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 !مردمِ ایران خواهان آغازِ واکسیناسیونِ فوری، عمومی و رایگان هستند

 
 

 دفتر  در وُ است بُگشوده رَنگارنگ گِنژرا یکی
 زَرِ  خطّ به را تکامُل نامیِ نامِ نوشته

 - "تاریخ"احسان طبری/ بیتی از شعر بلند  -
 

که در شمارۀ پیش وعده ؛ چنان1933تا اسفند  1931از آبان  گنژرانامۀ هوقفۀ شانزده شماره ماپس از انتشارِ بی
چه گُشاییم و آننامه در سال نوی شمسی میرا در قالبِ دوماه "رنگارنگ گِنژرا"دادیم، اینک نخستین شماره از این 

م آمده رو دارید، مطالبی ادبی، هنری و اجتماعی است که با تالش جمعی از یاران برای این شماره فراهدر پیشِ
در دسترس خوانندگان خواهد بود و شمسی های زوج سال ازین پس در هفتۀ نخست از ماه گنژرانامۀ است. دوماه

ترین مشکالت جاری که ای هرچند گذرا به عمدههای پیش حتما اشارهخواهیم کوشید در سرسخن به سیاقِ شماره
ترین هودۀ این اشارات در این است که اگر روزی کمها دست به گریبان است، داشته باشیم. جامعۀ ایران با آن

، جامعۀ ایران گنژرازنند، بدانند در زمان انتشار نشریۀ را ورق می گنژراای از های آیندۀ میهن شمارهافرادی از نسل
 های تاریخی، اقتصادی و اجتماعی روبرو بوده است. زیسته و با کدام دشواریدر چه شرایطی می

که وقتی اشاره داریم، چنان "مردم"و  "حکومت"ای شامل کنیم یعنی به مجموعهصحبت می "جامعه"وقتی از 
تولیدی، نیروهای مولّده و  ای شامل شیوهسخن از نظام یا فرماسیون اقتصادی و اجتماعی است، دربارۀ مجموعه

از دولت، رژیم یا حاکمیت که زنیم نه مناسبات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوقی افراد جامعه حرف می
بینیم حکایت از دو معضلِ مهمی دارد هریک مفهومی جدا و متفاوت از نظام یا حکومت دارند. دو نموداری که می

داری ایران را به خود مشغول داشته و دارد. بدیهی است که در این میان بیشترین اکنون جامعۀ سرمایهکه هم
شود، امّا در الینحل ماندن و میلیونی کارگران و زحمتکشان وارد میوطبقات اقشار ها به ترین آسیبفشارها و بزرگ

ایم، و آمار سه رقمی  بازگشته "!هر سه دقیقه یک قربانی"گیری انتشار ویروس کرونا که به شاخص یا تشدید اوج
هم حکومت در قبال تصمیماتِ نابخردانه و تعلّل در اجرای وظایفِ قانون اساسی خود مقصر است و هم آن اقشاری 

میلیون سفر نوروزی رکورد آمار چهل ساله اخیر را شکستند و ما در  129با انجام  1011از مردم که در نوروز
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، باید منتظر "بختیارچوخ"بودن سفرهای نوروزی اقشارِ پیشبا در "ردیم که بینی کسرسخن شمارۀ قبل پیش
اعتمادی مدلّلِ مردم به حکومت است. دانیم این رفتار محصول بیگرچه می "افزایش آمار مرگ و میر هموطنان بود.

 به دو نمودار فوق و حوزۀ مسئولیت حکومت برگردیم.
های جهش یافته با سرعت انتشار ده برابری، این واقعیتی تلخ ویژه گونه به در زمینۀ مقابله با ویروس کرونا -1

است که در بین مقامات و مسئولین از ابتدا ارادۀ جدی وجود نداشت و هم اکنون نیز ندارد. در بدترین حالت 
ی شیوع ویروس کرونا هرچند مشکالتی به بار آورده، اما برا"است که گفت  اظهارات سال گذشته امام جمعه مشهد

بندِ دولت (، و در بهترین حالت، توجه نیممبتال شدهاکنون )که خودش نیز هم "العادۀ خداست !ایران یک نعمتِ فوق
کردن مردم!، فرمانِ تعطیلی شهرهای سیاه و قرمز را های کارشناسان است که ضمن مقصّر معرفیبه برخی از توصیه

ا بدون افزایشِ تستِ بیماریابی و آغاز دانیم صِرفِ اعالمِ تعطیلی و قرنطینۀ شهرهکه میکند، در حالیصادر می
ها یعنی واکسیناسیون فوری، عمومی و رایگان دردی را دوا نخواهد کرد و آزموده را آزمودن خطاست! همۀ این

اند و یا اطالع ندارند که از بیش که جامعۀ ایران )نه حاکمیت و نه مردم( هنوز عمقِ خطر و فاجعه را درک نکردهاین
نفر قربانی کرونا در جهان، دو میلیون نفر متعلق به سال اول و یک میلیون قربانی مربوط به سه ماهه از سه میلیون 

سعید به یک نفر هم کنند. در این میانه نیز گویا صد از بستری شدگان فوت میدراخیر بوده و در حال حاضر ده 
 "جمهوری هستی!شایستۀ پست ریاستفقط شما "شوخی گفته که بهنمک دولت مستعجل یوزیر بهداشت ب، نمکی

شکل د و بهخوریک نفر! را می "غصّه"تر مردم ایران، بیشجای دغدغۀ سالمت هها بچون این روزها در رسانه
 ...   می ورزد لهمُغازگوید و می مَجیزآوری تهوّع
اعتمادی مسئوالن که به بی به دلیل عدم شفافیتِ ،ساخت واکسن اعم از واردات یا مورد واکسیناسیوندر  -1

میلیون تومان سی فایزر در بازار سیاه تاعمومی دامن زده، حرف و حدیث فراوان است. از قیمت هر دوز واکسن 
اگر ریگی در کفش مسئوالن نبود، آمار واکسیناسیون را شفاف "گوید: پرستار که میگرفته تا این سخن رییس خانۀ

مبنی بر  تصمیم نابخردانۀ روحانیاین محتوای پیام آشکار  :"واکسن رایگان نخواهد بود!"و اما  ."کردند!اعالم می
آن با مقررات سیستم توزیع جهانی  ومغایر بودن رعملیضمن غی ۀ واردات واکسن به بخش خصوصی بود کهاجاز

، نمایندۀ پیشین مجلس را برانگیخت تا با واکنش محمود صادقی، "کواکس"ها موسوم به واکسن میان دولت
]هم[ به سوداگری  ترین اقتصادهای دنیاآقای روحانی! خجالت بکشید! واکسن کرونا در نئولیبرال"صراحت بگوید: 

  ...  "بخشِ خصوصی واگذار نشده است!
نزدیک  مِرو، اگر برآیند تصمیمات مقامات و مسئولین و رفتار مردم مثبت نباشد، با توجه به تورّهای پیشِدر ماه -2

های ظالمانۀ آمریکا، جامعۀ ایران با وضعیتِ بینیم و ادامۀ تحریمای فوق میبه پنجاه درصدی که در نمودار مقایسه
تری از اقشار مزدبگیر به یشب شدن جمعیتِشاهد پرتاب ،دشوارتری روبرو خواهد بود و ضمن افزایش مرگ و میرها

رهنگیان و انجمن های صنفی فدانشجویی و های کارگری و ، تشکلمطلق خواهیم بود. از قرار اطالع فقرِ دایرۀ
مطالبۀ  کارگران وزحمتکشان باجهانی، روز همبستگیمه ماهِ لِجشن اوّاند که در روز بازنشستگان اعالم کرده

 به میدان خواهند آمد.  "واکسیانسیون فوری، عمومی و رایگان"
توانست کرونا در عصر حاضر نمی گیری پاندمیک ویروسِای جز همهپدیدهقرنِ اخیر شاید هیچ هر حال در نیمبه

اش در ایران و جهان نئولیبرالیسمِ بورژوایی از هر نوعداری و سرمایه بربریت چنین نقاب از چهرۀ کریه نظامِاین
 را برمال سازد. پلید و ضدبشری آن برگیرد و ماهیتِ

 شورای دبیران ارژنگ                                                                                              
  بازگشت به نمایه
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https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=226660
https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=226660
https://www.khabaronline.ir/news/1434680/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84
https://www.entekhab.ir/fa/news/614158/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF
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 پیوند.م.ک: برگردان/ زیس آونر: نویسنده

 (پایه های هنرشناسی علمی :م از فصل دوم کتابپنج)بخش 

 

 ناقلِ عنوان به ایماژ، تیکِاسته و شناختی اهمّیتِ

 بیانیِ قدرتِ و آن در نهفته حقیقتِ میزان به ها،اندیشه

 به هنری آثارِ بودنِ حقیقی. دارد بستگی حقیقت این

 داده نشان که خاصّی حوادثِ و هافاکت بودنِ درست

 باید خاصّی الگوی از هنر، در. نیست وابسته شودمی

 نقّاش، یک که افتدمی اتفاق بسا چه. کرد پیروی

 هستند که صورتی همان به دقیقاً را زندگی واقعیاتِ

 ،صحنه روی در بازیگر یک یا دهد، می نمایش

 اما. کندمی رفتار زندگی در که کندمی رفتار گونههمان

 نظر به کننده قانع آفرینند،می که شخصیتی یا ایماژ

 یک دیگر، سوی از. آیدمی در آب از کاذب یا رسدنمی

 درباره بنویسد هاییافسانه است ممکن هنرمند

 حال،عین در امّا ندارند وجود طبیعت در که چیزهایی

 از هستند، رئالیستی عمیقاً که کند خلق هاییشخصیت

 دارند. تطابق زندگی با و اندکنندهقانع هنری لحاظِ

 مشخّص هایواقعیت و هنری حقیقتِ بین اختالف این

 تیکِاسته در هم هاستمدت ها،آن مادّیِ شکلِ در

 تیکِاسته در هم و است، شده پذیرفته ماتریالیستی

 این از هاآلیستایده و هاماتریالیست اما. آلیستیایده

 اند.گرفته متضاد کامالً نتایجِ مشترک مقدمه

 حقیقتِ که معتقدند آلیستایده تیکِاسته علمای

 از و است متفاوت واقعی زندگی حقیقتِ از اساساً هنری،

 و زندگی حقیقتِ- حقیقت دو وجود قدیمیِ اصلِ

 ارائه را خودِ  خاصّ تیکِاسته تفسیر ،-هنر حقیقتِ

 حقیقتِ از هنر که گیرندمی نتیجه چنین و دهندمی

 واقعیت از مستقل هنرمند، و کندنمی پیروی زندگی

 حقیقتِ دادن قرار رودررو ماتریالیستی تیکِاسته. است

 آن بر و کندمی ردّ قاطعانه را هنر حقیقتِ و زندگی

 حقیقتِ. است یکی بلکه نیست، دوتا حقیقت که است

 با و شده گرفته زندگی خودِ از که است حقیقتی هنری،

 .است شده بیان هنری افزارِ
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 باید صحنه روی حقیقت نویسدمی استانیسالوسکی

 همه از است الزم ولیکن باشد نخورده دست و اصیل

 حقیقت این. گردد پیراسته روزمره غیرضروری جزئیاتِ

 به اما و باشد کنندهقانع واقعیت با انطباق لحاظِ از باید

 خود به شاعرانه شکلی هنرمند، خلّاقِ تخیّلِ کمکِ

 و خاص عواملِ "روزمره غیرضروری جزئیاتِ"بگیرد. 

 در را کلّی و عامّ هایجنبه عوامل این. هستند اتفاقی

 و اساسی چهآن دریافتِ از را ما و دارندنمی نگه ابهام

 گذارانِبنیان که طوری همان. دارندمی باز است، ماهوی

 برای هنر اند،کرده تاکید بارها ماتریالیستی تیکِاسته

 را زندگی عمیقِ حقیقتِ انسان کند کمک کهاین

 نهفته امکاناتِ به بخشیدن تحقق با را واقعیت دریابد،

 .کندمی بازآفرینی آن در

 On) شعر هنرِدربارۀ  درکتاب (Aristotle) ارسطو

the Art of Poetry) شاعر وظیفۀ": کندمی تاکید 

 توصیفِ کهبل نیست، است افتاده اتفاق چهآن توصیفِ

 توصیفِ یعنی بیفتد، اتفاق است ممکن که است چیزی

 به ".افتاد خواهد اتفاق ضرورتا یا احتماالً که چیزی

 وجود که را چیزی صرفاً هنری حقیقتِ دیگر، عبارت

 به که کندمی بیان را چیزی کهبل کند،نمی بیان دارد

 وجود تواندمی زندگی تغییرناپذیرِ قوانینِ تجلّی عنوان

 در نهفته حقیقتِ. باشد داشته

 سازی تیپ نتیجه هنری ایماژِ

 هنر تعمیم، بدونِ. است

 تطابق زندگی با تواندنمی

 باشد. انطباقِ داشته

 واقعیت با ایماژ ناتورالیستیِ

 عمیقِ معنی شودمی سبب

 شود؛ گذاشته کنار حقیقت

 و رودمی دست از حقیقت

 ماند.می باقی حقیقت تقلیدِ

 نمایشنامۀ اجرای تمرینِ در

 The) کرملین هایزنگ

kremlin Chimes) گودینپو نیکوالی اثر (Nikolia 

pogodin) کردنِمطالعه طرز مسکو، هنری تئاتر در 

ِ  حدّ آخرین تا که بود شده بازسازی ایگونه به لنین

 دستور دانچنکو نمیروویچ. داشت تطابق اصل با ممکن

 کرد،می کمک تطابق این به که اضافی وسایلِ همه داد

 همکاران حیرتِ با او. شود حذف دیگری از بعد یکی

 نیاز او آنچه که داد توضیح بنابراین و شد روبرو خود

. است لنین خودِ کهبل نیست، لنین مطالعه طرزِ دارد،

 او که شدمی آن از مانع صحنه آرایشِ ناتورالیستی دقّتِ

. یابد در کرد،می خلق که را شخصیتی حقیقی ماهیّتِ

 دور حقیقت از را او اصل، به نسبت آمیزمبالغه وفاداریِ

 ساخت.می

. هستند واقعی جزئیاتِ از ترمهم هاشخصیت هنر در

 از سانیک اَعمالِ بروزِ نویسدمی (Lessing) لسینگ

 به باشد، منطقی و است ممکن متفاوت هایشخصیت

 یک فردی اَعمالِ به هنری اثر هر در او دلیل این

 زیادی اهمّیتِ فردی هایواقعیت به یا شخصیت

 مهمّ را هاییواقعیت یا اعمال فقط کهبل داد،نمی

. کردندمی بیان را شخصیت یک ماهیتِ که شمردمی

 به که اَعمالی شوند، پرورانده خوب هاشخصیت اگر

 زندگی با گیرند،می نشأت آنان ماهیتِ از طبیعی صورتِ

 حقیقتِ. کرد خواهند تطبیق

 که یابدمی تحقق وقتی هنری

 هنری، اثرِ یک در هاشخصیت

 که کنند رفتار گونههمان دقیقاً

 مشابه شرایطِ در واقعی زندگی در

 کردند.می رفتار

 اثر نوآباد زمین فصلِ آخرین

 روی بر شولوخوف، میخائیل

 باقی عمیقی تاثیر خواننده

 قسمت، این در. گذاردمی

 از نویسنده همراه خواننده

 داستان تراژیکِ قهرمانانِ
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 بر ناپذیرتحمّل رنجی کهحالی در کند،می خداحافظی

 تواندنمی نویسنده واقع، در. است کرده سنگینی او روحِ

 را داویدوف و ناگولنوف توانستنمی او آیا نپرسد خود از

 متفاوت پایانی داستان، اصلی طرحِ برای و داردنگه زنده

 باشد؟ "ظالمانه" و دالنهسنگ ترکم تا کند انتخاب

 بکند، کاری چنین توانستمی دیگری نویسنده شاید

 حقیقتِ از هرگز که نیرومندی رئالیستِ شولوخوف، ولی

 کاری چنین به توانست نمی شود،نمی منحرف زندگی

 بزند. دست

 یا ایماژ مبنای زندگی، حقیقتِ از صادقانه پیروی

 از هنری شخصیتِ یک امّا. است رئالیستی شخصیتِ

 الگوی از و است برخوردار نیز نسبی استقاللِ نوعی

 والدیمیر قول به یا. کندمی پیروی خاصّ منطقیِ

 نویسنده ،(Vladimir Korolenko) کارولنکو

. "دارد را خودِ  خاصّ ارگانیکِ زندگی" روسی برجسته

 این در جمله از هنری شخصیتِ ارگانیکِ زندگی این

 و زندگی درونی حقیقتِ کشفِ که یابدمی تجلّی واقعیت

 هنر در که ایپدیده درونی معنای بر گذاشتن انگشت

 که کندمی ایجاب بسیار موارد در شود،می داده نشان

 .شود گذاشته کنار هاآن ظاهری شباهتِ

 که کرد خلق را (Don Carlos) کارلوسی دون ،شیلر

 در بود، اندامخوش و جوان

 کارلوسِ دون خودِ کهحالی

 نبوده بیش ایکوتوله تاریخی

 حقیقتِ از شیلر حالاین با. است

 خصایصِ او نکرد تخطّی اساسی

 را بحث مورد شخصیتِ اتفاقی

 ترینمهم بر و گرفت نادیده

 از او نفرتِ یعنی- او خصیصه

 .نمود تاکید -استبداد

 در پوشکین از توصیفی به حال

: برگردیم آنیگین یوگنی منظومه

 گاردهای دارِزنگ مَهمیزهای"

 توصیف این که کندمی یادآوری خود شاعر. "نظامسواره

 پای پاشنه به نظامسواره افسرانِ که زیرا نیست دقیق

 از پیروی از او حالاین با. بستندنمی مَهمیز خود

 شاعرانه را فوق عبارتِ کند،می خودداری واقعی حقیقتِ

 حقیقت هست، شعر جا هر است معتقد و کندمی تلقّی

 دارد. وجود نیز

 عنوان با که معروفی صحنه پوتِمکین، رَزمناوِ فیلم در

 "کندمی جدا را اعدام به محکومین برزنتی پارچه یک"

. است برخوردار نظیریبی بیانی قدرتِ از شود،می شروع

 پارچه یک از ایماژی را صحنه این آیزنشتاین سرگئی

 محکومین چشمانِ  بر که کندمی تلقّی بزرگ بسیار

 روی بر که بزرگ کفنِ یک از ایماژی یا شود،می بسته

 در حال،این با. شودمی انداخته زنده افرادِ از گروهی

 پوشاندنِ برای هرگز برزنتی پارچه واقعی زندگی

 استفاده پارچه این از کهبل رود،نمی کاربه محکومین

. نکند درز بیرون به کشتی عرشه از خون تا شودمی

 این دادن نشان با خواست او از آیزنشتاین نظامی مشاورِ

 مسخره آلتِ را سازانفیلم سایر و خود عُریان، اطالعیِبی

 آشکارِ تحریفِ این ندهد اجازه و ندهد قرار دیگران

 امّا شود؛ گذاشته نمایش معرض به کشتی روی زندگی

 دوری واقعیت از آگاهانه قسمت این در آیزنشتاین

 این: بکشاند تحریف به را واقعی زندگیِ کهآنبی جُست

 عمیق، معانیِ از آکنده صحنه

 عاطفی کشمکشِ و سمبولیسم

 .است

 در (Denis Diderot) دیدرو

 هنر بودنِحقیقی از دفاع

 همه": نویسدمی

 شایانِ هنری هایکمپوزیسیون

 در و جهات همه از تمجید،

 تطبیق طبیعت با موارد همه

 بتوانیم است کافی کند؛می

 را پدیده این من: بگویم
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 "دارد. وجود ولیکن امندیده

 باقی خود قوّتِ به هنوز کلمات این سال 211 از بعد

 فیلم در برزنتی پارچه با همراه صحنه. هستند

 نکرد، سلب او از را تماشاگران اعتمادِ تنهانه آیزنشتاین

 درونیِ حقیقتِ تاثیر تحتِ شدیداً تماشاگران همه کهبل

 به آنان دیدگان جلوی در که گرفتند قرار حوادثی

 (1) آمد.درمی نمایش

 نویسنده، (Hippolyte Castille)  کاستی هیپولیت

 نظر از فقط که کندمی سرزنش را بالزاک فرانسوی،

 هاآن نظایر و ها،لباس داخلی، تزئیناتِ ها،صحنه تصویرِ

 شخصیّتِ ترسیمِ به وقتی ولی است، معتبر اینویسنده

 به. سپاردمی باد دستِ به را جوییحقیقت پردازد،می آن

 استثنایی موجوداتی بالزاک هایشخصیت کاستی، نظر

 پیدا را هاآن نظایرِ تواننمی واقعی زندگیِ در که هستند

 یک توصیفِ به بالزاک وقتی است معتقد و کرد،

 تصویر الخلقهناقص را پردازد، ریشلیویمی مدارسیاست

 میکل شودمی جاری او قلم از هنرمندی وقتی  کند،می

 ایحاشیه در زوال امیل. دهد می قرار الشعاع تحت را آنژ

 بالزاک-هومر را بالزاک است، نوشته انتقاد این به که

 او آثار در چیزی هر که است کرده ادعا و است نامیده

 هومری و عظیم مقیاس در

 او قهرمانانِ و است شده تصویر

 واقعی قهرمانانِ از تربزرگ

 از کهاین ضمن زوال. هستند

 او و کندمی تمجید بالزاک نبوغ

 فرانسه ادبیاتِ شکسپیرِ را

 تئوری از تبعیت به نامد،می

 هنر، زمینه در خود ناتورالیستی

 ترینبزرگ خلّاقِ برخوردِ

 انتقاد بادِ به را فرانسه رئالیستِ

 تصویرِ مانع را آن و گیردمی

 داند.می زندگی حقیقیِ

 که کنیم یادآوری نیست نیازی

 که است درست. هستند جابی و نامربوط هاسرزنش این

 بزرگ دادمی نشان که را هاییپدیده مقیاس بالزاک

 زندگی با را خود تطابقِ او آثارِ این، وجود با ولی کرد،می

 ذهن از هرگز تناسبِ  حسّ که زیرا دادندنمی دست از

 مورد در هومر، درباره دیدرو سخنان. شدنمی دور او

 بگذار: گویدمی دیدرو. کندمی صدق کامالً نیز بالزاک

  زمین از را ها صخره او فانیِ مخلوقاتِ

  .زنندمی پرسه هاکوه در او خدایانِ که زیرا بَرکَنَند،

 هنوز ولی گذرد،می قرن یک تقریباً تاریخ آن از اکنون

 نظرات به هنر حقیقتِ و زندگی حقیقتِ درباره هم

 کالمِ با شاعرانه کالمِ گاهی کنیم؛می برخورد مشابهی

 گرفته یکی عادی گفتارِ منطقِ با هنر منطقِ و معمولی،

 که نیستند متوجه غالباً نظریات این طرفداران. شودمی

 واسطهبی و مستقیم معموالً مضامین عادی، گفتارِ در

 و تصویری شاعرانه، گفتارِ کهحالی در شوند،می بیان

 این در. است استعاره و معنی ظرافتِ ایماژ، از آکنده

 مستقیم زبانِ سطحِ به هنر ایماژدارِ زبانِ موارد، گونه

 صورت این در و یابدمی تقلیل انسان عادی ارتباطِ

 گوته، تراژدی در مثالً، چرا که داد توضیح تواننمی

 هاملت کند، حفظ را خود جوانیِ کندمی سعی فاوست

 صحبت خود پدر شَبَحِ با

 آبی پرنده قهرمانان یا کند،می

 پا تاریکی قلمروِ به مترلینگ

 نباید سخن این از. گذارندمی

 هنرمند که گرفت نتیجه چنین

 اوضاعِ تاریخی، واقعیاتِ بایستی

 روزمره زندگی جزئیاتِ و واقعی

 هنرمند واقع در. بگیرد نادیده را

 را هاجنبه این تمام دقّت، با باید

 هنر، امّا باشد، داشته نظر در

 قوانینِ مطابق تنها نه را زندگی

 مطابق همچنین کهبل زندگی،

  بیان خود اساسی طبیعتِ قوانینِ
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 ،(Savva Mamontov) مامونتو  ساوا وقتی. کندمی

 Anders) زورن آندرس از روسی، معروف هنرِ حامی

Zorn) کشیده او از که ایپرتره بلوزِ چرا پرسدمی 

 نه هنرمندم یک من": دهدمی جواب زورن ندارد، دکمه

 و جزئیات روزمره، عادی گفتارهای در. "خیاط یک

 این هنر، در کهحالی در دارند، روشنی معانیِ کلمات،

 و کنندمی پیدا متفاوتی کامالً معانی کلمات و جزئیات

 گیرند.می قرار گوناگون تفاسیرِ مورد

 به هنر. دارد وجود راه هزاران حقیقت به رسیدن برای

 نیست، یکی زندگی خودِ واقعیاتِ با کهاین علت

 این با. شود می پذیرا را (Convention) قراردادهایی

 غلط استفاده یا استفاده سوء هنر، تاریخ طول در حال،

 رئالیستیِ  ضدّ هایپدیده پیدایش به قراردادها این از

 منحطِ تئاتر مورد در هم سخن، این .است کرده کمک

 مورد در هم و است، صادق روسیه انقالبِ از قبل

. غرب دنیای در معاصر مدرنیسمِ هایجنبه از بسیاری

 فرمالیستی هایگرایش با رئالیستی تیکِاسته مخالفت

 دربست را قراردادها از استفاده که نیست معنی این به

 شمارد.می مردود

 را قراردادها از استفاده حدودِ است الزم جااین در

 کنیم: روشن دقیقاً

 که است مفهومی قرارداد 

 به زیادی تفاسیرِ آن از

 معنای در. است آمده عمل

 ایوسیله مفهوم، این وسیعِ

 اشکالِ همه برای که است

 هنر،. دارد ضرورت هنر

 سواحلِ واقعی منظره

 اُکا یا وُلگا های رودخانه

(Oka) ،کهبل نیست 

 توسط که است مناظری

 و (Levitan) لِویتان

 (Polenov) پولِنوف

 هنر، کهبل نیستند، هنر لندن هایمِه. اندشده تصویر

 واقع در که هامِه این از است (Turner) تِرنِر تصاویر

 قلمِ این، وجود با. است رسانده شهرت به را هاآن

 ما در ایکنندهقانع تاثیر چنان تِرنِر، یا پولِنوف، لِویتان،

 شویممی حاضر پوشکین قولِ به که گذاردمی باقی

 ما. بپذیریم واقعیت خودِ جای به را واقعیت ایماژهای

 یک پرده دو بینِ فاصله در را سال  11 گذشتِ حاضریم

 باندارچوک سرگئی کهاین به ما. کنیم قبول نمایشنامه

(Sergei Bondarchuk) یک سرنوشتِ فیلم در 

 خالصه دقیقه 31 در را سال چند حوادثِ انسان

 به هنر در کهاین به بسته ما. کنیمنمی اعتراض کند،می

 (Carmen) کارمنِ- اندیشیممی کسی چه زندگیِ

  شچوکار بابا و داویدوف یا کروزوئه، رابنسون

(Grandad Schukar)، ِمیخائیل قهرمانان 

 مردِ" با وقتی. خندیممی یا کنیممی گریه ،-شولوخوف

 از نیرومندتر او عاطفی تاثیرِ که چاپلین چارلی ی"نوابی

 مشکل شویم،می روروبه است واقعی شخصِ هر

 کنیم. خودداری گریستن یا خندیدن از توانیممی

 هنر در قراردادها نقشِ شدنروشن به هامثال این همه

 کاربردی هنرهای و معماری استثنای به. کنندمی کمک

 هم در مصرفی هایجنبه با را هنری اصولِ که-

 انعکاسِ هنری شکلِ هر ،-آمیزندمی

. واقعیت خودِ نه امّا است، واقعیت

 پنداشتنِ یکی به واقعیت، این نفیِ

 کنار به واقعیت، و هنر عامیانه

 و ایدئولوژیک تفسیرِ گذاشتن

 زندگی از که مصالحی تیکِاسته

 به خالصه و شوند،می گرفته

 بر شود. عالوهمی منجر ناتورالیسم

ِ  عامّ مفهوم این به است الزم این،

 آن، محدودتر مفهومِ و هنری قراردادِ

 و توصیفی افزارِ از خاصّی نظامِ که

 شویم. قائل تمایز است، بیانی
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 قبالً. است "افزار" کلمۀ کلمه، ترینمهم مورد این در

 در تنهانه را زندگی رئالیستی، هنرِ که ایمکرده اشاره

 به توسّل با همچنین کهبل ،"زندگی خودِ اشکالِ"

. کندمی بازآفرینی غیره و هاسَمبُل نمایی،زشت مبالغه،

 از سیمونوف، کنستانتین اثر چهارمین نمایشنامه در

 قهرمانِ. شودمی استفاده گوناگونی قراردادهای

 دوستانِ با و گرددبرمی گذشته به مرتّب نمایشنامه

 مطالعه هنگامِ حال،این با. کندمی برقرار ارتباط اشمُرده

 زمان که هدنمی آزار را خواننده فکر این نمایشنامه، این

 که کسانی یا برگردد، گذشته به حال از تواندنمی

 باز زندگی به توانندنمی اندگذاشته سر پشت را زندگی

 ماجرای از رئالیستی تصویری نمایشنامه، این در. گردند

 قاطع فردی. شودمی گذاشته نمایش به فرد یک زندگی

 درباره کند،می محاکمه را خود خود، وجدانِ مقابل در

 صادر رای خود برای و پردازد،می تحقیق به خود

 آن، کلی پیامِ و سیمونوف نمایشنامه موضوع. کندمی

 و کند،می توجیه کامالً را نمایشنامه این قراردادی شکلِ

 آن به را شکل این نمایشنامه، در نهفته اندیشه واقع در

  .کندمی تحمیل

 زمانِ در هاصحنه ژاپن، (Kabuki) کابوکیِ تئاتر در

 صحنه و شودمی چیده صحنه یک کند:می تغییر اجرا

 هایشخصیت را وظیفه این. گیردمی را آن جای دیگر

 (Kurumbo) کورومبو که دارند عهده بر خصوصیبه

 با و کنندمی تن بر سیاه هایلباس شوند،می نامیده

. هستند نامرئی گویی که شودمی رفتار چنان آنان

 کار. "کندنمی احساس" را آنها وجودِ حتّی تماشاگر

 در امّا است، "مخفی" آنان

 خاصّ، قراردادِ این حال،عین

 اجرای ارگانیکِ اجزای از یکی

 دهد.می تشکیل را نمایش

 در قرارداد از استفاده میزانِ

 متفاوت هنری مختلفِ اشکالِ

 افزارِ باله، و اُپرا در مثالً. است

 مردان عادی، زندگی در: هستند قراردادی همیشه بیانی

 رقصیدن و خواندن آواز راهِ از را خود هایاندیشه زنان و

 متفاوت کامالً وضع نمایش در. سازندنمی منتقل هم به

 از تواندمی هم نمایشنامه، یک در نهفته ایماژهای. است

 و شود، منتقل تماشاگران به زندگی عادی تقلیدِ طریق

 .قراردادها طریقِ از هم

 نامحدود هاآن بودنِ جابه و قراردادها از استفاده میزان 

 از استفاده در هنرمندان از بعضی متاسفانه. نیست

 کنندمی تصوّر خطا به و کنندمی رَویزیاده قراردادها

 بیشتر قراردادها این از هنری اثرِ یک در هرچه که

 به مقیّد را خود کمتر هنرمند هرچه و شود، استفاده

 بیشتر قدرهمان او نوآوریِ سازد، زندگی مستقیمِ تصویرِ

 نیست؛ صحیحی نظرِ نظر، این که است بدیهی. شودمی

 نیست، نوآوری دلیلِ نفسهفی قراردادها از استفاده

 الزاماً سنّتی عادیِ هایتکنیک از استفاده که طورهمان

 .نیست کاریمحافظه نشانه

 را قراردادها لنینیست، -مارکسیست تیکِاسته عُلَمای

 وسیعا معاصر هنرِ در که دانندمی مهمّی بیانی افزارِ

 حرکت واقعیت این از آنان عالوه،به. شوندمی برده کاربه

 یا که کنیممی برخورد هنری به ندرتا که کنندمی

 منعکس زندگی خودِ اشکالِ در فقط را زندگی

 وسایلِ از صرفاً زندگی بازآفرینیِ در یا و سازند،می

 .کنندمی استفاده قراردادی

 اهمّیتِ بیان، افزارِ عنوان به قراردادها، برای کهاین ضمن

 بگیریم نادیده را نکته این نباید هستیم، قائل عظیمی

 از شکلی "صِرف" قراردادهای که

 نفوذِ. هستند رئالیستی ضدّ هنرِ

 به قراردادی هایروش وسیع

 است، پذیرفتنی امری هنر داخلِ

 حقیقتِ جای که جابدان تا نه امّا

 مبهم، اشاراتِ و بگیرند را زندگی

 تجریدی ساختارهای و هاسَمبُل

 هنری ایماژهای جانشینِ را

  هنرهای و معماری استثنای به

  با را هنری اصولِ که- کاربردی

-آمیزندمی هم در مصرفی هایجنبه

 واقعیت انعکاسِ هنری شکلِ هر ،

 .واقعیت خودِ نه امّا است،
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 عناصرِ خصلتِ قراردادها موارد، گونه این در. سازند

 ظاهری شگردهای و گیرندمی خود به را صِرف تزئینی

 تلقی ندارند ایماژ طبیعتِ با ارتباطی گونههیچ که صِرف

 .گردندمی

 عمقِ به کنندمی کمک قراردادها رئالیستی، هنرِ در

 از دیگر قراردادی عناصرِ. ببریمپی شخصیت یک زندگی

 طبیعی، و آیندمی در بودن قراردادی صورتِ

 نظر به شخصیّت ممکنِ هایجنبه تنها و ناپذیر،اجتناب

 شخصیت ها،آن بدونِ که هایی جنبه. رسندمی

 هاشخصیت رئالیستی، هنرِ در .بود نخواهد کنندهقانع

 به خود هاینمونهپیش واقعی زندگیِ از هنری تصاویری

 فرد هانمونهپیش این کهاین از اعم دهند؛می دست

 .افراد از تیپی یا باشند

 زندگیِ از که هاییشخصیت

 وقتی شوند،می زاده واقعی

 قرار هازنده برای سرمشقی

 عواطفِ و هااندیشه و گیرندمی

 به کنند،می تحریک را آنان

 کمک ،"گردندمی باز" زندگی

 و هاهدف به مردم تا کنندمی

 و یابند، آگاهی خود هایآرمان

 در مختلف صُوَرِ به خالصه

 .گذارندمی تاثیر آنان زندگی

 تصاویری صرفاً رئالیستی، هنرِ بزرگِ هایشخصیت

 از کهبل باشند، شده گرفته زندگی از که نیستند

 تاثیرِ با هاشخصیت این. برخوردارند خلّاقی امکاناتِ

 دگرگونیِ به گذارند،می باقی مردم زندگی در که عمیقی

 یاری نوین زندگیِ یک آفرینشِ و زندگی این

 .رسانندمی

 هاپانوشت

 پوتمکین، کشتی ملوانانِ افتخارِ به 13۹۱ سال در -1

 بوگدانوفِ.و. شد ساخته اودِسا در یادبودی

(V.Bogdanov )الپین یو همکاری با ساز،مجسمه 

(Yu.Lapin )ولکوفِ.م و (M.Volkov )،اثری معمار 

 اثر این در: نددآور وجود به دهندهتکان العادهفوق

 پارچه بینند،می خود قدمی چند در را مرگ که ملوانان

 پوشانیده را هاآن روی کفن یک مانند که را برزنتی

 باکیِبی با و مصمّمانه دلیرانه، و زنندمی کنار به است

 کمپوزیسیونِ. خیزندمی پابه تمام

 با آشکارا یادبود این هنری

 معروف فیلم ایماژِ از گرفتنالهام

 امّا. است شده ساخته شوروی

 آن، در که است این آورشگفت

 از مستقیماً آیزنشتاین ایماژِ گویی

 حتی. است شده گرفته زندگی

 کار جریانِ در خود که ملوانانی

 کنندمی احساس گاهی اند،بوده

 اختراعِ برزنتی پارچه ایماژِ که

 زندگیِ در" و بوده واقعی کهبل است، نبوده آیزنشتاین

 (.مولف. )است داشته وجود "واقعی

 

 بازگشت به نمایه

  کمک قراردادها رئالیستی، هنرِ در

  یک زندگی عمقِ به کنندمی

  قراردادی عناصرِ. ببریمپی شخصیت

  در بودن قراردادی صورتِ از دیگر

  و ناپذیر،اجتناب طبیعی، و آیندمی

  به شخصیّت ممکنِ هایجنبه تنها

 .رسندمی نظر
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 پرویز شهریاریدکتر 

 
 تهران( 1211اردیبهشت  11 –کرمان  1212آذر  1)

 روزهای پیش ازو در  1276یاد دکتر پرویز شهریاری در سال نوشتار زیر توسط دانشمند فقید، زنده گ:نژرا
 ، امّاو در مجلۀ وزین چیستا انتشار یافتهنگاشته  76دوم خرداد در  ریاست جمهوری انتخابات پُراهمیتبرگزاری 
های انقالب به مثابۀ آماج "آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی"محورهای تبیین شده در آن یعنی  به باورِ ما

در این  ایران متوسط جامعۀ اقشار و طبقات فرودست و ترین شعار و مطالبۀکماکان اصلی 1227مردمی سال 
. شهریاری ضمن ارائه تعریف روشن از مفهوم استم از تاریخ پُر فراز و نشیب میهن دشواربَس روزهای 

 سالمِ توسعۀ الزمِ شرطِ خود که - دموکراسی وجود اصلی هایشرط از"گوید هایی میو ذکر مثال "دمکراسی"
آگاهیم که درحالی "است... صنفی و دهقانی کارگری، مستقل هایاتحادیه و احزاب آزادی - است اقتصادی

نگار به رغم شرایط بسیاری از فعالین سیاسی و کارگری و فرهنگی و هنری و صدها نویسنده و روزنامه اکنونهم
 با توجه به سر میبرند!مدت در زندان بههای طوالنیمرگبار کرونایی، با احکامی ناعادالنه در حال گذراندن حبس

برای دوره سیزدهم ریاست جمهوری و طرح شعارهای عموما بدون برنامه و انتخاباتی فضای گیری تدریجی شکل
تواند معیارهای سنجش ادّعا و عملِ روسای جمهور گذشته و پشتوانه از سوی کاندیداها، مطالعۀ این نوشتار می

 دهد.      به دست حال و آیندۀ ایران را تاحدودی 

 *** 

 جمهور،رئیس انتخاب نزدیکی دلیل به  :اشاره
 و روزنامه در جمله از و هارسانه در بسیاری هایبحث
 این از بسیاری اصلی محور. دارد جریان تلویزیون رادیو
 عنوان به و گاه، و «اقتصادی توسعۀ» روی هابحث
  است. متمرکز «اجتماعی عدالتِ» روی فرعی، بحثِ

 اغلب ،«اجتماعی عدالتِ» به مربوط هایدیدگاه در
 جامعه پذیرآسیب هایالیه از حمایت سر بر صحبت

 الیه این پذیریآسیب از توانمی چگونه که این و است

 شده داده پاسخ هاپرسش این به ترکم ولی. گرفت جلو
 وجود پذیرآسیب الیۀ جامعه، یک در باید چرا که است

 منجر که کرد آغاز توانمی را مسیری چه باشد؟ داشته
 به که است شده چه بشود؟ پذیرآسیب الیۀ حذفِ به

 آوریسرسام رقم به گویا که ،«نقدینگی» اصطالح
 اگر است؟ خاصی افراد و هاگروه اختیار در تنها رسیده،

 و کارگران یعنی جامعه، کشزحمت هایالیه از
 دوش به تولید بار سنگینی تمامی که دهقانان،
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 برند،می سر به زندگی سخت شرایط در و هاستآن
 اکثریت شامل که هم جان متوسط الیۀ بگذریم،

 تا گرفته، دانشمند و پژوهشگر از) شودمی روشنفکران
 که هاییعنصر جز به ،(آموزگار و دبیر و دانشگاه استاد
 گیر زندگی چنبرۀ در دهندمی تشکیل را پائینی درصد
 آسودگی با باید، که طور آن توانند،نمی و نداکرده

 محصول و بیندیشند پیشرفت و توسعه به خاطر،
 یعنی اینان،. بگذارند جامعه اختیار در را خود اندیشۀ
 به را خود فکری هایتالش نتیجه باید که کسانی
 رنگیبی و نداجامعه موتور واقع در کنند، عرضه جامعه

 جامعه موتور خاموشی معنای به ها،آن کار رنگیکم و
 .است

 تا دارد نیاز دراز بحثی به ها،مقوله این از یک هر
 برای هاییراه یا راه و روشن هاینارسایی و هاکمبود

 در که است طبیعی و. شود پیدا هاآن ایریشه حل
 جا، این در. پرداخت هاآن همه به تواننمی اشاره، یک
 سالم توسعه برای الزم هایجنبه از یکی به تنها

 اشاره باشد، اجتماعی عدالت همراه که اقتصادی
 هایجنبه به بتوانیم و آید پیش فرصتی شاید. کنیممی

 ندارند، تریکم اهمیت وجه هیچ به که آن، دیگر
 ضرورت باره در ایجمله چند خواهیممی. بپردازیم

 جامعه سالم پیشرفت برای «دموکراسی» وجود
 نبریم: یاد از را نکته چند آغاز در. بیاوریم

 ادعا داریسرمایه جهان سردمداران که آنطور (1

 نظام ذات در «دموکراسی» و «آزادی» کنند،می
 جدی تناقض آخر، تحلیل در بلکه نیست، داریسرمایه

 .دارد غیرعادالنه نظام این موجودیت با

 تمامی تا همیشه دمکراسی، و آزادی خاطر به مبارزه
 از نشانی جا هر. است بوده همراه بشر با تاریخ، طول
 خاطر به مبارزه بوده، شکنجه و زندان و بند و ظلم

 را ستم از رهایی و آزادی
 این. است داشته همراه به
 همین به «دموکراسی»

 در که بندینیم صورت
 داریسرمایه جهان

 ستم زیر انسان سالۀ هزاران مبارزۀ محصول بینیم،می
 نظام محصول نه است، نابرابر گوناگون هایجامعه در

 پیدایش آغاز در داری،سرمایه نظام البته،. داریسرمایه
 از فرار برای و خود فعالیت میدان کردن باز برای خود،

 او برای مانعی که) فئودالی و خانیخان هایسنت قید
 آزادی» فریاد ،«بازرگانی آزادی» کسب برای و( بود

 آن از هم فرودست مردم البته، صد و، داد سر «خواهی
 مفهوم تا کرد تالش تدریج به ولی کردند، پشتیبانی

 آزادی» و «تجارت آزادی» همان در را آزادی
 کند. خالصه «اندوزیمال

 و خم و پیچ پر تاریخ درازای در انسان ولی (1 

 خود نیروی تمامی با و همیشه خود، فرازکم و پرنشیب
 نصیبش مبارزه و رنج با که مثبتی هایدستاورد از

 این است، کوشیده و است کرده پاسداری شده،
 صورت به است ممکن جایی تا را، هادستاورد

 را هاآن به تجاوز شهامت کسی که آورد در هاییسنت
 دموکراسی که است مناسبت همین به. باشد نداشته
 مدام مبارزه و تالش با خود، هایکمبود همه با غرب،
 کسی که است دوانده ریشه چنان عادی، مردم
 «دموکراسی» تعریف به  بگیرد. مردم از را آن تواندنمی
 نظر در را منظوری همان آن، از و پردازیمنمی
 دموکراسی واژۀ از شهودی طور به که گیریممی

 دمکراسی،: »گوییممی کالم یک در و شودمی استنباط
 نظر با گرچه دیگران، هایدیدگاه و هانظر تحمل یعنی

 را «ولتر» جمله این.« نباشد سازگار من دیدگاه و
 تو دیدگاه با گرچه: »بود گفته زمانی که ایمشنیده
 بتوانی تو تا کنم فدا را خود جان حاضرم مخالفم، کامالً

 سال تابستان در  «کنی. دفاع دیدگاهت از آزادانه
 مدیر و سردبیر (Le Roy)  «روا لو» آقای ،1332

 مرکزی کمیتۀ پلنوم در اومانیته، روزنامۀ وقت مسئول
 که، کرد اعالم گزارشی ضمن فرانسه، کمونیست حزب

 روزنامۀ ،مالی هایدشواری دلیل به
 دیگر ماه شش حداکثر تا اومانیته،

 شد. خواهد تعطیل به ناچار

 

  دمکراسی، و آزادی خاطر به مبارزه
  بشر با تاریخ، طول تمامی تا همیشه

 .است بوده همراه
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 همۀ بیش و کم گریبانگیر ،مالی هایدشواری
 لو» گزارش مناسبت، همین به بود، فرانسه هایروزنامه

 را زیادی هایبحث و داشت ایگسترده بازتاب «روا
 که ،(Le ciox)  «لوکروا» روزنامۀ جمله از. شد موجب
 داریسرمایه و سیاسی محافل ترینراست به وابسته
 باید فرانسه دولت: »نوشت ایمقاله ضمن است، فرانسه

 ادامه خود انتشار به تا برساند یاری اومانیته روزنامۀ به
 فرانسه سیاسی صحنه در روزنامه این حضور زیرا دهد،
 در اطمینانی دریچه عنوان به روزنامه این. است الزم

 مربوط هایارگان و دولت سالمت و دموکراسی تحقق
 به که است روزنامه این راه از. کندمی عمل آن به

 مردم مبرم هاینیاز به و حکومتی دستگاه هایکمبود
 کمونیست حزب ارگان روزنامۀ تعطیل. بریممیپی

 «کشاند.می فساد و خودکامگی سوی به را ما فرانسه،

 برابری هایشعار بازماندۀ و نتیجه درست، درک این و
 دو به نزدیک طول در که است فرانسه ملت برادری و

 به را( پاریس کمون جمله از و) انقالب چند قرن،
 که نحوی به است، گذرانده سر از آن حفظ خاطر
 حتا هم، «لوکروا» راستی دست روزنامه نویسمقاله
 داند.می ضروری را آن رعایت خود، بقای برای

 جهان پردازاننظریه که بزرگی هایدروغ از یکی (2 

 هایکشور که است این کنند،می تبلیغ داریسرمایه
 باید ندارند، دموکراسی تمرینِ «شده داشته نگه عقب»

 طول در و گام به گام را آزادی
 دچار تا کرد هدیه هاآن به زمان

 این، و. نشوند تندروی و آشوب
 هاملت تحمیق و تحقیر واقع در
 شعور  به نسبت اعتمادیبی و

 کشور نه. است مردم اجتماعی
 وجود از هند کثیرالمله

 به نه و دیده آسیب دموکراسی

 به دموکراسی وجود عدم از عربستان کشور نمونه، عنوان
 که است این مثل نظریه، این تبلیغ. است رسیده جایی

 برای جدید تکنولوژی از بخواهد کسی مثل در اگر بگوییم
 با مدتی باید کند، استفاده خود زمین برداشت و کشت

 به تا کند کار آهنگاو با هاسال سپس کلنگ، و بیل
 شود. آماده کمباین و تراکتور با کار برای تدریج

 آسیب آن مخالفان خود به اول، درجۀ در دمکراسی، نبودِ
 ،نباشد انتقاد و بیان آزادی جایی در وقتی رساند،می
 افرادی کهاین ولو دارد، مسئوالن برای که زیانی ترینکم

 هایدیدگاه از هاآن خبریبی باشند، آگاه و نظربی و سالم
 و خبریبی ظلمات در افتادن فرو نتیجه در و مردم

. کرد اعتماد مردم اجتماعی شعور به باید. است ناآگاهی
 تشخیص خوب را حکومت و کشور زیان و سود مردم

 خود کنند، زندگی دمکرات ایجامعه در اگر و ،دهندمی
 بر میان از و کنندمی درک را موجود هایدشواری

 دارند.می

 شرط خود که - دموکراسی وجود اصلی هایشرط از (0 
 و احزاب آزادی - است اقتصادی سالم توسعه الزم

 در و. است صنفی دهقانی کارگری، مستقل هایاتحادیه
 آگاه یکدیگر هایدیدگاه از مردم که هاستگروه این
 گوش به ببینند هاییکمبود یا نقصی اگر و شوندمی

 طریق، این از دموکراسی وجود. رسانندمی مسئوالن
 همچنین. است دزدی و ارتشا فساد، برابر در جدی مانعی

 شدن کج و هاریزیبرنامه هایاشتباه که است راه این از
 .گیردمی جلو هاآن راه

 هایشرط از یکی «دموکراسی»
 و اجتماعی عدالتِ و توسعه الزم

 و پیشرفت هرگونه اصلی شرطِ
 را آن. است ملی حادِاتّ ضامنِ

 .بداریم پاس و دریابیم

 

 1276 خرداد -اردیبهشت  مجلۀ چیستا،سرچشمه: 

 بازگشت به نمایه

 دموکراسی وجود اصلی هایشرط از
 سالم توسعه الزم شرط خود که -

 و احزاب آزادی - است اقتصادی
 کارگری، مستقل هایاتحادیه

 .است صنفی دهقانی
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 جابری مجتهد علی

 

 واژه دو کم دستِ شعر واحدِ. شعر در نه اما است، واژه زبان واحدِ. است واحدهایی از مرکّب هر مجموعه
 شعر که دیگراست ایواژه با نشینیهم محضِ به. ندارد معنا تنهایی به شعر جهانِ در ایواژه هیچ. است

 شود.می زاده

 می رخ ای تازه چیز "سرخ شبِ" گوییم می که هنگامی
 هریکک  ،"سررخ " رنگ و "شب" زمان در هرگز که دهد
 شرربِ" ایواژه دو زوجِ .نیسککت بازشککناخته تنهککایی، بککه

 آفریند؟ می چه ما ذهن در "سرخ

 نه و ایران در) پارسی معاصر شعر خواننده یک برای شب
 تاریکی از ترس یادآور( زبان پارسی کشورهای دیگر لزوما

 .است دم سپیده انتظار و

 (عارف) "صبح گردد یکِ مرَمُشِ اختر شب همه"

 رُخ رنرگِ / خاک، وُ کردهمدَ شبِ یک/ شب، هست"
 (نیما) "است باخته

 ... و

 نیاورد ایرانی خواننده یاد به را سرخ گل عطر اگر "سرخ"
 ککه  شکرحی  به شب، با همراه ویژه به و است، خون رنگ
  .اولی تا است دومی این هم بیشتر شد، بیان

 شکب  واژۀ. اسکت  متفکاوت  ککامال  داستان روس یک برای
 مکی  "مسکو های شب" زیبای ترانه سمت به را او ذهن

 دلیکل  به که، هایی شب حتی و شب زیبایی از که کشاند،
 دیرگکاه  تکا  گکاه  اش، جغرافیکایی  مکدار  در شهر این وقوع

 به معنایی او برای سرخ واژه. گوید می سخن است، روشن
 به واژه این موسیقایی نزدیکی بر افزون. دارد متفاوت کلی
 بکه  ای واژه از هکردو  ککه   زیبکا  معنکای  بکه  دیگر ای واژه

 مکردم  نکزد  در سکرخ  رنکگ  انکد،  شده مشتق رنگ معنای
 ویکژه  مفهکومی ( ....و معمکاری  تزئینات، لباسها، در) روس
 بککه کککه دارد وجککود زبککان همککان در واحککدی واژه. دارد

 هککاو تفککاوت گونککه ایککن. اسککت صککلح و جهککان دومعنککای
 قابکل  و دارد وجکود  مکردم  نکزد  ها زبان همه در تشابهات

 بکی  کامال مفهوم سه برای زبان انگلیسی یک. است درک
 حال .برد می کار به را واژه یک رقیق و سَبُک نور، ارتباطِ

 و خکوبی  به ایرانی خواننده "درد سرخِ شبِ" بگوییم اگر
 به نه روسی خواننده و شود می موضوع متوجه  سرعت با

 و دارد، بیشکتر  ای فاصکله  درد بکا  سرخ وی برای. او اندازه
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 خکود  ذهکن  در را دو ایکن  بکین  ارتباط تا کند تالش باید
 .سازد برقرار

 زمکانی  حتکی  شعر "واحد" که دهد می نشان نمونه این
 شکعر  مولّدِ واحد یک عنوان به ای گونه به و ، واژه دو که

 درجاتی به که است بیشتر و سوم های واژه با باشد، کامل
 شده آورده نمونه در که این. گراید می روشنی به ابهام از
 وی بکرای  و باشکد،  چکه  خواننکده  برداشکت  "سرخ شبِ"

 واقعیتی خود باشد، گویا میزان چه تا واژه دو این ترکیب
 را حکداقل  واحکد  این که شود  نمی این از مانع اما است؛

 انکدازه  و گونه از فارغ "سرخ شبِ". شماریم بر "تصویر"
 و واژگکانی  کوتکاهی  از میکزان  هکر  بکا  و خواننده، برداشت

 چکرا . اسکت  تصویر یک اش،یافته انتقال مفهوم محدودیت
 .کند می تصویر او ذهن در را معین چیزی که

 خواننده ذهن در و است، تصویر همین شعر ِ حداقلّ واحدِ
 حتی و پذیر تعبیر ، نسبی هرچند را شب باره در مفهومی

 مکثال  دیگکر  تصکویری  اگکر  حکال . دهکد  می بازتاب گنگ
 تصکویر  آن بکا  ارتباط بی امر بادی در که را "بلند دیوارِ"
 دهکیم؛  قکرار  کنکارش  در رسکد  مکی  نظکر  به( سرخ شبِ)

 می دست به را چیزی "بلند دیوار و سرخ شبِ" عبارت
 .گوینکد  می "طرح" آن به پارسی معاصر شعر در که دهد

 در یکا ) اسکت  تصویر دو از مرکب نمونه، دراین که طرحی
 راه از هکم،  بکا   همکراه  ککه ( بیشتر حتی دیگر های نمونه
 را تکر  روشکن  و تکر  گسکترده  مفهومی خاص، فضایی بیان

 .نهد می ما روی پیش

 چند یا دو از مرکب که طرحی
 یی"فضا" معموال است، تصویر

 بککه امککا کنککد، مککی توصککیف را
 ی"پیررام" حککاوی "نککدرت"

 همراهککی پککی در کککه اسککت
 دیگکر  هکای  طرح یا و  تصاویر

 بکه  را سکروده  و نمایکد  می رخ
 :مثال. سازد می بدل "شعر"

 وُ/ برارانِ  پراک  بلند،/ اندیشرۀ  دیوارِ و سرخ شبِ"
 ."تیر

 روشنی پیام اما است طرح دو و تصویر چهار شامل گرچه
 .دارد

 هرگز شان ترکیبات و ها واژه به نگاه این که نماند ناگفته
 عمکل  در ککه  کلکی  قاعده اما. نیست "زنی خشت" شبیه

 مرککب  نو، یا کهن از اعمّ شعر، که است این آمده حاصل
 را پیکامی  ککه  ای گونکه  بکه  هکا،  طکرح  و تصکاویر  از است

 .برساند

 :گوید می سعدی که جایی در

 رِسَ بر نبود/ بپوشم عشق سِرّ ِ که بکردم جهد هزار"
 "نجوشم که میسّرم آتش

 طکرح  تصکویر،  ماننکد  کم و زیبا ترکیب از کامل ای نمونه
 مکی  هدیکه  مکا  به را( بیت کل در) شعر و( مصراع هر در)

 زیبنکده  تنهکایی  بکه  هریک نیز غزل این دیگر ابیات. کند
 .هستند شعر عنوان

 اصکلی  شرط عنوان به "پیام" که است ممکن بسا چه اما
 شکد،  گفتکه  که ای شیوه به نه شعر، به سروده شدن بدل
 به تصویر یک حتی یا و طرح یک محدودتر قالب در بلکه

( منظومکه ) بلنکد  شکعر  یک در که گونه همان .آید دست
 و خُکرد  اشکعار  حتکی  و هکا  طکرح  تصاویر، از زیادی تعداد
 پیام "داستانی خط" یک حول تا پیوندند می هم به کوتاه
 نادیکده  نبایکد  را اسکتثناء  ایکن  حتکی  .کننکد  بیان را شعر

 در بتوانککد شککاعری کککه انگاشککت
 یککک حتککی و طککرح یککک قالککب
  .بیافریند را کاملی شعر تصویر

 بککه زنککی خشککت از بککیش شککعر
  گرچه است؛ شبیه سازی مجسمه

 توانکد  مکی  کار دو هر اصلی مادۀ
 .باشد  گِل

                                                                                                                        17/1/1212 

 بازگشت به نمایه

 

 بپوشم عشق سِرّ ِ که بکردم جهد هزار"

 "نجوشم که میسّرم آتش سَرِ بر نبود 
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 محمدرضا لطفی یاد استادزنده

- 616الدین مُصلِح بن عبداهلل بن مشرّف، متخلص به سعدی )بزرگداشتِ ابومحمّد مُشرفروز  ،یکم اردیبهشت ماه
یاد محمدرضا لطفی از شاعری که به اعتقاد زنده .گوی ایرانی استهجری قمری(، شاعر و نویسنده پارسی 611

 .مقامی و دستگاهی بوده است فی موسیقیِمعرّ اصلیِ ۀهایش وسیلزمان های دور، سروده

 

اند در طور مطلق، استاد دادهسعدی که اهل ادب به او لقب استادِ سخن، پادشاهِ سخن، شیخِ اجلّ و حتی بهاشاره: 

 آن از پرس  و تحصریل  آمرد مری  حساب به زمان آن در اسالم جهان دانش و علم رکزم ترینمهم که بغداد ۀنظامی

یراز، برگشت و ش خود، زادگاه به سپس سعدی. کرد سفر حجاز و شام جمله از مختلفی مناطق به خطیب عنوانبه

سرعدی تریثیر   . است که به سعدیه معرروف اسرت  تا پایان عمر آنجا اقامت گزید. آرامگاه وی در شیراز واقع شده 

که شباهت قابل توجهی بین فارسی امرروزی و زبران سرعدی    طوریاست؛ بهانکارناپذیری بر زبان فارسی گذاشته

عنوان منبع آموزش زبران و ادبیرات فارسری تردریس     ها بهخانهها و مکتبها در مدرسهوجود دارد. آثار او مدت

است. او برر خرالف بسریاری از    ی از آثار وی اقتباس شدههای رایج در زبان فارسالمثلشده و بسیاری از ضربمی

-حیراتش  زمران  در حتّری –نویسی و ایجاز را در پیش گرفت و توانست نویسندگان معاصر یا پیش از خود، ساده

سنجی و طنرز  ها نکتهی به دست آورد. آثار سعدی اصطالحاً سهل ممتنع )ساده دشوار( است و در آنزیاد شهرت

 نامردار و تراثیرِ   ایرن شراعرِ   ۀای دربرار یاد استاد محمدرضا لطفی نوشتهاز زنده. شودمالحظه میآشکار یا پنهان 
 .خوانیدمنتشر شده که در ادامه می 1211 شیدا/ بهار نامهدر موسیقی اشعارش بر 

 *** 

 زمان از کم دست ایران، شعری های فرم کلی طور به 
 گیکری  شککل  در بزرگکی  بسکیار  نقش تاکنون، رودکی

 شکعر  فکرم  تغییکر . اسکت  کرده ایفا دستگاهی موسیقی
 باستان پهلویات(  خوانی دوبیتی از آن تکامل و فارسی

 شککل  ی درعرصه را بزرگی تحول غزل، ایرانی فرم به)
 غکزل،  مطلکع . آورد وجکود  بکه  ایرانکی  موسکیقی  گیری

. بخشکید  فکرم  را فرود تخلص، و اوج؛ بیت، شاه درآمد؛
 جکایی  به جا و غزل فرم در بیت هر استقالل همچنین
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موسیقی بر وی تاثیر   و سعدی 21   

 

 هکای  مایکه  بتکوان  تکا  ککرد  مکی  کمکک  نیز غزل ابیات
 .داد انطباق شعر با را موسیقی مناسب

 در ککه  بودنکد  زیکادی  شاعران سعدی از قبل که این با
 شکاعران  ایکن  تکر  بکیش  اما سرودند، می شعر غزل فرم

 بکه  الزم. بودنکد  بکزرگ  خراسان سبک دوران به متعلق
 داد، رخ منطقکه  آن در که حوادثی بر بنا که است ذکر

 بکه  را مقکامی  موسکیقی  نتوانست خراسان ادبی مکتب
 تکر  ککم  نیکز  امکروزه . نماید تبدیل دستگاهی موسیقی
 مکی  اسکتفاده  خراسکانی  شکعر  مکتکب  از گانی خواننده

 خطه این شاعران ی عالقه آن، های علت از یکی. کنند
 نفکوذ . بکود  سکرایی  قصیده و رباعی مثنوی، به مهم ی

 مرکزیکت  بکا  فارس یمنطقه به آن انتقال و دری زبان
. گردیکد  دری فارسی به پهلوی زبان تغییر باعث شیراز،

 و دوم ازقکرن  دری زبکان “ بهکار  الشکعرای  ملک قول به
 .”گرفت را پهلوی زبان جای رفته رفته هجری سوم
 حکد  در را عراقکی  سبک که بزرگ شاعران این از یکی

 ککس  حکق،  به که بود شیرازی سعدی داد، رشد کمال
 و او حکمککت و ادبککی بیککنش و سککواد حککد در دیگککری
 ککم  مکا  تکاریخ  در شکعر  محتوایی تنوع در وی توانایی
 شکعرهای  درغالب عراقی شعر مکتب رشد. است سابقه

 موسکیقی  دسکتگاهی  فکرم  به توانست سعدی، نظیر بی
 بکه  نیکز  حافظ و کرمانی خواجوی. نماید شایانی کمک
 اولکین  برای گونه این و گرفتند پی را سعدی راه نوعی

. زدند رقم را نویی پیوند تغزلی شعر و موسیقی بین بار
 معرفکی  اصکلی  یوسیله سعدی شعر دور، های زمان از

 جکز  بکه  امر این علت. بود دستگاهی و مقامی موسیقی
 مرد این های غزل تنوع سعدی، اشعار روانی و شیرینی

 خواننکده  دسکت  که است گوناگون موضوعات در بزرگ
 .گذارد می باز بداهه انتخاب در را گان
 مکی  چشم به سعدی اشعار در که دیگری مهم ینکته

 آن در اصکوات  نرمی و هم کنار در کلمات پیوند خورد،
 در بکر  وی تکأثیر  و سکعدی  را نرمکی  این شما که است
 ایکن . کنیکد  مکی  مشکاهده  تر کم خراسان مکتب اشعار
 واژه و کلمکات  الی بکه  ال در ککه  اصوات وصل و نرمی
 موزاییک و چسبیده و پلکانی است، نهفته سعدی های

 وصل و ردیف موسیقی ساختار با که است آن بودن وار
 .دارد کامل انطباق ها مایه تغییر و ها گوشه

 تخیککل و موضککوعی اهمیکت  خککاطر بکه  سککعدی اشکعار 
 هکای  فرهنکگ  تر بیش در دیگر دلیل ها ده و شاعرانه
 بخکش  در خوان فارسی خوانندگان. بود مطرح اسالمی
 مرککز  سکامانیان  یدوره در ککه  میانه آسیای از بزرگی
. کردند می استفاده سعدی اشعار از بود، فارسی ادبیات

 گکان  وخواننکده  گکان  نوازنکده  سکازان،  ترانکه  همچنین
 سکده  در .گذاشتند می موسیقی اشعار این روی زیادی

 سکعدی  اشکعار  از گکان  خواننکده  تر بیش کنونی، های
 قکدیمی  صفحات ضبط از آماری اگر. اند کرده استفاده

 برخکوردار  بکاالتری  مقکام  از سکعدی  شکعر  شود، گرفته
 .است
 دستگاهی موسیقی با رابطه در که دیگری مهم ینکته

 ملودی بودن فاخر و بودن رسمی ی مسأله دارد، وجود
 موسکیقی . سکت  هکا  مایه ساختار و ها بندی کرسی ها،

 سکعدی،  شکعر  در خصوص به غزل، با همراه دستگاهی
 است آمیخته در هم با چنان سال، 711 به نزدیک طی
 موسکیقی  روی شکعر  که بفهمد نیست قادر شنونده که
 فکرم  و سو یک از محتوا و شکل. برعکس یا گذاشته اثر

 از موسیبقی کردن جدا عمل دیگر، سوی از آواز و ساز
 ایکن . اسکت  ککرده  بسیارسخت سعدی اشعار در را شعر
 دیگر شاعر چند شاید و سعدی غزل فرم نزدیکی از امر
 جکا . کند می حکایت موسیقی با ایران ادبیات تاریخ در

 موسیقی و شاعران ادبا، یعنی محترم محققان که دارد
 همکین  بکه . نماینکد  جامعی تحقیق مورد، این در دانان
 موسکیقی  حکذف  بکرای  ممنوعیتی هیچ که است دلیل

. نمایکد  متوقکف  را موسکیقی  رشکد  به رو روند نتوانسته
 آواز ایکران  در ککه  صورتی در دهد، می هشدار نگارنده
 ویکژه  بکه  شکعر،  یرابطکه  به نتوانند و شده کم خوانان

 حکومکت  و ببرند پی موسیقی با حافظ، و سعدی اشعار
 بکه  اساسکی  ای لطمکه  نکند، زیربنایی کار مورد این در

 .شد خواهد وارد موسیقی
 بازگشت به نمایه
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تهران دانشگاه در" ثالث اخوان مهدی" امتحانی سئواالت   21   

 

 محمدرضا شفیعی کدکنیبه روایت 

 

 درس که کرد دعوت ثالثاخوان مهدی یادزنده از تهران، دانشگاه ادبیات دانشکدۀ سلطنت، سقوطِ از بعد
 که او امتحانی هایسئوال نمونۀ اینک. پذیرفت هم او و شود دارعهده دانشکده، این در را «معاصر ادبیات»
 با او، شخصیت وجوه تمام مثل که را او سئوال طرح اسلوبِ هم و دهدمی نشان معاصر شعرِ به را او نگاه هم

 است. متفاوت همگان،

 

 تعریفکی  چه شما اند،کرده گوناگونی تعاریفِ شعر، از (1
  دانید؟می جامع و رسا و درست را شعر از

 را هکایی هکدف  چکه  و چیسکت  اجتمکاعی  نقد روشِ (1
  کند؟می دنبال

 پیکدا  جکواب  سکئوال  این برای کوشدمی ناقد کهاین (2
 دهدمی کسی چه را شاعر حرفۀ و هنر مُزدِ آیا» که کند

 را خکود  زندگی و معاش راهی چه ممرّی، چه از شاعر و
 ادبکی  نقکد  هکای روش از روش ککدام  در «کنکد می اداره

 اهمیّکت  ناقکد  نظکر  از سکئوال  این چرا و شودمی مطرح
 دارد؟

 چککه مجموعککۀ از و چیسککت «التقککاطی نقککدِ» روشِ (0
 چکرا  بگوییکد  توانیکد مکی  آیکا  و شکده  تشکیل هاییروش

 نقککد روشِ بهتککرین را روش ایککن ناقککدان از بسککیاری
  اند؟شناخته

 ادبکایِ  بسکیاری  ککه  صکوری،  و فنّکی  نقکدِ  روشِ آیا (2
 معتبکر  را نقد روشِ همین تنها اندیشقدمایی و گراکهن

 تکوجهی  هکا نظرگاه و هاشیوه دیگر به غالباً و اندشناخته

 نقکد  در کاملی و کافی روش تواندمی شما نظربه ندارند،
  چرا؟ نه اگر و باشد،

 و مشکروطیت  از پکیش  شعر عمدۀ و کُلّی هایتفاوت (6
 و ارزیابی گونهچه مختلف جهاتِ از را مشروطیت از پس

  کنید؟می فهرست

 اسکت  بکارزی  خصوصکیّت  چه دارای عارف هایغزل (7
 واجدِ او هایغزل شما نظربه آیا و( قدیم غزلِ به نسبت)

 هکای ترانکه  یا هست، و است بوده بیشتری تأثیر و ارزش
  او؟

 دهخکدا  شکعرِ  مشکهورترین  و بهتکرین  را شکعر  کدام (2
  .ببرید نام هم را او دیگر شعرِ یک آن از غیر دانید؟می

 بکه  هجکرتش  از پکیش  چه) الهوتی شعرِ شما نظربه (1
 چکه  و بکود؟  چکه  او هجرت علّتِ راستی شوروی، روسیّۀ

 آیا و است اهمیّتی و ارزش چه دارای بیشتر( آن از پس
 تککأثیری او شککعرِ در مککألوف وطککنِ از یککاد و غربککت روحِ

 چنککین دارای کککه را او از شککعر یککک اسککت؟ گذاشککته
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 الهکوتی  راسکتی  و کنید؟ ذکر توانیدمی است ایروحیه
  است؟ بوده ایران از شهری چه اهلِ

 در را اجتماعی و معنوی هایهدف و شعری اغراضِ (11
 و شمارید؟برمی جهاتی چه در میرزا ایرج شعریِ میراثِ
  است؟ کدام ایرج شعرِ «بدِ» اخالقاً معروف قولِبه جنبۀ

 در( مثالً حجاب مسألۀ و) زن اجتماعیِ حقوق و زن (11
 گذاشکته  تکأثیری  چکه  مشکروطیت  از پکس  شاعرانِ شعر
 انکد؟ پرداخته موضوع این به بیشتر شاعران کدام و است

 اصیل و عمقی مسألۀ شما، نظربه حجاب، مسألۀ اصالً آیا
 است؟ مهمّی و

 و سیاسکی  کارِ با یزدی فرّخی زندگیِ که دانیممی (11
 بکرای  اصل، و است بوده آمیخته شعرش و نگاریِروزنامه

 از طرحکی  توانیدمی آیا. است بوده اجتماعی مبارزاتِ او،
 ترینعمده و بدهید دستبه شاعر این مبارزات و زندگی
 برشکمارید  شعرش در را او اجتماعیِ و معنوی هایهدف

  کنید؟ استناد هم شعرش به احیاناً و

 آزادی ستایشککگر شککاعرِ را بهککار الشککعراءِملککک (12
 بهکار  شکعرِ  در آزادی سکتایش  شما نظرِبه آیا. اندخوانده
  یزدی؟ فرخی یا شودمی دیده بیشتر

 بهتکرین  و مشکهورترین  از شکعر  سکه  توانیکد می آیا (10
  ببرید؟ نام را بهار الشعراءِملک شعرهای

 و بینیدمی گونهچه یوشیج نیما شعرِ در را طبیعت (12
 توصکیف  گونکه چکه  طبیعکت  با را شاعر این الفتِ و اُنس
  کنید؟می

 نظکرِ به معاصر شعرِ در نیما تأثیر و ارزش ترینمهم (16
 تکأثیر  بیشکتر  او از کسانیچه و است جهاتی چه در شما

  اند؟کرده دنبال را او راه و پذیرفته

 نکام  توانیکد می را هاچه نیما شعرهای و هاکتاب از (17
  ببرید؟

 و اسکت  شکاعری  گونهچه شما نظرِبه زادفرّخ فروغ (12
 دیگکر  تولکدی  را خکود  شعرهای از دیوانی و دفتر او چرا

  است؟ نامیده

 از پس و دیگر تولدی از پیش را زادفرّخ فروغ شعر (11
 ککه این آیا و کنیدمی توصیف و شناسیدمی گونهچه آن
 تکأثیری  هکیچ  شکعرش  در مکرد،  نکه  اسکت  شاعر زنی او

  است؟ گذاشته

 کسکانی  چکه  از هکا کتکاب  این بگویید توانیدمی آیا (11
 آخر آتش، در ابراهیم تازه، هوای ناقوس، اوال، ماخ: است

 در جککام، دختککرِ انگککور، آب اوسککتا، ایککن از شککاهنامه،
 مولیان؟ جوی بوی نشابور، هایباغکوچه

 (است؟ کدام است، انحرافی نام یک سئوال این در) 

 

 کدکنی شفیعی امید/ اثر: دکتر محمدرضا م. مقاماتِ و کتاب حاالتسرچشمه: 
 

 

 بازگشت به نمایه
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 باخی(لگُ :تخلّص)کُرد  ادبیِ قدِناشاعر و نویس، داستان

 

، در یکی از روستاهای سنقر 1927نویس، شاعر و منتقد ادبی در پنجم اسفند داستان ؛منصور یاقوتی :گنژرا
 فارسی متونِ بلندِ کوتاه و داستانِ داستانِ ۀزمین دیده به جهان گشود. وی در« کیونان»استان کرمانشاه به نام 

 ایران ۱1 و 01 ۀهای شاخص و مطرح در میان نویسندگان نسل دهدرخشانی خلق کرده است و یکی از چهره
 واقعگرایانه تصویری ۀی دهقانان و فرودستان و نیز ارائقوتی به سبب توصیف فضاهای روستایی و زندگیا. باشدمی

 ۀمنطق اقلیمی ادبیاتِ جایگاه مهمی در ادبیات روستایی و همچنین کردستان ایران روستایی ازجامعۀ وانتقادی
است که نقدِ  «کوهچراغی بر فرازِ مادیان» ، داستانِ بلندمنصور یاقوتیمعروف  آثاراز دارد.  ایران کردستان جنوب

چنان در هم ۀ رئالیستخلقی و انسانی این نویسند نگاهِ می خوانیم.جاندارِ احسان طبری بر آن را در همین شماره 
 .کندخود نمایی می و آثارش های افکارالیه

چنین عالوه بکر آثکار ادبکی خکود ککه      هممنصور یاقوتی 
هسکتند، در   گرایکی سوسیالیسکتی  واقکع در سبک  عمدتاً
ها، تحقیکق در  های مختلف مانند گردآوری افسانهزمینه
نیککز فعالیککت   شککاهنامه کُککردی  ت فولکلوریککک وادبیککا
اسکت   ایمنظومکه  «بَرزونامه»شاهنامه کردی . استکرده
هجایی دوران اشکانیان و ساسانیان سکروده  با وزن دهکه 

های حماسکی و  مثل دیگر داستانآن  ۀسرایندولی  شده
و نشکانی از خکالق آن    لوانی مشخص نیست و هیچ ردّهپ

این داستان سینه به سینه و معموال در  در دست نیست.
های دراز و برفی زمستان و در پکای کرسکی روایکت    شب
ای و کهکن ایکران   هکای اسکطوره  کی از مکتن و ی شدهمی

با ترجمه منصکور یکاقوتی    1931که در سال زمین است 
 .منتشر شد انتشارات ققنوستوسط 

بککار در دوران تحصککیل در   قوتی نخسککتینمنصککور یککا 
 سکتگیر د 190۹یرستان کزازی در کرمانشکاه در سکال  دب

و در زمکان حکومکت    19۱۹شد. دستگیری دوم در سال
بود. وی در این زمان از زنکدان شکهربانی    ازهاری نظامی

بکرده   ضکدخرابکاری زندان کمیته مشکترک   کرمانشاه به
در زنکدان مانکد.    بختیکار  شد و تا روی کار آمکدن دولکت  

یاقوتی پس از انقالب هم به فعالیت سیاسی خکود ادامکه   
بدون کیفرخواسکت   19۱1منصور یاقوتی از شهریور . داد

یا حضور در دادگاهی یا ارائه دلیل از آموزش و پکرورش  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/1590356/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/1590356/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/1590356/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF
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و  هکا بکه دلیکل فعالیکت    19۹1پاکسازی شد و از تیرماه 
قرار گرفت و سه سال بکه   پیگردارتباطات سیاسی تحت 

 19۹9فروردین  ۹در  . اوکردصورت مخفیانه زندگی می
منتقکل   آباد کرمانشاهزندان دیزل دستگیر و به تهران در

 .سال در زندان ماند ۱شد و به مدت 

 و کرمانشاه در داریوش مدرسه در ابتدائی او تحصیالت
 دیکپلمِ گذشکت...   ککزازی  مدرسکۀ  در دبیرستان دوران

 19۱1ادبککی. سککپاهی دانککش دوره پککانزده. مهرمککاه    
استخدام رسمی وزارت آموزش و پکرورش. پکنج سکال    
آموزگار روستا. بقیه در کرمانشاه مدرسه حسکین علکی   

دیگکری نکدارد    ۀ. معلمی که غیر از اندیشه، سرمایگویا
چه می تواند بکند؟ کارگری! مدتی نگهبان و سرایدار و 

در شهر تهران. مدتی ککارگری سکاده در نیروگکاه    پادو 
حرارتی بیستون کرمانشاه. مدتی دفتکردار آسکیابی در   

گی! حکاال هکم بکه عنکوان     شهرستان سنقر. مدتی عمله
نگار و مسئول صفحات ادبکی هفتکه نامکه نکدای     رونامه

بیست جلکد   بیش از انتشار جامعه تا بعد چه پیش آید!
  داستان بلند، نقد ادبی...ان کوتاه، کتاب در قلمرو داست

 خوانیم:خودش می ماجرا را از زبانِ بقیۀ

*** 

من بیشتر از نیم قرن است ککه در شکهر کرمانشکاه    "
زندگی می کنم و خودم را و تعلقات خودم را وابسکته  

هنکری ام در   -به این شهر می دانم و زندگی فرهنگی
ایککن شککهر شکککل گرفتککه اسککت و از دوران کککودکیم 

خشککی از دوران خککاطرات محککوی در ذهککن دارم. ب  
ثبت شکده اسکت.   « من کودکیِ» کودکی ام در کتاب

اده به تقریبا هفت ساله بودم که همراه با اعضای خانو
سکاکن  « پشکت بدنکه  »محلکه   شهر کوچ ککردیم و در 

شدیم. آن زمان کرمانشاه شهر کوچک و قشنگی بکود  
و سیمای زشتی مثل امروز نداشت.از آموزگاران تاثیر 
گذارم می توانم از آقایان عباس سرمدی معلم فلسفه، 
اصغر واقدی کرمانشاهی، آقای صادقی و امیر کامککار  

 .نام ببرم

 19۱1مدت یازده سال معلکم بکودم ککه در شکهریور     
بدون هیچ دلیلی پاکسازی شدم و از آنزمان ناخواسته 

و بککه اجبککار وارد زنککدگی  
 ...کارگری شدم تا به امروز

مادرم با افسانه هکایی ککه   
در کککودکی بککرایم تعریککف 
مکککی ککککرد بکککر ذهنیکککت 
داستانی من تاثیر گذاشکت  
و همچنین شاهنامه خوان 
روسکتا ککه شکاهنامه را بکا     
ریتمی خوش و خاص مکی  

مطالعکات داسکتانی    .خواند

ام از دوران دبستان آغاز گردید و در عرض یک سکال  
تمام کتاب های کتابخانه ای را که شبی یک ریکال از  

 .او کتاب می گرفتم خواندم و رفوزه شدم

 از دوران نوجککوانی آغککاز کککردم وداسککتان نویسککی را 
در سکال  « زخکم »نخستین مجموعه داستانم بکه نکام   

توسط انتشارات شبگیر به مدیریت زنکده یکاد    19۱2
 .ولی محمدی منتشر گردید

جلد کتاب در حوزه های داستان  21تا کنون بیش از 
کوتاه، رمان، نقد ادبی، فولکلور، پژوهش از من منتشر 

جلد رمکان و مجموعکه    11گردیده است و نزدیک به 
داستان منتشر نشکده دارم. فهرسکت بخشکی از آثکار     

 :منتشر شده به ترتیب ذیل است

ه/ سال های آهودرّگلخاص/ کودکی من/ داستان زخم/
برنده بهترین کتاب سکال توسکط   )فردا  کورپه/ مردانِ

/ زیر آفتاب/ پاجوش/ چراغی بر (شورای کتاب کودک
افسکانه   فراز مادیان کوه / دهقانکان/ 

سککیرنگ/ توشککای پرنککده غریککب    
افسکانه هکای    زاگرس/ آتکش و آواز/ 

کردی/ نگاهی بکه آثکار درویشکیان/    
 ... وگامی به پیش 

صدها مقاله، شعر، داستان کوتاه در 
نشریات مختلف از من منتشر شده 

دیگران هم آثکاری رقکم زده    .است
اند از جمله احسکان طبکری و نقکد    

جلد کتاب در   21تا کنون بیش از 

حوزه های داستان کوتاه، رمان، نقد  

ادبی، فولکلور، پژوهش از من منتشر  

جلد   11گردیده است و نزدیک به 

داستان منتشر  رمان و مجموعه 

 .نشده دارم
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و  "کوهبر فراز مادیانچراغی "معروف او تحت عنوان 
 .خورده نوشته اسداهلل پیرانفرباران کتاب دارکوبِ

در « ماشکاال خکان  »نخستین داستان کوتاهم بکه نکام   
صفحه ادبی مجله تهران مصور منتشر شد. آن صفحه 
دریچه نکام داشکت و بکه سرپرسکتی حسکن شکهرزاد       
منتشر می گردید و بخشی از یادداشت ها و اشکعار و  

 .به همت شهرزاد منتشر گردیدنوشته های من 

جلد کتاب منتشر نشده دارم از جملکه   11نزدیک به 
 رمکان/ -رمکان/ بکن بسکت    -آثار ذیل: تراژدی یزدگرد 

خاطرات یک مرده/ با من به جهنم بیایید/ پروانکه بکر   
مجموعککه داسککتان/ قصککه هککای شککهر و کککار  -خککاک

پژوهشی روی حافظ به نام حافظ ترانه سرای عشق و 
 ...عری به نام برف و کاج و دیگر آثارمجموعه ش

زندگی سیاسی من بکه خکاطر شکرایط خکاص ایکران      
مکا   امُرداد، 21بعد از کودتای ...خیلی زود شروع شد: 

نخستین گروه زندانیان سیاسی کرمانشاه بودیم. ایکن  
است که اتاقی نمناک کنار دستشویی و دیوار به دیوار 

تادیب[ برای ما سال ]دارال 11بازداشتگاه کودکان زیر 
قکبال مکامورین سکاواک رفتکه و بکه       تهیه دیکده بکود.  

 :کودکان گفته بودند

یک مشت جنایتکار حرفه ای را می آوریکم بکا آنهکا    »
زنکدگی آن کودککان نگکون     ،«!مطلقا تمکاس نگیریکد  

« پکاجوش » بَخت بعدها دستمایه نوشتن داستان بلند

علی سبیل معروف به علکی تکوده    شد که نشر آینده ،
ده چاپ آنرا در تیراژ هکر بکار سکی هکزار نسکخه       ای،

ت زندان خود کتابِ مفصکلی مکی   خاطرا. بیرون آورد
سکروان  : »گرفتندوکیل مدافع  ،هاقدیمی ،بعدها .شود

 که در واقع دفاعیکات ایکن سکروان شکریف در    « نوری
هکای طکوالنی   دادگاه نظامی باعث شد که مکا حکبس  

 ....نگیریم

دم ککه دسکتگیر شکدم.    محصل دبیرستان کزازی بکو  
داشتم امتحکان فلسکفه مکی دادم. سکاواک و دادگکاه      

 ۱۹سکال  .  190۹در سکال   نظامی و یکسال مردودی
هم زمکان حکومکت نظکامی ازهکاری دسکتگیر شکدم.       
زندانی شهربانی کرمانشاه و بعد کمیته مشترک ضکد  
خرابکاری و با آمدن دولت بختیکار ککه در زنکدان هکا     

 .گشوده شد، آزاد شدم

به دلیلی دستگیر شدم. پکیش   19۹9فروردین  ششم
سکال   9بکه بعکد بکه مکدت      ۹1از آن یعنی از تیرمکاه  

زندگی مخفی و زیرزمینی داشکتم در کارخانکه هکای    
صنعتی تهران و بکه عنکوان ککارگر مشکغول بکه ککار       

 ...بودم

* متن کامل زندگینامۀ خودنوشت منصور یکاقوتی را  
بوک پاتوق کتکاب اندیشکه/   صفحه فیستوانید در می

 مطالعه کنید. گوتنبرگ 

 

 

 بازگشت به نمایه

https://www.facebook.com/1624125617876189/posts/1781224635499619/
https://www.facebook.com/1624125617876189/posts/1781224635499619/
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یاقوتی منصور آثار از برخی نمایۀ 27   

 

 

/ / چاپ هفتم/ ترجمه به زبان کردی19۱1/ گل خاص/ مجموعه داستان ./چاپ سوم 19۱1/ داستانزخم/ مجموعه 

هکای  با بچه/ چاپ دوم ه/ مجموعه داستان/های آهودرّداستان/ /چاپ یازدهم19۱1کودکی من / مجموعه داستان / 

/ ش/ داستان بلند/چاپ دهمپاجو/ سال کورپه/ مجموعه داستان/چاپ اول/ خودمان/ مجموعه داستان/ چاپ دهم هِدِ

هزار نسخه/ ترجمه بکه  21چراغی بر فراز مادیان کوه/ داستان بلند/ چاپ بیش از / زیرآفتاب / داستان بلند/چاپ اول

/ ه نشینان کُرد/ پژوهش، گردآوری فرهنگ توده/ چاپ هفتمهائی از دِافسانه/ دهقانان/ رُمان/چاپ سوم/ زبان کردی

مردان فردا / مجموعه داستان / چاپ اول، برنده بهتکرین کتکاب سکال توسکط     / پژوهشهای یک آموزگار/ یادداشت

 ۀتوشای پرند/ گامی به پیش/ نقد ادبی/چاپ اول/ نگاهی به آثار درویشیان/ نقد ادبی/چاپ اول/ شورای کتاب کودک

/ نشکر  1912سکیرنگ/ داسکتان بلنکد/     ۀافسکان / / نشر آروین/ چکاپ چهکارم  1970غریب زاگُرس/ مجموعه داستان/ 

/ 191۱بسکت/ رمکان / چکاپ اول /   بکن / 1931تنهاتر از ماه/ داستان کوتاه/ چکاپ اول /  / ترجمان اندیشه/ چاپ اول

پری چل گیس/کودک / 1931/ نشر شباهنگ/۱1آثار دهه  ۀمجموعه )هفت کتاب در یک کتاب(/های آهودرّداستان

 شناسکی فهکم/  هسکتی / 1931/ نشکر ققنکوس/  / شکاهنامه ککردی )ترجمکه(   مکه برزونا/ 1931و نوجوان/ نشر قطکره/  

هایی از ده نشینان ککرد/ نشکر   افسانه مادیان چهل کره// 1931کتاب آمه/  شری/ نآرش سنجاب نقدمشترک همراه با

ه/ حماسه بابک/ رمان تاریخی/ انتشارات نگکا / 1932هیچکاک / داستان کوتاه / نشر هیال /  چشمِ/ 1931کتاب آمه/

آیین یارسان در اساطیر اقوام کُرد/ پکژوهش/ انتشکارات دات/   / 1931بلند پرواز/ داستان کودکان/  خرچنگِ/ 1931

 ...رمان یزدگرد// تراژدی 1933

 بازگشت به نمایه
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کوهمادیان فراز   بر چراغی 28   

 

 منصور یاقوتی/ داستانِ بلند

 

که چاپ نخست آن در سال  است منصور یاقوتییکی از آثار  «کوهچراغی بر فرازِ مادیان»کتاب داستانِ بلند  ارژنگ:
صکفحه توسکط انتشکارات     1۹2در  1931چکاپ پکنجم آن در سکال     نشریافته بود و توسط انتشارات شبگیر ۱۱19
 . احسان طبری در ایران تجدید چاپ شده است به همراه نقدِ "دیباچه"

شود و یک چاپ این داستان برای پنجمین بار است که منتشر می" :در گفتگو با سایت ایلنا به گفتۀ منصور یاقوتی
هم در آلمان از این داستان زیر چاپ رفته است. منتها مزیت این نوبت چاپ جدید که نشر دیباچکه آن را منتشکر   

کند این است که مقدمه احسان طبری را هم بر پیشانی خود دارد. اساسا خودم هم بیشتر به دلیل همین وجود می
های پکیش از انقکالب و در   یمه نقد از احسان طبری رغبت کردم که کار مجدد منتشر شود. طبری همان سالضم

دنیا منتشر شد و به دسکت خکودم    ۀماهنامآلمان یک نقد ادبی بسیار معتبر و ارزشمند بر این کتاب نوشت که در 
 باشکد...  ید کتاب به دلیل وجود آن مهمّجد هم رسید. این نقد واقعا بسیار ارزشمند بود و از این جهت شاید انتشار

چندین بار از سوی کارگردانان مختلف برای اقتباس سینمایی مورد توجکه قکرار    «کوهفرازِ مادیان چراغی بر»رمان 
حکال بخشکی از   اسکت. بکا ایکن   اما به دلیلی هر بار به دلیلی مسائل مکالی امککان سکاخت آن فکراهم نشکده      گرفت،

ساخته شده، برداشکتی از   19۹1فخری خوروش، در سال  و ایرج قادری با بازی «دادا» ماییهای فیلم سینسکانس
  ".این رمان است

دورۀ سوم، سال از ماهنامۀ تئوریک دنیا ]که )به تعبیر منصور یاقوتی( را  "معتبر و ارزشمند بسیار"این نقدِ  ارژنگ
 می کند.پیشکش به خوانندگان خود  بازنویسی نموده،[ 19۱7شهریور و مهر  7و۹پنجم، شمارۀ 

https://www.gisoom.com/book/11568908/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/11568908/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%87/
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/504227-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/donya-dowre-3-05-1357-06-07.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/donya-dowre-3-05-1357-06-07.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/donya-dowre-3-05-1357-06-07.pdf
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کوهمادیان فراز   بر چراغی" بلند داستان   بر نقدی 29 "  

 

 طبری احسان

 معاصرِ ادبیاتِ جوان نمایندگانِ با که دوستانی از وقتی
 کسکانی  نکام  جویکای  هسکتند  آشکنا  نزدیک از فارسی

 سکطح  در ایقریحه صاحبِ نویسندگی در که شدممی
. شکد مکی  تکرار یاقوتی منصور نام نامند، این خوردِ در

 نوعی ولی بودم دیده ایران مطبوعاتِ در را نام این من
 معاصکر،  ادبکیِ  نثکرِ  به نسبت ناموجّه باوریِبی و تردید

 این آثار که اکنون. داشتمی باز نزدیک آشناییِ از مرا
 بکه  خکوانم، می شوق با دیگری از پس یکی را نویسنده

 توانسکتند  مکا  کشکور  مکردمِ  ککه  رسکم مکی  نتیجه این
 نگکاری قصکه  در مهکارت  کسبِ دشوارِ بسیار سرباالییِ

 ایکن  و بپیماینکد  ارتفاعکات  برخی به نیل تا را امروزی
 .است مطبوعی آگاهی

 هایکوه از یادآوری و است کردستان از یاقوتی منصور
 آن، بلوطِ هایجنگل و جویبار و هاچنارستان زاگرس،
 انگیز،غم و کهنه هایقلعه ها،خان و عشیرتی دهقانانِ

 هکای قصکه  در برف هایکوالک و کوهستانی هایجاده
 شکاعرِ  یک یاقوتی طبیعت، توصیفِ در. است فراوان او

 طبیعتی کوتاه جمله چند با. است دستچیره و واقعی
 کاغذ صفحه روی است، دیده ورزیده چشمانِ با که را

 خکودِ  مخصوصِ او استعاراتِ و تشبیهات. کندمی نقش
 :اوست

 ،"زدمری  سرفیدی  مراهی  شرکمِ  مثل آسمان"
 ،"شرد  ناپدیرد  کوه پشتِ و بُرید را هاتاریکی"

 مثلِ مهتاب زیرِ کوه" ،"کرد تیز دندان آسمان"

 سرینه  کروچکش  پاهای" ،"بود لمیده گاومیش
 ترنش  کوالک" ،"انداختمی خال را هاراه کوره

 . "بست شلّاق به را

 ماهرانه ایجازِ همین با نیز انسان روحی حاالتِ توصیفِ
 :گیردمی انجام

 را قلربش  ترس" ،"بست پیله گلویش در بُغض"
 پرسره  نگراهش  در مُرردن " ،"بود کرده تاریک

 ."زدمی

 و تشکبیهات  نکوع  ایکن  از یکاقوتی  هنکری  تخیّکلِ  انبانِ
 خاصّکی  رنکگِ  نثکرش  به که چیزی است، پُر استعارات

 تفصکیلِ  بکا  دورتکر  کمکی  بکاره  ایکن  در مکا  و دهکد می
  .گفت خواهیم سخن بیشتری
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کوهمادیان فراز   بر چراغی" بلند داستان   بر نقدی 31 "  

 

 دسکت بکه  ککه  یکاقوتی  منصکور  اثرِ( 1) هشت میانِ در

چراغی » ککه  است داستانی بلند، داستانِ تنها آوردم،
 یاغی یک نامِ "چراغ". دارد نام «کوهبر فرازِ مادیان

 رشکته  از کوه،مادیان باالی غاری در که است جوانمرد
 سککودِ بککه جککاآن از و کنککدمککی آشککیانه زاگککرس کککوهِ

 هککایقریککه زورگککوی هککایخککان بککا دیککدگان،سککتم

 تنکه  یک "پاییزآباد" و "ریزستاره" ،"سوزستاره"
 و فکراز  پُکر  و نکابرابر  اسکت  نبکردی  او نبکردِ . جنگدمی

 کمککِ  بکا  ولی افتدمی دشمن چنگِ به زمانی. نشیب
 شکدن محاصره تا خود مبارزه به و یابدمی نجات مردم

 نفکس  آخکرین  تکا . دهکد مکی  ادامه هاژاندارم وسیله به
 از پُرطنینی نامِ کهحالی در شود،می کشته و جنگدمی

 روتکک  یکاغیِ  "چراغ". گکذارد می باقی هادل در خود
 بکه  را او ککه  کسکانی  نظکرات  بکه  نیست حاضر و است
. دهکد  گکوش  کننکد، می دعوت نبرد موثّرترِ هایشیوه
 عمکلِ  و روح که است جوانمردی و پهلوانی هایسنّت

 نام به کودکی قلبِ در چراغ دالوریِ. کندمی اداره را او

 رشکید، . گکذارد  بکاقی  دیگکری  کلی به تاثیر "رشید"

 داشتمی دوست خود خواهِدل قهرمانِ مانند را چراغ
 بکود  فهمیکده  و آمده بار دیگری عصرِ و دوران در ولی
 اسکت  "سوزستاره" دهکده همان او، "کوهِمادیان" که

 جامعکه  تکپشِ  پُکر  هکای قلکب  همکان  او، پناهگاهِ غارِ و
 تکر، زیرکانکه  مراتکب  بکه  است نبردی او نبردِ. روستایی
 شکگرفی  نتکایجِ  شککّ  بدون ولی تر،طوالنی و دشوارتر

 خواهکد  باربه ده و شهر کارانِستم دیگر و هاخان علیه
 .آورد

 بافککتِ دارای کککه را قصّککه ایککن
 در یککاقوتی نیسککت، بُغرنجککی

 و شککیرینی و زیبککایی نهایککتِ
 خردمندی گفت توانمی حتّی

 "یکاغیِ "  تیکپِ . کندمی عرضه
 برای ،(راهزن یاغیِ نه) انقالبی

 بسکیار  تکاریخ  طوالنیِ هایقرن
 همکه  سرنوشتِ. است وارنمونه

 در یا زدوخورد در مرگ به آنها

 اثکر بکی  تقریبکاً  هاآن تالشِ و شده ختم دژخیم چنگِ
 . است گذشته

 مُردرن،  "گریِیاغی" یاقوتی، که پیداست کامالً
 و قصّره  این در را سیاسی مبارزۀ چریکیِ اُسلوبِ

 چریک لفظِ هماهنگِ خود که) "چراغ" چهرۀ در

 و محبّکت  از سرشکار  انتقکادی  .کندمی انتقاد( است
 او به نویسنده که است قهرمانی "چراغ" زیرا تحسین،

 ککه  دانکد مکی  او ولکی . دارد ننهُفتنی احترامی و عشق
 هکا، آن خکوارِ جیکره  نوکرهکای  و هکا خان عهده از چراغ

 بی را قَساوت و دَغَلی و پستی که ها،قُلی و هاکتابعلی
 . آمد نخواهد بر کنند،می اِعمال رعشه ترینکم

 و خفتکه  هکای یاختکه  کردن دگرگون به او رشید؟ اما
 آن از داریبرده که دیدگانستم اراده و اندیشه کِرِختِ

 برای جرات. پردازدمی جوید،می سود آن از و تراودمی
 از ابککدا وحشککتناکش عواقککبِ اش،مُخککاطره کککار، ایککن
 در چکراغ  ککه حکالی  در نیسکت؛  ترکم چراغ گریِیاغی

 از گلولکه  یکک  صاعقه با جوانی بلوطِ مانند کوه،مادیان
 سکماجت  بکا  "سکوز سکتاره " در رشکید  آید،می در پای

 مکردم  سکاله  هزاران فرتوتِ خوابِ بر و دواندمی ریشه
 .راندمی بزرگ بیداریِ سوی به را آن و کوبدمی تازیانه

 آمریکا مهمّ نویسندگان تاثیرِ داستان، هنری سبکِ در
 و فالکنر بَک،اشتاین جان همینگوی، لندن،جک مانند

 ایکن  ناقکلِ  نخسکتین  به شاید. است محسوس دیگران

 دارد احتمکال . اسکت  چوبکک  صادق "تنگسیرِ" تأثیر
 پیکککدایش در نیکککز هکککافکککیلم

 نبککردِ مککاجرایی، هککایصککحنه
 زدوخوردهکا،  طبیعت، با انسان
 تککاثیر کاراکترهککا سککازیتیککپ
 ایکن  در تکوان نمی. است داشته
 ولکی  داشکت،  اعتراضکی  زمینه

 و گرایکی  واقع آرزومند توانمی
. بکود  تکری بکیش  نگاریِتفصیل

 و رمانتیسم یک سوی به نباید
 بررسیِ بر ناچار که زیبانویسی

  و است کردستان از یاقوتی منصور

  زاگرس، هایکوه از یادآوری

  هایجنگل و جویبار و هاچنارستان

  ها،خان و عشیرتی دهقانانِ آن، بلوطِ

  هایجاده انگیز،غم و کهنه هایقلعه

  در برف هایکوالک و کوهستانی

 است فراوان او هایقصه
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 کشیده افکند،می سایه واقعیّت ریاضیِ و جزء به جزء 
 هکا، بکالزاک  مکا  کشکور  در ککه  اسکت  ضکرور  هنوز. شد

 هکا، مکان تومکاس  هکا، شولوخوف ها،تولستوی دیکنزها،
 ماورای بافتِ دستِچیره وصّافانِ این نظایرِ و هاگورکی

 هایبازی و انسانی هایتیپ و روحیّات و زندگی بُغرنجِ
 در را خود ما کشور مردم و شوند پدید حیاتی پیچیده
 فرخککی قککول بککه کککه کککاری پُککر و بککزرگ آثککارِ آیینککه

 قدتمام ،"ضمیر از برآورده رنجبه آن تارِ هر" سیستانی
 ککه آن بکا  شکده،  نوشکته  تاکنون که هاییرمان. ببینند

 و فنّکی  پیشکرفتِ  متضمّن گذشته با قیاس در شکّبی
. گکذارد مکی  باقی را بهتر انتظارِ هنوز ولی است، هنری
 مکنعکس  را دورانکی  ککه  بزرگ هایرمان به ما جامعه

 تحلیل گاهِآزمایش وارد را تاریخی رویدادهای که کند
 روشکن،  از را سایه که سازد، اجتماعی سیاسی، روانی،

 از را آلکوده  پیروزیِ صدیق، از را سالوس نیک، از را بد
 اسکرارِ  پکرده  در و کنکد  جکدا  مندانکه شکرافت  شکستِ

 بتابانکد،  را خکود  نافکذِ  نورِ حوادث، و عواطف و هاجان
 .دارد نیاز

. دهکد  انجکام  نیست قادر علمی و تاریخی اثرِ را کاراین
 هنکری  پَکروَردِ رنکج  و درازنَفَکس  و تودرتو کارِ کار، این

 ککه  نامی. اندداده آن به "رمان" اعتبارِ پُر نامِ که است
. شکود  درک مکا  کشکور  در خکود  اهمّیکتِ  تمکامِ  با باید

 امکروزی  قریحه با نویسندگانِ حتماً که نیستیم متوقع
 باشکند،  پیکروز  نیکز  نویسکی رمان عرصه این در بتوانند

 کسکانی . "اسکت  رایگکان  آزمون،" بیهقی قولل به ولی
 هکم  ککه  ایتوشکه  بکا  تواننکد مکی  یاقوتی منصور مانند

 سکازی، چهکره  جهتِ از اکنون
 وگو،گفت حوادث، بافتِ زبان،

 گریکککزِ طبیعکککت، توصکککیفِ
 گکککرد غیکککره و اجتمکککاعی

 بککککه دسککککت انککککد،آورده
 . بزنند بزرگ هایآزماییطبع

 تردیردِ بی خدماتِ از یکی

 کردن غنی یاقوتی، منصور
 فارسری  معاصررِ  ادبیِ نثرِ

 خرود " کسرروی  شرادروان  گفتۀ به این و است

 آن دربراره  ارزدمی که "است ایجداگانه جُستارِ

 آوریم:میان به چند سخنی

 میکرزا  از معاصکر  فارسکی  ادبی نثرِ تبلورِ و گیریشکل
 معاصکرِ  نویسکندگان  تا خانملکم و آخوندوف فتحعلی

 کسکانی . اسکت  پیمکوده  را درازی راهِ اکنون هم ایران،

 قطعکی  کوبیدنِ با هدایت زاده،جمال دهخدا، مانند
 در عکوام،  لفکظِ  و قلم لفظِ بین "احتراز و منع باروی"

 هکدایت . انکد ککرده  ایفکا  بزرگکی  نقکشِ  نثکر  این تحوّلِ
 سکایه  و نکرمش  و رنگینی پای به را نثر این تا کوشید
 هکای دهکه  در. برسکاند  جهکانی  بزرگِ هایزبان روشنِ
 خوانندگان برای فارسی، به هازبان این از ترجمه اخیر،
 حالتِ پُر و غنی نثرِ رویبه متعدّدی هایدریچه ایرانی

 ماننکد  نویسندگان از نوی نسل. کرد باز دنیایی ادبیاتِ

 صرمد  احمرد، آل جرالل  آذین،به چوبک، صادق

 گیکری بهکره  با دیگران و افغانی محمدعلی بهرنگی،
 راندنکد  ترپیش هم باز را ادبی نثرِ گفته،پیش عواملِ از
 محمکود  نکوع  از تکری جوان باقریحه نویسندگانِ کارِ و

 جمکال  یکاقوتی،  منصور تنکابنی، فریدون آبادی،دولت
 همکه، ایکن  بکا . کردنکد  تسهیل را دیگران و میرصادقی

 و اسکت  باقی نو نثرِ آوردنلقوام زمینه در زیادی تالشِ
 متعدّدی وظایفِ باید زمینه این در معاصر نویسندگان

 . کنند حل را گوناگونی مسائل و دهند انجام

( کردن کُنکِرت) سازیِمشخص یکی مسائل نوع این از
 نکامِ  بکا  بایکد  اثکاث،  جانوران، اشیاء،. است فارسی زبان

 ایکن . شکوند  نثکر  وارد خود ویژه
 هااستان هایگویش مددِ به کار

 انجکام  توانکد مکی  هاشهرستان و
 موجکودی  هکر  برای مردم. گیرد

 اسکتفاده  و دیکد  معکرضِ  در که
 هکا، مکاهی . دارند نامی هاستآن

 هککا،پارچککه هککا،گُککل هککا،قککارچ
 هککا،سککبزه سککراها، هککا،ظککرف

 همکه  ،...غیکره  و هابوته هاپرنده
 نامی مردم زبانِ در بختانهخوش

  منصور تردیدِبی خدماتِ از یکی

 معاصرِ ادبیِ نثرِ کردن غنی یاقوتی،
  شادروان گفتۀ به این و است فارسی

  ایجداگانه جُستارِ خود" کسروی

  سخنی آن درباره ارزدمی که "است
 آوریم:میان به چند
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 نام چندین حتی هاآن برای ما سرزمینِ در گاه و دارند
 الفکاظِ  آن در ککه  تهکران  مسکتوفیانه  زبان. دارد وجود

 و دقتکل  از ولکی  نبکود  ککم  تجریکدی  مبهم و مترادف
 مقصکودِ  بیکانِ  دردِ بکه  اصکالً  و ابدا بود، عاری شیئیّت
 آغکاز  والیات زبانِ از گیریبهره کارِ. خوردنمی هنرمند

 برهمکی  درهکم  آغکازی،  هکر  مانند عجالتا البته و شده
 شککل بکی  سکرریزِ  ایکن  بایکد  تکدریج  به و رواستحکم
 لغکویِ  ذخیکره  در هکا واژه ایکن  و شکود  تثبیکت  هاواژه

 .کنند کسب اهلیّتِ  حقّ و گردند وارد زبان رسمیِ

 و پردازنردگان  از شرکّ  بردونِ  یراقوتی  منصور

 پُکر  طبکعِ  .اسرت  فارسری  معاصرِ نثرِ گرانآرایش
 مکورد  در ککه  دهکد مکی  اجازه او به اششاعرانه فورانِ

 ملررک قککول بککه انسککانی و طبیعککی منککاظرِ توصککیفِ

 از پُکر  جمالتکی  و "دارد نگاه دست" بهار الشعرای
 و رَسا ترکیباتِ شده،گزیده نیکو هایواژه نو، استعاراتِ

 مکورد  در و) والیات مردمِ لغاتِ با همراه گاه سابقه،بی
 گکاه . بنگکارد ( کرمانشاه اطراف کُردهای لغاتِ مشخص

 یکادِ  بکه  خواننکده  ککه  اسکت  بلیکغ  حکدّی  به زبان این
 روشن. افتدمی جهانی بزرگِ هایزبان در ادبی قطعاتِ

 تکا  هکدایت  از ککه  اسکت  جدیکدی  ککامالً  نثرِ که است
 فصکیحی  نثرِ آن با کلیبه و است مُمتد یاقوتی منصور

 بابرا حراجی  در اصفهانی میرزاحبیب ترجمه مثالً که
 نثکرِ . دارد فرق شده، نوشته بدان
 نثکرِ  اصکیلِ  فرزندِ باباحاجی ادبی

 ماست، کالسیکِ مُرسلِ و مصنوع
 نویسندگانی ادبی معاصرِ نثرِ ولی

 آبککادی،دولککت چوبککک، ماننککد
 شکیوه  غیکره،  و یکاقوتی  تنکابنی،

 زبککانِ از تککربککیش را خککود بیککانِ
 هکای اسلوب والیات، زبانِ محاوره
 و اروپکککایی هکککایزبکککان ادبکککی
 لغوی نَحوی، و صَرف هاینوآوری

 اخککذ نویسککنده خککودِ هنککریِ و
 سَکنتِزی  منتظکرِ  باید آیا. کندمی
 نثرِ و فارسی کالسیکِ نثرِ که بود

 پیونکد  تکری کامکل  و تکر ظریکف  بافتِ در را ادبی نوینِ
 فارسکی  نکوینِ  نثکرِ  در زیکرا  آری، مکن  نظکرِ  بکه  دهد؟

 و فارسی کالسیکِ گرامر و ادب جهتِ از هایینارسایی
 نثکرِ  روزی اسکت  ممکن آیا. شودمی احساس بیان فقرِ

 نثکرِ  بکا  فروزانفکر  یکک  مکثالً  ادبی تندرستِ و منسجم
 طبیعی شکلی به یاقوتی، یک بلیغِ و رنگین و امروزی

 .است ممکن من نظرِ به درآمیزد؟ احتیاج از ناشی و

 ککه  ترکیب این ،آذینبه مانند اینویسنده نزد در گاه
 ولکی  شکود مکی  دیده افزاید،می فارسی سخنِ سِحرِ بر

 کهنکه  و نکو  هکای خون و یابد ادامه جستجو باید هنوز
 در هکم  بکا  تکر صکمیمانه  ایتکازه  رُخِ رنکگِ  ایجاد برای

 نکوینِ  زبکانِ . نبکوغ  ککارِ  نکه  است زمان کارِ این. آمیزد
 ککه  بکاره  هکر  از کالسکیک  دَریِ فارسکیِ  با که فارسی
 تاریخ مطبخِ در اکنون داشت، خواهد هاتفاوت بگوییم

 هکایی قلّکه  زمکانی  که زبانی آن شود،می پخته و آماده
 همیشکه  بکرای  بود، کرده ایجاد سعدی و بیهقی مانند

 جامعکه  صنعتی، معاصرِ جامعه. است شده طی دورش
 حامکلِ  گیرد،می شکل پیش از بیش که ایران امروزی

 اش،سخنگویی بزرگِ افزارِ و است دیگر پیامی و روانی
 تحکوّل  و تطکوّر  کار در ژرف، هایتحوّل این با مناسب

 پرسکت کهنکه  و متعصّکب  ادیبکانِ  سبّابه انگشتِ. است
 فصکحا " ،"!اسکت  غلکط " ککه  شکود مکی  بلنکد  هودهبی

 فارسکککی در" ،"!انکککدنگفتکککه
 "!استنیامده

 در را خکود  راهِ زبان غُرّندۀ سیلِ
 تردیدی. گشایدمی زمان زارِشن

 ،عرصککه ایککن در کککه نیسککت
 غُلوّها، ها،فروشیجلوه ها،نادانی

 میککدانی سککرانجام هککا،دَغَلککی
 ولککککی داشککککت نخواهنککککد

 نیکازِ  زمکینِ  از ککه  هایینوآوری
 بکا  و جوشکد مکی  زمکان  تکاملیِ

 نشکیبِ  و فکراز  بکه  کامل وقوفِ
 پَکر  اسکت،  فارسکی  زبکانِ  تاریخ

 خواهکد  بکاال  و گسکترده  خواهد

 را خود راهِ زبان غُرّندۀ سیلِ

. گشایدمی زمان زارِشن در

  این در که نیست تردیدی

  ها،نادانی عرصه،

  غُلوّها، ها،فروشیجلوه

  میدانی سرانجام ها،دَغَلی

 داشت نخواهند



1011فروردین و اردیبهشت  /71دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نواهدوم گنژرا    

کوهمادیان فراز   بر چراغی" بلند داستان   بر نقدی 33 "  

 

 مکا  معاصرِ شاعرانِ و نویسندگان پویه، این در. افراخت
 شکاعران  نقشِ به شبیه که اندکرده ایفا آموزنده نقشی

 در غزنککوی و سککامانی عصککرِ ادیبککانِ و مورّخککان و

 نقشِ یک: اسکت  کالسیک دَریِ پارسیِ به دادنشکل

 که دشوار بسیار نقشِ یک !تاریخی شگرفِ و خطیر
 غیرعکادی  ادبیِ دانشِ به هم و آفرینش، قریحۀ به هم

 . است نیازمند

 جکای  بتوانکد  شکده  داده توضکیحاتِ  که کنممی تصور
 تبلکورِ  که حیاتی و مهمّ روندِ این در را یاقوتی منصور
 همککه در و او در و دهککد نشککان اسککت ادبککی زبککانِ

 ککه  کنکد  بیدار را خودآگاهی این باقریحه، نویسندگان
 هکم  بکا  را جسارت و مهارت وظیفه، این اجرای کارِ در

 است، دانش از ناشی علمی و ادبی مهارتِ. دهند پیوند
 ککدام . نبکوغ  و قریحکه  از ناشکی  ادبکی  خالقه جسارتِ

 که دانش کدام و نکرد، سریدیوانه دانشبی که قریحه
 روحبی و خشک هایفروشیفضل در چنگ قریحه بی

  ."اسفارا یَحملوا الحِمار لکمَثَ" نزد؟

 و معاصکر  فارسکی  ادبکی  غنکی  و بکزرگ  زبانِ پیدایش
 شدهطی راآن دورِ هوده،بی که) بزرگ هایرمان زایشِ

 از رونکدهایی  شکاید ( دارنکد مکی  اعکالم  "دِمُده" راآن و
 منصکور  ککه  نسکلی  شکاید  و باشکد  همراه زمانی جهتِ

 بکاز  تکاریخی  هکای پویه این در دارد تعلق بدان یاقوتی
 متعلقکانِ  ما بر. کند ایفا نظرگیرتری و بزرگ نقشِ هم
 بدرقکه  را خیکر  دعکایِ  که ماندمی این گذشته نسلِ به
 انسکانی  نافرسکودنیِ  ککاروانِ  ایکن  آری،. کنیم شانراه

 بکرای  رَحیکل  عزمِ نرسیده، نو منزلی به هنوز که است
 .کند می دیگر منزلی

 بازگشت به نمایه
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 زخمی ماندگار! یک ترانه، یک جهان سخن، از سوزشِ

 زادهبهروز مطلب

 
باشیمدان آتا بیلمیرم/ نئلییم کی سنه، چاتا لر یاتا بیلمیرم/ بو فیکری فیکریندن گئجه

 بیلمیرم/ آیریلیق آیریلیق/ آمان آیریلیق.../ هر بیر درتدن اوالر/ یامان آیریلیق...

گرذارد کره هریچ کرس     رود، چنان ردّ و نشانی بر روح و روان جامعه میگاهی یک ترانه یا یک سُاشاره: 
زبرانِ   جران و  خانرۀ نوازشگروجادوئی آن را از نهان زمزمهِ وهیچ حادثه ای، نمی تواند تاثیرِماندگارِنسیمِ

دود. توان ازنهادِ ساقهِ نری زُ نمی مردمانی که آن را ترنم می کنند جدا کند. سوزوگداز شِکوِۀ نِی را هرگز

ترانه های ماندگارمیان ملت ها نیزچنین اند. درسرزمین چند ملیتی وچند زبانه ایران زمین ما نیز، تعداد 
مررغ  »ماننرد  چنین ترانه ها و نغمه هائی کم نیستند. بطورنمونه هم که شرده، میتروان ازترانره هرائی     

 نیریشر » ،«هیر وا رەه ەیوا رەه» ،«دایه دایه»،«قاچاق نبی»،«مریم جانِ»، «ناز الهۀ»، «مرا ببوس»،«سحر

 نام برد. رشکوه دیگرپُ ، و صدها ترانۀ«یریلیقآ»،«باداران خُجستهبه»،«قارا گیله»،« ەنیریوش

 کیک وسرگذشکت   ریککه سک   ستیاصلن مهم ن ،راستش
جملکه   از و، شکعر  کیک داستان و  کیسرود،  کیترانه، 

که  «آیریلیق»ماندگارآذربایجانی نام آشنا و ترانه  نیهم
اسککت و تککار و پککود آن بککا    « جککدائی»بککه معنککای  

چگونکه بککوده  سکوزوگدازهجران و شکوریدگی آمیختککه،   
 ریو تکاث  یککار ککرد اجتمکاع   اسکت،   مهکم آنچکه   ت،اس

یک اثرهنکری وازجملکه یکک ترانکه      ماندگار و جاودانه 
 است. 

اثری که بتواند در جریان پیدایش، بالندگی وشککوفائی  
گفتککه بککه  مردمککان آن سککرزمین، ویککاعککه وبرجامخککود 

آن ی که  "باشندگان"بر ،یافغانستاندَری زبانِ دوستان 
را برای پاالیش روح و روان خود، با لب و دهان وزبکان،  

بکه   ،تطور خکود وریودرسک زمزمه می کنند تاثیر بگذارد 
مردمانی فرا بروید ککه آن را   یِاجتماع نیدلنش اثر کی

  کنند.خلق کرده و ترنم می 

زیککاد راه دور نمککی رویککم. بککرای مثککال، همککین ترانککه  
 ،مککرا ببککوس گلنراقککی را در نظککر بگیریککد.« مراببککوس»

علیرغم اینکه شاعرش چه نام دارد؟ خواننده اولیکه اش  
 دهیکه پد یلیوبه هر دل لیشکل و شماکیست؟ و به هر

است. غمنامکه   یسرود مل -ترانه  کیآمده باشد، اکنون 
. فریکادی  داداسکتب ظلم وسکتم و  هیت علاس یوشبنامه ا

 که فرزندان برومند و سربلند  یستمکاران هیعلاست 
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 ،ترانه نیا د.دنیشان را به خاک و خون کش نیسرزم

 
 تمرین حال در همسرش و سلیمی تصویری از استاد

 ت،ماسک مکیهن  مردم مظلکوم   یاندوه و سوگوار یصدا

، هکا  آن بیخونبار وپکر فکراز و نشک    خیتاردرکه  یمردم
شکان بکا    نیسرزم یانسان ها نیتر فیهمواره قلب شر

 ترانکه  نیک ا،  تاسک  ستمکاران شکافته شکده  یگلوله ها
 افتکه ی یگکر ید تیهوو وستهیپ خی، اکنون به تارعاشقانه

 . است

اسکت تکا سکربلندان بکه خکون       یماندگار ۀیترانه، آ نیا
 ادِهای یگل تا، فراموش نشوند چگاهیما ه خینشسته  تار

  درخاطره ها بشکفد. شاننیکِ

نیزکه چنکد بنکدی ازیکک    « آیریلیق»و ترانه آذربایجانی
سروده بلنکد نُکه * بنکدی اسکت، درزمکره چنکین آثکار        

آن  ، حکایکت «آیریلیق»ماندگاری است. سیروسرگذشت
سکاکت و   ارا داشته، ککه دربرککه ظکاهر    یا زهیسنگ ر

دو تکه شکده  و پر تالطم جامعه  یطوفان و درعمق ،آرام
ه باشد. ترانه ای که بسکیار   انداخته شدمردم آذربایجان 

 معروف تر و شناخته شده ترازسراینده آن است.

حکایت سرایش این شعروسراینده آن، تبدیل شکدن آن  
به ترانه ای زیبا و شورانگیزوماندگار، و پروازِ بلنکدِ آوازه  

اش از مرزهای خود ساخته میان ملت هکای گونکاگون،   
                یتی است شکنیدنی، داسکتانی اسکت پکرآب چشکم.                                                                                             حکا

تککاکنون بککه زبککان هککای انگلیسککی،  « آیریلیککق»ترانککه 
فرانسوی و ژاپنکی ترجمکه و اجکرا شکده اسکت. از ایکن       

ان و کشکورهای مختلکف   گذشته، صدها خواننده، درایکر 
جهان، ازجمله در جمهوری های مختلف اتحاد جماهیر 
شوروی سابق مانند آذربایجان، ارمنستان، ترکمنسکتان،  
اوزبکستان، تاجیکستان، وقرقیزستان و نیز رکشورترکیه 

 به اشکال مختلف اجرا شده است.

درمیان خوانندگان ایرانی تعکداد زیکادی ازآنکان ماننکد     
گوگکوش، داریکوش، منصکور و ترانکه     یعقوب ظروفچی، 

 ناصری و چند تن دیگر آیریلیق را خوانده اند.

 نرام اصرلی سررایندۀ ترانرۀ    « رجب ابراهیمری »
 1910آبان مکاه سکال     1۱اودرروز  است.« آیریلیق»

شمسکککی در یکککک خکککانواده روسکککتائی زحمکککتکش   
وهنردوست، دریکی ازروستاهای اطراف اردبیل بکه نکام   

گشود. پدرش به نیکی تکارمی   چشم برجهان« کؤراباز»
نواخت وصدای خوشی هم داشت. اودرحالی که هنوز ده 
سالش تمام نشکده ونوجکوانی بکیش نبکود، ککه اواسکط       

به همراه خانواده خود به تهکران ککوچ ککرد     1920سال
وبی آنکه رابطه خود را با روسکتای زادگکاهی اش قطکع    
کند، تا آخرین دم حیات درتهران زیست و سرانجام در 

سالگی با زندگی  19درسن  1937بهمن ماه  13تاریخ 
بدرود گفت ودر قطعه نام آوران بهشت زهکرا بکه خکاک    

 سپرده شد.

نکته جالب توجه این است که بکا همکه معروفیکت ایکن     
ترانه درایران و بسیاری از کشورهای جهان، وبکا وجکود   
چاپ و پخش بخشی از اشعارو ترانه های او، در کتابی با 

، به همت چنکد تکن ازآذربایجکانی هکای     «لیقآیری»نام 
 1911درسککال « پینککار»فرهنککگ دوسککت توسککط نشککر

شمسی، بسیار اندک بوده اند کسانی که مکی دانسکتند   
سراینده شعرترانه آیریلیق، شاعرزیبا اندیش، بی پیرایه، 
بی ادعا و فروتنی است به نام رجکب ابراهیمکی، متولکد    

رجکب ابراهیمکی   »روستای کؤراباز اردبیل که خکود را   
را به عنوان نکام  « فرهاد»نیز می نامد. او نام « کؤرابازلی
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رجکب  »هنری خود برگزیده بود وگاهی او را با نام های 
فرهککاد »، «فرهککاد اردبیلککی »، «ابراهیمککی کؤرابککازلی  

  نیزمی شناختند.« فرهاد -رجب اردبیلی»و « ابراهیمی

درگذشکت  تا یکی دو سال پیش از این، یعنی تکا زمکان   
درنکوزدهم بهمکن مکاه    « فرهاد -رجب ابراهیمی »آقای 

، اونیزازگُمنامککان نککا بحککق روزگارمککا بککود. 1937سککال 
شاعری توانمند و شیرین گفتار، اما متواضع وبکی سکرو   

   .صدا وبی ادعا

 

، چکاپ  گفتار کتاب آیریلیقپیشاولین جمالت  در او
  :می گویدپینار، در باره خود با فروتنی تمام چنین  نشر

دانسکته   "نویسنده"و نه  "شاعر"من هرگز خود را نه »
ام، به همین علت هرچه نوشته و یا سروده ام را با قلمی 
نا رسا وکنارهم چیدن واژه هائی)گکاه( نکاهمگون فقکط    
وسیله ثبت لحظکه هکای زنکدگی ام بکه حسکاب آورده      

ام. زیککرا زنککدگی پرمککاجرای اجتمککاعی  وعملککی نمککوده
شرایطی سپری شده که ناچار بکوده ام  ومعیشتی من در

همه اوقات ممکن خود را در میدان عمکل، نکه حکرف و    
قلم آن هم بطور فعال گذرانده باشم بطوری که لحظکه  
آرامش و ایستائی من، نقطکه مکرگ مکرا مکی توانسکت      

 «. ترسیم کند...

که شاعر جکوان،  ، 199۱مهرماه  پانزدهم صحرگاه آندر
و نیمه تاریک خود اتاق کوچک کنج در رجب ابراهیمی،

نخسککتین بنککد ترانککه  الملککک تهککران،درخیابککان نظککام
بکه  ، هرگکز  بر دل سفید کاغذ حکک ککرد  را « آیریلیق»

که روزی روزگکاری، سکروده   کرد نمیذهنش هم خطور
 جانییباهای آذردرردیف ماندگارترین ترانهاش آیریلیق، 

یرد، همه مرزهای مصکنوعی ایجکاد شکده توسکط     گبقرار
کوته اندیشانه آدمیان را درنوردد و میلیکون هکا انسکان    
شیفته و عاشق، آن را دراقصا نقاط جهان به جان زمزمه 

 کنند.

از طریق یککی از   1997سراینده ترانه آیریلیق، درسال 
وارتکککوش فاطمکککه قنکککادی* ) خکککانمدوسکککتانش بکککا 

 وسپس با خود ( همسر استاد علی سلیمی،ماچکالیانس
ه چیره دسکتِ تارِآذربایجکان، آشکنا    این آهنگسازونوازند

شد. این آشنائی، بعدها، به دوستی وهمکاری صمیمانه، 
دوامککدارو پرثمککری بککین او، اسککتاد علککی سککلیمی** و 

فککرا « وارتککوش ماچکالیککانس»  خککانمهمسککرهنرمندش 
 روئید. 

پس ازاین آشنائی بود که استاد سلیمی  برای تعکدادی  
می ازجمله ترانه های سروده های فرهاد ابراهی -از ترانه 

و چند ترانه دیگکر  « آغالما»،«هارا گِئتدین»، «آیریلیق»
 آهنگ ساخت که درهمان زمان اجرا و ضبط شد. 

درهمان مقطع بود که، ترانه آیریلیق برای اولین بار، بکا  
آهنگی که به وسیله استاد سلیمی، تنظیم وساخته شده 

ده بود با صدای خکانم فاطمکه قنکادی )وارتکوش( خوانک     
 وضبط شد وهمان زمان نیزازرادیو تبریزپخش گردید. 

واین آغازی بود برای شروع حکایت شورانگیز ترانکه ای  
 که جهانی شد...« آیریلیق»بنام 

، اولککین بککاردراواخر سککال آیریلیککقهرچنککد کککه ترانککه 
همسراسککتاد علککی « وارتککوش» بککه وسککیله خککانم1997

امکا ایکن ترانکه    ، بکود  اجرا و ازرادیو پخش شکده  سلیمی
زمانی به معروفیت جهانی دست یافت ومکورد اسکتقبال   
همگان قرار گرفت که توسط رشید بهبکودوف خواننکده   
شهیرو خوش صدای آذربایجانی و با همراهکی ارکسکتر   
سمفونی بزرگ جمهوری آذربایجکان اجکرا شکد. رشکید     
بهبککودوف خواننککده سرشککناس جمهککوری آذربایجککان،  

دعکوت ایکرج گلسکرخی     خورشیدی، بکه  1902درسال 
رئیس و سرپرست وقت رادیو ایران، برای دومکین باربکه   
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ایران سفرکرد. سفری پر بارکه با حوادث جالب و به یاد 
مانککدنیِ فراوانککی نیزهمککراه بککود. یکککی ازرویککداد هککای  
فراموش نشدنی سفربهبودوف به ایران، دیدار و آشکنائی  
او با استادی علکی سکلیمی، همسکرش خکانم وارتکوش      

 رجب فرهادی سراینده ترانه آیریلیق بود. و

در یکی از آن روزها، پکس ازبرگکذاری یککی ازکنسکرت     
های موفق و باشکوه رشید بهبودوف، نوازنده و آهنگساز 
بزرگ آذربایجان، زنده یاد علی سکلیمی ککه خکود زاده    
باکو بود، و صدای رشید بهبودوف را نیز عاشقانه دوست 

د دعکوت مکی کنکد. رشکید     می داشت، او را به خانه خو
بهبودوف با گشاده روئی دعوت او را پذیرفت و به عنوان 

 میهمان به خانه او رفت.

درجریان صحبت ها و حرف هائی که در میهمانی بکین  
آن ها رد و بدل می شود، علی سلیمی آهنگ جدیکدی  

ساخته بود را بکه او  « سیزه سالم گئتیرمیشم»که با نام 
دوف ترانکه  را مکی پسکندد    نشان می دهد. رشید بهبکو 

وقول می دهد که به محض بازگشت به باکو،هرچه زود 
ترآن را اجراکند. درهمین هنگام همسرآقای سلیمی بکا  

 اشاره او را به اطاق دیگرفرا می خواند.

لحظاتی می گذرد، ناگهان صدای حزین آوازخانم علکی  
سککلیمی درحککالی کککه همسککرش نیککز او را بککا نککواختن  

کند ازداخکل اطکاق بگکوش مکی رسکد.      تارهمراهی می 
رشککید بهبککودوف بککا شککنیدن صککدای آوازهمسککرآقای   
سلیمی، ازترانه ای که خوانده می شود خوشش می آید 
وخود نیز شروع می کند به زمرمه کردن وهمراهکی بکا   
آنها. ترانه که به پایان می رسد، رشید بهبودوف رو مکی  
کند به علکی سکلیمی ودربکاره ترانکه ای ککه همسکرش       

این »علی سلیمی پاسخ می دهد: خوانده از اومی پرسد. 
ککه شکعر زیبکای آن را    « آیریلیکق »ترانه ای است بنکام  

رجب ابراهیمی سروده و من نیزچند روز پیش آهنگکی  
 «. برای آن ساخته ام

خکوب  »رشید بهبودوف، با لحنی گالیه آمیزمی پرسکد،  
 «.پس چرا ترانه آیریلیق را به من نمیدهی؟

 ی درجواب او می گوید:آقای سلیم

 

 عکسی از رشید بهبودوف

 

چون ترانه آیریلیق ازجدائی سخن مکی گویکد، گفکتم    » 
 شاید درآنجا اجازه ندهند که آن را بخوانی و برایت درد 

سککیزه سککالم »سککرایجاد کننککد، اگککر بتککوانی همککین   
را بخوانی، انگار دنیکا را بکه مکن داده ای.     « گئتیرمیشم

رشید بهبودوف وقتی ناراحتی و تاسف آقکای سکلیمی و   
همسرش را می بیند با قاطعیت به آن ها اطمینان مکی   

 :دهد وگوید 

قول می دهم که هرچکه زودتکر، هکردو ترانکه را بکا      »   
 «نویدصدای من بش

به همراه رجب سلیمی درهمین دیداربود که استاد علی 
های خود را ککه  چهار قطعه از آهنگفرهاد،  -ابراهیمی 

را  ابراهیمی بکود  های رجب سروده از آن،متن سه ترانه 
 یایکن خواننکده  داد و ر رشکید بهبکودوف قکرار   اختیا در

که به شهرباکو محبوب و دوست داشتنی، به محض این
جمهوری آذربایجکان بکاز گشکت، هکردو ترانکه      پایتخت 

را اجرا و بر روی « آیریلیق»و« سیزه سالم گئتیرمیشم»
  گرامافون ضبط کرد. یصفحه

 ،جمهوری آذربایجانرشید بهبودوف پس از بازگشت به 
شکعر   با تنظیمی دوبکاره وبکا انتخکاب تنهکا دو بنکد اول     
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ر آن را با همراهی ارکستربزرگ فیالرمونی شهآیریلیق، 
ی جدید این ترانه توسط بهبکوداف،  اجرا  .درکاجرا  باکو

 . مبدل ساخت ماندگاره اثری تاریخی وبآن را 

فاطمه ، او همسر آیریلیق که به استاد علی سلیمی و متن کامل سُرودۀ -* 

 تقدیم شده است: «وارتوش»قنادی

 یاتا بیلمیرمفیکریندن گئجه لر 

 بو فیکری باشیمدان آتا بیلمیرم

 نئیله ییم کی سنه چاتا بیلمیرم

 آیریلیق، آیریلیق، آمان آیریلیق

 هربیردرددن اولوریامان آیریلیق

             *** 

 اوزوندورهیجرینده، قارا گئجه لر

 بیلمیرم، من گئدیم، هارا گئجه لر

 ووروبدور قلبیمه یارا گئجه لر

 آیریلیق، آمان آیریلیقآیریلیق، 

 هربیردرددن اولوریامان آیریلیق

            *** 

 یادیما دوشنده آال گؤلرین

 گؤیده اولدوزالردان آلالم خبرین

 نئیله ییم کسیبدیر مندن نظرین

 آیریلیق، آیریلیق، آمان آیریلیق

 هربیردرددن اولوریامان آیریلیق

             *** 

 یلمزآیریلیق دردینی چکمه ین ب 

 یاردان آیری دوشن گؤزیاشین سیلمز

 دئییرلرانتظارخسته سی اؤلمز

 آیریلیق، آیریلیق، آمان آیریلیق

 هربیردرددن اولوریامان آیریلیق

            *** 

 نئجه کی ائلیمده، آیری دوشندن

 بیرینی، گؤروب بیلندن -سورار بیر

 حسرت له سیزالیاردائم بو غمدن

 آیریلیقآیریلیق، آیریلیق، آمان 

 هربیردرددن اولوریامان آیریلیق

            *** 

 ائلیمدن –ایللردی اوزاغام آرخام 

 بولبولم، دوشموشم، آیری گولومدن

 جور ایله آییریب شیرین دیلیمدن

 آیریلیق، آیریلیق، آمان آیریلیق

 هربیردرددن اولوریامان آیریلیق

            *** 

 یولداشیم –یاریم « بیگانه»اولوبدور 

 ساییلیرسئوگیم سیرداشیم« غریبه»

 بوجاوان چاغیمدا آغاردیب باشیم

 آیریلیق، آیریلیق، آمان آیریلیق

 هربیردرددن اولوریامان آیریلیق

            *** 

 منی آغالداندان گولوش ایسته رم

 آیری دوشه نیمله گؤروش ایسته رم

 حاصاری ییخماغا یوروش ایسته رم

 آمان آیریلیق آیریلیق، آیریلیق،

 هربیردرددن اولوریامان آیریلیق

            *** 

 ین!« فرهاد»سئوگی لیک اولوبدورشاّنی 

 ین ؟« فرهاد»سئوگی سی هادادیر،هانی 

 ین!« فرهاد»دئیه رک، چیخاجاق جانی 

 آیریلیق، آیریلیق، آمان آیریلیق

 هربیردرددن اولوریامان آیریلیق.
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مسلمان  –در خانواده ای ارمنی  یالدیم 1321به سال «وارتوش ماچکالیانس»یا همان  یفاطمه قنادخانم  -** 

شهر مادرش از ارامنه و شبستر مهاجرین ایرانی ازاز «یمهد»پدرشمتولد شد. پایتخت گرجستان   سیتفلشهردر 

 . بود سیتفل

به همین دلیل نیز نام خانوادگی خود را قنادی و  مشغول بود یحلواپزبه کار سیدرتفلمهدی، پدر خانم وارتوش 

بود که خانم در تهران  گذاشته بود. پس ازبازگشت آقا مهدی و خانواده اش به ایران، آن ها در تهران ساکن شدند.

ل حاص کهکردند با هم ازدواج شد. چندی پس آشنائی، آن دو آشنا  یقیدر کالس موس یمیسل یبا استاد علوارتوش 

خانم وارتوش که ماندولین را بسیار خوب می نواخت باهمسر هنرمندش علی . یک دختر و یک پسربودازدواج  نیا

 آهنگآیریلیق را که ترانه مشهور ای بود که  خواننده نیاولسلیمی همکاری هنری مشترکی داشتند، خانم قنادی 

 اجرا کرد. بود ی میاستاد سلنیزهمسرش آن 

 

 ابراهیمی رجب (،قنادی رتوشوا) همسرش سلیمی، از راست: ستاد

قطعه ودرکنار همسرش در با زندگی وداع گفت 1931سال بهمن ماه  دوشنبه شانزدهمروز ی، سرانجام درقناد خانم 

 به خاک سپرده شد.  زیرحمت تبر یوادگاه آرام دانهنرمن

از  یمیسل یعل کانیآمد. ن ایبه دن جانیآذربا یجمهور تختیدر شهر باکو پا 1322در سال  یمیسلعلی  -***  

جواهر اهال باکو بود.  یو مادرش  مشهد لیمهماندوست، از توابع اردب  یبودند. پدرش زاده روستا لیشهر اردب یاهال

برده  انیبه پا جانیبزرگ تار در آذربا وازندههنرمند و ن خانوفیاحمد باک یآموزش تار را در کالس ها  یمیسل یعل

و ارکستر  یقیشاگرد با استعداد خود به گروه موس نیراه ورود ا خانوفیبود که احمد باک 1391 یها بود. اوائل سال

 ستیبه همراه نوازنده معروف تار، عادل آخوند زاده ) سول یمیسل یپدر عل 1391را هموار نمود. در سال  جانیآذربا

 .شدند رانیخواننده معروف تهران مجبور به باز گشت به ا انیپا یتهران و مصطف ویراد

 منابع مورد استفاده:

کتاب آیریلیق. شعرلروماهنی الر مجموعه سی. رجب ابراهیمی کؤرابازلی. تنظیم ازیعقوب بهادر. نشر پینار. سال  – 1

1911  
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2 - 1۹0http://www.aynev.blogfa.com/post/   

9 - 231http://mehdieb.blogfa.com/post/  

  تهیه  لیست اجراهای ترانه آیریلیق را مدیون دوست و رفیق بزرگوارم بابک ایماز هستم. - 0

 اجرای ترانۀ آیریلیق با صدای رشید بهبوداوف

 
 باکو مشاهیر گورستان در بهبودوف رشید مجسمۀ تصویری از

 لینک شنیدن اجرا
https://www.aparat.com/v/NFMBx 

 لینک فهرست اجراهای گوناگون از ترانۀ ماندگار آیریلیق
https://drive.google.com/file/d/1PUG3MrdWVFmwadNZONVAG99w7yBM2iWm/view 

 

 
 بازگشت به نمایه

http://www.aynev.blogfa.com/post/164
http://mehdieb.blogfa.com/post/298
https://www.aparat.com/v/NFMBx
https://drive.google.com/file/d/1PUG3MrdWVFmwadNZONVAG99w7yBM2iWm/view
https://www.aparat.com/v/NFMBx
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وگودر قالب یک گفت رادافتخاری امیرهوشنگ و غالمی احمد روایت به  

 
 لنین همسایگی در

 کسی کمتر. است او آثار مشهورترین از تردیدبی نباشد، محمود احمد کار بهترین «هاهمسایه» اگر
 و «معابد انجیر درخت» هایرمان اینکه با. باشد نشنیده را محمود احمد ی«هاهمسایه» نام که هست

 «هاهمسایه» با محمود احمد نام دارند، قرار «هاهمسایه» از باالتری مرتبه در «شهر یک داستان»

 خانم، بلور خالد، مانند هاییشخصیت حضور دلیل به چیز هر از بیش «هاهمسایه. »است شده عجین
 کتابی دربارۀ بحث ،«هاهمسایه» درباره بحث اینک. است مانده یادها در بیدار و شفیق آقا، امان

 رمان درباره رادافتخاری امیرهوشنگ با. دارد نوستالژیک هواییوحال بسیاری برای که است کالسیک

 .ایمنشسته وگوگفت به «هاهمسایه»

 *** 

 برررخالف دهررممرری ترررجیح: غالمرری احمررد

 شرما  برار  ایرن  هرم،  برا  مرا  دیگرر  وگوهایگفت
 .باشید بحث آغازکننده

 است کتابی ،«هاهمسایه» :رادافتخاری امیرهوشنگ
 و گککوییقصککه قککدرت چنککان از آگککاهی؛ سککفر دربککاره

 تاریخ در توانسته که است برخوردار داستانی هایآرایه
 هکم  بکه  را خکاص  و عام خوانندگان ایران، نویسیرمان

 دهد اختصاص خود به برانگیزیرشک جایگاه و برکشد
 همکین  خکاطر  به. شود بدل ایرانی رمان گونه یک به و

 شده جلب رمان این به منتقدان توجه که است جایگاه
 چکرا  اما. بزنند دست آن تحلیل به مختلف زوایای از تا

 به و دارد ایشدهتثبیت جایگاه اکنون که رمانی درباره
 حکرف  همچنکان  تکوان می شده، تبدیل کالسیک اثری
 رمکانی  اسکت  بکاب  امکروزه  کهچنان ،«هاهمسایه» زد؟

 هکای تأویکل  بکه  مختلکف،  زمکانی  مقاطع در که نیست
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 وضکوحی  و روشنایی از رمان چراکه. بدهد تَن گوناگون
. است بحث قابل زمینه این در کمتر که است برخوردار

 نظکرم  بکه  شکعری،  جکوهره  مقابکل  در قصه منظر از اما
 هکر  در ککرد،  دفکاع  آن از باید که است رمانی همچنان

 رئالیسککم ناتورئالیسککم، رئالیسککم، از اعککم ادبککی قالککب
 هککذاعلککیقککس و سوسیالیسککتی رئالیسککم اجتمککاعی،

 رمککان بککه پککرداختن از پککیش. شککود بنککدیطبقککه
 دو عموما نقد در که کنم اشاره نیست بد «هاهمسایه»

. مانکدگار درون نقد و استعالیی نقد: است غالب رویکرد
 از بیرون که است قواعدی و اصول واجد استعالیی، نقد
 عنکوان بکه  هکا آن از بهکره  با ناقد و دارند هستی اثر یک

 تکا  پکردازد مکی  اثر نقد به معیار
 و دهککد تمیککز ناسککره از را سککره

 اصول صافیِ با را اثر اصطالح،به
 ایکن . کنکد  پاکسازی ابدی-ازلی
 چراکککه اسککت رایککج غالبککا نقککد

 معیکار  حککم  در قواعکد  و اصول
 امکا . است الوصولسهل سنجش

 و اصککول  مانککدگار، درون نقککد 
 گیکرد نمکی  اثر ورای از را قواعد
 چکارچوب  در را اصول این بلکه

 خککالل از یابککد،مککی اثککر خککود
 درونککی تضککادهای و تناقضککات

 منطکق  عبکارتی، بکه  اثر، ساختار
 کنکد، می رهگیری را اثر درونی

 فراسکو  به فکر حرکت که است معتقد منتقد راه این از
 الزم مطلکب  ایکن  توضکیح . اسکتعالیی  اصولِ با نه برود
 خلکط  نکوعی  عمومکا  اثکر  یکک  بکا  برخورد در زیرا است

 - گکاه  که جاستهمین این از. گیردمی صورت مبحث
 رئالیسکم  از را او محمکود،  احمد درباره منتقدی -فرضا

 یکک  داسکتانی  هکای آرایکه  و داردمی حذر بر اجتماعی
 نوع بدترین نقد شیوه این و. کندمی گوشزد را نو رمان

 ایکن  از ؛«هکا همسکایه » رمان به برگردیم اما. است نقد
 چیست؟ «هاهمسایه» رمان که کنیم آغاز سؤال

 است، آگاهی سفر یک ،«هاهمسایه» رمان من، نظر به
 در آگکاهی،  فراشکدِ  تککوینِ  مراحکلِ  درباره است رمانی

 ککه  اسکت  مشکخص  واقکع، بکه . مارکسی -هگلی معنای
 ذهنکی  تربیکت  رمکان،  این نوشتن برای محمود، احمد
 شکده  آغکاز  فرد ذهن از که آگاهی داندمی است، یافته
 آن سرچشکمه  اجتمکاعی  واقعیکت  ککه  آگکاهی  با باشد

 آگاهی، سفر این در توانسته او آیا. است متفاوت است،
 کککه پرسشککی ایککن بایسککتاند؟ پاهککایش روی را رمککان

 .است رمان درونی منطق کشف نیازمند
 نخسکتین  بگیکریم،  نظکر  در تودرتکو  دوایکر  را رمان اگر

 برخورد نخستین. است خام و نارس آگاهیِ دایره دایره،
 بکرای  ککه  سکنی  قضکا،  از. پیرامکونش  هایابژه با آدمی

 بلکوغ  سکن  شکده،  گرفته نظر در داستان اول شخصیت
 در فکککرد ککککه سکککنی اسکککت،
 قرار که گذاردمی گام ایمرحله

 شککل  او تشخیص قدرت است
 آستانه در فرد که سنی بگیرد،

 شفافیت است، اجتماع به ورود
 دوره معصکومیت  اصکطالح به و

 قرار حاال و یافته، پایان کودکی
 زنکدگی  واقعیکت  با او که است

 و هکککاکژتکککابی شکککود، آشکککنا
 در قدرت هایبازی و هاتیرگی
 و کنکد  بازشناسکایی  را اجتماع

 بتوانکککد را اجتمکککاعی روابکککط
 قهرمان خالد،. کند بندیطبقه
 آسکتانه  در ،«هاهمسایه» رمان

 آغکاز  خانکه  از رمکان  هکای صکحنه  نخستین. است بلوغ
 نکارس  و ناپختکه  ککه  آگکاهی  اول مرحله پس شود،می

 متعکدد  هکای اتکاق  بکا  اسکت  ایخانه در کندوکاو است،
 اسکت  شخص اول رمان روایت تکنیک. حیاط دورتادور

 بکرای  زمان، این انتخاب. مضارع زبان با خالد نظرگاه از
. اسککت مناسککب آگککاهی تکککوین فراشککد دادن نشککان

 روایکت  بلکوغ  آستانه در فرد چشم دو منظر از چیزهمه
 نگکارش  تکنیکک . هسکتند  کوتاه غالبا جمالت. شودمی

 داسکتان  قهرمان که کرد مانند دوربینی به باید را رمان
 .است پیرامونش روایتگر و گرفته، دستش

  نظر در تودرتو دوایر را رمان اگر

  گاهیِآ دایره دایره، نخستین بگیریم،

  دبرخور نخستین. است خام و نارس

  ا،قض از. پیرامونش هایابژه با آدمی

 انداست اول شخصیت برای که سنی

  ت،اس بلوغ سن شده، گرفته نظر در

  گام ایمرحله در فرد که سنی

  قدرت است قرار که گذاردمی

بگیرد شکل او تشخیص  
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 از را خواننکده  و رودمکی  ایگذشته به گاه که دوربینی
 ،«هاهمسایه» رمان. سازدمی باخبر روایت صحنه سابقه

 قابلیکت  سکادگی بکه  که است ایرانی هایرمان معدود از
 بکا  خالکد  روابکط  نخستین. دارد را فیلم به شدن تبدیل
 نویسکنده . شکود مکی  سکاخته  هاهمسایه کوچک جامعه
 بزنکد،  حرفکی  خالکد  مدرسه درباره ندارد عالقه چندان
 یککا مدرسککه حکککم در اجتمککاع» بککا او یحتمککل چراکککه
 گورکی ماکسیم رویکرد این. است داستانهم «دانشگاه

 «مکادر » یسکایه هکم  ،«هاهمسایه» رمان قضا، از. است
 آگاهی سفر یک با هم گورکی «مادر» در. است گورکی
 از شانآگاهی ها،شخصیت آگاهی تطور: هستیم مواجه

 و قکدرت  بکه  اراده و اجتماعی مناسبات در جایگاهشان
 رئالیسم رمان یک یکسره ،«هاهمسایه» رمان آیا. تغییر

 است؟ سوسیالیستی

 محمررود احمررد شررگردهای از یکرری: غالمرری

 اغلرب  در. اسرت  «قلمروسازی» یا «سازیجمع»
 از قلمروهرایی  یا هاجمع نویسنده، این هایرمان

 عرین  در کره  گیرندمی شکل طبقه یک هایآدم

 و زمانره  در فقرر  و انرد طبقه یک به متعلق اینکه
 قلمرو این هایآدم اما دارد، محوریت آنان زندگی

 ایرن . داد تعمریم  تربزرگ ایجامعه به توانمی را

 ترفراخ ایجامعه از ایالگوسازه شاید قلمروسازی
 در کره  هرا طیف از برخی حذف با البته باشد، نیز

 قلمروسرازی  شگردِ. اندخاص و اندک جامعه، یک

 خاصری  طررز  بره  محمود احمد هایرمان همه در
 «معابرد  انجیرر  درخرت » در. کنرد می پیدا نمود

 گیررد می شکل بزرگ درختی پیکره در ایجامعه

 مردار » داستان در. یابدمی استعاری کارکردی که
 کره  شرود مری  بسامان قلمرویی نیز «درجه صفر

 نیست، «هاهمسایه» داستان فضای از دور چندان

 هرایی طیرف  با تروسیع قلمرویی با آنجا در فقط
 داسرتان » در. هسرتیم  روروبه هاآدم از ترمتنوع

: اسرت  قلمرو مرزی، بندریِ شهر یک ،«شهر یک

 اغلررب در محمررود احمررد. هرراتبعیرردی قلمرررو
 و زنرد مری  قلمروسازی به دست ابتدا هایشرمان

 و کررده  قلمروزدایی داستانش مسیر در آرامآرام

 در. زنرد مری  دسرت  دیگر قلمروهای ایجاد به باز

 در بگروییم  اسرت  بهتر یا و «هاهمسایه» داستان
 و سراخته  هاآدم محمود، احمد هایداستان همه

 معنرای  بره  حضورشران  کره  انرد شرده  پرداخته

 هرای شخصریت  نویسرنده . نیسرت  لق داستانی

 برر  او رمران  بااینکره  و کنرد می خلق را بسیاری
 اسرت  سرنتی  گرایواقع هایرمان سیاق و سبک

 پرردازی شخصریت  در اطنراب  دچرار  هرگرز  اما

 مسریر  در هرا شخصریت  همره  چراکه شود،نمی
. یابندمی هویت شانزندگی رخدادهای و ماجراها

 زمرانی  کره  پیرمردی خرکچی، رحیم نمونه برای

 از دل داسرتان،  مسریر  در برود  دولت ستایشگر
 واقرع  ظلرم  مرورد  کره  کسانی با و کندمی دولت

 احمرد  کره  اینجاسرت . شرود می همدل اندشده

 برا  مواجهه در نگرییکجانبه از گریز برای محمود
 اشزنردگی  کره  را پیرمررد  این آگاهانه نابرابری،

 بیدار کنار در است، خود زیسته تجربه بر مبتنی

 او از را هرراییحرررف همرران خالررد و نشرراندمرری
 زیرکری  برا  محمرود  احمرد . بیدار از که شنودمی

 را همره  میزان یک به ظلم دستگاه دهدمی نشان

 آگاهی مسیر در خالد اگر. شوراندبرمی خود علیه
 انرد، مبارزه حال در آگاهانه شفق و بیدار و است

 زیسرته  تجربه با مکانیک محمد و خرکچی رحیم

 دست آگاهی به است عدالتیبی از متیثر که خود
 تجربره  از گرفتره نشرئت  آگراهی  شاید. یابندمی

 و ترعمیق معنایی ها،عدالتیبی با جدال و زیسته

 محمرود  احمرد  داسرتان  هرای آدم بره  ترر جدی
 .است آن بارز نمونه خالد که بخشدمی

 حککم  ککه  محمکود  آثکار  در قلمروسازی :رادافتخاری
 نشککانگر دقیقککا نیسککت، بختکککیاهلل دارد، را اجتمککاع

 احمکد . اسکت  قصکه  عمکارت  ساختن در او دستیچیره
 خکدا  امان به تا کندنمی سوار کرجی بر را قصه محمود

 تربیکت  جهکت  بکه  -شکاید - بلککه  کند رهایش دریا در
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 دانشکککده از اشتجربککه یککا تککوده حککزب در اشذهنککی
 در ککه  امکری  دهکد، مکی  دیسکیپلین  قصکه،  به افسری،
. اسکت  خکالی  جایش اخیر دهه چند این نویسیداستان

 داستان، شخصیت نخستین: برگردیم آگاهی سفر به اما

 واسکطه به. شودمی وارد صحنه به فریاد با که است زنی
 لکذت  و درد بکین  شخصیتش ممیزه وجه که خانم بلور

 و خکورد می کتک شوهرش از یا چون) شودمی تقسیم
 رمکان  در ظلکم  مسکئله  ،(اسکت  گکری عشوه حال در یا

 هککایزن شککبیه کککه زنککی یعنککی. شککودمککی درامککاتیزه
 هایشجنسهم همچون خواهدنمی و نیست هاهمسایه
 امکا . پذیرنکد نمی را او هم دیگر زنان حتی کند، زندگی
 خالکد  آگکاهی  و بلوغ با رابطه در زن، این دیگر کارکرد

 را آگکاهی  -بلکوغ  -ظلم مثلثِ خانم بلور بنابراین،. است
 آگکاهی  تنهکا  خالکد،  نکارسِ  آگکاهی  امکا . دهدمی شکل

 برای محمود احمد. است جامعه خالد نیست، او شخص
 ایکککن اوج. اسکککت متصکککور سکککاختاری جامعکککه ایکککن

. اسککت «درجککه صککفر مککدار» رمککان در سککاختارگرایی
 نویسککنده محمککود احمککد» مسککتند فککیلم در محمککود

 صککحبت جککدولی و شناسکنامه  کتابچککه از «گککراانسکان 
 شاید. دهدمی نشان را هاشخصیت جزئیات که کندمی
 -مارکسیست در گراییعلم جهت، به ساختارگرایی این

 مکتکب  ایکن  پکرورده  محمود و است زمانه آن لنینیسمِ
 .بود

 نوبکالغ  جامعکه  همکان  یا خالد آگاهی مسیر در محمود
 همکانیِ این حلولِ باید آن سرانجام که پختگی سمتبه

 دانکش » تحقکق  نوعی و باشد انقالب یعنی عمل و نظر
 تکامکل  روند هم تا گماردمی را هاییشخصیت ،«مطلق
 طبقکات  و اقشار بین شکاف هم و کند برجسته را خالد

 خکود  گفتکه  بکه  ککالم،  یکک  در. دهکد  نشکان  را جامعه
 مرحله در خالد بنابراین،. کند عیان را «ظلم» محمود،

 هکای شخصکیت  و هکا اتاق دوربینش با آگاهی، سفر اول
 آسکتانه  در خانم، بلور کند،می مرور را «دنگال حیاط»

 .است ایستاده خالد بلوغ
 حیکاط  ایکن  از خالد رفتنبیرون آگاهی، مرحله دومین
 ایدایکره  ککه  گکذارد مکی  خیابکان  و کوچکه  به پا است،
 ادامه را درسش خواهدمی خالد. است حیاط از تربزرگ
 ککه  شکود مکی  توصیه او پدر به اما بگیرد دیپلم و دهد
 اششکانه  بکه  وقتکی  ککه  اسکت  کسکی  مکرد : است بس
 ککه  کار، بنابراین. شود بلند آن از خاک و گرد زنی،می

( مکردم  منظکر  از) شکده،  حکک  مکردم  اذهکان  در سنتا
 در کار نقش. است زنده کار به آدم. است آدمی جوهره

 رابطکه  در ککار  چراکه. است حیاتی ،«هاهمسایه» رمان
 کشکی بهکره  و اسکتثمار  ککار،  در. است ظلم با مستقیم

. شودمی کارگر بیگانگی موجب آن، از ترمهم اما هست
 بکازی  را خکانواده  آورنان نقش تنها تواندنمی خالد پدر

. کنکد  کار تا شود اجتماع راهی باید خالد بنابراین کند،
 ککار،  نکوع  ایکن  طبیعتا. کندمی کار خانهقهوه در خالد

 در کککار و اسککت صککنعتی کککارگری کککار از متفککاوت
 صکنعتی،  کار در. نارس آگاهی با دارد تناسب خانهقهوه

 وابسککتگی و اسککت مطککرح کککاال انبککوه تولیککد مسککئله
 بیگکانگی  با صنعتی کارگر. کاال این به جامعه روزافزون
 در خالککد منطقککا. شککودمککی آشککنا کککارش از خککودش

 نکوع  از بیگانگی به کارش، طبیعت که نیست ایمرحله
 هسکت  تکاریخی  تفاوتی عبارتی، به. شود منجر صنعتی

 که را ظلمی بنابراین. کارخانه کار تا خانهقهوه کار بین
 ککه  نیسکت  سکتمی  نکوع  از است، شاهد خانه در خالد

 احمکد  آثکار  در خانکه قهکوه  امکا . شودمی متحمل کارگر
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 «درجکه  صکفر  مدار» در. دارد ایبرجسته نقش محمود
 در مختلکف  هکای آدم ککه  است قلمرویی خانه،قهوه نیز

 بکاز  را رسکانه  نظیکر  چیزی خانه،قهوه. هستند آمدوشد
 اخبکار  و رونکد مکی  و آینکد مکی  هکا شخصکیت  کنکد، می

 تقکاطع  در خانکه قهکوه . شکود مکی  منتشکر  دهانبهدهان
 واجکور  جکور  هکای آدم دارنکد،  قکرار  هکا راه و هاگذرگاه

 و دالل از پککاتوق؛ محککل گککاه و گککذرا گککاه آینککد،مککی
 و گکرد دوره و ورپیشه و سیاسی تا خالفکار و قاچاقچی

 نککوعی حککال، هککر در. محککل کسککبه و محککل اهککالی
 برای خانهقهوه. است بخشیآگاهی محل و رسانیاطالع
 از تکر مهکم  شکاید  دارد، هکم  هکایی کنجککاوی  که خالد

 را خالد شخصیت محمود،. است آگاهی وسیله مدرسه،
 از گیریدرس جز ندارد چاره که داده قرار موقعیتی در

 ککه  محلکی  تنهکا  و اسکت  بسته مدرسه مسیر اجتماع؛
 وسکیله  یکا  یابکد  دسکت  آگکاهی  منابع به تواندمی خالد

 اگکر . اسکت  خانهقهوه باشد، آگاهی منابع به او رساندن
 هگلکی  خوانشی بساچه داد،می قرار مدرسه در را خالد

 مدرسه، باشد هرچه زیرا. دادیممی دست به باید آن از
 نهادهکای  از واحکدی  اگرچه است ذهن نمایانگر بیشتر

 آغکاز  اجتمکاع  پراکسیس از باید خالد اما. است اجتماع
 و شکده،  نوشکته  0۱ سکال  رمکان . بازار و کوچه از کند،
 و شکده  توقیکف  سکپس  و است شده چاپ 19۱9 سال

 از پس و شد چاپ تجدید ۱7 سال تا نیافته نشر اجازه
 زمانی مقاطع به توجه. نگرفت انتشار رسمی مجوز آن،

 در دانشکگاه  و مدرسه اهمیت و نقش اینکه است، مهم
. کنکیم  مقایسکه  امکروز  با را ایران جامعه در چهل دهه

 کمتکر  جهکل،  و فقکر  دلیکل  بکه  هاخانواده عموم تنهانه
 مراکز در فکر پرورش به را خود کودکان داشتند تمایل

 جکوهره  مقکام  در ککار  مسکئله  بلکه بفرستند تحصیلی
 عمکل  در را زنکدگی  خکانواده،  بکرای  آورینکان  و انسان

 عمکوم  بنکد ترجیع مدرسه، در نه آموخت باید اجتماعی
 را خانهقهوه نقش محمود اینکه بنابراین،. بود هاخانواده

 و اسکت  نبوده وجهبی کند،می برجسته مدرسه از بیش
 جهکت،  هکر  بکه . اسکت  بوده روز آن اجتماع بازنمایانگر

 بکرای  ایوسکیله ( خکانم  بلکور  که طورهمان) خانه،قهوه

 رمان در اجتماعی واقعیت واسطهبه خالد آگاهی تکوین
 .است شده گرفته کار به «هاهمسایه»

 تو هایبحث از بخشی با را «قلمرو» بحث :غالمی

 عنوانبه که گوییمی خانهقهوه از تو. زنممی گره
 کمری  البتره  و است گونهاین. کندمی عمل رسانه

 در خانره قهوه. است قلمرو یک خانهقهوه. بیشتر

 مختصررات یررک محمررود احمررد هررایداسررتان
 ،«شررهر یررک داسررتان» در. دارد اسررتراتژیک

 دو. گرذرد مری  خانهقهوه در همه از بیش داستان

 بنردر،  کنرار  در دیگری و شهر در یکی خانهقهوه
 کره  پیداسرت . دارنرد  را خود کارکرد یک هر که

 در دارد، تشررخص محمررود آثررار در خانررهقهرروه

 ایرانری،  نویسرندگان  دیگرر  آثرار  در که صورتی
 شخصریت  تکوین در جایگاهی چندان خانهقهوه

 خاصه محمود آثار در که صورتی در. ندارد هاآدم

 در خانره قهروه . اسرت  گونهاین ،«هاهمسایه» در
. حرواد   راهری سره . دارد قررار  بنردر  راهیسه

 تجمرع  محرل  خانهقهوه این گفتی که گونههمان

 امرا  اسرت،  متفاوت هایچهره با متفاوت هایآدم
 دیگرر  نویسرندگان  همچرون  محمود مجموع در

 .ندارد خانهقهوه به منفی نگاهی

 افکارشان و هاآدم تصادم قلمرو او برای خانهقهوه
 نظیرری بی شخصیت آقا، امان خانهقهوه در. است

 ایاشراره  شراید  کره  دارد وجود عنکبوت نام به

 سرنگ » در چوبرک  صرادق  عنکبوتِ به تلویحی
 مافنگی و ایشیره اگرچه عنکبوت. باشد «صبور

 از عنکبوت. است خود زیسته تجربه مظهر است،

 قلمررو  ایرن  در کره  هرایی آدم همره  نقابِ پشت
 برا  کره  مرردی  از. اسرت  براخبر  دارنرد  آمدوشد

 گردانرد مری  تسربیح  و نشسته دروغین آرامشی

 یرک هیچ مکانیک، محمد هایتلخکامی تا گرفته
 خالد که کسی. نیست پوشیده عنکبوت چشم از

 عنکبرروت هررایحرررف: »گویرردمرری اشدربرراره

 کرس هیچ هایحرف مثل. است خودش مخصوص
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 حراج  هرای حررف  مثل پدرم هایحرف... نیست

 مثرل  مکانیک محمد هایحرف... است علی شیخ

 زیسرته  آگاهی عنکبوت.« است بیدار هایحرف
. اسرت  درآمرده  تجربه به و تاریخی آگاهی است،

 قلمرررو» از کرره اسررت «خانررهقهرروه» قلمرررو در

 محمد اینجا در. شودمی قلمروزدایی ،«هاهمسایه

 حتی. دارد طنین و است اثرگذار حرفش مکانیک
 در تنردمزاج  گوشرتِ تلخ آدم آن دیگر آقا، امان

 در آقرا  امران . نیسرت  هاهمسایه قلمرو محدوده

 گرذاری نشرانه  را ایترازه  نقراط  خانهقهوه قلمرو
 محمرد  و خالرد  به نزدیک چندان گیرم کند،می

 قلمررو  ایرن  در او خوش خوی اما نباشد مکانیک

 بره  را درگیرری  و تضراد  هرگونره  اجازه که است
 احمررد. دهرردمرری دیگررران

 درست را قلمرو این محمود،

 گرفتره  کار به هوشمندانه و
 صردا  حربس  دستگاه. است

 رادیرو  را آن جای و رودمی

 صردا،  حربس  اگر. گیردمی
 کررد، مری  متوقرف  را زمان

 که است ایتازه رسانه رادیو

 اجتمراعی  هرای جنبش کاتالیزور تواندمی اینک
 و رادیرو  آمردن  برا  اینکه ترمهم همه از و باشد،

 و شرده  قلمروزدایی آن از صدا حبس رفتنخفابه

 دهنرده نشران  کره  نشیندمی بار به ایتازه قلمرو
  .است سررفتن حال در ایجامعه جوشان دیگ

 اجتماع در تکاثف قلمروهای کمکم خالد :رادافتخاری
 حیککاط» در هککاآدم روابککط. سککنجدمککی و شناسککایی را

 خانکه قهوه و بازار کوچه، مناسبات و بیندمی را «دنگال
 اسکتعداد  ایکن  محمکود،  احمد چرا. گذراندمی نظر از را

 بکه  فقط حیاط، ساکنین دیگران به نسبت را کنجکاوی
 قهرمککان کککارکرد از گذشککته اسککت؟ بخشککیده خالککد

 باشد خود طبقه نمایندگان از یکی باید خالد داستانی،
 توانسته و است دستچیره بیان شیوه این در محمود و

 از خکود  ککه  را تاریخی رویدادهای از ایمجموعه است
 قالب در بوده، آفریننقش هاآن در و بوده شاهد نزدیک

 نیسکت،  تاریخی رمان البته «هاهمسایه. »درآورد رمان
 در آگکاهی  تککوین  نقش و تاریخ درباره است رمانی اما

 رخ پیرامکونش  آنچکه  از خواهکد مکی  دلکش  خالد. تاریخ
 ککار  از سر زودتر خواهدمی دلم: »درآورد سر دهد،می
 تکوی  بکدانم  زودتر خواهدمی دلم. درآورم جماعت این
[ شکده  توزیکع  خیابان در که هاییاعالمیه] کاغذها این
 مکردم  دسکت  از زوربکه  هکا پاسکبان  که شده نوشته چه

 داسکتانی  اوج نقاط از یکی که اینجاست و «گرفتنشان
 سکفر  ایکن  در نقشی پلیس یا هاپاسبان. گیردمی شکل

 پلکیس  با خالد جدی رویارویی نخستین. دارند تاریخی
 این و. کندمی دریافت هاآن از ایضربه که است زمانی
 ککه  ایحافظه یک به است یادآوری ضربه شبیه ضربه،

. اسککت بککرده یککاد از را چیزهککا
 یاد چیزی ما گویدمی افالطون

 بکه  را چیزهکا  بلککه  گیریمنمی
 تکذکر  که چیزی آوریم،می یاد

 قکرار  اگکر . اسکت  شکده  نامیکده 
 طبقکاتی  جایگکاه  از فکرد  است
 یکک  نیازمنکد  شکود،  آگاه خود

 یککی  ضربه، این و. است ضربه
 و اجتماعی رئالیسم ژانر این در داستانی هایتکنیک از

 ککه  هاستداستان گونهاین اغلب در. است آن مشتقات
 وارضکربه  رویکداد  یکا  منظکره  یکک  بکا  داسکتان  قهرمان
 خود طبقاتی شناخت مسیر در را او و شودمی مصادف

 بکدنش  در داندنمی که نوبالغی مثل ابتدائا او. اندازدمی
 شککاهد صککرفا دهککد،مککی رخ چگونککه و تغییراتککی چککه

 از متمکایز  را خکود  و کندمی گناه حس. است تغییراتی
 بکرایش  چیزهکا  سکابق  مثکل  دانکد می. بیندمی دیگران
. شودمی ظاهر بدنش در فورانی اینکه تا نیست طبیعی

. شکود مکی  آگکاه  بکدنش  موقعیت از که ضربه یک یعنی
 یکک  بکا  همکراه  خالکد  در طبقاتی آگاهی و بلوغ تقارن
 ایکن  در( پلکیس  از سکیلی  و خانم بلور با تماس) ضربه
 و زنکد مکی  را خالکد  پلکیس، . است نشسته خوش رمان
 یکاد  بکه  را خکود  طبقکاتی  موقعیکت  ضکربه  این از خالد

  این از خالد و زندمی را خالد پلیس،

  یاد به را خود طبقاتی موقعیت ضربه

  پلیس، ضربه بنابراین،. آوردمی

  رمان در خالد آگاهی سوم مرحله

 ست،«هاهمسایه»
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 آگکاهی  سکوم  مرحلکه  پلکیس،  ضربه بنابراین،. آوردمی
 تنهکا نکه  ککه  پلکیس  سکت، «هکا همسایه» رمان در خالد

 بلککه  اسکت،  جامعکه  فرادسکتان  قکانون  نکاظر  و مجری
 یکا  تفسکیر  را قکانون  خکود  دلبخواهی، گاه و عنداللزوم

 هرچکه  پلکیس  که یابددرمی خالد. کندمی اجرا و وضع
 اوامکر  مجکری  بلککه  نیسکت،  جامعکه  دهندهنظم هست
 دست به باتون پاسبان عده یک: »است فرادستان طبقه
 ایستاده سکندر سد مثل پاسبان» ؛«آیندمی دواندوان
 توصکیفی  هکا ایکن  «بکشکد  نتق تواندنمی کسی و است
 ایجکاد  بهانه به که کسی. دارد پاسبان از خالد که است
 .زندمی نظم

 عمرل  و تئوری قلمرو «هاهمسایه» رمان: غالمی

 بگویم اگر. خودش زمانه و دوره با متناسب است،

 تردقیق معنای به یا جنبش ستایش در رمان این
 مردمری  جنبشری  به بخشیدنتحقق برای تالش

 هرریچ. امنگفترره واقعیررت از دور چنرردان اسررت،

 «هرا همسرایه » رمان در ایطلبانهاصالح رویکرد
. نیسرت  اصرالح  قابرل  وضعیت گویا ندارد، وجود

 پری  در برخی: کنندمی دنبال را رویکرد دو مردم

 وضرعیت  تغییر از چراکه موجودند، وضعیت حفظ
 از ترر خرراب  اوضاع ترسندمی و نگرانند موجود

 دنبرال  بره  دیگران برخی و. هست که بشود آنی

 وجرود  بینرابینی  تفکرر . انرد وضعیت کلی تغییر
 گرایانره عمرل  رمرانی  «هرا همسایه» رمان. ندارد

(. انقالب) جنبش به اقدام ستایش در رمانی. است

 بره  تروان می «هاهمسایه» واسطهبه منظر این از
 تنها. انداخت دقیق نگاهی مردم اجتماعیِ تاریخ

 گنجرد، نمی دوران آن مردم مخیله در که چیزی

 رضا دیگری چیز به تغییر جزبه آنان. است اصالح
 هرر  از بیش رمان این در محمود احمد. دهندنمی

. اسرت  بسرته  دل انقالبری  عمل به دیگرش رمان

. طبقراتی  خودآگاهی به رسیدن در انقالبی عمل
. انقالبی خودآگاهی به رسیدن با/ در انقالبی عمل

 مبارزه گود وارد خود طبقاتی غریزه با ابتدا خالد

 است خودجوش و ذهنی طبقاتی، غریزه. شودمی

. دارد طبقراتی  موضرع  بره  نیاز مبارزه برای او اما

 یعنری  اسرت،  تعقلری  و عینری  طبقراتی  موضع
 یرا  خواسرته  بیرنش  ایرن . آگراهی  با گراییعمل

: اسرت  مسرتتر  «هرا همسایه» رمان در ناخواسته

 توانرد نمی انقالبی جنبش انقالبی، تئوری بدون»

 نیرز  انقالبری  جنبش بدون اما باشد داشته وجود
. باشرد  داشرته  وجرود  توانرد نمی انقالبی تئوری

 اندروح دو لنینیستی مارکسیست طبقاتی مبارزه

 آلتوسرر،  لرویی  ،«فلسفه و لنین)» «بدن یک در
 محمرود  احمرد  اما(. طباطبایی سیدجواد ترجمه

 او. اسرت  آگراه  ایرران  جامعه دشواری از خودش

( انقالبری ) مردمری  جنربش  یرک  بررای  داندمی
. اسرت  الزم متکثرر  هرای طیرف  همره  همگرایی

 تمرام . دارنرد  متفاوتی رویکردهای که هاییطیف

 کره  است این «هاهمسایه» رمان نویسنده تالش
 از فررارغ. یابررد دسررت مشررترک امررری برره

 در و ایردئولوژیک  و سیاسری  هرای بنردی دسته

. کنرد مری  تیکیرد  نکته این بر نیز رمان جایجای
 مرردم  واقعری  زندگی بطن از «هاهمسایه» رمان

 ایدئولوژیک هایگیریسمت گرفتار و خیزدبرمی

 برا  دانرد مری  محمرود  احمد. شودنمی سیاسی و
 یرک  کره  است روروبه مردمی از متکثر ایجامعه

 رحریم  همچرون  سرنتی  داردین کارگر آن طرف

 شرفق  و بیردار  آن دیگرر  سوی و است خرکچی
 و مکانیرک  محمرد  و خالد آن دیگر سوی و است

 گرفتررار «هرراهمسررایه» رمرران اگررر. عنکبرروت

 از شرود نمری  گرایانره چرپ  هرای نگرری سطحی
 خروبی بره  را هرایش آدم محمرود،  کره  روستآن

 آنرران عمررل مانرردگاریدرون برره و شناسرردمرری

 اینکه بر دارد داللت ماندگاریدرون: »اندیشدمی
 برر  دارد داللرت  ندارد؛ فراسویی هیچ جهان این

 درون فقط( آفریدن حرکت،) کردن زندگی اینکه

 ایرن  بر دال است؛ ممکن پایین همین جهان، این
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 و- یرابیم مری  آن در را خودمان که است هستی

 خالصی آن از را خودمان توانیمنمی که ایهستی

 هرر  چرون  و ایمشده ساخته آن از زیرا بخشیم،
 تیثیرگرذاری  از بیش چیزی دهیممی انجام آنچه

 هستی همواره که ما هستی. نیست مانهستی بر

 «مرا  و اسرپینوزا . )»«هسرت  نیز ما عمل عین در

 امین و حبیبی فؤاد ترجمه نگری، آنتونیو نوشته
 و اسرت  جنبش رمان «هاهمسایه» رمان(. کرمی

. است حرکت و عمل تئوری، مستلزم جنبشی هر

 ویژگری  تررین مهرم  آنچره  نویسری رمران  در اما
 آگراهی  شرود، می محسوب

 هرررایآدم بررره نویسرررنده

 و هرراآدم اسررت، داسررتانش
 تجربررره و شرررانزنررردگی

 و آمررال  و شرران زنرردگی

 عقایدشران،  و آرزوهایشان
 امر به توانمی چگونه اینکه

 پری  آنان میان در مشترکی

 و ظلرم  محمرود،  احمد. برد
 کره  را عدالتیبی و نابرابری

 اثرر  جامعه هایالیه همه بر

 برر  و گزینرد برمی گذاردمی
 از. کنررردمررری تیکیرررد آن

 او داسرتان  کره  روسرت این

 باشرد،  داشرته  ایردئولوژیک  جنبه آنکه از بیش
 .دارد مردمی و انسانی جنبه

 درنگ جای که کردی اشاره ایمسئله به :رادافتخاری
 آن سکککر بکککر تقریبکککا منتقکککدان همکککه چراککککه دارد

. اسکت  رمکان  ساختار البته آن، دلیل که اندالقولمتفق
 کنم اشاره رمان این آگاهی دوایر دیگر به آنکه از پیش

: ککنم  اضکافه  بایکد  شکود  روشکن  آن درونکی  ساختار تا
 شد نوشته ایزمانه در «هاهمسایه» که ندارد وگوگفت

 شکدت  ککه  رفکت مکی  وقکت  رژیکم  با سیاسی پیکار که
 رواین از و بود مبارزه علم لنینیسم،-مارکسیسم. بگیرد

 احمککد و آموختنککدمکی  را علککم ایکن  پیکککارگران غالکب 
 از مشخصکا  بنکابراین، . بکود  هکا آن ازجملکه  هم محمود

 عنکوان  تحکت  نباید و کردمی پیروی خاصی ایدئولوژی
 بکه  یکا  ککرد  رنکگ بی را آن محمود، احمد گراییانسان
 انسکانی  هکیچ  اساسا. )کرد مخفی فرش زیر را آن قولی

 نکتکه  ایکن  کتمکان  نباشد، ایدئولوژی از برّی که نیست
 یکا  حزبکی  بایدونبایکدهای  صرفا منظور. است مشکوک

 هکای راه امکروزه  ایکدئولوژی،  نیسکت،  «تکر بزرگ برادر»
 تولید شیوه واسطهبه فرد ناخودآگاه در که است مخفی

 و اسکت  مکؤثر ( غیکره  و فرهنکگ،  ککاال،  تولیکد  از اعم)
 تفکاوت  بایکد  و کنکد می تعیین را او اعمال وسویسمت

 نظککر در بینککیجهککان بککا را آن
 .داشت

 جایی مطلب این بیشتر توضیح
 زمکان،  آن در(.طلبکد مکی  دیگر

 رمککان ایککن خواننککدگان عمککوم
 رمککان ضککعف را آن تنهککانککه
 هکا آن بکرای  بلکه دانستندنمی

 ایکن  چکرا  امکا . بکود  قوت نقطه
 و است خواندنی همچنان رمان

 در ایکدئولوژی  اینککه  وجکود  با
 همچنان شده، بافته تاروپودش

 موفق رمان یک عنوانبه آن از
 دلیل من، نظرم به. شودمی یاد

 قدرتمنکد  گوییقصه آن، عمده
 نکداده  اجکازه  که است محمود

. کند خودنمایی زننده شکل به آن، بر حاکم ایدئولوژیِ
 تریلکوژی  بکه  تفصکیل به ایمقاله در گلشیری هوشنگ
 زمکین  و شکهر  یکک  داسکتان  ها،همسایه یعنی محمود
 زمکین  و شکهر  یکک  داسکتان . اسکت  پرداختکه  سوخته
. اسکت  گلشکیری  ضرب زیر هاهمسایه از بیشتر سوخته
 اول نظرگکاه  شکدن خلط مثال) داستان تکنیکی ایرادات
 حزبکی  تمکایالت  ادامکه  عکالوه بکه ( کل دانای و شخص

 گلشیری. است رمان دو این به گلشیری نقد ترینعمده
 آن چکرا  اخیکر،  رمکان  دو ایکن  در پرسکد می درستیبه

 هکم  تکاریخی  وجهکی  تواندمی که هاهمسایه شخصیت

  آگاهی دوایر دیگر به آنکه از پیش

  ساختار تا کنم اشاره رمان این

  اضافه باید شود روشن آن درونی

  «هاهمسایه» که ندارد وگوگفت: کنم

  پیکار که شد نوشته ایزمانه در

  که رفتمی وقت رژیم با سیاسی

  لنینیسم،-مارکسیسم. بگیرد شدت

  غالب رواین از و بود مبارزه علم

  و آموختندمی را علم این پیکارگران

 بود هاآن ازجمله هم محمود احمد
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 حزب لورفتن مثال رویدادها شماری اثر در باشد، داشته
 و اعضاء از کثیری عده شدنکشته و کودتا از پس توده
 نیست او از خبری هارمان این در اما شده، دوپاره غیره

 بککر ایحاشککیه ،«بککاغ در بککاغ» گلشککیری، هوشککنگ)
. خکاص  سیاسکی  تعهکد  و رمکان  ،(2) معاصکر  هایرمان
 شکک  اجکازه  هکا همسکایه  در خالکد (. 990-931 صص
 مصکمم  ککه  مکردد  نه را او که دارد حق محمود ندارد،
 است تاریخی رویداد یک اراده با انسان این دهد، نشان

 از پکس  وقکایع  و ایکران  ملی نهضت شکست از پس اما
 خکودش  چنکدپارگی  بکه  بایکد  شخصکیت  دیگر انقالب،
. کند حزبی تظاهر نوعی بخواهد اینکه مگر کند اعتراف

 گلشکیری  نقکادی  دستگاه از تقریبا هاهمسایه رمان اما
 مکن،  نظکر  بکه  ککه  حکالی  در. آیکد مکی  بیکرون  سربلند

 دیگکر  دو آن از تکر غلیظ ها،همسایه در روان ایدئولوژی
 کککه هککم امککروز حتککی مککا. نیسککت زننککده امککا اسککت

 رفقکایش  و راوی هایحرف خوانیم،می را «هاهمسایه»
 رمکان  گفکتم  اینکه. دانیممی موجه خودش زمانه در را
 ایکن  بکه  است گورگی «مادر» یسایههم ،«هاهمسایه»

 هکای آرایکه  واجکد  تنهکا نه هاآن هردوی که است دلیل
 حکاکم  حکزب  افکار مروج و مبلغ بلکه است گوییقصه

 ایکدئولوژی  حامکل  که است درست رمان دو هر. نیست
 خود زمانه رسمی قدرت علیه واقعبه اما است مشخصی

 پکیش  سال ده تقریبا است، نوشته 131۹ مادر. هستند
 شکد،  چاپ 19۱9 سال هاهمسایه و شوروی تأسیس از

 داسکتانی  ادبیکات  غالکب . انقکالب  از پکیش  سکال  چهار
 در و شکد  نوشکته  شکوروی  تأسیس از پس که شوروی
  مصرف باریک کاالی تحقیقا بودند، حزبی تبلیغ خدمت

 بکاقی  هکا آن از چیکزی  بودند، خودشان زمان همان در
 حزبکی  تنکگ  جلیقکه  قالب در را داستان چراکه نمانده

 تزریق داستان بطن در را ایدئولوژی نه کردند، بازنمایی
 دومکی  و رسکمی  قدرت مدافع اولی اینکه ضمن کنند،

 در محمود احمد ضعف بنابراین،. بود رسمی قدرت ناقد
 زمانکه  در که نبود هاهمسایه در خاصی ایدئولوژی بیان

 و منتقکککدان همکککه. نشسکککت اریککککه بکککر خکککودش
 دعوای موازاتبه دیگ جوشیدن صحنه نویسانداستان

 از را زن، قتکل  آن، متعاقکب  و زنکش  و خرکچی حسن

 رمکان . شمارندبرمی ایرانی داستان هایتکنیک بهترین
 هنکر  از تعریف این زیادی حد تا من، نظر به هاهمسایه

 نفکع  بکه  واقعیکت  در تصرف و دخل: کندمی برآورده را
 اعضکای  بکا  خالکد : آگاهی سفر به برگردیم اما. حقیقت

 آشکنا ( چهکارم  آگاهی مرحله) دولت مخالف حزب یک
 و دانکد می فرادستان و دولت کارگزار را پلیس شود،می

 آگکاهی  مرحلکه ) ورزدمکی  عشکق  دختکری  به همزمان
 مراتبکی  تکوان نمکی  آگاهی مرحله سه این برای(. پنجم
 از امکا  دهنکد مکی  رخ همزمان تقریبا چراکه کرد معین
 خالکد  آگکاهی  تککوین  در ایمرحلکه  ککدام  هر که آنجا

 منطکق  درونکی  انسکجام  دادننشکان  بکرای  دارنکد  نقش
 امکا . ککرد  اشکاره  هکا آن بکه  که است نیاز رمان ساختار
 رمکان  ککه  اسکت  خالکد  رفتنزندان آگاهی آخر مرحله

 .یابدمی پایان آگاهی مرحله این در هاهمسایه

 ترالش  بگرویم  بایرد  بندیجمع عنوانبه :غالمی

 را «هرا همسرایه » رمرانِ  ،«قلمرو» تعبیر با کردم
 از اجزایری  یرا  جزء مثابهبه «قلمرو. »کنم تحلیل

 کره  اسرت  کلیرت  از جزء این واقعدر. کلیت یک

 کرارل  قول به و کندمی نمایندگی را کل حقیقتِ
 وحردت  در تیملی» کتاب مقدمه در که هرتزینگر

: گویرد مری  آورده، لوکرا   نوشته «لنین اندیشه

 دوران کلیِ یابیخصلت بر تحلیل، در لنین روش»
 کره  اسرت  کلیرت  از اجزایی یا جزء دادننشان و

 و کل فَراروی و کنندمی نمایندگی را کل حقیقتِ

 این. شودمی پراتیک ها،آن رهگذر از شُدآیندش
 برا  بلکره  خرودی، خودبره  امرر  چرون  نه فراروی

 عملش و خود که دهدمی روی ایسوژه کارگزاری

. «گرردد  درک بایستمی کل همان از بخشی نیز
 همران  اینجا، در قلمرو بدهم نشان امکرده سعی

 .است کل از جزء

 لنرین  ایده این «هاهمسایه» رمانِ درخشان نقطه
 تحقرق  رمران  بستر در واقعی معنای به که است

. «مشرخص  شررایط  از مشخص، تحلیل: »یابدمی

 از محمرود  احمرد  کره  درستی بینش و ایده این
 دارد، جامعه شرایط و داستانش هایآدم باورهای
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 برا  آگاهانره  برخروردی  ترا  اسرت  شرده  موجب

 باشد داشته یکدیگر با هاآدم مواجهه و رویدادها

 گونره ایرن  خاصریت  کره  اندیشری جزم دام در و
 .نیفتد هاسترمان

 ،«هاهمسایه» رمان بحث کانونی نقطه اینکه دیگر

 رویکررد  با که تغییر برای عمل. است گراییعمل

 در هرا آدم: »دارد وثیقی نسبت سیاست در لنین
 جریران  در فقرط  آنران . بیاموزند توانندمی عمل

 ایمبارزه. شوندمی آگاه منافعشان راه در مبارزه

 حال در مدام اشاقتصادی و اجتماعی شالوده که
 مدام نیز هاحربه و شرایط آن تبعبه و است تغییر

 اندیشره  وحردت  در تریملی . )»«کنرد مری  تغییر

 دانرم نمری  اوصاف این با(. لوکا  گئورک ،«لنین
 «هرا همسرایه » رمان بگوییم هستیم مجاز چقدر

 قررار  لنین همسایگی در دیگری، چیز هر از بیش

 همسایگی این اینکه بر مجدد تیکید با البته. دارد
 نکرده وارد اثر شناسیزیبایی و ادبیت به آسیبی

 .است

 این از بیش تواننمی وقت ضیق دلیل به :رادافتخاری
 تناقضکاتش  بکا  همکراه  را «هکا همسکایه » درونی ساختار
 در اینویسنده هر دغدغه که نماند ناگفته. کرد تشریح

 یککا بیککان چگککونگی اجتمککاعی، واقعیککت بککا او مواجهککه
 اثکر  یکا  رمکانی  هکر  و اسکت  اجتماعی واقعیت بازنمایی

 و اشجامعکه  بکر  حکاکم  تولیکد  شکیوه  بازسازی هنری،
 موضکوع  این اما. است طبقات میان اجتماعی مناسبات

 بککه یکسککره نویسککنده تخیککل کککه نیسککت معنککا بککدین
 نکوعی  نویسنده تخیل برخالف، برود، تاریخی تعطیالت

 اینککه . است تاریخ در جومشارکت و گرانهمداخله عمل
 نفکع  بکه  واقعیت در تصرف و دخل نویسنده، کار گفتم

 هککر رویککارویی. اسککت منظککر همککین از اسککت حقیقککت
 در او مقهورشکدن  میزان اجتماعی، واقعیت با نویسنده

 در آن تغییکردادن  بالنتیجکه  و بیکان  قکدرت  یا آن برابر
. کندمی تعیین را اثر سرنوشت و شودمی متبلور اثرش

 قکول نقکل  بالزاک از «تاریخی رمان» در لوکاچ گئورگ
 مکن  و باشد نگارتاریخ باید فرانسه جامعه: »که کندمی

 همان مارکسی معنای در لوکاچ منظور. «آن منشی اما
. است اجتماعی مناسبات و جامعه بر حاکم تولید شیوه

 یکسکره  تولیکد،  شکیوه  ایکن  برابر در نویسنده اینکه اما
 منجکر  هنکری  اثر یک خلق به باشد، پذیرنده و منفعل
 از درسکت  تصکور  ارائکه  گویکد مکی  لوککاچ . شد نخواهد

 غالککب رخککدادها، در مداخلککه و مشککارکت و واقعیککت
 رویکاروی  حل قابل اما غامض وضعیتی با را نویسندگان

 را غککامض وضککعیت ایککن تککوانمککی چگونککه. کنککدمککی
. زندگی خود: گویدمی پاسخ در لوکاچ کرد؟ وفصلحل

 باشد، مردم زندگی با تنگاتنگ رابطه در که اینویسنده
 یکا  باشد آشنا اجتماعی حیات در موجود گرایشات با و

 ایکن  او خکود  گکویی  ککه  کند تجربه را هاآن ایگونهبه
 که است صورت این در. است کرده زندگی را گرایشات
 اجتمکاعی  حیکات  در گرایشکات  ایکن  تواندمی نویسنده

 «تکاریخی  رمان. )»کند «بازتولید» و بازآفرینی را مردم
 میچککل، اسککتنکی و هانککا از انگلیسککی ترجمککه لوکککاچ،

 (.991 تا 991. صص ،13۹3 پنگوئن انتشارات
 در مارکسیسکتی  کالسکیک  حکم یک لوکاچ، حکم این

 «هکا همسکایه » رمکان  مورد در که است نویسیداستان
 ککه  داد نشکان  رمان این در محمود احمد. است صادق

 خکوبی بکه  را اشجامعکه  اجتماعی مناسبات و گرایشات
 ککرده  رمکان  درونکی  را طبقکاتی  تعارضات و شناسدمی

 محمکود  احمکد  از دیگکری  توقکع  بایکد  آیکا  حال. است
 تعارضکات  چکرا  ککه  گرفکت  ایکراد  او به باید آیا داشت؟

 تصکویر  بکه  را فکرد  درونکی  تضادهای یا طبقاتی -درون
 خالکد  تردیکدهای  و هارفتن کلنجار چرا است؟ نکشیده

 خکط  و است نیاورده صحنه به را دیگر هایشخصیت یا
 را ایکرادات  این من است؟ کرده ترسیم شر و خیر مبرز

 نقکد  را هکا پرسش این طرح چون دانمنمی وارد چندان
 این به خودم فکری علقه دلیل به نه. دانممی استعالیی

 خکود  درونکی  ساختار خاطر به بلکه است فکری جریان
 آگکاهی  سفر رمان، این گفتم که طورهمان. است رمان
 بکا  را خالکد  رسیدن بلوغ به مراحل محمود احمد. است

 زیبکایی  به داستانی عناصر و امکانات همه کارگرفتنبه
 خالکد  خودآگکاهی،  به رسیدن مسیر در. کندمی تصویر
 کار در رسد،می «باال» از حزبی دستورات که طورهمان
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 جکای  منطقکا  شکرایط  این در. است ذهن راه پاکسازی
 وجود طبقاتی -درون تعارضات به توجه یا فردی تردید
 و کنجکککاو انسککانی کککه خالککد مککن، نظککر بککه. نککدارد

 بککه رفککتن و زنککدان از آزادی از پککس جوسککتحقیقککت
 تضکادها  و تردیکدها  تازه خود، آگاهی سفر در سربازی،

 است واقعی کامال من نظر به. شدند خواهند هوار او سر
 شود آگاه خودش طبقاتی موقعیت به ابتدا فرد، یک که

 در یا کند ترمستحکم آن به نسبت را ایمانش سپس و
 احمککد کککه اسککت واقعیتککی ایککن. کنککد چنککدوچون آن

 ککرده  «بازتولیکدش » هکا همسایه در درستیبه محمود
  .است

  :آخر نکته امّا
 اسرت،  خرالی  جرایش  «هرا همسرایه » در چهآن

 و حراکم  تولیرد  شریوۀ  حکم در نفت دادننشان

 و غیرصرنعتی  کارگر و صنعتی کارگر هایتفاوت
 روزمره حیات از جزئیاتی تصویر و هاآن تعارضات

 برچسرب  چره  با کاالهایی چه یعنی است، مردم

 از ترری جزئی توصیف کردند،می استفاده تجاری
 ها،دهه از پس که هامغازه و هاخیابان و روهاپیاده

 بیدار خواننده ذهن در دیار آن از تریزنده تصویر

 .کند
 

 

 پوریادان: علی اشرف درویشیان، پرویز شهریاری و امیرحسین آریانزنده

 نگار ساکن ایران()نفر نشسته: کبوتر ارشدی، شاعر و روزنامه

 

 

 

 بازگشت به نمایه
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گلشیری هوشنگ «روشنانخانه» از خوانشی 52   

 

 افشانی روایی گرده

 / روزنامۀ شرقخلیل درمنکی

 

چیز را ها را/ با سرانگشتانی تار کاویده/ همهها و خاطرهما/ به خانه باز آمده/ گنجههامان بیاما/ سایه»

ترسم اند/ میها/ افزودههم درآمیخته/ به جمعیت سایهاند/ آنان در خلوت خویش/ بهیغما بردهبه
 «.کدام/ صدای ما نیستندای نباشدمان/ و این صداها/ هیچآییم/ دیگر/ خانه زمانی/ هرگز اگر که باز

 (، مهرداد فالح«در بهترین انتظار»ها، از دفتر سایه ۀدر سلط)

آلکرژی  »بکدل بکه   « آلکرژی تنفسکی  »چه شد؟ چگونه 
هککای هوشککنگ  شککد؟ چگونککه در داسککتان « پوسککتی

بکه حکوزه پوسکتی راه    گلشیری، تنش از حوزه تنفسی 
 هکای سکرفه  تنفسکی،   طکور حساسکیت  کج کرد و چکه 

شازده احتجاب نخست به حساسیت پوستی و  درپیپی
هکای گلشکیری و   هکا بکر رخ زنکان داسکتان    رویش خال

 پیونکد  تکوان  به لمسی،  و «حسانی» منطقی به  سپس
 داسکتان  در پیرامکونش،  اشکیاء  و جهان با تن ایالمسه

 تماس تن، و پوست حکایت شد؟ بدل ،«روشنانخانه»

؟ چه شکد  چیست روشنانخانه در اشیاء با تن و پوست
که آلرژی بدل به انرژی شد؟ بکه تکوان و نیکرو؟ و چکه     

سککیاق بککه« شککازده احتجککاب »شککد، چنانچککه  مککی
شکد،  تر: چکه مکی  شد؟ دقیقنوشته می« روشنانخانه»

« شکازده احتجکاب  »هنگام نوشتن چه گلشیری بهچنان
گرداند و از مساله زمان و طنکین و  روی بر می از فاکنر

تککپش مککدام گذشککته در حککال و تککداعی خککاطرات     
اش تاک سکاعت اجکدادی  شدن تیکاش، درهماجدادی
های جریان سکیال  تاک ساعت خودش، از روشبا تیک
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گریکه،  داشت و رخ در رخ بکا، مکثال، رب  ذهن دست می
ه شکد و بکه اشکیاء روبک    مکی « هکا ککن پکاک »ویژه در به

شازده « موزه قجریِ»های قجری، به فرسایش و عتیقه
احتجاب، از صندلی اجدادی گرفته تکا سکاعت و ککاله    

هککای صککدفی و کاسککه و  خککود جککد کبیککر و قلمککدان 
 بیشتر، ،…ها وها و قابهای قدیمی و شمعدانبشقاب

 اشکیاء  طکراز  در را هکا آن و دادمی دل بیشتر بسیار بسا
 سکر  بکر  ککه  طکور همکان  د؟دامکی  قرار «نو موج» رمان

آخر، سر. اشیاء سودایی است، شده روشنانخانه داستان
مثابه مسأله پوست، در پایکان  به« روشنانخانه»چگونه 

دهه شصت، از میان مسأله صکدا و تصکویر جوانکه زد؟    
ای از آن خکود شکد و از   چگونه گلشیری صاحب مسأله

سازهای محمکد مختکاری و رضکا براهنکی،     میان مسأله
تر خود را خلکق ککرد؟   مسأله خاص، بدیع و بسیار مهم

، فکوران تصکویری و   «چشکم مرککب  »محمد مختکاری:  
ترکیکب صککداها. رضکا براهنککی: چندصکدایی و ترکیککب    

تر: هوشکنگ گلشکیری   صداها. هوشنگ گلشیری: دقیق
ارتعکاش پوسکتی. مختکاری: انکدام     «: روشکنان خانه»در 

: انککدام هککای صککوتی. گلشککیریبینککایی. براهنککی: انککدام
گویند از سنگینی یکا سکبکی   ها میصندلی»ای. المسه

اند وقتی فهمند که هرکس چقدر تاریک است. گفتهمی
آمد و نشست تلخ بود. تلخی را از صدای فنرها فهمیده 

شویم. تلخی آدم را ما از دسکتی ککه   بودند. ما تلخ نمی
سنگین و لخت، »فهمیم. گذارد میبر دسته صندلی می

«. ها گذاشته بکود وید، دو دستش را بر دستهگمبل می
دسکته تلفککن را برداشککت. صکدایی نشککنیدیم. عسککلی   »

دانسکتیم ککه هسکتش.    می«. »گوید بر من گذاشتمی
ها کنیم ما، حجم نفسشنویم ما. لمسش میصدا را می
خورنکد، اگکر   تنکاوب بکه سکینه مکی    آیند و بهرا که می

یکی پکا و دسکت   یله داده بر این «. »مان باشدایسینه
 گویکد می که نرده تن بر دستی …بر نرده ایستاده بود

لبه میز را کاتب به دو دست گرفتکه  «. »میشهه سردم
گیرد نرگس، دسکتمالی بکر   ها را میگرد پچپچه«. »بود

 «. کشد غنچههامان میخستگی

کننکد و  ها. اشیاء لمس میها، بس بیشتر از اینو نمونه
چکه قطعیکت   اسکت. امکا آن   شوند. این قطعیلمس می

بیننکد و  زمان میندارد، دیدن و شنیدن است. اشیا هم
شکوند. صکدا و   شکنوند و نمکی  زمکان مکی  بینند. همنمی

کننکد، خکاموش   پکت مکی  زننکد، پکت  تصویر جرقه مکی 
کشکند. صکدا و   شوند. بعد، ناگهان، از نو شکعله مکی  می

تصککویر، نیروهککای براهنیککایی و مختاریککایی،آتش زیککر  
کشند. منطکق  های خود را میرند، آخرین نفسخاکست

از درون ایکن چکالش   « روشکنان خانه»حسانی و لمسی 
آورد. از درون چالش نور با تاریکی و صکدا بکا   سر بر می

باریکه نوری پایین پرده را روشن ککرده بکود.   »سکوت. 
گوینکد.  اشیاء از نور افتاده پای پرده مکی «. ایم ماندیده

انکد؟ از ککه؟   انکد. آیکا شکنیده   دیدهکنند ناما تأکید می
وگککو روشککنان چگونککه گفککتچگونککه؟ اشککیاء در خانککه

مان بودیم و حتکی پچپچکه   تاریک سرجای»کنند؟ می
هامان حرفکی  کردیم، تاریک که باشد با پهلودستینمی

 ککی  ککه  ایسکتاده  منتظکر  …آینه«. »نداریم که بزنیم
 شمکداوم  اما خاموش وگفتگپ تا زندمی را برق کلید

 پلکه  چنکد  و در نیمکه  حتی و روبرو دیوار سفیدی با را
هککای زد پچپچککهیککد را مککی کل اگککر». «کنککد شککروع
ککردیم. نککرد و مکا سکاکت     مان را شکروع مکی  خاموش

ایکن  «. ماندیم. نه، ساکت نه، تاریکک و پنهکان مانکدیم   
« هکای خکاموش  پچپچکه »و این « وگفت خاموشگپ»

گوینکد. بکا   زبانی سکخن مکی  چیستند؟ اشیاء با زبان بی
تابش، بازتابش و انعکاس. از ارتعاش سلول بکه سکلول.   

 «. گوییم یا بهتر، سلول به سلول گوش می هبگوش »

شود، بکل  تنها حل نمیها که گفته آمد، مساله نهبا این
روشنان، نور امککان  جا، در خانهشود. اینحادتر هم می

گونکه اسکت ککه    وگکو اسکت. ایکن   انعکاس، امکان گفت
های خاموش اسکت.  سکوت آمیخته به زمزمه و پچپچه

دیروقت بکود  »تاریکی است.  همه، خود، در رهناما این
وگکو اسکت،   نورککه امککان گفکت   «. و تاریک بودیم مکا 

وگکو، تقکدیرا، مقکدور نیسکت، امکا اشکیاء       نیست. گفت
پرده حتی اگر هکیچ نکوری   »گویند. چنان سخن میهم

ها نریزد و بیرون هم تاریک تاریک باشد همین از چراغ
هککا چگونککه سککخن طککور؟ آنامککا چککه .«گویککدرا مککی

 نویسد: می« خیابان بزرگ»ند؟ مختاری در گویمی
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چنین، هم«. صدا که حذف شده است از گلوی اجسام»
آخ اگکر  »شکنویم:  روشنان میجا، از زبان اشیاء خانهاین

مختکاری، در  «. ککردیم هکا ککه نمکی   مان بود چهگلویی
غیککاب صککدا، در عککدم گفککتن و در عککدم شککنیدن، در  

نشسکته  « رهنظکا »سکر بکه   وگو ، یکک شدن گفتمعدوم
چنان که جهان بکدل بکه تصکویر و ترکیکب و     است. آن
« جنکون نوشکتن  »پایان تصویرها شده اسکت.  فوران بی
شکود. مختکاری: مجنکون    مکی « جنون دیکدن »بدل به 

تکر: بکا چشکمانی از حدقکه درآمکده، بکا       تصاویر. دقیکق 
کند؟ زبان نور را زده. اما گلشیری چه میدیدگانی جن

زنکد. نکور را محکو    را خکط مکی   کند. زبان نکور خلق می
مهم است. زدن خیلیکردن و این خطکند. این خلقمی

زدن، زبان نور، زبان انعککاس و  کردن و خطبا این خلق
زبان تصویر بکه سکود یکک زبکان دیگکر کنکار گذاشکته        

زبکانی  «: زبکان کورمکال کورمکال   »سکود   شکود. بکه  مکی 
شده از کوری، ندیکدن و تکاریکی بکا لمکس     بندیسرهم

برابرنهکککاد نقکککاد بکککرای «. سرانگشکککتانی تکککار»بکککا   و
مهککرداد فککالح کککه در « شککعر»در « سرانگشککتان تککار»

سرآغاز ایکن جسکتار آمکد، ایکن اسکت: زبکان کورمکال        
روشکنان، مککدام،  کورمکال. در دو صککفحه آغکازین خانککه  

نیروهای براهنیکایی و نیروهکای مختاریکایی، نیروهکای     
کننکد  پت میپتزنند، صدا و نیروهای تصویر جرقه می

بینند، بینند، نمیزنند، اشیاء میوپا میو برای بقا دست
گویند و سرآخراین نیکروی  گویند، نمیاشیاء سخن می

آورد. نوین گلشیریایی است که از این میان سر بر مکی 
ای از منطکق حسکانی و لمسکی.    ای. گونکه توان المسکه 

گونه، آلرژی پوستی بکدل بکه یکک انکرژی حسکانی      این
شکود. ایکن داسکتان سکاختی     شود. بدل به توان میمی

چنکان ککه   کنکد. آن پیچیده دارد و چونان تله عمل می
ممکن است، بلدترین نقادان هم در خواندن آن راه گم 

 کنند. 

گوید: زبان گلشکیری زبکان نوشکتن    براهنی درست می
کوتاه، داستان از لونی دیگر رمان نیست، اما در داستان

نگفکتن  گفکتن و سکخن  سخن یچیدهاست. دیالکتیک پ
روشنان را بدل صدایی اشیاء، خانهاشیاء، صداداری و بی

های چندصدایی زبکان  ترین داستانبه یکی از درخشان

فارسی کرده است. تکرار باید کرد. فراموش نباید ککرد.  
گردنکد.  نیروهای براهنیایی و مختاریایی، مدام بکاز مکی  

زبان نویسکنده، بکا لحکن    دیگر، صرفا بنا نیست اشیاء با 
نویسنده سخن بگویند. اشیاء زبکان خودشکان را خلکق    

شکان را. تلفکن   ترین وجه صکدای کنند. ماتریالیستیمی
تحریکر،  کند و ماشینتاک میزند، ساعت تیکزنگ می

ترکد. اشکیاء دربکاره   تق. فریاد اشیاء، در سکوت، میتق
د: گوینک تحریکر مکی  تکر، دربکاره ماشکین   نویسنده، دقیق

اگکر ایکن   «. تحریکرش سکرود ماسکت   وتکق ماشکین  تق»
وتق ماشین تحریرش سرود ماست، در کنار آخ اگکر  تق

کردیم، خوانده شود، وجه ها که نمیمان بود چهگلویی
اش، بیشکتر از پکیش آشککار    باختینی و سویه کارناوالی

شکود. نیروهکای براهنیکایی. نیروهکای مختاریککایی.     مکی 
وهای تصویری و غیرتصویری، نیروهای گلشیریایی. نیر

بصریت و نابصریت، امر چشکمی و غیرچشکمی از نکو و    
آیند و بار در مدار دو نام، گرد هم به چرخش در میاین
شوند. گرداگرد نکام زن و  هم نزدیک و از هم دور میبه

و « نکرگس »هکای  دختر نویسکنده. گکرد بکر گکرد نکام     
سوی آن در«. »دربندانیم ما»گویند: اشیاء می«. غنچه»

در بکر هرچکه غیکر بسکته.     «. »حصار ما را راهی نیست
اشیایی مونادگونه ککه هکیچ روزنکی بکرای     «. ماییم غیر

نگریستن به جهان بیرون ندارند. اشیایی چکون غنچکه   
فروبسته. وقتی نویسنده به نیروی خیال، آجکر از پکس   

گشکاید و در  دارد و دری غلتان در دیوار میآجر بر می
شود، هربار زنکش  رود و ناپدید میار میجرز و جلد دیو
زننکد و مکثال   آیند، در خانه چرخکی مکی  و دخترش می

جاهاسکت،  بابا همین»گوید: گیرند، غنچه میگردی می
غنچکه بکا ندیکدن    «. شکنوم من مطمئنم، بویش را مکی 

، نکامی  «نکرگس »کردن. اما بیند. با بوییدن. با حسمی
بیند. ست، نمیکه در ادبیات کالسیک ما نشانه چشم ا

جکا  تکوان دیکد. ایکن   جا با دیدن، با چشم نمیچون این
کورمال دیکد. او   برای دیدن باید کور شد. باید کورمال

بیند. او که تر است، میتر، او که فروبستهبستهکه چشم
 .است« غنچه»

 شناختی گلشیری در آورد بدیع روایتاما دست
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بنککدی گمککان، ترکیککب و سککرهم، بککی«روشککنانخانککه»
. است اشیاء منظر با «جمع شخصاول» دیدزاویه  بدیع

 پچپچککه ». «مککا ایککمندیککده»: گوینککدمککی  اشککیاء
 کنکیم مکی  لمسش. ما شنویممی را صدا». «کردیمنمی
 خسککته». «مککا لرزیککدیم». «مککا نککداریم حافظککه». «مککا

 و بود دیروقت». «ما خوریمنمی فریب ». «ما شویمنمی
یدیم ما مگر ببینکیم ککه   کش سرک». «ما بودیم تاریک

حرفکی  «. »مکان بکودیم  جکای به«. »سوی ما چیستآن
مساله چیست؟ «. اندمان گفتهبرای«. »نداریم که بزنیم

تر، چکرا راوی  بدل شده است؟ مهم« ما»به « من»چرا 
هکا سررشکته   اش را از دست داده و ابکژه وجه سوژگانی

ر کار نوشتن اند؟ آیا گلشیری ددست گرفتهروایت را به
رو نویسنده است؟ از چه« مرگ مولف»داستانی در باب 

اش خالص شکود و  اش، از شر نعشکوشد از شر تنمی
آن را ناپدید کند؟ نادیدنی کند؟ در المککانی در پکس   

«. مکان را هکم بکردیم   ما هم رفتیم، نعش»پشت دیوار؟ 
روشنان چیست؟ به ایکن  در خانه« تن مازاد»نقش این 

شکخص بکه   دیکد از اول دیم. اما چه شد زاویکه گرباز می
شخص جمع و از من به ما بدل شکد و منظکر راوی   اول

جای خود را به منظر اشیاء داد؟ چگونه چشم اشیاء از 
تکر:  دیدند؟ دقیقچه را نمیحدقه بیرون زد و دیدند آن

شد؟ گلشیری مکدام از  « چشم»بدل به « خال»چگونه 
رفتکه اسکت.   « دامانک -پوست»سوی به« غالف -پوست»

مثابه سطحی بدون اندام به اندام نیکاز  گویی، پوست به
 داشته باشد. 

است. گاه، « زائده پوستی»گلشیری مدام در کار تولید 
های روییده بکر رخ  «خال»شناختی. ای اندامحتی زائده

پکککای راوی در داسکککتان « انگشکککت ششکککم»زنکککان و 
زائکده  »، جکا اند. اینگونهاز این« نمازخانه کوچک من»

و « گیرنکده پوسکتی  »، «آنتن پوستی»چونان « پوستی
ها، چونان پوستی ککه بکا بسکاویدن    گرفتن ارتعاشاندام
یوهککان »ی کککه «چشککمان پوسککت»بینککد، چککون مککی

مثابه چشکمی نکا   کند، بل بهگوید، کار نمیمی« پالسما
کند. چون چشکمی  جا و چشمی جابجا شده، کار میبه

پنهانکا و از جکایی ککه انتظکار     در کار نگریستن، انگکار  
جاها، هنوز گلشیری در چنبره امر دیدنی  رود. ایننمی

است. هنوز با منطق حسانی ککاری نکدارد. دیکالکتیکی    
پیچیده در کار است: الف. امر مازاد، ب. خیرگی به امر 

شدن خود امر مازاد به کسی که به امکر  مازاد، ج. خیره
مر مازاد بدل به یک چنین، امازاد خیره شده است. این

ای که شود. بدل به دیگریغیر، بدل به یک دیگری می
خود پیشاپیش جایگاه یکک نگکاه اسکت. درواقکع، امکر      

شود. مسکأله ایکن اسکت:    مازاد، خود، بدل به چشم می
هکا  های روی گونکه های گلشیری به خالراویان داستان

انکد؟ راوی  ها در آنان خیره«خال»اند یا این خیره شده
 مثکل  …آن خکال را »گویکد:  مکی « خکوابگرد »داستان 

 «.ککرد می مجموع را خاطرپریشانش که دیدمی چیزی
 محکال  خکال،  ایکن . خوانکد  مطایبه سَبیل بر باید را این

 چشکمی  چکون  بکل  کنکد،  مجموع را کسی خاطر است
 حکایکت  حکایکت، . آشکوبد برمکی  را خکاطری  هکر  نابجا،

زاد. ما امر حضور: است این مسأله. است «روشنانخانه»
« چیز در خود»، حضور «نفسهشی فی»تر: حضور دقیق

 که ما به آن دسترسی نداریم، اما هست. 

، تن و نعش راوی، امر مازاد نیسکت.  «روشنانخانه»در 
 بکاز  ایکن  بکه   امر مازاد دقیقا همین حضور اشیاء است.

 هاجاییجابه و هاجهش سرییک جا،این اما. گردیممی
ها به اشیاء منتقکل  ین نگاه از خالا اوال،. است داده رخ

کککور روایککت، از شککده اسککت. ثانیککا، ایککن نگککاه از نقطککه
 حضککوری بککه بککدل و  درآمککده« نفسککهفککی»حضککوری 

 دستبه را روایت سررشته و شده خود برای و «لنفسه»
 دسترسکی  آن بکه  مکا  ککه  چیزی از یعنی. است گرفته

 و خکودش  بکه  زمانهم که شده چیزی به بدل نداریم،
چنین به ما دسترسی دارد. این اشیاء دیگر اشکیایی  مه

توانیم گفت، بکل  ها هیچ نمینیستند که ما از درون آن
گویند. نویسنده داسکتان،  خود از درون خود سخن می

ای که در این داستان هست نه کسی که ایکن  نویسنده
نویسد، چون این داستان را اشیاء روایکت  داستان را می

بینکد،  چنان درون و کنه این اشیاء را نمینند، همکمی
« روشنانخانه»بینند. اگر گلشیری در ها او را میاما آن

از مثال پرچکی، پیچکی، میخکی روی صکندلی، مبکل و      
 عسلی یا نخی، پخی چیزی، فرش یا روتختی، یا از 
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ها با ای روی اشیاء نوشته بود و از تماس این زائدهزائده
ای کککه در داسککتان هسککت،   دهپوسککت تککن نویسککن  

انکد، امکا   ها روی اشیاء روییدهتوانستیم بگوییم، خالمی
او ننوشککته اسککت. امککا آیککا مککا مجککاز بککه بازنویسککی    

 روشنان هستیم؟ خانه

نویسککد: مککی« بازنویسککی بککوف کککور»رضککا براهنککی در 
شود. قلم را از دسکت  جا شروع میبازنویسی از همین»

ت زن اثیری. دختر اثیری راوی بگیرید و بدهید به دس
شککازده »امککا «. از اول تککا آخککر سککاکت مانککده اسککت  

توان بازنویسی کرد؟ اگر بنا بکه  را چگونه می« احتجاب
بازنویسی است چرا تنها بایکد بکوف ککور را بازنویسکی     

سکیاقی  کرد؟ چنانچه بخواهیم، شکازده احتجکاب را بکه   
چندصدایی بازنویسی کنیم باید قلم را بگیکریم بکدهیم   

دسکت  دست فخری. دست فخرالنساء. اما چرا قلم را به
دسکت اشکیاء؟   ها؟ بهدست شمعدانیقلمدان ندهیم؟ به

توانکد باشکد:   روشنان این است، ایکن مکی  نام دیگر خانه
تکر: بازنویسکی شکازده    بازنویسی شازده احتجاب. دقیکق 

هکا  گوییاحتجاب به روش رمان نو. اما بیایید این شطح
«. هککادر سککلطه سککایه»رداد فککالح: را فروگککذاریم. مهکک
گکذرگاه  »ک. تینکا:  «. روشنانخانه»هوشنگ گلشیری: 

اگر گلشیری در ابداع زاویه دیدی مرکب از «. پایانیبی
قراول اسکت،  و از منظر اشیاء پیش« شخص جمعاول»

چشکم  »و « نگاه مککان »در خلق منظر اشیاء، در خلق 
 وامدار ک. تینا است. « مکان

 1901ککه در سکال   « ذرگاه بکی پایکانی  گ»تینا در ک.
نگکاه  »که فصلی نیز با نام است و طرفه آن منتشر شده

از نگکاه  « ای بکه ویرانکی  جکاده »دارد، در فصکل  « مکان
گوید و در آغاز داستان را باز می« کاروانسرایی قدیمی»

 مکا  نویسکی داسکتان  در  را« چشکم مککان  »دهه چهل، 
مکن   ایکن  و/ انتهکا بکی  بیابانی سویم هر به»: گشایدمی

/ بکه صکورت/   ای تاریک در بیکرانکی هستم/ چون لحظه
ای مخروبه/ کاروانسکرایی قکدیمی و متکروک/ بکه     خانه

هکا بکه   حالتی سخت نومیدانه/ دیوارها همه خراب/ اتاق
گرفتکه/  سقف شکسکته/ همکه تاریکک و بکوی نکاخوش     

گکوش خواهکد   ریکزم/ آیکا صکدایی بکه    اکنون فرو میهم

هکای  تکر، صکفحه  روشنان، دقیقخر خانهاما سرآ« آمد؟
روشنان که در رهن اشیاء و روایکت اشکیاء   آغازین خانه

هایی شککل گرفتکه اسکت؟ از    است، از انباشت چه الیه
 هایی؟ چه چینه

 گوید؟باره به ما چه میشناسی آن در اینباستان

ایماژیسم و تصویرگرایی دهه شصت. نظاره اشکیاء.   -1 
تکر:  نشسکتن. دقیکق  قبکه جهکان  در سیل سکوت بکه مرا 

مکوزه  »مثابکه  به« شازده احتجاب. »2همدمی با اشیاء. 
تر: فتیشیسم اشکیاء.  ها. دقیقو گنجینه عتیقه« قجری

. ک نوشکته  «پایکانی بکی  گکذرگاه » -0  نورمان موج -9
 -۱. مککان  چشم: تردقیق. است راوی مکان وقتی تینا،

   .گلشیری پیشین هایداستان در مازاد امرِ حضور

شکناختی، در  هکای باسکتان  است، این چینه این پرسش
ککار  چه میدان نیروهایی، در چه برنامه استراتژیکی بکه 

افتند؟ خواسکت آن  کار میچیزی بهافتند؟ علیه چهمی
 گکذار  وهلکه  تر،دقیق دارد؟ ایتبارشناسی چهچیست و

 این مسأله چیست؟ تبارشناسی به شناسیباستان از آن
روس و تانکاتوس. از پکای   ا. مرگ و زندگی الجد: است

شککدن و وذرهدرآمککدن زنککدگی، تالشککی، تجزیککه، ذره 
غبارشدن آن. اما دمیدن زندگی به خود ذره. خود خود 

گکردیم.  بردن. بکه ایکن بکاز مکی     ذره را به دیدن اروس
وهلککه گککذار گلشککیری از روایککت    « روشککنانخانککه»

سیاسی به روایتی مولکولی است. میکروپالتیک و خرده
ها. امکا سکخت بتکوان    ویژه خالت مولکولی. بهبه سیاس

وار این جمله را را خواند و طنین سیرن« روشنانخانه»
سلسککله در سلسککله  »شککنید و هککوش از کککف نککداد.   

وپکس از ایکن   نظر به آنچکه پکیش  «. اند کاتبانشاهدان
آید، ایکن را  تمامی برمیاست، به جمله در داستان آمده

جمله که بارها اینجا و آنجکا  اشیاء گفته باشند. اما این 
است، چنان طنکین یگانکه، خکارج از قکاب و      نقل شده

زده از روایتککی دارد و چنککان چککون امککری مککازاد بککرون
گوید، و چرا. آیکا  اش میتوان گفت کهنماید که نمیمی

نویسد، نوشته ای که نمیفریاد نویسنده است؟ نویسنده
از فاعلیکت  ای ناشکاهد، بکل مشکهود.    شود. نویسندهمی

نشسکته،   مشاهده فروافتاده، در جایگکاه ابکژه مشکاهده   
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جکدال  »را در « شکاهدیت »اند وقتی اشیاء غصب کرده
زنند نقکاش  ها نقش میکه حالیا، نقش«. نقش با نقاش

انکد.  بکوده «. انکد کاتبکان  سلسله در سلسله شاهدان»را. 
جمله چگکالی زیکادی دارد. وزن زیکادی بکه آن فشکار      

هکای گلشکیری.   های داستاننباری از نقاشآورد: تلمی
معصکوم  »سکازان  ، نقکش «گمشکده راعکی   بره»صالحی 

و راوی داسکتان  « نقاش باغانی»، نقاش داستان «پنجم
دسککت تاریککک، دسککت  »در مجموعککه «. نقشککبندان»

و « بکانی نقکاش »، «روشنانخانه»های ، داستان«روشن
ای هاند، پیوستگی ویکژ که از پی هم آمده« بنداننقش»

هککا را نبایککد از پککی هککم خوانککد. بککین  دارنککد، امککا آن
« بنککداننقکش »و « نقکاش باغکانی  »و « روشکنان خانکه »

 است. ای دهان باز کرده حفره

وپکیش از  روشنان هست، بکیش ای که در خانهنویسنده
آنکه در آخرین صکفحه در جلکد و جکرز دیکوار ناپدیکد      

ن، در گکذرد و در داال شود، از همان آخرین صفحه می
ناپدیکد  « نقکاش باغکانی  »و « روشکنان خانه»حفره بین 

شود. نویسنده را باید در صفحه سفید بکین ایکن دو   می
داستان جست. اما این حفره چیست؟ این حفره، نقبی 

جدال نقش بکا نقکاش،   »است به کتاب دیگر گلشیری: 
زن بر جکدال سکیمین و   طعنه«. در آثار سیمین دانشور

شده  با نقاش، آنجا صرفا ذخیره نقش جدال اما  جالل.
است. خام است. تنها، اینجکا،   است، صرفا انباشته شده

در فوران از درون این حفره اسکت ککه آن ایکده خکام،     
کنکد، شکعله   چون گازهایی که از چاه نفت فکوران مکی  

سوزد. جدال سیمین و جالل، جدالی که کشد و میمی
د، بکدل بکه   نویسانه، طنینکی براهنیکایی دار  طنینی زن

بودن دست شود. اشیاء، از نقشجدال اشیاء و راوی می
سکوزد. دارد  شوند. راوی دارد مکی کشند و نقاش میمی

خواهد شود. این نعره، نعره راوی است که نمیبخار می
 بودن خود را واگذارد. خواهد مقام شاهدبمیرد، نمی

راوی شهیدی است ککه پکیش از مکرگ مولکف فریکاد      
ایکن  «. انکد کاتبکان  لسله در سلسله شاهدانس»زند: می

روشککنان صککورت نعککره خوانککد. خانککهجملککه را بایککد بککه
درآمدی بر حدیث مرگ مولف در ایران، در نیمکه  پیش

گوینکد:  نخست دهه هفتاد شمسکی اسکت. اشکیاء مکی    
صکورت بکاز   مان مهم نیست. او را بههستیم ما، صورت»

بنکد  تختکه بنکد چهکره اسکت.    نویسنده تخته«. اندبسته
شکود.  بندی میاش. اما صورت دارد از نو صورتسیمای

صورت، سیرت شده است. امر بیصورت و بیصورت بی
است. راوی، راوی در حال  چهره، دهان باز کردهامر بی

شکدن. نشسکته بکر سکر     احتضار اسکت. در حکال بخکار    
سودای ناپدیدی خویش. آنچه مکازاد اسکت، تکن راوی    

لنفسکه   سکت. امکر مکازاد، حضکور    نیست. نعش راوی نی
مکا رفتکیم   »نویسکد:  اشیاء اسکت. وقتکی نویسکنده مکی    

ایککن جملککه را بککه خطککاب « مککان را هککم بککردیمنعککش
 .نویسدگوید. به خطاب نمینمی

گویککد. از سککر خشککم. خوانککدن دقیککق  بککه عتککاب مککی
دو جمله است. در طرز ادای درست این« روشنانخانه»
مکا  »بکه نعکره.   «: کاتباناند سلسله در سلسله شاهدان»

بکه عتکاب. امکا    «: مکان را هکم بکردیم   هم رفتکیم نعکش  
ککه  که سوخته باشکد، پکیش از آن  نویسنده پیش از آن

که چیکزی شکبیه   بخار شده باشد، نویسنده پیش از آن
تکر  وغبکار، دقیکق  نفت یا گاز باشد، چیزی از جنس گرد

گیاهی و شهد است. نویسنده نه شاهد، نه شهید  گرده
است. گرده اسکت.  « شهد»نه مشهود است. نویسنده و 

مکند. آیا نه این است؟ اش میای که اشیاءشهد و گرده
 بلعند؟آیا، اینجا، اشیاء نویسنده را نمی

اشیاء، اینجا مانند اسفنج، ماننکد گکل گوشکتخوار ککار     
روشنان کار وقفه در خانهکنند. یک موتور مکش بیمی
فریکادی بزنکد یکا بکه      اگر این جکنس آدمکی  »کند: می
 پکیش  از را این». «…های ما را بیانباردهقی حفرههق

 هاییحفره دورترین به بودیمش رانده اما. بودیم بوییده
 همخانکه  او، بکوی  ماست در». «هست حلقه این در که

 در خوانکدش،  بلنکد بلند». «ایمکرده کاجش صمغ بوی
 همه کرد پاره». «نوشت او هرچه ماست هایخانه خانه

هکای دور  در الیکه «. »ماننکد را، در ما هستند، با او. می
هکای  نیستش حاال. در الیه«. »های قدیمیماست رفته

نیسکتش  «. »در ماست بویش. صکدایش هکم  «. »ماست
ذهکن کاتکب   «. »های ماسکت حاال کاتب. در خانه خانه
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 …که هاییکنجسه و کنج». «بود ما در او …بودیم ما
ها، بس بسکیار.  نمونه«. آن در است ورغوطه جهان این

شکود. جکذب   شود. نویسنده هضم میگرده گواریده می
نویسند؟ با مکش. با: نوشکتار  شود. اشیاء چگونه میمی

کنکد. سکر   ها را مست میبلع. بوی ابزارهای نوشتن آن
ای ککه در ککار   آورد. اشکیاء دربکاره نویسکنده   اشتها می

 …کاتکب »گوینکد:  اش هسکتند، مکی  مکیدن و بلعیدن
 نتراشکیده  ککه  مکدادی  یا دهدمی را نانوشته کاغذ بوی

 «.باشندش

هکای  داستانی درباره گرد و غبکار و ذره « روشنانخانه»
افشکانی؟  جا مانده است؟ درباره بو؟ یکا دربکاره گکرده   به

خواهکد  داستانی با ساختی گیاهی؟ وقتی نویسنده مکی 
همسکایگان خکاک را   »به نیروی خیال، گوری بگشکاید  

همتکی  »گویکد:  مکی «. کرد، یاران رفته رانام صدا میبه
هکا  اما آن«. بدرقه ما کنید که کاری است این کارستان

انکد.  گیکاه -گیاه، نویسنده -آیند، آدماش میکه به یاری
پشکت  سوی ظلمت لنگان و خمیدهکنان از آنهمهمه»

 …بکود  ریشکه  هاشان،دست نبود دست …آمدندبرمی
دادنکد و بکه ریشکه پکا نگکه      مکی  دستبهدست را خاک

؟ «هکای دردار آینکه »چکه شکده اسکت در    «. داشتندمی
میان راوی « نقشبندان»میان راوی و مینا و در داستان 

افشککانی؟ حکایککت و شککیرین؟ مسککأله چیسککت؟ گککرده
هککا چیسککت؟ حکایککت ذره و اروس؟ ایککن کککدام سککایه 

وار، با سرانگشکتانی تکار، گکرد و غبکار و     هستند، حشره
انبارند؟ چگونکه در  گیرند و حفره حفره میر میشهد ب
ماه نوشته ابوتراب خسروی، رفعت« اسفار کاتبان»رمان 

هکککایی ککککه پکککدر راوی از  از کلمکککه، از طنکککین واژه
مرکبکی از  »خواند، از غبار مرککب، از  اآلثار میمصادیق

« اسفار کاتبان»دارد؟ مگرنه اینکه بار بر می« جنس باد
اسککت؟ در رهککن کشککاورزی و  خککود داسککتانی گیککاهی

مککا نطفگککان آن واقعککه را در ایککن روایککت »واره. هابیککل
 ککه  …وقت قرائت آیندگان، حیات یافتهآوریم تا بهمی

 خواهند وقایع آن افعال و اشیاء بذر ما، مکتوب کلمات
 هاحفره در شدهانباشته هایذره گردوغبار، مسأله. «بود

اسکفار  »بکه   «روشکنان خانکه » از چگونه افشانیگرده  و
کنکد؟ در نقکدی دیگکر بکر سکر آن      ککوچ مکی  « کاتبان

 .شویممی

 

 شرق وزنامهر: سرچشمه

 

 بازگشت به نمایه
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 !اندکرده اشتباه شناسان"مولوی"رود!/ نمی شاعران ایدئولوژی دنبال کسی دیگر

 
و  گی نظراتِ شاذّهتازادبی ایران به ناقدِ شناسِ هنری وجامعه، ، نویسندهعبدالعلی دستغیب: گنژرا

سواد خواندن بی" و ،"با شمس تبریزی نوع رابطۀ مولوی"تا  "حافظ اح دانستنِمدّ" از  - برانگیزیجنجال
دانیم )نمینیز به مدیریت علی سرهنگی  "فرهنگ نو"بوکی نشریۀ فیس را مطرح کرده و "داریوش آشوری
گفتگویی خواندنی با "با عنوان  را "شناسانمولوی همۀ"ایشان در ذَمّ ِ  نوشتۀ ،انشاءاهلل خیر!(با چه نیّتی و 

دستغیب برای انتشار جناب انگیزۀ از  ما منتشر کرده است.از صفحه ایشان برگرفته و  "عبدالعلی دستغیب
یاد احمد زندهوطنی و جهان "روستراتیاِ" نظراتِ از سنخِآنرا اطالعی نداریم، امّا نظرات بدیع خود  گونهاین 

موسیقی  ،"یک فاجعه و عزای ملی"را  نوروز ،"مُشتی دروغ و یاوه"که تاریخ را کنیم ارزیابی میشاملو 
امّا در همین ارتباط، نوشته دیگری نیز خواندنی است:  خواند...می "گُربُز"و فردوسی را  "عَرعَر"سنّتی را 
دستغیب عبدالعلی آور حیرت نیز پیرامون ادِعای و ناقدِ ادبی ، شاعر، نویسنده" فومنی فتاح پادیابجناب 
به  "آورد گیلره"نامۀ وزین در دوماه "ترس از فراموش شدن"پاسخی را با تیتر  ،"حافظبودن مدّاح"دربارۀ 
هر دوی این ده است. ما انتشار دا 1211بهمن و اسفند  117و 116 هوشنگ عباسی در شمارۀ مسئولیمدیر
و قضاوت را  کنیمهی خوانندگان عالقمند منتشر میجهت آگاصرفا  ،را بدون اظهارنظر های قابل تامّلنوشته

 به آنان می سپاریم.

 ***  

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3601785666617544&id=100003584388497
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 گفتگویی خواندنی با عبدالعلی دستغیب

 ادبی منتقد و نویسنده این ،نو فرهنگ گزارش به
 مطالعه حال در: کرد اظهار وگوییگفت در پیشکسوت

 که رسید نظرم به جدیدی مطلب «معنوی مثنوی»
 درباره است؛ نکرده صحبت آن درباره کسی تاکنون
 عرفانی مشی و روش درباره زیادی عده مثنوی
 اندکرده صحبت او تاثیرات و بلخی محمد الدینجالل

 الزمانبدیع که است کتابی هاآن ترینمعروف که
 دیوانِ» ،«فیهِ ما فیهِ» درباره او. است نوشته فروزانفر
. است کرده چاپ کتاب مولوی قصص و «شمس

 جدید، دوره در که است کسانی نخستین از فروزانفر
 معرفی شعر اهالی و ادیبان به و کرده زنده را مولوی

 الدینجالل. است نوشته جالبی هایکتاب و کندمی
 «گوید؟می چه مولوی» عنوان با کتابی هم همایی
 مقاالتی و مطالب هم دیگری کسان. است نوشته
 از که سبحانی، دکتر و موحد دکتر جمله از اندنوشته
 به نوشته سبحانی دکتر که مطلبی هاآن میان

 است. نزدیک جدید تحقیقات

 خیلی و سنتی بسیار تعبیری همایی: گفت ادامه در او
 در بیشتر هم فروزانفر الزمانبدیع و دارد مولوی از کهنه
 اما است مولوی شعر و اندیشه سوابق و لغت و لفظ عالم
 به ولی. است ترنزدیک امروز زبان به سبحانی دکتر
 اشتباه مولوی درباره نیکلسون حتی هااین همه نظرم
 چه مولوی که است این شانسوال هااین. اندکرده

 در چیست؟ مولوی عقیده بدانند خواهندمی و گویدمی
 دنبال کسی دیگر و شده کهنه هاحرف این که حالی

 مولوی درباره باید آقایان و رودنمی شاعران ایدئولوژی
 گوید؟می چطور مولوی که پرسیدندمی

 به مولوی از که آثاری در: کرد خاطرنشان دستغیب
 ،«فیه ما فیه» ،«معنوی مثنوی» جمله از مانده، یادگار

 است، مهم چهآن «سبعه مجالس» و «غزلیات دیوان»
. گویدمی چه کهاین نه گویدمی چطور او که است این

 گفته هم غزالی و عربی ابن گفته مولوی که مطالبی
 عرفای اسالمی دوره در. است نداشته تازگی پس بودند

 دارند جزیی اختالفات و کنندمی صحبت هم مانند ما
 چیست؟ مولوی روش که است این است مهم چهآن اما

 کار به غریبی و عجیب هایاستعاره غزلیاتش در مولوی
 موسیقی با که است ایگونه به غزلیاتش لحن و برده

 لحن بیشتر و خواند شودنمی تارسه و تار مانند ایرانی
 شعر لطافت و روانی و سالست یعنی دارد، حماسی
 طبل حتی و نی و دف باید و ندارد را حافظ و سعدی
 در مولوی بزرگ عیب. خواند بتوان تا شود نواخته

  گاه. دارد تکرار و گفته شعر زیاد که است این غزلیاتش
 که خانه این» در مثال دارد توجه باستان ایران به

 به شعرهایش گاه ،«ستچغانه بانگ او در پیوسته
. عامه فرهنگ هم گاه و است مرتبط اسالمی فرهنگ
 به و کنیم فراهم را او غزلیات از ایگزینه باید بنابراین
 .خواند تواننمی را اشهمه و دهیم ارائه دیگران

 مهم نکته: کرد بیان سپس مترجم و ادبی منتقد این
 درباره. داشته شمس با که است ارتباطی مولوی، درباره

 اندنگفته را نکته این ولی شده بحث خیلی موضوع این
 و گفتندمی چه یکدیگر به خلوت در هااین که

 را تبریزی شمس کهاین در. است بوده چه شانمشکل
 و نیست شکی کشند،می سلجوقیان و مولوی اطرافیان
 شمس کهاین برابر در دیگران و موحد دکتر احترازات

 کشته قونیه همان در شمس. است اشتباه نشده کشته
 مولوی رفتن و شمس دوم غیبت که را این و شود؛می
 مولوی اگر که دانندمی این بر دال  را او دنبال به

 هم رفتنمی مسافرت به شده کشته شمس دانستمی
 باور مولوی شناسیروان نظر از زیرا. است اشتباه

 یعنی بکشند، را شمس درباریان و نزدیکان که کردنمی
 تحت مولوی کهاین درباره. کردنمی باور را شمس قتل
 باسوادی آدم شمس بگویم باید گرفته قرار شمس تاثیر
 فرزند که طورهمان اما داشته کمی اطالعات و نبوده

 داشته را دیگران روان بر تسلط قدرت گویدمی مولوی
 که صورتی به بوده قوی نظر این از یعنی است

 مولوی با بدهد، قرار خود نفوذ زیر را افراد توانستهمی

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3601785666617544&id=100003584388497


1011فروردین و اردیبهشت  /71دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نواهدوم گنژرا    

شدن فراموش از ترس 61   

 

 به دهدمی قرار خود نفوذ زیر را او و شودمی آشنا
 این عمر آخر تا شمس قتل از بعد مولوی که طوری

 دوم غیبت که است این دوم نکته. کندمی حفظ را نفوذ
 اطرافیان و متعصب افراد را شمس است، غلط شمس
 را او و گرفته را استادشان وقت کهاین دلیل به مولوی

 .کشندمی حسادت روی از بود، کرده خود آن از

 مهم موالنا و شمس درباره چهآن: کرد اظهار ادامه در او
 این اندننوشته چیزی آن درباره شناسانمولوی و است
 چه خود طوالنی خلوت در نفر دو این که است

 در که موجود شواهد طبق و من نظر به! گفتندمی
 است، «ساالرسپه رساله» و افالکی «العارفین مناقب»

 به ایتازه کیش یا تازه نهضت خواستندمی دو این
 و رقص یعنی سماع جنبش این بنیاد که بیاورند وجود

 و رقص خواستندمی هاآن. است بوده شعر و موسیقی
 به و است رایج قونیه در االن که را شعری و موسیقی

 آداب به شود،می اجرا مولوی درگذشت روز احترام
 و رقص در بودند معتقد هاآن. کنند تبدیل شریعت

 نزدیک خدا یعنی جهان جان به شعر و موسیقی
 همین گفتند،می مولوی و شمس که مطلبی. شوندمی

 مطلع کسی که گفتندمی خلوت در دلیل این به و بوده
 .نشود

 درگذشت از بعد: گفت پایان در دستغیب عبدالعلی
 برگزار سماع مجلس او، روش همان به مولوی شمس،

 قونیه، اهالی تمام کرد، فوت مولوی که روزی و کندمی
 صوفیان، و عارفان قلندرها،  سنتی، و شیعه مرد، و زن
 با گروه گروه و کنندمی شرکت او ترحیم مجلس در

 اشبدرقه آرامگاه به( سماع) شعر و موسیقی و رقص
 یک که است کمیاب تاریخ در چیزی چنین. کنندمی

. کند شرکت شاعر یک درگذشت مراسم در امپراتور
 را مسیحیان و یهودیان کیقباد، عالءالدین سلطان

 مسلمان مجتهد  مولوی گویدمی هاآن به و خواهدمی
 مراسم این در چرا و دارید کار چه جااین شما و بوده

 که بوده ما از مولوی گویندمی هاآن اید،کرده شرکت
 .است سابقهکم تاریخ در موضوع این

 *** 

 حافظ بودنِمدّاح درباره دستغیب عبدالعلی اظهارنظر به پاسخی

 فومنی پادیاب فتاح

 پخش، و نشر چاپخانه، و چاپ که قرون و اعصار آن در
 و کتابفروشی... و هنری و فرهنگی آثار اشاعه و حفظ و

 اهلِ و نویسندگان و شاعران نداشت، وجود کتابخانه
 و ثبت و خود آثار درآوردن تحریربه برای هنر

 و پادشاهان حضور به رفتن جز راهی شانماندگاری
 !نداشتند حاکمان و امیران

 اسالمی استاد قول به و آزادگی همه با بزرگ فردوسی
 سرودنِ هاسال که "ناپذیری سرزنش" ندوشن

 و غزنه آوازه از دوربه و خانه کُنجِ در را شاهنامه
 ناگزیر بوده، داده قرار خود همت وجهه دربار جذابیت

 برای تا آوردمی روی غزنوی محمود سلطان به
 دست از را فرصت آن ماندگاری و رساندناتمامبه

 حوالی در ما بزرگِ شاعرِ" نمایدمی چنان. ندهد
 آغاز را خود بزرگِ شاهکارِ 973 تا 9۹۱ هایسال
 جعفر دکتر کوشش به سهراب و رستم غمنامه... )کرده
 ...(انوری حسن دکتر -شعار

 نشسته 1931 سال در غزنوی محمود کهحالی در
 و سعی تمامِ توسط دهقانِ که نماید می این و است
 و اعتنابی تا بودبسته کاربه را خود همّتِ

 چه و محمود از پیش چه- حکومت از گرفتنیاریبی
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 در امّا! رساند پایان به را سِتُرگ کار این -او زمانِ در
 دربارش راهیِ و آمد ناممکن و دشوار او بر کار راه،نیمه
 ...کرد

 و فرهنگی کارهای بُردنِ سامانبه بینیممی بنابراین
 ماندگاری و تحقق قابلِ قدرت اهرمِ پشتوانهبی علمی،

 .نبود

 امّا باشد، مستثنا قاعده این از تواندنمی هم حافظ
 دیگران و ابیوردی انوری و عنصری و فرخی با اشفرق

 و قولبه چنینهم و موجود، مدارک و شواهد طبق
 که است این دستغیب عبدالعلی استاد نوشته
 مبارزالدّین امیر حکومتِ سال چند در الغیبلِسانُ

 و مَدح از گیکیسهتُهی و مالی نیازِ همه با محمّد،
 را قرآن که کارجنایت و سفّاک دورو، امیرِ این ستایش

 بود، کرده تزویر دامِ خود ننگینِ اَمارتِ ادامه برای
 خود اشعارِ جایجای در کهبل کرده، خودداری تنهانه

 با و داده قرار ذَمّ و انتقاد مورد را بدکار مُحتَسِبِ این
 او بر خود چابُکِ و تیز قلمِ با شهامت، و جسارت

 ابواسحاق مانند امیرانی اگر و... است گرفته تاختن
 محبّتِ و تمجید مورد را دیگران و شجاع شاهِ اینجو،

 خاطر به کرده، شانمَدحِ هرازگاهی و داده قرار شاعرانه
 فراهم جامعه برای اینان که بوده ایاجتماعی بازِ فضای
 در مُحتَسب دوره فروبستگی و سردیدَم آن و کرده

 دوران در اندک این و نداشته جایی اینان فرمانروایی
 و روحیسَبُک موجبِ خود گی،خودکامه و تازیتُرک
 :بود شده فراخ

 تو گوید/ور غُصّه مخور وُ چَنگ بانگِ به خور مِی
 گوهرالغفور! مخور باده که را

 در نوشانباده برای حافظ سفارشِ و توصیه کهحالی در
 :است کس نوعِ از مبارزالدّین زمان

 بانگِ به/ است بیزگُل باد وُ بخشفرح باده اگرچه

 است. تیز مُحتَسِب که مِی ومخور چَنگ

 و امور بُردِپیش برای مبارزالدّین امیر کهاین دیگر و
 واجباتِ و قرآن پُشتِ پَسِ در خود مخالفانِ سرکوبِ

 بکند، خواستمی هرچه و شدهمی پنهان دین ظاهری
  .نمودمی توجیه الهی احکامِ و شرع موازینِ با را آن

 دامِ/ ولی باشخوش وُ کن رِندی وُ خورمِی حافظا
 .را قرآن دگران چون مکن تزویر

 و نداشتند موضعی چنین دیگر اُمَرای کهحالی در
 قرار خود ظلمِ و هابدی کارِراه را مقدّسیخشکه

  .دادندنمی

 سعدی دستغیب عبدالعلی جناب کهاین دیگر سخنِ و
 شیخِ و داده قرار حافظ مقابل نقطه گوییمَدح نظر از را

 از ایشان راستیبه آیا! دانسته مُبَرّا عمل این از را اَجَل
 با شوخی قصدِ یا رسیده حقیقت این به تحقیق سرِ

 !!داشته؟ مخاطبان

 -سعدی- پُرآوازه نویسنده و شاعر که داندنمی آیا
 به که را "گلستان" خود مانندِبی و قدرگران کتاب

 ابوبکر سعدبن شاهزاده به است، معروف "عَجَم قرآنِ"
 شاهزاده خِصالِ در اشدیباچه در و کرده تقدیم زنگی

 "بوستان" و داده؟، سخن داده پدرش و زنگی سعدبن
 خود اشعارِ در و کرده زنگی سعد ابوبکر اتابک نام به را

 خاصّ نظرِ منظورِ و توجه مورد بسیار و ستوده را هاآن
 امکاناتِ و دربار از سعدی مندیبهره بوده؟ سلغریان
 حافظ اگر و بوده، حافظ از تربیش هزاران درباری
 آیا. است داشته سفید چکِ سعدی گرفته،می مقرّری

 توانمی دستغیب جناب توجیه از ترپایهبی توجیهی
ِ  ردّ و آشوری داریوش استاد خواندن سوادبی؟ یافت
 برای جز حافظ، درباره فرزاد مسعود سخنان و نظر
 و مجالس نَقلِ و افتادن هازبان سرِ بر و وجود ابرازِ

 تواندمی آیا ،-کوتاه زمانِ در هرچند- شدن محافل
 !کند؟ دنبال را دیگری هدفِ

 و بزرگ حافظ، قدرهمان فرهیخته، آدمِ یک برای
 !سعدی که است افتخار و سرافرازی موجبِ

 نویسنده هم و است، اول تراز شاعرِ هم سعدی،
 کسهیچ اَجَل شیخِ جز را خصیصه دو این که قدرگران

 ...ندارد جمع خود در هم با
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 و امیران مَدحِ درباره بزرگوار سعدیِ درباره چهآن
 بود کوتاهی پاسخ تنها گفتم، هاآن تَمَتُّعِ از برخورداری

 این آغاز در که چنانهم گرنه و دستغیب آقای به
 تا دانشمندی و مورخ و شاعر هیچ برای آوردم، نوشتار
 امکانِ چاپخانه، وجود و چاپ ماشینِ اختراع

 و نبود میسور یا دربار دخالتِبی آثارشان گذاشتنجابه
  .افتادمی اتفاق کم بسیار یا

 کسبِ و معیشتی زیستِ حافظ، زندگیِ گذرانِ
 ایشان مانندِ و سیستانی فرخی با را درآمدش

 معنی چه نظری،تنگ و بینیکم جز برابردانستن،
  باشد؟ داشته تواندمی

 و دارد نوازیشامّه و عطرآگین زبانِ فرخی، اگرچه
 توصیفِ و تغزّل در زیبایش و نشیندل هایسُروده

 و آوردمی وَجد به را جان و بَرَدمی دل طبیعت
 بینیجهان و دید نوعِ منظر از امّا انگیزد،برمی تحسین

 شاعر یک اجتماع، و محیط احوالِ و اوضاع به نگرش و
 غالمِ بیست که است حالیمرفّه و مدّاح عیارتمام
 امکاناتِ تمام از مُتِمتّع و دارد خدمت در کمرزرّین

 خود ثروتِ از را حافظ مثل هاده تواندمی که زندگی
 نُقصان هایشدارایی از چیزی کهآنبی کند، نیازبی

 خالی، هایجیب با نسبی رفاهِ از بهرهبی حافظ! پذیرد
 ...کند زندگی گذرانِ تا است مقررّی رسیدنِ منتظر

 مناسبِ وجه هیچ به غزل قالبِ کهاین دیگر مهمّ نکته
. است قصیده عهده به کار این و نیست ستایش و مَدح

 از تعریفی تکلیف، رفعِ برای گاهیگاه حافظ
 .شودمی رد و کندمی حکومتی سردمدارانِ

 و نیست حَسَنه چنان شجاعشاه و حافظ میان روابط
 خوب چون گیردمی قرار امیر کینه و بغض موردِ بارها
 شاعرِ پسندِ موجبِ کردارش و رفتار که داندمی

 استعاره زبان با بارها و نیست نَفسنیک و زیبااندیش
 و رفتار و داده قرار انتقاد موردِ را او مجاز، و کنایه
 از و رانده چوب یکبه را ناپسندش کردارِ

 حافظ، گرنه و است خاطر آزُرده اشداریمملکت
 !شدنمی ایران مردمِ حافظه

 خود مَمدوحانِ از... انوری عنصری، فرخی، سو،آن از
 را آخر و اول حرفِ و بینندنمی بدکُنشی و زشتی هیچ
 و است ثَواب عینِ شاناعمال تمامِ و بزنند آنان باید

 .کند شیرین کند خسرو آن هرچه
 و ذوقانصاحب از تن دو تنها که است ذکر شایان

 یکی اند؛بوده مُستثناء امر این از موءلف خِرَدوَرزانِ
 قبادیانی ناصرخسرو. فرغانی سیف دیگر و ناصرخسرو

 و نریخته خوکان پای به را دَری لفظ درّ قیمتی اگر
 خلفای حمایتِ خاطر به گذاشته، جا به خود از آثاری

 عنوان به هاآن طرف از که اوست از مصر فاطمی
 از کافی قدرِ به و شد منصوب "خراسان جزیره حُجّتِ"

 .بُرد نَصیب هاآن نظر و لطف
 به نپیوستن خاطر به فرغانی، سیف معترض، شاعرِ امّا

 و احوال از باید کهچنانآن امیران، و منصبانصاحب
 او از اشعار اندکی و نیست دست در اطالعی او اقوال

 او ارتباطِ از ارتباطبی گمانم به هم آن که مانده جابه
 بود، گیرجهان اششهرت صیتِ که نیست اَجَل شیخِ با
 یاری دوستادب و خیرخواه و متموّل افراد از یا و

 ...دید

 در بهزادی علی دکتر از ایخاطره یاد به پایان در

 اشمناسبت که افتادم اوّل جلد "خاطرات شِبهِ"

 از خالی دستغیب عبدالعلی استاد شدنِدیده با
 آورم: می جااین در راآن و نیست لطف

 مترجم نویسنده، ،خلیلی عباس درباره بهزادی دکتر

 بهبهانی سیمین بانو پدر و مشهور نگارروزنامه و
 ایالعادهفوق محبوبیتِ و اشتهار از وی که نویسدمی

 که "اقدام" اشروزنامه بعد به 23 سال و بود برخوردار
 کمکم رسید،می متعدّد هایچاپ به روز یک در زمانی

 معروف هایروزنامه از و داد دست از را خود موقعیتِ
 و امروز، باختر کیهان، اطالعات، مانند زمان آن

 خورد؛ شکست و افتاد عقب توده حزب هایروزنامه
 رو خلیلی عباس شهرتِ آن و کشید تعطیلی به ناچار

 رنج را او چنان شدنفراموش دردِ. نهاد کاستی به
 او نظر در ،-قیمت هربه ولو- شدنمطرح که دادمی

 !داشت ارزش تربیش



1011فروردین و اردیبهشت  /71دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نواهدوم گنژرا    

شدن فراموش از ترس 64   

 

 به خلیلی روز یک: گویدمی ادامه در بهزادی دکتر
 پاکت یک پُرسیاحوال و سالم از پس و آمد مجلّه دفتر
 و نشست کوتاهپایه مبلِ روی بعد گذاشت، میز روی
 !امآورده شما برای... کنید تماشا... بردارید: گفت

 و نجف در را اشجوانی و کودکی داشت، عربی لهجهته
 .بود گذرانده کربال

 بود، عکس چند آن داخل در برداشتم؛ را پاکت
 البته... مایو با... خزر دریای کنار در خلیلی هایعکس

 که کلفتی زبر شلوار. گذاشت مایو را اشاسم بتوان اگر
  .بود پوشانده را شکم باالی تا زانو سرِ از

 با کوتاه و چاق بود، هشتاد نزدیکِ سنینِ در خلیلی
 جوانی در احتماالً ولی افتاده، هایسینه و برامده شکمِ
 که بود آن از ترتازه وُ تَر اشبدن چون بود، ورزش اهلِ

 .است ساله هشتاد پیرمردِ که کند احساس شخص

 در خوابیده نشسته، ایستاده، حالت در را او هاعکس
  .دادمی نشان دریا در سینه تا آب، در زانو تا ها،ماسه

 فکر به کردممی نگاه هاعکس به که حالت همان در
 دهد؟می نشان من به را هاعکس این چرا: رفتم فرو
 چه من گفت؟ خواهد چه او حاال دارد؟ قصدی چه

 صدای که بودم فکر همین در بدهم؟ باید جوابی
 : :شد بلند خلیلی

 !امآورده شما برای خواهید؟نمی

 !میل کمالِ با... بله... بله: دادم جواب

 بخواهم؟ را هاعکس این باید چرا من امّا

 داشت، انتظار که نبود چیزیآن من جوابِ کهاین مثل
 همیشه که مُقطّعی خنده همان با من پاسخِ در چون

 را هاآن خواهیدنمی: گفت بود راههم اشزدنحرف با
  کنید؟ چاپ

 جز داشتم را چیز همه انتظار کنم؟ چاپ را هاآن
: دادم جواب معهذا بدهد، پیشنهادی چنین کهآن

 !باشید مایل شما اگر! البته! البته

 باشد، کرده شوخی داشتم اُمید هنوز امّا گفتم، را این
! امآورده همین برای! بردارید: گفت جدّی خیلی او ولی
 !کنید چاپ را همه

 مجله در را هاعکس ناچار به بهزادی دکتر سرانجام و
 چاپ بوده سردبیرش و امتیاز صاحب که سیاه و سپید

 این چاپِ دانستممی: نویسدمی بهزادی دکتر. کندمی
 داشتم اطمینان و نیست خلیلی سودِبه را هاعکس

 وقتی ولی شود، دشمنان و هاخواننده خندِنیش موجبِ
  کنم؟ مخالفت چرا من داشت، اصرار خودش

 کارِ این برای "خاطرات شِبهِ" در بهزادی دکتر اگرچه
 .کندمی پشیمانی اظهارِ خود ژورنالیستیِ

 

 

 

 بازگشت به نمایه
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 در ایران "مدرسه ی زیبایی کابل "به بهانه ی ترجمه و نشر رمان

 مجتبی نوروزی

ی روابط دو بدفهمی متقابل عمومی، مانعی بر توسعه " 

است. موضوعی که طی  "ی ایران و افغانستانجانبه

ی مسائل افغانستان بارها برآن های متمادی مطالعهسال
چه ام. این بدفهمی ابعاد و علل متفاوتی دارد. آنتاکید کرده

شود، ضعف مفرط شناخت در این نوشتار بر آن تکیه می

ی ایران از مسائل افغانستان است. ضعفی که هم در امعهج
سطح عمومی و هم در سطح نخبگی مشهود است و در مورد 

زبان و دارای مشترکات تاریخی گسترده و کشوری هم

برانگیز است. برای این تعامالت اجتماعی وسیع کمی تعجب
توان اقامه کرد که عالوه بر توهم ضعف دالیل مختلفی می

وعات افغانستان، به عنوان مهم ترین دلیل، فهم موض

 ی دید غربی نیز اشاره کرد. توان به نگاه از دریچهمی

عنوان یکی از عمیق ترین و مانا ترین ادبیات داستانی به
سککاز و تصککویرگر هککم از ایککن قاعککده  ابزارهککای روایککت

هکای  ککه بکه دلیکل مخاطکب    مستثنی نیست. موضوعی
توانکد بکه بازتولیکد تصکویر     ی نخبگی مکی جامعهخاص 

ی تککر بککر بدنککه تککر و عمیککقنادرسککت و تککاثیر سککریع 
گیری کشور در مورد افغانستان، سازی و تصمیمتصمیم

از علل اصلی ی هنر، منجر شود. یکیکم در عرصهدست
این موضع نا شناخته بکودن ادبیکات معاصکر، بکه ویکژه      

ی ایککران و در امعککهادبیککات داسککتانی افغانسککتان، در ج
ی گسترده و توزیع آثار غربکی در  ی مقابل ترجمهنقطه

ترین نمود این امکر  این زمینه در بازار کتاب است. مهم
ی طی سالیان گذشته ایکن بکوده اسکت ککه در جامعکه     

ی امریککایی  فرهنگی ایکران خالکد حسکینی، نویسکنده    
ان ی ادبکی افغانسکت  عنوان نماد جامعهتبار، بهافغانستانی

معرفکککی شکککده و درمقابکککل، آثکککار بزرگکککانی چکککون  
عثمککان، فخککری، مرحککوم اکککرمرهنوردزریککاب، حسککین

شکان از دل  هکای هروی و... که قصکه احمدضیاء سیامک
تواند تصویر و فهمکی  ی افغانستان جوشیده و میجامعه
ی افغانسکتان ارائکه کنکد، در    تر از وضعیت جامعهدقیق

 اند. خته ماندهی کتابخوان ایران نا شناجامعه

ی دبککورا رودریگککز، نوشککته "ی زیبککایی کابککلمدرسککه"
ی شکهره میرعمکادی از   نویسنده امریککایی، بکا ترجمکه   

تکوان از  اسکت ککه مکی   سوی انتشارات نگاه منتشر شده
 گفته به آن ورود کرد. منظر مسائل پیش

ی افغانسکتان و  مترجم به دلیل عدم شناخت از جامعکه 
ی کتاب، در ترجمه دن به سوژهعدم تالش به نزدیک ش

ی نام است، به ویژه در ترجمههای عجیبی داشتهاشتباه
آشناترین محکالت  عنوان نمونه، یکی از نامهاو اعالم. به

بار بکه ایکن شکهر سکفر     که حتی یککابل برای هرکسی
اسکت ککه متکرجم آن را     "های مرغکوچه"کرده باشد،
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 "فروشکککانخیابککان مکککرغ "
ت. شکاید از  اسک ترجمه کرده

منظککر مفهککوم ایککن دو واژه 
تفاوتی نداشته باشند، اما از 

کننده به منظر حس منتقل
خواننککده و ایجککاد تصککویر   

ی مککورد درسککت از سککوژه 
شککک، تفککاوت دارنککد. امککا ایککن اشکککال در روایککت، بککی

شککود. در کتککاب بککه اوج نزدیککک مککی   79ی صککفحه
بکا  خوانند. موضوعی ککه  می "پِشک "افغانستان گربه را

مورد استفاده در ایران هم کامال نزدیکک   "پیشی"لفظ 
 "پاشکاک "را است. اما مترجم در ترجمه از انگلیسی آن

ی واژه 103ی نوشته است که بی معناسکت. در صکفحه  
توسط مترجم ابداع شده است که منظور  "چوکی دور"

به معنکی   "چَوکی"است که از ترکیب "چَوکی دار"آن 
عنوان پسکوند مالکیکت تشککیل    به  "دار "و  "صندلی"

در فهرسککت میهمانککان  1۹0ی اسککت. در صککفحهشککده
عنکوان شکخص   دعوت شده به میهمانی خانم دبکی، بکه  

وزیر حج زنان)وزیر امور اسالمی "اصلی داستان از تعبیر
اسکت ککه از اسکاس    اسکتفاده شکده   "بسیار مهم( -زنان

هکا وجکود   چنین عنوانی در افغانسکتان طکی ایکن سکال    
توانست با یک رسد مترجم میاست و به نظر مینداشته

 بررسی ساده به منظور درست نویسنده دست یابد.

مکا بکا    22۱ی ها ادامکه دارد و در صکفحه  این نادرستی
شکویم ککه منظکور بکازار     مواجه مکی  "بازارمندای"تعبیر

مَندَوی است. این تعبیر از دو جهت قابکل تامکل اسکت:    
و دوم در  "مَندَوی"ظ نخست، عدم توجه مترجم به تلف

هکای فارسکی و انگلیسکی    تفاوت ترتیب اضافی در زبکان 
قدر گسترده است که مترجم است. این عدم شناخت آن

نام رئیس جمهور وقت افغانسکتان را   207ی در صفحه
حمید "، در یک ترجمه ناشیانه، "حمیدکرزی"به جای 
بککرق را  "کابککل"آورده اسککت. در افغانسککتان،  "کککرزای

یکک بکار از    911ی گویند، مترجم در صکفحه ل میکِیبَ
تلفظ کابل استفاده کرده و درسکت در همکان صکفحه،    

اسکت  استفاده کرده "کیبل"تر، از تعبیرچند خط پایین

دهکد. در  که عدم یک دسکتی در ترجمکه را نشکان مکی    
رسد متکرجم  کتاب به نظر می 999ی نهایت در صفحه

ی از واژه "ختلکف ادیکان... م  "باید در ترجمه بکه جکای   
کرد. چرا که در افغانستان با ادیکان  مذاهب استفاده می

ی درصکد جامعکه   33مختلف مواجه نیستیم و بکیش از  
 افغانستان مسلمان هستند.

اما اگر از این امر گذرکنیم، در روایت خانم رودریگکز از  
های نخست دوران پساطالبان کابل، دو خط اصلی سال

ست امید به کمکک بکه مکردم    شود. نخروایی دنبال می
افغانستان برای تغییکر از سکوی نهادهکای غربکی و دوم     

 ی زن و هنجارهای مرتبط با آن. مساله

هکای  در ارتباط با موضوع نخست، شاهد روایکت تکالش  
نهاد متعدد غربی هسکتیم ککه   های مردمفراوان سازمان

کوشند در کنار امیدفراوان ایجادشکده در دل مکردم   می
ها به مردم این کشور کمک کننکد  سالدر آن افغانستان

شکک  های مختلف بهبودی حاصل شود. بکی تا در زمینه
اند که بکا عشکق   افراد مختلفی در این بین وجود داشته
انکد و بکا حسکی    به انسانیت قدم در این مسیر گذاشکته 

دوسککتانه، همککراه بککا کمککی مککاجراجویی، راهککی انسککان
تغییری مثبکت در   اندکهافغانستان خسته از جنگ شده

زندگی مردم ایجاد کننکد. امکا مشککالت سکاختاری در     
نگاه غرب به تغییر در افغانستان، عدم وجود یکک نگکاه   
دراز مدت و فساد مکالی موجکود در سکاختار تخصکیص     

هکا، در نهایکت منجکر بکه نکوعی بکدبینی در دل       بودجه
ساختار اجتمکاعی و اداری افغانسکتان بکه فعالیکت ایکن      

ود ککه نویسکنده در صکفحات پایکانی     شک سمن هکا مکی  
 است.آن اشاره کرده( به9۹9-9۹2داستان )

ها از زمان حضور ترین نقاط تمرکز غربیاما یکی از مهم
زنان و تالش برای تغییر در در افغانستان موضوع حقوق

 است. وضعیت ایشان بر اساس هنجارهای غربی بوده
ی زن بککودن و هککم بککه واسککطه خککانم رودریگککزهم بککه

داستان که بکر محکور   ی نوع فعالیت و خط اصلیواسطه
ی آرایشگری زنانه قرار دارد، تالش جدی بکرای  مدرسه

ی تصویری از وضعیت زن افغانسکتانی دارد ککه در   ارائه
ی مردسککاالر هککای متصککلب جامعککه دوگککانگی سککنت 
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افغانستان مسائل   از ایرانی فهم   بر نقدی 67   

 

غربی برای زن قکرار   افغانستان و ارزش ها و هنجارهای
ی یکک زن  افغانسکتانی از دریچکه  دارد. دراین تالش زن
شود. بنا بکر ایکن فهکم بسکیاری از     امریکایی قضاوت می

ها برای وی بسیار سکخت و در نتیجکه   ها و سنتپدیده
راه حل پیشنهادی در موارد متعدد، فرار از این جامعکه  

ی جالکب در ایکن اسکت ککه     به سوی غرب است. نکتکه 
ی پیوند این داستان با ایران و موضکوع مهکاجرین   طهنق

توانکد مکورد تحلیکل و توجکه قکرار      هم از این زاویه می
بگیرد. زمانی که در فرازهای پایکانی داسکتان، روبینکا و    
خواهرانش به عنکوان دختکران افغانسکتانی بازگشکته از     

ی که در میانهشوند، دخترانیایران به داستان اضافه می
کایی و سنت های جامعه در مورد زن قکرار  قضاوت امری

تکالش   992ی دارند. در این بکین نویسکنده در صکفحه   
کند تا اشکاراتی بکه رویکردهکای ایکران بکه موضکوع       می

مهاجرین و اساسا ارتباطات مردمی و اجتماعی بکین دو  
کشور داشته باشد و تصویری ککامال منفکی از آن ارائکه    

ه اسکت. در  کند که در جای خکود قابکل بحکث و توجک    
هکا را بکا ایکن تعبیکر     نهایت نویسنده شکست این تالش

حان است، خیلی به کندی تغییر می فرهنگ سخت"که
 )صکفحه "پذیرد، بسیار بسکیار کنکد تکر از رویاهکای مکا     

 پذیرد. ( می9۱9
ی اوج داسان به آن اشاره چه باید به عنوان نقطهاما آن

در کککرد، اعترافککی اسککت کککه نویسککنده، بککه درسککتی،  
آمکد ککه   بکه نظکر مکی    "است:کتاب کرده ۹۹ی صفحه

گشاده، شوخ طبعی، عاشق مردم افغانستان، عاشق روی
ایکن   "ام.نوازی و شجاعت ایشکان شکده  مهربانی، مهمان

حسی است که طکی سکالیان گذشکته بارهکا و بارهکا از      
انکد و  سوی افراد مختلفی که به افغانستان سکفر ککرده  

انکد،  ند صباحی زندگی ککرده البته در دل این جامعه چ
ام. جوانان و به ویژه هنرمندان فراوانی که شاهد آن بوده

ای از وجکوی گمشکده  ها در جسکت سالاز ایران طی این
انکد و امیکدوارم   خود سفر به افغانستان را انتخاب ککرده 

ی روایت و داستان خود در افغانستان ایشان هم به ارائه
ی ایرانککی از جامعککهاهتمککام داشککته باشککند. تککا فهککم  

 ی نگاه غربی محقق شود. افغانستان بدون واسطه

 1933نامه. سال اول. شماره دوم. اسد/مرداد نامه کتابماه

 

 بازگشت به نمایه

 

 

 برای دریافت کتاب کلیک کنید

 

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Documents/1394/06/17/13940617000219.pdf
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ایران ترجمۀ و نشر بازار در بلب شو ِ   68   

 

 های دور ریختنیمعرفی سه نمونه از کتاب

 به کوشش: امید

 
 تازگی به که گیردصورت می اثری با پژوهش و مطالعه اهلِ آشنایی هدف اصوال با کتاب یک معرفی و نقدگ: نژرا

آن است،  ناشر و مولف رسوایی مایۀ بیشتر زیرا است متفاوت کامال آثار برخی حکایتِ امّا است، یافته راه نشر بازار به
زد. با خواندن سه ساآگاهی را فراهم می تشنۀ هاینسل گمراهی سوادی موجباتگاه که با جعلیات و ترویج بیآن
 یابند، بهتریندر مورد برخی آثاری که به بازار بِلبِشوی نشر و ترجمه در ایران راه می چرا که یافت درخواهیم زیر نقد
 محترم سودجوی ناشر و ناشی مولفین قانونی و اخالقی وظیفۀ ترینفوری و آن، نخریدنِ مطالعه اهلِ برای کار

 خانوادۀ" جعلی انتشار کتابِ همان جنس از رسوایی. مایۀ رسوایی است هاست کهکتابدست  این آوریجمع
 ترجمۀ صدباره و مغشوش آن سپس و "نشرِ جامی" توسط 1910 سال در "سارتر! پل ژان" نام به "خوشبخت

 راهنما!(،نامه با تایید اساتید ایران )عموما توسط فارغ التحصیالن رشته ترجمه به عنوان پایان ترجمۀ بازار در
کاسبانِ دین  که ما میهن در که است این بار تاسف! ندارد  خبر اثری چنین وجود از بینوا هم سارترِ روح که درحالی

 سال زندان10ِمستوجب تحمّل تا  "بدحجابی"هستند و  حسّاس ما زنان و دختران موی تار چند بودن بیرون به
گیرد.  نمی و نگرفته صورت کتاب و نشر عرصۀ کنندگان استفاده سوء با قانونی برخورد گونههیچ است، فراقضایی

های اخیر در بازار کم رونقِ کتاب در ایران خوانیم، نقدهایی جدی بر سه اثر منتشر شده در سالچه در ادامه میآن
 به ترتیب زیر است:

 .(جعلیات با مبارزه کمپین عضو) رشیدی مرتضی دکتر قلم به / "عشق سخنِ صدای" کتاب نقدِ -1

 مهدی خلجی. - قوانین در ایران ۀردمُ مونتسکیو و روحِ/ دورریختنی روح القوانین ۀترجم -1

 .آرامجتبی گُل - ادشیّ نادان و مترجمِ فارسی؛ ناشرِ ۀل و فاجعنجُبُ ترجمۀ/ اسمایلی ۀدست وُ دار -2
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عشق سخن   صدای" کتاب نقد   -1 69 "  

 

 (جعلیات با مبارزه کمپین عضو) رشیدی مرتضی دکتر قلم به
 سال در آمل دهندگانتوسعه نشر که «عشق سخن صدای» به موسوم کتابی به است مربوط بینیدمی که تصویری

 121 قیمت و گالسه کاغذ با نسخه، هزارپنج شمارگان با هم 1933 سال در و کرده منتشر صفحه 91۹ در 1937
 از شاعر؛ 11۹ از ناقص بعضاً و پراکنده است اشعاری کتاب متن! است رسیده چهاردهم چاپ به]ناقابل[  تومان هزار

 !فوالدوند اندیشه خانم تا رودکی

 اکنون چند نمونه از اشکاالت اساسی کتاب: 

 عرض که دالیلی به اما است «ایرانی شاعران گنجینۀ و المعارفدائرۀ» محترم، مؤلفان ادعای طبق کتاب این (1

 .است جعلیات نشر و ادبی سرقت سازی،کتاب بارز مصداق کرد خواهم

 متأسفانه اما اندکرده ذکر را شاعر هر از شعر چند یا یک سپس و نامهزندگی ابتدا که بوده این ما دوستان شیوۀ (1

 منبع که شویمی متوجه تازه بینیمی که را شعرها هوای و حال و زنیمی ورق که را کتاب. اندنداده ارجاعی هیچ
 .باشند دیده را شاعران دیوان هم باریک حتی کهآنبی است؛ بوده مجازی فضای محترم، مؤلفان اصلی مأخذ و

 عیناً را «پدیاویکی» جمالت گاهی و اندنداشته مشخصی منبع یا روش هیچ که پیداست هم شاعران معرفی در (2

 برخی درباب. ندارد سندیتی هیچ که شده گرفته هاوبالگ و هاسایت از هم دیگر مطالب از بسیاری. اندکرده کپی
 .اندکرده رها توضیحی هیچ بدون هم را تعدادی و اندداده سخن داد شاعران

 اوان عالم شد سرسبز و خوش/ آمد عذارخوش بهار آمد بهار آمد بهار» مطلع با را موالنا از غزلی 22 صفحۀ در (0

 .اندداده نسبت عنصری به «آمد زارالله

 به «نگویید اغیار به یار لب اسرار/ نگویید[ کذا]هوشیار به دیوانه دل راز» مطلع با را غزلی 70 صفحۀ در  (2

 .نیست دیوانش در که اندداده نسبت عراقی فخرالدین

 که اندآورده نامش به را «بداند که بخواهد و بداند که کسآن»شعرِ و اندکرده معرفی را یمین ابن 31 صفحۀ در (6

 .نیست او از

 اندداده نسبت جامی به را «پدر جان نشوی آدم تو که/ قهر به گفت پسری با پدری» مثنوی 111 صفحۀ در (7

 .نیست او از که

 به را...« کردن حجاز سفر نمودن حج سالههمه/ کردن نماز شبهمه[ کذا]رفتن روزه روزهمه» 113 صفحۀ در (2

 .است نائینی بقائی جالل از شعر این. است جعلی که اندداده نسبت بهایی شیخ

 به را «هاباالنشینی ازین گرددنمی کس ناکس که/ دانستم دیوار سر خار قدریبی از من» بیت 129 صفحۀ در (1

 .نیست دیوانش در که اندداده نسبت تبریزی صائب
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القوانین روح دورریختنی ترجمۀ -2 71   

 

 با را وی به منسوب شعر و اندنداده اشدرباره توضیحی هیچ که دارد اختصاص العینقرّۀ طاهره به 191 صفحۀ (11

 محیط استاد. است جعلی شهرتش تمام با که اندآورده...« روبهرو چهرهبهچهره نظر افتدم تو به گر» مطلع
 درست که آمده هم الهوری اقبال نام به مجازی فضای در غزل این. داندمی داعی طاهر شاه از را آن طباطبائی

 .نیست

 که نکوئیست نام زندگی/ کردیم کوهش که کاهیست ذرۀ زندگی» ضعیف بسیار و سست متن 2۱3 صفحۀ در (11

 .اندداده نسبت سپهری سهراب به را...« کردیم خارش

 به را...« نشود گر بشود گر باورت/ نکنی یا کنی یاد مرا تو» ناتندرست و سست شعرشبه هم 2۹1 صفحۀ در (11

 .است جعلی که اندداده نسبت سپهری

 به که خدایی به/ آرید ایمان خدا به: »...اندشده مرتکب سپهری دربارۀ را پیاپی جعل سومین 2۹9 صفحۀ در (12

 .«داد بیلچه ما

 فضای الجعلیاتِامّ که است افتاده اتفاق پورامین قیصر بخش در و 9۱1 صفحۀ در عزیز مؤلفان هنرنمائی اوج (10

 که شودنمی که شودنمی گاهی/ شودمی خوب ولی کنینمی گمان گاهی: »اندآورده خود گنجینۀ در هم را مجازی
 ...«شودنمی

 https://t.me/jaliyat/2010  :تلگرام در نقد این کامل متنِ اف دی پی فایل دانلود

 بازگشت به نمایه            ***

 مهدی خلجی - قوانین در ایران ۀردمُ مونتسکیو و روحِ

 .ای دارندخفته بعضی از نویسندگان، مثل مونتسکیو، در ایرانِ ما بختِ

ی سیاسی است، و به ی حقوق و فلسفهترین منابع جهانی و تاریخی در فلسفهکتاب روح قوانین مونتسکیو از مهم
پردازان حقوق و سیاست در کشورهای دموکراتیک. گذاران و اندیشمندان قانون و نظریهمسلّم برای قانونویژه، مرجعی 

 (.ی تفکیک قوا ابداع اوست )این ادعا دقیق نیستمعروف است که ایده

ای به غایت مغلوط و هم ترجمهبا این همه، در زبان فارسی جز یک ترجمه از متن کامل آن در دست نیست، و آن
چنان آن را اما انتشارات امیرکبیر نستوهانه هم. سره منسوخ و دورریختنی، که باید آن کالعَدَم گرفتمغشوش، و یک

 !(، چاپ چهاردهم این ترجمه را به چاپ رسانده است193۹کند )در سال چاپ می

ی های عربی کتاب نیز بهرهترجمه مترجم کتاب، که عنوان آن را با الف و الم عربی، روح القوانین، آورده، و احتماالً از
آراست، که آن را برای وافی و شافی برده! سرهنگ علی اکبر مهتدی، دادستان ارتش و رئیس دفتر سرلشکر رزم

  .است« زیور طبع آراسته»، به 1922نخستین بار، در شهریور 

)آینده ،سال پنجم، « و دهخدا دکتر مصدق»ای با عنوان محمد محیط طباطبایی، از ادبای محقق معاصر، در مقاله
( آورده که دکتر محمد مصدق، در زمان نمایندگی مجلس شورای ملی، صندوقی در مجلس 7، شماره 19۱1پاییز 

https://t.me/jaliyat/2414
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درست کرده و با کنار گذاشتن پولی برای آن، دیگران را هم به سپردن وجوهی به آن تشویق کرده، تا از محل آن، 
 .لومات عمومی مفید است، ترجمه شده، به چاپ رسدکتابی که به حال جامعه و افزایش مع

مصدق خود فارغ التحصیل حقوق از دانشگاهی در سوئیس است. در نتیجه، با آثاری مانند روح قوانین مونتسکیو به 
خوبی آشنا بود و از اهمیت کلیدی آن آگاهی داشت. روزی شنید که میرزا علی اکبر خان دهخدا روح قوانین را به 

ی مؤسس و مدیر کتابخانه 1912یا  1912ی گسیل به مطبعه دارد. در یکی از روزهای سال ردانده و آمادهفارسی برگ
اندیشیده و جواب سرباال داده، طهران را برای مذاکره با او مأمور کرد. دهخدا پس از دریافت پیام مصدق اندکی با خود 

لقوانین به حالت مسوده است و احتیاج به تجدیدنظر و ی من از روح اترجمه»سازد که خواهد و بهانه میعذر می
 .«اصالح و تحریر تازه دارد

کنند که به تریش قبای دهخدا از طرف مصدق، نصراهلل فلسفی را برای کمک به این کار به دهخدا معرفی می
را ندارم و به کار دیگری ی روح القوانین بگویید فعالً قصد چاپ و انتشار کتاب ترجمه»فرستد که خورد و پیام میبرمی
 .«پذیردها انجام نمیام که به این زودیلمشغو

ی چنین کنید که ترجمهجایی میبا تشدد گفت کار غلط بی»رود: کنند، دهخدا از کوره درمیاصرار بسیار که می
پ این کتاب بر ضد تاج گویم چاکنم و میخیزم و به رضاشاه تلیفون میخواهید چاپ کنید. من االن برمیکتابی را می

گویند و از ترس او را ترک می« ی خود را تاکنون انتشار نداده بودم.و تخت توست و برای همین بوده که من ترجمه
دانستم که دهخدا این من از اول می»یابد: اش مطلب را درمیبرند. مصدق السلطنه با ذکاوت ذاتیبه مصدق خبر می

که روح القوانین را ترجمه کرده است برای او دردسر و زحمت روحی تولید ی شهرت اینکار را هنوز انجام نداده، ول
 .«کند. او در شرایط فعلی قدرت انجام چنین کار دقیقی را نداردمی

ی آن های سال متن فرانسهسال»پرهیزند و قدم شدن برای این کار میباری! به احترام دهخدا دیگران هم از پیش
که سرهنگ علی اکبر مهتدی بدین کار کمر بسته، آن را به تا آن« گرفت،دانان قرار میی فرانسهدهتنها مورد استفا

  «.سزد ادا کندکه میای که نتوانست حق آن کتاب را چنانترجمه»رساند: چاپ می

وفایی او ترجمی که بیاند که او این کار را با همکاری ذبیح اهلل منصوری انجام داده است، مدر ویکی پدیا احتمال داده
ی این درویش دیوزده )بنگرید به مقاله کریم امامی درباره ، و حتی جعل متن، از کفر ابلیس هم مشهورتر است!به متن

 (.«از پست و بلند ترجمه»و دنیاگریز، در 

با مقدمه، تصحیح و »دهد، احتماالً در سال هفتاد خورشیدی، ناشر، کتاب را با ویراستی تازه، در دو جلد، بیرون می
صفتِ احمد فردید که فکری فقیر و عقلی قاصر داشت، و جز شطحیاتِ مهمل ، مرید مجنون«تعلیقات محمد مددپور

 ..بر آن کتاب بدنوشت نیفزود

ی زبان فارسی از آن پاک و پیراسته گردد، با برگردانِ ی ناگفتنی ِکتابخانهجای آن است که این ننگ و نقیصه
ی روح قوانین، و ترجیحاً طبع و ویراستِ پلئیادِ آن )جلد ، از متن فرانسهاستوار، و به فارسی فنّی و پاکیزه درنگ، امابی

 .است دوم(، به همراه ضمائم و ملحقات و تعلیقاتی که ویراستار فرانسوی در دسترس نهاده

 ...یم، و در آغاز راهای آثاری معتبر در شرح و تفسیر این کتابتازه بعد از این، نیازمند ترجمه

 فیس بوک نویسندهسرچشمه: 

 بازگشت به نمایه          ***

https://www.facebook.com/mehdi.khalaji.503/posts/305975991113270
https://www.facebook.com/mehdi.khalaji.503/posts/305975991113270
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 آرامجتبی گُل - ادشیّ نادان و مترجمِ فارسی؛ ناشرِ ۀل و فاجعنجُبُ ۀترجم

 !حکایتِ جادوگَررُباهای آمریکایی در دادگاهِ کانگورویی

جکور گفکت؟ جکدّی گفکت یکا شکوخی؟       چه گفکت؟ چکه  »
 ۀجولیکت نیسکت ککه دایک    « خودمانی گفت یا لفکظِ قلکم؟  

هککای لفظکی رومیککو  رسککان خکود را دربککاره کرشکمه  پیغکام 
پیچ کرده است، بلکه خواننده پُرتوقّع امکروزی اسکت   سؤال

قلم کاری بیش از برگرداندن ساده بهکه از مترجمانِ دست
ای در انتظار دارد. درست است که هنوز عدّه« چه گفت؟»

خیلِ روزافزون مترجمان ممکن است حتّی از همکین ککار   
یی هم عاجز باشند، امّا دیگکر روز و روزگکاری نیسکت    ابتدا

خاطر اینکه مفهوم پیغام را درست به که مترجمی فقط به
چَکه تحویکل بگیکرد. )از مقالکه     بَه و چَکه ما رسانده است بَه

لحن در ترجمه یا چگونکه از ککالغِ فرنگکی بلبکلِ      ۀمسئل»
 (قلم کریم امامیبه« گو نباید ساختپارسی

 ۀدارودسکت » تی از کتکابی گشکودم ککه   چندی پیش صفحا
نام داشت، نوشته نویسنده فقید جان لو ککاره و   «اسمایلی

با ترجمه آقای )سیّد(سعید کالتی. به گمانم جان لو ککاره  
نیازی به معرّفکی نداشکته باشکد چکون جکدای از شکهرت       

هکایش  های تلویزیونی و سینمایی از نوشتهآثارش، اقتباس
یککن راه دنیککای آثککار او را  هککا از ادرسککت شککده و خیلککی 

شناسند. امّا برای آشنایی با کیستی و پیشینه متکرجم  می
کتاب متوسّل شدم و چند خطّکی از  این اثر به سایت ایران

زندگانی و سابقه کاری ایشان برداشتم که در اینجکا نقکل   
( متکرجم، نویسکنده و   19۹1سید سعید کالتی )»کنم: می

کالتی بکه طکور رسکمی و     روزنامه نگار متولد تهران است.
وارد عرصه ترجمه شد و از همان  1910حرفه ای از سال 

رعایت دو اصکل زیبانویسکی و وفکاداری بکه      ابتدا سعی در
نمود. دیری نپایید که کالتی توانست در مطرح ترین  متن

تهککران  روزنامککه هککای انگلیسککی زبککان کشککور از جملککه  
مشکغول بکه    هنویسند و مترجم به عنوان ایران نیوز و تایمز

مقاالت زیکادی را در روزنامکه هکای     کار شود. او همچنین
و  اعتماد شهروند، شرق، مطرح فارسی زبان کشور از جمله

 اثکر  چندین ایشان که کنم اضافه باید و «.کرد منتشر. …
 که دارد کارنامه در و است کرده ترجمه را غیرادبی و ادبی
 پخش و نشر و چاپ را آنها مشهور و معتبر نشر هایبنگاه
 .اندکرده

هکایی از آن را  ای از ایشان نیکز یکافتم ککه بخکش    مصاحبه
از »سکنجی قکرار بگیکرد:    آورم تا در ادامه مالک راستیمی

کودکی عاشق داستان و ادبیات بودم. به یاد دارم نخستین 
بار که یک رمان به دست گرفتم، کالس اول ابتدایی بودم 

بکککا را آموختکککه و تکککازه بکککه قکککول معکککروف حکککروف الف
فکن   انکدک اندک عالقه و مطالعه بسیار زیاد همین…بودم

دایکره واژگکانم را    را در بنده تقویکت ککرد و   سراییداستان
پرسکد چکه ککنم    امروز هم به کسی که مکی  .تقویت نمود

توانی بخوان و مطالعه تا می گویمام تقویت شود میترجمه
تکاریخ   و گلسکتان  حتی معتقدم خواندن آثاری مثکل  .کن

توانکد روزی بکه درد   که نثکری سکنگین دارنکد مکی     بیهقی
 نکام  بکه  کتاب رزرو و ثبت] کار این» «. …مترجم بخورند

هککای متعککدّد[ م بککرای پیشککگیری از ترجمککهمتککرج یککک
بکه   ایها و ناشران غیرحرفکه مترجم همچنین مانع از ورود

ناشککران آمککاتور و بککی  شککود. چککرا کککه برخککیعرصککه مککی
رونکد و بکا   هکای سکطح شکهر مکی    الترجمهسراغ دار اخالق

افرادی که به هیچ وجه سابقه کار حرفه ترین قیمت بانازل
نبود نظکارت واقعکی    بندند و به دلیلقرارداد می ای ندارند

ککرات از  بکه  .کنندآن کتاب را راهی بازار می بر کیفیت اثر
ام که تنها بعد از خواندن بیسکت صکفحه   ها شنیدهخواننده
ام کتکاب را  کتاب به دلیل بدی ترجمکه نتوانسکته  از فالن 

 «.امادامه بدهم و آن را کنار گذاشته

هکا و ادّعاهکا را   اکنون وقت آن رسیده که تمامی این حرف
مالک سنجش این مترجم فهیم قرار دهیم و ببینیم خکود  

ای و ایشککان تککا کجککا پایبنککد بککه اخککالق و وجککدان حرفککه
غاز بحث باید خاطرنشکان  فرهنگی بوده است. امّا پیش از آ
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کنم که این مترجم و ترجمه این کتاب در جایگکاه عالئکم   
گیرنکد و  یک بیماری شایع و کشنده مورد بررسی قرار می

معنای بااهمیّت بکودن  اش بهگزینش این مترجم و ترجمه
آنها نیست، اگرچه نویسنده کتاب بسیار مهم است. دیگکر  

، که روشن ساختن هدف نه ارائه سیاهه اغالط این ترجمه
ذهن خریدار و خواننده احتمالی این کتاب است تکا پکیش   

 .از ارتکاب چنین عملی به خطرات احتمالی آگاه باشد

در ترجمه آثار گوناگون »به قول دکتر غالمحسین یوسفی، 
شود. ور زود احساس میبه فارسی نیاز به زبانی توانا و مایه

ع اثر و زبانی ککه  صرف نظر از لزوم تسلّط مترجم بر موضو
مهکارت او در ادای معکانی بکه زبکان      کند،از آن ترجمه می

نکته بسیار مهمّی است که بکه حکدّ کفایکت مکورد      فارسی
توجّه واقع نشده است و درست همین جاست که متکرجم  

میکدانی  شود و غالباً از تنگهای بسیار روبرو میبا دشواری
ایکده اُنکس بکا    ف»)از مقالکه  « کند.زبان فارسی شکایت می

با در نظر گرفتن این اصکل بایکد   «( زبان فارسی در ترجمه
هست که « نباید»دانست که در عالم ترجمه ادبی چندین 

ازقلککم کنککد؛ارتکککاب هککر یککک نتیجککه کککار را خککراب مککی
کژی در ترجمکه گفکت   مفاهیم مغایر با اصل اثر، افتادگی،

بکی  سکازی، سکاده  درآوردی،مطالکب مکن   کژفهمی، وگوها،
هکای سکبکی،   عدم توجّه به ویژگی های زننده،غلط دقّتی،

 دسکت  بکه  فلسکفه  گکاو  شاخ بریدن» مقاله به اتّکا با) …و
 پکیش  نوشته در(. کامشاد حسن قلم به «آکویناس توماس

 ایکن  در «نبایکدها » ایکن  از مکورد  چند که دید خواهیم رو
 .شودمی یافت ترجمه

 دسته؟-وُ-همکاران یا دار همفکران/

گیر توجّه و از پرداختن این بررسی تنها به موارد چشمدر 
ککنم.  پوشی میبه ایرادهای بسیار در یکایک عبارات چشم

بهتر است بررسی را از ترجمکه عنکوان کتکاب آغکاز ککنم.      
دارودسککته » کککه بککه ”Smiley’s People“ عنککوان

وحکال بانکدهای خالفککار و    ترجمه شکده حکسّ   «اسمایلی
ککه  سازد. با توجّه به ایکن متبادر میگانگسترها را در ذهن 

آقککای اسککمایلی قهرمککان داسککتان اسککت اطککالق لفککظ     
به همکاران یا بانیان او چندان درست به نظر « دارودسته»

 رسککد. متککرجم فرانسککوی اثککر، ژان رُزِنتککال، معککادلنمکی 

“gens”       را برگزیده اسکت. ایکن واژه ککه بکه فرهنکگ رُم
اسکت و خانکدان، و   گکردد بکه معنکی طایفکه     باستان برمی

کند. ایکن  فکران را نیز مستفاد میمسلکان و همدرواقع هم
 کککه بعککد بککه  gens d’armerie واژه در اصککطالح

gendarmerie   بککککدل گشککککته هسککککت، یعنککککی
، «تبار اسمایلی»شود به پس عنوان را می«. هاچینظمیه»
یکا هکر اصکطالح    « افکراد اسکمایلی  »، «همکاران اسمایلی»

از « تبکار اسکمایلی  »عنی ترجمه کرد. امّکا  نزدیک به این م
تککر اسککت چککون بککه شککباهت و وابسککتگی  همککه مناسککب

ها اشاره دارد و معنایی که لو کاره در ذهن داشته جاسوس
 .کندرا منتقل می

امّا حاال ترجمه مقدّمه جان لو کاره بر این اثرش را از نظر 
 .گذرانیممی

.Neither seemed able to grasp the utter 
sterility of this situation 

مصکونیت   ظاهراً هیچ یکک از دو طکرف قکادر نبودنکد تکا     »
 «.به دست آورند کاملی در برابر این وضعیت

در این بخش از سخنش لو ککاره بکه بطالکت جنکگ سکرد      
هکیچ ککدام از دو طکرف قکادر     »گویکد  کند و میاشاره می
 کژفهمکی «. حاصلی مطلق این وضکع را دریابنکد  نبودند بی

 .مترجم در این نمونه عیان است

های رایج در ترجمکه برگردانکدن یکک    یکی دیگر از اشتباه
اصطالح خارجی به فارسی دقیقاً به شکل اصلش است که 

 :ای مضحک در پی دارداغلب نتیجه

It is no wonder that, when the players 
were finally able to look at one another’s 

cards… 

این دو بازیکن بزرگ مجکال   تعجب ندارد که وقتیجای »
 «...های یکدیگر نگاهی بیندازنداین را یافتند که به کارت

بکازیگران   ترجمه پیشنهادی: عجب نیست که وقتی دستِ
 …برای هم رو شد

 کانگورویی دادگاهِ
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رسکیم بکه یکک مکورد     ایم مکی امّا حاال که قدری گرم شده
 :بسیار جالب

And if Smiley on the insistence of 
some secret loyalty board of American 
inspired witch-hunters was one day 
hauled before a kangaroo court of his 
peers—such things happened in those 
days—and charged with harbouring 
sympathies incompatible with his secret 
work, then my readers would rush to his 
protection and send his accusers packing. 
In my head I had a lot of this stuff 

planned, and more of it in notebooks. 

الهکام   دادگکاه تفتکیش عقایکد    و اگر روزی به اصرار یکک »
کشان جادوگررُباهای آمریکایی، اسمایلی را کشان گرفته از

ایکن  -بردنکد  همتایانش می انگورویی پر ازدادگاه ک به یک
هکای  جلب دلسوزی و او را به -کارها آن روزها مرسوم بود

کردنککد، آن روز اش مککتهم مککیبککا کککار سککری  ناسککازگار
هکا داشکتم و از آن   خوانندگان من، در سر کلی از این ایده

 «.ی یادداشتم نوشته بودمبیشتر را در دفترچه

شود نتیجه کامالً منطقی میدر خواندن این جمله چندین 
ککه دانکش انگلیسکی آقکای )سیّد(سکعید      گرفت. یکی این

دانکی چنکدان   کالتی دانشی تُنُکک اسکت و او در انگلیسکی   
اش را هم که او زبان مادریچیزی به چنته ندارد. دیگر این

هکای غربکی و   داند. و این که او با تکاریخ ملّکت  درست نمی
وّم هیچ آشکنا نیسکت. و از   روابط و اتّفاقات پس از جنگ د

تر این که او در حکال روخکوانی ککردن کتکاب را     همه مهم
کجای کتکاب بکه خکودش زحمکت     ترجمه کرده و در هیچ

مراجعه به منبعی نداده و هیچ کسی هم تا انتشکار کتکاب   
آن را نخوانده است. امّا نبایکد از حکق گذشکت. الحکق ککه      

پردازی اژهآقای )سیّد(سعید کالتی استعدادی شگفت در و
از آن « دادگککککاه کککککانگورویی »و « جادوگرربککککا»دارد. 
هایی است که فقط آدمی که از کالس اوّل ابتکدایی  معادل

تواند بسازد! شعاع دایره واژگکان  ژول ورن خوانده باشد می
 .زدنی نیستآقای کالتی برای هر کسی تخمین

دادگکاه  »البتّه ایشان در پاورقی توضیحکی دربکاره معنکی   
دادگاهی است ککه بکه قکوانین و    »داده است: « وروییکانگ

بند نیست و اغلکب فاقکد   ی مملکت پایشدهاصول تصویب
یک جایگاه رسمی در کشکوری اسکت ککه در آن قضکاوت     

به گمانم تنهکا  « ها از مترجم است.(کند. )تمام پانویسمی
دلیکل آوردن ایکن پککاورقی هکم آن اسککت ککه او خواسککته     

ری با پشتوانه تحقیقی نشان بدهکد،  اش را رندانه کاترجمه
ها و مطالبش سر هم شاید به یک اگرچه تعداد این پاورقی

 .صفحه هم نرسد

و اگر روزی اسمایلی تحت فشار یکک  »: ترجمه پیشنهادی
هکایی ملهکم از   شورای سرّی وفاداری، متشککّل از مفکتّش  

قانون الگوی آمریکایی، به مقابل هیئت منصفه دادگاهی بی
چنکین اتّفاقکاتی در آن   -تایان خود کشکیده  هم با عضویت

و به داشتن احساسات همدالنکه مغکایر    -دادروزگار رخ می
شد، خوانندگانم به حمکایتش  اش متّهم میبا منصب سرّی

فرستادند ردّ کارشکان.  زنندگان او را میشتافتند و اتّهاممی
ها بسیار در سکرم داشکتم، و بکیش از آن را در    از این طرح

 «.رهای یادداشتمدفت

منکر دشواری ترجمه ایکن عبکارت نیسکتم امّکا جکدای از      
دار، انتهای جمله هکم از قلکم زرّیکن آقکای     اشتباهات شاخ

)سیّد(سعید کالتی افتاده و ترجمکه عبکارتی چنکین بلنکد     
ناشدنی از کار درآمده است. در اینجا سروته و فهمکامالً بی

بلکه  ”kangaroo court“ پاورقی الزم است امّا نه برای
هکایی هسکت   در آمریکا هیئت .”loyalty board“ برای

برای سنجش میزان وفاداری به کشور در میان کارمنکدان  
دولت یا افراد خواهان استخدام. در اینجا لو کاره به دوران 

های گسکترده دهکه پنجکاه آمریککا     سازیکارتی و پاکمک
 .ده استاشاره دارد که آقای کالتی از درک آن عاجز بو

گکذرم و بکه   از بسیاری عبکارت و واژه مضکحک دیگکر مکی    
 .رسمسرآغاز متن رمان می

 مشکوک بازنشستگیِ

هرقدر بد باشد حدّاقل در سطرهای آغکازین چنکین   ترجمه
نماید امّا این اصل در این مورد صادق نیست. کتاب با نمی

 :شوداین جمله شروع می
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Two seemingly unconnected 
events heralded the summons of Mr 
George Smiley from 

his dubious retirement 

پکیش  ظاهر غیرمرتبطاتفاق به چند»: ترجمه آقای کالتی
کککرده بودنککد کککه آقککای جککرج اسککمایلی بعککد از    بینککی

 «.شوددوباره دعوت به کار می مشکوکش بازنشستگیِ

گشکته؛  « چند»بدل به « دو»بر من پوشیده است که چرا 
البد آقای کالتی خطایی در شمارش لو کاره یافته و آن را 
تصحیح فرموده است. امّا من درسی از این جمله گرفتم و 
بابت ایکن درس مکدیون آقکای کالتکی خکواهم بکود. مکن        

بینی دارند! امّا چه ها هم قدرت پیشدانستم که اتفّاقنمی
چیز بازنشستگی آقای اسکمایلی مشککوک بکوده؟ بیچکاره     

سمایلی بازنشسته شده بود و خیلی هم راضکی بکود   آقای ا
های( گوناگون و به دالیکل مختلکف   های )رمانامّا در زمان

دهم هکیچ  گشت سر کارش. پس به شما اطمینان میبرمی
چیز مشکوکی در کار نبوده، اگرچکه بکا رمکانی جاسوسکی     
طرف هستیم. امّا با توجّکه بکه شککل جملکه شکاید بتکوان       

 :اش کردچنین ترجمه

، از فراخوانکدن آقکای   ربکط بکه هکم   ظاهر بکی دو اتّفاق به»
 «.دادبندش خبر میاسمایلی از بازنشستگی نیم

هکا( بکه عبکارت    در جمله بعدی )فکارغ از حکذف و اضکافه   
خککوریم. در اینجککا متککرجم مرتکککب  برمککی« خرمککاپزان»

 .سازی مجعول شده استبومی

The first had for its background Paris, and 
for a season the boiling month of August… 

مکککاه خرمکککاپزان  اتّفکککاق اوّل مربکککوط بکککه پکککاریس و »
 «...بود آگوست

الزم به گفتن نیست که پاریس نخلی نکدارد ککه خرمکایی    
سازی نابجایی به بافت و حس و داشته باشد و چنین بومی

 .فضای متن آسیب رسانده است

 .و برسیم به اصل مطلبامّا ریز و درشت را کنار بگذاریم 

 خوردنلروی زمین قِ

She was neither dressed nor built for 
exertion on a hot day, being in stature 
very short indeed, and fat, so that she had 

to roll a little in order to get along 

او برای زندگی و کار در یک روز داغ نه ساخته شده بکود  »
قدِ  ه لباس مناسب چنین روزی را به تن داشت. داشتنو ن

کرد بکرای پکیش رفکتن    کوتاه و هیکلی چاق مجبورش می
 «.کمی روی زمین قِل بخورد

جل الخالق! چه دنیای غریب سورئالی لو کاره خلق ککرده  
تکوان، بکرای   با این صحنه! زنی چاق که گرمش است و کم

قِل بخورد )و نه ادامه دادن مسیر مجبور است روزی زمین 
بغلتد(، آن هم فقط کمی! گویی در این تصویر لو کاره بکه  

 .های بونوئل نظر داشته استدنیای فیلم

پرور و خلّاق دارند تنها یک امّا آقای کالتی که ذهنی خیال
اند و همکان یکک   در ذهن داشته to roll معنی برای فعل

ککه  انکد، درسکت مثکل مککانیکی     معنی را به متن خورانده
خورانکد و دخکل   ای ناجور را به موتکور ماشکینی مکی   قطعه

تکر خلّکاق   آورد. آقای کالتی اگکر قکدری ککم   ماشین را می
شد که بکرای ادامکه دادن مسکیر لزومکاً     بود متوجّه میمی

نیازی به قل خوردن روی زمین نیست. )الزم به ذکر است 
که در فرهنگ معین معنای کنایی قل خکوردن همکان راه   

فراد چاق آمکده اسکت ککه لحنکی طنزآمیکز دارد و      رفتن ا
یادآور شباهت حرکت توپ بکه راه رفکتن چنکین افکرادی     
است. البتّه زحمت و تقلّا در این معنی وجکود نکدارد، و بکا    
توجّه به شرح لو کاره این معنی به ایکن جملکه خورانکدنی    

 نیست. ژان رُزِنتکال، متکرجم فرانسکوی کتکاب هکم فعکل      

tanguer رار داده اسکت.( در ایکن جملکه   را معادل ق to 

roll تاب خوردن و معوج گام زدنیعنی تاب. 

نه لباسش و نه هیکلش مناسبِ تکاپو »: ترجمه پیشنهادی
راستی قدّی بسیار کوتاه در چنین روز گرمی نبود، چون به

و تنی چاق داشت، پس مجبور بود برای پیمودنِ راه کژمژ 
 «.برود

Her black dress, of ecclesiastical severity… 
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طبق قوانین کلیسا دوختکه شکده    اش، کهپیراهن مشکی»
 «...بود

دانم قوانین دوخت و دوز کلیسایی چگونه قوانینی من نمی
 eccesiastical severity دانکم عبکارت  است امّکا مکی  

گیری کلیسا، چون تقریبکاً هکیچ   یعنی به خشکی و سخت
 .چیز جز سیاهی و سادگی در لباس زن نیست

 .بدیل آقای )سیّد(سعید کالتیرسیم به شاهکار بیامّا می

 !بازتتوی لج

Her cracked shoes, which in walking 
tended outwards at the points, set a stern 
tattoo rattling between the shuttered 

houses 

اش، که هنگام راه رفتن از نوک به خوردههای تَرککفش»
ی تتکوی لجبکازی را بکین دو خانکه     شد،می اطراف کشیده

 «.کردبسته، روی زمین، حک میکرکره

پکردازی  شک در واژهامان از این تتوهای لجباز! لو کاره بی
توانکد  در تاریخ ادب یگانه است، چون تنها اوست ککه مکی  

حکال  اطالق کنکد! و مکن تابکه   « تتو»را به « لجباز»صفت 
 !ف کشیده شودام که از نوک به اطراکفشی ندیده

باز هم آقای )سیّد(سعید کالتی تنها یک معنی بکرای تتکو   
در ذهن داشته و آن را به نحوی واقعکاً خالقانکه بکه مکتن     
خورانده است. امّا هکر ککس ککه بکه عمکرش کفکش پکاره        

داند ککه معمکوالً چنکین کفشکی     پوشیده یا دیده باشد می
دهد، و اگکر ندیکده باشکد هکم در عکالم سکینما و       صدا می

ادبیّات کفش پاره کم نبوده و نیست. امّکا تقصکیر از آقکای    
)سیّد(سعید کالتی نیست، چون ایشان اصالً بکه عمرشکان   

اند، چه برسد به این که چنین کفشی بکه  کفش پاره ندیده
شود پا کرده باشند. امّا باز از روی شرح ماوقع به آسانی می

فهمید که در آن خلوت مخصوصکی ککه لکو ککاره تصکویر      
های بسته و آن گرما، اتّفاق تصکویری  کند با آن کرکرهمی

اش. در هکای پکاره  همان صدای رفتن آن زن است با کفش
ای نظکامی ککه درخکور    اینجا لو کاره با به کار گرفتن واژه

فضای کلّی رمکانش اسکت سککوت و غیکاب آدمکی در آن      
 rattle و tattoo .کنکد انداز را به زیبایی القاء مکی چشم

صدای طبل )و گاه نیز شکیپور( ککه عصکرگاهان در    یعنی 
شکود  زمان پرچم پایین کشیده میپای پرچم نواخته و هم

که نشانگر فرمان خاموشی و فرا رسیدن وقکت اسکتراحت   
 .سربازان است

هایش او که لبهخورده های ترککفش»: ترجمه پیشنهادی
 پکوش ککره های کرزد، در میان خانهدر راه رفتن بیرون می

 «.دادنوای خشک نقّاره درمی

 جوجنگ ۀسرسخت و چان نورِ

A hardy humour lit her brown eyes 

 «.اش را روشن کرده بودایهای قوهچشم نور سرسختی»

 این که چطور ممکن است کسی حتّی با دانشی اندک واژه

humour  دانم تنها دانم، امّا میترجمه کند نمی« نور»را
بکه  « سرسکخت »تواند صکفت  التی میآقای )سیّد(سعید ک

که لو کاره « طبعی جسورانهشوخ»نور بدهد. جالب که این 
 :یابددر نظر داشته در جمله بعدی عینیّت می

Her mouth, set above a fighter’s chin, 
seemed ready, given half a reason, to 

smile at any time 

آمکد  دش نمکی ی جنگجو، انگار بباالی یک چانه دهانش،»
 «.تا هروقت که شد لبخندکی بزند

وای بر من، وای بر ما، وای بر لو کاره! چطور ممکن اسکت  
زبان چنین عبارتی بسازد؟ در اینجا برجستگی یک فارسی

و بزرگی و محکمی چانه نسبت به قد و هیککل و صکورت   
 .زن مدّ نظر نویسنده بوده است

آمده، گکویی  دهانش، با آن چانه پیش»: ترجمه پیشنهادی
 «.آماده بود تا هروقت به هر بهانه که شده لبخند بزند

 انبار صندلی یا کسریِ شتیِپُ

The high stool in the warehouse where 
she worked every morning as a checker 
possessed no back, and increasingly she 

was resenting the deficiency 
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نشسکت و  ی بلندی داخل انبار مکی هر روز روی چهارپایه»
عنوان انبارداری که هیچ سابقه انبارداری نداشت کار میبه

آورد ای ککه در انبکار مکی   کرد و هر روز بیشکتر از کسکری  
 « .خوردحرص می

به این جمله که برخوردم اطمینان یکافتم ککه مجهکوالت    
دانش زبانی آقای )سیّد(سعید کالتکی بسکی بکر معلومکات     

 را منتسککب بککه possess ربککد. او فعککلچایشککان مککی

checker البد به دلیل مجاورتشان! امّا معنکای  پنداشته ،
 .حقیقی این جمله بسی دور از ترجمه آقای کالتی است

چهارپایه بلندش در انباری که هر روز »ترجمه پیشنهادی: 
صبح در آن سِمَت بازبین داشت فاقد پشتی بود، و هرچکه  

 « .شدتر موجب رنجشش میگذشت این فقدان بیشمی

سعید کالتی در جاهکایی عبکارتی را زایکد     امّا آقای )سیّد(
اسکت.  اش گذشته و از روی آن پریدهو از خیر ترجمهیافته

البد ایشان باور دارند ککه لکو ککاره چنکدوچون ککارش را      
 !دانستهچنان که باید خوب نمی

She had seen it yesterday, she had seen it 
the day before, and for all she knew, the 
day before that as well – my Lord, she 

was not a walking diary 

آقای کالتی قسمت آخرین جمله را انداخته، عبارتی مهکم  
چون بخشی از سبک نوشتاری و روایی لکو ککاره اسکت. او    

ایکن  « خدا را! او دفتر وقکایع روزانکه ککه نبکود!    »گوید: می
مربوط است، و عدم  and for all she knew ت بهعبار

خواهد بگوید ککه  رساند. لو کاره میاطمینان و دقّت را می
زن از تعداد دفعاتی که مرد را دیده بود اطمینان نداشت و 

کرد در این چنکد روز او  تا جایی که به خاطرش خطور می
را چند باری دیده بود و حاال حضور مداوم مرد در ذهنش 

 .بسته بودنقش 

 شوُپِشِ غولِ

امّا در جمله بعدی باز شاهد خلکق شکاهکاری مبتکرانکه از    
 .آقای )سیّد(سعید کالتی هستیم

…this weak, itchy giant, waiting for a bus 
or hovering on the pavement outside the 

warehouse, had become a figure of the 
street for her 

 «...زدهشپشاین غول ضعیف و »

اطمینان دارم ککه تکا عمکر دارم ترکیبکات سکاخته ذهکن       
نظیر آقای کالتی را از یکاد نخکواهم بکرد. ایکن متکرجم      بی

در ایکن زمینکه یعنکی     itchy داند ککه کارکشته حتّی نمی
هم عنایتی نفرموده تا  hover و wait قرار. او حتّی بهبی

 .بفهمد که قضیّه از چه قرار است

این غول تکیده ککه روی پکایش بنکد    »ی: ترجمه پیشنهاد
 « ...نبود

قککراری او را و بککاز جالککب کککه در جملککه بعککدی علّککت بککی
« زدگیشپش»دهد. )علّتش هرچه باشد نویسنده شرح می

 (.نیست

She thought he looked traqué – hunted – 
as so many Parisians did these days 

شبح ی آن روزهاهامرد در نظرش مثل خیلی از پاریسی»
 «.آمدبه نظر می زده و خسته

آیا واقعاً تشخیص معنای این جمله بدان پایه دشوار اسکت  
 را بکا  hunted آقکای )سیّد(سکعید کالتکی؟ ایشکان واژه    

haunted     ککه لکو ککاره    عوضی گرفتکه اسکت، درحکالی
 .traque عبارت فرانسوی این واژه را نیز آورده؛

که مرد شکل کسی است  زن اندیشید»: ترجمه پیشنهادی
شکل بسیاری از اهکالی پکاریس   که تحت تعقیب باشد، هم

 «.در آن روزگار

She saw so much fear in their faces; in the 
way they walked yet dared not greet each 

other 

زد و برای همین، گرچکه در  در چهره مرد ترس موج می»
، هرگز با هکم حکرف   این چند روز کنار هم راه رفته بودند

 «.نزده بودند

دانم چگونه است که این جمله روشن به این شکل در نمی
 .آمده است
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هاشکان  زن تکرس عظیمکی در چهکره   : ترجمه پیشکنهادی 
دیککد، در چگککونگیِ از کنککار هککم گذشککتن و جککر ت   مککی

 «.پرسی نیافتنِ آنهااحوال

به صفحه دوّم و این عبارت که رسیدم گفتم شاید نسکخه  
از این کتاب هست که مبنای ترجمه آقای کالتکی   دیگری

بوده است. امّا گشکتم و نسکخه دیگکری نیکافتم. پکس بکه       
کنم چکون  بررسی دو صفحه آغازین این ترجمه بسنده می

مرگکی  از این بیش خواندنش موجب کاهش عمکر و جکوان  
 .است

 اندیشه ۀنمونه ای از فاجع

و فکری  جان لو کاره نثری شیرین و گیرا و دیدی تیزبین
گسترده دارد و خیلی راحت و خوش در کنار بزرگان ادب 

هکای  نشیند، بی بوق و کرنکای دروغکین رسکانه   معاصر می
آور. امّا در زبان شیرین فارسی، در زبان ما ساز و نانشهرت

پژمکرد و طنّکازی و   که زبان شعر و قصّه است، نثکر او مکی  
بیککانی او بککه عبوسککی و جککدّیت سککاختگی بککدل  شککیرین

داده گردد. گویی ادبّیات جاسوسی حتماً باید عصاقورتمی
شکک ایکن   باشد و بذله و لطافت در آن جکایی نکدارد. بکی   

اثکر نیسکت در خلکق    نگرش غلط در میکان مترجمکان بکی   
ظرافتی. امّا اگر کسی زبان انگلیسکی  های بیچنین ترجمه

بکرد.  را بشناسد حتماً به ظرایف بسیار آثار لو کاره پی مکی 
چگونه است که مترجمکان از درک و انتقکال ظرایکف    حال 

بیانی لو کاره عاجزند؟ پاسکخ را نکزد ایکن مترجمکان بایکد      
رسد که ایشان نه زبان مبد  را درست جست امّا به نظر می

شود چیکزی بکه   دانند و نه زبان فارسی را، و حاصل میمی
 .«اسمایلی ۀدارودست» نام

 حه آغازین کتکاب های یادشده که همگی از چند صفنمونه
ای اسکت  برچیده شد یکادآور پدیکده   «اسمایلی ۀدارودست»

« فاجعککه اندیشککه»کککه مرحککوم ابوالحسککن نجفککی آن را  
های اخیر از روی جهل یا بکه  مترجمان در سال»نامند: می

انکد ککه   بهانه حفظ سبک خیانتی به زبکان فارسکی ککرده   
ککه   است، بدین معنی فاجعه اندیشه بارترین تأثیر آنزیان

آنکه مطلقاً آن را فهمیده خوانند و بیخوانندگان کتابی می
مسکئله  »)از مقالکه  « انکد. کنند که فهمیدهباشند گمان می

مشاهده فرمودید که این کتکاب دقیقکاً   «( امانت در ترجمه
معمکوالً وقتکی   »فرماینکد:  چنین است. ایشان در ادامه می

ر فهم متن دانیم که مترجم آن دای را غیرامین میترجمه
اصلی دچار لغزش شده باشد. این نوع لغزش نخست ناشی 

اسکت و غالبکاً در مکورد     ناتوانی متکرجم در زبکان مبکد     از
هایی از نوع دیگر هم هسکت  لغزش.…آیدواژگان پیش می

شود و که تنها به ناتوانی مترجم در زبان مبد  مربوط نمی
قککل نککاتوانی در ع بککه عقیککده مککن بایککد آنهککا را ناشککی از 

 توصکیه  تکوان مکی  مترجمان قبیل این به.…دانست سلیم
 هکر  در جمله، هر در لحظه، هر در ترجمه، هنگام که کرد

 خکود  از و بگکذارد  خواننکده  جکای  به را خود دائماً صفحه،
 آیکا  و فهمکد مکی  چه من عبارت این از خواننده که بپرسد

وده بک  نویسکنده  مراد که است چیزی همان فهمدمی آنچه
 «.چیز دیگراست یا 

هایی دارم؛ با اتّکا به ککدامین  اکنون از آقای کالتی پرسش
زنیکد؟ و بکه چکه    دانش و توان دست به ترجمه ادبکی مکی  

از همان ابتدا سکعی در رعایکت دو    کنید کهجر ت ادّعا می
ایکد؟ و چگونکه بکه خکود     داشته اصل زیبانویسی و وفاداری

کنیکد و  دهید در جلسات امضای کتکاب شکرکت   اجازه می
عمر ای جوان مشتاق را به بیراهه بکشانید؟ آیا واقعاً بهعدّه

خود یک بند از ادب کهن فارسی بکه چشکم شکما خکورده     
است ککه بکه دیگکران خوانکدن سکعدی و بیهقکی توصکیه        

هایی تنها به کنید؟ اگر با چنین زدوبندها و جعل کردنمی
بودیککد شککما را کلّککاش دنبککال پککول بککه جیککب زدن مککی 

بینم چه ادّعاها داریکد و قبکای   اندم، امّا حاال که میخومی
اید، و به معنایی شریک ناصح و مصلح هم بر دوش کشیده

دارم و از ایککد، حرمککت کککالم نگککاه مککیدزد و رفیککق قافلککه
ککنم. آقکای   بازگفتن نامی که الیقتکان اسکت پرهیکز مکی    

آلودگی آب، شما و )سیّد(سعید کالتی، در این بلبشو و گل
ایکد امّکا روزی،   زعم خود بسیار ماهی به تور زدهن بهشمایا

جایی، کسی واجد وجدان و خواهکان خیکر بسکاط شکما و     
 .دارودسته شما را برخواهد چید

 !رم استل جُنجُبُ ۀترجم فروشِ

ل و نجُک بُ طور که فروختن یکک جکنسِ  من باور دارم همان
رم است، فکروختن کاالهکای فرهنگکی خکراب و     معیوب جُ
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تکر. شکاید گکرفتن    رم است، و جرمی بس گرانفاسد هم ج
یقه یک فیلمساز و محکوم کردنش ککاری شکدنی نباشکد    
)مالکی ملموس برای اثبات بنجل بودن این دست آثار در 

شود با سند و مدرک و دست نیست( امّا یک مترجم را می
ادّله محککوم ککرد و بکه سکزای عمکل ننگیکنش رسکانید.        

پُرککار حتمکاً یکک شکیّاد و     چنین ناتوان امّکا  مترجمی این
متقلّب است امّا تقصیر چاپ و نشر و پخش چنین ترجمه 

ککه  « نشکر قطکره  »مجعولی بر گردن کسان دیگکر اسکت.   
روزگاری در ذهن منِ ناآگاه عزّتی داشت و اعتباری، امروز 
حکم ناشری شیّاد دارد که در روز روشن کاله از سر مردم 

و امککروز از  گیککرد.دارد و ژسککت فرهیختگککی مککی برمککی
حرمتی به فرهنگ های معظم دیروز بوی عفن بیانتشاراتی

ای توانا چونان گونه است که نویسندهبرخاسته است. و این
تواند تأثیری ژرف و ماندگار در جکان و یکاد   لو کاره که می

خککون و نککاتوان چنککین خواننککده بگککذارد در دسککتان بککی 
وکاسکته  سکروته فر هکای بکی  مترجمانی به نویسکنده قصّکه  

گیر بسکیاری نویسکنده و اندیشکمند    شود. این بال دامنمی

بوده است. هر مترجمی، اگر دانش و توان زبانی هم داشته 
هکیچ  شکود و بکی  ای مکی باشد، از ظنّ خکود یکار نویسکنده   

کار ترجمه تکا نکان و نکامی بکه     بهای دستشناخت و عالقه
سکازی چکون گُکدار بکه     سبب نیست که فیلمکف آرد. )بی

آید و در ایکران  ناشدنی درمیشکل موجودی رازآلود و فهم
هکای او را بکا   یابکد. کسکی ککه فکیلم    هیئتی اساطیری می

داند مقصکودم چیسکت.( و   زیرنویس فارسی دیده باشد می
وقتی پای ترجمه و چاپ و نشر و پخش کتاب کاغکذی در  

یابکد ککه بررسکیدنش    میان است مسئله ابعاد متعدّدی می
 .طلبدیمجالی دیگر م

های فکری و مالی مردم مکا  رفتهدزدیاکنون کیست که به
را جبران کند؟ افسوس که افکار معوج و کالم مخکدوش و  

شدنی گشته جبرانشده و وقت و سرمایه باطلتصاویر مثله
 .نیست

 «.اندها قلّابیآدم ترِانداز بیشدر این چشم»و افسوس که 

 سایت راهکسرچشمه: 
 

 

 بازگشت به نمایه

 
 !تشکیالت است چارۀ رنجبران وحدت وُ

 الهوتی ابوالقاسم

 

 

 

https://raahak.com/?p=16904
https://raahak.com/?p=16904
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 دکتر نادر ابراهیمیان

 

های ادبیات در زمینهدکتر نادر ابراهیمیان شامل مجموعه مقاالتی از « های اساطیری آبحرف» :گنژرا

و نوشتار حاضر  پژوهشی منتشر شده بودند -کالسیک و ادبیات معاصر است که پیشتر در نشریات علمی 
های تحصیل در دوره برخی از این مقاالت را در زمانن مقاالت است. ابراهیمیان به زعمِ خودش یکی از آ

مزبور که  کتاب .است کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری اساتیدی چون دکتر میرجالل الدین کزازی نوشته

شامل پنج مقاله به ترتیب با این عناوین است:  به همت نشر ناسنگ در ایران منتشر شده، 1212در سال 
بررسی و تحلیل عناصر »، «ب سپهری به زندگینگاه سهرا»، «بررسی مقام و چهره زنان در ایلیاد هومر»

مقایسه و بررسی تطبیقی باده عرفانی در اشعار حافظ و ابن »، «داستان در کتاب مدیر مدرسه جالل آل احمد
تواند حاضر میآموزندۀ مطالعۀ نوشتار  .«سیمای زن در اشعار فروغ فرخزاد و غادۀالسمان»و « فارض مصری

 داستان نویسی و نقد ادبی سودمند واقع شود.   دبیات و ابرای عالقمندان به هنر 

 مقدمه

 (fiction) داستانی ادبیاتِ  

های ادبیات است که داستانی یکی از شاخه ادبیاتِ

امروزه به خصوص در جوامع غربی از اهمیتری بره   

فراوانی بردان مبرذول    توجهسزا برخوردار است و 

به خاطر انعطافی باشد تواند می. این توجه می شود
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مختلف و بسریار   ادبی برای مضامینِ ۀکه این شاخ

چنرین بررای مرردم    هرم  ،دهرد متنوع نشان مری 

جذابیتی خاص دارد. در طول تراریخ و در اعصرار   

 بره  توجّره  برا  –مختلف مردم بره انرواع داسرتان    

دادند می نشان عالقه -دوره هر در آن هایویژگی

ستان را در معنرای عرام آن در   به نحوی که اگر دا

آن بره   ۀد برای نوشرتن تاریخچر  نظر بگیریم شای

امّا امروزه آن چره  » تاریخ جوامع انسانی برگردیم 

، تنها چند است فنّ اصطالح داستان مد نظر اهلِاز 

بالش  قرن از پیدایش آن می گذرد و زادگاه ، محلِ

 معنرای  بره  داستان و رشد آن در اروپا بوده است.

 » انتشرار  برا  و معاصرر  زمان در ایران در شده یاد

جمرال زاده آغراز و برا     از «نبرود  ویکری  بود یکی

هنرنمایی بزرگانی چرون  

هرردایت ، آل احمررد و...  

.)میر عابکدینی،   «دنبال شد

1917 :73-71( 

ی ادبی هنکوز در  این شاخه 

ی شایسکته  ایران آن جایگکاهِ 

 .خود را پیدا نکرده است

 تعریررف ادبیرراتِ  

 داستانی

ادبیات داسکتانی در معنکای    

هر روایتی که » جامع آن به 

خصلت های ساختگی و ابداعی آن بر جنبه ی واقعکی و  

 صکادقی،  میکر )  «. شکود  مکی  گفتکه  بچربدتاریخی اش 

1977  :90( 

ی آثکار ادبکی را در   از این رو باید همه ی انکواع خالّقکه   

برگیرد چه نظم و نثر، اما در عکرف نقکد امکروز بکه آثکار      

 .گویندادبیات داستانی میی منثور، روایتی خالّقه

:» رابرت اسککولز داسکتان را ایکن گونکه تعریکف ککرده        

 )9:  1917)اسکولز ، « داستان، قصه ای برساخته است.

» میرصکادقی نیکز داسکتان را ایکن گونکه بیکان ککرده :         

داستان تصویری است عینکی ازچشکم انکداز و برداشکت     

 )17:  197۹ ، صادقی میر)  «.زندگی  نویسنده از

داستان را به یک معنی » براهنی دراین باره می نویسد: 

نوشته ای بدانیم که در آن ماجراهای زندگی به صکورت  

 )01:  19۹2 براهنی،)  «.شود گفته  حوادث مسلسل

 اسطوره و افسانه ، حکایت  پس بدین معنی داستان هم 

 شکامل  هکم  و(  منثکور  خکواه  و منظوم خواه)  خواهدبود

 . ن استرما یعنی آن امروزی معنای به  قصه

 عناصر داستان 

 قصه در موجود عناصر  برای بررسی 

 اجککزای ذکککر از نککاگریز( داسککتان) 

ی نمایشکککنامه بکککه ویکککژه هلمتشکککک

تکرین شککل نمایشکنامه یعنکی     عالی

تککراژدی هسککتیم. زیککرا کککه اغلککب   

ی قصککه ) اصککطالحاتی کککه دربککاره 

داسککتان ( بککه کککار بککرده مککی شککود، 

 ایککن و اسککت  تککراژدیمربککوط بککه 

 ازآن قبل –حات قرن ها پیشاصطال

 وجود به امروزی معنای به  قصه  که

 ی وسکیله  بکه  و داشکت  وجود – آید

 نامککه نمککایش و شککاعران منتقککدان،

 وجوه یا اصلی عناصر شش. شد می برده کار به ها نویس

 دیککدگاه از جدیککد ی قصککه و قککدیم تککراژدی اشککتراک

 ، بیان ها، اندیشه ، شخصیت یا شخص ، طرح »  ارسطو

 (۹2همان: « ) آواز، صحنه سازی.

 غیکر  یککدیگر  از( داسکتان )  قصکه  اجزای تفکیک کامل 

 بکه  چنکان  آن قصکه  عوامل و اجزا تمام زیرا. است ممکن

 دیگکران  از را یککی  توان نمی که هستند مربوط یکدیگر

)  قصه اجزای تفکیک کامل 

 ممکن غیر یکدیگر از( داستان

 عوامل و اجزا تمام زیرا. است

 مربوط یکدیگر به چنان آن قصه

  از را یکی توان نمی که هستند

 به و کرد تجرید کلی به دیگران

 عامل و تنها جزء یک عنوان

 .داد قرار بررسی مورد مطلق
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 عامکل  و تنهکا  جکزء  یکک  عنوان به و کرد تجرید کلی به

مگکر  » هنری جیمز قول به. داد قرار بررسی مورد مطلق

ی قصکه تعیکین   شخصیت چیزی است جز آن چه حادثه

می کند؟ و مگکر حادثکه، چیکزی جکز تشکریح و تصکویر       

 ( 1۹1همان : « ) تواند باشد؟اشخاص داستان می

در این مقاله به مهم ترین عناصرر داسرتان   

زیر توجه ویژه خواهرد شرد و بره تناسرب     

د بررسی قرار خواهرد  اهمیت هر عنصر مور

 :گرفت

-2طرررح )پیرنررگ( -1دررون مایرره  -1

 -6صرحنه   -2ی دید و روایرت  زاویه-0شخصیت

 لحن-7گفت وگوی 

 (Theme) درون مایه یا مضمون :بخش اول

 معنای و فکر به پیوسته ما توجه داستان،  از  در صحبت

 اجتنکاب  و طبیعکی  توجکه،  این و است داستان بر حاکم

یکا   (Action)لعمک  عمیکق  شکناخت  زیکرا . است ناپذیر

شخصیت های داستان منوط به درک و فهم فکر حکاکم  

 « مایکه  درون و مضکمون  » یعنکی  ،و مسلط بر داسکتان 

 ایجکاد » :گوید می مایه درون یدرباره صادقی میر .است

 عهکده  بکر  داسکتان  در مایکه  درون را وحدت و هماهنگی

 (011:  19۹7میرصادقی، «)گیرد.می

هکر داسکتان خکوبی از درون مایکه، فککر و      به بیان دیگر 

 ی ناظر و حاکم بکر داسکتان شککل مکی گیکرد و     اندیشه

مایه تمام عناصر داستان را انتخاب می کند. ماننکد  درون

 ... ی حاصککل از کشککمکش وشخصککیت، عمککل، نتیجککه

مایه یا معنای یک اثر، مستلزم ایجاد ارتباط کشف درون 

بزرگتکرین مفسّکر   بین اثر و جهان بیرون آن است. پکس  

ای که کشف ککرده  مایهاین است که دریابد مصالح درون

یکک  » است تا چه حد معتبرند اما نظکر رابکرت اسککولز:   

داستان همیشه منحصر به فرد است، همیشه یک مکورد  

 گفکت   خاص است. اگر ما هرچه غیر روایت، توصیف یکا 

گوی صرف را از داستان بیرون بکشیم به احتمال زیکاد  و

هایی به دست می آید که در میان این سرنخ هکا،   سرنخ

 اسککولز، )  «.است اثر موضوع و عنوان همان ترینبدیهی

1917 :22) 

ی آن اثر به جهت گاه موضوع و عنوان تفکر ما را درباره 

خاصی هدایت می کند یا اهمیت عنصکری خکاص را در   

 .سازد می اثر مؤکّد

بکا موضکوع یککی     مایه راباید دقّت کنیم که نباید درون 

گرفت و این دو را نباید به جکای یککدیگر بکه ککار بکرد.      

چنین اشتباهی موجب عدم فهم خواننده می شکود و او  

مایکه  درون» را دچار سکردرگمی و آشکفتگی مکی کنکد.    

« ) چیککزی اسککت کککه از موضککوع بککه دسککت مککی آیککد. 

 (09:  19۹7میرصادقی، 

مایککه فکککر اصککلی درون» مصککطفی مسککتور مککی گویککد: 

دهد و استان و معنایی است که نویسنده به موضوع مید

 ماننکد  مایکه درون  بینکی و به نوعی موضوع همان جهکان 

 مسکتور، )«.اسکت  بینکی  جهکان  آن از برگرفته ایدئولوژی

 «مرگ رقص در » های داستان موضوع مثالً( 91: 1973

 دو هکر   هکدایت  از « شکسکته  یآینکه  » و علکوی  بزرگ

ایکن دو داسکتان را از هکم     شق است. امکا آن چکه ککه   ع

 «ی آن هاسککککت.مایککککهمتمککککایز مککککی کنککککد، درون

 و آمده وجود به موضوع از که( 02: 19۹7  )میرصادقی،

 و گسکترش  روند بر که داستان موضوع از است تفسیری

 .کند می تأکید داستان تکامل

نادر ابراهیمی تعاریف متنوعی از موضوع ارائه داده است 

ی مرکککزی و اصککلی موضککوع، واقعککه:» کککه عبارتنککد از 

داستان است. موضوع، آن اطالع اساسی است که داستان 

نویس، به خاطر انتقکالش بکه مخاطکب، اقکدام بکه خلکق       

داستان می کند و موضوع، عملکرد های اصلی شخصیت 

یا شخصیت های داستان را در ارتباط با موقعیکت نشکان   

 ( ۱7:  1977ابراهیمی، « ) می دهد.
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ی قصّه ها، برخورد بدی هاسکت، قهرمکان هکا    همایدرون 

آدم های خوب و نیک سرشت با ضد قهرمان و آدم های 

 .آورند می وجود به را ها قصّه موضوع و جنگند میشریر

 بککا روشککنی نبککرد اسککاطیری، و قککدیمی یمایککه درون »

از تفککر   متکأثّر  -پلیکدی  بکا  نیککی  و اهکورامزدا  تاریکی،

 «.هاسکت  قصکه  بیشکتر  اصلی یهسته است، –زرتشتی 

 زیکر  مایکه درون حقیقکت  در (۱۱: 19۹7 ، صکادقی  میر)

 اصول ی اشاعه و ترویج ها، قصّه اجتماعی و فکری بنای

 .است اجتماعی عدالت و برابری برادری، ، انسانی

 طرح )پیرنگ  وم:بخش د 

) (plot) 

ی پیرنککگ مرکککب از دو کلمککه »

بکه   (pay) پی+ رنگ اسکت. پکی  

شالوده وپایکه آمکده   معتای بنیاد، 

ورنگ بکه معنکای طکرح و نقکش.     

بکه  « پیرنکگ »بنابراین روی هکم  

 یشکالوده  و نقکش  و معنای بنیاد

 (۹1:  همان)  «. است طرح

از قرن هجده میالدی تا به امروز  

قوانین پیرنگ پذیرش روزافکزون  

یافته اسکت. ایکن قکوانین تقریبکاً     

همان قوانینی اسکت ککه ارسکطو    

ی تککراژدی بککرای نمایشککنامه هککا

 تراژدی ششگانه  عنوان کرده و داستان را یکی از اجزای

 ککه  داشکت  نظکر  در باید را نکته این البته. است دانسته

  .است کرده فرض یکی پیرنگ با را داستان ارسطو

 تعریف طرح 

» ارسطو تعریکف صکریحی بکرای پیرنکگ داده اسکت و       

ی حوادث و تقلید از عمل دانسته پیرنگ را تنظیم کننده

 حکوادث  یکننکده  تنظیم از منظور( ۹2:  همان«) است.

 اسکت  ممککن  ککه  ترتیبی نه است حوادث طبیعی توالی

 ککردن  پکیش  و پکس  با و خود ذوق و سلیقه با نویسنده

 میانکه  ، آغاز باید  عمل از تقلید. دهد داستان به حوادث

 .انی داشته باشدپای و

 ایقطعکه  هکر  به »:گوید می طرح تعریف در میرصادقی 

 واحکد  یحادثکه  یکا  ای صحنه شخصیتی، توصیف به که

 طککرح،. گوینککد مککی واره داسککتان یککا طککرح پککردازدمککی

 (133:  همان)  «.دارد خود خاص خصلتی و خصوصیت

ی کار، رئوس مطالب نقشه» ابراهیم یونسی می نویسد:  

« نامنککد.یککا چهککارچوب داسککتان را طککرح داسککتان مککی 

 (11:  1911)یونسی ، 

در انتخاب طرح گفته انکد ککه     

نویسنده باید طرحی را برگزیند 

 -2کامل و روشن باشد -1» که 

 مکنظم  ی حکوادث و علکل  رشته

 هکایی  پیچ یا پیچ دارای -9باشد

 منطقککی اوجککی بککه کککه باشککد

 بکه  -۱باشد ساده-0شود منتهی

آدمکی مربکوط    امیکال  و عواطف

در بکر بکودن آن سکعی    -۹باشد

« ) فکککراوان بکککه عمکککل آیکککد. 

 (72:  19۱9سعیدیان، 

عناصررر سرراختاری طرررح )  

 (پیرنگ

الف( گره افکنی: به هم انداختن حوادث و اموری اسکت   

 .که پیرنگ داستان را گسترش می دهد

ب( کشککمکش: یکککی از مهککم تککرین عناصککر سککاختاری  

شخصکیت هکا یکا نیروهکا بکا      ی پیرنگ است و به مقابلکه 

 .گویند می  یکدیگر ، کشمکش

 پیرنکگ،  گسکترش  بکا : تعلیکق  حالکت  یکا  وال و هول  ج(

 اشکتیاقش  و شکور  و شکود  می بیشتر خواننده کنجکاوی

 شخصکیت . زیکادتر  داسکتان  مکاجرای  ککردن  دنبال برای

در انتخاب طرح گفته اند که   

نویسنده باید طرحی را برگزیند 

 -1کامل و روشن باشد -1» که 

 منظم ی حواد  و عللرشته

 هایی پیچ یا پیچ دارای -2باشد

  منتهی منطقی اوجی به که باشد

 عواطف به -2باشد ساده-0شود

در  -6آدمی مربوط باشد امیال و

بکر بودن آن سعی فراوان به 

 «عمل آید.
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 و همدردی اغلب داستان های شخصیت از یکی یا اصلی

 نسکبت  خواننکده  و کند می جلب خود به را او جانبداری

 منکدی  عالقه همین. شود می مند عالقه او سرنوشت به

 دل حالکت  در را او شخصکیت،  آن ککار  عاقبت به نسبت

 در را کیفیتکی  چنکین  و دارد مکی  نگکاه  انتظار و نگرانی

 .گویند می وال و هول یا تعلیق اصطالح

د( بحران: نقطکه ای اسکت ککه نیروهکای متقابکل بکرای       

ی داستان را بکه  هم تالقی می کند و واقعهآخرین بار با 

 زنکدگی  ی اوج بزنگاه می کشاند، موحب دگرگکونی نقطه

 ی تغییکر  و شود می داستان های شخصیت یا شخصیت

 می تغییر این. آورد می وجود به داستانی عمل در قطعی

 شخصیتی موقع و وضع شدن بدتر یا بهتر درجهت تواند

 .کند  متوقف یا متحول را عملی و کار و باشد

ی اوج: لحظه ای است در داستان ککه  هک( بزنگاه یا نقطه

در آن بحران به نهایت رویارویی و تعرض خودبرسد و به 

ی اوج داسککتان، گککره گشککایی داسککتان بینجامککد. نقطککه

ی منطقی حوادث پیشین است، همچون آبی است نتیجه

مانکده  که در زیر زمین جریکان داشکته و از نظکر پنهکان     

 مکی  آن ناگزیر است و جاری شدن آب روی زمین، پایان

 اثکر  یکک  حکال  هکر  به » .پذیرد می را آن خواننده رسد،

 بزنگاهی و داشته متعددی های بزنگاه است ممکن ادبی

 بزنگکاه  بر قوی بزنگاه این معموالً و باشد بقیه از تر قوی

  (00:  1977 ، میرصادقی) «. است مقاوم دیگر های

گشایی: پیامکد وضکعیت و موقعیکت پیچیکده یکا       و( گره

» ی جککهیی حککوادث اسککت . نتی نهککایی رشککتهنتیجککه

گشودن رازها، معماها، برطکرف شکدن سکوء تفکاهم هکا،      

 های شخصیت یا پایان انتظارها در گره گشایی سرنوشت

 موقعیکت  و وضکعیت   بکه  آنهکا . شکود  می تعیین داستان

ن وضعیت و موقعیکت  ای خواه کنند، می پیدا خودآگاهی

 – 237همکان :  .« ) به نفع آنها باشکد یکا بکه ضررشکان     

23۱) 

 (character) شخصرریت : بخررش سرروم 

از پیرنگ که صحبت کردیم شاید تصکور مکی شکد ککه      

پیرنگ وشخصیت از هم جدا هستند اما در واقع، این دو 

 و ماده یک از و مربوطند هم به «االکلنگ » مثل دو سر

حرکتی نمی توانکد در یکک طکرف ایجکاد     د. هیچ جوهرن

شود که در طرف دیگر انعکاس پیدا نکنکد و هکر عکاملی    

که بریکی از آنها تاثیر بگذارد، در دیگری نیز مکؤثر مکی   

اما بررسی شخصیت بسیار دشوارتر از برسی طرح » افتد.

است. زیرا شخصیت از پیرنگ، پیچیکده تکر ،   « پیرنگ» 

 (111) همان :.« پرابهام تر و متنوع تر است 

در لغکت بکه معکین خلکق و      (character) شخصیت»  

 خوی، منش و در اصطالح ادبیکات داسکتانی و نمایشکی،   

ی ذهکن نویسکنده   کسی اسکت ککه سکاخته و پرداختکه    

ن ککه  آ( نویسنده بکرای   1۱3:  1911انوشه ، « ) باشد.

بتواند شخصیت های زنده و قابل قبولی عرضه کند بایکد  

او در رفتکار و خلقیاتشکان ثابکت     شخصیت های داستان

قدم و استوار باشند مگکر ایکن ککه بکرای چنکین تغییکر       

رفتاری دلیلی داشته باشند و انگیزه ی معقکولی داشکته   

 .باشند و شخصیت ها باید پذیرفتنی و واقعی جلوه کنند

نویسککندگان بککرای پرداخککت مسککتقیم یککا غیرمسککتقیم  

بزار توصیف، شخصیت های داستانی خود، معموالً از سه ا

گکککو و آکسکککیون ) عمکککل ( اسکککتفاده مکککی  گفکککت و

 اول نکوع  پکردازی  شخصکیت  برای ابزاری توصیف  کنند.

 توضکیح  و شرح طریق از شخصیت مستقیم یارائه یعنی

گو و آکسکیون نیکز از ابزارهکای روش    و گفت. است راوی

دوم، یعنی شیوه ی نمایش اند. واگویه های درونی نیز از 

سکوم یعنکی ارائکه ی درون شخصکیت      ابزارهای شیوه ی

 . است

شخصریت هرا بره دو دسرته      : انواع شخصیت 

 :تقسیم می شوند

شخصکیتی اسکت ککه از    « : پویکا » الف( شخصیت مدوّر 

طریق اعمال ضکد و نقکیض و احسکاس هکای گونکاگون،      



1011فروردین و اردیبهشت  /71دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نواهدوم گنژرا    

احمد آل جالل مدرسه مدیر داستانی عناصر   تحلیل و بررسی 85   

 

دچار دگرگکونی مکی شکود و در مقابکل موقعیکت هکای       

 .مختلف رفتارهای مختلف از خود نشان می دهد

 که راکد است شخصیتی  شخصیت مسطّح) ایستا( : ب(

 و دارد یکسککان رفتککاری همیشککه حککوادث  مقابککل در

.  نیسکت  او قبلکی  رفتکار  نکاقص  اثر بعدی رفتار هرگونه،

 .ندارد تأثیری چندان او در حادثه

در خاتمه این بخش به این نکته اشاره مکی کنکیم ککه     

و قدرت شخصیت پردازی هر نویسنده، زاییده ی جست 

جوی مداوم او در زندگی واقعی و تبدیل پدیده های آن 

 .به شخصیت داستانی است

 point  of)زاویره ی دیرد   : بخش چهارم 

view) 

ی خود را از دیدگاه خاصی می بیند. قصّه نویس هر قصّه

 در واقع بکه تعکداد قصّکه هکای خکود دیکدگاه دارد زیکرا       

شود و ی قصّه ها به یک شکل روایت نمی داستان همه»

روایت داستان قصّه از ارتباطی که قصّه نویس به راوی و 

راوی با شخصیت ها و با خواننده پیدا می کنکد، ممککن   

 (137: 19۹2 ، براهنکککککککی)   «مکککککککی گکککککککردد.

متنکی  :» ی دیکد عبکارت اسکت    ساده ترین تعریف زاویه

است که یک یا چند حادثه ی واقعی یا داستانی را نقکل  

دارد که راوی نامیده می شکود  ای می کند و نقل کننده

 ( ۹31:  1911)انوشه ، .« 

 انواع زاویه ی دید یا زاویه ی روایت 

برای گفکتن داسکتان دو شکیوه ی مناسکب وجکود دارد:      

در » ی اول شکخص مفکرد.  ی سوم شخص و شکیوه شیوه

ی داستان ، نویسنده خود را بیرون از صحنهی اولطریقه

را ککه بکر اشکخاص    جریانکات و وقکایعی    قرار می دهکد. 

ی داستان می گذرد به خواننده باز می گردد. در طریقکه 

دوم، نویسنده در جلد یکی از اشخاص می رود و وقکایع  

هکا  نآداستان را انگار خود شاهد و ناظرشکان بکوده و در   

» ) شرکت داشته است، برای خواننده تعریف مکی کنکد.  

( زمانی که داستان نویس، شخصیت ۹3:  1911یونسی، 

های داستانش را به عنکوان سکوم شکخص در نظکر مکی      

 چیزی همه  او را در نقش یک فرد آگاه و ناظر بر گیرد،

است و مثل این « کل دانای » حقیقت در و کند می کار

که برفکراز تپکه ای ایسکتاده، درونکی هکا و برونکی هکای        

ی شخصیت های داستان را می بیند و از آن بکاال دربکاره  

 . دحوادث قضاوت می کن

 نویسکندگان  یاسکتفاده  مکورد   ی اول شخص بیشترشیوه

 شکیوه  همکین  در جهکان  هکای  داستان بهترین و تواناست

 «بکود  مکی  شاه که مردی دو» داستان ». اند یافته نگارش

 بهتکرین  از یککی  ولکز  گمکان  بکه  ککه  کیپلنیکگ  ی نوشته

) بکا مقدمکه ی سکوم     شیوه همین در جهان های داستان

( اما این شکیوه   72همان : .« ) شخص ( گفته شده است 

 . برای مبتدیان ، دشوار است

 (setting) صحنه: بخش پنجم 

ی دید در داستان به نویسنده اجازه می همچنان که زاویه

دهد که هرچه مکی خواهکد ببینکد و بکر شخصکیت هکای       

نیکز مکی   خاصی تأکید بورزد، نویسنده به شکیوه ی دیگکر   

شکرح و  » تواند بر جزئیات پرمعنی تکیه کند آن شیوه ی 

ی خکود  است.این شرح و توصیف یکا بکه وسکیله   « توصیف

« صحنه ی داستان« راوی داستان یا توسط شخصیتی در 

 .صورت می گیرد

صککحنه ی داسککتان از نظککر نویسککنده و خواننککده شککایان  

بکدون خصوصکیت زمکانی و    » ی بسکیار اسکت زیکرا    توجّه

 ایی محیط داستان، شخصیت در خأل زندگی می کند وفض

هنکی خکود را خلکق    نویسنده قادر نخواهد بود که دنیای ذ

( گذشکته از ایکن حکال     230:  19۹7، میرصادقی« ) کند.

هوا، فضا و رنگ ) اتمسفر( داستان نیز دچکار اشککال مکی    

 .شود

صحنه ی داستان چنان که از نام آن پیدا اسکت، محلّکی   »

 عبکارت  بکه  شکود،  می واقع آن در داستان  وقایعاست که 

 را خکود  نقش داستان اشخاص که است آن ی زمینه دیگر
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 به فقط ظاهراً را داستان وقوع محل  کنند، می بازی آن بر

)  سکاخت  منتقکل  برخواننکده  توان می ساده توصیف یاری

 (023:  1911 یونسی،

وقکوع داسکتان اسکت بکه     صحنه ی داستان زمان و عمل  

عبارت دیگر زمینه و موقعیتی مکانی و زمکانی اسکت ککه    

 .کننکد  مکی  بکازی  آن در را خکود  نقش داستان  اشخاص

صککحنه ممکککن اسککت در داسککتان از اهمیککت بککه سککزایی  

برخوردار باشد و بر عمل و شخصیت هکای داسکتان تکأثیر    

 .بسیار نیرومندی بگذارد

 گفت و گرو   :بخش ششم 

(Dialogue) 

گفت و گو، بنیاد تئاتر را پی ریزی 

می کند. امّا در داستان نیز یکی از 

عناصککر مهکککم اسکککت. پیرنکککگ را  

گسترش می دهد، درون مایه را به 

نمایش می گذارد، شخصیت هکا را  

معرفی می کند و عمل را به پکیش  

صککحنه ی داسککتان  » مککی بککرد. 

 زیرا است  همچون صحنه ی تئاتر

 عمل از روشن تصویری ، تئاتر مثل

هد و زندگی را پیش د می دست به

میرصککادقی ، « ) چشککم مککی آورد.

صحنه » ( از این نظر 913:  19۹7

 تئکاتر  در هکم   «گفت و گکو » و « 

 .داستان در هم و آیند می

گفت و گو عنصر مهمی از داستان کوتاه یا رمان را تشکیل 

می دهد. زیرا جکزء مهمکی از زنکدگی اسکت. گفکت و گکو       

ها را به خود اختصاص می دهد. حتی  بخش اعظم داستان

 بکر  و اسکت  زیکاد   در داستان هایی که تحرک و هیجانش

 گکردد،  مکی  مسکابقات  و آزمایی زور جسمانی، عمل محور

 کشتی تیرانداختن، دویدن، به داستان از کمی درصد فقط

 آنهکا  ی دربکاره  گو و گفت به باقی و .گذرد می.. و گرفتن

مکالمه و صحبت » معنای گفت و گو به  .شود می سپری

 ، درشکعر . اسکت  عقایکد  و افککار  ی مبادله و  کردن با هم

 که صحبتی دیگر، عبارتی به.  رود می کار به...  و داستان

 در تکر  آزادانه تر، گسترده طور به یا ها شخصیت میان در

 گیکرد،  مکی  صکورت  ادبی اثر درهر واحدی شخصیت ذهن

 (133: 1977 میرصادقی،)  «.شود می نامیده وگو گفت

گفت وگو یکک از عناصکر اصکلی نقکد سکاختاری و نقکد        »

بعد از عنصر شخصکیت نیکرو    ری در داستان است. ویتفس

.« ) ترین عنصر ادبیات داسکتانی اسکت   مندترین و بنیادی

 ( ۱۹:  191۱فیض ، 

 انواع گفت و گو

دو طرفکه یکا    یگفت و گکو   -1

 (duologue)  چند طرفه

است ککه بکین دو   گفت و گویی 

شخصکککیت و یکککا بکککین چنکککد  

» شخصیت صورت می گیردککه  

ساده ترین نوع از انکواع گفکت و   

گو، گفت و گکوی بکه شکیوه ی    

پرسش و پاسخ است که غالباً به 

 پاسککخ یککک و پرسککش  یککک

 ، غککالم)  «.شککود مککی منحصککر

1912  :9۱ ) 

 (monologue)تک گویی-2

 monologue  برآمکده از دو واژه ی یونکانی  monos ( 

سخن( به معنی با خکود سکخن گفکتن )    ) logos تنها( و

 هکای  تک گویی( است که ابتدا در هر نمکایش ) داسکتان  

 (12:  1912 فلکی،)  «. است شده مطرح( منظوم

 گویی تک  انواع

 الف( تک گویی نمایشی

برای گفتن داستان دو شیوه ی 

ی سوم شیوهمناسب وجود دارد: 

ی اول شخص شخص و شیوه

ی اول، در طریقه» مفرد.

نویسنده خود را بیرون از 

 ی داستان قرار می دهد.صحنه

جریانات و وقایعی را که بر 

اشخاص داستان می گذرد به 

خواننده باز می گردد. در 

ی دوم، نویسنده در جلد طریقه

 یکی از اشخاص می رود
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 (dramatic momologue) «  شککیوه ای در روایککت

با آن راوی برای  شعر، نقل داستان و نمایش نامه است که

مخاطب یا مخاطبانی که ساکت اند و خواننده آنها را نمی 

.« ) شناسد از سرگذشت و وضعیت خود سخن می گویکد  

 ( 011:  1911انوشه ، 

 (soliloquy) ب( با خود گویی یا حدیث نفس

« soliloquy»ی التینیاز ترکیب دو واژه solus (  تکک

شکده اسکت بکه    سخن گفتن( تشکیل  ) logue و تنها( و

:  1912فلکی ، .« ) معنی خودگویی یا با خود حرف زدن 

۱۹ ) 

 و شود می نامیده تجرید فارسی، بدیع در  نفس  حدیث »

 خکود  نفکس  از گوینکده . اسکت  « النفس خطابۀ » مترادف

 قکرار  خطاب مورد را او و کند می انتزاع خود مانند را یکی

 ( 231:  1911 ، همایی)  «.دهد می

 interior)گککویی درونککی یککا گفتککار درونککی  ج( تککک 

monologue) 

حادثه » شیوه ای است در رویات داستان بدین ترتیب که 

و ماجرایی در داستان اتفکاق مکی افتکد وبکه مقتضکای آن      

 زند می سر  حادثه، واکنش و رفتاری از شخصیت داستانی

 «. است حکایت و داستان مکمّل درونی های واگویه این و

 (111:  1911 انوشه،) 

 (Tone)لحن :بخش هفتم 

انسکان هکر طکور    » می گویند: سقراط گفته اسکت ککه:     

باشد، زبانش نیز همان طکور اسکت. ایکن نکتکه را سکقراط      

گفته یا نگفته باشد بدون تردید از نظکر موضکوعی ککه در    

پیش رو داریم ارزش دارد؛ زیرا که مکی تکوان آن را در دو   

مکی تکوان گفکت: اوالً     جهت از نظر قصکه گسکترش داد و  

. شخصیت قصه هر طور باشد، زبانش نیز همان طور اسکت 

( هر طور باشد، زبانش نیز ثانیاً قصه نویس )داستان نویس

 (920:  19۹2براهنی ، « ) همان طور است.

به سرنخ هایی که در » برای دریافتن لحن یک قطعه باید 

 الگوی جمالت و انتخاب کلمات هست، توجه کرد و ضمناً

 نظر در خواندن، هنگام را داستان  یزمینه متن  باید کل

 یک از بیشتری آثار هرچه( 91:  1917 اسکولز،)  «.داشت

 ی بیشتر مهارت او لحن فهم در بخوانیم خاص ینویسنده

 روشن سایه درک به  توانیم می بهتر یعنی. کنیم می پیدا

 می مختلف های رنگ کلماتش معنای به که عاطفی های

  .ائل شویمن دهند،

بکه خکود بگیکرد. خنکده آور،      یلحن می تواند صورت های 

گریه آور، جدی، طنز و یا هر لحن دیگری که ممکن است 

لحن در فضای »  نویسنده برای نوشتن داستانش بیافریند.

 اسکت  شخصیت یک  ی بیانتنگ عبارت از سبک و شیوه

) نویس قصه یک که سبکی از است عبارت باز فضای در و

ی ی شخصیت هایش در جامعکه تان نویس( برای ارائهداس

 ( 92۱:  19۹2 ، براهنی)   «زبان انتخاب می کند.

 انواع لحن 

 عمکومی  لحن(:  کلی لحن)  نویسنده الف ( لحن عمومی 

 و نکویس  قصکه  عمکومی  سکبک  روی بر تکیه که نویسنده

 نویسکنده  نگرش یدهنده نشان که » .دارد او بینی جهان

ی داسکتان در ارتبکاط   مایکه تان و اثرش و بکا درون داس به

 ( 1211:  1911انوشه، .« ) مستقیم است

ب( لحن هر شخصیت ) لحن گفتاری شخصیت(: عبکارت   

قسکککمتی ازآن فضکککا ککککه اور ا از مکککتن    » اسکککت از 

 ای رابطکه  در گیکرد  می عاریه به( داستان)  قصه  عمومی

« پیدا می کند.ا ه شخصیت سایر و عمومی متن با آنها که

البته ممکن است یک شخصیت  (927:  19۹2) براهنی ، 

در مراحل گوناگون و در برخورد با دیگر شخصیت ها لحن 

 . های مختلفی داشته باشد

لحن بیان داستان باید استوار و ثابت باشد و نویسنده باید  

 کنکد  حفکظ  را بیان آهنگ داستان طول در که کند تالش

لحکن  » مایه اش تغییر کند و دیگر این  درون که آن مگر

بیان داستان نیز باید با زمان و عصری که نویسکنده درآن  
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« ) زندگی می کند، هماهنگی و همخکوانی داشکته باشکد.   

( البته ایکن توصکیه هکا وقتکی      97۱:  1977میرصادقی ، 

صحیح است که نویسکنده بخواهکد از لحکن داسکتان روال     

 داشته دیگری  ما اگر منظورطبیعی و واقعی آن را بگیرد ا

 نظکر  در را آن نمکادین  و آمیکز  طنکز  ی جنبکه  مثالً. باشد

 زمانکه  و شخصکیت  موضکوع  با تواند می لحن باشد، داشته

 .باشد نداشته هماهنگی و همخوانی اش

 

 

 : شخصیتبخش اول 

یکی از ویژگی های مدیر مدرسه ، ساختار آن است و 

 به  اولین مرحله در این ساختار، ورود شخصیت اصلی

 محیطی از او. است مدرسه محدود و کوچک محیط

. است آورده پناه اینجا به و کرده فرار( اجتماع)  بزرگتر

 پردازی شخصیت هرگونه که این ذکر قابل ای نکته اما

. نیست ایرانی هوای و حال از  خارج مدرسه مدیر در

ی پرداختن به  درشیوه »احمد آل جالل چه اگر

 های داستان در پردازی شخصیت نوع به  شخصیت ها

 سبک در پذیری تأثیری این اما است داشته چشم غربی

 ( 913:  191۹ ، شکری)  «.مضمون در نه است

 ی شخصیت پردازی در مدیر مدرسه میجالل درباره 

ازفردیناندسلین در شخصیت پردازی داستان » گوید:

من در » سپس می افزاید.« مدیر مدرسه الهام گرفته ام 

تأثیر « سفر به انتهای شب»مدیر مدرسه از کتاب 

با این  (139:  197۹میرآخوری، شجاعی، «)گرفتم.

بیگانه ی » همه اثرپذیری آل احمد از رمان 

  .کرد فراموش نباید را  «آلبرکامو

 انواع شخصیت

  شخصیت های انسانی و غیر انسانی -1

جالل آل احمد در داستان مدیرمدرسه فقط از 

شخصیت های انسانی بهره گرفته است. این اشخاص 

 ناظم،)  کلی عناوین  با آنها از و ندارند خاص نام  عمدتاً

 بیشتر در زیرا. شود می یاد.. ( و آموزان دانش معلم،

ضرورتی نداشته و کمکی به خصیت ها ش نام ذکر مواقع

 .پیشبرد ماجرا نمی کند

  شخصیت های اصلی و فرعی -1

شخصیت اصلی در این داستان، همان مدیر است که 

اول آن که  » :است اخالقی مهم بسیار ویژگی دو دارای

او منزّه طلب است به این معنا که به هیچ وجه نمی 

 فساد کند. دوم، و  ی تباهیخواهد خود را آلوده

 شکل به موجود  شخصیت اصلی در فکر تغییر وضع

گذشته از ( 1۹0:  1912 رضایی، شیخ)  «.است فراگیر

شخصیت اصلی داستان،کسانی هم که او را احاطه کرده 

ی سیر سرگذشت کم و بیش آن قدر که الزمه» اند؛

 » (993:  1972پرهام، « ) است ، زنده و باروح اند.

ثانوی پس از مدیر  به عنوان مهمترین شخصیت« ناظم

مدرسه حضور فعالی در سیر داستان دارد و راوی، ناظم 

را به عنوان یک شخصیت اداری به تمام معنی معرفی 

ی مدرسه نشان می اداره در را او مهارت و  کرده است

دهد. در عین حال، به محیط خانوادگی ، میزان 

 : ه استنمود اشاره ناظم  تحصیل و وضعیت مادی

پیش از دانشسرای مقدماتی درآمده بود. یک سال  » 

سال گرمسار و کرج کار کرده بود و امسال آمده بود این 

جا. پدرش دو تا زن داشته. از اولی دو تا پسر ، که هر 

دو چاقوکش از آب درآمده اند و از دومی فقط او مانده 

:  1917 احمد، آل)  «...و شده خوان درس که  است

رفتار و کردار برای خود محفوظ حتی استقالل در ( 21

می داند؛ حتی به خود مدیر اجازه نمی دهد که وارد 

حیطه ی اقتدار ناظم شود. از شاگردان بزرگتر مدرسه 
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توی بچه » برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کند: 

 ( ۹1همان: ...«) ها مأمور هم داشت 

با شاگردان درشت، روی هم ریخته بود که خودشان  » 

 ( 2۹همان : « ) یب کارها را می دادند...ترت

که شاخص ترین شخصیت پس از « فراش جدید »

مدیر و ناظم مدرسه است و او نقش تعیین کننده در 

داستان ایفا می کند. در مواقعی بسیار به کمک معلمین 

شتابد و حل و فصل بسیاری از مسائل مدرسه، می

ه را در حلّ مهارت بی نظیر دارد. او نه تنها کادر مدرس

مشکالت یاری می کند،بلکه به عنوان بانک متحرکی 

هم درمی آید در مواقع 

تنگدستی و تأخیر در وصول 

حقوق، به همه ی معلیمن 

 :مدرسه قرض می دهد

در مدرسه ی ما ، فراش  » 

جدیدمان پولدار بود و به همه 

شان قرض می داد و کم کم 

.« ) بانک مدرسه شده بود 

 (  ۹9همان : 

»  یر درباره ی او می گوید :مد

اگر دو تا از معلّم ها تجربه و 

سابقه ی او ) فراش جدید را ( 

داشتند و اگر همه در کارمان 

پختگی او را داشتیم، بچه های مردم یک ساله فیلسوف 

 (00همان :«) می شدند.

« معلم کالس چهارم » از شخصیت های ثانوی دیگر،  

 مدیر چون را او مدیر ، او هیکل  است که با توجه به

 رسمی، های مجلس از بسیاری در او و داند می کل

 آمریکایی ماشین با آخر که است بوده مدیر زن حرف

 های معلّم. شود می خارج صحنه از و کند می تصادف

 قدیم، فراش دوم، اول، شش، ، پنج سه، های کالس

کی از بچه های ی مادر حتی و شاگردان زن، معلّم

 قرار  خود تأثیر تحت را داستان مقطعی، درمدرسه که 

روز اول که دیدمش، دستمال آبی نازکی » :دهد می

و پیراهن نارنجی به تن داشت و تند بزک  سرکرده بود

کرده بود... این بود که دفعات بعد دست به سرش می 

کردم اما او از رو نمی رفت سراغ ناظم و اتاق دفتر را 

« ) می گرفت تا زنگ را بزنند و معلّم ها جمع شوندو...

 (1۱-1۹همان : 

 :شخصیت مخالف   -2

در داستان به نوعی شخصیت مخالف وجود ندارد. 

هرچند ناظم گاهی اوقات 

سرناسازگاری با مدیر دارد. اما او 

این ناسازگاری ها را به خاطر 

 می  مدرسه و نظم آن تحمل

مدیر  رسد می نظر به. نماید

همیشه با خود درگیر است و در 

اصل مخالف واقعی، درون او 

 ای مبارزه  در شخصیتش .است

 می که آدمی بین است کار در

 و برود و بکشد را راهش خواهد

 و باشد نداشته کسی به کاری

 و بماند خواهد می که آدمی

 نیست این از شکست »: بجنگد

 بگریزد تواند نمی دیگر مدیر که

هد بجنگد اما حریفی خوا می او و

شکست درکارنیست و اگر هست به جنگ او نمی آید ، 

 ( 211: 1909)بهار، .« این است 

 :(شخصیت های نوعی ) تیپ یا تیپیک -0

آل احمد در مدیر مدرسه بسیاری از شخصیت ها را 

وارد داستان خود می کند. برخی از این شخصیت ها، 

ی کاریکاتوری دارند به طوری که هریک از آنها چهره

ی یک خصوصیت هستند و تاپایان داستان هیچ نماینده

 این واقعی شخصیت تنها. یابند نمی تغییر و تحولی

» از شخصیت های ثانوی دیگرر،  

است که برا  « معلم کالس چهارم 

 را او مردیر  ، او هیکرل   توجه به

 در او و دانرد  می کل مدیر چون

 رسرمی،  های مجلس از بسیاری

 کره  اسرت  بروده  مدیر زن حرف

 تصادف آمریکایی ماشین با آخر

 مری  خرارج  صحنه از و کند می

 شود
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 ، گیرد می شکل آن پیرامون داستان وحدت که رمان

  :است مدرسه مدیر

مدیر ویژگی های تیپ روشنفکران متعهد اما ناامید را  »

دارد و از این نظر می تواند وضعیت نسل آگاه و ناکام 

« ) مرداد را به نشان می دهد. 21بعد از کودتای 

 (932:  191۹شکری ، 

مدیر مدرسه آل احمد تیپی است نسبتاً فردی که در  

پایان کامالً به صورت یک فرد درمی آید. او کامالً عوض 

 ده است.می شود. او نماینده ی تمام مدیر مدرسه رشوه

در پایان این داستان، دیگر نماینده ی مدیر مدرسه 

دی نیست بلکه مخلوق تصمیم است که با انتخاب فر

در واقع جز خود نماینده .» ست یافته است دخود بدان 

 ( 231:  19۹2براهنی ، .« ) ی کس دیگری نیست 

البته ناظم، معلّم ها و فراشان هر کدام نماینده تیپ نوع 

و دسته ی خود هستند و همگی در همان تیپ باقی 

می مانند. مثل معلّم کالس پنج که نماینده ی 

 .هاست غربزده  تیپ

 :شخصیت های قراردادی -2

شخصیت های داستان چون ناظم، فراش اول، معلم 

 می قراردادی  و... همگی شخصیت« دلقک» کالس دو 

. شود نمی دیده آنان در ای تازه و نو ویژگی که باشند

های از هم چیز  انسان ادای گاهی هم مدیر خود حتی

 .آگاه ، دانا و .. در می آورد . شخصیت قراردادی دارد

  نمادین –شخصیت تمثیلی  -6

این گونه شخصیت ها در این داستان یافت نمی شود 

 .چون داستان به شیوه ی رئالیستی می باشد

 : شخصیت های ایستا و پویا -7

 که در این داستان مدیر شخصیت پویایی دارد 

ی در جهان بینی او به خصوص نوع دید عظیم دگرگونی

گردید که پایان کار او به او به مدیر مدرسه بودن ایجاد 

استعفا از مدیریت انجامید. او با گذشت زمان و پیش از 

آمدن رویدادها و اتفاقات از صفات شخصیت نوعی 

اوکاسته و بر صفات فردی او اضافه می شود تا این که 

ها، . بقیه ی شخصیتانجامد می کامل  به فردیت

 همگی ایستا هستند. البته باکمی اغماض معلم کالس

 و درتفکر تغییراتی چون. دارد پویا شخصیتی  سه هم

 .ی او در زندان ایجاد می شوداندیشه

  :(شخصیت های ساده و کامل )همه جانبه -2

آن چه مدیر مدرسه را از سایر شخصیت ها متمایز می 

کند این است که او شخصیتی ساده و تک بعدی 

نگاه نیست. مدیر نگاه سطحی به امور و قضایا ندارد و 

دیگر شخصیت  .گسترده ی او به او زندگی می بخشد

اگر »ها،آدمک های یک بُعدی مقوایی باقی می مانند و

حوادثی برای دیگر شخصیت هااتفاق می افتد به جای 

آن که به دگرگونی کامل آن ها منتهی شود و به تغییر 

« مدیر این داستان کمک می کند.« منِ » شخصیت 

 احیاناً و ها نکته مدیر، یتشخص البته( 291: همان)

 زیادی کمی مدیر بینیم می. دارد همراه به هایی ضعف

 .باشد می فهمیده ، برحق  زیادی  و است قهرمان

ی ضعفی که برای خود می شمرد . بیشتر در نقطه

 . ی تعارف استزمینه
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 شیوه های شخصیت پردازی

ی صریح شخصیت ها با یاری گرفتن از شرح الف( ارائه

 . و توضیح مستقیم

عملی شخصیت با کمی ی شخصیت از طریق ب( ارائه

 .شرح و توصیف

: نمونه برای روش اول: توصیف مدیر از معلّم کالس اول

 ته  معلّم کالس اول باریکه ای سیاه سوخته بود با »

ی بسته. بی کراوت. رماشین کرده ای و یخهس و ریشی

آل احمد، « ) های دم پست خانه و... شبیه میرزا بنویس

1917  :1۹) 

 توصیف  مه برای روش دوننمو

 و آموزان دانش فقر مورد در

 :جاده خرابی

گیوه توی آب سنگین می  »  

شود و اگر تند می رفتی به 

گل می چسبید و ازپا در می 

آمد. گذشته از دست های 

چغندر و لباس های خیس به 

چشم  -مدرسه که می رسیدند

اغلبشان هم سرخ بود. پیدا بود 

که باز آن روز صبح یک فصل 

 07همان: « ) اندو...گریه کرده 

) 

ج( روش سوم: مدیر با خود هم حدیث است زمانی که 

تو اگر »تصمیم جدی و قاطع بر مدیر شدن داشت: 

عرضه داشته باش، مدیر همین مدرسه هم « مردی

 که من مثل آدمی  برای» ( یا 12همان :« ) بشو.

 توانست می جایی هر بود، پریده معلمی قفس  از

 شال که بود این. میل باب کاری هر و باشد بهشت

 ( 19:  همان  ) «.گود وسط پریدم ، کرده ویراق

 ابزارهای شخصیت پردازی

 و گو و گفت ،( اول روش به مربوطتوصیف )  

 است دوم  نوع روش به مربوط)  « عمل »  سیونآک

 یعنی سوم روش از نیز درونی های واگویه ضمن در  (

موجز و  .شد ذکر مثال با که است شخصیت یارائه

 در احمد آل هنری وجوه از یکیکوتاه بودن وصف 

 از حال هر به. است داستانی های شخصیت پرداخت

توصیف  به رمانش در افراد از نویسنده وصف

 ذکر قابل البته. یابیم نمی دست ها شخصیت  درونی

ی دید راوی ) مدیر( می زاویه از را اشخاص این است

تا اندازه ای می دانیم. اما  ی آن هابینیم و درباره

 کامل واقع در شناخت  این

ی تصویر هایی همه زیرا نیست،

که از آن ها ارائه می شود، تند، 

شتاب زده و در اغلب مواقع 

کاریکاتوری است و نقش 

شخصیت پردازی جالل در 

ظاهر  -همین مسئله

 ارزشیابی برای معیاری اشخاص

 ولی است نهفته-قرارگیرد ها آن

 و ماندنی گویا، مؤثر، کل در

 .است نشدنی فراموش

 توصیف شخصیت 

دو مثال از توصیف ظاهری و  

 :رفتاری اشخاص

معلّم کالس چهار  »  :توصیف معلّم کالس چهار 

 دفتر توی. حسابی آدم یک دوتای. بود گنده خیلی

آمد. از آنهایی که اگر می چشم به که بود  چیزی اولین

کنی مدیر کل است. لفظ توی کوچه ببینی خیال می

 (10همان : « ) قلم حرف می زد... 

 :  توصیف ظاهری شاگردان مدرسه

آل احمد در مدیر مدرسه 

بسیاری از شخصیت ها را وارد 

برخی از داستان خود می کند. 

ی این شخصیت ها، چهره

کاریکاتوری دارند به طوری که 

ی یک هریک از آنها نماینده

خصوصیت هستند و تاپایان 

  نمی داستان هیچ تغییر و تحولی

 .یابند
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ی سفید لکه ها ماشین شده بود و بعضی ها یخه »

داشتتند و پای بیشترشان گیوه بود. ده دوازده تایی از 

 (11همان : « ) هاشان به تنشان زار می زد.آنها لباس

 دیدبخش دوم : روایت و زاویه ی  

 شخص اول دیدگاه ازداستان از زبان مدیر مدرسه و 

ی دید درونی به زاویه این انتخاب. شود می روایت مفرد

ی مساعدی است که برای ی راوی )قهرمان( زمینهشیوه

بیان عقاید و خصوصیات شخص مدیر تا به این ترتیب 

 و  ی مساعدی برا ی بیان عقاید و.. شکل بگیردزمینه

 .کند جلوه تر طبیعی و لمس قابل حوادث و رویداد

 ب و  البته از معلمی هم اُقم نشسته بود، ده سال الف »

مردم  های بچه ی زده بهت های قیافه و دادن درس

برای مزخرف ترین چرندی که می گویی... و استغنا 

باغین و استقرا باقاف و سبک خراسانی و هندی و قدیم 

 از و... العجز ورد مثل ارسال صنعت  ترین شعر دری و

 ( 1:  همان)  «.شوم  می خر دارم دیدم مزخرفات؟ این

دالئل موفقیت مدیر مدرسه از دیدگاه 

 (روایت ) راوی

دالئل موفقیت مدیر مدرسه را این گونه می توان بیان 

نمود که روای مدیر مدرسه دقیقاً همان آل احمد، 

 نویسنده و راوی بودن  نویسنده است و همین یکی

 به را راوی افکار و داستان وقایع نویسنده شده باعث

 توصیف  خوبی به را آنها وبتواند باشد کرده حس دقت

ویسنده چه چیز می ن و راوی بودن ییک دلیل اما و کند

تواند باشد؟ شاید ساده ترین پاسخ آن است که داستان 

 این ولی ی دید اول شخص نگاشته شده استبا زاویه

 هر در است بدیهی زیرا. است اشتباه شک بدون پاسخ

ی اول شخص، راوی و نویسنده لزوماً زاویه با داستانی

واهد ش از استفاده با تواند می دیگر پاسخ  یک نیسند.

بیرون از متن داده شود و می دانیم که آل احمد نیز 

معلم بوده است و مانند راوی یک سالی از معلمی دست 

پرداخته است. حتی شباهت کشیده و به کار مدیریت 

 های بیشتری هم بین آنها وجود دارد. آل احمد از

فرزند بی نصیب بوده و این امر دغدغه های فکری او 

راوی داستان نیز ، بی فرزند  .است ساخته می        را

 برای ها بچه با برخوردش  اولین در  است و این موضوع

خواست مدیر خیلی دلش می» :کند می عنوان آنها

داند یکی از شما رابه جای فرزند داشته باشد و حاال نمی

اما این  (13همان: «)با این همه فرزند چه بکند.

شواهدبیرون از متن نیز دالئل مستحکمی برای یگانگی 

 راوی و نویسنده نیست. مهم ترین دلیل این یگانگی،

راوی مدیر،  یکسان بودن تفکرات راوی و نویسنده است.

دارای تفکرات آل احمد است. نوع نگاه او به تقریباً 

 همگی... ودیگران، به آموزش و پرورش، به امریکایی ها 

در آثارش  که طور آن احمد، آل نگاه با تام مطابقت در

پس یگانگی نویسنده و  منعکس شده است، می باشد.

 بر بسیاری تسلط نویسنده  راوی باعث می شود که

 آنها به خوبی به و باشد داشته راوی  رفتار و اندیشه

 .کند منتقل

 نویسی به زبان ادبی« من» انواع  

در این داستان من نویسی نویسنده به وضوح به   -1

چشم می خورد. زیرا در داستان، خود به ذکر حوادث و 

توصیف وقایعی می پردازد که بیش از این، خود به 

صورت مستقیم با آنها روبر بوده است و از نزدیک لمس 

و این نوع از من نویسی را تقریباً معادل » کرده است.

شیخ « ) دانست.   experimental ادبیات تجربی

( این نوع من را در تمام داستانش ۹۹:  1912رضایی، 

چه در توصیف ها به طور شخصیت، به طور توصیف 

 توان میمکان و زمان و چه در مسائل دیگر به وضوح 

 . یافت

در این داستان وجود « ن نویسیم» نوع دیگر از   -2 

جالل آل احمد عالوه بر آن که » دارد. به این معنا که 

در داستان حضور فکری دارد مجال سخن گفتن و 

اظهار نظر را از سایر شخصیت ها می گیرد و خود یکه 

(  ۹1:  همان)    «تاز میدان می باشد ) تک صدایی(.
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 از بسیاری در را نویسنده من حضور سنگینی این البته

توان مشاهده کرد. حضور او در می هایش داستان

داستان چنان سنگین است که گویا حرف حساب را 

تنها از زبان او می توان شنید و شخصیت های دیگر که 

اند، هیچ سخن اغلب نیز در سطح تیپ پرداخته شده

که )مانند مثال هایی قابل تأملی برای گفتن ندارند.

 (.دربخش شخصیت ذکر شد

نویسنده به عنوان فردی صاحب فکر و اندیشه در   -9

داستان خود حضور دارد و درالبه الی آن ) مثالً از زبان 

یکی از شخصیت ها( به بیان نظریات، افکار و احساسات 

چند نمونه ( مدیر مثل)  پردازد می موضوع باب در خود

مثال ازمن نویسی زاویه ی دید درونی و زاویه ی اول 

 :   شخص

 آمد زورم و بود دستم سیگار شدم،  از درکه وارد »

 و... باشم قد بود گرفته دنگم طوری همین کنم سالم

ی براق روی میزش تکاندم ... سیگار زیر توی را سیگارم

مثل تفی در فقط خاکستر سیگار من زیادی بود. 

 (1۹: 1917 ، احمد آل...« ) صورت تازه تراشیدهای

معلّم بریانتین زده با خود نجوا می ی دیر کردن درباره 

مگر او آدم نبود؟ او هم البد قرضی دارد، دردی »  کند:

دارد، غصه ای دلش را می خورد. مگر یک جوان 

بریانتین زده ی لنگر به سینه بسته نمی تواند تنها 

باشد؟ شاید اتوبوسش دیر کرده، شاید راه بندان بوده ... 

 ( 21همان : « ) به هر صورت در دل بخشیدمش.

 : ی دید و دوم شخصزاویه

در مدیر مدرسه به گونه ای که دوم شخص، شخصیت  

اصلی داستان باشد، مشهود نیست اما آن جا که متن 

جنبه ی شفاهی و خطابی دارد، احساس می شود از 

 به است بهتر که روایت دوم شخص استفاده کرده است

 زمانی شود اطالق( نمایشی – خطابی)دید یزاویه آن

 خطاب مورد را خود و کند می صحبت خود با مدیر که

( ی اعترافمسئله بعدی، موضوع در مثال)  دهد قرارمی

دو موضوع مهم مدیر مدرسه با توجه به روایت و زاویه 

  :ی دید

با توجه به زاویه ی دید و روایت، دو موضوع مهم در  

مدیر مدرسه به چشم می خورد که در آثار پیشین آل 

  :احمد کمتر نمونه ای می توان برای آن یافت

اول : نوع نگاه راوی ) نویسنده( به انسان های 

از موضعی باال و در جایگاه فردی  او. است  پیرامونش

به آنها نگاه  که خود را بسیار باالتر از دیگران می بیند،

می کند. او به خود اجازه می دهد تا در اولین آشنایی با 

چند و یژگی او، او را در دسته ای قرار  هر فرد با ذکر

داده و برایش حکمی صادر کند) مثل معرفی افراد 

 (مدرسه به طور نگاه مرشدانه

ی دیگری که در مدیر مدرسه به چشم می دوم : مسئله

 مسئله  خورد و در کارهای آل احمد تازگی دارد،

)  داستان راوی خطاهای به اعتراف و خود از  انتقاد  ی

 خطایی که آن از پس مواقع، از ای پاره در( دهنویسن

 به یا پردازد می خود از انتقاد به دهد می انجام

 .اعتراف می کند خطاهایش

 :اما چند نمونه مثال 

هنگام مالقات معلّم کالس سه، به جرم سیاسی در 

  :زندان، بعد از احوال پرسی به خود می گوید

دردسر  دیگر چه بگویم؟ بگویم چرا خودت را به »

 ندارم،  انداختی؟ دیگر چه بگویم؟ دیدم چیزی

گذاشتم  تنها حساب معلّم با را او و کردم خداحافظی

در مورد هیکل معلّم کالس چهار  (111همان : « ) و... 

آخه چرا ؟چرا  »  :بعد از تصادف با خود بگو مگو دارد

این هیکل مدیر کلی را با خودت این قدر، این ور آن ور 

بزنندت؟ تا زیرت کنند؟ مگر نمی دانستی که بردی تا 

معلّم حق ندارد این قدر خوش هیکل باشد؟ مگر نمی 

 ( 7۱همان : .« ) دانستی 

 ساخت روایت در داستان
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از میان ساخت های چهارگانه روایت ) ساخت برون  

گرا، درون گرا، فراگرا و همگرا( به نظر می رسد، 

یعنی ساخت داستان مدیر مدرسه براساس گروه سوم 

 . فراگراست نه خواننده می داند و نه شخصیت داستانی

 ( بخش سوم : طرح )پیرنگ

آلبرکامو « سقوط »طرح داستانی مدیر مدسه با  »

 ( ۹۱:  1971دستغیب ، .» ) کامالً همانند است 

مدیر به مرور با مدرسه، معلّمان، شاگردان و خانواده  

آشنایی ها،  های آنان آشنا می شود. همزمان با این

 پس  یابد . حادثه ها یکیداستان به آرامی گسترش می

ند و طرح ، داستان را می رس می راه از دیگری از

ی حادثه ی آورنده پدید  گسترانند. هر حادثه

 هماهنگی و تداوم داستان به همین و شود می  بعدی

 کار دشواری از ای گوشه رابا مدیر حادثه هر. بخشد می

 .کند می آشنا

 (انواع پیرنگ ) بسته یا باز 

داستان مدیر مدرسه پیرنگ باز است. زیرا نظم طبیعی  

 .حوادث برنظم ساختگی و قراردادی آن غلبه دارد

 عناصر ساختاری طرح در داستان مدیر مدرسه 

 :  الف( گره افکنی

در رمان مدیر مدرسه این گره ها دیده می شود:  

در کالس داری، دیرآمدن بعضی از معلّم ها و خلل 

کتک زدن دانش آموزان به وسیله ی ناظم، زندانی 

تصادف معلم کالس چهار و  سه، شدن معلّم کالس

عملی نشدن خواسته ی مدیر در انجام درست 

 .امتحانات

   :ب( کشمکش 

احساس می شود کشمکش بیرونی، آن چنان وجود 

ندارد. هرچند گاهی ناظم موافق تصمیمات مدیر نیست 

با تصمیمات مدیر از داخل مدرسه  یمخالفت هایو نیز 

و خارج آن می شود. اما کشمکش واقعی، کشمکش 

ذهنی و درونی مدیر با خودش است که یک تنه می 

خواهد جلوی همه ی فسادها، رشوه خواری ها، بی 

نظمی ها را بگیرد و ایستادگی کند و درآخر کار به این 

 .نتیجه می رسد که نمی تواند

 :  تعلیق حالت یا  والج( هول و 

هول و وال به آن صورت در داستان مدیر مدرسه دیده  

 همکاری عدم نمی شود مگر این که خواننده به سبب

 کند، همدردی مدیر، با..  و طبیعی اجتماعی، عوامل

ی مدرسه بودجه وقتی که بداند خواهد می خواننده

نصف می شود، مدیر چه کار می کند یا زمانی که می 

خواهد امتحانات را به خوبی اجرا کند، مدیر چه 

 ی همه  تدابیری می اندیشد آیا موفق می شود؟کالً در

 .است مدیر نگران ، کارها

 :  د( بحران

زمانی است که دو دانش آموز در اواخر سال تحصیلی  

ی رابطه برقرار می کنند و افتضاح این رابطه، نقطه

اساسی در تسریع عطف مهمی در مسیر داستان و عامل 

 . سیر نزولی حوادث و تشدید کشش آن است

 :هر( نقطه ی اوج 

ی کار آن دو دانش آموز ، مدیر که در سراسر در ادامه 

داستان با کتک کاری و خشونت مخالف بوده است، 

 از را خود کنترل و ریخته هم به کلی به  اعصابش

 را خطاکار شاگرد که گیرد می تصمیم و دهد می دست

 تنبیه شدت به مدرسه کادر و شاگردان مقابل در

جلوی روی بچه ها کشیدمش زیر مشت »  .کند سختی

 فوری جدید فراش که هارا ترکه از  و لگد و بعد سه تا

 .کردم خرد صورتش و سر به بود آورده همسایه باغ از

 رسید نمی ها ترکه اگر که بودم شده وحشی چنان

 (129: 1917 احمد، آل)  «.بودم کشته را پسرک

 :  و( گره گشایی
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بعد ز کتک کاری آن دانش آموز خطا کار و رسیدن 

اخطاریه به دست مدیر شکایت از طرف پدر دانش آموز 

 که گیرد می قطعی تصمیم مدیر کتک خورده

 از قبل  استعفا این اصلی یجرقه اما. دهد  استعفا

 به مفعول شاگرد پدر که بود آمده وجود به کاری کتک

 همچه و بودم مدرسه مدیر من اگر » :بود گفته مدیر

اره می کردم. خجالت پ خودمو شیکم  افتاد می اتفاقی

بکش مرد ! برو استعفا بده. تا اهل محل نریختن تکیه 

 های بچه. رو در و دار ور گوشتو تا دو تکیه ات کنند

. اخالق حسن و که درس بخوننجا این میان مردم

بنابراین به روشنی می ( 122:  همان)  «... که نمیان

توان دید که استعفای مدیر مدرسه، پایان داستان است 

 می  قهرمان کتاب به راه ادامه»  اما پایان کار نیست :

 در را تااو بماند راه به چشم تواند می خواننده و دهد

)  «.ببیند باز دیگر کتابی در زندگی از دیگری ی صحنه

 ( ۹7:  1971 دستغیب،

 چهارم : گفت و گوبخش  

 گفت و گو از نظر ساخت و محتوا 

گفت و گو از نظر ساخت و محتوا از تنوع فراوانی  

برخوردار است و به عنوان یکی از ابزارهای روایت در 

کنار توصیف و آکسیون به نویسنده این امکان را می 

دهد که شخصیت های داستان های خود رابه سخن وا 

به مخاطبین ارائه دهد و دارد، اطالعات مشخصی را 

 .داستان رابه صورتی زنده به پیش ببرد

 انواع گفت وگو 

 که گویی گفت از نمونه دو: طرفه چند و  الف( دو طرفه

رئیس »  :گرد می صورت  داستان در شخصیت دو بین

ای روی ی نشستن داد نگاهش لحظهفرهنگ که اجازه

دستم مکث کرد و بعد چیزی را که می نوشت تمام 

کرد... رونویس را با کاغذهای ضمیمه اش زیر و رو کرد 

 عصبانیت از خالی مثالً و  و بعد غبغب انداخت و آرام

 حکم یک روز هر نمیشه که این. آقا نداریم جا:  گفت

ی این اباطیل را حوصله...  یکی دست دند می

 زیر کنم خواهش ممکنه: که بریدم را حرفش نداشتم

 (۱1: 1917 ، احمد آل)  «بفرمایید؟ مرقوم ورقه همین

 :ی دیگرنمونه 

دیروز عصر یکی از بچه های کالس چهار دو تا کله  »

قند آورده به او فروخته درست مثل این که سرکالف 

 دادم تومنش دو  رابه دستم داده باشد . پرسیدم : چند؟

 که من ؟ آورده کجا از نگفتی.  کشیدی زحمت.  آقا

 ( 11:  همان)  «. آقا نبودم دوزخش و بهشت ضامن

د سحن گفتن است ) انواع خو با  ب( تک گویی: همان 

 (تک گویی: نمایشی، درونی، حدیث نفس یا خودگویی

 صورت به آن گویی تک در داستات مدیر مدرسه، 

 و باشد می خودگویی با یا نفس حدیث

 برزبان را خود احساسات و افکار  داستانی  شخصیت

 مثال دید  یزاویه بخش و شخصیت بخش در. آورد می

ع ذکر گردید. اما دو نمونه مثال دیگر در نو این از هایی

و یک مرتبه به کله ام زد  »:   مورد معلم کالس چهار

 احمق: بعد و ؟ باشی زده  که : مبادا خودت چشمش

 خرافاتی تازه عمر سال چند و سی از بعد!  سر بر خاک

عجب روزگاری ... چشم  » (  71:  همان)  «!  ای شده

یچ نشانی از تو ندارد؟ انگ ه که داری احمق ؟ می بینی

 بینی می اش پیشانی روی را کارخانه های فیلم برداری

 که گیرم. بودی کرده خوش را دلت بودی کرده خیال... 

 ( 79:  همان)  «...  بوده درست حسابت

 بخش پنجم : صحنه

 و زمینه دیگر عبارت به داستان وقوع  زمان و محل 

اشخاص داستان نقش  که است زمانی و مکانی موقعیت

 .   خود را در آن بازی می کنند

  نقش زمان در مدیر مدرسه 

وقتی که از عنصر زمان صحبت می شود، مجموعه ای  

های مختلفی از جمله که عصر، منظور است که بخش
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دوره ای از تاریخ کشوری، سال، ماه، هفتم و شب و روز 

در بر می گیرد. زمان داستان مدیر مدرسه یک زمان را 

خطی است که براساس توالی و تسلسل عناصر زمانی 

 .بیان می شود

گذشته کاری مدیر مدرسه را حکایت  در فصل اول: 

 .می کند. آغاز زمان و حرکت داستانی را می سازد

راوی زمان حوادث داستانی را این گونه  در فصل دوم :

قبل از این که زنگ آخر را بزنند و  »بیان می دارد: 

مدرسه تعطیل بشود آمدم بیرون برای روز اول خیلی 

 ( 27همان :« ) زیاد بود. 

فردا اول صبح رفتم   :هم می گوید در فصل سوم 

مدرسه. بچه ها با صف هاشان به طرف کالس ها می 

رفتند و ناظم چوب به دست توی ایوان ایستاده 

 همان به داستانی زمانی  تسلسل (27: همان)      «بود.

راوی زمان  امه می یابد و در فصل ششم،اد صورت

 ی هفته اواخر »  حوادث را این گونه بیان می کند:

 ، هفتم فصل در(  0۹:  همان) «...جدیدآمد فراش دوم

 کار به نمادین عنصر زمانی، مقطع تشخیص برای راوی

 به( 07: همان)  «...شد  شروع که بارندگی » : برد می

اوی زمان وقایع داستان خود را تا ر صورت، همین

واپسین فصول داستان مشخص می کند. در فصل 

 می خود اوج به داستان حوادث که هنگامی هیجدهم،

 می  بیان صورت این به رمان پایانی وقایع زمان ، رسد

اول اردیبهشت ماه جاللی وکوس رسوایی سر  »:   شود

مدیر »بنابراین در رمان( 121: همان .« ) دیوار مدرسه 

قالب زمان به دقت، سرآغاز و سرانجام داستان « مدرسه

ترین عنصر را ترسیم می کند، گویا عنصر زمان، مهم

 حاکم براین داستان است. نقطه ی اوج داستان

(climax)   با حادثه ی رسوایی که اول اردیبهشت در

امید  این حادثه» :مدرسه رخ می دهد، به وجود می آید

مدیر در اصطالح و تغییر اوضاع را به بن بست 

کشاند اما شکست از این نیست که مدیر مدرسه می

و بلکه در عدم وجود  نمی تواند با اوضاع مقابله کند.

ی ی مناسبی برای پافشاری برمقابله و مبازرهزمینه

( ) 010:  191۹ ، شکری ، فدوی.« )سرسختانه است 

ر و عدم جبرانی وادامه مدی برای زمانی وقت نبود یعنی

 .(ی کار

 حرکت زمانی در داستان  

زمان در داستان مدیر مدرسه، حرکتی رو به پیش  

دارد. یعنی زمان روایی داستان با زمان تاریخی آن 

همسویی دارد. منظور از زمان تاریخی، زمان 

 آن انجامیدن طول به میزان و رویدادها و حوادث  وقوع

سو و از سوی دیگر موقعیت  یک از داستان یک در

 ظرف از  داستان رویدادهای  زمانی خاصی است که

 نقش مکان در داستان . است زمان

جالل از یک فضای محدود و سربسته حکایت نمی  

کند بلکه محیط مدرسه را به عنوان یک فضای زنده و 

پرحرکت اجتماعی معرفی می کند. نویسنده به خوبی 

ی ساکت، مدرسه یک کتاب خانه» دهد که نشان می

 تأثیر از تواند نمی هرگز و نیست  آرام و دربسته

 سرّ و بماند مصون محیطی تشنّجات و تالطمات

 ( 71:  1997  پرهام،)  «. است همین در او موفقیت

 نوع با را رئیس اتاق راوی: مکان صِرف  توصیف الف( 

روی میز پاک و مرتب  » :کند می توصیف آشکار طنز

ی تازه عروس ها ، هر بود. درست مثل اتاق مهمانخانه

چیز به جای خود و نه یک ذره گرد، فقط خاکستر 

در  ( 11:  1917)آل احمد ، .« سیگار من زیادی بود 

توصیف سالن به طنز: راوی در توصیف سالن طنز تلخی 

درست مثل اتاقی در بسته که  » :به کار برده است

کرده باشند... ستون ها  وشخام  بخاری اش را دیروز

که چه کلفت بود و سنگین و بار فرهنگ را عجب 

 (12همان :.« ) خودش به دوش کشیده بود 

توصیف به غیر از مکان صِرف: به غیر ازمکان و  ب(

زمان ؛ توصیف محیط کلی شخصیت ها چون محیط 



1011فروردین و اردیبهشت  /71دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نواهدوم گنژرا    

احمد آل جالل مدرسه مدیر داستانی عناصر   تحلیل و بررسی 97   

 

 در... و احساسی ، عاطفی  روحی، اجتماعی ،مقتضیات

 .ددار وجود هم داستان

 نمونه:

مرده شور این »  یاداوری بی توجهی به انسان بیمار: 

تا حاال از تن این مرد  رمملکت رو ببرن. ساعت چها

)  «...نیومد؟ حیفتون میره، خون چهار  معلّم کالس

حالت غرور ناظم را به هنگام راه رفتن به  ( 71:  همان

ناظم بکوب بکوب از پلکان آمد  « :تصویر می کشد

یک روزه صدای پایش را شناخته بودم  پایین. همین

 و کوبید می را زمان و  مطمئن و از خود راضی. زمین

 او پاهای خاطر برای فقط آجرها تمام انگار رفت می راه

 اند کرده پهن زمین روی صاف را خودشان های  سینه

 (23: همان)  «.

 بخش ششم : درون مایه و موضوع 

توان در قالب پرداخت  می را مدرسه مدیر  موضوع 

. داد جای اجتماعی مسائل به احمد آل جالل همیشگی

 » .پردازد می اجتماع از مختلفی های بخش به داستان

 کشور به ها امریکایی ورود سیاست، پرورش، و آموزش

 منحرف و حزبی مبارزات جا، همه در آنها یرخنه و

 است شده علم دولت، جانب از سیاسی مبارزات کردن

که راوی در  ( 1۱7:  1912 ، رضایی شیخ)   .«

 حرف. کند می کندوکاو را ها بخش این مواقع  بسیاری

 داستان با هم. نیست شعار شباهت بی که را خود های

برای به وقت دیدن محتوای داستان  .نماید می همراه

 در نویسنده موفقیت  باید نگاهی به این آدم ) مدیر( و

آل احمد به روانکاوی »  خت:اندا شخصیت این خلق

شخصیت عصبی راوی ) مدیر( توجه بسیاری دارد. 

دانش آموز دارد که اکثراً از طبقه ی پایین  290مدرسه 

اند. مدیر همچون مدیران مدرن دیوان ساالر، نظارت 

کلی دارد. اما در کارهای انسان دوستانه مداخله ی 

مستقیم می کند، از انجمن محلی برای تهیه ی کفش 

اس بچه های بی بضاعت کمک می گیرد، معلم و لب

سیاسی کالس سه بازداشت می شود و تالش می کند 

که حقوقش قطع نشود، معلم کالس چهارم، زیر ماشین 

 و  امریکایی ها می رود و در بیمارستان از سستی

 در به کوره از و شود می خشمگین کارگزاران اهمال

ویسنده و دقت ن (17:  1919 ، تسلیمی) «... رود می

انگشت نهادن او بر دردهای اصلی جامعه، عریان سازی 

واقعیت های تلخ زندگی و معضالتی که طبقات پایین 

اجتماع با آنها دست به گریبان اند، از ویژگی های 

البته فسادهای .» محتوایی داستان مدیر مدرسه است 

 ، اداری دستگاه فرهنگ و آموزش همچون رشوه خواری

، عزل و نصب های غیرقانونی و مسائل اختالس، توصیه

دیگری چون فقر ، جعل و فساد اخالقی که تجسمی از 

جنبه های منفی نظام آموزشی آن دوران ایران می 

 های مایه درون که است تلخی باشد، واقعیت های

 رویا در را احمد آل و سازد می را مدرسه مدیر اصلی

« ) جامعه قرار می دهد. موجود های واقعیت با رویی

 (919:  191۹شکری ، 

 (صریح و غیر صریحانواع درون مایه ) 

به نظر می رسد داستان مدیر مدرسه براساس درون  

مایه ی غیر صریح و غیر مستقیم پی ریزی شده است. 

در پایان این قسمت، گفتن این نکته ضروری است که 

عدالتی مدیر مدرسه نشان دهنده ی یک سلسه ی بی 

یکی از نمودهایش در رابطه » های اجتماعی است که 

ی بین مدرسه و انجمن محلی، آموزگاران و طرز کار 

ی نشده شکوفا اداری، توخالی بودن درس ها، استعداد

( ۹9:  1971دستغیب ، .«) کودکان و... آشکار می شود 

رشوه گیری، فقر ، وحشت کودکان از مدرسه و... با 

 .وتاه نشان داده می شودک سازهای  صحنه

 بخش هفتم : لحن  
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مدیر مدرسه در مطابقت تام با نوع نگاه آل زبان و لحن  

احمد به جهان و اندیشه های اوست. مدیر مدرسه 

اولین اثر داستانی آل احمد است که در آن به روشنی 

می توان نثر خاص او را مشاهده کرد. آل احمد تا پیش 

از این و در داستان های کوتاه، فاقد نثر خاصی و به 

تنها در پاره ای از اصطالح امضا دار بوده است و 

جمالت، رگه هایی از نثر خاص او به چشم می خورد و 

 این در. است نثر این بروز ی نشانه مدیر مدرسه، اولین

 با و پرشتاب عجوالنه، لحنی و نثر دارای راوی» داستان،

ن که فضا و اتفاقات آ حال. است بیرونی توضیحاتی

داستان نیازمند تأمل بیشتر کند وکاوهایی درونی در 

.«) ذهنیات شخصیت هاست 

(  1۱۹:  1912 ، رضایی شیخ

 و نثر از دیگری نوع که امری

. طلبد می را ضرباهنگ

)  مدرسه مدیر گفتیم چنانجه

 باال از و مرشدانه نگاه(  جالل

 و دارد ها شخصیت و اطراف به

 ترین بزرگ که عواملیز ا یکی

ی مرشدانه نگاه این در را سهم

راوی )نویسنده( دارد نثر و 

سخن اوست. راوی با جمالتی 

کلی در مورد آن قضاوت می 

گویا خود او بر فراز کوه » کند:

آلپ ایستاده و به راحتی می تواند برای دیگران حکم 

شاید بهترین مثال ازچنین  (1۱1)همان: «صادر کند.

ی ی سریع و حکم صادر کننده، صحنهمرشدانهنگاه 

 در امور قضاوت و جدید های آشنایی مدیر با معلم

 و کوتاه دو کالس معلم » :باشد کدامشان هر  مورد

 زد می داد... زد می جیغ زدن حرف جای به و بود خپله

 (12:  1917 ، احمد آل)  «. هاست معلم دلقک که

 انواع لحن 

مانند: داشتن لحن مسخره  الف( لحن عمومی و کلی:

 چایی را که خوردم و ».  آمیز به رئیس فرهنگ جدید

 ام نامه استعفا  روی همان کاغذهای نشاندار دادگستری

 رئیس تازه که ام پخمه همکالسی نام به و نوشتم را

 همان)  «. کردم پست در دم  بود شده فرهنگ

 لحن احترام آمیز همراه با طنز نسبت به اعضای (192:

بله طبق اظهار تمایل خود آقایان  »:انجمن محلی

خدمت رسیدیم ... واین که هرچه باشد ما هم زیر سایه 

ی آقایانیم و تصدیق می فرمایید که خوشایندنیست 

آقازاده همدرس بچه هایی باشند که نه کفش دارند و 

 (۱2همان :....« ) نه کاله 

ب( لحن گفتاری شخصیت  

آقا. بفرمایید »  مدیر ::  ها

« بفرمایید، بچه ها منتظرند.

دکتر به مدیر   (20)همان : 

آقا کی باشند؟... مرا می :» گفت 

گید آقا ؟ من هیشکی . یک 

همان : .« ) آقای مدیر کوفتی 

72 ) 

تناسب لحن با موضوع و 

 مضمون در داستان

لحن کلی اثر با درون مایه ی  

ن آن ارتباطی تنگاتنگ دارد و هر موضوع و مضمون لح

خاصی خود را می طلبد. اگر چه لحنی که در داستان 

به کار برده می شود به قوه ی خالقه ی خود 

 درون به سخت طرفی از اما است مربوط نویسنده

بسته به  ی مضمون و موضوع داستان وابسته است.مایه

نوع موضوع، لحن هم همان گونه است. جدی، خنده 

 ...دار، طنز آمیز، شوخی و

 گیرینتیجه  

جالل آل احمد تا اندازه ای که نوع داستان هایش اجازه 

می دهد به عناصر داستانی، پایبند بوده است. او 

آل احمد تا پیش از این و در 

داستان های کوتاه، فاقد نثر  

خاصی و به اصطالح امضا دار 

بوده است و تنها در پاره ای از 

جمالت، رگه هایی از نثر خاص او 

به چشم می خورد و مدیر 

  این بروز ی نشانه مدرسه، اولین

 .است نثر
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 شیوه از استفاده با را خود های داستانشخصیت های 

 به و کند می معرفی ما به صریح غیر و صریح های

 توصیف از پردازی، شخصیت ابزار میان از خصوص

خوبی بهره می برد که نمونه ی  به ها شخصیت

 جلوه خوبی به « مدرسه مدیر » در توصیف این  بارز

 .است گر

گفت و گو در همه ی داستان هایش تقریباً به وضوح  

« مدیر مدرسه « دیده می شود. اما در رمان داستان 

 به « مدرسه مدیر » جایگاه ویژه ای دارد. لحن رمان

شفاف، تند و تیز  ار،استو جدی، ی گونه به کلی طور

 .همراه با طنز است

بر پایه ی زاویه ی دید اوّل « مدیر مدرسه » روایت در  

شخص است. آل احمد در صحنه پردازی و درون 

 سربلند و موفق تقریباً « مدرسه مدیر » داستان  یمایه

 مکان و زمان های زاویه توانسته خوبی به یعنی است

افکار و اندیشه های پنهان صویر بکشد و ت به را  ...  و

مایه با توجه به اوضاع زمانه اش خود را در قالب درون

 . بیاورد

متأسفانه طرح )پیرنگ( داستان های بلند جالل آل  

ضعیف می باشد و « مدیر مدرسه » احمد از جمله 

براساس چارچوب داستان نویسی ایرادهایی برآن وارد 

پرداخته نشده  یعنی عناصر طرح در آنها به خوبی ،است

ی اوج و...( این گونه است ) چون کشمش، بحران،نقطه

از « مدیر مدرسه » که طرح داستان  ،به نظر می رسد

.  سایر داستان های بلندش قوی تر و محکم تر است

بدون هیچ شکی داستان های بلند جالل آل احمد 

غرب » متأثّراز آثار غیر داستانی او به خصوص کتاب 

که این داستان ها، وسیله ای در جهت اوست « زدگی 

 .انعکاس واقعیت های دردناک اجتماعی است

 منابع و مآخذ 

 .( مدیر مدرسه ، چاپ چهارم ، تهران : نشر معیار علم1917آل احمد ، جالل )   -1 

 .نون و القلم ، چاپ اول ، تهران: آدینه ی سبز (1917) -2

 انتشارات کتاب سعدی« ( از چشم برادر، چاپ اول ، قم 19۹3شمس )آل احمد ،  -9

 . ( ساختار مبانی ادبیات داستانی، چاپ اول، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی1977ابراهیمی ، نادر ) -0

 . ( عناصر داستان، ترجمه ی فرزانه طاهری، چاپ سوم ، تهران: نشر مرکز1917اسکولز، رابرت ) -۱

 .، چاپ اول ، تهران : نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 2( دانشنامه ی ادب فارسی، جلد 1911نوشه ، حسن )ا -۹

 .( قصه نویسی، چاپ سوم ، تهران : نشر نو19۹2براهنی، رضا ) -7

ی  ، اندیشه و هنر ، دوره ی پنجم ، شماره« مدیر مدرسه و نون و القلم جالل آل احمد ( »1909بهار، شمیم )  -1

 . چهارم

( تأمّلی در باب داستان ترجمه ی محسن سلیمانی، چاپ اول، تهران : حوزه هنری سازمان 1979پراین، الرنس ) -3

 . تبلیغات اسالمی

 .، تهران : نشر صدف 3شماره « ی جالل آل احمدمدیر مدرسه( » 1997پرهام ؛ سیروس ) -11

 اصر ایران ) داستان(، چاپ اول، تهران : نشر اختران(گزاره هایی در ادبیات مع 1919تسلیمی، علی )  -11

  .( فرهنگ اصطالحات ادبی، چاپ سوم ، تهران : مروارید 1971داد، سیما )  -12

 . ( نقد آثار جالل آل احمد ، چاپ اول ، تهران : نشر ژرف1971دستغیب، عبدالعلی ) -19

 . ، تهران : نشر به دید ( یادنامه ی جالل آل احمد، چاپ اول 1971دهباشی، علی ) -10

 ( نویسندگان پیشرو ایران، چاپ دوم، تهران : نشر نگاه19۹۹سپانلو، محمد علی)  -1۱
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احمد آل جالل مدرسه مدیر داستانی عناصر   تحلیل و بررسی 111   

 

 . ( دانشنامه ی ادبیات، چاپ اول، تهران : انتشارات ابن سینا19۱9سعیدیان، عبدالحسین ) -1۹

احمد، چاپ سوم ، تهران : نشر ( نقد و تحلیل و گزیده ی داستان های جالل آل 1912شیخ رضایی، حسین )  -17

 . روزگار

، مجله ی دانشکده ی ادبیات دانشگاه تبریز ، «شگردهای داستان پردازی در بوستان ( » 1912غالم ، محمد ) -11

 . ، شماره ی زمستان 0۹سال 

 . رید( فرهنگ نظریه و نقدی ادبی، چاپ اول ، تهران : مروا1911کزازی، میر جالل الدین و حسین سبزیان )-13

 . ( قصه ، داستان کوتاه، رمان ، چاپ اول ، تهران: نشر آگاه19۹1میرصادقی، جمال ) -21

 19۹7. عناصر داستان ، چاپ دوم ، تهران : انتشارات شفا  -21

 197۹. ادبیات داستانی ، چاپ دوم ، تهران : انتشارات علمی -22

 .نویسی ، چاپ اول ، تهران : کتاب مهناز ی هنر داستان( واژه نامه1977و میمنت ) ذوالقدر ( ) -29

 . ، چاپ پنجم ، تهران : نشر چشمه 2و  1( صد سال داستان نویسی ایران ، جلد 1917میر عابدینی ، حسن)  -20

 .(، بالغت و صناعات ادبی ، چاپ هجدهم ، تهران : نشر هما1911همایی، جالل الدین ) -2۱

 .یسی، چاپ دهم، تهران: نشر نگاه( هنر داستان نو1911یونسی، ابراهیم)-2۹

        رومجلۀ ادبی پیاده سرچشمه: 

 

 بازگشت به نمایه 
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داريسرمایهِ   ضد   مانیفست   111   

 

 زرافشان کالینیکوس/ برگردان: ناصر الکس: نویسنده

 

 فارسی/: شومیز/ زبان: جلد رقعی/ نوع: ناشر: نشر آگاه/ قطع

 0: چاپ / نوبت1211: انتشار / سال171: صفحات تعداد

 از متن کتاب:

 علیه جنگ» اعالن هم و است مانده زنده و گذرانده سر از را سپتامبر11 هم داری،ضدّ سرمایه جنبشِ اگر"

 به باید که است مانده نیز مهمی بسیار سؤاالت بخشد، گسترش را خود نگرشِ افقِ که است واداشته را آن «تروریسم

 ماهیتِ همچنین و آن بر غلبه برای نیاز مورد هایاستراتژی دشمن، ماهیتِ و سرشت به سؤاالت این. دهد پاسخ هاآن

 یک بسیاری جهات از این. شود ایجاد باید دشمن این بر پیروزی از پس که شودمی مربوط جایگزینی یجامعه

 و قطعی موضع مسائل این از یکهیچ برابر در خود هایواکنش در تاریخ این تا جنبش که است بوده قوت ینقطه

 یارائه کتاب این هدفِ. یابد ادامه همچنان باید وضع این که نیست این معنایش اما است، نکرده اتخاذ روشنی

 ".هاستپرسش این هایپاسخ از ایمجموعه

 بازگشت به نمایه
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  َتلخُون 112

 

 کوتاهداستانِ صمد بهرنگی/ 

 پریانِ به ،رفت می که راه. زد می موج شتشپُ و هاشانه روی رنگقبَشَ گیسوی ،خرمن ،خرمن
 ...مانست می هاافسانه کردۀگمراه

 
در  "نلخوُتَ"را نوشت که با  "عادت"اش به نام اولین داستان منتشر شده 1993 سال صمد بهرنگی دریاد زنده

 محلّی افسانۀ یک از است برداشتی  "تَلخوُن" . قصۀهای دیگر ادامه یافت، و داستان1902در  "نامبی"، 1901
 ۹ تاریخ که را آن فارسی متن سپس و نوشت آذری زبان به نخست بهرنگی صمد را قصه این. آذربایجانی
 هفته کتاب( 1902 مرداد 27) 11 شماره در «قارانقوش. ص» امضای با دارد، خود پای بر را 1901 اردیبهشت

 دیگر قصه چند و "تَلخوُن" مجموعۀ در دیگر، قصّۀ چند همراهبه سپس نوشته این .رساند چاپ به شاملو احمد
 مترجم، اجتماعی، منتقد معلم، داغ(؛ قره 1907 شهریور 3 -تبریز  1911 تیر 2) بهرنگی صمد .شد چاپ تجدید
  .بود آذربایجانی فولکلور زمینه در محقق نویس، وداستان

 قصّه( 11لینک دانلود فایل متنی مجموعۀ تَلخوُن )حاوی 

http://samadbehrangi.com/books/Talkhon(www.samadbehrangi.com).pdf 

 تَلخوُنلینک شنیدن و دانلود فایل صوتی قصّۀ 

https://files.tarikhema.org/audio/roman/02%20-02%Talkhoon.mp3 

 بازگشت به نمایه

 

http://samadbehrangi.com/books/Talkhon(www.samadbehrangi.com).pdf
https://files.tarikhema.org/audio/roman/01%20-%20Talkhoon.mp3
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ُپل روی رفتن راه 113   

 

 فریدون تنکابنی

 

، از طنزپردازان و ساکن شهر کلن در آلمان19۹2و از سال  خورشیدی در تهران 191۹لد سال متو ،فریدون تنکابنی
که از قرار اطالع، هم اکنون به علت  استو عضو سابق شورای نویسندگان و هنرمندان  تان نویسان بزرگ ایرانداس

منتشر  1901 به سال "مردی در قفس"نخستین داستان خود را تحت عنوان  اوبیماری در بیمارستان بستری است. 
راه رفتن "تاب . کمعلمان و کارمندان پرداخته است میدِاُاجتماعی و زندگی بی در آثارش بیشتر به انتقادِو کرده 

به صورت ای خواندنی از نویسنده ، با مقدمهمیرکبیر منتشر شدهتوسط انتشارات ا 19۱۹در سال  که "روی ریل
 رفتن راه/ بورژواها خرده آشکار و پنهان هایمَالحَتبدین شرح است:  کوتاه داستانهشت مجموعه شامل 
 در...!/ بود تهران اگر حاال/ شاهنامه در زن/ اعدام درباره جدی نیمه -شوخی نیمه های اندیشه/ ریل روی

 .داغ آهنینِ تنگِ قفسِ در گرفتار ایدیوانه هایهذیان/ تهرانی آقای تنهایی/ تنبلی ستایشِ

مندرج در کتاب  "!باشد گونههمین باید است، خوب گونههمین"احسان طبری در نقد مفصلی با عنوان یاد زنده
 از دیگری اثر  "کبیر امیر نشریات" بنگاهدر معرفی این اثر تنکابنی نوشته است:  "فرهنگ و هنر و زبان"مسائلی از 

 نه متضمن اثر این است. داده نشر "ریل روی رفتن راه" عنوان تحت تنکابنی فریدون ایران، معاصر نویسنده
 معاصر زندگی مهم هایواقعیت از گیرا، طنزی جامۀ در غالبا و "ازپ" زبان با هاآن اغلب که و اتود است داستان

 تنها پول بودن، سترون اندوه  شلوغ، شهر هاییادداشت هایکتاب نویسنده تنکابنی، گوید. فریدون می سخن ایران
 به است. رژیم شناسی سر نویسنده  دیگر، های نوشته سلسله یک و تیره، شبِ های ستاره ها،ارزش معیار و ارزش

 در بدینسان، انگیخت. بر همبستگی احساس از بزرگی موج او بازداشت داد، پاسخ زندان و تعقیب با او هنری فعالیتِ
 خلق به را خلق نویسندۀ این خود، وحشیانه هاییورش با نیز رژیم خود  تنکابنی، فریدون هنری قریحۀ کنار

 در را بندشکن جسورانۀ تفکر و مردمی آفرینشِ گوهر داشت، آرزو که طورآن شود موفق کهآن بدون است، شناسانده
 نیز سازد، می حکّ هاآن روی را افراد بهای خانه،ضراب چکّشِ مانند حوادث ضربتِ گویند می کند. خورد وی
 رَنج تفتۀ کورۀ از که هائیقریحه کند، می حدّادی را آهن ولی کوبدمی هم در را کلوخ مصائب، پُتکِ گویندمی

 . "آیند... می بیرون نوازی چشم درخششِ با بوته، از طال مانند بگذرند،

 لینک دانلود رایگان کتاب

 بازگشت به نمایه

https://mihandownload.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84/
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 کارگر، روز جهانی میانمار، روز چین، کودتای با همکاری سند بارۀ: در هاییپرونده و مقاالت با
 کتاب، چند افغانستان، معرفی وخیم دولت، وضعیت در نظامیان مستقیم شرکت کودک، جهانی
 گوشۀ چهار در امپریالیستی ضد مبارزات و امپریالیسم ویژه، تجاوزات روزهای و بزرگان یادمان

  .. انتشار یافت..ادبیات و هنر ویژۀ صفحات و عدالت، فرقۀ از جهان، یادی

  

 "دانش و امید"اطالعیۀ هیئت تحریریۀ 

 مجله چاپی و دیجیتال هاینسخه فروش به اقدام نشر، مراکز و هاسایت برخی که است شده مشاهده اخیراً
 و دیجیتال بطور بار،یک ماه دو هر مجله این که میرسانیم عموم آگاهی به وسیلهبدین .اندکرده «امید و دانش»

 ندارد. بدیهی مراکز این با ارتباطی هیچ تحریریه هیئت. شودمی منتشر مردم و دانش مجلۀ کانال در رایگان
 .است اشکال بال( منبع ذکر با) هارسانه در مجله مطالب نشر باز که است

 

 دانلود رایگان از کانال تلگرامی مجلۀ دانش و مردملینک 
https://t.me/DaneshvaMardom/050 

 

 

https://t.me/DaneshvaMardom/252
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 :می خوانیم "میددانش و اُ"نامۀ چه در این شمارۀ دوماهآن

 

 
 بازگشت به نمایه
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هالحظه شاعر   به سیمین دو از نامه ده و یکصد 116   

 

 به سعی منصور اوجی

 
متولد  ایرانیو پُرکارِ شاعر نیمایی، ادیب، نویسنده، مدرس و مترجم معاصر   ،"هاشاعرِ لحظه"، ملقب به منصور اوجی

کند؛ او در رشته فلسفه از دانشگاه تهران موفق به کسب در شیراز است که هم اکنون در زادگاهش زندگی می 191۹
مدرک لیسانس شد و پس از آن در رشته علوم تربیتی از دانشسرای عالی تهران مدرک فوق لیسانسش را کسب کرد؛ 

بار دیگر به دانشگاه شیراز رفت و مدرک لیسانس زبان  ،که به زادگاهش بازگشتست که اوجی پس از آنااین در حالی
خواب (/ 1900باغ شب )از منصور اوجی عبارتند از:  . برخی از دفترهای منتشرشده و ادبیات انگلیسی را هم گرفت

خواند این سوسن است که می(/ 1903برگزیده اشعار )(/ 190۹شهر خسته )(/ 1900درخت و تنهایی زمین )
(/ 19۹1حالی است مرا )(/ 19۱1شعرهایی به کوتاهی عمر )(/ 19۱7صدای همیشه )(/ 19۱۹مرغ سحر )(/ 1903)

 (...1911ها( )شعرهای مصری )عاشقانه؟(/ ا تولد و پرواز )خوش(/ 19۹1کوتاه مثل آه )

نامه( و  0۱احمد )یک نامه(، سیمین دانشور )آل هایی از جاللمجموعه نامه "یکصد و ده نامه از دو سیمین" در کتاب
/ قطع: رقعی/ نویسنده: منصور اوجی. شناسۀ کتاب: نامه( به منصور اوجی آورده شده است ۹۱سیمین بهبهانی )حدود 

شابک: / 1نوبت چاپ: / 193۹سال انتشار: / 23۹تعداد صفحات: / زبان: فارسی/ ناشر: نیلوفر/ نوع جلد: شومیز
 . ریال 271111قیمت: / گرم 901وزن: / 3713۹00017113

 ها در ادامه می خوانیم.پیش گفتار این کتاب را همراه با نمونۀ متن نامه
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سیمین دو از نامه ده و یکصد کتاب گفتارپیش 117   

 

 به قلم منصور اوجی

 :سخن نخست

هایی از خوانندگان عزیز، شما در این مجموعه، نامه

احمد، سیمین دانشور و سیمین بهبهانی را جالل آل

نامره و   02خواهید خواند، به ترتیب یرک نامره، و   

نامه را. در ابتدا بهتر است سخنی داشته  62حدود 

  :هارد چگونگی فراهم شدن این نامهباشم در مو

جوان بودم و دستی در شکعر داشکتم و دوسکتدار شکعر و     

قصککه و فرهنککگ و هنککر ایککران و جهککان. و دو دوره از    

تحصکککیالت دانشکککگاهیم را در تهکککران گذرانکککدم؛ دوره 

. و کارشناسی ارشد 1901تا  1997کارشناسی را از سال 

اولیه ککانون   . درضمن از اعضاء19۱1تا  1901را از سال 

بار نویسندگان ایران بودم از آغاز تأسیس آن. و ماهی یک

کنکدم و بکرای شکرکت در جلسکات ماهیانکه      از شیراز می

یاد منصور قندریز در خیابکان انقکالب   که در تاالر زندهآن

شد، رضای سابق( در جلو دانشگاه تهران، تشکیل می)شاه

ن هوشکنگ  یکادا چنکانی ککه زنکده   آمدم. هکم به تهران می

آمدنکد و  گلشیری و محمد حقکوقی هکم از اصکفهان مکی    

ها و بودن و محمدتقی صالحپور از رشت. و این آمد، شدن

ها، سبب شد تا با بسیاری از بزرگان شکعر و قصکه و   رفتن

هکا  ای از آنفرهنگ و هنر از نزدیک آشنا شوم و بکا پکاره  

احمکد  مکاتبه داشته باشم، یکی از این بزرگکان جکالل آل  

 .بود

گرچه آشنایی اولیه من با ایشان و سیمین دانشور به آغاز 

اتفکاق بکه شکیراز    گردد در سفری ککه بکه  دهه چهل برمی

هکای مکن بکا وی از زمکان     نگکاری داشتند. ولی شروع نامه

تشکککیل کککانون نویسککندگان بککود تککا مککدتی پککیش از    

هکای جکالل   . و از نامکه 1901درگذشتش در شکهریورماه  

اش بکر  ، آن هم بکه خکاطر ارزش تکاریخی   تنها یک نامه را

بعکد از   1907ام: جالل در آذرمکاه  ها آوردهصدر این نامه

صمد و افسانه »، مقاله معروف «صمد بهرنگی»درگذشت 

چکاپ رسکاند و در آن   ، به«آرش»اش را در ماهنامه «عوام

ای بکا ذککر   اند و من در نامهوانمود کرد که صمد را کشته

ه چنین نیست و او در این نامه در نکاتی برایش نوشتم ک

جوابم نوشت که حق با توست و مکن ایکن نامکه را بکدین     

 .بینیدام که میها آوردهخاطر بر صدر این نامه

های من با سیمین دانشور بکه بعکد از بکر    نگاریو اما نامه

شکود. و  های شعر کانون نویسندگان مربوط میپایی شب

ایی من با ایشکان بکه   در مورد سیمین بهبهانی گرچه آشن

گکردد ککه هکر دو دانشکجوی رشکته      برمی 1997مهرماه 

حقوق دانشگاه تهران شدیم. و ایشان با داشتن سه فرزند 

و چند کتاب و شهره در شکعر، در رشکته حقکوق قضکایی     

القبکای  گرفته یکدیپلمپذیرفته شده بود و منِ جوانِ تازه

بختانه شاعر و دوستدار شعر در رشته حقوق سیاسی. شور

تحصیالت من در این رشته بیش از یک مکاهی نپاییکد و   

آن را رها کردم و به رشته فلسفه رفتم و تحصیالتم را در 

ایککن رشککته ادامککه دادم و در همککین یککک مککاهی کککه در 

دانشککده حقکوق بکودم در دروس مشکترکی ککه بکا هکم        

هکای بعکد ادامکه    داشتیم با ایشان آشنا شدم که تکا سکال  

های من با ایشکان از زمکانی شکروع    نگاریمهیافت. و اما نا

شد که بعکد از انقکالب بکه عضکویت ککانون نویسکندگان       

دانستند که با خکانم دانشکور مکاتبکه    درآمدند. ایشان می

هایشان از من خواستند اگکر ممککن   دارم، در یکی از نامه

است واسطه آشنایی ایشان با خانم دانشکور باشکم. و مکن    

انوی بزرگ قصه و شعر در تهران شود دو بحیران مگر می

ای بکا هکم نداشکته    باشند و باهم آشکنا نباشکند و مکراوده   

باشند؟ خواهش ایشان را پذیرفتم و جریان را برای خکانم  

دانشور نوشتم. ایشان هم فرمودند شماره تلفن منزل مکرا  

به ایشان بدهید و بگویید تماس بگیرند، و چنین کردم، و 
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تمکاس گرفتنکد و دوسکتی و     ایشان هم با خکانم دانشکور  

جا شروع شد و تا مرگ خانم دو بزرگ از همینمراوده این

دانشور ادامه یافت. درباره این موضوع بگذارید قلکم را بکه   

 1۱1دست خود خانم بهبهانی بکدهم. ایشکان در صکفحه    

در بخشی که مربوط بکه بنکده   « یاد بعضی نفرات»کتاب 

یدمش؟ در ککانون  بار کجا دراستی، اول»نویسد: است می

رفکت،  نویسندگان ایران، از شیراز آمده بود به شکیراز مکی  

متین بود و آرام و هنوز موها را خاکستری نکرده بود. قرار 

شد برایم نامه بنویسد و شعر بفرستد، با سکیمین دانشکور   

نیز مکاتبه داشت، من هنوز سیمین را از نزدیکک ندیکده   

رکمان بکا هکم   بودم، بعدها به معرفی همین دوست مشکت 

آشککنا شککدیم و ایککن سپاسککی اسککت کککه همیشککه از او   

خواهم داشت، سیمین دانشور مهربکان، همکدل و یکار    می

تر امیکدواری در چنتکه دارد و   ها بیشاست و در نومیدی

 «.کند، بگذریمنثارت می

همان کتاب در بخشکی مربکوط بکه     233و باز در صفحه 

سکیمین  »د: نویسخانم دانشور خطاب به ایشان چنین می

 ککانون  در انقکالب  از پکس [  …عزیز تو را ندیده بکودم ] 

 تکو  بکا [  …] ککردم  دیکدار  اوجکی  منصور با نویسندگان،

هکایش  نامکه  در. نیکز  من با دیدار، از پس و داشت مکاتبه

خکواهم  مکی »گفت، به او نوشتم ککه  اغلب از تو سخن می

بینی که چگونکه لقمکه را از پشکت    )می« سیمین را ببینم

هرحال از تهران بکه شکیراز و از   به دهان گذاشتم؟( به سر

شیراز به تهران میان من و تو قرار دیداری نهکاده شکد از   

 «.بابت این محبت از دوستم اوجی سپاسگزارم

هکای سکال ادامکه    های من با این دو عزیز سالنگارینامه

شود شروع می 19۱1های خانم دانشور از سال یافت، نامه

هکای ایشکان   تر نامهیابد و بیشادامه می 1911و تا نوروز 

نامه(  12نامه و  1است ) ۹1و  19۹1های مربوط به سال

هکای خکانم بهبهکانی از سکال     های اوج جنگ. و نامهسال

یابد. و باز ادامه می 1917شود و تا سال شروع می 19۱3

های ایشکان مربکوط بکه    ترین نامهبینید بیشکه میچنان

نامکه   1) ۹1و  19۹1های گ است، سالهای اوج جنسال

 (نامه 1۹و 

این دو بانوی قصه و شعر گرچه صفات مشترک بسکیاری  

های نیک انسانی داشتند ولی از لحاظ رفتار و را در عرصه

کردار و پوشش و آرایش صاحب دو منش متفاوت بودند، 

پکای  های سال و پابکه دانید سالکه میخانم دانشور چنان

هکای سیاسکی مملککت    ترین کورانبیشجالل در جریان 

های بسیاری را از سر گذرانده، که بود و مصائب و سختی

ترینش مرگ جالل بود. و گرچکه صکاحب فرزنکدی    بزرگ

هکا را داشکت و   نبود ولی روحیه مادرها و حتی مادربزرگ

توانستی این روحیه را حتی در پوشش و آرایش او نیز می

و در مشککالت تکوی   ککرد  ببینی. برای همه مکادری مکی  

رس همه بود و سنگ صبور همه. زنی بود بکه معنکی   جان

رسیده، اقیانوسکی بکود آرام و رام و هکیچ    آرامشواقعی به

جا اشکاره  آورد )این را همینطوفانی او را به تالطم درنمی

 «.کردهای سال یوگا کار میکنم که ایشان سال

بود  برعکس ایشان خانم بهبهانی گرچه صاحب سه فرزند

ای دخترانککه داشککت حتککی  و نککوه داشککت ولککی روحیککه 

تر از دختر خودش امید. در پوشش و آرایش نیکز  دخترانه

کرد و در های شاد را انتخاب میتر رنگچنین بود و بیش

فشان، هیچ بدی و ظلکم و  رفتار و کردار، کوهی بود آتش

دیکد  کرد و با اندک بیدادی که مکی بیدادی را تحمل نمی

خروشککید و گککدازهای درون را بیککرون  و مککیغریککد مککی

ای را حتککی در ریخککت. و شککما ایککن تفککاوت روحیککهمککی

توانید ببینید؛ در کاغذهایی ککه  دو میهای ایننگارینامه

کردند، در نظمی ککه در نوشکتن   برای نوشتن انتخاب می

نوشتند و در تاریخی ککه  داشتند و در خطی که با آن می

خانم دانشور معموالً بر کاغکذهای  گذاشتند. ها میدر نامه

نوشت آن هم در سطوری مرتب می A 0معمولی به قطع 

خوردگی و و منظم و با خطوطی ریزریز و بدون هیچ خط

هکا را  گذاشت و نامهتاریخ را هم همیشه در باالی نامه می

کرد. اما خانم بهبهانی برعکس محض نوشتن، پست میبه

اسکت؛  اغکذها نامکه نوشکته   ایشان بر روی انواع و اقسکام ک 

و معمکولی، کاغکذهای شکیک و     A 0قطکع  کاغذهایی بکه 

دار، کاغذهایی به قطع یک ککف  وبوتهالوان، کاغذهای گل

متکر، آن هکم بکا خطکی     دست و کاغذهایی به طکول نکیم  
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خوردگی. و گکاهی تکاریخ   درشت و نامنظم و گاهی با خط

هکا و  مهگذاشت و گاهی در پایین ناها میرا در باالی نامه

گذاشت و همکین  ها نمیگاهی هم اصالً تاریخی برای نامه

ها را براساس تاریخی کرد تا تاریخ نامهامر، مرا مجبور می

ای ها خورده بود مشخص کنم. گاهی نامهکه بر تمبر نامه

را نوشته بود و فراموش کرده بود پست کند و بعکد نامکه   

یکک پاککت    دیگری نوشته و هر دو نامه را بکا توضکیح در  

 (.00گذاشته بود و فرستاده بود )مثل نامه شماره 

رفتار این دو عزیز با من غیر از لطف و محبت دوگانه بود. 

ها و چه در دیدارها، رفتاری خانم دانشور چه در متن نامه

مادرانه و بزرگوارانه داشت و همیشه با مکن بکا کالمکی و    

طره ککرد و خکا  بیانی آرام و مالیم و متکین صکحبت مکی   

تکر ماننکد یکک خکواهر     گفت. و خکانم بهبهکانی بکیش   می

تر و دلسوز و با لحن و بیکانی دوسکتانه و خودمکانی    بزرگ

بار ککه بکه   کرد. یکچندان درخور مرا گوشزد میرفتار نه

تهران آمدم و به علت کمبکود وقکت نتوانسکتم بکه سکراغ      

ایشان بروم در تلفن دعوا کردند و در نامکه گالیکه. )نامکه    

بار هم که خواهرم مریم که بکرایم خیلکی   ( یک۹1ه شمار

عزیز بود درگذشت، هر دو در جریان کارم قکرار گرفتنکد.   

خانم دانشور نوشت چند روزی از شیراز بکن به تهران بیا 

به خانه خود من و چند روزی بمان تا هوایی تکازه کنکی.   

پکارس بکه آپارتمکانی در    خانم بهبهانی که از خانه تهکران 

مکان کرده بود از تکرس  اهلل نوری نقلشیخ فضل راهبزرگ

که نکند به علت ایکن تغییکر جکا بکه سراغشکان نکروم       این

آدرس جدید خکود را نوشکت و حتکی کروککی آپارتمکان      

بینیکد  جدید را با خط خودشان ضمیمه نامه کرد که مکی 

( و من به تهران آمکدم بکه خانکه عبکاس     ۹1)نامه شماره 

غ هر دو رفتیم، ناهاری در خانه اتفاق به سرامعروفی. و به

خانم دانشور و شامی در آپارتمکان خکانم بهبهکانی. از آن    

آمکدم حتمکا شکبی را میهمکان     بعد هرگاه به تهران میبه

دیکد  شدم و ایشان نیز شامی تدارک میخانم بهبهانی می

ای از بزرگان شعر و قصکه و نقکد و نشکر را دعکوت     و پاره

گرفت ککه  و بحثی درمی شدکرد و شعری خوانده میمی

زد. کککه نشککدنی را بککرای مککن رقککم مککی شککبی فرامککوش

روز تعدادی از آن بزرگان و عزیزان چون شوربختانه امروزه

اند؛ منوچهر آتشکی، هوشکنگ   خود ایشان از میان ما رفته

گلشیری، محمدعلی سپانلو، محمد حقوقی، سیما کوبان، 

ز ایکران  شهین حنانه و یکی دو نفر دیگر و چند تنکی نیک  

 چککه …انککد؛ رضککا براهنککی، عبککاس معروفککی و کوچیککده

 ۹1 دهکه  از بعکد  سالی چند! آه ها،شب آن بود هاییشب

چندین مصیبت برای خانم بهبهانی پیش آمد؛ نوه ایشان 

داشککتنی فرزنککد دختککرش   کوچولککوی دوسککت « ارژن»

درگذشت. و چندی بعد منوچهر کوشیار شوی گرامیش و 

ها مشککالتی بکرای ایشکان    بعد هم در یکی از شعرخوانی

هکم بریکزد، سکیمین    پیش آمد که سبب شد حسکابی بکه  

نوشتم و فرسکتادم ککه    افسرده شد و من شعری برایشان

که آن شعر تا حدی باعث کاهش آالمشان شد پیش از آن

جا بیاورم، بگذارید در ایکن بکاره بکاز قلکم را بکه      را در این

کتکاب   1۱7و  1۱۹دست خود ایشان بسپارم در صفحات 

 نویسد: می« یاد بعضی نفرات»

ترین ایام روزگار بر من سخت ۹1چندسالی پس از دهه »

آشفتگی، شهادت، زندان، مرگ و افزون بکر   بود کک جنگ،

مصائب عکام، مصکائب خکاص خکودم: مکرگ ارژن، مکرگ       

کرانگکی ورطکه   منوچهر )کوشیار( تنهایی و وحشت از بی

خوردم و این ورطکه را بایکد   هولناکی که در آن غوطه می

نامیدم، گذشت. اما مالل آن همیشه با مکن  می« زندگی»

هکای یکاران   ا و مهربانیهچنانی که یاد همدردیماند، هم

نیز با من ماند. یکی از این یاران منصور اوجی بود با همه 

مهربانی و یاوریش و هنوز هکم هسکت و امکروز در میکان     

ککردم یککی   ام بازنویسی میشعرهایی که برای کتاب تازه

 :این بود

 گونه دست دهد آیا به پیله بسته شدن بازمچه

رم )یعنکی منکوچهر و   جا که: دو گنج زیکر زمکین دا  تا آن

 :ارژن( و منصور آن را به شیوایی پاسخ داد

 خویش عجین دارد زنی که شرم و شرافت را به خونِ

 نشین داردبه زیر پوشش او بنگر، پری پرده

 «.دو گنج زیر زمین دارد ...» :جا کهتا آن
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و در آن لحظات تاب و تب روح ایکن شکعر اوجکی نسکیم     

 ...«.خنک کوهستان بود

*** 

بره منصرور    سیمین دانشرور های نامهاز ای مونهنو 

 اوجی:

 دوست عزیزم آقای اوجی

ات دیروز به ای یاد تو خوش که یاد ما کردی خوش نامه

توانست نامگکذاری دبیرسکتان دخترانکه    دستم رسید. می

ثریا به اسم من خوشکحالم کنکد امکا متأسکفانه اوضکاع و      

چیکز  هکیچ احوال مرا به روزی انداختکه ککه انگکار دیگکر     

ککه مملککت مکا آبکاد شکود.      کند مگر اینخوشحالم نمی

طوری شود که روال منطقی تو م بکا عکدالت و عکدم آزار    

موجودات حیه و آزادی و خوشکدلی بکرای همکه مکا بکه      

ارمغان بیاورد و انشاءاهلل آن روز دیر نیست. ما هم نباشیم 

ای و مکرا  قدر اصرار ورزیکده که آنفراخواهد رسید. از این

ای یکک  ام شکناخته طور که بودهای و مرا آنبه یاد داشته

هکای  دنیا متشکرم. زنکده باشکی و پربکار و پکر از شککوفه     

اش را به نام شکعر زیکر چکاپ داری. از    معرفت که عصاره

ام. کجاست و چه هاست چیزی نخواندهامین فقیری مدت

کند؟ از حکال مکن بخکواهی چنکدان تعریفکی نکدارد،       می

دی که اواخر مرداد قلب من واداد و کار بکه  دانم شنینمی

اورژانس و بیمارستان کشید و هنوز حکالم جکا نیامکده و    

ام که ناچار از دانشگاه بازنشسته دچار افسردگی هم شده

روم که بر این بیماری که شدم و فعالً با خودم کلنجار می

فعالً همگانی شده مسلط بشوم. به قول باباطکاهر نکه تکو    

کند درد همی دانم که ناالنم شو و روز. م میدارم نه جای

ام اما با همین حال نزار یک مجموعه داستان فراهم کرده

که زیر چاپ است و چاپش که تمام شکد برایکت خکواهم    

فرستاد. چند کتاب دیگکر هکم تجدیکد چکاپ شکده ککه       

تاسکت  هکا ده گیری آخری را خودم کردم. اما داستانغلط

در الفبکا بکه چکاپ رسکیده بکود،      ها قبالً که چهارتا از آن

ام. دوستان و تا چاپ نشده بود که در این ایام نوشتهشش

حال سالمت را آشنایان هم حالی بهتر از من ندارند بااین

رسانم. این را بدان که از شعر تو که به زاللی ها میبه آن

آید و آب رکناباد و به پاکی آسمان است بسیار خوشم می

 .در اوج باشیامیدوارم همواره 

 61/ 0/ 10  -سیمین دانشور/ با سالم و اخالص

 تارنگاشت یک پزشکبرگرفته از: 

 
 بهار هر به مانم/ امانمی دیر که دانم/ آریمی حادثه ز مگو من سنگ/ با ز ام/ برخاستهبهاران فامِ سُرخ فریادِ

  .اَفشانممی سَهم سِتیغ هر مجروح/ بر آهوی خونِِ  ردّ را/ چون سُرودم

 کسرایی( یاد سیاوش)زنده

 بازگشت به نمایه

https://www.1pezeshk.com/archives/2017/12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%83%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86.html
https://www.1pezeshk.com/archives/2017/12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%83%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86.html


1011فروردین و اردیبهشت  /71دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نواهدوم گنژرا    

مُوسیقایی؟ تضمین   یا ُهنری سرقت   111   

 

 فیروزیانمهدی 

 
 همانندی ،آن از بیتی آهنگِ که است ساخته سایه «حصار» غزلِ بر تصنیفی قمصری، علی «دلِ همزادِ» آلبوم در

 شناسنامۀ در که جاآن از. دارد لطفی محمدرضا تصنیفِ در بیت همان روی شدهساخته آهنگِ با انکاریغیرقابل
 را قمصری ،بشوند همانندی این متوجه که کسانی است ممکن نشده، لطفی نام و تصنیف به ایاشاره هیچ آلبوم

 داشت نظر در باید است، قمصری قصورِ لطفی نام نکردن ذکر اینکه وجود با اما بکنند؛ هنری سرقت به محکوم
 که لطفی چون مشهور استادی تصنیفِ از هم آن بیت، یک آهنگ سرقتِ به نیاز و تواناست و رکارپُ هنرمندی او که

 نیست. منطقی مواردی چنین در سرقت اصوالً و ندارد اند،شنیده را او کار دستگاهی موسیقی مندانعالقه اکثر

 شاعر که ترتیب بدین. است رایج منظوم ادبیات در که «تضمین» مانند است چیزی نگارنده دیدِ از قمصری کارِ
 پیوند ایجاد کار این از غرض و آوردمی خود شعر در تغییر اندکی با یا عیناً را دیگر شاعری از بیتی یا مصرع

 به لطفی استاد به احترامی ادای هم را قمصری کار بنابراین. است داشتگرامی و یادکرد ایگونه یا بینامتنی
 .شود تصریح نکته بدین آلبوم بعدی نشرِ در است شایسته البته. آوریممی حساب

 "سایه و موسیقی"برگرفته از: کانال تلگرامی 

 اجراءدو  بیت از تصنیف دراین ای مقایسهلینک شنیدن 

https://t.me/sayeoMusighi/383 

 بازگشت به نمایه

https://t.me/sayeoMusighi
https://t.me/sayeoMusighi
https://t.me/sayeoMusighi/683
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 شهاب موسوی زاده

 

 کامکار

عشکق را بکرای   من بسهم خکود راههکای بسکیار مرمکوز     

لطفی و برای خود خانواده هم...پشنگ و بیژن بارها آنرا 

تکرار کردند واما نه بسان تعارف بلککه بسکان حقیقتکی    

انکار ناپذیر......و من این  دیکدرا در نکزد کامگارهکا هکم     

احساس کردم ککه حتکی پکس از جکدائی خکانوادگی از      

لطفی بدان میاندیشیدند و در بکاره ی تکأثیر او برخکود    

اذعان کرده اند وبارها و بارها شنیده ام که لطفی آنهکارا  

به برخورد دقیقتری با موسیقی آشنا کرده اسکت...حتی  

پس از جدائی خانوادگی....که من هنکوز از آن میسکوزم    

وهنوز نمیتوانم باور کنم که آنها چگونه  میتوانسته انکد  

 از یکدیگر جدا بسر برند وحتی جدا شوند...

ه بود...پیر شده بود....آن روزهای سکیاه،  لطفی حیرت زد

 زندگی اورا درهم و آشفته کرده بود ... 

 بگذریم....آنهم گذشت!... به قشنگ  

شگفت انگیز بود ودر همکه ی مکاجرا برخکورد شکش       

برادر و بویژه پدر بسیار جالب توجکه بکرای مکا بود....مکا     

د البته همه میدانستیم که این همه بهانه برای دیدار بو

 و آنها نیز بهمچنین میدانستند... 

لبکن سنت و بازی بکا سکنت بسکیار شکیرین وهیجکان      

 آور...برای آنها جدیتر وبرای ما سرگرم کننده تر.... 

                                                                                          دیدار من و لطفی چنین با زندگی آمیخته بود....                                                                                 

هنوز لطفی ومن یکدیگررا نمیشکناختیم...هنگامی بکود   

که من هرروز بر یکی از پله های دانشکده ی هنرهکای  

زیبا کز میکردمو شیفته به ساز علیزاده ی ناشناس جان 

 صغر محبوب پیش آمد... میسپردم که آشنائی من با ا

آنروزها اصغر محبوب بسیار جکوانتر از آن مینمکود ککه    

بود. او بیستو چهار پنجساله بود و ما خیال میکردیم که 

بیست نوزده ساله است واما منبع دانش و کتکاب بنظکر   

میامد...چگونه؟ نمیدانم اما چنین بود........ سیما همیشه 
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ده و شادی میکرد که با او میامد و خانه ی مارا غرق خن

نیمه زیرزمین دکتری بود که از دماغ فیل افتاده بکود و  

ما دَرِبتدا نسنجیده بودیم وبعد که اسباب کشیدیم و از 

ایلوتبارش باخبرشدیم دریافتیم که بعله اوبایکداز دمکاغ   

فیل افتاده باشد ولذا تاب تحمل خنده های سیما ومارا 

ج نداشت...حال مکا  در محله یِ آنروزها خلوتِ میدان تا

که در خانه ی خود بودیمو طبیعتا گهگکاه میخندیکدیم   

چرا دکتر از خنده ی ما ناراحت میشد و چگونه بود که 

اواز خنده ی ما ناراحت میشد خدا داندو بس...تا اینککه  

نامه ای دریافت کردیم که فالن روز هشت صبح درخود 

ک وزارت بهداری خودرا به اداره ی حفاظت یعنی سکاوا 

معرفککی کنم...ولککی هنوزوقککت آن نشککده بککود کککه در   

تظاهراتی مرگ برشاه را بیآغازم پس مرا چکرا خواسکته   

بودند...)من در آن روزها در بهکداری ککار میککردم...در    

بخش بهداشت محیط و کارخانجات و این آقکای دکتکر   

 صاحبخانه هم در همانجاها رئیسی چیزی بود(

سکتادند ککه اتکاق    مرا به اتاق کسی بنکام محمکودی فر  

مختصری بودبا تنها یکک میکز تحریرکوچکک درطکرف     

راست آن زیر قابی که شاه در آن نگکاهش دوختکه  بکه    

ماشین تحریر کوچکی برروی میز بود بدون کوچکترین 

تکانی. ناگهان دردیگری  درست رو بمن و روبروی ورود 

من و عمود به شاه باز ومرد پَتُو پهن اما کوتاه قدی ککه  

لنگیداز آنجا بدرون آمد. او صکاف بسکمت مکن    کمی می

آمد لنگان... دستش را بسوی من باز کرد و گفکت مکن   

محمودی هستم....دست کوچک وچاقش را لزج از عرق 

و چربی)نمیدانم چرا( درمیان دست بزرگ و اسکتخوانی  

من گذاشت)سالها بعد شد که  مکن یکک حلکزون را در    

ان حکس  شمال ازروی زمکین برداشکتم  و ناگهکان همک    

بسراغم آمد...البته من لزجی دست اورا هرگکز فرامکوش   

نکرده ام ولی زیبائی حلزون راهم فراموش نکرده ام امکا  

لزجیش را چرا...او نشست و پرونکده ای را ککه بکا خکود     

آورده بود باز کردو گفت بله جناب موسوی زاده  عرض 

چندانی نداشتم فقط ازشما شکایت شده است که بیش 

نزلتککان بککرو صککداس... درسککت اسککت     از حککد در م

بروصداس....نمیدانم چرا برو صکداس( مخصوصکا شکبها    

معلوم نیست چرااونقدر حرف میزنین باهمدیگه که اینا 

 کی هسسن و چیکار میکنین شبا...

من صاف بچشمان ریکز او نگکاه مبککردم و میخواسکتم     

قصد اورا از این دیدارو سوآالتش دریکابم امکا باورکنیکد    

لجن چیزی در آنها ندیدم...من هیچ جوابی  جز نفرت و

هم ندادم...او خود ادامکه داد خکب بایکد رعایکت کنکین      

دیگه و شما اون عکسارو ککه بکدیوار خونتکون آویکزون     

کردین میشناسین؟... فکر نمیکنین زیادی باشن...خوب 

به اونا نگاه کنین..و چشمان دونکده اش رابمکن دوخکت    

ان  سبز روشکنِ آن  که همینطورمیدوید...)سیاهی چشم

مأمور ساواک دودو میزد....بچشمان شما میکدوخت امکا   

دودو میزد...دائما اینکورو آنکور مکی پریکد...بطرز نفکرت      

انگیزی...ناگهان خنده ای بیصدا سکرداد ککه دنکدانهای    

زرد و خاکستری ش را نشان مداد...دندانها درشت و کج 

هنه و کوله...مثل سنگهای سائیده شده ی رودخانه ای ک

و لجککن گرفتککه و بککی آب....(...مککن ایسککتاده بککودم و او 

نشسته و بهمین سبب احساس میکردم که براو برتکری  

دارم و با آن غروری که ایستاده بودم جواب دادنم زائکد  

بکککود و بکککدان فککککر هکککم میککککردم و آنکککرا زائکککد    

میسککنجیدم....ناگهان بیککاد آقککای دکتککر صککاحبخانه     

ککردنِ چنکد بکار سکرزدن     افتادم...و پَسَکز کمکی زیروزبر  

بیخودش و نگاههای بیمعنیش به درون  خانه دریکافتم  

که او عکس زیبا و پرشور چگوارا) این عکس را مهکدی  

فتحی از یک مجله ی خارجی بریده و آنرا باقاب بسکیار  

زیبککائی آراسککته و درنککوروزی در دیککدارازما بمناسککبت  

شهادت قهرمانان جنبش سیاهکل  بما عیدی داده بود( 

در حال خنده را مینگریسته و از آن وحشت میککرده و  

 لذا مارا  بساواک بهداری لو داده بود...

در آن لحظککات منظککور اورا از عکسککها نفهمیککدم...من   

همیشه کارهای خکودرا پَسَکز امضکاء بکدیوار میکآویزم و      

روزها آنهارا مینگرم و میسنجم و قکدرت و ناقکدرت در   
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پرده ای نقاشی یکا   فن را بررسی میکنم و همیشه چند

 طراحی بدیواراتاقمان آویزان است...

ازهم آن روزکه بالخره منظوررا فهمیدم  قاب و عککس  

ارنستو چگوارا  را به اتاق نشیمن بردم ودرجائی آوبختم 

که از همه طرف دیده میشد ...از سراسر جهکان میشکد   

آن عکس را دید و فقط هرگاه در خانه را بکروی بیگانکه   

م دیده نمیشد...دیگر نگذاشتم هیچ بیگانه ای میگشودی

 ای بتواند  چشم به او داشته باشد....

قرار گذاشتیم دیداربا اصغر محبوب برای اولکین بکار در   

خانه ی ما باشد وتا مکدتی آشکنائی و بررسکی امکانکات     

 وسنجش شرایط وحد ایمنی کار شب و روز ما شد...

ی اصککغربا چنککدتن دیگککر از بسککتگانش در یککک خانککه 

مشترک زندگی میکرد. خانه ای کوچکک بکا سکه اتکاق     

کوچک...اجاره ای...پاک...امبان کتاب منظم چیده شکده  

در کنارهم در قفسکه هکای کنکار هم...یککی دو نقاشکی      

منظره بدیوار و یکی دومیز بکزرگ و کوچکک در سکوی    

 پنجره که بیکی از خیابانهای ستارخان گشوده میشد...

نه احسکاس آرامکش و لکذتی    از نظم و نظافت در این خا

مرا جذب میکرد وگهگاه تمایل پیدا  میکردم که ایکاش 

 عضوی از جمعی باشم که در آن زندگی میکرد.....

 این بماند تا بعد!...

در بین ما که قرار شده بود به مطالعکه ی سکامان داده   

شده بپردازیم مرد دیگری هم بود ککه ادعکای دوسکتی    

ما دروغ میگفت. ما دریافته بسیار پایمندی با ما داشت ا

بودیم که او احتماال با ساواک همکاری میکرد اما پکس  

از دوره ای که اشاره به ارزش لطفی نیز دارد اورا از خود 

 دور کردیم.

این مرد هم بوسیله ی سیما بامن آشنا و بتدریج بیشتر 

و بیشککتر بمککن نزدیککک شککدتا دوسککتی بسککیار نزدیککک 

 انقالبی و میتکوانم بگکویم   خانوادگی...سخنان او معموال

که دل انگیز بود و مرا وماراجذب کرده بود. مکا متوجکه   

شدیم که او در تلویزیون ایران کار و گهگاهی از رئکیس  

تلویزیون یعنی قطبی بنیکی یاد میکرد و باور داشت که 

او روشنفکری مدرن و آینده نگکر اسکت)مدرنیته البتکه    

فکران سکرمایه  هنوز از طرف فوکو و دیگر ارتکش روشکن  

تأئید نشده بود...فوکو البته موضعگیری کرده بود لکیکن  

مدرنیته تازه داشت با نام او در بین روشنفکران احمکق  

جهانِ باصطالح  سوم  جا باز میکردو شهرت مییافکت(و  

سپس دریافتیم که آن روشکنفکر یعنکی قطبکی کسکی     

غیراز دائی فکرح دیبانیسکت و ...بسکیاری از وی بنیککی     

یگفتند که او میخواهد ککار کنکد و دارای ایکن    سخن م

قدرت هست که جهان را دگرکند و با پشتیبانی فکرح و  

پهلبد) مین باشیان (میتواند آنچکه نشدنیسکت  شکدنی    

کند که ما دیگر گوشکمان خاریکد و حسکاس شکدو بکه      

 اطراف بیشتر توجه کردیم...

در این میان ما رابطه را با اصغر محبوب گسترش دادیم 

مرد نیز از محبوب باخرسندی تمام سخن میگفت  و آن

و این درزمستان چهل و نه و یا اولین مکاه پنجکاه بکود.    

ازطرف دیگکر دوسکتی مکن بکا لطفکی پکیش آمکد ککه         

همانطور که میدانید با سرعت بیشتر ازسرعت نوررشکد  

کرد ومهری که درآن بود همه ی زندگی هکردوی مکارا   

 فراگرفت...

ناگهانی اعضاء شبکه ی ویکژه  همزمان با آن دستگیری  

ای  در تلویزیکککون و رادیکککووبرخی دیگکککر از ادارات و  

سازمانهای دولتی یک وحشکتی در جهکانِ روشکنفکران    

ایجاد کرد و از سوی برادر آن مرد پیغام بما رسکید ککه   

اورا دستگیر کرده اند و مکا دیگکر حکق نکداریم )توجکه      

 کنید!...حق نداریم( بخانه ی آنها برویم...

راین میان مدتی پیش از همه ی این مکاجرا  خسکرو   د 

گلسرخی وهمت اهلل دانشیان و چند تن دیگر دسکتگیر  

میشککوند و در طککی نگرانیهککای مککردم بککرای سرنوشککت 

فرزندانشان شبی در خانکه تلویزیکون را روشکن ککردیم     

 ودادگاه آن دوقهرمان بود که پخش میشد...
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کنم که دارای )دراینجا باید به یک تذکر وبژه ای اشاره 

اهمیت تاریخی و حیثیتی است...من اقکرار میککنم ککه    

نمیتوانم تاریخ اتفاق این وقکابع مهکم را بکدقت بخکاطر     

بیاورم و احتمال میدهم که در ذکر آنها و همزمانی آنها 

حتما نادرستی های فاحشی بکار آمده است ککه بعلکت   

ناتوانیهای ذهنی منست اما قول میدهم که اتفکاق آنهکا   

مال با حقیقت وفق میدهد و لکی بایکد از چشکم مکن     کا

دیده شود....من در این حد که وقایع را دیکده ام دقکت   

مسلم بکار برده ام ولی آنطور که من واقعا میدیدم...نکه  

 آنطورکه واقعا هست که شایدباید میبود...(

آن مرد دوماه درزندان مانکد و مکن و لطفکی هکر یککی      

درش بدیکککدار دوهفتکککه ای نهکککان از چشکککمان بکککرا  

مککادراومیرفتیم  و لطفککی آذوقککه و زال وزنککدگیِ)این   

ترکیب از صادق هدایت بزرگمان است(  بسیاری تهیکه  

میکرد، منکه گیج میشدم...بارها خواستم اورا به آغکوش  

بکشم  و به سینه ام بفشارم اگرقدّم قکدّ میکداد ......اگکر    

لطفی میدانست که من این نیک اندیشکی و مهکر اورا...   

تی این چیزهای بظاهر کوچک را افشا میکنم  حتمکا  ح

دلگیر میشد... چه خوب ککه نمیدانکد.......اما حکال ککه     

بیادش هستم آرزومیکنم ایککاش بکود و از مکن دلگیکر     

میشککد .ایکککاش بود....جهککان بککدون چنککبن کسککانی    

خالیست...او در آخرین روزهای زندگیش خواسکته بکود   

و مکن نمیدانسکتم ککه     مرا ببیند...او در بیمارستان بکود 

آخککککرین روزهککککای زنککککدگیش را میگذرانککککد...من  

نمیدانستم....حیف...در پی فرصت بودم و روبکراه ککردن   

 قلب و مغزم برای به آغوش کشیدنش....او زودتر رفت....

آن مککرد پککس از آزادی دیککدم کککه یککک وقککاحتی بککه   

چشمانش راه یافته بود . مکا درسکت در همکان روز اول    

بدیدارش رفتیم  همسر مکن ، لطفکی، مکن....و    آزادیش 

یکی دوجعبه شیرینی و باقلوا و درسکت اولکین کسکانی    

بودیم که بدیدارش رفتیم...او در ضمن بیمار و به یرقان 

خطرناکی مبتال بود لبکن ما هرسه اورا بوسیدیم و قرار 

گذاشتیم که در بهبودیش بکه یکک سکفر چنکدروزه بکه      

ر زندان اصال شکنجه نشده شهرهای شمال  برویم...او د

بود فقط یک چندتا سیلی خورده بود یا نوشجان ککرده  

بود ومثال توانسته بود ثابکت کنکد ککه گنکاهی مرتککب      

نشده بوده است...اودر تلویزیون  فقط میزکاری در اتاقی 

داشته بوده که دستگاه زیراکس در آن میبوده  اسکت و  

ککرده بکوده   غیر از او سه نفر دیگکر در آن اتکاق ککار می   

اند...اما او هیچ ارتباطی بکا کسکان دیگکر نداشکته بکوده      

است...هیچ... و چگونه اعالمیه ی ایشان تکثیربوده شده 

 است برای ماکه پنهان بوده مانده اَس...

ماجرا به ترور شاه برمیگشت که ادعا میکرد نظر ککرده  

ی  حضرت امام هشتم شیعیان امام رضا علیکه السکالم   

حضکرت علیکه سکالم بارهکا اورا دربرابکر       بوده است وآن

مرگ حفظ کرده بوده است....در کنار ترور در برابر کاخ 

مرمر اعالمیه ای نیز منتشر شده بوده است که سکاواک  

معتقد بوده است در اتاقی که آن آقا کار میککرده بکوده   

است تکثیر شده بوده است.....اما خب ما اصال بدان فکر 

ین یک توطئه ی امنیتی برنامکه  نمیکردیم که بپذیریم ا

ریزی شده بوده است یا نبوده اسکت و اصکال چکه بکوده     

بوده است.... ولیکن حاال فکر میکنیم که پس چرا شکاه  

زنده مانده بوده است و همه ی کسانی ککه در تکثیکر و   

تیراندازیو دستگیریهای تلویزیونو و شبکه و اون آقکائهو  

ی خکانومهئوغیرِهُو  اون یکی آقائهو اون خانومئو اون یکک 

غیرِهُو اِلی غیرالنهایه همه باقی ماندنکدو بککار گماشکته    

شدند و هزار مکنت و احترام بکف آوردند وهنوز بغفلت 

نخورنککد....  از آن پککس مککا بککه غفلککت کوشککیدیم بککه   

اعتباردوستی هریک روزی را در کنار او بگکذرانیم و در  

اجراهکای  آن روزها قصه های او آغاز شد...که بیشتر از م

او در خانککه ی ملکککه مادرسککگ میگذشککت مرتیکککه ی 

 الدنگ.

ملوک ضرابی که ازدوستان ملککه ی مکادر سکگ بکود      

آشکارا عالقه ی شدید به اون آقکا مییابد...)بلکه اون آقکا    

خودش با جسارت و حقارت تمام، تمام را تعریف کرد و 

میکرد( که مورد حسادت مادرقرار میگیرد که مادر هکم  
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ز آن دیگککری رغبککتِ مرغککوب  را منکککوب و  از تککرس ا

منفورو معذور اعالم میکندو اعکالن میکندککه مرغکوب    

خاتمکه   او منصوب به اوست واما ماجرا بکین ایکن سکه    

نمییابد چون او خود به ایکن رابطکه ی چنکدین طرفکه     

عالقه داشت وبدان میدان میدادوتن میداد و همه چیکز  

میداد...اون آقارو میگم...و البته ملکه ی مادرسکگ هکم   

همیینطور که مسلما در ر س این شبکه ککار میککرد و   

 حقوق ناچیزی هم ازدربار میگرفت 

دررو به ملککه ی مکادر   او کوتاه نمیآید و میگفت که رو

گفته است که او یعنی این آقائی ککه نکام نمیبکرم آرزو    

داشته است که ایککاش روزی سکرزده بکدرونِ انکدرونی     

میآمده و میدیده است که علیا حضرت ملکه در حیکاط  

کاخ مرمر سر طشت رختشوئی نشسته اند و جورابهکای  

اعلیحضرت رضا شاه را که از جنگ علیه اشرار تنگستان 

گشته فرموده اند، میشویند و یکا در قصکر، بکر تخکت     بر

الماس)یککا الطککاووس( کککه غارَتیِککه یِ جککدِ عظیمشککان  

نادرشاهِ افشار است که با فشار فوق العاده  زیاد از جنگ 

بککا هندوسککتان بککه چنککگ آورده انککد و بککا چنککد فیککل  

اَلمُلوکُالمَخصوصیَّه  از کلکتکه تکا بکاغ گلسکتان انتقکال      

فرموده اند  وجورابِ اعلی تبارِ شکوهر  فرموده اند  تکیه 

خسته از جنگشان اعلیحضرت فناناپذیر باخزعل یاغی را 

وصله پینه میکنکککککنکد... یعنی اون آقاهه که من اسم 

ازشان بهیچوجه نمیبرم وازشان هرگز نمیکآورم  ببینکه   

 چه آرزوهائی میداشته داشت...

ع ....جمله هکا عمکدا ککم و بکیش نادرسکتند...ولی چکارِ      

نیست!..اضافه کنم که ایشان یعنی آن آقا کتابی مرقکوم  

فرموده اند در منقبکت و اِنکشکاف محمکد رضکا لطفکی      

 موسیقیدان قدیر کشورمان...زهی نامردمی و نادانی! 

من دیگر نمیتوانستم نگاه چشکمان او را تکاب بیکاورم...    

وقیح بود و لَجَنمالیده تا درآخر روزی بکه او گفکتم ککه    

خانه ی ما نگذارد که همان پایان دیکدارهای   دیگر پا به

ما شد...اما لطفی  موضکوع را نمیفهمیکد و نمیخواسکت    

بفهمککد...نمی توانسککت بفهمککد...چون بسککیاری روابککط  

دیگککرراهم کککه شککاید خواهککد آمککد میبایسککتی از بککین 

میبرد....که حتی پکیش از اینهکا اتفکاق افتکاده اسکت و      

گفته خواهد شد برخی هم بعدا پیش می آید که بموقع 

 و من از آنها بعدا سخن خواهم گفت....شاید هم نع!...

من و فتحی پیش از اینها بحکث و حتکی جکدل بسکیار     

شور انگیز و همیشگی داشته ایم و ایکن بطکور کلکی در    

سراسر زندگی ما جریان داشته اسکت ازسکالها پکیش از    

اینکه ما حتی یکدیگررا بشناسکیم وگهگکاه ککه دولکت     

ور داشت خُب بهتر..تجربه های مکا بهکم   آبادی هم حض

مربککوط بککود وبهککم مربوطسککت و مربککوط خواهککد      

بود....نظراتمان البته هیچ ربطی بهکم نداشکت ونکدارد و    

نخواهد دارد.... هرکس آنطور که جهان را تجربه میکرد 

جهان را میدید....ما ولکی در یکک نقطکه همِمکان یککی      

زی زتدگی برای بودیم...در عشق به میهنمان ...در برانگی

آینده...مهککدی فتحککی و اسکککوئیهارا را ببینیککد، جهککان 

آینکککده اسکککت در رشکککد شکککعور جوانکککان و همکککه ی 

مردم...زحمتی که آنها برای ما مردم ایران  کشیده انکد  

گذاریسکت...کاری ککه احمکد محمکود و     غیرقابل ارزش 

محمود دولت آبادی برای آینده ی مردم ایران و اغنکای  

ده اند بکی قکدر اسکت...نمیتوان بکرای آن     آینده انجام دا

قدر گذاری کرد...غیر قابکل قکدر گذاریست...محمدرضکا    

لطفی تا لحظه ای پیش از جشن هنر شیراز)تا لحظه ی 

پیش از اولین مضراب به تار در جشن هنر شیراز( استاد 

کم نظیر تار بوده است که البته حسین علیزاده نظیر او 

یقی بککر تککر ازاو...واز و در برخککی نکتککه هککای هنرموسکک

بسیاری دیگر..از .بسیاری دیگر...در علیزاده ایکن توجکه   

فنی به هنرموسیقی و بویژه به فن نوازنکدگی در تکاریخ   

کار موسیقی شکایان تقدیرست...مضکراب لطفکی هکم از     

 همان نوع است...

تابستان شد و خواستیم سفری به شمال کنیم ... یککی  

آنجککا داشککت کککه  از دوسککتان سککیما بککاغ مرکبککات در

میگفتیم ایکاش باغ جوهرات هکم میداشکت ککه تنکوع     

بیشککتری مککی بود)اشککاره دارم بککه مرکککب و جککوهر در 
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نقاشی...مرکب برای طراحی و جوهر برای نقاشکی آب و  

رنگ(. در مازندران بودیم و وارد جنگکل ککه شکدیم راه    

باریکککه ای دربرابرمککان بککود کککه یککک همگنککی بککا مککا  

ادعابود...میتوانست ادعائی میداشت داشت...فروتن و بی 

که بهتکرین جکاده ی کوچکک جنگلروسکت در سراسکر      

عالم....مثل نکژاد مکا...چون مکا بکا فروتنکی کامکل ادعکا        

میکنککیم کککه از بهتککرین نککژاد انسککانی  یعنککی نککژاد     

آریاهستیم...که در واقکع یعنکی نکابودی مکردم ککره ی      

و هفت  زمین ....زیر  نام آریا، آلمان هیتلری فقط بیست

ملبون انسان شوروی را بقتل رسانده است...شش ملیون 

و بیشککتر یهککودی در سراسککر جهککان را بقتککل رسککانده  

اسککت...حدود بیسککت ملیککون اروپککائیرا بقتککل رسککانده  

است...پنج ملیون آفریقائی و عرب را بقتل رسانده است 

و به تبع آن کشوری که نام خکودرا از نکام برجسکته ی    

ته است و بنام آمریکا معکروف شکده   قاره ی آمریکا گرف

است که گوئی اصال قاره ای بکدین نکام وجکود نداشکته     

است و تنهکا کشکورایالتهای متحکد آمریککا آمریکاسکت      

وآمریکائیان اصیل و اصلی از وقاحت این آمریککای بکی   

نؤاد  همیشه ناراحتند...براساس این حکقِ وقیحانکه ککه    

بسازد که  اولین کشوریست که توانسته است بمب اتمی

آنرا دانشمندان آریکائی نکژاد سکاخته انکد مکردم دنیکارا       

تهدید به نابودی میکند و حتی نزدیک بکه نکیم ملیکون    

نفر از مردم زحمتکش ژاپن را  برای آزمکایش آن بمکب   

یعنکی نماینکده ی    "ترومن"بدستوررئیس جمهور وقت 

ویژه ی میلیاردرهکای متحکده ی جهکان نکابود میکنکد      

از هم به تهدید ادامه میدهد...  همکه  وپس از آن ننگ ب

ی خلقهای ایران بالعجایب آریا هستند چکه کُکردو چکه    

گیلک و آذری وچه لُر و مازندرانیو بلوچ و عرب و سکا و 

پکارس وخُکراس وقرقیکز و ازبکک و تکرکمن و جکرمن و       

انگلوساکسن و آمریکائیوغیرهو غیرهو الی غیرُالنهایه) و 

ندگی میکنم یک دلتنگکی،  بویژه حال که من در اروپا ز

در نهانِ جانم بر همگنی آن راه میافزاید که آنرا عزیزتر 

 میکند(...

لطفی بترتیبِ قکد هکم ککه میکرفتیم بایکد سکرِهمه راه       

میرفت...جلوی همه...سه چهار  سایز فاصله از لطفی تکا  

من ، پس  باید من میرفتم سپس سیما وپس فتحکی و  

خکر و مکا هکم بشکوخی     بعد آن آقا...یعنی آن آقکا نفکر آ  

میگفتیم که قانونا همه ی بارهارا باید نفر آخر بر خکود  

بار کند و به این ترتیب اورا از اوج باورِ بخود به حضیضِ 

مقامِ در خورد  فکرو میکاوردیم ...گهگکاه در چشکمانش     

نفرت از همه را میدیدیم... نفرت و حتی کینه را...البتکه  

خککود بککار  در واقککع هککرکس هرچککه را میتوانسککت بر  

میکرد...چیز زیادی هکم نبکود البتکه....او امکا فقکط بکار       

 خودش را برمیداشت...فقط...کاردیگری نمیکرد...

ناگهان در برابرمان خانه ای برپا از چوب و گچ و پوشال 

وحلبی نمایان  شد که  برکه ای ببزرگی اتکاق نشکیمن   

شاهنشاه آریامهر در سعدآبا در پیشش لب پکر میکزد  و   

جاقکها را در خود باز میتابیکد ...در آن برککه   گردش سن

یک غاز سپید با غروری به آرامش زندگی پیش میرفت 

 وبا مهرمهمان نوازخود

بککه مککا مینگریسککت و حتککی بککاور کنیککد یککک تبسککم    

خوشبختی هم به منقار نارنجی و ارغوانیشاضافه میشکد  

غازِ سپید... که ناگهان صدای شکوهمند مهکدی فتحکی   

 ه آرام:در آن بارگا

 ک جون میده واسِیِه ال پُلُو...  

 من گفتم:

 ک جون...  

من درچَشمرَسِ لطفی بودم که نگاه غضبناکی توانسکت  

 بمن بکند و بگوید:

 ک شماها قاتلین...  

 ونگاهی بتعداد بقیه غضبناکتر:
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ک شماهارو باید اعدام کرد...مثال روشنفکرین   

 شماها؟...بَه بَع...

 ره( درهم وناراحت براه ادامه داد...و سُگُرمه )سِه گِ

ما همگی با چهره های خجالتبکارو شرمزده..سکرافکنده   

 بدمبال او..اما مخفیانه خندان ازشوخی مهدیخان...

که ناگهان زن دهقانی که مکا ندیکده بکودیمش ازکنکار     

خانه پیش آمد و براحتی غاز را گرفت وبه مردش که در 

بالهکای غکاز را   پشت سرش بود سپرد  اوهکم بالفاصکله   

جفت بهم قالب کرد و زیر پاهایش گذاشت و به چشکم  

بهم زدنی سرش را بریکد و رهکایش کرد...میدانیکد؟ مکا     

نتوانستیم حتی آخ بگوئیمو آه بکشیم...همه ی کار یک 

لحظه طول کشید...تن بی سرِ غاز سفید بیچاره ککه بکا   

فکواره ی پریشکان خککون، قرمکزو سککرخ و سکیاه میشککد       

فی افتاده بود و تنش به اینورو باال و اونور و بیهدف بطر

پائین میپریدو به اینوروآنور خون میپاشید دمبدم تَنِشِ 

بی اختیارِاندامِ بتکدریج بیجکانش، کمتکر میشکد...کمتر     

 میشد تا مرگِ ناگریزو سکون بی سرنوشتش...

مهمان نوازی آن دو زن و شوهردهقان دوچندان معنی 

ی اینککه نمیخواسکتند در   یافت وقتی غیبشکان زد یعنک  

برابرکارشان  پولی دریافت کنند و ما نمیدانستیم حتی 

ارزش کاالئی آنرا دست ِککم چگونکه جبکران کنیم...بکه     

هرصورت فکرککردیم مبلغکی دو برابکر تخمکین قیمکت      

اصلیش میتواند بسان هدیه معنی پیدا کند و همکان را  

 در گوشه ای بزیر تکه چوبی مشخص پنهان کردیم.

ند داریم در عکسی از نازکی دل و مهرو حیکوان  خب س

دوستی واالی انسکانی جنکاب آقکای لطفکی هنرمنکد و      

موسیقیدان بزرگمان که  شکوخی مهکدی فتحی)جکون    

میده برای الپلو( را نتوانسته بود برتابد و علیه آن حتی 

حکم اعدام همکه ی مکارا صکادرکرده بکود.درآن عککس      

برککه نشسکته و    میبینیم که جناب لطفی تنها برلبه ی

باکمال محبت و اندوه مشغول پَر ککردنِ غکاز بیچکارهو    

البته بیجان است.. آن عکس را سیما از لطفی برداشکته  

بود که توضیح بیشتر، با فراغ بال، یک بال غاز را بدست 

گرفته و پرهای بالِ دیگرِ غکازِ لَخکتِ بیجکان را ازتکنش     

از در عککس  میکَّند...اورا پرمیکرد تکا کبکابِ غاز....سکرغ   

دیده میشد که بدندان سکگی نمیکدانم چگونکه آویکزان     

 بود...در گوشه ی عکس بسمت بیرون... 

شاعربزرگمان هوشنگ ابتهاج خاطره ای را از نازکی دلِ  

جناب لطفی نوشته است که اوروزی  سوسک فلک زده 

ای را که در آشپزخانه میبیند و نزدیک بود زیر دست و 

د و اورا بادسکت خککویش  پکا کشکته شکود نجککات میدهک    

اززمین برمیدارد و به حیاط میبرد و آزادش میکند....بله 

جناب لطفی میتواند سوسک را از مرگ حتمکی نجکات   

دهد و غاز را پس از مرگ حتمی پربکَّند و بپزدو بخورد 

ککککه حکککال خواهیکککد دیکککد....و خورد....مکککاهم البتکککه 

میتوانیم...اما بی ادعکای انسکان دوس ببخشکید حیکوان     

دوستی و دقیقتر بگویم پرنده دوستی و بکازهم دقیقتکر   

غاز دوستی...)آهسته بگویم...شده است که منهم دربرابر 

دیگران خودرا انسان دوست ببخشید سوسک دوسکت و  

طبیعت دوست نمایش دهم...و در خفا حتی خون گاو و 

خوک را هم بخورم در این آلمان، کشکور دمکراسکیهای   

 به سوسک و غیره(...ندیده و نشنیده چه رسد 

با آن و در آن جنگل پبمائی به خانه ی موعود رسیدیم 

خانه ای مثل همه ی خانه های دهاتی دیگر مازندران و 

البته کامال با  چوب درختان  بریده شده و  بکر بلنکدای   

 پایه های چوبی...

آن اقا مثل اکثر روشنفکران تهرانی میتوانست تکا شکب   

برای کباب غاز براه کند   نشده یک اجاق جنگلی فوری

کهاز لج اوجهان  بالفاصله شب شکد و اواز لکج تکاریکی    

بالخره اجاق را براه کرد...و تا او اجکاق را بکراه کنکد مکا      

مککن و فتحککی و سککیما در اتککاق مشککغول پخککتن غککاز   

شدیم....لطفی کمی دورتر از محل اجاق در باغ تاریکک  

 جعبککه ی تککاررا بککاز کککرد و درهمککان سککیاهیِ همککه   

چیزدرتضادِ با آسمان، در روشنائی مرمکوزی ککه انکدام    

اورا دربازیهای خود بینا میکرد تشخیص دادم...او تکار را  
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با احتکرام همیشکگی برداشکت و هکم زمکان بکاچرخش       

غیرقابل انتظاری،پیکر بزرگش را نرم بر چادرشکبی ککه   

درکنار اجاق پهکن شکده بکود جکای دادو در همکان دم       

ر کشید ککه مطمعکن شکد ککوک     اولین مضراب را بر تا

....سیما هم از پکسِ کوتکاهی،   نوامیخواند...و آغاز کرد به 

به لطفیِ غرقه درنوا پیوست وجناب آقکاهم پکای اجکاق    

ماند به فوت کردنِ گُله ی آتش به زیر انبوه برهم چیده 

 ی چوب برای آتش زیر قابلمه ی  پلو...

من ماندم و فتحی به پختن غکاز عزیزمکان در اتکاق...از    

همان ابتدا که قابلمه را بروی چراغ گاز گذاشتیم من و 

فتحی نفری یک چنگال بدسکت گکرفتیم وهکر لحضکه     

چنگالی از محتویات قابلمه نک زدیم و هرلحظه چیزی 

به محتوبات قابلمه افزودیم...... دقیقه بعد پیازرادیدم که 

ب گَسِ نارنگی و پرتقال نیمرَس ُقل میزد دم به دم در آ

و چون عصاره ای بخورد گوشتِ غازمیرفت، ... دم به دم 

میچشککیدیمو...وای... بهککم مینگریسککتیم....مزه ی غککاز   

بتدریج آغاز میشد اگرچه میدانم که مزه، آغکاز وپایکانی   

نکککداردولی آنباراسکککتثنابودومن آغکککازش رااحسکککاس   

یافته ام...  بهمراهش عِصیرِ کردم...پایانی برای آن هنوز ن

داغ شده ی پیازو آب نارنگیو پرتقال و هوای جکانبخش  

خزر و جنگل مازندران وعشکق شکورانگیز رفقکا ککه در     

تاریکی غلیظ پیشگام جنگل حضورداشتند...صدای نکوا،  

صدای تاریکی را میشنیدم که در میان ما میامباشت...و 

..کنکار  دیگر نمیتوانسکتم بکه چیکز دیگکری توجکه کنم.     

کشیدم و بدیوار که تنه ی درختی خوابیده بکر تنکه ی    

درختی دیگر پرچ شده بود لمه زدم...مهکدی در همکان   

کنار چراغ زانوانش را بغل زد و بکه شکعله ی گکاز نگکاه     

دوخت...چککه در ذهککنش میگذشککت، در آن نککور نککا     

مأنوس...او انسان بسیار پیچیده و سکاده دلکی بکود...من    

 شق جهان بودم... عاشق او بودم...عا

برای من غریب بود...چند دقیقه گذشکت ونکوا فکروکش    

 کرد...در چند نغمه ی محودرآسمان بیستاره ی

پیش جنگل و ما همچنان محکو درسککوت هسکتی، در    

سکون هستی... در خاموشی هستی... به هیچ کجا نگکاه  

 میکردیم....هیچ کجارا دیدیم...من دیدم...

خاموشی یک زیبکائی نهفتکه   همه چیز خاموش بود...در 

بود که میشد آنرا کم ککم در سککوت احسکاس ککرد و     

 دید......من مست بودم و مطمعنم که مهدی نیز...

ناگهان من پریدم...صدای حق بجانبِ آن آقا مثل طبکل  

 کوبید که اعتراض آمیخته پرسید:

 ک هنوزغازش حاضر نشده؟...مگه نر بود؟...  

فته بود...   سراسکیمه  صدایش بمتر از همیشه شکل گر

ما هردو بهم نگریسکتیم و پاسکخی ندادیم...چکه میشکد     

بگوئیم....لحن صدا بود که مارا سراسیمه کرده بود...یک 

بیست بیستو پنج متری از کپه ی آتش، مکن و مهکدی   

 دور بودیم...

پیاز پختکه بکود و دیگکر وظیفکه را بغکاز داده بکود ککه        

و آب نارنگی زدیکم   بپزد...یعنی که دو لیوان آب پرتقال

ورِ رون غاز...من و مهدی نگاهی بهم گره زدیمو چنگال  

اول را مهککدی زد یعنککی مککن صککبرکردم تککا اوآغککاز     

کند...چنگال بعدی را من فرو ککردم و پکس از دومکین    

چنگال دیگر فرق نکرد...هکرکس بکین مکا دونفکر البتکه      

هروقت چنگال را بجائی از غاز فرو کرد...دیگر بحثی در 

نبود...بحث نداشت...و چیزیهم از غاز و آب نارنگی و  کار

پرتقککال نمانککد...من کککه در عمککرم ، بککیش از هفتککادو   

 پنجسال تا بحال چنین غذائی نخورده ام....

قهقه های لطفی در همان تکاریکی ککه پَرپَکرِ شکعله ی     

اجاق تِکه تِکه روشکنش میککرد سکر گرفکت..آه چقکدر      

 ای لطفی .... اندوهبار است جهان بدون قهقهه ه

 مهدی بیشتر با نگاهِ دوباره بمن، تصدیق کرد:

 ک  عجب غازیه!...بود!...
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و قهقه ی ما پراز ندانمکاری در ضمن ککه نمیدانسکتیم   

 هم حاال چه جوابی بدهیم...البته اگرپرسشی میبود...

من بیاد نمیآورم که کدام یک از ما خواست که غاز را با 

رم اگر همه موافکق باشکند   آب نارنگی بپزیم...من میپذی

که مهدی فتحی آنرا اختراع کرده وبکارگرفته باشد...غاز 

 در آب نارنگی و یک دوتا هم پرتقال...

آنش، چهره ی آتشین اورا برمیافروخت...و در نور خکود  

نشان میداد که قابلمه ی پلو نیکز در صکفا و صکمیمیت    

مشککغول کارسککت و سککیما کتککابی را ، صککفحه رو بنککور 

د....لطفی در اندیشه بکود و هکر از گکاهی نکاخن     میخوان

اشاره اش را که اخیرا برای ستار بلند کرده بکود  عمکود   

بر سکیمها میکشکید...که بکازهم نکوائی دلنشکین در آن      

 تاریکی بود... یادش پربارست...

جناب آقا تما م دوروز بعد اخم کردو با ما سخن نگفکت  

ا ما خجالت و وقتی هم چیزی گفت تنها  این بود که آی

نمیکشیم ککه مکن و فتحکی هکردو جکواب دادیکم  نکه         

خجالت نمیکشیم....و لطفی هم که شککمی بکرای غکاز    

صابون زده بود  این کار مارا بقدری پسندیده بود که تا 

سه چهارروز با یاد آن قهقه میزد و میگفت عجب کاری 

کردینشون و با چنان لذتی از کاری که ما کرده بکودیم  

ه خود ما کیف میکردیم...او بارها آنکرا بکرای   یاد میکردک

دوسککتان نککزدیکش چککون داسککتانی  تعریککف  میکککرد  

وهربارهم  شاخ و برگ دیگکری بکدان میکافزود و خکود     

قهقهککه میزدومیخندیککد و مککدتی درتعجبککی شککادمانه  

 بود..میخندید...میخندید...

 

در همان گیرو دار بازگشت بودیم  که من و لطفی فکر 

ن روز آخکری یکک چنکد گکامی بسکمت      کردیم  که ایک 

جایگاه خورشید در انتهکای جنگکل بشکرق بکرویم...من     

گفتم حیف سیما به تهران بازگشت وگرنه فورا میگفکت  

بریم که لطفی فورا گفت بریم...براه افتکادیم ککه دیکدم    

لطفی جعبه ی ستارش را به شانه آویخکت...فتحی ککه   

بکه   بروی گره های ریشه ی درخت تنومند توسکا لمکه 

تنه آن نشسته بود و چیزی مینوشت مارا که براه دیدبا 

 صدای زنگ دار ش با لحن توصیه آمیزی بطنز گفت:

ک مواضب باشین زیاد به شمال نپیچین یهو   

 میوفتین تو خزر....خزر اینجا میگن خیلی 

 گوده....  

که زدیم زیر خنده و راه افتادیم...من عاشق خنده های 

...حتی خنککده هککای مصککنوعی جککانبخش آقارضککا بککودم

او....میخواسککتیم شککاید یکککی دو کیلککومتری بککریم و    

 برگردیم....

کمی نرفته بودیم ولی در راه کوهستانی افتاده بودیم و 

از هردوسمت بوی جنگل را هم احساس میکردیم اما نه 

گَردِ رطوبتی... که لطفی کیف ستارش را به دست مکن  

یرون آورد وپنجکه ای  داد و بدون کالمی ستار را از آن ب

بدان کشید که در میان آن درختان پیکرمند توسککا و  

افرا یک گنگی دور و کهنه و قدیمی بخود گرفت...نغمه 

را که آغاز کرد دشتی بکود ککه مکن نفکرت داشکتم...اما      

دومین ناخنش را که به ستار کشید چیز دیگری جنگل 

ن را امباشت...نغمه ی دشتی نبود...حصاری بود که در آ

پریوشی آشفته دل بر درختی تکیه زده بود ککه سکاقه   

های پرپیچ و خم)بهترست بنویسم پرپیچو غم(به همکه  

سو میکشید...من همیشه انتظار داشته ام که موسکیقی  

ایرانی بال برکشد بسمت نه داستان سرائی بلکه بسکوی  

تحلیککل زنککدگی و تجربککه هککای زنککدگی واحساسککات و 

اقع آنچه که هنر بفراتر از ادراکات اجتماعی مردم و درو

عکس العملهای غریزی و حسی بپردازد...گهگاه در سکاز  

لطفی پدیکد میآمکد...فقط گهگکاه و خکود بکدان توجکه       

اساسی نکرد...و علیزاده بدان میکوشد لکیکن توجکه بکه    

فراتر رفتن از تکامل تکنیک به تکامل کاربرد آن پایه ی 

...بکجا هنرآفرینیست که در علیزاده شکروع شکده اسکت   

خواهد رفت راهیست ناپیدا و غامض...اما او راه را مییابد 
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و گکککره هکککارا میگشکککاید...درحد خکککود ککککه البتکککه   

 حدباالئیست...  

جنگل سراسر گوش بود و بنظر میامد چیزی نو وحتکی  

نوین درگوشش میپیچد....بنظر میآمکد صکبا نیکز درآن    

بیشه سه تارنواخته باشدکه درختان حاال درمقایسکه بکا   

آن، چنین در حیرت ازآوای نوین برسه تکار باشکند ککه    

نواخته میشد....غیر قابل انتظار و شور آفرین ...نکه فقکط   

لذتبخش....شورانگیز و شور آفرین...کاری که هنرِ آینده 

نگرانجام خواهد داد...لطفی در بین راه، در همان راه که 

بنظرم میامد به هیچ جا نرسد مگکر بکه ککج و معکوج و     

راه های کار توجه داشته باشیم...به هدف....بحث را ریزه 

ادامکککه دادیم...آهنگسکککازی ککککه مرتبکککه ی عکککالی در 

موسیقیست موضوع بحکث  

و اندیشککه ی مککا بککود...و   

نمیدانم چرا درآنجکا پکرده   

موزُرسکککی آهنگسککاز  "ی 

کبیککر جهککان وروسککیه در 

بستربیماری اثررپین نقاش 

بلنکککد پایکککه ی جهکککان و 

 درذهککنم پیککدا  "روسککیه

میشکککد ومکککرا درحکککین  

فکروسخن رهانمیکرد وبلکه با سماجت بیشتر درذهکنم  

بعد و شکل میافت... موزُرسکی در هنرآفرینی رئالیستی 

 خود آینده را اساس قرار میداد...

لطفی بهانه میاورد بازهم که هنکوز نوازنکده ی ای توانکا    

برای اجرای آنچه او بنُت مینویسد بوجود نیامده است... 

ردار نبودم و قانع نمیشکدم چکون آفکرینش    من دست ب

کاراصلی انسان است...آفرینش یعنی تجسم مادی نو که 

راه دیگککری جککز زایمککان ندارد...انسککان یعنککی زایمککان  

نو...زایمان نوین... چیزی درنطفه دان ذهن شکل بگیرد، 

خب زائیده میشود...درسکت براسکاس ناچکاری از رونکد     

قکع نطفکه در زهکدان    زایمان برپایه ی رشد کافی و بمو

 مادر... کودک... آینده...

لطفککی طفککره میرفککت ومککرا در رودروایسککی )رودررو   

بایستی...واژه نامه ی دهخدا( قرار میکداد....و بکه سکرش    

اشاره میکرد و میگفت تو نمیدونی چقدر چیز تکو ایکن   

کَللَس...و واقعا هم من نمیدانستم و ندانستم چقدر چیز 

بود...خدا داند....غیراز ظبط چند نوار صوتی در آن کلله 

و چند صفحه ی دیجیتال و چند ویکدئوی دیجیتکال و   

احتماال نُتکنوشته های گوناگون مگر چیکز دیگکری ازاو   

 باقیست....

من میپرسیدم در تکرار ردیکف موسکیقی ایکران یعنکی     

ردیف گکرد آمکده توسکط میکرزا عبکدالال ه و یکا میکرزا        

نمیفهمیکدم بکرای چکه ردیکف     حسینقلی و دیگران که 

موسیقی ایران نامیده میشده است چه آفرینشی در آن 

هست؟ امما لطفی پاسخی 

نمیداد و طفکره میرفکت و   

خودرا در پس نواهکای بکم   

سککه تککار یککا تککار پنهککان   

میکرد...میتوان هنوز آنطور 

که مکنِ غیکرِ موسکیقیدان    

فککککرمیکنم در فکککن یکککا  

تکنیک اجراهای گونکاگون  

 ابداع کرد 

گوشه هائی نو بردیف افزود وحتکی بجکر ت پیشکنهاد    و 

میکنم هنرمندان با صالحیتی چون محمدرضا لطفی ک   

حسین علیزاده ک داریوش طالئی وبسیاری دیگر  جکای   

خکککالی گوشکککه هکککای قرنکککی را ککککه در آن زنکککدگی 

میکنیم...قرن چهاردهم و بزودی قرن پانزدهم  درهمان  

قرن گذشته را قرن  ردیف عبداهلل فراهانی پر کنند... من

خاموش نامیده ام...تنها میتوان از علینقی وزیری بزرگ 

نکام بکرد ککه ککاری در نکواختن و درنکت نویسککی و در       

آهنگسازی کردکه خود راه نجاتی بود اما قرن خکاموش  

با او در افتاد و اورا از پای درآورد...و حتی نامی هم از او 

نه و پوسکیده ای  درمیان نماند.......اما سنت گرائی احمقا

هنوز مارا سرگرم طرز نواختن آمیرزا حسینقلی فراهانی 
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نگه داشته است)با احترامکی واال ککه بکرای او وخانکدان     

فراهانی قائلم(.....وزیری را بدنام کردند دراینککه اورا بکه   

غرب گرائی متهم کردند ونه تنها اورا بلکه کسانیرا هکم  

را احسکاس   که آغکازدوره ی) فکاز( نکوی سکرمایه داری    

کرده بودند درفشار قرار دادند و ایشان را زیر حاکمیکت  

دیکتککاتوریِ کمپراتککور، در خفقککان سیاسککی و تنگنککای 

علمی سازمان دهی کردنکد و نگکه داشکتند...آن کسکی     

پذیرفته میشدکه در جهت منافع سرمایه داری جهکانی  

انگلستان و آلمان و اتازونی وایتالیا و فرانسکه و سکوئدو   

هی بود...چند بانک نو نیز برای کمک به خفقکان  غیره را

تأسیس شد که درضمن، خود بانی و حامی خود پروریِ 

سرمایه بود که حاکمیت نیزآنرا با تسکلیحات انسکانی و   

مکانیکی محافظت میکرد...وآنها سرانجام باز با امباشکت  

سرمایه ی بیشتر بتکدریج بغولهکای مهیبکی دگردیسکی     

 میافتند... 

 

د....بایکککد آفرید...نبایکککد جکککائی را خکککالی  بایکککد آفری 

گذاشت...آنچه در ردیف فعلی تا بحال گرد آمکده اسکت   

محصول زندگی ما درپس از حملکه ی یونانیکان و بعکد    

اعراب و بعد مغوالن و بعد عثمانیان و ترکان و افغانان و 

غیککککره اسککککت تککککا آغازحاکمیککککت سککککرمایه داری 

جککایش  جهانی)امپریککالیزم( کککه از آنجککا بککه ایککن سککو 

خالیست...کلنل کجاست؟ ...چیزی در آن ، در ردیف ما 

از انقالب مشروطه و دوران نکوین زنکدگی تکاریخی مکا     

وجود ندارد...آخر تا کی و کجا ایکن دویسکت و چنکدی    

گوشه را تکرار کنیم که هیچ تغییری هم در خود ندارد 

مگر در فن نواختن و  طرز نواختن هر نوازنده ای کامال 

در درونه همیشه همانست که بود)وتازه کجکا  جداگانه...

میتواند نوازنده ی امروز آنچنان ککه آمیرزحسکین قلکی    

مینواخت بنوازد...شهناز یا لطفی و یا علیزاده ویا طالئی 

و یا فرهنگ شریف ودیگران...هیچیک از ایشان نمیتواند 

چون میرزاحسکینقلی فراهکانی بنکوازد...( موسکیقی مکا      

در آن هرچککه بککه جنککبش سککاکن و خاموشسککت حککال 

بکوشی و فریاد زنکی بکاز سکاکن اسکت و خاموشسکت...      

خاموش است......دستگاه موسیقی ما خاموش اسکت...ما  

باید هزارسال دیگرراهم تاب بیاوریم و هیچ نگوئیم....نکه  

نمیتوانیم...نه نباید هم تاب بیاوریم... چند آهنگ به نت 

ککه   انقکالب پنجکاهو هکف   در آمده براسکاس هیجانکات   

نمیتواند دورانسازی کند....لیکن هم آنها هم که درشان 

هم شعر و هم آهنگ امباشته از هیجان اسکت میتوانکد   

نشککان دهککد کککه موسککیقی  مککا ایککن تککوان را دارد کککه 

دگرگون شود امما بیشتر به اندیشکه نیکاز اسکت تکا بکه      

هیجان برانگیخته براساس اندیشه ی داناو توانا  هیجان...

ای تاریخی موسیقی را دگرگون و انقالبکی  میتواند محتو

 کند نه تنها هیجان بطور غریزیو عصبی...

هنر ما ....هنر ما و نه فقط موسیقی....هنر ما باید انقالبی 

باشد...اگر توان هنرمندانه داریم نباید آنکرا محکدود بکه    

گذشککته کنیم...تککوان هنرمندانککه بککرای آفریککدن آینککده 

ه ایکم قکوانین نکوین بکرای     است....در آنصورت ما توانست

آفرینش هنری خود تنظیم کنیم....قوانین آینده را بایکد  

کشککف و درهنککر جککای دهیم...اگککر آینککده را بشناسککیم 

میتوانیم سنتهای فنی برای بیان آن را بیابیم....آنچه در 

موسیقی باصطالح انقالبی مکا در دوران انقکالب رخ داد   

سیقی بود و تمام آغاز هیجانالود بازنگری در سنتهای مو

شدو رفت....وحاال صدها نوازنده ی شائق رشد فقکط بکه   

لطفی و علیزاده و کلهر بسنده نمیکنند والبتکه اگکر بکه    

اندیشمندی فکرا نروینکد  ککه خکب احتمکاال  آفکرینش       

هنری باز در تکرار نوئی از گذشته بکاقی میمانکد ...چکه    

 کنیم با آینده...

ی چون کیهان کلهکر  ما نوازندگای شایسته و برجسته ا 

داریم....چون داریوش طالیی داریم...و دهها تن دیگکردر  

همه ی رشته های موسیقی...و آنهکا همکه در آفکرینش    

 خود تابع شرایط یکسان بوده اند....

و لطفی از آنهمه تنها چند آهنگ نسبتا زیبکا بکویژه در   

همنوازی سازها آفریده است که هم طرازکار  نوازندگان 

ان دیگر ایرانی معاصر  اسکت...گهگاه چیکزی   و آهنگساز
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بیشتر از دیگران  اما نه متفاوت و پایه ساز آینده.......چرا 

آهنگسازی ما قابلیت یک نقدساده را هکم نکدارد  ولکی    

قابل انتقاد بسیار تندست. من فکر میکنم باین دلیل که 

موسیقی ما در طول تکاریخ تحکت فشکارهای گونکاگون     

بویژه وابستگی سنگینش به شعر و  بوده است از جمله و

قوانین شعر که خود قالب بتن آرمه ای عربی بر ساختن 

مصرع های نکه تنهکا شکعر بلککه موسکیقی  اسکت...این       

ارتبککاط بسککیار دسککت و پککاگیر شککعر و موسککیقی،      

موسککیقیدان را در بیککان احسککاس و بککویژه سککاختارِفنیِ 

نکی  شکلِ  بیانِ جهان بینی و الزامکا و ضکرورتا قالکب ف   

ارتبککاطش بککا محتککوای آهنککگ محصککور و محککدود     

میکند...هنرمند نمیتواند از تمکام امکانکات شککل بکرای     

بیان،  بهره ببرد. آواز آنهم آواز بر شعر یکک شکاعر ککه    

حتی نمیداند سه تار چیست در قالب خکود باقیسکت و   

نوازنده را در پی خود و احساسات خود میکشد...بندرت 

در نوازندگی میکوشد قالکب  احساس کرده ام که لطفی 

آواز را تعین کند لیکن شجریان در حد درخشش خکود  

به جوالن تار با اراده ی خود امکان میدهد... نه در حکد  

الزم و ضروری.... او حتی در کنار لطفی  امکان حرککت  

الزمِ آهنگ به پس و پیش  بیش از امکان فنی صکدای  

یان تا هنگام خود  ایجاد نمیکند....بگذریم از اینکه شجر

که سیاوَش بود نمیتوانست  از قید برنامه های رادیو بکا  

پایه ی سنتی جدا شود و این لطفی و ابتهاج بودند ککه  

نه مهارت اسکتادانه ی او بلککه ویژگکی اسکتثنایی  اورا     

کشککف کردنککد و بککه اسککتعدادهایش توجککه خککاص     

یافتند...آنهابککدون یکدیگردرحککد اسککتادی خککود بککاقی  

یژگیشان احتماال هرز میرفت و یکا نکا بکود    میماندند و و

میشد...ضککرورت تککاریخی، راه خککودرا در پیچککاپیچ و    

گُمدَرپیچ واقعیکت مییابکدو بپکیش میرود...اگکر و اممکا      

ندارد....و البته آنها هریک در همان دوره هم از نظر فنی 

در حد استادانه کار میکردند...)شاید در پیش اشکاره ای  

ه ام اما بازبدان تکیه میکنم(...  و به استاد شجریان داشت

بالخره بحث ما بجکائی نرسکید...ما)من و لطفکی( ازهکم     

دورشدیم ودیگر نتوانستیم در مقکام دو هنرمنکد بحکث    

ضروری آهنگسازی را  بجکای قابکل مراجعکه برسکانیم.     

البته من هیچ ادعائی در این زمینه ندارم و تنها انتقادی 

پد و پاسخی برای مستمر است که در سینه ی من میط

آن)اگر اندیشه ورزی بککار شکود( میتکوان در آیئکده ی     

 نزدیک انتظار داشت...امما هنوز آنرا نیافته ام..... 

بتهران که رسیدیم همه را بخانه رساند  وسپس از مکن  

خواست که شب را و دست کم بخشی از شکب را بکا او   

بگککذرانم....او در خانککه تنهککا میمانککد و نمیخواسککت و   

توانست تنها بماند...پنج شش روز را مکا بکاهم بسکر    نمی

آورده بودیم...وکسی آنهم چون محمدرضا لطفکی  اگکر   

چنین چنکدروزی را بکا مهکدی فتحکی گذرانکده باشکد        

دشوارست براو  پَسَزآن ببایسکت  ککه تنهکا بمانکد...من     

ماندم...صبح با هکم بیکرون شکدیم و هریکک راه خکودرا      

از شب را به بحکث و جکدل    گرفتیم و رفتیم....بله نیمی

 گذراندیم....بی نتیجه ای اما...

چون همیشه...یکی دوروز بعد بدیدینم آمد...بایکد بمکن   

بعکداز ظهکر    ۱درس میداد...دوشنبه بعکد ازظهربکود...از   

شروع میشد ...و بشوخی میگفتیم تا فردا سه بعداز ظهرِ 

 سه شمبه گاهی هم چارشمبه صُب...

 وقت رفتن گفت:

 ؟...ک بریم  

 گفتم:

 ک بریم!...  

 ک حاضر باش پنجشنبه صُب را میوفتیم...

 ک خیلوخب پنج شنبه صُب...

من نمیدانستم بکجا بریم...یککی دوروز بعکد فهمیکدم...    

قرار شد بکرای ضکبط موسکیقی نشکنیده ی ککردی بکه       

کردستان سفر کنیم وکوه  بکوه... صحرا بصحرا....رو بکه  

.ده به ده ...کوچکه بکوچکه...   رو....مو بمو... شهر به شهر...
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خونه بخونه در کویر غربی ایران وشرقی جنوبی ترکیکه  

وشککرقی شککمالی عککراق بگردیم...هککر چنککد روزی کککه   

توانسکککککککتیم...هر طورککککککککه توانسکککککککتیم...بدون 

 ویزاوقاچاق...وبهرترتیبی که شدوتوانستیم...

اویک دستگاه ضبط صوت حرفه ای عالی و یک خودرو، 

برای این منظور خریده بودو من از  دآکبنعروس بیابانِ 

 آن خبر نداشتم...

پَنشَمبِه صُب را افتادیم...گویا ارژنگ هم بهمکراه بکود و   

پس از یکی دوروز بسنندج رفت.... ولکی بکدقت بخکاطر    

نمیآورم...شاید حضور او درذهنم با ماجرای دیگکری در  

 هم شده باشد...

 لطفی گفت:

هورو ککه ضکبط   ک از شکاهو شکروع میکنیم....خکوب شکا    

کردیم میریم دیزه...ازدیکزه میکوفتیم تومرزعراق...خکب    

اونورترنمیتونیم بریم...میمونیم همکین طرف...اگکه شکد    

 میریم....

 ک چرا نمیتونیم اونورتر بریم؟...

 ک اِ خُب مرزه...با تیر میزنن...

 ک خب بزنن...  

 ک راس میگی...خب اونم زندگیه دیگه...  

خب ادامکه ی زنکدگی و    ک نه اون مرگه ولی  

 بعدشم پایان زندگیه...

شاهو درسکت سکنندج را در طکرف غکرب دور میکزد و      

میرفت با زاگرس بسمت جنوب...ما قصد داشتیم دهات 

کردستان رو در کوه و کمکر پیکدا کنکیم ککه موسکیقی      

ناشناخته ای از ایران در آنجا نهفته اسکت و تهرانیهکا از   

ا گُکورانی وحتکی اداره ی   آن خبر ندارند...مثال حُورانی ی

سرشماری هم آنطور که لطفی جست و جکو و پکرس و   

جو کرده بود از آنها خبر نداشت...لطفی دریافته بود که 

باید کار میرزا عبداهلل فراهانی را دمبال کردکه با همکت   

عالی خود ردیف موسیقی مکارا از اینجکا و آنجکا از ایکن     

آواز بیرون کشکیده   استاد وازآن استاد از این آوازو از آن

بود و تنظیم کرده بود ولی شک است که کار او بپایکان  

رسیده باشد...در شاهو تنهکا یکک سکه چهکار خانکه ای      

یافتیم که برای خود دهی بود....کسی آنجکا نبکود ککزو    

نانی سؤال کنیم و چیزی بپرسیم....لیکن نظافت در آن 

سه چهار خانه چشمگیر بود...با سنگ ککوه همکه چیکز    

خته شده بود...کسی را نمییافتیم و نمیتوانسکتیم بکه   سا

آن دل خککوش کنککیم...پس بککراه شککدیم...میتوان گفککت 

بناراه شدیم...راهی در آن کوهستان خشک نبکود...حتی  

گیاهی هم در آنجا نبکود ککه چشکمی و نگکاهی بکدان      

خوش کنیم...همان بس کردیم به نظافت انسانی که بکر  

یدرخشید و مکارا بشکوق   آن خشکه جا  بکار رفته بودوم

 میآورده بود....

جیککپ ازروی سککنگالخ بجلککو میرفککت و آرزو میکککردیم 

بجائی که جا باشد برسیم...بدون هکیچ نقشکه ای ککاررا    

آغککاز کککرده بودیم...احسککاس میکککردیم شککب فککرا      

میرسد...هیچیک ساعت نداشتیم و روی ساعت خکودرو  

ن را هککم پوشککانده بککودیم...فکر میکککردیم بککا آن از زمککا

 دورمیشویم......

نمیدانم چرا خورشید چکون لککه ی گکردی روشکن در     

انتهای آسمان و در ابتدای افق، فقط دورخکودرا روشکن   

میکرد...جهان البته هنوز به شب نرسیده بود...ناگهان از 

سمت راست صکدای نکا شکنیده ای  را شکنیدم بهمکراه      

طنین صدایِ بَمِ انتهایِ غُرّشِ شیری  یا غرش دوردستِ 

آسمان و...درزاویه ی سکمت راسکتِ  پهنکه یِ بینظیکر     

هسککتی بالهککای سککپیدوبزرگ پرنککده ای اسککطوره ای را 

دیدم که به آهستگی باز و بسته میشد و گویکا آگاهانکه   

میکوشید که درکنکار خکودرو بمانکد و پکرواز کند...سکر      

درشت پرنده که بکا ضکرب بالهکا تککان میخکورد چکون       

هکای هسکتیِ خکارج از    سپیدی سپیده  در آبکیِ بکی انت  

زمککین میدرخشککید و چشککمان خشککمآگینش بککا دقککت 
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ترسکککناکی مراقکککب جهکککان بکککود...من پکککیش خکککود  

 بداستانسرائی پرداختم که ما دوتن 

در خشکی سرد کویر شامگاهی به نیایش فرهوش، مهر 

و آناهیتا رهسپاریم که سالهاست مستأصل، جهان را به 

خکودداری   سرنوشت سپرده اند و از آمیزش با سرنوشت

کرده اند و بگوشه های خاموش و خشکک جهکان جکان    

کشیده اندو انسان را...ایران را...ما را رهاکرده اند و تنهکا  

گذارده اند....ما به نیایش مهر و آناهیتکا میکرویم تکا بکه     

آینده بخوانیمشان...و عقاب آرزو مارا همراهی میکند تکا  

یرانیکان  بنزد آندوبتوانیم ککه ایشکان را بکاز بکه جهکان ا     

وجهکککان اَ نیرانیکککان شکککوق برانگیزیم....کوهسکککاران و  

صخرِساران خشک نه جایگاه خدایانسکت و نکه جایگکاه    

آدمیان...میبایست دستکم چشمه ای بکا قطکره ی آبکی     

جوشان و برگ گیاه ناهرزه ای زنده و سبزبرکناره ی آن 

 رویان.... 

 بکککاختیم....مکککی تکککدریج مکککا بکککه یککککدیگر دل هبککک

خواستیم.... جهکان  هرسه...عاشقانه....چه بیش از این می

 ست و کار برای ساختمان آینده...همین

ز  قله یِ همه چیدرلحظه که من آرزوکردم ایکاش برآن 

 ایستاده میبودیم، لطفی خود رو را نگهداشت...

لطفی با اشیاء یک را بطه ی زنده داشت...اشیاء را چون 

ن ارزش زندگی قائل بکود و  انسان میپنداشت و برای آنا

دراین مورد بحث های چندی با هم داشته ایم در آنجکا  

من به یکی از نوشکته هکای کنسکتانتین پائوستفسککی      

نویسنده ی شهیر  شوروی سوسیالیسکتی فکرککردم...او   

در سفری با دخترو خودروی جیپش به سراسر شوروی، 

از خود احساسی به اشیاء نشان میدهکد ککه بینظیکر و    

تج از تجربککه هککای زنککدگی در اتحککاد جمهوریهککای منکک

شککوروی بککود. او بککا خککودروئش چککون یککاری یکککدل و  

زحمتکش سخن میگفت و اورا نوازش میکرد و مراقکب  

بود که از راهپیمائی خسته نشود و هر از گاهی آب تازه 

در کاربوراترش میریخت و اگر کسی با وی بکد سکخنی   

.او میگفککت وبککدرفتاری میکککرد ازاوگذشککت نمیکککرد... 

محصول کار انسانی بخش انسانی آفریدن سکت... )مکن   

 خود این نتیجه را ازسخنان او دریافته ام(..

 باید خاطرات پائوستفسکی را خواند...

ما از مارکس و انگلس شنیده ایم که دست ما ادامکه ی  

مغزماسککت واشککیاء ادامککه ی دسککت مککا کککه  در واقککع  

ی شکککل خالقیککت را بککرای ادامککه ی متعککالی زنککدگ   

میدهد....شیئی محصول و آفریده ی ضرورت  تکاریخی،  

کار و قابلیت آفرینندگی ماست که در واقع قانون پایکه  

ای رابطه ی دیالکتیکی انسان با هستیست...با طبیعکت  

است...مغز و مکاده ی خام....دست...کار...انسکان...فرهنگ   

 ...دگرگونی...شعور....

هسککتی  لطفککی و مککن بککه ایککن نتککایج متعککالی در    

میرسیدیم...او هرگاه چنین تعبیراتی و چنکین خواسکته   

هائی میشنید به اشتیاقی کم نظیکر خکاموش میشکد او    

بمن مینگریست و انتظار میداشکت ککه پیشکتربرویم و    

بیشتر بر سر موضوع بمانیم و هنگامهکا شکده بکود ککه     

دفتری بردارد و مدادی و چیزی بنویسکد.... بکرای مکن    

بایست دفتری برای خود میداشتم عبرت انگیز بود و می

کککه لحظککه بلحظککه چیککزی در آن بنویسککم لککیکن      

هرگزچنین چیزی نداشتم و غره بودم که همه چیکز در  

مغز و قلب من میماند که نمانکدو از بکین رفکت و مکن     

 ماندم و حوض خالیم.... 

عوامل ومناسبات بسیار دیگری در کار هست که مارا به 

...در اینجککا یککک دیککد  پککیش میبرد...نبایککد غافککل بککود 

صمیمانه ایرا بیاد آوردم که بمن اجازه داد یکک عاطفکه   

ی ویژه ای  در روابکط اورا بشناسکم...زندگی خصوصکی    

لطفی پر از ریزه هائیست که باعشکق بزرگکی بکین او و    

 همسرش قشنگ آمیخته  است....

گهگاه یک خودخواهی  دراو پیدا میشد که شاید درتنها 

دوران تحصککیل در مدرسککه و   بککودنش در تهککران در 

دانشگاه ودوری از خانواده اش پایکه داشکت و شکاید در    
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رقابت سنگینی که او در خانه ی پدری از سوئی با برادر 

بزرگتراز خود و از سوی دیگر با برادر ککوچکتر از خکود    

باید پیش میبرد......این خودخواهی را من در برادران  و 

ما نه ذره ای در مکادر  خانواده ی اوهم حس میکردم ...ا

فداکاروروحبازش  ونه ذره ای در خواهرش ایران خکانم  

که برای بسیاری سرمشق فروتنی و مهر بکود  و  عشکق   

او به برادر استثنائیش محمدرضا را در هر امری ودرهکر  

جککائی کککه بککه محمدرضککا مربککوط میشککد بخککوبی      

میدیککدم.ایران خککانم بککرادرش را بخککوبی میشککناخت و  

ه ی گرفتاریهای خود بکارهای او تا ریکزه  همیشه با هم

ترین مسائل روزمره ی زنکدگی او  رسکیدگی میککرد و    

اورا تا پیش از ازدواجش با قشنگ  باصطالح ترو خشک 

میکرد و پس از آنهکم چکون یکک منشکی پکر آموختکه       

کارهای اورا بنحو احسن بپیش میبرد تکا اوو همسکرش   

ود برسکند   بکارهای برپا کردن زندگی خانوادگی نوی خ

این تامرگ دردناک و جانکاه ایران خانم ادامه داشکت...  

او میدانست که روح بزرگی در جان برادرش نهفته است 

که باید اورا به عرش اعال ببرد. اینست که اگرچه بکرای  

همه ی خانواده ی لطفی هرککار الزمکی را بکا فروتنکی     

انجام میداد که سکهل بکرای محمدرضکای مکا ازجکانهم      

میکرد....ایران خانم که بهمین دلیل و نیز بکدلیل  دریغ ن

خصائل عالی که داشت برای من و همسرم هم عزیز بود 

ازهمه چیز خکود میگذشکت تکا بکرادرش بتوانکد ککار و       

زندگی خودرا پیش ببکرد. مکا تکازه بکا او یکک دوسکتی       

پرمهری پیداکرده بودیم لیکن زندگیرا بسکیار زود رهکا   

ین بکرادر آقارضکا هکم در    کرد و رفت....مهران ککوچکتر 

تصادف اتومبیلی ازبین رفت...ایرج هم برادر دیگرش بود 

که اوهم در تصادف دیگری زندگی را گذاشت و رفکت...  

داغشان تا آنجا ککه مکن میکدانم همیشکه محمدرضکارا      

میسوزاند و من و همسرم را نیزهنوز...بکویژه داغ ایکران   

و هرروز از  خانم.....تا به آخر... محمد رضا لطفی همیشه

ضرورت حضور او در زندگیش سخنی میگفت ومیدیدم 

کککه دردهککا و رنجهککای خککواهرش را درک میکککردو و   

میکوشید که تأثیر آنهارا به حکداقل برساند...میتوانسکت   

یککا نه؟!...متوجککه نمیشدم...کوشککش اوراامککا همیشککه    

 میدیدم...

شاهین، جانِ کوهساران در البالی صخره های خشک و 

ببال، مکارا همراهکی میککرد...من نمیتکوانم      عبوس، بال

پروازبزرگوارانه ی اورا درک کنم...چرا سکاعتی و بیشکتر   

در کنارما...چه انگیزه ای داشکت و مکن اندیشکیدم ککه     

چنین پدیده هائی ککه دلیکل و منطکق نکامفهوم بکرای      

انسککان داشککته اسککت اورا بخککداو درک خککدائی کککه     

 میپرستید  نزدیک کرده است... ...

دی اندام در بلندای پرواز...در آبی متمایکل بکه زرد   سپی

آسمان که بآرامی نکا محسوسکی بکه سکبزا و نکارنجی و      

سپس به قرمز و  بسُرخای ککم تکوان و پکس بسکرخای     

پرتوان و سیر و باز آرامتر ببنفش درخشان وبنفش تیره 

و سیاه شب  دگرگونی و بتاریکیِ پردیسی  دگردیسکی  

ستارگان امکان میداد تکا  مییافت و بجادووان درخشش 

 جهان را بیارایند....

واژه های دیگری نمیتوانم بکار ببرم  همه ی انگیزه هکا  

درگردشی در کردستان ناشناخته و آسمان غیر منتظره 

در منظره و کهکشان راه شیری و دیدار مهیب کهکشان 

درچنککدین میلیککون سککال نککوری دورتککر بککا آنککدرو مککدا 

هر بیککران....وپیش بسکوی   گویادومیلیارد سکتاره درسکپ  

ناکجکککائی درکردستان...آه...وشکککاید دیکککدن سکککرعت   

دهشتناک بیسکت سکی شکهاب ثاقکب فقکط در پکانزده       

دقیقه یِ خاکی برای انسکان بکس باشکد ککه جهکان را      

بشناسد...دیگر نیازی به آزمایشگاههای غولسکای اتمکی   

نیسککت....مرا کککه کافیسککت همککان سککفر در کوهسککارانِ 

..من در آنجا برای تمکام عمکر دانکش    کویریِ  کردستان.

اندوختم...امما آرزو دارم و از واالترین آرزوهایم است که 

بازهم چنین سفری در کنار محمدرضا لطفی بکه همکه   

سارهای همه جای ایران داشته باشکم   و نکه فقکط بکه      

 کوهساران کردستان....
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خورشککیدِ شککگفت انگیککز سککرخ در البککالی کوهسککتان  

آرام، آسمان عظیم زمین را دید که چرخید و در سمتی 

درانتظارش باشد....خورشید سکرخ نیکز آرام گرفکت ودر    

میان آن ایستاد...گویِ زمین آسکمان هکزار رنکگ را بکر     

باالی سرخود احساس میکرد....خورشید گویا در اندیشه 

بود...وتردیدداشککت....چون قطککره ای در انتظککار فککرو    

فککرو  چکیککدن بککود و مککن خیککره بککدان کککه ناگهککان   

چکید...چون قطره ی خونی بدریای هستی....از شگفتی 

 ...های زندگی من

 بازگشت به نمایه
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 زادهبهروز مطلب /توده علینویسنده: 

 « شناس!قلم های حق»                         

 قلمی هست که باهنرش،»               

 اعجازگر است،                                   

 قلمی هست که                                     

 «  حق شناس هنر است                                      

 

فیالرمککونی دولتککی    
ش وتبریککز، درآغکک

ایککککن مهربککککان 
سال، بکه  شهرکهن

نگین شکوهمندی 
 درخشکید. های نوسکروده مکی  شبیه بود که برتارک نغمه

وطکن بکه   درسرتاسکر خکاک   ،گل نوشکفتهعطروبوی این
شکد  هائی ککه زمزمکه مکی   رسید ودرابیات ترانهمشام می

 یافت.بازتاب می

فهمیدند که آنچه ما این را به خوبی می خواناننغمه
فقط برای خودش  ،کندزیر لب زمزمه میخواننده 

کسی بخواند، بداند که برای چه بایستیمینیست. او 
 را بخواند، و نیزکی وکجا باید بخواند.چه کجا بخواند،

دل بخواند. بلکه باید از ته ،دهان وگلو ازطریقاینکه نهو
 با مهرومحبت بخواند. با شوروشوق بخواند!. 

های متعلق و قط درمکانجمع هنرمندان فیالرمونی، ف
ها کرد، بلکه آنمنصوب به فیالرمونی برنامه اجرا نمی

تئاترها و  هایصحنههای رادیوئی، دربرنامهبسیاری ازدر
های پرشکوه مردم، ها، دراعیاد وجشنتماشاخانه

های مراکزکارگری، درروستاها، دراردوگاه درمؤسسات و
اجتماعات  یبطورکلی درهمه سربازان و ، براینظامی

 .ندکردوبرنامه اجرا می ندسیاسی  فعال بود

ساز های سوزان باالبان، که برروی آهنگ یکگاه، نفس
های جانسوز، کوک شده بود، همراه وهمنوا با ملودی

با ایجاد شورو  کرد، وای شورانگیز را همراهی میترانه
ها، احساس یگانگی و برادری را در شوق درانسان

 شعله ور می ساخت.هایشان  دل

تارهای  های حزینِ به اهتزازدرآمده ازگاه، ملودی
آلود آغوش با نواهای بغضسنتور، هم یدرخشان سینه

آمده را آرامش های کِشتارهای کمانچه، عصب
 بخشید.می

و آزموده با شوروشوق، دف و دایره  های ماهرگاه، دست 
های انگشتآهنگی با ریتم آورد، و درهمصدا درمیرا به

رقصیدند، های گارمان میماهری که با حرارت، بردگمه
کوشیدند، زندگی نو میریزی  یککه برای پی را آنانی

 خواندند.شادی و آرامش فرامی کار و تالش وبه

لکرزه درآمکده   هکای بکه  روصکدای نقکاره  س گاه، طنکین و 
هکای  لکرزه  نوازنده، با نوای زیرهای ناگهانی دستازضربه

ها را بکرای پیککاری   آمیختند و انسانتار درهم می سیمِ
 خواندند...امان باز میبی

، ارگان «آذربایجان» یازهمکاران روزنامه که رضا آذری،
مکاه  آذربایجان بود، درسومین شماره آبکان دموکراتفرقه

ارگکککان « دمککککرات»ی( مجلکککه130۹) 192۱سکککال 
ن سکتارخا نشکان پکرچم   یشهری تبریزکه دارندهکمیته
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درج « ارکسکترملی فیالرمکونی »ای با عنکوان  بود، نوشته
 کرد.

دسکت گرفتکه بکود،    هنیک قلکم بک  نویسنده که با آرزوئی
و سکول اجکرای  نیز و های رقص، آوازقسمت» نوشت : می
فیالرمککونی، بسککیار  هککای اول و دوم ارکسککتر پککرده در

بخکش،  هکا و نوازنکدگان ایکن   . تعداد هنرپیشکه استپربار
تکک تکک    نراست، برای معرفی و شناساندصد نفازبیش
ها ایفای نقکش  کسانی که دراین برنامه هنرمندان واین 
فقکط  جکا  مکا درایکن  کتکاب نوشکت.   کنند، باید یکک می
تماشاگران خودِ پردازیم، زیرا معرفی چندتن ازآنان میبه

 دارند. اختیار گرامی، اطالعات کافی و مفیدی در

قهرمکان  نخست، نقشی در پرده
خکککان حکککاجی ازآنِ ،موسکککیقی

بخککش  محمککدی اسککت. ایککن  
ازموسیقی را حکدود چهکل تکن    
ازمکککاهرترین نوازنکککدگان اجکککرا 

گوناگون موسیقی کنند. آالتمی
انکد از  که به کاربرده شده عبارت

نکی،  تار، کمانچکه، ویولکون، قکره   
 سنتور، فلوت، دف و غیره. 

، هموسکککیقی اجکککرا شکککد نکککوع
اسککت کککه « جنگککیموسککیقی»

آن آهنگسکککککککککککککککککککککازِ
 است. «اوفبئگعُزیرحاجی»

بککه رهبککری و سرپرسککتی آقککای   « : قککازاغی»رقککص 
 شودحیدرزاده اجرا میبهمن

سی : باهمراهی ارکستر شکستهقاراباغ –موسیقی خلقی 
 د.گرداجرا می

سولیسکککت هکککا : عبارتنکککد از صکککمدآقادباغ و آقکککای  
 محمدزاده.هدایت

بکه   را سکنتور او ، اسکت  عبکادی بیات ترک : آقای بیوک
 کند.بدیعی اجرا می یشیوه

دف )دایککره( : آقککای محمودفرنککام  )تک نککوازی(سککولو
بکدیل  نامدار دف درآذربایجان، با مهکارتی بکی   ینوازنده

 پردازد.نواختن دف میبه

قسمت، دراین« : گِت آی باتاندان سورا گَل، آی اوغالن»
مشککهورتار، برنامککه  ینوپرسککت، نوازنککدهآقککای یعقککوب

نککواختن  یشککیوه رد. تماشککاگران ایککن برنامککه ازاجراککک
 تارتوسط آقای نوپرست بسیاراستقبال کردند.

خککان حککاجی کمپوزیتورموسککیقی:  مککولیلی –رقککص 
تکوده. سکپس دسکته    محمدی اسکت و مکتن آن ازعلکی   

هککا بککه رهبککری هنرمنککد مردمککی، عاشککیق     عاشککیق
مکردم  های خلقکی آیند و ترانهجوان به صحنه میحسین

 کنند.آذربایجان را اجرا می

محمد، خانتبریز، موسیقی ازحاجیدخترِ
اعتمکاد.  های آقکای میرمهکدی  سروده

هکککای همچنکککین اجکککرای ترانکککه  
، «قاراگیله»، «آالگؤلر»، «سئوگیلیم»
 «. گؤلگز»

هککای مختلککف هککا ورقککصاجککرای ترانککه
دختککران گککروهمردمککی، بککا شککرکت 

نوازنده، وهنرمندان دیگری که دراین 
 یدرراس همکه  امه نقش دارنکد و برن

هککائی ماننککد خککانم  آنهککا سولیسککت
دماونکد،  زرگری، خانم حکیمکه فاطمه

زاد، نایکده  علکی ساله عیسکی پوران خانم، هنرمند دوازده
ونیسان وچند تکن دیگکر ککه بکا     خانم، وهمچنین یونس

  .رقصیدندای  لزگی میمهارت ویژه

انسکته بودنکد   تو ،که این زنان ومردان هنرمنکد البته این
هکای بزرگکی   دراین مدت بسیاراندک به چنین موفقیت

تقکدیرو قکدردانی بودنکد.     یدست یابند، واقعا شایسکته 
حکال  ها درعکین که این موفقیت یادآورشدباید  درضمن

ناپکذیر آقکای   ها و زحمات خسکتگی محصول فعالیتکه 
و مکدیر   رهبکر  تکوده علی ،محمد، شاعر جوانخانحاجی

 حسن عذاری بود.آقای مندو نیز استاد هنر فیالرمونی،

کککه بککا « دمککوکرات»یای مجلککهگککزارش چهارصککفحه
هکککای فیالرمکککونی تبریکککز و فعالیکککت  شوروشکککعف از
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رمنککدانی کککه درآن ایفککای نقککش نوخککروش هپرجککوش
های با تصاویر زیادی ازصحنه ،گفتکردند سخن میمی

 مختلف آن تزئین شده بود.

هکا،  ه و کنارآذربایجان نامهتوان گفت که ازهمه گوشمی
 مملککو از ی پرشککورِهککاو سککفارش هککا، وتقاضککاهاتلگککرام

احساسی که سرشارازامتنان و تشکر بود برای فیالرمونی 
شککل پراکنکده بلککه    بکه ، آن هکم نکه  شکد فرستاده مکی 

 صورت انبوه وبی حد و حساب.به

 بکر هرچکه بیشکتر   با پرتوافکنی  نویسندگان ساکن تبریز
ی با شوروشوق، وخروش فیالرمونی تبریزشجو زندگی پر

صککفحات مختلککف   را درآن، افتخککار و مملککو از غککرور 
 ند. ساختمطبوعات منعکس می

در  فراوانککیهمچنککین اطالعککت  
های گوناگون اخباروگزارش یباره

های موسکیقی  فیالرمونی و برنامه
هکائی ککه درآن بکه    و نیزکنسرت
 یآمککد، در روزنامککهاجککرا در مککی

یافککت. آذربایجککان انعکککاس مککی 
بککه  تنهککاآذربایجککان  یروزنامککه

کوتککاه در نوشککتن و درج مطالککب
هککای هککا وفعالیککتبککاره کنسککرت

ککرد، بلککه   فیالرمونی اکتفا نمکی 
و دراین زمینه به چکاپ مقکاالت   

مفصکل نویسکندگان   هکای  نوشته
 پرداخت. مختلف نیز می

« ساواالنلی»مطالب خود را با نام یکی از نویسندگان که 
اهمیکت اخالقکی و   »خود با عنوان  ینوشت، درمقالهمی

یککی از  » از جمله نوشته بکود :  « اجتماعی ارکسترملی
ملکی مکا، ایجکاد    آوردهای دلچسب و مهم نهضکت دست

است که قطعا خواهد توانست درباالبردن « ارکسترملی»
نقککش  مککردم و اعککتالی روح و روان آنککان   یروحیککه
تکوان گفکت ککه    ای ایفا کند. بکدون اغکراق مکی   شایسته

درهرکشوری، دانشگاه و فیالرمونی، دو نهکادی هسکتند   
تواننکد بکرای پکرورش و ارتقکاء مسکائل روحکی       که مکی 

شکانه هکم پکیش برونکد.     بهشانه و جامعه ومعنوی مردم

حسکاس و   آن مراکز یکی از ،ارکسترملیدراین ارتباط، 
 ست.اهنرهای ظریفه مهمِ

شرق نزدیکک و میانکه و    ممالکِازکه دربسیاری درحالی
حتککی در خککود تهککران، تککا بککه امروزموفککق بککه ایجککاد  

بکا اسکتعداد مکا،     اند، مردم زحمتکش وفیالرمونی نشده
های تنها بنیان مؤسسهاند تحت رهبری فرقه، نهتوانسته

انکد تکا نهکاد    مختلفی را بگذارند، بلکه حتی موفق شکده 
 وجود بیاورند.هرا ب« فیالرمونی»ون بسیارمهمی چ

 همکا ورماه امسال، یعنکی  درسکت یکک   یروز یازدهم شهر
یکک دوره تکدارک    زاین، ارکسکترملی مکا، پکس از   پیش
  شکل باشکوهی افتتاح شد و کارفشرده، به یماههیک

خودرا آغازکرد. ازآن تاریخ تاکنون بیش 
هککای عککالی برنامککه ده کنسککرت و از

هککای شککهریهنککری، درحضککورهم 
میهمانککان خککارجی  سککاکن تبریککز و

اسککت. ازدیککد میهمانککان اجککرا شککده
، باعث سربلندی فیالرمونی، یخارج

و افتخککارمردم و شهرماسککت. ایککن  
تمکککام نمکککای  یمؤسسکککه، آینکککه

 یرشدشککعورملی و لککوح برجسککته 
آن بایککد زفرهنککگ مککردم ماسککت، ا 

اش داشککت، گرامککیرا آنآموخککت و 
روان  وزیرا که وجکود آن، هکم روح   

کنکد و هکم دسکت    ما را تلطیف می
 یخسکته  هایر ذهننوازشگرش را ب

 کشد ... ما می

جا الزم اسکت بگکوئیم و تاکیکد کنکیم ککه مکا       یندرهم
پسری که شکبانه   و هنرمندان جوان دختر موظفیم قدر

های عزیزشان را در راه سربلندی مردم خسته روز، جان
احتکرام   یدیکده آنان بکه  هکنند بدانیم و بو فرسوده می

مردمکان بکا    ن بسکانِ شابنگریم و به هنرمندانمان و هنر
 ای قائل شویم.فرهنگ جوامع دیگرارزش ویژه

خکود  طور، و خودبکه باید دانست که این مؤسسه، همین
اسکت. بکرای تأسکیس آن، البتکه پکس      وجکود نیامکده  هب

ها و زحمات فراوان، فقط بکرای بودجکه   ازتحمل سختی

 

 حاجی حان محمدوف
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هکزار تومکان ازطکرف    هوپنجاآن، مبلغ دویست یماههده
، فیالرمونیاسککت.شککدهفرهنککگ اختصککاص داده یاداره

 نزدیک به دویست نفرهنرمند زن و مرد وکارمند دارد.

» گرداننده و مدیراجرائی ارکسترملی، هنرمند گرامی ما 
است، مدیرکل آن شاعر جکوان و بکا   « محمدخانحاجی

مسئول هنری آن نیزآقای  و تودهاستعداد مان آقای علی
 باشد.عذاری میحسین

 .شکوند هکای ارکسکترملی زود بکه زود عکوض مکی     برنامه
بسیار وزین و بکا ارزش   ،آنمتنوع ی اهدرحقیقت برنامه

تماشکای آن   بکه  هم ککه شکده  بکار است. اگرکسکی یکک  
را آن یبککرود، همیشککه آرزوی دیککدن دوبککاره هککابرنامککه

استعدادِ ارکسترملی،  هنرمندان با یخواهد داشت. همه
شکل ماهرانه و قابکل  به و دختر و پسر اعم از زن و مرد

کننکد، آنهکا درهمکین    تحسینی نقش خود را اجکرا مکی  
زمککان بسککیاراندک، بککه   مککدت

 گیکری چشکم های بسیارموفقیت
با استقبال پرشکور   دست یافته و

 انککد.مواجککه شککده  نیککزمککردم 
کنکیم ککه   امیدواریم و آرزو مکی 

هککای هرچککه موفقیککتدرآینکده،  
باره این کسب کنند. دری بیشتر

. «بککازهم نوشککته خواهککد شککد  
 چهکار  - دوم دوره –( 919) 20شکماره   «. آذربایجان»

   130۹ سال -192۱ مهر 11 شنبه

 یدیگکککری دربکککاره ینوشکککتهدر درایکککن روزنامکککه،   
به چاپ « کنسرت باشکوهیک»ارکسترملی که با عنوان 

 روز دوشکنبه دهکم  »یم : خکوان اسکت چنکین مکی   رسیده
آذربایجککان، کنسککرت  سککوی ارکسککترملی  مهرمککاه، از

ملی، ازجمله افسکران و  ارتشباشکوهی با حضورنیروهای
هنرمنکدان   یسربازان برگزار شد. دراین کنسرت، همکه 

 زن و مرد، و نوازندگان ارکسترملی، شرکت داشتند. 

مکردم، بکا   شکجاع  فرزنداناین ملی، یعنی سربازان ارتش
هککا تماشککای ایککن برنامککهبککه شککادی زایدالوصککفیشورو

واقعا دوست داشکتنی ارکسکترملی،    نشستند. هنرمندانِ
« محمکد خکان حاجی» یتوانستند تحت رهبری استادانه

نحو احسکن و بکا مهکارت قابکل     خود را به ف هنرییاوظ
تحسککینی اجککرا نماینککد، زیککرا کسککانی کککه بککه دیککدن  

 قهرمان مردم بودند. ند، سربازانهنرنمائی آنها آمده بود

روزافتتکاح خکود تکا امکروز، در     اولکین  ارکستر ملی ما، از
خود، بدون ابرازخستگی، بکا   یروزشبانهوقفه وبیتالش 

، باعث امتنان هرچکه بیشکترمردم   نوهای برگزاری برنامه
 دوره –( 921) 91شکماره  «.آذربایجکان «.»انکد. ر. آ شده
  130۹ سال – 192۱مهر 11 پنجشنبه – دوم

مککاه  11 یشککماره 0نیزصککفحه « آذربایجککان»یمجلککه
خودرا تماما به فیالرمونی تبریکز اختصکاص    130۹اکتبر

 ی، مقالکه ی مجلکه ی آن شکماره . دراین صفحهه بودداد
 به چاپ رسیده بود. «فیالرمونی تبریز»با عنوان نیزمن 

 هکا، ونیکز  همچنین دراین صکفحه عککس گکروه آشکیق    
هکای  تلفی ازدختران و پسران هنرمند، گکروه تصاویرمخ

هککا مختلککف رقککص، و سولیسککت
 بود...چاپ شده

ما درفیالرمونی ذکر است که الزم به
زیکادی  خکارجی  تبریز، مهمانان 

داشتیم و خیلی زودبکه زود  هم 
ازایککن مهمانککان گرانقککدرخود   

کککردیم. درمیککان اسککتقبال مککی
زرگ ازشکهرهای بک  هکم  مهمانان، بودند کسکانی ککه   این

 دند. شمیمهمان ما دیگر جهان ایران وهم از کشورهای 

 خانمسرای نامدارایران ثریانوبتی ما، نغمهیکی ازمهمانان
ککه  همراه همسکرش سِکرگِئی سِکرگِئیف    قاجار بود. اوبه

ازتهران آمده بود. آنها درحکال  ی معروف تار بود، نوازنده
درتبریکز  سر راه خکود،   در سفر به اتحادشوروی بودند و

 دیدار ما آمده بودند. هتوقف کرده و ب

 مهمانکانِ ای از سکوی ایکن  ما، حتی برای اجکرای برنامکه  
 های کنسرت خکود منظکور  برنامه هنرمندمان، جائی در

 بکاهمراهیِ بکه روی صکحنه رفکت و    کردیم. خانم ثریکا،  
های خلقکی  ترانه ،هنرمندش سِرگِئی سِرگِئیفهمسرِتارِ

بکا مهکارت تمکام     و  ،خاص خود یآذربایجان را به شیوه
نشسته  فیالرمونی سالنکه در ئیهاآن یاجرا کرد. همه
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هردو هنرمنکد را بکا   زدن های پرشورخود، با کفبودند، 
 شوروحرارت مورد تشویق قرار دادند.

هنری نوبنیاد و جوان مکا، بکرروی   کانونفیالرمونی، این 
بی تاثیربسکیار خکو   ،هنکر  یگذاران پرتجربکه این خدمت

 ه بکود، هیجکان آمکد  ، بهنود بودگذاشت. خانم ثریا، خوش
. او بکا همکان چشکمان    چشمانش پرازاشکک شکده بکود   و

مهر و محبتی خواهرانکه، دختکران   شادی وبا  آلود،اشک
 هنرمند ما را در آغوش فشرد...

نبود، در ایران، این اولین فیالرمونی بود که  بردارشوخی
ایکران   آوازخواندن زنکان در وجود آمده بود!. به در تبریز

اینکک زنکان و   وآمکد،  شمار مکی هروزگار ب ازحوادث نادر
صکورت انفکرادی   تنها بهتبریز، نه دختران آذربایجانی در

سکرائی  نغمکه خواندنکد و مکی دسته وگروهکی  بلکه دسته
 یعرصهی شناخته شدهخادمین روی بلکه بر ،کردندمی
 گذاشتند.تاثیر زیادی می نیزهنر

ی  ای، سئواالت بسیارریا با عطوفت ومهرخواهرانهخانم ث
جکوان خواننکده   دختکران  یهکای آینکده  برنامه یدرباره

هائی که به او داده شد پاسخ پس از شنیدنکرد وطرحم
 ابرازرضایت نمود.

، امکا  ای داشکت شکنندهحساس و وضع فیالرمونی تبریز
 ،داشتای که بر میهای آهسته وحساب شدههنوزبا گام

او شکباهت داشکت.   و بکاهوش   عاقکل کودکبیشتربه یک
به یاریش بشتابد و  بود کههای توانمندی دست نیازمند

بکود ککه   جمع مکا ایکن  بزرگ ازآرزوهای  .اورا یاری کند
بتوانیم فیالرمونی خودمان را به یکی از مراکز شکناخته  

هکای غنکی هنکری    موسیقی، به یککی از ککانون   یشده
 اما... مبدل کنیم.

حمایککت امپریالیسککم، گرمککی و اتکککا بککهشککاه، بککا پشککت
هکای  با سکرنیزه  ونیروهای ارتجاعی حامی خود، توانست

هکا  آرزوهای مکردم آذربایجکان، ومیلیکون    آلودخود،خون
 را به خاک و خون بکشد...دیگر انسان

 بازگشت به نمایه  
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 منوچهر یزدانی :برگردان/ جان رید ۀدربار 1یادداشتی از خواکین استفانیا

 

کوچک در  گذرد. او در یک گورِنگار میروزنامه 2یک قرن از درگذشت جان سیالس رید 2121نوزدهم اکتبر 
 .یده استهای دیگر اتحاد جماهیر شوروی آرمکرملین، نزدیک لنین و شخصیت

 0گفته بود که اگر ادوارد اچ. کار 9باسکز مونتالبان
انگلیسی، بهترین نویسندۀ انقالب بلشویکی از 

آید، جان رید بهترین ای دور به شمار میفاصله
نگار، نویسنده، شاعر نگار آن است. رید، روزنامهروزنامه

 92کوتاهش )و کنشگری آمریکایی بود که در زندگی 
( در دو رویدادی 1321اکتبر  13تا  1117سال، از 

کلی تاریخ را دگرگون کردند. حضور داشت که به
بود )که  ۱نخستین رویداد انقالب مکزیکِ پانچو ویال

خواند(. رید در یورش به شمال می ۹گندهاو را دماغ
وی را همراهی کرد و خبرهای  1311مکزیک در سال 
ها یکی از شش داد. ثمرۀ این گزارشاین رویداد را پو

)این  7«شورش مکزیک»های او شد: بهترین کتاب
روزها در اسپانیا از نو انتشار یافته است(. دومین 

 .بود 1317رویداد انقالب بلشویکی روسیه در سال 

وقتی انقالب در شهر پتروگراد آن زمان )سپس 
پترزبورگ کنونی( آغاز شد، رید غرق لنینگراد و سن

های روزمرۀ آن خود صرف جریان آن گردید و زندگی
کرد. با قهرمانان آن قیام مصاحبه کرد )دو نفر از 

، رهبر دولت موقت علیه 1ها، یکی کرنسکیآن
هایی که قیام کرده بودند و دیگری تروتسکی، بلشویک

که به همراه لنین رهبری تسخیر کاخ زمستانی را بر 
اهمیت جهانی  ها ازعهده داشت(. این مصاحبه

برخوردار بودند. رید با این دو نفر و بقیه کسانی که 
بعداً قیم مردم )وزیر( در دولت اول بلشویکی شدند 

نشینی داشت. هنگامی که به نیویورک بازگشت، هم
ها و اسناد او را از آنچه شماری از یادداشتتعداد بی

های روی داده بود ضبط کردند، اما او یکی از کتاب
نگاری را نوشت: انقالب روسیه و تاریخ روزنامهمهم 

این کتاب در سال  3«ده روزی که دنیا را تکان داد»
انتشار یافت. او دو سال پیش از آن، با  1313
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های چپ خود )که از دنیای باری از اندیشهکوله
گرایی و کمونیسم آمریکایی نشئت گرفته بود( اتحادیه

های مبارزان نظریهوارد پتروگراد شد و در آنجا با 
در »گوید: بلشویک احساس نزدیکی کرد. رید می

ام بازگو کردن تاریخ آن روزهای بزرگ، سعی کرده
شناس و امین و گری وظیفهوقایع را از دید تحلیل

گرا ببینم. وقایع بزرگ و زندگی روزمره، صدای واقع
ها، گوها در سنگرها، کافهورهبران و گفت

مانند »که  11و در مؤسسۀ اسمولنیا«. ها...اتوبوس
کار « پیکر پر از سروصدا و فعالیت بودکندویی غول

کرد. در اسمولنی او شاهد رسیدن لنین بود که تا می
آن زمان مخفی شده بود. تروتسکی، رئیس کمیتۀ 

ریزی قیام، لنین را نظامی انقالب و مسئول برنامه
به او  پذیرفت و دفتر خود را در طبقۀ دوم اسمولنی

ای داد. لنین با لباس مبدل وارد شده بود )لباس کهنه
گیسی که در آنجا مانند لباس کارگران، عینک و کاله

های مایل به بر این، ریشاز سر برداشت؛ عالوه 
ها اش بود تراشید تا پلیسقرمزی را که وجه ممیزه

 11اش نکنند(. والدیمیر آنتونوف اوسیانکوشناسایی
بود او را با یک مدیر مدرسه یا یک ممکن »نوشت: 

گیس خود را که پیر اشتباه بگیرید. کاله کتابفروشِ
برداشت ]...[ چشمانش را شناختیم، که مثل همیشه 

 «.درخشیدطبعی میبا برقی از شوخ

ده روزی که دنیا را تکان »های رید در اولین برداشت
د قد و تنومنمردی کوتاه»کند: بازتاب پیدا می« داد

بود، با سری طاس و بزرگ که بر گردنی محکم استوار 
وشلواری کمابیش مستعمل به تن داشت و بود. کت

ویژگی خاصی  شلوارش کمی برایش بزرگ بود. او هیچ
نداشت که برای مردم شخصیتی قابل ستایش را 

ده روزی که دنیا را تکان »چاپ اول «. تداعی کند...
آید این ها برمیدو پیشگفتار داشت که از آن« داد

کتاب برای رهبران بلشویک، شخص لنین و همسرش 
، چقدر اهمیت داشته است. لنین 12نادیا کروپسکایا

کتاب جان رید را با عالقۀ شدید و توجه »گوید: می
عمیق خواندم و این اثر را از صمیم قلب به کارگران 

و کروپسکایا بر این « کنمدر سراسر جهان توصیه می

رسد کند که در نگاه اول عجیب به نظر میتأکید می
جان رید با »که این کتاب را یک خارجی نوشته باشد: 

او عاشق «. روسیه پیوندی ناگسستنی دارد انقالبِ
کرد و روسیۀ شوروی بود و به آن احساس نزدیکی می

بر اثر تیفوس درگذشت و در زیر دیوار قرمز کاخ 
مراسم  کرملین به خاک سپرده شد. چه کس دیگری

طور که جان رید خاکسپاری قربانیان انقالب را آن
توصیف کرده شرح داده است تا سزاوار چنین 
افتخاری باشد؟ در حقیقت، رید کتابش را در 

 چپِ نیویورک نوشت اما چون روند دائمی انشعابِ
داد به مسکو بازگشت و آمریکایی بسیار او را رنج می

گذشت. او در مسکو در آنجا بر اثر بیماری تیفوس در
انقالب شناخته شد و در کنار دیگر قهرمانان  قهرمانِ

تاریخ اتحاد جماهیر شوروی به خاک سپرده شد: 
، 19استالین، کروپسکایا، گاگارین، اینسا آرماند

، 1۹کالرا زتکین 1۱، لونا چارسکی10کالینین
و... همگی در کنار آرامگاه لنین  17الکساندر اکالونتای

 .اندخفته

رنگ بسیار کم« دنیای استالینی»ر آثار رید حضور د
در  1320است. استالین تا زمان مرگ لنین در سال 

ویژه تروتسکی( نبود و فقط با سطح سایر رهبران )به
دیگری را به  کاری تاریخ درصدد بود تا روندِدست

ثبوت برساند. حکایتی وجود دارد که کاترین 
، آن را «قطار لنین»نگار، در کتابتاریخ 11مریدیل

آورده است. او در این کتاب، سفر معمار انقالب را از 
گوید هستۀ کند و میزوریخ به پتروگراد روایت می

ها نبود، در کوچکی از رفقا، که استالین در میان آن
ای که به ایستگاه فنالند رسید لنین شدهقطار مهروموم

شدۀ این کردند. یکی از تصاویر شناختهرا همراهی می
های بعد گرایانه در دههای بسیار واقعسفر، که به شیوه

دهد ای را نشان میبه تصویر کشیده شده است، لحظه
به پایتخت آن زمان روسیه  1317که لنین در آوریل 

روغنی، او در حال پا گذاشت. در نقاشی رنگ
آمدن از یک واگن درجۀ سه است و یک قدم پایین

های ویک خشن، با کاله و سبیلباالتر از او یک بلش
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شود. او سیاه و با نگاهی مستقیم به ناظر، دیده می
 !استالین است

اند اسامی کسانی که در زیر دیوار کرملین دفن شده
نوشته شده است و کسانی که  13با حروف سیریلیک

در یافتن مقبرۀ کوچک جان  ،این الفبا را نشناسند

گذرد، دچار میرید، که اکنون صد سال از مرگ او 
 نگاهِ» شوند، کسی که تروتسکی مشکل می

برجسته « روسیه انقالبِ تاریخِ»او را در « دالنۀساده
 .کرد

 

 ctxtسایت تصاویر برگرفته از: 

 هانوشتپی

1. Joaquín Estefanía 

نگار، او اقتصاددان، نویسنده و روزنامه ،خواکین استفانیا
عنوان سردبیر به 1370ای خود را از سال فعالیت حرفه

آغاز  (Informaciones) «اینفورماسیونِس»روزنامۀ 
مدیر روزنامۀ  1339تا  1311کرد. استفانیا از سال 

بود و در زمان مدیریت او ماریو بارگاس « ال پائیس»
اش را با آن روزنامه آغاز کرد. او همچنان یوسا همکاری

« ال پائیس»هایی در مورد اقتصاد در به نوشتن ستون
ادامه داده و تاکنون چندین کتاب درباره اقتصاد نوشته 

 .است

2. John Silas Reed  

نگار و انقالبی شاعر، روزنامه ؛ریدجان سیالس 
ها و کمونیست آمریکایی و نیز از پشتیبانان بلشویک

حکومت شوروی و از طرفداران والدیمیر لنین. او از 
نویسان مهم انقالب اکتبر بود و کتاب معروفش، تاریخ

ده روزی که دنیا را تکان »در گزارش این انقالب، 
د که در مورد ترین کتابی باش، شاید معروف«داد

انقالب اکتبر نوشته شده است. همسر او، لوییس 
ای مارکسیست و بلشویک بود. او بریانت، نیز نویسنده

 .رودنویسان انقالب به شمار مینیز از تاریخ

 
9. Vázquez Montalbán 

 
0. Edward H. Carr 

 
۱. Pancho Villa 

 
۹. el chatito 

 
7. México insurgente 

https://ctxt.es/es/20201001/Politica/33655/john-reed-pancho-villa-mexico-insurgente-cesar-calero.htm
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1. Kerénski 

 
3. Ten Days That Shook the World 

 
11. Smolny 

اسمولنی، عمارتی فرهنگی است که در  ۀمؤسس
 به سبک پاالدیان 1117-111۹های سال

(Palladian) پترزبورگ ساخته شده و در در سن
ها عنوان دفتر مرکزی بلشویکدوران انقالب اکتبر به

. که در تاریخ روسیه نقش مهمی ایفا کرد، انتخاب شد
امروزه یک مجسمۀ لنین در محوطه مقابل این بنا قرار 

 .دارد

 
11. Vladímir Antónov-Ovseyenko 

 
12. Nadia Krupskaya 

 
19. Inessa Armand 

 
10. Kalinin 

 
1۱. Lunacharski 

 
1۹. Clara Zetkin 

 
17. Alexandra Kollontai 

 
11. Catherine Merridale 

 
13. Cyrillic  

نخستین الفبای آوانویسی را به مردم سیریل مقدس 
اسالو آموخت و امروزه همین الفبا، با کمی تغییر، در 

 .روسیه و بلغارستان و اوکراین و... کاربرد دارد
 

 

 

 
 

 بازگشت به نمایه
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 گفت وگو
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 زبانان جهانفراخوانی تازه به تمام فارسی

 با ایرج کابلی پژمان موسویوگوی گفت

 

 فارسیرکوشش ادبیات شناس برجسته و پژوهشگر پُدست، زبانمترجم چیره ؛کابلی ایرجبه یاد 

 (، تهران1211بهمن  11 -، کرمان 1217فروردین  12)

مان نباشد. در آن جهان دیگر در "ایرج کابلی"وگو در روزی منتشر شود که ما این نبود؛ قرار نبود این گفت قرارِ
روی و ما را با کرد که تو واقعا می، چه کسی فکرش را می«کُشداین هوا آخِر مرا می»گفتی بهمن که می ۀآلود روزِ

قرار بود راه « خطفارسی»نفسی که زی باشد بر جریان تازهوگو آغاکنی. قرار بود این گفتامان رها میبغضی بی
« خطفارسی»که هایی که این جریان ایجاد خواهد کرد پاسخ بدهی: اینبیندازد. قرار بود تو باشی و به انبوهِ پرسش

خواهد به چیست، خطِ کمکی است یا خطِ جایگزین، چه هدفی دارد، چه مسیری را باید طی کند و چگونه می
توان کرد؟ واقعیت این است که همیشه نویسی ما یاری رساند. اما مگر کاری هم میخوانی و درستتدرس

 ایرج کابلی. نبودنِ ایم و واقعیتِتر از آرزوهای ماست و حال ما ماندههای ما واقعیحسرت

کرده او که تحصیلدر کرمان بود.  1917شناس، متولد شناس و وزن، نویسنده، مترجم، خط و زبان"ایرج کابلی"

شناسی و اش زبان و خط فارسی رجعت کرد و پژوهشگری جدی در زبانمعماری بود، خیلی زود به عالقه اصلی

 1972هایی جدی در حوزه کاری خود، در سال ها و پژوهشها، ترجمهشناسی شد. ایرج کابلی پس از نوشتهعروض

نویسان منتشر کرد و احمد شاملو نخستین طاب به فارسیای تازه در خط و زبان فارسی خفراخوانی برای شیوه

اندازی شورای بازنگری در شیوه نگارش و خط همراه و حامی این فراخوان شد و این فراخوان آغازی شد برای راه

خوانی خط و نویسی و درستاش درست، تمام دغدغه33بهمن  23فارسی. از آن سال تا همین لحظه مرگ در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C
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سال پرباری برای ایرج کابلی بود؛ دو  1933ای هم رسید. سال های تازهباره به رهیافتو دراین زبان فارسی بود

از او منتشر شد و « گین اثرِ آلکساندر پوشکینرمان منظوم یوْگٍنی انه»و « دستور جامع زبان اوستا»کتاب 

پردازد و او در به خط فارسی می سایتی که به صورت تخصصیاندازی شد. وبراه« خطفارسی»سایت او به نام وب

 زبانان جهان ارائه داده است. ای به تمام فارسیآن، فراخوان تازه

و  خطّ ۀای را که او دربارهای تازهیافتو ره« خطفارسی» ۀوگو با ایرج کابلی دربارگفت

 : وگو با او راآخرین گفت ؛خوانیدزبان فارسی به آن رسیده است، در ادامه می

*** 

نویسی آن، موضوع زبان و خط فارسی و درست*

زمان کره  دغدغه دیروز و امروز شماست؛ چه آن

واندی سال پیش در شورای بازنگری در در بیست

تران  شیوه نگارش و خرط فارسری تمرام ترالش    

های اخیر که مصروف این موضوع شد و چه سال

به عنروان  « خطفارسی»تان را روی انرژی و زمان

بدیلی برای خط و زبان فارسری مسرتقر صررف    

هرا  کردید. واقعیت این است که این دغدغه، قرن

پیش هم وجود داشت، هزاران سرال پریش هرم    

هرا  اش، اینکره آدم وجود داشت به معنای کرالن 

چطور با هم ارتباط برقررار کننرد، ریشره تمرام     

هرایی کره االن داریرم بره یرک زمرانی       صحبت

ها ابتردا خواسرتند برا هرم     گردد که انسانمیبر

صحبت کنند و بعد خواستند با هم ارتباط برقرار 

ای که نوشته بودیرد  کنند یا به قول شما در مقاله

خواستند با کسی کره در صرحنه حضرور نردارد     

توان گفرت خرط   ارتباط برقرار کنند. بنابراین می

 * .براساس یک احساس نیاز اختراع شد

 !ابداع شد 

ابداع شد و آمدیم و رسریدیم بره روزگرار     ،بله*

های فنری شرویم،   از اینکه وارد بحثامروز. قبل 

خواهم بدانم از نگاه تاریخی، در گذشرته دور،  می

تا یکی دو نسل قبل از شما، زمانی که مقوله چاپ 

ها خطری  و امکانات امروزی نبود، زمانی که کتاب

و شررمار بودنررد بررود و افررراد باسررواد انگشررت

ها بسریار محردود، همران زمران کره      دسترسی

دغدغه خط و زبان، عام نبود و تعدادی از افرراد  

خاص با این موضوع سروکار داشتند، اگرر یرک   

سیر تطور بخواهیم داشرته باشریم، شرما فکرر     

کنید خط فارسی مسیر درستی را در همه این می

شد راه دیگری را رفت؟ ها طی کرده؟ آیا میقرن

شرد امرروز   ای دیگر طی میگونهر بهآیا اگر مسی

چیز یرک  وضعیت بهتر نبود؟ آیا به نظر شما همه

سیر طبیعی و منطقی و نرمرال را طری کررده و    

جایی که االن هستیم جای درستی اسرت؟ و در  

هرا مثرل   یک قیاس کلی بین ایران و دیگر تمدن

اندازه مسیری را طی کرردیم کره   یونان، ما تا چه
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جهانی بود؟ چقدر پریش یرا   شده مسیر پذیرفته

وگویمران برا یرک    خواهم گفرت پس بودیم؟ می

بررسی تاریخی شروع شود ترا بعرد برسریم بره     

 * .های فنی امروزبحث

مککن سککه مرحلککه  « از گفتککار تککا نوشککتار »در مقالککه 

هکا عالئمکی را   نگاری را مطرح کردم، ابتدا فنیقکی خط

قاپنکد و  میها فوری این عالئم را کنند، یونانیابداع می

کننکد، چکون زبکان    ها را اضافه مکی به این خط، مصوت

شکود  فنیقی مصوت ندارد، در نتیجه خکط یونکانی مکی   

نگار. بعد، از روی دستِ یونانیکان،  نخستین خط مصوت

کنند و در نتیجه را کپی می ها دقیقا خط یونانیرومی

شکک  شکود؛ خطکی ککه بکی    نویس آغاز میخط مصوت

هاست و مکا در ایکن رابطکه    ونانیآغازش حاصل نبوغ ی

هکا هسکتیم. تمکدن دیگکری یکارایش را      مدیون یونانی

نداشته که این ککار را بکنکد، بینشکش را نداشکته ککه      

بکند، حاال اینکه فضای فلسفی یونان در آن دوران چه 

شوم، گیری نمیدانم، وارد خاستگاه این شکلبوده نمی

این عالئم ها ولی جالب است که به محض اینکه فنیقی

گیرنکد و تغییکر   را مکی ها سکریع آن  آورند، یونانیرا می

دهند اما اسم بعضی از حروف را به همان نکام نگکه   می

 .دارندمی

ها از کدام منطقره جغرافیرایی بودنرد؟    فنیقی*

 *درست است که خاستگاه خط، مدیترانه است؟

مدیترانه. اساسا خاستگاه خکط، مدیترانکه اسکت. زبکان     

سامی است و مصکوت الزم نکدارد، در نتیجکه     هافنیقی

نگککار اسککت، شککما عربککی را غلککط خککط آنهککا نامصککوت

توانید بخوانید، اگر اعراب هم روی حکروف نباشکد   نمی

آید، خوانید، از ک. ت. ب، کَتَبَ، کُتُب درمیدرست می

جکویی  هکا صکرفه  هکا در نوشکتن اعکراب   بنابراین عکرب 

شود، ها چاپ میهایی که برای عربکنند، در قرآنمی

ها بکدون  اعراب وجود ندارد ولی برعکس برای غیرعرب

اعراب اصال معنا ندارد، برای اینکه خط عربکی بکا خکط    

نویس هماهنگ است ولی بقیه نکه. در شکوروی   صامت

نکویس  ها خط سیریلیک را با تغییراتی مصوتهم روس

افتد. کنند. تغییرات خط به دالیل متفاوت اتفاق میمی

های تغییر خط ترین دلیلسیاسی و نیاز، پررنگ دالیل

هستند. چند خکط دیگکر هکم غیکر از فارسکی، یعنکی       

اویغوری، کردی، کشمیری از خط عربی که مثل ما به 

کردند امکا خودشکان   آنها تحمیل شده بود استفاده می

 .نویس و از آن خود کردندخط تحمیلی را مصوت

هره شر « خطفارسی»خط پیشنهادی شما که به *

حررف دارد؛   22است، مدعی است که الفبای ما 

هرا دشروار اسرت.    هضم این موضوع برای خیلی

 *دهید؟باره توضیح میکمی دراین

نکویس  ما سه خط بر مبنای عربکی داریکم ککه مصکوت    

شدن این سکه خکط،   نویسشده، با بررسی روند مصوت

ها را جدا ننویسکم،  به این نتیجه رسیدم که اگر مصوت

گیرد، ما شدن خط فارسی صورت نمینویستمصو امر

، برای هر «کَ کِ کُ و ئآ ئو ئی»دیدیم شش مصوت داریم، 

کنکیم برگرفتکه از خکودِ    کدام یک عالمت طراحی مکی 

ای نیکاز بکه اختکراع نبکود، فقکط شکیوه       الفبا، چیز تازه

ها را گرفت. همه مصوتاستفاده جدیدی باید شکل می

روی خط افقی « الف»نویسیم، یک روی خط افقی می

، «ئو»شود روی خط افقی می« واو»، یک «ئآ»شود می

روی » َ« ، یک «ئی»شود روی خط افقی می« ی»یک 

 افقکی  خکط  زیکرِ  «ِ »  ، یکک «کَکک »شکود  خط افقی می

 ؛«کُکک » شودمی افقی خط روی «ُ » یک ،«کِک» شودمی

 خکط  الگکوی  طبق هامصوت این نویسیسرهم ماندمی

ککنم  نگاری که مکن پیشکنهاد مکی   مصوتط خ فارسی؛

دقیقا همان خط فارسی است، همان خط فارسی است 

هایش برجسته شدند و آمدنکد بکاالی خکط،    که مصوت

 .اندهایی مستقلدیگر زیر و زبر حروف نیستند، عالمت

یعنی مثرل بقیره حرروف الفبرا هرر کردام از       *

فررد  ها یک شخصیت و کاراکتر منحصربهمصوت

 *دارند؟
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شککود خککط ماحصککل آن چیککزی اسککت کککه مککی  ایککن

 .نویس پیشنهادی منمصوت

بره  پاسرخ مانرد، راجرع    ها بری یکی از پرسش*

 گذشته تاریخی خط صحبت شد، اما بیاییم راجع

سال گذشته که به صورت مداوم نظرهایی  121به 

شردن خرط ارائره شرده و     نرویس برای مصروت 

هایی هم صورت گرفته صحبت کنیم، شرما  تالش

کنیرد؟  ساله را چگونه ارزیابی مری 121روند این 

چراکرره برره قررول دکتررر برراطنی صررحبت از    

کررردن خررط فارسرری همیشرره  نررویسمصرروت

برانگیررز برروده، طبعررا بررا انتشررار خررط جنجررال

نویس پیشنهادی شرما هرم برا سریلی از     مصوت

رو خواهیم شد، پس الزم است که ها روبهجنجال

 تری نسبت بره رونرد ایرن   مخاطب آگاهی دقیق

ونیم قرن گذشته داشته باشرد و از  تالش در یک

 * .تیثیر آن در ذهن شما باخبر باشد

ما نام ایکن خکط را گذاشکتیم خکط کمککی؛ نکه خکط        

جانشین، این موضوع را فراموش نکنید؛ هرگکز ادعکای   

جانشینی برای شیوه نگارش فعلی نشکده اسکت. حکاال    

خورد؟ هرجا که ما یک این خط کمکی به چه درد می

غیرفارسی یا غریبه و ناآشنا داریم که اگر با الفبای  واژه

تواند بفهمد، غریبکه هکم   کس نمیعادی بنویسیم هیچ

نککویس پیشککنهادی بککرای هسککت، اینجککا خککط مصککوت

ککار  شان مشکل اسکت بکه  دادن کلماتی که تلفظنشان

آیکد. البتکه در جریکان عمکل کسکانی هسکتند ککه        می

ماننکد  ظر نمیکنند رو به جلو، منتخودشان حرکت می

نامه صادر کنم یا مجوز بکدهم؛ خودشکان   که من بخش

روند مکثال شکاید   کنند، حتی جلوتر هم میحرکت می

س. ص. »صکدا مثکل   های هکم کسانی بگویند ما صامت

نویسکیم،  مکی « س»کنیم و همه را با را حذف می« ث

در این مرحله من چنین مسائلی را وارد بحث نککردم؛  

ن زبان و خط است؛ برای اینککه از  عهده صاحبا این به

چیزهکا را دیکتکه ککرد، نبایکد دیکتکه      شود اینباال نمی

کننکده خکط، جوانکه    کرد؛ باید از بطن جامعه اسکتفاده 

بزند و بیاید بیرون و عملی بشود؛ مکثال در تکاجیکی و   

ها با ایکن  های مجهول داریم که فارسافغانی ما مصوت

ایککن را  هککای مجهککول ناآشککنا هسککتند، خککب مصککوت

ها باید یک فکری به حالش بکنند تکا  تاجیکان و افغان

گکذرد، بکا ایکن    بتوانند به ما برسند، ککار مکا دارد مکی   

شکود،  های فارسی، نوشته و خوانده مکی پیشنهاد، متن

جاهکا  نویسکند بعضکی  هکا ککه فارسکی مکی    برای افغکان 

خکواهیم  هایی هست، دقکت کنیکد ککه مکا نمکی     تفاوت

ثال یکی از مشکالتی ککه تکا ایکن    نویسی کنیم، ملهجه

اسکت،  « واوِ معدولکه »گریبانم، بهلحظه من با آن دست

، دومکی  «سکروَر »شکود  اولکی مکی  «! خکوان »و « خان»

؛ اینها هنوز حل نشده، اینها باید از بطکن ایکن   «سفره»

جریان در بیاید، با کمک اهل زبان. هرچقکدر هکم ککه    

ده باشم باز من درباره تلفظ تاجیکی و افغان مطالعه کر

دانم، اینجا یک افغکان و یکک تاجیکک ککه     هم کم می

توانکد مسکئله را حکل کنکد؛     صالحیت داشته باشد می

وقت کاری که ما خواهیم کرد ایکن اسکت ککه یکک     آن

 .کنیمنشانه اضافه می

اید، به قول خودتران  خطی که شما معرفی کرده*

خط کمکی، حتما برر پایره یرک احسراس نیراز      

آمده است؛ احساس نیازی که ترا امرروز   وجود به
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کسی به آن پاسخ نداده بروده، حراال ایرن خرط     

تواند تا حد زیادی بره آن نیراز پاسرخ    کمکی می

گروی نیراز   بدهد. حاال اگر این خط کمکی پاسرخ 

نویسی باشد و پذیرفته هم بشود و بعد آن مصوت

را به عنوان خط جایگزین اسرتفاده کننرد شرما    

معتقد هستید که ایرن خرط    کنید یاموافقت می

کمکرررری 

اساسررررا 

توانرد  نمی

تبدیل بره  

یک خرط  

جررایگزین 

 *شود؟

به من چکه  

ارتبککککاطی 

دارد؟ مکککن 

ای را بچکککه

ام؛ صاحبان زبان شکمایید؛ از اینجکا بکه بعکد بکا      زاییده

ام، ایکن شکما   اطالعاتی که من از تجاربم بکه شکما داده  

 .هستید که باید به جلو حرکت کنید

ما یرک بچره را هرم کره بره دنیرا       بله ولی شر *

آورید، تا وقتی بره یرک سرنی برسرد، از او     می

 .*کنیرررررررردمراقبررررررررت مرررررررری

 .کنیمخب بله، داریم همین کار را می

ها و تاجیکان باید به یک توافق حتما ما و افغان*

نویس داشرته باشریم یرا    برسیم تا خطی مصوت

شود که ما راه خودمان را برویم و آن دو هرم  می

 *شان را؟راه خود

اگر به یک توافق مشترک برسکیم، طبعکا بهتکر اسکت،     

توانند بکه  معتقدم که اهل زبان با همکاری همدیگر می

 .این توافق برسند

ما اگر این مسئله را در ایران هرم حرل کنریم    *

کنیرد ایرن   ایم، فکر نمری خیلی کار بزرگی کرده

ایده که هر سه کشور با هم در یک زمان به ایرن  

 *نیافتنی باشد؟برسند، دستحل راه

 .کنیممان را میکوشش

 *اید؟تا امروز چه کوششی کرده*

 .امام را زاییدههمین، من بچه

نگرارِ حروزه   ببینید من به عنوان یک روزنامره *

صرورت پراکنرده   باره بره فرهنگ، حداکثر دراین

ای ترا  دانستم دغدغهام اما نمیچیزهایی شنیده

که یک فررد یرا یرک     این حد جدی وجود دارد

قردر  جمعی در پاسخ به فالن مسئله دارنرد ایرن  

هاست که شرروین  کنند، واقعا سالجدی کار می

کند، به صورتِ کامال جدی پاشایی با شما کار می

کردام از ایرن   کنید ولری هریچ  هم دارید کار می

ها، نمودِ بیرونی پیدا نکرده است؛ فررض  کوشش

خیلری خروب   کنید که تمام کار شما یک کتراب  

شود و منتشر هم بشرود، ایرن موضروع چطرور     

تواند دغدغه مردم شود؟ یرا حتری دغدغره    می

طورکه گفتم خیلی مهم است شناسان؟ همانزبان

آید از او مراقبت شود، ای به دنیا میکه وقتی بچه

حاال از این خط چه کسی قرار است مراقبت کند، 

اش کند، چطور معرفری شرود و   چه کسی معرفی

تر از تمام اینها، چطور قرار است مقبولیت و ممه

مشروعیت پیدا کند؟ ما در کشورِ خودمان برینِ  

ها چطور باید زبانان و کردزبانزبان و آذریفارسی

به تفاهم برسیم چه برسد به تفاهم با دو کشرورِ  

 *دیگر؟

ببینیککد ایککن خککط جانشککین نیسککت، چککرا؟ در بککاالی  

رآمده از الفبکای  فراخوان هم نوشتیم یک خط کمکی ب

کند، به چکه کسکی کمکک    فارسی. این خط کمک می
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کند؟ طبیعی است به کسی که دچارِ اشکال شکده،  می

اش یککک کلمککه را نوشککته و تردیککد دارد کککه خواننککده

یعنی « خطفارسی»تواند بخواند یا نه، حاال اگر او با می

همین خط کمکی بنویسد، خواننده اگر بتواند بخوانکد،  

شکود، حکاال ایکن موضکوع چقکدر      حل مکی  مسئله همه

تواند گسترش پیدا کند؟ بستگی بکه اسکتعدادهایی   می

دارد که در خود این خط نهفته است، ببینید شما این 

خط کمکی را فقط با نصب فونت و کیبورد مخصوصش 

توانید در کامپیوتر از آن استفاده کنیکد، بکا دسکت    می

زودی  نوشتنش امری جداگانه است که شاید بکه ایکن  

ککه  جا نیفتکد، امکا از آنجکایی   

بیشترِ ارتباطات دارد از طریقِ 

گیرد، فضای مجازی شکل می

بینیم که این امکر  ما داریم می

تواند سرِ جایش قرار بگیرد می

خواهد بتواند از و کسی که می

 .آن استفاده کند

در کیبورد فارسری، ایرن   *

هرا و خرط کمکری    مصوت

 *هست؟

 کیبورد و فونکت مخصوصکش  

خککط قککرار در سککایتِ فارسککی

گرفته تا هکر کسکی ککه نیکاز     

داشککت بتوانککد آن را دانلککود و 

 .نصب کند

آقای کابلی اشاره کردید کره ممکرن اسرت برا     *

که مرن  نوشتن، این خط جا نیفتد، درحالیدست

کنم اگر در کیبورد این خط جا بیفتد، در فکر می

نویس هم به راحتی قابرل نوشرتن خواهرد    دست

 . *بود

 .خواهم چیزی را تحمیل کنممن نمی

مسئله تحمیل نیسرت، مسرئله اتفراق و نروعِ     *

رسرد در ابتردا   برخورد با آن است؛ به نظرر مری  

خط حداقل طراحانِ گرافیک و کسانی که نقاشی

شوند، چون مند میکنند به این خط عالقهکار می

های پریش در پوُسرترها و جلردِ    های سالتجربه

داده که این افراد خواستند از زیر ها نشان کتاب

هرا  صرورتِ کلری از مصروت   و زبر و پیش یا بره 

استفاده کنند و با همان امکانات محردودی کره   

شرود در  داشتند کارشان را انجام دادنرد و مری  

آثارشان جرای خرالی ایرن    

ها را دیرد، بنرابراین   مصوت

خیلی دور از ذهن نیست که 

این خط را طراحانِ گرافیک 

که برا خرط، آثرارِ     و کسانی

کننررد، هنررری خلررق مرری 

اسررتفاده کننررد و شرراید   

هرای جدیردتری هرم    فونت

برایش طراحی بکنند و اگرر  

ای از آن چنرررین اسرررتفاده

بشرود، مسرریرِ ایررن خررط از  

صرفا خط کمکی بودن خارج 

گیرتررر شررود. شررده و همرره

طررور کرره روزگرراری همرران

استفاده از زیر و زبر و پیش امرر مترداولی نبرود    

کنریم اسرتفاده از   مروز به هرجا که نگاه میولی ا

نویسری  فاصرله بینیم، بیزیر و زبر و پیش را می

هرا  ها کمک کرده، این طراحری بسیار در طراحی

گذارد، عمومِ روی عمومِ مردم تیثیر خودش را می

بینیم طورکه در فضای مجازی میمردم هم همان

 کنند، البتره کره  از زیر و زبر و پیش استفاده می

به جرای کسرره اسرتفاده    « ه»خیلی جاها هم از 

کنند، این یرک مشرکل قردیمی اسرت کره      می
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خرط در چنرین   همیشه بوده، ولی وقتی فارسری 

ایرد، حرال   مسیری بیفتد، شما تحمیرل نکررده  

پرسش این است که اگر زمرانی خرط کمکری در    

اید ای که زاییدهچنین مسیری بیفتد، شما از بچه

 *کنید یا خیر؟حمایت می

کنم، چرا که نه؟ مگر اینکه دیوانکه  شک حمایت میبی

 !باشم، یا آن موقع دیوانه شده باشم

موقرع کره ایرن خرط     که آنمنظورم این است *

شود، آن زمان شما از تبدیل به خط جایگزین می

کنیرد یرا همچنران    بودنش حمایت میجایگزین

 *گویید این یک خط کمکی است؟می

ند که به عنوانِ خط جایگزین اگر کاربرها پیشنهاد بده

 .کککنماسککتفاده کنککیم بلککه مککن هککم اسککتقبال مککی   

برای نوشتن با این شیوه من در خانه یرا محرل   *

 *توانم از آن استفاده کنم؟کارِ خودم می

توانید اگر فونت و کیبوردش را دانلود و نصب کنید می

 .با آن بنویسید

 *عاملی قابل نصب است؟ روی هر سیستم*

 .رای ویندوز طراحی و آماده شده استفعال ب

 *روی گوشی تلفن همراه چه؟*

فعال روی گوشی قابل خواندن است اما نوشتن نه، اگکر  

رو بشکود  نظکران روبکه  با استقبال عموم مردم و صاحب

زمکان بکه   داد، در آن تکوان آن را گسکترش  وقت میآن

دهیم به چند مدل کیبورد مایکروسافت درخواست می

خکط را  که در ویندوز هست، کیبوردِ فارسکی  ایفارسی

زمکان بکرای هرککدام از ایکن      هم اضکافه کننکد؛ در آن  

شکود  کد جهانی اختصاص داده مکی ها یک یونیمصوت

کد جهانی کاربرِ هکر سیسکتمی، چکه    که با وجود یونی

راحتی از تواند بهاوُاِس میویندوز، چه اندروید و چه آی

ر کسکی ککه مایکل بکه     این خط استفاده کند. فعکال هک  

استفاده از این خط هسکت بایکد کیبکورد و فکونتش را     

هککای آفککیس و روی وینککدوز نصککب کنککد و در برنامککه

 .ها از آن استفاده کندفتوشاپ یا بقیه برنامه

سرایت بررای دانلرودش    وب پس فعال فقط یک*

 *وجود دارد؟

توانکد در  بله، نقطه آغازش آنجاست، جای دیگکر نمکی  

شد. البته به این موضوع هکم توجکه کنیکد ککه     ابتدا با

زبانکان در  هایی که بکرای اسکتفاده فارسکی   اولین فونت

ترین حالت، زیر و زبر کامپیوتر طراحی شد، در ابتدایی

و پیش نداشتند، بعد اضافه شد، نیازش احسکاس شکد،   

هکایی  بنابراین کسانی که طراحِ فونت بودند درخواست

کم طراحی زیر و زبکر  و کم به مایکروسافت ارائه کردند

هکای  ای شکد، آیکا در موبایکل   تر و حرفهو پیش اصولی

تر که قابلیت تایپ فارسی بود، زیر و زبر و پیش قدیمی

 وجود داشت؟

 *!فاصله هم نداشتنه، نیم*

هککا و کیبوردهککای جدیککد براسککاسِ   امککا در گوشککی 

هایی که شده زیر و زبر و پیش اضافه شکده،  درخواست

اند، رسیدن به چنین را هم اخیرا اضافه کرده فاصلهنیم

جککایی سککخت نیسککت، اگککر نیککازش احسککاس بشککود،  

شککود و خیلککی زود اجرائککی و درخواسککتش ارائککه مککی

 .شودعملیاتی می

وگرو  پس نیازش باید حس شود، حاال این گفت*

هم سرآغازی است برای این اعالمِ نیاز و البته که 

وگو شرود، مقالره   گفتخیلی بیشتر از اینها باید 

نوشته شود، درباره آن نقرد و بررسری شرود ترا     

 . *گیر شودهمه

بلککه، متشکککرم، دقیقککا همککین اسککت، کککاری کککه مککن 

خواهم بکنم این اسکت ککه چکوبِ امکداد را بکدهم      می

دانم خودم تا کِی هستم، دستِ یک فردِ دیگر، من نمی

خکط بکا مکن    من اصال معتقد نیستم که جریان فارسی

 ...شود، فقط شروع شده، مثلِ هر آغازِ دیگریمیتمام 

. 
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پرسم کره االن چره کسری    خب من از شما می*

نگار بروم برا  هست که منِ مخاطب یا منِ روزنامه

 *خط حرف بزنم؟او درباره فارسی

 چه حرفی بزنید؟

اید که بعد از شما شما چه کسی را تربیت کرده*

های ایده به این موضوع حرف بزند وبتواند راجع 

 *شما را جلو ببرد؟

 .کسغیر از آقای شروینِ پاشایی، هیچ

خب با فرض محال اگر آقای پاشایی همین فرردا  *

میرد و دیگر دچارِ فراموشی شود، آیا این بحث می

 *کند؟ادامه پیدا نمی

حال نوشته شده، چون مکتکوب  هرکنم، چون بهفکر نمی

علیکت دارد، شکاید   شده و از قوه به فعل آمده، در واقع ف

 .میرددچارِ سکته شود ولی نمی

میرد ولی اگر گویید نمیدرست است که شما می*

کسی نباشد که آن را مطررح و از آن دفراع کنرد،    

اصال کاری از پیش نخواهد رفت و ایرن راه عقریم   

 . *خواهد ماند

ای هست، حاال اگر من تکثیر نشکوم،  خب نه، یک مسئله

ای است و نیازمنکد بکه خکط    د زندهرا که زبان موجو این

ها هستند که همیشه شود انکارش کرد، خیلیاست نمی

کنند، اگر این سکته هم به وجو میاتفاقات خط را جست

آیکد و  وجوگر دیگری مکی وجود بیاید باالخره یک جست

خط، توضیحات کافی و ابزار اولیکه در  رسد به فارسیمی

ز آنجا بکه بعکد را او   گیرد و اسایت در اختیارش قرار می

دهد، شاید حتی شکل و شمایلِ جدیدی ایجاد ادامه می

 .بشود

آقای کابلی! یک تعریف از خط پیشنهادی ارائره  *

بدهید. در واقع اگر بخواهید یک تعریرف اولیره و   

ترین به عموم مردم ارائه بدهید، ساده بسیار ساده

سوادترین مردم هم بتوانند بفهمند تعریفی که کم

ه تفاوت این خط کمکی با خط حاضرر چیسرت؟   ک

 *کدام است؟

ببینید در عرصه زبان، زبانِ گفتاری، چنکد نکوع کیفیکت    

لینگوا فرانکا نُکوا  »وجود دارد، وسطِ اینها یک زبان نقشِ 

 خکط،  در حکاال  کند،می بازی را «جهانی میانجی زبانِ –

 برای من است، الزم زبانانفارسی بینِ مشترک خط یک

 و خودم عهده به امانداخته را مسئولیت این کاری چنین

دم و این خکط کمککی همکان    دا پیشنهاد را کمکی خط

زبکان،  کند برای سه قومِ فارسینقشِ میانجی را بازی می

ها و تاجیکان. اگر کارآمد باشد چه بهتکر،  ها، افغانایرانی

ها که من معتقدم هست، من معتقدم هرکدام از این قوم

پذیرنکد؛  هکا ایکن خکط کمککی را مکی     تلفظ برای نوشتن

شود یک میکانجی. در واقکع   بنابراین این خط کمکی می

طکوری  ادعای من این است که با این خط کمکی مکا آن 

توانیم بنویسیم و آن چیزی را ککه  کنیم میکه بیان می

تکوانیم بخکوانیم،   شده میطورکه نوشتهنوشته شده همان

 .بدونِ هیچ ایرادی

 *نی این تعریف همگانی خواهد شد؟و چه زما*

تکرینِ مکردم   افتکد ککه سکاده   گسترشش زمانی اتفاق می

متوجه شوند که منظور از ارائه این خط چیست. چرا این 

داننکد  عنوانِ مثال بیشترِ مکردمِ مکا نمکی   گویم؟ بهرا می

در چیست؛ یعنی جایی که باید « ه»با « هکسره»تفاوتِ 

یکا  « هکمِ »باید بنویسکند   دانند کهنمی« همه»بنویسند 

، این مشکل پنجاه سال پیش هم بوده، امروز هم «همه»

ای از پنجاه سالِ پیش هکم دیکدم ککه    هست، در روزنامه

دهد که تفاوت این دو در چیست اما بکا  دارد توضیح می

نظر ای توضیح داده که اگر صاحبچنان ادبیاتِ تخصصی

ها را اگر این واژهنباشید، اگر با این ادبیات آشنا نباشید، 

شوید. بکرای  نشناسید، اصال متوجهِ منظورِ نویسنده نمی

کنم جوری باید حرف زد که همین است که من فکر می

 .با عمومِ مردم بشود ارتباط برقرار کرد

 یکی از معضالت بزرگی که سرد راه زیرر و زبرر   *

سال اخیر بروده،  نویسی در سی فاصلهنویسی و بی
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زبرران مرردم صررحبت نشررده،   ایرن برروده کره بررا  

سازی نشده، جوری حرف زده شده که فقرط  ساده

فهمند و این باعث شده که همرین  ها میمتخصص

حل نشود، نه فقرط برینِ   « ه»و « هکسره»مسئله 

بینیم که طراحانِ جاهایی میعمومِ مردم، بلکه یک

اسرتفاده  « کسرره »از « ه»مان بره جرای   گرافیک

شد این را خیلری سراده   کنند، در حالی که میمی

توضیح داد، این را من از شما یاد گرفتم هرجا کره  

بررداری و بره    را« ه»شرد  در جمله یا عبارت مری 

« ه»بگرذاری بایرد از   « هسرت »یا « است»جایش 

و « هسرت »استفاده کنی ولری اگرر نتوانسرتی از    

استفاده کن؛ این « کسره»استفاده کنی از « است»

شد به مردم منتقل که می ترین قراردادی بودساده

 .*کرد

کسانی که در فضای مجازی 

هستند در نوکِ پیکان قکرار  

دارنککد، اگککر آنهککا درسککت    

نویسکی  بنویسند این درسکت 

بککه افککرادی مثککلِ بقککالِ سککرِ 

رسد، دوسکتی  کوچه هم می

کرد که یک آقایی تعریف می

که هنرمندِ سلبریتی است همکین اشکتباه را در نوشکتنِ    

اند بکا  کرده و بعد که به او اشکال گرفته« کسره»و » ه»

نوشتنش دفاع هم کرده بوده، مکن  کلی توجیه، از اشتباه

اینجککا بککود کککه فهمیککدم چنککین جریککانی راه افتککاده، از 

دوستی که این ماجرا را برایم تعریف کرده بود خواسکتم  

نظرهای مردم را نشانم بدهد، در نظرها دیدم به شکورای  

نویسکی خکطِ   ی، بکه کتکابِ درسکت   بازنگری، به منِ کابل

ای که پنجاه سالِ پیش به فارسی اشاره شده، به روزنامه

این موضوع پرداخته بوده، اما بین همه اینها من توضیحِ 

نویسی کنم سادهگیری ندیدم، بنابراین فکر میساده همه

گکویی ایکن روزهکا و بکا وجکوِد گسکترِش فضکای        و ساده

 .مجازی، اهمیتِ زیادی دارد

 

خرط، در ابتردا   کنم شکل نوشتن فارسیفکر می*

برای مردم بسریار غریبره باشرد. چنرین نظرری      

 *ندارید؟

زدایکی مسکئله پیچیکده یکا     بله، ولی روند ایکن غریبگکی  

وحشتناکی نیست، باید مثالی را نقل کنم، یکک عزیکزی   

کرد که پنجکاه سکالِ پکیش زمکانی ککه دوره      تعریف می

ای در ککالس از معلکم   گذراند، بچهمیابتدایی مدرسه را 

دانسته چیه، معلم هم که نمی« بهیچوجه»پرسد که می

ای کند و چه کلمکه ای نگاه میآن بچه دارد به چه کلمه

بهیچوجه یک نکوع  »دهد را اشتباه بیان کرده، پاسخ می

؛ «سازدجا النه میهای فالنمرغی است که در نوکِ کوه

را سککر هککم « وجککهیچهککبککه»خککب پنجککاه سککالِ پککیش 

نوشتند، خب وقتی این کلمه جدانویس می« بهیچوجه»

شد، اول برای مردم غریبه بوده اما 

امروز اگر سرِ هم بنویسکیش بکرای   

مردم غریبکه اسکت، بکه نظکرِ مکن      

زدایی امری است که خیلی غریبگی

افتد، تاریخِ مکا ثابکت   زود اتفاق می

 .افتدکرده که خیلی زود اتفاق می

هر تغییر دیگری تکررار  مثل *

 *...الزم دارد

 بله تکرار نیاز دارد، ولی کافی است که یک بیلبورد ایکن 

مدلی بنویسد؛ بالفاصله این مکدل نوشکتن بکاب خواهکد     

 کنم با این نوع نوشتن، حرکتشد. حتی من فکر می

 .کنکد نویسی ما هکم جریکان پیکدا مکی    ای در خوشتازه 

شود اگر برا  می ببینید؛ برای مردم خیلی ملموس*

هررای آشررنا برایشرران توضرریح دهیررد کرره مثررال

خروانی و  توانرد بره درسرت   خط چگونه میفارسی

 . *نویسی آنها کمک کنددرست

اجازه بدید یک مثال بسیار ساده بیاورم، تقریبا در بیشترِ 

بکار، در  های مکا کتکاب حکافظ هسکت، سکالی یکک       خانه
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اغِ کتکابِ  رونکد سکر  بدترین حالت، مردم در شب یلدا می

حافظ، اکثر مردم ما که با دانستنِ دسکتورِ زبکان فاصکله    

خواهنکد  کنند و مکی خیلی زیادی دارند، حافظ را باز می

تواننکد، چرایکی خکط    جلوی میهمانشان بخوانند اما نمی

کنکد مکردم بکه راحتکی     کمکی این است که کمکک مکی  

 .شعرهای حافظ را بخوانند

هرای  ر خانره اما کتاب حافظ با این خط کمکری د *

 . *مردم نیست

تواننکد بکا ایکن خکط،     وقتی که مکردم بفهمنکد ککه مکی    

راحتی بخوانند پس احساسِ نیازش شعرهای حافظ را به

ها با این خکط هکم   آید، در نتیجه کتابهم به وجود می

کنند. ببینید شوند و به خانه مردم راه پیدا میمنتشر می

نویسی فاصلهو بیحافظِ شاملو به خاطرِ استفاده از کسره 

شود، در نتیجه خواننده وقت خواندن تر خوانده میراحت

های دیگر که بکه  زند، ولی در کتابخیلی کمتر تپق می

انکد شکعرهای حکافظ بکه     صورت کالسیک نوشکته شکده  

دهد که حتی یک شود، این نشان میراحتی خوانده نمی

 .تغییرِ اندک هم مؤثر است

تادنش نیازمند خیلی ببینید این خط کمکی، جااف*

هاست تا فراگیر بشود و همره بپذیرنرد.   شرطپیش

ها باید از اول نوشرته و منتشرر   وقت همه کتابآن

چیز باید عوض شود، خیلی راه سرختی  شوند، همه

است، خیلی، فرض که حافظ با این شریوه منتشرر   

 شد، با شاهنامه چه

 *شود؟کنیم؟ گلستان سعدی چه می

کنم باید کمکی از بکاالتر   که من فکر میجاییهماناینجا 

کنیم که خب به زمان نگاه بکنیم، ما چون داریم فکر می

تا یک سال دیگر اگر خط کمککی جاافتکاد چکه اتفکاقی     

 .کنیمگونه اظهارِ نگرانی میافتد، اینمی

گویید، صد سالِ دیگرر  طور که شما مییعنی این*

 * !افتداین اتفاق می

چون این اتفاق قبال افتکاده و جکوابش را پکس     بله خب،

های حافظ بود، اما نویسی در تمامِ کتابداده، قبال سرِهم

نویسی جای خکودش  فاصلهکه جدانویسی و بیبعد از این

بینکیم ککه دیگکر    های جدیکدتر مکی  را باز کرد، در چاپ

نویسکی داده،  فاصکله نویسی جای خودش را به بکی سرِهم

بازه زمانی پنجاه، شصکت سکاله اتفکاق    این تغییر در یک 

تکوانیم  افتاده، خب اگر ما فقط امروز را نگاه کنکیم نمکی  

نویسکی  فاصکله تأثیر پایدار بگذاریم، برای جاانداختنِ بکی 

شده، از زمانی که خط عربی در کشورِ ما  هم زمان صرف

گذرد، در صکد و پنجکاه   حاکم شده هزار و اندی سال می

غییکرات روی ایکن خکط صکورت     سالِ گذشته بیشترین ت

شکده را از بکاال نگکاه    گرفته، حاال اگر خط زمکانِ سکپری  

کنککیم، چهککل 

یا پنجاه سکالِ  

آینککده اصککال  

زمککانِ زیککادی 

بککککککککککرای 

جاانککککداختنِ 

خککطِ کمکککی  

نیسکککککت، در 

واقککع چنککین  

مدتی در طولِ 

 .آیدتاریخ اصال به چشم نمی

های رسمی آموزشی در ایرن برین   نقش سیستم*

نقشِ مهمی در آمروزش دارنرد و    چیست؟ آنها هم

 . *هم بیشترین مقاومت را در برابر تغییر دارند

نویسکی و اسکتفاده از کسکره تکا حکدی در      فاصلهمگر بی

کنم باز هکم اینجکا   سیستمِ آموزشی نیامده؟ من فکر می

اتفکاقِ   کنکد ککه همیشکه وقتکی    تجربه تاریخی ثابت می

شکود  رفته مکی از طرفِ جامعه زودتر پذی ،افتدای میتازه

شود، چرخِ نهادهای دولتی اما وقتی واردِ مسیرِ اداری می

کنکد و حتکی در برابکرِ جامعکه     خیلی کُنکد حرککت مکی   

کند، ولی موضوع این است ککه بکاالخره   مقاومت هم می
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گیرنکد،  در همان مسیری که جامعکه پذیرفتکه قکرار مکی    

سکو شکوند، هکر    چون این نیاز را دارند که با جامعکه هکم  

بیند که باید با جامعکه  تی در نهایت این نیاز را میحکوم

سو شود و به همین خاطر این تغییرات را در دسکتور  هم

دهند، نمونه بارزش که برای ما نزدیک است کار قرار می

نویسی اسکت  فاصلهو به چشم دیدیمش همین مقوله بی

هکم در   33مطکرح شکد و امکروز در سکالِ      71که سکالِ  

م در نهادهای دولتی از آن استفاده سیستمِ آموزشی و ه

شود. تغییری که درست باشد و جامعکه بکه آن نیکاز    می

هکای دولتکی هکم    داشته و بپذیردش، دیر یا زود سیستم

 .پذیرندشمی

، خرطّ مهمِ دیگر. شما با پیشنهادِ این پرسشِیک*

ایرد، برا   در واقع گویش فارسی را انتخراب کررده  

گویششران مرثال   نویسی تکلیف کسانی که مصوت

 *شود؟اصفهانی است چه می

لهجه، زبان نیست؛ لهجه یک آهنگ است؛ طرزِ اداکردن 

است. عمال پکرداختن بکه ایکن موضکوع انتهکایی نکدارد.       

ببینید این اتفاق در زبانِ انگلیسی هکم افتکاد، انگلیسکی    

کنکد،  بریتیش با انگلیسکی امکریکن بکه کلکی فکرق مکی      

کنند، ایکن  را بیان می هرکدام با لهجه خودشان یک واژه

تفاوتِ لهجه ناگزیر است، بنابراین لهجه را بایکد از زبکان   

 .جدا کرد
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 زاده؛ نویسنده، مترجم، منتقد، پژوهشگر و کارشناس ادبیات کودک و نوجواناقبال نامۀ غرب با شهراموگوی هفتهگفت

 

 ادبیرات  حروزۀ  در خصوصراً  کشرور،  ادبیات حوزۀ در مطرح هایچهره از یکی شما زاده،اقبال آقای - *
 شوممی ممنون. اندیشمند و پردازنظریه نظر،صاحب و منتقد مترجم، ضمناً و هستید نوجوانان و کودکان

 و هنرر  فرهنرگ،  حروزۀ  بر که اخیر سال 11 در کرمانشاه آن تبع به و ایران مهم وقایع دربارۀ را نظرتان

 دربرارۀ  را شما نظر مشتاقیم. شویممی 1011 سال وارد دیگر روز چند تا ما. بدانیم گذاشت، تیثیر ادبیات
 بدانیم؟ گذاشت، اثر ما ادب و فرهنگ روی که اخیر قرن حتی و اخیر دهۀ وقایع

 !آمد برنخواهم آن عهدۀ از من و بریدمی باال را خوانندگان انتظار توصیفی چنین با شما؛ نظر حسن از ممنونم خیلی

 آن، تبع به و جهان و جامعه انسان، به نگاه نوع قدرت و دانش بر حاکم* مۀپیستِاِ یا گفتمان چرخشِ با  فوکو دید از

 بکدل  دیجیتال انسان به را امروز انسان افتاده اتفاق که تاریخی چرخش. کند می پیدا تغییر ادبیات و هنر و فرهنگ

 آن، کلیکت  در هرچند است؛ اجتماعی های شبکه و ایرسانه چند و مدیامولتی جهان انسان امروز انسان است؛ کرده

 که است شده شروع دیجیتال عصر جهانی، -تاریخی  چیره وجه در اما بینیم، می را ناهمزمان های ساختار همزمانی

. اسکت  اطالعکات  انفجکار  و ارتباطکات  عصکر  اکنکون  ایکلیشکه  بیکانی  بکه . نباشد آن تأثیر تحت تواندنمی هم ادبیات

 نیست تهران و کرمانشاه بین مرزی االن که داده سامان شکلی به را جهان دیجیتالی الکترونیکی پیشرفته تکنولوژی

 زادۀ شکهروند  یکک  فقط هم من. نیستید کرمانشاه شهروند فقط شما امروزه. ندارد وجود جهان و ایران بین مرزی یا

 بکه  سکال  دو دبیرسکتان  دوران در البته. کنممی زندگی تهران در 190۱ سال از من که دانید می  نیستم؛ کرمانشاه

 انسکانِ  انسکانی  هکیچ  امکروز . امگرفتکه  رشکت  از را دیپلمم و امکرده زندگی رشت در هم سال دو.  برگشتم کرمانشاه

 هنکوز . نکدارد  تکأثیر  انسان زندگی بر فرهنگی جغرافیای و اقلیم یا زادبوم که نیست این  منظور. نیست صرف محلی
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 ککه  کنیکد نمی پیدا را ادبیاتی هیچ شما یعنی است، اثرگذار هنر و ادبیات بر اجتماعی و طبقاتی ملی، ، قومی هویت

 .اندکرده پیدا جهانی بُعد که آثاری ترینبزرگ حتی باشد نخورده آن بر ملی و قومی و فرهنگی زبانی، هویت مُهر

 از بخشی  کرمانشاهی کُرد یک عنوانبه من. نیستید کرمانشاه شهروند فقط شما االن بگویم خواهممی مقدمه این با 

 تحصکیل  هکدایت  دبسکتان  در در ششم کالس تا  کرمانشاهم کُرد چون ، ام گرفته شهرم و اقلیم و زبان از  را هویتم

 ام؛کرده زندگی تهران در که سالی پنجاه -چهل و داشته تأثیر من بر هم رشت در زندگی سال دو ان، کنار در. کردم

 در غربکی،  گکوییم مکی  وقتی گرچه. ام نشده غربی ،اما ام بوده هم غرب فلسفۀ و اجتماعی علوم و ادبیات از متأثر اما

 غنکای  و فولکلکور  و فرهنکگ  ادبیات، یعنی کرمانشاهی، گوییممی وقتی یا دارد؛ وجود مختلفی هایگرایش هم غرب

 و مدرنیتکه  نفکوذ  از پکس  بوده،اما تاثیرگذار زادگاهم به من های دلبستگی و کردار و زبان و ذهن بر دارد که خاصی

 .گرفته شکل آن دل در هم مختلفی ادبی هایگرایش داری، سرمایه

 نیسکت؛  انقکالب  از پکیش  تکأثیرات  از جکدا  سال 11 این چون. آن از پیش یا و اخیر سال 11 هایتحول به برگردیم

 طورهمان  داشتیم، انقالب از پیش به نسبت انقطاع و چرخش یک و سیاسی و ادبی فرهنگی، گسست یک ما گرچه

 دکتکر  ماننکد  انکد  یافته پرورش حاکم  های خانواده چارچوب در خود که نظر، اهل افرادی و منصف گرانتحلیل که

 در ،۱7 انقکالب  رهبکران  گویکد مکی  ، بهشکتی  اهللآیت پسر و است فلسفه اهل شناسجامعه یک که ، بهشتی علیرضا

 آنچکه  هر پنداشتندمی و نداشتند آن برای ایبرنامه هیچ اصالً که درانداختند را انقالبی شیعی های سنت چهارچوب

 نمونکۀ  کردنکد؛  سکازی پاک را افراد و سرکوب را ادبیات آن سرهیک و دهدمی زندقه و کفر بوی بوده، انقالب از پیش

 واقعکاً  نهادهکای  از یککی . افتکاد  اتفکاق  آن در غریکب  و عجیکب  سکازی پاک یک که بود فکری پرورش کانون آن بارز

  انقطکاع  یکک  بنکابراین . اسکت  ناشکدنی  فرامکوش  گذاشت نسل یک روی که تأثیراتی که انقالب از پیش انگیزشگفت

 .کردیم شروع صفر نقطۀ از دوباره ما و کشور اداره برای مدون برنامۀ گونه هیچ بدون گرفت صورت

 و هیجکانی  رویککرد  خاطر همین به.  زند می ادبیات بر را خود تند مُهر انقالب گویدمی «بارت روالن» که طورهمان

 چنکدان  ککه  گرایشکی  شکد؛  گکرایش  یکک  بکه  منحصکر  ادبیات و زد انقالب از پس ادبیات بر را خود تند مهر شعاری

 رخ جنگ نام به مختلف ابعاد در ویرانگر و انگیزشگفت رخدادی ناگاه به دار و گیر این در. نداشت شاخص هایچهره

 نسکل  همکین   جنکگ،  و انقالب خلجان کردنفروکش با اما ست؛باقی هنوز جهان و منطقه ایران، بر آن تأثیر که داد

 و «مقکدس  دفکاع » اصکطالح  بکه  ادبیکات  و مکذهبی  - مکتبی ادبیات صرفاً ادبیات، فهمیدند مرور به مذهبی-انقالبی

 .نیست انقالب

 و شکوروی  انقکالب  تکا  گرفتکه  فرانسکه  انقکالب  ادبیکات  از دارد؛ ایپیشینه جهان سطح در خود انقالب هرچندادبیات

 ادبکی  گفتمکان  کشکور  هر شاعران و هانویسداستان ها،ادیب که التین، آمریکای جمله از جهان، مختلف هایانقالب

 ادبیات نیست این منظورم. شود تحمیل و بار ادبیات بر بیرون از که ایدئولوژی یا گفتمان یک نه داشتند، خود خاص

 .اندداشته تأثیر ادبیات بر ها،ایدئولوژی حتی یا هاگفتمان همواره. نیست گفتمانی هیچ تأثیر تحت

 شکریعتی  و طالقانی مرحوم چون دینی، نواندیشان یا شیعی، بنیادگرایی گفتمان از متأثر هم مذهبی های نویسنده  

 دیکدار  به هنری حوزۀ هایبچه و شوندمی پیش نسل با دیالوگ وارد جنگ از پس مرور به... و حکیمی رضا محمد و

 از و گیکرد مکی  انجکام  خصوصکی  دیدار البته. بود شده منع آثارش انتشار و طرد خودش که روندمی «محمود احمد»

 بیکرون  خکوبی  شکعرهای  و هکا داستان اندک اندک ، جنگ و انقالب تاب و تب فروکش از پس. نیست حکومت طرف
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 آورد می روی ادبیات به هم سکوالر نسلی جنگ از پس و آیدمی

 اسکت  صکرف  منیکت  گاه و فردیت و نفس حدیث راوی بیشتر که

 غالکب  وجکه  در ککه  اسکت  آپارتمکانی  هکای  داستان آن نمونۀ که

 االن اگککر. اسککت فککردی هککایناکککامی و هککا سککرخوردگی روایککت

 بحکث  زمکان  و حوصکله  از دهکیم  توضیح را آن مصادیق بخواهیم

 پکی   هکم  مکذهبی  هکای بچکه  از برخی حال عین در. است خارج

 قبل چه جهانی ادبیات از متأثر تواندنمی ملی ادبیات که برندمی

: داشکت  قکرار  جریکان  دو تکأثیر  ،تحکت  غالب وجه در  انقالب از پیش ادبیات که دانیدمی نباشد؛ انقالب از بعد چه و

 آن مکروج  و سردمدار و گفتندمی «متعهد ادبیات» آن به که سارتر «اگزیستانسیالیستی گفتمان» و «چپ گفتمان»

 بهرام ها یاد زنده چون افرادی البته. آمدمی شمار به گرایش ین شاخص چهرۀ که بود رحیمی مصطفی دکتر یادزنده

 مثکل  داد؛ قکرار  جریکان  دو از یک هیچ در را ها آن شود نمی که بودند دیگر تن چند و گلشیری هوشنگ و صادقی

 .شعر در سپهری سهراب

 ناگکاه  به باشد، داشته را انقالب از پیش ادبی دستاوردهای جذب و انتقادی بررسی فرصت اینکه از قبل نوآمده نسل

 مکی  متکاثر ... و شکعر  و داستان نگارش چه و نظریه، عرصۀ در چه را ادبیات که  شود می روبرو مدرنیسمپست پدیدۀ

 و مدرنیسکم پست یکی: آیدمی موج دو واقع در. گیرد می شکل سطحی موارد از بسیاری در و تقلیدی وادبیاتی کند

 نظکری  سکطح  در و دهکد مکی  قکرار  تأثیر تحت را ما ادبیات شدت به موج دو این گفتم که طور همان. فرمالیزم یکی

 مکی  چکه  دانسکتند  مکی  خود ها این اگر.هستند آن سردمداران از براهنی رضا کمابیش و احمدی بابک مانند افرادی

 سرگیجه و سردرگمی یک دچار ما اینجا در. داشتند آن از آبکی های برداشت مطالعه، کم و سواد کم جوانان گویند،

 هایبازی شویم؛می بازیزبان نوعی دچار ادبی، شگردهای درست شناخت و نوآور زبان بر تکیه جای به که شویممی

 نکه »  بگیکرم  مدد فردوسی از بخواهم اگر که ادبیاتی سردرگمی؛ و اندیشیآشفته نوعی و بازی زبان یا سطحی زبانی

 «.بود بازی کردار به ها سخن/  بود تازی نه و فارس نه و ترک

 چیکز  همه و «هاروایتخُرده» دوران و شده تمام «هافراروایت» دوران که است این مدرنیسمپست هایگزاره از یکی

 جکوان  نسکل  ای گکزاره  چنکین  با نیست؛ شناخت قابل که هم واقعیت و نیست میان در حقیقتی هیچ و است نسبی

/ شکد  پکا  بکر  ادبکی  انقالبِ: » میرزا ایرج قول به. زد نوآوری به دست منطقی هیچ بی که شودمی پندارد می چنین

 می راه تدریج به نیز بالنده و سالم جریانی حالدرعین.  افتدمی راه شورباییشلم راستی به و «شد شورباشلم ادبیات

 از و بخوانکد  را غرب ادبیات یا انقالب از قبل ادبیات کندمی سعی بود شده پرورده انقالب در که نسلی  مرور به. افتد

 ایکن  ظکاهر  بکه  ککه  شکویم می مواجه ایرسانه چند دنیای و جدید هایتکنولوژی با ما زمان همین در. بگیرد یاد آن

 من. نویسندمی خواهدمی دلشان هرچه نوجوانان و کودکان حتی االن یعنی کند؛می دموکراتیک شدت به را ادبیات

 را هکا آیککون  همکه  و است موبایل گوشی در سرش مدام دارد، سن نیم و سال یک که امنوه حتی و دارم نوه دو االن

 ما. هستیم آن اوبژۀ بلکه نیستیم تکنولوژی سوژۀ ما واقع در. خیر قطعاً داند؟می هم را آن فرهنگ آیا اما شناسدمی

 نیسکتیم  گکر ککنش  یعنی هستیم؛ آنها برساختۀ بلکه نیستیم ادبی و فکری و فلسفی هایجریان و تکنولوژی ۀسازند

 ککه  رخکدادی  داشکتیم؛  مدرنیتکه  بکا  کننکده  رو و زیر تالقی یک که امروز تا مشروطیت از. پذیریمکنش عمدتاً بلکه

 داستان و رمان در یا شعر در نیما نهایت در و الهوتی چون کسانی نوین شناخت به خالقش وجه در و بود سازجریان
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 یکا  و محمود احمد علوی، هم بعد و  انجامید هدایت و زادهجمال به

 هکم  شکعر  در و ؛..یاقوتی درویشیان، افغانی، خودمان، هایهمشهری

 غکرب  با رویکرد  دو با ما بنابراین ؛ سپهری و فروغ و اخوان و شاملو

 و مککانیکی  و سکطحی  تقلید نخست: شدیم مواجه آن هایجریان و

 .برساختن را خود ادبیات و کردنهضم و کردندرونی دوم

 بکوده  نکوین  ادبیکات  مهدهای از یکی کرمانشاه تعصبی هر از دور به

 بکاقر  میکرزا  «طغکری  و شکمس »  داسکتان  از ککه  طکوری  بکه  است؛

 یکاد  ایران ادبیات تاریخ در داستانی گانۀسه اولین عنوانبه خسروی

. دانندمی الهوتی شعر را نو شعر مقدمۀپیش بسیاری حتی  شود؛می

 و ایمداشته را کرمانشاهی معینی سرایی،ترانه و ترانه در حال هر به

 افغکانی،  محمدعلی که روایت و داستان تا شاعر عنوانبه بهزاد یداله

 گیکرد می شکل هنری و ادبی خلق و نظریه نهاد، سطح سه در کالً ادبی هایجریان. ایمداشته را یاقوتی و درویشیان

 مکی  فکراخ  مجکالی  آن تمایز و تفکیک شرح که دهد می نشان گفتمانی کردار در را خود و است مفصل آن بحث که

 طراحکان  انجمن مانند اندساخته جوانان را خوبی نهادهای که بردم پی پیش سال ده حدود هم کرمانشاه در خواهد؛

 و نهکاد  ایکن  کارکرد و کیفیت از او آمدم، کرمانشاه به کلکزرین دکتر ایران انیماتور ترینبزرگ با وقتی که گرافیک

 و نکورایی  اردشکیر  و زرعکی  اسکماعیل  مانند افرادی البته. کرد حیرت بودند، کرده برپا که نمایشگاهی در موجود آثار

 را آوانگکارد  جدیکد  فرم کند می سعی رادفر عبدالرضا شعر در یا.  ایم داشته نویسی داستان در هم را مجابی علیرضا

 در میرزایی سعید و شعر در خانیهمه کوروش مانند افرادی یا. نرسید یا رسید کجا به اینکه از نظرصرف کند؛ تجربه

 ککه  نرسکیده  خود حق به که خوب بسیار سرایغزل درویشیان جعفر یا کشوراست؛ خوب سراهایغزل جزو که غزل

 و نشد دیده واقعی معنای به ایران سطح در چه و کرمانشاه خود در چه اما اجتماعی هم و دارد عاشقانه هایغزل هم

 .فریدی مربم و شمس ناهید خانم تا محمودی آرش مانند جدید هاینویسداستان یا. نشد نقد و معرفی آثارش

 یکاقوتی  آقکای  خود مثل هاقدیمی از و گیرد می پا دارد کرمانشاه در ایحرفه ژورنالیسم یک هم مطبوعات زمینۀ در

 هاینقد و کنندمی منتشر خوبی هاینامهویژه که بینممی را گوناگون هایکانال االن من. اندشده عرصه این وارد هم

 یکا  پکرداز نظریه گویمنمی حاال. است شده گرفته جدی آنجا در نظریه و نقد جریان گفت توانمی. نویسند می خوبی

 سکطح  در ککه  طورهمان. گیردمی شکل خوبی هایبحث و شده گرفته جدی جریان این اما داریم ملی بزرگ منتقد

 است ایقوی پردازنظریه اندازه چه تا براهنی اینکه حاال. باشیم داشته پردازینظریه ادعای خیلی توانیمنمی هم ملی

 میرعابدینی، حسن مانند ایبرجسته ادبی منتقدان ما گرچه. جداست بحثی بوده ایحرفه چقدر گلشیری نقدهای یا

 لر اصالتاً گودرزی که دانید می. داریم را کریمی فرزاد و گودرزی محمدرضا ترهاجوان میان از و سالجقه پروین دکتر

 و هکا  لیبکرال  از گذشکته  نیسکت،  مکا  بحث مورد اینجا که هم، اقتصاد ی زمینه در. شده بزرگ کرمانشاه در اما است

 حسین دکتر و مومنی فرشاد دکتر چون خواهی عدالت مذهبی نهادگرای اقتصاددانان ها، مارکسیست و ها نئولیبرال

 و مکدنی  سکعید  دکتکر  چون موثر و کوشا شناسی جامعه و رزاقی ابراهیم دکتر چون سوادی با سوسیالیست و راغفر

 افکراد ... و عبکدالهی  دکتکر  و فکرد  قکانعی  دکتکر  یادهکا  زنکده  جملکه  از ایران، شناسی جامعه انجمن اعضای از برخی

 .نیست گسترده ها آن کار برد موجود، های محدودیت دلیل به هرچند بودند، تأثیرگذاری

  یک هم مطبوعات زمینۀ در

  اردد کرمانشاه در ایحرفه ژورنالیسم

  خود مثل هاقدیمی از و گیرد می پا

  عرصه این وارد هم یاقوتی آقای

  نگوناگو هایکانال االن من. اندشده

  خوبی هاینامهویژه که بینممی را

  یم خوبی هاینقد و کنندمی منتشر

.نویسند  
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 صورت به نیز کرمانشاه در که داشتید نقد مفهوم به گریزی *

 نقش ادبیات و فرهنگ باروری در و گیریشکل حال در جدی

 اجتمراعی،  مفراهیم  تمرام  بر را خود سایۀ جریان این. دارد

 جایگراه  در شرما . انردازد مری ... و اخالقری  هنری، سیاسی،

 باروری بر آن تیثیر و کنیدمی تعریف چطور را نقد نظرصاحب

 تبردیل  فرهنرگ  بره  را ایرن  ما که بینیدمی چطور را جامعه

 برنردۀ پریش  و تغییردهنرده  عوامل از یکی قطعاً چون کنیم؛

 در شرما  دیردیم  هرم  مردت  این در. است نقد پدیدۀ جامعه

 شما اِشراف نشانۀ که نوشتید گواگونی نقدهای ملی نشریات

 .است امر این بر

 بزنم گریزی بخواهم اگر. است نظری کاربرد از جزیی ،نقد یعنی ست؛فلسفی و نظری گفتمان یا نظریه از جزیی ،نقد

. اسکت  بررسکی  مکورد  موضکوع  مرزهکای  و حد کردنمشخص علم، پرانتز در حتی و نقد کار فوکو، گفتمانی نظریۀ به

 و تفکیک این نقد. کند تفکیک و تعریف سپس بشناسد، را هاقلمرو که است این شناسیمعرفت و معرفت کار اساساً

 به ادبیات یا دارد جایگاهی چه معین رویکرد یک چهارچوب در اثر که دهدمی توضیح داستان و شعر دربارۀ را تمایز

 و چکپ  رویکرد: گفتیم که بودیم رویکرد دو از متأثر انقالب از پیش ما بنابراین رود؛می کجا به و بوده کجا کلی طور

 عکین  در. است انسان  رهایی متعهد ادبیات خواست. انسان سرنوشت و جامعه انسان، به متعهد یعنی متعهد؛ ادبیات

 سیاسکی  و اقتصکادی  رانکدگان قدرت از و فرودست و زحمتکش طبقات برای بخشرهایی نقش هم چپ رویکرد حال

 داشکتیم  خوبی منتقدان ما گرچه نیست من نظر مد االن بودیم کرده هضم و درک را این چقدر ما اینکه است؛ قائل

 هکای  نقکد  و بودنکد  شکعاری  افکراد  عمدتاً بقیه، و بود دست دو یا دست یک انگشتان اندازۀ به حداکثر تعدادشان که

 .نوشتند می طبقاتی مکانیکی

 اجتماعی سطح در چه دانشگاه سطح در چه نئومارکسیستی و مارکسیستی نقدهای همچنان جهان سطح در گرچه

 امروزه و یونگی تا فرویدی از روانکاوانه نقدهای یا پساساختارگرایی و ساختارگرایی نقدهای که طورهمان. است رایج

 و پساسکاختارگرایی  هکای گرایش از تلفیقی که شده مطرح خیلی ایران در که ژیژک، اسالوی چون نئوالکانی و لکان

 بیکرون  و دانشگاه در البته. دارند وجود  متنوعی هایگرایش  نقد در امروز. است مطرح پساالکانی و پسامارکسیستی

 رویککرد  جکدی  مروجکان  از نجومیکان،  علکی  امیکر  دکتکر  و سکجودی  فکرزان  دکتکر  چکون  نظری اهل دوستان آن از

 که کرد معرفی را باختین میخاییل نظریات پوینده جعفر یاد زنده نظری، زمینه در. هستند دریدایی و پساختاگرایی

 پکل  و گکادامر  چکون  را هرمنوتیکک  اصحاب هم احمدی بابک. است مهم خیلی او شناخت ما جامعۀ برای من دید از

 .است شده مطرح ایتالیایی پرداز نظریه و فیلسوف اکو امبرتو اخیر سالیان در ؛ را ریکور

 امیکد  و نجفی صالح و فرهادپور مراد مانند افرادی که هستند مطرح ایران در دهه سه دو ایران در هم هافرانکفورتی

 مرککز  ککه  شکده  دانشکگاهی  و گرفتکه  صورت جدی تحوالت کودک ادبیات عرصۀ در. هستند فعال ایران در مهرگان

 مشکقت  بکا  ککه  شکده  تأسکیس  خسرونژاد، مرتضی دکتر ام، دانشگاهیهم و دوست همت به شیراز دانشگاه مطالعات

 البتکه  و شکود مکی  تکدریس  دکتکری  تکا  دانشگاهی رشتۀ یک عنوانبه هم بهشتی شهید دانشگاه در. شد انجام بسیار

  تحوالت کودک ادبیات عرصۀ در

  دانشگاهی و گرفته صورت جدی

 دانشگاه مطالعات مرکز که شده

  و دوست همت به شیراز

  مرتضی دکتر ام، دانشگاهیهم

  با که شده تأسیس خسرونژاد،

 .شد انجام بسیار مشقت
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 گکذار  حکال  در ککه  جهکان  همۀ مانند ما. رویممی هارویکرد شناخت سمت به تدریجاً ما بنابراین دیگر؛ هایدانشگاه

 بکر  مزید هم شناخت ضعف و است کرده دردناک و کند را گذار این موجود تنگناهای هرچند گذاریم، حال در است

 سرگشکتگی » عنکوان  بکا  مکدرن پسکت  متفککران  دربارۀ بود شده چاپ کتابی پیش سال پانزده حدود.است شده علت

 کتکاب  از زیکادی  هکای  یادداشت من .بودند کرده ترجمه مختلف افراد و گردآوری را آنها حقیقی مانی که «هانشانه

 و نقکد  برای بودم برداشته ایرانی منتقدان و دیگران و ایگلتون تری و جیمسون فردریک آثار جمله از انگلیسی، های

 گکم  هکا جکایی جابه در متاسفانه اما ؛«سرگشتگی های نشانه» عنوان با ، ایران در آن بازتاب و مدرنیسمپست  تحلیل

 آمریککا  ماننکد  مدعی کشوری دیدیم و داد نشان کرونا که طورهمان است سرگشته بشر امروز جهان در واقع در. شد

 و شناسیهستی سطح در. است مواجه بحران با جهان داد نشان روشنی به کرونا. درآمد زانو به آن برابر در سرعت به

 ایکن  که است این( فلسفی و اجتماعی نقد) نقد کار. است سردرگم امروز بشر بگوییم توانیممی فلسفی شناسیِانسان

 مکا  ادبیکات  جایگکاه  ببینکیم  باید امروز ما.  است؟ قرار چه از موضوع بدانید که کند مندمسئله و بازنمایی را هابحران

 چه ، خاص اثر یک روی چه کند شناسیجریان مصداقی صورت به باید ادبی نقد چیست؟ آن های ویژگی و کجاست

 سکیاوش  مانند فردی فلسفی و ادبی نقد در نمونه هم نظری صاحب افراد البته بدهد؛ نظر نویسنده یک آثارمجموعه

 ککه  نوشته رمان در دیگری حضور انکار یا کافکا دربارۀ که هاییکتاب و است تأمل و تفکر اهل که داریم را  جمادی

 نقکد  پکس  داریم را خسروی کمال و مرادی قاضی مانند افرادی اجتماعی -تاریخی نقد زمینۀ در یا ست؛جدی آثار از

  را خکود  نوجکوانی  دوران و سکت جکدی  فکازی  بکه  ورود حال در نوجوان و کودک چه بزرگسال سطح در چه ما ادبی

 ککه « ایرانشکهری  اندیشکۀ » عنوان با است گرفته شکل هم جدید شووینیسم نوعی زمینه این در البته. است گذرانده

 ظکاهر  بکه  غلکیظ  و انکداز  غلط لعاب با است نئولیبرالیسم مروج عمل در که است طباطبایی جواد دکتر آن سردمدار

 و مسککن  پیشکین  وزیر آخوندی عباس چون ای، نوکیسه افراد و سازندگی کارگزاران آن، حامیان اما ایران، به عشق

 تومکان  میلیکارد  ۹۱1 بکر  بالغ اش آقازاده ویالی کنند می برآورد و است ایران برجساز بزرگترین که است شهرسازی

 بکرای  طکرح  و خواند می آمریکایی را خود که درآمد کار از بایدن جو مشاور هم، طباطبایی سیدجواد آقازادۀ و است

 از سر خانمش دختر و کرد شروع آلتوسر و لنین از سیدجواد!! است بلبشویی خالصه دهد؛ می منطقه در ایران مهار

 فردوسی منظور البته) !!؟«شد راست از و آغازید چپ از» که بود گفته او دربارۀ فردوسی گویی!! درآورد سفید کاخ

 (.است دیگری چیز

 «نو شعر تحلیلی تاریخ» تألیف و گردآوری با لنگرودی شمس مانند فردی قبل نسل از هم شعر در بگذرم، و بگذارم 

 بکا  امکا  ارزش، بکا  و سودمند کتاب ؛ رساند سرانجام به را پرزحمتی کار است، نامیده شناختیجامعه تحلیل را آن که

 نکوعی  که بینممی قبلی نقدهای از چینیگل گردآوری درواقع را اثر این دارم، ایشان با که ایدوستی و ارادت وجود

 شکناختی جامعکه  تحلیکل  تکا  اسکت  آن اجتمکاعی  هکای زمینه به توجه و شعر در اجتماعیات یا ادبیات در اجتماعیات

 این در ما چون.  دهیم قرار نظر مد جدا را ادبیات شناختیجامعه مختلف هایگرایش بخواهیم اگر خصوصاً منسجم؛

 .داریم متفاوت های رویکرد هم زمینه

 ککه  طکور همان کند؛می بررسی را شناختیزیبایی عناصر بر جامعه تأثر و تأثیر که داریم هم ادبی شناسیجامعه یک

 .است اجتماعی پدیدۀ یک فرم خود که گویدمی هم سعید ادوارد
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 کنکد  روشکن  باید ادبیات شناسی جامعه کلی طور به  

 ادبیکات  بکه  انقکالب  از پکیش  شکناختی زیبایی نگاه چرا

 فکرم  سمت به اثری اگر و بود سیاسی حتی و اجتماعی

 طکرد  مکنحط  و بکورژوایی  ادبیکات  عنکوان بکه  رفکت می

 انقکالب  از پکس  بکود؟  چه آن برابر در واکنش شد؟می

 بکه  ککه  بکود  این افتاد 71  دهۀ در خصوصاً که اتفاقی

 بنابراین زدند؛می ایدئولوژیک برچسب اجتماعی ادبیات

 ادبیکت »  اصکطالح  بکه  و شکناختی زیبکایی  وجکه  و فرم

 توجه کانون در آن خودارجاعی و خودبسندگی و «متن

 رویکدادهای  چکرخش  و هکا گفتمکان  چکرخش  با یعنی یافت، رواج ساختارگرایانه و فرمالیستی های نقد و گرفت قرار

 .کند می تغییر ادبیات به نگاه کننده تعیین

 بکا  کوشکد  مکی  که است سودمندی و مختصر کار اما نشده دیده ملی سطح در که بکنم شما خود اثر به هم ایاشاره

. کنکد  بررسکی  گزیکده  یکک  حد در را نو شعر تحوالت  و باشد داشته نظری چهارچوب یک بدیو آلن نظریات به اتکا

 یکا  نشکده  شکناخته  ایشکان  وجه این که هست هم شاعر یاقوتی آقای خود که بگویم هم را این کرمانشاه شعر دربارۀ

 .است نشده ادا او حق اما امدیده را شعرشان دفاتر که یاقوتی میترا خواهرشان

 یرا  کردید منتشر کتابی 11سال در آیا هستید؟ کاری چه مشغول روزها این. بگویید خودتان از قدری  *

 دارید؟ نوشتن و چاپ دست در کتابی

 هسکتم  مکن  هکا ککاره هکیچ  این از یکی.« کارهیچ به کار،همه به هرکس و کارهمه به کار، یک به هرکس: »گویندمی

 و کنم کار... و بزرگسال ادبیات فلسفه، شناسی،جامعه کودک، ادبیات هایحوزه همۀ در خواهممی  چون ؛(خنددمی)

 جکا همکه . دهکم  نمی انجام جدی کار هیچ ایعرصه هیچ در پردازممی هااین تمام به چون!! باشم هم مدنی گرکنش

 از ککه  کارهکایی  است،آخرین شده منتشر من نظر زیر که کار ها ده از گذشته(. خنددمی) تأثیربی جاهمه اما هستم

 مناسبت به پیش سال چهار-سه و اویتنن ریتا «کودکان برای ترجمه» بود، شده منتشر کودک ادبیات زمینۀ در من

 فن و فوت» نام به بزرگسال رمان دربارۀ مفصل کتاب یک هم پیش سال سه. بود« عاشقی علمِ» شورای سالگیپنجاه

 در هکم  مدرسکه  انتشکارات  در البتکه . شکد  منتشکر  مکن  ترجمکه  بکه  «بل اسکات جیمز» از «رمان ویرایشِ و بازنگری

 مطالعکات  مرککز  رئکیس  نژاد خسرو مرتضی دکتر کودک، ادبیات برجستۀ پژوهشگر و گرانقدر دوست طرح چارچوب

 اسکت  شکده  منتشر مدرسه انتشارات در کودک ادبیات نظری مباحث درباره کتاب دو شیراز،، دانشگاه کودک ادبیات

 گرانقکدر،  دوسکت  همکت  بکه  که است انتشار آستانۀ در دیگر کتاب دو و  بودم من آن علمی ناظر و نهایی بازببن که

 ترجمکۀ  به آریه فیلیپ« کودکی قرونِ» مهم کتاب هم آن از پیش. است انتشار دست در آبادی شاه حمیدرضا آقای

 هنرمنکدم،  دوست نشده؛ منتشر چیزی خودم از واقع در. بود شده منتشر 33 سال آغاز در من ویرایش و غنی زینب

 را خکود  آثار که باشد این فکر به اینکه از بیش زادهاقبال گویدمی هیرمندی رضی کودک، ادبیات آشنای نام مترجم

 نوجکوان  -ککودک  و بزرگسکال  زمینۀ در نشر چند مشاور و دبیر من! است کرده منتشر را دیگران کتاب کند، منتشر

 مهکر تاج رضاکرم لر، خوب نویسداستان آثار قطره نشر در. کردم منتشر را مهرجویی آثار «نگاربه» نشر در که هستم

 داوران حتکی  شکد؛  شناخته ایران کوتاه هایداستانمجموعه بهترین عنوانبه او از «ها قورباغه سمفونی» شد، منتشر



1011فروردین و اردیبهشت  /71دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نواهدوم گنژرا    

فولکلور و فرهنگ ادبی ات، یعنی کرمانشاهی، 157   

 

 گذشکته  سال مجموعۀ بهترین تنهانه این گفتند بود داوران جز هم نیازبی الهفتح یادزنده خیربه یادش که- مهرگان

 قرار و بودم نوشته آن بر هم مفصلی مقدمۀ من که بزرگسال کتاب آخرین. است اخیر سال 11 مجموعۀ بهترین بلکه

 شکاید  و رفکت  بین از و پرید من گوشی از آن مقدمۀ کرونا دوران در اما شود، منتشر من ویرایش و مقدمه با که بود

 فرزنکد  محمکودی شاه پیروز آقای ما همشهری نیز آن نویسندۀ. شدمی ترگران داشت کتاب چون بود این در خیرش

 در جهکانی  ساختار و زیست محیط هایچالش» کتاب این. است کرمانشاه سرشناس دبیران از محمودیشاه یادزنده

 که زیستی محیط هایبحران دربارۀ ستخوبی خیلی اثر. شد منتشر پیش روز چند که دارد نام «یکم و بیست سدۀ

 .کرده منتشر را آن «آذینگل» نشر

 تخیلکی علمکی  و فکانتزی  داسکتان  چگونکه » است اقدام دست در و امکرده ترجمه را آن که هم منتشرنشده کار یک

 .شود بازبینی باید اما ستتخیلیعلمی و فانتزی نویسیداستان عرصۀ در مهمی کتاب که دارد نام «بنویسیم

 دیرار  این به معموالً کنند،می ترک را شهر این وقتی کرمانشاه فرهنگ اهالی از برخی چرا شما نظر به *

 جرا آن در و بازگشرت  گرگان زادگاهش به سرانجام که لطفی محمدرضا یادزنده نمونه برای گردند؟برنمی

 بره  که یوشیج نیما یا شد سپرده خاک به منزلش حیاط در و کرد فوت

 زادگراه  تررک  وقتری  افراد کرمانشاه در اما برگشت؛ خود پدری خانۀ

 هرم  فروت  از پرس  حتری  یرا  گردنرد برنمی استان این به یا کنند،می

 کرج در که درویشیان یادزنده مانند نیست؛ کرمانشاه در آرامگاهشان

 معینی یا است

 افررادی  رسرد مری  نظر به. شده خاکسپاری تهران در که کرمانشاهی

 حروزۀ  در درخشنده پوران حتی و کلهر کیهان یا ناظری شهرام مانند

 برای اندازیچشم اندکرده کو  استان این از اینکه از بعد سازی،فیلم

 حروزۀ  در شرما  خرود  یرا  شودنمی دیده سرزمین این به بازگشتشان

 فردی؟ یا ستاجتماعی ایپدیده این آیا دانید؟می چیزی چه در را گرایش این ریشۀ. نویسندگی

 نگکاه  یکک  اگر. بردمی سر به کشور از خارج در و نیست هم تهران در حتی کلهر کیهان بردید، نام که افرادی بین از

 و کرمانشکاهی  مکنِ  ککه  اسکت  ایکن  بگکویم  بایکد  که اینکته اولین باشیم، داشته تحلیلی -تاریخی و شناختیجامعه

 روابکط  و ایکران  سراسر در امکانات نشدنتوزیع هستیم؟ مشغول کاری چه به و ایمآمده تهران به چه برای امخانواده

 در رفکاهی  امکانکات  تمکام  و بیمارسکتان  دانشکگاه،  ببینید شما. شودمی هااین باعث پایتخت در آمیزتبعیض متمرکز

 دارم یکاد  به. کندمی بیداد طبقاتی شکاف و است گسترده عدالتی بی هم تهران خود در هرچند ،دارد وجود پایتخت

 اما.  کرد می مخالفت پدرم ولی برویم تهران به باید و بروند دانشگاه به باید هابچه که آوردمی فشار مادرم مرحوم که

 االن ککه  ؛ تومان هزار ۱1 قیمت به خرید 09 سال در را طبقه سه منزل یک تهران در  پدری ارث با مادرم سرانجام

 .آمدیم تهران به 0۱ سال حال هر به! شماست کرج تهران  خودرو کرایه نهایتاً مبلغ این

 داشکت؛  وجکود  تهکران  در... و دانشکگاه  بیمارسکتان،  کارخانکه،  ازجملکه  امکانکات  همۀ زمان آن که است این منظورم

 یکا  نداشت شهر در هم دانشگاه یک حتی بود، بزرگ به رو متوسط نسبتاً شهرهای از اینکه با ما کرمانشاه کهدرحالی
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 متروپکل   بعداً و بود دیانا و ایران سینما نکنم اشتباه اگر که داشت سینما دو فقط شهر.... و تئاتر مانند امکانات سایر

 سکینماگرانی  مکا  گرچه. آمدیدمی تهران به باید کنید کار سینما یا تئاتر خواستیدمی اگر همین برای. شد اضافه هم

 مکا  خویشکاوندان  از و داشتند نام سیاوش و سیامک که داشتیم را بزرگ یاسمی رشید فرزندان یاسمی برادران مانند

 بکه  کودکی در وقتی ما که کرد احداث پیش سال شصت از بیش یاسمی سیاوش را قصرشیرین سینمای تنها. بودند

. ککرد  پخش را مارکوپولو فیلم بار یک  که آیدمی یادم و رفتیممی سینما آن به مجانی کردیم،می سفر شیرین قصر

 و بکود  آمده تهران به هم یاسمی سیامک. رفتممی رایگان چون دیدم را مارکوپولو بارسیزده من عید، روزسیزده تمام

 .کردندمی صحبت تهرانی لهجۀ با هم فرزندانش و بودند تهران ساکن هم فرزندانش و سیاوش خود حتی

 در اثرتکان  بایکد  ببالیکد،  ادبیات عرصۀ در خواهیدمی وقتی شما چون بود فراهم پایتخت در رشد هایزمینه طرفی از

 .برسید مهم این به تا باشید داشته پیشرو ادبی هایمحفل وگوگفت برای و شود نقد و منتشر تهران

 دل کرمانشاه از کنی، رشد خواهیمی اگر جان منصور: »که نوشته یاقوتی منصور برای اینامه محمود احمد یادزنده

 مکن  بکه  اسکت،  کرمانشکاهی  کُکرد  و کلهکر  هم محمود احمد گفتم وقتی افتادم، ای خاطره یاد.« بیا تهران به و بکن

.« هستیم کلهر اصالتا و کرمانشاهی ما! بله: »بود گفته او و بودند پرسیده برادرش از بعداً.« ناسیونالیستی تو: »گفتند

 احمکد  و رفتنکد  آنجا به کار برای آنان. نبود شغلی و کار چون کردند؟ مهاجرت خوزستان به چرا هااین کنیدمی فکر

 ایشان. طورهمین نیز آتشی منوچهر شود؛می شناخته جنوبی اینویسنده و شده بزرگ جنوبی فرهنگ با نیز محمود

 هکا؛  مهکاجرت  ایکن  اصکلی  ریشۀ که است این  منظور. دانند می بوشهری را او همه داند؟می کسی چه اما است کُرد

 به گُلی هم باز. فرهنگ بالندگی و رشد محیط وجودنداشتن دوم و است پیرامون و مرکز بین ناعادالنه توزیع نخست

  .اندداشته را درخشش این حال به تا مشروطه از که ما هایهمشهری روی

 فضرای  در را لمرپن  هایچهره تا است تالش حال درجریانی  که است این دارد وجود که دیگری بحث  *

 علمری،  برجسرتۀ  هرای شخصریت  ترا  شودنمی تالشی آن کنار در اما کند؛ مطرح الگو عنوانبه مجازی

 چطور را پدیده این پردازنظریه و شناسجامعه یک جایگاه در شما. شوند تبدیل الگو به هنری و فرهنگی

 شود؟ برخورد آن با باید چطور و بینیدمی

 از بخکش  ایکن  بیشکتر  افراد که نوجوان، و کودک نویسندگان انجمن و کودک کتاب شورای در عضویت بر عالوه من

 و هنکر  شناسکی جامعکه  مکدیریت  شورای در و هستم هم ایران شناسیجامعه انجمن عضو شناسند،می را من فعالیت

 بلکه نیست ایران مختصِ فقط جریان این البته. بپردازیم جدی طور به ، قضیه این به امیدوارم و دارم حضور کودک

 صنعت» آن به فلسفی و شناسیجامعه سطح در هافرانکفورتی که چیزی آن ست؛جاری جهان سطح در کلی طور به

 سکرمایه  یعنکی  جهکان  هژمونیک و چیره قدرت دست در درواقع سازیفرهنگ و فرهنگ صنعت. گویندمی «فرهنگ

 فککر  ککه  را هکایی چهکره  و نباشکد  انتقکادی  که هنری کنندمی سعی هستند، سرمایه پشتوانۀ که هاییرسانه و است

 آنکان .کنند تبلیغ نباشند، محورسرمایه ساختار و ثروت و قدرت مافیای و جهان بر حاکم فضای منتقد باشند نداشته

 .گذارندمی پیکان نوک در و کنندمی تبلیغ را هاییسلبریتی یا هاچهره و پسندعامه هنر

 نفکر  هکا  میلیکون  محترمنکد؛  خکود  جکای  در هکا این البته که غیرهنرمند، هنرپیشۀ یا ببینید را فوتبالیست یک شما

 نفکر  چند را یاقوتی میترا حتی یا یاقوتی منصور و درویشیان اشرفعلی و الهوتی ابوالقاسم  کنید فرض شناسند،می

 این که شما جمال به گُلی حاال. شناسندنمی را آنان هم ما زنان و شاعران خود حتی شناسند؟می کرمانشاه خود در
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 را شکما  روزنامکه  نفکر  چند نظرتان به. کنیدمی معرفی تانروزنامه در را افراد

 بینند؟می را اینترنتی و ایماهواره هایبرنامه نفر چند مقابل در و خوانندمی

 هکا شبکه این برنامۀ کسی چه هستند؟ اجتماعی هایشبکه این در نفر چند

 چکه  اسکت؛  رسکانه  سکازد مکی  را عمومی افکار که چیزی درواقع سازد؟می را

 و نکوین  هکای رسکانه  چکه  نامکه، هفتکه  و روزنامکه  ماننکد  کالسیک هایرسانه

 .دیجیتالی

 و سکن  هکم  حتکی  را سکیما  و صکدا  غیرجکذابِ  و غیکرخالق  هایبرنامه االن

 یکا  بیننکد مکی  را سکیما  و صکدا  مکا  جوانکان  االن. بیننکد نمی هم ما هایسال

 و پیکدا  همدستی و پیوند ،در ثروت و  قدرت اهالی را؟ ایماهواره هایشبکه

 جهت را آکادمی حتی و نظری تولید و سیاست حتی و عمومی افکار پنهان،

 دلیکل  بکه  هاخیلی که زیادی مهاجرت و غربت از نظرصرف جدی، رسانۀ و فکر هنر، اهالی تمامی بنابراین دهند؛می

 کننکد،  مهکاجرت  فرهنکگ  و فککر  اهکالی  بیشکتر  شده باعث که اندشده دچارش کنندهحذف و نادرست هایسیاست

 و غریبم هم تهران و خود شهر در من. هستند غریب جاهمین در اندمانده که هم افرادی. غریبیم دنیا این در همگی

 اقلیکت  یکک  بکه  فقکط  مکا  صدای اما دهندمی انجام را وگوهاییگفت که هارسانه برخی  و شما جمال به گُلی هم باز

  .رسدمی کوچک

 و حرف اگر. شویممی جدید قرن و 1011 سال وارد دیگر ایهفته تا هستید آگاه که طورهمان پایان در *

 .بفرمایید دارید هایتانهمشهری و خوانندگان برای اینوروزی پیام یا سخن

 سکال  مکیالدی  فرهنگ در که طورهمان. مهمند خیلی هاهزاره و هاسده ما فرهنگ در. کنممی تشکر شما از هم باز

 تاریخی تحول به تقویمی تحول این امیدواریم. خوردمی تقویمی تاریخی ورق یک هم 1011 بود، مهم بسیار 2111

 بکین  ککه  ناعادالنکه  روابط این کنممی آرزو. شود منجر فرهنگی و سیاسی هایگشایش و فرهنگ و جامعه عرصۀ در

 برطکرف  دارد وجکود  هکا شدهرانده حاشیه به و هنر عرصۀ در مندانقدرت و فرودستان و دستان فرا پیرامون، و مرکز

 .باشد بهتری سال فرهنگ و نظر اهالی و شما و ما همۀ کمک با رو پیشِ سال امیدواریم. شود

... و سیاسکت  فرهنکگ،  قلکم،  اهل بین جوییستیزه و پراکندگی و افراطی فردگرایی و گراییفرقه ما مشکالت از یکی

 و شکهر  سکطح  در بازاندیشکی  یکک  و شود برطرف... و ایسرمایه هایقدرت مدنظر پراکندگی این امیدواریم که است

 صکورت  ککرده  تشکدیدش  کرونکا  ککه  اجتمکاعی  اقتصادی فراگیر هایبحران و کرونازده شرایط در جهان و کشورمان

 .است ناتوان ویروس یک برابر در چقدر بشر داده نشان که شرایطی در بگیرد؛

 بیشکتری  فککری  اغتشکاش  روی حاشکیه  و گکویی  پراکنده با من ست،سرگشتگی دچار بشر که شرایطی در امیدوارم

 .باشم نکرده ایجاد

   (، واژۀ ابداعی میشل فوکو:epistemeدر بارۀ اِپیستِمِه )* 
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شکناختی  روابطکی معرفکت   ،در هکر عصکری     (episteme)همِپیستِاِ گ:نژرا
حاکم است که در چارچوب آن اَشکالِ مختلف دانش ماهیّتِ خود را به دست 

حاکمیّت دارد ککه آن   می آورند، و وجهی از عقالنیّت و گفتمانِ سازگار با آن
گوینکد   (episteme) را از سایر دوران ها متمایز می کند که به آن اپیستمه

 (132۹ -1310(. ایکن واژه ابکداعیِ میشکل فوکککو )   ۱2، ص 1910)ضکیمران  
،Michel Foucault)  ) گونککه تعریککف مککی کنککد:  اسککت کککه آن را ایککن

خرشِ  اپیستمه....کلّ روابطی است که در یک عصر خراص، وحردت ب  »

شناسرانه، علروم   ای هستند کره اَشرکالِ معرفرت   کردارهای گفتمانی

تجربی و نظام های صورت بندیِ ممکن را پدید می آورند... اپیستمه، 
 یمجموعره  کلیّرتِ  شکلی از دانش یا نوعی عقالنیّت نیست ... بلکره 

) فوککو،  .توان میان علوم یافتمی خاص عصر یک در که است روابطی
(. 19، ص 191۱، به نقل از دریفوس و رابینیو 131دیرینه شناسی دانش، ص 

ای از مناسباتِ حاکم بر یک دوره است که دانش منظومه "اپیستمه"بنابراین 
، ص 1912گیرد )کچویکان  ی علوم آن دوره را در بر می( و کلیه۱2، ص 1910آیند )ضیمران ها از دل آن بیرون می

  (limits of possibilities) امککانیِ  حکدودِ  در که است مردمانی  یاپیستمه در تاریکی و نااندیشیده (. جایگاه31ِ
کنند و عمق آن در سطح نیسکت ککه پکای آگکاهی و انسکان بکه آن راه داشکته باشکد         آن اندیشه کرده و صحبت می

(. 31، ص 1910اسکت )ضکیمران   روحِ زمانکه   (. در حقیقت، اپیسکتمه نمکودِ دانکش و نمکادِ    32، ص 1912)کچویان 
شناسانه، علوم موجود در یک عصر را چنان به یکدیگر اپیستمه به عنوان سپهرِ معرفتیِ واحد و وحدت امکانیِ معرفت

کنند و های متفاوت، سخن واحدی را تکرار میها و حوزهدهد که گویی تمامیِ آنها علی رغم تعلّق به موضوعپیوند می
، هدف نهایی دانش در (truth) (. حقیقت3۱، ص 1912تابانند ) کچویان ی خویش باز میآینهتصویر واحدی را در 

ی قضکایا و  اش، مجموعکه ی هر علمکی را صکرف نظکر از ابزارهکا و فنکونِ روش شکناختی      هر عصری است، و مجموعه
تشخیص و بیان حقایقِ علوم  هایی که برای دریافت،سازد که حقیقت تلقی شده اند؛ این عالیم و نشانههایی میگزاره

هکای  ای از فرضکیه (. بنابراین اپیستمه مجموعکه 3۹، ص 1912رود، بخش جوهریِ اپیستمه است )کچویان به کار می
شناختیِ افکرادِ آن جامعکه را شککل داده و    ی زمانی خاص است که ناخودآگاه معرفتبنیادینِ یک جامعه در یک دوره

)برگرفته از  .بخشددهد و معنا میها و کردار افراد را صورت میکند که نظم گفتمانرژیمی از حقیقت ها را عرضه می
 اینترنت(

 بازگشت به نمایه
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 الینوگو با روزنامۀ شرق آندر گفت بهزاد فراهانی

شت در اند که دیگران بتوانند در آن رشد کنند. کِقدر کاشتهاما آنها آن روندها میدر ظاهر قضیه بعضی
.های آینده خواهند چیداند و نسلا ممکن است زود مشخص نشود. آنها کاشتهامّ ،این زمینه بوده است

 
های مختلف سراسر درگیرر تحرول و تغییرر بروده اسرت.      مبحث هنر در ایران در زمان :امیرحسین جعفری

های مختلف باعث واکنش ازسوی جامعه هنری نیز شرده  بودن جامعه ایران و تحوالت انقالبی در بازهسیاسی
گرر  غربی در تقابل کمونیسم و کاپیتالیسم استعمار-است. شرایط جغرافیای سیاسی جهانی و ساختار شرقی

توسعه شده برود، در  حالهای درخصوص در کشورباعث ایجاد یک جو سیاسی در میان جوانان تمام جهان به

شد که در این فضا شاهد رشد هنرمندان انقالبی بسیاری خوبی در میان جوانان دیده میایران نیز این موج به
آبادی، هوشنگ گلشیری و... بودیم که جمله، مرتضی کیوان، سیاوش کسرایی، صمد بهرنگی، محمود دولتاز

بودنرد. نفروذ تفکررات     های شاه تجربه کردهانسور را در زندانهرکدام به نوع خود پیش از انقالب تیغ تند س
های روشنفکران نیز عامل مهمی در راستای تحول هنر در آن بازه زمرانی  مارکسیستی در آن زمان بر دیدگاه

جمله های مسعود کیمیایی ازبود؛ چه در موسیقی که شاهد گروه چاووش بودیم، چه در سینما که تجربه فیلم

سر گذاشتیم و حتی در نقاشی که آثار هانیبال الخاص گزاره مشخص این ادعاست. هنرمندان را پشتها گوزن
های عدالتخواهانه دست به خلق گراییبا درکی عمیق از شرایط سیاسی ایران و با تکیه بر آرمان 21و  01دهه

به نام شرب شرعر گوتره در    های منتهی به انقالب شاهد رخداد مهمی مفهوم زدند. در سالهنری مردمی و با
سفارت آلمان هستیم که هنرمندان بسیاری در آنجا به سخنرانی و شعرخوانی پرداختند امرا متیسرفانه ایرن    

داری عمدتا رو به تیکید بر فرم رفت و باعث زوال معنایی آثرار  روند پس از انقالب با چرخش به سمت سرمایه

سیاسی هستیم که نمود واضرح آن  -ج آزادی در هنر انقالبیهای اول انقالب نیز شاهد اوشد. هرچند در سال
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هرای سیاسری الخراص در ترمینرال     در بیانیه کانون نویسندگان در حمایت از تسخیر سفارت آمریکا، نقاشی

فصل اساسی برگردیم که نهایت باید به یک سرهای چپ و راست و... است. درجنوب، سرودهای انقالبی گروه
نر سیاسی وجود دارد یا خیر؟ آیا هنرمند باید سیاسی باشد تا در پیشگاه خلرق مرورد   آیا سرفصلی به نام ه

پذیرش تاریخی قرار بگیرد یا هنرمند آزاد است مردم و وقایع اجتماعی را فراموش کنرد و بره فررم آثرارش     
نویس کره  نامهلموگو کردیم با بهزاد فراهانی، بازیگر و فیبپردازد؟ درباره تحلیل تاریخ هنر سیاسی ایران گفت

 .خوانیدهمواره در هنر کشور مطرح بوده است. مشروح آن را می 01از دهه

 *** 

سیاسری وجرود    نظر شما مفهومی به نام هنررِ  به

 سیاسری در تعریرفِ   دارد؟ در صورت وجود، هنرِ

 شما به چه معناست؟

هنکر  ای جدا از من اعتقاد ندارم که هنر سیاسی پدیده

تواند مورد سیاسکی را  معنای عام میعام است. هنر به

هم مدنظر قرار دهد اما هنر سیاسی جدای از مبحکث  

  .هنر نداریم

تاریخی هنرمندان ما سیاسی شدند یا  ۀدر تجرب

 ما آغشته به هنر شد؟ سیاستِ

کنکد،  اجتمکاعی زنکدگی مکی    هنرمندی که در محیطِ

و حکاکم اسکت،   بکه شکرایطی ککه بکر ا    طبیعتا با توجه 

اش دهکد؛ اگکر محکیط زنکدگی    العمل نشان مکی عکس

محیطی باشکد ککه تضکاد طبقکاتی وحشکتناک در آن      

شکود و  وجود داشته باشد، طبیعتا از آن فضا متأثر می

پکردازد و ایکن   اجبار به تحلیل مفاهیم اجتماعی میبه

 .تواند جدا از مسائل سیاسی باشدنمی

 در یرک جهرانِ  شان شما جوانی نسلِ هنرمندانِ

خبرری عظریم    غربی همراه یک بمبارانِ-شرقی

را  21ۀ غربی دهر -گذشت؛ چقدر آن بُعد شرقی

 دانید؟شدن مؤثر میدر این سیاسی

نسل من هستند، متعلکق بکه   هایی که همتأثیرات آدم

وقتکی نگکاه    01و در دهکه   ۱1است نه دهه  01دهه 

کنیککد رنسککانس جامعککه هنککری ایککران اسککت،    مککی

کیا ی مانند ساعدی، بهرام بیضایی، خجستهنویسندگان

و هنرمندان متفاوتی شککل گرفتنکد ککه بکه مفکاهیم      

کنند و تأثیرات فضکایی  اجتماعی بسیار عمیق نگاه می

کردنکد مکا آخکرین نسکلی     است که در آن زندگی می

توانیم چشممان را به روابط اجتمکاعی  هستیم که نمی

 .گذرد، ببندیمو اوضاعی که بر مردم می

مرداد یا  12تاریخی از جمله کودتای  وقایع مهمّ

چه تیثیری بر ادبیرات و   27انقالب اسالمی سال

 هنر ما گذاشت؟

پاسخ به این سؤال خیلی آسان نیست، ولکی واقعیکت   

 این 

ککرد  است که ادبیکات پکیش از انقکالب کوشکش مکی     

هکایش را بکا پوششکی بسکیار بسکیار      آرزوها و خواسته

چشککم سککاواک دور بمانککد و  ظریککف ارائککه کنککد تککا از

گرفتککه از دانیککد کککه قککدرت سککاواک هککم نشککئتمککی

خلق بودند و ساواک را در عرصکه  جماعتی بود که ضد

مرداد بر ادبیات مکا   21کردند. تأثیر سانسور یاری می

گیککری نیککز مسککئله روشککنی اسککت؛ یککک موضککع    

خود رخ داده بود و درک این را بهامپریالیستی خودضد

کمپکرادور چگونکه نکوکری غکرب را      که یک حاکمیت

گرفتند. اینکه بعکد  شان به کار میکند، در کارهایمی

نظر من ادبیات یک نکوع   از انقالب ادبیات چه شد، به

ساله دیکتکاتوری شکاهی، فضکایی    2۱رهایی از فضای 

توانسکت آزادانکه مفکاهیم را    آزاد را بر خود دید که می

سکمت   ککم از گکرایش بکه   مطرح کنکد و ادبیکات ککم   

شدن و تا حدی شکل سابق خود خارج شکد و  شعاری
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بینید که ما دو نوع ادبیات را اگر خوب نگاه کنید، می

پیدا کردیم و اینکه کدام موفکق اسکت و ککدام موفکق     

ککنم  نیست باید تحلیل تاریخی شکود، مکن فککر مکی    

 .تر بودادبیات پیش از انقالب موفق

یا صرفا  آیا هنرمند رسالتی بر گردن جامعه دارد

 باید به فرم اثر بپردازد؟

ای برای نسل ما که تمام عمرمان را در راستای اندیشه

که داشتیم گذراندیم، اصال هنری بدون محتکوا سکراغ   

گرایی ممکن است ایدئولوژیک نباشد، اما نداریم. آرمان

 .گرایی الزمه کار یک هنرمند استآرمان

مارکسیستی چه  ایران و جریان چپِ ۀحزب تود

هنرمنردان و روشرنفکران در    لِتیثیری بر تحروّ 

 نسل شما داشت؟

 بحث بر سر این است ککه قبکل از انقکالب اصکال هنکرِ     

غیرمارکسیستی وجود داشت یا خیر؟ این خودش یک 

سؤال اصلی است. بعد از انقالب با محدودشدن احزاب 

ها وضعیت فرق کرد و شما در جامعه سیاسی و کانون

دهید و طبیعتکا اینهکا   ان بزرگ را از دست میهنرمند

متأثر از اندیشه مسلط آن زمان است که درون جامعه 

ادبی و هنری نقش اصلی را پیدا کرده بود؛ اینکه ایکن  

هکای  طور مستقیم از حزب توده و سکازمان تأثیرات به

جکور  سیاسی است را باید یکک 

دیگککر نگککاه کککرد. آن زمککان   

تمککککککامی هنرمنککککککدان و  

خاطر مطالعات و ان بهنویسندگ

شکان بکه   هکای آرمکانی  خواسته

چپ گرایش داشتند، زیرا چپ 

 .شناختندرا تنها راه رهایی می

حال به خراطر  بهآیا شما تا

هایتران بره زنردان    فعالیت

اید یا با گروه خاصی افتاده

 اید؟همکاری داشته

شکوم  ها را متوجه نمکی منظور شما از همکاری با گروه

می دوستان و استادان چپ بودنکد. زنکدگی مکا    اما تما

نظکر گذشکته اسکت؛    همواره در کنار سیاسیون صاحب

گککر هککایی مثککل امیرپرویککز پویککان یککاری  شخصککیت

هکای سیاسکی و اجتمکاعی    هکای مکا در عرصکه   اندیشه

شود آن را نفکی  اند و این یک واقعیت است و نمیبوده

 .معنای مرسوم، خیرکرد. زندان هم به

صرورت  قالب به چه آثار و اشخاصی بره پس از ان

 توان هنرمند سیاسی گفت؟موردی می

شود پاسخ گفت؛ مکن  دانم چگونه میاین سؤال را نمی

دانم، بکرای  آبادی را هنرمند سیاسی میمحمود دولت

اینکه مفاهیم اجتماعی، دموکراتیک و عدالتخواهانه در 

د زند به این دلیل ما بکه آنهکا هنرمنک   آثارشان موج می

 .گوییمسیاسی می

این بحث مطرح است که سرینمای مرا پریش از    

انقالب یک هنر سیاسی و از طرفی یک سینمای 

 فارسی است، نظر شما چیست؟فیلم

شدن بود و این هنکر  حال اجتماعیوقتی هنر ایران در

واقکع ایکن هنکر شکجاعت     شکود، در سیاسی تحلیل می

زنکدگی   تواند وضعیتدهد که نمیانسانی را نشان می

خککودش را کککه خیلککی تلککخ و  

ناهنجار است، تحمل کند. شما 

بینیکد، متکأثر   ها را که میگوزن

 .از جنبش چریکی ایران است

رسد هنر و ادبیات نظر می به

مرور زمان دچار نروعی  ما به

زوال تدریجی شرده اسرت،   

 آیا این گزاره را قبول دارید؟

کنم شرایط سانسور من فکر می

ش از هنکککر واقکککع چکککرخو در  
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داری وابسکته و  گکرا بکه طکرف سکرمایه    اجتماعی مردم

دالل، بازتابش زوال هنر اسکت و چکرخش بکه سکمت     

کند. خود این وضعیت را ایجاد میداری خودبهسرمایه

تواند بر هنکر و ادبیکات مسکلط باشکد؛     البته کامل نمی

چون هنوز هنر مردمی وجود دارد. هنکوز هنرمنکدانی   

 .خواهانه دارندعدالت هایهستند که اندیشه

تحرروالت سیاسرری پرریش از انقررالب از جملرره  

شدن حمیرد  سیاهکل، اعدام گلسرخی و کشته

 اشرف چه تیثیری بر شما گذاشت؟

من تا قبل از انقالب دلبسته جنکبش چریککی بکودم،    

خکاطر همکدلی بکا فرزانگکانی ماننکد      بعد از انقالب بکه 

م آذیکن، کسکرایی و دیگکران نگکاه    احسان طبری، بکه 

های چریک همه بکوده و  ام به بچهتغییر کرد اما عالقه

هنوز نیز ادامه دارد. خسرو گلسرخی آن زمان ککه در  

کرد، با من رفکاقتی داشکت، آن   روزنامه کیهان کار می

کردم، گاهی منزلی داشتم و تنها زندگی می زمان من

هککا را صککبح زد و شککبگلسککرخی بککه مککن سککر مککی 

بکود ککه اعکدام ایکن مکرد       کردیم؛ بنابراین طبیعیمی

تحمکل نبکود. حمیکد اشکرف را از     بزرگ برای من قابل

شناختم، بهروز دهقانی و صمد بهرنگکی را  نزدیک نمی

در انجمن تئاتر ایران دیکده بکودم؛ بنکابراین از مکرگ     

حمیککد اشککرف زیککاد اذیککت  

نشککدم، هرچنککد ناراحککت و  

نگران بکودم ککه در کمیتکه    

مرکزی فداییان خلکق ایکران   

حککال ت نککاگواری دراتفاقککا

وقککوع اسککت. مککن دوسککتان 

خکککوب چکککریکم را ماننکککد  

حسکککککککین اقکککککککدامی،  

آشکککتیانی ککککه از صکککفاری

بزرگککان جنککبش چریکککی   

بودنککککد، از دسککککت دادم و 

همیشه در اندوه ایکن قضکیه   

رفته باید بگویم شهادت رفقایم در دهه همهستم. روی

برایم سنگین بوده تا حاال و جز به سوگ نشسکتن   ۱1

ل نهادن راهی وجکود نکدارد. آنهکا راهکی را     و غم در د

انتخاب کردند و با شجاعت به آن مسیر رفتند. مکرگ  

تککرین امیرپرویککز پویککان بککرای مککن یکککی از سککنگین 

حکال ایکن   هکر های بعد از سعید سلطانپور بود. بهمرگ

ساله چندان هم بکه خوشکی نگذشکته اسکت.     7۱عمر 

در جنبش چریکی در تهران را که گلسرخی و دیگران 

رو بکود؛ واقعیکت   آن بودند، با اشتباهات تاکتیکی روبه

شد شخصکیت سیاسکی   این است که در آن زمان نمی

معروفی را گروگان گرفت و آزادی رفقا را طلب ککرد.  

 .آمدکار گلسرخی احساسی به نظر می

 چه خاطراتی از گلسرخی دارید؟

نوشت، با اسم دامکون منتشکر   نقدهایی که گلسرخی می

شد. من یک نقکد از ایشکان دارم ککه در آن مکدعی     می

است اگر فراهانی مطالعه کند، یکی از بازیگران پرقدرت 

زمین خواهد شد. توجکه مکن بکه ایکن نقکد آقکای       ایران

گلسرخی بیشتر از خاطراتم با اوست، نه به خاطر اینکه 

خاطر اینککه نگکاه نقکد    بینی کرده؛ بهآینده من را پیش

داشتند. آقای گلسرخی را تا زمانی که ایشان را دیگران ن

شناخت، به زندان نیفتاد، مردم و جامعه روشنفکری نمی

چون شخصیت تودار و آرامی بود و 

بعد از زندان بود که به یک حماسه 

و اسطوره تبدیل شد. دانشیان هکم  

طور بود، ما در جریان فیلمی همین

که در شمال به ککارگردانی آقکای   

یم که بعدا هکم  ساختزاده میعالمه

توقیف شد، این دوستان را مالقات 

حککال ککردیم و زمککانی بککود کککه در 

طراحککی عملیککات چریکککی بودنککد. 

موقککع مککن جملککه کککوچکی بککه آن

گلسرخی گفتم که خسرو حرککت  

ای فایده بدون جنبش توده سیاسی
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که زیاد خوشش نیامکد و پیشکنهاد ککاری را ککه      ندارد

نکم چکه کسکی مطکرح     داخواستند انجام دهند، نمیمی

کرده بود؛ اما این کار از نظر تاکتیکک اشککال داشکت و    

 .تحت تأثیر آمریکای جنوبی بود

ها در آثار شما نیز بروز پیدا کررده  این نمادگرایی

 است؟

ککنم اثکری   من فککر نمکی  

نوشته باشم که جای پکا و  

نگککاه و عطککر خککوش ایککن 

جماعکککت در آن نباشکککد.  

واقعیت این است که آنهکا  

با من هستند. من  همیشه

ام، االن کککه اینجککا نشسککته

عطر اسفندیار منفردزاده را 

کنم. هنرمندان برای بو می

 .ارزش هستندمن همه با

رویرد،  ها مری فروشیوقتی به بخش ادبیات کتاب

هرا را در  آیا هنوز جریان چپ مارکسیستی قفسه

 اختیار دارد؟

رونکد  مکی  هااعتقادم این است که در ظاهر قضیه بعضی

اند که دیگران بتوانند در آن رشکد  قدر کاشتهاما آنها آن

کنند. کشت در این زمینه بوده است 

اما ممکن است زود مشکخص نشکود.   

هکای آینکده   انکد و نسکل  آنها کاشکته 

 .خواهند چید

ایرد  ها تئاتری دیرده در این سال

برروی آن وکرره هنرروز هررم رنررگ

 ها در آن باشد؟نمادگرایی

ای که رنکگ  تئاتری دیدهاگر بپرسی 

و بککو و طککراوت راه آنهککا را نداشککته  

 .گویم که ندیدماست، می
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 تصاویر انتخاب ارژنگ است

 بازگشت به نمایه

 

 

https://sharghdaily.com/fa/main/detail/280925/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%DA%86%D8%B1%DB%8C%D9%83%DB%8C-%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7-%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%AA%DB%8C%D9%83%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF


1011فروردین و اردیبهشت  /71دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نواهدوم گنژرا    

فسادستیز آقای برالینئولی ضد   اظهارات 166 !  

 

 

در شمارۀ  "طبلِ بُلندبانگِ در باطن هیچ"با عنوان سیدمجید حسینی در پی انتشار نقدی بر نظرات گ: نژرا
از ما  ،"رجاء نیوز"ایشان با  1011فروردین  2با ارسال لینگ گفتگوی  گنژرا پیشین، یکی از خوانندگان گرامی

در  "شما که آن نقد را منتشر کردید، آیا حاضرید این گفتگو را نیز در نشریۀ خود انتشار دهید؟"پرسیده است: 
 گونه که بارها اعالم نموده آمادگی دارد تا نقدها و نظرات خوانندگان نسبت به مطالبِهمان گنژرااین راستا، 
انعکاس دهد. به نظر ما، به فضای نقد و گفتگوی سازنده  را با هدف دامن زدنیا موضوعات روز جامعه منتشره 

ان از طرحِ دیرهنگام برخی مسائل مبتالبهِ گفتگوی مورد اشاره نیز به رغمِ رنگ و بوی انتخاباتی و نیّت ایش
اقتصادی و عمقِ فساد در جامعۀ کنونی وخیمِ  ها درخصوص وضعیتِها یا افشاگری، متضمّنِ برخی آگاهیجامعه

بدیهی است نه آن نقدِ پیشین و نه مضمون این گفتگو، الزاما نظرِ گذرانید.  را عینا از نظر میه آنماست ک
 نیست.  گنژراتحریریۀ  

*** 

است. اما برای  1011موضوع گفتگوی ما انتخابات *
کنیم که چرا در هر شروع، این پرسش را مطرح می

شاید با یک رأی خوب آیند و ای اشخاص میدوره
سال  6یا  2شوند، ولی بعد از جمهور میرئیس

کنند که او برود و نفر بعدی مردم روزشماری می
کند که از کدام جناح سیاسی بیاید. فرقی هم نمی

نژاد بوده یا حسن روحانی. از هر بوده. احمدی
کنند که شماری میطیفی که هستند، مردم لحظه

و وارد یک دولت جدید  پایان آن دولت فرابرسد
 *بشوند شاید که مشکالت حل بشود؟

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحیم. این به ساختار یا بازیِ کل  
گردد. ساختار انتخابات در ایران لیبرال انتخابات برمی
  .دموکرات است

 *یعنی چی؟* 

. هر ۱1+1گوید انتخابات یعنی لیبرال دموکراسی می
بود،  03، او برده است. هر کسی آورد ۱1+1کسی که 

ای که باخته. پس مبنا اکثریت است. اکثریت در لحظه
شود با پلو دادن در یک شود او را با رسانه خرید، میمی

شود با دروغ در ها را جمع کرد، میروستا کل شناسنامه
صداوسیما یک کسی را تخریب و اکثریت تبدیل به یک 

جز رسانه روی او اثر چیزی شکل شده که هیچتوده بی

http://www.rajanews.com/node/345733
http://www.rajanews.com/node/345733
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تواند تبدیل به ضد در این لحظه اکثریت می گذارد،نمی
اش فقر باشد و مسئله خودش بشود. مسئله اصلی

مانکن. اآلن به فضای مجازی اش را بکنند ساسیاصلی
بخشی از افکار عمومی را فضای مجازی سری بزنید. یک

اش ساسی مانکن است، سازد. اآلن مسئله اصلیمی
تورم بوده،  %۱99که مسئله مهم این کشور حالیدر

 1اند؛ ولی خبر زده شدهیعنی مردم طی چهار سال فلک
شود با ای که مینیست. چرا؟ چون اکثریت در لحظه

تواند علیه ای تنظیمش کرد، میصورت تودهرسانه و به
  .خودش باشد

داری. سؤال؟ آیا شده که  ۱1+1حاال تو یک انتخابات  
انتخابات کسی ر ی بیاورد که شهرهای بزرگ به در این 

او ر ی ندهند؟ پس گفتمان 
وقت شهرهای کوچک هیچ

تواند در انتخابات مطرح نمی
که وقت. درحالیشود. هیچ

مسئله این است که دموکراسی و 
ساالری یعنی حضور همه. مردم

همه باید باشند. مطالبات همه. 
که در ایران، انتخابات درحالی
رنده شدن طبقه متوسط یعنی ب

افتد که باال. خیلی کم اتفاق می
طبقات پائین در انتخابات برنده 
بشوند، چرا؟ چون در لیبرال 
دموکراسی، طبقه باالی 

اجتماعی پول دارد و چون پول دارد، رسانه دارد و چون 
 .سازدرسانه دارد، افکار عمومی را می

اریم این ناامیدانه نیست؟ یعنی ما هیچ امیدی ند* 
 *که شخصیت مناسبی برای خدمت سرکار بیاید؟

ای است که تو دنبال راهکار لحظه ناامیدی لحظه
کند بینی که راهکار موجود کار نمیگردی. یعنی میمی

کنی ای که تصور میگردی. تا لحظهو دنبال راهکار می
گذارند که تو عدالت را رسانه می ۱1+1که از انتخابات 

ها ای. رسانهبر انتخابات حاکم کنی، خطا کرده
گیرند؟ از ها پولشان را از کجا میگذارند. رسانهنمی

گیرند. پول رسانه از همین وضعیت می بری،همین نابرا
آید؟ چرا از صبح تا شب طرف نشسته و خبر از کجا می

گیرد. در چه بحثی کند؟ چون حقوق میمنتشر می
کند گیرد و چه جوری مسئله یک کشور را میحقوق می

تا دختر در دیشموک  ۹1زمان که همدختر آبی، درحالی
اند؟ رسانه چه کرده آویزاز شدت فقر خودشان را حلق

آورد. یعنی ر ی میکند. همین همجوری این کار را می
 ولی. آوردمی ر ی و میکند دیوسازی  سازد.دوگانه می

فهمند که ای داد بیداد! رد، مردم میگذمی که سال دو
میلیون فالور واقعیت صحنه بدتر شد. زیباکالم با یک

االن  گوید به روحانی ر ی بدهید.آید و میمی
کند که پاسخگوست؟ خاتمی در رسانه هی تَکرار می

بیائید ر ی بدهید. االن پاسخگوست؟ نیست، چون 
کند. یعنی تو ساختار دموکراسی او را پاسخگو نمی

ساختاری وجود نداری که برود یقه زیباکالم را بچسبد 
که مرد حسابی! تو که گفتی به 
روحانی ر ی بدهید. حاال بیا 

چرا گفتی؟ آقای جواب بده که 
خاتمی! شما با چه مبنائی گفتی 
روحانی؟ آقای روحانی که 

تورم و بال سر ما آورد.  ۱99%
؟ کو؟ گفتی آزادیمگر تو نمی

آزادی یعنی قدرت نظارت بر 
قدرت. این آقای روحانی که ول 
است و حتی وزیرش را هم 

شود استیضاح کرد. این چه نمی
که ای است؟ درحالیآزادی

های فردی خاتمی آزادیمنظور 
های سیاسی نظارت بر طبق باال بود و منظور ما آزادی

قدرت بود. اصالً دو تا آزادی بودند. او آمد و با استادیوم 
ها افکار بازی در پارکسواری بانوان و آبو دوچرخه

عمومی را خرید. کدام افکار عمومی را خرید؟ طبقه 
دا و رسانه داشت متوسط به باال. طبقه متوسط به باال ص

و طبقه پائین را هم همراه کرد. حاال که نتایج 
، نه شو، نه تئاتر معلوم نه رسانه های واقعی،سیاست

 ...شودمی

انتخابات لیبرال دموکرات تئاتر است. تئاتر و شو است،  
ها و واقعیت انتخابات نیست. یعنی رابطه بین آن مناظره

 (Back stage) صحنه وجود ندارد. یک پشت صحنه

و  Front stage داریم. این Front stage داریم، یک

های فردی  منظور خاتمی آزادی

های  باال بود و منظور ما آزادی هطبق

سیاسی نظارت بر قدرت بود. اصالً  

دو تا آزادی بودند. او آمد و با  

سواری بانوان و  استادیوم و دوچرخه

ها افکار عمومی را  بازی در پارکآب

خرید. کدام افکار عمومی را خرید؟  

 طبقه متوسط به باال.
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ندارد. آن  Back stage ربطی به show این تئاتر و
افتد، جلوی پشت، در واقعیت دارد اتفاقات دیگری می

دیگر است. افکار عمومی در این  show صحنه یک
است. یک نفر نیست  show ساختار از انتخابات، حاصل

این نیست. اینها  Front stage بگویدبرود آنجا و 
سازی و آزادسازی و گران کردن همگی طرفدار خصوصی

کسی نیست که برود و اینها را بگوید. دعوا  هستند. هیچ
سر چیست؟ حجاب اجباری باشد یا غیراجباری؟ این 
مسئله کیست؟ طبقه متوسط باالی اجتماعی. طبقات 

دهک هم پائین اجتماعی شکمشان گرسنه است. هفت 
 .هست، ولی اصالً دعوا این نیست

ساختار انتخاباتی لیبرال دموکراسی است که در  
کند. شود، بیچاره میای که با پوپولیسم همراه میلحظه

آورد، یعنی واقعیت خواست مردم را به صحنه نمی
برند. کسانی که تواند بیاورد. پولدارها او را مینمی

دهند خواست نمی صاحب قدرت و ثروت هستند اجازه
مردم باال بیاید. چرا؟ چون به نفعشان نیست. ساختار 
انتخابات باید اصالح شود. بازی صحنه باید اصالح شود. 
در انتخابات ما احزاب مهم نیستند، پول مهم است. در 
همین انتخابات شورای شهر، یک میلیارد تومان 

رفتند در لیست. تمام شد و رفت! دادند و میمی
خورد. هایشان برگشت میهایشان هم چکبعضی

آید طلب میدیدی فالن رئیس حزب اصالحمرتبه مییک
هایی که به ما داده بودی برگشت گوید این چکمی

خورد. ولی واقعیت این است که بازی لیبرال دموکراسی 
نایافته در اختیار مطلقاً رسانه مبتنی بر اکثریت سازمان 

لیونی که منافع خودشان می 01است. یعنی یک جمعیت 
فهمند. نه تشکل دارند، نه ها میرا فقط از طریق رسانه

 .وحسابینماینده درستی دارند، نه حزب درست

های پولی مجلس حاصل چیست؟ حاصل ر ی 
ها. لیستی، پولی. دو تا شهر بزرگ احزاب، بقیه از نماینده

طرف نماینده نورآباد ممسنی و  .تا همه پولی 911
آید شهر است و ر ی آورده. او وقتی به تهران می پولدار

که شود. درحالیکند؟ در این بازی وارد میکار میچه
باید معلم در مجلس باشد. باید پرستار در مجلس باشد. 
باید کارگر در مجلس باشد. این جامعه باید نمایندگی 

گذارد نماینده بشود. پرستار شود. این ساختار که نمی

د ر ی بیاورد. کل کمیسیون درمان، پزشک توانکه نمی
شان پولدارند. پرستار پول دارد هستند. چرا؟ چون همه

هزار  011که که در انتخابات ر ی بیاورد؟ درحالی
هزار پزشک، تمام اعضای کمیسیون  121پرستار و 

هزار پزشک  121درمان پزشک هستند. چرا؟ چون آن 
ول ندارند و در هزار پرستار پ 011بسیار پولدارند، آن 

ای آورند. ببینید چه انتخابات مسخرهانتخابات ر ی نمی
شود انتخابات پولی، چون انتخابات لیبرال شود. میمی

 .دموکرات این است

رسد که انگار با کل گاهی اینجور به نظر می* 
 *.انتخابات شما مشکل دارید

با ساختار انتخابات. در دوره قبل ترامپ ر ی آورد یا 
ری؟ هیالری ر ی بیشتری داشت. چرا ترامپ هیال

جمهور شد؟ چون اگر در انتخابات امریکا بخواهند رئیس
اکثریت را مبنا قرار بدهند، همیشه کالیفرنیا و نیویورک 

کنند. حتی در امریکای لیبرال جمهور تعیین میرئیس
کنند و این قدر خشن انتخابات را برگزار این کار را نمی

خیلی انتخابات خشنی است. علیه  کنند. ایننمی
نفری که به مجلس  111هاست. انتخاباتی که پولبی
گوید تو روند پولدار هستند، خیلی خشن است. میمی

معلمی؟ دو میلیون نفر هم هستید، ولی پولدار ندارید، 
هزار نفر هستید، پول  011هیچی نیستی. پرستاری؟ 

جمعیت  میلیون 01ندارید؟ هیچی نیستید. کارگری؟ 
شان معلوم نیست کیست. این مملکت کارگرند و نماینده

این خیلی انتخابات خشنی است. خشن به نفع سرمایه. 
 .از نظر من این اصالً دموکراسی نیست

 *حل اصالحش چیست؟راه* 

آید دهند. هر کشوری میهمه کشورها دارند انجام می
دائماً کند؟ برای اینکه پولدارها و قدرتمندها چه کار می

کنند، پول و قدرت را در درون خودشان بازتولید می
دُولَۀً »گوید، گذارد. این تعبیر قرآن که میراهکار می
( یعنی چی؟ یعنی وای به حال شما 7حشر/«)بَیْنَ الْأَغْنِیَا

که یکی بشوید و بین خودتان پاسکاری کنید. از چپ 
برود راست، از راست برود چپ.از اصولگرا برود 

طلب برود به اصولگراها، همه هم طلب و از اصالححاصال
ست دیگر. ساز و کارش «دُولَۀً بَیْنَ الْأَغْنِیَا» پولدار. 
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گذاری نظام پزشکی، اتاق بازرگانی و اتاق چیست؟ تو می
اصناف و... همگی ستاد و صنف و نماینده داشته باشند. 
 معلم و کارگر و پرستار و امثالهم هیچ. هیچی ندارند.

شان کیست؟ اصالً مگر صدا دارند که نماینده نماینده
داشته باشند؟ تازه اگر هم نماینده داشته باشند، 

رود در شورای عالی تعیین دستمزد و کجاست؟ می
اش مهم نیست، در حالی که چی و ر ی دانم چینمی

 .میلیون آدم است 01نماینده 

 زند،رود آنجا و سر دستمزد چانه میکسی که می 
گیرد. چرا؟ چون در بازی لیبرال دموکراسی نتیجه نمی

شود که ساختاراً ای شنیده میاست. صدای مظلوم لحظه
بتواند باال بیاید، نه با دعوا، نه با انقالب، نه با شورش، 
بلکه ساختاراً. امریکای لیبرال ر ی اکثریت را در 

پذیرد. شما جمهوری نمیریاست
امریکا از او بدترید؟ باز ساختار 

وقت پولی است و هیچ 
 (Bernie Sanders)ساندرز

برد، چون ساختار آنجا هم نمی
داری است، ولی پولی و سرمایه

باالخره یک بزک دوزکی راه 
اندازد. یک انتخابات الکترالی می

کند و در این الکترال درست می
کند که ای درست مییک بازی

همه نگویند بابا! این جوری شد. 
دارد. تو ظاهر را هم  یک ظاهری

ای کنار. پول داری؟ بردی. پول نداری؟ باختی. گذاشته
 .والسالم نامه تمام. این که نشد دموکراسی

البته دموکراسی لیبرال همین است. یعنی دموکراسی با  
گویم دموکراسی درست، دموکراسی پول است. من می

مظلومان است که اتفاقاً اکثریت هم هستند، ولی چون 
سازماندهی ندارند، چون نماینده ندارند، صنف نیستند، 

یستند، حتی منافع خودشان را چون متشکل ن
شناسند که منافع ما روحانی نیست. اتفاقاً در این نمی

دانند. چرا؟ ترین آدم نماینده اوست. نمیصحنه، ضعیف
چون کسی به آنها نگفته که چه کسی چیست و کیست. 

اند؟ در این کشور حزب کارگزاران و مگر حزب داشته
اریم. چرا فالن قدرت داریم، ولی حزب مستضعفان ند

نداریم؟ در انقالب مستضعفان چرا حزب مستضعفان 
نداریم؟ و وقتی نداریم، دموکراسی یعنی چی؟ یعنی یک 

اش هم باید بروند صدا. تهمیلیون نفری بی 01جمعیت 
بین دو تا برنده انتخاب کنند. یا به روحانی ر ی بدهند 
یا به الریجانی. چه انتخاب دیگری دارند؟ مگر اینها 

دارند که نماینده داشته باشند؟ حزب مستضعفان  حزب
 کو؟

ساالری است ولی نه حل، مردمعرضم این است تنها راه 
ای که ساختارش ساالری لیبرال. نه مردم ساالریمردم
هاست. این بازی، شطرنج است. الدوام به نفع برندهعلی

طبقه پائین اجتماع بوکس بلد است و در شطرنج نقشی 
ار بازی شطرنج است و طبقه پائین بوکس ندارد. ساخت

بازی کن.  بلد است، اصالً در بازی نیست. برو بوکس
اینجا شطرنج است. شطرنج را 

کنند؟ هم چه کسانی بازی می
روحانی و الریجانی که شطرنج 
بلدند. این پائینی که شطرنج بلد 
نیست. تخصصش نیست. او 
بوکس بلد است. االن گاردت را 

بوکسی بزند که باز کن، چنان 
دهنت پر خون بشود، ولی این 

ای بازی بوکس نیست. در لحظه
اش نیست اقلیت که بازی

میلیون است،  01شود. می
میلیونی که اقلیت  01منتهی 

  .است

ای که مطلقاً بر ساالریپس ما ناامیدیم از ساختار مردم 
پول استوار است. لیبرال دموکرات است. با دموکراتش 

ا لیبرالش موافق نیستیم. طرف موافقیم، ب
اش ای هستیم که دینی باشد. دینیساالریمردم

حق است که دق کند »چیست؟ حرف حضرت علی)ع(: 
مردی اگر در عالم اسالم خلخال از پای زن یهود 

این دموکراسی است. االن وضعیت ما این « برگیرند.
کشند، میلیون کارگر می 01است؟ خلخال از پای 

کند. من یک بار به یکی از روستاهای نمیکسی دق هیچ
 3تایباد در مرز افغانستان رفته بودم. طرف دختر 

اش را آورد و دهانش را باز کرد و دیدم تمام ساله

در این کشور حزب کارگزاران و 

فالن قدرت داریم، ولی حزب  

مستضعفان نداریم. چرا نداریم؟ در  

انقالب مستضعفان چرا حزب  

مستضعفان نداریم؟ و وقتی نداریم،  

موکراسی یعنی چی؟ یعنی یک  د

 صدامیلیون نفری بی 01جمعیت 
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هایش خرابند. دختر خوشگلی هم بود. گفت دو دندان
هفته است که این بچه غذا نخورده. گفت: من یک سؤال 

خوابید؟ این بر میدارم. شما مسئولین چه جوری توی ق
سؤال، بنیان برافکن است و در این ساختار سیاسی، این 
سؤال کجاست؟ بچه این آدم دو هفته است که غذا 

مردم ایران  %3۹نخورده، چون خدمات دندانپزشکی به 
رسد. بچه گرسنه است. هیچ گناهی هم ندارد. فقط نمی

ه گناهش این است که در آنجا به دنیا آمده و در تهران ب
ای داری؟ دنیا نیامده. تو نسبت به این چه پاسخگوئی

هائی. در یک کنی. در بازی برندهاصالً به او فکر نمی
ای و به فکر بردن و خوردن هستی. تا حاال جائی نشسته

خواهی ضربدر سه ای، حاال میاین قدر رانت خورده
  .کنی

او کجای این بازی است؟ این یک سؤال بنیان برافکن و  
سؤال دموکراتیک است. اینها آبروی دموکراسی را  یک
اند که دموکراسی را اند. کار را به جائی رساندهبرده

اند. هر کسی پول دارد... تبدیل به استبداد سرمایه کرده
گوئی مدارس غیرانتفاعی را جمع کنید، بقیه خفه. تا می

شود؟ من پولدار هستم گوید: پس حق آزادی چه میمی
توانی قاچاق انسان هم م... شما پولداری میتوانو می

توانی تجاوز توانی مواد مخدر هم بفروشی. میبکنی. می
هم بکنی، چون پولداری. این که نشد. این دموکراسی 
نباید در یک جائی جلوی تو را بگیرد؟ نباید در یک 

  .جائی تو را تنظیم کند؟ هیچی

کراسی ای که نسبت به دموخواهم بگویم در لحظهمی 
شوی، اکثریت، یعنی ساختارِ بازی به نفع پول، ناامید می

گردی که اصالحش کنی. مگر دنبال ساختارِ بازی می
گوئی مجلس انقالبی است؟ آفرین! اصالحش کنند. نمی

این مجلس را ساختاراً به طرف مردم ببر، وگرنه ادا چرا 
خواهی به طرف آوری؟ ادا که نباید دربیاوریم. میدرمی

ردم بروی، ساختارت چیست؟ الکترال است؟ حزبی م
است؟ درستش کن. وگرنه این چیزی که االن هست، در 

هزار غذا بده، ر ی را دربیاور. وضعیت  11روستای فالن 
گویند یک وعده غذا ها هم میفعلی این است. آن آدم

بخوریم بهتر از این است که هیچی نخوریم. او هم راست 
خواهم بگویم طبیعی است ند. میگوید. صدائی ندارمی

گردون بیرون بیاید. هنوز هم که از این ساختار، تاج
  .گردون بیرون خواهد دادتاج

حاال که خودش رد صالحیت شده، دارد روی * 
 .*کندگذاری میبرادرش سرمایه

آورد، چرا؟ چون ساختار به نفع ر ی میبله. باز هم
ای را تو بازیآورد، چون است و ر ی می گردونتاج

تواند با گردون میای که در این بازی تاجدرست کرده
برد. حاال تو پول انتخابات را ببرد، چون پول دارد، می

اش را رود، عمههی بیا ردّ صالحیتش کن. خودش می
 .کندآورد. فرقی نمیمی

شناسی از انتخابات که خب این به عنوان یک آسیب
ن شویم. بحث بسیار است. نمیخواهیم فعال زیاد وارد آ

اما اگر بخواهیم از منظر اقتصاد سیاسی نگاه کنیم، 
فعال هستند، شامل  1011هائی که در انتخابات گروه

شوند. وارد مصداقش هم بشوید که چه هائی میچه گروه
   .کسانی هستند

ای که به نظر من دو دسته کلی هستند. دسته کلی 
سیاسی را حفظ کنند. چه خواهند مناسبات اقتصاد می

چیز را عوض کنند؟ فرهنگی و این چیزها. فرضاً تا 
 پول مسجدها به امروز دادیم،می پول  هاNGO دیروزبه
 نفع به سیاسی اقتصاد ساخت حفظ هدف، ولی بدهیم،

 .هاستبرنده

ای که امروز هست مگر اقتصاد سیاسی* 
 *چیست؟

سیاسی  یک اقتصاد سیاسی داریم که مبتنی بر اقتصاد
جهانی لیبرال است. یعنی اصالً آن است. اقتصاد 

 جا هر که دارد دستورالعمل پنج جهانی بانک  سیاسی
 اقتصاد نفع به ها،برنده نفع به اقتصاد آن شده، اجرا

 .لی استداخ هایبرنده نفع به و جهانی نظم جهانی،
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زدائی است. باید مقرراتی را که دولت مقرراتاول   
گذاشته که تو اجازه نداری اجاره را زیاد کنی، برداری. 

سازی دولت است. این دولت بزرگ است. کوچکدوم، 
آموزش و پرورش را چرا باید دولت اداره کند؟ آن را 
بدهید به بخش خصوصی اداره کند. وقتی آموزش و 

کند یعنی چی؟ پرورش را بخش خصوصی اداره می
ای. یعنی که ارتقای طبقاتی کل طبقات پائین را بسته

یعنی دیگر کسی که متعلق به طبقات پائین جامعه است 
شود نظام ساسانیان که تواند درس بخواند. مینمی
گفتند کارگر حق درس خواندن ندارد. منتهی آن می

گوید، چون قدرت ای میگفت، این سرمایهدولتی می
. شهروندزدائی. یعنی چه؟ تو سوم .یه استدست سرما

یک شهروندی، در اینجا یک متر زمین داری و داری 
کنی؟ حق نداری دستفروشی می

میلیون و اعتراض کنی که یک
نهصد هزار متر به فالن بساز و 

ایم. او بفروش حق تراکم داده
میلیون و نهصد تنهائی یکبه

هزار متر از این شهر حق تراکم 
و یک متر دم میدان دارد و ت

توانی بفروشی. اعدام داری و نمی
چرا؟ چون شهروند بِما هُو 
شهروند، کسی که اکثریت 
نیست، حق اعتراض به مناسبات 

 چهارم:  .سرمایه را ندارد
سازی. این اقتصاد یک اقتصاد عمیقاً خصوصی
سازی یعنی فقط سازی شده است. خصوصیخصوصی

همه روابط را سازی یعنی واگذاری نه. خصوصی
خصوصی کنی. هر چه را که هست. همه چیز را به 
اصطالحا کاالئی کنی. درمان را کاالئی کنی. آموزش را 
کاالئی کنی. مسکن را کاالئی کنی. همه چیز کاالئی. 
روابط را کاالئی کنی. رابطه با پدر و مادرتان را کاالئی 

های کنی. همه چیز را بشود حساب کرد. به اقتصاددان
 . Marginalist گویندها میرفدار این ایدهط

 margin مارژینالیست یعنی چی؟ یعنی بلد است

گوید دان است و میبگیرد، اقتصاددان نیست. ریاضی
گوید چرا این باید منافعم را حساب کنم. اقتصاد نمی

پول را به او دادی، اصالً حقش نبود. اصالً در این مورد 

ر دادی؟ از نظر اینها پرسد: چقدزند. میحرف نمی
چیزی اقتصاد مارژینالیسم است. مارژینالیسم یعنی هیچ

جز ریاضی نداریم. در اقتصاد حق و تکلیف نداریم. عرضه 
رود در بازار و تقاضا داریم. حاال عرضه و تقاضا می

گذارد و مسکن، دو و نیم میلیون مسکن را خالی می
قانون ریاضی  گذارد،خانه میبیست میلیون آدم را هم بی

 .است

آخرش هم آزادسازی. آزادسازی یعنی تو اقتصادی را  
های جهانی است، ها قیمتبرقرار کنی که همه قیمت

گردد. من یک بار مگر آنچه که به دستمزد کارگر برمی
ها باید جهانی با یکی مناظره داشتم، به من گفت قیمت

خلیج فارس بنزین را به این  FOB بشود دیگر. مگر
خرند؟ خب، یمت از ما نمیق

مردم باید پولش را بدهند دیگر. 
گفتم پس چرا حقوق کارگر را 
به قیمت جهانی حساب 

کنید؟ آن طرف خلیج نمی
 71فارس دستمزد کارگر روزی 

دالر است. خب این جوری 
حساب کن. میدانید چه جوابی 
داد؟ گفت کارگر را که در سطح 

شود فروخت. در جهانی نمی
شود نفت را می سطح جهانی

فروخت. پس او جهانی است، 
این داخلی. استاد دانشگاه ایران 

کنند. این گیرد، اما نفت را به دالر حساب میبه ریال می
یعنی آزادسازی که دائماً به نفع طبقه برنده است. چون 

ها نسبت به ریال باالتر برود، او پولدارتر هر چه قیمت
و آن کسی که شود، چون منابعش دالری است می

  .شودصاحب ریال است، همیشه نابودتر می

گیری اقتصادی این پنج قاعده اساس استراتژی و شکل
است که همیشه در آن هر کاری که بکنی... مثالً فرض 

شود؟ او های خالی مالیات بگیرید، چه میکنید از خانه
زدائی شود. چون تو از مسکن مقرراتپولدارتر می

ای جلوی باال رفتن اجازه مسکن را ای و نرفتهکرده
های خالی مالیات بگیری، محض اینکه از خانهبگیری، به

گذارد. زمین به نفع اوست. کل اش میاو روی اجاره

یک اقتصاد سیاسی داریم که مبتنی  

لیبرال بر اقتصاد سیاسی جهانی 

است. یعنی اصالً آن است. اقتصاد  

  پنج جهانی بانک  سیاسی

  اجرا جا هر که دارد دستورالعمل

  به ها،برنده نفع به اقتصاد آن شده،

  به و جهانی نظم جهانی، اقتصاد نفع

 .لی استداخ هایبرنده نفع



1011فروردین و اردیبهشت  /71دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نواهدوم گنژرا    

فسادستیز آقای نئولیبرالی ضد   اظهارات 172 !  

 

بازی، شطرنج است که او بلد است و تا وقتی که او بازی 
شطرنج را بلد است، تو هر کاری که در آن بکنی، او 

ایده اقتصاد سیاسی لیبرال. گویند برنده است. به این می
این ایده اقتصاد سیاسی در این انتخابات یک جبهه 

 .بزرگ دارد. طرفدارش هستند

 * .گنجدطلب و اصولگرا نمیدر دوگانه اصالح* 

هائی مخالف این ایده هستند. نه. در هر دو طیف آدم
نباید آدم بی انصافی کند. در هر دو طیف هم بخش 

 (Main Streem) ستند. یعنیاصلی موافق این ایده ه

 .سازی هستندجریان اصلی. بیشترشان طرفدار این ایده

 *توانید وارد مصداق بشوید؟می* 

خواهد. شما یک کسی را به من شان. مصداق نمیهمه
سازی، آزادسازی، بگوئید که دارد علیه خصوصی

کند. االن چه زدائی مقاومت میزدائی، مقرراتیارانه
گوید؟ کند؟ اصالً چه کسی میمقاومت میکسی دارد 

ایم مناظره آورند. ما به تازگی رفتهحتی به زبان نمی
اش درباره تلویزیونی. نماینده شورای شهر آمده، همه

موضوعات فرهنگی و سیاسی حرف زده، یک کلمه نگفته 
چرا مسکن در تهران گران شده؟ اصالً آنها عین انجیل و 

ین کارها را بکنیم. در تهران قرآن و وحی است. باید ا
گوید و مسکن گران شده، ولی در باره آنها سخنی نمی

درباره مسائل سیاسی و فرهنگی و این جور چیزها حرف 
زند. مسئله اصلی این است که تو شهر را ویران و می

کسی درباره این ناعادالنه کردن ای. هیچناعادالنه کرده
ثروت و منزلت دسترسی شهروندان به منابع قدرت، 

گوید. دیگر من چه مصداقی برای شما سخن نمی
  .بیاورم؟ شما یک مصداق بیاور که عکس این است

ها خواهید بگوئید که در همه دورهیعنی می* 
  *همین دیدگاه حاکم بوده؟

 تا دو  .7۹ایم. مثل انتخابات نه، گاهی معارض داشته
 و  ردنسیاسی مالیزه ک اقتصاد. بودند هم ضد اقتصاد

 جوری این. سنتی بازار اقتصاد مقابل در شهر فروختن
 شده یکدست االن ولی بوده،

 *کرد؟اش میچه کسی نمایندگی* 

، نماینده بازار... اینها فهمشان از 7۹ناطق. در انتخابات 
شهر، بازار، محله، خیابان بود. االن فهمشان از شهر 

چه  چیست؟ اتوبان، مال، برج. عوض شده دیگر. االن
کسی مخالف اتوبان، مال و برج است؟ یک نفر را به من 
نشان بدهید. چه کسی با این اقتصاد سیاسی مخالف 
است؟ منظورم نماینده جدی صدادار است. این پائین که 

زنند که این کار را ها دارند جیغ میهمه کارشناس
گویم. چه کسی نکنید. من دارم آن باالی سیاست را می

کند که آقا! تهران، اتوبان، مال و برج می دارد نمایندگی
خواهیم در یک خواهد. ما مینیست. تهران محله می

ها را سرنوشت باشیم. شما دارید آدممحله با هم هم
ها را از هم جدا کنید. شما دارید آدماتومیزه می

های سازید. انسانکنید. دارید انسان لیبرال میمی
ست کار ندارند. وقتی هم طلبی که اصالً به سیامنفعت

که به سیاست کار نداشته باشند، امر سیاسی تولید 
شود، آرمان شود و وقتی امر سیاسی تولید نمینمی

وجود ندارد و وقتی آرمان وجود ندارد، تا ته شهر را 
 .نیست این بازی  خورند.می

ممکن است در جواب به شما بگویند که این * 
گرایانه نیست. یعنی وقتی واقعدیدگاه یک مقدار 

در دنیای مدرن قرار گرفتیم، یک سری اقتضائات 
 *.کنیمدارد. ما داریم در یک شهر زندگی می

 زنند بپرسم؟یک سؤال از کسانی که این حرف را می

سال پیش  111خواهید جامعه را به یعنی می* 
 *برگردانید؟

؟ مگر در همین دنیای مدرن، شهر منهای فقر نداریم
 71مگر در همین دنیای مدرن، کارگر اروپائی روزی 

 011گیرد؟ مگر در همین دنیای مدرن، شهر یورو نمی
اند؟ ساله نداریم که به ترکیب اصلی شهر دست نزده

بینید. در بروید آمستردام. یک ساختمان بلندمرتبه نمی
ترین مرکز گردشگری جهان، یک برج پاریس، بزرگ

 چرا و اندنشده اتوبانیزه و مالیزه  بینید؟ چرا آنهامی
 نابود مردم زیست منطق چرا نرفته؟ بین از بازارهایشان

 داریسرمایه شما دارد؟ مدرنیسم به ربطی چه نشده؟
 که شده کنترل عادی داریسرمایه نه هم آن. هستید

دهد. نه، شما می جامعه به مالیاتی و امتیازی
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داری وحشی هستید. اگر منطق مدرن مالیزه سرمایه
شدن است، چرا کل اروپا مالیزه نشده؟ ما در یک دوره 

ایم. کجای دنیا این تا مال در تهران ساخته 1۱1کوتاه 
شکلی است؟ شما وحشی هستید. به جامعه رحم 

بینید. کنید. فقط و فقط مناسبات درآمد را مینمی
کند و ک منطقه فقط به درآمد فکر میشهردار ی

خواهد به درآمدی برسد. چه جوری؟ برو در یک می
متری برج بساز. برو توی یک باغ برج بساز. هر  ۱عرض 

چه منابع فرصت برای جامعه هست، تبدیل به امر 
خصوصی کن و از آن درآمد بساز. من سئوالی از شما 

 م است؟پرسم. مگر ناعدالتی و تبعیض ذات مدرنیسمی

چه کسی چنین حرفی زده؟ 
شهر تهران از لحاظ کیفیت 

های زندگی در بین پایتخت
ام است، یعنی  00آسیائی رتبه 

ته جدول. تهران مدرن است؟ 
اید؟ یعنی شما مدرنش کرده

کدام متفکر مدرنیستی را 
اید که بگویند بیائید یک دیده

تبعیض عمیق ایجاد کنید؟ 
ظور گویند، ولی منها میلیبرال

من کل ایده مدرنیسم است. ایده 
مدرنیسم انقالب فرانسه است. 
آزادی، برابری، برادری. این که 
مدرن نیست. این یک بخشی از 
مدرنیسم است، ولی آن بخش 

داری است. بله، لیبرال و سرمایه
داری هم بخش مهمی از لیبرالیسم است، ولی سرمایه

ای دیگری هتمام آن نیست. در همین مدرنیسم هم الیه
هست. شهرهائی هستند که کیفیت زندگی باالئی دارند، 

گیرند، دموکراسی در آنها اند، مالیات میبرابرند، عادالنه
 .گیری مشارکتی استهست، تصمیم

گیری دموکراتیک است. مگر االن در این شهر، تصمیم 
گیرند یک تصمیم می نشینند وسه نفر در شهرداری می

اتوبان بزنیم که از فالن جا شروع و به فالن جا ختم 
شود. مردم نقشی در زندگی و محیط زیستشان دارند؟ 

ها را این مدرنیسم است که بدون اینکه نظر این آدم

بپرسی و منافعشان را درنظر بگیری برایشان تصمیم 
درصد  ۹1کنی و جا میشان را جابهگیری و زندگیمی

بری و آپارتمان متر می 111های تهران را زیر خانه
سازی. کی از مردم اجازه گرفتی که چنین کاری می

متر و  111های این شهر زیر درصد خانه ۹1بکنی؟ 
هزار خانه داریم که چند  21آپارتمان است. از این تعداد 

کنند. برای این وضعیت کی از خانوار در آن زندگی می
که چنین تصمیمی برای شهر  مردم اجازه گرفتی

گرفتی؟ چرا اجازه نگرفتی؟ شهر را نابود کردی، بدون 
اینکه اجازه بگیری. پاسخ من این است که اینها در 

ای دارند که مناسبات انتخابات مناسبات اقتصاد سیاسی
خالفش در سطح مردم، در 
سطح کارشناسان و نخبگان و 

 در سطح سیاست هم هست

بشویم  برای اینکه متوجه* 
که این بحث چقدر واقعی یا 
انتزاعی است... شما مثالی 
زدید و گفتید که مثالً برای 
مسکن مالیات بر خانه خالی 

بندند و با این کار، دوباره می
آید و روی مستیجر فشار می

صاحبخانه اجاره را زیاد 
حل این چیست؟ کند. راهمی

ترین مسکن یکی از جدی
 . *مسائل کشور است

 .ارهائی را که بانک جهانی گفت انجام بدهیمعکس ک

 *یعنی چی؟* 

زدائی. اگر قرار است منِ نوعی یک رکن اول مقررات
طبقه بسازم، هر مقرراتی را که بانک  21ساختمان 
گوید انجام بده، انجام نده و مقرراتی را که به جهانی می

ای که من این بیست طبقه را نسازم نفع جامعه گذاشته
گویم آن مقررات را بسازم، اعمال کن. من مییا کمتر 

بگذارید. یعنی تنظیم گری کن. این گام اول است. هر 
ای بردار و همه مقرراتی را که به نفع برنده گذاشته

مقررات را به نفع جامعه بگذار. مگر در ایتالیا اجاره خانه 

مگر در همین دنیای مدرن، شهر  

منهای فقر نداریم؟ مگر در همین  

دنیای مدرن، کارگر اروپائی روزی  

در همین  گیرد؟ مگر یورو نمی 71

ساله نداریم   011دنیای مدرن، شهر 

که به ترکیب اصلی شهر دست  

اند؟ بروید آمستردام. یک نزده

بینید. در  ساختمان بلندمرتبه نمی

ترین مرکز گردشگری  پاریس، بزرگ

 بینید؟جهان، یک برج می



1011فروردین و اردیبهشت  /71دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نواهدوم گنژرا    

فسادستیز آقای نئولیبرالی ضد   اظهارات 174 !  

 

هفت ساله نیست؟ زمین بازی را عوض کن. مگر در 
فروشند؟ این شند؟ هوای شهر را میفروفرانسه تراکم می

دهند؟ کنیم در کجای دنیا انجام میکارهائی را که ما می
تری داریم؟ استانبول دارانهاز استانبول شهر سرمایه

فروشد. میگوید تو برو بساز، هر وقت اجاره تراکم نمی
 و ثابت درآمد یعنی این. شهرداری به بده %1۱  دادی،
 و آموزش خرج را درصد %1۱ این برو حاال. پایدار

ول کن. هر کاری را که پیشنهاد استانب پرورش
داری است، باید جایگزین گیری زمین بازی سرمایهشکل

گذاری بشود. زدائی بود؟ حاال باید مقرراتکرد. مقررات
سازی بشود. آموزش در سازی بود، نباید کوچککوچک

ته تمام کشورهای موفق جهان دولتی است. چه کسی گف
سازی در آموزش، درست است؟ شاید کوچک
سازی در صنعت درست باشد، ولی درآموزش کوچک

 .درست نیست. شهروندزدائی بود، ساز و کار بگذار

داریم. فروم چیست؟ شما Forum ما در برزیل فروم 
گوید گذارد و میشهروند هستید. شورای شهر فروم می

نظر کنید و شما شهروندان بیائید و در مورد شهر اظهار
موضع بگیرید که مثالً ما پل بسازیم یا نسازیم؟ با اینکه 
شورای شهر و نماینده مردم است، ولی فروم گفتگو 

گذارد که با هم حرف بزنیم و بفهمیم بین مردم در می
مورد پل این اتوبان چه گفتگوهائی هست. مشارکتی 

کشد تا تصمیم بگیرند تصمیم بگیریم. سه سال طول می
زنند. ما ل بزنند و پل را در عرض یک ماه مییک پ

کشد تا تصمیم کنیم. یک روز طول میبرعکس کار می
کشد تا پل را بزنیم. بگیریم پل بزنیم، سه سال طول می

گیری باید سه سال که برعکس است. تصمیمدرحالی
گیریم، شبه تصمیم میطول بکشد، نه اجرا. ولی ما یک

گیری سه در برزیل تصمیم سازیم، ولیسه ماهه پل می
گیری مشارکتی سال، اجرا یک شب. چرا؟ چون تصمیم

نفعان صحنه است. من وقتی و مبتنی بر حضور ذی
نفعان صحنه را صدا کنم باید متشکل خواهم ذیمی

شود در فروم صدا زد؟ باید ها را چگونه میباشند. معلم
ا ها و کارگرها و بقیه رنماینده داشته باشند. پزشک

چگونه صدا بزنیم؟ باید نماینده داشته باشند که بیایند 
در فروم حرف بزنند. شهر مال همه است، پس همه باید 
نماینده داشته باشند. چرا شورای شهر تبدیل به لیست 

خواهم بگویم در شود؟ میاحزاب سیاسی و ضد مردم می

ها گذاشتند که ای که لیبرالمقابل تمام آن پنج قاعده
را به نفع خودشان ساختند، باید پنج قاعده میدان 

ضدلیبرال ساخته شود که این میدان به نفع مردم 
   .بشود

از دید شما مسکن مهر هم که هشت سال * 
شد دردی را درمان تعطیل بود اگر پیگیری می

  *نمیکرد؟

ای که شما تراکم بفروشید، مسکن مهر هم نه، تا لحظه
ی دارید که اول باید آن را فایده ندارد. شما یک زمین باز

خورد. عوض کنید، وگرنه تورم، طبقات پائین را می
فرض کنید مسکن مهر برای شما خوب است، ولی برای 

شود و ضریب ضریب جینی خوب نیست، چون گران می
سال طول  111کند و جینی باز افزایش پیدا می

تواند کشد تا کارگر خانه بخرد که هیچ وقت نمیمی
ا آن موقع هیچ راهکار خردی پاسخگوی وضعیت بخرد؛ ت

تواند ضریب جینی را کم کند. مدت مینیست. در کوتاه
یارانه داد و دو سال  31مثالً آقای احمدی نژاد در سال 

ضریب جینی را کم کرد، ولی ضریب جینی به همان 
های بعد افزایش پیدا کرده. چرا؟ چون مقدار در سال

بینید که نبود. االن هم میساز و کار در توزیع ثروت 
دهد. ساز و کار در نژاد دارد قول دو میلیونی میاحمدی

توزیع ثروت نبود، ساز و کار در تولید ثروت بود. یعنی تو 
ای که دارد تولید ثروت کردی که در لحظهباید کار می

 .شود، مردم حضور داشته باشند که االن بانک استمی

کارهای غلط را انجام یعنی در تولید ثروت همان * 
 * .دادند اما در توزیع بر عدالت تکیه کردیم

مدت، به مدت شود؟ عدالت کوتاهبله، حاصلش چه می
کرد؟ کار مییک یا دو سال. مثل روحانی. اوایل کار چه

داشت. کرد و آن را تک رقمی نگه میتورم را کنترل می
را  کرد. انتخاباتیعنی چی؟ یعنی که دالر داشت باد می

که رد کرد، دالر را روی سر مردم خراب کرد، بعد هم 
گفت ترامپ کرده. ماجرا این است که تو نیاز به تغییر 

ای که هاست. تا لحظهتنظیماتی داری که به نفع باالئی
این تنظیمات هست، پول رساندن، خانه ساختن، هر 

اش مدت و یکی دو سالهچیزی به طبقات پائین، کوتاه
ندمدتش بدتر است. االن مسکن مهر در خوب است، بل
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 ۱1پردیس یک و نیم میلیارد است. خب بروید بخرید. 
تواند اند. دولت بیشتر از این که نمیهزار نفر گرفته

تواند خانه بسازد. برای کل محرومین کشور که نمی
 .بسازد

ولی یک چیز جالب به شما بگویم. بنیاد مسکن در سال  
وشاهی بود ک آمد و اعالم رئیسش آقای خسرک  19۱1

هزار خانه خالی داریم. یا اینها  11کرد که ما در تهران 
کنیم. این اش میآئیم و مصادرهدهید یا میرا اجاره می

هائی تشکیل شده که موضع انقالب بود. حتی کمیته
اند. اصالً کسی های خالی را مصادره کردهرفته و خانه

ام. رفته و مصادره یدهاینها را شنیده؟ من اسنادش را د
آقای توسلی نهضت  اند که جیغ شهردار تهران ککرده

آزادی ک درآمده که چرا دارید 
ریزید؟ چرا شهر را به هم می

  کنید؟دارید خانه مصادره می

شما از این روش حمایت * 
 *کنید؟می

بدیهی است که خیر. این روش 
همان روش توزیع ثروت است 

دهیم به آنها. که از اینها بگیریم ب
خب اگر این کار را بکنیم، آنها 

شوند. تو کاری کن که پولدار می
کسی از محل زمین پولدار 

 .نشود

هائی که مصادره مثل کاخ* 
 *.کردند و رفتند در آنها نشستند

ها. مسئله که این ها بگیر بده به آن شاهبله، از این شاه
در اینجا اصالً چرا شاه داریم؟ نیست. مسئله این است که

آنچه که وجود دارد این است که بنیاد مسکن در سال 
هزار خانه خالی در  3۱تا  11اعالم کرد که بین  19۱1

هزار خانه خالی داریم. چقدر  ۱11تهران داریم. االن 
رشد کرده؟ یعنی ساز و کارهائی که برای اداره شهر به 

ها را بوده که خانه خالیاند، به نفع این کار گرفته شده
زیاد کنند. آنها که مصادره نکردند و نتوانستند پروژه را 

هزار  11پیش ببرند. ولی اینها هم افزایش پیدا کردند و 
هزار. مهاجرت تهران کم شد، ولی اتفاقاً  ۱11شد 

اش زیاد شدند. چرا؟ چون ساز و کار به های خالیخانه
ولید نیست و تا داری مسکن و به نفع تنفع سرمایه

ای که به نفع تولید نیست، کار نداریم و تا لحظه
تورم هم داریم، چون او دارد از  ای که کار نداریم،لحظه
شود. طرف اصالً کاری سازی مسکن پولدار میگران
شود. دالر و نشیند و پولدار میاش میکند. در خانهنمی

تان خانهشود. شما هم در مسکن و طال دارد و پولدار می
روید و روزی جای هفت نفر و گاهی اید؟ خیر، مینشسته

کنید و هیچی به هیچی. این یک زمین بیشتر کار می
 .کندبازی است که به نفع من و به ضرر شما عمل می

این زمین بازی اقتصاد سیاسی بود. اما چه * 
هائی در انتخابات دوگانه

گیرند. با وجود شکل می
زی هست، اینکه این زمین با

ولی احتمالش وجود دارد که 
دوگانه مذاکره یا عدم 

 * مذاکره شکل بگیرد؟

صددرصد. چون این دموکراسی، 
دموکراسی عمیقاً اکثریتی و 

های لیبرال است، طبیعتاً دوگانه
سازد. به نظرم خودش را می

دوگانه در انتخابات  احتمال سه
وجود دارد. دوگانه اول مذاکره و 

مقاومت و ضد مذاکره یا 
ضدمقاومت. دوگانه دوم فساد و 

دهد که ای که دارد توضیح میضد فساد. یعنی دوگانه
مشکل مذاکره نیست، بلکه مشکل فساد است و اگر 
مذاکره هم بکنیم و ببندیم، چه بسا وضع بدتر بشود. 

گوید اگر فساد را هم دوگانه سوم، تبعیض است می
ست. پس مسئله هاکنترل کنیم، قانون به نفع آقازاده

   .فساد نیست، تبعیض است

ها را چه کسانی هریک از این گفتمان* 
 *کنند؟سردمداری می

گیرد، دعوا همیشه بین همین دو تا جناح شکل می
نشینند و یعنی دعواها همیشه در این چهارچوب می

کار  مثل روحانی. اوایل کار چه

ن  کرد و آکرد؟ تورم را کنترل میمی

  داشت. یعنیرا تک رقمی نگه می

؟ یعنی که دالر داشت باد  چی

ر  کرد. انتخابات را که رد کرد، دالمی

را روی سر مردم خراب کرد، بعد هم  

گفت ترامپ کرده. ماجرا این است  

ی داری  که تو نیاز به تغییر تنظیمات

هاست.که به نفع باالئی  
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کسی برنده است که بتواند دعوایش را بر انتخابات حاکم 
 .کند

کسی مثالً در دوگانه مذاکره  اسم بیاورید که چه* 
 *گیرد؟و ضدمذاکره قرار می

روشن است. آقای ظریف و روحانی در دوگانه مذاکره و 
سازند. آقای رئیسی و اصولگرایان و... ضدمذاکره قرار می

کنند دوگانه فساد و ضدفساد را بسازند. آقای سعی می
کنند دوگانه احمدی نژاد و طرفدارانش هم سعی می

ای ضدتبعیض را بسازند. تقریباً چنین صحنه تبعیض و
وجود دارد. حاال اینکه کدامیک بتوانند گفتار خودشان را 

  .بر انتخابات حاکم کنند، مسئله بعدی است

 *شود از حاال تحلیل کرد؟می* 

گیرند شود نوشت. سناریوهائی که شکل میسناریو می
این است که دعوای اول یعنی مذاکره و ضدمذاکره 

ها طلبگیرد که بایدن پشت اصالحموقعی شکل می
بایستد. یعنی بایدن این پیام را مخابره کند که اگر 

دهم. یک عده ظریف ر ی بیاورد، من یک حالی می
خواهند گفت گیریم بایدن حال هم بدهد، برای 

شود، پس مدت است و ثانیاً به ضرر پائینی تمام میکوتاه
ظریف و روحانی موافق مخالفیم. یک عده هم که مثل 
گیرد. دوگانه دوم این هستند و این دوگانه شکل می

است که شرایط بدتر بشود و امیدی هم به اینکه بایدن 
ها خوشحال بشوند، وجود نداشته پول بدهد و باالئی

کند. چرا؟ چون باشد. در آن حالت دوگانه فساد کار می
ید در هزار میلیارد پول داریم که با ۹11ما در کشور 

شرایط تحریم درست توزیع بشود، اما چون فساد وجود 
ای رسد. دوگانه سوم هم لحظهکسی نمیدارد به هیچ

است که بتوانی مشارکت حداکثری ایجاد کنی، یعنی 
ها و ای قرار بگیری که بتوانی سیاستبتوانی در لحظه

ساختارها را اصالح کنی، در آن لحظه به نظر من دوگانه 
گیرد و مشارکت حداکثری شکل میتبعیض شکل 

 هنوز لحظه این در ما که رسدمی نظر به اما  گیرد،می
 .ایمنشده حداکثری مشارکت وارد

فرض کنید االن انتخابات برگزار شده و سه ماه * 
مذاکره و شکل همین  هم گذشته. اگر مثالً دوگانه

دولت فعلی مثل آقای ظریف برنده میدان باشد، در 
نده ایران چه وضعیتی به وجود هشت سال آی
  *خواهد آمد؟

کند و اختالف طبقاتی ضریب جینی افزایش پیدا می .1 
 شود. تعمیق می

محکم( ) consolidate . طبقه برنده در ایران2
ای که بر اقتصاد، رانت، منابع نفتی شود. یعنی طبقهمی

شود، چون با امریکا بسته. و منابع مسکن، این بتونی می
طبقه برنده عربستان که با امریکا بسته. طبقه برنده مثل 

  .ما هم بتونی شده

شود، چرا؟ اعتراضات مدنی علیه اینها غیرممکن می.9 
سی یک پوششی بیچون االن اگر اعتراض کنید، بی

سی هم طرف آنهاست. بیدهد، ولی در آن صورت بیمی
خواهم بگویم اعتراض مدنی تعطیل. یعنی می

ین بازی و بستن تا ته با امریکا ضد گیری اشکل
دموکراسی است. ضد انقالب اسالمی است. چرا؟ چون 

تکه اند. مگر االن عربستان آدم تکهها با امریکا بستهبرنده
کند؟ امریکا کاری دارد؟ حقوق بشری مطرح است؟ نمی

گوید؟ امیر کویت دخترش را زندانی سی چیزی میبیبی
شود؟ انگار. فشاری به او وارد میکند و دنیا انگار نه می

کند و کسی به او کاری دختر خودش را زندانی می
ای هم ندارد. چرا؟ چون بتونی شده، محکم شده. لحظه

که ما با امریکا ببندیم، ضد دموکراسی است. امریکا که 
خواهد خواهد مردم تو به جائی برسند. امریکا مینمی

بگیرد. سودش این اش را ببرد و سودش را منابع نفتی
نیست که تو دموکرات بشوی. سودش این است که 
منابع خودش را ببرد و اینجا را هم بازار خودش بکند. 
هم منابع خام تو را ببرد، هم ایران تبدیل به یک بازار 
مصرف بزرگ مالیزه شده شود که طبقات برنده مستمراً 

گیری مصرف کنند و اقتصاد جهانی کار کند. پس شکل
 .ریوی اول خیلی ضددموکراتیک استسنا

از منظر اقتصاد سیاسی ادامه این دولت به نفع * 
 * .داری استاقتصاد سیاسی ضد مردم و سرمایه

بله، اما نکته این است که این شکل از اقتصاد سیاسی 
نئولیبرال خیلی ضددموکراسی است. یعنی دیگر قدرت 
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االن  شود.اعتراضات مدنی هم در مقابل اینها سلب می
کنند و افتد، مردم اعتراض میباالخره یک اتفاقی که می

ها رسد و اعتراضات هم باالخره در رسانهصدایشان می
شود و ممکن است جهانی هم بشود که آقا! پخش می

ای هست که این ولی لحظه بنزین را چرا گران کردی؟
   .رسدصدا هم نمی

 *و دوگانه دوم؟* 

شکل بگیرد، احتمال افزایش اگر دوگانه فساد و ضدفساد 
مشارکت هست. ولی سؤال اصلی این است که کدام 

برند؟ آنهائی که معتقدند فساد به طیف از اصولگرایان می
خاطر ناکارآمدی به وجود آمده، 
یعنی نیروها ناکارآمد هستند و 
فساد ایجاد شده یا آنهائی که 
معتقدند فساد به دلیل 

 عدالتی ایجاد شده؟بی

کمی توضیح  این را* 
 *.دهید؟ کمی مبهم استمی

ای در میان اصولگراها یک عده
ها مشکلی معتقدند که سیاست

ندارند، مشکل در اجرای 
هاست. یعنی اقتصاد سیاست

سیاسی موجود خوب است، 
مشکل در ناکارآمدی است. 

اند. یعنی مثالً عرضهمدیران بی
 مدرسه غیرانتفاعی خوب است،

اند. که نابرابری ایجاد کرده اندعرضهمدیرانش بی
سازی درمان خوب است بیمارستان خصوصی و خصوصی

اند و عدالتی شدهاند که باعث بیعرضهاما مدیرانش بی
روند. مدیران درصد مردم به دندانپزشکی نمی % 3۹

ها مثل اند و صبحناالیقند، مهندس نیستند، تنبل
کالت را شوند و این مشروحانی دیر از خواب بلند می

دارند. اگر مدیری داشته باشیم که این مشکالت را 
نداشته باشد، صبح زود بیدار شود و مدیر باشد، جلوی 

گیرد. این در بین اصولگراها یک ایده فساد را هم می
است. االن تمام کسانی که در شورای شهر جمع شده و 

گویند مشکل اند، همین ایده را دارند و میائتالف کرده

یست که سیاست شهری غلط است، مشکل این این ن
عرضه است. اگر حناچی برود و یک است که حناچی بی
  ...آدم قدرتمندی بیاید

 *.گوینداکثریت اصولگراها هم همین را می* 

 91کنند، ولی درصد این طور فکر می 71بله، حدود  
هاست و باید گویند اشکال در سیاستدرصد می

های دانم در مناظرهیم. من نمیها را تغییر بدهسیاست
 .آیندانتخاباتی کدامیک باال می

جریان دومی که ناکارامدی را به دلیل بی * 
دانند چه کسی عدالتی می
 *کند؟نمایندگی می

تمام نیروهای منتقد، از 
خواهان تا کارشناسانی عدالت

ها در این که دارند در دانشگاه
ارتباط ولی مهم این است که 

یان اصلی اصولگراها اینها جر
نیستند. جریان دوم اصولگرائی 
هستند. جریان اول که جریان 

 که کندمی فکر است،  اصلی
 .است ناکارآمدی مشکل

آقای رئیسی یا آقای *

تواند جریان اول جلیلی می

 *را نمایندگی کند؟

بله، در اصولگراها افرادی هستند 

نمایندگی توانند این بازی فساد و ضدفساد را که می

کنند، ولی مسئله این است که آیا نیروهائی که 

خواهند ائتالف کنند و پشت سر اینها قرار بگیرند، می

پذیرند یا ایده هژمون و ایده حاکمی این ایده را می

رسد که ایده حاکمی نیست. یعنی نیست. به نظر می

فرض کنید که آقای رئیسی یا آقای جلیلی چنین 

د، ولی ایده حاکمی نیست و نیروهائی ای داشته باشنایده

ای ندارند. مثل که پشت سرشان هستند چنین ایده

آمد و در انتخابات از اینکه میرحسین موسوی می

ای در میان اصولگراها یک عده

ها مشکلی که سیاستمعتقدند 

ندارند، مشکل در اجرای 

هاست. یعنی اقتصاد سیاسی سیاست

موجود خوب است، مشکل در 

ناکارآمدی است. مدیران 

اند. یعنی مثالً مدرسه عرضهبی

مدیرانش  غیرانتفاعی خوب است،

اند که نابرابری ایجاد عرضهبی

 اند.کرده
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زد، ولی رئیس ستادش آخوندی طبقات پائین حرف می

دهند، ها نیروهائی که تو را شکل میبود. خیلی وقت

ای ایده کنند. تو خودت یکهای تو را تعیین میسیاست

داری، ولی معلوم نیست که نیروهای پشت سر تو این 

 .ایده را قبول داشته باشند

 *و سومی؟* 

گیری این رسد در این انتخابات ظرفیت شکلبه نظر می

دوگانه کم است. چرا؟ چون آقای احمدی نژاد دارد 

کند و به امریکا و اسرائیل پالس ضدساختاری عمل می

منطق رسمی سیاست ایران  دهد و این ازمستقیم می

بیرون است. این دیگر رسمی نیست و نقش اپوزیسیون 

کند، بعید است. آدمی که نقش اپوزیسیون را بازی می

صورت مستقیم در پوزیسیون رقابت است که بتواند به

کند. اما ممکن است آقای احمدی نژاد بیاید و این 

 گفتمان خودش را در حمایت یکی دو تا از کاندیداها

تواند شکل بگیرد و سوم می گفتمان ببرد، در آن لحظه

اند. چرا؟ چون کنم اصولگراها باختهآن وقت من فکر می

بخش مهمی از اصولگراها پشت سر این گفتمان قرار 

گیرند. چرا؟ چون این گفتمان، تعمیق شده گفتمان می

ضدفساد است. ضد تبعیض همان تعمیق شده ضد فساد 

  .است

 *.ض و فساد را بیشتر توضیح دهیدتفاوت تبعی* 

فساد مسئله مدیریتی است و بخش مهمی از اصولگرایان 

گویند که در مدیریت قابل درستی میمعتقدند به

است. اما تبعیض یک امر  Case پیگیری است. مصداق و

روید. چند نفر ساختاری است. مثالً شما به لواسان می

ویالهای غیرقانونی در آنجا به شهرداری پول داده و 

اند. این مبارزه با فساد است اما مبارزه با تبعیض ساخته

 111نیست، چرا؟ چون در آنجا یک کمیسیون ماده 

دهد. تو اینها را خراب هست که دائماً این مجوزها را می

سازند. چشمه فساد، روند جای دیگری میکنی، میمی

مدرسه  تبعیض دارد. تبعیض غالباً قانونی است. یعنی

 .غیرانتفاعی قانونی است

تبعیض امری ساختاری و قانونی است. تبعیض فرهنگی  

نیست. البته ما در جامعه تبعیض فرهنگی داریم، یعنی 

شویم، ولی ها تبعیض قائل میمثالً نسبت به افغانستانی

ضریب فرهنگی آن خیلی کمتر از ضریب ساختاری و 

وم در حالتی در گویم این دوگانه سقانونی است. من می

نژاد گیرد که جریانی که احمدیانتخابات شکل می

کند، بیاید و در قالب یکی از کاندیداهائی نمایندگی می

قرار بگیرد که پوزیسیون است و اپوزیسیون نیست. یعنی 

در بازی رسمی حضور دارد و قبولش دارند. در این 

حالت بخشی از بدنه اصولگرائی پشت سر این گفتمان 

نژاد این دانم آقای احمدیر بگیرد؛ ولی من بعید میقرا

گویم. اش میکار را بکند. به لحاظ شخصیت فردی

نژاد این طور نیست که شخصیت فردی آقای احمدی

چنین پاسی را بدهد. رفسنجانی نیست که رفت پشت 

نژاد در سیاست تکروست و جمعی روحانی. آقای احمدی

اش این فردی act من از کند، بنابراین برداشتکار نمی

کند، ولی ظرفیت انجام این است که چنین کاری نمی

خودش را به صحنه رسمی  گفتمان کار را دارد که

پوزیسیون بیاورد، وگرنه خودش با نقش اپوزیسیونی که 

 .کند، امکان بازی در این صحنه را نداردبازی می

نژاد در هشت سالی که در آیا آقای احمدی* 

شور بودند، ایده رفع تبعیض را حکمرانی ک

توانند عملیاتی کردند؟ و اگر این دفعه بیایند می

 *عملیاتی کنند؟

نژاد در دوره خودش ابداً. به نظر من آقای احمدی

های خصوصی، گیری بانکتبعیض را تعمیق کرد. شکل

های های خصوصی، بیمارستانگیری دانشگاهشکل

نژاد در ای احمدیخصوصی در آن دوره اتفاق افتاد. آق

تعمیق تبعیض مؤثر است. حاال که از دولت بیرون رفته 

 های طبیعتاً به این نتایج رسیده. مضافاً بر اینکه که ایده
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های آزادسازی اش هم همچنان همان ایدهاقتصادی

دهد است. آزادسازی بنزین، آزادسازی... این نشان می

ه کند، ولی تواند با تبعیض مبارزکه ایشان در عمل نمی

به شما گفتم که انتخابات لیبرال دموکرات یک شو و 

تئاتر است. وقتی یک طرف قضیه طرفداران تبعیض 

توانی یک شو ضدتبعیض هم راه هستند، شما می

کنی؟ به نظر من کار میبیندازی، ولی اینکه در عمل چه

تواند نژاد در عمل ضد تبعیض نیست و نمیآقای احمدی

 .مایش انتخاباتی این نقش را گرفته استباشد، ولی در ن

یعنی از نظر اقتصاد سیاسی، شما ایشان را در * 

 *بینید؟کنار آقای روحانی می

بعضی جاها تندتر. در زمینه 

های خصوصی رحم نکرد و بانک

االن یکی از مشکالت اصلی 

های خصوصی اقتصاد ایران بانک

هستند. اگر از من بپرسند که 

کجا بیشترین تورم را ایجاد 

های گویم بانککند؟ من میمی

رین خلق خصوصی. اینها بیشت

نقدینگی کشور را انجام 

هزار میلیارد تومان  111دهند. یعنی مردم پارسال می

هزار میلیارد تومان وام  ۹11اند، اینها سپرده گذاشته

اند. مفهومی به نام ضریب فزاینده وجود دارد. داده

ضریب فزاینده یعنی وقتی پایه پولی یک کشور دراختیار 

شود. امریکا ه آن اضافه میگیرد، چقدر بها قرار میبانک

های . هشت برابر! این کار را بانک1است و ایران  1/1

دهند؟ کنند و به چه کسانی وام میخصوصی دارند می

های یک بانک خصوصی در وام % 11به خودشان. 

های پیچیده به خود صاحب بانک داده شده است. قالب

یعنی در یک جاهائی آقای احمدی نژاد در ایجاد 

آمیز از آقای روحانی هم تندتر رفته. ختارهای تبعیضسا

خصوص در دولت اولش سعی کرده یک جاهائی هم، به

تبعیض را در یک جاهائی حداقل تلطیف کند. مثل 

ساختاری مسکن مهر که از نظر من یک حرکت نیمه

بانک جهانی است  Site&service است. یعنی سیاست

قای روحانی است، که قطعاً بهتر از سیاست مسکن ملی آ

داد به گرفت میچون آقای احمدی نژاد از پولدار می

دهند به پولدارتر! گیرند میپول، اینها از پولدار میبی

اینها در روش آقای روحانی هست و لذا آقای 

های زیادی بهتر از آقای روحانی نژاد در حوزهاحمدی

است، ولی یک جاهائی را هم از 

ه. نماد آقای روحانی تندتر رفت

هائی هستند که بارزش هم بانک

دارند... بانکداری نماینده 

داری مالی است و هر سرمایه

تر ها را خصوصیچه شما بانک

بارتر کنید، اوضاع فاجعه

 .شودمی

اش حاال من به بحث اسالمی 

های که اینها چقدر رباخوار هستند کاری ندارم. بحث

. ایجاد بانک اش جدا، بحث اقتصاد سیاسی استاسالمی

خصوصی یعنی ایجاد تورم پایدار. تورمی که هیچ وقت 

شود جلوی آن را گرفت. حاال این را فرض بگیرید نمی

که رئیس بانک مرکزی ما همیشه بخشی از بازی 

های خصوصی ما باشد. یعنی یا مدیرعامل بانک بانک

شود. یعنی شما خصوصی بوده و آمده یا مدیرعامل می

اید داخل بازی بانک خصوصی. هم آوردهبانک مرکزی را 

های خصوصی چرا بانک مرکزی هیچ نظارتی بر بانک

خواهد کند و اینها هر غلطی که دلشان مینمی

نژاد در دوره  به نظر من آقای احمدی

خودش تبعیض را تعمیق کرد. 

های خصوصی،  گیری بانکشکل

،  های خصوصیگیری دانشگاهشکل

های خصوصی در آن  بیمارستان

نژاد  اتفاق افتاد. آقای احمدیدوره 

.در تعمیق تبعیض مؤثر است  
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کنند؟ مگر قرار نبود اینها پولشان را در تولید ببرند؟ می

شان در مسکن است؟ چرا مسکن کشور را چرا پول همه

در خرید و فروش  اند؟ چرا پولشان راها ترکاندهبانک

های خصوصی در ترازهای کنند؟ بانکدالر صرف می

کنند. یعنی شان با پرروئی سود دالر را معرفی میرسمی

تصورش را بکنید که بانک مملکت رفته دالر خریده که 

ترین عنصر ایجاد گران بشود و بفروشد. بانک شده مهم

 کند و به بانکتورم دالر. بعد در ترازهایش حساب می

نویسد که ببین من از بازار دالر پولدار مرکزی هم می

کند! این ام و بانک مرکزی هم زیر آن را امضا میشده

 چه بساطی است؟

 *کس هم به بانک اعتراضی ندارد؟هیچ* 

فهمد؟ آن چیزی را که همه اصالً چه کسی می

فهمند این است که مرغ گران شد، ولی متوجه می

بانک کرده است. تنها جائی که شود که این کار را نمی

روی آمیز است جائی است که میفهمی بانک تبعیضمی

گوید برو پدرجدت را از دهد و میوام بگیری، به تو نمی

توی قبر دربیاور که بیاید ضمانت بگذارد و آخر سر هم 

دهد، ولی بعد میلیون تومان را نمی ۱1میلیون و  21آن 

هزار میلیارد تومان وام بینی که داماد شریعتمداری می

فهمی بانک گیرد. آن وقت است که میگرفته و لجت می

کند. ولی بانک که فقط این نیست، بلکه کار میدارد چه

  .کندات را گران میدارد از صبح تا شب زندگی

درست است که بانک خصوصی را خاتمی راه انداخت،  

 داری مالی که بر سر مسکنولی تعمیق بازی سرمایه

نژاد است. چنین بالئی آورد، نتیجه عملکرد آقای احمدی

مافیای مسکن سه وجه دارد: مدیریت شهری، بساز و 

داری بانکی. مافیای سازها و سرمایهها و برجبفروش

معناست. بانک دارد منابع عظیم مسکن بدون بانک بی

تا مال در  101، 191کند. چه جوری اینها را تأمین می

اند؟ از طریق منابع بانکی. مردم که دهتهران ساخته ش

بینید آن پشت چه خبر است! این منابع بانکی از نمی

سازی خانه و باال رفتن اجاره آیند؟ از محل گرانکجا می

خانه شما. چه کسی این کار را کرده؟ یک نفر از مریخ 

نژاد در عمل آمده و این کار را کرده. پس آقای احمدی

اشد، مگر اینکه سیاستش را عوض تواند ضدتبعیض بنمی

 .زندکند، ولی در نظر حرف می

های خصوصی که مورد اعتراض مردم واقع بانک* 

شده بود پول های مردم را به بهانه دادن سود 

بیشتر گرفته بودند و وارد کار ساختمانی و بساز و 

 .*بفروش شده بودند

بله، مفهومش این است که همین آدمی که یک میلیارد 

اش گران شده. تومان پول در بانک گذاشته، اجاره خانه

تر شده. درست است که از بانک سود گرفته، ولی بدبخت

بنابراین من در این انتخابات گفتمان ضدتبعیض واقعی 

بینم. بینم، ولی ضدتبعیض نمیبینم. ضدفساد مینمی

چرا؟ چون کسانی که نماینده ضدتبعیض هستند، در 

ند و در نظر لیبرال هستند. اما عمل ضدتبعیض نیست

گفتمان ضدمذاکره و گفتمان ضدفساد اگر مسلط 

گویند انجام خواهند داد، ولی بشوند، چیزهائی را که می

زنند، مطمئنم کسانی که درباره ضد تبعیض حرف می

ایم که کنند، چون یک دور دیدهاین کارها را نمی

م، راست کنگوید مذاکره مینکردند. یعنی اگر ظریف می

نژاد و کند. اگر آقای احمدیگوید و این کار را میمی

کنند، در دور دوم گویند رفع تبعیض میتیمش می

  .نکردید و علیه آن عمل کردند

اجازه بدهید یک مقدار با شما بحث شخصی * 

کنیم. شما خودتان خروجی همین ساختار تبعیض 

هستید، در این فضا تحصیل و رشد کردید تا 
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شود در ساختار استاد دانشگاه شدید. چگونه می

تبعیض رشد کرد و در عین حال علیه تبعیض 

 *صحبت کرد؟

شود در ساختار تبعیض رشد کنی و علیه آن هم اوالً می

 شود؟اعتراض کنی. چه کسی گفته که نمی

 *شما مدرسه غیرانتفاعی رفتید یا نرفتید؟ * 

نداشت. در آن  نرفتم. در دوره ما این قدر تبعیض وجود

موقع پدر من که یک معلم بود و فوت کرده بود و ما با 

 21کردیم و من رتبه حقوق مستمری او زندگی می

  .کنکور شدم

 *رفتید؟کالس کنکور هم نمی* 

که در کنکور شرکت کردم، اصالً  197۹نه، در سال 

دانستم چیزی به اسم کالس کنکور و تست و گاج و نمی

شناختم. اصالً اینها نبودند. در نمیچی هستند را قلم

کارگر توانستم باال ای که من بچه معلم یا بچهلحظه

بیایم، پا گذاشتن به دانشگاه تهران یعنی باال آمدن و 

 .تغییر طبقه اجتماعی. پدر من دیپلم داشت

 *.آیندهای خیلی دور میاالن هم از شهرستان* 

رتر کشور از دانشجویان پنج دانشگاه ب % 71خیر. االن 

هم که از مناطق  % 91طبقات باالی اجتماع هستند. آن 

آیند و آن سهمیه هم آیند با سهمیه میمحروم می

آید و کند. طرف خودش نمیخیلی جاها نمیتواند عمل 

توانم هزینه زندگی در تهران را بپردازم گوید من نمیمی

دهم بروم تربیت که بروم دانشگاه شریف. ترجیح می

م. کسی که رتبه اول انسانی را از بلوچستان آورد، معل

نیامد دانشگاه تهران، بلکه رفت تربیت معلم، چون خرج 

رود زندگی و تحصیل در دانشگاه تهران را ندارد و می

جائی که به او خوابگاه و نان و هزینه مختصری 

ای. دوره ما این جور دهند. یعنی که از قبل باختهمی

کنکور پولی بود که من االن اینجا نبود. واقعاً اگر 

 آمدیم جلوتر چه هر  شدم.ننشسته بودم. استاد نمی

 بیشتر لیبرال هایسیاست یعنی. شد آمیزترتبعیض

 هیچ، که دانشگاه استاد ۱1 سال در وگرنه. شدند حاکم

باز بود.  کامالً فضا. شد جمهوررئیس فروش،قابلمه رجائی

درآمدش قابلمه برای کمبود بود ورجائی معلم 

جمهور شد. استاد دانشگاه شدن فروخت، ولی رئیسمی

 .که چیزی نبود

موتور تغییر در قدرت مالی است. کسی که نان ندارد  

آمیز بخورد، موتور تغییر نیست. من در ساختار تبعیض

توانم این ساختار را ام. حاال میرشد کرده و باال آمده

توانم فکر . ولی میتقویت کنم و یک طبقه باالتر بروم

کنم که برادر و مادر و خواهر خودم هم شامل تبعیض 

شوند و باید در برابر تبعیض بایستم. درست است که می

من در طبقه برنده هستم، ولی با بازنده هم سرنوشت 

خوانند. پس هستم. کلی بچه در بلوچستان درس نمی

ندند خواام؟ اگر آنها درس میمن چرا استاد دانشگاه شده

داند، شدم. شاید هم میشدم. هیچ کسی نمیشاید نمی

ولی این یعنی تبعیض. من درنهایت حاصل تبعیض 

ای که طبقه متوسط علیه تبعیض هستم. آیا در لحظه

 است متوسط طبقه  کند؟نباشد، هرگز تبعیض تغییر می

 .بردمی بین از را تغییر که

خود آقای مجید حسینی تا زمانی که * 

فروشی میکند توانسته در ساختاری که تراکممی

 .*مسئولیت داشته است

دانستم دارند اوالً من مسئولیت فرهنگی داشتم و نمی

ای هم که متوجه این ساختار کنند. در لحظهچه کار می

 حرف اشعلیه هستم، معلم بچه چون شدم، بازی  و

 ه ای که من دارم در شهرداری لحظ آن در چون. زدم



1011فروردین و اردیبهشت  /71دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نواهدوم گنژرا    

فسادستیز آقای نئولیبرالی ضد   اظهارات 182 !  

 

گیرم، مادرم و برادرم دارند حقوق فالن قدر می حقوق

گیرند. یک لحظه دیدم بین من و هزار تومانی می ۱11

  .برادرم هم اختالف افتاد

کنارتان گذاشتند یا چون دیدگاهتان علیه * 

 *سیاست گذاری شهرداری بود کنار رفتید؟

 .کنارم گذاشتند

 *کردید؟آن موقع همین صحبت ها را می* 

سال دو سال در مسئولیت بودم و علیه تبعیض اقالً یک 

ها عوضم زدم. به خاطر همان صحبتآموزشی حرف می

کردند. من هرگز کنار نرفتم. از 

ها ندارم که بگویم این ادابازی

دهم. کنارم گذاشتند. استعفا می

چرا؟ چون تو ضد ساختار 

توانی هستی، چه جوری می

 .مسئول باشی

من بحث اصلی این است که  

برای یک لحظه دیدم که این 

ساختار علیه مادر و برادر و 

توانستم خواهرم است. من می

آمیز ساختار سوی تبعیض

بایستم و مثل همان استادانی 

باشم که به سهمیه هیئت علمی 

کنند و بچه من هم به دانشگاه تهران بیاید اعتراض نمی

اش هم بیاید. ولی در آن لحظه که بچه و علوم پزشکی

آمد. چون برادرم کارمند و آمد، بچه برادرم نمیمن می

بگیر بودند. حداقل من تحمل این مادرم مستمری

توانم تنهائی خوش باشم و خواهر و تبعیض را ندارم. نمی

برادر و مادرم زیر تیغ تبعیض باشند. ترجیح میدهم با 

سرنوشت باشم. حاال این را به خواهر و برادر و مادرم هم

گسترش بدهید. موتور تغییر ساختاری، طبقه  کل مردم

روشنفکر است. اگر ما هم خودمان را بفروشیم، هیچ 

 .امیدی به تغییر ساختار نداشته باشید

گاهی کلمه ضدساختار با ضدانقالب یکی نشان * 

 .*شودداده می

ها این حرف را دوست دارند و وقتی خیلی از آقازاده

که منم. من هم که میگوئی ساختار، میگویند ساختار 

 .انقالبی هستم. پس تو ضدانقالبی

گویم ایده انقالب که چیزی که من دارم میدرحالی 

 آقای  دار!گویم آقای آقازاده! آقای سرمایهاست. می

 و تو بین که بود این انقالب ایده همه! سیستم به مسلط

ای نباشد. پس تو ضدانقالبی. این فاصله بلوچستان بچه

روشن است. تو ضد ایده انقالبی. اگر منظورت از کامالً 

انقالب، از بین بردن ایده انقالب 

است، بله، ولی اگر نظرت ایده 

انقالب و نظر رهبران انقالب 

انقالب یا هر چیزی  گفتمان و

گذاری، است که اسمش را می

الدوام تو ضدانقالبی، چون علی

داری ضد ایده انقالب کار 

ضدیت کنی. ایده انقالب می

 دموکراسی و آزادی تبعیض،  با

 همه ضد تو و بود استقالل و

 .رفت و شد تمام. هستی اینها

گردند و بعد اینها برمی 

گویند تو کمونیست هستی. می

هر گاه که ما »گویند، یک جمله از امام هست که می

برای مستضعفین کار کردیم به ما گفتند کمونیست. به 

دیگر امام « خبرها توجه نکنید. حرف این از خدا بی

تواند جوابشان را بدهد؟ از این تندتر که تندتر از این می

مام هم که رئیس انقالب بود. این هم که حرف نداریم. ا

اوست. پس تو ضدانقالبی. مصیبتی که امام از دست 

اینها کشید، از دست هیچ کسی نکشید. از اینهائی که با 

کردند سفت کردن مناسبات ساختاری موجود سعی می

 کنید امام شرایط را به نفع خودشان حفظ کنند. فکر می

من برای  بحث اصلی این است که  

یک لحظه دیدم که این ساختار  

علیه مادر و برادر و خواهرم است.  

آمیز  توانستم سوی تبعیضمن می

ساختار بایستم و مثل همان  

استادانی باشم که به سهمیه هیئت  

کنند و بچه من  علمی اعتراض نمی

هم به دانشگاه تهران بیاید و علوم  

 اش هم بیاید.پزشکی



1011فروردین و اردیبهشت  /71دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نواهدوم گنژرا    

فسادستیز آقای نئولیبرالی ضد   اظهارات 183 !  

 

ون وزارت کشاورزی برای چرا جهادسازندگی را زد، چ

کرد. چرا بنیاد مسکن را زد؟ چون این ایده کار نمی

کرد. چرا کمیته بنیاد مسکن برای این ایده کار نمی

کرد. چرا انقالب را زد؟ به این دلیل که شهربانی کار نمی

جهاد سازندگی را زد؟ چون وزارت کشاورزی کار 

کرد؟  کارکرد؟ چرا جهاد دانشگاهی زد؟ امام چهنمی

دائماً برای فرار از تبعیض و اینکه این ساخت به نفع 

زد. بعد صدای ها کار کند، ساختار را دور میپائینی

کند؟ من آمد که امام چرا تندروی میبازرگان درمی

دهم. آقای بازرگان! تو آمده و شهرداری تهران استعفا می

هزار خانه خالی است و این انقالب هم  ۱1ای، را گرفته

برای حمایت از مستضعفان آمده، خب برای این 

مستضعفان یک فکری بکن. ساختار شهرداری اجازه 

رفت و بنیاد مسکن داد که فکری بکند. امام هم مینمی

 .زدو بنیاد مستضعفان را می

امام به اندازه کل دولت نهاد انقالبی درست کرد. امام  

الب داری قبل از انقسرمایه (state) چیزی از دولت

شان نهاد جدید درست باقی نگذاشت و به جای همه

کرد. به آنها هم گفت باشید و همان کارهای 

تکنوکراتیک خودتان را بکنید، اما من باید جهاد 

سازندگی داشته باشم که برود روستاها را آباد کند. تو 

توانی بروی و اصالً ساختارت به نفع روستاها که نمی

ن برای اینکه روستاها را آباد نیست، به نفع شهر است. م

  .سازمکنم یک ساختار دیگر می

پس مسئله اصلی انقالب اتفاقاً مخالفت با ساختارهائی  

کنند. کسی که به تو ها کار میاست که به نفع برنده

ها و گوید تو ضدانقالبی هستی، طرفدار ساختار برندهمی

های دهشود ایتر میاتفاقاً ضدانقالب است. از این روشن

امام را طرح کرد. چه چیزی غیر از این بوده؟ مگر 

انقالب چیزی غیر از امام است؟ امام که این است. من 

کنم امام اگر امروز بیاید حتماً ضدانقالب حساب فکر می

هایشان را ردیف و اسم امام را از جلوی آنها شود. ایدهمی

پاک و منتشر کنید. اگر شما را به عنوان ضدانقالب 

های رهبران انقالب را ضدانقالبی شود ایدهنگرفتند. نمی

حساب کنید. پس تو انقالبی هستی و کسانی که دارند 

زنند طرفدار ساختار ضدانقالبی ها را میاین حرف

هستند، یعنی همان ساختارهائی که بازرگان دوست 

 .داشت

ممکن است بگویند پس چرا ما حاال با آقای * 

یم؟ ایشان که رهبر همین ای تعارض ندارخامنه

 *انقالب است؟

ای بازی کنید، چون دارد مجبورید در میدان آقای خامنه

کند و شما مجبورید مقاومت کنید، ولی مگر مقاومت می

شما موافق با مقاومت هستید؟ در دلتان که همه 

ضدمقاومت هستید. چون میدان همچنان میدان 

ای آمده خمینی است. منظورم کل میدان است، ولی تو

 میدان ولی ای،گرفته دست  و ساختارهای داخلی را

   .است خمینی میدان همچنان

 *.گوئیآئی و تبریک برجام میسر بزنگاه هم می* 

شود. ولی واقعیتی که اصال دلت از این قضیه خوش می

وجود دارد این است که هنوز تداوم کل میدان، انقالب 

بود که برای خمینی است و همه مسئله خمینی این 

توانی ای میحفظ کل میدان تبعیض را بزند. تو لحظه

علیه امریکا بایستی که مثل خمینی علیه تبعیض باشی. 

امام یک جمله طالئی دارند که یک موی این 

دهم، اگر لیاقت نشینان نمینشینان را به آن کاخکوخ

ها و نشینمقایسه شدن داشته باشند. یعنی اگر این برج

ها لیاقتش را داشته باشند که من با آنها ننشیکاخ

شان کنم. لیاقتش را ندارند. حاال گودنشین و مقایسه

مستضعف که سرور انقالب بود، اسمش شده آسیب 

گفت حتی نشینی که امام میاجتماعی و اسم آن کاخ

نشین مقایسه کنم، شده لیاقت ندارد که او را با کوخ

 rhetoric  تغییر کارآفرین. فرادست و فرودست. این

 انقالب و به rhetoric انقالب است و باید به

rhetoric خمینی بازگشت و rhetoric  خمینی این
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است که اتفاقا او فرادست است و تو فرودستی. تو 

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی » طاغوتی و او مستضعف است. 

( و همه شما فرعون هستید. اصالً این 0قصص/«)الْأَرْض

اسرائیل و فرعون است که اینها ستضعاف مال بنیایده ا

را مستضعف و ضعیف شده نگه داشت. اصطالحی است 

کند و بعد ها استفاده میکه قرآن برای این ضعیف شده

گوید برو و با یاری اینها در مقابل به موسی)ع( می

إِنَّ » عمومی ایده امام است.فرعون بایست. این طرح 

فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ  َهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعِفُ طَائِفَۀً 

 اصالً این تعبیر استضعاف مال بازی فرعون است«. مِنْهُمْ

و تمام بازی قرآن این است که جلوی فرعون بایست. 

تکی هم توانستی بایست. با هارون هم توانستی بایست. 

گوید مستضعف. ها میامام برای همین به این پائینی

گوید تو طرف منی که چون می

برویم و جلوی فرعون بایستیم. 

حاال اسم مستضعف شده آسیب 

اجتماعی. یک فیلم هم 

ابد و یک »سم سازیم به امی

دهیم که این و توضیح می« روز

فروش آدم مستضعف چقدر آدم

اخالق است. برادر، و چقدر بی

 .فروشدخواهرش را می

فروش ها یک مشت آدمها و فرودستاین مستضعف 

فروشند. این هستند که خواهرشان را به یک افغانی می

تصویر جدید از مستضعف در بازی زندگی ماست، در 

ه مستضعفان، سروران انقالبی بودند که پشت حالی ک

ایستادند و قرار بود با آنها فرعون را بزنیم « ع»سر موسی

که اتفاقاً زدیم؛ ولی حاال به جای آنها قارونی شکل 

» گرفته که دارد دائماً آن مستضعف را تبدیل به 

( 03بقره/ ...«)یُذَبِّحُونَ  َبْنَاءَکُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ 

کشد. مگر االن غیر از این است؟ سه هایشان را میبچه

خوانند. داریم این میلیون بچه در این کشور درس نمی

کنیم. چه کسی کشیم. داریم این کار را میها را میبچه

داری آموزشی این کار را کرده. این کار را کرده؟ سرمایه

ن مناسبات فرعونی و قارونی این کار را کرده. حاال قارو

ای که قارون الگوی شده الگوی زندگی ما و در این لحظه

زندگی ماست، سمیه نقش زندگی موقتی ساسی مانکنی 

شود پورنوگرافی فقر را دارد. دیگر از این بدتر می

 را مستضعف از شکلی تو ساخت؟  مستضعف را

culture ای که اینها پورنوگرافی فقر هستند. ساخته

لذت ببرند و با آن حال کنی که همه فالکت پخش می

داری است سرمایه  rhetoric  کنند. این نقطه انتهای

که فرهنگ را هم مصادره کرده و مستضعف را یک آدم 

اخالق و در مقابل، کارآفرین را فروش و بیوحشی و آدم

یک آدم باشخصیت و باکالس و کارشناس معرفی 

 کند. اینمی

شده منطق انقالب. حاال اگر  

نطق انقالب را بخواهیم م

برگردانیم، مستضعف باید سر 

جایش بنشیند و مستکبر هم 

برود سر جایش بنشیند. در آن 

 لحظه،

شود. و ما هیچ انقالب احیا می 

راهی برای آزادی، استقالل و عدالت نداریم، جز اینکه به 

منطق انقالب برگردیم. و گر نه هر منطق دیگری، منطق 

بینیم که دارد ریم میبردن اکثریتی است که االن دا

  .افتداتفاق می

 .*ممنون از وقتی که گذاشتید* 

 

 بازگشت به نمایه

 

 

 

 

سازیم به اسم یک فیلم هم می
یح  و توض« ابد و یک روز»

مستضعف   دهیم که این آدمِمی
اخالق  چقدر بی فروش ور آدمچقد

برادر، خواهرش را   است.
 ...فروشدمی
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 مالیستی )داستانِ کوچک(قصّۀ مینی 21مجموعۀ 

 احسان طبری/ گردآوری و ویرایش: امیدنویسنده: 

 

 قّصه 11 حاوی 1011 نوروز/ اوّل ویراستِ که است ارژنگ نامۀدوماه نوروزی هدیۀ مجموعه اینگ: نژرا
 گردآورندۀ پیشنهاد با (تهران 19۹1اردیبهشت  3 -ساری 123۱بهمن 13یاد احسان طبری )کوچک به قلم زنده

/ دوم متن کامل ویراست اینک و ،بود یافته انتشار مجازی فضای در ارژنگ دبیران شورای موافقت و هاقصّه
 .شودمی عالقمندان تقدیمهر ، با مِبا دو قصّۀ افزوده، به همراه لینک دانلود کتاب مجموعه این از 1011 بهار

 ای چند از ویراستارواژه

 هرکه او بیدارتر، پُر دردتر 

 تر، رُخ زردترهر که او آگاه
 موالنا

یاد مالیستی به قلم دانشمندِ فرزانه، زندهقصّۀ مینی 91خوانید، تعداد چه در این مجموعۀ داستانی کوچک میآن
نگاشته و در  19۱1تا سال  190۱از پاییز سال  "چند داستانِ کوچک"ها را با عنوان است که آناحسان طبری 
ایم، که برای این قطعاتِ ادبی برگزیده "مالیستیینیهای مقصّه"به چاپ رسانده است. عنوان  "دنیا"مجلۀ تئوریک 

واره(، )طرح« اسکِچ»)داستانک(، « فیکشِنفلَش»های گونه)به رغم نقدهایی از جنبۀ فرمالیستی وارد بر آن( در کنار 
در حدّ -اهتر که از داستانک هم کوتگویند را  "های کوتاهِ کوتاهداستان"ای از گونه ها(،ریزه)داستان« میکروفیکشِن»

حرفی و برهنگیِ واژگانی در یک یا دو دقیقه خوانده دلیل فشردگیِ بیان، ایجازِ افراطی، کمبوده و به -چند سطر
پذیر ثانیه امکان 11واژه، در  1۱مرکّب از  "کژدُم"ترین قصّه با عنوان شود. در همین مجموعه، مطالعۀ کوتاهمی

 است.

گرایی( )در فارسی به معنای کمینه (Minimalism) "مالیسممینی"واژۀ "به لحاظِ تاریخچه؛ در فرهنگِ بریتانیکا، 
ابتدا در آمریکا و سپس در اروپا شکل گرفت و از سادگی  13۹1شد که از دهه به جنبش یا جریانِ هنری اطالق می
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به ویژه در حیطۀ هنرهای تجسّمی )معماری،  "برد.ه میهای ساده برای خلق آثار هنری بهرو روشنیِ بیان و روش
سازی، نقاشی(، و سپس در عرصۀ موسیقی،  تئاتر، عکاسی، سینما و باالخره در حوزۀ ادبیاتِ داستانی و مجسمه

پو، تئاترکه نویسندگانی چون ساموئل بکت، ارنست همینگوی، برتولت برشت، رابرت والز، آنتوان چخوف، ادگار آلن
 اللفظیو هنر تحت  abc art های دیگر این جنبشاز ناماند. س کافکا و دیگران دراین قالب آثاری آفریدهفرانت

(literalist art)  نام  "ساموئل بکت"مالیستی (، اثر مینی13۹3توان از نمایش نَفَس )در هنر تئاتر می باشد.می
صحنه کم نور و خالی است. "ثانیه قابل اجراست:  9۱برد که با پالتی ساده و در زمان و مکانی محدود، تنها در 

مقداری زباله در اطراف پراکنده است و فقط صدای فریاد انسانی به گوش می رسد. سپس صدای دَم و بازدَمِ نفسِ 
شود و همراه با آن نورهای صحنه که روشن و خاموش می شوند و از نو صدای فریاد به گوش یک نفر که بیشتر می

 اند. نیز نام نهاده "مغزِ کاهو"یا  "کوتاهشدۀ داستانِاتمِ شکافته"را مالیستی داستانِ مینی. "رسدمی

ترین شیوۀ ای کوتاهکلمه ۱۱داستانِ "های خیلی کوتاه بر این باور است که: استیو ماس، گردآورندۀ داستان
هم ناچار بود  "او. هِنری"تأثیرگذارتر باشد. اگر شود تا ای به دقّت انتخاب میسُرایی است که در آن هر کلمهداستان

ای، داستان کلمه ۱۱های ای از داستان. نمونه"کردداستانی را پشتِ کارتِ ویزیت بنویسد، همین شیوه را انتخاب می
 اثر تری.ایل.تیلتون با برگردان گیتا گرکانی به این مضمون است:   "پایانِ بحث"

اش شده بود شروع به جدل کرد، بود هرچند، وقتی با سام که دو ماه بود هم خانهتام مردی جوان و خوش برخورد 
. سام او را با شلّیکِ "کلمه نوشت، ابله!  ۱۱شود یک داستانِ کوتاه را فقط با شود، نمینمی"کمی مست بود: 

 . "شود! بینی که میمی"ای ساکت کرد و بعد با لبخندی گفت: گلوله

چهرۀ خانه، راندۀ ستم، شکنجه و امید، دهۀ نخستین، که چند مجموعۀ داستانی )نظیر:  یاد احسان طبریزنده
...( و انبوهی پَنجابه، سفرِ جادو، فرهاد چهارم، خانوادۀ برومند، چشمانِ قهرمان باز است، راهی از بیرون به دیارِ شب

، خواننده را "های کوچکقصّه"دارد، دراین برای کودکان و نوجوانان( را در کارنامۀ خود  – شغالشاهقصّه )نظیر: تک
های متنوع و بغرنج طبیعت و زندگی اجتماعی و درک تفاوت دیالکتیکی به پدیده -با اسلوبِ نگرشِ ماتریالیستی

 سازد. آشنا می "هستیِ بَهیمی"و  "اندیشۀ انسانی"

ن مجموعه در فضای مجازی نوشته است: یکی از شاعران و نویسندگان گرانمایه پس از مطالعۀ چند داستان اول از ای
با این وصف، آرزومندیم که  "شود...بعد از گلستانِ سعدی )کُهن(، اکنون چشم ما به گلستانِ طبری )نو( روشن می"

ناکِ گردآوری، ویرایش و بازنشرِ این مجموعه، گامی هرچند ناچیز در معرفی آثار و اندیشۀ انقالبی این چهرۀ تاب
 فلسفۀ ایران و جهان به شُمارآید.  هنر و ادبیات و

(، برگرفته از عنوان نخستین قصّه، و معانی برخی واژگانِ به کار رفته در شَرارۀ مَغروُرنامِ برگزیده برای این مجموعه )
 23( با 1011ها افزوده شده است. ویراست نخست این مجموعه )نوروزها نیز برحسبِ ضرورت در زیر متن قصّهقصّه

در اختیار  "کژدُم"و  "آینه"تر در فضای مجازی نشریافته بود و اینک نسخۀ نهایی با افزودن دو قصّۀ قصّه پیش
 گیرد. عالقمندان قرار می

                                                          1011بهار  / امید                                                                                                     
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 مالیستی )داستانِ کوچک( از احسان طبریقصّۀ مینی 21مجموعۀ 

 شَرارۀ مَغروُر -1

ای روم و شُعلهبه جای دیگر می"کنان با خود گفت: ای* از خَرمَنی آتش جَستن کرد و پَرخاششَراره
 "افروزم.به کامِ خود می

شگفتا، "مُرد گفت: ای برنخاست. در آن دَم که فرو میای شِن افتاد. هرچه کوشید شُعلهقضا را بر توده
 "بارها این کار از من برآمد و این بار نَه!

 "نادان ندانست که سوزشِ او بی سازشِ مُحیط عَبَث است."ای بشنید و گفت: گذرنده

 آتش که به هوا می پرد. های * شَراره = شَرَر، شَرار، جرقّه و ریزه

 مِه و صخره -1

 ای فرو پیچید و به سُخره گفت: بامدادی پِگاه، مِهی بر صخره

ام که کس اثری از تو باز فروشی! اینک تو را چنان در خویش فرو پیچیدهبسیار صَالبت وُ شکوه می"-
 "نخواهد یافت.

 مِه حتّی نَمی بر جای نماند!صخره شکیب کرد وُ خاموش ماند. چون خورشید دَمید، از آن 

 خِرَدمَند و چشمه -2

  ها به بیرون راه جُستی؟چگونه از تیرگیِ این صخره"ای پرسید: خِرَدمَندی از چشمه

آن کدامین روحِ زالل است که به رغمِ ناهمواری مُحیط، صفای خویش را نمودار "چشمه گفت: 

 "نسازد؟

 پشه و چراغ -0

 چرخیدند. یکی از آنان گفت: ناک میاغی تابگان، گِردِ چرگروهی پَشِه

خِرَدمَندی  "اگر در این دایره چنین گرم وُ روشن است، پس در کنارِ شُعله چه شِگَرف عالمی است!"
 "مِسکین ندانست که هر زیبایی به فاصله نیازمند است!"این بدید وُ گفت: 

 کوه و دود -2

 : دوُدی باال افراخت تا ستیغِ کوهی و الفید که

 "ام!سارم که در هوا ایستادهترم، چنان سبُکتر وُ انبوهگرچه از تو تیره"-

 کوه گفت: 
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 "ات را خواهد داد.سارتر است، پاسخنسیمی که از تو سبُک"-

 شود(سِتیغ = بلندیِ کوه، تیزیِ کوه، )ستیخ و استیخ و استیغ همه گفته می* 

 کردن بیهوده و گزافزدن، خودستایی کردن، ادعای الفیدن = الف* 

 ینه و تنبوربوز -6

 ای چنگ در تَنبور زد. از آن بانگی کژآهنگ برخاست، برآشفت وُ گفت: بوزینه

 "آوردی!نواخت، چنین ناخوش غَریو بر نمیگر تو را میدیروز که رامِش"-

 تنبور گفت: 

 "از من مَرَنج، زیرا نوایِ من با نوازنده سازگار است."-

 نبور، آلتِ موسیقی شبیه به سه تار.* تَنبور = طَ

 گنبد و خورشید -7

گرد بر فرازِ سرِ من چنان این خورشیدِ هرزه"گنبدی پُر نگار نزدِ تماشاگر خود شِکوِه سر کرد وُ گفت: 

 "آویزم را به فَراغِ خاطر بنگرند.های دلشماره نقشگذارد ستایندگانِ بیدرخشد که نمیگُستاخ می

 "گین نبودی!ای سرد وُ غمتافت، تو جز سایهاگر او نمی"تماشاگر گفت: 

 سپیدرود و وَزَغان -2

خواند. وَزَغانی* گذشت و از شوقِ دریا سُرودی میریزِ بهاری چاالک میسپیدرود در زیر درختانِ گل

 اش بگسترند. ها بر گذرگاهچند بر آن شدند تا راه بر وی ببندند و دامی از خزه

ای مُرواریدگون این خبر را شنید و هراسان سپیدرود را آگاه ساخت. ولی شطّ با خندهپا بادِ سبُک

 گفت: 

 "ام به خزر خواهد رسید.ای هم که بر سرِ راه باشد، سرانجام موجِ مُشتاقبیم مَدار! هر خزه"-

 کوچک(* وَزَغ یا وَزَغان = جمع وَزَغه به معنی قورباغه و جانوری شبیه به چَلپاسه )سوسمارِ 

 درختانِ پرتو دوست -1

که چون تیرگی را تاب  "درختانِ پرتو دوست"های اِستِوایی* درختانی است به نام در جنگل

 گسترند؛ سارِ خود را در زیر اشعۀ خورشید میگیرند و شاخآورند، اوج مینمی
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گاه نوبتِ آنبرند. و که در شبِ جاویدانِ جنگل به سر می "سایه دوست"و درختانی است به نام 

 هاست. ها، خارها، پیچکانگل

های خود را زیر آسمانِ تاریخ گسترده و از آن فراز، جهانی باری، آن درختِ پرتو دوستی باش که برگ

 ها.ها و پیچکنای انگلتر از تنگبیند بسی فراخمی

نظیر آمازون، اکوادور، کلمبیا،  سیری پوشیده از جنگلِ بارانی با هوای شرجیهای اِستِوایی = مناطق گرم* جنگل

های بسیار متنوع گیاهی و جانوری کشور و جزیره(، با گونه 1۱کنگو، اوگاندا، کنیا، سومالی، اندونزی،... )شامل 

کند و در )خطّ ِ فرضی که سیارۀ زمین را به دو نیم تقسیم می Aquatorکه در دو طرف خطِ اِستِوا یا نیمگان 

 برابرند(، قرار دارند.  آن طول روز و شب با هم

 مرغ و ستاره -11

مرغی از فرازِ کوهی ستارۀ بامدادی را بدید. پنداشت دانۀ زرّین است. طمع ورزید. به آهنگِ در 

اش فرسود. در این دَم، ابرِ سیاهی آن ستاره را ربودنش بال گشود و به پرواز در آمد. دیری پرید تا بال

به راستی که آن دانه زرّین، سیمرغ، ساالرِ پرندگان را "گفت:  فرو بلعید. مرغ، فریبِ خویشتن را

 .، و زی* فرو پَرید"سزاتر است

یعنی  "زی فرو پَرید"* زی = به معنای سوی، طرف، جانب، سمت، جهت. جان و حیات و زندگی را نیز گویند. 

 گیری برای رسیدن به دانۀ زرّین منصرف شد و به سمت پایین پرواز کرد.   از اوج

 روباهِ جلوه فروش -11

جویند تا از حتّی آدمیان مرا میفروخت که چنان فَراسَتی در سر دارم که روباهی نزدِ شغالی جِلوِه می

 آن بهره درگیرند.

 "چه تو را مطلوُب ساخته، سرِ تو نیست، دُمِ تو است.دَم دَرکش! آن"شغال گفت: 

 کبوتر و مار -11

زارم. تنی سَرد وُ چشمانی بداندیش و کامی زهرآگین از شگردِ زندگیِ تو بی"کبوتری ماری را گفت: 

گریزی، ای. از مردم میزنی. دوستدارِ سایهغزی. آهسته و به ناگاه نیش میلصدا میخبر و بیداری. بی

گشایم و چو از به همین سبب منفوری. مرا ببین که با جهانی صفا به سوی آسمان و خورشید بال می

 "ام.گویم و به همین سبب محبوبچینم، با نغمۀ گرم، آنان را سپاس میها دانه بر میکفِ انسان

دهم مَهیب ای اَبلَه! فلسفۀ تو برای من بیگانه است. من در این وادیِ پُرخطر ترجیح می"مار گفت: 

 "که مرا را دوست بدارند.باشم نه لَطیف، از من بِهراسَند نه آن
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 ِ چینیگُلِ -12

دان سان که کس آن دو را دست گُلی از چینی ساخت و آن را در کنارِ گُلی از باغ نهاد بهاستادی چیره

 شناخت.هم باز نمی از

 "است. هوُده* مناز که در من گوهرِ زندگی است و کالبدِ تو از آن تهیبی"گُلِ باغ گفت: 

 "ام.را به بهای جاودان بودن فروختهمن آن"گُلِ چینی گفت: 

 "ام.ولی من آن را به بهای مرگ خریده"گُلِ باغ گفت: 

که مبتنی بر شیوۀ  پوردکتر امیرحسین آریانیاد فایده، و شکلِ نگارشیِ زندههوُده = بیهوده به معنای بی* بی

ها جدا می نوشت های درآمیخته را برای شناختِ ریشه و بُنِ آنها و کارواژهجدانویسی بود. ایشان نه تنها واژه

ها تر آنوندها و... نیز، به ویژه برای خوانشِ آسانوندها و پیشو پسها نگرند و...(، که با نامآیند، میروند، می)می

هوُده و غیره.... ایشان براین باور گاه، می سی سی پی، سان فران سیسکو، بی -کده، دانش  -کرد: دانشچنین می

مَنِش و معنای واژۀ ی آن، اگر سر هم نوشته شود )بیهوده(، شاید در بافتارِ ساده "هوُدهبی"ی بود که همین واژه

( Etimologyفارسی زیبای هوُده )به معنای نتیجه، فایده( در سایه بماند و راه بر ریشه شناختیِ )اِتیمولوژی 

 آن باز نشود.

 گرد و پرندهجهان -10

منظر دیدم که با خشمِ تمام النۀ دیگران را ویران ای زشتای پرندهگردی گفت: در جزیرهجهان

 پرداخت.ای نمیویشتن را النهساخت و خود خمی

 "کنی، در کارِ آبادانیِ خویش کن!آن نیرو که در ویرانیِ دیگران تباه می"اش: گفتم

 "گاه آتشِ رَشک را چه چیز خاموش کند؟آن"گفت: 

 * رَشک یا رَشگ =  حَسَد، حَسادت، غیرت. 

 زنبورانِ عسل و زنبورِ طالیی -12

گشتند. بر درِ کندو، زنبورِ طالیی را نشسته یافتند. پرسیدند:  میزار باز زنبورانِ عسل از گُل

 "ای؟کار آمدهجا به چهکیستی؟ و این"

 "خواهم در این کندو به کاری مشغول شوم.از جنسِ شُمایم. می"گفت: 

 "ها را بِمَکی؟های شهدآگین را بازشناسی؟ شهدِ آنتوانی گُلآیا می"پرسیدند: 

  "نه."گفت: 

 ؟"پروری کنیتوانی تُخم بیافشانی، بچّهآیا می"د: پرسیدن
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 "نه."گفت: 

  "ها بسازی؟توانی کندو بپردازی و حُجرهآیا می"پرسیدند: 

 "نه."گفت: 

 "توانی پاسداری کنی، زنبورانِ بیگانه را برانی؟آیا می"پرسیدند: 

 "نه."گفت: 

 "پس ای مدّعیِ خودخواه! خاصیّتِ تو چیست؟"پرسیدند: 

 "ناک و نیشی گزنده دارم.سَر وُ پَری پُر زرق وُ برق، وِزوِزی سَهم"گفت: 

 "تواند پادشاهِ این کندو باشد!او با این خواصّ تنها می"خند گفت: ریش زنبوری آزموده از آن میان به

 بوزینه و طاووس -16

کمان چَتری چون رنگین ناز،چَمید* و هر دَم بهای در باغِ وحش، طاووسی را دید که خَرامان میبوزینه

طرازید. به رَشک آمد. او نیز به کِرِشمه و چَرخ پرداخت. تماشاگران از سرِ استهزاء و انکار می

 را گفت:خشم آنانخندیدند. بوزینه به

اید. آری، سببِ اید و یا خود از دشمنانِ مَناین انکارِ شما بدان سبب است که از یارانِ طاووس"-

 "اید.که مردمی سراپا خِرَدباختهتواند باشد و آن اینمیدیگری نیز 

  "طور؟که منظرِ طاووس به واقع از آن تو زیباتر باشد چهو امّا این"یکی پرسید: 

 "آه، روشن است که این دیگر به کلّی محال است!"گفت: 

 اندام کردن. چَمیدن = به آهستگی و ناز راه رفتن، به کرشمه جوالن دادن و عرض* خَرامیدن و 

 فرزانه و فرومایه -17

فریاد دُشنام داد و به دیوار کوفت و ای را در رهگذر گرفت و بهجو گریبانِ فرزانهای عَربَدهفرومایه

 گفت:

 "گونه در چَنگِ من زَبونی! پس نیروی تو در کجاست؟بنگر چه" -

 "خاموُشی است.جا که نیروی تو در عَربَده است، نیرویِ من در آن"فرزانه گفت: 
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 کشیش و خوک -12

که او را خواند. خوک از این "خوکِ پلید"اش را شوریده بود کشیشی برآشفت و خوکی را که بوستان

ای در ردّ ِ کشیش نگاشت و از به نام خواندند سخت برنجید و چون در علمِ منطق دستی داشت، رساله

 جمله در آن رساله چنین آورد:آن

خوارگی و فربهی و چرکینی و در صفاتِ اصلیۀ اوست و صفاتِ اصلیِ خوک شکم سرشتِ هر موجود"

 "هاست.ترینِ خوکها در کشیش به حدّ ِ کمال است، پس وی خوکخرفتی است و چون همه این

  خِرَدمَندی آن رساله را خواند و لبخندزنان گفت:

حال، کشیش، کشیش است، با این خدشهکه دالیلِ خوک مُقنِع و صَالبتِ منطقیِ رساله بیبا آن"-

 "است و خوک، خوک.

 شَتِه و درخت -11

 گفت:کرد و میزشتی یاد میمکید و در همان حال او را بهای از شیره درختی میشَتِه

زدن گزم و او را توانِ دَمخزم، پیکرش را میاش میای! بر رَگ وُ پِیبنگر چه هیوالی لُخت و بیکاره"-
  خِرَدمَندی این اُشتُلُم را بشنید و گفت: "نیست.

ای برای حقارتِ خویش افزود، پس چه چارهاگر این کِرمِ ناچیز بر رذیلتِ غارت، ننگِ شرارت را نمی"-
 "یافت؟می

 * اُشتُلُم = الف زدن، تندی، خشونت. در فرهنگ لغات ترکی به معنی ستم.

 خودخواه و همراه -11

خواست در هر کاری بدیع باشد، آن جاده را فرو رفت. چون میهمراه می رَشگینی* خودخواه با مردی

 راه رفت.هِشت و به بی

  "روی مُرداب است و در آن فرو خواهی رفت.جا که تو میآن"همراه گفت: 

 "گویی که مرا به کوره راهِ خود بکشی!ها را برای آن می این"آن مرد گفت: 

 فرورفتن نهاد. چند گامی که رفتند، رَشگین آغازِ

 "بگذار تا تو را برهانم، زیرا فنا خواهی شد."مرد گفت: 

خواهی از فرسودگی و ناتوانی بر من تکیه زنی، دور گویی که میرا برای آن میاین "رَشگین گفت: 
 "شو! 
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به  شکن! مرامرد به راهِ خود رفت. رَشگین چون تا گلو در مُرداب خزید، فریاد برآورد: ای ناکسِ پیمان

 "خطر افکندی و خود جان به در بردی!

 "ای هست که تو مدّعی نباشی؟عجبا! آیا لحظه"مرد گفت: 

 * رَشگین یا رَشکین= کژاندیش، بدبین، بدسِگال)بداندیش(، 

 * فرو هِشت = )از مصدر هِشتَن(، رها کردن، فرو نهادن، فرو گذاشتن، منصرف شدن.

 سیل و سنگ -11

وه! چه "-زنان گفت:   ای شیرین آغازید و الفالخ افتاد. زمزمهو در سنگسیلی از کوه سرازیر شد 

 "پذیر دارم!نغمۀ دل

 "نغمه از من است، تو با فضیلتِ من خود را میارای!"الخ گفت: سنگ

خشم آمد و مُشت بر پهلوی سیل کوبید. سپس آن سیل طیره* شد و بر سنگ سیلی زد. سنگ به

افسوس! "اش خاموش است. گفت: ون بر خاکِ نرم خزید، دید نغمهسیل گذشت و به دشت رسید. چ

 "جا رنجاندم.زدم و او را بیگفت و من الفسنگ راست می

سیل راست می گفت و من عِناد ورزیدم "الخ نیز پس از رفتنِ سیل خاموش شد. با خود گفت: و سنگ

 "و او را ناروا رماندم.

  .باز یابند، در آغوش گیرند و با هم به مِهر بخوانندپس هر دو آرزو داشتند که یکدیگر را 

 .الخ در گرمای خورشید فرو خشکیدزار گُم شد و آن سنگولی آن سیل در ریگ

 عقلی.گین، عصبانی، خفّت و سبُک* طَیره= خَشم

 خاربُن و سَرو -11

 "کوتاه باالیی و خاکستری فامی و نازیبا!"خاربُنی* سَرونازی* را گفت: 

 "کنی؟ترین صفاتِ مرا انکار میکه شاخصچه سود از این"بِشگِفت و گفت: سَرو 

 "پردازم.ای برای اثباتِ خویش ندارم، ناچار به نفیِ تو میچون چاره"خاربُن گفت: 

 خاربُن = بوتۀ خار، گیاهِ پُرخار.* 

معشوق خوش قدّ وُ قامَت، نامِ نوایی در ناز یا سَروِ ناز = سَروِ نورُسته، سَروِ نونَهال، در ادبیات اشاره به * سَروْ

 ناز(. ناز نام دخترانه است )بر وزنِ گُلموسیقی اصیلِ ایرانی و نیز سَروْ
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 برگ و باد -12

بهار آمد و برگ بر شاخه دمید. به آسمانِ نیلی نظر افکند. پرستوها را دید که در آن بال گُشاده 

 پرند. به رَشگ آمد و گفت:می

 "توانستم.پای در بَندَم. ای کاش مانندِ آنان پَریدن میجا من این"-

بهار گذشت. تابستان گذشت. برگ بالید، پیر شد، خشکید، زرد شد. پیوندش با شاخه به سُستی 

جا که زمانی پرستوها گرایید. بادِ شورندۀ آبانی وزید. برگ را بَر کَند و به هوا برداشت. بُرد تا آن

 پریدند و گفت:می

 "گیری.حَسرتِ آن داشتی که بدین اُوج برسی، زودباش، بهره جوی! که آنِ دیگر زمین"-

 برگِ پیر، غمگین خندید و گفت:

گرفتن و گی، به بادِ دیگران اُوجمایهبا بالِ خویش پَریدن وُ نشستن، جز آن است که از بی" -
 "شدن.سرنگون

 شیر و مار -10

 ی دیدند. مار گفت: اشیری و ماری، صیّادی را در بیشه

 "زاد زودتر چیر* توانیم شد.یک زورمندتریم و بر این آدمیبنگریم تا کدام"-

 شیر به سُخره خندید و گفت:

 "هر آینه من!"-

سپس غُرّان بر صیّاد تاخت. صیّادِ چاالک، تیری در چلّۀ کمان نهاد و بر دیدۀ شیر دوخت. شیر ناالن از 
 عرصه گریخت.

ها آرام و نامشهود خزید و صیّاد را به ناگاه چنان گزید که بر جای سَرد شد. سپس به مار از میان سبزه
 نزدِ شیرِ رنجور رفت و گفت:

 "که را پنجۀ خشمِ تو از پای نیانداخت، زهرِ کینِ من نابود ساخت.آن"-

 چیر = چیره، غالب، مسلّط.* 

 شهزاده -12

 ای گفت:گذرنده گریست.ای شکست و او میبازیچۀ شهزاده

 "شکند و بخندد.باش تا روزی، هستی، آدمیان را در هم"-
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 جوعیب -16

کرد. وری میبست و در این زمینه سخناش بود، پیوسته به دیگران میناکَسی عیبی را که در سرشت

  یاری در خلوت پرسیدش:

  نهی؟رازِ آن چیست که به ویژه آن زشتی که در تو است، بر دیگران می"-

نهم تا از سنگینیِ آن ها میکه بارِ خود را بر دوشِکار دو حکمت است. نخست آندر این"گفت: 

پندارند که خود از آن مُبَرّی هستم و کنم، ناچار میکه چون از عیبی نکوهش میکاسته شود. دوم آن

 "این پوششِ نیکی است.

که گیری، چنانپیوسته از خویش قیاس میدلیلِ دیگری نیز هست: کارِ دیگران را "اش: یار گفت

 مولوی گفت:

  پیشِ چَشمَت داشتی شیشه کبوُد

 نموُد.زان سَبَب عالَم کبودَت می

 سالوس-17

 داد.کاری را دیدم بر مَنبَرِ موعِظَت نشسته، دادِ معنا میتَبَه

  "ام.من از فَصاحتِ او در شگفت ای گفت: بیگانه

 "تِ او.و من از وَقاح"آشنایی گفت: 

 پیل و موُر -12

پیلی ناخواسته موُری را در پای مالید. موُر به خَشم آمد و آن پیل را گزید. ولی آن پیل به راهِ خود 

 رفت. نه از آزاری که به موُر رساند با خبر شد، و نه از آزاری که از موُر رسید.

 آینه -11

داشت، او نیز آینۀ بدی را بر چهره نمیها* اگر این آژَنگ"ای دید درخشنده. گفت: ای چشمهآینه
 "نبود.

 * آژَنگ = چین و شکنِ چهره. 

 کژدُم -21

 "ها را نیش زنم.که آناز بهرِ آن"آدمیان از بهرِ چه پدید شدند؟ گفت: "کژدُمی را پرسیدند: 
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 ناکافسانۀ نقابِ ترس -21

بارید، بر چهرۀ ناب بود و از آن هراس میپوشِ جادو را که از پواُلدِ سخت و زرّ ِ گری رویدارِ ستممال
زارِ دست گرفت. بر اسبِ اَبرَش* جَست. به کشتکریه و خِرِفتِ خویش راست کرد. مشعلِ تاراج به

 آتش کشید. و سپس بانگی از جگر برآورد:روستاییانِ آزاد آمد و آن را به

ویران و پیکرتان را در خون طَپان  ای ساکنانِ این سرزمین! اگر بردۀ من نشوید، سراسرِ بوستان را"-
 "کنم.می

 آن دیوِ پتیاره را بازجویند. آلود، نَژَند*، به نزدِ پیری آزموده رفتند تا چارهروستاییان؛ بیمار، بیم

 پیر گفت: 

اش برکَشید، نیرویش را را از چهرههمۀ نیروی این اَهرِمَن در آن نقاب است. اگر همّت کنید و آن"-
 اید.یش را تباه ساختهزائل و جادو

را زخمِ تن بر دشمن یوُرش بُردند. برخی از آنانروستاییان جان در کفِ دست گرفتند و مانند یک
گر از پای انداخت، ولی برخی دیگر توانستند چنگ را به نقاب بَند کنند و آن را با قوّت برکشند و ستم

های مَردانه پُر نیروتر شد و سرانجام بانگها قوّت گرفت. پوش اُفتاد، دلبیافکنند. چون آن روی
گر را از آن مرز و بوم راندند. روزِ جشنِ پیروزی، مردمِ آن دیار گِردِ رزمندگانِ خویش را گرفتند و ستم
 را ثَنا گفتند. دلیرترینِ آنان گفت:آن

های ما بَرکَند و لآورِ هَراس را از دای مردم! سزاوارِ ثَنای شما آن خِرَدمَندی است که ریشۀ پَستی"
 -و آن خِرَدمَند هو  "توانستیم غَزالی تَرسان باشیم، به شیری دُژَم* بدل ساخت.هریک از ما را که می

 مین* بود. -شی

 های سفید. رنگ با خال* اَبرَش = اسبی سُرخ

 گین، سرگشته و عصبانی.* دُژَم یا دِژَم = خشم

 * نَژَند یا نَجَند = آشفته، افسرده، پژمرده. 

 ای انقالبِ پیروزمندِ خلقِ ویتنام. مدار و رهبر افسانه( = سیاست13۹3-1131* هو شی مین )

  

 احسان طبری                                                                                    

 (1011ویراست دوم/ بهار ) ۀ مَغروُرلینک دانلود رایگان کتاب شرار

http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-5000114-009-500-1085-Tabari-sharareh.pdf 

 بازگشت به نمایه

 

 

http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-1084-400-009-4000115-Tabari-sharareh.pdf


1011فروردین و اردیبهشت  /71دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نواهدوم گنژرا    

دمنکه و کرتکه 198   

 

  بهمن حمیدی

 
ی اصیل نسخهکلیله و دمنه( سیزده) شود که از کتاب سراسرحکمت کرتکه و دمنکهگفته می

ی جهان و شناس یگانهسنسکریت -امریکاییاجرتون  فرانکسنسکریت در هند محفوظ است که 

تر و معتبرتر را از همه منقحگُجرات ی ی معروف به نسخهنسخه -بدیل این خط و زباناستاد بی

نسخه را در مقابله با سایر نسخ، تصحیح و به انگلیسی ترجمه و دانند. استاداجرتون همینمی

ی شناسی، به ویژه در حوزههای زبانیکی از استوانه-فضیلت فریدوناند. استاد آوانگاشت کرده

ی واژه ها را در اختیار دارند وترجمهین متنا -یهای باستانیِ یونانی، سنسکریت، اوستایی و پهلوزبان

ی این متن، به من ه، ویژاجرتونرا با سایر کارهای استاد  کرتکه و دمنکهی متن سنسکریت هبه واژ

 :شودی آن تقدیم میهایی از نثر پرداختهسپردند که نمونه

 با احترام: بهمن حمیدی
 011فروردین 20

 
 
 

 خرگوشداستان گربه، کبکنجیر و 

سار درختی گُشْن آشیان داشتم. در پای درخت، بر ها پیش، در ناکجایی دور، بر شاخمن که زاغ باشم، به سال

دل ساخته زیستی، از ما دو تن دوستانی نزدیک و یکتازیست که کبکنجیر نام دارد. این همسوراخی، مرغی می

نشستیم و یافتیم، میو نوشاک داشتیم و چون زمان می ک سرِ شاد در پیِ خوراکک از پگاه تا شامبود. روزها را

وگوی شنودیم. باری به شامگان، که گشتِ روزانه پایان گرفته بود و باید که نشستِ پرسگفتیم و میمی

ش از راه رسیده تواند بود. مرگیانگاشتم کجا میای سخت درنوشت. میشورهآراستیم، کبکنجیر نیامد. مرا دلمی
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دامی ناگسستنی است؟ بر خاکی دیگر خانه کرده است؟ دل به گرو یاری تازه سپرده است؟ از چه  است؟ بندیِ

 بستند.پیچیدند و روزها در پی هم پرده میدست درهم میهایی از اینروست که پیدایش نیست؟ مرا انگاره

کنجیر خانه آراست. من با کَرَه نام برخاک ما راه یافت و بر ماندگاه کبهَهچندی گذشت تا خرگوشی دیرْگْ

گزینی کاری ک دیرزمانی است که ناپیداست. پس مرا بر این جایک کبکنجیردیدن خرگوش، در دل گفتم: دوستم

 تواند بود.نمی

چندان دراز در باشگاه کبکنجیر زیست تا روزی او به خانه بازگشت. کبکنجیر چون خرگوش، زمانی نه

 بپرداز!  درنگ آن رای من است، بیجا خانهکرده یافت، فریاد برآورد که اینی خود جاخوشخرگوش را در خانه

 خرگوش در پاسخ گفت: 

 و نوشاک، از آنِ کسی است که فراچنگ اوست.مرغ کانا! نادانی تا کی؟ کاشانه باشد یا خوراک 

 کبکنجیر گفت: 

ی کار را از ایشان پرسیم. اینک نیز بدان که توانند دادِ ما وارسند. باید که چارهکه می 1دیدگانیبسیارند جهان

ها و ی همسایهرهویژه درباها، بهها و باشگاهبندها، خانهها، آبگیرها، چاهی آبدرباره 2ی دادرسینامهرایِ آیین

 آمده است. 9ی مَنونامهچندوچون، همان است که در آیینداری، بیهمسایه

پس هردو بر آن شدند تا کار داوری را بر آیینِ داد بگزارند. من نیز به نیاز و کنجکاوی دُمادُمِ ایشان روان  

 ید: بودند که کبکنجیر پرس شدم تا بدانم چه روی خواهد داد. هنوز راهی نرفته

 شناسی که بتواند برابر آیین بر ما داوری کند؟ چه کس را می

 :پاسخ دادخرگوش

و نیایش سپرده  ۱سره به توبه، که زندگی خود را یکنام0کَرْنَهدَدْهیزید ی سالمندی میی رود، گربهکنارهبر 

ی شاسْتْرَه. او بر ما، به داد و آیین داوری خواهد نامهی باشندگان و دانا به آیینای است مهرورزِ همهاست؛ وارسته

 کرد.

 اند: باره شورید که سخن از این پست فرومایه مران که گفتهکبکنجیر که نام گربه شنید، به یک

توان گاه میاند. بسیار پرستشبندِ توبه و پارسایی نهفتهدستار و رخاستواری نشاید آنان را که چهره به دل»

 «. اندکارِ راستینی جان در راه دین باختهها پارسایان توبهیافت که در آن

شان را شنیده بود و بر ی پارسا درآمدند. گربه سخنپایه بود که خرگوش و کبکنجیر فراز گربهسخن بدین 

اش بود، بمگذارد، ی پارسایی را که پوشش آرامش و آسایشبود. چون بر آن بود تا جامه شان راه یافتهباوریبی

                                                           
 ايم.آورده desarupamديدگان را برابر . جهان1
 ايم.آورده dharmasãstraي دادرسي را برابر نامه. آيين2
 ي پرآوازه در ادب هندي.ي منو: دادنامهنامه. آيين3

5. dadhikarna                                                       ا 

 ايم.آورده tapah. توبه را برابر 5
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 -استواری بخشد. پس تند و چابک بر دوپای برآمد و خورشید را با دو چشمنیرنگ ساخت تا ایشان را بر خود دل

نیایش گربه دوختند و  وَ با دستانی گشاده، نیایش گرفت. خرگوش و کبکنجیر چشم بر -یکی خفته و دیگری باز

 شان داوری کند. دل بر درستی او نهادند. پس نزدیک شدند تا او بر دادخواهی

ای است. برابر ! میان ما دو تن ستیزه۹دْهَرْمَهکار! هیربَد آیین ای پارسای توبه»خرگوش بانگ برآورد که 

 « ی دْهَرْمَه داد ما باز رسید!نامهآیین

 گربه گفت: 

شنوم. فرازتر آیید تا بدانم چه ن درازی رفته است و بانگ شما را از آن دورجای روشن و رسا نمیبر من سالیا

 گویید. می

 چه بر ایشان گذشته بود، بگزارند.خرگوش و کبکنجیر نزد گربه درآمدند تا آن

ی دْهَرمَه را نامهینگربه که دادجویان را دل جوییده بود تا فرازش درآیند، به بانگ بلند خواندن بندهایی از آی 

 چنین آغازید: 

چه خوبی گراید؛ و اگر پاس داشته شوند، هر آناگر نیکی و پارسایی تباه شوند، جهان سراسر به خاموشی می»

کرداری خاموشی که آیین درستشود. چنین است که دْهَرْمَه باید که بپاید. مباد آنو نیکویی است، پاسبانی می

 . «آور استگیرد که مرگ

ک میرنده و که تنچه جز این باشد ک چونان راستی، تنها یار راستین ما تا دم مرگ دْهَرْمَه است. هر آنبه»

 «. شونده استتباه

اند، کورانند، که به تاریکی پندارند به راه خدا بخشش آوردهگرایند و میکه به کشتار چارپایان پروار می آنان»

 «.بنیاد گرفته است، نه خواهد گرفتآیینی بر کشتار چارپایان، نه اند. هیچ دین و ژرفی درآمده

نگرد و پاید و دارایی کسان را به چشم کلوخ و سنگ میکه همسر دیگران را چونان مادر خویش میآن» 

 «. هاستی دیدنیداند، او بینای همهی باشندگان و زیستمندان را چون خود میهمه

  دیگر چه بگزارم من که زاغم؟

بندِ بدتخم، یکی را استوار تن به گربه سپردند و چون فراچنگش درآمدند، دستارهر دو را دستار فریفت و دل

 کَرید. در پی دیگری بِشْ

 

 

 بازگشت به نمایه

 

                                                           
 ايم.آورده dharmadesakaدْهَرمَه را برابر آيين. هيربد 3
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  زادهمطلب بهروز

 

 .رونیب زنمیشش صبح از خانه م سرساعت

 « ... تق تق ... تق تق ... تق ... قتق تق تق  » 

 .است "دارکوب" یصدا ن،یا 

 ندینشیما م یخانه یروبرو یبلند باال یهاازدرخت یکیاست ، صبح ها برفراز  یکه چند روز یدارکوب

  .کوبدوبرتنه آن می

در  دیشا داند.یچه م یدهد. کسیو سمج به کارش ادامه م ریگیاست. پ نیچند روز است که کارش هم االن

 .کند یاست تا به آنجا اسباب کش یدیتدارک النه جد

از  یکنم. فقط، گاهیآن عادت م یوار صدانواخت کوبش طبلکی تمیدارم به ر واشی واشیکه هست،  هرچه

 سفت وسخت درخت؟ یکوبش مداوم برتنه نیازا ردیگیسر و گردنش درد نم ایپرسم  که، آیخودم م

داد بر  صیشود تشخینم یصبحگاه یکیکجاست. نه، درتار نمیگردانم تا ببیدرخت ها چشم م یالبالدر

 .کدام درخت نشسته است

 مین دیبا دهم ویشهری را از دست م نیعجله کنم، واال قطار بدیبا کنم.یشود. قدم ها را تند میم رمید دارد

 .بمانم یمنتظرترن بعد یساعت
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                                                                     *** 

 .نمینشیته واگن م یخال یهایاز صندل یکیشوم و در یرسانم وسوار میخودم را به قطار م باالخره

 یمترو فرودگاه و یانتحار یدر باره انفجارها نمیکنم تا ببیکنم و صفحه تلگرام را باز میرا روشن م تلفن

  .چه نوشته است؟ کیبلژ تختیبروکسل پا

 یزخم 211به  کیکشته و نزد 90تاکنون  و جنایتکارانه، یانسان ریغ اتیعمل نیآخرین خبرها، ا براساس

  .همچنان ادامه دارد قاتی. تحقستیمعلوم ن هیابعاد قض یگذاشته است. البته هنوز همه یجاهب

 .عهده گرفته استبه راآن تیمسئول "داعش "شود که گروه تروریستی یم گفته

و  زیباندهای ر نیو همه ا "طالبان  "و  "القاعده"و  "داعش"میرد.یخودش م شیاند، عقرب با نگفته میقد از

 یهائهستند. آن یو درشت غرب زیر یهادولت نیتخم و ترکه و حاصل دست پخت خود هم تکار،یدرشت جنا

در تالش ساختن  ،یوسطائ رونعقب مانده ق انیجان نیکه روزگاری نه چندان دور با مسلح کردن و آموزش ا

خود  ،ی. آرنندیحماقت شان را بب جهیبودند، اکنون نت یشورو ریجماهپیرامون اتحاد یکمربند سبزاسالم

  .ستین ریکرده را تدب

از دوستان خوبم در  یکیبه صفحه تلگرام  ینگاهخورد. یکشت و کشتار، بهم م یاز خواندن خبرها حالم

 .اندازم یم رانیا

کنم به خواندن ییک گزارش جالب از صعود دسته جمعی به توچال را به اشتراک گذاشته است. شروع م او

 .کنم که در قطارهستمیفراموش م یآن و بکل

  .خیوبینم برف است یرا که م یزیتنها چ زند،یگریاز مقابل چشمانم م کلمات

و  میمال مینس ی. خنکازنمیدارم و نفس نفس مگام برمی ینوازد. به سختیکوهستان روحم را م فیلط یهوا

 .کنمیکوهسار را بر تن و جان خود حس م فیلط

به  میرا گرفته باشد، صدا میراه گلو یزیلب، سرود کوهستان را زمزمه کنم. انگار چ ریکنم تا زیم یسع

 .دیآیم رونیب نهیاز س یسخت

  .دهدی. اشک امانم نمدیچیپیو کاسه سرم م نهیدر س یاهق هق خفته یصدا

گذارد و با یام موقت، خانم مسنی که در صندلی کنار دستم نشسته است، دستش را بر شانه نیهم در

 !...کند : آقا ...آق ...ا ...آقایتکرار م یمهربان

  .کنمیگردم و نگاهش میبرم 

  : پرسدیم

 د؟یکنیم هیشده؟ ... حالتون خوبه؟ چرا گر یزیچ

 : میگویزده م خجالت

 .!دمیدینیست... داشتم خواب م یزینه، چ نه

کند. مثل یرا اعالم م ستگاهیقطار نام ا یبلندگو یدهد. صدایسرش را تکان م رتیو با ح زندیم یلبخند

دوبار برگردم. قطار حرکت  دیام، باآمده یادیز ستگاهیشوم. چند ایپرم و از قطار خارج میها از جا مبرق زده

دهد.من هنوز در یدست تکان م میبه لب دارداز پنجره قطار برا یکه لبخند یمهربان در حال رزنیکند و پیم

  .امتوچال یحال و هوا

 بازگشت به نمایه
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 علی مجتهد جابری

 

 هرچند) پیوندی که است خیال کدام اما هستند، مرزبی و آزادانه خیالپردازی حاصل ها افسانه گرچه که باورم این بر

 باشد؟ نداشته پیرامون واقعیات با (هم پیچیده یا و محدود

 ترین عجیب و ترین مخوف نام شاید که - آژیدهاک))ضحاک دوش بر که است مارهایی داستان ها، افسانه این از یکی

 .است بوده جوانان مغز شان روزانه خوراک و روییده (بوده مرتبط اذهان در او نام با هم -اژدها- خیالی جانور

 (است آمده  در معنی کنونی شکل به و رفته عربی زبان به که پارسی ای واژه)مینی بی یکسره افسانه این که این در

 تا کوشم می کوتاه گفتار این در که است برآمده واقعیتی از گمان بی خیال این اما ندارم؛ تردیدی رسد، می نظر به

 .بیابمش

  .بود مادی پادشاهی ماردوش ضحاک

 با (دروغ و راست) پردازی داستان انواع غالب، حکام دوران نویسی تاریخ در شود، می ساقط که حکومتی هر درباره

 .یابد می رواج پیشین، حکومت به نسبت توزی کینه و نفرت آماج

 .آنیم شاهد جهان نقاط از بسیاری در کاست و کم بی هم امروز و است عادی امری این
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 بوم، زیست این اما است، بوده سرشار سرسبزی و آب از گرچه و بوده کوهستانی بیشتر ماد قوم زندگی منطقه

 شبانان این بر بنا .کشاورزی تا بوده دامداری سود به بیشتر پارس، سرزمین بیشینه یا خوزستان دشت مثال برخالف

 .اند کرده ثبت پارس قوم اذهان در را قوم این اصلی چهره مادی

 حرکت سهولت برای ویژه به و باران، برابر در حفاظت و کوهستان، سرد هوای در ماندن گرم برای شبانان باالپوش

 لباس در اکنون که است گرفته خود به شکلی لباس، ابتدایی دوختن شیوه های بایست ای پاره گمان بی و ها، دست

 .است مشهود چوخه به موسوم کردی

 نفرت از انباشته آنان دشمنان ذهن اگر) را مار شبیه شکلی تواند می که است شکلی به لباس این های شانه سر

 بر مار شبانانی چهره در را خود رقبای  این توانستند می پارسی نشین دشت کشاورزان رو این از .کند تداعی (باشد

 .کردند هم چنین که کنند، تجسم منفور و آور ترس و دوش

  .است کرده جاخوش اذهان در ها سده و برخاسته لباس این از ماردوش ضحاک داستان که است این من گمان

16/11/1011 

 :نوشت پی

 هیچ به که است ماردوش اکِضحّ !مغزخوارِ و خوارخون نوادگان از یکی از تصویری این نوشتار مزین به

 !نیست "تزیینی"  روی

 

 
 نویسی اثر استاد: سهراب حسینیخوش

 بازگشت به نمایه
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 علی مجتهد جابری

 

 خواهد مجبور که منطقی دلیل این به  کم دست کشد، نمی همسرش تصاحب خاطر به را برادرش هرگز کشاورز یک

 محتمل بسیار اما .کند کار مقتولش برادر و خود جای به را روز شبانه تمام یا و گیرد دست در داس دو بعد روز از شد

 گذاشته هملت تراژدی بنای سنگ و است کرده شکسپیر از ای نمایشنامه در که کند کاری چنین فئودال یک که است

 .است شده

 رویدادهای از سرشار و انسان رنج شالوده با است داستان یا نمایش از ای گونه تعریف، بر بنا ادبیات، و تئاتر در تراژدی

 عموی .گیرد می صورت مشخص کاری تقسیم ابتدا از هملت داستان در .ندارد خوشی پایان معموال که اندوهبار، و تلخ

 .او همدست هملت مادر و است قاتل یک آید، میان به توجیهی جنایتش برای نمایش سراسر در که آن بی هملت
 بهترین در است، موضوعات همه تقریبا به نسبت بالتکلیفی درنتیجه و تردید انواع دچار تراژدی این در که هملت

 .شوند می کشته همه تراژدی رایج عرف بر بنا یعنی رسد، می سرانجام به حالت
 هملت .هستند هملت مادر حدی تا و عمو ،داستان «منفی»های  شخصیت که دهد می نشان اولیه کار تقسیم ماا 

 .رود می فرو شان شکم به شمشیری خطا به گاهی که خنثی، یا و اند معرکه بیار آتش یا هم دیگران است، سرگردان

 یعنی شود، می گرفته بهره منفی شخصیت و منفی عمل سوختِ از تراژدی موتور اندازی راه برای که جاست این در

 .آورد در حرکت به را تراژدی یکدیگر با آنان رفتن کلنجار تا ؛"خوب" و "بد" به اشخاص تقسیم

 در .گرفت قرار کار اصلی یپایه و شد رایج کامال وسترن و گانگستری های فیلم در بعدها که است چیزی همان این

 زیرکانه ای گونه به را «بد آدم»ی قانون ضد رفتار که شد عرصه این وارد اگزیستانسیالیستی نگاهی بعدا سینما تاریخ

 ،"کرد؟ باید چه" دانست نمی اما بُرد، می رنج موجود «سیستم»  از که مخاطبی که است بدیهی و نمود؛ می موجّه
 او قهرمان یا و .کرد می احساس همدلی «بد آدم»یا « سیستم» با تقابل در طبعا نبود، آگاه خود رنج العلل علت از زیرا
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 قتل موجب تصادفا که را جوانی ،فراماسونری لژ حتی و قانون از امید نا که بود یکس« کوچک بورژوای خرده» فیلم در

 .کشد می وحشتناک و تدریجی ای شکنجه با بود، شده فرزندش

 "خوب" اشخاص برابر در (استثناء)" بد" اشخاص به جامعه تقسیم به هایش بم و زیر همه با تراژدی ترتیب این به

 و شیطان تعارض از ناشی کهن اخالق آداب بر بنا که اجتماعی واقعیات براساس نه تقسیم این .شد منتهی (قاعده)
 .کرد بیمه دادن پس حساب و اعتراض برابر در ای گونه به را «سیستم» نتیجه در و گرفت صورت خدا،

 آفرینش های مهارت نظر از لزوما نه) "ارزش کم و زشت" چنین سرانجامی به که تراژدی از دیگر ای گونه آیا اما

 است؟ داشته وجود باشد نشده دچار (هنری

 نگاه پوسیدگی اثر بر شان آفرینندگان وجدان اخیرکه سده دو واقعگرای هنری آثار از نظر صرف .است مثبت پاسخ

 اند توانسته و اند، شده بیشتری بینی واقع از ناگزیر علمی و نوین بینی جهان تدوین سوی به رویکرد و کهن، های

 بینانه واقع تراژدی نیز دور های زمان در دهند، بازتاب درستی به و روشنی  به را زندگی در تراژدی واقعی های ریشه
 اما، است موضوع از خارج گرچه جا این در .است داشته وجود باشد "خوب" و "بد" شاخص فاقد ( کهامکان حد تا)

 بر ظلمی حکومت سوی از ایرانی کهن های افسانه از بسیاری در .داشت نگاهی هم ها افسانه در ای نکته به توانمی

 پی شاه .رسد می شاه دامان به مظلوم دست فراوان هوش یا و خوش بخت دلیل به انجام سر که شود، می وارد رعیتی

 چون اما .است بوده ظلم این باعث است، "بد آدم" همان که (چپ دست وزیر معموال) کار خیانت وزیری که برد می

 و بخشیده را محکوم حقایق از شدن  آگاه با او است، شاه دست در ظلم اعمال قدرت و انگیزد می فتنه تنها وزیر این
 .سپارد می جالد تیز تیغ به را نابکار وزیر گردن و دهد می او به را دخترش شاه گاه حتی و یابد می نجات دادخواه

 خوش، پایانی در تراژدی" فصل و حل"برای آرزویی همچون اما است، نداشته عینی واقعیت هرگز رخدادی چنین

 .است بوده چیره مردم اذهان بر ها سده

 اثر در است، یافته فراوان رسوخ ارشد حاکمِ دادگریِ آرزوی دلیل به عامیانه های افسانه در که شیوه این از گذشته

 .است فردوسی «خِرَدنامه» من زعم به یا شاهنامه، اثر این .شویم می روبرو خاص شکلی به تراژدی با دیگری ارجمند
 این های داستان همه در اما .است مبارزه بیشتر و حیله گاه قالب در ها قدرت برخورد و کشاکش بیانگر اثر این سراسر

 با تواننمی را طرف دو از یک هیچ جاها از بسیاری در .آیند نمی در دیگران با چالش درِ از "بد های آدم"  لزوما کتاب

 می هم با (رستم و سهراب) پسری و پدر که جاآن چه شناخت؛ "مردود" شان پیشانی بر مُهری کوبیدن و عنوان یک

 به او که کسانی نه و رستم نه فردوسی خردنامه در .ستیزد می اسفندیار و افراسیاب با رستم که جا آن چه و جنگند،

 داشت قرار نیز خواننده اگر که دارند قرار موقعیتی و شرایط در آنان از هریک .یستندن «منفی» رود می شان مصاف

 .باشد گرفته دستوری اهریمن از  که آن بی کرد، می را کار همان منطقا

 داشته وجه( تشرایط از ناشی) آنان های انگیزه به  خوب و بد اشخاص جای به تراژدی در که فردوسی نگاه این آیا

 اندیشه چنین پیش سال هزار از بیش در زیرا خیر، قطعا است؟ رئالیسم و علمی بینی جهان از او آگاهی از ناشی است،

 کجاست؟ در فردوسی خِرَد راز . پسنبودند متصوّر حتی هایی

 و تجهیز بدون که، شود می مکشوف او بر "واقعیات" از بسیاری کند، می نگاه زندگی به ورز اندیشه انسان که گاه آن
 نگاه که این .دهد بازتاب آثارش در و دریابد درستی به را ها آن است ممکن یافته، اکنون علمیِ بینی جهان به تسلیح

 گمراه را ما هم با واقعیات دادن ارتباط در است ممکن باشد نشده تعریف (بینی جهان) سامان به دستگاه یک در ما

 این .بود نخواهیم کور و بسته پا و دست واقعیات برابر در ما هرحال به اما نیاید، دست به مانعی و جامع نتایج و کند

 حتی و نگرانه سطحی بسیار ،است یافته دست واقعیات به میالدی نوزدهم قرن در ناگهان ،جهان یهمه که تصور

 زمانی برش این در که است بوده تاریخ طول در همیشگی امری درست ای شیوه  به واقعیات درک .است مضحک
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 رشدی از جامعه، در مولد نیروهای مابین فی رابطه و جایگاه ماهیت، در تحول بستر بر دانش انکشاف دلیل به خاص

 .است شده برخوردار سابقه بی

 نمی گمان بی که طبقاتی، و اجتماعی هایتحلیل ارائه بدون جاها، بسیاری در که است این در فردوسی کار ارزش

 های خصلت و رویدادها درباره تفکر و تامل دقیق، مشاهده در باشد، آگاه هاآن از ما امروزِ اندازه به است توانسته

 بیان و دریابد خوبی به را "واقعیات" از هایی بخش است توانسته ها،موقعیت و شرایط به نسبت ها واکنش و انسانی،

 و آسمانی نیروهای از دور به که یافت فردوسی همانند را کسی نتوان نویسی تراژدی یدیرینه سنت در شاید .کند
 دخالت بدون که است این او بزرگ هنر .باشند عادی و طبیعی اندازه این تا رویدادهایش و قهرمانان جنبل، و جادو

و  «بد» به ها انسان دروغین بندی دسته سرانجام و شیطان، و خدا بین وظایف تقسیم دونب ویژه به و نیروهایی چنین
 .بیافریند تراژدی است توانسته «خوب»

 های زمان در حاکم اجتماعی نظام که نداریم تردیدی ،گذشته رویدادهای به نسبت ما امروزی دانش با گمان، بی

 اند، نداشته طبقاتی مشخص منافع جز هدفی اهکشاکش این همه و بوده طبقاتی نظامی فردوسی هایداستان موضوع

 اما .اند بوده منافع این کننده تضمین و کننده تامین ارتش سربازان اسفندیار و سهراب رستم، مانند سردارانی و

 های شخصیت عرضه واقعی غیر اما و ساده حل راه به تمام بینی واقع با پردازی، داستان و تراژدی کار در فردوسی،

 .است نیازیده دست اند، بوده حاضر فراوانی به نیز کهن های داستان و ها افسانه در قضا از که ،«بد» و  خوب»

   .کنیم نگاه امروزی ای نمونه به گفتار این پایان در

 به نوجوان یا جوان دختر دو اقدام از( میر نسرین خانم) نویسنده * "بُرقع با زنی قاشق" نام به کوتاهی داستان در

 که کند می یاد دکترنجیب، دولت با مجاهدان جنگ یهنگامه در کابل، شهر در سوری چهارشنبه شب در زنی قاشق

 برای که شادند چنان صلح، برقراری برای دولت تصمیم بخشی نتیجه به امید با شاید ها،محدودیت همه با دو این

 از دختر دو این بعدا و کند، می باز را در دست به مسلسل و خشمگین او که روند، می دوستی درخانه پشت زنی قاشق

 ظاهر به و کوتاه داستان این .شوند می توبیخ کاری چنین برای شان جان انداختن خطر به بخاطر نیز حزب سوی

 از مفهومی آن در دیدن، تر ژرف کمی با یا و دید جوان دو های شیطنت باب در ای لطیفه حدّ در توان می را ساده

 .دریافت را تراژدی

 گزیده بر ناالزم آرایه هیچ بی وساده، روشن بیانی آن در نویسنده . دارد تر بزرگ داستانی از حکایت کوتاه داستان این

 با داستان در .آمیزد می هم در داستان اصلی شخصیت دو جان در زندگی شور با را خواننده جان همین که است،

 یافته بازتاب خوبی به داستان رخداد زمان تاریخی و اجتماعی شرایط تمام عباراتی، تنها گاه حتی و، کوتاه های جمله

 در .یابد می در را داستان اصلی های پیام است، زمین کره روی کشوری افغانستان که نداند کسی اگر حتی .است

 بتوانند جوان دختر دو که شود می سبب این و است، نموده رخ بزرگ ی "امید" اجتماعی ممکن شرایط بدترین

 .بازتابانند (زنی قاشق) ساده عملی در را  شاندخترانه لطیف روح نیز و جوانی

 انسانی هر طبیعی حالت ترین طبیعی که شادی این  خاطر به آنان .شود می نمایان آخر سطر در تراژیک اوج نقطه اما

 ".جنگد می ها شادی همین برای" خود که شوند می توبیخ مرجعی سوی از دهد، می نشان را

  .دهد می نشان ما به را آن ممکن وجه ترین واقعی به نویسنده که ماست، زمان بزرگ تراژدی این

 ."بد"  نه و اند بوده   "نیک"  است جوان دو های "جان" آن کشتگان که تراژدی این سوی هردو
 

1011/1/1    

 بازگشت به نمایه
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 علی یزدانی

 
 ؟بشکی  ککاره چکی  داری دوست خب پرسدمی و گویدمی غرایی آفرین دهدمی دستم به را کارنامه مدرسه ناظم وقتی

 ککالس  قبکولی  یکارنامکه . خنکدد می و …دکتر مهندس، بگو آقاجون معلم؟ چرا: گویدمی !معلم اجازه، آقا ،گویممی
 گویا که گذرممی کوچه میان از احساسی چنان با و ببینند را اشقبولی مُهر همه، که امگرفته جوری را دبستان ششم
 قبکول  پرسکند مکی  لبخنکد  بکا  بینندمی دستم در را کارنامه که کدام هر محل هایبچه مادرانِ ام.شکسته را غول شاخ

 "،شکنوم مکی  سرم پشت و دهممی تکان تایید عالمت به را سرم خجالت کمی البته و سربلندی و غرور با من و شدی
 .اندشده قبول هم هاآن .هستند هم عزیز و ،محمود رسول، ،کوچه توی ".باشه مبارک مادرت، حال به خوش ماشااله،

 تکو  شکب  آخر تا سحر یکله صبح از که پِتی حتی .نیستند ،شدنمی قطع کوچه از پایشان که ،محل یهابچه بقیه اما
 .ستخالی کوچه توی جاش ،شدمی یقه به دست محل هایبچه با بار ده دستکم روز طول در و ،بود کوچه
. رودمی فشاری سمت به آب سطل دو با ،زده گره پشتش در را چادر هایبال و پیچیده چادرش در را خود که ،مادرم

 و ککوچکتر  بکرادر  دو ککه  باشکم  مواظکب  و بروم خانه به گویدمی. آره گویممی "شدی؟ قبول" ،پرسدمی من دیدن با
 کوچولکوی  ایکن  نکیم  و مکاه  دو از بعکد  امنتوانسته هنوز من. نکنند بیدار خواب از را امشده متولد تازه برادر خواهرکم،

 بکه  بیمارسکتان  در ککه  است مادرم یبچه اولین او. دارم نوزاد این با غریبگی احساس نوعی .بدانم خود برادر را ناآرام
 همیشکه  ککه  ،تقکی  تکا  ،کنکد مکی  ککار  چای تاجر یک برای حاال که ،ترمبزرگ برادر از همه ما یبقیه. است آمده دنیا

. ایکم آمکده  دنیکا  بکه  خانه در همگی کند،می دهان در دوباره و مالدمی خاک به و کندمی خیس دهان در را انگشتش
 در را مکا  یهمه ناف فامیل، اختصاصی قابله و ماما ،کرد فوت گذشته سال و ،بوده بزرگم پدر دایی دختر که باال خانم

 خوشکحال  خیلکی  حتمکا  امشکده  قبکول  معدلی چه با که بداند پدرم اگر" کنممی فکر خود با. است بریده خانه همین
 جای به کردی؟ بیدارش چرا پرسممی. است نوزادمان برادر با بازی مشغول کوچکم خواهر رسممی خانه به ".شودمی

: گویکد مکی  حسرت با. دهممی نشانش را امکارنامه افتخار با ،من و "شدی؟ قبول" پرسدمی ،من سوال به دادن جواب
 سکر  آب از پکر  سکطل  دو بکا  مادر ".شدممی قبول سال هر حتما منم .برم مدرسه به هم من دادمی اجازه آقام کاش"

 خکالی  حیکاط  یگوشکه  یچلکه  و چکاق  فلکزی  منبکع  در را آب هایسطل. است خیس چادرش طرف دو هر. رسدمی
. کنکیم مکی  اسکتفاده  منبع همین آب از همگی امعمه و ما یخانواده .است خانوار دو آشامیدنی آب منبعِ این. کندمی
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 تکامین  آوردمکی  و کنکد مکی  پکر  کوچکه  سر فشاری از که هاییسطل طریق از و مادرم توسط هم منبع این آب بیشتر
 .شودمی

 زنکدگی  آن در مکا  ککه  ایخانکه  حیاط. نشیندمی حیاط ورودی در دوم یپله روی. کندمی جدا تن از را خیس چادر
 یپله روی کندمی خالی را آب هایسطل مادر که این از پس بار هر. است ترپایین پله شش کوچه به نسبت کنیممی
 "،…بکودم  نگفتکه  مگه کردید بیدارش چرا" زندمی داد عصبانیت با جا همان از. مالدمی را زانویش و نشیندمی دوم

 مادر و "شد بیدار خودش" گویدمی خود یکودکانه شادی با است خبربی مادرم عصبانیت و خستگی از که خواهرکم
 خکدا  ای. شدم خسته دیگه. شدم خسته" گویدمی مرتب خود هق هق ضمن و گریه زیر زندمی چرا، بدانیم کهآنبی

 قدر این اما است، عصبانی و ناراحت چرا امشده قبول من که حاال بگویم و بروم طرفش به خواهممی "…چقدر آخه
 صکدای  بکا  کندمی زندگی حیاط داخل اتاق دو از یکی در که امعمه. بگویم چیزی کنمنمی جرات که گریدمی جدی
 مکا  والکه  ،نکداره  بکازی  کولی قدر این که آوردن آب سطل دو": گویدمی اعتراض با و شودمی خارج اتاق از مادر گریه

 پکنج  و بیست کندمی زندگی عروسش و پسر با و است تربزرگ مادرم از سال دوازده عمه "،… بودیم که تو همسن
 بکا  بلکه بیماری دلیل به نه او که بودند معتقد همه و کرده فوت ساده خوردگی سرما یک از پس شوهرش پیش سال

 و دادمکی  شاننان باید که پسر دو و دختر یک مسوولیت و ماند عمه وقت آن. است رفته دنیا از حسودان زخم چشم
 و همیاری با البته و گیردمی خانگی کارهای. کندمی جوابشان امعمه آیدمی هم خواستگار چه هر. کردمی شانبزرگ
 پکدرم  حمایکت  از هنکوز  اما گرفته زن پسرانش برای و داده شوهر را دخترش حاال. چرخاندمی را زندگی پدرم کمک

 زخمکی  مثکل  ایبهانکه  هکر  بکا  شوهر خواهر و عروس یقصه این و آیدنمی خوش را مادر حمایت این. است برخوردار
 فقکط  و زندمی باز سر دادن جواب از مادرم که بیندمی شده مگو بگو یآماده عمه وقتی حاال. کندمی باز سر چرکین

 باالخره … و کنیدمی مصرف خودتان را آب بیشتر اینکه و خود جوانی کشیدن رخ به بار چند از پس. کندمی گریه
 پکا  و آوردن آب مکن  درد. بگیری گزک من از که حرفی کلمه یه دنبال همش که هم تو": که آیدمی حرف به مادرم

 ".رفته و گذاشته بچه تا شش با منو برادرت که اینه من درد. نیست درد

 شکده  مجبکور  هبفروشک  ار هالباس یهمه نستهانتو چون .میاد تردیر که داده پیغام اما د،یبیا زودتر دفعه این بود قرار"
 کرده، امخسته که نیست کردنش دیر" گویدمی مادر و "کرده؟ دیر که اوله بار مگه خب" گویدمی عمه ".…و بمونه

 را مکن  – بچه این تابستون بساط برای و کنم قرض پول کمی – کوچه سر بقال – مجید مال از که بود کرده سفارش
 گرفتکه،  دسکتمو  گفکتم  بهش رفتم وقتی. باشه مونخرج کمک سال هر مثل تا بفروشه بگیرم پرت و خرت –گویدمی
 جکا  ایکن  تکا  رو هکا سکطل  جکوری  چکه  نفهمیکدم  تکرس  از حلقم تو اومدمی داشت قلبم. گیمی چی ببینم بیا گهمی

 ".رسوندم

 …و برود مجید مال سراغ به تا کندمی سر به چادر گرددمی بر اتاق به زندنمی حرفی دیگر عمه
 بکا  ککه  صکحبتی  اولین آیدمی که پدر. نیست خوشحال شدنم قبول از کس هیچ. بازدمی رنگ شدنم قبول خوشحالی

 هم بزرگترت برادر از حتی شدی باسواد الحمداله. شد تموم درس و مدرسه شکر رو خدا خُب": است این کندمی من
 علمیکه  حوزه بری فرستادمتمی که داشتم قدر این خواستمی دلم" گویدمی ترگرفته صدای با بعد ".خوندی بیشتر

 از قبل که ایبچه تا سه از بعد. آمنمی بر پسش از که دونهمی خدا خود اما .دادممی رو خرجت هم شدنت مجتهد تا و
 امکا  بخکونی  درس شکدن  مجتهد تا بفرستم بمونی زنده تو اگه که بودم کرده نذر مردن زود خیلی و اومدن دنیا به تو

 نشی ناچار تا بده یادت رو کار فن و فوت یهمه داده قول کنی کار پیشش بری فردا از که کردم صحبت صالح با …
 ".بزنی دو سگ آوردن در نون برای من مثل

 بازگشت به نمایه
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 نسرین میر

 

آشپزخانه بیرون آمد. در را که باز کرد، احمد آقا با یک توپ پارچکه  آسیه بدو بدو از  زنگ درخانه که به صدا در آمد.

 .زیر بغل، با عجله و نفس زنان داخل خانه شد

 آسیه با تعجب پرسید،

 . خوای چکارشون کنی...؟همه پارچه رو ازکجا آوردی مرد؟ میوااای ... این -  

غازه چند توپ پارچۀ ارزون قیمت گیرش اومده بکود.  مخونه آوردم. صابجون. از خیاطای بابا، شلوغش نکن آسی  - 

جا خرید، آورد ریخت تو مغازه. منم از این یکی خوشم اومد. پولشو دادم آوردم... حاال ببین برا پرده اتکاق  همه رو یه

  !ی اتاقا پرده  بدوزم ...برای اتاق نشیمن هم  ...نه؟تونم برا همهخوبه؟ ...می

 .ل و بلبله...  اما... بازم زیاد میادآره قشنگه ... پراز گ  - 
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 .کنیماش میجون غصه نخور  ... یه فکری به حال بقیهآسی  - 

های مغازه چند برابکر  ، مشتری«ساکو»احمد آقا خیاط قابلی بود. ازهمان اولین روزهای شروع کار در مغازه دوستش 

 .شده بودند

شکدند و همکین   شکان مکی  ی خانهآمد. همه راضی روانهر میهای احمدآقا به شکل دلخواه مشتری دپارچه، در دست

 .کردخودش مرتب مشتری جمع می

 *** 

هکای بلنکد   ونگکاری ککه از پنجکره   هکای پکر از نقکش   عید بود.  همه فک و فامیل آمده بودند برای عید دیدنی. پکرده 

تاق را پوشانده بود. همه مهمانان از ی ای سطح پنجرهوبلبل، همهنشمین آویخته بود، چون دیوار باغی پر از گلاطاق

ای، کنار پکرده  ی پردهکردند. ثریا و پروین با لباسی از همان پارچهنشیمن صحبت میاش برای اتاقپرده، و برازندگی

  .دیدنشسته بودند. کسی آنها را نمی

 :ای به پروین زد و با خنده گفتثریا سقلمه

 !خوای بخور... آزادیرچی شیرینی و آجیل میجون ... بخور...هنامرئی شدیم پروین  -

 .طور با محیط هماهنگ کنهتونه خودشو اینپرست هم نمیپروین دستی بر پیراهنش کشید و گفت آره، آفتاب

انکد و  بعد از ظهر است. خانه بی سروصداست. اهل خانه یکا خوابنکد و یکا در کنکار ککولر روبکروی تلویزیکون نشسکته        

اند.  ها پناه گرفتهها از گرما زیر سایه شیروانی خانهکنند. کوچه هم خلوت است و گربهگاه میهای تکراری را نسریال

کند، ککه گکاه   های قرمز درون حوض را نگاه میثریا کنار پاشویه حوض نشسته، دستش را زیر چانه گذاشته و ماهی

 .افتندش میشوند و از جوش و خروکنند. و گاه از هم جدا میهماهنگ چون موج شنا می

فروشکی  ی اسکباب بکازی  ثریا، صبح امروز که با مامان آسی رفته بود خرید، چشمش به عروسکِ پشت ویترین مغکازه 

  :کفش  و به اصرار گفته بودافتاده بود. همانجا پایش را کرده بود توی یک

 ...خوام. ببین چقدر قشنگهمامان، من این عروسک رو می  -

 :اشاره دستش را گذاشته بود روی شیشه مقابل عروسک و پرسیده بودگشتآسیه خندیده بود! با ان

  ...قلیون رو ...؟ این که  لخته و لباس نداره!  فقط یه شورت و کُرست تنشهخوای؟ این نیاین عروسک رو می - 

 .!خوشگله...بگیر برام...تورو خدا بگیرپاشه...خیلیهای پاشنه بلند نه ...نه... مامان ...این... ببین مثل خودته کفش  -

بیا بریم دختر... دیرشده، من هنوز ناهار درست نکردم. صبرکن،  خودم برات از پارچه سفید یک عروسک درسکت    -

کنم. گکل گلکی مثکل    ماه. مثل خودت. یه پیراهن هم براش درست میکنم. عروسک سفید و تُپل، مثل یک تیکهمی

  .عید پوشیده بودیپیرهنی که 
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کرد. یکک تکوپ پارچکه... یکک     اش با خود فکر میخانه  ساکت بود. همهثریا دیگرحرفی نزد. تمام مسافت برگشت به

 .تونه باشهتوپ پارچه مگه چند متر می

باالخره، آسیه با کلی وعده و وعید...و امروز و فردا کردن ...عروسکی از چلکوار سکفید بکرای ثریکا درسکت ککرد. یکک        

 .پیراهن با دامن چین واچینی، گل و بلبلی هم برای عروسک دوخت

دل نه صددل  عاشق عروسک شد. بیشتر از همکه هکم عاشکق دو چشکم سکیاه      ثریا که خیلی انتظار کشیده بود، یک

یکدار  ها هم، هر وقکت ثریکا ب  زد و صبحخوابید و به او زُل میهایی که تا ثریا بیدار بود، نمیاش شده بود. چشمذغالی

 .دید که زودتر از او بیدار شدهشد، میمی

دوخت و منتظر آمدن ثریکا  اش را به در مینشست و دو چشم سیاه ذغالیی اتاق میو هر روزعصر هم  باالی طاقچه

  .شداز مدرسه می

انباری بکه اتکاق   یکی از روزهای خنک اواسط پاییز بود. هوا زودتر از موقع تاریک شده بود. آسیه چراغ عالالدین را از 

های آبی و بنفش آن زُل زده بود. دَمَغ بود. چند نشیمن آورده و روشن کرده بود. ثریا جلوی چراغ نشسته و  به شعله

اش خبری نبود. برای یافتنش همه جا را زیر و رو کرده بود. اما هیچ اثری از شد که از عروسک چشم ذغالیروزی می

 : سراغش را گرفت. شنید که گفتاز مادرش آسیه هم  عروسک نبود.

  .رفتندآخرین بار تو حیاط با پروین دیدمش، از در حیاط بیرون می -

 وقتی از پروین پرسید، او سرش را پایین انداخت و هیچ نگفت ... فقط سکوت کرد.  

  رار نکدارد. های سر تیر کوچه هم هنوز روشن نشده انکد. کوچکه آرام و قک   شب کوچه را در آغوش گرفته است.  چراغ

خوانند ... صدا ها در هم اسکت، خکوب   گرفته  و میآنها دمشود. های محل هر دم نزدیک و نزدیک تر میصدای بچه

 : زنندکنند و پشت سرش هوار میگویند. نام کسی را تکرار میشود فهمید که چه مینمی

 !هو هو ... پدر رو ... هو هو ... نگو... بال بگو... سنگ در...بگو

اش بکه  یک لحظکه، مکات و مبهکوت، چشکم    کند. ها را نگاه میثریا، که الی در نیمه بازخانه ایستاده وآتش بازی بچه

های آتش، با چشمانِ غمگینش او را افتد. عروسک چشم ذغالی در میان شعلهها میمشعل سوزان دست یکی از بچه

راسکت شکان   ، چقدر شبیه عثمان پسرهمسکایه دسکت  کند، حالت چهره ونگاه غصه دار عروسک چشم ذغالینگاه می

 .شده است

 بندند.هایشان را میعثمان و ثریا، هردو همزمان در خانه

 

 

 بازگشت به نمایه
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 سعیده منتظری

امککروز در محلککه غوغککایی برپککا بککود . 

ها مرده بود . مردی مردی از همسایه

سککاله. هشککت-وهفککتچهککلحککدود 

هکا و دوسکتان و آشکنایان در    همسایه

سککایه کرونککا در کوچککه جمککع شککده 

بودنکککد. مکککرگ نابهنگکککام بکککود )   

قلبی( کرونکا ایکن روزهکا جکان     ایست

هکا را  شکیرین انسکان  گیکرد. جکان  می

گیکرد .  هکای مختلکف مکی   صکورت به

بزرگ محله هکم ایسکتاده   هدیه، خانم

.  را فکرا گرفتکه بکود   بود . بهکت همکه  

آخه جوان بود  "گفت هدیه خانم می

دخترش هنوز کوچک بود . این چکه  

کسککی درکنککارش  «فرجککامی اسککت.

 «مرگ حق است .»زمزمه کرد 

دانم آیا مرگ حق است؟ آیکا بکه   نمی

قکواره (  ها این شتر ) بکی قول قدیمی

 ی هرکسی بخوابد!درِ خانهتواند هرزمان و درهرجا می

کردند کمی از هم فاصله بگیرند. اما مرگِ نابهنگام بکرای همکه سکوال بکود. چکه      میدلیل کرونا مردم سعی به

  ؟استشده

برای همه سکوال   "مرد قوی و سالمی بود، هیچ بیماری هم نداشت  "کسی از میان جمع دوباره زمزمه کرد 

 همه سواالت ادامه داشت.بی پاسخ باقی مانده بود . و فقط هم

وجو و عرض تسلیت سرپایی پراکنده شدند. هکرکس بکه سکرکارش    د از کمی پرسمحل بعها و اهالیهمسایه

بود . از زمانی که به خانه برگشته بودم بود. سکوت، خانه را پر کردهرفتم. وقت ناهار شدهرفت. من نیز به خانه

مسکایه بکر   ه در فکر مرگ نابهنگام بودم. سفره را انداختم و همه دور سفره در سکوت نشستیم . انگار مکرگ 

کردم . مشغول غذاخوردن بودیم که تلفن همسرم زنگ زد. خانه ما سایه افکنده بود . غم بزرگی احساس می

دانم چرا هردویمان هول کردیم . همسرم با شتاب را خراش داد . نمیدلم هوری ریخت . زنگ تلفن انگار دلم

 سوی تلفن شتافت انگار منتظر خبر مهمی بود . به
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بود . همسرم موبایل را روی اسپیکر گذاشت. صدایی ناالن دوباره گوشی خراب شده "یاد صدا نمی ..وال ..الو "

پرسی جریان پیداکرد . واحوالصحبت معمولی و حال "سالم خوبی چه خبر؟  "دار در فضا پخش شد و زنگ

ا لحنی که نابکاوری ازآن مکی   بخود جلب کرد . صدا را بهتر شد و توجه مناما بعد از مدت کوتاهی صدا ناالن

 آقای پهلوانی یادت هست؟ .شما بگمرو بهواحوال اینراستی، زنگ زدم غیر از حال "گفت  ریخت

 "تیپ همکارمون آره همون آقای جوان خوش "

سرد برتنم نشست. قلبی فوت کرد . عرقامروز به علت ایست "ومن کرد و ادامه داد صدا پشت تلفن کمی من

همسایه بیرون نیامده بودیم که ضربه دیگری برما شناختم. همکار مشترکمان بود . هنوز ازشوک مرگاورا می

 .پیاپی، ما را در شوک عمیق فرو برد وارد شد. خبر مرگ

روز هکر دو جکوان   دو خبکر مکرگ در یکک    .شود کابوسهایی که هیچ انتظارش را نداری برایت میخبر مرگ

 قلبی! باورش کمی سخت است .علت مرگ؟ ایست .هشت ساله-وهفتحدود چهل

ترسد. البته شاید حق داشته باشیم دراین دنیای است ، انگار کسی دیگر از آن نمیروزها مرگ عادی شدهاین

. دو روز حالم بکد بکود. ککه    عادی شود ومرج مرگ برایمانهرج

کردم در واتساپ گروه دوستان را چک می .ضربه سوم وارد شد

 . که دوباره با خبر مرگ نابهنگکام جکوانی دیگکر روبکه رو شکدم     

قلبی جکان  او نیز به سبب ایست .فامیل نزدیک یکی از دوستانم

 بود.تسلیم کرده

دهد و عالم را دربهت ن جوالن میکرونا مدتی است که درجها 

است. در این کشور هم هیچ نهاد یا های نابهنگام فرو بردهمرگ

 های بهداشتی به درسکتی نه پروتکل مسئولی پاسخ گو نیست. 

 شود . شود . نه واکسیناسیون به درستی انجام میرعایت می

صکدا اتفکاق   قلبکی ککه خکاموش و بکی    هکای دانم این ایستنمی

گیرد به کرونا ربط  دارد یا نه، ولی حتما به چیزی ربط دارد ککه ایکن مملککت    ها را میو جان انسانافتد می

 گوی آن نیست زده پاسخطاعون

 1011هفده فروردین 

 

 

 

 

 بازگشت به نمایه

 

دانم آیا مرگ حکق اسکت؟   نمی

ها ایکن شکتر   آیا به قول قدیمی

قواره ( هرزمکان و درهرجکا   )بی

هرکسککی ی توانککد درِ خانککهمککی

 بخوابد!
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 شعر وشاعران
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 بیژن نجدی

 

1 

 ت رویای من استواقعیّ

 های من استت خوابواقعیّ

 رویای من خونِ

 گیاه سبز تر از برگِ تر از سبز،برگ

 هاخبرگزاری تلکسِ ۀکه با دشن

 روزنامه کلماتِ خنجرِ

 ریزدنمی

 ت رویای من استواقعیّ

 داند که سیلی چیست؟کس نمیجا هیچآن

 چاقو و

 .ش نهاتیغ ۀشرمند

 شود لبخندمن، ترور نمی بافی ذهنِدر خیال

 هرابشود سُکشته نمی

 پیرمرد رفته است لبخند در زانوان پیرِ

 میردهر که می های تنِهتکّ

 تلویزیون ۀصفح بر رادیو، در اخبارِ

 جاآن

 خاورمیانه کند:فرقی نمی آفریقا،

 آسیای دور

 گریه گهواره وُگردد به های من باز میدرخواب

 های منشوند در خوابها بزرگ میآن

  ،انار خوانند وُآب می روند وُبه مدرسه می

 های مندرخواب

 رویداناری دوباره می درختِ و

 فاز کتابی که مانده روی رَ

 

 شوند وُدار میهای ساده، بچهها در خانآن

 روزی

 بستری ساده ،ساده سپیدِ بر
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 مردمی ساده کنارِ

 میرندای از مرگ میساده تعریفِبا 

 ؛اما دریغ

 نه رویای تو های من است،نه خواب ت،واقعیّ

 نه آرزوی تو بافی من،نه خیال

 خوانیطور که گاهی روزنامه میهمین

 . مرا و گاه شعرِ

 

2 

 درخت

 نویسدمی پاییز روی را شعرش

 پاییز

 درخت روی را شعرش

 ام نوشته پاییز بر من

 افتاده درختانِ بر

 !من دریغا

 !پاییز دریغا

 !درخت دریغا

2 

 من کارِ وُ کسب

 است خونریزی به نکردن نگاه من شغلِ

 خوانمنمی روزنامه که است این من شغلِ

 هاشب

 رقصدمی دود

 میز روی زیرسیگاری در

 اتاق هاینیمه تا پنجره از آید می پرده

 دهدمی تکان را پرده باد یعنی

 است آمده من تا دریا از که باد همین

 گفتم می داشتم

 من شغلِ

 رادیوست کردنخاموش

 تلویزیون بستنِ

 . خبر پخشِ ساعاتِ تمامِ در

 

0 

 دریا با این همه آب

 دخانه با این همه آبور

 بلور با این همه آب! نگِحتی تُ

 باین همه آ دهدرخصت نمی

 هاتا بنگریم که ماهی

 گریند.چگونه می

 

 

 بازگشت به نمایه

 :با صدای شاعر "ت رویای من استواقعیّ"لینک شنیدن شعر 

http://art-seven.ir/?p=00811 

http://art-seven.ir/?p=11876
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 د خلیلیمحمّ

 

 است شقایق باغِ اهالی از او،

 را ویرانگر بادِ و

 شناسدمی خوب چه

 رنج از ایشناسنامه چه با و

 آیدمی زخم هایکوچه از

 بنشاند تا

 را افتخار دیهیمِ

 !خاک این شکستۀ تارَکِ بر

 

 بازگشت به نمایه
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  مانیفست 219

 

 / برگردان: احسان طبریبرتولت برشت :ای ازسروده
 (مه، زادروز کارل مارکس 2 نۀ اول ماه مه، روز جهانی کارگر وبه بها)انتشار 

  
 ۀچیزا قتیرا که در حق "ستیحزبِ کمون فستِیمان"انگلس در لندن،  شیدریکارل مارکس و فر 1101 هیفور در

 یِجهان جنبشِ یاهیبه سند پا یزودپر محتوا به یکوچک ول ۀجزو نیاست، انتشار دادند. ا یعلم سمِیکمون

برپا  یو برا ی،گرو ستم یکشهر نوع بهره هیعل یو اقتصاد کیدئولوژیو ا یاسیس ۀمبارز رِیکب ۀبرنام ،یکارگر

به علم مبدّل  (Utopie) ایو اتوپ لیّرا از تخ سمیالیکه سوس یسند د،یمبدّل گرد یستیکمون ۀداشتن جامع

 ی،اانهیو بالغتِ داه یاثر با روشن نیدر ا": سدینویم نیچن "فستیمان" یخیتار تِیدرباره اهمّ نیساخته است. لن

به  کیالکتید رد،یگیدر بر م زیرا ن یاجتماع اتِیح ۀکه عرص ریگیپ سمِیالیشده است: ماتر ینو طراح یِنیبجهان

 ۀنندیکه آفر ایپرولتار یانقالبو  یخیتار - یو نقشِ جهان یطبقات ۀمبارز یتکامل، تئور قِیآموزشِ جامع و عم ۀمثاب

 ("سکارل مارک" قالهم 9۹، صفحه 21جلد  ،یآثار به زبان آلمان اتیکل ن،یلن ) .است یستیکمون نِیجهانِ نو

 یطبقات کارِیپ خِیتار ۀبه مثاب خیداشتِ تاررا که عرضه "فستیمان" ۀعمد یبرشت با زبان شاعرانه، محتوا برتولت

در اروپا در گشت و  سمیشبحِ کمون"که آن ۀدربار "فستیمان"عبارتِ  نینخست ریو تحت تأث کندیم فیاست توص

از  یامنظومه". شعر برتولت برشت در اثر او موسوم به دیگویعصرِ ما سخن م یانقالب ۀدیپد نیا ۀ، دربار"گذار است

منتشر شده است. منظور برشت از  (Kehrgedicht von der Nature des Menschen) "انسان عتِیطب

 یمحتوا یدارا ژهیعبارت برشت که مقطعِ شعرِ اوست، به و نیمارکس و انگلس است. ا ،شعر نیدر ا "هاکیکالس"

 ".ندیافزایطبقاتِ محکوم را م خ،یطبقاتِ حاکمه تار خِیبه تار هاکیکالس"است:  یژرف

 *** 
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 مانیفست
 ای از: برتولت برشت/ برگردان: احسان طبریسروده

 
 .یشَبَح دیپویم هارانهیجهان را، بر و سازندیم رانیو هاجنگ

 به چشم خورده، زیدر صلح ن یزمان ریکه د ست،یجنگ ن ۀتنها زاد او
 شهر است، رامونِیکودکانِ پ ارِی کنیآور، لرا ترس انیفرمانروا

 ی.تُه مهین ۀاز کاس جُنباندیسر م کنان،نیکم رانهیمطبخِ فق در
 .ها، چشم به راهِ فرسودگان استمعدن، در بندرگاه یهاداالن در

 ورود، ۀپروان چیه یب شتابد،یم داریها به درا در زندان دوستان
 .شده دهیدر تاالرِ درس شن زیو ن دهیها ددر اداره یحت

 .بار، پروازکنان استو در بمبارانِ مرگ کریپغول یهابر تانک سوار
 .ها خَموش استاز آن یاریها سخنگوست و در بسها، به همه زبانزبان اریبس به

 .ها راهراس است کاخ هیبران را، و مارنج یهاارجمند است بَرزَن مهمانِ
 .است سمیاست تا جاودان باشد و نامش کمون آمده

 :اندگفته نهیزم نیدر ا هاکیچه کالساست آن نیا یول د،یادهیشن یاش بسباره در
 ؛یآنان را بخوان تا از سرگذشتِ مردانِ سِتُرگ باخبر شو سرگذشتِ

 شان؛انیسپاه ریها، از سطالعِ آن ضِیاز اوج وُ حض یخبر شو با
 .هاوُ زوالِ دولت شکوه

 هاست،طبقه کارِیاز همه پ شیب خیتار ها،کیدر نزدِ کالس یول
 :شیخو انِیاند ممُنقسم به طبقات، که رزمنده نندیبیها را مها خلقآن رایز

 ها،ها وُ بردهپلب ها،هیوُ شوال هانیسیپاتر
 ی.وُ بورژواز ایو در دورانِ ما: پرولتار وران،شهیپ وُ ایاشراف، رعا

 دیو تول تهاساقتصاد در دستِ آن مِیعظ گردشِ
 ز،یو ن هایازمندیها و نکاال عیو توز

 .تیتا سرحدّ ِ مرگ بر سرِ حاکم یکاریپ اند،کارکنانیپ
 ها،با خلق یرزمسازِ خلق، در هموُ دگرگون ریکب آموزگارانِ

 .ندیافزایطبقاتِ محکوم را م خِیطبقاتِ حاکمه، تار خیتار به
 بازگشت به نمایه
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درخت فروردین   221   

 

 صالحی سیدعلی از اینشده منتشر شعر

 
 هست که سؤالی هر سینِبی

 !...الل که جوابی هر جیمِبی

 

 ما، ترینِتشنه جنوبِ این چقدر

 .شماست شکستۀ درهم شمالِ شبیهِ

 گریه و نارنج و نخل سرِ از آمده آب

 .است گذشته

 

 !انصافبی

 بگو روّتمُبی مرگِ این به

 جهان این از

 سیاه، پیراهنِ این جز بود مانده چه

 دریا از دریده پردۀ همین مارا

 نبود؟ سبَ

 درخت فروردینِ

 !هنوز است بُران راهْ اَرۀ یکی و هزار باردارِ

 زاظلمتْ آبِ این زندمی چه

 ؟...!ما گانِمرده خوانیِمویهْ بر تازیانه

 

 !کلمه ای کن قیام

 کُشته کتابِ این بر گریستن وگرنه

 رسد.نمی جایی به
 ارژنگ از:عنوان شعرانتخاب                                                                                                                     

 بازگشت به نمایه
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 علی مجتهد جابری

 
 عامری عبداهلل استاد یاد زنده اثر: نقاشی

 

 سرد، هایقلّه بر دیوان هیاهوی سان این

 .ردبَنَ زمانِ اینک

 

 زیبا، عفونتِ بازارهای در

 نجی،کُ به -بال شکسته - کهن رغِمُ

 -میدهرَبِ جهان از بخت-

 .سفَنَ بی ققنوسِ

 

  ست جشنی

  - مطرب وُ یمِ بی  - 

 .درد سارِسایه در

 عجوزی فتاده سو یک

 -جهل نقابِ در سر -

 بیدی، ۀشاخ شکسته سو آن

 .سرد اشکِ سوتر آن

 

 مکان بی تاریخِ هۀگردو ز جهیده رونبُ دیوی،

 -چرخ الی چوب با -

 :او گویدمی

 م،اچنان وُ چنین که منم"

 .کهن داستان و دستان رستم که منم

 جانم، مالک که منم



1011فروردین و اردیبهشت  /71دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نواهدوم گنژرا    

است خواندن وقت 223   

 

 .شهان شاه که منم

 کیانید؟ شما من، بی

 سعادت راه کرده گم

 -سنّت به شتپُ کرده ربَ - 

 امروزتان،

 وُ باشد گذشته چنان باید

 ".چنین تانفردای

 

 زمان چرخِ زیرِ لمیده دگر، دیوی

 -تانهشا بر دست با -

 :او گویدمی

 !سخن شنو من از"

 ام،هبود که من از

 .ماهدید که من از

 مید،اُ مبند فردا به

 جهان همیشه زیرا

 زمان اریِعصّ بِاس کور چون

 "!خود گِردِ گردیده

 

 ترس وُ فریب وُ جهل کشاکش این در

 نانی لقمه دارِ وُ گیر و

 -هوس از نه-

 رپُ شده هزاران هزار گوش

 سفَنَ ربَ بسته هرَ

 نماید بزرگ سبَ که سنگی

 -تاریکی در-

 .سخَ وُ خار بین در

 

 .ردسَ ارِسیهسا در دیوان هیاهوی سان این

 

 امّا،

 خونین بامدادیِ خروسِ امّا

 -گلو ریدهبُ-

 .کندمی باز رپَ وُ نشیند نمی پا از

 او، خواند می

 خفتگان هرچند

 وُ کشندمی رناسهخُ

 .صدا به رسدنمی صدایش

 او خواند می

 -شکیب از آکنده-

 نو وُ کهنه طنینِ رپُ آوازهای

 جهل، توفانِ از ترطنین رپُ آوازهای

 زمین، لرزشِ

 .در به در هایکوه ریزشِ و

 او، خواند می

 داند می که چرا

 تیره، شبِ نایژرف در

 سرد، رسیدهِ پایان به شبِ این

 اینک،

 است خواندن وقتِ

 .درَنبَ زمانِ اینک،

 

6/1/1212 

 بازگشت به نمایه
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 من و ما روز مه ماه اول

 اهرمن ضد جهان با همنوا

 هم به هاسرچشمه پیوند وقت

 ستم با رزم کن بنیان سیل

 پای و دست بند بگسستن روز

 ژاژخای نظم بر فریاد روز

 کارگر شهیدان سرخ روز

 شر علیه نیکی پیکار روز

 برادری و داد فریاد روز

 برابری پای به نهادن جان

 بود چه زان ستمدیده قهر روز

 سود نظم ضد جهان رزم روز

 شر ضد نهادینه خشم روز

 بشر یشایسته تولید روز

 بردگی ز رهایی جشن روز

 زندگی شایان راه نو رسم

 شکار شد سرمایه دام در که هر

 کارزار به جز او، نبود اشچاره

 ماست علیه داریسرمایه نظم

 خاست خواهیم پا به ضدش به پس

 *** 
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 آفرید حماسه رزمت! کارگر

  کور استبدادِ تاریکِ شبِ در

  خاک به افتادَش تو پتکِ با شاه

 غرور پر سُرخت مشتِ هماره ای

 

 انگیزتان غرور رزمِ آن از بعد

 ترنیک منظر گسترده، شد راه

 راه بین در ایقلعه نشاندی چون

 ترنزدیک ما به شد قله، فتحِ

 

  شهر فتحِ خیالِ با خفتی لیک

 سالح و گُرز کَفَش در آمد خصم

 ما خلق از انقالب ربودش چون

  فالح دادش صال را دزدان جمله

 

 شدی باران اگر قحطی چنین در

 نوید صد بذرِ کرد خواهی سبز

 را کار رسانی انجامی به ور

 امید با را مردگان سازی زنده

 

  میان در را ماندگان بفکن موج

  گران خوابِ از گندد مانده آب

  خراب زین کردی آباد را که هر

 مهربان هماره کردی خود یار

 

 همندبی اما بسیار، راهیان

 سازمان طناب با کن شانوصل

 وصل مینوی از ماندند جدا گر

 وارهان غم دوزخِ از شانجان

 

  ببین را رنجبرها گروه این

 اتحاد چشم بسته هاشانرنج

 کن باز را شانچشم روزن به رو

 چکاد ما بر تویی زیبدمی تو از

 

 آسمان بر نشان بر را ما ماه

 چنین یلدایی تاریک شب در

 نابلد یاران و ناهموار راه،

 نازنین هماره ای کن رهبری
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  کارگر یک امکی من

  کار لشگر ما

  پیکار و صنعت قراربی بازوان

 مداوم رنج و زحمت سپاه ما

  دائم فقر انیس ما

 ها جاده

  زمین پیوند های رگ

  گلگشت راه شد ما خون با

  گذشت ما وجود کوه از تونل

  شکفت ما هایشانه روی به پل

  شد آرام ما دستان با موج

  رسید آبادی به ما جان گرمای از بندر

  استوار شد ما دوش بر هابرج

  آن آب پر یدریاچه صد و سد

  گرفت آرامش من پشت در پشت

  کارگر یک امکی من

  کار لشگر ما

 جاری هایبحران رشد شتاب پر قطار در

  خواری رنج از مضطرب کاروان

  نداری بیکاری، تهدید از خسته

  برابرنا نبردی در          

  داریبرده نظام ساطور زیر             

  !!!داریسرمایه دشمن                          

  کارگر یک امکی من

 کار لشگر ما

 

 

 

 
 بازگشت به نمایه
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 شاعر ، نویسنده ونویس/ فیلمنامهمحمود مهرآور

 
 معنا؟ یا است واژه شعر

 ا؟تمنّ یا است واژه عشق

  تو و

 احساسی معناترین با

 امتنهایی هایلتوسّ در

 مادل ایتمنّ ترینخواستنی و

 .ها واژه فرهنگِ در

 تو

 عاشق از

 شاعر

  شعر از و

 آفرینیمی عشق

 هالحظه رنجِ در

 چرخشِ بندانِیخ شبِ ترینظلمانی در و
 !خورشیدی

 کنندمی فریاد را تو شعر وُ عشق

 مادر ای

 خالق ای

 تاریخی ایتمنّ ای

 !هستی تداومِ ای 

 شعر ای عشق، ای

 !اتمنّ و معنا همه تو ای

 دروغین هایشفق

 هاست گیهرزه اطوارِ

 !ستارگان قیامِ درشکستِ

 

16/11/1211   

 

 

 

 بازگشت به نمایه
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 محمود مهرآور

 
 

 تو صدای

 نوردید در را دشت

 پیچید کوه در

 نوردید در را هاهقلّ

 آسمان در شد آذرخشی

 را ما ابریِ شبِ و

 رساند صبح روشناییِ به

 باران بارشِ با

 دشت تنِ در هاییرگ و

 روسَ هر قامتِ هایریشه تا

 میداُ رویشِ تا

 .مردم تشنۀ جنگلِ در

 !بینی می

 تبرها

 چگونه

 پوسند؟می تو جاری صدای در

 

2/11/1211  

 

 

 بازگشت به نمایه
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 گر، نویسنده و شاعرهوشنگ عباسی/ پژوهش

 
 -  روزی

 .شد خواهد گشوده هادریچه

 عاشق پرندگانِ و

 سازندمی النه آزاد،

 گُل هایگلوله توپ، از

 شودمی پرتاب

 هاخانه به سربازان و

 .گشت خواهند باز

 !آمد خواهد روزی

  -  ما رویاهای

 گیاه وُ آب چون

 آمیخت خواهد درهم

 ما هایبوسه

 .شد خواهد ترانه

 آمد خواهد روزی

 شکست خواهی را سکوت

 زد خواهد جوانه تو دستانِ در بهار، و

 ؟!گشادل امیدِ ای

 آمد خواهد روزی

 آییمی تو

 .یافت خواهد پایان انتظار

*** 

 "های پاییزیعاشقانه"برگرفته از دفتر 

 (77)عاشقانۀ شمارۀ 

ارژنگ : عنوان شعر از 

 بازگشت به نمایه
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خورشید طعم   231   

 

 داوود جلیلی

 
 درد، هایعلهشُ سوزِ با

  وُ گدازدمی که

 گذرد،می کشیده اعصابِ ارتفاعِ از

 !نونجُ بندرِ تا امرفته

 تیره، آسمانِ

 دریا، با سپرده تن

 است، تاریک افق

 حادثه، هتِبُ و 

 رویا، پریشانِ کالفِ از

 !چیندمی پرده

 اند، چسبانده را هااعالن

 .ناسور وُ قوارهبی

  آیند،می عزا هایحجله از همه

  مرگ، بوی و

  خوردهباران خاکِ هایرگ در

 !توفدمی

 !گریندمی کوتسُ تابوتِ به هالب

 رو،خنده دستِبه توپک کودکِ آن نبود گر

 ها،گریه خیسِ موجِ روی

  ،یمانگُبی

 !رفتمی جهان از خورشید طعمِ

12/11/1011 

 

 بازگشت به نمایه
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 حسنیشبگیر 

 

 

 مدَامروز نامَ

  مدَدیروز نامَ

  بیگانه نیستم؛

 !ببین! گردر من نِ

 :جهان بر من گذشته است عمرِ

  من به بند یارانِ

  دردمند این خاکِ ۀگوشدر گوشه

  ایمما رزم کرده

  ایمما زخم خورده

  ایمردهصد بار مُ

 ایمردهما رنج بُ

 چندین هزار سال 

 :ایمکشیده زندان

  ؛خارک تبعیدگاهِ

  ؛قزل حصار های غمینِمیله یا پشتِ

  ایمما پیر گشته

  ایمما سخت گشته

 

  ا!اکنون ببین مر

 !این لشکرم ببین

  :در آن چه نیوهاست

  ؛است «رانیاِ»یک سو 

 ؛است «غلیواعم»یک سو 

 «مازیار»برپاست  !ک، ببینرَآن سو تَ
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  یار ماست «ارستّ»این گوشه را ببین؛ 

  بیامدست« بابک»آن دور را نگر؛ 

  رنشستکمان به دست، بر باره بَ «آرش»

آن پیر را ببین! آن سو عصا زنان: گویا مصدق 

  از الهه آمدست؛ است

 «توس حکیمِ»این سو 

 «فرخی»آن جاست 

 

  ایم،ما سبز گشته

  هاکاوه از رزمِ

  ایم،ما بیش گشته

  هاتوده از خشمِ

  شدیم،ما بارور 

  دیلمان از شورِ

  ور شدیمعلهما شُ

 یاوران از خونِ

 مادران از اشکِ

  خاوران بر خاکِ

 

 !اینک ببین مرا

 ! نبیدادگر! ببی

  یک بهار، در صبحِ

  این دیار، در خاکِ

  شوم ،من سبز می

 ، شوممن سرخ می

 

 ،یک بهار در صبحِ

  این دیار، در خاکِ

  اش،در گوشه گوشه

  شویم ،میما سبز 

 شویمما سرخ می

*** 

نیو = )به کسر نون و سکون یا(، دالور، پهلوان 

 )توضیح از: ارژنگ(

 

 بازگشت به نمایه
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دارم خبر 233 ...  

 

 میرافضلی سیدعلی

 
 

 خبر دارم

 فرداها فردای در که

 ... تهس بهترینی بهارِ

 میگشایی را دری

 ... هم دیگر درهای ،آن پشتِ

 ... دارم خبر

 ... هم در آخرین آن میشود گشوده

 در آن پشتِ بهاری

 ... باز ماردشُمی را لحظهها

 ... باز دارد تازه کلیدی قفلی هر و

 ... دانستم رفته دیروزهای از من

 ما امروزِ در که

 ... هست آفرینی فردا تقدیرِ

 ... دارم خبر

 ... هست بهترینی بهارِ

 بوک شاعربرگرفته از: صفحۀ فیس

 بازگشت به نمایه
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  گوناگون 234

 

 

 گوناگون
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شد ساله ۳3 ایران نویسندگان کانون 235   

 

 بیانیه

 

داشت زادروز شورای دبیران ارژنگ ضمن گرامی ساله شد! 22انون نویسندگان ایران ک گ:نژرا
 آزادی کانون آرزومند دیرپایی آن وسالمت و پشتکار دبیران و اعضا کانون درپاسداری از

است که متن ای منتشر کردههمین مناسبت بیانیههمگانی است. کانون نویسندگان ایران بهبیان
 شود.می گنژراکامل آن تقدیم خوانندگان 

***

سال تنها با  ۱9 نویسندگان مستقل و مخالف سانسور را گرد هم آورد، در این 1907 ی جمعی که درهمان اراده

ناپذیر به ناوابستگی به قدرت، دفاع مستمر از آزادی بیان برای همگان، مخالفت با سانسور و تالش باور خلل

ها سانسور و منزوی کردن ی حکومتسال کارنامه ۱9 مانده است.در اینآگاهانه برای این سه هدف برقرار 

ی نویسندگان و نهادهای روشنفکری های گوناگون برای آنها، تخریب چهرهنویسندگان مستقل و ایجاد محرومیت

؛ و قتل نویسندگان و دگراندیشان بوده است و به زندان افکندن درپی و بازداشتهای پیمستقل، بازجویی

ای که حول دو محور سرکوب و به حاشیه راندن صداهای مستقل و ایجاد و تقویت صداهای خنثی یا کارنامه

ها و در کنار در سراسر این سال چرخد.همسو با قدرت شکل گرفته و همچنان نیز حول همین دو محور می

رج در منشورش، سرکوب و سانسور های مندها و آرمانی مداوم کانون نویسندگان ایران برای تحقق هدفمبارزه

ی حذف آشکار اثر و تر به خود گرفته است. سانسور از مرحلههایی پیچیدهحکومتی نیز چهره دیگر کرده و شکل

ی های دیگر زمام اختیار همهنویسنده فراتر رفته و حکومت کوشیده بی آنکه خود به میدان بیاید به مدد روش

ها و ها، اتحادیهبرای افراد، انجمن ی عمومی فعالیترا در دست بگیرد: عرصههای حیات فردی و اجتماعی عرصه

به افرادی سپرده شده که از هر نوع تقابل با قدرت پرهیز « نسبتا باز»های تر شده و عرصهنهادهای مستقل تنگ

های چهرهی مستقل و غیرمستقل مغشوش شده؛ تخریب کنند یا با آن همسو هستند؛ مرز میان نویسندهمی

هایش را در فضای مجازی و حقیقی گسترده های حکومتی فراتر رفته و شاخهی رسانهمستقل و معترض از دایره



1011فروردین و اردیبهشت  /71دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نواهدوم گنژرا    

شد ساله ۳3 ایران نویسندگان کانون 236   

 

ای از نقد و تخریب انسجام هر حرکتی را نشانه گرفته و کسانی را خواسته و ناخواسته به بازوی است؛ ملغمه

 سرکوب بدل کرده است.

دار و پای یک، اتخاذ موضعی آگاهانه و ریشهدر این فضای مغشوش و تار

های فشردن بر آن راهگشا است؛ چنانکه کانون نویسندگان ایران در برهه

ها به سالمت ی منشور خود از فضاسازیمختلف با به کار گرفتن آگاهانه

های سرکوب، آگاهانه خود را عبور کرده و همزمان با دیگر شدن چهره

ری این تحول در سیری آشکار است که از متحول کرده است. نمود نظ

در موضع « آزادی بیان»ی شود و به مطالبهی اول آغاز میی دورهمرامنامه

آزادی بیان بی هیچ حصر و »رسد و سرانجام به ی دوم میکانون در دوره

انجامد. در ساحت عمل ی سوم میدر منشور دوره« استثنا برای همگان

ارتر شدن اعضای کانون را در پی داشته است: ها استونیز افزایش سرکوب

های سیاسی ی قتلی تدارک برگزاری مجمع عمومی در هنگامهکمیته

شود که تهدید و سرانجام قتل دو تن از اعضای آن، ای تشکیل میزنجیره

محمد جعفر پوینده و محمد مختاری را در پی دارد، کانون نویسندگان 

های شود و در سراسر سالنین احیا میایران درست پس از این هشدار خو

بعد از آن زیر فشار امنیتی و با وجود به بند کشیده شدن اعضایش به 

گیر دهد. سال گذشته نیز گرچه بیماری همهفعالیت مستمر خود ادامه می

و به زندان افکندن دو تن از اعضای هیئت دبیران، رضا خندان )مهابادی( 

، عضو پیشین هیئت دبیران، روزهایی و بکتاش آبتین، و کیوان باژن

 تر را برای اعضای کانون رقم زد اما خللی در عملکرد آن ایجاد نکرد.سخت

گرچه کانون نویسندگان ایران در گذشته و امروز هرگز از گزند حکومت و 

نیروهای پیدا و پنهانش در امان نبوده، اما همواره مانعی فعال در برابر 

ها بوده است. بند اول منشور کانون حکومتاستیالی بی چون و چرای 

آزادی اندیشه و بیان و نشر بی هیچ »نویسندگان ایران با تأکید بر حق 

، راه را بر هرگونه گردن گذاشتن بر قدرت و «حصر و استثنا برای همگان

های اجتماعی ی کانون را با جنبشبندد و رابطهمصالحه با سانسور می

 کند.معترض روشن می

ن که پنجاه و سومین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان ایران را در اکنو

داریم، همچنان راه همان راه است و غیاب یاران در بندمان گرامی می

ی آگاهانه بر همان اصول نخستین، ی جمعی نویسندگان تنها با تکیهاراده

راهگشای حیات فردی و جمعی آنان است: ناوابستگی به قدرت، دفاع 

 ز آزادی بیان برای همگان و مخالفت با سانسور.مستمر ا

 بازگشت به نمایه     1011 اردیبهشت 1 -کانون نویسندگان ایران
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 .برگزیده و شایستگان تقدیر این دوره اهدا شدبرگزار و جوایز « احمد شاملو»مراسم پایانی ششمین دوره جایزه شعر 

به « شاملو»به گزارش ایسنا، مراسم پایانی و اهدای جوایز به برگزیده و شایستگان تقدیر ششمین دوره جایزه شعر 
های کرونایی، با اکتفا به حداقل تعداد و با حضور تعدادی از اعضای موسسه الف. بامداد و تعدادی از دلیل محدودیت

 .برگزار شد( 33اسفند  2۱یدگان روز دوشنبه )برگز

را چنین « شاملو»هییت داوران این جایزه اسامی برنده و شایستگان تقدیر ششمین جایزه شعر  ترپیش
 بلند شعر» مجموعه شعری، متفاوت کمابیش رویکردهای و هانظرگاه رغم به داوران هیأت» :اعالم کرده بود

 اجرای در هم شاعرانه مواجهات از برآمده شعری زبان خلق برای تالش دلیل به را دلسنبل فرشاد سروده «شرایط
 از گیریبهره نیز و جمعی حافظه و زیسته های ناظر بر تجربهها و رنجعر و هم درآمیختن با مفاهیم، سوژهش زبانی
 شاملو احمد شعر جایزه دوره ششمین اول برگزیده عنوان به آرا اکثریت کسب با معاصر و کهن شعری هایسنت

 .کندمی معرفی

 و گرامی یونس سروده «هاموریانه خواب» روزبهانی، رویا سروده« تواندتنها برف می»های همچنین مجموعه
 « .داندمی تقدیر شایسته داوران باالی آرای کسب دلیل به را حیدری زهرا سروده «خونیکا»

*** 

جایزه گفت: به رغم تمام فراز و فرودها و موانع فرهنگی، در ابتدای این مراسم سولماز سپهری، دبیر این دوره از 
های ها و نشدنامسال نیز بر تمام سنگالخ« احمد شاملو»شعر  اجتماعی، اقتصادی، و امسال حتی بهداشتی، جایزه

د، جز ها ممکن نبوهای این سالاش را برگزار کند. مواجهه با دشواریشده فائق آمد و توانست ششمین دورهسازیعادی
 .ناپذیرانهبا همتی خستگی

های رایج و تعارفات معمول، این استمرار و پایداری فرهنگی، افتخاری تاریخی است برای او ادامه داد: فارغ از تواضع
 اصلی ناشران و نصیری آقای سالم، آقای پاشایی، آقای جناب شاملو، آیدا خانم سرکار بامداد. الف اعضای محترم موسسه

اند و نیز برای ما الی اصلی این جایزه بودهم حامیان که کیائیان حسن آقای و داناییرییس علیرضا آقای شاملو احمد آثار
 هداوند علی و موسوی آرش درفشی، فرید آقایان و یوشی مطهره حقگو، عاطفه هاخانم جایزه اندرکاران دبیرخانهدست

 .شود کاسته امکان حد به ناگزیر هایکاستی از تا ایمکوشیده مانتوان قدر به اما مشتاقانه که

https://www.isna.ir/news/99092216634/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99092216634/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99092216634/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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در ادامه محمدحسین نصیری، مدیرعامل موسسه الف. 
های این ای از فعالیتبامداد سخنان خود را با ارائه خالصه

موسسه آغاز کرد و گفت: موسسه الف. بامداد در سال 
با همکاری دوستان و به زعامت سرکار خانم آیدا  1913

 و فارسی ادبیات و هنر اعتالی زمینه در سرکیسیان
کوداشت شاعران و ن برای هنری و ادبی مجامع برگزاری

 .نویسندگان آغاز به کار کرد

های فرهنگی و پژوهشی این او افزود: از جمله فعالیت
بوده « احمد شاملو»موسسه تدارک و برگزاری جایزه شعر 

و در حال حاضر به عنوان یک مسابقه ادبی و رقابت شاعران است. این برنامه ششمین سال خود را پشت سر گذاشته 
ساله استقبال روزافزون مخاطبان و مشتاقان در ارسال مجموعه اشعار و است. در این دوره شش مطرح نسل جوان

 ها از سوی دیگر در زیر آوازه نامها و کتابچاپ شعری از یک طرف و اعتبار داوران و داوری مجموعههای تازهکتاب
 .شاعر بزرگ احمد شاملو موجب سرفرازی موسسه و دلگرمی یاران را فراهم کرده است

نصیری ادامه داد: هر ساله از اوایل اردیبهشت از سوی دبیرخانه جایزه شعر احمد شاملو فراخوان آغاز دوره و پذیرش 
اداره این امر به عهده جناب آقای  3۱  و 30های شود. در سالچاپ سال گذشته اعالم میاشعار تازه ها و مجموعهکتاب

های بعد سولماز سپهری دبیری آن را به عهده داشته است و انصافاً با شرایط موجود و حافظ موسوی بوده و در سال
مدیره اند. به موازات اعالم فوق، داوران هر دو مرحله با مشورت اعضای هیاتبرخی حواشی گزنده از عهده کار برآمده

های بامداد از میان شاعران، مترجمان حوزه شعر و منتقدان ادبی و همچنین کسانی که عالوه بر ویژگیموسسه الف. 
های ها و کتابشوند. داوران مرحله اول ضمن ارزیابی مجموعههای دیگر علوم انسانی فعالند انتخاب میفوق در زمینه

کنند. در اثر را به مرحله دوم راهی می 1۱ها حدود و کتاب ارسالی امتیازات هر کدام را برآورد کرده و از میان این آثار
شود که با نظرات مکتوب احمد شاملو نسبت به ارزیابی و تعیین امتیاز در مرحله اول طبعا معیارهایی در نظر گرفته می

راستا باشد اما پیش از آن، معیار سو و همشعر نو هم
اثر »هویت شعری اثر مورد نظر است. به قول شاملو 

که بار تعهد یا التزامی را به دوش هنری پیش از آن
 فرآیند «. بکشد باید هویت هنری خود را ثابت نماید

 تولد زادروز در دوره، آن آثار شدن برگزیده و انتخاب
آذر هر سال، طی برگزاری مراسم اختتامیه  21 شاعر،

 .یابدو اهدای جوایز به برگزیدگان خاتمه می

 سخنان الف. بامداد در پایانمدیرعامل موسسه 
ونا کر از ناشی خاص شرایط خاطر به امسال: گفت

به جمع حاضر بسنده شده است. در ادوار گذشته 
برگزیدگان این نهاد عبارت بودند از شمس 

پور، حسن همایون، لنگرودی، علی باباچاهی، فرزاد آبادی، سعدی گلبیانی، آیدا عمیدی، شوکا حسینی، شهریار وقفی
دل. در انتهای عرایضم ضمن تأکید بر این نکته که حفظ و مداومت در کار نهادهای رضا آبیز و امسال فرشاد سنبلعلی

تفاوتی است و از سوی دیگر گیر شدن انفعال و بیمدنی مستقل همواره با نامالیماتی همراه بوده، لکن مانع از همه



1011فروردین و اردیبهشت  /71دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نواهدوم گنژرا    

خبرنگاران شعر جایزه در 239 :  

 

 مرحله داوران هیات بیانیه سپهری سولماز در پایان. کندمیچیز را به سیاه و سفید ختم کننده فکری که همهخنثی
 .ند و جوایز برگزیده و شایستگان تقدیر جایزه اهدا شدخوا را دوم

 

دبرگزیده شدن احمدرضا احمدی و کالهی اهری  

 

عنوان برگزیده را به« احمدرضا احمدی»پانزدهمین دوره جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب خبرنگاران، کتابی از 

 .نیز برای یک عمر فعالیت شعری تجلیل کرد« محمدباقر کالهی اهری»معرفی و از 

به گزارش ایسنا به نقل از دبیرخانه جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب خبرنگاران، جایزه شعر خبرنگاران که 

دهد، در روزهای پایانی های ادبی و شعری یک سال ایران را به خود اختصاص میمعموال آخرین برگ دفتر فعالیت

 .دنیز برگزیدگان پانزدهمین دوره خود را معرفی کر 1933سال 

داوران پانزدهمین دوره این جایزه در بخش انتخاب کتاب سال، متشکل از محمد آسیابانی، علیرضا بهرامی، پوریا 

 وست» شعر مجموعه برای« سینا سنجری»سوری، مسعود شهریاری و سمانه نائینی، ضمن تقدیر از 

این یخش  عنوان برگزیدهبهرا « احمدرضا احمدی»از « دوندبادها بر بستر کلمات می»مجموعه شعر  ،«وود

 .معرفی کردند

عنوان شاعر پیشکسوت تجلیل به «محمدباقر کالهی اهری»یک عمر فعالیت شعری نیز از  همچنین در بخش

 .لیل شده بودتج بخش همین در جایزه، سوم دور در پیش، هاسال هم احمدی شد. احمدرضا

و در « دلقک در باران»جایزه خبرنگاران، با مجموعه شعر ، نیز در دوازدهمین دوره 1923کالهی اهری، متولد 

 .است بوده جایزه این سال کتاب بخش نامزدهای از «دلتنگی با زدن چرخ» شعر مجموعه با پانزدهمین دوره

رزا جمالی )اینجا نیروی جاذبه کمتر است(، زهرا زمان )چرخ کاترین( و فخرالدین سعیدی )من مهاجرم با فکرهایی 

 .دارند( دیگر نامزدهای این بخش جایزه شعر خبرنگاران در پانزدهمین دوره بودندکه لهجه 
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 داشت یاد عباس صفاریگرامی

 
ای که آیین پایانی با اشاره به دومین دوره -دبیر جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب خبرنگاران  -علیرضا بهرامی 

که « عباس صفاری»یاد است، گفت: چه تاسفناک است فقدان زنده گیر قرار گرفتهاین جایزه تحت تاثیر بیماری همه

یاد او همواره برای ما گرامی است. او که چندی پیش بر اثر ابتال به ویروس کرونا ما را ترک گفت، همواره از برگزیده 

ره جایزه، و نامزدی در دور پیشین، یعنی چهاردهمین دو« مثل جوهر در آب»شدنش در دهمین دوره جایزه با کتاب 

 .کردبه نیکی یاد می« پشیمانم کن»با کتاب 

او همچنین یاد مرحومان غالمرضا بروسان، سیمین بهبهانی، عمران صالحی، محمدعلی سپانلو و سهراب رحیمی، از 

 .دیگر برگزیدگان و داوران ادوار مختلف جایزه شعر خبرنگاران را گرامی داشت

را با خود داشتند، گفت: در  1911پایانی صد سالی قرار داریم که پیشوند که در ساعات بهرامی با اشاره به این

است، « شعر»اش سال از این صد سال، با این جایزه سعی کردیم سهم خود را در کشوری که داعیه دارد هنر ملی 1۱

های پرزرق و برق هنر قرار دارند، امکانات رسمی و غیررسمی، در اختیار شاخه انگار همه که وانفسا این در تا ادا کنیم

های دور بوم و بر استاده است که در گذشتهیادآوری کنیم چه درخت تنومندی همچون دماوند بر تارک این کهن

 .کندوجو میهای جدیدتر را جستهایش افقریشه دارد و همچنان با سرشاخه

   !تر از کار معدنجایزه ادبی سخت برگزاری

کم شخص خودم را به ایمان و دوره جایزه برگزار کردن، دست 1۱توانم به زبان نیاورم که این او ادامه داد: چگونه می

قطعیت رسانده که برگزاری یک جایزه ادبی، خاصه در حوزه شعر، حتما پیش و بیش از کار کردن در معدن، 

 .تواند باشد که قابل تصور استترین کار روی زمین میسخت

ها بزرگواری که در این دوران، در قامت داور و بدون رم از دهدبیر جایزه شعر خبرنگاران افزود: با این اوصاف، وظیفه دا

های گرانقدرشان بودیم و همه هیچ چشمداشت مالی با این جایزه همراه بودند، صدها شاعری که میزبان کتاب
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خبرنگاران شعر جایزه در 241 :  

 

و بار  ها، نهادهای غیردولتی فرهنگی و فعاالنی که هر کدام به نحوی با این نهال همراهی کردند تا برگناشران، رسانه

 .بگیرد، سپاسگزاری کنم

بهرامی ابراز امیدواری کرد که در بهار پیش رو، در شکلی بدیع، امکان برگزاری آیینی برای تجلیل از محمدباقر 

 .یابد ترتیب کالهی اهری، احمدرضا احمدی و دیگر برگزیدگان این دوره از جایزه

که به درخواست دبیرخانه جایزه کتاب سال شعر ایران به زاده، شاعر و مترجم، در متن کوتاهی همچنین رضا عابدین

 جایزه از دوره این شعری فعالیت عمر یک بخش در اهری کالهی محمدباقر انتخاب انتخاب خبرنگاران، به مناسبت

 :است آورده نوشته،

 مرا سخت بودم، نوشته جایی هم ترپیش که تانِدا سانتوکا از است هایکویی این ،"گذرمتنها یک راه است، از آن می"

 گرفته نادیده وسیع گستره روزگارانِ در انزوا، در و اوج در نوشتن وقفهبی سال همهاین. اندازدمی اهری کالهی یاد به

، تنها راه پیش روی او است و ناگزیر و ناگریز، از "شاعری"وقع، که پنداری تبی  و چشمداشتبی چنانآن و ها،شدن

 .گذردآن می

 واردش تا بروی باال پله سه باید که هست کوچک اتاقی هاست، معلم تمام تکلفش، که مثل خانهساده و بی خانهدر 

 ،(ایددیده «دلتنگی با زدن چرخ» در که هاییطراحی نوع از) کندمی طراحی نویسد،می شعر اتاق این در او شوی،

«. رضا کیانیان»منتشر شده، با طرح جلدی از  ۱1در دهه  شعرش مجموعه نخستین. نویسدمی نمایشنامه و داستان

اخوان »کامل شاعران سنتی بوده و حتی شعر نیمایی اگر  شعر سپید را زمانی شروع کرده که خراسان در سیطره

  .یافت. البته خود کالهی اهری غزل و قصیده هم کم ننوشته استنبود، شاید جایی برای خود نمی« ثالث

های شعر امروز است. امسال کتاب شاعر )چرخ زدن ترین و تاثیرگذارترین چهرهاهری یکی از مدرن شک، کالهیبی 

 «.ماست ادبیات سود به که چیزی خبرنگاران؛ جایزه هم و بود شاملو با دلتنگی(، هم نامزد دریافت جایزه

برگزیدگان، به این  در بخش ویژه شاعران بدون کتاب پانزدهمین دوره جایزه شعر خبرنگاران همچنین

 :شرح معرفی شدند

 عزیزی مهران –مقام اول مشترک: آزاده باصولی 

 عنابستانی مرتضی -  سجاد ریاحی فارسانی -زاده مقام دوم مشترک: زهرا گالبی

نیا، ارمغان بهداروند، علیرضا بهرامی، صابر محمدی و مهدی داوران این بخش نیز عبارت بودند از: سایه اقتصادی

 .تبارموسوی

 بازگشت به نمایه
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نت، پاپ جنابعالی به 242 ل م  مسیح خودخواندۀ جانشین   ك  !  

 

 میالدی 16 قرن در هشتم کِلِمنت پاپ به برونو جوردانو از آموزعبرت ایمتن نامه

 
 حداقل که را آن جزای زودیهب زیرا. نیست پایدار شادی این دانممی و خوشحالم نویسممی نامه شما به کهاین از

 به نامه این نگارش با پس! تواننمی شما به اما نوشت نامه توانمی خدا به که شگفتا دید. خواهم است حبس
  ."خودخوانده" قیدِ با هرچند کنم؛ خطاب "مسیح جانشین" را شما باید کهاین از متأسفم و امزده دست خودکشى

 با را ستیزتان و انحراف تا کنممی دعوتتان مناظره به و اممناظره مرد کجا؟ دین و مسیح و خدا و کجا شما راستی
 شأن از فراتر قائلید خود برای شأنی که بهانه این به. دهیدنمی تَن مناظره این به که دانممی اما. کنم اثبات مسیح
 حتی ترسممی که ساخته مغرورتان بقدری شأن آن. داردمی بازتان مَنی چون با مناظره از کذایی شأن آن و! مسیح

 .نخوانید هم را نامه این

 و تثلیث انکار و لوتر و کالون هایاندیشه ترویج جرم به من که ایدکرده شایع. پردازم می مطلب اصل به پس
 بندگی از گرداندنروی ارتداد. نیست هراسی. امشده مرتد و خارج مسیح دین از کوپرنیکی هیئت تأیید و تحسین
 برای شب و روز کلیساها در گماشتگانتان و شما هایخطابه و هاموعظه و انجیل در آنچه انکار نه خداست

 .شودمی گفته یا و خوانده الناسعوام

 هست مَثَلی.  است دین کنید،می القا مردم بر دین نام به آنچه که شده باورتان گماشتگانتان و شما گویا بدبختانه
 را هایتاندروغ شما وقتی. کندمی باور را خودش دروغ سرانجام هم خودش دروغگویی، کثرت اثر در دروغگو که

 بیابند؟ را دین حقیقت که است عوام و دلساده مردم به امیدی چه دیگر اید،کرده باور

 یک": گفتندمی بودند، سرخوش وقتی خویش خلوت در روحانیون که شنیدممی بودم، صومعه ساکن که هاییسال
 حیات یادامه برای که دریافتم بعدها اما. گویندمی شوخی به را این پنداشتممی ".ششدانگ دهِ یک از بِه خَر مرید

 !باشم کرده کمک دین و کلیسا حیات به بتوانم تا باشم مریدها این جذب دنبال به باید روحانی، کسوتِ در
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نت، پاپ جنابعالی به 243 ل م  مسیح خودخواندۀ جانشین   ك  !  

 

 نیرنگ و جهل حماقت، بر را خود دین پایداری که خدایی از حقیقت در و گریختم صومعه از که نگذشت چیزی
 کلیسایتان هایگماشته و پاپ عالیجناب شما خدای از اصل در. شدم گریزان و بیزار بود قرارداده الناسعوام

 این ذرات در وجودش که است خدایی شناختم، را او و رسیدم آن به صومعه بیرون در که خدایی اما. بودم گریخته
 .کرده تجلّی ماست مشهود که هستی ناسوتی صورت در جمله از و دارد حضور عالم

 رسمیت به را روحانیان که است خدایی. است دروغ از متنفر خدایی دارد، حضور کلیسا بیرون در که خدایی
 که روزی است باشکوه و زیبا چه و. کرد خواهد مجازات آخرت در مردم از پول دریافت بخاطر را آنان و شناسدنمی

 .بسوزید خدا قهر آتش در روحانیان شما و شوند بهشت یروانه درستکار پاکدل مردم

 کلیسا در را او که روحانیان شما خدای. است روحانیان شما خدای از تربخشنده و مهربانتر بزرگتر، بسیار خدا این
  .شناسیدنمی رسمیت به خود اعمال سنجش برای را شاخصی هیچ شما. شیطان جز نیست، کسی پرستیدمی

 مرتد بود، من کنار در امروز اگر هم مسیح دارم یقین بود؟ اینچنین هم مسیح آیا. دانیدمی عدل عین را خود
 خویش نبوت از هم شاید و پرداختمی مسیحیت انکار به مطلقاً ایدنشسته او جای به که شما دیدن از زیرا. شدمی

 !شدمی پشیمان و شرمسار

 پاپ آیا برافروخت، را مسلمان نادانِ یخلیفه آن علیه جنگ آتش و آمد هیجان به شما کاخ در شیطان که روزی
. توانستمی قطعاً درآید؟ دیوانه خلیفه آن با وگوگفت در از سربازان، داشتن گسیل جای به توانستنمی اوربانوس

 .هست و بوده ستیز در الهی تکلیف و فرامین با دینی، حاکمان طلبیجاه تاریخ طول در همواره اما

 پرداخت به نیازی دیگر و کندمی پاک را گناهان مسلمانان کشتار که بود داده فتوا هم کِلِرمون هایاسقف شورای
 خون و خاک به را جهان قرن دو المقدسبیت نجات برای بودند گفته محمد و مسیح آیا! نیست گناهان یکفاره

 .بکشانید

 اما. شد خواهد گریبانگیرم آن شومی زود یا دیر و باشد من مرگ شاید و آوارگی برای سندی نامه این که دانممی
 عصمت مقامِ در و پیامبر مسیح جای به و خدا جای به را پاپ عالیجناب تا نیستم احمق آنقدر که خوشحالم

 .بنشانم

 :برونو جوردانو نامۀزندگی مختصر شرح
/ 1611 فوریه 17 در اعدام: مرگعلتِ ارتداد/ : پاریس/ جرم دانشگاه در تدریس: اشتغالایتالیا/  1202: تولد

 (یزاسیونانک) عقاید تفتیش دادگاه در سوزاندن: مرگ نحوۀ

 

 بازگشت به نمایه
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آفریقا گوارایچه سانکارا، توماس یاد به 244   

 

 (1127 اکتبر 12 - 1101 دسامبر 11)

 مشکوکِ هایقول به او اگر. نیست بدش بختِ برای ترحّم مستحقِ نکند، سازماندهی را خود شورشِ که ایبرده
. است خویش بدبختیِ مسئول صورت این در دارد، اُمید توهّمِ آن به و است بستهدل اشآزادی برای ارباب

 .آیدمی بدست مبارزه راهِ از فقط آزادی

 
 ر س در. غربی آفریقای در گراچپ رهبران از( 1317 اکتبر 1۱ درگذشته - 1303 دسامبر 21 زاده) سانکارا توماس

 اصالحات و داد تغییر بورکینافاسو به علیا ولتای از را کشور نام جمهور، رئیس عنوان به سپس و علیا ولتای حکومت
 نظر از شود،می برده نام سانک تام اختصار به گاهی که او. داد انجام فقر بردن میان از منظور به اساسی و بزرگ

 .است «آفریقا گوارایچه» ای،عده

 رییس او ".برد پیش به دیوانگی از مقداری بدون تواننمی را اساسی تغییرات": بود گفته ای مصاحبه در سانکارا 
 91 مقابل در) درصد 31 به سواد نرخ جمهوریش، ریاست سال 0 عرض در که بود ای ساله 90 دیوانه جمهور
. شد کن ریشه گرسنگی و رسید غذایی مواد زمینه در کامل استقالل به بورکینافاسو یافت، افزایش( کنونی درصد

 لغو و زنان ختنه ممنوعیت قبیل از زنان های آزادی و حقوق که بود آفریقایی جمهور رییس اولین وی
 تهویه دستگاه فاقد دفترش و بود ۱ رنو یک تنها ماشینش. کرد نهادینه را قدرت در زنان بکارگیری و چندهمسری

 .بود بانکیش حساب در پوند 9۱1معادل تنها مرگ زمان در در و

 و فرانسه مستقیم حمایت با و نداشتند را ها توده چاپیدن امکان سانکارا فساد ضد های برنامه تحت که که خائنینی
 که بود داده پیشنهاد آفریقایی کشورهای کنفرانس در او. سوزاندند را اش جنازه و کشته را او( عاج ساحل) نوکرش

 را ها اروپایی دیون پرداخت عدم که" بود گفته او. کنند تلقی یکن لم کان را امپریالیستی کشورهای به خود دیون
 که بود پیشنهاد همین. "مرد خواهند گرسنگی از خود قروض پرداخت با آفریقاییها ولی نمیکشاند گرسنگی به

 .کرد خونش تشنه را فرانسه امپریالیست

 بازگشت به نمایه
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هستیم ما چون هستم، من" یعنی (UBUNTU) اوبونتو 245 !"  

 

 
اخالق با تمرکز  ۀاین فلسف«. انسانیت نسبت به دیگران»های بانتو است به مفهوم ( یک واژه در زبانUbuntuاوبونتو )

ها و روابط مردم با یکدیگر است. منشأ آن در زبان بانتو از جنوب آفریقا است. اوبونتو از مفاهیم کهن آفریقا و بر وابستگی

 .که در آفرینش ز یک گوهرند/ بنی آدم اعضای یک پیکرند معادلش در فارسی این بیت سعدی است که:

مشغول بود « اوبونتو»ر قبایل آفریقایی بدوی به مطالعه و پژوهش در زمینه شناسی که دیکی از دانشمندان حوزه مردم

های قبیله را به شرکت در مسابقه کند که یک بازی پژوهشی به سبک مسابقه دو ترتیب داده و چند تن از بچهنقل می

دتر به درخت های خوشمزه را در نزدیکی یک درخت گذاشت و گفت هر کس که زواو سبدی از میوه تشویق نمود.

ها پذیرفته و آماده مسابقه شدند. هنگامی که فرمان دویدن داده شد، پژوهشگر برسد، سبد پر از میوه جایزه اوست. بچه

ها دستان هم را گرفته و با یکدیگر شروع به دویدن کردند! همه با هم به درخت رسیده و در کمال ناباوری دید که بچه

 های سبد تناول نمودند.حال و خندان از میوههمه با هم دور سبد نشسته و خوش

ها را توانست به تنهایی همه میوهدر حالی که یک نفر از شما می»پژوهشگر علت رفتار عجیب آنها را جویا شد و پرسید: 

اوبونتو به چه پژوهشگر پرسید که  ؛«اوبونتو»ها گفتند: آن «برنده شود، چرا با هم رقابت نکردید و از یکدیگر جلو نزدید؟

 ؟«اندتونه خوشحال باشه، در حالی که دیگران ناراحتچگونه یکی از ما می»معنا است؟ گفتند معنای آن این است که 

 «!چون ما هستیم ،من هستم» ژوسا به این معناست: اوبونتو در فرهنگِ

اوبونتو کاربردها و کارکردهای مختلفی  ۀشناسند. امروزه فلسفمی« اوبونتو ۀفلسف»در محافل علمی این موضوع را با نام 

اخالق، در علوم اجتماعی و نیز در مشارکت عمومی  های عامل، در علمِرایانه و سیستم پیدا کرده است، در علومِ

 - رددهد و بازی بُی سالم(، جای خود را به همکاری و مشارکت میاوبونتو رقابت )ناسالم و یا حتّ ۀخصوصی. بر پایه فلسف

 شود.جایگزین می "ردبُ – ردبازی بُ"ا باخت ب
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هستیم ما چون هستم، من" یعنی (UBUNTU) اوبونتو 246 !"  

 

آیا آمادگی دارید در الیحه مشارکت عمومی خصوصی، پروژه های مشارکت، شورای ملی راهبری و هر آنچه رنگ 

اگر زمینه پذیرش این موضوع  برد تمرکز کنید؟-پذیرد، به همکاری دست اندرکاران بیاندیشید و بر بازی بردمشارکت می

 «.اوبونتو» درشت نیز بنویسید، د، با صدای بلند بگویید و با خطِبینیرا در خود می

 

 در مسافری اگر مثالً که است این اوبونتو هایجنبه از جنبه یک: »است داده توضیح چنین را اوبونتو ،نلسون ماندال

دهند و او را کند، مردم به او غذا میکه توقف می هنگامی. کند آب یا غذا درخواست نیست الزم کند، توقف روستایی

کنند. اوبونتو به این معنا نیست که مردم نباید به دنبال ثروت باشند، ولی سؤال این است که آیا شما سرگرم می

 «خواهید این کار را به قصد بهبود جامعه انجام دهید؟می

برنده جایزه صلح نوبل و از رهبران جنبش ضدآپارتاید آفریقای جنوبی اوبونتو را چنین  اسقف اعظم دزموند توتو؛

 دیگران بودن خوب و قدرت دارایی، از او. است دیگران ۀفرد با اوبونتو، در دسترس و تأیید کنند»کند: تعریف می

 او. دهدمی نفس به اعتماد او به دارد، تعلق تریبزرگ کل به او که مفهوم این درک چون کندنمی تهدید احساس

 «.اند که او خوار خواهد شد اگر دیگران خوار، تحقیر، شکنجه یا مظلوم واقع شونددمی

 
 بازگشت به نمایه



 


