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 قدرِ دو گندم آزادی

 

 فرشته مولوی

 

 

رسیم که در روایت  آفرینشی می ۀروی دیوار اسطوره و افسانه اگر پی خط سانسور را بگیریم، به افسان

کند؛  سانسور را آشکار می ۀاست، سر و سرچشم نبایدخلقت آدم با نمایاندن و شناساندن آنچه که 
بهتر بگویم داستانی . آفرینش ساده اما کامّل است ۀافسان. دکه نامی بر آن بگذار آن بی
سبب، آدمی  خداوندگارِ دوعالم، به هر سبب یا بی. ای پُر و پیچیده دارد یاب و درونه آسانـ  وـ  زود
آدم آزاد است در بهشت . کند آفریند و در فراهم آوردن اسباب آسایش و آرامش او کوتاهی نمی می

کران نیست و  به پرهیز از درخت  اما این آزادیِ بسیار بی. بخواهد خوش باشد خدا در کنار حوایش تا

کوچک و ناآزادیِ  نبایدناخواسته این ـ  آدم خواسته. ناچیز دیگر بسته است ۀیا سیب یا گندم یا هرچ
ن پُری و پیچیدگی پنهان در زیر پوست این داستا. شود تابد و از فردوس بیرون رانده می خُرد را برنمی

ترین  اگر نه رایج ـ  ـ  برداشتی رایج . شود های دیگرگون نمایان می ساده در تفسیر و تعبیر و تاویّل
تقوا به درافتادم و  ةنه من از پرد"گوید،  وقتی حافظ می. شود در بیتی از حافظ بازگو می ـ  ـ  برداشت 

جز گناه نیست و چیزی  نباید ةهرچ؛ یعنی که آن "پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت /بس
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سرشت که تکیه  در کنار یا در برابر تفسیر دین. نشنیده گرفتن نهی خدا نشان از میّل آدم به گناه دارد
 گیرد، تفسیرهای دیگری هم هست که بنا  می "گناه"ممنوع را برابر با  ةبر نافرمانی از خدا دارد و میو

 . دلخواه دیگر است ۀو یا هرچ "تحقیق"یا  "معرفت"یا  "آگاهی"ممنوع همان  ةها میو به آن
یا درخت ممنوع، چه دینی و چه نادینی، دریافت و برداشتی دلخواه و   هر تفسیر و تعبیری از میوه

های گوناگون باز  کمال و دوام داستان آفرینش هم در این است که راه را بر خوانش. ست نسبی
 ۀیا هرچ  بایست درخت یا میوه داستان می در خوانشی استوار بر عقّل سلیم و استخوانبندیِ. گذارد می

ی برین  بهشت ۀآدم از هم. نباید را همان گرفت که از آدم دریغ شده؛ یعنی اختیار و آزادی ـ  وـ  نشاید

این هم هست که او  ۀکشد، نشان ی را به رخش مینبایدبرخوردار است، اما همان یکتادرختی که 
درخت در میان بسیاردرختِ باغِ بهشت با نشان تنها یک . تمام نداردـ  وـ  آزادی تام

ید که خارخار خواهش آن عاقبت بر عافیت نما ش چندان و چنان خواستنی مینبایدـ  وـ  نشاید
قت شناسد و نه با دانایی و حقی  یابی به درخت نه گناه می آدم پیش از دست. شود بهشت چیره می

عرفت یا حقیقت تعبیر شود، حکایت از آن دارد که که به گناه یا م درخت بیش و پیش از آن. آشناست
بر این پایه . سانسور است کران و بی آدم، نه از روی دانش، که از روی سرشت، خواهان آزادیِ بی

ست  هایی ها و معنی تر از تعبیر درخت به مفهوم تر و دریافتنی تعبیر درخت به آزادی تعبیری زودیاب
 .    تابِ آن نفسِ آزادی و اختیار است و آدم نیازمند و بیدرخت . که بر آدم ناشناخته بودند

آدم نیز  خدا را نیاورد و رنج هبوط به عالم خاک را به جان خرید، بنی نبایدـ  وـ  نشایداگر آدم تاب 

پایه را  زورکی و بی نبایدای خود هیچ  اند که همچون پدر افسانه همچنان و تا به امروز نشان داده
دهد و تنها  خود در برابر هر باید و نباید بیرونی سرسختی نشان می ةدمیزاد بنا به خمیرآ. تابند برنمی

جانی باید و نبایدهای  رمز سخت. اند اند یا درونی شده پذیرد که یا درونی هایی را با دل و جان می آن
که با طبیعت تاریخ دراز درافتادنِ آدمی با خط قرمزهایی . عرفی در این درونی یا نهادینه شدن است

های نادرست نبایدشود  زور قانون هم نمیـ  وـ  خوانند، بیانگر آن است که به ضرب آزادیخواهش نمی
های فردیِ طبیعی آسیب  هر خط قرمزی که به بنیاد آزادی. داشت پایه را سرپا و سوار نگه و بی

راه نیست اگر گفته  بی. شود شود و دیر یا زود شکسته می نخواهی نادیده گرفته میـ  برساند، خواهی
سیاسی برخیزد، از ـ  چون زندگی اجتماعیـ  وـ  که از چند که میّل به آزادی بیش و پیش از آنشود 

 .  گیرد سرشت انسانی مایه می
کردنی به درخت دست یافت؛ فرزندانش بر زمین اما برای دستیابی به  دراز آدم در بهشت به دست

دستاوردهای تا به امروز، از آزادی سیاسی و . اند جا و اکنون آمدهآزادی راه سخت و درازی را تا این
های   باور به نیازمندی بشر به برخورداری از آزادی ۀمذهبی گرفته تا آزادی اندیشه و بیان، همه بر پای
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اند؛ و از کوشش اندیشمندانی چون جان الک و ژان ژاک روسو و تامس جفرسن در  طبیعی بوده
 . اند و تالش آزادیخواهان جهان برای جاانداختن آن برآمده پروراندن این باور

نیازهای بشری ( 2339) تئوری پیرامون انگیزش بشریروانشناس امریکایی، ماسلو، در اثرش 
بنا به رای و . چرا دارد، درخور توجه استـ  وـ  چون بندی کرده که گرچه جای  را در نموداری هرمی رده

 ۀمای( زیستی، ایمنی، دلبستگی، و گرامیداشتی)پایینی  ةازهای چهار ردهرم ماسلو برآورده نشدن نی
اما وقتی این نیازها برآورده شد، نیازهای رده پنجم، خودشکوفایی . شود دلواپسی و پریشانی می

بالیدن و  ۀها مای آورند که پاسخگویی به آن سر بر می( چیزهایی چون آزادی و اخالق و آفرینندگی)
گذارد،  که شکم گرسنه جا برای هنر و فلسفه و آزادی و آفرینش نمی این. شود شکوفایی فرد می

بروبرگرد  با این همه چون سرشت بشری ساده و خطی نیست، هیچ حکمی بی. پایه نیست حرفی بی
نیازهای برشمرده در  ةشود که نیازی از زمر ای، یا در جامعه و جایی، می ای و دوره در زمانه. نیست

شود  می. شود که ترتیب ارزش نیازها بنا به دیدگاه فردی دگرگون شود می. دیگر بیابد هرم پایگاهی
ها  از این. های برتر و نیازهای واالتر را در سر پروراند که با شکم خالی هم رویا و سودای ارزش

د ست، تردی نیازهای بشری ةکه آزادی از زمر گذشته، حتا بنا بر همین هرم پایگانی ماسلو، در این
 ةهرم ماسلو، سوای برشمردن آزادی در میان نیازهای انسانی، ایمنی پیشه یا حرفه را در رد. نیست

بنابراین اهّل قلم، یعنی کسانی که نوشتن پیشه یا کارشان . گذارد دوم و پس از نیازهای زیستی می
 .  دارند خود را نگه ۀیشدرنگ پس از نیازهای زیستی نیاز به آزادی قلم دارند تا بتوانند کار یا پ است، بی

رویارو و درگیر با غول ( آزادی مطبوعات)های نوشتاری  ها، آزادی قلم یا آزادی رسانه در میان آزادی
عوام راه  ۀوقتی با اختراع چاپ خواندن و نوشتن از قلمرو خواص به عرص. سانسور بوده و هست

 ةدر آغاز سد. های چاپی را عَلم کردند یافت، کلیسا و حکومت سانسور یا تفتیش پیش از انتشار رسانه
اندی سال بعد هم پادشاه فرانسه تا ـ  وـ  کلیسا کرد و سی ةشانزده پاپ چاپ کتاب را وابسته به اجاز

در انگلستان هم توپ سانسور در دست . اجازه را مرگ دانست آنجا پیش رفت که کیفر جرم چاپ بی 
که افتراآمیز  چاپ هر نوشتار به شرط آن 2333ر دکلیسا و حکومت چرخید و گردید تا سرانجام 

بایست قانونی وضع کند  در ینگه دنیا بنا به اصّل اول متمم قانون اساسی کنگره نمی. نباشد، آزاد شد
جهان باور به  ۀبا این پیشینه روشن است که در هرجای پیشرفت. که آزادی مطبوعات را محدود کند

 ةافتاد همین سبب شده که در جاهای پس. چرا نداردـ  وـ  چون ست و جای نشدنی آزادی نوشتار انکار
اند، شرمگین و فریبکار  سخت به سانسور چسبیدهـ  وـ  هایی که از ترس برافتادن سفت دنیا هم حکومت

 .بپوشانند ـ  ـ  اخالق و  ارشادو  ممیزیچون  ـ  ـ  هایی توخالی  روی سانسور را با واژهـ  وـ  بر

دادِ استبداد، در گذر تاریخ، یا از راه اندیشه و بیان آن در  ی و رهایی از سختی و بیپیکار برای آزاد
به بیان دیگر یا قلم بر شمشیر شوریده یا . گفتار و نوشتار بوده و یا از راه خیزش و شورش و انقالب
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آزادی در انقالب مشروطه و در سرآغاز رسمی و نسبی تاریخ مدرن ایران . خون بر شمشیر پیروز شده
کلمه و کالم، یعنی ابزارهای روشنگری برای مردم و در میان مردم، بیش و پیش از هرچیز در آزادی 

های  بنیادین در پراکندن اندیشه ۀدر آن دوره چون روزنامه رکن و رسان. یافت مطبوعات معنی می
به معنی آزادی تر  آزادیخواهانه بود و کتاب توان همانندی با آن را نداشت، آزادی مطبوعات بیش

طلب بود، آماج  آزادیخواهان مشروطه ۀمای روزنامه همان اندازه که ابزارِ دست و دست. ها بود روزنامه
سو قانون مطبوعات پدیدار شد؛ از  از یک. گرایان هم بود تاخت قدرتمداران استبدادگرا و واپسـ  وـ  تیر

و مواظبت از چاپ و نشر در برای مراقبت  تفتیش ةدایرو  سانسور ةادارسوی دیگر چرخ 
. دور برداشت ـ  ـ  که پیشنهاد اعتمادالسلطنه و پیشکش ناصری به ملت بود  ـ  ـ  ممالک محروسه 

مخالفان آزادی اندیشه و قلم به دستاویز دین یا اخالق یا عرف تیغ سانسور را آختند و پرداختند تا 
 ةدر دور. ندیشه و قلم بلرزد و بترساندهمچون شمشیر داموکلس همیشه و هرآن بر باالی سر اهّل ا

در زمان محمدرضا شاه . طلبید کش می دستان نفس به گردان بود و در میان قلم رضا شاه شهربانی تیغ
بنابراین دستگاه . نواخت، ترجمه و چاپ و نشر کتاب رونق گرفت و تجدد می  که کوس توسعه

با پیاده  نگارش ةادارسرانجام . کردگردید، روی کتاب زوم  سانسور که به خواست ساواک می

چنان آش را شور کرد که کانون نویسندگان بیانیه  ممنوع ةواژـ  کتابـ  نویسنده ۀگان کردن سه

دادِ سانسور به  داد نویسندگان از بی ده شب انستیتو گوتهدر ستیز با سانسور بیرون داد و در 
ادی از گذشته بود، ویران شد؛ و هرچه جایی قدرت هرچه آب پس از انقالب و جابه. آسمان رسید

وزارت از  هنربر این روال . ویرانی از گذشته بود، بزک شد تا به قوتی بیش از پیش برقرار بماند
نشست؛  نگارش ةاداربه جای  کتاب ةاداربرجایش نشیند؛  ارشادبرداشته شد تا فرهنگ و هنر 

با این پوشش و آرایش و به . شد فروپوشانده ممیزیدر عبای مقبول  سانسورعریان  ةو واژ

 ـ  ـ   سانسور محجبهبخوان  ـ  ـ  دستاویز شرع و عرف و اخالق و انقالب تیغِ زَنِش و بُرِش ممیزی 
به . های سیاسی، که به هر نشان و نمایی از زندگی فرود آید ها و اشاره مجاز شد تا نه تنها بر نشانه
نسور با فرهنگ و ادبیات و اهّل قلم این ملک چند ساله ساـ  وـ  این ترتیب در روندی سی

ریگ چشمگیرش فرهنگ و ادبیاتش بوده، چنان کرده که نه تازی نه  ای که تنها مرده چندهزارساله
 .ترک نه مغول کرد

ست که به بسیاری  سندی ده شب گوتههای  متن سخنرانی. های سانسور بسیار گفته شده از آسیب
نژاد  ویژه در چند سال پسین دولت احمدی همچنین، به. پردازد لوی میپه ةهای سانسور در دور از زیان

اند؛ چرا که هم کارد به  ، برخی از اهّل قلم به صدا درآمدهتدبیر و امیدو پس از روی کار آمدن دولت 
سنجی اعتراض به سانسور در این دو دوره  باهم. ها رسیده و هم خرابی به غایت استخوان نویسنده
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دهد که زیر پای دولت و حکومت کم یا  در هر دو دوره اعتراض زمانی رخ می. نیست خالی از فایده
اعتراض با صدای رسای نطق و خطابه در چارچوب رویدادی  ده شبدر . بیش سست است

 ۀبا استثنای یک نام)روزها اعتراض پراکنده و فردی  گیرد؛ در این یافته و صنفی شکّل می سازمان
ناگفته پیداست که تفاوت . شکوه و شکایت است ۀو با صدای نرم و آهست (گروهی به وزیر ةسرگشاد

شود از یاد برد که در  نمی. هاست اجتماعی متفاوت آنـ  سیاسیـ  تاریخی ۀبنیادیِ این دو دوره در زمین
رغم  ست که به این هم انکارنشدنی. سانسور تنها بر اندیشه و کنش سیاسی بود ۀنخست، تکی ةدور

ادبی و ـ  های فرهنگی درخشان چهّل، ترجمه و گاهنامه ۀویژه در ده هایی، به ، در برههخفقان سیاسی
کنونی سانسور چنان فراگیر است که نه  ةدر دور. صنعت نشر و چاپ کتاب رو به شکوفایی داشت

 . ها نفس فرهنگ را بریده است تنها نفس نویسنده که نفس صنعت نشر و فراتر از این
زخم خوردن از سانسور بیانگر این است که سانسور، سوای درازا و پهنا و  سانی دو دوره در هم

ست که  زهری. و چه عریان، به گوهر ویرانگر است ممیزیژرفایش، در هر دوره، چه در پوشش 
گیرد؛ بعد ناشر و نشر را  اول گریبان و گلوی نویسنده و مترجم را می. کمش میّل به زیاد شدن دارد

وقتی اندیشه و خیال درپستوماند و . کند خور می م فرهنگ را زمینگیر و توسریزند؛ بعد ه زمین می
شماری از . شود گرفت، راه دروغ و دورویی و فریب و فساد باز می قلم شکست و زبان اللمونی

شدن کلمه و کالم از  تهی : شود چنین برشمرد وار می سانسور و ریا را فهرست ۀهای سلط آسیب
از سوی دیگر؛ ( weasel words)های توخالی  سو و جا افتادن واژه یکمعنای اصلی خود از 

و خوگرفتن به آن؛ فاصله افتادن میان نویسنده و خواننده؛ باال ( تقیه)روادانستن فرهنگ الپوشانی 
همسانی و  ۀاعتمادی میان اهّل قلم؛ رنگ باختن فرهنگِ ملی و همگرایی بر پای رفتن دیوار بی

های  نعمتی به دستاویز تفاوتـ  های حیدر و دشمنی  یره شدن فضای تفرقههمدردی و در پی آن چ
های  کاستیـ  وـ  ها و کمی ها و پلیدی کاری خبری و ناآگاهی مردم از زشت مذهبی؛ بیـ  زبانیـ  قومی

 .اجتماعی

فرهنگ و ادبیات : یکی این است کهده شب های   های درخورتوجه در سخنرانی حرف ةاز زمر
فرهنگ و . مصطفی رحیمی. نک)ماند  ران با سد سانسور روبرو نبود؛ وگرنه که نمیکالسیک ای

سنگ سانسورگران  آید تا شاید به گوشِ روزها هم بر زبان اهّل قلم می چنین حرفی این(. دیوان
مدار اهّل اندیشه و قلمش  که ماندگاری ایران وامدار فرهنگش و فرهنگش هم وا در این. فروبرود

نماید، چشمداشت ما از قدرتمداران برای شکستن سد  چه بیهوده می آن. نیست بوده، جای شک
اندیشند و راهی جز  که جز به ماندگاری خود در قدرت نمی  چرا و چگونه کسانی. سانسور است
نگران نبودن یا ناتوانی فرهنگ و ادبیاتی آزاد باشند؟ در نهایت اگر  بایست دل دانند، می زورچپانی نمی

کشاکش با نیروها و نهادهای مردمی زیر فشار باشند، به مصلحت، افسار کنترل را شاید  در میدان
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شود این را نادیده گرفت که بقای قدرتِ متکی بر استبداد  نمی. شّل و تیغ سانسور را شاید کُند کنند
سود و  ست که در هر چارچوبی، از شرع و عرف گرفته تا قانون، پاسدار هایینبایدـ  وـ  بایدبسته به 

سراسر استبداد ایران کار فردوسی و حافظ و مولوی و نظامی و  ۀاین را که در گذشت. صالح آن باشند
گرچه که  ـ  ـ  نظری و دانش و بینش حاکمان و شاهان نسبت داد  توان به بلند عبید قسر در رفته، نمی

سنتیِ استبدادی  ۀجامع ساخت و بافت. هایی هم پیداشدنی باشد ها کسی با چنین ویژگی در میان آن
درازی سانسور در امان ماند، و اگر سانسور  اما اگر قلم و ادب از دست. آورد بی سانسور دوام نمی

های نویسنده و شاعر نبود، از آن بود که نوشتار در  نوشته یافته برای تفتیش دست رسمی و سازمان
نبود و حرف و رای اندیشمندان  تا عوام را با قلم کاری. شد قلمرو بسته و تنگ خواص پخش می

افتاد، چه نیازی به بگیر و  برد و تخت حکومت از نیروی قلم به لرزه نمی راهی به کوچه و بازار نمی
 !ببند کلمه

گوش و ـ  وـ  بسته و در تنگنای خفقان با گشودن چشم ۀدر این روزگار، اما، کلمه و کتاب در جامع
ادبیات در چنین جامعه و چنین تنگنایی . یابد ردی افزوده میحواس مردم کارکـ  وـ  بیدار کردن هوش

نگارش  ةیعنی همان که ادار ـ  ـ  گویند  می subversiveشود که در زبان انگلیسی به آن  همان می
خوانندش؛ یا همان که خواندنش  می ضالهجمهوری اسالمی  ةکتاب دور ةپهلوی و ادار ةدور

ساالرانه ندارد و حیات و مماتش به دروغ  قدرت حاکم بنیاد مردموقتی . سازد می براندازو  خرابکار
ادبیات . برانداز بشود و فریب بسته است، جای شگفتی ندارد اگر علوم انسانی مغضوب و ادبیات رژیم

سبب  بی. گو و راستگوست شود و بنا به سرشتش فاش ست که در کلمه و کالم پدیدار می هنری
دری را برتابد  تواند ادبیاتِ پرده نمی کاری  پوشی و پنهان پردهپشتیبانِ  رسمیِـ  نیست که فرهنگ سنتی

سانسور ترساندن و  ۀپس اگر یک روی سک. ست های زندگی وپسلهـ  که کارش رو کردنِ پشت
 .بازداشتن قلم است، روی دیگرش ترسیدن نظام از قلم است

به چه باید امید بست؟ از مشروطه اگر از نظام نشود چشمداشت شکستن سد سانسور داشت، به که و 
تاکنون کشمکش میان استبداد و آزادی همچنان پابرجا بوده و در هر فراز و نشیب هماوردی پس و 

خواست بنیادی مشروطه از همان آغاز با آزادی اندیشه و بیان معنا پیدا . هماورد دیگر پیش رفته
پرداختن به قانون مطبوعات در . شد ه میکرد و آزادی اندیشه و بیان با آزادی مطبوعات سنجید می

بیانگر اهمیت کلیدی آزادی   ـ  ـ  ترین مجلس ایران نامیده شده  که دموکرات ـ  ـ  نخستین مجلس 
در آن زمان گروهی بر آن بودند که سانسور پیش از انتشار . در آن دوره است( ها روزنامه)مطبوعات 

بایست در  نون جرم نویسنده ثابت شد، نویسنده را مینباید باشد و پس از انتشار اگر بنا به قا
ن روشن است که مخالفان مشروطه به هیچ روی چنی. ای قانونی و منصف محاکمه کرد محکمه

طلبان هم بودند کسانی که به دستاویز دین  که، اما، در میان مشروطه طرفه آن. تافتند چیزی را برنمی
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ده این نکته که در . سانسور بودند کمی تا قسمتیمعه خواستار ناآماده بودن جا ۀو اخالق و یا به بهان
، درخور درنگ و دقت (سانسور و عوارض ناشی از آن .باقر مومنی. نک)به آن پرداخته شد شب 

صدا نبودن  ستیزان، که برخاسته از هم به بیان روشن، دوام سانسور نه تنها وامدار زورِ آزادی. است
از  اگرو  اماطلبان بر سر بودن یا نبودن سانسور و پیش کشیدن  روطهآزادیخواهان و مش ۀپارچ یک

 . سوی برخی از آنان به هر انگیزه و بهانه بوده است
چه در افت و چه  ـ  ـ  سیر سانسور از زمان مجلس اول تاکنون نمایانگر آن است که سانسور همچنان 

نسورخواهان، از ناتوانی یا سستی اهّل قلم در در کنار برخورداری از  پشتیبانیِ پرزور سا ـ  ـ  در خیز 
هرچند چرایی  این ناتوانی یا سستی پیچیده است، . برد صدایی بهره برده و می رسیدن به یک

گمان دودلی و پروا و پرهیز برخی از نویسندگان و مترجمان از کوشش جمعی برای ایستادن در  بی
صدایی  همده شب در حالی که در زمان  . ردبرابر سانسور در پابرجاماندن آن سهمی چشمگیر دا

های نخست  های دردناک سال ها و جداسری دار شکافـ  وـ  سانسورستیزان به اوج رسیده بود، در گیر
حاال هم که بار . آمد فایده نبودن سانسور در خلق هنر و ادبیات هم به میان می انقالب حرف از بی
رس سانسورند، هماهنگ و  کسانی که در تیغ ۀجبههای سانسور باال گرفته،  دیگر حرف خرابی

روشنی، گیرم به زبان و لحن متفاوت، خواهان از میان رفتن تمام و کمال  برخی به. صدا نیست هم
روند؛ و شمار بسیاری هم  آن فراتر نمی اصالحسانسورند؛ کسانی از مرز درخواست قانونمند شدن و 

از آن  ـ  ـ  گزندهای برآمده از نابسامانی فراگیر و کهنه ـ  وـ  ناگفته پیداست که گیر. مانند خاموش می
سو وانزواجویی از سوی دیگر، و باور به  اعتمادی به یکدیگر، فضای باندبازی از یک میان، جو بی

 .ریزند آب به آسیاب سانسور می ـ  ـ  های فردی و درروهای زیرجلکی  حّل کارساز بودن راه
فرهنگ را  ۀست که ژرفا و پهنایش هم گاه و بستر سانسوریای از دست سانسور کتاب پاره

های فرهنگی دارد و  جانی که ریشه در عرف و عادت رفتنِ سانسور دیرپا و سخت ازمیان. گیرد دربرمی
ست که گریبان  سانسور کتاب، اما، قانونی. خواهد گیرد، زمان دراز و آزادیِ بسیار می همگان را فرامی

بندهای ـ  وـ  ر این سانسور برداشته شود، راه برای روشنگری و رهایی از قیداهّل قلم را گرفته؛ اگ
کنونی این جز از کّل  ةچه بسا برای همین هم هست که در دور. شود وپاگیر فرهنگی باز میـ  دست

. بایست هدف نفی و نکوهش گسترده و پیوسته قرار بگیرد سانسور چنان پررنگ و پرزور شده که می
گامی با جهان پیشرفته در آزادی اندیشه و بیان و آزادی اندیشه  یاز به دگرگونی و همسَد سال پیش ن

ویژه ادبیات زیر تیغ افتاده، دفاع  یافت؛ حاال که علوم انسانی و به ها نمود می و بیان در آزادی روزنامه
سانسور  این. ست خواهی از رهایی کتاب از بند سانسور دولتی و قانونی نشان و نمودی از آزادی

زند، نویسنده و  قانونی ناکارآمد و در نهایت ویرانگر است که نه تنها صنعت نشر را به زمین می
 . کند خیالی می سردی وپریشان مترجم را اسیر تنگدستی و درماندگی و دل
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این آزادی در . آزادی قلم پیشکشی از سر درک و دوستی از سوی حکومتی سانسورباور نخواهد بود
ست و جز به  کوشش  پرتوان نویسندگان برای رهایی از سانسور قانونی و دولتی کتاب ا گرو خواست

در هیچ کجا و هیچ زمان آزادی رایگان و راحت به دست . آید ها هم به دست نمی فردی و جمعی آن
رضوان به دو گندم  ۀپدرم روض"گوید،  ابدی آن هم حرف حافظ است که میـ  گواه ازلی. نیامده

کس نداند، نویسنده انگار ناگزیر است که بداند و بهایش  قدرِ آن دو گندم آزادی را هیچ  "...بفروخت
 .را هم بپردازد

 
 2931مهر 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مُخّلِ آزادی های الیه

 ادبی سانسورِ تاریخ بر مروری

 

 پگاه احمدی

 

 

از سوی  انداخته است و عمدتاً زادی بیان و قلم،بر آ سانسور از دیرباز، همواره سایۀ نامیمون خود را
های  در جهت کنترل و قانونمند کردن جلوه نهاد قدرت، به عنوان ابزاری مشروع و قابّل دفاع

های  ساز و کار سانسور در مواجهه با داده. مردمان معرفی شده است اخالقیات و سیاست در زیست
سیاسی، مذهبی،  اریخ، اشکال مختلفی از سانسورگوناگون است؛ بر همین اساس، در طول ت مختلف،

 .عقیدتی، اخالقی، ادبی و انواع دیگر اِعمال شده است

انگیزی از قبیّل ممنوعیت  مروری بر تاریخ سانسور ادبی در جوامع گوناگون، خواننده را با حقایق غم
، سرکوب مثله شده داستان، رمان و نمایشنامۀ های ممنوعه، شعر، القلمان، واژه نشر کتاب، ممنوع

مواجه  بار و حذفی با مقولۀ ادبیات، فرهنگ و صاحبان آن اهالی قلم و انواع برخوردهای خشونت
سوی متولیان اخالق  ها پیش از میالد مسیح، از آتن، سال «خرمگس»در آتن، سقراط  .کند می

اخالقی خود  /ارائه و ترویج آراء فلسفی مذهبی وـ  به عدول از اخالقیات عرفی، سیاسی رسمی
دامنۀ سانسور عقیدتی در طول تاریخ آنچنان وسیع است که حتی . محکوم به نوشیدن شوکران شد
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سوی  ها از ای جرح و تعدیّل گیرد؛ تا آنجا که صرف نظر از پاره کتاب مقدس را نیز می دامن
کشورها  نیز در شماری از های ادوار کهن بر این کتاب، خواندن و انتشار آن در عصر حاضر اسقف

 .همراه است هایی مانند کرة شمالی با محدودیت و ممنوعیت
را هم مشمول لطف  گذارد، ادبیات کودکان نصیب نمی ای از آفرینش را بی هیچ عرصه سانسورکه

در کشور چین سانسور  2369اثر لوئیز کرول در « آلیس در سرزمین عجایب» .خویش قرار داده است
کردن حیوانات به  مرتبۀ حیوانات به انسان، صحبت  ه اتهام ارتقاءاین رمان تخیلی کودکان ب .شد

ها در چین  و حیوان به ذهن کودکان، سال زبان آدمیان و لذا احتمال القاء اندیشۀ تساوی مقام انسان
 2.االنتشار بود ممنوع

 پرستی، یکی شیطان به دلیّل ترویج جادوگری و «هری پاتر»میالدی، کتاب محبوب  1221در سال 
 1.آمریکا گزارش شده است کاران در از باالترین موارد سانسور کتاب از سوی محافظه

جنوبی با ممنوعیت  در ایالت کالیفرنیای 2312نیز در سال  «تارزان»بنا بر مستندات و مآخذ، کتاب 
سانسور این کتاب، . آوری شده است آنجلس جمع های آن از کتابخانۀ ملی لس مواجه بوده و نسخه

در جنگّل و بدون ازدواج، صورت  «جین»با ( تارزان)کاراکتر داستانی  ا به دلیّل زندگی اینظاهر
  9.است گرفته

نیز همچون سایر اقسام سانسور، همواره، دامنگیر آثار  صرف نظر از ادبیات کودکان، سانسور اخالقی
. دی یِخانم چترل و عاشق 2393فلوبر  ، مادام بواری2323ِجیمز جویس  سِولیسوا. ادبی بوده است

عاشق »بنا بر مستندات، سانسور رمان  .اند ها در این زمینه ترین نمونه ، از مطرح2313الرنس . اچ
های خانم چترلی صورت گرفته است؛  بازی شرح عشق به دلیّل 2393در سال  «خانم چترلی

 ع است، درامروزه پرداختن به آن و انتشارش در اغلب کشورهای جهان بالمان موضوعی که اگرچه
انتشار آن بودند، همراه  های عمومی که خواهان توقف با موجی از فریادها و اعتراض 2393سال 

 3.بود
طول سالیان تحمیّل  های فراوانی را به مولفان و ناشران در دهد که سانسور، هزینه آمار نشان می

های  یدتی با خشونتسوی افراطیون عق عالوه بر شاخص زیان مالی، گاه نویسندگان از. کرده است
سلمان رشدی و اثر پر آوازة . اند قبال انتشار آثارشان مواجه شده ای همچون تاوان مرگ در سابقه بی
  .اند مثال شاخصی در این زمینه «شیطانی آیات»او 
کاران مذهبی و  محافظه عمدتاً از سوی( سانسور)های حذفی  توان اذعان داشت که امروزه تالش می

های تلویزیونی  ها یا برنامه ها، مطبوعات، فیلم کتاب شود که محتوای ای اِعمال می سیهای سیا گروه
 .پندارند اعتقادی خود میـ  های دینی باورها و ارزش را مخّل یا در تضاد با
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سرچشمه در ادوار کهن جهّل و  ایلغار نامبارک ممیزی علیه اندیشۀ آزاد و آزادی گفتار و نوشتار که
شکسپیر تا آدم برفی کمپانی والت دیسنی را درنوردیده  های طور رسمی از نمایشنامه به استبداد دارد،

ای  گوشه نهادی را در ه یاگرونماید که انتشار اثری که مخالفت شخص،  به طور کلی چنین می. است
  9.برنیانگیزد، کاری دشوار و به ندرت ممکن است

ناتوان از پذیرش تغییرات،  گرایانِ ّل عظیم سنتخی: شود سانسور غالبا از سه مجرای مهم اِعمال می
کاران و مبلغان دینی و دست آخر،  مشتمّل بر محافظه های بنیادگرایانه، جوی ارزش مدافعان ستیزه

 بنابراین، سانسور نشر در طول .سرسخت استانداردهای اخالقی محافظانِ مداران افراطی و اخالق
جنسی برانگیزاننده و  منظر ممیزی غیراخالقی، به لحاظ تاریخ، اغلب متوجه آثاری بوده است که از

ها، سانسور آثار  از میان کالسیک. است یا به لحاظ سیاسی، با مشی نهاد قدرت ناسازگار بوده
جنسی بایرون نه تنها مشمول  مضامینِ. مشهور در این زمینه است شکسپیر و لُردبایرون از مصادیق

توماس باودلر  های آثار شکسپیر توسط همچنین جرح و تعدیّل. یدشد بلکه به تبعید او انجام سانسور
معادل سانسور به کار  «باودلریزیشن»گسترده بود که از آن پس، تعبیر  چندان( 2393ـ  2319)

نامد،  اخالقی میها را غیر هایی که جهان آن کتاب» :حال آن که به تعبیر اُسکار وایلد 6.رفت
 3«.نمایاند را به او میشرمساری جهان  ست که هایی کتاب

از سد سانسور، در  صرف نظر از موارد اخالقی، آثار شماری از نویسندگان نیز، با وجود برگذشتن
هایی نظیر مارک توآین، جان  توان نام می هایی همواره محّل مناقشه بوده است؛ که از آن میان دوران

 .یسون را برشمرداستفان کینگ و تونی مور بک، مایا آنجلّو، هارپرلی، اشتاین
های  ترین شیوهبار خشونت سوزی به مثابۀ یکی از توان از کتاب شک، می با مرور تاریخ سانسور، بی

هزار نفر در برلین گرد آمدند تا شاهد آتش زدن  نزدیک به چهّل 2399در سال . حذف آثار، نام برد
کارل  یش هاینه، برتولت برشت،آثار هاینر. سیاسی حزب نازی در تباین بود آثاری باشند که با فلسفۀ

  3.به آتش سپرده شد مارکس، ارنست همینگوی، جک لندن و توماس مان از جمله کتبی بود که
جوامع توتالیتر نظیر روسیه،  ای از جالب توجه است که این شیوه از سانسور، حتی امروزه نیز در پاره

ذعان داشت که اوضاع سانسور در با تاسف باید ا .شود کرة شمالی و چین کمونیست، اِعمال می
صدا و تحت سلطۀ دیکتاتوری از قبیّل ایران، ترکیه، سوریه، یمن،  خاورمیانه و کشورهای تک

سانسور در این  .تر است از موارد یاد شده نیز وخیم... ودی، افغانستان، پاکستان، کویت وسع عربستان
بلکه در موارد بسیاری نیز با دستگیری  امدانج کشورها نه تنها به ممنوعیت نشر آثار و توقیف آن می

ممنوعیت از ادامۀ فعالیت قلمی و در مواردی نیز حذف فیزیکی  اهالی قلم، تهدید، زندان، شکنجه،
 دانیا هزندای نویسندگان در ایران و شهادت شهیدان قلم،  های زنجیره دی قتّلژترا .همراه است
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و اما بر اساس اقوال و . است شکار در این زمینهمحمد مختاری و محمدجعفر پوینده، از مصادیق آ
و   ها در ایران، در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار، با نظارت مآخذ تاریخی، آغاز سانسور رسمی

در ادامۀ . است صورت گرفته «وقایع اتفاقیه» انگلیسی تبار بر روزنامۀ ادوارد برجیسِ های ممیزی
 مرزی در ایران از قبیّل روزنامۀ قارن با پخش جراید برونها و نیز م روند نظارت بر مطبوعه

نخستین ادارة حکومتی سانسور، به عنوان ( اعتمادالسلطنه)المُلک  ، به پشنهاد صنیع«المتین حبّل»
رسمی  انطباعات، به منظور کنترل آثار مطبوعه، بر اساس فرمان شاهی، اعالنی زیرمجموعۀ وزارت

را بر صاحبان قلم اِعمال کرد  دوره، سانسور، تفتیش و اختناق فراوانیوزارت انطباعات در این . یافت
مظفرالدین شاه، اصّل سیزدهم قانون اساسی به  تا سرانجام پس از صدور فرمان مشروطیت توسط

و قلم در عرصۀ مشروطه دیری نپایید   همه آزادی با این. اختصاص یافت آزادی مطبوعات، قلم و بیان
قمع نویسندگان و  مدعلی شاه قاجار، به اِعمال فشار بر مطبوعات و قلع وهای دوران مح کابینه

سردبیر روزنامۀ ( ش.ه2139ـ  2133) خانخفه کردن میرزا جهانگیر .صاحبان قلم پرداختند
احمد روحی در تبریز از مصادیق   و نیز قتّل میرزا آقاخان نوری و شیخ صوراسرافیّل در باغ نگارستان

رضاخان، سانسور  با به قدرت رسیدن. ور کتاب و اندیشه در این دوره استحاصله از سانس فجایع
 ها، قتّل میرزادة عشقی توقیف وسیع روزنامه توان به تری به خود گرفت که از آن جمله می ابعاد وسیع

و نیز از میان بردن متفکر چپ و صاحب امتیاز نشریۀ تئوریک ـ  بیستم شاعر و مدیر روزنامۀ قرنـ 
نفحات آزادی در کالبد  شاه و رفع اختناق سیاسی، دیگرباربا تبعید رضا. ی ارانی اشاره کردتقدکتر دنیا

 . دریغ که مجال تنفس کوتاه بود اما. افته یمطبوعات ایران دمیده شد و نشر، حیاتی تاز

سانسور در بدو امر، . افته یشاه پهلوی نیز کماکان ادام سانسور کتاب و جراید در دوران محمدرضا
امنیت  از توابع وزارت فرهنگ و هنر و با همکاری ساواک، شهربانی و سازمان «نگارش ادارة»توسط 

رویکردی سیاسی داشت و  در دوران حکومت محمدرضا شاه پهلوی، سانسور عمدتاً. شد اعمال می
 رستاخیز درمنقول است که پس از تاسیس حزب . یافت کمتر به هر حوزة مربوط به اخالق تسری می

های آموزش و پرورش، بهداری و سازمان جلب  و از طریق وزارتخانه ساواک مستقیماً 2999 سفندا
توقیف و  حکومت شاه در این دوران به. بر بخش عظیمی از نشر، کنترل و نظارت داشت سیاحان

جلد »های زیرزمینی موسوم به  انتشار کتاب. پرداخت سرکوب شدید هر صدای منتقد یا مخالفی می
شد، از تمهیدات اهالی قلم در مقابله با سانسور  منتشر می مستعار  در این دوران که با اسامی «سفید

شمسی  پس از پیروزی انقالب اسالمی در بهمن ماه هزار و سیصد و پنجاه و هفت. وقت بوده است
قانون  13انتشار اثر و به رغم اصّل  قانونی بودن سانسور و ممیزی پیش ازنیز با وجود تاکید بر غیر

 «آزادی کتب و نشریات در بیان مطالب»انقالب فرهنگی مبنی بر  اساسی و نیز مصوّبۀ شورای عالی
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. هستیم اعمال گستردة ممیزی بر کتاب در واحدهای کلمه، سطر، پاراگراف یا کّل اثر کماکان شاهد
اجتماعی،  علوم سیاسی، ادبیات، علوم های اندیشۀ، دامنۀ این ممیزی بخش وسیعی از آثار حوزه

نظر از مصادیق  اِعمال ممیزی در ایران، قطع. دربرگرفته است های هنری را فرهنگ و انواع گونه
توجیه  ای، دلبخواه و فاقد هرگونه قانون اساسی، تا حدود بسیاری سلیقه 13اصّل  برشمرده شده در

ر شاملو، فروغ فرخزاد معاصر نظی آثار شاعران و نویسندگان امروزه دامنۀ سانسور نه تنها. ست منطقی
فارسی از جمله غزلیات حافظ، آثار نظامی گنجوی، خیام را  های کالسیک ادبیات ، حتی گنجینۀ...و

نگاران  ممیزی بر آثار چندین دهه از نویسندگان، منتقدان، روزنامه اِعمال وسیع. است هم در بر گرفته
 . بدیهی اهالی قلم در ایران است قوقو شاعران، مصادیق آشکار سانسور، نقض آزادی بیان و نقض ح

اجتماعی مولفان، عدم احساس امنیت شغلی، توقف  های شدید به حیات فردی و وارد آمدن لطمه
ممانعت  دولتی، توقف گردش آزاد اطالعات در جامعه،ورشکستگی ناشران مستقّل و غیر چرخۀ نشر،

مخاطبان و جایگزین شدن ادبیات نازل به  های نو به های فکری، آثار قلمی و اندیشه از ارائۀ خالقیت
 صدایی در جامعه و تحمیّل و تعمیم سلیقۀ فرهنگی و به طور کلی جای ادبیات جدی، فقدان چند

قانون اِعمال ممیزی بر  .ایدئولوژی نهاد قدرت از تبعات ویرانگر سانسور در جوامعی نظیر ایران است
ای را در زمینه چاپ و  نامه سابق که نظام هنگاز سوی وزارت فر 2921کتاب، نخستین بار به سال 

 . انطباعات تصویب کرد، به اجرا گذاشته شد نامۀ ادارة نشر با عنوان نظام

نهادی مستقّل، روز سیزدهم آذرماه را به گرامیداشت خاطرة  کانون نویسندگان ایران به عنوان
کرده  نامگذاری «رزه با سانسورروز مبا» جعفر پویندهدان محمد مختاری و محمدیا هشهیدان قلم زند

 .و مطبوعات در ایران شده است این نهاد، بارها ضمن ارائۀ بیانیه، خواستار توقف سانسور کتاب. است

دست قلم را  و اما سرانجام ، باید دید که بررسی تاریخ سانسور به طور عام و ممیزی ادبی یعنی
اوضاع سانسور داشته باشد؟ کسی چه  ی بر روندتواند تاثیر گرفتن و پا به پا بردن به طور خاص، می

حرکت  الخطاب در تعیین همچنان به عنوان فصّل کی تا حرامی داند که تخت پروکروستس می
آزاد و رها  چه را که بالذاته بایدها یعنی هر ها و نوشته ها، جمله و بلند شدن واژه اندیشه و قلم و کوتاه

باشد که با پا پس کشیدن نادانی . کرد حقیر خود دراز خواهد و بیدار و سرپا و کامّل باشد در محدودة
و  اندیشه سوی دیگر سرانجام انسان راهی را برگزیند که در آن، از سویی و نیروی عریان زور و زر از

چشمانه و عقیم  های سود ورزانه، تنگ داوری کالم آزاد، همانند جان آدمی از ارزشی فراتر از دستبرد
 :ریابدموالنا را د ژرفای این سخن روزی که انسان. اشدکننده برخوردار ب

 تا جنینی کار خون آشامی است/ سختگیری و تعصب خامی است

 : روزی که جامعۀ بشری به هضم این اندیشۀ واال توفیق یابد که
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 ای مابقی خود استخوان و ریشه/ ای  ای برادر تو همه اندیشه
. ؛ و این یعنی رهایی از همۀ بندها یکی، یکی، یکیگوید مسیر تاریخ به سوی آزادی است هگّل می

 . به امید آن روز
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 ،یو سخنران یتر شعرخوان تر و کوتاه کوچک یها داشتن شب با در نظرـ  انیزند ماندانا
ده شب شعر گوته با حضور  یبرگزار ةدی، ا96از  شیپ یها گوته، در سال تویدر انست یحت

 ها باز سخنران یاز سو ییها حرف انیبه ضرورت ب شتریب سنده،یآن تعداد شاعر و نو
  است؟ ین حرکتبلکه خواستار چنا را،یجامعه پذ شد یم سبود که ح یطیشرا ایگشت  یم

 نیبه ا. مسئله بود یاسیوجه س شتریب ،یاصل ةزیانگ یبود؛ ول ها نیا یاز هر دو یبیترکـ  یطالع جواد
مذاکره با حکومت و دستگاه  قیتالش کرده بود از طر س،یاز بدو تأس سندگانیکه کانون نو بیترت

خود را به صورت  یها تیفعال داشته باشد و بتواند یشود، دفتر یخود را به ثبت برساند، رسم یدولت
تر شده  باز یکم یاسیکه جَوّ س طیدر آن شرا. کار موافقت نشده بود نیدنبال کند؛ و هرگز با ا یعلن

گسترده  یها یریدستگ ای دیسرکوب شد یمناسب برا طیحکومت در شرا شد یبود و احساس م
کانون  کند دارحکومت را وا واندت یاحتماالً م یحرکت مدن نیکرد با ا فکر سندگانیکانون نو ست،ین

حاال که  شد یتنها گفته م شد، ینم انیبود که ب یاصل ةزیانگ قتیدر حق نیا. بشناسد تیرا به رسم
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 نیچند یو برا سندهیشصت شاعر و نوـ  بزرگ باشد یانجام شود، بهتر است کار یقرار است کار
 . شب

 هم کار هانیک ۀنگاران بودم، در روزنام امهروزن یکایسند رهیمد أتیه ریمن در آن زمان درگ البته
که  یتفکر دانستم یو م کردم یمسائّل را از دور دنبال م یول. نداشتم یکردم و فرصت چندان یم

 یرسم ینهاد مدن کیکانون به حکومت به عنوان  ّلیتحم یبرا تیداشت، استفاده از موقع وجود
 . ثبت شده بودبود و  یکانون وکال بود که در آن زمان قانون انندم

 

ان نگار روزنامه یکایسند رهیمد أتیکه در آن زمان عضو ه ینگار روزنامه گاهیشما در جاـ 
 سندگانیو عموم مردم را به نو رانیا سندگانیکانون نو ینگاه اعضا د،یهم بود
داشتند، چگونه  یاطالعات که به هر حال به دولت بستگ ای هانیمانند ک ییها روزنامه

جامعه وجود داشت که  تیدر ذهنـ  تیقطع یحت گاه ایـ  پرسش نیا ایآ د؟یدید یم
 ییها برنامه نیدر چن ژهیو و به سندگانیدر کانون نو ییها چنان روزنامه سندگانینو
   گنجند؟ ینم

کار  فیکه به کم و ک یداشت و مردم وجود یروشنفکر یاز فضا رونیتصور در ب نیاـ  یطالع جواد

کند، الزاماً وابسته  یم که در مطبوعات کار یکردند کس یم آگاه نبودند، فکر مطبوعات چندان آشنا و

 به رانیا یروشنفکر ۀدر جامع یو به طور کل سندگانیدوستان ما در کانون نو یاست؛ ول میبه رژ

بخش قابّل  دانستند یخودشان با مطبوعات داشتند، م یکارها ۀارائ یکه برا یارتباط ّلیدل

امکانات خود،  ةدر گستر کند یتالش م یو حت ستیشاه ن میمطبوعات، موافق رژ ۀاز بدن یا مالحظه

 . مشکالت و مسائّل جامعه را طرح کند

 یها و بخش ها ّلیها، تحل ها، به خصوص در بخش گزارش مطبوعات در آن سال ویبه آرش ینگاه

را داشت  میرژ ویحالت آلترنات یمطبوعات حت رینگاه فراگ کیکه در  دهد ینشان م ،یو فرهنگ یادب

مخالف  یحت ایمطبوعات که منتقد  ۀبخش از بدن نیا نیب جهیدر نت. کرد یم و از وضع موجود انتقاد

 . وجودداشت یقیعم وندیپ ،ینگار روزنامه ةاز حوز رونیحکومت بودند و روشنفکران ب

 انیاز جمله آقاـ  میداشت یاسیس یتا سه زندان کی شهیهم باًیما تقر هانیک ۀدر روزنام گرید یسو از

است،  یدادگستر ّلیوک رانیکه در حال حاضر در ا کبختیگوران، صالح ن روزیف ،یرحمان هاتف

که به ندرت در رابطه با کار  گرید یاریو بس ییخدا رضایعل ،یهوشنگ اسد ،یراج یمجتب

 جادیبه ا موارد نیا ۀهم. شدند یم ریدستگ م،یمخالف رژ یِاسیتفکرات س ّلیبه دل شتریو ب یتمطبوعا
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کمک  یروشنفکر ۀبا جامعـ  ندگانیآ شتریو البته ب ندگانیو آ هانیک ژهیو بهـ  مطبوعات انیم وندیپ

 . کرد یم

نبود، چون کانون ممنوع بود و جلسات  یو علن یهم در آن زمان رسم سندگانیکانون نو تیعضو

 نیکه ب میبود یگروهما  ینبود، ول وستهیبه آن پ یکس یمیقد یاز اعضا ریداشت و غ انهیمخف

 سندگانیکانون نو ةاعالم نشد یاعضا قتیو در حق میشد یجمع م یدر رستوران 96تا  92 یها سال

 . میشناخت یرا م گریتفکرات همد و میبود

 

ان نگار روزنامهجامعه از  تیذهن فیکم تلط دست ای رییها به تغ شب نیا یبرگزار ایو آـ 

 کمک کرد؟ 

ها چه  ها و شاعران آن شب سخنران دانستند ینم قاًیمردم دق که نیا ّلیبه دل کم؛ اریبسـ  یطالع جواد

 یو افراد برا شد یها خوانده م تنها نام گرفت، یهم انجام نم یمعرف چیداشتند؛ ه یسِمَت ای تیموقع

 . شدند یدعوت م یسخنران ای یشعرخوان

جامعه  یمسئله را برا نیا ییاه در مردم داشت، توانست در فرصت یروشنفکر ۀکه جامع ینفوذ یول

 افتیما بر ضد سانسور گسترش  یها تیانقالب که فعال کینزد یها در ماه قتیروشن کند و در حق

 یصدور منشور آزاد ت،ینها  وقت، و در  ریسرگشاده، مالقات با نخست وز یها و به انتشار نامه

اعتصاب  انیدر جر یو حت دانستند یما را از خودشان م گریمردم د د،یدولت انجام یمطبوعات از سو

 . کردند یم قیو تشو یبانیو ما را پشت آمدند یما م داریبزرگ، با گّل به د یها پس از آن، در گروه ای

هر چند در هر . مطبوعات در خدمت جامعه است یاصل ۀبودند که بدن افتهیدر آن زمان مردم در یعنی

از  یبخش بزرگ یول کردند، یم تیحما میاز منافع رژحفظ منافع خود  یروزنامه چند تن بودند که برا

منتقد  ماًاگر مخالف دستگاه نبود، حتـ  تا هشتاد درصد آن میبگو توانم یمـ  مطبوعات ۀجامع ۀبدن

 . ندیجامعه را نب تواند ینم نگار روزنامهبود چرا که 

 

که هر  رسد یده شب شعر گوته، به نظر م یها یو شعرخوان ها یروند سخنران یدر بررسـ 

تر و  تند تر، حیارائه شده صر میساختار و مضمون و مفاه م،یرو یم شیپ کمیچه از شب 

 . ردیگ یلحن شعارگونه م یگاه حت  تر شده، برهنه

تر  و پرشور شتریب گذرد یهر چه م زیبرنامه ن نیاستقبال مخاطبان از ا گرید یسو از

 . شود یم
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 تیو رعا اطیاحت یشده برا نییتع شیاز پ ۀرنامب کیلحن مطالب ارائه شده،  رییتغ ایآ
 را داشت؟  یمانند یاستقبال ب نیانتظار چن سندگانیکانون نو ایها بود؟ و آ نظارت یبرخ

آن برنامه  یریگ شکّل یاز چگونگ یپاسخ بخش دوم پرسش شما، ابتدا مختصر یبراـ  یطالع جواد
 : میگو یم

آمد و به من گفت در  هانیک ةریمن بود، به تحر کینزد اریروز جالل سرفراز که دوست بس کی
 یاز اعضا یشعر و قصه با حضور جمع یها سلسله شب کی یبرگزار شنهادیپ سندگانیکانون نو

 شنهادیپ نیمن بالفاصله گفتم که ا. مطرح شده است هانیک ۀروزنام یو همراه یکانون و با همکار
 کی سندگانیشود و کانون نو یم تصور میه رژب کینزد ،یدر افکار عموم هانیست چرا که کین یخوب

مهد قلم معترض  قتیو در حق ستادهیا میدر برابر رژ ّل،یهمان آغازِ تشک   نهاد مستقّل است که از
کار با موافقت  نیتصور شود ا یحت دیو شا شود یکانون تمام م انیبه ز یهمکار نیاست و ا رانیا

 . انجام شده است گاهدست

برنامه و  یکند و ما در مطبوعات به معرف برنامه را برگزار نیکه کانون مستقالً ا بود نیمن ا شنهادیپ
برنامه  نیکانون به طور مستقّل اـ  طور شد نیو در عمّل هم هم میبه مردم کمک کن یاطالع رسان

انجام  نکمک به آ یگفته شود، هر چه از دستمان برآمد، برا ییجا که آن یکرد و ما، ب را برگزار
و  کردم، یم یها همکار تر برنامه در دانشگاهدر پخش و نصب پوس یگاه حت  مثالً خود من م؛یداد

ها  شب نیاز ا ییها تا آنجا که امکان داشت گزارش کردند یتالش م زیدوستان ما در مطبوعات ن
 . وستیبه برنامه پ یشتریب تیهر شب جمع بیترت نیکنند و به ا هیته

گوته در آن زمان،  تویمسئول انست« بِکِر»با  یحت. رفت ینم یبالاستق نیانتظار چن چیآغاز ه در
که  یبگذارد، محل ارمانیرا در اخت یمراسم نیچن یبرگزار یشگیکه محّل هم میصحبت کرده بود

 میهم شرکت کننده نخواه نیاز ا شیبود که ب نیهفتصد نفر را داشت، و تصور ما ا شیحداکثر گنجا
ها،  تر ها و با جوان به خصوص در دانشگاهها،  ها و ارتباط کت، در تماسحر نیپس از آغاز ا یول. داشت

 ارمانیو آلمان را در اخت رانیا یباغ فرهنگ میجوابگو باشد و خواست تواند یآن محّل نم میمتوجه شد
 ایهزار  دیشا میکرد یآن زمان هم تصور م یاز ده هزار نفر را داشت؛ حت شیب شیبگذارند که گنجا

 رانیمعاصر ا خیدر تار که نیاوج گرفت، به خاطر ا تیاز شب دوم جمع یول ند،یایهزار نفر بحداکثر دو 
ده هزار نفر  یکنند و برا یو سخنران ندیگرد هم آ سندهیبود که شصت شاعر و نو امدهین شیهرگز پ

 . شرکت کننده دانشجو بود تینود درصد جمع دیشوم که شا ادآوری دیشعر بخوانند، و با تر،شیب ای

شاعران  یتر بودند، برخ آزاد یکه مطبوعات و احزاب کم 91تا مرداد  12 وریشهر نیب ۀدر فاصل دیشا
شعر  ایصحبت کنند  ییدانشجو ای یبزرگ کارگر یها جمع یتوانسته بودند برا سندگانیو نو
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ها و  حرف یاریبود و بس امدهین شیپ یسال پس از آن هرگز چنان امکان 19در  یبخوانند، ول
 . دوران سرکوب شده بود نیدر ا ساتحساا

تر  تند جیبه تدر د،یگفت یکه همانطور که شما به درست ها، یو شعرخوان ها یسخنران تیفیک ّلیتحل در
در  رانیا سندگانیمتنوع کانون نو اریبس بیبه ترک دیشد، با تر یانقالب ،یبرخ ریتر و به تعب و شعارگونه

مرد حدود  کی نیآذ هب یساله بودم و آقا 19جوان  کیمان من مثالً در آن ز. آن دوران نگاه کرد
و  ،ینهضت آزاد ایعضو جنبش  یبودند، بعض یکانون عضو جبهه مل یاز اعضا یشصت ساله؛ بعض

 شیپا کی شهیپور هم بود که هم سلطان دیسع نیب نیدر ا. بود ادیز انشانیم شهیتنوع اند جهیدر نت
معترض بود و  یعنیشد،  یخوانده م «یانقالب»آن زمان،  فیتعاربود که، با  یدر زندان بود و فرد

اداره  شد یوضع را نم نیشعارگونه بود و ا شیها شعر یو تند بود و حت دیشد اریهم بس شیها اعتراض
برنامه گرفته  یجلو که نیا یکنندگان جلسه مجبور شدند بخواهند برا اداره ت،ینها  کرد؛ البته در 

از  یکنند بخواهند کم را سانسور یحرف که آن یب یعنیتند نباشد،  یلیخها  نشود، لحن صحبت
 . ها کم شود حرف یشعارزدگ

 توانند یبزرگ است که نم ییرویکردند حضور ده هزار مخاطب، ن یم ها فکر سخنران گرید یسو از
که در  ینسخنا ایها  شعر یبرخ توان یم جهیکنند، در نت ریرا دستگ سندهینو کیآن،  یو جلو ندیایب

 ناز دوستا یبعض یبرا که نیخواند؛ ضمن ا نجایا شود، یتر از سر ترس ارائه نم کوچک یها جمع
و به زندان رفتن، اصال مهم هم  شدن ریپور دستگ سلطان دیسع ای یلیمحمد خل ایمانند نعمت آزرم 

آن دوران  یها زنداندر . که شعرشان را بخوانند و بعد هم بروند زندان رفتندیپذ یساده م یلینبود؛ خ
از  رارآوردن اس رونیب یبرا نیسنگ یها شکنجه کردند، یرا شکنجه نم سندگانیشاعران و نو

 داشتند ینگه م یدر سلول انفراد یشاعر را مدت کی دند،یجنگ یم میرژ هیمسلح بود که عل یها گروه
 . نیو هم زدند یدرِ گوشش م ای کردند یبه قطع نان م دیتهد ای

 یا ها، به خاطر نامه شب نیخود من، شش ماه بعد از ا. ان قطع نان هم واقعاً قطع نان نبودهم   تازه
در . القلم شدم ممنوع م،یآموزگار نوشته بود دیدر اعتراض به سانسور، به جمش یکه همراه جمع

زاده  مصباح یقاآ یرا پرداخت کرد، حت میایتمام حقوق و مزا هانیالقلم بودنم، ک سرتاسر دوران ممنوع
چون معتقد بودم آن دوران  رفتمیدهم که من نپذ ّلیادامه تحص ران،یداد بروم خارج از ا شنهادیپ

دوران  انیتا پا تیممنوع نیورود به روزنامه را نداشتم و ا اینوشتن  ةزمان آن کار نبود، تنها اجاز
 . آموزگار ادامه داشت یرینخست وز

 

 یاز سو شانیبار از حذف دگراند نینخست یبرا یبرا دیشب، شا نیدر سوم ییضایبهرام بـ 
با  یصحبت کرده و گفته است که جمع ،یدولت ینهادها یروشنفکران، و نه تنها از سو
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را در سطح نگه دارند و  یافکار عموم یو وقت کنند یم نیچن یافکار عموم جییکمک ته
 . شود ینسور مسا یبرا یخود به خود بدل به اهرم افکاررشد به آن ندهند، آن  ةاجاز

 شیپور و رفقا سلطان دیسه سال قبّل از آن، سع»: دیگو یسپانلو در خاطراتش م یمحمدعل
او خواسته بود . تر را به هم زده بودند حمله کرده بودند و تئا ییضایب« سلطان مار»تر  به تئا

به هم و زدند و  امدیخوش ن انیآقا نیسلطان مار را اجرا کند که به مذاق ا یمیافسانه قد
 رانیعباس آقا، کارگر ا»تر  تئا ،یالله حزب یها بچه 2993که در سال  یوقت. ختندشیر

جا گفتم  با من کردند و همان یا پور را به هم زدند، تهران مصور مصاحبه سلطان «ونالیناس
ها را گذاشته و او  کار نیا یپور خودش بنا سلطان یول ستین یکار درست نیا مییگو یما م

 « .است یتر کار بد بهم زدن تئا مییگو یم شهیما هم یض ندارد ولحق اعترا

و  ،«سمیالیسوس» ،«سمیالیامپر» ،«یغربزدگ» یها واژه یبه بسامد باال ینگاه
خوانده شده  یها شده است، در متن میتقد نیشعر که به فلسط نیچند یحت ؛«نیفلسط»

از قرآن، در  یا هیبا آـ  شورخانم دانـ  سخنران نیشدن صحبت نخست در آن ده شب، و باز
رنگ  یبنا بوده پ رسد یکه به نظر م سندگانینو یابر انیب یکنار پرداختن به نبودن آزاد

 دهیچند دهه کوش یکه حکومت اسالم یتیبه ذهن شتریمن ب یها باشد؛ برا برنامه یاصل
 . کند، مانند است نیاست به نسّل من تلق

 ایبود  نیچنـ  بر آن یبدون هر داورـ دوران  آن یروشنفکر یبر فضا رهیچ تیذهن ایآ
 به ابراز نداشتند؟  ّلیتما ّلیبه هر دل گرید یها شهیاند

 ایرفت  شیبه سمت شعار پ یلیخ ها یو شعرخوان ها یسخنران یمن قبول دارم که برخـ  یطالع جواد

 یروشنفکر ۀامعج یرا هم قبول دارم که در آن زمان برا نیبود؛ ا یاحساسات ای یجانیاز حد ه شیب

ن مسائّل را یا دیشما با یمطرح بود، ول اریبس نیفلسط ۀمسئل ز،یو معلمان ن انیدانشجو یو برا ران،یا

 . دیکن یآن دوران بررس یالملل نیب طیهمان دوران و با توجه به شرا   در

که مورد  مرداد را سامان داده بودند و مصدق را 13 یکودتا ها ییکایآمر که نیا ّلیبه دل رانیا در

کرده بودند، بغض  کتاتورید کیبه  ّلیبه اتفاق مردم بود، برکنار و شاه را تبد بیقر تیاکثر دییتأ

 . بود دیبزرگ و شد کایآمر سمیالینسبت به امپر

جمله  باره نوشته شده است؛ از نیدر ا یادیز یها کتاب م،یآن دوران دو نوع هنرمند داشت رانیدر ا ما

 یگروه دهد یم حیکه در آن توض« شعر استیهنر، س استیس»رد با عنوان دا یکتاب یخسرو گلسرخ

 نیاو . اند حکومت ةچهر ةبزک کنند یو گروه کنند یاز روشنفکران در سَمت منافع مردم حرکت م
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تالششان  ۀکه هم میرا داشت یکسان یحکومت یگوناگون نهادها یها بود؛ ما در بخش تیواقع کی

هم بودند که اساساً مخالف  یکسان یجهت خواست حکومت باشد، ول در کنند یبود هر کار م نیا

 . حکومت بودند

 ایآن دوران  رانیا ۀجامع تیاز واقع یشعر ارائه شد، انعکاس یها نظر من، آنچه در شب به

 ایشصت نفر، معرف حدود هفتاد  نیاز تفکرات غالب آن زمان در جامعه بود؛ چرا که ا یکمان نیرنگ

 . آن روز بودند رانیمدرن ا سندگانیران و نوهشتاد درصد شاع

نداشتند و  میبا رژ یکه مشکل یابوالحسن ورز ای ،یریمع یصهبا، ره میهم بودند مانند ابراه یکسان

همان شعر گّل و بلبّل    ای تکیرمان دادند یکه ارائه م یهم در ارتباط بودند و شعر یبا محافّل حکومت

 . میدینام یم یها را شاعران انجمن ما آن. بود

 

 شتریآن ده شب ب یها انتخاب شاعران و سخنران یبرا سندگانینظر کانون نو یعنیـ 

 و منتقد بود؟  یاجتماع یها متن نندگانیمتوجه آفر

 أتینبود، تالش ه انیدر م ینشیو گز اریمع چیه. نبود یزیچ نینه، اصالً چنـ  یطالع جواد

هم  یبرخ. را گردآورد یشتریب سندگانیشاعران و نو واندت یبود که هر چه م نیبرنامه ا ةبرگزارکنند

در  یزرگنقش ب توانست یکه داشت م یتینبودند، مثالً شاملو، که با نفوذ و محبوب رانیآن دوران در ا

از روشنفکران  یگروه بزرگ تیهمان اروپا هم توانست توجه و حما   ها داشته باشد؛ هرچند در آن شب

 . مهم بود اریحرکت بس کیلب کند که برنامه ج نیجهان را به ا

ها  آن شب یدر فضا یشناخته شده بودند، ول کیبه عنوان شاعر رمانت شتریکه ب یبودند شاعران البته

گرفته بود  یها جا شعر کوچه در ذهن ریکه با تصو یریمش دونیفر یآقا مثالً. خواندند یشعر انقالب

 . یاسیخواند به نظر س یبود، شعر ییاشعارش هم در چنان فضا شتریو ب

شب، گّل سرخ، رنگ سرخ،  مثالً شدند، یمحسوب م یاسیس یها ها، سمبّل واژه یاریآن زمان بس در

بود و در  انیسانسورچ اریبود با عنوان لغات ممنوعه که در اخت یدر فهرست ها نیا... سحر و ده،یسپ

 . دندیکش یبود، خط م ستیل نیاز متن که در ا یکلمات ریکتاب ز کی یبررس

و  یدر دعوت به همبستگ یکی ،یبه خسرو گلسرخ میشعر تقد کیمن چهار شعر خواندم؛  خود

کم  یمن البته آن زمان شعر تغزل. یاسیسـ  یاجتماع یها نهیزم نیهم در هم گریوحدت و دو شعر د

ه بود ک یها طور برنامه یفضا قتیدر حق. شناخته شده بودم یشاعر اجتماع کیداشتم و به عنوان 

 . شدند «ریجَوّگ»از دوستان به اصطالح  یلیخ
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بود که در چنان  یعیبود، طب نکرده دایپ یسه دهه امکان حضور اجتماع یکه برا یجمع یبرا دیشا
 تر یکه مردم هر چه شعر اجتماع ژهیو به. ردیشعارگونه هم بگ یلحن کم ،یو با چنان استقبال یتیجمع

 . کردند یم قیتشو شتریتر بود ب و منتقد

 ینبودند و شاعران یاسیمسائّل س ریچندان درگ تر شیها بودند که پ در آن شب یمجموع، شاعران در
ها  توانستند در آن شب که نیا ّلیدل یبودند ول یاسیو س یمسائّل اجتماع ریدرگ شهیهم بودند که هم

د و نبو دانیو روشن در م حیآن اندازه صر یاسیس اناتیبود که جر نیباشند ا گریکنار همد
 یدیخورش یو س ستیب یها دوستان در دهه یمثالً بعض. هم مشخص نبود یاسیس یها یریگ جبهه

فراموش  گریمسائّل هم د نینداشت ا یتیدر آن دوران که حزب توده فعال یعضو حزب توده بودند ول
 یا افراد دوباره توده نیحزب توده دوباره فعال شد، ا یشعر وقت یها شده بود، دو سال پس از شب

شعر گوته را با هم  یها که شب یگروه نیآمدند و در واقع هم دانیبه م یریگ و با آن جبهه دندش
شد و کانون  هیتجز یخیبزنگاه تار کیدر  یپس از انقالب اسالم یکرده بودند، اندک برگزار

 یها یا بودند و توده برالیمخالف حکوت و ل گرانیماند که از نظر د یباق یبا کسان رانیا سندگانینو
 یهنر ۀشاخ ایانشعاب  قتیو هنرمندان را درست کردند که در حق سندگانینو یعضو کانون شورا

 . حزب توده بود

 

 مثالً ایموافق با حکومت،  ییها با نگاهِ تا اندازه یا سندهینو چیکه ه ستین بیعج یولـ 
آن  یها برنامهرنگ  یکه پ انیب یهمان آزاد   مثبت غرب، از جمله یموافق با دستاوردها

ها،  آن شب ةریچ تیکامالً متفاوت با ذهن یتیبا ذهن ر،ینگاه فراگ کیدر  ایها بود،  شب
 ها نبود؟  سخنران انیم ای رانیسندگان ایعضو کانون نو

 یها و بسته بودن دانش، تجربه و ارتباط تیبه حساب محدود میتوان یرا ما م نیاـ  یطالع جواد
 . میروزگار با جهان بگذارآن  رانیا یروشنفکر ۀجامع

 دادند یم حیداشتند و ترج زیکسان بودن پره یو شاعران هم از کنار بعض سندگانیاز نو یتعداد البته
 . ها نباشند در آن برنامه گرید یحضور برخ ّلیبه دل

 

است که  یحرکت یاز نمادها یکیباورند که ده شب شعر گوته  نیبر ا گران ّلیتحل یبرخـ 
  ست؟یباره چ نینظر شما در ا. دیانجام یانقالب اسالم به تینها  در 

حالت  یعنی. کرد ینم یفکر نیچن یدر آن دوران کس یول. حرف موافقم نیمن با اـ  یطالع جواد
 . جامعه نبود تیدر ذهن میرژ رییفکر تغ ای یجنبش اجتماع یحت ایانقالب 
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با  یرغم ارتباطات هم به ینیخم یآقا. دبزن یاسیها حرف س که بر منبر میدید یرا نم یآخوند چیه ما
خاطره بود که رفته و تمام  کیها هم  حذف بود و در ذهن توده یاسیس ۀها، از صحن مساجد و حوزه

 . شده است

 شتریب یگوناگون روشنفکر یها جمع ایان، نگار روزنامهها مانند وکال،  جمع یآن زمان در بعض در
 ها نیا یها افزوده شد، ول هم به آن یاسیس یها خواست جیمطرح بود که به تدر یصنف یها خواست

حزب  ای یجبهه مل یجامعه، مانند اعضا یاسیبخش س یحت. نداشت یشکّل جنبش اجتماع چیه
شتابنده  یها رشد اقتصاد در آن سال رانیا ۀجامع. خواستار اصالح اوضاع جامعه بودند شتریبتوده 

هر سال حدود  96را شروع کردم تا سال  هانیکار در ک که 2992داشت، به عنوان نمونه من از سال 
 ! حقوق داشتم شیو پنج درصد افزا ستیب

تک  یکیهمراه نبود و بعد هم شاه دو اشتباه بزرگ کرد،  یاسیس ۀبا توسع یرشد اقتصاد نیا یول 
ساله با آن شکّل  1922 یها جشن یبرگزار یگریو د زیحزب رستاخ ّلیکردن کشور با تشک یحزب
مانده بود، مردم را  یمرداد نسبت به حکومت باق 13که از  یا ینیمسخره که با وجود دل چرک رایبس
 . تر کرد او دور از

ها  به عنوان نمونه، پس از آن شب. کرد جادیا ایپو انیجر کیشعر گوته،  یها گفت که شب توان یم
در  دانستند، یهمه م را نیداشت و ا یرومندیبزرگ و ن ۀنیپور که نسبت به شاه ک سلطان دیسع

 دخالتگذاشته بود تا بتواند حرف خودش را بزند که البته با  یشعرخوان ۀبرنام کیتکن یدانشگاه پل
روشنفکر و جوانان  یۀال انیبود که م یمهم ارتباط تنگاتنگ یمواجه و دچار مشکّل شد؛ ول زیساواک ن

 . شده بود جادیا لکردهیتحص

 . قرارداد میرژ یرو در رو شتریرا با جسارات ب ییو دانشجو یروشنفکر ۀشعر، جامع یها شب یعنی

 

 ای یانتظام یروهایگوناگون، بدون دخالت ن یها یشعر گوته، با وجود نگران یها شبـ 
سخنرانان و شاعران  کی چیه یبرا یو پس از آن هم مشکل دیساواک به انجام رس

 امر چه بود؟  نیا ّلیدل. امدین شیشرکت کننده پ

 یتر در مبارزات خود برا رکا یمیدر آن دوران ج. روشن است اریبرخورد بس نیا ّلیدلـ  یلعطا جواد
 یکیشاه هم . کرد یم دیحقوق بشر تأک ۀبر مسئل یلیخ کا،یآمر یجمهور استیدر انتخابات ر یروزیپ

در  دیبا رانیبودند که حکومت ا دهیرس ّلیتحل نیبه ا ها ییکایدر منطقه بود و آمر کایآمر نیاز متحد
 رانیا ۀدهد و به حقوق بشر احترام بگذارد و جامع تیهم اهم یاسیبه رشد س یکنار رشد اقتصاد

 . شود ّلیباز تبد ۀجامع کیبه اصطالح، به  د،یبا
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 رانیا یها خشونت در زندان ۀو اروپا، مسئل کایدر آمر ونیحضور قدرتمند کنفدراس ّلیها به دل روز آن

 . شد یاز آنچه بود، دامن زده م شیب اریهرچند بسـ  شناخته شده بود ایدر دن م،یو اعدام مخالفان رژ

و آغاز کار  دایگذاشتن هو کنار. شده بود جامعه آغاز یاسیس یبازکردن فضا یهر حال تالش برا به

 ستمیکه چهارده سال با آن تفکر و آن س یچون دولت. ها بود تالش نیاز هم یکیآموزگار  دیجمش

 . و از حقوق مردم صحبت کند دیایناگهان ب توانست یرانده بود، نم شیپ یتکارانه و سن محافظه

آمد؛ و  جامعه بر سر کار یاسیس یکردن فضا بازتر یتکنوکرات بود که برا کیآموزگار  دیجمش

و مؤسس روزنامه  ریو مد نگار روزنامهرا که  ونیهما وشیدار یکه او به عنوان نمونه آقا مینیب یم

خود  ۀنیکاب یاطالعات و جهانگرد ریان نفوذ داشت، وزنگار روزنامهاز  یر بخش بزرگبود و ب ندگانیآ

 . سپارد یم یسرنوشت مطبوعات را به چنان کس یعنی کند؛ یم

به  تینها  سِمَت را ابتدا با اکراه و در  نیبا من، گفتند که ا یمطبوعات ۀمصاحب کیدر  ونیهما یآقا

ان که نگار روزنامه یکایباشگاه مطبوعات و سپردنش به سند ادجیا ینخست، برا رفتند؛یپذ ّلیدو دل

 شاه دستشان را باز میاعالم کرده بود اگر رژ نیگارد که نیا گریگذارانش بودند؛ و د انیخودشان از بن

 رانیدر ا نیداشتند گارد آرزو ونیهما یچاپ و منتشر کنند و آقا رانیرا در ا نیبگذارد، حاضرند گارد

 . شود رانیتحول بزرگ در سرنوشت مطبوعات ا کی ۀچاپ و مقدم

نتواند  ستمیشده بود، باعث شده بود س ّلیتحم ستمیکه به س یاسیتر س نسبتا باز یفضا جهینت در

 . تند و سرکوبگر داشته باشد یبرخوردها

روشنفکران جهان مانند ژان پّل  نیتر از معتبر یگروه یبرنامه از سو یها از شب یکیما در  مثالً

 یاز صدا شانیبانیبر پشت یمبن میکرد افتینامه در کیآراگون،  ییدو بوار و لو مونیتر و س سا

در آن  یا هاز چنان افراد شناخته شد یامیدر برابر چنان پ. به سانسور رانیاعتراض روشنفکران کشور ا

 یاسیس یدر فضا شیگشا جادینشان دهد در حال ا خواست یکه حکومت م یطیسطح، و در شرا

 . کند ریدستگ یسخنران ّلیرا به دل سندهیچند نو توانست ی، نماست

 

 د،یآ شیپ رانیا یکنون یدر فضا یحرکت نیاگر به فرض محال، امکان چن د،یکن یفکرمـ 

پرداخت؟ ممکن  دیخواه یبه چه مضمون د،ییسخن بگو ای دیبخوان و شما در آن برنامه شعر

  د؟ینیبرگز یالیخچنان شب  یاشعارتان برا انیرا از م یاست شعر

حرف زدن  یبرا یفرصت یاسالم یعمر جمهور انیکنم تا پا یمن البته فکرمـ  یطالع جواد

 . است یو ناخود یخود ۀمقول ریطلبان درگ گروه اصالح نیبهتر یحت شد، نخواهد جادیا شانیدگراند
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کشور شکّل  نیر اد کیدئولوژیاریحکومت غ کیحرفشان را بزنند که  توانند یهمه م رانیدر ا یزمان 

 . طرز تفکر غالب نشود کیها در آن باشند تا  طرز تفکر ۀاز هم یندگانیو نما ردیگ

کنم در  یم من آنچه را فکر. کند یسابق فرق نم طیشرا ای طیشرا نیمن انتخاب مضمون در ا یبرا
 ایاشد ب یاسیس دیگفته شود، با دیکنم آنچه با ینم فکر نیو به ا میگو یگفت، م دیهر زمان با

 . یاسیسریغ

و مشکالت  ؛یحقوق بشر و ضرورت قانونمند ةدربار دیترد یب کنم، دایپ یبونیمن اگر چنان تر امروز
 . صحبت خواهم کرد ،یهضم و درک حقوق بشر و دمکراس یبرا رانیا ۀجامع

 ،ینذه ای ویگوناگون، سوبژکت نیرا با مضام میها از شعر ییها کنم نمونه یم فکر ،یشعرخوان یبرا
مخاطب،  یدوست دارم در شعرخوان یعنی. بخوانم یاسیو س ،یاجتماع تر، ینیع یعاشقانه، شعرها

 . سبک شعر مرا بشناسد، نه تفکر مرا

 : خوانم یشعر را حتما در آن جمع م نیکنم ا یم فکر یول

 

 تولد خودم یۀهدـ 

 
 

 انهیبستت ره آش گرچه

 کرد خواهد، زمانه باورت

 
 یه خوردبه خون دل آغشت نان

 یاما به دشمن نبرد نامه

 
 شماران یخطا ب یها راه

 ارانیاما نه بر دوش  ،یرفت

 
 از محبت یساخت یآتش

 رتیاما به غ ،یبسوزاند خود

 
 شیو ناخو شیاز خو یبرد ها رنج

 شیو ناک شیهم از ک یگاهگاه
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 اما به پندار و کردار باز

 اریدر خانه  پاسبان

 
 اما،  هودهینه ب ،ینشست شب

 فردا میتنظ یتکاپو در

 
 و دل تنگ، اما نظر باز دست

 اهّل آواز ه،یمرث دشمن

 
 یآرام و آرام کرد یرفت

 یمردیپا یره عاشق در

 
 تر گذشتت زمانه بد هرچه

 انهیم نیز یتر شد جان سخت

 
 پس پرده پنهان اشکدانت

 جانان  یسر کو شمعدانت

 
 تر آمد خوارت تو را خوش تاج

 آرد یکه مزدور یکاله زان

 
*** 

 
 امروز قدرت ندانند گرچه

 : به نامت بخوانند یروزگار

 
 پاک ایبد، گنهکار  ای خوب

 افالک یسرت سو یبود هرکه

 
 عاشق شدن را یمن داد ادی

 مجنون و وامق شدن را شرح
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 به صحرا و دل در کف دوست سر

 کوستیکه ن یدر راه صبح چشم

 

 بارانیجو ی یداریب صبح

 زمستان رجوشید خی از

 

 ها، صبح مستان وانهپر صبح

 ! رانیو رقصان ا نیرنگ صبح

 
14.01.2005 

 

 2932 آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ماست یِما به قدرِ آگاه یِآزاد»
 

 آزرم نعمت

 

 

 

 ، یخانه و زبان مادر یاز فضا یگفت که سانسور، مانند دور توان یمـ  انیزند ماندانا
به برداشت و  تواند یفاصله م نیو ا اندازد؛یو مخاطب فاصله ب سندهینو نیب تواند یم

 . انجامدیب سندهیجامعه از نو زیجامعه و ن تیاز ذهن سندهینادرست نو افتیدر

 نیفاصله و ا نیو به نظرتان ا دیکرد یرا حس م یا فاصله نیها چن شما در آن سال ایآ 
که به انقالب  یحرکت ریمس یریدر شکلگ توانسته یچه اندازه م هیدرکِ نادرستِ دو سو

 باشد؟   منجر شد، مؤثر بوده یاسالم

پاسخ دادن به  یبرا. است دادیآن رو خیدر گروِ شناخت تار یخیتار دادیشناخت هر روـ  آزرم نعمت
در آن  رانیا یروشنفکر تر، عینگاه وس کیدر  ایگوته،  تویانست یها شب مینیبب دیپرسش شما، با

اگر . ردیگ یم در بستر کدام گفتمان قرار م،یکن یگفت و شنود از آن صحبت م نیدر ا دوران که ما
 گرید یها یبررس م،یریچانه زدن دارند، بپذ یکه کمتر جا ییها را در ابتدا به عنوان داده ها نیا

 . رود یم شیتر پ ساده
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ـ  اش ییاروپا ةشد فیتعر یدر معناـ روشنفکر  یکم اریکه ما تعداد بس میریبپذ دیبا نخست،
 م؛یا بوده وستهیگسسته، و نه پ خیتار ۀجامع کی یخیکه ما به لحاظ تار میریبپذ دیبا زیو ن م،یا داشته
 ست،است، مدرسه ا یوح کی ایآـ  دیآ یاز کجا به وجود م یبضاعت روشنفکر میبفهم دیبا نیهمچن

مثلث  کیمرکز ثقّل  ایکانون  که انسان در دیگو یبه ما م یآموزش یشناس دانش روان... جامعه است
اضالعش هستند و مجموعاً  ط،یخانه، مدرسه و مح کسانِیگرفته که سه ضلع  االضالع قرار یمتساو

مدرسه  فرهنگِ مدرسه و فرهنگِ خانه تفاوت باشد، فرهنگِ انیهرگاه م یول. سازند یفرهنگش را م
خواندن در مدرسه و دانشگاه، سال درس  نیچند نیبنابرا. خورد یبه سود فرهنگِ خانه شکست م

 سمیدگمات ینوع یعنی نامند، یم «ییخو نید»فلسفه  شمندانیآنچه اند ریهمچنان تحت تأث تواند یم
. ردیقرارگ م،یا هکرد یکه ما در آن زندگ یا بر جامعه نید ةطریس ّلیبه عمق رفته به دل یها شهیدر اند

چهّل و  یها در دهه رانیا یروشنفکر ۀجامع باشد که گفتمان مسلّط بر ادمانی دیبا گرید یسو از
بلکه  م،یچپ دار تیکه ما امروز از ذهن یگفتمان چپ بود؛ آن هم نه با آن برداشت ،یدیپنجاه خورش

 مینیبب میتوان یدر نگاه به اطراف خود در آن دوران، م یحت. یو چپ اردوگاه یچپ در مفهوم سنت
را داشته،  ریبخش الجزا یارتش آزاد یروزیپ چهّل، پشت سرش ۀده نینخست یها نسّل ما از سال
و شعار  تنامیمصدق، بعد جنگ و ینهضت مل انیشدن کانال سوئز را بعد از جر یبعد داستان مل

انقالب کوبا در  یروزیتر، پ جلو یکم ؛«میبساز یگرید یها تنامیو تنام،ینجات و یبرا»معروف 
از دوستان مثالً تعجب  یکه برخ ساخت یم یا گونه ها را به چشم انداز ها، نیا ۀو هم ن؛یالت یکایآمر

 الیخ. انباشته است رانیو فرهنگ ا یکه چرا ذهن من آن اندازه از حافظ و فردوس کردند یم
و  کند یم همبارز یو عدالت اجتماع یآزاد یو سانسور مخالف است و برا دادیهر کس با ب کردند یم
درست مانند ـ  مسکو باشد ۀکعب یمت نمازخواندن به سوعال اش یشانیبر پ یستیالزاماً با سد،ینو یم

 . است یاسالم ونیمذهب یشانیکه بر پ یعالمت نماز

اساساً . است یضد فرهنگ یکار ار،یبه سانسور؛ سانسور به هر شکّل و بهانه و با هر مع میگرد یم باز

 نیتنها بر زم یزادو آ دیرو ینم یاست که جز بر درخت آزاد یا وهیم قتیحق ،یخینگاه تار کیدر 

 . رشدکند تواند یفرهنگ م

متفاوت،  یارزش یها گوناگون به نظام یها نگاه یعنیگوناگون،  یها ینیب حضور سانسور، جهان در

چرا که  دیآ ینم رونیب یارزش یها نظام انیاز م یقتیحق جهیرا ندارند؛ در نت گریامکان برخورد با همد

 . ندارد واحد در جهان وجود قتیحق

 دایپ شیبه آن گرا شتریآنچه بازدارند، ب را از هر یآدم یاست که بنا به مثّل عرب نیا گرید یۀوس

 یۀال شود، یجامعه ممنوع اعالم م کیروشنفکر در  کی ای سندهینو کیاز  یکتاب یوقت یعنی. کند یم
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 دایپ یادیز شیاست، به خواندن آن اثر گرا شهیاهّل کتاب و اند عتاًیجامعه که طب آن یروشنفکر

 . فرهنگ، سّم کشنده است یمنظر هم سانسور برا نیاز ا. کند یم

. کامالً موافقم اندازد، یروشنفکران و عموم مردم م انیکه سانسور م یا فاصله ةبا نظر شما دربار من
 ،یاسیس ینسب شیگشا کیبود که با  یعیطب د،ییگو یکه شما م یژگیو نیبا هم ،ییدر چنان فضا
زبان  برخود را  یبود، مطالبات اجتماع یمتوسط شهروند ۀکه برخاسته از طبق رانیا یقشر روشنفکر

طبقه، اصالحات در چهارچوب قانون  نیاست که خواست ا یهمان ده شب گواه روشن   آورد و اتفاقاً
 . است شده یکه انجام نم یزیهمان چ   یعنیـ  بوده است یاساس

 کیبا  دیشا. شد ینم دهیدر جنبش د یمذهب یو بو رنگ ةطریچند ماه مانده به انقالب هم س تا
 ابانیخ) رانیشم میجاده قد ابانیدر خ: پاسخ مشخص به سؤال مشخص شما بدهم کیمثال بتوانم 

دو ماه  یکی ۀشد، به فاصل که ده شب شعر گوته در آن برگزار یباغ یها یکی، در نزد(یکنون یعتیشر
 مفتح برگزار یفطر با امامت آقا دیفارت آلمان، نماز عاز باغ س تر نییپا لومتریدو ک ۀو با فاصل

و  یمکان یها از عمق سنت، با فاصله یگریو د یروشنفکر ۀاز جامع یکیدو حرکت،  یعنی. شود یم
 یها که جمع نجاستیو تفاوت ا دیآ یم دانیمتوسط هم به م ۀبعد طبق. شوند یم جادیکوتاه ا یزمان

 محدود برگزار یا با عده یسخنران یها سالن ایها  دانشگاه تر بسته یدر فضاها شهیهم یروشنفکر
ده برابر شده  یمحّل و مسجدها یتر با آخوندها باز یتر در فضاها نظام شورش بزرگ ادهیشد و پ یم

 . میبا هم نداشت یما شناخت و ارتباط چندان یعنی. کرد یحرکت م

 

از  شانیبار، به حذف دگراند نینخست یبرا دیشب شعر گوته، شا نیدر سوم ییضایبهرام بـ 
با  یپرداخته و گفته است که جمع یدولت ینهادها یروشنفکران، و نه تنها از سو یسو
 ةرا در سطح نگه دارند و اجاز یافکار عموم یو وقت کنند یم نیچن یافکار عموم جییته

 . شود یسانسور م یبرا یبدل به اهرم یافکار عموم خود دبهها ندهند، خو رشد به آن

کامالً متفاوت،  تیذهن یرایچه اندازه پذ ران،یآن روز ا یروشنفکر ۀنظر شما، جامع به
 شعر گوته چطور؟  یها بلکه مخالف، بود؟ شب

آنسان که جالل ـ  «یغربزدگ»در ردّ  یمتن ۀامکان ارائ دیکنیعنوان نمونه، فکرم به
افزودن آن به فرهنگ مثبت غرب و  یو در استفاده از دستاوردها کرد، یم فیاحمد تعر آل

 داشت؟  آن ده شب وجود یها یسخنران انیدر م ،یرانیا

 یحت توانم یاست که من م یمهم ۀبه آن اشاره دارد، مسئل ییضایب یکه آقا یمشکلـ  آزرم نعمت
 شیبرا یادیاست و من احترام ز رانیا ینمایس لسوفیف ،ییضایبهرام ب. میبگو تانیمصداقش را برا

 . خوب و درست بود اریدر آن ده شب بس اش یسخنرانقائلم و به نظرم 
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ـ  پور است سلطان دیما، سع ةدیو در خون غلط رخوردهیبه دوست شادروان و ت شانیا ةاشار مصداق

 . و با مغزم کمتر کردم، یجذب م شتریکه من با قلبم او را ب

از  ینوع ایاز هنر  یعمنتشرکرده بود به نام نو یا شعر، جزوه یها از شب شیپ یچندسال پور سلطان

را « سلطان مار»با عنوان  ییضایتر بهرام ب سانسور بود، تئا هیبه شدت عل که نیجزوه با ا نیا شه؛یاند

 . داده بود را به شدت مورد حمله قرار ییضایب یکارها یو به طور کل

 ای سندهیون کی که نیو متأسفانه به صرف ا کند یم کالیدارد که سانسور فضا را راد تیواقع نیا

قدرت  ،یاستبداد ذهن ۀنیشیبا آن پ یو در فرهنگ شود یارزش م یشاعر زندان رفته است، دارا

که به  یهنرمندان نیکه خواه ناخواه ب کشد یفرهنگ و هنر مجاز و ممنوع م انیم یخط ،یاسیس

که  یشاعر ای سندهیآورد و نو یم تقابّل به وجود ینوع زیاند ن شده مینندگان آن دو نوع هنر تقسیآفر

کنند،  یم کار دغدغه یکه ب یساده از کنار آثار کسان تواند ینوشته به زندان رفته است، نم کی یبرا

 . بگذرد

دو دسته با تمام اختالف  نیا دینکوبد، شا را فرو یکیرا برنکشد و  یکی یاسیس تیحاکم اگر

 میریبپذ ستین یمنطق یبزنند؛ ول و با هم حرف نندیبنش گریبتوانند کنار همد تینها  در  شانیها نظر

 نیدر ا یول ؛باشد یکسان اریدر اخت ونیزیو تلو ویکه امکان پرداختن به هنر و مثالً شعر معاصر در راد

 . اندازه با دستگاه سانسور مشکّل داشته باشند نیها ا همان هنر   ها و همان شعر   بابت یگرانیسو، د

که  ییجاها شدند؛ یم میتقس یو حکومت یدو بخش دولت به یدولت یدر نگاه نسّل ما کارها عمالً

و  ویراد یعنی کردند، یفرهنگ و هنر مجاز حرکت م یو در راستا کرد یم هینظام را توج یدئولوژیا

 برشمردهآن سازمان  دییمورد تأ یول گشت، یم یو اطالعات تلق تیسازمان امن ناًیاگر نه ع ون،یزیتلو

 دییمورد تأ ستیبا یمـ  ها تمام روزنامه ریمانند سردبـ  کرد یم چرا که هرکس آنجا کار شد، یم

 . شد ینم رفتهیپذ« ساواک بودن دییمورد تأ»آن زمان  یروشنفکر ۀجامع تیساواک باشد و در ذهن

 چک تا بردـ  جم جام ـ ونیزیتلو ویبار مرا به ساختمان راد کیمن، شاملو،  زیارجمند عز دوست

سازمان، در انتظار او به  چیمن در پلکان مارپ م؛یبرو یید با هم به جاو بع ردبگی را خود کارمزد

و  دعرق شدم و بعد از ترک آن ساختمان حالم بد ش سیداشتم که خ نیاحساس بد و سنگ یا اندازه

 . بزرگراه عبورکنم نیبتوانم از ا یحت گریکنم د ینم به او گفتم فکر

او  یصدا کرد، یاستفاده نم ونیزیو تلو ویهمان راد   تاگر شاملو از امکانا یخینگاه تار کیدر  اما

 . است یفیظر ۀنکت نیکه ا نمیب یو من امروز م رفت ینم د،یکه رس یتا آن شعاع زهرگ
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که دستور سانسور  یاثر به سازمان کیچاپ  یکه مثالً برا رمیبپذ توانم یهمه، من هنوز هم نم نیا با

 یوقت ژهیو چاپ بدهند؛ به ةوزارت ارشاد بفرستم تا اجاز کتابم را به یعنیـ  مراجعه کنم دهد یم

 . از کشور هست رونیب یامکان نشر اثر در فضا نمیب یم

 چیکانون به ه نیکنندگان و مسئول برگزار یاز سو میبگو دیپاسخ بخش دوم پرسش شما؛ با در

. آن ده شب نبود یها یمتن سخنران ایها  نخواندن شعر ایبر خواندن و  یشنهادیپ ایعنوان نظارت 

 مونهبه عنوان ن. متفاوت بود اریمختلف، بس نیبا مضام ها یها و سخنران برخورد مخاطبان با شعر یول

و او  دیرس یگرمارود یموسو ینوبت به عل یپور، وقت سلطان دیسع یدر شب پنجم پس از شعرخوان

از حاضران به  یمیخواند، بخش عظ زین یگرید یکرد و شعر مذهب میتقد نیبه فلسط یهم شعر

باغ را ترک  یگروه نمیب یم»: گفت اش یشعرخوان انیم یباغ را ترک کردند و گرمارود جیتدر

کنندگان  ها به برگزار گونه حرکت نیمردم با ا« .تنها بوده است شهیهم عهیش ست،یمهم ن کند؛ یم

 گریو د. ست ندارندرا دو یاند و چه حرف آمده یو چه حرف یچه کس دنیشن یکه برا دادند یم امیپ

 . را انتخاب کند یسخنران بود که چه مطلب میتصم نیا

 ینقد و بررس نینخست زنم؛ یباره م نیدر هم یمثال د،یا احمد اشاره کرده آل یآنجا که به غربزدگ از

 . منتشر شد ،یآشور وشیاز دوستان و شاگردان خود او، دار یکیاحمد توسط  آل یغربزدگ

 که نیا گریمثال د. نداشت یزدگبه غرب یا اشاره چیدر ده شب شعر ه یآشور وشیدار یسخنران اما

نوشت و جنگ  یدر فردوس 33در سال  یا مقاله ّلیبا جنگ اعراب و اسرائ وندیدر پ یآشور وشیدار

 همواج یارانیدانست که با واکنش تند بس تهیسنت با مدرن یناسازگار شتریرا ب ّلیاعراب و اسرائ

همان مجله نوشت با    در یتند ۀهفته پس از انتشار آن متن، مقال کی هیم کاظماز جمله اسال. گشت

 « جوان لسوفیف کیبه  یدرس»عنوان 

 

را با آن خدمات  یناتّل خانلر زیمانند دکتر پرو یانسان ارزشمند سندگان،یکانون نو یولـ 

 . است رفتهیپذ یحاکم نم ستمیبا س یهمکار ّلیتنها به دل ،یکم مانند به زبان فارس

 پور، ونیهرمز هما یخواندم از آقا یا نوشته ران،یتجربه، چاپ ا ۀاواخر در ماهنام نیهم من

بتوان گفت  دیشا... »: و آندره مالرو در فرانسه رانیدر ا یارزش کار دکتر خانلر ۀسیدر مقا

مالرو  یاز خدمات فرهنگ ران،یو محدوده ا اسیدر مق ،یدکتر خانلر یکه خدمات فرهنگ

را  رانینسّل از روشنفکران و اصحاب قلم ا نیمجله سخن چند. بود تر ثرگذاررانسه ادر ف

 ادیبن»و جهان که در  رانیا خیو تار اتیو اجتماع اتیدر ادب ییها کتاب. پرورش داد
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. بود رانیکتاب ا یایبزرگ در انتشارات و دن یموجد تحول یمنتشر کرد، به راست« فرهنگ

 ... «.هم به کنار رهیو سپاه دانش و غ افظح وانیدو  یفعالً دستور زبان فارس

 کیمن به عنوان . است« ارزشمند»ار  شیب رانیبه فرهنگ ا یخدمات دکتر خانلرـ  آزرم نعمت
 ادیبن»که آنچه در  کنم یاست اعتراف م یفرهنگ ز،یاز هر چ شیورز که نگاهم به مسائّل ب فرهنگ

و منتشر شد، و  یعلم حیتصح ادیکه در آن بن کی انجام گرفت، آن همه متون درجه «رانیفرهنگ ا
نوشته شده بود و در بنگاه ترجمه و نشر کتاب ترجمه  گرید یها به زبان رانیا ةدربار چه آن هر زین

 . انجام شده است رانیاست که در ا یفرهنگ یکارها گریقابّل سنجش نسبت به دریشد، خدمات غ

از  د،ییگو یدرست م یاحترام فراوان قائّل بودم؛ ول یدکتر خانلر یآقا یهمان هنگام هم برا   من
استاد  د،یدر نسّل دوم اسات که نیضمن ا یچون دکتر خانلر کردم، یم زیپره« سخن»چاپ شعر در 

 . زیعلم ن ۀنیکاب ریهم بود و وز یبود، سناتور انتصاب یریکم نظ

 نینچنیا یزهایپره یند که سوداا ها نبوده هر جامعه آن یها قهرمان نمیب یم کنم، یکه نگاه م امروز
 : دیگو یم یهمانطور که سعد. اند داشته

 را قیبگسست عهد صحبت اهّل طر/ به مدرسه آمد ز خانقاه یدل صاحب

 را قیفر نیاز آن، ا یکرد اریتا اخت/ عابد و عالِم چه فرق بود؟  انیم گفتم

 را قیغر ردیکه بگ کند یجهد م نیو/ ز موج بَرَد یبه در م شیخو میآن گل گفت

فرهنگ در روند تکامّل هر جامعه،  تیبا در نظر داشتن اهم ق،یگرفتن غر یکردن برا جهد نیا در
 . ارزشمند بود اریکرد بس رانیفرهنگ ا ادیکه بن ییکارها

هم  «امهریبه فرمان شاهنشاه آر»ها،  به ناچار در صفحات اول تمام آن کار یا در چنان جامعه یول
 . رفتندیپذ یرا نم نیا یبود و روشنفکران

ما . ستون فقرات داشت یبه جراح ازیآمد که ن شیپ یهمسر من مشکل یبار برا کیعنون نمونه  به
 یفاضّل، معاون علم یدکتر عل. است نیسنگ اریبس یجراح ۀنیهز میو متوجه شد میبه تهران آمد

ن خواست که مقدمه از م داشت، یکه اهّل خراسان بود و مرا فراوان دوست م ،یدکتر خانلر یآقا
 رانیا یفرهنگ ادیبن یاست، برا یدر یمتن به زبان فارس نیتر یمیرا، که قد یابومنصور امهشاهن

از  خواست یم قتیکار دارد؛ در حق نیا یبرا یشتاب نیاو چرا چن دانستم یکنم و من م شیرایو
 یول. دچار مشکّل نشوم یجراح ۀنیدر پرداخت هز د،یرس یکار به من م نیکه در انجام ا یرهگذر پول

 . را گرفته بود یشگیاند یها ارزش یهمه جا، جا یاخالق یها ارزش یعنی. رمیپذبنتوانستم  نم

 . میکردن با خود را داشته باش جرأت دانستن و برخورد دیگفته است که ما با کانت
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به  یاخالق گرید یها و ارزش ثاریبه ما نشان داده است که شجاعت و ا یخیتار ۀهر حال، تجرب به
 . ستیعواطف ن نیصاحبان ا ۀشیدرست بودن اند ّلیعنوان دل چیه

 

 ۀبه رابط یقابّل توجه یخود، در شب ششم، نگاه انتقاد یدر سخنران یریهوشنگ گلشـ 

مرحله درجا  نیتا در ا م؛یا گونه  نیهست و ا گونه نیتا ا»: و مخاطب دارد سندهینو انیم

 دیواال باشد، شه یانسان که نیو ا دهد یه آن ارزش مب یکه صرف جمع کردن کتاب میزن یم

 د،یببخشـ  زانیهمان باشد که مم   هامان ارزش اریتا مع م؛یدان یمهم  سشیباشد داستان نو

باشد؛  یتا مرتب دور و تسلسّل باشد؛ جالد و قربانـ  کنند یم نییقاتالن فرهنگ و ادب، تع

بود،  قرار خواهد نیکار از هم شرفتیفت و پباشد؛ االکلنگ باشد؛ پسر یبان و زندان زندان

اما نه  زیهمه چ ایخورده،  اما به ظاهر زنده، ترس مرده میداشت ن میخواه ییها آدم یعنی

 « .ستین سندهینو ةبر عهد گرید نیو ا س،ینو شاعر، همه کاره اما نه داستان

 شانیها که تک تک مخاطبان، مسئول کف زدن بندد یم دیتاک نیسخنانش را با ا و

 . هستند

در  یاسیس یۀانیتا حد ب گاه  ،یاسیس یو باورها یارزش یها توجه به حضور پررنگ نظام با

با  ییهمرأ ّلیها، چه اندازه از استقبال مخاطبان را به دل اشعار ارائه شده در آن شب یبرخ

ن و شاعرا یمطرح شدن نام برخ ر،ینگاه فراگ کیو در  د؟یدان یها م متن یاسیس یها امیپ

 ةویو ش یاسیس یچه اندازه به باورها ز،یدوران ن نیاش تا ا در آن زمان و ادامه سندگانینو

 برخوردشان با نظام حاکم بسته بوده است؟ 

 .  دیبوس الیها در خ دور نیداشت و دستانش را از هم یرا گرام یریگلش ادی دیباـ  آزرم نعمت

 . آورد یدارد، به وجود م رانیا خیتار ةبه انداز یدمتکه ق «چرا یفرهنگ ب»را، کّل آن  ها یخط کش نیا

 یها عرصه ۀآمده در هم آثار به وجود ۀهم ۀعرض یبرا کسانیامکان  یا تا در جامعه یهر رو به

 ّلیعنوان دل چیاثر، به ه کینخبگان جامعه به  ینداشته باشد، اقبالِ حت وجود یو ادب یهنر

 . باشد تواند یآن اثر نم یارزشمند

. رندیگ یرا م یشگیاند یها ارزش یاز هر نظر جا یاخالق یها متاسفانه ارزش ینان جوامعچ در

و  شوند یکه با استبداد و خفقان اداره م یدر جوامع یدرست است که شهامت، شجاعت، و فداکار

خفقان است؛  نیا جادکنندگانیدر برابر ا ریقابّل تقد یستادگیا کنند، ینم تیرا رعا یحقوق شهروند

نباشند و امروز  ینظر یها ارزشمند، ممکن است صاحب ارزش یاخالق اتیخصوص نیصاحبان ا یول
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 دیچرا با قتاًیحق میکن یم فکر م،یکن یممنوع آن دوران نگاه م یها کتاب یها به برخ که پس از سال

 است؟  شده یآثار ممنوع م نیا

 کیکشور با وجود  یمل تیتادن امناف بر در خطر یشما مبن یگفتم ادعا یبار در دادگاه نظام کی من
 یا کشور را به گونه یمل تیامن یعنیـ  است رانیبه کشور ا نیتوه ز،یاز هرچ شیمجموعه شعر، ب

 . افتد یکتاب شعر به خطر م کیکه با  دنید

 : چرا که رسد، یم یافتیدر نیتا جامعه به چن دهد یدست به دست هم م زیچ همه

 کاست  یو نه خودکام فزودینه داد ب/ راستو  پما از چ یسده بهکوش کیبا 

 . ماست یما به قدر آگاه یآزاد: / میو کم دانست شیکه ب یهست ول نیا

 

با  یحرکت مدن کی أتیرا در ه اش یماندگار ّلیشعر گوته و دل یها شما ارزش شبـ 
کانون  سندگانیشاعران و نو یها تیکه حساس یامکان ای د،یکن یم یابیارز یاسیس یامیپ
 ندگانیآ یکننده، که برا  هزار شرکت ده یرا، نه تنها برا یزمان ةباز کیتا  افتیرد

 : دیا خوانده دومکه شما در شب  چنانـ  رکندیتصو

 مرداب،  ۀکه رست بر کردان یسرخ ۀآن نوشکفته غنچ»

 اسفند ماه به بادش داد یلیخشم س و

 : گوش باد گفت در

 نبود یامیو پ ثیحد نیرا جز ا ما

 دیبا یو م تواند یخاک م نیکا

 شوره و شوره زار، بهاران کند مرداب

 کرد دمانیآنچه با میکرد

 گفت،  دمانیبود آنچه با نیا

 « نهان راست یها جوانه یباق

   د؟یانجام یتر انقالب اسالم که به آتش بزرگ ییها جرقه: شود یگفته م شتریآنچه ب ای

بود  ستادهیدر سنگر ا یستارخان هم وقت. کند یم نییما تعما را ناخودآگاه  یرفتار اجتماعـ  آزرم نعمت
انقالب  خواست یم ینداشت، ول انیآن جر یبرا یخیتار نییانقالب شکست بخورد، تب گذاشت یو نم

 . را با تمام وجودش حفظ کند

 سندگانیبه گمان من نو. گذشت یدر ذهن تک تک افراد آن جمع چه م میبگو توانم ینم من
و  یها که سازمان نداشتند، با آن یبستگ ینیمع یاسیسازمان س چیکه به ه ییجو عدالتخواه و  یآزاد
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 دند،ها، کنار هم نشسته بو و اگرچه در آن شب کردند ینگاه نم اینگاه به قضا کیبودند، با  یالتیتشک
 . دندیشیاند یمانند هم نم

از چپ به راست  یا عده دید یم آمد، یبه زندان قصر م 99در سال  یگفته بودم اگر کس ییبار جا کی
نگاه  کیدر ـ  دار چند عمامه انیو آن م یتا عسگراوالد یجزن ژنیاز بـ  بودند ستادهیا واریپشت به د

 یجلو هک دید شد یم یخیتار یدر نگاه یول اند ستادهیصف ا کیهمه در  آمد یبه نظر م یسطح
 یبود که اندک نیها ا هم صف بودن آن ّلیبود و تنها دل واریدرست مانند پشت سرشان د زیها ن آن

 . چندیبپ گریهمد یهم فضا نداشتند تا جلو

ـ  شد باز ندهیبود و چون سرفصّل بود رو به آ یخیسرفصّل تار کیشعر گوته، به نظر من،  یها شب
آمده بود، در  شیکه پ یو در مجال شد یبه مردم داده م ستیبا یکه م یمدن یها انباشتِ خواست

 . شد انیب ینظر یازهاانواع چشم اند

در نفس  سندگانیگرچه کانون نو نم،یب یکه شد نم ییها اعتراض ّلیها را به دل آن شب تیاهم من
 یاز سو سندگانیشاعران و نو ةکنگر یجمع معترض بود که در اعتراض به اعالم برگزار کیخود 

 . ستین یدولت یهنر امر دیشد تا بگو ّلیدولت تشک

 . کنند یصحبت م ندهیاست که رو به آ نیها در ا آن شب تیاهم

 

: گفته است سندگان،یکانون نو یاز سو یا هیانیبرنامه با ب شیدر گشا یا اهلل مراغه رحمتـ 
هدف  کیتنها  گردد، یباز م سندگانینو یکانون، گذشته از آنچه به حفظ حقوق ماد»

از آن برخوردار باشند  دیاست که عموم افراد کشور، از موافق و مخالف، با یدارد، و آن آزاد
 نیو تضم حیحقوق بشر تصر یجهان یۀو اعالم رانیا یکه قانون اساس تاس یاصل نیو ا

چاپ  یو آزاد انیو ب شهیاند یاختصاصا به آزاد یو اما در مورد اهّل قلم، آزاد. کرده است
در  ای شدیاند یهر کس آزاد است که آنچه م. شود یاطالق م یو هنر یو نشر آثار فکر

عرضه  گرانیبه چاپ برساند و به د ایکند  ریو تقر دیبگو کند، یالب شعر و ادب ابداع مق
 « .کند

از جمله در آن فرصت  کوشد یکه م دانست یم یمدن یکانون در آن زمان خود را نهاد ایآ
از »افراد جامعه،  یو شهروند یشهروندان را آگاه و از حقوق فرد ر،یرا تصو ها ینابسامان

از هر  شیبود که ب یاسیس ةمبارز کی ۀاز بدن یبخش ایکند؛  یبانی، پشت«خالفموافق و م
 گاهیجا ت،یکانون هو یاست که اعضا نیمنظورم ا د؟یشیاند یم حکومتبه مبارزه با  زیچ

  کردند؟ یم فیو نقش خود را چگونه تعر
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 یکه از نوجوان یمن به عنوان کس. کرد یم فیاش تعر نامه کانون خودش را با اساسـ  آزرم نعمت
پرداخته است و هرگز  یبه مسائّل اجتماع دیشد اریبس یها تیبا حساس شهیقلم در دست داشته و هم

 علقت ،یچپ اردوگاه تیبه ذهن ژهیو چپ، و باز به تیبه ذهن ژهیو به ،یدئولوژیسازمان و ا چیبه ه
 فیاش تعر نامه اسکه کانون خود را با اس دهم یشهادت م خینداشته است، در برابر وجدان تار

 . دانست یهمگان م یبرا انیب یو آزاد سندگانینو یخود را دفاع از حقوق صنف ۀفیو وظ کرد، یم

 یاجتماع یامر یگردد، چون آزاد یم بر یبه حقوق اجتماع سندهینو یاز آنجا که حقوق صنف یول
قدرتمند  ستمیس کیدر برابر  یحقوق نیچن یتک تک افراد برا شود یاز آنجا که نم زیاست، و ن
 . شود یم ّلیتشک سندگانیبه نام کانون نو ینهاد ستند،یبزرگ با

را در  سندگانیشاعران و نو ةکنگر نیدولت اعالم کرد که قصد دارد نخست 2936زمستان سال  در
 . برگزارکند نیحضرتیحضور اعل

و  رانیا یهنگ، به ابتکار انجمن فر2919در سال  رانیا سندگانینو ةکنگر نیکه نخست یحال در
 مایو ن یخانلر ،یو بهار و فروزانفر و احسان طبر تیهمچون هدا ییها تیو با شرکت شخص یشورو

 یهنرمند چیه که نیبود؛ ضمن ا یعنوان به کار رفته، جعل یحت نیبرگزار شده بود؛ و بنابرا جیوشی
 . ردیحکومت را بر هنر بپذ ةطریس توانست ینم

 سند،یآرام بنو یبا زبان یاصول یمتن رندیگ یم میتصم سندگانیاز نو گرید یاحمد و جمع هر حال آل به
مورد  ةفرهنگ در کنگر یما اهال جهیکند و در نت جدا از دولت کار دیمضمون که فرهنگ با نیبا ا

خواستم  زیناطالع دادند و از جمله من  زین گرانیداشت؛ متن را نوشتند و به د مینظر حضور نخواه
 . ن متن بگذارند که گذاشتندآ یرا پا میامضا

 یشناس در جامعه شیها بود که از آنجا که آماج خواسته یاعتراض ۀجبه کی سندگانینو کانون
 . شد یمحسوب م یمدن یگرفت، نهاد یم قرار یدر چهارچوب حقوق شهروند یاسیس

 نیهمهم در  ینیرزمیز یها سازمان یو حت کیدئولوژیا یها انسان ،یاسیاحزاب س بتیدر غ یول
 . شاعر بودند ای سندهیبودند، چون به هر حال نو کرده دایخود پ یبرا ییجا یتشکّل مدن

 یۀنشر نیآذ به یسال مانده به انقالب آقا کیکه مثالً در  میدیباز شد، د یکه فضا اندک یزمان یول
ن کانو یتر وقت آن طرف یچپ مشخص مربوط به حزب توده منتشرکرد و کم یها شیرا با گرا دینو
را در « و فرهنگ یآزاد یها شب»داشت آن،  یشعر گوته و در گرام یها شب ادیبه  خواست یم
که امکان  نیآذ به یآقا نیآن بودم، هم ییاجرا أتیجزو ه زیبرگزارکند، که خود من ن 93 زییاپ

استدالل که  نیبا ا هیبرومند و سا ،یتنکابن ،ییکسرا انیبود، همراه آقا کرده دایپ یریگ موضع
محکم  کند، یم فیبرآمده از حکومت را تضع سمِیالیضد امپر یروین« و فرهنگ یآزاد یها شب»
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ها را معلق کند و  آن تیکانون مجبور شد عضو رانیدب أتیه تینها  و در  ستادندیا دهیآن ا یجلو
 . دیکانون به اخراجشان از کانون انجام یاعضا تیاکثر یبا را یریگ موضع نیبر ا شانیپافشار

و  شود؛ یم یتلق یاسیس یامر یبر آن حاکم است، هر حرکت صنف کتاتوریکه د یا در جامعه ساساًا
 خواستند ینم ست،ین دیترد یجا چیکه در ارزش و شرافتشان ه سندگانینو یبرخ ّلیدل نیبه هم

من، شاهرخ مسکوب، به  زیدوست عز ایکشاورز  میمانند شادروان کر یکسان. عضو کانون باشند
 . امدندیاست و ن یاسیها س حرکت نیکه ا فتندگصراحت 

 

آن ده شب، به  یفضا ریتأث ریگفته است که ز یا ها در مصاحبه بعد یتنکابن دونیفرـ 
شد  ّلیتحم یاسیحزب س کی ۀفیبود، عمالً وظ یصنف یکه کانون رانیا سندگانیکانون نو

ت، انجام دهد و از را که وجود نداش یاسیحزب س ۀفیانتظار داشتند کانون وظ یاریو بس
دعوت به  کردند، یکه اعتصاب م ییدر جاها ها ینرانسلسله سخ یکانون برا یاعضا

را تجربه  یطیشما چنان شرا ایچگونه بود؟ آ طیبرخورد کانون با آن شرا. شد یم یسخنران
  د؟یکرد

 ۀخان کی، دانشگاه تهران یرو به رو ن،یفرورد ابانیما در خ. کامالً درست است نیاـ  آزرم نعمت
کانون  یها به آن مکان و به اعضا کار یاریبس یکه مردم برا میکانون گرفته بود یرا برا یمیقد

 ! آوردند یابتدا نزد ما م رفت، یم یبه دادگستر دیرا که با یا مسئله یحت گاه  کردند؛ یمراجعه م

 نیشد، به ا آغاز یدر دانشگاه صنعت یگریشعر د یها شعر گوته، شب یها ماه پس از شب کی
شعر  انیدانشجو یجمعه شب برا کیکانون دعوت شد هر کدام  یکه از ده نفر از اعضا بیترت

 یرویبرنامه با دخالت ن نیپور، ا سلطان دیسع یشب سوم، شب شعرخوان یول ند؛یبخوانند و سخن بگو
 . پور هم نتوانست شعر بخواند سلطان دیو سع افتی خاتمه یانتظام

ضد شورش و لباس  یها رویدر دانشگاه را بستند و ن شیپشایبود، پ نیآذ نوبت به در شب چهارم که و
 ریدانشگاه اجتماع کرده بودند هجوم آوردند و در آن گ ۀکه در پشت در بست انیبه دانشجو ها یشخص

 . میو داد از جمله خانم هما ناطق و من در حد مرگ مجروح شد

خود من در چند ماه مانده  شدند؛ یمختلف دعوت م یاه کانون به جمع یاعضا یاز آن هم برخ بعد
    . شدم یدعوت م ییها به چنان جمعـ  صبح و عصرـ  دو بار یبرا یها حت روز یبه انقالب بعض

شهرزاد دعوت  نمایکارگران بافنده در تهران در سالن متروک س یکایبار به سند کی دیآ یم ادمی
 . بودم دهیاز آن ند تر شیکه هرگز پ ییجاشدم، 

 یحداقّل دمکراس یعنینباشد،  یاجتماع یو کارها فیوظا میدر جامعه تقس یاست که وقت نیا مسئله
 . دیآ یم شیمسائّل پ نینداشته باشد، ا وجود
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آقاخان  رزایخون م. تا کنون مدام شکسته است تیاز مشروط رانیا یروشنفکر ۀستون فقرات جامع 
 تیدر وال جانیآذربا یالتیدرخت نسترن باغ ا رینوز در زالملک، هریو خب یاحمد روح خیو ش یکرمان
 م،یخوان یافراد را م نیا یفرهنگ ۀامروز کارنام یکه وقت یدر حال. است یشاه جار یعلمحمد یعهد
که  یاسیس ةرزمند یرویبودند، و نه ن اش یفرهنگ یدر معنا یاسیتنها کنشگر س ها نیا میکن یم فکر

 ... کشته شوند

 

در  یحرکت نیاگر به فرض محال، امکان چن د،یکن یم پنج سال، فکر و یپس از سـ 
به چه  د،ییسخن بگو ای دیبخوان و شما در آن برنامه شعر د،یآ شیپ رانیا یکنون یفضا

 یچنان شب یاشعارتان برا انیرا از م یپرداخت؟ ممکن است شعر دیخواه یمضمون
  د؟یو با ما قسمت کن دینیبرگز

است همچنان  یمثلث ،یو عدالت اجتماع یمن، انسان و آزاد یها شهین انددر کانوـ  آزرم نعمت
 . پابرجا

 قینشر هم نگرفت، با خط نستعل ةدفتر شعرم که اجاز نینخست ۀصفح نیدر نخست شیسال پ 39 من
 : نوشته بودم

 بود یمن نذر مهربان یهست تمام

 غیدرآمد و ناچار برگرفتم ت ستم

 ۀدر درج رانیمطرح است که ا یا به گونه میامروز انسان برا میته اگر بگوالب. باورم نیهنوز هم بر ا و
 ۀمسئل. کنند یم بیمرا تکذ میها شعر یام؛ حت ام دروغ گفته به خودم و به خواننده رد،یگ یم دوم قرار

 : شده است کیدئولوژیا میبگو توانم یم یمن حت یبرا رانیا

 اند جان و تن یو زبان پارس رانیا

 اند رهنیپ کیبه  اش یو معن واژه چون

 اند از آتش و آب گذشته روزیپ

 اند جوان شَوَندگانِ کهن وستهیپ

 یزندگ ۀما با تجرب یبه نظرم برا. کار است نیتر دشوار ،یخواندن در چنان جمع یبرا یشعر انتخاب
 : م خواندشعر را خواه نیکنم من ا یم خواهد بود و فکر مانیها کار ۀدر کانون هم رانیا د،یدر تبع

 پژواک و پرسشـ 

 

 ست  یتو آب یصدا

 ست  یقنار یارغوان از گلو یشمابری نرم ۀتو افشان یصدا



 وگوها     بازخوانی ده شب ـ گفت

11 

 

 تو تُرد و جوان است  یصدا

 ست  یبهار میگّل در نس یبو ةزیتو آم یصدا

 دوردستان البرز یزان سو وزد یام م بر گوش و بر گونه که

 : پاک است یتو پژواک آن آرزوها یصدا

 هامان،  جمعه ییمایدر کوه پ میها خوانده بود که همدم به آواز اه بلندآرزو

 ست؛  یادگاریها  که در گوش هر سنگ و هر صخره زان سال ییهماوازها

 . باران آواز و باد ۀکه رفتند و ماندند در قص آنان از

 ست  یساران جار چشمه یکه هر نوبهاران چراغان قیدر ذهن نسّل شقا و

 نوازش،  نور و غامیتو پ یصدا

 . ست یتو آهنگ آرامش و غمگسار یصدا
 

** 

 
 دلم تنگ و آفاق هم تنگ و تارند نجایا من

  ییست بر بستر روشنا یتو اما زالل است و جار یصدا

 تواند به من گفت  ایدوست آ یا  تو یصدا

 وندیآن با مَنَش هرچه پ یدر فراخا رود یها م چه یرفته ست و بار چه

  اکان؛ین از ادگارانمانی مانه

 . مان خوب و دلبند در آن خانه یادمانیهر  و
 

** 

 
 ! دگر بار دنیهم گفته باشند، خواهم شن اگر چند ،ییگو زیاز آن خانه هر چ میبرا

 چگونه گذشته ست؟  یبگو جشن نوروز امسال، بار میبرا

 پوش،  هیبر مادران س ّلیدر ساعت سال تحو و

 رفته ست؟ ها باز  چه ق،یداغداران نسّل شقا مانه

  ،یاش مانده خال گوشه کیکه  ینسی هفت ةهمان سفر   کنار

 نشسته ست؟  یزیچه چ یادیچه  ایآ ستیکه آنجا دگر ن یزیعز یجا به
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 هر چار فصلش زمستان، : همه سال نیتا بدانم درختان پس از ا بگو

 تنپوش دارند؟  نهیاندام مجروحشان، نوبهاران امسال، سبز بر

  ،یو گالب بیو س السیتان گتا بدانم درخ بگو

 جوانه پر از جوش دارند؟  نیها از نگ هر شاخه انگشت به

  ها، یاطلس ها، اسیاز  پرسم ینم

  متروک، مانده ناگهان ۀدر خان که

 ناچار لب تشنه ماندند و در خاک خفتند،  به

 : ها حاصّل عمر شاعر کز آن خانه بردند از آنچه پرسم ینم

 بود،  ینامنتشر همره هرچه کارآمد قیر شعر و تحقکتاب و بسا دفت هزاران

 ؛ !خوردند زیخانه را ن خود

 مان بود،  که در خانه یباالبلند اریسرو بس بگو

 که خود کاشتم، سبز و سرزنده هستند؟  یآن ارغوان و

  نند؟یاگر بازب شناسند یم مرا

 ( 2)در گوش دارند؟  ش،یها پ همان سال   مرا، از یمرا، شعرها یصدا

 

** 

 

 باالبلند چکادش دماوند،  یاز فرازا بگو

  ران،ینگهبان ا بان دهید نیمه

 شامگاهان؟  ایافق در سحرگاه  یها از نقش خواند یم چه

 در بامداد بهاران،  دخورشی گرم ۀبوس بگو

 برفپوش دماوند، اکنون چه رنگ است؟  یشانیپ یفرارو

 شوق؟  یهمان رنگ نارنج   رنگ باور؟ مانه

 از غرور و جالل است؟  یا هزیآم و

 هر شامگاهان،  زییپا دخورشی بدرود سرد ۀبوس بگو

 بنفش دماوند،  خبرفپوشی فرافرق

 از شکوه و مالل است؟  یا زهیسان که بوده ست، آم مانه
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که  یکمان بزرگ نرنگی رسم همچنان کند باران، قطع ۀدر آسمان آفتاب درخشان تابنده در لحظ و
  م؟یخوان زیکمان جهان پهلوان رستم ش ن م؟ینام زین اش راژهیت

 
** 

 
 ست  یگلبرگ و باران نرم بهار یتو نجوا یصدا

 ! در دوردستان ک،یدور و نزد یا  دوست، یا  ینیب یم و

 چهی ةو از بس فراوان در انداز! مه آلود ذهنم یها در دشت اندهیتو رو یرا صدا ها ادی نیا یها گّل که
 نامه نگنجد

 شان واگذارم؛   که دیناچار با و

 . میگو حرف را باز نیواپس نیا و

 
** 

 
 رسانند یخبر م یاپیپ هنیم یاز سو ندیکه آ ییبادها مرا

 ! را گسسته ست ها ریزنج کبارهیضحاک دربند، : که

  دون،یکز زمان فر یا ارهیپت یوالیمغزخواره ه جوان

 در البرز، در بند بوده ست،  یگران در مغاک یبند به

  زد؛یگر یخود م نیریاز بند د منیرزم مزدا و اهر نیپسدر وا و

  شتابد؛ یاهرمن م یاریپس به هم وزان

 ! داده ست یرو نیزم رانیدر ا ،یدادیرو نیچن

  اورانه،ی اهرمن ۀضحاک، در جبه و

 ! را تا که از بند رسته ست کاریپ دهیجیبس

 هم، کاوه زادان برنا؛  یسو وزان

 ! یکین یروینهانگاه ن یاه بن انباشت: امشاسپندان و

 دست در دست و همپشت مزدا،  همه

 اندام هر لحظه افزون توان جوانان؛  در

 ! ستم را شکسته ست اهیسکوت س شانیرزم آور ابانگیه

 ست،  یینها زرستخی ۀهنگام و
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 ! دادیب ویهرمز داد بر د یروزیرزم پ نیواپس مانه

 . ست ییپس جهان را ز هر بد رها وزان
 

** 

 
 ست  یاش هم که باشد مرا مژدگان رزم آغازه نیچن

 و عشق،  ییبایداد و ز ۀشیو اند کیو باور ن ندهیآ یعنیرزم سپاه خرد  که

 ! ست یو بدسگال یتوز نیو ک دادیجهّل و ب ةاریپت یفرارو

 ست،  یشادمان نیرا هم نیزم رانیا و

 ! هاست بالندگی فصّل ةآغاز که

 ! ست یبه نو زندگان یکردیرو نیا و
 

** 

 
 روشن،  هیو آفاق در منظرم سا اند نیها چن دوردستان خبر نیدر! زایعز

 . یتر غبارهر صحنه از دور، چ یمه دود بر رو و

 غبار هوا را،  دیباره شو کیکه  یباران تند نه

 ! یپرآفتاب دیخورش نه

 پنهان،  یها بازپرسم خبرها که از باد چندان و

  .یبه نجوا جواب یگاه ندیبازگو مرا

 آفاق را در نگاهم،  دیشو یزالل تو م یصدا

 شور؛  زند یم دلم

 ! یتو باران آب یصدا یا بگو میبرا

 
 یدیخورش 2933 نیشهر، دهم فرورد غربت

  
 . 22 شمارة سوم، ۀکوچ ،یشمال رآبادی، تهران، ام2962زمستان  ختاری به شاعر ۀخان ةاشاره به مصادر. 2
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 تا فرهنگ یگرن جهان از

 

 ییخو ّلیاسماع دکتر

 

 

 

بود که کانون  یاستثنائ یده شب شعر گوته، فرصت دیا گفته ییـ جا انیزند ماندانا

 یبا در نظرداشتن برگزار. هنگام بَرَد به ةو از آن بهر ابدیتوانست در رانیا سندگانینو

 یها گوته، در سال وتیدر انست یتر، حت تر و کوتاه کوچک یِو سخنران یشعرخوان یها برنامه

ده شب شعر گوته با حضور  یبرگزار «ِییفرصت استثنا» جادیا یرا، تالش ب96از  شیپ

ها  سخنران یاز سو ییها حرف انیاز احساس ضرورتِ ب شتریب سنده،یشصت شاعر و نو

 یبلکه خواستار چنان حرکت را،یجامعه پذ شد یبود که حس م یطیشرا ایبود   شده افتیدر

 است؟ 

 کی طیمردم، جامعه در شرا دگاهیمعنا که از د نیبه گمان من، هر دو؛ به اـ  ییخو ّلیاسماع دکتر

از  میبگذرـ  شد یتر م افزون گذشت یمردم روز به روز نسبت به آنچه م یبود و آگاه یالتهاب انقالب

به  ذشتگآنچه  ۀهم ندیهم برآ تینها  هنگام بود، و در  چه اندازه درست و به یآگاه نیا که نیا
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به هر . نژاد، انقالب ملّاخور شد شکراهلل پاک ادی به زبان زنده ای د،یانجام یانقالبِ به اصطالح اسالم

 یدگرگون کیکم، خواستِ  دست ای شد یآماده م یدگرگون کی یبود که جامعه داشت برا یحال زمان

 . گرفت یداشت در جامعه شکّل م

ـ  یچون دیاگر نه از د ،یچند دِیاز دـ  زیآن، ن رانیبد أتیه ژهیو و به سندگانیکانون نو دید از

آمدند و  یم جا گرد کیعضو کانون  سندگانِیشصت تن از شاعران و نو شیبار بود که کماب نینخست

ما  یبرا ّلیدل نیفرصت به ا نیو ا کردند یو صحبت م خواندند یدر چند شب پشت سر هم شعر م

هنوز  ایپرسش را طرح کند که آ نیخود را نشان دهد و ا تیموقع توانست یبود که کانون م ییستثناا

سخن کانون با  ینظر رو نیبه ثبت برسد و البته از ا رانیا سندگانیکه کانون نو دهیزمان آن نرس

 . بود تیمردم نبود، با حاکم

 به تیحاکم یبه ثبت برسد و از سو خواسته یآمدن، م دیهمان آغازِ پد   از رانیا سندگانینو کانون

نهاد در  نیکه ا دهد یخواست هنوز ممکن نشده، نشان م نیکه ا تیواقع نیشناخته شود و ا تیرسم

 . است شده یم دهیچگونه د ت،یحاکم یها، از سو دوران نیتمام ا

 ۀهم یبرا انیب یدفاع از حق آزاد یبرا زیاز هر چ شیو پ شیاست که ب ینهاد سندگانینو کانون

تر و  پرتوان اریتالش بس نیکه ا میدانست یو همگان از آغاز م ندک یتالش م یشگیاند یها گروه

 . تر خواهد بود، اگر کانون به ثبت برسد بخش جهینت

 

 ینهاد ای دانست یم یصنف یدر آن زمان خود را نهاد رانیا سندگانیکانون نو ایآـ 

 است؟  یاسیس ةمبارز کی ۀاز بدن یکه بخش یاسیس

صورت که دو تن از  نیبه ا. آمد دیپد 2933در سال  سندگانیکانون نوـ  ییخو ّلیاسماع دکتر

ها  نُه نفر را گرد آوردند و از آنـ  نیآذ  احمد و به جالل آل انیآقاـ  ما در آن روزگار رانیبزرگان و پ

 ۀنطف انآن یموافقت و امضا یتا با گردآور رند،یتماس بگ گریو شاعران د سندگانیخواستند با نو

 ادگذاریآن پنجاه نفر بن بیترت نیگرفتند و بد آن نُه نفر هم از پنجاه نفر امضا. کانون بسته شود

از  کی چیه یبرا یا ژهیگونه حق و چیه ییشناسا نیا که آن یشناخته شدند، ب سندگانیکانون نو

 . و بس یخیتار یادآوری کیـ  کند جادیآنان ا

 ةدیا نیتان بوده است، از جمله همدوس یبگومگو ۀکانون عرص زِیهمان آغاز، همه چ   البته از 

که  ام دهینخست را جمع کردند، شن یکه امضاها یتا کنون از چند تن از نُه نفر. کانون ادگذارانیبن
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چه نگرش  که نیکانون را، بسته به ا ادگذاریبن زین یکسان. دانند یکانون م ادگذاریآنان خود را بن

کانون،  ینشست همگان نیدر نخست یول. شناسند یم نیبه آذ ایاحمد  داشته باشند، جالل آل یاسیس

 . کانون شناختند ادگذارانیپنجاه نفرِ عضو کانون را بن نیهمانطور که گفتم، نخست

نهاد  کی ایبوده که آ ارویرو یپرسش درون نیبا ا یریهمان آغاز شگّل گ   از رانیا سندگانینو کانون

 ین، از جمله خود من، دکتر باقر پرهام، آقات نیو تا کنون چند ؛یاسینهاد س کی ایاست  یصنف

 . اند نوشته ییها مقاله نهیزم نیدر ا گران،یسپانلو و د

دفاع  یکه اکنون تنها برا یاست صرفاً صنف یکانون نهاد که نیا یکی: دو گونه بود شهیهم ها دگاهید

بتواند از  کرده، دایپ یشتریقدرت ب ندهیدر آ کوشد یکند و م یم همگان کار یبرا انیب یاز حق آزاد

سانسور از  هسو، و در برابر دستگا کیگران در برابر ناشران از  شاعران و پژوهش سندگان،یحقوق نو

 یو آزاد شهیاند یآزاد شبردیپ ینرم برا یا کانون را مبارزه ةنگاه، مبارز نیا. دفاع کند گر،ید یسو

 . دانست یم رانیدر ا انیب

چپ تا  نیتر گوناگون داشتند، از چپ یاسیس یها شیگرا سندگانیوکانون ن یاز آنجا که اعضا یول

از کانون،  شانیکه تلق ی، کم نبودند کسان!(راست نِیتر تا راست میبتوانم بگو کنم یگمان نم)راست 

گونه  چیفرصت ه ،یدلخواه خودشان، به راست یها که حزب یطیبود و در شرا یاسیس دِید کی

تا از  کردند یها کوشش م آن یخود را به جامعه نشان دهند، اعضا تندتوانس ینداشتند و نم یتیفعال

مسئله کانون  نیخود بسازند و ا ةژیو ینگر خود و جهان ةدیاز حزب برگز یینما شیپ ای نیتریکانون و

 . کرد یپر تب و تاب م یرا از درون دچار بگومگوها

که دوست دارند  یهنوز هم هستند کسان. دارد به گمان من، هنوز هم در کانون وجود دگاه،یدو د نیا

کانون به  دهند یم حیکه ترج یو کسان رد؛یبه خود بگ یاسیکانون شکّل و انگ و رنگ حزب س

 . تالش کند انیو ب شهیاند یآزاد یِدفاع از حق بشر یبرا نداشته باشد و تنها یکار چیه استیس

است،  یبه گوهر صنف ینهاد کیبته ال ران،یا سندگانیبوده که کانون نو نینظرم ا شهیمن هم خود

که با ـ  آخوندزده رانیدر ا زیو اکنون ن یامهریآر تیحاکمـ  میو دار میکه ما داشت یطیاما در شرا

آنجا  زا ان،یب یِخواست آزاد م،یرو به رو هست تیحاکم یآشکار از سو یها یو حق کش دیسانسور شد

 یها خواست در جامعه نیا. نباشد یاسیسخواست  کی تواند یاست، نم یخواست حقوق بشر کیکه 

زده که با حقوق  یرکتاتوید یها در جامعه یول د،یآ یبه شمار نم یاسیخواست س کی کیدمکرات

. شمرده شود یاسیخواست س کیخواست،  نیاست که ا یعیطب ورزند، یم یآشکارا دشمن ،یشهروند
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 یاسیس یها و نمودها تر باشد، نماد هگسترد ها یآزاد ةهر چه در جامعه، گستر ر،ینگاه فراگ کی در

گسترش  یاسیس یها و نمودها نماد ةکمتر باشد، گستر ها یآزاد ةو هر چه گستر شوند؛ یکمتر م

 یها تظاهرات ام، اگر معلم انگلستان که من اکنون به آن پناهنده نیبه عنوان نمونه در هم. ابدی یم

حقوق خود شوند،  شی، و مثالً خواستار افزادهند بیآموزش و پرورش ترت طیاعتراض به شرا یبرا

حفظ  یبرا د،یآ یجمع م یهم اگر به سو سیو پل ندیب ینم یاسیس تیفعال کیرا  تیفعال نیدولت ا

 . و پراکندن مردم ختنیبه هم ر یآن حرکت است، نه برا ینظم و نگهدار

هر . شوند ینم ای شوند یشناخته م یاسیهاست که س دولت یاز سو یاجتماع یو نمودها ها نماد

 ایکه دولت  یا و هر عرصه است؛یس ةبه آن وارد شود، جزو گستر تیحاکم ایکه دولت  یا عرصه

شناخته  استیو برون از س یاسیکرده و آن را به مردم سپرده باشد، فراس ینینش از آن عقب تیحاکم

 . شود یم

 یاسیمفهوم سـ  زنان ژهیو به ـ مردان و زنان دنیطرز لباس پوش رانینمونه هم اکنون در ا یبرا

ها اگر  خانم. کرده است یاسیس یکوتاه بپوشد، حرکت نیمرد اگر کراوات بزند و آست. گرفته است

خود  ییبایمناسب کنند و بر ز شیاگر آرا ایشود،  دهید شتریسرشان ب یعقب رود و مو شانیروسر

را  نیا تیحاکم یعنی. اند انجام داده یاسیس یاند، حرکت گفته« نه» تیچون به خواستِ حاکم ند،یفزایب

 . بخشد یو معنا م کند یو معنا م ندیب یگونه م نیا

نمود  کی دنیلباس پوش ایپرسش مجرد طرح شود که آ کیاست که اگر به صورت  نیا منظورم

 م،یباش یا در چه جامعه که نیدر عمّل بسته به ا یاست که به گوهر نه؛ ول نیاست، پاسخ ا یاسیس

 . زین یانسان یها یآزاد گریو د انیب یآزاد بیترت نیشود؛ به هم یتلق یاسیس دتوان یم

و  کرد یم دایپ ییارویرو تیدر عمّل با حاکم خواست یو چه نم خواست ینظر من کانون چه م به

 . گرفت یکانون را م یها تیفعال یجلو توانست یتا آنجا که م زین تیحاکم

. آن دوران است طیتر از شرا و وحشتناک تر یتر، دوزخ بد اریوز بسامر طیکه شرا کنم یم یادآوری البته

 یول کند، یم تیفعال تواند، یتا آنجا که م یکنون رانِیوجود خوشبختانه کانون همچنان در ا نیبا ا

 . تر است تنگ اریمانده، بس واپس طِیشرا نیدوران و با ا نیدست دوستان ما در ا

 

سرتاسر  باًیتقر یِاسیسـ  یرنگ اجتماع ی، و با توجه پشما حاتیبا در نظر داشتن توضـ 

انتخاب،  نیا ایکه آ دیآ یم شیپرسش پ نیشعر گوته، ا یها ارائه شده در شب یها متن
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کانون بر  یِجمع میتصم ایخواست  ایو شاعر بود،  سندهیتعهد نو ایو برآمده از باور  یفرد

 ثبت کند؟  آنسانبود که خود را  نیا

 میبودم، تصم شیاز اعضا یکیکانون که من هم در آن زمان  رانیدب أتیهـ  ییخو ّلیاسماع دکتر

نهالِ  نینکنند تا ا یرو  ادهیز میو از دوستان بخواه میکن ها نرم و آرام کار گرفت که ما در آن شب

آرام تمان را یفعال میخواست یم یما به راست یعنی. نشود یاریبا خون آب ران،یا یاسیس نینِشَسته بر زم

 نیکنند که ا یکار ستیکه درست ن رفتندیرا پذ نیدوستان ا ۀهم باًیو تقر میبر شیو کم سرو صدا پ

مردم ببرند، به  یتا کانون را به سو ندیآ یکانون گرد هم م یبار که شصت تن از اعضا نینخست

 . بار بدل شود نیواپس

پور  جان سلطان دیکه سع یا از لحظه یعمالً به کار بسته شد؛ ول شهیاند نیا زیها ن شب نینخست در

خود را خواند و به طور فشرده گفت که از زندان آمده و سرافراز است  شگفتاریآمد و پ بونیپشت تر

و کامالً  وا یشخص تیبا مسئول خوانَد، یاست، اما آنچه آن شب م رانیا سندگانیکه عضو کانون نو

چه  هنمیبر م»: آورد جانیکه مردم را به جِدّ به ه خواند ییکانون است، و بعد شعرها تیجدا از مسئول

که مردم به شعر او نشان دادند؛  ی؛ و با واکنش«سرشارند قیها از شبنم و شقا که زندان/ رفته است

 شیو ستا رشیو پذ دییتأ زا شتریشدند که هرچه ب ختهیانگار، برانگ گر،ید سندگانیشاعران و نو

 . میرو شیدند که قرار بود ما نرم و آرام پشوند و فراموش کر مردمان برخوردار

ها  همان شب   را که در یکسان میشعرا مسابقه درگرفت و داشت انیم ژهیو از آن شب به بعد، انگار، به

 یفضا یتر کردند؛ و به طور کل را تند نشانیشیپ یشعرها یاسیس یفضا ایسرودند و  ییشعرها

 ییجا اشد ت تر جانیو لحظه به لحظه پره یعصب اریسب ییپور فضا سلطان دیشعر بعد از سع یها شب

 هیرو نیاعتراض کرد که ا رانیدب أتیو آلمان، هراسان، به ه رانیانجمن ا سیکه دکتر بکر، رئ

و  نکنند، دایها ادامه پ خواست شب یو حت ندازدیو آلمان را به خطر ب رانیا یاسیس یوندهایپ تواند یم

و البته  ابد؛یادامه  ها که برنامه میکرد ینشود و او را راض تکرار رگید ییکه چنان فضا میما قول داد

از مرا به زبان  یاواخر هم کتاب نیکه هم ران،یآلمان در ا یکورت شاروف، از وابستگان فرهنگ یآقا

آن ده شب به انجام  ردیبپذ میکن یبه ما کمک کرد تا دکتر بکر را راض اریبرگردانده است، بس یآلمان

 . رسند

 دیرسند، با انیها به پا که آن شب نیکه هم گفت یهمان زمان دکتر باقر پرهام م   در دیآ یم ادمی من

اخراج او را از  یتقاضا یعنی م؛یکن قیپور را در کانون تعل سلطان دیسع تیعضو ران،یدب أتیه یاز سو

 . میداشته باش یمجمع عموم
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من هر شب، پس از برنامه هنگام  یول افت،یادامه ها با موافقت دکتر بکر  شب تینها  به هر حال، در  

 ستادهیکه دورتادور باغ به حالت آماده باش ا دمید یرا م یانتظام یروهاین یها ونیرفتن به خانه، کام

و  یچمن و گِّل و ال یبر رو ز،یبه همه چ اعتنا یبودند؛ اما در ساعات برنامه، مردم در درون باغ، ب

اتاق  ۀو من از فاصل دادند؛ یگوش م ها یو شعرخوان ها یو به سخنران نشستند یم دیبارانِ شد ریز

 ییاز چترها یسقفـ  اند دهییرو گریکه کنار همد دمید یاز قارچ م یا انگار، مزرعه ران،یدب أتیه

 ندگانیسرو صدا به گو چیه یآن، ب ریمردم ز میعظ ۀبود و انبوه یرنگارنگ که بر فرازشان آب جار

 . دادند یم گوش ندگانیو سرا

 

فاصله  نیو ا اندازدیو مخاطب فاصله ب سندهینو نیب تواند یگفت که سانسور م توان یمـ 

 سندهیجامعه از نو زیجامعه و ن تیاز ذهن سندهینادرست نو افتیبه برداشت و در تواند یم

 نیفاصله و ا نیو به نظرتان ا دیدید یرا م یا فاصله نیها چن شما در آن سال ایآ. انجامدیب

منجر شد  یکه به انقالب اسالم یدر حرکت توانسته یچه اندازه م هیدو سو تِدرکِ نادرس

 باشد؟   مؤثر بوده

در  یبازنگر شتریب دیکه شا کنم یبازگو م نهیزم نینکته را در ا کینخست، ـ  ییخو ّلیاسماع دکتر

که کم کم  دانند یم یا جرقه نیده شب شعر گوته را نخست یارانیبس. خودم است نیشیپ یها شهیاند

به  همن اکنون ک یول. گونه باشد نیهم ا دیشا. دیبدل شد که انقالب از آن سر برون کش یبه آتش

و با  گرید ینبود، آن جرقه به هر حال، جا زیکه اگر آن ده شبِ شعر ن نمیب یم شم،یاند یها م آن شب

 . کرد یاده مانقالب را آم ۀنیچرا که زمانه داشت زم شد؛ یزده م گرید یحرکت

 رانیروشنفکران ا. غلو شده است اریدر انقالب، به ناورا، بس رانیبه گمان من، در نقش روشنفکران ا 

 . خود نداشتند ۀبا مردمان جامع یمؤثر یِکیالکتید وندیپ یبه راست

که آخوند در  یمیعظ یرویکم از شبکه و ن دست شناخت، یخود را م ۀاگر جامع یرانیا روشنفکر

و  بود یآگاه مـ  مسجدها ۀشبک یعنیـ  آورده بود دیخود پد یها، برا بلکه قرن ان،یسال یدرازا

 م،یهزار نفر انجام ده ایسو و آن سو با حضور پانصد  نیدر ا میدیکوش یکه آنچه را ما م دانست یم

را  شانیها دهیو اخبار و ا رسانند یداشتند، به انجام م رانیکه در سرتاسر ا یا شبه، با شبکه کیها  آن

 . پراکندند یم خواستند، یتا هر جا که م

 دهیاحمد، د جالل آل« روشنفکران انتیدر خدمت و خ»را تنها در کتاب  ینیخم یمن نام آقا خود

هست  ادمی. میگرفت ینم یها را جد ما اصالً آخوند یعنی. از خود او نخوانده بودم یمطلب چیه. بودم
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چپ،  انروشنفکر ژهیو روشنفکران، و به یاحمد از سو گر چه آلبه من گفت که ا انیرپویبار ام کی

مانند  ییها شهیاند م،یدار رانیکه ما در ا یمذهب ۀنیدارد و با زم یدانیمر یول شود، یگرفته نم یجد

 . میها برخورد کن با آن دیاثرگذار است و ما با اریاو بس یها شهیاند

 یها و فصّل سدیرا او بنو یاسیس دِیاز د یها که فصّل میکن کار یکه با هم بر کتاب میقرار هم گذاشت 

 میمقاله هم نوشت کیاحمد را من؛ هر کدام  آل یادب گاهیو پا گاهیبه دست دادن جا یعنیآن،  یادب

 . دیآن کتاب به انجام نرس یکه هر دو چاپ شد، ول

 یداشتند، ول یآگاه سمینیو خطر خم سمیبه خطر اسالم یا از ما تا اندازه یاست که برخ نیا منظورم

 انیکه دانشجو یدارم که گاه ادیمن خوب به . میگرفت ینم یاست که ما آخوند را جد نیا قتیحق

خود  یامروز شرویپ اریکردم ما زنان بس یفکرم دم؛یخند یمن م گفتند، یسخن م یعتیشر یمن از عل

خود را از هزار  یان ما الگوندارد که زن یلیدل« فاطمه فاطمه است» سدیو او هر چه هم بنو میرا دار

 . انتخاب کنند شیو چهارصدسال پ

و  م؛یرفت یها نم به روستا یعنیهستند،  یکارگران و کشاورزان ما واقعاً در چه حال میدانست ینم یحت ما

 دارم ادیبه . و با کارگران تماس داشتند زدند یها سر م گاه به کارخانه  که یکم بودند کسان اریبس ای

ها و  به کوره پزخانه ،یجان ساعد نیبزرگ خودم، غالمحس اریدوست بس اد،یجاودان  ةدسنیکه نو

 ،یدر نگاه کل یول. رفتم یبا او م یحیگاه تفر و من هم کرد یم ییها و پژوهش رفت یآباد م یحلب

 . نبود هیتماس روشنفکران و مردم واقعاً دو سو

 یها کارها که در روستا ینیت، و جوانان نازنبا وجود سپاه دانش و سپاه بهداش که نیا گرید ۀنکت

 زانیاز م یگزارش ونسکویها  آن روز. مطلق بودند سواد یاز مردم ما ب یدر صد انبوه کردند، یمثبت م

چند  ای قهیدقدر سال چند  رانیدر ا یکتاب خوان زانیکرده بود و م هیمردمان جهان ته یکتاب خوان

 . است یقیهمه روشنگر حقا ها نیبود و ا هیثان

 نیسانسور ا ندیبرآ نینخست گذارد؛ یم یسانسور بر جامعه چه اثر که نیاما ا. ما بود ۀجامع ریتصو نیا

 بزرگ و طراز اول جا یدست دوم را پرورش داده، به عنوان استعدادها یاست که سانسور استعدادها

 یو حت سندگانین، نوما شاعرا. کند یرا به دروغ بزرگ م یسندگانیشاعران و نو یعنیزند؛  یم

 ن؛یتر پرفروش یانیمردم بودند و به ب رشیمورد پذ اریکه در زمان خود بس میداشت خیگران تار پژوهش

 . شناسد یطراز اول نم گاهیکارشان در جا ۀها را در عرص کس آن چیامروز ه یول

 میتوان یاست، مروشنفکران و مردم، که مورد نظر شم انیم ۀپرداختن به نقش سانسور بر رابط یبرا 

خود را به  یاسیسـ  یسخنان اجتماع تواند ینم دید یوقت ییمایشعر ن. میاوریرا مثال ب ییمایشعر ن
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گفتن را با  سخنو  دآوردیخود را پد ةژیو ییبگذارد، اندک اندک نمادگرا انیزبان آشکار با مردم در م

و  یافتنیدر خوش دآورندگانشیپد یاهمان اندازه که بر   نیزبان نماد یول. کرد آغاز نینماد یانیب

به کار نگاه  یاسیس دیو تنها از د گذرم یکار م ینندگیو آفر یهنر یها از جنبه نجایاـ  بود ریدلپذ

 . رندیبگ ماسبا آن ت توانستند یو مردم نم ماند یاز فهم مردمان دور مـ  کنم یم

 میها حرف ییماین نیه با زبان نمادداشته باشم ک دیام توانم یکردم م یفکرم یمن هم در دوران خود

 ابند،ی ینم شعر را در نیمردم ا ۀکه درست است که انبوه میدیشیاند یم. بگذارم انیرا با مردم در م

 یعنیـ  کنند یترجمه م گرانید یبرا افته،یزبان را در نیا دگان،ید باسوادان و آموزش و پرورش یول

آن  ۀروشنفکران یها الیالبته خ ها نیا. میداشت ازیرجم نو به مت میسرود یم یگریانگار ما به زبان د

 . بود یزمان

اند شاعران به طاووسان  گفته. کند ینام را از راه به در م ۀفتیش یها آدم ژهیو سانسور به گر،ید یسو از

آغازکنند؛  یگر خود را برافشانند و در چمن زاران به جلوه یبایتر زکه چ دارند یخوش م مانند، یم

 . گاوان باشند شانیتماشاگران ا رمیگ

اند و دوست دارند که دوست داشته  مهر طلب اریرا دارند که بس یضعف اخالق نیشاعران ا شتریب

در پرده  رندیو ناگز ندیسخن بگو توانند یدر حضور سانسور نم نندیب یم یوقت ّلیدل نیبه هم. شوند

 نیو با مسئول ندیبگو نیه شکّل نمادب یحرف خود را حت که نیا یصحبت کنند، اندک اندک به جا

 شوند، یم ّلیکتاب تبد یبررس یچانه بزنند، خودشان به مأمور درون شانیها کتاب بر سر واژه یبررس

 . ردیگ یم میتصم شانیو برا ندینش یها م دستگاه سانسور در درون آن یعنی

و به نظر  آمد یبودند، ماز حد نامجو  شیکه ب یبود که آن زمان بر سر شاعران یوحشتناک یبال نیا

 ندیگو یخودشان مـ  رود یم شیپ ییمعنا یب یبه سو ّل،یدل نیهم به هم رانیمن شعر امروز ا

 . نندیاز او چاپ شود و مردم نامش را بب یخطوط خواهد یشاعر تنها م یعنیـ  ییزدامعنا

 . زند یاست که دستگاه سانسور به فرهنگ جامعه م یبیآس نیتر بزرگ یخودسانسور

 

حذف  رامونیشب، پ نیدر سوم ییضایسخنان بهرام ب یادآوریبحث، و با  نیهم ۀدر ادامـ 

 یگوناگون جامعه، از جمله روشنفکران، و نه تنها از سو یها هیال یاز سو شانیدگراند

که به آن  یدر کنار خودسانسور ران،یآن روز ا ۀبه نظر شما در جامع ،یدولت ینهادها

  د؟یرا توسط روشنفکران د شانیاندشد سانسور دگر یچه اندازه م د،یپرداخت
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و در  سم،یالیبر ضد غرب و امپر یها و واژه میمفاه یبسامد باال گرید ایآ گر،ید یسو از

مانند ـ  یاسالم ییها چپ و تا اندازه تیذهن یرگیبه چ ن،یو فلسط سمیالیاز سوس یبانیپشت

آن دوران  یروشنفکر یبر فضا ـ آن برنامه یها از سخنران ،یگرمارود یموسو یآقا

به راستِ راست  تانیها ا در آغاز صحبتشم که چنانـ  گرید یها تیذهن ایگشت،  یبازم

 را نداشتند؟  ییبه حضور در چنان فضاها ّلیتما ّلیبه هر دلـ  دیاشاره کرد

را  تیبودند که حاکم یسندگانیدر پاسخ بخش دوم پرسش شما، نوـ  ییخو ّلیاسماع دکتر

چپ و  نیب. به آمدن به کانون هم نداشتند ّلیو تما کردند، یهم م یو با آن همکار تندرفیپذ یم

 کار کم در آن زمان، در ها را مشخص کند، دست آن یمشخص که به راست یخط کش کیراست 

 . خواندند ینبود، راست م چپهر که را  دیشا. نبود

که چپ ما در آن روزگار  افتمیرکتاب ده شب، د قیدق یبخش نخست پرسش، من در بازنگر ةدربار

 کیکه ما  یمعن نیبد. نبود« چپ»گفتمانش  ای Discourse یچپ را داشت، ول یدئولوژیا

از نگرش و  رونیدر ب یاست؛ ول تیما با واقع کیو تئور یکه برخورد نظر میدار ینگر جهان

ما از  ینگر جهان انیکه در ما نشست و رسوخ کرده است و اگر م میرا دار رهنگما ف ،یدئولوژیا

 . شد میخواه یجد یها شکاف و تضاد باشد، ما دچار تناقض گر،ید یسو، و فرهنگ ما از سو کی

فرهنگ خود عمّل  ادیبر بن م،یگو یخود سخن م یها آموخته ادیما بر بن»: دیفرما یم کنیب سیفرانس

 « .میکن یم

هستند که در  یکسانـ  تناک استوحش یها از ما شکاف یاریگفتار و رفتار بس انیم ّلیدل نیهم به

خانه زن و دختر  یو در فضا دیگو یحقوق زن و مرد سخن م یآبرومند از برابر یِمجلس رسم کی

 . زنند یخود را کتک م

 م،یا باور کرده یآنچه ما به صورت نظر یعنیبه کردار بدل شود،  ینگر تا جهان کشد یطول م اریبس

 . ما شود ةاز رفتار روزمر یبخش

گفتمان،  یول م؛یما چگونه به جهان و انسان نگاه کن دیگو یبه ما م یعنیتنها نظر است؛  ،ینگر جهان

 . ینگر آن جهان ةژیفرهنگِ و ۀاست به اضاف ینگر جهان

خود را از  ینگر جهان ةژیبه گفتمان بدل شده و فرهنگ و اش ینگر شاعر چپ، جهان کیاگر  حال

 یامام عل ای نیسراغ امام حس د،یبگو یقهرمان ةدربار یشعر هدخوا یکه م یآنِ خود کرده باشد، زمان

گفتمان  کهبداند، آشکار است  نیچه گوارا را برادر امام حس یگرمارود یو بر عکس اگر آقا رود؛ ینم

 . شناسد ینم دیکه با خود را چندان یاسالم
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ها عرضه شده بود نگاه  که در آن شب ییها یسخنران یها، حت شعر یاریانداز به بس چشم نیاگر از ا 

بشکنند،  قتاًیو حق رندیکه او را بگ از آن شیکه پ یآباد جعفر کوش یکه مثالً آقا مینیب یم م،یکن

امام سخن  یعنیاز آقا،  ییو در جاها گفت یم یاشعار تند اریشود؛ بس نینش که خاموش و خانه چندان

 . گفت یم

 سمیمارکس ای یستیاسالم مارکس کیو  تندخیکه چپ و راست را با هم آم نیاز مجاهد میبگذر

 دگاهید کی شان دگاهیبه نظر من د یول رند،یپذ یرا نم نیبه وجود آوردند، که البته خودشان ا یاسالم

بحث  رد ها نیو ا میکن آغاز یعتیشر یاز عل دیبا میکن اش یبررس یجد میاست که اگر بخواه یقیتلف

 . گنجد یما نم یکنون

است، فرهنگ  امدهیخودش برن ۀاز جامع اش ینگر که جهان یشاعر ژهیو به ،یرتا شاع کشد یم طول

. شعرش دچار تضاد و تناقض نشوند یرهایو تصو شهیرا از آنِ خود کند و اند ینگر آن جهان ةژیو

 . دید شد ینم یآشکار نیرا در آن زمان به ا ها نیالبته ا

را  شانیاندکه دولت، دگر چنان شنفکران همرو ایاست که آ نیدر پرسش شما ا گرید تیاهم با ۀنکت

  کردند؟ یرا رد م یشیانددانست، دگر ینم و از خود کرد یرد م

که  کند یموضوع اشاره م نیبه ا یاش به درست در مقاله ییضایاست که بهرام جان ب درست

ه است؛ گفت نیو درود بر او که چن کنند؛ یناخواسته، به سانسور کمک م ایخواسته  زیروشنفکران ن

را خوش  یاسالم شمندیاند کی ستیروشفکر مارکس کیبه عنوان نمونه  که نیبه نظر من ا یول

از مبارزه است؛  یبخشـ  او را سانسور کند که نینه اـ  ندهد دانیو کوشش کند به او م شدنداشته با

که  یزیچ یعنی دانم؛ یپهلو م چهار ۀرا سه گوش یمن روشنفکر اسالم) یاسالم شمندیکه اند چنان هم

 ةرندیاگر پذ.( کنم یاستفاده م «یاسالم شمندیاند»از  ّلیدل نیوجود داشته باشد؛ به هم تواند ینم

که  یاز موارد یاریبس یعنی. کرده است فیخود را تضع ةروشنفکران چپ باشد، مبارز یباورها

. گردد یبازم یاسیس یاه شیبه گرا ستند،یا یم شانیانددگر یارویرو توانند، یروشنفکران تا آنجا که م

دارد، و به گمان من هم من حق با اوست، همنوا شدن  هیبر آن تک ییضایبهرام جان ب آنچه

هم ارزش شدن روشنفکران با  یعنیمردمان است؛  یزندگان ۀعوامان یها جنبه یروشنفکران با برخ

روشنفکران  یها یژگیاز و یکی نیا. رونده انیکهنه و از م یها ارزش یمردم در برخورد با برخ

 یها مانده، مانند ظرف نوشته بودم که در جوامع واپس ییهم جا تر شیمن پ. مانده است واپسجوامع 

 یعنیاند؛  سطح کیدر  شیهمه کماب ستد،یا یسطح م کیدر  شیها کماب که آب در آن وستهیبه هم پ

 هب ۀجامع کیدر . ه باشدداشت تواند یخود نم ۀجامع ۀآموخت با مردمان دانش یادیروشنفکر تفاوت ز
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کشاورز است و  مهیکه کشاورز ن چنان هم زیما، ن ۀمانند جامع خت،یر بد یو از نظر طبقات ختهیهم ر

و  میکم دار ییها ما تکه ۀهم یعنیروشنفکر است؛  مهیکارگر، روشنفکر هم ن مهیکارگر ن

 . میستین م،یباش دیکه با یزیکّلِ آن چ چکداممانیه

 

خود  یارزش یها گوناگون از نظام یها تیرود ذهن ینم که انتظار کنم یممن کامالً درک ـ 
روشنفکران، به کوتاه  انیم شانیانددگر رفتنینپذ ای رفتن،یبگذرند؛ منظور من از دشوار پذ

     متفاوت یروشنفکران با باورها یفرهنگ یها دهیآفر ای تیکردن ذهن کینزد ایآمدن 
و شاعران هوادار  سندگانیکه به عنوان نمونه نواست  نیا منگشت؛ منظور  ینم باز

 حرف خودشان را شدند ینبودند و حاضر نم یسخن دکتر خانلر ۀمجل یرایچپ، پذ تیذهن
در آن مجله چاپ ـ  که در دل داشت یا شهیدست بردن در اند هر  یهمانطور که بود، بـ 

 . کرد یم یحاکم همکار ستمیبا س یکه دکتر خانلر ّلیدل نیکنند، تنها به ا

کنم مقاله  یم سخن شعر چاپ کردم و فکر ۀبله، البته خوشبختانه من در مجلـ  ییخو ّلیاسماع دکتر
 حق با شماست؛ ما فکر یول. داشت یدوست م اریمرا بس یهم شعرها یهم داشتم و دکتر خانلر

بر ـ  بر قدرت است، نه با قدرت شهیاست که هم نیروشنفکر ا یها یژگیاز و یکیکه  میکرد یم
 . تینه با حاکم ست،ا تیحاکم

استعفا  یکند، از روشنفکر یهر گونه همکار تیبا حاکم ردیکه بپذ نیروشنفکر هم میکرد یم فکر
 . داده است

 یما که در آن دوران زنده بودند و کارها کیبود که تمام استادان ادب کالس نیا دگاهید نیا ندیبرآ
 ژهیو کران و بهروشنف یاز سو ،یتر صفا، و دکتر خانلرمانند دکتر شفا، دک کردند، یهم م یبزرگ

ها هم  آن نها چندان دردآور نبود، چو آن یبرا کوتیبا نیالبته ا. شدند یم کوتیروشنفکران چپ با
 . بود هیدو سو ینامهربان یعنی. دادند یسو نم نیبه ا یتیاهم چیه

 ۀبه هم آمد، یو سخت خوشم م خواندم یم یاز خانلر یخوب اریبس ۀگاه که مقال هست ادمی من
 ای یکدکن یعیمثالً به دکتر شف. نوشته است ییبایز ۀچه مقال یکردم که خانلر ینم دوستانم بازگو

 . گفتم یخودم نم یاز رفقا یاریبه بس یبه راست یول گفتم یم ایدکتر اوس

 . میهم گناهکار نهیزم نیدر ا... میما گناهکار. درست است نکته کامالً نیا

 

 شعر گوته بر یها ارائه در شب یبرا ییآن زمان که شعرها ش،یو پنج سال پ یسـ  
به  دنیشیدر کنار اند د،یخواند یو آن زمان که در برابر هزاران تن شعر م د،یدیگز یم
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همان جمع    مخاطبتان را تر، ریفراگ یا شهیدر اند ایآ سندگان،یخواست ثبت نهاد کانون نو
که پس از  یا ندهیآ یها نسّل ایهمان دوران،    باغ در رونیب تر گربز ۀجامع ای د،یدانست یم
و به آن صدا گوش  اند ستادهیا تانیهمه سال امروز مانند من همچنان رو به رو نیا
  پرسند؟ یباره م نیو از شما در ا دانند یشما م یخود را مخاطب جد دهند، یم

هم که در آن شب  ییاز شعرها یکی. دمیشیندا یم ندهیبه آ دیترد چیه یمن بـ  ییخو ّلیاسماع دکتر
 : بود نیخواندم، ا

 ! انیاکنون ...

 ! انیاکنون

 جهان شما خواهد مرد؛  

 آسمان کهن،  ریز و

 یا تازه  

 مرا یها لحظه میعظ بار

 خود ةهمار ۀشان بر

 . برد خواهد 

 ییایرؤ دیشا ینگجاودا. مخاطبش باشند زین ندگانیاست که آ یو شاعر جد سندهیهر نو یآرزو نیا
تمام  ایاست که دست به قلم دارند  یتمام کسان یعیطب یایرؤ کنم یگمان م ینباشد، ول شیب

 . شمندانیهنرمندان و اند

 یهنر تیفعال یبرا یلیشدن بر مرگ در کار نباشد، من اصالً دل روزیماندگار بودن و پ ةدیا اگر
از هنر  یماد یهر برخوردار یهست، ول پول هم یهنر یها رشته یدرست است در برخ. نمیب ینم
 . شدن بر مرگ است روزیپ یاست، اصّلِ کارِ هنر، آرزو یرامونیسود پ کی

  

 ةکنگر نیآن زمان، نخست یو شورو رانیا یانجمن روابط فرهنگ 2919سال  ریدر ماه تـ 
ر که ب کند، یگر برگزار م و پژوهش سندهیشاعر، نو 33را با حضور  سندگانیشاعران و نو
شما . ستیاش در دسترس ن درباره یچندان یو بررس یبازخوان اد،یگوته،  یها خالف شب

  د؟یدان یگوته را در چه م عربه ده شب ش اریتوجه بس ّلیدل

شاعران و  تیو دگرگون شدن ذهن یاجتماع طیدر دگرگون شدن شراـ  ییخو ّلیاسماع دکتر
 . شدنشان یاسیس قتیو در حق سندگانینو
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تمام بزرگان آن دوران در آن حضور داشتند و  شیکه کماب سندگانیشاعران و نو ةکنگر نینخست
 یِخیتار تیدر لندن در گذشت؛ اهم شیبود، که چند سال پ یهم ژاله خانم اصفهان نشانیتر جوان

و  خود یبرا سندگانیشاعران و نو ایداشت  زیآن کنگره تماشاگر ن ایآ دانم یمن نم. دارد یریانکارناپذ
 اسیدو با هم ق نیاگر کنگره بدون تماشاگر بوده، ا. گفتند یخواندند و سخن م یم خود شعر نایدر م

ـ  یاجتماعـ  یاسیس یاند، باز هم فضا اگر مردم هم در آن شرکت داشته یاما حت. ستندین ریپذ
 . تفاوت داشت اریده شب شعر گوته بس یآن زمان با فضا یفرهنگ

و تمام  دیبود که بعد از راه رس یزیآن چ یبرا ینیچ نهیدر حال زمده شب، زمانه  یدوران برگزار در
 . کرد رانیو زیجان و دل من را ن انیم نیو فرهنگ ما، و در ا رانیما و کشور ا یها آرمان

 

 د،یآ شیپ رانیا یکنون یدر فضا یحرکت نیاگر به فرض محال، امکان چن د،یکن یم فکرـ 
 خواند؟  دیخواه یه شعرچ د،یبخوان و شما در آن برنامه شعر

که  میکن برگزار ییها چنان شب میکوشش کرد گریبار د کیما بعد از انقالب ـ  ییخو ّلیاسماع دکتر
 شنهادیپ یما حت. کند، به ما اجازه نداد نیجمع را تضم تیامن تواند یبهانه که نم نیبا ا تیالبته حاکم

 یول م،یکن فایارا هم  یانتظام یرویو ن سیو خودمان نقش پل میریرا بپذ ها تیمسئول ۀکه هم میکرد
کانون را از آنِ خود  خواست یحزب توده که پس از انقالب م نهیزم نیو شگفتا، که در ا رفتندینپذ

با  ییارویده شب شعر، رو یکه گفتند برگزار دیرس ییدرافتاد و کار به جا رانیدب أتیکند، با ه
 ن،یبه آذ انیآقاـ  گانشانست و سرانجام ما پنج تن بزربه مردم ا انتیو خ یانقالب ادینوبن تیحاکم

را  قشانیحکم تعل رانیدب أتیه یعنی م؛یرا از کانون اخراج کردـ  یو تنکابن هیسا ،ییبرومند، کسرا
 ها یا از توده یا ها انبوهه ها را اخراج کرد و همراه آن و آن دییحکم را تأ یمجمع عموم نیداد و نخست

ساختند به نام  یخود انشعاب الیکانون را ترک گفتند و به خ زیورده بودند نکه به کانون هجوم آ
 . نیبه ا کینزد یزیچ ای رانیانجمن هنرمندان ا

 یروزگار خود، که برا یها نه برا انگار آن خوانم یاز انقالب خودم را م شیپ یشعرها یمن وقت اما
 . اند ما سروده شده ةزد ینیروزگار، خم نیا

چون »که  آن یبرا شوم، یم کیکالس یها وارد قالب یعنی م،یگو یهم م یو رباع دهیمن قص امروز
 شود ینم ییمایبا آخوند با زبان فاخر ن. «گشاد دیبا یسر و کار تو با کودک فتاد، هم زبان کودک

 . او آشناست به کار برد یبرا شتریرا که ب یهمان زبان   دیسخن گفت، با

و ضد  یضد زندگ تیو حاکم هیفق تیو ضد وال زیضد اسالم عز یها دهیدارم از قص یا انبوهه من
 . یخوب و انسان یزهایچ ۀضد همـ  یو آگاه یو شاد ییبایو ز یزن و ضد آزاد
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بار مثالً انجمن  کی یاگر حت یمحال است، ول اریبس یکنون رانیکه در ا یده شب شعرخوان یآرزو
م خواند؛ خواه ییچه شعرها دانم یم قاًیبدهد، دق نرایدر ا یبه من فرصت شعرخوان ایتالیو ا رانیا

چه  دانم یخوب م. ستیچندان دردناک ن میهستم که کشته شدن برا یکه در سن و سال ژهیو به
 . بخوانم شانیبرا ییشعرها

 

  د؟یما بخوان یها را برا نمونه از آن شعر کیممکن است ـ 

سراغ  ژهیو به «ییخو ّلیاسماع»نام من  ریز اخبار روز یفرهنگ ۀشما در صفحـ  ییخو ّلیاسماع دکتر
باشند که پاسخ  ییآن شعرها توانند یمن م یها دهیتمام قص باًیتقر. دیبرو ها یو رباع ها دهیقص

 . شماست

 

 2932 آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « اند مکرر از هم تکان نخورده یها و آب»

 

 بهنام رضایعل

 

 
 

کانون  از انقالب، شیپ یها در نگاه به سال ،ییخو ّلیـ دکتر اسماع انیزند ماندانا
به  انیب یآزاد بتیکه در غ کند، یم فیتعر یبه گوهر صنف یرا نهاد رانیا سندگانینو

 . افتی یم یاسیس یفیناچار در برابر حکومت قرارگرفته، تعر

  کند؟ یم فیدر حال حاضر خود را چگونه تعر رانیا سندگانینو کانون

بخش  نیکانون خود به چند دانم، یکه م ییتا جا. دیکانون پرس یاز اعضا دیرا با نیا ـ بهنام رضایعل
از  میقرائت مال نیاز کانون است که به هم یسرپا مانده بخش رانیشده و عمالً آنچه در ا هیتجز

چون  ییها تیو در فقدان شخص یچون براهن ییها چهره ابیدر غ. داده است تیمنشور کانون رضا
گاه به عنوان ترمز   است که متأسفانه دهیرس ییکار کانون به جا نده،یو پو یمختار ،یریگلش
کانون  یبود که امسال با امضا یا هیانیب زیاش ن نمونه. کند یبه روز و رو به جلو عمّل م یها تیفعال

 یبه رو انسوردستگاه س یخود را به جا غیتمام، ت یدر سالروز درگذشت شاملو منتشر شد و با شگفت
 برابر   در سندهینو منِ  انیب یآزاد  از  دیکه با ینهاد  یعنی. بود دهیو مستقّل کش نوآور   سندگانینو
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 . دعوت به سانسور من کرده بود دستگاه سانسور دفاع کند عمالً

 انیب یِگفت چون آزاد توان یگوته وجود داشت م یها شب یریگ شکّل یکه در اثنا یدرباره کانون اما
خود  یسانسور محمدرضا شاه یمطالبه در فضا نیا انیاست، ب سندگانینو یبه صنفمطال نینخست

 تینظام سرکوبگر است که با امتناع از به رسم نیا. است یمصداق بارز دنبال کردن مطالبات صنف
 . دهد یم یاسیس یا وجهه یبه اعتراض و سندهیحق نو نیتر یهیبد نیشناختنِ ا

 

 کی که نیو متأسفانه به صرف ا کند یم کالیفضا را راد سانسور»: دیگو ینعمت آزرم مـ 
 ۀنیشیبا آن پ یو در فرهنگ شود یارزش م یشاعر زندان رفته است، دارا ای سندهینو

که خواه  کشد یفرهنگ و هنر مجاز و ممنوع م انیم یخط ،یاسیقدرت س ،یاستبداد ذهن
تقابّل به  ینوع زیاند ن شده میآن دو نوع هنر تقس نندگانیفرکه به آ یهنرمندان نیناخواه ب

 تواند ینوشته به زندان رفته است، نم کی یکه برا یشاعر ای سندهیآورد و نو یم وجود
 . کنند، بگذرد یم کار دغدغه یکه ب یساده از کنار آثار کسان

دو دسته با تمام  نیا دیرا فرونکوبد، شا یکیرا برنکشد و  یکی یاسیس تیحاکم اگر
 یو با هم حرف بزنند؛ ول نندیبنش گریبتوانند کنار همد تینها  در  شانیها اختالف نظر

 ونیزیو تلو ویکه امکان پرداختن به هنر و مثالً شعر معاصر در راد میریبپذ ستین یمنطق
 نیها ا همان هنر   ها و همان شعر   بابت یگرانیسو، د نیدر ا یول ؛باشد یکسان اریدر اخت

 « .داشته باشند اندازه با دستگاه سانسور مشکّل

 دییمورد تأ یِرسم یها و نشست یدولت یها در روزگار ما، در رسانه که نیدر نظر داشتن ا با
 قرار قیمورد توجه و تشو شتریب کیاشعار با ساختار کالس یدولت و وزارت ارشاد، حت

 «مجاز و ممنوع»با آثار  سندگانینو انیم یها آزرم از فاصله یکه آقا یریتصو رند؛یگ یم
 چگونه است؟  ران،یامروز ا سندگانیتر شاعران و نو نسّل جوان انیم دهد، یارائه م

 ایشاعر  یکه کس رمیبپذ توانم یمن نم. است یاخالق شتریمساله ب نیبه نظر من اـ  بهنام رضایعل
 اریکه  کند یانتخاب م یا سندهینو یوقت. را نفهمد یشکار و شکارچ نیباشد و فرق ب سندهینو

است  نیهم هیامروز هم قض. شوند یاست که شکار م ییمورد نفرت آنها دیترد یاشد بب یشکارچ
 یهیآن است بد یکه ستم و سانسور شاکله اصل کند یم یتیوضع هیهنرش را خرج توج یکس یوقت

هم که  یفردوس ایهومر  یآدم تال نیا. شود یمواجه م یاخالق یا هیاست که با واکنش مخالف از زاو
 ییجدا. ستیننوشتن ن ایموضوع ممنوعه نوشتن  نیا صیتشخ اریاما مع. است یاخالق یباشد آدم ب

مساله مجاز و  نیا. یسادگ نیبه هم رندیگ ینم ای رندیگ یوجود دارد که صله م یکسان انیم یقاخال
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شعر  یآن دوران باب کرده بود اما به راست یفرهنگ یپور در فضا سلطان دیسع ایممنوع را گو
بود  عممنو یشاملو؟ خب اول ایبود  تر رگذاریثأمخالفت با دستگاه ستم ت جادیزد مردم در اپور ن سلطان
تفکر هنوز در داخّل وجود دارد و  نیا یایبقا. گرفت یها قرار م اغماض در دسته مجاز یبا کم یو دوم

خودش کسب وجهه  یکردن فضا و انکار تالش هنرمندان مستقّل برا کالیدارد با راد یبه نوع
 اتیمنو جیدر خدمت ترو توانند یو هم شاعر شعر نو م یاست که هم شاعر سنت نیا تیواقع. کند یم

 یشاعر چیاما ه دیگو یم یشعر سنت یبهبهان نیمیچون بانو س یا شاعر آزاده. نباشند ایدستگاه باشند 
 . امروز به اندازه او استقالل خود را حفظ کرده باشد رانیکه در ا میندار

 

برساند  شهیاند نیما را به ا تواند یارائه شده در ده شب شعر گوته، م یها متن یبازخوانـ 
به درست،  ه؛یما انیم یاستعدادها یرزش جلوه دادن برخا که سانسور در کنار مهم و با

از  یاریمعنا که بس نیبد. انجامد یم زیمهم و ارزشمند بودن هر مضمون ممنوعه ن
منتقد  اینسّل ما، نه تنها معترض  ی، در روزگار ما و براها خوانده شده در آن شب یها متن

 : سانسور است یمورد نظر آمران کنون نیمضام یکه همرأ ست،ین

 یاز آن بلند/ از آن کبوتر خان، /  صوت ناب اذان را اد،یاز  یبر یچگونه م... »
 ۀرودخان تکند یرها نم   ... /از آفتاب رخ برتافت شود یچگونه م/ یمسجدالقص یها گلدسته

 کمیشب  ،یمطهر اوشیس «نیکندت آفتاب داغ فلسط ینم رها/  اردن

 

 امبریپ»: دهم که گفت انیبه نقّل از آن بزرگوار عرب پا ،یآزاد شیسخنم را با ستا... »
روست  نیاز هم« .خود ساخته است ةآموخت، تو را تا ابد بند یا فرمود هرکس به تو کلمه

 شب دوم ،یمنوچهر هزارخان« .آزاد خواهم ماند یول سواد، یعمر ب انیکه من تا پا

 

حجاز،  ییچرا نسّل خدا/  ییاگر تو نه از خدا/ الفجر؛  اذا مطلع یحت/  القدر لهیروح ل یا ...»
به  زیخدا ن! اکبر اهلل...  . /ستیکه وامدار تو ن ستین ینید چیه...  /است؟  افتهی صلهیف

 ادبودیبه « .نیاهلل احسن الخالق تبارک/  اهلل تبارک/  اهلل فتبارک! / نگرد؟ یدر تو نم یشگفت
 شب پنجم ،یگرمارود یموسو یعل ،یامام عل شهادت

 

 انیکه قاسم آنجا م دمید. / زدند یم ریشمش/  آقا سوار اسب و همه خلق در رکاب... »
 ،یآباد جعفر کوش« ...به ظهورت شتاب کن زمانلا صاحب ای...  ... /زند یم ریشمش/  جمع

 ب هفتمش
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مخالفت با هر  یبه سو شتریجامعه را ب ۀخواهان یآزاد یها گفت سانسور، تالش توان یم ایآ
 ییبزرگ، توانا یها رو تا اندازه نیو از ا راند، یم شیشده از باال پ ّلیتحم ینظام ارزش

در  یو آزادـ  انیب یبه آزاد یابیدست یو هدف مبارزه برا ریمس ف،یمخدوش کردن تعر
 تیذهن کی جادیقابّل توجه به ا یها آمران سانسور تا اندازه یعنی دارد؟را ـ  ریگفرا یمعنا

  اند؟ ابیچشم انداز کام نیو از ا ازندی یدر جامعه دست م قت،یحق ینادرست و ب

داشتند،  یندگانیها نما در آن شب ها شیها با همه گرا همه آدم که نیبه نظر من اـ  بهنام رضایعل
و استثنا  حصر یهمه ب یبرا انیب یآزاد یمبارزه آن عده با اصّل اخالق. ه استحُسن آن برنامه بود

 . است یدرست یکه خود اصّل اخالق شد، یم فیتعر

 نیهدف ا. نشوند دهیشن گریامروز د یرسم یباشد که مثالً صداها نیا یبرا دینبا زیامروز ن مبارزه
. ها خود دست به انتخاب بزند آن انیشوند و مخاطب از م دهیها در کنار هم شن است که همه صدا

 میدار یمذهب یها شیبا گرا یمثالً ما االن شاعران دینیبب. میبشکاف شتریموضوع را ب نیا دیاجازه بده
 کیسابقاً نزد یها آدم نیدر ب یو حت میرا دار نیها ا جوان نیدر ب. شود یسانسور م شانیها که شعر

درست است که منِ  نیحاال به نظر شما ا. میکن دایپ میتوان یرا م شیها به دستگاه هم نمونه
قرار بدهم  نیرا تنها ا ام هدف مبارزه ایها ببندم  شعر نیسانسور شدن ا یچشمم را به رو یمذهبریغ

به  شوم یم ّلیکار را بکنم، تبد نیبرود؟ اگر ا شیشدن پ یمذهبریبه سمت غ دیکه شعر و جامعه با
ام که چه  گرفته میمخاطب تصم یبه جا ها یثّل سانسورچو در واقع درست م یهمدست سانسورچ

 . مضر یزیاست و چه چ دیاو مف یبرا یزیچ

همان    چگونه ممکن است یدر وضع کنون دهد یاست که نشان م یجنبش سبز نمونه خوب نیهم
 یاتغیبرخالف تبل. ابندیب خود را باز یدوباره کارکرد انتقاد د،یکن یکه به آن اشاره م یمذهب نیمضام

 ها یرمذهبیها و غ و سکوالر ها یمذهب یکوش جنبش سبز، حاصّل هم شود، یکه در خارج از کشور م
از هر  ها کالیشد که راد دایپ یعالئم افولش هم وقت. و سرکوب ّلیتحم تیوضع کیبود در برابر 

به  کیدئولوژیبه نظر من هر نوع نگاه ا. گریکدیو طرد  یطرف شروع کردند به مخالف خوان
از مساله امروز جامعه ما را که عدم  یمحکوم به شکست است چون بخش رانیکالت جامعه امش

 ییشعرها. ردیگ یم دهیخود ناد یزیمختلف جامعه است با نگاه تجو یها بخش یمعرفت شدتوازن در ر
 مثالً که نیحاال ا. شود دهیشن دیبا ریاز جامعه مخاطب دارد و ناگز یدر بخش دیکن یکه به آن اشاره م

 . دهد ینم هیدر اصّل قض یرییتغ ستمیها ن من مخاطب آن شعر

 

ها در  ممانعت از انتشار گزارش آن شب که نیپرسش باال و با در نظر داشتن ا ۀدر ادامـ 
زمان  نیدر آن دوران و تا اـ  ها جامعه را از آن شب یکل افتیکشور، درک و در یها رسانه
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و خِرَد، به  یبا آگاه تواند ینظر شما جامعه چگونه مبه . کرده است نانهیب واقع ریغـ  زین
 شود؟  کینزد کند یموافقت م ایآن مخالفت  باآنچه  قتیحق

ممانعت تنها موجب شده است که مساله آن روز جامعه حّل نشود و تا  نیبه نظر من اـ  بهنام رضایعل
به نظر  یگاه میخوان یرا م ها آن شب یها یگزارش سخنران یوقت. بماند یهمان صورت باق   امروز به

 کیاگر امروز  کنم یمثال فکر م یبرا. میخوان یم رانیدرباره جامعه امروز ا یمتن میدار رسد یم
را مجبور  ییها همان حرف   شرکت کند یا بنا باشد در چنان برنامه یعقوبیتر مثّل محمد  کارگردان تئا

از جامعه  یریکه گلش ییانتقادها ای. ته بودگف ییضایاست درباره سانسور بزند که آن موقع بهرام ب
هم که از  یساعد یآقاآن رفتار . است یهنوز به قوت خود باق کند یهم عصر خودش م یروشنفکر

اهّل هنر ما متأسفانه  نیهنوز ب کوبد، یخودش را م یفرصت استفاده کرده و دارد مخالفان هنر
بعد  یعنی. کنند یاستفاده م بیبه در بردن رق دانیاز م یبرا یاسیس یها از انگ یمعمول است و گاه

و هم  میا نکرده یشرفتیخودمان پ نیهمه حادثه که بر ما گذشته است، هم در ب نیسال و ا یاز س
   در واقع شکّل جامعه عوض شده اما هنوز دارد. مانده است یهمان شکّل باق   رابطه دستگاه با ما به

 . فاجعه است نیو ا کند یهمان محتوا را در خود حمّل م

 

 ،یشعر اجتماع ةسرتاسر در گستر باًیاشعار عرضه شده در ده شب شعر گوته، تقرـ 
 . دارند قرار یکیگاه چر و ،یاسیمعترض، س

دلم »آن روزگار شعر  یاسیشعر س نیمعتقداست بهتر یکدکن یعیوجود دکتر شف نیا با
سهراب کشان »با عنوان  یا در مقاله نیفروغ است؛ و کاوه گوهر «سوزد یباغچه م یبرا
 یو اخوان با شعرها مایفروغ و ن یاسیکه تفاوت شعر س سدینو یم« در مسلخ شعر اتیادب
و  یهنر انیدر بـ  یکیچر/ یاسیس اتیچهره بارز ادبپور ـ  سلطان دیمثالً سع یاسیس

آن دوران را  یکیچر یشعرها یاریمشترک بس یژگیو نیگوهر یآقا. نوست یها کیتکن
 . شمارد یبرم «شناسانه ییبایز یها ّلیو فقدان است ،یادب یها کیو تکن انیضعف در ب»

خوب، اشعار  ۀنمون کیبه عنوان ـ  نسّل ما یاسیمعترض و س ،یاجتماع یشعرها انیم
چه اندازه ـ  یریجد دهیبه همت خانم سپ ران،یا یستادگیشعر ا ۀگرد آمده در صفح

  د؟یرا د« شعر»گوهر  توان یم

به هر  یول! کرد یم قیرا تشو یکیهمان موقع خودش شعر چر   یعیالبته دکتر شفـ  بهنام رضایعل
 کنم یفکر م تینها  موافقم و در  نیگوهر یدر کّل با نظر اقا. حال آدم حق دارد نظرش را عوض کند

 زمانه ما در. اند داستان بودن، شعار بوده ایاز شعر  شیها خوانده شده که ب در آن شب یادیز یها متن
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اشعار  انیاند تا از م خود را کرده یسع نیشتریب یریاگرچه خانم جد. دید شود یموضوع را م نیهم هم
است و  یهم نسب نیباشند، اما هم« شعر» یحداقل فیتعر کیرا انتخاب کنند که با  ییآنها یارسال

 . شود یم دایپ فیو ضع یآثار قو نیا نیماب

 

سانسور موجب گسترش »: ، گفته استدر شب پنجم اش یدر سخنران یباقر مؤمنـ 
خودشان دست به  یاستعدادها تیتقو یبه جا هنران یب. شود یدر هنر م سمیشارالتان

به خط، در  یو در نقاش شوند یدر شعر به حجم متوسّل م. زنند یم یباز و خال یبند چشم
هم دارد  یرگید یۀرو یشارالتان نیاما ا. و در هنر مثالً به تجربه پردازند یادب به شکّل م

 نیکه کمتر یا سندهینو ایشاعر . مردم است التیبا تما یگرفتن و سوداگر یو آن به باز
 یتفنن و شوخ یاز رو ندازدیقلمش را در عالم خودش بکار ب که نیا یندارد بجا یدرد

من هم بله، از  یعنیکه  برد یمبکار  یو اشارات یاش کلمات و در نوشته زند یم رنگیهزار ن
و با  کنند یم هیکه سانسور بوجود آورده تغذ یاهیس طیاز مح ها نیدر واقع ا. مشما هست

 نیو در ع اندازند یمردم را دست م ها نیو سبز و مانند ا اهیمانند شب، س یبکار بردن کلمات
 « .کنند یرا هم تخطئه م نیو راست یحال هنر جد

  ست؟یباره چ نیدر ا نظرتان

متاسفانه تنگ . ام گفته تر شیپ یاست از آنچه درباره ساعد یگریدهم نمونه  نیاـ  بهنام رضایعل
با  پرسم یاز خودم م یگاه. آورد یرا به بار م یوضع نیبا مقوله هنر چن کیدئولوژیو برخورد ا ینظر

 یحام فالن کارگردانِ یاالن به جا دندیرس یبه قدرت م انیآقا نیطرز تفکر اگر دوستان ا نیا
بسازد هنرمند  لمیدل خودش ف یکه برا یهنرمند» گفت یم یرسم یها ونبیاز تر یقدرت، چه کس

و  کالیچپ راد انیکه م کنم یهم مکرر م نجایام و ا گوناگون گفته یها ها به مناسبت بار ؟«ستین
و  اند یهر دو دشمن آزاد. ستین یفرق چیانسان ه یدر قبال آزاد شانیریگ در موضع کالیراست راد

اظهار نظر به نظر  نیدر ا. رندیبگ میتصم ایمردم تمام دن یق دارند به جاح کنند یهر دو فکر م
با اغماض  زین یمومن یتنگ فرض شده که آثار خود آقا نیو راست یهنر جد رهیآن قدر دا رسد یم

 ! شود یدر آنجا م

 

گفته است که  یدیچهّل و پنجاه خورش یها در نگاه به دهه ییخو ّلیدکتر اسماعـ 
با مردمان  یمؤثر یِکیالکتید وندیو پ شناختند یمردم را نم یبه راست نرایروشنفکران ا

 . خود نداشتند ۀجامع
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فاصله  نیو ا اندازدیو مخاطب فاصله ب سندهینو نیب تواند یکه سانسور م میریبپذ اگر
 سندهیجامعه از نو زیجامعه و ن تیاز ذهن سندهینادرست نو افتیبه برداشت و در تواند یم
 رانیامروز ا ۀدر جامع توان یرا چه اندازه م هینادرست دو سو افتیدرک و در نیا انجامد،یب
  د؟ید

به  شود یها هم م آن شب یها از صحبت یاریخالل بس از مردم را از یدور نیاـ  بهنام رضایعل
 کیدئولوژیا ییگرا آل دهیباشد، ا دهیانجام تیوضع نیکه سانسور به ا از آن شیمتاسفانه ب. دید یروشن

 گلستانبه مردم ان شتریاز مردم در ذهن دارند که ب یاز متفکران ما مفهوم یاریبس. مسوول آن است
 ستیو ب ستمیقرن ب رانیشباهت دارد تا ا ها ستیکمون فستیزمان نوشته شدن مان یعنیقرن نوزدهم 

 ای ندیب یرا که هست نم یزیالجرم چ کند ینگاه م ایبه دن یدئولوژیا نکیکه از پشت ع یآدم. کمیو 
. یماد ایباشد  یذهبم یدئولوژیا نیکه ا کند یهم نم یفرق. کند یم ریآل خود تفس دهیآن را به نفع ا

 . است یکی جهینت

 
روشنفکر آن  یۀکه خواست ال داند یم ینعمت آزرم ده شب شعر گوته را گواه روشنـ 

 . بوده است یزمان، اصالحات در چهارچوب قانون اساس

 است؟  نیچن زیها ن ارائه شده در آن شب یها از متنبرداشت شما  ایآ

که ثلث قرن بعد  یاند و البد برداشتشان از من آزرم خود آنجا حضور داشته یالبته آقاـ  بهنام رضایعل
برداشت از محافظه  نیاما به نظر من ا. است تر کینزد تیبه واقع کنم یدارم به آن ماجرا نگاه م

از  یاریبس. شده است یناش کالیراد یها بر گفته نشدن حرف دشانیاکگردانندگان برنامه و ت یکار
 نیخالف ا ها یریگ موضع نیاز ا یاریاند و بس کرده یریگ هم موضع گرید یها جاها حاضران آن شب
 . کند یبرداشت را ثابت م

داشته است که تمام  ییامروز بندها یآن روزگار درست مثّل قانون اساس یمتاسفانه قانون اساس
 دیکه به صالحد دهد یرا م اریاخت نیفرد ا کیبه  یقانون یوقت. کند یم ّلیآن را تعط یاصول مترق
در واقع خودش خودش را نقض کرده است و  اوردیکه خواست به سر اصول قانون ب ییخود هر بال

 . ردیاصالحات قرار بگ یاصالح شود تا بتواند مبنا دیابتدا خودش با یقانون نینچ

 
 دیکن یم و شاعران هم نسّل ما، فکر رانیشما از شعر امروز ا ةبه شناخت گستردبا توجه ـ 

پرداخته  ینیبه چه مضام شتریب د،یآ شیپ رانیا یکنون یدر فضا یحرکت نیاگر امکان چن
در ده شب شعر گوته، تنها سه )تر خواهدبود؟  ها چه اندازه پررنگ خواهدشد؟ حضور خانم

 .( اند کانون حضور داشته ةسندیشاعر و نوشصت  انیمزن  ةسندینو ایشاعر 
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 خواند؟  دیخواه یگفت و چه شعر دیاز چه سخن خواه یفرض ۀدر آن برنام شما

به قول معروف فرض  اما رسد، یمحال به نظر م یکنون طیفرض در شرا نیاگرچه اـ  بهنام رضایعل
 یها یاالً با سخنرانما احتم یبرنامه فرض نیا یبه نظرم در صورت برگزار. ستیمحال، محال ن

اشاره کردم مسائّل جامعه ما متاسفانه  تر شیهمان طور که پ   شد چون میمواجه خواه یادیمشابه ز
 . دارد یادیاز ثلث قرن به مسائّل آن روز شباهت ز عدب

بهتر خواهد بود و تعداد زنان شرکت  اریبس شود یکه خوانده م ییشعرها تیفیک کنم یالبته فکر م 
دارد که  یکامّل به جمع یهم بستگ نیچه ا خواهد داشت اگر یدار یمعن شیرنامه هم افزاکننده در ب

 ! کنند یبرنامه را هماهنگ م

مخالف سخن خواهم گفت و از  دهیعق رفتنیو پذ یاز ضرورت روادار یبرنامه فرض نیدر ا من
ب مخاطبانشان نباشند و به امکان انتخا گریکدی انیخواهم خواست سانسورچ ام سندهیدوستان نو

ها دوا  آن یاز درها یطور به قدرتمداران گوشزد خواهم کرد که سانسور درد نیهم. احترام بگذارند
رغم سانسور به دست خواهد آورد پس بهتر است  را که بخواهد به ییکرد و جامعه آن محتوا اهدنخو

 ! عرض خود نبرده و زحمت ما ندارند

را خواهم « کن خضرا میصدا»کتاب  یاجتماع یه شعرهاب هیشب یزیمورد شعر هم احتماال چ در
 : وستهیدر سه حالت پ تیحکا هیشب یمنتشر شده است مثالً شعر سیها در پار روز نیخواند که ا

 

 وستهیدر سه حالت پ تیحکاـ 

 

 مهیدو ن یها یتو تا منحن یتاب موها از

 چشم هات ریشهر ز شود یم کامّل

 

 ستین یراه

 ها شماره گذرند یم دهند یوده نور مآل یبا سرعت ها مورچه

 نییبرج زشت و بلند آن پا کند یم ریتاخ

 وستهیبه هم پ یها یچشم هات هنوز منحن یتو باال یموها و

 میشو یاعالم م وستهیدر سه حالت پ ما

 

 است تیحکا

 ییایاز جبر جغراف ختهیبه هم ر یها هیاز قاف یسرکش فیرد خواند یممنوع م یا خواننده
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که  میسبز ضخ کیو غضب کرده را با  حالت یب یها چشم فیرد کند یم یق دانمی ۀگوش دیسف بنز
 ها صاحبان چشم یبه پا کند یم ریهامان گ پا کند یم ریو گ چرخد یدورش مدام م

 

 است تیحکا

به هم  یها یتو ممنوع منحن یموها یا شهیهرم ش یرو به رو شوند یم بیغ مقدمه یها ب واژه فیرد
 کاغذ یدیوع از سفممن وستهیپ

 هرم یروبه رو از

 ستیهنوز شهر قشنگ نجایا

 اند مکرر از هم تکان نخورده یها آب و

 

 است تیحکا

هر روزه از  یها الیها خ ها کفش ها لباس دکه یها از رو روزنامه شوند یم بیدوتا غ یکی ها نغمه
  ها انهیرا

  یبا چادر مل ستیتنه ا میبسته ن یا کرکره پشت

 و حقوق مسلم دیقارچ سف غیبا تبل یمل نیتریو

 که باران ندارد یابر ریز ستادنیا و

 

 وستهیدر سه حالت پ تیحکا

 به ما شود یم اعالم

 تو هنوز یتاب موها و

 مهیدون یها یچشم هات با آن منحن و

 

 پشت بزرگراه یا کوچه در

 . میشو یم سیخ

 

 2932 ید

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ما»

  «میدار گریشب د کیو  هزار

 

 سرفراز جالل

 

 
 

به  اریبس یها گوته تا اندازه شعر یها شب یبرگزار یۀاول ةدیـ از آنجا که ا انیزند ماندانا
شما در  که نیو با در نظر داشتن ا د،یکانون ارائه داد ۀکه شما در جلس گردد یبازم یطرح

 نیتر کامّل دیشا د،یبود زین هانیآن زمان، از جمله، مسئول صفحات شعر روزنامه ک
آن  ةو فرآورد ندیکه از فرآ یرنگ یو پ سندگانیشاعران و نو خابانت یچگونگ فیتوص

 . دیشما به دست آ حاتیوصف شده است، از توض شانیبرا ،یحرکت گروه

 هانیحضور شما در روزنامه ک دیشو ادآوری ،یممکن است ضمن پرداختن به آن چگونگ 
 آن ده شب داشت؟  یها مهبرنا میو تنظ ها تیبر دعوتتان از شخص یچه اثر

 آن ده شب از من بود، یبرگزار دةینه تنها ا: کنم دینکته تاک کیابتدا الزم است بر ـ  سرفراز جالل
بخواهم  که آن یکار به عهدة من بود، ب انیتا پا زیآن ن یو بخش بزرگ سازمانده ،یزیبلکه برنامه ر

 ادآوری دیبا نهیمز نیدر ا. کنم یانم را نفاز دوست یاریکانون و بس رانیدب اتیه یاریو هم یهمفکر
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نکرده  خطور سندگانیو هموندان کانون نو رانیاز دب کی چیذهن ه از آن زمان، حتا به شیشوم که پ
آن است که  ینکته نه برا نیمن بر ا دیتاک. را در دستور کار خود قرار دهند یی برنامه نیبود، که چن
از دوستان، بخصوص  یرخاست که ب ّلیدل نیلکه به اخودم کسب افتخار کنم، ب یبخواهم برا

 نیا کوشند یم کنند، یبرانداز م یاسیتنگ س دیرا از د زیدر حوزة چپ، که هنوز همه چ یکسان
 نیام، بنابرا بوده «یی توده»من  کنند یدوستان فکر م نیا. علت هم روشن است. کنند یرا نف تیواقع
. شود یم دهیکش انیم زبهین «رانیا حزب تودة» یواه پاست، خواه ناخ« ها شب»صحبت از آن  یوقت

ست  یدر حال نیا. سرپوش بگذارند توانند یم زیحزب ن( نداشتۀ)« نقش»نقش من، بر  یبا نف نیبنابرا
بود که دارم  نیهم کردم یکه فکر نم یزیدر من نبود، و به تنها چ یشیگرا نیاز انقالب چن شیکه پ

شدن ده شب،  پس از برگزار یو اند لدو سا یعنی، 2993واخر سال من از ا. کنم یم یکار حزب کی
پس از آن هم، از . دیده سال بطول انجام بنیآغاز کردم، که تقر «رانیحزب تودة ا»را با  ام یهمکار
از  کی چیحزب، و با ه نیبا ا یالتیو تشک یاسیس ینوع همکار چیتا کنون ه 2963 نیفرورد

خودشان را محور  یاز رجال ادب یبرخ که نیا گرینکتۀ د. ام، و ندارم تهنداش رانیا یاسیس یها سازمان
 ایکه  حال آن. اند ها بوده همۀ کار انیدر جر شیاز پ ایکه گو کنند یوانمود م یو طور دهند یقرار م

نه . اند گفته یو آن سخن نیدر پاسخ ا ایاند و  ها شعر خوانده از شب یکیدر  ایاند،  نداشته ینقش چیه
 ییکسرا ای نیرا به نام به آذ زیکه همه چ دهند یم حیترج «ها یی توده» فیحتا ط. و نه کمتر شتر،یب

ها  شرکت کنندگان در آن شب زیکانون، و ن یو همفکر یست که بدون همکار یعیطب... تمام کنند
 دوش یدوش من، بلکه رو یکار نه تنها رو ینیکه گفتم، سنگ اما چنان رفت، ینم شیاز پ یکار

از کار را به عهده گرفتند، و  یی تمام گوشه تیمیبود که با صم یانیجوم، و دانشنگار روزنامهدوستان 
 ادی هیاسالم کاظم ادیاز زنده  دیاز همه با شیپ ها یاز صنف کانون. از عهده برآمدند زیتا حد امکان ن

 . دیها کوش آن شب یمن بود، و با تمام توان در کمک به برگزار یکنم، که از بدو کار راهنما
 یاریبا من بود، با بس «هانیک»صفحۀ شعر  تیکه مسوول ،ییها در سال. به پرسش شما میاما برگرد

 یکه راه را برا دمیکوش یبخصوص به سهم خود م. آن روزگار آشنا بودم سندگانیاز شاعران و نو
 ینرو ه یر در بخش ادببا نینخست یکه برا یسندگانیشاعران و نو اریچه بس. ها باز کنم تر جوان

نه تنها من، بلکه . اند ها امروز مشهور خاص و عام چهره از آن یبرخ. شدند یمعرف هانیروزنامۀ ک
متاسفانه بخش بزرگ جامعۀ . جوانگرا بودند هانیک یو فرهنگ یهنر یها اغلب همکارانم در بخش

کشف  یو در پ کند، یشده حساب م نیتضم یها شناخته شده و ارزش یها چهره یرو شهیما هم
قرار  هیکه در سا نینو یها مستعد، و ارزش یها بسا چهره یا  ان،یم نیدر ا. ستینو ن یتعدادهااس
بتواند به  یهر شاعر. باز باشد دانیمن دوست داشتم که م. شوند یو به موقع شناخته نم رند،یگ یم

 هرةدو سه چ ولیفقط در ت یجمع داشته باشد، و شعرخوان انیدر م ییفراخور حرف و استعدادش جا
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بود که  نیا. که امروز دارند گفتن داشتند، چنان یبرا یها هم حرف تر آخر جوان. صاحب نام نباشد
گرفتم  میاز من کمک خواست، تصم 2996شعر سال  یها شب یبرگزار یگوته برا تویانست یوقت

 یهاجوانتر یعنیسّل خودم، شاعران ن یصاحب نام، برا یها کنم، و در کنار چهره یفکر را عمل نیا
 یده شب با سخنران یها عالوه بر آن اصرار داشتم که حتمن برنامه. باز کنم ییآن روزگار هم جا

را  یکه بهتر عمّل کرد، اشخاص شد یالبته م. هم شد نطوریدانشور آغاز شود، که ا نیمیس ادیزنده 
. که نشد رد،ها دعوت ک ت در آن شبشرک یبرا یشتریب سندةیاز زنان شاعر و نو زینکرد، و ن کوتیبا
 . ضعف کار ما بود نیا

 

به ابتکار و همت احمد شاملو، که درآن « شعر خوشه یها شب» ،یدیخورش 2933سال ـ 
به ـ  پردازد یو هنر م اتیگوناگون ادب یها بود، به گستره زین« خوشه» هینشر ریزمان سردب

 . برد یبر صحنه م دکور یباز و ب یفضا را در« در انتظار گودو» یدیعنوان نمونه داود رش

 یها شب یبرگزار ةویو ش زهیشده در آن، چه اندازه در انگ  ارائه اتیخوشه و ادب یها شب
 شعر گوته نقش داشت؟ 

. گوته بود تویده شب به انست شنهادیپ یمن برا یشعر خوشه الگو یها در واقع شبـ  سرفراز جالل
از جمله جلسات پرسش و پاسخ، که هر روز بعد . نظر داشتم ا درر یتر حال من برنامۀ مفصّل نیبا ا

 شرکتاز هزار نفر از عالقمندان در آن  شیو اغلب ب شد، یگوته برگزار م تویاز ظهر در محّل انست
که به  شد، یمطرح م است،یدر حوزة ادب و هنر، حتا س یاریجلسات مسائّل بس نیدر ا. کردند یم

 جانیپره یاز نوع نگرش شرکت کنندگان و فضا یریتصو توانست یمجالب بود، و  ارینوبۀ خود بس
و  تاباز ک ییها شگاهینما نیهمچن. رفته است نیضبط شده از ب یمتاسفانه نوارها. ها باشد آن سال

 در زین یگرید یها برنامه. کردند دنیها د از آن یادیز تیهمان محّل برگزار شد، که جمع   در ینقاش
در  ینجف ینیام یاز عل یشیها قرار بود که نما همان شب   مثلن در. نع برخوردکه به ما مینظر داشت

و  یهنر یها بخش نان و مسئوالنگار روزنامهاز  یقرار بود که گروه نیهمچن. باز اجرا شود یفضا
 انیاز جر یمفصل یها گزارش ون،یزیتلو ویگوناگون، حتا راد یها نامه ها و هفته روزنامه یفرهنگ

شعر  یها تفاوت بزرگ ده شب با شب. مانع شدند یتیامن یها نتشر کنند، که دستگاههرشب را م
 . عالقمندان بود رمنتظرةیخوشه در استقبال غ

 

 ،یدر ژانر اجتماع شتریها، ب شعر ژهیو ها ارائه شد، به که در آن شب یاتیگفت ادب توان یمـ 
 . ندینش یم یکیچر ای یاسیمنتقد، معترض، س
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دلم »چهّل و پنجاه، شعر  یها دهه یاسیشعر س نیگفته است که بهتر یکنکد یعیشف دکتر
کشان  سهراب»با عنوان  یا در مقاله نیفروغ است؛ و کاوه گوهر «سوزد یباغچه م یبرا
 یو اخوان با شعرها مایفروغ و ن یاسیکه تفاوت شعر س سدینو یم« در مسلخ شعر اتیادب
و  یهنر انیدر بـ  یکیچر/ یاسیس اتیادب چهره بارزـ  رپو سلطان دیمثالً سع یاسیس

آن دوران را  یکیچر یشعرها یاریمشترک بس یژگیو نیگوهر یآقا. نوست یها کیتکن
 . شمارد یبرم «شناسانه ییبایز یها ّلیو فقدان است ،یادب یها کیو تکن انیضعف در ب»

  د؟ینیب یها را در چه م ارزش آثار ارائه شده در آن شب شما

دلم به حال »نه تنها . موافقم یکدکن یعیشف یبخصوص با نظر آقا نهیزم نیدر اـ  سرفراز جالل
 یاسیس یاجتماع ۀیفروغ، درونما «دیآ یم یکس»از جمله  گریبلکه چند شعر د ،«سوزد یباغچه م

. اردد یوام دنیشیفروغ، خواننده را به اند یها نگرش مسئوالنه و واقعگرا شعر نیدر ا. دارند یقیعم
استثناء  کیشاعران آن دوره،  نیتر با نامدار سهیها، حتا در مقا که فروغ در آن سال میموش نکناما فرا

از  یشعر او، جدا از برخ. بود یگرید یاستثنا ینیمع دگاهیاز د زیسلطانپور ن دیسع گرید یاز سو. بود
ه را به جنبش جامع خواست یم. بود زندهیبرانگ. داشت یابزار یکاربرد شناسانه، ییبایز یها ارزش
اما کار . هم بود ارذرگیثأعمّل کرد، ت ملتهب آن روزگار یچارچوب، متناسب با فضا نیدر ا. وادارد

هرچند که وزنۀ اعتراض . دیسنج «یکیچر» اریمع توان یرا نم« ده شب» سندگانیهمۀ شاعران و نو
تر  شده پا فرا نییقرمز تع خطاز  زیاز دوستان ن یبود، برخ نیخفقان سنگ یسانسور و فضا هیعل

 تیبه خاطر حفظ آرامش و رعا ان،یها چند نفر از سخنگو در آن شب گرید یاز سو. گذاشتنند
خود را عوض  یتر عمّل کنند، و حتا موضوع سخنران که معتدل دندیحساس کانون کوش تیموقع

 . کردند

 یمروزه ما شاهد دگرگونا. آن زمان نگاه کرد یارهایبا مع دیبا زین شناسانه ییبایز یها ارزش دید از
من  دیاز د. میکار گذشتگان را نقد کن میتوان ینم دید نیو روشن است که از ا م،یها هست ارزش

 شتند،دا یو ابزار یی ها کاربرد لحظه آن روز یاسیکه با توجه به جو س ییاز شعرها یاریبس
کم خوانده  زیکرد ن ادی ها امروز بشود از آن نیکه هم یخوب یاما شعرها. جالب باشد توانست ینم

 . نشد

 

 یبرا یادداشتیدر آن زمان، در  رانیا سندگانیعضو کانون نو ،ینجف ینیام یعل یآقاـ 
 یعلن تیکه هنوز امکان فعال یطیدر شرا میما اعتقاد داشت»: است  نوشته یس. یب. یب

 یها همواضع و چهر غیتبل یبرا یمحمل تواند یوجود ندارد، کانون م[ توده]حزب  یبرا
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 انینشر و ب یآزاد یعنیکانون،  یآشکار است که تحقق شعار اصل. در جامعه باشد یحزب
بود،  یرقانونیو غ« منحله» یحزب، که هنوز به طور رسم تیبه آزاد شدن فعال توانست یم
نه  «انیب یآزاد» یمبارزه برا ،یطوفان طیاست که در آن شرا نیا تیواقع. برساند یاری

 یکوچک و ثانو یکانون، هدف یانقالب وجوان  یتمام اعضا یکه برا ها، یا توده یتنها برا
 یحزب تماس تیاعضا و هواداران، هرچند با مرکز شتریمانند ب ،یا توده سندگانینو. بود

و  نهیشیو اعتبار حزب، شناساندن پ تیثیدر راه باال بردن ح ینداشتند، اما به صورت فرد
 « .کردند یتالش م «یا ضدتوده غاتیتبل» کردن یآن و خنث «یانقالب» استیس

و بهره بردن از حضور و تالش کانون از  ان،یب یآزاد یمبارزه برا« بودن یکوچک و ثانو»
، شناساندن [توده] و اعتبار حزب تیثیدر راه باال بردن ح»جمله در ده شب شعر گوته، 

چه اندازه توسط  ««یا ضدتوده غاتیتبل»کردن  یآن و خنث «یانقالب» استیو س نهیشیپ
 تیو اهم شد یم افتیگوته درک و در یها شب برگزارکنندگانکانون و  رانیدب أتیه

 داشت؟ 

من هم  یآن روزگار، برا یاسیاز فعاالن س یکی دید ۀیاز زاو ،ینیام یآقا یها گفتهـ  سرفراز جالل
 توانست یم ها یی ودهت دیو مبارزه با سانسور از د انیب یچرا آزاد دانم یهرچند که نم. جالب است

 یظرهانظر از اختالف ن صرف شد، یباشد؟ اما تا آنجا که به کانون مربوط م «یکوچک و ثانو»
آن مبارزه  یبود که همۀ اهّل قلم برا یهدف نیتر یو قلم محور انیب یها، آزاد جناح نیب یاسیس
نه . همان بود   ساسات،از اح یناش یها یتندرو یده شب هم، جدا از برخ یاصل ۀیدرونما. کردند یم
 . و نه کمتر شتر،یب

ها،  آن. نبودند کاریهم ب یاسیمختلف س یها ها باخبر شدم گروه کانون، چنانچه بعد اما خارج از حدود
 اریبس یمردم جیو بس یشناخته شوند، در خبررسان که آن یب ها، کیو چر ها یی و از جمله توده

 دیبخصوص با. شد یکار کانون لنگ م یی تا اندازه دیترد یب ها آن یانیدر واقع بدون پادرم. دندیکوش
کانون  تیآن روزگار، چه در آن ده شب، و چه پس از آن، با فعال ییکرد که جنبش دانشجو دیتاک
از  یکه برخ نیها هم در آن شب. ها نشد سبب مخدوش شدن مرز نیاما ا. گره خورده بود سندگانینو

کانون روبرو  ضبدهند، با اعترا یشعار ایپخش کنند،  یی هیماعال خواستند یم یاسیس یها گروه
 . به کانون ندارد یربط ییها تیفعال نیکانون رسمن اعالم شد، که چن بونیاز تر زیچند بار ن. شدند یم

  

 یها خبر شب یجمع یها روشن بود که رسانه»: نوشته است نیهمچن ینجف ینیام یآقاـ 
 هانیدر ک. تر و تراکت بودپخش پوس غ،یتنها راه تبل نیبنابرا کنند، یشعر را منتشر نم
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با  م،یو به دست دوستان رساند میگرفت یها کپ و از آن صد میکرد پیتا یکوچک هیاطالع
 . کند ریاز آن را تکث یشتریتعداد هرچه ب کند، یسفارش که هرکس سع نیا

د آن را دو بار چاپ بود که به دوش سرفراز افتاد و تازه مجبور ش یتر کار سختپوس هیته
گنجانده شده بود، اما  یشینما یکه بار اول چاپ شده بود، از من هم کار یا در برنامه. کند

تر را به سرفراز خبر دادم، او هم پوس. باشم« چشم یتو» ادیز دیهشدار دادند که نبا« رفقا»
 « .و دوباره به چاپخانه برد داد رییتغ

 ای خواند یانبوه را م یکه جنگل نیک نمادکوچ دیسف یده شب، با آن ماه پوستر
 . را در دل دارد یصمد بهرنگ ادیاز هر چشم انداز، ساده و روشن، نام و  شد،یاند یم

و « کوچولو اهیس یماه»ـ  طراح پوسترـ  ییبزرگ خضرا یشد که شما و آقا چگونه
و سرخ  یبودن ماه دیسف ةدیا ایآ د؟یها نشاند را بر تارک نام آن شب «یصمد بهرنگ»

 دستگاه حاکم برخورد نکرد؟  یاز سو یطرح با مشکل نیا ایاز طراح بود؛ و آ نهیبودن زم

از چهار ماه بطول  شیها تا هنگام اجرا ب گام نیها از نخست شب یتدارک برگزارـ  جالل سرفراز
آن در . ها شد شب یاجرا یچگونگ یبرا ییجو ماه صرف راه کیاز  شیگفت که ب توان یم. دیانجام

 یابتدا رو ینیو ام یچون طالع یمن و دوستان. نداشت یعلن تیاجازة فعال سندگانیزمان کانون نو
 یعلنریغ تیفعال بار گریکانون، که د میدانست یاما م م،یکرد یحساب م شتریب هانیامکانات روزنامۀ ک

حال  نیبا ا. باشدن انیدر م «هانیک» یکه پا شود، یم دانیوارد م یخود را آغاز کرده بود، در صورت
ما،  بانیپشت زاده ححتا شخص دکتر مصبا ،یرحمان هاتف ادیچون زنده  یما بود، و کسان گاهیپا هانیک

 . میآن روزگار استفاده کن یمؤسسۀ بزرگ مطبوعات نیاز امکانات ا اطیبا احت یلیخ میتوانست یو م

نام کانون  دیشرط که با شیپ نیبا اکانون به عهدة من گذاشته شد،  رانیدب اتیتر از جانب هپُس ۀیته
درون  یها یریدرگ انیسرانجام پس از پا. دیایتر بپس یحتمن با حروف درشت رو رانیا سندگانینو

از  یالزم، و پس از مراجعه به برخ یها یزیها، و برنامه ر شب یموافقت با برگزار یبرا یکانون
با  زیاو ن. رفتم ییسراغ دوستم بزرگ خضراکار آن دوران، به  صاحب نام، اما محافظه یها ستیگراف

 یها از چاپخانه یکیو در  د،یشد که شما مالحظه کرد یهمان پستر   جهینت. باز استقبال کرد یرو
تفاوت  نیبا ا. شود واقع رادیمورد ا ییخضرا یکه طرح آقا آباد تهران چاپ شد، بدون آن شاه ابانیخ

 یبرخ حیحذف و تصح یبار برا  کی. مینظر کن دیتجد ترپس یها در نوشته میکه دو بار مجبور شد
را  سندگانیخواسته بودند که حتمن نام کانون نو. ها، و بار دوم بخاطر فشار ساواک به چاپخانه برنامه
کانون  یبه جا ریناگز. تر از چاپخانه خارج شودوگرنه اجازه نخواهند داد که پس م،یتر بردارپس یاز رو

ها  فهرست نام نیهمچن «رانیا سندگانیشاعران و نو یها شب»: مینوشت با حرف درشت سندگانینو
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پس از . میها را گوشزد کرده باش نبودن شب یشیکه فرما م،یتر آوردپس یرو زیها را ن و برنامۀ شب
 ویاز مطبوعات و راد. بود میکه از آن پس به مشکّل سانسور روبرو خواه میدانست یتر مخروج پس

 میت یزیر برنامه بیترت نیبه ا. ده شب سکوت کنند نیند که در مورد اخواسته بود ونیزیتلو
 سکیکه ر ینگار روزنامهتنها . بست روبرو شد ده شب با بن یها بازتاب برنامه یما برا ینگار روزنامه

 . بود، که گرفتار شد ندگان،یخبرنگار آ نژاد، یعل روسینوشت، س نهیزم نیدر ا یکرد و گزارش

شعر  یها ابتدا قرار بود که شب. نتوانست مانع شرکت مردم شود میرژ یتیامن داتیهحال تم نیبا ا 
که استقبال  میما ناگهان متوجه شد. وزرا برگزار شود ابانیخ یکیگوته در نزد تویدر محّل انست

هانس  ۀیو سرانجام به توص م،یافتاد ییجو بود که به فکر چاره نیا. از حد تصور ماست شیب تیجمع
 کیکه  میشد ریو ناگز م،یو آلمان را اجاره کرد رانیا یگوته، کانون فرهنگ تویوقت انست سیبکر، رئ

 یهم برا هانیبود که از امکانات گوناگون، از جمله امکانات ک نیا. میندازیب قیهفته برنامه را به تعو
 دید دیخواه ،دینگاه کن ترسپ یها در رو شب یاجرا خیاگر به تار. میخبر استفاده کرد ریچاپ و تکث

 . ها اجرا شود تر برنامه هفته زود کیکه قرار بوده 

همه، طرح مورد  انیتر زد، که از مپس یبرا یمتفاوت یاتودها ییبزرگ خضرا: تردر مورد طرح پس اما
 یدر خود داشت، که محتوا تیو معصوم یپاک ینوع یبودن ماه دیسف. میگو را انتخاب کرد و گفت
طرح  نیا. کرد یم ریتصو( کننده دیتهد یدادهایآبستن رو)سرخ  ییاها را در فض شب یانسان

از  نهیزم نیدر ا ییخضرا. شد یم ادآوریرا  یصمد بهرنگ ادیزنده  ی«کوچولو اهیس یماه» خودبخود
هست، در  ادمیاما در کانون، تا آنجا که . مشورت کرده بود زین یساعد نیغالمحس ادیجمله با زنده 

 . نشد یچندان یطرح بحث و گفتگو نیا اموافقت ب ایمخالفت 

 

وابسته به  ۀبا انتشار آثارشان در هر رسان ز،یدر آن دوران و اکنون ن سندگانینو یبرخـ 
اند؛ و  مخالفـ  بردن آمران سانسور در اثر به صورت کامّل و بدون هر دست یحتـ  دولت

چاپ مستقّل  یرا برا« وزارت ارشاد»مانند  یکسب اجازه از آمران سانسور دولت یحت یبرخ
و معتقدند  دانند ینم یمقاله، درست و اخالق ایمجموعه شعر  کی أتیآثارشان، مثالً در ه

در دسترس  یانگار یباز برون مرز، و فضاها یروزگار، در حضور فضاها نیکم در ا دست
 . ستیدرون ن یها به کسب مجوز چاپ اثر از وزارتخانه یازیهمگان، ن

  ست؟یره چبا نیشما در ا نظر

 یکمک بزرگ تواند یم نترنتیو ا یبرونمرز دیکه امکانات جد ستین یدیترد نیدر اـ  سرفراز جالل
که  مینیب یحال م نیبا ا. باشد یسانسور دولت یها ها، بدون دخالت دستگاه کتاب یبه انتشار برخ



 وگوها     بازخوانی ده شب ـ گفت

11 

 

کتاب در  پچا. اده شودهاشان اجازة انتشار د از اهّل قلم همواره و هنوز منتظرند تا به کتاب یاریبس
است، اما پخش  یندارند، کار دشوار و گران یکه شهرت چندان یکسان یخارج از کشور، بخصوص برا

 یلیشعر در خارج از کشور، خ یها بخصوص کتاب که نیجالب ا. تر است تر و گران دشوار اریآن بس
نه با یزم نیت در احاضر اس یو کمتر ناشر شود، یکمتر از داخّل کشور مورد استقبال واقع م

 یها با کتاب دیکه با ام چنان من شخصن هنوز نتوانسته گرید یاز سو. کند سکیر اش هیسرما
فقط . من، مشکّل است یاز جمله برا ،یریگ میتصم ها یدشوار نیبا توجه به ا. میایکنار ب ینترنتیا

 یدولت راست که سانسو یعیطب شود، یدوم و سوم باز م یها راه یوقت: کنم یم دینکته تاک کی یرو
 . مانند گذشته کارساز باشد تواند ینم گرید

 

در  یحرکت نیاگر به فرض محال، امکان چن د،یکن یم و پنج سال، فکر یپس از سـ 
به چه  د،ییسخن بگو ای دیبخوان و شما در آن برنامه شعر د،یآ شیپ رانیا یکنون یفضا

 یچنان شب یاشعارتان برا انیرا از م یپرداخت؟ ممکن است شعر دیخواه یمضمون
  د؟یما بخوان یو برا دینیبرگز

خواهد  نییتع یروشن است که مضمون سخن من متناسب با اوضاع و احوال کنونـ  جالل سرفراز 
 شیو پنج سال پ یکه س رم،یبگ میهمانطور تصم دیانتخاب کنم، شا یاما اگر بخواهم شعر. شد

خودم، جانب شعر را گرفتم، و نه جانب  یذهن تیو ظرف در آن زمان هم، متناسب با شناخت. گرفتم
 : شعر را انتخاب کنم نیا توانم یام مثلن م قرار گرفته یانفاس نیحاال که در چن. شعار را

 

 گو و موضوع گفتـ 

 

 سنگ

 ردیگ یم یشیاز سبو که پ 

 میرو یم شتَرَکیبه سبو به پ ما

 و  میرو یم و

 میرو یم شتَرَکیب 

 

 دارد گریدرِ د کیهزار و  ایدن

 ( جو و سنگ است و جست) 
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 ما و

 میدار گریشب د کیهزار و  

 ( گو و موضوع گفت) 

 

 سبو سبو ست هنوز حاال

  *. هرچند دستِ او 

 

 2932 ید

 ــــ

 « ممکن یابرها ۀبا هم»از دفتر *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « است یهر متن در ذات خود اجتماع»

 

 اکحکّ یمیاحمد کر تردک

 

 

 

و  ها متن ۀده شب شعر گوته از نگاه امروز، به نظر شما، مجموع ینیـ در بازب انیزند ماندانا
 ایاز آستانه  ینشان توانسته یبودند، چه اندازه م انیآن جر ةکه شکّل دهند یافراد انسان

در  عتایکه طب ینشان)بوده باشد؟  یاسیس ای یاجتماع ،یفرهنگ رییتغ کیکم خواست  دست
 .( شد یافته نمیآن زمان در

و  یفرهنگ رییتغ کیاز خواست  یا نشانه د،یترد یده شب شعر گوته، بـ  اکحکّ یمیاحمد کر دکتر
سخنرانان آن  یبرخ یحت. هم بشود؛ که شد یاسیس رییتغ کی ندهیدر آ توانست یبود، که م یاجتماع

حال اگر ده شب شعر گوته  نیدر ع. کنند یاشاره م ،خواهند یکه م یبه تحول شان،یها ها در گفتار شب
 شیپ یها در آن دوران با سال رانیا ۀکه جامع مینیب یم م،یریخود در نظر بگ یرا در بافتار زمان

بازترِ  یِاسیس یاختناق بود؛ فضا دیتشد یها سال یبه راست 2999تا 2992 یها متفاوت است؛ سال
و  یرهنگاختناق ف. دید شود یچهّل، م ۀبا ده سهیر مقاد یگوته را حت یها شب یدوران برگزار

پس از  ۀمانند دوران پنج سال ،یزمان یها بازه یدر برخ یبوده است، ول رانیدر ا شهیهم یاجتماع
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گذاشته  مخالفان باز تر دیشد ذاءیو آزار و ا عیوس یها یریدستگ یعمالً دست ساواک برا اهکّل،یس
 . شده بود

نظام  گر،ید یو داخل یعوامّل خارج یو برخ کایتر در آمر کار یمیرآمدن جکا یبا رو 2999سال  در
 یا فضا به چند گروه حرفه نیقابّل کنترل گرفت، و ا یِاسیباز س یفضا کی جادیبه ا میسلطنت تصم

 کی رانیا سندگانیکانون نو. ندیایب دانیبه م رندیبگ میتصم ارانهیامکان را داد که هوش نیا یصنف ای
 قیمضا گریتالش کرده بود خود را به ثبت برساند و بر ضد سانسور و د 2936-33 یها بار در سال

، که 99تا  33 یها گفت کانون در سال توان یکند، که نشد؛ و م تیو هنرمندان فعال سندگانینو
شعر  یها شبارجاع  ۀنقط کی قتیدر حق. بود، عمالً منحّل شده بود دیشد اریاختناق بس یها سال

فراهم آورده  یاسیباز س یکه فضا یاز امکان دیکوش یحرکت م نیا یعنی. هاست همان سال   گوته به
در پاسخ ـ  رییاندازه از خواست تغ نیا رد؛یبگ یرا از دست سرکوبگران آزاد دانیبود، بهره بَرَد و م

 رییرفته به تغ رفتهو  زدیبرانگ یگرید یها حرکت حرکت نیا که نیا یروشن بود؛ ولـ  پرسش شما
که رفته رفته شکّل  یگریکار آمدن نظام د یو به ظاهر پابرجا، و بر رو رپاید یِاسینظام س کی

 . نبود ینیب شیمسلماً قابّل پ انجامد،یبه خود گرفت، ب یمذهب

و  یفرهنگ رییاز خواست تغ یا شعر گوته، نشانه یها مانند شب یگفت حرکت توان یم نیبنابرا
در  ز،یخواست ن نیا ةحد و انداز. در آن معلوم نبود یاسیو تحول س رییتغ ۀآستان یبود، ول یاجتماع

، 96و  99 یها شده در سال جادیا یبا فضا سهیو در مقا تر، عیوس اریبس 99تا  33 یها با سال سهیمقا
 یها در دوران گر،ید یاز سو. موجود بود یِاسیباز س یتر کردن فضا برداشتن چند گام به جلو و باز

 یائتالف فرهنگ کیو  افتد، یم کسانی یها با آرمان ییها به دست گروه یا ا اندازهاختناق، کار ت
را فراهم آورد که  تفرص نیآن دوران ا یاسیباز س یفضا. شود یم یعمالً ناممکن و انجام ناشدن

داشتند، گرد  یا توده ای یمل ایچپ،  شیکه گرا یداشتند، بتوانند با کسان یمذهب شیکه گرا یکسان
حضور ـ  است یاز چنان ائتالف یشعر گوته نماد یها شب یکنند و فضا و با هم کار ندیهم آ

 یها در کنار نام ،یاسالم یها شیبا گرا ،یگرمارود یموسو ایمانند طاهره صفارزاده  ییها نام
است که حضور هر فرد در آن تنها بر  یائتالف فرهنگ کیچپ، نشان  یها شیگرا ةشناخته شد
 یاز تالش برا ینشان قتیترجمه، و درحق ای فیتأل ۀو داشتن کارنام یروشنفکر یها تیاساس فعال

گوناگون هنوز  یها شیگرا گر،ید یاز سو. است سندگانیحق نو یفایو است انیب یاز آزاد یبانیپشت
خلق  ییفدا یها کیبود، و سازمان چر امدهیبه وجود ن «کاریپ»نشده بود، مثالً هنوز  عیچندان وس

پور هم در آن  سلطان دیمثّل سع یداشت، و کسان وجود یاسیسازمان س کیرچه به عنوان اگ ران،یا
. آمد یم دانیو با نام خود به م سنده،ینو کیها به نام  مانند او در آن شب یفرد یشرکت داشتند، ول
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 در راه یریاز مردم و سربازگ یریارگی یو کوشش برا ،یو صنف یائتالف فرهنگ ژهیو همه، به نیبا ا
 وستنیسال بعد و با پ کیتر که در خالل  آن ائتالف بزرگ یشده بود؛ ول سریهر گروه م یها آرمان
شکّل  ،یمذهب ةچهر کیبه دست  بانقال یبا افتادن رهبر ژهیو به انقالب، و به یمذهب یها گروه

گان، مانند مهندس بازر یمذهب یروها انهیم نینخست پس از انقالب ب یها گرفت؛ و بعد هم در سال
که تا  گر،ید یاز سو یجنبش اسالم تر یسو، و افراد نسبتاً افراط کیاز  گرانیو د یزدی میابراه

 جهیدر نت. در آن زمان وجود نداشت ت،رف شیصدر هم پ یو بن یمانند بهشت ییها چهره انیرقابت م
روشن بود و که آغازش  رمیگ یم نظر در یاجتماع ندیفرآ کی ۀانیدر م یگوته را اتفاق یها من شب

 . ینیب شیقابّل پرینامشخص و غ انشیپا

 

گفته  «یدر نثر معاصر فارس یجوانمرگ»با عنوان  اش یدر سخنران ،یریهوشنگ گلشـ 
 : است

است و کمتر،  یمرگ ـ به هر علت که باشد ـ قبّل از چهّل سالگ ،یمقصودم از جوانمرگ»
شاعر همچنان زنده  ای سندهیوممکن است ن یعنیمرده؛  ایزنده باشد  سندهینو ایچه شاعر 

خودشان را تکرار کنند و از حد و . نباشد یها خبر از خلق و ابداع در آن گریبمانند اما د
کم  ةو خوانند سندهینو ۀرابط... تر نروند فرا اند افتهیبدان دست  یجوان انهم   که در یحدود

 یباشد زندانبان هم زندان یزندان یوقت. و زندانبان یزندان ۀاست به رابط هیتوقع، درست شب
( یطوالن ایکوتاه  یکه پس از مدت شود یها المحاله سبب م آن انیو بده بستان م شود یم

به قول کامو . سکه بشوند کی یدو رو یاز نظر اشتغاالت ذهن) تیو وضع نیبسته به طرف
 یو خبردر ا عیوس یها از افق گرید یطوالن یپس از مدت میبگذار یا را در دخمه یاگر آدم

اگر هم از  فهمد، یم زیکه تنها مم شدیاند یهمان گونه م   سندهنوی ناچار و چار... نخواهد بود
 : است که به قول شاملو دهیچیآنقدر پ ایبه دست خواننده افتاد  زانیدست مم

 است یگریفصّل د نیا

 از درون شیسرما که

 . کند یم دهیچیرا پ ییبایو ز حیصر درک

 یاست راض دیسف شیر ةسندینو نیهمان سن   کم توقع را که در ةانندخو تواند یفقط م ای
 « .کند

آثارِ شمارِ قابّل  نیتر از درخشان یاریشدن بس دهیرا در آفر یاثر سانسور و خودسانسور شما
  د؟ینیب یچگونه م ،یجوان نیدر سن یرانیا سندگانیاز نو یتوجه
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و کامالً هم  کند یاشاره م یاجتماع ۀعارض کیبه  نانهیزبیت یریگلشـ  اکحکّ یمیاحمد کر دکتر
 افتد، یکه ده شب در آن اتفاق م یزمان ةاز باز شیدر نگاه به چند دهه پ یحت. دیگو یدرست م

نوشت و در ده سال آخر عمرش  یاند سالگ  و یهم بوف کور را در س تیکه صادق هدا دید توان یم
، «او ییو تنها ایکلی» یها پس از نوشتن کتاب یمدرس یمثالً تق اینکرد؛  فیتأل یاثر مهم عمالً

. شد داخّل کشور جدا سندگانیو از نو کایآمر یراه «نوادیگمرک چ»و « جان فیجان، شر فیشر»
 بر یریآنچه گلش نیبنابرا. نوشت یرا در جوانـ  شازده احتجابـ  اثرش نیهم بهتر یریخود گلش

به نظر من، سانسور و . است یواقع یاجتماع ۀضعار کی م،یبر آن تأمّل کن خواهد یکشد و از ما م یم
 جادیخواست سانسورگران است که با ا نیا قتیخط ممتدند، و در حق کی ۀدو نقط یخودسانسور

سانسورگر خود شود؛  انشیاطراف قیو تشو دییبرسانند که او خود و با تأ ییرا به جا سندهیرعب، کار نو
آنچه  نینماد افتیباشد که خوانندگانش به درک و در دواریو ام کند دایو استعاره پ هامیپر از ا یا زبانی

 . برسند د،یبگو خواهد یاو م

بوده باشد که، به اصطالح، نسق  نیاز طرح دستگاه سانسور در زمان سلطنت ا یاگر بخش نیبنابرا
ه امر موفق بود نیخودشان حساب کار خودشان را بکنند، در ا سندگانیتا نو ردیبکشد و زهر چشم بگ

 شود؛ می اعمالـ  امروز رانیو از جمله در اـ  اختناق زده یدر هر فضا یرفتار نیاست و اصوالً چن
در امان  یبرا قتیدر حق سندهیو نو شود یم یدورن سندهیدر نو جیبه تدر یرونیمعنا که فشار ب نیبد

و  سد،یبماند و بنوتا بتواند  دهد یماندن از سانسور و رساندن اثر خود به مخاطبانش، به سازش تن م
 میگو یمن م یوقت الً،دهد که، مث حیآن توض ةباشد که بتواند پس از انتشار اثرش دربار دواریام
 نیا. زنم یحرف م یاستعار یمن از زمستان ست،یو نوروز ن ید انیم ۀمنظورم فاصل« زمستان است»

 اریبس شد، یعر گوته برگزار مش یها همان دوران که شب   مرداد تا 13 یپس از کودتا رانیاتفاق در ا
 . داد یگسترده رخ م

دارد، به مخاطب منتقّل کند، رفته رفته افق  را که در ذهن خود یرینتواند تصو سندهیکه نو یزمان
که در حدود  ییبه جا رسد یو کم کم م شود یتر م تنگـ  هر سهـ  و خواننده و منتقد سندهینو یذهن

 معهو جا شود، ینم دیتول یریکه عمالً آثار چشمگ مینیب یمهشت سال آخر حکومت رضاشاه مثالً، 
است  یدشت یعل ای یمحمد حجاز یآن دوران کارها ۀبرجست اتیادب. از آن ندارد شیب یهم انتظار

 اتیکه از رسالت ادب یداستان یسرگرم یآوردن نوع به وجود یاست برا یگفت تالش توان یکه م
 هباشد ک یمنشأ حرکت یندارد که اثر ادب جامعه انتظار یول شود یکتاب نوشته م یعنیـ  است رونیب

 . شود تحول منجر جادیبتواند به ا

  سنده،ینو  یعنیـ  است  community ایگروه  کی ةرندیگ بر در قت،ینوشتن و خواندن، در حق  یفضا
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منتقد و  سنده،یگروه را نو نیا یۀاگر سه پا. منتقد باشد ای سندهینو تواند یخواننده است و خواننده م
 کی قدو منتقد است، و منت سندهینو یاست که خواننده آماج اصل نیا قتیحق م،یخواننده فرض کن

 ۀدر جامع یو از آنجا که نقد ادب. کند یتر م خواننده آسان یاثر را برا افتیاست که درک و در یانجیم
هم  گرید یۀو دو پا اند،م یسست م هیسه پا نیا یۀپا کیبوده و هنوز هم هست،  فیضع شهیما هم

بار  تواند یما نم یلیتمث یۀسه پا تینها  و در  شوند، یتر م سانسور، رفته رفته سست و سست ریتأث ریز
عزاداران »مانند  یاگر هم متن ،ییفضا نیدر چن. گرفته، تحمّل کند را که بر دوش او قرار یامانت

که  کند، مگر آن ینم دایسترده خواننده پاوالً در سطح گ شود، ینوشته م یساعد نیغالمحس «ّلیَبَ
 یاز آن محدود به فرد جامعه افتیآن ساخته شود، که در آن صورت هم در تیبر اساس روا یلمیف

. ندیب یم وانیآن ح یکه چون گاوش را از دست داده، خود را جا شود، یحسن گاودار م یبه نام مشت
به . شود یمنشا تحول اجتماع تواند یعمّل نمبالقوه دارد، در  تیحال که ظرف نیدر ع یمتن نیچن

سانسور انواع گوناگون  رمی، گ.ستیبه دور از سانسور ن کالً یا جامعه چیگفت ه توان یم یطور کل
گفت در  توان یبه عنوان نمونه م. ها نیو جز ا ،یاسیسانسور س ،یسانسور جنس ،یسانسور اخالق: دارد
 یکی کایمتحده آمر االتیوجود هم نداشته باشد، و مثالً ا دیشا یاسیدر حال حاضر سانسور س کایآمر

 یدارد، ول تیهم فعال ستیمرام حزب کمون وبه نام  یاست که در آن حزب ییاز معدود کشورها
نظام  یکننده برا دیتهد یهرگز نتواند به قدرت یحزب نیکه چن شود یبه کار گرفته م ییها سمیمکان

 . شود ّلیحاکم تبد

 

و اعتراض به  میتحر یو در پ ،یدیخورش 36در اواخر سال  رانیا گانسندیکانون نوـ 
شکّل گرفت و با  ،«رانیو مترجمان ا سندگانیکنگره شعرا و نو»به نام  یحکومت یمراسم

خود را  تیفعال 33اهّل قلم، در بهار  یو منافع صنف انیب یدر دفاع از آزاد یا هیانیانتشار ب
 . کرد یآغاز و علن

خود به خود،  یآغاز نیچن ران؛یا سندگانیعضو کانون نو کی گاهیجا نظر شما، در به
  کشاند؟ ینم یاسینهاد س کی یبه سو ینهاد صنف کیکانون را از  فیتعر

کانون  ّلیالبته من در زمان تشک. طور است نیهم یچرا، تا حدـ  اکحکّ یمیاحمد کر دکتر
 جهیدر نت خواندم، یدرس م کایدر آمر یاندور یجوان بودم و پس از آن هم برا اریاول بس سندگانینو

 ندوم، من در کنار کار با انجم سندگانیکانون نو تیاما در دوران فعال. در کانون اول نداشتم ینقش
و سازمان  کایبودم، با انجمن قلم آمر کایکه در آمر یزمان یو حت وستمیبه کانون هم پ کایقلم آمر

 جادیا ییفضا میها بتوان نهاد نیبود که با کمک ا نیما اتالش . داشتم یحقوق بشر همکار بان دهید
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 یدهد، و در موارد انیدر درون کشور پا سندگانینو تیو اذ ذاءیشود به ا ریناگز رانیتا دولت ا میکن
. میاز زندان کمک کن یساعد نیو غالمحس یلفانیمحسن  یبه آزاد میمثالً توانست م؛یهم موفق بود

و کرت  Arthur Miller لریسازمان ملّل که در آن آرتور م یدوران، رو به روهمان    دارم از یمن عکس)
پور و  و سلطان یلفانیو  یساعداز  یریتصو گرید ییکایآمر ةسندیو چند نو Kurt Vonnegutوانگات 

 .( دهند یآنان شعار م یآزاد یرا در دست دارند و برا گرانید

شعر گوته را برگزار  یها که شب یکانون نیهم یعنیدوم را،  سندگانیمن کار کانون نو ،یهر رو به
هم  یا دنبال کرده و مقاله کیداشت، از نزد تیکرد و پس از انقالب هم تا دو سه سال فعال

 نیا شهیهم شد، یتر مطرح م و راحت شتریب یاسیکانون که مسائّل س نیدر ا. ام اش نوشته درباره
 دیرس یو به نظر م ؛یا تجمع حرفه کی ایت اس یاسیتجمع س کیکانون  ایداشت که آ وجود بحث

 نیا یاست، ول ینهاد صنف کیکانون  گفت یحاکم شده بود که م یانیبرداشت م کیکه سرانجام 
دارد،  یکمتر یاسیها که ابعاد س زرگر ایها  با صنف کفاش یعنیاست؛  یاسیصنف در ذات خود س

 دایپ یاسیخواه ناخواه، ابعاد س ران،ید امانن یدر کشور ژهیو اصوالً کار نوشتن، به. تمتفاوت اس
هر سال  باًی، تقر2919در سال  سندگانیشاعران و نو ةکنگر نینخست یبعد از برگزار. کند یم

کمِ  اریشرکت بس 91پس از مرداد  یول شد، یبرگزار م سندگانیاز جانب شاعران و نو ییها شیهما
گرا سپرد، و  شاعران سنت یبه دست جمع کار را عمالً ها، شیهما نیدر ا سندگانیشاعران و نو

که اگر هم موضوع شعر  ینیمضام گرید ایوصف معشوق،  ای به،یدر طنز و تمسخر و مطا یاشعار
 . ندارد یاسیس ۀاست و جنب ییرثا ای ییاند، موضوع شعر غنا بوده

 یابیرزا»که به دنبال آن آمد، مانند  ییها و کتاب «یغرب زدگ» فیاست که با تأل نیا قتیحق 
 ژهیو ، و به2932 یها دست، در سال نیاز ا یو آثار« غربت غرب»، «آنچه خود داشت»، «ها ارزش

تا  دانقالب شاه و مردم که نظام سلطنت به راه انداخته بود تا بتوان ای دیدر واکنش به انقالب سف
 یتر قیه دقکار خود توج یاسیبه بُعد س یسندگیمردم باشد، نو یاسیس یها خواست یپاسخگو یحد

رنگ  گرید یشیفرما یها شیو قد علم کردن کانون، هما یاسیباز س یفضا جادیپس از ا. کرد یم
عمالً به دست  یسندگیو کار نو دیها دست کش از آن تینظام هم از حما یحت جیباختند و به تدر

انند دکتر مورخ باشند، م ایدان  که ممکن بود حقوق یسندگانیافتاد، نو رانیا سندگانیکانون نو
 ه؛یحسن نز ای یا اهلل مراغه داشته باشند، مانند رحمت یفاتیتأل گرید یها نهیدر زم ای ت؛یآدم دونیفر
و کتاب  نوشتند یممقاله  گریشعر نبودند و در مقوالت د ای شنامهیداستان کوتاه، نما ةسندینو یول
در  سندگانیبود و کانون نوقدرت  یسو کیدر  دیجد یاسینظام س ب،یترت نیبه ا. کردند یم فیتأل

 م،یشد یانقالب رانِیا یخیو وارد دوران تار میرا گذراند 93بهمن  یو سرانجام هم وقت گر؛یطرف د
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قدرت خود را  یها هیپاـ  رانیا سندگانیو عمدتاً کانون نوـ  با روشنفکران ییارویدر رو دینظام جد
شده  ریبار در دوران سلطنت دستگ کیکه  یسندگانیهمان نو   تا آنجا که کرد، یمحکم و محکمتر م

 تر دهیو در ختهیگس خشونتِ افسار ریکشور، ز یها و در زندان ریو به زندان رفته بودند، دوباره دستگ
و . پور سلطان دیسع اینژاد  پاک کراهللمانند شـ  جان باختند یحت یشکنجه شدند و بعض دینظام جد

 و مکافات تیجنا نیها ب آن سال. از کشور خارج شدند حفظ جان خود یهم برا یتر بزرگ اریبس ةعد
مردم را  کرد یداشتن خود کوشش م نگاه داریپا ینبود و نظام برا یا معادله چیهـ  فریجرم و ک نیبـ 

 ،یاسالم یو موفق هم شد و جمهور سازد، ارواد یاجتماع ۀکردن صحن یبه سکوت و سکون و خال
 . شکّل گرفت یآور رعبت یفضا نیدر چن قت،یدر حق

کانون به عنوان  یآن در معرف یاعضا یرغم موضع رسم بعد از انقالب، به ران،یا سندگانینو کانون
 یداریشهروند آگاه و ب چیکه ه یطیچرا که در شرا کرد؛ دایپ یاسیس یفیعمالً تعر ،یصنف ینهاد

 وجدان دیکه با گانسندیبه حقوق بشر خاموش بماند، نو قیو عم عیوس یها یدر برابر تخط تواند ینم
 نیدر برابر چن یاعتراض یها هیانیکه با نوشتن ب دندید یم ریجامعه باشند، خود را ناگز داریآگاه و ب

 . کنند یریگ موضع یها و اجحافات تجاوز

 

 یبرون مرز در رساندن صدا انیرانیگوته، تالش ا یها شب یدر دوران برگزارـ 
و  یآزاد شیده شب، در ستا یفرهنگ امیپ ةه گستربوده ک یا درون به اندازه یخواه یآزاد

 یاز مرزها ج،یبه تدر ان،یب یآزاد بتیو شاعران در غ سندگانیپرداختن به مشکالت نو
 سیدو بوار، مور مونیتر، س از جمله ژان پّل سار یاریکشور برون شد و روشنفکرانِ بس

حرکت  نیخود را از ا شیستاو  یبانیپشت یا در نامه... آراگون و ییلو نگو، یکالول، ژان م
 . کنندگان در برنامه اعالم داشتند و شرکت سندگانیشاعران، نو

 نیاز ا ییها حرکت ایحرکت  نیا. دیبود ّلیدر آن دوران در برون مرز مشغول تحص شما
  د؟یرس یو به انجام م گرفت یدست چگونه سامان م

 یها در اروپا هم هنوز بازمانده. ر دهمنظ توانم یم کایآمر ةمن دربارـ  اکحکّ یمیاحمد کر دکتر
در سال  کایدر آمر. بردند یم شیها را پ گونه کار نیداشتند که ا ییها تیفعال انیدانشجو ونیکنفدراس

دولت از مواضع  یجیتدر ینینش و آغاز عقب یاسیباز س یفضا استی، بالفاصله پس از اعالم س2999
 CAIFI – The Committee for Academic and Intellectualشد به نام  ّلیتشک یا تهیخود، کم نیشیپ

Freedoms in Iran  شعر گوته را از یها ما شب. بود و من هم عضوش بودم ورکیویکه مقرش در نـ   
و تا  کردند یپ میکاست آن جلسات را تا یکه نوارها میداشت یو دوستان میکرد یهمان آغاز رصد م
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از آن متون را ترجمه  یا دهیکم چک که دست یگریو دوستان د فرستادند یم گرانید یحد امکان برا
 . گذاشتند یم کایحقوق بشر و انجمن قلم آمر بان دهیسازمان د اریو در اخت کردند یم

و  گرفت، یتر و جرالد فورد شکّل م کار یمیج انیم 2996در سال  کایآمر یانتخابات ةکه مبارز یزمان
 یخارج استیس یو مرکز ین به حقوق بشر را بخش محورداد تیتر در موضع خود، اهم کار یمیج

خود در  نگار روزنامهو با کمک دوستان  میکرد یفرصت استفاده م نیما از ا کرد، یاعالم م کایآمر
 یمیج یبود و طبعاً از سو کایآمر یجمهور استیمجامع گوناگون، هر جا که صحبت از انتخابات ر

پرسش را مطرح  نیو ا میشد یحاضر م شد، یطرح محقوق بشر م ۀتر و هوادارانش مسئل کار
را در  یجمهور استینامزد ر نیا ب،یترت نیو به ا. کرد چه خواهند رانیا ةها دربار که آن میکرد یم

. و حکومت شاه بکند رانیهم به ا یا که اشاره میداد یقرار م کایآمر ۀدر جامع یریناگز کیبرابر 
 طیشرا ةبه مبالغه دربار توان یبه مقصود، م دنیرس یکه برا میداشت البته متأسفانه در آن زمان اعتقاد

 یصد هزار زندان ۀکه افسان دارم ادیبه . دانم یباره مقصر م نیتن داد، و من خودم را در ا رانیا
 یموارد نقش نیو من متأسفانه شخصاً در ا م،یدیکش شیو واشنگتن پ ورکیویرا ما در ن یاسیس

 نیبا ا میکرد یم آن زمان فکر یدرست نبود، ول یم که آن کار از نظر اصولدار امروز باور. داشتم
 افتنشیو از توان ادامه  میده یم قرار یتر قیعم یرا در موضع دفاع یشاهنشاه میها، رژ گونه مبالغه

 . میکاه یم

ز ا یساواک، بخش اهیس ةدر پروند ژهیو به ران،یحقوق بشر در ا تیبود که موضوع عدم رعا نیچن و
جمهور  سیتر رئ کار یمیج 2333سال  هیدر ژانو یشد، تا آنجا که وقت کایآمر یمبارزات انتخابات

 ادهشاه به خطر افت تیبود که موقع نیاز ا کایآمر یاسیس ۀاز جامع ییها شد، هراس بخش کایآمر
 کی که بهتر است دیرس جهینت نیبه ا انشیو در مشاوره با اطراف ّلیدل نیاست؛ و شاه هم به هم

نبود  قادر گریبود که د اهیس یا نظام سلطنت به اندازه ةپروند یول. کند جادیا یاسیباز س یفضا
. دهد نجاتکار خود را از اضمحالل  نیروش خود نگاه دارد و با ا رییجامعه را در حد تغ یها خواست
د هم آن اشتباه کرد؛ و بع یم دایپ یشتریحاکم، انقالب شتاب ب یاسیبا هر اقدام نظام س قتیدر حق

از نجف که مرکز توجه مطبوعات جهان  ینیاهلل خم تیباعث شد آ رانیبزرگ، که نظام سلطنت ا
 تیموقع نیاز ا انهیداه اریشود و او هم بس دیبود، تبع انیجهان ۀکه مرکز توجه هم سینبود، به پار

 یشوایپ کیست ضد سلطنت عمالً به د یاسینهضت س یرهبر بیترت نیکرد، و به ا یبردار بهره
 اریبس ،یاسالم یها جناح انیدر م ژهیو که اطاعت از رهبر، به رانیمانند ا یافتاد، و در کشور یمذهب

به  کسرهی یاسیسها هم که قدرت  بعد. خارج شد یعرف یروهایکار از دست ن شد، یم یمهم تلق
گونه  نیو ا. آن بود یخیتار قتیتر از حق مهم شانیدرآمد، که تصاحب انقالب برا ونیتصرف اسالم
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بوده  ونیکار به دست مذهب 2931از خرداد  ییشد که گو یسیشکّل بازنو نیهم به ا خیبود که تار
و  أتیانقالب عمالً در ه یعنیـ  اند زده یقلم و قدم م یاسیس ةمبارز یدر حواش گرانیاست، و د

 کی ،یروزیپ یوزهاتا ر یکه من معتقدم انقالب، حت حال آن. درآمد یانقالب اسالم کیکسوت 
 نیسخن، ا گریبه د. کرد یرا در خود حمّل م یاستقالل، آزاد یها بود و آرمان یرانیا ینهضت بوم

 یانقالب اسالم نامبه  62و  93، 93 یها بود و در سال رانیانقالب ا 93و  96 یها انقالب در سال
 . شد یمعرف

 

فاصله  نیو ا اندازدیب فاصله بو مخاط سندهینو نیب تواند یکه سانسور م میریاگر بپذـ 
 سندهیجامعه از نو زیجامعه و ن تیاز ذهن سندهینادرست نو افتیبه برداشت و در تواند یم
در  توانسته یچه اندازه م هیدرکِ نادرستِ دو سو نیفاصله و ا نیبه نظر شما، ا انجامد؛یب

 باشد؟  منجر شد مؤثر بوده یبه انقالب اسالم تینها  که در  یحرکت

 رد،یگ یکه پرسشتان به خود م یبا سخن شما و جهت یادیمن تا حد زـ  اکحکّ یمیاحمد کر کترد
 یکشورها یو خواننده باشد، و در برخ سندهینو انیم یا فاصله دیمطلوب اصالً نبا طیدر شرا. موافقم

 کیچک، واسالو هاول که  یها جمهور و بعد یمثالً در چکسالواک. شکّل است نیغرب وضع به هم
از کار  یکه در دوران یمرد شود؛ یجمهور م سیخواه بود، رئ یآزاد ةسندینو کیمبارز و  هروندش
و  سندگانینو گریتر، کامو، و د در فرانسه، سار. القلم بوده و زندان رفته است ممنوع اش یسندگینو

مثالً  کا،یآمر در و. کردند یگو م و و گفت داریبا خوانندگان خود د ابانیکنار خ یها روشنفکران در کافه
و  نندینش یها م و در کافه زنند یقدم م ها ابانیکه در خ دید توان یرا م سندگانینو یبرخ ورک،یویدر ن

در  ییدر فضاها م،یهم ما گروه سبعه و گروه ربعه را داشت رانیدر خود ا. کنند یبا مردم صحبت م
 . با جامعه میارتباط مستق

. داد یرو 91مرداد  13 یخود، پس از کودتا ةبا خوانند یرانیا ةندسینو یِجیتدر ییگفت جدا توان یم
خود را به  دیامـ  معدود اریبس اریبس یبه جز استثناهاـ  به طور کامّل باًیدر آن زمان روشنفکران، تقر

در . دست دادند ازرا  یهمه فهم و کل انیآزاد با ب یامکان تعاط زیتحول به دست دولت، و ن جادیا
خواص نوشته  یکه اتفاقاً برا مینیب یآن دوران م رانِیا اتیشعر، داستان و رمان در ادب یعما نو جهینت

 امیو باسوادان، پ رانیدب ان،یمانند دانشگاه یانیم ییها هیاند که با کمک ال خواص نیشده است و ا
در دوران  یکه حت یدر حال. رسانند یم هجامع تر نییپا یها هیکه ممکن است، به ال یخود را، تا حد

در « چرند پرند»مانند  یکتاب یبود، حت یاسیس یها ها محّل بحث خانه انقالب مشروطه، قهوه
در  واسطه، یسخن روشنفکر، ب یعنی. کردند یم هیوطنشان گر یو مردم برا شد یها خوانده م خانه قهوه
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از  یرا حت ندگانسیمرداد، حکومت نو 13بعد از . نشست یهم، م سواد یب ةخوانند یگوشِ خواننده، حت
 یبه کسب و کار رو رانیا ةحزب تود یاز اعضا یاریکه بس یمعاش هم محروم کرد، به طور

 کیآمدنِ  دیپد هیقض نیا ییغا ۀجینت. کار خود را گرفتند یِهم عقب نشستند و پ ونیآوردند، و ملّ
ـ  خود سلطنت را به سه گروه مخالف امشما اگر واکنش نظ. است یاسیهر تحول س یخأل برا

و گروه  دانستند، یم برالیروِ هوادار سنت مصدق که خود را ل انهیگروه م ای ونیملّ ،یسنت ونیمذهب
 ونیمذهب ّلیدل نیبه هم. بود شتریب اریکه فشار بر دو گروه آخر بس دینیبب یم د،یکن یبررسـ  چپ

د، و حرکت دهن ّلیتشک یدیجد ینیزمریز یها خود را حفظ کنند، شبکه یها توانستند سازمان
 دهیرس جهینت نیدر نظر داشت که روشنفکران هم به ا دیرا هم با نیالبته ا. را انتظام دهند یانقالب

 «یزدگغرب»حرف کتاب  نیگواه اـ  برد شیکار را پ توان یبودند که بدون کمک گرفتن از اسالم نم
 . است یعتیدکتر شر یها تالش ایاحمد  آل

 کیخود  که نیمرد با ا نیا. بود ،یشناس فرانسو اسالم ون،ینیماس ییشاگردان لو نیاز آخر یعتیشر
و  دانست یخوب م یلیخ قا،یدر آفر ژهیو را، به یمبارزات ضد استعمار خیمؤمن بود، تار کیکاتول

 یبرا اها ر آن توان یهست که م ییروهایها و ن داستان ر،یاساط یمعتقد بود که در فرهنگ هر ملت
همچون قوام  یبه کار مبارزان اریآموزه بس نیا. کرد جیدر زمان حال بس رو شِیپ یاسیمبارزات س

. آمد Léopold Sédar Senghorو سدار سنقر  Chinua Achebe بهیاچ نوای، چKwame Nkrumahنکرومه 
ن افکارش یکه در تدو دیرس یصفو ۀعیو ش یعلو ۀعیش انیم یکیبه تفک زین یعتیشر انیم نیدر ا

مبارزه را  ،یصفو ۀعیش دیشد ۀبا تخطئ تیذهن نیا. سخت کارآمد بود یعلو ۀعیکردن ش یدر آرمان
شما اگر به صفحات . پنداشت یرا خارج از خود م انیعیجز ش گران،ید ۀکه عمالً هم بُرد یم یبه سمت
به  2992 ۀده یها در سال ییها در شماره د،ی، چاپ قم، نگاه کن«مکتب اسالم» رینظ یمجالت

 یمبارز انقالبـ  ها چه گوارا ؛ که در آن«چه گوارا ای یعل»با عنوان  دیخور یمبر یمجموعه مقاالت
 . شده است انیعیامام اول ش ةشد یامروز ةچهرـ  نیالت یکایآمر

 رونیب نیامام حس تیمظلوم یذهن ةکه خواننده را از انگار «داریب دیشه»هست به نام  یگرید کتاب
 دیشه که نیاز ا یو با آگاه ،یمبارز انقالب کی گاهیدر جا ن،یکه امام حس دهد یم حیو توض آورد یم

 یلیدال وعوامّل  ها نیا ۀهم. دهد یت سپاه، خود را در معرض تهاجم شِمر قرار ملَشد، با قِ خواهد
 ییها آمد و به دست گروه رونیب شرویو پ یعرف یها است که روند انقالب رفته رفته از دست گروه

 . اعت بودبه اط ششانیافتاد که گرا

 

شاعران  ةکنگر نیآن زمان، نخست یو شورو رانیا یانجمن روابط فرهنگ 2919در سال ـ 
 2933سال  کند؛ یگر برگزار م و پژوهش سندهیشاعر، نو 33را با حضور  سندگانیو نو
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 ریآن زمان سردب به ابتکار و همت احمد شاملو، که در« شعر خوشه یها شب» ،یدیخورش
بر خالف  یول. پردازد یو هنر م اتیگوناگون ادب یها ود، به گسترهب زین« خوشه» هینشر
. ستیها در دسترس ن حرکت نیا ةدربار یچندان یو بررس یبازخوان اد،یگوته،  یها شب

  ست؟یبه ده شب شعر گوته چ اریتوجه بس ّلیدل

و  یگفرهن یدادهایکه در پرسش شما آمده، رو یگرید یدادهایآن روـ  اکحکّ یمیاحمد کر دکتر
رفت و  رونیب یکار فرهنگ کی ةشد فیاز چارچوب تعر قت،یده شب شعر گوته، در حق. است یادب
به  تینها  بودنش مسلم گشت و در  یها انقالب شد که بعد تر عیوس یدر حرکت یعطف ۀبه نقط ّلیتبد

نظر من  به. برسد یچرا ده شب شعر گوته توانست به چنان حرکت دیبتوان پرس دیشا. دیانجام بانقال
و  یاریبا هش سندگانیکه کانون نو یاسیباز س یهمان فضا   نخست،: برشمرد توان یچند علت را م

کمتر شدن  گر،ید ّلیممکن در آن زمان را از آن خود کرد؛ دل یآزاد تینها  از آن بهره برد و  یرکیز
. بود( 2999تا  2992) اهکّلیپس از س ژهیو و به نیشیپ یها با سال سهیقدرت ساواک در مقا

و عمالً  ستادندیا یگوته م تویباغ انست یوارهایشعر گوته پشت د یها ساواک در شب یروهاین
پس از  یها سال عیفج یها دست ساواک را از اِعمال شکنجه ینظام سلطنت. )چه بکنند دانستند ینم
 گرید یاز سو. سدینو یتر م شد، آزاد بداند شکنجه نخواهد سندهینو یوقت.( کوتاه کرده بود اهگّلیس

 نیکه ا راند یسمت و سو م نیتر، فضا را به ا جوان سندگانینو ژهیو به سندگان،یشدن نو تر یجر
 هک ها دیسف شیشود، تا آنجا که به اصطالح ر ّلیتبد یاسیس ۀحادث کیامکان تا حد ممکن به 

 یعنیشود؛  قیعمتا بتواند ت رند،یحرکت را بگ نیشتاب ا خواستند یمرداد را داشتند، م 13 ۀتجرب
 یبود که صدا نیا ّلیدل نیتر به نظر من مهم ت،ینها  و در . کن شود شهیر یحرکت نیچن خواستند ینم

در  یتح د،یرس یارانیگوته در داخّل و خارج کشور پخش شد و به گوش بس تویشعر انست یها شب
کار آن چند  نیو ا. ستاتفاق افتاده ا یمهم دادیدر تهران رو دانستند یمردم م رانیکوچک ا یشهرها

 . کرد یم اعتبار یاصالً ب نوشتند، یساواک م ایوزارت اطالعات  ةها با اجاز را که روزنامه یخط
 کیدر  یفرهنگ ۀحادث کی. صرف نبود یِاسیس ایصرف  یِحرکت فرهنگ کیده شب شعر گوته 

از متن  توان یرا م نیو ا رد،یگ یبه خود م یاسیس یخواه، رنگ و بو خواه نا ،یاسیس یفضا
ها  بِکِر از آن یکه آقا دیگو یهمان شب نخست م   مثالً خانم دانشور در. افتیهم در ها یسخنران

 «یزیمم» ۀکلم یعنی. صحبت کنند «یزیمم»سانسور از  یو به جا ندیسانسور سخن نگو ازخواسته 
 . بدون تفاوت کیتفک یعنی نیو ا. را به کار ببرند

 

گوته،  یها شرکت کننده در شب تیاز جمع یدرصد بزرگ که نیبا در نظر داشتن اـ 
شعارگونه  یها یها و سخنران ها از شعر آن اریبودند؛ به نظر شما، استقبال بس انیدانشگاه



 وگوها     بازخوانی ده شب ـ گفت

011 

 

تر پشت آن  بزرگ ۀجامع تیپور، چه اندازه با ذهن سلطان دیمانند آثار سع ،یکیگاه چر و
 هماهنگ بود؟  ها وارید

 نیدر خود پرسش هست؛ بد ،یکنم پاسخ شما، به صورت یم من فکرـ  اکحکّ یمیاحمد کر دکتر

 یها مثالً آقا سخنران انیدانشجو، طلبه بودند، و م یشرکت کنندگان به جا شتریمعنا که اگر ب

. دیرس یم یگریاستقبال به کسان د نیشتریب دیترد یهم حضور داشتند، ب گرید یو چند مذهب ینیخم

 ران،یا ۀکه جامع یبود؛ در حال یکانون روشنفکر کیخود،  فیتعر بر اساس سندگان،ینوکانون 

 یآن یها به فضا برخورد و استقبال شرکت کنندگان از متن. ستندیاند و ن همه روشنفکر نبوده عتاً،یطب

که  یمعنا که مخاطب و استقبال او از متن، زمان نیداشت، بد یبستگ دادیرو ۀو بالواسط یو فور

اخته دپر هیضیف ۀکربال در مدرس تیکه به عاشورا و روا یگوته است، با زمان تویاز شعر و انست صحبت

همان زمان،    کربال، در تیمند به صحبت از روا عالقه یکه در جمع یمتفاوت است؛ به طور شود، یم

 . گرفت یمورد توجه قرار نم چیشعر، ه یها در شب یریگلش یسخنران

مؤثر آن  یروین کی انیدانشجو دیکه شا. متنوع تیبود به غا یا انقالب جامعه ۀدر آستان رانیا ۀجامع

از  یکه متاسفانه درک درستـ  یخواه یآزاد شیچپ و در گرا ۀاثر را تنها در شاخ نیا یبودند، ول

من  یبرا. دید شد یم ،یدر داشتن آرمان عدالت اجتماع زیو نـ  وجود نداشت انشانیهم در م یآزاد

هم از زندان آزاد شده، آن  یپور، که به تازگ سلطان دیها متن سع آن شبندارد که در  یشگفت یجا

دارد و ده هزار نفر،  تیهمان ده هزار نفر اهم   یآن مطلب برا یول رد؛یگ یاندازه مورد استقبال قرار م

. کرد یزمان را هم منعکس نم آن انیرانیافکار ا یآن زمان نبود و گوناگون رانیا تیجمع ۀالبته هم

گاه   نظر ندارد؛ نظرات متعدد و کیدر حول و حوش انقالب،  رانیا ۀاز جمله جامع ،یا جامعه چیه

جامعه در آن زمان خواست  مییبگو میتوان یدر متن جامعه وجود دارد، و ما نم شهیمخالف هم، هم

رائه ا یکارها یگونه گون م،یبگذار کناراستقبال و عدم استقبال را  ۀالبته، اگر مقول. داشت یواحد

 یشاخص مهم و در خور بررس کیخود  داد،یرو نیا ییگرا کثرت گرید انیها، و به ب شده در آن شب

 . است

 

را  ان،یهمان ده هزار تن، با دست باالترِ دانشجو   اگر برخورد یول فهمم، یپاسخ شما را مـ 
 م؛یسنجامروز، با شرکت ده هزار دانشجو ب رانیهمان دست، در ا   از یالیخ یدادیبا رو

اصالً مورد استقبال  ،یکیچر یها، متن ارائه شده در آن شب یها متن انیدارم م دیترد اریبس
روشنفکران  یفکر یبانیمحدود به پشت ،یگروه نیبه نظر من، برخورد چن یعنی. ردیگ قرار
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 زیتر را ن بزرگ ۀخواست جامع ای تیبتواند ذهن ییها تا اندازه دیو شا ست،یاز روشنفکران ن
 . ان دهدنش

باشد که گذشت  ادمانی یکامالً درست است، من با شما موافقم؛ ولـ  اکحکّ یمیاحمد کر دکتر
را به مراتب  یاسیو س یکرده و سطح درک اجتماع تر دهیچیسال، جامعه را به مراتب پ یاز س شیب

 دیخواه د،ینک سهیاز آن مقا شیپ یمل یها را با نهضت رانیشما اگر جنبش سبز ا. تر برده است باال
. کنند یو عاقالنه با مسائّل جامعه برخورد م انهیامروز چه اندازه داه رانیسال ا یس ریز یها جوان دید

 یآقا أتیآن رهبر در ه یبود که شاه نباشد؛ و وقت یاز انقالب، رهبر شیپ رانیا ۀخواست جامع
 وندند،یبپ برره کیردم به م ستیروشن ن چیامروز ه یتمام بود؛ ول زیظاهر شد، عمالً همه چ ینیخم
چرا که متکثر بودن افکار  د؛یا جامعه ۀشما خود رهبر و رسانه و هم دیگو یکه به مردم م یرهبر یحت

 . استقبال نخواهند کرد یحرکت انقالب کیمردم از  داند یو م فهمد یرا م

از  سمیکسسقوط کرده و جنبش چپ، و مار یها تا امروز، شورو آن سال ۀدر فاصل گرید یسو از
رو  گرید ییرهایو متغ گرید یا ما با جامعه جهیدر نت. کنار گذاشته شده است یاجتماع تیفعال ۀطیح

امروز با چنان  ۀها، در جامع ارائه شده در آن شب یها از متن یتک متن چیو به نظر من ه مییبه رو
است  یانقالب یفرد که نیا ّلیلتنها به د ران،یامروز جوانان ا یعنی. شد رو به رو نخواهد ییها استقبال

خودشان  انیم زیهمه چ ةجوانان امروز دربار. زنند یشعرش دست نم یو تازه از زندان آزاد شده، برا
و ـ  رانیا ۀجامع گذشته،و چند سال  یمسائّل س ۀرغم هم به. رسند یم ییها جهیو به نت کنند یبحث م

حرکت زنان است؛ زنان نسّل  شرفت،یپ نیشاخص ا نیتر رفته است و مهم شیپ اریبسـ  نه حکومت
 یها اگر شب. کیفنات یمذهب کینه  اند، کالیراد ستیفمن کینه ـ  اند یگریواقعاً زنان د رانیجوان ا

. بودند یها م خانم سندگان،ینو واز شاعران  یمین شیب دیشا افتاد، یدوران اتفاق م نیشعر گوته در ا
 یکار اتیادب. طور باشد نیهم ا دیکرده است؛ و با سر بازشهرزاد، عمالً  ۀهزارسال ةفروخورد ةعقد

زنانه تا  دنییاز آنِ اوست، و از زا یندگیو زا ینندگیدست زن باشد، چون آفر دیخالقه است و با
 . ستین ینوشتن، راه چندان

 

 ،یدر ژانر اجتماع شتریها، ب شعر ژهیو ها ارائه شد، به که در آن شب یاتیگفت ادب توان یمـ 
 . ندینش یم یکیچر ای یاسیقد، معترض، سمنت

دلم »چهّل و پنجاه، شعر  یها دهه یاسیشعر س نیگفته است که بهتر یکدکن یعیشف دکتر
کشان  سهراب»با عنوان  یا در مقاله نیفروغ است؛ و کاوه گوهر «سوزد یباغچه م یبرا
 ین با شعرهاو اخوا مایفروغ و ن یاسیکه تفاوت شعر س سدینو یم« در مسلخ شعر اتیادب
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و  یهنر انیدر بـ  یکیچر/ یاسیس اتیچهره بارز ادبـ  رپو سلطان دیمثالً سع یاسیس
آن دوران را  یکیچر یشعرها یاریمشترک بس یژگیو نیگوهر یآقا. نوست یها کیتکن
 . شمارد یبرم «شناسانه ییبایز یها ّلیو فقدان است ،یادب یها کیو تکن انیضعف در ب»

ما در خوب  یها سنجه ایآ د؟ینیب یها را در چه م ه شده در آن شبارزش آثار ارائ شما
 گوناگون شعر، متفاوت است؟  یگوناگون و در ژانرها یها برشمردن شعر در دوران

است که هر متن در ذات  نیمن ا یافکار ادب ینظر یها هیاز پا یکیـ  اکحکّ یمیاحمد کر دکتر
 یکمتر به مسائّل اجتماع ایباشد،  ییغنا تواند یتن مم کی ،یاز نظر مضمون یاست؛ ول یخود اجتماع
که در ده شب ارائه شده،  یبه نظر من، متون. کامّل است یباشد که اجتماع یاسیس ایبپردازد؛ و 

ها هم، متون زنده  ده درصد آن دی، شا«ده شب» یو در صد سالگ ستند؛ین یادب کیمتون درجه 
شاهکار در  کیکنم  فکر توانم یو پنج ساله هم نم یس ۀفاصل نیاز هم یمن حت قت،یدر حق. نباشند

شعر خوشه خوانده شد، از  یها که در شب یاز آثار یاریبه نظر من بس. ها ارائه شده است آن شب
 . دارند برخور یشتریب یادب رزشا

گوته چه اندازه  یها بحث در مورد شب نیا دانم ینم یموافقم، ول نیگوهر یحرف آقا تیبا کل من
 توان یآثار نم یاسیو س یاجتماع ،یادب تیفیدادن ده شب، و ک یزمان رو نیب. دارد تیموضوع
 ییها دغدغه یحت سندگان،ینو یبرخ ابیغ ایاز نوع حضور  یکامالً اتفاق یها حادثه. بست یا معادله

در  دخواستن یمعنا که اگر از شما هم م نیبد. در نظرمان باشد دیها داشتند، با سخنران ایکه شاعران 
شاعران  یعنی د؛یکرد یعاشقانه را انتخاب نم یاشعارتان شعرها انیاز م د،یگوته شعر بخوان یها شب

به . بودند کردهآماده  یاسیسـ  یاساساً اجتماع دادیرو کیشرکت در  یها خود را برا در آن شب
 یعر سعددر ش ییگرا انسان ةکه در آن فضا دربار دیمهم یعلمحمد یبه نظر من وقت ّلیدل نیهم

در . ستین یشگفت یجا رد،یگ یمورد استقبال قرار نم رود، یکه انتظار هم م و چنان د،یگو یسخن م
خوشه دعوت  عرش یها شب یپور، برا اسالم زیپرو ای یشاملو از احمدرضا احمد یکه وقت یحال

متون ارائه شده در  یعنی. کنند یارائه انتخاب م یرا برا شان یاثر ادب نیآن شاعران حتماً بهتر کند، یم
 ست،یآن روز ن رانیا ۀخلق شده در سرتاسر جامع یادب یها از متن یا گوته، نمونه یها شب
 . است یاسیسـ  یاجتماع زبار یها یژگیو یکه دارا دادیرو کیارائه دادن در  یاست برا ییها دهیگز

 

 رانیا ینکنو یدر فضا یحرکت نیاگر به فرض محال، امروز امکان چن د،یکن یفکرمـ 
 پرداخت؟  دیخواه یبه چه مضمون د،ییو شما در آن برنامه سخن بگو د،یآ شیپ

از آن سخن گفت،  توان یکه امروز م یمضمون دیشا. است یخوب اریپرسش بسـ  اکحکّ یمیکر احمد
 . مملکت است کی اتیادب تیدر کل یآرمان اتیادب ای کیدئولوژیا اتیادب گاهیپرداختن به جا
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 یبرا رانیا یاسالم یدولت جمهور یکه در آن تالش پر سر و صدا میا گذشته یا هاز سه ده ما
به . رو به رو شده است یا با شکست مفتضحانه یانقالب اسالم اتیبا عنوان ادب یاتیادب دنیبرکش
در طول ـ  پور نیام صریق ایمانند محسن مخملباف ـ  خوب یاز افراد با استعدادها یاریکه بس یطور

خالق ـ  بودن سندهینو ایبا اصّل شاعر  کیدئولوژیا اتیادب دیعمالً تول یعنی. شدند آن جدازمان از 
 دیتول یجوان را به سو کیکه  یلیدل نیتر مهم ای ّلیاز دال یکیگفت  توان یم. دارد نیتباـ  بودن

 یول. دکارشان چاپ شو خواهند یافراد م یعنیاست،  یخواه شهرت کشاند، یم کیدئولوژیا اتیادب
 . کند یرا آنکادره م سندهینو ایشاعر  کیدئولوژیا اتیادب

است به  کیدئولوژیا اتیادب ۀحّل شود، مقول رانیدر ا شهیهم یبار برا کی دیکه با یمعضل نیبنابرا
را  ییکامالً شناخته شده است، گوبلز هم کارها غیابزار تبل ۀبه مثاب کیدئولوژیا اتیادب ات؛یادب ۀمثاب

به  انیهودی ها آنکه در  داد یو سفارش م کرد یم هیتوص ها یدوران حکومت ناز یبه جوانان آلمان
 روزیاسالم پ»: انگاره آغاز کند که نیبا ا یاگر کس یول. شدند یم هیو انگّل تشب کروبیو م روسیو

 ةدنبال شواهد انگار ایکند  دیتول اتیو ادب ابدیدر ذهن خود ب یمحرک یرویاساس ن نی، و بر ا«است
انبوه متون . از اعراب ندارد یخالقه محل اتیادب ۀشده در مقول دیبگردد، متن تول اتیر ادبخود د

 اتیگواه شکست ادب نیبهتر شود، یم دیتول یانقالب اسالم اتیهاست به نام ادب که دهه یا مرده
 . تاسـ  آن یکم در بعد فرهنگ دستـ  یو اساساً انقالب اسالم یانقالب اسالم تایادب ک،یدئولوژیا
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 « از مقدمات جدا کرد دینبا گاه چیرا ه جهینت»

 

 نژاد یعل روسیس

 

 

 

 ۀمجموع ایده شب شعر گوته از چشم امروز، به نظر شما، آ ینیـ در بازب انیزند ماندانا

 ـ کم دستـ  از ینشان توانسته یم بودند، انیآن جر ةکه شکّل دهند یانسان ها و افراد متن

 بوده باشد؟  یاسیس ای یاجتماع ،یفرهنگ رییتغ کی ۀآستان ای خواست

ها مراجعه  فاصله به متن نیمن هم در ا. گذرد یاز آن زمان م یدراز انیسالـ  نژاد یعل روسیس

که آن  ستین یدیترد نیبا وجود ا. خواهد بود یها سرسر آن ةدربار یهر قضاوت نیام، بنابرا نکرده

داشت که  یاسیخواست س کی. آن باشد رییتغ ینداشت که در پ یها اساساً خواست فرهنگ شب

 ها یاست که متن آن سخنران نیمن ا یبرداشت کل. پنهان شده بود یحرکت فرهنگ کیدر  اکارانهیر

رد توجه ها نبود که مو آن یارزش ادب نیاگر هم داشتند ا. نداشتند یخاص یها ارزش ادب شعر ای

هورا  شیها برا بود که آن روز استیها با س آن یختگیبرعکس آم گرفت، یمخاطبان قرار م

 رانیا یروشنفکر ۀحرکت جامع نینخست ،یمعن کیگوته، به  تویشعر انست یها شب. دندیکش یم
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 نرایا یکه انقالب اسالم شمیاند یهر چند امروز چنان م. دیآ یبه حساب م یاسیاوضاع س رییتغ یبرا

خود بجنبند هم، آن اتفاق  یروشنفکران از جا که نیبدون ا. نداشت یبه حرکت روشنفکر یازین

 . که کرد کرد یم یرا ط یریهمان مس   و افتاد یم

 

 ةکنگر نیآن زمان، نخست یو شورو رانیا یانجمن روابط فرهنگ 2919سال  ریدر ماه تـ 

که بر  کند، یگر برگزار م و پژوهش سندهیشاعر، نو 33را با حضور  سندگانیشاعران و نو

شما . ستیاش در دسترس ن درباره یچندان یو بررس یبازخوان اد،یگوته،  یها خالف شب

  د؟یدان یبه ده شب شعر گوته را در چه م اریو بس یتوجه استثنائ ّلیدل

رق الفا مع اسیگوته ق تویشعر انست یها با شب رانیا سندگانینو ةکنگر اسیقـ  نژاد یعل روسیس

خواهانه  یترق تیبرپا کرد که حزب توده ماه یزمان یو شورو رانیا یرا انجمن فرهنگ کیآن . است

به خود  یخواه یژست ترق ران،یو روشنفکران ا سندگانینو انیدر م خواست یم یداشت و شورو

از  اگر هم. خود را بروز دهد یاسیس تیعلم کرد تا ماه رانیا سندگانیرا کانون نو کی نیرد، ایبگ

از  دینبا گاه چیرا ه جهینت. )همان شد   جهیخود را نداشت، نت یاسیس تیابتدا قصد نشان دادن ماه

 ةردر آنجا دربا احیکه فاطمه س داشت چنان یجنبش ادب کینشان از  ک،یآن (. مقدمات جدا کرد

کرد، اما  ینثر خود تحوالت نثر را بررس ۀدر خطاب یزنان سخن گفت، و خانلر یهنر تینبوغ و خالق

 یحرکت. نداشت یادب یها جنبش اینثر  ایاز تحول شعر  ینشان چیگوته، ه تویشعر انست یها شب

 میبگو دیدر باب مخاطبان هم با. پنهان کرده بود یبود که خود را در پس و پشت حرکت ادب یاسیس

. ن بودهمان تن دادن به خواست مخاطبا   وجه قابّل توجه، کیگوته،  تویانست یها در آن شب

. کردند یاو را هو م دیترد یب پرداخت، یم یادب تیبه خالق یا سندهینو ایالواقع شاعر  یکه اگر ف چنان

وادار به شعار  ،داستان خوب ایخواندن شعر  یرا به جا ندگانیشعار بودند که گو ۀمخاطبان تشن نیا

حکومت هم کُنه . بود شتریاهّل شعار از اهّل ادب ب زین ندگانیگو نیهر چند در ب. دادن کرده بود

 یها به شب ییتوجه استثنا. کرد یریمربوط به آن جلوگ یها و از انتشار گزارش افتیرا در ایقضا

در  رانیا سندگانینو ةنگراز ک که نیبا ا. آن بود یاسیس ۀگوته هم به خاطر حرکت نهفت تویشعر انست

 یها و مطبوعات به بحث و بررس آن در کتاب یسال گذشته است، هنوز وجه ادب 69از  شیب 2919

 د،یآ یم انیبه م یگوته اگر حرف و سخن تویشعر انست یها که راجع به شب یدر حال. شود یگذاشته م

 . است یاسیس دگاهیکه از د یادب دگاهینه از د
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 شیها، غرض ب در گفتار»: ده شب، گفته است یۀافتتاح یدر سخنران یا اهلل مراغه رحمتـ 

و بهتر شناسانده شود و خواست  شتریب رانیا سندگانیبود که کانون نواز همه آن خواهد 

 نیکه ا آن به منظور آن یها کوشش یو قلم، و راستا شهیاند یآزاد یعنیآن،  یاساس

به  دیما درآ یاجتماع یزندگ یعاد یها از داده یکیصورت  هو ب ندیدر عمّل بنش یآزاد

 « .اطالع همگان برسد

و  شد، یم نییتع یچه کسان یمربوط به ده شب، از سو یها ارشانتشار گز یها تیمحدود

دست  یا مراغه یبند از سخنان آقا نیموارد طرح شده در هم یتا چه اندازه بر محتوا

  گذاشت؟ یم

که  کرد یچه م سندگانیدر کانون نو یا اهلل مقدم مراغه که رحمت دیپرس دیاول باـ  نژاد یعل روسیس

 سندهیاش داشت، اما به عنوان نو رست است که او چند ترجمه در کارنامهاز سردمداران شده بود؟ د

چه  سندهینو بهبود اما آدم خوب  یآدم خوب ایالبته گو. بود یمذهب یکار مل یاسیس کی. شناخته نبود

اهلل مقدم  سخن رحمت دیشا نیبا وجود ا. ستین یخوب هم لزوما آدم خوب ةسندیربط دارد؟ نو

و  شهیاند یآزاد دیشا. دور نباشد تیاز واقع سندگان،یکانون نو شتریدن هرچه بدر شناسان یا مراغه

است که  نیتر ا ت بزرگیاما واقع داشت، یم یاز برگزار کنندگان جائ یا پاره تیدر ن یقلم هم براست

و طرفداران انورخوجه را بر خود  ها ستیو مائوئ ها ستینیاز استال یبیچنان ترک سندگانیکانون نو

انشعاب از درون آن بر  کیهر روز  رفت، یم شیهم پ یکرده بود، که اگر کار به درست مسلط

 نیتنها ا. را در نوردد قلمو  شهیاند یاز طبقات فرودست، تومار آزاد یهوادار ۀتا در جام خاست یم

 شه،یاند یو آزاد یبا آزاد ها یخود یدشمن. و قلم خصومت داشت شهیاند یحکومت نبود که با آزاد

 یشک دارم که قصد داشتند جامعه را به سو تافتند، یرا بر نم انیتر نعلبند ها که تأ آن. تر بود ولناکه

بر کانون حتا دو  ت،یآدم دونیچون فر یخواه یشخص آزاد استیر. رهنمون شوند شهیاند یآزاد

. کرده بودن دایالزم را پ یآمادگ یرفتن به سمت دمکراس یما برا ۀاساسا جامع. ساعت هم تحمّل نشد

در  یسهّل است آزاد. تر بوداب یخواه یما از آزاد یدرک عموم. مینشده بود یما وارد دوران آزاد

 انیدر م یحرف و سخن از آزاد. ایپرولتار یکتاتوریو د یبود از دمکراس یما معجون یدرک آن روز

که انتخابات  تاسف باشد یجا دیشا. گرید زیاست و فهم آن چ زیچ کی یخواه یبود اما وهم آزاد

به حساب  نیدر سطح پائ یدمکراس یبرا ینیها تمر ها، مانند کانون وکال، در آن سال سازمان یا پاره

کانون  که نیا یبرا. نبود ریان امکان پذنگار روزنامهو  سندگانینو ۀدر جامع ینیاما چنان تمر آمد، یم
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 ّلیوک یا در کانون وکال، عده .نداشت سندگانیکانون نو یداشت ول یا و حرفه یصنف تیوکال ماه

. نداشتند یسندگیدرد نو سندگانیکانون نو یاعضا یاریحضور داشتند که درد وکالت داشتند اما بس

مربوطه  یها ساواک و وزارتخانه. معلوم است شد، یم نییتع یچه کسان یاز سو ها تیمحدو که نیا

جا  ونیهما وشیان، در رأس آن دارنگار روزنامهکه از بخت بد ما  یمانند وزارت اطالعات و جهانگرد

 . گرفته بود

ها شروع کرده بودند به  روزنامه. وجود نداشت شیشاپیپ ها تیمحدود نیشوم که ا ادآوری دیبا اما

 یها اما هر چه به آغاز شب کردند یمنتشر م نهیزم نیدر ا یشعر رفتن، و مقاالت یها استقبال شب

در  نچهساواک از آ قیاست که حکومت از طر نیگمان من بر ا .شد تر رهیفضا ت میشد تر کیشعر نزد

و آهسته آهسته تا منع انتشار  افتی یاطالع م گذشت یشعر م یها و مقدمات شب یدرون برگزار

شعر  یها ها مطرح شده بود، اگر شب که آن روز یباز یبا توجه به فضا. رفت شیآن پ یها گزارش

کرد،  یناب را دنبال م یحرکت ادب کیو  گرفت یفاصله م یسایالواقع از حرکت س یگوته ف تویانست

 . کرد یم تیو چه بسا از آن حما بست یرا از رو نم ریحکومت هم شمش کنم یتصور م

 

گزارشگر »: دیا گفته. شد یبه دست شما اداره م در آن دوران عمالً ندگانیروزنامه آـ 
نگار  ئد بود که امروز روزنامهمحمد قا یبه طور اتفاق ندگان،یشعر روزنامه آ یها شب

به محّل  کرد، ینم یسینو و گزارش یدانیکه تا آن زمان کار م او، با آن. است یا برجسته
و  آمد یو آخر شب به روزنامه م نوشت یخود را م یها رشو گزا رفت یشعر م یها شب
تصور . کردم یچاپ م نایع ای کردم یم ّلیها را جرح و تعد آن ایمن هم . داد یم ّلیتحو

 یبه گمانم شب ششم بود که آقا. کرده باشم یلیآمد که جرح و تعد شیکمتر پ کنم یم
بدان که موضوع  یول ،یا هام گوش نکرد تا امروز هرچه گفته یزنگ زد و گفت فالن نیتد
. نباشد شتریشعر از سه ستون ب یها مطلب شب تریت کنم یخواهش م. حساس است اریبس

 نیکه به ا دانستم یچشم هم م گفتم یدر آن لحظه که م یاما حت. من هم گفتم چشم
 « .ها گوش نخواهم کرد حرف

انتشار  یگوته در نگاه شخص شما چه بود، که برا یها شب ۀبرجست یژگیو ای تیاهم
  د؟یکرد یمربوط به آن، آن اندازه خطر م یها گزارش

آن زمان بنده چنان  دیکن یکنم که تصور م یشما سپاسگزار تیاز حسن ن دیباـ  نژاد یعل روسیس
که در  زیما هر چ یدر چشم آن روز. خطر کرد دیبا یزیچه چ یبرا دمیفهم یداشتم که م یتیدرا
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 یها برجستگ آن شب کنم یامروز که نگاه م. مخالفت با حکومت بود، ارزش خطر کردن داشت
چه . افزود یم گرفت یا مکه جامعه را فر یکه بر التهاب اال آن. ارزدیکه به خطر کردن ب شتندا یخاص

من  ها نیتب جامعه را تا حد کشتنش باال ببرد؟ اما گذشته از ا توانست یکه م یا تر از واقعه مهم زیچ
 مینکردن برا ایشعر گرفتم، موضوع خطر کردن  یها به چاپ گزارش شب میآن زمان که تصم

 یزیدر آن گزارش هم چ. کردم یخودم را م ینگار روزنامهکار  یمن داشتم به طور عاد. نبود طرحم
 . کرده بود ریملتهب آن را خط یفضا. نبود که به حکومت بر بخورد

 

به  ندگان،یده شب در آ یها انتشار گزارش ّلیکه به دل دیهست ینگار روزنامهشما تنها ـ 
چگونه به انجام  تینها  آن دورانِ ننوشتن چگونه گذشت و در . دیالقلم شد اصطالح، ممنوع

 آمد؟  شیپ تانیبرا ّلیهمان دل   تر هم به مشکالت بزرگ ایآ د؟یرس

که در  افتمیچون در. هم خوش گذشت یلیخ. امدین شیپ ینه، مشکّل بزرگترـ  نژاد یعل روسیس
آن مشکالت . الزم برخوردارم تیاز محبوب( چند سال خبرنگار دانشگاه بودم) یخبر یها حوزه
 انیصدر در حکومت و حکومت ۀسع نیا. است عهیشا ،ندیگو یسو و آن سو م نیگاه ا  تر که بزرگ

و  ینگار روزنامه ۀجامع یوقت. رزق او را هم نبرند. مخالف را تا حد نابود کردن نزنند هوجود داشت ک
 ریام. از من برخاست تیاند، به حما القلم و اخراج کرده آن روز با خبر شد که مرا ممنوع یدانشگاه

 شیپ رومبرکنار بود، تلفن کرد که ب ایها در کنار  آن روز یبود، ول هانیک ریسردب یکه زمان یطاهر
 نیهم یتو ایب: خدمت شما چه کنم؟ گفت میایب د،یشما که خودتان در کنار یطاهر یگفتم آقا. او

آموزش و  ریکه وز یمنوچهر گنج شود؛ یسرانجام چه م مینیبب ر،یحقوقت را بگ ن،یاتاق من بنش
کرد که  لفنداشتم، ت یحقوق با او زد و خورد و بعد دوست ةدانشکد استیر پرورش بود و من از زمان

هوشنگ  رفتم؛یمحبت را کرده بود، نپذ تینها   ،یچ دانم یکّل نم ریمد ایدفتر او بشوم  سیبروم رئ
و دانشگاه تهران  یدانشگاه پهلو استیبود و من او را از زمان ر یدفتر فرح پهلو سیکه رئ ینهاوند

 سیآموزگار که رئ زیپرو رفت؛یپذ شد یتلفن کرد که بروم آنجا مشغول کار شوم، نم شناختم، یم
دفتر دانشگاه مشهد در تهران بشوم و حقوق  سیکرد که بروم رئ میمشهد بود، صدا یدانشگاه فردوس

. ندارد یها ضرورت که فهرست کردن آن گرید یشنهادهایو راننده هم آماده بود، نرفتم؛ و پ ّلیو اتومب
و از دانشگاه تهران با او  دسازمان سنجش آموزش کشور بو سیکه رئ یانجام دکتر مسلم بهادرسر

کّل  ریرفتم و مد. ریسازمان را بپذ یو روابط عموم ایدارم، ب اجیداشتم، تلفن کرد که به تو احت یدوست
ود تا هم ب یتجربه خوب. دمیآن سازمان کوش یهم به جان برا یسال کیآنجا شدم و  یروابط عموم

سبز را  ۀتلفن کرد که قرار است ماهنام داز دست رفت و مسعود بهنو شیکنترل اوضاع کم و ب که نیا
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دور  دانست یبهنود اهّل کار بود و م. کار خودم بود، رفتم. بود دهیبرگز یریمنتشر کند و مرا به سردب
ه به مطبوعات و دوبار ختیبه هم ر زیبعد هم که همه چ. دارد یاز آب چه درد یافتادن ماه

 . برگشتم

 

برساند  شهیاند نیما را به ا تواند یارائه شده در ده شب شعر گوته، م یها متن یبازخوانـ 
به درست،  ه؛یما انیم یاستعدادها یاررزش جلوه دادن برخ که سانسور در کنار مهم و با

از  یاریمعنا که بس نیبد. انجامد یم زیمهم و ارزشمند بودن هر مضمون ممنوعه ن
منتقد  اینسّل ما، نه تنها معترض  یها، در روزگار ما و برا خوانده شده در آن شب یها متن

 : سانسور است یمورد نظر آمران کنون نیمضام یکه همرأ ست،ین

 یاز آن بلند/ از آن کبوتر خان، /  صوت ناب اذان را اد،یاز  یبر یچگونه م... »
 کندت یرها نم   ... /ز آفتاب رخ برتافتا شود یچگونه م/  «یمسجدالقص» یها گلدسته
 کمیشب  ،یمطهر اوشیس ««نیفلسط»کندت آفتاب داغ  ینم رها« اردن» ۀرودخان

حجاز،  ییچرا نسّل خدا/ ییاگر تو نه از خدا/ الفجر؛  اذا مطلع یحت/ القدر لهیروح ل یا ...»
به  زیخدا ن! اکبر اهلل. /... ستیکه وامدار تو ن ستین ینید چیه/... است؟  افتهی صلهیف

 ادبودیبه « .نیالخالق اهلل احسن تبارک/ اهلل تبارک/ اهلل فتبارک! / نگرد؟ یدر تو نم یشگفت
 شب پنجم ،یگرمارود یموسو یعل ،یامام عل شهادت

 انیکه قاسم آنجا م دمید. / زدند یم ریشمش/  آقا سوار اسب و همه خلق در رکاب... »
 ،یآباد جعفر کوش« ...زمان به ظهورت شتاب کنلا صاحب ای...  ... /زند یم ریشمش/ جمع

 شب هفتم

مخالفت با هر  یبه سو شتریجامعه را ب ۀخواهان یآزاد یها گفت سانسور، تالش توان یم ایآ
 ییبزرگ، توانا یها رو تا اندازه نیو از ا راند، یم شیشده از باال پ ّلیتحم ینظام ارزش

در  یو آزادـ  انیب یبه آزاد یابیدست یه براو هدف مبارز ریمس ف،یمخدوش کردن تعر
 تیذهن کی جادیقابّل توجه به ا یها آمران سانسور تا اندازه یعنی دارد؟را ـ  ریفراگ یمعنا

  اند؟ ابیچشم انداز کام نیو از ا ازندی یدر جامعه دست م قت،یحق ینادرست و ب

را از  یواقع یو استعدادها کشد یر مرا ب یگیما انیسانسور، م. دییفرما یدرست مـ  نژاد یعل روسیس
از  غیدر. ستیها ن در آن یزیکه جز شعار چ دهد ینشان م دیا که آورده ییها مثال. کند یدور خارج م

 زیبود چ ها کرده بودند که سال دایها حضور پ در آن شب یاست که کسان نیواقع ا. یادب ۀجرق کی
در عوض . نگرفته بود یآن را جد زین یفروش ایمیک ةسندینو چیه. منتشر نکرده بودند یریدندانگ
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 ةچهر کیاستعداد جوان و  کیها حتا  آن شب ن،یعالوه برا. بودند وستهیاهّل سروصدا همه به آن پ
 میابیکه در بود یم نیا دیشعر با یها خصلت شب. نکرد یمعرف رانیا سندگانینو ۀتازه به جامع یادب

به  یقیشعر گوته توف یها شب ها، نهیزم نیاست؟ اما در ا چگونه یادب یها نشیآفر ثیاوضاع ما از ح
که  بودند یخصلت م نیا یدر مجموع دارا دیها هم با شنوندگان آن شب میعظ ّلیخ. اوردیدست ن

تنها به . ها وجود نداشت در آن یخصلت نیچن. بنگرند ها دهیها و شن به خوانده یانتقاد دیبتوانند با د
 . دندیبود و به آن رس شانیرده بودند که البته خواست واقعوضع دل خوش ک رییشعار و تغ

 

در  یحرکت نیاگر به فرض محال، امکان چن د،یکن یم و پنج سال، فکر یپس از سـ 
به چه  د،ییسخن بگو ای دیبخوان و شما در آن برنامه شعر د،یآ شیپ رانیا یکنون یفضا

 پرداخت؟  دیخواه یمضمون

را به مخاطبان  2919سال  سندگانینو ةکنگر سیبهار، رئ یتقـ سخن محمد نژاد یعل روسیس
 رویپ دیافکار عوام نشوند، عوام با رویپ داد یو شاعران هشدار م سندگانیخواهم کرد که به نو یادآوری

 نیا اتیمن به اهّل ادب هیبرگزار شود، توص یامروز اگر چنان مجلس. باشند سندگانیو نو ندگانیگو
 ۀبه مداخل یازیشدن هست، ن تر میتر شدن و وخ خود به خود در حال خرابخواهد بود که کار جهان 

 استیبهتر است س د؟یبپرداز استیبه س دیخواه یدارد که م یبیچه ع اتیمگر ادب یوانگه! ستیشما ن
شاعران و  کارخواهم شد که  ادآوریضمنا . دینپندار زیو خود را متخصص همه چ دیرا به اهلش بسپار

 یاسیاوضاع س رییکمتر از تغ تشیاهم ات،یبردن ادب شیپ. دارد تیاهم یکاف ةندازبه ا سندگانینو
ناخواسته است و هم تابع  جیبه قول فرانسوا رُوِل، هم تابع قانون نتا استیکه س آن ژهیبو. ستین

 . شد واهدنخواهد رفت، وارونه خ شیپ دیپندار یکه شما م یجور. دیقانون احتماالت بع

 

 2932 اسفند

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها کار ةبه هم خواستند یم»

 « خودشان را بزنند یاسیرنگ س 

 

 یرشاهیام دیمهش

 

 

 

 یام که حال و هوا نداده یمطلب یا هیروزنامه و نشر چیمن تا امروز به ه»ـ  انیزند ماندانا
چون شاپور  یاستمداریس که تا امروز در مملکتم به ّلیدل نیبه ا دیشا. داشته باشد یاسیس

 یپرست و وطن تیمیشرافت، صم ریالزاماً مغا استیبر نخورده بودم که بدانم س اریبخت
 . ستین

سراغ  اریشاپور بخت یرا در آقا یپرست وطن ت،یمیصفات، شرافت، صم نیتمام ا من
را از  دارم که اگر امروز او مانیمن ا. او مؤمنم یو آزادگ یبه عالوه به سرافراز. ام کرده

من معتقدم . یو نابخشودن ریجبران ناپذ میا کرده ییخطا میمملکتمان بران استیصحنه س
 یها یطلب و فرصت یا عده انیو غل جانیه یعمّل دارد فدا ردم نیا زیمرد عز نیکه ا
 . خواهد بود ریحوادث اخ دیشه نیتر زیانگ و اگر فدا شود اسف شود یم گرید یا عده
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 کنم، یتر بلند م هر چه تمام یبا سربلند اریشاپور بخت یاز آقا یانبیرا به پشت میصدا من
. ام به دل راه نداده یمن از تنها ماندن هرگز هراس. صدا در فضا تنها بماند نیاگر ا یحت
ملک و سرنوشت همه  نیا ندهینه به خاطر خودم، بلکه به خاطر آ ترسم یبار م نیا یول

 « .دارم شانها که دوست آن

در روزنامه « کند؟ تیحما اریاز بخت ستین یکس»شما با عنوا ن  ۀبرگرفته از نوشتمتن  نیا
به دل راه  یمن از تنها ماندن هرگز هراس»: دییگو یم. ، است2993بهمن  ندگان،یآ

 « .ام نداده

 متفاوت، بلکه مخالف، نبود؟  تیذهن یرایپذ ران،یآن روز ا یروشنفکر ۀجامع ایآ

و  یآزاد ۀکه با به کار گرفتن کلم ییها بود که گروه نیدر آن زمان ا یگرفتارـ  یرشاهیام دیمهش
همان استبداد حاکم بر    مقابله با استبداد حاکم شکّل گرفته بود، در واقع عکس برگردان ۀبه بهان

 چیه دنیتاب شن ها گروه نیسرجنبانان ا. به دور یخواه یو آزاد یهمان اندازه از آزاد   جامعه بود و به
مراد بودند و مَرَده . بودند یخودشان نداشتند، همه در فکر باندباز یها حرف یرا سوا یحرف

 الگوی طبقـ  تر فراهم ییاسباب زورگو شتر،یب ها دیست که هر چه تعداد مر یعطبیـ  دندیطلب یم
و  ییگرا چپ شک بیـ  میبگو توانم نمی که اعتقاد چونـ  منتها مد روز روشان،یها و طالب پ آخوند
! خونش به گردن خودش بود شد، یروز نم یها و باز وارد گود آن یخالصه اگر کس. بود یباز چپ

 کردند یم کوتشیبا شد، یم یپراکن عهیاش شا در باره دوختند، یپاپوش م شیبرا خورد، یمهر باطله م
که از هر  شد یسکوت بر پا م ئهبساط توط افتاد، یکارگر نم ها رنگین نیا کدام چیو اگر ه... و... و

 یتحمل یب نیا. جز آنچه مورد نظر بود به گوش برسد ییصدا گذاشت یتر بود و نم کارآمد یجنجال
 یبرا حتیـ  بود دهیرس یا نبود و به مراتب مسخره یو اساس ینظرات مخالف اصول دنیشن یتنها برا

 مهیم خورش قرا مجبور کنند مدا اشم خواستند یم یعنی. بودند تحمّل یب گرانید قهیاختالف سل
 ای یدربار ای دیبورژوا بود ای« فسنجان» دیگفت یها بود و اگر شما م که باب مذاق آن دیبخور
باب  یاز کتاب دیتنق ای فیاگر تعر: استینه س زنم یمثال م یسندگیاز عالم نو! هر سه ایفروش  وطن

 ختنیندارد، ر ینارادت چندا مایبه ن دیبگو کرد یجرأت م یاگر کس! شد یطبعشان نبود غوغا م
آور و  خفقان ینیب نوع کوته نیمتأسفانه وارثان ا. مفصّل شثیمجمّل است و حد نیا! خونش مباح بود

 . اند یامروز یۀما تنک سندگانیدار نو حال خنده نیدر ع

 

انتخاب  نیا ّلیدل ةامکان دارد دربار. دینبود رانیا سندگانیشما هرگز عضو کانون نوـ 
  د؟یصحبت کن
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از حضور  یو شاعران زن در ده شب شعر گوته بازتاب سندگانیکمرنگ نو حضور ایآ
ـ  شاعر زن ای سندهیدر ده شب شعر گوته، تنها سه نو)ها در کانون بود؟  کمرنگ خانم

کانون  ةسندیشصت شاعر و نو انیمـ  و طاهره صفارزاده زپوریدانشور، بتول عز نیمیس
 .( حضور داشتند

داشتن . شود یو خلوت انجام م ییو در تنها یست فرد یکار یندگسیکار نوـ  یرشاهیام دیمهش
مقبول  اریالبته بس گرید یها هم مثّل صاحبان حرفه سندگانینو یبرا کایسند ایانجمن  ایکانون 
 شتریبه آن خلوت، در فکر فراهم آوردن رفاه ب دنیکانون بدون سر کش نیکه ا به شرط آن یاست ول

ها  سر راه آن نیقوان یبعض ایکه دولت  یر برطرف کردن موانعباشد، د سندگانینو یزندگدر 
 یناشران و قلم زنان باز انینقش رابط را م رد،یموضع بگ یبکوشد، در مقابّل سرقت ادب گذارد یم

در  یبود، کمتر اثر سندهیکه جزو واجبات آرامش خاطر نو گرید یکارها یاریو بس ها نیاز ا... کند و
اش  الاقّل بالفاصله پدر خوانده ایرا به راه انداختند  سندگانیکه کانون نو ییاآنه. شد ینم دهیکانون د

خودشان را  یاسیها رنگ س کار ۀبه هم خواستند می ـ کردند یرا دنبال م یگرید یها شدند هدف
بود،  اندشانکردن ب تر یقصدشان قو یعنی: بودند که عرض شد ییزهایهمان چ   کسب یبزنند و در پ
و هم  ام یاسیس دیمن هم در عقا. بدهند یو سازمان یبودند به آن مقصد صورت رسم ّلیبه عالوه ما

 زیرا جا یو صنف یاسیبه عالوه اختالط کار س. ام بوده یخواهان استقالل فکر ام یسندگیدر کار نو
 . در آن کانون نداشتم ییجا نیبنابرا دانم، ینم

که اصوالً  مینکته را در نظر داشته باش نیا دیل بااو ۀشرکت زنان در ده شب شعر، در درج ةدر بار اما
 یو خالصه قلم به دست ینگار روزنامه ای یسندگینو ای یشاعر هیکه در آن زمان داع یتعداد زنان

از . رود یتعدادشان روز به روز باال م ام دهیکه شن نطورای خوشبختانه، حاال ـ نبود ادیداشتند چندان ز
ندارم و از آن ده شب جز  یقیها به طور اخص هم اطالع دق اعم و زنکانون به طور  یتعداد اعضا

همانطور  کنم، یبالفاصله اضافه م حاتیتوض نینبودم؛ اما بعد از ا هیبق ینیشبش شاهد ع کی مین
کانون، چون جو حاکم بر  ربود از حضور کمرنگ زنان د یحضور کمرنگ بازتاب نیا دیکه اشاره کرد

به هر . که دو گانه از سرند کانون گذشته باشند داده نشود مگر آن یدانیان مبود که به زن نیکانون ا
کانون  «یتک فکر»از  میبهتر بگو ای یفکر یکدستیاز  ینشان دیتراو یحال هر چه از کانون م

 . داشت

 

 نیب تواند یم ، یخانه و زبان مادر یاز فضا یگفت که سانسور، مانند دور توان یمـ 
نادرست  افتیبه برداشت و در تواند یفاصله م نیو ا اندازد؛یاصله بو مخاطب ف سندهینو
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که خودتان، در  یریاز تصوـ  انجامدیب سندهیجامعه از نو زیجامعه و ن تیاز ذهن سندهینو
هستند که چون جفت  یریاز تصاو ییها دهیبر»: رمیگ یکمک م دیا دهیآفر گر،ید یمورد

 « .کنند یعرضه نم چشم انداز را هرگز کامّل نند،ینش یهم نم

و به  دیکرد یرا حس م یناکامل« چشم انداز»فاصله، و  نیها چن شما در آن سال ایآ 
 یحرکت ریمس یریگ در شکّل توانسته یم هیدرکِ نادرستِ دو سو نیفاصله و ا نینظرتان ا

 باشد؟  منجر شد، مؤثر بوده یکه به انقالب اسالم

کشنده  اتیدر ادب شهیهم کند، یحت کالم کم کند، که مسانسور اگر فقط از صراـ  یرشاهیام دیمهش
 یشده بود تابع جدول یادب داتیو منزلت تول تیبود که اهم نیآنچه در آن دوران کشنده بود ا. ستین

 نیا یاه بالهت گرفتار که کس هر ـ بود از آن سازمان یا سانسور شاخه. کرد یم نییکه ساواک تع
کنج زندان، از صبح بعدش از  انداختندش یم یدو روز ای اندندچیپ یگوشش را م ای شد یدستگاه م

داشت و از آنجا که در دوران  یاسیس یرهبر هیبود و داع یو صاحب قلمان نام یجمله سروشان آزاد
 نمانده بود آ یخال یبه کل استیس دانیهم در م یاسیو خبرگان س دگانیبرکش یجا یپهلو

پاسخ  نیبنابرا. مردم یراهنما شدند یو م کردند یرا پر م یالخ دانیم نیآوران و صاحب قلمان ا امیپ
 یدر دامن زدن به حوادث یا نقش عمده دیترد یبله سانسور و آمرانش ب: است که نیبه پرسش باال ا

 . انقالب شد ّلیکردند که مس میرا ترس ییارهایدر واقع ش. را داشتند که بر ما گذشت

 

 توانسته یم افت،یکه آن حرکت  یریعر گوته و مسده شب ش یبرگزار ایبه نظر شما، آـ 
بوده  یاسیس ای یاجتماع ،یفرهنگ رییتغ کیـ  کم خواست دست ای ـ از آستانه ینشان

 باشد؟ 

به وجود  «یاسیباز س یفضا»شعر بعد از اعالن  یها شب یاصوالً امکان برگزارـ  یرشاهیام دیمهش
عمر دراز  یامهریآر یها مرحمت گریبود که مثّل داز مراحم ملوکانه  یکی «یاسیباز س یفضا». آمد

 آمد، یاجرا در نم ۀمردم به مرحل یها یها به منظور رفع نگران نوع شّل کن سفت کن نیا. نداشت
 شهیمردم طبعاً هم. داشت و جلب محبت دوستان کایروز امر استیبه س یچشم ۀبلکه معموالً گوش

به  یآزاد شانیکه برا پروراندند یرا در سر م یاسیو س یاجتماع یراتییبه تغ افتنیدست  یآرزو
 حتماً  افت،ی اببپردازد، بازت اتیفقط به ادب ستیبا یها که قاعدتاً م در آن شب ازین نیا. اوردیارمغان ب

چون  داد، یکاش م. داد ینم یمجال نیتر نرفت چون حکومت وقت چن از حد خواستن فرا ازین نای اماـ 
 میدیانقالب شن انیدر جر« روشنفکران»را که از  یضد آزاد یها از حرف یخشاگر داده بود احتماالً ب

 . شد یتر روشن م زود فمانیتکل دیو شا میدیشن یهمان شب م   از
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و  ،«سمیالیسوس» ،«سمیالیامپر» ،«یغربزدگ» یها واژه یبه بسامد باال ینگاهـ 
 سخنران نیت نخستشدن صحب خوانده شده در آن ده شب، و باز یها در متن «نیفلسط»
چند  یکه حکومت اسالم یتیبه ذهن شتریمن ب یاز قرآن، برا یا هیبا آـ  خانم دانشورـ 

با نگاهِ تا  یا سندهینو چیانگار ه. است ندکند، مان نیبه نسّل من تلق دهیدهه کوش
رنگ  یکه پ انیب یهمان آزاد   مثبت غرب، از جمله یموافق با دستاوردها ییها اندازه
 . ها نبود سخنران انیها بود، م آن شب یها برنامه

 ایبود  نیچنـ  بر آن یبدون هر داورـ  آن دوران یروشنفکر یبر فضا رهیچ تیذهن ایآ 
 به ابراز نداشتند؟  ّلیتما ّلیبه هر دل گرید یها شهیاند

 است و با وجدان تمام دهیزحمت کش قتاًیاز ناصر مؤذن ممنون بود که حق دیباـ  یرشاهیام دیمهش
ها را ممکن ساخته  نوع پژوهش نیکرده و به چاپ رسانده و ا یآن ده شب را گردآور یها گفته
 یها من به متن سخن. درست اریجالب است و بس یلیخ دیزن یکه م یبه هر حال حرف. است

ها به طور  هم از آن گفته یزیو چ ش،پی ها سالـ  گذرا انداخته بودم یگوته نگاه توینستسخنرانان ا
به . من است یدر جهت حرف قبل ها یکند و کاو شما در آن سخنران یدر ذهن نداشتم، ول مشخص

قبّل از انقالب بود و  یروشنفکر یها واژهـدیکل ها نیاست که ا نیهر حال تصور من هم ا
به  یگذر و ورود انقالب اسالم دِیگونه رواد نیبه ا ییها غیتبل. انقالب هم شد خود یها واژهـدیکل

در رفتار و  یو آزادگ یاز آزاد دنیگز یدور. پهن شد شیکه برا یقرمز یود و تار و پود قالملک ما ب
با  گانهیب نیچن یمیرژ یو راحت یسادگ نیداشت وگرنه به ا شهیما ر یگفتار سازندگان افکار عموم

 ییان معناها بود، اما شعار دهندگ لب ۀبر هم یشعار آزاد. شد یدر زادگاه ما مستقر نم یو آزاد یآزادگ
است که صاحب  نیمقصودم ا. کردند یقائّل نبودند چون از آن به عنوان سالح استفاده م شیبرا

 نیدشمنان ا یمن، استبداد برا «سمیا»طرفداران  یبرا یآزاد: گفت یم یدئولوژیدکان هر ا
 یخواه یادآز ّلیتاختن، دل یامهریآر میبه رژ یبه اسم آزاد ایشاه و  میخواستن از رژ یآزاد. «سمیا»

انقالب  یهر دو را ط نیا. حقوق نبود نیبه ا یدلبستگ ۀنبود، همانطور که صحبت از حقوق بشر نشان
 . میدیها سنج و در زمان اعدام

 

شده در ده شب شعر  ارائه یها متن یبازخوان ش،یپرسش پ ۀو در ادام گرید یـ از سو
ارزش جلوه  ور در کنار مهم و باهم برساند که سانس شهیاند نیما را به ا تواند یگوته، م

به درست، مهم و ارزشمند بودن هر مضمون ممنوعه  ه؛یما انیم یاستعدادها یدادن برخ
 . انجامد یم زین
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مخالفت با  یبه سو شتریجامعه را ب ۀخواهان یآزاد یها گفت سانسور، تالش توان یم ایآ
 ییبزرگ، توانا یها و تا اندازهر نیو از ا راند، یم شیشده از باال پ ّلیتحم یهر نظام ارزش

در  یو آزادـ  انیب یبه آزاد یابیدست یو هدف مبارزه برا ریمس ف،یمخدوش کردن تعر
  دارد؟را ـ  ریفراگ یمعنا

 متیکنم که قدر و ق دینکته تأک نیبر ا خواهم یم نجایدر ا. بله به نظر من داردـ  یرشاهیام دیمهش
خطر  نیتر عمده زند، یکه به فرهنگ و ادب م یا م لطمه و صدمهبا تما یادب ارزش یکردن آثار ب دایپ

 بیغرو  بیعج یسانسور شده بالفاصله معان ۀاست که نوشت نیتر ا خطر عمده. ستیسانسور ن
بر  یاسیس یها تیمسئول تشیمطلبِ سانسور شده خارج از صالح ةسندیو نو کند یم دایپ یاسیس

سانسور حرف زور است، منطق که . رهبر و راهنما شود یم و همانطور که قبالً گفتم، ردیگ یعهده م
نفس مخالفت  یوقت. کند یندارد، و در واکنش به حرف زور، مخالفت به طور مطلق مهم جلوه م

ما در انقالب شاهد تمام . افتد یخوان از قلم م مخالف تیآن و صالح یمحتوا گریکرد د دایارزش پ
که در  ییها آدم یبحران طِیدر آن شرا. میبود اوردیر ببه با تواند یم یوضع نیکه چن یعاتیضا

و  تر عیوس ییها کمتر در حوزه یتینشان نداده بودند، با قابل یچندان تیخودشان هم قابل یها حوزه
 . تر به ارشاد مردم پرداختند بغرنج

 

گفته  «یدر نثر معاصر فارس یجوانمرگ»با عنوان  اش یدر سخنران ،یریهوشنگ گلشـ 
 : است

است و کمتر،  یمرگ ـ به هر علت که باشد ـ قبّل از چهّل سالگ ،یمقصودم از جوانمرگ»
شاعر همچنان زنده  ای سندهیممکن است نو یعنیمرده؛  ایزنده باشد  سندهینو ایچه شاعر 

خودشان را تکرار کنند و از حد و . نباشد یها خبر از خلق و ابداع در آن گریبمانند اما د
کم  ةو خوانند سندهینو ۀرابط... تر نروند فرا اند افتهیبدان دست  یجوان ناهم   که در یحدود

 یباشد زندانبان هم زندان یزندان یوقت. و زندانبان یزندان ۀاست به رابط هیتوقع، درست شب
( یطوالن ایکوتاه  یکه پس از مدت شود یها المحاله سبب م آن انیو بده بستان م شود یم

به قول کامو . سکه بشوند کی یدو رو یاز نظر اشتغاالت ذهن) تیو وضع نیبسته به طرف
 یدر او خبر عیوس یها از افق گرید یطوالن یپس از مدت میبگذار یا را در دخمه یاگر آدم

 « ...نخواهد بود

آثارِ شمارِ قابّل  نیتر از درخشان یاریشدن بس دهیرا در آفر یاثر سانسور و خودسانسور شما
  د؟ینیب یچگونه م ،یجوان نیدر سن یرانیا سندگانیاز نو یتوجه
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ناگوارش را بر  ریثأت نیمع یدر سن ایسانسور بعد از اثر اول و دوم  کنم یتصور نمـ  یرشاهیام دیمهش
باشد چون دوالپا همراه و مزاحم  سندهیکه نو یو در هر سن یسندگنوی کار آغاز ازـ  بگذارد سندهینو
 دیبا باشد،در آثار متأخرش افت کرده  یا سندهیکار نو تیفیبه گمان من اگر ک. است سندهینو

   در اش یسندگیساده و روشن که استعداد نو ّلیدل نیا یسوا)جست  یگرید یرا در جا لشیدال
نو،  یکوشش در عرضه فکر یمثالً به جا سندهیاگر نو(. شده یخالصه م ییدو اثر ابتدا یکیهمان 

صرف  یبه جا ای رد،یکه وصفشان آمد به کار بگ ینفکرروش یجا افتادن در باندها یکوششش را برا
در کنار مرشد و مراد صرف  یدر داشتن محل نانیکسب اطم یرا برا روین ع،یبد یوقت در خلق اثر

نخواهد  ییاعتال اش یهنر نشیبدهد طبعاً آفر فیرا به شعار دادن تخف یسیهنر داستان نو ایکند و 
که  ستیگفتن ن بهالزم . گاه مضر خواهد بود  که دهیفا یقط بعالم ادب نه ف یبرا شیها داشت و کار

 یها در حرف. کند یاز کتاب به کتاب که سهّل است، فصّل به فصّل افت م یآثار نیچن یادب تیفیک
 یکّل استداللش لق است و تمام جهیگنجانده نشده است در نت ینکته اساس نیبه نظر من ا یریگلش
 یبگذارد ول ریثأت کسانیو  گانهیسانسور بر همه  کنم یساً فکر نممن اسا. در آن جلوه ندارد تیواقع

. کار انجام تا آغاز ازـ  سندهیست بر زبان و قلم و فکر نو یریکه وجودش غّل و زنج دانم یم نقدریا
هزار کم و  هیتوج یاست برا یا از جمله بهانه. دارد یهم در پ یگرید ییها یمضار خمار نیا سوای

 . ینره نشیکاست در آفر

 

 رانیا یکنون یدر فضا یحرکت نیاگر به فرض محال، امروز امکان چن د،یکن یفکرمـ 
پرداخت؟ ممکن  دیخواه یبه چه مضمون د،ییو شما در آن برنامه سخن بگو د،یآ شیپ

و با ما قسمت  دینیمنظور برگز نیرا به ا تان دهیبه انجام رس یها نوشته انیاز م یاست متن
  د؟یکن

 یها یگرفتار ۀبا هم نیاگر فرض محال شما محال نباشد و اگر جمع حاضرـ  یاهرشیام دیمهش
را انتخاب « حضر در»نفس، احتماالً کّل  یریپ نیسن نیروزمره حوصله داشته باشد و بنده در ا

 یها از محاالت است، احتماالً نامه دیترد یآن فرض محال ب یها از آنجا که فرض یول. کنم یم
 نبنابرایـ  طلبد یم دان نهیو چ کشد یها هم به درازا م تمام نامه دنیشن ی، ول«ودخت دخو را به دخ»

 یبه آزاد شود یام و مربوط م داده یبه خبرنگار 36 نیدر فرورد یشفاه یا را که در مصاحبه یجواب
 : کنم یم متانیو قلم تقد انیب

 ریمد ،یرانیصغر اما یها به محض به دست گرفتن قدرت، عل که آخوند یهمان زمان   از من
و  سندهینو ،یدشت یبودن اعدام کردند و عل نگار روزنامهرا به جرم  ها، یخواندن هٌینشر
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مفصّل را خواندم  ثیو سه سال زجر کش کردند حد ستیمحقق، را به جرم نوشتن کتاب ب
ان مملکت من هم در نگار روزنامهو شاعران و  سندگانینو گریو حدس زدم که سرنوشت د

 . نخواهد بود ها نیبه از ا ییمال میرژ

از طرف ارباب قلم  اتیجنا نیدر خور ا یالعمل اضافه کنم که نشان ندادن عکس دیبا البته
و  یمنطق آزادگ رانیا یزده روشنفکر چپ یمتأسفانه فضا. من دامن زد یبه نگران

 یچپ یها یدئولوژیا یهرگز در پ یرانیگرفته بود و البد چون ام یاریرا از بس یشیاندآزاد
ها و  خانم نینائّل شده بود معدوم کردنشان از نظر ا یسناتور مقامبه  ینرفته بود و دشت

 یانقالب یزدگ جانیعرض بکنم که بعد از ه دیبا. نداشت یرادیروشنفکر چندان ا انیآقا
که به نظر من همه  یموهبت یعنیو قلم،  انیب یبه جوهر آزاد یالتفات یو ب ییاعتنا یب نیا

 ای دشانیو بدون در نظر گرفتن افکار و عقا کسانیمند باشند و به طور  از آن بهره دیبا
به روشنفکر شهرت  رانیبود که در ا ییها اشتباه آن نیتر آثارشان، بزرگ یو بد یخوب یحت

 . داشتند

مختصر سر و  آمد، یبه شمار م« همفکران»کشت، چون از  میپور را رژ سلطان دیسع یوقت
 یها حال مال میو هم به رژ دیهم زود خواب دیدان یهمانطور که م یافتاد ولبه راه  ییصدا

و  زیامکان ر نیوجود دارد بنابرا یهم خاصه خرج انیقلم و ب یکرد که در مورد آزاد
همانقدر از حق نوشتن و طبعاً از حق زنده ماندن  من شخصاً. درشت کردن هست

 زانیم که نیبا اـ  یو دشت یرانیابه امپور حاضر بودم دفاع کنم که از حقوق مش سلطان
 . ستینبوده و ن کسانی انیآقا نیبه ا میارادت شخص

 تر عیتر و فج که خدمتتان عرض کردم روز به روز خراب یوضع و منوال نیآن به بعد ا از
 یچون مداح سعد بن زنگ گفتند یبد م یبه سعد یا که دوره یکسان. شده در مملکت من

ممدوح داشتن را  یو به طور کل شناختند یبود شاعر نم یون شاعر درباررا چ یقاآن ایبوده 
از  که نیا یبرا آوردند یممکن را در م یو تمام اداها دانستند یما هم مذموم م یبر قدما

 میوقت احتراز کنند، کم کم در رژ یبا دستگاه حکومت یکینزد ۀشائب یحت ای یکینزد
 ۀمسابقـ  کنم ینم دایپ شیبرا یگریواقعاً صفت د ـ یا دست به مسابقهٌ گستاخانه یآخوند

تر چ ریدسته ز کی. اند گذاشته یدولت/  یهبشدن به دستگاه مذ کینزد یبرا یا گستاخانه
افراد بدون  نیا. یخاتم یعبا ریمشت ز کیو  یعَلَم رفسنجان ریعده ز کی ،یا خامنه

 یاند که در گذشته به طرز دهدست ز یبه اعمال نندیها بب کار نیدر ا یقبح نیکمتر که نیا
همه را به  یچشم وخنوع ش کیو حاال با  دانستند یم یاسباب خفت و خوار زیآم مبالغه
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سرشان جا دارد، از  یباال رندیگ یکه از حضرات م یا زهیجا: گذارند یم شیمعرض نما
 یآخوند که نیو از ا شود یقند در دلشان آب م ییآن جناح مال ایجناح  نیبا ا یکینزد
که در گذشته با شاه  یانیآقا نیا که نیخالصه ا. خرت به چند، مفتخرند دیشان بگو به

. کنند یم ّلیم یاکبر مشت یامروز چهار زانو در خدمت آخوند و مال بستن خوردند، یمفالوده ن
روشنفکران »روشنفکر هم در ملک ما به وجود آمده که من اسمشان را  گرید ۀدست کی

بالد فرنگ  انیدر حال آمد و شد م میرژ اریس یدر نقش سفرا ها، نیا. ما گذاشته« دو جانبه
خرده پا که در هر آمد و  ۀعمام یب یالله مشت حزب کیاند به  شده ّلیو بالد اسالمند و تبد

مالحظه ! یاسالم میو ببند در رژ ریآقا کدام بگ یا»: که امندیپ نیمبلغ ا قتیشد در حق
را  نیآزاد الف ا یدر کشورها یحت ها نیا« .میکن یعمّل مکه ما چه آزادانه  دییفرما یم
 . شده جادیا یباز فرهنگ یکه در آنجا فضا زنند یم

فاراد به  هٌینشر ستیکاتوریکار یریدستگ یعنیچه آقا؟  یعنی دیدان یم یباز فرهنگ یفضا
 هٌیبستن نشر یعنیسخن،  یایبمب گذاشتن در دفتر مجلهٌ دن یعنیطرح،  کی دنیجرم کش

نفس  دنیبر یعنیمترجم،  ییرعالیکشتن م یعنی، نگار روزنامهشالق زدن  یعنیردون، گ
و شکنجه کردن فرج  دنیدزد یعنی ،یکرمان یکردن آقا انزند یعنی ،یرجانیس یدیسع

 . هاست نیتمام ا یباز فرهنگ یفضا انیآقا نیاز نظر ا. یسرکوه

از روزنامه  یکیآمد که  ادمی مدیرا شن شیماجرا یوقت. شناسم یرا نم یاصالً سرکوه من
و بعداً به  کرد یکار م هینشر کیدر گذشته در  یسرکوه نیکه ظاهراً با هم ها، سینو

چنان از باالرفتن تعداد  شانیا. مستقّل داده شد، به فرنگ آمده بود یا هیخودش نشر
رشک و حسرت  هٌیما توانست یکه م زد یحرف م یعاتو رفع مشکالت مطبو اتینشر
 یموجود که بشارت آزاد نیا دیکن یتصور م. بشود کیدمکرات یان کشورهانگار مهروزنا

از  غیبه سرنوشت همکار سابقش کرد؟ در یما سوغات آورده بود، اعتراض یمطبوعات را برا
از  یکیبه  یرا به وابستگ شانتعجب و تأسف، دل تینها  با  ان،یآقا نیا شتریب.... کلمه کی

 یاند، که موضعشان نسبت به مسئلهٌ آزاد خوش کرده میرژ یاه آخوندصفت ایها  آخوند
تصور هم جاهالنه و هم از  نیکامالً روشن است، با ا رویو قلم و هنرمند و هنر و غ انیب

هم  انکه نوبت به خودش یتا روزـ  نه به ما شود یم گرانیکه ظلم به د یخودخواه یرو
 . برسد

 انیمصادف باشد با پا یاالثر شدن فرج سرکوهمفقود یکه ماجرا دوارمیهر حال من ام به
 نینظر من ا. هیبق یبشود برا یکه تا به حال گفته شده و درس یاتیرشته چرند کی کّلیس
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 انیب یاز آزاد دینکته نشوند که با نیکه روشنفکران آن مملکت متوجه ا یاست که تا زمان
 نییپا یصنف اجاتیرفع احترا هم در حد  یآزاد نیو شرط و ا دیق ونو قلم دفاع بکنند بد

اصول  نیا ةهم در بار یفینوع تخف چیو ه نندینب یآن را در انحصار گروه خاص ای اورندین
که دشمن فکر  یمیبا رژ. تر بد نیمنوال خواهد بود و از ا نیندهند وضع متأسفانه به هم

 . تا کرد شود ینم زیاست با کج دار و مر رکردن و خلق کردن و نوشتن و تبادل نظ

 یام در مورد اصول حاضر نشده میاز زندگ یا دوره چیچون در ه زنم یها را م حرف نیا من
 کینزد ایکه از دور  ییها آن. میایکوتاه ب ایبدهم  فیام تخف بوده بندیها پا که به آن

کس هم  چیه. ام گفته عمّل هم کرده نیکه به ا دانند یاند م کرده بیمن را تعق یکارها
بر آتش  یبعله شما از دور دست»: ّلیاز قب یعوام پسند ینما نخ یها رمولبا ف تواند ینم
مشغول آب خنک خوردن از » ای، «لنگش کن دییگو یو م دیا ستادهیکنار گود ا» ای ،«دیدار

که مختصر  ییها چون آن. به در کند دانیرا از م یکیمن  ،«دیسن هست ای مزیرودخانهٌ ت
 یو به صدا زنند یها م حرف نیمثّل من که از ا ییها مکه جان آد دانند یدارند م یانصاف

 یجمهور یها سن هدف حملهٌ آدمکش ای مزیرود ت یها همانقدر در کرانه زنند یبلند هم م
 انیرانیبه هر حال تعداد ا. رود ندهیدر کنار زا یاست که جان مترجم اصفهان یاسالم
ذبح  رانیدر خارج از ا یخالقو حفظ اصول ا میرژ نیمخالفت با ا ّلیکه به دل یا آزاده

من، بر خالف آنچه  یصدا نیبنابرا. شود یاند کم کم دارد از شمار خارج م شده یاسالم
 نیا. شود یگرم بلند نم یاز جا ندیبگو یاسالم یجمهور نیمتملق ای نیممکن است مبلغ

 اش مانهشر یو رفتار ب نشیاعمال ننگ یرا برا یاسالم میبلند است که رژ ّلیدل نیصدا به ا
 یعرض گرید. صدا بلند خواهد بود نیام ا هم زنده یکند و تا وقت آبرو یبا ارباب قلم و فکر ب

 . ندارم

 

 2932 اسفند

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سانسور، »

  «مستقّل یادب یها حرکت و

 

 یریجد دهیسپ

 

 
 

مت را حکو ةطریس توانست ینم یهنرمند چیه»باور که  نینعمت آزرم، با اـ  انیزند ماندانا
دولت اعالم کرد که قصد  2936در زمستان سال »: که شود یم ادآوری، «.ردیبر هنر بپذ
 . کند برگزار نیحضرتیرا در حضور اعل سندگانیشاعران و نو ةکنگر نیدارد نخست

 ی، به ابتکار انجمن فرهنگ2919در سال  رانیا سندگانینو ةکنگر نیکه نخست یحال در
و بهار و فروزانفر و احسان  تیهمچون هدا ییها تیخصو با شرکت ش یو شورو رانیا

 یعنوان به کار رفته، جعل یحت نیبرگزار شده بود؛ و بنابرا جیوشی مایو ن یخانلر ،یطبر
با  یاصول یمتن رندیگ یم میتصم سندگانیاز نو گرید یاحمد و جمع به هر حال آل... بود
ما  جهیدا از دولت کار کند و در نتج دیمضمون که فرهنگ با نیبا ا سند،یآرام بنو یزبان
 زین گرانیداشت؛ متن را نوشتند و به د میمورد نظر حضور نخواه ةفرهنگ در کنگر یاهال

 « .آن متن بگذارند که گذاشتند یپا را میخواستم امضا زیاطالع دادند و از جمله من ن
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ده  یکه برگزار دانجام یم رانیا سندگانیکانون نو یریگ به شکّل تینها  در  انیجر نیا و
 . آن است یادماندنیبه  یها شب شعر گوته، از جمله حرکت

 

 شتریدر ب ،یدولت ریغ یادب زیها و جوا جشنواره یگذار هیگفت پا توان یم اینظر شما، آ به
آثارِ  نشیگز یبرا شانیها که سنجه یدولت یادب زیاست به جوا یا موارد، واکنش بالنده

 گاهیخود شما، در جا تر، کینگاه بار کیاست؟ در  کیولوژدئیو ا یاسیس شتریتر، ب بر
  د؟یکن یم فیرا چگونه تعر زهیجا نیا یوجود ّلیدل د،یزنان، خورش عرش زهیجا انگذاریبن

تمام  را بر اش طرهیس خواهد یکه حکومت م رانیمثّل ا زده یکتاتورید یـ در کشور یریجد دهیسپ
مستقّل  یادب زیجوا یریگ شکّل ةزیکه انگ ست یعیحفظ کند، طب یخصوص یو حت یعموم یها عرصه

البته بهتر است . یشیفرما یادب زیبه جوا یواکنش ای یپاسخ یعنی د؛ییفرما یباشد که شما م ینیهم
و  یاسیس «شهیهم باًیتقر» مییبلکه بگو ،«شتریب» ،یدولت یادب زیجوا یها که سنجه مییگون
در مورد  یخصوص زیاز آن جوا یکی ةه عنوان گردانندکه بنده ب ست یا یابیارز نیا. است کیدئولوژیا
ها تا به امروز  مختلف آن یها دوره جیو با توجه به نتا یشیفرما یها شیها و نما و جشنواره زیجوا نیا

از انتخاب  یحت شیها از دوره یاربسی در فجر شعر ةجالب است که به طور مثال، جشنوار. ام داشته
را به عهده  اش یها داور که آن یا همان دوره   ةدیبه عنوان برگز چند تن از داوران خود ای کی

 توان یم یحت یگاه ومضحک است  شینما کی ها نیکّل ا واقعاً یعنی! نداشته است ییاند، ابا داشته
 یبه نوع ،یشیفرما یها جشنواره نیا یشکّل هم در نظر گرفت که هدف از برگزار نیرا به ا هیقض

ماجرا افتادم که در  کی ادی. باشد یمستقّل و خصوص یها حرکت ای زیدر نطفه خفه کردن جوا
 یدولت زیخالف جوا بر مان زهیشوم که ما در جا ادآورینخست . آمد شیپ دیخورش ةزجای ةدور نینخست

دفاع  یها ارزش ادیانتشارات بن را مثالً یکه اگر کتاب ستیگونه ن نیو ا میکن یرا حذف نم یطرف چیه
از  یوقت. زهجای ةدور نیبه نخست میبرگرد. گرفته شود دهیما ناد ةزیباشد، در جا مقدس منتشر کرده

تماس گرفته شد تا  زین یدولت رناش نیشعر با چند یدر کنار ناشران خصوص زهیجا ۀرخانیدب
 ةزیمگر جا»: که میگرفت یپاسخ نیها چن از آن یشرکت دهند، از برخ زهیرا در جا شانیها کتاب

 یازیچه ن گریزنان وجود ندارد؟ پس د یآثار ادب یبرا)!( ا آن همه قدمت و اعتبارب یاعتصام نیپرو
که وزارت ارشاد اجازه  گفتند یبه ما م زده میهم ب یبرخ. «د؟یندازیرا راه ب زهیجا نیبود که شما ا

 یها کتاب یالبته ما هر سال برخ... شرکت دهند یخصوص یها را در جشنواره شانیها کتاب دهد ینم
 گونه نیا یعنی م،یکن یم افتیخود ناشرانشان در یمؤلفان و حت یاز سو زیرا ن دولتی ناشران ةتشرمن
را در نظر  ها نیا... داشته باشند ییابا یخصوص زیاز شرکت در جوا یکه تمام ناشران دولت ستین
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 یخصوص زیجوا یبرا تواند یکه م یقیموضوع که وزارت ارشاد به هر طر نیدر کنار ا دیریبگ
به فسخ قول و قرارشان درست در  یفرهنگ یها از مجبور کردن مسئوالن مکان کند؛ یم یتراش مانع
 یبرا شیکه چند سال پ یاتفاق)قرار بوده در آن مکان برگزار شود  یخصوص یا زهیکه جا یروز
 ،برگزاری روز در درست و شود برگزار هنرمندان ۀآمد که قرار بود در خان شیپ ماین یخصوص ةزیجا

 شیما پ ةزیکه در مورد جا یاتفاق) یخصوص زیجوا یمال انیکردن حام دیو تهد( قرار فسخ شد نیا
 یباز هم اتفاق) یخصوص زیدست اندرکاران جوا گریو د یمال یمو حا ریاز دب ییگرفته تا بازجو( آمد

 شهیهمخانه است که  وزارت نیو خود هم(... بودم انشیشخصا در جر د،یخورش ةزیکه در مورد جا
 . قرار دهد یخصوص زیرا در تقابّل با جوا اش یشیفرما یها دارد جشنواره یسع

منظورم به طور  افتد یها اتفاق م گونه تقابّل نیا رانیا رینظ زده یکتاتورید یگفتم در کشورها که نیا
گزار بر یو دولت یخصوص یادب ةزیکه همه ساله هزاران جا کایدر اروپا و آمر بود که مثالً نیا قیدق
 یگذار خصوص هیسرما کیها اگر بر فرض  کشور نیدر ا. است یمعن یب ییها تقابّل نیچن شود، یم

 ایاش داشته باشد  مؤسسه یبرا یغاتیتبل یا جنبه تواند یم رد،یگ یم یادب یا زهیجا یبه برگزار میتصم
 یربط چیموضوع ه نیو خالصه ا اندازد یرا راه م یا زهیجا نیجاودانه کردن نام خودش چن یبرا مثالً

شاعر و . کند ینم دایهستند، پ اه آن یحام یدولت یکه نهادها یزیبه در تقابّل قرار گرفتن با جوا
 اما مثالً. خورد یبودن نم یبرچسب دولت یدولت ةزیجا کیبه خاطر قبول کردن  نجایهم در ا  سندهینو
بورخس از دست  گذراند، یزگار مرو نوشهیپ یکتاتوریتحت د نیکه آرژانت شیها پ که سال ندیگو یم
که  یبورخس با آن همه عظمتش، به طور ۀرنامشده در کا ننگی ۀلک نیقبول کرده و ا زهیجا نوشهیپ

او را به خاطر  یهنوز که هنوز است برخ گذرد، یهمه سال که از درگذشت بورخس م نیبعد از ا
دو سال  که نیبا توجه به ا) دانم یمکه من  ییهم تا جا رانیدر ا. کنند ینکوهش م زهیجا آن افتیدر

 . ستمنوال ا نیاوضاع به هم( طرف آب هستم نیاست ا

 نیاتفاقا در آخر. شد یختم نم یدولت زیفقط به واکنش به جوا هیقض د،یخورش ةزیدر مورد جا اما
ه ک یدولت زیجوا فیگفتم که تکل( یستینفمی ۀمدرس تیدر سا)باره انجام دادم  نیکه در ا یا مصاحبه

 شوند یکه سرکوبگر زنان است اداره م ینهاد یاز سو یوقت باره مشخص است و کالً نیدر ا
 دیخورش ةزیجا. زنانه باشد اتیشعر و ادب مثالً ایبه نفع زنان  شانیها نشیتوقع داشت که گز توان ینم

 دهیناد اغلب، زنان را شانیها نشیبه وجود آمد که در گز یا یخصوص زیدر واقع، در واکنش به جوا
 ةزیجا! معموال اصال وجود نداشت. وجود داشت یداورانشان به ندرت زن انیم مثالً ای گرفتند یم

چه در سرودن و چه در ) شانیها تیچشم آوردنِ زنان شاعر و قابل یتو ،یبه قول یبرا دیخورش
 ! به وجود آمد( یداور
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جشنواره  یابیدر ارز« بر شعر استیس یۀسا»با عنوان  یا در نوشته ا،ین یمسعود یعلـ 
که سال به سال و دوره به دوره  آن یبه جا استیس ۀیسا»: دیگو یشعر فجر، م یدولت
« شعر»سر  انیم نیبر سر شعر افتاد و در ا شتریب ینیتر شود، با غلظت و سنگ رنگ کم

. دچار شد که از ابتدا قابّل حدس بود سرنوشتی همان   به فجر شعر ةجشنوار. ماند کاله یب
 کیو عمالً بدل شد به  تافت ینم را بر میجشنواره توسع و تعم نیا یها یگذار استیس

 ساختار از شاعر ۀفاصل اریکه شعر را با مع یساختارـ  و درون وکنسرواتی کامالً ةجشنوار
 « .دیسنج می قدرت

 ةدور نینخست ییشعر مستقّل در فهرست نها انیخوش از جر یدر نظرداشتن حضور با
رضا  احمد ،یشمس لنگرود ،یکرمانشاه ینیمع ،یترق ژنیبـ  شعر فجر ةشنوارج ینامزدها

از  ییها چهره نیکامّل چن بتیغ دیکن یفکر مـ  اخوان ثالث یو مهد ینجد ژنیب ،یاحمد
 رانیدب استیس ای گردد، یشاعران مستقّل بازم زیبه پره شتریسوم جشنواره به بعد، ب ةدور

 جشنواره؟ 

که مگر  میتأمّل را داشته باش نیا این یمسعود آقای سخن ةدربار ستین نخست بدـ  یریجد دهیسپ
مملکت شود؟ به نظرم با در نظر گرفتن کادر  نیشعر ا بینص کالهی فجر شعر ةقرار بود از جشنوار

 برای فجر، شعر ةجشنوار ی شده نییتع شیشده و برندگانِ از پ زیاز باال تجو یها داوران، مِالک
 م،کنی دقت اگر هم نخست ةدور ةدربار. ماند ینم یجشنواره باق نیاز ا یتوقع یشاعران مستقّل جا

 انیکه از م یینها یاز نامزدها یتعداد. نبوده است شیب یشینما دیکه به آن اشاره کرد یا هیقض
... شوند یمحسوب نم یاسالم یجمهور یبرا یخطر گرید درگذشتگان انتخاب شده بودند که قاعدتاً

از  یتعداد یعنیمنوال است؛  نیهم اوضاع بر هم یداستان اتیکتاب سال ادب ةزیدر ضمن، در جا
 ةبرند بینص زهیجا تینها  و در  کنند یاعالم م ییمعموال به عنوان نامزد نها زیمستقّل را ن سندگانینو
 ،یجمهور استیدهم ر اتانتخاب نیمگر در هم م؟یچرا راه دور برو. شود یم یا شده نییتع شپی از
چه  بینص( یجمهور استیمسند ر) زهیجا ت،ینها  نبودند؟ در  ها دایهم جزء کاند یو کروب نیرحسیم

 ینامزدها انیمستقّل م یها چهره نای بعد، به فجر شعر ةجشنوار سوم ةحاال اگر از دور... شد؟ یکس
  کم، صداقتِ دست: گرفته شود کیبه فال ن تواند ینظر م کیوجود ندارند، به نظرم از  یینها

شعر  انیو خود را به دروغ، طرفدار جر کنند ینم یباز لمیف گریشده و د شتریگردانندگان جشنواره ب
 ! دهند یمستقّل نشان نم

 

 کی که نیو متأسفانه به صرف ا کند یم کالیسانسور فضا را راد»: دیگو ینعمت آزرم مـ 
 ۀنیشیآن پ با یو در فرهنگ شود یارزش م یشاعر زندان رفته است، دارا ای سندهینو
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که خواه  کشد یفرهنگ و هنر مجاز و ممنوع م انیم یخط ،یاسیقدرت س ،یاستبداد ذهن
تقابّل به  ینوع زیاند ن شده میآن دو نوع هنر تقس نندگانیرکه به آف یهنرمندان نیناخواه ب
 تواند ینوشته به زندان رفته است، نم کی یکه برا یشاعر ای سندهیو نو آورد یوجود م
 . بگذرد کنند، یکار م دغدغه یکه ب یکنار آثار کسانساده از 

دو دسته با تمام  نیا دینکوبد، شا را فرو یکیرا برنکشد و  یکی یاسیس تیحاکم اگر
 یو با هم حرف بزنند؛ ول نندیبنش گریبتوانند کنار همد تینها  در  شانیها اختالف نظر

 ونیزیو تلو ویشعر معاصر در رادکه امکان پرداختن به هنر و مثالً  میریبپذ ستین یمنطق
 نیها ا همان هنر   ها و همان شعر   بابت یگرانیسو، د نیدر ا یول ؛باشد یکسان اریدر اخت

 « .اندازه با دستگاه سانسور مشکّل داشته باشند

 دییمورد تأ یِرسم یها و نشست یدولت یها در روزگار ما، در رسانه که نیدر نظر داشتن ا با
قرار  قیمورد توجه و تشو شتریب کیاشعار با ساختار کالس یرشاد، حتدولت و وزارت ا

« مجاز و ممنوع»با آثار  سندگانینو انیم یها آزرم از فاصله یکه آقا یریتصو رند؛یگ یم
 نیچگونه است؟ ا ران،یامروز ا سندگانیتر شاعران و نو ان نسّل جوانیم دهد، یارائه م

 دارد؟  د،یخورش ةزیمستقّل شعر، مانند جا یها زهیها و جا بر جشنواره یچه اثر ریتصو

از  یاریدر آن دوران، بس مثالً. با قبّل از انقالب فرق کرده است طیاالن خب، شراـ  یریجد دهیسپ
هم  33 یبعد از کودتا. ستیطور ن نیهم بودند اما االن ا یاسیو ادبا، فعال س سندگانیشاعران و نو

و  معروفاعم از )نگاران  زندان شوند، روزنامه یراه اتیدبمهم شعر و ا یها که چهره  از آن شیب
که خط و ربط  ستیشاعر ن کینرفتن  ایزندان رفتن  گرید نجایا ن،یهم یبرا. شدند یزندان( گمنام

در کدام محفّل نشست و برخاست داشته  که نیا گریدر عوض و به نظر من، االن د. کند یم نییتع
 یبرا یحت میامهم بود که پ اریبودم، بس رانیکه در ا یمن زمان خود یبرا. کننده است نییتع میباش

بار که  کیالبته . باز نشود رسد یبه دولت م یکه پشتش به نوع یادب یبار هم که شده به محافل کی
 در نشستن و ورود از بعد هنرمندان، ۀام دعوت شده بودم به خان نقد کتاب مترجم مورد عالقه یبرا

 مایصدا و س ام دهیکه شن ییکه تا جا) رانیا اتادبی کانون کننده، برگزار هادن که شدم متوجه جلسه
 من و داشت هنرمندان ۀدر خان یگاهیپا زیمستقّل ن اتیدر آن زمان ادب. است( پشت آن قرار دارد

 یمستقّل است، وارد آن جلسه شدم و زمان اتیهمان جلسات ادب   از نیا که نای گمان با و نادانسته
. شده بود ریخروج د یبرا گرید فانهاست که متاس رانیا اتیجلسه مربوط به کانون ادب که دمیفهم

از دوستان  یاریشرکت نکنم اما بس یجلسات نیرا دارم که در چن تیحساس نیا یمنِ نوع د،ینیحاال بب
در  یندارند و حت یتیحساس نیمعروف چن یها مستقّل و متاسفانه به خصوص چهره ةسندیشاعر و نو

مستقّل  شانیکه اگر ا زندیانگ یما را برم ۀمه رتیو ح( شدند یم یعنی) شوند یهم ظاهر م ونیزیتلو
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 خورند یهم از توبره م یباورم که برخ نیمن بر ا د،یدان یم... کند یچه م ونیزیدر تلو گریاست، پس د
ز خود و ا ندیگو یجنبش سبز شعر م یدر سوگ ندا آقاسلطان و شهدا مثالً یعنی. و هم از آخور

و از آن طرف،  کنند یکسب م تیمحبوب قین طریاز ا یو کل دهند یمعترض نشان م یا چهره
 ونیزیو در تلو( هنگفت یفیالتال حق افتیالبته در ازاء در) سپارند یم یدولت یکتابشان را به ناشر

و احتماال  کنند یم یو شعرخوان یمدام سخنران رانیا اتیجلساتِ کانون ادب نیو در هم شوند یظاهر م
دولّا  یمن اما معتقدم که شترسوار. ندارند ییابا افتشیشود، از در بشانیهم نص یدولت یا زهیاگر جا
با  شد، بروم مثالً فیتوق کنم یکار م شیکه من برا یا روزنامه یکه وقت شود ینم. شود یدولّا نم
 یها گر به بنده در روزنامهبله، ا. ونیساوپوزی بگذارم هم را خودم اسم و کنم کار جم جام ۀروزنام
 یبزنم، آن وقت حت زدم یشده م فتوقی ۀرا که در روزنام ییها همان حرف   هاجازه دهند ک یراست

و تا اسم  ونیزیاما بنده بروم در تلو. محسوب شود ونیسیاوپوز بونیتر تواند یهم م هانکی ۀروزنام
 گریگّل و بلبّل نشان دهند که د ریتصو هول شود، برنامه قطع شود و یمجر اورم،یفروغ فرخزاد را ب

و از  یباش یکه شاعر مطرح شود ینم!... زنم یهم حرف خودم را م ونیزیگفت دارم در تلو شود ینم
 یکن افتیهنگفت در یکتابت مبلغ فیالتال به عنوان حق طرفی از و ندا ةدربار ییطرف شعر بگو کی

خودش  یها استیس غیاش را آن هم بابت تبل که ندا را کشته، بودجه یهمان دولت   که یاز ناشر
. دولت نباشد غیباشد و در تبل طرف یآن کتابِ تو ب یحاال بر فرض، اصال شعرها. کند یم نیتام

و خود  بخشد یبه آن اعتبار نم ،یسپار یم یناشر نیکتابت را به چن ت،یتو با آن همه محبوب که نیا
  شود؟ نمی( دولت) اش بودجه ةکنند نیتام ناشر و نیا یمثبت برا غیموضوع، باعث تبل نیا

که در  یا زهیکه کتابم را در جا دانم یکه گفتم، ننگ م یلیدال نیمن خودم به هم ز،یمورد جوا در
اما اگر شاعران منتسب به شاعر . شرکت دهم شود، یبه دولت وصّل م یا گوشه کی ،ییجا کی

   .ردیگ ید، فقط شعرشان مد نظر قرار مشرکت دهن دیخورش ةزیبخواهند کتابشان را در جا یدولت
وجود  یدولت زیاما در جوا. نوع وجود ندارد نیاز ا یبند ما دسته ةزیطور که قبال گفتم، در جا مانه

که با  یزیها کتابم را شرکت دهم؛ در جوا در آن دانم یننگ م میگو یاست که م نیهم یدارد و برا
 . اند آمدهسانسور به وجود  شترِیهر چه ب غِیهدف تبل

 اتیبه محافّل شعر و ادب کرده یم یهمکار تیکه قبال با حاکم یشاعر وستنِیحال، از پ نیع در
دو طرف  انیم یقیکه گفتمان حق نجاستیا. رمیگ یم کیو آن را به فال ن کنم یمستقّل، استقبال م

 . دارندسرکوب و سانسور ن غیجز تبل یکه هدف یو محافل زیها، جوا نه در رسانه دیآ یم شیپ

 

 دیخورش ةزیبخواهند کتابشان را در جا یاگر شاعران منتسب به شاعر دولت»: دییگو یمـ 
 « .ردیگ یشرکت دهند، فقط شعرشان مد نظر قرار م
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 نیروشنفکر ا یها یژگیاز و یکیکه  میکرد یما فکر م»: گفته است ییخو ّلیاسماع دکتر
 . تیاست، نه با حاکم تیبر حاکمـ  بر قدرت است، نه با قدرت شهیاست که هم

 یکند، از روشنفکر یهر گونه همکار تیبا حاکم ردیکه بپذ نیروشنفکر هم میکرد یم فکر
 . استعفا داده است

ما که در آن دوران زنده بودند و  کیبود که تمام استادان ادب کالس نیا دگاهید نیا ندیبرآ
 یاز سو ،یدکتر خانلر مانند دکتر شفا، دکتر صفا، و کردند، یهم م یبزرگ یکارها

ها  آن یبرا کوتیبا نیالبته ا. شدند یم کوتیروشنفکران چپ با ژهیو روشنفکران و به
دو  ینامهربان یعنی. دادند یسو نم نیبه ا یتیاهم چیها هم ه آن نچندان دردآور نبود، چو

 . بود هیسو

به  آمد، یم مو سخت خوش خواندم یم یاز خانلر یخوب اریبس ۀگاه که مقال هست ادمی من
مثالً به دکتر . نوشته است ییبایز ۀچه مقال یکه خانلر کردم یدوستانم بازگو نم ۀهم
خودم  یاز رفقا یاریبه بس یبه راست یول گفتم یم ایدکتر اوس ای یکدکن یعیشف
 « .گفتم ینم

شده  انیب ،یستودن تیمیکه به نظر من، با صداقت و صم ،یتیذهن نیچن رسد ینظر م به
از کار  یبانیپشت ای دنیسازنده در آفر یکمتر مانع انجام همکار اریر نسّل ما بساست؛ د

 . شود یباشد، م یو انسان یخوب و درست، تا آنجا که اخالق

چگونه  د،یشعر خورش ةزیجا ینامزدها دنیو برگز ،یابیارز رفتن،یپذ ندیمقوله را در فرا نیا
  د؟ینیب یم

 نیا قاًیمسئله دق. شرح دادم یدر پاسخ به سؤال قبل یادید زموضوع را تا حدو نیاـ  یریجد دهیسپ
 قاًیدق. شود ینگاه م ادبی شناس سر ةچهر کیبه عنوان استاد، الگو و  یبه دکتر خانلر است که مثالً

 دانکند چن یهمکار تیگمنام با حاکم بیاد کی یوقت یعنی. کند یم جادیاست که مشکّل ا نیهم
. کند یکند، موضوع فرق م یهمکار یخانلر یاما وقت. نخواهد داشت تیحاکم غیدر جهت تبل یریثأت
 یبه همکار قیتشو کردند یالگو نگاه م کیهم که به او به عنوان  دیاسات گریکه د نجاستیا
 گرید کنند، یبه عنوان الگو نگاه م ها نیتر هم که به ا جوان یو آن وقت شاعران و ادبا شوند یم

 تیحساس هیقض نیا یهمان طور که گفتم، من رو   .خواهند دانسترا ننگ ن تیبا حاکم یهمکار
به مردم خودمان  میخواه یچگونه م گریپس د م،یکن یهمکار تیچون اگر همه با حاکم. دارم یادیز

 اگر. است، بد است یگر است، سانسورچ ظالم است، سرکوب تیحاکم نیکه ا میثابت کن ایدن ۀیو بق
  م؟یکن یم یبد است، چرا با آن همکار
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 اتیمستقّل، شعر و ادب زیدر تمام جوا کنم یو فکر م دیخورش ةزیهمان طور که گفتم، در جا   باز اما
. اند داشته یبا کدام جناح همکار که نیا ای شان سندهینه شاعر و نو شود، یاست که مد نظر قرار داده م

 یو حذف شاعر وربه سانسدست  ده،یکه بر اساس اختالف عق میده یما به خودمان اجازه نم یعنی
 . افتد یاتفاق م نیا شهیهم یدولت زیاما در جوا. میبزن

 

 ییها تالش یبه دستاوردها شتریمن ب ست؛ین یالبته نگاه من به شخص دکتر خانلرـ 
 یکه فضاها کنم ینگاه مـ  «فرهنگ ادیبن»و « سخن ۀمجل»مورد،  نیدر اـ  یفرهنگ
بودند  یآثار فرهنگ دنیو مترجمان، و آفر سندگانینوشاعران و  یورز شهیاند یبرا یباارزش
را، در کنار  ییفضاها نیتاختن به چن ایچپ، انکار  تیقلم هوادار ذهن یاز اهال یاریو بس

برخورد، تفاوت  نیبه نظر من، ا. شمردند یحاکم برم ستمیمبارزه با س یانکار دکتر خانلر
 نیکه ا یستمیهمان س   یشده از سوبا سانسورِ اعمال  وه،یدر ابزار و ش یحت ،یادیز
 . اند، ندارد با آن در مبارزه بوده سندگانینو

خوشبختانه . حق با شماست بله، کامالً. لُبّ کالمِ شما را گرفتم ق،یاالن به طور دقـ  یریجد دهیسپ
ه بند. ردیگ یفرد، اشتباه نم کی یرا با مخالفت با دستاوردها یمخالفت با خط مش کسی ما ۀدر زمان

شکسوتمان، و یاز شاعران پ یتعداد یکرده باشم بر خط مش یخواستم انتقاد قیطر نیاز ا شتریهم ب
که  یارزش آثار یِنف یعناد و مخالفت داشتن با خودِ آن اشخاص است و نه به معنا ینه به معنا نیا

بار، از  نیو ا گرید یخواهد بود و به قول شما، سانسور یانصاف یب نیصورت، ع نیا ریدر غ. اند دهیآفر
 . جانبِ ما

 

جامعه را  ۀخواهان یآزاد یها گفت سانسور، تالش توان یم ایآ ش،یپرسش پ ۀدر ادامـ 
رو تا  نیو از ا راند، یم شیشده از باال پ ّلیتحم یمخالفت با هر نظام ارزش یبه سو شتریب

به  یابیستد یو هدف مبارزه برا ریمس ف،یمخدوش کردن تعر ییبزرگ، توانا یها اندازه
قابّل  یها آمران سانسور تا اندازه یعنیرا دارد؟ ـ  ریفراگ یدر معنا یو آزادـ  انیب یآزاد

 نیو از ا ازندی یدر جامعه دست م قت،یحق ینادرست و ب تیذهن کی جادیتوجه به ا
  اند؟ ابیانداز کام چشم

 یاگر آن باال، جمهور)شده از باال  ّلیتحم یبا هر نظام ارزش دیبه نظر من باـ  یریجد دهیسپ
 مثالً د،ینیبب. شود یمحسوب نم ریاست و انحراف از مس یکار درست نیمخالفت کرد و ا( باشد یاسالم

 ونارشاد شوم و چ ریوز ،یاسالم جمهوری ةپرورد دست ۀبست کامالً تیذهن کیبنده با  دیفرض کن



 وگوها     بازخوانی ده شب ـ گفت

021 

 

کنم  جادیا ینظام ارزش کی میایب دانم، یزن و مرد در شعر را ضد ارزش م یحرف زدن از آالت تناسل
نظام  نیمخالفت با چن ایخب، آ. در شعر، ممنوع باشد یکه در آن هر گونه سخن گفتن از آالت تناسل

 دارد؟  رتیمغا انیب یبه آزاد یابی دست یاست؟ با تالش برا یکار اشتباه یا یارزش

و  دیشیاند توان یتر م آزادانه تاًطرف آب، که قاعد نیا. مینگاه کن هیبه قض گرید یبه شکل دییایب حاال
 به که شده مطرح آن ۀدر اساسنام. اند به راه انداخته انیب آزادی ۀروشنفکر، خان یکرد، تعداد انیب

. کنند یمحکوم م ود،به آن ش یابی را که مانع دست یو حصر معتقدند و هر کس حد یب انیب آزادی
داشته باشند که  یافراد آزاد یعنیچه؟  یعنیر و حص حد یب انیب یکه آزاد دیپرس دیبا نجایخب، ا

 غیرا تبل سمیها بپردازند و راس و نژاد ها تیقوم ریبه تمسخر و تحق ایکودکان بسازند،  یپُرنو لمیف مثالً
 نیدوستان از ا نیدر تضاد است؟ خب، ا رحقوق بش نیبا قوان که کامالً یدست موارد نیکنند و از ا
  اند؟ فتادهیطرف بام ن

و  یاسالم یجمهور یشده از سو ّلیتحم ینظام ارزش انیچقدر تفاوت است م مینیب یکه م جاستنیا
به  طیمح ه،یاست که قض نیمنظورم ا. یحقوق بشر ینهادها یشده از سو فیتعر ینظام ارزش

 . کند یفرق م طیمح

 

به  شتریب تواند یحاکم، م ستمیس تیهمسو با ذهن یمخالفت با هر نظام ارزش یولـ 
 یبه عنوان نمونه در بازخوان. و خردمندانه یآگاهانه، منطق ةتا مبارز انجامدیب یازلجب
که در آن زمان شعر  میخور یبر م یارائه شده در ده شب شعر گوته، به اشعار یها متن

 : اند حاکم بوده ستمیس یچون بر ضد نظام ارزش اند، آمده یمعترض به حساب م

 یاز آن بلند/ از آن کبوتر خان، /  اب اذان راصوت ن اد،یاز  یبر یچگونه م... »
 کندت یرها نم   ... /از آفتاب رخ برتافت شود یچگونه م/  «یمسجدالقص» یها گلدسته
 کمیشب  ،یمطهر اوشیس ««نیفلسط»آفتاب داغ  کندت یرها نم   «اردن» ۀرودخان

حجاز،  ییچرا نسّل خدا /ییاگر تو نه از خدا/ الفجر؛  اذا مطلع یحت/ القدر لهیروح ل یا ...»
به  زیخدا ن! اهلل اکبر...  . /ستیکه وامدار تو ن ستین ینید چیه...  /است؟  افتهی صلهیف

 ادبودیبه « .نیالخالق اهلل احسن تبارک/ اهلل تبارک/ اهلل فتبارک! / نگرد؟ یدر تو نم یشگفت
 شب پنجم ،یگرمارود یموسو یعل ،یامام عل شهادت

 انیکه قاسم آنجا م دمید. / زدند یم ریشمش/ همه خلق در رکابآقا سوار اسب و ... »
 ،یآباد جعفر کوش« ...الزمان به ظهورت شتاب کن صاحب ای...  ... /زند یم ریشمش/ جمع

 شب هفتم
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و  یاند، شعر دولت حاکم ستمیس یچون موافق نظام ارزش ران،یاشعار در جامعه امروز ا نیهم
 . را مخدوش کرده است قتیحق سانسور عمالً یعنی. شوند یموافق نظام، شمرده م

مطلبِ سانسور شده خارج از  ةسندینو»: مورد گفته است نیدر هم یشاهریام دیمهش خانم
 شود یو همانطور که قبالً گفتم، م ردیگ یبر عهده م یاسیس یها تیمسئول تشیصالح

حرف زور، سانسور حرف زور است، منطق که ندارد، و در واکنش به . رهبر و راهنما
 گریکرد د داینفس مخالفت ارزش پ یوقت. کند یمخالفت به طور مطلق مهم جلوه م

که  یعاتیما در انقالب شاهد تمام ضا. افتد یخوان از قلم م مخالف تیآن و صالح یمحتوا
 « .میبود اوردیبه بار ب تواند یم یوضع نیچن

 زیچ کیخوان  خوان و موافق خالفاست و بحث شعر م زیچ کیبحث سانسور  دینیببـ  یریجد دهیسپ
دارد و در باال به آن اشاره  رتیکه با حقوق بشر مغا یطیبه جز شرا) یطیسانسور در هر شرا. گرید

در مقابّل سانسور بر حق  شهیشده به نظر من هم مطلب سانسور ةسندی، ضد ارزش است و نو(کردم
شده از  ّلیتحم یِنظام ارزش»مخالفت با تان به سانسور،  با توجه به اشاره ،یمن در سؤال قبل. ستا

خوان و شعر  حاال اگر بحث، بحثِ شعر مخالف... مخالفت با سانسور گرفتم یرا به معنا« باال
شاعرش چه  که نای ةدربار د،یآ یم انیشعر به م یپا یاذعان کنم که وقت دیخوان است؛ با موافق

به ضرر آن؛ و  اینفع حکومت است شعر به  یمخالف حکومت؛ محتوا ایهمکار حکومت  ست، یکس
و تمام  گذارم یهم م یپس از انقالب، چشم رو ای شده یاز انقالب سانسور م شیآن شعر، پ که نیا
کند  یم دایپ تیمن اهم یآن شعر برا تِیفقط و فقط شعر گرید نجایو ا کنم یموارد را فراموش م نیا

   ازرا پاوند در. شعر از شاعرش جداست است که قدر مسلم، حساب نیمنظورم ا. گرید زیچ چینه ه
 دهیناد یآثار را کس نیا. خلق کرد یمیبود، آثار عظ سمیکه طرفدار سرسخت فاش یا همان دوره

کرد؛  یمنظر بررس نیمخالف شاه در ده شب شعر گوته را از ا یاشعار شاعران مذهب دیبا. ردیگ ینم
 یجداست که به شعر ربط یموارد، بحث ۀیاند؟ بق شدهاند و چقدر ماندگار  چقدر شعر بوده واقعاً که نیا

ربط  اش یاسیس ای یاجتماع یخود او در زندگ یها یریگ و موضع یندارد بلکه به شاعر و خط مش
 . اش شرح دادم درباره یقبل یها در پاسخ به پرسش ّلیو من به تفص کند یم دایپ

 

ـ  شعر یخصوص زیتقّل و جوامس یچرا نهادها»پرسش که  نیبا طرح ا این یمسعود یآقاـ 
 ةرا در تقابّل با جشنوار یرومندیاند کنش معنادار و ن نتوانستهـ  ریده سال اخ یخصوصاً ط

 یدر چارت سازمان توانند یها نم آن»که  رسد یم جهینت نای به جمله، از «دهند؟ ارائه فجر
 زیجوا نیاکثر ا. اردنگه د یها را راض که تمام نحله نندیرا بچ یبیترک خودو داوران  رانیدب
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بحران . ستندین یا شده  رفتهیموجه و پذ یادب ةاند که خود چهر کرده سیتأس یرا افراد
 « .زند یم یخصوص زیرا به جوا  ضربه نیتر بزرگ ت،یمشروع

 نیا شرفتیپ ریدر مس یاریمشکالت بس یدولت یکه نهادها مینیب یدر عمّل م یول
شعر گوته، مانع انتشار  یها برخورد به شب ةویمانند شه یا وهیو در ش گذارند، یم ها زهیجا

 . شوند یکشور م یهمگان یها ها در رسانه مربوط به آن یها اخبار و گزارش

شان به نظر  متن رونیاز ب دیکه شا از آن شیها، ب حرکت نیگرفت که ا جهینت توان یم ایآ
مشکالت ممکن  نیطور خاص، ا به د،یخورش ةزیجا ةدربار ایو آ رومندند؟یمعنادار و ن د،یایب

 بسته باشد؟  زیحرکت ن نیا ةدیا ۀزنان یاست که فضا

به  ّلیدل نیآزاد به ا یو درشت در کشورها زیر یادب زیهمان طور که گفتم، جواـ  یریجد دهیسپ
که  ندیآ یبه وجود م ّلیدل نیبه ا. نشان دهند یدولت زیدر تقابّل با جوا یکه کنش ندیآ یوجود نم

 گذارش انیکه خودم بن یا زهیحداقّل در مورد جا ران،یدر ا. باشند قیها و سال از صدا یکثرت بونِیتر
 ّلیبه عنوان دل تواند یم ّلیدال نیا یخبر دارم، هر دو بودم و از چند و چونِ به وجود آمدنش کامالً

 و رفج شعر ةدر مقابّل جشنوار یکنش که نیبه خاطر ا صرفاً یعنی. آن در نظر گرفته شود یوجود
گفت که  توان یم واقعدر . میا نداختهیرا به راه ن زهیجا نیا م،یارائه ده یدولت یشعر زیجوا گردی
منتشر نشده را  یها بخش کتاب ّل،یدل نیبه هم)قصدمان کنش در مقابّل سانسور بوده است  شتریب
اوران زن و آثار د یحال، با معرف نیو در ع( میداد مد نظر قرار افتهیانتشار  یها در کنار کتاب زین

 . میدیشیاند یم قیها و سال زنان، به آن تکثر صدا

 ةدربار وقت یوقت و ب نژاد، یارشاد دولت احمد یاست که وزرا یا همان واژه   اما تمشروعی ۀکلم نیا
 یچون آقا ینگار خوب که سر زبان شاعر و روزنامه مینیب یو متاسفانه م برند یبه کار م یخصوص زجوای

چه؟  یعنیشده  رفتهیچه؟ موجه و پذ یعنی تیمشروع: است نیسؤال من ا. افتد یهم م این یمسعود
با  ام، دانسته یاش را قابّل تأمّل م قلم شهیکه هم این یمسعود یآقا که نیافسوس دارد ا یچقدر جا

  .ها حرف بزند آن  رانیارشاد و مد یخاصِ وزرا اتیادب

 جادیا دیخورش ةزیمستقّل و به طور خاص، جا زیاجو یبرا تیکه حاکم یمشکالت و موانع ةدربار
 زیجوا نیاز وجود ا تیبه هر حال، حاکم. در پاسخ به سؤال اول شرح دادم ّلیکرده است به تفص

 . فشارد یم شانیدست بر گلو گاه یگاه و ب  سال است که نیو چند ستیخرسند ن

 

معترض،  ،یشعر اجتماع ةرسرتاسر در گست باًیاشعار ارائه شده در ده شب شعر گوته، تقرـ 
 . قرار دارند یکیگاه چر و ،یاسیس
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دلم »آن روزگار شعر  یاسیشعر س نیمعتقد است بهتر یکدکن یعیوجود دکتر شف نیا با
سهراب کشان »با عنوان  یا در مقاله نیفروغ است؛ و کاوه گوهر «سوزد یباغچه م یبرا
 یو اخوان با شعرها مایروغ و نف یاسیکه تفاوت شعر س سدینو یم« در مسلخ شعر اتیادب
و  یهنر انیدر بـ  یکیچر/ یاسیس اتیچهره بارز ادبـ  پور نسلطا دیمثالً سع یاسیس

آن دوران را  یکیچر یشعرها یاریمشترک بس یژگیو نیگوهر یآقا. نوست یها کیتکن
 . شمارد یبرم «شناسانه ییبایز یها ّلیو فقدان است ،یادب یها کیو تکن انیضعف در ب»

معترض و  ،یاجتماع یشعرها انیم. اما شعر نوشت ،یاسیس توان یکه م دیمعتقد ماش
 یستادگیشعر ا ۀخوب، اشعار گرد آمده در صفح ۀنمون کیبه عنوان ـ  نسّل ما یاسیس
  د؟ید «یاسیس تیشعر» توان یچه اندازه مـ  به همت شما ران،یا

باره گفته بودم که  نیدر ا یمختلف یها ر مقالهبله، قبال د... ها در اغلب آن اغراق، یبـ  یریجد دهیسپ
ممکن  یو شعر یانیامکانات متکثر ب یریامر جز با به کارگ نیاما شعر نوشت و ا یاسیس توان یم»
متکثر هنر و شعر  یکردهایو رو ها انیجر یِشنهادیبا بهره بردن از امکانات پ است،یس نیا» 2«ستین

از  یمیب یو ب یشاعر بمان گذارد یبه آن معنا که م کند؛ یات نم آلوده گریکه د ست یاستیجهان، س
که خود،  شیمحمود درو»حال،  نیو در ع 1«.یبمان ،یو شعارزدگ ییرایدار شدن، م مصرف خیتار

مهم را  نیا« .است یستادگیجور ا کی ،ییبایهر شعر ز»: دیگو یم یستادگیاست در شعر ا ی ا اسطوره
 نیاما در ع ست،ین یشیکه مستقّل است و فرما یشعر با؛یشعر زکرد که  ریگونه تعب نیا توان یم

هنر . دیبه شمار آ یستادگیشعر ا که نیا ینپرداخته است، خودبسنده است برا زین یاسیحال، به امر س
خودبسنده است  ،یشیبا هنر فرما لهنباشد، در مقاب زین یو انتقاد یاسیمضمون س یاگر دارا ،یواقع

 یاسیکه س ست، یارستمیعباس ک یها لمینوع هنر، ف نیمثال بارز ا. دکه هنر متعهد محسوب شو
 یاسیکه س ک،یمثالً، شعر اروت ای. کند ینم داپی اکران ةاجاز رانیست، در ا اما چون هنر ناب ا ستین
باره  نیدر ا کالً... 9«.دهد یسانسور امانش نم غیاما ت ست،ین زیاش، متعهد ن عام یو به معنا ستین
ام سرتان  ها تکرار کرده ها و بار که بار ییها با حرف دهم یم حیترج گریام و د نوشته ادیام و ز گفته ادیز

دور از  یپور قدر سلطان دیدر مورد شعر سع نیگوهر یالبته به نظر من قضاوت آقا. اورمیرا درد ن
 یانیبر جر یریثأکم، ت که دست یشعر یعنیچه؟  یعنی یاسیشعر س د،ینیبب. انصاف بوده است

را داشتند و  ریثأت نیپور ا سلطان یشعرها. کننده جییته ایروشنگرانه باشد  داشته باشد؛ مثالً یاسیس
 یانگریپور به ب شعر سلطان که  نیبود و در ا یو اخوان، در سبک شعر مایتفاوتشان با شعر فروغ و ن

دلم »به نظرم شعر  شاعر است اما نیتر من محبوب یبرا شهیو هم شهیفروغ هم. تتوجه داش شتریب
 . یاسیمحسوب کرد تا س توان یم یاجتماع شتر،یرا ب «سوزد یباغچه م یبرا
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 دیکن یو شاعران هم نسّل ما، فکر م رانیشما از شعر امروز ا ةبا توجه به شناخت گستردـ 
 د،یآ شیپ رانیا یکنون یده شب شعر گوته، در فضا یمانند برگزار یاگر امکان حرکت

تر خواهد بود؟  ها چه اندازه پررنگ پرداخته خواهد شد؟ حضور خانم ینیمبه چه مضا شتریب
کانون  ةسندیشصت شاعر و نو انیزن م ةسندینو ایدر ده شب شعر گوته، تنها سه شاعر )

 .( اند حضور داشته

 خواند؟  دیخواه یگفت و چه شعر دیاز چه سخن خواه یفرض ۀدر آن برنام شما

نخواهد  شیپ یحرکت نیامکان چن یکنون رانیقدر مسلم در ا. تاس یسؤال جالبـ  یریجد دهیسپ
که  ییاغلب شعرها نیچند ساله، باز هم مضام نیا طیبا توجه به شرا کنم یفکر م آمد، یآمد، اما اگر م

دوران  نمسلما متفاوت از آ ،یشعر اقیو سبک و س انیب ةویبود، اما از نظر ش یاسیس شد یخوانده م
که  یچون تعداد زنان شاعر. تر بود به نسبت آن دوران پررنگ)!( پانصد درصد زیها ن حضور خانم. بود
در مورد ! است شتریها پانصد درصد ب به نسبت آن سال اند، یشاعر ریگیپ یها به طور جد سال نیدر ا

 یها سروده یشناس ییبایز»را که در باب  یا مقاله دیشا... سخت است میتصورش برا خودم، واقعاً
 ! دانم ینم واقعاً. خواندم ینوشته بودم م« ندا آقاسلطان یدر رثا یرانیاشاعران 

 

 2931 نیفرورد

 ــــــــ

 ژةوی تالش،فصلنامۀ  ،یریجد دهیندا آقاسلطان ـ سپ یدر رثا یرانیشاعران ا یها سروده یمورد یـ بررس« ندا» نیتر بایزـ  2
 : جنبش سبز

http: //www. talash-online. com/didgha/matn_2233_23. html 

 ی ـاثر پگاه احمد« سردم نبود»به مجموعه شعر  یبا نگاه یاسیبر شعر س یـ تأمل شود؟ یهمدرد م مکرهیکجاست که ن نجایاـ  1
 :1222اوت  23 و،یویتهران ر ،یریجد دهسپی

 http: //tehranreview. net/articles/ 3333# . UU9FVhxJOAk 

 ی ـنیام هیاثر آس« !ایبه خوابِ من با تفنگ ن»به مجموعه شعر  یبا نگاه یاسیبر شعر س یـ تأملمن اعدام  ،یشو یتو پروانه مـ  9
 :1222اکتبر  13 و،یویتهران ر ،یریجد دهسپی

 http: //tehranreview. net/articles/ 22113# . UU9HlhxJOAk 

 

 
 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از خطا قتیحق صیتشخ یامکان عاد»

 « وجود ندارد کند یم یروائ ر آن فرمانکه سانسور ب یا جامعه در

 

 باقر پرهام دکتر

 

 
 

و  میتحر یو در پ ،یدیخورش 36در اواخر سال  رانیا سندگانیکانون نوـ  انیزند ماندانا
شکّل  ،«رانیو مترجمان ا سندگانیکنگره شعرا و نو»با نام  یدولت یاعتراض به مراسم

 33اهّل قلم، در بهار  یو منافع صنف انیب یدر دفاع از آزاد یا هیانیگرفت و با انتشار ب
 . کرد یخود را آغاز و علن تیفعال

 کی یبه سو ینهاد صنف کیکانون را از  فیخود به خود، تعر ،یآغاز نینظر شما، چن به
  کشاند؟ ینم یاسینهاد س

 ندگانسیکانون نو ةدور نیدوم. دیا کانون اشاره کرده ةدور نیاول ّلیشما به تشکـ  باقر پرهام دکتر
نخست  ةبا آنچه که در دور یتفاوت سندگانیشد از نظر درخواست نو ّلی، تشک2996که در بهار رانیا

 انیب یزادکانون در مخالفت با سانسور و دفاع از آ یمنظورم خواست اصل. اعالم کرده بودند نداشت
اکم برقرار سانسور را دستگاه ح رایدارد، ز یاسیس ۀجنب کیخواست خود بخود  نیا. است شهیاند
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 یول. هست زین یاسیمخالفت با دستگاه حاکم از نظر س یو مخالفت با سانسور در عمّل نوع کند یم
 کی یسو هب ینهاد صنف کیاز »باشد که کانون  تواند یو نم ستیآن ن ینکته هرگز به معنا نیا

 ایرد دا یاست که درخواست «یصنف» یواقع تیماه یموضوع اصل. شود یکشانده م «یاسینهاد س
و قلم سرو کار دارند با  شهیو شاعر و مترجم که با اند سندهینو« صنف». برپا کند یتشکل خواهد یم
طور  به وو شاعران  سندگانیصنف نو تیدر ذات فعال یاسیس ۀجنب. مثالً نانوا فرق دارد« صنف»
 انجام دهند یاسیکار س یعنوان صنف ریها خواسته باشند ز آن که نیاهّل قلم وجود دارد نه ا یکل

 

روشنفکر آن  یۀکه خواست ال داند یم ینعمت آزرم ده شب شعر گوته را گواه روشنـ 
و  د،ینگاه موافق نیچه اندازه با ا. بوده است یزمان، اصالحات در چهارچوب قانون اساس

آن  یروشنفکر یبر فضا رهیچ تیذهن ر،یدر نگاه فراگ ایبر ده شب،  رهیچ تیاصوالً، ذهن
انقالب  کی ای دیدید یم یاسیس ای یاجتماع ،یفرهنگ رییتغ کی ارخواست شتر،یب روزگار، را

 آن؟  کیکالس یبه معنا یاسیس

کشور در  یبوده که کانون خواستار بهبود وضع فرهنگ نیآزرم ا یاگر منظور آقاـ  باقر پرهام دکتر
موجود کشور  یاساس برهم زدن نظام و قانون یبرا یخواست یعنیموجود بود،  یچارچوب قانون اساس

اگر هم « بر ده شب شعر رهیچ تیذهن»اما . ست یصورت حرف درست نیدر آن زمان نداشت، در ا
گردد  یبرم تیذهن نیبه خود ارائه دهندگان اـ  بود مواردی در کهـ  بود «یاسیانقالب س» واستارخ

مطلب است که  نیاخود من در شب نهم گواه  یسخنران. «سندگانیکانون نو»به نام  یتینه به کل
 نیدر نظام حاکم بر کشور در من وجود داشته و من با توجه به هم یادیبن رییتغ کیاز  یاحساس

 دیکشور را تهد ةندیآ یزیدر واقع گفتم چه چ ،یخطر، با استفاده از زبان تورات و فردوس حساسا
 یاحتمال یرارنداشت جز اشاره به برق یگرید یمعنا چیمورد بحث من ه« حرف» یفضا. کند یم
 ددر کار نبو یمتاسفانه نه تنها گوش شنوائ. کشور یآن برا رانگریو جیو آثار و نتا ینظام مذهب کی

شد و  یریدر مطبوعات کشور کامالً جلوگ گذشت یشعر م یها از انتشار آنچه در شب یبلکه حت
 . دینرس یحرف امثال من به گوش کس

 
از  یسخن ناش یذات معنو»: دیا گوته، گفته شب شعر نیدر نهم تان، یشما در سخنرانـ 

و بغرنج عمّل است  دهیچیپ تِیدر واقع ییو تکاپو یاست که خود حرکت یزندگ ینیذات ع
است که در  یکس ندهیاست و گو یا ندهیکالم گو ،یهر کالم. الفاظ یرینه در خالء اث

 « .اوست یکند، و کالم او همانا زندگ یو عمّل م دیز یزمان و مکان م
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شعر گوته،  یها شرکت کننده در شب تیاز جمع یدرصد بزرگ که نیدر نظر داشتن ا اب
مانند  ،یکیگاه چر شعارگونه و« کالم»از  شتریبودند؛ به نظر شما، استقبال ب انیدانشگاه
« در آن زمان و مکان یزندگ»بر  رهیچ تیپور، چه اندازه از ذهن سلطان دیآثار سع

 خاست؟  یبرم

خواستار انقالب بود،  تیذهن یاسیآن روز از لحاظ س رانیبر ا رهیچ تیذهن که نیاـ  باقر پرهام دکتر
نداشت،  میداده بود ّلیکه ما تشک یسندگانیبه کانون نو یربط تیذهن نیا یول. ستیدر آن ن یدیترد

در  یبه طور کل ایشعر،  یها که در سخنان خود در شب یشاعر ای سندهیخود نو تیبلکه به ذهن
آثار شاعران و  یها از فرآورده تیذهن نیا. مربوط بود کرد، یدر آن روزگار عرضه م که یآثار
حزب توده و هواداران  ینفوذ فکر ریز ای یا چپ توده ژهیبوـ  یاسیبود که به احزاب س یسندگانینو

بودند، بر  «یمذهب» شیخو یکه در نهاد فکر یو آن دسته از اهّل قلم یمل ۀمصدق و جبه
 ازشیمورد ن «یمظلوم نمائ»و احساس  داد یم دانیم تیذهن نیبه هم زیر حاکم نسانسو. گشت یم

خود  تیذهنپور ـ  سلطانبه عنوان مثال مرحوم ـ  سندگانیاز کانون نو یافراد تیذهن. آورد یرا برم
 . سندگانیکانون نو تیها بود، نه ذهن پور سلطانپور و  سلطان

 

دستگاه ضبط صوت که حرکت  کیرا در حکم  ندهیکه گو ستین نیمنظور ا»: دییگو یمـ 
 یهر چند حامّل بار امانت نده،ینه، کالم گو. میتصور کن کند یثبت م ناًیرا ع ینیمع یکیمکان

 ۀافتی یو تعال دهیشیاند ده،یاو از آن سرشار است، هر چند صورت سنج ۀاست که زمان
و « روزمره»آن از حد  ةزمان دارد، اما عمق و گستر یاز معان ندهیاست که گو یا تجربه

 « .شود یم ساز ندهیو چه بسا که آ رود یتر م فرا« پا افتاده شیپ»

از  یبانیو در پشت سم،یالیبر ضد غرب و امپر یها و واژه میمفاه ینظر شما، بسامد باال به
الزمان در شعر جعفر  خواست شتاب در ظهور صاحب یحت ن،یو فلسط سمیالیسوس

بر  یچپ و اسالم تیذهن یرگیهم شدند، به چ« ساز ندهیآ»که در عمّل  ،یآباد کوش
گشت،  یآن دوران بازم یروشنفکر یفضا ر،یفراگ یدر نگاه ای سندگان،یکانون نو یفضا

 نداشتند؟  ییبه حضور در چنان فضاها ّلیتما ّل،یبه هر دل گر،ید یها تیذهن ای

 یاز اعضا یکه گفتم بر بخشهمان طور    «یچپ و اسالم»به قول شما  تیذهنـ  باقر پرهام دکتر
 یتیخودشان نه به عنوان ذهن یفرد تیذهن ۀبه منزل یبود ول رهیکانون که تعدادشان هم کم نبود، چ

 توانستند یم یبه قول شما، در صورت «گرید یها تیذهن». مدافع آن بوده باشد سندگانیکه کانون نو
 . ممکن نشود نسور نابا سا شهیاند انیبگذارند که ب یریثأو ت ندیایب دانیبه م
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 یها و نظام یفکر یها شیبا گرا یسندگانیشاعران و نو یرایشعر گوته پذ یها شبـ 

طاهره صفارزاده،  ،یگرمارود یموسو یپور، عل سلطان دیسع یشعرخوان: گوناگون بود یارزش

است که تکرارش در  یا سقف حادثه کی ریاخوان ثالث ز یهوشنگ ابتهاج و مهد

 . ممکن نشد زیها ن نام نیهم یبرا یبعد حت یها سال

در »: شعر گوته گفته است یها ارائه شده در شب میو مفاه نیمضمام ةدربار یمجاب جواد

خواسته داشتند، هر چند از دو خاستگاه  کیپور  سلطان دیطاهره صفارزاده و سع تینها   

ظلم بود و از همه آنچه که زور و  یجلو ستندیها قصد کرده بودند با همه آن آدم. متفاوت

 « .تر جهّل مهم

گونه گون چگونه  یارزش یها نظام ستادنیا گریکنار همد نیا ةزیانگ ای ّلیدل نخست،

 شکّل گرفت؟ 

ها  جمع کردن آنچه در آن شب یِابیآن ده شب، ارز یها متن یدر بازخوان که، نیا گرید

در « تر جهّل مهم زور و ظلم و از همه یجلو ستادنیا»تر بزرگ خواست چ ریارائه شد، ز

 است؟  نانهینگاه امروز شما، چه اندازه واقع ب

گوناگون  یارزش یها نظام ستادنیکنار هم ا»پاسخ بخش نخست پرسش شما که ـ  باقر پرهام دکتر
 رانیاز انقالب در ا یکل یلیگردد به تحل یبرم« چه گونه شکّل گرفت؟[ متضاد یحت میافزا یو من م]

و  جاهتا سال پن ستیب وریشهر ۀکه در فاصل ییها دادیرو ۀبا نگرش به هم یعنی. ها آخوند یبه رهبر
فرستادن او گرفته  دیو به تبع دیاز رضاشاه فق ها یسیانگل یریگ از انتقام: اند آمده شیپ رانیهفت در ا

سازمان  ّلیو تشک ستیب وریکشور بعد از شهر یاسیس ۀها به عرص آخوند ۀتا بازگشت فعاالن
 ۀفرق انیجراز  اش تیحزب توده و حما سیکه کردند، تاس یهائاسالم و ترور انیفدائ یستیترور

 نهیکاب ّلیتشک رشیدر داخّل ارتش، پذ یسازمان مخف سیاش در تاس و کوشش جانیدموکرات آذربا
 ۀبودند به منظور حّل مسال یسیکه به قول خود او همه انگل یندگانینما یتوسط دکتر مصدق با را

از بستن  زیپره و یناگشودن یا مساله به عقده نیکردن ا ّلیدر عمّل تبد یول رانیشدن نفت در ا یمل
شدن نفت  یکه در چارچوب قانون مل یهائشنهادیکردن پ رد یحت ها، یسیبا انگل یقرارداد

 هیعل یکودتائـ  ینظام یفراهم شدن اقدام یمصدق برا ۀدر عمّل کوشش آگاهان یعنی دند،یگنج یم
 بهگذاشتن شاه از آنچه  خبر یفردوست در ب استیمحمد رضاشاه به ر یتیمندستگاه ا انتیخودش، خ

کسب قدرت  یبرا نیزمریدر ز تیروحان یو سازمانده تیفعال دیتشد یعنی گذشت، یواقع در کشور م
هفت بود، اعدام افراد  سال پنجاه و یبرا ینیکه آنچه در سال چهّل و دو اتفاق افتاد در واقع تمر
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 نبه داما یاسیسـ  یاجتماع یها رویگونه ن نیو راندن کّل ا بیچون ط یدار دانیسردمدار و م
 یجلو ستادنیا»: دیگوئ یم یمجاب یبخش دوم پرسش شما که از قول آقا. و و و ،ینیو خم تیروحان

 نیکه همگان فکر کنند ا یجامعه به وضع دنیدر واقع رس یعنی، «تر جهّل زور و ظلم و از همه مهم
شده  سلطجامعه م تیست که بر اثر سانسور حاکم بر کل یتیواقع انگریب د،یایب اهدخو یکه م برود هر

 تینبود که در چارچوب ده شب شعر کانون شکّل گرفته باشد، واقع یامر ت،یواقع نیا یول. بود
 . ها اشاره کردم از آن یبود که به بخش یهائدادیو بر اثر رو یاوضاع کشور به طور کل

 

 یآمادگ یگوناگون، بلکه متضاد، به نوع یِارزش یها نظام ادنستیکنار هم ا یعنیـ 
گشت؟  یبازم «ینیو خم تیبه دامان روحان[ رانده شدن] به یاسیسـ  یاجتماع یها روین»

کنار « و فرهنگ یآزاد یها شب»در  93ها نتوانستند در آبان  نام نیصورت چرا هم نیدر ا
 هم بمانند؟ 

در . میدر کنار هم بود ها گاه دیاختالف در د ۀشعر که با هم یها شبچه؟ در  یعنیـ  باقر پرهام دکتر
 ۀآمد و ادام بونیگوته پشت تر تویانست سیبه پا کرد و دکتر بکر رئ یا پور معرکه که سلطان یشب

سه ـسؤآن م رانکه من با او در رستو یصحبت اعالم کرد که البته بعد با افتهیشعر را خاتمه  یها شب
 ها یروگونه تند نیکه ا یده یاگر قول م یهست یی یو گفت تو آدم جد رفتیذکردم حرف مرا پ

من قول دادم و او هم به . کنم یرا اعالم م ها شب ۀو ادام روم یم بونیتکرار نشود من پشت تر گرید
و جماعت حاضر با کف زدن پر . در آن شب گذشت یو خوب ریبه خ زیقول خود عمّل کرد و همه چ

داد دست بکشد و آمد  تیرضا بونیپور از تر سلطان که نیمن پس از ا یول. فتشور محّل را ترک گ
که به او داشتم شروع کردم به او  یمحبت ۀمن بود من با هم ستادنیکه محّل ا تویبار انست یتو
ها سکوت و نداشتن  ما پس از سال. یبود که تو کرد یچه نوع برخورد نیا یکه مرد حساب دنیپر

به  زین یتیکه در مقابّل قول مسئول میا افتهیدست  یامکان کیبا مردم تازه به  میامکان تماس مستق
که از امکانات او در  خواهد یاست و نم یسفارت خارج کیگوته که وابسته به  تویگردانندگان انست

 ،یخارج شد تین مسئولیتو از چارچوب ا. میا استفاده شود داده رانیا میمخالفت تند و آشکار با رژ
مدت، به شهادت  نیاو در تمام ا م؟یاز دست بده زیگونه امکانات را ن نیکه هم خواهد یلت مچرا؟ د

 سندگانیکه به دعوت کانون نو یی ها را بعداً در سخنران از آن یبرخ که آنجا حاضر بودند و یکسان
به  را ما یو گفتند فالن آمدندمن  شیکه پس از سخنان من پ دمیداشتم د سیخارج از کشور در پار

خالصه آنقدر تند و . پور و شاهد صحبتتان با سلطان میشعر کنار شما بود یها در شب ؟یآور یم ادی
بود و مرتب تکرار  ستادهیبه خبردار ا هیپور حرف زدم و او در تمام مدت به حالت شب با سلطان زیت
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از زندان آزاد تازه . رمیرا بگ احساساتم یکه نتوانستم جلو دیمرا ببخش. حق باشماست»: کرد یم
د که من رفتم جلو و دست در و تکرار حرف خودش ادامه دا ستادنیآن قدر به حالت ا« ام شده
ها  کانون در آن شب یما اعضا ستادنیاز کنار هم ا یا نمونه نیا ایآ. شدمیش انداختم و بوسگردن

  ست؟ین

 

پرسش من . است یناشدن انکار یتیکانون در آن ده شب، واقع یاعضا ستادنیکنار هم اـ 

 93که در آبان  یا در آن ده شب است؛ حادثه یروادار نیممکن ساختن ا ۀنیو زم زهیانگ

 . رخ نداد

در . رخ داده است یاز انقالب اسالم شیست که پانزده ماه پ یا ده شب شعر واقعهـ  باقر پرهام دکتر

. شود یو رو م ریز زیمه چه گریسال د کیممکن بود فکر کنند که تا  یکسان ای یکمتر کس خیآن تار

و  سورمشترک، مبارزه با سان یهدف صنف کیبه دنبال  ستادنیکنار هم ا ن،یآن موقع، بنا بر ا

مرحوم  دادیچپ که در آن رو. بود ریرو کامالً امکان پذ نیو از ا یکامالً صنف ان،یب یآزاد یتقاضا

بود که  دهیرس جهینت نیبه ا کردند، یرا م اش یندگینما سندگانیدارانش در کانون نوو هوا نیآذ به

 گریاز انقالب د دبع یول. ستادندیا گرانیاست و کنار د دیصنف مف یها هدف یبرا یصنف یهمکار

 یاز استراتژ یرویگرفته بودند به پ میبودند که تصم یاسیحزب س کی یو همراهانش اعضا نیآذ به

در دست گرفتن  یرا برا یکار یاسیس نیهم. کنند یکار یاسیآخوند بروند و س یعبا ریحزب توده ز

کانون چندان دنبال  شوربر خالف اساسنامه و من زیبه شدت در داخّل کانون ن سندگانیمهار کانون نو

 یو مجمع عموم میپنج تن از سرانشان را از کانون اخراج کن میکردند که سرانجام ما مجبور شد

که شما در رفتار  یتفاوت ن،یبنابر ا. کرد دییتا مورد را نیکانون در ا رانیدب اتیه میتصم زیکانون ن

 یاسیس طیتفاوت برخاسته از دو شرا دیکن یو تعجب هم م دینیب یکانون م یبخش از اعضا نیا

 . ندارد یمتفاوت است و تعجب

 

 میعظ ۀحماس یفردوس»: ها گفته است خود در آن شب یدر سخنران یمیرح یمصطفـ 
است که اگر امروز  یخسرو را سخنانناصر. پرداخت یرغم ترکان غزنو خود را به یمل
موانع رو به رو  یفرهنگ کهن با بس... افتی ینشر نم ةها اجاز از کشور یاریدر بس گفت یم

هم در  یبر رو. است سابقه یب یدر معرض هجوم معاصراما فرهنگ . بود، اما آزاد بود
که فرهنگ  «یبازرگان فرهنگ» یکی: است کاریجهان ما فرهنگ با دو دشمن بزرگ در پ
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زخم  رونیاست که آن را از ب یوانید «یزیمم» گریو د جود، یرا از درون م نیراست
 « .زند یم

 یسخنران یشعر گوته، به استثنا یها ارائه شده در شب یها و شعرها متن رسد ینظر م به
ف بلکه حذ رفتن،یکه نپذ تمرکز داشتند؛ حال آن «یوانید یزیمم»بر  ،ییضایبهرام ب
 کرده یفرهنگ را تا آنجا مخدوش م یجامعه، آزاد یروشنفکر یدر فضا یحت ش،یدگراند

ما  کیتمام استادان ادب کالس»: دیگو یم ییخو ّلیاسماعاست که به عنوان نمونه، دکتر
مانند دکتر شفا، دکتر صفا، و  کردند، یهم م یبزرگ یکه در آن دوران زنده بودند و کارها

 نیالبته ا. شدند یم کوتیروشنفکران چپ با ژهیو روشنفکران و به یاز سو ،یدکتر خانلر
. دادند یسو نم نیبه ا یتیاهم چیهم ه اه ها چندان دردآور نبود، چون آن آن یبرا کوتیبا
 یاز خانلر یخوب اریبس ۀگاه که مقال  هست ادمیمن . بود هیدو سو ینامهربان یعنی
 ۀچه مقال یکردم که خانلر ینم انم بازگودوست ۀبه هم آمد، یو سخت خوشم م خواندم یم
به  یبه راست یول گفتم یم ایدکتر اوس ای یکدکن یعیمثالً به دکتر شف. نوشته است ییبایز

 « .گفتم یخودم نم یاز رفقا یاریبس

گوناگون جامعه، از جمله روشنفکران، و  یها هیال یاز سو شانینظر شما حذف دگراند به
 ده،یانجام یم یاز خودسانسور گرید یکه احتماال به شکل ،یلتدو ینهادها ینه تنها از سو

باز  یو در فضاها یهمان نسّل کوشندگان انقالب اسالم   در ژهیو که هنوز و همچنان، به
 تینادرست روشنفکر از ذهن افتیبه برداشت و در توانسته یان دارد؛ میجر ز،یبرون کشور ن

در  هیدرکِ نادرستِ دو سو ایفاصله  کی جادیبا او  انجامدیجامعه از روشنفکر ب زیجامعه و ن
 باشد؟  منجر شد، مؤثر بوده یکه به انقالب اسالم یحرکت ریمس یریگ شکّل

 یعبا ریبرود هرچه بادا باد به ز نیاز ا یو همه با احساس دیکه انجام میدید. مسلماًـ  باقر پرهام دکتر
 . آخوند رفتند و شد آنچه که شد

 

 یرا نه در عمّل خالق و فعال اجتماع قتیکه حق رسند یم ییبه جا یدافرا»: دیا گفتهـ 
و تقدس به  تیالوه ۀالفاظ که جنب یتوخال نیها و در طن سطور نوشته یال به بلکه در ال

 یاز سو یلفظ یینما سو، و قهرمان کیبودن و تعبد از  یقشر. ندیبجو رندیگ یخود م
. را با عمّل قطع کرده است شیخو ۀکه رابطاز تفکرند  ییفضا نیالزم و ملزوم چن گر،ید

 یشناس و قادر به باز دهد یخود را از دست م یقدرت انتقاد یتفکر اجتماع سان نیبد
 « .از خطا نخواهد بود قتیحق
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با تمام لطمه  یادب ارزش یکردن آثار ب دایپ متیقدر و ق»بر آن است که  یرشاهیام دیمهش

تر  خطر عمده. ستیخطر سانسور ن نیتر عمده ،زند یکه به فرهنگ و ادب م یا و صدمه

و  کند یم دایپ یاسیس بیو غر بیعج یسانسور شده بالفاصله معان ۀاست که نوشت نیا

و  ردیگ یبر عهده م یاسیس یها تیمسئول تشیاز صالح خارجمطلبِ سانسور شده  ةسندینو

، منطق که ندارد، و سانسور حرف زور است. رهبر و راهنما شود یهمانطور که قبالً گفتم، م

نفس مخالفت  یوقت. کند یدر واکنش به حرف زور، مخالفت به طور مطلق مهم جلوه م

 « .افتد یقلم م زمخالفخوان ا تیآن و صالح یمحتوا گریکرد د دایارزش پ

 ایو آ د،یدان یسانسور م ةدییرا چه اندازه زا «یلفظ یینما قهرمان»و « بودن و تعبد یقشر»

وصف  یرشاهیکه خانم ام یدر مفهومـ  «از خطا قتیحق یشناس باز»از جامعه  یناتوان

 بود؟  افتیآن دوران قابّل درک و در یدر فضاـ  کند یم

 صیتشخ یامکان عاد: کامالً درست است یشاه ریام دیحرف سرکار خانم مهشـ  باقر پرهام دکتر
و « بودن یقشر». ود نداردوج کند یم یکه سانسور بر آن فرمان روائ یا از خطا در جامعه قتیحق
 وبحث معقول  و ها شهیآزاد اند انیکه امکان ب ابدی یرواج م یتیتنها در وضع «یلفظ ییقهرمان نما»

 . است وجود ندارد شهیاند یخردمندانه که ذات

 

جامعه را  ۀخواهان یآزاد یها گفت سانسور، تالش توان یم ایآ ش،یپرسش پ ۀدر ادامـ 
رو تا  نیو از ا راند، یم شیشده از باال پ ّلیتحم یا هر نظام ارزشمخالفت ب یبه سو شتریب

به  یابیدست یو هدف مبارزه برا ریمس ف،یمخدوش کردن تعر ییبزرگ، توانا یها اندازه
قابّل  یها آمران سانسور تا اندازه یعنیرا دارد؟ ـ  ریفراگ یدر معنا یو آزادـ  انیب یآزاد

چشم  نیو از ا ازندی یدر جامعه دست م قت،یحق یبنادرست و  تیذهن کی جادیتوجه به ا
  اند؟ ابیانداز کام

 تیذهن کیکه نه تنها  کنند یبرقرار م نیا یسانسور را برا. حرف شما درست استـ  باقر پرهام دکتر
به امر جامعه و طرح مسائّل درست از  دنیشیجامعه برقرار شود، بلکه امکان اند تینادرست بر کل

 . مگان سلب شوداوضاع جامعه از ه

 

حضور کمرنگ شاعران و  ران،یا سندگانیکانون نو رانیدب أتیعضو ه گاهیشما در جاـ 
دشوارترِ  ایتر  زن، در ده شب شعر گوته، را چه اندازه بازتاب امکانِ محدود سندگانینو
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در آن دوران ـ  رانیا سندگانیاز جمله کانون نوـ  یروشنفکر یها حضور زنان در گستره
  د؟یدان یم

بانوان  یمشارکت فرهنگ یعیما امروزه شاهد رشد طب افتاد، یاگر نظام گذشته بر نمـ  باقر پرهام دکتر
از  ،یکه در حکومت نظام آخوند چنان. میبود یم یفرهنگ یکارها ۀدر مسائّل کشور و در عرص رانیا

 ریگشد چشمشاهد ر رانیبانوان ا ۀجامع یبه عنوان واکنش و بازتاب از سو یعنی ،یوجه منف
 . میهست یفرهنگ تیخالق ۀمشارکت بانوان در عرص

 

توانا و صاحب  سندگانیهمان زمان هم شاعران و نو   در یول فهمم؛ یپاسخ شما را مـ 
ها،  شصت سخنران آن شب انیاند، که حضور تنها سه تن از آنان م زنان بوده انیکتاب، م
 گشت؟  یعضو کانون بازم یها نمبه شمار کمتر خا نیا ایآ. داشته است یلیالبد دل

در  خواست یش مهرکس که دل. میقائّل نشده بود یتیده شب شعر محدود یما براـ  باقر پرهام دکتر
آن  انیرا در شمار سخنگو و ما نام او گرفت یداشته باشد با کانون تماس م یها مشارکت آن شب

 تیما به احترام شخص یول. ندعضو کانون هم نبود یحت انیاز سخنگو یبرخ. میگذاشت یها م شب
به . محدود بود دیهمان طور که شما گفت   شمار بانوان در کانون. میها دعوت کرد از آن شانیهنگفر

از  رانیپس از انقالب بانوان ا: دیتوجه داشته باش زیبه آن اشاره کردم ن تر شینکته هم که پ نیا
 شتریدر ب یخود عامّل مهم نیهم. شدندداشتند محروم  نیشیپ میاز حقوق خود که در رژ یاریبس
از انقالب  شیپ ةآوردن بانوان به نوشتن و سرودن و دفاع از حضور و حقوق خود بوده که با دور یرو

 . ستین سهیقابّل مقا

 

در  یحرکت نیاگر به فرض محال، امکان چن د،یکن یم و پنج سال، فکر یپس از سـ 
به چه  د،یشعر بخوان ای دیینامه سخن بگوو شما در آن بر د،یآ شیپ رانیا یکنون یفضا

 پرداخت؟  دیخواه یمضمون

که در بازار موجود باشد و  ستین یکاالئ یموضوع بخصوص که دموکراس نیبه اـ  باقر پرهام دکتر
تا  دهیها طول کش که قرن یا تهیدرک روند مدرن یعنی یدموکراس. میو مصرف کن میبخر میبتوان

نظام  ازهزار ساله  نیچند ۀبا سابق یهائکشور یبرا. یغرب یکشورها یته براکامالً جا افتاده است، الب
 ،یا جامعه نیچن ۀالزم یو قانون اساس یمدن ۀجامع یواقع طیو نبودن شرا یو خودکامگ یاوتوکراس

ـ  چپ ها ژهیبوـ  ما هنانیوارم هم مدیام. خواهد یست که زمان م یامر یافتادن و رشد دموکراس جا
قانون  کیفقط نوشتن آن در  یدموکراس یباشند که برقرار افتهیباشند و در دهیع رسموضو نیبه ا
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را به  یفرصت زمان نیا دیآن در طول زمان است که با یجیالزاماً تدر افتنیتحقق  ست،ین یاساس
 . میبده ندهیآ رانیدر ا یدموکراس

 

 2931 بهشتیارد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « بال پرواز نخواهد داشت یهنر بدون آزاد»

 

 ییضایب لوفرین

 

 

 

 با ی،اسالم سمیتاریتوتال یۀدر سا یهنر، سانسور و خودسانسور» ۀـ در مقال انیزند ماندانا

هنر پروپاگاندا »بر آن بود که  تلریکه آدلف ه دیسینو یم «رانیدر ا نمایتر و س به تئا نگاهی

 ةها و با استفاد توده یحس یها افتیرک درنهفته است که بتواند با د جا نیدر هم قاًیدق

قلب  یتر از آن بسو ها و فرا جلب نظر و توجه آن یبسو یمردم، راه یشناس روان از درست

 یها وهیاز ش یکیاز هنر  یاستفاده ابزار»: دیده یو ادامه م« .دیها بگشا توده

 « .است تریتوتال یها حکومت یستیپروپاگاند

 ستمیس کیمخالفان  ترِیتوتال ایخواه  تیتمام یِذهن ای یشگفت نظام ارز توان یم ایآ

با » یستیپروپاگاند یها وهیبردن از ش با سودـ  یحکومت محمدرضا شاه پهلوـ  کتاتورید

 یبسو یمردم، راه شناسی روان از درست ةها و با استفاد توده یحس یها افتیدرک در

 ّلیدل نیبه هم ایو آ گشودند؟ یم« ها هقلب تود یاز آن بسو تر ها و فرا جلب نظر و توجه آن
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از آثار ارائه شده از جمله در ده شب شعر گوته در  یاریانداز امروز ما، بس است که از چشم

  رند؟یگ یقرارم کیدئولوژیاـ  یغاتیآثار تبل ةگستر

 خواه در تیتمام یاسینظام س کیمنظورمان  م،ییگو یسخن م سمیتاریاز توتال یوقتـ  ییضایب لوفرین

 ستهینگر یگرید ۀیاز زاو دیدر ده شب شعر گوته با یرانای روشنفکران به شما ةاشار. قدرت است

چند  ره کردند، ینم یندگیرا نما یمشخص یو فکر یاسیروشنفکران در قدرت نبودند و نظام س. شود

ها  و آن باز شده بود ییها اختناق فضا پس از سال. دندیشیاند یم «کیدئولوژیا»ها  از آن یاریکه بس

حاکم بر آن ده شب  یفضا. فضا استفاده کردند تا اعتراض خود را به وضع موجود اعالم کنند نیاز ا

و  اتیو کمتر به ادب ندداد یاسیس یشعارها شتریب زیها ن از آن یبود و البته بخش قابّل توجه یاسیس

 . فرهنگ پرداختند

 

روشنفکر را با ملتش  وندینسور، پسا»: شب شعر گوته گفته است نیدر پنجم یباقر مؤمنـ  

روشنفکر و هنرمند . کند یعضو جامعه قطع م کیبا خودش به عنوان  یو مخاطبش و حت

ملت، جدا افتاد از رشد باز  یعنیاش،  از مادر غذا دهنده یکه کار کند وقت یا در هر رشته

  «نددگ یو م شود یمدفون م شیکوتاه در درون تابوت تنهائ یو پس از مدت ماند یم

هنرمند و مخاطب چگونه  انیم هینادرستِ دو سو افتیفاصله و درک و در نینظر شما ا به

 یکه به انقالب اسالم یزشیمانند خ ،یاجتماع یها حرکت ریو مس تیذهن یریگ بر شکّل

  گذارد؟ یاثر م د،یانجام

خالء در جامعه  یعباشد، نو میمستق تواند یکه ارتباط روشنفکر با مردم نم یزمانـ  ییضایب لوفرین

رخ دهد،  یانفجار برسد و در آن انقالب یاگر جامعه به نوع یطیشرا نیدر چن. شود یم جادیا

 ینوع ریثأخود تحت ت تیکه در مورد ما در اکثر)ست  یناراض طشیکه از شرا یروشنفکر

حال در کنار  نیدر ع. که به راه افتاده همراه شد یبا موج( قرار داشت، زین کیدئولوژیا ییاگر آرمان

مردم و  انیم قیعم یوندیها پ روشنفکر و مردم، در طول سال انمی ارتباط ۀگسست ناخواست

 . شدن انقالب منجر شد یوجود داشت که به اسالم انیاسالمگرا

 

برساند  شهیاند نیما را به ا تواند یارائه شده در ده شب شعر گوته، م یها متن یبازخوانـ  
به  ه؛یما انیم یاستعدادها یاررزش جلوه دادن برخ ار مهم و بادر کن یکه سانسور دولت

از  یاریمعنا که بس نیبد. انجامد یم زیدرست، مهم و ارزشمند بودن هر مضمون ممنوعه ن
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منتقد  اینسّل ما، نه تنها معترض  یها، در روزگار ما و برا در آن شب شدهخوانده  یها متن
 : سانسور است یکنون مورد نظر آمران نیمضام یکه همرأ ست،ین

 یاز آن بلند/ از آن کبوتر خان، /  صوت ناب اذان را اد،یاز  یبر یچگونه م... »
 کندت یرها نم   ... /از آفتاب رخ برتافت شود یچگونه م/  «یمسجدالقص» یها گلدسته
 کمیشب  ،یمطهر اوشیس ««نیفلسط»کندت آفتاب داغ  ینم رها« اردن» ۀرودخان

 

حجاز،  ییچرا نسّل خدا/ ییاگر تو نه از خدا/ الفجر؛  اذا مطلع یحت/ القدر هلیروح ل یا ...»
به  زیخدا ن! اکبر اهلل. /... ستیکه وامدار تو ن ستین ینید چیه/... است؟  افتهی صلهیف

 ادبودیبه « .نیالخالق اهلل احسن تبارک/ اهلل تبارک/ اهلل فتبارک! / نگرد؟ یدر تو نم یشگفت
 شب پنجم ،یگرمارود یموسو یعل ،یامام عل شهادت

 

 انیکه قاسم آنجا م دمید. / زدند یم ریشمش/ آقا سوار اسب و همه خلق در رکاب... »
 ،یآباد جعفر کوش« ...زمان به ظهورت شتاب کنلا صاحب ای... /... زند یم ریشمش/ جمع

 شب هفتم

 

در واکنش به  سانسور حرف زور است، منطق که ندارد، و»: معتقد است یرشاهیام دیمهش
کرد  داینفس مخالفت ارزش پ یوقت. کند یحرف زور، مخالفت به طور مطلق مهم جلوه م

 « .افتد یخوان از قلم م مخالف تیآن و صالح یمحتوا گرید

 

مخالفت با  یبه سو شتریجامعه را ب ۀخواهان یآزاد یها گفت سانسور، تالش توان یم ایآ 
 یها رو تا اندازه نیو از ا راند، یم شیاز باال پ شده دییتأ یحت ّل،یتحم یهر نظام ارزش

ـ  انیب یبه آزاد یابیدست یو هدف مبارزه برا ریمس ف،یمخدوش کردن تعر ییبزرگ، توانا
 جادیقابّل توجه به ا یها آمران سانسور تا اندازه یعنیرا دارد؟ ـ  ریفراگ یدر معنا یو آزاد

   اند؟ ابیچشم انداز کام نیو از ا ازندی یدر جامعه دست م قت،یحق ینادرست و ب تیذهن کی

که در باال  ییها حال متن نیدر ع. موافقم مورد کامالً نیدر ا یرشاهیبا خانم امـ  ییضایب لوفرین
مخالفت با . غالب در آن دوران است یفکر یاز فضا مهمی بخش ةبازتاب دهند یبه خوب د،یا آورده

 یبدنظام مست چینبود، همانگونه که مخالفت با ه یخواه یخود نشان آزاد یبه خود ینظام سلطنت
 . سازد ینم خواه یآزاد ماًاالز
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را که در ذهن  یرینتواند تصو سندهیکه نو یزمان»: اک گفته استحکّ یمیدکتر احمد کرـ 
هر ـ  و خواننده و منتقد سندهینو یدارد، به مخاطب منتقّل کند، رفته رفته افق ذهن خود
که در حدود هشت سال آخر حکومت  ییبه جا رسد یکم کم مو  شود یتر م تنگـ  سه

 شیب یو جامعه هم انتظار شود، ینم دیتول یریآثار چشمگ که عمالً مینیب یرضاشاه مثالً، م
 community ایگروه  کی ةرندیدربرگ قت،ینوشتن و خواندن، در حق یفضا. / از آن ندارد

از آنجا که ... منتقد باشد ای سندهینو تواند یخواننده است و خواننده م سنده،ینو یعنیـ  است
سست  هیسه پا نیا یۀپا کیهم هست،  هنوزبوده و  فیضع شهیما هم ۀدر جامع ینقد ادب

و در  شوند، یتر م سانسور، رفته رفته سست و سست ریتأث ریهم ز گرید یۀو دو پا ماند، یم
در . گرفته، تحمّل کند دوش او قراررا که بر  یبار امانت تواند یما نم یلیتمث یۀسه پا تینها  

 شود، ینوشته م یساعد نیمحسغال «ّلیَعزاداران بَ»مانند  یاگر هم متن ،ییفضا نیچن
آن ساخته  تیبر اساس روا یلمیکه ف کند، مگر آن ینم دایاوالً در سطح گسترده خواننده پ
حسن  یبه نام مشت یجامعه از آن محدود به فرد افتیشود، که در آن صورت هم در

 نیچن. ندیب یم وانیآن ح یکه چون گاوش را از دست داده، خود را جا شود، یگاودار م
 « .شود یمنشا تحول اجتماع تواند یبالقوه دارد، در عمّل نم تیحال که ظرف نیدر ع یمتن

  د؟ینیب یچگونه م« و خواننده و منتقد سندهینو یافق ذهن»اثر سانسور را بر  شما

 نیتر و کشنده نیتر بزرگ نیو ا دارد یوا م یرا به خودسانسور سندهیور نوسانسـ  ییضایب لوفرین
 سندهیتر ببرد و ذهن نو فرا یروزمرگ یبتواند ما را از مرزها دیهنر است؛ چرا که هنر با کریضربه بر پ

و  شود یم فلجمدت باشد، در دراز انیب یکه مرتب مشغول چگونگ یزمان هنری اثر ةکنند دیو تول
در  بیترت نیو بد کند یم انیرا ناقص ب تیواقع ایو  آورد یم یرو یبه کُد گذار ای. کنزبانش ال

روبه روست، به مرور  یا اثر محدود شده نیکه با چن یا خواننده. شود یم میآن با قدرت سه فیتحر
 به دنبال صرفاً یهنر ردر هر اث ایو  دهد یاز دست م یزمان شوق خود را به دنبال کردن آثار هنر

باور داشته  رانیدر ا یبه نام نقد هنر یانیالبته اگر به وجود جر ،زیمنتقد ن. گردد یممنوعه م یکُدها
 . سدینو یم یشیفرما ایو  شود یوضع موجود م یها تیدچار معذور ای م،یباش

 

 نیتر از مهم یکینگاه به زن  ک،یدمکرات ۀشیدر راه مجهز شدن به اند»: دییگو یمـ 
 یبه لزوم احترام به حقوق فرد نانیا واقعی اعتقاد ۀدرج نییتع اریکه معاست  ییها آزمون

 استمدارانیکه متاسفانه اکثر س باشد یاست، م یو اجتماع یاسیس یها یشرط آزاد شیکه پ
 « .شوند یآزمون رفوزه م نیو روشنفکران ما در ا
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 یرشاهیام دیمهش ۀدر ده شب شعر گوته، به گفت سندهیکمرنگ زنان نو اریبس حضور
بود که به زنان  نیبود از حضور کمرنگ زنان در کانون، چون جَوّ حاکم بر کانون ا یبازتاب»
؛ و به نظر باقر پرهام «.که دو گانه از سرند کانون گذشته باشند داده نشود مگر آن یدانیم

 میاز حقوق خود که در رژ یاریاز بس رانیپس از انقالب بانوان ا» هک آمد یاز آنجا م
آوردن بانوان به  یرو شتریدر ب یخود عامّل مهم نیهم. داشتند محروم شدند نیشیپ

از انقالب قابّل  شیپ ةنوشتن و سرودن و دفاع از حضور و حقوق خود بوده که با دور
 « .ستین سهیمقا

  ست؟یپرسش، چ یمسئله، با در نظر گرفتن گفتاورد خودتان در ابتدا نیشما به ا نگاه

 ۀمردان کامالً یفکر فضای ةر کمرنگ زنان در ده شب شعر گوته نشان دهندحضوـ  ییضایب لوفرین
 ،یرا از دست نداده باش یزیتا چ. ندیگو یپرهام درست م یآقا. آن دوران است یحاکم بر روشنفکر
 رنگامروز زنان با حضور پر. کند یصدق م رانیگفته در مورد زنان ا نیا. یدان یقدر داشتنش را نم

ما  یالب بر روشنفکرغ ۀمردان یها تیگرفته شدن را از ذهن دهنادی امکان ها هعرص ۀخود در هم
از  یدینسّل جد زین ییاز سو. غالب مردانه است یاز فضاها یاریهمه هنوز بس نیبا ا. اند گرفته

 . کند یها دور فضا نیاز ا کند یکه تالش م ردیگ یروشنفکران زن و مرد دارد پا م

 

هر چند حامّل بار  نده،یکالم گو»: خود در شب پنجم گفته است یباقر پرهام در سخنرانـ 
و  دهیشیاند ده،یاو از آن سرشار است، هر چند صورت سنج ۀاست که زمان یامانت
آن از حد  ةزمان دارد، اما عمق و گستر یاز معان ندهیاست که گو یا تجربه ۀافتی یتعال
 « .شود یم ساز ندهیکه آ و چه بسا رود یتر م فرا« پا افتاده شیپ»و « روزمره»

در  «نیفلسط»و  ،«سمیالیسوس» ،«سمیالیامپر» ،«یغربزدگ» یها واژه یباال بسامد
چند  یکه حکومت اسالم یتیبه ذهن شتریمن ب یخوانده شده در آن ده شب؛ برا یها متن

پرهام  یکه آقا« ساز شدن ندهیآ»همان ـ  کند، مانند است نیبه نسّل ما تلق دهیدهه کوش
همان    مثبت غرب، از جمله یموافق با دستاوردها ییها دازهانگار نگاهِ تا ان. است گفته
 . ها حضور نداشت سخنران انیها بود، م آن شب یها رنگ برنامه یکه پ انیب یآزاد

 چگونه است؟  افتیفرا نیشما به ا نگاه

که  یداشتند و به راست شیگرا یستیاز روشنفکران آن دوران به افکار کمون یاریبسـ  ییضایب لوفرین
 یرانیا یها ستیکمون. وجود دارد انیو اسالمگرا ها ستیکمون انیم یاریبس یوجوه اشتراک فکر

 میتعم یمثبت جوامع غرب یبا دستاوردها تیرا به ضد «سمیالیامپر»و  یدار هیبا سرما تیضد
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 یظاهر یامر یغرب یکراسها دم از نظر آن. بود انهیانحصارگرا ینگاه یشان به آزادو نگاه دادند یم
. دندیشیاند یم یاسالم اریبس زیشان به زن ن در نگاه یها حت آن. بود و زنان در غرب برده و کاال بودند

را در  «یواقع» یو آزاد کردند یم فیمابانه تعر برالیو ل یتجمل ،یظاهر یرا امر یفرد یها آزاد آن
هم  کامالً انیها با اسالمگرا آن ییکاید آمرض التیاز همه تما شیب. کردند یجستجو م وینظم کلکت
 . جهت بود

 

 یشعر گوته، به استثنا یها ارائه شده در شب یها و شعرها متن رسد یبه نظر مـ 

بلکه  رفتن،یکه نپذ تمرکز داشتند؛ حال آن «یدولت یزیمم»بر  ،ییضایبهرام ب یسخنران

گ را تا آنجا مخدوش فرهن یجامعه، آزاد یروشنفکر یدر فضا یحت ش،یحذف دگراند

تمام استادان ادب »: دیگو یم ییخو ّلیاست که به عنوان نمونه، دکتر اسماع کرده یم

مانند دکتر شفا،  کردند، یهم م یبزرگ یما که در آن دوران زنده بودند و کارها کیکالس

 کوتیروشنفکران چپ با ژهیو روشنفکران و به یاز سو ،یدکتر صفا، و دکتر خانلر

به  یتیاهم چیهم ه ها ها چندان دردآور نبود، چون آن آن یبرا کوتیبا نیالبته ا. شدند یم

 « .بود هیدو سو ینامهربان یعنی. دادند یسو نم نیا

که  چنانـ  گوناگون جامعه، از جمله روشنفکران یها هیال یاز سو شانیحذف دگراند ایآ

همان نسّل    در ژهیو ن، بهبه آن پرداختند؛ و هنوز و همچنا شانیدر سخنران ییضایب یآقا

به  تواند یدارد؛ م انیجر ز،یباز برون کشور ن یو در فضاها یکوشندگان انقالب اسالم

  انجامد؟یب یخودسانسور

 یدر فضاها یکه از نظر فکر یروشنفکر یکند و برا یمنزو تواند یم. تواند یبله مـ  ییضایب لوفرین

حال ناچار به ترک  نیو در ع گنجد، یج از کشور نمنسّل انقالب ساکن خار یا لهیو قب کیدئولوژیا

 یکشنده باشد و به مرگ هنر تواند یانزوا م نیدور افتاه است، ا زنی أمبد ۀشده و از جامع رانیا

 . نجامدیب

 

 ،یآزاد تینها  ها را، در  آن دوران امکان پوشش آن شب یها اگر رسانه دیکن یفکرمـ 
و پنج  یزمان، پس از س نیمعه در آن زمان، و در اجا یعموم تیذهن افتیدر داشتند، یم

 یحاکم، چه تفاوت ستمیمخالفان س تیارائه شده در آن فضا، و ذهن یها متن ةسال، دربار
  داشت؟ یم
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زمان  نیو در ا افتی یم یاریهمراهان بس ها یسخنران یها در آن زمان مسلما متنـ  ییضایب لوفرین
 چیه شنود یها را هر روز از دهان حاکمان م شعار نیو مشابه اکه از شعار خسته است  یمخاطب یبرا

 . داشت ینم یتیگونه جذاب

 

وابسته به  ۀبا انتشار آثارشان در هر رسان ز،یدر آن دوران و اکنون ن سندگانینو یبرخـ 
  مخالفـ  بردن آمران سانسور در اثر  به صورت کامّل و بدون هر دست یحتـ  دولت
 یرا برا« وزارت ارشاد»مانند  یکسب اجازه از آمران سانسور دولت یحت یاند؛ و برخ بوده

 . دانند ینم یمقاله، درست و اخالق ایمجموعه شعر  کی أتیچاپ آثارشان، مثالً در ه

  ست؟یباره چ نیشما در ا نظر

جز رجوع به وزارت  یگریچاپ اثرش راه د یبرا کند، یم یزندگ رانیکه در ا یکسـ  ییضایب لوفرین
کار را بکند؟ اما من به عنوان  نیا دیاد ندارد و اگر اثرش بتواند بدون سانسور چاپ شود، چرا نباارش
در  یاثر که نیا یبه وزارت ارشاد رجوع کنم برا ستمیحاضر ن کند، یم یزندگ رانیکه خارج از ا یکس

 . چاپ کنم رانیا

 

و شما در آن برنامه  د،یآ شیپ رانیا یکنون یدر فضا یحرکت نیاگر به فرض محال، امکان چنـ 
 پرداخت؟  دیخواه یبه چه مضمون د،ییسخن بگو

هنر بدون  که نیبه ا. یفرد یها یو آزاد شیدگراند یبه ضرورت احترام به آزادـ  ییضایب لوفرین
 ییفضا جادیا یبرا که نیبه ا. ها محصور خواهد ماند بال پرواز نخواهد داشت و در مرز یآزاد

افکار  دنیامکان شن دیو با ستندین ریصغ یمردم چیه که نیبه ا. است ازین یبه آزاد کیدمکرات
قرار  یطیدر شرا ستیبا یکس نم چیکرد و ه جادیا یو اجتماع یروشنفکر یرا در فضا اگونگون
 . فکر خود بهراسد انیکه از ب ردیبگ
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 «دارد ه را از هم بیگانه نگه میسانسور مردم یک جامع»

 

 فرهنگ فرّهی

 
 

 
های شعر گوته، همکاری و همراهی روزنامۀ کیهان را نیز در  ـ ایدة نخستینِ برگزاری شب

ای از زمان،  ـ در بازه« ده شب»کنندة   خود داشته؛ و جالل سرفراز ـ برنامه ریز و هماهنگ
 . کرده است صفحۀ شعر کیهان را اداره می

از آغاز »: زاده در گفت و شنودی با دکتر صدرالدین الهی گفته است طفی مصباحدکتر مص
... ملی، نه چپ وابسته  رو، اما کدام چپ؟ چپ انتشار کیهان ما هم تندرو بودیم و هم چپ

کیهان هم مانند سایر ادارات و   گیری انقالب بود که در مؤسسۀ این تنها در جریان اوج
نشان دادند و البته  ای و چپی خود را کامالً اسالمی و توده مؤسسات ملی و دولتی عوامّل

 « .ساخته نبود  در این زمان دیگر کاری از دست کسی

 زاده موافقید؟  نخست، آیا شما با این نگاه دکتر مصباح

نگارانی مانند رحمان هاتفی، امیر طاهری، مجتبی راجی،  که، حضور روزنامه دیگر این
ای که به هر حال مورد تأیید دولت بود و  در روزنامه... ی وهوشنگ اسدی، خسرو گلسرخ

 آمد؟  گذارش یک سناتور، و در ارتباط مستقیم با دربار؛ کمی عجیب به نظر نمی بنیان

های بعد از  های نسبیِ سال به دنبال آزادی: کنم فرهنگ فرّهی ـ پاسخم را با یک مقدمه آغاز می
دبیر کّل این . نفر شکّل گرفت 99حزب سیاسی ملی، میان نفر، فکر تشکیّل یک  99و آزادی  2912
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در آن کوران شاید . های مشروطه بود حزب، سلیمان میرزا اسکندری، از نسّل پویای حامی آرمان
نشست، رستم  دید ـ که آن کس که همیشه کنار سلیمان میرزا می اندیشید ـ یا اصالً نمی کسی نمی

اف را  بعدی کمیتۀ مرکزی هم سفیر شوروی رستم علیدر جلسات . اف، نمایندة شوروی بود علی
نفر رفت و حزب توده را تأسیس  99یعنی در حقیقت این شوروی بود که دنبال . کرد همراهی می

که کمیتۀ مرکزیِ حزب چشم به ارائۀ طریق شوروی دوخت، سلیمان میرزا  البته بعد از این. کرد
همین زمان آقای . ـ و حزب یک پدیدة روسی شد تابید گیری کرد ـ چون آن وضع را برنمی کناره

کامبخش از مسکو بازگشت و در واقع رابط میان کمیتۀ مرکزی حزب توده و حزب کمونیست 
 . ترین رهبر حزب توده شد شوروی، و متنفذ

های اجتماعی،  کردن و شرکت جستن در فعالیت مند به فکر این بسیار طبیعی بود که جوانان عالقه
های  سیاسی بستۀ دوران رضاشاه، عمیقاً مجذوب یک حزب سیاسیِ مقتدر با آرمان بعد از فضای

های مختلف ـ سیاسی، اقتصادی، خبری، حتی  های متعدد و متفاوت در زمینه نظریِ پیشرو، و روزنامه
نهایت به سود تبلیغ   های حزب توده، با هر مضمون و محتوی، در  ولی روزنامه. ادبی ـ شوند
در واقع، نسّل ما تسخیر، و یا به عبارت . زب، و به معنایی، تثبیت موقعیت شوروی بودایدئولوژی ح

ای جز آنچه حکومت  زیرا در دورة رضاشاه کتاب، روزنامه یا مجله. تر، افسون حزب توده شد گویا
ها و نشریات  هم این خود حزب توده بود که کتاب 12بعد از شهریور . نداشت خواست، وجود می

کرد که تنها نشریاتِ به اصطالح مترقی و خواندنی آن دوران بود؛ ضمن  مختلفی منتشر میمتعدد و 
که سطح پایین مطالب نشریات دولتی، نیز به تثبیت موقع و موضع نشریات حزب توده یاری  این
 . رساند می

البته ذکر این نکته هم مهم است که برای یک روشنفکر واقعی زیستن و فعالیت مستقّل داشتن 
انتشارات هومن، )« هایش مارکس و سایه»دکتر مصطفی رحیمی در کتاب . دشوار و سخت بود

از خانواده دور بودم . کرد تنهایی و احساس بیگانگی از محیط نامأنوس معذبم می»: نویسد می( 2939
در  من پنج سال دورة دبیرستان را. یافتم جستم و نمی پناهگاهی می. و محیط تهران برایم ناآشنا بود

در تهران هر چهار دوستم، یکی یزدی و سه نفر . یزد گذرانده بودم و سال ششم ادبی را در اصفهان
از طرفی همه چیز . تنهایی سخت است. افزود اصفهانی، عضو حزب توده بودند و این بر رنج من می

کمال عسرت، ایِ من، در  وضع طبقاتی، یعنی خانواده. برای پیوستن من به حزب توده با هم جمع بود
دنیا به دو قسمت : استدالل دوستان این بود. های حزبی دست به دست هم داده بود و هجوم کتاب

داری آمریکا و انگلیس است که ما به تنهایی  تجسم ظلم، سرمایه. تقسیم شده است، ظالم و مظلوم
اما ... ا متوسّل شویمه شوروی پشتیبان جهان مظلوم است، باید به آن. ها برآییم توانیم از پس آن نمی
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ها بشویم؟ مسئله رهایی از ارباب است، نه  چرا ما باید نوکر روس. به نظر من، یک مانع در کار بود
 « .عوض کردن ارباب

های  تری برای پرسش با این توضیحات، اگر به چگونگی تأسیس کیهان مراجعه کنیم، پاسخ جامع
ای طوالنی که به دوران  ۀ اطالعات با پیشینهپیش از تأسیس کیهان، روزنام. کنیم شما پیدا می
، ولیعهد جوان که دیگر شاه 12پس از شهریور . گشت، روزنامۀ نیمه رسمی کشور بود رضاشاه بازمی

ای پاسخگوی تحوالت آن دوران تأسیس  بایست روزنامه مملکت شده بود، دریافت که ناگزیر می
شمارگان ـ در برابر اطالعات که ارگان نیمه  بایست ـ از منظر محتوی و شود؛ و این روزنامه می

روزنامۀ کیهان به این منظور و با شکّل و شمایلی . رسمی رضاشاه و در نتیجه دولت بود، قرار گیرد
زاده و همراهانش در دانشکدة حقوق دانشگاه تهران، با بیست  متفاوت از اطالعات توسط دکتر مصباح

های نخست پادشاهی  سال. ر گرفته بود، تأسیس شدهزار تومان که شاه برای این کار در نظ
ها اتفاق افتاد شخصیت و  های نسبی بود و در حقیقت وقایعی که بعد های آزادی محمدرضاشاه سال

کرد که روزنامۀ تازه پاگرفتۀ کیهان روش  فضای آن دوران حکم می. سیاست پادشاه را هم تغییر داد
پذیرفت، و به این  طلبید و می نو افکار بکر و بدیع می و سیاستی تازه و نو اتخاذ کند؛ و سیاست

ترتیب افکار پیشرو به روزنامۀ کیهان راه پیدا کردند، و این امر چنان پیش رفت که کیهان در 
شد؛ و به نظر  ای اداره می اش، در واقع به دست عوامّل چپِ افراطی و توده های عمرِ آن زمانی نیمه

الشمس بود که مثالً رحمان هاتفی از  زاده، اظهر من ه آقای دکتر مصباحها، از جمل من این برای خیلی
ها حتی در  ای توده. اعضای فعال حزب توده و خسرو گلسرخی هوادار ذهنیت چپ افراطی است

نام برد که از گردانندگان « مهدی درّی»توان از  کیهان ورزشی هم نفوذ داشتند ـ به عنوان نمونه می
 . داد آن سمت و سو می این نشریه بود و به

روشن شد؛ این را همۀ « گیری انقالب جریان اوج»من با این حرف موافق نیستم که این مسئله در 
دانست، و ساواک هم، طبیعتاً،  دانستیم و اصالً بخش قابّل توجهی از جامعۀ ایران می ما می

 . نداشتدید، کاری به کارشان  دانست؛ ولی تا جایی که ضرری متوجه نظام نمی می

 
نگاران کیهان، برای حفظ امکان ترویج ایدئولوژیشان،  ـ به این ترتیب آیا برخی روزنامه

 شدند، خودشان برای خودشان به اصطالح خط قرمز بکشند تا بتوانند بمانند؟  مجبور می

بدین معنا که . در حقیقت خودسانسوری از همانجا شروع شد. فرهنگ فرّهی ـ دقیقاً همین طور بود
دادند در روزنامه باقی بمانند و تا حدی که به افراط کشیده نشود و  واداران ذهنیت چپ ترجیح میه

ها نیانجامد، ادارة کار را بر عهده داشته باشند؛ چرا که در هیأت  به تعطیلی روزنامه یا حذف آن
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ئولوژی هایی بر ضد یک نظام فکری و برای تبلیغ یک اید شد از زمینه نگار همیشه می روزنامه
ولی همین حذف نشدن به بهای ننوشتن، و یا چه و چگونه نوشتن با هدفِ دوام آوردن، . استفاده کرد

دیدند، ولی  ها را می البته شاه و ساواک هم این. به شکّل گرفتن و پروردنِ خودسانسوری انجامید
 . یده شودهای مساعدی هم در عرصۀ مطبوعات د ضرورت داشت که این روزنامه بماند تا زمینه

 

 
دهد، و  نسبت می« گیری انقالب جریان اوج»زاده به  در بازنگری دورانی که دکتر مصباحـ 

دوران برگزاری ده شب شعر گوته ـ ارزیابی شما از حضور ذهنیت اسالمی ـ  کمی پیش تر
در کنار ذهنیت چپ در جامعۀ روشنفکری ایران در معنای فراگیر، و کانون نویسندگان 

 تر، چیست؟  گاهی باریکایران در ن

فرهنگ فرّهی ـ نخست باید بدانیم که بین روشنفکر ایرانی دوران مورد نظر شما و روشنفکر با 
ها وجود تمایالت ایدئولوژیک قوی  ترین آن های بسیار بود و مهم تعریف متعارف آن در غرب تفاوت

توانست  نان روشنفکری نمیچ. توانست به تمایالت وابستگی بکشد در روشنفکر ایرانی بود که می
انجامید، باشد ـ آن ایدئولوژی  اش می های بنیادین نوی که به تغییر و تحول در جامعه دنبال اندیشه

شد و در نتیجه  بیشترین نیروی آن روشنفکران صرف تبلیغ ایدئولوژیشان می. گذاشت قوی نمی
به نظر من بیشتر شخصیتی نمایشی تا انقالب اسالمی،  2912همان سال    روشنفکر آن روز، یعنی از

 . و ایدئولوژیک بود

المسائلش در دسترس نبود، گواه  شناختند، چون مثالً توضیح گویند خمینی را نمی این هم که می
خود من پیش از دوران مورد بحث شما، به قم سفر کردم و از شهردار قم . دیگری بر حرف من است

المسائّل خمینی، را که مخفی و بیشتر هم  از جمله توضیح های مذهبی، که دوستم بود، خواستم کتاب
شد برای مطالعه در اختیارم بگذارد و او دوازده جلد کتاب از حوزة علمیه برای من  در قم چاپ می

من هم چون مایّل بودم تصویری واقعی از . آورد و حتی از من پرسید آیا تمایّل دارم خمینی را ببینم
روز مالقات ما به . توانم در مالقاتی با او حرف بزنم، پذیرفتم کردم می یم خمینی داشته باشم، و فکر

ای کوچک که دست خمینی از آن بیرون بود ایستاده  کوچۀ باریکی رفتیم که صفی بلند پشت پنجره
من البته با دیدن این صحنه برگشتم، ولی . رفتند بوسیدند و می بود و مردم یکی یکی دست او را می

ای نبود، و روشنفکران آن زمان از چنین آدمی در  ست که روشن بود خمینی فرد مترقیمنظورم این ا
من آن دوازده کتاب . کردند و دیدیم که روز عید فطر هم دنبال او راه افتادند مقابّل شاه حمایت می

مذهبی را برای آقای محمود جعفریان، معاون سازمان رادیو ـ تلویزیون ملی ایران، بردم و برایش 
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. حرفش را نزن: آقای جعفریان آهسته به من گفت. ها را تهیه کنم ام آن وضیح دادم چگونه توانستهت
 . کامالً فراموشش کن

شد، ولی محمدرضاشاه، بر خالف پدرش، از روحانیون  ذهنیت اسالمی خیلی خوب در جامعه دیده می
 . ترسید می

از تاجگذاریِ پدرم دچار بیماری حصبه کمی بعد »: نویسد می« مأموریت برای وطنم»شاه در کتاب 
شدم و چند هفته با مرگ دست به گریبان بودم و این بیماری موجب مالل و رنج شدید پدر مهربانم 

در . السالم، را به خواب دیدم های بحرانی کسالتم موالی متقیان، علی علیه در یکی از شب. شده بود
من داشت، در کنار من نشست و دست مبارکش حالی که شمشیر معروف خود، ذوالفقار، را در دا

من اطاعت کردم و فردای آن روز . جامی بود و به من امر فرمود که مایعی را که در جام بود، بنوشم
همان دو سال، دو واقعۀ دیگر برای من رخ    طی. تبم قطع شد و حالم به سرعت رو به بهبودی رفت

در دوران کودکی تقریباً هر تابستان همراه . ی نهادداد که در حیات معنوی من تأثیر عمیقی بر جا
برای رسیدن به آن محّل ناچار بودیم که راه پر پیچ و خم . رفتیم خانوادة خود به امامزاده داوود می

ها من از زین اسب به زمین افتادم و چون  در یکی از این سفر. سراشیب را پیاده یا با اسب طی کنیم
هنگامی که به . سنگ سخت و ناهمواری پرت شدم و از حال رفتم سبک بودم با سر به شدت روی
ناچار برای . العاده تعجب کردند ای ندیده بودم فوق که هیچ گونه صدمه خود آمدم، همراهان من از این

السالم، فرزند برومند علی،  ها فاش کردم که در حین فروافتادن از اسب حضرت ابوالفضّل علیه آن
سومین . و مرا در هنگام سقوط گرفت و از مصدوم شدن مصون داشت السالم، ظاهر شد علیه
ای که توجه مرا به عالم معنی بیش از پیش جلب نمود، روزی روی داد که با مربی خود در  واقعه

در آن هنگام ناگهان مردی را با چهرة ملکوتی دیدم که بر . زدم حوالی کاخ سلطنتی سعدآباد قدم می
. سازند، نمایان بود نور، مانند صورتی که نقاشان غرب از عیسی بن مریم می ای از گِردِ عارضش هاله

مواجهۀ من با . در آن حین به من الهام شد که با خاتم ائمۀ اطهار، حضرت امام قائم، رو به رو هستم
 « .امام آخر زمان چند لحظه بیشتر به طول نیانجامید که آن حضرت از نظر ناپدید شد

ها پیش از  نیت اسالمی بیش از این اصالً ممکن است وجود داشته باشد؟ سالبه نظر شما آیا ذه
اگر به آمار شرکت کنندگان در کنکور دانشگاه تهران و . انقالب مدارس متعدد مذهبی به وجود آمد

از این رو . ها از مدارس مذهبی هستند بیند بیش از یک سوم آن شمار پذیرفته شدگان نگاه کنید، می
داران و  های دانشجویی یا اسالمی بودند که میدان ع تظاهرات ضد رژیم، این انجمنبه محض وقو

گر مسائّل سیاسی و یا یک به اصطالح روشنفکر هم  پیشگامان این تظاهرات شدند؛ و یک تحلیّل
 . نبود که این مسائّل را بررسی، ارزیابی و نقد کند
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( 2931مارة هفدهم، فروردین و اردیبهشت ش)گو با مجلۀ اندیشۀ پویا  و آبادی در گفت محمود دولت
خواستند کانون  ها می ای توده. ها بود گرایی در کانون نویسندگان محور اصلی فعالیت فرقه»: گوید می

در واقع کانون تبدیّل شده بود به زد و خوردهای حزبی؛ به این لحاظ من ... را به مسیر حزبی بکشانند
یم که وقتی یک نظام ایدئولوژیک حاکم است، چه نوع سلطنتی و ا و به تجربه دریافته« .استعفا دادم

سال  19من بیش از »: گوید آبادی می دولت. چه نوع مذهبی، شرایط حاکم بر جامعه یکسان است
وقتی شما از جامعه بیرون . اند آقایان من را از جامعه بیرون کرده... نشینی است که محکومم به گوشه

ها من را  آدم. شناسم کنم جامعه را نمی اذعان می. شما نیست شوید، چیزی دگر در ذهن می
تاوان این را کسانی باید . شناسم و این برای نویسنده، تراژدی است ها را نمی شناسند، من آن می

 « .بدهند که من را خانه نشین کردند

 . دندکر به هر حال، کانون نویسندگان و ده شب شعر گوته را هم همین روشنفکران اداره می

. آورم من اگر بخواهم از یک روشنفکر ایرانی به معنای واقعی کلمه یادکنم، از دکتر مصدق نام می
یک مبارز واقعی بود که حقیقتا به ایجاد شرایط بهتر برای کشور . مصدق یک روشنفکر نمایشی نبود

الت دولت مردود در تمام دورانی که او انتخابات مجلس را به دلیّل دخ. کرد می و مردم ایران فکر
کردند و بعد هم که  الممالک و مشیرالدوله برای حفظ موقعیت خود سکوت می شمرد، مستوفی می

ها انتخاب شوند تا حضور  دادند آن ها ترجیح می گفتند و دولت شدند، یک کلمه سخن نمی انتخاب می
د و مجلس هم ها نداشت، حفظ شو نمایشی به اصطالح روشنفکرشان که ضرر چندانی هم برای آن

 . ملی معرفی شود

ایستاد، همانطور که جلوی مصدق  ترسید و جلویش می نظام و سیستم از نقد درست و اثرگذار می 
 . ایستاد

 
نگار در روزنامۀ کیهان، فضا و امکان مطالعه و درنگ بر  ـ حضور شما در جایگاه روزنامه

و سانسور تحمیّل شده بر هر  آثار بسیاری از نویسندگان و شاعران آن دوران از یک سو،
 . آورده است متن را از سوی دیگر، فراهم می

مایه را  های میان توان گفت سانسور در آن دوران نویسندگان و نوشته به نظر شما، آیا می
هایی را تنها به دلیّل مخالفت با سیستم حاکم، حتی به دلیّل به کار  کشید و چهره برمی

نه تنها در ... زمستان، شب، الله، شقایق، جنگّل، گلسرخ و های ممنوع، مانند  بردن واژه
های آگاهی و  هایی بیرون از اندازه نویسندگی و شاعری، که در سیاست نیز، به موقعیت

 رساند؟  تواناییشان می
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ترین آسیب سانسور  ترین و خطرناک فرهنگ فرّهی ـ کامالً همین طور بود و این به نظر من بزرگ

نوشتند، ستایشِ  نوشتند یا حتی نمی های مخالف با سیستم برای هر چه می هچهر. به جامعه است

که « در حاشیۀ یک عمر»ای است با عنوان  اش مقاله نمونه. شدند آمیز و بعد هم پیروی می اغراق

ترین  نوشت و در آن احسان طبری را مؤثر 96آقای مسعود بهنود بعد از مرگ احسان طبری در آدینۀ 

تأثیر او بر یکی دو نسّل از جوانان، »: های دو نسّل معرفی کرد فرد برای شخصیت بخشی به جوان

طبری . زند و چه آنگاه که به اسالم روی آورده، انکار نشدنی است آنگاه که در حزب توده قلم می چه

دار در تاریخ معاصر ماست و از این رو بررسی ابعاد  ده و سرآمد اندیشه و تفکر جریانی ریشهننمای

در « .استفرهنگی آثار او در واقع یکی از ابزار بررسی تاریخ معاصر ما و از جریانات مهم آن 

آمده همۀ  گاه از منزل بیرون می که هر هایی از مقاله حتی به خوش سیمایی طبری و این بخش

شد، که  ها مبالغه می یعنی به قدری دربارة این شخصیت. شدند، پرداخته است ها به او خیره می چشم

 . ماند اصالً جایی برای حقیقت باقی نمی

« از دیدار خویشتن»پردازیم، در کتاب  ، که فعالً به آن نمیحاال ببینید طبری در کنار ستایش اسالم

: کند ضمن محکوم کردن خُروشوف که جنایات استالین را افشا کرده بود، چه ستایشی از استالین می

های فعالیت مخفی به  من با این نام از سال. در دوران جنگ جهانی دوم نام استالین جهانگیر شد»

که گزارش استالین « دو دنیا»ای به فرانسه تحت عنوان  جزوه. ا شده بودمهمراه دکتر تقی ارانی آشن

ها که در زندان  بعد... به کنگرة حزب کمونیست بود، به دستمان رسیده بود و من آن را ترجمه کردم

ها به رهبری زینوویف  ها به فرماندهی تروتسکی و گروه راست رو قصر از نبرد استالین علیه گروه چپ

نفر جانب استالین را گرفتیم و او را مدافع اصیّل نظریات  99ن مطلع شدیم، اکثر ما افراد و بوخاری

جالب این است که آقای طبری هم وقتی در « .لنین در ساختمان جامعۀ نوین سوسیالیستی یافتیم

 پردازد کند به توصیف قامت استالین و رفتار اثر گذار و حتی شیوة دست دادن او می کنگره شرکت می

 . ها ـ یعنی مبالغه و مداهنه تا ته ظرفیت این کلمه

کرده  های کار اجباری استالین نجات پیدا و این در حالی است که خاطرات کسانی که از اردوگاه

دانستند، و به شوروی پناه بردند،  دهد که هزاران ایرانی که مسکو را قبلۀ خود می بودند، نشان می

های سیبری پوسیدند و مردند یا به قتّل رسیدند و استالین مظهر  دانآواره و سرگردان شدند یا در زن

این جنایات بود ـ یعنی عامّل اصلی کشتار بسیاری از هموطنان ما؛ با این وجود چنین مورد ستایش 

اش  گرفت و ستایشگر او هم مورد ستایش مخالفان دیگر، تنها به این دلیّل که نطام فکری قرار می

  .مخالف نظام شاه بود
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که کسی به چند زبان مسلط است و چند قصۀ خوشایند هم نوشته است، ولی وقتی از استالین  این

ترین نقد بر کارهای او ناتوان است، که ملت و کشور خودش را نادیده  نویسد، تا آنجا از ابراز ساده می

ایشِ بسیارِ دلیّل مقبولیت و ست. ای با معنای متعارف روشنفکری غرب ندارد گیرد، هیچ رابطه می

احسان طبری، تا حد رهبر بزرگ، مخالفت با نظام و به زندان افتادن در آن دوران بود ـ اصالً هر 

 . شد افتاد، قهرمان می کس به هر دلیّل، حتی دلیّل غیرسیاسی، به زندان می

 

داشت، دریافت  می نهایت آزادی، وجود  ها، در  کنید اگر امکان پوشش آن شب می ـ فکر

ویژه دربارة  ین زمان، پس از سی و پنج سال، بهومی جامعه در آن زمان، و در اذهنیت عم

 داشت؟  های ارائه شده در آن فضا، چه تفاوتی می متن

فرهنگ فرّهی ـ یکی از خطاهای بزرگ حکومت ایران ترسیدن از مخالفان و مخفی کردن ماهیت و 

از او پرسیدند به . باره بازرگان گفته است به نظر من بهترین سخن را در این. ها بود های آن فعالیت

 . شاه: نظر شما عامّل انقالب اسالمی ایران چه و که بود؟ گفت

بود و امکان  ترین عامّل تقویت کنندة انقالب اسالمی بود، اگر علنی می حتی حزب توده، که بزرگ

دم به پرسش قبلی گر برمی. کرد نمی شد، هرگز چنین قدرتی پیدا شناختن و نقدش به مردم داده می

گرفتند که همه چیز مخفی بود و در ناآگاهی مطلقِ  های نمایشی برای این شکّل می این بزرگی: شما

خردی شاه  توانستند خود را هر طور دوست داشتند نشان دهند، و این حاصّلِ بی مردم، مخالفان می

 . نهایت به زیان خودش و کشور و مردم تمام شد  بود که در 

چرا که . یۀ گزارش و پوشش خبری ده شب شعر گوته هم یکی از همین اشتباهات بودممنوعیت ته

توانست مدعیِ مخالفت با وضع موجود  ای بود که کسی نمی اوالً فضای حاکم بر نویسندگان به گونه

شد برداشتی کلّی از ذهنیت جامعۀ روشنفکری ایران را در  ها نرود؛ در نتیجه می باشد و به آن شب

هایی از مردم  ها به دست داد؛ و درست به همین دلیّل، بخش ای مربوط به آن شبه گزارش

توانستند این ذهنیت را ببینند و من تردید ندارم که در آن صورت بخش بزرگی از مردم دست از  می

ها  خیلی. شد کشیدند و این در جریان انقالب به نفع شاه تمام می روی روشنفکران می حمایت و دنباله

دیدند روشنفکران کشور  رفتند چون می ها می ها برای تظاهرات به خیابان گویند آن روز میهنوز 

 . پرچمدار مبارزه هستند

شناسد و نه  دارد ـ نه روشنفکر تودة مردم را می سانسور مردم یک جامعه را از هم بیگانه نگه می

ار رسایی دارد در وصف جامعۀ نادر نادرپور شعر بسی. مردم روشنفکر را، و این به زیان جامعه است
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یعنی خیلی روشن . ایران مدتی بعد از انقالب، که به نظر او انگار به یک سیارة دیگر تعلق داشته

گیرد از  شناخته است و برای همین تصمیم می بیند اصال آن مردم را نمی گوید که دارد می می

 . میانشان برود

 

در »: های شعر گوته گفته است ئه شده در شبـ جواد مجابی دربارة مضمامین و مفاهیم ارا
پور یک خواسته داشتند، هر چند از دو خاستگاه  نهایت طاهره صفارزاده و سعید سلطان   

ها قصد کرده بودند بایستند جلوی آنچه که زور و ظلم بود و از همه  همه آن آدم. متفاوت
 « .تر جهّل مهم

های  در نظام« تر جهّل م و از همه مهمایستادن جلوی زور و ظل»چگونه است که خواست 
 همان افراد تکرار نشد؟    میان 93ارزشی گوناگون دیگر، حتی در آبان 

ها هیچ به فکر  این. شخص شاه بود« زور و ظلم و جهّل»فرهنگ فرّهی ـ چون غرضِ مخالفان از 
حرف من هم این گواه . آزادی، به معنای واقعی کلمه، و ترقی کشور و بهبود شرایط جامعه نبودند

 کردن به افراد و شرایطی که جایگزین او خواهند شان با شاه، هرگز با فکر است که مخالفت و مبارزه
ها مطلقاً به آینده  این. داشت شان می هدف، انداختن شاه بود و همین کنار هم نگاه. شد، همراه نبود

قصدش مبارزه با جهّل باشد، هرگز  ترین ای که مهم توانم بپذیرم مبارزه کردند و من نمی نگاه نمی
تواند جامعه را به  نکند مظهر یک ایدئولوژی متعلق به هزار و چهارصد سال پیش، چگونه می فکر

 . سمت آگاهی و آزادی پیش ببرد

جنگیدند و آنچه کنار هم  پور هر کدام برای ایدئولوژی خودشان می طاهره صفارزاده و سعید سلطان
برای همین است که بعد از انقالب اسالمی دیگر دلیلی برای . ن شاه بودداشت انداخت شان می نگه

های ارزشی اسالمی رفت و حزب توده هم که به  صفارزاده به سمت نظام. کنار هم ایستادن نداشتند
های بدوی  یعنی کانون نویسندگان حتی نتوانست از آزادی. کّل از کانون نویسندگان انشعاب کرد

. گفت، ریشه نداشت جای خودش را محکم کند، چون در حقیقت در آنچه می انقالب بهره بگیرد و
گوید،  انسان وقتی تنها در حمایت از یک ایدئولوژی، یا مخالفت با یک نظام و یک سیستم سخن می

 . ماند اش ـ پنهان می های واقعی ارزشی های واقعی ـ یا بی ارزش

 
شعر گوته، را چه اندازه بازتاب  ـ حضور کمرنگ شاعران و نویسندگان زن، در ده شب

های روشنفکری ـ از جمله کانون  تر یا دشوارترِ حضور زنان در گستره امکانِ محدود
 دانید؟  نویسندگان ایران ـ در آن دوران می
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فرهنگ فرّهی ـ نسبت حضور زنان در کانون نویسندگان آن دوران هم عیناً همین طور و بسیار کم 
پذیرفت و زنان نویسنده آن شرایط را  های متفاوت و مخالف را راحت نمی فضای کانون ذهنیت. بود

کنم که روشنفکر نمایشی میان زنان خیلی  گذرد من بیشتر اعتقاد پیدا می هر چه می. تابیدند برنمی
های فرهنگی  مند به مطالعه و جستجوی حقیقت و فعالیت ها یا عالقه خانم. کمتر، یا حتی نادر است

بینند خود را مبارز نمایش دهند و  و اگر نباشند، دلیلی نمی. سیاسی هستند، یا نیستند ـ یا اجتماعی
 . برای این نمایش رقابت کنند

 
کنید، اگر به فرض محال، امروز امکان چنین حرکتی در فضای کنونی ایران  می ـ فکر

 پیش آید، و شما در آن برنامه سخن بگویید، به چه مضمونی خواهید پرداخت؟ 

هنگ فرّهی ـ من دربارة تحولی که در یک نسّل جوان و پویا در داخّل ایران آغاز شده، رشد کرده فر

دربارة نسلی با وسعت اندیشه که بر خالف نسّل ما مجذوب . و برکشیده شده، سخن خواهم گفت

دهد، چون به درستی دریافته  های فرهنگی را به هر کار دیگر ترجیح می ایدئولوژی نیست و تالش

نسلی که در فضای بسته و تنگ زیر تسلط . ترین ابزار مبارزة سیاسی است که فرهنگ برّنده است

ایدئولوژی مذهبی، و با امکانات محدود، برای پیش بردن هر کاری که به نفع کشور ایران است، راه 

ی نسلی که دستاوردهای فرهنگ. ها را حفظ کند و ادامه دهد کوشد آن کند و می و ابزاری پیدا می

کردن به باورهای سیاسی و ایدئولوژی مورد پذیرش  های پیش از خود را، بدون فکر کوشندگان نسّل

نسلی که با وجود . کند ها، بازخوانی و کارهای خوب را، با اعتقاد و خلوص، ترویج و تشویق می آن

نامه  های مانند دکتر پرویز خانلری، برای خدمات فرهنگی او ویژ مخالفت حکومت کنونی با چهره

گذارد؛ یا دربارة خدمات رضاشاه به کشور ایران کتاب  آورد و عکس او را پشت جلد مجله می درمی

کند و خدماتش را تجلیّل؛ و چون  دهد ـ استبداد رضاشاه را نقد می نویسد و میزگرد تشکیّل می می

نمایش مبارزه،  خواهد بماند و کار درست را انجام و ادامه دهد، به جای ایدئولوژی زده نیست و می

ها عمیقاً احترام برانگیز است و  این. کند شنود و فکر خود را با همه قسمت می همه جور فکر را می

نسلی خالق که البته در فضای باز . من اعتقاد دارم که فردای ایران به این نسّل مدیون خواهد بود

اش در این  یِ تالش کنونیتر به چشم خواهد آمد، ولی زیبای سیاسی بیشتر خواهد درخشید و خوب

ترین و  نکردن، سالم است که به جای نشستن و بهانه گرفتن و همه چیز خواستن و هیچ کار

ـ تا « مهرنامه»، و «تجربه»، «بخارا»های خوبش،  کند ـ نمونه ترین نشریات را منتشر می باارزش

 . آگاهی جامعه را باال ببرد
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من در این باره سخن خواهم گفت که معنای . ه پیروز استاین نسّل با این ذهنیت و این شیوة مبارز

واقعی روشنفکری همین است که از هر فکر درست استقبال کنیم و آن را برای بهتر کردن شرایط 

 . کشور به عمّل درآوریم؛ معنایی که نسّل ما هنوز هم درنیافته است
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 «شود که اولین مخاطبش خودت باشی اعتراض وقتی بالنده می»

 

 شبنم آذر

  
 

 
عالم از آزادی به وجود »: ـ سیمین دانشور در نخستین سخنرانی شب شعر گوته گفته است

دفاع از آزادی این سِرّ وجود، . گردد آساید و در آزادی منحّل می آید، در آزادی می می
بشر همواره در آرزوی یک ... شود ای است که در هنر معاصر مطرح می ترین مساله مهم

آلی بوده است، همواره دربارة وضع موجود شک کرده است، همواره خواسته  جامعۀ ایده
های آینده را کشف بکند و اگر هنرمندان وضع موجود را صادقانه  است تعالی بیابد و ارزش
تر و  هایی بسازند برای عروج به پلکانی باال ند مصطبها اند، خواسته یا به انتقاد منعکس کرده

 « .نردبام آسمان است این کالم. تر باال

های شعر گوته با چنان ذهنیتی در آستانۀ یک تغییر اجتماعی ـ سیاسی در  اگر بپذیریم شب
های ارزشی گوناگون، بلکه  کنید چرا نظام می جامعۀ ایران شکّل گرفت و پیش رفت؛ فکر

تر از آن شاعران هم نسّل ما در  های بعد، و مهم همان گروه در سال   ی افرادمتضاد، حت
ای فراگیری سامان  روزهای حضور خیابانی جنبش سبز، نتوانستند چنان حرکت حرفه

 دهند؟ 
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های شاعران،  های شعر گوته این بود که دغدغه گذاری شب ثیرأشبنم آذر ـ شاید یکی از دالیّل ت
واسطه به مردم منتقّل شد و شکاف عمیق میان آن دو برای آن  ن زمان، بینویسندگان و روشنفکرا

ها، درک درستی از موقعیت و ضرورت تاریخی خود  برگزارکنندگان آن شب. مقطع کوتاه پر شد
های شعر گوته در آن بازه  فضای تهییجی شب. داشتند و آن فرصت را هوشمندانه مدیریت کردند

ال شما علت را باید در عوامّل متعددی ؤاما در پاسخ به س. ر آینده شدزمانی، زمینه ساز جریاناتی د
در اولی، شاه در جریان . جست؛ ما فضای سیاسی یکسانی را در این دو بازه زمانی تجربه نکردیم

ای در  ها بود و تصمیم داشت فضا را باز کند، در حالی که سی و یک سال بعد، خامنه صدای اعتراض
ه ـ از حیث تزلزل در قدرت ـ به طور مشخص در نماز جمعه، معترضان به شرایط مشابهی با شا

گران خواند و سخنان تهدیدآمیز صریحی گفت که در نتیجه این  انتخابات را عوامّل استکبار، و فتنه
 . تصمیم فضا به شدت امنیتی و تهاجمی شد

 ـ ران جنبش سبز بودندعالوه بر این آن وحدت و توافق جمعی درباره ایستادن پشت کسانی که رهب
این دو تن . وجود نداشتـ  به عنوان دو عضو از بدنه همین نظام با سوابق مشخصی در دهه شصت

تواستند مورد اعتماد بخشی از متقدمان و حتی مردمی باشند که دوران شاه، انقالب و دهه  نمی
فردی را برای پیوستن به های  توانست مانعی باشد که انگیزه شصت را تجربه کرده بودند و همین می

 . تر که منجر به ریسک باالتری بود کمتر کند اقدامات بزرگ

ای عضو هیات مدیره موقت  اهلل مقدم مراغه ها پیش از خانم دانشور، آقای رحمت در افتتاحیه این شب  
و خواست اساسی آن یعنی آزادی اندیشه »: کانون نویسندگان، به نمایندگی کانون نویسندگان، گفت

که این آزادی در عمّل بنشیند و بصورت یکی از  های آن به منظور این قلم و راستای کوشش
گویم که بر اثر  همین قدر می...... های عادی زندگی اجتماع ما در آید به اطالع همگان برسد داده

ادی های مستمری که هم به حریم آزادی اندیشه و بیان و هم به وجود آز فشارهای فزاینده و تجاوز
شود که حاجت به گفتن نیست که این هر دو برخالف قانون اساسی ایرن و  فردی نویسندگان می

مختصر »او از تهدید و ارعاب و زندان افتادن اهّل قلم گفت و « .اعالمیه جهانی حقوق بشر است
 . داند ها می را دلیّل برگزاری این شب« گشایشی که دست داده است

بیش از  33هایی را پس از انتخابات  گیری چنین شب ه خال شکّلها بود ک شک همین ضرورت بی
توان عین  ای امروز هم برگزار شود می انگیز است که اگر چنین برنامه کرد ـ غم پیش نمایان می

های  همه رشته 33در ابتدای اعتراضات مردم در سال  ـ. همین متن را در افتتاحیه برنامه خواند
ها  گیری انواع اعتراض توانست نقطه عطفی باشد برای شکّل ها می وزوحدت در دست ملت بود و آن ر

هایی که من و شاید بسیارانی خال آن را به شدت حس  نشست. های مورد نظر از جمله نشست
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. ها ابراز کرد شد در بیانیه ها را تنها می این خواست... م، اما از سازماندهی آن عاجز بودیمیکرد می
را نیز به دلیّل همین فقدان و ضرورت نوشتم و به همراه دوستان  *«عر دولتیتحریم جوایز ش»بیانیه 

مضمون بیانیه این بود که ما شاعران امضا کننده، به . ها پرداختیم شاعر به جمع آورری امضا
صد و ده شاعر موافقت . دهیم که شعرمان را در جوایز ادبی شرکت دهند نهادهای دولتی اجازه نمی

 . تر مشمول این جوایز شده بود هایمان پیش ای از ما نیز کتاب ه اعالم کردند که عدهخود را با بیانی

با این حال، به نظر من کانون نویسندگان با توجه به فضای تهدیدآمیز موجود، در آن مقطع یکی از 
وقایع  هایی کرد، و مرتبط با پس از مدتی، اقدام به صدور بیانیه. ترین دوران خود را تجربه کرد پرکار

اما باقی ماندن در این موضع هم، نتوانست مانع از بازداشت یا . های صریحی نشان داد جاری واکنش
های دیگر هم از آن توان و همگرایی  ها و انجمن سازمان. زندانی شدن تعدادی از اعضای کانون شود

شاعران ـ  ی از سویهای ها شعرخوانی طور که شاهد بودیم در یکی از انجمن همان. برخوردار نبودند
کالسیک سرا ـ ترتیب داده شد که نسبت به آن دوره جسورانه بود، در پی آن برخی از شاعران هم 

های شعر گوته قابّل  بازداشت و زندانی شدند اما کیفیت آن و کمیت حاضرین در این جلسات با شب
 . قیاس نبود

  

. ای ام، تو خواننده ت ـ نویسندهمن اگر به گمان درست یا نادرس»: آذین گفته است به. ـ م
و دیگر جا برای شخص . داد است و ستد. خوانی، اگر بخواهی نویسم و تو می من می

سومی نیست که میان ما سرک بکشد و از سر فضول، به تو بگوید چه بخوان و به من 
 آزادی را. آزادی من و تو به هم بسته است. تو آزادی و من آزاد. دستور بدهد چه بنویس

نه تنها در خواندن و . تو پاسدار آزادی من باش و من نگهبان آزادی تو. برای هم بخواهیم
. هاست چه، آزادی، مجموعۀ آزادی. های زندگی فردی و اجتماعی نوشتن، در همۀ جلوه

هر یک به دیگری مشروط و هر یک به دیگری . توان شمرد ها را از هم جدا نمی آزادی
آنچه زبانش بیش از همه رو به  سیبی که به یکی برسد ـ مثالًهر خلّل و هر آ. متکی است

منع یا محدودیت آزادی قلم ـ سراسری آزادی در جامعه خلّل : نویسنده و خواننده دارد
 « .پذیر نیست و این برای مردم آزادة مسوول تحمّل. بیند پذیرد و آسیب می می

تماعیِ شکّل گرفته در متن تجربۀ شبنم آذر، با کارنامۀ پُر و ارزشمند از اشعار اج
پاسداری و نگهبانی دو سویه از ـ  های شهر، در رابطۀ تصویر شده در این گفتاورد خیابان

گری نویسندگان و ارتباط  تر، کنش آزادی نویسنده و خواننده ـ و در یک نگاه باریک
 های بعد، در این بازة زمانی چیست؟  متقدمین با نسّل
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شعر »و پس از چاپ دومین کتابم، ترکیب « خونماهی»پیش از کتاب که  شبنم آذر ـ به دلیّل این
اند، این پرسش برایم پیش آمده که چرا ترکیب شعر  هایم به کار برده را بسیار درباره شعر« اجتماعی

در ایران، . تر به این موضوع نگاه کنیم شود؟ شاید الزم داریم ظریف اجتماعی هنوز به کار برده می
بندی یک خواست  نهایت درونی و عاطفی ـ در دسته   ـ خواست بی« آزادی»که  زمان مشروطه بود

بندی شد و از آن پس هر خلقی که در جستجوی این خواست باشد، چنین  سیاسی دستهـ  اجتماعی
کنم حاال دیگر وقت بازنگری در  بندی درست بوده؟ فکر می اما آیا این دسته. پسوندی به خود گرفت

 . طلبد ست که فرصت دیگری برای گفتگو می این موضوعی. این تعریف باشد

ال شما دور نشویم؛ ساحت آزادی را باید درون خود تجربه کرد و مرزهای ؤکه از س اما برای این
هایی دارد که  ساحت آزادی شاید تعریف عمومی نداشته باشد ولی پایه. محدود کننده آن را برداشت
 . پاسداری از آن ممکن است

ست به آنچه که در ارتباط ِ بین  پذیری اشاره دقیقی آذین به آزادگی و مسئولیت ی آقای بهها اشاره
متاسفانه قطع ارتباط بین نسلی، در . طور ارتباط بین نسلی، ضروری است نویسنده و خواننده و همین

که بر  تلخ دیگری  گذار و وقایعثیرأاثر مهاجرت یا به بیانِ دیگری، تبعید نویسندگان و شاعران ت
نویسندگان و شاعران رفت، نسّل پس از انقالب را که حاال در آستانه میانسالی است تنها و 

  . گذاشت« عاطفی»پشتوانۀ  بی

گاه خبر مرگ منزوی شاعران و نویسندگان بزرگمان  گاه به گذرانیم و  ما دوران تاریخی تاریکی را می
ا که داخّل ایران هستند هم سرنوشت مشابهی ه انگیز است که آن غم. شنویم را دور از ایران، می

ست که به مزرعه  زند؛ ملخی نهایت سانسور نوع دیگری از مرگ نویسنده را رقم می  دارند؛ زیرا در 
تواند تشخیص بدهد  دهد و نمی اش ادامه می مکد، گیاه به زندگی ها را می سلول ةزند و شیر گندم می

 . د شکّل معوجی از ذات زیبای خودش استریز نهایت از آن برون می  که آنچه در 

 . های رایج بیشتر به آن دامن زد اما این ارتباط بین نسلی را باید ایجاد کرد و نباید با مرزبندی

تری با واقعیت داشته؛  ام بدبینی به حاکمیت همیشه مرز نزدیک شاید بدبینانه به نظر برسد اما آموخته
پیش و پس از انقالب که نمودهای آن چنان بارز است که اندازی میان نسّل  پس از طراحی فاصله

ی تا حدودی موفق بوده؛ در حهم این طرا  رسد در موضوع دیگری ضرورت به نظر می تکرار آن بی
گیری فکری در شعر، با  ترین موضع طول سی سال گذشته شرایط طوری سازماندهی شد که کوچک

ا جز با بیان واژه آزادی، یا ترسیمی از فضای آن ر« آزادی»ساحت . شعر سیاسی مواجه شود« اَنگ»
شود طرح کرد که سر از سیاست در نیاورد؟ یا چطور  چگونه می... یا تقبیح محدود کنندگان آن و

شدن « اجتماعی»بار سر از   اند و این شود از دردهایی نوشت که احتماال دیگرانی هم تجربه کرده می
 در نیاورد؟ 
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ها یک سرش  این متر و معیار. ایی هستند که اجتماع در آن نقش داشته باشدای، منتقدانِ شعره عده
. گذاری که طی سی و چند سال، گذاشته شده آگاهانه یا آگاهانه وصّل است به همین نظام ارزش نا

این سازماندهی هم به حدی زیرکانه بوده که بخشی از شاعران مستقّل امروز نیز آن را به عنوان 
های  ست که باید برگشت و به ریشهابه همین دلیّل . کنند پذیرفته و مطرح می یک ضدارزش در شعر

گویند و در نقد  پروا سخن می بیرون از مرزهای ایران شاعران، بی. گیری آن نگاه کرد تاریخی شکّل
حتی وقتی شعری به وضوح ضد . گیری فکری شاعر است آثارشان، بخشی از نقد بر سر موضع

شود، باز سیاسی بودن آن برچسبی بر نشان دادن نازل  نوشته میـ  سائّل روزاسرائیلی ـ بر اساس م
زیرا سخن گفتن از دردهای . های شاعر است بودن اثر نیست، بلکه آنچه مورد بررسی است دغدغه

نهایت فردی و بخشی متاثر از زندگی ما در کنار یکدیگر است،    انسانی که بخشی از آن بی
 . است« دردهای انسان معاصر»ن شکّل تری خواستگاهش به خالصه

شاید بشود گفت که یکی از دالیّل سقوط جایگاه کتاب در ایران همین است که خوانندگان آنچه 
نگاری هم تجربه  ما همین را به نوع دیگری در روزنامه. خوانند، بیشتر متکی بر انتزاع است می
 . ر نویسنده و شاعر پیدا کنندتوانند خودشان را در آثا به ندرت خوانندگان می. کنیم می

هایی از این دست را وارد  محتاطانه ـ دغدغه ـ البته به مدد جنبش سبز، برخی شاعران به مرور
در آن دوره متقدمین هم نوشتند و همراه . همین هم به نظر من نقطه قوتی بود. شعرشان کردند

تواند  به هر حال سیستم تا حدی می .ست های کوچک این همراهی ها دریچه اما این. ها شدند تر جوان
 . پذیریم خودش را تحمیّل کند ولی روی دیگر سکه ما هستیم که سیستم را می

  

بحث کامّل دیگری « شعر اجتماعی»ـ البته همانطور که گفتید صحبت کردن دربارة 
توان گفت که  ای کوتاه و ممکن برای گنجاندن در این متن، می خواهد، ولی در اندازه می
الً هر متن در ذات خود اجتماعی است چرا که آفرینندة آن، هر اندازه هم خود را از او

اش، از پیشینۀ فرهنگ و تاریخ جامعه  های ژرف روان جمعی اجتماع دور نگاه دارد، الیه
هایی با مضامین اجتماعی ـ مانند آنچه در یک جنبش  انداز دیگر متن تهی نیست؛ از چشم
دهد ـ حتی اگر از سَرِ یک خواست عمیقا فردی مانند  شهر رخ میهای  شهروندی درخیابان

که اعتراضی  نهایت بیش از آن  آزادی در برگزیدن رنگ و موسیقی نوشته شده باشند، در 
ی جمع اند، که آزادی هر فرد تنها در آزاد باشند ـ آنسان که ذات هر هنر هست ـ اجتماعی

شر، که بیانگر حق فرد انسانی است، همیشه که حتی حقوق ب تواند یافت؛ چنان تجسد می
ها هستند که حقوق بشر را  ها بایستد، زیرا این حکومت شود در برابر حکومت مجبور می
شعر »ها البته نگاه من است؛ و با این همه اگر ترجیح شما به کار بردن  این. کنند نقض می
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وصف شعر شما  جایگزینی را در است، من این« شعر اجتماعی»به جای « اعتراضی
 . پذیرم می

ها و  مّل است، اگر بخواهیم موضوع اجتماعی بودن را با جنبشأبله این منظر هم قابّل تـ  شبنم آذر
آورید، در عین حال  آزادی می ةتحرکات خیابانی یا مفاهیمی از این دست بسنجیم، یا مثالی که دربار

که خصوصیت هنر معاصر این  شود مناظر دیگری هم قائّل شد، موضوع این است به نظرم می
ست که آنچه بر انسان  وقتی ارزش اصلی انسان باشد طبیعی. مدار بودن آن است جهانی و انسان

خواهی، اصالت انسان، اصالت اراده؛ ارتباط با طبیعت، و همه تصاویر  شود؛ آزادی گذرد دغدغه می می
منِ »: دساز ی شاعر را میها «من»هایی از  آید بخش عینی که از انسان امروز به دست می

 .... . و« منِ طبیعت گرا»، «منِ سیاسی»، «اجتماعی

در دوران شعر کالسیک هم شاعران بسیاری نتوانستند از شرایط بیرونی خود چشم پوشی کنند و 
همان    ها وارد شد شاید به در شعرشان این دغدغه دلیلی هم برای این تصمیم وجود نداشت، طبعاً

های عاشقانه و غیره داشتند، همانطور که در دوران مشروطه شعر منتج از آن دوران اندازه که شعر
شکستن مرزهای بسیار در شعر که . رفت انسان ـ آن روزگار می ـ متاثر از وقایعی بود که بر شاعران

ش با ا اش بود زیرا نوجوانی و جوانی نیما یوشیج بر آن اصرار ورزید و پیروز هم شد باز متاثر از زمانه
او . ثیر گرفتأجنبش جنگّل و مشروطه همراه بود و بسیار از آن شرایط اجتماعی و سیاسی و انسانی ت

ثیر پذیری او تا حدی بود که میّل به مبارزات أخواندم که ت گرایانه داشت و در جایی می تفکر چپ
ن شور انقالبی را او ای. کرد گرای آن دوران منتشر می اشعارش را نیز در نشریات چپ. انقالبی داشت

ها و  بیش از هر کنش دیگری در شعر نشان داد چه در شعرهای خودش، چه در شکستن ساختار
 : در این شعر مثالً. قوانین کلی شعر

 
 آید از آن مردی که در آن پنجره هر روز هیچ آوایی نمی 

 چشم در راه شبی مانند امشب بود بارانی

 ! این زندگانی( می رویای جنگبا هر د)کشی  وه چه سنگین است با آدم

  

 ها ها، زن بچه

 ها که در آن خانه بودند ها، آن مرد

 . دوست با من، آشنا با من، در این ساعت سراسر کشته گشتند

  

 توانیم بگوییم  اما آیا ما می. رسمیت یافت اجتماعی شعر شعر متعهد و که هم بود همان دوره  اتفاقا در 
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همانطور که  ـ ست؟ اگر هدف شناخت شاعر است شاید صحیح این باشد نیما شاعری مطلقا اجتماعی
اش متاثر از چه رویدادهای  تا کنون هم انجام شده ـ در بررسی آثارش بگوییم که این دوره شعری

قصدم این . بوده و به این ترتیب به شناخت خودمان از شعر شاعر کمک کنیم... اجتماع یا سیاسی یا
   تر متمرکز شوم، رابطه اجتماع با فرد و عکس آن انقدر تنگاتنگ است که بهاست بر این موضوع بیش

ها و  مرز. شود به شدت شخصی هم خواند شود یک اثر را اجتماعی خواند، می همان اندازه که می
کند که امروزه  ها چنان باریکند و در اثرپذیری ذهن و عواطف شاعر چنان پیچیده عمّل می ارتباط

به همین رو شاید مجال بیشتری . ها ظرافت بیشتری داشته باشیم بندی این گروهالزم است برای 
 . گو بطلبد و برای گفت

  

... شاعران»: ـ داریوش آشوری در سخنرانی خود در هفتمین شب شعر گوته گفته است
پاسداران حقیقتِ زیبایی، زیباییِ حقیقت، فراخوانندگان انسان از دیار غربت و محنت و ادبار 

و حقیقتِ . اند مصیبت، از سرزمین ظلمت به دیار حقیقی خویش، به دیار حقیقتِ خویشو 
انسان یک قلمرو درونی ... انسان آزادی است و شعر، زبان آزادی است و شاید عین آزادی

آزادی دارد و هرچند هم که عرصۀ بیرونی بر او تنگ بشود، این عرصۀ درونی همواره مال 
اند که  اند که اثبات کرده های بزرگی هستند و بوده و انسان. رایطترین ش اوست، حتی در بد

تواند این قلمرو را  انسان دارای قلمرو آزادی درونی است که هیچ زوری و نیرویی نمی
 « .و به گمان من این قلمرو با شعر و ذات شعر ارتباطی دارد. تصرف کند

زور و »یدن و اعتراض کردن به اشعار شما، به نظر من، صدای انسانی و خردمندِ برنتاب
: اید جایی گفته. شما را تصرف کند« قلمرو درونی آزادی»است که نتوانسته « نیرویی

و در مقابّل . شود نوعی اعتراض به اصّل و ذات است اعتراضی که در شعر من نمایان می»
 « .اردگیرد، در خودش سکون و آرامی و بردباری د اعتدالی که این اعتراض را هم در بر می

باشد، که باز به نظر من، در « پاسداری از حقیقت زیبایی و زیبایی حقیقت»همان    این شاید
های شعر گوته، که بیشتر شعر  سیاسی ارائه شده در شبـ  صدای اشعار اجتماعی

 . شد گاه چریکی بود ـ شنیده نمی  ایدئولوژیک و

ان بزرگ آن روزگار ـ و شعر نظر خودتان به مقایسۀ اشعار آن زمان ـ با امضای شاعر
خودتان ـ به عنوان یک نمونۀ درخشان شعر معترض امروز ـ در شیوة رهاشدن در قلمرو 
درونی آزادی برای پاسداری از حقیقت زیبایی چیست؟ این تفاوت بیشتر به شرایط حاکم 

 گردد یا یک کشف و دریافت درونی است؟  بر جامعه بازمی
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این کار کسی از بیرون . دهد آسان نیست که در شعرم چه رخ می از اینشبنم آذر ـ برایم سخن گفتن 
توانم بگویم احساسات تجربه شده و تلخی پشت این شعرهاست و هیچ شعری بدون  فقط می. است

اش  تر درباره برداشتن مرزهای محدود کننده ساحت آزادی که پیش. ها شکّل نگرفته این تجربه
گاه در شعرم هم   خواهد و این خستگی ناپذیری برای من که صحبت کردیم، خستگی ناپذیری می

 . کند به امید مجاورتی آنی و حتی کوچک با حقیقت زیبای انسان و جهان است نمود پیدا می

کنم به خودم  دائما شک می. دارد عنصر شک است چیزی که این شیفتگی را همیشه متعادل نگه می
کنم و برای پیدا کردن جواب  ال میؤزنم، دائما س ن حرف میو پیرامونم و هر چه که با اطمینان از آ

 . های تازه خستگی ناپذیرم الؤو طرح س

ثیرگذار که بعضی از شعرهای خوانده شده أکنم یکی از عوامّل ت های شعر گوته فکر می اما درباره شب
زاب مختلف در آن ده شب را به مرزهای شعار نزدیک کرده بود، حضور بسیاری از آن شاعران در اح

همان صدای    که شد، و البته به دلیّل این گاه به ابزار سیاسیشان تبدیّل می  شعر آن عده شعرشان. بود
 : خوانیم پور می در شعری از سلطان مثالً. درونی شاعر بود، جای دفاع دارد

  

 . شعله زد در شفق خون، شرف خاور شد

  

 : نویسد یا در جای دیگری می

  

 ها هنوز داغدارند ه است که گّلبا کشورم چه رفت

 پیچد من است که روی فالت می ةاین نعر

 دار اعدامی دنباله ةای گلشن ستار

 در باغ ارغوان

 در ازدحام خلق

 در دوردست و نزدیک

 من هیچ نیستم

 گذرد یک انقالب می ۀیی که در زمین جز آن حماسه

 سهم و سترگ و خونین

 غلتد های زمان می در خون توده
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 : گوید جای دیگر همین شعر مییا در  
  

 ای دست انقالب

 مشت درشت مردم

 گّل مشت آفتاب

 . با کشورم چه رفته است

  

ها علی موسوی گرمارودی خواند، ما رسما با یک بیاینه مواجه  در شعری دیگری که آن شب
 : شویم می

  

 خدا را اگر از شمشیرت هنوز 

 چکد  خون منافقان می 

 با گریه یتیمکان کوفه

 هم نوا نشو 

  
های خود  ها و اثرگذاری شک کارکرد ها بی به فراخور آن زمان، این شعر. نگاه ایدئولوژیک واضح است

های ایدئولوژیکی و شعر  پور برخاسته از سنجه را بر مخاطب داشته ولی با نگاه امروز، شعر سلطان
 . ست گرمارودی یک متن شعاری مذهبی

تگاه غیرایدئولوژیک داشته باشد و تالشی برای اثبات حقانیت خود شعری که لزوما اعتراضی با خواس
ها در آن دوره کمتر به  است که از حیث ادبی ماندگار است، ازین دست شعر  نداشته باشد شعری

 . خورد چشم می

  

گاه چریکی بر   های تند سیاسی و ـ چیرگی ذهنیت چپ و اسالمی و اشعار و سخنرانی
 . نیست فضای ده شب، انکارپذیر

های روشنفکری قبّل از انقالب بود و  ها کلیدواژه این»: مهشید امیرشاهی گفته است
آزادی خواستن از رژیم شاه و یا به اسم آزادی به رژیم ... های خود انقالب هم شد کلیدواژه

آریامهری تاختن، دلیّل آزادیخواهی نبود، همانطور که صحبت از حقوق بشر نشانۀ 
 « .ها سنجیدیم این هر دو را طی انقالب و در زمان اعدام. وق نبوددلبستگی به این حق
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کالم گوینده، هر چند حامّل بار »: ها گفته بود همان شب   اش در باقر پرهام در سخنرانی
امانتی است که زمانۀ او از آن سرشار است، هر چند صورت سنجیده، اندیشیده و 

ی زمان دارد، اما عمق و گسترة آن از حد ای است که گوینده از معان یافتۀ تجربه تعالی
 « .شود ساز می رود و چه بسا که آینده تر می فرا« پیش پا افتاده»و « روزمره»

از  33ویژه اشعار خلق شده پس از انتخابات  اندیشه و عاطفۀ شعر اجتماعی نسّل ما به
« ینده سازکالم آ»این « های کلیدواژه»نگاه شما به . ایدئولوژی و خشونت پرهیز دارد

 چگونه است؟ 

رسد در این  به نظر می. شبنم آذر ـ کلیدواژه در عدم خشونت است، بر متوقف کردن چرخه خشونت
تجربه نسّل ما این بود که خشونتِ . تواند در کشور ما متوقف شود مقطع مصادیق بارز خشونت نمی

 . کند چندان می وبسیار دید و این خود ارزش دعوت به توقف خشونت را در چنین شرایطی د

سروده شد، بیش از همه این مشخصه بود که  33به هر حال در اشعاری که پس از انتخابات سال 
ای، با  تر به آن اشاره کردم و به شکّل سازماندهی شده همان فرایندی که پیش   هایی که طی واژه

ز بیان یک خواست از شعر فارسی رخت برداشته بود، برگشت و نیز امکان ابرا« شعاری شدن»انگ 
 . شود شعر پدیدار می جمعی انسانی، در فضای شخصی، وقتی در

های خود بیرون آمدند و توانستند از جایی بیرون از این تاریکی سخن  ها باز شد و بسیاری از اتاق در
در هیچ یک از . بیان مشترک از یک خواست مشترک اما عبور داده شده از منظر هر شاعر. بگویند

دیدگی نشان بود ولی از  که در این مدت خواندم، هیچ نشانی از خشونت ندیدم، از خشونت شعرهایی
بلوغ در . های ساده و عاطفی انسانی اش دعوت به انسانیت بود با معیار همه. ورزی نه خشونت

 . شود که اولین مخاطبش خودت باشی اعتراض یعنی همین؛ اعتراض وقتی بالنده می

  

تواند  ن و نویسندگان زن، در ده شب شعر گوته، به باور برخی میـ حضور کمرنگ شاعرا
های روشنفکری ـ از جمله کانون  تر یا دشوارترِ حضور زنان در گستره بازتاب امکانِ محدود

بسیاری، از جمله سپیده جدیری و دکتر احمد . نویسندگان ایران ـ در آن دوران باشد
هایی در این روزگار، حضور  برگزاری چنان شباک، بر این باورند که در صورت کریمی حکّ

باقر پرهام، عضو هیأت دبیران کانون . بود زنان شاعر و نویسنده بسیار چشمگیر می
پس از انقالب بانوان ایران از »: نویسندگان ایران در آن زمان، دراین باره گفته است

ود عامّل مهمی در همین خ. بسیاری از حقوق خود که در رژیم پیشین داشتند محروم شدند
بیشتر روی آوردن بانوان به نوشتن و سرودن و دفاع از حضور و حقوق خود بوده که با 

 « .دورة پیش از انقالب قابّل مقایسه نیست
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 نظر شما در این باره چیست؟ 

ها شاید تنها کسی بود که وقتی از سانسور حاکمیت حرف زد از  شبنم آذر ـ بهرام بیضایی در آن شب
شود  بیضایی گفت افکار عمومی را می. کند سخن گفت هایی که عرف هم ایجاد می محدودیت

همواره در سطحی قرارداد که خود این وضعیت مانع رشد فرهنگی شود و خود افکار عمومی نیز در 
 . های مترقی بازی کنند ها و اندیشه هایی نقش سدی را در برابر تحول ایده زمان

شد که  متر به آن پرداختیم زیرا همیشه فشار از باال مانع از آن میاین موضوعی است که شاید ما ک
 . بر خودمان متمرکز شویم

آوردند امروز وضع  نسبت به سی سال پیش و جایگاهی که زنان به زحمت داشتند به دست می طبعاً
یدا های ذهنی رشد پ همان نگاه جنس دومی به زن در پس زمینه   تر شده است، و زنان از جهاتی بد

تا جایی که برای . اما این نگاه درخود زنان حتی در زنان مدافع حقوق زنان هم وجود دارد. کرده
. هایشان عمّل کنند توانند برخالف شعار وصّل شدن به منبع قدرت که غالبا در دست مردان است می

 . ردگی به همین دلیّل از بیضایی مثال آوردم چون او همیشه اول نگاه به خود را مد نظر می

هایی برگزار شود شجاعت برگزاری آن در زنان  کنم اگر امروز در ایران چنین شب به هر حال فکر می
 . شک تعداد بسیاری از زنان شاعر و نویسنده حضور خواهند داشت بیشتر است و بی

  

کنید، اگر به فرض محال، امکان چنین حرکتی در فضای  ـ پس از سی و پنج سال، فکرمی
پیش آید، و شما در آن برنامه سخن بگویید یا شعر بخوانید، به چه مضمونی  کنونی ایران

 کنید در آن فضا ارائه خواهید می خواهید پرداخت؟ ممکن است یکی از اشعاری را که فکر
 داد، با ما قسمت کنید؟ 

دهد ی رخ بیاگر چنین فضاـ  بگذارید مزاح کنمـ  پردازی کنیم شبنم آذر ـ حاال که قرار است خیال
 ! شک در حال سازماندهی آن هستم کنم که فرصت شعر خواندن داشته باشم چون بی فکر نمی

 : گذارم ها در حد یک شعر برای خودم وقت می در زمانبندی! اما نه

  

 « سقوط آزاد» 

  

 تنها

 چند قدم

 دوید تر از من می جلو

 که سقوط کند پیش از آن
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 روی خیابان آزادی

  

 آزادی زیباست

 حتی

 کنی تی سقوطِ آزاد میوق

 روی مرگ

  

 حتی 

 وقتی روی خون خودت

 شوی سرد می

  

 ! ها گلوله

 ! های عزیز گلوله

 لطفاً

 ! هایتان برگردید به پوکه

 ما نیز 

 ! گردیم هایمان برمی به خانه

  

*** 

  

 2931آبان 
* http://www.vazna.ir/?p=1905 
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 های شاعران و نویسندگان متن سخنرانی گشایش شب

 ای اهلل مقدم مراغه رحمت

 (شب یکم)

 

 

 

فرهنگی ایران  خواهم به نمایندگی کانون نویسندگان ایران، از انجمن روابط در آغاز سخن، اجازه می
سپاسگزاری کنم که فرصتی  گوته تهران ـ و از رییس ارجمند آن آقای دکتر بکرو آلمان ـ انستیتو 

ها و  ها و تالش با حاصّل اندیشه فراهم آوردند تا طی ده شب با گویندگان و نویسندگان معاصر و
گیرهایی که  و ها و احیانا گرفت کارافزایی ها و های اخیرشان و در ضمن با دشواری رویاهای سال

. بافد، آشنایی بیشتری حاصّل کنیم هنروران ما را به هم می ر و پود زندگی اندیشمندان ومتاسفانه تا
جویی و رعایت  که با صرفه وقتی که به هر حال تنگ است و بهتر آن در این ده شب، به فراخور

توان  توجه به مصالح امر مشترک ما تقسیم شود ـ و به دالیلی که آسان می ها و دوستانۀ ضرورت
کنند، هر  رغم شور و گرمایی که متقابال از یکدیگر کسب می است گوینده و شنونده، به ت، امیددریاف

کرد و  های خود را تقریر خواهند بندی باشند، شاعران سروده به یک اندازه پاسدار این زمان دو
ها، غرض  در گفتار .ای از خود خواهند خواند یا سخنرانی کوتاه ایراد خواهند کرد نویسندگان نوشته



 ها    یبازخوانی ده شب ـ سخنران

086 

 

شناسانده شود و خواست  بیش از همه آن خواهد بود که کانون نویسندگان ایران بیشتر و بهتر
که این آزادی در عمّل  منظور آن های آن به اساسی آن، یعنی آزادی اندیشه و قلم، و راستای کوشش

  .رسدما درآید به اطالع همگان ب های عادی زندگی اجتماعی بنشیند و به صورت یکی از داده

گویم که، بر اثر فشار فزاینده و  که خواسته باشم به جزییات تاریخ کانون بپردازم، همین قدر می آن بی
تجاوزهای مستمری که هم به حریم آزادی اندیشه و بیان و هم به حدود آزادی فردی نویسندگان 

ونی اساسی شود، و حاجت به گفتن نیست که این هر دو برخالف صریح مواد قان شده است و می
ایران و اعالمیه جهانی حقوق بشر است، لزوم تشکیّل سازمان صنفی مستقّل اهّل قلم پیوسته با 

، با صدور 2933هایی صورت گرفت تا سرانجام در فروردین  شدتی بیشتر محسوس گشت و کوشش
و به  نامۀ کانون در مجمع عمومی، کانون نویسندگان ایران رسما تشکیّل شد بیانیه و یا تصویب آیین

با وجود بدگمانی و کارشکنی رسمی که تا حد بدخواهی آشکار و سعی در برهم زدن . فعالیت پرداخت
اساس کانون پیش رفت، کانون نویسندگان ایران در حد مقدورات خویش اندکی بیش از دو سال 
فعالیت روی هم ثمربخشی داشت و توانست اهّل قلم را به موضع همبستگی و تفاهم و پشتیبانی 

اما تشدید فشار و به . عملی از یکدیگر در آنچه مربوط به آزادی اندیشه و بیان است نزدیک کند
زندان افتادن چند تنی از نویسندگان که با تهدید و ارعاب دیگر اهّل قلم همراه بود، ادامه فعالیت 

ا که باز، در کانون هفت سالی به حال تعلیق بود ت. مشروع و قانونی کانون را غیرممکن ساخت کامالً
ها و همۀ افزارهای اختناق همچنان موجود و در کار است، اما آن پشتوانۀ  شرایطی که همۀ شیوه

تایید یا سکوت بیرونی را به صورت پیشین ندارد، اعضای پراکندة کانون فراهم آمدند و با استفاده از 
رای درست و پشتیبانی  شناسی بینی و موقع مختصر گشایشی که دست داده است و با تکیه به روشن

و اکنون، این . فعال همۀ کسانی که خواستار و مشوق و پاسدار اندیشه و هنرند فعالیت از سر گرفتند
های شعر و سخنرانی نموداری از حیات تازه کانون نویسندگان ایران است که امیدواریم هر چه  شب

  .تر ادامه یابد تر و بارور نیرومند

ای نیز درباره هدف کانون  دانم که شمه اذهان دور و نزدیک، مناسب می در اینجا برای روشن شدن
گردد، تنها  کانون، گذشته از آنچه به حفظ حقوق مادی نویسندگان باز می. نویسندگان ایران بگویم

یک هدف دارد، و آن آزادی است که عموم افراد کشور، از موافق و مخالف، باید از آن برخوردار 
است که قانون اساسی ایران و اعالمیۀ جهانی حقوق بشر تصریح و تضمین کرده  باشند و این اصلی

و اما در مورد اهّل قلم، آزادی اختصاصا به آزادی اندیشه و بیان و آزادی چاپ و نشر آثار . است
اندیشد یا در قالب شعر و ادب ابداع  هر کس آزاد است که آنچه می. شود فکری و هنری اطالق می

مندی از این  و اگر در بهره. د و تقریر کند یا به چاپ برساند و به دیگران عرضه کندکند، بگوی می
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اش طبق موازین  آزادی زیانی به دیگری یا به کّل جامعه رسید، پس از اثبات وقوع زیان، درباره
به بهانه  پس، ممیزی قبّل از چاپ و انتشار، مثالً. قانونی داوری شود و به کیفر متناسب برسد

های احتمالی ـ و تازه، تشخیص دهنده کیست و قدرت تصمیم خود را از که دارد؟ ـ  ری زیانپیشگی
به این دلیّل است که کانون نویسندگان ایران . عملی است منافی اصّل آزادی و مخالف قانون اساسی

کانون . گر شود و عمّل کند، مخالف است با سانسور کتاب و دیگر مطبوعات به هر شکلی که جلوه
هایی است که برخالف قانون  ندگان ایران خواستار لغو سانسور و انحالل همه ادارات و سازماننویس

این یگانه شرط داد و ستد طبیعی و ثمربخش اندیشه، یگانه . کنند اساسی به این کار مبادرت می
پیشرفت ما در گرو خالصی از تنگنای . ها و ارتقای سطح فرهنگ در ایران است شرط نمو استعداد

آخر، به سابقۀ کوشش هفتاد سالۀ ملت ایران برای کسب و استقرار . پسند و ناپسند رسمی است
شک ملت ما به آن حد طبیعی رشد رسیده است که بتواند مانند هر جامعۀ بالغ و  مشروطیت، بی

اش را خود انتخاب کند،  مستقّل و صاحب رای خوراک اندیشه، خوراک علم و ادب و دین و فلسفه
های  که خورش چنان ست و هر یک خریداری دارد، همکه کاالی بد و خوب در بازار ا چنان هم

آید، بگذارید مردم در آنچه  گون هست و هر کدام به مذاقی خوش و به مذاق دیگر ناخوش می گونه
. تان به همین است رونق بازارتان و رنگینی سفره. کنند آزاد باشند و خریدار خود را بیابند عرضه می

پخت هنروران و نویسندگان و اندیشمندان امروز ایران خام و ناگوار است ـ و که  اگر دست. سیدنتر
پخت شماست؟ ـ باری، بگذارید که مردم خود بچشند و داوری  تر از دست تر و ناگوار گوید که خام می

  .کنند
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 هنر معاصر مسائّل

 سیمین دانشور

 (شب یکم)

 

 

 

دعایم برای همۀ شما این  کنم که رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی ویَفْقَهُوا قَوْلِی و با این کالم متین آغاز می
قصد دارم مسائّل هنر معاصر را در جهان و در . هایتان حجت هایتان گشاده باد و گفته است که سینه

در اپانیشادها، تدوین شده . ه کشور خودمان باختصار بررسی کنمجمل کشورهای جهان سوم و از آن
عالم از چه بوجود : خوریم در هزارة اول پیش از میالد مسیح در هند، به این پرسش ازل و ابد بر می

خوانیم که عالم از آزادی به وجود  شود؟ و این پاسخ ازل و ابد را هم می آید و به چه منتهی می می
دفاع از آزادی این سر وجود، مهمترین . گردد آساید و در آزادی منحّل می می آید، در آزادی می

هر هنرمندی در هر زمانی، و پیش از هر زمانی، در . شود ای است که در هنر معاصر مطرح می مساله
دوران ما، چشم به آزادی داشته است،  کوشیده است از آن دفاع کند، و به آن برسد، و هنرمند 

در . رسالت دارد که برای احقاق این حق برگ نژاد شریف انسانی تا پای جان بکوشد راستین امروز،
ایم که هنرمندان واقعی با وجود عوامّل  بسیاری از کشورها و همچنین در کشور خودمان دیده
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اند تا سنگی از دیوارة بلند  اند و در حد توان خود کشیده بازدارنده، این رسالت مهم را از یاد نبرده
. ها بکنند و به آب روان دامنۀ قلعه بیفکنند به این امید که صدای آب، یعنی آزادی را بشنوندبارو

کنم، به این امید که این حق برای هنرمندان و همگان  سخنم را با ستایش آزادی فتح باب می
 .همواره بازشناخته شود

علت غربزدگی در شرق  های هنری معاصر که ریشه در غرب دارد و به اندازم به جریان نگاهی می
گویم بدانید، در این صورت با  ممکن است تعداد زیادی از شما آنچه می. هم شاخ و برگ کرده است

های هنری لوکاچ سود فراوان  ضمنا در این گفتار از برداشت. ایم هم این مسائّل را مروری کرده
گر به رئوس مطالب نظر ممکن است آثار لوکاچ را هم خوانده باشید، باشد، یکبار دی. ام برده
آیا هنر معاصر هنر زشتی است؟ چرا : شود این است اولین پرسشی که مطرح می. اندازیم می

اند و از نمایاندن زیبایی که تاکنون آفرینش آن  هنرمندان معاصر کاوش دربارة زیبایی را رها کرده
یست که زمانۀ ما زمانۀ زشتی اند؟ آیا پاسخ این پرسش چنین ن ماموریت هنر بوده است امتناع ورزیده

است و خشونت و ترس و سلب آزادی و تنهایی و گمگشتگی و از خودبیگانگی بشری و پناه بردن به 
جنسیت و الزام مبارزة دایمی، و استعمار بر آن حکمرواست؟ هنر بطور کلی یک نوع بالغت یعنی 

انگیزد به  رمند حالت و احساس میآنچه در هن. بیان است بر مبنای دریافت هنرمند از جهان و زندگی
انجامد و بیان هنرمند معاصر ناگزیر پر از تلخی است، اگر به علّل بازدارنده هزارگونه سخن  بیان می

 . بر زبان و لب خاموش نداشته باشد

شک نیست که ممکن . سه جریان مهم هنری در جهان امروز وجود دارد که در خور مطالعه است
های دیرینه میان بسیاری هنرمندان وجود  بینی حقی طرز تفکر و جهان های گذشته و است شیوه
سبک نئوکالسیک، . پردازند در کشور خود ما هنوز تعدادی از هنرمندان، رمانتیک و خیال. داشته باشد

های متعالی ریاضی، در همین زمان ما بسی هنرمندان شایسته به جهان عرضه  آل یعنی توجه به ایده
رسیونیسم و اکسپرسیونیسم و سمبلیسم و کوبیسم و سوررآلیسم هنوز کهنه نشده ـ امپ. داشته است

 . کند داغ می« تویست»ها را  در کشور خود ما خیلی

ویژه  مسیحیت، به. های هنری در سرتاسر جهان است مذهب هنوز ملهم بخش عظیمی از آفرینش
ابتدایی هنوز بسیار آثار هنری های  نگری گری، مذهب یهود و جهان کاتولیسیسم، اسالم، بودایی

 .دارند عرضه می
. کنم که حاکم بر هنر زمانه، خاصه ادبیاتند اما در این گفتار به سه جریان هنری معاصر اشاره می

هنر مدرن، ضد رآلیست و نوگراست، . گرایی انتقادی، رآلیسم سوسیالیسم، هنر مدرن رآلیسم یا واقع
رآلیسم . گرای انتقادی است گرا و در آخرین حد تکامّل خود واقع هنر بورژوایی معاصر در ادبیات واقع
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اما . روانی متاثر از مکتب روانشناسی فروید و پیروان او نیز به این جریان هنری وابسته است
 .گرایی سوسیالیستی تحقق یافتن و گسترش سوسیالیسم را مد نظر دارد واقع

: ارسطو گفته است. محتوای آثار هنری استدر هر جریان هنری به هر جهت انسان هستۀ مرکزی 
نفسۀ انسان را از محیط اجتماعی و تاریخی  هستی فی». راست است« انسان حیوانی است اجتماعی»

شود ذاتا  انسانی که در هنر مدرن مطرح می. این را هگّل گفته است« .توان متمایز شمرد او نمی
های فردی در برابر  قادی، انسان درگیر کشمکشگرایی انت در واقع. ناتوان و غیراجتماعی و تنهاست

در . نگر است گرایی سوسیالیستی، انسان جستجوگر، امیدوار و آینده در واقع. تضادهای اجتماعی است
رآلیسم انتقادی در ادبیات، غوالنی همچون تولستوی و بالزاک و . هنر مدرن کافکا پیشکسوت است

 .ایی سوسیالیستی هنوز در آغاز راه استگر تا حدی دیکنز پرورانیده است اما واقع
گرایان  واقع. تواند وجود داشته باشد گرایی بطور کلی هم برونگرایی و هم درونگرایی می در واقع

دهند، اما درونگرایی به درون فرد  های شخصی او را به طور عینی نشان می برونگرا، فرد و کشمکش
های انتقادی به هر دو شیوه نظر  رآلیست. کند می های اجتماعی توجه و ذهنیات او در برابر خصلت

اند از درون و طبقات دیگر را از برون  ای را که خود از آن برخاسته دارند و جالب این است که طبقه
تولستوی هر چند کوشش دارد به درون دهقانان استثمار شده راه بیابد باز آنها را از  مثالً. نگرند می

 .نگرد ه طبقۀ اشراف از درون میدهد، اما ب بیرون نشان می
. گیرد ای پویاست، چرا که گذشته و حال و آینده را در بر می واضح است که ساختمان اجتماعی پدیده

کنند و گذشته و آینده  جالب این است که غالب هنرمندان تجارب زمان حال را از درون توصیف می
در . بینی آینده نیست ه هست، اما پیشزمان حال کلید درک گذشت. نمایند را از بیرون بیان می

گرایی  توان مجسم ساخت، اما در واقع گرایی انتقادی دورنمای آینده را به سختی می واقع
سوسیالیستی امکان تجسم این دورنما هست، چرا که موازین این طرز تفکر، علمی است و اساسا 

 .مبنای این طرز تفکر درک آینده است
اینگونه . کنندة آن جامعه است ا، توصیف تمامیت یک جامعه و عوامّل تعیینگر آرزوی هر هنرمند واقع
کنندة یک جامعه  ها، تمام الزامات، و تمام عوامّل تعیین پذیرد که تمام جنبه ادراک وقتی امکان می
این ادراک هم عمقی است و هم سطحی، هم به حقیقت مربوط است و هم . مورد بررسی قرار گیرد

تنها بالزاک موفق شد با کّل آثارش جامعۀ فرانسوی زمان . نین ادراکی آسان نیستبه واقعیت، اما چ
 .خود را تا حد زیادی توصیف نماید

بینی فلسفی مارکسیزم و  در زمان ما غیر از جهان. هنرمند به هر جهت یک نگرش فلسفی دارد
گرایش فلسفی خود را در هنرمند، . سوسیالیزم، به نگرش فلسفی اگزیستانسیالیزم نیز باید اشاره کرد
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یابد و این کشف را بیان  ای دست می کند و احتماال به کشف تازه واقعیت بیکرانی منعکس می
 :در این بیان عوامّل زیر موثر است. دارد می

های فرهنگی آن  های آن جامعه، آثار هنری گذشته و میراث ای که هنرمند در آن بالیده، سنت جامعه
. شود و اینک هدف هنرمند مطرح می. روحی هنرمند را سیراب کردهجامعه که فضای فکری و 

کند و وقتی با عوامّل  های جامعۀ خود مبارزه می خواه است و علیه نابسامانی هنرمند راستین آزادی
. گرا باشد تواند واقع شود و به هر جهت، دیگر نمی شود محکوم به خاموشی می بازدارنده مواجه می
فهمد و وقتی  شود که اکثریت حرفش را نمی برد و اقلیتی می م و سمبّل پناه میهنرمند اینک به ابها

نیت داشته  ها هر قدر هم که حسن حکومت. پژمرد میان اقلیت و اکثریت فاصله افتاد درخت هنر می
متاسفانه حتی در . توانند برای هنرمند تصمیم بگیرند و الگو و دستورالعمّل تعیین نمایند باشند نمی

 .دهند ی سوسیالیستی اجازه انتقاد به هنرمندان نمیکشورها

  

شده و تغییر شکّل   آسا، تحریف اما واقعیت در هنر مدرن چگونه است؟ واقعیتی است رقیق، شبح
هنرمند مدرن ممکن است جزئیات واقعی را برگزیند، اما در ذهن خود از این جزئیات یک . یافته

 .سازد زده و پر از دلهره می دنیای کابوس

در این . گرا هم باشد تواند موضوع هنرهای واقع تنهایی می. در هنر مدرن تکیه بر تنهایی انسان است
شده، و ضمنا دورنمای انهدام بشریت با جنگ   جهانی که از هم گسیخته، یک شکّل و ماشینی

ر هنر اما تنهایی که د. ماست، تنهایی، یک پدیدة ناگزیر هستی همۀ ماست  ای در برابر چشم هسته
بشر به هستی »: هایدگر گفته است. چون و چرای بشری است شود یک سرنوشت بی نو مطرح می

به هستی پرتاب شده است و تنهایی  شود واقعاً انسانی که در هنر مدرن مطرح می« .پرتاب شده است
ید و اگر با تواند با دیگران و اشیاء خارج ارتباط برقرار نما نمی. گریزناپذیر هستی اوست یک واقعیت 

فک نن این تماس از افکار درونی خود مای سطحی است و در عی یابد به شیوه دیگران تماس می
شود  ضمنا تعیین هدف و اصّل وجودی انسان تنها و ناتوانی که در هنر مدرن مطرح می. نیست

. اینگونه انسان تاریخ ندارد، زندگیش محدود به حدود تجربیات حسی خودش است. غیرممکن است
و اینجاست . گیرد دهد و خودش هم شکّل نمی یابد، به جهان شکّل نمی با تماس با جهان تکامّل نمی

گردد و اینجاست که  انگاری مطرح می شود، اینجاست که نیست که هنر، تجریدی و انتزاعی می
ما محکوم در هیچی ابدی هستیم و چیزی بیش از »: گویند که انگاران می گرایان و نیست هیچ

کند که  ترکد و صدای خفیفی ایجاد می آلود می های صابون نیستیم که بر سطح یک حوض گّل حباب
 «.نامیم آن را هستی می
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داری برای هنرمندان مدرن احساس دلهره،  تجربۀ سرمایه. محتوای دیگر هنر مدرن دلهره است
عنوان یک مشخصه اصیّل  اما آنها باید دلهره را به. بیزاری، انزوا، نومیدی و انحراف ببار آورده است

اما آیا باید دلهره را به عنوان یک مشخصه اصیّل انسان . انسانی امروزی و انحراف ببار آورده است
امروزی بپذیریم یا به قول بودا، رستگاری را آزادی از اضطراب بدانیم؟ شک نیست که قبول دلهره 

انجامد و  ریف تصویر بشری میبه عنوان یک اصّل حاکم بر زندگی فرد به بینوایی و حقارت و تح
فرد برای آزادی از اضطراب یا از یاد بردن آن به خوار شمردن کار، مخدرات و مخدرات یعنی 

هایی به قول  حّل برد و اثر هنری حاصّل از چنین راه جنسیت به عنوان علت وجودی هستی پناه می
ناتوانی یا انحراف جنسی  دهد که غالبا آمیز نشان می جهان هستی را مثّل یک فیلم هزل»لوکاچ 

گونه  گونه هنر و این متاسفانه در کشورهای جهان سوم غالبا این« .انگیز آن است درونمایه غم
 .شود ها تلویحا و گاه رسما تایید می حّل راه

آور زندگی  محتوای دیگر هنر مدرن دردشناسی و بیمارگونگی است و این امر به علت کیفیت مالل
دهد که هنر غالبا از درد و رنج سرچشمه  نگاهی به تاریخ هنر نشان می. است داری در نظام سرمایه

اگر رنج را در قرون متمادی مورد توجه قرار دهید خواهید دید که »: بودا گفته است. گرفته است
اما « .های چهار اقیانوس است هایشان برابر آب هایشان و ناکامی های مردم برای عدم رضایت اشک

توانند مردی را که برخود تسلط یافته است، شکست  حتی خدایان نمی»: ته است کههمین بودا گف
دردشناسی . و تسلطی بر درد هم وجود ندارد. اما دردشناسی هنر مدرن نوع دیگری است« .بدهند

های شخصیت،  نابهنجاری. رسد هنر مدرن ریشۀ روانی دارد و سرنخ این رشتۀ دراز به فروید می
سی، حاالت روحی هنرمندان مدرن است و اعتراض به مفاسد جامعه میان دلهره، انحراف جن

 .شود که خود انحراف بدتری است هنرمندان مدرن به صورت گریز به بیماری روانی مطرح می

کند مگسی است که به  کافکا شاید کاملترین هنرمند مدرن باشد اما انسانی که او به ما معرفی می
انسانی که امید . ایم ای را آزموده بد حادثه به نومیدی پناه ببریم، هراس تازهکه از  این. دام افتاده است
گرداند و به دنیای ذهنیت انباشته  دهد و هدفی در زندگی ندارد و از واقعیت روی بر می را از دست می

 گذرد، یا به یک حیوان برد و زندگیش در کسالت مطلق می انگاری پناه می از تنهایی و دلهره و هیچ
 در. هنر چنین آدمی از پرسپکتیو محروم است. حاصّل شود و یا به یک موجود پوچ بی درنده تبدیّل می

پرسپکتیو جهت و محتوای هنری را . پیوستگی اثر هنری پرسپکتیو است دانیم کلید بهم حالیکه می
ی ها پیوندد، و جهت رشد و تکامّل شخصیت کند، رشتۀ روایت یا جزئیات را به هم می روشن می

زند و از چاه  کند اما هنرمند مدرن با نادیده گرفتن پرسپکتیو به اجتماع پشت پا می روایت را تعیین می
دهد و تمثیّل او توصیف حد  زند به تمثیّل تن می افتد و در آخرین دست و پایی که می به چاله می
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است و اینجاست کمال بیگانگی او از واقعیت عینی است، نفی هرگونه معنای ذاتی جهان و انسان 
زند مسالۀ مواجهۀ بشر با  شود و مسالۀ دیگری که به این پوچی دامن می که پوچی مطرح می

 .ای است که یک تقدیر تاریخی انسان دوران ماست های هسته جنگ

اما آیا زندگی انسان در واقع هیچ و پوچ است؟ زندگی که در آن وقوف و آگاهی و دریافت هنرمندانۀ 
زندگی که در آن امید و . تواند پوچ باشد های اتمی موجود است نمی ت به جنگواقعیت حتی نسب

تواند پوچ باشد، زندگی که در آن مبارزه هست به  دوستی و عشق و گّل و شعر و موسیقی هست نمی
 . تواند پوچ باشد شرطی که راه آن با حق و حقیقت سنگفرش شده باشد نمی

لی بوده است، همواره دربارة وضع موجود شک کرده است، آ بشر همواره در آرزوی یک جامعۀ ایده
های آینده را کشف بکند و اگر هنرمندان وضع موجود را  همواره خواسته است تعالی بیابد و ارزش

هایی بسازند برای عروج به پلکانی باالتر و  اند مصطبه اند، خواسته صادقانه یا به انتقاد منعکس کرده
داری  دوستانه بر علیه سرمایه هاست که طغیان انسان مدت. این کالم نردبام آسمان است. باالتر

گرایی، هنرمندان را به  هاست که مردم هاست بشر چشم به سوسیالیزم دارد، مدت مطرح است، مدت
گرایی در هنر به علت تاکیدی است که این جهت فکری بر حق  جذابیت مردم. خود جذب کرده است

 .کند دیگریابی می و عدالت و منطق و همدردی و

تضاد عمدة فعلی . داری نیست اما مسالۀ دوران ما دیگر حتی طرح تضاد میان سوسیالیزم و سرمایه
نخستین وظیفۀ هنرمند امروزی طرد دلهره و گشودن راه نجاتی برای . تضاد میان صلح و جنگ است

راه نجات در . غربی نیستهای  گرویدن به سوسیالیزم یا ایسم راه نجات بشریت الزاماً. بشریت است
بررسی همه جانبۀ کلیۀ نهادهای اجتماعی و راه و رسم زندگی بشر فعلی و شک دربارة هر روشی 

 .کند است که آزادی نژاد شریف انسانی را سلب می

  

ها،  ها، نفوذ وسایّل ارتباط جمعی و ترجمه اما کشورهای جهان سوم که به علت استعمار، نزدیکی راه
اند، باید به یاد بیاورند که  و هنرهای سنتی و بومی خود را به دست فراموشی سپرده. ندا غربزده شده

بینم که از دیگران بیاموزیم اما گذشتۀ خود  اشکالی نمی. شود راه هنر شامّل گذشته و حال و آینده می
غرب و از  را انکار نکنیم و نسبت به آن بیگانه نباشیم و دورنمای آینده را نه با فریفتگی نسبت به

 .ریزی کنیم خود بیگانگی، بلکه با آزادی و اعتقاد به شرافت و حیثیت انسانی طرح

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیم و مرشد آزادی

 منوچهر هزارخانی

 (شب دوم)

  

 

  
 دوستان عزیز

گذرد، هرچند دولت گذشته و دولت  طی این چند ماهی که از فعالیت مجدد کانون نویسندگان می
هایی  هار نظرها و نوشتهاند، اظ های کانون نویسندگان نداده یک از نامه قیم به هیچکنونی پاسخی مست

گیری  آنها را موضع توان مطبوعات انتشار یافته است که می ای مقامات دولتی یا توسط پاره
در این چند دقیقه وقتی که در اختیار . های کانون دانست مستقیم مقامات دولتی در برابر خواستغیر

 .اشته شده است، کوشش خواهم کرد به مجموعۀ آنها پاسخ دهممن گذ

جوشند  احد پاترنالیسم میدارند، همه از سرچشمۀ و چند با یکدیگر اختالف و گاه تضاد این نظرها هر
دست باال . در هیچ یک سخن از حق آزادی اندیشه و بیان نیست. گیرند می یا در زیر پوشش آن قرار

. ها صحبت شده است بودن کاهش نسبی و کنترل قلم  سور و بالمانعاز نوعی ضرورت تخفیف سان
رسیده است که « بلوغ»ای از  اند که این کودک به درجه ای در مقام قیم مردم، تشخیص داده عده
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و « راهنمایی»و نیازمند « نابالغ»ای دیگر این کودک را همچنان  عده. به او داد« هایی آزادی»بتوان 
 .دانند می« ارشاد»

رتبۀ دولت سابق  مثالً یکی از مقامات عالی. اند ای به شیوة مرضیۀ سنتی خود منکر همه چیز شده عده
دار بوده و هست، اظهار نظر کرده  را هم عهده« های هنری ژوری»که از قضا ریاست عالی بعضی 

ی و تظاهرات فرهنگ. ملت ایران همیشه از آزادی اندیشه و بیان برخوردار بوده است»: است که
خرج دهیم و تظاهرات را  هنری نیز در ایران آزاد بوده و هست و نباید در این زمینه شدت عمّل به

تر و بهتر انجام شود، کنترل بیشتری در این  البته دولت هر وقت بخواهد مسائّل دقیق. کنترل کنیم
گونه  ایندولت همیشه بیدار است و همین بیداری است که امکانِ وجودِ . دهد مسائّل انجام می

معلوممان شد که آزادی شما یک حق ! بسیار خوب وزیر هنرشناس« .دهد ها را به افراد می آزادی
گفتید  و بهتر بود میـ  دهد خود به افراد می« بیداری»ی سری است که دولت به اتکا نیست، صدقه

زی اقتصادی را با ری رتبه، گویا به اقتضای سِمَت رسمی خود، برنامه این مقام عالی. فرماید می عطا
ای  کنند که فعالیت هنری و فرهنگی نیز زمینه می اند و تصور تظاهرات فرهنگی و هنری اشتباه کرده

تر  تا مسائّل دقیق»گیرد،  است که باید زیر کنترل دولت قرار «بخش خصوصی»از فعالیت اقتصادی 
 «و بهتر انجام شود

تر و بهتر انجام  وقتی مسائّل دقیق»به شما بگویند که توانند  ای از دوستان عزیز من در اینجا می پاره
های فرهنگی و هنری را نوعی  یا شاید ایشان فعالیت! آید چه بالیی به سر هنرمند می« شوند می
دولت است که « این بیداری»کنند و از این روست که عقیده دارند  فرض می« قاچاق قابّل تحمّل»

اگر « آزادی»شما بگویید چنین برداشتی از « دهد فراد میها را به ا امکان وجود این گونه آزادی
 عصارة مجسم خودسری نیست، پس چیست؟

ها به صورت مقاله و بحث اجتماعی منعکس  ویژه در روزنامه در گروهی دیگر از اظهار نظرها، که به
مندان، توزانه نسبت به نویسندگان و هنر گردیده، به وجود سانسور اعتراف شده، ولی به لحنی کینه
جریدة شریفۀ کثیراالنتشاری در یکی از . ادعا شده است که باید موانع را برداشت تا آنان رسوا شوند

شناسیم، که شب ها بعد از  نماهایی را می اکنون نویسنده هم»: خود نوشت« هنرمندانۀ»های  بحث
. ابغ حرفشان را بزنندگذارند نو بله آقا، نمی: گویند در جمع حواریون می های خود، کردن بطری خالی

چرا . اند مرده حالج اند و برای همه معلوم است که چند کرده ادعایی آثاری منتشر« نوابغ»همۀ این 
 های سوت و کور خود را رونق بخشند و خود را نویسنده یا شاعر جا باید به آنها امکان داد که دکان

های  بازی های عهد بوق، حقه ه فریب کلیشهاند ک مردم ما به آن حد از بلوغ اجتماعی رسیده...بزنند؟
های بلند بانگِ در باطن هیچ را  تریایی و طبّل شِبهِ فلسفی، تزویرهای خاص آخوندهای کافه

 «.نخورند
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توان به نویسندگان لطف داشت و تمام خصائّل و سجایای خویش را  واقعاً که از این بیشتر نمی
« عفت قلمی»و « متانت»های  گر که چه نمونهجا به آنان پیشکش کرد؛ ولی بدبختی را بن یک

 !ادعای ارشاد و قیمومیت ما را دارند

: نوشت باره این در بعد چندیـ  «عفیف» و «نجیب» قلم همان به البد وـ  باز همان جریدة شریفه
 من ننه و نمایی المله وجه های گرایش. شد خواهد زده بسیار مفت حرف کار، آغاز در که است بدیهی»

 ...دید نخواهند درختانش خاطر به را بیشه ها خیلی و داشت خواهد وجود سنتی های بازی  مغریب
شنود، نباید سبب شود  و بینانۀ بعضی افراد از فضای تازة گفت های فردی کوتاه باهات و سوءاستفادهاشت

تیم، وشنود هس اگر به راستی دنبال گفت ...گیرد که سالمت و ضرورت اصّل کار مورد تردید قرار
تی اگر شخصاً و به نحوی ح. ناپذیر اولیه را نیز تحمّل کنیم های اجتناب ها و انحراف بایست لغزش می
بایست که به  گیریم، باز هم می شعوری مورد حمله قرار ورزی یا بی نه و در متنی از غرضعادالغیر

 «.دفاع از آزادی بیان و قلم ادامه دهیم

شعوری و حرف مفت به  ورزی و بی ل که صحبت از غرضاما حا! تند هرکسی بر فطرت خود می
شود  میان آمد، ناگزیر نوشتۀ سانسورچی با نام و نشانی در یکی از مجالت نوبنیاد به ذهن تداعی می

های اداری محترمش سخت نگران بهداشت فکری مردم است و آشکارا به دفاع از  که نظیر باالدست
داند و وجود آن را  می« ارشاد نویسنده»این آقا سانسور را . ستا  تفتیش عقاید و سانسور فکر برخاسته

متفکر کشور همان چهّل و یک تن سانسورچی رسمی وزارت  زقیده دارد که مغع. شمارد واجب می
شان به اساتیدی چون فروزانفر، سعید نفیسی، حکمت اقبال، اقبال  ای فرهنگ و هنرند که نسب حرفه

را دوستان و « ممیزان»و این هیأت محترم ! رسد حتی نیما یوشیج میالشعرای بهار و  آشتیانی، ملک
کند، نه از آن روست که خفقان فکری به  می اگر به کار سانسور انتقاد. خواند استادان اهّل کتاب می

هایی اجازة انتشار داده  گاه به نوشته وجود آورده است، به سبب آن است که این مغز متفکر کشور، گه
شماری  کنیم، با پدران بی بینید که به هرسو نظر می و می! اند سواد بوده دگانش بیاست که نویسن

 !یک هدفی جز ارشاد ملت ندارد شویم که هیچ رو می روبه

ها، سمین  ها، قاضی آذین ها، به آدمیت« راهنمایی»و « ارشاد»نه آقایان، این شما نیستید که برای 
ها برای ما شعر  ها شاعری که طی این شب ها و ده ها، گلشیری ها، رحیمی دانشورها، ساعدی

. کنیم می جا رد ما صالحیت شما، همۀ شما و استادانتان را دربست و یک. خوانند، صالحیت دارید می
یان خودسر استعدادهایشان را نشکفته «راهنما»ای که شما  و تازه از صد نویسنده و شاعر بالقوه

. زنم شود، حرفی نمی ر میان ما و در جامعۀ ما سخت احساس میپژمراندید، و امروز جای خالی آنان د
اگر هنوز فرهنگ معاصر ما تتمه آبرو و اعتباری هم دارد، به یمن وجود همین هنرمندانی است که 

 !ایشانید« راهنمایی»شما جاهالنه خواهان 
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ناسزا به سویمان  چنین از تهمت و ایم که سیلی این رسیم که مگر ما چه گفته و حال به این نکته می
 روان شده است؟

من با عقیدة تو کامالً مخالفم، »: گناه ما اعضای کانون نویسنگان ایران بیان این گفتۀ ولتر است که
 «.ات را بیان کنی ولی تا جان دارم خواهم کوشید تا تو حق داشته باشی عقیده

شناسیم که  زادی را تنها در شکلی میایم که این آ گفته. ایم که قلم و اندیشه باید آزاد باشد ما گفته
ایم دستگاه  ما گفته. اند قانون اساسی ایران و اعالمیۀ جهانی حقوق بشر به صراحت معلوم کرده

ای که برای توجیه آن متوسّل شوند، با حق آزادی  تفتیش عقاید و سانسور اندیشه، به هر بهانه
یک ملت بالغ و رشید نیاز به قیم و مرشد ندارد  گوییم که ایم و می ما گفته. اندیشه و بیان تضاد دارد
 .ست را از نادرست تمیز دهدرو خود کامالً قادر است د

گوییم در شرایط فشار و اختناق، ادب و هنر امکان رشد طبیعی ندارند؛ و اگر مجاز باشم در این  ما می
است یعنی برای « ازیهو»ای  گویم هنر پدیده شناسی را به کار ببرم، می مورد، اصطالحی از زیست

 .شدن، نیاز به فضای باز و هوای آزاد دارد شکفتن و بارور

هایی به  تواند حتی گام تواند به زندگی ادامه دهد، تکنولوژی می در فضای فشار و اختناق، علم می
آورترین شرایط، یعنی در  ترین و خفقان پیش بردارد، و تجربۀ جهانی نشان داده است که در سخت

اند؛ اما در هیچ زمان و هیچ  آسا به پیش کرده هایی غول نگ، علم و تکنولوژی  حتی جهششرایط ج
اند، سهّل است؛ حتی قادر به نوعی زندگی  مکان، اندیشه و هنر در شرایط اختناق به شکوفایی نرسیده

 .اند گیاهی نیز نبوده

ستعدادهای خالق و مجال کردن ا  گوییم اِعمال فشار و ایجاد تضییقات تا کنون جز پژمرده ما می
های هرز خودروی صدرویی که جز در خاکبرگ فساد و بی هویتی ریشه ندارند، و  شدن علف فراگیر

گوییم  ما می. ای نداشته است بینیم، نتیجه های دست اول آن را هر روز به چشم می هاست نمونه سال
 درحالیـ  هرز یک روزه های ادعای حفظ میراث فرهنگی و پیشبرد فرهنگ ملی به کمک این علف

و دستورات اداری  ها بخشنامه و سانسور زور به هم آنـ  شوند می خفه هوایی بی از تنومند درختان که
 تر از وضع اسفبار کنونی نخواهد و اجیرکردن قلم و اندیشه، ادعای باطلی است و حاصّل آن درخشان

 .بود

داوری نهایی را به ملت واگذارید و اگر ما گوییم اگر سخن از فرهنگ ملی در میان است، پس  ما می
پندارید، بگذارید جاروی انتقاد خطاناپذیر  اید که خود می کنید و شما چنین چنانیم که شما ادعا می

 !قانونی سانسور شما ملت ما را از صحنه بیرون بریزد نه باتونِ بی

خواهم  و امروز من می. ددیروز در همین جا سمین دانشور خطابۀ خود را با مدح آزادی شروع کر
پیامبر فرمود هرکس به »: سخنم را با ستایش آزادی، به نقّل از آن بزرگوار عرب پایان دهم که گفت
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سواد،  از همین روست که من تا پایان عمر بی« .ای آموخت، تو را تا ابد بندة خود ساخته است تو کلمه
 .ولی آزاد خواهم ماند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احمد سخنرانی شمس آل

 (شب سوم)
 
 
 

اجازه خواهید داد قبّل از شروع سخن، دو سه نکته را بیشتر از باب جنبۀ ! دانشجویان و دوستان جوان
رییس « بکر»که آقای دکتر  نخست این. شان ـ و کمتر از باب تعارف، به عرضتان برسانم خبری

به این علت امشب از . پرهیز کنم« سانسور»که از به کار بردن کلمۀ انجمن خواهش داشتند 
که باید تشکر کنم از دوستان هیات دبیران کانون نویسندگان از  دوم این. حرف خواهم زد« ممیزی»

اند با  شاید دوستان خواسته. که مرا، کمترین عضو کانون را، برای سخن گفتن انتخاب کردند باب آن
که حیفم آمد در این مجال  سوم این. دمات برادرم جالل را به جا آورده باشنداین انتخاب پاس خ

خیال . نویسی حرف بزنم تنگ، با شما از تلقیات و باورهای کلی خویش در زمینۀ هنر و داستان
ای از  در این مجال تنگ برایتان شمه. گونه سخنان، همواره فرصت خواهم داشت کنم برای این می

 .اش را ویسندگان را خواهم گفت و موضع کنونیتاریخچۀ کانون ن
ده سال پیش، در روزهایی که دولت در کار متحدالفکر کردن اهّل قلم بود، و داشتند به قامت 

بریدند و خبر تشکیّل  ها را می های یک شکّل در خور شرکت در جشنواره شاعران و نویسندگان، لباس
های دعوت به کنگره را غالب  ه بودند ـ و کارتنخستین کنگرة نویسندگان و شاعران را منتشر کرد
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دوستان شاعر و نویسنده حاضر در جمع دریافت کرده بودند، وجدان بیدار خاندان قلم ـ جالل 
. احمد ـ احساس ناخوشایندش را از آن همه تدارکات، با دوستان اهّل قلم خویش در میان گذاشت آل

ای منتشر شد به امضای گروهی از  بیانیهو حاصّل یک شور و نظرخواهی چند روزه، به صورت 
آن بیانیه، کنگرة فرمایشی . نویسندگان و شاعران و حاوی تحریم هر نوع تظاهر فرهنگی دولتی

این . حضرات کنگره را به تعویق انداختند و سپس از خیرش گذشتند. مزبور را در نطفه، لق کرد
و چنین شد که کانون نویسندگان ایران . مکنندگان را سوق داد به وحدت اقدا وحدت کالم، ما امضا

و به عنوان « به عنوان مرجعی برای تعاطی افکار روشنفکران ایران»را، ده سال پیش، پی ریختیم؛ 
هایی بپردازیم که قانون اساسی کشور، حق  سنگری، تا از درون آن به حراست و حمایت از آزادی

  .مسلم هر متفکری شناخته است

در چارچوب قانون اساسی کشور، و در چارچوب اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، در  ما بر آن بودیم تا
مان ـ که  های فکری و هنری جامعه محیطی سالم، و با مشارکتی صمیمانه و فعال، در کار خالقیت

 .انجامید ـ شرکت داشته باشیم مآال به غنای فرهنگ ملی ما می

ـ که به مناسبت سالگشت مرگ نیمایوشیج ـ در  سزایی بود نخستین اقدام پاسدارانۀ ما، تجلیّل به
پروا از آلودگی به  زمان با آن مراسم، ما در اوج خلوص نیت و نیز بی هم. دانشگاه تهران برگزار کردیم

ای که رسم زمانه بود ـ درصدد ارشاد دولت و مجلس وقت برآمدیم که  های سازشکارانه تهمت
بایست اهّل هنر و اندیشه را از دستبرد دزدان و  د که میکار تدوین و تصویب قانونی بودن اندر دست

ها موسوم  قانونی که بعد. شدند، مصون بدارد تر می تر و قوی قاچاقچیان آثار هنری، که هر روز زیاد
قانونی که عاقبت از آن همه . «قانون حفظ حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان»: شد به
راد کانون در امر حقوق تالیف و تصنیف، جز سهم ناچیزی نصیب نیت و از آن همه بصیرت اف حسن
مایه، ابتر ذهن، حسود،  بین، کم ب، به دست گروهی کوتهقانونی که یک دو سال پس از تصوی. نبرد

کنندة تعالی فرهنگی،  مغرض و حتی خیانتکار نسبت به مطامع دولت، نه تنها به صورت عامّل ترمز
در اندک مدتی در نتیجه مال . دة اندیشۀ نسّل معاصر درآمدکنن بلکه به صورت داروی نازا

. رقصانۀ این کورباطنان، خالقیت هنری و فرهنگی جامعۀ ما به حال نزع افتاد های خوش اندیشی
ها و نمودارهای رسمی دولتی، سیر کتاب در ایران، در طول این هشت سال اخیر،  طبق آمار و جدول

ما متجاوز از چهار هزار عنوان کتاب در ایران  2933در سال . رفت کننده رو به قهقرا  به نحو مایوس
 .منتشر کرده بودیم و سال گذشته این رقم هفتصد و اندی بوده است

گذرد، به کرات اعضای  طی این هشت سالی که از عمر قانون حفظ و حمایت از حقوق مولف می
ها، چشیدند و یا هنوز دارند  انکانون نویسندگان طعم حمایت از حقوق تالیف خویش را، در زند
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یا در کنارتان نویسنده و شاعری را، در . کند نگاهی به اطرافتان، صدق گفتار مرا ثابت می. چشند می
و یا هنوز هم جای خالی بندیان دیگری را، از اهّل . بینید که تا دیروز بندی بوده است جمع امشب می

 .بینید قلم می

ایان به قیمومیت از جانب نویسندگان و شعرا، سرگرم صیانت در طول این هشت سال عمری که آق
های اداره نگارش و  حقوق ما هستند، و در طول این مدتی که متجاوز از هزار عنوان کتاب، در طبله

اند، تعداد قاچاقچیان و دزدانی که در لباس ناشر، به  خورده« غیر قابّل انتشار»بایگانی سانسور مهر 
اند، و بدون جلب رضایت مولف و با توافق سانسورچیان محترم،  عاصر افتادهجان آثار نویسندگان م

سازند،  ای می کنند و آثار سر و دست شکسته و مسخ شده هایی از آثار نویسندگان را حذف می قسمت
 .ده برابر شده است

ده کنن در طول این هشت سال، به خاطر حفظ و حمایت از حقوق مولفان، ما دارای سه لیست حمایت
نخست . اش هست ایم که به عنوان کلید و دستورالعملی دست تمام آقایان سانسورچی یک نمونه شده

  .گیر و قرائت آن وقت. لیست نام کتب ممنوع، که از هزار نام متجاوز است

احمد، صادق  جالل آل: دانم القلم که ذکر نامشان را ضرور می دوم لیست نام نویسندگان ممنوع
اجازه و به طور قاچاق در کیفیتی نازل دارند  که یک ماه است بی)وی، دکتر شریعتی هدایت، بزرگ عل

اصغر صدر  علی( آذین به) ، اعتمادزاده(کند آورند و سانسور غمض عین می هایش را در می کتاب
اشرف درویشیان، محمود  جوادی، دکتر براهنی، فریدون تنکابنی، مهندس بازرگان، علیسید حاج

اصغر  نعمت میرزازاده، غالمحسین ساعدی، سیاووش کسرایی، احمد محمود، علیآبادی،  دولت
سروش، احمد کسروی، خلیّل ملکی، مصطفی رحیمی، رضا دانشور، شفیعی کدکنی، اخوان ثالث، 

کنم قولم  مستند می. ها نفر دیگر سعید سلطانپور، محسن یلفانی، ناصر ایرانی، منوچهر هزارخانی و ده
 .خشنامۀ محرمانهرا با قرائت یک ب

 کودکستان، دبستان، دبیرستان، راهنمایی، هنرستان

های  هایی که جنبه بدآموز دارد، خواهشمند است، چنانچه از کتاب با ارسال یک برگ فهرست کتاب
های کتابخانه خارج و به دفتر حفاظت این اداره ارسال  کتاب ور، در آن آموزشگاه باشد، از ردةمزب

 رییس اداره. نمایند

بزرگ « ها نامه»، «آمیرزا»، «هایش چشم»، «چمدان»هدایت، « علویه خانم»، «مازیار»، «آقا حاج»
. آذین به« دختر رعیت»، «زمین نوآباد»، «بسوی مردم». احمد غالب آثار چاپ شده جالل آل. علوی

اصغر  لیآثار و مقاالت ع غالب آثار دکتر شریعتی، غالب. براهنی« محمود»و « روزگار دوزخی ایاز»
های شهر  یادداشت»، «پیاده شطرنج»، «اسیر خاک»، «مردی در قفس». سیدجوادی صدر حاج
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، «از این والیت»مصطفی رحیمی، « نگاه»اخوان ثالث، « ازین اوستای». فریدون تنکابنی« شلوغ
. نعمت میرزازاده« سحوری». آبادی دولت« اوسته بابا سبحان»، «بان گاواره». درویشیان« آبشوران»
« خواهیم ما چه می». شفیعی کدکنی« های نیشابور از کوچه باغ». سیاوش کسرایی« آرش کمانگیر»

  ...غالب آثار صمد بهرنگی. غالب آثار مهندس بازرگان. احمد کسروی
سوم لیست کلمات ممنوعی که باید عصای دست حافظان حقوق مولفان و شاعران باشد، تا این 

. شان در ارتباط باشند د با زبان رمزیشان، با فرقه خیالی و نامرییگروه گمراه فرصت نداشته باشن
آفرین  کلماتی هستند جرم... سرخ، چریک و زمستان، شب، الله، شقایق، جنگّل، گّل: کلماتی از قبیّل

 .کننده و عالئم رمز و ارتباط گروه کثیر ناراضیان جامعه و گمراه
های  تحملی بیها، و  طاقتی آقایان از بی پس از گذشت هشت سال از عمر این قانون اینک خود

حاال دیگر هیات ممیزی و سانسور ادارة نگارش است که . اند مّل کردهأخویش، سردرگربیان ت
دو سه ماهی . قانونی را به عهده گیرند های این همه بی اند که چگونه و چرا باید مسوولیت درمانده

دلیلش این نامه که به . ویش شک کرده استاست که ادارة کّل نگارش، در ضرورت دوام و بقای خ
 :اند یکی از روشنفکران مصلح دستگاه نوشته

 ...جناب فالن
9262/39 
96/6/19 

بیش از پیش . گردد ابراهیم گلستان ارسال می« جوی و دیوار و تشنه»به پیوست یک جلد کتاب 
 .اظهارنظر بفرمایید سپاسگزار خواهد شد اگر کتاب مزبور را مطالعه و دربارة انتشار آن کتبا

 درخشنده زعیمی
  

ها و  رغم انواع بدخواهی امروز که کانون نویسندگان ایران، پس از ده سال خفتان، و علی
ها، فعالیت خویش را از سر گرفته است، خطاب به همۀ شما، و به همۀ  تراشی ها و مانع نظری تنگ

های  گ چشمانۀ دولت، و در تلقیات و برداشتهای تن قانونی زار بی افرادی که هنوز تا گریبان در لجن
کند که  نهایت سلم و خلوص، توصیه می  اند، یک بار دیگر، و در  فاشیستی حاکم بر جامعه فرو نرفته

آقایان، اداره کّل نگارش را، اداره سانسور را، اداره پرونده ساز و محکوم کن تفکر سالم معاصر را 
 !منحّل کنید

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تر و سینما تئادر موقعیت 

 بهرام بیضایی 

 (شب سوم)

 

 

 
اما باید . مرا معرفی کردند به عنوان سازنده دو فیلم و احتماال نویسنده یا کارگردان چند تا نمایشنامه

. زندگینامۀ واقعی ما آنست. مان است مان بیشتر از کارهای کرده گفته شود که اغلب ما کارهای نکرده
کنم متخصص  و حاال فکر می. تر یا هر جور نوشتنی نما بشویم یا تئازمانی قرار بود متخصص در سی

های به نمایش درنیامده،  های فیلم نشده، نمایشنامه فیلمنامه. چیز دیگری هستیم؛ کارهای ناتمام
شوند و پس از مدتی همین دور و برمان  فکرهایی که در ما شروع می. های در غبار مانده نوشته

تر یا سینما عالوه بر متن،  تر یا سینما بیشتر از آن جهت مهم است که تئا د تئااین در مور. میرند می
احتماال کار نوشته با یکجا سر و کار دارد، با گروهی . زندگی مطلقا دیگری در رابطه با گروه اجرا دارد

تر کمی  کار سینما و تئا. خواهند و غیره کنند، تخفیف می گیرند، توصیه می خوانند، تصمیم می که می
ها یکی بود، اگر مسائّل مالی  ای جمع شدند، اگر افق ـ اگر عده تر مثالً در مورد تئا. بیشتر از این است

حّل شد، اگر منابع مالی اصال پیدا شد، اگر تاالری یافتید، و اگر تمرینی سر گرفت، آن وقت تازه 
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ناگهان عدة . کنید مرین میخواهید؛ برای جمع شدنتان و برای نمایشی که ت های جداگانه می اجازه
کنید که  تر پیدا می ای لَله و قیم و بزرگ شوند، همین طوری که نیست، عده ای در فضا ظاهر می تازه

ریزی کنند، و شما  صالحیت شما را باید بسنجند، و شما را به خودشان وابسته کنند، و برایتان برنامه
ها را قبول  است و اگر آمدیم و شما همه این خفت باید زیر بیرقشان بروید، و اگر نروید قضیه منتفی

اید برپای خود نیست، قرار نیست شما از  شغلی که پیش گرفته. کردید هنوز کارتان تمام نیست
تر باشید، و مخصوصا که  محصول کارتان زندگی کنید، مخصوصا اگر قدمی هم از تماشاگرتان جلو

 . پیش از این ترتیب ذائقه تماشاگر داده شده

. کند بنابراین ـ بله ـ قوانین عرضه و تقاضای فرهنگی نیست که مداومت شما را در شغّل ضمانت می
یعنی چیزی که . تان هست همیشه خطر قطع بودجه. نه، قوانین بردباری و سلوک و سکوت است

به  .شود خودتان را خودتان مواظب باشید و همۀ بقیۀ گروه شما را، و شما همه بقیۀ گروه را باعث می
شوید یا دالل پیکان، یعنی  روید معامالت ملکی می کنید و می رسد، گاهی ول می اینجا که می

شوید ولی اگر ول نکردید و باالخره  شوید یا اصال آدم می مشاغّل مجاز شریف و آدم موفقی می
تمرین نمایشی را شروع کردید آن وقت کلی مصلحت هست و مصالح و سایر مشتقاتش که آن 

کند هی کوچک شدن، و تدریجا کمرنگ شدن، مسخ  شوید، و کار آن وسط شروع می میوسط گم 
همان کاری است که من    پرسید که آیا این و سر آخر از خودتان می. شدن، محو و ناپدید شدن

پرسید اصال چرا باید دست به کاری زد؟ ـ شما از یک دستگاه نظارت مستقیم  خواستم؟ و می می
کنم، که  های نامرئی نظارت صحبت می من از گروه. راجع به آن حرفی ندارممن . کنید صحبت می

شما . به این دلیّل که چهرة مشخص قابّل باز شناختنی ندارند. همه جا هستند، و بسیار خطرناکترند
این یک نیروی . دانید دانید با کی و با چی طرفید، و در این مورد نمی در مورد دستگاه نظارت می

این یک ستم است که هر لحظه به . آورد ت که هر لحظه از هر جا بخواهد سر در میجاری ناپیداس
گاهی یک تهدید اقتصادی است، گاهی یک نفوذ محلی، گاهی یک مدیر اداره . شود شکلی ظاهر می

وانمود . تواند جلوی کار شما را بگیرد هر کس می. است، و گاهی پیر دختری طرفدار تقوای بانوان
اند آنقدر باب روز است که هر کس  دار شده ما نمایندة مردم هستیم و آنها جریحهکه  کردن این

نمایشی . تواند با مخفی شدن پشت این نقاب و جانبداری مصلحتی از مردم کارتان را تخطئه کند می
 .  را که شروع کرده بودید دور بریزید؛ نمایش واقعی این است، و بازیگران واقعی اینها هستند

پرسیدم . آنجا دو گروه تئاتری بود هر دو در مرز انحالل. پیش گذرم افتاده بود به سنندج چند سال
این یعنی . هایشان در اولین شب اجرا توقیف شده چرا؟ معلوم شد چند نمایش پشت سر هم، تمرین

هایی که همه بر طبق قوانین  آن هم نمایشنامه. حاصّل یک سال و اندی کوشش بدون چشمداشت
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اش چیست؟ از هم پاشیدن یک  معنی دانید دقیقاً می. ها اجرا شده بود ران اجازه داشت و بارنظارت ته
دست . کند تر کار می کند، و تئا کند، دزدی نمی کند، قاچاق نمی گروه انسانی همفکر که جنایت نمی

بود آخرین نمایش یکی از دو گروه که سه روز قبّل جلوگیری شده . همه باز است و دست آنها بسته
بود، یعنی رییس فرهنگ و  شان می بود، آن هم توسط تنها کسی که باید حامی« ها ها و زیر بام بام»

من از رئیس پرسیدم چرا؟ و او گفت درست است که این نوشته در همه جا اجرا شده و اجازه . هنر
شهر خودشان همه روسا راجع به )دانید، سنندج به نظر من دارای موقعیت خاصی است  دارد، ولی می
چرا، چطور؟ گفت چون در این نوشته به همسایۀ . و اجرایش اینجا درست نیست( گویند همین را می

شمالی بد گفته شده، و دولت ما االن در روابط حسنه با همسایۀ شمالی است، و ممکن است کدورت 
شنامه بهشان بد مرد عزیز، کسانی که در این نمای. ام را گرفتم من جلوی خنده. سیاسی ایجاد شود

شد که چرا  ها توقیف می ها نمایشنامه از طرفی مدت. اند، نه دولت فعلی های تزاری گفته شده روس
ها  صحبت از همسایه شمالی دوستانه است، از کی به خاطر بدگویی به همسایۀ شمالی نمایشنامه

ودش حرف زد، از شوند؟ رئیس جواب درستی نداد، از موقعیت خودش، از موقعیت خاص خ توقیف می
ها گروه  آن گروه از هم پاشید، و این یکی از صد. و اجازه نداد. موقعیت خاص همه چیز در همه جا

ها شاهد از هم پاشیدن  من در تمام شهرستان. های اخیر از هم پاشیده تر است که در سال تئا
 .  کرد را ویران می ام که کسی به خاطر حفظ موقعیت خاص خودش آنها تر بوده های جوان تئا گروه

چیزی را . تشنگی کاری مشترک کردن. آید دانید، گروه بر اساس یک جور تشنگی به وجود می می
کند به آدم را  آن هم در شهرستان، که از حوالی غروب شهر شروع می. جمعی به وجود آوردن دسته

هیچ تفریح ارزان تر، نه جای بحث و جدال، نه  چون هیچ چیز نیست، نه فیلم، نه تئا. خوردن
شوند، و آنها که  خورند، یا به انواع دود نزدیک می روند مشروب می ای، بیشتر می شرافتمندانه

این وسط شما جوان شهرستانی را . شوند کنند و تیرباران می تر قاچاق می جوترند یا محتاج حادثه
خواهد  یا درس داده، و حاال می دارید، که احتماال تا غروب کتاب خوانده یا اداره رفته یا درس خوانده

ها را به کار بگیرد، جایی خودش را  خوانده. با جمع دیگری در هم بیامیزد. از قالب خودش بیرون بیاید
شود  کند که می مصرف کند، چیزی به وجود بیاورد، سهم خودش را به جامعه بپردازد، او فکر می

تر  کار تئا تواند مثالً چاقچی بشود، چون مییا الزم نیست که حتما او به خصوص قا. قاچاقچی نشد
او به . بکند، کار فرهنگ، کار خالقۀ فکری، در فضایی که این همه خالی از خالقیت و فکر است

. خواهند سهمشان را با کار فرهنگی به جامعه بپردازند و آنهایی می. پیوندد با همین اندیشه جمعی می
کوبد، محیطی که در آن هر کس دارد میخ  محیط میکند،  و آن وقت است که محیط مقاومت می

چرا باید سری را که درد . تر باشد خواهند سر به تن تئا روسا نمی. کند صندلی خودش را محکم می
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چرا . ای به وجود آمده که هر کار فرهنگی خود به خود خطرناک است کند دستمال بست؟ سابقه نمی
های بازی دارند، در جلساتی که  روند، دوره مین شکار میباید خود را به خطر انداخت؟ روسا و محتر

چرا باید . ها کنند، و همینطور در چراغانی تعدادش از تعداد روزهای سال بیشتر است شرکت می
ها را از خود دلگیر کرد؟ و اینجاست که شما سانسورهای دیگری در کنار سانسور اصلی  همپالگی

کنید اجازة کتبی اجرای اثری را  شوخی است که خیال می. تهمان اندازة اصلی اس   دارید، که به
هر وقت الزم باشد پایین . اید، هر ساز مخالفی اعتبارش از اجازة رسمی شما بیشتر است گرفته

نمایش شما یک دکتر دارد، و آقایان نظام پزشکی : که حتی دلیلش را بگویند کشندتان، بدون این می
نمایش شما یک مهندس . بانی هست، و در شهربانی خوششان نیامدهدر نمایشتان پاس. اند مکدر شده

کند، و جمعیت نسوان ابرو درهم  اند، در نمایش شما زنی فداکاری نمی دارد، و در ترابری دلگیر شده
ها و  ای بگیرد، البته غیر از جاهّل تواند جلوی کار شما را با شکایتی یا گله اند، هر صنفی می کشیده

پس سانسور فقط آن قشر مرئی ظاهر نیست، همۀ دیگران هم شما را . ندارندفواحش که صنفی 
 .  کنیم و مهم است که همۀ ما زیر اسم واقعیت این کار را می. کنند سانسور می

ولی . کنیم ای است که همه خرج می سکه. بریم ای است که همه به کار می احتماال واقعیت کلمه
خواهیم کسی همه واقعیت  نمی واقعاً. نیست، بلکه مصلحت است واقعیت منظورمان از واقعیت واقعاً

به تعابیر مختلف؛ موثر است، یا . خواهیم که فعال صالح است را بگوید، آن قسمت از واقعیت را می
کننده است، یا پویاست، یا متعهد است، یا ما خوش داریم، و دست آخر  سازنده است، یا امیدوار

های عمده در این زمینه تاریخ  یکی از مثال. واقعیت نداشته باشدممکن است اصال ربطی هم به 
توانید نمایشی بدهید که در آن واقعیت را در مورد تاریخ ایران بگویید؟  دانید که نمی می. ایران است

همان اسلحه واقعیت، یعنی تعبیری که دستگاه دیگری از واقعیت دارد، نمایشتان    چون بالفاصله با
ایم،  ها به ما گفته شده که تاریخی درخشان داشته موضوع این است که طی سال. شدمتوقف خواهد 
ایم، گفته شده که با هم برادر  ایم، گفته شده که عالی و دانی همدیگر را دوست داشته ملتی غیور بوده

دهد که ما در  در واقعیت ولی تاریخ ـ اندکی به عکس ـ نشان می. ایم و خیلی چیزهای دیگر بوده
ها و اسناد  تاریخ در تمام طول نوشته. ایم رها کرده   ها کم و بیش یکدیگر را تنها رابر همۀ حملهب

ترین شرایط  ایم، در طول تمام قرون در بد دهد که ما در تمام قرون مالیات داده مختلفش نشان می
ه ما حمله شده المال به وجود آمده که درست موقعی که ب ایم تا یک بیت ایم و سهم داده کار کرده

تاریخ در موقع حملۀ مغول . اولین امیر آن را برداشته و در رفته و ما را در برابر مهاجم تنها گذاشته
دهد، در حملۀ غوریان هم، در حملۀ تیمور هم، و در حملۀ اعراب، و همینطور حتی  این را نشان می

دهد که ما چگونه  موارد نشان میها که کوچک بودند و جزئی از ما بودند، در همۀ این  حملۀ افغان
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احتماال این واقعیتی است که شما نباید بگویید . ایم دسته دسته یکدیگر را در برابر دشمن تنها گذاشته
العمّل مراجع رسمی تاریخ  چون از دید مراجع رسمی مصلحت نیست، و متقابال به عنوان عکس

ی، که در آن مردمان قربانی، آنها که شود همانقدر غیرواقعی و همانقدر مصلحت دیگری ساخته می
اند، همه عالم  گذشته، و از حداقّل دانش معمول حتی محروم بوده عمرشان در گرو آب و محصول می

پراکنی  های فلسفی و سخن شوند، و به انتخاب االجتماع و آگاه به نقش تاریخی خود معرفی می علم
 . زنند در مورد تعهد دست می

دهد؟ مسوولیت چیزی نیست که هر وقت  ما واقعیت این تاریخ را توضیح میخب، باالخره کی برای 
مسوولیت قبّل از هر چیز نوعی دوباره و از نو خود را شناختن . صرفه ایجاب کرد به کار ببریمش

وقتی من به تاریخی تکیه دارم که فقط با واسطه راجع به آن . است، و با خود صریح و راست بودن
پردازی  واقعیت. هستم که واقعاً کن است خودم را آدم دیگری فرض کنم غیر از آندانم احتماال مم می

های من ولی واقعی است، و  ضعف. سازد که من از آن بسیار کم دارم مصلحتی یک آدم، فرضی می
هیچ چیز مرا برای من روشن نخواهد کرد . من برای مقابله با جهان به ضعف و قدرتم هر دو مسلحم

ام تا اعتماد کنم که  کجا ایستاده بهتر است بدانم واقعاً. واسطه خواندن تاریخ را بی جز یک بار این
و در قبال . هیچ سالحی جز حقیقت به کار من نخواهد آمد. ام و نایستاده باشم جای محکمی ایستاده

یا  ها؛ متاسفانه دعایی که کورش این چه دارم جز مقداری فرمایشات، مقداری تعارفات و افتخارنامه
گفت خداوند سرزمین مرا از . داریوش ـ یادم نیست کدام یکی ـ زمانی کردند اینجا اتفاق نیفتاد

وقتی . متاسفانه این نشد؛ ما دچار خشکسالی هستیم، و دچار دروغ. خشکسالی و دروغ نگه دارد
. دکن العمّل از طرف دیگر آن را مسخ می واقعیت از طرفی مسخ شد، جماعت دیگر هم به طور عکس

داد  اگر تاریخ مطالعه شده بود باید این تجربه را به زمان حاضر می. و صورت جدید باز واقعیت نیست
که جلوگیری به کلی چیزی را نخواهد کشت؛ برای مدت کوتاهی آن را تغییر شکّل خواهد داد، ولی 

ه، یا هر آن را تبدیّل خواهد کرد به هنری غیرمستقیم، گره خورد. به کلی از میان نخواهد برد
 . شود چیزی که از هر جا جلویش گرفته شود به صورت دیگری از جای دیگر ظاهر می. کمپلکسه

توان از مجراهای سرمایه فشار  های رسمی نیست، می تر جلوگیری فقط از راه در موضوع سینما و تئا
البراتوار بروید، بازیگر تر سرمایه الزم است، مجبورید نگاتیو بخرید،  دانید که برای فیلم و تئا می. آورد

. این قلمی در جیب من نیست، و آن کاغذ در بقالی سر کوچه نیست. جمع کنید، دوربین داشته باشید
شوید که تاالرهای نمایشی منحصرا برای  مجبورید جایی کار را نمایش بدهید، و تازه متوجه می

. ه روابط شخصیای است در دست مدیرانش برای توسعه بخشیدن ب وسیله. نمایش نیست
گذرانند، همه متذکر نظارت عالیه هستند، و با  کنندگان شما، کسانی که شما را از عقاید خود می تهیه
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الی همه اینها  و وقتی از البه. کنند توقعات آنها را بسازید توجه به قوانین تولید و توزیع توصیه می
دانید که افق کار بعدی  مان حال که میه   گذشتید، هنوز و هر روز با خطر تعطیّل روبرو هستید، در

دانید که تضمینی برای کار بعدی نیست، و مداومت که شرط پیشرفت است  بسیار دور است، می
کنید؛ نا به  منتفی است و ای بسا که این آخرین کارتان باشد، پس یک اشکال اساسی جدید پیدا می

ریزید، و  غیرالزم ـ در آخرین کارتان می خود هر چه که دارید ـ هر حرف و فکری را، چه الزم و چه
تر و  و هنر تئا. شود شود و از مسیر و مدار و ساختمان خود خارج می کارتان پیچیده می در نتیجه عمالً

هنری که در آن هیچ . رغم حضور قاطعش ـ چنین هنری است؛ هنر کمپلکسه سینمای حاضر ـ به
دغدغه زبان هنرش را پیدا کند، و در چنین  که بی ای آن تداوم را نداشته و آن تضمین را سازنده

شرایطی از طرف دیگر مقهور توقعات تماشاگران بوده است که جبران کمبودهای دیگر اجتماعی را 
بله، احتماال برای ما هم کافی نیست که سازنده فقط . هم از آن توقع دارند؛ در حد یک بلندگو

واقعیت را که مصلحت است بگوید؛ آن بخش را که ما  خواهیم آن بخش واقعیت را بگوید، ما هم می
رغم نظارت، و گرچه با منظورهای متضاد، ولی کلمات مشابهی به  ما گرچه به عمالً. کنیم تعیین می

ایم که دستگاه نظارت  تر و سینما، گاهی دیده ما در کارمان تئا. و این زنگ خطری است. بریم کار می
اند در کوباندن آثاری که از آن طعم تلخ واقعیت، و  با هم همصدا شده خبر از هم و منتقدان متعهد بی

توانیم بدانیم که در شرایطی دیگر این سازندگان چه  ما هیچ وقت نمی. شد نه مصلحت، احساس می
تر و سینمای بهتر تماشاگران بهتر الزم است و  دانیم که برای تئا کردند، ولی واروی قضیه را می می

ین فضایی که در آن مکالمۀ آزاد وجود داشته باشد، و هر عقیده بلندگوی خود را و همچن. بیشتر
تر یا سینما بخواهد؛  از تئا های هر وسیلۀ غایب را مثالً داشته باشد، تا تماشاگر مجبور نباشد وظیفه

که  ای عده. های اجتماعی را، یا شعار را حّل برای نمونه وظیفۀ سرمقاله را، یا مجادلۀ نظری در راه
آن . بینند های تدارک شده را می ها برنامه اینجاست کافی نیست، و تماشاگران بیشتر پای تلویزیون

جریان فکری که موفق شده این نسّل را به صورت دالل، واسطه، شومن، و بساز و بفروش در 
 گفتم فضای طبیعی،. بیاورد، برای سالیان امکان یک فضای طبیعی ایجاد فرهنگ را عقب انداخت

 . تحمیّل از هر جانب، فضایی که ما دیگر تصوری از آن نداریم قید و شرط، بی یعنی بی

تر و سینما بودن سینما دیگر برای کسی قابّل فهم نیست، و اینها به ضرب  تر بودن تئا امروزه تئا
که حامّل  بینید جز این کسی خاصیتی در فرهنگ نمی. شوند های به نظر من فرعی توجیه می موضوع

که حامّل پیغام اجتماعی و سیاسی باشد؟ و البته  تر و سینما جز این چه خاصیتی در تئا. می باشدپیا
شود با ساختن فیلم  می: شود تقلب کرد پیغام اجتماعی و سیاسی چیزی است که در آن بسیار می

گی توان با زند می. شود از مسوولیت دکان ساخت ها به جیب زد، می درباره وضع کارگران میلیارد
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که شاهد  چنان هم. نگان درآمد هنگفت بهم زدشود با تصویر گرس کشاورزان بار خود را بست، و می
توان  نبض جماعت را می. های معلومی هست تر و سینما فرمول امروزه برای موفقیت در تئا. ایم بوده

ه ضعف استفاده و اگر کسی هست که از این نقط. شمرد، و آنچه را که توقع دارد کم و پیش به او داد
ولی مهم است که بیشتر تماشاگران . اش احتماال این است که کمتر متقلب است کند معنی نمی

اکثریت خواهان زبان . بندد و این راه را برای خلق طبیعی می. مندند که فریب داده شوند عالقه
و . تر تفکر عمیق هنرمندانه یا مستقیم و ارتباط فوری است، بدون حوصلۀ هیچ جهش یا تجربۀ واقعاً

و جماعت بدین ترتیب با توقع حاد خود سازنده . خواهد بدین ترتیب جاهای خالی دیگر را پر کند می
آنچه را که دستگاه دولت و دستگاه . این، و طرف مقابلش هر دو نادرست است. کند را تعیین می

درست نیست که . نیمک العمّل تعیین می کند، و آنچه را که ما به عنوان عکس نظارت تعیین می
خواهیم بگوید درست این است که بگذاریم نویسنده  بخواهیم نویسنده یا سازنده آنچه را که ما می

کند بگوید، و ما هم جداگانه فضایی را به وجود بیاوریم که بتوانیم در آن  آنچه را که خود فکر می
او . ند پشت سر گروه و قافله بیایدشما نخواهید که هنرم. کنیم به زبان بیاوریم آنچه را که فکر می

کافی . داند احتیاج دارد او قرار است نیازهایی را بگوید که جمع نمی. تر باشد احتماال قرار است که جلو
خواستیم، او باید چیزی بیشتر از آنچه بگوید که ما  نیست که نویسنده چیزی بگوید که ما می

در کنار هر جهاد، یک جهاد . خواهیم دانیم و می نمی او باید چیزهایی را بگوید که ما. خواستیم می
کنم روزگاری که در آن دستگاه دولت از طرفی، و  من خیال می. فکری و فرهنگی هم الزم است

من خیال . کنند بد روزگاری است جماعت با فرهنگ از طرف دیگر، به یکسان سازنده را محدود می
باید . مقداری از آن هم باید این طرف در ما اتفاق بیفتدتکانی باید رخ بدهد،  کنم اگر این خانه می

اند، از  بریم بسیار فرسوده و تهی شده ها، و دایرة لغاتی که به کار می ها، معیار توجه کنیم که کلمه
های دولتی تا روشنفکر  هایی که از دستگاه کلمه. بس هر کسی با مصرف آنها صرفۀ خود را برده

ها مشکوک  به من حق بدهید که نسبت به این کلمه. برند به کار میمعاصر همینطور هم یکسان 
اگر قرار باشد دستگاه دولت مسوولیت بگوید و ما هم بگوییم، من به این مسوولیت مشکوکم، . باشم

 .اگر قرار است او دربارة آزادی بگوید و ما هم، من به این آزادی مشکوکم
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انداز را  کلوخ»المثّل  خواهم به حکم ضرب بنده با پیش کشیدن یک بحث به ظاهر پیش پا افتاده، نمی

بلکه منظورم طرح پدیدة بسیار مهمی . عمّل کنم« های، هوی است جوابِ »یا « پاداش سنگ است
رهنگی و هنری است که در روزگار ما به صورت بسیار جدی و به شکّل سرطانی در تمام جریانات ف

هنر کاذب و فرهنگ ساختگی و قالبی و فرمایشی و سردمداران و گردانندگان . ریشه دوانده است
های  شمار و دلقک بازی های بی رقصی خارج از شماره در هر رشتۀ هنری که با حیّل فراوان و خوش

ا، با گرد و شان این است که هنر راستین و هنرمندان واقعی ملت ایران ر مضحک؛ بزرگترین هدف
اگر قرار باشد که عنوانی برای این جماعت، جماعت که . کنند در پردة استتار نگهدارند خاکی که می

نویسنده،  هنرمند، شبه وبا، شبه  نه، دار و دسته انتخاب کنم، من آنها را بخاطر شیوع اصطالح شبه
همان عوارض و عواقب و وبا،  که شبه چنان دهم، هم نامم و توضیح می نقاش می شاعر، شبه شبه
ضیح دیگر برای رفع سوءتفاهم، و تو. های وبا را دارد این دسته نیز چنین خاصیتی دارند تازی یکه
در حالی . هنرمندان چون هیچ هنری ندارند هنرمند واقعی را با آنها هیچ مناسبتی نیست که شبه این
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را در مورد « نما»عمول و مرسوم کلمۀ و اگر برخالف م. اوان استها فر وبا را مناسبت وبا و شبهکه 
نما، به این  نما، شاعرنما، هنرمندنما، مثّل دانشجونما و ایرانی گویم نویسنده برم و نمی آنها بکار نمی

دلیّل است که در دهن کجی به نامۀ کانون این اصطالح را در مورد نویسندگان و هنرمندان واقعی 
آذین و دانشور و  سنده برویم پیش قاضی، نویسنده است و بهنوی اند، که مثالً در مطبوعات بکار برده

دکتر هزارخانی در شب دوم خوب به حسابشان رسید و توضیح بیشتر من دیگر . نما گلشیری نویسنده
 .غیرضروری است

خواهم تمام عالئم و عوارض و منشأ صدور و  وبا دیدیم بنده می حال که شباهت این گروه را با شبه
رسد درمان این بیماری را به حکم شغلم بیان کنم چون به هر  آنجا که به عقلم می پیشگیری، و تا

علت رشد این پدیده صددرصد به وضع . حال طبیب را جان به جانش هم بکنی آخر سر طبیب است
تواند باعث شیوع هر نوع بیماری شود وضع  که یک محیط آلوده می چنان اجتماعی مربوط است هم

ای پدید آمدن این شبه هنرمندان شرایط الزم را به حد اکمّل فراهم کرده، و اگر اجتماعی موجود بر
رسید، امکان رشد برای  ها تا به این حد و به این نصاب نمی بود، و آلودگی فضا، فضای دیگری می

هاست که مثّل  سال. هنرمند پدیدة یک دو سال اخیر نیست شبه. این دار و دسته اصال وجود نداشت
منتهی گذشت زمان امکان داده که برای خود جای . ه صورت آندمیک درآمده استوبا ب شبه

های هنری و  وسیعتری را باز کند و تظاهرات گوناگون و چشمگیری داشته باشد و در تمام شاخه
 .فرهنگی رخنه کند و هر جوانۀ سالمی را بپوساند و خفه سازد

گ، یک دو زبان فرنگی را درست یا نادرست فرهنگ ولی متظاهر به فرهن هنرمند موجودیست بی شبه
هنری غرب را که اصال ربطی به ما ندارد، به خاطر سپرده، و هر جا  بای از مکات یاد گرفته و نام عده

و هر گوشه و هر موقعیتی که پیش بیاید، با کلمات قلمبه سلمبه و زبان یأجوج و مأجوج و آلوده به 
و نام چند هنرمند یا . پردازد رهم به اظهار فضّل میلغات فرنگی ولی با جمالت نامربوط و د

ها در فالن گوشۀ ینگه دنیا ول  که مدت کند و از این هنرمند ناشناس غربی را مرتب غرغره می شبه
دهد، انگار دیگران که چنین فرصت و یا چنین  گشته یا در کدام کشور اروپایی پلکیده، داد سخن می

هنرمند  اگر شبه مثالً. شان بوده و حتما باید آنها را زیردماغی نگاه کرداند، گناه از خود امکانی نداشته
در حوزة موسیقی معلقی زده، اگر صحبتی از ماهور پیش بیاید فوری شوئنبرگ و هیندمیت را مثال 

ولی اصال و ابدا . گیرد زند، موسیقی ملی و فولکلوریک مملکت خودتان را به کلی نادیده می می
اگر قلمی بدست گرفته، دایم اصطالحات غربی را چاشنی . ها و ستارها ندارد شاعتراضی به گوگو

ای که حرفی بزند از تظاهر به فضّل  بافد و در هر مقوله کند و رطب و یابس را با هم می کالمش می
کند باز چنین است، اگر در حوزة نقاشی باشد  تواند آسوده باشد، اگر در حوزة سینما و تئاتر کار می نمی

 . ز این هم بدترا
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بدین سان است که سالی چندین و چند . هنرمند، ریشه در خارج از وطن خود دارد بدین ترتیب شبه
گردد با فیس و افاده، تئاتری روی  ها گم و گور است و وقتی بر می شود، ماه بار راهی دیار فرنگ می

فهمند آنها  دهد که خبرگان می فرماید، یا نمایشگاهی ترتیب می آورد، یا اشعاری صادر می صحنه می
اند که قسم قرآن هم بخورند، هیچ  کش رفته  را از کدام نمایشنامه یا از کدام شاعر یا کدام نقاش

 . های ناگزیر نامید شود کارهاشان را شباهت وقت نمی

گیرد ولی  ها را به هیچ می ای ندارد، میراث هنری قرن هنرمند به فرهنگ ملی وطن خود عالقه شبه
های بزرگ و رسمی ناخنکی هم  اهی برای خودنمایی و اظهار فضّل و گاه برای شرکت در جشنگ

زند که همه را انگشت به دندان کند، خوشبختانه  به اساطیر یا شاهنامه، یا متون عرفانی می مثالً
دهند که نه یک استاد  ها به خرج می گری و در این زمینه چنان ناشی. شوند همیشه هم خیط می

و بدتر . تواند مشت آنها را باز کند حر بلکه یک اهّل کتاب معمولی، یک دانشجو هم به آسانی میمتب
های مذهبی است، نه که هیچ بینشی نسبت به این مسائّل  از همه بازی کردنشان با مذهب و اسطوره

آمیزند تا  میای بهم  گیرند، واقعۀ کربال را با ماجرهای پایین تنه ندارند، همه چیز را سهّل و ساده می
برند، و در محضر  که گاهی هم به عرفان پناه می تر این و بامزه. صحنه تئاترشان را پر کنند مثالً

نماهای قالبی،  زنند و از افاضات این عارف شوند و هوهو و حق حق می دراویش قالبی حاضر می
 . دهند ای برای کارهاشان ترتیب می دستمایه

به  چشمی هم مثالً م مطلقا توجهی ندارند، اما بسیار و گذرا گوشهبا این حساب به فرهنگ مردم ه
ها و اعتقادات ملت دارند، چرا که ممکن است گاه گداری به درد کارشان بخورد،  ها و افسانه ترانه

شود، و چون کارشان  که فرهنگ مردم منبع کارشان باشد بهانۀ تزئین کارشان می بدینسان بجای آن
 . آبروئی ماند همراه با بی ان بهانۀ لخت روی دستشان میهیچ در هیچ است، هم

با پرت و پالبافی فضاهای خالی . موضوع و سوژه برایشان مطرح نیست، زیرا حرفی ندارند که بگویند
روند که انداختن چند  برند، و تا آنجا پیش می کنند، بدین ترتیب عاقبت به فورمالیسم پناه می را پر می

 پال و  ای آدمیزاد لخت و عور را روی صحنه و پرت نقاشی یا گره خوردن عده لکه رنگ را روی بوم
یک هنرمند از هیچ چیز، کار مهمی . هم چنین است دانند که واقعاً نویسی را اوج کار خود می

نه تنها در کار خود، بلکه با رفتار و . کشد هنرمند، همه چیز را به نابودی کامّل می آفریند ولی شبه می
و . ات خود کار همقطاران خود را، و حتی با تخطئه کردن آثار هنرمندان اصیّل و واقعیفرمایش

 . شود میزان نفرت و کینۀ آنها را از هنر واقعی اندازه گرفت اینجاست که می

گفتم موضوع و حرف برایشان مطرح نیست، منظورم موضوعات ریز و ظریف انسانی و ملی است، 
هیچ اعتقادی به ملت و قدرت ملت ندارد، اینست که خود را جهان وطن است و  هنرمند که بی شبه

که هیچ هنرمندی تا از ظرایف و مسائّل محیط خودش نگوید و  غافّل از این. نامد داند و می وطن می
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پردازد،  هنرمند برای جهانی شدن به کلیات می اما شبه. تواند جهانی بشود ننویسد و مایه نگیرد، نمی
اگر نمایشگاهی در ینگه . این است که کارش در بیرون از کشور عرضه شود بدین ترتیب آرزویش

آورد، چرا که باالخره  گردنی به وطن برگردد هیچ به روی خود نمی آبروئی و پس دنیا بگذارد و با بی
و این، بله دیگر، جهانی شدن است، و اگر با فضاحت کامّل . اند چند امریکایی کار او را دیده

روی صحنه فالن شهر اروپایی هو کنند، باز این افتخار کافی است، که بله دیگر، شان را  نمایش
هنرمان را باید به همۀ جهانیان عرضه کنیم، هنری که در زادگاه خود فهمیده نشود، هنرمندی که 

هنرمند اصال به  تواند در جای دیگری پذیرفته شود؟ شبه مورد قبول ملت خود نباشد، چگونه می
فهمند، اگر  گوید مردم نمی ست، به مردم اعتنا ندارد، اگر کتابش فروش نرفت میمحک قائّل نی

اش یا فیلمش با  اش سوت و کور بماند، باز گناه نفهمی مردم است، اگر نمایشنامه نمایشگاه نقاشی
توجهی یا خشم مردم روبرو شود، باز مردم گناهکارند که ظرایف روح لطیف ایشان و دقایق آثار  بی
ایست که  بله، انگ نفهمی مردم تنها اسلحه. فهمند لشان را اصال متوجه نیستند و نمیبدی بی

برد، ولی این جماعت از خود راضی که ضریب هوش  های دفاعی بکار می هنرمند در تمام صحنه شبه
اند، چه حقی دارند که این چنین  تک مردم را نسنجیده ها و میزان ذوق هنری تک تک آدم تک
العمّل خود آنها  نفهم هستند که با عکس در حالی که همین مردم مثالً. بارة ملت بکنندحرمتی در بی

 . کوبند شان می شان که بر فرق ها را نه بر سینه رانند و محکمترین مشت را به گوشۀ انزوا می

را که به فارسی « گنجارف»اثر « اوبلوموف»البد کتاب . شبه هنرمند گرفتار تنبلی ذهنی کامّل است
قهرمان داستان گرفتار آنچنان تنبلی وحشتناکی است که به ندرت از جا . اید چاپ شده خوانده هم

و در آخر کتاب یکی از . سازد خیزد، و به خاطر تنبلی خود را از تمام مظاهر حیات محروم می برمی
 دوست دیگر پاسخ. پرسد رسد و حال یار غایب را می دوستان اوبلوموف، به دوست مشترکشان می

از بیماری »: شوند پاسخ می« با چه بیماری؟»: پرسد طرف با حیرت می. دهد، اوبلوموف مرده است می
 «.اوبلوموفیسم

. هیچ امر اجتماعی برایش مطرح نیست دقیقاً. هنرمند گرفتار اوبلوموفیسم کامّل ذهنی است بله، شبه
دنیا را آب ببرد او را خواب . اعتناست دهد، به تمام مسائّل مملکتی بی هیچ جریانی او را تکان نمی

دود  دود و می اما با این همه مردگی، اصال جمود نعشی ندارد، در زندگی روزمره مدام می. برده است
دود، از این گوشۀ دنیا به آن گوشۀ دنیا، از این شهر به آن شهر، از این جشن به آن جشن، از  و می

حضور داشته باشد، به این دلیّل که او را  این مجلس به آن مجلس، فقط به این دلیّل که همیشه
وزد، و به کدام جهت باید  ببینند، به این دلیّل که فضا را بسنجد و ببیند که باد از کدام سمت می

کند، بله  شرمی تمام همه جا علنی می طلبی خود را با بی فرصت. مایّل شد، به کدام سمت باید رو کرد
هنرمند یک  اگر شبه. ر جمع و جور کردن موقعیت خوددود، فقط به خاط دود و می دود و می می
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همان فوتبالیست معروف که پوتینش )له است  اوبلوموف کامّل است در دوندگی و یا چاالکی یک په
کند و هزاران  گیرد یا توپ فوتبال مستعملی را امضاء می دانم چند هزار دالر می کند، نمی را امضاء می

که پوتین و توپ فوتبال امضاء کند فق صله  آن نرمند بدبخت بیه ولی شبه( ستاند دالر دیگر می
 .بیند وار نوازش می گیرد و توله سگ می

مثّل هر داللی چانه . تنها منافع شخص خودش مطرح است. گر خوبیست هنرمند دالل و معامله شبه
خاکسار و در مقابّل زورمندان چاپلوس و متملق و . گیرد که پس نیفتد زند، همیشه دست پیش می می

کش و زورگو و از خودراضی و مغرور دایم رنگ عوض  در مقابّل مردم گردن. عبد و ذلیّل است
ها را  اصال جشن. هاست ها و جشنواره مدام راهی جشن. کند و دایم این بت عیار به شکّل دگر آید می

در هر مجلسی . دهند المال ملت را بر باد می اندازند و بیت دهند و راه می هنرمندان ترتیب می این شبه
زنند،  اگر کاری انجام دهند به هزار بند و بست دست می. و هر محفلی باید حضور داشته باشند

کنند،  کش خود می افتخارات تفویض شده را همیشه و همه جا یدک. ای هستند بگیر حرفه جایزه
با وسایّل به . ن استشا بخش خانه و کاشانه اند زینت های مختلف گرفته هایی را که در موقعیت عکس

اصطالح روابط جمعی، از روزنامه بگیر تا رادیو و تلویزیون روابط بسیار حسنه دارند، بدین ترتیب 
و با . بخش صفحات مطبوعات است های مختلف عکس مبارکشان زینت است که همیشه با قیافه

های متعدد رادیو پخش  شوند، صدایشان از برنامه های بزرگوارانه در صفحۀ تلویزیون ظاهر می حالت
. کنند کاری بکنند، کاری نکنند دایم مصاحبه می. شان بسیار عالی است دست به مصاحبه. شود می

و . های نامربوط، کوبیدن حریفان، هتاکی به مردم، نادیده گرفتن هنرمندان واقعی ملت اظهار فضّل
های  بله، مدام حرف. کردای خواهند  های دو زرده که چه کارهایی در دست دارند و چه تخم این

 . فرمایند تر از دهان گشادشان صادر می گنده

ای را  کند عده شبه هنرمند شکارچی خوبی هم هست، برای بقای خود و اعتبار حضور خود سعی می
جوانانی که . رود دور خود جمع کند، به این نیت به شکار جوانان مستعد و شیفتۀ هنر و اندیشه می

هنرمند با طنازی و تبختر، به   شبه. وجودشان آمادة شکفتن و گّل دادن است جوانۀ جوهر هنری در
حسی  بندد، با بی کند، چشم دل و گوشش را می بهانۀ ارشاد اینچنین موجود معصومی را شکار می

کند، او را به طرف هنر مطلق،  ریزد، مسمومش می که دردی حس شود، زهر خود را می آن کامّل بی
اگر شکار زود دام را تشخیص ندهد، و یا قدرت . کند معنایی ندارد رهبری می نقاشی مطلق که هیچ

آسا نشان نبوغ و استعداد را به   آن وقت برق. رهایی نداشته باشد، برای همیشه از دست رفته است
کنند، و از یک غورة  چسبانند و تمام اعتقاداتش را از تمام مسائّل انسانی و ملی پاک می اش می سینه

هنر کاذب مسری است، . بله. اندازند سازند و با خیال راحت به جان ملت می مویز کالی مینارس 
 . کند هنرمند تربیت می هنرمند، شبه کند و شبه وبا پخش می وبایی شبه شبه
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خالقیت که ندارد، ولی راه و رسم از این . هنرمند آماده و حاضر به یراق است که سفارش بگیرد شبه
تقلب که حرفۀ اوست، اگر یک گالری بخواهد چند روزی . را که بلد است رو به آن رو کردن

دهد، اگر یک ناشر دولتی بودجۀ  آسا نمایشگاهی ترتیب می هنرمند برق دیوارهایش را پر کند، شبه
ت برای وق کند، مساله اینست که عرصه هیچ آسا چند کتاب دلخواه تالیف می اضافی داشته باشد برق

هنرمند با سانسور مخالف نیست،  که شبه وقت، بله، مسالۀ مهم این یست، هیچهنرمند تنگ ن شبه
هنرمند زائیدة سانسور است،  کند، این دو تا برادران توأمان همدیگرند، اصال شبه وجودش را حس نمی

کوبد و بذر هنرمند  سانسور هنرمند واقعی را می. از عواید سانسور است، از عوارض سانسور است
کند، وقتی آلودگی هست چرا شبه وبا نباشد؟ وقتی سانسور هست چرا  ه جا پخش میکاذب را هم

 هنرمند نباشد؟  شبه

حال اگر با این طول و تفصیّل دربارة این بیماری صحبت کردم خیال همه را راحت کنم که 
ه نگری ملت، نباید مایۀ وحشت بیمارگون هنرمند به خاطر آگاهی مردم، به خاطر روشنی و دقیق شبه

کند، از میان  شود، و تذکار بنده از این بابت بود که آشنایی با این پدیده، راه برانداختنش را آسان می
بندد، کار جدی و شرافتمندانۀ هنرمندان واقعی  رمق می رفتن سانسور راه نفس را بر این اختاپوس بی

فشارند،  بر گلویش مینقادان تیزقلم اگر دلمرده نباشند پای . دهد ملت مجال تظاهر به او نمی
هنرمندان  هر چند که به ظاهر اکثریت با شبه. گیرد اعتنایی و تشخیص آگاهانۀ مردم جانش را می بی

هاست که بدست هنرمندان واقعی ملت  است ولی قدرت واقعی در هنر ماندگار برای تمام نسّل
نویس  نویس و شبه قصه اورقیها پ آذین و دانشور و گلشیری، ده شود، در مقابّل قاضی و به پرداخته می

کنند، برای مقابله با شاملو و اخوان  و مترجم کذائی هست که برای مطبوعات مبتذل خوراک تهیه می
کنند، و در برابر  های حجیم صادر می زنند و مانیفست صدها شاعر قالبی شب و روز دست و پا می

 :گوید بیتی جنوبی می هزارخانی، سیصد منتقد کذائی هست ولی یادتان باشد که یک دو

 ترسانی ما را ز سر بریده می/ سیصد گّل سرخ و یک گّل نصرانی

 رقصیدیم در مجلس عاشقان نمی/ ترسیدیم گر ما ز سر بریده می

 .زنده باشید

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سانسور و عوارض ناشی از آن

 باقر مؤمنی

 (شب پنجم)
 
 
 

کالم در نیمه راه زندگی  ن فراوانی در راه آزادیدر پنجاه سال اخیر نویسندگان و شاعران و هنرمندا
کنم به یاد همۀ آن از دست  از جانب کانون نویسندگان خواهش می. اند جان خودشان را از دست داده

توانستند االن باشند و گرمی کانون ما را صد چندان بکنند، بیشتر از  رفتگان و بخصوص آنها که می
احمد، و علی  نیمایوشیج، صادق هدایت، صمد بهرنگی، جالل آل همه به یاد پنج نفر از آنها یعنی
 .شریعتی یک دقیقه سکوت کنیم

های  متحد جان/ جان گرگان و سگان از هم جداست: گوید به یاد این شعر مولوی افتادم که می
 شیران خداست

به . د نکندهای شیران خدا رخنه ایجا آرزو بکنیم که هرگز عوعو سگان و زوزة گرگان در اتحاد جان
 .هر حال برویم بر سر مطلب و از سانسور و عوارض ناشی از آن مختصری بگوییم

توان  قلمی را که خدا در قرآن مجید بدان قسم خورده نمی»: کنیم مطلب را با این نقّل قول شروع می
اسیر سالسّل و اغالل یک ادارة مستبده کرد و مقید به قیود و نظارت ممیزی مستبدین و ظالمین 
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هیچ ملک و فرشته را نگماشته که پیش از وقت اعمال صادره از انسان را تفتیش ... خداوند. نمود
 22این عبارت بیشتر از هفتاد سال عمر دارد و در  «.تا چه رسد به موکّل نمودن شیاطین... کند

در آن زمان جنگ میان آزادی . نوشته شده« صوراسرافیّل»هجری شمسی در روزنامۀ  2136خرداد 
. آزادی کالم برای اهّل سخن در سرلوحۀ مطالباتشان قرار داشت استبداد درگیر و گرم بود و طبعاً و

کوشد تا هر قلمی را بشکند و  مطلب بر سر این نیست که استبداد با آزادی کالم مخالف است و می
که  حرف بیشتر در اینجاست. هر دهانی را ببندد؛ این تمایّل طبیعی قدرت حاکمۀ استبدادی است

خواهان آن زمان هم جریان  بحث بر سر ضرورت و عدم ضرورت سانسور حتی در صف مشروطه
ای هواخواه نوعی سانسور بودند و حتی قانون مطبوعاتی که از مجلس اول ـ که عنوان  داشت و عده

بینی  هایی برای آزادی قلم پیش ترین مجالس مقننۀ ایران را گرفته است ـ چنان محدودیت دمکرات
ظهور »به طنز نوشت که پس از « مساوات»های آن زمان به نام  ده بود که یکی از روزنامهکر

روزنامۀ ... همۀ جراید فراید فارسی و روزنامجات مبارکه از... باهرالنور قانوننامۀ مبارکۀ مطبوعات باید
« ایران»روزنامۀ مقصودش از ) (2)«.اظهار کنند... پیروی نموده اطاعتشان را به قانون« ایران»مبارکۀ 

روزنامۀ رسمی دربار ناصرالدین شاه بود که معموال اخبار لباس پوشیدن و صبحانه خوردن و شکار 
 .(کرد رفتن ناصرالدین شاه را چاپ می

یک وزیر  مثالً. دادند طرفداران سانسور در هیات حاکمه اخالق و شریعت را دستاویز سانسور قرار می
دانم چند حکایت در  وقت صالح نمی اگر با من باشد من هیچ» :علوم رسما در مجلس شورا گفت

کرد که نباید اجازة انتشار بیابد و  را سراسر لغویات تلقی می« دیوان یغما»او « .درج شود... گلستان
که از تمام مذاهب باطله در « السیاحه بستان» دهند مثالً کرد که چرا مردم اجازه می اظهار تاسف می

لوحانه در دام این استدالالت  بعضی از وکال نیز ساده. است، در تهران چاپ شودآنجا نوشته شده 
های  تاختند به طوری که یکبار یکی از آنها نوشته تر می افتادند و حتی گاه از این وزیر هم جلو می

افراد »یک « افراد جلیه»گذاشت که به قول خودش عالوه بر « کتب ضالل»عرفانی را در ردیف 
البته بعضی از هواداران سانسور یا نوعی . دارند که باید از انتشار آنان جلوگیری کردهم « خفیه

سانسور که در مجلس شورا سنگر گرفته بودند تنها دردشان درد اخالق و مذهب نبود بلکه آنها 
تر  خواهد ترکتازی کنند و کسی از گّل نازک خواستند در پناه مصونیت از انتقاد، هر طور دلشان می می

 .بهشان نگوید
کردند این بود که هنوز ملت ما  دالن تکرار می هایی که مستبدین یا بعضی ساده یکی از استدالل

برای آزادی قلم و کالم آمادگی کافی ندارد و باید مدتی صبر کرد تا پس از ایجاد زمینه به او آزادی 
آزادی و مشروطه »: گفت رد، میک یکی از وکال که جانب استبداد را رعایت می مثالً. قلم و کالم داد

ما امروز آن اسباب را نداریم »: کرد که و ادعا می« .باید به اندازة اسباب موجود و مقتضای وقت باشد
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باید تصور نکرد که مملکت ما مشروطه مثّل »: گفت یکی دیگر می« .که مشروطۀ کامّل داشته باشیم
لوحانه در تایید  و سومی ساده« .ایم شده ا فرانسه است، ما حاال یک سال است که مشروطهیآلمان 

جالب است بدانیم . گفت در آنجا مردم کمال و سواد دارند ولی در اینجا آنطور نیست این مقایسه می
که پیشنهاد  صورت گرفت، آن هم به جرم این« المتین حبّل»ها هنگام توقیف روزنامۀ  که این بحث

نگار چه  ید و این آقایان سخت برآشفته بودند که روزنامهای بیا کرده بود دولت وقت برود و دولت تازه
السلطنه که مردی  حق دارد در آمدن و رفتن دولت اظهارنظر کند و حتی رییس مجلس به نام احتشام

طلبی شهرت داشت آب پاکی به روی دست همه ریخت و  خواهی و ترقی تحصیلکرده بود و به آزادی
نسبت به دین و یا بر ضد دولت بنویسند و نصیحت « واحتمالینعبارات ذ»ها نباید  گفت که روزنامه

از فلسفه بنویسند، از تجارت و صناعت و »و « مطلب برای روزنامه نوشتن زیاد است»کرد که  می
 «.فالحت و فیزیولوژی و غیرذالک بنویسند

ا ایستادگی ه ها و کتاب همان زمان هم بودند کسانی که محکم در برابر سانسور روزنامه   اما در 
آنها با سانسور . کردند ای برای پایمال کردن آزادی و مشروطیت تلقی می کردند و آن را وسیله می

پیش از انتشار، یعنی قصاص قبّل از جنایت و تعطیّل و توقیف روزنامه مخالف بودند و اظهار عقیده 
نون محاکمه و مجازات ای مرتکب جرمی شد تنها خود او باید به موجب قا کردند که اگر نویسنده می

ترین راهی که از برای بیداری و  امروزه باال»یکی از این مخالفان سانسور اظهار عقیده کرد که . شود
با اصول »و دیگری با قاطعیت اعالم داشت که « .انتباه ملت است از راه آزادی اقالم خواهد بود

او جدا « .ی انطباعات معین نمایندقوانین مشروطۀ دنیا در هیچ مملکت نباید سانسور و ناظری برا
کرد که به علت وجود ادارة انطباعات که سلف همین ادارة نگارش امروزی خودمان  گیری می نتیجه
و صریحا گفت که توقیف روزنامه « .ها هنوز مشروطه نیست دولت ایران با آن همه دستخط»بود، 

 «.یک نوع استبداد است»
الفان آزادی قلم، به اخالق و مذهب و عدم آمادگی مردم برای البته هنوز هم پس از هفتاد سال مخ

تواند خود را با  کنند ولی حقیقت اینست که هیچ کس در درون دستگاه سانسور نمی آزادی استناد می
تر از یک روشنگر متفکر بداند و یا برای خود قدرت تشخیص بیشتری از آنان قائّل  تر و آگاه شعور
از میرزا آقاخان  پردازم که نه از روبسپیر است و نه مثالً نقّل قولی می در این زمینه من به. شود

ایشان ضمن اشاره به . وزیر قبلی بیرون آمده است کرمانی، بلکه همین سه ماه پیش از دهان نخست
این گروه چه »: ، گفتند«گیرند جلو خالقیت هنری را می»گروه سانسورچیان ادارة نگارش که 

ۀ یک نفر را درست یا نادرست بخواند؟ این منطق و قضاوت مردم است که تخصصی دارد که اندیش
ای ندارد که قلم  دولت هیچ وظیفه»: و افزودند که« .باید تمیز دهد که چه درست است و چه نادرست

البته این حرف را  (1)«.را به یک سو هدایت کند و آنها را از یک نوع جوهر یا اندیشه و نظر پر کند
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گفت که یکی از کارمندانش، یعنی رییس ادارة نگارش، داشت در برابر چشمانش  می ایشان زمانی
کرد که ادارة سانسور نه تنها در برابر مردم باید نقش معلم اخالق، رهبر اجتماعی و مجتهد  ادعا می

 الشرایط را بازی کند بلکه از نظر هنری نیز وظیفۀ هدایت هنرمندان را برعهده دارد و حق دارد جامع
 .که به آنان درس انشاء و معانی و بیان بیاموزد

البته توسّل به اخالق و مذهب یا عدم آمادگی مردم برای استقرار سانسور در میان مردم عادی نیز 
اش جالد آزادی و  هواخواهانی دارد ولی حقیقت اینست که سانسور به هر شکلش و به هر اندازه

کند و کافی است به نطفۀ آن  ی در هیچ جا ایست نمیکه این نیروی اهریمن برای این. ترقی است
افتد به سرعت به بهمنی  امکان حیات داده شود تا مثّل گلولۀ برفی کوچکی که در سراشیب می

اش یعنی  قبول سانسور به هر شکّل و به هر اندازه. عظیم تبدیّل شود و همه چیز را درهم بشکند
. آورم ای می ز از دوران اولیۀ مشروطیت نمونهبرای مثال با. پذیرفتن مرگ آزادی کالم و قلم

که  های تاریخ ایران است، برای این ترین مجلس گویند اولین مجلس شورای ملی دموکراتیک می
اعضای آن در محیطی آزاد و انقالبی و در تماس مستقیم با تودة مردم انتخاب شدند ولی در میان 

ند کم نبودند و زیر لوای دفاع از اخالق و شناخت همین مجلس عناصری که آزادی را درست نمی
مذهب و استناد به عدم آمادگی مردم بود که یکبار همین مجلس دستور توقیف روزنامۀ 

علت توقیف روزنامه . ای که شاید به نظر عجیب و مضحک بیاید صادر کرد را به بهانه« المتین حبّل»
ها الطار گذارده  ب خانۀ محلۀ بربرییک با»: خوانم اعالن را برایتان می. چاپ یک اعالن بود

شاید باور نکنید، باور کردنی هم ! بله، همین« .هر بلیطی یک تومان. شود به چهارصد تومان می
ها مرتبا گوی آبی و قرمز از سوراخ  بینیم بعضی نیست ـ به خصوص برای ما که هر روز چهارشنبه می

حقیقت دارد و همین که این آگهی در روزنامۀ  الدعوه هم هستند ـ ولی آورند و تازه مستجاب در می
دل و یا رند و کالش بلند شد و آن را وهنی  ای ساده درآمد فریاد واشریعتا از جانب عده« المتین حبّل»

 .عظیم به دین و شریعت دانستند و توقیف روزنامه و محاکمۀ مدیر آن را طلب کردند

شود به دست  بسیار محدودش دستاویزی می کنید که تنها قبول سانسور حتی به شکّل مالحظه می
خیلی سریع « المتین حبّل»البته توطئه توقیف . اربابان ستم که به هر بهانه آزادی قلم را پایمال کنند

در « المتین حبّل»که به علت اختالف سلیقه و مسلک با « صوراسرافیّل»عقیم ماند زیرا روزنامۀ 
اختالفات خود را با او کنار گذاشت و به درستی نوشت  جدال بود، به خاطر دفاع از آزادی قلم تمام

است که « سوءادبی»که توسّل به اعالن الطاری فقط یک بهانه بوده و علت واقعی توقیف روزنامه 
البته در آن زمان . وزیر وقت یعنی اتابک کرده است نسبت به نخست« المتین حبّل»ها قبّل  مدت

عموم مطابع از »المتین   به قول خود حبّل. عتراض زدندمردم در میدان کارزار بودند و دست به ا
ها نیز همراهی نموده  حروفچین و مصحح و مدیر و غیره عموما دست از کار کشیدند، کتابخانه
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های سیاسی، که  ای از انجمن ، اعتصاب کردند، عده«روزنامۀ مجلس»روزنامه، حتی « .شریک شدند
د شدیدا به مجلس پرخاش کردند، خطیبانی مثّل تعدادشان در آن زمان در تهران فراوان بو

المتکلمین آزادی روزنامه را خواستار شدند و مدارس و مکاتب  الدین اصفهانی و ملک سیدجمال
باین ترتیب در واقع مردم رشد اجتماعی و سیاسی . آمادگی خود را برای اعتصاب اعالم داشتند

دانستند نشان دادند و آنها را مجبور  ّل کّل میخودشان را به دولتیان و مجلسیانی که خودشان را عق
 .نشینی کردند بطوری که توقیف روزنامه بیش از سه روز طول نکشید به عقب

های مختلف چه بیدادی  بینیم که سانسور به بهانه می. از هفتاد سال پیش به روزگار خودمان برگردیم
ه از طرف ادارة نگارش احمد پریشب در ضمن صحبت خودش از کلماتی ک آل  شمس. کند می

« خان ببری»غیرقانونی اعالم شده بودند مثّل شب و جنگّل و گّل سرخ اسم برد ولی کلماتی مثّل 
ای  دانید یا نه، ناصرالدین شاه گربۀ عزیزکرده دانم می نمی. )در میان آنها نبود« پلیس»و « پرچین»

داستان این .( که به او احترام کنندکرد  خان و رجال را وادار می داشت که اسمش را گذاشته بود ببری
کتاب »طالبوف نویسندة معروف عصر روشنگری ایران کتابی دارد به نام . سه کلمه از این قرار است

ها از طرف ناشر برای تجدید چاپ  ام و همین روز ای نوشته من بر این کتاب حاشیه و مقدمه. «احمد
خان و توضیح  مه فقط پس از حذف کلمۀ ببریبه ادارة نگارش فرستاده شده بود ولی ادارة محتر

 .راجع به آن اجازة انتشار کتاب را صادر فرمودند
از آلفونس دوده که برای « بز آقای سگن»شود به داستانی به عنوان  هم مربوط می« پرچین»کلمۀ 

اشر و ن« بزه از پرچین باغ گذشت»: گوید ای هست که می در این داستان جمله. نوجوانان نوشته شده
را حذف کند و فقط بنویسد « پرچین»همان ادارة محترمه کلمه    مجبور شد برای انتشار آن به دستور

 «.بزه از باغ گذشت»
ماخذ از پلیس مملکت  ، البته شاید حق این باشد که وقتی کسی بخواهد بی«پلیس»اما راجع به کلمۀ 
توان تصور  و مجازات سپرده شود ولی نمی حرمتی کند به دست قانون تر از آن، بی انتقاد کند و یا بد

ولی به نظر ادارة نگارش . کرد که صرف گفتن کلمۀ پلیس به هر شکّل و در هر جا ممنوع باشد
ترجمه شده و این ادارة محترمه تمام « فرزندان سانچز»یک رمان مکزیکی به نام . ممنوع است

یکی از جمالت حذف شدة کتاب را در  جمالتی را که کلمۀ پلیس در آن آمده خط زده، برای نمونه،
توانم یک آدم شارالتان،  از یک فرسخی می»: گوید یکی از پرسوناژهای داستان می: آورم اینجا می

 «.یک پلیس، یک معتاد، یک فاحشه و یا یک آدم درست را تشخیص بدهم
عبیرات و ت»هم درآمده و از « کیهان»وضع سانسور در ایران چنان است که حتی صدای روزنامۀ 

اطالعی آنها از  کاری ماموران و بی محافظه»، «های شخصی سانسورچیان در کار انتشار کتاب دریافت
« های فشار ثیر گروهأاز ت»و همچنین « هایشان سلیقگی تحوالت طبیعی جامعه و گاه حتی کج



 ها    یبازخوانی ده شب ـ سخنران

111 

 

وان اند که کتاب نهرو یا دی این مغزهای متحجر و مفلوک مجاز شده. فریادش بلند شده است
الشعراء بهار و یا دفتر غزل رهی معیری را توقیف کنند و مجموعۀ کارهای عشقی و عارف را  ملک

 .غیرقابّل انتشار تشخیص دهند

البته ده یازده سال پیش که این ادارة سانسور را درست کردند وضع به این سختی نبود ولی به قول 
و این خود بهترین دلیّل است بر . یدسعدی هر که آمد چیزی بر آن مزید کرد تا بدین غایت رس

تازد که دیگر نه از تاک نشان  تواند در حد معینی توقف کند و تا آنجا پیش می که سانسور نمی این
 .نشان بماند و نه از تاک 

پرداختن »شود و به قول یکی از صاحبنظران  در میان سمینارهایی که برای ترویج کتاب تشکیّل می
ای از  پیش سمیناری در یکی از موسسات رسمی تشکیّل شد که عده ، سال«به نقش ایوان است

آنها در این سمینار اغلب به جای لغو . ناشران و صاحبنظران به شرکت در آن دعوت شده بودند
سانسور به اصالحاتی از قبیّل افزایش تعداد سانسورچی یا تسریع در جواب و یا رفع بعضی موانع 

لوحانه تصور  آنها ساده. ها اکتفا کردند دستمزد بیشتر به سانسورچیپرداخت  بوروکراتیک و یا مثالً
های  کردند که شاید رفورم در ادارة نگارش و یا ایجاد یک رشته ضوابط که جلوی اعمال سلیقه می

وجود سانسور »گفت که  یک ناشر می. تواند گشایشی در کار کتاب به وجود آورد شخصی را بگیرد می
نشر کتاب را در شرایط فعلی به  «برای ناشر»صالحیت و کم سواد و ترسو  بیضابطه و ماموران  بی

تمام اولیای ممیزی کتاب، »کرد که  ناشر دیگر اظهار اطالع می« .قماری خطرناک تبدیّل کرده است
ترسند که پستشان را از  و از طرف دیگر می. دانند مولف و مترجم و ناشر را دشمن رژیم و وطن می

کرد که تنها راه حّل  با این همه همین ناشر پیشنهاد می« .ز نان خوردن بیفتنددست بدهند و ا
گرفتاری سانسور موجود تبدیّل عناصر بیسواد و اداری و ترسو به افراد شجاع و دانشمند و خالصه 

 .خبره است

گ کرد که تا زمانی که سطح فرهن این ناشر که فقط در غم سود بیشتر بود این نغمۀ کهنه را ساز می
تعیین »توان ممیزی کتاب را طرد و نفی کرد و در فکر  عمومی در حد نازلی است متاسفانه نمی

برای سانسور بود غافّل که سانسور در هیچ چهارچوبی محصور « آفریدن هدف»و « چهارچوب
دلیّل موجه این حرف هم پاسخی بود . فرهنگی مطلق بکشاند تواند جامعه را به بی ماند و تنها می نمی
او به صراحت . لوحان داد رییس ادارة نگارش وزارت فرهنگ در همین سمینار به همین ساده که

او توضیح داد که چگونه . چهارچوب و هدف و شیوة کار سانسور را برای همۀ آنها روشن کرد
گیرند، چگونه مترجمان و  سانسورچیان اغالط انشایی و امالیی نویسندگان و شاعران را می

دهند که  کنند که چه بنویسند و بعد هم تشخیص می ه کار و جوان را راهنمایی مینویسندگان تاز
به این ترتیب او منصب رهبر فرهنگی و اجتماعی، ناصح و . کدام کتاب ضاله است و کدام نیست
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او در عین . الشرایط بودن را برای خودش و دوستانش مسجّل کرد آموزگار و باالخره مجتهد جامع
با ذکر یک  مثالً. هایی میزان درک و حدود سلیقۀ خود و اتباعش را هم نشان داد هحال با ذکر نمون

شعر عاشقانه از حمید مصدق گفت که شاعر در ایهامی که در این شعر به کار برده خواسته است 
این همانست که ما « ها بچه»گوید  نویسی می و یا وقتی شاعری یا قصه« خمینی پیروز است»: بگوید

باین ترتیب بعید نیست که به قول ناصر پاکدامن که در آن جلسه شرکت « !رفقا»فتیم گ قبال می
را « زنه پره شاخش می هر کی به گّل دست بزنه شب»داشته فردا یک سانسورچی تصنیف کودکانۀ 

پره و شاخ و گّل در ردیف کلمات  و بعد هم شب« کارگران جهان متحد شوید»تعبیر بکند به شعار 
جالب اینست که حتی یک سال پس از برگزاری این سمینار، سرسانسورچی ادارة کّل . ممنوعه درآیند

به این عنوان که « بنیاد»نگارش فرهنگ و هنر از مدیرکّل خودش هم پا پیشتر گذاشت و در مجلۀ 
از سانسورچیان به شدت « مّل الزم در اختیار عموم قرار دادأتوان بدون بررسی و ت کتاب را نمی»

که چرا تاکنون در اجازة نشر کتاب این همه دست و دلبازی به خرج داده و بیش از حد به انتقاد کرد 
چقدر )او صریحا نوشت که این هیات در برابر ادبیات معاصر ایران . اند ناشران و اهّل قلم آزادی داده

تاب گناهی بزرگ دارد، زیرا برای حفظ آزادی انتشار ک( هم طرف درد ادبیات معاصر ایران را داد
ها و مطالبی شماره ثبت دادن را مجاز دانسته که نویسندگان آنها  به جزوه( که دست خوش واقعاً)

هایی امکان انتشار داده که  دانند، به آثار ادبی و اشعار و داستان حتی الفبای کتابنویسی را نمی
اشعاری را با نویسندگان و سرایندگان آنها حتی نوشتن چند جملۀ صحیح فارسی را بلد نیستند و 

شمارة ثبت کتابخانۀ ملی در دسترس همگان قرار داده که نه تنها از نظر شکّل و محتوی بلکه از 
وزیرش که  او در برابر حرف نخست« .ترین قوانین و قواعد شعری و زیبایی کالم خالی هستند ابتدایی

ه از خط مشی واقعی ، پرد«ای دارد قلم از آن کسی است که اندیشه»: به مقتضای موقع گفته بود
است و بعد هم اظهار تعجب کرد که « هیات ارشادی»این « نقش اصلی»دولت برداشت و گفت که 

چرا این هیات برای اعالم عدم شایستگی فالن و بهمان کتابی که سرشار از اغالط مشهور »
بنازم به این ) «.دارد دستوری، انشایی، امالیی، علمی و غیره و غیره است مالحظه و بردباری روا می

 .(مالحظه و بردباری
شناسد و به قصد نابودی  شود که سانسور و سانسورچی حد و حدود و چهارچوب نمی مالحظه می

بینید که این سانسورچی محترم چگونه روی دست  می. تازد مطلق کتاب تا آخرین نقطه پیش می
خاصیت هم اجازة نشر داده نشود  یبو و ب کند که حتی به چند کتاب بی شود و توصیه می همه بلند می

و اگر در آخر سال هم کتابی وجود نداشت که دولت برای حفظ ظاهر آماری از آن بدست دهد چه 
 !باک

 تنظیم یک ضابطه برای   تعیین و  بینیم که پیشنهاد ایجاد رفورم در ادارة سانسور و یا به هر حال می
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تازه نتیجۀ آن سمینار چه شد؟ این سمینار . لوحانه باشد تواند اگر موذیانه نباشد ساده سانسور چقدر می
در فلسفه، دید و روش ممیزی کتاب « تجدیدنظر اساسی»ها در قطعنامۀ خود  پس از همۀ سر و صدا

در عمّل به آنجا منجر شد که یک سال پس از « تجدیدنظر اساسی»را ضروری شناخت ولی این 
کتاب، و یا به قول سر سانسورچی نامبرده ارشاد صدور آن قطعنامه ریاست و مسوولیت سانسور 

هایی که در تمام عمرش خوانده و حتی با  فرهنگ کشور، به دختر خانمی سپرده شد که جمع کتاب
که حق دارد از تعطیالت  های درسیش، شاید بیشتر از پنجاه تا نباشد و عالوه بر این محاسبۀ کتاب

من برای این . تفاهم هم نشود سوء)کشد  ّل را هم یدک میتابستانی کنار دریا استفاده کند چندین شغ
توانند از عهدة کارهای بسیار دیگری به  دختر خانم احترام عمیق قائلم، به احتمال قوی ایشان می

منظور من فقط ثابت کردن این نکته است که دستگاه سانسور چگونه به این ( خوبی برآیند
دهد که اهّل قلم و ناشران و هر گروه  نشان می عمالً کند و کجی می لوحان یا رندان دهان ساده

تر با  که مستقیما و به شدت هر چه تمام مندند راهی ندارند جز این دیگری که به آزادی کالم عالقه
و برای اهّل قلم تازة این مرحلۀ کوچکی . هر گونه سانسور و در هر لباس و به هر عنوان مبارزه کند

 .م است زیرا سانسور تنها منحصر به صدور اجازة انتشار کتاب نیستاز مبارزه در راه آزادی کال

کند که خوشبختانه غفلت و یا گناه  کند، و البته تفاخر هم می همان آقای سرسانسورچی اعتراف می
ها اجازة انتشار داده غالبا به طرق دیگر  بزرگ دستگاه سانسور وزارت فرهنگ که به بعضی کتاب

چه بسیار کتبی از آن، توسط کتابخانۀ »: طریقی؟ از زبان خود او بشنویمبه چه . جبران شده است
شناسان و  ایراد شدید کتاب»، البته به قول ایشان در اثر «اند که بعدا ملی شمارة ثبت گرفته

« دوستان واقعی کتاب»دانید این  می. «ها برداشته شده است از ویترین»، «دوستان واقعی کتاب
وقتی به هزار مکافات و جنگ و جدال و التماس و »: گوید او می. ر بزرگ بشنویمکیانند؟ از زبان ناش

در حقیقت نیز « .شوی استرحام کتابی را اجازة انتشار دادند تازه با ماموران دستگاه اجرایی روبرو می
های گوناگون و هر کدام با استقالل کامّل در مورد کتاب عمّل  ماموران دستگاه اجرایی به شکّل

 .دکنن می

ها از طرف شهربانی یا یک دستگاه  اند که پس از انتشار در شهرستان های بسیاری بوده کتاب 
نوشتۀ « دربارة ادبیات»برای نمونه در حال حاضر کتاب . اند االنتشار شناخته شده اجرایی محلی ممنوع

 .گورکی در شهر تبریز به همین سرنوشت دچار شده است

ها یورش بردند و بیش از شصت  وران دولتی به تمام کتابخانههجری شمسی که مام 2992در سال 
ماموران در این یورش . آوری شد ناشر و کتابفروش را هم توقیف کردند، مقدار زیادی کتاب جمع

ها را از روی قد و قواره و یا  های ممنوعه در دست نداشتند و غالبا کتاب عظیم هیچ فهرستی از کتاب
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آوری و توقیف  خواست جمع ۀ دیگری که خودشان دلشان میبر حسب قیمت و یا هر مشخص
 .کردند می

ها و  یکی دیگر از اشکال سانسور جلب روشنفکران به کارهای غیرخالق و تعطیّل کردن دستگاه
ای امکان انتشار نیافته  در دهۀ اخیر نه تنها هیچ نشریۀ تازه. های مطبوعاتی مستقّل است سازمان

ها با آن نشریات و مجالت  ممکن است خیلی. اند مستقّل تعطیّل هم شدههای  بلکه بسیاری از نشریه
ها و  ها و روزنامه و غیره موافق نباشند ولی تنها راه تعالی و کمال مجله« بامشاد»و « فردوسی»مثّل 

های مستقّل آزادی انتشار آنهاست زیرا همین آزادی است که آنها را در یک مسیر رقابت برای  نشریه
تر و سینما در شرایط امروزی میهن ما  بیضایی در سخنان خودش گفت که تئا. اندازد بهتر شدن می

حقیقت این است که این شیوه . های دولتی حق نفس کشیدن دارند فقط در وابستگی به سازمان
 .تر حکمفرماست هاست که بر کار مطبوعات به شکلی قوی مدت

نه تنها قلم و کالم بلکه حتی اندیشه را هم من دیگر از ترسی که بر فضای جامعۀ ما حاکم است و 
ای درون خود جامعۀ  دارد، و همینطور از سانسورهای چند درجه در وجود متفکران از جوالن باز می

زنم که چطور هنرمند از بیم جان و ناشر در غم نان درجه به درجه خود را و اثر  فرهنگی حرفی نمی
 .کنند هنری را سانسور می

اند و  هایی که اجازة انتشار گرفته بسا کتاب. ته باید از سانسور خوانندگان هم اسم بردها گذش از این 
اند و خواننده با خیال راحت کتاب را  های اجرایی هم واقع نشده مهری ماموران دستگاه مورد بی

 خریده و به خانه برده ولی بعدا معلوم شده که این کتاب نقش طعمه برای شکار کتابخوان را بازی
و هستند بسیاری خوانندگان که به جرم خریدن و با خواندن یک کتاب مجاز از طرف . کرده است می

 .اند های چند ساله محکوم شده سانسور، دستگیر و به زندان

شود که انحالل ادارة نگارش و لغو سانسوری که از طرف وزارت فرهنگ و  به این ترتیب دیده می
اما اهمیت آزادی . کمترین خواست کانون نویسندگان ایران استشود هنوز اولین و  هنر اعمال می

ای است که مستقیما با فرهنگ و حیات معنوی آن سر و کار دارد و  کالم و جالد آن سانسور، مساله
در واقع کانون نویسندگان ایران در نبرد خود به خاطر آزادی قلم و لغو هرگونه سانسور در حقیقت در 

به اعتالی فرهنگ  هنگ ملت ما گام برداشته و تمام کسانی که واقعاًراه نجات و اعتالی فر
مندند، حتی آنها که در درون دستگاه قدرت هستند، باید در تحقق این نیت خیر به  کشورشان عالقه

بینیم، در جریان رشد و گسترش  ایم و می که دیده ، و چنانزیرا سانسور واقعاً. کانون یاری برسانند
دکتر سیاوش مطهری در یکی از شعرهایی که شب . کند کس ابقا نمی ز و هیچخودش به هیچ چی

گناه این بود که در شهادت بابک »های کانون خواند مطلبی به این مضمون گفت که  اول این شب
های  کنم که سرنوشت افشین باید برای افشین من تصور می. یا چیزی شبیه به این« افشین را ندیدم
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باشد که تیغ جالد خلیفۀ بغداد سرانجام بر گردن آنها نیز آشنا خواهد شد، و چه ای  زمانۀ ما تجربه
ایم، امید که بار دیگر تجربه  بسیاری از ما که همین ماجرا را در زندگی کوتاه خویش تجربه کرده

 .نکنیم
ها بر این  بعضی. کمی هم از عوارض سانسور صحبت بکنیم. که مطلب خیلی طوالنی شد مثّل این 

اند که سانسور و فقدان آزادی قلم مفاسد اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی بزرگی ببار  دهعقی
گویند فساد دستگاه اداری، فساد اجتماعی، استبداد حکومتی و خیلی  از آن جمله می آورد، مثالً می

نه از  شود و ها از فقدان آزادی به طور کلی ناشی می که این فساد ولی صرفنظر از این. چیزهای دیگر
ام که در سیاست دخالت  آزادی قلم به تنهایی، چون من شخصا خیلی سال پیش تعهد سپرده فقدان 

های  تر از آن کانون نویسندگان یک سازمان صددرصد صنفی است که برای خواست نکنم و مهم
 کنیم یک مقام و محّل کند، و از این هم گذشته اینجا که ما صحبت می صنفی اهّل قلم مبارزه می

 .کنم فرهنگی است، بحث خود را تنها به عواقب فرهنگی ناشی از سانسور محدود می
که در قدرت حاکم  ترین فساد ناشی از سانسور که دل هر ایرانی با فرهنگ را اعم از این اولین و مهم

در واقع . آورد فقر فرهنگی جامعه است بر کرسی نشسته باشد و یا جزء مردم محکوم باشد، به درد می
کنم هیچ روشنفکر واقعی که بقدر خردلی غم فرهنگ در دل داشته باشد، بتواند خود  من تصور نمی

ها را  حتی خود قدرت حکومتی هم که با تمام قدرتش قلم. را راضی به تحمّل این فقر فرهنگی بکند
من . برد بندد گاه از سقوط تعداد کتاب و کمبود آگاهی عامه، الاقّل در زمینۀ مسائّل فنی رنج می می

معتقد نیستم که همۀ این سمینارهای گوناگون برای ایجاد روحیۀ کتابخوانی و افزایش تعداد کتاب و 
های مهاجر به  کرده ها برای جلب گروه تحصیّل ریزی ها و برنامه ها، یا همۀ اظهار عالقه مانند این

توان  شود و نمی که نمیای  آخر برای هر کار و هر رشته. اش قالبی و نمایشی باشد داخّل کشور همه
البته این گرفتاری حکومت است و خودش بر خودش کرده است و . متخصصین خارجی را احضار کرد

 .دهم که به آن بپردازم توانم وارد بحث سیاسی بشوم به خودم حق نمی چون من نمی
ریخ را با در شرایط سانسور تا. کند اش قطع می به هر حال سانسور پیوند ملت را با فرهنگ گذشته

به زعم سانسور، در گذشته هیچ چیز وجود نداشته است و عصر ماست که . کنند زمان حال آغاز می
ای هم ندارد، االن هم هیچ نیست و این  ملت همیشه هیچ بوده هیچ گذشته. عصر طالیی است

توانی از  میتنها وقتی . اندرکاران سانسور است که باید او را ارشاد کنند و آموزش بدهند وظیفه دست
بگویی که آنها را از جوهر حیاتی خالی کنی، در این  سینا، از خیام، از مولوی، از حافظ سخن ابوعلی

خواهی از میرزا فتحعلی آخوندزاده، از میرزا  اگر می. خواهد دراز نفسی بکن صورت هر چه دلت می
ان خارج کنی و اشباحی آقاخان کرمانی، از صوراسرافیّل حرفی بزنی باید آنها را از مکان و زم

شود که ملت و  این گسیختگی از فرهنگ گذشته سبب می. ضرر از آنها بسازی چهره و بی بی
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روشنفکران آن در هر لحظه از زمان هر چیزی را از ابتدا شروع کنند و نیرویی عظیم برای چیزی 
تر از  واال شود که گذشتگان چیزهایی بهتر و خرد هدر بدهند و تازه پس از مدتی معلوم می

اند، منتها این میراث از صدقۀ سر سانسور در زیر خاک  دستاوردهای آنان برایشان به میراث گذاشته
مصرف  این گسیختگی فرهنگی نه فقط نیروی ذخیره و بازمانده گذشتگان را بی. پوسد فراموشی می

یا با تالشی عظیم  روشنفکران. گیرد کند بلکه جلوی رشد و تعالی فرهنگ ملی را نیز بشدت می می
های پر  رسند و یا شیفتۀ ریزه مصرف می به بضاعتی اندک و احیانا بیهوده و نامربوط و یا کهنه و بی

آنها اغلب در چنین اوضاعی خود را کاشف . آورند پوشی ناهنجار رو می زرق و برق دیگران به عاریت
ید ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنند که به مناسبت کشفیات بزرگشان با های تازه تصور می جهان

داند که ز آب خرد ماهی خرد  فخر بفروشند، ولی با این همه همه کس می« نادان»کنند و بر مردم 
ها حاکم است ملت ما نه صاحب اینشتینی خواهد شد نه آرتور  خیزد و تا وقتی سانسور بر اندیشه

 .ای و نه رومن روالنی میلری، نه مایا کوفسکی
ند روشنفکر را با ملتش و مخاطبش و حتی با خودش به عنوان یک عضو جامعه قطع سانسور، پیو

اش، یعنی ملت، جدا  ای که کار کند وقتی از مادر غذا دهنده روشنفکر و هنرمند در هر رشته. کند می
گندد و  شود و می ماند و پس از مدتی کوتاه در درون تابوت تنهائیش مدفون می افتاد از رشد باز می

بیند کودکان هنر  وقت اسکلتی که از او باقی مانده مار و مورانی را که در دور و بر خودش میآن 
رو ترش   گذرند از گند گورش و از منظرة مار و مورش پندارد و چون مردمی که از کنارش می خود می

کشد  نگ را میبه این ترتیب، سانسور هنر و فره. هنر و نادانند گوید که بی کنند به آنان ناسزا می می
فرزند ملت که باید مظهر فرهنگ . پراکند و از الشۀ مردة هنر، به جای هنر بیماری به میان توده می

رود و یا به موجودی افلیج و کج و کوله و در عین حال خودبین و خودستا  و هنر او بشود یا سرزا می
شود و  ره بار گیرد عقیم و نازا میشود و خود ملت نیز پس از مدتی که باید از این فرزند دوبا بدل می

 .شود تر می دار تر و ریشه فقر فرهنگی باز هم عمیق

برد و آنها را از منبع ذخایر فرهنگ  سانسور پیوند روشنفکران ملت را با فرهنگ مترقی جهان می 
همان سانسورچی که قبال ذکرش رفت در مقالۀ خودش صریحا اعتراف    .سازد بشری محروم می

اند که از  هایی معطّل و یا با اظهارنظر نامساعد روبرو شده کتاب»د که در هیات ممیزی کرده بو
اما اگر « .روند و بسیاری از اهّل کتاب بعضی از جمالت آن را حفظند شاهکارهای جهانی بشمار می

ترین  گردد تا گندیده کند در عوض از سوی دیگر می سو چنین کاری می دستگاه سانسور از یک
 .های دنیای غرب جمع کند و به خورد ما بدهد دانی ا را از میان زبالهه آشغال

کوشد تا توده  دارد و از سوی دیگر با تمام امکانات می خبری و غفلت نگاه می سانسور مردم را در بی
کار به جایی ممکن است برسد که حتی اگر هنرمندی بخواهد پیوندش را با توده برقرار . را فاسد کند
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او غذایی بگیرد، این مادر چنان فرسوده و فاسد شده که یا جز پستانی خشک ندارد و یا به کند و از 
کوشد تا با مبتذالت، توده را  سانسور می. جای مادة حیاتی زهری کشنده در وجود او سرازیر است

ت سطح آگاهی و شعور مل. آورد تغذیه کند و تغذیه از ابتذال، انحطاط فرهنگی را به دنبال خود می
هنر بازاری . دهد آید و امکان رابطه با هنرمند واقعی و مردم فرهنگی واقعی را از دست می پایین می
نویس  حمید داستان. م. ابراهیم صهبا شاعر دوران، صمد، قهرمان روز سینما، و ح. یابد رواج می

 .شود برجسته و سانفرانسیسکو ناندانی همۀ این قطار موجودات می

کند و از سوی دیگر دری از باغ سبز به روی  استعدادهای خالق را سرکوب می سانسور از یک طرف
وار از گروتوفسکی تقلید کردی و به ضرب  اگر پیتر بروک را ستودی و میمون. گشاید روشنفکر می

توانی در این باغ بچری که  طاس و مشربۀ اشتوکهاوزن هروله کردی زهی سعادتت، آنقدر می
 .سرانجام ترکمون بزنی

هر از چندگاهی . تری داشته باشند توانند مشغولیات فریبنده ترند می البته آنها که کمی سرسخت 
دیروز موریس مترلینگ و برتراند راسّل، . شود شناسی باب می مکتبی در فلسفه، ادب و هنر و جامعه

به ترتیب قد به  سزر و فرانتس فانون  تر، فردا امه گاه هم بانو سار  امروز هربرت مارکوزه و سارتر، و
روند و تو پنجاه رفته و همچنان  آیند و می صورت پیامبران مرسّل و نامرسّل یکی پس از دیگری می

ها با  در خوابی و خالصۀ مطلب اینست که تو مشغول باشی و احیانا بر سر متولی بودن این امامزاده
و یا من اولین کسی  آقای ماک لوهان را من اول کشف کردم دیگران هم گالویز شوی که مثالً

 .بورخس درست است بودم که فهمیدم ژرژبورگز غلط و خورخه لویی 

وقتی هنرمند در معرض قضاوت . شود سانسور موجب جوانمرگی هنر و هنرمند و مرد فرهنگی می 
به این ترتیب در . کند که به اوج کمال رسیده است گیرد پیش خودش تصور می مخاطبانش قرار نمی

وقتی اثرش منتشر . میرد ماند و به جوانمرگی می شود، در نیمه راه می یش غرق میها خودخواهی
وقتی در اثر یک . شود ماند و جوانمرگ می رود، از حرکت باز می شود در خودش فرو می نمی

شود جوانمرگ  مهری سانسور در میان چهار دیوار زندان محصور می ناپرهیزی، خودش و یا بی
که به پایان راه زندگی برسد  آورد قبّل از آن بیند و تاب نمی بر خود تنگ می وقتی محیط را. شود می

کند و  باین ترتیب سانسور جوشش و طغیان هنری و ادبی را مهار می. زند دست به خودکشی می
 .کشد ها را یا در اول راه یا در نیمۀ راه می استعداد

ند و یا همه را برای همیشه بفریبد و یا تواند همه را برای همیشه سرکوب ک بدون شک سانسور نمی 
ای دیگر دست  اینجاست که به شعبده. همه را برای همیشه بخرد و یا بدلخواه جلو همه چیز را بگیرد

کند  ایجاد محیطی پر از سوءتفاهم، سوءتفاهم در همه چیز؛ هنر مترقی را به ابتذال آلوده می: زند می
کند و بر فرمالیسم لباس اصالت  رنارد شاو و پرشت را بازاری میدهد، ب ای مترقی می و بر ابتذال جلوه
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های  خواه و پویا معموال برای فرار از چنگ سانسور به تمثیّل و یا شکّل هنرمند ترقی. پوشاند می
گیرد اما دستگاه  های خودش کمک می آورد و از آنها برای بیان گفتنی دیگری از نو و کهنه رو می

 همان هنرمند سانسور   کوشد تا آورد بلکه می م امکاناتش مدرنیسم را به بازار میسانسور نه تنها با تما
شده را هم آرام آرام به جانب پرداخت هر چه بیشتر فرم بکشاند و او از محتوا خالی کند و خالصه از 

  .او یک فرمالیست بسازد
ت استعدادهای خودشان هنران به جای تقوی بی. شود سانسور موجب گسترش شارالتانیسم در هنر می

شوند و در نقاشی به خط، در  در شعر به حجم متوسّل می. زنند بازی می بندی و خال دست به چشم
اما این شارالتانی رویۀ دیگری هم دارد و آن به . به تجربه پردازند و در هنر مثالً ادب به شکّل می

ی که کمترین دردی ندارد بجای ا شاعر یا نویسنده. بازی گرفتن و سوداگری با تمایالت مردم است
زند و در  که قلمش را در عالم خودش بکار بیندازد از روی تفنن و شوخی هزار نیرنگ می این

ها از محیط  در واقع این. برد که یعنی من هم بله، از شما هستم اش کلماتی و اشاراتی بکار می نوشته
بردن کلماتی مانند شب، سیاه و سبز و مانند کنند و با بکار  سیاهی که سانسور بوجود آورده تغذیه می

 .کنند اندازند و در عین حال هنر جدی و راستین را هم تخطئه می ها مردم را دست می این
شوند و مفاهیم حرمتشان را از دست  در دوران حکمروایی سانسور کلمات از محتوی خالی می

بیضایی نقّل کرد که داریوش یا . یردگ شود و وقاحت جای صراحت را می راهزن، راهبر می. دهند می
 خشکسالی. بدارد امان در دروغ و خشکسالی از را کشور خداوند که است کرده دعا شان، کورش، یکی

 دهندة رواج سانسور و است بازار رایج سکۀ همچنان دروغ و است سوزانده را ها ریشه همۀ دیگر که
امبرده صورت گرفت مثال ن سمینار همان دربارة که تبلیغاتی میان از را رایج سکۀ این از ای نمونه. آن
ممیزی از عوامّل »: کردند که در این سمینار تمام ناشران و صاحبنظران حاضر اظهار می. آورم می

به »... و حتی در قطعنامه نوشتند که مقررات ثبت کتاب« .عمدة سیر نزولی نشر کتاب در ایران است
وزیر وقت در برابر تمام  است ولی نخست« لّل رکورد کتابشکّل و وضع عملکرد کنونی آن یکی از ع

 «.بینم که ممیزی یقۀ کسی را گرفته باشد عجالتا نمی»: این مطالب به راحتی گفت
در روزهای اخیر که دستگاه سانسور خود را ناگزیر به تظاهر . سانسور بسط دهندة ریا و تزویر است 

و وزیر ثابت و ابدی « ناح سازنده حزب رستاخیزکننده ج هماهنگ» دید ناگهان آقایی که مثالً
ها  ها بنویسند و زبان باید قلم»ها گفت که  های ایران شناخته شده، با خطی جلی در روزنامه دولت

تر  ولی ادارة سانسور در عمّل حلقۀ فشار را تنگ« دانم انتقاد از دولت را حق مردم می»و یا « بگویند
گیرد و آن وقت چون چنین  از پلیس مکزیک را هم از مردم میکند و حتی حق خواندن انتقاد  می
ها را به گردن چهار  شود وزیری دیگر، که هماهنگ کنندة جناح دیگر هم هست تقصیر همۀ فشار می

آزادی بیان حق مسلم ملت ایران »اندازد و ضمن تاکید این نکته که  تا مامور مفلوک سانسور می



 ها    یبازخوانی ده شب ـ سخنران

121 

 

هایی برای اهّل قلم بوجود آمده به  محدودیت و گرفتاری اگر در این زمینه»گوید  می« است
و پس از این گفتار فشار سانسور در عمّل « شود های نادرست بعضی از مجریان مربوط می برداشت

ای از  هایی عده کانون نویسندگان در شب: ای دیگر از این تزویر و ریا نمونه. شود باز هم بیشتر می
ناگهان هر چهار روزنامۀ موجود . کند ویی و شعرخوانی دعوت میشاعران و نویسندگان را به سخنگ

آورند که یعنی بازار  ها سخن به میان می صبح و عصر و رادیو و تلویزیون همه یک زبان از این شب
برند و سانسور حتی انجمن فرهنگی ایران  آزادی گرم است ولی هیچکدام از آنها اسمی از کانون نمی

های تبلیغاتی گاهی  همین دستگاه. ها بردارد ند که اسم کانون را از روی آگهیک و آلمان را مجبور می
اندازد که چه خبر شده است؟ یعنی  کنند و مردم را به این تردید می عکس و تفصیالت هم چاپ می

شود  ها یک کلمه از آنچه در اینجا گفته می به راستی اجتماع هنرمندان آزاد است؟ ولی همین دستگاه
خواهند در این اجتماع  و تازه مگر این سخنگویان و شاعران آزادند آنچه را که می. کنند پخش نمی

اندازند که من آزادم در اجتماع حرف بزنم ولی من زن و بچه دارم و خودم بهتر  بگویند؟ چو می
را از ام باید حد خودم را نگهدارم و پایم  دانم که برای جلوگیری از بیوه شدن زن و یتیم شدن بچه می

گویم در همین اجتماع مدفون  خط خارج نگذارم و خالصه خفقان بگیرم، و تازه آنچه را هم که می
باین ترتیب سانسور به ایجاد محیط دروغ و ریا و سوءتفاهم دست . شود و امکان انتشار ندارد می
 .دهد زند و آن را گسترش می می
شود سانسور دیگری است که از آن  ل میترین عارضۀ سانسوری که از جانب قدرت حاکم اعما بد 

سانسور که محیط بسته و در . سانسور مردم بر روشنفکران و روشنفکران بر خودشان: شود زاییده می
آورد ـ یعنی روشنفکران از یکدیگر گسیخته و مردم از همۀ آنها ـ  ای بوجود می عین حال گسیخته

ای که  اما در سرزمین سوخته. کند چندان میعطش مردم را برای شنیدن و دیدن مطالب دلخواه صد 
تواند سبز شود، مردم به رنگ و بوی گّل  همین سانسور به وجود آورده و حتی یک درخت پر گّل نمی

ای که بوجود آمده ستارة کور دوری را هم به  کنند و در سیاهی تیره ای هم دل خوش می مرده نیم
مرده را به صورت  اما اندک اندک این مردم گّل نیمپذیرند،  ها می ای بر دنیای روشنی صورت دریچه

کند و  دهد و ده فرمان را به موسی دیکته می بینند که ندای اناالحق سر می گر می درخت طور جلوه
نگرند که راه کعبه را  خواند، و آن ستارة کور دور را به چشم کهکشانی می خلق را به پرستش خود می

اینجاست که اگر مردی یا زنی، پیدا شد که گفت این درخت طور . هدد ها نشان می به گمراهان بیابان
ای و آن  مرده، و این کهکشان نیست بلکه ستاره نیست بلکه تنها یک گّل است و آن هم گلی نیم

رسد ولی ممکن است زندگیش به پایان برسد و  اش به پایان نمی شک جمله هم ستاره کور ـ دور، بی
ای است که سانسور قدرت حاکم  و این خود بزرگترین فاجعه. ز پا درآیدبا چماق تکفیر همین مردم ا

های معمولی که در معمولی  چقدر مردم از آدم. آورد یعنی سانسور مردم بر روشنفکران بوجود می
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اند که به صورت امامزاده و قهرمان نه  هایی ساخته ها و قهرمان بودنشان شریف و با ارزشند امامزاده
 .و نه با ارزش اند شریف بوده

گیرد و  ها را می برد، جلو انتقاد و اظهارنظر محیط سانسور ارتباط و تفاهم میان افراد را از بین می
در چنین محیطی، بسیاری . گذارد امور و اشخاص در یک برخورد انتقادی بدرستی ارزیابی شوند نمی

آنها مفاهیم را . بر آن بار کنند گردند تا عالیق و تمایالت خودشان را از مردم به دنبال محملی می
خواهد که نقاش  مند شدند دلشان می اگر از طریق شعر به شاعری عالقه آمیزند و مثالً درهم می

گاه نیز از شاعری که   .شود خوبی هم باشد و پس از مدتی در نظر آنان به نقاش خوبی هم بدل می
تواند با  هایش می نویسی که قصه از قصهگوید، از مترجمی که در ترجمه مهارت دارد،  شعر خوب می

ارزش باشد، از فقیهی که در رشتۀ خود عالم و صدیق است، از محققی ادبی یا تاریخی که احیانا 
های مطلوبی  گویی که در کار خودش نکته ممکن است شعور تحلیلی داشته باشد فقط به خاطر این

تراشند، رهبری که محبوب است و  یکرده ناگهان حتی یک رهبر سیاسی یا پیشوای اجتماعی م
و بدبختانه در میان روشنفکران بایزد . کامّل است و کسی نباید به حریم مقدسش نزدیک شود

های ناشی از ستایش مردم در برابر همه در  بسطامی فراوان نیست که برای غلبه بر خودخواهی
گیرد و  وشنفکر اغلب به ریش میبرعکس ر. رمضان روزه بخورد و یا بند شلوار باز کند و سرپا بشاشد

در چنین محیطی رابطۀ انسانی میان مردم و . اندازد که این منم طاووس علیین شده باد به غبغب می
ای انصاف و  در چنین رابطه. گیرد رود و رابطۀ مرید و مراد جای آن را می روشنفکران از میان می

مرید جز . از اعراب نخواهد داشت قضاوت به دنبال آن تحمّل شنیدن قضاوت درست دیگر محلی
بندی و  بیند و مراد هم برای حفظ موقعیت خودش به دسته هالۀ قدس در مراد خود چیزی نمی

 طبعاً. جویی را پر از دندان کند شود تا در موقع لزوم دهان هر سرکش حقیقت بازی متوسّل می محفّل
توانند تحلیّل درستی از بت  نه مردم میدر چنینی محیطی که تحمّل انتقادپذیری مطلقا از میان رفته، 

. مورد پرستش خودشان بشوند و نه پیر مراد خودش تاب پایین آمدن مقام قدوسی خود خواهد داشت
ای که روشنفکران  و این هم فاجعۀ بزرگتری است که سانسور در زمانۀ ما بوجود آورده است، فاجعه

ها  ی سطحی آنان یا به خاطر جلب این ستایشها به جای مواجهۀ صادقانه با مردم به دنبال ستایش
زده و  در پوست شیر بروند و چون پوست به یکسو بیفتند و هم خودشان رسوا شوند، هم مردم یأس

 .دلمرده

در آخر دعایی را که خانم دانشور در اول . که خیلی دراز شد هایم به تناسب محّل مثّل این حرف 
کنم که رب اشرح لی صدری و یسرلی  امّل تکرار میاش آورد به صورت ک سخنرانی بجا و فشرده

شروع « صوراسرافیّل»و چون کالم خودم را با حکم . امری و احلّل عقده من لسانی و یفقهوا قولی
به امر ... عزراییّل»: این آرزو که روزی. خواهد که با آرزوی او هم تمامش کنم کرده بودم دلم می
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خبیث را قبض کرده با پنجۀ فوالدی قانون اساسی چنان خدای ایران و زمین و آسمان جان این دیو 
االبد آسوده کند و این لفظ منحوس فرهنگی  بر مغز او بکوبد که ایران و ایرانیان را از شر او الی

 «.سانسور را از صفحۀ این خاک براندازد
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 آرمانگرایی در شعر پارسی

  

 محمدعلی مهمید

 (شب ششم)
 

 

  

 .خواهران، برادران، دوستان

آزار وجانگزای ممیزی  صابون شامه. من هم مفتخر به عضویت در کانون نویسندگان ایران هستم
شان، که به گفتۀ فرخی یان و نُقّل محفّلنشینی زندانمن هم از شب. بارها به تن من نیز خورده است

سخن از ممیزی، رفت که دوستان بطور مشروح و . امفیض نماندههای زنجیر است، بییزدی دانه
لکن من با توجه به موقع و موضع کنونی . مبسوط در بارة آن و عوارض گوناگونش بحث کردند

 .کنمکانون فقط به تذکار مطلبی چند اکتفا می

ها و حقوق دمکراتیک ورد زبان مردم ی دور تا روزگار ما، که در سراسر دنیا نام آزادیهااز گذشته
 .اندای داشتهای از جهان در دفاع از آزادی مشارکت و مجاهدت مجدانهاست، شاعران در هر گوشه

آورم که در دوران گویم، از وصافی شاعر عراقی و صاحب وصافیات شاهد میدربارة غرب سخن نمی
  :گفتم پیشین عراق بکنایه مینظا
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   یا قوم ال تتکلمو 

 ان الکالم محرم

  من شاء منکم آن یعیش 

 االن و هو مکرم

   

مردم سخن مگویید که سخن گفتن حرام است و از شما آن کس که زندگی را بچسبد مورد اکرام و )
کوچه و بازار این مصرع را به از دوران کودکی خود به یاد دارم که در زادگاه من تبریز، مردم .( احترام

کودکم بخواب و سخن نگو که )یات باال دینمه درنیشابودی قانون وطن : بردندکنایت بکار می
 (.اینست قانون وطن

 :گویدملک الشعرای بهار هم در شکایت از آزاد نبودن خامه از زبان ما سخن می

   وای وصلت قانونه عمری به

 از چرخ برین گذشت افغانم

   که بگو به نیروی قانونگفتم 

 آزادی را به تخت بنشانم

   امروز چنان شدم که بر کاغذ

 آزاد نهاد خامه نتوانم

   ای آزادی، خجسته آزادی

  از وصّل تو روی برنگردانم

   

 :پردازمبه سخن امشب می

تعمق و تدقیقی است تحلیلی در یکی از عناصر « آرمانگرایی در شعر پارسی»سخن من تحت عنوان 
دوگانه شعر که محتوی نام گرفته، و قسمتی از بحث نسبتاً مفصلی است که جزئی دیگر زیر عنوان 

ای قصد من از گزینش این مقوله، رفع پاره. شودبدان افزوده می« اخالق آرمانی در شعر پارسی» 
ته هایی بوده است که پاسخگویی بدان بر هر انسان موظف و مسوؤل فرض است، البشوائب و داوری

 .تر تر وگویاتر، اولیهرچه مبسوط

گواهان عینی صدق مدعای من در وجود و تداوم انقطاع ناپذیر این تمایّل و گرایش آرمانی در شعر 
پارسی، نسّل پیشرو و نوجوی و نوآفرینی از شاعران است که امروز در موقع راستین اسالف 



 ها    یبازخوانی ده شب ـ سخنران

127 

 

اند و هرگز فرو نخواهند ه نگاهداشتهافتخارآفرین خود درفش آرمانگرایی و تکامّل جویی را افراشت
 .هشت

 :خواهم که سخن خود را آغاز کنماکنون اجازه می
   دلیر آمدی سعدیا در سخن

 چو تیغت بدست است فتحی بکن
  بگوی آنچه دانی که حق گفته به

 نه رشوت ستانی و نه عشره ده
   کمربند و دفتر ز حکمت بشوی

 طمع بگسّل وهر چه دانی بگوی

 سعدی
  

صر آرمانی و اخالقی شعر فارسی که هدف و مقصود غایی آن انسان و آسودگی و آزادگی اوست عن
مّل و تدقیق باید باشد، چون که درعرصه تحول أدر عصر ما بیش از عناصر شکلی و فنی آن درخور ت

وهای ها و الگها در قالبها و بازنگریو تطور بنیانی و سریع امروز که مکانی و مجالی برای بازگویی
کهن نیست و اندیشه نوجوی و فراپوی انسان سدة بیستم، اصنام مواریث و مصادیق قالبی را درپشت 

نشاند، آنچه انحصاراً باید مطمح نظر باشد، روند فکری و آرمانی، یعنی ها می های موزهویترین
 . محتوای افتخار آمیز شعر پارسی است

   فسانه گشت وکهن شد حدیث اسکندر

 که نو را حالوتی است دگرسخن نوآر 

 فرخی سیستانی

   

ها پیرامون آن، مقابله و معارضه ترین و دیرپاترین حدیثمکتب ثنوی شعر فارسی که یکی از کهن
مردم« سنتز»ترین مصداق آن، پیکار فریدون با ضحاک و نور و ظلمت، نیکی و بدی، و ملموس

د فکری آرمانی و اخالقی در شعر، و بقاء و دوام گرایانه آن است، گواه بارزی است بر اهمیت این رون
 .سنت گونۀ آن تا روزگار ما

های انسانی که مخاطب و هدف آگاهانۀ شعر فارسی است، و وجدان انسان، و موضوعات و مصداق
ها، آئینه ها و نیکیها، بدیها و زیباییبیدار شاعر ایرانی، در تماس دائم با اجتماع و مردم، زشتی

زبان صریح و صدیق وجدان شاعر در انجام رسالت پرومته گونه . یشگر این روند بوده استگونه نما
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العنان زمان ـ دمی خاموشی پذیر نبوده های مطلقهای زئوستوزیواهمه درخشم وکینخویش ـ بی
ها درآن نه اندک ها و پلیدیعشق خلق و تعمیم مصادیق خدایی زیبایی، درجهانی که زشتی. است

توانند جای آدمی را که بگفته پورسینا  آنان نمی. جوشدرسخن دلنشین و اعجازگر آنان میاست، د
، این گرامی کبوتر واال مکان زیبایی و پاکی و بزرگی است، «ورقاء ذات تعزز و تمتع»فهتبط و منزل 
 .های حقارت و سفالت بینندجوالنگه زغن

اش، یعنی احیای های ابداع جاودانهز انگیزهکنیم، که کار سترگ او به یکی اآغاز می فردوسیاز 

عجم زنده کردم بدین : به شهادت این گفته)زبان بعنوان یکی از عناصرتشکیّل دهنده ملیت ایرانی 
وی مظاهر جاودانۀ زشتی و . شودمحدود و مقصور نمی« عربیت»در برابر تهاجم و استیالی ( پارسی

ترین خطوط و نقوش آن در شخص ضحاک مصور و ریهترین وکستم را استادانه و با کاربرد مهیب
آن. پردازد که فریدون مظهر زیبایی و عدالت استاو می« تزآنتی»سازد، سپس به خلق مجسم می

چه در نگرش و ادراک فردوسی در خور تأمّل و اعجاب و تحسین است دخالت و تأثیر یک عامّل 
اء زیبائی و عدالت است و آن کاوه آهنگر مظهر بنیانی و اصلی در امحاء زشتی و ستم و تثبیت و ابق

 .فناناپذیر مردم در روند تاریخ است

تواند نمای او در ستمکاری و بیداد که تا همین روزگار ما می ضحاک، شخصیت واقعی لیکن افسانه
 :شودبه مثابۀ مقیاسی برای سنجش همانندهای آن به کار رود، چنین توصیف می

   ندانست جز کژی آموختن

 جز از کشتن و غارت و سوختن

   

پردخته »ضحاک که بر جای بوسۀ ابلیس دو مار از دو کتفش رسته بود رهنمود اهرمن را برای 
بایست از مغز دو بکار بست، بدین ترتیب که خورش روزانۀ آن، دو مار می« ساختن جهان از مردم

 :جوان ساخته آید

   بسان پزشکی پس ابلیس، تفت

 اک رفتبفرزانگی نزد ضح

   بدو گفت کاین بودنی کار بود

 بمان تا چه گردد نباید درود

   خورش ساز و آرامشان ده بخورد

 ای نیزکرد نباید جزین چاره
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   شان خورش بجز مغزمردم مده

 مگر خود بمیرند از این پرورش

  گوی و نگر تا که ابلیس از این گفت

 چه جست و چه دید اندر آن جستجوی

   ازد نهانمگر تا یکی چاره س

   که پردخته گردد ز مردم جهان

   

ناپذیر جبر تغییر و تطور  که فرمان اجتناب بدینسان حکمران بود تا آن« ه خویآیین ضحاک وارون»
مقدمۀ این دگر ـ گوئی چنین . گیرد تا نوسازگار با نیاز زمان را برجای وی نشاندگریبانش را می

بیند که تا دماوند کوه این جبر را بر گردن خود میشود که ضحاک در خواب پالهنگ تصویر می
 :کشاندش، پس می

   بپیچید ضحاک بیدادگر

 هول گفتی جگر بدریدش از

   یکی بانگ بر زد بخواب اندرون

 ی صد ستون که لرزان شد آن خانه

   

 دلش تنگتر گشت»کند که تعبیر می« بینا دل و تیز هوش»فردوسی خواب ستمگر را از زبان موبدی 
 :«گشاده زبان پیش ضحاک شد…و ناپاک شد

   بدوگفت پردخته کن سر ز باد

 که جز مرگ را کس ز مادر نزاد

   جهاندار پیش ازتو بسیار بود

 که تخت مهی را سزاوار بود 

   فراوان غم و شادمانی شمرد

 برفت و جهان دیگری را سپرد

   اگر بارة اهنینی به پای

 سپهرت بساید نمانی بجای 

   بود زین سپس تخت تو کسی را
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 بخاک اندر آرد سرو بخت تو

  کجا نام او آفریدون بود

………………… 

   

کند تا عصر نو گریزناپذیر را از بروز و نظام فرتوت و محکوم به زوال، تالشی مذبوحانه آغاز می 
 :ظهور باز دارد

   نشان فریدون بگرد جهان

 همی باز جست آشکار و نهان 

  ب و نه خوردنه آرام بودش به خوا

   شده روز روشن برو الژورد

   
اندیشد تا ضحاک تدبیری می. رسدسرانجام زمان تجلی اراده مردم در شخص کاوه آهنگر فرا می

جلوه  مهذبای مجعول و فریبکارانه، موضع خود را در برابر مردم و تاریخ موجه و بمدد استشهاد نامه
ه موبدان گفت که او را در نهانی دشمنی هست به و ب« ز هر کشوری مهتران را بخواست»دهد؛ 

 :سال اندک و به دانش بزرگ و بعد نتیجه گرفت
   ندارم همی دشمن خرد خوار

 بترسم همی از بد روزگار

   
 :سپس پیشنهاد کرد

   یکی محضر اکنون بباید نوشت

 که ضحاک جز تخم نیکی نکشت

   نگوید سخن جز همه راستی

   ی نخواهد بداد اندرون کاست

   
ها در لحظاتی حساس از تاریخ زندگی انسان که داوری ها و زبونیدر این جا فردوسی از بروز جبونی

کند و زبان وی در توصیف این موقع قاطع و مردانه و راستین سرنوشت ساز است، شکوه می
 :مالمتگر است

   ز بیم سپهبد همه راستان
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 بر آن کار گشتند همداستان

  ناگزیربرآن محضر اژدها 

 گواهی نوشتند برنا و پیر

  
های درونی های مالزم با تضادها وکشمکشهای تاریخ و بازتابشناخت معین فردوسی از ویژگی

انگیزد، به ها برمیجوامع که در جایی دیگر او را به جانبداری از تفکر و تعلیّل مزدک در باره نابرابری
 :کندیاری می خلق و تصویر شخصیت مردمی او یعنی کاوه آهنگر

   هم آنگه یکایک ز درگاه شاه
 برآمد خروشیدن داد خواه

   ستمدیده را پیش او خواندند
 بر نامدارانش بنشاندند

   بدو گفت مهتر به روی درم
 که برگوی تا از که دیدی ستم

   خروشید و زد دست بر سر ز شاه
 که شاها منم کاوة دادخواه
   یکی بی زبان مرد آهنگرم

 ش آید همی بر سرمز شاه آت
   تو شاهی وگر اژدها پیکری

 بباید بدین داستان داوری
  که گر هفت کشور به شاهی تراست

 چرا رنج و سختی همه بهر ماست

   

زبان کاوه، شخصیت مردمی فردوسی، در این جا باگوش زمان ما آشناست و محاجه و کاربرد 
استعجاب و تواند بیگذشت هزار سال نیز نمیهای چند و چون و چرا درزمینۀ کشورداری، پس از  واژه

 .تحسین تلقی نشود
افکنند، در قرون و اعصاری که ابوریحان بیرونی را به جرم عقیده شجاعانه علمی از کوشک فرو می

جالی وطن « ریختن پریها گنج در دری در پای خوکان»و شاعرانی برای فرار از استخفاف و تدنی 
داران و مردم، بیانگر مشخص کردن مرزها و حدود روابط میان سررشته گونه کنند، بدیناختیار می
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آفریند که در آن ای میگرایی فردوسی است، تا جایی که از ایوان پر مهارت ضحاک محکمه مردم
ای شوق انگیز پدید در این جا احساس و ادراک صحنه. شودحاکم در جای محکوم نشانده می

وای بیدادگر را بدست توانای آهنگری که مبشر و پیامگزار آغاز عصری آورد، استشهاد نامۀ فرمانر می
 :ش«پای بسپردبه»دهد تا بدرد و نوین است می

   چو برخواند کاوه همه محضرش

 سبک سوی پیران آن کشورش

   خروشید کای پایمردان دیو

 بریده دل از ترس کیهان خدیو

   همه سوی دوزخ نهادید روی

 ر اوی ها به گفتاسپردید دل

   نباشم بدین محضر اندرگوا

 نه هرگز براندیشم ازپادشا

   خروشید و برجست لرزان ز جای

 بدرید و بسپرد محضر به پای

   

ای جهان، به خامه آرمانگرای فردوسی ترین فرمانروای اسطورهترین و مهیبعجز و درماندگی بزرگ
شود که همواره در ادانه مجسم میدر برابر ضرورت، که کاوه آهنگر نمایشگر آنست، چنان است

ضحاک در برابر این اعتراض . توان همانند آن را یافت و لمس کردلحظات تحولی تاریخ می
 :که« مهان»

   چرا پیش تو کاوه خامگوی

 بسان هماالن کند سرخ روی

   همه محضر ما و پیمان تو

 بدرد بپیچد ز فرمان تو 

   

 :دهدپاسخ می
   ه پدیدکه چون کاوه آمد ز درگ

 را شنید دوگوش من آوای او

   ایوان درست ز او میان من و
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 توگفتی یکی کوه آهن پرست

 

های علمی های مشخص و قابّل قیاس ما با مصداقمراحّل بعدی جنبش مردمی کاوه بر طبق نمود
یعنی پذیرد، چون که او به نیرو و عامّل تعیین کنندة سراسر تاریخ، تاریخ، همچنان ارتقا و اعتال می

 .مردم مستظهر است
هایی که ها و نرمخوییکند با همه استمالتآموزی درز ایوان شاهی تصور میفردوسی صحنه عبرت

گیرد، با رفع جنبه خصوصی کارانه برای اثبات راستگویی و دادپروری خویش به کار میضحاک خدعه
شاهنامه در روند دیرپای پذیرد، چه این شخصیت مردمی اختالف میان کاوه و ضحاک، پایان نمی

پیکار محکومان با حاکمان موقع و مقام تاریخی مشخص دارد که نباید بر شائبه منافع و مصالح 
خواهد مانع آن شود که مغز شود که آهنگر میاز ظاهر داستان چنین مستفاد می. خصوصی آلوده شود

دخواهی به بارگاه هیجدهمین فرزند او خورش ماران دوش ضحاک شود و بدین علت برای دا
عنوان یک شخصیت لکن آهنگر فردوسی در جریان منطقی و محتوم وقایع، نه به. رودضحاک می

شود که ضحاک با همه قدرت و ای متجلی میای نوین و بگونهعادی، بلکه به مشابه پدیده
نیانش ی شگفتی و عتاب و خطاب پیراموتواند در برابر او نلرزد و این حتی مایهصالبتش نمی

 !شود می
کاوه آهنگر فردوسی از آن گونه مردانی است که همیشه افتخار اجرای فرمان گریزناپذیر تاریخ از آن 

شهامت، مصالحه ناپذیری، استواری و پیوندهای مردمی به وی . ایشان بوده است و خواهد بود
 .شایستگی انجام چنین رسالتی را بخشیده است

ر این گذرگاه تحولی تاریخ چنین مقام و مسئولیتی واال تفویض فردوسی نه فقط به آهنگر خود د
بها بی»سپارد، بلکه کند که سکان رهبری مردم ستوهیده و ستمدیده به دست توانایش می می

به « آهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم ورای ……»او یعنی چرمی را که « ناسزاوار پوست
 :آرایدشکند و میپرچم کاویانی بدل می

   بیاراست آن را به دیبای روم

 و پیکر از زر بوم زگوهر بر

   

آمیز فردوسی از شخصیت کاوه آهنگر بیانگر بینش وگرایش مردمی وی در ارزیابی این تلقی ستایش
تدقیق در این مطلب . عنصر و عامّل بنیایی تحوالت اجتماعی، یعنی نیروی مردم و رهبری آن است

کارگزار ابلیس برای پردخته کردن جهان از  شاهنامهمردمی ای ضد که ضحاک شخصیت افسانه
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مردم است، اهمیت و عظمت شخصیت کاوه را بعنوان مظهر پایداری در برابر این پندار و کردار 
 :سازداهریمنی و پاسداری از انسان و تداوم حیات انسانی مشخص و معلوم می

   چوکاوه برون شد ز درگاه شاه
 هبرو انجمن گشت بازارگا

   همی بر خروشید و فریاد خواند
 جهان را سراسر سوی داد خواند
   از آن چرم کاهنگران پشت پای

 بپوشند هنگام زخم درای
   همان، کاوه آن بر سر نیزه کرد

 همانگه ز بازار برخاست کرد
   همی رفت پیش اندرون مرد گرد

 جهانی برو انجمن شد نه خرد
   

دامن گستر، در نظم خود فرمانروایان زمان براساس مدارک  اگر فردوسی در اعصار ظلمت و جهّل
ی دهد، نباید بسان ابناء روزگاران متأخر در زمرهپیش نبشته، موضوع ابداع حماسی خود قرار می

مجذوبان یا احیاناً مرعوبان به شمارش آورد، چون که وی به شهادت ابیات زیر از این رهگذر نه فقط 
این ایجاد و خلق هنری عظیم تلخی شرنگ تنگدستی و  که، در بحبوبهتمکن و تمتعی برنگرفته بل

گرسنگی را در کام حساس خود حتی به معیار سنجش زندگی پردرد و تعب مردمان امروز، آزموده 
 :است

   تگرگ آمد امسال برسان مرگ

 مرا مرگ بهتر بدی زان تگرگ

   در گندم و هیزم و گوسفند

 ببست این برآورده چرخ بلند

   را دخّل و خور ار برابر بدیم

 زمانه مرا چون برادر بدی

   

ران سرودگوی مردم بوده جای شگفتی هم نیست که نابرابری دخّل و خور درد و وجه مشترک شاع
کند از این جنبه از الجمله انوری ابیوردی که والی شهر را به گدایی متصف میکه فی است، چنان

 :کندضاح میزندگی شاعران به فصاحت و بالغت ای
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   بحد وصف نیابد که من زغم چونم

 به وهم خلق نگنجد که بر چه سان زارم

  گهی به اجرت خانه گرو بود کفشم

 گهی به تان شبانه برهن دستارم

   

پندارند، مردم بیشتر در شاهنامه مطمح گوی میاندیش و رسمی بنابراین به خالف آنچه ادیبان رسمی
شان، گواه صدق مدعای نگارنده، این ایۀ دادجویی و دادپروری افسانهها، با همنظرند تا فریدون

آرمانی و اخالقی فردوسی توسی است، که مخاطبش در آن نه فرمانروایانند بّل « سنتز»استنتاج و 
 :توانند باشندمخاطب وی می« تو»تکلف ای که به کلمه مهرآمیز و بیمردان کاوه گونه

 فریدون فرخ فرشته نبود

 و ز عنبر سرشته نبود ز مشک

 به داد و دهش یاف آن نیکویی

 تو داد و دهش کن فریدون تویی

   

شود که فریدون نه به اعتبار تأمّل و تدقیق در این نتیجه ما را به درک این نکته نیز رهنمون می
به خامۀ شاعر به « فرخ»فریدون بودن، در داستان فردوسی راه یافته است، بلکه این مقام و عنوان

 .پاس داد و دهشی تصور و تصویر شده است که انسان آرمانی فردوسی در خور آن تواند باشد

   

 عروج آرمانی فردوسی

 :کنداو را با قباد به لحنی تأییدآمیز و به زبانی ستایشگر آغاز می« دیالوگ»فردوسی داستان مزدک و 

   بیامد یکی مرد مزدک بنام

 سخنگوی و با دانش و رای و کام

   مایه مردی و دانش خروشگران

 قباد دالور بدو داد گوش

   

های بارز گرایش نگری فردوسی، نشانهگر شاهنامه در این مطلع مزدک خوانندة موشکاف و پژوهش
تعارض و تضاد این شناخت . العین تواند شناختمزدک به رأی« برابری جوی»شاعر توس را به آیین 

، یادآوری ظاهراً «گرانمایه مرد با دانش و رای و کام»زدک، این آرمانی و تأییدآمیز فردوسی درباره م
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« دینبی»و « بختنگون»کارانه وی در پایان داستان با کاربرد صفاتی چون آمیز و محافظه مخالفت
های تاریخی و رسمی جزمی در پیرامون این واقعه مطابقت کامّل دارد، که با مضمون اسناد و نوشته

 . رش اجتماعی شاعر خلّل و تزلزلی پدید نتواند آورددر موضع آرمانی و نگ

کردند ـ همان ملک عادلی که دستور داد می« العادل ولدت فی زمن ملک»ازکسانی که جعّل قول 
های سنگی، دبیری را که به اصرار خود کسری نظر گوی درگاهش زیر ضربات دوات مقربان مداهنه

گویی به نویسانی که مزد دشنامانند ـ و از تاریخخود را صادقانه اعالم کرده بود به هالکت رس
به صورت . …و« بد دین»و « زندیق»ها را به صفات مخالفان استیالی عرب، و تکفیر آن

بایست انتظار داشت که ستاندند، میمسکوکات طال، امالک، غالمان و کنیزان از استیالگران می
این نکته در خور تأمّل و تعمق . ها قرار دهندو طعنها، افتراها و لعن مزدک را در مظان انواع اتهام

است که در آنجا که فردوسی، در آغاز سخن خود، در باره مزدک به فتوای شناخت شخصی خویش 
کند، و در جایی شاعر معاصر توصیفش می« گرانمایه مرد با دانش و رای و کام»کند، داوری می

و با « تقیه»خواهد به حکم دستگاه خالفت، میسلطان محمود غزنوی، مسلمان متعصب وابسته به 
نویسان مجذوب یا مرعوب در برابر خالفت و از تاب ایرانیش، استناد بر احکام و آراء جزمی تاریخ

 !نامدشمی« یندبی»و « بخت نگون» قبضاء کند، 

این نکته  آمیز آن است، با امعان نظر در گاه اعجابگرایی فردوسی که داستان کاوه آهنگر جلوه مردم
به رویش « در گندم و هیزم و گوسفند»شاهنامه خود رنج نیازمندی در روزگاری که  که سراینده

توانسته بسته، و کراهت فقر را در کنار غنا، و نابرابری دخّل و خور را عمیقاً لمس و درک کرده، نمی
غ و مبشر برابری انسانمزدک بگذرد که مبل« دین بهی»اعتنا از کنار مدینه فاضله است القید و بی

نماید که برابری مطلوب خود را به انسان می« دین پاک»مزدک راه وصول به مراحّل آرمانی . هاست
ی تعلیّل و توضیح نظریات مزدک، به لحن فردوسی در دو مرحله. ها شرط تحقق آن استانسان

 .را تأییدآمیز استنویسان متاًثر از تعالیم جزمی، آشکاآمیز تاریخ های خصومتخالف داوری

 :گویدمعروف وی با قباد چنین می« دیالوگ»شاعر بزرگ از زبان مزدک در 

 :مرحله نخست

   کانکس که سازش گزید»: بدو گفت

 تنش جان بخواهد پرید همی از

    یکی دیگری را بود پاد زهر

 گزیده نیابد ز تریاک بهر
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   سزای چنین مرد گویی که چیست؟

 «گ بیستکه تریاک دارد درم سن

    چنین داد پاسخ ورا شهریار

 «خونیست این مرد تریاک دار»: که
   

 :مرحله دوم
   چنین گفت کای نامور شهریار

 کسی را که بندی به بند استوار
   خورش باز گیرند ازو تا بمرد

 به بیچارگی جان شیرین سپرد
  مکافات آن کس که نان داشت اوی

 مر این بسته را خوار بگذاشت اوی
   باشد؟ بگوید مرا پادشا چه

 که این مرد دانا بدو پارسا
   میکن بنش»: چنین داد پاسخ که

 «که خونی است ناکرده برگردنش
   

گندم »را از « یکایک گرسنگان»کند و استنتاج و استفتاء مطلوب خود را می« گدیالو»مزدک از این 
کم و گ و داستان مزدک در نقّل بیزبان فردوسی تا پایان دیالو. دهدبهره می« نهفته توانگران

ها در برخورداریکاست نظرات وی صادق است و تأییدآمیز، و در چند جا سخن از برابری انسان
 .هاست

   هرکو توانگر بود»: همی گفت
 «تهیدست با او برابر بود

  زن و خانه و چیز بخشیدنی است»

 «تهیدست کس با توانگر یکی است
   

است چرا که موبدان و اعیان برخوردار از « کشتار عادالنۀ انوشیروانی»ن ناظر فردوسی در پایان داستا
است برای حفظ « تهیدست و توانگر»حرمسراها و امالک و خدم و حشم، مزدک را که مبلغ برابری 
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او را ناقض و هادم اصولی « دین بهی»دانند و انگیز و مصر می و دوام امتیازات خود مخاطره
مزدک محکوم به . هاستدر دوران خود کامگی ساسانی مؤید و مدافع آن دهند کهتشخیص می

کشی و ها در اعتراض به بهرهمرگ است، چون که او زبان مردم جبراً خاموش و وجدان بیدار آن
 .ها بودستمکاری مؤبدان و حاکمان و فرمانروایان و خاصگان و چاکران آن

ن مزدک که از دو بیت تشکیّل شده قابّل بحث و ترین قسمت پایان داستازبان فردوسی در حساس
شود و لحن آرمانی و حماسی تأییدآمیز آن روند داستان ناگهان با این دو بیت قطع می. بررسی است

 :گیرد پذیرد که متون تاریخی ـ مذهبی درباره مزدک به کار میدفعتاً واحده آهنگی می
   نگون بخت را زنده بردار کرد

 سار کردوننگ« بد دین»سر مرد 

   و زان پس بکشتش به باران تیر

 !راه مزدک مگیر« توگر باهشی» 
  

های هراسآورد که ناصحان مشفق در دورانهایی را به یاد میها و بنداندیشیبیت دوم، مصلحت
« آب باریکه»و « دم گاو»خوانند که مبادا، انگیز استبداد و اختناق در گوش مجاهدان و مبارزان می

« تو گر با هشی». «شان بزندآهسته نروند و آهسته نیایند و گربه شاخ»دست دهند، و مبادا را از 
اندیشی است نه آرمانخواهانه، و این بیت خود نمایشگر اوضاع و مقتضیات خاص  زبان مصلحت

کند، ای را به شاعر آرمانگرای تحمیّل می«کارانهمحافظه»و « آمیزتقیه»زمانی است که چنین لحن 
گرانمایۀ با دانش »نه چه دلیّل موجبی جز این برای این تناقض توان یافت که ستایشگر مزدک وگر

 !راه مزدک مگیر« توگر با هشی»: ناگهان هشدار دهد که« و رای و کام
   

 سعدی

 آموز بزرگ آرمانگرای و آرمان

انسان بحدی که  یک از آثار منظوم و منشور جهان ازبا ایمان و اعتقاد راسخ توان گفت که در هیچ
روی توان نام برده، یاد نشده است از این« انسان»و « خلق»، «آدمی»سعدی بزرگ از وی به نام 

ترین انسانگرای اگر قدیم. باور داشت که وی از پیشگامان انسانگرایی نه در ایران، بّل در جهان است
و با اعالم انسانگرایی  زیستهاروپا را پترارک بدانیم، سعدی نزدیک به یک قرن پیش از وی می

سعدی فقط متفکری . ترین سابقه را پدید آورده استمشروط و مردمی، در تاریخ این اندیشه قدیم
بینوایی و نادانی انسان، . اندیشید، بلکه وی عاشق صادق انسان استنیست که در بارة انسان می
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ها، موضوع ها و زبونیزشتی های او، چه اندک و چه بسیار، اسارت وی در چنگ دیودردها و محنت
مگر آدمی »: دهداز یک سوی انسان را مورد عتاب و مالمت قرار می. تفکر و بحث دائم اوست

آید و به وجد و سرور می« طیران آدمیت»و از سوی دیگر از مشاهده « نبودی که اسیر دیو ماندی
 :هدداند، ندا در میمشتاقانه به مردمانی که به کنج غفلت خود خزیده

 «بدرآی تا ببینی طیران آدمیت»
 

 Estheiqueهای زیبا شناختی خواهد از زیباترین قالبسعدی درخلق انسان مطلوب و آرمانی خود می
« جان آدمی»مدد گیرد وبه واالترین و زیباترین زیورهای خصال و خلق و خویش بیاراید، چرا که 

آموز بزرگ، آفریدة خود را بر آرمان .«نه همین لباس زیبا و نشان آدمیت»مطمح نظر اوست، 
شود و سپس مسحور و مجذوب این نشاند و به حریم خدایش رهنمون میشهپرعروج آرمانی خود می

افکند، به اعجاب و تحسین به جهانیان که گوئی دستار به یک سو می یفتگی، چنانعظمت، و از سرش
 :نمایدشمی

   رسد آدمی بجایی که بجز خدا نبیند

 ه تا چه حد است مکان آدمیتبنگر ک

   

ها و ستمانگیز زشتیسعدی با تیغ سخن دائماً عریان و قاطع خود، در صدد فتح دژهای هراس
ستان است و نه عشره نه رشوت»باک، چون که رحم است و بیهاست، و در این کار بغایت دلیر و بی

، «بگوی آنچه دانی که حق گفته به»کم گوید مرا پندی ده و او به حدر تبریز اباقاآن به وی می« ده
 :گویداین دو بیت را می

   داردشهی که پاس رعیت نگاه می

 حالل باد خراجش که مزد چوپانی است

   وگرنه راعی خلق است زهرمارش باد

 مسلمانی است خورد او جزیهکه هرچه می

    

دهد که اگر راعی است شیخ پاسخ میو هر نوبت « من راعیم یا نه»: پرسدگرید و چند بار میاباقا می
تقریرات »و این گفته در پایان قسمت نخست از رساله ششم . بیت اول او را کافی است واال بیت آخر

انصاف آنست که در این عهد که ماییم، علما و مشایخ نصیحت چنین با »کامالً بجاست که « ثالثه
 .«بقال و قصابی نتوانند کرد
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 استگمانی که در باره او خط

 :گویدبه شاعری که می
   نه کرسی فلک نهد اندیشه ریزپای»

 «تا بوسه بر رکاب قزل ارسالن زند
   

 :گویدپاسخ می
   چه حاجت که ـ نه کرسی آسمان

 نهی زیر پای قزل ارسالن
    مگو پای عزت بر افالک نه

 بگو روی اخالص بر خاک نه 

   

 .اقا را گریانده استاین سخن از همان سعدی آرمان آموزی است که اب
 :دهدمکان را به لحنی قاطع و صریح پند می« سرای زرنگار»او که پادشاهان و فرمانروایان 

   بگذرداینهمه هیچ است چون می 
 تخت و بخت و امر و نهی و گیرودار

    نام نیکو گر بماند زآدمی،

 به کزو ماند سرای زر نگار

   

 :که گوید جادر این توصیف از خود محق است، آن
   نه هر کس حق تواند گفت گستاخ

 سخن ملکی است سعدی را مسلم

   

چرا که گفتگوی او با پادشاهان و فرمانروایان مشروط به شروط و حدودی است و همراه با 
 :داریرهنمودهایی در زمینه کشورداری و سررشته

   چنان به عهد تو مشتاق بود نوبت ملک
 به حرم که تشنگان به فرات و پیادگان

   فرو ریخت شربتی شیرین حلق خلقبه 

 زدند بر دل بد گوی ضربتی محکم
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گوید و به اعتبار خلق، و شربت شیرین به حلق او ریختن است که سعدی همه جا سخن از خلق می
که در جای دیگر نیز به اعتبار ترفیه حال حق مهر تاًیید بر  کند، چنانآموز فرمانروا را وصف می آرمان
 :زندرمانروا میعهد ف

   ز جور زمان مردمهمه وقت 
 بنالند و از گردش آسمان

   خلقبینم آرام به عهد تو می

 خلقپس از تو ندانم سرانجام 

   
اند، در حریم و مقام واال و انسانی سعدی حتی اندیشان گمان بردهوگرنه برخالف آن چه قشری
که خود  و سخن فروشی را راه نیست چنان ر،ارباب زور و ز« درگاه»تصور مداحی برای تقرب به 

 :گوید
   مرا طبع از این نوع خواهان نبود

 سر مدحت پادشاهان نبود

   
 :کندگونه مشخص میداران بدیناو موضع و موقع فائق خود را در برابر سررشته

    براه تکلف مرو سعدیا
 اگر صدق داری بیا و بیا

  تو منزل شناسی و شه راهرو
  خسرو حقایق شنوتو حقگوی و 

 چه حاجت که نه کرسی آسمان
   نهی زیر پای قزل ارسالن

 مگو پای عزت بر افالک نه
   !بگو روی اخالص بر خاک نه

   
سعدی که با فرمانروایان که غالباً اسیر اوهامی چون جاودانگی خود و ضوابط باب گونه خود هستند و 

بینند، از فلسفه و مال خود محدود و متصور میزندگی را به ابعاد قصور، شمار خدم و حشم و ملک 
 :گویدحرکت، تغییر و تطور سخن می

   بسی صورت بگردیدست عالم

 و زین صورت بگردد عاقبت هم
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 :گیردهایی به منظور تنبیه، و تحذیر آنان از خودبینی و بیدادگری به کار میها و تمثیّلو قیاس  
    جهان نماند و آثار معدلت ماند

 وش و صالح و سداد و عفو وکرمبخیر ک
   گناه آزارکه ملک ودولت ضحاک بی

 نماند و تا بقیامت برو بماند رقم

   خنک تنی که پس از وی حدیث خیر کند
 آدمماند از بنیکه جز حدیث نمی

* 
   چه سایه بر سر این ملک سروران بودند

 چو دور عمر بسر شد درآمدند از پای
    نت دهدرم به جورستانان زر به زی

 بنای خانه کنانند بام قصر اندای
   به عاقبت خبرآمد که مرد ظالم و ماند
 به سیم سوختگان زرنگار کرده سرای

   های دودآمیزبخور مجلسش از ناله

 های خون پاالیعقیق زیورش از دیده

  

 :در شعر سعدی( Humanisme)انسانگرایی
بایست نعلبند ستوران هایی که انسان مینگرش و ادراک سعدی در این عرصۀ فکری، در دوران

های تهاجم و تعدی بیگانگانی چون تازیان و سرهنگان خودی باشد، یا گوسفندوار در قربانگاه
سعدی . مغوالن سربه زیر تیغ اسارت و حقارت نهد، یک جهش و عروج نادر فکری باید تلقی شود

راک فلسفی و اخالقی او با روزگاری زیسته، لکن تفکر و تدهفت قرن پیش از فریدریش نیچه می
نیچه بر جراحات نفاق و شقاق انسان معاصر خود . تناسب دارد که بسی فراتر از این فیلسوف است

خود « اخالق اربابان»و « اخالق بردگان»ی وی با نسخه هاکوشید تا به زخمپاشید و مینمک می
داد که پیامگزار و ارائه و تعلیم میشمولی را عمق بیشتر بخشد، لکن سعدی اخالق عام و جهان

 :مبشر برابری، برادری و همبستگی انسان است
   آدم اعضای یکدیگرندبنی

 که در آفرینش ز یک گوهرند
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   چو عضوی بدرد آورد روزگار
 دگر عضوها را نماند قرار

   غمیتو کز محنت دیگران بی

 نشاید که نامت نهند آدمی

  
آسانی، نادانی و زشتی را بر انسان  تواند تنکه نمی عاشقانه است، چنانعدی، آرمانی و انسانگرایی س

داند ـ براستی هم چنین است ـ که اسیر خور و خواب و را واالتر از آن می« آدمی»ببخشد، او مقام 

 :خویی باشدخشم و شهوت و درنده

   غب است و جهّل و ظلمتشخور و خواب و خشم و شهوت، 

 ن آدمیتحیوان خبر ندارد ز جها

  

انسان سعدی، زیبا به خصال و اخالق انسانی اوست نه به سخن گفتن، که حیوان نیز توان گفت، و 

 :چشم و گوش و بینی که نقش دیوار نیز داردش

   اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی

 چه میان نقش دیوار و میان آدمیت

* 

   به چشم وگوش و دهان آدمی نباشد شخص

 ورت دیوار را همین تمثالکه هست ص

* 

   اگر مردم همین باال و ریشند

 به نیزه نیز بر بسته است پرچم

   

او را در « دل»ظرافت و عظمت عشق سعدی به انسان در این مقیاس بوضوح قابّل ادراک است که 

را که در این سنجش بس سبک و « دنیا»ی دیگر نهد و در کفهیک کفه ترازوی انسانگرایی خود می

 :اچیز استن

   که پریشان کنی دلی دنیا نیرزد آن

 زنهار بد مکن که نکرده است عاقلی
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به همین علت حیطۀ اشتمال فلسفه انسانگرایی سعدی به شکلی قاطع، مشروط و محدود است نه   

 :مطلق و عام

   بگفتیم در باب احسان بسی

 ولیکن نه شرط است با هر کسی

   
ستم بر »را « آزارانمان، جفا پیشگان، جهانسوزان و مردمرحمت بر ظال»مکتب انسانی سعدی 

 :نامدرا عدل و داد می« پیشهستم بر ستم»داند و حتی می« عالمیان
   بخور مردم آزار را خون و مال
 که از مرغ بد کنده به پر و بال

   برانداز بیخی که خار آورد
 درختی بپرور که بار آورد

   مبخشای بر هرکجا ظالمی است
 ه رحمت بر او جور بر عالمی استک

   جهانسوز را کشته بهتر چراغ
 یکی به در آتش که خلقی به داغ

   جفا پیشگان را بده سر به باد
 ستم بر ستم پیشه عدل است و داد

   
های انسان از این مشرب فلسفی و ها و محرومیتناپذیر سعدی بر مظلومیتالعاده و وصفرقت خارق

 :داندنمی« آدمی»سوزد او کسی را که دلش نمی. گیردمینگری وی سایه جهان
   مرد آدمی نباشد اگر دل نسوزدش

 باری که بیند و خری افتاده در گلی

   
نفس است، همراه با هر دردمندی احساس درد  گویی او در آن واحد با هر نفس از نفوس انسانی هم

ّل است لیکن فضای جانش ماالمال از ای است، گرچه در ساحکند، انباز رنج هرانسان گرسنهمی
های دوستان غریق است، او انسان را، غم و شادیش را، زندگانیش را در تمام ابعاد ها و وحشتدلهره

شناسد؛ از نگاه جویا و کاوندة وی حتی آه بیوه زنی که بجای دود از شکافت و میو ژرفنایش می
 :ماندشود، پنهان نمیروزن بر می

   شد اندر دمشقچنان قحط سالی 
 که یاران فراموش کردند عشق
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   نبودی بجز آه بیوه زنی
 اگر برشدی دودی از روزنی

   درآن حال پیش آمدم دوستی
 کزو مانده براستخوان پوستی

   وگرچه به مکنت قوی حال بود
 خداوند جاه و زر و مال بود

   خو ای یار پاکیزهبدو گفتم  
 چه در ماندگی پیشت آمد بگوی

   د برمن که عقلت کجاست؟بغری
 چو دانی و پرسی سؤالت خطاست

   نبینی که سختی به غایت رسید
 مشقت بحد نهایت رسید؟

   بدو گفتم آخر تو را باک نیست
 کشد زهر جایی که تریاک نیست
   گر از نیستی دیگری شد هالک

 تو را هست، بط را ز توفان چه باک
   نگه کرد رنجیده در من فقیه،

 عاقّل اندر سفیهنگه کردن 
  که مرد ارچه برساحّل است ای رفیق

 نیاساید ار دوستانش غریق
   من از بینوایی نیم روی زرد
 غم بینوایان رخم زرد کرد

  نخواهد که بیند خردمند، پریش

 نه برعضو مردم، نه برعضو خویش

  چو بینم که درویش مسکین نخورد

 به کام اندرم لقمه زهر است رود
   ن درش دوستانیکی را به زندا 

 کجا ماندش عیش در بوستان؟
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گونه صداقت و صمیمیت سعدی در پاسداری از انسان در همه شؤون زندگی، درجوشش چشمه آیینه  
ها و حضیضاین پاسداری با شناخت کامّل و دقیق انسان، در اوج. و گوارای کالمش مشهود است

پر تب و تاب و پر فراز و نشیب او در آورد عمر  های زندگی وی مالزم است، و این شناخت دست
های بغایت دشوار سفر و حضر، و حاصّل تعلم، تفکر و تعمق طوالنی و معارضه و مقابله وی با آزمون

در « داوری»مضایق و مظالم گوناگون، به تعبیر جور زمان، از یک سوی، و فقدان . زندگی است
ار دارد، از سوی دیگر، شاعر آرمانگرا را ها داخلی و خارجی قرسرزمینی که معرض انواع ترکتازی

ها توان در قیاس با مصداقکند که سرودخوان و دوستدار ایشان است، میناگریز از ترک مردمی می
ها درک کرد و او را در آن اوضاع و احوال در و معیارهای روزگار ما، زبان شاعر را در این شکوه

 :جالی وطن محق دانست

   از دامن من نماید که جفای فلکمی

 دست کوته نکند تا نکند بنیادم

   ور تحمّل نکنم جور زمان را، چه کنم؟

 داوری نیست که از وی بستاند دادم

   دلم از صحبت شیراز بکلی بگرفت

 !وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم

  

کند توصیفش می« مردن بسختی»رسد که شاعر فرسایی میدشواری زندگی به چنان حد تن و جان
 :گریزدو از آن می

   سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است صحیح

 نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم

   

سپس « در خندق طرابلس با جهودانم به کار گّل بداشتند»: شود و خود گویدمی« اسیر فرنگ»آنگاه 
 :کندتصویری قابّل تصور و درک از این دوران شاق زندگی خود ترسیم می

   چه حاکم بود در این ساعت قیاس کن که

 نامردمم بباید ساخت که در طویله

   

گشاید که موقع انسان در آن نه به اعتبار گذار از این مهالک گوناگون، چشم سعدی را به جهانی می
شود؛ بنابراین، تفکر احکام جزمی، بلکه به حکم شرایط و عوامّل عینی حاکم بر او تعلیّل و تحلیّل می
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رسد گرایی در شناخت انسان میای از واقعن مسلمان در آن رهگذر به چنان مرحلهالدیشیخ مصلح

وار او را  لمبروزودهد، و نه های او را به قطع عضو کیفر میکه نه به تبعیت از احکام جزمی، لغزش

داند، وی موقع دشوار انسان را در تنگنای اضطرارها و به صرف ارتکاب یک جرم، مجرم بالفطره می
 :شناساندشناسد و مینیک می« غم فرزند و نان و جامه و قوت»بارهایی چون اج

   غم فرزند و نان و جامه و قوت

 بازت آرد ز سیر در ملکوت

* 
   با گرسنگی قوت پرهیز نماند

 افالس عنان ازکف تقوی بستاند

   
وی به تبع  های ذهنی، حتی جزمیتضاد میان نیازهای عینی و مادی انسان از یک سوی و گرایش

مقتضیات زمان و مکان از سوی دیگر، از اندیشه نقاد و وقاد سعدی پنهان نمانده است او انسان 
بیند که پنجه پرتوان نیازهای روزمره از اوج بند میبالقوه آرمانی خود را بالفعّل تا بدان حد اسیر و پای

، از انسان در «بامداد فرزندمچه خورد »او با طرح مساًله . کشاندبه حضیضش می« سیر در ملکوت»
کند، و شگفتی این ادراک، تقارن آن با دوران رواج تقشر و تعصب، و برابر الزامات جزمی دفاع می

دهند که از اقلیم تعالیم جزمی فراتر  تکفیر اندیشمندانی است که به طایر سبکبال تفکر خود اجازه می
 :بال گشایند

   سازمهمه شب اتفاق می
 خدای پردازم که به شب با

   بندمشب چو عقد نماز می

 چه خورد بامداد فرزندم

   
خواهد، حتی ریزد، همه چیز را متناسب و متطابق با وی میسعدی همه چیز را در قالب انسان می

ای آرمانی و در خدمت انسان او مذهب را به گونه. معیارهای الیتغیر و چند و چون ناپذیر مذهب را
 :را« تسبیح و سجاده و دلق»داند نه را عبادت می« به خلقخدمت »انگارد، می

   عبادت بجز خدمت خلق نیست

 به تسبیح و سجاده و دلق نیست

   

وجو ناپذیر، جویای چنان شکّل انسانی ها و الگوهای نصوص پرسانسانگرایی او در ورای کلیشه
« تابو»ی قدسیت و حرمت هر قالبی با همه. گاه و هدف باشدمذهب است که انسان در آن، قبله
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المثّل، حاجیان با همه اعتبار و فی. اش، در تعارض و تضاد با این ادراک درهم شکستنی استگونه
پوستین خلق به آزار »کنند و یی پیشه می«مردمگزا»ناپذیر سنتیشان، آنگاه که حیثیت خدشه

 :بازندخود را می« انیموقع روح»برد خورد و بار میدر قیاس با شتری که خار می« درند می
   از من بگوی حاجی مردمگزای را

 دردکو پوستین خلق به آزار می
  حاجی تو نیستی شترست از برای آنک

 بردخورد و بار میبیچاره خار می
* 

عنوان نتیجه و حسن ختام این مقال الزم به تذکر دیدم این است که شاعران و سخنوران ما چه بهآن
اند، و مشعّل ی، آزادگی و سرفرازی مردم صمیمانه و عاشقانه وابستگی داشتهبه مردم و به آسودگ

اند، های پسین فراداشتهجاودانه فروزان رهنمودهای اخالقی خود را فراراه مردم همزمان خود و زمان
اند و شاعران ما، این پیامگزاران سترگ زیبایی، درطول تمام قرون و اعصار در وجدان بشریت زیسته

آوران زیبایی و واالیی، هماره در گوش وجدان آنان در مقام پیام: د زیست، به دیگر سخنخواهن
خواهند به یاری سخن آهنگین زیبا و نافذ خود،  خوانند و میانسان، سرود آزادی و ستم ناپذیری می

ها و زبونیها شناخت و ادراکی آزادمنشانه به انسان القا کنند تا تن و جان او را از قیود انواع زشتی
 .برهانند

. دهند که مقام واالی انسانی را به درهم و دینار و سرای زرنگار نفروشندآنان به انسان هشدار می
 :این پیام از موالناست

   ای پسربند بگسّل باش و آزاد 

 چند باشی بند سیم و بند زر

   

 :همزبان هستشنویم که گرچه هموطن نیست، لکن این پیام از عالمه اقبال الهوری می
    بصری بندگی آدم کردآدم از بی

 گوهری داشت ولی نذر قباد و جم کرد

   یعنی از خوی غالمی ز سگان خوارتر است

 من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد

   

 :دهیمبه سخن با این پیام از نظامی گنجوی پایان می
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   تا چند چو یخ فسرده بودن
 درآب چو موش مرده بودن

   خویی ذار نرمچن گّل بگ
 بگذر چو بنفشه از دو رویی

    جایی باشدکه خار باید
 دیوانگی بکار باید

   کردی خرکی به کعبه گم کرد
 درکعبه دوید و اشتلم کرد

   کاین بادیه را رهی دراز است
 گم گشتن خر زمن چه راز است

   این گفت و، چوگفت باز پس دید
 خر دید و چو دید خوش بخندید

   میانه گم بود گفتا خرم از
 وایافتنش به اشتلم بود

   زد آن کردگر اشتلمی نمی
 بردشد و بار نیز میخر می

   هشانستاین ده که حصار بی
 اقطاع ده زبون کشانست
   بی شیر ولی به سر نیاید

 وز گاودالن هنر نیاید
   گردن چه نهی به هر قفایی

 راضی چه شوی به هر جفایی
   خواری خلّل درونی آرد
 بیداد کشی زبونی آرد

  باش چو خار حربه بر دوش می
 تا خرمن گّل کشی در آغوش

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جوانمرگی در نثر معاصر فارسی

 هوشنگ گلشیری

 (شب ششم)

 

 

 
، پس از این و یا هم اکنونش با که چه بوده است خواهم گزارشی بدهم از نثر معاصر و این امشب می

هایی که دارند  فش را تک تک شما، زنده بودنتان تعیین خواهد کرد و نیز همۀ آدممن نیست تکلی
نویسند و خواهند نوشت، چشم من و شما به دست آنان نیز هست تا بنویسند و حتما بهتر از  می

خواهم بگویم چرا خودکشی کردند یا چرا قد  ضمنا می. آذین، دانشور و ساعدی احمد، به هدایت، آل
رسم به زندگان، آنها که اینجا  دهم تند و سریع از گذشته، بعد می س اول گزارشی میپ. نکشیدند

هستند و در میان شما که ناچارم کوتاه بیایم، و حتی به ذکر اسامی بسنده کنم تا مگر در جایی دیگر 
دانم حذف کنم و  نویس نمی چینی بکنم و آنها را که داستان و به مناسبتی دیگر از میانشان دست
 .ها انگشت بگذارم بگویم که چرا، و بر آثار با ارزش بعضی

سالگی است و کمتر، چه   اما مقصودم از جوانمرگی، مرگ ـ به هر علت که باشد ـ قبّل از چهّل 
شاعر یا نویسنده زنده باشد یا مرده؛ یعنی ممکن است نویسنده یا شاعر همچنان زنده بمانند اما دیگر 

همان جوانی    خودشان را تکرار کنند و از حد و حدودی که در. ری نباشداز خلق و ابداع در آنها خب



 ها    یبازخوانی ده شب ـ سخنران

161 

 

ام علتش  و اینک چهّل سالگی را مرز میان جوانی و پختگی گرفته. تر نروند اند فرا بدان دست یافته
نویسی ـ پس از این دوره است،  ویژه در داستان شناسیم ـ به این است که اغلب شاهکارهایی که می

نجاه، یعنی وقتی که نویسنده یا شاعر بیش و کم شهرتی پیدا کرده است، تثبیت شده میان چهّل و پ
تواند با نوشتن ارتزاق کند، در  گاه می نویسد، و حتی  است و دیگر کمتر از سر نیاز به جلب خواننده می

ا هایش را کامّل کند، جهانی به نظام بیافریند تا خوانندگانش نه ب خواهد منظومۀ نوشته ضمن می
گاهی، بلکه با ساختمانی که هر چیزش موید چیزی دیگر است روبرو  های درخشان و گاه لحظه

وار که  تر شدن؛ و نه خطی شکسته و یا دایره تر و بزرگ بشوند، جایی برای زیستن، اندیشیدن و بر
گذرم که در تخصص من  از شعر می. حاصلش فرود و فرازهای اتفاقی است یا دوار سر و سرگیجه

 .همان اشاره به داستان جوانمرگی را در شاعران هم خواهید دید   ست، گرچه بانی

   که اغلب در تر این اند، صریح ای رسیده چنان مرحله زاده تاکنون کمتر به  نویسندگان ایرانی از جمال 
در  اند، دقیقاً مانده 19تا  12های بین  همان شکوفایی و درخشش   سالگی یا 92تا  12همان مرزهای 

حد و مرز خوانندگانشان ـ بهترین خوانندگانی که فعال داریم، یعنی دانشجویان و گاه محصلین 
برای نمونه هیچ احتیاجی به جستجو نیست، هر جا دست بگذارید و روی هر . های آخر دبیرستان سال

 .شوند چند نفری تنها با چند اما و اگر از این قاعده مستثنی می. طورهاست کس، بیش و کم همین

و  2922در « فارسی شکر است»داستان . است« یکی بود و یکی نبود»همان    زاده بهترین کار جمال
از این . زاده هم بیست و هشت یا بیست و نه ساله است منتشر شده است، جمال 2922خود کتاب در 

 2912و در سال  زاده مقاالتی نوشته و کتابی هم در مورد روابط ایران و روس، جمال 2912ها تا  سال
بینید بیست سال تمام وقفه در  می. کند را منتشر می« شاهکار»یا « عمو حسینعلی»و « دارالمجانین»

منتشر کرده است نه تنها توقف که حتی بازگشت به قبّل از  2912داستان نوشتن، و آنچه پس از 
های سال بنویسد، یعنی  دعا کنیم تا سال. نویسد حاال هم همچنان می. است« یکی بود و یکی نبود»

تر  روشن. نویسی تمام کرده است و در عالم داستان 2922همان    در حقیقت کاغذ سیاه کند، گرچه در
شوند و بقیه را  نویسی محسوب می در هر دورة ده یا بیست ساله، یکی دو کار معیار داستان: بگویم

زاده  وقتی جمال بسنجیم، یعنی مثالً اند ناچاریم با متر و میزانی که آن یکی دو کار به دست داده
، (2923)« هما»را بنویسد، « دوستی خاله خرسه»یا « درد دل مال قربانعلی»یا « فارسی شکر است»
که  بینیم که قبّل از این ها بسنجیم و می حجازی را باید با این( 2923)« آئینه»، (2926)« پریچهر»

( 2912)« عمو حسینعلی»و یا « دارالمجانین»و اما برای سنجش . حجازی قلم بردارد مرده است
و  2929و یکی دو داستان دشتی در ( 2919)« فتنه»دیگر معیار هدایت است و حتی برای سنجش 

. «طلب آمرزش»و « داش آکّل»: اینهاست( 2922)« سه قطره خون»و این آثار معیار در . 2926
یکی بود و یکی »انگار که )نویس  ن کوتاهنویس نیست، یا داستا نه تنها رمان 2912زادة پس از  جمال
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زاده  بینید که جمال می. سازد بلکه آدم داستانش را از روی گرتۀ خود هدایت می( را جسته بود« نبود
یا « صحرای محشر»هایی از  قسمت اما اگر بگویید مثالً. همان بیست و هشت سالگی تمام است   در
ترین اصول مطرح شده و  ة چنین کارهایی از ابتداییجالب است، باید گفت نویسند« قلتشن دیوان»

نویس است نه  نویس است، حکایت خبر است، و به مفهوم درست قصه تثبیت شده توسط هدایت بی
 .نویس داستان یا رمان

همان    ،2922را در بیست و سه سالگی نوشته است، در « تهران مخوف»مشفق کاظمی هم رمان  
همزمان بودن انتشار این آثار که یکی آغاز . نیما« افسانه»و « نبود یکی بود و یکی»سال انتشار 

های پس از  سال. نویسی است تا حدودی و یکی داستان کوتاه، و یکی شعر نو اتفاقی نیست رمان
عشقی هم در همین . های ادب ماست ترین دوره استبداد صغیر تا سال انتشار این آثار از شکوفا

به نسبت آنچه از « تهران مخوف»خوب، . شود سرانجام جوانمرگ می شکفد و ها است که می سال
. کاظمی توقف است، و بعد هم دیگر خبری نیست« دیار شب». ایم قدمی به جلو است پیش داشته

تا  2923کند و درست در اواخر این دوره یعنی  سکوت می 2922نیما هم پس از . هنوز هم هستش
میرد، از زیر برف و یخ،  کند، یعنی نمی آغاز می 2912پس  آورد و اوجش را چند شعری در می 12
پشت و  دواند و با آقای توکا، کاکلی، جغد و سنگ  زند، ریشه می ترین گّل این حوالی سر بر می زیبا

ها و آبشارهای خروشانش جنگّل بزرگ شعر نو  هاش و آن همه نغمه رودخانه و کاج و برگ و سنگ
 .سازد را می

مجموعۀ آثار هدایت به آنچه در مورد نویسندة نه درخشان . ر سر هدایت استمشکّل اصلی بحث ب 
اما . ای از آثار و تفکری خاص با شگرد و سبکی ویژه نزدیک است بلکه مجموع، دارای منظومه

هنوز زنده است ولی از آن ( 2912)« سگ ولگرد»در . «بوف کور»در  2929متاسفانه اوج هدایت در 
شود و دیگر با  شروع می 2929همان    انگار که بگوییم خودکشی هدایت ازاوج فرود آمده است، 

اگر هم متواضع باشیم هدایت نویسنده نه مترجم در . هدایتی وجود ندارد( 2913)« آقا حاجی»نوشتن 
، وگرنه شخصیت فردی هدایت به عنوان مرکز جمع 2992خودکشی کرده است و نه  19یا  2913

به تعبیر خود هدایت، باید گفت از . جم آثار کافکا هنوز غنیمت بوده استروشنفکران زمانه یا متر
همان جنبۀ خالقیتش باشد    مرگ قسمت اثیری هدایت است، تکه تکه شدن اوست که 19تا  2929

تکه تکه شدن قسمت لکاتۀ  92تا  2919گذشت و نگذشت، و از  بر می« بوف کور»که بایستی از 
کشتن کسی بود که  2992خودکشی او در . تی به قنارة زندگی آویختهروح، گوش تن بی: هدایت است

 .قبال کشته شده بود، تکه تکه شده بود

همین جا بگویم که این سخن من نفی هدایت نیست، و پس از این هم از هر کس بگویم نفی او  
، مثالً. اینجادر . همان جوانمرگی   خواهم انگشت بگذارم بر یک مسالۀ اساسی، نخواهد بود، بلکه می
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اگر او نبود نگاه . در مورد هدایت باید گفت که او به جرات نسّل پیش از من و حتی مرا تربیت کرد
ها، حتی به مینیاتور یا فولکلور یا حتی کافکا و  ها، نیمچه روشنکفر ها، کولی ها، باجی آکّل من به داش

شناسم، آن هم نه  را می 2919ا ت 2923های  من از طریق هدایت است که سال. کرد تر فرق می سار
ام گذشته  ها از کنار پنجره ها و مست از برون که از درون، انگار که در آن زمان زیسته باشم، گزمه

ها، زنان دو  اند و نیز آن سرفه های لب شکری در همۀ اطرافم بوده های مسخ شده، قوزی باشند، و آدم
ها و حتی  این. شوند اثیری می( باالخره هنر)شعر، مینیاتور اند، اما در  ای که در دنیای واقع لکاته پاره

 .خورد نگاه من به مرغ، به سگ، به پردة قلمکار از سرچشمۀ هدایت آب می

را در « های زندان پاره  ورق»دهد،  ادامه می« چمدان»کند و بعد با  شروع می 2922بزرگ علوی از 
در « ها ورق پاره»از این میان . شر کرده استمنت 2992را در « چشمهایش»و « ها نامه»و ( 2912)

نویسی قابّل توجه  ها دارد، هنوز هم از نظر تکنیک داستان نویسندگی حتی در مقایسه با هدایت تازگی
یکی از بیست تا سی داستان خوب معاصر است، یعنی اگر ( 2916)« گیله مرد»داستان کوتاه . است

هایی است  جزو اولین داستان« گیله مرد»ا انتخاب کنید های معاصر بخواهید بیست ت از همۀ داستان
درخشان است و وقتی در کنار بقیۀ آثار علوی بگذاریم و ( 2992)« چشمهایش». که باید انتخاب کرد

   «ها نامه»ی «نچکا یه ره»و حتی « چمدان»گرچه در ابتدا یعنی )شان کنیم  با آثار هدایت مقایسه
های علوی یعنی نگاهش  خواهیم دید که توسع نظر و برش( را دارد همان رسم و راه و شگرد هدایت

خواهم بگویم که  می. کند به جهان و نحوة چیدن حوادث کنار هم و تداخلشان با هدایت تفاوت می
هدایت در بسته است، پروازی است بلند و از آن راه رفتن به دربسته برخوردن است، « بوف کور»

و « چشمهایش»اما . نوشته شده و بسیار هم، موید این نظر است« بوف کور»آثاری که به تقلید 
دید علوی عالم رمز و اشارت نیست، صراحت . گشایند، شروعی دیگرند آذین راه به« دختر رعیت»

شود  ها، یعنی نمی این گونه رمان های نثری است در خور با همه نکثینثرش هم . است
 . احمد را با نثر آل« سووشون» ت، یا مثالًی نوش«بوف کور»های  را با برش« چشمهایش»

از یک نظر که . است« بوف کور»خواهم بگویم آغاز راستین رمان فارسی  خوب، پس انگار می
و « دختر رعیت»است، « تهران مخوف»بینید و از نظر دیگر  صادقی می« ملکوت»اش را در  دنباله

چرایش را . یا نقطۀ نزدیک به پایان پایان است( 2912)« چشمهایش»که  و نیز این. «چشمهایش»
 .گویم بعد می

که  برای این. زنم دانم مرحوم سعید نفیسی حرفی نمی من از شین پرتو، ابوالقاسم پرتو اعظم و نمی 
دانم یا مستعان را که باید جای دیگر  نویسی نمی دشتی را هم گفتم که به کّل داستان. خبری نیست

دیگران . زنده باشد. شان هم اوست ترین سان مجالت که درخشاننوی مطرحش کرد، در مقولۀ پاورقی
 .زد داشتند ضرری به جایی نمی هایی دارند که اگر نمی هم تجربه



 ها    یبازخوانی ده شب ـ سخنران

161 

 

انتری که لوطیش »( 2913)« بازی خیمه شب». کند های جوانی تمام می همان سال   چوبک چی؟ 
شبی که دریا طوفانی ». «آخرچراغ »و « تنگسیر»، «سنگ صبور»: باز هم دارد( 2913)« مرده بود

ولی که چی؟ . بخوانیدش. «انتری که لوطیش مرده بود»همان کتاب    شاهکار مسلم است در« شد
« های گوشتی گّل» بگیریم خوب است، مثالً« بازی شب خیمه »همین؟ یکی؟ دو تای دیگر را در 

وسط؟ و تازه پشت آن اما مگر نویسنده همین است؟ چند کار، یکی عالی و بقیه مت. درخشان است
ـ  که روشنتان بکنم بیایید مثالً بینی بنظامی؟ برای این آثار چه شخصیت گرانقدری هست، چه جهان

پشت هر شعر نیما، . بینی نداری چوبک را با نیما مقایسه کنید الفارق هم باشد، باشد ـ جهان قیاس مع
شارتی است به یکی از هر سطرش آدمی نشسته است که جهت دارد، هر سنگ و برگ شعرش ا

توانید با فرویدیسم  اش را هم نمی های سلسله جبالش به در، یا سقف و یا پنجرة ساختمانش، همه قله
امیّل « ژرمینال»یا چیز دیگر تطبیق بدهید و خیالتان را راحت کنید، و تازه وقتی در ادبیات جهان 

شود با هزار من سریشم  دیگر نمیزوال باشد ـ گرچه دیر ترجمه شده است اما باز غنیمت است ـ 
که چوبک انگار ریش و سیبلش سفید شده است اما  خالصه این. چوبک را ناتورالیست دانست

اش  ای که در زمان جوانی همان مرز پنج مقاله   همچنان در حد و حدود فروید و فرویدیسم آن هم در
ی رفتن سراغ هر چه زشت است، و کند ناتورآلیسم یعن خوانده بود، مانده است و هنوز هم فکر می

کارد که هم تنش کرم گذاشته است و هم  فاطمه سلطان را در اتاقی می« سنگ صبور»در . همین
کند و ذهنیاتش هم ترکیبی است از مسائّل جنسی و مذهب که برای  خودش را مدام کثیف می

 .مقایسه کنیدبکت را بخوانید و بعد « میرد مالون می»گویم باید  که بفهمید چه می این

و « زن زیادی»، «سه تار»، «بریم از رنجی که می»شروع کرد، ( 2913)« دید و بازدید»احمد با  آل
از مجموعه سۀ تار « گناه»و « بچۀ مردم»های  داستان. را بعد منتشر کرد« ها سرگذشت کندو»

یگر است و حدیثی د« نون و القلم»به جد مطرح شد، ( 2993)« مدیر مدرسه»با . خواندنی است
دید « پیرمرد چشم ما بود»اوجش را باید در مقالۀ . است« مدیر مدرسه»همان    ادامۀ« نفرین زمین»

انگیز است  آذین را به قرض گیرم ـ رشک ـ اگر اصطالح به« جشن فرخنده». و در چند داستان کوتاه
معیار « فرخنده جشن»از این میان . «ها و فلک گلدسته»و بعد « خواهرم و عنکبوت»و تا حدی 

نویسی  دهندة آدمی است هم آگاه به شگردهای داستان شود، نشان نویسی امروز محسوب می داستان
گیر در مقابّل وضع حاکم، یعنی آزاد کردن زنان و مراسم پرده برداران از عترت و عصمت  و هم جهت

ه است دیگر استاد را نوشت« جشن فرخنده»احمد در اوج مرد، کسی که  پس باید گفت آل. خلق خدا
 .بود و دریغ است که دیگر نباشد تا بنویسد

اگر بخواهید با آن  های پر و شتابان چون برق المع که مثالً احمد نثری است برای لحظه نثر آل 
ای  نوشیدن فنجان چای را بنویسید یا فنجان خواهد شکست و یا چای خواهد ریخت، اما اگر از فاجعه
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اش را  نمونه. اندازهای مسافر قطار را ثبت کنید بهترین نثر است چشم بخواهید عکسی بگیرید یا
همان جا که راوی داستان با فاجعۀ خورده شدن محصلش توسط . دید« نفرین زمین»شود در  می

اما ( ها را به امانت گرفته بودند عینا نتوانستم نقلش کنم چون کتاب. )شود ها روبرو می گرگ
های لباس و شاید یک  ریختگی برف و کهنه پاره هم با نشان دادن بهبخوانیدش و ببینید چگونه 

و به همین دلیّل است که این نثر در . کفش و دو قطره خون بر برف فاجعه را نشان داده است
تواند خودش را نشان بدهد، به خصوص اگر نظرگاه داستان، اول شخص مفرد  داستان کوتاه بهتر می

ها سنجید، کار او و حیاتش در این محدوده که من  نویس با متر داستاناحمد را نباید  ولی آل. باشد
 .گنجد زنم، نمی حرف می

منتشر کرده است و ( 2913)را در « دختر رعیت». ام را ندیده« اش بسوی مردم»و « پراکند»آذین،  به
آخرش در مورد کتاب (. 2992)« از آن سوی دیوار»، (2933)« شهر خدا»، (2933)« مهرة مار»بعد 

را اگر در زمان « دختر رعیت». اطالعم، در خارج منتشر شده است بی« مهمان این آقایان»گمانم 
تهران »همان    و با توجه به کارهای قبلی دیگران« چشمهایش»خودش قرار بدهیم، یعنی قبّل از 

شود،  های اجتماعی محسوب می راصع سرآغاز جدی رمان. ع« جنایت بشر»که گفتم یا « مخوف
   بینیم، درست ای، رابطۀ دختری دهاتی و پسر ارباب می عنی اولین بار است که در پس پشت خانهی

شده است، واقعۀ اشغال ایران و حضور متفقین در شیراز، یا در « سووشون»همان کاری که در 
 .آذین، داستان با ارزشی است به« مهرة مار»داستان کوتاه . ی احمد محمود و دیگران«ها همسایه»
هایش سبب شد تا ما از طریق او با بالزاک، رومن روالن،  ترجمه. نویسد آذین هنوز هم می به

 . دستش توانا بود. ای دیگر است شولوخوف، شکسپیر و دیگران آشنا شویم که خود منظومه

، «جوی و دیوار و تشنه»و ( 2993)« شکار سایه»، (2913)« آذر، ماه آخر پاییز»ابراهیم گلستان، 
ترجمه هم کرده است و . که جمع شد« اسرار گنج درة جنی»نامۀ  ها فیلم و این آخری« و مهمد »

و . فرانسیس مکومبر« زندگی خوش و کوتاه»گمانم اولین کسی است که همینگوی را معرفی کرد با 
، «طوطی مردة همسایه من»از این میان . نویس دو ترجمۀ دیگر، از مارک تواین و چند داستان

ماند  اما می. نویسی امروز است های عالی داستان نمونه« از روزگار رفته حکایت»، «جفتش ماهی و»
ها را قطار کرده است و یا فیلمنامه اسرار گنج همه  دانم مفاعیلن مفاعیلن آنچه که موزون است و نمی

ز هم غبن است، آدمی با آن همه دانش و حضور و غیابش در آن همه اتفاقات زیادی فقیر است، هنو
گذارد و همچنان پسربچه مانده است با همۀ ادا و اطوارهایی که بیست  نویسد، نمایشگاه هم می می

های فرنگی فکر  سی سال پیش مد بود، روشنفکرانی که با یکی دو داستان یا چند ترجمه از زبان
خوب، . شتندگذا کردند و بر سر خلق خدا هم منت می اند، پیف پیف هم می کردند نوبرش را آورده می

 .فیلم اسرار گنجش هم دیدنی بود. عالی است گفتم که چند داستان خوب دارد، یکی دو تاش واقعاً
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او « های خالی سنگر و قمقمه». نویسد می 33و یکی دوتا تا  32تا  2999بهرام صادقی از حدود 
های  داستاناوج کارش نه در ملکوت که در . ترین نویسندة دورة خودش است نشان دهنده درخشان

گاهی هم . هنوز هستش. های مرگ خالقیت هم اوج هست و هم نشانه« ملکوت»در . کوتاه اوست
 .گیرد اش می گریه نویسد، که آدم واقعاً می

نویسد، کاری است درخشان  در بیست و دو سالگی می 2999را در « یکلیا و تنهایی او»تقی مدرسی 
یک نمایشنامۀ چاپ نشده . و یک دو داستان کوتاه« نشریفجان شریفجا»ها  بعد. و هنوز خواندنی
 .هنوز هم زنده است و در امریکا. ام هم از او خوانده

مقصودشان . گفتند آغاز رمان فارسی است. منتشر شد 2932در « شوهر آهوخانم»: محمدعلی افغانی
و یا اگر تنها این را نادیده بگیریم « چشمهایش»و « دختر رعیت»، «کور  بوف»البته این بود که اگر 

«  خانم شوهر آهو »اما . شد بالزاک را از تاریخ ادب جهان حذف کرد می داشت و مثالً کشور وجود می
نویسد و  اطالع است و غریزی می نویسی بی که افغانی به کلی از شگرد رمان با همۀ عیوبش و این

ا تجزیه و تحلیّل شخصیت رقص هما، ی آمد، خواندنی است، مثالً یک قرن پیش کاش به دنیا می
یکی دو . «شلغم، میوة بهشته»دانم  و این آخری نمی« سو شادکامان درة قره»اما بعد؟ . سید میران

 . اش را خواندم و نماز میتش را خواندم صفحه

درویش، جمال میرصادقی، . آبادی، بابامقدم، م ماند ساعدی، سیمین دانشور، احمد محمود، دولت می
پور، ترقی، امیرشاهی، شمیم بهار، پاینده، تنکابنی، رضا دانشور، اسالم کاظمیه،  داود، پارسی. غ

ای، کلباسی، شمس  پهلوان، امین و ابوالقاسم فقیری، یاقوتی، گالبدره: باز هم هست. ابراهیمی
حمید صدر، تقوایی، شهدادی، دانش : نویسند یا یکی دو کار دارند احمد و موذن که دارند می آل

« از این والیت»، درویشیان «ها ملخ»بهروز دهقانی : تینا، براهنی یا فقط یکی  پانلو، کاظمآراسته، س
فصیح، : اند باز هم زنده(. طوطیش)زکریا هاشمی  مثالً: و بسیاری دیگر که کارهای خوبی هم دارند

 حکیم، شاپور قریب، غالمحسین غریب، فرسی، کیانوش، علی مدرس نراقی، صادق همایونی، سادات
اند به ظاهر رسول پرویزی  یا زنده. خیّر، خرسندی، حیدری، ناصر ایرانی: و باز. اشکوری، ابراهیم رهبر

و . زنم کنم و از مرگش حرف نمی بازی می و بسیاری دیگر از جمله یکی هم که خودم باشم که پارتی
نویسی  استانشود به خاطر جرم د ها که اسم بردم یا یادم نیامد، کسانی هستند که می از این
« جشن فرخنده»ی ساعدی بنویسند یا «گدا»شان کرد که صد بار از روی داستان کوتاه  جریمه

ماهی و »چوبک، « شبی که دریا طوفانی شد»درویش، « امام»آذین،  به« مهرة مار»احمد، یا  آل
 .علوی« گیله مرد»گلستان، « جفتش

اوج و حضیض بسیار . نویسد هنوز میساعدی . کنم که مجال اندک است از بعضی هم ذکری می 
از . تر است ها بلند ای است و نه متفنن، قدش هم از همۀ دیوار دارد چرا که ذاتا نویسنده است، حرفه
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یا « گدا» ، مثالً«نام و نشان های بی واهمه»، «ترس و لرز»، «عزاداران بیّل»میان کارهاش 
هنوز هم زنده است در عالم خلق و . ه روز استنویسی امروز ها، دو برادر معیار داستان خاکسترنشین

 .را هم بنویسد و بسیاری دیگر« مقتلش»ابداع دستش قوی باد و چشمش بینا تا 

را « شهری چون بهشت»و « آتش خاموشی»قبال . منتشر شد( 2933)« سووشون»: سیمین دانشور
های پیش از آن خط  ننویسی است و حضورش بر بسیاری از رما معیار رمان« سووشون»نوشته بود، 

احمد محمود با . داستان کوتاه هم دارد. های پس از آن را باید با آن سنجید کشد و رمان می
 .دهندة جوشش و شعور و درک صحیح ش درخشید، کاری است با ارزش و نشان«ها همسایه»

ز شهرنوش ا. خواندنی است و ارزشمند« مرد»، «بان گاواره»، «آوسنه بابا سبحان»آبادی  از دولت
و « سووشون»، «ها همسایه»همان زمینۀ    بلندپروازی است بلند در« سگ و زمستان»پور  پارسی

« کتبیه». شود چند بار خواند اش را حتی می «غلومی»از اسالم کاظمیه داستان کوتاه . «چشمهایش»
گوارا   م چهمن ه»داستان . توان نادیده گرفت رضا دانشور را نمی« نماز میت»ویژه  مجابی و به

از « بارانش گرفته است»و از شمیم بهار ابر . از خانم ترقی از کتابی به همین نام مانده است« هستم
از . «بی خانم سار بی»، و داستان «البیرنت»: از امیرشاهی. «باد، باد مهرگان»ابراهیمی یکی فقط 

 .«جنگ تن به تن آقای فراست»کلباسی 

اولدوز »، «ماهی سیاه کوچولو»نی ادبیات کودکان آغازکننده است صمد بهرنگی در زمینۀ دیگری یع
یکی دو کارش در خاطرم مانده است . نویسد تنکابنی هنوز هم می. درخشان بود واقعاً« ها و کالغ

و یکی هم که یادم بود و اسمش را از « ماشین مبارزه با بیسوادی»( اند هاش را امانت برده کتاب)
و از یاقوتی . ام، ندارم براهنی را نخوانده« روزگار دوزخی ایاز». «وسکاب»: خودش پرسیدم گفت

 .شود خواند را در یک نشست می« چراغی بر فراز مادیان کوه»

ای چون من فقط مجموعۀ  بینید اگر از مجموعۀ آثار نثر معاصر برای منتقد دست شکسته خوب، می 
ها را برده باشند  و حجازی، انگار دو بار کتابهای خالی  کارهای حجازی را باقی گذاشته باشند، قفسه

پس برویم بر . دانم خسته شدید می. بگذریم. ام، ندارم ام، ندیده نخوانده: هاست اش همین حرف نتیجه
کنم، گرچه مومنی گفت و خوب، و مرتب هم  وار ذکر می ها، که فهرست سر علّل این جوانمرگی
 . جوانمرگی را تکرار کرد

 
ای به اسم قانون اساسی  با توجه به انقالب مشروطیت و مساله: لۀ انقالب مشروطهتوقف در مرح. 2

ای هستیم که میرزا آقاخان کرمانی بود، شیخ احمد روحی بود که  ایران، ما هنوز در همان مرحله
همان    الدین اسدآبادی بود، یعنی هشتاد سالی است با بود که سیدجمال« چرند و پرند»دهخدای 

خوب، اوج و فرودهایی هم بوده . زنیم کنیم، بگوییم صد سالی است درجا می داریم سر میها  آرمان
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ها بوده است که به  ها، دل به دریا زدن ها، بر خاک افتادن ها، افت و خیز است و همین اوج و فرود
در همین افت و خیزهاست که . ادبیات معاصر این چنین قدرت داده است تا شما را اینجا بیاورد

   احمد روحی میرزا آقاخان کرمانی یا شیخ: شود دهد، موارد مشابه هم پیدا می ها هم رخ می وانمرگیج
 .احمد است الدین اسدآبادی، شریعتی است، سیدحسن مدرس، آل همان بهرنگی است، سیدجمال

  

 های فکری و ها و نهضت قطع شدن جریان در اینجا به هر دلیّل مثالً: فقدان تداوم فرهنگی. 1
ثیر عوامّل خارجی سبب شده است که هر جریان فرهنگی فقط چند سالی یا یک دهه أفرهنگی و یا ت

کند و پس از چند سال دوباره باید از ابتدا شروع کرد  طول بکشد که بعد تبری یا داسی قطعش می
ن و سوزان امیرخیز تبریز به دست ستارخا رسد به کورة  در مشروطه حرکت از سطح به عمق می مثالً

در  زاده است، سردار اسعد، و سپهدار، یا مثالً اما بعد؟ تقی. باقرخان و حیدر عمواوغلی، علی مسیو
که به همت شاملو، حاج سیدجوادی، مرحوم هشترودی و « کتاب هفته»زمان خودمان به فرض اگر 

و بعد  (سیزده شماره)« های طاهباز آرش»کرد یا  آمد ادامه پیدا می آذین و دیگران در می به
بازار »، «جنگ اصفهان» های شهرستانی مثالً یا جنگ« جهان نو»یا ( پنج شماره)« کاظمیه»

های شعرخوانی، تا حاال حتما جوانمردگی در  های شاملو، شب« خوشه»و یا « جنگ طرفه»، «رشت
خوب، برای همین خیلی آدم . میان نبود، بده بستان زنده بود، جوشش و حرکت در فضایی راستین

زاده، و اغلب هم مرگ و میر هست،  خواهد که پس از بیست سال سکوت نیما بشود و نه جمال یم
وبا هست، وبا هست، به قول حافظ آن هم پس از حملۀ امیرتیمور به شیراز و ساختن کله  شبه

 :ها مناره

 عجب که بوی گلی ماند و رنگ نسترنی/ از این سموم که برطرف بوستان بگذشت

  

رابطۀ نویسنده و خوانندة کم توقع، درست شبیه است به رابطۀ زندانی و : سنده و ممیزانرابطه نوی. 9
شود  شود و بده بستان میان آنها المحاله سبب می وقتی زندانی باشد زندانبان هم زندانی می. زندانبان

یک از نظر اشتغاالت ذهنی دو روی ( بسته به طرفین و وضعیت)که پس از مدتی کوتاه یا طوالنی 
های  ای بگذاریم پس از مدتی طوالنی دیگر از افق به قول کامو اگر آدمی را در دخمه. سکه بشوند

اش  همان پشت خم شده   وسیع در او خبری نخواهد بود، حتی ممکن است غرورش به دلیّل
کافکاست، وقتی که « قانون»یا به تعبیری دیگر این رابطه شبیه درجلو . دار بشود، بشکند جریحه

زند و آن یک  شناسد، گرچه یک طرف نقبی به سوی نور می های نگهبانش را می دانی حتی شپشزن
اما . سازد؛ یکی روی با انسان دارد و آن یک بر انسان نهد و دیوار پشت دیوار می خشت بر خشت می
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ست فهمد، اگر هم از دست ممیزان به د اندیشد که تنها ممیز می چار و ناچار نویسنده همانگونه می
 :خواننده افتاد یا آنقدر پیچیده است که به قول شاملو

 این فصّل دیگری است

 که سرمایش از درون

 .کند درک صریح زیبایی را پیچیده می

  
به . سفید است راضی کند همان سنین نویسندة ریش   تواند خوانندة کم توقع را که در یا فقط می

ه به واسطۀ این داستان یا آن یکی است، که ها ن همین جهت است که شهرت و اعتبار بیشتر ما
نویسد و  بیشتر به واسطۀ مسائّل جنبی است ـ فالن فیلم یا بهمان واقعه ـ گرچه نویسنده چون می

کند از درون و برون در خلوتش و در پهنۀ جامعه، اما اگر  دهنده است و او را درگیر می کالم شهادت
مطرح ـ  ن است در متن یک جامعه اصلی هم باشدکسی به خاطر مسائّل جنبی داستان ـ که ممک

. همان مقوله مطرحش کرد   گیری نداشته باشد باید در نویسی و یا شعر چیز دندان شد و در داستان
انسان شریفی است، استاد و عالم است، اما در این حوزة کوچک . نویس همه کاره است جز داستان

ای است ـ قدمش بر  سر این سفره مهمان خسته کاره است یا مسافر است و دست باالش بر هیچ
 :خالصه کنم، اگر درست باشد که. ـ خواهد رفت! ای که خورد ـ گواراش باد ـ یکی دو لقمه! چشم

 هم زبان کودکی باید گشاد/ چون که با کودک سر و کارت فتاد 

  
د، با ممیزان، یا باش  ها ـ با کودکان سر و کار داشته پس اگر کسی مدام ـ در طی آن افت و خیز

دانند و یا پس  ها را بگوید که آنها می خوانندگان کم توقع و ناچار باشد زبان کودکی بگشاید و همان
همان    از چند سالی بهترش را خواهند فهمید مطمئنا پس از مدتی ذهنش، زبانش و موضوعاتش

 .و باز مطمئنا توقف خواهد کرد، خواهد مرد. خواهد بود که بوده است

  
نوشتن تامین شد ناچار   شود با داستان چون نمی. اند نویسان ما بیشتر متفنن داستان: متفنن بودن. 3

دهند، ترجمه هم  های مردم درس می کنند، به بچه های دیگران را صاف و صوف می گاه ترجمه گاه
ند، و کنند، پشت میزنشین هم هستند، و گاهی برای اجازة کار و اشتغال باید گردن خم کن می

. المطلب الخروج، ممنوع شوند، ممنوع القلم می شوند، ممنوع دانم از حقوق اجتماعی محروم هم می نمی
المطلب کردند یعنی که  ها شاملو و دیگران را ممنوع احمد و ساعدی و این آخری آل: راستی یادم آمد)

وی فرهنگی را حذف شود آبر آخر مگر می. شد های گروهی برده می نباید حتی اسمشان در رسانه
اگر همینطور . التواریخ را مقایسه کنید بردارید چاپ اول و دوم رستم. سراغ متون کهن هم رفتند. کرد
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های حافظ را، بعد هم قمصر  ادامه بدهند باید تمام دواوین کهن را هم ممیزی کنند، تمام غزل
را به جرم داشتن قمصر، و های ممنوعه ممیزی کنند، کاشان  کاشان را به جرم داشتن آن همه گّل

تازه گیرم که این قلم آزاد شد، اما اگر در تبریز کتابی را . دست آخر ایران را از کرة خاک حذف کنند
گورکی، شریعتی، : آید ها در می جمع کنند، اگر در اصفهان هیچ کدام از این کتاب، که این روز

خوان  ها را بردند، اما مگر آدم کتاب باش چیست؟ گیرم که آنجا هم این کتا احمد نباشد، معنی آل
باز،  کنند، گوسفند، قند، عطر، همجنس های گران؟ گندم وارد می چقدر پول دارد، آن هم با این کتاب

ها مدام در اشغال  دانم چاپخانه گویند خودکفاییم، و نمی و هزار کوفت و زهرمار، اما در مورد کاغذ می
پس . ال جشن هنر، جشن طوس، جشن سوگواری فرهنگهای فرهنگ و هنر است، در اشغ بولتن

شود  اصال مساله این نیست که ممیزی بگوییم یا سانسور ـ قرار این بود که بگوییم ممیزی ـ می
ای  کنند، نویسنده قاتّل ادب، یعنی درست وقتی کتابی را جمع می. شود گفت قتّل فرهنگ ، میxگفت 

های  بندند، کتاب های تعاونی دانشجویی را می ابخانهکنند، کت کنند، شاعری را حذف می را جمع می
المطلب  گفتم، ممنوع خوب، می.( گذارند های سیاه می برند و جایش نقاب نویسندگان و شاعران را می

چنگیزی، یا به قول حافظ  النفس، و گاهی اگر ماندند از پس تندبادهای اسکندری، شوند، ممنوع می
فیک و هزار کوفت و زهرمار دیگر است، برای همین چند کار امیر تیموری، کرایه، ترا  سموم

یکی : آید چنین آدمی خواه و ناخواه وقتی فراغت پیدا کرد ـ اگر پیدا کند ـ تازه یادش می. گیرند می
در مورد چی؟ . کند؟ ـ پس بنویسم دانند، یا ده هزار نفر ـ چه فرق می نویس می دو نفر مرا داستان

دانند و من هم  همان که می   ان که آن دو نفر بپسندند، یا آن ده هزار نفر،هم   خوب، همین دیگر،
سنجد، با  هایش می قد پس متفنن خودش را با هم. گویند، من آشکار دانم، آنها در پسله می می

ها، این شاعر با آن یکی، این  خوانندگان بالفعلش که با اغلبشان سالم و علیک دارد، با همپالکی
اگر یک . گذرد و چه گذشته است نویسی چه می بهمان؛ غافّل که در کّل جهان داستاننویسنده با 

ای بودن، به  حرفه. نوشت های چخوف را فهمیده بود، دیگر نمی داستان از فاکنر خوانده بود یا داستان
ها را نخوردن، درگیر شدن با  یا حتی همپالکی  این محدوده بسنده نکردن، فریب خوانندگان کم توقع

... همه آنچۀ اکنون حضور دارد و از آن برگذشتن و نه فراموش کردن، در چنبرة ممیزان نماندن و
وقتی که راضی شدند، توهم . شود جا شروع می کاری است بس دشوار، و توقف و مرگ از همین

ات  در آینه« !خوب، این منم»: گویی کنی و می دهی، پایت را دراز می راضی شدی، تکیه برجایت می
 .میری خوابی، دراز به دراز، و می گیری برای تاریخ ادب امروز، بعد هم می کسی میع

  

تابد یا  اش می رود، آفتابی دیگر بر چهره وقتی نویسنده از اینجا می: های اضطراری یا اجباری کوچ. 9
یپکا؛ و یا ادوارد براون یا ر نویسد، مثالً زاده که انگار برای مستشرقین می شود مثّل جمال توریست می
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تازه عیب همۀ این سفر . بیند کند، مسائّل زنده را با واسطه می دیگر کالم و زبان را فراموش می
مدرسی، . نویسند همان غربتشان نمی   همان تجربیاتشان،   ها این است که در مورد خودشان، کرده

ایت به هندوستان شاید با اند یعنی اگر به افغانستان بروی یا به ترکیه یا مثّل هد علوی از این جمله
 .ت برگردی، اما به امریکا، به آلمان یا شوروی یا انگلستان نه«بوف کور»

  

بریم، صد و بیست سالی است که هنوز  ما هنوز در دورة فترت ترجمه بسر می: دوره فترت ترجمه. 6
ی دو محقق هایی که داریم جز چند شاعر و نویسنده و یک ترین آدم کنندة فرهنگیم و عزیز مصرف

سوگ »، «ای بر رستم و اسفندیار مقدمه»مثّل مسکوب : و منتقد( مثّل آدمیت، آریانپور، آشوری)
که اولین و بهترین کار بود در مورد این کتاب و )نقد ماهی سیاهش  ، هزارخانی، مثالً«سیاوش

مان مترجمانند ه   هایی که داریم ترین آدم گفتم عزیز می(. شهرت این کتاب را همین مقاله باعث شد
ها، مجالت دولتی و نیمه  ها و جشنواره ها، سوگواره های فرهنگی و انتشاراتی، بولتن که همۀ سازمان

غیرمتخصص بودن است، یعنی کسی ( ها به کنار استثناء)مختصۀ مترجم صرف . چرخانند دولتی را می
تا و استفاده   دو زبان یا سه نظر نیست، تنها به ازای دانستن داند، در هیچ موردی صاحب که هیچ نمی
. شود المعارف و آن یکی، و غارت این قسمت و آن قسمت و برگرداندنش مطرح می  از این دایره

گیر نیست، دست به دامان  اش اینجا نیست، در مقابّل وضع جهت مختصۀ دیگرش این است که ریشه
کامو، داستایوفسکی، همینگوی و دیگران دارد، پایی اینجا و پایی آنجا، و همین که اسمش را کنار 

درست شبیه . استغفراهلل.... داند، خودش را همان درشتی چاپ کردند خودش را کامو می   دیگران و به
مونتاژچی اقتصاد است یا بورژوای وابسته، واردکنندگان محترم یخچال، اودکلن، مارچوبه، 

 .باز، و نه کاغذ و چاپخانه و صحافی همجنس

ما هنوز هم باید ترجمه کنیم و آنچه ترجمه شده است یک از هزار . شود کرد خوب، کاریش نمی
تر  آقای مومنی از سار. که ترجمه کنند اند، چه برسد به این های اصلی را هنوز نخوانده است، کتاب

های اصلی او جز یک سخنرانی و  کتاب. تازه به اعتبار کدام کتابش. گفت، انگار بگوید بقال سر محّل
البته در زمینۀ داستان و نمایشنامه غنی . )هنوز در نیامده است« ادبیات چیست؟»به و یک مصاح

احمد، دریا بندری،  آذین، آل قاضی، به: یعنی. نظر هستیم ایم و این را مدیون مترجمین صاحب شده
کشاورز، دانشور، پرویز داریوش، کاظم انصاری، مسکوب، نجفی، سید حسینی، رحیمی، حبیبی، 

 .(زاده، میرعالیی و دیگران خبرهیونسی، 

  

زنی که »را ننوشت، تا هدایت « فارسی شکر است»زاده  اما باید گفت تا به زبان شیرین فارسی جمال
را ننوشت داستان فارسی « سه قطره خون»، و داستان کوتاه «داش آکّل»، «مردش را گم کرد
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و . ایم ی جهان را هم ترجمه کنیم، کردهنداشتیم؛ تا نیمایی نباشد شعری نداریم، حال اگر همۀ شعرها
پس دورة فترت ترجمه هنوز هم . ای وجود ندارد نیز تا کسی به زبان فارسی نیندیشد، ننویسد، فلسفه

المعارفی،  هایی دایره چین، آدم هایی خواهد بود التقاطی، خوشه ادامه خواهد داشت و حاصّل آدم
 ...تفکر و اندیشمندنشین، لغت و معنی در بیار، و نه م فرهنگستان

زنیم که صرف جمع کردن  ایم؛ تا در این مرحله درجا می تا اینگونه است و اینگونه: خالصه کنم
دانیم؛ تا  نویسش هم می که انسانی واال باشد، شهید باشد داستان دهد و این کتابی به آن ارزش می

کنند؛ تا  نگ و ادب ـ تعیین می، قاتالن فرهxها باشد که ممیزان، ببخشید  هامان همان معیار ارزش
مرتب دور و تسلسّل باشد؛ جالد و قربانی باشد؛ زندانبان و زندانی باشد؛ االکلنگ باشد؛ پسرفت و 

هایی خواهیم داشت نیم مرده اما به ظاهر زنده، ترس  پیشرفت کار از همین قرار خواهد بود، یعنی آدم
 .نویس، و این دیگر برعهدة نویسنده نیست داستان خورده؛ یا همه چیز اما نه شاعر، همه کاره اما نه

برای گذر از این برزخی که صد سالی است در آنیم نویسنده یکی است از هزاران، یکدست است و 
پس اگر . هاتان هاتان، تکذیب هاتان هستید، تشویق زدن تک تک شما هم حتی مسوول کف. یک قلم

هاش ریخته شد؛ یا  اش قطع شد، یا شاخ و برگ ریشهای منتشر نشد، اگر کمر خم کرد،  کار نویسنده
برعکس فکر کرد کافی است در داستانش عکسی را پاره کند، چماقی به دست عابری بدهد، تفنگی 

از « های سیاه ماهی»شود گفت کاش  به دست صیادی، غبنی است عظیم، غبنی چنان عظیم که می
ها را ـ که اسمشان  ی چنین حقیر این بچه نهنگاین پس در ابتدای راه خورده نشوند، و حوضی آبدان

بینیم با همین نظر اجمالی که  چرا که می. کنند ـ خفه نکند وار ذکر شد و تازه دارند شنا می مسلسّل
همین پنجاه و چند سال ده بیست داستان کوتاه عالی داریم، . کردم نثر معاصر دیگر راه افتاده است

ایم حداقّل اندکی هم به خاطر  ایم، اگر اینگونه همۀ ما، اگر خمیده جاده دیگر کوبیده شده است، و ما،
نویس ـ با همۀ  روزن است وگرنه ـ برخالف فرمودة این شاعر و آن تاریخ این تنگ میدان بی

کاران  ها که باید داشت مطمئنا قدمان چند برابر این دیوارهایی است که ممیزان، همۀ مقاطعه فروتنی
پس اگر نمانیم و نمانید، درجا . اند کاران و دالالن گردمان ساخته مقاطعهخشت و دیوار در عصر 

هامان منتشر شود و خوانندگانمان  نزنید، قطع نشویم، تداومی در مقولۀ فرهنگ پیدا شود، کتاب
ترین ادبیات  شود حداقّل غنی ها مصادره نشود، باور کنید می ها، کتابخانه بخوانند، در ضمن کتاب

 !چنین باد. بوجود آورد، همانگونه که شعر نو چنین شده استجهان سوم را 
 
 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 متن سخنرانی اسالم کاظمیه

 (شب هفتم)
 
 
 

کنم، سالم به  فقط سالم به شما می. از من انتظار نداشته باشید امشب برای شما سخنرانی کنم
های دوری تا  نویم از چه راهش بینیم و می ی شما، سالم به تصمیم و اراده و تحمّل شما که می همه

، هوای نامناسب و جای تنگ و بر زمین نشستن و باد و باران و  های متوالی ، ساعت آیید اینجا می
 .کنید وسیله و پیاده ماندن در نیمه شب را تحمّل می بازگشت بی

بیش از  برای همچو منی که. دهد و به خود شما هم این متانت و تحمّل شما به ما نیرو داد، نیرو می
ام این اجتماع و  ام گاهی شرکت هم داشته سال از عمرم را با عالقه ناظر کارهای اجتماعی بوده 19

د اما امشب و با شود جمعی چنین کثیر را یک بار، دوبار، دعوت کر می. انگیز است مداومت آن اعجاب
اند، ما چند نفری  ذاشتهدانم چرا برای من برنامه سخنرانی گ نمی. شورانگیز است این شرایط واقعاً

ها، آنها که کار هر روزه در کانون ندارند ولی استخوانبندی  گفته بودیم که بهتر است پیشکسوت
حق بود که االن به جای من کسانی چون فریدون آدمیت، . اند سخنرانی داشته باشند استوار کانون

شون طق و دیگران و دیگران یکیجوادی، ابراهیم فخرائی، ناصر پاکدامن، هما نااصغر حاج سید علی
دونم فرزند  نمی. اما دوستان عزیزم که برنامه رو تنظیم کردند موظفم کردند. پشت این دستگاه باشند
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،   خواهد هر کس آب می. اید اید احوال فرزند کوچک خانواده را دیده اید؟ اگر نبوده کوچک خانواده بوده
خواهد و در کشاکش کار اگر بشقابی،  کوچک خانواده می خواهد، کاری دارد همه را از فرزند چای می

کانون نویسندگان ایران که . زنند چک را تشر میاستکانی بشکند و یا آبی به فرش برسد، فرزند کو
ی من  ها را به عهدهدانم وظیفه سنگین گرداندن این شب من خود را کوچکترین عضوش می

آن روز که . اند ام گذاشته به عهده. هم بر عهده بگیرم ی سخنرانی را گذاشت؛ دیگر الزم نبود وظیفه
همه بلدید این . خبر دادند باید سخنرانی کنم، مدتی فکر کردم چه باید گفت؟ چند مَثَّل به یادم آمد

کچّل که اسمش رو »، حلوا حلوا دهن رو شیرین کردن، «العیش العیش نصف وصف»ها را  مثال
فکر کردم . ها موضوع سخنرانی رو پیدا کرده بودم عد از این مَثَّلو غیره و غیره و ب« ذاره زلفعلی می

دونم به عنوان عضو کوچک کانون در  ولی چون خودم را موظف می. ی آزادی صحبت کنم در باره
ولی آزادی بیان جدا از کّل . اینجا عمّل کنم فکر کردم آزادی بیان که خواست اصلی کانون است

های کوتاهی که از کار شبانه روزی برای تشکیّل این مجالس  در فرصت. های اساسی نیست آزادی
شدم تا جایی که توانستم آنچه تعریف را که دانشمندان علوم اجتماعی و فالصفه و علمای  فارغ می

ی هر یک  گفتم و در باره باید همه را می. سیاسی و آزادیخواهان از آزادی کرده بودند گرد آوردم
ی مفهوم و مصداق آزادی یا  رسیدم به بحث درباره کردم و می ی میگیر دادم و نتیجه توضیح می

. همه را نوشتم اما انشاءاهلل چاپ خواهد شد و به دست شما خواهد رسید. آزادی در تئوری و در عمّل
 : به چند علت

ها بسیار مسائّل پیش آمده است که  ام و در طول این شب که در اینجا که من نشستهعلت اول این
که دیروز شنیدم همین موضوع آزادی از جهتی دوم این. بهتر است آنها را بگویم. د بدانیدشما بای

موضوع صحبت دوست متفکر ما « که آزادی در ذات شعر است شعر و این». امشب گفته خواهد شد
ی  پس بهتره از آنچه الزم است درباره. داریوش آشوری است که بعد از من صحبت خواهد کرد

کشم از  خجالت می. کشم که من از شما خجالت میاول از این. ته شود و بگوییمهمین مجلس گف
شوم و شما را به آرامش و متانت دعوت  که مثّل یک آقا معلم هر شب و هر شب چند بار بلند میاین
هایی  این اجتماع و دعوت به متانت پرسش. گویم این را نه خودم، که از طرف کانون هم می. کنم می

امیدوارم پاسخم اشتباه . ها پاسخ خواهم داد به این پرسش. اری از دوستان پیش آورده استبرای بسی
روزی که ما اعضای کانون نویسندگان تصمیم به تجدید حیات کانون . نباشد و قانع کننده باشد

ی کار گذشته کانون بدانیم یعنی  گرفتیم پس از بحث و شور مفصّل قرار گذاشتیم، کارمان را ادامه
نوشته شده بود عمّل کنیم یعنی کانون خانه و جای هر اهّل  2933ای که در سال  ق اساسنامهطب

هایش به غنای فرهنگ ملی ایران کمک کرده باشد، کانون نویسندگان ایران  قلمی باشد که با نوشته
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و اولین هدف کانون . صنفی باشد و نه سیاسی که همه بتوانند در آن شرکت کنند مجمعی کامالً
ش و مبارزه در راه به دست آوردن و حفظ آزادی بیان باشد و این آزادی را بر اساس مواد صریح کوش

ست، بر اساس مواد صریح  بهای پدران آزادیخواه ما، مجاهدان صدر مشروطهقانون اساسی که خون
ن های جهانی و از جمله دولت ایرا اعالمیه حقوق بشر بخواهیم، که این اعالمیه را اکثریت دولت

اگر چه یقین دارم . اند اند و در مجامع جهانی خودشون رو موظف به اجرای اون کرده امضا کرده
اید ولی باز به نام یک عضو کوچک کانون نویسندگان ایران و نه تنها به  ی شما هر دو را خوانده همه

ه عضویت ام و به اتفاق آرا ب عنوان یک عضو بلکه به نام کسی که مورد لطف دوستان واقع شده
ی حقوق بشر را  ام یک بار دیگر چند ماه از قانون اساسی و اعالمیه هیئت دبیران کانون انتخاب شده

های اساسی نه تنها  کنم که هر یک از شما که یقیناَ به آزادی خوانم و توصیه می برای شما می
یدا کردید از هر کدام مندید بلکه حاضرید در راه به دست آوردن آن جهاد کنید اگر در بازار پ عالقه

دونم چه شده بود که  های خودم نمیدر بین کتاب. یک نسخه بخرید و با خود داشته باشید و بخوانید
. به سراغ دو نفر از دوستان رفتم که کلکسیونر قانون اساسی هستند. قانون اساسی رو پیدا نکردم

فی، چراغی، وقتی که دیگر مورد کنند؟ یک قالی، قدحی، ظر دونید چه چیزهایی را کلکسیون می می
 . ذارنش خرن و روی رف می شن، می ها جمع میچی اش را از دست داد، کلکسیون ی روزانه استفاده

های قانون اساسی  جوادی از انواع چاپدکتر آدمیت و آقای دکتر حاج سید دوستان بزرگم آقای
چه اعالم . برای شما خواهم خوند از هر کدوم یکی گرفتم و چند ماده از قانون اساسی رو. داشتند

های اساسی  ایم کانون نویسندگان ایران بر اساس قانون اساسی حقوق فردی و جمعی و آزادی کرده
 .های آن را طالبه و آزادی

ای  هر ماده« .بردار نیست تعطیّل اساس مشروطیت جزئاَ و کالً»: ساسیاصّل هفتم از متمم قانون ا
الحقوق  اهالی مملکت ایران در مقابّل قانون دولتی متساوی»: شتماصّل ه. گویاست اگر توجه کنید

افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر »: اصّل نهم« .خواهند بود
توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین  نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی

 اًکاب جنجه و جنایات و تقصیرات عمده، هیچکس را فورغیر از مواقع ارت: اصّل دهم« .نماید
آن صورت نیز ی عدلیه بر طبق قانون و در  توان دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه نمی

منزل و »: اصّل سیزدهم« .ساعت به او اعالم و اشعار شود 13یا منتها در ظرف  باید گناه مقصر فوراً
توان داخّل شد مگر به حکم و ترتیبی  نمی در هیچ مسکنی قهراً. ظ و امان استخانه هر کس در حف
توان نفی بلد و یا منع از اقامت در  هیچیک از ایرانیان را نمی»: اصّل چهاردهم« .که قانون مقرر نمود

اصّل « .کند مگر در مواردی که قانون تصریح می. محلی و یا مجبور به اقامت محّل معینی نمود
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موال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم ضبط امالک و ا»: شانزدهم
 «.قانون

: خونم این اصّل رو دوباره می. اش بود و حاال نیست کرد که تو قفسه گلشیری از کتابش یاد می
اصّل « .ضبط امالک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون»

از کتب ضالل و مواد مضره به دین مبین، آزاد؛ و ممیزی در آنها ی مطبوعات غیر  عامه»: بیستم
ممنوع است ولی هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشر دهنده یا نویسنده 

اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ( بعد از انتشار)شود  بر طبق قانون مطبوعات مجازات می
توجه دارید که من دیگه مواردی که گاهی با اینها « .تعرض مصون هستندناشر و طابع و موزع از 

اصّل . کشیم به قول معروف کم بود می. دونید تذکر ندم و می( با قانون اساسی)کنه  تطبیق نمی
مراسالت پستی، کلیتاَ محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که »: بیست و دوم

افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب »: بیست و سوماصّل « .کند قانون استثنا می
قوای مملکت »: اصّل بیست و ششم« .کند تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین می

بینم  شم وقتی می خوام احساساتی می معذرت می)طریقه استعمال آن قوا را . ناشی از ملت است
همیشه از ( یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه)قوای سه گانه  .نماید قانون اساسی معین می( هست

یعنی دادگستری باید مستقّل باشد و کسی به قاضی دستور « .یکدیگر ممتاز و منفصّل خواهد بود
ی جهانی حقوق بشره که ما عضوش هستیم، دولت ما و متعهد به اجرای او  این اعالمیه. ندهد

قرار بود که صحبت نکنم و وقتم رو به آشوری بدم که . سیهخوام ولی اسا مفصله، معذرت می. هستیم
از آنجا که شناسایی »ای  شروع میشه با یک مقدمه. ای از آزادی صحبت بکنه ی یه گوشه در باره

ناپذیر آنان اساس آزادی و  ی بشری و حقوق یکسان و انتقال ی اعضای خانواده حیثیت ذاتی کلیه
دهد و از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به  عدالت و صلح را در جهان تشکیّل می

اعمال وحشیانه گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد 
... بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان باالترین آمال بشر اعالم شده است

اند که احترام جهانی و رعایت واقعی  از آنجا که دول عضو متعهد شده( قدارش رااندازم یک م جا می)
های اساسی را با همکاری سازمان ملّل متحد تامین کنند، از آنجا که حسن  حقوق بشر و آزادی

ها برای اجرای کامّل این تعهد کمال اهمیت را دارد،  تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی
ی ملّل  ی جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه اعالمیه مجمع عمومی این

به . )در مد نظر داشته باشند کان اجتماع این اعالمیه را دائماًی ار کند تا جمیع افراد و همه اعالم می
این مناسبت خواهش کردم بگیرید اینها رو داشته باشید و بخونید و بدونید که کانون نویسندگان، 
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ی تعلیم و تربیت احترام  و مجاهدت کنند که بوسیله( کند عالم شده است که در این حدود عمّل میا
المللی شناسایی و اجرای واقعی و  ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین این حقوق و آزادی

باشند  میحیاتی آنها، چه در میان خود ملّل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها 
 :تامین گردد

همه دارای . آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند تمام افراد بشر آزاد به دنیا می»ماده اول 
هر کس »: ماده سوم« .باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند عقّل و وجدان می

توان تحت شکنجه یا مجازات  ا نمیاحدی ر»: ماده پنجم« .حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد
هر »: ماده ششم« .یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا بر خالف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد

کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابّل قانون شناخته 
رند بدون تبعیض و بالسویه از همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دا»: ماده هفتم« .شود

احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه »: ماده دوازدهم« .حمایت قانون برخوردار شوند
های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد  یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله

ه و حمالت مورد حمایت قانون قرار گونه مداخلهر کس حق دارد در مقابّل این. حمله قرار گیرد
هر کس حق دارد که در داخّل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محّل »: ماده سیزدهم« .گیرد

هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار »: ماده چهاردهم« .اقامت خود را انتخاب کند
هر کس حق آزادی »: ماده نوزدهم« .پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند

عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامّل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و 
در کسب اطالعات و افکار در اخذ و انتشار آن به تمام وسایّل ممکن و بدون مالحظات مرزی آزاد 

« .آمیز تشکیّل دهد های مسالمتجمعیتهر کس حق دارد آزادانه مجامع و »: ماده بیستم« .باشد
قسمت دوم از ماده بیست و هفتم « .توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد کس را نمیهیچ»

ماده بیستم و هفتم . کنم، وقت را باید به دیگران بدم مسائّل بسیار جدی هست که طوالنی نمی
و فرهنگی یا هنری خود هر کس حق دارد از حمایت معنوی و مادی آثار علمی »: قسمت دومش
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ »: ماده بیست و هشتم« .برخوردار شود

هایی را که در این اعالمیه ذکر شده است تامین کند و آنها را المللی حقوق و آزادی اجتماعی و بین
این قالبی است که ما اهّل . ی حقوق بشر این قانون اساسی بود و اعالمیه« .به مورد عمّل بگذارد

 . ایم و شرافتمندانه امیدواریم که از آن منحرف نشویم ی کار خود برگزیده قلم برای ادامه

شود  آیم یک جیبم پر از سؤال می ها در هر فرصتی که میان شما می این شب: های شما اما پرسش
ها  سؤال. آرم ها را از کجا می پولدهند و یک جیبم پر از پول، خواهم گفت  اند و می که دوستان نوشته
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ها سه  سؤال. ی آنها راهنمایی بشیم و راهنمایی کنیم بخوانیم و بوسیله. کنم تا ببینیم را جمع می
پرسند چرا فالنی که نویسنده یا شاعر یا هنرمند مورد  ی زیادی می عده. دسته مهم هستند

برید دوستان ما و بیشترشان  اینها که اسم می: که جواب این. شونه در این مجالس برنامه نداره عالقه
کم  شان دستها و تکرار آن است تا آنها که بیشتر ی این شب کوشش ما در ادامه. عضو کانون هستند

الزمه چند نفرشون رو که بیشتر راجع . به من حق استادی یا ترجیح دارند بیایند و با شما گفتگو کنند
کسی نیست که . شناسید من، محمد قاضی رو همه میاستاد : بهشون سؤال میشه معرفی کنم

کتابخون باشه، دقت در انتخاب، دقت در ترجمه، وجدان کار و تنوع کارهای قاضی رو تایید نکنه و 
 . پیامی هم دارد. اما قاضی خواهش خواهم کرد بیاد باال. حجم زیاد و اعجاب انگیزش رو

کار، من ی را دوست نداریم اگر صحیح بود اینکه رسم دست بوسمثّل این. ایم ما اینجا جمع شده
ی کوتاهی رو که قاضی وقتی  اما یک قصه( روشو بوسیدم از طرف شما. )بوسیدم دست قاضی رو می

 : گفت. از سفر فرنگ و معالجه برگشت برای من گفت براتون بگم
   بشنوید ای دوستان این داستان 
 .در حقیقت شرح حال ماست آن

وقتی برگشت از سفر و عمّل جراحی . رفت نالید پیش اطبای مختلف می درد می قاضی مدتی از گلو
به . گذاره ولی روحیه خوب مثّل پوالد با حرکت لب یا دستگاهی که زیر گلو می. زد گلو، حرف نمی

گفتم قاضی چه شد؟ . گفتم در حقیقت شرح حال ماست آن. ده ی ما روحیه خوب را تعلیم می همه
تم دوستان معرفی کردند یک طبیب عالیقدری را که طبیب متخصص گلو و گفت رفتم فرنگ و رف

. کنم مرد خشنی است، گفتند ولی کارآشنا و کارشناسه؛ خشونتش رو باید تحمّل کنی گفتم تحمّل می
های اینجا رو قبول نکرد با  نگاه کرد تشخیص. تحمّل کردم. رفتم پیشش بسیار خشونت کرد

ای  طان داره بیست و چهار ساعت فرصت داری که یک نوشتهگلوی تو سر: صراحت و خشونت گفت
گفتم . ات راحتت کنیمدستگاه صوتی( خیر یا شره آقای قاضی)ات از شر  به ما بدی که برای معالجه

اجازه بدهید عین جوابش رو یک قدری )چرا؟ : گفت. خواد ساعت نمی 13. همین االن کاغذ بیارید
گفتم دکتر جایی که من ( ز شما هم عذر خواستم خودم تعدیّل کنمتعدیّل کنم، مامور تعدیلم دیگه، ا

 . رم حرف زدن لزومی نداره می
اما گفت با این . گلوی قاضی رو عمّل کردند و از شر حرف زدن، از دردسر حرف زدن راحت شد

کردند بهترین و مهربانترین دوست رو برای خودم  ترین اطبایی که همه تعریف می حرف از خشن
 :شناخت که من از کجا میام، گفت چون می. ساختم

 سنگ بال که از زیر آسمان رسد
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 اول به بال مرغ بلند آشیان رسد
 :آقای قاضی چیز مختصری نوشته، پیامیه که دخترشون برای شما خواهند خوند

خواهران و برادران؛ . ی ما در اینجا اعضای کانون نویسندگان ایران است عزیزان ما، مراد از واژه
اما سروران من رعایت . ای خاص خود برای صحبت با شما داشته باشم مّل بود که من هم برنامهمحت

اند و فقط به این بس  حال مزاجی مرا کرده و با توجه به ناتوانی من در حرف زدن معافم کرده
 ی من برای ای با شما صحبت کنم و آن را نیز دخترم مریم از روی نوشته اند که من چند کلمه کرده

 .کند شما ادا می

البد کم و بیش اطالع دارید که من دوسال و نیم پیش در اثر دچار شدن به بیماری سرطان حنجره 
ی سرطانی تا حدودی پیش رفته بود تارهای  در آلمان تحت عمّل جراحی قرار گرفتم و چون غده

گر قادر به حرف بطوری که اکنون دی. ی مری مرا برداشتند صوتی و مجرای تنفس و قسمتی از لوله
پذیر نیست و برای تنفس سوراخی در گلویم تعبیه  زدن نیستم و تنفسم از راه بینی و دهان انجام

گوشم هم از ابتدای جوانی به . ای کار نفس کشیدن را بر من مشکّل کرده است اند که تا اندازه کرده
دن با شما با زبان خودم این ترتیب هم از صحبت کر شنوم و به عللی سنگین بود و اکنون خوب نمی

لیکن جای شکر باقی است که . های شما برای من مشکّل است ام و هم شنیدن حرف محروم شده
اندیشد و  مغزم برای شما می. شود چشمم از دیدن شما محظوظ می. طپد هنوز قلبم در هوای شما می

گاه ناطق خوبی  هیچ داشتم از آنجا که شخصاَ بر فرض هم که زبان می. نویسد دستم برای شما می
ام و از طرفی سخنوران عزیز و دانشمند کانون همه مطالب الزم را در این چند شب فراموش  نبوده

اند و یا خواهند گفت، دیگر مطلبی را ناگفته نخواهند گذاشت که نیازی به صحبت من  نشدنی گفته
دانید  باری شما خوب می. اید هم باشد و لذا شما عزیزان برای زبان نداشتن من چیزی از دست نداده

ی آن  که هر ملتی دارای اسطوره یا به اصطالح، میتولوژی مخصوص به خودش است و در همه
ها خدایانی وجود دارند که در پندار مردم آن ملت حاکم بر سرنوشت آدمیان و مدعی  اسطوره
ه و پندار دارند و به همین ها ریشه در افسان ی آن اسطوره دانید که همه نمایی هستند و نیز می معجزه

اما اسطوره یا میتولوژی دیگری نیز هست که به یک ملت یا به . ای هستند های مرده جهت اسطوره
بلکه به همه آدمیان از هر رنگ و نژاد متعلق است و به . یک قوم و نژاد معینی اختصاص ندارد

ی باستانی، بر  های مرده تولوژیاین اسطوره برخالف می. عبارت دیگر از آن تمامی عالم بشریت است
افسانه و پندار مبتنی نیست بلکه ریشه در واقعیات محسوس و ملموس دارد و به همین جهت 

به موجب اصول این اسطوره دانش و هنر دو . شود گاه کهنه نمی ای است که هیچ ی زنده اسطوره
ی آدمیان از برکت وجود اند که حاکم بر معنویات و مادیات بشرند و هستی و سرمست خدای بزرگ
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نمایند و  هیچ ادعایی معجزه می ای و پنداری بی این خدایان بزرگ برخالف خدایان افسانه. آنهاست
ی پیامبرانی چون دانشمندان و فیلسوفان و هنرمندان و  آفریند و رسالتشان را با واسطه شاهکار می

شمندانی چون ارشمیدس، فیثاغورث، دان. کنند مخترعان و شاعران و نویسندگان به عالم ابالغ می
ابوعلی سینا، زکریای رازی، گالیله، کپرنیک و انیشتین، فیلسوفانی چون افالطون و سقراط و ارسطو 
و فارابی و بیرونی و دکارت، هگّل و مارکس، هنرمندانی چون رافائّل، میکّل آنژ، بتهوون، شوپن، و 

ی چون خیام و سعدی و حافظ و موالنا و اشتراوس، چایکوفسکی و پیکاسو، شاعران و نویسندگان
شکسپیر و دانته و هوگو و تولستوی و همینگوی، و مختراعانی چون گوتنبرگ، گراهام بّل، مارکنی و 

. اند مادام کوری و ادیسون و غیره به یک قوم و ملت خاص تعلق ندارند بلکه از آن همه بشریت
ها اختراع نکرده و  تنبرگ چاپ را تنها برای آلمانیگو.  رازی الکّل را قطعاَ برای ایرانیان کشف ننمود

سعدی تنها . ها نبوده است ها فقط برای تامین سالمت فرانسوی نظر پاستور نیز از کشف میکرب
ها  و ادیسون برق را فقط برای آمریکایی« بنی آدم اعضای یکدیگرند»برای ما نگفته است که 

های خودشان نیست بلکه بیان واقعیاتی است  رای ملتفلسفه خیام و هگّل تنها ب. اختراع نکرده است
گیرند و از موسیقی بتهوون و اشتراوس، نقاشی رافائّل و پیکاسو  ی جوامع بشری را در برمی که همه

برند، چون مظاهری از رسالت آن دو خدای بزرگ همین  ی دنیا لذت می و شعر حافظ و بودلر همه
ام دنیا دارای معابد بیشماری هستند که مومنان و این دو خدای بزرگ در تم. دانش و هنرند

پذیرند و  گاه زوال نمی معابدی که هیچ. خدمتگزاران و شاگردانشان در آنها به خدمت و تلمذ مشغولند
های  های علمی و البراتورها و موزه ها و آزمایشگاه ها و مدرسه دانشگاه. افتند از رونق و شکوه نمی

روند و  های هنری تماما از معابد آن خدایان بزرگ به شمار می نونهنری و مؤسسات فرهنگی و کا
. اید شک کانون نویسندگان ایران نیز یکی از آن معابد است که اینک شما به زیارت آن آمده بی

شمایی که موج خروشانی از دریای بزرگ و به ظاهر آرام ملت ما هستید و من، که کمترین خادم این 
ام، با چشمانی مملو از اشک  لبی آکنده از وجد و سرور به استقبال شما آمدهمعبد مقدسم، اینک با ق

فرستم و با لبانی  گویم و درود می نگرم، با زبانی که ندارم به شما خوش آمد می شوق به شما می
 .زنم های خندان و مهربان شما بوسه می های گرم و صمیمی و بر چهره لرزان از هیجان بر دست

زند و نیروهای  م، ما جمع شدیم اینجا به پشتیبانی این نیرو که برای شما کف میآقای قاضی عزیز
ی ما هستند، جمع شدیم از آزادی بیان دفاع  اند و نیروی اصلی جامعه بیشتری که در همه جا پراکنده

 .دارند که شما خوشحال نباشید وقتی که دستگاه صوتیتون رو برمی بکنیم برای این

همه بین شما هستند . اسم بسیاری دوستان رو نوشته بودم که همه اسم برده بودند کنم، اما کوتاه می
نوبتشون برسه که مقدم ها هم  امیدواریم که این جلسات تکرار بشه و اول. و دوستان ما هستند
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دم و  من لقب نمی. گیره و امشب خیلی فشرده است برنامه ها وقت رو می اسم. کم بر من دست. بودند
یکی از دوستان و اعضای کانون نویسندگان بعضی القابی که از شما و امثال شما شنیدم راجع به 
تقسیم تقوا و فضیلت، سازش ناپذیر، شجاع و فداکار، . گم کنم و بیشتر نمی غلو نمی. کنم تکرار می

ی اجتماعی، اینها چیزی است که از شما و امثال شما شنیدم  ترین محقق و نویسنده بین روشن
 .جوادیاصغر صدرحاج سید ی علی هدربار
جوادی وقتی در شرایط دو سال پیش اولین تجزیه تحلیلش رو نوشت و دست به اصغر حاج سید علی

دست و یواشکی و الی نون سنگک بین دوستان پخش شد، من از بسیاری گردان و دالوران 
چه شجاعتیه که این . ترسیدیم خوندیم، می وقتی تنها در اتاق می»کارهای اجتماعی شنیدم گفتند 

 .خواست که اینجا باشن و تشریف بیارن اینجا خیلی دلم می« مرد به خرج داده
با جمعه ولی کمتر . شه جوادی در جمع کمتر ظاهر میآقای حاج سید. کس حجب خاصی داره هر

 آدمیت فریدون ـ داد جان نویسی تاریخ به که ـ دیگری دوست بزرگ و با ارزش. شه ظاهر می
 . لوژی مشروطیت، فکر آزادی و سایر کارهائو اید ایران، و امیرکبیر کتاب ی دهنویسن

های سردار  ی کتاب ی آزادیخواه، نویسنده استاد بزرگ، نویسنده. گیالنی است بعد ابراهیم فخرائی
ی میرزاکوچک خان جنگلی، گیالن در جنبش مشروطه، گیالن در گذرگاه زمان،  جنگّل در باره

 سال 19 ـ 13یادم هست من که با این موی سپید ایستادم . شعر و ادب و غیره گیالن در قلمرو
 محکم و قرص خیلی جوانی مرد. بودم مدرسه شاگرد کردم می آمد و رفت مجمعی یک در پیش
 تدوین و تهیه مشغول که بودیم شنیده دیگران از ما دادیم، می نشونش همه به و رفت می و آمد می

کرد، این تاریخ اجتماعی در اختیار  کوشش سال 13 است، راوندی مرتضی آقا ایران اجتماعی تاریخ
ی الجزایر و مردان مجاهد، استعمار جدید و مرد نامتناهی و  دیگر حسن صدر نویسنده. شماست االن

ی معاصر نامدار، دیگر محمود عنایت که همه  دیگر استاد پرتو علوی نویسنده. مقاالت و غیره
ی ما در زبان پارسی پروین  دیگر استاد همه. قاسم الرین داستان نویس معروفشناسیدش، دیگر  می

 سداهلل مبشری، که تحقیقاتش واقعاًگنابادی که بیماره و در منزله، دیگر محیط طباطبایی، دیگر ا
دیگر حسین ملک که امیدواریم فرصتی برسه . اش باارزشه و وجودش باارزشه و آزادگی و آزادیخواهی

بینم بقیه  بعد همینطور تقاضاهای دوستان رو من دارم می. قتی داشته باشه که صحبت بکنهو اینجا و
خیلی برنامه فشرده . دقیقه دیگه اینجا نخواهم بود 9-3که حداکثر  خونم برای این تقاضاها را نمی

. از خودش ارث برده امضاشـ  االن اولین رو، تقاضایی است که به امضای قرص و محکم. است
دیگران،  ای دیگر گله کردند از من که چرا اسم این عده نباشه مثالً و عده. عیّل خوئی شاعر مااسما

اسامی این عده به ترتیب . اند گفتن خوئی و سایر دوستان اعضای کانون امضا کرده همه و همه می
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 ـ کدکنی شفیعی محمدرضا ـ امیرحسین آریان پور: ها حروف الفبا عبارت است از آقایان و خانم
ر اینجا نیستند و در سفرند ابالغ خواهد شد اجازه بدید تند اگ رسید خواهد همه به شما احساسات)

 ـ گیالنی فریدون ـ (ماست میان در که) آبادی کوش جعفر ـ کسیال احمد ـ نادر ابراهیمی( بخونم
 ـ آدمیت فریدون ـ آبادی دولت ـ پور آریان یحیی ـ تاش شاهرخ ـ درودیان ـ پرست وطن اسماعیّل

 ـ رفیعی احمد ـ رهبر صابر ـ محمود احمد ـ بهبهانی حسین ـ ادعم ـ عنایت محمود ـ ناطق هما
 دیده رو نویسندگان کانون دوم ی بیانیه اگر و بسیارند که غیره و مؤذن ناصر ـ قاسمی ابوالفضّل

 سؤال. بگم رو دیگر سؤال سرعت با و زود خیلی اما. بیانیه زیر دیدید رو نفرشون 33 اسم باشید،
محیط محیط گسستگی بوده، خوشحالی ما و دعوت ما به . حق دارند. کنند یم پرشور جوانان را دیگر

 فعالَ که است این متانت به ـ گفتم هم دیشب نیست صحیحی لغت آرامش که ـ آرامش و متانت
 سرود موقع ها صبح را ها بچه و هستند ما بین که معلمینی دونم نمی که ای عده شده فراهم ای وسیله

حتی به وجود . همدیگر رو ببینید اینجا. ده نوزده هزار نفر یا بیشتر جمع شوید گن می بینن می خوندن
کنند که چرا ما جمع شدیم  ها شک می ای از جوون خودشون و به حضور خودشون در اینجا عده

ید جواب دون خودتون میکنم  شود که بحث نمی آیا دلیلی، سندی برای فالن چیز پیدا نمی. اینجا
گم به دوستانم  ها می بچه)هایی را که دیدم  که توانستیم با این متانت بچه دم که نه به دلیّل این می

های  رفقا و دوستانی رو دیدم که از مامازن ورامین، از جوادیه، از تهران پارس، از راه( چون معلم بودم
سعی خواهیم کرد . اینجا همدیگر رو ببینیمای فراهم شده  وسیله. گردن دور، شب میان و برمی

ای فراهم بشه که جای بهتره، جمعیت بیشتر و  طوری رفتار کنیم با تکیه به پشتیبانی شما که وسیله
ما جمع . کنیم اما ما چه می. تر از من داشته باشیم تر و سخنرانان بهتر از من و گرم مجالس گرم

ها کار نکرده به دستمون افتاده، یک قطاری و  مدت ای که شدیم، فکر کنید که یک ماشین قراضه
خواهیم در یک جاده سنگالخی به کمک هم هّل بدیم و روشنش کنیم و سوار شیم و به  این رو می

در این راه هّل دهندگان پای همدیگر را هم لگد خواهند کرد، تنه هم به هم خواهند . ای برسیم نقطه
بلی، با فکر قبلی، با تصمیم قبلی در جهت صحیح حرکت ی ق زد، ولی اگر فکر کنند و یا اندیشه

یک سؤال دیگر هم بود که یک . ی شما این ماشین راه خواهد افتاد کنند، حتما به امید قدرت همه
در خارج از . آیند قدری که از دوستان سؤال کرده بودند و بیشتر از دیگران شنیدم که در اینجا می

کنید  دونم سیاست خارجی از این کاری که شما می رجی یا نمیگفته شد که آیا نیروی خا. اینجا
که ما با کمک خارجی و با نیروی خارجی برای این. کنه؟ گفتم که مطمئنیم مطمئنید که استفاده نمی

و انتظار نداریم از . به دعوت دوستان خودمان اینجا جمعیم. و به اشاره نیروی خارجی اینجا نیستیم
اگر قرار باشد که آزادی رو دیگران لقمه کنند و به . پذیریم رجی رو نمینیروی خارجی و کمک خا



 ها    یبازخوانی ده شب ـ سخنران

181 

 

ی آزادی را که خارج از حدود و مرزهای آگاهی  لقمه. کنم دهان ما بگذارند، من این لقمه رو تف می
ی شما و سایر مردم آزادیخواه ایرانی برای من  من و مرزهای فرهنگی من و بی کمک آگاهانه

. شناس مثّل اعضای وظیفه. کنیم اما چطور عمّل می. کنم کس باشه قبول نمی بگیرند از جانب هر
کانون نویسندگان مجمع اعضایی است که ممکن است در خارج عقایدشون با هم اختالف داشته 

شود شعار ما باشد  منوچهر هزارخانی شبی که صحبت کرد شعاری را از قول ولتر گفت که می. باشد
 «نم تا تو بتوانی حرفت را بگوییمن حاضرم جانم را فدا ک»

خواستیم امضاها را جمع کنیم، طی این سالیان  اما وقتی اولین بیانیه را که به چهّل امضا رسید می
دوستانمون رو پیدا کنیم . چند نفری زحمت کشیدیم ارتباطی بریده شده بود که واقعاً های آنقدر نخ

میاند، نویسندگانی که با شرایطی که در  االن دسته دسته. آدرس دوستان خودمون رو نداشتیم
دهیم مثّل مردم  گذشته و قول می 292اساسنامه کانون گفته شده تا کنون عضو کانون شدن از مرز 

خواهید و توجه کنیم خودمون  شناس عمّل کنیم و آگاهانه و توجه کنیم که شما چه می وظیفه
اعالمیه حقوق بشر و قانون اساسی  همان حدود. های خودمون رو در چه حدودی بیان کردیم هدف

اولین . تکان دهنده بود برای من شناسی به گوش رسید که واقعاً ظیفههایی از و نمونه. که خواندم
سرفراز که شاعر خوب جالل )این سرفراز . این دومی امضاء شده بود. بیانیه را امضاء کرده بودیم

آمد به من ( مجالس شب و روز زحمت کشیده خودشو کشته تا االن برای تشکیّل این ماست و واقعاً
 گوته انستیتو در گفتم( تهرانی آزاد محمود ـ که امشب شعر خوانی داره)گفت که رفتم سراغ آزاد 

 کانون اگر نویسندگانم کانون عضو من است گفته میایی؟ کنند دعوتت است خوانی شعر برنامه
از  شد شنیده انتقاد و بحث ی جلسه در عدیسا. نداشتم کاری تحسین جز من واقعاً. آیم می دبگوی
. یعنی کار جمعی رو متوجهه. ها که گله داشتند که هر چیزی رو موکول کرد به دستور کانون بچه

جندی شاپور، برای ما سخنرانی کنی؟ گفته کانون   گفتند آقای دکتر ساعدی میایی در دانشگاه آبادان
از کانون اجازه بگیرد، »کنی که اجرا بشه در محفّل ما؟  ات رو نظارت می فالن نمایشنامه. رو ببینید

اینها نمونه است ما تا پنج ماه پیش یک همچین یگانگی رو نداشتیم و شما رو « من عضو کانونم
نداشتیم و االن داریم و بسیار مغتنمه، طاهره صفارزاده، شاعر خوب ما هر پیشنهادی برای شعرخوانی 

ر اولش بود شرکت کرد با اصرار کانون، آزرم همچنین، دکتر باقر با. تاکنون براش شده نپذیرفته
گفت من تا حاال چند دفعه  امروز می( دوست متفکر خوب ما که فردا شب سخنرانی داره)پرهام 

موضوع صحبتم را عوض کردم چرا که به دوستان عضو کانون نشون دادم تذکر دادن و گفتند 
های اعالم شده حرفی بزنم و دیگر  نون و این خواستی کا خوام خالف گفته عوض کن و من نمی

شود که اما گفته خواهد شد قطعاَ نوشته خواهد  عرض می( زنند وقت تنگه به پای من می)دوستان 
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یه شب هم صحبت شد اینجا . هایی حتماَ خرج داره، خرجشو به ما کی میده شد که چنین برنامه
شه، هر چقدر هم ها شکسته میشاخه: وران گفتهمدیر این رست( آخرین مطلبه این و بهترینش)

به عالوه، هرشب اینجا باشگاه ایران و . خوره این چمن؛ از بین میرهدوستان توجه کنند ضرر می
 تونم شکایت کنم؟رسه؛ چه کنم؟ میخورن، به من ضرر میآلمانه، چندین نفر شام می

پول . رسههار هزار تومن به من ضرر میشبی چ: گی؟ گفتشکایت رو به خود ما بکن، چی می: گفتم
گیری کنیم ببینیم به این حرکت متین ما شما رأی می دید و کردم بیاییم رأی من پیشنهاد. نداشتیم

آمدم . کنیم مّل کنیم و فکرأاندازید؟ دوستان گفتند که تای در یک صندوقی هرکدوم می یک سکه
و آقای  ایشان اینجا، رستوران در دبیران هیأت. دمش روروبهـ  کانون عضوـ  بیرون، با اولین دوستم
کنی به این به اولین دوستمون که عضو کانون بود گفتم چقدر کمک می. دکتر بکر جلسه داشت

. زدیم اونجا دیگر به شما نرسیدیم دو نفر از دوستان دور. ها و پولی داد و همین رو من گفتمشب
گن دانشکده یان و به من میحاال هی می. ند قدمجا و همین چتومن همین 32222پول جمع شد 

خواهید ما بتون گن کمک مالی میبازرگانی، فالن دفتر دوستان، فالن دوستان، فالن دانشکده می
تونستیم به دست بیاریم که در این سه ماهه به چه بهتر از این و چه چیزی ما بهتر از این می. بکنیم

گوش گفتند و پول دادند برای  شت اول خودشون گوش بهای که در همون گعده. دست آوردیم
شه که چنین فکرهایی شده همانطور که اخبار کانون نویسندگان در و شنیده می. که معلوم بشه این

شه کنایاتی زده شنیده می. هااین مجلس باشکوه شما قرار است بسیار کوتاه نوشته بشه در روزنامه
ای  شناختم، عدهای را اصال نمیعده. اون دور بودند می خونم هایی رو کهمن این اسم. خواهدشد

گم یک جیب به این مناسبت می. اصال عضو کانون نبودند، به گوششون رسید اومدن پول دادند
قبول . )نون و غیر کانون هستنداز دوستان عضو کا. احتیاج ما رفع شد. شهدیگر من پر پول می

خوان اسمشون خونده بشه و  های نمیپول داده. نفرند 32-92 .(ها را نخونمکنم، گفتند اسم می
ی یادداشت پاره کردم و تظاهر بشه و اولین کاغذی که من دست گرفتم این کاغذ بود که از گوشه

کننده، گزارش  گونه شد و خیلی خستهاما گزارش. نوشتمداد جلوش میاسم هر کسی را که پول می
 .ولی الزم بود. من

کنیم و امیدواریم حرکت متین و قانونی خودمان را ادامه بانی و نیروی شما تکیه میما به پشتی
خواهیم داد و از پای نخواهیم نشست و امیدواریم به کمک شما و شماها و شماهای دیگر که در 

های اساسی است به ها هستند و یا سایر جاها هستند، آزادی بیان رو که در کّل آزادیشهرستان
 .به امید آن روز. مدست بیاوری
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دارم، البته به پیروی از عنوان شاگردی در محضر گروهی از متفکران و  از آنجایی که من اعتقاد
بزرگان، که انسان یک قلمرو درونی آزادی دارد و هرچند هم که عرصۀ بیرونی بر او تنگ بشود، این 

 که اندبوده و هستند بزرگی هایو انسان  .همواره مال اوست، حتی در بدترین شرایط عرصۀ درونی
 قلمرو این تواند نمی نیرویی و زوری هیچ که است درونی آزادی قلمرو دارای انسان که اندکرده اثبات

 وعموض لحاظ همین به  .دارد ارتباطی شعر ذات و شعر با قلمرو این من گمان به و  .کند تصرف را
 من برای فرصت همچنین و است تنگ وقت که آنجا از و امشعر آزادی است انتخاب کرده را سخنم
  .را سخنم کنممی کوتاه ـ  گفتار این تهیۀ برای ـ  بود کوتاه

 تخت که انسان فرزندان این اندکیان  .کشاندچه چیزی است که ما را به سوی شعر و شاعران می
لولی این  .انداینان که تخت سلطنت نه به بازو گرفته  .نهندمی ما دل رد و درون در را خود سلطنت

 راه زمان هر کلمات کمان رنگین با که آواخوش گرانزمزمه این در،پرده الابالیان یا سرشوریده وشان
 زمان هر از بیش را خود ما که ایلحظه آن است کدام  .کشدمی چشم، پیش دیگر نقشی خیالشان
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 ما دل و نشیندمی ما دل بر شعر که ایلحظه آن است کدام کنیم،می احساس نیازمند آنها به دیگر
 اینها که است ابریشمی ظریف تار کدام کیست؟ شعر خوانندة یا شنونده کیست؟ شاعر طلبد،می شعر

لحظه  .است شعر تولد لحظۀ شعر، خواهندة یا خواننده و شاعر میان ارتباط لحظۀ پیوندد؟می هم به را
 و معنا هاکتاب بر نوشته هاینقش و کلمات و آوازها و کندزندگی خود را آغاز می شعر که است ای

 هم و همدلی  .است سخنی هم و همدلی لحظۀ شعر، تولد لحظۀ  .کندپیدا می دیگر حالتی و حال
 زبان و لد که الل یا خاموش زبانی و دل و است شاعر آنِ از که گویا، زبان و دل میان سخنی

 در شاعری انسانی هر که شودت و این همدلی و هم سخنی از آنجا حاصّل میاس شعر خواهندة
 نباشد، شکسته هم در و سرکوفته و سرخورده او وجود دیگر هایجنبه بار زیر در اگر که دارد درون

 که است تیدس نیازمند است انسان درون در که چنگی این  .برکشد سر او درون از گاه گه خواهدمی
 دست آورد،می دستی که این چنگ را به نغمه در  .یرا انسان نیازمند تغنی و ترنم استز بنوازد را او

 را آن دیگر دستی باشد، نیاموخته سرود یا الل یا خاموش شاعری دل در چنگ این اگر و است شاعر
 است شاعر دو این میان خوردبر لحظۀ این در  .است سراینده و گویا شاعر آنِ از که آوردمی ترنم به
 جلوه وارطاووس همه این و شعرند خواهندة و نیازمند همه این شاعران اگر و شوده شعر آفریده میک

  .نیست کامّل شعر آنها وجود با که است جهت این از شاید فروشند،می
 حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست

 کشم می آه آن از ندارم، ایآینه
 

 لحظۀ دیدار این دو شاعر گویا و خاموش؟ و اما کدام است
میلحظۀ دیدار این دو شاعر همان است که ناصر خسرو قبادیانی، آن مرد آزاده، آن را آنات رهایی 

 و مناسبات و شرایط منکوب و محکوم حسابگر، روزمره، خویشتن و خود از آدمی که آنی  .نامد
له و ابزار بودن و وسی به نیاز از آزمندی، و آز زا خودخواهی، و پرستیخویشتن از اجتماعی مالحظات

 است فراغت لحظۀ در  .شودوسیله و ابزارکردن دیگران، از دروغ و دغّل، از مصلحت و سود فارغ می
 هایچرخ گردش از روزمره، زندگی خشونت از که ایلحظه در  .نمایدمی رخ درونی شاعر این که

 که از بند رسته درون شاعر این که است لحظه این رد  .نیست خبری سودپرستی و سود و مصلحت
عالی در انسان که است ایلحظه آن  .شودمی ترنم و تغنم نیازمند سخنی،هم و دلیهم نیازمند است،
می متولد شعر که است لحظه آن در  .گذاردمی پای درونی آزادی اقلیم در خود، وجود اقلیم ترین
دی است که سرانجام به تردی  .است آزادی و است نجات است، هاییر شعر»: استگفته شاملو  .شود

 « .است آخرین راه این را جان آزادی اگر  .آسودگی سر از است خاطر رضای به آهی  .گراید یقین می
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 او از چیز آن که شوددر این اقلیم آزادی است که آدمی از خود فارغ و به چیزهای دیگر مشغول می
 که شود،می زیبایی عاشق و بُرَدیم خویش هایزشتی از آدمی  .است زیباتر تر،دوردست فراتر، برتر،
 با و شود،می فارغ جهان از زیباست، که معشوقی معشوق، به مشغولیت این در و شودمی عاشق آدمی

  .است آزادی عین که شود می پذیرا را دیگر بندی خویشتن و خویش از خود بندهای گسیختن
 حاشا که بگرداند روی حافظ از جور تو

 من از آن روز که در بند توام آزادم
در چنین لحظۀ شیفتگی و شیدایی و در بند زنجیر این تعلق عالی است که عاشق بر دو کون آستین  

پس لحظۀ میعادی است میان شاعر و عاشق و در هم زبانی شاعر و عاشق است که   .افشان می شود
کمان کلمات خویش بر بلندای افق نقش  ال عاشق را با رنگینشاعر شور و ح  .شعر زاده می شود

گوید زیرا  شاعر زیبا سخن می  .آورد می زند و تارهای رنگین این کمان را چون چنگی به نوا در می
 سخن از زیبایی در میان است، حتی خشم و خروش و مالل او نیز اگر به زبان زیبایی به نوا در

  .ت و هجرت زیباییآید، شرح دردی است از غرب می
همدلی و هم سخنی میان شاعر و خواهندة شعر از آنجاست که این دو فارغ از خویشتن و فارغ از 

های کوچک شخصی و نفسانی خویش و فارغ از هوش و هوشمندی حسابگر، دست  تمناها و خواست
ی خویش که جز و در آنجا در ذات انسان  .شوند در دست یکدیگر رهسپار قلمروی برتر و واالتر می
شوند و مستانه از چهرة حقیقت خویش، از چهرة  همین همدلی و هم سخنی نیست، با هم متحد می

آنجا که فردیت آدمی غرق در نفس و نفسانیت خویش است، آدمیان جدا و   .کشند حقیقت، نقاب می
هرچند   .اند شافتاده از یکدیگر، سرگرم جنگ و جدال آشکار و پنهانی و خشم و خرو پراکنده و دور

که چیزهای ظاهری، از مقولۀ پیوندهای صوری و اجتماعی، از مقولۀ وابستگی به تشکیالت و 
دهد اما آنجا که آدمیان از  ها به اختیار یا به اجبار آنها را با آن پیوند صوری می ها و سازمان دستگاه

ا هم در حقیقتی واالتر از منی گذارند و ب مرتبۀ نفسانیات و خودخواهی و خویشتن پرستی پا فراتر می
زند که راهش از دل به دل و از  هایی پنهانی آنها را به هم پیوند می شوند، رشته و تویی یگانه می
  .جان به جان است

 های مردان خداست هم نفس جان
 جان خوکان و سگان از هم جداست

 
کند، نیازمند  خود را ظاهر خواهد گشاید، وقتی می اما این یگانگی و یکدلی، هنگامی که زبان می

خوانند،  برای همین است که یکدالن و همزبانان سرود و ترانه دارند و با هم می  .شود سرودن می
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خوانند در  سرودی که مستان و میخواران می  .گسیختگان و پراکندگان، سرود و ترانه ندارند
همچنین است   .داشتن استهای از خودگذشتن و دوست  های فراغت و همدلی است، در لحظه لحظه

سرودخوانی اینها همزبانی است که از همدلی   .خوانند سرودی که جنگاوران و رزمندگان می
اما پراکندگان غرقه در خودپرستی سرودی ندارند   .خیزد، زیرا که شعر و سرود زبان همدلی است برمی

لماتی است که از سر تشریفات ک  .که با هم بخوانند و اگر داشته باشند، سرودشان سرود رسمی است
شود، از ترس  آید، اما از معنا تهی است، از دلشان نیست که بر زبانشان جاری می و عادت بر زبان می

اید که اهّل بیت شهادت به  ها هم دیده در تعزیه  .شنوند خوانند یا می یا مراعات ظاهر است که می
و اما اشقیا جز به زبان شتم و طعن و خشم و  کنند گویند و هم نوایی می زبان شعر و سرود سخن می

خوانند، اما اهریمنان دوزخی  اند که در آسمان نیز فرشتگان سرود می آورده  .گویند خروش سخن نمی
های حقیقت  شعر راست است، شعر راستی است، شعر زبان باطن است و از سرچشمه  .سرودی ندارند

قصد و غرض برای خوشایند این و آن، برای بازار، برای  شعری که از سر تکلف، از سر  .گیرد مایه می
ها و  ما را با تفنی  .هر بازاری سروده شده باشد، دست باال نثری است خوش آهنگ اما شعر نیست

  .زیرا آنها الیق نام نظم نیز نیستند  .های سگ صفتانه کاری نیست ها یا مدیحه سرایی طبع آزمایی
اما اگر به   .شود، و صرفاً برای خوشایند اهّل روزگار، شعر حقیقی نیستشعر اگر به مقتضای روز گفته 

اما نه   .این وقت همان وقت فراغت است  .مقتضای احوال وقت گفته شده باشد، زبان حقیقت است
آنچنان وقتی و فراغتی که آدمی   .گویند و جامعه شناسی نیز دارد ایام فراغت به معنایی که امروز می

 :گفت مصطفی محمد که همان  .کند می پُر دوست از و تهی خود از ـ  گفتیم که چنانـ  را
شود که  نماید و شاعر بی اختیار چنگی می در چنین وقت و فراغتی است که جمال دختر شعر رخ می

 :موالنا گفته است  .شاعر چنگ حق است  .سرودش حقیقت است، و زبانش حق
 گفت که تو در چنگ منی می

 ت نزنممن ساختمت چون
  من چنگ توام، بر هر رگ من

 تو زخمه زنی من تن تننم
  .گیرد نماید و نامی دیگر به خود می و حق در هر زمان به نوعی چهره می

گوید، آیا نه از آن روست که حقیقت  شود، اگر شاعر از حقیقت زیبا سخن می اگر شاعر زبان حق می
  .زیباست؟ این را افالطون گفته است

کرد، آیا این  که شاعران را از مدینۀ خویش به نام خدای عقّل و نظم بیرون میهمان شاعری 
  .حقیقت نیست که دوست دارد با سرود و ترانه، از زبان انسان ظاهر شود



 ها    یبازخوانی ده شب ـ سخنران

110 

 

 :گوید اگر این نیست، پس چرا مالی روم، این چنگ خوش نوا، می
 ای همه خلق نای تو، پُر شده از نوای تو

 ه نای جان مکنای، دست ب گرنه سماع واره
 کار دلم به جان رسد، کارد به اسخوان رسد

 ناله کنم بگویدم، دم مزن و بیان مکن
 هر بن بامداد تو، جانب ما کشی صبوح

 کی تو بدیده روی من، روی به این و آن مکن
 

گوید، اگر حقیقت او از نور حقایق پراکندة علمی که شناخت جهان ـ  اگر شاعر از حقیقت سخن می
گوید، که حقیقت  نیست، بلکه حقیقتی است یگانه که هر بار همان را می مرتبۀ کثرت است ـ که در  

یگانۀ انسان است، که حقیقت یگانۀ عالم است، که حدیث یگانگی حقیقت انسان به حقیقت عالم 
زیرا متفکر نیز غرقه در   .رسند شاعر و متفکر با حرکت از منازلی متفاوت در راه به هم می  .است

او نیز در   .ها، باری غرقه در کثرت نیست ها و یافته غرقه در کثرت داده  .سیاری حقایق علمی استب
او نیز در طلب پیوستن گوهر انسان با گوهر حقیقت   .طلب گوهر یکدانه و جوهر یگانۀ همه چیز است

میعادی است  اگر شاعر چنین است و متفکر چنین، پس  .اندیشد او نیز به یک و یکی می  .وجود است
  .ورانمست طایفۀ از ـ  ظاهر بهـ  اگرچه این یک از قبیلۀ مستان است و آن یک  .میان شاعر و متفکر

 :اما
 اند مستور و مست هر دو چو از یک قبیله

 ما دل به عشوة که دهیم، اختیار چیست؟
کند که سراپا و  میشعر غیور است، زیرا الهۀ شعر تنها کسانی را به مقام فرزند دلبند خویش انتخاب 

او بهترین میوة   .با تمام وجود، خود را به او بسپارند و تمام گوش هوششان به پیغام سروش او باشد
های  زیرا لحظه  .کند که فارغ از هر کار، به کار او بپردازند باغ خویش را تنها به فرزندانی هدیه می

که این  برای آن  .اب و دیریاب استد، کمیرسیدن پیغام این سروش، لحظۀ نزول شعر، لحظۀ شهو
باید حواسش از زندگی روزمره   .های دیرآی و زودگذر از کف نروند، شاعر باید سراپا گوش باشد لحظه

از این روست که بهترین فرزندان این الهه در   .پرت باشد تا این ماهی زرین از قالب او نگریزد
آیند  ظم جاری و شکنندة قانون آن به شمار میروزمره در چشم پاسبان نظم عمومی، دشمن ن یزندگ

گیری شده در نظم جاری زندگی به  مردان محترم و منظم و قالب  .نمایند و حتی گاه ضد اخالقی می
 :دیگو که شاملو در همان شعر می چنان  .نگرند آنها به دیدة رشک می
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 این چنین است که کسانی مرا
 نگرند از آن گونه می

 خورم ایشان میکه نان از دسترنج 
 کنم و آنچه به گند نفس خویش آلوده می

  .هوای کلبۀ ایشان است
اما نظم اخالقی و اجتماعی مستقر، صورتی است مندرس از تحقیق حقیقتی که روزگارش به سر 

ای قالبی، برای روابط و ضوابط سامان دهندة احوال،  ای اعال و مرتبه زیرا که از مرتبه  .آمده است
مایه به مرتبۀ ایدئولوژی، به معنای بد کلمه، فرو  ای برای آسودگی خیال انسان میان همنافع، وسیل
از این رو شاعر حقیقی، نه آن شاعری که روی ریا یا تمنای توجه به بازار دارد، چگونه   .افتاده است

 جاری یقرارها و قواعد و اندیشیتواند در قالب تنگ آنچه متعارف و هرروزه، به آنچه با مصلحت می
 او  .است زیبایی سوی به و جمال سوی به او روی کند؟ زندگی است زیان و سود حساب و زندگی

یش و معلم اخالق باشد و مردم را به سوی آنچه متعارف و هرروزه و همگانی و اند مصلحت تواند نمی
 :گوید مصلحتی است، دعوت کند زیرا می

 صالح کار کجا و من خراب کجا؟
 ، نغمۀ رباب کجا؟سماع و وعظ کجا

از این رو چه بسا قربانی نظم   .خواهد شاهد زیبایی باشد و شهود زیبایی را شهادت دهد او می
اما با مشاهدة زیبایی بر آنات نزول شعر، باید خود را   .اجتماعی و سود و زیان اندیشی مردمان است

 ره در باید که است خستینین فرزند یعنی است، زادیاو نخست  .برای شهادت دادن آن آماده کند
در  دو هر شهید و شاعر که زیرا شهید، و شاعر میان است میعادی رو این از  .شود قربانی خود خدای

و با این شهادت است که ما   .کنند دهند و به دیگران اعالم می اند و حق را شهادت می مقام مشاهده
  .خوانند هرروزین، فرا میرا به اقلیمی دیگر، برتر و فراتر از آنچه امروزین و 

 ایم ما در درون سینه هوایی نهفته
 بر باد اگر رود سرِ ما، زان هوا رود

خوانند که خود از پیش برای ما  شاعران با این گونه شهادت دادن و فراخواندن، ما را به سرزمینی می
ـ  کنند منزل را مهیا می آنها هستند که نخست این  .ایم که ما برای آنها ساخته اند، نه آن آماده کرده

 ما روی به را دیار این درهای آنها  .خویش حقیقت در زیستن و خویش حقیقت با انسان آشتی منزل
 (:در همان شعر)گوید،  این است که شاملو می  .یندگشا می

 که حال آن
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 چون ایشان بدین دیار فرازآمدند
 که چهره و دروازة برایشان گشود آن

  .من بودم
سرایی خویش، با دمیدن درنای وجود خویش، پاسداران حقیقت زیبایی، زیبایی  ان با نغمهآری، شاعر

حقیقت، فراخوانندگان انسان از دیار غربت و محنت و ادبار و مصیبت، از سرزمین ظلمت به دیار 
و حقیقت انسان آزادی است و شعر، زبان آزادی است و   .اند حقیقی خویش، به دیار حقیقت خویش

  . . .ین آزادیشاید ع
 :گوید و از این روست که شاعر می

 شعر رهایی است
 شعر نجات است و آزادی است

 اگر آزادی جان را
  .این راه آخرین است

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 که غیر ندانست این سطور نوشتم چنان من»

 «که تو دانی« شنو»تو هم ز روی کرامت چنان 

 حافظ

 

  دیوان و فرهنگ

 مصطفی رحیمی

 (شب هشتم)
 
 
 

، اما در قلمرو عمّل  است یو بزرگداشتن یزعز  که فرهنگ پذیرند یم  یزن یوانمداراند یحت  همه ظاهراً
 . گذارد ی، آن را حرمت م از باالسران یکمتر کس

است، نه فالن و  نیراها زنده است، به سبب فرهنگ ا ها و قرن پس از قرن یرانکه اگر نام ا دانیم می
باستان به سبب فرهنگ آن  یوناناحترام . است یجهان یامر ین،که ا دانیم یم یزو ن. یدادمان روبه

 . است و بس

 یجان به در بُرد، سبب آن بود که فرهنگ یختار یخونو شب یورشاز آن همه حمله و  یرانا اگر
المثّل  و غارت ضرب در تخریب که ـ مغول را یقوم وحش یفرهنگ چنان بود که حت ینداشت، و ا
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که به  یکه در برابر آن سد یافتاز آن رو رشد  یفرهنگ غن ینا. کرد یرانفرهنگ ا یازمنداست، ن
 . عمد و قصد بسازند، نبود

است که  یناصر خسرو را سخنان. پرداخت یرغم ترکان غزنو خود را به یمل عظیمۀ حماس فردوسی
 یم،کالم نباش یّلاگر در غم تطو. )یافت نشر نمیة ها اجاز از کشور یاریدر بس گفت یاگر امروز م

 بیاتاد» یدگاهکهنسال ما از د یاتادب یاگر روز( به دست داد یلیباره فهرست طو یندر ا توان یم
موانع رو به  یفرهنگ کهن با بس. آمد فراهم خواهد یبزرگ و سرشارۀ ینشود، گنج یبررس« ملتزم

 . رو بود، اما آزاد بود

هم در جهان ما فرهنگ با دو دشمن  یبر رو. است سابقه یب یهنگ معاصر در معرض هجومفر اما
 یزیمم یگرو د جود، یرا از درون م ینکه فرهنگ راست یفرهنگ بازرگان یکی: است یکاربزرگ در پ

 . زند یزخم م یرونکه آن را از ب یوانید

جداگانه  یبه وقت یازسخن اول ن: )یموبگ فرهنگ و دیوانۀ از رابط یا شمه ینجادر ا خواهم یم اجازه
 (. دارد

 . نگر یندهفرهنگ ذاتاَ آ ینب نگر است و ذره اصوالً گذشته یواند عینک

داده  یواند یّلتشک ها یدئولوژیا ینتر و تازه ترین به فرض که بر اساس مترقی ـ یوانید مقامات
 یوان،د ینتکو یراز. ست کار کنندبوده ا یاپو یروزکه درست تا د یبر اساس تفکر خواهند یمـ  باشند

و  یشهاندۀ اگر فاصل. است ینیب ساختن فالن جهان یعمل یعنیاز قوه به فعّل آوردن،  یف،بنا به تعر
  که یمبگذر. است یروزافکار د یعمل یامروز تجل یوانباز هم د یم،روز حساب کن یکعمّل را فقط 

 ورزان یشهاز اند یوانیانهر حساب، د پس، به. قرن است ینچند یست،روز ن یکفاصله  ینگاه، ا
که  نخست آن یراامروز و فردا را ندارند، زۀ یشفرصت و امکان پرداختن به اند یوانیاند. ترند واپس

که برپا  ینهم یوانی،د یالتکه تشک آن یگرو د دارد، یبازشان م یشهاند یپرداختن به عمّل از پروا
 . دارد یستاییآشکار و نهان به ثبات و ا یلیشد، تما

 . کار خود گذشته گراست یبه مقتضا یوانیانسان د پس

از  یشاهّل نظر چون در فروغ فلسفه و علم و هنر ب»(: کنم یکتاب نقّل م یکرا از  ینجاا)در برابر  اما
بالفعّل  یترا از بطن واقع( یندهآ)بالقوه  یتواقع یشو زا یهست های یدگرگون یتاهّل عمّل ماه

و  نگرند یم آیندهة اکنون را نه به عنوان اکنون، بلکه به عنوان پرورند یرناگزبه  یابند، یدرم( اکنون)
و نزد اهّل  شود یم یدهسنج یآن یها لذت یزانهر نحوه موجود نزد جانوران با م. کنند یم یابیارز

نقّل  یانپا)« ...و دور یکنزدة یندو نزد اهّل نظر، با مصالح آ یک،نزدة ینداکنون و آ یعمّل با سودها
 یستاییو ا« ماندن یرد» به صوصاًمخ یوانیاناهّل عمّل، د یانافزود که در م یدبا درنگ یب( لقو
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هست و  یزعادت ن یبنداست، پا یروزافکار دۀ یکه بر پا گذشته از آن یوانی،عمّل د یرادارند، ز یّلتما
عامّل  ها نایۀ به هم. تر یشپرداز است و پ دور یشه،که اند یدر حال. و جان سخت است یرمانعادت، د

را  یوانیچنان د( جداگانه و درخور دارد یبه بحث یازکه کارکردش ن)قدرت . افزود یدبا یزرا ن« قدرت»
 یازمنداست و ن یرونب از اختیار ـ یستنشنگر یرامونبه پ و حتی ـ که برخاستنش چسباند یم یوانبه د
 : استآزموده  ییاستثنا هیچ یب یخرا تار ینا. یروناز ب یگرسان،د  یقدرت

 . است یذات یتناقض یوانفرهنگ و د یانم پس

دو ناهمساز  ینا یدپس با. یواندارد و تا دور دست نگاه به د یازجامعه همواره به فرهنگ ن ی،طرف از
 چگونه؟ . با هم بسازند یجاودانه، تا مدت

 . پناه قانون در

قانون، همه جا، در سر  ینا و. همگان یبا رأ قانونی: قانون است ـ هر چند موقت ـ یشانآشتۀ وسیل
از  یشهاز رشد اند یریجلوگ یبرا یدخود، نبا حیاتۀ در ادام یوان،که د کند یم یادآوریفصّل خود 

 . تاس یگریبه دست د یکیقتّل : یستن یستیهمز یگرد ینچرا که ا. استفاده کند یزیسالح مم

 ینا! زاید یاز باز، کبوتر نم. ازدفرهنگ بپرد ینخود بتواند، در درون خود، به تکو یوانو حاشا که د)
 .( یدیمتناقض را د

که شهوت  یبه وقت یوا. کنند یاشتباه م یدارند، ول یتن حسن یوانیاناست که د ینفرض ا ینجاا تا
برد  یردست به شمش یفیاگر در شطرنج حر. بکشاند یتنکار را به سوء یرماندن،و هوس د یستاییا

 . وانمود شود یگرد یا که ظاهر به گونه یرمگمبارزه تفکر را باخته است،  معناً

*** 

 . پاسبان فرهنگ یعنی  اند یشهنظر پاسبان اند اهّل

فرهنگ  دانیم یهمه م( که طرفه آن)کند، اما  یفنتواند به طور جامع تعر یکس یدرا شا فرهنگ
 است، فرهنگ اخالق است، فرهنگ جوهر و حاصّل فلسفه و دانش و هنر و یتفرهنگ معنو: یستچ
 . است یرانگرو یهمه، دوستان، در معرض تاراج ینا و... است یکو تکن یاتادب

ن پس فراگرفت، چو یاهیس ی،به سبب رواج فرهنگ بازرگان ی،را در بخش ینفرهنگ مغرب زم چون
از مردم آن  یگروه بندد، یها را م راه نفس یا تر نامبارک انفجار هستهاز دو جنگ عالم سوز، هنوز چ

چه  آفتاب،گاه  اما در شرق، شرق جلوه. گرفتند یشخود راه شرق را در پ عزیزة گمشد یودر آرز یارد
بود که  ینو چن !یشچشم به راهان چه ارمغان بردند؟ حش یبرا یمعظ یماییپ و پس از آن راه یدندد

 . بدل شد یشبه جاده حش ابریشمة جاد
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. که هست یستن یننبود و ا ینا یستد،اخود ب یو اگر بگذارند که بر پا گذاشتند یشرق را اگر م اما

به  ای یستهشاۀ یهد تواند می ـ که خورده است یجانکاه های زخمۀ رغم هم به ـ شرق هنوز هم

آنچه بشر به : فرهنگ است یست،ن ییفضاۀ ینالبته دژ پرنده و سف یههد ینا. جهان آشفته عرضه کند

است که در  یآن ای یههد ین،و ا. )یخالقبحران ا: برد یدشوار به سر م یسبب گم کردنش در بحران

 .( یزهمه چة یننداند، و همگان آفر سطح یکافق، شرق و غرب در 

عرضه کند، در معرض  یتبه عالم انسان یآورد ره توانست یهمان زمان که م   سوم؟ درست در جهان

وم را از رسالت دارد جهان س یفهها که وظ هجوم یناز ا یکی. قرار گرفت یشهتر از هم جانکاه یهجوم

 . یزیمم: است که مورد بحث ماست ینخود منحرف کند هم یخیتار

از فرهنگ پهناور گذشته  یجهان سوم دارد، برخوردار یاز کشورها یاریما بر بس یهنکه م امتیازی

به کشف  یرکه در دو قرن اخ ی،فرهنگ، در برخورد و استفاده از فرهنگ جهان ینا. است

در  تواند یو م توانست یم قرن بیستم،ة شدن در کور یدهآمده است، و با آبد ّلینا یاربس های ییروشنا

همان داستان    .رو به رو نشود یرونی،که با مانع ب احراز کند، به شرط آن ای یستهجهان مقام شا

 . شمشیر یاما ب یم،شطرنج بباز یاییدب. یرشطرنج و شمش

در همه قرون و اعصار بوده  یشرفتشاز پ یشه، ببشر در دو قرن گذشت  یشهاند یشرفتکه پ اند گفته

ما  یها اما کبک. ادامه دارد یهمچنان به نوع ی،شتاب، در سطح جهان ینگفت که ا یدبا. است

 . برف دارند یرهمچنان سر در ز

اما . است یافتهها کتاب درجه اول انتشار  صد یمعارف بشر های رشتهۀ همة ساله، در بار یس ینا در

 خواهند یعلت نم ها را ندارند و ناشران به همین آنۀ جرات ترجم یزیاز ترس مم مترجمان ما،

 . خود را به خطر اندازندۀ یسرما

 یانعکاس یرانیا ینندگانمسائّل جهان در ذهن آفر یشهگذشته، هم یگرانترجمه و نقّل افکار د از

از  گاه یچه یاشته، ولد یبدر وطن ما فراز و نش یو ادب یهنر یتخالق: داشته است و دارد یستهشا

نام و  یچکه ه ییها ساله که کشور یس یستب یندر ا. یزیمگر به سبب مم. حرکت باز نمانده است

 . اند داشته یو متفکر به جهان ارزان یسندهها شاعر و نو اند ده نداشته ینشان

د سال از پنج کتاب در عرض چن در کشور ما تیراژـ  یبر اثر چه عامل یعنی ـ دانست چرا یدبا اکنون

 . است یافته یّلتقل یهزار به هزار و اند

 ییو هاوا یّلآنت یردر فرهنگ چشم به راه جزا یدو حافظ، امروز با یاست که کشور فردوس چنین
 . باشد
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با کشور ما  یادیکه از جهات ز یجنوب یکایآمر. نوبّل را ربود یادبة یزجا یشها سال پ ده هندوستان
چند سال . جهان است یکنونۀ یشسطح اند ینتر در بر یسندهاعر و نوش ینشباهت دارد، صاحب چند

ما . تنوبّل اس یادبة یزجا یافتنامزد در یه،ما، ترکۀ یکشور همسا یسندگاناز نو یکیاست که 
 ـ اما. ها روزافزون باشد و چراغ معرفتشان فروزان کشور متفکران اینة که شمار یدواریمام یمانهصم

 ینچن یو ناصرخسرو و مولو یو راز یرودک یهنکه چرا م یمبپرس یمدارما حق ن آیا ـ !دوستان
 سترون شده است؟ 

که در  یمعتبر های کتابۀ که هم یمتوجه کن یقتحق ینلحظه به ا یکاما . الفارق نارواست مع قیاس
ترجمه و چاپ و نشر  به زبان ژاپنی ـ فقط چهار ماه ـ چهار ماهۀ به فاصل یابد یجهان انتشار م

 ! ؟...نیرااما کشور ا(. رسد یمدت به شش ماه م ینا یدشوار فلسف های کتابة در بار. )شود یم

سترون  یو چون فرهنگ مل شود یسترون م یگرفت، فرهنگ مل یکاست ورزان یشهاند یرویچون ن
سست  ینراست یعالئق وطن دوست دهند، یدل اعتماد به نفس خود را از دست م شد، مردمان ساده

(. اگر به زبان نشد به دل) ستایند یرا م یگانهساده دالن ب. گسلد یم ها یوندو پ ها یگانگیو  شود، یم
پرچم  ها یراهنپ. گیرند یداشته باشد، نهان و آشکار به مسخره م یرانیو ا یرا که رنگ مل یزهر چ
که  ینوجوانان. شوند یسپرده م یگانهبه مدارس ب گناه یکودکان ب. سازد یخود م ینرا آذ یخارج

از  چونو  شوند، یم یداست، کاروان کاروان، به دست پدر و مادر تبع یافتهن ینتکو شان یشهاند
 ریشه ینهال ب. یابند ینم یستهشا یبینص یزن یگانهاند، الجرم از فرهنگ ب بارور نگشته یفرهنگ مل

اما مشکّل بتوانند ( دیناگر بازآ) یندگرفته باز آ ینهدر برابر آ یانیطوط یدشا ینانا. پذیرد ینم یوندپ
 : وطن خود را دوا کنند یاز دردها یدرد

 
 : است خبری یدرد ب یگر،د درد

سال  یس یاجتماع جغرافیایۀ آن نقش. شده است یگرگونسال گذشته پاک د یدر عرض س آفریقا
  دانیم؟ یهمه تحول چه م ینما از ا یول. آید ها می به کار موزه ـ یشسال پ یستب و حتی ـ یشپ

به  یزچ یچه. شگرف حاصّل شده است ییراتیتغ یو اجتماع یفلسف یها در مکتب ین،مغرب زم در
همه چه  ینمطبوعات ما از ا یبماند، ول بایستی یخود نمانده است و نم یشسال پ سی ـ یستب یجا
  نویسند؟ یم

و  یاستو ادب و هنر گرفته تا س یشهاز قلمرو اند: خبرهاست یبس یو مرکز یجنوب یکایآمر در
مشرق اروپا دچار  یاند؟ کشورها کرده یافتدر یهمه چه گزارش ینمردم وطن ما از ا. اجتماع

  دانیم؟ یتحوالت چه م ینما از عمق ا. اند شده یادتحوالت ز
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اند، چه در  داشته یغآنچه از ما در یبه جا ینیمبب یدمحال است، با یعتکه خأل در طب به حکم آن اما
 . یمدست دار

 یلماگر ف. داغ است ارزش یدر عوض بازار آثار کم ارزش و ب شود، یخوب ترجمه نم یها کتاب اگر
و چه  یو گانگسترباز یو کالهبردار یباز ها که فن حقهمبتذل، آن های یلمف دهند، ینم یشخوب نما

اف انحر هدر را یگذار یههمه سرما ینبا ا خواستید یو شما م. )است یجرا یاربس آموزد، یو چه را م
 یلماز ف بینند، یم یاناگر از کتاب بد چند هزار نفر ز(. تر در امان باشد؟ها از نعمت گانگس ها، راه ذهن

از آن چند هزار تن  یشکه پ یده هزار نفر ینچند. گردند یده هزار نفر گمراه م ینو چند ینبد چند
 یشانفکر یتداکه ه ینو بب. یفکر یتهدا یازمنداز آنان ن یشو ب اند، یکتابخوان در خطر تباه

 ! یستچ

. اند یدهخر یاگرفته،  یارا  یشانآزاد. اند واداشته یوانیرا به کار د یهنر گروههایۀ تر هم تئاۀ ینزم در
 ینو ا)و ناهمساز در جنگ است  یدشمن خوب یتتر ما دو شخص و تئا ینمادر وجود هنرمندان س

را  یشانهنر یتشخص یزیمدستگاه م. یوانید یتو شخص یهنر یتشخص(: یستن یشانمنحصر بد
و آن را با  کشد یرا با رشوه برم یک ینا. دهد یم یدانم یوانیشاند یتو به شخص کند ینابود م

 . کشد یم ییگرفتن روشنا

را تنگ و  یّلاص یها ترجمهة یراز مترجمان که دا یاریبس: یستن ینجز ا یزن یگرد یقلمروها در
. هم هست یوانید یشرفتکه در آن پ ییبه کارها: نندک یرو م یگرد یبه کارها  بینند یم رونق یب
آسفالت  اباطّل ر یها راه  کشند یسد م یّلاص های یشهاند یشرفتهمان نسبت که در راه پ   به یوانیاند
 یتخالقۀ یندر زم. آرایند یو م سازند یها م ها و طربخانه خانه ها استراحت راه ینو در طول ا: کنند یم

و شاعران  یسندگاندست در برابر نو یکبا  یمدار یواند. قرار است ینز هموضع ا یزن یو ادب یهنر
را  یو هنرمندان بدل یبدل عرانشا  یبدل یسندگاننو یگرو با دست د کشد یم یوارد یو هنرمندان واقع

 . نوازد یم یرمستقیمو غ یمبه طور مستق

با مردم  ها یناما زنهار که ا. یستگوناگون غافّل ن های «یشنما»دادن  یّلاز تشک یمدار یواند البته
 .  یا بر ماهواره یا گذرد یدوردست م ای یرهصحنه در جز ییگو. داشته باشد یارتباط

 

 : است ییتماشا یززده ن یزیمطبوعات مم وضع

 ها یها پالوده شده و از صاف ها و بار و در هر صورت بار  کج و معوج یخبرها یا،  دروغ یخبرها انتشار
است؛  آنچه اصیّلة و سکوت دربار «یالتهمراه با عکس و تفص»دزدان و چاقوکشان مدح   گذشته، 

  مختلف بدنشان یایزوا یشو نما هنر رقاصان بیة خبر در بار ترین یو خصوص ینتر انتشار و محرمانه
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حاشا که مطبوعات . گوناگون یها ها و زرق و برق در رنگ ینانقد ا یمانتشار عکس قد و ن
اما اگر در . بدهند ـ رسا یمهن حتی ـ یخبر یاساس یا جرات کنند از مسئله یا یابند اجازه زده یزیمم

شود، البته وضع از قرار  ابانتخ یرانموش ا ینتر زرنگ یاگربه  ترین یباباشد که ز ینقرار بر ا مجمعی
و  یومسئله که راد ینا. زده یزیمم یزیونزده و تلو یزیمم یویاست راد ینو چن. است یگرید
 ! مصداق دارد یانپر یارمربوط به مردم است تنها در د یزیونوتل

را از درون و برون  یشهو اجبار و ترس چون خوره اند پراکند یدر همه جا بذر اجبار و ترس م ممیزی
 . جود یم

ۀ اندیشۀ در خدمت نشر و اشاع یدکه با یزیونتلو یو،تر، راد تئا یلم،است که کتاب، مطبوعات، ف چنین
نمک  ینجاا: شود یرسالتشان دگرگونه و واژگونه م یزیباشند، در کارگاه مم ینرهنگ راستسالم و ف

 . گردد یو دارو درد افزا م گندد یم

است؛ محروم کردن او از داشتن  یشیدنقلم، محروم کردن او از اند یاز آزاد یکردن ملت محروم
 . است یاست؛ محروم کردن او از جوهر هست ینفرهنگ راست

 . «نویسند یو آنچه بدان م  به قلم سوگند». سوز یشهقلم اند یرگ است و راه ساز یشهاند قلم

 قلم یملت ب. یدبه کار آ نویسند یرها شود، تا آنچه بدان م   قلم یداز انحطاط فرهنگ با یریجلوگ برای
 تر یهموران و زنبوران شبة به تود  یستملت ن یگرد( خواهد بود فرهنگ یو ب اندیشه یکه الجرم ب)

 . یاناست تا به جمع آدم

 ینا. دارند ییبه روشنا یازبودن ن یخواندن، و خالصه کنم، برا یبرا یدن؟شن یبرا یدن،د یبرا مردم
پس به . است رنگ نهان کرده یظلمت یایدب یرونکه از ب یآن روشن. نخواهد آمد یروناز ب ییروشنا

  آید؟ یم یاز کدام سو ییروشنا. یمدرون بنگر

 تابد؟ ینور از کدام روزن م ینجمع مردمان است، اما تجسم آن کجاست؟ ا ییروشنا ینبع اصلم البته
 است، اما چشمه کجاست؟  یاست که در عمق جار هایی قطره قطره آبۀ قنات، مجموع

 یر،فراگ یاهیدر س ینانا. از فرزانگان قوم، از اهّل قلم آمده است یلت،از اهّل فض ییبه امروز روشنا تا
افکن است روغن  زنه که بلند و شعله آن آتش. سازند یم یا زنه و احساس خود آتش یشهرد انداز برخو

 ... ها ها و مشعّل ها و مشعّل مشعّل: و آنگاه. افروزد یسوزِ مردمان را م

 . را هم ساخته است ییهر کس که مشعّل ساخت، روشنا و

 ! باد چنین

 !باد تر چنین

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و فضای عمّل فضای حرف 

 باقر پرهام 

 (شب نهم)

 
 

 
 سالم خواهران و برادران عزیز

  
 ز دهقان و از ترک و از تازیان

 نژادی پدید آید اندر میان

 نه دهقان، نه ترک و نه تازی بود

 ها به کردار بازی بود سخن

  
آمد و شناسم از بین جمعیت به سوی من  در پایان جلسۀ دیشب، یکی از جوانان که من شخصا نمی

جناب : شناس عینا چنین است متن یادداشت این دوست نا. یادداشتی را در دست من گذاشت و رفت
گونه خودخواهی  عرض شود که در مورد نوشتن این سطور مطمئن باشید هیچ سالم ضمن …آقای

وقت  بدون آماده کردن زمینه و اتالف. ام که راه نداشته باشد و غرضی راه ندارد یا الاقّل سعی کرده
و یا ( خدای ناکرده)کنم که شما و دیگر مسووالن این برنامه یا خودآگاه  شما خیلی صریح عرض می

کنید بلکه با این کار  ناخودآگاه نه تنها کمکی به مردم و مخصوصا جماعتی که در اینجا حاضرند نمی
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ه خاطر سخنرانی البته این را نه ب. گذارید ها سرپوش می کشی ها و حق خودتان بر روی تمام ظلم
های پیگیر و به خاطر ادامه دادن این برنامه از طرف شما  گویم بلکه بعد از سخنرانی آقای مهمید می

ثیری در حال أترین حاضر در جمع این حضار، کوچکترین ت های این کوچک باشد که حرف. نویسم می
 . اگر جز این است، فردا شب ثابت کنید. این حضار داشته باشد

کنم که منظور این دوست محترم این باشد که ما و شما در  ؟ من تصور نمی«ثابت کرد»باید چگونه  
این نه . اینجا یک میتینگ سیاسی برپا کنیم و بعد هم همه چیز را برهم بزنیم و به خیابان بریزیم

 کنم مقصود او چیست؟ گمان می پس مقصود او واقعاً. منظور اوست، نه منظور ما و نه منظور شما
خواهد ما  او می. زنیم، چیزی را ببریم و قطع کنیم هایی که در اینجا می این باشد که ما با حرف

 . تر، بهتر پرده و عریان مطرح کنیم و احتماال هر چه تند مسائّل را صریح، بی

من برخالف منظور این دوست عزیز، در گفتار امشب خود، همچنان به زبان مالحظه سخن خواهم 
ها را  که بیماری اجتماعی قرن چرا؟ اوال، به دلیّل این. پردگی زبان صراحت و بیگفت و نه به 

درمان بیماری مستلزم شناخت بیماری است و این شناخت را، هم . توان یک شبه درمان کرد نمی
اند  آنان که مسبب بیماری. خود بیمار باید پیدا کند و هم آنان که مسبب بیماری اجتماعی او هستند

خواهند گناه و مسئولیت خود را در ایجاد محیط اجتماعی بیمارگون  گیرند و نمی ا نادیده میبیماری ر
پراکنی هم در اختیار دارند، هر نوع صدای اعتراض ما  و از آنجا که همه نوع وسیلۀ سخن. قبول کنند

ند نشان خواه کنند و می و شما را، صدایی مغرضانه، صدایی که از خود ما نیست، به مردم معرفی می
پس مصلحت اجتماعی ما و شما . کشیم دهند که ما و شما، نه از سر درد، بلکه بنا به دستور فریاد می

گوی ما آنقدر  و اینست که بهانه به دست دشمنان دیرین آزادی ندهیم و کاری کنیم که فضای گفت
 . حق با کیست ادامه یابد تا مردم، یعنی داور اصلی و نهایی هر مسألۀ اجتماعی، دریابند که

ارزش کالم در رابطۀ اصیّل آن با زندگی . دلیّل دوم من اینست که کالم به خودی خود هدف نیست 
در رابطه با درک صحیح شرایط : تواند شمشیر دو دم باشد کالم، به خودی خود، می. و عمّل است

تعالی و کمال  تواند راهگشای آینده باشد و نیروهای خالق اجتماعی را در جهت تاریخی، کالم می
اما اگر رابطۀ کالم با عمّل اجتماعی قطع شود، اگر کالمی بر زبان آید که از . انسانی بسیج کند

های حقیقی نیروهای اجتماعی برنخیزد، هیچ نتیجۀ عملی نخواهد  ضرورت زمان و امکان توانایی
د و جامعه رو به ها به کردار بازی خواهد بو در این صورت، سخن. داشت و به عمّل نخواهد پیوست

ام و  از این روست که من موضوع صحبت خود را در همین زمینه انتخاب کرده. قهقرا خواهد رفت
آزادی بیان به نظر من، . کنم به شما عرضه می« فضای حرف و فضای عمّل»گفتارم را با عنوان 

 .هاست که وجود دارد ها و سال کوشش در جهت ایجاد فضای حرف نیست، فضای حرف قرن



 ها    یبازخوانی ده شب ـ سخنران

211 

 

خواست آزادی بیان، خواستی است در جهت ایجاد فضای حقیقی عمّل که شرط اساسی تفکر اصیّل 
بینی بنیادی را که با  دانم که دو جهان مناسبت نمی برای درک موضوع بی. و آفرینش کالم تازه است

 . موضوع بحث ما ارتباط دارند به سرعت با هم مقایسه کنیم

 اشاره با آلمانی، نامدار شاعر گوته، «…لمه بود، و کلمه نزد خدا بوددر آغاز ک»: در انجیّل یوحنا آمده
آیا « .در آغاز عمّل بود. در آغاز کلمه بود؟ نه»: گوید ه، میکوتا پاسخی و پرسش در انجیّل، کالم به

اند؟ به عبارت دیگر، آیا سخن گوته، نفی  کنندة حقیقت و ضدحقیقت این دو حکم متناقض، بیان
 بات حقیقت عمّل است؟ حقیقت کالم و اث

منظور گوته، در اشاره به سخن انجیّل، نفی حقیقت کالم نیست، بلکه آگاهی دادن نسبت به اصّل و 
 . منظور گوته اینست که سخن از عمّل جدا نیست. منشا وجودی حقیقت کالم است

و ذات معنوی سخن ناشی از ذات عینی زندگی است که خود حرکتی و تکاپویی در واقعیت پیچیده 
ای است و گوینده کسی است که  هر کالمی، کالم گوینده. بغرنج عمّل است نه در خالء اثیری الفاظ

. کند، و کالم او همانا زندگی اوست، یعنی زندگیِ زمانۀ اوست زید و عمّل می در زمان و مکان می
ی را البته منظور این نیست که گوینده را در حکم یک دستگاه ضبط صوت که حرکت مکانیکی معین

نه، کالم گوینده، هر چند حامّل بار امانتی است که زمانۀ او از آن . کند تصور کنیم عینا ثبت می
ای است که گوینده از معانی  یافتۀ تجربه سرشار است، هر چند صورت سنجیده، اندیشیده و تعالی

و چه بسا که  رود تر می فرا« پیش پا افتاده»و « روزمره»زمان دارد، اما عمق و گسترة آن از حد 
. ای است مبتنی بر عمّل اکنون و عمّل گذشته ولی این آینده، در هر حال آینده. شود ساز می آینده

سخن گوته در مقیاس بشری، پایان یک . اینست معنای عمیق سخن گوته در برابر حکم یوحنا
 . بینی و آغاز جهان بینی دیگر است جهان

بندی جوامع بشری تا  این نوع جوامع، نوع شکّل. استبینی جوامع سنتی  بینی یوحنا، جهان جهان
با پیدایش و رشد جامعۀ صنعتی جدید، دوران تاریخی . اند پیش از آغاز دوران جدید در غرب بوده

لکن ترقی جوامع صنعتی . جوامع سنتی، به عنوان الگوی مسلط اجتماعی در مغرب زمین سپری شد
قا و استمرار سیاسی انواع اجتماعی سنتی در جوامع غرب خود از رهگذر استعمار عامّل مهمی در ب

به نحوی که هم اکنون نیز که مغرب زمین در حال گذر از جامعۀ صنعتی به نوع . غیرغربی گردید
اجتماعی مابعدصنعتی است، بسیاری از جوامع جهان هنوز گرفتار میراث گذشتۀ سنتی خویش هستند 

 . ر طریق توسعۀ اجتماعی جدید وارد شونداند از مرحلۀ سنتی خارج شده د و نتوانسته

های  کنم به معنای دست کشیدن از سنت که من در اینجا عنوان می« خروج از مرحلۀ سنتی»البته 
ها در تاریخ خود فراوان  گونه سنت هر ملتی از این. اصیّل و خالق اجتماعی و مخالفت با آنها نیست
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جوامع مترقی جدید . هاست نه سنت گو م همیندارد و فرهنگ ملی او در حقیقت شکّل زنده و مجس
جامعه جدید . نه. های اصیّل و عالی خود را به کلی کنار گذاشته باشند هم جوامعی نیستند که سنت

ها را، تا آنجا که با تحول و تعالی اجتماعی منافات نداشته  ای است که محتوای عمیق سنت جامعه
کند که ریشه در  ای تازه و اصیّل ایجاد می ة آنها، معانیدارد و با تفکری مجدد دربار باشد، نگاه می

بنابراین منظور من از جامعۀ سنتی، جامعۀ . آب و خاک خود دارند و با زندگی مردم بیگانه نیستند
ها نیست، بلکه آن نوع سازمان اجتماعی گذشته است که به حکم تاریخ منسوخ شده و قدرت  سنت

 . ده استعملکرد تاریخی خویش را از دست دا

همان     تقلید کورکورانه از الگوی توسعۀ غربی و سپردن الزاماً« توسعۀ جدید»همچنین منظور من از 
منظورم از توسعۀ جدید، قبول آن . اند، با قبول همۀ مضار و مفاسد آن نیست راهی که غربیان پیموده

اساسی انسان و جامعۀ ها و امکانات  بندی اجتماعی است که توانایی نوع تحول اجتماعی و شکّل
کند و با مددگیری صحیح از علم و تکنیک، جامعه را از قید اسارت نیروهای مخرب  بشری را آزاد می

یک چنین . برد بخشد و اعتبار و حیثیت نسّل آدمی را باال می طبیعی یا مفاسد انسانی رهایی می
انات خویش، در سخن گوته ای همانست که از لحاظ بینش کلی بشر دربارة وضع خویش و امک جامعه

ای، بینش عمّل است، عمّل آزاد و خالق نیروهای اجتماعی در  بینش یک چنین جامعه. آمده است
برابر بینش آن نوع جامعۀ سنتی که عمّل آزاد و خالق در آن محدوده به سیطرة کالم ماقبّل عمّل و 

شود چرا که  منجر میچنین بینشی قهرا به نفی آزادی . کنندة عمّل است مسلط بر عمّل و محدود
چنین بینشی اگر بر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه . ای است عینی و عملی، نه ذهنی آزادی رابطه

حاکم شود، در آن صورت همۀ حرکت اجتماعی از بیرون به درون منتقّل خواهد شد و جهان ذهنی، 
سنتی، که از آزادی  این نوع جوامع. جهان تصور و خیال، جای جهان واقعی و عینی را خواهد گرفت
گیرند که فضای اجتماعی آنها تبدیّل  عمّل اجتماعی محرومند، به آسانی در خطر این فشار قرار می

به فضای توخالی حرف، فضای یکسانی و تکرار، فضای دگماتیزم و جزم فکری، فضای تبلیغ 
 . کننده، فضای عقیم شدن تفکر و خالقیت شود یکطرفه و مسخ

وع جامعۀ سنتی اینست که در حرف رو به آینده دارد ولی در عمّل اسیر نخستین مشخصۀ این ن
در فضای این نوع جامعه، زندگی مردم، حرکت و عمّل آزاد در مسیر آینده نیست که . گذشته است

خود قادر است کالم تازه و تفکر تازه بیافریند، بلکه فضای فکری چیزی جز تذکر تعبدی و 
این وجه مشخص . های مخالف با عمّل آزاد نیست ذشته یا ارزشهای گ کورکورانه نسبت به ارزش

ای است، چرا که  جامعۀ سنتی، وجهی اتفاقی و دلخواسته نبوده بلکه ناشی از منطق ذاتی چنین جامعه
ای اصّل بر آفرینش و تولید اجتماعی نیست، اصّل بر بازسازی گذشته و تولید مثّل  در چنین جامعه
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ه بجای ابداع و کاربرد حقایق و قوانین متناسب با زندگی کنونی و از این روست ک. اجتماعی است
 . شود جو می و ها و حقایق سپیده دم تاریخ جست عملی مردم، مشروعیت اجتماعی در توسّل به گذشته

چرا که خود، . چنین فضایی، فضای یکسانی و همرنگی است، حتی فضای بیرنگی و بیخودی است
مۀ امکانات وجودی خویش، در این فضای اجتماعی جایی ندارد و یعنی آدم زنده و متحرک، با ه

های  آفرین نیست که بار امانت زمانه را بر شانه او آن دیوانۀ سودازدة تاریخ. نقشی برعهدة او نیست
خود حمّل کند و حقیقت تابناک آینده را عریان سازد، بلکه آنچنان عاقّل شده است که با تعبد و 

های دور دارد، مجالی برای کشیدن هیچ نوع باری  کام، که ریشه در گذشتهسرسپردگی در بارگاه اح
ور شدن و  چهرگی است، و غوطه وظیفۀ او همرنگ شدن، بیرنگی و بی. گذارد برای خود باقی نمی

. او، در واقع وجود ندارد، بلکه پرتوی است از وجود کّل. ها ها و چهره جذب شدن در مصدر اعالء رنگ
 . هاست برای گفتن ندارد و سخن او همانا بازگو کردن سخن گذشته او در واقع سخنی

گو  و گفت. گو و رابطه نیست، فضای شنیدن و به خاطر سپردن است و چنین فضایی، فضای گفت
آنجا که گذشتۀ اجتماعی، همچون . اش در کار باشد آنجاست که زندگی با همۀ تنوع و امکانات عملی

ناپذیر خویش متوقف و متحجر  ی اجتماعی را در استیالی نفوذوجودی واحد و سخنی واحد، فضا
هاست،  توان داشت؟ و از آنجا که نفس آزادی، خود در نفس رابطه گویی می و کند، دیگر چه گفت می

 .ها، در حقیقت نفی عملی آزادی و تصدیق عملی یکجانبگی و جبر است پس نفی عملی امکان رابطه

انجامد، چرا که فضایی است فاقد تحمّل  ه دگماتیزم و جزم فکری میچنین فضایی، ذاتا و ضرورتا، ب
پذیرد و انحراف از آنها را به هیچ وجه و به هیچ شکّل  صدر، که فقط اطاعت و تبعیت را می  و سعۀ

بازتاب این طرز تلقی از زندگی در روحیه و رفتار افراد همانا قشری بودن و تعبدی . کند تحمّل نمی
رسند که حقیقت را نه در عمّل خالق و فعال اجتماعی بلکه در  به جایی میافرادی . بودن است

. گیرند بجویند ها و در طنین توخالی الفاظ که جنبۀ الوهیت و تقدس به خود می الی سطور نوشته به ال
نمایی لفظی از سوی دیگر، الزم و ملزوم چنین فضایی از  قشری بودن و تعبد از یک سو، و قهرمان

سان تفکر اجتماعی قدرت انتقادی خود را  بدین. رابطۀ خویش را با عمّل قطع کرده استتفکرند که 
 . شناسی حقیقت از خطا نخواهد بود دهد و قادر به باز از دست می

از آنجا که زندگی . جانبه است یک چنین فضایی، در نتیجه، اساسا فضای نظارت و تبلیغ دائمی و همه
ت و الفاظ جای دارد و نه در سپهر عمّل و اقدام، سازمان اجتماعی در اجتماعی از بنیاد در سپهر کلما

ای در جوامع سنتی گذشته که  چنین پدیده. شود جانبه بسیج می جهت تبلیغ دائمی و نظارت همه
بخش نبود، اما در جوامع  های علمی تبلیغ و نظارت را در اختیار نداشتند چندان مخرب و زیان تکنیک

ای اجتماعی و سیاسی آنها سنتی ولی امکانات فنی و علمی آنها صنعتی و سنتی امروزی، که فض
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انجامد و بجای  بیگانگی اجتماعی می خود جدید است، چنین برداشتی از زندگی بالمآل به تشدید از
کند که هنر آنها پایداری  اعتقاد تربیت می هایی آزاد و خالق، مریدانی چشم و گوش بسته و بی انسان

از این . چون و چرا از عقیدة مسلط روز است روی آسان و بی ید خویش نیست بلکه دنبالهنسبت به عقا
ای کلمات پیدا  روست که بجای سخنوران و متفکران حقیقی، قشری وسیع از کارورزان حرفه

های فرهنگی و معنوی جامعه در دست آنها فقط کاالیی است برای رونق  شوند که همۀ ارزش می
ای است بسیار خطرناک که بالمآل  این پدیده. روز خود، در خدمت قدرت حاکمبخشیدن به بازار 
 . افکند ها را به خطر می هستی و بقای ملت

شود که  ترین وجه مشخص چنین فضایی، جدایی حرف از عمّل است که خود سبب می اساسی
در . عمّل یک پاره حرف و یک پاره: ساخت و سازمان اجتماعی دچار نوعی دوپارگی بنیادی گردد

. ها دراز و میدان فصاحت و بالغت گشوده است، اما از زندگی و عمّل خبری نیست پارة حرف، زبان
دهد، زبان  ها به واقعیت روزمرة خویش ادامه می ها و سخن در پارة زندگی و عمّل، که جدا از حرف

زندگی و عمّل  چرا که زبان فصیح. بریده است و امکان بیان جز به استعاره و تمثیّل موجود نیست
روست که صراحت و روشنی  از این. طلبی و تعبدجویی زبان غالب تضاد خواهد داشت ذاتا با سلطه

کشد که فکر و عمّل جامعه به راستی  دهد و کار به جایی می آمیزی می جای خود را به ایهام و طفره
ش، هزاران بار به جامعه در تقالی عملی زندگی خوی. قادر به پیوند خوردن و تکامّل یافتن نیست

های خود را ندارد چرا که  ها و پیروزی گیری از خطا زند ولی توانایی بهره آزمایش و خطا دست می
چنین . امکان تفکر و بیان دربارة عمّل خویش و رسیدن به شناخت واقعی را از دست داده است

بجای او فکر کنند، ای همیشه نیاز دارد که دیگران  ای قادر به حرکت نیست، چنین جامعه جامعه
 . دیگران راهگشای مسائّل و مشکالت او باشند، دیگران برای او طرح و نقشه توسعه بریزند

بینی حاکم بر فضای اجتماعی و سیاسی آن از بنیاد با  ای که جهان اینهاست وجوه مشخصۀ جامعه
می بزرگ در جهت انقالب مشروطیت و قانون اساسی ایران گا. توسعه و تعالی اجتماعی منافات دارد

از این روست که . بینی و ایجاد فضایی آزاد و مناسب برای توسعۀ اجتماعی بود گسستن از این جهان
در قانون اساسی ایران، همراه با آزادی اندیشه و بیان، آزادی تجمع و آزادی نشر و انتشار نیز تأکید 

نرمند و عالم حقیقی خواهیم ما هنگامی نویسنده، شاعر، محقق، دانشمند، فیلسوف، ه. شده است
داشت که ابناء وطن آزادانه جمع شوند، آزادانه عمّل کنند، آزادانه بحث و مجادله کنند، به ایراد و 
انتقاد بپردازند، آزادانه بگویند، بشنوند، بنویسند، منتشر کنند، بسازند و عرضه کنند، و هیچ نوع 

ر نحوة عرضه کردن آنها به مردم، جز های خود و د های تجربه محدودیتی در انتخاب موضوع
تنها از این طریق است که جامعه هویت حقیقی خود را . حدودی که قانون معین کرده، نداشته باشند
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امان دروغ از جامعه رخت برخواهد بست و  باز خواهد یافت، تنها از این طریق است که سلطۀ بی
 . حقیقت و شناخت واقعی جای آن را خواهد گرفت

 الگویی از توسعۀ اجتماعی در جهان عقیده داشته باشیم، این الگو تنها از این طریق عمالً اگر به
ادامۀ هستی هر ملتی در . تحقق یافته و جز از این طریق در هیچ جای جهان تحقق نخواهد یافت

. آورد های جمعی و آزادانۀ خویش به دست می گرو شناخت دقیقی است که آن ملت خود از تجربه
ای  ها گّل بشکفد تا کارورزان حرفه صد گّل و صد« باید». آزاد باشد و آزاد بیندیشد« باید»جمع 

مایۀ خویش کنند و باکی از این  کلمات فرصت پیدا نکنند موجودیت ملتی را کاالی ادامه حیات بی
است دریغ : نظیر ایرانی، در مسابقۀ انحطاط، به تدریج رو به تباهی رود نداشته باشند که فرهنگ بی

  .ایران که ویران شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تو پاسدار آزادی من باش و من نگهبان آزادی تو 

 ( آذین به. ا. م)محمود اعتمادزاده 
 (شب دهم)

 
 

 
 دوستان، عزیزان،

 
ی، محیط های فرخندة نویدبخش، در محیطی پربار عاطف در این ده شب که بر ما گذشت، شب

 :کند همدمی و یکدلی از آنگونه که حافظ به درستی وصف می

 راست چون سوسن و گّل از اثر صحبت پاک
 بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود

های این  ای از گفتنی شاعران و نویسندگان شما فرصت آن یافتند که در جمع شما بنشینند و گوشه
 !ۀ ما فرخنده بادنعمت این جمعیت بر هم. زمان را بگویند

با . شنودی ساده نبود و و این گفت. ام گفتند و شما شنیدید در این ده شب دوستان شاعر و نویسنده
 !خجسته باد. چیزی بزرگ، به قد و باالی امید، ایمان. شد آن، چیزی در زندگی همۀ ما زاده می

ه جای من است، این افتخار که به من نیز ـ این شکستۀ ناچیز ـ در صف آخرین ک ها آن و از شگفتی
چه بگویم که خود صد بار . متحیرم. ای بگیرم بزرگ داده شد که بیایم و وقت عزیزتان را چند دقیقه
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در . بهتر ندانید؟ زیرکی و تیزبینی و هوش موشکاف، همراه بازوان کار و ارادة مردان مرد، در شماست
. مع تا جمع است، نیرومند و پایدار استو این ج. تک شما، در جمع گویم، اما نه در تک شما می

 .قدرش را بدانیم. نیرومند و پایدار در همبستگی خود، در یگانگی خود

تواند در عین آگاهی و  ها نشان داد چه خوب می جمعیت جوان پرشور و ناشکیبایی که در این شب
خت که چیستیم و چه سخن به امثال من آمو شناس و شکیبا باشد، بی دار و موقع انتظار بجا خویشتن

و باز، در پیوندی که در . آموخت تا بدانیم که اگر این نباشیم، نیستیم. زبان گویای جمع: باید باشیم
بار دیگر به تاکید تمام دانسته شد که شاعر و نویسنده از کدام چشمۀ  ها تازه گشت، یک این شب

این تودة گمنام که، در توالی ـ  آب و هوای خلق،: زند خورد و در چه هوایی دم می زندگی آب می
اندیشد،  کند، می آزماید، کار می پیگیر روز و ماه و سال، خود را و هر چه را به محک تجربه می

آبشخور همۀ ما . راند گری را به پیش می آفریند، و در این سیر آهستۀ خو گرفته آدمی و آدمی می
. ندیشۀ ما از همین و در همین استنیرو و توان و برد ا. همین چشمۀ جوشان زندگی خلق است

راه . ها کم نیست افزایی زحمت. دانید اما، خود می. تا بود چنین بود و تا هست چنین است. همیشه
راهزنان در . ها بسته است ها و خرسنگ ها و خار و خس نویسنده و شاعر به سوی خلق هنوز با پرچین

بند و . دهد بندد، کار را سرانجام نمی گشاید و پلی می ای می ها، اگر چه روزنه دیدار این شب. اند کمین
. خواست همچنان بر دست و پای ماست زنجیری که ما را و شما را دور از هم بر جای میخکوب می

  ها جدایی و بدگمانی و نابردباری، رمیده خومان ها ترس و خاموشی به اجبار، سال از آن گذشته، سال
. هامان را یکی کنیم خور وقت است به هم برسیم و گرمای دل گذارد با شتابی که در کرده نمی

این، کار . رها کرد   رها شد و یکدیگر را   کوششی از دو سو ضرور است تا از این یخبندان! کوششی
 .آزاد شویم و یکدیگر را آزاد کنیم: یگانه وظیفۀ امروز ما. من و شما هر دو است

ا هم است، و نظم اجتماع، درون مرزبندی این دو، جای آزادی و مسوولیت ب. و اما فراموش نشود
نه در برابر این یا آن . برتری آدمی، افتخار بزرگ آدمی، در همین است که آزاد است و مسوول. دارد

عمّل  چه، اجتماع با آنان که به نام او قدرت سخن و. قدرت دو روزه، در برابر خود و در برابر اجتماع
که نظم درونی، نظم آلی اجتماع، با آن نظم تحمیلی که نگهبان  چنان هم. اند یکی نیست یافته

آزادی از خود هستی اجتماع، از زندگی و پویایی اجتماع، . فرمانروایی زر و زور است یکی نیست
مندی از این حق نباید به لطف این و آن امید  برای بهره. گیرد و حقی است طبیعی سرچشمه می

 . باید آزاد بود. خواستبست، نباید از کسی اجازه 

. ها نام کانون نویسندگان ایران به گوشتان رسیده است ها و بار در این جمع، هر شب بار! دوستان
اید که ما خواستار آزادی اندیشه و بیان، آزادی چاپ و نشر آثار قلمی، آزادی  ها شنیده ها و بار بار

اساسی ایران، متمم آن و اعالمیۀ جهانی  و این همه، بر مقتضای قانون. اجتماع و سخنرانی هستیم
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ما این . امروز و همیشه. آزادی غایت مقصود ماست. خواست ما بازگشت به آزادی است. حقوق بشر
اما این به چه معنی . همه، بدون کمترین استثنا. خواهیم دانیم و برای همه می آزادی را حق همه می

بریم آنچه هر کس  س بگوید هستیم؟ یا گمان میاست؟ آیا ما آمادة پذیرش و تصدیق هر چه هر ک
قبول عام به صرف ! تواند و باید بردی به مقیاس جامعه داشته باشد؟ نه نویسد می گوید و می می

ها را  تراود، گوش روز و شب می« های گروهی رسانه»حتی اگر، مانند آنچه از . گفتن و نوشتن نیست
. طلبد باور خسته کنند، قبول عام چیز دیگری می های بی شتهها را با نو های دروغ پر، و چشم به گفته

سخن ـ گفته . آرایی نیست حتی، امتیاز دانش و فرهنگ، امتیاز سخندانی و سخن. کار زر و زور نیست
با این همه هر کس، . گیر باشد تا قبول افتد یا نوشته ـ باید پاسخگوی نیازی عام، بیان شوری همه

داند، باید  ن سطح دانش و هنر و اندیشه است و با خود خواندن و نوشتن نمیتری که در پایین حتی آن
. اش را، اگر چه الکن و ابتر، بر زبان آرد، بنویسد یا بنویساند و به چاپ برساند آزاد باشد تا اندیشه

زیرا آزادی حق هر آدمی است و هیچ کس را . هیچ دخالت و مزاحمتی از سوی کسی یا مقامی بی
چه، . های احتمالی، از این حق محروم داشت زیان  پیشگیری های سراسر تزویر، مثالً بهانهنباید به 

آمیز هرگز سر تمامی ندارد و هر ناتراشیدة زورآوری  های نفاق ها و دلسوزی تراشی گونه بهانه این
 .مبینی اند و می که کرده چنان. ا بزندتواند پاس منافع غاصبانۀ خود را مرز صالح جامعه ج می

نویسم و  من می. ای ام، تو خواننده من اگر به گمان درست یا نادرست ـ نویسنده! فرزندم! دوست من
و دیگر جا برای شخص سومی نیست که میان ما سرک . داد است و ستد. خوانی، اگر بخواهی تو می

. من آزاد تو آزادی و. بکشد و از سر فضول، به تو بگوید چه بخوان و به من دستور بدهد چه بنویس
تو پاسدار آزادی من باش و من . آزادی را برای هم بخواهیم. آزادی من و تو به هم بسته است

چه، . های زندگی فردی و اجتماعی نه تنها در خواندن و نوشتن، در همۀ جلوه. نگهبان آزادی تو
ی مشروط و هر یک به دیگر. توان شمرد ها را از هم جدا نمی آزادی. هاست آزادی، مجموعۀ آزادی

آنچه زبانش بیش از  هر خلّل و هر آسیبی که به یکی برسد ـ مثالً. هر یک به دیگری متکی است
منع یا محدودیت آزادی قلم ـ سراسری آزادی در جامعه خلّل : همه رو به نویسنده و خواننده دارد

از همین رو  و درست. پذیر نیست و این برای مردم آزادة مسوول تحمّل. بیند پذیرد و آسیب می می
توان در تصور آورد، کانون نویسندگان ایران فعالیت از  ترین امکان که می است که، با پیدا شدن ناچیز

و در نخستین وهله کوشید تا، برای رسیدن به هدف مشترکمان که آزادی است، پلی از . سر گرفت
 .ها بزند اتحاد میان جدایی

هر یک در زمینۀ خود، ولی با همۀ توش و . شما هر دوبرای ما و . اتحاد ضرورت زمان است! دوستان
ها پراکندگی و بدگمانی، با این سیالب دروغ و تهمت و فریب که بر  زیرا، پس از این سال. توان خود

تربیتی نو . نشیند، اتحاد آسان نیست ما روان شده است و ناچار چیزی از الی و لجنش در ما می
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هایی که در همۀ  تر شدن از حقارت ای استوار، و در همه حال، فرا خواهد، با بینشی درست و اراده می
کننده باشد و  کند که بسا هم خسته مداومتی طلب می. تر، متحد ماندن است و باز دشوار. ماست

در گفتار و بحث و احتجاج، و . پذیر بود باید تحمّل کرد و تحمّل. ولی چاره نیست. حوصله سر ببرد
که  با آن. ن راه دور که در پیش است، باید آگاه و مسوول قدم برداشتدر ای. همچنین در کردار

مقدم داشتن هدف مشترک بر تمایالت . شریک و همراه ماست، بردباری و درستکاری شرط است
واقعیت کم دامنۀ مطلوبی را که در دسترس است فدای . بین بود باید واقع. خاص خود شرط است

که شاعر  اکنون، چنان. گیر بودیم ها دور از هم کرخ گشته و زمین سال. آرزوهای دور و دراز نباید کرد
 .رستگاری قدمی است که ز جا بر کندت: گوید می

این . شود اش، از جا کنده می گیر، در تالش جانانه ها به چشم دیدیم که مرد زمین در این شب
با پشتکار و . دامه دهیمبه کوشش و تالش خود با فروتنی ا. معجزآفرین است. ای بزرگ است حادثه

نه شتابنده و . کوش باشیم کوش و پیوسته درست. ارادة شکیبا به کار شریف و مردمی خود ادامه دهیم
همان داستان سنگ    .هم امروز را هرگز، درست نیست. یا همه یا هیچ، درست نیست. به سر درآینده

ما و شما، با ورزش چشم و بازو، . یمرو ولی ما و شما به شکار سایه نمی. بزرگ است و عالمت نزدن
 .و امروز، نشانه آزادی است و بازو، بازوی اتحاد. خواهیم به نشانه بزنیم می

 
 !جوانان! دوستان

زد، آمدید و اینجا، روی چمن و خاک  ده شب، به صورت جمعیتی که غالبا سر به ده هزار و بیشتر می
ها زیر  ده، در هوای خنک پاییز و گاه ساعتنمناک، روی آجر و سمنت لبۀ حوض، نشسته و ایستا

: پرسم می... چه شنیدید؟ ـ آزادی و آزادی و آزادی. باران تند، صبر کردید و گوش به گویندگان دادید
رسد،  همان تنها صوتی باشد که از دهانی به گوش می   چه چیزی در پس این واژه نهفته است؟ اگر

اما، اگر . اند تان خواسته خورده و گرفتار که در آن چارمیخ باد است و هوا، و همین زندگی ترس. هیچ
شناخت و اراده و تالش جمع در این واژه جان بدمد، آزادی سر ریز نیروی آدمی، شکفتگی بلوغ 

خواهیم و  آزادی می. ما و شما، تمامی ملت ایران، به نیرو و شکفتگی بلوغ خود سزاواریم. آدمی است
 . تا بدانند. نشانیم مان می هر روزه آزادی را در واقعیت زندگی

ها، در پایداری خواستاری، در تماس  در این ده شب، در آشنایی اندیشه و کالم، در شوق نزدیکی جان
من این را به چشم . چیزی ما را به هم جوش داد. ها، ناگفته عهدی میان ما بسته شد ها و نگاه دست

از این پس یک چیز بر دشمن و دوست روشن . دانم می. از ته دل شاد و سپاسگزارم. بینم و شادم می
« ما و شما»دوگانگی . نیرویی بزرگ در کار پدید آمدن است. است، که ما شما را داریم و شما ما را

شود، گوینده و شنونده، نویسنده و خواننده، دیگر چیزی  گدازد و یکی می های خدایی می در این شب
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. شخص آدمی: همان یکی است   و دست و چشم و زبان، که مانند سر. جز یک نامگذاری نیست
. ها در هر زمینۀ فکر و عمّل که باشد، باز از هم جدامان کند نگذاریم این نامگذاری. مراقب باشیم

 .از دوست، از دوست کهن یا نویافته، نبریم و خود را دشمنکام نخواهیم! زنهار، زنهار

 .دهم ت، به گفتارم پایان میو اکنون، در این شب که پایانش نزدیک اس

 !درود بر دور و نزدیک و بندی و آزادتان! سالم بر دوستان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیام آخر

 هوشنگ گلشیری

 (شب دهم)
 
 
 

 خواهران و برادران،
 

اق آشکار و پنهان مسلح به دارند، و همچنان اختن ممیزان وجود ما را متهم کردند که وقتی رسماً
ـ  این چندین و چند تنـ  فشارد، ما ترین وسایّل و ابزار ممکنه پای می ترین و جهنمی پیشرفته

 .ایم تا خدای ناکرده این طاق و ایوانِ همه چیزش ویران را بزک کنیم نمایشی ترتیب داده
 

 . یما پارک درست کرده یدما را متهم کردند که ها

 . یمخاص هست ای یهکه مُبلِغ نظر را متهم کردند ما

 . یما گرفته یانآش یگانگانب ۀا متهم کردند که در خانر ما

 . یما و آنجا دستور گرفته ینجارا متهم کردند که از ا ما

 ... را متهم کردند که ما
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ها چه  سال یندر ا ییمو آن به ما امکان داد تا بگو ینا یتو هم یتدرست موقع یصتشخ گوییم می
را واژگون و معلق، مسخ و کج و معوج نشان  یزو هر چ یزاند، چگونه همه چ فرهنگ آورده بر سر

ها  قلم یناگر به ا یافت،ادامه ن یگرد ییها جا شب ینکه اگر ا یداند تا شما، تک تک شما، بدان داده
 ای یهو شما نداشت، اگر نشر یسندگاناز آنِ نو یا خانه یسندگانکتاب منتشر نشد، اگر کانون نو

 . منتشر نکرد، اهمال از جانب ما نبوده است

اگر  یدید،ما د یددر عقا یو اگر اختالف یما دفاع نکرده یمرام و مسلک مشخص یچما از ه گوییم می
آن  ةزنده بودن ماست؛ نشان دهند ةخود نشان دهند ینگفتند، ا یکدیگررغم  به یو آن سخنان ینا

 . یما نشده یکدست یم،ا نشده یکرنگاختناق  ۀاست که با هم

 یو بند یدق هیچ یشما رو به رو شوند، حرفشان را ب اتا ب یمبه همه امکان بده یمخواست گوییم می
 یندانند و پس از ارا ب هایشان یکم و کاست یاموزند،ب یکدیگربده و بستان با شما و با  ینبزنند و در ا

 . بکوشند اند یدهکه کوش از آن یشب

چسب و  یها آدم ینشکسته و آن بسته، ا ینا یران،خمار و آن و ینا یدگفت. یدهم کرد یحتما نص به
 . کنند یتاند تا ما را هدا که آمده اند یانبست خورده ک

بود که  ها ینو کم هم یشآنچه مانده است از پسِ آن تندباد ب یۀو پا یهما یم،بود ینما ا گوییم می
ن است که ظلمت شکستن قلم و دوست با فرهنگ گواه آ ینشکسته و چند آباد؛ و هم ینچند: یدیدد

با  اش و شاعر و محقق و مترجم رابطه یسندهنو یکه وقت دهد یخود نشان م یعنیها خواهدکرد،  چه
 . کاخ درخواهد آورد یاجامعه قطع بشود، سر از کدام دکه 

در گذشته  ییهنوز پا ینجااما ا ای؛ یدهقص یاهم گفت،  یکار غزل ینآغازکننده در پاا یماین مگر
 ییم،بگو یتا غزل یما دور، و حاال بازگشته یها به سال یم،ا آمده یگام زمانه، چند یهم پا یم،دار

به ما  گفتیدبه ما  یرانیم؟که چه و بینید یم. یتشعر نو در تهن یو حت» نو آ یندر مدح ا ای هدیقصد
تحت و  یانعر یتواقع. ییدسخن نگو دانیم یاز آنچه م. یدبه ما بده یشیدناند یبرا یزیچ. یاموزانیدب

 یک،دور و نزد یآسا، با آمدن از شهرها یّلس یباران یردر ز یداریتانو با پا ید؛ما بگذار یصلب را جلو
 . یدکرد یانب یدهمه را با تأک ینا ینجا،از جنوب و شرق و غرب شهر به ا

 یها، صدا شب ینباران ا یسال صدا یها و تا سال یمآموخت یاموزانیمکه ب از آن یشما ب گوییم می
در ما و با ما  نستام یبزرگ م یجنگل ۀتان که به همهم هاتان، صبرتان، همهمه شما، سکوت یها گام

 . خواهد ماند

ها،  ها، شعر و با داستان یندیشیم،ب یم،بخوان یشترب یم،تا فروتن باش یمما از شما آموخت گوییم می
تا  گوییم یم. یمباش ها یها، و کم و کاستخأل ها، یازن یگوپاسخ  هامان یقها و تحق ها، ترجمه مقاله
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ما را شور  های لمق یزبینتان،ت یها هاتان، چشم هاتان، ضربان نبض سال حضور شما، قدم یها سال
 . یدخواهد بخش

و بسته به توانمان و  ییمو چگونه بگو ییم،چه بگو ینتا پس از ا یمما از شما آموخت گوییم می
 . یمرا پاس دار یچگونه آزاد هامان یشهد اندو بر یتمانموقع

  یند؟کجا یگراند یدندما پرس از

 یعتیشر ی،احمد، صمد بهرنگ آل یجا ینجاا یم،درگذشته هم دار یزانعز یم؛سفرکرده هم دار خوب،
 ییمسخت به انتظار نسّل شما یمرا پُرکن یشانجا یماست، اگر نتوانست یسخت خال یگرانو شاملو و د

 . یدو بخوان یندیشیدب ،یسیدکه بنو

 یشاعران یگر،د یمترجمان اند، یامدهمرز و بوم هستند چرا ن ینکه هنوز در ا ها ینا ینان،ا: یدما گفت به
 . کردید یادشان هم به نام  از همه یگر،د یسندگانینو یگر،د

 یناز ا تند،یوسکه به ما پ یدیداما آمدند، شن. گردآورد شد یرا م ها یناندک هم یدر فرصت گوییم می
 ها، یآباد ها، دولت ها، ناطق پاکدامن ها، پور یانآر ها، یتآدم. کنند یسر بلند م آیند، یپس هم م

همچون ما  اگفت و از شم با شما سخن خواهند یگرد یزانها و عز ها، گلستان ها، مسکوب محمود
 . خواهند آموخت

در هر خانه و  ید،و هر کجا از ما بخواهو هرجا  یمکه با شما باش بندیم یم یمانبا شما پ ینکا پس
 یاییم،باشد، باز هم ب ینتانرات ۀهر سقف که از آنِ شما باشد، خان یرز یران،آباد و و رکاشانه، در ه

 . یاموزیمو از شما ب ییمبگو

برد تا  یدهسخن آخر نبود، به همه جا خوا یمدان هکه سخنان ما را گرچه ک یدببند یمانشما هم پ و
 . ها بشنوند دهات و شهر ۀهم در یگراند

آدم را  یک. یدرها کن   را یها لحظه ی،سطح یها قضاوت یندیشید،ب تر یقعم تر، یقکه دق یدببند پیمان
زمان و مکانش،  یتو وضع هایش، یزاُفت و خ ۀهم اش، یزندگ ۀکارهاش، هم ۀهم یبه ازا

 . یدکه اوست، به محک بزن یا مجموعه

زنده بودن  یشهبرخاستن است؛ هم یشهکه برخاستن، زنده بودن، هم ینیدننش یگرکه د یدببند پیمان
 یو کاست یاست، کژ یاست، ناخوب یمدام با هر چه ناپاک یریاست؛ حضور مدام در جهان است، درگ

 یاییف کرد، از حرکت و پوققانع شد، تو یکو آن  یزچ ینکه به ا که قانع شد، آن چرا که آن. است
  . شده است یاییصدهزار، مرده است، موم یاده  یا یک شمار یلومتردر کراه،  یانۀماند، در م

 . یدندار یغهاتان را از ما در دشنام یحت هاتان، یحتهاتان، نص انتقاد. یدنکن یمانها که ر یدببند پیمان

دانشور،  ی،احمد، هزارخان آل یت،سلطانپور، آدم ی،ساعد ین،کانون از به آذ یما اعضا یامپ ینآخر و
همان گونه    آرام،. ییدشما از ما ۀو همه و هم ینجاییمما ا یزان،است که عز ینا یگراند ۀرو و همآز
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 یمکه ببال از آن یشپ ات یزانکه مم یدنکن یو کار یدماست، برو یها هاتان که خانه به خانه ید،که بود
 . قطعمان کنند یم،بزرگ شو یکه جنگل از آن یشرا بخشکانند، تا پ هامان یشهر

 .و شامتان روز باد یروزپ روزتان
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 113  خان فتحعلی میرزا آخوندزاده،

 923 ،133 ،139 ،133 ،131 ،233 ،222 ،33  فریدون آدمیت،

، 233، 236، 233، 239، 231، 232، 69، 6نگار   روزنامهشاعر و  ؛، قائم شهر2996: آذر، شبنم

232 ،232 

 33، 22آراگون، لویی 

 139 امیرحسین  پور، آریان

 139 یحیی  پور، آریان

، 213، ،33،  33، 93، 99 ،92،91، 33، 33، 39، 39، 99، 9  شاعر ؛، مشهد2923: آزرم، نعمت

292 ،292 ،231 ،193 

 233 اقبال  آشتیانی،

 133، 133، 136 ،131، 233، 33، 3  و مترجم ن؛ نویسنده، تهرا2923: آشوری، داریوش

 293 ،291  ندا آقاسلطان،
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ـ  163 ،166ـ  163 ،162 ،123 ،129 ـ  122 ،213 ،63،69 ،62 ،62 ،91 ،39،33 جالل احمد، آل
131، 923 

  163، 119، 122، 3  نویسنده ؛تهران 2933 ـ  تهران 2923 : ، شمس احمد آل

 229 پرویز  آموزگار،

 93  جمشید آموزگار،

 19آنجلّو، مایا  

 139 نادر  ابراهیمی،

 269 ( شیعیان چهارم امام) ابوالفضّل

 131 ، 113 سینا  ابوعلی

 233، 33، 32، 2(  ا. سایه، ه)ابتهاج، هوشنگ 

 221   چینوا اچیبه،

   112(  عالمیر محمود)السلطنه  احتشام

 292، 226احمدی، احمدرضا  

 293، 12 ،9و مترجم   منتقد ادبی ،شاعر ؛، تهران2999: احمدی، پگاه

 293نژاد، محمود   احمدی

 233ثالث، مهدی   اخوان

 269 ،13 تقی  ارانی،

 131، 232ارسطو  

 131  ارشمیدس

 262   میرزا سلیمان اسکندری،

 226پور، پرویز   اسالم

 19بک، جان   اشتاین

   119الدین  اصفهانی، سید جمال

 و ، نویس نگار، داستان ؛ روزنامهنتهرا 2939 ـ  رشت 2139 (:آذین به. م)اعتمادزاده، محمود 

، 99، 91، 99، 3( عضو هیأت دبیران کانون نویسندگان در زمان برگزاری ده شب شعر گوته)، مترجم
، 133، 131، 163، 163 ـ  163، 162، 123، 123، 129، 233، 233، 239، 236، 33، 32، 62، 62

922 ،923 



 ها    ۀ  نامبازخوانی ده شب ـ نمای

212 

 

 233  حمکت اقبال،

، 299، 299، 233، 296، 219ـ  223، 6نویس   داستان ؛شاهکرمان ،2926: امیرشاهی، مهشید

233 ،163 ،163 

   223 قیصر  پور، امین

 33ـ  39  علی نجفی، امینی

 131 کاظم  انصاری،

 131  آلبرت انیشتن،

 129  ناصر ایانی،

 163ایرانی، ناصر  

  163 رضا بابامقدم،

 163  باقرخان

 232  دو اُنوره  بالزاک،

  19باودلر، توماس  

 19(  لرد بایرون) گوردون جورجبایرون، 

 131 ادوارد  براون،

 163، 163، 129، 39براهنی، رضا  

  19 برتولت برشت،

 32، 91تقی  برومند، محمد

 136، 122، 239، 262، 239، 229، 33، 63، 69، 91، 3   بکر، هاینس

 923، 163، 129، 293، 39صدر، ابوالحسن   بنی

 239  بودا

 (رجوع کنید به اعتمادزاده، محمود)آذین، م  به

 163، 163بهار، شمیم  

 196 ،233 ،229 ،91 ( الشعرا ملک) محمدتقی بهار،

 139  حسین بهبهانی،

 923 ،163 ،163 ،123 ،123 ،33 ،33  صمد بهرنگی،

 39 ،23  سیدمحمد  بهشتی،



 ها    ۀ  نامبازخوانی ده شب ـ نمای

211 

 

 32 ـ  36، 33، 39، 6  مترجم و نگار، شاعر، روزنامه ؛، تهران2991: بهنام، علیرضا

 229بهنود، مسعود 

 213  لوئیس خورخه بورخس،

، 99، 3  و کارگردان تئاتر و سینما نویس ، نامه نمایش و نامه فیلم ؛، تهران2923: بیضایی، بهرام

39 ،36 ،66 ،63 ،33 ،233 ،296 ،232 ،129 ،163 

 293 ـ 292، 6  و کارگردان تئاتر نویس نامه نمایش ؛، تهران2939: بیضایی، نیلوفر

 63 فرانسیس بیکن،

 163 ،163 ،193  شهرنوش پور، پارسی

 33، 62نژاد، شکراهلل   پاک

 163 ابوالقاسم  پرتو،

 163 شین  پرتو،

 163 رسول  پرویزی،

عضو هیات )، فلسفه و شناسیجامعه گر در گسترة مترجم و پژوهش ؛، رودبار2923 :پرهام، باقر

، 299، 233ـ  232، 69، 62، 3، 6( ری ده شب شعر گوتهدبیران کانون نویسندگان در زمان برگزا
232 ،139 ،929 

 69پویان، امیر پرویز   

 39، 19، 13جواد  پوینده، محمد

 263 ،262 ،262 ،293 ،233 ،36 ،13 ،26 ( شاه) رضا پهلوی،

 ،219 ،229 ، 222 ،33 ،33 ،93 ،93 ،93 ،92 ،13 ،26(  آریامهر شاهنشاه شاه،) محمدرضا پهلوی،
292، 262، 261، 269، 269، 266، 263، 239 

 233 ،39 اسالم  پیامبر

 213  آگوستو پینوشه،

 19 مارک  توآین،

 163 گلی  ترقی،

 269  لئون  تروتسکی،

 22تدین، عطاهلل  

 163 ناصر  تقوایی،



 ها    ۀ  نامبازخوانی ده شب ـ نمای

211 

 

  163، 163، 123، 129، 32، 99، 91تنکابنی، فریدون  

 131 ،232 لئو تولستوی،

 163 کاظم  تیناتهرانی،

، 299، 292، 292، 213، 33، 33، 6  مترجمو نگار،  شاعر، روزنامه ؛، اهواز2996: جدیری، سپیده

293 ،293 ،293 ،293 ،232 

 269 ،261 محمود  جعفریان،

 29 تامس  جفرسن،

 131 ،132 ،169 ،161 علی  محمد زاده، جمال

 139 خان  کوچک میرزا جنگلی،

 11جویس، جیمز  

 169چوبک، صادق  

 163 ،221 ،63  گوارا چه

، 131، 132، 263، 113، 33، 33، 19، 12، 23، 29  (شیرازی محمد الدینشمس خواجه)حافظ  
133 ،133 ،139 ،133 ،922 

 163 محمد  حجازی،

 221، 63(  امام سوم شیعیان)حسین 

 192 . م. ح حمید،

 213 سیدمحمد  خاتمی،

 93  (تبریزی خان حسن میرزا حاجی) خبیرالملک

 269   نیکیتا روشوف،خُ

 33، 33، 3خضرایی، بزرگ   

 119 ،261 ،239 ،229 ،223 ،222 ،32 ،69 ،63 ،93  (اهلل آیت) اهلل روح خمینی،

، 299، 33، 39، 31، 32، 63، 63، 63، 69، 62، 93، 6  شاعر ؛، مشهد2923: ، اسماعیّلخویی

233 ،296 ،139 ،199 ،193  

 131 ،113 ،19(  نیشابوری خیام عمر حکیم) خیام

 192(  هخامنشی پادشاه) داریوش

 131 پرویز داریوش،



 ها    ۀ  نامبازخوانی ده شب ـ نمای

216 

 

 131داستایوسکی، فیودور  

 163آراسته، مجید   دانش

 163 ،163 ،129 رضا  دانشور،

، نخستین رئیس کانون نویس و مترجم داستان ؛تهران 2932 ـ  شیراز 2922: دانشور، سیمین

، 123، 123، 129، 233، 233، 233، 231، 232، 212، 223، 229، 39، 93، 3  نویسندگان ایران
199 ،162 ،163 ،163 ،131 ،923 

 163 . غ داوود،

 163 محمدعلی  درویش،

 293  محمود درویش،

 129 اشرف  علی درویشیان،

 262 مهدی  درّی،

 131دریابندری، نجف  

 163، 161، 219، 36دشتی، علی 

 33، 93، 22دوبوار، سیمون  

 119  آلفونس دوده،

 923، 163، 163، 123، 263آبادی، محمود   لتدو

 163 بهروز  دهقانی،

 232 چارلز  دیکنز،

 139 مرتضی  راوندی،

، 233، 262، 236، 23، 3  نویسنده و مترجم ؛تهران 2932 ـ  نائین 2929: رحیمی، مصطفی

129 ،123 ،131 ،139 

 213  (هاشمی) اکبر رفسنجانی،

 139رفیعی، احمد  

 163، 163، 93، 13روحی، شیخ احمد  

 133  (شاعر) رودکی

 29 ژاک  ژان روسو،

 166روالن، رومن 



 ها    ۀ  نامبازخوانی ده شب ـ نمای

217 

 

 139رهبر، صابر 

 131 محمد  ابوبکر رازی، زکریای

، 223، 223، 39، 39، 39، 93، 39، 13، 9  نگار روزنامهو  شاعر ؛، اصفهان2992 :زندیان، ماندانا

213 ،232 ،292 

 163  کاظم اشکوری، سادات

 131، 163، 192، 222، 33، 22پّل   سارتر، ژان

، 33، 33، 33، 33، 69، 3نویس   داستان ؛پاریس 2963 ـ  تبریز 2923: ساعدی، غالمحسین

33 ،293 ،261 ،233 ،129 ،129 ،162 ،163 ،132 ،139 ،923 

 163، 62، 93سپانلو، محمدعلی  

 163 ،92 ستارخان 

 139، 193، 293، 32ـ  39، 39، 91، 6نگار   و روزنامه شاعر شاهرود؛ 2911:سرفراز، جالل

 129 اصغر علی سروش،

 131، 193، 196، 193 ـ  192، 133، 133، 193، 113، 213، 226، 33(  شیخ اجّل)سعدی شیرازی 

 219 اکبر  علی سیرجانی، سعیدی

 131، 12سقراط  

 ،293 ،213 ،226 ،223 ،33 ،33 ،33 ،36 ،33 ،39 ،69 ،99 ،33 ،36 ،93 ،93 ،99 سعید  پور، سلطان
239، 233، 239، 263، 233، 233، 129، 923 

 221  سدار سنقر،

 131 رضا  سیدحسینی،

 293سیستانی، فرخی  

 923، 131، 132، 133، 132، 123، 226، 229، 39، 39، 39، 36، 99، 19شاملو، احمد  

 139تاش، شهرام   شاهرخ

 923 ،163 ،123 ،129 ،221 ،63 ،69 ،39  علی شریعتی،

 133، 123، 129، 233، 293، 299، 229، 36، 33، 63دکنی، محمدرضا  شفیعی ک

 131، 166، 19شکسپیر، ویلیام  

 166 میخائیّل  شولوخوف،

 269 ،299 ،223 ،39  (شیعیان دوازهم امام زمان، امام) الزمان صاحب



 ها    ۀ  نامبازخوانی ده شب ـ نمای

218 

 

 163 ،163  بهرام صادقی،

 139 ،139 ،163 ،129 اصغر علی سیدجوادی، حاج صدر

 163 حمید صدر،

 139 سیدحسن صدر،

 139، 263، 233، 223، 33صفارزاده، طاهره  

  13( سلطنهلاعتمادا الدوله، صنیع خان محمدحسن) الملک صنیع

 199 ،113 ،13  جهانگیرخان میرزا صوراسرافیّل،
 119 عبدالرحیم طالبوف،

 33، 93ـ  93، 91ـ  13، 9  نگار شاعر و روزنامهتهران؛  2913: طالعی، جواد

 163سیروس   طاهباز،

 229 امیر طاهری،

 139  محیط طباطبایی،

 269طبری، احسان   

 169 ،113 ،13  میرزاده عشقی،

 131، 163، 163، 129علوی، بزرگ  

 139 پرتو  علوی،

 269، 299، 299، 223، 221، 39، 63(  امام اول شیعیان)علی 

 262اف، رستم   علی

 229ـ  223، 33، 22، 6و منتقد ادبی  رنگا روزنامهکاکرود؛  2913: ، سیروس نژاد علی

  163خان   عمواوغلی، حیدر

 139 محمود  عنایت،

 163 غالمحسین  غریب،

 139فخرایی گیالنی، ابراهیم  

 136 ،293 ،291 ،229 ،36 ،33 ،19  فروغ فرخزاد،

 133 ،163 ،133ـ  193 ،236 ،231 ،33 ،33 ،33 ،23فردوسی، ابوالقاسم  

 163 بهمن  فرسی،

 233 الزمان  بدیع ، زانفرفرو



 ها    ۀ  نامبازخوانی ده شب ـ نمای

211 

 

 263ـ  269 ،261 ،262 ،293 ،6 نگار روزنامه بابّل؛ 2921  :فرهنگ فرّهی،

 163فصیح، اسماعیّل  

 163فقیری، ابوالقاسم  

 11فلوبر، گوستاو  

 131 فیثاغورث 

 133قاسمی، ابوالفضّل 

 131، 132، 132، 123، 233قاضی، محمد  

 163قریب، شاپور  

 239، 222، 33، 93کارتر، جیمی  

 169کاظمی، مشفق 

عضو هیأت دبیران کانون )، داستان نویس ؛پاریس 2936 ـ  تهران 2923: اسالم کاظمیه،

 139، 163ـ  163، 33، 33، 3( نویسندگان در زمان برگزاری ده شب شعر گوته

 163، 163، 169، 239، 232کافکا، فرانتس 

 262کامبخش، عبدالصمد 

 131 ،163 ،211 ،222 ،39  کامو

 131کپرنیک 

 163 ،163 ،113 ،112 ،93 ،13 آقاخان میرزا کرمانی،

 11کرول، لوئیز

ـ  223، 222، 33، 33، 36، 39، 6  مترجم و ادبی منتقد ؛، مشهد2911: اک، احمدکریمی حکّ

226 ،293 ،232 

 123، 129، 33، 32، 91کسرایی، سیاوش 

 123، 129کسروی، احمد  

 139  احمد کسیال،

 21  کشگر، علی

 33، 22کالول، موریس 

 192( هخامنشی پادشاه) کوروش

 133، 299، 239، 299، 223، 39، 63آبادی، جعفر  کوش



 ها    ۀ  نامبازخوانی ده شب ـ نمای

221 

 

 19( کینگ ادوین استیون)کینگ، استفان 

 131  گالیله، گالیلئو

 923، 163، 166، 123گلستان، ابراهیم  

 262 ،193 ،99 ، 93  خسرو گلسرخی،

، 36، 39، 33، 39، 33، 3، 3نویس   داستان تهران؛ 2933 ـ  اصفهان 2926:گلشیری، هوشنگ

223 ،211 ،219 ،233 ،123 ،123 ،162 ،133 ،923 

 139گنابادی، پروین  

 193 ،19 ،23 نظامی  گنجوی،

 229 منوچهر  گنجی،

 293، 226، 229، 36، 33گوهرین، کاوه  

 139گیالنی، فریدون  

 11اچ  . الرنس، دی

 29 جان  الک،

 19لندن، جک  

 239 ،232  گئورگ لوکاچ،

 19 کارل  مارکس،

 29  آبراهام ماسلو،

 221ماسینیون، لویی 

 19مان، توماس 

 139مبشری، اسداهلل 

 266مجابی، جواد 

 93 ،13 شاه  علی محمد

 139، 163، 129محمود، احمد  

 39 ،19 ،13  محمد مختاری،

 223مخملباف، محسن  

 163 حسن  سید مدرس،

 21مدرس، فرخنده  



 ها    ۀ  نامبازخوانی ده شب ـ نمای

220 

 

 131 ،163 ،36 تقی درسی،م

 163نراقی، علی   مدرسی
 293، 296، 292مسعودی نیا، علی 

 923 ،131 ،99 ،33 شاهرخ  مسکوب،

 139مشرف آزاد تهرانی، محمود  

 261، 262، 293، 33، 92مصباح زاده، مصطفی  

 119 حمید مصدق،

 263 ،233 ،239 ،221 ،33 ،93 محمد  مصدق،

 113، 299، 299، 223، 39مطهری، سیاوش  

 13 شاه  مظفرالدین

 292 رحیم کرمانشاهی، معینی

 39مفتح، محمد  

 کانون دبیران هیأت عضو) مترجم، ایران؛: درگذشت ـ مراغه ،2922: اهلل رحمت ای، مراغه مقدّم

 239 ،231 ،222 ،33 ،92 ،6(  گوته شعر شب ده برگزاری زمان در نویسندگان

 192 مارشال لوهان،  مک
 119(  نصراهلل میرز حاجی)مین ملک المتکل

 19 تونی موریسون،

 133، 163، 212، 21، 22مؤذن، ناصر 

 233، 299، 233، 223، 33، 63، 33موسوی گرمارودی، علی   

  291(  یهودیان پیامبر) موسی

 132، 131، 193، 133، 113، 123، 19، 23(  بلخی محم الدینجاللمولوی، )موالنا 

 29، 9نویس و مترجم،   ران؛ داستان، ته2911: مولوی، فرشته

 123، 291، 3پاریس؛ نویسنده و مترجم   2962 ـ  کرمانشاه 2929: مؤمنی، باقر

 923، 199، 226، 3نگار و مترجم   لندن؛ روزنامه 2933ـ  هشترود  2929: مهمید، محمد علی

 163میرصادقی، جمال 

 131 ،219 احمد میرعالیی،

 33  آرتور میلر،



 ها    ۀ  نامبازخوانی ده شب ـ نمای

221 

 

 33،  22مینگو، ژان 

 263، 296، 233، 293، 299، 213، 222، 63، 91، 33، 33ناتّل خانلری، پرویز   

 119 ،112 ،13  شاه ناصرالدین

 136(   حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی)ناصرخسرو 

 139ناطق، هما  

 131نجفی، ابوالحسن  

 163، 233نفیسی، سعید  

 221 قوام  نکرومه،

 13  میرزا آقاخان نوری،

 229 هوشنگ  دی،نهاون

 33وانگات، کرت  

 139وطن پرست، اسماعیّل  

 132، 233ولتر، فرانسوا   

 262 ،293 ،33 ،92  رحمان هاتفی،

 19  نّل هارپرلی،

  163 زکریا  هاشمی،

 222هاول، واسالو  

 231هایدگر، مارتین  

 19 هاینریش  هاینه،

 131 ،163 ،162 ،123 ،129 ،36 ،91 صادق  هدایت،

عضو هیأت دبیران کانون نویسندگان در زمان )تهران؛ نویسنده،  2929: منوچهر هزارخانی،

 923، 139، 131، 123، 123، 129، 239، 39، 3( برگزاری ده شب شعر گوته

 163هشترودی، محسن  

 131 ،232 ، 16 فریدریش  ویلهلم گئورگ هگّل،

 221 ،93  داریوش همایون،

 163همایونی، صادق  

 131، 19همینگوی، ارنست  



 ها    ۀ  نامبازخوانی ده شب ـ نمای

222 

 

 33هومر  
 93 هویدا، امیر عباس 

 22یاوری، حورا   
 129، 33یلفانی، محسن  

، 139، 163، 169، 169، 123، 121، 233، 236، 293، 213، 223، 229، 33، 69، 91یوشیج، نیما   
923 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نگریستن  باز  را  خود  روز  هر  و  است  نگریستن  پیوسته  و  بودن  آگاه  مقصود،»

 ابدی  و  کلی  حکم  جهان  در  چیز  هیچ  واقع  در  باشیم؛  رفته  خطا  راه  به  مبادا  که 

 «                                                                                                 .ندارد 
 ایرج گرگین
 

 



 

 




