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  شاکری، خسرو منش؛ یک شناسی آسیب

 ماهرویان هوشنگ و دهباشی علی
 

 شهرساتان  آن یاا  و ینا هب کشید سرک جا وآن جا این باید معاصر تاریخ حول پژوهش در
 پنهاان  کتا   و اسناد تا شخصی یها هخان کتاب به کرد پیدا راه بسیار یها هواسط با رفت
 .کنی رمزگشایی را تاریخ و بیابی یا هشد

 یهاا  طارتباا  کلای  باا  و سیر می مشروطه تاریخ محققین از یکی به وجوها پرس در
 مشاروطه  تااریخ  درماورد  معتبار  بدوکتاا  یکای  تاا  ویشا  می وصل محقق نآ هب داخلی
 اساناد  از بارداری  کپای  یاا  سارقت  درصادد  نداردپ می که محقق آن ولی .بگیری امانت به

 دارد انتشار و نوشتن دست در که جلدی 25 کتاب به هدد می حواله راوت هستی تاریخی
 از شاوند  چاا   آمااده  تادریج  هبا  جلاد  25 ایان  تماامی  گار ا هکا  یریگ می فرض تو و

 ساال  دو حادود  چیازی  کتااب  هر پخش و چا  و ارشاد و گیری غلط تا چینی حروف
 جلاد  25 آن خوانادن  بارای  تاو  عمر و سال پنجاه ودش می مجموع در که شدک می طول
 ناه  اسات  تااریخ  تحلیال  مانتا هب کتاب گرفتن از مراد وییگ می و هدد مین کفاف استاد
 .ناسدش یمن را کتابی چنین ویدگ می استاد و تاریخی اسناد بررسی

 هست دسترس در که کتبی همان با و ذریگ می استاد از کتاب گرفتن امانت خیر از 
 .شعاعیان مصطفی به سیر می تا ویسین می و وانیخ می
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 درماورد  کتاابی  کاه   ماهرویاان  هوشنگ به سیر می و رسیپ می جا آن و جا این از و
 .ددار شا هخان کتاب در را او یها بکتا و ستا هنوشت شعاعیان

 توضایح  جلساه  چند و وصل برای را کانالی نیک می پیدا و نیک می جوو جست باز و
 قرار و نکرده و کرده کارهای ارائه و هستی مطمئنی دمآ هک مطل  این انداختن جا برای
 .بگیری مانتا هب را کتاب چند واسطه با نه حضوراً که ودش می

 فالنای  ساالم  که نیز می تلفن و ویش می تهران راهی و نیک می آماده را مقدمات و 
 کاه  هرجاا  شاما  دیادن  باه  باشاد  مناسا   که یزمان هر که ما هآماد و تهرانم در  و هستم
 .بیایم گوییدب

 خشیدب می که تلفن یک قرار لحظه درآخرین و ساعت فالن و روز فالن برای قرار و
 تهاران  باه  که بعد دفعه هللاانشا شوم حاضر قرار برسر وانمت مین و ستا هآمد پیش کاری
 .ینمب می را شما حتماً آمدید

 رفتن برای فرصتی کردن دنبال و زندگی و سرکار به رفتن و سفر بار بستن دوباره و
 باه  رسایدن  و دیگار  دیداری و دیگر قراری و واضحات توضیح و تلفن باز و  تهران به

 و سااعتی  و زرو تعاین  و دیادار  آمااده  و تهرانم که سالم دوباره و دردسر کلی با تهران
 گار ا هکا  این و ماژور فورس کاری خاطر هب طرف آن از قرار خوردن بهم لحظه درآخرین
 خیاباان  کناار  فروشاان  دسات  از بخاواهی  کاه  را ییهاا  بکتا بگردی دانشگاه جلو کمی
 .حاصل بی تعارفات دست این از و شرمنده و کنی پیدا وانیت می انقالب

 باا  و رساید  هاا  بکتاا  ینا هب دیگر راهی از ودش می نیک می فکر و ویش مین ناامید و
 جلاد  و سات ا هداشات  یا همصااحب  ماهرویاان  باا  تاازگی  هبا  کاه  دهباشی و بخارا نشریه
 را تلفاان و ناایک ماای برخااورد سااتا هوردآ همصاااحب میااان در را شااعاعیان یهااا بکتااا
 دهباشای  و وییگا  می ات تحقیقی کار برای را نیازت و دهباشی آقای سالم و ارید میبر

 کااری  درهار  دهباشای  که خوشحال وتو واهدخ می ماهه یک فرصتی ها بکتا تهیه برای
 .است ستادا همقال و کتاب تهیه در باشد ناوارد
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 شما ویدگ می دهباشی و وییگ می را ماوقع شرح و نیز می تلفن ودش می که ماه پایان
 .بگیرید تماس دیگر روز پانزده

 را وقتات  مااه  شاش  وییگا  مای  و ذاریگ یم جگر روی دندان دیگر روز پانزده پس
 و ویسای ن می و دهباشی حساب به بنویس هم روز وپنج چهل یا هسوزاند ماهرویان برای
 و ما هشاد  مازاحم  کتاب برای و هستم فالنی سالم که ارید میبر را تلفن روز پانزده سر

 مازاحم  چارا  کاه  باشاد  دهباشای  قاای آ هکا  خط سوی آن از پرخاش با مأتو فریادهایی
 تاو  و ردمگا  مای  نشاریه  دفتار  برای جایی دنبال هب دارم و ما هشد ورشکست من ویش می

 .کنم پیدا کتاب تو برای بروم من انتظارداری

 دسات  از نیاد ک می فکر اگر و باشید خونسرد دهباشی جناب که واضحات توضیح و
 هباود  ربا سه شما دفتر با من های تماس وجمع  ندارم دریغ یدیبفرما یدآ میبر کمکی من
 :فتیاد گ مای  روز هماان  اگر و کردید تعین خودتان را روز پانزده و ماه یک زمان و ستا
 نقش مورد در قضایا باقی و نبود مزاحمتی دیگر نیست ها بکتا ینا هتهی من توان در نه،
 جوان قشر با نسبتی و تاریخی گورهای در ندک می کنکاش که یا هنشری خاصیت و بو بی

 .حاصل بی های جدل و ندارد ها آن مشکالت و لیمسا و خوان کتاب

 ساتاد ا هکا  شااکری  خسرو با تماس برای کانالی کردن پیدا و سو آن و سو این باز و
 وجاز  سات ا هباود  شاعاعیان  کارهای ناشر وقبالً ندک می زندگی فرانسه در و است تاریخ
 عاالم  نقااط  قصاا  ا هبا  خود هزینه با سفرهایی با را کمونیستی جنبش اسناد جلد 26 این
   .ستا هکرد جمع

 مااوقع  توضایح  و راه این کردن پیدا و مستقیم راهی افتنای یابر جوو جست ازاب و
 درایان  ییهاا  بکتاا  باه  نیاز و نمک می اراک اصرامع اریخات روی دارم و هستم فالنی که
 .دارم زمینه

 یان ا از و هزیناه  تقبال  و دادن باا  ااها  بااکتا  لااص اای کپی تادرخواس رادرآخ و
 .ها حرف دست

 یا مانتا هب ستا فارسی کت  بخش شیگاگو دانشگاه در ها بکتا که ودش می معلوم و
 .خداحافظ و شده فروخته



 کریتیک: دفتری در نقد و بررسی         16

 

 

 اسات  ایاران  بخاش  مسئول و شده امریکایی عرب کارمند یک که  صالح مارلیس با
 میکاروفیلم  شاکل  هب کت  این :ویدگ می صالح و ماوقع شرح باز و ودش می گرفته تماس
 چناانی  آن های تماس ماهی چند و شود داده دالر به هزینه باید کپی گرفتن برای و تاس
 و سات ا هآماد  او حسااب  به پول چرا که صالح اعتراض و صالح نام به پول فرستادن و

  برگردانادن  و دسات  ایان  از ابااطیلی  و شاود  پیدا اداری مشکالت است ممکن او برای
 کاه  صاالح  یاداشات  لحظاه  آخرین در و انشگاهد حساب به پول فرستادن دوباره و پول
 .داد خواهد پس وقت اسرع در را پول دانشگاه و نیست شدنی

  رابطاه  منکار  کال  هبا  شااکری  .شااکری  باا  تماس باز و هدد می پس را پول دانشگاه
 بارای  سات ا هباود  تماس در او با مدام کسی که ودش می عرب بیخ واز ودش می ساله یک
 کاه  کیسات  ماهرویاان  ینا هک روزگار زا هگل بسیار های ادآوریی از بعد درآخر و کتاب
 چون رفتگ می خوابش دش می پیچیده ها بحث وقتی بتلهایم کالس در شاکری :ویدگ می

 را مسائله  ایان  کتااب  از قبال  کاه  دعا التماس و .ندارد را پیچیده های بحث توان مغزش
 .کن درست

 بارای  بسایار  ساالیان  سات ا ماا  قبیلاه  از شااکری  کاه  یاری گ مای  تماس ماهرویان با
 کاه  او دارد گنااه  پیرمارد  و اسات  بیماار  باباا  این ستا هکشید زحمت اسناد آوری جمع
 اسات  بهتار  و ببارد  خوابش تا ستا هنداشت شرکت بتلهایم های کالس در زمانی درهیچ
 نقاد  در کاه  هام د مای  قاول  اما ما هشنید کسی از من ویدگ می او و بگیری پس را حرفت
 .کنم تالفی زخم دمیال کتاب

 او ادعاهاای  چارا  سانجری  فریبارز  دیگار؛  ای بهاناه  باز و تماس پشت تماس باز و 
 و ناجوانمرداناه  ساخیف،  را فادایی  هاای  چریاک  به شعاعیان نامه هشت کتاب درمقدمه
 .شود برخورد سنجری با واهدخ می و .ستا هدانست مغرضانه

 هجااد  از شاعاعیان  مصطفی یفدای های چریک به نامه هشت کتاب مقدمه در شاکری
 باا  حاق  واقاع  هب .نبود غرض بی نویس تاریخ یک عنوان هب دیگر و بود شده خارج نصافا 

 .بود سنجری
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 .ایران در ها بکتا چا  ودش می پیدا ها بکتا گرفتن برای دیگری راه

 و رسامی  قاراردادی  ذارد؛گ می شرط بعد ندک می استقبال و ذیردپ می نخست شاکری
 .معتبر اشرین با معتبر

 حاضر ناشری نخست .سدر مین جایی به ها تالش تمامی با دلیل دو هب پیشنهاد این اما
 هماه  را شااکری  کاه  آن دوم و کناد  گاذاری  سرمایه چنینی این ییها بکتا روی ودش مین

 .شوند معامله وارد او با نیستند وحاضر انندد می وسواسی و کاکش میآد ناشران

 اساتفاده  بارای  اینترنتای  یها هخان کتاب در ها بکتا گذاشتن ؛ودش می پیدا دیگری راه
 هاای  ساایت  در هاا  بکتاا  از تایی چند که ودش می گفته وا هب وقتی و .ذیردپ مین .همگان
 .نمک می شکایت شان دست از :ویدگ می و شوبدآ میبر ستا اینترنتی

 دیادار  هبا  ودش می حاضر هست فرانسه به سفر درحال که یا هموج دوست آخر در و
 ناه  :ویاد گ مای  و ذیردپ مین شاکری .بیاورد یرانا هب و کند کپی را ها بکتا و برود شاکری
 .همد مین حدالناسیا هب را شعاعیان یها بکتا نه و خودم یها بکتا

 دیگاران  باه  ها بکتا ندادن برای صالح مارلیس به وا هتوصی و شاکری مفاجای مرگ
  .کرد محال به تعلیق را ها بکتا به دسترسی

 تاا  شاده  دفیناه  گرانبهاایی  گنجینه چون که است چنین ها بکتا از بعضی سرنوشت
 آپارتماانی  زیارزمین  در یاا  و شایگاگو  در یا هخانا  کتااب  در و نرسد ها نآهب غیر دست

 ساوختگانی  دل دیگار  روزگااری  باه  شاید تا .بخورند خاک و بپوسند انزوا در درفرانسه
 عکسای  و بیفتاد  هاا  هنا خا بکتاا  نآهبا  گذرشان راندیگ و مینوی و قزوینی عالمه چون
 .بیاید بیرون زندان از کتاب و بگیرند

 جاخوش ما قومی حافظه درکجای منش این ببینیم و برویم خود تاریخ عماقا هب باید
 ؟.چرا و ستا هکرد

 را ییهاا  بکتاا  تااریخی  انبارهاای  هاای  ماوش  چاون  یا هعاد  که ودش می چگونه و
 قبرهاای  متولیاان  دارناد  دوسات  ااه بکتا این داشتن اهانگ ااب و دارند خود ارادرانحص
   .باشند کهنه
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 پانج  و بیسات  کتااب  روی دارد هنوز تاریخ محقق آن .یما هبود که همانیم همگی ما
 .ندک می کار شا همشروط تاریخ جلدی

 باا  حسااب  تصافیه  حاال  در هناوز  او .نسااخت  متفااوت  انسانی ماهرویان از زندان
 آن خااطر  هبا  سات ا هنشاد  مارکس او اگر ندک می فکر و .است اشرف حمید و ها چریک
 او اشارف  حمیاد  چهاره  باه  زدن چناگ  باا  و .ناد ا هباود  استالینیست ها چریک که است
 .ودش می ایران گوارای چه

 وا هبا  اگار  و سات ا ورشکستگی و فروشی نشریه و سازی کتاب درحال هنوز دهباشی
 خااطرات  کتااب  روی غلط به تو و ستا هنبود نفر 53 اعضا از آوانسیان اردشیر بگویی
 ذیال  در گار  کوشاش  عنوان هب را خودت نام و نفر 53 اعضا از یا هنوشت آوانسیان اردشیر
 ببینای  و بزنای  ورق را کتااب  یا هنکارد  حوصاله  کاه  درحاالی  یا هکرد چا  اردشیر نام

 برداشاته  ادفریا  ستا هبود رضاشاه زندان در زمانی درچه و دستگیر زمانی درچه اردشیر
 .کشور فرهنگ به خدمت از است پر من کارنامه که ودش می

 یاک  مصادقی،  یاک  عناوان  هبا  شااکری  خسارو  از هم فرانسه در تحصیل و زندگی
 بااور  باراین  حیات دم واپسین تا شاکری .نساخت تاریخ استاد یک و عیار تمام دمکرات
 سار  زیر او مرگ نیست یدبع حتی و کنند ترور را شعاعیان واستندخ می ها چریک که بود
 یاک  کاه  درحاالی  .ستا ها کچری سر زیر صدری شدن گم و شهادت و باشد ها کچری
 .نداشت دست در خود ادعاهای برای موجه سند

 گذاشات  و کند شکایت یشها بکتا اینترنتی ناشران دست از تا نکرد عمر قدر آن و
 دانشاگاه  هاای  یکاروفیلم م بایگاانی  ناام  هبا  قبرستانی در هایش تالش از عمری حاصل تا

 .بپوسد و شود دفن شیگاگو

 و یام ا هبرخاسات  ماا  کاه  ناد ا هبرخاست فرهنگی و خاک از ندا هنیامد مریخ از ها مآد این
 .داریم ما همه هایی ضعف و شدت با که دارند را منشی همان
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 دوستی نوع یا آلتروئیسم
 
 دارویان  تئاوری  بااا  دیگاران  بارای  خاود  جااان  کردن فدا و دوستی نوع شاود می گفته
 .دارد منافات

 باه  شود می مثل تولید شانس کاهش باعث که صفاتی دهد نمی اجازه طبیعی انتخاب 
 . یابد انتقال بعدی نسل

 تولیادمثل  شاانس  باه  و کاهد می خود تولیدمثل شانس از فردی شود می چگونه پس
 .افزاید می دیگری فردی

   ت؟نیس درفرگشت تناقضی دوستی نوع آیا

 .  کنند می رجوع ها ژن ویژگی به افراد در ایثارگری توضیح برای برخی

 .دانند می دوستی نوع فرگشت باعث را ایثارگر های گروه بودن موفق دیگر برخی

 فرد یک شدن فدا. دانند می دوستی نوع فرگشت دلیل را خویشاوندی انتخاب برخی 
 .نوادهخا این دربقای عمل این فرگشت و اش خانواده برای

  را جاانش  شود می حاضر نفر یک چگونه که است این داستان این سرراست پرسش

 . ببرد بین از دیگران برای را خودش تولیدمثل و بقا  ادامه و

 .یابد ادامه منش این باید چرا و چیست داروین طبیعی انتخاب در تناقض ینا هریش

 بدهد؟ را خود جان باشد حاضر دیگران زیستن بهتر برای نفر یک باید چرا

 فرد؟ این ژنتیک به گردد برمی عمل این آیا
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 و خواهااان عاادالت کااه باورناد  بااراین دارنااد شناساای روان هاای  علقااه کااه هاایی  آن
 .دارند وسواسی هایی شخصیت ها طل  کمال

 .اناد  هیپوماانی  هایی شخصیت افراد ینا هک باورند براین طیف این از دیگر یا هدست و
 .نگریست افراد زا هدست ینا هب یهزاو این از باید و

 .چیست هیپومانی و مانی بیماری ببینیم نخست

 مانی بیماری

 و دررفتاار  تغییراتای  باعاث  که شیدایی و افسردگی ست؛ا دوقطبی بیماری نوع یک
   دهد می نشان را خود شدید و میانه و خفیف فاز درسه بیماری این .شود می فرد حاالت

 ژن و سن

 هاا  زماان  درتماامی  واناد ت مای  اما ستا سالگی 18 از حدوداً اریبیم این شروع سن
   .ستا بیماری این اصلی عوامل از خانوادگی و ژنتیک های زمینه .دهد نشان خودرا

 :هیپومانیا و مانیا های نشانه و عالئم

 سرخوشی

 کاذب نفس به اعتماد

 ضعیف قضاوت قدرت

 سریع گفتار

 پرخاشگرانه رفتار

 پذیری تحریک

 بدنی فعالیت افزایش

 پرخطر های رفتار

 غیرمعقول مالی های هزینه

 هدافا هب رسیدن یا انجام جهت تمایل افزایش

 جنسی میل افزایش
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 اندک خواب به نیاز

 هنگام زود پریشانی

 الکل یا و مخدر مواد خطرناک و دقت بی استفاده

 کار محل یا مدرسه در مکرر غیبت

 (سایکوز) واقعیت از فرار یا و توهمات

   کار محل در ضعیف ملکردع

 غمگینی

 ناامیدی

 خودکشی رفتار یا افکار

   اضطراب

 گناه احساس

 خوابیدن در مشکالت

 اشتها افزایش یا و اشتهایی کم

 خستگی

 بخش لذت های فعالیت نجاما هب ندکا هعالق

 تمرکز در مشکالت

 خلقی کج

 علت بدون مزمن درد

 کار محل در مکرر غیبت

   ارک محل در ضعیف عملکرد

 بتهاوون،  :جمله از ندا هبود دچار اختالل ینا هب جهان در مشهوری افراد شود می گفته
. ونگاوگ  ونساان  و همینگاوی  ارنست لینکلن، آبراهام چرچیل، بناپارت، ناپلئون هیتلر،

  .(است گوگ ون زادروز دوقطبی اختالل جهانی روز مارس 30)
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 گمراهی علل 

 چناد  شاود  مای  شاروع  شناسی نشانه با شناسی روان به نمندا عالقه یا و شناسان روان نقد
 هماین  گویناد  مای  هماانی  یان ا همغلطا  با و کنند می لیست را هیپومانی بیماران در نشانه
 ا:ه نشانه ینا هب کنیم نگاه نخست. کرد دنبال وانت می سیاسی افراد در را ها نشانه

 بینی خوش 

 پذیری تلقین

 رفتار در هیجان

 بد و خوب به ها مآد تقسیم و قاطعانه های قضاوت

 زیاد انرژی و پُرکاری

 خوری کم و خوابی کم

  بینی خودبزرگ

 و جااری  مورا هب درست قضاوت نداشتن با ستا ههمرا هیپومانی درافراد بینی خوش
 .ستا زندگی در ساری

 و کناد  تغییار  روز یاک  طاول  در واندت می سفید و سیاه بد، و خوب به ها مآد تقسیم
 .  بدهد بد به ار جایش خوب

 فارد  .سات ا ههمارا  کارها مداوم کردن رها و کاری ندانم با مانی افراد نزد در پرکاری
 .  ساندر مین پایان به را کاری هیچ مانی

 .ندارد ریاضت و نفس کشتن به ربطی و بیماری به گردد برمی خوری کم و خوابی کم

 جامعاه  هادایت  هتج اندیشمندی را خود و داشتن رهبری ادعای و بینی خودبزرگ
 داشاتن  رهباری  دعاای ا هبا  ربطی و ستا ههمرا آسی  و گزند توهم و هذیان با دانستن
 درجایگااه  را خاود  مرام و حزب و یدئولوژیا هک را خود نه ها نآ هک ندارد سیاسی افراد
 .دانند می جامعه رهبری

 را قیاخال کدشناسی باید اما .باشد دخیل امر این در ژنتیک های ویژگی است ممکن
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 .سات ا هشاد  نهادیناه  ازاآغ از فرد دراین اییاکده چه دید ایداب .کرد الادنب افراد دراین
 بقاای  برابار  را نوع بقای که ستا هگرفت شکل یا هپای برچه افراد این بینی جهان دید باید
 .  ینندب می خود

 داستان پرومته داستان. است یقدیم امر و دارد بشر اساطیر در ریشه فداکاری و ایثار
 .است دیگران بهروزی برای جان ایثار و دوستی نوع این بودن قدیم

 از آفرینی ارزش .زندگی از انسان تبیین و فهم بر باشد متمرکز باید ایثار درست تبیین
 .ستا آدمی ذهن های ویژگی

 و خلق را ضدارزش و ارزش هستی در خود جایگاه تبیین با که ستا آدمی فهم این
 و ارزش باا  را خودش نسبت و .سدر می زیستن از متفاوت تعریفی به و .کند می تعریف

 .است اندیشمند انسان خصوصیت این .کند می تعین ضدارزش

 نسابت  قاطعاناه  قضااوت  و کام  خاواب  و زیااد  کار و بینی خودبزرگ و بینی خوش
 هساتی  و جهاان  از او تبیاین  و اندیشامند  انسان فهم نظری درچارچوب باید را ها مدآ هب
 .یدد

 آیناده  در اسات  ممکان  تبیاین  ایان  و باشد غیردینی یا دینی است ممکن تبیین این 
 .شود یجزی یا کلی تغییراتی دچار

 شخصایتی  و روانای  های بیماری با اندیش آرمان و خواه آرمان انسانی یک رفتار تبیین
 .    گشاید نمی حقیقت سوی هب دری و ردب مین جایی هب راه

 غیرانساانی  جهاان  در کاه  نیسات  گونه آن انسانی درجهان فرگشت و داروین تئوری
 .ابدی می معنا انسانی درجهان تنها انسانی های آرمان و اندیشه و باور .شود می دنبال

 دنباال  حیاوان . شاود  مای  دنبال انسانی درجهان تنها هستی کردن معنادار و معنایی با
 .کند می دنبال را هستی غرایزش با. نیست هستی کردن معنا

 قابال  گوناه  این جهان ینا هک اندیشه ینا هب گردد برمی نوع برای فرد کردن فدا و ایثار
 .کشاند می نابودی به را جهان این بقا، تنازع و همه برعلیه همه جنگ .ستا بقا و زیستن
 .ستا هکشاند نابودی پرتگاه به را جهان که ستا هستی به داروینی نگاه همین
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 هماه  و هماه  بارای  یکای  ه،اهما  برای هاهم اراایث جز ردندا راهی اابق برای اناانس
 .یکی برای

 و فهم قدرت کاالیی درجهان شده گم سوژه و شده مسخ انسان فاسد اندیشه و ذهن
 .ندارد را ها گزاره این هضم

 کنناد  هادایت  شادن  بهتار  ساوی  به را جهان خود ایثار با که هایی انسان نبودند اگر
 .نباود  ناابودی  جز راهی و کرد می بدل جهنمی به کره یندرا را زندگی هولناک بربریتی
 .  ندارد ایثار جز اهیر میآد فرگشت
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 نو راه پوینده نورو؛ آقا
 

 برساخته تیرها و کمان ای
 انداخته دور تو و نزدیک صید
 دورتر او دوراندازتر هرکه

 مهجورتر او است گنج چنین وز
 بکشت زاندیشه را خود فلسفی

 پشت است گنج سویِ را کو بدو گو
 دودمی افزون چندانک بدو گو
 شودمی جداتر دل مراد از

 شهریار آن بگفت اینَفِ جاهدوا
 قراربی ای نگفت انَعَ جاهدوا

مولوی 
 

 درآمد

 شاریف  یهاا  ننساا ا هبرعلیا  و ناد ا هشاد  جماع  یا هدرکاف شکیبافر فرنام مثل موجوداتی
 چرا؟.نندک می پراکنی لجن
 کجاا  انصااف  .دارد ها نداستا ینا هب ربطی چه دیگر یا همقول هر یا افکار تنویر یا نقد

 ؟.ستا کجا انسانی شرافت .ستا کجا تاریخ به اخالقی وفاداری. ستا
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 شاریفی  انساان  درمورد هم آن ردک می رمالی که مارکسیستی مقاله؛ تیتر شد این آخر
 بسااط  در پاولی  چون کارگری یا هنشری نداختنا هرا برای مامیا هبل که .امامی باقر منا به

 (  شکیبافر فرنام :ندیشها هکاف) .ردک می جادوگری و رمالی نداشت
 بود همی کاما باقر
 ناورو  آقاا  را او .بود نو راه پوینده یمعنا به که بود نورو تخلصش و محمدباقر نامش
 .ردندک می صدا
 . بود شاه ناصرالدین داماد جمعه امام فرزند آمد دنیا به درتهران هجری 1280 درسال 
 با ار میماا هک اوربلیان منا به بود بلشویکی او معلم و کرد تحصیل ها سرو مدرسه در

 . گرفت یاد بهار نزد را ادبیات و رفت دارالفنون به بعد کرد آشنا مارکسیسم
 آذربایجاان  یهاا  دمکرات سوسیال صلیشا ههست که شد خون کمیته عضو بعد کمی
 . بودند شمالی
 فعااالن  از تارور  حسین توسط اش ناتنی پدرش ترور معاونت دنبال هب 1306 سال در
 . بود زندان در سال سه و شد دستگیر خون کمیته
 .  درآمد روسیه امنیت پلیس خدمت هب و رفت مسکو به تحصیل برای آزادی از بعد
 ایرانیاان  بااقر  زیرنظار  کاه  شد اناانیایر اسوسیاج شبکه عضو یرانا هب ازگشتابدر 
 .دش می اداره
 دستگیر امامی .رفت لو ایرانیان  جاسوسی شبکه  روسیه سرجاسوس آقابگف فرار با
 .  گرفت حبس سال پانزده و شد

 از را کارگران میان کار و شد آشنا ایران کمونیست حزب لیدر وری پیشه با زندان در
 . گرفت یاد او

 یااک گفات  و نپیوساات حازب  باه  تااوده حازب  تشااکیل و 1320 شاهریور  از بعاد 
 . شود بورژوایی خرده حزب یک وارد نباید کمونیست
 را وا هتاود  حازب . رفات  مارکسیساتی  محافال  یاا  ها کروژوک تشکیل طرف هب پس
 نفوذ با اما شد تر بزرگ و بزرگ و گرفت پا ها کروژوک .انستد می ها انگلیسی جاسوس
 .  شد متالشی تشکیالت حزب های نفوذی اریک وخراب تشکیالت در توده حزب
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 شااه  تارور  دنباال  هبا  1327 بهمان  در شاوراها  .آورد وجود هب را شوراها سازمان بعد
 .  شد مخفی
 .بود زندان در 1332 سال تا و شد دستگیر 1328 سال در مامیا ههم این با
 تیکمونیسا  یهاا  ههسات  مخفف که کرد درست را یکا سازمان زندان از آزادی از بعد
 . بود ایران
 ،دهقاناان  ،کارگران) کرد وحدت کدسک منا به توده حزب ناراضیان با 1337 سال در
 (  کارمندان و سربازان
 گرفات  تصامیم  گاروه  باود  اماامی  درنازد  پول تومان هزار  60 مبلغ 1345 سال در
 گارفتن  بارای  ماامی ا هبا  و داشت الزم پول پس کند یا هحرف را خود کادرهای از بخشی
 . بود کرده خرج را پول امامی اما کردند جوعر پول

 بود چه پول داستان
 1332 درساال  زنادان  از آزادی از بعاد  باود  ویولات  مناا  باه  دختاری  دلباخته امامی 

 .پاذیرفت ن میاما .گذاشت سیاسی کار از امامی گیری کناره را ازدواج شرط دختر خانواده
 .نزد تاخت ویولت به عشقش با را کارگر طبقه به عشقش و

 دچاار  کاودک . شاد  جادا  همسرش از فرزندی با مدتی از بعد و کرد ازدواج ویولت
 ماادرش  که زمینی پشتوانه به امامی کرد رجوع کمک برای مامیا هب ویولت و شد سانحه

 شادن  یا هحرفا  بارای  گاروه  .گذاشات  ویولات  دراختیاار  را گاروه  پاول  بود داده وا هب
 صاندوق  باه  را پاول  نتوانست امامی و رفتن فروش زمین .کرد پول تقاضای کادرهایش

 .گرداند باز گروه
 و کانم  حفظ را شما امانتی نتوانستم گفت و نوشت یکا مرکزی کمیته به یا هنام پس
 .بمیرم واهمخ می

 . بود ساله 64 مرگ هنگام امامی
 اسات  ارزشمند و مهم این .بود اش حسن که نبود عیبش این و بود زاده اشراف امامی

 پیشتاز به نظری درسطح و برکشد طبقاتی زار لجن از را خودش تهران جمعه امام پسر که
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 خاودش  کشاور  کاارگر  طبقه فکری موزگارآ هک برآید آن درپی و بروید فرا کارگر طبقه
 او باود  جیابش  در ریال 12 مُرد که روزی در بود کارگر طبقه رهایی عاشق امامی .باشد
 . بود کارگری جنبش یا هحرف کادر خود پول با

 ساالگی  64 درسان  آدمای  .نباود  عیاشای  بارای  برداشت گروه صندوق از پولی اگر
 ناورو  آقاا  ماورد  در داریام  ماا  نکنیم فراموش ست،ا هآویخت را الکش و بیخته را آردش
 .نیمک می صحبت
 بارای  داد شا هشاد  گام  عشاق  به پولی اگر و زد تاخت آرمانش با را عشقش امامی 
 او کاار . باشاد  او کاودک  وانستت می بود مراد به روزگار گرا هک بود کودکی جان نجات
 عشاق  کاه  آن از جدا .ردک می برخورد کیسی چنین با که بود شرافتمندی هرانسان وظیفه
 . نه یا ستا هبود سابقش
 خودکشای  درایان  بسایاری  عوامال  .باود  شرافتش خاطر هب کرد خودکشی اگر امامی
 راجباران  پاول  ماادریش  زماین  فاروش  باا  هباالخر نبود، پول مسئله تنها. داشت دخالت
 چیاز  کاارگر  طبقاه  سازی آگاه برای سال چهل از بعد او. بود رسیده پوچی به او ردک می
 .  نداشت گیری دندان

 .بود ربطی بی حرف که .انستد می محاکمه از ترس را خودکشی علت کیانوری
 دفااع،  قابل او کار دش می تشکیل اگر هم محاکمه دش می حل زود یا دیر مالی مسئله

 . بود جبران قابل و فهم قابل و
   1.بود رسیده بست بن به که بود کارگری سرخ یها ههست پرداز نظریه امامی
 

  

                                              
 بیشتر اطالعات . برای1

  سهرابیان البرت خاطرات
  ایران معاصر تاریخ در کندوکاوی کتاب طوقی، محمود نو؛ راه پوینده مامیا  همقال
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 ابتذال نقد و نقد، ابتذال
 
 تاریخ سیر که داد نشان گونه این اسطوره خلق با و شد شروع مغلطه با کمونیسم اصول»
 دیار  و دور و داری سارمایه  و فئودالیسام  و داری ردهبا  باه  است بوده نخستین جوامع از

 .بدهد نوتری فرماسیون به را جایش قبلی های فرماسیون چون نظام این که نیست
 حقاوق  و کناد  تخطئه را آزاد بازار تا خواهد می سرقت نظام یک عنوان به کمونیسم 
 .ستا وپیایوت که غایتی ندا تاریخ برای غایتی درپی اینان .ببرد بین از را بشر

 چین وضع بهبود که اند برده ارث به مارکس از را بودن «کورحقیقت» ها کمونیست
 ریفق دو اگر اما گیرند نمی چیزی به نیز را فقر از چینی ها میلیون خروج و داری سرمایه با
 .نندک می جنجال و آیند می گرد دورش مگسان چون هم بیابند پکن خیابان در
 اشاتباه  کاه  معنی بدین است اقتصاد تنگ دریچه از هستی به هنگا اینان دیگر مغلطه 

 بهشات  یوتوپیاای  چون هم را جامعه بودن طبقه تک و اقتصادی دمکراسی که را مارکس
 سیاسای،  شاکوفایی  و رشاد  هار  و نناد ک می دنبال مدرن جامعه در را پرستید می مذه 
 خصوصای  مالکیات  لغو بدون را آن و کرده انکار را حقوقی و علمی ،فرهنگی ،اجتماعی

 .گیرند نمی پشیزی به
 مناسابات  غلاط  باه  ماارکس  که زیربنایی که کرد خواهد رشد درصورتی تنها جامعه
 .بگیرد خود به کمونیستی منحط نظم بود داده تشخیص اقتصاد تولیدی
 جواماع  سیاسی و اقتصادی توسعه با دشمنی استثمار و بردگی از مارکس غلط درک
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 نیاازی  و اسات  اصاالح  قابال  کاارگر  و کاار  مناسابات  که همیدف ینم هرگز او بود آزاد
 طبقاه  سارکوب  ابازار  باه  کاه ) دردولت مارکس ناچیز ایدۀ .نیست تاریخ کل براندازی به

 از و باود  عااجز  باود  خردمنداناه  روشای  کاه  اصاالح  تحقاق  از (اسات ک می فرو حاکم
 .وردخ می نان انقالب دگماتیسم
 داشاته  را ناوین  مفهومی زایش امکان رفرم کند ثابت که دستاوردی هیچ همین برای
 ایان  اندیشاان  جزم مهم مشخصه یک .ودش نمی جاگیر ها کمونیست تنگ مخیله در باشد
 یافتن و لعندب می را کلیدش کرده قفل خود روی هب خود را مختلف های اتاق درِ که است
 سااحت  باه  کفر ودخ رفرم، مارکس کمونیسم در که ناچن انندد می کفر معادل هم را کلید
 .  است انقالب اسطورۀ مقدس
 شادن  جماع  کاه  نادازد ا مای  جا را مانده عق  بینش این کمونیستی سفاهت اسطوره 
 و استا نارو و دینی شبه مطلقاً بینش ینا داده رخ دیگران حق استثمار با همواره سرمایه
 واناد ت مای  باازار  کاه محر موتاور  عنوان به سرمایه .اندم می نابینا سرمایه این دیگر برنتایج
 روناق  کااری  وقتای  نادارد؟  نیااز  سارمایه  به مگر ابتدا کس وکار یعنی کند ایجاد شغل
 کارفرماا  .اناد  شاده  ماد آدر و شغل صاح  چون برده سود نیز آن داخل کارکنان گرفت
 کمونیسام  .شده کمتر کارگران برای فقر آمده کاردر گردش به سرمایه پذیرفته را ریسک
 .فروخات  نخواهاد ( کاپیتاال ) انجیال  مقادس  کتاب به را ساده اصول نای فهم هرگز اما

 مغاز  اناداختن  کاار  باه  نیازی دیگر شده صادر مارکس توسط وی ایمانیا  جزمی اصول
 .«ندارد جدید شرایط سنجیدن و خود

 هی که را اشتر پرسید یکی آن 
 پیاقبالایآییمیکجااز

 توکویگرمحمامازگفت
 توزانوی از پیداست خود گفت

بزرگیمارکسدرچهبود 

 .اسات  هاواداران  میازان  در چیست؟ در اندیشمندی هر کل طور هب یا مارکس بزرگی
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 داشاته  سیاسی توسعه در که نقشی به یا است کرده فتح که ستا هایی سرزمین میزان در
 .  عدالت برقراری به است کرده کمک که میزانی به و است
 .دارد گفتن برای حرفی چه کنونی انسان برای که این و
 چاه  دوخاتن  درپای  دیاد  ایدابا  کند می ارهاپ را ارچهاپ خود متر ااب ساک هر بتهاال
 .  هستید لباسی
 کاه  گوناه  آن اسات  شاده  ای ماوزه  و منادرس  و خاورده  شکسات  ماارکس  تاز  آیا 

 .کنند می کوک روز هر را سازشان لیبرال کارپردازان
 .بود یتخیل و شهری آرمان تز یک او تز آیا  
 . بود غلط جامعه شرایط از او تبیین آیا
 نفای  و سکوالریسم مدنی جامه بشر، حقوق یک؛دمکرات های ارزش محو درپی او آیا
 .بود مالکیت
 .کرد خود اهداف قربانی را اخالق او آیا
 .نیاورد ارمغان به را عدالت و آزادی شا خیرخواهی آیا 
 اسطوره جبر، و تاریخ اسطورۀ پرولتاریا؛ اسطورۀ انقالب، اسطورۀ خلق با مارکس آیا
 درخلاق  مهمای  نقاش  متضااد،  گروه دو اصالح قابلغیر مانوی اسطوره تولید، مناسبات
 قاانون  یافتن کاذب حس و بود بست بن حال عیندر فریبنده بسیار که داشت ییا راهه کج
 .ادد می را جامعه نهایی
 آن باا  شا   تاا  صبح از سرمایه جهانی ارکستر که ستا هجوی های ترانه تمامی این
 پرکنناد  را ماا  گاوش  تاا  خوانناد  مای  و زنناد  می فالش مدام و کنند می کوک را سازشان
 . برد نمی و است نبرده جایی به راه مارکس های آموزه و مارکسیسم
 شانیدن  باا  روز هر چرا پس است شده ای موزه مارکس های آموزه و است چنین اگر
 .شود می آشفته وخوابش زند می کهیر یجهان سرمایه بدن مارکس نام

 پاس  یوتوپیاا  یعنای  شهر آرمان و است بوده شهری آرمان هایی آموزه هایش آموزه اگر
 .دهند می چاک گریبان سلطه نظام کارپردازان مدام چرا
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 ؟.چیست ماجرا حقیقت راستی هب اما
 کاار و شاود  مای  وسایعتر  و وسایع  کاارگر  طبقاه  که کرد می بینی پیش مارکس که این

 و. نادارد  دادن دسات  از بارای  چیازی  زنجیرهایش جز کارگر طبقه که رسد می جایی هب
 طبقاه  جاای  هبا  و درنیاماد  کاار  از درسات  بینی پیش این اما. رسد می انقالب به درنهایت
 هاای  جهاان  غاارت  و ناوآوری  یمان  باه  و شاد  تار  بزرگ و بزرگ متوسط طبقه کارگر
 اماا  .نیسات  مکتومی امر رسید نوایی و نان به لمتروپ درکشورهای کارگر طبقه پیرامونی
 گیارم  .سات ا ها آن های بینی پیش در مگر انگلس و مارکس های اندیشه عظمت و بزرگی
 شاده  حاصل تغییری طبقه و استثمار و سرمایه ماهیت در مگر. هست که باشد چنین که
 آن تاا  که یامر بود سرمایه ماهیت کردن برهنه و نقد انگلس و مارکس بزرگ کار. است
 بعادتر  و بعاد  چه و مارکس زمان در روزگار درآن چه اصلی دعوای اما .بود مخفی روز
 و عادالت  برسار  دعاوا  .نیسات  بینای  پایش  دنا چ یا یک نیامدن و درآمدن درست برسر
 .است فرد از فرد استثمار و مالکیت
 .نادارد  پایاانی  هاا  درصادی نودوناه   و هاا  درصادی  یاک  باین  کاه  ستا جنگی این
 ساهم  باه  کاه  کنناد  قاانع  را ها درصدی نودونه خواهند می درصدی یک های ئولوگواید
 کناون  تاا  ماارکس  از بدتر که خورند می قسم چراغ سوی به مدام و دهند رضایت خود

 .است نکرده خلق را موجودی عالمیان تمامی خداوند
 

 جهنم از فرار

 .دنا ایدئولوژیک و دینی تعابیری رستگاری و یرهای شود می گفته
 .نیستند آزاد اما یندرها درجنگل همه است ارزشی بی حرف رهایی

. نیسات  ممکان  بهشات  سااخت  که دارد تعبیری هم لیبرال فیلسوف پوپر سرریموند
 را نکتاه  ایان  پاوپر  اماا . کردناد  آبااد  را جهانم  راه بسازند بهشت خواستند می که اینانی

 . چیست داری یهسرما جهنم از فرار راه بگوید ما هب که کند می فراموش
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 واژگونه های خیال

 کارده  خاود  اسایر  سات ا هاا  دهه را جهان شوم شبهی چون کمونیسم شبح که گزاره این
 را خاود  ناکارآمادی  درعمال  سارمایه  و دولت درمورد مارکس تهی میان تزهای و است
 پاول  از کاه  مادرن  پسات  و فرانکفاورت  مکتا   هاای  آکادمیساین  اما است کرده اثبات
 .  هستند مارکس تزهای از کشی ماله دنبال هب اند شده فربه داری سرمایه
 است؟ گونه این آیا
 هاای  نشاین  نیمکات  بازیکناانش  از بیشاتر  که هستیم درگیرودار ای نابسنده نظام با ما
 و .شاود  می شیرین انشاناده کردن حلوا حلوا ااب اندیشند می که انیاآن .دارد ای اشیهاح
 اتیاطبقا  اریخاتا  اتحانافا  از دفااع  انتقاادی  نظریاه  و لسفهف وظیفه هاک برند می ادای از

 توسط برساخته ای اسطوره طبقه که بیندازند چو خوشمزه ای عده کن فرض حاال .نیست
 .ستا ها چپ

 زنناد  مای  کاف  باازار  ناپیادای  هاای  دسات  و اش کارآفرینی و سرمایه برای که آنانی
 بایش  تاوهمی  گناه، بی داری رمایهس نام هب محض حقیقتی از محض استدالل که دانند نمی
 کاه  باود  آن خااطر  هبا  رسیدند سرمایه نقد به سرمایه بدایت همان در کسانی اگر .نیست
 مارکسیسام  .شود می برساخته مواضع و منافع روابط، از تنیده درهم ای شبکه در حقیقت
 کشید می نفس و بود حقیقت آن .باشد شده الهام انگلس یا مارکس ذهن هب که نبود امری
 .زد می حرف و

 تفکار  و .اسات  تفکار  خاصایت  این باشد تفاوت بی خود پیرامون به تواند نمی تفکر
 کاه . داد می نشان خود کارگری فعاالن مکتوب نثر در را خود باید سرمایه بدایت انتقادی
 .شد نوشته بستری چنین در کاپیتال و داد
 نقاد  و داری ایهاسرم اریخات از جدا چیزی ارکسیسمام اریخات که برد ادای از ایدانب 
 .نیست آن
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 ناوین  اندیشاه  کاه  سات ا داری سارمایه  با مارکسیسم شدن دور و نزدیک این دل از
 .گیرد می شکل
 هاای  اسطوره از یکی را طبقاتی مبارزه که کسانی برخالف نظریه دو این کشاکش در
 خا   .اند شده عمنتف اقلیتی گروه و متضرر زیادی عده کنند می تلقی مارکس شده ساخته
 .چرا و ایم ایستاده تاریخ این کجای ما طبقاتی نبرد و تاریخی جدال دراین دید باید
 دفااع  برای تاریخ، درست درجای ایستادن یابد، می معنا وادی دراین انتقادی اندیشه 
 .تاریخ شدگان سرکوب از

 را خاود  چای  نساق  و فاراش  و آشاپز  و توپچی ها دوران این تمامی در سلطه جهان
 فاتحاان  اردوی حاشایه  در کاه  اسات  چناین  زماناه  رسام . داشت خواهد و است داشته
 کاردن  سایر  بارای  زد خواهناد  و اناد  زده زنناد،  مای  پرساه  ساگان  و روباهان و کفتارها
 .فاتحان سفره ته از شکمشان
 و ندارد همراه و رفیق و نویس تاریخ و شاعر که است تاریخ شکستگان هم در سپاه
 نوشاتن  و گفاتن  و تاریخ در همراهی اما. است بوده دست انگشتان مارشش به دارد اگر
 بارای  است بوده تاریخ صدایان بی و شکستگان دل و خاموشان ساحت که ساحت دراین
 و ناان  هرچناد  باشد، تواند می این جز درستی معنی چه فیلسوف و نویس تاریخ و شاعر
 باا  و حقیقات  بارای  کاه  آن رایبا  بااک  چه اما بود نخواهد و نیست همراهی دراین آبی

 قلم صاح  برای ساحت دراین نوشتن و گفتن که ستا پیدا ناگفته .زند می قلم حقیقت
 .دارد بخش آزدی معنایی اندیشه صاح  و

 

 جهنم از گریز راه

 ساراغ  همراهای  این جز دیگری راه تغییر برای مابعد و ماقبل های جهان و کنونی جهان
 و تانیسا  این جز راهی جهنم دیوارهای های ترک و ها فشکا کردن بزرگ برای. ندارد
 نیاروی  کاه  اشیماب اوراب براین که گیرم .رسد نمی اریخات پژوهشگر و اندیشمند ذهن به
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 .نیساتیم  نیارو  این اح اص امروز اام و براند عق  توان نمی ادیام نیروی جز را ادیام
 .باشد کم شنوا گوش هرچند گفت و نوشت باید عُدّه و عّده این به رسیدن برای اما

 کاه  کنناد  مای  فکار  و خوانناد  نمی و دانند نمی تاریخ  که روزگار ظریفان از بگذریم
 و کشاک  یعنای  صدایان بی تاریخ و نویسند می یا اند نوشته فاتحان که چه آن یعنی تاریخ
 .زدن برآب خشت و کوبیدن هاون در آب
 دارناد  که باور این با کنند می یداییش و بافند می خیال رادیکال اندیشه نفی و دررد و
 ابادی  را بادی  تاا  نشاانند  مای  کاغذ سفید برصفحه شاهوار دُر و کارستان کنند می کاری
 گرسانه  اسات، ا هاو  بااد  بیهاوده  هاای  حارف  این روزگار بد و نیک کارزار در اما .کنند
 را طبقااتی  لمبارظ  شده برپا بنای این و بیابد را رستگاری راه زود یا دیر باید که داند می
 . برکند ریشه از

 پاای  از دمای آ کاه  دهاد  می نشان و خورد می محک طبقاتی میدان در میدانی اندیشه
 تااریخ  همیشاه  تاا  هاا  درصدی یک که شکل بدان کند سامان به را روزگار تا نشیند نمی
 .  نباشند ها درصدی نودونه آقای

 نیسات  ابادی  فرماسایونی  و نظاام  هایچ  گوید می ما هب تاریخی های حادثه تبارشناسی
 نشاان  شاعبده  و ترفناد  هزار با بخواهند دستان هب قلم و ورزان اندیشه و کاربلدان هرچند
 و عادالت  در را باودنش  ابدی و ستا ابدی که است انسان تنها و تنها .ستا ابدی دهند
 یبارا  ماا  تا نامند می و بنامند یوتوپیا را این روزگار خوشمزگان هرچند جوید می برابری
 بهشات  آن ساوی  یاک  کاه  جهنمی به بدهیم تن و شویم ناامید شهر آرمان این به رسیدن
 . منینؤم جهنم آن دیگر سوی و است کافران

 بناا  این ساختن در نیز آنان نیست سرمایه های نابغه و کارآفرینان جهان کنونی جهان
 مادیریت  و پول با تنها ثالثه اهرام کنیم فرض که نیست معنا بدان این اما اند داشته نقش
 و دهاه  طاول  در که نفری هزاران به ببینم و کنیم نگاه باید است شده ثالثه اهرام فرعون
 بشاود  ثالثاه  اهارام  تاا  اناد  کشایده  باردوش  را طبقاتی جامعه این های سنگ این ها سده

 .مصر داری برده جامعه و فرعون شاهکار
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 بشار  حقاوق  و است بوده هم نانی و مزد که بکنند بوق در روزگار طبعان نیک گیرم
 کاه  ستا چپی برساخته استثمار. نیست استثمار شکلش هر به کار و کند می ییدأت را این

 .است سرمایه و پول دشمن
 آن نفای  بارای  کاه    مباارزات  و هاا  رناج  ساایه  در تاریخی کوژ و کژ بنای همین اما
 اگار  و ایام  نخوانده را تاریخ ما که دهد می نشان باشد این جز اگر که است شده برساخته
 .است نبوده وسواس و  دقت به ایم خوانده
 داناد  مای  بیشاتر  هرچه وسواس با و تمام دقت با هم آن و خواند می تاریخ که آن اما 
 اندیشاه  و دسات  کاار  هست هرچه. نیست ابدی و ازلی حکومتی و تاریخ و بنا هیچ که

 را شتر این نیست دیر که روزی ستا برده بام باالی را شتر این که انسانی و است انسان
 ماتریالیسام  در مارکس حضرت و. ها پدیده تاریخی ذات گویند می را این .آورد می ینیپا

 .است نگفته این از بیش چیزی شا تاریخی
 باه  خواهناد  مای  تاریخ از دلبخواه هم آن خوانشی هر با که روزگار رندان از بگذریم

 تااریخ  بررسای  و طارح  در و تاریخ پایان یعنی قاتیطب نظام  که کنند حُقنه طبقه و توده
 زعام  به که تاریخ کشان ستم برسر بریزند خمپاره و تو  باران ستمکاران باروی از مدام
 پاهاای  بار  چوب مدام و اند مارکس بیمار ذهن برساخته که اند مقداری بی ها اسطوره آنان

 شاان  سافره  برسار  ناان  و رکاا  کاه  خاود  نعمتاان  ولی از و حیایند بی که بزنند گرسنگان
 جاز  چیازی  آزاد باازار  در کاه  غافلناد  و دهند می ناچیز مزدی که کارند طل  گذارند می

 پاولی  یاا   کااالیی  گیارد  می که کاالیی ازای در کس هر و شود نمی معاوضه بشر حقوق
 ماارکس  ایان  کاه  باشاد  کاارگران  مقدار بی کار بازار این در ای عده کاالی گیرم دهد می
 اسات  داده را تااریخ  عاملیات  و پرولتاریاا  اسات  کرده را فعله و عمله مشتی نوجدا بی
 .اینان دست هب

 هاای  چاپ  این و است گربه انشااهلل پندارند می و کنند نمی نگاه خود دوروبر به اینان
 هاای  چشام  زیار  آورناد  می و یابند می وفرجی خلل وکنار ازگوشه و گردند می که بدذاتند
 هرچاه  و اسات  محض عقل جنس از بورژوازی کنند می فکر و راللیب بورژوازی نازنین
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 و کنناد  مای  وهام  تولیاد  اندیشه تولید جای هب پس دارد لیبرال سرمایه دارند خوبان همه
 در شاناخت  کاه  درحالی. پاشند می خاک وانفسا روزگار دراین حقیقت سوی کم برچشم
 تواناد  نمای  انتقاادی  شاه اندی و دکارت محض سوژه از است رفته فراتر بسی ما روزگار
 هاای  عاملیات  کاه  نیروهاایی  سوی هب بگشاید را خود آغوش مگر باشد مدرن و انتقادی
 .هنر و تاریخ و فلسفه کمک هب هم آن تغییر برای دارند تاریخی
 ساحت کند بازگشایی که اند هایی ایده برکشیدن و ساخت فلسفه و هنر رسالت کارو

 که دوزخی از انسان آمدن بیرون برای بکنند گشایی هرا و را معاصر جامعه مانده مغفول

 .تاریخ رفتگان یاد از برای اند دیده تدارک سلطه نیروهای

 چاه  با و سختی های گذرگاه چه از گذار ااب و چگونه سرمایه که برد یاد از نباید ااام

 ماشین و مییجا این که امروز تا بگیر بزرگ جنگ دو از .است رسیده جا این به هایی هزینه

 سااربازان اساات، کاارده اناادازی راه زحمتکشااان خااون و گوشاات بااا را خااود جنااگ

 .نبود آنان از دستی کف اندازه به که میهنی ومواج  جیره بی

 اند گرفته اشتباه خان شاهرخ های فیلم دیدن با را تاریخ خواندن که تاریخ از خبران بی

 این که بینند نمی ااام بینند می ار سرمایه شیک قبضه دو ایاه تکنوکرات و ااه بوروکرات

 کساانی  چاه  هاای  شکم و است برآمده کسانی چه سفره و جی  از تاریخی های انباشت

 و بینناد  مای  ایناان  کاه  اسات  باوده  هماین  تاریخ همیشه کنند می فکر و .است شده فربه

 انقاالب  برکشایدن  با که فرستند می نفرین و لعن مارکس به مدام که است خاطر همین هب

 هاای  پایاه  اماا  بینناد  مای  را دشامنی . اسات  گذاشاته  پایاه  ماردم  باین  را دشمنی طبقه و

 .خبرند بی گرسنگان خالی هسفر از و بینند نمی را شا تاریخی

 باا  هنار  و تااریخ  و فلسافه  کاار  کاه  فهمیدند می بودند آگاه تبارشناسی چنین به اگر

 و تناگ  زحمتکشاان بر را زنادگی  کاه  ستا یا سلطه هنری و تاریخی و فلسفی حقیقت

 حقیقت فرجام و برسد خود فرجام به حقیقت که کنند کمک اینان باید و کند می تر تنگ

 .  است عدالت و رهایی
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 گااه  کاه  دارد بسیار خود طبله در ها شعبده و ترفندها این از داری سرمایه مکاره بازار

 استاد برند در هم آن اندازد می خنده هب را ما و آورد می بیرون جادویش جعبه از گاه بی و

 .دانشگاه آن و دانشگاه این پرطمطراق های آکادمیسین و

. نیسات  یوتوپیاا  برابار  انساان  و برابار  جامعه .است نقد ابتذال نیست ابتذال نقد این

 بارای  راهی سرمایه جهنم از که آنانی یایؤر و آرمان. است معاصر انسان یایؤر و آرمان

 .جویند می رستگاری

 

 

  



 39         دفتری در نقد و بررسی کریتیک:

 

 

 
 
 
 
 

 1قراگوزلو محمد روایتشاملو به مداح
 

 درآمد

 ای مراغاه  اوحادی  باا  ماا  کاه  روی آن از نیسات  آسانی کار شاملو احمد درمورد نوشتن
 ای تاذکره  یااا  از او درتاااریخی  شااعری  تصااادف  باه  نفاری  چند که نیستیام رو روباه
 .باشند خوانده
 شاده  و دیاده  هخواناد  معاصار  دردوران هرشاعری از بیشتر که ستا شاعری شاملو
 .آشانایند  او زنادگی  و شاعرها  فارود  و فاراز  باا  تقری  به خوان کتاب جماعت و است
 هاای  بردانساته  که زنند می حرفی شاملو درمورد و کنند می طرخ میک خاطر کسان همین به

 .بیفزاید چیزی جمع
 است داده شاملو زندگی و شعر از کاملی روایت تلخ تاریخ درکتاب قراگوزلو محمد

 .ستا و خواندنی نظیر بی خود درنوع که
 

 بود که احمد شاملو

 و آماد  دنیا به تهران در 1304 درسال که و این گذرم می شاملو احمد زندگی روزشمار از
 و افتااد  زنادان  به آلمان از هواداری جرم به متفقین آمدن از بعد و بود افسر ارتش پدرش

                                              
 1۳۹۶سال  نگاه، انتشارات؛ قراگوزلو محمد نوشته شاملو احمد یتروا به تلخ تاریخ کتاب از . برگرفته1
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 و آخار  شاد و الای   زندانی مدتی توده حزب از هواداری جرم به 1332 کودتای بعد از یا
 را روزشامار  ایان  تماامی  .بارد  نمای  داستان قل  به را ما ها این درگذشت 1379 درسال
 گازاره  ایان  سار  باه  روم مای  راست و یک شاملو زندگی های نویس بیوگرافی به سپارم می

 .بود ناکی شگفت پدیده شاملو که قراگوزلو محمد
 ماا  و باود  بُعادی  چناد  انسانی که روی ازآن بود یناک شگفت پدیده شاملو راستی به
 زیاادی  تعاداد  خاود  سیاسات  و ادب سارآمدان  دربین ابعاد این با آدمی معاصر دردوره
 .نداریم سراغ او چون
 باود  قدیس او گوید می درستی به قراگزلو محمد طورکه همان نیست معنا بدان این اما
 ساروگردن  یک هرچند بود ما با و بود ام از شاملو .بود خطایی و خبط هرنوع از بری یا
 ماا  چاون  فرهنگای  و تااریخی  درچهاارچوبی  اماا  باود  باالتر هایی درزمینه ماها همه از
 .ما های کاستی و ها کمی همان با زیست می

 هام  زیاادی  گنااه  و افتادیم ما همه که افتاد هایی چاله و ها چاه درهمان ما همه چون
 تاا  داد نمی اجازه و فرصت و بود کشیده روزگار ما گرده از تسمه پیر بی استبداد نداشتیم
 پاس  .اسات  خبار  چه مان دراطراف ببینیم و کنیم تازه و نفسی بیاوریم بیرون آب از سر

 آن چااه  در ماا  هماه  چاون  روزگاری و افتااد فاشیسم از هواداری در چااله روزگااری
 .کذایی حزب
 گلش و خشت اما زد می هنر بودن یسیاس رد در هایی حرف جا آن و جا این که این با
 پخت دست که نوعی آن از نه بود سیاسی تمامی به شعرش و بودند سرشته سیاست با را
 بلکاه  بارد  راهه بی به را چندی نویسندگان و شاعران تبعش به و بود بالاشکال حزب آن
 زیتیا  های شاخک پس باشد این از غیر توانست نمی مردم با بودن نفس به نفس خاطر به

 .داد می نشان هایی واکنش جا آن و جا این و داشت
 و فهمیاد  مای  خاودش  سایاق  و سابک  باه  را حاافظ  اما داشت الفتی و انس حافظ با
 هرتصحیحی از تر خواندنی کردند وارد او به که ایرادتی تمامی با که کرد تصحیح حافظی
 درماورد  یمهما  هاای  حارف  و کارد  پاا  باه  غوغاایی  که نوشت حافظ به ای مقدمه و بود

 .زد ما فرهنگی پیکره در کردنش جاخوش علت و عرفان رازورمز
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 دریاک  و برانگیخات  آشاوبی  کاه  زد و داشت هایی حرف هم طوس حکیم درمورد
 هرتاابوی  حاول  دروغینای  مرزهاای  شکساتن  آن و باود  او جان  به حق تمامی به مورد

 .بود دیگران و حافظ و یا فردوسی کردن قدسی و فرهنگی
 رفت می مردافکن مسائل جنگ به پروپیمانه همه این با اما داشت بیماری و رنجور تن
 .کارستان کرد می کاری و آورد نمی هم کم و

 و متخصاص  از لشکری با فرنگ دردیار که کوچه کتاب زد مثل می کارهایی به دست
 .کنند می شروع را آن حساب بی پولی با هم و آن محقق و استاد
 نانوشاته  خاودش  بارای  کاه  اصولی برسر و نبود هم سازش و مجادله و معامله اهل
 اداماه  درماورد  وچاه  ادبیاات  نوبال  درقضیه چه نداشت شوخی کسی با بود کرده تعین
 .کلمبیا دانشگاه هزینه با کوچه کتاب تنظیم
 .او است زندگی مهم فرازهای از یکی یارشاطر احسان به اش نامه

 و کلمبیاا  دردانشگاه را کوچه کتاب کرد ادپیشنه او به شاطر یار که بود فرنگ دردیار
 احساان  مثال  آدمای  فهمید وقتی اما و داد تن. گیرد پی جا آن محققین کمک و بودجه با

 اسات  بهتر و است داده شاه را بودجه که فرستد می پارازیت او برای تهران از دارد نراقی
 زد بیارون  یارشااطر  به ای نامه طی دانشگاه و از برداشت را ها فیش بگیرد را زبانش جلو
 .نگذاشت وگردن زد تن چنانی آن تعهدات از زیربار و نیستم کاره این من مؤمن :گفت و

 یک با اش نس  که متوسط هوشی و اندام با دانست می شهروندی خود را همه این با
 .رسید می کابل آوارگان به حلقه
 را کاوچکش  ناام  .فارسای  اش و کنیت ترکی ایش قبیله نام و بود عربی کوچکش نام
 .بود جهان کالم زیباترین نام این داد می آواز معشوقش که هنگامی تنها داشت نمی دوست

 بهااری  ناوبر  کاه  داناد  مای  چیزهایی که .ادعا ای ذره بی دانست می شاعر تنها خود را
 خاودش  از او که بود تعریفی این خ  .داند نمی که بود چیزها بسیار درعوض و نیست
 هام  منم و کرد می و اگر .بود ها این همه از بیش کرد، اما نمی هم نفسی شکسته و داشت
 .نبود ها حدیث و ها حرف این اهل اما نداشت وچرا چون جای ها خیلی مثل زد می
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 شاعرش  با و درشعرش و تمامی به بود زندگیش شعرش و بود چیز همه برایش شعر
 مثال  شاعرش  اماا  بود رششع عین و درست داشت باور که طوری همان کرد می زندگی

 .بود معاصر انسان حال حس  شعرحافظ
 خاود  و تااریخ  درسات  بود، سمت معین آغاز همان از بود ایستاده که وسویی سمت

 را و ایان  نویسام  مای  وگرسانگان  برهنگاان  و روسپیان برای من که گفت می صراحت به
 .نداشت بیشتر سال 27که  گفت می درحالی
و . وآزادی بربرابری بود مبتنی که سوسیالیسمی .داشت باور درکلیتش سوسیالیسم به
 .بود انسان فضیلت فقر احتضار او و درنزد او بود همیشگی دغدغه عدالتی بی با مخالفت

 بیشاتر  کاه  سوسیالیسامی  .رساید  سوسیالیسام  باه  داری سارمایه  عادالتی  بی درگریز از او
 .اردوگاهی تا بود مارکسی
 قارار  ای فرشاته  دربرابار  و کشااند  کثیاف  هایی زاغه هب او را و برابری عدالت به عشق
 دربرابر را او اتهام که ترازویی دیگر دست به و داشت شمشیری دست یک به که گرفت
 را عمارش  روزهاای  بهتارین  کارد پاس   می سنگین و سبک بدهد توانست می که طالیی
 و ساربلند  آموخات  هایی درس زندانش دو از او اما .گذراند زندان در پوچ و هیچ برسر
 .رسید رهایی به و آمد بیرون

 تصاویرهایی  و باود  ماردم  نفاس  به نفس زندان از آزادی و کودتا از بعد های درسال
 .داد پیشاهنگ ایثار و جانفشانی و نوظهور داری سرمایه شرارت از بدیع

 و مرتضااا کیااوان   درکنااار . سارود  مقطاع  را درایان  شاعرهااایش  تارین درخشاان
 سرود و سپرد ایستاد جان شکنجه درزیر دیگری و شد اعدام یکی که یانساالخان وارتان
 .خواند رهایی

 ارتجااعی  کودتاای  از برآماده  رژیام  مقابال  طبقاه  و تاوده  نشینی عق  و درروزگار
 .داد پیروزی نوید استعماری

 از و کارد  و نظااره  ایساتاد  باود  خاالی  راوی و تماشااچی  از میادان  که درروزگاری
 روشان  یقینای  از کاه  شاادابی  هاای  جنگال  از داد و بشاارت  داد شگازار  خود روزگار
 .روید می درفرداها
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 شااعر  ایان  طپاد  می درشعر جهانش و جان که درکشوری .نبود اتفاقی امر هم و این
 سانگین  باار  و باردارد  را مباارزه  پارچم  نشینی و عق  شکست درروزگار باید که است
 .بکشد دوش به را رسالت

 جاایش  کاه  گفات  ساخن  عشاقی  از بارد  پنااه  عشاقش  به گارروز بد از هم و وقتی
 تواناد  مای  شکسات  درروزگاار  عشاق  کاه  نبریم یاد از ما تا .بود خالی ما دل و دردست
 .گریزگاهی نه باشد پناهی

 غارش  باه  جنگال  و درکوچاه  طبرساتان  و دیلماان  پلنگاان  که دیگر روزگاری و به
 نظار  از را ناب شعر جوهر و اتذ که آن بدون بود ها آن نفس هم و همدوش او درآمدند
 و گذاشات  نماایش  باه  همیشه از باالتر ای درپرده را چریکی رزم و و چریک .بدارد دور
 هاای  آرمان به و نشد غافل شعر ذات از هم و گفت سیاسی شعر توان می هم که داد نشان
 .وفادار ماند زحمتکشان نجیبانه

 کرد جاودانه را وارتان و یگلسرخ خسرو و زیبرم احمد رضایی، مهدی خود درشعر
 درخاون  سااواک  آتاش  باا  ها درخیابان که کرد صحبت فروتنی کاشفان و دریادالن و از
 هاا  چریک نفس به نفس و عمومی عشق به زد نقبی فردیش عشق و از .زدند می پرپر خود
 افتاده تک چریک کرد و پا به جان و دراندیشه غوغایی و شد درگیر ها درخیابان ساواک با
 روان و روح باه  و گرفات  جاان  شاعر  درذات و یافات  عینیت درواژه تیمی های رخانهد

 کاه  بودناد  عااجز  آن درک از آخر به تا چریکی مشی منتقدین که امری. یافت راه جامعه
 .باید می اهر میتی های خانه از مردم جان و جسم به چریک چگونه
 چاپ  شهدای برای لیسمسوسیا به باورش رغم علی حوادث بازآفرینی و درخوانش او
 کارد  مای  نبارد  هرگرایشای  باا  مردم رهایی برای که کس هرآن او درنزد نگفت شعر تنها

 .بود برابری و آزادی راه رزمنده
 ایان  کاه  ایان  از جادا  کند دخالت خود زمانه امور گزیر بود در نا انسان او هر درنزد
بیشتر  هرچه کردن نسانیا و آن بود دخالت این راستای مهم اما باشد میزانی چه دخالت
 .بود حاکم مناسبات
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 و باشای  انسان شود نمی که بود باور و براین دانست می ملتزم انسان ماهو به را انسان
 را حاوادث  وساوی  سامت  نکنی تالش و وارد نشوی ظالمانه درمناسبات و نباشی ملتزم
 .ندهی تغییر گرسنگان نفع به

 هاایی  حسااس  شاخک که کسانی و کسی نوانع به هنرمند و هنر درمورد را التزام این
 را اوضااع  گار  دخالات  ساوژه  عناوان  به و هم کنند درک را مناسبات هم قادرند و دارند

 .دانست می مضاعف کنند دگرگون
 او نباود  شادن  و باودن  حزبی معنای به پابرهنگان و گرسنگان از او وتمام تام دفاع اما
 صارافت  باه  اماا  ماناد  درزنادان  هم سالی و چند افتاد چاه همین به روزگاری که هرچند
 را جامعاه  و بنشیند درست برصندلی زیرکی با توانست و کجا است او جای که دریافت

 ارانی حتی و طبری و کسراییان و آذین به تا گرفته نوشین از دیگران چون خود وجود از
 .نکند نصی  بی

 غافال  حازب  و هنرمناد  رابطاه  درسات  درک از کساانی  روز نخست از که بگذریم
 .زدند بوم و مرز این روشنفکری وجان جسم به بسیاری خسران و ماندند
 هام  را حکمات  منصور قَدر چون چپی گریبان که بود جا آن تا دوراندیشی فقر این 
 .بودند افتاده درآن توده حزب و کمینترن گردانندگان که افتاد چاهی و او درهمان گرفت

 چارا  پرسد می که کارگری کمونیست حزب ااعض از یکی به درپاسخ حکمت منصور
 نباود  حزب عضو چون :گوید می ناباوری کمال با دهد نمی اعالمیه شاملو درمرگ حزب
 .نیست کمونیست نیست حزب عضو که کسی و

 تناه  یاک  کاه  شااملو  درماورد  هم آن حزب و هنرمند رابطه بین اندیشه محدویت این
 پیادا  چپای  و اسات  کرده جمع نیرو یرانا چپ برای کارگر طبقه مدعیان تمامی از بیش
 .است نوبر راستی به باشد نکرده تکرار خود با گاه گه را او شعر چند که شود نمی
 داشاته  اعاراب  از محلای  که ستا آنی از تر کوتاه احزاب عمر طول که درجایی هم آن
 ناد تاا  گیر می بردوش ناچار به را احزاب پرچم که هنرمندانند این احزاب در نبود و باشد
 و احزابناد  جبهه پشت روی پیش و نشینی عق  درروزگار و نشود خاموش مبارزه چراغ
 .کنند می نبرد آماده برای سرباز و نیرو
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 جلساات  و ارانای  کاه  فهمیدناد  می باید داشتند را الزم بصیرت اگر کمینترن رهبران
 اسات  نیسات کمو حزب احیا کارسازتر برای و کارآتر هزاربار دنیایش روزنامه و خانگی

 اعالمیاه  چند از هایش نوشته کل که نفر 53 تشکیالت در شده محصور و مخفی ارانی تا
 نیماا  کاه  او در قدوقواره آدمی که نبود نیازی و .کرد نمی تجاوز گروهی و درون محدود
 ترسایم  او بارای  آیناده  نسل تربیت برای بزرگ جایگاهی هایش نامه از دریکی درستی به
 سالولی  در را او تاا  رضااخانی  قزاقاان  لگد و مشت زیر را بیندازد خودش برود کرد می

 .کنند جوانمرگ تیفوسی
 .کناد  تکارار  نیماا  درماورد  خواسات  می کمونیست حزب هم خطا را و خبط همین
 الدبُن توصیه به خواستند می .کند می یاد نیما با او تماس از درخاطراتش آوانسیان اردشیر
 و تیزهوشی با نیما  و کنند عضوگیری اورا بود کمونیست حزب رهبران از که نیما برادر
 کم نو درشعر او و انقالب. هستم ایران لنین من کارتان پی بروید گفت ها آن به درستی به
 .نداشت اکتبر انقالب از

 باودن  سیاسای  او برای که آن ضمن بود مردم با نفسی هم به ملتزم شعرش همه این با
 زیباا  و اساتعالیی  هاای  ارزش میاان  از او .باود  حکمات  ورمنص برای که نبود گونه بدان

 ای کرایه لباس حکم و بود شعرش درذاتش سیاست و کرد می نگاه سیاسی امر به شاختی
 .دهد می فحش اعلیحضرت به دارد او بفهمد آژانی هر که نداشت

 نابض  .بودناد  ماردم  آن قلا   و در داد مای  وباو  رنگ اجتماعی حوادث را عواطفش
 ماردم  کاه  دردی و خاود  جامعاه  از او طپید می و شد می تنظیم مردم قل  با او شعرهای
 حاال  درعاین  او نبود سویه یک تعهد و التزام این او درنزد اما .نبود غافل ای لحظه داشتند
 .بود متعهد نیز شعر هنری جوهره و زبان به

 کجاا  هایچ  باود  آزادی اگر بود که انسان آزادی به هرچیزی از پیش و بیش تعهد او
 .ماند نمی باقی یا فروریخته دیوار
 سار  درپیراناه  .نداشات  چنادانی  توفیر سالگیش سی با سالگیش هفتاد که بود گونه آن
 نیامادنش  کوتااه  هماین  .نباود  آمادن  کوتااه  اهال  و باود  سرکش نوجوانی دوران چون

 .داد ویژه جایگاهی او به عمر درتمامی
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 آن دیادن  باه  قادر کسی کمتر که دید ار هایی و دوران و روزها داشت بینایی چشمان
 .بود تنها همیشه مثل گفتنش نه درآن و گفت نه بود درپیش که روزهایی و به .بود

و  دسات  از را اساارت  زنجیرهاای  شود موفق تا بود توده دست هم عمرش درتمامی
 .کند باز خود پای
 اماحتار  از چاه  و اسات  چگوناه  شااعر  موقعیات  و مقاام  کاه  دانست می خوبی به و
 و دارناد  معجازه  امیاد  خود شاعر از مردم که آن خاطر به برخوردار است برانگیزی رشک
 تاا  خواهاد  مای  آناان  از و. شاوند  مای  رو روباه  ها آن با سخت قضاوتی با خاطر ینهم به

 روزگاار خاود   هاای  آدم ترین شریف از و او یکی باشند خود روزگار شرافتمند شاهدان
 .بود خود رروزگا شرف تمامی به و او .بود
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 رفته کف از های فرصت افغانستان؛
 
 برقارار  را فارار  کاغذی رمبوهای و نشست گل به افغانستان در امپریالیسم جنگی ماشین
 .بود چه داستان واقعیت اما. دادند ترجیح

 در و باود  القاعاده  ظاهر به که براندازد را تروریسم ریشه تا رفت فغانستانا هب امریکا
 نباود  افغانستان در تروریسم یها هریش اما. بود کرده حمله دوقلو های برج به امبرسپت 11
 سایاه  خاک به را پیرامونی کشورهای که بود سرمایه گرانه غارت و ناعادالنه نظام بطن در

 کارده  ماذهبی  گری افراطی مجانی و مفت سربازان را آینده بی جوان مشتی و بود نشانده
 روسای  کفاار  باا  تاا  باود  داده آموزش و سالح و سازمان خود را اینان هم نخست. بود

 داساتان  این طراح .بمالند خاک هب را روسی فروپاشی درحال سوسیالیسم پوزه و بجنگند
 شوروی با جنگ در واندت می بنیادگرا مشتی کردن جمع با نداشتپ می که بود برژینسکی

 .کند رو یا هبرند برگ
 خلق حزب قال  در (1357 اردیبهشت) ثور تایکود یا انقالب در که رفرمیسم چپ

 فشاار  زیر در بودند ماندگی عق  و فقر از افغانستان آوردن بیرون درپی وطن و پرچم و
 غارب  مستشااری  و نظاامی  هاای  کماک  و عارب  مرتجعین پول با المللی بین جهادگران
 در سالفی  نجهاادگرا  و .برساد  جاایی  هب و کند عبور افغانستان یا هقبیل نظام از نتوانست
 .رسیدند قدرت هب نجی  کشتن از بعد 1992 سال

 باورهاای  .نبودناد  جهاان  در عادالناه  مناساباتی  برقاراری  و ناوین  نظمی درپی اینان
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 سارمایه  امپراطاوری  و بهشات  برپاایی  تاا  وردخ می جهنم ساختن درد هب شان بنیادگرایانه
 بعادی  یهاا  یبااز  برای یا هبرند برگ زمینی جهنم برپادارندگان این زا هک بود آن درپی
 ارتاش  ای اس ای کماک  باا  پس. بسازد هند و چین با جهانیش باالنس و توازن و خود

 اماا . باود  افغانساتان  در بعادی  باازی  برگ کشف این و رسید طالبان کشف به پاکستان
 پدر زنبور النه در و کرد هندوستان هوای فیلشان سلفی متوهم جهادگران این از جناحی
 سالفی  جهادگران و شود تکرار دیگر بار یک تاریخ که امید بدان ترکاندند بیبم تروریسم
 کااخ  برفاراز  روزگااری  که طوری همان درآورند هتزازا هب سفید کاخ برفراز را شان پرچم
 .بودند درآورده هتزازا هب مدائن
 سارکردگی  باه  ائاتالف  نیروهای جنگ سرآغاز ناممکن فتح این و .نشد گونه این اما 
 .شدند سرنگون طالبان و شد افغانستان در اامریک

 طالبان دوباره عروج
 کاارپردازانش  کمک به و آورد بیرون را طالبان مارگیریش قوطی از نئولیبرال سرمایه

  وساوپرمن  رامبو استالونه؛ بسازد بدلی گواراهای چه هیوالها این از کرد تالش هالیود در
 خودش از تر احمق بینندگان به جهادی دمکشآ مشتی زا 3 رامبوی در  نئولیبرال سرمایه
 هساتند  طلبای  شاهادت  نیروهای آسیایی گواراهای چه که هدد می خط هالیود سینمای در
 .نندک می مبارزه نشا های نآرما درپی که

  مانحط  الیسماژورنا  و مسالط  انهارسا  در سه رامبوی انااناقهرم که نیست ب اس بی
 جدیاد  ورژن در مادارانی  سیاسات  آدمکاش  شاتی م از تاا  وندشا  می بازنمایی روزها این

 هاای  کماک  و هاا  یقطار  گری البی و غنی اشرف چون خائنینی کمک با هم آن .بسازند
 .پاکستان امنیتی
 

 طالبان برآمدن پرده پشت به نگاهی

 وگاذار  ترکمنساتان  گااز  باه  رددگا  مای بر طالباان  برآمادن  داساتان  تماامی  ودش می گفته
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 یهااا خچاار درآوردن حرکاات بااه باارای گاااز بااه فااتن از جهااانی ساارمایه اسااتراتژیک
 .سرمایه ناپذیر خستگی
 و سات ا هکارد  خاوش  جاا  جهاان  گاازی  ذخایر درصد ده به نزدیک ترکمنستان در
 چاین  باا  قدرت جنگ در امریکا و .شود ریخته سرمایه گلوی در تا ندک می شماری لحظه
 .بکند دل منبع این از واندت مین روسیه و

 

 طالبان لوله خط

 .ماجرایند این ذینفع و دارند سهمی نیز پاکستان و هند ترکمنستان گاز در
 ساید ر مای  هناد  و پاکستان به اگر ایران جنوبی پارس گازی لوله خط سدر می نظر به
 راه اماا  خاورد  کلید خط این 1391 سال در که این با اما فتر می دیگری سمت به وقایع
 .شد ور روبه پاکستان رجخا و پاکستان در موانعی با و نبرد ییجا به

 گااز  رساندن 1376 سال در و .رسیدند قدرت به افغانستان در طالبان 1375 سال در 
 .  شد معروف طالبان لوله خط به که شد مطرح طالبان توسط هند و پاکستان به ترکمنستان
 آن ساهام  درصد 54 که بود کنسرسیومی عهده هب 1376 سال در لوله خط این کشیدن
 .بود یونوکال امریکایی شرکت دراختیار
 11 حادثاه  بعاد  و تانزانیاا  و کنیاا  در امریکاا  یهاا  هسفارتخان به القاعده حمالت اما
 کاار  و. شاد  حاذف  سیاسات  صاحنه  از وطالبان. کرد سکته دچار را پروسه این سپتامبر
 . شد سپرده کرزای حامد به

 از گروهای  مریکاا ا هخارجا  وزارت نمایناده  زاد خلیال  زالمای 1399 سال بهمن در 
 دولات  کاه  درحاالی  کنند مذاکره گاز لوله خط درمورد تا کرد ترکمنستان راهی را طالبان
 طالباان  دسات  با واهدخ می مریکاا هک ادد می نشان این و بود کار برسر افغانستان قانونی
 .کند بازی

 ست؛ا ها نزبا برسر روزها این طالبان دربرآمدن دیگری های تحلیل البته
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 یاک  توساعه  طرح در اخالل چین، کیانگ سین در ثباتی بی و نیابتی جنگ به دورو از
 و روسایه  چچان  در و شاوروی  ساابق  یها یجمهور در ناامنی چین، جاده یک کمربند
 از جلاوگیری  برای چین بر شدن ومتمرکز میانه آسیای درکشورهای روسیه کردن درگیر
 از خاارج  در نظاامی  هزیناه  نادادن  و امریکاا  نئوناسیونالیسم واستراتژی جهانیش سلطه
 در هاا  نایا  تمامی چون و چند و. باشد مطرح ییها تنسب به واندت می ها نیا ههم .امریکا
 .شد خواهد تر روشن دور چندان نه یا هآیند

، ایاران  ،روسایه  ،چاین  و پاکساتان  یا و نشست عق  شکلی بدترین به مریکاا هک این
 .هست بازاری هر برسر که ستا داستانی .تنیس مکتومی امر کردند چه ترکیه و قطر

 طالباان  باه  را حکومات  خائنانه غنی و پاشید فرو شبه یک غنی حکومت چرا که این
 دراین افغانستان ومردم .ستا هبود چه افغانستان داخل در اشکال دید و رفت باید سپرد

 .  ندا هداشت نقشی چه مرگبار شکست
 گااز  باه  تری نزدیک راه و کند قمع و قلع را دخو دشمنان تا رفت فغانستانا هب امریکا
 به تاریخی فرصتی بود هرچه اما .بود دمکراسی بردن شا هبهان اما باشد داشته ترکمنستان

 .کنند دهی سازمان را خود ملت دولت قال  در که داد افغانستان مردم
 .کرد چه پساطالبان دوران در فغانستانا هک دید باید خ 
 کشاور  در را الزم نهادهاای  تاا  کردناد  استفاده فرصت از مدنی جامعه و نخبگان آیا
 . رفتند سازی آدم درپی آیا. بسازند
 در واناد ت مای ن اباد  تا هزینه دالر میلیون 300 روزی با مریکاا هک بود مسلمی امر این
 .بماند افغانستان
 کردند؟ آماده پساامریکا دوران برای را خود افغانستان نخبگان آیا
 .کرد توجیه پوشالی رامبوهای احمقانه خروج در را چیز ههم ودش مین
 جامعاه  و نخبگاان  و ماردم  کاه  هاد د می نشان افتاد اتفاق کابل فرودگاه در که چه آن
 و بدترین به هم آن بودند فرار آماده. بودند آماده پساامریکا دوران برای حد چه تا مدنی
 و هاا  سااک  باا  هماه  باان طال باا  جناگ  بارای  آماادگی  یجاا  باه . شاکلش  ترین تراژیک
 چه؟ یعنی این بودند فرار آماده نشا های نچمدا
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 ساه  برای ییها مگا چه افغانستان در امریکا حضور ساله بیست مدت دراین دید باید
   مهم؛ پروژه

   ملتا  دولت
   مدرن دولت
 مدنی جامعه
 نرساید  .باود  افغانساتان  ماردم  و نخبگاان  جز کسی چه عهده هب ها نای. شد برداشته

 .زا بیارون  و تزریقای  ناه  سات ا هباود  زا درون امار  یاک  دنیاا  جای همه رد مراحل ینا هب
 حکومات  باا  و خاود  باا  ماردم  مناسابات  درون از باید. نیست وارداتی امری دمکراسی
 .شود بُرنا و بجوشد
 سات، ا درکجاا  کاار  اشاکال  و عیا   دیاد  باید نشد و دش می باید که چیزی آن اگر

 .تاریخ در یا و فرهنگ در دراقتصاد،
 از دمکراساای دیکتااتوری  هایچ  رفاتن  باا . نیسات  السااعه  خلاق  دمکراسای  فرهناگ 

 باا  .وردخا  می منحط ژورنالیسم درد هب بیشتر درآید فرشته رود بیرون چو دیو .یدآ میدرن
 . یدآ مین فرشته دیوی هیچ رفتن

 .بود ها هلفؤم آن کردن فراهم و ساختن درپی باید دارد ییها هلفؤم دمکراسی برآمدن
 کردناد  فاراهم  را دمکراسای  یهاا  هلفؤم افغانستان نخبگان ساله بیست فرصت در آیا
 چرا؟ نکردند اگر و کجا کردند اگر

 پشت هم را رفرمیسم چپ ساله پانزده دوره یک افغانستان مردم که ستا پیدا ناگفته
 گاذر  بایلق الطوایفی ملوک دوران از بتواند که بود آن رفرمیسم چپ تالش .گذاشتند سر
 قبایل سخت و صل  بافت اما دهد سازمان ملت یک قال  در را جدید افغانستان و کند
 ایان  ناداد  جاازه ا همنطقا  مرتجاع  کشاورهای  و جهاانی  سارمایه  جنایتکاراناه  دخالت و

 ملال  ساازمان  دفتر از را نجی  دکتر که نبریم یاد از. ببرد ییجا به راه صادقانه های تالش
 .زدند بردار بسیار شکنجه از بعد و کشیدند بیرون
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  دمکراسی انداز چشم

 و بگاذاریم  زماین  را ماان  یهاا  نچمدا برسیم نآهب وقتی که نیست مقصد یک دمکراسی
 .است مراد بروفق چیز همه حاال و شدیم خالص یمیبگو

 راهای  نیسات،  معین و مشخص نقطه یک است، انداز چشم یک و راه یک دمکراسی
 بارای  شادن  آمااده  و رسیدن و رفتن مهم. است انداز چشم این داشتن مهم انتها بی ستا

 .است مسیر دراین برداشتن  گام
 و هاا  شاخص باید کرد عبور باید ییها هپل زا هک دانست باید راه ینا هب رسیدن برای و

 اساسای  قاانون  از هاا  هپلا  ایان  .بارویم  باالتر یها هپل به بتوانیم تا ریخت پی را مبناهایی
 .باالتر و باال ودر می و ودش می شروع
 اقتصااد  و تاریخ و فرهنگ همین با و مردم همین با است قرار که برد یاد از نباید اما
 .کرد آغاز کانتکست درهمین را تغییر باید پس رسید دمکراسی به

 شاانس  ایان  داشات  را دمکراسی به گذار شرط نخستین طالبان برافتادن با افغانستان
 کاه  آن جاز  نیست راهی دمکراسی استارت برای. داد ها نآهب نطالبا تروریسم را تاریخی
 صاورت  کاار  ایان  امریکاا  کماک  با افغانستان در و باشد افتاده نفس از توتالیتر حکومت
 را فرشاته  ایان  افغانساتان  مردم باید. بیاید فرشته نبود قرار و بود رفته دیو اما. بود گرفته
 .چرا نکردند اگر و. چگونه و کجا کردند؟ .ردندک می خلق

 یا هقبیل جامعه
 کاار  ایان  اماا  ردکا  مای  تغییر یا هقبیل جامعه باید ملتا   دولت پروژه به رسیدن برای
 .نبود یا هساد و سهل

 ناکاام  را ملات اا   دولات  پاروژه  فارورفتن  خاوش  درخواب و کاری کم سال بیست
 .نداشت امکان این جز. بیاید طال  و برود غنی تا کرد کمک یا هقیبل نظام و گذاشت
 لیبارال  مشتی ندرسی قدرت هب با اما .دش می تصحیح فرهنگی و اقتصادی ساخت باید
 .بود ممکن امر ینا هچگون دزد و فاسد
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 از خیلای  ساال  بیسات  درایان . نیسات  کمای  زمان سال بیست که برد یاد از نباید  
 انشا  نخبگاان  چون رسیدند .رسیدند مدرنیته و توسعه سرمنزل به افتاده عق  کشورهای
 بارای  دیگری راه انستندد می و بودند برده پی آن ضرورت به و بودند رسیدن این درپی
 .نیست نشا یبقا

 بانگالدش  و انادونزی  ،کاره  ،چاین  ،اماارات  ،قطار  نیست دور راه به رفتن به نیازی
 .گرفتند فاصله بقیه زا هگذشت دهه دو درهمین
 خشات  ساال  بیست دراین هک هدد می نشان یزدر می فرو شبه یک غنی دولت که این
 و ذاشاتند گ مای  هام  روی خشت یک روزی بود کافی. ستا هنشد گذاشته خشت روی

 هام  طالباان  پادر  کاه . باود  هاا  نآ حاامی  نفوذناپاذیر  یا هقلع پشتون یها یپاپت درهجوم
 .بشود آن وارد وانستت مین

 کار روی گیریم حاال یدآ می کار ویر میاسال امارات نشد ساخته مدرن دولت وقتی 
 .ندک مین داستان ماهیت در فرقی آوردند
 .دهند عربستان و قطر ،پاکستان را ها یپاپت این سوخت گیرم
 را افغانساتان  ملات  نتوانستند که ندک مین درمان را افغانستان مردم درمان بی  درد این
 هدافتاا  عقا   یهاا  تقومیا  باا  را ناسیونالیستی تفکر و بکنند افغانی یها تقومی جانشین
 .بکنند ضعو

 ایان  از پایش  بشاود  افغانستان افغانستان تا رفتگ می قرار ملت ذیل یها تقومی باید
 داوطلباناه  طالباان  اماروز  اگار  حتای  بیابیاد  کاار  روی مادرن  دولت نیست ممکن اتفاق

 .ندک مین که کند واگذار را حکومت
 و روساتایی  ماناده  عقا   یهاا  تدولا  راندن عق  مدرن دولت به رسیدن رهایی راه
 .  است قومی و یا هقبیل
 ساراپا  یها تسیاس نقد و ندک می دور داستان حقیقت از را ما کرد چه مریکاا هک این 
 . ندارد کور مریکاستیزیا هب ربطی نابلدش فکر اتاق و بایدن  غلط

 تااریخی،  عوامال  ایان  دارناد  نقاش  شکسات  درایان  مهمی عوامل که نیست شکی
 .ستا استعماری و یاقتصاد ،فرهنگی ،فکری دینی، اقلیمی،
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 .دید فاکتوریال مولتی را وعوامل نبود سویه یک باید اما
 :است میز روی نظر چهار شکست این تبیین در
 .دناند می مسئول را غرب و خارجی عوامل یا هعد .1
 .ندناد می مسئول را شخصیتی و فرهنگی ذهنی، عامل یا هعد .2
 .انندد می ئولمس را جامعه تولیدی مناسبات و اقتصادی عامل یا هعد .3
 درایان  نسابتی  باه  را کادام  هر و ندک می تکیه عامل سه براین دیگر دیدگاهی و .4

 .اندد می دخیل شکست
 و کشااورزی  اقتصادی با  دینی شدیداً و سواد کم و یا هقبیل یا هجامع دید باید خ 
 .بود خواهد چه شا سیاسی خروجی مانده عق 
 و دانشاگاه  حاد  چه تا و ستا هچگون یا هجامع درچنین پرسایی و فکر تولید کالً و

 سات ا هتوانست حد چه تا پرسش این و بکنند پرسش تولید ندا هتوانست افغانی روشنفکران
 . بیاورد در بحرکت را جامعه مرده های بخش

 کاردن  پااک  تحاوالت  درایان  اساتعمار  مهام  نقش و خارجی عامل تنها به بازگشت
 .ستا همسئل صورت این از مهمی بخش

 مااجرا  دراین ستا اساسی و پررنگ نقشی که خاورمیانه در را فرهنگ و بنارو نقش
 بدوی باورهایی با شده داشته نگاه عق  بغایت و فقیر مردمانی .نگرفت درنظر وانت مین
 .بگیرند قرار گرا واپس نیروهای سو استفاده مورد وانندت می سادگی هب که
 حرفای  دارد انکاار  غیرقابال  نقشای  اراستعم هیوالها و ها غول برآمدن دراین که این 
 اما. داشت اذعان نقش ینا هب صراحت به شا نتخاباتیا همبازر در کلینتون هیالری. نیست
 .ستا ما فرهنگ و خون و پوست و گوشت از و ازیمس می خود ما را هیوالها این
 فرصات  و اجاازه  و ازدسا  می هیوال و بت که ستا هماند عق  و بدوی فرهنگ این 
 چیاره  مردم ناموس و مال و برجان و بیایند بیرون تاریخ اعماق از ها غول این تا دهد می
 و ازدسا  مای  را طالباان  که ستا فرهنگی شاکله این استعماری هر از پیش و بیش .شوند
 .هدد می پرورش
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 را تااریخی  دایناساورهای  ایان  ردپاای  و  زد اقتصاد و فرهنگ و تاریخ به نقبی باید
 کارد  فکار  ساخت  برانادازی  باه  کاه  آن از پایش  و. اندیشید یا هرچا و .جست جا درآن
 داعاش،  نباشاد  طالباان  وگرنه .اندیشید جان و اندیشه در رنسانسی و فرهنگی نقالبیا هب

 .وردآ میدر ناپیدا مغاک این از سر دیگر هیوالیی نباشد القاعده القاعده، نباشد داعش
 کودتاای  اماا  اریام د مینظاا  ایکودت. نیست شبه یک کاری رنسانس و انقالب این و

 . یدآ میبر و ودش می ساخته بسیار مرارت و کار و رنج با فرهنگ. نداریم فرهنگی
 

 آخر کالم

 بایاد  .اسات  ممکان  پیروزی  ارتجاع برآمدن مرگبار سموم وزیدن رغم علی همه، این با
 .کارد  داریپای و ایستاد وانت می زمانی درهر که داد نشان باید .افروخت چراغی و ایستاد
 ایان  مهام  .نیسات  فردا یا امروز پیروزی معنای هب اندیشه و عمل عرصه در پایداری این
 خاصاه  کارد  زنادگی  روزگااری  هار  در اصول و پرنسی  با وانت می داد نشان که است
 روی هبا  آسامان  درهاای  و باارد  مای  آسامان  و زمین از شرارت و بدی که دوران دراین
 .ستا هبست ها ینیک و خیرات
 پهان  قرماز  فارش  کسای  چه برای فرومایگان که کرد نگاه جهان یها نخیابا به بایدن
 .یزندر می که کیسه به را یوان و روبل و دالر و نندک می

 چاراغ  افاروختن  مهام  .اسات  نااممکن  یاا  ممکان  پیروزی مروزا هک کرد نگاه نباید
 .جهان ش  ترین طوفانی و ترین تاریک در ستا درستی و راستی و مقاومت
 و شارافت  باه  ادتاشها  بارای  اریخاتا  رصهادرعا  تااسا  اماتم و امات حضور مهم
 .آدمی آزادگی
 اجاتا  مای آد شارافت  برسار  هاچگونا  و یاکا  و ااکج که داند وداخ اریخات گرادی 
 .ذاردگ می افتخار
 .شد تاریخی فرومایگان های وگزاف الف و تهی میان یها تژس مقهور نباید
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 و ایستادن ذیل خیروشر نبرد دراین پیروزی و شکست .جنگید مردانه و ایستاد باید 
 . یردگ می قرار دادن گواهی
 .ودش می زنده و میرد می تاریخ درست سمت در یشها نایستاد درهمین آدمی
 هماان  باا  اماا  دیگار  شامایلی  و هیئات  در دیگار  درجایی و افتد می فرو و ایستد می
 .وردآ می بیرون سر آرمان  و اندیشه
 شاعله  ودش مین تمام و میرد نمی کند می مقاومت راستی و برخیر و ایستد می که آدمی
 .کند خاموش را او ودش مین موفق بادی هیچ که ستا شمعی
 یشهاا  تبرکراما  زماناه  زورمنادان  رسم برخالف همیشه دمیآ هک ببریم یاد از نباید
 .ستا هشد پیروز بدی و برشر و ستا هگذشت هیاهوها از ستا هایستاد
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 نیما؛ شعر در انتظار
 
 راهمدرچشممنترا

 هاندیشاید  مای  الدبُان  اش گمشده برادر به شعر این سرودن لحظه در نیما که بپذیریم اگر
 شعر این بیشتر فهم برای و کنیم بازخوانی را شعر ینا هک آن از قبل است الزم پس ستا
 .  بود که الدبُن ببینیم نیما حساسا هب بیشتر هرچه شدن تر نزدیک برای و

 

 اسفندیاری الدبُن

 هماراه  باه . آماد  دنیاا  به دریوش خورشیدی1280 سال در و بود نیما کوچک برادر نالدبُ
 کاه  لاویی  سان  عالی مدرسه به رفت، تهران به یوش از تحصیل ادامه برای نیما برادرش
 .بودندها  یفرانسو معلمینش
 گال،  بوتاه  یمعنا به داد، تغییر دبُنال به را خود نام زمانی چه نیست معلوم درستی هب
 .داد تغییر نیما به علی از را خود نام خورشیدی 1300 سال در نیما که انیمد می اما

 حازب  هماراه  باه  جنگال  نهضات  شاروع  با و. بود عدالت حزب اعضا  نخستین از
 سرخ یرانا هروزنام .پیوست جنگل نهضت به بود شده کمونیست حزب حاال که عدالت
 نیاز  نیماا  .سات ا او هاای کار جمله از گیالن جمهوری انقالبی دولت میساریایک ارگان
 .ردک می همکاری روزنامه این با مدتی
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 کتااب  و بازگشات  یاران ا هب بعد مدتی و .رفت شوروی به گیالن انقالب شکست با
 .نوشت را« دنیا اقتصادی بحران عمومی علل»

 هاا  نزماا  بیشاتر  و ردکا  مای  لیتفعا ایران کمونیست حزب با رابطه در 1310 سال تا
 حازب  باا  ارانای  دکتار  راباط  حساابی  عبدالحساین  رفاتن  از بعاد  نیز مدتی. بود مخفی

 .بود کمونیست
 کمونیساتی  فعالیت و تبلیغ هرگونه شدن ممنوع و 1310 سیاه قانون تصوی  از بعد 
 .رفت ایران زا ههمیش برای نالدبُ

 اساتالین  حکومات  کاردن  یکای  رایبا  استالین رسیدن قدرت به و لنین مرگ از بعد
 رهباران  گریباان  تصافیه  ایان  و. زد سانخ  هر از مخالفینش تصفیه به دست بریا کمک هب

  نالدبُ .شدند تصفیه مشمول همه یکی جز هب و. گرفت را ایران کمونیست حزب تبعیدی
 .رسید شهادت به 1316-20 یها لسا بیندر

 

 الدبُن به نیما یها هنام

 .ستا هنوشت الدبُن به نامه نزدهشا نیما  مجموع در
 1301 سال: نخست نامه
 سرگذشات  یاک  مثل باید که است ها نآ سرگذشت برادر دو یا دوست دو مکتوب»
 شاخص  بارای  که یا تازه اتفاقات و گذران و چگونگی باطنی، حاالت زندگان، وضع از
 .کند حکایت هدد می رخ

 حوصاله  یاا  اسات  خیال گیخست و فرصت کمی از شاید. عزیزم ودش می چطور این
 «.نیک می تمام کوتاه خط درچند را خود مکتوب طور ینا هک نداری
 :ها سرو و ها مآد هد؛د می هشدار نالدبُ به مورد دو در نیما بعد و
 مهم مردمان نصی  که را ،ها نزندا تاریکی سیبری، یخبندان کن باز را گذشته تاریخ»
. ناد ک می گریه «استویسکی» و ندز می ناله« ساتکف» هنوز بخوان، ستا هشد سرزمین آن
 .باشند روسی یها نروما قهرمانان از تن دو باید دو ینا هک
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 شار  از راوت که است یا وسیله این. باش بدگمان ها نآ هدربار و نکن اعتماد مردم به»
 نوع همین غالباً که نکن اطمینان آشنا و خویش به کن، احتیاط. ... اردد می محفوظ ها نآ
 «.رداندگ می کلی ضرر و مخاطره دچار را شخص ساده یها نطمیناا

 تا و است 1301 سال به مربوط ها مآد و روسیه سرزمین درمورد نیما هشدارهای این
 چاه  نیماا  نیست معلوم درستی هب. هست فاصله سال ده حدوداً استالین دوران یها هتصفی

 کاج  یهاا  مآد از را نالدبُ و ندز می بزرگ پیشگویی چنین به دست که بود دیده عالئمی
 نشاان  را سایبری  سارد  یهاا  هاردوگاا  و تاریک یها نزندا وا هب و. اردد می برحذر سلیقه
 «.نکن اعتماد کسی به» :ویدگ می و هدد می

 1301سال  مدو نامه
 از نیماا . ینایم ب مای  را نالدبُا  داریم نیما آینه در ما. است نالدبُ نامه به پاسخ نامه این

 درکشور اما« اجتماع و دین» ستا هنوشت که را کتابی و ندک می یاد الدبن «مگر احساس»
 .ندارد آن چا  برای امکانی شوراها
 حازب  عضاویت  باه  ناد ک می توصیه وا هب نالدبُ که هدد می خبر ما به نامه دراین نیما

 عناوان  باه  امنیتای  مسائل خاطر به آن از دو هر نالدبُ و نیما که حزبی. درآید کمونیست
 :کنیم نگاه نند؛ک می یاد «جمعیت»

 تسالیم  تماامی  باه  ویسای ن می داری برادرت به که محبتی روی از است بار چندین»
 «شو جمعیت
 در مان  روح چناین  که نیستم مارکس کارل. نیستم لنین رفیق من عزیزم کنم چه... »
 .«شود منتهی کوچک مرحله یک
 1303 مهر 25 پنجم، مهنا
 از پایش  هام  باز و ویمش می آگاه شکا هقطر چند برای ندبُال حسرت زا هنام ایندر
 .هدد می خبر او بسیار یها هگری زا هک نیما این
 نیماا  بارای  را شاعرهایش  و. ویاد گ مای  هام  شعر نالدبُ که ویمش می مطلع هم باز و
 قلام  از تنها و. ذاردگ مین یادگار به را شعرها این از رونوشتی نیما متأسفانه اما رستدف می
  .ندز می حرف او ینمت
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 1308 مرداد 28 دهم، نامه
 از را او واهاد خ می او از و. رستدف می نیما برای کریمه در را خود خانه عکس نالدبُ
 .کند مطلع اش ادبی زندگانی
 هک ستا یا زمینه چه در انیمد مین که کارهایی نالدبُ که ویمش می مطلع نامه پایان در

 برای که خواهد می نیما و. ستا هداد چا  دست به وسیهر در باشد سیاسی باید حتماالًا
 حازب  زا هماناد  جاا  باه  آثار در و. ردب مین ها بکتا این از نامی نیما متأسفانه. بفرستد او

 .ستا هداد خبر کتاب یک نام از تنها کمونیست
 1308 بانآ 7 یازدهم، نامه
 هشسات ن می آن بالکن در نالدبُ که را ساختمانی تا نجراا همحل به ودر می رشت به نیما

 .کند مشاهده ستا هوشتن می را روزنامه و مقاالت و ستا
 جمهاوری  دوران در و کمونیسات  حازب  به بود مربوط که ییها هروزنام و روزنامه

  .نیست موجود ها هروزنام نآ هشوربختان. دش می منتشر گیالن
 1309 فروردین 29 دوازدهم، نامه
 هاا  سآدر نا هبا  را اش ناماه  نیماا  کاه  محلای  دو در .اسات  مسکو و کریمه در نالدبُ
 و سات ا بریاا  و اساتالین  قادرت  اوج 1930 های سال. ستا هنرسید اما و ستا هفرستاد
 .است استالینی یها هتصفی روزگار
 1309 مهر 20 سیزدهم، نامه
 کای  و کجاا  مالقاات  ایان . هدد می دست «کوتاه خیلی مالقات دو سال، دو از بعد»
 باه  نیماا  یاا . سات ا هآماد  یرانا هب نالدبُ آیا. ویدگ مین چیزی ما به ایمن. ستا هداد دست
 اعضاای  سرکوب و. است یرانا هب رودلوا ممنوع نالدبُ روزگار ایندر. ستا هرفت داغستان
 .دارد ادامه شدت به رضاشاهی پلیس توسط کمونیست
 یان ادر وری پیشاه . ساد ر مای  کاارگری  فعالین به و ابدی می گسترش حزب سرکوب

 ودشا  می زندانی و دستگیر بقیه همراه به که. است وراکش داخل در حزب لیدر اراروزگ
 هاا  نهماا  وردناد، آ هک ییااه نااهم. شود برده اتورادیکت تا انندما می زندان در همگی و
  .بردند هم
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 1310 فروردین13 پانزدهم، نامه
 ادبیاات  اجتمااعی  علل» کتاب که واهدخ می او از پاسخ در نیما و سدر می نالدبُ نامه
 .بفرستد او برای ستا هنوشت بادکوبه در که را رباعیاتش و« غرب معاصر
 .انتظار و خبری بی دیگر و

 شباهنگامراهم،درچشممنترا

 .ستا وا هبرا چشم شاعر که کیست این .کیست به خطاب جا دراین تو ضمیر
 .یردگ می را شاعر گریبان زمانی چه انتظار این و
 مشتاق. اردد می دوست را وا هک کسی .ستا کسی مدنآ هبرا چشم شاعر ها  ش چرا
 .شدک می رنج نبودنش از و ستا او دیدن

 پایاان  معنای  هب شباهنگام آیا. ندک می معنادار را انتظار ساحتی درچه شباهنگام و ش 
 یمعناا  باه  آیاا . سات ا آدمای  تنهاایی  یمعنا به آیا. است خورشید روشنایی نبودن و روز
 .ستا برروشنایی تاریکی غلبه و سیاهی ومتحک

 .بیاید واندت می ش  هست منتظرش وا هک را کسی اندیشد می شاعر چرا
 سیاهی رنگ ها هسای «تالجن» شاخ در یرندگ می که

 مصارع  بعدی مصرع خواندن بدون که این یعنی است موقوف مصراع نخست مصراع
 .  نیست فهم قابل نخست
 تالجان  شااخ  در هاا  هسای که هنگام ش  :شوند خوانده نهگو این باید مصرع دو این
 .توام انتظار چشم من یرندگ می سیاه رنگ

 ییهاا  لگا  و  متار  یاک  حادود  کوتاه قدی با کوهی درختچه این تالجن یها هشاخ
 ایان  یهاا  هشااخ  در ها هسای باید چرا. دارد معنایی بار چه جا دراین بنفش و زرد رنگ هب

 . ببریم پی سیاهی عمق به ما و کنند پیدا معنا تا شوند مگ کوهستان تنهای درختچه
 ااما  هبا  را اهیاسیا  عینیات  دیگری انادرخت اخهاش در واندت مین اهیاسی ناای رااچ
 .بدهند نشان
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 گارنا  داواننا ات مای  ااها  هایاسا  کاه  تاسا ا هنهفت رازی و رمز چه ااه هاخاش دراین
 .بگیرند سیاهی
 کجاا  از هاا  هساای  ایان  .ستا کسانی یا کسی چه به اشاره جمع ضمیر در ها هسای این
 .نندک می چه کوهستان در و وندر می کجا به و اند آمده
 را کسای  انتظاار  آیاا . نناد ک می چه کوهی درختچه این کنار در یا و پشت در ها هسای
 .بیاید ها نآ بدیدار کوه سوی آن از کسی است قرار آیا .شندک می

 اهم؛فراندوهیراستدلخستگانتآنوز

 دل و خساتگی  .سات ا هخسات  ای عاده  دل چارا  .هستند کسانی چه خستگان دل این
 .روسات  چاه  از اندوهشان. اند اندوهگین چرا خستگان دل این .ستا معنا چه هب خستگی
 تفااوتی  چه دیگر یها هاندو با اندوه این .ستا حسابی و درست ندوهیا هاندو این چرا
 تماامی  باا  آدمی زمانی چه راستی هب. ندک می یاد دوهان راست واژه با آن از شاعر که دارد

 .است اندوهگین وجودش
 بارادر  بارای  انادوه  این از شاعر مراد آیا .ندز می حرف ما با اندوه کدام از دارد شاعر
 سایبری  مارگ  یها هاردوگا در اش شده گم برادران تمامی برای یا است الدبُن اش گمشده

 .ستا دیگر اردوگاهی هر یا

 راهمدرچشممنترا

 برچشام  قدر این شاعر چرا. اوست انتظار چشم که تو ضمیر به دارد کیدأت شاعر چرا
 در هاا  مدآ ههم که ستا تویی یا ستا فردی توی تو این .ندک می پافشاری خود انتظاری
  .هست آمدنش میدا هک شندک می انتظار را کسی تنهایی روزگار

 خفتگانند؛مارانمردهنچوهادرهبرجاکهدمآندرشباهنگام،

 ار مای آد تنهایی ش  چرا. یدآ می شاعر سراغ به هنگام ش  و ش  قراری بی این چرا
 .ستا هنهفت رازی چه تنگی دل و تنهایی و سیاهی دراین. ندک می صدچندان
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 باه  را خاود  کاه  مااری  چارا . ماران مرده چرا و اند شبیه مارها به ش  در چرا ها هدر
 .ستا هزد مردگی
 روز روشانایی  در ها هدر این. نندز می خواب هب خودرا یا وابندخ می ها هدر ها  ش چرا
 .  وندش می گم ها هکو درمیان و نندک می قراری بی ماران چون آیا نندک می چه

 دامسروکوهیپایبهنیلوفردستبنددکهنوبتدرآن

 نیلاوفر  که رودب جایی سرو است قرار مگر. ذاردگ می دام سروکوهی برای نیلوفر چرا
 .ندک می ممانعت او رفتن از

 یچدپ می او ایاپ به اای دارد ازاب رفتن از را او اات یچدپ می سروکوهی ایاپ به نیلوفر
 ارکاتا  بار  ااها  نااکوهستا  و هاا  هدر بااالی  بار  و بکشاد  باال دره قاعم از را وداخ اات

 .بنشیند سروکوهی
 .است دام سروکوهی بپای نیلوفر پیچیدن چرا
 شا نتوانساتن  بهانه چرا .واندت مین و برود ها هکو سوی بدان واهدخ می سروکوهی اچر
 .سات ا ساروکوهی  رفاتن  بارای  مانعی که چیست و کیست نیلوفر این .اندد می نیلوفر را
 کسی چه یا چیزی چه .کوهستان و جنگل سوی درآن برود دارد دوست سروکوهی چرا
 .شدک می را او انتظار

 اهم؛کمینیادتازمنه،نیایادآوریگرم

 هبارد  یااد  از را او شاد ک مای  انتظاار  را آن وا هک کسی نآ هک ندک می شک شاعر چرا
 عشاقش،  کاه  اناد د مای  شااعر  مگار  .سات ا رو هروبا  تردید با پرسش این چرا اما .ستا

 وا هکا  نیسات  ایان  خاطر هب ندک مین یاد او از ای نامه با اگر برادرش و رفیقش، دوستش،
 هگرفتا  درخود را او ای حادثه یا چیزی یا کسی است سب  بدان بلکه ستا هردب یاد رااز
 .ستا هداشت باز گفتن و نوشتن از را او و ستا هکرد خود اسیر را او .ستا

 راهمدرچشممنترا 

 تمامی به را امیدش هنوز آیا .یندب می بازگشت امکان آیا. ستا هبرا چشم هنوز او چرا
 جنگال  ساوی  درآن بارادرانش  و بارادرش  نادارد پ مای  هناوز  آیاا . ستا هنداد دست از
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 کاه  نیسات  دیر و شندک می فریاد نور سوی هب دارند و اند زنده هنوز ش  یها لچا درسیاه
 .گردند باز خانه به اسیران و برود ش  و بیاید صبح

 دمیآهگمشدنیمه

 .سدر می پایان به عمیق اندوهی با و ودش می آغاز شیرین انتظاری با شعر
 او یااد  باه  هنوز نیمه ینا هک اندد مین و ویدگ می سخن خویش گمشده نیمه از شاعر
 هاا  مغ آوار و ها یمشغول دل و ها همشغل روزگار، یها یگرفتار زمان، گذشت .نه یا هست
 شاده  گام  نیماه  دلتنگای  فارط  از آدمی و کند نسیان دچار ار میآد واندت می ها مصیبت و

 .دارد کوتاهی عمر فراموشی نای اما .ببرد یاد از خودرا

 .بیایدکههستکسیمنتظرهمیشهآدمی
 .ودشمیتنگکسیبرایدلشخداهمیشهآدمی

 و دسات  در خاالیش  جاای  و نیسات  و باشاد  باید کسی که نداردپ می همیشه آدمی 
 .ندک می کالفه را او جگرسوز داغی چون دلش

 .هستخویشگمشدهنیمهلدنبابهخداهمیشهآدمی
 .هستکهوهستچهندکمینفرقیو

 .باشدزنییامردیواندتمی
میواندتکوچهاییاشهریباشد. 

 .باشدهمسرییامادریواندتمی
میواندتفرزندییاپدریباشد. 

 .باشدآدمیناخوشیوخوشروزهایوهابشرفیقواندتمی

 و .ناد ک مای  چاه  و کجاست انید مین تو که باشد؛ همسری یا رفیق یا برادر واندت می 
 یهاا  هآینا  از بساته،  درهاای  از روزگاارت،  از خودت، از بپرسی و بگویی وانیت می تنها
 . نیک می چه و کجایی توام؛ دلتنگ بگویی و دردار

.نیستپایانیارمیآدیهایدلتنگ
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 تیر ماه انسان
 

 مدخل

 هماا  ایان   جاز  و باود  رگذشتگاند آوردن یاد هب و بزرگداشت ماه باستان ایران در تیرماه
 باه  خاویش  جاان  باا  تورانیان دربرابر را ایرانیان شکست  رشآ هک ماهی. بود هم رشآ

 آن و باشاد  تاوران  و ایاران  مرز تا کرد پرتاب تیری دماوند فراز از و کرد تبدیل پیروزی
 .آمد فرود جیحون درکنار تا رفت روز شبانه ده مدت هب تیر
 

  درآمد

 غارب  یاا  شرق زا هک این .انیمد مین هم هنوز انستیمد مین تیر ماه انسان از زیادی چیز ما
 عصاای  و باار  کولاه  باا  چهاار  و شصت تیرماه پنجم در چگونه و چرا و بود آمده جهان
 .  نیست معلوم برما رفت جهان شرق به اش شکسته

 .فتر می و ردک می تقسیم آگاهی و خنده و مدآ می وشعور شبنم پراز کیفی با همیشه
 .بود شده دیرش همیشه
 .نیست و باشد جایی باید ردک می فکر همیشه
   .برسد وا هب باید و ستا او منتظر کسی ردک می فکر همیشه
 .بود شده تنگ کسی برای دلش همیشه
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 کبریات  بایاد  .کارستان کرد کاری باید فتگ می و سیدر می راه از شا هخند با همیشه
 وانتا  مای  بدانناد  همگان  و بسوزد آتش در معرفت بی یدنیا تا زد فقر انبان بر را خشم
 و دز مای  قادم  اتااق  در کمی و .است خودمان از مهرداد بگویند همه فردا تا. کرد کاری
 باود  تو یها هشان که پل .کنی بنا برپل را جوادیه واستیخ می شاعر؛ بخیر یادت فتگ می
 برپل را محله یک ودش می نهچگو و مهندس یا شاعری تو: فتندگ می تو و من نارفیقان و
 .کرد بنا

 .داشت گفتن برای حرفی و بود ما با سخنش روی. بود ما با دلش همیشه
 یا هخناد  باا  و .نیاماد  دهناده  نجاات  و گذشات  هم امروز .بگذریم فتگ می همیشه

 و آب را کوچاه  بایاد . یما هنکرد زیادی کار آمدنش برای هنوز ما. نیامد که بهتر :فتگ می
 هماه  بایاد . رفات  بساته  یهاا  هپنجار  کناار  باه  کُنادر  و اساپند  و آیناه  با باید .کرد جارو
 آناان . شاویم  یکای  بایاد  یااران  یدیکجا گفت باید کرد دعوت کوچه به را گانشکست دل
 همیشاه  مان  و. باودیم  هم با کوتاهی مدت در فتگ می و. ستا ما یگانگی از شان ترس
 شاعرت  شااعرتری،  تاو  فات گ مای  او و. شاعری که خسرو حالت هب خوشا فتمگ می وا هب

 . ما برای ویسین می شعر زندگیت با ستا زندگی
 هاا  هخانا  درب هبا  تماام  حوصاله  باا  و وشتن می شعر زندگیش با. بود شاعر همیشه

 . آوردم نور برایتان فتگ می و فتر می
 را پیار  بای  زماناه  این رسم باید .بخریم گران و بفروشیم ارزان باید :فتگ می همیشه

 هگونا  ایان  بدانناد  همگاان  تاا . گرفت را کهنه افکار و داد را نو یها هاندیش باید زد مه هب
 .ودش می ساخته نو جهان و نو نسانا

 هام  ااشم. ااشم چهره اات کنم تعریف ااشم ذهن از همد می ترجیح فتگ می همیشه
 هام  ملبخناد  از بود تان فرصت اگر و کنید یاد چنین انات ایاه دلتنگی های ش  در من از

 .بزنید حرف
 دوسات  را ضاعیفان  شاما  اماا  دارناد  دوسات  را قوی مردمان همه فت؛گ می همیشه
 .ابندی مین و ندا هنیافت گفتن سخن فرصت که آن خاطر هب .شان ضعف خاطر هب .باشید داشته
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 و ببیناد  را زنادگی  هاای  زیباایی  و کنید بلند را سرتان تردید بدون :فتگ می همیشه
 .باشید کردنش زیباتر درپی

 تااب  را هاا  رناج  تمام صبر با و دهند تان عذاب کمتر تا بدانید کمتر :فتگ می همیشه
 .  شوند خسته شما دادن رنج از تا بیاورید

 از بااریکی  رد و مجاروح  پاهای تنها یدیآ می بیرون که تان سلول از :فتگ می همیشه
 سات ا تااریکی  هاان ج جاای  هماه  نکنیاد  فکار  و نبینید یدآ می شما دنبال هب که را خون
 .یندآ می شما دنبال هب دارند و نندک می دنبال را پا رد ینا هک کنید فکر کسانی به

 درخات  کاه  ماردی  مثال  کنید صبر باید .نندک می تغییر دیر ها نانسا فتگ می همیشه
 دیگر که یا هلحظ همان در هدد می بار اما .دهد بار تا بگذرد سال هفت تا اردک می گردو

 چاه  یندب می و ویدش می بیدار خواب از صبح روز یک .یدا هشد خسته و تیدنیس منتظرش
 . دارد صفایی چه مردم روشن درحضور خیابان و بازی یها هپنجر

 سماجت با و انیمد مین چه نآ هب نسبت کردن شک یعنی ندیشیدنا :فتگ می همیشه

 .هرکس و چیزهر درمورد پرسیدن
 .نپندارید چیز همه دانای را خود و باشید واقف خود اندک بردانش فت؛گ می همیشه
 .ننشینید پای از آگاهی مداوم کس  در
 .نکنید روترش خود یها هدانست با متفاوت های پاسخ به رسیدن از
 .کنید چرا و چون چیزها همه در
 .ندهید گوش ها سرایی داستان به
  .باشید جوو جست در دائم
   .بتابانید معرفت نور مدام ذهنتان یها هخان تاریک بر
 در را جازا  ا ههما  و نکنیاد  اکتفاا  تاان  یهاا  هدانسات  مادت  کوتااه  و عملای  ساود  به 

 .بفهمید شان دیالکتیک
 .بیابید را حقیقت تا کنید کاوش ها هپدید عمق در و نکنید گردش ها هپدید سطح در 
 کاه  جاایی  تاا  برویاد  نفشرید پای تان یها هدانست بر و نکنید اغراق تان یها هدانست در 
 .ردب می شمارا حقیقت نور
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   بایستید کهن رسوم دربرابر کنید نقد و ببینید را خود تاریخی و فرهنگی های ضعف
   .کنید خطر ندیشیدنا هب
 .رسید زادیآ هب توانمی که است ندیشیدنا هرا از

 .  شیمک می بردوش را گذشتگان بار .جهانیم این ناکوک سازهای ما :فتگ می همیشه
 تااریکی  خاویش  وجود نور با و برویم را جهان تاریک راه انتهای تا ایدب همه این با
 .باشیم ناصبور زمانه این صبور سنگ که ستا ما تقدیر این .کنیم روشن را جهان
  شاویم  خاکستر تا بگردیم روزگار این شمع برگرد وار پروانه باید اما نیستیم پروانه ما
 .نکنیم خم سر تشآ هشعل زیر در و

 فریا   باا  ناه  بهشات  زا هشاد  راناده  .روحیم بی جهان این روح ما :فتگ می همیشه
 تاریکی و ها سنگ شکاف از را افتاده تک انسان تا یما هربود زئوس از را تشآ هک شیطان
 .برهانیم غارها
 بایاد  سات ا هکرد الشخوران منقار گرفتار را ما آدمی نجات به عشق که یما هپرومت ما
 .باشد نیامده دنیا هب هنوز دهنده نجات گیرم. بیاید هدهند نجات تا بیاوریم تاب
 ماا  بارای  .رفتنایم  برای اراده و استواری سراپا اما کم رهروان با راهی راهیم، خود ما
 . زمان هر به و کجا هر به انسان رهایی تا است مقصد همان راه و ستا هرا همان مقصد
 کاه  خاطر بدان روزگاریم مغزان پریشان که خاطر بدان نه ویمر می خطر ستقبالا هب ما
 . بیفکنیم بدی پنجه در پنجه جهان کار رساندن سامان به برای باید
 روح و رناگ  بای  و تاریک ما نور بی و خاموش ما بی جهان .جهانیم ترانه و آواز ما
 .بود خواهد
 شاود  جمع خاطر طی  به پراکنده ارکستر این ستا کافی جهانیم این پرشور نغمه ما
 و پربکشاد  آوازهاا  و سازها فرود و اوج در آدمی تا بخواند روشن هجایی به یا هتران و

 .بیابد را خودش
 مهرباان  او باا  بایاد  باداریم  دوساتش  باید. ستا ما خانه زمین این :فتگ می همیشه
 .باشد خوابدر کودکان الالی ترانه این ما رفتن از بعد که بخوانیم یا هتران باید باشیم
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 و زمین این فرزندان ما داریم خونی نسبتی کیهان این و آسمان این و زمین این با ما
 .کیهانیم و آسمان این 

 و هاد د مای  شکل را کیهان هندسه که اعدادی جهان، بدیل بی افسانه .جهانیم جان ما
 .ندک می روشن را آسمانی دور یها همنظوم که روحی
 ایان  کاوک  آواز، بی جهان نیا هشکست ساز نور، بی جهان این نور جهانیم؛ این نور ما
 و ناد ا هکارد  طلسام  در را جهان جان که سازان افسون فسونا هکنند باطل و قرار بی دنیای
 دفتار  اعشاار  بای  عادد  و ناحقیقات  و حقیقت شده ذوب درهم مس و طال محک سنگ
 مارده  قال  به روح هستی شکاف از و بگردیم خاک حباب این گرد بر تا جهان حساب
 دو با آدمی و برسد مقصد به آسمانی شتران پشت بر هستی گران بار ینا تا بدمیم جهان
 .کند باور را خود و کجاست جهان جان ببیند خویش چشم

 ویاد گ مای  آبهب که ستا ما زیستن شوق .هستیم زندگی عاشقان ما فتگ می همیشه
 و کان  گارم  را آدمیان زندگی و باش آتش ویدگ می تشآ هب و ببخش زندگی و باش آب
 خااک  باه  و ببار  امان  سااحل  ساوی  هب دریا از را ما های کشتی و باش باد ویدگ می باد هب
 از آدمای  تاا  کان  فاراهم  را ماا  فرزنادان  ناان  و زایناده  و پرحاصل باش خاک ویدگ می

 جاادوی  باا  و برابار  و بارادر  نشیند پرنان برسفره آدمی تا برآید، دستی فراخ به تنگدستی
 عکاس  ماه نقره در و کند روشن جهان کاکل بر نشسته ماه با را اش تنهایی های ش  هنر
 و ساتاره  پاراز  باشاد  ش  ش  تا پرکند ها هزنجر دهان در را ازلیش های نت و ببیند یار

 .برود خواب به فرزندانش و زن درکنار او و آرامش
 هماین  زا هشاد  بافتاه  تافته .ستا صدا بی جهان این صدای انسان فتگ می همیشه او
 حرمات  و پادرش  را آسامان  و اناد د مای  زمین را مادرش که است شآت و آب و خاک
 .باشند آتش و خاک ،باد ،بآ هک را برادرانش اردد می
 برخااک  و وردآ مای ن تااب  را پلشاتی  که ستا گری طغیان انسان فتگ می همیشه او
 کاه  باشاد  آن و دورکند خود از را شیاطین وسواس تا برآید دیگر بار خاک از تا فتدا می

 زنادانی  را زماین  کاه  را سااحرانی  ساحر  ناد ز مای  بارزمین  و. واهدخ می زمین مادرش



 کریتیک: دفتری در نقد و بررسی         70

 

 

 دربناد  بارای  ازندسا  مای  قفسی زمان از مدام شان شوم تندباد و دیگران برای واهندخ می
 خواست که زمان هر و کجا برهر و آزاد و باشد پرنده واهدخ می که یا هپرند هر کشیدن
 .    بخواند بلند صدای با را آوازی هر
 سرنوشات  جناگ  باه  خاالی  دسات  باا  که ستا جنگاوری آدمی فتگ می همیشه  
 و او بارای  ماوزون  آهنگای  در جهان و براند خود خانه از را یاغی جنگاوران تا ودر می

 .باشد امن یا هخان فرزندانش
 را ماا  فرزنادان   سفره که واهیمخ مین زمین از این از بیش چیزی ما فتگ می همیشه

 و اهاریمن  جناگ  بارای  محلای  زمین .باشد ما فرزندان برای آرامش سقف و کند پرنان
 .  نیست جادوگران کهنه بوریای و پالسیده جل. نیست اهورمزدا
 اپونیاا  و تاراکسایا ا هبا  رسایدن  بارای  است مردم به کمک ما هدف فتگ می همیشه
 .  آزادی و صلح درسایه شاد زیستنی فتگ می اپیکور پدرمان که طور همان

 ناه  سات ا آدمی جسم اناایاپ مرگ که داشت هراس مرگ از ایدانب فتگ می همیشه
 .آدمی روح

   تیر ماه انسان
 یشها هناگفت و ها هگفت با
 یشها هناکرد و ها هکرد با
 هایش شادی و ها غم با
   هایش ناامیدی و امیدها با
 .    ودش می جاودانه یادها و ها هخاطر در و ذردگ می ها لسا و ها لفص فراز از
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 رستگاریش راه و انسان
 

1 

 باین  اُبژه، و سوژه بین شکافی .کند خویش ازآن را جهان باید جهان شناخت برای آدمی
 .نباشد شناخت موضوع و شناسایی فاعل

 زا هشاد  راناده  خاود  .بشناساد  را خاودش  بایاد  نخسات  انسان جهان شناخت برای
 .ها یتوانای و ها یناتوان از سرشار خودی طبیعت، در و طبیعت

۲ 

 .پیچیده بغایت ستا هنری ستا دمیآ هشایست که نهگو آن زیستن
 ایان  از و یمردم می ارگانیسم فرسودگی ضرورت به و یدآ می دنیا به تصادف به انسان
 هکا  دارد فرصات  ضارورت  و تصاادف  دو ایان  بین فاصله در و .نیست گریزی پروسه

 .برساند ظهور منصه به جهان دنکر زیست قابل برای خودرا درونی ستعدادهایا
 حفاظ  و اسات  خاود  موجودیات  حفاظ  درپای  دیگری زنده موجود هر چون انسان
 .بالقوه استعدادهای کردن فعال یعنی موجودیت
 هرچاه  و کناد  آشاکار  خودرا یها یتوانای بیشتر هرچه که است درآن آدمی فضیلت

 .باشد انسان بیشتر
 چگونه؟ است این اما اصلی پرسش
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۳ 

 انسان بهروزی برای اجتماعی سازوکارهای تمامی ،ها نزما تمامی نیست و هست تمامی
 فرجاام  و آرمان انسان. بود وخواهد ستا هبود چیز همه به هیچ از انسان برآمدن برای و

 .است آئینی و مذه  و باور هر نهایی
 خاود  که هدف نه انسان اندر می فرمان برآن اضافی ارزش و سود که یا هجامع در اما
 باال به را خود سود منحنی واندت می سرمایه درآن که روابطی تولید باز برای ستا ابزاری
 .دهد گسترش خودرا مدام و کند بندی آب

۴ 

 .انسانی ییها شارز و سالم نیازهایی و سالم انسانی با ستا یا هجامع سالم جامعه
 .ستا ها ننساا معنوی و مادی نیازهای کردن برآورده خدمت در وفقط فقط تولید و
 عناوان  باه  که مبادله برای یا هرابط عنوان به نه پول که ستا یا هجامع بیمار جامعه اما
 .یدآ می حساب بهها  شارز تمامی از باالتر معیاری و ها شارز برای معیاری

 اماا  .ناد ک مای  تبادیل  نساانی ا هشاد  تربیات  نیااز  به را حیوانی خام نیاز سالم جامعه
 و خاواهی  زیااده  باه  و ناد ک مای  عمال  جامعه مسلط قدرت عنوان به پول بیمار درجامعه
 .هدد می پوشش را آن و ندز می دامن انسانی آز و حرص

 حرصای  و آز و هاا  هوسوس به و ندک می خارج عتدالا هجاد از ار میآد پول حاکمیت
 جماع  لدنباا  باه  خاود  در هاا  یدانای شبکه افزودن یحا به آدمی و ندز می دامن بیمارگونه

 ار مای آد پاول  توساط  آدمی ذهنی سپهر تمامی گرفتن فرا این .رفت خواهد پول ایانپ بی
 پایان بی آزی و حرص به تا بزند کاری هر به دست و کند سجده آستانی برهر اردد میوا

 .کند دنبال را خود حیوانی نیازهای و برآید چیزی هر تصاح  درپی

۵ 

 تحات  نظاام  در هاا  شارز گیبااژگون  باه  محایطش  خاودش،  کاارش،  با انسان بیگانگی
 .شدک می سرمایه حاکمیت
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 .ودشا  مای  تلقای  مصارف  هادف  برتارین  اضاافی  ارزش و برساود  مبتنی اقتصاد در
 آدم هار  ارزش. برمصارف  مبتنای  ستا یا هرابط جامعه با نسانا هرابط مصرفی درجامعه

 ودشا  مای  مصارف  از ساهمش  کاه  یامیزانا  باه  و کناد  مصارف  واندت یام که یامیزان به
 . یدآ می سابح به

 کناار  باه  انساان  انساانیت  .یاد آ مای در فاردی  زندگانی خدمت به انسان مردمی گوهر
 .ودش می ارزش مصرفش چگونگی و مصرف نوع و مصرف و ودر می

 سااحت  و وندش می هم از جدا ساحت دو اخالق و اقتصاد ساحت شرایطی درچنین
 امار  یاک  ضارورتاً  تصاادی اق امار  هار  .انداوشپ می را اخالق احتاس و یدآ می ادااقتص

 .ودش می اخالقی

۶ 

 مارکات  مکانیسام  اناد ر مای  فرماان  ساالر سود درجامعه نیازهایش و انسان بر که چه آن
 گساترش  و ساود  صاعودی  نرخ سرمایه و شود پروخالی مدام دارد نیاز مارکت و. است
 سارمایه  سراغ به بحران و تورم زدن درجا و سود نزولی نرخ با وگرنه کند دنبال را خود
 یا هگوشا  به را واقعی و الزم نیازهای و شوند نو دم هب دم کاذب نیازهای باید پس .یدآ می
 یاک  یها نزما تمامی شعار بازار خدمت در چیز همه .شود پروخالی مدام بازار و برانند
 .است ساالر سرمایه جامعه

۷ 

 را انساانی  کاار  یی،کاال تولید پروسه در و رسید کاال تولید به خود معیشت پی در انسان
 رفتاه  رفتاه  کارد  پیادا  کاالیی تعریفی امری هر تعریف برای رفته رفته و کرد تبدیل کاال به

 .شد کاالیی روابط ها مدآ هب نگاهش معیار و شد کاال نیز خودش
 دارد نگاه  انبار در یا کند تصاح  را کاالیی واندت می که دارد ارزش قدر همان هرآدم 
 .ندک می آرزو خود و دیگر یها نانسا برای یا ردنداپ می که چه نآ هن
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 رابطاه  طریق از واندت می تنها که انسانی ندک می خلق شده کاال انسان شده، کاال جهان
 .کند معنا طبیعت و دیگران با را شا هرابط و عشق کاال با

۸ 

 رشمنظاو  واقع در که برد کار به انسان تاریخ درمورد را بیگانگی بار نخستین برای هگل
 .بود انسان بیگانگی تاریخ
 .بود وجود و ذات بین بیگانگی الیناسیون، این مارکس نزد در اما
 الیناه  یعنی این اشداب ایداب که نیست چنان آن اناانس وقتی بود اوراب براین ارکسام
 .انسان شدن
 .یردگ می شکل کار پروسه در اتفاق این و
 جاز  نادارد  راهی زیست این و زیست یبرا طبیعت با او پیوند یعنی انسان برای کار
 یا هشاد  خلاق  کاه  طبیعتای  کناد  خلاق  و کناد  انساانی  کند، خود آن از را طبیعت که آن

 و کند دیگر و کند نو و بیافریند و بیابد را خودش وابداع خلق دراین و ستا غیرانسانی
 .کند تغییر طبیعت با همراه
 و کاار  ابازار  و کاار  حاصال  تصاح  .افتد می بیفتد نباید که تفاقیا هپروس دراین اما
 شاکاف  آغاز یعنی این و دش می تولید باید و بود که چه آن از نامساوی تقسیمی درنتیجه

 یا هوردافار  و کارش از انسان بیشتر چه هر شدن دور و طبقات گیری شکل و جامعه در
 .ندک می تولید که

 بیگاناه  نیرویای  باه  .ردک می فاصله خود خالق از ستا کاال همان که یافته عینیت کار
 .ستا هنشد تولید او خاطر به و اونیست آن زا هک آن خاطر به ودش می تبدیل او دربرابر
 . یندب مین متبلور کارش محصول و کارش در را خودش نسانا هنتیج در
 و شکسات  احسااس  کناد  کامیاابی  احسااس  تولید پروسه در که آن یاج به آدمی و 

 هسات خ میجس و روح با و .ستا هکرد تولید خودش که زیچی دربرابر ندک می درماندگی
 .یردگ می فاصله ستا هکرد تولید خود که چیزی زا
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 کاار  محایط  از دوری در را خاود  آراماش  کاار،  محیط و کار زا هزد دل و خسته پس
 بلکاه  سات ا هدرنیاماد  او تملاک  باه  و نشاده  انسانی تنها نه او نزد در جهان و. ویدج می

 .دارد تعلق غیر به و ستا او با بیگانه

۹ 

 و تولیادات  ساانی  یاک  توزیاع  و درآمدها تساوی گرو در نخست وهله در آدمی رهایی
 .نیست ثروت

 باین  از را او فردیات  کاه  بجوید شده بیگانه کار رااز خود رهایی نخست باید انسان
 .ازدس می تولید برده را واو ندک می تبدیل شی به را وا هک کاری ردب می

 .ثاروت  و پول تا گرفته مسکن و نان از است بسیار مسائلی گرو در انانس رستگاری
 درکاار  او و ناد ک مین الینه را وا هک کاری با ببخشد نیتع را خود فردیت نخست باید اما
 بلکاه  وردآ مای  دست به را خود فرزندان و خود نان تنها نه است طبیعت و خود تغییر که

 .خشدب می نیتع انسان یک عنوان به را خود فردیت
 دوبااره  و سااند ر مای  ظهاور  منصه به را خود نسانیتا هک است کار فرایند در انسان
 اجتمااعی  موجاود  یاک  عناوان  به و ابدی می باز را خود هویت و وردآ می دنیا به را خود
 .ابدی می را خود

 و اباد ی مای  باز هیافت تعین خویش عنوان به را خود کار که است صورت دراین انسان
 چاه  و هسات  چاه  وا هکا  ساد ر مای  درک ینا هب و ندک می نگاه طبیعت نسانیا هچهر در
 .باشد واندت می

 و خاود  از بیارون  اتفااقی  چاون  را وا هک کارش محصول و کار با شده بیگانه انسان
 .سدر می خود غیرارگانیک بدن طبیعت؛ با بیگانگی به یندب می خود با ارتباط بی

 کااری  برای بزاریا هک هستی غایت نه را خود جو سلطه روابطی در شده مسخ انسان
 .ستا او افکار و او بر مسلط که او نیازهای خدمت در نه کارش حاصل و .یندب می غیر
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1۰ 

 .ودشا  مای  منجار  آدمی یها هخواست باژگونگی به ریدا هسرمای جامعه در روابط باژگونی
 بارای  تولیاد  و نیااز بر مبتنای  ادااقتصا  ایاج بیشتر چه هر تولید و برسود مبتنی اقتصاد
 .یردگ می را انسان
 و خاواهی  زیااده  و یارد گ مای  را باودن  جاای  داشاتن  وندشا  مای  باژگونه ها شارز و
 .یردگ می را نیازی بی و قناعت و اعتدال جای آز و حرص و طلبی افزون

 ماالک  وقتی. یدآ می بیرون بورژوازی رویه بی و برنامه بی تولید دل از کاذب نیازهای
 دچاار  سارمایه  که آن برای و شود پر کاال از باید بازار ستا هسرمای مدام افانکش و سود
 کاه  درحاالی . کند القا  و تزریق جامعه به را کاذب نیازهای مدام باید نشود تورما  رکود
 و موبایال  و شاکالت  از پر باید را بازار ودش می تلف دارد گرسنگی و بیماری زا هجامع
 .کرد جورواجور های لباس
 درسات  را الزم نیااز  ای گلاه  و هویات  بی توده هدایت با دارد وظیفه مسلط انهرس و
 .بگردد سرمایه چرخ و شود پروخالی مدام بازار تا بدهد مدل و کند

 و هدد می شکل ارزشی بی و اخالقی بی با را ارزشی و اخالقی قلمرو اقتصادی قلمرو
 .ردب می جلو رابه یا هگل جامعه

 نیازهایش سالم جامعه که طور همان یردگ می شکل بیمارگونه ینیازها با بیمار جامعه
 .است سرشار اخالق و عقل سالمت از

11 

 نظاام  مشکل ها هد از یکی این ها، درآمد توزیع شیوه به رددگ میبرن ریدا هسرمای مشکل
 .ناد ک مای  تبادیل  کاال و شی و چیز به را نسانا هک است این اصلی مشکل .ستا هسرمای
 .ردب می بین از را انسان فردیت و .ازدس می شیاا هدبر را انسان

 رددگا  مای بر نیسات  ردا هسارمای  کاار  شارایط،  و کاار  و باازار  بارده  باه  انسان تبدیل
 .دارد پنهان خود دل در تولید وجه ینا هک شرایطی به
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 انساان  درکاار  نیست خود معیشت تدارک و طبیعت تغییر برای تنها  انسان برای کار
 .هدد می نشان را خود اجتماعی موجودی عنوان به و ندک می تحققم را خود فردیت
 .یرناد گ مای  انساان  از را تولیاد  موضاوع  نخست ودش می تبدیل کاال به که درکاری اما
 کااال  ایان  و سات ا هشاد  تبادیل  کاال به که ستا کاری نیروی پروسه دراین انسان چون
. سات ا هداد یشااپیش پ را پاولش  کاه  سات ا کسی صاحبش و ستا هشد فروخته دربازار
 خاود  انیاانس أناش از ارشاک رویانی و ارشاک و ارشاک وعاموض ااب انهابیگ اناانس
 .ندک می نزول
 .ودش می بیگانه و یردگ می فاصله دیگران از و طبیعت از و خودش از و

 و شارایط  بارده  کناد  خود منقاد و مطیع را طبیعت که بود براین کارش با که انسانی
 باا  بیگانه و نوع هم و کار با بیگانه جهان، در افتاده تک و وامانده موجودی شود می اشیا 
 .ودش می خویش دار معنی حیات با و انسانی شخصیت با و مردمی گوهر

1۲ 

 سات ا طبقااتی  جامعه یک اخالقی کدهای که وآز حرص و خواهی زیاده زا هچگون آدمی
 .ابدی می رهایی کند هنهادین ار میآد دراخالقیات ستا هتوانست ها هسد طی و

 آدمای  جاان  زا هچگون بهایی هر به و کجا هر در چیز هر درآوردن تملک به وسوسه
 .ودش می جدا

 .یدآ می قیفا بیگانگی براین چگونه دیگران و محیطش کارش، با الینه انسان
 موجاود  یاک  عناوان  باه  انساانیش  خاود  باه  گردد باز خویش خویشتن به باید آدمی
 طبیعات؛  باا  و خاود  باا  بایاد  و نادارد  خااکی  کره دراین زیستن جز راهی که اجتماعی

 مساالمت  و مهر به شا هشد تکثیر خود عنوان به دیگران با و غیرارگانیکش خود عنوان به
 آدمای  غناای  بارای  سات ا راهی طبیعت و دیگران دیگردوستی؛ و گرایی مردم این .باشد

 .زیستش و معیشتش و روابطش در و درفردیتش
 و وآز حارص  و کاین  باا  طبقااتی  جامعه یک اخالقی ذائلر میتما با افتاده تک انسان
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 خاود  و شا هشاد  تکثیار  خود خود؛ با پایان بی جنگ جز راهی چیز همه تملک وسوسه
 .است خود و زندگی محل انهدام یا و برزخ در زیستن کار نتیجه و ندارد غیرارگانیکش

 ببخشاد  تحقاق  آزاد کنشی و کار با را خود انسانی گوهر که ندارد آن جز اهیر میآد
 .است طبیعت و دیگران ست،ا او خود که جهانی .کند انسانی را جهان و

 .شود بارور او انسانی ذات تا ببخشد زندگی و کند زندگی باید انسان

1۳ 

 بااوری  و آئاین  هار  باه  معنایاابی  درایان  و است خویش بودن به دادن معنا درپی انسان
 بارای  را زنادگی  یاافتن  ایان  باا  و بیاباد  را زنادگیش  معنای بتواند تا ستا هشد نزدیک
 .کند بارور دیگران و خودش

 خاود  باه  را انساان  ذهن بسیار ییها هسد در که ندا هبود یا همقول دو قدرت و مالکیت
 .ستا هنکرد خرسند و راضی را او اما ستا هکرد مشغول
 میادان  او وآز حارص  باه  بلکه ستا هنکرد خرسند را او بیشتر هرچه داشتن و داشتن
 .ستا هکرد دور انسانیش گوهر از بیشتر هرچه را او و ستا هداد بیشتری
 خرساند  حاس  وا هبا  بخشای  معنا این و بخشدب معنا اشزندگی به خواهدمی انسان
 داشتن نه بودن که برسد درست درک ینا هب باید دمی بودن خرسند برای اما .بدهد بودن
 .ساندر می خرسندی به را او

 باارآور  یا هرابطا  طبیعت با شا هرابط باید کند خود آن از را جهان که این برای انسان
 و سات ا تهای  بیشتر هرچه تملک از بارآوری این و .دیگری و خود برای بارآوری باشد
 .است نزدیک بودن به

 انساانی  یا هرابطا  دیگاران  با و  طبیعت با واندت می که هست بودنش انسان در انسان
 .گوید پاسخ اعتماد با را اعتماد و مهر با را مهر دباش داشته
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   آزادی از سهمش و انسان
  

 آزادی کاه بایاد از   قدرالساهمی  و در سیاسات معاصار   نسانا هجایگا مسئله درست فهم
 چیست؟ راستی به باشد داشته

یا درمانی  بیمه دفترچه گرفتن به آزادی از انسان قدرالسهم و دمکراسیاز  فهم وقتی
 هاای  وام بارای  مهلات  حقوق بیکاری یا دادن مالیات یا گرفتن درصد کم کردن یکی دو

 .ندازه دوریما هچ تا داستان قل  از ما باید بفهمیم ودش میافتاده بانکی خالصه  عق 
 

 یا هتود جامعه

 و ساطحی  ییهاا  مآد اابا  ستا هشد خای مسا هامعای جا هتود امعهاا جای یا هگل امعهاج
درتعاین   انسان سهم و دمکراسیاز  نازل ایتاغ هو درکی ب منحط الیسمیاورنژ و مبتذل

 .سرنوشتش
قناعات   بایاد  سایم و ر مییی نجا به ما دمکراسیآرمانی  مدل با که نما نخ با این گزاره

برژناف   دوران موجود واقعاً یاد سوسیالیسم ها بر میدآ هک موجود واقعاً دمکراسیکنیم به 
 افروزی جنگ و غارت قبل از نفتی یا تسلیحاتی بزرگ یها لکارت که نانی لقمه ندازدا می

 .ندازندا میگرسنگان  درکاسه درجهان
 آزادی تجلای  طرخا بهنقالب نیست ا هنتیج طرخا به انقالب رزشا هک از یاد برد نباید

 .ستا آزادی تحقق طرخا به است آزاد انسان تحقق طرخا به است انسان روان و روح در
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 جدید فضای نتواند رأی صندوق و باشد خاموش انقالب است قرار باتانتخا اگر
 ها تکرام و خودش باشد قادر انسان و شود متحقق انسان فردیت فضا درآن باز کند که

. دارد رزشیا هچ متبلور کند این صندوق رأیش برگه در ان یک انسانعنو به را حقش و
 .باشد اضافی یک آبجوی و ساندیس، یک همبرگر نه یک کیک و خروجیش گیرم که

 بارای  انقاالب . ی دیگار هاا  بانقاال  بارخالف  نباود  نان برای انقالب امریکا انقالب
 ست؟ا هماند چه انقالب آن از امروز اما. بود آزادی و استقالل
 ا زیااد روی ایان دو  ارچند این روزها اه ت؟اامنی و فردی حقوق به بیانس رامااحت
 انقاالب  آن زا هکا  سات اآن چیازی   یان تماامی  کارد، ا  بااز  وان خیلی حسابت میهم ن
 .ستا هماند باقی
به چیزی گرفتاه   و رعایت بزرگ جامعه درهمین یشها تکرام و انسان حد چه تا اما
 .شد خم که باید روی آن است این پرسشی. ودش می

 لقماه  واندت میچگونه  چه کسی و که ند این استز میموج  فضا در که چه آن امروز
انسان حیوان کارگر نیسات   و کمی نیست اما ین چیز بدا هالبت. پرت کند ام سفره به نانی
جامعاه تکثرگارای    چارا  باشاد  بایاد بارایش مهام   . ش فکار کناد  ا هعلوف و کاه به تنها که

 کاه  سات اآن چیازی   حقاش  تنهاا  ی کاه ا هی تاود ا هجامع به ستا هشد تبدیل اندیشمند
 .ندک میتبلیغ  منحط ژورنالیسم

 گوشاش  و چشام  و سات ا هداد دسات  از را خودش داوری قوه و اگر انسان کنونی
 .ستا است عی  کار کجا مسلط رسانه به

 

 آزادی و دمکراسی

 درکجاا  یان دو ا هکا  باید دیاد . یکی نیست دمکراسیو  آزادی مفهوم که از یاد برد نباید
 .وندش میدور  هم از درکجا و نزدیک هم به

 قاوانین  ایجااد  در هماه  مشارکت معنای هب آن و یدآ میبیرون  آزادی دل از دمکراسی
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 آزادی از واهیمخ میا ام آن ااب که ی استا هلاهدف نیست وسی یادمکراسس اپ. تااس
و  آزادی تالقای  محال  وکاار آن  سااخت  و ایان ابازار  . حفاظات کنایم   اناانس فردیت و

 .است دمکراسی
 .وندش میدور  هم از درکجا این دو اما باید دید

هرشاکلی   باا  که و این اکثریت عددی ه حکومت اکثریت شودب تبدیل دمکراسیاگر 
 باا  ناد و ک مای بیداد  دماگوژی و پوپولیسم که روزگاری در دست بیاید خاصه هب واندت می
 دارد اختیاار  در که ابزاری با دار کند و خدشه را فرد و اقلیت حقوق ی بخواهدا هبهان هر
 آزادی از دمکراسای کاه   سات ای ا هنقطا  کثریت کند، اینا هاراد به تمکین از وادار را فرد

 یهاا  یآزاد حافظ بود قرار که ابزاری. یدآ میغرض پیش  نقض مسئله یرد وگ میفاصله 
 ناوعی  واندت میکثریت ا هرادا هبا اتکا ب که ودش میبه حکومت مقتدری  تبدیل باشد فردی
 .به نمایش بگذارد و دیکتاتوری را فاشیسم
 .ندک میو دیکتاتوری تالقی  یسمفاش با دمکراسیکه  ستا جا این

 هک اند این است فاشیست باطن در اما نندک میبر اکثریت تکیه  که ییها تبهانه حکوم
 نهاادن  گاردن  و. ستا هشد توسط اکثریت تصوی  که قانونی از فرد زادی یعنی تبعیتآ
 یات فرد زادی یعنای حفاظ  ا هک با این روح فرد و نه دیالکتیک جمع. کثریتا هرادا هب فرد
 .آزاد و یک انسان آزادی انعنو به تحققش و انسان

 دمکارات  که یک رژیم ین درک رسیدندا هب آغاز همان در زادیآ هفلسف پردازان نظریه
ایان  . بارعکس  حراسات کناد ناه    آزادی از واناد ت میکه  تاکل حکومتی اسابهترین ش
 تکاه بایاد درخادم    سات ا دمکراسای است این  دمکراسیخدمت  در که نیست آزادی
    .باشد آزادی

که بایاد   رأی صندوق مثل دارد ابزاری و. است زادیآ هفلسف منطقی نتیجه دمکراسی
 .الغیر و باشد آزادی خدمت در نهایی فرایند در

 قتصاادی ا هتوجیا  هم دارد خالقیا هتوجی هم که است بشری  آرمان واالترین  آزادی
 .باوری هر کس وهر سوی زا هخدش غیرقابل است حقی و
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به دیگری تحمیل کند  را خود ی مجاز نیست ارادها هبهان هر و توجیه هر چ کس باهی
 .نماید شا هخدش غیرقابل حقوق از کشیدن دست به وادار را و یا فرد

 حقی کثریت، ازا هاراد عنوان ین معنی نیست که حکومت بها هتشکیل جامعه سیاسی ب
 خاود  اعضاا   حقاوق  باه  یارد و گ میبهره  ستا هکرد تفویض وا هب جامعه که ماورا حقی
 .تجاوز کند
 اصاول  هاا  ایان . اسات  فاردی  هاای  آزادی و حقوق از هر حکومتی پاسداری وظیفه
 .ستا هدز میچرخ  دمکراسیگذاران  درذهن پایه که ی هستندا هموضوع
وسایله بیایاد برجاای     ودشا  مای یجاد ا هجامع در که ییها لگس به توسل با وانت مین
 فرد حقوق به ایدانب و تاسا هکل گرفتافرد ش ایت ازابرای حم امعهاج. یندابنش هدف

 .تجاوز کند
 .است قدرت زا هسو استفاد دربرابر فرد از حفاظت دمکراسیارزش 
دست یاک حکومات    از خالصی برای ستا هجامع حادآ هکمک ب دمکراسیاز  هدف

تغییاری   و ایان تغییار،   اسات  الحاصا  افراد تادس هب امعهاج ارامه پردناس و الحااصان
 .آمیز صلح است

روی ایان  . اناد یاا ناه    تحقاق  قابل و شدنی جهان کنونی این امور در که اما باید دید
 .شد موضوع باید بیشتر خم

 

 انسانی مسئولیتی و مسئول انسان

 .نیمز میحرف  انسانی مسئولیتی و مسئول انسان از ما زمانی چه راستی به
 پشات  در حضورشاان  و وندشا  مای یده ندیده یاا شان   کثریت مطلقا هی کا هجامع در
باه چیازی    تقلا   باا  هم آن و ستا مجازی حضوری نمایشی و تنها رأی یها قصندو
 .بزنیم حرف انسانی مسئولیت و مسئول انسان از وانیمت میچگونه  ما ودش میگرفته ن
 درساطح  مهندسای  باا  و ودشا  میبه چیزی گرفته ن جامعه آحاد رأی ی کها هجامع در
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رواج  معناایی  بعاد بای   و ازدب میرنگ  آدمیان ذهن در آزادی حس خستن خرد و کالن
 ندارد؟ معنا معنایی ابد آیا این بیی می

 شادن  شانیده  و شادن  دیده و. نشدن شنیده و نشدن دیده. دارد علت معنایی این بی 
 ی کاه ا هجامعا  در اما. باشد ی متکثرا هجامع واقعی معنای هب که ی ممکن استا هجامع در

یاراناه بگیریاد و    تا دهید رأی فالنی به واندخ میمردم  گوش در مدام منحط سمژورنالی
 سایاهی لشاکر   کاه  ایان جاز   اناد م مای بااقی   چاه  هاا  مکارانه بگیرید از ایان آد  اگر نشد
 یند وب میتدارک  را سال یک بار این بالماسکه چهار هر سرمایه که شوند بازی ش  خیمه

 انعنو به یند تاآ میمیدان  به سخیف یها یسلبریت و طیور و وحوش درمیان این کارناوال
کاه   رأی یهاا  قصندو پشت به کنند هدایت را خبر جا بی همه زا هتود اجتماعی مرجعی
 رأی آزاداناه کسای باا    و اهاناه گآ هتا جایی ک ستا هشبی کشتارگاه درب پشت بیشتر به
 .وردآ میبه نمایش در آزاد ان یک انسانعنو به را خود خود،
 اجتمااع  و یا از خورد را مردم کیلومتری های صف گول چنینی نباید ی اینا همعجا در
 واقعای  این اجتماعاات . یند تعج  کردآ میوجد  به کدیدن یک دماگو زا هک شان عظیم
 نادارد اگار داشات    حضاور  مسائول  و آگااه  انساانی  انعناو  به انسان. اند مجازی نیستند

شاید  ک مای زیر  هب را اوباش و و این اراذل داد مینشان  انقالب و اعتراض با را حضورش
 .ستا هگذشت کشیدنشان زیر هب زمان بسیاری از که

 هویات  بحران دچار معاصر جهان هدد میینیم نشان ب میی که ا همسخر این نمایشات
 و ستا گوو گفت حاصل ی کها هاندیش. دارد اندیشه بحران در ریشه و این بحران. است
. فردیت کناد  و معنا احساس مشترک جهانی در نسانا هرد کیگ میزمانی شکل  گوو گفت
 چاون  و چناد  و خوب و بد در وانت میکه  جایی است نآ هب رسیدن وگو گفت حاصل و

و  خاود  از پرساش کشاید و   به را جهان معنایی و بی معنایی با. داوری کرد خود روزگار
بااال   ادباار  و کبات ن شا هساروکل  زا هکا  دراین روزگاری انسان دیگران پرسید مسئولیت

 .ود چیستر می
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 ز این معنیا هیک نکت

 هاواداران ریاز و   و سات ا هرا کار کارد   فلاک  گوش اش دمکراسیپز  ی کها هجامع برای
که  ورندآ میما  مشت زیرچشم یند باآ میراست  و وندر میی چپ ا هدرشت چنین جامع

جو کارد و  و جست قلیا و هور عالم را باید در آرمانی دمکراسیو  است نسبی دمکراسی
 .ذرمگ میویم و گ میشورایی یعنی کشک یک نمونه کوچک  دمکراسی
 هام  قماربااز  ویناد مرتیکاه  گ میوطنی  های نمونه. است پوپولیست ویند ترامپگ می
 مجاالت  مادل  درجاوانی  هایش بچه مادر و هست هم کفترباز و باز خانم ایضاً و. هست
. دارد وشه چشمی به شیوخ عارب گ مینفه بفهمی هم خانمش دختر و ستا هبود پورنو
 یاریم چناین اسات،   گ مای فرض . باشد هم درست واندت میها عی  و ایراد دیگر که  ده و

ین کمترین گوشه ا هبُل نگیرند ک روزگار خوشمزگان حاال. محال نیست که محال فرض
 .دارم پوپولیسم چشمی به

و  ویاد گ مای سات  ا ادنیا  کشاور  ترین بزرگ جمهور رئیس هنوز حاال که اما این آدم
هماین   چاارچوب  در ناد ا هی دادأو را هبا  کاه  میلیاون نفاری   71و  او حقاوق  واهدخ می

 .شوند بازشماری ها یرأ بدهند اجازه و شود شمرده محترم بند نیم دمکراسی
و ایان   هندد میرأی  میلیون نفر 71پوپولیست  ین آدما هب چرا که ذرمگ میاز این امر 

 هچا  مریکاا دارد ا هجامع اعماق در که ذرمگ میهم  از این امر و. دارد معنایی چه ها یرأ
 .است اش یک پوپولیست یا یک دماگوک برآیند نهایی که فتدا میتفاقی ا

ایان  . هرگاز  ود؟شا  مای دیاده   دمکراسای و  عقال  خاالف  ماری ا هآیا دراین خواسات 
کنناده   درخواسات  کاه  آن از جادا  سات ا هشاد  ملحاوظ  انتخاباات  قاانون  در درخواست

 حزب که موجوداتی جنس از فریبانی عوام و لیستی سوپرمیلیارد باشد یا دروغگویانپوپو
 .است محفوظ هم بایدن جوزف نام هب موجودی برای این حق. ندا هرا پر کرد رقی 

بعاد ایان    و. باشاد  غاش  او در هرکاه  روی شاود  سیاه آخر در و رأآ هدوبار شمارش
 صاحت،  فارض  باه  و شاد  خواهند ندیب جمع سنا درمجلس الکترال یها یرأ و ها یرأ

 .ودش میاعالم  انتخابات پیروز
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اگر خطا نیسات چارا یاک    . ستا خطا دمکراسیهمین  درچارچوب آیا این خواسته
 احتارام  طرخاا  باه  هساتند  دمکراسیدوستان  الظاهر علی که ترامپ دشمنان تمامی از نفر
 تراماپ  باا  مخالفت رغم لیع که نندک میاعالم ن و یستندا میترامپ ن کنار در دمکراسی به
 کناار ایان آدم   بایاد در  دمکراسای باه   احترام برای بودن این آدم پوپولیست رغم علی و

 سانا  رأی به او ندادن تن درصورت دفاع کرد و او خواست زا هکشید گردنی با و ایستاد
تحویال   بارای  کاه  ین اسات ا همگر ن. برد زندان به را کت بسته او آرأ درست شمارش و

. برساد  نجاام ا هب خوشی و همه چیز بخیر که دارند مارشال ایالتی حضور سه وسهاین پر
 .یستدا میو ن نایستاد دمکراسیبه  احترام و آزادی طرخا به ترامپ کنار چرا کسی در

برابار   در کشیده گردنی با خودش حتی بایدن درشت طرفداران ریز و تمامی از چرا
 جمهاور  رئیس قانوناً هنوز من که یستدا مییند نوگ میو  فتندگ میتبریک  وا هب کسانی که

. فتاد ا مای از ایان اتفاقاات ن   کدام هیچ چرا. به پایان برسد پروسه نیستم باید صبر کنید تا
 از تاتهنیا  و کاتبریا  کردن جمع و لاتعجی ت این همهاسا هوداار نبادرک بیار تقلااگ
 .ستا رو چه

 نهاادن  ارج طرخاا  باه  سات ا هادایست بایدن سر پشت حزب کمونیست امریکا که چرا
و ایان   سات ا هبه پایان نرسید نتخاباتا هپروس ند کهک میاعتراض ن دمکراسیو  آزادی به

 .گری نوعی دیکتاتوری است گری و قرچی هوچی
 طنزهاای  از اسات؛ ایان هام    انقالبی هم و هم کمونیست است که حزبی بگذریم از

کشاان امریکاا    زحمات  و کاارگران  نماینده را خودش ترامپ که ستا ما روزگار عجی 
بایادن   جاوزف  سار  درپشات  هسات  هام  نقالبیا هحزب کمونیست امریکا ک و اندد می
 بیرون از کاخ سفید را ترامپ و بریزند ها نخیابا به مردم که هدد میفراخوان  و یستدا می
 روح ی کاه ا همرد کالبد. ستا او منافع حزبی چنین مدافع بیچاره طبقه کارگری که. کنند
 .ستا هشد جدا آن زا هک ی زیادی استها لسا پرولتاریا رزمنده
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 صفویه برآمدن
 

 صوفیان گیری شکل

 و میاناه  آسایای  از تارک  بیابانی قبایل بزرگ خیزش با درارتباط باید را صوفیان برآمدن
 و شاد  آغااز  هجاری  پنجم سده از ها شخیز این .دید وآناتولی ایران در شدنشان جاگیر
 .دادند تشکیل اینان هم را سلجوقیان اطوریامپر

 جاادوگران  باه  باورمناد  و نیاپرسات  مردمانی چین غرب و میانه آسیای گردان بیابان
 و نیاپرساتی  یها هآموز همان با شدند مسلمان مدندآ هک آناتولی و یرانا هب .بودند ای هقبیل

 هاا  هخانقاا  در کاه  دندشا  کسانی رشد برای مناسبی بستر که بودند اینان هم .جادوانگاری
 .ذرانیدندگ می روزگار و بودن آمده گرد

 

 تصوف و عرفان

 متفاوت شان کارکردهای و یریگ لشک و نیست یکی تصوف با عرفان که برد یاد از نباید
 یهاا  هآماوز  و تصاورات  و داشات  خانقااه  اهال  با مشخصی یها یمرزبند عرفان .است

 کاه  داشات  میاناه  آسایای  ترکاان  بیشاتر  و ای هقبیل یها تجماع در ریشه بیشتر صوفیان
 ادندد می نسبت پروردگار حکمت به را روزگار خوب و بد و بودند مذه  جبری بیشتر
 مدآ می سرانسان بر که چه آن تمامی و نبودند قائل صبر و پذیرش جز نقشی بنده برای و
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 و انساتند د مای  خادا  از ای هجلو را پادشاهی صوفیه .ردندک می توجیه خدایی مشیت با را
 .انستندد می عدل عین را پادشاهی این هرکار
 

 ها هخانقا

 یاریش گ لشاک  و باود  خیراتای  یهاا  هخانا  سافر  کاه  سات ا همدآ هگا خوان زا هخانقا لفظ
 .دش می توزیع مجانی غذای ها هجایگا دراین که مانی روزگار به شتگ میبر

 سانخ  از باود  برخاسته فئودالی جامعه فروپاشی و شکست بستر زا هک ییها هخانقا اما
 . بود دیگری
 هاا  هخانقاا  ایان  .داشتند سزا هب نقشی مغول و ترک حاکمان ها هخانقا گیری قدرت در

 که نبود بیهوده و داشتند مهم نقشی ترک حاکمان به بخشی مشروعیت و مردم درتحمیق
 .دندش می تقویت ها هخانقا این ایرانی و ترک یها لفئودا سوی از مدام

 خادا  ولای  کاه  رهبرانی. بودند استوار کاریزماتیک رهبران یها هآموز بر ها هخانقا این
 و تارک  یهاا  لفئاودا  حمایات  دراثار  هاا  هخانقا این .داشتند خدایی ییها تقدر و بودند
 باا  ثاروت  و قادرت  حیث زا هک شدند ییها لفئودا بزرگ به تبدیل خود رفته رفته ایرانی
 .ردندک می برابری محلی امیران
 

 اردبیلی نیالدیصف شیخ

  شاافعی  نحله از روحانی ای هخانودا در اردبیل توابع از روستایی در شمسی 631 سال در
 نخساتین  یها تمهاجر در که شتگ میبر ییها بعر به تبارش سدر می نظر به .آمد دنیا به

 .بودند آمده ذربایجانآ هب اعراب
 بعاد  .شاد  او مریاد  و رفات  اردبیلای  فارج  شایخ  خانقاه به مقدمات خواندن از بعد
 بوعباداهلل ا هخانقاا  در و رفت شیراز به بعد مدتی و نشست عتکافا هب سبالن یها هدرکو
 . بازگشت ردبیلا هب و شد پارسی میرعبداهلل مرید مدتی .شد ساکن خفیف
 زاهاد  شایخ  نازد  به رفت گیالن به 655 سال در و ندید ماندن مساعد را روزگار اما
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 مورد و ردک می تبلیغ را مغوالن حکومت و بود مغول خان زانغا عنایت مورد که گیالنی
 .شد او جانشین و داماد گرفت قرار شیخ توجه
 

 مهم نکته یک

 ماورد  و باود  خورده شکست مردمی روحی شرایط زا هبرآمد مغوالن روزگار در تصوف
 بسایار  فاصاله  و باود  مسایحی  ا  ماانوی  رهبانیت نوعی تصوف این. بود مغوالن عنایت
 درخدمت که جنگی مردان با و داشت خود مزارع در رعیت و برده که تصوفی با داشت
 .بود قدرت کس  برای سیاسی یها شکشمک پای یک داشت
 کاردن  برپاا  و ردبیال ا هبا  سفر برای صفی شیخ و درگذشت 679 سال در زاهد شیخ
 .یافت فرصتی خود اطراف در زاهد شیخ هواداران کردن جمع و خانقاه
 رشایدالدین  خواجاه  ایارانیش  وزیار  و خاان  غاازان  توجاه  مورد اوان همان از شیخ
 حمایات  تبلیغااتش  در را ها نآ شیخ و ردندک می مالی حمایت را شیخ ها آن.بود اهلل فضل
 .ردک می معنوی
 

 ایلخانی دوران

 دوران و درگذشات  مغاول   پادشااه  آخرین ابوسعید با همزمان 713 سال در صفی شیخ
 .شد آغاز الطوایفی ملوک و محلی یها تحکوم یا ایلخانی

 .کارد  تار  مساتحکم  حااکم  یها تقدر با را اش رابطه و .شد پدر جانشین صدرالدین
 .کرد ییدأت را کارهایش و گرفت را تیمور بازوی ذربایجانآ هب تیمور درسفر
 

 قزلباش ارتش نخستین هسته

 امیار  وشسایاهپ  علای  خواجاه  پسرش و بود مرده صدرالدین تیمور دوم لشکرکشی در



 89         دفتری در نقد و بررسی کریتیک:

 

 

 تیماور  بعاد  دوساال  و. شاد  واقاع  تیماور  عنایت مورد و نامید عادل پادشاهی را تیمور
 خانقااه  باه  خاودرا  شده اسیر تاتار نوجوان هزاران( کنونی ترکیه) آناتولی از دربازگشت
 .شدند بعد یها لسا قزلباش ارتش نخستین هسته اینان و بخشید

 

 مهم سفری

 جعفار  و پسارش  جنید بین و درگذشت علی خواجه پسر ابراهیم شمسی  806 سال در
 مسالمان  های ترک) قویونلو آق پادشاهان از یوسف قره .شد شروع قدرت جنگ برادرش
 هماان  کاه  مریدانش و جنید. گرفت را جعفر جان  ردک می حکومت تبریز در که (شده
 عقایاد  ولتح در مهمی سفر این و شد ناتولیآ راهی بود تیمور امیر اهدایی تاتار جوانان
 .بود صفوی شیوخ
 :افتاد مهم تفاقا هس سفر این در

 جنید، شیخ گرفتن قرار فرقه این سأر در و بکتاشیه فرقه با جنید شیخ آشنایی
   عثمانی حکومت تشکیل

 .حسن اوزون با جنید شیخ شدن نزدیک و
 

 بکتاشیه فرقه

 نیماه  و یسالجوق  ترکاان  دردسات  هجاری  پانجم  قرن در (کنونی ترکیه) آناتولی مرکز
 .بود بیزانت دولت دست در و نشین مسیحی غربیش

 با بود همراه ها نآ آمدن .بیایند ناتولیآ هب ردندک می تشویق را ترک قبایل سلجوقیان
 .آناتولی در بیشتر مناطقی گرفتن دست هب و جهادی یها گجن

 مغاول  و تارک  قبایال  خیازش  اماا  بردناد  بین از را سلجوقیان ها لمغو 622 سال در
 .داشت ادامه ناتولیآ هب
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 از یکای  شاندک می مناطق نای هب را صوفیان و اسالمی مبلغین خود با ترک قبایل آمدن
 .بود بکتاش حاجی نام هب فردی مبلغین این

 دهای  ساازمان  و دیان  نشار  بارای  جهااد  رهبری، پرستش بکتاش حاجی یها هآموز
 .بود جوانان از مسلح تشکیالتی
 و ماردم  اموال غارت و مسیحی دفاع بی روستاهای به ملهح تاریخ دور گذشته مثل و
 هاا  نآ و ساندر می خون ها هفرق گونه نای هب مردم آموال غارت برای راهزنان شدن سرازیر
 .بود غالی ای هشیع بکتاش حاجی .ردک می فربه را

 

 عثمانی پادشاهی

 اناش استاری هک آمدند ناتولیآ هب جماعتی اوغوز قبایل از هجری ماهشت قرن ازاآغ در
 جهااد  ناام  تحت راهزنی قبایل دیگر چون قبیله این کار .بود عثمان پسر بیگ اورخان با
 درآورد تصارف  به را بورسای نشین یونانی شهر بیک اورخان شمسی 711 سال در .بود
 سراسار  مهااجر  ترکاان  دیگر کمک با بعد یها لسا در .کرد اعالم را عثمانی پادشاهی و
 رساید  آنااتولی  شارق  باه  تیماور  میرا هک 781 سال تا اتافتوح این و گرفت را الکاناب

 .داشت ادامه
 

 ها یعثمان با ها یبکتاش وحدت

 جهااد  در تاا  شادند  عثمانی ارتش وارد غارت از سهمی آوردن دست هب برای ها یبکتاش
 .نمانند نصی  بی مناطق این غارت از آناتولی شرق مسیحیان برعلیه
 غاارت  در بکتاشی غالی یها هشیع با عثمانی یها یسن که ستا آن اهمیت حائز نکته
 .نداشتند هم با اختالفی هیچ مسیحیان
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  بدرالدین شیخ کودتای

 داشات  عسگر قاضی حکم عثمانی سپاه در که بود بکتاشی فرقه سران از بدرالدین شیخ
 از بعاد  و گرفت را چلبی موسا طرف جانشینی برسر اول بایزید پسر دو بین جنگ در و

 خاود  کودتاا  یاک  باا  کارد  ساعی  و شد واقع مغضوب برادرش توسط موسا شدن کشته
 و بدرالادین  شایخ  توسط منطقه سه در معین روز در کودتا این. بگیرد دست هب را قدرت
 از .شدند کشته هرسه و شد کوبیده درهم و گرفت صورت کمال طورالق و مصطفا دده
 دو این میان عجیبی کینه و گرفتند قرار قی تع تحت عثمانی منطقه در بکتاشیه زمان این
 دنباال  بدرالادین  شایخ  شاده  کاوب  سر مریدهای و شد ایجاد مسیحیان غارت در متحد
 .کنند تالفی را شیخ مرگ تا بودند فرصتی

 

 آناتولی در جنید شیخ

 نااتولی آ هب و واگذاشت عمویش به دراردبیل را جایش جانشینی درجنگ جنید شیخ
 عملیاات  و درتبلیاغ  قوی کادرهای که بکتاشیه یها هخلیف با درمالقات آناتولی در .رفت
 .کند پر را بدرالدین شیخ خالی جای برآمد درصدد و شد آشنا بودند نظامی
 بعاد  و قونیاه  باه  بدرالدین شیخ یها هخلیف وآمد رفت خاطر به شد مجبور جنید شیخ

 شاام  متشارعان  مخالفات  باا  تبلیغایش  کار اما کند درست خانقاهی و برود سکندرونا هب
 .برد ناتولیآ شمال در جانیق بندر به شد مجبور و شد مواجه
 

 مهم تغییر چند

 :کرد مهم تغییر چند جنید شیخ مدت دراین
 او مریادان  چاون  کارد  صاحبت  ترکی زبان با و گذاشت کنار را آذری زبان نخست

 پیوساتن  و فعیشاا  فرقاه  اجادادیش  دین از گرفتن فاصله تغییر دومین. بودند ترک همه
 .  شد بود غالی ای هشیع که بکتاشی فرقه به
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 .بود خدا زمین در علی و آسمان در خدا فرقه این باور به
 .است کاظم موسی امام نوادگان از وا هک بود مطل  این اعالم تغییر سومین و

 توساط  دز مای  ترابازون  نشاین  مسایحی  کشور به که دستبردهایی علت هب جنید شیخ
 .شد رانده جانیق بندر از عثمانی سلطان
 

 حسن اوزون

 .بود فرمانروا بکر دیار در قویونلو آق پادشاهان از حسن اوزون زمان دراین
 بودند که قویونلوها آق
 گوسافندهای  داشاتن  یاا  سفیدشان کاله خاطر به که .بودند بایندر ایل از ای هتیر اینان
 بازرگ  .یساتند ز می آذربایجان و ارمنستان حوالی در و بودند معروف قویونلو قآ هب سفید
 پااس  هب تیمور و بود وا ههمرا ناتولیآ هب تیمور لشکرکشی در که بود یوسف قره ایلشان

 هپادشااا تاارین معااروف .داد وا هباا را بکاار دیااار و بخشااید امیااری لقاا  وا هباا خادماتش 
 . برد تبریز به بکر دیار از خودرا پایتخت که بود حسن اوزون قویونلوها قآ

 تاا  داد حسن اوزون همسری به را کاترینا خود دختر بود مسیحی که ترابزون پادشاه
 .کند حمایت را او عثمانی سطان با جنگ در

 خاودش  خاواهر  و پاذیرفت  را او حسان  اوزون رساید  کاه  بکر دیار به جیند شیخ
 .افزود شیخ برقدرت پیوند این درآورد او همسری به را بیگم خدیجه

 

  جنید شدن کشته

 بارده  گرفتن و ها نآ غارت و بودند مسیحی قومی که چرکسان به حمله برای دجنی شیخ
 درایان  .کناد  حملاه  چرکساان  به داغستان راه از و شروان طریق از تا رفت ذربایجانآ هب

 کماک  باا  پاس  باود  پیماان  هام  قویونلو قره جهانشاه با منطقه آن حاکم شروانشاه زمان
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 مریادانش  و شاد  کشاته  جنیاد  و جنگیاد  جنید با( ها یمشک کاله) قویونلو قره جهانشاه
 .برگشتند ناتولیآ به
 

 حیدر شیخ

 کاودک  ایان  جنید مریدان .بود حسن اوزن خواهر از جنید شیخ دوساله پسر حیدر شیخ
 .دادند شیخ لق  را

 قویونلاو  قاره  جهانشااه  و( سافیدها  کاله) قویونلو آق حسن اوزون بین 746 سال در
 جهانشااه . داشتند نقش جنگ دراین حیدر شیخ مریدان و درگرفت جنگی( ها هسیا کاله)

 هپادشاا  را خاود  و رفات  تبریز به حسن اوزن .شدند منقرض قویونلوها قره و شد کشته
 .خواند یرانا

 

 منطقه وضعیت

 .انستد می یرانا هشا را خود حسن اوزون تبریز در
 هشاا  را خاود  او و باود  وریاتیما  انالطاس ریناآخ عیداابوس تادس در اناراساخ
 .انستد می یرانا

 .انستد می یرانا هشا را خود هرات در بایقرا حسین سلطان
 حیدر شیخ رسیدن قدرت هب
 عازل  صافی  شیخ خانقاه ریاست از جعفر شیخ تبریز در حسن اوزون شدن مستقر با
 .شد منتقل حیدر شیخ به ریاست و ها هموقوف و اموال و

 تمریناات  و باود  بدرالادین  شایخ  یهاا  هخلیفا  تعلیمات زیر زمان دراین حیدر شیخ
 .  رفتگ می جهادی و نظامی سخت
 انباار  و سااخت  بارای  محلی باشد عبادت برای محل یک که آن از بیشتر وا هخانقا و
 . داشت موقوفه روستا 20 و بود سالح کردن
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 عقاد  باه  را کاتریناا  دختارش  مرگ از قبل اما درگذشت  856 سال در حسن اوزون
 دسات  او و .کارد  تار  مستحکم را حیدر شیخ موقعیت وصلت این و درآورد حیدر شیخ
 .یافت سالح کردن انبار و ساخت در بازتری
 کارهاای  مساتقیم  شااهد  تبریز در که امینی آرای الماع در خنجی اناروزبه اهلل فضل

 یاک  تاا  تاسا ا چریکای ه گارو  یک بیشر هدد می اام هب که تصویری  وداب حیدر یخاش
 .مذهبی خانقاه
 

 یعقوب اهیپادش

 درایان  درگرفات  جناگ  یعقاوب  و مقصاود  و خلیل پسرانش بین حسن اوزون فوت با
 .رسید قدرت به یعقوب و شدند کشته مقصود و خلیل قدرت جنگ

 

 حیدر شیخ تضعیف

 و عثماانی  پادشااه  باا  باود  براین تالشش و بود دوست فرهنگ پادشاهی یعقوب سلطان
 نگااه  بااز  غرب با ایران المللی بین تجارت یها هرا تا باشد صلح در مصر مملوکی دولت
 که بود پادشاه دوم بایزید هم آناتولی بر زمان دراین .بگیرد رونق بازرگانی و شود داشته

 و شاد  شکوفا بازرگانی پس بود، جو صلح پادشاهی فاتح محمد سلطان پدرش؛ برخالف
 اروپاا  و بغداد ،هرات به را یرانا هک زمینی یها هرا و یافت رونق بصره و هرمز بندرهای
 .  شد فعال ردک می وصل

 ایتختاپا  مخصوصااً  درکشور عمران و کرد الافع را داخلی ایعاصن ارتاتج رونق
 .شد آغاز
 و افتااد  رونق زا هصوفی بساط و رفت بین از ها هخانقا رونق دینی مدارس گسترش با

 .گرفتند قرار یعقوب سلطان حمایت مورد متشرعان
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 برصاوفیان  را غاارت  و جهااد  راه یعقاوب  سالطان  طلبی صلح و گرایی شرع سیاست
 .شد مصادره دینی مدارس نفع به ردبیلا هخانقا موقوفات از بسیاری و بست
 

 قزلباش سپاه تشکیل

 لبااس  مریادانش  داد دستور 858 سال در و نگذاشت گردن شرایط نای هب حیدر شیخ اما
 فتاوای  خفا در و بگذارند سربر ترک دوازده رنگ سرخ نمدی کاله و بپوشند شکل یک
 را خاود  جهاادی  عملیاات  پادشااه  از دفااع  تحات  کرد تالش و داد را سنیان بودن کفار

 .کند احیا  را رفته دست از موقعیت و بدهد گسترش
 درآن شیخ مریدان مردم بین در که ارعابی و مرموز شیوه از خنجی روزبهان اهلل فضل
 .ندک می یاد خود آرای عالم در بودند کرده یجادا همنطق
 کاه  او شاوهرخواهر  و پسرعمه دست زا هپادشا درگاهه ب جاناایااذرب مردم کایتاش
 .برد نمی جایی هب راهی بود حیدر شیخ

 

 حیدر شیخ شدن کشته

 راهای  روستاها غارت با و گذشت کر رود از قزلباش هزار 6 با حیدر شیخ 767 سال در
 و کشاید  تاش آ هب را شهر و گرفت را شماخی و داد شکست را شاه شروان شد شماخی
 .زد آتش را شهر مردم اموال غارت و کشتار با و گرفت را دربند شهر بعد

 حیادر  شیخ و خواست کمک یعقوب سلطان از و برد پناه گلستان قلعه به شروانشاه
 .کردند فرار ناتولیآ در خودشان قبایل میان به قزلباشان و شد کشته جنگ دراین

 اسماعیل و ابراهیم ،علی پسرش سه و حیدر شیخ زن مارتا و شد بسته ردبیلا هخانقا
 .شدند فرستاده استخر دژ به
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 قدرت جنگ

 منطقاه  این سال ده و شد آغاز قدرت جنگ شمسی 869 درسال یعقوب سلطان مرگ با
 و بازرگاانی  باه  و شدند کشته جنگ دراین بایُندر سران از بسیاری .برد فرو درآشوب را

 وزونا هنواد و مقصود پسر بیک رستم درآخر و خورد بسیار آسیبی رزیکشاو و صنعت
 حیادر  شایخ  پسران قزلباش سپاه زا هاستفاد برای گرفت تصمیم و رسید قدرت هب حسن
 .بیاورد تبریز به و کند آزاد شیراز حبس از را
 

 علی سلطان

 و داد سات ریا ردبیال ا هبرخانقاا  علی سلطان لق  با را حیدر شیخ ارشد پسر بیک رستم
 سپاه و آمدند گرد علی سلطان دور به دیگر بار ها تاتار و برگرداند وا هب را یشها هموقوف
 و یافات  دسات  ییهاا  یپیاروز  باه  و شاد  بیاک  رساتم  مخالفاان  با جنگ وارد قزلباش
 کشاتن  با و کردند آغاز را خود جهادی یها گجن دیگر بار و شد مستحکم شان موقعیت
 سالطان  و کردناد  پشیمان خود کار از را بیک رستم مردم الامو غارت و شریعت علمای
 .داد قرار نظر تحت را برادرانش و علی
 هاا  آن تعقیا   باه  بیاک  رستم و دادند فراری را او علی سلطان مریدان 873 سال در
 اساماعیل  و ابراهیم ،علی سلطان یها هخلیف و شد غرق رودخانه در علی سلطان و رفت
 .بردند پناه الهیجان مذه  زیدی حاکم کارکیا به و بردند الهیجان به خود با را

 

 جهادی های جنگ

 هجاری  نهام  قارن  در اماا  .داشت را خودش خاص مقصود و معنا رسول زمان در جهاد
 .داشت اقتصادی و سیاسی معنای کتاب صاح  مسیحیان با بلکه کفار با نه جهاد

 و جاویی  کاام  بارای  حیمسای  پساران  و دختاران  گارفتن  بارده  هب مردم، اموال غارت
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 دراین ما خاطر مینه به.دیگران یها نزمی شدن صاح  و فروشان برده بازار در فروختن
 ایااران و آناااتولی در مساالمان تااازه تاتارهااای سااوی از جهااادی یهااا گجناا بااا دوران
 .  ردک می پرنان را خانقاه سایؤر سفره ها گجن این تنور .یمیرو هروب

 

 سماعیلا هشا آمدن بر

 کاه  ییهاا  هآماوز  از جدا ندک می برآمدنش دوران در سماعیلا هشا که کارهایی فهم برای
 ببیانم  و برگاردیم  باید بود شده ساخته جهادگر و غالی مسلمان های تاتار از او از پیش
 چاه  الهیجاان  در یعقاوب  سالطان  ساپاهیان  دسات  از فرار و شدن مخفی دوران در که
 .ردک می نباید که کرد آن خروج راندو در تا پرکردند را او ذهن ییها تمال
 

 سماعیلا هشا آموزگاران

 همسار  و مسایحی  کاتریناای  دختار  ااارتا ام .بود ادرشام ااارتام او اراآموزگ نخستین
 همسر که مارتا نام هب دختر یک و مقصود نام هب داشت پسر یک کاترینا .بود حسن اوزون
 .شد جنید شیخ

 بارادرش . کشتند ترابوزان درتصرف عثمانی رکانت  تمامی به را مارتا مادری خانواده
 پسار  کشات  یعقاوب  سالطان  را جنید سلطان پدرش .کشتند یعقوب و خلیل را مقصود
 .شد غرق رودخانه در بایُندر سپاهیان دست از فرار در علی بزرگش
 کیناه  این و .داشت ها یایران و ها یعثمان به نسبت انتها بی ای هکین مارتا خاطر همین هب
 .ادد می پرورش اسماعیل ذهن در روز و  ش  را

 و بودناد  مشاهور  اختصااص  هال ا هبا  که بودند تاتار خلیفه هفت بعدیش آموزگاران
 باا  داشاتند  بااور  انساان  وجاود  در خداونادی  ذات حلاول  به که بودند غالی یها هشیع
 آدمیاان  صانف  داخال  را مسایحیان  و سانیان  کاه  کشاتار  و جهاادی  و نظامی ای هپیشین
 .داشتند سنیان تمامی بودن مهدورالدم به معتقد و وردندآ مین بحسا به
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 موجاودی  را خاود  و دشا  مای  برناا  اساماعیل  افراطای  یها هآموز از بستری درچنین
 .نداشتپ می مقدس
 

  بایُندری خانواده در قدرت جنگ

 نخسات  .داشات  اداماه  شدت ااب ایندریاب انوادهاخ در قدرت جنگ رایطیاش درچنین
 ایان  879 ساال  در و شادند  کشاته  سالطان  ایباه  بعاد  و بیاگ  احماد  عدب و بیگ رستم
 و بیگ الوند دست در تبریز شد قرار و یافت پایان قدرت تقسیم با حاصل بی یها گجن

 .باشد بیگ مراد دست در شیراز
 

 اوغلی اسمعیل خروج

 نظاامی  و فکری رهبران و مرکزی کمیته که اوغلی اسماعیل یها هخلیف شرایطی درچنین
 .گرفتند الهیجان از خروج به تصمیم مدندآ می حساب به او

. شاد  خاارج  الهیجاان  از اسماعیل صفی شیخ مرقد زیارت بهانه به 878 شهریور در
 بارای  عیلااسم شانس که بود کرده ضعیف حدی هب را محلی پادشاهان داخلی یها گجن

 .بود ساله 13 اسماعیل زمان دراین بود آماده خروج
 

  شماخی به حمله

 روملاو،  قاجاار،  لاو،  تکه شاملو، قبیله؛ 7 همراه هب اوغلی اسماعیل  شمسی 879 سال در
 ویاران  و غاارت  را شاماخی . کردناد  حمله شماخی به وبیات استاجلو ذوالقدر، مان، قره
 کردناد  غارت را اکواب بعد و زدند آتش را دشاجس و کشتند را اهاش رواناش و ردنداک
 بیارون  ازقبرهاا  را مردگاان  و .کشایدند  تاش آ هب را ها باغ کشتند، یافتند که را هرکس و

 .سوزاندند و آوردند
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 خائن یک

 امیار  دناش پناهنده ااام کند حمله اتولیاآن در اناگلست به داشت قصد اوغلی اعیلااسم
 تبریز گرفتن به او تشویق و بایُندر دستگاه دیوانیان از تبریزی کججی زکریا الدین شمس
 .براندازد را بایندری سلطنت و کند حمله تبریز به که واداشت را او
 

 تبریز تسخیر

 ارزنجان به و خورد شکست بیک الوند درگرفت قزلباشان و بیک الوند بین که جنگی در
 اساماعیل  .شاد   تسلیم شمسی  880 سال در کججی زکریا پادرمیانی با تبریز و گریخت
 .خواند شاه را خود که بود ساله چهارده اوغلی
 

 تبریز مردم عام لقت

 مسجد به قزلباش سپاه با سماعیلا هشا بود جمعه نماز شد تسلیم تبریز که روزی فردای
 و کردناد  امتناع مردم .گویند دشنام را ابوبکر و عمر خواست تبریز سنی مردم از و رفت
 (.عباسی آرای عالم) .داد عام قتل فرمان شاه

 بیاان  باه  .باود  سانی  پسران و دختران به تجاوز و تبریز کشتار روزهای بعد روزهای
 آذربایجاان  مملکات  (66ص تهماس  شاه و سماعیلا هشا تاریخ) خواندمیر محمود امیر
 تاریخ درطول که قساوتی و کشتار .شد پاک متعصبان و جهال از بسیاری وجود لوث از
 .وردآ مین یاد هب کسی ها هجوم تمامی در و

 هاا  هخانا  و اجسااد  زدن آتاش  و باردار نانز شکم دریدن پسران و دختران به تجاوز
 .نگذاشت نصی  بی هم را تبریز سگان کشتار این .شد تکرار بعد درروزهای
 شاکل  را تبرایای  یهاا  هدسات  و پیوساتند  قزاقان به اوباش یها هدست بعد روزهای در
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 دشانام  ابوبکر و عمر به دش مین حاضر کسی اگر و شتندگ می ها هکوچ در تبر با که دادند
 .شتندک می را او هدد

 کاه  ندک می تصویر قزلباشان از جنایاتی (امیری منوچهر ترجمه) ونیزیان یها هسفرنام
 .نجدگ مین دمیآ همخیل در

 و غاارت  و تجااوز  و کشاتار . کردند تبریز در که کردند را کاری همان هم اردبیل در
 .ها هکوچ و ها نرخیاباد تبرایی یها هدست فتادنا هرا هب و ها نقبرستا و ها هخان زدن آتش
 تاا  شادند  ایاران  راهی تاتار و ترک گردان بیابان و ها نراهز دسته دسته اوصاف این با
 .شوند سهیم درغارت و بپیوندند قزلباش ارتش به
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 عدالت وقت به برخاستن
 

  تاریخ کردن مخدوش

 حزبای  ساتبداد ا از شاکلش؛  هار  در ناد ا هسالط  نظام برپایی درپی که آنانی و سلطه نظام
 .هستند شا تاریخی کلیت در انسان بازآفرینی درپی فردی استبداد تا گرفته

 مشخصای  خااطرات  و تااریخ  و پیشاینه  باا  که ییها مدآ هب پرداختن و ساختن برای
 و کارد  کااری  دسات  را هااا  مآد ایان  اریخاتا  و اطراتاخ ایداب نخست نندک می زندگی
 .نوشت دوباره
 درایان  بعاد  و کارد  پااک  را هاا  مآد آن ذهن نخست باید یختار دوباره نوشتن برای 
 .کرد بندی آب را دیگر محتویاتی با دیگر تاریخی شده خالی یها نذه

 مکتوب تاریخ باید تاریخی فراموشی برای .رفت تاریخی فراموشی فطر به باید پس
 درهام  را نادرسات  و درسات  اطالعاات  بایاد  .کرد سمین و غث باید .کرد مخدوش را
 .داد طبقه و توده خورد هب و ختآمی
 نداناد  تااریخ  باا  ناآشنا خواننده تا گذاشت قاب دریک را ضدقهرمان و قهرمان باید 
 .چرا و بودند ایستاده تاریخ سوی کدام د هرکدام و .کیست شهید و کیست قاتل
 چارا  اناد د مای ن شدک می که آن.اند قربانی همه نیست گناهکار کسی کرد وانمود باید 
 .ودش می کشته چرا اندد مین ودش می کشته که آن و شدک می

 تفکارات  به را مانوی دوالیسم این باید .نیست درکار شیطانی و قدیس داد نشان باید
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 هسات  هرچاه  و نیسات  درکاار  سافیدی  و سایاه  گفت کرات به و داد نسبت پیشامدرن
 .یمیوگ می ما که ستا این خاکستری و ستا خاکستری
 نگااه  درسات  اگار  و نیساتند  قهرمان ویندگ می که هم طور آن انقهرمان داد نشان باید
 .باشند هم ضدقهرمان است ممکن شود
 ساروقت  بایاد  .کشاید  بیارون  جاا  آن و جا این از را ها نآ زندگی ریزهای خرده باید 
 و درسات  هاای  حارف  آرماان  از برگشاتگان  و هاا  هبریاد  از و رفات  امنیتی یها هپروند

 فساد از مبری هم تاریخ قهرمانان که بداند تاریخ مبتدی انندهخو تا کرد زنده را نادرست
 .ندا هنبود دیگر رذالت و رذیلت هزار و خودخواهی و

 

 ها ننشا و ها منا

 چه .ندا هنشست کسانی چه ها یساز تاریخ و ها یاندیش تاریخ این پشت در ندک می فرق چه
 تادینی  و اشتری و روسمیرفط علی و شوکت حمید و پورپیرار ناصر بین هست تفاوتی

 چاه  درپای  و ویناد گ مای  چاه  کاه  اسات  آن مهم مستعار، و واقعی اسم ها هد و قنبری و
 از آهاک  و کاافور  باوی  چارا  ببینیم تا ذریمگ می شان یشها ننشا و ها منا از پس .هستند
 .هدد می آزار را ما مشام و یدآ می شان یها هنوشت
 و انناد د می هند پارسیان جعلیات از را ااهورامزد و زرتشت نند؛ک می آغاز شتتزر از
 .است هندیان پیش سال چند همین به متعلق ای نوشته اوستا ویندگ می
 وا هرابطا  بعاد  و نندک می شک او تاریخی وجود در نخست ،سندر می که کوروش به
 لاوح  و هناد د مای  نسبت ها ییهود به را او حول تبلیغات و نندک می عمده را ها ییهود با

 گارفتن  ویناد گ می و انندد می وا هنشاند دست کاهنان و ها ییهود کار را وروشک معروف
 ناد ا هبسات  تاریخ ناف به بابلی و یهودی پروپاگاندای با که ستا دروغی جنگ بدون بابل
 .ندا هگذراند تیغ دم از را مردم تمامی بابل فتح در و

 هاایی  بنادی  سرهم را  مانی و مزدک داستان و اشکانیان ساسانیان، امپراتوری سراپای
 .انندد می تاریخی های  دروغ از

 ییسفرها با دروغگو را سعدی و مزدور را فردوسی ،مایه بی و سست را فارسی زبان
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 ساال  300 تاا  250 از شاتر یب کاه  هرکتابی و معیوب را گلستان مستطاب کتاب و خیالی
 دوزاده پاورپیرار؛  صراانا ) .انناد د مای  ادااستن لااباغیرق و اطلاب را دااشاب داشته قدمت
 1(.سکوت قرن

                                              
 بود که پورپیرار ناصر .1
 را کـار   .گذشت در 1۳۹۴ سال و در آمد دنیا به تهران در 1۳۲۰ الـس در و بود بناکننده ناصر واقعیش امـن
 را نیـ   اراتـنتشـ ا عظیمی احمد و زهرایی محمد کمک اـب توانست بعد مدتی و کرد ازـآغ چینی حروف اـب

 .بیندازد راه
 شـاه  وآمـد  رفـت  درمسـیر  کانـالی  کنـدن  بـا  بگوید حزب به تا رفت شرقی برلن به خاطر همین به بود ای توده
 داخـ   تشـییالت  مسئول روزگار درآن گویا که بود سفر کیانوری دراین وا هشنوند .ترورکند را او تواند می

 پرووکـاتور  نوعی را او کار و دانست دیوانگی را طرح این یکیانور .بود شرقی آلمان در توده حزب کشور
 .آورد حساب به حزب در
 کیـانوری  گفتـه  و بـه  کرد می چاپ را حزب میتوب و آثار بود حزب کنار در 1۳58 سال در حزب آمدن با

 کـاله  را حـزب  سـر  کـابب  هـای  صورتحسـاب  بـا  پـورپیرار  شـد  متوجـه  حزب انتشارات مسئول پورهرمزان
 (.کیانوری خاطرات) کرد اخراج را او حزب و شد کشیده جنجال به کار .گذارد می
 حـزب  برعلیـه  اـاریـ ـن نـام  بـا  مـدتی  و بدهـد  تئوریـک  رنـ   اخالقـی  اخراج این به کرد سعی پورپیرار پس 

 .نوشت می جزواتی
 رتربیمـا  او مغشـو   بهن .نداشت ای تازه و حرف .بود مسیو در حزب وسیع چهارم پلنوم درحد انتقاداتش

 .بزند توده حزب نقد در ای تازه حرف و ببرد حقیقتی به راه بتواند که بود آن از
 بعـد  .شـد  زندانی و دستگیر داشت بلغارستان سیاسی مأمورین با که تماسی با ارتباط در گویا 1۳۶۰ سال در 
 .شد آزاد مشعشع کارنامه با مدتی از

 مفسـر  هیئـت  یافـت، در  راه تلویزیـون  به و بود؛ کارن  کرده برپا خود که انتشاراتی در بود ویراستار مدتی
 . بود برخوردار معلوم منابعی حمایت زا هک کرد می منتشر کارن  انتشارات در را نظراتش .تاریخ
و  بیمـار  افیـاری  بـا  ورمالیـده  پاچـه  آدمـی . نداشـت  چنـدانی  سـواد  .سـت ا فراوان وحدیث حرف او درمورد
 .بود مغشو 
 خـود  نـو   در .کنـد  آشفته را کسانی بهن توانست می بیمار  افیار با اما .نداشت گفتن برای درک  حرفی

 .فرومایگی و ربالت و حماقت از شاهیاری بود شاهیاری
 که؛ اند خوانده خوب را استعماری درس این پورپیرار چون موجوداتی

 بیشی بردگی به را ملتی بخواهی اگر
 بشین درهم را او هویت یعنی او فرهن 

 بود گیری خرده قاب غیر او فرهن  اگر و
 کن استفاده دروغ ابزار از وانیت می که جا آن تا
 .بیاوردر پای از را آن دروغ با و

 نداری، دست در را راستی بزارا هک زمانی چون
 .است پیروزی عام  ترین بزرگ گویی دروغ
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 تااریخ  خاوانی  دوبااره  مدعی شان یها یاندیش تاریخ در سندر می که معاصر تاریخ به
 هاساتفاد  با را تاریخ باید و است جانبدار تاریخی شده نوشته تاریخ ویندگ می و وندش می
 .تکیس ضدقهرمان و قهرمان دید وقت آن و کرد خوانی دوباره بازیافته اسناد زا

 ساتارخان  خاوردن  گلوله شان یها یاندیش تاریک و ها هخان تاریک در بازخوانی دراین
 تبریزی مرد غیور آن سراج آقای عباس توسط اتابک ترور تاوان ودش می اتابک پارک در
 (.حادثه تیررس در قوام شوکت؛ حمید)

 و یکشا  مالاه  برای بود رضاشاه دیکتاتوری وردست روزگاریه ک فراماسونر فروغی 
 فروپاشای  شرف در سلطنت متفقین ورود با و شد مغضوب گوهرشاد مسجد داستان در

 تارین  برجساته  ودشا  مای  داد نجاات  و کارد  منتقال  پسارش  باه  پادرمیانی با را رضاشاه
 و فرهنگی معماری ممتاز نماینده و مشروطیت از بعد ایران سیاسی ا فرهنگی شخصیت
 کاه  دانشامند  وزیار  و ایاران  معاصار  تسیاسا  و اندیشاه  تااریخ  در اجتمااعی  مهندسی
 مناسابت  به درظلمات؛ فروغی فطروس؛ میر علی) ستا هبود پژوه سعدی و خوان شاهنامه

 وندشا  می پسیان کلنل و خان کوچک میرزا و( فروغی محمدعلی خاموشی سالگرد آذر 5
 میارزا  لیبرالیسام،  و لیبراسایون  تادینی؛  مهادی ) داشاتند  پاوچی  هاداف ا هک طل  تجزیه
 اساتقالل  درپای  کاه  خاواه  وطان  مرد ودش می قوام و. (ضدقهرمان یا قهرمان خان ککوچ
 (حادثه تیررس در قوام شوکت؛ حمید) .بود وطن

 فئاودال  یهاا  یذوالفقاار  و باود  هاا  سرو ناوکر  کاه  طلا   تجزیه ودش می وری پیشه
 ارتاش  ،ذربایجاان آ هغائل) .بودند برده پناه تهران به ها تکمونیس ظلم زا هک پرستانی میهن
 (لو رحیم جواد ما؛ یها تکمونیس و سرخ

 رأیش استبداد با و زد مجلس نحاللا هب دست که یا هدند یک پیرمرد ودش می مصدق
 جاوگیر  باود  آماده  ینیپاا  شیطان خر از نگلیسا هک درآخر و ردب می نابودی به را کشور
 کشااند  ودتااک به را اراک و وداب وراکش الحاص که اتیامقتضی هاب نداد نات و بود دهاش
 گار ا هکا  شاد  انجاام  دیگاری  آدرس و ناام  باا  کودتا و .بماند قهرمان تاریخ درپیشگاه تا
 شناسای  آسای   میرفطاروس؛  علای ) .بزنند کودتا به دست ها یا هتود که نبود دیر دش مین

 (شکست یک
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 ماورد  شاهربانی  یسیا ر طاوس  افشار درکشتن ویرانگرش نقش آن با بقایی مظفر و
 سارنگونی  باه  کماک  و نفات  ملای  جنبش در شا هخرابکاران نقش و دقمص دکتر وثوق
 انگ با شانیاند جزم و دروغگویان که بازمصلوب مسیح ودش می مصدق دکتر ملی دولت

 و بقاایی  مظفار  دکتر میرفطروس؛ علی) .ندا هبرد مسلخ به مرتد و خائن بیگانه، جاسوس
 (  مصلوب با مسیح
 و باود  خودشیفته بود، عاجز زنش با سالم یا هطراب زا هک عنینی مرد ودش می تختی و
 مساابقات  در حضور به قادر دیگر چون و شود دیده و باشد صحنه در مدام واستخ می

 نشاریه ) .زد خودکشای  باه  دسات  باود  نااموفق  هم خصوصی زندگی در و نبود جهانی
 (روانشناس یک قلم هب تختی کشیدخو ایران؛ پژواک
 تا حتی و بزند چانه جانش برسر نشد حاضر که دالوری گرد آن گلسرخی خسرو و
 وا هبا  کاه  پروناده  تسخیری وکیل درجواب و نکرد امضا  را ستینافا هورق لحظه آخرین
 درایان  مان  ناه : فات گ مای  کنای  اعتراض اعدامت حکم به که توست حق این فتگ می

 ودشا  مای  نکارد  و نمکا  مای ن امضاا  را ساتیناف ا هورقا  و نادارم  حقی مردن جز مملکت
 باشاد  قهرماان  داشات  دوسات  و ادد مای  اراشع وردناخ رقاع موقع که وریاخ رقاع
 (.مصاحبه گرگین؛ ایرج)

 ردکا  مای  صایغه  ماردان  بارای  را انازنا  که پژوهی قران ودش می اعیاناشع مصطفی و
 یا هافسارد  چریاک  و( سیاسای  اقتصاد نقد نشریه صادقی، فاطمه سربی؛ درجهان ترکی)
 را خاودش  ااتا  رفات  اناابا اخی به گیافسارد فرط از و ودب دهاش رانده ااج همه زا هاک

 یشهاا  هبچا  و زن پیری درسر تا یونسی پاسبان گردن بیندازد را خونش و بدهد بکشتن
 چناد  درکتااب  رمانتیسام  افساانه  چهلاتن،  امیرحسن) .بیفتند رنج به یا هاجار یا هدرخان
 (باورنکردنی اتفاق
 



 کریتیک: دفتری در نقد و بررسی         106

 

 

 داستان حقیقت

 و خاوان  تااریخ  یا هعاد  کاه  سات ا هافتااد  تفاقیا هچ ؟.ستچی داستان حقیقت راستی هب
 دوگاناه  از دسات  بایاد  کاه  ذارندگ می ما زیربغل هندوانه مدام و ندا هشد پیدا پژوه تاریخ
 مگر .کرد قرائت نظری بی با را تاریخ و برداشت ضدقهرمان و قهرمان و قدیس و شیطان
 .ویدگ می دیگری چیز ما هب سلیم عقل این جز مگر و .داریم باور این جز ما

 ممکن حوادث .نیست حوادث سیاه و سفید دوران مدرن دوران که ستا پیدا ناگفته
 یهاا  نزماا  در بلکه شیطان نه و اند قدیس نه ها مآد.شوند واقع خاکستری طیف در است

 و یا هطبق منافع جهت در کار ینا هک نندز می کاری به دست مشخص منافع با و مشخص
 .است دیگر بقاتیط منافع برعلیه
 پادشااه  نبونهید میالد از پیش  ششم سده در دارد؛ علت ودر می بابل به کوروش اگر
 امپراطاوریش  سیاسی وحدت برای و اندر می فرمان دار برده امپراطوری بریک و بود بابل

 زماان  درایان  .دیگر ادیان ممنوعیت با مگر نبود کنمم این و بود واحد دین یک نیازمند
 بابال  کاهنان خورده شکست کروزوس با انسانیش برخورد وآوازه بود لیدیه در کوروش

 آمااده  بابال  54 ساال  در .کنناد  تشویق بابل فتح به را او و بنویسند نامه وا هب وادشت را
 متصارفات  جاز   مااد  زمان در که حران گرفتن بازپس بهانه هب کوروش پس بود شورش
 نبونهیاد  برعلیاه  رودان میان مردم تمامی جلوال گهتن از گذشتن با و فتادا هرا هب بود مادها

 تااریخ ) .گشاودند  بارادرش  فرمانادهی  هب وا هسپا روی هب را بابل یها هدرواز و شوریدند
 اشاره بابلی یا هاستوان و گلی کتیبه آن ( طوقی محمود ساسانیان؛ سقوط تا ایران مختصر

 .است موضوع همین به
 توضایح  قابل سیاق همین به انیابهبه ترور اات ابکاات ترور از اریخات دیگر حوادث

 .اند تبیین و
 یاا  سات ا هبود درست دید و کرد بررسی را تروراتابک حیدرخان درکارنامه ودش می
 را باود  مشاروطه  برانادازی  پای  در کاه  مرتجعی اتابک نهایی تحلیل در وانت مین اما .نه

 مشاروطه  انقاالب  در ممها  نقشای  کاه  بهبهاانی  ترور حتی یا و داد ترجیح برحیدرخان
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 چیازی  و باود  بیشاتر  صاحبقرانیه کاخ از بیتش وآمد رفت و شد سیاه شاه بعداً اما داشت
 .بخواند را مشروطه فاتحه بودکه نمانده
 اگار  و .باود  محترمانه تبعیدی نبود خودش اراده و میل به آمد تهران به ستارخان اگر
 هام  حیدرخان که بود اشتباهی رفتگ را اعتدالیون جان  اعتدالی و دمکرات دعوای در
 نباود  حقاش  شد نشین خانه و خورد گلوله اتابک پارک در اگر اما .داشت دیگر شکلی هب

 .بود طبقاتی ارتجاع برآمدن
 روزگاار  .نباود  وا هقوار و درقد روزگار که بود آن خاطر هب کرد خودکشی اگر تختی
 را وا هورزشاگا  به ورود از اواکس اما بود جهان قهرمان .بود نامردمی و نامردی روزگار
 .کند آبرو بی را وا هک ردک می توطئه جا آن و جا این و .بود کرده منع

 شاد  وارد داستانی در .بود ساواک توطئه. نبود حقش شد کشته اگر گلسرخی خسرو
 هاا  مآد نآ ههما  از و نباود  گیر گروگان گروه جز  خسرو .نبود اناداست این از بخشی که
 ماردمش  باا  رفاقت در رفت کار پای وقتی اما .اختانش مین را کسی گفرهن شکوه جز
 برسار  مان  فتگ می دادگاه در وقتی و .رفت آخر تا نبود فروشی کم اهل و نگذاشت کم
 شاعار  و باود  نخاورده  عارق  گارگین  ایرج دروغین ادعای برخالف نمز مین چانه جانم
 قهرماان  باه  نیازی و بود او جنم و ذات در قهرمانی شود قهرمان واستخ مین و ادد مین

 .نداشت شدن
 و شاهید  نقش ساواک مدرن پست نمایش در که ودش می مدعی سمائی مهدی اگر و
 نقاد ) .خاورد  فریا   جریاان  دراین همه از بیش گلسرخی و داد گلسرخی به را قهرمان
 دیگاران  هماراه  و (گلسارخی  محاکماه  دربااب  مالتیأتا  سمائی مهدی سیاسی؛ اقتصاد
 قهرماان  گلسارخی  از و کند علنی را دادگاه که بود خورده خر مغز ساواک مگر ویدگ می

 تماشاچی مدرن پست نمایش در که آن خاطر هب. بود خورده خر مغز بله گفت باید بسازد
 اماا  باود  نوشاته  باازیگران  بارای  را ماتن  سااواک  .ناد ا نماایش  از بخشی باشند مردم که

 نوشاته  ماردم  خود توسط که بود نمایش زا بخش این .بود کرده فراموش را ها یتماشاچ
 .  ساخت قهرمان کرامت و خسرو از و شد
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 چریاک  مادرن  پسات  نماایش  در .را ماردم  اال باود  کارده  را چیز همه فکر ساواک
 هاا  کچری .بگیرد گروگان به دادگاه صحن در را ولیعهد و فرح و شاه توانست سالح بی
 .آوردند یک و بیست رژیم بیست روی دادگاه در

        

 گری نوتاریخی

 ؟.دارد معنایی چه تاریخ از متفاوت و دوباره قرائت این و گری نوتاریخی این
 ماا  یا ستا هشد واقع که نیست چیزی آن تاریخ بقبوالنند ما هب تا هست صراریا هچ
 بیادار،  قلنادر  و اسات  دراز ش  ویندگ می ما هب مدام چرا .ستا هشد واقع که داریم باور
 . چیست تاریخ حقیقت بفهمید تا شود زیرورو تاریخ مه باز تا باشید
 ایان  پایاان  در چرا .دارد ستا هشد واقع که چه آن با و ما با نسبتی چه حقیقت این 
 وندشا  می ناقهرمان مدام ما قهرمانان که ودش می چه .ویمش می متضرر ما مدام ها یبازخوان

 .یرندگ می قرار قهرمانان و ننخبگا درصف ندا هبود مردم روزی تیره باعث که آنانی و
 تغییر و کردن پاک هستند؛ چه درپی روزگار ظریفان این ریمب می پی که ستا جا این
 انعناو  باه  ضادخاطراتی  کاردن  قالا   بارای  .ماا  تاریخی حافظه کردن دگرگون و دادن

 و آیناده  ساخت  روزگاار  در ماا  کاه  ایان  بارای  .ما تاریخی ذهن ساختن برای خاطرات
 چاه  ماا  ببیانم  و ماان  گذشاته  باه  نکنیم نگاه نیست اوضاع بهبود به میدیا هک دردورانی

 دادن قارار  العاین  نص  با نتوانیم و ندا هکرد چه ما قهرمانان سخت روزگار در و یما هبود
 رذالت پاشنه همین بر در ستا  هبود تا بپذیریم و .کنیم پیدا آینده سوی هب را مان راه ها نآ
 موجاوداتی  و بقایی مظفر و شاه ،قوام ،فروغی ستا هبود ات ست،ا هچرخید فرومایگی و
 هرا هبا  و کنایم  اقتادا   یناان ا هب ایداب اام و ندا هدبو اام اریخات الخطاب فصل تادس این از
 .برویم ها نآ
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 چیست تاریخی بلوک
 
 تغییار  و بارای  کناد  می تعریف ناکارآمد رژیم یک دربرابر را خود که هرجنبشی بطن در
 تااریخی  بلاوک  نآ هبا  کاه  سات ا هنهفتا  تااریخی  جبهاه  یاک  آید می میدان به نظام این
 .دارد درجنبش را رهبری نقش که گویند می

 تماامی  رغام  علی که اجتماعی نیروهای از ای از مجموعه است عبارت تاریخی بلوک
 هماان  تااریخی  بلاوک  سخن دیگر به. شوند می متحد مشترک هدفی برای شان اختالفات
 .است حدمت جبهه
 

 بلوک دهنده تشکیل عناصر

 سیاسی نخبگان
   اقتصادی نخبگان
   مذهبی نخبگان

 فرودست مردم و
 .ستا سیاسی صحنه در اجتماعی فعال نیروهای از ای جبهه تاریخی بلوک درواقع
 :واندت می بلوک یا جبهه این بلوک ماهیت
   باشد انقالبی یا ارتجاعی
 :  واندت می بلوک یا جبهه این رهبری
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 .باشد عام رهبری بریک مبتنی یا باشد کاریزماتیک رهبری
 ترقی عنصر
 هکا  ستا ترقی عنصر تاریخی بلوک هر اصلی های شاخص از یکی که شود می گفته

 . دارد مغایرت بلوک ماهیت با ینا
   .است انقالب فرجامش باشد داشته خواهی ترقی وسوی سمت بلوک اگر
 و باود  خواهاد  ویرانای  و گسسات  ساوی  هب تحوالت وسوی سمت بود این جز اگر
 .نقالبا هن گویند می شوبآ هپروس این نهایی فرجام به

 فرجام
 .باشد یکدمکرات واندت می نیست سوسیالیستی الزاماً فرآیند؛ این فرجام
 بعادی  تحاوالت  سایر  را بلاوک  ماهیات  .ندارد بلوک ماهیت به ربطی بلوک تشکیل
 .ستا جاعیارت یا ستا انقالبی یاآ هک کند می روشن

 .نیست الزامی بلوک تشکیل برای بلوک نهایی فرجام و بلوک ماهیت
 

  پرسش یک

 تشاکیل  را خود تاریخی بلوک ندا هنتوانست کنون تا یا و وانندت مین کنونی یها شجنب چرا
 ست؟ا درکجا اشکال دهند
 .ندا هبود تاریخی بلوک این تشکیل برای الزم پتانسیل فاقد تاکنون یها شجنب این آیا
   .ستا معرفتی مشکل یک مشکل آیا
 .اندیشید آن روی بیشتر باید 
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 1بازرگانی بهمن اجتماعی پارادایم
 
 اجتمااعی  پاارادایم  او درنازد  و ستا هگرفت کوهن توماس از بازرگانی بهمن را پارادایم

 .جهان یک یا کشور دریک تاریخی است، دوره تاریخی دوره یک معنای هب
 ست:اته و از دو پارادایم گذشا هر کل درنگاطو جهان به

 پارادایم پلورالیستی
 و پارادایم مونیستی

پارادایم پلورالیستی پارادامی چندخدایی است دراین پارادایم که دوران شبانی اسات  
 اند. ارزش دجاست جنسیت و اعمال جنسی وا

ضدارزش  در پارادایم بعدی است که پارادایمی تک خدایی است، جنسیت به عاملی
 شود. و منفی بدل می

 اند: ها دو دسته در مونیسم نظام ارزش
 های این جهانی و پست ارزش
 ن جهانی یا متعالیهای آ ارزش

 سلطه دومی براولی تاوان سنگینی برای انسان خلق کردند.
 های این جهانی و پست ارزش

                                              
  1۴۰۰ بهار 1۴۲شماره بخارا نشریه اجتماعی؛ پارادایم بازرگانی؛ بهمن. 1
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 ها پکیج ارزش

خالقیات و باورهای آن دوره ا ههای بنیادی است ک هر پارادیم دارای یک پکیج از ارزش
 دهد. را شکل می
 های بنیادی هر پارادایم شامل دو قسمت است: ارزش

 گویند می پذیر مفهوم های داده آن به که  ندا انتقال قابل زبان توسط خشیب
 .گویند می ناپذیر مفهوم های داده آن به که ندا زبان توسط انتقال غیرقابل بخشی
 تبادیل  قابال  و نیسات  انتقال قابل دارد زیادی نرژیا هک پذیرنا ممفهو یها هداد بخش

 .نندک می درک راها شبخ تمامی اند پارادایم این ساکن که کسانی تنها نیست مفاهیم به
 

 پارادایم در بحران

 یشهاا  شارز ودشا  مای  بحاران  دچاار  پلورالیساتی  پاارادایم  نیسات  معلاوم  که دالیلی هب
 .یدآ می وجود هب مونیستی یمپارادا و ودش می تبدیل ضدارزش به

 هام  اابا  ژمونیاها   اکسا  بارای  ادیابنیا  یااه شارز جاپکی دو حرانیاب دوره در
 .  نندک می رقابت
 اشاد پ مای  فرو بنیادیش یها شارز پکیج و ودش می بحران دچار پارادایم یک چرا اما
 .نیست معلوم

 انساان  ذهن یعنی. دوش می زاده ها ننور شبکه درون زا هک بود بعدی پارادایم مونیسم
  .بود آن خالق
 .انیمد مین .شد تبدیل مونیستی پارادایم به پلورالیستی پارادایم چرا
 روزگار در اما است تبیین قابل شناسی جامعه علم با جامعه تحوالت عادی دوران در
 .نیست ها هپدید این تببیین به قادر شناسی جامعه بحران
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 تحوالت عامل ها شجه

 اا  اقتصاادی  فرماسیون شدن مساعد منتظر طبیعی یها شجه برخالف ذهنی یها شجه
 . هندد می تغییر خود نفع هب را ها نفرماسیو ها نآ وندش مین اجتماعی
 ودشا  می انتخاب پارادایم فعال ساکنان االذهانی بین وضعیت توسط ذهنی یها شجه

 .است منفعل رگ مشاهده یک شرایط دراین فرماسیون .برعکس یا و وندش می برکشیده و
 کاه  اسات  پاارادایم  ایان  بارعکس  نیسات  پاارادایم  خالق وضعیت دراین فرماسیون
 گساترش  بارای  زمیناه  تاا  ناد ک مای  کاری دست خود یها هخواست درجهت را فرماسیون

 .وایدئالیسم ماتریالیسم رئالیسم، شود؛ آماده تئوریک یها هساز
 از درگاذار  .باود  سااز  یکسان ونیسمم پارادایم اما نبود ساز یکسان پلورالیستی پارادایم
 .داد رخ انسان شناسی زیبایی و علم در شناختی انقالب یک خدایی تک به چندخدایی
 . بود آن خالق نبود وسطا قرون فرآورده مونیسم
 را فرماسایون  کاه  بود موسایی و مسیحایی و شتیتزر بودیستی ذهنی یها شجه این
 .نیست علومم اش چگونی اما دادند تغییر خود نفع به

   .ستا هن پراکنی نفرت و افقی احترام رادیکال، برابری :کنونی پگیج
 .اند مدرن پارادایم بنیادی های ارزش بحران محصول ها نای
 دگرگاون  درکاار  هاا  نآ نیساتند  کنونی فرماسیون محصول معاصر بنیادی یها شارز
 .اند فرماسیون همین کردن

 .ستها ا نفرماسیو شکل با ها شارز جدال همین حاصل کنونی مقاومت و خیزش
 ذیاال ذهناای عواماال اجتماااعی، و اقتصااادی عواماال نمااایی باازرگ بااا 19 قاارن در
 زا هپیچیاد  ساخته را مونیسم که مغزی اما .شد گرفته درنظر ها نآ مخلوق و ها نفرماسیو
 .ستا فرماسیونی هر
 .کنایم  فهام  را ها پارادایم دگرگونی وانیمت می ذهن صالتا هب عینیت اصالت از عبور با
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  تماامیتش  در زندگی به نسبت مردم نگاه بنیادی تغییر به مجموع در ها پارادایم دگرگونی
 .رددگ میبر

 چیازی  چاه  یارد گ مای  را چیزی وقتی آدمی ذهن نیست معلوم اما بحرانی شرایط در
 .هدد می بیرون

 و ستا هرا ایابتد در انسان مغز یها ننورو شبکه یها هفرآورد بارهرد ما دانش هنوز
 .شد مونیستی جهان آبستن پلورالیستی جهان ذهنی فرایند کدام انیمد مین

 شابکه  در ای پدیاده  چاه  دگار  پاارادایمی  باه  پاارادایمی  گذار دروان در انیمد مین ما
 .وندش می دیلیت یا تشکیل  ما مغز یها ننوردو
 .کنیم بندی فرمول و شناسایی را ذهن در جاذبه نیروی این ایم نتوانسته کنون تا ما
 نیروهاایی  و هاا  انارژی  مغزی درون شناخت درپی جدی طور هب بعد هب فروید از اگر
 رتریاپا  تادسا  زمیناه  نادرایا  ماوانستیا ت می کرد ااه نآ همتوج را اام فروید که بودیم
 .باشیم داشته
 

 کنیم بندیجمع

 هک درحالی مونیستی دایمپارا به پلورالیستی یا اولیه پارادایم از جوامع جهانی گذار تقسیم
 و عاین  باه  ذهان  ارجحیات  و .انایم د مای ن چیازی  دومای  باه  نخستین فروپاشی علل زا

 تحاوالت  توضایح  برای ها ننرو پیچیده شبکه و ها ناکسو کارکرد در کور جویو جست
 درضامیر  فرویاد  تئاوری  انتهای بی دریای در خوردن غوطه و جوامع و ها شارز بنیادی

 تبیاین  درکجاای  ریشه پاسخ این خروجی و یشها نبحرا به انسان پاسخ برای ناخودآگاه
 ؟.دارد جهان مسائل
 یاک  بنیااد  و اصال  وقتای  .ببریم ستاره کدام خواب به راه واهیمخ می ها مندان این با
 د.دار حاصلی چه تبلیغش و نظریه یک ساختن نیست معلوم گزاره

 و فئودالیسام  تا گرفته داری برده از طبقاتی جوامع به نخستین جوامع از جوامع گذار



 115         دفتری در نقد و بررسی کریتیک:

 

 

 هاای  ویژگای  شارق  درجوامع گذار این گیرم .نیست ای پیچیده و پنهان امر داری سرمایه
 .ودش می یاد آسیایی تولید شیوه عنوان هب آن زا هک ستا هداشت دیگری

. نیسات  کلای  و ییا جز اختالفاات  تماامی  باا  ها ندورا این تبیین ما امروزی مشکل
 آز و حارص  و خاواهی  زیااده  دسات  از واناد ت می چگونه است این کنونی انسان مشکل
 اجتمااعی  و اقتصاادی  فرماسایون  از نوع این بنیادی رزشا هک داری سرمایه نظام پایان بی
 . یابد رهایی ستا

 جاوی و جسات  و هاا  نآ کارکرد و ها ننرو پیچیده شبکه سوی هب رفتن و نئوایدآلیسم
 و سیاسای  شناسای  جامعاه  ناه  سات ا پزشاکی  امر یک که مغز کارکرد ناشناخته دردنیای
 باا  طبقااتی  جامعاه  حقیقات . اسات  حقیقات  درچشم خاک پاشیدن و غلط دادن آدرس
 و هاا  ننرو درون هب رفتن به نیازی. ستا ما روی پیش یشها شضدارز و ها شارز تمامی
 .دارد حقیقت فهم به نیاز کنونی انسان. نیست ها نآکسو

 آگااهی  برآمادن  بحاث  آن، یاا  این اصالت و ذهن و عین بحث زیربنا، و روبنا بحث
 عماده  درمقااطعی  و زیربناا  از روبناا  استقالل میزان بحث تولید، شیوه و تولید از انسان
 اماروز  بحاث . ستا هشد صحبت ها نآ درمورد کفایت به و .ستا قدیمی بحثی آن شدن
 .همین .بربریت یا سوسیالیسم یا ستا مشخصی بحث کنونی انسان
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 یهای تاریخدایماارپ
 
 صحنه به بار دو تاریخ بزرگ یها تشخصی و رویدادها همه ویندگ می که است معروف
 1.کمیک صورت به دوم بار و تراژدی صورت هب اول بار یندآ می

 یناد آ مای  صحنه به جهان یها ندرخیابا روزه هر که ییها شنمای این است چنین اگر
 .ندازندا مین خنده به را ما چرا
 واهناد خ می خود که گونه نآ هن ازند،س می را خود تاریخ که هستند آدمیان این اگر و
 یها لنس همه سنت بار و .ستا هشد مهیا پیشاپیش که شرایطی در بلکه نندک می آرزو یا

 .چه یعنی ند،ک می سنگینی زندگان مغز بر خود وزن تمامی با گذشته
 هار  و ناد ک مای ن رهاا  را ما نیآ هک چیست گذشتگان ریگ مرده این و سنت بار این
 فرصات  و یچاد پ مای  خاود  در را ماا  و وردآ مای  بیرون سر شکلی به و سوراخی از روز
 .چرا و یمیکجا بیندیشیم ما که هدد مین

                                              
 شـود،  مـی  آغـاز  شـود  مـی  تیرار دوبار هگ  نزد در تاریخ گزاره این با برومر هژدهم مستطاب . کتاب1
 دسـامبر  سـوم  در ای نامـه  در انگلـس  . اسـت  انگلـس  آن زه ابلیـ  نیست هگ  آن زه اگزار این شود می گفته
 اسـت  اندرکار دست تاریخ روح نقش در پیر، هگ  که نماید می چنان راستی به :نویسد می مارکس به 1851

 آید، پیش دوبار وجهی ترین آگاهانه به آن چیز همه است مقدر که تاریخی دهد، می جهت جهان تاریخ به و
 .بار فالکت کمدی صورت به دوم بار و تراژدی عنوان هب بار یک
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 تلاخ  شکساتی  زا هشاد  ناساور  زخمی ما گذشتگان فکری باروی و برج در که گیرم
 ابهات  و هیمناه  شکساتن  ،نکردنای  باور یها یپیروز شکوه، با گذشته یایؤر یا و باشد

 و کنناد  گاذر  ماا  یهاا  بخوا پرچین از مدام کسرا؛ و قیصر و غرب و شرق امپراطوران
 .  برآشوبانند را ما خواب
 دگرگاون  انقالبای  نحاوی  هبا  را چیزها و خود وجود تا ویمش می برآن هک میهنگا اما
 از ولارز  رستا  باا  بحرانی یها ندورا درهمین درست بیافرینیم نو سر یک چیزی و کنیم
 و شاعارها  و یاریم گ مای  عاریات  هبا  را نشاا  هاای  مناا  .لبایم ط مای  مدد گذشتگان ارواح
 و آراساته  ظااهر  درایان  تاا  نایم ز مای  حرف ها نآ زبان با نیمک میبر در را نشا یها لباس
 . شویم ظاهر تاریخ جدید برصحنه عاریتی زبان این با و احترام درخور
 شاکل  باه  جامعه که ابدی می ادامه زمانی تا تاریخی هبالماسک ینا هک نیمک مین فکر آیا
 نآ ههما  و ناوح  طوفاان  از پایش  یهاا  لغاو  اتفااق  ایان  محض هب و درآید خود ضرور

. ردندگ میبر خود گورهای به همه و وندش می ناپدید سرعت هب مردگان ارواح و نمایشات
 .پاسخ بی یها شپرس و انیمم می ما و .وندش می برده یاد از اشباح و ارواح و

 و هاا  یامپراطاور  احیاا   بارای  وبارق  پارزرق  یهاا  شنماای  این پس است چنین اگر
 جهاان  یاا ؤر ایان  برقاراری  تاا  کنایم  فارض  گیارم . چیسات  رفته دست از یها تخالف

 دارالحارب  دنیاا  گوشاه  درایان  ما هک میهنگا ببینیم و نیمک مین نگاه آیا. 1باشد دارالحرب
 ساوی  هبا  چاراسابه  دارناد  و 2ناد ا هسااخت  دارالساالم  یا هعد مان همسایگی در یما هساخت
 یهاا  نماشای  و موبایال  و رندب می معدنی و خام مواد و ازندت می کنزالمال و برج ساختن
 شاده  دفن و گمشده یها تقدر و یاهاؤر تحقق برای بهایی چه باید. ورندآ می الچگری

                                              
 بـا  و ستا اسالمی حاکمیت قلمرو از خارج  که شود می گفته هایی سرزمین و سرزمین به . دارالحرب،1

 .ستا جاری ها درآن کفر احیام و دارند جن  سر اسالمی کشورهای
 دارالحـرب  شـود  مـی  اعمال کفار قوانین ولی کنند می زندگی درآن مسلمانان که اییـکشوره به این جز

 .گویند می هم
 . هست هم بهشت های نام از ییی درضمن سالمت و صلح خانه یعنی  . دارالسالم۲
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 اشاغال  و اجحااف  و ظلام  برپایه نیز خود درروزگار که ییها تقدر. پرداخت تاریخ در
 و بهاایی  چاه  باا  سات ا هشد دفن تاتار یورش در که گذشته یها مپارادی این .بود استوار
 .ودش می میدانی نیست برساختن و برآمدن این برای ییها هزمین که درروزگاری چرا

 را تااریخی  الگوهاای  ایان  کشاتار  و تارور  و وحشات  جز نیرویی چه با است قرار
 کوتااهی  مادت  جاز  شاگرفی  هاای  تناقض با خود زمان در هک ییها یالگو. کرد متحقق
 و بارادران  کشاتن  و داخلای  جناگ  و تارور  فرجاامش  نیز زمان همان در و شد رو هروب

 .بود پسرعموها
 ایان  اسات  قارار  و دارد هاا  مپاارادی  ایان  بارای  جایی چه مقتضیاتش و مدرن دنیای

 برخشات  پاا  سارزمینی  درچاه  و بهاایی  چه با کیش راست منینؤم درنزد کهنه یها مزخ
 وپاا  دست خبری بی و درفقروفاقه که درحاشیه و پیرامونی کشورهای جز بگذارد روزگار
 را ودخا  میناافه  یان ا هک برسند مدرنیته فهم به ندا هنتواست است هنوز که هنوز و نندز می

 شکسات  جاز  فرجامی و ستا هشد آغاز پیش یها هدرسد که جنگی به نندک می فرافکنی
  تااریخ  حساس برهه دراین اکنون و ستا هنداشت روزگار آن مدعیان برای سرافکندگی و

 ناد ا هدرآورد دارالحارب  هیئت در را خود تمدن قافله به مرگبارش خیرأت و رسیدن برای
 کاه  را چاه  آن کنناد  خاود  ازآن و بروناد  دارالکفر فتح به ماضیه سنه سیاق و سبک به تا

 کاه  طاور  هماان  بنشاینند  مااده آ هسافر  برسار  و ندا هکرد فراهم زحمت و رنج با دیگران
 شود چنین که گیرم داستان این نشدنی از جدا که آن از غافل نشستند گذشته یها هدرسد
 خاود  اجدادی و آبا  یها نزمی حفظ برای طل  فرصت دیوانی مشتی که نیست گونه این
 شاکل  باه  را وحشایان  ایان  بعد درروزگار که امید بدان شوند بدوی شغالگرانا هکاس هم
 .کنند پیشه تجارت موحدینی را گرد بیابان پرستان شمن و درآورند خود
 پاس  از هاا  ههازار  و هاا  هساد  باه  سات ا هشاد  ناسور که تاریخی خونچکان زخم این

 معدنی و موادخام و ببرد سر پنبه با تا ستا هآمد امروزی دارالحرب ینا هب که استعماری
 و چینای  و ماشین و لباس و نبات آب و ردنبندگ خود یها نک کارچاق کمک به و ببرد را

 .بیاورد ماتیک و بدلیجات
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 یا هاندیشا  و فکار  و تمادن  هار  از انتقام جنون به که شود ناسور زخم این قدر آن و

 تفکار  و غارب  و ببیند یا هتوطئ یا هثدهرحا پس در که شود دچار پارانویا ینا هب و برسد

 فرهنگای  غارب  که نرسد چاه و راه ینا هب یآخرالزمان تفکر و مجسم شیطان بشود غربی

 ماا  که ستا راهی تنها و تجربه و خرد و برعقل مبتنی دارد جهان شناخت برای  ابزاری

 ویرانای  و هاذیان  جاز  خباری  بای  و فاقاه  و فقار  از و سااند ر می مقصود منزل سر به را

 .بود نخواهد حاصلی

 و وانتا  مای  کاه  سراب این الدنب هب رفتن و ایدئولوژیک و تاریخی یها یساز قرینه و

 و کارد  تکرار بالد دیگر و مصر و افریقا و قسطنطنیه و ایران درفتح را گذشته تاریخ باید

 یهاا  نسارزمی  از خاراج  و بااج  و غناائم  بار تا داد سامان دیگر بار را بزرگ امپراطوری

 بغاداد  یا هافساان  یهاا   ش و یابد ادامه سال طول تمامی در منینؤدارالم سوی به مفتوح

 و تر کوتاه قامتی و درقد امروزیش یها نورژ اما نباشد الرشیدی رونها مگیر شود، تکرار

 مهام  یان ا هکا  ایان  و یاا ؤر به داشت خوش و کرد خوش و باشد وانت می که تر مضحک

 .شود حاصل جهاد و مجاهدت پس از واندت می

 از وانناد ت مای   فتح و جهاد برای برخاسته منانؤم و کیشان راست که است چنین اگر

 باا  باالد  دیگار  چارا . کنناد  خود آن از را دنیا آن و کنند رخنه جدید دنیای هب دریچه این

 جهان با تعامل طریق از را توسعه راه و وندر می دیگر راه تاریخ و پیشینه و سابقه همین

 زباانی  هار  باا  و لبااس  درهار  سارمایه  بارای  قرماز  فارش  کردن پهن با و ابندی می آزاد

 ساوار  خود برشتران زمانی تنها و نندک می بدل اقتصادی یها  قط به را خود صحراهای

 شاترهای  پاز  دارناد  دوسات  و ندا هخست خود پاجیروهای از و ها لپاترو زا هک وندش می

 هاای  وسهاا  تپنا  در بعاد  و بدهند غربی ارانذگ سرمایه و سیاحان به را خود موی سرخ

 زیبااروی  دختران مصاحبت در را فرانسه رابش بهترین و بنشینند ها  ش خود یا هافسان

 صابح  تاا  بگیرناد  را تناور  ل  اینان و کنند صبح سمور رختخواب در بالروس سرزمین
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 لا   اماا . گذشات  تناور  ل  و گذشت سمور ش  محمود یا هک برآورند فریاد و شود

 1.کجا سمور ش  و کجا تنور
 خاود  باه  دور یهاا  ختااری  یازدگاان ؤر چارا  ؟. درچیست شگرف تناقض این حاصل

 را دنیاا  کاار  روزگاار  رنادان  از یا هعد یا است خراب دنیا این کار از جایی که یندآ مین
 و  سارمایه  وقفاه  بای  برجریان دارالسالم در رفقایشان و خود که ندا هداد سامان گونه این
 دارالحارب  تناور  ها نآ اهدایی های تفنگ با پای برهنه و گرسنه یا هعد و کنند نظاره سود
 و کناد  تغذیاه  نفات  و خاون  از جهاان  چارگوشاه  در سارمایه  یها خچر تا کنند گرم ار

 تاا  بیاورناد  مرگ و ببرند نفت نفتی یها لکارت دوش به دوش سازی اسلحه یها هکارخان
 ها هچا یا دیگر جایگزینی با شود مصرف بی بدبوی و سیاه ماده این نفت دیگر که روزی

 و لبااس  درهر سرمایه و شد خواهد متحقق زود یا دیر ها نآ دوی هر که شوند خشکیده
 خادا  ماان ا هبا  را دارالحرب جنگاوران و شود مادریش سرزمین راهی هست که هرهیئتی
 کشاته  و بکشاند  ها نآ اهدایی یها حسال با پابرهنگان و گرسنگان تا بگذارند و کنند رها
 .شوند چشم ازرق ماران خوراک ها نآ ههم درآخر و شوند
 و کهناه  و ناو  ساالح  چناد  با یکم و بیست قرن درآغاز تا ندا هبرخاست که آنانی حاال
 را حشامتی  و قادرت  تااریخی  زیساا  هقرینا  یاک  با تا شوند کشته و بکشند بالمصرف
 و گیجای  و تیازرو  یهاا   اسا  برپشات  برنده خنجرهای با روزگاری که کنند بازسازی
 چاه  شاان  فرجاام  باود  هآماد  دسات  هب پوسیده درون از و فرتوت یها یامپراطور گنگی
 .بود خواهد

                                              
 دی شب ویغزن محمود که ام . شنیده1

 بخفت سمور در و بخورد شراب
 گرفت تنور لب نشینی گوشه گدای
 گذشت وعور لخت برآن هم تنور لب

 محمود یا هک برآورد نعره سحرگه
 گذشت تنور لب و گذشت سمور شب
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 نناد ک مای  زناده  را مردگان خاطر چه هب. منظوری چه برای مردگان خاطره کردن زنده
 ؟.برسند چه هب ها نآ درپس که

 را گذشاته  مباارزات  ادای بارای  ناه  کناونی  مباارزات  رونق و بخشیدن شکوه  برای
 طفاره  بارای  ناه  د،کننا  بازرگ  را مشخصی وظایف مردم خیال در که آن برای درآوردن،
 بود؟ خواهد چه کارها این حاصل. واقعیت در وظایف آن انجام از رفتن

 زناده  را هاا  نآ هخااطر  و یااد  ورناد، آ مای  بیرون نشا یتاریخ گورهای از را مردگان
 یا هیناد آ هبا  را حاال  و حال به را گذشته تا کنند زنده را رفته یاد از پارادایمی تا نندک می
 کااه یا هخاااطر تاااریخ، دساات دردور یا هخاااطر. نیساات هااا نآ زآنا هکاا بزننااد گااره

 هناوز  مردماانش  یهاا  نحرماا  و هاا  تغاار  و ها رنج و ها تقساو خاطر به اش بازگشایی
 .سدر می گوش هب تاریخش درجاجای سیرانا هوضج ناله و است روان ها مچش زا هخوناب

 هناوز  دوانیقای  منصور سالوس و بدعهدی و بغداد یها نزندا زنجیرشدگان هب صدای
 هاا  یبدعهد آن تاوان دارند بغداد مردمان است هنوز که هنوز .یدآ می بغداد یها هکوچ از
 یحیای  را خود فرزندان نام جوزجانان مردم هنوز .هندد می را سالیان آن یها یاسیرکش و
 یهاا  هباردرواز  باباک  جنازه هنوز ند،ا بومسلم داغدار خراسان مردم هنوز (5)1ذارندگ می
 .است دار برسر بغداد در برادرش عبداهلل و اسامر
 و نترنات یا و فضاا  و توساعه  درعصار  ترجمانی چه ها نحرما و ها رنج این تمامی و
 خاودش  واهدخ می چگونه آرمانی یها هنمون آن .دارد یشااه تکرام و اناانس و ماهواره

 انانسا ا هبا  داواهخ می را چیزی چه و کند منطبق هروندیاش حقوق و رابش حقوق با را
 چگوناه  مادرن  اندیشاه  باا  او نسابت  و کناد  اضافه یک و بیست درقرن یشها تکرام و

 .ستا نسبتی

                                              
 پـدر  مـرگ  از بعـد . رسـید  شـهادت  به کوفه قیام در که بود سجاد امام پسر زید و بود زید پسر حییی. 1
 ا  جنـازه  و رسـید  شـهادت  به افغانستان شمال در هجری 1۲5 سال در و گریخت خراسان هب کوفه از یحیی
 هفـت  مـردم  .یافت شهرت جوزنان قتی  به و داشت سال 18 مرگ هنگام در یحیی. ابومسلم قیام تا بود بردار
  .گذاشتند می یحیی را خود پسران نام پس آن از و کردند سرایی نوحه او بر روز
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 زماان  درگاذر  که ستا رو چه از تاریخی ناسورشده ترومای این و رنج از جنون این
 منتشار  خاون  ای: ویاد گ مای  خاود  باا  هناوز  و نیافتاه  التیام ها هصخر و ها هکو سایش و

 .رو چه از و چه از و که از انتقام اما ست،ا هنرسید فرا انتقام مانز هنوز زمین های دررگ
 درآوردن حرکت به برای نه است  انقالب روح بازیافتن  برای تمهیدات ینا ههم آیا
 .انقالب شبح
 گشاودن  طبقااتی،  زنگارهاای  زدودن بارای  یا هنشاان  و آثار چرا است چنین اگر اما

 ناوری  درافاق  چارا  و نیسات  آدمی روح و انزب و دست از نامرعی و مرعی زنجیرهای
 متحیار  دیادگان  دربرابر روشن روز در صلأمست دمآ ههم آن چرا. نیست حقیقت سوی هب

 یهاا  یهواپیماا  برباال  شاده  داه وعاده  بهشات  درایان  نیفتادن دام هب و گریز برای جهان
 الشاخوران  خاوراک  درآسامان  تاا  شاینند ن مای  کفر ارادی الیاپوش و اغذیاک ایارمبوه
 .شوند گرسنه
 افغانساتان  و یمن ،سوریه ،بغداد یها هکوچ از آن یک فریاد و شیون صدای چرا پس 
 . ودش مین قطع دارالحرب این جای جای و

 نیاروی  نقاالب ا هرا از ردناد ک مای  گمان که مردمی ها هپرد افتادن با نندک مین فکر آیا
 درمکاانی  و .ناد ا هشد پرتاب هشد سپری دورانی به ینندب می ند،ا هیافت حرکت برای دوباره
 و خاورمیاناه  زباله سطل :ویندگ می آن به معاصر جهان کنونی درچیدمان که ندا هآمد فرود
 گارفتن  باازی  هب و رهبری و خالفت خرقه پوشیدن و هژمونی کس  و نزاع برای محلی
 چیزی و سلفی یها تسک و ها هفرق جز جایی سرمایه و جهان کار درتقسیم که جوانانی

 و ماازاد  باردن  و استثمار و غارت برای مکانی و ندارند انفجاری یها هجلیق پوشیدن زج
 دم گوشات  نهاایی  برآیند در و تحقیر هم و ودش می غارت هم که یا هطبق اضافی ارزش
 فرادستان یها هموزآ هب بگذارد گردن سوژه که ستا زمانی تازه این و ستا هسرمای تو 
 خاود  خاون  با و رنج با برود موعود سرزمین به ستا قرار که بداند امتی جز  را خود و
 تسالیحاتی  و نفتای  یها هسرمای و است دارالسالم که کند فکر ناکجایی به یایشؤر در و
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 یهاا  ندوربای  حوالاه  لبخناد  و بوساه  معاملاه  میزهاای  برسر و ازندب می عشق نرد هم با
 .نندک می چه ها نآ با نندک می جهانی وجدان  بی

 بقاای  بارای  و سات ا برپاا  دارالحرب که ستا برپا زمانی تا دارالسالم که ندا غافل آیا
  جلاو  در کاه  نیسات  بیهاوده  .ذارندگ می و گذاشته مایه هرکس و هرچیز از چیدمان این
 واگاذار  را دارالحارب  و وندشا  مای  خاود  یهاا  هبرطیاار  سوار غربی کفار همگان چشم
 .هستند آرمانی الگوی برپایی درپی که کیشانی راست به نندک می
 و کفرادارالا  و حربادارالا  دروغاین  یااها  هاختارسا اب ناایا  از رفت روناب راه ااام

 . چیست؟ ها مدارالسال
 .است انقالب پیر بی تنگنای این از رفت برون راه

 از ودشا  مای  تنهاا  را چکامه این یرندگ مین گذشته از را خود چکامه کنونی انقالبات
 تاا  کند نابود و بروبد را گذشته خرافات همه که آن مگر نیست شدنی این و گرفت آینده
 .کند عمل خویش وظایف به شود قادر

 دارناد  نیااز  روی آن از اناجها  اریخیات یااه هاطراخ ادآوریای به گذشته اتاانقالب
 گوناه  یان ا هبا  نیاازی  اکناونی  انقالباات  بپوشاانند  برخاود  را خاویش  واقعی محتوی که

 .ندارند ها ییادآور
 محتاوای  باه  خاود  تاا  اشندابا  شاخوی مردگان دفن رگرماس مردگان گذارندب ایداب

 .بپردازند خویش
 گنجاایش  کاه  سات ا عباارت  ایان  اکنون سیدر مین عبارت پای به مضمون درگذشته
 .ندارد را مضمون
 هماین  کاه  آن جاز  ندارد راهی پس برگشته، حرکتش نقطه از تر عق  جایی به جامعه

 انقاالب  یاک  کاه  کناد  خلاق  را موقعیتی یعنی بیافریند را شا انقالبی عزیمت نقطه حاال
 .بگیرد شکل جدی
 حرکات  زا هلحظا  باه  لحظاه  خودناد  از انتقااد  درحاال  ارهوهما  کناونی  یها بانقال
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 را تاالش  و بپردازناد  دوباره ستا هیافت انجام سدر می نظر هب که چیزی به تا یستندا میباز
 .  سرگیرند از

 خاویش  یهاا  شکوشا  درنخساتین  هاا  یناکاام  و هاا  یونااتوان  ها یدل دو نخستین به
 نیرویای  تا وی به دادن فرصت برای مگر نندز مین برزمین را رقی  .نددخ می رحمانه بی
 دربرابار  کند، علم قد نشا یرویارو پیش از تر دهشتناک صورتی به و برگیرد خاک زا هتاز

 آن تاا  شاینند ن مای  عقا   بارهاا  و بارهاا  خاویش  های هدف نامتعین کرانی بی و عظمت
 خاود  و ساازد  نااممکن  را نشاینی  عق  هرگونه دیگر که برسد جایی هب کار که یا هلحظ
 گال  بپار،  جاسات  هماین  1جاسات  هماین  رودس کاه  برآورناد  فریااد  احاوال  و اوضاع
 2.3برقص جاست همین جاست همین

 

  

                                              
 ازوپ؛ هــای افســانه از ییــی زا هبرگرفتــ جهیــد؛ بایــد کــه ســتا جــا ســت،همینا جــا همــین . رودس1
 عظـیم  پرشـی  رودس درجزیـره  بـود  مـدعی  کـه  ستا الفرنی به خطاب جمله این  ستا انیـیون سـنوی قصه
 .ستا هکرد

 .روِدس جزیره عنای هب هم و است سرخ گ  معنای هب هم دارد معنا دو رودُوس یونانی واژه
 اوبـر  ارـدرپیشگفتـ  اسـت  هگـ   از ارتیـعبـ . رقصـید  ایدـب که تـسا اـج همین و تـسا اـج همین . گ ۲
  .حق فلسفه
 . است برومر هژدهم برکتاب مارکس درخشان درآمد دار وام تمامی به نوشته . این۳
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   ما های پرسش و تاریخ
 

  چیست تاریخ

 و آیاد  مای  ماا  کاار  چاه  باه  است خودمان اکنونی و گذشته شناسایی که تاریخ بازخوانی
 .درچیست تاریخ بازخوانی اهمیت کل طور به

 .بسازد دیگر انسانی ما از است قادر تاریخ آیا
 .است مهم دور های درگذشته حوادث چیستی و ها علت و سب  به بردن پی چرا
 .دارد اهمیت زمان فهم و زمان درتاریخ چرا
 .رساند یاری ما اخالقی اکدرا هب تواند می تاریخ آیا
 ماان  اکناونی  خاود  باه  توانیم می تاریخ بازخوانی با ما و است بخش هویت تاریخ آیا
 .بدهیم تازه هویتی
 .  هستند آن تکرار به مجبور سپارند نمی یاد به خودرا تاریخ که شود آنانی می گفته چرا
 روی چاه  هسایتم  ماا  کاه  جغرافیایی محدوه دراین بدانیم که است مهم ما برای چرا
 .   ستا هبود چه شان معنوی و مادی دستاوردهای و اند کرده چه ما پدران و ستا هداد

 کنایم  تبیین واهیمخ می و ردیمگ می حوادث علت لدنبا به ما تاریخ بازخوانی در چرا
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 شاعور  کاه  ببینم و کنیم نگاه و برسیم آنان اجتماعی روابط و ها مدآ هروحی شناخت به تا
 .ستا هبود چه روزگار آن مردمان هنری و یاسیس ،مذهبی

 کمکای  چاه  دوران درآن شاده  سااخته  اشایا  و تااریخی  های کاوش و شناسی باستان
 .  کند می ما هب تاریخ درفهم
 برسار  دور هاای  گذشته درآن ما پدران که ببینم تا هستیم چیستی این لدنبا به ما چرا
 .چرا و اند کرده انتخاب را راهی چه ،انتخاب راهی دو

 وضاعیت  تبیاین  باه  بتاوانیم  ااتا  ناد ک مای  کماک  ااما  هب ااه شاپرس این خاپاس ااآی
 .برسیم مان کنونی
 .ما اکنونی کیستی به ندک می کمک تاریخ به ما گرانه روشن نگاه آیا
 برآمدناد  کسانی چه تاریخ دراین بدانیم تا ندک می کمک ما به تاریخ بازخوانی این آیا
 و تمادن  سااختن  باه  کنند کمک تا انسان، یها جرن کاهش به کنند کمک تا افتادند فرو و

 درکااهش  ساهمی  آناان  چاون  ما تا ما به ندک می کمک فهمیدن این آیا و انسانی فرهنگی
 .باشیم داشته آدمیان رنج
 .شد خم بیشتر ها پرسش این تک تک روی باید نیست و هست ها نیا ههم
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 توسعه و هایش؛ دیکتاتوری درس و تاریخ
 
 واناد ت مای ن هرگز انسان که یریمگ می یاد تاریخ از ما» که است هگل به منسوب ای گزاره
 .«بگیرد یاد تاریخ از چیزی
 .نیست حکمت و عبرت محل تاریخ مگر .بگیرد یاد تاریخ از واندت مین آدمی چرا
 .است توسعه و دیکتاتوری :تاریخ از نگرفتن یاد این نمونه یک

 

 مصلح دیکتاتور

 ضاعف  علات  باه  که انقالبی .است مشروطه انقالب شکست برساخته مصلح دیکتاتوری
 راه درنیمه و برسد خود یهاا جااام به نتوانست ارااستعم التادخ و بورژوازی اریخیات
 رهبارانش  و شاد  ساربریده  فئاودال  اشاراف  باا  باورژوازی  تجااری  بخاش  ازشاس ااب

  .شدند مرگ جوان
 تاا  کارد  جااخوش  سیاست عالم کوشندگان ذهن در بیانقال طبقه درغیاب ایده این
 .بود ذهنیت این برآیند رضاخانی بناپارتیسم. بشود توسعه قطار سوار جامعه وسیله بدین

 و سیاسای  حزب و اجتماعی مرجع هر از جامعه شدن تهی و دیکتاتوری سال بیست
 .بود اول پهلوی کارنامه  آمرانه مدرنیسم یک و مشروطه تعطیلی
 تبعیاد  راهای  اول پهلوی قوا توازن از دیکتاتور غلط برآورد و جهانی جنگ عشرو با
 چاون  مصالح  دیکتااتوری  پارادوکسایکال   برسااخته  اماا  .کارد  تازه نفسی جامعه و شد



 کریتیک: دفتری در نقد و بررسی         128

 

 

 رسید رستاخیز حزب به که کرد آلوده چنان آن را او و افتاد جوان اهاش اناج هب ویروسی
 کشاور  از و بگیرد را اسپورتشاپ بشود بحز عضو واهدخ مین که هرکس داد انافرم و
 .برود او

 کارخاناه  و خیاباان  و ساد  چند به درمجموع که بود ناپایدار ای توسعه نیز او کارنامه
 قدرت درخال  تا ماند تهی اجتماعی مرجعی و حزب از چنان هم جامعه و دش می منتهی

 و ساازمان  کاان ام کاه  حزبی تنها و فراگیر حزبی بشود؛ روحانیت حزب آن از حکومت
 .داشت تشکیالت
 کناد  منتقال  بعد دوران به را وداخ تاتوانس یاویروس چون غلط اختهابرس این ااام
 باود  عهاتوس نه اش امهاارناک که .بود اختهابرس این المیااس ورژن گیدازناس رداراس و
 .دمکراسی نه

 تااریخ  از نبایاد  کاه  یاریم گ می را هگلی درس این تاریخ از ما چرا است این پرسش
 .رخدچ می پاشنه برهمین مدام در این و بیاموزیم چیزی
 

 دمکراسی و توسعه رابطه

  سیاسای  توساعه  بادون  اقتصاادی  توساعه  باه  باورمنادان  ببینیم و کنیم پژوهش نخست
 :  ندیشندا می چگونه
 بارآن  جامعاه  که ستا محکمی ستون و است جامعه محرکه موتور اقتصادى وسعهت
 سات ا ای جامعاه  گرسانه  جامعاه . ردبا  مای  سیاسای  توساعه  ساوی  هب راه و یردگ می قوام
 .ودش مین جامعه عاید چیزی خشونت و جهل و ادبار جز فقر از و فضیلت بی

 .دارد دمکراسی سوی هب خود برکشیدن برای را الزم یها هپای ثروتمند جامعه
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 الگو یک چین

 کاه  ای نموناه  تارین  موفق به و ذریمگ می برزیل و جنوبی کره ،تایوان چون ییها لمد از
 .سیمر می ودش می استناد نآ به جا آن و جا این

 توسعه از جدید مدلی بود ناموفق که مائو دهقانی سوسیالیسم از گذشتن از بعد چین
 ارزان، و فاراوان  کاار  نیاروی  باه  شتگ میبر مدل این که .آورد میدان به را ریدا هسرمای
 حزبای  و کنفوسیوسی فرهنگی حضور و منابع بودن غنی و مالیات و دستمزد بودن نازل

 .سراسری و قدرتمند
 ؟.سات ا شادنی  دیگر زیربناهای با دیگری درجای الگو این یاآ که است این پرسش
 برود پیش ابد تا فرمان همین با واندت می مادر درکشور الگو همین آیا و. نداریم ای نمونه
 ایان  با چین زمانی چه تا که دید و کرد صبر باید نکند سقوط مردم حقوقی بی دره در و

 .کشید طول سال هفتاد پروسه این شوروی درمورد وردآ می تاب سیستم
 شورش با مواجه ،یافتند نمی دست اقتصادى توسعه به هند و چین اگر ودش می گفته
 .شدند می زیست محیط کامل نابودى و خود ىها تزیرساخ همه تخری  و گرسنگان

 .ندارد «شده تهى هرفضیلتى زا گرسنگانِ» اىبر ارزشى هیچ دموکراسى
 از یکای  انعنو به هند .ندارد چینی مدل با خویشاوندی هند مدل که ستا پیدا ناگفته
 . ارزان کار نیروی و فراوان منابع با ودش می شناخته جهان دمکرات کشورهای
 ،کنید دآزا رو مردم بوده گفته چین مقامات به نیکسون که زمانی ودش می گفته باز و
 شاما  کنایم،  آزاد رو چینای  میلیارد نیم و یک حاضریم ما بود گفته خنده با الی چوئن

 حاضرید؟ مریکاا در جمعیت این میزبانی برای
 دارد ارتبااطی  چه است گفته الی چوئن که ستا چیزی همان بپذیریم اگر مغلطه این
 بنادگی  و دراساارت  ساان ان بپذیریم که این مگر انسانی یها تکرام به گذاشتن احترام به
 را خاودش  دارد عرضاه  کاه  جمعیتی میلیاردونیم یک .وردخ می کمتر و ندک می کار بهتر
 یهاا  تکرام به و کند یگزند زادآ که دارد هم را آن لیاقت بکشد باال دنیا کارخانه سطح تا

 .بگذارد احترام خودش انسانی
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 از قبال  مگار . ندا مردم ادند نان مسئول نندک می فکر که ستا دیکتاتورها تصور این 
 محادوده  درهماین  ماردم  هماین  چینای  ریدا هسارمای  کاارگزاران  و شیائوپینگ دن آمدن

 .وردندخ مین نان و ردندک مین زندگی بسیاری یها هسد جغرافیای
 داشاتند  را درایات  این چین کمونیست حزب رهبران که ستا درستی حرف این اما
 که بهایى هر به باید و است باالتر مائو ىها هموزآ همه از ملى ثروت و تولید فزایشا که
 دیگار  سکه روی .است موفق توسعه این سکه روی یک این اما .کرد ثروت تولید شده،
 .ندز می زمین هب را رهبران این روزی که ستا بردگی درحد استثمار سکه این

 

 دوم و اول پهلوی

 و هااا تباوروکرا  خااود رافدراطا  و .بودنااد توساعه  دنبااال واقاع  هباا دوم و اول پهلاوی 
 .بکنند خوبی کارهای وانستندت می افتندی می اجازه اگر که داشتند کاربلد ییها تتکنوکرا
 اقتصاادی  ند؛ک می حرکت دوپابر توسعه که انستد مین توسعه این مرکزی هسته اما 
 جاایی  هبا  راه و اسات  ابتار  یا توسعه سیاسی توسعه بدون اقتصادی توسعه و. سیاسی و
 .نبرد که ردب مین

 مدرنیتاه  فهام  به وانستت مین و فتر مین باالتر خانه قزاق از شعورش که اول پهلوی
 نبودناد  قادر و داشتند باور آمرانه مدرنیسمی به داور و تیمورتاش مثل اطرافیانش .برسد
 مغضاوب  هام  شاان  روزمرگی همان درحد .کنند فکر رضاشاه یها هخواست ورای چیزی
 .سرباختند و شدند
 اجاازه  اما بود برخوردار فکرتری خوش یها تتکنوکرا و ها تبوروکرا از دوم لویپه
 ناپایادارش  توساعه  باا  و .شااند ک می روزمرگی به را همه و کند فکر او جز کسی ادد مین

 او به رژیم کاربلد اقتصاددانان که بود شیراز در درکنفرانسی. آویخت خود برگردن طنابی
 فهام  از نناد ک مای  تظااهرات  و فتندا می راه ها ندرخیابا نفتی دالرهای این زودی هب گفتند
 و اقتصادم مغز خودم من :گفت دربارش وزیر علم اسداهلل به و بود غافل ها نآ های حرف
 .هممف می بهتر ها احمق این از
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 تماامی  و. دشا  مای  نبایاد  کاه  شاد  آن و. سیدیمر می ایدب مین که جایی هب رسیدیم تا
 را چیاز  هماه  بحران و .رفت هوا به و شد دود دوم و اول پهلوی بند نیم و مرانهآ مدرنیته
 .گرفت درخود
 حجاریاان  سعید و سازندگی سردار انعنو به را بهرمانی هاشمی اکبر ما جنگ از بعد 
 . داریم اصالحات تئوریسین انعنو به را

 ورژن ساه  دو باا  باود  رضااخانی  مصلح دیکتاتور درک همان بهرمانی هاشمی درک
 .بود عمومی اموال دادن باد به و کشان زحمت سفره غارت کارش حاصل و تر افتاده عق 
 پاز  و انسات د مای  ایاران  امیرکبیار  را خاود  بود نرفته فرح استخر به که روزی تا هرچند
 . ادد می بود ساخته که را ییها هکارخان و سدها و ها هجاد

 کاه  باود  عقیده براین شیدک می یدک را اصالحات تئوریسین لق  که حجاریان سعید
 متوساط  طبقاه  یاک  باه  میاانی  اقشاار  کاردن  فربه و متوسط طبقه به دادن پروبال با باید

 سیاسای  توساعه  به را ما اقتصادی فراگیر توسعه یک دنبال با طبقه این و برسیم قدرتمند
 .  ساندر می دمکراسی و

 اقتصاادی  توساعه  ناه  خاود  با اما شد فربه متوسط طبقه حجاریان بینی پیش برخالف
 .دمکراسی آن تبع به و سیاسی توسعه نه و آورد

 رفرمیسام  هاای  چپ شده فربه متوسط طبقه و دمکراسی توهم دراین گفت باید البته
 شاهرک  ایان  از و شهرداری نآبه شهرداری این از خود های طرح با و بودند شریک هم

 و .کنناد  خلق یا و نندک پیدا یا را ملی بورژوازی تا فتندر می صنعتی شهرک نآ به صنعتی
 .بیابند تا ردندگ می کتل به کتل کوه به کوه دارند باور این با هم هنوز
 

 شرق بلوک در توسعه

 هام  هناین آ دیوار سوی نآدر. نیست جا آن و جا این حکایت مصلح دیکتاتوری حکایت
 زادیآ باه  نیاازی  ماردم  نباشاد  بهداشت و مسکن و نان تا که ایده این با چپ حاکمان

 .رفتند سیاق برهمین ارندند
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 خاود  برساخته کلیسای درمحراب پرولتری دمکراسی و کارگر طبقه حزب اسم به و
 یاک  تا ریختند پی را نوینی دیکتاتوری محرومین از نمایندگی به و کردند ذبح را آزادی
 عادالت  شارط  پایش  زادیآ کاه  شود اضافه آدمی پررنج کارنامه به دردناک و تلخ تجربه
 .  بزند سهمگین یها تجنای به دست واندت می آزادی منهای تعدال و است
 از بیشاتر  بسای  واناد ت مای  منؤما  گارای  مطلاق  انساان   کاه  باشد داشته باید یآدم و

 . بیاورد بار هب مصیبت و رنج هدد می چاک سینه او برای که یمردم همان به هرموجودی
 داد نشان شرق لوکب و درشوروی موجود واقعاً سوسیالیسم اندوهبار و تلخ شکست

 سوسیالیسات  جامعه یا و ریدا هسرمای جامعه وانت مین ولوژیایدئ طبق و گرایانه اراده که
 .ساخت توحیدی یا و

 و ساربازان  ناه  و ازندس می آزاد درمحیطی آگاه و بسته هم و آزاد یها نانسا را تاریخ
 .ولوژیئدیدرا شدگان ذوب یا

 را مراحل این وانت می .پرید جامعه تکاملی مراحل روی از ودش مین اولی طریق به و
 پشات  را نآ شابه  یاک  یا و گرفت نادیده وانت مین اما کرد تر رنج کم و تر کوتاه آگاهی با
 .گذاشت سر

  زادیآ کاه  آن.آوردناد  در کاه  ورندآ میدر جهنم از سر بهشت دروغین دهندگان وعده
 .کرد قطع هم را او نان درنهایت بدهد را او نان تا درک می محدود را دیگران

 مجموعاه  دمکراسای . نیست و نبود ناممکن ای شعبده گران مغلطه برخالف دمکراسی
 لزوم درصورت و کنند نظارت شان برحاکمان تا ندک میمردم کمک  به که ستا نهادهایی
 .کنند عوض راها نآ خشونت کاربرد بدون بتوانند
 .ازندس می هم کارخانه و هدانشگا و جاده باشند حاکم خود برسرنوشت مردم وقتی
 کارد  نبایاد  چاه  یهاا  بکتاا  با شد غازآ کرد باید چه یها بکتا با که قرنی دیدیم

 .رسید پایان به
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 آزادی نام هب شرطی پیش

 بحاث  هماین  اکتبار  انقالب پیروزی از بعد .نیست جدیدی بحث توسعه و آزادی بحث
 جاوهره . باود  جادی  بحثی مدو کمینترن رهبر ائوتسکیاک و اکتبر صدرانقالب لنین بین
 باود  سوسیالیسام  آناان  هاردوی  درنازد  که توسعه و زادیآ رابطه که بود این بحث این

 .است چگونه
 لناین  نظار  اما. انستد مین ممکن آزادی بدون را سوسیالیسم به رسیدن کائوتسکی  
 ای توساعه  هرناوع  و سوسیالیسام  باه  رسایدن  شارط  پیش که داد نشان زمان و. نبود این
 دمکراسای  نبود هرچیزی از پیش و بیش موجود سوسیالیسم فروپاشی و ستا اسیدمکر
 .کرد ونظاره نشست راکن ریختنش درفرو بود کاره هیچ جامعه درساختن که ای طبقه .بود

 

 بنا زیر و روبنا

 .دمآ خواهد هم فرهنگى توسعه دنبالش به خود، به خود اقتصادى توسعه ودش می گفته
 آن باا  متناسا   ایىاروبنا  و رهنگافا  ولیداتا  زاراابا  و ولیدىات طارواب راتغیی که

 .طلبد می توسعه،
 است؟ گونه این راستی هب آیا
 کاه  نیاماد  بیارون  مذهبی های چپ و رفرمیست های چپ کیسه از تئوری همین مگر
 ایان  و شود فربه تا بدهیم پروبال را متوسط طبقه باید نخست دمکراسی به رسیدن برای
 چاپ  تفکار  بازمانده ستا دیکتاتوری روبنا وابسته بورژوازی با هاییدرکشور که گزاره
 باا  شاده  فرباه  متوساط  طبقاه . شاد  چه عاقبتش ندارد ب اعرا از محلی و ستا چریکی
 ؟.آورد را گفتمان کدام خودش

 ساودهای  و رانات  باه  رسایدن  راه باود  روشن هم علتش. کرد تر سفت را کمربندها
 .ندک مین عبور دمکراسی شاهراه از نجومی
 ناان  بادون . نیست اقتصادی توسعه به توجهی بی معنای به این که برد یاد از نباید ااام
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 معناای  توسعه یمیوگ می وقتی. رخدچ می ها ندردها که ستا لقی حرف آزادی مسکن و
 اقتصااد  باودن  انهاش به انهاش جز نیست چیزی معنی این. نیمک می مراد را آن اماتم و امات
 .سیاست و

 شادنی  امار  این اصالً که ستا ها پارادوکس آن از هم این البته که مصلح توریدیکتا
 دادن اولویاات و کااردن جاادا بااا باشاای؛ هاام مصاالح و باشاای دیکتاااتور کااه نیساات
 .       دیدیم که بود ویرانی پایانش که رفت ای راهه کج به سیاسی توسعه از اقتصادی توسعه
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 نیداستا ادبیات در تاریخ تحریف
 
 بهاناه  به چهلتن امیرحسن با دارد ای مصاحبه 1394 مرداد سوم تاریخ در اعتماد روزنامه
 .نکردنی باور واقعیت چند کتابش؛ انتشار

 مصااحبه  بارای  اعتمااد  طلا   اصاالح  روزناماه  که ای مقاله تیتر به کنیم نگاه نخست
 .ذاردگ می تاریخ سر سربه نویسنده وقتی:  است برگزیده
 تااریخ  باا  شاوخی  همان گذاشتن سر سربه این آیا چه؟ یعنی گذاشتن یختار سر سربه
 .سیمر می آن به تاریخ کردن مسخره و انداختن دست نوعی یا و است

 :دارد تعریفی چه چهلتن از خبرنگار ببینیم نخست
 او سار  از دسات  هاا  لساا  کاه  یا هالقا ع ،دارد عالقاه  تاریخ به چهلتن میرحسنا»

 و درآورده هاا  آن از چیزی سرکشیده تاریخ یها بکتا در هک هروقت و است برنداشته
 باوده  دلخاواهش  کاه  طوری آن را مصدق اهیگ ،است کرده روایت را خودش داستان

 تاریخ سر سربه خود شیوه به او ،را ستارخان و باقرخان گاهی و است آورده درداستان

 .است گذاشته
 ایان  مهام  :نیستند مهم وندش یم کشته یا نندک می خودکشی داستان یها مآد که این 

 باه  پایشاان  کاه  اسات  نویسانده  کنجکاویسار  از اریخیهاای تا   تشخصای  کاه  است

 باا  دیگار  بخشای  و اسات  واقعی آن از بخشی که روایتی. وندش می باز او یها انداست

 .است درآمیخته نویسنده تخیل
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 اعیان،عشا  مصاطفی  :هساتند  چهلاتن  جدید یها انداست باورنکردنی واقعیت چند 

 ساراغ  نویسانده  که هستند ییها تشخصی خان اهلل فضل و هدایت صادق داور، اکبر علی

 .است رفته ها آن مرگ
 خلاق  را خودش اناداست تهانشس بعد و رفتهاگ را اریخیات واقعیت یک رنخاس او

 .«تاس کرده
 .ندک می چهلتن از خبرنگار خانم که ستا تعریفی کل این
 

 چهلتن کار شیوه

 :ویدگ می چه کارش شیوه از هلتنچ خود بینیم خ 
 کند روشن را قضیه تاریک بخش و شود افشا سندی اگر ما هکرد فرض ما هآمد نم»

 .«بود خواهد چه تاریخی واقعیت آن درمورد ما نظر و باور
 کاه  کارد  فارض  وانتا  می چگونه شده سپری تاریخی درمورد چه؟ یعنی حرف این
 کاار  ایان  اگار  .حاوادث  و ها مآد آن به بکنیم نگاه سند این با و بشود پیدا فرضی سندی

 و. باشد تاریخی برواقعیت منطبق واندت می اش یخروج آیا باشد ممکن داستان درساحت
 .چی نبود اگر

 

 پسیان کلنل

 او خودکشای  خان، اهلل فضل کلنل ورد رد» :ویدگ می چه پسیان کلنل درمورد ببینیم خ 

 که گذاشته جا به خود از یادداشتی او که موضوع این همچنین است تاریخی واقعه یک

 شده ثبت تاریخ در همه ها این است، برده خود با را آن وقت الوزرای رییس الدوله وثوق

 را ماجرا کل و است شده پیدا او نوشته دست که ما هکرد ادعا و ما هآمد من حاال است.
 .ما هداد قرار نور درمعرض دوباره
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 یا هتااز  نگااه  باا  را تاریخی اقعهو ،ما هکرد بازی یخیتار واقعه یک با من واقع در 
 «.ما هکرد روایت
 ست؟ا معنا چه هب حرف این

 ؟.چیست هیستوری و استوری بین فرق  اندد میو ویدگ می چه اندد می چهلتن
 گورانادن  ایان  تااریخ،  کردن گژدیسه این تاریخ، جعل این بداند باید که اندد می اگر
 وجود که تاریخی یها تشخصی از دیگر قضاوتی دادن و فتادهنی اتفاق حوادث در تاریخ
 و چیسات  تااریخ  حقیقات  اناد د مین که نوجوانی و جوان و کنند دفاع خود از تا ندارند
 تااریخ  یهاا  یبرتااریک  نور بازیافته اسناد براساس دارد نویس داستان آقای این نداردپ می
 واقاع  مظلاوم  درتااریخ  کاه  سیانپ مثل آدمی درمورد کرد خواهد قضاوتی چه ندازدا می
 دیگار  باار  نویس داستان آقایی حاال و ندا هکرد جدا تنش از را سرش اشقیا  و است شده
  .ندز می را گردنش و شاندن می برنطع را او

 

 شعاعیان داستان

 هاچا  اهانگا  ایان  کاه  کنیم شاپژوه بعد و ویدگ می هاچ خود لتناچه ماببینی تانخس
 .دارد تبعاتی
 بخشای  یونسی انااسباسرپ دختر ما هرداک ااادع انااعیاشع مصطفی وردامدر ثالًم»

 ماا  ناآگاهی اهیاگ که گویماب ماواستخا می .است داده نام به را او یااه تادداشای از

 صاورت  باه  اسات  ممکان  ماجرا کل د،ابرس آگاهی هاب اگر قضیه اریکات بخش آن از

 .«دربیاید دیگری
 چه؟ یعنی این خ 
 شخصیت یک به ناروا ییها تنسب و کنیم جعل یا هنام یمیبیا ما سادگی همین به یعنی
 بشود؟ کارچه حاصل که بدهیم تاریخی
 .آگاهی به ناآگاهی تبدیل به دارد ربطی چه حقایق سازی ووارونه جعل این
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 .چه خدمت در و چه برای دیگر ماجرای به ماجرا یک تبدیل این
 آن ببارد  کجاا  به را خواننده من واهدخ می بزرگ یا کوچک های دروغ بازآفرینی این
 .ها مآد و ها چهره کردن وارونه با هم

 :ویدگ می باز
 .«است پنهان یها هگوش و ابهامات ازپر ما معاصر تاریخ نمک می فکر» 
 تاریک یها هگوش کردن آشکار این آیا و کنیم آشکار چگونه را پنهان یها هگوش این
 .چگونه است هردو یا و آن یا این واگر. ویسن داستان یا است نویس تاریخ کار

 :ویدگ می بعد
 .«تاس درواقعیت پایش یک تاریخ که این ضمن»

 پاایش  یاک  کاه  تااریخی  .دروغ و درخیاال  کجاست؟ دیگرش پای پایش؟ یک چرا
 .باشد تاریخ واندت می چگونه درخیال پایش یک باشد درواقعیت
 :رسدپ می درست سئوالی او از خبرنگار جا دراین
 آن تحریاف  هابا  وانداتا  مای  هام  رفتن اریخات راغاس گونه این هاک گفت وانت مین»

 «کند؟ کمک
 :هدد می غلط پاسخی درست سئوال این جواب در چهلتن

 االن همین .هستند داستان ها این که ما هکرد ادعا من حال هر به چون انمد می بعید»

 و است من تخیل حاصل رند،ندا تاریخی سندیت که ییها شبخ آن نمک می اعتراف هم
 است، محالی فرض شود تاریخ جایگزین که این بنابراین .ما هساخت من که است چیزی

 واناد ت مای  اوقاات  گااهی  واقعیات  از هناری  برداشت که هست مندر اعتقاد این ولی

 .«شود واقعیت خود جانشین
 رچاه دفت یونسای  پاسابان  دختار  یدیوگ می شما وقتی. نیست بیش یا همغلط این خ 
 از خوانناده  اسات  آورده بیارون  مرگش هنگام شعاعیان جی  از پدرش که را یادداشتی
 یهاا  سآدر و هاا  مآد باا  ابتدا از که زمانی هم آن ویدگ می دروغ دارد نویسنده بداند کجا

 .ستا رو هروب تاریخی درست
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 :وردآ می نمونه گلشیری از کارش درستی اثبات برای چهلتن و
 ایان  دربااره  «باغاانی  نقااش » نام به دارد داستان یک مورد ایندر گلشیریً  تفاقاا» 

 نناد، ک مای  جانشاین  روزماره  واقعیات  با را خود واقعیت هنرمندان چگونه که موضوع

 جاری و روزمره واقعیت بدیل تا نندک می پیشنهاد را واقعیتی که است این مثل واقعدر

 درتقابل ها تامپرسیونیس وقتی .دهند می انجام هنرمندان اساساً که است کاری این .شود

 .«باشد کرده فرق سی  به ما نگاه شاید کشیدند را سی  رئالیستی نقاشی با
 

 داستان و تاریخ افتراق و اشتراک

 ویناد گ می چه داستان و تاریخ افتراق و اشتراک وجوه درباره علما جمهور ببینیم نخست
 :دارد ها هگزار این با تینسب چه چهلتن نظریات که ببینم و کنیم پژوهش بعد و

 سااخته  هناری  ظرافات  باا  کاه  جاایی  آن از داستان که داشت یاد هب باید نخست .1
 کاه  درحاالی  .دارد تعلاق  هنار  باه  سات ا خاصی قانون و قاعده دارای و ودش می

 و خااص  قاانونی  و قاعاده  ناه  و ودش می رعایت هنری یها تظراف نه درتاریخ
 .دارد تعلق علم مقوله به
 روایات  از حاوادث  بیاان  بارای  نیاز  تاریخ .است روایت ها ناداست ههم زیربنای .2

 .است تاریخ و داستان زیربنای روایت پس .برد می سود
 چون نیز  تاریخ .طرح یک کمک به است عمل بازنمایی داستان ویدگ می ارسطو .3

 .وندش می بیان واژگان طریق از که است عمل به وابسته داستان
 اساتوریا  التین در اما نیست صوری مشابهتی داستان و تاریخ بین فارسی درزبان .4

 ایتالیاایی  در و هیساتوری  فرانسه در و .ستا تاریخی روایت و داستان معنای هب
 شاباهت  و نزدیکای  هام  انگلایس  در ودش می برده کار هب معنا دو هر به استوریا
 .دارد وجود

 و تاواریخ ال احسان  مثال  باود  فاصله سرسوزنی تاریخ و قصه بین قدیم درتاریخ .5
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 از تااریخی  یهاا  ندررما .است وتاریخ داستان تنیدگی درهم گویای که القصص
 حوادث بیان برای که حیث آن از و است تاریخ ردازدپ می گذشته به که حیث آن
 .است داستان برد می سود داستان عناصر از
 اولیاه  ماده و دارد را زمینه پس نقش تاریخ تاریخی یها ندررما که برد یاد از نباید اما
 از شاماری  و ودشا  مای  اضاافه  آن به تخیل عنصر آن واقعی دروجه و هدد می تشکیل را

 نگااه  تااریخ  باه  گوناه  هماان  نویس رمان حال این با .است نویسنده ذهن ساخته ها هپدید
 .مورخ که ویسدن می و ندک می
 ااما  کند خلق را اثری واهدخ می نویس داستان نیست یکی نویس داستان با مورخ .6

 .ستا گزارشگر یک صرفاً مورخ
 اناد  یکای  کاه  نیسات  ایان  معنای  باه  اما ندا هپیوست هم هب جز دو داستان و تاریخ .7

 یردگ می کمک داستان و روایت از ندک می ثبت را یا هحادث مورخ یک هک میهنگا
 خاود  داساتان  موضاوع  اسات  آماده  تااریخ  در کاه  را وقایعی هم یسنو نداستا
 . ودش می دورودورتر تاریخ از تخیل با شا نزدیکی و ورد با داستان اما یردگ می

 رویادادهای  نگاار  تااریخ  و ناد ک مای  روایت را داستان رویدادهای یسنو نداستا .8
 .را تاریخی

 عنصار  این و است وقایع بیان برای کارآمد ابزاری و است تاریخ ذاتی روایت عنصر
 چه آن نه است افتاده اتفاق که چه برآن دارد داللت اما تاریخ .پردازی داستان با است برابر
 .بیفتد بود خوب چه یا و بیفتد واندت می یا است نیفتاده اتفاق که

 متفااوت  تااریخ  روایات  و نوشاتن  جهات  تاریخ در گویی داستان از ابزاری استفاده
 .درافتادن جعل و نیفتاده اتفاقات به دادن جان و دادن شکل با است

 قصاه  اماا  ودشا  مای  روایات  حقیقات  انعنو به که تسا یا هقص تاریخ :ویدگ می ولتر
 که ستا رمانی تاریخ دیگر زبان به و نندک می نقل دورغ انعنو به را آن که ستا تاریخی

 .اند فرضی اشخاصی قهرمانانش که ستا تاریخی رمان و دارند وجود قهرمانانش
 وهجلا  واقعی ما برای داستان در اما است تاریخ نخستین شروط از گویی حقیقت .9
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 امکاان  کاه  کناد  تعریاف  طاوری  را وقایع باید نویسنده یعنی ستا کافی کردن
 اماا  .سات ا گاویی  برحقیقت تاریخ اصل .باشد باورپذیر خواننده نظر از آن اتفاق
 .کند باورپذیر را حوادث واندت می نویسنده تخیل داستان در
 لزومااً  ممفهاو  دو داساتان  و تااریخ  که است باور براین بوطیقا رساله در ارسطو .10

 رخ است ممکن که گونه آن را رویدادها دارد وظیفه یسنو نداستا. هستند متباین
 اسات  ممکان  که کند درست روایتی تخیل از گرفتن مدد با و کند روایت دهند
 .نشود حادث واقعی دردنیای شکل بدین
 و تخیلاای ادباای روایاات امااا اساات شااده ادثاحاا و واقعاای اریخیاتاا روایاات

 .است الحدوث ممکن
 .دارند تفاوت نیز محتوا نظر از و متفاوت ساختار و فرم نظر از داستان و تاریخ
 جهاان  خاود  و واقعیت عین تاریخ که درحالی نیست واقعی جهان داستان جهان .11

 .است واقع
 گازارش  را جهاانی  حاوادث  عینیات  ماورخ  کاه  درحالی سازد می را جهانی نویسنده

 را چه آن نویس تاریخ .است گزارشگر مورخ که درحالی است خالق نویس نداستا هدد می
 بیفتاد  اتفااق  باود  ممکان  چه آن از یسنو نداستا دولی ندک می گزارش است داده رخ که

   .ندک می روایت
 :ویدگ می چه چهلتن  
  .است باریکی مرز هم ادبیات و تاریخ بین»
 یک از فرنگی انازب در اناداست یعنی استوری ااب اریخات یعنی توری،اهیس اًااسااس

  هستند. ریشه
 یهاا  مآد سرگذشات  ادبیاات  کاه  اسات  این شان اساسی فرق فقط درواقع بنابراین
 .است مهم افراد و ها تمل سرگذشت تاریخ اما ستا شما و من مثل معمولی

 .کاردی  چاه  امروز شما .خوردم چه اهاران امروز من که ندارد اهمیت اریخات در 
 عناوان  باه  نه ابدای می اهمیت ادبی رااث یک عنوان به داش لاتبدی اتاادبی به وقتی ولی

 .«تاریخی اثر
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 و اسات  معاروف  یها مآد سرگذشت آن که فرق این با است داستان همان تاریخ آیا
 .!همین ستا معمولی یها مآد سرگذشت این
 انیاداستا  یااها   الادرقا  آن ریخاتن  و رگذشتاس دو این دناکشی تصویر به ااآی
 ؟.ستا یکی

 رماان  و بریازد  داساتانی  قالا   در را خاود  ماالت  واناد ت می تاریخ هک نیست شکی
 تااریخی  داساتانی  و بگیارد  تااریخ  از را خاودش  ماالت  داستان یا و کند خلق تاریخی
 هاا  مآد عمال  تااریخ  در کاه  ن آ خاطر هب بگیرد را دیگری جای واندت مین یکی اما بنویسد
 ماا  تا داستان نه است تاریخ ساحت و درحیطه دیگر آن بازآفرینی و است رسیده پایان به
 هیئات  باه  را مسایح  وانیمتا  مای ن .اسات  باوده  تاریخی عملی که را عملی کنیم توقضا
 چناین  ود،ر مای  روم فاتح  باه  و یارد گ مای  دست هب شمشیر که دربیاوریم یا هدهند نجات
 اال بکند دیگری کار هر واندت می که ستا داستانی مسیح نیست تاریخی مسیحی مسیحی
 از دیگار  سااعتی  و درروز و بمیارد  تااریخی  سااعتی  و درسال برود، صلی  روی هک آن

 .باشد جهانی دینی گذار پایه تا برگردد زندگان دنیای به مردگان دنیای
 

 ها مآد انتخاب

 را شاعاعیان  یاا  و پسایان  ودر مای  تااریخی  شخصایت  ها هد بین از چهلتن چرا دید باید
 :ویدگ می چهلتن .ندک می انتخاب
 .است شده ها مآد گزینش باعث خودکشی سئلهم» 
 .است کرده متمایز را ها آن که است یا هلئمس خودکشی خود بله
 را شاعاعیان  مصاطفی  یاا  خاان  اهلل لافضا  لاکلن که تااس البیاج نکته وداخ ناای
 .ندک می متمایز
  .«است ویژگی یک صاح  شعاعیان اما داشتند چریکی زندگی ها یخیل که آن با
 چگونه؟ است، کرده خودکشی شعاعیان چهلتن حساب با پس
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 :کنیم نگاه
 سایانور  کپسول ندک می اسااحس را گیریادست طراخ وناچ انااعیاشع فیامصط»

 .«دورخ می را
 وانتا  مای ن کاه  شاعاعیان  شادن  درکشته که است این یدآ می میان هب که پرسشی خ 
 .  کیست قاتل پس کرد شکی
 سیانور کپسول ندک می اسااحس را گیریاستد طراخ وناچ یانااعاشع فیامصط» 

 وردخ می را
 شالیک  او باه  اصالً که پاسبانی افتاد، انقالب از بعد که عجیبی خیلی اتفاق آن عدب

 .بود نکرده
 اعیاناشعا  فیامصط لاقت ولیتئمس بخواهیم اگر. ودش می محکوم اسباناپ آن ااام 

 هاا  هروزناما  .نوشات  وانت مین تبدبخ پاسبان یک پای به را آن طبیعتاً کنیم مشخص را

 باود  موضاوعاتی  از یکی این .است شعاعیان لاقت ولئمس یونسی انااسباپ که نوشتند

 پنهاان  هام  بعد و بود کرده شلیک تیری فقط او .ما هنکرد فراموشش انقالب از بعد که

 .«بود شده
 خاورده  سایانور  و اسات  کرده خطر احساس شعاعیان ویدگ می نخست چهلتن خ 
 یک فقط او ویدگ می بعد است نکرده شلیک یا هگلول یونسی پاسبان ویدگ می بعد. است
 .  است شده پنهان و است کرده شلیک گلوله

 کاه  ها آن هردوی. است نکرده یا است کرده شلیک یا ؟.کجاست تناقضات این ریشه
 .نیست ممکن
 

 قاب یک در مقتول و قاتل

 :ویدگ می بعد چهلتن
 آیا که کنم ملأت نکته اینبر و دهم قرار هم درکنار را نفر دو این واستمخ می نم» 
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 :هساتند  قربانی ها آن دویهر شاید قاتل؟ دیگری و است شهید ها آن از یکی راستی به
 .«وضعیت یک قربانی
 است؟ داده چهلتن به کسی چه را حق این
. نیسات  فرقی هدد می ایست که کسی با ستا جایی به رفتن درحال که کسی بین آیا
 ناد ک مای  دنباال  را او یاا  و هاد د می توقف دستور که یاکس با ریزداگ می که یاکس بین
 .نیست فرقی
   نیست؟ فرقی وردخ می سیانور که کسی با ندک می شلیک که کسی بین آیا
 و فااراری مقتااول و قاتاال محکااوم، و حاااکم موقعیاات دردو آدم دو وانتاا ماای آیااا
 .اند وضعیت یک قربانی ردوه گفت و داد قرار قاب دریک را کننده تعقی 
 اتهاام  برصاندلی  را کاری جنایت هیچ تاریخی دوره هیچ در وانت می عینک این با آیا
 .نامردی جهان چه شعاعیان قول هب کرد، محاکمه و نشاند
 

 چهلتن الفتوح فتح

 چناین  خاود  نویسنده یک انعنو به را دیدی چنین و حقی چنین به رسیدن علت چهلتن
 :کنیم گاهن. هدد می توضیح
 کاه  شاناختی  باا  دارم رماان  خصوص به و کوتاه داستان از که شناختی البته مروزا»

 ادبیاات  جهانی جمهوری رد که چیزی آن حاال ند،ک می فرق ما هداشت پیش سال بیست

 و ناد ا هرفتا  درهام  ژانرهاا  جاوری  یاک  اماروز . ناسمش می بهتر را است وقوع درحال
 واقعیات  از خاود  شیوه به و بنویسد و کند تخیل یتفاوتم شیوه به ندک می سعی کسیهر

  .«کند استفاده خام ماده عنوان به
 درقالا   و گرفات  خاام  مااده  وانتا  می تاریخ از که است این چهلتن حساب حرف
 چاه  آن هسات  بزرگ امای یک اما نداریم یا هزاوی چهلتن به ما جا این تا .ریخت داستان
 و تااریخ  مرزهاای  یا هبهانا  هر هب نباید تاریخ، نه است داستان ساحت در ودش می نوشته
 .شود مخدوش داستان
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 مان  هب را شعاعیان خاطرات کتابچه و آمد یونسی پاسبان دختر ویدگ می چهلتن وقتی
 هیا ارا آدمای  از تصاویری  ماا  دنباالش  هب که چرا است تاریخ نیست داستان دیگر این داد
 و اسات  معلاوم  نشاانی  و ناام  باا  آدم یاک  از دروغین تصویری تصویر این که هیمد می

 .است دروغین تاریخی که ویسیمن می تاریخی ما درواقع
 پاسابانی  دقیقه وچهل هفت ساعت صبح که وشتن می داستانی و مدآ می چهلتن اگر
 و کند پست معشوقش به را شا هنام تا است پست اداره به رفتن درحال که رهگذری به

 .باود  عاشاقانه  داساتان  یاک  این شدک می را او و ودش می مشکوک او به پلیس راه دربین
 . باشد تاریخی حادثه یک شا همای خمیر گیرم
 هام  این کند خودکشی پلیس یک توسط تا آمد خیابان به مردی یمیوگ می وقتی یا و
 یا هنام تا خیابان به آمد شعاعیان مصطفی ویمگ می وقتی اما. ملودرام داستان یک ودش می
 باه  آماد  یا ندک می کار یا هدرکارخان و نیست فاحشه دیگر حاال که فاحشه زن یک برای
 تبرئاه  و تاریخ جعل ودش می دهد خاتمه خود زندگی به  یونسی پاسبان توسط تا خیابان
 .است داستان و تاریخ مرز در بردن دست این قاتل پاسبان یک و قاتل م نظا یک کردن
 .است خارج چهلتن فهم از که ستا یا هنکت این
 

 شعاعیان نام حذف

 :ویدگ می چهلتن .کردی حذف را شعاعیان نام چرا رسدپ می خبرنگار
 یاا  شاهید  لهئمس شعاعیان مصطفی درمورد ن. ماست بوده آگاهانه ها آن نام ذفح»

 باشاد،  شاعاعیان  مصاطفی  باه  منحصر که نیست موضوعی این .ما هکرد مطرح را قربانی

 اتااق  یاک در کاه  بادبختی  آدم ماثالً  است، بوده دیگری شهید یونسی سرپاسبان شاید

 .«ردهک می مبارزه او امثال برای شعاعیان شاید رده،ک می زندگی یا هاجار
 چرا؟. کردم حذف آگاهانه را ها منا ویدگ می چهلتن
 مشاکلی  نشناساند  مارا  اشااره  ماورد  یها تشخصی انیاکس اگر» :ویداگ می لتناچه
 .«یدآ مین پیش
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 مشکلی؟ چه
 بوده بدبختی آدم یونسی پاسبان که این .شعاعیان نه است شهید ییونس پاسبان که این
 کاه  شاعاعیان  مثل خوشبختی آدم و است ردهک می زندگی یا هاجار اتاق دریک که  است
 کاردن  وادار باا  تاا  یاد آ می بود زده شکمش زیر خوشبختی و بود شده سیر زندگیش از

 ماردن  منتظار  که شعاعیان و زندن و بزند هم تیر یک و بدهد ایست او به  یونسی پاسبان
 .بمیرد و بخورد سیانور درجا هست

 با واهدخ می و ستا ما یسنو نداستا که یدآ می بیرون کسی ذهن از افکار این تمامی
 .برساند تمدنی آگاهی یا بزرگ تمدن یها هدرواز به را ما اش نوشتن
 ای مباارزه  باردن  سائوال  زیار  کاه  شعاعیان مبارزه برای شاید لفظ آوردن بعد نکته و
 شکی آن خواهی آرمان در اما باشند داشته نقدی آن شیوه به کسانی است ممکن که ستا

 ردندک می مبارزه چه برای شعاعیان امثال که دهد توضیح چهلتن است خوب چه .ندارند
 .  شدند کشته چرا و

 

 تاریخ اهمیت

 :ویدگ می چهلتن
 چاه  ماان  جمعی حیاتدر بدانیم که آن بدون بشناسیم را خودمان وانیمت می گونهچ»

 و بشناسایم  بهتر و بیشتر را خودمان ندک می کمک آگاهی این نیم؟ک می چه یا یما هکرد
 هایچ  ما جوانان االن .نکنیم تعج  قدر این مان جمعی رفتار از گاه که شود باعث شاید

 ایان  ظاه لح لحظه با که چرا .هستیم آن درگیر ما زیرا .ندارند معاصر تاریخ از شناختی

 حساسیت خود به خود دوره این بنابراین .ماهستی درگیر روزمره طور به اریخیات دوره

 آن باه  داماما  ناما  .تااس کرده اداایج دغدغه مشت یک من برای و برده االاب را اام

  .«نمک می فکر
 را ماان  تااریخ  بایاد  ماان  اماروزی  روحیه به بردن پی برای ویدگ می درستی هب چهلتن
 چگونه؟ ویدگ مین ماا بشناسیم
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 گوناه  آن هم آن داستانیش، بخش هم آن ادبیات، احتماالً ؟.چیست راه دراین او ابزار
 باا . ضادتاریخ  به تاریخ کردن بدهکار با. مقتول و قاتل کردن جا هجاب با .ویسدن می او که

 یانپسا  کلنل و شعاعیان مثل ییها مآد امرکه این دادن نشان با شهید، جای هب قاتل نشاندن
 کجاا  از نادارد  وجاود  حساینی  اماام  و شمر ها تروای گونه دراین .ندا هبود مرگ دنبال هب

 .قاتل شهید و نباشد شهید قاتل که معلوم
. دیادیم  دوقلاو  های برج به الدن بن درحمله هم را مدرن پست یها تروای گونه همین

 را طرفای  وانتا  مای ن و دارد حق و ندک می تحلیل خودش زاویه از را داستان کس هر که
 .کرد محکوم داستان دراین
 تااریخ  دغدغاه  ماا  گونه این. سیم؟ر می خود تاریخ از درست شناخت به ما گونه این
 ژنارال  زاهادی  و نفات  کنناده  ملای  وزیار  نخسات  مصادق  باین  یعنی ؟.داریم را معاصر

 گوناه  این قابند؟ یک رد وهرد ؟.نیست فرقی هیچ نفتی یها مکنسرسیو نوکر و کودتاچی
 تاریخ؟ کدام. سیمر می تاریخ از خود فهم به ام

 

  تاریخی یها نداستا نوشتن راه

 نشاان  هام  را هاا  نداستا گونه این نوشتن شیوه یسینو نداستا مدرس یک انعنو به چهلتن
 :کنیم نگاه هدد می
 متنی شبیه ظاهراً که ییها ندرداستا یرم،گ می بازی به را تاریخ تخیل چاشنی کمک به

 من را نویسنده شخصیت یا جوان محقق ندارد، وجود محققی اصالً چون دهستن مستند

 .ما هساخت ها ندرداستا
 فکار  کاه  چیازی  آن از بیشاتر  خیلای  گرفتم ها نداستا این نوشتن به تصمیم وقتی

 مطالعاه  باه  شاروع  تازه ولی ناختمش می را اتفاق آن و شخصیت. کردم تحقیق نیدک می

 .باشد تاریخی داده یک با متناقض که نگویم چیزی که این برای بیشتر .کردم
 ساختی  بسایار  کاار . نمکا  می تحقیق به شروع تازه یرمگ می نوشتن به تصمیم وقتی
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 ندا هشد موضوع این متوجه دارند ها تشخصی ینا هب راجع اطالعاتی که کسانی و است

 .«ما هکرد پیدا نوشتن برای الزم احاطه و ما هدید را بسیاری یها بکتا که
 یهاا  هداد متنااقض  که نگویم چیزی تا نمک می تحقیق نوشتن از قبل ویدگ می هلتنچ
 چقادر  مان  کاه  انناد د مای  اسندانا ش می را ااه تخصیاش آن که انیاکس. اشداب اریخیات

 .ما هکرد تحقیق
 .هرگز است؟ گونه این آیا

 ز ا رو اخباار ) چهلتن امیرحسن و یونسی پاسبان و شعاعیان مصطفی داستان درمقاله
 و اسات  رفتاه  خطا هب چقدر چهلتن که ما هداد نشان سفید روی سیاه استناد به (99 بهمن
. تااریخی  حقیقات  باا  اسات  متناقض تمامی به بلکه مورد دو یکی نه تمامی به یشها هداد
 تااریخی  داساتان  ایان  اسات  ضادتاریخ  نیسات  تاریخ این ودش می گفته که ستا جا این

 .ستا تاریخی ضدداستان نیست
 کاه  بساازید  شهرنویی فاحشه زن یک چاک سینه عاشق یک چریک یک از بیاید شما
 تا هدد می هل مردن طرف به را او شدن جاودانه به عشقش و ستا ادواری جنون دچار
 دریاک  کاه  شا هبیچاار  زن تاا  بفرساتد  دار بااالی  قاتال  انعنو به را بدبخت پاسبان یک
 .سرکار برود شود مجبور ندک می زندگی یا هاجار اتاق تک

 تااریخ  روایات  یا و .تاریخی داستان نوشتن اال هست چیز همه ؟.چیست کار این نام
 .داستان قال  در
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 یونسی شعاعیان، پاسبان مصطفی داستان

 چهلتن و امیرحسن
 

 یونسی پاسبان

  محمدرضاا  شاد سرپاسابان   اعدام بعد به 57 بهمن فردای در که کسانی نخستین جمله از
 هنگام صبح دقیقه پنج و چهل و هفت درساعت1354  سال بهمن 16 در که یونسی بود

 از خاارج  باه  هایش نوشته ارسال درحال که شعاعیان مصطفی به استخر درخیابان گشت
 .رساند شهادت او را به تیراندازی و با شد مشکوک بود کشور
 :هست روایت دو شعاعیان شهادت چگونگی مورد در 

 امکاان  چاون  و شاد  مجاروح  یونسی پاسبان گلوله با یانشعاع گوید می روایت یک
 .کرد خودکشی سیانور با نیفتد ساواک دست به که این برای نبود فرارش
 جا همان شعاعیان و زد شعاعیان قل  به درست را تیر یونسی گوید می دیگر روایتی 
 .شد کشته

 بشویم؛ خم پرسش چند روی نخست باید یونسی پاسبان کار فهم برای
 بارای  قاانونی  مراکز به مجرم و تحویل آشکار جرم از چیست؟ جلوگیری پلیس رکا
 . هرگز بود؟ بانک از سرقت یا دولتی مراکز زدن آتش درحال شعاعیان. قضاوت

 بخات  از و گذشات  می استخر خیابان از روز آن که رهگذر هاا ده مثل بود رهگذری
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 و خودشایرینی  بارای  کاه  جاا  آن ازافتد و  می او  به یونسی پاسبان چشم و مصطفی ما بد
 فروش قابل سوژه تنها روزگار درآن و گردد می سوژه دنبال به خوش و دست مقام گرفتن

 .کند می زوم او روی چریک بود
 دور از منطقاه  شعاعیان تا برگرداند ای لحظه را سرش توانست نمی یونسی آیا پاسبان

 .بود هک نبود ای فرومایه موجود اگر توانست می بله. شود
 و برود او دنبال کمی توانست آیا نمی. گریزد می دهد و شعاعیان می ایست شعاعیان به
 داشاات  مای  دوساات  را خودش ماردم اگر توانسات می بله .بگذرد ساوژه این خیار از
 . داشت نمی که

 تسالیم  او تاا  بکناد  شلیک هوایی توانست نمی آیا کند می تیراندازی و کشد می سالح
 .بود که نبود چریک سر برای جایزه اگر دنبال توانست یم بله .شود
 قلا   آشکار، باه  جرم شدن، نه مشکوک درصورت داشت حق پلیس مأمور یک آیا 
 .هرگز کند؟ شلیک رهگذر یک
 ماا  کاه  موجاودی  تارین  عاشاق  مصاطفی، قلا    قل  به درست و کرد شلیک او اما
 چاون  شارارت  و بادی  جاز  که بود ای فرومایه موجود چون. زد خود را تیر شناختیم می

 .شناخت نمی چیزی رهبرانش
 بارای  خادمت  خاوش  و بادبخت  موجاودات  دسات  ایان  از پیراماونی  درکشورهای

 . شود می پروپیمانه ها بدبخت همین توسط سرکوب سازوکار بسیارند ها باالیی
 دباش شان طبقاتی زادگاه یا شان زندگی و محل حقوق میزان به نباید ها آدم این به نگاه
 .سوزاند دل ها این برای بعد و دید سرکوب در سیستم ها را آدم این جای باید
 شلیک و شکنجه .کرد شلیک کسی قل  به نه و کرد شکنجه را کسی نه دوم پهلوی 
 .کنند نمی فرقی سرمایه حاکمان با سرمایه نوکران. بود چیان نسق و گزمگان کار

 و هاا  آدم بهتارین  از یکای  کوبسار  سیساتم  به خدمتیش خوش برای یونسی پاسبان
 هازار  ساه  و مقالاه  و سای  کتاب چهار او از که را روزگار آن روشنفکر فکرترین خوش
 .درآورد پای از استخر خیابان در ما است دسترس در یادداشت صفحه
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 ساواک گزارش

 شاهادت  کناد  مای  ساعی  و یاارانش  جزنای  شاهادت  گازارش  مثل گزارشش در ساواک
 او موقع به واکنش و یونسی پاسبان به شعاعیان تیراندازی دهد شانن واژگونه را شعاعیان
 .است دروغ روایت این کلی به سیانور که خوردن و شعاعیان با شدن و درگیر

 

 رمانتیک اسطوره

 از یکای  کاه  بااورنکردنی  چناد واقعیات   ناام  باه  دارد داساتانی  کتااب  چهلتن امیرحسن
 را داساتان  رومانتیاک، ایان   اسااطوره  امناا  باه  اسات  شعااعیاان درمورد هاایش داستاان
 از بعاد  ساال  37 حادود  .اسات  نوشاته  91 سال ماه آباان چهاارم و دربیسات چهالتن
 .شعاعیان شهادت

 ناماه  دو و گیرد می تماس او با یونسی پاسبان دختر که شود می آغاز گونه این داستان
 پاسابان  توساط  او تشاهاد  هنگاام  که دهد می او به شعاعیان از یادداشت دفترچه و یک
 دختارش  اعادامش  از بعاد  حاال و است شده آورده بیرون شعاعیان های جی  از یونسی
 گام  عشاق  کاه  اش اصالی  صاح  به تا دهد می او به را ها نامه است تاریخ دانشجوی که
 !!متعهدی و نازنین های آدم چه. باشد برساند شعاعیان شده
دهاد   می شعاعیان از چهلتن که ی استتصویر داستان اصل است داستان فرع ها این 

 .اندیشید می چگونه عمرش آخر درروزهای و بود که شعاعیان بگوید ما به دارد و تالش
 گویاد  مای  ماا  باه  و اسات  کارده  خاود را  قضااوت  پیشاپیش چهلتن گفت باید البته
 .بسازد داستان کسی چه به راجع خواهد می

 .دارد پنهان خود در را داستان پالت تمامی داستان درپیشانی رمانتیک اسطوره
 بادتر  و باود  آماده  دنیا به دنیا از بدی درجای که گوید می شعاعیان بداقبالی از و بعد
 .بسازند اسطوره یک او از نکردند سعی که داشت دوستانی
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 حادثاه  بارمتن  اساطوره . بساازد  کناد  نمای  اراده کسی را اسطوره که داند نمی چهلتن
 .شود می ساخته آماده یمالت با آماده ای درزمینه

 مؤلفاه  که زند می حرف است شده خیانت آن به که شعاعیان مسخره رؤیای از و بعد
 .رمانتیسم و گری شورش از ستا مشکوکی
 ؟.چیست شده خیانت آن به که رؤیایی این گوید نمی ما به اما
 و اسات  شده خیانت چین و درشوروی کمونیسم آرمان به بود باور براین شعاعیان 
 درسات  بااور  ایان  چرا. کجاست؟ باور این ریشخند .است کمونیسم گذرگاه نا لنینسیم
 .  است مشکوک آن ترکی  که است رمانتیسم و گری شورش

 بعاد  و اناداخت  هاا  زبان برسر فشاهی محمدرضا بار نخستین را انقالبی رمانتیسیسم
 .کردند تکرار شعاعیان درمورد صالحی انوش و ماهرویان مثل هایی آدم

 دوران بایاد  نیسات  غریبای  چیاز  کاه  شعاعیان آمد خالف زندگی به رسد می و بعد
 چرا و. چه یعنی زدن غلت دربرف برهنه یا رفتن آبشار زیر لخت که کرد فهم را چریک
 خودسازی از چهلتن .زد می پرسه ها درگورستان یا و زد می قدم شهر پایین درمحالت او

 1.داند نمی چیز زیادی روزگار درآن انقالبی
  اسارار  هاا  ایان  و اسات  گفتاه  خود هایش دریادداشت را ها داستان این همه شعاعیان
 .  باشند شده آن کشف به موفق دیگران که نیست ناپیدایی

                                              
 قـدیمی  گورسـتان  به مصطفی رفتن به 1۳5۲ تیر در شعاعیان از شعری نقد در اسیویی احمدی . مرضیه1
 :دهد می پاسخ چنین شعاعیان و کند می اشاره بادآ مسگر

 .کند مدفونم جا درآن تا داد ه  مسگرآباد سوی هب مرا اجتماعی زندگی رویدادهای
 از زنـده  مرا مسگرآباد نگر، را دیالیتیک جادوی لیین .افتاد مسگرآباد پهنه به پاهایم دو  به من مرده

 .انداخت بیرون گورهایش میان
 انـدوهناکی  چیـز  هـی   دریافـت  و بـود  متروکـه  گورستانی که رفت مسگرآباد به هناکیاندو با شعاعیان
 آمـد  بیـرون  آبـاد  مسـگر  از شـعاعیان  .بایسـتد  تـاریخ  درسـت  درسـمت  آدمـی  سـت ا کـافی  نیست درزندگی

 طـوقی،  محمـود  نیامـده؛  ایـهـ   ـفصـ  بـرای  اییـه امهـن) .بود دهـرسی تنـزیس از گرـدی نوعی هـب که الیـدرح
 (لجور سایت
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کناد   پیدا می بدنام را درمحالت عشقش شعاعیان رسد می که جا آن به ادامه در چهلتن
 میثمای  اهلل لطاف  روزگااری  که هایی حرف همان مثل درست باشد او عاطفی گاه تکیه تا

 عقاد  صایغه  شاوهرها  و ها زن برای شعاعیان که کردند تکرار زد و دیگران درخاطراتش
 کاه  باود  شناسای  جامعاه  خاانم  زباان  لقاه  لاق  پایاه  بای  حارف  و ایان  .است خوانده می

 عقاد  صایغه  شاوهران  و زناان  برای دانست و نمی بود آمده دنیا به روحانی ای درخانواده
 مثال  آدمای  و دارد وماوخراتی  مقدمات خود عقد صیغه کردن جاری و کنند نمی جاری
 1.کند می تکرار آرام بهرام از را غلطی قول نقل میثمی اهلل لطف

 و اش عارفانه های ریاضت دهد که می قرار هم درکنار را شعاعیان از تصویر دو و بعد
 .  کند می زایل او از را قدیس یک تصویر مرگ درهنگام متشنجش بدن تصویر
 ؟.کجاست چهلتن ت تفکرا این ریشه
 چگوناه  قادیس  یک مرگش؟ مرگ یا زندگیش. شود؟ می قدیس چگونه قدیس یک 
 ندیاده  تا کناون  و داند نمی و بیند می هالیودی را بیشتر ها آدم مرگ چهلتن ؟.ستا مرگی
 شاان  ثاروت  یاا  فقار  ساوادی  و بای  ساوادی با پیری و جاوانی از جدا هاا آدم که اسات
 .  میرند می چگونه

 هاا  بیمارستان به سری چهلتن باید نیست هالیود سینمای دروغین های صحنه زندگی
 دسات  از و ارگاانیزم  درمارگ  غیرقادیس  و قدیس. میرند می چگونه ها آدم ببیند تا بزند
 .ندارند هم با چندانی تفاوت عروق و ها اسفنکتر و عضالت تونیسیته رفتن

                                              
 اقتصاد نقد در شده منتشر سربی درجهان ترکی درمقاله معروف خلخالی اهلل آیت دختر صادقی . فاطمه1
 کـرده  مـی  صـیغه  را شـوهرها  و هـا  زن و اسـت  داشـته  دینی های پژوهش شعاعیان که شود می مدعی سیاسی؛

 ن رهبـرا  از آرام  بهـرام  زا کنـد  مـی  قـول  نقـ   او کـه  میثمـی  اهلل لطـ   اطراتـخـ  بـه  کند می ادـاستن و .تـاس
 .ل.م مجاهدین
 هـردو  کـه  صـادقی  خـانم  و مجاهدین سابق کادرهای از و مذهبی میثمی که ستا جا این در داستان طنز
 صـیغه  دنبـال  کسـانی  چـه  و اسـت  چگونـه  شـرایطش  چیسـت  صـیغه  دانندکه نمی دارند مذهبی تند خاستگاه

 از راستی هب .یابد مشروعیت صیغه تا شود می خوانده کسی چه توسط و چگونه و کجا صیغه خطبه و روند می
 .برد پناه کجا به باید خبری بی همه این
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 مسلحانه مبارزه جنبش

 از شاان  روان کاه  باود  شاده  نفارین  نسالی  برآماد  چهل دردهه که نسلی چهلتن نظر از
 هاای  چریاک  از خااطر الگاوبرداری   به و بود برداشته عمیق زخمی پیاپی های شکست پی
 .کنند زده شگفت را جهان و بیایند پایین ها کوه از خواستند می کوبا

 برآماده  ملای  وجبهه هتود حزب شکست از که جوانانی از سطحی غایت به درک این
 مباارزه  میادان  وارد جهاان  تغییار  و آینده به امید و ای اسطوره نفسی به اعتماد با و بودند
 درنقاد  نفاره  تاک  حازب  آن توساط  بسایار  او از پایش  نیسات  غریبی درک بودند شده
 اما برخاست شکست بستر از مسلحانه مبازره جنبش. است شده و نوشته گفته ها چریک
 و روحیه همه آن از زاد خانه نوکر آن علم خاطرات در شاه که آمد میدان هب پهلوانی چون
 .کند می شگفتی اظهار آوری رزم

 

 مصطفی پنهانی عشق

 و مصطفی بین که نویسد می شعاعیان درمورد هایش نویسی تک از یکی در افراخته وحید
 فکار  آن باه  دشو می و نباشد راه پربی شاید که .بود پنهان عشقی اسکویی احمدی مرضیه
 درماورد  اماا  .بود رسیده مسئله این حل به روز نخست از خود برای چریک هرچند کرد
 مساتنداتی  نیازمناد  آن اثبات که ستا شهرنوحرفی های زن از یکی به شعاعیان باختن دل

 باشد ای نامه دو به او استناد گیرم .کند ثابت را ادعا این باید چهلتن و .پسند است محکمه
 رابطاه  ایان  اثباات  فرض و به .رسیم می آن به که است داده او به یونسی پاسبان دختر که

و  دارد انقالبای  یاک  سیاسای  زندگی به ربطی چه زندگی یک خصوصی رابطه درحیطه
 . چیست واقعه دراین شاعیان جرم
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 درگیری از ساواک شرح

 سات ا سااواک  هاای  پروناده  از سات ا مادعی  کاه  گزارشی از بخاشی آوردن با چهالتن
 چیست؟ دنبال  به

 داستان جایی درابتدای تفنگی اگر چخوف های داستان در گویند می که است معروف
 .شود  شلیک داستان از قسمتی در بود منتظر باید دارد قرار

 قرار چهلتن که است این مهم نیست مهم گزارش این بودن واقعی یا بودن ساختگی
 .رسید خواهیم آن به که ببرد سود آن از است
 

 خودخواسته مرگی

و  بارد  ساالح  باه  دسات  شاعاعیان  ستا مدعی ساواک که گذریم می ساواک از گزارش
و  زد بارزمین  را و شاعاعیان  داد خاالی  جاا  لی بروس مثل یونسی و پاسبان کرد شلیک
 .  دارند خود را تاریخ و ها داستان هم کشان آدم.بکند خودکشی شد مجبور شعاعیان
 گویاد؛ میال   مای  آن باه  چهلتن که شعاعیان ودخواستهخ مرگ روی بشویم خم باید

 هاالیود  در ای هنرپیشه به زند می گریز و بعد مردن به مهارناپذیر شیفتگی و جاودانگی به
 . کرد خودکشی شهرت اوج در که

 میال  یاا  اسات  باوده  ادواری جناون  نوعی دچار آیا شعاعیان که جا است این پرسش
 آن رماز  باید چهلتن درنزد پس .کند می رهنمون فاجام چنین مرگی به را او جاودانگی به
 اتهاام  این .کرد وجو جست جنونی چنین و میل درچنین باید را فدایی فدای و رزم همه
 .چریکی جنبش و شعاعیان به ستا بزرگی
 زد مای  پهلاو  قهرماانی  باا  کاه  مباارزاتی  آن کاردن  تخطئه برای ای شیوه نگاه این آیا
 دوسات  کاه  گفتناد  نمای  روزگاار  طبعان نیک گلسرخی تاندرداس را همین مگر .نیست؟
   است؟ بوده گونه این راستی به آیا .داد کشتن به را خودش پس .بشود قهرمان داشت
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 اند نبوده گذشته گیر نفس و سخت مبارزه دوران و هوای درحال که کسانی و کسی از
 منتظار  همیشاه  دانند و می و دانستند می بالاشکال حزب آن دغدغه بی راه را مبازره و راه
 خود خودبه چیز و همه برسد فرا تاریخی و تقدیر گذار اهورایی لحظه تا هستند و بودند
. است توجیه قابل شدن و جاودانه مردن به و عشق جنون با مبارزه نوع این شود درست
 1.درکجاست؟ نگرش این ریشه
 

 شهری چریک و ها پاسبان

 یونسای  پاسابان  تارس  و تنهاایی  شود می تکرار تنچهل توسط دو بار از بیش که ای نکته
 اش اسالحه  لرزی و ترس چه با که سوزد می او حال به دلش خواننده که ای گونه به. است
 نکتاه  ایان  روی بایاد . کناد  می شلیک خود روزگار آدم ترین عاشق قل  به و کشد می را

 . بشویم خم کمی
 سارکوب  نیاروی  و بودند ااز کودت برآمده های حکومت و دوم اول پهلوی حکومت

 چریک آمدن میدان به با نقش این پنجاه دردهه اما. داشت کلیدی نقشی دوران دو دراین
 .گرفتند نکردنی باور قدرتی ها پاسبان آن نوک در و پلیس و تر شد برجسته شهری
 اسات  باوده  و اگار  اسات  نباوده  درایران دوم پهلوی دردوران رسد چهلتن می نظر به

 و اناد  بوده شمرهایی چه ها پاسبان ببیند تا است نداشته روزگار درآن لیسپ با برخوردی
 چهلاتن  عی  این البته .کردند نمی که ها چه و سوزاندند می آتشی چه محالت در تنه یک
 .هست بنویسد دوران آن درمورد داستانی خواهد می که کسی عی  اما نیست
 

                                              
 مـرگ  بـا  هـایش  آرمـان  از دفـا   برای را چریک بودن برک  جان آغاز همان از سخنور . اپورتونیسم1
 شسـتای  را مرگ چریک: گوید می اسیویی به درپاسخش شعاعیان .کرد ییی دینی طلبی شهادت و دوستی
 (همانـ  ها نامه) .نیست ییی دو این و کند می فیر هم مرگ به بلیه کند نمی
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 دونامه داستان

 شعاعیان از دو نامه خواهد می گوید و می گیرد می ماست نویسنده با یونسی پاسبان دختر
 چه؟ برای است این پرسش .بدهد او به را

 دسات  باه  برسااند  ای گونه به چهلتن را نامه این که این برای انقالبی، نه، جنبش برای
 اساطوره  ناه  انقالبی چپ اسطوره که امر این دادن نشان و یا شعاعیان انتظار در معشوق
 نامه آن که شود می تعهدی ت  دچار ها نامه خواندن با چهلتن و .انقالبی نه و است بوده
 .برساند خانم آن دست به حتماً را

 

 قاتل و شهید نه قربانی؛

 کشاته  روزگاار  های روزنامه به زند می سری کند را قبول ها نامه که این از قبل چهلتن اما
 و هاردو  یونسای  پاسابان  و نشاعاعیا  از شاود  می رو روبه تصویر دو و با شعاعیان شدن
 .مقتول و قاتل یا قاتل و شهید قاب نه. قربانی قاب، قاب دریک
خاود   گوناه  این که .دارد تاریخ درکجای ریشه یونسی پاسبان با چهلتن دردی هم این
 .  دهد می نشان را

 

 تاریخ تحلیل

 طارف  بای  بخواهد نگار هرچقدر تاریخ. ای است احمقانه حرف طرفی بی تاریخ درتحلیل
 هاای  بساتگی  دل از نشاان  پاژوهش  بارای  تااریخ  از بخشای  انتخاب .نیست شدنی باشد

 .دهاد  نشان خود را حوادث غرضانه بی و درست نقل در باید طرفی بی .گر است پژوهش
 .هست؟ هرگز گونه این داستان دراین آیا
 کاه  ایان  خااطر  باه  چارا؟  دارناد  شباهت هم به هردو و مقتول قاتل نویسنده نگاه در 
 .دوران یک و نظام یک قربانی اند قربانی کند هردو می فکر چهلتن
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 جناایتی  هایچ  بارای  دادگاهی هیچ مقتول و قاتل دادن قرار کفه و دریک نگاه این با 
 عباث  و ناعادالناه  کاری هم آلمانی کاران جنایت برای الهه دادگاه پس .شود نمی تشکیل
 .است بوده
 و یونسای  پاسبان بازماندگان محقرانه زندگی .نیست هگون این که بینیم می ادامه در اما
 آشاکار  ظلمای  از نشان نویسنده دلی هم از کار جدا برای زنش ناچاری و او حقوق قطع
 .شوند می نامیده مردم به خائن که دارد خانواده براین
 درکشاورهای  چاه  آن از گذاشات  نویسانده  خباری  بای  حساب به را نگاه این باید آیا
 ؟.بود دیگری امر دنبال  به یا و گذرد می پیرامونی

 چارا  کاه  است این شود می خواننده ذهن به متبادر داستان قسمت دراین که پرسشی
 کاه  ماادرانی  محقار  خاناه  چارا از  .سوزاند نمی دل شعاعیان و تنهای مادر پیر بر چهلتن
 فاه طر یاک  فراموشی این .دهد نمی تصویری اند شده کشته ها یونسی پاسبان همین توسط
  ؟.دارد درکجا ریشه دیگر طرف و دیدن

 

 شعاعیان یادداشت دفتر

 اسات  داده او به یونسی پاسبان دختر که یادداشتی دفتر به کند می نگاهی ادامه در چهلتن
 یاک  آلاود  هاذیان  های واگویه و رمانتیک شعر است؛ چند شعاعیان آن از ستا و مدعی

 .  سودایی آدم
 .اسات  گوناه  این داریم شعاعیان های نوشته از صفحه از چند هزار ما که تصویری آیا

 نفاس  باه  نفااس  شعاااعیان  بااا  کاه  کسااانی  کاه  ستا تصویری هماان این هرگاز؟ آیاا
 .اند؟ هرگز بوده

 است داده نجات بدنام محله از را او شعاعیان که کند می آشنا زنی با مارا چهلتن بعد
 زنادگی  ای خاناه  و در اسات  مشاغول  کار به بافندگی کارگاه یک در شعاعیان کمک با و
 و هار تابساتان   اسات  کاشاته  شاعاعیان  که ستا سرخی گل بوته درحیاطش که کند می

 .کند می پر را حیاط عطرش
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 کاه  کند می برمال را رازی و برگردد او پیش که خواهد می شعاعیان از زن نامه دراین
 چرا؟ .ندارد را آن کردن بازگو جرأت چهلتن
 اخالقای  و حیثیتی شدت به و خصوصی امر یک برمالکننده آن شایاف که خاطر آن به
 حادس  خاود  خوانناده  تاا  گذارد می داند و نمی آن افشای به مجاز خود را او که ساتا

 .چیست بزند
 .افراد است آبرو کردن بی برای افراد که حرمت حفظ برای نه روایت شیوه این
 جنایت .زن این با شعاعیان آغوشی هم .است بوده چه نامه دراین اخالقی بی این اوج
 اما کند می اشاره آغوشی هم همین به چهلتن بعدی نامه در .است نبوده درکار که دیگری
 چیست؟ برای غیرواقعی رازداری همه این
 تان  آن گفاتن  از چهلتن که شود می برداشته جنایتی چه از پرده نامه دراین راستی به 
 و .دارد اباا  آن گفاتن  از چهلتن که است داده انجام غیراخالقی امر چه زند؟ شعاعیان می
  زعام  باه  کاه  درحاالی  دانناد  می قدیس را او ای عده که کسی درمورد کرد پنهان باید چرا

 .نیست چهلتن
 الهه زن این که شود می معلوم است شعاعیان آن از شود می ادعا که دوم نامه در اما و
 کند می و اعالم .داند می دنیا جای ترین منا او را آغوش شعاعیان و است شعاعیان زیبای
 و سوسیالیسام  برقاراری  و عادالتی  بای  محاو  بارای  دیگر مبارزه هستی بزرگ غایت که

 .است ورزیدن عشق بلکه نیست آزادی
 درماورد  بود نوشته کتابی که اندازد می سیامک نام به ای نویسنده یاد به را آدمی چهلتن 
 نباود  فادایی  دیگر شهادتش از قبل گلسرخی بود مدعی و گلسرخی خسرو دالور شهید
 .  دانست می کذا و کذا حزب آن به وابسته را خودش بلکه
 کاه  اعترافای  ستا فکری نظر از شعاعیان رسیدن بست بن به کشف این از تر مهم اما
 هام  وحساابی  درسات  و ساواد  نیسات  سیاسای  سرساوزنی  کاه  عشاقش  برای شعاعیان

 .کناد  مای  آورد ساردرنمی  او هاای از حرف بالشاک و ردندا داستاان نویسنده اعتراف به
 کنیم؛ نگاه
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 حاالی  است، بای  کرده قبضه را روحم آسمان سیاه ابری کنم می روزها احساس این»
 پرواز به ام اندیشه درآسمان و گیرند می بال هایم ناکامی .ستا مستولی برمن ای کننده خفه
و  وهمنااک  یلادایی  در انتها بی و خاموش بیابانی در شمعی همچون ام گذشته .آیند درمی
 هاای  برگ .نیست دراتاقم مونسی گورستانی سرد تنهایی این جز .سوزد می آرام آرام سرد
 جهانم  زنادگی  ایان  .خراشاد  می را روحم ای مرده خش خش صدای .اند شده زرد عمرم
 راه از مرفقاای  منتظارم  .اند بسته رویم به درها همه روزها نیست... این بیش آوری کسالت
 شاان  بارای  .آیناد  نمی و گذارند می قرار من با بدهند قرارم انقالبی تصفیه و مورد برسند
 .برگاردم  تاوانم  نمای  عاادی  زنادگی  باه  دهند نمی جوابی کنم می روانه یادداشت و نامه

 درکانج  یا اند شده کشته یا دوستانم .اند کرده تکثیر راه بین های پاسگاه در حتی را عکسم
 .اناد  شاده  تبادیل  دشمنانم به شان های و روش راه از من انتقادهای دلیل به و یا دنا زندان
 .اسات  دوسات  یاک  خانه حمام دارم بزرگ دنیای این تمامی در که جایی ترین امن حاال
 تنهاا  ابلیس مثل .کنم می مرده احساس و فرتوت و افتاده پا از خود را .ام خسته بسیار من

 دلام  خاورد...  مای  را روحام  نااامنی  احساس .است رفته جتارا به سر یک آسایشم هستم
 .«کنید دستگیر مرا بیایید بیایید بزنم فریاد و بروم خیابان به خواهد می

 

 نکته چند

 شاعاعیان  و اسناد مکتاوب  نیست شعاعیان نثر نثر این که گذریم می نکته این از .1
 باا  ساوزنی سر نثار  این دهد می نشان هایش نوشته دست و مقاالت و ها درکتاب
 داساتان  مان  بگویاد  چهلاتن  اسات  ممکان  که هرچند .ندارد ارتباطی شعاعیان
 .رسیم می آن به و نیست گونه این که .تاریخ نه ام نوشته
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 تاریخی مشابهت یک

 کمیتاه  زنادگی  خواسات  مای  کاه   دساتان  هازار  ساریال  کارگردان حاتمی علی مرحوم
 زد، عمادالکتااب  تااریخی  جاایی  جاباه  چناد  باه  دسات  بکشااند  تصاویر  به را مجازات
 و کارد  مجاازات  کمیتاه  عملیااتی  عضاو  واال و حضرت تفنگچی را کمیته نویس اعالمیه
 دوران به دوم پهلوی از پرش یک .کمیته عملیاتی تیم فرمانده را 1332 سال مخ بی شعبان

 .قاجار احمدشاه
 او به قتیو و متن یک کردن نمایشی برای ها آدم کردن گژدیسه و تاریخ سازی وارونه
 گوناه  این که .ام ساخته سریال من ام نکرده روایت را تاریخ من گوید می شود؛ می اعتراض
 گونه همان .خاص غرضی برای شده کاری دست تاریخی کرد می روایت را تاریخ او نبود
 رسیم. می آن به که .خاص غرضی برای کند می روایت را تاریخ دارد چهلتن که

کنناد   تارور او را خواهند می که زند می حرف رفقاایی از شعااعیان نامه درایان .2
 هاای  چریاک  منظاور  گذارناد کاه   مای  بالجاواب  هاا  آن نویسد می نامه هرچه و

 را دوران آن تماامی  شاعاعیان  .اسات  اشارف  حمیاد  آن رأس در و خلاق  فدایی
 شاااکری  خساارو  مثال هاایی آدم هارچند اسات کرده ثبت اش ناامه درهشات

 بارای  هاا  نامه این از کردند تا عبثی تالش دیگران و بعدها یانماهرو هوشنگ و
 پراکنای  لجان  و زدن سانگ  بارای  کنناد  پیادا  ای و بهاانه بساازند خاود نمادی

 .ها چریک برعلیه
 کسای  اناد  او شده دشمن او انتقادهای علت به که سابقش دوستان از و مراد شعاعیان

 او کشاتن  از بعاد  سااواک  کاه  دالور شایرزن  آن اساکویی  احمادی  مرضایه  جاز  نیست
 .دیگران و زاده بیژن صبا شود و نزدیک او جنازه به ترسید می

 شاوروی  کمونیسات  حازب  مرکازی  کمیتاه  باه  نامه این که کند می فراموش چهلتن
 و ساواد  بای  سات ا زنای  گویاد؛  مای  خاود  کاه  گوناه  آن و مخااطبش  است نشده نوشته

 .غیرسیاسی
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 او اسات  شهادت از قبل دو هفته تر از مک چیزی که شعاعیان های نوشته آخرین .3
 صاادق  هاای  داساتان  قهرمانان به بیشتر که مرده ودل ناامید آدم این دهد می نشان
 کاه  اند جعلی ها نامه این یا. ندارد سرموضع چریکی به ربطی ستا شبیه هدایت
 وثاوق  و ماورد  اسات  شاده  منتشر او از که هایی یا نوشته است چنین درستی به

 .هست او اندوست تمامی
 نباود  او خاناه  کشاف  باه  موفق ساواک که شعاعیانی که کند روشن باید چهلتن .4

 شاعاعیان  کاه  مجاهادین  و هاا  چریاک  تشاکیالت  باا  ارتبااط  بای  زنای  چگونه
 دست به را اش عاشقانه نامه شود می موفق کرد می زندگی ها آن امنیتی زیرپوشش

 .برساند او
 و افتااد  هاا  دهان در ساواک توسط ربا نخستین ها چریک توسط شعاعیان تصفیه .5

 شاکری خسرو چون هایی آدم بعدها .نبرد جایی به راه نداشت مبنایی که جا از آن
 از کنناد اماا   تکارار  را اسااس  بای  حارف  ایان  کردند سعی نامه هشت درکتاب

 گرفتاه  جاد  به بود مجعول هایش روایت و نداشت در دست سندی که جایی آن
 فادایی  هاای  چریاک  متوجه را بزرگی اتهام چنین یگرد بار چهلتن چرا اما .نشد
  ؟.دارد درکجا ریشه ستیزی فدایی این. کند می

 درساتی  اطالع چهلتن که دهد می نشان نامه دراین شعاعیان رسیدن خط آخر به .6
ها  مدت کذایی نامه این نوشتن زمان و .ندارد ها چریک از شعاعیان جدا شدن از

  دسات  ایان  از خزعبالتای  و اناد  کرده رابطه عقط شعاعیان با ها چریک که است
 .  است آمده تفصیل به شاکری نامه هشت درکتاب

 خاط  آخار  باه  شاعاعیان  کاه  دهد نشان خواهد می چهلتن چرا پرسش یک و اما .7
 کند؟ می حساب تصفیه چریکی جنبش با دارد آیا .بود رسیده

 ربطای  و  اسات  باوده  خودخواساته  مرگای  شاعاعیان  مرگ دهد نشان خواهد می آیا
 پاسبان به شعاعیان طرف از که ستا ظلمی یونسی پاسبان اعدام و ندارد یونسی پاسبان به

 .است شده او خانواده و یونسی
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 چارا  و اسات  بوده چه دنبال  به شکل بدین داستان و روایت این از چهلتن و درآخر،
 کند؟ مخدوش را شعاعیان چهره دارد اصرار

 نوشاته  شاایگان  ناادر  رفیاق  رثای در که شعاعیان شاندرخ گزاره این به باید چهلتن
 برسد؛ شعاعیان فهم به فکر کند تا است
 زنادگی  چناان  .ها است آن زندگی نیست ها آدم مرگ ستا ستودنی و ارجمند چه آن
 ناه  شاهادت  و مردی پای و فداکاری موضوع .زند می رقم را آموزنده چنان مرگی تابناکی
 عینای،  زنادگی  را دارد اهمیت بیشترین چه آن .آن یتپراهم بخش و نه است قضیه همه

 .است رنگارنگ ارتجاع از پاکیزگی و وخودخواهی نظری تنگ از دوری منطقی، شرافت
 

 :شعاعیان درمورد بیشتر اطالع برای

 شعاعیان معاصر؛ مصطفی تاریخ بازخوانی :طوقی محمود
 انقالب شعاعیان؛ کتاب مصطفی
 انقالبی یسمو رمانت صالحی؛ شعاعیان انو 

 تنها متفیر ی شعاعیان؛ یگانه مصطفی :ماهرویان هوشن 
 تنها چریک کالنتر عبدی
 خلق فدایی های چریک به نامه شاکری؛ هشت خسرو
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 شعاعیان، مصطفی مقاله پیرامون چند نکاتی

 چهلتن امیرحسن و یونسی پاسبان
 

 ماوقع شرح

 ها داستان این از یکی باورنکردنی اتفاق ند؛چ نام به دارد داستانی کتاب چهلتن امیرحسن
 .رمانتیک اسطوره نام به است شعاعیان مصطفی درمورد

 پادرش  که یونسی پاسبان دختر ستا مدعی چهلتن که شود می آغاز جا آن از داستان
 تمااس  او باا  اسات  شاده  اعادام  شاعاعیان  مصطفی قتل خاطر به 1358 درسال تازگی به
 او جیا   از مصاطفی  مارگ  هنگاام  پادرش  که را مصطفی خاطرات دفترچه و گیرد می

 کارده  توبه فااحشه یک که مصطفی معشاوقه او به تاا دهد می او به اسات آورده بیرون
 . برساند است
 یاأس  یاک  دچاار  شاعاعیان  کاه  شاود  می متوجه نویسنده خاطرات این خواندن با و
 زندگی این از دست ات است داده کشتن به را خودش خاطر همین به و است بوده فلسفی
 .شود راحت سگی
 و شاود  مای  اعادام  و دستگیر است نداشته او قتل در نقشی که گناهی بی پاسبان پس
 .شوند می دچار مالی تنگنای به او فقیر خانواده
 نداشاتم  شکی .نداشت خوانی هم داشتم او از من که چه آن با شعاعیان از تصویر این
 .ستا جعلی خاطرات کتابچه این که
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 مصاحبه که شوم مطلع دفترچه این چندوچون از تا بودم چهلتن با تماس درگیرودار
 ایان  تماامی  و نیسات  درکاار  ای کتابچاه  شادم  متوجه و خواندم ای روزنامه با را چهلتن
از  چهلاتن  کاه  جدیادی  ژانار  باه  گاردد  برمای  و این گذرد می نویسنده درتخیل داستان

 داستانی ادبیات در یختار تحریف. است آموخته غربی نویسندگان
 ایان  باه  توان نمی و ندارد تئوریک های پایه چهلتن نگاه که دادم نشان من مقاله دراین
 .کرد تبدیل استوری به را هیستوری سادگی
 گوناه  بادین  داساتان  و رمان خلق برای تاریخ از گرفتن الهام و تاریخی های داستان و
 نفع به را شده شناخته های چهره جعل دراین و بزنیم تاریخ در جعلی به دست که نیست
 .بکشانیم لجن به تاریخ راست جریان

 چهلتن امیرحسن و یونسی شعاعیان، پاسبان مصطفی داستان
 و اسات  زده ناجوانمرداناه  جعلای  باه  دسات  چهلاتن  کاه  دادم نشان من مقاله دراین
 یمبکنا  را شاهید  کاه  نیسات  پاذیرفتنی  این و است کشیده لجن به را شعاعیان شخصیت
 و شعاعیان دیوانگی و ظلم مورد که مظلومی بکنیم را قاتل و ادواری و مأیوس ای دیوانه
 .است گرفته قرار حکومت نفهمی
 

 بودچههاواکنش

 مباانی  روی بحاث  جاای  باه  باود  فرساتاده  او برای را مقاله که دوستی درجواب چهلتن
 ها ای توده دست از امان :بود گفته نقد نادرستی و درستی و ژانر این تئوریک

 بود چه چهلتن دوستان واکنش

1  

 درماوردی  درسات  وانمت نمی طبیعتاً ام نخوانده را چهلتن خود های نوشته وقتی تا من
 .بکنم درستی قضاوت یا نوشته تو که هم
 تقادس  حالات  بیشاتر  کاه  کنای  می دفاع درگذشته خاصی خط یک از تو من نظر به
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 مقادار  یاک  بشاود  جاایی و طرفی از انتقاادی گارا شااید همین برای. کرده پیدا برایت
 مخااالفتی  تاااب  و داری است بوده چه آن تاأیید در سعی آوری می که هاایی فااکت باا
 .بینی نمی را

 هاای  داستان یاد بیشتر را من پاسبان و شعاعیان درمورد اول متن در تو انتقادی نوشته
 و حساین  اماام  تشانه  ل  برای منبر ویر دائم آخوندها که ندازدا می یزید و حسین امام
 حاضار  کاه  شاانند ک می احساسات تحرک به چنان نآ را خود مرادان یزید دانستن ملعون
 .بشوند یزیدی هر برای اول لحظه همان در مقابل عمل به

 .این نه و آن نه من نظر به
 تمام به که احترامی تمام با و گذاشته سر پشت را قبل از آرایی صف دوران از ما دوران
 باا  چاه  و گذاشاتند  خاود  چیاز  هماه  از خود جامعه بهبودی برای که بزرگی های انسان
 ساری  با کردند خود انسانی های آرمان فدای را خود جان ساواک کمیته در چه و سیانور
 و حرفای  بتاوان  تا بکنیم گذشت چه نآ به بازنگری دوباره کنیم تأجر ها آن به تعظیمپر 

 کنیم. پیدا جوان لدرنس شنیدن برای گوشی

۲ 

 نآ باه  منتقد که است عقیده یک از دفاع و سیاسی اظهارنظر نیست ادبی نقد یک این
 .  باشد می مند عالقه شدت به

 صاورت  دراین باشد جور منتقدی هیچ سیاسی عقاید با ای نویسنده هیچ نیست قرار
 ویر نویساندگانش  هماه  عکاس  روزهاا  ایان  کاه  ا. ج و شاوروی  فرمایشای  ادبیات با

 .درندا فرقی ها است اتوبان
 داساتان  داریام  خودماان  بارای  هرکدام بنده و منتقد و تنچهل که عقیده از نظر قطع
 و اخالقای  چاالش  مهام  موضوع یک به و است شجاعانه موضوع انتخاب نظر از لتنچه

 بسایار  متعاارف  ادبیات با مقایسه در که پردازد می پیچیده سیاسی های بحران در عاطفی
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 هماایش  داساتان  کاه  عباداهلل  قادر مثل مهاجرینی ادبیات با درمقایسه حتی و ستا عالی
 .دارد تری خام بسیار ساختار مسجد گذر مثل

 .کردم عرض منتقد دید زاویه را ها نای و نخواندم را داستان خود من البته

۳ 

 واساطه  باه  تنهاا  چهلاتن  خالقیات  به و بخوانم را داستان این کردم پیدا زیادی عالقه
 .فرستادم درود داستان همین پرداختن
 ساناریویی  دیگار  باار  یاک  کاردم  می اصرار ای حرفه سناریست یک به دیروز همین
 و ساازمان  باا  گویناد  مای  کاه  شاریف  مجید همسر زمردیان خاطرات و ها نامه براساس
 .بنویسد کرده همکاری مجید درقتل شهرام رهبران

 ساوای  رمانیآ برای دیگری برای که ای گذشته جان از جوانان اخالقی معضل داستان
 پیکاار  بحبوحاه  نآدر تصامیماتی  بایاد  بینای  خاودبزرگ  از درجااتی  با ولو فردی منافع
 فرمات  هایچ  ناه  اسات  داستاانی ادبیاات و داساتان کفاایت باا دریاد تنهاا گارفتند می
 .دیگری ادبی

 . است همین هم شعاعیان داستان
 این مرکزیت با تواند نمی چون و است وارهآ میتی های درخانه که صادقی اندیشمند

 حتی کند سرکوب مطیع دمآ یک درجهت را خود پویای روحیه و باشد همنوا ها سازمان
 پاذیرا  یتماد  بارای  را او که ستا هایی درخانه دربه و شود می برداشته اش سازمان حفاظ
 که ای مخفی هایی نسازما از ناراضی و حکومت با تقابل در ای شیفته جان چنین شوند می
 نشاان  ضاعف  اندکی که یدآ نمی بدشان و خواهند می دستورپذیری و مطابعت او از تنها
 و داناه  و بود اشرف حمید که ای درخانه گویند می دهند نشان پلیس همکار را او تا دهد
 راساتی  اسات  بوده هم مصطفی رسیدند شهادت به نیست معلوم که ترتیبی به هم هنجوا
 باه  را تخیال  نادارد  حاق  نویسانده  درسر نداشات  خودکشی فکر هم فیمصط خود اگر
 بکشاند؟ هم جا این
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 ای کنگره نآدر ژدانف بیانیه نآ ام خوانده را شوروی نویسندگان ثارآ از بسیاری من

 نآ و حزب نآ رواداری بگویم باید ام کرده ترجمه و خوانده بود چندم دانم نمی که را
 باا  ماا  عزیاز  دوسات  ایان  رواداری از بیش خیلی ویشاور نویسنادگاان باا کمیسار

 .بود چهلتن

۴ 

 شروع و  حجتیه سنتی مذه  از پنجاه دهه و چهل دهه از ما نسالن هم از بسیاری

 هاا  نآ انتخااب  اولین .شدند چپ بودند پیگیرتر که ها نآ و رسیدند مجاهدین به بعد و

 یهاا  گارایش  صاح  سلحانهم مشی و نفی تردید با انقالب از بعد که بودند ها چریک
 یاا  رفرمیسات  دمکراسای  سوسایال  نوعی به چپ اردوگاه شکست با و شدند دیگری

  .شدند معتقد رادیکال
 .نیستیم ها نآ اندیشه و مختلف های گروه به شناآنا و یما بوده روند ایندر نیز ما
 که القولیم تفقم و یما بوده شناآ باال یا پایین های رده از گوناگون های گروه افراد و با

 رسوبات که است این واقعیت اما .بود غای  ها گروه نآ همه فکر در واقعی دمکراسی

 گااه  بالشخصاه  مان  مثاال  بارای  باشایم  دمکارات  ماا  ذاردگا  نمای  هنوز گذشته افکار

 .تر بزرگ های جمع به رسد چه نیستم دمکرات که بینم می خانواده افراد با درمناسبات

۵ 

 و گذشاته  ایادیولوژیک  هاای  قالا   کاارایی  عادم  ما تعلقاتو  احساسات رغم علی
 باقی خود جای به چنان هم مشکالت اما کرد اثبات زمانه سیر را قدیم سیاسی های تشکل
 و اساتبداد  سارکوب  خااطر  باه  گذشته از تعبیرها و سو ها برداشت  سو چنان هم و است
 هاای  تشاکل  ماندگار های موزهآ تأثیر تحت شدت به افراد از ما شناخت است برقرار فضا
 هاای  ماوزه آ هاای  رگاه  وانیمخا  مای  را قدیم نسل های نوشته وقتی هم هنوز است قدیم
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 میاان در را هاا  ساومی  نیاروی  و هاا  ملی و ها اللهی وحزب ها یا توده مجاهدین ها چریک
 هاای  واقعیات  و دیگر هم از نادرست شناخت به منجر ها موزهآ همین و متأسفانه بینیم می

 . ودش یم موجود
 نساالن  هم میان وقتی قبل از نسل ها موزهآ این که دیدم و کردم ربهجت من که چنان هم
 ساویی  باه  هرکادام  مشترک و خواستگاه خصایل رغم علی افراد شد منتشر دانشگاه در ما

 تفااوت  کاه  ایان  وجاود  با کرد منتس  وخصلتی صفتی به را دیگری نآ و هریک رفتند
 خاود  مغلاوب  را واقعیات  هاا  اموزه نآ ولی نداشت وجود انزم نآدر افراد بین زیاادی
 .بود کرده
 شساته  چشمانی و با ریخت دور به باید را غلط های موزهآ و برگشت باید واقعیت به
 .نگریست هانج به شده
 ماریم  باا  مسایح  رابطاه  به پردازد می که داریم را مسیح های وسوسه غرب در ما .1

 فایلم  کاه  شاد  باعاث  کلیسا مخالفت رغم یعل ها آن رواداری سیستم اما مجدلیه
 .درآید نمایش به
 شده انجام انتقادات به اجمال به نگاهی
 دیاالوگ  ماقبال  تفکاراتش  کاه  داد نشان ها ای توده دست از امان که پیامش با چهلتن

 قادر  آن هناوز  و اسات  نرسایده  غربای  اندیشه معرفت به اما خورد می را غرب نان است
 و و هال . دهاد  پاسخ استدالل با را منطق، استدالل با را منطق دبیای که است نکرده رشد
 بادانیم  ماا  تاا  کناد  باز را تئوریکش های پایه است آورده سوغات فرنگ از که را گالبی

 .گویند می دیگر چه درجاهای نوع و جنس و سنخ این از دیگری موجودات
 هماان  کاوزه  از .اه ای توده از امان: بگوید تا نیست سخیف اتهام یک مطل  یک نقد
 .در اوست که تراود
 یاک  از سیاسای  هاای  رانات  ایان  و شاود  نمی گاری رومن کسی کردن حلوا حلوا با

 .سازد نمی یک درجه نویسنده یک دو درجه نویسنده
 خاود  با غرب از جدید ژانر یک او که ادعا این با تواند نمی که بگیرد یاد باید چهلتن
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 زود یاا  دیار  جاعال . دهاد  نشاان  سفید را و سیاه ددببن تاریخ ناف به دروغ است آورده
 .رسیم می آن به که .شد دستگیر او که چنان هم شود می دستگیر
 سوخت چهلتن حال به دلم

 درداساتان  :گویاد  مای  داساتانی  ادبیاات  در تااریخ  تحریف مقاله به پاسخ در چهلتن
 .نیست پسیان دارد مهمی سمت ژاندارمری در که خان اهلل فضل کلنل منطقی پیشنهاد

 کاه  چاه  آن اماا  هسات  پسایان  کلنال  با داستان این در بسیاری های مشابهت هرچند
 ماورد  درایان  که را سطری وچند ستا داوری مالک کمترین این برای گوید می چهلتن
 . دهم می نویسنده آقای به را حق و گیرم می پس کشیده گردنی و بلند صدایی با ام نوشته
 .نیست بودن ای توده اتهام بعدی سطر 500 پاسخ اما

 خیلای  گرفات،  خیلای  دلم ها ای توده دست از امان گوید می چهلتن که خواندم وقتی
 مقالاه  دو به درپاسخ که باشد مایه میان چقدر باید آدم یک که سوخت چهلتن حال به دلم

 فکار  و شاود  می تکفیر حربه به متوسل مستند و مستدل پاسخی جای به مستند و تئوریک
 .است شده که ستا استدالالتی پاسخ توده حزب به ترین کم این انتساب دکن می
  و دارد چنینی این هایی نویسنده که سوخت خودمان مردم حال به دلم بیشتر آن از و
 .کنند می خرج پول و پاشند می بذر کجا دارند که سوخت ها آلمانی حال به دلم هم کمی
 مشخصای  مشای  از طرفاداری  باه  بطیر چهلتن رمانتیک اسطوره گام به گام نقد .2

 .گوید می چهلتن که نیست گونه این داستان که شد می داده نشان باید .ندارد
 هاای  درگیاری  در کاه  آن نخسات  شاود  تصاحیح  ماورد  درچناد  بایاد  سوم نقد .3

 بودناد  جواناه  و داناه  کاه  تیمی های درخانه شعاعیان مصطفی 1355 اردیبهشت
 شاک  هیچ جای ساواک دست به( شایگان نبرادرا)جوانه  و دانه شهادت و نبود

 ساعی  گذشاته  رژیام  بازمانادگان  و هاا  چریاک  دشامنان  تنهاا  ندارد ای و شبهه
 .دارند امر این درتشکیک

 تشاکیالتی  و امنیتای  زیرپوشاش  ها چریک از شدن جدا از بعد شعاعیان که آن دوم و
 هاای  خانه در ها کچری به پیوستن از قبل شعاعیان که نبریم یاد از .گرفت قرار مجاهدین



 171         دفتری در نقد و بررسی کریتیک:

 

 

 ای مقدماه  جملاه  از نوشات  مای  تحلیال  و اعالمیاه  هاا  آن بارای  و باود  مجاهدین تیمی
 بارای  مجاهادین  توصایه  باه  کاه  زده شتاب ارزیابی چند کتاب و رضایی رضا برشهادت
 .کرد اشاره آن به توان می که ستا کارهایی از نوشت پرستان میهن صدای رادیوی
 .است بوده شعاعیان فکر و طرح با زندان از ییرضا احمد فرار شود می گفته
 و چراهاای  چاون  جااای  استااالینیسم  باه  منتقاد  کاردن  متهم و ژدانف درمورد اماا
 .هست بسیاری
 

 بودکهژدانف

 و .داشات  بااور  حزبای  ادبیاات  باه  که بود استالین دوران فرهنگی کاربدستان از ژدانف
 باورژازی  کاه  باود  بااور  باراین . دانست می بورژوایی را آوانگارد و مدرن هنر و ادبیات
 .ندارد را هنری و ادبی شاهکار برساختن قدرت
 و نبرد جایی به راه داد می نشان سوسیالیسم رئالیسم در را خود که غلط باورهای این
 .باشد تواند نمی دولتی و حزبی و سفارشی هنر برد نمی
 .حزبی هنر و ژدانف به دارد ارتباطی چه ادبی ژانر یک نقد اما
 چیست علت
 اسات  رفرمیست چپ و نوستالژیک راست سوی از ای شده شناخته تاکتیک این البته
 و استالینیسام  اتهاام؛  دو یکی با را رادیکال چپ کنند می سعی بحث شروع محض به که

 از رادیکال چپ که اند غافل اما برانند تدافعی موضع و رینگ گوشه به بریابازی و ژدانف
 باوده  سوسیالیسام  رئالیسم و ژدانفیسم و بریابازی و استالینیسم تقدمن خود نخست روز
 .است کرده اعالم بلند تحریری با همیشه را مخالفت این و است
 و داند می منطقی وجاهت فاقد را دیالوگ نوع این و آشنا است دیالوگ نوع این با و
 .اندازد یم زباله سطل به و کند می بندی تقسیم دیالوگ ماقبل دسته در را آن

 تعریاف  و دارد ناام  چماقیسام  آید می میدان به چماق و انگ و اتهام با که ای اندیشه
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 نادارد  کاری براهین و دالیل و استدالل با که ای اندیشه. است استالینیسم اش ورفته شسته
 .آید می میدان به ترور و تهدید حربه با و

 .ندارد رادیکال چپ های اندیشه به ربطی. است بالاشکال حزب آن ریگ مرده این
 دردهاه  انقالبای  هاای  گاروه  نباودن  دمکرات به داستان یک نقد دادن ارتباط اما .4

 .رسیم می آن به که ستا هایی مغلطه آن از منتقد درذهن گذشته رسوبات و پنجاه
 نشاان  مشخص درنقدی ها آموزه این کشیدن پیش و گذشته غلط های آموزه نقد .5

. اسات  گذشته غلط هاای آموزه داستاان کند می کرف که دارد کسی اطالعی بی از
 کاه  .اناد  نرسیااده  داستااان  اصلی فهم به چهالتن دوستاان که دهد می نشاان و
 .رسیم می آن به
 باا  ماا  داستان دراین. دارد اساسی فرق یک مسیح های وسوسه با شعاعیان مورد .6

 فرضای  اگر .دارد خصوصی شاکی پرونده این. روییم روبه خانواده دو و قتل دو
 دادگااه  باه  که ستا یونسی پاسبان خانواده حق این بپذیریم را کند می چهلتن که

 بخواهناد  شاعاعیان  خاانواده  از و کنناد  حیثیات  اعااده  تقاضای و برند شکایت
 سات ا بزرگای  ضاربه  ایان  جاز  و کنند جبران را ها آن معنوی و مالی ضررهای

 تصاور  چهلتن هواداران که دگیسا به مسئله پس .پنجاه دهه در انقالبی جنبش به
 غلاط  امر یک درستی معیار مسیح های وسوسه فیلم که آن ضمن. نیست کنند می

 .ندارد تاریخ در جعل به ربطی رواداری سنت. نیست

 هیکهرااشترپرسیدیکیآن
 پیافسارایآییمیکجااز
گفتازحمامگرمکویتو 

 توزانویازپیداستخودگفت
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 مقدمه یک

 هاای  بحاث  باشد این جز اگر باشد سیاسی آموزش درخدمت باید سیاسی دلج .1
 .برد نمی جایی به راه که ستا حاصلی بی

 .نیست محترم و قدسی نقد درحیطه افکاری هیچ اما محترمند ها آدم .2
 و بازنیم  محاک  دیگاران  اندیشاه  و ذهان  درآینه خود تا کند می کمک ما به نقد .3

 .کنیم نجبرا را خود های کاستی و ها کمی
 مطلا   یاک  نقاد  در بتواناد  هرکس که نیست گونه و این دارد. مقدماتی نقد اما .4

 الزم داناش  و بعاد . اسات  داساتان  فهم نخست مستلزم مقدمه این و کند دخول
 .داوری برای

 .نیست یکی مغلطه با نقد .5
 .دارد سو نظر یا ندارد نقد برای را الزم دانش یا گر مغلطه .6
 کاه  .اسات  دربحاث  روزهاا  این رایجی شیوه متن از گریز و حاشیه به پرداختن .7

 رسیم. می آن به
 کسی اگر. است بحث گرانیگاه که دارد مرکزی پرسش یک خود درون هرنقدی .8

 .رود می راهه بی به آخر به تا نشود گرانیگاه این فهم به موفق
 و اعاوان  و اساتالین  باه  فحش گذرم می ها حاشیه به پرداختن و ها مغلطه بعد از و اما
 ایان  کاه  سات ا معماولی  شایوه  بازی ژدانف و سوسیالیسم رئالیسم به فحش و انصارش
 .ستا تهی میان های بحث باب روزها
 مغلطاه  ها این گذرم می چریکیسم به نویسنده خاطر تعلق و کربال صحرای به گریز از
 پیادا  راه داساتان  قل  به اند نتوانسته چهلتن دوستان است معلوم و است بحث حاشیه و
 نیااز  و نیسات  پیچیاده  زیااد  کاه  اماری  درماورد  هام  آن بسیار هست دریغ این و نندک
 .است بوده مطل  دربیان ترین کم این قصور از هم شاید و دارد متعارف هوشی به

 شاجاعت  ملتفات  مان  اسات  شاجاعانه  داساتان  یک داستان این شود می گفته که این
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 چاپ  باه  و آیاد  می بیرون مترجم و نویسنده سوراخی هر از که روزها این .نشدم چهلتن
 و چپ راست ماشااهلل اال که خواهد می رذالت خواهد نمی شجاعت که این دهد می فحش

 .دارد خروار خروار رفرمیست
و  ای تاوده  کیاانوری  و چریاک  شاعاعیان  حیثیات  از دفااع  حق که پیدا است ناگفته
 بااقر  و لیسات سندیکا افتخااری  یوسف و سوسیالیست ملکی خلیل و فرقوی وری پیشه
 ظلمای  تااریخ  شخصایت  یاک  باه  بیند می که شرافتمندی انسان هر برای کروژوک امامی
 .ستا باقی شود می

 ایان  .نادارد  دروغ و جعل به ربطی مسلحانه مبارزه نقد بگذرم و را بگویم نکته یک
 .ندارد گفتن برای حرفی که ستا جریانی ریگ مرده رذیالنه های وشیوه ها بازی چاچول
 روشن سشپر یک

اساتوری   باه  را( تااریخ )هیساتوری   تواناد  مای  نویسنده یک آیا که است این پرسش
 .است نیفتاده اتفاق چه درآن بردن دست تاریخ، با جعل با هم آن  کند و تبدیل( داستان)

 بساتن  و تاریخی چهره یک کردن مخدوش و بابت بیاید دادگاه به نویسنده نباید این
 .ریزد می آسیاب کدام به آب دارد بگوید و دهدب پاسخ تاریخ ناف به دروغ
 تااریخی  داساتان  و کارد  فارض  است رسیده پایان به که حوادثی درمورد شود می آیا
 و نیسات  جارم  کار این آیا. تاریخی شخصیت یک کشیدن لجن به درجهت هم آن نوشت

 دروغ .گیرند نمی اذهان تشویش و گویی دروغ جرم به را آدم آن گریبان متمدن درممالک
 .دارد داستان نوشتن با ارتباطی چه جعل و

 تااریخ  ناف به دروغ بستن .ادبی نه ستا سیاسی نقد یک چهلتن نقد که است معلوم
 .ندارد داستان و ادبیات به ربطی که

 حاشیه به رفتن و متن از گریز مغلطه
 رفت حاشیه به باید پس شود داده پاسخ اصلی پرسش و اصلی متن نیست قرار وقتی

. سات ا سیاسای  بیانیاه  نیسات  ادبی نقد این که و این گشت نوشته ریزهای خرده دنبال و
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را  ایان  داماادی؛  لبااس  گویی می چرا که این ها، چریک به دارد خاطر تعلق نویسنده که این
 .متن جای به نقاد مغلطه گویند می را این حاشیه به رفتن و متن از گریز مغلطه گویند می

 دیگار  بار یک را پرسش .کرد فرار اصلی پرسش به پاسخ از که ودش نمی دلیل این اما
 .صریح و درست ای لهجه به کنم می تکرار دوستانش و چهلتن برای
 شخصایت  ساندخیالی  یاک  فارض  باا  یا سند یک جعل با تواند می نویسنده یک آیا

 بکشاند؟ لجن به را مشخصی
 انصااف  و  اخاالق  آیاا  .یان ا یعنای  شاجاعانه  داستان آیا. این یعنی مدرن داستان آیا

 .این یعنی داستان درنوشتن
 داساتانی  درادبیاات  اساسای  بحثی یک که اصلی بحث  بگذرم و  بگویم را نکته این

 ربطای  تااریخی  های شخصیت کشیدن لجن و به تاریخ ناف به دروغ بستن و جعل ستا
 ایان  خود بی .راست منابع از کردیت گرفتن برای خواهد می رذالت .ندارد بازی ژدانف به
 حسااب  باه  رقمای  چهلاتن  مثال  هایی آدم که درجایی هم آن کنند نمی حلوا حلوا را ها آدم
 بایاد  موجاودات  ایان  امثاال  کاه  اناد  کشایده  صاف  درها پشت در هایی غول و آیند نمی

 .کنند پاک را ها آن ها ماشین شیشه و بفروشند روزنامه
 نامردی جهان بگذریم؛ چه شعاعیان مصطفی قول به
 

 دنیاکارخرابی

 اروپاایی  کشاور  فاالن  رئایس  باا  رود مای  پوشاد  می را دامادیش لباس ای نویسنده وقتی
 تماامی  داخال  گاردد  برمای  و زناد  مای  و مجلسای  شایک  هاای  حرف و کند می مالقات
 دنیاا  ایان  کاار  از جاایی  یاک  ماردم  قهرمانان سر روی کند می را خالی اشغال های سطل
 .چرا فهمیم نمی و ما است خراب. است خراب
 را دایناساورهایی  حکام  و هساتیم  سانتی  روزگاار  طبعان نیک و ظریفان قول به که ما
 .مان های اسطوره به داریم خوش دل و ایم نشده و بشویم باید منقرض که داریم
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 قهرمان کند می را قوام آید می دوآتشه مائوئیست و برکلی دانشگاه خوانده درس وقتی
 درپاارک  ساتارخان  خاوردن  گلوله و طل  تجزیه کند می ار خان میزراکوچک و پسیان و

 دنیاا  ایان  کاار  از جاایی  اتاباک  اساتبداد  مهره شاه ترور تاریخی تاوان کند می را سنگلج
 .چرا دانیم نمی ما و است است، خراب خراب
 باید دانشجو حقوق دردانشکده بود باور براین روزگاری که ای دوآتشه پیکاری وقتی
 گویاد  مای  و طل  سلطنت شود می کند اعدام دردانشگاه را ساواکی یدانشجو خود رأساً
 ماا  و اسات  خاراب  اسات  خاراب  دنیاا  ایان  کار از جایی بود کودتا عامل خود مصدق
 چرا؟ دانیم نمی

 اعرابی نرسی بخانه که ترسم
 هاا  تلخای  تماامی  رغم علی و ستا طلبگی های بحث بیشتر که ها بحث این تمامی با
 پشات  دنیاا  هاای  رانات  تماامی  اگار  بگویم باید دارم چهلتن به نوزه که مهری خاطر به

 او از اسات  محاال  باشد نداشته مهری خودش مردم به او اما بگیرد قرار نویسنده سریک
 .بیاید بیرون یک درجه هنرمندی
 آن تماامی  نباشاد  مردمش جبهه در او و شود جمع انسان دریک هنرها تمامی و اگر
 .نخواهد شد یهباق حسنه برایش ها آموزه
 توصایه  .شاود  کشایده  لجان  به چهلتن مثل ای نویسنده توسط تا نیست شعاعیان حق
 .بیندیشد بیشتر نکات این روی چهلتن کنم می
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 نقد یک داستان
 

 هیکهرااشترپرسیدیکیآن
 پیافسارایآییمیکجااز

 توکویگرمحمامازگفت
 توزانویازپیداستخودگفت

 

 مقدمه یک

 هاای  بحاث  باشد این جز اگر باشد سیاسی آموزش درخدمت باید سیاسی جدل .1
 .برد نمی جایی به راه که ستا حاصلی بی

 .نیست محترم و قدسی نقد درحیطه افکاری هیچ اما ندا محترم ها آدم .2
 و بازنیم  محاک  دیگاران  اندیشاه  و ذهان  درآینه خود تا کند می کمک ما به نقد .3

 .کنیم جبران را خود های کاستی و ها کمی
 مطلا   یاک  نقاد  در بتواند کس هر که نیست گونه و این دارد. مقدماتی نقد اما .4

 الزم داناش  و بعاد . اسات  داساتان  فهم نخست مستلزم مقدمه این و کند دخول
 .داوری برای

 .نیست یکی مغلطه با نقد .5
 .دارد سو نظر یا ندارد نقد برای را الزم دانش یا گر مغلطه .6



 کریتیک: دفتری در نقد و بررسی         178

 

 

 کاه  .اسات  دربحاث  روزهاا  این رایجی شیوه متن از گریز و حاشیه به پرداختن .7
 رسیم می آن به
 اگار . اسات  بحاث  گرانیگااه  کاه  دارد مرکزی پرسش یک خود درون نقدی هر .8

 .رود می بیراهه به آخر به تا نشود گرانیگاه این فهم به موفق کسی
 بعد و اما
 و و انصاارش  اعوان و یناستال به فحش گذرم می ها حاشیه به پرداختن و ها مغلطه از
 بااب  روزهاا  ایان  کاه  سات ا معمولی شیوه بازی ژدانف و سوسیالیسم رئالیسم به فحش
 .ستا تهی میان های بحث
 چریکیسم به نویسنده خاطر تعلق و کربال صحرای به گریز و دامادی شلوار و کت از
 قلا   باه  دانا  نتوانسته دوستان است معلوم و است بحث حاشیه و مغلطه ها این گذرم می

 مطلا   دربیاان  کمتارین  ایان  قصور از شاید و هست دریغ این و کنند پیدا راه داستاان
 .است بوده
 فهام  باه  اماا  خاورد  مای  را غارب  نان که گذرم می بسیار تأسف با هم چهلتن نظر از
 از اماان  بگویاد  تاا  نیسات  ساخیف  اتهام یک مطل  یک نقد که رسد نمی غربی اندیشه
 .دراوست که تراود همان کوزه از .ها ای توده
 یاک  از سیاسای  هاای  رانات  ایان  و شاود  نمی گاری رومن کسی کردن حلوا حلوا با

 .  سازد نمی یک درجه نویسنده یک دو درجه نویسنده
 خاود  با غرب از جدید ژانر یک او که ادعا این با تواند نمی که بگیرد یاد باید چهلتن
 زود یاا  دیار  جاعال . دهاد  نشاان  سفید ار و سیاه ببندد تاریخ ناف به دروغ است آورده
 .رسیم می آن به که .شد دستگیر او که چنان هم شود می دستگیر
 شاجاعت  ملتفات  مان  اسات  شاجاعانه  داساتان  یک داستان این شود می گفته که این
 چاپ  باه  و آید می بیرون مترجم و نویسنده سوراخی هر از که روزها این .نشدم چهلتن
 و چپ راست ماشااهلل اال که خواهد می رذالت خواهد نمی شجاعت که این دهد می فحش

 .دارد خروار خروار رفرمیست
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و  ای تاوده  کیاانوری  و چریاک  شاعاعیان  حیثیات  از دفااع  حاق  کاه  پیداست ناگفته
 بااقر  و سندیکالیسات  افتخااری  یوسف و سوسیالیست ملکی خلیل و فرقوی وری پیشه
 ظلمای  تااریخ  شخصایت  یاک  به بیند می که شرافتمندی انسان هر برای کروژوک امامی
 .ستا باقی شود می

 .نادارد  دروغ و جعال  باه  رباطی مسالحانه مبارزه نقد بگذرم و بگویم را نکته یاک
 بارای  حرفای  کاه  سات ا جریاانی ریگ مرده رذیالنه های شیوه و هاا باازی چااچول این
 .ندارد گفتن

 پادرش  که عباسی پاسبان دختر ستا مدعی چهلتن که شود می آغاز جا آن از داستان
 او تمااس  باا  اسات  شاده  اعادام  شعاعیان مصطفی قتل خاطر به 1358 سال در تازگی به
 او جیا   از مصاطفی  مارگ  هنگاام  پادرش  که را مصطفی خاطرات دفترچه و گیرد می

 کارده  توباه  فاحشاه  یاک  کاه  مصطفی معشوقه او به تا دهد می او به اسات آورده بیرون
 .برساند است
 یاأس  یاک  دچاار  شاعاعیان  کاه  شاود  می متوجه نویسنده خاطرات این نخواند با و
 زندگی این از دست تا است داده کشتن به را خودش خاطر همین به و است بوده فلسفی
 .شود راحت سگی
 و شاود  مای  اعادام  و دساتگیر  است نداشته او درقتل نقشی که گناهی بی پاسبان پس
 .شوند می دچار مالی تنگنای به او فقیر خانواده
 نداشتم شکی .نداشت خوانی هم  داشتم او از من که چه آن با شعاعیان از تصویر این
 .ستا جعلی خاطرات کتابچه این که

 کاه  شاوم  مطلاع  دفترچاه  ایان  چاون  و چناد  از تا بودم چهلتن با تماس درگیرودار
 میتماا  و نیست درکار ای کتابچه شدم متوجه و خواندم ای روزنامه با را چهلتن مصاحبه
از  چهلاتن  کاه  جدیادی  ژانر به گردد برمی این و گذرد می نویسنده تخیل در داستان این

 .است آموخته غربی نویسندگان
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 روشن پرسش یک

( داساتان )استوری  به را( تاریخ)هیستوری  تواند می نویسنده یک آیا که است این پرسش
 .است نیفتاده قاتفا چه درآن بردن دست تاریخ، با جعل با هم آن  کند و تبدیل

 بساتن  و تاریخی چهره یک کردن مخدوش و بابت بیاید دادگاه به نویسنده نباید این
 .ریزد می آسیاب کدام به آب دارد بگوید و بدهد پاسخ تاریخ ناف به دروغ
 تااریخی  داساتان  و کارد  فارض  است رسیده پایان به که حوادثی درمورد شود می آیا
 و نیسات  جارم  کار این آیا. تاریخی شخصیت یک کشیدن لجن به درجهت هم آن نوشت
. گیرناد  نمای  اذهاان  تشاویش  و گاویی  دروغ جرم به را آدم آن گریبان متمدن ممالک در

 .دارد داستان نوشتن با ارتباطی چه جعل و دروغ
 تااریخ  ناف به دروغ بستن .ادبی نه ستا سیاسی نقد یک چهلتن نقد که است معلوم

 . ندارد نداستا و ادبیات به ربطی که
 حاشیه به رفتن و متن از گریز مغلطه
 رفت حاشیه به باید پس شود داده پاسخ اصلی پرسش و اصلی متن نیست قرار وقتی

. سات ا سیاسای  بیانیاه  نیسات  ادبی نقد این که و این گشت نوشته ریزهای خرده دنبال و
   دامادی؛ لباس گویی می چرا که این ها، چریک به دارد خاطر تعلق نویسنده که این
 نقااد  مغلطاه  گویناد  مای  را ایان  حاشیه به رفتن و متن از گریز مغلطه گویند را می این 
 .متن جای به

 دیگار  بار یک را پرسش .کرد فرار اصلی پرسش به پاسخ از که شود نمی دلیل این اما
 .صریح و درست ای لهجه به کنم می تکرار دوستانش و چهلتن برای
 شخصایت  ساند خیاالی   یاک  فرض با یا سند یک جعل با تواند می نویسنده یک آیا

 بکشاند؟ لجن به را مشخصی
 انصااف  و  اخاالق  آیاا  .ایان  یعنای  شجاعانه داستان آیا. این یعنی مدرن داستان آیا 

 .این یعنی داستان درنوشتن
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 داساتانی  درادبیاات  اساسای  بحثای  یک که اصلی بحث بگذرم و بگویم را نکته این
 ربطای  تاریخی های شخصیت کشیدن لجن و به تاریخ ناف به دروغ بستن و جعل ستا
 این خود بی .راست منابع از کردیت گرفتن برای خواهد می رذالت .ندارد بازی ژدانف به
 حسااب  باه  رقمای  چهلاتن  مثل هایی آدم که درجایی هم آن کنند نمی حلوا حلوا را ها آدم
 بایاد  موجاودات  ایان  مثاال ا کاه  اناد  کشایده  صاف  درها پشت در هایی و غول آیند نمی

 .کنند پاک را ها آن های ماشین شیشه و بفروشند روزنامه
 نامردی جهان بگذریم؛ چه شعاعیان مصطفی قول به
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   نیما شعر در آدمی تنهایی
 
 نیمایوشیج از شعری « را ری»

 یاک در روساتایی  زن یاک  و مرد ایلیااتی  یک بین طرفه یک ستا دیالوگی شعر این
 و مزرعاه  یاک  انادازش  درچشم که جنگلی یا درمنطقه افتاده، تک یا کلبه در نیبارا ش 
 است. آب برکه یک و جنگلی یا قطعه یک
 انساانی  صادای  ساد ر مای  نظرش به نخست که نودش می صدایی مرد فضایی چنیندر

 کاه  ناد ک می شک بعد کمی اما لبدط می کمک به را کسی یا ویدگ می چیزی دارد که ستا
 .است شنیده را آدمیان صدای قبالً او که چرا .باشد انسان یک یصدا صدا این
 از گویناده  ناه  اسات  شانونده  داساتان  درتماامی  کاه  را ری با دیالوگ این درآخر و

 چیسات  یاا  کیسات  اناد د مای ن او کاه  کسی که ندز می حرف خود تعج  و سردرگمی
 بگویاد  و دبخوانا  دارد دوسات  کاه  درحاالی  اماا  بخواناد  آوازی بزند، حرفی واهدخ می
     :کنیم نگاه واند؛ت مین

 امشبیدآمیصدا...راری

. گیارد  مای  قارار  خطااب  ماورد  را ری امان هب یازن که وداش می ازاآغ گونه این عراش
 ؟.خاطر چه هب

 .است شنیده صدایی ستا او نزدیکی در که مردی که آن خاطر هب
 .ست؟ا کسی چه زن این 
 .است نزدیک بسیار او با که ستا کسی یا ستا او زن یقین به قری  احتمال به
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 چرا؟
 .ستا او کنار در ستا بارانی هوا که شبی نیمه در که آن خاطر هب

 ید؟آ می کجا از صدا این
 اجک پشت از
 .است شده واقع آبی برکه درکنار مزرعه سوی آن که جنگلی درختانی پشت از

 آببندکه
 تابشسیاهبرق

 ایدگشمیدرچشمخرابازتصویری

 و خاراب  مکاان  و زماان  اوضااع  هاد د می نشان درآن سیاهی از تابشی که آبی برکه
 .ستا بحرانی
 ست؛ا صدایی نوع چه صدا این
 واندخ می که ستا کسی گویا
 را شعری یا مصیبت یا ترانه دارد که ستا انسانی صدای احتماالً؛ ستا آدمی صدای

 .لبدط می کمک به را کسی یا واندخ می
 ویدگ می را ری به و ندک می شک درنگ بی اما
 نیست این آدمی صدای اما
 .باشد انسان صدای سدر نمی نظر هب است شنیده او که صدایی این
 نیست؟ آدمی صدای صدا این چرا چرا؟

 منهوشربای،نظمبا
 امشنیدهراآدمیانآوازهای

 است شنیده را آدمیان صدای قبالً او که آن برای
 چگونه؟ و کجا

 سنگینشبانیگردشدر
 منهایزاندوه
 ترسنگین



 کریتیک: دفتری در نقد و بررسی         184

 

 

 است بوده مجبور اندوهش بردن یاد از برای و است بوده اندوهگین که هایی ش  در
 .بزند قدم است بوده تر تاریک او یها هازاندو که ش  تاریکیدر

 .نیست آدمیان صدای است شنیده که صدایی این است مطمئن کجا از

 سریکراآدمیانآوازهایو
 برازمدارمن

 صاداهای  و آوازها تمامی که آن خاطر هب نیست آدمیان صدای صدا آن که ندارد شکی
 .است حفظ از را همه و است شده حک او روح و درذهن آدمیان
 دارد؟ صددرصد اطمینان یشها هشنید به ایلیاتی مرد آیا

 آری
 دلتنگقایق،درونشبیک

 چنانآنخواندند
 رادریاهیبتهنوزمنکه
 ینمبمیوابدرخ

 چناان  آن مااهیگیران . اسات  باوده  دردریا ماهیگیران با که ش  یک. دارد اطمینان بله
 آن هیبات  تماامی . یناد ب مای  درخواب را منظره آن ش  هر او که وانندخ می آواز دلتنگ
 .ندک مین رها را او و. یدآ می او خواب هب مدام ش 
 دویگ می و ندک می صدا را را ری ایلیاتی مرد باز و

 راریرا،ری

 او چاه  آن از را ری حاواس  چارا  .ندک می صدا راری  ،را ری بار دو ایلیاتی مرد چرا
 افتاادن  اتفااق  درحاال  مهمای  واقعه آیا .است؟ شده پرت است مهم او برای و ویدگ می

 ریختاه  هام  هبا  کاه  شانود  مای  دارد است شنیده او که را صداهایی هم را ری آیا است؟
 صادا  را او باار  دو ودش می مجبور او که نیست او با حواسش و هوش را ری آیا .است؟
 چرا؟ است گونه این اگر .کند

  بگوید؟ واهدخ می چه را ری به ایلیاتی مرد

 بخواندکهآنهوایدارد
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 سیاهشبایندر

 .بزند حرفی واهدخ می. دارد گفتن برای حرفی کسی تاریک ش  ایندر
 .بگوید ار میومه ناگفته واهدحرفخ می اهاسی ش  ایندر که ستا کسی چه ناایااام
 ؟.دارد مضمونی و موضوع چه حدیث و حرف این

 خودشبانیستاو

 ؟.نیسات  خاودش  باا  بطلبد کمک به را دیگری یا و بزند حرفی واهدخ می که آن چرا
 کاه  است ریخته هم هب قدر این او که است افتاده اتفاقی چه نیست؟ آگاه موقعیتش به چرا

 .است کرده موشفرا را خودش

 صدایشبارفتهاو

 آن معناایی  باار  رچقاد  و دارد انادوهناکی  یا و سنگین یا تلخ مضمون چه گفتن این
 .است برده خود با را او که  است خوفپر و سنگین

 واندتمینخواندناما
 چرا؟

 بزناد  حارف  دیگری ااب اهاسی ش  ایندر واهدخ می دلش که چیست یا کیست این
 .واندت مین اما

 درون از را او کاه  اسات  افتااده  اتفااقی  چاه  بزناد؟  حارف  دیگران با واندت مین چرا
 نیست؟ خودش با و خودش هب او که است کرده متالشی حدی هب

 و. اسات  بارده  جهان کجاینا تا خود با را او که است بوده حدیثی و حرف چه این
 است کشانده حشتو و خوف یا و وحیرت بهت یا و اندوه و غم اعماق به را او قدر آن
 .کند باز ل  از ل  واندت مین که

 آدمای  باا  آدمی فاصله داستان. است تنهایی در شده رها انسان داستان را ری داستان
 انساان  هاد د مای ن اجاازه  کاه  است ای فاصله داستان. ستا ها هفاصل داستان را ری. است
 اسات  شنیده چه نآدر که است زیاد فاصله این قدر آن و بشنود وضوح هب را کسی صدای
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 او که نیست کسی خیال و حقیقت میان حیرت و شک ایندر و .ندک می شک نودش می یا
 شاک  داستان را ری .است نشسته او نزدیکیدر که او زن حتی را ری حتی کند کمک را
 .ستا آدمی گیشد گم و حیرت و

 هدورافتااد  و تنهاا،  .ناد ز مای  حارف  خاودش  باا  دارد که ستا انسانی داستان را ری
 کاه  چاه  آن تبیاین  از و .نیست مهر به او با زمین و آسمان ،مکان و زمان که درروزگاری

 کاه  سات ا روزگااری  در افتااده  تاک  انسان داستان را ری .است عاجز افتد می اتفاق دارد
 .ندارد وجود دیگر رابطه این اکنون و دور یا گذشته به رددگ میبر  هم با ها مآد رابطه
 ریشه سیاهی این .است سیاه بودن ش  شدت از ش  چرا .است ش  چرا دید باید
 که را صداهایی که دارد فاصله دیگران با قدر آن آدمی چرا. دارد جهان حوادث کجایدر
 دلتنگای  چارا . اسات  انادوهناک  مااهیگیران  تراناه  چارا . نیسات  مفهوم برایش نودش می
 واهاد خ مای  کسای  چارا  .ناد ک مای ن رها هم درخواب را ایلیاتی مرد ماهیگیران یها هتران

 را حواساش  و هاوش  آدمی چرا .نیست گفتن سخن به قادر بسیار دالیلی به بزند حرفی
 .است داده دست از

 .خشاد ب مای ن تعاین  مخالفات  یا موافقت با را حضورش و است خاموش را ری چرا
 بارای  اسات  مجباور  او و نیسات  ندز می حرف او با دارد که کسی به را ری حواس چرا

 دوبار را او ستا دیگری جای حواسش و هوش یا است درخواب که اطبیمخ به هشدار
   .است افتادن درحال اتفاقی چه بگوید او به تا کند صدا
 وضاعیت  ایان  روی بایاد  و اناد  بنیاادی  ییهاا  شپرسا  ،ها شپرس این سدر می نظر هب

 جاا  بادین  دیگاران  و خاودش  و محایطش  با انسان رابطه چرا که شد خم بیشتر سورئال
 آدمای  تنهاایی  پاژواک  آیاا  و .دارد ماا  زمانه کجایدر ریشه اعتراض این و است دهرسی
 .ودش می دیده درطبیعت که ستا خرابی تصویر همان
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 بهرنگی صمد مرگ و احمد آل جالل
 

 داستان شرح

 دامپزشاک  ساتوان یکام   فراهتای  حمزه همراه بهرنگی صمد 1347 شهریور 7 تاریخ در
 شاوروی  و ایاران  مارز  ناحیاه  در گوالیک شام مرزی ناحیه به داشت مأموریت که ارتش
 روز دو از بعاد  .شود می منطقه آن عازم ارتشی جیپی با برود بیمار های اس  معاینه برای
 .  رسند می مرزی منطقه به

 که حمزه و زنند می آب به  وحمزه صمد 1347 شهریور 9 صبح و نیم ده ساعت در
 آیاد  مای  و تا .است شدن غرق درحال صمد بیند می استاو  از دوری چندان نه درفاصله
 را خبار  و رود می تبریز به برد پس می خود با را صمد رود تند آب برساند او به خود را

 1.دهد می اطالع صمد خانواده به دوستی واسطه به
 شاوروی  و ایاران  بین ای روز درجزیره شش از بعد وجسد شود می آغاز وجو جست

 نزدیکان توسط جسد شهریور 17 درتاریخ و شود می پیدا کالیه پاسگاه سربازان وسیله به
   2.شود می شناسایی صمد

 پاای  و سااق  شاکم  درزیار  سانتیمتری پنج دو شکاف از پاسگاه  نخست درگزارش

                                              
 فراهتی حمزه دیگر یها لسا و ها لسا ن. آ1
 1۳5۹ رشهریو 1۳ سال کیهان نامه روز . ۲

 .است اتهام درمعرض که شود می برده نام دیگری شخص از حمزه جز گزار  دراین
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 فراموشای  به گزارش این قانونی مراجع بعدی درگزارشات که آید می میان به سخن جسد
 1.شود می سپرده
 

 ابهامات شروع

 ارتشی جیپی با شده حفاظت ناحیه به صمد بردن و ارتش از افسری پای آمدن میان به اب
 از بعاد  افسار  ایان  رو ننماودن  و صمد نزدیکان توسط الاقل افسر این بودن ناشناخته و

 هنگاام  او که خبر این و ارتش ضداطالعات توسط او بازجویی خبر و صمد شدن غرق
 قاوت  شاایعه  ایان  .است داشته خودکشی قصد خود سر به چکشی کوبیدن با بازپرسی

 خاود  کارد  مای  اجتنااب  آب باه  زدن تان  از همیشه و دانست نمی شنا صمد که گیرد می
 .است نزده آب به تن اختیار به

 توانسات  می صمد زدن کتاک و سااواک باا صمد درگیری درزمیناه بادگماانی این
 غیرمستقیم و یا مستقیم سااواک؛ دست به او کشتن از شاکلی داستاان این به توانسات و
 2.بدهد را

 

 آرش نشریه نامه ویژه

 مقااالت  از یکای  و بدهاد  ای نامه ویژه گرفت تصمیم صمد مرگ برای آرش ادبی نشریه
 30 آن نوشاتن  و تاریخ عوام افسانه و صمد نام به بود احمد آل جالل قلم به نامه ویژه این
 3.صمد مرگ از بعد روز 81 یعنی بود ماه آبان

 یک واقعه، یک از مردم که ار میمکانیس بدهد توضیح خواست می مقاله دراین جالل

                                              
 صمد برادرم بهرنگی . اسد1
 آیدین صمد؛ مرگ . راز۲
 صمد مرگ راز . کتاب۳
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 بخشای  و دارد را واقعیت از بخشی که ای اسطوره و داستان. سازند می اسطوره و داستان
 رارابا ادرب ردماما  اعیادفا  ماانیسا امک باه  گردد برمی نانداشت و ناداشت و این ندارد را

 .مسلط قدرت
 نخسات  .باود  نااموفق  خوانناده  باه  خود مقصود رساندن در دلیل دو به مقاله این اما
 و بیایاد  بیارون  کاار  از شکساته  وپا دست مقاله شد باعث جالل قول به که سانسور فشار

 درفضاا  روزگار درآن که شبهاتی و شک برشمردن دوم .کند سرگردانی دچار را خواننده
 کاه  درچیازی  ماناد  ناموفق و برد فرو درابهام را مقاله اصلی مقصود و همین زد می موج
 مقالاه  کاه  شایرازی؛  اوجای؛ شااعر   بود منصور جزاین و اگر .بدهد توضیح خواست می
 ؟.شد کشته یا شد و غرق صمد پرسید از او نمی صراحت به بود خوانده را احمد آل

 را مقالاه  کاه  زمانی تا کند می اشاره مقاله درفهم سرگردانی همین به هم دهقانی اشرف
 خاودش  صامد  بگویاد  خواهاد  می جالل فهمد می و خواند می آهنگران روحی نزهت با

 از مسالط  قادرت  دربرابر ایستادن درپی که و بازارند کوچه عادی مردم این اما شد غرق
   1.سازند می شهید دارند او

 مستمسکی وخود شد تکرار شاعر اوجی به اش درنامه درمقاله ابهام همین و بعدها   
 کاه  2.بیندازناد  اش مقالاه  و احمد آل گردن به را صمد مرگ شایعه فراهتی عینمداف تا شد
 ببینایم  و جاالل  مقالاه  به بکنیم نگاهی برسیم ماجرا این به که آن از قبل اما .نبود گونه این
 .دارد خوانی هم داستان حقیقت با کجا تا ادعا این

 

 عوام افسانه و صمد

 آماده  مقالاه  درزیار  که تاریخی و شد چا  گیبهرن صمد ویژه آرش درنشریه مقاله این
 .صمد مرگ از بعد روز  81 یعنی است آبان 30 است

                                              
 صمد مرگ راز دهقانی؛ . اشرف1
 آدینه نشریه سرکوهی، فرج آرزومندی درد . شب۲
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 .کند می شروع درمدینه بزرگش برادر مرگ با را مقاله جالل
 شاام  خاوردن  از و بعاد  است درمدینه ایرانی های اهلل آیت از یکی نماینده که برادری
 .میرد می ای ناشناخته مرض به دوستی درخانه
 و باه  ناگهاانی  کاه  دانساتیم  و آمدناد  مدیناه  از برادر بچه و زن تا بود قضایا و این»
 باود  برگشته دیر و «نخاوله» از یکی خانه به مهمانی بود رفته شبی .مرده ناشناخته مرضی
 «شد. می باورش کسی مگر اما .همین بود برنخاسته دیگر صبح و بود خوابیده و

 ایان  بارای  و شااهدش  .نداشت برادرش شدن کشته و نه مردن در شکی جالل پس
 .بود پسر برادرش و برادر همسر ادعا
 باود  حاضار  زنش چیزی؟ ولی آخر مزمنی درد از نامناسبی، ناله مرضی، غذای آخر»

 «.و پسرش
 مدینه از که دیگر فالنی از بود آمده کربال از که فالنی» .آمد گیر مستمسک عاقبت تا
 «اند. کرده چیزخور ها سنی را النیف که بود کرده نقل بود برگشته
 بساازند  مقدسی تا» :گوید می چنین خود شود؟ جالل می ساخته شایعه این چه برای

 «خوابیده. بقیع در چهارم امام پای پایین که
 صامد  مارگ  خبر به برادرش کردن مسموم برای افواهی شایعه و مردن این نقل از و
 .دهد می او به ساعدی که رسد می

 آدمی کرده؟ آخر خودکشی اند؟ نکند کرده نیستش به سر نکند آخر» پرسد می و بعد
 19 تاا  16 حادود  در ارس باشاد؟ و مگار   زده رودخاناه  باه  باید چرا نیست بلد شنا که

 درخاداآفرین  کاه  گفتناد  هام  و بعد .بغلطاند را کسی بتواند که دارد آب چقدر شهریور
 یعنای  .شاود  نمای  بااورم  هناوز  مان  ولای  .و... الاخ  آب فشار و شود می تنگ رود بستر

 عوامانه؟ سازی افسانه واقعیت؟ یا از فرار ذهنی؟ یا بازی رمانتیک
 باویاه  ابن به سه هر ساعدی و صمد و او که تختی مرگ به زند می گریزی و درادامه

 :کنیم نگاه اند رفته
 و دیگاری  تاورات  بااربی  باا  گفات  مای  کردند و دیگری چیزخورش گفت می یکی
 اش الشاه  و بعد اند زده را او کشت قصد به گفت می اند و دیگری کرده اش فهخ گفت می
 .اند کشیده مهمانخانه به را
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 :رسد می سازی شایعه این مکانیسم به و بعد
و  فاردی  هاای  نباودن  باشی کرده جبران خودت بودن و در باشی پهلوان جهان آخر»

 خودکشی؟ وقت و آن را دیگران اجتماعی
 درمعناای  خاود را  روزماره  وجاود  ابتاذال  کاه  ای ترسایده  و توانناا  عادی مرد آخر
 بااور  باود  ممکن چطور دید می شده جبران او سرشناسی در و تن قدرت در و وجودی
 . است کرده خودکشی او که کند

 کرده؟ خودکشی او کند باور زیر به سر عادی مرد این بود ممکن چطور
 تاوی  عاادی  مارد  برای نیست دفاعی شرو نوعی آیا عوام سازی افسانه این و ببینیم

 بماند؟ سیاوش کند؟ و امیدوار حفظ تسلط درمقابل را خویش ترسیده شخصیت تا گذر
 .داریام  هم را قصاب جوانمرد حتی مرات  سلسله دراین دارند خود جای که سهراب و

 دیگاری  آن یا شد غای  که را دیگری آن یا رفت تیزاب خمره در که را فرقه فالن رهبر
 .رفت آسمان به که را

و  و افااده  پاز  کلای  باا  عمار و  سال شش پنج و چهل با اکنون من که است این بهتر
 چاو  کنای،  فرض که زندیقی هر دیرباوری به و ها آدم ترین عامی عوامی به معلومات، اما

 رساانده  دریاا  به خود را اکنون ارس راه از کوچولو سیاه ماهی آن عین صمد که بیندازم
 .«کند ظهور نو از روزی تا است
 

  1اوجی منصور به جالل نامه

 و مااه  5 صامد  مارگ  و از  شود می نوشته اوجی منصور به بهمن 26 تاریخ در نامه این
 :  نویسد می چنین اوجی نامه درجواب جالل. است گذشته روز 17
 ماان  دل هماه  چاون  اماا  .شاده  غارق  کاه  نیسات  تردیاد  درین. صمد درباب و اما»

                                              
 صمد مرگ راز :اوجی به جالل نامه . 1
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 هماین  باه  مان  هم را مقاله همان. دیگر ساختیم خوب و ساختیم ازیمبس قصه خواهد می
 کاه  حیاف  .خاودم  بارای  کانم  روشان  را ساازی  افسانه این تکنیک مثالً که نوشتم قصد

 نویسانده  مرحاوم  چاه  آن باه  نباود  کنناده  هادایت  و شاااید  ماناد  شکساته  سارودستش
 «بگوید. خواست می

 

 دیکتاتوری و سازی شایعه دیالکتیک

 مانحط  ژورنالیسام  نادارد و  وجاود  خبررسانی سالم جریان که استبدادی های سیستم در
 .دهد می مردم تحویل دروغ و کند می گژدیسه را هرخبری و خفه را هرصدایی حکومتی
 ناه  را هراتفااقی  کنناد  مای  ساعی  مردم است خصمانه ای رابطه حکومت با مردم و رابطه
 .کنند سیرتف حکومت و بدی دشمنی براساس که حقیقت براساس
 نویسانده  صامد  که آن نخست. بود رو روبه پروسه همین با آغاز همان از صمد مرگ
 گااه  گه که نبود بعید پس .نبود آورد نمی تاب را مخالفی صدای هیچ که حکومتی دلخواه
او  شدیداً و بود شده احضار که طوری همان گیرد قرار و شتم ضرب مورد و شود احضار
 1.بودند زده کتک را

 باا  ممنوعاه  ای منطقه به رفتن هم آن نبود باورکردنی او مفاجای مرگ دیگر سوی از
 بود؛ گیارم  ارتش افسر بدتر ازآن و نبود او شده شناخته و نزدیک دوستان جز  که کسی
 سااواک  توساط  او کشاتن  شاایعه  نخست روز همان از بود طبیعی پس .دامپزشک افسر
 .بگیرد قوت

 و پرساش  جالل به اوجی نامه وحتی آرش درنشریه لجال عوام افسانه مقاله نوشتن
 .رو است این از مورد دراین
 جاالل  و بارعکس  شاود، ناه   می جالل مقاله نوشتن باعث صمد کشتن شایعه واقع به

                                              
 صمد مرگ راز کتاب . آیدین؛1
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 شاایعه  باازار  و کوچاه  ماردم  اساتبدادی  درکشاورهای  چارا  دهاد  توضیح کند می سعی
 اوجای  باه  اش ناماه  در اللجا  کاه  طاوری  هماا  حااکم  سانسور خاطر به هرچند .سازند می
 نویسانده  مرحاوم  چه آن به نبود کننده هدایت شاید و ماند شکسته سرودستش» نویسد می
 خواسات  مای  کاه  چاه  درآن او اسات  باودن  نااموفق  منظاورش  که 1«بگوید خواست می
 .برساند خواننده به

 ای گونه به شد رو روبه تندی به صمد داران دوست سوی از روزها درهمان جالل مقاله
 جاالل  باود  معتقاد  و کارد  مای  یااد  جاالل  مقالاه  از خشام  با آهنگران روحی نزهت که
 .بداند بازار و کوچه مردم شایعه صمد درکشتن را ساواک نقش خواهد می

 ماان  دل مان همه چون اما» :نویسد می اوجی به جالل که نامه قسمت آن درمورد و اما
 «ساختیم. و بسازیم قصه خواست می

 2.نشاد  و فهمیده خوانده درستی به ای عده سوی از نخست روز همان از جالل مقاله
 .شاود  می تکرار اوجی به اش درنامه ابهام این .بود مقاله در که ابهامی به گشت برمی و این
 اسات  نباوده  درکاار  ابهاامی  اوجای  و او بارای  رساد  مای  نظر به که ابهام این از و جالل
 قصاه  خواسات  مای  ماان  دل مان همه»است  ههم ضمیر این و قصه ساختن وآن گذرد می

 «ساختیم. و بسازیم
 کاه  بودناد  باور براین آغاز همان از تبریز محفل نخستین های حلقه و صمد نزدیکان

 حلقاه  ماناد  مای  شاود  نمای  ها آن شامل همه ضمیر این پس. است کشته ساواک را صمد
 درابتادا  نیاز  ساعدی و جالل رسد می نظر به. دیگران و ساعدی و جالل مثل تهران ادبی

 و باشاد  کشته ساواک را صمد که خواست می شان دل گونه این و یا اند بوده باور برهمین
 .شود می و دیگران او خود شامل همه ضمیر
 

                                              
 صمد مرگ راز اوجی؛ به جالل . نامه1
 صمد مرگ راز دهقانی، . اشرف۲
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 اوجی نامه

 آن جاو  بادانیم  درساتی  باه  تاا  نیسات  ما دردسترس متأسفانه جالل به شاعر اوجی نامه
 حادود  تاا  جاالل  پاساخ  از اماا  اسات  بوده چه صمد مرگ درمورد ادبی جامعه روزگار
  .شویم می آگاه امور کیف کم به زیادی
 جامعاه  کاه  دهد می نشان صمد مرگ از ماه 5از  بیش گذشت و جالل به اوجی نامه
 .است شده غرق خود صمد است نشده متقاعد ادبی

 از .اسات  شده غرق خود صمد که گوید می سویی از .نیست ابهام بی هم جالل پاسخ
 اش درمقالاه  ابهاام  ایان . ساختیم و بسازیم قصه که خواست می مان ما دل گوید می یسوی
 برادرش که نانچ هم شد غرق خود صمد گوید می سویی از. هست هم آرش نامه ویژه در
 گارفتن  پنااه  بارای  که بازارند و کوچه مردم و این.کرد خودکشی تختی و مرد مدینه در
 را هاا  داساتان  ایان  بگویناد  ناه  زمانه مسلط قدرت به خواهند می داستانی پشت در خود
را  اسات  و باازار  کوچاه  مردم همین دردهان که را هایی پرسش همه این با اما سازند می
 .برد می سئوال زیر به را صمد خودکشی و کشد می میان به

 

 بود چه داستان حقیقت

 دیگار  چهو  صمد مرگ راز درکتاب دهقانی اشرف چه و برادرم صمد درکتاب اسد چه
 رویناد  روبه داستان دراین هایی ابهام با روزگار دراین و روزگار درآن صمد داران دوست

 است ساواک سوی به شان اتهام انگشت و است شده غرق خود صمد اند نشده متقاعد و
 حمازه  کاه  خواساتند  می و دانند می داستان این درگیر هایی ضعف و شدت به را حمزه و

 .دهد پاسخ ها آن های پرسش به و بیاید
و « دیگار  هاای  ساال  و ها سال آن از»کتاب  و 1آدینه نشریه به اش درنامه حمزه و چه

                                              
 ۶۲ آدینه هتیفرا حمزه ارس، کشنده راز صه. ق1
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 نشاریه  در جاالل  مقالاه  کاه  باورناد  براین هردلیلی به 1ایستادند او درکنار که کسانی چه
 اسات  زده دامن دودلی و شک این به و نیست ابهام از خالی اوجی به جالل و نامه آرش
 چناد  و بیسات  ساکوت  و اسات  باوده  مارگ  سافر  آن باه  صمد بردن حمزه هگنا تنها و

 .ماجرا این درمورد اش ساله
 

 محال فرض

 قهرماان  باه  نیااز  و باود  جنینی درحال چریکی جنبش که حمزه استدالل این از بگذریم
 یهاودایی  چاون  را او و برد آسمان به و فرا کشید ارس از را صمد تقدیر دست و داشت
 آن از جزیای  خاود را  کاه  جنبشای  مصاالح  خااطر  باه  او و کرد بیرون روزگار صحنه از
 .کرد سکوت دانست می

 قااطع  ضارس  باه  اماا  شاد  خام  آن روی بیشاتر  تاوان  می حمزه تحلیل این درمورد
  بسات  جماع  یا است اندیشیده می گونه این 1347 سال شهریور در حمزه گفت توان نمی
 آدیناه  نشریه به ای نامه با ارس کشنده راز از خود را شود می برآن او که است هفتاد دهه

 .کند خالص
 سااواکی  و شااه  و نداشات  اعاراب  از محلی چریکی جنبش که دیگر روزگار در اما
 .داشت معنایی چه سکوت نبود درمیان

 جاا  درآن و کلیبار  دادگااه  فراخاوان  باه  داد مای  تان  حمزه که است این محال فرض
 کلیبر دادگاه چند دالیلی به اما .کرد می ضاوتق دادگاه و شدند می حاضر ماجرا دوطرف
 .نشود کشیده بد سویی به کار و کند حقوقی قضاوت که نبود درموقعیتی
 عماومی  افکاار  و جنبش سطح در روزگار درهمان دادگاه این که بود آن دوم فرض
 های پرسش نیز داستان سوی آن و کرد می خود دفاع از و آمد می حمزه و شد می تشکیل
 جاد  باه  روزگاار  آن ملتها   جو در هم کار این. گذاشت می میز روی به خود را اسخپ بی

 .بود کار دردستور تری مبرم مسائل .نشد گرفته

                                              
 آدینه سرکوهی، فرج :تبریز در باران روزهای .1
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 کاه  دادگاهی چنین به تن کشور از درخارج خود حمزه که بود آن سوم محال فرض
 .کردند می پاسخ و پرسش طرح دوطرف و داد می حقوقی نه داشت اخالقی جنبه
 برسار  کاه  مشکالتی و آوارگی و چند دالیلی خاطر به نشد متحقق هم فرض نای اما
  گاره  صادها  از ای گره چه دعوایی چنین طرح که بود این و استدالل .بود آوار تبعیدیان
 .گشاید می را کورجنبش
 درصافحه  هایی پرسش که دانست می خود باید حمزه اما. نیست و هست ها این همه
 کاس  هیچ و اگر او است سوی به تنها و تنها ها پرسش این هامات و انگشت .هست تاریخ
 با و شد می قدم پیش باید که و او بود بود داستان این ذینفع او نباشد عذینف داستان دراین
 و شد می ظاهر عمومی افکار دربرابر همیشه برای بار یک دادگاهی چنین تشکیل پیشنهاد

 عماومی  افکاار  او و نقاش  داساتان  این درمورد داد می و اجازه داد می پاسخ ها پرسش به
 هاای  نموناه  هاا  دادگاه این از .شود بسته همیشه برای گشوده پرونده این و کند قضاوت

 .داشت خواهد و داشته وجود کمی چندان نه
 

 فراهتی مرگ

 خاوبی  وصف در هایی سوگنامه و نه امضا  کم و پرامضا  های بیانیه نه فراهتی مرگ با اما
 پروناده  ایان  تواناد  و نمای  دهاد  نمای  درخور جوابی پاسخ بی های پرسش آن به فراهتی
 .  ببندد همیشه برای را ای عده سوی از پرابهام

 جاز   الاقال  نباود  تبریاز  حلقاه  اصالی  جاز   حمازه  کاه  نیست داستان دراین شکی
 صامد  نزدیکاان  کاه  باود  دوری خیلی های درالیه بود هم و اگر نبود نخستین گاردهای
 دیادار  چهار الی سه به گشت برمی او با صمد آشنایی کل .نداشتند او از نیروش شناخت
 1.کوهنوردی های تیم صمد در او با

 خبر با نتوانست حمزه صمد مرگ از بعد که داشت توان نمی شکی هم داستان دراین

                                              
 بهرنگی اسد پاسخ و صمد برای ای پرونده( انقالب از قب ) سیاسی زندانیان کانون. 1
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 توضایحی  و او جناازه  کاردن  دردنباال  شرکت و صمد خانواده موقع به و مستقیم کردن
 روزگاار  درآن او هرچند .کند متقاعد ماجرا بودن تصادفی به را صمد زدیکانن کننده قانع
 .است بوده گرفتار ارتش ضداطالعات دست در خاطراتش در خود روایت طبق

 از جادا  اش سیاسای  درزنادگی  حمازه  کاه  داشات  توان نمی شکی هم داستان دراین
 کاه  داشات  هام  اییخطاها  و خبط کشید، هایش آرمان خاطر به که هایی حرمان و ها رنج
 باازحمزه  1.افزود سابق های اتهام آن برغلظت و زد دامن ها وشبهه شک و ها پرسش آن به

 ار میعماو  افکار و شود حاضر درصحنه صمد داستان مثل نخواست شاید و یا نتوانست
 .کند قانع است خود داشته که نقشی و بود افتاده اتفاق چه آن به

 او و داشت ها پرسش عمق به او توجهی کم از شانن که چیزی است آن تمامی ها این
 .آمد می میدان به زدایی ابهام و پاسخ برای باید خود

 گوالیک درشام که بدهد نظر تواند نمی طرف بی گر پژوهش یک قاطع ضرس به امروز
 خااطر  باه  .بود چه ماجرا دراین تصادف و یا ساواک یا و حمزه نقش افتاد و اتفاقی چه

 خااطرات  کتااب  یاک  و آدیناه  نشاریه  به نامه یک و نیست میاندر لیاص شاهد که آن

 بارای  را پروناده  ایان  واناد ت نمی طرف بی ای منصفه هیئت حضور و مدعیان حضور بی

 ایان  بساتن  بارای  او درمرگ هم ودرشت ریز یها بیانیه و دیگران دفاع. ببندد همیشه

 چنان هم دیگر طرف سوی از چنان هم اتهامات آن و ها پرسش آن .نیست کافی پرونده

 .است میز روی
 و بحاث  ایان  میاان  از خواهاد  مای  که گذریم می هم نوستالژیک راست گرفتن بُل از
 نکشاتیم  ما را صمد که دیدید بگوید و کند تبرئه را دوم پهلوی خوار آدم ساواک ها جدل
 از تر هباخت آبرو دست این از هایی ورژیم رژیم آن.است سنخ همین از ادعاهایتان دیگر و
 .شانند بپو ها جدل و بحث این با را شان اعمال سیاه راستی به سیاهه بتوانند که اند آن

و  باود  حاوادث  خاودی  خودباه  سایر  مااجرا  بااقی  گفت توان می قاطع ضرس به اما
 .نبود درکار ابزاری استفاده و شیطنت

                                              
 ۹۹-۹8 شماره ر آ اصالنی مهدی شاهد تک های سال  .1
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 :آخر نکته دو

 شامایلی  و هرشاکل  باا  اساتبدادی  درکشاورهای  کاه  داشات  تاوان  نمای  شکی .1

 دیکتاتوری درمقابل که تختی چون محبوبی ورزشکار و صمد چون ای نویسنده

 نیسات  به درسر بیاید فرصتی حکومت اگر و شوند نمی تحمل کنند نمی خم سر

 .کند نمی تعلل ای لحظه ها آن کردن

 باه  شاان  مطلاق  بااوری  بای  در ماردم   کاه  داشات  تاوان  نمای  شکی هم امر و دراین

 پنااه  ای هرحادثاه  درپشات  و دهناد  می نسبت او به را اتفاقی هر استبدادی های حکومت

 .سازند می سنگری و گیرند می

 حمازه  باه  آن عقباه  و یا ها چریک سازمان شود می گفته جا آن و جا دراین که این .2

 صامد  قتال  در داشاتن  دست به ساواک و او کردن متهم مقابل در گفت فراهتی

 خاوبی  باه  تارا  ماا  دهاد  مای  پیغاام  او باه  جاالل  گویناد  می حتی و کند سکوت

 باودن  ارتشای  به اش اشاره که تو است برتن که ستا لباسی ما قصد شناسیم می

 غارق  1347 شهریور در صمد که این نخست. نیست ابهام از خالی است حمزه

 صامد  مرگ زمان رد پس .شد متولد 1350 بهار در ها چریک سازمان و شود می

 یاا  و سند که آن و دوم .کن سکوت بگوید یفراهت به که نداشت وجود سازمانی

 ماتهم  تورا ما بدهد پیغام حمزه به که نیست دست در جالل گفته براین شاهدی

 .کنیم می متهم ترا لباس کنیم نمی

 شاود  کامال  شاان  پاروژه  تا بودند شهید دنبال روشنفکران که ادعا این برخالف .3

 کاه  ادعاا  ایان  از ای نهنشا شد منتشر صمد مرگ از بعد که هایی نوشته درتمامی

 و ادعا این با ساواک و داشت. سانسور علت و این .نبود است شده شهید صمد
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 برمارگ  علام  باا  صامد  نزدیکاان  که ادعا این پس .کرد می برخورد شدیداً اتهام

 .ستا خطایی حرف کردند توافق او بودن برشهید صمد

 و ایان  داد نشان خود را نجاهپ دردهه صمد تأثیرگذار نقش واقع به که برد یاد از نباید

 دوساتان  مخیلاه  در و جامعاه  درونی پویه به گشت و برمی نبود سازمانی یا کسی اراده به

 .  گنجید نمی 1347 سال در نقش این صمد
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 معاصر؛ جهان در نیما خالی جای
 

 نیما هایآدم آی شعر به نگاهی

 
 سرایش تاریخ

 ایاران  اشغال از بعد ماه سه یعنی شد سروده 1320 سال آذر هفت و بیست در شعر این
 توساط  وکاس  درخاناه  نویسندگان کانون کنگره دراولین 1325 درسال و متفقین توسط
 .شد خوانده نیما

 

 شعر ساختار

 اجتمااعی  و نماادین  و سمبولیک شعری و شده سروده سطر 34 در و رمل بحر در شعر
 .موتیف و مضمون و تم حیث از نیمایی تمام به ستا شعری این جز  و است

 ها مآد آی شعر؛ خوانش
 مقدماه  بادون  و واساطه  بادون  را آدم شااعر  چارا . ستا ها مآد آی شعر عنوان چرا
 با ندک مین حوصله که است افتاده یا است افتادن درحال اتفاقی چه .هدد می قرار خطاب
 تعاین  راچا  هساتند؟  کساانی  چاه  هاا  مآد این .دهد قرار خطاب مورد را ها مآد ای همقدم
 بودن آدم صرف شاعر برای چرا .ندارند طبقه و جنسیت ،سن ،نژاد ،رنگ نظر از خاصی
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 شاان  چشامان  درجلاو  چاه  آن از شاوند  آگااه  و بگیرند قرار خطاب مورد که ستا کافی
 .است افتادن اتفاق درحال
 از و دارد معناایی  و مضامون  چه هشدار این ودش می ازاآغ هشدار یک با شعر رااچ
 .تروس چه

 خندانید و شاد نشسته برساحل که ها مآد آی
 ؟.هستند کسانی چه نیست شان دل بر غمی و اند نشسته ساحل درکنار که ها مآد این
 .دیگر اندوهی و غم با است انمز هم آیا خوشی و شادی این. خندانند و شاد چرا
 برطبال  اناد  هزد درآن ای هعاد  کاه  سات ا جایی چگونه مشخص ساحل این و ساحل

 .  ریزد می شان زبان و دست از شادی و خنده و است شان کام به تمامی به وجهان خیالی بی
 جان پاردس می آب در نفر یک
 ؟.است شدن غرق درحال کسی چه
 آدرس و امانا  باه  ودشا  مای  غارق  دارد کاه  یاکسا  ایان  ویدگ مین اام هب اعراش چرا
 . کیست مشخص
 نزدیکاان  از یکی واندت می ودش می قغر دارد که کسی این بگوید واهدخ می شاعر آیا
 .  باشد ما از هرکدام
 را ماا  دارد شاعر چرا و ودش می غرق دارد چگونه و درکجا ودش می غرق دارد که این
 .ینندب مین اند هنشست درساحل که ها آن مگر. نفر یک شدن غرق از ندک می آگاه
 واکنشای  چرا ینندب می گرا و چرا ینندب مین اگر. ودش می غرق دارد کسی که ینندب مین 
 یهاا  مآد بیانش  درکجاای  ریشاه  دیگران به اعتنایی بی و خودمداری این .هندد مین نشان
 . دارد نشین ساحل
 ؟.ندک می آگاه شان انسانیت زوال از را ها مآد دارد شاعر آیا
 و پساتی  و دنائات  در بیشاتر  هرچاه  رفاتن  فارو  درحال ویدگ می ها مآد به دارد آیا 

 جهاان،  جای درجای شان خواهران و برادران ینندب می دارند که ییها آن. ستنده فرومایگی
 ماوج  هرساو  از کاه  مصائبی و درزندگی شدن غرق درحال ها بآ سوی وآن سوی دراین
 .نندک مین کاری و هستند ارندد میبر
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 .ندز می مئدا پایو دست که دارد نفر یک
 او کاه  است گرفته درخود را او یعوامل چه. ندز می وپا دست مدام دارد نفر یک چرا
 .نشود غرق مصائ  دردریای کند سعی و بزند وپا دست ماندن زنده برای است ناچار

 انیدد می که سنگین و تندوتیره دریای این روی
 ؟.ستا کجا دریا این و ستا دریایی چگونه این .است سنگین و وتند تیره چرا دریا
 و سااکت  و آرام نبایاد  دریاا  چارا  .یازد خ یمبر کجا از سنگینی و تندی و تیرگی این
 .باشد سبک و روشن
 چناین  قبال  از اایا  اسات  نشده چنین اهااگان به اکتاس و تندوتیره ایادری این ااآی
 .است بوده
 امار  باراین  ماردم  و است بوده قبل از که هدد می نشان انیدد می که این بر شاعر کیدأت
 و روز هار  دارناد  دریاا  درایان  هاا  مآد کاه  انناد د مای  .چیست داستان انندد می. اند واقف

 پاس  موجود وضعیت به ندا آگاه اگر که ستا جا این اما پرسش. وندش می غرق هرساعت
 ایان  کاار  کجاای  و یازد خ مای بر کجا از اخالقی و عملی انفعال این نندک مین کاری چرا
 .است خراب جهان
. ناد ا دخیال  رفتننگا  جدی دراین عواملی چه .ودش مین گرفته جدی هشدار این چرا
 گذاشاته  هاا  مآد کردن برغرق را بنا طبیعت آیا .ستا اجتماعی یا ستا طبیعی عوامل این
 یاا  دهناد  خارج  باه  توجاه  دیگران شدن غرق به نشینان احلاس هدد مین ازهااج و است
 ساختی  و اناد  هریختا  فارو  ها شارز. است کرده زدایی حسایت ها مدرآد اجتماعی عوامل
 واکانش  کسی مرگ به کسی دیگر که است کشانده رذالت منجالب هب را جامعه روزگار
 کسای  شادن  غارق  به کسی دیگر که اند هشد غرق ها مآد روزانه قدر آن و هدد مین نشان
 .ندک مین توجه
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 مسئولیت و دانستن

  ناد ک مای ن کاری و اندد مین که آن وردآ می همراه هب ار میآد مسئولیت خود دربطن دانستن
 دیگاری  جانس  از اسات  نشساته  خندان و شاد برساحل و اندد می که آن اما است احمق
 مسائولیت  آگااهی  زماانی  برهه دراین چرا است این پرسش اما. دارد یگرد مینا و ستا
 ایجااد  تغییراتای  چاه  اجتماعی وجدان و شعور و اخالقی کُدهای در دید باید. وردآ مین

 و است کرده اخالق بی را معهجا چیزی چه .است شده غال  مسئولیتی بی که است شده
 اسات  کرده سقوط دنائت از حد نای هب آدمی چرا و. چیست بشریت خفته وجدان ریشه
 .ندک مین کاری و است وتار تیره دریا اندد می که

 هستندمستکهزمانآن
 دشمن،بهیابیدندستخیالاز
 پنداریدبیهودهخودپیشکهزمانآن
 راناتواندستگرفتستیدکه
 آرید،پدیدرابهترتواناییتا
 ندیدبمیتنگکهزمانآن
 ...کمربندکمرهاتانبر
 بگویم؟هنگامیچهدر
 .قربانجان،بیهودهندکمیدارددرآبنفریک

 .چگونه و کرد بیدار باید زمانی چه را ها مآد خفته وجدان که است این پرسش
 .هستند خود خیالی بردشمن پیروزی مست که موقعی
   .اند هگرفت را ناتوانی دست نندک می فکر هک یمهنگا
 .بکنند کاری تا اند هبست را شان همت کمر که موقعی
 اناد  هبیهاود  کااری  انجام درحال مدام و اند غفلت درخواب که مردمی با هنگامی چه
 .کرد کاری باید آدم آن نجات برای هدد می دست از خودرا جان دارد کسی که بایدگفت
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 وانناد ت مای ن ها مآد چرا.دارد معاصر انسان کار درکجای یشهر میگسردر و غفلت این
 اناش اناچشم درجلو آدمی که خصوص هب لحظه نادرای که دابرسن درست درک ناای هب

 انسان جان نجات از تر واج  اریاک ااآی بکنند اریاک هدد می دست از را انشاج دارد
 .هست؟ هم

 دارید،دلگشابساطساحلدرکهها آدمآی
 برتن،تانجامهسفرهبهنان

 و درسافره  ناان  کاه  را کساانی  هاد د می قرار مخاط  و هدد می هشدار باز شاعر چرا
 .دارند دلگشایی روزگار و درتن لباس
 است برهنه و گرسنه که کسی پندارد می آیا. ندارد کاری گرسنگان و برهنگان با چرا

 یاا  ندارد را دیگران به کمک انسیلپت ودش می غرق دارد زندگیش گذران تیره دردریایی و
 .اند شدن غرق درحال که اینانند هم نه،

 راشماواهدخمیآبدرنفریک
 وبد،کمیخستهدستبهراسنگینموج
 دریدهوحشتازچشمبادهانارددمیباز

 دیده،دورزراهراهاتانسایه

 خساته  هاا  وجما  با درجنگ بازوهایش و ها دست و ودش می غرق دارد که کسی چرا
 وحشت از چشمانش که درحالی ندک می باز اکسیژن بلعیدن برای را دهانش و است شده
 .یندب می ساحل در را مردم از هایی سایه .نندز می بیرون حدقه از دارد
 روزگاار  دراین دارد که کسی بین چرا ست؟ا رو چه از فاصله و تنهایی و دوری این 
 و پوشایدن  بارای  لبااس  و خاوردن  برای نان که انیآن با ودش می غرق مصائ  دریای در

 .ستا رو چه از طبقاتی فاصله این. است فاصله قدر این دارند خوش بساطی
 خاود  اسات  ممکن که بخواهیم کمک کسانی از ما که نیست ای هبیهود تصور این آیا
 .روزگارند تندوسنگین دریای در ها مآد شدن غرق همین مسب 



 205         دفتری در نقد و بررسی کریتیک:

 

 

 .افزوناشتابیبیزمانهروودکبودگدربلعیدهراآب
 بیرونهابآزینندکمی
 !ها آدمآیپا،گهسر،گاه

 رحام  به را نشسته ساحل به یها مآد غریق وضعیت تشریح با ندک می سعی شاعر چرا
 مادام  و وردخ می آب مدام ودش می غرق روزگار کبود گود دراین دارد او بگوید و آورد
 از را سرش اای و دست گاهی بکند واندت می که کاری اانهت و وداش می افزون ابیشات بی
 خطااب  ماورد  را ها مآد همین ازاب و. ابدابی ای هدهند اتانج بلکه اات اوردابی بیرون آب
 .هدد می قرار

 

 کیست دهنده نجات

 ایان  و سات ا ای هدهناد  نجات منتظر و ودش می غرق خود روزگار در دارد که کسی برای
 تاا  اسات  خود های سرخوشی و اوهام در غرق و دارد بسیار ای هصلفا او با دهنده نجات
 .هست نجاتی امید حد چه

 ای هدهناد  نجاات  کاه  درحاالی  ناد ک مای  آگااه  نفار  یک شدن غرق از را ما دارد راوی
 ایان  خلاق  بارای  پنادارد  مای  اماا  اناد د می قاطع ضرس به راوی را این .نیست درساحل
 دسات  بایاد  جامعاه  تمامی جز نیست کسی که ناجی این کردن بیدار برای دهنده نجات
 از را هاا  مآد ودشا  مای  غارق  دارد کاه  کسای  وضاع  و توضایح  باا  باید بزند افشاگری به

 .بیاورد بیرون تغافل و سرخوشی
 و خباری  بای  و درمساتی  که ییها مآد .باشند خود دهنده نجات باید که ها مآد که چرا

 هرکسای  واناد ت مای  که نفر یک انج نجات برای خاطر همین به و ورند غوطه سرخوشی
 .بکنند کاری باشد

 پاید،میبازراجهانکهنهاینمرگزراهاو
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 ناویی  و تاازگی  درمقابال  کهنگی که است پرواضح. ستا جهانی چگونه کهنه جهان
 .نرسایدم  ماا  و رساید  مدرنیتاه  به جهان چرا. نشدیم ما و شد نو جهان چرا .یابد می معنا
 شاک  بادون . نیامادیم  بیارون  ما و آمد بیرون وسطی قرون و ماندگی عق  از جهان چرا
 کاه  درحاالی  او و .نناد ک می سربلند ودش می غرق دارد که کسی درذهن چراها این تمامی
 و نزدیاک  مارگ  باه  کباود  گاود  درایان  هرلحظاه  و ناد ز مای  قدم شمشیر درجاده دارد

 .نگرد می کهنه جهان نای هب ودش می تر نزدیک
  جهاان  این. است بسیار فاصله است شده کهنه دیگر که جهانی و غریق این بین چرا
 ایان  کاه  ستا رسومی و قواعد در شا کهنگی آیا  .ستا جایی چگونه و ستا کجا کهنه
 ؟.چرخد می آن برمدار جهان
 قادر  ایان  ودشا  مای  غرق دارند که کسانی به نسبت که ستا کهنگی این خاطر هب آیا 
 ؟.تفاوتند بی

 .نیست ها مآد برکهنگی دلیلی کهنگی این آیا ؟.باشد برقرار هنوز کهنه جهان باید چرا
 ؟.نیست زایش هب قادر نو اما است رفتن درحال کهنه آیا
 .دارد کمک اُمید و فریاد ندز می
 کهناه  جهاان  ایان  ناد ک مای  فکار  و دارد کماک  امید کهنه جهان همین از حال این با
 کهناه  جهاان  یاک  شادن  ناو  رازورمز ماا. بدهد نجات مرگ از را او و بشود نو واندت می

 .است چگونه

 !تماشاییدکاردرآرامساحلرویکهها آدمآی

 دور خیلای  نه ای هدرفاصل که باشند خبر بی نشینان ساحل این که نیست گونه این پس
 کاه  را کسای  نناد ک مای  تماشاا  سااحل  از دارند که چرا .افتد می دارد اتفاقی چه ها آن از

 .است شدن غرق درحال

 خاموش؛ساحلرویبهوبدکمیموج
 مدهوشبس.اُفتادهجایهبمستیچنانرددگمیپخش
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 ید،آمیدورازبازبانگاینزناننعرهرود،می

 پخاش  فریااد  این ساحل در اما وردآ می خاموش ساحل طرف به را غریق فریاد موج
 صدای باز اما رددگ میبر باز و رددگ می ثمر بی است رفته هوش از که مستی مثل ودش می
 . یدآ می دور راه از غریق

 !هاآدمآی
 دلگزاتر؛دمهربادصدایو
 رهاتر،اوبانگبادصدایدر

 بیشاتر  و بیشتر هرلحظه باد این و یدآ می باد ااام  هدد می هشدار اعراش دیگر اراب و
 و روشان  کسای  گاوش  باه  و ودشا  می ثمر بی درباد غریق صدای و ودش می آزارتر دل و

 .رسد نمی واضح

 نزدیکودورهایآبمیاناز
 نداها،اینگوشدرباز
 !هاآدمآی

 دیگاران  از و ودشا  مای  غارق  دارد کسای  .یاد آ می کمک صدای نزدیک و دور از اما
 خطاب مورد را ها مآد و برآورد فریاد و بدهد هشدار که هست کسی و واهدخ می کمک
 .دهد قرار

 

 دیگران نجات ضرورت

 کادام  از کسای  چاه  نیست مهم که رسد می ضرورت این درک به جامعه یک زمانی چه
 غارق  و ناد ز می وپا دست روزی تیره دریای در دارد ینیآ و نژاد و رنگ کدام با وتبار تیره
 .کرد کاری او جان نجات برای باید و ودش می

 ضارورت  ایان  درک به و شدک می دست فردیش های خودخواهی از آدمی زمانی چه
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 بادبخت  ای هدرجامع است محال و ستا جمعی و همگانی امری خوشبختی که رسد می
 .رسید فردی خوشبختی به

 ریشاه  و کارساتان  بکناد  کااری  بایاد  کاه  رساد  مای  ضرورت نای هب آدمی زمانی چه
 بیرون وریشه بن از است کرده خوش جا طبقاتی درجامعه که را بشری های ذالتر میتما

 .بریزد تاریخ دانی زباله در و بیاورد
 درازی راه رورتاضا  ناایا  درک و رورتاضا  ناایا  هاب دنارسی تا داسر می نظر هب

 .است درپیش
 

 کنیم بندیجمع

 .کنیم نگاه وانیمت می منظر دو از سمبولیک شعر نای هب
 اسات  1320 ساال  آذر هفتم و بیست که شعر سرایش تاریخ به کردن نگاه با نخست

 پیاروز  از ضاشااه ر میبدفه نتیجه که اشغالی. است گرفته قرار متفقین دراشغال کشور که
 بایاد  کاه  کااری  و جهاانی  مجادلاه  دراین ایران نقش و قوا توازن خوردن هم هب و جنگ
 .ردک می بحرانی وضعیت دراین ایران

 رفات گ مای  صاورت  هرروی هب اشغال این .شد اشغال بخواهد خود که آن بدون ایران
 .دش می ها روس به کمک رساندن برای ها کاییامری و ها انگلیس بین پلی باید ایران

 سات ا هیتلاری  فاشیسام  اصالی  خطر که بودند رسیده نتیجه نای هب بزرگ های قدرت
 ایان  از رضاشااه  اگار . دش می ها کمک این پل باید ایران و دش می کوبیده درهم باید پس

 شاتند دا نقاش  دراماور  کشاور  عااقالن  و بود درکار مجلسی اگر و بود برخوردار درایت
 چاه  و بخواهاد  چاه  شارایط  درایان  بفهماد  ایاران  کاه  نبود سختی کار مسئله این درک
 چاه  بکناد  حقای  طلا   نقاش  ایان  ایفاای  با و بگیرد قرار متفقین درطرف باید نخواهد
 .پیروزی فردای در چه و درامروز
 دیکتاتوری. نبود رضاشاه دراطراف جهانی سیاست در کاربلدی آدم روزگار درآن اما
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 ومجیزگاوی  گاو  قربان بله مشتی جز دیکتاتور اطراف در و بود رانده را همه الهس بیست
 درهماه  دیکتااتور . نباود  کسی مشاوره بدهکار رضاشاه گوش بود هم اگر و. نبود کسی
 تند دریای وارد ایران و دش می نباید که شد آن پس. اندد می کل عقل را خودش ها دوران
 کاه  مردمای  گاوش  هب هایش خواهی کمک ایصد و .شد خود روزگار حوادث سرکش و

 کاه  باود  راهای  و کاری دنبال هرکس و سیدر مین ردندک می زندگی غفلت و دربدبختی
 .ردب مین کشور نجات به راهی
 .انسانی یها شارز و های کرامت رفتن دست از ست؛ا تری عام نگاه دوم نگاه
 .  ندک می آدم ار میآد و ندک می خارج حیوانی بُعد از ار میآد که ییها شارز
 هاای  قادرت  لگادکوب  انسانی های کرامت که وانفسا روزگار دراین رویکرد دو این
 را نیماا  خاالی  جاای  ودشا  مای  هاا  بآ ساوی  این و ها بآ سوی آن خواه زیاده و وحشی
 .  هدد می نشان ما هب همیشه از تر خالی

 و شاعر سانان حنجره تمامی وسعت به که دارد دیگری نیمای به نیاز معاصر بشریت
 و خفتگاان  تاا  بدهاد  هشادار  و بردارد نعره روزگار این فهیم و دردمند و آگاه  و معاصر
 وسعت به صدایی با و بیاورد بیرون غفلت خواب از را روزگار های پنبه پهلوان و غافالن
 : بگوید جهان تمامی

 هامآدآی
 وخندانیدشادنشستهساحلدرکه
 .جانپاردسمیداردنفریک
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 سیاسی اقتصاد نقد نشریه در نقد جایگاه
 

 بگوینیزهنرشبگفتیجملهمیعیب

 هنارش  از ماضی علمای شیوه به بگویم سیاسی اقتصاد نقد نشریه عی  از که آن از پیش
 از تاخات  باه  را سخن اس  چگونه نگر را پیر این :نگوید سنج نکته خواننده تا .ویمگ می
 کاردن  دار بار  درداستان بیهقی که چنان هم .است رانده نصافیا بی راهه بی به عدالت جاده
 و فاضال  و محتشام  و زاده اماام  مردی وید؛گ می سوزنی بوسهل معرفی در وزیر حسنک
 1.بود ادی 

 از کاه  خوانادنی  و پرباار  ستا ای هنشری سیاسی اقتصاد نقد نشریه ویمگ می جا همین
 .آموخت بسیاری یها هنکت وانت می آن
 .دبع اما و

 است بستن کار هب و فهمیدن و شدن خوانده برای مطل  یک نوشتن که نیست شکی
 قابال  کاه  برساند جا بدان را مطلبی تا ردخ مین جان هب را منتی و مزد بی رنج کسی وگرنه
 .هست بسیاری یها هرا عمر کردن تلف برای .تاریخ بایگانی به برود وبعد باشد چا 
 مسائله  یاک  باه  فارد  یاک  نگااه  مطل  یک شتننو که داشت وانت مین هم شکی و

 عیا   ایان  و .باشاد  ناامکفی  و نارسا یا و غلط کمی یا غلط واندت می که ستا اجتماعی

                                              
 پور روان نرگس توضیح و شرح به بیهقی . تاریخ1
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 تری بزرگ درجمع را خود دیالوگ یک یربرقرا با تا ویسیمن می ما .نیست ای هنوشت هیچ
 .کنیم ئیدأت یا و تثبیت یا تصحیح
 خوانادن  بلناد  صدای با و خواندن برای ضاییف که نای جز اال نیست شدنی کار این و
 اش درساتی  باا  و شاود  یاد أیت و تصحیح  باید که نظری .باشد نظر یک کشیدن نقد به و
 .شود تبدیل تغییر برای مادی نیروی یک هب

 یاا  و ساو  هام  نشریه یک صاحبان نظرات با واندت می مطل  یک که نیست هم شکی
 .باشد دیگرسو
 که نیست محال محال فرض البته بگیریم؛ فرض اگر که داشت وانت مین هم شکی و
 کارده  حلول نشریه این نویسندگان و نشریه این درصاحبان لنین و انگلس ،مارکس روح
 که نانچ هم .باشد باید و هست شده اعالم نظرات درمورد بحث و نقد جای هم باز باشد
 .هیمد یم نظر و نیمک می بحث مارکس نظرات نادرستی و درستی درمورد ما

 و نااموزون  توسعه یها هریش و امپریالیسم نام هب ویسدن می ای همقال حمزاوی پور کریم
 ماا  کارجهاانی  تقسایم  در کاه  فرهناگ  در ناه  ما ماندگی عق  علت که است باور براین
 1.داخلی نه ستا بیرونی عنصر ما یها یبدبخت تمامی مسئول و .ستا

 هام  دیگران .کرد بحث و اندیشید آن ویر باید است؟ درست تمامی به نظر این آیا
 .بگویند را نظرشان و بیایند باید

 و فرهناگ  کاه  داخلای  عامال  نقاش  و سات ا بعدی تک دیگر ای هعد باور به نظر این
 2.یردگ می نادیده را است حاکم طبقات
. اسات  طرفاه  یاک  و ندارد ورودی ولی دارد خروجی نشریه این سفأت کمال با اما 
 تنها نشریه این دروادی .ذردگ می و ویدگ می .است وحده متکلم و یمنبر گفتارش شیوه
 .باشی خواننده وانیت می

                                              
 سیاسی اقتصاد نقد حمزاوی، پور کریم ایران در ناموزون ی توسعه های ریشه و . امپریالیسم1
 بیان آزادی :طوقی محمود ناموزون؛ توسعه و امپریالیسم تئوری به . نگاهی۲
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 و ودشا  مای  نوشته ای همقال گلسرخی خسرو دالور شهید داستان درمورد دیگر؛ مورد
 داساتان  درایان  کاه  باود  مدرن پست داستانی دادگاهش و گلسرخی داستان ودش می ادعا

 هماه  از تار  مظلاوم  داساتان  درایان  و کیسات  خاائن  و کیست قهرمان کرد تعین ساواک
 1.است همه از تر خورده گول که است قهرمان
 نظر این ناراستی و درستی و بیایند هم دیگران باید ؟.بود چنین گلسرخی داستان آیا
 خار  مغاز  نویسانده  نظر برخالف ساواک مدرن پست درداستان که بگویند و .بنمایانند را

 را مطلا   ایان  نتوانسات  و بود غافل مردم نقش از اش تیزهوشی تمامی با و بود خورده
 وارد ناغافال  ماردم  این و ندا مردم مدرن پست نمایش مخاط  که کند منظور درنمایشش
 درداستان ضدقهرمان و دارند باور که ویسندن می گونه آن را خود نقش و وندش می صحنه
 2.خلق و توده قهرمان ودش می ساواک
 یارد گ مای  قارار  ییاد أت ماورد  کاه  ای همقالا . نادارد  جاایی  بحث برای نشریه این اما 
 دیگاران  نظار  و ودر مین درزش الی مو و نیست شکی اش دردرستی و است مُنزل وحی
 .کشک یعنی

 ناام  هبا  آدمای  از نقال  باه  و یاد آ می شناسی جامعه خانم دیگر ای همقال در دیگر؛ مورد
 دراواخر شعاعیان مصطفی که ودش می مدعی امآر بهرام از نقل به نیز او و میثمی اهلل لطف
 3.است وردهآ میدر دیگر یک صیغه به را شوهرها و ها زن و است بوده پژوه قرآن عمرش

 خلخاالی  اهلل آیات  پادرش  که شناسی جامعه جان  از هم آن سخیف و پایه بی اتهامی
 درمیادان  کاه  عادی آدم یک که درحالی .است گرفته پروبال مذهبی ای هدرخانواد و ستا

 ودشا  مای ن را شاوهرها  و هاا  زن و چیست صیغه آداب اندد می هم ندک می حمالی شوش
 شادنی  و اسات  خاص ای هطبق درانحصار و دارد آدابی خود صیغه خواندن و کرد صیغه
 4.شود چنینی این کاری عاقد شعاعیان اندازه و درقد دوآتشه کمونیست یک که نیست

                                              
 سیاسی اقتصاد نقد ؛گلسرخی خسرو محاکمه درباب مالتیأت ؛سمائی مهدی. 1
 روز اخبار طوقی؛ محمود فطانت؛ امیرحسین نام هب ای . پدیده۲
 سیاسی اقتصاد نقد ؛سربی درجهان ترکی ادقی؛ص . فاطمه۳
 روز اخبار طوقی، محمود چهلتن، امیرحسن و یونسی پاسبان شعاعیان، مصطفی . داستان۴
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 ماتکلم  و منباری  شایوه . نادارد  جاایی  نشریه ایندر ادعایی چنین ناراستی و درستی
 بروناد  و بریزناد  اشاکی  دهناد،  گاوش  دیگاران  کاه  تاسا برآن ریهانش این ای هداوح

 .کارشان سروقت
 و دارد سیاسای  اقتصااد  نقد نام که ای هدرنشری نامرضیه ای هشیو چنین از حاصل چه
 نقاد  کاارش  سااس ا کاه  سات ا ای هفرهیختا  متفکار  کاار  ادامه در ها آن کار ستا مدعی

 .هدد می نشان واژگونه را حقیقت که بود هرچیزی
 دنیاا  هبا  هناوز  همگاان  و انناد د مای  همگان را چیز همه .باشید فروتن کمی !دوستان

 شاما  چاه  آن شااید  کنیاد  تردیاد  خود یها هدردانست .آمد نخواهند هم دنیا هب و اند نیامده
 . باشد داشته حقیقت اب دوری نسبت دارید باور اش راستی هب و ندیشیدا می
 و شایوه  باه  وفااداری  .ودشا  مای ن مارکسیسات  کسای  ماارکس  کاردن  حلاوا  حلوا با

 .  ندک می نزدیک مارکس یها هآموز به را شما و را ما که ستا او متدولوژی
 باا  هرنوشاته  مسائول  .کند چا  غلط نظریاتی با مقاالتی که نیست نشریه یک عی 
 ناقادان  بارای  فضاا  کاردن  بااز  از کاه   هسات  نشاریه  یاک  عیا   اما .ستا او نویسنده
 .بزند تن یشها هنوشت
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 نیچه هایپرسش و شادان حکمت
 

 درآمد

 درفاصاله  کاه  125 بناد  اسات؛  شااد  دانش یا شادان حکمت کتاب از برگرفته قطعه این
 منتشار  و نوشاته  دفتار  درپانج  بعد و دفتر ارادرچه نخست میالدی 1881-2 یهاا لااس
 .است شده
 .ودش می ریخته کتاب دراین شا هنطف زرتشت گفت چنین مستطاب ابکت
 باازار  باه  و افروخات فاانوس   روشن درروزِ که ایدنشنیده را دیوانه آن حکایتِ آیا
 .گردممی خدا درپیِ ردم!گ می خدا رپیِد :زدمی فریاد یکسره که حالیدر دوید

 .کیست عاقل و کیست دیوانه
 دیوانه کسی نیمک می حکم معیاری چه با و چگونه .کجاست آدمی عقل و جنون مرز

 .است عاقل یا
 تثبیات  معاین  موازین به نسبت و دارد غیرعادی اقوالی که ستا کسی مراد دیوانه یاآ
 اند عادی خود که ستا کسانی موازین موازین این و ودش می سنجیده شده

 و چیست عقل یارمع. ستا آدمی چگونه دیوانه آدم .یمیوگ می دیوانه را آدم یک چرا
 .فرد یک دیوانگی برای کنیم پیدا نسبتی تا وییمگ می عاقل ار میآد چه ما

 .ستا خدایی چگونه او خدای و رددگ می خدا درپی دارد که ستا یا هدیوان چه این
 باا  بایاد  کاه  سات ا ظلماانی  قدر آن روز آیا .فانوس هم با آن و روشن درروز چرا و
 .نیست خدا یافتن برای جهان در دیگر یا هوسیل یا .گشت خدا درپی فانوس
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 کنایاه  هرکادام  و .سات ا یا هرابط چه فانوس و روشن روز و  خدا و دیوانه این بین
 درطلاوع  روشان  فاانوس  آن و خادا  آن و دیواناه  ایان  زا ا هبا  ماا  .دارناد  حقیقتی چه به

 .رددگ می کسی چه درپی دیوانه این راستی هب و چیست خورشید
 دیان  اربااب  نازد  به چرا. ستا جایی چگونه بازار و .ودر می بازار هب دیوانه این چرا

 .ستا کجا خدا بپرسد ها نآ از تا ودر مین
  .رددگ می او لدنبا  به بازار در او که دارد مشخصی جای خدا مگر
 .نیست و باشد کجا باید خدا
 مردماانی . اسات  گار  حساب مردمان محل بازار که ودر می بازار به رو آن از دیوانه آیا
 .است جمع نشا سحوا خویش زیان و سود به که

 باین  و مردم نزد را خدا و است مردم تجمع محل بازار که ودر می بازار به رو آن از یا
 . کرد باید وجو جست مردم
 .نیست ها نآ نزد دیگر چرا است مردم با و مردم بین خدا اگر اما

 دیگرکجاا  پاس  نیسات  هاا  نآ درباین  دیگار  اگار  ستها ا مآد نزد جایش که خدایی
 .نیست هم دیگری جای درهیچ پس نیست آنان نزد اگر .باشد واندت می

 .بجوید را خدا تا ودر می بازار به فانوس با روشن صبح دیوانه آدم چرا
 .ودر می مردم میان به و بازار به دیوانه که است مردم درمیان و دربازار خدا مگر
 .کرد وجو جست مردم درمیان باید را خدا چرا
 .ندک می جمع هم حول درجایی را مردم که ستا خدا این آیا
 ؟ چرا نیست دیگر است بوده که ییجا نآ خدا
 طبیعت نزد مثالً .باشد واندت می دیگر جایی نیست ها مآد نزد خدا اگر آیا
 .دارد معنایی خدا طبیعت برای آیا
 هدیوانا  فریادهاایِ  نیدنِشا  باا  نداشاتند،  ایمان خدا به مردم از بسیاری میان درآن و
 خندیدند سخت
 خادا  ماردم  که است افتاده اتفاقی چه .ندارند باور خدا به دیگر مردم از بسیاری چرا
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 خادا  به باور که ستا یا هزمان و عصر چه این. اند کاند خداباوران چرا .ندا هشد اوراابان
   ابدت میبرن را

 کاه  نباود  بهتار  آیاا  .یردگ می را خدا سراغ و ودر می باور بی مردم میان به دیوانه چرا
   .رفتگ می آنان از را خدا سراغ و فتر می دیندار مردم نمیا به

 رددگا  مای  خادا  لدنباا   باه  کسی که نای از که بودند بسیارانی بسیاران آن میان در چرا
 و .ندا هداد دست از خدا بودن به را باورشان بسیارانی که است افتاده اتفاقی چه.خندیدند
 .نندک می تصور احمقانه عملی را خدا یافتن برای وجو جست
 گرندن می دیوانه مرد به حیرت به مردم این چرا
 باازار  ماردم  دیوانه یها فحر از که است گذشته روزگار این عمر از سده چند مگر
 .ورندآ میسردرن
 مطلاق  اطالعای  بای  در قادر  این مردم رااچ .ستا یکی اطالعی بی ااب وریباا یب ااآی
 .رندب می سر هب

 او پرساش  خااطر  همین هب و است خبر بی آن از دیوانه که است افتاده مهمی اتفاق آیا
 .سدر می نظر هب مسخره
 را اشراه کاودک  یک مانند او: پرسید دیگری و «است؟ شده گم خدا: »پرسید یکی
 کرده چکو و زده دریا به او آیا» ترسد؟می ما از نکند است؟ شده پنهان که یا کرده؟ گم

 .دادند سر خنده فریادِ گونهاین مردم و« است؟
 گام  کودکاان  تنها نندک می فکر آنان چرا .است آنان تعج  باعث خدا شدن گم چرا
 اسات  ممکان  خدا نندک می فکر چرا. است شده پنهان خدا نکند رسندپ می چرا .وندش می
 از هام  خادا  کاه  سات ا شده وحشتناک رقد آن زمانه چرا. باشد شده پنهان ها نآ ترس از

 .است افتاده جامعه آن برای اتفاقی چه .رسدت می مردمان
 ساپس  کارد،  شاان  میخکوبِ خود سنگینِ نگاهِ با و جَست شان میانِ به دیوانه ناگهان
  کُشتیم، را او ما. گویم می شما به اکنون من «کجاست؟ خدا»: برآورد بانگ
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 .هدد می پاسخ خود و ندک می پرسش او چرا
 دارد خباری  گازاره  یاک  انعنو به که پرسش انعنو به به نه اندد می که را چه آن او آیا
   .ندک می اعالم
 .کند جل  را مردم توجه واهدخ می گزاره این از او آیا
 تلاخ  حقیقت این از را آنان واهدخ می چرا. است شده کشته خدا اندد می دیوانه چرا 
 .ندا هزد گیبزر جنایت چنین به دست آدمیان چرا .کند آگاه
 خادا  مارگ  از دهاد  انانشا  ماردم  باه  را گریادی ایاج که نای ایاج هب دیوانه رااچ
   ویدگ می سخن
 .ستا خدا میرنده خدای آیا کشت را خدا ودش می مگر
 داشاته  جاان  خدا مگر است کردن بیجان معنای هب کشتن آیا .ستا معنا چه به کشتن
 .است شده جان بی اکنون که است
 اثار  بی که خدایی گفت ودش می آیا پس .است گشتن اثر بی معنای هب دنش جان بی آیا
 .است شده کشته واقع هب است گشته

 از حیاات  گارفتن  منظورش .چیست کشتن از منظور کشتیم را خدا ما ویدگ می وقتی
 درزنادگی  اثربخشی را او که است آن معنای به گرفتیم خداوند از را حیات آیا ستا خدا
 .کردیم جدا بشر
 اثار  أمنشا  دیگار  کاه  حااال  و بود اثر أمنش چون داشت وجود خدا گفت ودش می آیا
 .ندارد هم وجود پس نیست
 توانساتیم  ناه چگو برآمد؟ ما از کار این نهچگو امّا !خداییم قاتالنِ همه ما شما! و من
 را افاق  آن باا  کاه  داد اسافنجی  ماا  باه  کاس  چه بخشکانیم؟ و بکشیم سر ته تا را دریا
  کنیم؟ ومح سراسر
 آدمای  که ودش می باعث عاملی چه. بکشیم را خدا باید ما چرا .یمیخدا قاتالن ما چرا
 .بزند شنیعی کار چنین به دست
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 خدا باید که سدر می نتیجه ینا هب آدمی چرا .است برآمده آدمی از خدا کشتن چگونه
 .کشدب را او ودش می مجبور آدمی که است بوده بشر راه کدام سد خدا. بکشد را

 شا هآیند را، رویش هروب افق آدمی چگونه. ندک می زندگی افق بی درجهانی انسان چرا
 .است برده بین از خود دست با ندک می بارور خود در را یاهایشؤر که را

 دست به کسی چه است کرده پاک آن با را افقش آدمی که را اسفنجی این و ابزار این
 .کیست کاری هسیا و تباهی این عامل. است داده او

 .است عظیم کاری انجام معنای هب آیا دریا کشیدن سر
 .چیست افق کردن پاک و دریا سرکشیدن از دیوانه مقصود
 چیست دریا
 است کدام افق
   است حیات أمنش معنای هب آب دریا از منظور ایا 
 .ندک می جدا هم از را زمین و آسمان که ستا مرزی معنای هب افق آیا
 را زماین  و آسامان  فاصله و سرکشیدیم را حیات مایه که است این انهدیو منظور آیا
 .کردیم یکی را زمین و آسمان و خشکاندیم را حیات چشمه یعنی بردیم، بین از

 ستا معنا چه به زمین و آسمان کردن یکی
 است معنویت رفتن بین از معنای به زمین و آسمان شدن یکی آیا
 خاود  از را حیاات  أمنشا  دو انعناو  باه  ناور  و آب خدا؛ کشتن با ویدگ می دیوانه ایا
 .کردیم یکی را آسمان و زمین سان این و .گرفتیم
  کردیم؟ چه که دانستیم آیا گسستیم، را خورشید گِردِ به زمین مدارِ که آنگاه
 نادارد  وجود مداری دیگر کار این با انستد می آیا. ندک می کاری به بود آگاه آدمی آیا
 نباشاد  مداری یا و بشود خارج مدارش از زمین اگر انستد می آیا .دبچرخ آن برگرد که
 .است جهان ظلمات در سقوط و شد ویرانی اش نهایی فرجام بچرخد آن برگرد که

 اساتقرار  محاور  ایان  خادا  رفاتن  بین از با و است بوده آدمی استقرار محور خدا آیا
 .ودش می پرتاب پس زین هرسویی به و است رفته بین از آدمی
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 داده دست از را خود قرار و است رفته دست از آدمی که است این انهدیو منظور آیا
 .است شده خارج خود مدار از که است گونه این پس ستا

 ورشیدها؟خ میتما از دور شویم، می بُرده کجا به ما و شتابد؟ می کجا به زمین اکنون
 اگار  .دارد کراناه  بی دامک سوی به راه نگردد خورشید گرد به خود مدار بر زمین اگر
 کاارش  نهاایی  فرجاام  باشد ورشیدهاخ میتما از دور اگر شود، دور حقیقت خورشید از
 درراهای  گذاشاتن  پای .تباهی و ظلمات در رفتن... درتاریکی رفتن راه. بود خواهد چه
 .بود واهدخ میفرجا چگونه و راهی چکونه ندک مین طلوع جایش درهیچ خورشید که

 از و ساوی،  آن و ساوی  ایان  از افتایم  نمای  فارو  پیااپی  و رویام  نمای  واپاس  ما آیا  
   سوی؟ همه
 دیگار  کاه  نیسات  آن معنای هب تاریکی سوی هب رفتن حقیقت، آفتاب از شدن دور آیا
 واپاس  شا هرفت های راه از که ودش مین مجبور آدمی آیا بود نخواهد جلو سوی هب حرکتی
 .کند سیر درگذشته و برگردد گذشته به و نشیند
 های پرتگاه در ما سقوط امکان ویمر می واپس وقتی .ویمر می راه درتاریکی وقتی آیا
 ضاربه  ساوی  آن و ساوی  ایان  از حاصال  بای  گردهاای  عقا   درایان  آیا  .نیست هولناک
 .فتیما مین ها دامچاله به و خوریم نمی
 پایاان  بای  پاوچیِ  یاک  یِ بیراهاه  باه  آیاا  بود؟ تواند میان در فرودی و فراز دیگر آیا
 ساردتر  هوا آیا کنیم؟ نمی احساس وزد می برما که را نیستی نَفَسِ آیا شویم؟ نمی کشیده
 شود؟ نمی فراگیر تر بیش و تر بیش هرچه ش  آیا است؟ نشده

 بسایار  یها نافتاد. نشستن واپس. درتاریکی رفتن راه. فرودی چه و فرازی چه دیگر
 .سوی آن و سوی این از

 پاوچی  دربیاباان  را ماا  کاه  یا هراها  بای  جاز  باود،  خواهد قیاف چه آدمی جلو در و
 رفاتن  بیشاتر  هرچه معنی به این آیا .شویم گرسنه الشخوران خوراک تا ندک می سرگردان

 هرساوی  از سمج و موذی بادی چون که را مرگ نَفس آیا. نیست مرگ و نیستی کام در
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 و .ودشا  مای  سردتر و ردترس هوا نیمک مین احساس آیا .نیمک مین احساس را زدو می برما
 کاه  ینایم ب مای ن حقیقت خورشید درنبود آیا.ستا آدمی درون از که برون زا هن سرما این
 .یردگ می فرا را همه و را ما بیشتر و بیشتر هرچه ش 

 .کند مطلع سرما و تاریکی و ش  از را مردم واهدخ می دیوانه چرا
 زنادگی  درتااریکی  و ناد ا هددا دسات  از را خاود  قارار  که مردمی به واهدخ می چرا
 .بدهد هشدار نندک می

   چیست حیات و نور منبع درنبود او وضع که بیاگاهند ار میآد واهدخ می دیوانه آیا
 را راه و کارد  روشان  فانوسای  باا  است رفته فرو درظلمت که را جهانی ودش می یاآ
 .داد نشان
 .شود خورشید جانشین واندت می فانوس آیا
 .  ندا هتیر های ش  این پرفروغ های فانوس مبشران آیا
 هاایی  گاورکن  صادایِ  هم هنوز آیا برافروزیم؟ را ها فانوس دم، سپیده از باید نمی آیا
 شنویم؟ نمی سپارند می گور به را خدا که

 ظلماانی  و تاریاک  تماام  معناای  به هایی ش  و ش  از تر ظلمانی روزهای دراین آیا
 رخاد چ مای ن خود برمدار دیگر زمین که چرا نیست دم سپیده دیگر که دمی درسپیده نباید
 راه فارا  فانوسای  اسات  شاده  دور بخش روشنایی خورشیدهای و حقیقت خورشید از و

 .نیفتیم تباهی های چاله دام در تا افروخت
 باا  دارناد  گورکناان  و است مرده خدا که نیست آن یمعنا به ها تاریکی این تمامی آیا
 بااز  دسات  کنادن  از دمای  و نندک می گور او برای ریکیتا دردل شان یها لبی و ها کلنگ
 اگار  و شانید  جان گوش به را خدا کردن خاک به و کندن این صدای نباید آیا .ارندد مین

 باری مرگ کوری و کری چه دچار نودش مین آدمی را کردن دفن و کندن این و صدا این
 .است شده
 خادایان  اسات؟  نرسایده  تان امِاشم به اناخدای دِاجس اشیِافروپ از بویی هنوز ااآی 
 .گندند می نیز
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 اسات  باوده  زندگی یزهای  مشغول رقد آن وآدمی ندا همرد که ستا دیرگاهی خدایان
 درکوچاه  که ستا ها مدت ناشده دفن ها نآ جسد و است نشده خدایان مرگ ملتفت که
 هاای  جناازه  بوی و است پاشیده فرو جسدها زمان گذشت دراثر و است مانده خیابان و

 از را  شا بویاایی  آدمای  چارا  .اسات  پرکرده را جهان مشام که ستا ها مدت فروپاشیده
 اناد م مای  باقی چه او انسانیت از دیگر نبوید و نشنود و نبیند آدمی اگر .است داده دست
 .درچیست درخت و سنگ با او فرق و

 .کُشتیم را او ما و !مانَد می مرده خدا و !است مرده خدا  
 را او ماا  کاه  نآ طرخاا  باه  ماند خواهد مرده و است مرده خدا که کرد شک نباید پس
 اماا  .ماناد  خواهد مرده خدا یما هکشت را او ما که نرسیم فهم ینا هب که زمانی تا و. یما هکشت
 چارا  بپرسیم خود از و برسیم باالتر فهمی به ما که ودش می متحقق زمانی کشتن این فهم
 .آوردیم دست هب چه و بودیم چه دنبال اما دخ کشتن دراین. کشتیم را خدا
 خاونِ  ماا  خنجرهایِ دهیم؟ دلداری را خود خواهیم می چگونه قاتالن، ترینِ قاتل ما،
: ریخات  باود،  دیاده  خاود  باه  کناون  ااتا  اادنی که را چیزی قدرتمندترین و ترین مُقدّس
 تطهیار  را یشاتن خو مُقادّس  آبِ کدام با بزداییم؟ خود از را خون این توانیم می چگونه
 کرد؟ توانیم

 اسات  نداشاته پ مای  کاه  معنویات  از کاه  وقتی برسد آرامش به واندت می چگونه آدمی
 جهاان  و است شسته خود برادران درخون دست و است گرفته فاصله ستا ها ندرآسما

 نکارده  حرام برخود را حدی هیچ فرومایگی و دررذالت و است کرده آلوده پلشتی به را
 نیاام  از خنجر با است کشته هم را خود خدای است کشته را خود برادر که آدمی .است
 بااال  دنائت کوه از پله پله رقد آن است بریده سر را هرمعنویتی و هرتقدسی شا هبرکشید
 کارده  ستایش وخود است آفریده خود که امری ترین مقدس به است رسیده تا است رفته
 پایان بی حرص و طمع و آز بر تا است دهز گردن و است نشانده برنطع هم را آن و است
 .است نیافته که دریغا و بیابد مرهمی خود

 از را خاود  داماان  و دست واندت می چگونه خود گناهگار و آلود خون دستان با آدمی
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 بارای  پااکی  رودخاناه  هیچ و نیالوده چشمه هیچ وقتی. کند تطهیر خودرا و بشوید گناه
 .نیست تطهیرش

 ایان  عظماتِ  ساازیم؟  برپا باید می براندازی این تاوانِ به را نو آیینِ کدام پس زین 
 نیست؟ سنگین اندازه از بیش ما برایِ کار

 تااوان  تاا  کارد  خواهد برپا را ینییآ چه .داد خواهد چگونه را گناه این پادافره آدمی
 .نیست عظیم گناه این جبران به قادر آدمی نه .باشد گناهانش
 و چشام  و زبان و دست .کند نظر خویش درخویشتن بسیار های هزاره تا که نآ مگر
 بنشایند  زمین مادرش دریغ بی برسفره منزه و پاک و بشوید طبقاتی های بدی از را گوش
 بارای  از جاز  شمشایر  و بخواناد  درسات  تحریری به جهان چارگوشه از را برادرانش و

 . نیاورد بیرون نان کردن قسمت
 تار  گاران  کااری  هرگز باشیم؟ کار این انجامِ سزاوارِ تا شویم خدایانی باید نمی ما آیا 
 زدیام،  رقام  ما که سرنوشتی یِ پایهبر ما، از پس هایِ نسل و است نبوده مروزا هب تا ازین
 .زیست خواهند واالتری تاریخیِ دورانِ در

 عظایم  خدایی. شود خود خدای خود که نآ مگر نیست گناه این جبران سزاوار آدمی
 باغش گشوده درهای با خدایی بخشنده، و مهربان و رحیم ،خدایی سنگ وگران بزرگ و

 از رها و هرپرستش از نیاز بی خدایی ینی،آیهر و هرنژاد و هررنگ از آدمیان تمامی برای
 .برآید است رفته براو که تاریخی تمامی به بزرگ کاری عهده از تا هرنخوتی
 واالتاری  تااریخی  دوران در یناد آ مای  اعصاار  پشات  پس از که ییااه لنس تا اشداب
 .کنند زندگی
 چگوناه  باید خود است کشته را خدا که انسانی چرا ست؛ا باقی هنوز پرسش این اما
 .شود خدا

 برتاری  تااریخ  باه  بازرگ  رویداد این سب  به یدآ می دنیا هب پس زین که هرکس چرا
 .دارد تعلق
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 .است کرده ایجاد خود که نیست خالئی طرخا به آدمی شدن خدا آیا
 خااموش  نیاز  ماردم . نگریسات  فارو  خود شنوندگانِ به و کشید در دَم دیوانه سپس
 خااموش  و شکسات  کاه  زد زمینبر چنان را اش فانوس دیوانه آنگاه. ماندند خیره دراو
 .  است نرسیده فرا هنوز من زمانِ. ام آمده زود بسی من: گفت سپس شد؛

 .ماندند خیره و خاموش دیدندنخ می پیش یا هلحظ تا که ناباور داخ میمرد چرا
 و اسات  آماده  زود او گفات  چارا  و شکست و زد برزمین را شا فانوس دیوانه چرا
 .است نرسیده فرا هنوز او زمان
 تاا  دریاباد  را خاود  وضاع  نخسات  تاا  کناد  کاکم آدمی به واهداخ می وانهادی ااآی
 .بیندیشد یا هچار
 فاانوس  اسات  نرسایده  جهان فهم همرحل به هنوز آدمی که ردب می پی وقتی دیوانه آیا
 و درنااادانی غاارق بشاار بااه کنااونی وضااع نمایاناادن بااه تااا ناادز ماای باارزمین را خااود
 .  دهد هشدار کودکانه های مشغولی دل
 یهاا  فحر فهم برای که است آن یمعنا به او زمان نرسیدن فرا و آمدن زود این ااآی
 حقیقات  فهام  باه  نیساتند  درقاا  جهاان  اماروز  مردمان و است الزم تر فهمیم مردمانی او

 .شوند نزدیک
 .ندک مین کاری جهان و خود فهم برای آدمی چرا .همندف مین را او منظور آدمیان چرا
 هاای  جاویی  زیااده  و هاا  خواهی فزون از خوش دل و ندک می ابا درخود نگریستن از چرا
 .ندز می دامن تباهی منجالب در بیشتر هرچه رفتن فرو به خود
 اماور  حقیقات  باه  یا و ریزندگ می دنااندیشی از اای و .ندا هداش ذهن کُند اناآدمی ااآی
 .ندا هتوج بی

 آن احسااس  و درک از آدمی که است رویداد این زمانی و تاریخی دربُعد اشکال آیا
 .است عاجز
 .دارد آدمی معرفت درکجای ریشه عجز این
 .شوند نائل آن فهم به مردم تا بگذرد زمان باید هرداستان فهم برای آیا
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 اناد د مین و است داده دست از را خود هستی محور که آدمی به واهدخ می دیوانه آیا
 .است شده واقع مدهشی امر چه بگوید است داده دست از را چیزی چه که

 واقاع  هب است داده ازدست را خود هستی محور که کسی بگوید واهدخ می دیوانه آیا
 .نباشد یا باشد رخداباو خواه است داده دست از را خود

 .وندش مین بیدار هندد می گوش او یها فحر به که کسانی چرا
 و اسات  زیساته  محاوری  دربی ها مدت از که کسی نیست غری  امری حادثه این آیا

 خبار  ایان  شنیدن از باید چرا ستا معنا چه به محوری بی و چیست محور اندد مین کل هب
 .شود بیمناک هولناک
 .است نرسیده ما گوشِ به هنوز است؛ راه در چنان هم بزرگ رویدادِ این

 درکجاای  ماا  .اسات  نرسایده  ماا  گوش هب هنوز چرا .است راه در چرا بزرگ رویداد
 .یام ا هباود  غافل بزرگ چنین رویدادی از بسته یها مچش و ها گوش با که یما هبود تاریخ
 .  چگونه و غافلیم چرا

 پاس  ها پدیده این دارد؛ نیاز زمان به رگانستا نورِ دارد؛ نیاز زمان به آذرخش و تندر
 دورترین از هنوز خدا قتلِ پیامدِ. شوند شنیده و دیده تا اند زمان نیازمندِ شان دادنِ رخ از

 .اند زده رقم خود ها انسان را عمل این گرچه است، دورتر ما به نسبت نیز ستارگان
 ار مای آد کاه  اسات  انزما  ایان .کناد  حل زمان با و زمان در خودرا غفلت باید آدمی

 اندوختاه  هاای  تجرباه  کماک  با را بغرنج های پدیده ندک می کمک و ساندر می پختگی به
 کاه  آذرخشای  و تنادر  از تاا  داریام  نیااز  زمانی طورکه همان کند حل زمان درگذر شده

 یا هفاصال  ما امروز با شا هفاصل که خدا قتل پیامد شویم مطلع فتدا می اتفاق دردوردست
 .  تلخ چه و شد خواهیم اگاه بعدی های هزاره و ها درسده دارد نجومی
 مارده  خدایِ سوگِ در و رفت کلیسا چندین به روز درهمان دیوانه این که گویند می
 دساتِ  باه  دیواناه  کاه  هنگاامی . «ببخش آرامش خداوند به»: برداشت دعا به دست چنین
 کلیسااها  ایان »: گفات  باازمی  را ساخن  این تنها شد، می بازخواست و رانده بیرون مردم

 «اند؟ مرده خدایانِ گورستانِ جز چیزی دیگر آیا چیستند؟
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   .ستا معنا چه به موت دعای و مختلف کلیساهای
 .ستا الهی پرستشگاه الهوت ناسوتی مجالی برای ستا محلی کلیسا
 خاود  و اسات  سپرده خاک به را خدا مذه  چرا .خدایند یها نگورستا کلیساها چرا
 .ندک می زندگی دارد مرده این قبل از و است شده اخد قبر متولی
 را خادا  از خود تصور آدمی که ستا معنا ینا هب خدا برای آمرزش دعای خواندن آیا
 .ندک می آمرزش طل  مخلوقش برای تصور این خالق انعنو به و است کشته
 معکاوس  آدمای  و خادا  رابطه جدید درعصر که دهد انانش داواهخ می هادیوان ااآی
 .است دهش

 کاه  است انسان این چیز همه محور انعنو به خدا مرگ با بگوید واهدخ می دیوانه آیا
 .پرکند را عظیم خأل این و باشد چیز همه محور باید خود
 . یدآ میبر خطیر امر این پس از آدمی آیا
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 داستان در داستان
 
 نصرانی گل یگ: نخست داستان

 نصرانیگلیکسرخگلسیصد
 رسانیتمیبریدهزسرراما
 رسیدیمتمیبریدهزسرگرما
 قصیدیمرمینعاشقانکوچهدر

 
 رقصیدنخوشاعاشقانمحفلدر

 برچیدنعافیتزبساطدامن
 بردنخودیبریدهسردردست

 ردیدنگهاکوچهکوچهیکیکدر
 

 استخونیننمکمینگاهکههرجا
 استرنگینگلییاهپرندخوناز

 گلومیمویددهپرنگلدرماتم
 استآجینداغپرندهدلداغاز

 
 باد در اما شعله هزار فانوس

 استواچینچینواستسرخوشوسوزدمی
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 نکنیدگمخودمویهواشکبهکهیعنی
 .استشیرینسدرمیچهآنهرعشقاز

 
 زدخواهدپرپرندهوخوندرآتش
 زدخواهدپرخانهبلندبربام
 آمدباالماهدوبارهکهامشب
 زدخواهددرپشتبازویدآمی

 
 کاشتخواهددردلمسبزیساقهیک

 زدخواهدتـرشبنمبرآنمهتـــاب
 کفدشمی درهوا صبح جنگلصد

 زد خواهد شرر هاشاخه به خورشیــد

 مشاروطه  آزادیخاواه  شااعران  از اصفهانی سروش سروده نصرانی گل یک بند ترجیع
 .است سروده او مانهمرز و باسکرویل وصف در که است

 باسکرویل :دوم داستان

 

 بود که باسکرویل

 .آماد  دنیاا  هبا  آمریکا ی متحده ایاالت در، 1885 آوریل 10 در باسْکِرْویل کانْکْلین هُوارد
 .شد التحصیل فارغ پرینستون دانشگاه از 1907 درسال
 توساط  کاه  ،آمریکاا  مموریال ی مدرسه در تاریخ تدریس برای ،1907 سال پاییز در
 .شد تبریز راهی شد، می اداره پرسبیتری هیئت های کشیش
 .ادد می درس پسر و دختر آموزانِ دانش به باسکرویل مدرسه، ایندر

 توسااط مجلااس بسااتن تااو  بااه بااا بااود مصااادف ز،درتبریاا باسااکرویل حضااور
 .شهرها دردیگر انقالب سرکوب و شاه محمدعلی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84


 کریتیک: دفتری در نقد و بررسی         228

 

 

 .بود دولتی قوای محاصره در و ردک می ایستادگی روزها دراین تبریز
 و داشات  نشر و حشر مدرسه معلمین از زاده شریف حسن با باسکرویل زمان دراین
 .بود تبریز در نهضت نفوذ با رهبران از زاده شریف

 درباساکرویل  عمیاق  ثیریأتا  حادثه این .رسید شهادت به 1908 سال در زاده شریف
 .شد داوطلبان به نظامی تعلیمات مورأم و کشاند انقالب جبهه به تمام و تام را او و داشت
 از پاس  .نباود  مخفی درتبریز امریکا کنسول چشم از انقالب صف به پیوستن این اما
 :گفت کنسول به و نپذیرفت باسکرویل و بگیرد فاصله انقالب از شد خواسته او

 تماشاا  جنگند، می خود حق برای که را مردم این کشیدن زجر اعتنا بی توانم نمی من»
 و انساانم  یاک  مان  ولای  کانم،  می افتخار آن به و هستم مریکاییا شهروند یک من. کنم
 «.بگیرم شهر این مردم با را خود دردی هم احساس جلوی توانم نمی

 دهاندیشای  یا هچاار  باید بود بدی وضعیت در دارو و غذا نظر از تبریز زمان درهمین
 بود او موزانآ دانش از بیشتر که داوطلبانی و باسکرویل فرماندهی به نجات فوج .دش می

 . بیاورند تبریز به دارو و غذا محاصره خط شکستن با تا شد تشکیل
 از نبارد  ایان  .است معروف غازان شام نبرد به تبریز درانقالب محاصره خط شکستن

 قزاقاان  و الدولاه  شاجاع  صامدخان  ینیروهاا  به نجات فوج حمله با فروردین 29 ش 
 دراین باسکرویل .یافت ادامه 1288 فروردین 30 بعد روز تا و شد آغاز درصحنه حاضر
 .بود گذشته شا سالگی چهار و بیست از روز 9 تنها که لیدرحا رسید شهادت به روز

 .  داشتند شرکت شرزمان هم و تبریز مردم از نفر هزاران او تشییع مراسم در 
 کسای هر رفت، می شمار به میهمان او چون»: ندک می یاد گونه این روز این از کسروی

 را کشاته  جسد که شدند برآن لحاظ ینا هب. شد می پژمرده و اندوهگین مرگش شنیدن از
 و سااخته  آزرده را هماه  گرسانگی  که آن با. بسپارند خاک به بسیاری شکوه و تجلیل با
 خواستند نشده ها این بند در .رسید می جلفا حدسر از مدهوشی های آگاهی روزها ایندر
 گورساتان  تاا  شاهر  از را راه سراسار  .ساازند  خشانود  خاود  از را مریکاییا جوان روان

 باساکرویل  شاگردان. ایستادند وارونه های تفنگ با کشیده رده سو آن و سو این مجاهدین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
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 کوچک و بزرگ از خواهان آزادی همه و مریکاییانا گرجیان، ارمنیان، او، یانیفدا دسته و
 «.شدند روانه گرفته را جنازه پیرامون دست، به گل دسته با

 آن روی شادنش  کشاته  تااریخ  و ناام  کاه  را اسکرویلب تفنگ ستارخان بعد، چندی
 نجاات،  فاوج  افاراد  از عکسای  انضامام  به بود، شده پیچیده ایران پرچمدر و شده حک
 .فرستاد اش خانواده برای

 القضات عین :سوم داستان
 ماردم  عبارت  بارای  زنند می دنگر  درمدرسه را همدانی القضات عین چون است نقل
 .آورند می شهر میدان به را شده بریده سر و جنازه
 .بیند می را صحنه این و رسد می  شهر میدان  به باباطاهر هنگام ایندر
 ی شانه به پا با سپس و ایستد می  شهید مقابل ای لحظه و زند می کنار   را  مردم طاهر بابا
 .نخسبند   گونه این خدا مردان:  گوید می و زند می او

 و دارد مای بر را اش شاده  بریده سر و شود می  بلند زمین روی از القضات عین درحال
 .رود می و گیرد می بغلش زیر

 :ویدگ می اصفهانی سروش وقتی نصرانی گل یک بند ترجیع در

 ردنـب ودـخ یریدهـب رـستـدردس
 گردیدنهاکوچه کوچه یک یک در

 .است تانداس همین به شا هاشار
 

 بود که القضات عین

 فضال  اهال  یا هدرخاانواد  هجاری  492 سال در همدان ماوشان در همدانی القضات عین
 و کارد  تلماذ  جاوینی  حمویه محمدبن ابوعبداهلل و عمرخیام و پدر محضر در .آمد دنیا هب
 درجاات  باه  ادب و تصاوف  و حکمات  و درکاالم  و رسید درهمدان قضاوت منص  به

 یاک  از پاس  اماا  شد آشنا او افکار با و خواند را غزالی آثار تمام سال رچها .رسید عالی
 .آورد روی تصوف به و کشید کالم و فلسفه مطالعه از دست روحی انقالب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 القضات عین بخت ستاره افول

 چالشای  باا  را او زودی هبا  شا ییا پروا بای  ایان  و باود  پروا بی اندیشمندی القضات عین
 .ردک می رو هروب بار مرگ

 مساتوفی  عزیزالدین این جز و شد وا هب مردم رغبت باعث او کالم نفوذ و بیان حسن
 .داشت وافر ارادتی وا هب سنجر سلطان وزیر اصفهانی
 و اشات د مای  اباراز  سلجوقی ترکمانان به را خود گی هعالق بی آشکار به القضات عین
 حساادت  ماورد  نیاز  او علمای  جایگااه  .نباود  دور دشامنان  و حاسدان چشم از نیز این

 .بود حاسدان
 جاایی  هبا  دشامنان  و حاسادان  کاار  باود  وزارت برمساند  اصافهانی  عزیزالادین  تا 
 و دساتگیر  درگزینای  الادین  قاوام  ابوالقاسام  توطئه به وزیر اصفهانی وقتی اما سیدر مین

 .رساید  فارا  او باا  حسااب  تصفیه زمان و رفت بین از القضات عین امنیتی سپر شد، کشته
 . بود رسیده وزارت به که بود درگزینی الدین قوام او دشمنان سأدرر

 تفتایش  دیاوان  در پاس  .باود  الحااد  و کفار  بعاد  روزگاران در و روزگار درآن بهانه
 تمهیدات، کتاب از هایی نوشته کردن کن قلوه با و گرفت قرار بررسی مورد او های نوشته
 .  شد متهم الحاد و کفر به القضات عین
 نیاز  دربغداد .فرستاد بغداد هب و دستگیر را او وزیر درگزینی شد داده که الحاد حکم 
 :  کردند محکوم مرگ به را او اتهام پنج با و شد برده تفتیش دیوان به القضات عین
 .نبوت به خلق ایمان راه سد .1
 .وقمخل و  خالق  اتحاد  به اعتقاد .2
 .معصوم امامت به عقیده .3
 .نبوی دعوی .4
 .الهای رؤیات دعاوی .5

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85


 231         دفتری در نقد و بررسی کریتیک:

 

 

 رهماان د ساالگی  33 سان  در هجاری  525 درساال  و فرستادند همدان به را او پس
 کندناد  را بدنش پوست پس .زدند گردن و کردند آجین شمع ادد می درس که یا همدرس
 ودشا  مای  گفتاه  .زدناد  آتاش  و کردناد  آغشاته  نفات  به را بوریا پیچیدند بوریایی در و

  :بود کرده بینی پیش را چنین مرگی خود القضات عین

 ایمخواستهخداازشهادتومرگما
 ایمخواستهابهکمچیزسهبههموان
 ایمخواستهماکهکندچنیندوستگر
 ایمخواستهبوریاونفتوآتشما

 

 :بیشتر اطالع برای
 مشروطه تاریخ کسروی احمد

 باسیروی  هوارد ما فرمانده و آموزگار یاد هب شفق؛ رضازاده
 تمدن دروازه همدان جهانپور؛ علی
 اول جلد همدان سرایان سخن و بزرگان درخشان؛ مهدی
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 دبیر شرزین داستان
 
 .بود مشغول دبیری به همایونی دارالکتاب در و دبیر روزبهان پسر بود، شرزین نامش
 اگار  کاه  ناد ک مای  تشابیه  درختی به را خرد درآن و دارنامه نام هب ویسدن می یا هرسال
 .شود خشک و بمیرد ورنه رسد آسمان به بپروریش
 نندک می شور جملگی مفتشان و فتدا مین مقبول یهمایون تفتیش دیوان در طومار این
 .تابع یا است منکر طومار این کات  که

 آن از وردآ مای  برکاغاذ  و ردبا  مای  فارو  مُرکّ  در قلم چون که ستا دبیری شرزین
 کاس  هازار  خاون  و ودشا  مای  شاکافته  کاغاذ  پوسات  .ودشا  می جاری صفحه بر خون

 .جوشد می درهرسطرش
 اسات  نباوده  عقیاده  برسار  جنگ تاریخ، نخست روز از که است باور براین شرزین

 .است بوده زر و زن و زور طرخا به بلکه
 و وردآ مای  دنیاا  باه  را مردمان خداوند که روزگاری در هم آن دست این از سخنانی
 تفتایش  دیاوان  و سالطان  چشم از که نیست چیزی. اردد می نگه زنده را ها نآ خاموشی
 .بماند دور

 هماایونی  دارالکتاب در و هست نیز او همسر پدر که شرزین اداست شرایطی درچنین
 باراین  شارزین  تفتایش  دیوان حکم صدور از پیش که فتدا می چاره فکر به دارد منصبی
 . برد سالمت به جان و کند رحم براو سلطان شاید تا بنویسد یا هردی طومار
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 .است خرد وصف در طوماری دارنامه :ویدگ می شرزین اما
 درایان  :ویدگ می ندک می زندگی روزگاری چه در اندد می که او استاد و سرهم پدر و
 .بنویس اطاعت دروصف کتابی .خرد جای چه روزگار

 کاه  اسات  روزگاار  تغلا   از و یکساانند،  هماه  مردمان که است باور براین شرزین
 گنااه  باه  نیکان و است اوباشان دست به دنیا و .ذیل بر برخی و شینندن می برصدر برخی
 .اردد می نگه زنده وباشانا هب کرنش ولی وردآ می دنیا هب خدا ار میآد و میرند می لیاقت

 زناده  تاا  کان  توباه  :ویاد گ می بدی روزگار خیراندیشان و ناصحان همه چون استاد
 .است بسته مویی هب تو زندگی که .بمانی
 هماه  هکا  را دبیار  شارزین  ساخنان  ابناد ت میبرن و درکارند تفتیش دیوان سوی آن از
 خلقات  ذات از ناشای  ناه  نشین دوک زنان و شمشیرزن مردان تفاوت و یکسانند مردمان
 ناه  هساتیم  خارد  ساایه  در ماا  که است ممکن چگونه و .نندک می که ستا مشقی از که

 .کردگار لطف درسایه
 زندقاه  و فلسفه بوی شده نوشته طومار از که سدر می نتیجه ینا هب تفتیش دیوان پس
 .آویخت آن بر را صاحبش و کرد داری باید را نامهدار و یدآ می

 ویاد گ می وندر می نتیجه اعالم برای تفتیش دیوان که یا هلحظ درآخرین دبیر شرزین
 .بوعلی استاد از ستا یا همسود نیست، من از دارنامه
 یاا  هست پورسینا آن از مسوده این ببینند تا ندک می شور تفتیش دیوان دیگر بار پس

 و مکنون گنج که نای از خوشحال همگی و .هست که سندر می نتیجه ینا هب ردرآخ و .نه
 یاباد  می اجازه دبیر شرزین کشف این یُمن به و است آمده در هب جهل ظالم از مکتوم درّ
 از دارناماه  که ویدگ می سلطان با دردیدار شرزین .ودر می و برود معظم سلطان پابوس به
 .است گفته دروغ کتاب سوزاندن از ترس طرخا به و بوعلی استاد از نه ستا او

 غاور  دربوعلی برفور که هدد می دستور و نظر اهل بصیرتی بی از شوبدآ میبر سلطان
 .کیست کار دارنامه شود معلوم تا کنند

 شارزین  و سات ا باوعلی  اساتاد  مسوده دارنامه که سدر می نتیجه ینا هب تفتیش دیوان
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 او ناام  و تااوان  او مال و ضبط ذخایرش و اخراج واندی کار از دروغ ادعای جرم به دبیر
 .شود شکسته یشها ندندا تمام و شود تباه

 مشاق  را کودکاان  میدانچه درکنار شده اخراج دیوانی کار از و شکسته دندان شرزین
 :گونه بدین .هدد می

 هشات  وزیاران  و است نُه سلطان. عددند همه بزرگان و است صفر رعیت که بدانید
 .یک و دو و سه و چهار مردمان بقیه و پنج دیوانیان و شش ساالران و هفت چاکران و

 نشاود  بزرگ صفر بی عدد هیچ که چرا است رعیت به سلطانی هر بهای همه این با 
 .هست همه از بیشتر رعیت پس .است یک صفر بی هزار که نچنا

 از را خاود  مشکالت تا واندخ می خود سرای حرم به را او سلطان همسر خاتون آبنار
 .بپرسد او

 شارزین  باا  پاس  اسات  غاوامض  شارح  که دارد پاسخی بی های پرسش خاتون آبنار
 خاود  چهاره  مازد  درازای آبنارخاتون .شایدگ می او کار از گره شرزین و ندک می قسمت
 فرماان  نیفتاد  دیگاری  بردیاده  چشامش  او دیادن  از بعاد  که نای برای و شایدگ می براو
 وارونای  از تاو  :ویدگ می خاتون آبنار به شرزین .بکشند میل او چشم بر غالم دو هدد می
 .  گریستن می ستایش به زنان در که برکندی را چشمانی سپهر

 واناد ت مای ن هدد می مشق کودکان به میدان درکنار که را کور شرزین اما تفتیش دیوان
 .است طفالن کف در اوراقش که است خانه تاری تمثیل شان بهانه. کنند تحمل
 و بنویساد  عاذری  کناد  راضای  را شارزین  تاا  ودش می واسطه استاد گذشته سیاق به
 .کند سلطان نام هب خانه تاری رد و سلف های مدرسه قبول در یا هرسال

 .  کردم غلط بگو :ویدگ می استاد. آید خوش را سلطان که بگویم چه رسدپ می شرزین
 وریآ مای  باد  تااس  وقتی :ویدگ می استاد و بودم کرده اگر فتمگ می: ویدگ می شرزین

 .یا هنکرد اگر بگو
 .نردید این های مهره که ستا شما از تاس نشستن بد :ویدگ می شرزین
 گفتن درس حق و شود رانده دارالملک از دبیر شرزین که هدد می حکم سلطان پس
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 جمله از هایش کتاب و کند احسانی یا دهد نانی وا هب نباید را کس هیچ و. ندارد بعد زین
 .بسوزد تمامی به درآتش خانه تاری تمثیل و نامهدار

 واهاد خ مای  ناان  جاا  ندرآ و ساد ر می ده پنج به تا ودش می دور دارالملک از شرزین
 شاما  دوش بار  سالطان  تخات  هاای  پایه ویدگ می شرزین وقتی اما .پول به یا و ترحم به
 .ریزندگ می و رسندت می همه سلطان بردوش خلیفه تخت های پایه و ستا

 تکاه  بر برادر با شما از یکی. یدیآشنا تک تک برمن که نشوید پنهان: ویدگ می زینشر
 الف یکی شما از .است درمیان زنی پای اختالف این پشت در اما هست اختالف زمینی
 خاواهرش  گاانی  بهره یکی شما از ندک می خیانت شویش به زنی شما از .ندز می پهلوانی

 یا هبیگانا  زن باا  پنهانی شوئی شما از و شدک می باال ار یتیمان مال دیگری و وردخ می را
 .دارد رابطه
 ماا  اسارار  از دیگر و کن بس که؛ آبی و نانی با یندآ می یکایک سخنان این شنیدن با
 .نگوی چیزی
 .بردارند میان از اندد می زیاد و یندب می زیاد که را مردی تا وندش می برآن همگی و
 واساتیم خ مای ن دانایی ما .آمدی تو تا بود درست ما زندگی :ویندگ می شرزین به پس

 .آوردی تو و
 .رددگ میبرن رفته تو رفتن با ویندگ می ها نآ و ومر می من: ویدگ می شرزین
 تقسایم  خاود  بین را او اموال و .ندازندا می چاه در و شندک می همگی را شرزین پس
 و را خاناه  تااری  تمثیال  گار دی و را دارناماه  دیگاری  و اردد میبر را بوق یکی .نندک می

 . اردد میبر  را او چنته آخری
 

 بیضایی بهرام نوشته :شرزین شیخ طومار از برگرفته
 

  



 کریتیک: دفتری در نقد و بررسی         236

 

 

 
 
 
 
 

 مدلول بی یها لدا
 

 آزادیبودکوتاهیاهتران
 کوتاه
 پرندهیکدرگلویآهیکازترکوتاه

 بادمسیردرپنبهگلیگشکفتنو
 

  ارزش واالترین

 .نیست برتر آن از چیز هیچ. است مطلق خیر است، ارزش واالترین دیآزا ودش می گفته
 درخااک  فقاط  عشاق . هست ممکن آزادی درفضای فقط است باارزش که چه آنهر
 بازرگ  هاای  ارزش تماام . کناد  رشاد  واناد ت مین عشق آزادی بدون ند،ک می رشد آزادی
 .نندک می رشد آزادی وهوای درآب زندگی
 .ندک می پیدا را خودش تحقق فرصت فرد که ستا آزادی درساحت تنها
 چاه  و دارد دوسات  را کسای  چاه  و وشدپ می چه و ندک می چه آزادی دراین که نای
 شا هاراد و بااختیار انسان. یردگ می قرار آزادی این ذیل رستدپ مین یا رستدپ می را خدایی
 .ودش می انسان
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 آزادی و انسان

 ها هگزین بین از است مجبور زندگیش از حظهل درهر آدمی و برگزیدن امکان یعنی آزادی
 .  ندارد طبقاتی جامعه دریک ها عدالتی بی با منافاتی انتخاب این .کند انتخاب را یکی

 .سازد می و ندک می تفسیر واهدخ می خود که گونه آن را جهان انتخابش با آدمی
 انتخااب  ایان  کاه  اسات  آن مهام  ندک می تحمیل انسان به را انتخاب امور جبری سیر
 .غلط سمت یا درست سمت باشد تاریخ سمت درچه

 خاود  هاای  کانش  مسائول  را او و .وردآ مای  هماراه  ار میآد مسئولیت خود با آزادی
 .باشد گو پاسخ خود انتخاب به نسبت باید آدمی و ندک می

 .باشد باید که ندک می آن ار میآد ازدس می را جهان که نچنا هم گزینش و انتخاب این
  

  مسئول انسان

 .نیمز می حرف انسانی مسئولیتی و مسئول انسان از ما زمانی چه راستی هب
 شاان  هاای  ورزی عشق برای حتی خوابیدن و خوردن برای ها مآد که یا هگل درجامعه
 درذهان  آزادی حس و اند درمحاسبات عددهایی کالن محاسبات در و وندش می مهندسی
 ندارد؟ معنا معنایی بی این آیا یردگ می رواج معنایی بی و ازدب می رنگ آدمیان
 هاا  مآد و نیسات  متکثار  کاه  یا هدرجامعا  نشدن شنیده و نشدن دیده یعنی معنایی بی
 .ندا بزرگان های بازی ش  خیمه لشکرهای سیاهی
 و اسات  هویات  بحاران  دچار معاصر جهان که نیست این یمعنا به ها نای تمامی ااآی
 درایان  شا مسائولیت  و انساان  از پرساش  و .ددار اندیشاه  دربحاران  ریشاه  بحاران  این

 ؟.یدآ می ما کار چه به مسائل بلبشوی
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 آزادی و دمکراسی

 و نزدیاک  هام  هب درجایی .یزندخ میبر متفاوت دوتبار از .نیست یکی دمکراسی و آزادی
 .وندش می دور هم از درجایی

 .ندک می حفاظت انسان فردیت و ازآزادی که است یا هوسیل نیست هدف دمکراسی
 یا ههربهانا  باا  عاددی  اکثریات  این و شود اکثریت حکومت به تبدیل دمکراسی اگر
 اکثریات  اراده از تمکاین  به وادار را فرد و کند دار خدشه را فرد و اقلیت حقوق بخواهد
 .یردگ می فاصله آزادی از دمکراسی که ستا یا هنقط این کند،

 دمکارات  رژیم یک که رسیدند درک ینا هب آغاز درهمان آزادی فلسفه پردازان نظریه
 .کند حراست آزادی از واندت می که است حکومتی شکل بهترین

 بایاد  که رأی صندوق مثل دارد ابزاری و. است آزادی فلسفه منطقی نتیجه دمکراسی
 .باشد آزادی خدمت در نهایی درفرایند

 

 کالسیک دمکراسی

 اکثریت دمکراسی فت؛گ می تاکثری دمکراسی درنقد فرانکلین بنجامین که است معروف
 یاک  یعنای  آزادی و بخورند چه نهار برای که دهندمی رأی برّه یک و گرگ دو یعنی

 .شدبک چالش به را رأی حق مسلح کامالً یبرّه
 و باساتان  یوناان  دمکراسی با و بودند اکثریت دمکراسیضد لیبرال دمکراسی پدران
 جمهاوری  هاا  نآ الهام منبع و نداشتند الفتی روسو ژاک ژان تعریف با اکثریت دمکراسی

 حقاوق  و اساسای  های آزادی شامل لیبرالی های ارزش ها نآ. یونان دمکراسی نه بود روم
 .  دادند قرار دمکراسی شرط پیش را فردی حقوق و بشر

 



 239         دفتری در نقد و بررسی کریتیک:

 

 

 دمکراسی باب در ییها هگزار

 .چیست دمکراسی که است این ودش می متبادر ذهن به نخست که پرسشی
 ودشا  مای  گفته که طور آن یا ت،ااس ردمابرم ردمام حکومت یاامعن به سیدمکرا ااآی

 قااانون و مااردم از انیانشاا ااماا چاارا اساات چنااین اگاار اساات ماادار انوناقاا حکااومتی
 .ینیمب مین ها تحکومدر

 .شکلهر به و هرقدرتی است، قدرت به نداد مشروعیت دمکراسی آیا
 .است شده پنهان وقیحق مفهوم و اقتصادی مفهوم دو دمکراسی درپشت آیا
 حقاوق  و انسان از درکی چه ستا داری سرمایه شیوه به اقتصاد که اقتصادی مفهوم و
 .دارد مردم
 یرد؟گ می سرچشمه کجا از واقعی معنایی دوگانگی این

 شاکل  از اساتفاده  باا  اسات  توانساته  دوران ایان در ناهمگونش یها لشکدر سرمایه
 بپوشاند حقوقی لباسی را خود اقتصادی نافعم مردم حاکمیت انعنو به دمکراسی حقوقی

 اقتصااد  دهی سامان جز نیست چیزی دوران ایندر دمکراسی سدر می نظر هب که یا هگون هب
 .ساالر مردم درلباسی بورژوایی
 ایان  کرماانی  رضایمیرزا قول هب پس است داری حکومت شیوه بهترین دمکراسی اگر
 نند؟ک یم چه فاخر لباس این زیردر کژدم و مار همه
 .شد نزدیک آن به ودش مین که است شده تابو یک به تبدیل امروز دمکراسی چرا و
 تغذیاه  ساالح  و نفت از و ودش می ظاهر سرمایه درهیئت که است دمکراسی چه این
 انساان  باه  یا هبهر دمکراسی این از چرا و .است اضافی ارزش و جنگ خدایش و ندک می
 کاه  اسات  تحقیار  و سارکوب  و گرسانگی  ساد ر می هم اگر و سدر مین پیرامونی جهان

 .است داعش و الدن بن و القاعده شا خروجی
 .ندک مین رهنمون خرد حکومت به را انسان که ستا دمکراسی چه این

 و ودشا  مای  پنهان سیاسی و مالی الیگارش دمکراسی این درپشت که ودش می چگونه
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 صاندوق  باه  ومتصل است اسیدمکر چنان هم و ودش مین وارد یا هخدش دمکراسی ینا هب
 .مردم حاکمیت یعنی یأر صندوق و است یأر

 هماه  سایاه  هاای  دیکتااتوری  تاا  هاا  تفاشیسا  ترین فاشیست از که است علت بی آیا
 اساد  بشاار  و پاوتین  یا شا خروجی که نندز می دمکراسی و یأر صندوق از دم صدا یک
 دو ساای ؤر انعناو  به است مپترا و بایدن یا العمر ماماد جمهورهای رئیس انعنو به است
 .قماش و سنخ این از موجوداتی حوالی دراین و خواه جمهوری و دمکرات قبیله
 جاست؟کدر کار اشکال راستی هب

 است حکومت شکل. است کار رویه امروزه دمکراسی که ستا جا نایدر کار اشکال
 ماایز ت هام  باا  محتاوی  و شاکل  آغاازینش  کننادگان  تدوین درذهن شاید. آن محتوی نه

 از چارا  اباژه  ایان  دیاد  بایاد  .سات ا دیگری شکل به داستان امروز اما ندا هنداشت چندانی
 .دارد معنایی چه روزگار دراین دمکراسی مدلول و دال .ستا خالی محتوی
 ناد ا هشاد  تبادیل  اماروز  ،اماور  کنناده  هماناگ  یاک  و طرف بی ناظر یک از ها تدول
 باا  هماراه  پاول  و .هاا  هپروژ همه چی نتراتک و امور همه کن کارچاق و اصلی بازیکن به

 .هستند انتخاباتی هر اصلی طرف یک که است کسانی دردست جا یک پلیس و رسانه
 هربینناده  کاه  تبلیغات از بمبارانی به است شده تبدیل آگاهانه انتخابات و آگاه انسان

 اها  لکارتا  صااحبان  کاه  اناد  کساانی  پیشااپیش  شا خروجی و ندک می سردرگم ار میفهی
 .هایند آن سرسپردگان و مدیران از یا اند مالی

 و بازرگ  یها هسرمای پردازکار دولتی با اقتصاد و سیاستدر شده حاکمیت خلع توده
 .باشد گیری دندان لقمه که ذارندگ مین باقی دمکراسی از چیزی درنهایت
 و برهناه  و هناد د مای ن تن هم بیرونی پوسته همین به که یاغی ییها تدول از بگذریم

 .نندک می له خود وپای دستزیر را مردم و وبندک می خود اقتدار برطبل شرم بی
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 برابری

 براباری  و قاانون  دربرابار  هماه  برابری دمکراسی واضعان نخستین شعار که بپذیریم اگر
 چگوناه  درعمل برابری این دید باید .بود جامعه یکدمکرات یها هدرپروس شرکتدر همه
 .ودش می و دش می معنا

 

 دینی ابریبر

 توجاه  بادون  منینؤما  تماامی  دینی و مسیحی یها هدرآموز بود؟ معنا چه هب دینی برابری
 رعیت، و ارباب دار، برده و برده بودند؛ برابر خداوند پیشگاه در شان اجتماعی موقعیت به

 واقاع  و درعمال  اماا  باود  ایان  حارف  و درموعظاه . غنی و فقیر و کارگر، و دار سرمایه
 بارده  باودن  و زمینای  درواقعیات  اماا  داشات  گاذرا  تسکینی ها هآموز این .نبود گونه این

 گرسانه  .نداشات  اثاری  هایچ  سارمایه  درزنجیر کارگر و ارباب دربند رعیت و درزنجیر
 .بگیرد پایان کشیش وعظ و بیایند بیرون کلیسا از بود کافی تنها .سیر سیر و بود گرسنه
 دنیاا  باودن  زنادان  مد؛آ می چنینی این برابری این کمک به دیگری یها هآموز باید پس
 پاس  از کاه  دنیاایی  هبا  چیز همه دادن حواله و کافر برای دنیا بودن بهشت و منؤم برای
 .شیدک می را منانؤم انتظار دنیا این

 

 بورژوایی برابری

 تسااوی  شاد  تکرار دیگر ولعابی رنگ با دیگر دربرندی بعد دردوران صوری برابری این
 .شدن انتخاب و کردن انتخاب برای یأر صندوق و نونقا دربرابر ها مآد

 اصاطالحات  باه  را تسااوی  بارای  رازآمیاز  تقاضای این بورژوایی دمکراسی مدافعان
 .برگرداندند طبیعی قانون نظریه وسیله به آوری مالل حقوقی و سیاسی



 کریتیک: دفتری در نقد و بررسی         242

 

 

 تعاین در بایاد  و برابرناد  قاانون  درپیشاگاه  عقال  یاا  طبیعات  حکام  به ها نانسا همه
 .باشند داشته برابر یأر و صدا کشورشان سرنوشت

 فرضااً  و باود  ناپاذیر  انتقاال  و ذاتی حقوق این طبیعی قانون پردازان نظریه دراسطوره
 تاا  پیماان  ایان  و .دهند تشکیل اجتماعی پیمان راه از را شان اصلی حکومت که بود مقرر
 تعویض نبود بند پای گرا و بود بند پای شده انجام توافق به فرمانروا که بود پابرجا زمانی
 .بود مردم با حکومت شکل

 باود؛  مترقی حرکت وسوی سمت فئودالی نیروهای برعلیه نوپا بورژوازی درمبارزات
 دردوران باورژوازی  ارتجااعی  یهاا  هجنب. مساوی یأر و انتخابات آزادی فردی، آزادی
 .داد نشان را خود بود رسیده حاکمیت به داری سرمایه که بعد

 .یأر صاندوق  دربرابار  هم آن یأر یک فرد هر به است شده تبدیل امروز یبرابر این
 . نیست اشکال بی شدنش خالی و شدنپر که صندوقی
 باشند؟ زادآ واهندخ می ها نانسا یاآ ستا جا نای اصلی پرسش

 

 صلیا مشکل

 هساتند  هاا  نانسا این که بود باور اینبر و یدد می انسان درخود را اصلی مشکل مارکوزه
 .بیایند میدان به و ببینند آموزش آزادی از حفاظت برای باید که

 زادیآ چناین  منظاور  باه  و بگیرناد  برعهاده  را زادیآ لیتمسئو نخواهند ها نانسا اگر
 درطبقای  را آزادی سارمایه  و زور صااحبان  کاه  داشات  امید نباید .باشند ندیده موزشآ

 .بیاورند ها هخان در هب و بگذارند
 

 انسانی دیآزا و آزاد انسان

 بارای  اسات  الزم که اخالقی است یاییؤر یک واقعی دمکراسی که باورند براین یا هعد
 بارای  کاه  است ایندر آدمی حقیقت اما .رسید بدان داشت امید نباید ولی کرد مبارزه آن
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 و بپوشااند  واقعیت لباس هایشیاؤر به بتواند باید آدمی. کند مبارزه ابد تا واندت مین یاؤر
 .کند دیگر یا هاندیش تحقق این روی باید

 

 دمکراسی به نیاز

 نماایش  باه  نیاازی  چاه  شا میادانی  عناصار  ایان  باا  کناونی  جهاان  که است این پرسش
 .دارد دمکراسی هزینهپر

 و خاود  وخیاال  ببخشاد  لقاایش  باه  را هزیناه پر عاروس  ایان  عطای نیست بهتر آیا
 .شد خم بیشتر پرسش این روی باید .کند راحت را هزینهپر بازی این تماشاچیان
 هاد د مای  نشاان  و ندک می کیدأت مهمی نکته روی هژمونیش اعمال بحث در گرامشی

 آن از بخش یک. نیست سرنیزه و شالق با تنها شان هژمونی اعمال معاصر یها تدول که
 جاا  نایا . اسات  استوار مردم کردن برقانع آن اعظم بخش بلکه نیست شا تمامی اما است
 را ماردم  پیچیاده  پروساه  یاک در تاا  یاد آ می میدان به ارگانیک انروشنفکر پای که ستا

 دسات  دربااال  کاه  آناانی  و ودشا  مای  عمال  کاه  چاه  آن کنند متقاعد شا میلیونی درابعاد
 و دمکراسای  باه  نیااز . نناد ک مای  فتاار ر میعماو  صاالح  و خیر هب که اند کسانی ندا هنشست

 .است نهفته هژمونی اعمال از بخش ایندر اش نمایشات
 و توساعه  و رشاد  پروساه  شادن  ابادی  و سرمایه ساز و سوخت ماندن برقرار یبرا

 بایاد . باشاد  داشاته  وجاود  همگانی تمکین یک باید بیشتر اضافی ارزش آوردن دست هب
 را هاا  نقاانو  آن و ازندسا  می قانون ها نآ برباالدست که اینانی که باشند قانع طبقه و توده

 .ندا هکرد خابانت خود که اند کسانی نندک می اجرایی
 

 دمکراسی مدلول و دال

 پاراز  موجاودی  باه  شابح  یاک  از و بیاید بیرون اشباح دنیای از دمکراسی باشد قرار اگر
 .مواجهیم امری چه با ما شود تبدیل احساس و خون
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 جامعاه  یاک  سااخت  قصاد  باه  اسات  میاز آ مساالمت  رقابت دهی سازمان دمکراسی 
 بادون  کاه  هاایی  زادیآ. دارد وجاود  سیاسی های زادیآ که فرض پیش این با یکدمکرات

 .نیست کاردر رقابتی ها نآ
 و دمکراسای  از دم ماا  سیاسای  هاای  آزادی درنباود  که باشد مسخره خیلی باید پس
 حکومات  هاا  هد با ما جهان یها ندرخیابا میدانی درصحنه اما .بزنیم یکدمکرات حکومت
 ناه  و اسات  شاان  یهاا  ترقاب فرض پیش سیاسی های آزادی نه که یمیور هروب یکدمکرات
 و گروهی درون رقابتی یا است رقابت نمایش یا دارد وجود هم اگر و دارد وجود رقابتی
 .خانوادگی درون
 

 داری سرمایه و دمکراسی رابطه

 کنایم  مشاخص  کاه  اسات  مهام  اما .است انکار غیرقابل داری سرمایه با دمکراسی رابطه
 .است متمایز آن از ییها هزمین درچه و ستا کجا نزدیکی این تاریخی یها هزمین

 ماادر  ایان  کاه  نیست معنا بدان اما افتاد خشت روی ریدا یهسرما شکم از دمکراسی
 .باشد فرزند این دلبسته تنها هزارزا

 دنیاا  خشت روی هب مادر همین شکم از نیز توتالیتر یها منظا و دیکتاتوری و فاشیسم
 فکار  بیشتر لذت و بیشتر سود به تنها و تنها که است جاییهر زنی ریدا یهسرما .ندا هافتاد
 کاه  اسات  آن مهام  .ناد ک مای  سار  یا هبتا  بای  کدام درآغوش را ش  نیست مهم .ندک می

 .شود تر فربه و فربه اش بانکی های حساب
 ورناد آ میبر سر ییااه منظا اناجه هاگوش ارادرچه ینیمب می که است اطراخ همین به
 طریاق  از شاان  زنادگی  اماا  اسات  بساته  اضاافی  زشار و مازدی  کاار  باه  اناش افان که

 .ذردگ می چاقوکشی
 را تنی فرزند این ییجا ندرآ و ندک مین و نکرده دمکراسی بند پای را خودش سرمایه

 سارکوب  و سات ا رو هروبا  قدرتمناد  جنابش  باا  و است پس اوضاع که رستدف می جلو
 .هدد مین جواب



 245         دفتری در نقد و بررسی کریتیک:

 

 

 آماده  بیارون  مناسبات همین دل از که نای با نیست ریدا یهسرما عرض هم دمکراسی
 را باورژوازی  نماینادگان  ماوارد  اکثریات  در کاه  اسات  شاکلی  به کارشسازو اما. است
 وانناد ت مای ن زحمتکشان کارسازو این از که نیست معنا بدین ولی ندک می وارد پارلمان به
 .ببرند سود

 کااال  هبا  را انتخاباات  پروساه  نناد ک می تالش ایهاسرم احباناص که است خطر همین
 فاروش  و خریاد  و تبلیغ درمعرض را آن بشود تا کاال عرض هم چیزی یا و. کنند تبدیل
 .داد قرار

 

 دمکراسی مفهوم شدن اهمیت بی

 یارد گ مای  قارار  تهدیاد  درمعارض  مردم دشمنان سوی از زادیآ و عدالت برابری، وقتی
 .یابد می دیگری معنای دمکراسی

 قدرتمندان دردست جادو عصای به است هشد تبدیل سو یک از روزها این دمکراسی
 .مشترک منافعی به رسیدن برای ابزاری دیگر سویی از و

 و سیاسات  تاا  گرفتاه  القااخا  از چیازی  درآن ندک می عیاس ساکهر که یا هاملغم
 .بجوید تمدن
 

 پارلمانی دمکراسی

 براباری  و خصوصای  مالکیات  مطلاق  حاق  گرفت؛ قوام ستون بردو پارلمانی دمکراسی
 .سیاسی و قانونی درحقوق یآرمان
 آرماانی  بربراباری  قطعای  اثرات اقتصادی و اجتماعی شرایط متداول نابرابری که نای
 .  ندارد که بود برآن نوپا بورژوازی نه یا داشت سیاسی و قانونی حقوق

 .بود خورده گره مالکیت مفهوم با دوران دراین افراد اساسی حقوق تمامی
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 اقتصاادی  یهاا  تواقعی از باالتر پارلمانی دمکراسی لقمط معیارهای بورژوازی برای 
 . بود طبقاتی یها فشکا و

 یا هعاد  تاا  ردناد ک مای  کاار  بایاد  نفار  هازاران  باود  آشاکار  حقیقت یک درعمل اما
 .بود بورژوایی دمکراسی آشیل پاشنه حقیقت این .کنند زندگی بزرگ های درکاخ
 

 مالکیت حق

 کاه  ببینایم  بایاد  .باود  مالکیات  حاق  آن و شد آغاز هابز لویاتان با مدرن سیاسی اندیشه
 .رسیدند حق این تبیین به چگونه بورژوا پردازان اندیشه
 .رفتگ می قوام برآن لیبرالیسم که بود بنیانی و ناپذیر خدشه حق یک مالکیت حق
 .دش می مستفاد فکرو بدن برتن، مالکیت حق از افکار، البته و براشیا  مالکیت حق خود
 .است شیخو فکر و بدن تن، وتمام تام مالک است انسان چون انسان
 از کاه  اسات  چیازی  هارآن  مالاک  الجرم خود، فکر و بدن و تن و مالک انسان این
 مالکیات  محصاول  خاودش  براشایا   مالکیات  پس ود،ش می تولید فکر و بدن این طریق
 .است فکر و برتن
 هام  انساان  مایملاک  آزاد مبادلاه  حق که کند می پیدا معنا زمانی مالکیت حال، عیندر
 دیگاران  باا  آن مبادلاه  حاق  فاقد اما باشیم معینی شی مالک اگر. شود شناخته رسمیت به

 !آزادی جز نیست چیزی درواقع مبادله، حق .است شده نقض مالکیت حق عمالً ،باشیم
 .مبادله و مالکیت حق یعنی آزادی بورژوازی متفکرین درنزد

 

 دولت ضرورت

 مارز  رسایدند پ مای  هاا  نآ. رسایدند  دولات  ضرورت به بورژوازی ورزان اندیشه جا نای از
 را مارز  ایان  کساانی  یاا  ساکا  که دارد وجود تضمینی چه و تاسا ااکج یاآدم آزادی
 .نکنند نقض



 247         دفتری در نقد و بررسی کریتیک:

 

 

 هام  او آزادی مارز  اسات،  آن محصوالت و فکر تن، وتمام تام مالک شخص هر اگر
 آزاد خاودش  مالکیات  دایاره  در کسهار  یعنی. او مالکیت دایره جز بود نخواهد چیزی
 مالکیات  حاق  کاه  چارا  کناد  وارد دیگاران  مالکیت دایره به را پایش ندارد حق و است
 حاق  باه  زدن آسی  موج  که کاریهر انجام اساس، اینبر. است کرده نقض را دیگری
 .است ممنوع غیرمستقیم، یا مستقیم شود، دیگران مالکیت

 ورود عدم تضمین ایجاد برای تاریساخ و سازمان انعنو به دولت وجودی ضرورت
 .یدآ می نمیا به دیگر هم آزادی نقض الجرم، و مالکیت حق حوزه به افراد
 !است مالکیت حق از صیانت دولت، غایت پردازان اندیشه این نظر از
 مالکیات  حاق  از دفااع  بارای  نباشایم  مجبور هرکدام تا سازیم می را دولت: فتندگ می
 هماه  رایابا  را هاادلا امب هزیناه  قطعااً  کاه  اشیمابا  هاداشت خصوصی شاارت یک خود،
 .دهد می افزایش
 ؛تا سازیم می نهاد یک
 .کند دفاع ما از ما، مالکیت تهدید هر درمقابلا 
 .کند ابالغ همه به و تأیید ما خود از نمایندگی به و رسماً را ما مالکیت حقوق ا

 .باشد آزاد مبادله حق کننده تضمین و ضامن
 طبقاه  یاک  طبقااتی  سایادت  ارگاان  جز نیست چیزی دولت: فتگ می لنین اگر پس
 زاویاه  گرانادیا  و الک یااها  هآموز با و دز میان یاراه یارباپ حرف دیگر طبقه برعلیه
 .نداشت زیادی
 

 مدنی جامعه

 .گفتندمی پولیس یا شهردولت آن به هایونانی ،شهر یعنی مدینه،
 «پولیتیکاه  کولونیا» فتگ می وقتی ولی دکرنمی استفاده را مدنی جامعه کلمه ارسطو
 را جامعاه  اعضاای  کاه  سیاسای  مانزااس یک یعنی بود مدنی امعهاج اناهم منظورش
 .گیردمی دربر
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 کاه  شات دا اعتقاد او. دولت و خانواده بین ستدانمی نهادی را مدنی جامعه هگل

 و اسات  ناکامال  کاه  شاوند مای  آشانا  عینی اخالق یک با مدنی جامعه یک شهروندان
 .آوردمی دست به را خودش کامل شکل دولت، شکلدر
 .دکرمی توصیف احتیاجات نظام را مدنی جامعه دلیل همین هب

 . باود  افاراد  از یا همجموع با منفرد فرد یک میان وسط حد او نظر از مدنی جامعه

 جماع  و بیااورد  دسات  باه  ستتوانمی دولت رد را خودش واقعی شکل افراد جمع آن
  . افتی می معنی خانواده در مه منفرد

 و قاانونی  دولت تشکیل و مداری قانون رد؛ک می عبور دومرحله از باید مدنی جامعه
 .برسند دیگری حق بازشناسی به باید شهروندان که نای دوم

 

 مدنی جامعه کار 

  دولت قدرت کردن محدود
 جامعه در فساد با مبارزه و قوانین براجرای نظارت

 شهروندان سیاسی اشتراک گسترش و ترویج ترفیع، 
 جامعه درسطح بشر حقوق از دفاع درجهت شهروندی آموزش 
 کنندمی سعی و خودمختارند که است هایی سازمان و افراد گوناگون منافع از دفاع 

 و روشانفکران  کاارگران،  دانشاجویی،  اصناف مانند..بیاورند دست به را شانحقوق که
 زنان های سازمان
 دولت و مردم بین وگویگفت ایفضاه ایجاد
 مذهبی و نژادی و قومی هاینزاع گیریشکل از گیری پیش
 و شافافیت  ایجااد  بارای  نظارتی جدید هایروش پیشنهاد و انتخابات، برنهاد کیدأت

 درجامعه آزادی گسترش
 جامعه افراد درمیان پذیریمسئولیت براخالق کیدأت
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 و ملای  مناافع  گرفتن درنظر با مدار نونقا و عقالنی آزاد، اقتصادی روابط گسترش
 المللیبین قراردادهای

 

 مدنی جامعه مدلول و دال

 ورانآ جنگ به تیول و اقطاع شکل به مالکیت و بود سلطان ازآن مالکیت که درکشورهایی
 و حقاوقی  مالکیات  ناه  اساتفاده  برای تملک شرط به دش می داده مستوفیان و دبیران یا و

 باین  راباط  انعناو  باه  مدنی جامعه و قدرت تقسیم نبود پذیرش ابلق مالکیت نام هب حقی
 .داشت اعراب از محلی چه دولت و ملت

 نهااد  ایان  و باود  سالطان  و ماردم  بین واسط حلقه وزارت نهاد دوران این درتمامی
 نهادهاای  جدید دوران در و داد درباری خواجگان و حرمسرا زنان به را جایش تدریج هب

 .نگرفت پا و نشد تحمل سرسوزنی وقت یها تحکوم سوی از بنیاد مردم
 

 دمکراسی نمایه

 ها هنمای ندا هکرد تئوریزه آن مبدعین که هست گونه آن دمکراسی که نای فهم و درک برای
 کنیم؛ نگاه هست هایی سنجش و

 منصفانه و آزاد انتخابات
 سیاسی احزاب
 احزاب پیروزی برای حاکم نظام آمادگی
 قدرت گرفتن انسش و اپوزیسیون وجود
 انساشا  و اسیاسیا  حقاوق  از یامذهبا  و یاقوما  گی،افرهنا  ایاها  اقلیات  وجود
 درقدرت مشارکت

  دولت بودن پاسخگو
 مستقل و آزاد های رسانه
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 دینی فرایض درانجام آزادی و گوناگون مذهبی های جامعه و نهادها
 آکادمیک آزادی
 آزاد و باز های بحث امکان
 تظاهرات و اجتماعات آزادی
 نهاد مردم های سازمان برای فعالیت امکان
 کشاورزان و کارگران سندیکاهای و ها اتحادیه
 مستقل قضایی دستگاه
 قانون حکومت برپایه کیفری و مدنی حقوق
 مدنی کنترل تحت پلیس
 شکنجه و تبعید غیرقانونی، حبس سیاسی، ترور برابردر قانونی های حفاظ
 قانون نظر از همه با سان یک رفتار
 آموزش و شغل انتخاب آزادی
 مالکیت حق
 شخصی های آزادی
 جنسیتی، برابری
 اقتصادی استثمار از آزادی و برابر شانس
 ایان  بااره  یاک  یاا  و تک تک بررسی است شده لیست نمایه دراین چه آن به نگاهی با
 تاا  اسات  شابیه  مازه  بای  شاوخی  یک هب بیشتر پیرامونی درکشورهای آن تطبیق و لیست
 .دیگر چیزی
 

 دمکراسی فهم

 هاا  نآ نخست و اصلی مشکل الاقل. نیست دمکراسی درفهم پیرامونی کشورهای مشکل
 و نیسات  فاراهم  فرهنگای  ادی،ااقتصا  یااها  هزمین پیش که تاسا ااج نآ مشکل. نیست
 .است نشده
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 حضاور  و ظهاور  و رشاد  افتاد اتفاق درغرب که گونه آن یا دمکراسی یها هزمین پیش
 و دمکراسای  گارفتن  قاوام  و مادنی  جامعاه  گیاری  شاکل  آن تباع  هب و بود متوسط طبقه
 .یکدمکرات یها تدول

 متمرکاز  حکومت یک جز وحشی اقوام وقفه بی تهاجم با ساالر آب اقتصاد دریک اما
 خشات  روی هب پا باید دیگری موجود چه شرقی دسپوتیسم ویندگ می آن به که توتالیتر و
 .بگذارد سرزمین این

 گیاری  شکل و معاصر دوران به برسیم تا بدوش خانه و بدوی لقبای حکومت هم بعد
 گداصافت  و جاان  نیمه طبقه یک و اقتدارگرا و دولتی بورژوازی یک شکسته پا و دست
 خاود  آیناده  دیادن  و گفت هم ملی ودش مین آن به رنجوری فرط از که بومی ردا یهسرما

 پرکاردن  بارای  کاردن  وردیکتات درکاسه دست و مقتدر دولت به بودن وابسته و دررانت
 بارای  انباشات  نگارفتن  شاکل  و متروپال  کشورهای به اضافی ارزش بردن و خود کیسه
 .بومی سرمایه و صنعت توسعه
 گرفات  اگار  و نگرفات  شاکل  دمکراسای  اسااس  و اس انعنو به متوسط طبقه وقتی
 حاد  تاا  دارد اعاراب  از محلای  چه مدنی جامعه بود معلول و وپاشکسته دست و ناقص
 .نگیرد شکل دیکتاتوری که نآ برای حکومت و مردم بین بشود واسط
 برای ودش می برعلت مزید ها بدفهمی و نافهمی یا و جماعت وشنفکرر میفه کج حاال
 .استبداد درمنجالب بیشتر هرچه رفتن فرو

 

 فرهنگ با بورژوازی

 کاارآفرین  گارای  صانعت  فرهنگ با بورژوازی یک از باید ما که نیست غلطی حرف این
 درجهت ردب می سود هم رانت از اگر و اردد می نگه درداخل را اضافی ارزش و مازاد که

 هرچاه  انباشات  باا  و خاارجی  ارز باا  را ها کبان ندک می پروپیمان و ستا داخلی توسعه
 حمایات  توسعه به رسیدن برای وردآ میدر گردش به را صنعت و سرمایه های چرخ بیشتر
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 بااز  حقاه  خاط  هفات  مشاتی  و کجاا  چینای  ردا یهسارما  اما .افتاد درچین که اتفاقی کنیم،
 .کجا نوکیسه خوار رانت

 

 لیبرال نام هب یا همسئل

 فحاش  متارادف  را لیبارال  بالاشکال حزب آن شصت دردهه که ذریمگ می هم امر این از
 دیگران و خود سروروی بر و پرکردند یا هکاس جهالت این از هم دیگران و کرد سیاسی
 کاه  نایا  و لیبرالیسام  ناام  هبا  یا هپدیاد  از ماا  ناازل  درک باه  شات گ میبر نای و .پاشیدند
 بیشاتر  رشدا یهسارما  و اسات  نگرفتاه  قوام کالسیکش درفرم بورژوازی که یا هدرجامع
 بایاد  را نقادش  و لیبرالیسام  صنعتی بورژوازی تا است دالل و ردا یهسرما تا است مالک
 و برد عق  به ببرد جلو هب را ما که نآ از ربیشت داستان این طرح و .بگذاریم مان دل کجای
 .سپرد بازار سنتی ریدا یهسرما یا ریدا یهپیشاسرما به وابسته نیروهایی دست هب را مهارکار

 

    گری روشن عصر

 نشادیم  اگر و کجا یما هشد اگر یما هشد وارد گری روشن عصر به ما آیا ببینیم که نای برای
 .ببینیم گری روشن درعصر را خود ما که ودش می باعث ییها هلفؤم چه ببینیم باید چرا؟

 و قیمومیات  از خاروج  اندیشایدن،  شهامت با است عجین گری روشن عصر به ورود
 .انتقادی تفکر به رسیدن و تفسیرها و ها هاید خلق برای تالش و مرجعیت نفی

 و سرگذاشات  پشت دکارتی روشمند شک با را مسیحایی ایمان شد غرب اگر غرب
 .زد نو مفاهیم خلق به دست خردگرایی یها هایبرپ

 و خساته  کاه  ماا  ،هاا  تروایا  کاالن  سرگذاشتن پشت و اندیشیدن شهامت و کجا ما
 اساارت  یاوغ  خواساتیم  ناه  و نتوانستیم و کهن برباورهای نهادن گردن از بودیم رنجور
 دینای  و مفااهیم  تقلیل به کردیم خوش دل و کنیم باز خود گردن از را کهن یها هاسطور
 .شناسی جامعه و تاریخ تا گرفته فلسفه از چیز همه کردن
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 جناگ  باه  معرفات  درمیادان  فعال کنشی مثابه به را فهم که امر این شهامت و کجا ما
 و پیشاباز  به و کهنه های روش از بگیریم فاصله و ببریم نزدیک و دور یها نمت و مفاهیم
 .برویم متن و مفسر پویای و زنده فهم آغوشی هم
 .ها نمت و ها هاید ناشناخته و نو قلمروهای اکتشاف و رخدادها فهم و کجا ما

 اماری  مثاباه  هبا  ناه  را حقیقات  و بود کاشف و کشف درمقام سوژه ما زندگی کجای
 .کنیم پیدا گوو گفت دردیالکیتیک بلکه پسینی
 پرسشای  و یا همسئل که یردگ می شکل وقتی دیالوگ که .دیگری با دیالوگ و کجا ما
 مالهاای  نخواناده  که ما. یما هبود پرسش از تهی و پاسخ پراز تاریخ درهمیشه که ما دباش
 درمتاون  ناد ا هکارد  پیدا و کشف ها ههزار و ها هده درطول دیگران چه آن همه و یما تاریخ
 و تودرتاو  یهاا  نکهکشا تا گرفته اتم شکافت و اتم از یما هداشت را آن از ردپایی مان کهن

 .ها هچال سیاه و ابراختران
 گارفتن  پرساش  باه  و اندیشاه  و دربحاث  دیرپاای  سانت  از گرفتن فاصله و کجا ما
 مفسار  درمقاام  کاه  یا هساوژ  برای تازه های افق گشودن برای خود هرمنوتیکی موقعیت
 آوردن میادان  هبا  و خلاق  و تاازه  هاای  افاق  گشاودن  و باود  ماا  ذهن ناپیداهای و تاریخ

 .ببینند یا هدیگرشد و نو نگاه با را اکنونی جهان بتوانند که مفسرهایی
 از وحشات  و غفلات  و فراموشای  و خاواب  یهاا  هسد پس از فهم ارتقای و کجا ما
 از بایش  کاه  داشت ما برای کهن الگوهای جز هایی پاسخ که هایی پرسش و نو های افق

 .ادد می خبر ما کهنه های دانش فروریختن از هرچیز
 باا  شادن  رو هروبا  و ورود بارای  ناو  یها هیدا و مفاهیم با گسترده های افق و کجا ما
 .شیدک می چالش به را ما باورهای و ها هاید و را ما که فردایی
 .خویش فهم گرفتن کار به در ناتوانی و خویش تقصیر به نابالغی از خروج و کجا ما
 هساتیم  دیگاری  محتاج است هنوز که هنوز ما که کجا پویا و مستقل تفکر و کجا ما
 .دهد یاری مان ناقص فهم کارگیری هب در را ما که

 :ویاد گ مای  هام  درسات  و ویاد گ می کانت که گونه آن کجا، خوداندیشیدن و کجا ما
 .ستا گری روشن بنیادی اصل خوداندیشیدن
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 .کجا شناخت برای کس همه و چیز همه مشاهده و کجا ما
 .کجا بنیادی های پرسش و کجا ما
 یان ا هبا  بتوانیم تا کجا مان باورهای یهیاتبد و ثابت اصول کشیدن چالش به و کجا ما
 از مشاکالتش  و مساائل  و ستا انسانی چگونه معاصر انسان که کنیم فهم و برسیم مهم
 .ستا سنخی چه

 

 زندگی

 هشدثلهمُ

 چناین  زیبایی، و خوبی برای ظرفیت همه این با جهانی چرا  که است این بنیادی پرسش
 اباد ی مای ن فرصات  آدمای  چارا  و رایاد گ می و است یدهیگرا زشتی و بدی به سرسختانه
 .بگیرد درآغوش را خوشبختی زیبای عروس
 و جویاد  نمای  رهاایی  باه  راهای  و اسات  رسیده تاریکی به آدمی گر روشن عقل چرا
 .است سلطه اصحاب درخدمت و آدمی اسارت درجهت
 کاه  است درآمده نظامی خدمت به باشد گر روشن باید که عقلی که است این جز آیا
 و دارد تکیه دولتی قدرتی به سرکوب و استثمار و طبیعت انقیاد با و است ساالر ایهسرم
 .جوید می سود طبیعت و برانسان سلطه برای علمی دستاوردهای آخرین از

 

   گری روشن دیالکتیک

 که است ممکن تاجایی شناخت این و ازدس می را خود شناخت یها هابژ شناسنده انسان
 .هدد می را امکان این ما هب ما بنیادین های گرایش و الگوها و ادراکات و مفاهیم

 یاک  انعنو به اما نیست دردسترس اکنون و امروز هرچند نیست غیرممکن دگرگونی
 .است ممکن انتقادی عقل طریق از و انداز چشم
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 پاساخ  و طبیعات  باا  خردمندانه زیستی هم و ستا آزادی درپی آدمی گر روشن عقل
 جمعای  هاای  تواناایی  از باید راه دراین و .است آنان رهایی و حرومم طبقات نیازهای به

 بازاری ا هبا  هاا  هتاود  اغفاال  بارای  صنعتی از و بیاید آدمی کمک به باید هنر .بگیرد کمک
 مسلط برجامعه سرمایه که استثماری و سرکوب و انسان انقیاد برمالکننده و بخش ییرها
 .کند روشن را خود تکلیف وداگرس جامعه با باید آدمی. شود تبدیل است کرده
 

 سوداگر جامعه

 چیاز  هیچ که است باور براین سوداگری .ستا سوداگری سلطه تحت که ستا یا هجامع
 ساودی  مبادلاه  درایان  و. درآیاد  دیگار  چیاز  با مبادله خدمت هب که نآ مگر ندارد ارزشی
 .  کند کسانی نصیبی
 انساان  .سات ا سوداگرانه جامعه درفهم ذردگ می آدمی درپیرامون که چه آن فهم کلید
 دراختیاار  بارای  بلکه خود نیازهای مینأت برای نه .ابدی می تسلط برطبیعت جامعه دراین
 یا هجامعا  چناین  ایان  .نندک می ارزش تولید که کسانی استثمار و دیگران نیازهای گرفتن
 زا محرومیات  رفاع  و نابرابری بازتولید کاهش و طبیعت حفظ و آدمی رنج کاهش درپی
 .کند نظر خویش درخویشتن دیرگاه تا باید آدمی .نیست دیگران
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 1357 انقالب از روایت دو
 
 نوستالژیک راست :نخست روایت
 مرباوط  هماایون  بنیااد  و هماایون  بنیااد  با ستا کالشی حجت مصاحبه روایت این
 .شاه رژیم اطالعات وزیر آخرین همایون داریوش به است
 و تانش  یاک  از را مارداد  28 واقعه ها ملی و ها چپ که است رباو براین روایت این
 کودتاا  یاک  از جعلای  روایتای  با تا کردند خارج مشروطه نظام درون و پارلمانی دعوای
 باا  تا کشیدند بطالن خط شده انجام برتوسعه .کنند جاسازی انقالبی پارادایم دریک را آن

 بیرون را مسلحانه مبارزه ضروت التین امریکای وضعیت به ایران وضعیت کردن نزدیک
 کاه  رژیمای  برعلیاه  داشات  بخاش  رهایی و ضداستعماری ماهیتی که یا همبارز .بیاورند
 .بود امپریالیسم عامل و کودتایی
 یا هشابه  و شک هیچ که کشاندند جایی بدان را کار مصدق با آلنده گرفتن قیاس با و

 .نماند باقی مرداد 28 بودن درکودتا
 مباارزه  توجیاه  بارای  1346 ساال  در ضداساتعماری  جنابش  ائلمس درکتاب جزنی
 .برسد کوبا الگوی به بتواند تا اندد می امپریالیسم عامل و کودتایی را رژیم مسلحانه
 روزگاار  درآن کاه  لیدرحاا  ردندک می متهم مشروطه کردن تعطیل به را رضاشاه اینان
 .نبود مشروطه از اثری

 انقالبای  باه  آن دل از تاا  ردناد ک مای  تحمیال  رانایا  تااریخ  باه  را تصویری باید اینان
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 اناد د مای  مالکیات  مخالف را سبزواری حکیم آگاهی عبدالحسین مثالً برسند کمونیستی
 .ستا اعتباری اضافه مالکیت فتگ می چون

 هاا  چاپ  برسااخته  انقالب برآنند گر مصاحبه و کننده مصاحبه طوالنی مصاحبه دراین
 را جامعاه  ماردم  اذهاان  و اهیمادرمفا  کااری  تاسا د و لاجعا  باا  انااینا  و تااس بوده
 .کشاندند نقالبا هب

 تئوریک چندان نه روایتی :دوم روایت
 و برگشات  دورتار  بسی یها نزما به باید افتاد اتفاق 1357 سال در چه آن درک برای
 و کردناد  هاایی  فشانی جان چه واستندخ می چه مشروطه درانقالب ما نامبردار پدران دید

 .بود چه شان یکارها حاصل
 نخساتین  ایان  .قاانون  درمقابال  براباری  ناه  بود قانون برای انقالب مشروطه انقالب
 .بود درغرب مشروطه انقالب با ما مشروطه انقالب تفاوت

 براباری  جاا  نآ خواهاان  مشاروطه  خواسات  پس نانوشته یا نوشته بود قانون درغرب
 ماردم  مال و جان مالک شاه تنخس روز از که محروسه درممالک اما بود قانون درمقابل
 .بود دیگر شکلی به قضیه نداشت اعراب از محلی مالکیت و بود
 و شاورا  مجلاس  برپاایی  باه  کاار  بعاد  بود خانه عدالت خواست نخستین  هرروی به
 .شد کشیده شاه قدرت کردن محدود
 خواسات  اماا . بعد برای بماند خورد شکست چرا و بود چه انقالب آن فرجام که نای
 .ماند باقی ما دل در آرزوهایش و ارهاشع و

 .بود مشروطه شکست ادامه بناپارتی حکومت یک انعنو به رضاخان برآمد
 یهاا  تدولا  کارآمادن  روی و فئاودال  اشاراف  باا  انقاالب  بااالیی  بخش سازش آن
 ساربریدن  و ستارخان کردن مرگ دق و باقرخان کشتن و انقالب کردن اخته و کفایت بی

 باا  مواساتی خ می ما و بود رفته جوی از که بود آبی حاصل خان چکمیرزاکو و حیدرخان
 .داشت علت هم نشدن این و نشد که برگردانیم جوی به فشانی جان

 .بود پادشاه قدرت نکرد محدود مستشارالدوله کلمه یک و مشروطه حرف اولین
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 و یسراسار  ارتش با رضاخانی پیر بی واستبداد کجا شاهی ناصرالدین کهن استبداد اما
 .کجا ردک می وصل هم هب سرکوب اهرم حرکت برای را ایران غرب و شرق که آهنی راه

 

 ماوقع فی و الخیر

 کارد  تبعیاد  راهی را او که جنگ برنده و بازنده از بود دیکتاتور غلط ارزیابی کار عاقبت
 رضاشااه  قبلای  هاواداران  از و مجلاس  نمایندگان از انوار یعقوب شیخ آقا طورکه همان و
 .ماوقع فی و الخیر تگف
 

  پسر پهلوی

 تربیات  .بود نصی  بی پدر ی جُربزه اندک آن از اما پسر داشت نظامی یا هجربز اگر پدر
 پادر  درقدوقواره شاهی یک تا بود ساخته النفس ضعیف شاه یک او از سوئیسی یها هدای
 را او و آماد  بیارون  فروغای  آساتین  از فراماساونری  ناپیادای  یها تدس اما ،پیشینیان و
 .نشاند تخت به

 خیار  درراه قادمی  ادد مین اجازه که بود اشرافیتی آلوده تحصیالتش رغم علی فروغی
 اداماه  یمعناا  باه  این و بود خود طبقاتی خیروصالح درپی فروغی. بردارد مردم صالح و

 جبهاه  پشات  و شاود  پدر جانشین پسر تا پذیرفتند متفقین او پااندازی با و بود سلطنت
 .باشد آرام ها نماآل با جنگ
 و قاوام  و فروغای  کهنساال؛  اشرافیت نبود لیاقت بی اسپرم این بحث اصلی بحث اما

 این از بیشتر ما اشرافیت .نبود قانع وتمام تام استبدادی از کمتر به دست؛ این از موجوداتی
 .نداشت بصیرت و فهم

 کاه  ودبا  کسای  تنهاا  علام  موجاودات  ایان  تمامی دربین گفت تأجر به بتوان شاید
 دنیاا  روز بااب  استبداد انستد می شاه بودن زاد خانه غالم درعین و داشت اندک فراستی
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 ایان  و اندیشاید  یا هچاار  مگار  ودشا  می ستان ایران ایران شاه ازمرگ بعد و نیست دیگر
 .نبود رضاخان لیاقت بی پسر طبقاتی فهم درتوان چاره

 کاساه  کاه  نگذشات  دیاری  ااما  بود همراه نهضت با مدتی آمد پیش که نفت داستان
 گفتماان  و نفات  شادن  ملی بساط کودتا با تا کنسرسیوم سراغ رفت و کرد جدا را خود

 .شد و شود برچیده دمکراسی
 باا  باودن  ملای  اما .زد و بزند سند خود نام هب را نفت داستان تمامی کرد سعی بعد و
 .نبود یکی کردن بازی ملی نمایش
. باود  پوشای  چشام  غیرقابال  ضاروت  یاک  که آمد پیش ارضی اصالحات داستان تا

 باا  لیاقات  بای  و عرضه بی پسر اما ببرند جلو هب را کار تا آمدند میدان هب امینی و ارسنجانی
 او خاود  کناد  خارفهم  را احماق  یها دمکرات تا رفت امریکا به تر تمام هرچه بازی لوس
 ارضای  انقالب و دکر برتن را گوارا چه لباس پس. برد می جلو را کار این هرکس از بهتر
 .انداخت راه

 و زد مهتااب  آفتاب سر درپیرانه بود ایستاده برپا مارکس قدرت با که هگل دیالکتیک
 .شد بازار و کوچه مردم زبان ورد ملت و شاه انقالب دیالکتیک
 که برداشت را حضرت یابو شد ریخته حضرات جی  به نفت پول که هم بعد مدتی

 ایان  دچاار  و برساند بزرگ تمدن به را خود کشی چریک با و برود صدساله ره شبه یک
 را سااله  2500 حاصال  بی و پرخرج یها نجش و ستا او هم ثانی کورش که شد توهم
 .ریخت مردم خشم تنور به هیزم و کرد برپا
 حارف  و دارد مالقاات  درشامیران  دربااغی  اولیاااهلل  با که رسید باور ینا هب کم کم و
 دسات  ایان  از و ابوالفضال  و رضا حضرت بودن بسته رکم و دست این از هایی حدیث
 هاای  متاولی  کاار  ایان  کاه  درمملکتای  توهمات ینا هب زدن دامن که نای از غافل ها هشعبد
 مقابلاه  بارای  عظام آیات از فتنرگ کمک و است شیر دم با کردن بازی دارد کلفت گردن
 باردن  و ها هدانشگادر مساجد ساختن و مذه  برای فضا بازکردن و چپی یها هاندیش با

 .سیاق براین ییها تحماق و دست این از کارهایی و درسی کت  درتدوین معممین
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 شروع و نشست گل به نفت کشتی ناغافل که بند نیم مدرنیزاسیونی نفت پول با بعد و
 بودن اخته و بود دیکتاتورخارج ازتوان که نئولیبرال به اقتصاد ریل تغییر وضرورت بحران
 یا هگزینا  دنباال  به گشتن و بود هم موفق و شد درشیلی که کاری کودتا ینا برای ارتش
 حکومت از خارج نیرویی به کارها سپردن و سنتی جریانات نام هب خورد قرعه و کاره این

 تضامین  هم که گزینه بهترین و بود گودالو  در فرجامش که جهانی یها تقدر توسط
 .ردک می حفاظت ها سرخ خطر از را کشور هم و ادد می را نفت شیرهای بودن باز

 ساهیم  باا  و بزناد  را ایاران  شدن کوبایی پنبه شا دهقانی انقالب با بود قرار که کسی
 خاود  کاردن  وصال  باا  و کناد  آیناده  بی را توده حزب ها هکارخان درسود کارگران کردن
 کاه  نفهمیاد  و خورد رودست تاریخ از بزند رودست مذهبیون و ملیون و چپ به ئمها هب

 ندا هنشست ها آب سوی آن و سوی دراین روزگار رندان و است بسیار دست باالی دست
 . بگیرند ماهی آلود گل آب از تا

 از است نفهمیده است هنوز که هنوز نوستالژیک راست که ستا جا نای روزگار طنز
 خاودش  دساته  بود قرار که چاقویی و برگشت ورق  که شد چطور و است خورده کجا
 یکبااره  هب بودند تخت و تاج پشتیبان دیروز تا که ییها نوآ برید را خودش تهدس نبرد را
 .بردند یورش تخت و تاج تصاح  برای و آمدند میدان هب

 قارار  انساتند د مای ن کاه  بودند عق  وقایع از رقد آن بود تغییر درحال اوضاع وقتی و
 بارای  را فضاا  کاه  نایا  جاای  هبا  و بشکند را رژیم کمر و بیاید فرود کجا از ضربه است

 لدنباا   به ها نخیابا در احمق ساواک 1357 سال آبان تا کنند باز دمکرات و چپ نیروهای
 معممین برای جنایتکار سازمان آن احمق یسری و شتندک می چریک و شتندگ می چریک
 .نشوند وارد شما درتظاهرات ها تکمونیس باشید مواظ  رستادف می پیغام
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 تاریخ از خبریبی و زمانه رادیو
 

 درآمد

 دریلاو  لیثای  یاونس  قلم به ه: آراز آرازتران یک داستان مقاله دیگر یها تدرسای اگر شاید
 گاویی  پاساخ  ارزش دشا  مای ن فاوروارد  1399 دی 4در زمانه رادیو درسایت شده نوشته
 ساایت  گردانندگان و ذکی است گفته قزوین پای سنگ به نوستالژیک راست اما. نداشت
 .چنین هم هب نیز زمان رادیو
 .هایش دروغ روی بشویم خم بعد و ویدگ می چه مقاله این ببینیم نخست پس
 هماراه  نوشات، مای  داساتان  هاا بچه برای که بهرنگی صمد  1347 هریورش نهم در

 مارزی  ناوار  باه  رسیدگی برایا  خلق فداییان عضو و دامپزشکی افسر ا فراهتی حمزه

 درراه. اسات  چراغاانی  مارز  «ور آن» که بینند خودشان هایچشم با تا افتادند راه ایران

 و صامد  .نباود  درخاناه  بهمان  .زدند سرا   کوهنوردی یاران ازا   زمانی بهمن به سفر،
 برگرداند چشم تا بود ماهری شناگر خود که حمزه .رفتند ارس به تنی آب برای حمزه

 خبار  .اسات  بلعیاده  درخاود  را شانا  و رود به ناآشنا صمد ارس، های گرداب که دید

 پاردازی  داستان اهل که ا  نویسندها   احمد آل جالل .شد بازداشت حمزه .رسید تبریز به

 هماه ..پیچیاد  جاا  هماه  خبار  .خواناد  ساواک توطئه و کار را این و نوشت ایمقاله بود

 .است بوده ساخته افسانه که کرد اقرار بعدتر وی .شدند بدبین و مظنون ساواک به
 درزماان  ماالکش  خرده پدر که بود داغ قره سیاسی شاعر و مردمی لممع زمانی، بهمن
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 و خاانی  خاان  علیاه  خاودش  ولای  باود  زاده خاان . باود  دفتردار دمکرات فرقه حکومت
 باارای را آرازااا  آراز شااعر. ساارود ماای سیاساای و فولکلوریااک شااعرهای فئودالیساام

 آشنای و تبریز انکوهنورد از ا  جبرئیل برادرش. سرود صمد خاطر هب و هایش گروهی هم
 را آهانگش  ا  ها آن پسرعمه ا  آقایی مراد که کرد می شا هزمزم و دکلمه به شروع ا  صمد
. باود  گرفتاه  یااد  را قوپاوز  سااز  ناواختن  خاود  پایش  ولای  بود معلم نیز مراد. ساخت
 را بهمان  شاعر  ا  کاردی  آهناگ  یاک  از الهام با گوید می خود که طور آن و ا  البداهه فی
 .کرد تبدیل آهنگ به

 و نواخت مراد خواند، را شعرش بهمن دوباره تبریز، کوهنوردان بین بعدی درمحافل
. شاد  داده یااد  مدرساه  هاای  بچاه  باه  هاا  معلام  توسط آهنگ این. خواند آواز با جبرئیل

 بود مردم از. بود فولکلوریک. بود «بایاتی» بروزن آهنگش. شد مردم زبان ورد سرعت به
 هام  ماردم . کارد  پیادا  راحتای  باه  را خاودش  جای ها آن ینبدر. برگشت مردم خود به و

 .کردند اضافه آن به هایی بیت
 و قرارگرفت هم درکنار راحتی به آن واجتماعی سیاسی نسخه که ستا پیدا راحتی به
 فداییان سیاسی درمحافل ،1350 دهه در. خواندند می جمع موقعیت به توجه با را آن افراد
 مادام  دانشاجویان  اجتمااعی  و سیاسای  هاای  درگردهماایی  و ا  تهران و درتبریز ا  خلق
 ناوری،  عبادالعلی  آشایق  توساط  تراناه  ایان . شاد  مای  خوانده سیاسی ترانه یک عنوان به

 خود نارضایتی بیان در مردم. شد اجرا مختلف دفعات به دیگران و اسکندری حسن آشیق
 .انداختند دانزن به را زمانی بهمن. خواندندش می صدا هم محمدرضاشاه، حکومت از

 

 تاریخ در جعل

 وجاود  قاخلا  انایا یفدا امانا  هبا  ازمانیاسا  1347 شاهریور  9 در کاه  نآ نخست .1
 .نداشت خارجی

 کاه  اناد  تنبل و کُندذهن رقد آن کنند تاریخ جعل واهندخ می که خبری بی یها تبدبخ
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  را خلاق  فادایی  هاای  چریاک  ساازمان  تاریخ از صفحه چند خواندن زحمت خودشان هب
 سازمان به ربطی و بعد هب 1358 یها لسا به است مربوط خلق یانیفدا بدانند که ندهد مین

 .ندارد ها لسا درآن ها چریک
 و احمادزاده  مساعود  گروه دو وحدت از 1350 سال در خلق فدایی یها کچری .2

 1347 ساال  در و آماد  دوجاو  به فراهانی صفایی اکبر علی رهبری به جنگل گروه
 .بیاید دوجو به چریکی سازمانی است قرار که درک مین خطور کسی ذهن به
 بعاد  یها لدرسا نه و 1347 درسال نه خاطراتش کتاب شهادت به فراهتی حمزه .3

 یهاا  لدرساا  شا دساتگیری  و اسات  نبوده خلق فدایی یها کچری سازمان عضو
 .ندارد خلق فدایی یها کچری سازمان به ربطی بعد

 حمزه .نه یا هست چراغانی مرز سوی آن ببینند بروند وصمد حمزه که نبود قرار .4
 .برود مرزی نواحی به بیمار های اس  بررسی و معاینه برای داشت موریتأم
 باشاد  او همراه سفر دراین صمد نبود قرار خاطراتش درکتاب حمزه شهادت به .5

 .کرد مرگ سفر راهی را صمد تصادف دست و
 داستان و نظامی همنطق یک هب غیرنظامی یک بردن به شتگ میبر حمزه بازداشت .6

 . نبود دیگری
 همان از نداشت احمد آل جالل مقاله به ربطی است کشته ساواک را صمد که نای .7

 و اسات  کارده  نیست سربه ساواک را صمد گرفت قوت شایعه این نخست روز
 دهقاانی  اشارف . باود  افتااده  شاهریور  9 از قبال  کاه  اتفاقاتی به شتگ میبر این

 .است داده توضیح را داستان این لتفصی به صمد مرگ راز درکتاب
 واهاد خ مای  اسات  شاده  نوشاته  صامد  مارگ  از بعاد  روز 81 کاه  جالل مقاله .8

 یاک  و ازندس می شایعه بازار و کوچه مردم چگونه که بدهد توضیح ار میمکانیز
 اعتراض با زمان درهمان مقاله این. هندد می نشان مشکوک مرگی را عادی مرگ
 .هست دهقانی اشرف اطراتدرخ که شد مواجه صمد دوستان

 افساانه  .اسات  بازرگ  دروغی ما هساخت افسانه من ویدگ می فراهتی حمزه که نای .9
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 خود افسانه این های پایه از یکی و بود شده ساخته صمد دوستان و مردم توسط
 .بود حمزه
 و اساد  صامد؛  بارادر  بارای  و. نبود صمد اول دست دوستان از حمزه که نآ نخست
 .بود ناشناخته آدمی صمد خانواده
 .بود برده رسا هب تصادف یک با را صمد حمزه که نآ دوم
 عامال  نظاامی  یاک  شااه  منتقادین  درتصور روزگار درآن و بود نظامی او که نآ سوم
 .بود حکومت
 را خبار  ایان  خاود  که نداشت را این شهامت صمد مرگ از بعد حمزه که این چهارم

 .کرد سطهوا را دیگر کسانی پس بدهد صمد خانواده هب
 درمحافال  نتوانسات  باود  ارتاش  ضداطالعات گرفتار که درزمانی حمزه که نای پنجم
 زماان  درآن حادثه اهمیت درک از و .دهد توضیح را داستان و شود حاضر صمد نزدیک
 .شود ساخته یا هافسان چه است قرار که نبود روشن دیگران او برای. بود عاجز
 دمکارات  فرقاه  باه  وابسته پدرش آراز انهتر شاعر که دست این از خزعبالتی از .10

 آن باه  داساتان  ذریمگ می بود ضدخان زاده خان پسر این و بود مالک خرده و بود
 حادودی  تاا  روزگار درآن .نیست ویدگ می خبر بی جا همه از آدم این که شکلی
 داساتان  این از الباقی بود برده پی صمد شهادت افسانه برآمدن به احمد آل جالل
 .ودندب خبر بی

 

 صمد مرگ شمار روز

 ارتش دامپزشک یکم ستوان فراهتی حمزه همراه بهرنگی صمد 1347 شهریور 7 .1
 شاوروی  و ایاران  مارز  درناحیه گوالیک شام مرزی ناحیه به داشت موریتأم که
 از بعد .ودش می منطقه آن عازم ارتشی جیپی با برود بیمار های اس  معاینه برای
 .  سندر می مرزی منطقه به روز دو
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 حمازه  و نندز می آب به  حمزه و صمد 1347 شهریور 9 صبح ونیم ده درساعت .2
 .اسات  شدن غرق درحال صمد بیند می ستا او از دوری چندان نه درفاصله که
 پاس  بارد  مای  خاود  باا  را صامد  رود تناد  آب برساند وا هب را خود یدآ می تا و
 .هدد می اطالع صمد خانواده به دوستی واسطه هب را خبر و ودر می تبریز به
 و ایاران  باین  یا هدرجزیار  روز شاش  از بعاد  جسد و ودش می آغاز جوو جست .3

 شاهریور  17 تااریخ  در و ودشا  مای  پیدا کالیه پاسگاه سربازان وسیله هب شوروی
 .ودش می شناسایی صمد نزدیکان توسط جسد
 پاای  سااق  و شاکم  درزیر متری سانتی پنج شکاف دو از پاسگاه  نخست درگزارش

 فراموشای  به گزارش این قانونی مراجع بعدی درگزارشات که یدآ می میان هب سخن دجس
 .ودش می سپرده
 یارد گ مای  تصمیم صمد مرگ برای آرش ادبی نشریه صمد مرگ از بعد روز 81 .4

 نام هب بود احمد آل جالل قلم به نامه ویژه این مقاالت از یکی و بدهد یا هنام ویژه
 .بود ماه آبان 30 آن نوشتن تاریخ و عوام افسانه و صمد
 یک واقعه، یک از مردم که ار میمکانیس بدهد توضیح واستخ می مقاله دراین جالل
 بخشای  و دارد را واقعیت از بخشی که یا هاسطور و داستان. ازندس می اسطوره و داستان
 قادرت  دربرابار  ماردم  دفااعی  مکانیسام  باه  رددگ میبر نداشتن و داشتن این و ندارد را

 .مسلط
 نخسات  .باود  نااموفق  خوانناده  باه  خود مقصود رساندن در دلیل دو به مقاله این اما
 و بیایاد  بیارون  ازکاار  شکساته  وپاا  دست مقاله شد باعث جالل قول هب که سانسور فشار

 درفضاا  روزگار درآن که شبهاتی و شک برشمردن دوم .کند سرگردانی دچار را خواننده
 کاه  درچیازی  ماناد  ناموفق و برد فرو درابهام را لهمقا اصلی مقصود همین و دز می موج
 مقالاه  کاه  شایرازی؛  شااعر  اوجی؛ منصور بود این جز اگر و .بدهد توضیح واستخ می
 ؟.شد کشته یا و شد غرق صمد رسیدپ مین او از صراحت به بود خوانده را احمد آل

 را مقالاه  کاه  زمانی تا ندک می اشاره مقاله درفهم سرگردانی همین به هم دهقانی اشرف
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 خاودش  صامد  بگویاد  واهاد خ مای  جالل همدف می و واندخ می آهنگران روحی نزهت با
 از مسالط  قادرت  دربرابر ایستادن درپی که بازارند و کوچه عادی مردم این اما شد غرق
 .ازندس می شهید دارند او

 مستمساکی  خود و شد تکرار شاعر اوجی به شا هدرنام درمقاله ابهام همین بعدها و
 کاه . بیندازناد  شا همقالا  و احماد  آل گردن به را صمد مرگ شایعه فراهتی مدافعین تا شد
 .نبود گونه این
 صامد  مرگ از و  ودش می نوشته بهمن 26 تاریخ در اوجی منصور به جالل نامه .5

 :نویسد می چنین اوجی نامه درجواب جالل. است گذشته روز 17 و ماه 5
 ماان  دل هماه  چاون  اماا  .شاده  غارق  کاه  تنیسا  تردیاد  درین. صمد درباب اما و»
 هماین  باه  مان  هم را مقاله همان. دیگر ساختیم خوب ساختیم و بسازیم قصه واهدخ می
 کاه  حیاف  .خاودم  بارای  کانم  روشان  را ساازی  افسانه این تکنیک مثالً که نوشتم قصد
 نویسانده  مرحاوم  چاه  آن باه  نباود  کنناده  هادایت  شااید  و ماناد  تهاشکس تشارودساس
 «.بگوید واستخ می

 

 بود چه داستان حقیقت

 دیگار  چه و صمد مرگ راز درکتاب دهقانی اشرف چه و برادرم صمد درکتاب اسد چه
 رویناد  هروب داستان دراین ییها مابها با روزگار دراین و روزگار درآن صمد داران دوست

 است ساواک سوی به نشا ماتها انگشت و است شده غرق خود صمد ندا هنشد متقاعد و
 حمازه  کاه  واستندخ می و انندد می داستان این درگیر ییها فضع و شدت به را مزهح و

 .دهد پاسخ ها نآ یها شپرس به و بیاید
 و« دیگار  یهاا  لساا  و ها لسا آن از» کتاب و آدینه نشریه به شا هنام در حمزه چه و
 نشاریه  در جاالل  مقالاه  کاه  باورناد  براین دلیلی ره به ایستادند او کنار در که کسانی چه
 اسات  زده دامن دودلی و شک ینا هب و نیست ابهام از خالی اوجی به جالل نامه و آرش
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 چناد  و بیسات  ساکوت  و اسات  باوده  مارگ  سافر  آن به صمد بردن حمزه گناه تنها و
 .ماجرا این درمورد شا هسال

 

 محال فرض

 ماان قهر باه  نیااز  و باود  جنینای  درحال چریکی جنبش که حمزه استدالل این از بگذریم
 از یهودایی چون را او و برد آسمان به و فراکشید ارس از را صمد تقدیر دست و داشت
 انستد می آن از ییجز خودرا که جنبشی مصالح خاطر به او و کرد بیرون روزگار صحنه
 .کرد سکوت

 وانت مین قاطع ضرس به اما شد خم آن روی بیشتر وانت می حمزه تحلیل این درمورد
 هفتااد  دهه بست جمع یا است ندیشیدها می گونه این 1347 سال وردرشهری حمزه گفت
 آدیناه  نشاریه  باه  یا هامانا  اابا  ارس کشانده  راز از را خاود  وداش می رآناب او که تااس

 .کند خالص
 سااواکی  و شااه  و نداشات  اعاراب  از محلی چریکی جنبش که دیگر روزگار در اما
 .داشت معنایی چه سکوت نبود درمیان
 

 الژیکنوست راست

 ها لجد و بحث این میان از واهدخ می که ذریمگ می هم نوستالژیک راست گرفتن بُل از
 دیگار  و نکشتیم ما را صمد که دیدید بگوید و کند تبرئه را دوم پهلوی آدمخوار ساواک

 ناد ا آن از تر باخته آبرو دست این از ییها مرژی و رژیم آن .است سنخ همین از ادعاهایتان
 .بپوشانند ها لوجد بحث این با را شان اعمال سیاه تیراس به یاههس بتوانند که

 و باود  حاوادث  خاودی  هخودبا  سایر  مااجرا  بااقی  گفت وانت می قاطع ضرس به اما
 .نبود درکار ابزاری استفاده و شیطنت
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 :آخر نکته

 درتماامی  شاود  کامال  شاان  پروژه تا بودند شهید دنبال روشنفکران که ادعا این برخالف
 شاده  شاهید  صامد  کاه  ادعا این از یا هنشان شد منتشر صمد مرگ از بعد که ییاه هنوشت
 برخاورد  شادیداً  اتهاام  و ادعاا  ایان  با ساواک و سانسور .داشت علت این و .نبود است
 توافاق  او باودن  شاهید  بار  صمد برمرگ علم با صمد نزدیکان که ادعا این پس .ردک می

 .ستا خطایی حرف کردند
 ایان  و داد نشان را خود پنجاه دردهه صمد ثیرگذارأت نقش واقع هب هک برد یاد از نباید

 دوساتان  درمخیلاه  و جامعاه  درونای  پویه به شتگ میبر و نبود سازمانی یا کسی اراده به
 .نجیدگ مین 1347 سال در نقش این صمد
 

 منحط ژورنالیسم

 حالل رزق

 جدیاد  دردوران اما دش می فهم ریدا یهپیشاسرما دراخالقیات که ستا ترمی حالل رزق
 و بهاایی  باازار  درایان  کااال  هر و ابدی می کاالیی فرم بازار ناپیدای دست با چیز همه که

 .یدآ مین سنخش هر از ژورنالیسم کار به دارد ارزشی
 پهان  یا هسافر  ناان  این از و ورندخ می نان راه این از که کسانی و قلم اهل برای اما
 ناان  نبایاد  کاه  اسات  حاکم اصل این دهند تحویل هجامع به صالحی فرزندان تا نندک می
 بارای  ماردم  گمراهای  تناور  در را خاود  نان نباید و خورد و زد دیگران درخون را خود

 .کرد برشته قدرت اصحاب خوشامد
 که ستا یا هسوژ منحط ژورنالیسم. کشک یعنی ها فحر این منحط ژورنالیسم برای
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 فارد  یاک  که میزانی یعنی ابژه به دسترسی و همدف می ابژه به دسترسی طریق از را جهان
 .ببرد خود سفره برسر و کند پیدا دست کاال به واندت می

 و ماالی  بانادهای  دسات  مسالط  رساانه  مکااره  بازار روزها این کرد وانت می چه اما
 دست روباهان و جوان های گرگ تا گرفته پیر کفتار از است گر سلطه یها تدول مافیایی

 .  وندش می بندی آب زمانه رادیو و امریکا ویس و سی بی بی برند با که شکسته پا و
 از ناد ا هشاد  برپاا  مشخصای  یها تسیاس به دهی شکل برای که ییها هبنگا دراین کار
 درایان  واناد ت مای  حاد  چاه  تاا  ژورنالیسام  یک دید باید. است دار مسئله معیشت مقوله
 .باشد وفادار شرافتش و کارش به پراکنی دروغ یها هبنگا

 با دردشمنی دارند بلیغ جدی که وجدانی بی و شرف بی موجودات از ذریمگ می حاال
 .طل  برابری جبهه
  جاز  اصاول  از ساری  یاک  اسات  بناد  پای خود حرفه به که ژورنالیسم یک برای اما
 دروغ نبساتن  و تااریخ  نکاردن  جعال  جاز  نیست چیزی بدیهیات این و است بدیهیات

 .حقیقت ناف به
 

 جعل نه نقد

 و کناد  نقاد  را هرچیاز  و هارکس  کاه  سات ا هرآدمی حق این. نیست یکی جعل با نقد
 .بکشاند رسی حساب به

 قدسای  و محتارم  یا هعقید هیچ سیاق دراین. نیست استثنا پذیر مرامی و عقیده هیج
 یکای  دروغ و جعال  باا  نقاد  اماا  .احترامناد  فاقد درنقد عقاید اما محترمند ها مآد. نیست
 و راه وانتا  مای . نداشات  الفتی و انس باورهایش و شا زندگی و صمد با وانت می نیست
 .کرد بندی آب سکتاریسم و انقالبی آوانتوریسم با و کشید نقد به را ها کچری رسم
. کناد  داوری درسات  روایتای  از بعاد  را رخدادها که ستا گری هرپژوهش حق این
 براسااس  ناه  تااریخ  درسات  مساتندات  براساس داوری اما. ستا هرانسانی حق داوری
 .جعل و دروغ
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 پاذیرای  ناد ا هشابی  العماره شمس گاراژهای و ها هبنگا به که پراکنی دروغ یها هبنگا این
 و سااعت  کاه  اسات  آن مهام  ندارند ها هنوشت ناراستی و راستی به کاری و اند هرآشغالی
 .کنند واریز خود درحساب را دالرها و پرشود صفحات و برنامه
   

 :کرد رجوع آن هب وانت می که منابعی

 بیان آزادی آرشیو طوقی، محمود :بهرنگی صمد مرگ و احمد آل جالل .1
 فراهتی حمزه دیگر یها لسا و ها لسا نآ .۲
 1۳5۹ شهریود 1۳ سال کیهان روزنامه .۳

  است اتهام معرض در که ودش می برده نام دیگری شخص از حمزه جز گزار  دراین
 صمد برادرم کتاب؛ بهرنگی اسد .۴
 آیدین صمد؛ مرگ راز .5
 دهقانی اشرف صمد؛ مرگ راز کتاب .۶
 آدینه نشریه سرکوهی، فرج آرزومندی درد شب .7
 صمد مرگ راز کتاب :اوجی به جالل نامه .8
 ۶۲ آدینه فراهتی حمزه ارس، کشنده راز صهق .۹
 آدینه سرکوهی، فرج :تبریز در باران روزهای .1۰
  بهرنگی اسد پاسخ و صمد برای یا هپروند( انقالب از قب ) سیاسی زندانیان کانون .11
 ۹۹-۹8 شماره ر آ اصالنی مهدی شاهد تک یها لسا  .1۲
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 معنا است چه به ندادن و دادن رأی
 
 شاده  پذیرفته درچارچو  شما که هدد می نشان بودنش منفی و مثبت از جدا دادن رأی
 باشاد  واناد ت مای  هرچاه  وگاوی  گفت این حال. هستید وگوی گفت به حاضر حاکم نظام
 .ندک مین نفی را نظام کل اش لبیس یا ایجابی
 از جادا  و هرنشان و هرنام از جدا است حاکم نظام کلیت نفی معنی هب ندادن رأی اما

 .اش نادرستی یا هردرستی
 هاا  گیاری  تصامیم  چاارچو   حتای  و ها یگیر تصمیم تمامی رد یمعنا به ندادن رأی

 انتخاباات  فاردای  از کاه  سات ا ساازوکاری  هرگونه نشناختن رسمیت هب یمعنا به. ستا
 .است حاکم نظام مشروعیت نفی یمعنا به ندادن رأی. ودش می اعمال
 کااه کساای. ودشاا ماای تعااین فاارد پوزیساایون و اپوزیساایون ناادادن و دادن رأی بااا

 اسات  حاضار  موجاود  درچاارچوب  ناد ک مای  اعاالم  هدد می رأی موجود درچارچوب
 .باشد قدرتی و ضعف درجههر با انتقادی واندت می دیالوگ این و باشد داشته دیالوگ
 تمامی رد .ستا یا هریش نفی و طرد .است گرفتن فاصله و شدن جدا ندادن رأی اما
 .است حاکم قراردادهای و ها منُر

 حاکم نظام برای .دیالوگی نوع هیچ به است ارجح دیالوگی نوع هر حاکم نظام برای
 شدن بسته و بودن بسته یعنی دیالوگی بی. دیالوگی بربی است ارجح هرشکلش هب دیالوگ
 ماردم  و حااکم  نظاام  باین  بساتانی  بده هر پایان و بستانی بده هر پایان یعنی درها، تمامی
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 و دیگار  باابی  گشاودن  و کشایدن  زیار  هب برای مردم رفتن و انیاایاپ ازاف روعاش یعنی
 .دیگر فضایی

 و. تهسا  کارهاا  خیلی برای زمان که ازدس می مطمئن را حاکم نظام دیالوگی هرنوع
 وانتا  مای  و داد جهات  و شاکل  را هاا  تخواسا  وانت می کرد مدیریت را بحران وانت می
 .نظام همین درچارچوب داد پاسخ ها تخواس به

 هاای  درچاارچو   اسات  مشاارکت  ناوعی  یمعناا  به چیز هر و کس هر به دادن رأی
 و وضاع  موجاود  نظاام  توساط  کاه  قاانونی . است قانون پذیرش .قانونی و شده پذیرفته

 . ودش می مالاع
 و باودن  نمایشای  باه  هاا  انتخااب  محتاوایی  بی به شهروند رسیدن یمعنا به ندادن رأی
 فاوق  درچاارچوب  ودش می که توهم این رسیدن آخر به و ستا ها شگزین بودن صوری
 .کرد مند سامان را نابسامان روزگار و رسید خود یها هخواست به

۳ 

 نتیجاه  یان ا هبا  تحلیال  کدام پس از نظام یک که است این یدآ می میان هب که  پرسشی
 ایان  درپای  حکومت زیان و سود .کند نزدیک صفر مرز به را مردم مشارکت که سدر می
 را حااکم  نظاام  نیست و هست که ستا انتخابی امکان آیا .چیست مردم رساندن صفر به

 ؟.دهد برباد
 که است مسلم پُر باشد داشته گری ویران قدرت چنین انتخابی اگر و باشد چنین اگر
 .داد نخواهد انتخابی چنین به تن بورژایی نظمی هیچ
 نیسات؟  ساوار  امور برجریان آیا است؟ داده کف از را رویدادها کنترل حاکمیت آیا
 کند؟ مهندسی را اوضاع واندت مین آیا

 پرکاردن  غیرقابال  کاه  دارد وجاود  وحکومات  ماردم  بین اعتمادی بی از یا هحفر آیا
 ؟.است مردم از حکومت هراس از ناشی عمل این آیا ؟.است



 273         دفتری در نقد و بررسی کریتیک:

 

 

 بیمااار ذهاان از یاناشاا یااا و دارد واقعاای و یاعیناا یاأمنشاا راساهاا ایاان ااآیاا
 است؟ گران  حکومت
 از نقااب  واناد ت مای  ااها  هاظرامنا  این اًااسااس رسد؟ت می ها هاظرامن از اکمیتاح ااآی
 برگیرد؟ دروغ
 شود؟ عرف باید که ستا ذهنی مسئله مردم برخاستن مشکل آیا و
 آن از کساانی  و کسای  چاه  دارد وداوجا  اگار  و .دارد وداوجا  یناراست انتخاب ااآی
 .ینندب می آسی 

۴ 

 از سار  قدرت لویاتان این و. ستا قدرتی چگونه مردم حضور بی قدرت دید باید اما
 گاران  حکومات  یهاا  ندرذها   مارز  و حاد  بی قدرت یایؤر و .آورد خواهد بیرون کجا

 .آورد خواهد بار هب چه و است کرده النه چگونه

۵ 

 ایان  آیاا  و. نادارد  را ساطوح  درتماامی  فروپاشای  از نشاان  آیا مرحله ینا هب رسیدن
 هساته  کاردن  تار  کوچاک  با شود گرفته فروپاشی جلو تا نیست جلو به فراری و حرکت
 .تر مقاوم یا همرحل به رسیدن و قدرت

۶ 

 کاه  اسات  رسایده  ثباات  از درجاه  چناان  از که است رسیده باور ینا هب حکومت آیا
 از و طردشدگان و ببرد پیش به را بازی واندت می تنها و ندارد بازی قواعد رعایت به نیازی
 .ندارند را اجتماعی حرکت هیچ پتانسیل و قدرت شدگان پیاده قطار

۷  

 دیگار  یهاا  مآد کاه  دورانای  .سات ا جدیادی  دوران باه  گاذار  درحاال  حاکمیت آیا
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 تکلیف و تعین چیزی چه است قرار سازوکار دراین و بدطل می را دیگری وساز وساخت
 .شود
 انباشات  پروساه  از جدیادی  دور باه  ورود بارای  خاود  بنای تجدید برای سرمایه آیا
 را قادرت  ارکاان  اسات  الزم و اسات  قدرت درمناسبات جدیدی فصل گشودن نیازمند
 .کند دیگر تعریفی
 دور چنادان  نه ی درآینده کار این حاصل که دید باید باشد هرچه تصمیمات این علت

 وارد جامعاه  یاا  کارد  خواهاد  تار  نان بی را زحمتکشان نان بی سفره آیا و بود خواهد چه
 .شد خواهد سرمایه رونق از جدید فضایی
 
 

  



 275         دفتری در نقد و بررسی کریتیک:

 

 

 
 
 
 
 

 طراران و رماالن
 

 آزادی حدود

 تعاین  هاا  هاباژ  باه  او دسترسای  میازان  را انسان ایجابی آزادی حدوحدود ویدگ می هگل
 .است آن مصرف و کاال ابژه، از منظورش که ندک می

 برمباادالت  او کنتارل  و دسترسای  میازان  باه  انساان  گاری  کانش  هم کنونی درجهان
 .است مربوط اقتصادی
 زحمتکشان ایجابی آزادی ندز می را آخر و اول حرف سرمایه که طبقاتی درجهان اما
 دیگاری  چیاز  چاه  ثاروت  جاز  و. اسات  میازان  چه هب کاال مصرف و دسترسی یمعنا به

 .ندز می رقم را معاصر انسان سوبژکتیویته
 ناد ک مای  تعاین  قاانون  جز چیزی چه را سوبژکتیویته این و آزادی این حدوحدود و
 .است تصاح  و پساغارتگری که قانونی
 

 قانون

 قاانونی  بارایش  کاه  نداشات  چیزی نخستین انسان. ستا طبقاتی و تاریخی امری قانون
 و دارایای  ایان  از حراسات  و حفظ مسئله شد حاصل مالکیت و ثروت وقتی. کند وضع
 .آمد میان به سرکوب و زندان و پلیس پای آن تبع به
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 شاد  و دشا  مای  تار  سخت و تر سفت بعد یها لنس به ثروت  انتقال پای هپاب قانون این
 باین  ژنتیاک  پیوناد  باه  کاه  ستا جا این .دش می بیشتر و بیشتر ها یدارای این که نچنا هم
 و یارد گ مای  قاوام  قاانون  درپرتاو  خصوصی مالکیت ینیمب می و .سیمر می وسرمایه قانون
 .اند گفتمانی چنین یها هبرساخت ردا یهسرما و فئودال و دار برده
 امار  ایان  خادمت  به دین و هنر و شناسی جامعه و فلسفه و تاریخ بعد یها ندرزما و

 کنناد  رازناک و پنهان رتصاوی و تعاریف پشت درپس را روشن حقیقت این که درآمدند
 بایاد  و اسات  باوده  مناوال  بارهمین  جهان کار خلقت نخست روز از شود قانع آدمی تا

 اگار  کاه  اسات  ارباباان  ایان  باش بود و حضور به عالم بقای که تصور این ایضاً و .باشد
 .مردند می بیکاری و گرسنگی از مردم بیشتر نیم نبودند و نباشند
 کاار  پروسه تمامی به درون از نگاهی که وندش می پیدا نیکسا سروکله میان دراین اما
 و شادن  واره بات  و مصارف  و بازار و سود و مزد و کار اسطوره بازگشایی با و نندک می
 پاول  کاال، پول، داستان دراین اصلی تولیدکنندگان سهم رسندپ می خود از شدن واره شی

 ایجابی آزادی این از رانسانه سهم و دارد معنایی چه استثمار و اضافی ارزش و چیست
 یاا  هسات  عادالنه تقسیم این آیا و است میزان چه ستا کاال مصرف و کاال تصاح  که
 زماین  سفره از استعدادش و نیاز اندازه هب هرکس که کرد باید چه و .چرا نیست اگر و نه

 .بردارد سهمی
 صارافت  باه  تاا  اسات  میزان چه به فهماندن و فهمیدن دراین مارکس سهم دید باید و
 .ستا رو چه از مارکس با دشمنی دریافت
 بود چه مارکس اشتباه
 ودش می گفته

 .است رفته بین از بنیاد قانون لیبرال دمکرات حکومت با بازار خشونت
 بارای  کسای  کاه  ستا یا هگون هب رفاه دولت و اجتماعی خدمات و سنگین مالیات و
 .ماند درنمی مخارجش و زندگی

 نظاام  کاه  نایا  درک و فهام  باه  و باود  گرفته فرض پیش ار نویما نبرد یک  مارکس
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 بشر حقوق و آزادیو بودن گشوده و باز خاطر به را خودش اصالح قابلیت ریدا یهسرما
 .بود نگرفته درنظر را دارد

 .است غلط و ناممکن رفرم و هست حل راه تنها انقالب که داشت توهم مارکس
 .هست فرد فردیت حافظ و اساسی یها یآزاد درجهت قانون بورژوایی درجامعه
 .دوش مین سرکوب درعمل هم کسی ود،بش سرکوب کسی نیست قرار
 ار مالکیات در بشار  حقاوق  و مالکیت آزادی و تکثر که نای برای بورژوازی به حمله
 .است محور اقتصاد و گرا تقلیل و ضدآزادی و بدوی غایت به تزی کنند نابود

 اساتعدادهای  شاکوفایی  و فردیات  و آزادی و بشر حقوق ارزش که کسی برای پس
 ماارکس  کمونیسام  اسات  آمده ارمغان به براش هم رفاه و چشیده ار دمکراسی در فردی
 .ندارد معنایی
 کاه  یا هاندیشا  .ودشا  مای  مارکس به لیبرال اندیشه سوی از که ستا نقدی تمامی این
 گوناه  ایان  آیاا . اسات  کارده  درسات  باورژوازی  که ستا گلستانی دنیا ستا باور براین
 .هرگز. ذارندگ می یدأیت مهر ادعاها براین جهان یها نخیابا آیا. است؟
 معیاار . نیسات  اسکوالساتیک  بحث یک آن تبع به و نظری بحث یک ادعاها این رد
 ماا  روی جلو یشها هنحل درتمامی بورژوازی عمل و است عمل کنونی درجهان حقیقت

 .کنیم نگاه جهان ها نخیابا به. ستا
 باا  کاه  باشد اجتماعی نظام یک وجودی بنیاددر فاسدی چیز باید که برد یاد از دنبای
 .ودش مین کاسته آن بدبختی و نکبت از ثروت افزایش وجود
 

 مارکس مرگ

 هار  هبا  جا، آن و جا این ریدا یهسرما کارپردازان قبل یها هده از که نیست مکتومی راز این
 بحاران  هار  درپاس  اماا  هناد د می و ادندد یم خبر مارکسیسم و مارکس مرگ از یا هبهان

 راه ببینناد  واهناد خ مای  وا هبا  رجاوع  باا  و ودشا  مای  زنده مارکس باز سرمایه ساختاری
 .چیست ردک می بینی پیش او که ییها نبحرا از رفت برون
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 کاه  برمعضاالتی  اسات  فارع  ماارکس  یها هاندیش حیات و مرگ که برد یاد از نباید
 دنباال  هبا  و اسات  وحاضار  حی ریدا یهسرما که زمانی تا. تسا امروزی انسان گیر گریبان
 هام  سرمایه درنقد مارکس اندیشه ندک می کمک مردم فاقه و فقر به بیشتر انباشت و سود
 باا  ماارکس  مارگ  و شود متحقق که ودش می مرتفع وقتی فلسفه ستا باقی خود قوت هب

 تاا  یازد خ مای بر مرگ بستر از مارکس که است وقت آن .شد خواهد متحقق سرمایه مرگ
 .بگوید خوشامد تاریخ نوین فاز به درورود بشریت به

 

 انسان و کاال 

 .است کرده گذاریشکد سرمایه و بازار منطق که اجتماعی، ستا یموجود انسان
 با و ندک می زدایی جامعه او از بازار منطق اجتماعی مناسبات به ورودش محض به و
 .شد اهدخو بازنمایی ولپ مقداری یا کاال یک

 و احسااس  باه  بازار منطق و .ابدی یم موضوعیت کاالیی یها تدالل با انسانی ی رابطه
 .هدد می کاالیی شکل او یاهایؤر

 .ندک می معنا را انسان نیست و هست تمامی که ستا بزرگی کد کاال
 

 تاریخی فرافکنی

 ماا  درصاحنه  ههمیش برادران نیمز می حرف اوضاع بودن ناعادالنه از و یمیشاگ می ل  تا
 و ریاز  جاانور  صدها و فرانکو و موسولینی و هیتلر تا ندازندا می مائو و استالین یاد هب را

 ماا  نناد ک مای  فکار  هاا  هبیچاار . ببریم یاد از سرمایه جهان چهارگوشه در را دیگر درشت
 .یما هداشت سهمی ها نشد بورژوا و کشی کوالک در و هستیم مائو و استالین یها هپسرخال
 سایر  کاه  ورناد آ مین خود روی هب و هندد می را زحمتکشان به شان یها هپزداد دبع و
 فاراوان  حتماال ا هبا  چاه  نبودناد  هاا  نآ اگر و است کشانده جا ینا هب ار میآد وقایع جبری
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 از کاوچکی  ساهم  اگار  و است ایستاده امروز که ستا جایی از جلوتر فرسخ صد انسان
 .است بوده زحمتکشان مبارزات و ها نحراب ثمره است شده داده مردم به مردم حق

 

  فلسفی پرسشی

 درچگوناه  کاه  اسات  بصایرت  یان ا هبا  رسایدن  ماا  اکنونی فلسفی پرسش ترین ضروری
 اسات  طبقاه  کادام  ضرر به و طبقه کدام نفع به مناسبات این و نیمک می زندگی مناسباتی
 .خود اکنونی شناسی هستی ویدگ می کانتی شناسی روش را این
 کجاا  تاا  ماا  و .چارا  و ندک می بازتولید و تولید زیسته تجربه کدام را اسباتمن این و
 و .چیسات  فهمیادن  و بردن پی این خروجی و ببریم پی اتامناسب این ذات به ادریماق
 آن یهاا  شپرسا  باه  پاساخ  درگیار  که یا هجامع برای را نوینی یها شارز چه قادریم ما

 .بیافرینیم هستیم
 غسال  مناسبات این راز و رمز بازگشایی در شناسا سوژه قشن که پرسید خود از باید
 مناساباتی  ایان  بازگشایی یا است مناسبات این از برآمده یها تگندوکثاف بر دادن تعمید
 .ستا ما اکنونی یها تمصیب شا خروجی که

 اسات  حاضار  و نجدسا  مای  انباشت و پول خود ارزشی متر با را جهان که مناسباتی
 .کند قربانی را انسانی یها تکرام تمامی واناشن خدای این درمهد

 هساتند  آن تفکرساازان  و دستان هب کار که غیرانسانی سراپا نظام این طراران و رماالن
 و سارمایه  و ساوژه  یگانگی دروغین دادن نشان جز ندارند راهی ترفند و شعبده هزار با
 .مناسبات این از خروج برای یا هچار و راه نبود

 

 رهایی راه 

 .کارد  سرنگون مادی نیروی با باید را مادی نیروی که ستا یا هخدش غیرقابل گزاره این
 .یدآ مین کار هب نهایی درفرجام نویسی روزنامه و گفتاردرمانی
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 تئوری ویندگ می آن به که ودش می آغاز نظریه از چیز همه که نیست دراین شکی البته
 تبادیل  مادی نیرویی به خود یعنی باشد مادی نیرویی به متکی باید تئوری این اما انقالبی
 برود جامعه میان به باید شود، گیر توده باید شود تبدل مادی نیرویی به که نای برای و شود
 تبدیل برای و شود تبدیل طبقه و توده دردهان جاری کالم به باید بنشیند جامعه دردل و

 متعلاق  اماری  عناوان  هبا  را دخو باید باشد یافتنی دست توده برای باید توده کالم به شدن
 و ویناد گ مای  هاا  نآ کاه  سات ا چیازی  ایان  دهاد  نشاان  بایاد  دهد نشان ها مآد همین به
 تئاوری  کاه  سات ا جاا  دراین بیاورند زبان هب واهندخ می که ستا چیزی آن یا واهندخ می

 ماادی  نیاروی  واناد ت مای  کاه  نیرویای  ودشا  می مادی نیرویی به تبدیل و. ودش می فراگیر
 .بردارد جلوپا از و کند سرنگون را دیگری
 .ویدگ می ما هب هگل حق فلسفه درنقد مارکس که ستا چیزی تمامی این
 

 طبقاتی شعبده

 کاه  روزگااری  توجیاه  بارای  ارگاانیکش  کاارپردازان  کاه  نیسات  مسلط طبقه عی  این
 و دمکراسای  پشات  درپس که ستا ها نآ عی  این اما افندب می تئوری ذردگ می برجامعه
 از آخر .هندد می غلط های آدرس و اشندپ می حقیقت درچشم خاک بشر حقوق و آزادی
 طبقاه  رحماناه  بای  اساتثمار  و آزاد  بازار و مالکیت از دفاع که ودش می هم تر مسخره این
 مالکیت لغو بگویند و شود بندی آب آزادی و دمکراسی و بشر حقوق یها هواژ با کارگر

 دمکراسای  عین بازار در کارگر کار نیروی ریدخ و دارد منافات بشر حقوق با خصوصی
 .گذاشت ودش می دیگر نامی چه طبقاتی زنی کف جز را این ستا آزادی و

 کمونیسام  ناام  شنیدن با که ینیمب می را بسیاری کسان امروزه اگر که ستا پیدا ناگفته
 طبقااتی  یهاا  یبناد  صاف  کاه  دارد واقعیت این از نشان ندز می کهیر شان بدن انقالب و

 .ودش می تر پرنگ و پررنگ دیگر روزهای از بیش هرروز
 ایان  کاارگر  طبقاه  فرهنگای  الیاه  شعاعیان مصطفی قول هب یا و ارگانیک روشنفکران
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 از و ناد ا هسالط  نظاام  بلادهای  کار که ستا کسانی با امان بی یا همبارز درگیرودار روزها
 .ندا هشد زده وحشت است درپرواز جهان آسمان درباالی که شبحی
 تجرباه  با که داریم را یا هطبق ما بورژوازی کارپردازان این تبلیغی بمباران برابر در و
 پرساش  یک نه کمونیسم ها نآ برای و. ذردگ می جامعه دراعماق چه اندد می خود زیسته
 را او کاه  باشاد  واناد ت مای  نمااد  یاک  و پرچم یک که منزه و پاک دین یک یا و فلسفی
 .کند راهنمایی ندک می نیبی پیش درافقش که درجنگی

 

  نوکرانش و کیسه نو طبقه

 را کناونی  پرنسی  بی و کالس بی طبقه ما که ستا غلطی فرض این که ستا پیدا ناگفته
 وناوایی  ناان  باه  نفات  وپاول  رانت قبل از که هستند نوکیسه یها هورمالید پاچه مشتی که

 نخسات  دهه کالسیک رژواهایبو با ورندآ میدر را اروپایی بورژواهای ادای و ندا هرسید
 هاا  هنوکیسا  این عملی و فکری نوکران و کارپردازان آن تبع به و .بگیریم یکی نوزده قرن
 و ولتار  و کجاا  هاا  نایا  کنایم،  یکای  قرن درابتدای بورژوازی ارگانیک روشنفکران با را

 .کجا الک جان و مونتیسکیو
 ضارب  باه  واهندخ می تئوریک یها هورمالید پاچه ینه اک ستا جا این تاریخ  تلخ طنز

 و آب دربناد  کاه  کنند درست ملی بورژوازی پرنسی  بی و وابسته بورژواهای از زور و
 کاه  هناد د مای  آب را بند شان یها هآقازاد جا آن و جا این مدام اما. ستا پدری خانه خاک
 لمشاغو  اناکافرستا  درممالاک  پدر آقا حاج بادآورده پول با و ندا هرفت امریکا به دربست
 .اند لع  و لهو
 داخلای  زحمتکشاان  اضاافی  ارزش و نفات  و سیاسات  و رانت بادآورده یها لپو و
 .ودش می متروپل یها نسرزمی راهی و ودش می تبدیل دالر به لعینیا هدرطرف
 چه درسال کارآفرین و ملی ظاهر هب راندا یهسرما این که نیست معلوم درستی هب ما بر
 کاه  رفرمیسات  چاپ  تکلیف و .نندک می خارج کشور از اهر کدام از و طال و پول میزان
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 آبااد  خاراب  درایان  کاارآفرین  عناوان  تحات  موجودات این به کردن کمک با ندک می فکر
 گیارم  چیسات،  فتاد ا مای  توسعه درشاهراه کشور آن تبع به و دش می آغاز انباشت پروسه
 رو هروبا  زحمتکشاان  از بزرگای  یها شبخ خرابی خانه با ما انباشت درآغار اینان زعم به

 باراین  رفرمیسات  چاپ  و حکاومتی  طلباان  اصالح جمله از یا هعد که نآ ُطرفه و باشیم
 ناام  خاودی  باورژوازی  کاه  موجاودات  ایان  شدن فربه و متوسط طبقه رشد که باورند
 انداز چشم و گیری سمت و کند کمک حوالی دراین دمکراسی رشد به واندت می ندا هگرفت

  ایناان  تاا  منتظرناد  هنوز و هندد می حوالت اینان بیشتر  عروج و برآمدن به را دمکراسی
 سارمایه  این نندک مین نگاه اما. برسد دمکراسی به جامعه اینان سر صدقه از و شوند فربه
 صادای  تاک  و اساتبداد  باه  ستا کازینویی سرمایه بیشتر که غارتگر و خوار رانت و انگل
 از و .ودشا  مای  افشا ها نآ غارت آن رذیلد که چندصدایی و دمکراسی  تا دارد تر خوش
 و راقیاه  درممالاک  خاوران  رانات  ایان  یهاا  همخادر  علیاا  و هاا  هآقاازاد  داری زناده  ش 
 امار  یان ا هبا  و .نناد ک مای  بارداری  پرده درداخل گان هنوکیس خواری جنگل و خواری زمین
 خاروج  مشاکل . نیسات  انباشت مشکل پیرامونی درکشورهای که نندک مین توجه بدیهی

 بااران  پال  آن به قبل ها لسا که حقیقتی است متروپل کشورهای سوی به انباشت وقفه یب
 .کرد اشاره

 اگار  کاه  شاان  پردازهاای  تئوری زعم به که کارآفرین طبقه این از گفت باید چه دیگر
 از هاا  نآ کار حاصل که قالبی مدرنیسم این و بمیرد گرسنگی از باید کارگر طبقه نباشند
 پاا  روی سارکوب  و نفات  دهاان  باه  دهان تنفس با که ستا درنیسمیم بعد هب مشروطه

 .شدک می نفس و ستا
 چناین  بعاد  هب مشروطه از ندا هتوانست چرا و چگونه که ببینیم تا زد تاریخ به نقبی باید
 و نوکیساه  ورمالیاده  پاچاه  مشاتی  سیاسای  رماالی  و گاری  قرچای  باا  و کنناد  تازی ترک
 یمجاای  این که بکشانند جا ینا هب را ما بلد کار های نویس روزنامه و دانشگاهی دستان هب قلم
 .کجایند کنک هنگ و تایلند و ژاپن و جنوبی کره که بخوریم حسرت مدام و

 نجاات  راه کاه  بکنند الناس عوام درذهن و بیندازند چو شعبده و ترفند هزار با بعد و
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 مظلاوم  گوسفند دایا هان تااس دناش گرگ و ردا یهاارماس رهاب و رگاگ ازیاب نادرای
 .درآوردن را

 گرگ سوژه از و است انسان گرگ انسان که بفهمانند همگان به پیر هابز از تاسی به و
 .کنند برداری پرده گیتس بیل و استیوهابز چون هالیودی قهرمانی درقال  شده
 بهاناه  باه  را جدیاد  و قادیم  چاپ  شاان  امنیتای  و فرهنگای  یها هنام روزی در مدام و

 برمیاز  آوانتوریسام  و دُگام  و فرقاه  و ساکت  و جاساوس  و سالح عاشق و تروریست
 دارناد  کاه  باشاید  هاا  سارخ  مواظ  بدهند هشدار مدام و کند قصابی و بخواباند تشریخ
 باورژوازی  آخور به شده هدایت و بریده های چپ برای و .نندک می یارگیری ها هدردانشگا
 موجاوداتی  کاردن  احلاو  حلوا با و کنند پهن قرمز فرش شان یها هروزنام در خوشبخت

 رفقاای  از هام  هاا  نایا  ببینیاد  کاه  بیاورناد  ارگانیاک  چپ چشم پای بهمان و فالن مثل
 درسات  که زمانی آن. نیست کسی پدری ارث تاریخ درست سمت که درحالی و تان سابق

 خاواهی  هرجاا  باشی این جز وقتی و زحمتکشانی رفیق بزنی حرف درست و بیندیشی
 .الغیر و است السافلین اسفل تبرای جا آن باش
 و نیسات  ایان  جاز  حاشیه درکشورهای نئولیبرال و لیبرال سرمایه رسیدن هژمون به
 رددگا  می واقعی حتی و بدلی یها هنمون دنبال مدام رفرمیست چپ هرچند .بود نخواهد

 .نویدش می یا یدیوگ می شما که نیست این که بیاورد ما زیرچشم تا
 از دیگار  کاه  خودی راندا یهسرما و کارآفرینان این الفتوح فتح ندورا این درتمامی اما
 و دختاران  اینتسااگرامی  صافحات  جاز  ناد ا هگرفت درز را آن بودن ملی روزگار بدی فرط
 ساوی  آن و ساوی  ایان  و لواساانات  در شاان  ایاویاله و ها اخاک دادن پز و اناش پسران
 .چیست جهان
 تهای  میاان  شاعارهای  و کاراناه  فری  یها یانداز هم پشت جز اینان اخالقی قانون و
 و ندارد بدیلی سرمایه که نای و مشکالت همه حالل عنوان هب آزاد بازار و توسعه درمدح
 ماارکس  و مارکسیسام  و کارد  جاو و جست اقتصاد و ساخت درهمین را نجات راه باید
 راه ددا نشاان  شارق  اقماار  و درشوروی که ستا یا هاندیش و دارد تعلق تاریخ گذشته به
 .بود ویرانی و مرگ عاقبتش و نبرد و ردب مین جایی به
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 آماربافان و گران مغلطه

 ارگانیاک  چاپ  ببیند تا شندک می سرک جا آن و جا این مدام شان ورمالیده پاچه کاربلدان و
 بارای  مشاترک  عمال  و نهادسازی جمعی، امری عنوان هب سوژه از دارد کجا کارگر طبقه
 باار  واهناد خ می اینان که میان به بیندازند را خود تا ویدگ می نسخ واحد افقی به رسیدن
 آماار  پشات  آماار  و کنناد  زناده  را مائو و استالین یها هاردوگا و ها کوالگ داستان دیگر
 زحتمکشان تا ندا هکشت را نفر میلیون ده چند سرخ خمرهای و مائو و استالین که بیاورند
 از وحاضار  حای  موجوداتی و فرانکو و موسولینی و هیتلر جنایات از تا نیفتند صرافت به
 واریتاه  درایان  شاما  کارناماه  خا   کاه  بکنناد  پرسش اریخات آدمخواران گاهااشاب ناای

 .چیست جنایت
 

 ساده مقایسه یک

 تاا  ماائو  و اساتالین  درزماان  اکتبار  انقاالب  از برآمده رژیم که ذریمگ می حقیقت این از
 .نندک می ردیف که آمیزی اغراق آمار به نیمک می نگاه بودند کمونیستی رژیمی حد چه
 نفار  میلیون 100الی 40 بین عددی شوروی حکومتدر کشتار مقدار منتقدین گفته به
. هایم د مای  قارار  مقایسه مبنای را تر بزرگ عدد بحث پیشرفت برای. ودش می زده تخمین
 از .کشات  را نفار  میلیون 100جمعیت میلیار 1/2 بر حکومت سال 70 طول در شوروی
 اساتالین  کشاورزی یها تسیاس به معترض و مرفه مالکان کشتار تا بگیر ساختگی قحطی
 .مخالفان سرکوب و حزبی یها هتصفی تا

 220 بار  حکومات  سال 6 درطول ژاپن و ایتالیا آلمان، شامل فاشیستی یها تکومح
 دوم جهاانی  جناگ  از فرساتادند  مارگ  کام به را نفر میلیون 100ً حدودا جمعیت میلیون
 یا هدور شاادگان کشااته از ،گاااز هااای اتاااق و اجباااری کااار یهااا هاردوگااا تااا بگیاار

 .نیمک مین حساب و ذریمگ می هم اروپایی یها یکشورگشای
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 نفر هزار 100 هر از شوروی مدل کمونیسم که فهمید ودش می ساده ی محاسبه یک با
 .کرد عام قتل ار 7575 حدوداً نفر هزار 100 هر از فاشیسم و کشت را 119ً حدودا
 کمونیسام  مثال  هام  ار ها تفاشیس اگر یعنی کنیم لحاظ هم رو زمانی عامل اگر حاال
 ینایم ب مای  کنایم  لحاظ را باال یها تنسب و بنشانیم قدرت برمسند سال 70 شوروی مدل
 .هستند آور مرگ روسی چپ تفکرات برابر 67 راست تفکر
 داشاتن  نگااه  عقا   و مانادگی  ق ع علت که نندک مین باز ازل  ل  دیگر سویی از و

 یهاا  نسازما و مولد آوری فن به مجهز کشورها این چرا و درچیست پیرامونی کشورهای
 و کسی چه و ستا درکجا کار اشکال وندش مین مدرن یها هبنگا و یافته توسعه اجتماعی
 .چرا و رندب می سود نرسیدن این از کسانی
 و ها یکم و نشدیم چرا نشدیم ما اگر و داشت ییها هلفؤم چه شد غرب غرب اگر و
 .بود چه ما یها یکاست

 اندیشاه  تااریخ  درمورد دادن غلط آدرس با ها لسا این درتمامی راست پردازان نظریه
 عاجزناد  و انندد مین درستی هب هم را خود تاریخ اینان که ندددا نشان لیبرال ریدا یهسرما
 و نناد ک می فکر هالیود سینمای سبک به ربیشت و .باشند خوبی معلمان نیز کار درهمین که
 تاالش  و همت از شد غرب غرب اگر که هندد می خودشان از تر پرت بینندگان خورد به
 بلاد  را کاارآفرینی  راه کاه  اسات  باوده  خارد  بقال و آشپز و گرد دوره فروش دست چند
 .ندا هرسید نوایی و نان به تنبلی از کردن دوری و کوشی سخت با و ندا هبود

 اسات  داه نشاان  روشنی هب ندا هرسید توسعه به که کشورهایی تمامی تجربه که حالیدر
 یها ینهاد کردن دربرپا جمعی یها یتوانای و دارد جمعی سرشت یک نوآوری روند که

 هاالیودی  یها یساز افسانه و ندز می کشور یک مردم دررفاه را آخر و اول حرف کارآمد
 برپاایی  درپای  بایاد  و توساعه  درسات  راه باه  سیدنر تا وردخ می سرگرمی درد هب بیشتر

 .ببریم جایی هب راه تا بود کارآفرین جمعی نهادهای
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 دمکراسی های روشن سایه
 
 بااور  دمکراسی نمایش به بیشتر و همندف می را دمکراسی ابزار دمکراسی از مردم دشمنان
 راه ها بآ سوی آن تا ها بآ سوی این از درکلیتش کنونی انسان. دمکراسی تحقق تا دارند
 دلیاری  و عزم آن به و بگذرد کانت قول هب اش خودکرده نابالغی از تا دارد پیشدر درازی
 تکاانی  خاناه  یاک  به دست و گیرد کار هب دیگران از کمک بدون را خویش فهم تا برسد
 تکثاف و گند از شده نهادینه و همگانی فهمی نیروی به را اوژیاس طویله و بزند تاریخی
 .است پیشدر درازی راه روز آن تا. کند زیستن قابل همگان برای را وجهان بشوید قرون
 ربطای  لیبارال  باورژوا  دمکراسی و چیست واقعی دمکراسی که ذریمگ می امر این از
 .ندارد مردم آگاهانه گزینش و آگاهانه حضور یعنی واقعی دمکراسی به

 .اقلیت حقوق فظح یعنی دمکراسی که ذریمگ می هم امر این از و
 دو بین شدن انتخاب حق که است دمکراسی چگونه این که ذریمگ می هم امر این از
 چاین  دسات  را کاندیداها تا ودش می گذاشته یا هکمیت باال درآن و. ودش می تقسیم حزب
 رقمای  دربرابار  البته که باشد دالر میلیون 37 تلویزیونی یها همناظر به ورود شرط و کند
 سادی  درواقع و ستا ناچیزی مبلغ حاکم اشرافیت برای ندز می دالر لیاردهامی به سر که
 .فرودست طبقات برای است
 کاالن  درساطح  انتخاباات  سادها  این همه از گذشتن از بعد که ذریمگ می هم این از
 کاه  کاندیدا دو این از یکی به خبر بی جا همه از توده تا ودش می مهندسی ها هرسان توسط
 .بدهند یأر اند نفتی یا تسلیحاتی بزرگ یاه لکارت نوکران
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 یا هگازار  دردنیاا،  دمکراسی بودن نسبی به نیمک می بسنده و ذریمگ می ها نای همه از
 درهماین  کاه  ذیریمپا  مای  و. ناد ز مای  چرخ بازار و کوچه مردم دهان در روزها این که

 یان ا باازی،  قاعاده  ،«گایم  آف رول» ناد ا هگذاشات  را اسامش  کاه  شده توافق چارچوب
 .کنیم پژوهش را است درجریان مختلف یها لشک با جهان درسراسر که یا همضکح

 حق قانون طبق و یزندر می درصندوق را شان های رأی مردم و ودش می آغاز انتخاباتی
 شاان  نااظران  توساط  ا آر شامارش  و گیاری  رأی درجریاان  کاه  سات ا کاندیداها تمامی

 کارده  تعین بند نیم دمکراسی همین آرا  رششما پایان از بعد و کنند نظاره کار برصحت
 کاه  عاالی  دادگااه  و کنناد  اعتراض پروسه صحت به نسبت وانندت می کاندیداها که است
 اعاالم  درپایان و داد خواهد نظر انتخابات سالمت به نسبت است طرف بی جریان ایندر

 را تخاباات ان پیروز اعالمند این مسئول که مراجعی و کیست انتخابات پیروز شد خواهد
 .ودش می شروع آمیز مسالمت شکل هب قدرت واگذاری پروسه و نندک می اعالم
 جادا  و داریم کاندیداها دو از یکی به نسبت نظری چه دیگران و ما که نآ از جدا اما
 نسابت  دروغگاو،  و فریا   دیگرعوام طرف و است پوپولیست ها فطر از یکی که نآ از
 کاه  یا هپروسا  باه  بگاذاریم  احتارام  و باشایم  وفاادار  باید شده پذیرفته اصول رعایت به

 .دمکراسی یما هگذاشت را اسمش
 نگااه  قادرت  باه  رسیدن برای ابزاری چشم به دمکراسی به که دمکراسی دشمنان اما
 تبریکات و ها هروزنام هیاهوی با و نندز می کودتا به دست کار درمیانه و درعمل نندک می
 اعاالم  قاانونی  پروساه  از جادا  را انتخاباات  پیروز نخودشا جنس از زورمندانی پایه بی
 .یندآ میبر قدرت کس  درصدد نامرئی و مرئی زوری با و نندک می

 دو درهار  ریدا هسارمای . یاد آ مای  بیارون  صاندوق  ایان  از کسای  چه که نیست مهم
 دروغگویان و متوهمان تنور دو این از .نندک می ضرر زحمتکشان و ردب می نفع صورتش
 گارده  از پوسات  تاا  وندشا  مای  آمااده  تناور  دو این. ودش مین پخته فرودستان برای نانی

 .کنند برشته خودرا نان و بکنند زحمتکشان
 نیمقادو  دشامنان  ایان  باا  دمکراسای  این. هدد می نشان را خود وضوح هب امر یک اما
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 جاای  آن و جا این از که است موجوداتی همین شا خروجی و. ردب مین جایی هب راه قدش
 .ورندآ می بیرون سر جهان

 پاای در مردم آگاهانه حضور و شورایی دمکراسی به معتقدین دمکراسی این دشمنان
 با واهندخ می که هستند کسانی بلکه نیستند وکالتی نمایندگی حذف و یأر یها قصندو
 از شکسات  درصاورت  و برسند قدرت به پروسه این از سو استفاده با و دمکراسی ابزار

 .بزنند کودتا و تقل  به دست و بگذرند راسیدمک همین مرزهای
 

 سیاست و اخالق

 کودتا به دست و کنیم تقل  ندارد مانعی پوپولیسم شکست برای که باورند اینبر یا هعد
 شارالتانیسام  و دروغگاویی  پوپولیسام  این سکه سوی آن که ذریمگ می امر این از. بزنیم
. نیسات  محاال  کاه  محاال  فارض  ماا. دماگوژی ویندگ می آن به که چیزی است، سیاسی
 ناراساتی  باا  وانت می آیا اما. است درستی و راستی پوپولیسم سکه سوی آن بگیریم فرض
 .رسید راستی به
 سند؟ر می هم هب جایی دو این آیا. ستا کجا سیاست و اخالق مرز راستی هب
 است؟ ممکن اخالق بی جهان ساختن کار آیا
 .است مجاز هدف به رسیدن برای یا ههروسیل یا و ندک می تعین را وسیله هدف آیا
 

 انتخابش و انسان

  .ندک می انتخاب خود که است همان. فریندآ می خود که است همان انسان
 انقاالب  کاه  چناان  هام  ندارد اهمیت مبارزه نتایج خاطر هب تنها اخالق درحیطه مبارزه

 مثاباه  هبا  بشار  یاافتن  حققت و انسان روحی تعالی طرخا به انقالب. انقالب نتیجه مثابه به
 .ابدی می اهمیت که است آزادی
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  وسیله و هدف

 ناد ک می دنبال که هدفی درپرتو وسیله. کرد جدا شا هوسیل از را هدف بتوان است محال
 کاه  نای و ابدی می فعلیت آن با که است یا هوسیل به وابسته هدف متقابالً و است فهم قابل
 .ستا خطا رسید هدف به وانت می یا ههروسیل هب ویندگ می

 یا هرابطا . نیسات  سااده  ابازار  هام  وسایله . نیست وسیله از وجدا راکد امری هدف
 .نیست برقرار دو این بین مکانیکی
 و ابازار  پاس  دارد معناایی  کاه  ستا امری یعنی انسانی است موقعیتی همیشه هدف
 .ببخشند آن به معنایی و بیافرینند را چیزی باید بسازند را هدف واهندخ می که وسایلی
 شاود  نقاض  شاده  انتخااب  مبارزه ها نآ خاطر به که موجباتی تمام مبارزه هنگام اگر
 .سود چه مبارزه از دیگر
 بااقی  چیازی  انساان  از جاویی  مصالحت  ناام  باه  شیطان به شدن تسلیم نبریم یاد از
 .است انسان نجات منظور اگر دهی نجاتش بتوانی که ذاردگ مین

 اماا  یارد گ مای  را هادف  جاای  وسیله شود رانده واپس نهایت بی تا درافق هدف اگر
 دارناد  بااور  هادف  و وسایله  دوالیسام  باه  کاه  آناانی  .مفهومی و هرمعنا از عاری هدفی
 باین . رناد ب مای  راهه بی به راه نهایی درفرجام بدهند نجات را هدف وسیله با واهندخ می
 .نیست کاردر انفکاکی وسیله و هدف
 جزحاال  چیازی  که یا هآیند. کرد فدا حال درزمان را حقیقت آینده طرخا به ودش مین
 .ودش می گذشته زودی به که ستا حالی یا هآیند هر و نیست شدن درحال
 واجا   به را محتمل وجود یعنی نهادن بنیان را خود هستی یعنی بودن اخالقی انسان
 .کردن تبدیل

 آزادانه و تنهایی به خود باید آدمی که است خاص و انضمامی موقعیت یک هرعملی
 و ناد ک مای  متحقاق  را نوینی یها شارز عمل و انتخاب این و کند عمل و بگیرد تصمیم
 .کند تعریف و کند خلق واندت می را ییها شضدارز حتی ندک می تعریف را ییها شارز
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 دیگار  یهاا  نانسا با هزارسویه رابطه که انسانی. است انسان اراده بروز و بیان اخالق
 .کند انتخاب است مختار لحظه درهر و اردد خود محیط و

 تاوجیهی  واهاد خ می عمل این که مقیاسیدر انضمامی عمل جز نیست چیزی اخالق
 که درحالی و ستا گرا واقع اصیل اخالق که ستا معنا بدان این و بدهد دست هب خود از

 .خشدب می تحقق را خود اخالق با ندک می عملی را خود کرده انتخاب اهداف انسان
 درهار  انساان  کاه  نایا  و است خود با بشر دادن آشتی سیاست، با اخالق دادن آشتی
 .بگیرد برعهده را خود یها هکرد تمامی به واندت می لحظه

 مجااز  یا ههروسایل  هادف  باه  رسایدن  برای خاطر همین هب است؛ انسان غایی هدف
 .ناپذیرند جدایی اجزایی هدف و وسیله. نیست

. ودشا  مای ن متحقق غیرانسانی ابزار و وسایل با است انانس بهروزی غایتش که عملی
 .برعکس و لبدط می انسانی ابزار انسانی عمل

 دمکراسای  نماایش  به بیشتر و همندف می را دمکراسی ابزار دمکراسی از مردم دشمنان
 ساوی  آن تاا  هاا  بآ ساوی  ایان  از درکلیتش کنونی انسان. دمکراسی تحقق تا دارند باور
 عازم  آن به و بگذرد کانت قول هب شا هخودکرد نابالغی از تا دارد پیشرد درازی راه ها بآ
 یاک  باه  دسات  و گیارد  کاار  هبا  دیگران از کمک بدون را خویش فهم تا برسد دلیری و

 از شاده  نهادیناه  و همگاانی  فهمی نیروی به را اوژیاس طویله و بزند تاریخی تکانی خانه
 درازی راه روز آن تا. کند زیستن قابل همگان برای را جهان و بشوید قرون گندوکثافت

 .است پیشدر
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  معاصر انسان سرگشتگی
   

 پایان تاریخ

 جهاان  گفات  وکارد   اعاالم  راپایاان تااریخ    شرق بلوک فروپاشی از بعد سرمایه جهان
ایان   از و هماه  بارای یاک  دمکرات ساختاری و جهانی بازاریک  بای بیش نیست ا هدهکد
 بادل  شاده  داده وعاده  بهشاتی  به زودی هب جهانکمونیسم  شبه از شدن خالص با بعد به

 .بود خواهد همه برای آزادی ومسکن  و نان بهشتکف این  و شد خواهد
 نئاولیبرالیش  اقتصااد  با لیبرال بورژوا شده داده وعده بهشت که نگذشتزیادی  زمان
 کاه  باازاری  وبیش نیست  دوزخی آنان شده داده وعده بهشت شد معلوم و درآمد تقش
 .ردب می ها هدرخان بهگرسنگی  و رمغان بیاورد فقرا هب دمکراسی و باشد آزاد بود قرار

 

 ترامپ برآمدن

 کاه  واقعیات یان  ا هب خیابان عادی مردم رسیدن و همپی  از ساختاری یها نبحرا برآمدن
 و هاا  کبان درخدمت ها ناز جی  آ نهایی درفرایند وند ک میکار ن ها نآ برای سیستماین 
 بازار درجمعه مردم سرخوردگیکورک پرچرک  بازشدن و. ستا اقتصادی یها گهولدین

 آدرس و ردکا  مای  بمباران را مردم مدام دروغینش پروپاگاندهای با که منحط ژورنالیسم
کسای   و شاد  خارج سرمایه دستان هکارب دست ازکار  مهار کهجایی رسید  به ادد می غلط
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چناین   تراماپ میاوه تلاخ   . نباود  هاا  نآ اس امنا  گزیناه  هکا  افتایا  راه فیداسا اخ اک به
 .بود بازاری جمعه
 را راه دندشا  مای  شنیده نه و دندش می دیده نه که آینده بی وبیکار  و سرخورده مردم
 .گشودند ترامپ برآمدن برای
 

 لیبرال بورژوا دمکراسی اعتباری بی

 هاا  نزماا  تماامی  رایبا  است شده تقسیم حزب دوبین  که دمکراسیی، ا هقبیل دمکراسی
 .ترامپیا  است بایدنیا  اوبامایا  است بوشیا  شا خروجی
 و فریا   عاوام دیگاری   و اسات  پوپولیسات یکای   که دوموجوداین  از راستی هبآیا 
 هماه ایان   و علمای  مراکاز  هماه این  و وسعتاین  مریکا باادرتری  صالح فرد دماگوگ
 ود؟ش مین یافت فرهیخته و دانشمند
 العمر مادام رئیس پلوسی نانسی و بایدن کازینودار، ترامپ دمکراسی این خروجیآیا 
اگر چنین . ودش مین یافت موجوداتاین ازتری  شایسته فرد راستی به. ستا امریکا کنگره
 مردماانی  از تهی و عقیمی ا هجامعچنین  طرخا بهچنین نیست باید اشک ریخت  که باشد

 .چیزفهم و فرهیخته
 تماامی  شکساتن  و کاردن  خالصاه . نیست بیهوده دمکراسیین ا هب مردم اعتمادی بی
 .نیست حقیقتاین  بازگوی ترامپ به پوپولیسم برچس  زدن و ها هکوس کاسه

 سافید کاخ  به ترامپ ورود نخست روز از که دمکراسیاین  تحمل آستانه بهکنیم  نگاه
 .خوردکلید  اوکناری بر برای توطئه

 آیناده  بتواناد  فشل سیستماین  کهامریکا  مردم از نیمی الاقل ندارند؛ باوردیگر  مردم
 .مین کندأت موجود یها لحداق با دغدغه بی زندگییک  برای را ها نآ فرزندان و ها نآ

 درساطح  را انتخاباات  رساانه پروپاگاندای  با که بورژوالیبرال دمکراسی فشل سیستم
 تاا  و شااند ک مای  یرأ صندوقپای  را مردم بار یک سال هرچهار وند ک می مهندسی کالن
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 درامار سیاسات تنهاا   ینناد  ب مای  کاه  مردمی وند ک می رها خدا امان به را مردم بعد دوره
 رساند پ مای  خاود  از است قبیله آنیا  قبیلهاین  درصندوق رأییک  ریختن ها نآ دخالت
 را آنعینیات   واناد ت مین او که ابدی می تبلورکجای سیاست  در او نماد عنوان هب رأیاین 

 .کند مشاهده
 هام  رأی یهاا  قصاندو  درساطح  کاه  بفهماد  آدمایان   که ودش می آغاز جا آن فاجعه
 درنظار  معنای هباین  و ودش مین گذاشته احترام هم رأییک  همین به و ودش می مهندسی
و  دمکراسای بر کشایدن  بطالن خط و است کشوراین  آحاد ازیکی  انعنو به فرد نگرفتن

 .کشورسیاسی  سرنوشت در شرکت هررأی
 .بود مردم شده ضایع حقاین  و نادیده حقاین  برآمدن ترامپ

 

 خیاالن خوشخیالی  خوش

 خاست برخواهد بحراناین  ازآتش قبل یها هدور چون لیبرالیسم که باورنداین بر بعضی
کمونیسم  و فاشیسم که نچنا هم سرگذاشت پشت را دوم و اول جهانی جنگ که نچنا هم
 .است کارآتر و تر منعطف و برتری ا هگزین داد نشان و دادشکست  را

 دمکراسای  کاه شاک کارد    نباید هم امراین در اما شد خواهدچنین  کهشکی نیست 
 .برگردد بحراناین  ماقبل مرحله به واندت میدیگر ن بورژوالیبرال

 

 چپ رادیکال

 کاه  چیزی. نیستاو شعارهای و ترامپ سرمایه شدن جهانی و نئولیبرال ریدا هسرمای نقد
 .نیست و نبود ایدئولوژییک  ترامپیسم. ودش می گفته ترامپیسم طغل به

 جهاان ایان   آنارشیک نقدنیست  جهانکنونی  ریدا هسرمای ایدئولوژیک نقد ترامپیسم
 کاه  گنادوکثافتی ایان   درست نقد. است سرمایه جهان خانوادگی درون نقد. است نامراد
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دالیلی  به است توانسته یبورژاز که است دمکراتچپ  است آلوده را جهان روی و سر
 .امریکا پاک کند مردم ذهن ازبسیار 

 گارفتن  خادمت  هبا  و یشها قبو با ریدا هسرمای اکتبر انقالب از بعد دوران درتمامی
 واقعای  نماینادگان  انعناو  باه  را مائوئیسم و استالینیسم توانست تواب و بریده های چپ
 ماردم کمونیستی  درجنبش فانحرا دوشکست این  با وکند  بندی آب سوسیالیستچپ 
 ناکارآمدی و فسادکمونیسم یعنی . مائو و استالینیعنی  سوسیالیسمکند  متقاعد راامریکا 

 .استالینکشی  کوالک و اجباریکار  یها هاردوگا و
 هناد د مای  تان  هربحرانای  از بعاد  ماردم  کاه نیسات   لیبرال بورژوازی قدرت ازاین 

 نتوانسته که است معاصر انسان سرگشتگی عنایم بهاین  ها تتراس و ها لحکومت کارت به
 .پیدا کند سرمایهحاکمیت  از گذشتن برای مناس بدیلی  است

 جهان یها نخیابا چگونه ها هاجن دردنیا صفببینیم  و جهان یها نخیابا بهکنیم  نگاه
 .ندا هگرفت خود درمحاصره عثمانی امپراطوری برآمدنیا  و داعشیا  ناسیونالیسم نام به را

 انساان شکسات   معناای  باه ایان   و است روشنایی و برخوبی شر و بدی پیروزیاین 
 .ستا طبقاتی جامعه های درتباهی شده گم انسان دربرابر فرهیخته

 

 ترامپ نام هب نمودی

 .نیسات  خاوبی  دربرابار  تبااهی این شکست  وردخ میشکست  بایدن دربرابر ترامپاگر 
 مادام  را آن سارناآگاهی  ازی ا هعد و هدد می منحط ژورنالیسم که ستا غلطی آدرساین 
 .نندک میتکرار 

ی ا هقبیلا  باورژوازی  مناسابات  دل از که بحرانی بود، بحرانیک  نمود ترامپ برآمدن
 درزیار  و تسالیحاتی  و نفتی انحصاراتپای و درزیر دست شده له انسان و واستخ میبر

 و ورشکسااته کرانروشاانف و بااوژوازیارگانیااک  روشاانفکران تبلیغاااتی بمباااران باااران
 .کنندفکر  سوسیالیستی گزینه به نبودند قادر مقابل بلوک  نادم
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 خاود  برتری مدعی که هایی درساحت لیبرال بورژوازی که داشت وانت میشکی ن اما
 و اسات  خاورده شکسات   اقتصااد؛  و اخاالق  عرصه بود، ایدئولوژیک یها منظادیگر بر

 دعاهاای ا هبا  امیدن میپایان تاریخ  شرق اهاردوگشکست  از بعد که گونه آن است نتوانسته
 .بپوشاند عمل جامه انسانی حدودی تایا  انسانی که برابر نهی ا هجامع ساختن برای خود

 

 درستحسی 

این  که است رسیده نتیجهین ا هب عقلی و منطقی نه غریزی وشکل حسی  بهکنونی  انسان
 داشاته  بااور  انساانی  ییهاا  تکراما  به که نظامییک  برای برپا کردن را الزمکارآیی  نظام
 تنهاا  عنوان به سوسیالیسم به رسیدن تا انقالبیبدیلی  و گزینه به رسیدن تا اما. ندارد باشد
 .استپیش در درازی راه داردپی در ار میآد رستگاری که راهی

 

 ها نام جنگ

 را ماا  واناد ت مای  گاذاری  ناام ایان   کاه  بنامیم چه راامریکا در موجود بحران چه ازآن جدا
 بحاران  مادام  تراماپ نشاینی   کاخ آغازین روز از که پذیرفتکند باید  رهنمون راهه بی به
 چرا؟. است بوده ور شعلهامریکا در

 تصارف  به کنگره که روزی تا آن لحظه به لحظهنیست  مهمی امر بحراناین  گزارش
 ایان  تماامی ناد  ک مای  سعی مسلط ژورنالیسم .است شده گزارش درآمد ترامپ هواداران

 نماود  تراماپ . نیسات  گونه این که دهد توضیح ترامپ بیمارگونه شخصیت با را ایعاوق
 .علت نه بود

 

 ملت خانه

 الاقال یا . استچنین  نظر درعالم نباشدچنین  واقع درعالماگر . است ملت خانه مجلس
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 ماردم  وقتای  اماا . کنناد  بااور  گوناه  این مردمنمایندگی وکالتی  در که استاین بر تالش
ایان   کاه  اسات  گرفتاه شاکل   درماردم  بااور این  نندک می خراب را خانهاین  و دیزنر می

 وکارد   خاراب  را ملات نیسات بایاد آن    خاناه  چاون  ونیست  ملت خانهدیگر  مجلس
 .غافلند مهم امراین  ازکاپیتول  تصرف منتقدین
. نادارد  هندد می نسبت ترامپ به که موهومی کودتای به ربطی کنگره ساختمان اشغال
 اسات این جاز مگار  . نیست ملت اراده تبلور ساختمانامریکا این  مردم از بخشی درباور
 راجایی  اولین و یزندر می مردم ودش می بازشکافی  که هرزمانی جهان گوشه درگوشه که
 .است ملت خانه همین نندز می آتش که

 

 معلول و علت

 نظاام  روندرد سااختاری  بحاران یاک   نماود  تراماپ  ناام  هبا ی ا هپدیاد  کاه اگر بپذیریم 
 را بحرانیک  ودش مین. دارد دوسر بحراناین  کهباید بپذیریم . ستا امریکا ریدا هسرمای
 آدرس تاا ند ک می مسلط رسانه کهکاری  همانتبیین کرد  پوپولیسم عنوان تحت سو یک از
 .نیایند حساب به هستند درغگو فری  و عوام مشتی که بحراندیگر این سر و بدهد غلط
 نفتای  یها لکارت بحران سوی آن ندا هنشست تسلیحاتی یها لاگر کارت بحران سوی این
 .قدیمی نیست خبر که شوروی سابق های درجمهوری بایدن پسر مالی فساد. هستند
 بااال  دست مالی سرمایه از الیه کدام و بود خواهد چه بحراناین  نهایی فرایند که نای
 از کاه  است روشنپیشاپیش  اما زد اهدخو رقم را آن آینده که ستا امریند ک میپیدا  را
 .ودش میگرم ن جامعهینی یپا اقشار و تهیدستان برایآبی  بحراناین 

 

 ترامپ جرم

 نظاام  یهاا  تگاندیسپروپا کهچیست  ترامپ نابخشودنی جرم داستاناین در اما باید دید
 .اویند اعدام و محاکمه وکناری بر خواهان و نندک می تابی بی و وزندس میچنین  سرمایه
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 .زد باال را پردهکمی  فقطکمی  که بودکرد این  کهکاری  تنها ترامپ
ین پاای  و بااال  از مهندسای ایان   و تقل این . ردک می هویدا اسرار که بوداین  جرمش
 حلی ا هقبیل نظام درچارچوب اما بود داستان همین هم بوش زمان در است بوده همیشه
 نظار  صارف  و بدهاد  رضایت طبقه منافع طرخا بهیکی  که قوم زعمای توسط هم آن شد
 تراماپ  .داشت علت و نشد گونه این ترامپ درداستان اما. بود رفته براو که ظلمی ازکند 
 بااال کمی  را پرده و نرفت بود زیرباری ا هقبیل حزبی زندگیاین  درحاشیه کهجایی  آن از
 .درآمدکار  تق و شد هویدا زیرفرش یها لآشغا و زد

 درگاول  سعی نداشتند پروسه همین به باوری که جایی آن از آغاز همان از سوی آن از
 تاا  که درحالی توافقات و مذاکرات چهارگوشه دنیا و از تبریکاتسیل . کردند قضیه مالی
ایان   کاه  نآ ضامن  باود ی بسایار  ا هفاصل الکترال های رأی و انتخابات برصحت سنا رأی

 هماین  هبا  و قضایه  ساروته  آوردن هم رایب تعجیل بسیار بود اما. داشتشاکی  انتخابات
 .است نگرفته صورت تقلبی که کنند قانع را مردم نتوانستند خاطر
 

 متوسط طبقه وضعیت

 برطبقاه امریکاا   پاز  روزگاری. دید متوسط طبقه را باید دروضعیت بحراناین  از بخشی
 عمیاق  دامم که فقر ازی ا هدر است؟ مانده چه سفیدها یقه آن از امروز اما بود متوسطش

 .ها آبی یقه به سفیدها یقه پیوستن و جامعه باالیی طبقات سود به ودش می تر عمیق و
 کشاور  از صنایع فرار و هستند غذا دنبال که مردمی برای طوالنی یها فصبیکاری، 

 ده چناد میرهاای  و درمارگ  را خاود  ناکارآمدی کرونا موج دربرابر که ییها تساخزیر و
 .داد نشان نفره هزار
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 تغییر ادهایب

چیازی   ریدا هسرمای کشور ترین بزرگ درزیر پوست  که هدد می نشان شواهداین  تمامی
 .استچپ  طرف هب جامعه شیفتی ا هتعبیرعد به تغییراین  ند وک می تغییر دارد
 .باشد غری  امری سرمایه ساختاری بحران بربستر نباید شیفتاین  و

ایان   و اسات  توان کم جامعهاکثریت  استخو به گویی پاسخ در روایتش درهر سرمایه
را بیشاتر و   خود ودش می کمتر وپیرامونی کم  کشورهای غارت که دربلندمدت توانی کم

 .داد خواهد بیشتر نشان
 تحمال  را دمکارات  درحازب چاپ   باه  متمایال  دمکارات یاک   ساندرز؛  که ساختی

 .است داستانکجای  باید دید ندک مین
 

            آرنت هانا از گزاره دو

 .آرنت ناها تنظریا به ندا هشد متوسلی ا هعدامریکا  برای تبیین بحران روزهااین 
 :ویدگ می چه آرنتببینیم 
 عضو آن گرا، تمامیت یها تآل حکوم ایده سوژه: ویسدن می 1953 سال در آرنت هانا
 و واقعیات میاان   تفااوت  که هستند مردمانی بلکهنیست  شده متقاعدیا کمونیست  نازی
 .ندارد وجود ها نای براى نادرست و درستمیان  تفاوتی و دانند نمی را لتخی

 رساانه  صادها  باا امریکاا   درجامعاه  ودشا  مای  چگونهویند گ مین اما نظراین  راویان
 مارز  نیستند قادر مردم که سدر می فرا زمانی چرا دانشگاه صدها باشنیداری  و تصویری
 .بدهند تشخیص را تخیل و حقیقت

 

 تحقیقـ  پسا

کاار   بسیار باه  دمکرات یها هرسان سوی از ترامپ دردوران که ستای ا هواژ حقیقت پسا
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 قادر  آن مادرک  بادون  و غلاط  دروغ، ىها فحر که داشت اشاره وضعیتى به و شد برده
 .بود ترامپ یها هگفت منظورشان که. نندک می باور را آن نفر ها نمیلیو که شود تکرار می
 تماامی  اماا  باود  مساتتر  درآن واقعیت ازشاید کمی . هرگز. بود گونه این راستی هبآیا 
 ترامپ علیه اش دراکثریت مسلط رسانه نخست روز از که نآ نخست. نبود درآن واقعیت
 دروغ دوم اگار تراماپ   و. باشد ترامپ دردست درکلیتش رسانه که نبود گونه این و بود
پروپاگانادای  . ریبای نباود  امر غاین  و. فتندگ میچیزی ن حقیقت از فت دیگران همگ می

 بود خواهد و است استوار حقیقت و تخیل واژگونگی برهمین سرمایه
 ویرناد  گ میشکل  گونه این فاشیستی یها شجنب که ندک می استداللچنین  هم آرنت
 کشااتار مساائول را نفاار هاازاران ودشاا ماای موفااق اندیشاایدن در مااردم ناااتوانی بربسااتر

 .کنند دگراندیشان
 .است مردم تنهاییند ک می ییها شجنبچنین  پذیرش آماده را مردم چه آن و
 

 فاشیسم برآمدن بستر

 :ندک می جوو جست امر سه در را فاشیستی یها شجنب برآمدن بستر آرنت هانا
 نبود تفکر
 خیال و حقیقت درتشخیص ناتوانی

 تنهایی و
 

 آدمی تنهایی و دراندیشه ناتوانی
 اصالً. ستاامر غریبی ی ا هگل جامعهیک  ازوس درساخت دراندیشیدن اما مگر ناتوانی

فکار   واگذاری و اندیشیدن کردن تعطیلیرد گ میشکل  روال برهمینی ا هتود جامعهیک 
 .مسلط رسانه به

 هاای  حکومات . دارد ریشاه  مادرن بوروکراتیک  زندگی درسبک دراندیشیدن ناتوانی
 را اماور  تمامی آرنت قول هب و. کنند می تبدیل اجرایی ماشین های مهره به را مردمکنونی 
 .نندک می ضدانسانی شود گفته است بهتریا  و غیرانسانی
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 را حقیقات  کاذب،  و حقیقات باین   نیساتند  قادر مردم چرا استاین  اساسی پرسش
 .کنند انتخاب
 تنهاا  معاصار  جهاان  یها هدند چرخ درالبالی را خودش انسان که افتد می اتفاقی چه
 کاه  ساد ر مای  نتیجهاین  به آدمی چرا .دارد روابطای این کجدر ریشه تنهاییاین . یندب می
 .یدآ می کجا از آدمی استیصالاین . ندارد و است نداشته تعلق جهانین ا هب هرگز
 هماه  تاا  هاد د می گسترش درفضا رفته رفته خودراپروپاگاندای  فاشیسم چگونه اما و
 گیرد؟ دست هب راچیز 
 و آدمی تنهایی به زدن دردامن سرمایه نمبلغی پخت دست فضااین  ودش مین گفته چرا
 .ستا او اندیشیدن کردن تعطیل
 ساپاه  تاا . نندک میگیری جلو آگاهی گسترش از امکانات و قدرت تمام باکسانی  چه
 .سربازگیری کند ها آدمبین این  از بتواند شر

 ناعنو به انسان که دید هایی سیستم ساخت و را باید دربافت دراندیشیدن ناتوانیاین 
 .ستای ا هگل جامعهیک  جامعه و .نداردتاریخی جایی  فعلیتی با اندیشنده انسانی

 و عریضیک بروکراسی  یها همهر وپیچ  به ها مآد تبدیل و مناسبات کردن غیرانسانی
 دیاد  از کاه  سات ا اماری  ندا هسرمای صاحبان هرچه بیشتر برای سود درخدمت که طویل
 .است نمانده پنهان مارکوزه و آرنت هانا

 آیناه  سارمایه بایاد دربرابار    درجهاان  حاال  پریشان و روان گسیخته و سرگشته انسان
 .را بیابد خود راه تاکند  درخویشتن خویش نظر طوالنی ییها تمد و بایستد
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 نیما؛ شعر در سیاست
 

 مهتاب شعر بازخوانی
 شعر ساختمان
 شاده  ساروده  بند نجدرپ و رمل دربحر است سمبولیک و نمادین شعری مهتاب شعر
 :دارد سازنده عنصر شش و است

 راوی
 ش 
   سحر
   صبح
 قوم
 آبله پای مرد
 .اند ش  سازنده عناصر که تاب ش  و است مهتاب که دارد جز  دو خود ش 
 درهار  هرقومی واندت می پس ندارد زندگی مکان و ملیت نظر از خاصی تشخص قوم
 .باشد مکانی
 .باشد آوری هرپیام واندت می و ندارد اصیخ تشخص طور همین هم آبله پای مرد
 شعر سرایش سال
 ایان  سرودن و .نیما سالگی 51 در درست است شده سروده 1327 سال در شعر این
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 فااز  از فرازونشایبی  باا  ایاران  ماردم  یاک دمکرات جنبش .نیست علت بی سال دراین شعر
 کاردن  یازه راتدمک ساوی  هبا  راهی ندک می تالش و است آمده بیرون رضاشاه دیکتاتوری
 .کند پیدا جامعه

 آذربایجاان  یاک دمکرات جنابش  برآمادن  بعد و گرفتنش قدرت و توده حزب تشکیل
 آغااز  ارتجااع  هجاوم  کاه  ایاد پ مین دیری اما ندک می ایجاد روشنفکران دردل امیدی نور
 یهاا  هاتحادی سرکوب به نوبت بعد و غلطتند می درخون دمکرات فرقه و تبریز و ودش می

 تشکیل ارتش سرنیزه و ارتجاع زیرفشار پانزدهم مجلس. سدر می توده حزب و کارگری
 تهران دردانشگاه 1327 سال دربهمن شاه ترور تا ندک می پیدا ادامه داستان این و ودش می
 انقالبای  جنابش  .ودشا  مای  تار  بسته توده حزب رهبران دستگیری با بیشتر هرچه فضا و

 .بود نشینی عق  درحال 1327 درسال
 لغات یمعنا
   ابدت می: راودت می

 ماه: مهتاب
 .ندک می ساطع بنفش و زرد و سرخ نور خود از درش  که کرمی: تاب ش 
 شدن بیدار خواب از: شکستن خواب
 گریانم چشم: تَرَم چشم
 مرده: باخته جان به

 آراینده نازک: آرای نازک
 کاری دادن انجام و پرداختن ؛ یدنیسا دست
 فایده بی: عَبَث
 .است زده تاول که پایی: لِهآبِ پایْ
 خبر بی و غافل معنای به مجاز: خُفْتِه
 شدن بیقرار: شکستن جگردر خار
 شدن وی خواب مانع شکستن؛ کسی درچشم خواب
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 کردن تحمل بسیار اندوه و رنج ؛شکستن جگردر خار
 او برسر چیز آن فروریختن شکستن؛ کسی برسر چیزی
   شدن بیدار ؛شکستن کسی چشم به خواب
 نخست بند

 مهتابراودتمی
 تابشبرخشددمی

 لیک و کس چشم به خواب شکند یکدم نیست
 چند یخفته این غم

 کندشمی ترم چشم در خواب

 خاواب  شکساتن  .دارد قارار  درآن راوی که موقعیتی ود؛ش می آغاز خبر یک با شعر
 .او بار اشک درچشمان
 .است بار اشک انشچشم چرا و ردب مین خوابش راوی چرا ست جا این پرسش
 شک بدون که ندک می خبردار را ما شبی از راوی. ویدگ می ما هب نخست درسطر خود
 .رخشدد می هم تاب ش  و راودت می مهتاب که خاطر ینا هب چرا؟ .است ش 

 بیرون جرعه جرعه و کردن نشت و کردن تراوش اما معنا یک هب است تابیدن تراویدن
 نشت تاریکی دردل تأنی به که ستا سویی کم وروروشنایین مراد و هدد می معنا هم زدن
 .ودشا  مای  سااطع  تاب ش  کرم زیرشکم از ش  درتاریکی که نوری مثل درست ندک می
 سااطع  تااب  شا   کرم از که نوری از ودش می را ش  غلظت و است ش  راستی هب پس
 .فهمید روادت می مهتاب از یا و ودش می

 را راوی که است افتاده یا افتد می دارد اتفاقی هچ است ش  راستی هب که شبی دراین
 .ندک می دگرگون
 کاه  عمیاق  خاوابی  .دارناد  راوی با معینی و مشخص نسبت که قومی رفتن خواب به
 .نیست آن با و درآن بیداری امکان
 و ودشا  مای  بیادار  و وابدخ می آدمی .نیست غریبی امر آدمی درزندگی که خواب اما
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 احیاا   و آدمای  قاوای  تجدید برای پروسه این. وردخ می غذا و یردگ میسر از را زندگی
 امار  شااعر  درنظار  کاه  سات ا خوابی چگونه این پس .ستا ضروری و الزم امری آدمی
 .یدآ می غریبی

 و زنادگی  و بیاداری  آن پس از که نباشد معمولی خوابی باید خواب این شک بدون
 برسار  دارد چاه  آن از یخبار  بی و است غفلت خواب خواب، این. یدآ می وجوش جن 
 .یدآ می دیگران و ها نآ

 دوم بند

 سحراستادهمنبانگران
 واهدخمیمنازصبح
 خبربلکهراباختهبجانقوماینآورمآودممبارککز

 لیکنخاریدرجگر
 .کندشمیسفرماینرهاز

 ی عماده  قسمت که هدد می نشان و ندک می بیان را داستان وقوع زمان سحرگهان قید
 .است رسیده فرا دم سپیده و شده سپری ش 
 راوی درکناار  و یارد گ مای  خاود  هبا  انساانی  بُعادی  که ستا سحرگهانی چه این اما
 .ندز می حرف ما با خود نگرانی از و ایستد می

 .است نگران و ایستاده شاعر درکنار که چیست و کیست نماد سحر جا این
 زماانی  دارد زماان  باه  اشااره  نوعی هب و. است صبح روشنی و تاریکی میان مرز سحر
 یحیای  مثل باشد دهنده بشارت یا مبشر نوعی واندت می پس. برخاستن و شدن بیدار برای
 .بود عیسی آمدن دهنده بشارت که

 و بیاداری  زماان  معناای  هبا  واناد ت مای  و دهاد  بشارت را صبح آمدن تا یدآ می سحر
 .است مانده بیدار رسح تا را ش  تمام راوی .باشد نیز آدمیان هشیاری
 پایاان  باه  کاه  شا   کاه  اسات  یان ا هن مگر .ودر مین چرا .است ایستاده چرا سحر اما
 .بیاید صبح تا ودر می سحر و یدآ می سحر سدر می
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 ساحر  و درخوابناد  هناوز  خفتگان خیل اما است گذشته ش  .دارد علت نرفتن این
 بگویاد  سالم صبح به بیداریش با تا نباشد کسی اما بیاید صبح و برود که ستا آن نگران
 .بگیرد جشن را پیرامونش جهان و خود بیداری و

 چاه . واهاد خ مای  چیازی  صابح  کاه  نآ طرخا به است، نگران سحر چون هم راوی اما
 .واهدخ می چیزی راوی از که کیست نماد صبح جا این چیزی؟
 و شاان  تااریخ  و را خودشاان  و غافلناد  خود از که ار میقو این او مبارک نفس از که
 بخاواب  قوم این باید راوی که چیست خبر این .دهد خبری ندا هبرد یاد از را شان هویت
 .کند باخبر آن از را رفته

 .بکند را کار این واندت مین او که دارد قرار او دربرابر سدی چه
 .ستا قومی چگونه باخته جان هب قوم این
 جاوی  حقیقات  روح و جاان  کاه  سات ا قومی مراد و ستا وصفی ترکیبی باخته جان
 سارآغاز  کاه  صابحی . اسات  خبار  بای  صابح  آمدن از که قومی .ندا هداد دست از را خود
 .ستا زندگی و بیداری
 خباری بای  و خاواب  از کناایتی  جاا  دراین مرده .هدد می هم را مرده معنی باخته جان
 .ستا زندگی حقیقت از شدن دور و ستا گمراهی نوعی شاید و است
 خباری  پذیرفتن و دریافتن برای تردید و شک با مأتو ستا کیدیأت« بلکه» ی هکلم و
 کاه  قاومی  یان ا هبا  سات ا نابااوری  نوعی درواقع و بدهد قوم ینا هب واهدخ می صبح که

 .نیستند حقیقت دنبال هب و ندا هرفت بخواب
 نیستند؟ آمدن خود هب و بیداری دنبال هب رفته بخواب قوم این چرا
 فارو  او درجگر که هدد می خبر خاری از اما ویدگ مین چیزی مورد دراین ما به راوی
 .ندا هکرد فرو یا است رفته

 ؟.است کرده فرو او درجگر خاری کسی چه .است رفته فرو خاری او درجگر چرا
 .شود؟ پشیمان سفر این از و  راه این از که  است این طرخا به کار این آیا

 آن قصاد  و اداماه  از بایاد  او کاه  اسات  نهفته رازی و رمز چه سفر این و راه دراین
 چرا؟ و وندش می متضرر کسانی چه. شود پشیمان
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 ؟.کند اقدام بدان او نباید که ستا سفری چگونه سفر این
 کاه  سات ا زماانی  سحر و است ش  انتهای تا ش  ابتدای از راوی گذر سفر این آیا
 .ابدی می عینیت او رسالت
 کاه  درپاایش  ناه  خااری  چاون  بیداری امپی درابالغ نبودنش موفق از راوی یأس آیا

 .هدد می آزار را او و ودر می فرو درجانش
 چناین  خاود  قاوم  نشادن  بیدار از که دارد خبر اقوام دیگر بیداری صبح از راوی آیا
 .ردب می رنج و ندک می تابی بی

   سوم بند

 گلی ساق تن آرای نازک
 کِشتم جانش به که
 آب دادمش جان به و

 کندشیم برم به !دریغا ای

 شکساته  چیازی  چاه  چیزی؟ چه شکستن. هدد می خبر شکستن از راوی بند دراین
 شکساتن  ایان  و.اسات  بوده چه شکستن این یها هزمین و کیست املشاع. چرا و تااس
 .ستا کجا

 آباش  خاود  جاان  از او که چیزی کندش می چیزی او چشمان دربرابر و شاعر درکنار
 خاود  درجاان  و خود جان از و. است کرده رگبز را او .است داده پرورشش. است داده
 .است کِشته را او

 و اسات  شاده  کاشاته  راوی درجاان  که گلی .چیست نماد گل شکننده و ظریف تن
 .کندش می گل این چرا .است داده آب را او دل و جان هب راوی
 ما هب دارد و ؟.ندز می حرف یاهایشؤر و انقالبی یها نآرما شکستن از دارد راوی آیا
 یهاا  هدرمحلا  ایرانی زحمتکشان تع  و رنج ها لسا از برآمده که یاهاییؤر هدد می رخب

 و غفاارزاده  چاون  کنشاگرانی  دل خاون  باا  و باود  بساته  نطفاه  باکو معادن و صابونچی
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 درساال  سیاسی پلیس دست از گریزها و ها بکو سر از پس تا بود کشیده قد وری پیشه
 حازب  درپیکار  انزلای  بنادر  باه  سارخ  شارت آمدن و سفید های روس شکست با 1299

 و اساتعمار  هجاوم  باا  و بکشاد  قاد  گیالن درانقالب بگیرد جان دوباره ایران کمونیست
 برود تبعید به دیکتاتور و بیست شهریور تا بگذارد برجگر دندان و شود سرکوب ارتجاع

 یگربارد فرقه شکست با. کند پیدا کارگری یها هاتحادی و توده حزب درچهره را خود و
 .بیاورد بیرون آستین از سر ارتجاع
   چهارم بند

 ایمسمی هاتدس
 بگشایم دری تا
 ایمپمی بث بر
 آید درکس به که
 شانریخته بهم دیوار و در

 کندشمی برسرم

 چرا؟. هدد می خبر خود برسر دیوار و در شدن شکسته از راوی بند دراین
 از بیایاد  اسات  قرار که کس آن .بیاید است قرار کسی ست؟چها کسی آمدن منتظر او
 .یدآ می چرا و وقت چه و کجا

 نگاران  او چرا. ستا عصبی که هدد می نشان و ایدس می هم هب را یشها تدس او چرا
 او انتظاار  و یاد آ مای ن بیایاد  بایاد  که نآ اندد می که نیست خاطر ینا هب آیا ستا عصبی و

 خودش سرجای چیز هیچ یدآ می و یدبیا باید که کس آن وقتی یا و .ستا یا هبیهود انتظار
 .وندر مین ستقبالا هب جمعیتی او آمدن برای و نیست
 حازب  دوبااره  برآمادن  انتظاار  انقالب، انتظار آیا. ندک می ویران را او انتظار این چرا

 ست؟ا عبثی انتظار شده سرکوب مردم آمدن خیابان به دوباره انتظار زحمتکشان،
 است قرار نیامده سوار آن آمدن مگر .است قدرمهم این دیرآمدن یا و نیامدن این چرا



 کریتیک: دفتری در نقد و بررسی         308

 

 

. اسات  باوده  الدبُن برادرش یا و حزب بازگشت منتظر نیما آیا .بدهد تغییر را چیزی چه
 .بیاید داغستان از الدبن که است منتظر هنوز آیا

. یاد آ می ایران به باری چند گیالن انقالب شکست از بعد الدبُن که است معلوم ما بر
 نباودن  مسااعد  روشان  دلیال  یاک  هبا  اندم مین اما .رددگ میبر و ندک می کارهایی دیآ می

 فعاالین  تاا  شاید ک مای  بو هرسو از سیاسی ارتجاع. ایران در فعالیت و کار برای وضعیت
 .کند دستگیر یندآ می ایران به که را حزب
 ناماه  رینوآخ نامه پانزده درمجموع ویسدن می نیما به الدبُن که ستا ییها هنام بعد و
 چاون  الدبُان  ساد ر مای  ظار ن به. انتظار و خبری بی دیگر و .است 1310 سال فرودین 13
 استالینی یها هدرتصفی 1316-20 یها لسا درفاصله ایران کمونیست حزب رهبران دیگر
 . ودش می کشته
 

 امید از سویی کور

 رساانده  صابح  باه  درجگار  خااری  با را شبانه سفر که نای با .نیست ناامید هنوز راوی اما
 و اسات  باوده  رفته خواب به قوم این شدن بیدار نگران سحر با و سحر درآستانه و است
 بااز . شاد ک مای  شاعله  دردلاش  امیاد  از کورسویی باز است ندیده را بیداری از یا هنشان

 آمادن  منتظار  بااز  سات، ا دری شادن  باز منتظر ایدس می هم هب را یشها تدس که درحالی
 .ستا کسی

 بایاد  ناد ک مای  فکار  هام  باز .یندب مین رفته برباد را امیدهایش و آرزوها تمامی هنوز
 .شوند بیدار ساله هزاران خواب از قوم این تا کرد کاری
 خواب هب قوم این بیداری به امید نه :ویدگ می وا هب ها یتاریک درون از ندایی همه این با
 .نیست رفته

 توساط  شده ساخته یها هساز یختندرفرور را خودش که ستا ها مآد از ناامیدی این
 .هدد می نشان ها مآد همین
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 ایان . ناد ا هشد ساخته ها مآد دست با و ها مآد توسط .اند یبشر یهای سازه دیوار و در
 رهاا  خدا مانا هب شان یها هساز رفته خواب هب قوم .اند بازسازی و ریدا هنگ نیازمند ها سازه
 .ودش می ویران و یزدر می فرو و ودش می
 را ماردم  کاردن  بیادار  رایابا  او الشاتا  اماتما  راوی رابرس ردمام ایادنی رانیِایو
 .ساندر می پایان به

 پنجم بند

 مهتاب راودتمی
 تابشب رخشددمی

 دراز راه از آبله پای مانده
 تنها مردی دهکدهرَد رب

 بردوشبارشکوله
 خودباویدگمی
 چندخفتهاینغم

 کندشمیترمدرچشمخواب

 و .اسات  شا   هناوز  کاه  بیاورد ما یاد هب که موضوع ینا هب رددگ میبر باز راوی چرا
 .ش  قاطع حضور به بدهند گواهی خود کم نور با تا یندآ می تاب ش  و مهتاب
 .بدهد خبری چه ما هب بار این واهدخ می ش  بودن و ش  با راوی خ 

 دراز راه از آبله پای مانده
 تنها مردی دهکده دَمِ بر

 چرا؟ .است زده اولت میتما پاهایش که است رسیده راه از مردی دهکده مد بر
 از مارد  ایان  کااری  چه پی و منظور چه هب. است آمده دورودرازی راه از که نای برای
 سافر  و روی پیااده  دراین و. است کرده تحمل را سفر رنج و است آمده دورودراز راهی
 .است شده خونین و زخمی پاهایش تمامی طوالنی
 درضامیر  مارد  ایان  آیاا  .اسات  آورده چاه  خاود  باا  و است آمده چه برای مرد این
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  اسات  آماده  ها هبیراه و ها هرا از پیاده پای با داغستان، از که نیست الدبُن نیما ناخودآگاه
 تااول  پاهاایش  ساخت  و طوالنی پیمایی راه دراین و نشود رضاخانی قزاقان اراگرفت اات

 .است زده

 بردوش بارشکوله

 خاود  باا  ار مای مه چیاز  چاه . چیست بارش درکوله. هست بردوشش بارش کوله چرا
 ناد ک مای  فکار  آیا.ندک مین استراحت و ذاردگ مین برزمین را بارش کوله چرا. است آورده
 سافر  از دل کاه  اسات  آمده اشتباهی را آدرس ندک می فکر آیا. است نرسیده پایان به سفر
 .است شده ناامید آمدنش از که نای یا ذاردگ مین برزمین را بارش کوله و ندک مین

 .ستا او رسالت نماد بار کوله این آیا

 ردبر او دست

 باا  و اسات  شده زده شگفت چرا ودش مین روستا وارد چرا. است بردر او دست چرا
 فکار  مگار  و اسات  نداشاته  را یا هصاحن  چناین  انتظار مگر .گردن می حوادث به تعج 
 .اویند از استقبال دهاآم و هشیار و بیدار همه او آمدن با است ردهک می

 و ناد ک مای  چاه  تااس دهاش رو اهروب ظاراانت ابلاغیرق صحنه این ااب که االاح خ 
 وید؛گ می چه

 خود با ویدگمی
 چند یخفته این غم

 کندشمی ترم شم در خواب

 .اباد ی مای ن زباانی  هم چرا. ستا او خود او مخاط  چرا. ندز می حرف خوش با چرا
 .ستا تنها او چرا .نیست زبانی هم چرا
 شادن  بساته  از و هاد د مای  خبر پیشاهنگ فعالیت زمینه نبودن از ما هب دارد راوی آیا
 از و ماردم  شادن  ناامیاد  و ساخت  بگیروببنادهای  و ارتجاع شدن مسلط از درها تمامی
 .هدد می خبر مردم شدن خارج صحنه
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 را خاواب  رفتگاان  دسات  از ایان  غام  ، خفتگاان  خیال  این غم وید؟گ می چه خ 
 دچاار  و کندشا  مای  یدآ می خوابش و است خسته خیلی که نای با او بار اشک درچشمان

 .ودش می خوابی بی
 سات ا پیشااهنگی  دیروز و امروز حکایت نیما و راوی بار اشک و خواب بی چشمان

 و ناد ا هفرورفتا  قارون  سانگین  درخواب که مردمی دنیا، از خبر بی مردم با واهدخ می که
 برقارار  ارتبااط  گرفتارناد  خاود  وانفسای روزگار چون و درچند اعصار اوراد و راوهامد
 .ابدی مین نزدیکی این برای راهی و کند

 الدبُان  آمدن برای است پیشاهنگ امروز و دیروز طوالنی انتظارهای داستان شعر این
 یناد آ می و ندا زحمتکشان حزب یها کپی مرزها سوی این و سوی آن در که ییها نالدبُ و
 .کنند وصل درزنجیر طبقه به رهنمودهایی با را پیشاهنگ تا

 نیماا  آیاا . اسات  باوده  درجریاان  یا هقص چنین نیما ناخودآگاه درضمیر راستی هب آیا
 اسات  داشاته  اوراب هنوز و است بوده الدبُن تاازگشاب منتظر اهشااخودآگان درضمیر

 را رفتاه  خاواب  هبا  قاوم  ایان  صابح  و یایاروشنا  از اریابا  کوله ااب و دایآ می الدبُن که
 .شاندک می خیابان به

 عمرشاان  درتماامی  کاه  منتظرانای  برای اما .نه هم شاید و است بوده گونه این شاید 
 ایان  کناد  وصال  رفتاه  خواب به توده و شان حزب به را ها نآ که ندا هبود الدبُنی درانتظار
 .هدد می معنا گونه این شعر

 یاوش  سااکن  و اهال  اسفندیاری علی داستان ش؛ا هشد گم ادربر الدبُن و نیما داستان
 بارادری  منتظار  و هستیم خود نیمای که ما همه. ستا ما همه داستان داستان این. نیست
 برای و بگذارد زمین به را بارش کوله و بیاید روزی که منتظریم و است درسفر که هستیم
 قاوم  ایان  بیاداری  بارای  کاه  ویاد بگ ماا  هب و بگوید است گذشته براو که روزهایی از ما
 .بکنیم چه رفته خواب هب
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 سیاست و نیما

 اعرشاشا  بارادر  اشات د مای  تار  خوش داشت براو سیاسی اتوریته که اانیم برادر الدبُن
 و بگیارد  درخاود  را نیماا  کمونیست حزب اشتد می تر خوش و .باشد حزبی و سیاسی
 عضوگیری برای حزب کادرهای از تن دو خاطر همین به. بدهد وا هب حزبی سوی و سمت
 .بودند درتبعید الدبُن و حزب رهبری ها لسا دراین .آمدند ایران به او

 تاوده  حازب  بعادی  رهباران  و کمونیسات  حازب  کادرهاای  از آوانسایان  ارداشس
 نیماا  دیادار  هبا  ویدگ می است نوشته ایروان در عمرش آخر یها لدرسا که درخاطراتش

 .شدیم ناامید او عضوگیری از ما و .هستم ایران لنین خود من گفت ما هب نیما .رفتیم
 حازب  به ییها یسمپات و بود آشنا حزب با الدبُن طریق از که نای با ها لسا درآن نیما
 بعضااً  نیما و داشت بروبیایی و بود شده تشکیل توده حزب که بعد یها لدرسا و داشت
 ردکا  مای  چاا   حزبای  یاتدرنشر را او شعرهای طبری و دز می مردم روزنامه به سری
 خاودش  کاه  طاور  همان و درنیامد توده حزب و کمونیست حزب عضویتهب زمان هیچ
 حازب  ترکش کودتا از بعد هرچند. بشود یا هتود که بود آن از تر منزه او :فتگ می بارها
 او کاه  داشات  را بصایرت  این نیما .بود کودتا حکومت درگیر مدتی و گرفت را او توده
 .است ایران کالسیک شعر در انقالب رپاییدرب ایران لنین
 ایان  اماا  بود اجتماعی و سیاسی شعرش خمیره و بود مردمی شاعری نیما همه این با
 .ردک می سیاسی شعارهای فدای را شعر ذات نیما که نبود معنا بدان
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 فرخی و عنصری درباری؛ شاعران
 

 شعر رسالت هنر، رسالت

 شاعر  چیازش  هماه  و وجهان جان که سیاسی جغرافیای رایند و جا ایندر و هنر رسالت
 و نشسات  قادرت  دسات  برکناار  و نبود خود روزگار شاهد و بود شاعر وانت مین است
 .پوشاند براو شرعی لباس یا و کرد تئوریزه را او یها مست و خواهی زیاده
 و اداساتعد  قبل از و نمدمال یا فروش آهن مثل بود شعرساز و شعرفروش وانت می اما
 .خورد نان خود هنر

 هنرنماایی  برای جایی تاریخی دالیل هب که نواحی دراین شعر درصدرش و اصیل هنر
 وظیفاه  و کار است گرفته دوش هب را هنرها دیگر رسالت شعر و است نبوده هنرها دیگر
 .است خود روزگار به دادن شهادت شعر

 کاه  اسات  ادبیات انهم واقعى، تاریخ ماضی روزگار در که ستا درستی حرف این
 کاه  چاه  نآ و ودر می و است رفته مردمانش و برروزگار چه نآ به است شهادت رسالتش

 درچشام  خااک  و ویدگ می فردا به مسلط قدرت که ستا دروغی ودش می بازگو تاریخ به
 .اشدپ می حقیقت

 درآن شاعر  کاه  ستا روزگارى روایت حوالی دراین شعر آن دررأس و هنر رسالت
 کاه  معاین  روزگاارى  باه  هاد د می شهادت و شدک می نفس درآن شاعر و یردگ می وپر بال
 و ،اسات  کارده  تعین مکان و زمان آندر را او گرفتن بروبار جغرافیایى و تاریخى تقدیر
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 یاد آ می نفس که یزمان وتا ندک می سفت پا است افتاده روزگار برخشت که یدرجای شاعر
 .است رفته مردمانشبر که ندک می روایت را داستانی ودر می و

 و خاودش  روزگاار  از ماو  هموبا  روایات  جاز  بنویساد  و بگویاد  کاه  یهرچیز شاعر
 .شعر اال گذاشت آن روی وانت می هرنامی هنری شکل ترین درناب البته صد و مردمانش
 .ندک می حمل آبی و نان برای را کلمات که ستا حمالی
 

 تاریخ رارکت

 .  تاریخ آخر یها هنمون نه و ندا تاریخ اول یها هنمون نه شا درباری شاعران و محمود
 و ناام  باا  تااریخ  درطاول  مدام است رفته باال فقیر مردمان دسترنج از که دربارها این
 .گرفت خواهند شکل و یرندگ می شکل سرشت یک با اما متفاوت یها ننشا

 ساترون  یها تدش اعماق از که ستا فاتحی این جز  و ستا غازی سلطانی محمود
 ساابکتکین بااه نساابش. کنااد خااود ازآن را جهااان همااه تااا اساات آمااده میانااه آساایای
 پریاده  باره یک و شمنی باورهایی با .سدر می سامانی امیران توسط شده ریداریخ میغال
 باا  هاا  خلاق  دیگار  سارکوب  و درجنایت طوالنی بس یا سابقه با عباسی خلفای دامن هب

 .نیشابوری وران پیشه و خراسانی یانیروستا دسترنج از شده فربه یها مشک
 درپی که وگرسنه دست هب شمشیر و وحشی قبایلی و تاریخی مناس  بخت و شانس
 و ندک می خراسان آقای را محمود بودند یشانها مدا و خود برای علف و پرآب سرزمینی
 بردگای  هبا  و هنادی  معاباد  غاارت  باا  تا شاندک می هندوستان به اورا هایش خواهی زیاده

 جهاانی  پاایتختی  باه  کوچاک  شاهری  از را غزنه نزدیک و دور یها تدش مردم کشاندن
 و زماین  بای  یانیروستا دهی سازمان با و بسازد را الفلک عروس زیبای مسجد کند، تبدیل
 .بکشد لشکر هندوستان به بار 17 بتواند غزا سپاه نام هب درسپاهی اوباش و اراذل

 گاری  وحشای  و درداخل سرکوب تئوریک توجیح برای ابدی می در رفته رفته محمود
 نگااه  او کارهاای  باه  تحیر به یا و نندز می کف او برای که مردمی فری  برای و درخارج

 .بپوشانند دیگر لباسی او برکارهای که ستا مبلغانی نیازمند نندک می
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 بقاا   .کناد  حکومات  سارنیزه  و شاالق  با واندت مین دیرگاه تا خود  بقا برای استبداد
 .ویندگ می هژمونی دو این به درمجموع که .ستا همگانی رضایتی نیازمند استبداد

 ارگانیاک  روشانفکران . افازاری  نرم وجه و افزاری سخت وجه دارد وجه دو هژمونی
 متقاعاد  را ماردم  یهاا  هتاود  که است دراین شان رسالت و .اند هژمونی افزاری نرم بخش
 ضاروری  و الزم شارط  داساتبدا  و اسات  نهفته حکومت این درادامه همگانی خیر کنند
 .یردگ می رونق کار و کس  آن درسایه که ستا امنیتی
 

 ارگانیک روشنفکران

 شاعر 400 محمود درروزگار است موجود وضع توجیه کارشان که ارگانیک روشنفکران
 اگار  را خاود  هنار  و ردناد ک می زندگی ستم تحت یها هتود دسترنج از که بودند ادیبی و

 جنگااوری اا   فئاودال  به خوب قیمت با برد کار هب ها نآ لیداتتو درمورد هنر لفظ بشود
 و فرخای  و عنصاری  از وانتا  مای  ارگانیاک  روشانفکران  ایان  از و فروختند می رحم بی

 .کرد یاد دست این از دیگرانی
 بدهاد؛  ماذهبی  پوشش را خود های لشکرکشی کلیه که داشت عادت محمود سلطان
 و اساماعیلیان  منظاورش  که قرمطیان با مبارزه و عباسی خلیفه از حمایت جهاد، و غزوه

 .بود مصر فاطمیان
 

 آشنا یها منا

 غزنوی محمود طورکه همان. آشنایند .نیستند ای هبیگان یها منا فرخی منوچهری عنصری،
 دساترنج  و اضاافی  ارزش از. اناد  وترکاه  تخم یک از همه اینان .درباریانش و دربارش و

 .نندک می فربه گردن و شکم و نندک می و کرده ارتزاق دیگران
 ساو  هام  و زمان هم اینان زادوولد .وندش می بازتولید و تکثیر مدام اینان تاریخ درطول
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 و خادم  و ناد ک مای  بناا  را غزناوی  دربار و یدآ می تاریخ اعماق از غزنوی محمود. ستا
 و وندشا  مای  تولید و تکثیر درباری شاعران زادوولد این پای هپاب و یندآ می گرد حشمش
 برمادار  جهاان  و بیفتاد  کاار  از انساان  از انساان  استثمار چرخ که روزی تا شد خواهند
 کاه  جاا  هماان  از. وندشا  مای  گم صحراها دردل بادی چون همه اینان و بچرخد دیگری
 .وندش می خاک به اند برخاسته

 

 قلم و شمشیر

 محماود  پاای  هپابا . بودناد  رزم آماده مردانی بزرگ جنگاورا  فئودال محمود دستان هب قلم
 ترسایم  را ضادانقالبی  نبردهاای  این لحظه به لحظه و سپاهی یک مثل درست .فتندر می
 جناگ  درمیدان غزنوی سربازان که ردندک می را کاری همان شعرشان هنر با و. ردندک می
 کوششای  هیچ از خود طبقه برای و .بودند ارگانیک وتمام تام روشنفکران اینان. ردندک می
 .دردنک مین دریغ
 

 غرشستان به حمله

 .فتناد گ مای  شاار  را جاا  آن پادشاه و داشت قرار محمود پایتخت غزنه درشرق غرشستان
 خاورجین  و پوسات  ،کشامش  ،بارنج  محصوالتش که کوهستانی و حاصلخیز ای همنطق
 .دش مین باز شاه فرمان هب جز دربش که داشت بزرگ ای هقلع و بود اس 

 درساال  محمود و بود کرده واگذار محمد شپسر به که بود ابونصر دردست حکومت
 .شدند گزار خراج و خواندند .بخوانند او نام هب خطبه خواست آنان از هجری 389

 هناد  فاتح  از بعاد  پاس  .کردناد  تعلل خواست کمک آنان از محمود هند با درجنگ
 پسر و شدند برده غزنی به و شدند دستگیر پسر و پدر رفت شار امیران سروقت محمود
 .واگذاشات  سالطان  به را خود اموال کلیه پدر و بردند زندان به و زدند تازیانه ختس را
 محمود درازی دست این از را فرخی و عنصری روایت ببینیم حاال
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 غرجستانفتحفتح،آنتراعجبکنون
 رامرااومرسپاهاودولتبهشدکه

 نمودستارهبرنازکشحصارییکی
 کوهشهگوبرجوفوالدوآهنزمینش

 فرخی

 مغزسوختهشوربختخرد،سبکآنجز
 شیطانبخویشتنرااومرکردغرهکه
 کوهپایداریبهوجایاستواریبه

گرانکردراستراهازوشدفریفته
 

 سیستان فتح

 مارگ  خبار  شانیدن  باا  صفاریان خانواده از بازمانده امیر آخرین خلف گفتند محمود به
 ساوی  هب هجری 390 درسال گران لشگری با پس .است دهکر ها شادی او پدر سبکتکین

 :چیست تجاوز این از عنصری روایت ببینیم .رفت او

 دستیهیچشهربرآنبودنبرده
 زررستموقتنهنریمانساموقتنه
 درنگماههچهاربهتیغشکفایتازشد

زبروزیرگشتهملکوگریختهخلف
 

  خوارزم به حمله

 اباد ی می مذهبی بار عنصری سوی از بود مذهبی بار نوع هر از تهی که خوارزم به حمله
 :ویسدن می چنین قرامطه با برخورد عنوان تحت و

 ببردومالگنجبرداشتودشمنبکشت
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 مختارمحمددیننصرتزبهر
 اوزنبروشهروگرگنجتربتکهآناز

کفارمعدنوبودقرمطیانمقام
 

 هندوستان در جنگ

 بارای . داشات  ماذهبی  باار  او حملاه .کرد حمله هندوستان به بار 17 موعمج در محمود
 شاهر  بیکاران زمین، بی یانیروستا از بود توانسته دین علمای اتاتبلیغ تحت و امر همین
 ساپاه  ایان  کار .غازیان سپاه نام هب کند دهی ازماناس لشکری اجراجوام افراد و ااروست و
 ؟.بود چه

 مشاتی  گارفتن  بارده  هبا  و معاباد  این ارتاغ و هندی بداامع و اااهاروست به هاحمل
 .دفاع بی مردم
 ساپاه  و غازیاان  ساپاه  بین بقیه و بود پادشاه سهم صد در بیست شده غارت اموال از
 یها نسرزمی حفظ برای وانستت می سپاه جزاین .دش می تقسیم بودند ها ترک که محمود
 اقامات  رحال  بودناد  داده منااطق  نیا ا هبا  ماذهبی  مبلغین که نامی دارالکفر در شده فتح

 .بدهند را خود خراج و برنیاورند شورش به سر کفار تا بیفکنند
 :ندک می روایت چگونه را جنگ این محمود الشعرای ملک عنصری ببینیم حاال

 جیپالهندوانشاهخبرییشنیده
 افسربودهمیبرینشسپهربرکه

 نبودستارهفلکبراولشکرزفزون
 مدرنهبروزمینرویبهدنبوحجر
 تنرویینوحسامآتشودلسیههمه

 پیکراهریمنوبالفعلورومهیب
 شاورپربدشتخراسانخدایگان

 محشرآنجمعبپراکندحملهبه
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 شا ماذهبی  عقایاد  براساس چون .سوزاند درآتش را خود شکست این از بعد جیپال
 .نیست زندگانی قمستح بخورد شکست دین مخالفان از که پادشاهی

 

 نگر بهیم قلعه فتح

 خواسات  کمک آنان از سلطان .بود غزنه الحمایه تحت که بود انندپال دست در قلعه این
 بیکاران  ثاروت  باا  باود  هندوان احترام مورد که قلعه هجری 398 درسال و زدند سرباز
 غزنه نهروا بود بیرون حدوقیاس از که را مال آن محمود شد گشوده سلطان سپاه روی هب

 :ویسدن می یمینی تاریخ در عتبی کرد
 ذراع 30 ناب سیم از ای هخان زرین، آالت من 400 و هزار 700 شاهی، درم هزار 70
 .شد محمود نصی  که بود ثروتی پهنا گز ده و درازا

 :عنصری

 گنجازبرگرفتچهآنجاکهداندخدای
 زیوروزجامهوسالحوسیموززر

هانبیابادرریگنبودآنازفزون
 

 کشمیر جنگ

 کشامیر  باه  حملاه  بارای  رغبتای  سیاسی دالیل هب محمود بود دیگر لونی از کشمیر جنگ
 ایالات  درغاارت  را خاود  ناان  خواساتند  می حمله این با که یکسان و فرخی اما .نداشت
 :ردندک می تشویق حمله به را دیگران و شاه ای هقصید با کنند برشته کشمیر حاصلخیز

 فرداکهبگذاریمشادیبهروزتا
تکاپویهنگاموآیدغزورهوقت
 آیدآرزوهمیکشمیررهراما
 موییکبهنتابیمخویشزآرزویما
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بادچنینهموارهوپیشهمرااستغزو
 شویجهانکفرازوبدعتازبوممنتا

 بارای  درکشامیر  را کفار  و بادعت  تاا  شد کشمیر روانه هجری 406 درسال محمود
 .نرسید جایی بی و ببرد بین از همیشه
 .برگشت خالی دست با و کشید لشگر کشمیر به باز نیز هجری 412 سال در 
 

 سر تانی جنگ

 محماود  .باود  جگرساوام  ناام  هب بزرگ بتی و سر تانی های فیل برسر جنگ سر تانی جنگ
 .برد غزنی به را بسیاری یها لفی و جگرسوام
 :ویدگ می چنین عنصری

 بودیهندوانحججایگههکآناز
 بزرگدیوباشاستاینگفتندکهبتی

 درمیدانبربیفکندغزنیبهسرش
 

 راهب بردریای جنگ

 فرخای   اسات،  گرفته موضع خانهدرو سوی درآن که هندی راجای جیپال تریلو درمقابل
 چناین  را رودخاناه  از محماود  ساپاه  قاراوالن  پایش  عبور جنگ موی موبه روایت ضمن
 :ندک یم ترسیم

 روزشمارهرکهگفتسپهسرکشانبه
 بارزایزدهمیجستنخواهدثواب
 بهمبگذریمروداینازکافرجنگبه
 قهارکندقهرشانشمابدستهمکه
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 از درصاد  بیسات  ناد؛ ک مای  تصویر چنین را هند مردم اموال ازغارت محمود سهم و
 هوارشا مروارید صندوق دو و پیل 200 دش می که غارتی اموال

 بودیافتهنصیبتنهایکزپنجملک
 شاهوارلولویصندوقدووپیلدویست

 از راجاه  و رفت سوی بدان محمود کرد نشینی عق  باری شهر به تریلوجیپال چون و
 را بااری  شاهر  باود  شاده  کوتاه هندی راجه از دستش که محمود .شد بیرون باری شهر
 :کرد ویران

 خشمزابازگشتخیمهسویوشهربسوخت
 شکارپنجهزیرکردهگمشیریچونره
 

 نندا والیت در نبرد

 رزم میادان  از جناگ  از قبال  ننادا  راجاه  اما شد جنگ آماده هندی ننداراجای دروالیت
 .ببرد پایان به دیگران مرگ بدون را نبرد داد ترجیح و گریخت
 :ویسدن می چنین ای هچکام در فرخی

 برداشتراسپاهننداوآمداندرشب
 عارنباشدشدنشهچنینپیشوبرفت
 

 سومنات بزرگ بت شکستن

 اسات  بوده مکه بزرگ بت سه از یکی سومنات بزرگ بت که بود اسالمی یها هافسان در
 کاه  هندوساتان  باه  و رناد ب می در به جنگ صحنه از را آن کفار توسط مکه فتح از بعد که
 نباود،  هاا  هافساان  ایان  بادهکار  گوشاش  اماا  محماود  .سانندر می بود دارالکفرها از یکی

 هنادی  منینؤما  که ستا جواهراتی و طال از پر بت این درون که داشت دقیق اطالعات
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 گوهرهاای  کاردن  خود ازآن و سومنات فتح بود روشن هدف پس .اند کرده بت این نذر
 .بود بت این درون و آویزان که شاهواری
 بات  شکساتن  و نادو ه معباد  تارین  بازرگ  گشاودن  و ساومنات  به محمود ملهحدر
 :ویدگ می فرخی بود نفیس جواهر پراز آن درون که سومنات

 رابتکانبودکردهچنانحکمخدای
 پروردینشهریارآنبرکندزجای
 بردبازمکهبهرااومرکهنیتبدان
 همینبردهمیمابااینکوبکند

 .شکسات  محماود  را ساومنات  بازرگ  بات . شد گشوده محمود غازیان توسط معبد
 خوشاحال  را او دین نشر و خلیفه کردن خوشحال با تا فرستاد بغداد به را بت از بخشی
 از بخشای  و بیااورد  دسات  هب شرعی توجیه هند مردم اموال غارت برای آن تبع به و کند
 نماز ادای برای نمازگزاران تا بگذارد غزنی مسجد درپاگرد تا برد غزنی به خود با را بت
 .شوند رد آن یرو از گانه پنج

 ویدگ می فرخی

 جهانپادشاهکامسالندارخبر
 بنیادازکندهواستفگندهکفربنای
 اوستبازویواوتیزتیغازکهبادبقاش
 آباددینبنایوخرابکفربنای
 بودموسیمعجزاتازیکیبرابر
 رادشهکشیدلشکردریادرآب

 سلطانیواینازپیشنبودکرامتی
 هفتادییهفتهبهباشدتکرامهمه
 ویبهسیدرمیهایزدازکرامتهمه

 بزادوبودبیستازکمکهبدانزمان
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 وار لاپیا  یاک  را فرخی که داآم خوش اناچن را محمود اتاسومن فتح لنداب قصیده
 .بخشید زر

 جنگااوران  ارگانیاک  روشانفکران  از و درباری شاعران از یکی که نیز عسجدی البته
 :دارد ای هقصید سومنات درفتح بود فئودالی

 غزنینیسوبهشداشترانبارجواهروطالوشدویرانمعبد

 فردوسی شاهنامه و سومنات فتح قصیده
 اماا  داد زر پیال  یاک  انادازه  او باه  فرخی خُنَک یها همداهن پراز قصیده برای محمود

 چرا؟ بدهد زر ای هکیس نشد حاضر طوس حکیم حکمت پراز کتاب برای
 :بود گفته مدح را محمود بیت درچهل حداقل طوس حکیم که نیست شکی

 بشستمادرشیرازلبکودکچه
 نخستگویدمحمودگهوارهبه

 تنهاا  روزگاار  درآن .شااند ن مای ن طاوس  حکیم کبریایی دامن هب گردی شعرها این اما
 یایرانا  دهقاناان  و محلای  امیاران  شاعر  دوستداران و بودند شاهان و دربار شعر خریدار
 دیگار  ساخنی  باه  و ردناد ک می تقدیم نانای هب را خود آثار نویسندگان و شاعران و .بودند
 .کنند زندگی تا فروختند می

 و مارد  مای  شاعر گرسنگی از وگرنه نبود کار این از گریزی و بود زمانه رحم بی رسم
 .سیدر مین سرانجام به کار

 اماا  باود  بارده  ارث باه  پدر زا زمینی که بود حالی میانه دهقان کار درشروع فردوسی
 بزرگی کار چه مشغول انستد می هرکس از بهتر خود او و گذشت براو که سالی درسی

 کاه  رساید  جاایی  هبا  و گذاشات  داو به  بزرگ کار این برپای را داروندارش تمامی ستا
 :نوشت اسفندیار داستان درشروع

 نیستیوپیریبودمصیبت



 کریتیک: دفتری در نقد و بررسی         324

 

 

 جلاو  کاه  باود  اساتخوانی  نوشات  محمود مثل آدمکشی درمدح که ییها تبی تمامی
 طاوس  حکایم  باه  ایارادی  شاهنامه عظمت به کاری نجات برای .بود کرده پرتاب سگی
 را کاار  این دیگر بار یک بزرگ شاهکار این نجات برای نیز این از پیش او نیست و نبوده
 .بود کرده
 باود  نوشاته  او مادح  در کاه  را شعرهایی دید را محمود فرومایگی فروسی وقتی اما
 :نوشت ابیاتی او درذم و شست

 استنانوازادهشهکهگمانم
 استدادهامنقرهدرمبجای

 خاود  اما داشت غالمی تباری هرچند پدرش .نبود نانوازاده محمود .نبود گونه این که
 اماا  نباود  هم شاعران به نسبت چشم تنگ و بخیل شاهی. بود غزنه و خراسان سپهساالر

 غیرخاودی  از را خودی روشنفکر که داشت را طبقاتی فراست و زهوشیتی از درجه این
 عنصری شعر به کنیم نگاه .بشناسد

 شعراترازویاندرمثقالهزار
 یکسرجهاناندرینننهاداوجزکسی

 دادشاعربهگهرازهزارسهعطایکبه

 کاه  ای هنا گو هب .داد درم دوهزار و زر دوبدره بیت دو درمقابل دیلمی شاعری به یا و
 .ندک می تعج  محمود سخاوت همه این از درشعری شاعر

 شاعرا  به دینار هزار 400 سالیانه سلطان که ویدگ می گزیده درتاریخ مستوفی حمداهلل
 :ویدگ می محمود خرجی کاسه از فرخی دیگر درجایی و .ادد می

 مانیکاشانهچوخیمهمراسازاز
 فرخاربتخانهچوخانهمرافرشوز
 اوکفزعطایایماانهخدر
 رایگانخاکازخوارترعزیز،زر
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 هار  از محمود پیروزی برای و وندر می محمود سربازان پای هپاب که عنصری و فرخی
 فردوسای  باا  وشاندندپ می زیبا لباسی را جنایتی و فرومایگی هر و ذارندگ می مایه چیزی
 فرمانادهی  عناوان  هبا  ودمحم. بود دیگر جنسی از فرودسی .نبودند جنس و سنخ یک از

 نه غزنه به فرودسی کشاندن برای خاطر همین به. فهمید می درستی هب را حقیقت این زیرک
 او به هم درآخر و. بود محمود رسم که گونه آن کرد تهدید را شاهی نه و فرستاد سواری
 .نداد چیزی
 

 ری فتح

 جناگ  دیگر پس .ودندب زیدی شیعه که بود زیار آل خانواده دست در روزگار دراین ری
 تئاوریزه  دیگار  ای هگونا  هب فئودالی تجاوز و جنگ این باید پس .نبود کارساز دردارالکفر

 دیان  بنای تخری  برای که فاسد ای هفرق. بودند زنادقه جز  که قرمطیان با جنگ .دش می
 ویساد؛ ن می چنین فرخی شود؛ ویران بنا این که بود غازیان عهده بر و بود آمده وجود هب

 غزناه  منظاور  جاا  درایان  کاه  آن خاطر هب گرفت باید ای هعذروبهان هیچ بدون باید را ری
 :کشت وانت می هزار هزار درری اما کشت وانت می قرمطی دو یکی روزی است

 گرفتببایدنیستبهانهراری
 قرمطیدوگانویگانهمیجااین

زمانیکبهبیابدهزارریبهزینان

 :نوشت را فتح یدهقص ری فتح از بعد و

 بستدیقرمطیانازریملک
 مناستوصفابهاکنونتومیل

 فرخای  ایان  گرگاان  و درطبرساتان  زیار آل امیران از المعالی فلک منوچهر داستان در
 .کشد دار به را او و بگیرد را او دیار ندک می ترغی  را محمود که ستا
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 محمود مرگ

 و روزی سایه  جز ایران نجد مردم برای دبارشپرا سلطنت دردوران که محمود درمرگ و
 :گوید چنین. نداشت چیزی کشتار و جزغارت هند مردم برای

 خروشوپربانگوپرنوحهبینمهاهخان
 فگارروحکندکهخروشیوبانکونوحه
 دکاندرهایوپرمردمبینمهاهرست
 مسمارهریکزدهبردروبربستههمه
 اوازبینمتهیرهیکباکهدریغاودرداوآه

 نگاروپرنقشخانهآنومحمودیکاخ
 شوندشادقرمطیانکنونکهدرداوآه

 هندهمهبرهمنانکنونکهدرداوای
 بهاربهنوازدگررابتانسازندجای

 و طاال  یهاا  ندیگادا  باه  قصیده دریک خاقانی .نیست بیهوده فزع و جزع همه این و
 .ندک می اشاره عنصری نقره

 

 ابعمن

 خلیلی اهلل خلی  :غزنویان سلطنت
 فرخی دیوان
  عنصری دیوان
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 دیوار سویاین شاعر کدکنی شفیعی
 
 مارگ  بعاد از  کدکنی شفیعی که است خویی اسماعیل برای ای مرثیه دیوار سوی آن شعر
 .ستا سروده خویی

 گلسرخبرگرویازکهشمیمی
 یـرخـسیـگل
 درجویادهـافت
 رزانـلجویـج

 دیوارسویآنودرباغتاندکمیسفر
 دورودشمیگلکزبرگلحظههربه
 رانـخویشتتیـهسدـنکمـیهـتب
 رواـپهـچکنـولی

 اواستبخششلذتدرمستچنان
 اردـنادـیراـفزـرگـههـک
 وانـجیـاهـتب
 رانـویشتـخیـدستیـته
 ودـویـپانـهم
 اودـویـج

 .رانـخویشتیـمست
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 چاه  اماروز  و است کرده می چه دیروز و کیست کدکنی شفیعی که گذریم می این از
 .دارد چه بارش و درکوله .کند می

 نوع یک بیشتر و گوییم می شعر آن به تسامحاً که را شعری کنیم می بازخوانی نخست
 .مرد شاعر و ماند شاعر و بود شاعر قد تمام که شاعری با ستا سیاسی حساب تسویه
 پارسای  ادبیات دور های سال استاد و دیروز شاعر این ببینیم تا کنیم می پایین و باال و
 .بگوید خواهد می چه

 غلاط  سارخی  گلای  نخسات  :گذرم می و کنم می اشاره دو نکته به هرچیز از قبل اما
 و نهر معنای به جوی. است غلط زار لجن جوی دوم و .است سرخ گل آن صحیح. است
 دهند می عبور زمین کردن مشروب جهت ازآن را آب که یمجرای به و است کوچک رود
 پاا  کاه  والی پرگال  سات ا زمینی و است باتالق معنای به زار لجن اما .گویند می جوی نیز
 .رود می فرو درآن
 .است نداشته کنترل خود براعصاب شعر این درنوشتن شفیعی رسد می نظر به
 درزنادگی  و چیسات  دیاوار  ینیمبب باید پس .است دیوار اما شعر دراین کلیدی نکته
 .دارد جایگاهی چه و آید می کار چه به آدمیان

 چیزی چه از خواهند می. کشند می دیوار خود دورتادور چرا آدمیان است این پرسش
 ؟.کنند محافظت
 بارلین  دیاوار  مثل شان و باورهای شان اموال ها، آدم مرز مرزها است، جداکننده دیوار

 .کرد می جدا هم زا را عالم غرب و شرق که
 از را هاا  آدم کادام  و مرز کدام دیوار این .چیست نماد شعر دراین دیوار دید باید اما
 .رسید خواهیم آن به .کند می جدا هم

 کااری  دیاوار  ساوی  ایان  بااا  کادکنی  شفیعی پس .است دیوار سوی آن اما شعر ناام
 چرا؟. ندارد
 است؟ نبوده خبری نشی پرفرازو های سال این درتمامی دیوار سوی این مگر
 وانندهاخا  زاده ال اطا  حمید قول هاب؟ .تااس بوده فیعیاش رادام وفق به زاچی هاهم
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 ایان  و هاا  ساال  درآن هم آن و خوشبختم قدر چه من. است آرام چیز همه آنجلسی لوس
 امریکاا  راهای  استاد که 1388 سال حتی اتفاقات و ها داستان واین ها داستان آن و ها سال
 .امریکا های دانشگاه از دریکی کار برای تاس شده

 .خبر است چه دیوار سوی درآن ببینیم خ 
 شافیعی  روایات  کنایم  پژوهش پس .است شاعر خویی اسماعیل فوت خبر ترین داغ
 .اش گذشته سالیان شاعر، دوست خویی مرگ از را کدکنی

 گلسرخبرگرویازکهشمیمی

 .دهد می معنا هم هرایح و عطر .است خوش بوی معنای به شمیم
 .خیزد برمی گل سرخی برگ روی از که خوشی بوی پس

 احسااس  شاعر را آن خوش بوی که کجا است سرخ گل این که جا است این پرسش
 کاه  دیوار سوی این به بوی این باشد سیاسی غرب که دیوار سوی آن از چگونه و .کند می
 .رسد می باشد سیاسی شرق

 .است افتاده درجویی که سرخی گل گوید می ما به شاعر

 رخیـسیـگل
 درجویافتاده

 افتااده  درآن سارخی  گال  کاه  کجاا اسات   جوی جوی؟ این ؟ کدام.درجوی چرا اما
 .است افتاده درجوی و است شده جدا شاخه از سرخ گل این و چرا .است

 سرخی؟گلیوچرا
 زارنـلجویـج

 کاه  کنایم  مای  فارض  و .جاوی  هام  باشد زار لجن هم تواند نمی زار لجن که بگذریم
 .رسند می زارها لجن به ها جوی سیاسی درغرب
 مکاان  دراین و افتادن دراین ؟ آیا.است افتاده زار لجن درجوی گل سرخ این چرا اما
 جادا  شااخه  از را او غاداری  دست یا. است بوده سرخ گل خود کار افتادن خصوص به
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 جاای  باه  گال سارخ   جاای  شارایطی  چاه  تحات  .اسات  انداخته لجن در و است کرده
 .است زار لجن بزرگ درسرسراهای زیبا های گلدان
 اساتاد  اعتاراف  باه  کاه  گال سارخ   ایان  که بیازارد را استاد ذهن نباید پرسش این آیا
 نماا  انقالبای  و اساتادنما  و شااعرنما  و رنماکروشنف. نیست نما گل سرخ. است سرخ گل

پراز  آوندهایش و است افتاده درلجن که گل سرخی آیا و. کند می چه زار لجن در نیست
 هاای  گال  جاای  کاه  سات ا جاایی  چگوناه  این و است سرخ گل هنوز است شده لجن
 .است زار لجن شان سرخ

 دیوارسویآنودرباغتاکندمیسفر

 ؟.کیست مسافر و چیست سفر. کند می استفاده سفر لفظ از کدکنی چرا
 االراده مصالوب  مساافر  .نیسات  درکار اجباری اما است درکار غرضی و قصد درسفر
 باود  چناین  اگر است نکرده سفر هم باالجبار است نرفته سفر به جانش ترس از. نیست
 ایان  پاس . تبعید و مهاجرت و سفر بین است بسیار و فرق. بود تبعید یا مهاجرت نامش
 ایان  از اش منظور؟ قصادوغرض  چه به. است رفته دیوار سوی بدان خود میل به سرخ گل

 .است دهبو چه مسافرت

 دورودشمیگلبرگکزلحظههربه

 از گل سرخ خوش بوی آیا .شود می دور گل سرخ برگ از هرلحظه خوش بوی چرا
 دیگر سرخ گل سرخ، گل از خوش بوی شدن دور با آیا .ستا جداشدنی گل سرخ خود
 آیاا . شاود  مای  منتازع  گال  ماهیت از بودن گل، گل از بوی انتزاع با آیا .نیست سرخ گل
 .کند می تبدیل هیچ به خود با را ماهیت شا رفتن با که ستا نمودی بوی جا این
 هنوز بویش اما خورد می غوطه درلجن گل سرخی که شود می چگونه که این دیگر و
 .نواز است و روح انگیز دل

 راخویشتنهستیکندمیتبه
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 وجاودی  غارض  مگار  .کناد  مای  تبااه  او را هساتی  گل از گل بوی شدن منتزع چرا
 بوی. آید می دنیا کار چه به باشد نداشته خوش بوی گل اگر. نیست خوش بوی سرخ گل
 کاه  نیسات  او شاعر  آیاا . است شاعر خویی وجود از بخشی چه ترجمان جا این در گل
 شااعر  نباشاد  شاعر  ایان  و بوی این اگر و دهد می سرخ گلی از خبر خوش بویی چون
 .آید می جهان کار چه به بودن گل و بودن

 پرواچهکنولی

 اورا هساتی  شود می دور او از هرلحظه که خوش بوی این که ندارد پروایی گل چرا
 .کند می تهی بودن گل از را او و دهد می برباد

 اواستبخششلذتدرمستچنان

و  تلقای  بخشاش  شاعر برای گفتن شاعر و گل برای خوش بوی شادن سااطع چرا
 ؟.شود می معنا

 شاعرش  با شاعر و یابد می وجودی تعین خوشش بوی اب گل. نیست درکار بخششی
 پیش گل سرخ برای خوش بوی و شاعر برای شعر. کند می معنا را اش زندگی و خودش

 زناده  و اش زنادگی  دارد کاه  دارد معنا گل سرخ و شاعر برای ای بوینده و هرشنونده از
 .گذارد می نمایش به را بودنش فایده مفید و بودنش

 ناردفرایادهرگزکه

 هرگاز  خوشاش  باوی  کاردن  سااطع  باا  سرخ گل و شعرش سرودنش با شاعر چرا
 .است شده چه و است بوده که بیاورد یاد به تواند نمی

 وجانتباهی

 و کوچاک  امار  جاان  تباهی مگر. برد می یاد از سرخ گل و شاعر را جان تباهی چرا
 .ستا کمی

 راخویشتندستیتهی
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 و اش خاوش  باوی  باا  گال  و شاعرش  باا  شااعر  ست؟ چارا ا معنا چه به دستی تهی
 .شود می دست تهی کند می ساطع که انگیزش دل

 سارخ  گال  و شااعر  باویش  باا  سارخ  گال  و شعرش با شاعر که است این جز مگر
 باا  شاعرش  بادون  شااعر  و دارد تفااوتی  چاه  چخمااق  سانگ  با بوی بی گل .شوند می
 .درچیست اش تفاوت شهر شور مرده

 ودـویـپانـهم
 اودـویـج

 .راخویشتنمستی

 خود هستی دارند شان خوش بوی کردن ساطع با و شعر با که گل سرخ و شاعر چرا
 .ندا خویش مستی درپی چنان هم و آیند نمی خود به کنند می تباه را

 بااری  زیان فراموشی چنین که است نهفته بخشش از برخاسته مستی دراین رازی چه
 .آورد می وجود به را

 ؟.چیست خویی به شعر، نسبت بیانیه، نه دراین کدکنی شفیعی حساب حرف
 از خاود  کاردن  جادا  و با است کرده اجبار به یا اختیار به خود که سفری با خویی آیا
 ؟.است کرده تباه را خود جامعه
 و او گاوی  پاساخ  بایاد  کدکنی نظر از که است زده ای بیهوده های حرف دستی تهی با
 .اشدب دنیا این و دنیا درآن دیگران

 کجا است؟  کدکنی شفیعی مشکل
 همیشاه  کاه  مکتبای  .خراسان مکت  به است و متعلق خراسانی ستا شاعری کدکنی
 ناسیونالیسام  مکتا   ایان  بازرگ  گرفتااری  و .است داده بیرون خود از بزرگی شاعران
 اناد  دانسته ایران مرکز همیشه را بزرگ خراسان خراسانیان .است بوده اش و محلی قومی
 .خراسان مکت  خوار ریزه را دیگران و شاعران شاعر را یفردوس و
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 جماع  افتخاار  روزگااری  .اسات  بوده ثالث اخوان پیر و  و مرید و شاگرد این جز و
 آخار  تا به شفیعی. گویند می شعر اخوان وسیاق سبک به بود که این خراسانیان از بزرگی
 و کناد  خاالی  اخوان شاانه  ارثیه سنگین زیربار از نتوانست بود شاعر که روزگاری درآن
 .نیست او عی  ها این همه البته .ماند باقی او شاگرد و دار وام

 کارهاای  زمیناه  دراین و است بوده هم فارسی ادبیات پژوهشگر و استاد ها این وجز
 حارف  است زده می حرف نباید که ییها هدرزمین ها سال دراین اما .است کرده هم خوبی
 جاا  درآن او کاه  هاایی  زمیناه  .سیاسی های گروه و وشنفکرانر و تاریخ درمورد است زده
 نگااه  خودش دست را خودش احترام سخن دیگر به و .ندارد و نداشته اعراب از محلی
 خاوبی  نویس داستان کسی. شرق ملل خاص بینی خودبزرگ بیماری نوعی .است نداشته

 . رود می راه بزند فحر خواهد می .کند لحیه اظهار ای درهرزمینه باید کند می فکر ستا
 خااطری  کدورت ها سال این درتمامی خویی با اگر که بود درآن شفیعی درست کار
 تسالیتی  بازرگ  شااعری  درفوت یا و کرد می سکوت اطالعیم بی ازآن ما که است داشته
 شااعر  ایان  باا  کاه  ای زاویاه  هرناوع  از جدا فرستاد، می اش خانواده یا و ادب اهل برای

و  گذاشات  مای  داوری و نقاد  درتارازوی  را او شاعر  یا و .است شتهدا سیاست درزمینه
 روی سایاه  و ماتقن  دالیال  باا  اسات  باوده  چه دیوار سوی درآن خویی کارنامه گفت می
 کاه  سااعات  درآخارین  تاا  نوشت شعرگونه ای اعالمیه .نماند خاموش شفیعی اما .سفید
 تشابیه . کناد  حسااب  هتساوی  او باا  و بزناد  را دلاش  حرف رود می ما بین از دارد خویی
 اسات  خاود  دلیل بی های بخشش مست چنان آن که درلجن سرخی گل به بزرگ شاعری
 و خرج کور نفرتی جز منطقی هیچ با خبر است بی هایش دست بودن تهی و تباهی از که

 ساوی  از محتاوی  بای  هاای  چه چه و به به و نشستن برصدر ازای ما به برای خویی کردن
 .ندارد ریدیگ معنای معلوم کسانی
 دلیلای  هار  باه  درغارب  کاه  کسانی و غرب از شفیعی تفکر مایه بُن گفت بتوان شاید
 .کند می تهی خود انسانی ماهیت از ها را آن باشد که زاری درلجن زندگی کنند می زندگی
 .دارد را خودش سیاسی دالیل منطق بی و کور ستیزی غرب این البته
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 شاهریور  در امریکاا  باه  او رفاتن  است زار ندرلج گذاشتن پای غرب به رفتن اگر اما
 .دالر به حقوق و مفصل پذیرایی با هم است؟ آن بالاشکال 1388
 دیاوار  سوی و بدان اید بوده دیوار سوی دراین که شما !حضرت پرسید شفیعی از باید
 ؟.کجاست تان الفتوح فتح اید رفته هم
 

 سیاست و شفیعی

 خاانلری  تاالی  او را که نیما درقدواندازه هن اما ستا خوبی شاعر شفیعی بگویم نخست
 را خاود  خواهاد  مای  شاعرهایش  تااریخ  کردن پیش و پس با نیما ستا مدعی و داند می

 شاعر  کاه  کارهاایش  اوج در احماد  آل جاالل  قول به خانلرخان؛. بزند جا شعرنو مخترع
 .رسید نمی نیما پای شست به و بود قدمایی نو شاعری بود کالغ زیبای

 اظهاار  اساتاد  هرچند. نیست قیاس قابل بود ما روزگار بامداد که هم شاملو با شفیعی
 کاه  اناد  کارده  بینای  پایش  و اناد  دانسته چپ تبلیغات از را شاملو بزرگی و اند کرده لحیه

 چهال  شااملو  صاد  از و شد خواهد سختی داوری شعرهایش و شاملو به نسبت درآینده
 .ماند نخواهد بیشتر تایش
 شاعرهای  هرچناد  نیسات  شاکی  کادکنی  شفیعی بودن شاعر در یمگذر می ها این از
 .نیست دراوج همیشه شاعری هر .نیست او عی  البته که دارد زیاد هم مایه کم و سست
 سانگ  و زناد  می قدم سیاست خیابان درکجای شاعر یک که است مهم ها این جز اما
 .کند می پرتاب مغازه کدام شیشه به

 غلطای  مقایساه  ایان  که. اند کرده مقایسه او استاد و رادم اخوان با را شفیعی ها بعضی
 مِن مِن قدر آن گلشیری قول و به .بود دل ساده مشهدی یک سیاست درعالم اخوان. ستا

 خود برای زد حرفی یا و نوشت ای نامه اگر و .نگفت هم درآخر و بگوید چیزی که کرد
 و بخاورد  روز نرخ به را نینا خواست نمی و زد دل ساده مشهدی یک درقدوقواره و نبود
 .کند چرب سبیلی قدرت سفره برکنار یا
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 دانساتن  مزدشتی و و مانی مزدک داشتن با او که رسید باور این به که هم روزگار آن
 از اسات  رسایده  بزرگای  کشاف  باه  کارد  می فکر و ندارد لنین و مارکس به نیازی خود
 شااعر  و باود  اخاوان  خا  . نگرفات  دل باه  و کسای .باود  سیاست عالم در اش دلی ساده
 .بودیم کرده زندگی او شعرهای با ما و بود ما سوخته دل

 را شا الشاعرایی  ملاک  خرقاه  کاه  داشات  را زیرکی این اش دلی ساده تمامی با اخوان
 .سرشک یا شفیعی نه ببخشد خویی به

مکشااوفش،  خطاای نسااخ و شاعرها  در هااایش، حاادیث و هاا  درحاارف شاافیعی اماا 
 داناد  مای  و کناد  می و است کرده حرکت باز چشم با هایش زیسا فرهنگ و ها درتصحیح
 ناان  کسای  چاه  باه  و زند می لگد کسی چه به و کند می برشته تنور درکدام دارد را نانش
 .دهد می قرض
 

 شفیعی و خویی

 رفیاق  و دوسات  از شاعر خویی ببینیم حاال .خواندیم شفیعی زبان از را خویی توصیف
 :گوید می چه قدیمش های سال
 رابطاه  ماا  رابطاه . داشاتم  دوساتش  همیشاه  و ام بوده دوست شفیعی با جوانی از نم
 .هست و بوده برادری

 خاودش  باه  تاوان  می من نسل است... روزگاار این شااعران بهترین از یکی شافیعی
 فروزانفار  الاازمان  بدیع و میناوی مجتبی و خاانلری دکتر ما از پیاش نسل اگر که بباالد
 محماد  گاوی و گفات ) .ایام  داشاته  را کادکنی  شافیعی  محمدرضاا  هم ما است داشته را

 (خویی با تنگستانی
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 بودن بزرگ مغلطه درآخر و

 مشاخص  زمیناه  درهمان و زند می حرفی مشخص ای درزمینه شاعری یا و نویس داستان
 کادکنی  ست، شافیعی ا بزرگی نویس رمان فالنی که شود می جنجال ناگهان .شود می نقد
 .کرد جوو جست ها مغلطه کنتکست در باید را این .ستا خوبی گر پژوهش و شاعر
 ربطای  شاعر  و درپاژوهش  شفیعی استادی و رمان نوشتن درزمینه نویسنده فالن هنر
 .ندارد دیگر های آدم و سیاست زمینه در شان های حرف به

 حق تا است کرده پیش و پس را شعرهایش تاریخ عمد به نیما گوید می شفیعی وقتی
 را خاویی  و زار لجن به را غرب یا و کند انکار را نو شعر در اش پیشاهنگی در ار خانلری

 شااعر  باه  ربطی ها گزاره این .کند می تشبیه تهی های دست با درلجن افتاده گل سرخی به
 .سازد نمی نقد از خالی حریمی او برای ها این .ندارد او بودن گر پژوهش و بودن
 بررسای  قابال  ادعا این بود شفیعی بودن گر هشپژو و بودن شاعر درمورد بحث اگر
 ربطای  مادار  سیاسات  شافیعی  نقاد  اماا  است گر پژوهش و شاعر میزان چه تا او که بود
 تواناد  مای  خاوب  ناویس  رماان  یاک  و شااعر  یاک  .ندارد گر پژوهش و شاعر شفیعی به

 .شود نقد آن ازا  ما به و بزند سیاست درعالم ربطی بی های حرف
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 ملی خوان آوازه و شاعر عارف؛
 

 مالهاادی » پادرش . آمد دنیا به قزویندر خورشیدی هجری 1259 درسال قزوینی عارف
 نستعلیق و شکسته خط. فراگرفت درقزوین را فارسی و عربی نحو و صرف. بود« وکیل
 خارازی  میرزاصادق نزد را موسیقی. آموخت زمان درهمین نوشت می خوب بسیار را که

 قازوین،  وعااظ  از یکای  ،واعظ میرزاحسن منبر درپای پدر اصرار به هم مدتی. فراگرفت
 و برداشات  را عماماه  پادر  مارگ  از پس ولی بست؛ می عمامه و پرداخت خوانی نوحه به

 .کرد خوانی روضه ترک
. کارد  ازدواج او با پنهانی و کرد پیدا القهع «باال خانم» نام به دختری به سالگی 17 در
 وجاود  باا  ناچاار  باه  عاارف  و شد زیاد فشارها شدند مطلع دختر خانواده که این از پس
 ار میصان  دیادم  تصنیف. نکرد ازدواج عمر آخر تا و داد طالق را دختر آن بسیار، عشق

 1.سرود باال خانم دروصف
 او خواسات  شاه مظفرالدین داشت خوشی صدای چون و آمد تهران به 1277 درسال

 .بازگشت قزوین به و نداد تن عارف اما. درآورد ها خلوت فراش ردیفدر را
 اردوگااه  باه  سارا  غازل  عاارف  و گرفت وزیدن مشروطه انقالب باد که بود ساله 23
 .شد ملحق انقالب
 

                                              
 پدیا وییی . 1
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 مشروطه انقالب

 شااعر  به واعظ حسنمیرزا خوان منبریپا و وکیل مالهادی پسر چگونه بدانیم که آن برای
 .مشروطه انقالب برآمدن به بکنیم نگاهی باید رسید ملی کالیبری در ای خواننده و

 

 انقالب های کاتالیزرور و ها هنزمی

 شاهناصرالدینترور

 کاه  ملتای  چشام  از را خاواب  شاد  شالیک  استبداد برمغز عبدالعظیم درشاه که یا هگلول
 سیاسای  ناوین  افکاار  تاا  باود  فاصاله  انقاالب  شروع تا الس ده مدت .پراند بود دراغما
 چون کسانی تالش و روزنامه سیسأت خارج، به دانشجو اعزام و مدارس توسعه درزمینه
 اصاالح  فکار  و بکشاند  را سنتی جامعه آجر به آجر طالبوف و مستشارالدوله خان، ملکم

 1.بگیرد نضج درجامعه
 تاا  اماا  گرفات  شاکل  ملای  رجاال  دراطاراف  سیاسی حزب یک نخستین یها ههست
 نخساتین  شاوراها  و ها انجمن و ها ههست .بود پیشدر درازی راه فراگیر حزب به رسیدن
 .بود زمینه ینادر تالش
 

 ها هروزنام

 افکاار  نشار  و اساتبداد  ناکارآمدی برعلیه انتقاد دوران؛ ایندر سیاسی گفتمان گیری شکل
 2.بودها  هروزنام برعهده خواهانه آزادی

                                              
 سـال  اجتمـاعی  علـوم  پژوهشگاه مالیی، علیرضا مشروطه، انقالب اقتصادی اجتماعی های ریشه . تبیین1
 دوم شماره دوم،
 ورهام معین انتشارات قاجار، عصر در ایران اجتماعی یها نماساز و سیاسی . تاریخ۲
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 اولاین  امیرکبیار  اتفاقیاه  وقایع روزنامه بعد و بود ایرانی روزنامه نخستین اخبار کاغذ
 و قاانون  و اختار  صوراسرافیل، روزنامه را کار دامها. دادند شکل را سیاسی گفتمان بنای
 1.کردند دنبال المتین حبل

 رشاد  و زنادگی  وضعیت دادن درنشان تاریخی های رمان و ها هنام نمایش ،ها هسفرنام
 .داشتند بسزایی نقش مردم بیداری در مرزوبوم این گذشته یادآوری و دراروپا ترقی و

 

 برادبیات انقالب تاثیر

 خود بیان باید اجتماعی و سیاسی مطال  بیان .داشت شگرفی ثیرأت نیز دبیاتدرا انقالب
 2.بود جدید و کهن کلمات از یا هآمیز دوره ایندر زبان .افتی می زبان دردگرگونی را

 راهای  باود  هاا  هتاود  بسایج  درپی که تجدیدخواه و طل  اصالح خواه، آرمان ادبیاتی
 .شود یا هتود و بیاید بیرون رافاش و دربار نفوذ زیر از که آن جز نداشت
 

 متعهد ادبیات

 دروان ایندر ادبیات. شد نهاده ادبیات بردوش سیاست باراصلی قدرتمند احزاب درنبود
 3.کرد پیدا راه ترانه و درشعر سیاسی مفاهیم .نداشت یا هچار و بود سیاسی بغایت
 

 انقالب شعرای

 کاه  شااعرانی  جاز  نباود  کسی امانت این عامالن و شد نهاده ادبیات بردوش انقالب بار
 .انستندد می متعهد ایراندر تجدد امر برد پیشدر را خود

                                              
 آریانپور مشروطیت انقالب از ایران موسیقی . 1
 حسینباکر عبدالرحیم علم، نشر مشروطیت، عصر در ایران سیاسی ادبیات. ۲
 ایرانمهر نشر ندوشن، اسالمی محمدعلی ،بین جهان جام. ۳
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 نسایم  دساتگردی،  وحیاد  یازدی،  فرخی قزوینی، عارف میرزا، ایرج عشقی، میرزاده
 ناام  هبا  هاا  نآ از ماا  کاه  بودناد  شاعران این جمله از وفا نظام بهار، الشعرای ملک شمال،
 1.ریمب می نام انقالب شاعران

 

 موسیقی تحول

 و ساواد  کام  درجامعاه  موسایقی  .بود مخاط پر ابزاری نیازمند مشروطیت پیام گسترش
 ناسیونالیسام،  گفتماان  باود  انقاالب  بارای  قدرتمنادی  ابازار  روزگاار  آن خوان کتاب کم

 وانساتند ت مای  کاه  بودناد  ییهاا  هلفا ؤم سوسیالیسم و یسمدمکرات پارلمانتاریسم لیبرالیسم
 .دهند کلش را موسیقی فضای
 از تغییارات  ایان  .دشا  مای  دگرگاون  دیگار  یهاا  هعرصا  چون عرصه این باید پس 
 .بود شده آغاز شاه ناصرالدین دوران میانی های سال

 ژان مدن و بود موسیقی تاریخدر عطفی نقطه دارالفنون نظام موزیک شعبه گیری شکل
 2.بود درموسیقی اصالحات آغاز موسیقی تئوری کتاب نگارش و ایران به لُمر باتیست
 موسایقی  آماوزش  و ترویج برای بستری نظامی موسیقی و ماند ایراندر سال 17 لمر
      .شد غربی
 3.داریم را وزیری کلنل موزیکال کلو  و موسیقی عالی مدرسه سیسأت آن دنبال هب و

 و خصوصای  درمحافال  کاه  هاا  مطرب کار به دش می محدود قاجار دوره در موسیقی
 .داشت کاربرد ها نجش

 ماردم  میاان  باه  خااص  محافال  از موسایقی  و داد تغییر را موسیقی مخاطبین انقالب
 تنهاا  و شاود  عرضاه  ماردم  تاوده  بارای  موسایقی  نباود  رسم روزگار آن تا .شد کشیده

                                              
 کز مر نشر ،جعفری مسعود ،ایران در رمانتیسم سیر . 1
 ایران کتاب کانون آدمیت؛ فریدون مشروطه، نهضت ایدئولوژی. ۲
 ماهور انشارات درویشی، محمدرضا غرب به نگاه. ۳
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 از و اخوت انجمن سسؤم ظهیرالدله .دش می مطرح فن اهل و انس و خلوت درمجالس
 سیاسای  هاا  تکنسر این .بود درایران سرتکن بانیان نخستین از یکی مشروطه طرفداران
 1.دش می خیریه امور صرف درآمدش و بودند
 

 عارف جایگاه

 .کارد  تان  باه  موسایقی  و ترانه لباس عارف توسط بار نخستین انتقادی و سیاسی مضامین
 .نداشت درنظر را برعارف شیدا زمانی ارشدیت وانت مین البته

 و عاارف  انقالبای  روحیه .بود خود عقاید بیان برای راهی عارف برای قالبش و ترانه
 .ادد می نشان را خود ترانه غزل درقال  او وطنی مضامین
 

 عارف تصانیف تحلیل

 و کناد  مای  پیادا  موضاوعیت  سالطه  نظاام  و قادرت  با درنسبت قزوینی عارف تصانیف
 .داشات  اجتمااعی  کاارکردی  عارف درنزد موسیقی .بود ثرؤم مشروطه انقالب درتثبیت
 .دش می وارد جتماعا هب و دش می خارج حرمسراها از ایدب موسیقی

 آن یها هلفؤم که یا هاپیستم .بود مشروطه انقالب اپیستمه ثیرأت تحت عارف تصانیف
 .بود پارلمنتاریسم و یسمدمکراتو سوسیالیسم سکوالریسم، لیبرالیسم، ناسیونالیسم،
 .وندش می شناخته آن با خیتاری یها هدور فوکو قول هب که بنیادینی معرفتی های قال 
 تاا  گرفتاه  شوساتر  اخاراج  از دارد واقعای  یا هبهانا  و تاریخ هرکدام عارف یها هتران
 .آزادی راه شهدای یاد و روسیه دخالت

 

                                              
 علیشاه صفی انتشارات خالقی، اهلل روح ایران، موسیقی سرگذشت. 1
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 تصانیف خوانش

 .ها هلفؤم همان با است مشروطیت دوران اپیستمه همان عارف تصانیف محتوی
 را روطهامشا  الباانقا  مهاپیستا ا کاه  تااسا  انیاگفتما  مقوم ارفاع انیفاتص متن
 .هدد می شکل

 .بود مشروطه جهان معنایی برساخته که یا هاپیستم
 دوره اپیساتمه  مقاوم  کاه  یهاا  هلفا ؤم و بندی صورت و قواعد همان دیگر، عبارتی به

 موسایقی  گفتمان تشکیل شرایط و ادندد می ساخت تصانیف اشعار به بودند، مشروطیت
 .ددنز می رقم را تصانیف ایندر

 

 1عارف تصانیف گفتمان تحلیل

 خاواهی،  آزادی گرایای،  ملای  ستیزی،استبداد نظیر مضامینیبر درمجموع، عارف تصانیف
 .نندک می تکیه مداری عقل و ساالری مردم باوری، جامعه مذهبی، گری روشن

 ی سایطره  معلاول  واناد، ت مای  تعبیاری  به تصانیف، ایندر خطی تک و مونوفن ساختار
 .شود تلقی دوره ایندر بداداست و صدایی تک
 شایوه  شاد  گرفتاه  کاار  به میهنی مضامین بیان برای که یا هشیو نخستین ترتی  ینا هب
 شاد  رهاا  فرم دیکتاتوری از تدریج به شعر ساختار مشروطیت دردوران اما بود قدیم غزل
 .کرد ظهور سیاست با بسته هم و ذات هم شعر و

 ادناد د می تشکیل مردم عموم را خواهانه زادیآ و معترضانه آثار ینا مخاطبین اکثریت
 .شد گرفته کار به تصانیف مضامین بیان برای تری ساده زبان تدریج به اینبنابر و

 نشاانگر  دوره ایان  موسایقی  گفتمان و مشروطیت دوران اپیستمه میان نسبت تحلیل
 .است دوره این اپیستمه از موسیقی ابژه پذیریثیرآت و مستقیم ارتباط

                                              
 وکالملـ  شـمس  اسالمی، شهال فرد، دولتی مریم مشروطیت دردوران عارف، تصانی  گفتمان تحلی . 1

 مصطفوی
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 راوانیافا  رتی اتا  باه  انیفاتصا  این ارااشع ارفاع انیفاتص مجموع به گاهیان ااب
 و سوسیالیساام یساام،دمکرات پارلمانتیساام، لیبرالیساام، ناسیونالیساام، انگفتماا مقااوم

 .هستند سکوالریسم
 از دوجاا  یکای در .اسات  بخشیده سامان را تصانیف همه محور ناسیونالیسم گفتمان
 از دیان  جادایی  باه  هناوز  مشاروطه  هاد د می ننشا که ودش می صحبت هم سکوالریسم
 .است نرسیده سیاست
 

 عارف اهمیت

 وقتای  .تانیسا  ناچنیا  هاکا  .دانا ک می اییاخودست اییااهادرج ارفاع وداش می گفته
 :ویدگ می عارف
 پانج  چهاار  طبیعات  زیرا. آورد نخواهد وجود به فرزندی من مانند ها نقر ایران مادر»
 هم باشد، موسیقی استاد هم نفر یک که ودش می واقع ندرت به خیلی. داده من به تنها چیز

 از گذشاته  هام  و شعرساز هم درآهنگ، مبتکر یعنی ساز آهنگ اول هم نظیر، بی خواننده
 1«کند تمام آن درراه طور این را خود جان که باشد وطنش به عالقمند قدری به ها نای

 مرجاع  بعاد  و روزگاار  درآن کاه  هایی آدم ببینم و کنیم نگاه .ندز مین راه پربی حرفی
 ویند؛گ می چه عارف درمورد بودند
 

 شفقرضازاده

 ساخنان  مانناد  را ماردم  دل نتوانسات  نطقای  هایچ  و قلم هیچ مشروطه انقالب دردوره»
 «.درآورد لرزه به عارف
 

                                              
 هرمس انتشارات خیال، به مهدی قزوینی؛ عارف های نامه. 1
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 نفیسیسعید

 هاا  دردل او ساخن  مانند سخنی هیچ. داشت آسمانی رسالت و موریتأم گویی مرد این»
 «...بود دردستش کامالً ایران مردم روح. است نگشته ها نبرسرزبا همه این و افتهنی راه
 نی؟ک مین و ا یا هنکرد مادی استفاده هنرت از چرا تو ویند؛گ می وا هب وقتی یا و

 تماام  تاا ... باود  فرساتاده  نمایناده  مصر از پرکنی صفحه کمپانی یک ؛ویدگ می عارف
 بدهناد،  مان  باه  توماان  هازار  100 درقبالش و مایندن ضبط ما هخواند که را هایی تصنیف
 موسیقیدان و شاعر یک من !یدا هدید تاریکیدر را علی شما: گفتم ها نآ به و نشدم حاضر
 .1!ها نرستورا و ها هخان قهوه آوازخوان نه هستم ملی

 تیاغ  کارخاناه  وقتای  تختای؛  آقاا  آبااد؛  خانی بامعرفت بچه که یما هکرد فراموش مگر
 کاه  درحاالی  نپذیرفت او داد وا هب تومانی هزار سیصد تبلیغ پیشنهاد ناست یتراش صورت
 .رسید نمی هم تومان صد ماهی به حقوقش
 شاان  یها بعضی که ویمش می رو هروب دیگری ودرشتریز شاعران با عارف با زمان هم
 هایچ  ولای  ناد ا هباود  نیاز  مشاروطه  جانبدار و داشتند بیشتری شاعرانه های توانایی حتی
 چرا؟ .ندا هنرسید عارف پای به ملی وجاهت نظر از شان امکد

 کاه  چنان هم .ردک مین عارف آهنگش یا صدایش یا شعرش تنها را عارف که این برای
 کاه  دیاد  و گشات  دیگار  عاواملی  دنباال  بایاد  نکرد تختی المپیکش های مدال را تختی
 .ابندی می راه مردم یها هافسان و های دل به تختی یا عارف چگونه
 

 ها یسرخوردگ

 نصای   مشاروطه  دوره سیاسی بازار آشفته از ها سرخوردگی ترین بزرگ که است روشن
 گاردش  باه  را ظلام  همیشاه  اد،د مای  را سعادت دوره مژده همیشه که او. ودش می عارف
 .است زمینی ها بدبختی و ها ظلم ریشه که یدد می حاال اد،د می نسبت آسمان

                                              
 هرمس خیال، انتشارات به قزوینی؛ مهدی عارف های نامه. 1
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 دَریدیمرااوخودگرگچونکهآه               برکشیدیمزچَهمشروطهیوسف

 ویناد گ مای  یا هعاد  کاه  گوناه  آن هام  مالیخولیا اگر .داشت علت عارف سرخوردگی
 .نبود دلیل بی آمد سراغش دراواخر
 شاده  داده ها نوخو شده ها جانفشانی و بودند آمده میدان به همه بزرگی انقالب برای
 باا  باازار  تجااری  و بااالیی  بخاش  ساازش  به کار نپایا اما بود شده کشیده جرهاز و بود

 سانگلج  پاارک در ساتارخان  چون یا رهبرانش و بود شده کشیده قاجار زمیندار اشرافیت
 شاده  ساربریده  باقرخاان  چاون  یاا  و بودناد  شده مرگ دق درتنهایی و بودند خورده تیر
 و بودناد  شاده  جاوانمرگ  میارزا  و خانحیادر  و خیاباانی  و پسایان  چاون  یاا  و بودند

 معلاوم  خا  . بودناد  نشسته صدر به خان یفرم و اسعد و قوام و سپهدار چون موجوداتی
 شاان  سرنوشات  و ستا کجا شان جای فرخی و عشقی و عارف چون هایی آدم که است
 .خورد خواهد رقم چگونه

 خاالص  تیار  تاا  ناد ک مای  دنباال  آدم به آدم و خانه به خانه را انقالب پیروز ضدانقالب
 .نرسیدند قدرت به بختکی اهلل که ها قزاق .شود راحت خیالش و بزند را انقالب
. سااخت  گرم دل را سرخورده شاعر ایران، نقطه دردو تازه قیام دو برپایی میان ایندر
 ولای . خراساان  در پسایان  خاان  محمادتقی  قیاام  و درآذربایجان خیابانی محمد شیخ قیام
 راه شاهدای  بازرگ  قافلاه  باه  و دندشا  ورزان کیناه  تیر نشانه شفق، گفته به اینان دویهر

 هام  باز را عارف آن، رهبران کشتار و قیام دو این سرکوب نتیجه. گردیدند ملحق آزادی
 ساربریده  خاود  چشام  باه  گویاا  و رفته خراسان به که او. برد فرو ناامیدی درمغاک بیشتر
 :بود برآورده فریاد بود دیده را کلنل

 استتیـهسقیدزاـرهوآزاد           استسرپرستینشانهکهسراین
 استپرستیوطنعاقبتکاین                    دـینیـببشـرتـعبدهـدیاـب
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 کار پایاندر عارف

 ی دوره احااوال شاارح تااا رفاات بروجاارد بااه دوسااتی دعااوت بااه 1305 درسااال عااارف
 .رفت اراک به و نرسید سرانجام به کار اما. بنویسد را خواهی آزادی

 :شد ناتوان معالجه از و بازماند خواندن از و گرفت شدت بیماریش بعد مدتی
 تاا  نداشتم را آن ی معالجه استطاعت نم و گرفت من ی سینه که گفت شود می که به»
 1.رفت بین از کلی به که این

 بارای  و رفات  همادان  باه  بادیع  دکتر نزد درمان، برای 1307 درسال عارف سرانجام
 جاز  باه  هماه  از و باود  ماأیوس  و دیده رنج بیمار، درهمدان عارف. ماند جا درآن همیشه
 .گرفت کناره صمیمی و دل یک دوستانی اندک
 وا هبا  الحکماا   بادیع  همادان،  معاروف  پزشک که بود یار عارف ااب بخت ههم این با
 برنخاورد،  وا هبا  کاه  یا هاگونا  به که یدارس می اش المتیاس به ااتنه نه و ورزید می قاعش
 سات ا هاا  هماا  الحکماا   بادیع »: است گفته خودش. آورد می فراهم برایش نیز آبی و انان

 جیاران  کلفتم. فرستد می من منزل به و دخر می گوشت چارک یک خود جی  از روزانه
 را اساتخوانش  و گوشات  و خوریم می و نیمک می ترید او و من را آبش ند،ک می بار را آن
 2...«!هیمد می ها سگ به

 هازار  محمدرضا برای که درگزارشی الحکما  بدیع. رسد می فرا رهایی زمان سرانجام
 :ویدگ می فرستد می عارف نادیده دوست
 بیمااری، ... باود  غیرممکن او دردهای درمان اما... نشد غفلتی و دریغ شا هدرمعالج»
 را او داده هم دست به دست معنوی و مادی های آزردگی و پریشان افکار ناتوانی، ضعف،

 3.شد نگهداری او از 1312 ماه بهمن دوم تا ممکنه تدابیر با.. .درآورد پای از
 

                                              
 هرمس انتشارات خیال، به مهدی قزوینی؛ عارف های نامه. 1
 هرمس انتشارات خیال، به مهدی قزوینی؛ عارف های نامه. ۲
 هرمس انتشارات یال،خ به مهدی قزوینی؛ عارف های نامه. ۳

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
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 کار پایان

 خادمتکار  یک با مرادبیگ دردره قلعه یکدر یا هاجار یا هدرخان عمر پایاندر عارف اگر
 .داشت علت ردک می زندگی سگ سه و

 دوسات  را عاارف  اپورتونیساتی  روح این و .بود اپورتونیسم زمانه روح که این برای
 کنیم؛ نگاه عارف یها هنام از یکی به اشتد مین

 باد،  مان  باا  فرمانفرماا . اسات  شاده  مان  گیار  دامان  کاه  باود  بدبختی چه این آخر»
 باد،  الشاعرا  ملاک  باد،  الدولاه  نصارت  باد،  هم زاده تقی بد، سلطنهال قوام بد، میرزا سلیمان
 1.ما هشد خواهی کینه تیر هدف هرطرف از من دشمن، هردو خواه آزادی و مرتجع
 درتبریاز  یآزاد مباارزان  دیگار  و خیابااانی  محماد  ادایا  اابا  1303 الادرس ارفاع
 تبعیااد  درخلاوت  بعاد  ساال  دو و باود  او کنسارت  آخارین  این و رفت صحنه روی به

 .کرد گم را آوازش
 

 مرگ

. درگذشات  داشات  سال 54 که درحالی 1312 بهمن 2 دوشنبه روز در ارفاع رانجاماس
 پنجاره  کناار  باه  را خاود  پیرش پرستار جیران، کمک به سخت بیماری روز 10 از پس او

 را شاعر  ایان  آفتاب دیدن از پس او و ببیند عاشقانه را میهنش آسمان و تابآف تا کشاند
 :کرد زمزمه

 تابناکایزدآنمرستایش
 خاکبهرفتمپاکآمدمپاککه

 .سپرد جان بعد لحظاتی و بازگشت بستر به سپس
  

                                              
 عارف دیوان. 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7


 کریتیک: دفتری در نقد و بررسی         348

 

 

 
 
 
 
 

 ملی بورژوازی تاریخی خوانیدماوندیه؛ نوحه قصیده
 

 اول درآمد

 .است ماردوش ضحاک کشیدن بند به محل اساطیری یها نداستا در دماوند
 هاای  نعره حاصل آتشفشان، شدن روشن و است دماوند زندانی امتاقی اات اکاضح

 .ستا او
 واهاد خ مای  او از شااعر  همین برای. هست هم کشور سربلندی نماد این جز دماوند

 .کارستان بکند کاری پلشتی و بدی بردن بین از برای که
 

 دوم درآمد

 .باطن یک و دارد ظاهر یک ماوندیهد
 کاه  درحالی و است زنجیر در که پرعظمت ستا کوهی. نیست مکتومی امر آن ظاهر

 اسات  باوده  آسامان  دردهاان  زماین  درشات  مشات  روزگاری و دارد آسمان دردل سر
 را خردمند مردم انتقام واهدخ می او از شاعر و است افسرده و خاموش که ستا ها مدت
 .بگیرد خود درون یها شآت ریختن بیرون با هسفل مردمان از

 باطن این کردن باز برای باید و قصیده این بودن نمادین به رددگ میبر آن باطن وجه
 سیاسای  شارایط  شاعر  این سرایش سال 1301 سال در و کیست بهار ببینم و بکنیم نگاه
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 ییهاا  یاماننابسا  رفع برای هدد می قرار مخاط  را دماوند شاعر که است چگونه جامعه
 .بکند کاری است خارج مردم قدرت از آن حل که

 

 سوم درآمد

 پادرش  .آماد  دنیاا  هبا  مشاهد در خورشایدی  هجاری  1265 درساال  بهاار  الشعرای ملک
 نیاز  او .داشات  ادبیاات  و درشعر دستی نیز مادرش .بود شاعر شاه ناصرالدین درروزگار
 .پیوسات  خواهاان  مشاروطه  به پدرش همراه هب و سرود سالگی 14 در را شعرش نخستین
 درروزناماه  مشروطه دروصف و یافت راه خراسان سعادت انجمن به که بود ساله بیست
 .  رودس می شعر خراسان
 .شد انتخاب ملی شورای سوم مجلس نمایندگی به خورشیدی 1293 درسال
 .دش نشین خانه ماه سه برای 1299 کودتای در و
 .گرفت قرار رضاخانی جمهوری مخالفان رصفد پنجم مجلسدر
 درپایتخات  ساپه  ساردار  ،1303 تیار  دراواخر تهران در آمریکا کنسول شدن کشته با

 .بست را ها روزنامه و توقیف را ای عده و کردبرقرار نظامی حکومت
 هاواداران  اماا  گرفتناد  رضااخان  استیضااح  باه  تصامیم  بهار و مدرس مجلس یتاقل

 را استیضااح  کاار  رضاخان مخالف نمایندگان کردن مضروب با خیابان درکف رضاخان
 .کردند تمام

 روی باا  و نرفات  مجلس به بهار بود قاجار سلطنت انقراض داستان که 1304 درآبان
 .آورد روی ادبی کار به و گرفت کناره سیاست از رضاشاه کارآمدن
 چاون  خاموشای  مخاالف  وانستت مین دیکتاتور .شد زندانی ماه چند برای 1308 در
 وسااطت  باا  1313 درساال  اما. شد تبعید اصفهان به 1312 درسال و. کند تحمل را بهار

 .شد فراخوانده تهران به فردوسی هزاره های جشندر شرکت برای فروغی محمدعلی
 تااریخ  و کارد  منتشار  دوباره را رنوبها روزنامه ،1320 شهریور در رضاشاه سقوط با

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1_(%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1


 کریتیک: دفتری در نقد و بررسی         350

 

 

 ادبای  کمیسایون  یسیا ر ،1326 تا 1322 از. نگاشت 1322 در را سیاسی احزاب مختصر
 از 1324 در ایران نویسندگان کنگره اولین و بود شوروی و ایران فرهنگی روابط انجمن
 .شد تشکیل او ریاست به انجمن این طرف
 و پیوسات  قوام آذربایجان مردم قاتل به آذربایجان یکدمکرات ضتنه سرکوب از پس
 چاه  باه  او انقالبای  پتانسایل  که هدد می نشان این و .بود او خطاهای و خبط از یکی این

 .درآمد بود حزب یک مترسک که قوام دمکرات حزب عضویت به و بود رسیده میزانی
 .داشت تاهیکو عمر که شد قوام کابینه  فرهنگ وزیر 1324 بهمن در
 فراکسیون ریاست و شد انتخاب پانزدهم مجلس در تهران نماینده عنوان به 1326 در
 .گرفت عهده به را دمکرات حزب

 .درآمد صلح هوادار ایرانی جمعیت ریاست به 1329 درسال
 وپنجاه  دسات  سل بیماری با درگذشت تهران در که 1330 تاردیبهش تا سال این از
 .بود گرفتار و کرد نرم
 

 چهارم درآمد

 چرا؟ .دهدمی قرار خطاب را دماوند ابتدا همان از شاعر
 .نودش می و یندب می دماوند پنداری که ویدگ می سخن ای هگون هب دماوند با و

 و اسات  آماده  فغاان  باه  دخو زمانه دست از چرا و دارد گفتن برای حرفی چه شاعر
 .شود زیروزبر ری اردد می دوست
 بکوباد  مشات  ری برسر واهدخ می دماوند از شاعر که است افتاده اتفاقی چه درری 
 .است وجور ظلم مرکز ری چرا. کند ویران را آن و

 .هدد مین نشان را خود خشم و غرد نمی دیگر چرا. است خاموش دماوند چرا
 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87)
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 پنجم درآمد

 ساوی  هبا  راهای  درآن کاه  براوضااعی  سات ا ملی بورژوازی سوگواری دیهدماون قصیده
 .یندب مین رستگاری
 ایاد ب مای  کاه  ایاران  یاک دمکرات باورژوا  انقاالب  انعناو  به مشروطه انقالب شکست
 را یشهاا  نآرماا  و شاعارها  ضادفئودالی  انقالبی سأدرر و برساند آقایی به را بورژوازی
 کشااورزی  کاردن  صانعتی  با را روستا بیاورد، رونبی فقروفاقه از را جامعه و کند متحقق
 از نیااز  بای  را شاهر  و کناد  آزاد زماین  روی ازکاار  را دهقاناان  از بزرگی بخش کند آباد
 کناد  نیااز  بی ازکارگر را صنعت زمین از دهقانان کردن آزاد با و کند غذایی مواد اتدوار
 .بیاورد ارمغان به را رفاه و توسعه جامعه کردن صنعتی با و

 بود؟ چه انقالب این حاصل اما
 .جامعه به امنیت بازگشت بهانه با شد، سرکوب انقالب رادیکال بخش نخست
 محترماناه  درتبعیادی  تاا  رفتناد  تهاران  به بازگشت بدون سفر به باقرخان و ستارخان
 درشبی باقرخان و شود گیر زمین خان یفرم پلیس گلوله با انقالب سردار سنگلج درپارک
 تارور  باا  را رفتاه  جاوی  از آب کناد  سعی مدهشش گروه با حیدرخان و دشو سربریده
 شاود  اعدام میرزا یها یتفنگچ توسط آلیان درروستای خود و بازگرداند جوی به بهبهانی

 ژنارال  و میارپنج  رضااخان  پیشاکش  قرباان  خاالو  توساط  خان میرزاکوچک سربریده و
 لشویکیابا  انقاالب  دور ااتا  دور شاود  موفاق  انگلایس  الیسماامپری تا شود ایداایرونس
 .بکشد حصار
 بود؟ چه انقالب این حاصل ملی بورژوازی برای

 و طبقاه  بای  و بناپاارتی  نظاامی  جامعاه،  ینیپاا  طبقات از قزاقی با انگلیسی کودتایی
 کناد  توساعه  ریال  وارد را جامعاه  سارطبقات  بااالی  از و بیایاد  بود قرار که فرهنگ بی
 .ملی بورژوازی تاریخی مایندگانن حضور بدون و فرجام بی ای هتوسع
 درآیناده  خاود  برای چون و است آینده برای ملی بورژوازی خوانی نوحه قصیده این
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 کاه  را ای هصحن و کند باز دهان دماوند واهدخ می و فتدا می آنارشیسم به یندب مین نقشی
 او هکا  بشاود  گوناه  آن اناجها  ایداش کند روروازی ندارد اییاج اًااریخات درآن دیگر او
 .واهدخ می

 دماوندیه قصیده

 بند در پای سپید دیو ای
 دماوندایگیتیگنبدای

 گنبدی سقف چون و است دربند پایش سپید دیو چون که  چیست و کیست دماوند
 دیوساپید  و سات ا رو چاه  از دیوسپید به دماوند تشبیه این .وشاندپ می را جهان که ستا

 .کیست
 

    دیوسپید

 کرد دربند را کیگاوس که شاهنامه در داستانش و دیوسپید با ارتباطی جا این در دیوسپید
 .است دماوند بزرگی مراد ندارد، داد شکست را ایران سپاه و

 

  شاهنامه دیوسپید داستان

 خواناده  ناام  نایا  هبا  ساپیدش  ماوی  خاطر هب که است مازندران دیوان سرکرده دیوسپید
 .ندا رنگ سیاه معموال هادیو کهدرحالی دش می

 نظار  هب و .گفتندمی دیو را متمردی و سرکشهر پارسیان که باورند براین برخی البته
 باود  کشیده لشکر مازندران به که را کاووس که بود پهلوان مردی نام سفیددیو سدر می

 رستم .شکست درهم را ایران سپاه و کرد دربند و نابینا جادو وسیله به سپاهش سران با

 کاه  خاوان هفات  از گذشاتن  از بعاد  و شتافت مازندران به ماجرا این از آگاهی از پس

 و کشت را او جنگی طی و. رسید دیوسپید غار به بود کرده ایجاد او راه برسر دیوسپید
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 باا  و برد خود با سپاه سران و کاووس کردن بینا برای را او جگر و درید را جگرگاهش
 تنها که زیرا بازگردانید آنان به را بینایی سپاهش و کاوس چشمان در دیو خون چکاندن

 .کند باطل را او سحر توانستمی دیو خون

 خودکلهیکیسربهسیماز
 کمربندیکیانـمیبهزآهن

 آهن از وکمربندی طال از خودی ودباکالهش می تشبیه جنگجو یک به دماوند جا دراین

 روینبیندتبشرچشمتا
 دلبندچهرر،ـاببهبنهفته

 پنهاان  ابار  از درشاوالیی  را خاود  چهره بماند دور رابش ماچش از که ناای برای ااام
 .است کرده

 .ببینند را او چهره مردم ندارد دوست دماوند چرا

 ورانـستدمازوارهیاـت
 دیومانندنحسمردموین

 .باشد امان در دیوانند مثل که شومی و نحس مردم و اسبان خسته و گرم نفس از نا
 ایان  و ماردان  ایان  اند نحس و شوم که هستیم رو هروب اسبانی و ردمم با جا این در ما
 .  هستند کسانی چه اس  صاحبان

 پیمانبستهسپهرشیربا
 پیوندکردهعدـساختربا

 از هرچناد  دماوناد  اماا  .سات ا مشاتری  هم اخترسعد و است خورشید که سپهر شیر
 و خورشاید  باا  ناد ک می نپنها سواران و مردم از را خود صورت و است کنده دل  زمین
 .دارد نزدیکی و دوستی و پیوند و سرآشتی مشتری

 گردونزجورزمینگشتچون
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 آوندووشـخموهـسیوردـس

 .است شده خاموش سیاه و سرد روزگار و آسمان بیداد و ظلم از زمین
 چرا؟ و است کرده تحمیل مردمانش و برزمین کسی چه را ظلم این

 مشتفلکبرزخشمبنواخت
 !دماوندایتوتویی،مشتآن

 .ندز می فلک بردهان مشت است رفته براو که ظلمی خاطر هب خشم شدت از زمین
 .شود زده فلک بردهان باید که تویی مشت این دماوند ای 

 روزگاریتـدرشمشتتو
 افکندپسقرنهاگردشاز

 وروجا  ظلام  ماورد  ها نقر گذشت پس از که دماوند هستی تو روزگار درشت مشت
 .ای هشد واقع

 شوبرآسمان !زمینمشتای
 دـچنیـربتـضوازـبنریبر

 ری بار  بعاد  و برسی آسمان به تا برو باال قدر آن دماوند؛ هستی ما روزگار مشت تو
 .بیا فرود
 نمااد  و سات ا جاایی  چگونه ری. کند نابود را ری شهر مشت با باید دماوند چرا اما
 ست؟ا سرزمینی چه

 .ستا رضاخانی قزاقان یها هزیرچکم اکنون که پایتختی تهران. تاس تهران نماد ری

 روزگاریمشتنهتونی،نی
 خرسندگفتهزنیم !کوهای

 از شااعر  چارا  .پشایمانم  زدم که حرفی این از نیستی روزگار درشت مشت تو نه نه
 اسات  پساتی  و بادی  نمااد  که شهری نباید چرا .ندک می نشینی عق  رادیکال موضع این
 .بکند باید چه دماوند شود کوبیده درهم نباید اگر خ  .شود کوبیده فرو
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 زمینیی ردهـفسبـقلوـت
 چندیکنمودهورمدرداز

 رنجی و درد از که زمینی فسرده قل  به ودش می تبدیل روزگار درشت مشت ناگاه به
   ست شده متورم است کشیده که

 !انهـزمدلایرـنفجـموـش
 پسندمنهفتهخودآتشوآن

 داری خاود  دردرون کاه  آتشای  و شاو  منفجر پس دماوند؛ روزگاری مجروح دل تو
 .ریز بیرون
 خاودش  چارا  .بگیرد پرور دون روزگار از را او انتقام واهدخ می دماوند از شاعر چرا
 .ذاردگ می دماوند گردن را خودش رسالت چرا .ندز مین باال آستین
 را ری واناد ت مای  چگوناه  اسات  ایران مینسرز ماندگاری و دیرپایی نماد دماوند اگر
 .  کند نابود

 روزگاار  ایان  از رفات  بارون  راه ندک مین فکر چرا ندک مین فکر انقالب به شاعر چرا
 .تهران یا ری ویرانی نه ستا مردمی انقالب یک سیاه

 گویهمیسخنمنشین،خامش
 ندخمیهخوشاش،ـمبردهـافس

 اسات  خااموش  و افسرده ایران ملت اییایرپد ادانم اوندادم ندک می فکر اعراش چرا
 خطااب  و ستا رو چه از دماوند نتگف سخن. باشد خوش و بزند حرف واهدخ می او و
 .کیست او

 بشنو !سپیدرـسمادرای
 فرزندبختسیاهپنداین

 نقاش  واهاد خ می شکسته قل  از و ندک می نشینی عق  خود موضع از شاعر باردیگر
 .دهد فرا گوش خود بخت سیاه فرزند پند به و بگیرد عهده هب را ایران سپید موی مادر
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 نمااد  بارای  او پیاام  و کیسات  او بادبختی  مقصار  .اسات  بخات  سیاه فرزند این چرا
 .چیست ایران سرزمینی پایداری

 رزهـگایـاژدهوـچگرایـب
 ارغندشیرشرزهچوبخروش

 .اسات  خشامکین  و هیکل قوی شیر ارغند شیر شرزه و ستا افعی که گرزه اژدهای
 .درآید خروش هب هیکل قوی شیر چون و بگردد افعی چون واهدخ می دماوند از پس

 . بشود چه که بچرخد زهرآگینی افعی چون و بغرد شیری چون دماوند خ 

 اثلـممبیازـسترکیبی
 همانندبیسازمعجونی

 فاراهم  بادیل  بای  معجونی و باشد نداشته ای هنمون که کند ترکی  هم با را چیزهایی
 بشود؟ چه که .کند

 ومـمظللقـخآهشـآتاز
 خداوندرـکیفیلهـشعوز
ازآهخلقمظلوموازشعلهخشمخداوند 
 ریرـسبرتـرسـبفریـاب
 آفندوبیموزهولارانشـب

 .بکند ری مردم دردل وحشت و هراس تولید بارانش که بفرست ابری ری برسر

 ریزبرونودوزخدربشکن
 چندافریـکرـکفرهـادافـب

 آتشفشاان  منظاورش  که بریزد بیرن آتش تا بشکند را دردوزخ کافران مجازات برای
 .اند کرده چه و هستند که نیست هم زیاد تعدادشان که کافران این اما. است دماوند کردن

 عادیمدینهبرکهگونهزآن
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 راکندـپدمـعررـشرـرصـص

 .سهمگین و سخت آتش از طوفانی شد، نازل عاد برشهر که بالیی مثل درست

 رـتزویاسـاساینپیزبفکن
 پیوندونژاداینزهملـبگس

 و ناژاد  ایان  کان  ناابود  و اسات  شاده  بناا  بردروغ که را شهری اساس از کن ویران
 .است شده برقرار که ار میسیست

 بایدکهبنا،اینزبنبرکن
 برکندظلمبنایهـریشاز

 و سات ا کجاا  ری درشاهر  ظلام  بناای  ایان . را ماظل ایابن کن ویران هاوریش بن از
  .کیست عاملش

 بستانسفلهخردانبیزین
 دـردمنـخردمـمدلداد

 .بگیر پست فرومایگان و ها ننادا این از را خردمند مردم انتقام
 ؟.هستند کسانی چه سفله خردان بی این
 چاه  بهار منظور  که زد حدس وانت می سردارسپه رضاخان برآمدن دوران به نگاهی با
 .ستا کسانی
 

 ملی بورژوازی و رضاخان

 برعلیاه  ای همنطقا  جدیاد  چیادمان  برای انگلیس امپریالیسم تاکتیک تغییر 1299 کودتای
 .کناد  ایفاا  نقشای  بتواند برنامه تغییر دراین که بود ازآن تر ویران قاجار. بود ها ویکابلش
 تیاپ  فرماناده  میارپنج  رضااخان  و سات ژورنالی طباطبایی سیدضیاالدین نام هب قرعه پس
 .افتاد قزاق
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 طبقاتی ماهیت و کودتا چپ بیانیه و انگلیس طرفدار های فئودال و اشراف دستگیری
 و ایاران  کمونیسات  حازب  و ملیاون  از زیادی بخش که شد باعث رضاخان و سیدضیا
 .بخورند را کودتا قالبی نمایش این فری  شوروی
 و بردناد  پای  خود اشتباه به که نگذشت دیری زاده سلطان آن لیدر و کمونیست حزب

 غلاط  بارخط  ها مدت تا کج دوزاری با همیشه مثل اما ها روس .رسیدند درست تحلیل به
 .آوردند حساب به ایران ملی بورژوازی نماینده را رضاخان و رفتند گاز تخته خود

 دسات  هبا  را کشاور  اماور  خاود  و زد کناار  هب را سیدضیا که نگذشت کمی رضاخان
 قادرت  تماامی  بلعیدن برای تجدد حزب های وبورکرات ها تکنوکرات کمک با و گرفت
 فرمایشای  مجلسای  و احمدشااه  دادن فاراری  با 1304 درسال شد موفق و برداشت خیز
 و بشاود  ایاران  پادشااه  خاود  و کناد  پاک ایران سیاست صفحه از همیشه برای را قاجار
 حازب  و کاارگری  یهاا  هاتحادیا  سارکوب  باا  .دبیافزایا  خود استبداد برحلقه روز هروزب

 و اناداخت  بیرون شان سنگرهای آخرین از را ملیون و برچید را ها چپ بساط کمونیست
 کرد تبعید و زندانی را او نیاورد تاب را بها چون خاموشی مخالف که کشید جایی هب کار
 .بگوید رضاشاه مدح در شعری چند شد مجبور جانش حفظ برای بهار و

 .افتاد روزگار برخشت رضاشاه ساله بیست دیکتاتوری برآمدن بربستر ندیهدماو
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 دمکراسی باب در هاییگزاره
 
 :پرسش چند به بکنیم نگاهی نخست

 

 چیست دمکراسی

 .دارد وجود آن تعریف برای اجماعی آیا
 زا نشاانی  ما چرا است چنین است، اگر برمردم مردم حکومت معنای به دمکراسی آیا
 .بینیم نمی ها حکومتدر مردم

 .دارد معنایی چه کل طور به بودن دمکرات
 .چرا نیست اگر و چگونه است چنین اگر .گذشت دمکراسی از ودش می آیا
 .رو است چه از دمکراسی معنی ترجمه در ابهام

 .رو است چه از دمکراسی عقالنیت
 است. کردن حکومت فن نوعی دمکراسی آیا
 .شکل هر به و قدرتی است، هر قدرت به دادن تمشروعی دمکراسی آیا

 دومفهوم
 اقتصاادی  مفهاوم  اند هشد پنهان دومفهوم این از کدامیک دمکراسی درپشت دید باید

 .حقوقی مفهوم یا
 و انساان  از درکای  چه ستا ریدا یهسرما شیوه به اقتصادی که اقتصادی مفهوم این و
 .دارد مردم حقوق



 کریتیک: دفتری در نقد و بررسی         360

 

 

 ابهاام  ایان  آغااز  همان از.بود مداری حکومت و ساسیا قانون دمکراسی افالطون نزد
 .است بوده کالسیک فالسفه درنزد
 از اقتصاادی  و ساو،  یاک  از حقاوقی  دومفهاوم  ایان  تنیادگی  درهام  کاه  مسئله این
 .نیست سانآ یکدیگر از ها نآ تفکیک و دارد عمیقی یها هریش دیگر سوی
 یرد؟گ می سرچشمه کجا از واقعی معنایی دوگانگی این
 شاکل  از اساتفاده  باا  اسات  توانساته  دوران ایان در ناهمگونش یها لشکدر مایهسر
 بپوشااند  حقوقی لباسی خودرا اقتصادی منافع مردم حاکمیت انعنو به دمکراسی حقوقی

 اقتصااد  دهی سامان جز نیست چیزی دوران ایندر دمکراسی سدر می نظر به که ای هگون هب
 .ساالر مردم درلباسی بورژوایی
 

 پرسش یک

 نیست؟ پرسش قابل ستا جاری جهان یها نخیابا در که چه آن ،کنونی دمکراسی آیا
 سیاسای  و اقتصاادی  سااخت  ینیپا و باال به نسبت هرانتقادی ذیرندپ می همگان چرا
 .ابندت میبرن را دمکراسی به نسبت انتقاد اما بشود
 ایان  نیکرماا  رضایمیرزا قول هب پس است داری حکومت شیوه بهترین دمکراسی اگر
 نند؟ک می چه فاخر لباس این زیردر ماروکژدم همه
 .شد نزدیک آن به ودش نمی که است شده تابو یک به تبدیل امروز دمکراسی چرا و

 اساات شااده تباادیل برمااردم مااردم حکوماات چاارا اساات ایاان نخسااتین پرسااش
 کاالن؛  درساطح  چگوناه  ینایم ب مای  و دانایم  مای  ما که هایی صندوق .یأر های صندوق به
 .وندش می دهی سازمان حزبی و حکومتی کارگزاران خرد درسطح و وابسته یها هنرسا
 چاه  هاا  حکومات  پوسات  زیار در کاه  حقیقت نای هب رسیدن برای که سدر می نظر به
 اسات  دمکراسای  نامش که فاخری و دروغین پوسته این که آن جز نباشد راهی ذردگ می
 انساان  ذردگا  مای  جهاان  یهاا  ندرخیابا که اوصافی این با که بپذیریم و بزنیم کنار هب را

 .باشد کنونی دمکراسی خواهان واندت مین معاصر دردمند
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 کدامند؟ آن میدانی عناصر و چیست کنونی جهان یتعواق
 ؟.معناست چه به پیرامونی و مرکز کشورهای ؟.چه یعنی غرب و شرق جهان
 تغذیاه  سالح و نفت از و ودش می ظاهر سرمایه هیئت در که است دمکراسی چه این
 انساان  باه  ای هبهر دمکراسی این از چرا و .است اضافی ارزش و جنگ خدایش و ندک می
 کاه  اسات  تحقیار  و سارکوب  و گرسانگی  ساد ر می هم اگر و سدر مین پیرامونی جهان

 .است داعش و الدن بن و القاعده شا خروجی
 ییهاا  نجهاا  خاود  دل در هرکدام که جهانی. است دوجهان گیردر کنونی انسان چرا
 .زا وحشات  یهاا  مجهن و زیبا های بهشت خود برای ها نجها این از هرکدام و دارد دیگر
 .است دستان تهی برای دوزخش و سرمایه صاحبان برای هایش بهشت
 .ندک مین رهنمون خرد حکومت به را انسان که ستا دمکراسی چه این

 و ودشا  مای  پنهان سیاسی و مالی الیگارش دمکراسی این درپشت که ودش می چگونه
 صاندوق  به متصل و است دمکراسی چنان هم و ودش نمی وارد ای هخدش دمکراسی نای هب
 .مردم حاکمیت یعنی یأر صندوق و است یأر

 ای هجاوهر  چه دارای دمکراسی این از برآمده دولت که است این است مهم نکته اما
 .کند تهدای جهنم یا بهشت کدام به را خود شهروندان است قرار و ستا

 

 دمکراسی نام هب برندی

 کادام  بردساتان  جهاان  کاار  ببنایم  و جهاان  یهاا  نخیاباا  باه  کنیم نگاهی ستا کافی
 ایاها  صاندوق  این ایاه خروجی ببنیم و اریمابشم یک یکی و .رخدچا می وجوداتام
 .چیست یأر

 کاه  ایان  و ریمبا  مای ن دمکراسای  شادن  محتاوی  بای  به پی ها مآد این برشمردن با آیا
 .کند حکومت و بریزد درآن هرچه واندت می کسهر که مدلول بی ستا دالی یدمکراس
 بایاد  که است شده مذهبی به تبدیل دمکراسی امروز چرا که بپرسیم خود از نباید آیا
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 کاه  ماذهبی  .بدهند نشان نوپدید مذه  این شیفته را خود و بسایند برمحرابش سر همه
 .است شده گذاشته استثمارشده انسان منا هب قربانی و کاال نام به بتی درمحرابش
 دمکراسای  از زنناد  مای  حارف  دمکراسای  از شیاطین و ها هاجن تمامی وقتی دید باید
 .است مانده باقی چه دیگر
 هماه  سایاه  هاای  دیکتااتوری  تاا  هاا  فاشیسات  ترین فاشیست از که است علت بی آیا
 اساد  بشاار  و وتینپا  یا شا خروجی که زنند می دمکراسی و یأر صندوق از دم صدا یک
 سانخ  این از موجوداتی عمرالبشیرو اای العمر ادمام ایاجمهوره ساییر انواعن به تااس
 .قماشند و

 لاوای  زیار  را شاان  های شیطنت شیاطین تمامی که دارد خاصیتی چه جهانی برند این
 .دهند می انجام آن

 دارناد  اییج چه مردم پس است مردم حکومت و ساالری مردم انعنو به دمکراسی اگر
 .زنند می آتش و نندک می مظلوم انسان گرده از پوست که ها دمکراسی ایندر
 ست؟ا جاکدر کار اشکال راستی هب

 اسات  حکومت شکل. است کار رویه امروزه دمکراسی که ست جا ایندر کار اشکال
 تماایز  هام  باا  محتاوی  و شاکل  آغاازینش  کننادگان  تدوین درذهن شاید. آن محتوی نه

 از چارا  اباژه  ایان  دیاد  بایاد  .سات ا دیگری شکل به داستان امروز اما اند هشتندا چندانی
 .ستا خالی محتوی
 داریام  دیدن برای چشمی اگر البته ببینم و کنیم نگاه جهان یها نخیابا به ستا کافی

 ماناده  بااقی  چاه  مدلول بی دال این از شود روشن تا کنیم لیست را ها حکومت یکایک و
 .دهند می ما هب را زیچی چه پز مدام و است

 اناد  هشاد  تبادیل  اماروز  اماور  کنناده  هماناگ  یاک  و طارف  بی ناظر یک از ها دولت
 باا  هماراه  پاول  و .هاا  هپروژ همه چی کنترات و امور همه کن کارچاق و اصلی بازیکن به

 .هستند هرانتخاباتی اصلی طرف یک که است کسانی دردست جا یک پلیس و رسانه
 کارگزاران دردست که است شده مارکتینگی به تبدیل دیگر یسوی از انتخابات پروسه

 .دیگری بنجل کاالیهر مثل ودش می داده مردم خورد به و بندی بسته کشتهکار
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 هربینناده  کاه  تبلیغات از بمبارانی به است شده تبدیل آگاهانه انتخابات و آگاه انسان
 هاا  لکارتا  صااحبان  کاه  اناد  کساانی  پیشاپیش شا خروجی و ندک می سردرگم ار میفهمی
 .هایند آن سرسپردگان و مدیران از یا اند مالی

 و بازرگ  یها هسرمای پردازکار دولتی با اقتصاد و سیاستدر شده حاکمیت خلع توده
 .باشد گیری دندان لقمه که ذارندگ مین باقی دمکراسی از چیزی درنهایت
 و برهناه  و هناد د یما ن تن هم بیرونی پوسته همین به که یاغی هایی دولت از بگذریم

 .نندک می له خود وپای دست زیر را مردم و وبندک می خود اقتدار برطبل شرم بی
 قارار  که حاکمیتیدر مردم از عظیمی بخش گرفتن نادیده این که برد یاد از نباید البته
 دیگار  شاهروندان  و بردگاان  و زنان .بود هم یونان های دمکراسی در باشد مردم از است

 نیاز  معاصار  هاای  دمکراسی در .مدندآ مین حساب به شهرها دولت زادگانآ جز  کشورها
 .ندارد اعراب از محلی شا قانونی شکل به داری برده که فرق این با است منوال همین
 

 برابری

 براباری  و قاانون  دربرابار  هماه  برابری دمکراسی واضعان نخستین شعار که بپذیریم اگر
 .بود جامعه یکدمکرات یها هپروس در شرکتدر همه

 .یأر صاندوق  دربرابر هم آن یأر یک فرد هر به است شده تبدیل امروز برابری این
 .نیست اشکال بی شدنش خالی و شدنپر که صندوقی

 

 دمکراسی گیری پس باز

 و برخیزناد  کاه  نیست راهی دارند باور تئوری درحد کارسازو همین به که آنانی برای
 .گردانند باز جوی به را رفته جوی از آب و یرندگ پس باز را رفته دست از پروسه این

 قادرت  تااروپود  درون باه  همیشه از بیش باید بودن دار معنی برای دمکراسی بنابراین
 .برسد زادیآ به تا کند رسوخ
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 واهناد خ مای  هاا  نانساا  یاآ خواهند؟ می زادیآ ها نانسا آیا ستا جا این اصلی پرسش
 باشند؟ زادآ

 تارین  جادی  شااید  دارناد،  باور عمومی نقش به که نانآ برای معاصر چالش خرینآ
 توساط  حکمرانای  و باشاد  گاذار  قاانون  خود که است آن درپی آدمی آیا. باشد نیز ها نآ

 پرساش  ایان  روی بایاد  .باردارد  میان از را حصر و حد بی و متمرکز قدرت خطر خود،
 .کرد بیشتری ملآت

 

 اساسی مشکل

 هاا  نانساا  ایان  که است باور این بر و یندب یم انسان درخود را اصلی مشکل مارکوزه
 .بیایند میدان به و ببینند آموزش آزادی از حفاظت برای باید که هستند
 زادیآ چناین  منظاور  باه  و بگیرناد  برعهاده  را ادیآز لیتئومس نخواهند ها نانسا اگر

 درطبقای  را آزادی سارمایه  و زور صااحبان  کاه  داشات  امید نباید .باشند ندیده موزشآ
 .بیاورند ها هخان در هب و گذارندب

 

 روی پیش خطری

 .شد خم بیشتر آن روی باید که ستا خطری اکثریت فاشیسم
 کشور و ندارند یکدمکرات جامعه یکدر زندگی از روشنی درک مردم که درجوامعی

 و نفتای  یهاا  لکارتا  پارده  درپشات  و ناد ک مای  گاذران  قالبای  های دمکراسی دردست
 توساط  هایی حکومت ودش می گرفته هیچ به شهروندی حق و ندامور کاره همه تسلیحاتی
 ظااهری  باا  فاشیسام  شاان  نهاایی  فرایناد  که یندآ می کار روی یأر های صندوق و مردم
 .است یکدمکرات
 



 365         دفتری در نقد و بررسی کریتیک:

 

 

 انسانی آزادی و آزاد انسان

. است بسیار فاصله توانستن و خواستن بین .ینیمب می که است همین جهان میدانی صحنه
 رفته دست از کسانی تعبیر به یا و واقعی دمکراسی و جان نیمه دمکراسی این بین کشاکش
 .است دمکراسی برای نبرد اصلی صحنه
 کااذب  یها هپروس ایندر مدام و هست که چیزی آن به بدهیم تن ای هعد مثل باید یا
 دنباال  هبا  یاا  و گردانیمبااز  جوی به را رفته دست از آب بتوانیم که امید بدان کنیم شرکت
 درآغااز  کاه  اماری  کناد  محافظات  انسانی آزادی و آزاد انسان از بتواند که باشیم یلیبد

 .بود دمکراسی ابداع هدف
 اسات  الزم کاه  اخالقای  اسات  یاییؤر یک واقعی دمکراسی که باورند براین ای هعد
 کاه  اسات  ایندر آدمی حقیقت اما .رسید بدان داشت امید نباید ولی کرد مبارزه آن برای
 واقعیات  لبااس  هاایش یاؤر باه  بتواناد  باید آدمی. کند مبارزه ابد تا واندت مین یاؤر برای

 .کند دیگر ای هاندیش تحقق این روی باید و بپوشاند
 

 دمکراسی به نیاز

 نماایش  باه  نیاازی  چاه  شا میادانی  عناصار  ایان  باا  کناونی  جهاان  که است این پرسش
 .دارد دمکراسی هزینهپر

 و خاود  خیاال  و ببخشاد  لقاایش  باه  را زیناه هپر عاروس  ایان  عطای نیست بهتر آیا
 .شد خم بیشتر پرسش این روی باید .کند راحت را هزینهپر بازی این تماشاچیان
 کاه  هدد می نشان و ندک می کیدأت مهمی نکته روی هژمونیش اعمال دربحث گرامشی

 ازآن بخاش  یاک . نیسات  سارنیزه  و شالق با تنها شان هژمونی اعمال معاصر های دولت
 جاا  ایان . اسات  اساتوار  مردم کردن برقانع آن اعظم بخش بلکه نیست تمامیش اام است
 را ماردم  پیچیاده  پروساه  یاک در تاا  یاد آ می میدان به ارگانیک روشنفکران پای که ستا
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 اناد  هنشست درباالدست که آنانی و ودش می عمل که چه آن کنند متقاعد شا میلیونی درابعاد
 اش نمایشاات  و دمکراسای  باه  نیااز . نناد ک می فتارر میعمو صالح و خیر هب که اند کسانی
 .است نهفته هژمونی اعمال از بخش ایندر

 و توساعه  و رشاد  پروساه  شادن  ابادی  و سارمایه  وسااز  سوخت ماندن برقرار برای
 بایاد . باشاد  داشاته  وجاود  همگانی تمکین یک باید بیشتر اضافی ارزش آوردن دست هب

 را هاا  نقاانو  آن و ساازند  می قانون ها نآ برباالدست که اینانی که باشند قانع طبقه و توده
 .اند هکرد انتخاب خود که اند کسانی نندک می اجرایی
 

 سیاست امر از مردم کردن دور

 پای سال هرچهار و هندد می تن وکالتی انتخابات به که آرام جامعه یک کردن آماده برای
 لشاگر  سایاهی  انعناو  به باتیانتخا های میتینگدر روزی چند و وندر می رأی های صندوق
 زدودن نخسات  شرط وندر می کارشان پی شان های یأر انداختن از بعد و نندک می شرکت
 دور امار  ایان  از را امعهاجا  بیشاتر  هرچه باید. است جامعه ذهن از اسیاسی امر واقعیت
 که فهماند او به دروغین یها همشغل و تبلیغات و اقتصادی مشکل هزار درگیرودار و کرد
 دمکراسای . واگذاشات  باازان  سیاسات  باه  باید را سیاست .نیست سیاست امر جامعه کار

 تاا  و ناد ک مای پر را یأر های صندوق و یردگ می شکل ریل اینبر روزها این بورژوالیبرال
 یاد آ مای  بیارون  هاا  صاندوق  ایان  از چاه  آن و. دمکراسای  یعنی رأی صندوق دهد نشان

 .ببرند دست مردم درسرنوشت سال چهار مدت دارند حق که ندا مردم واقعی نمایندگان
 

 رأی مشروعیت

 صاندوق  باه  آرای هدد می نشان فاکتورهایی چه ؟.چیست به آرا  مشروعیت راستی هب اما
 ؟.دارد آگاهانه انتخابی از نشان که اند آرایی واقع هب شده ریخته



 367         دفتری در نقد و بررسی کریتیک:

 

 

 اسات  نایا  بیاباد  برایش پاسخی تا نیست وکسی هدد می آزار ار میآد که پرسشی اما
 .نیست مردم آگاهانه رأی بدنبال چراکسی که

 بلوغ و رشد درجه آن به و برسند آگاهی به مردم تمامی روزی اگر است روشن پاسخ
 هاا  صاندوق  ایان  خروجای  کیسات  ها نآ راستین نماینده بدانند که برسند آگاهی وخود
 .بود نخواهند ودوالپا اجنه مشتی
 

 دمکراسی مدلول و دال

 پاراز  موجاودی  باه  شابح  یاک  از و بیاید بیرون اشباح دنیای از دمکراسی باشد قرار اگر
 .مواجهیم امری چه با ما شود تبدیل واحساس خون

 جامعاه  یاک  سااخت  قصاد  باه   اسات  میاز آ مساالمت  رقابت دهی سازمان دمکراسی
 بادون  کاه  هاایی  زادیآ. دارد وجاود  سیاسی های زادیآ که فرض پیش این با یکدمکرات

 .نیست کاردر رقابتی ها نآ
 و دمکراسای  از دم ماا  سیاسای  هاای  آزادی درنباود  که باشد مسخره خیلی باید پس
 حکومات  هاا  هد با ما جهان یها ندرخیابا میدانی درصحنه اما .بزنیم یکدمکرات حکومت
 ناه  و اسات  شاان  هاای  رقابت فرض پیش سیاسی های آزادی نه که یمویر هروب یکدمکرات
 گروهای  درون رقابتی یا است رقابت نمایش یا دارد وجود هم اگر و دارد وجود ابتیارق
 .خانوادگی درون و

 

 ریدا یهسرما و دمکراسی رابطه

 کنایم  مشاخص  کاه  اسات  مهام  اما .است انکار غیرقابل ریدا یهسرما با دمکراسی رابطه
 .است متمایز آن از ییها هزمین درچه و ستا کجا نزدیکی این تاریخی یها هزمین

 ماادر  ایان  کاه  نیست معنا بدان اما افتاد خشت روی ریدا یهسرما شکم از دمکراسی
 .باشد فرزند این دلبسته تنها هزارزا
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 دنیاا  خشت روی هب مادر همین شکم از نیز توتالیتر یها منظا و دیکتاتوری و فاشیسم
 فکار  بیشتر لذت و بیشتر سود به تنها و تنها که است جاییهر زنی ریدا یهسرما .اند هافتاد
 کاه  اسات  آن مهام  .ناد ک میسار  ای هبتا  بای  کادام  درآغاوش  را ش  نیست مهم .ندک می

 .شود تر فربه و فربه اش بانکی های حساب
 کاه  ورناد آ میساربر  ییهاا  منظا جهان گوشه درچهار ینیمب می که است خاطر همین به
 طریاق  از شاان  زنادگی  اماا  اسات  اضاافی  ارزش و مازدی  کاار  باه  است بسته شان ناف

 .ردذگ می چاقوکشی
 تنای  فرزناد  این جایی درآن و ندک مین و نکرده دمکراسی بند پای را خودش ایهاسرم

 سارکوب  و روسات  هروبا  قدرتمناد  جنابش  با و است پس اوضاع که فرستد می جلو را
 .هدد مین جواب

 آماده  بیارون  مناسبات همین دل از که این با نیست ریدا یهسرما عرض هم دمکراسی
 را باورژوازی  نماینادگان  ماوارد  اکثریات در کاه  اسات  یشاکل  باه  کارشسازو اما. است
 وانناد ت مای ن زحمتکشاان  کارسازو ایناز که نیست معنا بدین ولی ندک می وارد پارلمان به
 .ببرند سود

 تبدیل کاال به را انتخابات پروسه نندک می تالش سرمایه صاحبان که است خطر همین
 .داد قرار وفروشخرید و تبلیغ عرضدرم را آن بشود تا کاال عرض هم چیزی یا و. کنند

 

 اعداد حقیقت

 آرا  شمارش با حقیقت و عدالت گرفتن یکی و یأر صندوق به چیز همه سپردن اشکال
 موجاود  حاد  چاه  تاا  آگاهی اعداد این درپشت که ویندگ مین ما به اعداد که است ایندر
 هام  منتخبین این عاییاد نه واقعی برنامه به آگاهی دهنده نشان اعداد این آیا و است بوده
 .نه یا هست
 پاژوهش  بایاد  اماا  اعداد حقانیت به داد تن باید و باشد ناپذیر اجتناب امری این شاید
 .اند هریخت صندوق به را خود یأر آگاهی میزان چه با و شرایطی چه تحت ها مآد که کرد
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 پیرامونی کشورهای در دولت

 ملای  باا  چاه  .اسات  خاود  گساترش  پیدر مدام پیرامونی درکشورهای مخصوصاً دولت
 و اسات  دولات  توسط نهادها این درآوردن تصرف به درواقع که ها بانک و صنایع کردن
 یاک  از خاود  تبادیل  و داخلی اقتصاد آن تبع به و خارجی اقتصاد گرفتن دردست با چه

 .بوروکرات ریدا یهسرما یک به بوروکراتیک دولت
 هاای  آزادی دیگر صورت درآن و ببلعد را جامعه مارپیتون مثل است آماده هرآن پس
 .داشت نخواهد معنایی یکدمکرات
 

 محافظ نهادهای

 رجاوع  و جمعای  خارد  طریاق  از را خود مسائل واهدخ می که یکدمکرات جامعه یکدر
 کنناد  نظاارت  کاه  ها هپروس تمامی درباالی باشند نهادهایی باید کند حل عمومی آرای به
 آحااد  حقوق از کند پاسداری فرجی و خلل شدن داپی درصورت و قضایا طبیعی روند به

 .گیرد قرار تعرض مورد واندت می که جامعه
 یاک دمکرات برحال  نااظر  نهادهاای  و اساسای  قانون تنازل بی براجرای ناظر نهادهای

 سیاسای  مختلاف  هاای  جناح بین تنازع درصورت تا یرندگ می شکل راستا ایندر مسائل
 بگذارناد  گاردن  و کنناد  رجاوع  مساائل  هماه  الخطااب  فصل انعنو به نهادها نای هب همه
 .ندا مردم مصرح حقوق و اساسی قانون حافظان که نهادها این حکم به

 مساائل  حل به نیازی وحاضرند حی اساسی قانون حافظ نهادهای که ای هجامع یکدر
 نهادهاا  نایا  هبا  که است محفوظ همه برای حق این. نیست کشی قشون و خیابان کفدر

 .بدهند ارائه انتخابات برنادرستی دال را خود ادعای و ندکن مراجعه
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 قهرمانی ضرورت

 قهرمانی به نیازی ودش می حل یکدمکرات یها هپروس طریق از مشکالت که جامعه یکدر
 از خاود  حاق  احقاق برای برخاستن و شدن آگاه نیازمند جامعه. نیست قهرمانی عمل و

 .است قانونی نهادهای طریق
 نهاادی  و ودشا  مای  گرفتار زور صاحبان قدرتپر دردستان عدالت که درجوامعی اما
 عمال  نیسات  آگااه  رفتاه  دست از که حقوقی به نیز طبقه و توده و نیست دادرسی برای

 گاردن  کاه  ای هجامعا  .یاباد  دسات  خود حقوق به جامعه تا ندک می پیدا ضروت قهرمانی
 .ودش می اخالق بی ای هجامع خود حقوق رفتن دست از به نهد می

 باود  اگر که قانونی .قانون بی هستند ای هجامع از نشان رهایی مبارزات بزرگ مغلوبان
 .گردانند باز جامعه به را رفته دست از عدالت قهرمانی برعمل تکیه با اینان تا نبود نیازی

 جامعه اخالقی شکاف ودش می موفق تنها جوامعی چنیندر قهرمانی و فضلیت نیروی
 .ودش می رنگین ها نخو از سیاسی شکاف اما پرکند را

 

 بحث فضای

 فضاای  یاک  شود تقسیم سیاسی اقتدار ودش می باعث که آن ضمن انتخابات و دمکراسی
 بارای  فضاایی  .شود باعث را مسائل نسبی آمدن صحنه روی هب و بحث برای هم مناسبی
 .شود آماده جدل و بحث
 بارای  عماومی  فضاای  یاک  باودن  به است متصل فردی های آزادی گسترش اینبنابر
 .ودش می تبدیل مضحکه به سیاسی نمایندگی شود بسته فضا این اگر بحث
 

 واسطه بی دمکراسی

 یک مکانی و زمانی شرایط تصور با مگر است، ناپذیر اجتناب اختیار وتفویض نمایندگی
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 ماثالً  .وردآ فاراهم  را ماردم  میدائ تجمع امکان که نآ دقیق معنای به واسطه بی دمکراسی
 .محدود حرکت یک یا اعتصاب یکدر

 جماع  مادام  کشور یک مردم تمامی که نیست ممکن کشور یک ابعاد به ای هدرگستر 
 .نمایند شور امری هر درمورد و شوند
 

 تعداد نسبیت ی درباره

 واناد ت مای  اکثریتی امر. ندارد اثبات ارزش هرگز تعداد. ندارد حقیقت به ربطی هیچ تعداد
 خواهاد  بااز  همیشه خواهی فرجام راه ولی دهد خاتمه را مجادله یک قرارداد ی واسطه به
 حاال،  علیاه  یناده آ خاواهی  فرجاام  امروز، اکثریت علیه امروز اقلیت خواهی فرجام: ماند
 .حقوق علیه اخالق خواهی فرجام قانونیت، علیه مشروعیت خواهی، فرجام
 قاوانین  طبق یزچ همه اگر الخطاب فصل انعنو به یأر صندوق و دمکراسی پذیرش با
 تنهاا  آرا  اکثریات  باه  دادن تان  نبرد شمارش و گیری یأردر دست کسی و باشد مصوبه
 انتخاب تا را خود نظرات صحت تا هست اقلیت برای حق این و ماند می که ستا راهی
 .کند خود برتری به متقاعد را مردم و .برساند اثبات به بعدی
 

 دمکراسی و مارکس

 صاوری  را هاا  نآ کاه  یاک دمکرات های زادیآ به نسبت میزیآحقیرت نگاه  گاه هیچ مارکس
 تنهاا . انسات د مای ن ثیرگاذاری أت فاقاد  و تهای  میان فرمی را آن و. نداشت ردک می ارزیابی

 .داشت تاکید ها نآ تاریخی های برمحدودیت
 پیشارفت  یک شهروندی حقوق شناختن رسمیت به و سیاسی رهایی که نیست شکی
 نیست. بشر کل رهایی غایی رمف قطعاً اما است بزرگ

 دمکراسای  میاان  نسابت  یاا  بشر رهایی با سیاسی رهایی میان نسبت اصلی ی دغدغه
 است اجتماعی دمکراسی با سیاسی
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 چینی مدل

 دمکراسای  هم نخستین های داری درسرمایه .نیست دمکراسی مالزم ضرورتاً ریدا یهسرما
 و وحشایانه  دیکتااتوری  با نخست داری سرمایه و است شده ظاهر جامعه درصحن بعداً

 .است کرده شروع رحم بی استثماری
 درحاال  داری سارمایه  .است دمکراسی دست روی ناشده حل مشکل یک چین حاال
 .باشد داشته نگاهی دمکراسی به که این بدون توسعه و رشد
 طبقاات  مباارزه  توساط  که ستا امری دمکراسی که یدآ می میان هب پرسشی جا ایندر
 که مواردی تمامی .داشت بقا برای کارسازو نای هب نیاز خود یا شد تحمیل داری هسرمای به

 .ذاردگ می انگشت ها نآ روی کمونیست مانیفست
 تنها هدد می رخ جا نآدر که چیزی: ندارد وجود امروزی چیندر غریبی چیز بنابراین

 .ستا داری سرمایه شده فراموش ی گذشته تکرار
 نزدیاک  دمکراسای  فرایند به چین اگر که باورند براین براللی بورژوا منتقدین هرچند

 .رفتگ می بیشتری سرعت جا نآدر توسعه روند دش می
 

 دمکراسی مفهوم شدن اهمیت بی

 یارد گ مای  قارار  تهدیاد  درمعارض  مردم دشمنان سوی از ادیآز و عدالت برابری، وقتی
 .ابدی می دیگری معنای دمکراسی

 قدرتمنادان  دردست جادو عصای به است شده بدیلت سو یک از روزها این دمکراسی
 .مشترک منافعی به رسیدن برای ابزاری دیگر سویی از و

 و سیاسات  تاا  گرفتاه  القااخا  از چیازی  درآن ندک می عیاس ساکهر که ای هاملغم
 .بجوید تمدن
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 محروسه ممالک در سوژه شدگی گم
 

 روزها این

 این صاح  به و یدآ می بیرون نویسنده و رجممت و ژورنالیست هرسوراخی از روزها این
 درویتنام ایران سابق سفیر که اند هداشت حضور شخصاً خودشان که ورندخ می قسم چراغ
 هاای  کمونیسات  ایان  باه  فات گ مای  من دخو به ویتنام کمونیست حزب دبیرکل: فتگ می
 متحادین  ایهاو  آخار  تاا  که کنید اعتماد امریکا به نکنید اعتماد چینی و روسی کار کهنه

 .دارد را خودش
 سات ا ممنوعی واژه اکنون چین و روسیه و درویتنام کمونیسم که نندک می فراموش و
 و چینای  و روسای  ورمالیاده  پاچاه  ردا یهسارما  مشاتی  ودش می و شده رونمایی چه نآ و

 .بپرسید خودشان از بروید قسم چراغ این صاح  به. ستا ویتنامی
 باا  اساتالین  حضارت  کاه  نناد ز مای  ورق را ستالینا روزگار صفحه به صفحه مدام و
 .است کشته را مالک خرده و نویسنده و روشنفکر میلیون چندصد خودش دست
  میخائیال  ناام  هبا  موجاودی  کنیاد  نگااه  کاه  ودشا  می آویزان شان ولوچه ل  از آب و

 دهاد  نشاان  تاا  گرفت دالر میلیون یک هات پیتزا برای تبلیغاتی کلیپ دریک گورباچف
 .است رسیده باشد پیتزا خوردن که خود صدساله آرزوی به روس گرسنه سوژه
 هام  اندیشای  تاریخ شان یها هخان درتاریک و نندک می ترجمه تاریخ که موجوداتی این
 و اسات  شاده  فوت 1953 درسال استالین که اند هنخواند درمدرسه ریاضیات اما نندک می
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 و اسات  شاده  بساته  همیشاه  رایب دفترش 1989 درسال درشوروی دولتی ریدا یهسرما
 دیگری چیز درتمامیتش سرمایه جهان و شرق دربلوک 2021 درسال امروز انسان مسئله
 .ندارد استالین های جنایت به ربطی که ستا

 نیساتند  درهاوا  پاا  ساوژه  تااریخی  معرفات  بردن باال درپی دست این از موجوداتی
 رقام  را تااریخ  تحریف سخن یگرد هب و ضدمعرفتی ستا نقدی تاریخ داستان به شان نقد
 حتای  و اسات  شاده  ها جانفشانی آن برای 1917 های درسال که چه هرآن نفی با نندز می
 باخات  رنگ رفته رفته که چیزی تنها لنین مرگ از بعد که بگذریم 1917 های سال از قبل

 مساخ  ساوژه  و شاده  اختاه  سوژه برآمد که چیزی آن و بود نوین طراز انسان برساختن
 .بود شده

 

 اردوگاهی انسان

 یُمان  به وانستت می حاال و بود کرده تازه نفسی سرمایه جهانی دوم جنگ از بعد دهه سه
 خاود  تااریخی  بالماساکه  از جدید بدایع خود سوز خانمان یها نبحرا سرگذاشتن پشت
 بسته خدمت هب کمر هالیوود در مدرن پست هنر دستان هکارب راه دراین و .بیاورد صحنه به
 پرولتاریایش کمر و نبود سوسیالیسم واقع هب که سوسیالیسمی با دیگر درگریدی تا ندبود

 باود  شکساته  دوم جهاانی  جنگ و میهنی جنگ یها هجبه و اجباری کار یها هدراردوگا
 .کند تکلیف تعین
 طناز . بودناد  ماالیسا اسوسی الیسمارئ وخم درپیچ هنوز دولتی ایهاسرم انادست هارباک
 و باود  گرفتاه  شکل سوسیالیسمی نه استبداد تاریک درش  که بود جا نآ اما اریخات تلخ
 .رئالیسمی نه

 و عادالت  اصال  جاای  هبا  را لذت و سود اصل تا داشت فرصت جهانی سرمایه پس
 کاه  بدهاد  ساردرگم  ساوژه  ردخو به ایضاً و بدهد طبقه و توده ردخو به و بنشاند برابری
 تقابال  نیسات؛  سوسیالیسام  و سارمایه  یا رمایهس و کار تقابل دنیا اکنونی و امروزه تقابل
 .ستا زنانگی و اختگی
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 تاا  بدهاد  ساوژه  باه  وانستت می دوربین و لنز که حدوحصری بی زیبایی یعنی زن و
 .ستا کجا جهنم و ستا کجا زمین روی بهشت شود شیرفهم طبقه و توده
 کاه  آناانی  باود  درآماده  درست مو هموب پوپر کارل سرریموند های بینی پیش سوی آن از
 سارمایه  و بودناد  برده استالین شده اخته های جهنم به را همه بودند بهشت برپایی درپی
 موفاق  ساینما  برهنه نیمه و برهنه تنان نرم و هالیوود کمک هب و گام به گام مهندسی درسایه
 .کنند برپا بود داده را اش وعده مارکس حضرت که را بهشتی بودند شده

 اختاه  ساوژه  به هالیوود شده تزئین یها هسوژ بدن و تن برند اب اکنون بازار و مصرف
 درواقاع  چه بهشت این به شدن نزدیک با واندت می چگونه که ادد می خط اردوگاهی شده
 تاا  باشاد  سارمایه  جهاان  شاده  سااخته  بهشات  چاین  خوشاه  تصاویر  و درمجااز  چه و

 .تاس العیش نصف العیش وصف که برسد نتیجه این به شبانه دراستمنایی
 خاواب  خاود  کهاف  اصاحاب  غار در دولتی سرمایه دستان هکارب دوران درهمین اما
 از بودناد  غافال  سایاه  دریاای  کناار  ویالهاای  در و یدندد می را دقیانوس طالیی دوران
 زندگی تمامی تا مدآ می آهنی دیوار سوی آن از چه نآ و طبقه و توده رفته برباد یاهایؤر

 .کند بندی آب زنانه تناسلی دستگاه در را گرسنگان
 ردکا  مای  تاف  و ذشات گ مای  ونیاز میل هزارتوی از شبانه دراستمنایی معترض سوژه

 کان  کارچااق  و کاربلاد  کارمند مشتی با بود مخروبه دکانی نبود حزب دیگر که حزبی به
 .حزبی های بروکرات پااندازان و اندازان هم پشت و سیاه بازار

 درحاال  دکوپااژ  و گاریم  و دوربین و لنز ککم هب سرمایه درجهان جدید ای اسطوره
 و خااردار  هاای  سایم  از مدام شده سرکوب های میل و افسونگر سیمای و بود برساختن
 درروز و شاود  تهی و خورده درون از ای موریانه چون تا ذشتگ می تهی میان دیوارهای

 .ریزد فرو شبی یا و
 ایان  باه  دیاد  باید. تنیس پایانی روح و تن های خواهش درپی ار میآد جویو جست
 زناان  بادن  و تان  زیبایی .هندد می وسوی سمت کجا از و چگونه و کسانی چه خواستن

 را آهناین  پارده  پشات  ماردان  کاه  باود  دیگاری  کاارزار  سارمایه  نماود  و نماد انعنو به
 .کند سست پا وانستت می
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 دسات  درسیاسات  اخاالق  از و باود  مجهاز  ماکیاولی یها هآموز به درکلیتش سرمایه
 مساتمعین  فری  برای که بود کشیشانی پایه بی های حرف برایش پاکدامنی و بود یدهکش
 درحسارت  کاه  باود  ای گرسانه  ماردان  زیرشکم و شکم مهم. شودندگ می دام خود ساده
 .شیدندک می آه هالیوود بهشت
 شااید  تاا  باود  بارده  باال را هایش دست شد داده وعده بهشت از ناامید انقالبی سوژه
 داخال  باه  سرمایه بهشت کرشمه و پرعطر هوای تا کند باز را در الی کمی سرمایه غرب
 .کند تازه نفسی و جانی و بوزد او روح بی و سخت زندگی
 درپای  .باود  براباری  و آزادی و انقاالب  کاه  خاود  سوژه دراختگی شده اخته سوژه
 پیادایش نا دسات  باا  دربازار سرمایه شده مونتاژ بدن و تن زیبایی که بود روان ناحقیقتی
 .بود کرده بندی بسته

 طبیعات  باا  روح رابطاه  و هساتی  باا  تفکر رابطه اش مسئله دیگر اما شده اخته سوژه
 درتصاورات  ریشاه  او بارای  هاا  پرساش  این .نبود فلسفه سراسر پرسش برترین انعنو به
 .داشت انسان بدایت عهد جاهالنه و نظرانه تنگ

 

 شده مسخ انسان

 تا شتگ می مفری و جا دنبال هب که بود ای شده انکار انگیمرد و زنانگی شده مسخ انسان
 و نقاش  تاا  باشاد  کامال  برهنگی از وانستت می نمایش این و بگذارد نمایش به را خود

 باا  را خود که هالیوودی فرهنگ از برآمده یا شیطانی نمادهای از ای ناشده معنا نگارهای
 .ذاشتگ می نمایش به تاتو

 واژگوناه  درجهاان  را خاود  ی نیازهاا  و هاا  راز که بود ای شده مسخ انسان هنر تاتو
 .ادد می نشان کوژ و کژ شکلی به

 مناسابات  چاون  .رفات  مای  راه خود سر روی باید شدن دیده برای شده مسخ انسان 
 برناد  باا  را او ابتاذال  دربازار بود داه اجازه چون همید  واژگونه را سرمایه برجهان حاکم
 .کنند بندی بسته اش دهش انکار مردانگی و زنانگی



 377         دفتری در نقد و بررسی کریتیک:

 

 

 بارای  آهای  درآن کاه  باود  روحای  بای  جهاان  روح سرمایه درجهان شده مسخ انسان
 نماادین  شاکل  باه  شااید  تاا  شیدک میبر فریاد و یافت می جایی باید و بود نمانده کشیدن
 ازلای  معناویتی  از خاالی  که شتگ می درجهانی رستگاری دنبال هب و .دهد نشان را خود
 .واستخ می بازار ناپیدای دست که بود آن دیننما شکل به و بود

 ای تراناه  و شاعر  درقال  سخیف ادبیاتی جز نبود چیزی انسان این زبانی ارجاع نظام
 رساالتی  و فرجام و هرمعنا فاقد و شتگ می زبانی توتولوژی بر که معنا بی و مدرن پست
 اساتمنایی  باه  کناد  شخو دل تا بیابد تصویری و زبانی مفری تا بود آن درپی مدام و. بود
 .بیند می که است همین جهان از او سهم که کند فکر و شبانه

 ولای  ریازد  پای  را خاود  دروپیکار  بای  جهاان  ایناان  باا  واستخ می اما سلطه جهان
 امید که وندش می خلق هایی آدم امید و رستگاری از خالی و معنا بی جهانی با انستد مین
 .ورندخ می جهنم دربان ردد هب تنها و ندارند کرامتی و آرمان و

 شده آرمانیزه درجهانی آرمان بی هایی آدم شد زاده معاصر جهان برای گونه این فاجعه
 و کجاا  درهار  مجاازی  و واقعای  اساتمنایی  باه  رسایدن  اش ساوژه  میال  تحقق اوج که

 .بود مدآ می پیش که هرشرایطی
 باا  کااری  و واهدخ می و ندک می خلق گناه از سرشار مخلوقی سرمایه آلود گناه جهان
 ایان  را سارمایه  ابادی  و ازلای  نظام  کاه  چارا  نادارد  کارداران  درست و اندیشان درست
 .نندز می هم هب کیشان راست

 که هراخالقی برعلیه که موجود نظم برعلیه نه ستا شورشی انسانی شده مسخ انسان
 .باشد شرایط کردن انسانی درپی

 را شاده  مسخ انسان تا بود خود وقفه یب درکار تنانگی و سکس انبوه تولید تکنولوژی
 سالبریتی  درقالا   خاودش  آوران پیاام  فرساتادن  باا  و دهاد  جسامی  و روحی خوراک

 کاه  کنناد  تفهایم  و دارناد  نگه نازل درسطحی را جهان سوژه هنرپیشگان و وخوانندگان
 گلای  هارچمن  از یعنای  درجهاان  اخاالق  و چرخد می باسن و کمر ،سینه برمدار جهان
 .برو و بچین
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 ذردگا  می سیاسی و فرهنگی و جغرافیایی مرزهای از که جهانی کدهایی یعنی این و
 .ندک می جهانی تولیدی را سکس نام هب کاالیی و

 و پیدا از را چه آن و چرخید می دالر و سکس برمدار شده مسخ سوژه بین جهان جام
 و زناانگی  و فات رگ مای  تحویل انسان که بود ییها هکارخان ردک می آشکار بازار  ناپیدای
 .ادد می تحویل ناسوتیش دربُعد مردانگی
 فشاار  هرجاایی  یهاا  هرقاصا  کماک  هبا  و صدا و تصویر پروپاگاندای با سلطه جهان
 سانگرهای  تاا  ردکا  می ترجمه ادیپی شده سرکوب یها هعقد و جنسی فشار به را طبقاتی
 و کیساتی  انبحار  و ریازد  فارو  باورهاا  دیوار و شود فتح یکی یکی آگاه انسان مقاومت
 .یابد واژگونه تعبیری معاصر انسان چیستی

 را جواماع  تااریخ  و فرهنگ نامبارک درپیوندی جهان سازان فرهنگ و سازان سیاست
 و زنانگی میل درپی شده مسخ انسان و فروختند می و ریدندخ می بخس سمن به گونه این

 سارکوب  امیال به تا دش می راقیه ممالک یها هسفارتخان راهی اش شده سرکوب مردانگی
 درجهاان  انسات د مای ن کاه  درحاالی  دهاد  درخور پاسخی فرشتگان جهان در خود شده

 از واناد ت مای  تنها او و بندد می ای هرگرسنه بر راه پوالدینش دیوارهای و طبقه فرشتگان
 اساتمنای  دریاک  و برسد هالیوود برهنه نیمه و برهنه پریان وصال به مجازی دنیای خالل
 .برسد مرده ارضاعی به تاریک زمینیدرزیر پنهانی

 .پویانی و اشرفی حمید نه و شود می ساخته گوارایی چه نه دیگر که نیست بیهوده
 و تابرشا  رفاطا  ازآن و اندابما  رخیاگلسا  رواخسا  و رلطانپواس سعید و املواش
 .لورکا و حکمت ناظم

 و باازد  مای  رناگ  معناا  آسمان و زمین درمیان شده مسخ سوژه وانفسای دنیای دراین
 اماا  شاود  نزدیاک  نایافته رستگاری به تا ندک می مهاجرت دیگر غربتی به غربتی از آدمی
 .شود می دورتر و دورتر
 باودن  طوفاانی  از نشاان  صاحنه  فرشتگان میلیونی های نمایش رفتگان هوش از خیل
 جهاان  از آرماان  بای  و خساته  نسال  ایان  .هاد د می شده تهی آدمی بیرون و درون دنیای
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 پیادا  خاود  آراماش  بارای  را ناکجاآبااد  کدام و برد خواهد دوزخ کدام به راه روحش بی
 .کرد خواهد
 آدم مشتی این .داشت واهدخ میفرجا چه نابلد بازیکن مشتی با کننده ویران بازی این
 ؟.کرد خواهند چه ابدی زندگی حقیقت، گناه، فضلیت، چون بیگانه مفاهیمی با نابلد
 

 گرا فرم سوژه

  رادیکاال  ای تجرباه  خود زیسته جهان با مند کنش سوژه رابطه دور چندان نه ای درگذشته
 .بود نو ای شیوه به جهان دادن سامان و تغییر برای

 ثیرگاذار أت و مند کنش سوژه جای هب گرا فرم سوژه شدن جایگزین اما اکنونی وضعیت
 .باشد خود برهستی وارد تروماهای فهم درپی بود قرار و واستخ می که ای سوژه .است
 .است شده تبدیل پذیر کنش ای سوژه به فعال و حساس ای سوژه از چگونه دید باید
 

  زدایی حساسیت

 اساات شااده منفااک و بریااده انسااانی دنیااا از شااده محااو دربلوکااات شااده گاام انساان 
 .ستا اعتنا بی دیگر یها نانسا رنج و درد به نسبت که است خاطر همین هب

 تاا  اسات  قرار فاجعه این دید باید .دارد او معرفتی ربنیادد درویرانی ریشه آپاتی این
 .بکند کاری باید که بیندشد و بیاید دخو به شده گم انسان تا برود پیش تاریخ کجای
 دولتای  ریدا یهسارما  فروپاشای  از بعاد  کاه  سرمایه جهان اقتصادی شاهکار راستی هب

 پایاان  باه  که دندز می فریاد مافوکویا مثل ای شده اخته روشنفکران و ادد می را اش بشارت
 داده نمایش محوشده های بلوک مردم برای که خوشبختی آن  و بود چه  ایم رسیده تاریخ
 .ستا کجا شد می

 لوپزهاای  جنیفر و مدونا از کنسرت وچند مسکو سرخ درمیدان پیتزافروشی دکه یک
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 و سساک  و مخادر  ماواد  صادور  و روس مافیای دست هب کارها سپردن و داخل ساخت
 .ترور و اسلحه و انسان

 و اسات  مناسبات این درکجای محروسه درممالک شده محو بلوکات شده گم انسان
 درماذمت  هاایی  کتااب  خاروار  خاروار  کاه  کیلویی مترجمین و درپیتی های ژورنالیست
 حاذف  بلوکاات  درایان  شده گم سوژه این از حرفی چرا نندک می چا  استالین جنایات
 .اند کندن جان درحال روس مالی و سیاسی مافیای وپای دست زیر که نندز مین شده
 چند است معلوم امروز که بازار ناپیدای دست به ملت یک مقدرات و منابع سپردن با

 و بیکااری  و فقار  ریشاه  و رساید  سارانجام  باه  بلوکاات  این کار آیا است سوپرمیلیاردر
 .رفت بین از گرسنگی
 .دارد ها پرسش این برای پاسخی چه امروز مزورانه هراسی کمونیسم این
 و ثباات  با و سالم اقتصاد یک واهندخ می چه ها آب سوی آن و سوی این مردمان مگر
 و نیاازش  انادازه  هبا  کس هر هب بازار، های افسارگسیختگی کنترل برای رفاهی برنامه یک
 .حضرات پیشکش استعدادش اندازه هب هرکس هب

 ؟.شده ریزی برنامه بازار رفتن بین از با توسعه و پیشرفت اسطوره رفت کجا
 شاده  محو بلوکات مخفی پلیس دریبت بود قرار که آرامشی و آسایش آن رفت کجا
 .شود سرریز مردم کار محل و برخانه

 ثروت نیست؛ هم اکنون هم نبود غریبی و عجی  حرف روزگار درآن مارکس حرف
 .برگردد هجامع به اجتماعی تولید این باید و ستا اجتماعی تولید یک
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 فلسفه و ما
 

 فلسفه با ما نسبت

 یهاا  شپرسا  طارح  فلسافه . است حقیقت یسو به رفتن نیست حقیقت به رسیدن فلسفه
 .مقصد نه است راه فلسفه .بنیادی یها شپرس پاسخ نه ستا بنیادی
 که ما برای و است بوده روشن روز مثل تاریخی ادوار درهمه حقیقت که ما برای اما
 از یام ا هباود  پُار  کاه  ما برای و است بوده موضوع انتفا  به سالبه ابدی یها شسپر طرح
 .است داشته ما تاریخی درزندگی جایی چه فلسفه پاسخ
 کاردن  تجرباه  و کاردن  عمال  و زیساتن  نیست فلسفی یااه بااکت خواندن فهافلس
 .ستا فلسفی
 ترجماه  به یما هردک شروع و یما هگرفت تماس فلسفه با هجری دوم قرن اوسط از که ما
 را یام ا هکرد خود ازآن و آموخته ها هترجم از که قلیلی مقدار آن و ارسطو و افالطون آثار
 اندیشاه  و ماان  باورهاای  فرج و خلل پُرکردن و کشی ماله برای خود یها مزخ به یما هزد
 بعاد  و ارساطو  از ناقصای  کپای  ساینا؛  پسر یما هشد اوجش و یما هکرد متشرع را انیایون
 یام ا هکارد  نقد را فلسفی اندیشه قلیل همان و عرفان یسو به یما هرفت یما هزد طامات حشر
 فلسافه  باا  دوران ایان  و دوران درآن وانیمت می نسبتی چه بود، چوبین استداللیان پای که

 .باشیم داشته
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 را عصار  آن شاکل  عصاری  درهار  کاه  است پرسش طرح و تفکر از یا هشیو فلسفه
 .ندک می پیدا نمود تفکر در که است دوران فلسفه یردگ می دخو به

 دوران کنناده  منعکس ما فلسفی تفکر کجای است چنین ستیرا به که است چنین اگر
 .  ستا ما

 .ستا کجا ما اندیشه تاریخ در فلسفه تاریخی و متکثر محتوی و
 کجاا  ماا  اسات  درتااریخ  فکار  یاا  تفکراسات  تااریخ  درباره اندیشیدن فلسفه اگر و
 ماا  کاه  تااریخی  .تااریخ  در خاود  فکار  و خاود  یهاا  هندیشا هب یما هاندیشید و یما هنشست

 یام ا هگذشت آن از انتقادی تفکر هیچ بدون و یما هساخت آن از گوریده و کژوگوژ تصویری
 .شود فرجی ستون آن به ستون این از شاید تا یما هچرخید خود دور مدام و

 از عصاری  هار  و تمادنی  هر هک است پرسش طرح و تفکر از ای شیوه فلسفه اگر و
 و کجاا  فلسافه  باا  ماان  درگیاری  ماا . اسات  بوده درگیر  آن با خاص نحوی به بشر تاریخ
 .است نگرفته شکل ما در دیالوگ و پرسش روحیه که است بوده چگونه
 و عصار  درهار  ماا  فلسافی  یها هگا گره و ستا کجا ما فلسفی اندیشه نشی  و فراز
 و یام ا هآماد  کنار چگونه ابدی و ازلی یها شپرس و سائلم با ما و است بوده چه دورانی
 .است بوده چه مان یها شپرس پاسخ
 پیشارفتی  آلماانی  آلیسام  ایاده  زماان  تاا  ساقراط  از فلسافه  سایر  هگال  زعام  به اگر

 هدکار   می پیروی تاریخ در عقل خداگونه فرایند از که است بوده  منطقی و  پدیدارشناختی
 انتقادی عقل افول یا و وجود فراموشی هایدگر و نیچه چون متفکرانی سوی از و ،است
 .است بوده
 تاا  سقراط از ما کارنامه. ردیمک می سیر درکجا آلمانی لیسمآ ایده تا سقراط میانه در ما
 اضاافه  گر پرسش انسان ورزی اندیشه تاریخ به سطر چند یا صفحه چند ما. چیست هگل
 و شاارح  انعناو  به سینا ابن جز میانه دراین و یما هکرد باز را ناگشوده گره چند و یما هکرد
 آماده  کارماان  چه هب نیز بخش این و داریم چه مشائیون نام تحت ارسطو افکار کننده کپی
 باا  را تشرع و بپوشانیم تشرع لباس را فلسفه دوران دراین یما هکرد سعی که آن جز است
 .دهیم جلوه محق فلسفه ابزار
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 افاول  یاا  وجاود  فراموشای  و ااکج اام اریخ،ات در عقل خداگونه فرآیند و ااکج اام
 .انتقادی عقل

 مقولاه   درآن کاه  اسات  افکاار  و عقایاد  رزمگااه  علام  تااریخ  برخالف فلسفه تاریخ
  اسات  مهام  رزمگااه  دراین چه آن زیرا،. کند  می جلوه تر مهم پیشرفت عنصر از اندیشیدن
 .است مفاهیم با اندیشیدن شیوه و حقیقت از کذب تفکیک

 کوشاش  فلسافه  دیگر، عبارت به. است مفاهیم ساخت و ابداع و تشکیل هنرِ فلسفه،
 مفااهیمی  درقالا   را خاود  دوران مسائل  خاصی  تاریخی درموقعیت که است متفکرانی
 هرسااخت  معناا  بدین. کنند  می تبیین و تدوین قدیم اهیمامف از جدید نگرشی اای جدید
 پیشاین  مفااهیم  و هاا  نگارش  شاکنی ساختار نوعی ااب جدیدی  فلسفی هااندیش داعااب و

 .است همراه
 جدیاد  مفااهیم  اباداع  و سااخت  ؟.یام ا هکارد  چاه  ناو  یها هاندیش و مفاهیم با ما اما
 .مان کش پیش
 تماامی  جدید درقرون بعدها و ماضیه درقرون فلسفه با ما آشنایی همان از که آن جز
 و کنایم  بنادی  آب کهناه  مفااهیم  و درقالا   را جدید افکار که بود آن مان تالش و سعی
 باا  ناو  یهاا  هاندیشا  تا زدیم ها هاندیش و مفاهیم تقلیل به دست نبود شدنی امر این چون
 چاراسابه  داریام  کاه  یان ا هبا  کنایم  خوش دل ما رهگذر این از و بیایند کنار کهنه مفاهیم
 .ازیمت می مدرن دوران و اندیشه یسو به

 و دیناای برابااری و سوسیالیسام  مساائله و االماار فای  وشاااورهم و دمکراساای مسائله 
 چاه  کمونیساتی  جامعاه  یجاا  باه  توحیادی  جامعه و عمومی مالکیت یجا به خدامالکی
 .دارد و است داشته مفاهیم تقلیل جز معنایی
 منطقای  شاک  و باود  باورهاا  و هاا  هاندیشا  سنجش و نقد دوران جدید دوران اگر و
 حاصل و رسیدیم منطقی شک به هچگون و کجا ما بود جدید مدنیت شروع نقطه دکارت
 .بود کجا و بود چه رسیدن این

 گساتاخی  ایان  حااوی  متافیزیکی جوهر این است انتقاد و گری پرسش فلسفه جوهر
 .کرد پرسش طرح وانت می تاریخ و هنر و دین و علم فراسوی که ستا



 کریتیک: دفتری در نقد و بررسی         384

 

 

 ومعلا  این از کی و کجا در ما و دارد منزلتی و مقام چه پرسش ما اندیشه و ذهن در
 برخاورد  در پرساش  طرح این .یما هکرد پرسش طرح و یما ههنرگذشت و اریخات و دین و
 اسات  داشته ما اریخیات زندگی در ایگاهیاج چه استبداد و سنت قدرتمند ادانه دو ااب
 .دارد و

 اسات  بوده برخوردار کنون تا جایگاهی چه از جسارت ما زندگی در دیگر سویی از
 .برسیم فرزانگی و خردمندی به اندیشیدن جسارت با تا

 اگار  .اسات  بوده چه خود جهان و خود شناخت برای ها لسا این تمامی در ما کنش
 .است داشته نمودی چه درما عشق این ستا فرزانگی به عشق فلسفه
 باوده  ماا  ورزی اندیشاه  تااریخ  درکجاا  فرزانگی ینا هب رسیدن برای ما تالش و عمل
 ماا  اندیشایدن  و زیساتن  شایوه  و .اسات  بوده چه حاصلش ما نظری پراکسیس و است
 .است داشته ما تاریخ در رازی چه از حکایت گذشته یها هسد و ها هده درطول
 ماا  از حقیقات  این ویمش می تر نزدیک و نزدیک تاریخ حقیقت به هرچقدر ما چرا و
 .ودش می دورتر و دور
 .شویم تر نزدیک باز های فقا هب تا یما هکرد تالش حقیقت به شدن درنزدیک چقدر ما
 

 ناپرسایی فرهنگ

 یاک  آغااز  همان از که ما فرهنگی پیکرهدر .نیست ما دیروز یا امروز امر که رساییناپُ

 اساتبدادی  که حکومت شکلدر چه .است نداشته جایی پرسش است بوده دینی پیکره

 حضاور  قدرتمناد  نهااد  دو جاا  همه و همیشه و سنت درقال  چه و است بوده محض
 یگاری ددر و اسات  باوده  تبار  و تیغ یکیدر پرسایی با شان مخالفت پشتوانه و ندا هداشت
 شاکل  بایاد  پیکره همین چوب رچهادر ناچار هب پرسشی هر پس .تکفیر و تهدید حربه
 جوو جست و پیکره این پیشینی پذیرش با الا است نبوده شدنی این و .است رفتهگ می

 از خارج ادد می اجازه دخو به کسی اگر و است ادهد می اجازه پیکره این که یا هدرحیط
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 داشت سرنوشتی چه که بود روشن پیشاپیش بیاورد میان هب حدیثی و حرف پیکره این

 برسارش  را یشهاا  بکتاا  قادر  آن یاا  و دشا  مای  سوزانده درآتش مکتوباتش تمامی یا

 و سار  جناگ  ایان در باود  معلوم و او، سر یا و بپاشد هم از کتاب شیرازه که دندز می
 .کیست برنده و کیست بازنده تابک
 

  پرسنده فرهنگ به ناپرسنده فرهنگ از گذار

 چنین فرهنگ یک پرسندگی که چنان هم است تاریخی امری فرهنگ یکدر ناپرسندگی

 فراشد باید شویم واقف فرهنگ ک در ناپرسندگی شناخت و فهم به که این برای . است

 دسات  ییهاا  هلفا ؤم چه که امر این روی بشویم خم و کنیم نگاه را فرهنگ آن تاریخی

 .شود ناپرسا فرهنگ یک تا دادند هم دست هب
 و سالطنت  نهااد  ند؛ا هداد شکل را ما فرهنگی یها هلفؤم قدرتمند نهاد دو بازدیر از
 واکااوی  را دونهااد  ایان  باید ناپرسنده فرهنگ تاریخی فهم برای باید پس . سنت نهاد

 دربطان  را ناپرساایی  کاه  ندا هبود چه دونهاد این دهنده تشکیل یها هلفؤم ببینیم تا کنیم

 فرهنگای  رنسانس شد موفق اروپا که دورانی درطول چرا و ندا هکرد نهادینه ما فرهنگ

 پایش  و .بیااوریم  میادان  باه  را خاود  رنساانس  نشادیم  موفاق  ماا  بدهد شکل را خود

 ار مینظاا  فرهنگای  یناپرسایدر اثرگذار یها هلفؤم این از وتمام تام تنگذش با کاریازهر
 درطاول  دیاد  بایاد  بعاد  نکتاه  .باشد آن اصلی جوهره اندیشه و پرسش که بریزیم پی

 یاا  و یام ا هکارد  مماشاات  یاا  یام ا هنبرد ییجا به راه که یما هکرد چه ما گذشته یها هسد

 باا  مماشاات  .یام ا هکرد تمشکال به زدن نوک مشغول را خود ها هپدید بیرونی دررویه

 سارمنزل  باه  را ماا  اسات  شده انجام ها هسد درطول کنون تا که امری مخرب یها هلفؤم

 سااند ر مای ن ییجاا  باه  را ماا  مسائل بیرونی برسطح وگذار گشت و .ساندر مین مقصود

 .است نرسانده کنون تا که چنان هم
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 زنده فرهنگ

 وقتای  نیسات  هام  مشکلی نیست پرسشی وقتی. است مرده فرهنگی ناپرسنده فرهنگ

 مادام  است خود با دائم کشمکشدر که فرهنگی .نیست هم یروتحولیتغی نبود مشکلی

 و اعضاا  کردن باز با و ذاردگ می تشریح میز رویبر را خود مدام .ندک می بروز را خود
 نگااه  درآیناه  را خاودش  مادام . ناد ک مای  جراحی و پیدا را یشها یبیمار خود جوارح

 زناده  فرهنگی آورد میدر شگرد به یشها گدرر را تازه خون خود نقادی با و ندک می

 را یشهاا  تگنادوکثاف  مادام  کاه  است مرده فرهنگ یک این عکسبر درست و .است
 فوبیای پخش با و هدد می بیرونی جنبه را ایرادی و عی هر فرافکنی با و ندک می پنهان

 ریشه سرطان پس .هدد می نسبت خود دشمنان به را ایرادی و عی هر دشمن ویروس

 و هرپدیاده  زناده  فرهناگ  یک برای .ندک می گندیده و تهی نودر از را او و واندد می
 بارای  ناد ک مای  ساعی  پس. ستا وچرا چون جای بعد و پرسش جای نخست اتفاقی

 را آن و دهاد  توضیح و بفهمد را آن تئوری آن درپرتو تا بسازد تئوری یک یا ههرپدید
 هرامری و هرپدیده لتبدی و سازی تئوری درحال مدام زنده فرهنگ. کند علم به تبدیل

 .است علم به
 

  اندیشنده من

 تااریخی  تنبلای  به رددگ میبر این و .نیست یکی اندیشیدن و زدن ندیشیدنا هب را خود

 از اسات  نباوده  یا. است بوده خطری برایش اندیشیدنی هر درپس که اندیشنده ذهنی

 کاه  است دهبو این است کرده فراهم برایش محیطی زیست شرایط که قالبی آغاز همان

 ندکُ دلیل امر این. باشد یشها شپرس برای آماده غذایی دنبال و نکند خطر ندیشیدنا هب

 هم الحا و یما هداشت هم نابغه و نبوغ مکانش و درزمان ما .است نبوده ما تاریخی ذهنی
 تااریخی  شاکل  هبا  ماا  ذهنای  و فرهنگای  پیکاره  .ستا دیگری جای ما مشکل .داریم
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  .یام ا هنداشت فلسفه که است خاطر همین هب .است گرفته شکل شپرس کم یا و پرسش بی

 هرچاه  و. یما هبود آن فاقد آغاز از ما که دارد را خودش ملزومات فلسفی اندیشه چون

 درقالا   .اسات  رسایده  ماا  دسات  هبا  هنار  تا بگیر فلسفه از عالم غرب و شرق از که

 باا  تاا  بفهمایم  گوناه  آن ار مساائل  یما هکرد سعی و. یما هدرآورد خود ذهنی و فرهنگی

 کردیم را کاری همان مشروطه اندیشه با ما .باشد داشته یگانگی مان فرهنگی یها هزمین

 را کاار  همین هم یونانی اندیشه با ما. نبود جدیدی امر این و .کردیم مارکسیسم با که
 را ییوناان  فلسفه کردیم سعی و .داشتیم زمال که گرفتیم را قدر همان هرکدام از .کردیم
 و کاردیم  مشاروطه  اندیشاه  باا  کاه  گوناه  هماان . پوشاندیم و بپوشانیم شریعت لباس

 شاهی بود قرار که سپردیم شاه دست هب را کارها همه یا. دیدیم که بود آن اش خروجی

 باا  کاه  ساپردیم  سانت  دست هب یا نبود گو پاسخ کس هیچ به که شاهی. باشد نمایشی

 ناه  کاه  باود  آن کاار  عاقبت و .سنت با قوانین بودن برمنطبق کند نظارت نمایندگانش

 .مشروطه به نه رسیدیم فلسفه به
 

 اندیشیدن برای بستری

 باشایم  شارق  کلیات  کاه  ماا  چارا  کاه  اسات  ایان  است پاسخ بی چنان هم که پرسشی

 اش جغرافیاایی  کلیات  درتماامی  باشاد  فرهنگای  غارب  ماراد  کاه  غرب با دربرخورد

 اگار  و .بگیاریم  یااد  را اندیشایدن  شایوه  هاا  آن از یام ا هنخواسات  یاا  و یام ا هنتوانسات 

 از ماا  چرا دوم و .است بوده بند نیم نزدیکی این یما هشد نزدیک ها آن به ییها تدرساح

 بایاد  بلکاه  کنایم  فکار  غربی نیست نیاز شدن غربی برای یما هبود آن پیدر آغاز همان

 ماا  کاه  باود  آن علات  شااید  و. بینایم  مای  غارب  دردسات  که شویم فزاریا هب مجهز

 یاابیم  دسات  افازار  ینا هب هم ما اگر و است شده غرب افزار این با غرب نداشتیمپ می

 تماامی  جناگ  نویساان  تاریخ از بعضی باور به که چالدران درنبرد .ویمش می غرب مثل

 صد جنگ به قزلباش هزار سی با صفوی اسماعیل شاه کامل، مرشد وقتی بود ها گجن
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 یان ا هبا  قاوم  زعماای  گریخات  نبرد میدان از محافظ سیصد با و رفت چری ینی هزار

 آوردناد  را شرلی برادران خاطر همین هب بود افزار شکست ما شکست که رسیدند نتیجه

 افزار گرفتن یکی و تاریخی غفلت این اما .کنند دائر اصفهان در سازی تو  کارخانه تا

 اندیشاه  کاه  دورانی هب گردیمبر باید. نبود صفویه دوران به مختص افزارساز اندیشه با

 متفکرین و شد وارد ایران امپراطوری سیاسی جغرافیای به اسکندر آمدن از بعد یونانی

 ریاضای  و فیزیک و قالاخ تا بگیر فلسفه از یونانی اندیشه تمامی با آشنایی از بعد ما

 و شاان  روزماره  اماور  فتاق  و رتاق  بارای  علاوم  آن از کمی برداشت به دادند رضایت
 نمایشنامه ما دریونان چرا که نکردند فهم و. امور باقی و فلسفه به دین اسلب پوشاندن

 نداریم اگر و نداریم حوالی ایندر و داریم فلسفی مختلف یها هنحل و خیابانی تئاتر و

 جباران  نتوانساتیم  ماا  چارا  ودش می پرسیده که این و .ندا هبود چه موانع و سدها و چرا

 فکار  و .نرسایدیم  داساتان  این فهم به که آن خاطر هب یمیبگو باید را تفکر نبود آن کنیم

 و فیلساوف  هام  ماا  نمایشانامه  و فلسافه  گارفتن  یااد  و خوانادن  و ترجماه  با کردیم
 عماق  باه  و نباود  جادی  هم مان یادگرفتن و خواندن این هرچند .ویمش می نویس تراژدی
 .کند باز ما التازمشک یا هگر تا نرفت
 علات  ایان  و دارد علات  بیاموزیم را اندیشیدن توانستیمن ما که این نیاموختیم؟ چرا

 هوشی بهره نظر از که است داده نشان همیشه اش کلیتدر شرق نبود ما کُندذهنی دلیل

 ؟.بود چه علت پس ندارد کم جغرافیایی غرب از چیزی
 پیکاره  ایان  و .باود  دینای  یا هپیکر که جست شرق فرهنگی پیکرهدر باید را علت

 و کناد  اندیشاه  خواسات  کاه  سااحتی  درهار  و بگیرد وبالپر دیشهان ادد مین رخصت
 باا  بعادها  و یوناانی  فرهناگ  باا  پیکاره  این با ما .ببرد سئوال زیر را چیزهر و کسهر

 ایان  کاه  باود  بارآن  آغاز همان از ما ورزان اندیشه شالت. شدیم رو روبه غربی فرهنگ

 ما .مدآ می کارمان به که گرفتیم چیزی هرساحتی از پس بماند باقی نخورده دست پیکره
 بعاد  هبا  مشاروطه  از .واساتیم خ مین غربی تفکر و یونانی فلسفه از این از بیشتری چیز

 باا  غارب  تکنولاوژی  گرفتن که بود این بود ما اندیشمندان دردهان که منتشری گزاره
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 آزاد اندیشایدن  از را ما که یا هپیکر همان جز نبود چیزی درواقع سنت و. سنت حفظ

 آزاد اندیشیدن انستندد می نیک و بودند خود تاریخی دوراهی برسر اینان .اشتد می باز

 اینبار  گرفتناد  تصامیم  پس .است باد مسیردر فرهنگی پیکره تنواگذاش آخرش خانه

 جاکاه  آن تاا  غرب تفکر از بخش آن گرفتن اندم می باقی که راهی تنها و بمانند پیکره

 باود  شدنی آغاز در که اتفاقی .کنند بندی آب وینن اندیشه با را خود بینی جهان بتوانند

 باورهاای  و خرافاات  سااروج  باا  فرهنگی پیکره که چرا نبود ممکن بعد یها ندردورا

 بتاوان  نباود  ممکان  دیگر که بود کرده سفت خودرا یها هپای چنان آن غری  و عجی 

 .کرد وارد درآن خللی
 

 دیگر مشکل یک

 آن را ماا  کتا   ایان  از بارداری  نساخه  و خواندن منداشتیپ می که بود آن ما دیگر مشکل
 و بخاوانیم  را اروپاایی  اندیشاه  و فلسافه  کاردیم  ساعی  پاس . بکناد  بایاد  کاه  ناد ک می

 شادن  فیلسوف یمعنا به فلسفی کت  خواندن اما یمیجو سود آن از مدام مان درمحاورات
. شاد ندیا مای  فلسافی  کاه  کسای  باا  دارد بسایار  فارق  آخرش درخانه فلسفه معلم .نبود

 محفوظاات  افزایش با کردن فکر که چنان هم .ودش مین حاصل خواندن کتاب با اندیشیدن
 ورز را ماا  اندیشاه  و ذهان  .سات ا دیگاری  اندیشاه  و فکر محصول کتاب. نیست یکی
 فکار  چگوناه  دیگاران  که هدد می یاد تنها ما هب .ندک مین اندیشه صاح  را ما اما هدد می
 دیگاران  فکار  حاصال  از بخاواهیم  ما اگر. ستا دیگری جنس از اندیشیدن اما. نندک می

 ما. بینیم می که هست همین حاصلش وار انگل زندگی این اما .است شدنی کنیم زندگی
 ماشین یک چگونه ما که بدهد یاد ما هب حتی و .کند تکنیک صاح  واندت می درنهایت را
 فکار  صااح   را ماا  اماا  .برساانیم  ساامان  باه  را کارمان و ببریم جلو هب و کنیم روشن را

 هاای کاردر و یام ا هشاد  کاه  ویمشا  می خوبی یها نتکنسی درنهایتش. ندک مین ساز ماشین
 موفاق  ماا  بگاذرد  که هم سال هزار اما. نداریم کم چیزی اصلیش یها لمد از چنینی این
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 بایاد  شادن  اندیشاه  صااح   بارای . یما هنشد هم کنون تا که ویمش مین ماشین ساخت به
 چناین  نیازمناد  ماا . شود آماده جا درآن اندیشیدن بستر باید. شود ایجاد یتغییرات درذهن
 تاا  اندیشایدن . بپارورد  و بساازد  سنخش هر از اندیشمند خود به خود که هستیم بستری
 آن اسات  محاال  اسات  نشده تبدیل درونی ضرورتی یک هب ملت یک اذهان در که زمانی
 تبادیل  آغااز  هماان  از یاایی جغراف غارب  اگار . شود هرسنخش از اندیشه صاح  ملت
 مهنادس  و سااز  مجسمه و هنرمند تا بگیر فیلسوف از سازی نخبه کارخانه یک هب ودش می
 شاکل  گونه این اش ذهنی بستر. است چنین درونیش مداوم پایشدر ذهن آن که این برای
 و پرسشای  یا هپدید هر برایش و بکند چندوچون عالم کارهای درتمامی که است گرفته

. برساد  خود چرایی به علم درچارچوب کند سعی و شود تبدیل تئوری یک هب هرپرسشی
 را یا هجرقا  حکام  علام  رشاد  پروسه در که نیست نابغه دنبال هب ساز اندیشه قومی ذهن
 داشت خواهیم و یما هداشت ییها هنابغ مدام ما جغرافیایی درشرق هم جا آن و جا این .دارد
 اندیشامند  از لشاگری  باه  نیااز  ماا  کشور یک ساخت ایبر .نیستند ساز تاریخ ها هنابغ اما

 شاامل  پیکاره  ایان  و بدهناد  شکل را ملت یک فرهنگی پیکره که داریم یا هعرص درهر
 را چیازی هر. اسات  دانشمندساازی  کارخاناه  یاک  جغرافیاایی  غارب  .ودش می چیز همه
 آن یاا  ایان  معطال  را خودش .دقیقه علوم تا بگیر انسانی علوم از ساندر می انبوه تولید به

 کاارش  اما هدد می پربها و نشاندش می سریربر کرد ظهور هم نابغه اگر و .ندک مین نابغه
. ودشا  مای ن تعطیل تولید از آنی شا هکارخان و. برد می جلو هب دانشمندان از لشکری با را
 ذهان  تااریخی  بساتر  چرا که است این ستا باقی خود قوت به چنان هم که پرسشی اما

 فهام  باا  بتواناد  و بیایاد  ورز شا تااریخی  پروسه در تا نشد آماده دیشیدنان برای شرقی
 چیاز  هماه  و برگشت تاریخ به باید. شود جدید دوران وارد خودش ساختاری تمشکال
 . دید بدایت از را
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 خودخواسته نابالغی

 ود؛شا  مای  بارده  کاار  هبا  ساحت دردو نابلوغ و بلوغ و یدآ می بودن بالغ دربرابر نابالغی
 جسمی بلوغ با را ما و ستا فکری نابلوغ و بلوغ ما مراد جا ایندر و. فکری و جسمی

  .نیست کاری دارد طبیعی یا هپوی که
 :یمیرو روبه فاکتور دو با ما خواسته خود نابالغی در
 فهم .1
 خویش فهم بردن کار هدرب توانایی .2
 .نیسات  واستهخودخ که .یمیرو روبه بانابالغی ما نباشد قضایا فهم قضایا درک در اگر
 پارچم  تنبرافراشا  پای در چارا  که خواست ودش مین فهمد نمی که آن از .است ناخواسته
 اماا . باشاد  قضاایا  از بیشاتر  فهام  پای در گفات  وا هب ودش می تنها ندک مین کاری حقیقت
 فهام  باردن  کاار  هبا  دلیری و درعزم نقصان نیست فهم استیاک خودخواسته الغیاابادرن
 و کماک  باه  نیااز  نبایاد  .رساید  آن به باید .باشد خودجوش ایدب دلیری و عزم این. است
 ناباالغی  از آدمای  آمادن  بیارون  را گاری  روشان  عصااره  کانات . باشاد  دیگری رهنمود
 .اندد می شا هخودکرد

 

 پرسش چند

 ایان . عااجزیم  خاود  مساائل  درحل ما چرا که دهیم پاسخ پرسش ینا هب نخست باید ما
 خاانگی  جهل ما جهل ویندگ می یا هعد که است ستدر این آیا. دارد درکجا ریشه عجز
 .دارد تاریخی یا هریش و است

 راه و یام ا هشد زاد خانه جهل این گرفتار ما چرا. یدآ می کجا از .چیست زاد خانه جهل
 تااریخی  جهال  ایان  از ماا  صی الخ راه که است درست این آیا. چیست آن از الصیخ

 پااالیش  آیاا  و. چیسات  فرهنگای  ریبیادا  اسات  چناین  اگار  و اسات  فرهنگی بیداری
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 پاادزهر  یخاود  باه خود تولیاد  امکان آیا و. نه یا است ممکن جهل این از یخود بهخود
 اگار  و چگوناه  هست اگر و نه یا هست است شده زاد خانه جهل گرفتار که یا هدرجامع
 .چرا؟ نیست

 ماان دیروز باا  ماا  امروز. چیست مان تاریخی مسائل تحلیل و تشخیص برای ابزارمان
 بررسای  مارز  از یام ا هنتوانست ها هسد و ها هده این درتمامی ما چرا. است کرده فرقی چه
 .است بوده قالاخ درحیطه و درسطح مان انتقادات تمامی و برویم جلوتر روز وقایع
 را ماا  گریباان  که تاچیس دریاپ ارث ناای. یما هرداب ارث هاچ انام پدران از اام و
 .ندک مین رها

 

  مفاهیم در ییگرا تقلیل

 صرافت به ها نآ غربی یها هاندیش با ما پیشرو اندیشمندان آشنایی اوان ز ا ودش می گفته

. اسات  رفتاه  درغارب  کاه  ودر مای ن جلاو  باه  گونه آن حوالی ایندر داستان که دریافتند
 مختلف یها هحیط از کلیسا راندن عق  و کشیدن چالش به با بغر در اندیشه پیشرفت

 توجاه  باا  اماا  .اسات  شده ممکن خصوصی حوزه به آن راندن پس ایتدرنه و اجتماع

 ناوین  یهاا  هاندیش رشد برای عینی بستر نبودن و ما اجتماعی ارکان در مذه  نفوذ به

 تطبیاق  دنبال به جبارا هب بود آمده حاصل بورژوازی نوین طبقه رشد مدد به که درغرب

 ناوین  ی ها هاندیش نفوذ برای را راه تا برآمدند سنتی اهیمامف ااب غرب اندیشه اهیمامف

 بکاهناد  مذهبی ودستگاه دم حساسیت از تا زدند نوین یها هاندیش سروته از و کنند باز

 اساتخدام  باه  یدناد د می درخطر را خود اندیشه که نیز مذه  به بستگان دل سوی آن از

 عثبا دوسو از مذه  سلطه .یازیدند دست سنت حالاص و پیرایش برای نوین مفاهیم

 اندیشمندان درعموم سردرگمی نوعی و شد غربی یها هاندیش اساسی مفاهیم کژفهمی

 گرفتاه  کاار  باه  ادامتض ایامنظوره به اناس یک کلمات انازب درحیطه و شد اداایج ما

 باتجرباه  ساد ر می نظر هب .یما هدید ساز سرنوشت دروقایع را مباحث خلط این اوج .شد
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 باقی گرایان سنت با مماشات برای جایی دیگر است هرفت برجامعه چه آن از مردم عینی

 .است نمانده
 

 تاریک هایبنیاد

 ناشاناخته  ایان  .است ناشناخته ما برای هایشدبنیا که هستیم تاریخی یا هگذشت وارث ما
 .دارد علت ما درنزد گذشته ماندن

 و. است بوده دور منصف گر تحلیل و نگار تاریخ دید از که وقایعی تحریف و تقلی 
 .است شده وبزرگ کوچک و کوژکژو مدام ماضی اعصار طیدر

 برماا  کاه  درازی درروزگاار  ماا  و نیست معلوم برما ما فرهنگ و تاریخ ناپیدای عمق
 و باریم  غاوص  کران بی دریای ایندر بتوانیم تا بودیم شرایطی و ابزار فاقد است گذشته
 پاساخ  بایاد  باشد این جز اگر و. بیاوریم بیرون را شده تقلی  هایبنیاد ها یتاریک دل از
 .یما هایستاد خود روزگار و تاریخ جای این ما شده انجام یها شالت ازتمامی بعد چرا داد

 تااریخی  فرهنگای  هاای بنیاد درماورد  بدانیم که ستا جا این داستان این نخست گام
 هچگونا  کنایم  دنباال  بایاد  که است تنندانس این فهم از بعد. انیمد مین زیادی چیز خود
 .بیاوریم بیرون را خود فرهنگی هایبنیاد و برویم تاریک دریای این عماقا هب وانیمت می

 

 تاریخی یها تمشابه

 درهماه  هاا  نآ ماداوم  درپیشارفت  ریشاه  کاه  تحقیاری  غارب؛  توساط  ماا  مداوم تحقیر
 مکارر  هاای گرد عق  بعضاً و زدن درجا و شتدا فنی و اقتصادی و فرهنگی یها هعرص
 دنباال  مادام  ماا  کاه  اسات  شاده  باعث فنی و اقتصادی و فرهنگی یاه هعرص درهمه ما

 غارب  باا  را خودماان  بعضااً  و بگردیم غرب یها هقل و ها لغو با خودمان یها تمشابه
 و نظیار  بای  و یگانه را مولوی .بدانیم ها نآ از ترالبا را خود ها یگوی گزافه با حتی و برابر
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 سینا ابن و هگل از ترالبا حتی و هگل را صدراالم و گوته از ترالبا حتی و برابر را حافظ
 را زناان  رسایدن  سلطنت به و بشر حقوق گذار بنیان را کوروش ،ترالبا حتی و پاستور را

 را غرب و بینگاریم ماضی دردوران ومرد زن برابری حساب به ساسانیان سقوط دردوران
 .بدانیم خود افتخارپر گذشته دار وام
 و بدانیم منیت و فردیت بالدرمنج غرق و معنویت و قالاخ فاقد را کنونی غرب و

 جاالل  زدگای  غارب  .بیااوریم  حسااب  باه  معنویات  و قالاخ صاح  را خود درعوض
 .است داستان این نمای تمام آینه احمد آل

 

 نادرست یها تمشابه

 کلیساایی،  ساازمان  گارفتن  شاکل  باا  و دانسات  انسان و خدا بین رابط را مسیح پولس،
 گنااه  وانسات ت مای  پاول  گرفتن با که شد انسان و خدا بین رابط و مسیح جانشین کلیسا
 .ببخشد را گناهکار یها نانسا

 بیاید میان هب الهی بخشودگی و وجودی گناه که ودش می مطرح جاییدر پروتستانیسم
 ایماان  باا  یا ستا کلیسا توسط الهی بخشودگی که ودش می شروع جا این از کشمکش و
 .ودش می متحقق مسیح عیسی به

 شاکل  یان ا هب انسان و خدا رابطه نه و دارد وجود کلیسایی سازمانی نه که جاییدر اما
 .دارد ازاعراب محلی چه پروتستانیسم ودش می تعریف
 گاذر  مدرنیته دوران به سنتی جامعه از باید انستندد می ما نامبردار پدران ودش می گفته
 شاده  داشاته  نگااه  واپس غایت هب یا هعدرجام و نشوند گیردر سنت با که آن برای و کرد
 درفرهنگ ییها لمعاد دنبال هب که ندا هشد مجبور بیایند نما نشو فرصت مدرن یها هاندیش
 .کرد پژوهش باید است؟ گونه این راستی هب آیا. بگردند خودی
 که رسیدند باور ینا هب یا هعد که رسید ییجا به اندیشه این که برد یاد از نباید البته

 شدند مدعی و ستا ها یایران ما درست مصداق ردک می تمنا زبیگانه داشت خود ههرچ
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 غارب  خاستگاهش که مدرن یها هاندیش به نیازی و داریم نوشدن برای چیز همه ما که

 خاوب  شااعر  ثالاث  اخاوان  مثل آدمی که گرفت البا قدر آن ت  این و. نداریم است

 داریم لنین و مارکس به نیازی چه ریمدا را مانی و مزدک ما وقتی شد مدعی خراسانی

 آشاو  یها هاندیش بین بود وحدتی که مزدشت نام به کرد درست مکتبی خود باور به و

 از و .کناد  تختاه  را هاا  نآ دکاان  و ببندد را ایرانی های چپ دهان تا مزدک و زردشت

 را عشایرتی  نظام یک از برخاسته مردی ابوذر که داریم را شریعتی علی دکتر طرف آن
 ایان  .بناماد  تااریخ  سوسیالیسام  نخساتین  را او و بزند جا صنعتی پرولتاریای درقال 

 درکجاا  شا هریشا  تاریخی یها تمشابه یافتن و ها ینهادساز هم این و ها یاندیش درهم
 اقال ال .نیسات  نباودن  یاا  باودن  ماا  هستی اصلی گرانیگاه حقیقت با ما نسبت ؟.ستا

 اماا  اصالی  گرانیگااه  .نیسات  هم تننگف یا تنگف نیست، ما تمشکال نخست دروحله

 و آشکار ،کوژکژو قدر آن تاریخ درازنای در که حقیقتی. است حقیقت با شدن رو روبه
 ماا  بارای  آن یاافتن  که است گرفته خود به گوناگون یها هپیرای قدر آن است شده ناپیدا

 قات حقی باا  تاا  اسات  آدمای  ناپیدای چشم شدن باز اصلی مسئله .است شده ناممکن

 .شود رو روبه
 

 پرسشآغاز

 نباودن  و باودن  باه  درآخار  و تننگفا  و تنگفا  به و ودش می آغاز یافتن و دیدن از پرسش
 .هست حقیقت تندرگف ضرورتی چه و اجبار چه که این و .سدر می
 تکلیفی آیا حقیقت برافشای فشردن پای و حقیقت تندرگف ار میآد آیا که این دیگر و
 که است این ندک می مشغول را اندیشه تاریخ گر پژوهش ذهن که یا هنکت اما. نه یا هست

 زمیناه  ایان در کمی مایه دست ما چرا و .ستا کجا ما تاریخ در گویی حقیقت تبارشناسی
 کاردن  پنهاان  و .یما هبود حقیقت کتمان و مماشات مشغول ما مدام و داریم خود تاریخدر
 آن باه  نرسایدن  آن و باشاد  داشته مه دیگری علت شاید و مان یها شفر زیردر ها لآشغا
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 اناواری  جا آن و جا این هم اگر و کند روشن را ما ذهن یشیروشنا که حقیقت از مرحله
 یام ا هنباود  قاادر  کاه  یام ا هشاد  پاچه دست چنان آن است شده تابیده ما برذهن حقیقت از
 باعاث  اوردبیا  ینیپاا  را رو روبه بنای که آن از پیش حقیقت که چرا بزنیم کنار را یا هپرد
 واگر یما هنرسید امر ینا هب بسیار الیلید هب ما. است دهش می خودمان باورهای ریختن فرو

 یکای  پرساش  این .چیست حقیقت با ما نسبت که یما هزد تن آن از یما هرسید درجاهایی
 نزدیک آن به یما هنتوانست کنون تا که است بوده ما اندیشه تاریخ در اساسی یها شپرس از

 و چیسات  نخسات  دروحلاه  حقیقات  کاه  برسایم  امار  ینا هب یما هنتوانست هنوز و. شویم
 باا  باید و چیست آن به نسبت ما تکلیف رسیدن درصورت و رسید آن به وانت می چگونه
 آیاا  گاویی  حقیقات  کاه  اسات  این یردگ می شکل راستا درهمین که پرسشی. کرد چه آن
 .کجا دارد راگ و چرا ندارد اگر و دارد یا هسابق ما تاریخدر

 و بریازیم  بیارون  است ذهنمان سویدای در چه آن تمامی که معنا ینا هب گویی حقیقت
 حقیقات  گاویی  تماام  و حقیقات  گاویی  فاش برای ما آیا دیگر پرسشی. کنیم گویی فاش
 .ستا رو چه از نداریم اگر و ستا کجا داریم اگر .داریم یا هواژ
 از و تکفیار  یاا  دارودرفاش  باا  را ماا  که یما هبود رو روبه نهاد دو با آغاز همان از ما 
 زباان  یما هگفت همیشه خاطر مینه به است داشته باز است ذشتهگ می ذهنمان در که چه آن
 چاه  آن تنگف از مدام ،یما هکرد سانسور را خود مدام پس. باد به هدد می را سبز سر سرخ

 گاوش  هم موش و دارد موش دیوار خ  .یما هکرد ابا است ذشتهگ می مان روح دراعماق
 بهاام ا هب ما که است شده باعث ترس همین. است بوده ما تاریخی ترس ینا هب اشاره دارد
 محتس  گرفتار هرزمان که یا هگون هب یما هزد حرف ساقی می و شراب از .یمیبگو سخن
 عرفاانی  سااقی  و مای  و شاراب  کاه  عوام ساقی و می و شراب آن نه این یمبگوی شدیم
 .ندارد رویزیبا زنان و الخبائث ام به ربطی که ستا

 : داریم سروکار موضوع چند با ما گویی حقیقت ایندر
 .سوژه یا تنگف عامل :ندز می حرف که کسی

 ود؛ش می گفته که ستا چیزی ؛مضمون
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 ماا  از تاریخااً  کاه  چه آن به دستیابی و حقیقت به رسیدن شنونده و گوینده نظر و باور
 گاویی  فااش  ایان  مرحله ترین سخت این و .است نبوده ادهس امری است کرده پنهان رو

 داساتان  ایان  هماه  اماا . یما هبود اشکال دچار هم فهیم شنونده کردن پیدا برای ما. نیست
 رو روباه  تهدیاد  و خطر با یما هیافت دست حقیقت به که مقداری همان برای ما است نبوده
 .است بوده همراه مان جان دادن دست از با که تهدیدی و خطر .یما هبود

 

 مفاهیم تنقیح

 انعناو  باه  آن از و شد درمشروطه که کاری بود سنت که کهنه درقال  نو مفاهیم ریختن
 شده داده نشان چنین این اگر و نبود آگاهی یسو به راهی ودش می یاد مفاهیم گرایی تقلیل
 نسال  هکا  ناد ا بارآن  دیگار  بعضی هرچند. بود کاذب آگاهی این دارد آگاهی به راهی که

 را سانت  راست جناح تا زدند کار ینا هب دست مصلحت وجه هب خواهان مشروطه نخست
 کشااند  قتال و جنگ به را کار و نکرد را حد همین تحمل جناح آن همه این با و نترسانند

 ایان  که کرد وانت مین شکی روی هر هب. دادند او مرگ به رضایت نجف علمای که این تا
 هام  کردنای  پیادا  که کند پیدا راه تجدد باطن به نتوانست و نبرد ییجا به راه گرایی تقلیل
. ستا ما ذهنی سازی پاک مفاهیم تنقیح. زد تاریخی تکانی خانه یک هب دست باید اما نبود

 .یما هنشد مرحله این وارد هنوز ما که باورند اینبر یا هعد هرچند
 

  یشها هریش و ماهیت اندیشه؛ زوال

 علماا  جمهاور  هنوز چیست ماهیتش، ستا کجا ما اندیشه انحطاط ریشه که این درمورد
 حملاه  از را أمباد  ایان  یا هعاد  .است آن زمانی مبدأ نخست. ندا هنرسید واحدی درک به

 انحطااط  عامل درمورد. ردندگ میبر قدیم خیلی رانود به دیگر یا هعد و یرندگ می مغول
 را انحطااط  دیگر یا هعد و ندیرگ می عمده را عامل یک یا هعد .نیست واحدی درک هم
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 و انناد د مای  داخلای  را انحطااط  عامال  یا هعد آن خاستگاه درمورد. انندد می عامله چند
 تکیاه  خاارجی  برعامال  دگر یا هعد و ورندآ می حساب به آن کاتالیزور را خارجی عامل
 تاا  سایم ر مین خود تاریخ از واحدی درک به ما چرا که است این اصلی پرسش. نندک می
 :دیدگاه سه ست؟ا کجا انحطاط ریشه و خاستگاه انیمبد

 کاه  اسات  بارآن  :نخسات  دیادگاه : است شده ارائه کنون تا بررسی قابل دیدگاه سه
 جامعاه  گری قشری شدن حاکم با و برود بین از ما گیاندیش نظام شد باعث مغول حمله
 برآمدن و زایش برای فرصتی با بویه آل دوران ؛پنجم درقرن ما. شود تهی مغز و درون از

 یهاا  شجنب سرکوب برای خلیفه طرف از ترک جوی جنگ قبایل آمدن با اما یمیرو روبه
 باا . یناد آ مای  کاار  روی جقهالس و سدر می خود پایان به دوران این ایرانی طلبانه لالاستق
 سار  اسات  غزالای  محماد  اماام  آن سأر در که قشری جریانی سلجوقیان رآمدنکا روی
 .ورندآ می بیرون
 نظار  از جامعاه  و. باود  ایرانی گراییخرد دوره پایان یمعنا به غزالی دینی علوم حیا ا
 دینای  حکومات  تاا  یاد آ مای  طاور  هماین  و. ودش می تصوف دوران وارد اندیشگی نظام

 بیادار  درحاال  اروپاا  کاه  درروزگاری جامعه باره یک تنرف خواب به و صفوی قزلباشان
 که است صفوی حسین سلطان شاه ادشاهیپ انحطاط این اوج و است تنبرخاس و شدن

 خرهالبا و .کند مار و تار را او لشکریان واستخ می آش شپخ با افغان محمود درهجوم
 .گذارد افغان محمود برسر تاج و شود خارج اصفهان از شد مجبور

 و اناد د مای  زرتشات  برآمدن روزگار از را آن خاستگاه و انحطاط تاریخ :دوم دیدگاه
 را تازیاان  و ن المغو حمله و اندد می انحطاط اصلی دلیل را ما فرهنگی هپیکر شدن دینی

 .وردآ می حساب به انحطاط این کاتالیزورهای
 .اندد می تازیان حمله را انحطاط علت و تاریخ دیدگاه این :سوم دیدگاه
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 فلسفه خوش روز

 هاای  شاه اندی دار وام زیاادی  میازان  باه  کاه  مکتوب این فیلسوف و فلسفه داشت پاس به
 شود. می پیشکش همو به است دوستدار آرامش
 

 و ندا هگرفت میاندر را ما که ستا هاییچیز تمامی ها هاسطور و ،تابوها نمادها ا،اهزرا
 زباان  نخست باید آنان با تنگف سخن برای اما .یمیبگو سخن آنان با که واهندخ می ما از
 و شاهامت  آن باه  و کنایم  زمجا  را خاود  عازم  بایاد  تنآماوخ  بارای  و بیااموزیم  را آنان

 کنایم  بااور  و کنایم  پاک تاریک یها هآموز از را خود ذهن نخست که برسیم بزرگواری
 فارط  از کاه  ماا  بارای  است دیر بسیار هرچند تولد این. یما هآمد دنیا هب مادر از اکنون هم

 فلسافه  باا  ماا  آشاتی  روز. اسات  میمون رخدادی و تولد اما احتضاریم درحال کهنسالی
 .سدر می فرا زودی هب
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 باسماتی برنج مثل
 
 و درگوشه نیستند هم کم که موجودات دست این از .نیست و نبوده مهم نشانشان و نام
 کناار  تابساتان  گرم ظهرهای مثل درست بینیم می و یما هدید زباله تاریخی یها لسط کنار
 برجناازه  مگاس  اصاده  کاه  فروشان ماهی کوچه فروش دست زنان ماهی پراز یها یسین
 پیارزن  کاه  دساتمالی  باا  و اسات  برده شان خواب گرما سنگین زیربار شده له یها یماه
 .ورندخ مین جم هدد می تکانی حوصلگی بی از گاه گه فروش ماهی

 خاالی  را میادان  خطااب  و عتااب  باا  .پررویناد  دارناد  هاارا  مگس همین حکم اینان
 طاایی  حااتم  برادر مثل است شده اگر باشند درمیدان درهرحالی دارند دوست .نندک مین

 .درکنند اسم تا کنند ادرار کوثر درحوض
 نشاینند  می شان رذالت برصندلی و نندک می تن به را شان پلوخوری لباس مناسبتی هر هب
 یاا  صادقنا  مهام  دارد شنونده و برد میزان چه تا شان حرف نیست مهم .نندز می حرف و

 را قادرت  ناوکری  نناد ک مای  کیاف  .نوکری برای ندا هشد خلق. ستا ها نآ گفتن فرعون
 زدن خاط  چاوب  مهام  .نگیرناد  یا بگیرند بازی هب را ها نآ نیست هم مهم شان برای .کنند
 .ستا آقا برای ها نآ

 صااح   ببرناد  باید را باری نندک می فکر ها نآ .باشد که آقا نیست هم مهم شان برای
 .نباشند بیکار اه نآ و باشد باری که است این مهم نیست مهم بار

 تفنگ است بازار برند بودن چریک ببینند اگر .نندک می حرکت مُد با و مزاجند دمدمی
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 های پاسخ و نویسند می نقد است پس هوا دیدند وقتی نندز می کوه به و یرندگ می دوش هب
 خااطر  هماین  هبا  کنناد  بااور  را هاا  نآ حارف  همه دارند دوست .نندک می چا  چنانی آن

 .نندک می معرفی صادق را خود وندر می هرجای
 درباازار  را خاود  گذشته تمامی شبه یک و ورندآ میدر طرازنوین حزب از سر ناغافل
 یکای  پاانادازی  و پاادویی  باا  را سیاسات  و .فروشاند  مای  سایاه  پول دو با سیداسماعیل

 .کنناد  خارج  جاایی  و بیابناد  داغای  خبار  تا شندک می سرک جا آن و جا این و .یرندگ می
 .دارد دیگران برای تبعاتی چه داللی این که نیست مهم شان برای
 و نناد ز مای  کتاابی  هار  باه  نوکی بیشتر. ندارند هم را خواندن کتاب حوصله و وقت 

 جا آن و جا دراین کنی کم رو برای تا وندر می کش ها بکتا از دادن پوز برای را فرازهایی
 .کنند خرج

 تارجیح  برقرار را فرار چراغ پای شدن اریکت محض هب اما ندا صلح روزگار قهرمانان
 .وندش می فرنگ دیار راهی و هندد می
 انادازی  هام  پشات  و درناامردی  اماا  شاکاری  یهاا  گس مثل دارند تیزی یها هاماش
 .ندا هشبی روباه به

 بارای  بلندگویی و نشستن برای صندلی تا جنبانند می دم و شندک می بو جا وآن جا این
 .قیمتی چه به و کجا که نیست هم مهم .بیابند زدن حرف
 اماا  دارد قیمتای  خاودش  برای خود پیش حتماً ندز می چانه قیمتش برای که کس آن
 خاودت : ویندگ می تنها بزنند چانه برسرقیمت تا ندارند قربی و ارج هم خود درنزد اینان
 .ویندگ مین نه هم کس هیچ به. حاجی کرمت و

 رذالات  گادیا  در رآشپزیاها  و رپختاه و طرشرایاه ااب اند اسماتیاب رنجاب لامث
 .نندک می ری
 خودشان هرمکان و هرسال و هرروز .ستا تباهی انتشار نم،ز می تن نامشان گفتن از
 .یمآشنای ها نآ خبیث شجره با و انیمد می را ها نآ نام ما همه. وانندخ می نامی هب را
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  انقالبی رمانتیسیسم و فشاهی محمدرضا
 

  آمد در

 و باران درفصلنامه 2005 درسال نخست تاریخی گرایی اراده یا انقالبی رمانتیسیسم مقاله
 .است رسیده چا  به درتبعید ایران نویسندگان کانون دفتر در 2014 درسال سپس

 کاه  ماا  عصر و روسو ژاک ژان رمانتیسم، بحران و جهان بحران کتاب از است فصلی
 مرگ سالگرد دویستمین مناسبت به و دیژون دمیآکا همگانی دعوت به بنا 1977 درسال
 .بود شده ارسال آکادمی آن به و گردیده تحریر فشاهی توسط روسو،
 درساال  و .شاد  منتشر درایران 1978 درسال رومانتیسم، بحران و جهان بحران کتاب
 .رسید دوم چا  به 1981

 ورددرما  وچارا  چاون  جاای  چاه  که است این سدر می ذهن به که پرسشی نخستین
 و .اسات  شاده  چاا   ایران در 1357 درسال و است شده نوشته 1356 درسال که کتابی
 آن روی شادن  خام  بیشاتر  و .نشاان  تااک  ناه  و اسات  نشاان  تااک  از نه دیگر که حاال
 .دیگر چیز تا وردخ می تاریخ مشغولی دل به

 زا نشاان  ناد ک می بازنشر عصرنو نشریه در را آن 1399 بهمن 23 در فشاهی وقتی اما
 سایاهکل  سالگی پنجاه دربزرگداشت چنان هم او که دهد نشان واهدخ می او که دارد آن

 التاین  امریکاای  و ایاران  در دست این از ییها تحرک و حرکت این که است باور براین
 .است نداشته حاصلی زیاد خسارتی و اندک ثیرأت جز که بودند بورژایی خرده حرکتی
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 شهساواران  شهسوار گوارا چه ارنستو از است کرده یادی شا هنوشت درپیشانی هرچند
 .دیگر چیزی تا است شبیه تعارف به بیشتر و است خفته آرام که

 نفاس  و ویاد گ مای  چاه  او ببینایم  نخسات  باید فشاهی نظرات درمورد داوری برای
 .مقاله آخر تا برویم او نفس به

 

 زادگاه و خاستگاه

 فشااهی  ببییانم  بایاد  برسایم  انقالبای  یسیسام رمانت عمل و اندیشه چرایی به که آن از قبل
 .اندد می کجا از را جریان این زادگاه و خاستگاه
 یاا  و مساتقل  ظااهر  هبا  ییهاا  تدول با جهانی دوم جنگ خاکستر از برخاسته نسلی»
 و غربای  مصانوعات  روی هب باز یا هجامع و سرکوبگر و کودتایی ییها توحکوم وابسته
 روستایی اکثریتی و سوداگر و مرفه اقلیتی با یا هجامع.تازه یا هاندیش هرنوع روی هب بسته
 .عقیم فرهنگی با سوداگر خرده از وسیع یا هطبق با افزارمند و

 جامعاه  معناوی  و مادی تباهی به که یردگ می شکل نسلی سوداگران خرده این درمیان
 .یدآ میبر چاره درصدد و برد می پی

 کاه  ردب می یاد از فشاهی .اند انقالبی ژواهایبور خرده همان انقالبی های رمانتیک پس
 کثارت  و افزارمنادان  قلت همین با که یمروب هروب نسلی با ما نسل این برآمدن از پیش
 شاان  طبقااتی  خاساتگاه  از جدا نسل این و اندد می کارگر طبقه حزب را خود یانیروستا
 .ناد ا هشاد  ناآشا  مارکسیسام  الفباای  باا  حازب  ایان  جوانان درسازمان که هستند کسانی

 تشاکیل  را پیشاتاز  گروه که محفلی سه سورکی و ظریفی و جزنی سازمانی دروابستگی
 طبقه ازگردان بخشی دیروز تا اینان ودش می چگونه .نیست شکی که توده حزب به دادند
 .ندا هشد بورژوا خرده امروز و ندا هبود حزبش و کارگر
 



 کریتیک: دفتری در نقد و بررسی         404

 

 

 ها چریک تئوریک ضعف

 این او به استبدادزده و بسته محیط .ببیند را جامعه حقیقت کل نبود قادر بورژوازی خرده»
 .ادد مین را اجازه

 فشاانی  آتاش  چاون  یاا  و وندر می فرو خود فردی درالک یا ها مآد جوامعی درچنین
 .نندز می طغیان به دست و. وندش می منفجر

 ییهاا  مآد نظارات  و کوباا  و التاین  درامریکای دست این از ییها نعصیا میان دراین
 پیادا  درز بیارون  باه  چاین  از کاه  ییهاا  هاندیش و دبره رژیس و گوارا چه و کاسترو چون
 تولاد  و شاود  ساالح  باه  مسلح شد باعث و آمد انقالبی بورژوازی خرده کمک به ردک می
 .«کند اعالم جامعه به را خود

 آثاار  نخواندن و خواندن .چیست ضعف این مدعیان مراد چه؟ یعنی تئوریک ضعف
 .جامعه تاریخی چندوچون به نبودن آگاه یا ستا مارکسیستی کالسیک

 تحقیقای  کاار  هازاران  باا  ماا  اسات  داناش  تولیاد  محال  دانشاگاه  که درکشورهایی
 بیشاتر  دانشاگاهش  کاه  درکشاوری  اما شود فهمیده و خوانده ستا کافی که یمیرو روبه
 کاه  اسات  روشان  اسات  مونتااژ  سیساتم  یک چرخاندن برای دستانی هب کار تولید محل
 پیشااهنگ  برعهاده  ایان  و اناد م مای  نامکشاوف  و ناشناخته یشها هالی تمامی در جامعه
 تاوان  و وسع درحد هرچند .بکند ها هالی این روی تحقیقی کار و برود که نیست سیاسی
 .ندا هکرد ستا ما دردسترس آن از بخشی که تحقیقی کارهای ها چریک
 

 نسل این ویژگی

 .باود  آهناین  یا هاراد باا  سرسخت و فسادناپذیر نسلی اما بود شمار کم هرچند نسل این»
 و صانعتی  کشاورهای  ساوداگری  خارده  چاون  هام  کاه  نداشات  تمایال  کاه  باود  نسلی
 موهاوم  نااجی  درانتظاار  الل، و عقایم  و خشاک  درختزیر ابد تا بومی سوداگری خرده
 و اهیتبا  علال  دریافت تشنه که بود نسلی. بایستد «گودو» انتظار در یعنی بکت ساموئل
 .«بود جامعه هالک



 405         دفتری در نقد و بررسی کریتیک:

 

 

 از دیگاری  اخالقای  کادهای  باا  نسال  این که نظریم هم او با فشاهی توصیف دراین
 کودتاا  از پس جامعه داشت علت و بود برخاسته ملی جبهه و توده حزب شکست بستر
 .نبود بقا  و مبارزه امکان سابق کدهای با و بود شده دیگر
 

  نسل این کارنامه

 .بود خود مکان و زمان طبیعی و خلف فرزند انقالبی انتیسمرم که است این حقیقت»
 از دور باه  و اندک هرچند ا تکانی خویش، بهای گران خون هدیه با انقالبی رمانتیسم

 .«داد خفته جوامع به ا ها توده
 ایان . نیسات  گوناه  این گفت باید است معترف آن به فشاهی که اندکی نقش درمورد

 محافال  شدن رادیکال و کارگری یها شجنب برآمدن و بعد و دوره آن درادبیات را نقش
 .دید باید مختلف یها هالی درمیان هوادار یها شجنب گرفتن شکل و دانشجویی

 نناد ک مای ن محاسابه  شان اعضای تعداد با را انقالبی یها نسازما توتالیتر درکشورهای
 ایان  کاه  درزماانی  .کارد  مقیاس هوادارشان یها شجنب با درارتباط باید را ها نسازما این
 هاا  شجناب  ایان  1358 درساال . بدهناد  نشاان  را خاودش  نندک می پیدا فرصت ها شجنب
 .ادد می نشان را خود فدایی یها گدرمتین
 

 ها چریک اندیشه خاستگاه

 رنگای  باشاد،  داشته خود با علمی ساالری جامعه از رنگی که آن از بیش رمانتیسیسم .1»
 .دارد روبسپیر و ها ژاکوبن و روسو عامه اراده از

 تخیلای  سااالری  جامعاه  باه  باشاد،  نزدیاک  مارکس ساالری جامعه به که آن از بیش. 2
 چرنیشفساکی  و باابوف  باالن،  لاویی  فوریاه،  سایمون،  سان  اون، رابرت و مور توماس
 .است نزدیک
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 انیکیامکا  گرایای  ادهاما  باه  اشد،ابا  نزدیاک  جدلی گرایی ادهام به که آن از شابی . 3
 .است نزدیک
 جاوان  هگلیاان » ،«بالنکای  آیاین » هاا،  نارودنیاک  نظریاات  از است پر افکارشان. 4
 سرزمین از شده صادر های اندیشه و دبره رژیس نادرست تحلیل مارکوزه، نظیر «معاصر

 .است ها مرام سایر و کنفوسیوس
 درآغااز  ادیاان  از بعضای  ای قبیله مساوات و ها ال ایده ساالری جامعه از شان درک .5
 .«بود مذهبی گرفته مه و مبهم ساالری جامعه نوعی و ها آن ظهور

 ماتریالیسم و اندد می سرمایه ماقبل و یا هقبیل و عامیانه را ها چریک کمونیسم فشاهی
 و عامیاناه  درک ایان  از یا هنمونا  اماا . وردآ مای  حساب به مکانیکی ماتریالیسمی را ها نآ

 ویاد گ مای ن ماا  هبا  هم باز و ویدگ می راست او کنیم باور تا هدد مین نشان ما هب مکانیکی
 تاا  اماا  .سات ا سیاسی جریان یا حزب کدام نیست آن هست این مقایسه دراین او معیار
 و وردناد خ مای  غوطاه  اپورتونیسام  درمانجالب  سانتی  احازاب  داریم سراغ ما که جایی

 از شاان  درخااطرات  کاه  بعادها  و .نبودناد  مارکسیست یا هلحظ برای عمرشان درتمامی
 داناش  معماول  درحاد  بقیاه  تان  یک جز آمد میان به سخنی شان مارکسیستی سواد زانمی

 مارکسیسام  نه بود کتابی مارکسیسم انستد می چه آن هم نفر یک آن داشتند مارکسیستی
 .خالق و پرخون
 

 ادعاچند

 :کنیم نگاه دارد هم دیگر نقد چند فشاهی
 عینای  شارایط  کاه  نساتند اد مین و ردندک می نگاه ذهنی شرایط به فقط ها چریک .1

 .نیست آماده انقالب
 .ادندد می روشنفکران به را کارگر طبقه تاریخی عاملیت نقش .2
 .انستندد می تاریخ سازندگان را قهرمانان .3
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 شارایط  فتناد گ مای  و یدناد د می آماده را انقالب عینی شرایط ها چریک که آن نخست
 نشاویم  موفاق  اگار  فتندگ می و ندانستد می ها هتود کار را انقالب دوم .نیست آماده ذهنی
 حاوادث  درروناد  را قهرماانی  عمال  ساوم  و .ویمش می نابود شویم وصل طبقه و توده به

 .ازندس می قهرمانان را تاریخ که نبود معنا بدان این ولی ردندک می ارزیابی مثبت
 

 مبارزه شیوه

 باا  کوچاک  ای دساته  اقادام  و گاری  توطئه تاکتیک از بود عبارت درمبارزه ها آن روش»
 یا همباارز  لازوم  باه  و ها توده به اعتماد عدم مربوطه، نظریه و عمل نحوه و افراطی افکار
 و انقالبای  وضاع  و ها توده نقش و نیروها تناس  به توجهی بی ها، آن اصولی و متشکل
 افزارمنادان  نقش و اصولی و سیاسی صبورانه و مستمر کار و پیروزی، برای الزم شرایط
 .ها توده با آن هرابط اهمیت و

 رباودن  نظیار  اعماالی  باه  دسات  افراطای  تنادروی  این پیدر سپس ها آن از گروهی
 و ماالی  هاای  امپراتاوری  صااحبان  و نظامیان ترور و ها بانک به مسلحانه حمله هواپیما،
 مخالف و مغایر مارکس ساالری جامعه روح با تنها نه که زدند المللی بین و بومی صنعتی
 دلیال  باه  موجاود  نظام  و سوداگری بلکه بود، شده طرد مرام این سوی زا همواره و بود

 اصالی  ماهیات  عناوان  باه  آن معرفای  و خویشاتن  نفاع  باه  اعمال این از تبلیغاتی استفاده
 .«کردند می آرزو را آن به اقدام مشتاقانه ساالری، جامعه

 مثاال . دباو  هاا  هتود آوردن میدان به و سیاسی بست بن شکستن برای مسلحانه مبارزه
 دارد موضاوع  همین به اشاره است همگان معرف که بزرگ موتور و کوچک موتور شایع
 آن تماامی . نباود  هاا  نآ آمادن  میادان  هب و مردم دهی سازمان و تشکل به باوری بی این و

 بایاد  و کارد  مباارزه  ودشا  مای  دهند نشان طبقه و توده به که بود آن برای ها یفشان جان
 .آمد خیابان به

 کمای  یهاا  هنمونا  هم اگر و نداشت ها چریک عملیات در زیادی جای ترورها اما و
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 آمیاز  مساالمت  مباارزه  از حمایات  دادن نشاان  برای که بود خلقی نمونه عملیات هست
 گروه مالی مینأت برای هم چندبانک مصادره .بود شده سرکوب خشونت با که بود مردم
 .نبود گروه زندگی مینأت برای دیگری راه و بود
 بساتن  بارای  رژیام  خواساته  راستای در فشاهی نگاه برخالف عملیات این تمامی و
 .نداشت بهانه به نیاز حکومت و بود بسته قبل از فضا. نبود فضا
 

 توده با ارتباط نداشتن

 پاس  بودناد  پذیر ضربه نداشتند ارتباط توده با چون ها رمانتیک ویدگ می ادامه در فشاهی
 را هاا  نآ ضربات این و دندش می سرکوب که دندز می لحانهمس عملیات به دست ناچار هب

 .ردندک می عوض را خود ومنش مرام شبه یک و ردک می ایدئولوژیک پریشانی دچار
 .هرگز وید؛گ می فشاهی که است گونه این داستان آیا

هاا   کچریا  .گرفات  شاکل  تاوده  باا  پیشااهنگ  رابطه درنبود مسلحانه مبارزه جنبش
 بیایاد  خیابان به توده تا بشکنند را توده ترس و سأی سد دومطلق نشکست با واستندخ می
 .نداشات  چریکای  مشای  به ربطی پیشاهنگ با رابطه نبود .شود ملحق خود پیشاهنگ به و
 باا  یا هرابطا  نیاز  روزگار آن کاران سیاسی نبود ها کچری به مختص این نبود یا هرابط اگر
 خاطر هب پیشاهنگ از کندن دل و توده سأی و سرکوب به شتگ میبر این و نداشتند توده
 .سنتی احزاب اشتباه از سرشار گذشته
 اسات  مجاهادین  سازمان مراد اگر. یما همواج شبه یک یها شپر با ما کجا دیکر نکته

 فشااهی  کاه  گونه آن نه .داشت علت و کشید طول سال دو ایدئولژی تغییر پروسه آن که
 شادن  نزدیاک  جزنای  دیادگاه  باه  بعاد  هبا  1355 درسال ها کچری اگر و ندک می روایت

 .بود سیاسی برکار جزنی کیدأت و جزنی هواداران باالی وزن خاطر هب
 .ندارد حوادث منطقی تحلیل به ربطی کردن دوشاب و دوغ این
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 دیگر نقدهای

 اقتصادی، مبارزه یعنی مبارزه شکل سه هر به افزارمندان که داد می نشان تجربیات. 1»
 سیاسای  مبارزه به تنها انقالبی های رمانتیک که درحالی. نندک می توجه سیاسی و فرهنگی
 .داشتند اعتقاد
 درمرحله جامعه کردند، می تصور انقالبی های رمانتیک که چه آن عکس به درست. 2
 .ساالری جامعه انقالب درمرحله نه بود یکدمکرات ا بورژوا انقالب
 نفای  خشاونت  باا  بقاا   نظریاه  حفاظ  بهانه به ار میبو اسالف و کالسیک احزاب. 3
 .ندزد خیانت رنگ رحمانه بی را ها آن های شکست و اشتباهات و کردند
 انادک  تجربای  و فرهنگی توشه به توجه بدون و افراطی بینی بزرگ خود نوعی با. 4
 کالسایک  سااالران  مردم از شکسته پاو دست و کوتاه چندرساله مطالعه بر مبتنی که خود
 راستین تحلیلگر و مفسر تنها را خویشتن و ردندک می فرهنگی بی به تهمم را دیگران بود،
 .ندانستد می علمی ساالری جامعه علمی و

 و گذشات  و نارمش  گوناه  هیچ بدون و خشونت با و بودند هگرفت بردست مُهری. 5
 و تجدیادنظرطل   ضادانقالبی،  و ضادخلقی  عنااوین  باا  را مُهار  ایان  انقالبی، فروتنی
 هاای  دیادگاه  از کاه  مباارزی  و باتجرباه  و بافرهناگ  منقاد  هر پیشانی بر سوداگر خرده

 .«وبیدندک می کردند می انتقاد انقالبی رمانتیسم
 فرساتادن . ردناد ک مای ن رد را مباازره  دیگر یها هشیو فشاهی نظر برخالف ها کچری

 ردیگا  و باود  راستا درهمین آنان دهی سازمان و کارگری کار برای ها هکارخان به ییها متی
 کاه  آن درآخر و یدندد مین سوسیالیستی شان یها هنوشت گواهی به را انقالب مرحله که این
 سانتی  چاپ  احزاب .دندز مین خیانت انگ و ردندک مین رد را سنتی احزاب خشونت با

 کارده  تحمیال  انقالبای  برجنبش شان بیکران اپورتونیسم خاطر هب را سنگینی یها تشکس
 .دز می خیانت انگ اینان عملکرد به که بود جنبش اکثریت نظر این. بودند
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 درمیادان  کاه  آناانی  برای بودند نشسته گود درکنار که آنانی نبودند هم بین خودبزرگ

 با سخنور اپورتونیسم نداشتند، گفتن برای حرفی ردندک می خرد استخوان عمل و حرف

 و فکاری  رناماه کا باه  کنیم نگاه. ردک مین درمان را جنبش دردهای از دردی یشها هنوشت

 .هیچ به نزدیک چیزی 1357 سال تا 1332 کودتای فاصله در احزاب این عملی

 آن برای گشا راه و یا هتاز حرف و بودند بالاشکال احزاب قبیله همان از نیز منتقدین

 نشار  تجدیاد  ساال  43 از بعاد  فشاهی که نقدی همین مثل درست نداشتند جنبش روز

 .گشا راه پاسخی و دیبنیا پرسشی هیچ بدون است کرده
 

 کنیم بندی جمع

 :چیست مجموع در فشاهی حساب حرف

 از و داشاتند  حساسای  روح که انقالبی بودند بورژواهایی خرده انقالبی یها کرمانتی

 رسایده  انفجار مرز به بودند استبدادی و وابسته و مصرفی جوامعی که خود جوامع تباهی

 درعمال  و نارودنیک دراندیشه نداشتند خود جامعه از درستی درک که جا آن از و بودند

 رهباری  ردناد ک می زندگی دهقانی جوامعی در که جا آن از و .ردندک می رفتار وار بالنکی

 .انستندد می روشنفکران ازآن زمانی و دهقانان ازآن زمانی را انقالبی

 را احازاب  آن اینان و بود قطع بودند شده سرکوب که انقالبی احزاب با اینان ارتباط

 راساتین  مفساران  را خاود  تنهاا  و انساتند د مای  ضادانقالب  و کاار  ساازش  و رفرمیست

 .اندندر می خود از خائن انگ با را دلسوز منتقدین و ورندآ می حساب به مارکسیسم

 ساپهر  بیشاتر  هرچاه  کاردن  پلیسای  و جامعاه  به کمی تحرک دادن اینان کار حاصل

 هرچه دندش مین حمایت افزارمندان و ناندهقا سوی از که جا آن از و .بود کشور سیاسی

 . دندز می تروریستی اقدامات به دست و فتندر می فرو درخود بیشتر
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 ها یکچر نقد آخر؛ سخن

 را ویاران  کالبادی  تنهاا  کاه  یا همارد  احزاب بودند؛ سنتی چپ احزاب تز آنتی ها کچری
 که نبود احزاب آن لهدامچا به بازگشت ها کچری دیالکتیکی نقد. شیدندک می خود دنبال هب
 .بودند آمده بیرون اعتراض با ها نآ جا همان از

 کردند سعی که کسانی نه و رسیدند آن فهم به منشعبین نه که بود تلخی حقیقت این
 .بریزند بیرون را یشها لواشغا آت و بازگردند احزاب آن به

 دامچالاه  باه  که دیگرانی و فشاهی، فهم از این و .بود کمونیست حزب ها کچری نقد
 . بود خارج درغلطیدند سنتی احزاب
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 کرمانی میرزارضای
 

 نقد سالح و سالح نقد دیالکتیک

 روزها این

 ردیمک می فکر روزگاری ما که کسانی کنند حالی ما به تا هست عجیبی اصرار روزها این
 .ناقهرمانند بلکه بماند نیستند قهرمان ندا هبود قهرمان
 ستارخان و پسیان و قهرمان ندک می را باباباغی قوام قوامش رکتابد شوکت حمید از
 گارد  دو آن دانشیان کرامت و گلسرخی سمائی مهدی و ناقهرمان ندک می را حیدرخان و

 و صاادقی  فاطماه  و مادرن  پسات  نماایش  یاک  در ساواک خورده بازی ندک می را دالور
 یاک  چااک  ساینه  عاشق یک و پاانداز یک نندک می را شعاعیان مصطفی چهلتن امیرحسن
 خاویی  اسماعیل کدکنی، شفیعی و هدد می کشتن به را خودش ناامیدی دراوج که فاحشه
 شااملو  چاپ  تبلیغاات   باا  که بادکنکی ندک می را شاملو و درلجن سرخی گل ندک می را
 خاورده  را خاانلری  حاق  درشعرش کاری دست با که متقلبی ندک می را نیما و است شده
 انسات د می قهار خوری عرق را گلسرخی که گرگین ایرج چون وجوداتیم تا بگیر است
 پهلاوان  جهاان  کاه  دنیاا  از خبار  بی و پرت شناس روان آن تا بود شدن قهرمان عاشق که

 دسات  شادن  دیاده  کام  و جنسای  ضاعف  علات  هب که انستد می عنین مردی را تختی
 هاای  ناویس  شاغال آ و قوچاانی  و ماهرویاان  هوشنگ تا بیا طور همین و زد خودکشی به
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 و (شایگان برادران) جوانه و دانه قاتل نندک می را اشرف حمید که پویا اندیشه و مهرنامه
 را رضاا میرزا تاریخی و مهم بازجویی که یا همراغ مرادی علی تا دست این از موجوداتی

 راساتی  هبا  ؛السالطان  امین برای ندازیپاا ندک می را استبداد برشقیقه تیر و مضحکه ندک می
 .چیست داستان
 .بزنم ریشه به واستمخ می

 یا همراغا  مارادی  علای  از بازنم  ریشاه  باه  واساتم خ مای  مقاله به بکنیم نگاه نخست
 :ایران تحلیلی تاریخ درسایت

 میرزارضاا  دسات  هبا  عبادالعظیم،  درحرم هجری1313 ذیقعده 17در  شاه ناصرالدین
 .شد کشته کرمانى
 فات گ مای  خود دردل و ردک می نگاه اطراف مردم به و نشسته خندان و غرور با قاتل

 :گفت مى !است ساخته آزاد را ها نآ و کرده مردم به را خدمت ترین بزرگ که
 کاردم،  تعلایم  شما به را خود درس و نمودم عمل خود تکلیف به من ایران، اهل اى»
 (99-96 ص ،1 ج ایرانیان، بیدارى تاریخ« )...کنید تکرار فراگیرید زودى به

 آزاد زودی هبا  کاه  ردکا  مای  فکر و ردک می افتخار خود عمل به نیز ها یربازجوید بعداً
 السالطان  اماین  صادراعظم  به مخصوصاً شاه، کشتن با که خدمتی سب  به و شد خواهد
 ارتبااط  شاه زنان از یکی با السلطان امین چون شد، خواهد برخوردار او حمایت از کرده
 موکاول  ناجشا  رگزاریابا  از بعد به را او تنبیه مسئله، این از خشمگین اهاش و هاداشت
 ...بود کرده
 دار بااالی  باه  را قاتال  زودتار  هرچه واستخ می صدراعظم قاتل، انتظار برخالف اما
  !رود خاک زیر به قاتل با خودش ارتباط تا بفرستند
 کاه  فهمیاد  زماانی  و باود  آزادیاش  بارای  صدراعظم کمک درانتظار چنان هم قاتل و

 .(287 ص ،2 ج قاجار، ی هدور گران سیاست) .شد مواجه دار با که فتهر کاله برسرش
 باود  طعنه و  شوخى به آمیخته و مضحک بیشتر ها یبازجوی در میرزارضا ىها بجوا
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 را شاهید  شااه  چارا  تو کرده ظلم تو به الدوله وکیل مانند دیگرانی اگر شد الؤس قاتل از
 .!کردی؟  یتیم را مملکت یک و کشتی

 سالطنت،  ساال  چندین از بعد باشد کرده سلطنت سال پنجاه که پادشاهى»: داد پاسخ
 را شاجر  چناین  باشد اوباش و اراذل این و. ..السلطانزعزی الدوله، وکیل درخت، آن ثمره
 بیادارى  تااریخ ...! )بارگ  و شااخ  باه  ناه  بازنم  ریشه به واستمخ می من و کرد قطع باید

 (اول ج...ایرانیان
 !؟...بود جا آن جهل و ظلم ی ریشه آیا و بود؟ زده ظلم ریشه به رضامیرزا آیا اما

 و اندیشاه  و ماردم  هاا  میلیاون  یعنای  باود  تااج  و تخات  از بیارون  درآن ظلم ریشه
 !بودند شده یتیم اینک که بود شان ذهنیات
 ؟...برد بین از ششلول با را جهل و ظلم ریشه توان می مگر و
 ایاران  ریخات  فارو  شاهی ناصرالدین نظم آن شاه، ترور از پس وقتی همین، خاطر هب
 نظام  باه  وردناد خ مای  سفاأتا  ماردم  و شاد  غارق  مرج و هرج و اامنیان از اییادریدر

 !ناصری استبدادی
 انوشایروان  مگار  تاو  مردک» که بود گفته درستی هب التجار ملک محمدکاظم حاجى و
 مساتوفی، )» .شود؟ شاه ناصرالدین جانشین که داشتى سراغ شهر ی هدرواز پشت را عادل
 (6 ،ص2 ج...من زندگانی شرح

 .کردند رابرگزار شهیدشان شاه ترحیم مراسم ترین پرشکوهاز یکی مردم که شد چنین
 «.بود زده کاهدان به کامالً بلکه بود نزده ریشه به رضامیرزا که سدر می نظر به

 کرمانی میرزارضای و شاه ناصرالدین فرزندان
 :کنیم نگاه لهمقا این مهم نکته چند به نخست

 .ردک می نگاه مردم به و بود نشسته خندان قاتل .1
 زناان  از یکای  باا  که صدراعظم السطان امین و ودش می آزاد زودی هب ردک می فکر .۲

 .ندک می حمایت او از داشت ارتباط شاه
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 .بود مضحک ها یبازجوی در یشها بجوا .3
 .بود مردم ها نمیلیو بین در ظلم ریشه .4
 اساتبداد  برمغز یا هگلول که میرزا آیا است؟ گونه این کرمانی میرزارضای بازجویی آیا
 قاراوالن  و زائار  جمعیات  درمیاان  عبدالعظیم حضرت درحرم هم آن و بود کرده شلیک
 بود نشسته خندان بود شده کنده گوشش که بود شده مضروب سختی به جا درآن و شاه
 .ذارندگ می تو  جلو را او فرصت دراولین انستد مین و

 واندت می کسی تنها را ادعا این بود؟ غیرواقعی و دار خنده و مهمل یشها یبازجوی آیا
 .باشد نخوانده را ها یبازجوی که بکند
 ناه  ماردم  جهال  باا  را اساتبداد  ظلم ودش می آیا. بود مردم خود دربین ظلم ریشه آیا
 .کرد تبرئه که توجیه
 ؟.ردب می کجا هب راه تاریخ از تبیینی چنین این راستی هب

 گلوله ندا هنتواست استبداد نسبی و سببی فرزندان سال همه این از بعد که است عجی 
 بازرگ  کار آن واهندخ می و وزندس می دارند هنوز و ببرند یاد از استبداد برشقیقه را میرزا
 بساته  اساتانبول  درمحفال  شا هنطف که را تروری و کنند تخطئه خبری بی دوران درآن را
 از یکای  با نامشروعش رابطه خاطر هب شاه دست از السطان امین کردن خالص به بود هشد
 .کنند مخدوش و دهند نسبت شاه زنان

 و باود  شاده  میرزارضا به که ستمی و ظلم به شتگ میبر شاه ناصرالدین ترور داستان
 حلقاه  باه  میارزا  که بود دراین فرقش اما بود استبداد دردستگاه رایج امری وستم ظلم این

 .بود وصل استانبول
 

 استانبول حلقه

 بارده  پنااه  اساتانبول  باه  قاجاار  وستم ظلم از که بود تبعیدی ایرانیان حلقه استانبول حلقه
 و اسادآبادی  الدین سیدجمال محفل این سأر .بودند ایران مردم بیداری درصدد و بودند
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 سار  کاه  بودناد  اینان هم و بودند روحی احمد شیخ و خبیرالملک کرمانی، االسالم ناظم
 کاه  روحای  و خبیرالملاک  و کرماانی  نساترن  درخت درزیر و گذاشتند ترور این درراه
 کردند خاکستر زیر را سرشان و شدند کشته بودند شده داده ایران تحویل عثمانی توسط
 الادین  جمال عثمانی سلطان. کنند منتقل دارالخالفه به را آنان کاه از شده پر سر بتوانند تا

 .کرد مسموم را او خود اما نداد ایران تحویل را اسدآبادی
 و اسادآبادی  سایدجمال  باا  و رفات  اساتانبول  باه  اندیشی چاره برای وقتی میرزارضا

 بایاد  که فهمید و گرفت را کار اصلی خط کرد مالقالت خبیرالملک و روحی و کرمانی
 تارور  باه  مصامم  استانبول از که درحالی برگشت پس زد استبداد درخت ریشه هب را تیشه

 .بود شاه ناصرالدین
 ازپاس  شکساته  دل و مارده  دل و قارون  پاس  از رفتاه  خاواب  هب و بسته یا هدرجامع

 شاده  غارق  و زندگی از شده بریده و مخدر عرفانی در فرورفته و شمار بی یها تشکس
 هماه  باا  نقاد  ساالح  زمینی جهانی پس از آسمانی جهانی به خوش دل و فردی دراوهام
 و کُناد  و هاد د مای  دست از را خود بُراّیی دیگر که سدر می ییجا به شا تاریخی برندگی
 تاا  یاد آ می میدان به سالح نقد که ستا جا این. ودش می تاریخی انبارهای راهی زده زنگ
 .بیاورد بیرون مرگبار خوابی از را رفته خواب هب توده
 

  بود که کرمانی رضای میرزا

 رفسانجان  تواباع  از خنامان ایروست اهل مادرش و کرمانی کشاورزی مالحسین پدرش
 .آمد دنیا هب هجری 1267 درسال و. بود

 درکناار  و فراگرفات  باود  حاوزوی  علوم که را روزگار آن علوم پدرش درنزد کمی
 .ردک می کار زمین روی پدرش
 میارزا  از را زماین  .باود  الملک وکیل خان محمداسماعیل روزگار دراین کرمان حاکم

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85
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 را دینای  علوم تحصیالت و کرد مهاجرت یزد به سرمایه اندکی با هم رضامیرزا و گرفت
 فروشای  دسات  باه  انادی  و سال یک و رفت تهران به بعد مدتی .گرفت پی شهر ایندر
 .آورد روی

 حااجی  و شاد  مشاغول  خادمت  به الضرب امین محمدحسن حاج دستگاه در مدتی
 .کند رسیدگی امالکش به تا نمود اعزام بم شهرستان به را وی  هجری 1301 سالدر
 داد اداماه  قادیم  سبک به را ط  تحصیالت کشاورزی بخش در فعالیت ضمن یرزام
 .آورد دست به توجهی قابل عملی و نظری ییها تمهار رشته ایندر و

 حابس  درگیارودار  مدام الملک وکیل کرمان حاکم یها یزورگوی با مخالفتش علت هب
 میارزا  و شد کشته رمانک کالنتر خان یحیی و گرفت صورت کرمان بافان شال قیام تا .بود
 .شد زندانی و دستگیر بافان شال تحریک علت هب

 .کرد ترک تهران یسو به را کرمان 1304 درسال
 

 السطنه نایب میرزا کامران با درگیری

 شااه  ناصارالدین  فرزند السلطنه نای  میرزا کامران به را کاالهایی اش فروشی شال دردوران
 و شاکایت  باه  کاار  و کرد استنکاف سال دو از بعد پول دادن از میرزا کامران و. فروخت
 .داشت او برای بعدی تبعاتی که .کشید کدورت
 

 قزوین زندان

 را او دیاد  مناسا   رضاا میرزا از انتقام برای را فرصت تنباکو تحریم از پس میرزا کامران
 شاه رضع به او تا کند مکتوب را خود عقاید خواست او از و. کرد دعوت خود منزل به

 و بیاورند حرف به را او تا شد آماده شکنجه بساط مکتوب شدن نوشته محض هب .برساند
 .کردند زندانی میرزا کامران درمنزل را او بسیار شکنجه از بعد و .بدهد لو را همدستانش

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA
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 سایاح  حاج وی، 1308 سال ذیقعده ابتدای در. کشید طول روز 45 رضا میرزا حبس
 .کردند حبس شهر قاپوی عالی در و دادند انتقال قزوین به را زندانیان بقیه و

 تهران به زندانیان آوردن از بعد و ماند قزوین زندان در ماه بیست حدود در رضامیرزا
 و ماناد  محبوس تهران در را دیگر مدتی که رضامیرزا مگر شدند زادآ همه 1310 سالدر
 .نماند ایران در که  شرط بدین شد آزاد تهران جمعه امام العابدین زین میرزا شفاعت به

 .است درگذشته دخترش شد مطلع که بود زندان در
 

 سیدجمال با رابطه

 کرماانی  رضامیرزا گزید، اقامت الضرب امین منزل در جمالسید که هجری 1307 درسال
 کاه  شد مند عالقه جمالسید به نسبت چنان او. شد آشنا افکارش با و رفت او مالقات به
 .گردید اسرارش محرم و مریدان از

 کارد،  دساتگیر  را او نظمیه رئیس مختارخان و ننشست آرام میرزا سیدجمال یددرتبع
 .نمود زندانش روانه و زده پاهایش بر زیادی چوب. بست فلک به را وی
 

 مجدد دستگیری

 بودند داده تشکیل ای حوزه تهران در جمالسید شیفتگان و معتقدان از ای عده ایام آن در
 و لنادن  از کاه  جمالساید  هاای  اعالمیاه  و هاا  بیانیاه  عتوزیا  و تکثیر نشر، در مخفیانه و

 هاادی  شایخ  چاون  علمایی جمع ایندر. ردندک می اقدام رسید، می شان دست به استانبول
 شدند، می دیده تجار و شعرا اعیان، از جمعی و طباطبایی محمدسید اهلل آیت و آبادی نجم
 هاای  اعالمیاه  توزیاع  در و کارد  برقارار  ماؤثر  ای رابطه مخفی حوزه این با نیز رضامیرزا
 .کوشید قاجار حکومت مخالف
 .کرد زندان روانه را او دیگر بار ها شتال همین

http://wikifeqh.ir/%D8%B0%DB%8C%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA
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http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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 استانبول سوی به حرکت

 روزگاار  درایان  ترکیاه  .نماود  ترک ترکیه قصد به را تهران زندان از رهایی از پس میرزا
 روز چهال  زنادان  صادمات  علات  هبا  میارزا . باود  تبعیادی  مخالفین یها نکانو از یکی

 .شد بستری ها یفرانسو دربیمارستان
 این با: گفت وا هب جمالسید .گفت خود یها تمصیب از رفت سیدجمال نزد به بعد و
 .نگرفتی ستمگران از را خود انتقام چرا کنی، می نقل تو که ها ستم

 و رفات  مشهد به آباد عشق راه از و شد بادکوبه راهی 1313 سال رج  26 در میرزا
 .شد کرمان راهی جا آن از

 یاک  نماود،  مای  حمل میوه بادکوبه برای که فروشی میوه شخص از بارفروش رشهرد
 .خرید گلوله عدد پنج انضمام به روسی لول پنج

 

 شاه شکار

 اقامت حرم حجرات از یکیدر و گردید وارد ری رشه به هجری 1313 شوال دوم میرزا
 .شد مشغول طبابت شغل به داشت، عملی و نظری ط در که ای سابقه برحس  و گزید

 کناد،  تمام را شاه کار ودر می تفرج برای شمیران به شاه که موقعی داشته قصد میرزا
 .ودش می گناه بی دممر کشتن به منجر کار این رسید نتیجه بدین یشها یدربررس اما

 .تروربود طرح شکست امکان اما آمد پیش ترورشاه فرصت بار یک هم دولت درتکیه
 ذیقعده هفدهم کرد، می مهیا سلطنت سالگی پنجاه جشن برای را خود شاه ناصرالدین

 و صادراعظم  رفات  عبادالعظیم  حارم  به شاه بود، ش1275 اردیبهشت مطابق 1313 سال
 بودناد  گرفتاه  فاصاله  وی از موقاع،  آن بودناد،  شااه  ماالزم  همیشاه  که درباریان برخی
 کاه  کناد  وانماود  چناین  خواسات  مای  که درحالی و کرد نزدیک شاه به را خود رضامیرزا

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
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 پنهاان  عریضاه  حااوی  پاکت زیر که را رولور اسلحه بدهد، ای عریضه شاه به خواهد می
 .گرفت هدف شاه قل  سوی به بود نموده

 که شد ثابت اینک»: گفت و شد خرسند جمالسید رسید، استانبول به خبر این چون
 افارادش  کاه  ملتای  زیارا  شاد  ناامیاد  آناان  نیاروی  از شود نمی و است زنده ایران ملت
 از را خاود  وجاان  روح طبعااً  د،اکشنا  مای  اماانتقا  ،گراستم از و ودهانم یاخواه وناخ

 «.اند نداده دست
 

 شاه ناصرالدین کارنامه

 خاود  ساله پنجاه  سلطنت درطول و .بود قاجار دودمان پادشاه چهارمین  شاه ناصرالدین
 ایاران  ماردم  و دولات  هاا  آن درتماامی  کاه  نماود  امضاا   سیاسی و تجاری قرارداد  83
 خراساان،  اساتان  از نیمای  ،افغانساتان  خااک  تمامی. گردیدند متحمل هنگفتی یها نزیا

 از قطعاه  ساه  و هفتااد  و یکصاد  عمان، مسقط، سرخس، مرو، قائنات، و سیستان تمامی
 ،کردستان ،مازندران ،گیالن بلوچستان، نواحی از بسیاری ،فارس خلیج سواحل و جزایر
 و شاد  جادا  کشاور  این قلمرو از وی غلط یها تسیاس با بود، ایران جزو که استرآباد و
 .گردید واگذار همسایگان به

 .داشت یا هصیغ و عقدی زن 85 که الیدرح شد کشته که بود ساله 66
 

 دلبران سر

 کاه  ستا میرزارضا از قاجاری اشراف حدیث( یکم جلد) السلطنه عین خاطرات روزنامه
 :بود که میرزا هدد می نشان ما به حدودی تا

. کردناد  حابس  دلیال  بای  مرا دفعه چهار: بود گفته خزانه آقاغالمحسین به رضا،میرزا
 اعتناا   ببندیاد،  را« خلیلای » پاایم  یکای  آن باه  گفاتم  هرچه و مجروح و بود دربند پایم
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 او باا  و رندب می افخم سردار یها مآد را پسرت: »گفت درحبس پشت آمد عیالم. نکردند
 .شود کم بیداد و ظلم بلکه کنم، را کار این گرفتم تصمیم موقع همان «نندک می لواط

 .«مظلومان آه: »بود گفته کشتی؟ را شاه چرا بود پرسیده میرزا حسینمحمد
 .شدک می را شاه دیگر یکی نبودم هم من اگر :بود گفته معتمدالدوله به
 مان  ساتنطاق؟ ا هبا  چاه  راوتا  ات، باازی  قاا   عق  برو: »بود گفته معتضدالسلطنه به
 شاماها  مشاام  به فرنگستان بوی مگر کردم؟ وطن اهل فدای را خود جان کردم بدکاری
:« باود  گفته معتضدالسلطنه»؟. است کرده احاطه را ایران که بود بیدادی چه این نرسیده؟
 یاک  بااالخره  هام  آن بارای  هبودک گفته»؟. کنی می چه را بعدی شاه کشتی، را این گیرم
 .«ودش می پیدا غیرتبا

 

 اعدام نحوه

 را طنااب  اول باار . کشایدند  پاایین  باز و انداختند طناب دوبار. داشت زهره و دل خیلی
 طنااب . آوردند پایین که بود کاردر نقصی رفت باال که ذرع نیم قدر به انداختند گردنش به
 جاان  موقاع . باود  نباختاه  اصالً را خودش و ردک می نگاه خوب حال این با. کردند باز را

 باودم،  نزدیک خیلی من. شد روح قبض تا وردخ می تکان پایش و شکم طور همین دادن
 گفتاه  میرغضا   باه : »گفتناد  گفت؟ چه دوم، و اول زدن دار بین: »پرسیدم اعدام، از بعد
 .بود تأجر تمامن،.!« کن محکم اول طور همان را طناب بود،

 :گفت می خود های بازجویی در رضا میرزا
 کشورشاان  از بیچاارگی  شدت از چگونه ایرانیان این ببینید، را خارج ممالک بروید»

 دینااری  اگار  تاازه  اناد،  ریختاه  هام  روی به روز سیه طفلی چون هم جا این و اند گریخته
 باا  شاان  دسات  از حکومات  دار نشان و بند حمایل نمایندگان هم را آن برسد شان دست به

 «.ربایند می ها توطئه انواع
 :دهد می پاسخ کشتی، را شاه ناصرالدین چرا پرسند می رضامیرزا از
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 ار تخام  ایان  و ام کارده  بیادار  را دولت و ملت و کرده خالیق تمام به خدمتی یک»
 و ماوذی  حیواناات  اناواع  کاه  را ثماری  بی خشک درخت یک. شد سبز و کردم آبیاری
. کااردم متفاارق را جانورهااا آن و انااداختم باایخ از بودنااد، شااده جمااع آن زیاار درنااده
 بارای  دیگار  رهایکشاو  ببینیاد  باشاید،  ماردم  فکار  باه  شما کنم می توصیه بازماندگان به

 نماییاد  مشاورت  آناان  با کنید، عمل گونه این هم شما اند، کرده چه جامعه آحاد سعادت
 و شاود  مای  منظم کارها وقت آن آورید دست هب را ملت رضایت که نمایید فتارر میقس به
 .رود می میان از هم ظلم
 :نماید می نشان خاطر دیگر جای در
 درصادد  و بگویناد  وا هب اشتباه را امور و باشد کرده سلطنت سال پنجاه که پادشاهی»
 ایان  و خاقاان  اماین  عزیزسلطان، الدوله، وکیل رفتار این ثمره و برنیاید تحقیق و بررسی
 را شاجری  چنین باشند، گشته مسلمین عموم جان بالی همگی و گردند اوباش و لاراذ
 .ندهد را ثمر نوع این دیگر که کرد قطع باید

 :داشت اظهار التجار ملک محمدکاظم حاج به درجواب رضامیرزا
 غفلات  خاواب  از را آنان و برسد عالم مستبدین گوش به صدایش که انداختم تیری
 .کند بیدار
 

 صالبت سیمای

 :فتگ می الدوله نظم خان ابوتراب میرزا خود مستنطق به میرزا
 کاه  دوانیاده  ریشاه  دروجاودم  غیرتای  زیارا  دارم آشاکار  تفاوت یک دیگران با من
 .کند تحمل را ناروایی و ظلم تواند نمی

: پرساید  و رفات  نازدیکش  شااه  خدمتانپیشا  از معتضدالسالطنه  میارزا  محمدحسن
 مثال  کاه  بدتر این از جرم کدام: گفت کشتی؟ را او که داشت گناه چه اهاش ا،ارضمیرزا
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 تاو  باه  اسات  جماع  دروجاودت  که ناموسی بی همه ااب و دهد راه خود خلوت به را تو
 «.شود نوسأم

 :نویسد می مستوفی عبداهلل
 :زد می فریاد او
 دهناد  می شکاری بازهای خورد به و کنند می را مردم بدن گوشت قاجار کارگزاران»
 را شاهر  یاک  نااموس  و ماال  جاان،  مالکیات  قبالاه  و گیرند می مروت بی فالن از مبلغی
 کاه  نمایناد  مای  مجباور  تعادیات  زیار در را بیچاره و اسیر ،فقیر اهالی و دهند می دستش
 زن تاا  صاد  تاا  صد خودشان و دهد طالق اضطرار از را خود فرد به منحصر زن مردی،
 خادا  بناده  ایان  دسات  باه  الهای  قدر و قضا حکم به بزرگ اتفاق این که حاال. گیرند می

 منتظرناد  هاا  دل شادند،  سبک آنان شد، برداشته قلوب تمام از سنگینی بار گردید جاری
 و آساایش  خواهاد  مای  ایشاان  اگار  و کند برخورد مهربانی و عدالت با عدیب حاکم که

 نایکش  ناام  و دهاد  قرار برانصاف را فرمانروایی بنای باید کند عنایت ملت به گشایشی
 کاج  باار  ایان  گیارد  پایش  را قبال  شیوه هم، ایشان اگر و ماند می باقی روزگار درصفحه

 . رسد نمی منزل به
 و ایرانیاان  عموم مظلومیت شاه قتل سب  و ندارم کارمدر شریکی: گفت می مکرر او
 فهمانیادم  مردم به من است، نموده من به پسرش و خودش جهت بی که است هایی ستم
 . آن های برگ و شاخ و فروعات به رسد چه کرد قطع خوبی به را ظلم منشا  توان می که

 کاه  درحاالی  را رضاا میرزا آویختاه  دار به عکس اسدآبادی الدین سیدجمال هک میهنگا
 :گفت دید،« ایلوستراسیون»» فرانسوی درمجله بودند شده جمع دارش پای ای عده
 خویش پستی تا دادند قرار خود از باالتر را او ودزاف و الممات فی و الحیات فی علوا»
 «.برسانند اثبات به را
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 تخطئه و نقد

 کاه  گوناه  آن کاس  همه برای را چیز همه ودش مین همیشه که ستا درستی گزاره این

 و هست تاریخی واقعیت نام هب هم چیزی و داد جلوه هست، معین اهدیدگ یک مطلوبِ
 ازپار  همیشاه  ،نیسات  کاه  آن اماا  است، الؤس ازپر همیشه .است حقیقت دنبال به که آن

 .است جواب
 را هاا  نآ نتواناد  کسای  که نیستند قدیس رمانانقه که ستا درستی حرف هم این و
 .شد شفتهآبر نباید ها نآ نقد از و کند نقد

 .نیسات  نقدپاذیری  ورای انساانی  هایچ  و هساتند  نقدپاذیر  قطعااً  قهرماناان  ههما 
 نقاد  که این از باالتر هم قهرمانی هیچ ،نیست قانون از باالتر شهروندی هیچ که چنان هم

 .بود نخواهد بشود
 .نیست یکی دری پرده و تخطئه با نقد اما
 قااانونی حااق و نقااد درحیطااه ایاان نپسااندی را اشاارف حمیااد رساام و راه کااه ایاان

 بارادران  سااواک  محاصاره  از درفرار اشرف حمید وییگ می وقتی اما ستا هرشهروندی
 ناداری  یا هموجا  سند هیچ که درحالی کشت نیفتند ساواک دست که این برای را شایگان
 .ندارد نقد به ربطی و ستا گری قرچه و گویی دروغ دری، پرده این

 درماورد  هاا  تسااع  وانتا  مای  و سات ا شهروندی حق نپسندی را شاملو شعر که این
 شااملو  وییگا  مای  وقتای  اماا  گفت سخن شاهنامه درمورد شاملو نظرات و شاملو حافظ
 نباود  بلاد  را فارسای  زباان  دساتور  و بود چپ تبلیغات نبود شعر شعرش و بود تریاکی
 .نقد نه است کردن تخطئه
 ماردم  اریبیاد  باه  راهای  و ستا غلط امری ترور بگوید یا همراغ مرادی علی که این

 شااه  کشاتن  از بعاد  کرماانی  میرزارضاای  ویاد گ می وقتی اما است نقد درحطیه ردب مین
 نجاات  را او شااه  انتقام از شدن رها خاطر هب السطان امین که بود باور براین و ندیدخ می
 یمعناا  به مضحک را او تاریخی بازجویی که شاندک می ییجا به را او کار سطح و هدد می
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 الساطان  اماین  یا هموذیانا  شاکل  هب را ترور عامل و اندد می غیرواقعی و لمهم و دار خنده
 .   االنقد باشد واندت می هرچه و ستا گری قرچه و دری پرده این اندد می

 
 شوکت حمید نوشته حادثه؛ تیررس در قوام .1
 لجور سایت کوچک طوقی،کتابخانه محمود داوری؛ درتیررس شوکت حمید و قوام .۲
 سیاسی اقتصاد نقد گلسرخی؛ خسرو محاکمه درباب تیمالأت ؛سمائی مهدی .۳
 .ستا سمائی مهدی نظریات نقد که روز اخبار آرشیو فطانت؛ امیرحسین نام هب یا هپدید .۴
 سیاسی اقتصاد نقد سربی؛ درجهان ترکی ؛صادقی فاطمه .5
 فاطمـه  مقالـه  نقـد  کـه  لجـور  سـایت  کوچـک  کتابخانـه  نیامـده؛  یها  فص برای ییها هنام .۶

 .ستا صادقی
 داستان کتاب باورنیرنی، اتفاق چند ؛چهلتن حسنامیر .7
 پاسـخ  که روز اخبار آرشیو چهلتن؛ امیرحسن و یونسی پاسبان و شعاعیان مصطفی داستان .8

 .است چهلتن داستان به
 خویی اسماعی  رثای در گلسرخ شعر کدکنی، شفیعی .۹
 .ستا دکنیک به پاسخ که بیان آزادی سایت آرشیو دیوار؛ سوی آن شاعر کدکنی شفیعی .1۰
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 استالین به وری پیشه نامه
 
 حملاه  باا  اسات  مقاارن  کاه  .اسات  شده نوشته 1325 آذر 17 درتاریخ نامه این .1

 .آذربایجان به ارتش
 و شاود  مای  داری نگاه  روسایه  فدراسایون  خاارجی  سیاست درآرشیو نامه اصل .2

و  اسات  شده ترجمه 1385 دی در مددی سیروس توسط که ستا ترکی زبان به
 ساند  این از دیگر ای نسخه البته .است شده داد قرار ایران تاریخ وبگاه راختیارد
 .ستا باکو در آذربایجان جمهوری دولتی آرشیو در

 غاالم  و جاویاد  دکتار  و شبساتری  و پادگاان  و یور هپیشا  نام نامه، این درذیل .3
 .است آمده دانشیان

 اساتالین  باه  دیگری یها هنام اما است استالین به یور هپیش نامه آخرین نامه این .4
 .باود  رفتاه  مساکو  باه  قوام که بود زمانی یها هنام از یکی بود نوشته یور هپیش
 (کاله) قاپاق تا باش پیر روباه این مواظ  گفت استالین به نامه این د یور هپیش
 .نگذارد شما سر
 یهاا  فحار  باه  چناد  درماواردی  کاه  هسات  یور هپیشا  باه  استالین از دیگر ای نامه
 یاا  اسات  باوده  درکاار  ای ناماه  نیسات  معلاوم  ساتی در باه  کاه  ناد ک می استناد یرو هپیش
 .است شده گزارش استالین به ها سرو با یور هپیش یها تصحب
 کاه  سات ا زماانی  این و شود می نوشته 1325 اریبهشت در یور هپیش به استالین نامه
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 را یور هیشا پ تهاران  در قاوام  باا  فرقاه  مذاکرات در واندت مین شوروی سفیر سادچیکف
 .بیاید کوتاه بیشتر کند متقاعد

 چاه  ایان  ویاد گ می او به و ندک می یرو پچ به متهم را یور هپیش استالین نامه دراین
 .وبندک می زمین به بعد و سر باالی رندب می را آدم ابتدا ها سرو که ستا حرفی
 

 نامهمتن

 موافقات  بارخالف  و .اند کرده آغاز را خود حمله آذر 13 از قوام و شاه نظامی نیروهای
 مرتجاع  یها لفئودا و اند کشیده لشگر زنجان به( قوام دولت و فرقه بین) شده امضا نامه
 یاک  تنها پس .نیست آذربایجان مسئله آمیز مسالمت حل درصدد قوام .اند کرده مسلح را
 .مسلحانه دفاع است؛ خلق درمقابل راه

 از که ستا مسلحی نیروی بلکه ها هنام توافق نه آزادی ضامن انندد می ستیدر به مردم
 .ندک می دفاع خود انقالب
 تساخیر  امکاان  که درزمانی و کردیم دفاع قوام از شوروی پادرمیانی طرخا به ماه  8 ما
 دسات  و کاردیم  داری خویشاتن  اناما  توافاق  طرااخا  باه  باود  تهران و قزوین و تارش
 .نزدیم اقدامی به

 دادیام  تقلیال  التیاای انجمن به را لیام ساجلم کردیم، غیامل را لیام حکومت اام
 بیشاتر  تعارض  کاار  حاصال  اما دادیم تحویل دولت خزانه به را خود ایداتاع تمامی و
 .بود آنان

 باا  درنهایات  و اسات  نهضات  سارکوب  و سرخ ارتش خروج برای هم نفت مسئله
 .داد نخواهند شوروی به را نفت نیرنگ

 و هدد مین شوروی به نفتی مجلس این و بود خواهد مرتجعین مجلس آینده مجلس
 حضاور  با تنها نفت مسئله .ذاردگ می پا زیر را خود قول مجلس مخالفت بهانه هب نیز قوام

 اگار  درآذربایجاان  امروز نیروها این و .است ممکن جامعه در انقالبی نیروهای قدرتمند
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 یناد آ مای ن صحنه هب همیشه مردم که نبریم یاد از .رفت خواهد بین از نشود آن به کمکی
 .داد خواهند دست از نهضت به را امیدشان نشوند حمایت و بخورند شکست اگر

 بایاد  ماا  اماا  باشاند  داشته را مسلحانه دفاع حق اندونزی و یونان انقالبیون باید چرا
 هار  به حاضر و هستند خود نهضت از دفاع آماده و اند آمده هیجان به مردم .شویم تسلیم
 شاد  داده اجاازه  نیز و شود داده ما به سالح کمی مقدار داریم انتظار دو ام فداکاریند نوع
 ایاران  درسراسار  را قیاام  امکاان  و کنایم  باز او برعیله را ییها هجبه قوام چون نیز ما که
 را خاود  ملای  حکومات  دهیاد  ازهااجا  نیسات  صالح به ارادوک این اگر و کنیم مافراه
 . کنیم برقرار
 از ماا  شاود  مای  تسلیحاتی کمک انگلیس سوی از و مالی کمک امریکا سوی از قوام
 هماان  نیاز  ماا  دهاد  اجاازه  و ساالح  کمی فقط واهیمخ مین زیادی کمک شووی دولت
 .بکوبیم سنگ به اذربایجان در را ها نآ سر و بگیریم درپیش را قوام دولت روش

 را ماا  تادریج  هبا  وضاع  ایان  اسات  حمله از بیشتر مبهم وضعیت و بالتکلیفی خطر
 .شد خواهیم نابود و کرد خواهد فرسوده

 

 :نامهاینمورددرچندنکته

 دادن پایاان  کلیاد . اسات  کارده  تاراوش  یور هپیشا  قلام  و ذهان  از شک بدون نامه این
 درحاال  اتفااقی  چاه  اناد د می هرکس از پیش یور هپیش و است شده زده فرقه زندگی به

 ایان  مقصار  کسای  چاه  که است درتاریخ ثبت برای نامه این از غرضش اما است افتادن
 .است شکست
 عسال  مااه  پایاان  یعنای  فرقاه  شکسات  کاه  ویدگ می استالین به ستیدر به یور هپیش
 از مهم مرحله این درک شعور که آنند از تر احمق مولوتف و استالین اما قوام و مولوتف
 .باشند داشته را تاریخ
 17 در چارا  فرقاه  ببیانم  تاا  برگردیم عق  هب کمی باید نامه این فهم و درک برای اما
 .ویسدن می استالین به را نامه این 1325 آذر
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 فرقه روزشمار

 فرقه تشکیل 1324 شهریور 12
 فرقه موقت رهبری انتخاب و فرقه روزنامه انتشار شهریور 14
 فرقه به توده حزب تشکیالت رسمی الحاق مهر  10
 حکیمی دولت از فرقه گانه شش تقاضای آبان 8
 و قجار  و جهانشالو و اصانلو ایالت پیوستن و سراب و میانه پادگان وطسق آبان 26
 فرقه به مقدم
 سرخ ارتش توسط قزوین در آن توقف و فرقه سرکوب برای ارتش حرکت آبان 30
 و تبریز سوی هب ایران ارتش ازحرکت سرخ ارتش ممانعت به ایران اعتراض آذر یکم
 انگلیس و امریکا از استمداد
   بار اولین برای انتخابات در زنان شرکت و آذربایجان ملی مجلس اباتانتخ آذر دهم
 آذربایجان تمامی در ژاندارمی سالح خلع آذر 14
 ارومیه پادگان سقوط آذر 25
 آذربایجان دانشگاه سیسأت دی 19
 قوام وزیری نخست بهمن 6
 ملی قشون تشکیل بهمن 18
  ارضی اصالحات قانون تصوی  بهمن 27
 مسکو به قوام سفر بهمن 29
 ایران از شوروی ارتش از بخشی خروج اسفند 11
 ایران دولت و شوروی دوجانبه مذاکرات اعالمیه اسفند 21
 مذاکرات شروع و ایران به سادچیکف آمدن اسفند 29
 شوروی به امریکا اولتیماتوم 1325 فروردین یکم



 کریتیک: دفتری در نقد و بررسی         430

 

 

 دولت با مذاکره برای آذربایجان از هیئتی دعوت فروردین 18
 آذربایجان ملی حکومت و دولتی نیروهای بین درگیری روردینف 31
 مردم استقبال و تهران به آذری هیئت آمدن اردیبهشت 8
 شوروی ارتش از ایران کامل تخلیه اردیبهشت 19
 آذری هیئت با دولت مذاکرات قطع اردیبهشت 23
 .کشید طول روز 75 که توده حزب با قوام ائتالفی دولت تشکیل مرداد ده
 مذاکره برای تهران به آذری هیئت آمدن مرداد 29
 توده حزب با قوام ائتالفی دولت پایان مرداد 25
 ماده درچهار فرقه با دولت شفاهی موافقت مهر 29
 کشاتار  ارتاش  توساط  انازنجا  الااشغا  و فرقاه  قاوای  از انازنجا  تخلیاه  اناآب 25
 فرقه هواداران
 تبریز به ارتش دنفرستا و انتخابات برای دولت اعالمیه آذر یکم
 ارتش آمدن با فرقه مخالفت آذر 9
 درخلخال درگیری آذر 10
 میانه سوی هب ارتش حرکت آذر 16
 آذربایجان به حمله فرمان آذر 19
 مقاومت برعدم مبنی فرقه به شوروی دستور و
 بیریا محمد آمدن کار روی و یور هپیش برکناری و
 ارتش آمدن با موافقت و فرقه متینگ آذر 20
 ارتش آمدن با موافقت و فرقه سأر اعالمیه آذر 21

   مرز سوی هب حرکت و مردم کشتار
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 فرقه اصالت

 خواسات  را فرقاه  اصاالت  ذریم؛گا  مای  راسات  پایه بی ادعاهای از فرقه اصالت درمورد
 چیازی  فشاانی  جاان  همه آن و مشروطه انقالب پس در که ندک می تعین مردمی تاریخی
 .بود ها نآ بردوش مضاعفی بار اسبتداد سیاه ساله تبیس حکومت و نشده عایدشان
 سیاسات  ایان  جاز  و خیاباانی  قیاام  و مشاروطه  انقالب بود انقالب دو وارث تبریز
 . شود فراموش که نبود امری رضاشاه زدایی قوم

 آذربایجاان  دو کاردن  یکی برای باقروف جناح و شمال نفت برای استالین گروکشی
 ماورد  نادرایا  تفصایل  باه  دمکارات  فرقه اباکت در. )دبو اریخیات تاخواس این رعاف

 (ام گفته سخن
 

 فرقه تشکیل در دخیل نیروهای

 :بودند دخیل فرقه تشکیل در نیرو سه
 آذربایجان در موجود ذهنی و عینی یها هزمین

 مولوتفی اپورتونیسم
 باقراوفی ناسیونالیسم و
 

 شمال نفت داستان

 بارای  تاا  خواسات  ها نآ از امریکا از نفتی اسانکارشن از هیئتی از دعوت با ساعد دولت
 .کنند اکتشافاتی شرقی شمال و شمال در برداری بهره
 فرستادند ایران به کافتارادزه ریاست به را هیئتی خبر این شنیدن محض هب ها سرو
 :بود استوار پایه بردو درخواست این
 خود مرزهای از ها امریکایی کردن دور
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 تنف به شووی صنایع نیاز
 دادن امتیااز  هرگوناه  ای الیحاه  تصاوی   باا  هام  مصدق دکتر و کرد مخالفت ساعد

 .کرد ممنوع را خارجی به
 :بودند هدف دو دنبال فرقه تشکیل در ها سرو
 اما .نداشت فرقی مستقل کشور و خودمختار دولت شان برای که حائل ای منطقه .1

 .کند امن را ها نآ مرزهای وانستت می
 نفت امتیاز گرفتن و شارف برای اهرمی داشتن .2

 .بود پانتورکیستی نگاهی که بود آذربایجان دو اتحاد دنبال باقروفی ناسیونالیسم
 بود چه قوام استراتژی
 کاردن  جماع  و تبریز به ارتش بردن بود روشن ابتدا همان از حاکم ارتجاع استراتژی

 .فرقه بساط
 :برود لوج سنجیده یها مگا با باید که دریافت فراست به اما قوام
 .شد انجام اردیبهشت 19 در که سرخ ارتش خروج برای ها سرو کردن متقاعد .1
 .کرد قطعی را کار این شمال نفت قرارداد که فرقه از ها سرو حمایت قطع .2
 .شد انجام که ایالتی انجمن و استانداری به ملی مجلس و ملی دولت تبدیل .3
 پانزدهم مجلس به شمال نفت و اصالحات کردن موکول .4
 باردن  باه  اتاابا اانتخ امنیات  و اتاابا اانتخ امنیات  به اتااباانتخ کردن کولمو .5

 .تبریز به ارتش
 . بود فرقه حیات پایان یمعنا به هم تبریز به ارتش ورود .6

   واستخ می چه دمکرات فرقه
 زباان  خودمختااری،  سقفش که قوام با مذاکراتش در فرقه گانه سی درخواست لیست
 نظاام  یاک  درچارچوب شد تعدیل نیز ها تخواس این داًبع که بود محلی قشون و ترکی

 .بود شدنی و قبول قابل دمکرات
 اناگ  باا  تاا  نرفات  فرقاه  برناماه  روی بعاد  چه و زمان درآن چه نوستالژیگ راست
 .کند مال لجن را فرقه حق هب یها تخواس طلبی تجزیه
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 فرقه شکست علل

 بایاد  ساپا  تانداشا  سیااسیا  اتاحیا  بارای  اییاجا  هایچ  فرقه اکماح اعاارتج برای
 .شد می سرکوب
 :نداشت بیشتر راه دو آغاز همان از فرقه
 که بود همان سرنوشتش و بود معلوم عاقبتش که سیاسی حزبی انعنو به فعالیت .1

 .آمد توده حزب سر
 کاه  .خاود  نفع هب اوضاع تثبیت و قدرت گرفتن و سرخ ارتش حضور از استفاده .2

 .کرد هم را کار همین
 ایان  جاز  و خاورد  هام  هبا  فرقه ضرر به جهانی سطح در قوا توازن 1325 سال از اما
 .کرد شروع را فرقه درمقابل نفت بازی فرقه اصلی حامی

 تنادروی  چاه  و ارضای  اصاالحات  چاه  داشت مخالفینی فرقه اقدامات نیز درداخل
 .شد می عادی مردم و تجار وحشت باعث که مهاجرین
 فرقاه  باا  کاوچکی  بخاش  جاز  نیز حانیترو بود مخالف فرقه با تمامی به هم ارتش
 .بودند فرقه با جامعه آگاه و دمکرات یها شبخ تنها .نبودند
 :داشت درپیش راه سه فرقه
 .ردب مین جایی هب راه جهانی درسطح قوا توازن خوردن هم هباب که استقالل؛ اعالم .1
 شاام  میهماانی  در .نباود  موافق آن با یور هپیش که جنوبی آذربایجان به پیوستن .2

 .شد رو هروب باقراف ناراحتی با که کرد اذعان امر همین به یور هپیش باقروف،
 ای تاوده  جناگ  یک هب ماجرا کشیدن و مسلحانه مقاومت و تاکتیکی نشینی عق  .3

 .بود ممکن شوروی از گرفتن فاصله با تنها راه این که. مدت طوالنی
 :بود رو هروب مشکل چند با کار این برای فرقه
 .نداشت را الزم زمان فرقه نظامی و مالی استقالل برای زمان؛ .1
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 هاا  سرو حقیراناه  ساوداگری  از روشانی  درک فرقاه  رهباران  :معرفتای  مشکل .2
 .بود اطالع با ها سرو ذات از حدودی تا یور هپیش تنها نداشتند،

 بادون  نباود  قاادر  یور هپیشا  جناح که بود حدی هب ها سرو به  فرقه چسبندگی .3
 .بزند قاومتم به دست ها سرو موافقت

 

 فرقهحیاتمراحل

 ملای  حکومات  تشاکیل  باه  و شاد  شاروع  شهریور 12 بیانیه از که فراز دوران .1
 .یافت خاتمه

 .یافت پایان 1325 درخرداد و شد آغاز مسکو به قوام سفر از که سکون دوران .2
 .بود فرقه روی معامله درصدد شوروی دوران دراین
 حزب تشکیل و بختیاری قبایل کاتتحری با که بود ها هتوطئ شروع سوم دوران .3

 توساط  گاران  نفات  اعتصااب  خاونین  سرکوب. هدد می نشان را خود دمکرات
 دوران درهماین  عشاایر  تسالیح  و حزبای  های کلو  به حمله و عشایر اتحادیه
 .شود می میدانی

 اراذل توساط  ماردم  اراکشت و شود می شروع انازنج الااشغ از ارماچه مرحله .4
 .اوباش و
 تاهسا  مارگ ) یوخادر،  دولماک  وار اولماک  کارد  اعاالم  یور هپیشا  همرحلا  دراین
 (نیست بازگشت
 

 سخن پایان

  آن از و کرد چه تبریز در هایش تفنگچی با فراری فئودال ذوالفقاری محمد سلطان که این
 مورینأما  و معتاادان  و فواحش و کرد ها هچ پناهی امالک مباشر اسفندیاری جمشید سو
 .ستا ماجرا فرع کردند چه شخصی لباس
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 روسی کودتای

 گارفتن  بعاد  و نظاامی  مستشااران  خاروج  باا  نخسات  شاد  آغااز  آذر 16 روز از کودتا
 تاناک  و هواپیما به مسلح ارتش درمقابل فرقه گذاشتن تنها و فرقه از سنگین های سالح
 .بود توپخانه و

 عازل  برداشاتند  کودتاا  بارای  را دوم گاام  ها سرو پس بود ممکن مقاومت هنوز اما
 و یور هپیش به پس فرقه کار سازش جناح دست هب فرقه مقدرات سپردن و رادیکال جناح
 .شد داده تبریز از خروج دستور جهانشاهلو و پادگان
 ژنارال  درغیااب  کاه  اوف قلای  سارهنگ  پاس  نباود  تسالیم  باه  حاضر فرقه بدنه اما
 .کنند نشینی عق  شوروی خاک به داد دستور بود فرقه کاره همه اوف تاکشی

 کسای  چه که این و فرقه گذاشتن تنها به یور هپیش دراعتراض که بود اوف قلی همین
 تاو  باه  آورد راوتا  کاه  کسای ) دییرگات  سانه  گتیرن، سن :گفت او به بدهد جواب باید
 (.برو ویدگ می

 را شامال  نفات  اشارف  حضارت  بودناد  منتظار  آخر به تا تمام اقتاحم با ااه سرو
 .بدهد ها نآ به

 
 کوچـک،  کتابخانـه  طـوقی،  محمـود  ،دمیرات فرقه معاصر؛ تاریخ بازخوانی ابکت از برگرفته

 لجور سایت
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 فریدمن میلتون شفابخش نسخه
 
 هار  از روزهاا  ایان  که ریزودرشتی یها نتئوریسی و رفرمیست های چپ و طلبان اصالح

 کاه  دننز می فریاد برلن کوچه ارزونی حاجی سبک به مدام ورندآ می بیرون سر سوراخی

 هاردرد  شافای  فریادمن  میلتاون  حاجی نسخه که بیا و بردار و زنبیل دار بچه و دار خونه

 .ستا درمانی بی

 .بود شا خانی اکبر علی دوران که درروزگاری فتگ می چه فریدمن ببینیم خ 

 گیر زمین دراقتصاد را آلنده دمکرات دولت جهانی سرمایه توطئه که درحالی شیلی در

 پینوشاه  ژنرال و گرفت صورت مس صنایع یها لکارت از نمایندگی هب یکودتای بود کرده

 برنامه یک با  رفت شیلی به فریدمن بعد دوسال و .آمد کار روی فراوان بگیروببندهای با

 شایلی  و برکنار پینوشه درآخر و. کرد گلستان را شیلی آزاد بازار اقتصاد یک و ای ماده 8

 که ستا کسانی روایت تمامی این .شد جنوبی ایامریک کشورهای ثروتمندترین از یکی

 .نندز می سینه به را آزاد بازار سنگ

 :ودش می خالصه امر دو دراین شیگاگو مکت  و فریدمن تز تمام

 اقتصاد کردن خصوصی و آزاد بازار

 .ساندر می دمکراسی به را کشور شا فربهی ادامه در که متوسط طبقه برآمدن و

 :فتگ می دانشجویان به شیلی دانشگاه در فریدمن
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 اگار  .شاود  کشاورتان  سیاسای  فضاای  شدن باز به منجر واندت می آزاد بازار اقتصاد

 اقتصاادی  آزادی .آمد خواهد دنبالش به هم آزاد جامعه کنید دنبال را آزاد بازار سیاست

 شادن  تر ضعیف و دیگر درنهادهای قدرت توزیع و دردولت کمتر قدرت تمرکز یعنی

 .یدولت بخش

 کوتااه  و ساازی  خصوصای  این و چه یعنی نئولیبرال اقتصاد ذریمگ می داستان این از

 و کاارگران  اساتثمار  تشادید  و ملی منابع غارت یعنی بازار کنترل از دولت دست کردن

 .روستایی و شهری دستان تهی سفره شدن فقیر

 و ساد ر مای  و است رسیده کجا به کنون تا ایران در شفابخش نسخه این که ببینیم اما

 چارا  اسات  زده  بااال  هازار  از خونش کلسترول که شده فربه طبقه این و .رسید خواهد

 .بیاورد دمکراسی ما برای ندارد تصمیم

 و داخلای  بورژوازی رفرمیست چپ قول هب یا و کمپرادور بورژوازی به بستن دخیل

 ونهاا  در آب امپرالیسام  عصار  در پیراماونی  ایاورها اکش باورژوازی  دیگر قولی به اای

 .است کوبیدن

 فقاط  و فقاط  درقادرت  و سات ا طال و ارز خروج درحال مدام که بورژوازی این از

 .است نشده گرم کنون تا که طور همان ودش مین گرم آبی هیچ ندیشدا می صدایی تک به

 ستا دیکتاتوری وابسته ریدا یهسرما روبنای فتگ می رادیکال چپ که روزگاری از

 اراروزگا  آن  و چاپ  آن باه  دارد هنوز ااام رفرمیست پچ و است گذشته زیادی انازم

 .ندز می لگد
 

 نوشت پی

 ژورنالیسـت،  درلبـاس  فریـدمن  میلتـون  شـفابخش  نسـخه  داران طـرف  از بخشـی  که است آن طرفه

 فحـش  روشـنفیران  بـه  ینـد آ مـی  راسـت  و ونـد ر مـی  چپ که هستند موجوداتی  نویسنده و مترجم
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 درک با ها نای که ورندآ می فاکت 1۳58 درسال آبادی دولت و شاملو و ساعدی از مدام و هندد می

 .شدند جامعه بدبختی باعث شان ضدامپرالیستی

 تـاریخ  گـواهی  بـه  مـو  هموب یشها هگفت تمامی و .است کشور نجات راه تنها فریدمن میلتون تز و

 .است بوده درست

 یادمـان  از تموجـودا  ایـن  عبـاس  حضـرت  قسـم  و نـد ز مـی  بیـرون  خروس دم که ستا جا این

 درکفـش  ریگی کارگری چپ و لنینسم و استالینیسم و سنتی چپ ریزودرشت منتقدین که ودر می

 برآمـدن  ودشـ  مـی   ا وطنـی  ترجمـه  فریـدمن  تزهـای  و شـییاگو  میتب و لیبرال نئو اقتصاد. دارند

 .کازینویی و غارتگر رانتی، مافیایی، ریدا یهسرما
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 لحانهمس مبارزه تخطئه؛ یا نقد
 

 هنددمیآزارمزندگان
 نندکمینرهایمآنیمردگانو

 ببینمبگذار
 ستروزیچهامروز
 غروبیااستصبح
 زمستانیااستبهار


 مسلحانه مبارزه داستان

 آخار  باه  تا ابتدا از راست اندیشه سوی از اما .قدیم ستا داستانی مسلحانه مبارزه داستان

 .کناد  تخطئاه  را جریاان  ایان  کارد  ساعی  آغااز  هماان  از خوشامزگی  باا  و .نشاد  فهم

 ها ندردورا و گوارائیسم کاستروئیسم، حوصله، کم بورژوازی خرده انقالبی، رومانتیسیسم

 از تاا  آمد ورز اپورتونیسم زرادخانه در که بود هایی انگ گنگستریسم و چریکیسم بعدتر

 دنباال  هبا  کاه  سای ک .بارود  طفاره  بود برآمدن درحال چشمانش دربرابر که چه آن تحلیل

 .نیست او دنبال هب نیز حقیقت نیست حقیقت

 زده زنگ شمشیرهای و رفته یها هرا بعد هب 1342 سال از که شد آغاز جا آن از داستان
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  و دنیاا  ددر باه  دیگار  ماذهبی  اتاانا اجری و آزادی نهضت و لیام جبهه و ودهات حزب

 .وردخ مین آخرت
 دادگااه  در و باود  فهمیده شا تاریخی سری گیج تمامی با هم بازرگان مهندس را این
 ایان  باه  کاه  بعاد  یها هگرو که یدیبگو تان های دستی باال به را این: گفت دادگاه رئیس به

 .واهندخ می دیگری چیز یند،آ مین اساسی قانون اجرای برای یندآ می دادگاه
 یجزن پیشتاز درگروه عاقبت، و جهانی تجربیات هم و بود سیاسی بست بن هم خ 
 دلیلای  هام  ایان  .نبارد  جاایی  به راه درگروه  ساواک نفوذ با اما .شد کشیده سالح به کار

 بایاد  و ردب مین جایی هب راه بالاشکال حزب آن آبکی تشکیالت که آن برای بود مضاعف
 .داد سازمان دیگر تشکیالتی و دیگر راهی
 

 لنینیسم

 .بودند خبر بی لنینی حزب و لنین از پویانا  احمدزاده گروه که نبود گونه آن
 حازب  آن خاود  هرچند .فتندگ می کذایی نفر نُه آن و بالاشکال حزب آن که گونه آن
 ارکسیسماما  از اطراتش؛اخا  درکتااب  شاان؛  دبیرکل ترین بزرگ اعتراف به نیز کذا و کذا
 و باود  کتاابی  ساوادش  کاه  باود  طبری رفیق سوادشان با تنها و انستندد مین زیادی چیز

 هضام  و خام انستد می هرچه و بود نیافته قوام بصیرت و فهم به رکسیسمما از دانشش
 .بود ناشده
 را حزب و بود گذشته لنینی حزب از دبره که چرا نشستند؛ دبره نقد به نخست اینان
 باا  ایاران  شارایط  که رسیدند نتیجه این به شان های دربررسی اما .دادند قرار کار دردستور
 و هاا  هگارو  دیگار  از و طبقه از روشنفکران جدایی و یستن یکی 1905 یها لسا روسیه
 گشاایی  راه بارای  راه باودن  بساته  و خفقاان  و سرکوب و خودی هخودب یها شجنب نبود
 و گرفتند فاصله لنین از پس کند درست را خودش حزب تا پیشاهنگ به هدد مین اجازه



 441         دفتری در نقد و بررسی کریتیک:

 

 

 پروساه  در زبحا  باه  مشاخص  شرایط از و جزئی امر از تا برگشتند دبره رژی سوی هب
 .برسند گشایی راه

 یاک  حاال .است گذشته لنینیسم از یردگ می دست هب سالح پیشاهنگ وقتی بود معلوم
 .نیست یکی لنینیسم با چریکی جنبش که بودند شده بیدار خواب از 1356 درسال سری
 . ردب مین جایی هب راه که درآوردند سوراخی از سر چون نبود خیر و بودند دیده خواب
 

 استراتژی یا تاکتیک مسلحانه بارزهم

 را مشی وانت مین ویدگ می ما به مبارزه دیالکتیک و یدآ می بیرون مبارزه دل از مبارزه شیوه
 این اما و رسیدند مشی این به ای عده هرسوی از بسته شرایط درآن .کرد تحمیل برمبارزه

 ملاخ  کاه  را هاا  مآد این خمت .بودند بسته را کاران سیاسی وکول کت که نبود این یمعنا به
 شاان  الفتاوح  فاتح  درنهایات  و لولیدناد  مای  مباارزه  حواشای  درهماان  ها نآ .بود نخورده
 غالا   نظر چون رفتگ مین جدی را آن کسی شرایط درآن که نوید نام هب بود ای پاره ورق
 .است پاره ورق این پشت ساواک که بود این

 جاایی  هبا  راه اندیشاه  ایان  .اسات  هطاقچا  تا گربه خیز که دیدیم هم بعد درروزگار
 .شد وچه آوردند صحنه به را ییها نداستا چه که دیدیم و نبرد که ردب مین

 بود کجا مشکل
 را خاود  جاای  بایاد  مسالحانه  مبارزه بعد هب 1356 یها لدرسا که نبود دراین مشکل

 و باود  هکرد بازی را خود تاریخی نقش مسلحانه مبارزه .بدهد مبازره از دیگر ای شیوه به
 .بود پهلوی دودمان سقوط نقش این پایان

 ایان  سالبی  وجه اما شد  که بشود نقد باید مسلحانه مبارزه که نبود هم دراین شکی
 .واندخ مین شا ایجابی وجه با نقد

 گذشاته  باه  و بودناد  کرده رخنه ها چریک سازمان به ها تاپورتونیس که 1358 درسال
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 اماروز  کاه  بود این پرسش شان، بعدی یها هبرنام ایبر وردندآ می یورش فدایی پرافتخار
 خاود  دسات  هبا  بایاد  چرا. هست کار دراین ضرورتی چه .گذشته کردن خراب جای چه

 کمونیسات  ماا  و اسات  باوده  غلاط  راه یمیبگو و بکشیم لجن به را پرافتخارخود گذشته
 و اماروزی  مسئله که دارد حاکمیت از ما تحلیل به ربطی چه کردن خراب این .ایم نبوده
 .ستا ما مبرم

 ماا  که برد سالح به دست باید شرایط همین با و االن همین ویدگ می کسی چه اصالً
 نقاد  باه  ربطای  چاه  1358 درسال سالح نقد باشد چنین که هم گیرم .کنیم نقد را آن باید
 .دارد 1342 درسال سالح
 واساتند خ مای  گاار روز رنادان  که این برای نبرد جایی هب راه ها شپرس این روزگار آن
 .شیدندک می لجن به را گذشته باید کار آن برای و درمنجالب بزنند شیرجه راست یک

 پنهاان  سارلنین  پشات  بعاد  و زدناد  را مساعود  و شدند پنهان سربیژن پشت نخست
 حازب  آن درون باه  رفاتن  کاه  را آخار  حارف  کردناد  پنهاان  و زدند را ژنابی و دنداش

 .بود بالاشکال
 داشات  بالاشاکال  حازب  آن که بود لجنی دیگرش روی .بود کهس روی یک این اما
 ساو  آن و ساوی  ایان  باه  پنهاانی  یهاا  نرفت با خود از خبرتر بی مشتی و خود روی برسر
 دهز مای  کارهاایی  چاه  باه  دست حزب این شود معلوم و بیفتد ها هپرد روزی تا اشیدپ می
 .ستا نجیدهگ مین باشد حزب راستی هب که حزبی پرنسی  در که است

 کاه  هام  کوچکی جریان .نبود سالح با نقد درپی بعد هب 1358 سال از انقالبی جنبش
 را کاردنش  بلند توان که اشتد میبر سنگی نبود خطا به تمامی به حرفش بود باور براین
 جنابش  زور تماامی  باید و .بود حاکمیت درست تحلیل بحث اصلی بحث پس .نداشت
 و پرافتخار گورهای در مردگان دش می داده اجازه و دش می متمرکز امر این روی انقالبی
 اصاولی  مشای  به شرایط درون از گذشته به توهین بدون زندگان و بخوابند خود شده گم

 تارین  بازرگ  فروپاشای  درپای  روزگار رندان اما نبود اعتراضی هیچ امر این برسر برسند
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 دیالکتیاک  از فهمی هک یشها هدنبالچ و بالاشکال حزب آن و بودند انقالبی چپ سازمان
 و توطئاه  درپای  مادام  نبودناد  بناد  پاای  هام  اخالقی پرنسی  هیچ به و نداشتند ازرهامب

 .بودند شیطنت
 و کیسات  دامااد  نباود  معلاوم  که کیانوری انگهدار عسل ماه شیرین روزگار درهمان
 انوشایروان  مثال  ای سااده  یها مآد و شد اعتراض ها اخالقی بی همین به .کیست عروس
 ربطای  هاا  تشایطن  ایان  که را نگهدار فرخ بزرگ باز چاچول حرف ردندک می باور لطفی
 هاا  شآتا  همه که درحالی .دارد نیت حسن وحدت به نسبت کیا رفیق و ندارد کیا رفیق به
 .شیدک می وشعله استخ میبر او گور از

 غافال  و ازاندناد ت مای  سخت را بدی اس  فرومایگان که روزگاری بود بدی روزگار
 .روزگار بازی از بودند
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 های و ریشه امپریالیسم تئوری به نگاهی

 1ناموزون توسعه
 
 را نااموزونش  توساعه  یهاا  هریشا  و امپریالیسام  داستان پورحمزاوی کریم ببینیم نخست
 .یندب می چگونه

 :ندک می تقسیم بخش دو به را توسعه گرامشی
  موزون توسعه
 ناموزون توسعه
 .اندد می عقیم یا موفق های انقالب گرو در را توسعه نوع دو این و

 عقیم های انقالب
 مخاتص  عقایم  هاای  انقاالب  و اسات  متروپل کشورهای به مربوط موفق های انقالب
 تحمیال  کشاورها  یان ا هب امپریالیستی یها تقدر دخالت با که ستا پیرامونی کشورهای

 .ودش می ختم ناموزون توسعه به و ودش می
 :ایران اقتصادی نیافتگی توسعه علت
 عماده  را داخلای  عوامل نقش که نخست دیدگاه :دارد وجود مورد دراین دیدگاه دو
 را خاارجی  املاعا  (تااسا  الهامقا  نویسانده  اهادیدگ هاک) دیگر اهیادیدگ و داینب می
 .یندب می عمده

                                              
 سیاسی اقتصاد نقد پورحمزاوی، کریم ایران در ناموزون ی توسعه های ریشه و . امپریالیسم1



 445         دفتری در نقد و بررسی کریتیک:

 

 

 

  داخلی عامل

 امعهاجا  باودن  کلنگی اکارآمدی،ان و لاجه فرهنگ، نقش که انیاآن پورحمزاوی نظر از
. ناد ا هکناد  ماا  پاای  درجلاو  شناساان  شارق  که ندا هافتاد درچاهی انندد می اصلی عامل را
 مبلاغ  گارا  توساعه  نخبگاان  و ایرانی بورژواهای و کمپرادر روشنفکران و ندارد امیافرج
 .ندا هنظری این
 

 نظر این رد

 از باار  یک هشا ناصرالدین. شد توسعه راه یافتن برای ییها شتال شاه ناصرالدین زمان از
 تاا  بفرساتند  هیئتای  کردتاا  تقاضاا  آلماان  صادراعظم  از هام  باار  یاک  و اطریش پادشاه
 آدمیات  فریادون . )نداشات  حاصالی  کاه . کنناد  یاابی  ریشاه  را ایران سیاسی توسعه عدم

 (مشروطه نهضت ایدئولوژی
 تارور  .انساتند د مای  فاسد طبقه و درشاه را افتادگی عق  ریشه یا هعد هم روزگار آن
 کاه  نباود  آن اراکا  امافرج که وداب ااراست نادرهمی انیاکرم ایامیرزارض طاتوس اهاش
 .نداشتندپ می آنان
 

 خارجی عامل

 توساعه  درنتیجاه  پیراماونی  درکشاورهای  نیاافتگی  توساعه  معلاول  ایاران  نیافتگی توسعه
 .ستا جهانی مرکز در ریدا یهسرما

 نااموزون  توساعه  فهام  کلیاد  19 قرن اوایل در جهانی درسیستم ایران قهرآمیز ادغام
 .است درایران
 ایران شدن بیدار
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 .شد روسیه و اروپا در تغییر متوجه ایران نوزده قرن اوایل در
 .بود انگلیس و روس سطله تحت ایران اقتصادی یها هشاهرا تمامی 19 قرن اواسط تا
 برتکنولاوژی  تکیاه  باا  بود شده موفق انگلیس و بود انگلیس استعماری قرن 19 قرن
 .بکشد دربند را ها تمل دیگر خود صنعتی
 فئودالی شبه براقتصاد استعمار سلطه قرن نیم

 خارجی کاالی با رقابت در بومی و دستی صنایع ورشکستگی
 قحطی
 تریااک  تولیاد  و خشاخاش  کشت برای بازاریان توسط گندم و پنبه یها نزمی خرید
 مشاروطه  انقاالب  تااریخی  بلاوک  19 قرن اواخر در که شد اعثاب انیاجه ازاراب برای
 .بگیرد شکل
 درس فرناگ  در کاه  روشنفکرانی روستایی، و شهری فقیر یها هتود شامل بلوک این
 .بود بازاریان و روحانیون بودند خوانده

 و روس امپریالیسام  دخالات  معلاول  شکسات  ایان  و خاورد  شکسات  ااام انقالب
 .بود انگلیس
 انگلایس  و روس باین  منطقاه  دو باه  ایاران  مشروطه 1285 انقالب از بعد سال یک
 و روس تهدیاد  باا  1290 درساال  و .شاد  بساته  تاو   باه  مجلس بعد کمی .شد تقسیم
 .شد منحل دوم مجلس انگلیس

 

 شاه رضا برآمدن

 قیصرگرایی

 زماانی  بناپارتیسام  .است مارکس بناپارتیسم ادامه و ستا گرامشی برساخته قیصرگرایی
 حالات  دریک جامعه و کنند اتوریته اعمال ندنباش قادر اصلی طبقات که ودش می متحقق
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 یارد گ می قرار کار دردستور کودتا یک ضرورت زمانی چنین در یردگ می قرار یفالتکلاب
 را باورژوایی  توساعه  روناد  و بیایند دانیستن اصلی طبقه دو به هاوابست که انیانظامی اات

 .ببرند پیش
 .باشد ارتجاعی یا مترقی واندت می بناپارتیسم
 .بود مترقی بناپارتی دبو پسامشرطه دوران میمون نوزاد  اهرضاش
 از مهمای  بخاش  آلماان  به کرد روی با توانست که بود گرا توسعه بناپارتی رضاخان

 او از کاه  باود  اجتمااعی  نیرویای  از ناشای  موفقیات  این و .ببرد پیش به را توسعه پروژه
 .ردک می حمایت
 بلاوک  یاک  محصاول  او دوران و یاسای س پدیده یک عنوان به رضاخان منظر این از
 .بود جامعه بومی نیازهای با منطبق تاریخی
 .شد متوقف جهانی نیروهای قدرت با رضاشاه گرایی توسعه پروژه
 دیگار  تااریخی  بلوک یک تشکیل و نفت شدن ملی دوران تا یابد می ادامه روند این
 .ردب می بین از را تاریخی بلوک این کودتا که

 و .1357 ساال  باه  برسایم  تا یمروی هروب پساکودتا یها هلرز پس با ما دبع هب کودتا از
 تولیدکنناده  جهاانی؛  اقتصااد  در ایران جایگاه همان و ناموزون توسعه سیطره با چنان هم
 .چین امروز و آمریکا دیروز ریدا یهسرما جهان بنجل اجناس کننده مصرف و نفت

 

 دیدگاهیکنقد

 دسات  درساتی  و مهام  نکتاه  روی شا کات حر درنخساتین  پورحمزاوی  کریم .1
 درکشاورهای  نااموزون  رشاد  مساتلزم  درمرکاز  ریدا یهسارما  رشاد  ذاردگا  می

 ندا هبود دیگر یک وملزوم الزم. نیست استعمار توطئه از ناشی این. ستا پیرامونی
 ما اقتصادی فروپاشی و ماندگی عق  مستلزم ها نآ آقایی و رشد.  بود خواهند و

 .است بوده
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 آبشاخور  و ارگانیاک  روشانفکران  باا  شناساان  شرق نقش گرفتن یکی مدو نکته .2
 نقااش درمااورد .اسااتعماری شناساای شاارق کاسااه از ارگانیااک روشاانفکران

 تکیه اما نداشت خوبی قضاوت وانت می مجموع در اما تمامی به نه شناسان شرق
 ایاان گرفاات یکاای و. ناادارد شناسااان شاارق نظاار بااه ربطاای داخلاای برعواماال
 نقاش  باه  بایاد  که آن ضمن .است غلط امری داخلی اندیشمندان و شناسان شرق
 .کرد توجه شناسان شرق مخرب

 نقاش  از خاارجی  عامال  انعناو  باه  اساتعمار  نقاش  کاردن  عمده با دیدگاه این .3
 برسار  هاا  هکوز کاسه تمامی شکستن با و وشدپ می چشم داخلی عوامل ثیرگذارأت

 اقتصااد  بسات  بان  ایان  از ونهچگ و کرد باید چه که ماند می باز درآخر استعمار
 .شد خارج ناموزون و امپریالیستی

 گوناه  ایان  جهاانی  دراقتصااد  ایاران  جایگااه  19 قارن  در که ستا درستی گزاره این
 و ابریشام  و پنباه  روزگاار  درآن باشد خام مواد صادرکننده و تولیدکننده که شد تعریف
 .نفت بعد

 ندارناد  خاارجی  وجاود  یداخلا  گاران  حکومات  و طبقات پورحمزاوی کریم درنزد
 سات ا خاارجی  استعمار هست هرچه و ندارد عینی ازای به ما تاریخی اندیشه و فرهنگ
 را خاود  نفاع  کاه  کساانی  بادون  داخل در خود ناپیدای و پیدا یها تدس و بازوها بدون
 .ینندب می و دیده خارجی سرمایه با درپیوند
 ایان  اماا  .سات ا اماونی پیر کشاورهای  سرنوشت ناموزون توسعه پورحمزاوی درنزد
 حکاومتی  وانساتند ت مای  داخلی عوامل اگر .نیست و نبود ایران برای محتومی سرنوشت

 را ایاران  جایگاه امکانات همه فراخواندن با که بود آن امکان کنند برقرار دمکرات و ملی
 .دهند تغییر نفت پول به توجه با

 تااریخی  وکبلا . نباود  عماده  اساتعمار  نقاش  تنهاا  مشروطه انقالب درشکست .4
 تجاری بورژوازی باالیی بخش .کرد خیانت سازش با انقالب اهداف به انقالب

 و مجاهادین  ساالح  خلاع  و. رفات  راهاه  بای  به انقالب و کرد سازش اشراف با
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 .بود سازش همین ادامه ستارخان خوردن گلوله
 هیاوالی  گرفتاار  خااطر  هماین  هب. نداشت سر اما داشت وبازو دست مشروطه انقالب

 آن سأدرر و دمکراسی سوسیال و شستن مین پای از تهران فتح تا باید تبریز. شد ندرو
 ناه  جساتند  مای  مشاروطه  رادیکاال  درجنااح  را خاود  متحاد  باید عامیون و اجتماعیون
 خاوردن  گلولاه  و اتاباک  پاارک   درجریان که نبریم یاد از. زاده تقی و دمکرات درحزب
 .پارک درون نه بود پارک سوی آن عمواوغلی حیدرخان ستارخان،
 .اصلی نه بود جانبی انقالب درشکست استعمار نقش
 نامشروع نوزاد رضاخانی بناپارتیسم و نظامیان کودتای پسامشروطه دوران درآن .5

 ردکا  مای ن مداخلاه  انگلایس  استعمار اگر بود استعمار دخالت و شکننده شرایط
 نوپاای  النها  ادد مای  فرصات  کاه  امکاانی  .باود  هام  دیگاری  یها هگزین امکان

 .دهد شکوفه بعد دردورانی و بگیرد پا دمکراسی
 .باود  انگلیس فضولی و ملیون سردرگمی آلترناتیو نبود ممکن آلترناتیو تنها رضاخان

 توساعه  ایان  کناد  کامال  را مشاروطه  انقالب پروژه نتوانست او آمرانه و بند نیم تجدد و
 .زد را روطهمش دمکراسی ریشه چون بود ارتجاعی نبود مترقی بناپارتی
 باز و چپ سرکوب با اتحادجماهیرشوروی دور هب برژینسکی سبز کمربند که این .6

 شاواهد  و قارائن  باا  که ستا امری بود همراه مذهبی نیروهای برای فضا کردن
 سااواک  1357 آباان  تاا  هدد می نشان ها چریک درمورد ساواک اسناد. واندخ می

 مااه  ساه  کمتاراز  کاه  درحاالی  ردکا  می شکار چریک و دز می گشت ها ندرخیابا
 .بود مانده شاه سقوط به
 تشاکیل  را انقاالب  تااریخی  بلوک نشدند موفق انقالبی و دمکرات نیروهای چرا اما
 پارده  تاپشا  در کاه  اتیاتوافقا  و اواکاسا  سارکوب  شادت  باه  رددگا  میبر این بدهند

 .بود درجریان
 و ساهیالت ت از جادا  جامعاه  سیاسای  تحوالت پروسه به مذهبی نیروهای ورود .7

 تادارک  آیناده  برای که ییها هبرنام و داشت درآستین امپریالیسم که رهنمودهایی
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 اقشاار  شدن رادیکالیزه و ایران تاریخیا  فرهنگی ساخت به شتگ میبر یدد می
 آسای   فرهنگای  و اقتصاادی  نظار  از تحاوالت  دراثر که حالی میانه و فرودست

 .ندارد تاریخی خوانایی نیروها این بسیج در امپریالیسم نقش با تنها و یدندد می
 باا  نیسات  خاود  تااریخی  بلاوک  زایاش  باه  قادر ایران جامعه که گزاره این اما .8

 کاه  اسات  شابیه  هشداری و پیشگویی به بیشتر و نیست همراه محکمی استدالل
 .داد خواهد نشان را آن سقم و صحت آینده تحوالت

 

 آخرکالم

 شد؟ خارج ناموزون توسعه مناسبات از وانت می چگونه که است این پایانی پرسش
 یا هبرنام درهر باید که ندک می توصیه تنها و هدد مین نشان را مشخصی راه حمزاوی

 .ستا درستی حرف این که شود لحاظ جهانی کار درتقسیم ایران جایگاه
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 کجا است آدمی وطن
 
 جا است؛ آن آدمی وطن شود می گفته
 باشد. داشته آرامش جا درآن آدمی که
 . شود گذاشته احترام او به

 باشد. احترام مورد او حقوق
 . باشند مهربان هم او با اش مردمان و یا
 کاه  جاایی  .کنایم  مای  آرزو خود وطن برای ما که ستا زیبایی آرزوهای ها گزاره این
 اش مردماان  و شاود  شمرده محترم ما بگذارند، حقوق احترام ما به. باشد آرامشی ما برای
 .باشند مهر به ما اب

 .کنند نمی ناوطن یا وطن را آدمی وطن نبودشان و بود ها این همه اما
 زباانش  باا  و گیریم می بروبار جا درآن یمیآ می دنیا هب درآن که ستا جایی آدمی وطن
 یمهاای  آن دلتنگ و داریم شان دوست یمگوی می دیگران به و گیریم می ادای را زدن حرف
 کاه  شاویم  مای  آن و هیمد می شکل آن با را انام عواطف و اتاساااحس رینات ظریف و
 .بشویم باید
 ماا  باا  ماردمش  و گاذارد  مای  احتارام  ما حقوق به و هدد می آرامش ما به که جایی آن
 .نیست ما وطن لزوماً مهربانند
 از ها آن با و جا آن ویمر می گرفت مان دل هرزمان که .ستا ما پدران گورگاه ما وطن

 .شود باز مان دل تا کنیم می گریه مان دل سیر و نیمز می حرف روزگار خوب و بد
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. یام ا هشاد  بازرگ  و یام ا هدویاد  درآن ااما  کاه  ستا اییاه کوچه پس کوچه اام وطن
 و بارویم  کاه  شود می تنگ مان دل مدام و سته اماند جا جا درآن مان نوجوانی و کودکی
 ساینماهای  و هاا  میادان  آن و کالساه  شاش  مدارس آن خاکی، های کوچه پس کوچه آن

 .ببینیم را قدیمی
 اتیلاپا  راهزانای،  محماد  سایرابی  دیاگ  .اسات  راباوی راس یهاا بغرو اام وطن
 حسان  نشدنی تمام های تعریف و آخوندی غالم کاری شیرین کچل، محمد بغول جغول
 .است قداره

 زاده ملاک  آقای اولش کالس معلم با ستا تقوایی آقای کالسه شش مدرسه ما وطن
 مادیریت  باا  اسات  شااه  محمدرضاا  دبیرستان و اش گیبلی کالرک یها لسبی آن با است
 است دبیرستان دوم سیکل تعریف خوش و انشا معلم الدین زین آقای و باشی حاج آقای
 و شاود  خواناده  بهرنگای  صامد  کتااب  نفاس  یک را انشا زنگ تمامی ادد می اجازه که

 خاوب  و کنیاد  فکر خوب و بنویسید انشا وبخ بتوانید تا بخوانید کتاب بگوید درپایان
 .بزنید حرف

 رفتگاان  تماامی  بارای  فاتحاه  خوانادن  و سات ا ااآق قبر راس ااه هاشنب پنج اام وطن
 .پدرم همراه به

 پادرم  و بود خاک رحمتی حسن که بود خاک جایی همان چی درشکه ذبیح که جا آن
 شاان  دوی هار  قبار  برسار  باود  داده پادرم  باه  ذبیح آقا خواهر پسر که ذبیح آقا تسبیح با
 .کرد می مغفرت طل  شان دوی هر ناآرام روح برای و واندخ می فاتحه فت،ر می

 مطارب  احمادآقای  و قمرتااج  آبجای  با ستا ویراب سر خانمی قمر حیاط ما وطن
 مولاود  باا  خدا همیشه که پاسبان آقانور و زنش خانم معصومه و کور احمد و شوهرش
 و اسات  داده مستمند یک به را کفشش یا و کاله و کت چرا که داشت دعوا زنش خانم
 باا  خانه خرجی برسر مدام که پسرش و گدا حسن و. است آمده خانه به خالی دست با
 با و دز می زیبایی به نی که پسرش جواد و دوز لحاف رحمت مش و داشتند بگومگو هم

 .واندخ می را طاهر بابا های ترانه سوزدل
 کشیدن بیرون برای پدرش وقتی که ستا آهنی راه احمدآقای رپس محمودآقا ما وطن
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 محمودآقا پای پابه را روز ام تمامی برنگشت زنده دیگر و رفت چاه داخل به کناس حسن
 .کنیم می گریه

 فااطی  و دختارش  و گادا  اشرف و زینت و میناخانم با ستا ها خانم کوچه ما وطن
 .کمانچه کون نصرت و جان خان و فانتیز و پسرش آکتور علی و خمینی
 بیارون  هاا  بارف  زیار  از را کاوچکی  پسار  کاه  ساگش  با که است جان خان ما وطن

 کاور  حسان  محمد مغازه به را او عصر هرروز گدا اشرف پسر اشرف محمد و آورد می
 .ریدخ می مینو بیسکویت او برای و ردب می

 و تابساتان  گارم  عصارهای  در آبش های پشنگه و بلند های فواره و ملی باغ ما وطن
 باا  دادن گاوش  و سات ا اکبرزاده آقای فروشی روزنامه دکه و معلمان و دوستان ها دیدن
 قهرماان  بلایط  شاماره  شنیدن برای ستا چهارشنبه یها  ش در رادیو به اضطراب هزار
 .بود شده برنده بلیطش که زمین کره روی آدم ترین خوشبخت با شدن آشنا و شانس
 کاار  مجوز گرفتن و ستا دنیا سینمای کنار گردو و اللب و آالسکا فروختن ما وطن

 .بود او درقرق ملی باغ منطقه تمامی که است دست یک هوشنگ از
 خیازرانش  باا  که ستا مسیو سینما چی کنترل کچل تقی و فردین ایاسینم اام وطن

 مسایو  دوبلاه  و صادا  با ارزانات امتاص ایاسینم تا انداشن می نیمکت یک در را نفر ده
 .شود هدید

 عشاق  هاایش  چریاک  باه  و اریام د مای  دوست را فراریش نُه که ستا جا آن ما وطن
 .ندا هخفت زهرا بهشت 33 قطعه در همگی قهرمانانش و .ورزیم می

 پایاانش  بای  هاای  بحاث  و سافیدش  پشات  یها بکتا با ستا دانشگاه جلو ما وطن
 .ستا درکه های درکوه صبح های جمعه و دانشگاه یکو یها  درش

 احمادی  مرضایه  معلماش  و است اشرف حمید دانشجویش که ستا جا آن ما وطن
 .است نژاد صادقی اسکندر کارگرش و اسکویی
 و بود مخالف هرخانی با که بود عمواوغلی حیدرخان خانش که ستا جا آن ما وطن
 و باشاند  ایران بیرق زیر جهان های قدرت تمامی واستخ می که بود ستارخان سردارش

 .بود ارانی یتق اندیشمندش
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 شا نویس رمان و است درویشیان اشرف علی شا نویس داستان که ستا جا آن ما وطن
 .شاملو احمد شاعرش و است محمود احمد

 برسار  هاا  آن کاه  ایان  و اسات  دانشایان  کرامات  و گلسارخی  خسرو دادگاه ما وطن
 .دندز مین چانه جاناشان
 کاه  است سپیدوسیاه و ردوسیف روزنامه و ستا براهنی رضا جانانه نقدهای ما وطن
 .وشتن می شعر درآن گلسرخی خسرو
 شهرساتانی  حسان  خاوانی  خاناه  قهوه و است سلطانپور سعید و یلفانی تئاتر ما وطن
 .است کاظم آسید درتئاتر
 کالنای  زناش  گال  ست،ا خانی قلیچ فوتبالش ملی تیم کاپیتان که ستا جا آن ما وطن

 .ستا حجازی انناصرخ و اصلی عزیز بانش دروازه و ستا
 وحسان  اسات  آرماان  قاارونش  و است فردین بیغمش علی که ستا جا آن  ما وطن
 .ستا ظهوری تقی شا هجغجغ

 هاایش  فیلم بزن یکه و ستا مطیعی ملک ناصر فرمانش و ستا وثوقی بهروز قیصرش
 تاا  داد ترجیح او و بست او روی هب را یشها بدر هالیوود که ستا ایمانوردی بیک رضا
 .نکند له زیرپا را بودنش ایرانی عزت اما باشد کامیون راننده امریکا های اندربیاب

 و آوردیم دنیا هب را مان فرزندان و کردیم ازدواج .شدیم عاشق که ستا جا آن ما وطن
 دوسات  را شان وطن فرهنگ و زبان و مردم و جنگل و آب و خاک که دادیم یاد ها آن به

 .بمیرند ها آن برای باشند حاضر و باشند داشته
 پادران  ایشاجا  ایادرج سوزد، می انهاخ دراین اام چراغ ت،اسا ااج همین  اام وطن

 هاایش  تلخای  هماه  باا  و یام ا هگذاشات  مانات ا هبا  را انام خواهران و برادران و ادرانام و
 .اریمد می دوستش
 .ستا کجا شما وطن یدیبگو ما به حاال
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 نبودن یا بودن :شکسپیر با همراه
 
 مهام  گااهی  برگاره  درساتی  هب شکسپیر .است بوده آدمی مسئله دیرباز از مرگ یا ندگیز

 زندگی و مرگ از تر مهم واندت می ای همسئل چه ستیرا به نبودن، یا بودن ذارد؛گ می دست
 .متصلیم خود زندگی به نامرئی و مرئی رشته هزار با ما وقتی .باشد آدمی
 ماارا  کاه  محکمای  یها هرشت و ها شیرینی مامیت با زندگی که سدر می فرا زمانی اما

 زندگی این آیا رسدپ می خود از آدمی و یردگ می قرار پرسش مورد  ندک می وصل خود هب
 .دارد را برآن پافشاری ارزش و زیستن قابل شرایطی چنین تحت
 ست؟ا زمانی چه زمان این

 .لمظا زمانه یها هتازیان و تیرها به سپردن تن و ظلم زیربار زیستن
 و داد تن زمانه ظلم به باید آیا که رسدپ می خویش خویشتن از آدمی که ستا جا این

 قادرت  باا  و بایستیم بار خون زمانه درچشم چشم و برگیریم سالح است آن تر بایسته یا
 .هیچ دیگر و خوابیدن مُردن، .بمیریم یا و آوریم سر به را عمرش تمام
 ؟.است خوابیدن همان مردن ستیرا به آیا

 ای هکنا  چون که ها دلواپسی و ها سهرا از شدن خالص و رفتن خواب هب و خوابیدن
 .نندک مین رها را ما ناپیدا و پیدا دست هزار با و اند چسبیده مان جان به

 .ندک می دوری آن از و رسدت می مردن از آدمی چرا است چنین اگر اما
 شادن  رویاارو  برای را دمیآ و سدر می راه از چیزی چه .ستا کجا مشکل ستیرا به
 .یاؤر ندازد؛ا می تردید به مرگ با

 کرده بزک ای هچهر با و سندر می راه از هرخوابی درپس که یاهاییؤر ست،ا یاؤر بله
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 .ندازدا می وسوسه به فانی کالبد این از شدن رها برای را آدمی راستین حتی و دروغین و
 لشاکر  و ناد ک می سفت پا زمان در بدی و ابدی می ادامه بدی عمر که است خاطر همین هب

 چگوناه  آدمای  باود  ایان  جاز  اگار  و. رساتد ف مای  هرساویی  به ها هحیل انواع به را خود
 عشاقِ  آالمِ خودستایان، خواری گران، ستم ستمِ زمانه، های توهین و ها تازیانه وانستت می
 مایگاان  دون زا متاین  مردماان  کاه  ردی پاسخ و دیوانیان، شرمی بی قانون، دیرکردِ ناکام،
 .دهد تن شنوند می
 فرماانروایی  دلقکاان،  ساروری  فرومایگاان،  حکومت واندت می چگونه آدمی ستیرا به
 خاواری  و دنائت و بدی کنار از و گذارد برهم چشم فروبندد، ل  آرد، تاب را پااندازان

 خاود  خلاوت  باه  رنج از باری کوله با و بگذارد برجگر دندان و بگذرد مظلومان زبونی و
 برهناه  ای دشانه  باا  دتوان می آدمی که آن حال. بگرید شکستگان دل تمامی جای هب و برود
 .برهاند را خود
 زیرِباارِ  آورد، تااب  را فرومایه و پست چنین این یجهان اندوه بتواند کیست ستیرا به
 در هبا  آستین از دست نتواند و نخواهد و ریزد عرق و بنالد آور مالل و چنینی این زندگیِ

 .کارستان بکند کاری و وردآ
 سارزمین  از وحشات  آن از پاس  دنیاای  و مارگ  از وحشات  کاه   اسات  آن جز آیا
 و ندک می سست را آدمی اراده ،است نیامده باز مسافری هیچ مرزهایش از که ای هناشناخت
 و کنایم  تحمل را داریم که حِرمانی شود می باعث و ندک می رها حیرت وادی در را آدمی
 نکشیم؟ پَر شناسیم، نمی که اندوهی سوی به و نشوریم مراد بی برزمانه
 کند می ترسان را ما درونی، های ادراکِ و ها سوسوا و ها هاندیش که ستا رو همین از
 یهاا  هاندیشا  و اوهاام  درساایه  کند دگرگون را جهان واندت می که سازی دگرگون اراده و

 از ابعاادش  درتماامی  جهاان  غییرت مهم کار و شود بیمارگون و ببازد رنگ  شده وسوسه
 و بزدلای  به عنصری، شجاعت سست به اراده عملی، بی به عمل و شود منحرف خود مسیر
 .شود بدل زبونی به دالوری
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 جامعه و هنرمند
 

 :درست  یها هگزار

 .نیست سیاسی هوشیاری و گیری موضع و سیاست هنرمند یک اصلی تخصص
 نبایاد  هاا  نآ از و دنوشا  مای  سنجیده خود هنر هویژ مختصات دردستگاه هنرمندان

 .داشت را سیاسی کوشنده یک انتظار
 .نیست هم قهرمان همانطورکه نیست چریک هنرمند
 

 غلط یها هگزار

 .کنیم پهن فتابآ مقابل را هنرمندان چرک یها تورخ ها ضعف ندارد ضرورتی
 متمرکاز  بایاد  نقاد  دارناد  را خاود  خاص های ضعف نقطهها  مآد همه مثل هنرمندان

 .باشد ها نآ هنری برکار
 ماا  اجتمااع  .اسات  ضعیف یها مدآ بیشتر و بیشتر و عادی یها مدآ دنیای ما دنیای

 عمادتاً  خاود  از شاده  بیگاناه  انسان .است خود از بیگانه یها نانسا تولید درحال مدام

 نظام درخدمت بلکه نیست ها نانسا دیگر درخدمت شان مادی و ذهنی کار محصوالت

 .است برجامعه حاکم برابر نا
 اعتقاادی  گونه هیچ بدون که هستند فراوانی افراد فکری و هنری تولیدات درعرصه

 .نندک می استفاده حاکم نظام توجیه درخدمت معاش وسیله عنوان به خود هنر از
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 .نیست صادق اند کرده خلق ماندگاری آثار که کسانی درباره قضاوتی چنین اما
 تصامیم  هراماری  دربااره  کار درست مردان سیاست مثل هنرمند یک که نیست الزم

 نادارد  هاا  نآ هنر به ربطی کنند اتخاذ نادرستی موضع که هم بالفرض و بگیرند درست
 تارین  کوچاک  باا  نبایاد  و است احترام قابل هدد می انجام ماندگاری کار که کس نآ هر
 .آورد فرش به عرش از را ها نآ خطا
 : یدآ می میان هب چندی یها شپرس ها هگزار این با
 ست؟ا جدا هنرش از هنرمند آیا
 هنرمناد  برای هرشکلش به هنر و ندک می مصون نقدی هر از را او هنرمند یک هنر آیا
 .ندک می ایجاد امنیتی حریمی
 کارهاای  باه  ربطای  مشاخص  یهاا  هدرعرصا  هنرمنادان  نقد آیا که کرد پژوهش باید
 .ندارد یا دارد شان هنری

 ایان  جز و است جلدی ده رمانی خالق ستا خوبی نویس رمان که داریم ای هنویسند
 اش مصااحبه  در. اسات  متفارعن  موجاودی  آدم ایان  اماا  .دارد خوانادن  قابل رمان چند
 هنار  کاه  ناد ک مای  اضافه بعد و .است حسادت از او کارهای به روشنفکران نقد گوید می
 هماین  با نیز خود. اند گونه این که هنرمندانی ندک می نقد و باشد سیاست درخدمت نباید
 باا  بارلین  کنفارانس  ودر مای  و گیرد می راه اما. یدآ می بیرون نویسندگان کانون از موضع
 ایرانیان برلین درکنفرانس وقتی و .خاتمی برای خریدن آبرو برای حکومتی طلبان اصالح
 خاائن  ای هتاود  گویناد  مای  او باه  و بخواند داستان و بزند حرف او گذارند نمی معترض
 چگوناه  دیگاران  و کار خانم و گنجی تیم آن با جلسه درآن خودش بودن از که اندم می
 غمگاین  دل باا  جامعاه  کاه  درحاالی  قصاد ر مای  لیان کنسرت در ودر می بعد و. کند دفاع
 طلباان  اصاالح  انتخابااتی  یهاا  ندرکمپای  ودر مای  و گیرد می راه بعد و وابدخ می ها ش 

 و کساانند  کاه  کساانی  باا  گیرد می عکس سوی آن و سوی این و ندز می حرف حکومتی
 ایان  وقتای  و .دارد بسایار  چارای  و چاون  جای که ندز می مجازی درفضای هایی حرف
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 نویسانده  مغلطاه  باا  و شوبندآ میبر ای هعد ستا سیاسی رفتاری که ودش می نقد رفتارش
 .کنند ایجاد او نقد برای حریمی نندک می سعی بودن بزرگ

 بدان نه است اخوان شاگردان از. ستا خوبی شاعر که هست شاعری دیگر درجایی
 و خاوب  گار  پاژوهش  ایان  جاز  و کناد  خود ازآن را اخوان الشعرایی ملک شنل که رتبه
 روشانفکران  که گوید می شیند؛ن می روشنفکری جریان نقد به وقتی اما .ستا ای هبرجست
 درماورد  یاا  و نادارد  کااری  تسیاس به او ودش می مدعی و خودبینند و خودخواه ایرانی
 اگار  و اسات  تبلیغاات  آن تاای   60 اند داده شاملو به که ای هنمر صد از گوید می شاملو
 تااریخ  در کردن ریکا دست با نیما یا و سدر مین هم چهل به او نمره شود نقد درستی هب

 گویاد؛  مای  خاویی  درمارگ  یا و است خورده بودن درپیشتاز را خانلری حق شعرهایش
 .دیوار سوی درآن بود درلجن گلسرخی خویی
 سیاسات  از باویی  و رنگ شاهنامه برای اش تراشی رقی  آیا .گفت باید چه آدم نای هب
 یهاا  ترخا  نباید بودن شاعر صرف به خ . نیست سیاسی مواضع این تمامی آیا ندارد
 .ببینند دیگران تا کرد پهن طناب روی را او چرک
 و دارناد  را خاود  خاص های ضعف نقطه ما همه مثل هنرمندان امرکه این توجیه با و
 .ریمب می کجا به راه. باشد ها نآ هنری برکار متمرکز باید  ها نآ نقد

 از هنرمناد  وقتای  اماا  بکناد  هنری کار تنها هنرمند که است درست زمانی گزاره این
 این پس ستا اجتماعی و سیاسی که ودش می ییها هعرص وارد و گذرد می هنری ساحت
 دخاول  خاود  او کاه  کناد  نقد ییها هعرص در را هنرمند  که ستا باقی جامعه برای حق
 حقاوقی  از نیز این و دارد خود جای شا هنری کارهای درعرصه هنرمند نقد .است کرده
 .است محفوظ جامعه برای که ستا

 اماا  عاالی  درحاد  ناه  و سات ا خاوبی  سااز  فایلم   که ستا سازی فیلم دیگر ای هنمون
 اماا  .نناد ز مای  کف برایش هم ها خارجی معمول طبق و سازد می فیلم بابا ینا آباد درعلی
 تشانگان  بارای  اماا  گاذارد  مای  کمپین غزه برای چرا که گیرد قرارمی پرسش مورد وقتی
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 هاای  حارف  دارناد  مسئله که گیرد می کار هب را کسانی چرا یا و ندز مین حرفی خوزستان
 .ندز می منطق بی

 گیرد می عضله مدام کن قرمز فرش روی هک میآد بدانند که است مردم حق این خ 
 و دارد هاا  نآ باا  نسابتی  چاه  بگیرد قرار دوربین درکادر نندک می سعی دخترخانمش با و

 نباشاد  خودش مردم زندگی راوی هنرمند اگر و .ندز می حرف مردم کدام درد از هنرش
 .یدآ می مردم آخرت  و دنیا کار چه به هنر این
 اما .ندارد هنرمند نبودن قهرمان به ربطی دست این از ییها شپرس و اه شپرس این و
 .دارد هنرمند هنری شرافت به ربطی
 چیست؟ خود مردم با هنرمند هنر نسبت دید باید
 یاا  و وردخا  می شا ملت درد چه هب سنخش هر از حاال هنرمند هنر پرسید و دید باید

 ود؟ش می متضرر کسی چه و منتفع کسی چه هنر این از
 .دارد خود مردم فروبردن یا برکشیدن در نقشی وچه
 معنایند؟ بی ییها شپرس ها شپرس این آیا
 

 مردم درخدمت هنر

 .باشد مردم درخدمت باید هنر گویند می که ستا مشهوری گزاره این
 ست؟ا معنا چه هب بودن مردم درخدمت دید باید اما
 درماورد  و ودشا  مای ن متحقق اادع با بودن مردم درخدمت که ستا درستی گزاه این
 .نه یا هست مردم درخدمت هنر این که کرد قضاوت سادگی به وانت مین هنر

 سااری  و جااری  واقعیاات  دادن بازتاب هنر ى وظیفه که ستا درستی گزاره هم این
 عاین  هنار  درآیناه  واقاع  عاالم  انعکاس این. نیمک می زندگی درآن ما که ستا درجهانی
 .والغیر است دار وام واقعیت به تنها هنر. است هنر وظیفه و رسالت
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 و فهام  کاه  چارا  .گیارد  می قرار جامعه و مردم درخدمت واقعیت به وفاداری با هنر
 .نیست مردمی و انسانی که ستا روابطی برمالکننده واقعیت دیدن و درک
 حزبای  باه  ربطای  ذات ایان  اما است دار جهت و طبقاتی و سیاسی خود درذات هنر 
 هنارش  اماا  باشد حزبی و سیاسی واندت می مشخص شناسنامه با هنرمند. داردن هنر بودن
 .اسات  دار تااریخ  و مصارفی  هنار  سیاسی و حزبی هنر .باشد سیاسی و حزبی واندت مین

 .است زباله درسطل جایش شد تمام که شا تاریخ
 درایاران  و سوسیالیساتی  رئالیسام  نام تحت سابق شوروی در را هنر گونه این تجربه

 .دیدیم توده حزب پرچم رزی
 

 قدرت و هنر

 مادنی  جامعه یها هعرص همه که ستا آن درپی مسلط قدرت که نیست ناپیدایی امر این
 یکی هنرمندان. است مرجع یها تقدر نیازمند کردن خود از این برای و .کند خود راآن
 چاه  ناد ک مای  نگااه  هاا  نآ دهاان  و دسات  به جامعه که ستا مرجعی یها تقدر این از

 .حساس یها هگا درگره چه و درانتخابات
 ناه  اناد  رقدرتاب اعراناش داگوی می که دارد هوریامش گزاره الثاث وانااخ دیامه
 .قدرت با

 واناد ت مای ن هنرمناد  .مسلط قدرت و خودش بین شدک می مرز و خط گزاره این با و
 .باشد خود جامعه واقعیات وغش غل بی راوی و بنشیند قدرت برسفره
 اخاوان  کاه  طور همان .نیست مسلط قدرت با رودررویی  معنای هب بودن برله این اما
 .ندز می را هایش حرف و ندک می تعین را خود وسوی سمت درهنرش هنرمند .نبود
 خاود  هنرمنادان  به شان گوش و چشم بسیار دالیلی هب مردم که یدآ می پیش زمانی اما
 آیاا  هستند خود مخدومان عنایت مولمش که هنرمندانی این آیا بدانند واهندخ می .است
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 هنرمناد  کاه  کرد مذمت خواست این خاطر هب را مردم ودش مین .نه یا هستند ها نآ درکنار
 .هست که آدم اما نیست چریک. نیست چریک
 را هاا  هکاوز  کاساه  تماامی  بخواهناد  خاورده  شکسات  مردم که نیست هم گونه این و

 رساند پ مای  خود هنرمندان از مردم که تسا منطقی پرسشی این اما بشکنند سرهنرمندان
 چاه  هاا  نآ بارای  و اند بوده کجا ها نآ اند بوده سختی در ها نآ که روزگاری این درتمامی
 .نیست زیاد درخواستی خودشان هنرمندان از ها نآ با دلی هم درخواست .اند کرده
 هکا  باشاد  برمحظاوراتی  مبتنای  بایاد  ها تدرخواس که ستا درستی حرف هم این اما
 .نددب می را هنرمند یک وپای دست
 

 هنر برای هنر

 درخادمت  ای هباسم شکل هب را هنر که بود سوسیالیسم رئالیسم نقد یدهیزا هنر برای هنر
 ناه  که حزبی هم آن .انستد می کارگر طبقه حزب را خود که یدد می حزبی پروپاگاندای
 .بود ای هکار درآن پرولتاریایی نه داشت جریان درآن حزبیتی
 نظام یواشکی مدافعان که کردند جاخوش کسانی درست نقد این پشت در بعدها اما
 .دندز می جا هنر طرفی بی درپشت را خود پروپاگاندای و بودند مسلط
 درجاایی  هنار  نهاایی  درتحلیلی .نداریم طرف بی آدم که چنان هم نداریم طرف بی هنر
 ابدی می جریان هنر درجوهره شک بدون دفاع این اما .ندک می دفاع ای هطبق از و یستدا می
 .ندک می پیدا عینیت و

 فعاالن به گردد برمی کار این .نیست باد مرده و باد زنده شعار و بیانیه صدور هنرمند کار
 جویو درجست هنرمند .نیست حزبی هیچ مبلغ و کادر و سیاسی فعال هنرمند و سیاسی
 هنرمناد  .تصویر و رنگ و واژه با است حقیقت این کشاندن تصویر به و زندگی حقیقت
 نهاایی  درتحلیل و کند واگذار مداران سیاست به را سیاست کار و بماند باقی هنرمند باید

 .باشد ها نانسا برکشیدن و مردمش درکنار
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 و قلام  باا  تاا  باشاد  آن درپای  ستا کافی ندارد سیاسی گیری جهت به نیازی هنرمند
 کاه  سات ا کاافی  .باشد هستی با انسان ابطهر درست توضیح درپی مویش قلم و دوربین

 آدمای  باه  سات ا کاافی  .سات ا او انسانی یها تدرکرام انسان زیبایی بدهد نشان انسان به
 خاود  بارادران  باا  وانتا  مای  .داشت نگاه را انسان حرمت اما بود فقیر وانت می دهد نشان
 آزادی و غاذا  و هاوا  و آب از نیاازش  انادازه  باه  هرکس و نشست زمین سفره بر برابر
 ناه  سات ا انساانی  یهاا  تکراما  باه  شا بندی پای به هنرمند هنری شرافت .شود مند بهره

 .شا سیاسی و حزبی های وابستگی
 اعتباار  کاارش  تاا  بکناد  شاکلش  هر هب سیاست آلوده را خود که ندارد نیازی هنرمند

 یکیتاار  از انساان  برکشیدن درخدمت که هنری یزدخ میبر هنرش ذات از او اعتبار بیابد
 .است حقیقت و روشنایی به جهل و

 و دوری باه  نیسات  سیاسات  باا  شا نزدیکای  و دوری میازان  باه  هنرمناد  یک اعتبار
 .است هرکس برای و جا درهر انسان دادگری و عدالت با شا نزدیکی
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 بزرگ دهی سازمان افتخاری؛ یوسف
 
 او اماا  ردناد ک مای  صادا  آقایوسف را او رفقایش و افتخاری شا هکنی و بود یوسف نامش
 قسامتی  کاه  روزگاری در شمسی 1281 درسال. کنند صدا یوسف را او داشت تر خوش
 .آمد دنیا هب اردبیل در بود ها سرو تسلط تحت ایران از

 از را پدرش که بود ساله یک. بود خانواده عضو ترین کوچک او و بودند برادر هفت
 .داد دست

 تاشاکند  درتبعیاد  کاه  باود  دراردبیال  یستسوسیال حزب سسینؤم از بزرگش برادر
 .بود سیبری یها ندرزندا سال 7 نیز رحیم دیگرش برادر. مرد استالین درزندان
 و دساتگیر  را بارادر  پانج  هماه  اردبیال  حاکم السلطنه صارم اول جهانی جنگ از بعد
 .شد آزاد زندان از بعد هفته یک و بود کودک یوسف. کرد زندانی قلعه ناریندر

 بعاد  و ایرانیاان  مدرساه  باه  بااکو در. بخواناد  درس تاا  رفات  قفقاز به 1917 درسال
 .واندندخ می درس روسی و ترکی زبان به جا درآن که رفت فرقه مدرسه به

 باود؛  زاده سالطان  مساکو در او معرف. رفت مسکودر کوتو دانشگاه به 1923 درسال
 .داشت دوستی برادرش رحیم با که کمونیست حزب بزرگ تئوریسین
 

 شرق کارگران کمونیستی دانشگاه وتو؛ک

 آماوزش  بارای  روسایه  کمونیسات  حزب مرکزی کمیته دستور به بنا 1921 درسال کوتو
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 اماور  کمیساریای  نظار زیر بعد کمی. شد سیسأت شوروی شرقی یها یجمهور کارگران
 .گرفت قرار ها تملی

 سااال سااه ایااندر. شااد ساااله سااه دانشااگاه ایااندر آمااوزش دوره 1923 درسااال
 و اقتصااد  ی،ا هاتحادیا  و کاارگری  یهاا  تفعالیا  سیاسای،  و حزبی درامور دانشجویان به

 کشاورهای  بارای  کاادر  تربیت آن اصلی وظیفه و دش می داده آموزش حقوق و مدیریت
 .بود شرقی
 

 پروفینترن

 یهاا  شآماوز  بیشاترین  افتخااری . بود کمینترن به وابسته کارگری تشکیالت پروفینترن
 .گرفت سسهؤم این از را کارگری

 .ردک می شرکت هم کمونیست حزب لیدر زاده سلطان درس یها سدرکال درضمن
 

 تاجیکستان به سفر

 .دش می کار هب مشغول روسیه در یا و شتگ میبر ایران به باید یا کوتو دوره پایان از بعد
 درکنگاره  رضااخان  برعلیاه  زاده لطیاف  و یوشایج  نیما برادر الدبن و او مخالف نظر
 ردناد ک مای  ارزیاابی  مترقای  فاردی  را رضااخان  که مسکودر 1924 درسال سانشنا شرق
 و بااکو  در کاار  اماا . شد مورأم باکو به و کنند ممانعت ایران به او بازگشت از شد باعث
 و شاود  شاناخته  کاارگری  فعال یک انعنو به او که دش می باعث جا درآن ایرانیان حضور
 .رفت تاجیکستان به استالین درمیانی اپ با پس. بازگردد ایران به نتواند دیگر
 

 یرانا هب بازگشت

 نظار  کاه  شاد  باعاث  شوروی با رضاخان مخالفت و ایران در ها تکمونیس وقمع قلع
 .بدهند وا هب را ایران به بازگشت اجازه و برگردد  رضاشاه به نسبت ها سرو
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 .شد پهلوی بندر راهی جا آن از و رفت آستارا به باکو از افتخاری
 سافر  جاواز . دشا  مای  گرفته جواز باید شهری به شهری از عبور برای روزگار ندرآ
 و رفات  تهاران  به و شد گرفته داشت مسکودر که دوستانی از ارمنی یک توسط تهران به

 .شد ساکن داشت دوستی او با و بود مکانیک که آرش عطااهلل درخانه
 تاا  شاد  قارار  و دکار  مالقاات  کمونیست حزب مرکزی کمیته از حسابی با درتهران
 درتهاران  شاد  معاروف  ارومیاه  کنگره به که کمونیست حزب دوم کنگره از او بازگشت
 .کند وفتق رتق را حزبی امور و. بماند
 

 محصلین اتحادیه

 ایاران  در هناوز  و کشااورزی  و حقوق ط ، بود درتهران عالی مدرسه سه ها لسا درآن
 .یافت توسعه سرعت هب که کرد درست را محصلین اتحادیه افتخاری. نبود دانشگاه
 ریاسات  تحات  کاه  باود  انزلی دربندر ایران کارگری اتحادیه ترین بزرگ زمان ایندر

 .بود آخوندزاده
 .بودند هم دیگران و کفاش و چاپخانه کارگران اتحادیه درتهران

 

 خوزستان به سفر

 اریافتخا  1306 درساال . باود  ایاران  کارگری جنبش تپنده قل  دوران ایندر خوزستان
 ساندیکاهای  عضاو  ناه  و کمونیسات  حزب عضو نه او که درحالی. شد خوزستان راهی

 هاا  کتار  و هاا  یارمنا  باه  پلایس  که چرا نبود ممکن هم خوزستان به ورود. بود کارگری
 ساتان ا هبا  ورود محاض  هبا  و. ردکا  می ارزیابی خطرناک عناصری را ها نآ و بود حساس
 .ردک می دستگیر جنوب خیز نفت
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 کاه  آوینای  علای  کماک  باا  جا آن از و برساند خرمشهر به را خود وانستت افتخاری
 .برساند آبادان به را خود توانست ردک می کار فرهنگ دراداره
 

 پاالیشگاه در کار

. دشا  مای  تقسایم  باوارده  نشین عرب و بریم نشین انگلیس محله دو به زمان ایندر آبادان
 .بود ممنوع بریم منطقه به غیرانگلیسی ورود
 شاده  ساخته آبادان شهردار گیالنی احمد توسط که احمدآباد نام به بود دیگری لهمح
 .نداشتند بهداشتی سرویس یشها هخان و بود فقیرنشین یا همنطق که بود

 .رفت ماشین زیر ها یانگلیس توسط کارگران اعتصاب درجریان گیالنی احمد
 مناسابی  پوشاش  عارب  زناان . بود بوریا و حصیر از ها هخان نشین عرب منطقه دردو
 .نداشتند شان عورت پوشاندن برای حتی

 هاا  یانگلیسا  که بود کثیفی نفت از مردم سوخت و بود ریال دو روزی کارگر حقوق
 اساتفاده  بارای  و ردندک میپر را شان یها تپی جا آن از عرب زنان و یختندر می یا هدرچال
 .ردندب می شان یها هخان به

 خاارجی  وحشایانه  استثمار و بود طبقاتی شا هچهر ترین تلخ و ترین عریان با زندگی
 .بود کرده آماده تشکیالت برای را زمینه

 قاوی  و جاوان  افراد بیکار کارگران بین از ها یانگلیس که بود گونه این استخدام روال
 و باود  بیکاار  مااهی  دو کاوچکش  جثاه  طرخا به افتخاری و ردندک می انتخاب را هیکل
 .شد استخدام باالخره
 نفات  شرکت پلیس اداره به رفتن و کار تقاضای و عریضه نوشتن هم استخدام روال
 برای بود کارگاه یا شا  ورک به رفتن جا آن از و پزشکی معاینات و نگاری انگشت برای

 .بود پاالیشگاه مختلف یها تقسم بین پخش و آموزش
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 کارگری اتحادیه تشکیل

 کاار  جراثقاال  نوعی روی کاوه. بود وهکا شعبان شد تشکیالت جذب که فردی نخستین
 کااوه  را ثاابتی  حسانعلی . ناختشا  می خوب هم را ها یآبادان و بود پاکی کارگر. ردک می

 .بود وفایی شد تشکیالت جذب که نفر سومین و کرد معرفی
 تشاکیالت  شاهرها  دیگار  در کاه  باود  الزم پس. یافت گسترش تشکیالت رفته رفته
 بودند کرده کشیحصار را نفتی مناطق ها یانگلیس که بود درآن کار اشکال. یابد گسترش

 .ردندک می پیدا معقول یا هبهان باید و بود سخت مناطق آن به ورود امکان و
 افتخاری. فتر می تشکیالت جا درآن باید که بود مهمی نفتی منطقه دومین آغاجاری

 معرفای  آباادان  تشاکیالت  کاه  رفقاایی  با و. رفت جا آن به کفش فروش واسطه انعنو به
 .شد برقرار جا آن در تشکیالت سازمان و گرفت تماس بودند کرده
 .شدند دهی سازمان کارگران خودجوش و بود آماده زمینه شهرها دیگر در
 

 ورزشی باشگاه

 را کاارگری  تشاکیالت  بتوانناد  که یا هدید آموزش نیروهای. بود کادر نیازمند تشکیالت
 آباادان  در را تشاکلی  ناوع  هار  هاا  یانگلیس که بود اج آن اصلی مشکل اما. کنند رهبری
 .افتندت میبرن

. گرفات  را ورزشی باشگاه یک سیسأت مجوز آبادان فرهنگ رئیس طریق از افتخاری
 .بستند را باشگاه ماه دو از بعد و کردند غوغا و نیاوردند تاب ها یانگلیس
 

 شبانه مدرسه

 ایان در. دش می برگزار مخفی که بانهش یا همدرس کردن دائر .جست دیگری راه افتخاری
 .دش می داده آموزش سندیکا تشکیل اصول ها سکال
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 آباادان  در زماان  ایان در قادیمی  یهاا  تکمونیس از و آستارا اهل که شکیبا میرایوب
 .ادد می درس فارسی ها سکال ایندر ردک می زندگی تبعیدی شکل به

 از کااه دادهماا رحاایم جهااانی سااندیکای طاارف از کااه بااود گذشااته سااال یااک
 .شد فرستاده آبادان به افتخاری به کمک برای بود کوتو التحصیالن فارغ

 بارادرش  و آرش و شارقی  حساین  طریاق  از جهاانی  ساندیکای  با افتخاری ارتباط
 بودناد  الافعا  ارگریاکا  شادربخا  و بودناد  کمونیسات  حزب الینافع از که اقلیارض
 .دش می برقرار
 

 اعتصاب

 .یافت گسترش اصول روی از و قاعده به تتشکیال ها یانگلیس گوشزیر
 ساله سی قرارداد اتمام از بعد نفت صنایع دادن تحویل درمورد مذاکراتی زمان ایندر
 قارار  رضاشااه  حکومات  با دوباره زدوبندی با داشتند تالش ها یانگلیس. بود شده شروع
 طبقه زیرزمینی عمناب غارت با و بمانند دیگر سال 60 برای و کنند ساله 60 تمدید را داد

 .کنند استثمار را ایران کارگر
 منتظار  و. بزناد  اعتصااب  باه  دسات  کاار  ایان  از جلوگیری برای بود مصمم افتخاری
 .بود مناس  فرصتی
. شاد  تشاکیالت  رفاتن  لو سب  دیگر کارگری با اتحادیه اعضا  از یکی گیریدر اما
 .هست خبرهایی ها آن گوشزیر فهمیدند ها یانگلیس

 سسینؤم به و. شد شروع عضو کارگر خانه در اتحادیه مرامنامه یافتن با اه یدستگیر
 .کشید ورزشی باشگاه
 کاردن  دنباال  بارای  و باود  خوزستان شهربانی رئیس مختاری الدین رکن زمان ایندر
 .آمد آبادان به شخصاً ها یدستگیر
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 اریامختا  طاتوسا  او از باازجویی  و شد ازداشتاب اریاافتخ 1308 اردیبهشت 13

 .شد شروع

 کاردن  بناد  خاواب  و افتخااری  درماورد  قپاانی  بند دست و شکنجه با معمول طبق و

 .همداد رحیم درمورد
 

 پلیس تشکیالت در نفوذ

 تعادادی  و کند وارد پلیس اداره به را اخراجی کارگران بود توانسته مدت ایندر اتحادیه

 بازداشتگاه نگهبانان وجز که اتحادیه عضو یها سپلی از یکی. بودند اتحادیه عضو پلیس

 فرماان  منتظار  و کناد  اعتصااب  واهاد خ می اتحادیه که داد خبر افتخاری به بود افتخاری

 .کرد صادر را اعتصاب فرمان افتخاری. است
 

 اعتصاب اهمیت

 ؟.بود درچه روزگار درآن اعتصاب اهمیت

 را عرصه قزاقان حکومت سرکوب. بود بسته را جامعه فضای رضاخانی سیاه استبداد

 و عشاایر . باود  کارده  تناگ  کمونیسات  حزب و کارگری یها هاتحادی و ملی برنیروهای

 پس. بودند شده قاپو تخته تافتندش می مردم کمک به سخت درروزگار که عشایر رهبران

 تمدیاد  عامل کیدمن سرجان و. نبود داد قرار تمدید برعلیه سوی هیچ از اعتراضی امکان

 .برگردد انگلستان به پر دست با وانستت می داد قرار

 تاا  کناد  دور منطقاه  از را کاارگری  رهباران  گرفات  تصامیم  گاام  درنخستین پلیس

 .بود اهواز انتقال محل. باشد تر آسان سرکوب

 .کردند محاصره شدگاندستگیر آزادی برای را شهربانی کارگران
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. آمدناد  صاحنه  باه  اساتان  سراسر از پلیس قوای تمامی و انگلیس جنگی یها یکشت
 .شد شروع ها یدستگیر فردا از اما. شد داده آزادی لقو

 ماردم  و خرمشاهر  باه  یافات  گساترش  اعتصااب  و. شادند  دستگیر مرد و زن 300
 یا هعاد  هام  اهواز در. کرد اعالم نظامی حکومت دولت. کرد پیدا عمومیت و غیرکارگر
 .گرفتند را دیگر

 رضاشااه  حکومات در هک بود بار اولین برای و. برگشت خالی دست با منکید سرجان
 .دز می هم هب را قرارداد یک تمدید مردمی نهضت یک
 

 زنان تشکیالت

 دهای  ساازمان  بود کرده متعج  را اهیااشارض کودن ساپلی سارئی اریامخت که امری
 .بود زنان

 ردکا  مای  جاذب  تشاکیالت  باه  هم را کارگر زنان خانواده مرد عضوگیری با اتحادیه
 یهاا  هحوز طریق از ها نآ روی کار اما. نداشتند مرتبی یها هحوز مردان مثل زنان هرچند

 .بود خانوادگی
 درآباادان  افتخااری  هکا  میناا  ناخت؛شا  می اردبیلی نام به را او که افتخاری به مختاری
 را ایان  ولای  بیاایی  آباادان  باه  کاار  بارای  تاو  که هممف می من فتگ می بود؛ نهاده برخود

 و اناد  هکارد  اعتمااد  تو هب چطور اینان است اربرقر حجاب هنوز که درکشوری هممف مین
 .اند هداد راه شان خانواده میان به راوت

 باود  آناان  راه چراغ کارگر زنان طبقاتی شم که بود غافل امر این از رضاشاهی پلیس
 .است تشکیالت و دراتحادیه عضویت ها نآ منافع که همیدندف می و
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 زهرا رفیق

 کاه  زهارا  ناام  باه  بود لرستان اهالی از زنی بود برآمده درتشکیالت که زنانی این از یکی
 .بود اتحادیه اعضا از یکی صادق همسر
 عضاو  زناان  ساندیکایی  یهاا  شآماوز  و زناان  بارای  مخفی سوادآموزی یها سکال
 هاا  نآ تارین  برجساته  از یکای  باود  داد ارتقاا  کاادر  نیماه  و ادراکا  ردیف به را ادیهااتح

 .بود زهراخانم
 را هماه  و کارد  ساخنرانی  کارگران برای نفت شرکت درجلو که بود کسی زهراخانم

 گفات  و رفت مختاری نزد به زندانیان انتقال درموقع که بود همو و فراخواند عتصابا هب
. اسات  بارادرم  گفت داری نسبتی چه یوسف با پرسید مختاری. ببینم را یوسف باید من

 تارک  یاک  خاواهر  لار  تاوی  کاه  است ممکن چگونه. ترک او و لری تو گفت مختاری
 .باشی اردبیلی

 .برادریم خواهر ها کتر با  که هستیم لرهایی آن ا ما گفت زهراخانم
 بارادران  برای روشیمف می را مان طالهای ما: گفت و رساند یوسف به را خودش پس
 .کشید شعله اعتصاب و. کرد ماچ را او دست یوسف و رستیمف می مان زندانی
 

 اعتصاب انعکاس

 بایاد  ما نوشتند و کردند دفاع کارگران از مصر جراید و کلکته چا  المتین بلح روزنامه
 .بیاموزیم ایرانی کارگران از را استعمار برعلیه مبارزه

 کاارگران  نمایناده  باه  نفات  کاارگران  از دفااع  ضمن جهانی ایااهاسندیک درکنگره
 جنگای  کشتی انش دولت وقتی نکردند دفاع ایرانی کارگران از چرا که شد حمله انگلیس

 .فرستاد آبادان به
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 اعتصاب خواسته

 تارک  را ایاران  هاا  یانگلیسا  و نشاود  تمدید انگلیس با نفتی بار اسارت قرارداد  .1
 .کنند

 .شود لغو کارگران لیست بلک و دائم اخراج  .2
 .شود متوقف کارگران شکنجه  .3
 .شود داده مسکن کارگران به  .4
 و زناان  بارای  مناسابی  لبااس  ناد بتوان که حد بدان شود اضافه کارگران حقوق  .5

 .کنند تهیه شان یها هبچ
 .شود شناخته رسمیت هب کارگری اتحادیه  .6
 

 اعتصاب به رضاشاه ورود

 حضرت اعلی: گفت و رفت افتخاری یوسف مالقات به بهرامی خان عبداهلل اهواز درزندان
 یایناد ب بگذارناد  کناار  را نهضات . باشد صداییسرو هیچ نباید. من سلطنت اول ویدگ می
 .بمانند درزندان باید ابد تا نکنند قبول اگر. همد می ها نآ به واهندخ می که کاریهر تهران

 .حضرت اعلی نه ستا ها سانگلی بودن ما مشکل: ویدگ می افتخاری
 :داد انجام را زیر اقدامات و رفت خوزستان به رضاشاه بعد ماه دو
 کارگران حقوق درصدی 25 افزایش ا
 .شد ملغی االبد خراجا و لیست بلکا 
 .شد داده دستورش کارگران برای مسکن ساخت وا 
 کاارگران  حاق  باه  یهاا  هخواسات  از بخشای  باه  حکومت دادن تن و نشینی عق  این
 .بود سندیکایی جنبش و کارگر طبقه برای بزرگی پیروزی
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  تهران به انتقال

 .شدند منتقل تهران به زندانیان رضاشاه دستور به
 زنادان  باه  را هاا  نآ بعد مدتی و دادند تحویل دو شماره زندان به خستن را زندانیان

 .بردند بود شده افتتاح تازه که قصر
 
 
 


