبه
گيرد كه در  هايي شكل مي همان آغاز با كلمه

طلبي، استبداد، سركوب و  ها جز قدرت پس آن
دست  ايي ديگر بهمخالفت با آزادي هيچ معن

عنوان كسي كه  بديهي است كه او به. آيد نمي
ها را دارد و  ها تمرين اين گونه سخنراني سال

شناسد،  رقيبان خود را از جنس و جنم خود مي
ي الزم براي سركوب  ي نخست زمينه در خطبه

هر گونه صدايي مگر پژواك ذهنيت خود را 
و  كوشد با تمام قدرت كند و بعد مي فراهم مي

توانايي مخالفان خود، و نه لزومن مخالفان 
حكومت اسالمي و نظام جمهوري اسالمي، را 

اي الزم نبود تا  هوش و دقت ويژه. منكوب كند
روشني دريابد هر گاه  ها به ي خطبه شنونده

سخن از مخالفان يا معترضان بود، لحن خشن و 
شد و عاري از هر گونه صفت، اما  رحمانه مي بي

ي كسي  بود كه با توطئه  ن در بارههر گاه سخ
اي از پيش تعيين شده به مقام  و بر اساس برنامه

جمهوري گماشته شده است، لحن آرام و  رييس
  .هاي واال شد و مملو از صفت با مالطفت مي

ها و  ساختار خطبه اگر چه فاقد درايت
آنتوني است، اما   گويي مارك هاي تك صالبت

كه شكسپير براي  برآمده از همان شگردي است
با اين تفاوت، كه . بيند پيروزي او تدارك مي

قدرت خود آگاه است و  مارك آنتوني به
اي هراسان از  پيروزي يقين دارد، اما خامنه به

چه  دست دادن قدرت خود است و بر نتايج آن
دليل  مارك آنتوني به. گويد اشراف ندارد مي

سياست مبرا از خشونتش ، هرگز جانب عطوفت 
داند براي  او مي. دهد و مهرباني را از دست نمي

پايداري حكومت قيصر و بقاي خود در قدرت، 
ناگزير است از هر گونه جنگي ناجوانمردانه و 

گناه بپرهيزد و در برابر كساني  كشتن مردم بي
نيرويي غير  كه بدون اسلحه و بدون پشتوانه به

 اشان  از خود، خواستار حقوق از دست رفته



 201     88پاييز ، 3 جنگ زمان

در صورتي كه . ، تأمل و مدارا داشته باشدهستند
هاي روز جمعه، كسي كه خود   گوي خطبه سخن

داند، هم از آن رو  را رهبر و فقيه مسلمانان مي
تمامي در خدمت  كه شخصي است به

ي مفاسد  همه تمامي آلوده به ايدئولوژي، هم به
ترين نقش  رو كه خود بيش حكومتي، هم از آن

ب و تقلب دارد و هم از را در استبداد و سركو
كس ديگريش اعم از  رو كه ياراي برتافتن  آن

هاي  روحاني، سپاهي و كشوري در مرتبه
گيري و اعتبارهاي اجتماعي نيست،   تصميم
تواند با صالبت و قدرت سخن بگويد و با  نمي

خشم و كينه و نفرت و نهايت حب و بغضي 
ي آحاد ملت  طلبانه، خواستار مزدوري همه جنگ

  .شود يم
اش اعتراف  اي در طي سخنراني آقاي خامنه 
كند كه حضور حماسي و چهل ميليوني مردم  مي
زعم او گاه نادرست در  هاي به خاطر افشاگري به

هاي تلويزيوني است و آن را با انتخاب  مناظره
داند،  غير قابل قياس مي 1384چهار سال پيش، 

ي خواهد بپذيرد كه اين اختالف هم ناش اما نمي
ي گذشته  از حضور كساني است كه در دوره

جمهوري حضور نداشتند و  عنوان نامزد رييس به
هم ناشي از خفقان و فشار مضائفي است كه 

. است  طي چهار سال گذشته بر مردم روا داشته
پذيرد كه ممكن است خالفي در  او حتا مي

شمارش آرا صورت گرفته باشد، به بازشماري 
ي  شود همه ا متذكر ميدهد، ام آن هم تن مي

هاي قانوني تا زماني مورد  ها يا راه اين ترفند
قبولش است كه اختالف رأي تا حدود چند صد 

جمهوري  هر نامزد رييس يعني به. هزار باشد
چنان  شرطي كه هم تعدادي رأي اضافه شود، به

ي اين انتخابات و  نژاد برنده محمود احمدي
ا هم دليلش ر. جمهور خوانده شود رييس

گويد نظرها و  كند و مي صراحت اعالم مي به
تر است و  او نزديك نژاد به كارهاي احمدي

مخالفت هاشمي رفسنجاني و همراهان او يا هر 
كس ديگر با رييس جمهور مخالفت با من 

  .است

عنوان كسي  اي به بيان ديگر، آقاي خامنه به
هاي حكومت اسالمي،  هاي اصلي قدرت كه پايه

و قوه مقننه را در اختيار خود دارد،  قوه قضاييه
داشته باشد تا با هم خواهد قوه مجريه را  باز مي

ي كل قوا  عنوان فرمانده اش به فرماندهي
، نيروهاي امنيتي ارتش، سپاه، بسيج، شهرباني(

ي  و واليت مطلقه يرهبر) ها و لباس شخصي
عرش اعال برساند و خدايي  بودنش را به اسالمي

  .كند
 ها ها كه در آن ين خواستي ا همه

هايي از طماعي و حريص بودن رهبران  گونه
شود، البته كه ناشي از ضعف  خودكامه ديده مي

تاريخ نشان . دروني و ضعف شخصيتي است
هايي از جانب كسان در  داده است چنين واكنش
يابد كه  ترين نمود را مي قدرت، آن هنگام بيش

براي حفظ بينند و  موقعيت خود را متزلزل مي
هاي  آن هر گونه تعقل، دورانديشي و احساس

بيان بسيار ساده،  به. گيرند انساني را ناديده مي
پندارد،  ي خود را تمام شده نمي كس كه دوره آن
كوشد با تدبيرهاي فرهنگي، سياسي،  مي

اجتماعي، اقتصادي و لشكري، تا حد ممكن بر 
تر شدن آن بيفزايد و آن كس كه هم  طوالني

دليل  هاي شخصي و هم به دليل ضعف به
فشارهاي بيروني ديگر عمر قدرت مطلقه بودن 

با كوشد  بيند، مي  خود را تمام شده مي
هاي مذبوحانه كه توأم است با كشتار  تالش

گناه و ايجاد رعب و وحشت و حكومت  مردم بي
سخن آخر اين . نظامي، چند روزي بر آن بيفزايد

ي در لوحي قرار ا كه پيام نهايي آقاي خامنه
گرفته كه پيش روي او است و بر اساس آن 

المثل مشهور  لوحي كه ضرب. كند عمل مي
  :فارسي مصداق كام آن است

خواهم  جوشد، مي ديگي كه براي من نمي"
   ".سر سگ در آن بجوشد

سخن آخر اين كه امروز، ملت ايران سربلند 
تمامي حقوق  پا خاسته است تا به و غرورآفرين به

اش نايل شود و موقعيت تاريخي  رفته دستاز 
ويژه جوانان آموخته  ها، به تك تك ايراني به

هاي  ها، فارغ از حركت است راه آن
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هاي حكومتي ادامه خواهد يافت و  شخصيت

كند با  اي بيهوده تالش مي آقاي علي خامنه
اكبر هاشمي  جويي از كساني چون علي دل

ي، رفسنجاني، ناطق نوري، ميرحسين موسو
ها، بار ديگر ملت را  مهدي كروبي و امثال آن

فدا كند و استبداد و خودكامگي خود و حكومت 
  .اسالمي را ادامه بدهد
خواهان، سربلند و پاينده باد  زنده باد آزادي

  ايران  
  1388خرداد  30

هاي عصر نو، اخبار روز،  اين متن در  بيست جوئن در سايت
  .منتشر  شد... ، قلم  و ايران امروز، باالترين، فيس بوك

***  
  
  اختيار خود و نسل آينده خيانت به -2

  
  آتش بزنم بسوزم اين مذهب و كيش

  جاي مذهب در پيش عشقت بنهم به
  نهان در دل خويش ،تا كي دارم عشق

  مقصود رهم تويي، نه دين ست و نه كيش
  

يكي از . القضات همداني است اين سخن عين
اني كه در برابر ظلم ي اير فرهيخته  ها انسانه د

هاي اسالمي ايستادگي كردند  و استبداد حكومت
و جان خود را در راه آزادي بيان و استقالل 

  .ميهن خود از دست دادند
تاريخ پر فراز و  يك نگاه گذرا به

 دهد مفهوم سكوالريسم، نشيب ايران نشان مي
از ديرباز در ميان انديشمندان، روشنفكران، 

ن ايراني جايگاهي ويژه نويسندگان و شاعرا
از زكريا رازي كه دو كتاب . داشته است

را در رد دين و نبوت  علم الهيو  النبوت في
هايش در درون  هايي از كتاب نوشت و جمله

يادگار مانده  هاي مخالف او براي ما به كتاب
، تا امروز، كه بسياري از شاعران و است

ي نويسندگان و پژوهشگران و انديشمندان ايران
ها كتاب و صدها مقاله در ضرورت جدايي  ده

اند، ما  دين از سياست و حكومت نوشته
. ايم بهايي را پشت سر گذاشته هاي گران تجربه

طور طبيعي و در يك روند  هايي كه به تجربه
ي  سالم توانايي رسيدن به يك جامعه

هاي فردي و عمومي را  دموكراتيك و آزادي
شني را در پيش رو انداز رو كند و چشم مهيا مي

دهند كه  ما نشان مي ها به اين تجربه. گذارد مي
گونه انتخاب كنيم و  گونه نگاه كنيم، چه چه
ي  گونه حركت كنيم تا بار ديگر در ورطه چه

  .شكست و خاموشي پعد از آن فرو نغلتيم
ها ما را با اين پرسش درگير  اين تجربه

اشتن رغم د ها، به ، ما ايرانيما كه چراكند  مي
ي درخشان در ذهن و زبان بسياري  اين پيشينه
پيش از  ي آن به ، كه سابقهگانمان از فرهيخته

عصر روشنگري غربي و پروتستانيسم 
ي  ايم به يك جامعه هنوز نتوانسته گردد، بازمي

هاي ژرف كه تار و پود  آزاد برسيم؟ اين تجربه
دار كرده  جان و روان تاريخ ايران را جريحه

دارد تا  پاسخ اين پرسش وامي  را بهاست، ما 
ي  ها به يك جامعه دريابيم سد راه رسيدن ايراني

   دموكراتيك چيست و مقصر اصلي كيست؟
آيا هنگام آن فرانرسيده كه پاسخ 

جو كنيم؟ هنگام آن  و هايمان را جست پرسش
ها  نرسيده كه از خود بپرسيم چرا ما ايراني

خي هنوز هاي تاري آگاهيها و  تجربه رغم به
كه ديني را خصوصي يا ايم امور  نتوانسته

 بهصرف است،  هاي فردي منشعب از احساس
امور عمومي يا  واگذار كنيم و خودهاي  خلوت

مدني را كه برايند آگاهي، تعقل و خرد جمعي 
  است، بر جامعه حاكم گردانيم؟

هر ملتي سزاوار حكومت "آيا مفهوم 
  شود؟ ميها هم  ، شامل ما ايراني"خويش است

اگر از مقاومت ناكارآمد مردم در برابر 
ويژه دوران صفوي و  استبدادهاي كهن، به

بعد از  امان در حافظهقاجاري بگذريم و تنها به 
ي ها انقالب مشروطيت تكيه كنيم، روايت

دهند ملت ايران اكنون بايد در  بسياري نشان مي
جايگاهي رفيع از تمدن امروزي و در شأني برابر 

  . ريخ كهنش زندگي كندبا تا
انقالب مشروطيت كه يكي از 

هاي  ترين حركت رفته ترين و پيش درخشان
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سال پيش منطقه است، نه  100اجتماعي در 
ي دموكراتيك را براي  تنها بستر يك جامعه
گاهي  تواند تكيه كند كه مي ملت ايران مهيا مي

اما نه . درخشان براي كشورهاي اطراف باشد
ها و  افتد كه حركت نمي تنها اين اتفاق

هاي سازندگي  هاي بعدي نيز در بزنگاه جنبش
خواهي مردم  آزادي. شوند سركوب يا منحرف مي

در بعد از نهضت ملي شدن نفت يكي از 
هاي مردمي است كه با  ترين جنبش شاخص

از اين . شود كودتايي آمريكايي سركوب مي
تاريخ، با بركناري محمد مصدق و سكوت مردم، 

ي فرهنگي و  يژه نيروهاي سياسي، چهرهو به
چندي . گردد كلي دگرگون مي سياسي ايران به

ها و  ها و سازمان گذرد كه نه تنها حزب نمي
هاي سياسي ايران، تهي از كاركردهاي  گروه

 -هاي فرهنگي  شوند كه شخصيت اجتماعي مي
افتند كه  سياسي نيز به چنان انفعالي مي

بارزترين حاصل و  1357ي بعد از انقالب  فاجعه
ي آن بر مردم ايران و تاريخ  ترين ضربه سخت
  . زمين است ايران

گذشته، هم  هاي به بيان ديگر در دهه
رهبران سياسي ايران ناكارآمد بودند، هم بخش 

ي روشنفكري ناآگاه از  بزرگي از جامعه
هاي جامعه بود و هم مردم ناآگاه از  ظرفيت

ري بودند كه در هاي بست ها و توانايي چارچوب 
جو  و هايشان، از جمله آزادي را جست آن خواست

  كردند؟  مي
خواهم به  هاي گذرا مي با اين اشاره

اين نتيجه برسم كه تاريخ ايران، تا پيش از 
امروز، شاهد آگاهي و توانمندي درست مردم 

تاريخ . هايشان نبوده است نسبت به خواست
 دهد هرگز مردم با چنين ايران نشان مي

دهند،  هوشياري كه امروز نشان مي
، چنين با دقت اند هايش را دنبال نكرده خواست

ي خود را با رهبران سياسي معين  مرزهاي رابطه
رو نيز نه تنها ديگر سزاوار  از همين. ندا نساخته

يك   شكست و فروپاشي نيستند كه رسيدن به
ترين  ي دموكراتيك از بديهي جامعه
راستي  امري كه به. آورهاي آنان است دست

ي  در واقع، همه. ي آنند سزاوار و شايسته
دهند ديگر زمان شكست  ها نشان مي قاعده

مردم و تحمل خفت و خواري و سركوبشان 
ديگر هيچ علتي براي شكست . سر آمده است به

ها علت و  هاي گذشته، برايند ده شكست. نيست
معلول، از جمله ناآگاهي از شرايط پيراموني و 

چرا كه نه . ها بود عميق نداشتن از خواستدرك 
ي  مردم شناخت درستي از يك جامعه

ها و  ها و سازمان دموكراتيك داشتند و نه گروه
در . هاي سياسي درك عميقي از آن حزب

بخش عظيمي از . صورتي كه امروز چنين نيست
و  اند كه دين اين آگاهي رسيدهمردم به 
هر رتبه و ، در هر مهاي همانند آن ايدئولوژي

هاي  تواند و نبايد در عرصه جايگاهي، نمي
طور  اقتصادي و به اجتماعي،سياسي، فرهنگي، 

 ي رگانهاهاي چه كلي امور اصلي و فرعي قوه
گذاري، نهادهاي  كشوري، يعني مجلس قانون

 هاي همگاني هاي اجرايي و رسانه قضايي، ارگان
مردم با تجربه و دانش . نقش داشته باشند

اند كه وجود خدا و پذيرش دين و اجراي  دريافته
باورهاي از  ،اي ، در هر مرحلههاي آن فرمان

هاي  شخصي است و تنها در چارچوب آزادي
  . فردي قابل اجرا

، كه اين *من ضمن تشكر از شما
فرصت را در اختيار من گذاشتيد، براي كوتاه 

ام  ها مطالعه و تجربه كردن سخن، حاصل سال
كنم و اميدوارم  الصه ميرا در چند جمله خ

اي براي   سهم خود پاسخ شايسته بتوانم به
  . هاي تاريخي ارايه بدهم شكست

دهم  من به تك تك شما، يقين مي
ي ايران  افتادگي جامعه ترين عامل عقب مهم

هاي  حضور فعال آمران و عامالن دين در عرصه
فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي بوده 

ست امپراتوري بزرگ عامل اصلي شك. است
ساسانيان، كرتير و  روحانيان همراه  و 

ي او بودند، عامل بزرگ فروپاشي  عقيده هم
هاي  تمدن ايراني، عمر بن خطاب و خليفه

اسالمي بعد از او اعم از شيعه و سني بودند، 
فرهنگي و  عامل ژرف ضعف، زبوني، خواري، بي

نگري مردم ايران، روحانيان و مذهبيان و  كوته
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عارفان امي از هر قوم و طايفه و كيش و مرام و 

عامل ناكارا شدن انقالب . مسلك بودند
عامل . مشروطيت، آخوندها و شبه آخوندها بودند

هاي معمم و  شكست نهضت مصدق مال
عامل بزرگ انحراف . مكالهاي مال بودند

هاي  ذهنيت مذهبي شخصيت 1357انقالب 
امل ع. سياسي و بسياري از روشنفكران بود

ي  ي اصالحات دهه شكست دوران هشت ساله
گذشته تفكر مذهبي حاكم بر كارگزاران 

عامل مهم . فرهنگي، سياسي، اجتماعي بود
اي و  ، علي خامنه1388تقلب در انتخابات خرداد 

همراهان او بودند براي حفظ حضور اسالم در 
هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و  تمام عرصه

  .استبداد خود اقتصادي جامعه و تداوم
ي اين  گمانم در برابر همه  پس، به

هاي مخرب كه جان و روان ما و ايران را  عامل
هاي  ساماني اند و نابه دار كرده شدت جريحه به

ترين حركت و  ، مهماند امروز را بوجود آورده
پوياترين انديشه، ابتدا شناخت دقيق اين 

ها و  گاه پشت كردن به آن است، آن ها عامل
يافته و  ي سازمان  نجام حضور مداوم و مبارزهسرا

  .هاي ممكن پيگير در تمام عرصه
فراموش نكنيم كه مسؤليت هر ايراني، 

ويژه مسؤليت ما كه بيرون از وطنيم، در راه  به
ي  رسيدن به آزادي و ساختن يك جامعه

ويژه در  دموكراتيك و ايراني آباد و مستقل، به
سنگين و  ساز، بسيار اين روزهاي سرنوشت

تاريخي است و هر گونه سكوتي، خيانت به 
ي  وظيفه. هاي آينده است اختيار خود و به نسل

و   تك تك ما است كه اين جنبش خودجوش
خودآگاهانه را پويا نگه داريم و بخواهيم كه 

هاي رسيدن به يك دولت سكوالر و يك  پل
تر از  ي دموكرايتك را با عزمي راسخ جامعه

چنان كه تا  من يقين دارم هم. هميشه بگذرانيم
خواهان بوده است، با  اين لحظه پيروزي با آزادي

ي انساني، كه نيرومندترين  تكيه به زنجيره
كاركرد آزاديخواهان در اين روزها است، جنبش 

  .پاياني شكوهمند خواهد داشت 1388خرداد 
راه شما تا پيروزي كامل  گام و هم هم

  و آزادي ايران      
  2009جوالي 2گر، استاوان

درخواست محمود كوير، براي   متن باال به*      
مردم جنبش بستگي با  ي هم خوانده شدن در جلسه

 .ايران، چهارم جوالي در لندن نوشته شد
هاي  اين متن در پنجم جوالي در سايت* 

  .منتشر شد... عصر نو، اخبار روز، ايران امروز و 

اه هدايت جنبش ا دره نقش واژه -3  
  

  ،بخش اول
  ؟اعتبار ملي يا مشروعيت دينيسبز؛  

هايي كه دهان  واژه هر جنبشي، با تكيه به
گردد، راه  چرخد و شعار مردم مي دهان مي به

چنان كه جنبش خرداد . كند خود را هموار مي
يكي از تواند  ي سبز، مي ، با واژه1388
وجود بياورد و  را به ها ترين همبستگي شكيل

هاي  گردد براي بيان خواستعامل قدرتمندي 
سان و  هايي كه يك عمومي مردم؛ خواست
سو و هماهنگ  توانند هم همانند نيستند، اما مي

  . با هم دنبال شوند
توان هم  ي سبز، مي از همين واژه

هاي طبيعي و واقعگرايانه داشت و هم  برداشت
اين چند . هاي عقيدتي و ناواقعگرايانه برداشت

توان  را، ميوجهي بودن رنگ سبز 
هاي گوناگون عيني و ذهني، در  شكل به

 ي انتخابات خرداد  هاي چندگانه مرحله
  . دنبال كرد 1388سال

اي  در آغاز انتخابات، رنگ سبز نشانه
كم  است نامحدود براي نامزدي كه دست

هاي مردم را  ها و اعتراض بخشي از خواست
ي  در روزهاي آخر، هفته. كند نمايندگي مي

، رنگ ها ي انتخاباتي و اوج تبليغ ارزهرسمي مب
اي است محدود، معطوف  سبز نشانه

اي از  هاي همان نامزد در هاله برنامه به
در روزهاي بعد از . قدوسيت يا سيدي

انتخابات، معناهاي خرمي و ميهني بر همين 
شود و فراتر از انتخابات  رنگ سبز افزوده مي

انيم د و مي. رود يا نامزديِ يك فرد خاص مي
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ي  نشانه كه امروز، سبز، نه تنها رنگي است به
ها انسان با  اعتراض در دست و زبان ميليون

از حقوق است هاي گوناگون، كه نمادي  عقيده
وجوي  ي مردمي كه در جست سركوب شده

آزادي بر عليه حكومت اسالمي در ايران قيام 
  .اند كرده

هاي بسياري وجود دارد  ها و نشانه واژه
هاي متفاوت و گاه متضاد  وان مفهومت كه مي

هاي  هاي گوناگون و وضعيت ها را در مرحله آن
كلي دور  مفهومي رسيد به ويژه دنبال كرد و به
 "اهللا اكبر"چنان كه . از معناي اصلي واژه
اي كه هم  دو واژه. ها است يكي از بارزترين آن
ي ايرانيان معناهاي گوناگوني  در زندگي روزمره

ها در  در زندگي سياسي آندارد و هم 
با  ها در واقع بسياري از واژه. هاي ويژه زمان

ي  وضعيت و موقعيت گوينده يا شنونده توجه به
هاي ديگري جز معناي  ي مفهوم القاكننده آن،

اهللا "طوري كه  تكرار  به. شوند ذاتي خود مي
تر در  ي مردم، كم در زندگي روزانه "اكبر

. شود ار ميمعناي آن، خداي بزرگ، تكر
هاي حيرت، تعجب، شگفتي،  گمان برداشت بي

اهللا "از ... ناباوري، انكار، اعتراض، تأييد و 
، هم در مقام گوينده و هم در مقام "اكبر

هاي  ها مفهوم شنونده براي بسياري از ايراني
در ساحت  "اهللا اكبر"چنان كه . آشنايي است

هاي متضادي  سياست در ايران، از مفهوم
در پيش از انقالب سال . ار گشته استبرخورد
 "آزادي"يا  "اهللا اكبر"ي  ، بيان شبانه1357
ها، توأم است با انكار شاه يا  هاي خانه بر بام

ساحت اسالمي  ديكتاتوري و پناه بردن به
كلي  خيالي و امروز، همين مفهوم، نقشي به

در سي سال  "آزادي"يا  "اهللا اكبر"متفاوت با 
 "آزادي"يا  "اهللا اكبر"فرياد  .كند پيش ايفا مي

ها در اين زمان،  بام مردم در پشت ي شبانه
ي انكار واليت فقيه يا ديكتاتوري  القاكننده

  . ساحت نظامي ناديني است و پناه بردن به
  كاربرد واژه يا نماد و نشانه اشاره به

گشتن آن، براي هدفمند كردن جنبش مردم 
ن بحث را تر اي ، به1357در پيش از انقالب 

خاطر دارند  يقين بسياري به به. كند روشن مي
هاي عيني از جنبش مردم  پيش از آن كه نشانه

هاي  بر عليه ديكتاتوري شاه ديده شود، زمينه
اسالمي شدن آن حتا از طريق نهادهاي دولتي 

در واقع، بعد از تصويب . گشت فراهم مي
دور  كذايي و طرح اجراي آن به "كمربند سبز"

جماهير شوروي يا جلوگيري  اي اتحادكشوره
هاي سوسياليستي، يكي از  از رشد نظام

ترين كشورها براي اجراي اين طرح ايران  مهم
سياست آمريكا، با نفوذي كه در ايران . بود

زمان با تحميل جمشيد  ويژه هم داشت، به
وزير به شاه،  عنوان نخست آموزگار به

ن را هاي الزم براي اسالمي شدن ايرا زمينه
  . فراهم كرد
جا كه اين بحث، تنها بر محور  از آن
ها تكيه دارد،  در جنبشها  نقش واژه

وسيله  گونگي فضاسازي اسالمي به چه به
احمد، نصر،  متفكراني چون شريعتي، آل

شايگان، نراقي و برانگيختن ماليان و 
هاي اسالمي  و گروه ها روحانيان و شخصيت

راستاي هدف پردازد و در  در آن زمان نمي
ي فرهنگي در ارتباط با  چند نمونه خود، به

اي و  و هدايت جنبش توده "اهللا اكبر"نقش 
سازي براي اسالمي شدن جامعه و  زمينه

  :كند انقالب اسالمي بسنده مي
سريال دليران هاي بسياري  حافظه
هاي پر  را، كه يكي از مجموعه تنگستان

در آن . ندآور ياد مي ي تلويزيوني بود، به بيننده
دين و  مجموعه، نيروهاي مردمي با تكيه به

مبارزه بر محور آن، عليه قدرت غاصب، 
ها چه  اهرم موفقيت آن. جنگند ها مي انگليسي

در پيش از درگيري و چه پس از پيروزي اهللا 
هاي تاريخي نشان  اگر چه داده. اكبر است

دهند كه در واقعيت نيز، فرياد اهللا اكبر،  مي
ي  ي بسيج توانايي و تهييج لحظهاهرمي برا
ي آن  رفته است، اما بيننده شمار مي حمله به
ي تلويزيوني، با اندكي درايت،  مجموعه

هر  هاي اهللا اكبر، به يابد كه واژه راحتي درمي به
ترين  شود و مهم بهانه و مناسبتي تكرار مي
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امري كه . عنصر اصلي فضاسازي در آن است

و زبان تماشاگر  خودي خود حاكم بر ذهن به
هنگام لزوم تأثير خود را خواهد  شود و به مي

  .گذاشت
 50ي  در همين ارتباط، در دهه

، ابتدا در سنگ و سرنا خورشيدي، نمايش
شهريور  25شود، بعد در تاالر  راديو اجرا مي

روي صحنه  و شهرهاي ديگر به) سنگلج(
از آن  سفر سنگنام  رود و سرانجام به مي

حاصل اين . شود ساخته مي فيلم سينمايي
ي  ها، آمادگي ذهني و رواني جامعه برنامه

سوي هدفي از  مخاطب است براي غلتيدن به
پيش تعيين شده، يعني تسهيل بستر اسالمي و 

همين . تهييج مردم براي برپايي ساختار ديني
 57و  56هاي  زمينه است كه در سال پيش

ن ي شهري ايران را، بدو خورشيدي، حتا جامعه
، "اهللا اكبر"هر گونه واكنشي، پذيراي فرياد 

  .كند تكرار آن و نهايت حكومت اسالمي مي
خواهم حضور  ها مي به اين نمونه  با اشاره
هاي ديني از جانب نامزدهاي  پررنگ واژه

ها و حتا  ها، هواداران آن انتخابات، مدافعان آن
هاي الييك يا معتقد  تعدادي از شخصيت

روزي . را نشان بدهمحكومت سكوالر  به
هاي شنيداري و ديداري  نيست كه از رسانه

هاي شرع، شريعت و مشروعيت  ها بار واژه ده
هاي منفي و مثبت آن شنيده و  در شكل

ها يا  در بسياري از متن. شود خوانده نمي
رسد نويسنده يا  نظر مي با اين كه به -گفتارها، 

گوينده مخالف با حكومت ديني است و 
يك نظام دموكراتيك و جدايي دين از  خواستار

ي  بارها واژه -حكومت و سياست است،
نامشروع بودن "، "نامشروع بودن حكومت"

و امثال آن  "نامشروع بودن انتخابات"، "دولت
اينان بدون اين كه . شود خوانده و شنيده مي

، چه ها توجه داشته باشند با بيان اين واژه
د و بر ذهن و آورن وجود مي اندازي را به چشم

گذارند،  زبان مخاطبان خود چه تأثيري مي
كنند كه آگاهانه  هايي استفاده مي مدام از واژه

يا ناآگاهانه از جانب نامزدهاي انتخابات خرداد 

ويژه آمران و عامالن و عمال  و به 1388سال 
  .شوند حكومت اسالمي بيان مي

اي بر كاربردهاي  زماني، جنبشي يا جامعه
در . برد، اشراف دارد از آن بهره مي ابزاري كه

آيد كه جنبش  واقع، گاه وضعيتي پيش مي
تر آن است كه از  دهد سنجيده تشخيص مي

ي  ابزارهاي طرف مخالف يا دشمن، بر عليه
چنان كه اهللا اكبر، كه يكي . خود آن بهره برد

از ابزارهاي اصلي حكومت اسالمي بود، امروز 
ره كردم، عليه آن اشا با مفهومي ديگر كه به

و اين نكته . (شود همين حكومت استفاده مي
جالب است كه مردم براي جلوگيري از هر 

زمان با اهللا اكبر،  اي، هم گونه شك و شبهه
اما، .) كنند مرگ بر واليت فقيه را نيز تكرار مي

معناي  توجه به معنا نيست كه ما بي اين به اين 
ند و هايي كه نقش فقهي يا قانوني دار واژه
ها است،  گاه اصلي حكومت اسالمي بر آن تكيه

آن را در هر وضعيتي بيان و تكرار كنيم بدون 
اين كه تواسنته باشيم از آن مفهومي نو و 

در . بيگانه با گذشته، به مخاطب منتقل كنيم
رغم اين كه جنبش خودجوش مردم در  واقع، به

هاي نسبي از  اين زمان، همراه است با آگاهي
، اما )آزادي، استقالل، عدالت(ي كليدي ها واژه

ي  رود كه هجوم فزاينده باز بيم آن مي
تأكيد گروهي  ويژه با توجه به هاي ديني، به واژه

از مخالفان حكومت بر حفظ ساختار اسالمي 
هاي گذشته  نظام، بار ديگر جامعه همان اشتباه

را تكرار كند و نتواند رنگ سبز را نشانه يا نماد 
دموكراتيك يك نظام سكوالر  هاي خواست

عنوان نشان يا  گان بشناساند و آن را به همه به
نماد يك اعتبار ملي، و نه مشروعيت اسالمي، 

  .در تاريخ ثبت كند
جنبش ميليونيِ امروز ايرانيان در سراسر 

هاي ديگر، با عنوان  ايران و سرزمين
، برآيند "جنبش سبز"يا  "ي انساني زنجيره"

است كه طي  اي ب شدههاي سركو خواست
ساليان گذشته، با اين آگاهي امكان بيان 

  . عمومي نيافته است
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هاي گذشته، از انقالب  در دوره
مشروطيت تا امروز، اين آگاهي و خواست 

سوي  ها بود كه مردم را به ها و گروه شخصيت
. كرد هاي از پيش تعيين شده هدايت مي هدف

 در صورتي كه امروز اين جنبش خودجوش و
تر از همه اين آگاهي جوانان از  مهم

ي معترضان  هايشان است كه همه خواست
ديگر  هاي حكومت اسالمي را با يك سركوب به

سو و  متحد ساخته و بر آن داشته است تا هم
رو بيش از  از همين. گام با هم پيش بروند هم

و نهادينه ملي  يها هر زمان انتشار خواست
اهميت  ايرانياني  ها در متن جامعه كردن آن

هاي تاريخي و  چرا كه تجربه .داردبسيار 
هاي مهم در دوران صد  آوردهاي نهضت دست
ي انقالب  ويژه در برحه ي گذشته، به ساله

تعويق انداختن  به، نشان داده است كه 1357
برخي از  يا اولويت دادن بهها  اين خواست

هاي  ي ايران را در موقعيت ، جامعهها آن
ش "مطالبات"و امكان  دده ميرار ناهمگوني ق

بيان ديگر، زمان  به. گرداند ناممكن مي را
ها وجود  خواست يابي به اي براي دست ويژه
فرصت نهايي يا فرصت طاليي، براي . ندارد

ي زماني   احراز تمام حقوق ملت، تنها در دوره
ي  هاي مستمر اجتماعي يا بستر زنده فعاليت

يابد و  مي خواهي مردم تحقق آزاديجنبش 
يك  پذيرفتن هر گونه وعده در بعد از پيروزي

گروه ويژه، بدون نهادينه كردن اعتبارهاي ملي 
در  و معناهاي آزادي، عدالت و استقالل

ي  هاي جهاني و برابر با اعالميه چارچوب
   .خطاي بزرگي استحقوق بشر، 
دهد كه  هاي تاريخي نشان مي تجربه

راي هموار خاموش كردن صداهاي گوناگون، ب
آوردهاي  كردن راه مبارزه و پيروزي، دست

چه بسا كه در . اي نداشته است شايسته
ها، نيروي پيروز، نيرويي كه  بسياري از زمان

ي  مردم عامي از پشتوانه اش به دليل نزديكي به
قدرت  اي برخوردار بوده است، پس از به توده

سنت و قدرت، صداهاي  نشستن، با تكيه به
ها شده  رنتابيده و عامل سركوب آنديگر را ب

مثال بارزش روح اله خميني در بعد از . است
  .فروپاشي ديكتاتوري محمدرضا پهلوي

پس ضروري است كه بيش از هر 
هنگام، در بيان و گسترش شعارهاي خود 

حكومت  هيچ معتقدي به. هوشيار باشيم
ي  مشروعيت نظام خودكامه اسالمي يا مؤمن به

نيامده و  ها خيابان مخالفت بهواليت فقيه، در 
كشد،  اعتراض فرياد نكشيده و نمي آيد، به نمي

حضور . شود در انكار سبزگرا نشده و نمي
هاي خياباني، خود  هزاران مسلمان در اعتراض

ترين گواه انكار اين مشروعيت ديني  قوي
پس سخن . حكومت است در برابر اعتبار ملي
خابات يا هر گفتن از مشروع بودن يا نبودن انت

رييس . نهاد ديگري شيوه و روشي ناروا است
جمهور برآمده از مشروعيت نظام و صافي 
شوراي نگهبان، حتا در انتخابات آزاد نيز فاقد 

  .اعتبار ملي است
وطن و زنداني  ها هم كشته شدن ده پاسخ

شدن صدها نفر را كدام يك از اين كساني 
د يا نزن مي" مشروعيت"كه باز دم از  دهند مي
ناپذير حكومت  در ساختار انعطاف "اصالحات"

دانند؟ آيا هنوز هم  را ممكن مي اسالمي
ها را ناديده  توان خون ريخته بر كف خيابان مي

گرفت و چنان كه آقاي محمد خاتمي يا 
گويند، حكومت اسالمي را مبرا از  ديگران مي

ي  خطا دانست و كردار و گفتار و انديشه
ناميد؟ مگر  "ودتاي مخمليك"ها را  اي خامنه

مسلخ  يك كودتا چه اندازه بايد جامعه را به
خوانده  "مخملي"بكشد و خون بريزد تا 

  نشود؟
آيا سزاوار است كه هنوز كساني، بدون 

، فرياد "مشروعيت"ها و بنياد  پايه انديشيدن به
برآورند كه اين حكومت يا اين دولت 

دنبال حكومت و  است و ما به "نامشروع"
داشته باشد؟  "مشروعيت"ولتي هستيم كه د

ايم كه مشروعيت  اين انديشيده  ي ما به آيا همه
آيد و شرع، اصلي است ديني كه  از شرع مي

گيرد؛ و  مشروعيتش را از متشرع و شارع مي
نياز از آرا و نظر  شارع نيز قانونگزاري است بي
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ي همان عاملي  ها برآمده ي اين و همه. مردم

ايم و  پا خاسته بر عليه آن به است كه امروز
ها انسان  خاطر نپذيرفتن اين مشروعيت، ده به

  اند؟  جانشان را فدا كرده
ي  كننده آيا با انكار واليت فقيه، كه تعيين

ي امور، حتا شرعي يا شرعي نبودن جان  همه
جاي  توانيم به ها است، باز هم مي و روان انسان

واهان اين كه خواهان اعتبار ملي باشيم، خ
مشروعيت ديني باشيم؟ مگر حكومت اسالمي 

اي  و كشت و كشتارهاي آقاي علي خامنه
الشأن  عنوان واليت فقيه و رهبر عظيم به

اسالم و حاكم جان و مال و ناموس مسلمانان، 
شرعي نيست؟ كجاي نظام جمهوري   همه

اسالمي مشروعيت ندارد؟ كدام سخن يا عمل 
شريعت اسالم اين روحانيان عاليقدر دور ار 

: شود تبارك تعاال است كه باز گفته مي
  ؟ "مشروعيت ندارد"

چه ايران در اين سي  اشتباه نكنيم آن
سال گذشته كم داشته است، اعتبار ملي و 

نه تنها دولت، مجلس، . وجاهت قانوني است
كه كل حكومت جمهوري اسالمي در ايران 
فاقد وجاهت قانوني و فاقد اعتبارهاي ملي 

دست آمده را  رو، اين فرصت به ز اينا. است
غنيمت بشمريم و اكنون كه همه براي تحقق 

ايم،  گام شده امان هم هاي از دست رفته حق
. بماند "استخوان الي زخم"اجازه ندهيم باز 

ي دولت محمد خاتمي،  هشت سال تجربه
دهد  ترين سندي است كه ديگر اجازه نمي به

قي هاي مردم در سطح و ظاهر با خواست
بمانند و جنبش خود جوش مردم، عامل 

ايران در . ديگري گردد "چي تدارك"انتخاب 
رييس جمهوري  گذار از وضعيت موجود به

انديش، مستقل، آزاد، قوي و مدرن  ايران
  .نيازمند است

سخن آخر اين كه، سبز را سبز بخواهيم، 
  هاي  هاي گوناگون، كيفيت سبزي با شكل

چنان سبز  آن .هاي گوناگون گوناگون، بو
چنان سبز  آن .دهد كه سبز طبيعت نشان مي

مباد . كه نماد اعتبارهاي ملي ايراني آباد گردد

باز روزي فرابرسد كه سبز، تنها نشان سيدي 
باشد، تنها نشان محمد و علي باشد، تنها نشان 

ي اين  شريعتي باشد، تنها نشان محدود و بسته
و  اي و آن گروه باشد، تنها نشان انديشه

مباد باز تاريخ تكرار شود . اي خاص باشد عقيده
ي محدود و بسته يا  و يك گروه با عقيده

طور كلي ايدئولوژيك، بخواهد سبز را  ديني، به
تنها نشان و نماد عقيده و راه و روش و مسلك 
و دين و حزب خاصي بنامد و از آن سواستفاده 

  . كند
اي از  ي شايسته تاريخ ايران تجربه

ها شناخته  يا معتقداني ندارد كه با رنگ ها گروه
هاي گذشته،  هيچ كدام از رنگ. اند شده
جامگان، سپيدجامگان،  جامگان، سرخ سياه

ي مردم، يا  سبزجامگان، نشان و نماد همه
آزادي تمامي ملت با هر عقيده و انديشه و 

اميد كه هوشياري . اند مسلك و مرام نبوده
رنگ سبز را ي تاريخي،  مردم، در اين دوره

خواهاني بشناساند كه در  نشان آزادي
ي  ي آزاد، يك جامعه جوي يك جامعه و جست

  .پربار با مداراي بسيار هستند
چه در طبيعت است، جاي خود  هر آن

دارد، اميد كه سبز اين جنبش هم چنان بپويد 
اي در آن جايي  كه هر كس با هر انديشه

  .شايسته بيابد
 

  بخش دوم، 
  ملت يا اُمت؟ مشترك؛ براي

تر از آن  ي چند صدايي و مهم ضرورت جامعه
ضرورت بيان و انتشار بسياري از موردهايي كه 

زعم  آيد و به نظر جزيي يا ناضروري مي به
بيان  1تر است در فرصت مناسبي بسياري به

زمان و در هر  كند كه هم شود، ايجاب مي
اي، اين آگاهي وجود داشته باشد كه  مرحله

ي واحد  دنبال يك نفر يا يك عقيده مردم به
تواند با هماهنگي تمام  نيستند و هر جنبشي مي

يك پيروزي  خواه بهها و نهادهاي آزادي گروه
ي  همان جامعه يعني به. گاني برسد همه
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دموكرايتك و نظام سكوالري كه اكنون 
ويژه در ميان  هاي آن در ايران و به زمينه

چرا كه . وجود آمده است جمعيت بسياري به
وِيژه  عقيدتي، به هاي دهد نظام تجربه نشان مي

هاي  ها و آزادي اش، انديشه ي ديني از گونه
توانند در  گان مي تابند، اما همه ديگر را برنمي

خود و قومي يك نظام سكوالر از حقوق ملي 
چون  هيچ استداللي نيز، هم. برخوردار باشند

اين سخن كه اكنون هنگام وحدت و 
ي است، مجوزي براي خاموش كردن صداي هم

بديهي است همه بايد . صداهاي ديگر نيست
 "دشمن مشترك"گام با هم در برابر  هم

هاي پيشروي را فراهم كنند،  بايستند و امكان
در . سان نيست معناي صداهاي يك اما اين به

گر عمق فاجعه،  بيان "ي مشترك انديشه"واقع 
است و  وجود استبداد، سركوب و نبود آزادي

نماد كلي رهايي از اين  "درد مشترك"
  .ي انساني فاجعه

هاي بسياري چون  توان از مفهوم نمي
و  "درد مشترك"، "دشمن مشترك"
هاي تركيبي از  و واژه "ي مشترك انديشه"

ها و  اين دست گذشت يا بسياري از تركيب
تعبيرها و تفسيرهايي را كه اين روزها 

شود، ناديده  ميضرورت زياد گفته و نوشته  به
گرفت و اميدوار بود كه ايران و ايراني بار ديگر 

غلتد و  اش درنمي هاي خود ساخته گرداب به
  .فرستد هاي پيشينش را لعنت نمي خود و نسل

ضرورت  ام، اما باز به پيش از اين نوشته
مشكل بنيادي امروز مردم در . كنم اشاره مي

اي ه جاي قانون ايران، وجود امرهاي شرعي به
مشكل بنيادي حكومت در ايران . مدني است

ي حاكمان  از دريافت نادرست و عقب افتاده
ريز و درشت و كارگزاران سياسي، فرهنگي و 

اگر چه . است "ملت" ي اجتماعي آن از واژه
مسؤالن از بعد از مرگ خميني، بسياري 

واهمه  "امت"ي  حكومت اسالمي از بيان واژه
باز  "ملت"شان از دارند، اما برداشت و مراد

ها و ديگر  رو آن از همين. است "امت"همان 
خوانديشان بر اين باورند كه شرع  دينخو و  تك

هاي شرعي، آن هم امرهايي برآمده  يا تكليف
ي جاهليت عرب و فرهنگ اُمي،  از دوره

اي در زمان  هاي قانوني جامعه تواند ميزان مي
  . كنوني باشد

جمعي  هر ، در ساحت دين، به"امت"
چون  اختيار و بي ي بي "بنده"شود كه  گفته مي

بديهي . و چراي اجراي امرهاي شرعي است
، هيچ چارچوب فرهنگي و "امت"است اين 

قوميت، نژاديت، . تاريخي و جغرافيايي ندارد
... زبانيت، تاريخيت، اقليميت، حاكميت و 

چه دارد تنها عبوديت و اطاعت است  آن. ندارد
روند فرهنگي،  به "تام"هويت . و بس

. سياسي، تاريخي و جغرافيايي آن بستگي ندارد
تواند بر آن اعمال  ي حاكمان مي هر عقيده

خواهند كسان آن را  چنان كه مي نفوذ كند و آن
امت، فاقد اراده و . هر سويي سوق بدهد به

ي  عقيده/انديشه". اختيار و انديشه است
 "دشمن مشترك"و  "دردمشرك"، "مشترك

از آن خود او نيست، از بيرون بر آن امت 
اي است در  نهايت، امت گله. شود تحميل مي

ي  تيررس گرگ يا گرگاني فرضي و اراده
رو  از اين. چوپان يا چوپاناني واقعي بر رأس آن
تاريخي ي  ممكن است ملتي، در يك دوره

باز  اي ديگر در دورهناميده شوند و  "امت"
. شوند انده نمي، اما هرگز امتي، ملت خو"تلم"

ملت داراي : زيرا تعريف ملت روشن است
ها، دردها و  ، انديشهها  ها، سنت ها، زبان قوم

نهايت . هاي گوناگون و متنوع است دشمن
تاريخ و جغرافياي ويژه و فرهنگ ملت داراي 

هاي  قانون رو با تكيه به خود است و از همين
تواند سرنوشت خود  برآمده از درون جامعه مي

هاي  و نه بر قاعده رغم بزنددرستي  به را
   .اند هاي تحميلي شرعي كه اصل
رغم خطاهاي  جا كه ايرانيان، به پس، از آن
اند و  اشان، يك ملت بوده ناگزير تاريخي

هاي شاخص  چنان ملتي هستند با ويژگي هم
و در ارتباط با  ها خود، روا نيست كه براي آن

بود كه  هايي ها و فرع ، خواستار اصلها آن
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اشان را  هاي مليتي اش نيستند و ارزش شايسته

  .آورد تا حد يك امت پايين مي
ي هاي هاي شرع حكم به بيان ديگر، اصل

. است ازلي و ابدي كه مردم در آن نقش ندارند
باشند و نه  ها ي آن توانند وضع كننده نه مي

و  "اسالميت"تضاد . ها ي آن لغوكننده
لوث و مضحك  قدر هم ديگر آن "جمهوريت"

ها و  توان با توجيه شده است كه نمي
قرائت نو از "بنيادي چون  تفسيرهاي بي

. محملي اجتماعي براي آن تراشيد "اسالم
هايي چون آن، كه اعتبار وجودي  اسالم و دين

جويند و از  هاي بنيادي مي خود را بر اصل
آورند، تا زماني  دست مي هايي منزل شده به آيه

اي بر  مانند كه خدشه باقي مي در اعتبار خود
توان اصل و ريشه  نمي. ها وارد نشود آن اصل

را پذيرفت، بر ازليت و ابديت امري قايل بود، 
ي  كننده تفكر امتي بر ملتي داشت و باز توجيه

امور اجتماعي و حقوق اجراي ها براي  آن اصل
ملت فراتر از هر اصل از پيش . نساني بودا

ود بنيادگزار و ملت خ. تعيين شده است
ملت پويايي حيات خود را از . كننده است تعيين

هاي قانوني  هاي شرعي و ماده وراي اصل
ها در تاريخ  رو ملت از همين. آورد دست مي به

اند و هم  ها بوده گران دين هم آفرينش
همين خاطر هم اين  به. ها كنندگان قانون وضع
ي  كننده توانند تعيين نيستند كه مي ها دين
ها  گونگي انديشه و گفتار و كردار ملت چه

تر  ها را براي زندگي به ها دين ملت. باشند
ها نيز  كردند و همان  ساخته و پرداخته

توانند در پذيرش يا عدم پذيرش امرهاي  مي
چنان كه اين  هم. اجتماعي آن مختار باشند

مرزهاي حقوقي و سياسي ها نيستند كه  دين
 هاي ، اين قانونكنند را تعيين مي ها ملت
هاي  بر همين مبنا نيز اصل. است ها ملت

قانوني ازلي و ابدي يا دايمي نيستند و مردم در 
. ها نقش مستقيم دارند تعيين و تغيير و لغو آن

هاي شرعي يا هر مشروعيتي، به  اعتبار حكم
ها است، چرا كه  ثبات و دايمي بودن آن

متشارعان، حاكمان شرع و شارعان، 

گان شرع، بر اين اعتقادند كه وضعيت اجراكنند
و موقعيت انسان در هر زمان و هر مكان 

چنان كه  سان و نامتغيير است، هم يك
در حالي كه اعتبار . اشان هاي شرعي اصل
ها  شرط تغيير و لغو آن هاي قانوني، به حكم
  . است

هاي  خواست ها بنابه قانون را انسان
شان ي خود و درچارچوب نيازهاي خود زمانه

توانند وكيل يا قيم  كنند و نمي وضع مي
  ي وضعيت كننده هاي ديگر يا تعيين نسل
رو، هم، خود  هاي ديگر باشند، از همين زمان
توانند آن را تغيير بدهند يا لغوكنند و هم،  مي
هاي آينده در پذيرش و رد آن آزاد و  نسل

چرا كه انسان قانون را براي امنيت و . مختارند
تر خود وضع و تصويب  رفاه بيشرفت و  پيش
كند و هر گاه آن را مخل آسايش و آرامش  مي

رفت خود تشخيص بدهد، تغييرش  و پيش
  . كند كلي لغوش مي دهد يا به مي

نهادينه شدن موردهايي از اين دست در 
آيند،  نظر ساده و كوچك مي جامعه، اگر چه به

مهم است و البته نيازمند زمان و فضاي باز 
هايي از  فضايي كه جنبش. است وگو گفت
تواند در ايران و حتا  ي جنبش امروز، مي گونه

وجود بياورد  هاي خارج از ايران به در بين ايراني
قول  متعالي يا به ي و راه را براي يك جامعه

. هموار گرداند "شهر نيكان"نظامي گنجوي 
فراموشي سپرد كه  توان از ياد برد يا به نمي

ويژه در دو  ايران، بهحكومت اسالمي در 
هاي گوناگون، از جمله از  ي اخير، از راه دهه

طلب  طريق متفكران و نويسندگان اصالح
ساختار نظام اجتماعي اسالم،  معتقد به ِ ديني

هزاران برنامه و كتاب و نشريه در راه توجيه و 
تفسير اسالم و انطباق ساختار اجتماعي آن با 

اند  وجود آورده ساختار زندگي صنعتي و مدرن به
اي كوتاه از ذهن و  كه يك شبه يا در دوره

شود و  زبان حتا مخالفان حكومت زدوده نمي
ويژه  رهايي از هر گونه برداشت نادرست و به

سويه، نيازمند زمان، ايجاد فضا و امكان  يك
  .گوهاي فراوان است و گفت
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رو جنبش امروز هنگامي  از همين
كه توانسته باشد رسد  پيروزي نهايي خود مي به

در روند رو به رشد و گسترش خود، انديشه و 
ي  خويانه خويانه و دين كردار و گفتار تك

ها را  ها را محو گرداند و آن در نسل  بازمانده
هاي نوين جهان معاصر آشنا  درستي با بينش به

  .گرداند
اگر آگاهي و ارتباط آزاد و سالمي ميان 

ران جامعه و گان، متفكران و روشنفك فرهيخته
بزرگي  هاي مردم وجود داشته باشد، انقالب

رو  چون انقالب مشروطيت با شكست روبه
گرايان يا  ي ميان سنت در مبارزه. گردد نمي

خواهان و تجددگرايان يا  مشروعه
خواهان، ظاهر امر اين است كه  مشروطه

اند و  سود متجددان كنار رفته روحانيان به
در صورتي كه . اند حكومت مشروطه را پذيرفته

صد سال . دهد واقعيت امر غير از اين نشان مي
گذشته حاكي از آن است كه در زير نام 
مشروطه، بسياري از امور با مشروعيت اسالمي 

شود و روحانيان كم و بيش، با اين  اداره مي
ها  ي آن تري متوجه امتياز كه مسؤليت كم

. دجا دارن  و اقتدار خود را در همه  است، سلطه
هاي آخر  هاي اين واقعيت را حتا تا سال نشانه

فروپاشي خودكامگي محمدرضا پهلوي نيز 
ي كوتاه،  مورد ديگر، دوره. توان دنبال كرد مي

در اين . اما شكوهمند دولت دكتر مصدق است
دهد تا مردم  دوره هم، زمان فرصت نمي

ماهيت . درست را از نادرست تشخيص بدهند
، در "مشتركدرد "و  "دشمن مشترك"
سو  از يك. شود گم مي "ي مشترك انديشه"

خويي و حفظ ايمان و  رهبران روحاني با دين
ي مشترك، مومنان را بر عليه  عقيده

شورانند و از سوي ديگر  هاي ملي مي خواست
خويي و حفظ ايمان و  رهبران چپ با تك

را در مقابله با   ي مشترك، توده عقيده
  .  دارند گرايي وامي اعتبارهاي ملي

ي  به بيان ديگر، نه در دوره
خواهي و بعد از آن، مردم فرصت اين  مشروطه
يابند كه فهم و درك درستي از  را مي

هايشان را داشته  گونگي دريافت خواست چه
ي محمد مصدق و بعد از  باشند و نه در دوره

رو، هنگام كه رضا شاه پهلوي، در  از همين. آن
هاي ملي را  هي سازندگي كشور، چهر سايه
اش را  كُشد و بنيادهاي ديكتاتوري مي

مانند،  خبر مي كند، مردم از آن بي مستحكم مي
ي  زماني هم كه محمدرضا شاه، در سايه

كند و  اصالحات، نيروهاي ملي را سركوب مي
هاي خودكامگي خود را استوار  ستون
از . گردند گرداند، مردم از آن آگاه نمي مي
يك نظام  براي رسيدن بهرو، هر جنبشي،  اين

يا دموكراتيك ناگزير است كه در  2آگاهانه مردم
ها را نيز  كه سنت ها مسير خود نه تنها قدرت

چون تنها در اين صورت است  .چالش بكشد به
سنت، كه از  توانند با تكيه به ها نمي كه قدرت
دريغ مردم برخوردار است،  ي بي پشتوانه
مردم از  آگاهي. ها را سركوب كنند جنبش
هاي سنت كه عجين با  ها و حسن ضعف

ها است، اين  ي آن زندگي و معيشت روزمره
دهد تا در راه رسيدن  ها مي جنبش فرصت را به

هاي واقعي، امكان دگرگوني و تغيير  خواست به
گاه و اهرم  ها را فراهم كنند و تكيه در سنت

كارها  بدون اين راه. سركوب را از قدرت بگيرند
مردم، هرگونه تغيير،   ها به اندن آنيا شناس

ناگزير عملي ظاهري خواهد بود و بنياد و 
  . يابد پويايي نمي
آگاهانه، با  هاي دموكراتيك يا مردم نظام

دريافت آراي اكثريت مردم سامان شايسته 
تواند  گونه جنبشي مي يابند، پس چه مي
مردمي ناآگاه وفادار بماند و انتظار داشته  به

و هر   هر اقليت هاي ر فرجامش، حقباشد كه د
ماند؟ تاريخ ايران حركت  فرد محفوظ مي

زيباي دكتر محمد مصدق را هرگز فراموش 
عامالن حكومت در  كند كه در اعتراض به نمي

ميان مردم رفت و  مجلس شوراي اسالمي، به
گفت مجلس جايي است كه مردم يا 

همين . جا هستند ها آن نمايندگان واقعي آن
ي شكيل، اما ناكاراي مصدق، كافي  تجربه

است تا جنبش امروز، دريابد براي رسيدن 
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هاي خود، كه در نهايت آن يك نظام  هدف به

آگاهانه است، راهي ندارد جز اين كه  مردم
هاي خود را براي يك زمان قابل توجه،  توانايي

چرا كه . فرصت آگاه گردانيدن مردم، حفظ كند
چه مصدق براي  اگر مردم آگاه بودند بر آن

گفت، هرگز او با  ها مي بهبودي وضع آن
شد و ملت ايران در خفت  رو نمي شكست روبه

  .گشت ي امروز گرفتار نمي گسترده
بديهي است كه نه امروز، كه در هر 

تر مردم براي  زماني، همگامي هر چه بيش
ايستادگي در برابر سركوب و نفي استبداد، 

كند و  تر مي آزادي را بيش امكان رسيدن به
ي هر آزاديخواهي است كه با حفظ  وظيفه
صدا  گام با مردم شود و هم ي خود، هم انديشه

، "درد مشترك"هايش يا همان  با اشتراك
 سوي گذار از وضعيت موجود به هوشيارانه براي

هاي  آزادي و ايجاد يك نظام دموكراتيك گام
كه ژرفا و پهناي يقين با اين مؤثري بردارد و 

سان  براي همگان يك "درد مشترك"اين 
نيست و حتا براي بسياري فراتر از 

هاي ابتدايي هر انساني در هر  خواست
گوش  اي است، بكوشد صدايش را به جامعه

چرا كه  .همگان برساند و از سكوت بپرهيزد
صدا شدن با بخشي از اين  سكوت ، يا هم

يا ناديده گرفتن كاركردهاي  "درد مشترك"
ي  يك جامعه هاي رسيدن به ديگري كه راه

، بازگشت كند ممكن مي دموكراتيك
  .دساز هاي ناگوار گذشته را فراهم مي تجربه

واقعيت اين است كه حكومت اسالمي 
حاكم بر ايران، حاصل گذر شتابناك آن از 

. ي انقالب است مرحله ي ديكتاتوري به مرحله
قدري  به 57و  56هاي  اين شتاب در سال

نه تنها نيروهاي آگاه، اعم از  شود كه شديد مي
كند كه  چپ و راست و ميانه را غافلگير مي

شخص خميني و كل روحانيان و مذهبيان 
چرا كه . شوند فعال زمانه هم غافلگير مي

هاي مدني تا فروپاشي  ي آغاز اعتراض فاصله
قدري كوتاه است و سريع  ديكتاتوري پهلوي به

از  شماري ي انگشت جز عده گذرد كه به مي

دليل دانششان و گروه كمي از  روشنفكران به
اشان، ديگران  دليل تجربه مردم خاموش به

ي شومي در حال شكل  يابند چه حادثه درنمي
بيان ديگر، زمان كوتاه شكست  به. گرفتن است

ديوارهاي ديكتاتوري پهلوي، اين فرصت را 
خود را  "دشمن مشترك"دهد كه  مردم نمي به

خود را دريابند و از  "ركدرد مشت"بشناسند، 
  . بگريزند "ي مشترك انديشه"حاكميت 

آيا ناديده يا ناشنيده گرفتن سخن كساني 
، 57چون مصطفا رحيمي، در اوج انقالب سال 

قدرت رسيدن يك فرد و يك  معناي تأييد به به
ها و  ها و سازمان عقيده نبود؟ آيا اشتباه گروه

تا  56هاي  ها و كسان بسياري در سال حزب
، سرانجامش جز خودكامگي خميني و 60

استبداد حكومت اسالمي در ايران نبود؟ آيا 
ناديده گرفتن صداي دگرانديشاني از جمع 
مشورتي كانون نويسندگان، سرانجامش، 
متالشي كردن و متواري كردن روشنفكران 
دگرانديش اعم از ناديني و ديني نبود؟ آيا 

و  "مصلحتي"صدا شدن  هم
هاي از اين دست كه در دوران  يانديش مصلحت

، شاهد آن بوديم، "دولت اصالحات"
اي  علي خامنه  سرانجامش قدرت بخشيدن به

عليه هاشمي  اي نبود؟ آيا كودتاي خامنه
ي او  رفسنجاني و در آخر رجزخواني مذبوحانه

خواه  ي نماز جمعه عليه مردم آزادي در خطبه
ديني  طلبان هاي اصالح كاري ي ندانم پشتوانه به

در  1357آيا اگر انقالب  و دولت خاتمي نبود؟
رسيد و مردم اعم  پيروزي مي زمان درازتري به

يافتند كه بر  از خاص و عام فرصت مي
هاي پيرامون خود، كه در زير  ساماني نابه

پوشش تجدد و خودكامگي پنهان مانده بود 
 "آري"آگاه شوند، باز حاصل آراي مردم 

  حكومت اسالمي بود؟ به
كه امروز  3هايي از اين گونه جنبش

ايرانيان آگاه و خواستار تغيير، محرك و نيروي 
چنان نيازمند زمان  حركت عظيم آن هستند هم

دهد تا در  جنبش فرصت مي تنها زمان به. است
هاي عميق  درك مسير حركت خود، به
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تمامي  يابي به هاي خود برسد و با دست خواست
ر كردن راهش را هاي ممكن، دانش هموا تجربه
ها،  زمان در گذر از اين تجربه. تر كسب كند بيش
دشمن "گونه با  آموزاند كه چه مردم مي به

چرا كه قدر مسلم، اين . مقابله كنند "مشترك
تنها شخص رهبر،  "دشمن مشترك"

. جمهور و اطرافيان و مزدوران او نيستند رييس
آشكار شدن ماهيت دروني حكومت اسالمي 

داد كه چندان تفاوتي ميان رهبران  نشان خواهد
فريب  هاي خودكامه و مردم و سركردگان نظام

چهره  ي اينان را هم چه كه همه آن. وجود ندارد
سازد، يگانگي قدرت و سنت  و هم ماهيت مي

است، همبستگي قدرت و دين است، اتحاد 
. است) ايدئولوژيك(ي جزمي  قدرت و عقيده

جايي  يير يا جابه، با تغ"دشمن مشترك"بنابراين 
ها يا سركردگان يك حكومت نابود  چهره
، كل "دشمن مشترك"نهايت اين كه . شود نمي

ي جزمي حاكم  يك حكومت و كل يك عقيده
  .است و نه فقط كسان

با توجه به اين كه هم دوران 
انقالبي و تغييرهاي كودتايي  هاي براندازي

ي تلخي  گذشته است و هم مردم ايران تجربه
انقالب مشروطيت و انقالب اسالمي  از دو

ي ناگواري از كودتاي  دارند و هم تجربه
، بديهي است كه توازن 1332آمريكايي سال 

دروني جنبش بر محور تغيير در دراز مدت 
چرخد؛ و الزم است كه جنبش هر گونه  مي

خاطر حفظ  زدگي و حركت كور را، هم به شتاب
خاطر مسلح شدن همه  نيروي خود و هم به

هاي الزم از طريق دانش و تجربه در  آگاهي به
ها و  آزمون و خطا، ناروا بداند؛ و از اهرم

هراسان نگردد، و  "دشمن مشترك"هاي  فشار
ي  انديشه"در همين راستا با يقين هر گونه 

  . يا تحميلي را پس بزند "مشترك
 "ي مشترك انديشه"يا  "وحدت كلمه"

 ي گونه در هر شكل عقيدتي آن، خواه ديني از
حكومت اسالمي در ايران باشد، خواه از 

ي حكومت طالبان در افغانستان، خواه از  گونه
هاي چپ يا راست، كمونيستي  ي حكومت گونه

،  آزادي "دشمن مشترك"يا فاشيستي، همه 
استقالل، برابري و عدالتند و سد بزرگ 

. آگاهانه هاي دموكراتيك يا مردم جامعه
دشمن "دهد  ميهاي بسياري نشان  تجربه

هاي ميليوني،  ، هر گاه كه با جنبش"مشترك
ي انساني در  ويژه با يك چنين زنجيره به

ي  ترين ضربه شوند، بيش رو مي اعتراض روبه
خود را در همان آغاز يورش و سركوب جنبش 

ها و  اين واقعيت را هم سخن. گيرند كار مي به
هاي حكومت اسالمي نيز نشان  هم عمل

اهللا "هي است كه يك فرياد بدي. دهند مي
امروز مردم،  "مرگ بر ديكتاتور"يا  "اكبر

ها فرياد در روزهاي  بسيار قدرتمندتر از ده
دهد اين جنبش پويا  نخست است و نشان مي

چرا كه جمعيت چند . رشد است و مؤثر و رو به
) از ديد حكومتيان(ميليوني مردم در آغاز، 

اي  ويژه كرد بخشي از نظام يا عمل اعتراض به
رفت و پژواكي  شمار مي از آن چون انتخابات به

وزن داشت، در صورتي كه حضور چند صد  هم
كل حكومت،  نفري امروز مردم، اعتراض به

انكار آن و نفي سران آن است و پژواكي 
ها و  چندين هزار برابر خود در ميان ايراني

هاي نخست، بدون خطر   اعتراض. جهانيان دارد
داني و شكنجه شدن و كشته شدن، زن

هاي  هاي احتمالي ديگر بود و اعتراض گرفتاري
امروز با آگاهي از تمامي اين پيامدهاي مخوف 

پايد كه  رو ديري نمي از همين. همراه است
يابند جز  سران حكومت اسالمي گزيري نمي

را تا محو كامل  "اصالحات"اين كه 
ي ايران  بپذيرند تا جامعه "ي مشترك انديشه"

دشمن "و  "درد مشترك"از هرگونه را 
چرا كه حكومت اسالمي . رهايي يابد "مشترك

در ايران، از آغاز حكومتي بدون آراي 
آگاهانه بوده است و در نتيجه فاقد  مردم

  . اعتبارهاي ملي
جنبش امروز، فرصتي است تاريخي تا 
فرياد برآورد اين حكومت و اين دولت و 

ي ها ي نهادهاي آن فاقد وجاهت همه
هر پذيرش ند و ا ملي هاياعتبارفاقد اند،  قانوني
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نه تنها  ها، گونه فرمان و قانوني از جانب آن

ملي  هاي كه مغاير با خواست الزامي نيست
  . است

 هاي واقعيت اين است كه مشروعيت
اسالمي، مسيحي، يهودي، زرتشتي و 

ي مسلك و مرام ديگري از اين دست  هرگونه
ت نهفته باشد، اي قدوسي كه در آن گونه

هايي است كه  هاي زمان ي خواست برآمده
ها داراي ساختار شهري نيستند و  اجتماع

اي  اي نيازمند گونه تضادهاي قومي و قبيله
اند تا بتوانند پذيراي  هاي فراانساني فرمان
در واقع  شرع و هر . سان گردند هايي يك حكم

ي نيازهاي  گونه تكليف برآمده از آن، برآمده
هاي  هاي بدوي است و نه جامعه  اعاجتم

اي  هاي گوناگون قبيله  اجتماع. شهري قانونمند
فاقد ساختارهاي ملتي بودند، فاقد حقوق مدني 

الهي  –هايي جادويي  بودند و ناگزير با حكم
رسيدند و امت  پارچگي مي وحدت يا يك به

بيان ديگر، در تالتم  به. شدند ناميده مي
 –هاي جادويي  آييناي،  هاي قبيله درگيري

درد "توانستند به  ديني مردماني را كه نمي
و  "ي مشترك انديشه"برسند با  "مشترك

خويي كشاندند  تك  خيالي به "دشمن مشترك"
قانون "در واقع چون . و امتشان ناميدند

  .ساختند "شرع مشترك"نبود  "مشترك
توان در يك زمان و در  گونه مي امروز چه

هاي  تكليف فادار بهيك مكان مشخص هم و
  هاي اجتماعي؟ قانون شرعي بود و هم وفادار به

توان هم زندگي اجتماعي و  گونه مي چه
هاي برآمده از آن را پذيرفت و هم  چارچوب
برآمده از يك اصل خصوصي را بر  هاي تكليف
  هاي اجتماعي ارجح دانست؟  ها و قانون عرف

بنابراين جنبش امروز مردم ايران، راه 
راهي كه در آن ناگزير . را در پيش دارد درازي

وجود  هاي جامعه تغيير به است هم در سنت
هاي كهنه و  ها و عرف آورد، هم اخالق

هاي  را دور بريزد، هم تكليف ي آن  فرسوده
هاي خصوصي و  سوي خلوت شرعي را به

شخصي هدايت كند و هم بستري فراهم سازد 

هاي  براي تولد، بلوغ و ايستادگي اصل
هاي اجتماعي بتوانند  باشد تا قانون. جتماعيا

روند طبيعي تكامل خود را طي كنند و 
ي مدارا و درايت مردم، هميشه پويا و  پشتوانه به

  .در تغيير بمانند
  2009جوالي  12و    5

كي؟ بعد از پيروزي يك گروه يا يك  -1
  ي فكري؟ نحله

رو مدام  از اين "آگاهانه مردم"روي  - 2
كه بدون اين آگاهي، وجود  كنم تأكيد مي

، )توتاليتر(هاي مردمي خودكامه  حكومت
ي آراي مردم هنوز هم در جهان بسيار  پشتوانه به

چنان كه حكومت اسالمي هم در ايران، نه . است
مشروعيت كه قانونيت يا اعتبار ملي خود را تا پيش 

ي انساني، از  از اعتراض جنبش سبز يا زنجيره
  .داد جهانيان نشان مي رد و بهك همين راه تأمين مي

گمان من، در زير نماد رنگ سبز،  به - 3
ي اين جنبش است،  برازنده "ي انساني زنجيره"نام 

اي را نمايندگي  چون هيچ عقيده و مسلك ويژه
هاي  كند و در آن مردمان بسياري با انديشه نمي

  .هم پيوستگي آنند هاي به گوناگون حلقه
***  

تك قطبي و هاي حكومت  زمينه -۴
   جنبش سبز

دنبال آن  و به 1388انتخابات خرداد ماه سال 
ي انساني در اعتراض  جنبش سبز يا زنجيره

دهند كه  حكومت اسالمي در ايران، نشان مي به
ي اصالحات ديني در ساختار  ديگر دوره

حكومت گذشته است و جامعه با رويكرد 
دنبال  ي چند صدايي به جامعه عميقش به

در  "اصالحات"ي است فراتر از هاي خواست
هاي  ها و تالش حركت. ساختار نظامي اسالمي

ي گذشته،  نويسندگان دگرانديش در دو دهه
اصالح  شكست روشنفكران ديني باورمند به

ها با  ساختار حكومت ديني و حضور اكنوني آن
هاي  ي جدايي دين از حكومت، تجمع نظريه

ل دانشجويي، حضور پررنگ زنان براي دنبا
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ترين  ، از مهم...هاي اجتماعي و  كردن خواست
هاي  هايي است كه توانسته طي سال اهرم

. وجود بياورد گذشته زيربناي جنبش امروز را به
هاي  جنبشي كه در آن مردمان بسياري از طيف

گام  هايشان هم خواست گوناگون در رسيدن به
گونگي يا چند و چون  هستند، اما در چه

  .نيستندصدا  ها هم خواست
هايي از جامعه درپايان  ممكن است بخش

دولت علي اكبر هاشمي رفسنجاني، توانسته 
طلبانه، كل جامعه را  باشند با رويكردي اطالح

نمايندگي كنند، اما شكست دوران اصالحات در 
قطبي شدن حكومت  دولت محمد خاتمي، تك

ويژه  نژاد، به اسالمي در دولت محمود احمدي
گونگي  وناگون جامعه از چههاي گ آگاهي بخش

دهد بخشي  تغيير وضعيت خود، ديگر اجازه نمي
هاي ديگر يا كل جامعه را  از جامعه بخش
رو نيز، جنبش سبز،  از همين. نمايندگي كند

خاص يك گروه يا يك طبقه نيست و عقيده و 
ي گروهي يا سازماني را نمايندگي  انديشه
ر ي سهمي براب در اين جنبش، همه. كند نمي

گوي  رو، تنها نظامي پاسخ دارند و از همين
ها خواهد بود كه از گستردگي و  ي آن همه

نظامي : پذيري الزم برخوردار باشد انعطاف
دموكراتيك و سكوالر، كه در آن نه تنها تمامي 

تر از آن  شود كه مهم حقوق اكثريت رعايت مي
  .ماند تمامي حقوق اقليت و حتا فرد محفوظ مي

ه اين جنبش و بديهي است ك
ي آن، آن هم از  ساالرانه هاي مردم خواست

اي  ي چند هفته ي آگاهانه، حاصل مبارزه گونه
دوران انتخابات نيست، آن هم انتخاباتي كه در 

يابند و نه در  آن نه نمايندگان مردم حضور مي
هاي نامزدها، خواست واقعي و نيازهاي  مجادله

برآيند  جنبش سبز،. شوند دروني جامعه طرح مي
ها و  ي بيست ساله است كه سركوب يك دوره

هاي پاياني، تداوم تحمل و  فشارهاي سال
گرداند و گزيري  مداراي آن را ناممكن مي

يابد مگر حضور علني در ميدان مبارزه حتا  نمي
  . هاي گذشته تر از سال بهايي سنگين به

هاي تاريخي و  داده اگر نخواهم به
ي  تنها حافظه هاي پيش اشاره كنم، دوره

ي  زندگان كافي است كه دفاع از نگرش جامعه
نه من كه . چند صدايي را شاهدت بدهند

تا  56هاي  آورند كه در سال خاطر مي بسياري به
، صداي بسياري از مردم با تجربه و حتا 60

صداي روشنفكران و نويسندگان ناديده گرفته 
شود و حتا كساني كه موافق با نظرهاي  مي

اند، طرح و ادعاي صداهاي ديگر را  انهخردمند
نه تنها ناضروري، كه مخل وحدت و 

امري كه در تداوم . دانند پارچگي مبارزه مي يك
ها و  ها و سازمان همكاري بعضي از گروه

زند و سرانجام  ها را با حكومت دامن مي حزب
هاي  تعطيلي نشريه ها را، بعد از  نابودي خود آن

، ممكن 60 و 59هاي  مستقل طي سال
گرداند و گروه كثيري از شاعران،  مي

هاي  نويسندگان، متفكران، روشنفكران و چهره
  .كند نشيني مي فرار يا گوشه سياسي را ناگزير به

هاي پس از  تر، سال ي نزديك حافظه
هايي  سال. آورد ياد مي كشتارهاي گروهي را به

هاي مدام  كه حكومت اسالمي با يورش
هاي  ها و حزب سازمان ها،  ههاي تيمي گرو خانه

كند،  ها را متالشي مي چپ و هواداران آن
را ) 1367كشتار سال(يان سياسي  عام زندان قتل

شود كه فارغ از  گذارد و آماده مي پشت سر مي
ي خود و  سليقه جنگ ايران و عراق، جامعه را به

درست در پس . هاي اسالمي هدايت كند قانون
هاي  رانداز، در سالب هاي خانمان همين حادثه

، ناگهان حكومت )74تا  1368(بعد از جنگ، 
ضد "اسالمي رها از جنگ و آزاد از درگيري با 

، هم با خأل دشمن عيني و فرضي "انقالب
در . هاي جامعه شود و هم با واقعيت رو مي روبه

گيرد  واقع حكومت اسالمي در وضعيتي قرار مي
نه . روي كه نه راه بازگشت دارد و نه راه پيش

تواند جنگ را ادامه بدهد، نه ديگر  ديگر مي
هاي  خواست "ضد انقالب"تواند با برچسب  مي

رو شدن حكومت  روبه. تعويق بيندازد مردم را به
بست و از دست دادن تمام  اسالمي با اين بن

اندركاران،  هاي واقعي و واهي، دست بهانه
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اكبر هاشمي رفسنجاني را، كه  ويژه علي به
عنوان رهبر، هنوز  اي به م وجود علي خامنهرغ به

ي اصلي در  گيرنده باالترين قدرت و تصميم
هاي نويني  فكر راه حكومت اسالمي است، به

  .اندازد بست مي براي خالصي از بن
اله خميني، كه  بيان ديگر، با مردن روح به

گاه اصلي و محوري ثبات حكومت اسالمي  تكيه
اسالمي از هر نظر  بود و جاگزيني نيافت، حكومت

ي فروپاشي  افتد تا راه رهايي از مهلكه در تكاپو مي
هاي ناشي از اين سردرگمي،  ضعف. را پيدا كند

غير از  آورد كه در آن، به وجود مي فضايي را به
سازمان مجاهدين انقالب "، "روحانيان مبارز"

اندركاران حكومتي، كه  و تعدادي از دست "اسالمي
اند، دو گروه  "گروه سازندگي"ها  ترين آن شاخص

در واقع . يابند گيري مي ديگر فعاليت چشم
هاي حكومت اسالمي، از يك سو براي  ضعف

تعدادي از نويسندگان دگرانديش فرصتي پيش 
هايشان را منتشر  تر انديشه آورد تا بتوانند بيش مي

گردد براي  تر مي كنند و از سوي ديگر، فرصتي به
هاي گروهي از  ديشهچالش كشيده شدن ان به

هاي سياسي  البته، كسان يا گروه. روشنفكران ديني
نهضت "هاي اسالمي چون  ديگري هم با بينش

ها  ي اين سال وجود دارند كه در همه "آزادي
توانند نقشي  رنگي دارند، اما هرگز نمي حضور كم

شايسته در تغيير ذهنيت جامعه و ساختار نظام 
تنها نقش دو گروه، در  رو از اين. وجود بياورند به

دگرگوني جامعه و رويكردهاي حكومت اسالمي 
  :بيش از همه شاخص است

گروه نخست نويسندگان مستقل دگرانديش 
يا اعضاي گروه مشورتي كانون نويسندگانند؛ تنها 
گروه متشكل دگرانديش موجود در ايران، كه 

هايي چون آدينه، گردون، جامعه  ي نشريه پشتوانه به
كنند از  رهنگ توسعه و تكاپو، تالش ميسالم، ف

فضاي الزم بهره ببرند و مردم را با آزادي بيان 
بدون حصر و استثنا و ضرورت چند صدايي بودن 

گروه ديگر، روشنفكران . جامعه آشنا كنند
هاي  امكان دگرانديش ديني هستند كه با تكيه به

اي چون راه نو،  هاي ويژه فراوان و از جمله نشريه
كوشند  مي... كيان، گفتگو، نگاه نو، دوران و  زنان،

، به "نظام"با تغييرهايي در سطح حكومت يا 
برسند و ساختار حكومت  "جمهوريت اسالمي"

اسالمي را با محدود كردن امر واليت فقيه پويا 
  .گردانند

هايي كه  در اين ميدان نابرابر، در سال
هرازگاهي، يكي از نويسندگان دگرانديش، 

ها عامل بازدارنده سر راه  شود و ده ميقرباني 
ها و انتشار بيان دگرانديشان ناديني قرار  خواست

ي چند  گيرد، دگرانديشان ديني، جامعه مي
تابند و بر اين باور پافشاري  صدايي را برنمي

هاي  كنند كه راه رشد جامعه در چارچوب مي
يك حكومت اسالمي، بدون حضور روحانيت 

بيان ديگر،  به. ر استپذي بنيادگرا امكان
وجود امكان  روشنفكران ديني با باور به

/ ي مدني ديني  جامعه"يا  "دموكراسي ديني"
خواسته يا ناخواسته سد راه  "ي اسالمي مدينه

شوند  حضور و بيان روشنفكران دگرانديشي مي
 "شهري نيكان"ي باز و  كه خواستار جامعه

تابند و  هستند كه حكومت ديني را برنمي
جمهوري  گذر از حكومت ديني به عتقدند با م

گو و چالش  و توان با گفت دموكراتيك مي
ها و انتشار هر گونه بياني، جامعه را براي  انديشه

در . ساالري آماده ساخت آگاهانه  مردم رسيدن به
برابر اين نگرش، كارگزاران فرهنگي، سياسي و 

رفت از بحران موجود  امنيتي حكومت، راه برون
ي  در هماهنگي ناگزيربين بخشي از بدنهرا 

بينند و  حكومت اسالمي و دگرانديشان ديني مي
با حذف فيزيكي و وضعيتي دگرانديشان ناديني، 

هاي پيش و بعد از دوم   را براي حادثه  زمينه
  .كنند آماده مي 1374خرداد ماه سال 

در واقع، اين زماني است كه حركت 
ندگان، آن اعضاي گروه مشورتي كانون نويس

كند كه  بخشي از جامعه را نمايندگي مي
اند امكان آزادي و برابري در  تجربه دريافته به

پذير  اش امكان يك حكومت ديني از هرگونه
تاراج  رفت از اين بحران و به برون نيست و راه

ي كشور، پذيرش آزادي بيان،  ندادن سرمايه
. گو است و ي چند صدايي و امكان گفت جامعه
راستا نيز در منشور كانون نويسندگان  ميندر ه
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ما "ي  كنند و در بيانيه ها را بيان مي اين اصل 
پاسخ ": نويسند صراحت مي ، به"ايم نويسنده

  ".كالم، كالم است
اين خواست، كه هم سدي است در راه 

هاي حكومت اسالمي  استحكام و گسترش پايه
هاي مدني  سوي آزادي و هم راهبردي است به

ي  وسيله ي دموكراتيك، نه تنها به معهيك جا
شود، كه  شدت سركوب مي حكومت به

روشنفكران دگرانديش ديني نيز گاه آگاهانه و 
هاي گوناگون مانع بيان و  شكل گاه ناآگاهانه، به
در واقع، با خطاي فاحشي . گردند انتشار آن مي

كه بعضي از دگرانديشان ديني در آن زمان و 
ي ايران، يك  دهند، جامعه بعد از آن انجام مي

فرصت بسيار خوب را براي يك تغيير بنيادي از 
  :دهد دست مي

. حكومت در جنگ شكست خورده است
رهبران و . اهللا خميني جام زهر را نوشيده است روح

ضد "مداران حكومت با ادعاي نابود كردن  سياست
ها، ديگر  ها و حزب ها و سازمان و گروه "انقالب
را بهانه  "هاي فرضي و خيالي مندش"توانند  نمي

. هاي ابتدايي مردم را ناديده بگيرند كنند و خواست
هاي  ويژه كه خيل عظيمي از رزمندگان، از جبهه به

اند و فارغ از دشمن واقعي  شهرها بازگشته جنگ به
سال جنگ  8و خيالي، در برابر بهايي كه در طي 

ها با  گروه عظيمي از آن. اند انتظارهايي دارند داده
انتظار همان  اله خميني چشم هاي روح حرف باور به

اي از آن  اند كه هيچ نشانه "ي اسالمي مدينه"
حكومت اسالمي هم از نظر . شود ديده نمي

ي فروپاشي  اقتصادي و هم از نظر سياسي در ورطه
است و اين فرصتي است براي روشنفكران و 

هاي  ها و نگرش هاي سياسي با انديشه شخصيت
ناگون تا جامعه را به يك بلوغ سياسي برسانند؛ گو

هاي سطحي و  امكان فراتر رفتن از خواست
ظاهري را فراهم كنند و امكان گذار به يك نظام 

  .دموكراتيك را مهيا سازند
امكان اصالح جامعه و حكومت  با باور به
هاي  هم قانون هاي ديني، آن در چارچوب

اعم از  طلبان، ناپذير اسالم، اصالح انعطاف
دهند كه  خودي و ناخودي، خطاهايي انجام مي

يك "قول خود او،  دولت محمد خاتمي، به
حكومت اسالمي براي واليت فقيه  "چي تدارك

هاي از  سرعت فرصت شود و بنيادگرايان به مي
چرا كه نه تنها . گردانند دست رفته را بازمي

هاي  انديشي ها و ديني ها، سستي كاري ندانم
ي و همراهان او فرصت گذار از محمد خاتم

كنند كه  را نابود مي "جمهوريت"به  "حكومت"
ها از حكومت  ي آن "ويترين پذيرنده"ساختن 

هاي  اسالمي، براي فراهم كردن ارتباط
رنگ كردن و ناديده گرفتن  المللي و كم بين
از جانب نهادهاي  "حقوق بشري"هاي  اصل

دموكراتيك و بستن قراردادهاي كالن 
هاي اروپايي در پرتو آن، چند قطبي يا  تدول

ويژه در  چند قدرتي بودن حكومت نيز، به
شود و  نابود مي "دولت اصالحات"هاي  سال
هاي الزم براي رشد بنيادگرايان و ايجاد  زمينه

يك ديكتاتوري تمام عيار و تك قدرتي شدن 
  .گردد حكومت فراهم مي

روي كار آمدن  بيان ديگر، تا پيش از به به
هايي كه  دولت محمد خاتمي و نمايش

روشنفكران دگرانديش ديني براي تثبيت 
حكومت اسالمي در سراسر جهان، با سفرهاي 
فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايفا 

كم دو قدرت در رأس حكومت  كنند، دست مي
عنوان رهبر و  اي به از يك سو علي خامنه. است

مثال ي ا واليت فقيه نشسته است با نظريه
اكبر هاشمي  مصباح يزدي و در سوي ديگر علي

ي مركزي و موتور  عنوان قوه رفسنجاني به
ي  پيشبرد حكومت اسالمي قرار دارد با نظريه

بديهي است در پشت . جمهوريت امثال كديور
اين دو قدرت نيز، كساني از روحانيان و 

داري خود را  قدرتمندان، منتظر فرصتند تا جانب
ز اين دو قدرت آشكارا نشان يكي ا نسبت به

در واقع با توجه به اين كه هيچ قدرتي، . بدهند
توان برتابيدن قدرت ديگر را ندارد، بايد بپذيريم 

اي در كمين  كه در اين زمان، از يك سو خامنه
است تا هاشمي را خلع سالح كند و از سوي 

دنبال فرصتي است  ديگر هاشمي رفسنجاني به
اي را از او  خامنه ش بها تا قدرت تفويض كرده
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محو (ويژه كه با غيبت خميني  به. پس بگيرد

و حضور كساني كه ) قطب يا قدرت يگانه
ها  آن اصطالح انقالب به نزديك به او بودند و به

كم  ها، دست مديون است، هر كدام از اين قدرت
بايست ديگري  در تبادل با جهان، دير يا زود مي
ي كل كنار بزند را از منصب رهبري و فرمانده

. تا بتواند بقاي خود را در حكومت تضمين كند
يعني، وضعيت حكومت اسالمي با توجه به 

ويژه بعد از مطرح شدن  فشارهاي جهاني، به
اي، گزيري جز سوق يافتن  هاي هسته برنامه

حتا وضعيت . سوي تك قدرتي شدن ندارد به
سامان حكومت و فشارهاي جهاني،  نابه
رسد كه دو قدرت حاكم بر  اي مي مرحله به

اي و هاشمي رفسنجاني، با اين  ايران، خامنه
ها  شوند كه اگر هر كدام از آن رو مي تهديد روبه

قدرت مطلق نگردند، ممكن است با نيروي 
ي روشن و شفافي  رو شوند كه چهره سومي روبه

نيروي سومي كه در كنار خود . از آن ندارند
تر و  بيش وجوي قدرت ها است و در جست آن

تر هر لحظه ممكن است با تكيه بر  منافع به
  .كودتا بزند كشورهاي بزرگ دست به

بيان ديگر، بعد از مرگ خميني يا از   به
قطبي بودن حكومت، توازن  بين رفتن تك

آيد كه هم نيروهاي  وجود مي قدرتي در نظام به
رساند هم در  دستي مي وحدت و يك درون را به

تقسيم قدرت و هر كس  بهقبل آن، با توجه 
از طريق حضور در (سهمي در آن داشتن 

شوراي خبرگان، شوراي تشخيص مصلحت، 
هاي  روزنه...) شوراي نگهبان، شوراي امنيت و 

حكومت فراهم  تري براي اعتبار بخشيدن به فراخ
هايي مانند انتخاب شوراهاي  روزنه. شود مي

شهر، انتخاب نمايندگان مجلس، انتخاب رييس 
ي  كوشد با تكيه كه حكومت مي... مهوري و ج

  .اعتبارهاي جهاني دست يابد ها به بر آن
هاي او،  كفايتي حضور محمد خاتمي، بي

طلبان وابسته  هاي بسياري از اصالح كاري ندانم
حكومت و ذهنيت روشنفكران دگرانديش  به

اي با  شود كه خامنه اسالمي، سرانجام سبب مي
محمد خاتمي در طي  اتكا به قراردادهايي كه

اش بسته است، با تكيه  دوران رياست جمهوري
طلبان از حكومت  ي پذيرفتني كه اطالح چهره به

اند، عليه قدرت برابر  جهانيان ارايه داده اسالمي به
كودتاي "اكبر هاشمي رفسنجاني  خود، علي

را پيش ببرد و هر گونه تهديدي از جانب  "نرمي
جا كه  ديهي است از آنب. ديگران را نيز خنثا كند

هاي كليدي  هاشمي رفسنجاني هم از مهره
ي بسياري از  كننده حكومت است، هم منصوب

ويژه فرماندهاني در سپاه  ها در حكومت، به قدرت
اي، ابتدا او را از  پاسداران، ضروري است كه خامنه
ها  نزد خودي  اعتبارهاي مردمي و محبوبيت
تاري  كامگي و يكهبيندازد و بعد فضا را براي خود

اي  پس از يك سو خامنه. خود فراهم كند
ي الزم براي انتقادهاي شديد از هاشمي  زمينه

كند و از سوي ديگر، با  رفسنجاني را فراهم مي
ها، او را  دخالت در انتخابات و تقلب در رأي

گرداند تا  كلي از اعتبارهاي اجتماعي ساقط مي به
اهميت او  بتواند در يك فرصت طاليي، نقش و

  .را براي هميشه از حكومت بيرون بيندازد
در واقع در جدال دروني حكومت ميان دو 

اي بر هاشمي  جا كه خامنه قدرت عمده، از آن
در انتخابات سال (گيرد،  رفسنجاني پيشي مي

نژاد بازنده  او را در برابر محمود احمدي 1384
، هاشمي رفسنجاني با تقويت )كند اعالم مي
، به )1388انتخابات (مخالف نامزد او  نامزدهاي

بديهي است در اين . خيزد ي علني برمي مقابله
كوشند از تمام  كارزار علني، هر كدام، مي

ديگر استفاده كنند و  هاي موجود عليه يك امكان
عنوان قدرت يگانه در  موقعيت خود را به

در اين كارزار حذف . حكومت تثبيت گردانند
چتر انتخابات انجام ديگر، كه در زير  يك
شود تا  گيرد، از سويي فرصتي فراهم مي مي

مردم، نفي كنندگان كل حكومت و معتقدان 
جدايي دين و حكومت، بتوانند حضور عيني  به

جهانيان  خود را نشان بدهند و صدايشان را به
اي با تكيه  برسانند و از سوي ديگر، خامنه

ر جمهو رسميت شناخته شدنش از جانب رييس  به
ي  ، آشكارا عليه)باراك اوباما(ي او  آمريكا و نامه

اكبر هاشمي  ويژه علي نيروهاي ديگر، به
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خواه  طلبان و مردم آزادي رفسنجاني، اصالح
كوشد با شمشير عريان  كند و مي كودتا مي

بيان ديگر،  به. جايگاه خود را حفظ كند
همه، مگر اعتراض  1388هاي انتخابات  ويژگي

جمهور  قلب آشكار و اعالم رييسمردم بعد از ت
اي از پيش تدارك شده بود و  منتصب، برنامه

واكنش ناگزير يك چالش پنهان چند ساله ميان 
  . هاي درون حكومت قدرت

خالصه اين كه نيروهاي درون قدرت، 
بنيادگرايان و  اي با تكيه به رهبري علي خامنه به

حكومت اسالمي بدون نياز  معتقدان به
اكبر  و علي) راي نمايشي مردم(جمهوريت  به

گرايان و  اصالح هاشمي رفسنجاني با تكيه به
حكومت جمهور اسالمي با نياز  معتقدان به

هاي كودتا  راي نمايشي مردم، تمام جانب به
  .سنجند، مگر نقش مردم را ديگر را مي عليه يك

ي دولت  ي هشت ساله جا كه دوره از آن
ي رأي اكثريت  پشتوانه محمد خاتمي با توجه به

ي ديني با  طلبانه هاي اصالح مردم و حركت
شود، هم  رو مي شكست تحقيرآميزي روبه

دنبال  اي و هم هاشمي رفسنجاني و به خامنه
ها، نيروهاي حكومتي، بر اين پندار باطل  آن

برند كه  هاي خود را پيش مي برنامه
توان با  مي. اي نيستند طلبان مشكل عمده اصالح

لبان ديني، دگرانديشان يا ط جذب اطالح
نظام سكور را  طلبان ناديني و معتقد به اصالح

چون گذشته حذف كرد و با حفظ ظاهري  هم
  .هاي خود را پيش برد ي حكومت، هدف چهره

در اين زمان، هيچ كدام از نيروهاي 
ي  حكومتي، حتا نامزدهاي انتخاباتي، حوزه
ها و  بررسي و داوري خود را دورتر از حزب

هاي اسالمي شناخته و رسمي يا  مانساز
ها غافل از اين  آن. برند طلب نمي جمعيت اصالح

ي دگرانديشان،  هستند كه نيروي سركوب شده
ويژه در ميان زنان و جوانان  در درون جامعه، به

رو تمام  از اين. جريان قدرتمندي است
انديشان  هاي خود را بر محور رضايت هم برنامه

دانند اگر  ها نمي آن. گذارند يخود و دفع رقيبان م
شاعران و نويسندگان دگرانديش، جنبش زنان، 

ها،  سنديكاي رانندگان، كارگران كارخانه

دانشجويان بيرون از ساختار حكومت، هر كدام 
ي خاموش، در  نمايندگي بخشي از كل جامعه به

يابند و  ي انتخابات حضور علني نمي عرصه
معناي رضايت  كنند، اين به بيانيه صادر نمي

سرنوشت خويش  ها به توجهي آن ها يا بي آن
در واقع تمام نيروهاي حكومتي غافل از . نيست

و  "اصالحات"اين هستند كه هشت سال دولت 
ي  ، همه"رمالي و دروغ"چهار سال دولت 
ويژه دگرانديشان را بر آن  نيروهاي مترقي و به

داشته كه با حضور خاموش و اعالم رأي خود 
نژاد، بستر  مزدي غير از محمود احمدينا به

يك  هاي مدني خود را تا رسيدن به خواست
  .ي دموكراتيك دنبال كنند جامعه

واقعيت اين است كه حضور جدي و 
ي مردم در انتخابات خرداد ماه و  پيگيرانه
دهد  ، نشان مي1388هاي تير ماه سال  اعتراض

حتا با انتخاب شدن يكي از نامزدهاي ديگر، 
ي يا كروبي يا رضايي، مردم باز موسو

كردند و وضعيت  هايشان را دنبال مي خواست
اي ديگر و  ها، با چهره امروز، با همين خواست
يافت و حكومت اسالمي  نمادي ديگر ادامه مي

در ايران، چه با پذيرش جمهوريت و چه بدون 
رفتي  نشيني است و راه برون عقب آن، ناگزير به

ي  گر اين كه همهبراي آن وجود ندارد م
نمايندگان  مرحله به نهادهاي خود را مرحله به

واقعي مردم واگذار كند و فروپاشي يك حكومت 
ديني يا يك نظام عقيدتي را در برابر يك نظام 

  .آگاهانه پذيرا شود دموكراتيك مردم
رو بديهي است بعد از اين  از اين

ها، كه نخستين آن انحالل انتخابات  درخواست
نحالل غير رسمي انتخابات هنوز هم با ا(است، 

نژاد و ضرورت  قرباني كردن محمود احمدي
انتخابات مجدد وجود دارد چون تنها راه گريز 

، خواست مردم براي هر )اي است خامنه
يا هر  "شوراي نگهبان"انتخاباتي، محو كامل 

نهاد استصوابي ديگر است و حضور آزاد و فعال 
هي كه به گمان من، را. ها نمايندگان تمام طيف

دير يا زود، نهايت تا چند سال ديگر، طي خواهد 
مرحله، سرانجام  شد و مردم ايران مرحله به

حاكم بر سرنوشت خود و ميهنشان خواهند 
  . *گشت

  2009دهم جوالي 
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 هاي عصر امروز، اخبار  اين متن در سايت

  .منتشر شد... روز و  
  جنبش سبز،  -5

  *جنبش چند صدايي

  . شمابا درود بر 
ي  من به سهم خود سپاسگزار همه

وجود  ام كه جنبش امروز را به خواهاني آزادي
اند و آن را در ايران و در خارج از آن ادامه  آورده
از شما ايرانيان استكهلم هم . دهند مي

ها و  سپاسگزارم كه در اين روزها با اجتماع
هاي بزرگ خود، مردم سوئد و جهان  پيمايي راه

ي استبداد حكومت اسالمي  توجهتر م را بيش
رو تا حد  ايد و از همين دانم خسته و مي. كرديد

كنم تا فرصت كافي  ممكن سخنم را كوتاه مي
 .ها هم بماند براي ديگر سخنران

اين جا بيايم، دوستاني  پيش از اين كه به
كساني را كه با هم كار نمايشي . قديمي را ديدم

 "در تاريكيفيل "كرديم و از جمله داستان  مي
در آن داستان، . اثر مولوي را اجرا كرده بوديم

فيلي در تاريكي است و هر كس، با لمس آن و 
اين داستان يا . حس خود از آن برداشتي دارد

ها نوشتم و  نمايشي كه من در آن سال
كارگرداني كردم، با جنبش امروز ايران، قرابت 

و آن قرابت اين است كه امروز . اي دارد ويژه
يگر اين فيل، كه حكومت اسالمي باشد، در د

تعبير و تفسيرهاي گوناگون را . تاريكي نيست
هويت سياه و پليد آن روشن . تابد ديگر برنمي

جنبش امروز مردم ايران، صورت و سيرت . است
ي  تمامي به  همه اين حكومت اسالمي را به

  .جهانيان نشان داد
جنبش امروز ايران، يكي از بارزترين و 

ها، در تاريخ ايران و جهان  ترين جنبش تثنايياس
رغم  چرا كه برايند و تأثير اين جنبش، به. است

عمر كوتاهش در ميان مردم ايران و جهان، نه 
ها و  ي انديشه بستگي همه تنها توانسته هم

توانسته ، كه سبب شودرا  ي دموكراتيكنهادها
راستاي  هاي دموكراتيك را هم بسياري از دولت

ود گرداند و انكار حكومت اسالمي ايران هدف خ
  . گان ممكن سازد را براي همه

رغم اين  جنبش شكوهمند امروز ايران، به
گذرد، كاركرد و برآيند  كه دو ماه هم از آن نمي

دهد كه سي  هايي را نشان مي ي سال مبارزه
هاي مختلف  هاي گوناگون به دليل سال فعاليت

ردم ايران و نتوانست حاصل آن را به تمامي م
خواه را  جهانيان نشان بدهد و ايرانيان آزادي

اين جنبش توانست . سربلند و غرورآفرين بنمايد
ي واقعي سران  پس از سي سال، هويت و چهره

جهانيان  اندركاران حكومت اسالمي را به و دست
ي ضد انساني و ضد آزادي  نشان بدهد و چهره

  .حكومت ديني را آشكار گرداند
به اين جنبش، در عرض دو  چه كه آن

هاي عمقي و ژرفاي بسيار داده  ماه، حركت
  : است، به زعم من سه اصل است

درد اين جنبش به ما نشان داد كه با 
، ي مشترك انديشه، بدون نياز به مشترك

گام شد  هم دشمن مشتركتوان در برابر  مي
  . آرايي كرد و صف

اين جنبش به ما نشان داد ما همه با درد 
آوريم كه ما آزادي  رك فرياد برميمشت
. خواهيم خواهيم، كه ما حكومت اسالمي نمي مي

هاي مشترك به سوي  نشان داد ما همه با گام
  . كنيم هايمان حركت مي آرمان

جنبش امروز، چه در داخل ايران چه در 
ي  خارج از ايران، نشان داد كه ما داراي انديشه

 مشترك نيستيم، ما در تفكر وحدت كلمه
ي  خواهيم، انديشه نداريم، وحدت كلمه هم نمي

ي  ما دموكراسي، جامعه. خواهيم مشترك نمي
اي كه در  يعني جامعه. خواهيم آگاهانه مي مردم

هاي  ي اقليت هاي مختلف، همه ي قوم آن همه
ي  هاي متفاوت، همه ي انديشه گوناگون، همه

ي كسان  ها و حتا همه ها، گروه ها، سازمان حزب
خواهند، آن  د آن گونه بينديشند كه ميبتوانن

اشان را بيان كنند و  خواهند انديشه گونه كه مي
  .خواهند به دنبال هدفشان باشند آن گونه كه مي

جنبش امروز ايران، كه به نام جنبش 
ي انساني يا جنبش سبز شهرت يافته  زنجيره
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هايي است  ترين جنبش است، يكي از شكوهمند
ي  روني آن برآمدهكه ساختار بيروني و د

ي  در اين جنبش همه. هاي گوناگون است انديشه
هاي گوناگون  ها و سليقه ها با انديشه ها، اقليت قوم

جنبش . گام هستند همدر راه رسيدن به آزادي 
  . امروز ايرانيان، جنبشي چند صدايي است

ي انساني نشان داد  جنبش سبز يا زنجيره
ان، رنگ سبز كه براي نخستين بار در تاريخ اير

رنگ سبز اين جنبش، چون . تنها يك معنا ندارد
هاي گذشته، سپيدجامگان،  ها و قيام رنگ جنبش

جامگان و الرجوردجامگان  جامگان، سرخ سياه
. هاي عقيدتي خاصي بود نيست كه متعلق به گروه

ها  ها و گروه سبز جنبش امروز متعلق به تمام اقليت
جنبش . ن استي مردم ايرا و همه ها و انديشه

ها  ي انديشه تواند نماد همه امروز نشان داد سبز مي
رنگ سبز اين جنبش، كه اكنون نماد شناخته . باشد
آزادي ايرانيان است  ي راه رهايي و رسيدن به شده

ي جهان  و با همين رنگ خواست خود را به همه
نشان داده است، اكنون با همان كيفيتي در دست 

رنگ . رنگ سبز طبيعتخواهان است كه  آزادي
سبز اين جنبش، رنگ رهايي است، رنگ آزادي 

ي  است، رنگ پرچم ايران است، رنگ همه
هايي است كه از استبداد، ديكتاتوري و  انسان

برند و با  اسالميت حكومت در ايران رنج مي
هاي متفاوت، در برابر  هاي گوناگون و سليقه انديشه

  .زاديآ: زنند اند و فرياد مي آن ايستاده
رنگ سبز اين جنبش قداست تاريخي 

نماد سيد و آيين و دين و فرد مشخصي . ندارد
ها و گفتارها  رنگي است دور از ايدئولوژي. نيست

هويت . هاي بنيادگرا يا ديني و كردارها و انديشه
و معناي رنگ سبز اين جنبش به عنوان نمادي 

 گر آزادي، استقالل و ايراني آباد، برگرفته از بيان
ويژه جواناني است   ها انسان، به خواست ميليون

هايي  آميز خود، با دل كه با اعتراض مسالمت
هايي خالي از هر  تهي از بغض و كينه، دست
آيند و  ها مي خيابان گونه ابزار سركوب، هر روز به

رغم حضور نيروهاي مسلح ضد جنبش،  به
ها و فرمان  شخصي ها، پاسداران، لباس بسيجي

اي به عنوان رهبر  سركوب علي خامنهكشتار و 
حكومت اسالمي، اعتراض خود را نشان 

استقالل، آزادي، : آورند دهند و فرياد برمي مي
  . جمهوري ايراني

جنبش امروز ايران، نشان داد براي 
آزادي، رسيدن به استقالل، رسيدن به  رسيدن به

آگاهانه، بايستي رو  يك نظام دموكراتيك مردم
  . رو به زندگي ايستادروشنايي،   به

ي ايران نشان داده  تاريخ چند صد ساله
پرست يا شهيد  است كه متأسفانه تاريخي مرگ

از همين رو نيز جوانان برومند . پرور بوده است
آزادي، آزادي، زنده : آورند جنبش امروز فرياد برمي

دانند با اين فرياد هر گونه  چرا كه مي. باد آزادي
خواهي را  و به ويژه مرگ استبداد و ديكتاتوري

اند آن كس كه داراي  دريافته. كنند محكوم مي
تأمل و مدارا است نه تنها مرگ طلب نيست، كه 
مخالف سانسور است و هر گونه ترور، به ويژه 

  .كند ترور انديشه را محكوم مي
زند و خواهان مرگ  آن كس كه فرياد مي

ديگري است، حتا اگر هم براي رسيدن به 
محكوم كردن ديكتاتوري فرياد  آزادي و

ي  آورد، ناخواسته در راه استبداد و جامعه برمي
آن كس كه سخن . دارد تك صدايي گام برمي

ي  ي بيان انديشه تابد و اجازه ديگري را برنمي
هاي  دهد، حتا اگر در جنبش ديگري را نمي

خواه نيست،  يابد، آزادي خواهانه حضور مي آزادي
ست كه خواهان حذف سانسورگر است، كسي ا

ي ديگري است و دانسته يا نادانسته  انديشه
تر از آن مستبدان و  تروريستي است خطرناك

دهند و  ها را هدف قرار مي متعصباني كه تن
وقتي ما فرياد . گيرند ها را مي جان انسان

: زنيم زنده باد آزادي، معناي آن روشن است مي
يچ نوع هيچ نوع استبداد، هيچ نوع ديكتاتوري، ه

ايدئولوژي، هيچ نوع اسالميت، هيچ نوع 
تابيم كه بخواهد حقوق تك  حكومتي را برنمي

. تك ما و حقوق عمومي ما را ناديده بگيرد
 :معناي اين جنبش روشن است

  زنده باد آزادي، پاينده باد ايران  
متن موجود، روايت سخنراني من است در * 

ي فرهنگ  انهاجتماع بزرگ ايرانيان، در ميدان جلوي خ
استكهلم، در اعتراض به حكومت اسالمي در ايران و 

   .1388حضور سفير سوئد در مراسم تحليف 
***
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Our intoxication with our military prowess 
blinds us to all possibilities of hope and 
mutual cooperation. It was Mohammed 
Khatami , the president of Iran from 1997 to 
2005-perhaps the only honorable Middle 
East leader of our time-whose refusal to 
countenance violence by his own supporters 
led to the demise of his lofty "civil society" 
at the hands of more ruthless, less 
scrupulous opponents. It was Khatami who 
proclaimed that "the death of even one Jew 
is a crime." And we sputtered back to this 
great and civilized man the primitive 
slogans of all deformed militarists. We were 
captive, as all bigots are, to our demons, and 
could not hear any sound but our own 
shouting. It is time to banish these demons. 
It is time to stand not with the helmeted 
goons who beat protesters, not with those in 
the Pentagon who make endless wars, but 
with the unarmed demonstrators in Iran who 
daily show us what we must become. 
 
The fight of the Iranian people is our fight. 
And, perhaps for the first time, we can 
match our actions to our ideals. We have no 
right under post-Nuremberg laws to occupy 
Iraq or Afghanistan. These occupations are 
defined by these statutes as criminal "wars 
of aggression." They are war crimes. We 
have no right to use force, including the 
state-sponsored terrorism we unleash on 
Iran, to turn the Middle East into a private 
gas station for our large oil companies. We 
have no right to empower Israel's continuing 
occupation of Palestine, a flagrant violation 
of international law. The resistance you see 
in Iran will not end until Iranians, and all 
those burdened with repression in the 
Middle East, free themselves from the 
tyranny that comes from within and without. 
Let us, for once, be on the side of those who 
share our democratic ideals.  
 

© 2009 TruthDig.com 

Chris Hedges writes a regular column for Truthdig.com . 

Hedges graduated from Harvard Divinity School and was 

for nearly two decades a foreign correspondent for The 

New York Times. He is the author of many books, 

including: War Is A Force That Gives Us Meaning , What 

Every Person Should Know About War , and American 

Fascists: The Christian Right and the War on America.   

His most recent book, Empire of Illusion: The End of 

Literacy and the Triumph of Spectacle , will be out in 

July, but is available for pre-order.  
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Washington has never recovered from the 
loss of Iran—something our intelligence 
services never saw coming. The overthrow 
of the shah, the humiliation of the embassy 
hostages, the laborious piecing together of 
tiny shreds of paper from classified embassy 
documents to expose America’s venal role 
in thwarting democratic movements in Iran 
and the region, allowed the outside world to 
see the dark heart of the American empire. 
Washington has demonized Iran ever since, 
painting it as an irrational and barbaric 
country filled with primitive, religious 
zealots. But Iranians, as these street protests 
illustrate, have proved in recent years far 
more courageous in the defense of 

democracy than most Americans.  
Where were we when our election was 
stolen from us in 2000 by Republican 
operatives and a Supreme Court that 
overturned all legal precedent to anoint 
George W. Bush president? Did tens of 
thousands of us fill the squares of our major 
cities and denounce the fraud? Did we 
mobilize day after day to restore 
transparency and accountability to our 
election process? Did we fight back with the 
same courage and tenacity as the citizens of 
Iran? Did Al Gore defy the power elite and, 
as opposition candidate Mir Hossein 
Mousavi has done, demand a recount at the 
risk of being killed? 
 
President Obama retreated in his Cairo 
speech into our spectacular moral nihilism, 
suggesting that our crimes matched the 
crimes of Iran, that there is, in his words, "a 
tumultuous history between us." He went 
on: "In the middle of the Cold War, the 
United States played a role in the overthrow 
of a democratically elected Iranian 
government. Since the Islamic Revolution, 
Iran has played a role in acts of hostage-
taking and violence against U.S. troops and 
civilians." It all, he seemed to say, balances 
out.   
 
I am no friend of the Iranian regime, which 
helped create and arm Hezbollah, is 
certainly meddling in Iraq, has persecuted 
human rights activists, gays, women and 

religious and ethnic minorities, embraces 
racism and intolerance and uses its power to 
deny popular will. But I do not remember 
Iran orchestrating a coup in the United 
States to replace an elected government with 
a brutal dictator who for decades 
persecuted, assassinated and imprisoned 
democracy activists. I do not remember Iran 
arming and funding a neighboring state to 
wage war against our country. Iran never 
shot down one of our passenger jets as did 
the USS Vincennes-caustically nicknamed 
Robocruiser by the crews of other American 
vessels-when in June 1988 it fired missiles 
at an Airbus filled with Iranian civilians, 
killing everyone on board. Iran is not 
sponsoring terrorism within the United 
States, as our intelligence services currently 
do in Iran. The attacks on Iranian soil 
include suicide bombings, kidnappings, 
beheadings, sabotage and "targeted 
assassinations" of government officials, 
scientists and other Iranian leaders. What 
would we do if the situation was reversed? 
How would we react if Iran carried out these 
policies against us?  
 
We are, and have long been, the primary 
engine for radicalism in the Middle East. 
The greatest favor we can do for democracy 
activists in Iran, as well as in Iraq, 
Afghanistan, the Gulf and the dictatorships 
that dot North Africa, is withdraw our 
troops from the region and begin to speak to 
Iranians and the rest of the Muslim world in 
the civilized language of diplomacy, respect 
and mutual interests. The longer we cling to 
the doomed doctrine of permanent war the 
more we give credibility to the extremists 
who need, indeed yearn for, an enemy that 
speaks in their crude slogans of nationalist 
cant and violence. The louder the Israelis 
and their idiot allies in Washington call for 
the bombing of Iran to thwart its nuclear 
ambitions, the happier are the bankrupt 
clerics who are ordering the beating and 
murder of demonstrators. We may laugh 
when crowds supporting Ahmadinejad call 
us "the Great Satan," but there is a very 
palpable reality that has informed the 
terrible algebra of their hatred.  



 

Chris Hedges 

Iran Had a Democracy 
Before We Took It Away 
 
 
Iranians do not need or want us to teach 
them about liberty and representative 
government. They have long embodied this 
struggle. It is we who need to be taught. It 
was Washington that orchestrated the 1953 
coup  to topple Iran’s democratically elected 
government, the first in the Middle East, 
and install the compliant shah in power. It 
was Washington that forced Prime Minister 
Mohammed Mossadegh , a man who cared 
as much for his country as he did for the 
rule of law and democracy, to spend the rest 
of his life under house arrest. We gave to 
the Iranian people the corrupt regime of the 
shah and his savage secret police and the 
primitive clerics that rose out of the swamp 
of the dictator’s Iran. Iranians know they 
once had a democracy until we took it 
away.   
 
The fundamental problem in the Middle 
East is not a degenerate and corrupt Islam. 
The fundamental problem is a degenerate 
and corrupt Christendom. We have not 
brought freedom and democracy and 
enlightenment to the Muslim world. We 
have brought the opposite. We have used 
the iron fist of the American military to 
implant our oil companies in Iraq, occupy 
Afghanistan and ensure that the region is 
submissive and cowed. We have supported 
a government in Israel that has carried out 
egregious war crimes in Lebanon and Gaza 
and is daily stealing ever greater portions of 
Palestinian land. We have established a 
network of military bases, some the size of 
small cities, in Iraq, Afghanistan, Saudi 
Arabia, Turkey and Kuwait, and we have 
secured basing rights in the Gulf states of 
Bahrain, Qatar, Oman and the United Arab 
Emirates. We have expanded our military 
operations to Uzbekistan, Pakistan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Egypt, Algeria and 
Yemen. And no one naively believes, except 
perhaps us, that we have any intention of 
leaving.  
We are the biggest problem in the Middle 
East. We have through our cruelty and  

 
violence created and legitimized the 
Mahmoud Ahmadinejads and the Osama bin 
Ladens. The longer we lurch around the 
region dropping iron fragmentation bombs 
and seizing Muslim land the more these 
monsters, reflections of our own distorted 
image, will proliferate. The theologian 
Reinhold Niebuhr wrote  that “the most 
significant moral characteristic of a nation is 
its hypocrisy.” But our hypocrisy no longer 
fools anyone but ourselves. It will ensure 
our imperial and economic collapse. 
 
The history of modern Iran is the history of 
a people battling tyranny. These tyrants 
were almost always propped up and funded 
by foreign powers. This suppression and 
distortion of legitimate democratic 
movements over the decades resulted in the 
1979 revolution that brought the Iranian 
clerics to power, unleashing another tragic 
cycle of Iranian resistance.  
 
“The central story of Iran over the last 200 
years has been national humiliation at the 
hands of foreign powers who have 
subjugated and looted the country,” Stephen 
Kinzer , the author of “All the Shah’s Men: 
An American Coup and the Roots of Middle 
East Terror,” told me. “For a long time the 
perpetrators were the British and Russians. 
Beginning in 1953, the United States began 
taking over that role. In that year, the 
American and British secret services 
overthrew an elected government, wiped 
away Iranian democracy, and set the 
country on the path to dictatorship.” 
 
“Then, in the 1980s, the U.S. sided with 
Saddam Hussein in the Iran-Iraq war, 
providing him with military equipment and 
intelligence that helped make it possible for 
his army to kill hundreds of thousands of 
Iranians,” Kinzer said. “Given this history, 
the moral credibility of the U.S. to pose as a 
promoter of democracy in Iran is close to 
nil. 
 
Especially ludicrous is the sight of people in 
Washington calling for intervention on 
behalf of democracy in Iran when just last 
year they were calling for the bombing of 
Iran. If they had had their way then, many 
of the brave protesters on the streets of 
Tehran today—the ones they hold up as 
heroes of democracy—would be dead now.” 
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During his past four years in office, 
Ahmadinejad has ramped up Iran's anti-
imperialist rhetoric and posed himself as a 
leader of the Islamic world. That accounts for 
his fiery rhetoric against Israel and his denial 
of the Holocaust. (Officially, Ahmadinejad 
"questions" the Holocaust and says "more 
study is necessary." That reminds me of the 
creationists who say there needs to be more 
study because evolution is only a theory.) As 
pointed out by the opposition candidates, 
Ahmadinejad's rhetoric about Israel and Jews 
has only alienated people around the world 
and made it more difficult 
for the Palestinians. 
 
But in the real world, Ahmadinejad has done 
nothing to support the Palestinians other than 
sending some funds to Hamas. Despite 
rhetoric from the U.S. and Israel, Iran has little 
impact on a struggle that must be resolved by 
Palestinians and Israelis themselves. 
So comparing Ahmadinejad with Chavez or 
Evo Morales is absurd. I have reported from 
both Venezuela and Bolivia numerous times. 
Those countries have genuine mass 
movements that elected and kept those leaders 
in power. They have implemented significant 
reforms that benefitted workers and farmers. 
Ahmadinejad has introduced 24% annual 
inflation and high unemployment. 
 
As for the position of Venezuela and President 
Hugo Chavez, they are simply wrong.  
On a diplomatic level, Venezuela and Iran 
share some things in common. Both are under 
attack from the U.S., including past efforts at 
"regime change." Venezuela and other 
governments around the world will have to 
deal with Ahmadinejad as the de facto 
president, so questioning the election could 
cause diplomatic problems. 
 
But that's no excuse. Chavez has got it exactly 
backward. The popular movement in the 
streets will make Iran stronger as it rejects 
outside interference from the U.S. or anyone 
else. 
 
This is no academic debate or simply fodder 
for bored bloggers. Real lives are at stake. A 
repressive government has killed at least 17 
Iranians and injured hundreds. 
The mass movement may not be strong 
enough to topple the system today but is 
sowing the seeds for future struggles. 

The leftist critics must answer the question: 
Whose side are you on? 
Freelance foreign correspondent Reese Erlich 
covered the recent elections in Iran and their 
aftermath. He is the author of The Iran 
Agenda: the Real Story of U.S. Policy and the 
Middle East Crisis.  
(Polipoint Press) 

Published on Monday, June 29, 2009 by Common Dreams.org 
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on two days notice, mobilized its nefarious 

networks? Does the CIA even have the kind of 
extensive networks that would be necessary to 
control or even influence such a movement? 
That simultaneously gives the CIA too much 

credit and underestimates the independence of 
the mass movement. 

As for the charge that the CIA is providing 
advanced technology like Twitter, 
pleaaaaaase. 
In my commentary carried on Reuters, I point 
out that the vast majority of Iranians have no 
access 
to Twitter and that the demonstrations were 
mostly organized by cell phone and word of 
mouth. 
Many Iranians do watch foreign TV channels 
via satellite. A sat dish costs only about $100 
with no monthly fees, so they are affordable 
even to the working class. Iranians watched 
BBC, VOA and other foreign channels in 
Farsi, leading to government assertions of 
foreign instigation of the demonstrations. By 
that logic, Ayatollah Khomeini received 
support from Britain in the 1979 revolution 
because of BBC radio's critical coverage of 
the despotic Shah. 
Frankly, based on my observations, no one 
was leading the demonstrations. During the 
course of the week after the elections, the 
mass movement evolved from one protesting 
vote fraud into one calling for much broader 
freedoms. You could see it in the changing 
composition of the marches. There were not 
only upper middle class kids in tight jeans and 
designer sun glasses. There were growing 
numbers of workers and women in very 
conservative chadors. 
Iranian youth particularly resented President 
Ahmadinejad's support for religious militia 
attacks on unmarried young men and women 
walking together and against women not 
covering enough hair with their hijab. 
Workers resented the 24 percent annual 
inflation that robbed them of real wage 
increases. Independent trade unionists were 
fighting for decent wages and for the right to 
organize. 
Some demonstrators wanted a more moderate 
Islamic government. Others advocated a 
separation of mosque and state, and a return to 
parliamentary democracy they had before the 
1953 coup. But virtually everyone believes 
that Iran has the right to develop nuclear 
power, including enriching uranium. Iranians 
support the Palestinians in their fight against 

Israeli occupation, and they want to see the 
U.S. get out of Iraq. 
So if they CIA was manipulating the 
demonstrators, it was doing a piss poor job. 
Of course, the CIA would like to have 
influence in Iran. But that's a far cry from 
saying it does have influence. By proclaiming 
the omnipotence of U.S. power, the leftist 
critics ironically join hands with Ahmadinejad 
and the reactionary clerics who blame all 
unrest on the British and U.S. 
3. Assertion: Ahmadinejad is a nationalist-
populist who opposes U.S. imperialism 
Efforts to overthrow him only help the U.S. 
James Petras  wrote: "Ahmadinejad's strong 
position on defense matters contrasted with 
the pro-Western and weak defense posture of 
many of the campaign propagandists of the 
opposition...." 
"Ahmadinejad's electoral success, seen in 
historical comparative perspective should not 
be a surprise. In similar electoral contests 
between nationalist-populists against pro-
Western liberals, the populists have won. Past 
examples include Peron in Argentina and, 
most recently, Chavez of Venezuela, [and] 
Evo Morales in Bolivia." 
Venezuela's Foreign Ministry wrote on its 
website: 
 
"The Bolivarian Government of Venezuela 
expresses its firm opposition to the vicious 
and unfounded campaign to discredit the 
institutions of the Islamic Republic of Iran, 
unleashed from outside, designed to roil the 
political climate of our brother country. 
From Venezuela, we denounce these acts of 
interference in the internal affairs of the 
Islamic Republic of Iran, while demanding an 
immediate halt to the maneuvers to threaten 
and destabilize the Islamic Revolution." 
From 1953-1979, the Shah of Iran brutally 
repressed his own people and aligned himself 
with the U.S. and Israel. After the 1979 
Islamic Revolution, Iran brutally repressed its 
own people and broke its alliance with the 
U.S. and Israel. That apparently causes 
confusion for some on the left. 
 
I have written numerous articles and books 
criticizing U.S. policy on Iran, including Bush 
administration efforts to overthrow the Islamic 
government. The U.S. raises a series of phony 
issues, or exaggerates problems, in an effort to 
impose its domination on Iran. (Examples 
include Iran's nuclear power program, support  
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planned to use text messaging to communicate 
local vote tallies to a central location. The 
government shut down SMS messaging! 
So the vote count was entirely dependent on a 
government tally by officials sympathetic to 
the incumbent. 
I heard many anecdotal accounts of voting 
boxes arriving pre-stuffed and of more ballots 
being printed than are accounted for in the 
official registration numbers. 
It seems unlikely that the Iranian government 
will allow meaningful appeals or 
investigations into the various allegations 
about vote rigging. 
A study by two professors at Chatham House 
and the Institute of Iranian Studies at 
University of St. Andrews, Scotland, took a 
close look at the official election results and 
found some major discrepancies. For 
Ahmadinejad to have sustained his massive 
victory in one third of Iran's provinces, he 
would have had to carry all his supporters, all 
new voters, all voters previously voting 
centrist and about 44% of previous reformist 
voters. 
files/14234_iranelection0609.pdf 
Keep in mind that Ahmadinejad's victory 
takes place in the context of a highly rigged 
system. The Guardian Council determines 
which candidates may run based on their 
Islamic qualifications. As a result, no woman 
has ever been allowed to campaign for 
president and sitting members of parliament 
were disqualified because they had somehow 
become un-Islamic. 
The constitution of Iran created an 
authoritarian theocracy in which various 
elements of the ruling elite could fight out 
their differences, sometimes through elections 
and parliamentary debate, sometimes through 
violent repression. Iran is a classic example of 
how a country can have competitive elections 
without being democratic. 
2. Assertion: The U.S. has a long history of 
meddling in Iran, so it must be behind the 
current unrest. 
Jeremy R. Hammond writes in the progressive 
website Foreign Policy Journal: 
"[G]iven the record of U.S. interference in the 
state affairs of Iran and clear policy of regime 
change, it certainly seems possible, even 
likely, that the U.S. had a significant role to 
play in helping to bring about the recent 
turmoil in an effort to undermine the 
government of the Islamic Republic. 

2009/06/23/has-the-u-s-played-a-role-in-
fomenting-unrest-during-irans-election/  
Eric Margolis, a columnist for Quebecor 
Media Company in Canada and a contributor 
to The Huffington Post, wrote: 
"While the majority of protests we see in 
Tehran are genuine and spontaneous, Western 
intelligence agencies and media are playing a 
key role in sustaining the uprising and 
providing communications, including the 
newest electronic method, via Twitter.  
These are covert techniques developed by the 
US during recent revolutions in Ukraine and 
Georgia that brought pro-US governments to 
power." Both authors cite numerous cases of 
the U.S. using covert means to overthrow 
legitimate governments. The CIA engineered 
large demonstrations, along with 
assassinations and terrorist bombings, to cause 
confusion and overthrow the parliamentary 
government of Iran' Prime Minister 
Mohammad Mossadegh in 1953. The U.S. 
used similar methods in an effort to overthrow 
Hugo Chavez in Venezuela in 2002. (For 
more details, see my book, Dateline Havana: 
The Real Story of US Policy and the Future of 
Cuba .) 
datelinehavana/ Hammond cites my book The 
Iran Agenda and my interview on Democracy 
Now to show that the Bush Administration 
was training and funding ethnic minorities in 
an effort to overthrow the Iranian government 
in 2007. 
All the arguments are by analogy and 
implication. Neither the above two authors, 
nor anyone else of whom I am aware, offers 
one shred of evidence that the Obama 
Administration has engineered, or even 
significantly influenced, the current 
demonstrations. 
Let's look at what actually happened on the 
ground. Tens of millions of Iranians went to 
bed on Friday, June 12, convinced that either 
Mousavi had won the election outright or that 
there would be runoff between him and 
Ahmadinejad. They woke up Saturday 
morning and were stunned. "It was a coup 
d'etat," several friends told me. 
The anger cut across class lines and went well 
beyond Mousavi's core base of students, 
intellectuals and the well-to-do. 
Within two days hundreds of thousands of 
people were demonstrating peacefully in the 
streets of Tehran and other major cities. Could 
the CIA have anticipated the vote count, and  



 
 
 

 

Reese Erlich 

Iran and Leftist Confusion 
 
 
When I returned from covering the Iranian 
elections recently, I was surprised to find my 
email box filled with progressive authors, 
academics and bloggers bending the mselves 
into knots about the current crisis in Iran. They 
cite the long history of U.S. interference in Iran 
and conclude that the current unrest there must 
be sponsored or manipulated by the Empire. 
 
That comes as quite a shock to those risking 
their lives daily on the streets of major Iranian 
cities fighting for political, social and 
economic justice. Some of these authors have 
even cited my book, The Iran Agenda, as a 
source to prove U.S. meddling. Whoa there, 
pardner. Now we're getting personal. The large 
majority of American people, particularly 
leftists and progressives, are sympathetic to the 
demonstrators in Iran, oppose Iranian 
government repression and also oppose any 
U.S. military or political interference in that 
country. But a small and vocal number of 
progressives are questioning that view, 
including authors writing for Monthly Review 
online, Foreign Policy Journal , and prominent 
academics such as retired professor James 
Petras. 
 
They mostly argue by analogy. They correctly 
cite numerous examples of CIA efforts to 
overthrow governments, sometimes by 
manipulating mass demonstrations. But past 
practice is no proof that it's happening in this 
particular case. Frankly, the multi-class 
character of the most recent demonstrations, 
which arose quickly and spontaneously, were 
beyond the control of the reformist leaders in 
Iran, let alone the CIA.  
 
Let's assume for the moment that the U.S. was 
trying to secretly manipulate the 
demonstrations for its own purposes. Did it 
succeed? Or were the protests reflecting 30 
years of cumulative anger at a reactionary 
system that oppresses workers, women, and 
ethnic minorities, indeed the vast majority of 
Iranians? Is President Mahmood Ahmadinejad 

a "nationalist-populist," as claimed by some, 
and therefore an ally against U.S. domination  
around the world? Or is he a repressive, 
authoritarian leader who actually hurts the 
struggle against U.S. hegemony? 
Let's take a look. But first a quick note. 
As far as I can tell none of these leftist critics 
have actually visited Iran, at least not to report 
on the recent uprisings. Of course, one can 
have an opinion about a country without first-
hand experience there. But in the case of recent 
events in Iran, it helps to have met people. It 
helps a lot. 
The left-wing Doubting Thomas arguments 
fall into three broad categories. 
1. Assertion: President Mahmood 
Ahmadinejad won the election, or at a 
minimum, the opposition hasn't proved 
otherwise. 
Michael Veiluva, Counsel at the Western 
States Legal Foundation (representing his own 
views) wrote  on the Monthly Review website: 
 "[U.S. peace groups] are quick to denounce 
the elections as ‘massively fraudulent' and 
generally subscribe to the ‘mad mullah' 
stereotype of the current political system in 
Iran.   
There is a remarkable convergence between 
the tone of these statements and the American 
right who are hypocritically beating their 
chests over Iran's ‘stolen' election. 
Bartle Professor (Emeritus) of Sociology at 
Binghamton University, New York, James 
Petras wrote: 
"[N]ot a single shred of evidence in either 
written or observational form has been 
presented either before or a week after the vote 
count. During the entire electoral campaign, no 
credible (or even dubious) charge of voter 
tampering was raised." 
Actually, Iranians themselves were very 
worried about election fraud prior to the vote 
count. When I covered the 2005 elections, 
Ahmadinejad barely edged out Mehdi Karoubi 
in the first round of elections. Karoubi raised 
substantive arguments that he was robbed of 
his place in the runoff due to vote fraud. But 
under Iran's clerical system, there's no 
meaningful appeal. So, as he put it, he took his 
case to God. 
On the day of the 2009 election, election 
officials illegally barred many opposition 
observers from the polls. The opposition had



    

 :خواست نويسندگان ايران
  سركوب مردم ايران را متوقف كنيد

  
سركوب آزادي بيان خواهي امروز مردم ايران كه واكنشي برخاسته از سي سال  صداي آزادي

  هاي دموكراتيك را به خواهان و نهادها و دولت ي آزادي است، همهها  و حقوق طبيعي آن
هاي گذشته شاهد بيدادهاي  ما نويسندگان، كه طي سال. خواند صدايي و همراهي فرامي هم

ترين حقوق انساني مردم  فراوان از سوي حكومت جمهوري اسالمي در پايمال كردن ابتدايي
كنيم، ضمن همراهي و  ايم و امروز، ناگزير در مهاجرت و تبعيد زندگي مي سرزمينمان بوده

عدالت  ،ويژه جوانان هوشمند، كه براي برقراري آزادي  صدايي با مردم شريف ايران، به هم
اند، از شما   اجتماعي و دمكراسي در ايران با مسالمت آميزترين روش صدايشان را بلند كرده

ها برخيزيد و در اعتراض به  خواهيم كه به  ياري آن گان جهان مي ان و فرهيختهگ نويسنده
هاي  مردم، سركوب ي حكومت اسالمي كه براي خاموش كردن صداي آزاديخواهانه

  .ها شويد را آغاز كرده است، با ما همراه شده و خواستار توقف اين سركوبي ا  گسترده
آشوري، سهيال آصفي، عباس آزاديان، نعمت آزرم، فراز، داريوش  سرژ آراكلي، معصومه آتش

مهدي استعدادي محمدرضا اسكندري، گيل آوايي، هادي ابراهيمي، ابوالفضل اردوخاني، 
مختار برازش،  بهرخ بابايي، خسرو باقرپور، علي اوحدي،كامران امين آوه، شاد، رضا اغنمي،  

كامران روشنك بيگناه،  اب،شتعبدالقادر بلوچ، شهال بهاردوست، رضا بيرضا براهني، 
باقر پرهام، الياس پورغالم، راحله تار، هايده پور،   كوشيار پارسي، شهرنوش پارسي پارسايي،

. م(گل، مهري جعفري، محمد جاللي  مليحه تيره ،فريدون تنكابني پور، ترابي، معصومه تقي
بهروز ام، حسن حسسينا حافظي، سيد جوادي،  اصغر حاج عليخاني،  ، مهدي جليل)سحر

وازريك محمد مهدي خرمي، اسماعيل خويي، منصور خاكسار، نسيم خاكسار، حشمت، 
حسين دواني، حسين  دخت دقيقيان، ميترا درويشيان، علي دشتي، شيريندرساهاكيان، 

 نژاد، ناصر رحماني ايرج رحماني،محمد ربوبي،  اصغر راشدان، منوچهر رادين، علي، آبادي دولت
ناصر  شاهرخ رييسي،پور،  انگيز رساپور،  شيرين رضويان، منيرو روانيمهرسهراب رحيمي، 

عزيز اكبر سردوزامي، فرج سركوهي، هادي زماني، ماندانا زنديان، زراعتي، علي زرين، 
حميد صدر، محمدباقر بهروز شيدا، عباس شكري، اسد سيف، سنگتراش، پيام سيستاني، 

، مهناز طالبي طاهري، رضا طالبيرا طاري، معصومه ضيايي، حم الدين ضيايي، صميمي، سام
 رضا عطاران، رضا عبدي، امير عزتي، مريم عزيزي، عليقادر عبداله، ، زاده رضا طبيب علي

سودابه عليشاهي، كيوان فتوحي، فهيمه فرسايي، وفا فرهودي، ويدا زاده،  رضا عالمه
زيبا  نيكو كامرون،چي، زاده، رضا قاسمي، آزيتا قهرمان، الهام قيطان فرهودي، مجيد فالح

مسعود كشميري، سمسام  فرد، افشين كريم حكاك، علي كريمي، احمد كريمي كرباسي،
رباب كشفي، شيما كلباسي، منصور كوشان، محمود كوير، ايرج گرگين، ابوالقاسم گلستاني، 

، آذر محلوجيان، محمد محمدعلي، مهرداد محمودي، نسرين مدني، ژيال مساعد، محب
فرشته مولوي، باقر مومني، كاوه امير مومبيني، سياوش ملكي،  رويا مقدس،ي، عباس معروف

ميثاق، سياوش ميرزايي، علي ميرفطروس، نانام، مرتضا نگاهي، مجيد نفيسي، علي نگهبان، 
ناز هدايتي، مريم هوله، رضا هيوا، محسن يلفاني، سعيد  عال، اصغر واقدي، مه پرتو نوري

   .يوسف



 
Stop the Suppression of the Iranian people 

 
The Iranian people's outcry for freedom is a reaction to 
30 years of suppression of their freedom of speech and 
the repression of their human rights.  Their cry calls on 
all freedom-loving people, democratic institutions and 
governments to unite in condemning the latest anti-
democratic actions of the Iranian regime.   
  
We, the Iranian writers, who have witnessed numerous 
acts of injustice by the Islamic Republic aimed at 
suppressing the most basic human rights of our people, 
and who subsequently live in exile or migration while 
standing together with the honorable Iranian people 
(especially the intelligent youth who are voicing, in the 
most peaceful manner, their demands for freedom, 
social justice and democracy in Iran) appeal to you, the 
writers and scholars of the world, to help them by 
demanding an immediate end to the Islamic Republic's 
widespread suppression of the Iranian people. 
 
Ingvar Ambjærnsen, Rene Appel, Kurt Aust, Cunstein Bake, Tore 
G. Bareksten, Jana Beronova, Thomas Marco Blatt, Eivor M 
Bergun-Harstad, Bjarte Breiteig, Bjørn Andeas Bull-Hansen, Jack 
Callom, Henning Kramer Dahl, Tor Edvin Dahl, Bjørn Jonson 
Dale, Annebelle Despard, Tom Egeland, Hanneke Eggels, Bernt 
Eggen, Torgrim Eggen, Rolf Enger, Farnk Eriksen, Jon Øystein 
Flink, Jon Fosse, Wael Phlip Gallab, Jennifer Health, Vigdis 
Hjorth, Paal-Helge Haugen, Hans Herbjørnsrud, Kristian S. 
Håggernes, Øivind Hånes, Cornelius Jakhelln, Roy Jacobsen, 
Walid Kuasi, Jan Kjærstad, Arve Kleiva, Odd Klippenvåg, Hester 
Knibbe, Ingar Knudtsen, Terje Holtet Larsen, Aasne Linnestå, Liv 
Lundberg, Stein Erik Lunde, Arne Lyger, Ingri Lønnebotn, Micode 
Mace, Enel Melberg, Magnar Mikkelsen, Frank Stubb Micaelsen, 
Magnar Mikkelsen, Zorica Mitic, Marit Nicolaysen, Henrik Nor-
Hansen, Knut Nærum, Jan Chr. Næss, Marten Harry Olsen, 
Øystein Orten, Torgeir Rebolledo Pedersen, Lars Ramslie, Ove 
Røsbak, Eugene Schougin (and International Secretary of 
International PEN), Andrew Shelling, Tone Dleditsch Stabel, 
Hermann Starheimsæter, Peter Swenborn, Orten Trovåg, Jan Ove 
Ulstein, Linn Cecilies Ulvin, Sylvelin Vatle, Knut Ødegård, Anne 
Waldman. 
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